
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΙΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΑΟΗΝΟΝ-ΠΕΛΟίΤϋΝΝΗΣΟΥ

ΊΙ καλλιέργεια των σιοηροορόμων αποτελεί -r;> σημαντιζωτέραν 
έποψιν χϋτών. όσον ά·ρι.ρϊ τί> έπ·./μ-.ρηματικόν -νεϋμα. Έν τώ 151ω 
φυλλαοίω τής «Οικονομική; ΈπιΟεοιρήσεωςη (χϋγουστος 1889, σελ. 
211 έοημοσιεύσχμεν πρώτην μελέτην του κ. 11. Ε. Πρωτοπαπα- 
ϊάζη περί τή; ύ - η : : ί χ ; τ ή ; γ ρ χ μ μ ή ; τού' σιοηροορόμου 11ε·.- 
ρκΐώς-’ΛΟηνών-ΙΓελοποννήσου. Δημοσιεύομε·/ νυν ζχί ϊευτεραν περί 
τή; ύ π η : ε σ ■ χ ; της ζ υ ρ ΐ ω ; / ύί,ιζ <·>: χύτου. ’Λ μφότεραι άπο- 
τελουσι πνλυτιμωτάτην τή ελληνική σιοηροοεομί?. εισφοράν :

ΊΊ ύπηρεσία τή; κυρίως χρήσεω; προτίΟεται τήν διά τού 
σιδηροδρόμ.ου μεταφοράν βάρους τίνος. καί έκ τή; φύσεω; του 

βάρους τούτου διακρίνομεν αμέσως τήν μεταφοράν των επιβα
τών μετά των αποσκευών αυτών, καί τήν των λοιπών άλογων 
ζώων καί άλλων ύλών ή μεταφοράν των εμπορευμάτων. έξ ού 
καί ή διαίρεσι; τής όλης υπηρεσία; εις ύπηρεσίαν εισιτηρίων, 
ύπηρεσίαν αποσκευών καί ύπηρεσίαν εμπορευμάτων. Έν έκαστη 
δέ των ύπηρεσιών τούτων Οά διζκρίνωμεν δύο κυρίως μέρη.

Τό πρώτον σχετίζεται με τά εξασφαλιστικά μέτρα, ατινα 
οφείλε: νά λαβή ή μεταφερουσα εταιρία, δια τήν ίσον ο’.ϊν τε 

ασφαλή αποστολήν, άφιξιν καί παράδοσιν των πραγμάτων, 
ατινα τή ένεπιστεύΟησαν, καί τό δεύτερον με τήν γενικήν έξέ- 
λεγξιν τή; όλης ύπηρεσία;, διά τής όποια; ό κεντρικό; έλεγχο; 
βεβαιοϋται περί τή; εντελούς έζτελέσεως τή; εργασίας, καί 
προλαμβάνει ή ανακαλύπτει τα; ενδεχόμενα; ή ύπαρχούσα; 
ήδη καταχρήσεις. Έν άλλα:; λέξεσιν έν έκαστη των υπηρε
σιών τούτων Οά διακρίνωμεν την εργασίαν του σταθμού καί 
τήν εργασίαν τού ελεγκτηρίου.

<->’ ακολουθήσω δ’έν τή εκθέσει ταύτη τήν έξη; σειράν. 
’Αφού πρώτον εκθέσω έν συντόμω εις τί συνίσταται ή διά τού 
σιδηροδρόμου μεταφορά επιβατών μετά των αποσκευών αυτών 
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ζζί ε’μ.πσρευμάτων, Οχ εξετάσω τό σύστημα διά τοΰ όποιου 
έζτελεΐται καί έξελ.έγχεται αύτη σήμερον παρ'ήμϊν, Ο’άνα- 

πτύςω τήν αρχήν ετέρου συστήματος λογιστικής, ζζί ύποδείξω 
τίνι τρόπω δύναται ή έργασια αύτη νά έκτελεσΟή επίσης ασφα
λώς ή ζζί άσφαλέστερον διά τοΰ προτεινομένου συστήματος, 
όπερ, ώς ε'κ τής χπλότητο; αύτοΰ, έλαττόνει σπουδαίω; τήν 
γραφικήν εργασίαν τοΰ νΰν έν χρήσει ζζί καθίσταται άνζντιρ- 
ρήτω; οικονομικότερο·/ αύτοΰ. Θά συγκρίνω δέ κατόπιν τό 
νΰν μ'ε τό προτεινόμενον σύστημα, ζαί καταστήσω ούτω όσον 
τό επ' έμοί καταληπτήν τήν οίζονομ.'.ζήν φύσιν τοΰ συστήμα

τος τούτου, ζαί τά έπί τοΰ νΰν έν χρήσει προτερήματα αύτοΰ. 
Εν τελεί Οά προσθέσω τινά περί τής υπηρεσίας τών στάσεων 

ζαί Οά συμ.πληρώσω ταΰτα δ·.’ ολίγων ά/αφερομίνων είς τό 
προσωπικόν τών σταθμών ζζί τής ζινήσεως, διότι μέ τήν παρ' 
ήμϊν έλαχίστην κυκλοφορίαν ή ύπηρεσία τής ζινήσεως είναι 
σχεδόν άσήμζντο;, ζζί ό οργανισμό; αύτής μικρά; μόνον πα
ρουσιάζει δυσκολίας, ίνα μή εϊπω ούδεμίαν.

Ούτω ή παρούσα έ’ζΟεσι; περιλαμβάνει τάς έξή; έξ παρα
γράφους: 1) Είς τί συνίσταται ή διά τοΰ σιδηροδρόμου μετα
φορά επιβατών μετά τών αποσκευών αύτών κζί εμπορευμα- 
μζτων, 11) κατά ποιον σύστημα έκτελεϊται κζί εξελέγχεται 
σήμερον ή ύπηρεσία αύτη παρ’ ήμϊν, 111) τίνι τρόπω δύνα
ται νζ έκτελεσΟή ή ύπηρεσία αύτη διά συστήματος ζπλουστέ- 
ρου ζαί οίζονομιζωτέρου, IV σύγζρισις τοΰ νΰν έν χρήσει 
συστήματος μετά τοΰ προτεινομένου, V) ολίγα τινά περί τής 
ύπηρεσίας τών στάσεων κζί τοΰ προσωπικού τών σταθμών κζί 
τής ζινήσεως, έν τελευταία δέ \ I; Οά εϊπω ολίγα τινά περί 
τής συγκεντρώσεως τής όλη; ύπηρεσία; εί; χεΐρα; ενός κζί μό
νου μηχανιζοΰ, έξ ή; Οά έπέλΟουν κζί αί σπουδαιότεραι οικο
νομία·. περί όλην έν γένει τήν χρήσιν τοϋ σιδηροδρόμου.

I. Βίος τό συ ίστατ-ζε ή «»ε-ζ τοϋ
μ.ετ-ζφορ'ζ έπεβ-ζτ'·>■/ μετά τών 

αποσκευών -αυτών ζ.αέ β|χττορευρ.ά·τεον.

' i'.iilfima ίί<Ητιΐ{·ϊω>·. ■ - Ό ίηΖί-.τ,; παρουσιάζεται, πλη- 

ρόνε·. τό άντίτιμον τοΰ εισιτηρίου του. λαμβάνει αύτό ζαί έάν 
φέρη μεΟ’ εαυτού ζποσζευά; παραδίδει ζαί ταύτα; άντΐ άπο- 

δείξεω; παραλαβή:, ήτι; τώ δίδεται ύπό τοϋ έ.τί τών απο
σκευών ύπαλλήλου ζαί αναχωρεί. Δέον νύν νά κρατήται ύπό 

τοΰ έπΐ τών εισιτηρίων ύπαλλήλου ημερήσια ζατζστασις τών 
πωλουμένων εισιτηρίων, έπιτρέπουσζ κζί εί; αύτόν τόν ίδιον 

νά έπαληθεύση τό άφορών τήν ύπηρεσίαν του ισοζύγιο·/, καί 
εί; τήν εταιρίαν νά τώ ε’ξελέγξη επί τόπου έν οίζ δήποτε 

στιγμή. '<> έπί τών εισιτηρίων ύπάλληλο; οφείλει πρό; τούτοι; 
νά κράτη το έλεγκτήριον ε'νήμερον τών πράξεών του, όπως ή 
έξέλεγξι; καθίσταται ζαί μαζρόΟεν δυνατή.

'V.ti/tieaca ά.τοσ*ίΐ.·ώ>·. —Τά αύτά δέον νά. πράξη καί ό έπΐ 
τών αποσκευών ύπάλλ.ηλος. Εκτο; τούτου αί άποσζευαί πρέπει 
νά συνοδεύωνται ύπό διακριτικού τινο; φύλλου πορεία;, όπερ 
αντιπροσωπεύει, ούτω; είπεϊν, αύτά; καί επιτρέπει τήν έξεύρεσιν 
ζζί άναγνώρισίν των. 'Επειδή δέ αύτζι παραδίδονται ύπό τοΰ 
έπί τών αποσκευών ύπαλλήλου τοΰ σταθμού είς τόν έν τή 
αμαξοστοιχία σκευαγωγόν, ύπάρχει πρό; τούτοι; ανάγκη ζπο- 
δείξεως, παραδόσεω; κζί πζρζλαβή; τού ένό; τών ύπαλλήλων 

τούτων πρός τόν έτερον.
' Γπηρισΰι ίιι.Τ0[ιίΐ·ηάτΜ>·.—Διά τήν αποστολήν τών εμπο

ρευμάτων, ό ζποστολευ; παρουσιζζόμενο; οφείλει νά δηλώση 

τήν φύσιν τού άποστελλομένου εμπορεύματος ζζί τήν ε’φα.ρμο- 
σθησομένην διατίμησιν, ζζί παραδίδει τό εμπόρευμά του είς 
τόν έπί τοΰτο ύπζλληλον, αφού πρώτον λαβή παρ' αύτοΰ 

άπόδειξιν παραλαβής.— '() έπί τών έμπορευμάτων ύπάλλη- 
λος, καταστρώνει κατάλληλον φύλλο·/ πορείας, όπερ συνοδεύει 

ζαί αντιπροσωπεύει καθ’ οδόν τό εμπόρευμα, κρατεί ζζί ΐχνο; 
τι τή; αποστολή; ταύτη; έν τώ σταΟμώ καί παραδίδει τό έμ· 

πόρευμζ μετά τοΰ σχετικού φύλλου πορεία; εί; τόν σκευαγω
γόν τή; αμαξοστοιχίας, αφού πρώτον λαβή παρ' αύτοΰ άπό- 

δειξιν παραλαβής. Κατά τήν ζφιξιν τή; αμαξοστοιχίας, ό 
σταθμό; δέον νά συλ.λέξη τά εισιτήρια τών επιβατών, ζαί πα
ραλαβή παρά τοΰ σκευαγωγού, άφ'ού πρώτον δώση εϊ; αύτόν 
άπόδειξιν παραλαβής, τά; άποσκευά; τών επιβατών ζζί τά 
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άφιχΟέντα εμπορεύματα μετά τών σχετικών φύλλων πορείας. 
Μετά τήν άναχώρησιν τής άμαξοστοιχίας, αί άπσσκευαί πα
ραδίνονται εί; τού; έπιβκτας, άφοΰ ούτοι έπιστρέψωσι την εί; 
τόν σταθμόν τής άναχωρήσεω.ς δοΟεϊσαν αύτοΐ; άπόδειξιν πα
ραλαβή; τών αποσκευών. Τά δέ άφιχΟέντα εμπορεύματα πα
ραδίδονται εΐ; τόν είδοποιηθέντα παραλήπτην άντί άποδείξεως 
παραλαβή;, άφοΰ πρώτον ληφΟή σημείωσις τή; εί; τόν σταθ
μών άφίξεως αύτών.

Ί'.τηρεσία ί.Ιεγχτηηίου.— Ώ; δέ εϊπομεν τοϋτο άνωτέρω, 

προκειμένου περί τών πωληΟέντων εισιτηρίων, τό έλεγκτήριον 
δέον νά κρατήται ενήμερου καί τή; άλλη; έργασίας τοϋ σταθ
μού, δηλαδή τή; τών συλ.λεγέντων εισιτηρίων, τών άποστα- 
λεισών καί άφιχθεισών αποσκευών, τών άποσταλέντων καί 
άφιχΟέντων εμπορευμάτων, καί όλων έν γένει τών σχετικών 
έγγραφων, δι’ ών καθίσταται δυνατή ή ε’ζέλεγξις τή; ύλη; 
ύπηρεσία; καί ή επιβεβαίωσες τή; έντελοϋ; καί άμεμπτου έκ- 
τελ.έσεως αύτής.

II. Τό νϋν έν χ'νήσεο 'τύστ^ρ.-ζ έκτελέσεεος 
ζ.-ζο έςελέγξεως τής υπηρεσίας.

Ιον Ύπηρεσία τοϋ σταδμοϋ.— Ιδωμεν νυν τίνι τρόπε» έκ- 
τελεϊται σήμερον ή ύπηρεσία αύτη παρ’ ήμϊν.

’ Ι’.τηρεσια .τω./ηβε>·τω>· είσιτηρίωι-. — 'ΐχ εισιτήρια, έν γένει. 
κρατούνται εί; τό έλεγκτήριον καί άποστέλλονται ύπ’ αύτοΰ 
εί; τού; σταθμού; άντί άποδείξεως, τήν όποιαν ό σταθμάρχη; 
χωρίζει τοϋ στελέχους αύτή; καί επιστρέφει είς τό έλεγκτήριον. 
Τό στέλεχος δέ τής άποδείξεως ταύτης, έν ή ενδέχεται νά ε’μ- 

φαίνωνται εισιτήρια J/ajirfpmx στηβιιπίχ. κρατείται είς τον 
σταθμόν, χρησιμεϋον καί ώς βιβλίου εισαγωγή; τώυ εισιτηρίων 

καί χρεώσεω; τοϋ στάθμου. Ιδού ούτω τά εισιτήρια έν τή κα
τοχή τοϋ επιτετραμμένου τήν ύπηρεσίαν τούτων ύπαλλήλου. 
Οί έπιβζται παρουσιάζονται, λαμβάνουν τό άπαιτούμενον εισι
τήριο·?, προπληρόυοντες πάντοτε τήν τιμήν αύτοΰ, καί άναχω- 
ροϋσι. Καθ’ έκάστην δέ μετά τήν διαβασιν τή; τελευταία; 
αμαξοστοιχίας, ό έπί τών εισιτηρίων ύπάλληλος καταστρώνει 

τήν ήμερησίαν κατάστασιν τών πωληθέντων εισιτηρίων (Ε. 50) 
καί βεβαιοϋται ούτω περί τής ασφαλούς έκτελέσεω; τών κατά 
τήν ήμέραν εκείνην γενομένων ύπ' αύτοΰ πράξεων. Άντίγρα- 
φον δέ τή; 4 αε.ίίύων όιά τοίχ οταθμοίχ xai 2 Λά τάς· 
στάσεις) ήμερησία; ταύτη; καταστάσεω; στέλλεται καθ ’ έκά

στην είς τό έλεγκτήριον.
'Γηηρεσΐα σσ.Ι.Ιεγεντων εισιτηρίων.—Ύ'χ συλλεγέυτα εισι

τήρια κατά τήν άφιξιυ τών έπιβατώυ κατατάσσονται κατά 

σταθμούς προελεύσεω; καί κατ’αύξοντα; αριθμούς, καί στελ- 
λονται έπίση; καθ’ έκάστην εί; τό έλεγκτήριον, συνοδευόμενα 

ύπό τή; ήμερησία; καταστάσεω; τών συλλεγέντων εισιτηρίων.
' ί'.η/ρεσία ά.-τοσχευών.— Ή ύπηρεσία τών αποσκευών γίνε

ται ώς έξή;- ό επιβάτη; παρουσιάζεται μετά τοϋ εισιτηρίου 
του, παραδίδει τά; άποσκευα; του καί λαμβάνει το δελτίου 

τών αποσκευών συνάμα δέ ό έπί τούτων ύπάλλ.ηλο; κατα
στρώνει τό φύλ.λον πορεία; αποσκευών δι' έκαστον σταθμόν, 
κρατεί τό στέλεχο; αύτοΰ καί παραδίδει τό φύλλον εί; τόν 
σκευαγωγόν τή; άμαζοστοιχίας, άφοϋ ούτο; ύπογράψη τό σχε
τικόν φύλλον παραλαβής, όπερ κρατεί ό σταθμός. Συνάμα ό 
σκευαγωγό; παραδίδει εί; τόν σταθμόν τά; άποσκευά; τών 
άφιχΟέντων έπιβατών μετά τών σχετικών φύλλων πορεία;, 
άφοϋ πρώτον ό παραλαμβανων ύπάλληλος ύπογράύη έν τώ 
ύπο τοϋ σκευαγωνοϋ κρατουμένω βιβλίω παραλαβή;. Αί άπο- 
σκευαί πκραδίδονται εί; του; έπιβάτας, οιτινες έπιστρέφουσι 
τό δελτίου αποσκευών, όπερ έδόΟη αύτοΐ: εί; τόν σταθμόν τή; 
άναχωρήσεως. Κατζστρώνεται δέ πρό; τούτοι; καθ’ έκάστην 
ύπό τοϋ αρμοδίου ύπζλ.λήλου ήμερησία κατάστασι; κινήσεως 
καί είσπράζεων έκ μεταφορά; αποσκευών καί άποστέλλετζι είς 
τό έλεγκτήριον, μετά τών ληφΟέντων δελτίων, φύλλων πο
ρείας άποσζευών καί τοϋ φύλλου παραλαβής τοϋ σκευαγωγού.

' Γ.τηρεσία ά.τοστο.Ιων χιά αφίξεων ίιιττορενιιάτων. — ΤΙ ύπη
ρεσία τή; άποστολή; καί άφίξεως έμπορευμάτων γίνεται ώ; 
έξής: Ό άποστολεΰ; παρουσιάζεται μέ τό έμπόρευμζ του, κα
ταστρώνει τήν δήλωσιν άποστολής (Β. 28) καί παραδίδει αύ- 

τήν μετά τοϋ άποστελλομένου εμπορεύματος είς τόν έπί τών
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εμπορευμ.ζτων ύπάλληλον, άφοϋ πρώτον λάβη παρ’αύτοϋ τήν 
διά τον άποστολέα άπόδειξ1ν παραλαβής (Ε. 63)· ό υπάλλη

λος καταχωρεί τήν αποστολήν έν τω έπί -ίούτω βιβλίο, καί 
προχωρεί εις τήν έκδοσιν του φύλλου πορείας, ’ έκ τού πρός 

τούτο με στελέχη βιβλίου, οπερ συνοδεύει τό άποστελλόμενον 

εμπόρευμα, επισυνάπτει εις αυτά τά; δηλώσεις αποστολής, τάς 
καταγράφει εις τό βιβλίον παραδόσεως εις τον σκευαγωγόν, έν 
όποίω υπογράφει ούτος και παραλαμβάνει τό έαπόοευν,α μέ 
τα συνοδεύοντα τούτο σχετικά έγγραφα. Ό σκευαγωγός πα- 

ραδιδει επίσης εις τόν σταθμόν τά δι ’ αύτόν προορισμένα εμ

πορεύματα μετά τοϋ έκ του βιβλίου του άποσπωμένου φύλλου 
παραλαβής, έν ω υπογράφει 6 παραλαμβάνων υπάλληλο; μετά 
τκς δέουσας επαληθεύσεις, καί των συνοδευόντων τα εμπορεύ

ματα σχετικών φύλλων πορείας κλπ. ατινα παρέλαβεν ό σκευα
γωγός , μετά τοϋ εμπορεύματος έκ τοϋ σταθμού τής προελεύ- 
σεως· ο παραλαβών ύπάλλη/ο; καταχωρεί τά άφιχθέντα εμ
πορεύματα εν τω βιβλίω τών αφίξεων, καί περιμένει τόν πα
ραλήπτην, fMo.-tourferta fai το;. ά.ταστο.Ιιως, ξστις £σ-ειφ. 
ταχυδρομικώ; τήν ύπό τοϋ στάθμου τής άναχωρήσεω; πα- 

ραδοθεϊσαν εις αύτόν άπόδειξιν παραλαβής, μέχρι; ού πάτου- 
σιασθή ούτος καί παραλαβή τό εμπόρευμα, ά?οϋ πρώτον 

πιστοποίηση έπϊ τή; σταλείσης αύτω ύπό τοϋ άποστολέως 
άποδείξεως, ήτις μένει εί; τόν σταθμόν, τήν παραλαβήν τοϋ 
πρός αύτόν άποσταλέντο; εμπορεύματος. Μετά τό πέοας 
τή; ήμερησία; έργασία;, έ υπάλληλο; τοϋ σταθμού κατα- 
ττρώνει τήν -ήμερησίαν κατάστασιν (Ε. 182 bis) ’αποστολών 

και αφιςεων έμπορευμάτων καί στέλλει αύτήν μετά τών κατά 
την ημέραν εκείνην ληφθέντων φύλλων πορείας, δηλώσεων 
αποστολών, αποδείξεων παραλαβή; δοθεισών εί; τούς αποστο
λείς φύλλων παραδόσεως τοϋ σκευαγωγού, τοϋ σταθμού εις 
τον σταθμόν .^σκευαγωγόν κλπ. καί ή κυρία έργασία αποστο
λών και αφιςεων καί μετ’αύτής ή τού όλου σταθμού λήγει 
ένταϋθα.

_ 2ov I ..ηρ^σια Ελεγκτηρίου. — της ί-.-τησισάις

™' -(,>./ηβή-π,»· Xai ai-././fytnwr ιίσιτιΐ(·ίω/·.—Ύ'ν. δια τή;

έξελεγξιν τών εισιτηρίων άποστελλόμενα. καθ’ ίκζστην άπό τού 
σταθμού εί; τό έλεγκτήριον έγγραφα είναι, ώς ανωτέρω εϊδο- 
μεν, ή ήμερησία κατάστασι; τών πωληθέντων εισιτηρίων, ή 
ήμερησία κατάστασι; τών συλλεγέντων εισιτηρίων καί μετ’ 
αύτής τά συλλεγε'ντα εισιτήρια- ’Ενταύθα δέ ό άνοίγων τούς 
φακέλλου; ύπάλληλος ταξινομεί τά; ε'6/zorra ήιιρρησίας κατα
στάσεις τών πωληθέντων εισιτηρίων καί παραδίδει ταύτας εις 

έτερον υπάλληλον, εί; ον είναι ανατεθειμένη άπλώ; ή επαλή
θευσες τών έπί τών καταστάσεων τούτων αριθμητικών πρά
ξεων, καί ή παραβολή τών αρχικών αριθμών τών εισιτηρίων 

μετά τών τελικών τών αύτών ήμερησίων καταστάσεων τής 
προτεραία;' ή έργασία αϋτη δέον νά περατωθή έντό; τή; 
ήμερα;, διότι τήν έπάύρίον εξήκοντα νέα.ι καταστάσεις θ’ ά- 
ποσταλώσιν άπό του; σταθμού; καί θά ύποβληθώσίν εί; τήν 
αύτήν έπαλήθευσιν. Ό ταξινόμησα; τά; καταστάσεις ταύτας 
υπάλληλο; ταξινομεί καί τά; τών συλλεγέντων εισιτηρίων, καί 
παραβάλλει ταύτας μέ τα συλλεγε'ντα εισιτήρια, ϊνα βεβαιωθή 
περί τή; ακρίβεια; αύτών αυτή είναι ή έ.Λ, τής υπη

ρεσίας τών εισιτηρίων.
Ί·.'ζ.·'.ΕγΕ.ιι: τής ί-πηρισίας τώι ά.τυσκίΐΰ)·. — Ώς ανωτέρω 

εϊδομεν, τά διά τήν έξελεγξιν τής ύπηρεσία; τών αποσκευών 

άποστελλόμενα καθ’έκαστην εί; τό έλεγκτήριον έγγραφα εΐσΐν 
ή ήμερησία κατάστασι; κινήσεω; καί εισπράξεων έκ μεταφορά; 
αποσκευών, τα δελτία τών αποσκευών, τά συνοδεύοντα τά; 
άποσκευά; φύλλα πορεία;. Ή δέ έν τώ ελεγκτήριο έκτελου- 
μένη εργασία είναι ή εξής: Τά δελτία τών αποσκευών παρα
βάλλονται μέ τα συνοδεύοντα ταύτας φύλλα πορεία; καί έπι- 
βεβαιοϋται ουτω ή αφιξι; καί παράδοσι; τών άποσταλεισών 
αποσκευών. Τά φύλλα πορεία; παραβάλλονται κατόπιν μέ τά; 
ήμερησία; καταστάσεις κινήσεω; καί εισπράξεων έκ μεταφο
ράς αποσκευών, καί άν καί ταϋτα συμφωνώσιν, ή ύπηρεσία 
τών αποσκευών ουδέν παρουσιάζει τό ανώμαλον.

Έ&.Ιιγζις τής ίττηρισίας τώι- ήι:τοριι·μ(ίη»·.—Τα δια τήν 

έξελεγξιν τής ύπηρεσία; τών έμπορευμάτων άποστελλόμενα. 
ύπό τών σταθμών εϊ; τό έλεγκτήριον έγγραφα είσιν, ή δήζω-
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σι; αποστολής τοϋ άφιχθέντος εμπορεύματος, ή διδόμενη εις 
τον άποστολέα άπόδειξις παραλαβής, ήν ό παραλήπτης παρέ- 
δωζεν είς τόν σταθμόν, ίνα παραλαβή τό έμ.πόρευμζ του, τό 

ψύλλον πορείας τοϋ άφιχθέντος έμπορεύματος ζαί ή περιλη
πτική ήμερησία ζατάστασις άποστολών ζαί αφίξεων (παρα
λείπω τά μεταξύ σκευαγωγού ζαί σταθμοϋ άνταλλασσόμενα 
φύλλα παραδοσεως ζαί παραλαβής). "Απαντα τά έγγραφα 
ταΰτα ταξινομούνται ύπό τοϋ άνοίγοντο; τούς φακέλλους ύπαλ
λήλου καί παραδίδονται είς τόν έπιτετραμμένον τήν έξέλεγξιν 

τής ύπηρεσίας τών εμπορευμάτων υπάλληλον ούτος συμπλη- 
ροϊ τάς σχετιζάς ταΐς στάσεσιν ήμερησίας καταστάσεις αφίξεων 
ζαί άποστολών, καί βεβαιοϋται άν άπαντα τά άποσταλέντα εμ
πορεύματα άφίχθησαν είς τούς σταθμούς, δ·.’ ούς ήσαν προω- 
ρισμένα. Έάν ύπάρχουν ζαθυστερούμεναι αφίξεις, διαγράφον
ται αύται έν τή ήμερησία καταστήσει τών άποστολών τοϋ 
στάθμου τής προελεύσεως, ζαί έάν μέν τό διά τήν άποστολήν 

τέλος έπληρώθη είς τόν σταθμόν τής άναχωρήσεως, τό έλεγ- 
κτήριον έμ,'ριήγει d' office έν τή ήμερησία ζαταστάσει τοϋ 
σταθμοϋ τή; άφίξεως ώη τ/)>· χα(Η·σΓΐροΐ·σα>· ά.το-
οτο.1ίι>- έάν δε το διά τήν άποστολήν όφειλόμενον τέλος είναι 

πληρωτέον είς τόν σταθμόν τής άφίξεως, ζρατεϊται ά.τ.ίώς 
σιιιια'ωσις ίν ίδιαιτέρω τετραδίω, ϊνα χρεωθή δεόντως ό σταθ- 
μος, άμα τή άφίξει τοϋ καθυστεροϋντο; έμ.πορεύματος. Μετά 
τήν έργασίαν ταύτην ό έξελέγχων ύπάλληλος βεβαιοϋται, άν 
ή επί τοϋ φύλλου πορείας έμφαινομένη διατίμ.ησι; σύμφωνη μέ 
τήν ύπό τοϋ άποστολέω; έν τή δηλώσει τής αποστολής ύπο- 
δειχθεϊσαν, άν ή δηλωθεϊσα διατίμησις έφηρμόσθη συμφώνως 

μέ τό παρά τή έταιρία έν χρήσει τιμολόγιον. παραβάλλει κα
τόπιν τά έξελεχθέντα ήδη φύλλα πορείας με τάς ήμερησίας 
καταστάσεις αφίξεων ζαί άποστολών, καί, άφοϋ βεβαιωθή περί 

ζτ,ς ακρ’.οΕ’ας και τούτων, καταστρώνω το χαεοχσιον ισοζυγίαν 
αφίξεων ζαί άποστολών, ζαί ή ήμερησία έξέλεγξις τής ύπη

ρεσίας τών εμπορευμάτων έγένετο. Έν τελεί αί ήμερησίαι κα
ταστάσεις τών πωληθέντων εισιτηρίων τής ζινήσεως ζαί εισ
πράξεων εζ μεταφορά: επιβατών, ζαί τών αποστολών ζαί άφί- 

ξεων, παραβάλλονται μέ τά δελτία έκζαθζρίσεω; καί κατα

στρώνεται ή ζατάστασις τών ημερησίων είσπράςεων.
Παεέλείψα έν τή εκθέσει τής έργασίας τών σταθμών ζαί τοϋ ΐλεγ- 

ζτηρίου τάς έζ οιζαιωμάϊων άποΟηκεύσεως ζαί ίλλας συμπληρωμα
τικά; εισπράξεις. ώς ολως οευτερεούσας ώ; προς -ήν έργασίαν).

III. ΙΙροτεονείμενον σύστημα δεκαημέρου 
λογεστεκης περ:?ίδου.

‘Έργομαι ήδη εί; τό σπουδαίου ζήτημα τοϋ μήκους τής 

περιόδου τή; λογιστικής ύπηρεσίας τών σταθμών. Κατά τό 
νΰν έν γρήσει παρ' ήμϊν σύστημα ή λογιστική περίοδος τών 
σταθμών είναι ήμερησία. "Εκαστος δηλαδή σταθμός, μετά τό 

πέρας τής ήμερησία; εργασίας του, άποστέλλει καθ’ έκάστην 
είς τό έλεγζτήριον όλα τά σχετικά έγγραφα, τά όποια άπηριθ- 
μήσαμεν άνωτέρω, καί διά τών όποιων καθίσταται δυνατή ή 

γενική έξέλεγξις τής ύπηρεσίας τοΰ σταθμοϋ· τό αύτό έγέ
νετο κατ’ άρχάς έν τή χρήσει όλων έν γένει τών σιδηροδρό
μων. Άλλ’ έκτος τή; μεγάλης εργασία; ζζί τοϋ πολυδάπανου 

τοϋ συστήματος τούτου, αί έταιρίαι δέν έβράδυναν νά έννοή- 
σωσιν, ότι διά τούτου καθίστατο αδύνατος ή σοβαρά έξέλεγ
ξις τής ύπηρεσία;, καθ' όσον ηύξανεν ή εργασία τοϋ σταθμοϋ 
καί ή κίνησις (tralic) τοϋ σιδηροδρόμου, έάν δέν έπολλαπλα- 

σιαζ-το καί ό αριθμό; τών ύπαλλήλων τοϋ ελεγκτηρίου κατά 
λόγον πολύ ύπέρτερον τή; αϋξήσεως τοϋ trafic. Καί τοΰτο 
εύκολοι; έννοεί τις, έάν άπαξ μόνον τήν πρωίαν παρευρεθή είς 

τό άνοιγμα τών ύπό τών σταθμών εί; το έλεγζτήριον αποστελ- 
λομένων φαζέλλων. Δύο ζαί ήμίσειαι ώραι άπαιτοϋνται διά τό 

άνοιγμα ζαί τήν απλήν ταξινόμησιν τών διαφόρων τούτων έγ
γραφων παρ’ ήμϊν, όπου ή κίνησις τών εμπορευμάτων (διότι 
αΰτη δίδει τήν περισσοτέραν έργασίαν εί; τό έλεγζτήριον) είναι 
σχετικώ; ελάχιστη. Έάν έδιπλασιαζετο τό Iral'ic, ή έξελεγ- 
ξις θά ήτο όλω; αδύνατο;, έστω καί μέ διπλάσιου; ύπαλλήλου;.

Ώς έκ τούτου αί έταιρίαι τών σιδηροδρόμων έμερίμ.νησαν 
περί έξευρέσεως συστήματος άπλουστέρου, όλιγώτερον δαπανη
ρού καί επίσης ασφαλούς,ζαί τούτο εύρον α',ξζνουσαι είς <θ>α 



330 OIKONO.MIKH ΕΙΙΙΜΕΩΙΜΙΣΙΪ ΣΙΔΙ1ΡΟΔΡ. ΙΙΕ1Ι,ΛΙ<>ΣΆ(·>]1ΝΩΝ-ί1ΕΛΟΙΙΟΝΝΊΙΣΟΪ 331

ήμέρα; άντί μιας -.'ry λογιστικήν περίοδον. Άπό τοϋ I860 τό 
σύστημα τοϋτο είναι έν χρήσει είς τούς Γαλλικούς σιδηροδρόμου; 
τοϋ Nord. ΊΙ εταιρία αύτη μάλιστα μεριμνώσα σπουδαίως, 
πρό δύο ή τριών έτών, περί της οικονομική; έκμ,εταλλεύσεω; 
τών δευτερευουσών αύτή; γραμμών, έχώρισε τού; διαφόρου; 

αύτή; σταθμούς είς groupes, άναλόγως τή; σπουδαιότητος 
έκάστου τούτων ώς πρό; τά; εισπράξεις, καί είσήγαγεν εί; 
του; περισσοτέρου; έξ αύτών τό σύστημα τή; μηνιαία; περιό
δου τή; λογιστικής. Εκ τή; μικρά; δέ τκυτη; μεταβολής προ· 
έκυψεν ετήσια οικονομία 200,000 φρ. άπό έντυπα μόνον χω
ρίς νά λάβωμεν ύπ ’ όύιν τήν έλάττωσιν καί άπλοποίησιν τή; 

έργασία;. Τό σύστημα τοϋτο τή; δεκαημέρου λογιστική; διά 
τά εμπορεύματα καί άποσκευά;, καί μηνιαία; μόνον διά τήν 
ύπηρεσίαν τών εισιτηρίων, είναι έν χρήσει πρό πολλών έτών 
καί εί; τά; λοιπά; σιδηροδρομικά; εταιρία; τής Γαλλίας. Τά 

πλεονεκτήματα άπλότητο; και οικονομίας, τά όποια φέρει μ·0’ 
εαυτού τό σύστημα τούτο δέν έχουσιν ανάγκην σχολίων, καί 
θα καταφανώσι τρανότατα κατωτέρω, όταν αναπτύξω τόν 
τρόπον δι ού γίνεται ή έργασία τών σταθμών καί τού έλεγ- 
κτηρίου.

Τινες έκ πρώτης οψεω; τώ προσάπτουν τό έλάττωμα, ότι 
έπί δέκα ήμέρα; ό σταθμός μένει άνεξέλεγπτος, ή μάλλον, ότι 
ή έξέλ-γξι; βραδύνει κατά δέκα ήμέρα;, άλλά Οά ίδωμεν έπί· 
σης κατωτέρω, ότι ούδεμία κατάχρησι; δυναμένη νά προληφΟή 

ύπο τού νυν συστήματος, δύναται νά λάβα, χώραν καί έν τώ 
συστήματι τή; δεκαημέρου λογιστική;. Τούναντίον ένταύθα 
ή έξέλεγξι; απαιτούσα όλιγωτέραν έργασίαν γίνεται πληρεστε- 

ρέρα, καί κατά συνέπειαν άσφαλεστέρα’ άλλως ή έπί τόπου 
έξέλεγξι; άναπληροΐ έπιτυχέστατα τήν δεκαήμερον ταύ'.ην 

βραδύτητα τή; έξελέγξεως, καί οφείλω νά ομολογήσω κατά 
τήν παρ' άπάσαι; ταϊ; σιδηροδρομικαϊς έταιρίαι; παραδεδεγ
μένη·/ άρχήν, ότι ή έν τώ έλεγκτηρίω έξέλεγξι; δέν δύνατα1 
νά είναι άποτελεσματική, όσω ή έπί τούτου έν τοϊ; σταθμοί; 
γινόμενη, καί αύτη δέον νά έπεκταύή καί παρ’ ήμϊν. Ή έπί 
τόπου έξελεγςι; έκτο; τού κυρίου σκοπού αύτής, Οά βελτιώση 

καί την έκπαίδευσιν τών υπαλλήλων, ών τά; έλλείύει; 6ά 
βλέπγ, έκ τού σύνεγγυς ό επιθεωρητή; τής λογιστική; καί θα 
δύναται ούτω αυτοπροσώπως νά έπιφέρη τήν διορΟωσιν τών 
κακώς έχόντων. Έάν δέ ή έπί τόπου έξέλεγξι; έξαρτζται άπ’ 
εύθείας άπό τήν διεύΟυνσιν, καί ϋχι άπό τό έλεγκτήριον, Οά δύ
ναται αύτη νά χρησιμεύση πρό; έξέλεγξιν τής έργασίας καί 

αύτοΰ τοΰ έλεγκτηρίου.
"Ιδωμεν νυν είς τί συνίστατα·., έν τώ δεκαημέρω συστήματι,
Ιον ή ύπηρεσία τοϋ σταθμού.—’ ίπυ/ρεσ'σ πω.ΙιιΑϊιτωκ είσι- 

?<//<’<.»·.—Τά εισιτήρια ζητούνται άπό τό έλεγκτήριον δι’άπο- 
δείξεως, άποστέλλονται ύπό τοΰ έλεγκτηρίου εί; τόν σταθμόν 
συνοδευόμενα ύπό άποδείξεως μετά στελέχους, ήν κρατεί, έπι- 
στρέφων τό στέλεχος εί; τό έ’λεγκτήριον, άφοϋ πρώτον ύπο- 
γράψη τούτο· ε'γγράϊ/οιται όέ τά .ΙιιγΟεπα εισιτήρια έ>· βιδ./ίω 
ε'πΐ τοϋτο χρατανμαιρ έ>· τώ σταθαώ χαΐ τώ έ.Ιεγχτηράύ, καί 
χρεοΰται ό σταθμό;. ’Ιδού ούτω τά εισιτήρια έν τή κατοχή 

τοϋ έπιτετραμμένου τήν ύπηρεσίαν τούτων ύπαλλήλου. Οί επι- 
βάται παρουσιάζονται καί λαμβάνουν τό άπαιτούμενον εισι
τηρίου, προπληρόντε; πάντοτε τήν τιμήν αύτοΰ. Καθ' έκά
στην, ή καί κατά δύο μόνον ήμέρα; (Σιδηρόδρομοι τοϋ ΚβΓ- 
nies :ϊ BdUUlont καί δευτερεύουσαι γραμμαί τοϋ Nord) άνα
λόγως τή; σπουδαιότητος τοΰ σταθμού, μετά τήν διαβασιν 

τή; τελευταία; άμαξοστοιχίας, ό έπί τών εισιτηρίων ύπάλλη- 
λο; καταγράφει έν βιβλίο/ έπί τούτο κρατουμένω καί άντιστοι- 
χούντι τή ήμετέρα ήμερησία καταστήσει τών πωληΟέντων ει
σιτηρίων, τά έντός τή; ήμέρα; (ή τά κατά τήν διάρκειαν δύο 
ήμερων) πωληΟέντα εισιτήρια’ ό ύπάλληλος βεβαιοϋται ούτω 

περί τή; ασφαλούς έκτελέσεω; τών κατά τήν ήμέραν έκείνην, 
ή τά; δύο ήμέρα; όμοϋ γινομένων ύπ' αυτού πράξεων ή όλη 
δε μηι-αιία έργασία αύτη εμπεριέχεται εί; τίσσαραι: μόνο)· σε- 
λίδας τοΰ βιβλίου τούτου. Μετά πάσαν δεκαημερίαν ή καί 
μετά τό τέλος μόνον τοϋ μηνός, όπως τοϋτο γίνεται είς όλους 
τοϋ; Γαλλικού; σιδηροδρόμους, άποστέλλεται δεκαήμερο; ή 

μηνιαία κατάστασι; εί; το έλεγκτήριον, εμφαίνουσα τα εντός 
τή; περιόδου ταύτης πωληΟέντα εισιτήρια.
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ί'.τηρισία συ.Ι.Ιίγΰκι»· ιίσιτηρίι·»'. —Τά συλ.λεγέντα εισι
τήρια ταξινομούνται κατά σταθμούς καί αύξοντας αριθμούς, 
έγγράφονται εις βιβλίον επί τούτο κρατούμενον καί άποστέλ- 
λονται καθ’ έκάστην εις τό έλεγκτήριον, συνοδευόμενα ύπό 
απλού αποσπάσματος τοϋ βιβλίου τούτου- σχετική περιλη
πτική κατάστασις ζαταστρώνετζί άπαξ μόνον κατά, δεκαημε- 
ρίαν καί άποστέλλεται εις τό έλεγκτήριον.

'Τπηρεοία ά.ιοσχενά»·.— ΊΙ ύπηρεσία τών αποσκευών έκτε- 

λεΐται έν τώ σταθμώ, όπως καί κατά τό νϋν σύστημα. Τά 
συνοδεύοντα τάς αποσκευής φύλλα πορείας καί τά σχετικά δελ

τία αποσκευών άποστέλλονται εις τό έλεγκτήριον άπαξ μόνον 
κατά δεκαημεριαν, συνοδευόμενα ύπό δεκαημέρου ζαταστάσεως 
κινήσεως καί εισπράξεων έκ μεταφοράς αποσκευών.

'Ί.ΐιιρισία ΐ'.τοστο.Ιώτ χάι άφί&α»· ϊμ.τοριυιιάζωκ.—Ή έρ
γασία τών αποστολών καί αφίξεων έμπορευμάτων γίνεται ώς 
έςής: Ο άποστολευς παρουσιάζεται μέ τήν δήλωσιν αποστολής 
καί παραδίδει τό εμπόρευμά του- ό έπί τών αποστολών ύπάλ- 

ληλος συμπληροϊ τήν δήλωσιν αποστολής καί προσδιορίζει έπ’ 
αυτής τής ιδίας τό πληρωΟησόμενον τέλος, κατά τήν ύπό τοϋ 
άποστολεως ύποδειχθεϊσαν έν τή δηλώσει διατίμησιν, δίδει κα
τόπιν εις αύτον άπόδειξιν παραλαβής τοϋ άποστελλομένου εμ
πορεύματος καί παραλαμβάνει τούτο. Τήν άπόδειξιν δέ ταύ- 
την τής παραλαβής τοϋ εμπορεύματος κρατεί ό άποστολευς 

πρός ασφάλειαν του" ό έπί τών έμ.πορευμάτων ύπάλλ.ηλ.ος κα

ταγράφει τήν αποστολήν έν τώ έπί τοϋτο κρατούμενο βιβλίω 
καί έν τω βιόλίω τοϋ φύλλου παραδόσεως εις τόν σκευαγωγόν, 
καί παραδίδει ταύτην εις αύτόν συνοδευομένην απλώς ύπο τής 

ύπο τοϋ ύπαλλήλου συμπληρωΟείσης δηλώσεως αποστολής, 
ήτις χρησιμεύει καί ώς φύλλον πορείας. Ό σκευαγωγός παρα
δίδει εις τον σταθμόν τάς διά τούτον προωρισμε'νας άποστολάς 
μετά τοϋ σχετικού φύλλου παραδόσεως, καί ό ύπάλληλος τοϋ 
σταθμού, άφοϋ πρώτον έπαληθεύση τα ληφθέντα εμπορεύματα 
δια τής παραβολής αύτών μέ τό σχετικόν φύλλον παραδόσεως 

καί τήν ώ/'./ωσι;- «-t/OTti./z/c-yi'.ZJorπορείας, καταγράφει αύτάς 
εις το βιβλίον τών αφιςεων καί ΐί’ίϊο.τωεέ, rur .ταρ».?;/.™/»- τα- 

χυδρομικώς περί τής άφίξεως τοϋ εμπορεύματος του, κατα
τάσσει κατόπιν τήν σχετικήν δήλωσιν αποστολής-φυλλον πο- 
οείας αέ τάς τήν αύτήν ήμέεα.ν άφιχΟείσας λοιπάς, καί περι
μένει τόν παραλήπτην, μέχρις ού παρουσιασθή ούτος πρός πα
ραλαβήν τοϋ εμπορεύματος του. άφοϋ πρώτον ύπογράψη έν τώ 

βιβλίω τών αφίξεων.
Λύτη είναι ή έν τω σταθμώ έκτελουμένη έσωτερική έργα

σία μιας αποστολής ή άφίξεως. Μένει νϋν ή διά τό έλεγκτή
ριον προωρισμένη έργασία τοϋ σταθμού. Μετά τήν διάβασιν 

τής τελευταίας αμαξοστοιχίας τής ημέρας γίνεται ή διά τό 
έλεγκτήριον προωρισμένη ταξινόμησις τών σχετικών πρός τάς 
άποστολάς καί αφίξεις έγγραφων. Δι’ έκαστον 'σταθμόν κρα
τείται περιλ.ηπτική κατάστασις αποστολών, ήτις στέλλεται εις 
τόν σταθμόν κατά πάσαν δεκαημεριαν καί έκείθεν μετά τών 

δηλώσεων αποστολών εις το ελεγκτήριο·/- αί τελευταία·, αυται 
όμως καθίστανται όλως περιτταί διά τήν έξ-λεγκτικήν εργα
σίαν τοϋ έλεγκτηρίου καί δύνανται κάλλ’.στα νά μείνωσιν έν 
τώ σταθμώ- έξ αύτών καταρτίζεται καί ή διά τό έλεγκτήριον 

συμπληρωματική κατάστασις τών αφίξεων.
2ον Υπηρεσία τοϋ Ελεγκτηρίου.— II ύπηρεσία τοϋ έλεγ

κτηρίου έν τώ ουστήματι τούτω είναι άπλουστάτη καί ε’κτε- 

λεϊται ταχύτατα.
Ί'.τη^σία .—Κατά πάσαν δεκαημεριαν, (ή κατά

μήνα όπως γίνεται τοϋτο έν Γαλ.λία) στέλλονται εϊς το έλεγ» 
κτήοιον αί καταστάσεις πωληθέντων καί συλλεγέντων εισιτη
ρίων, επαληθεύονται αί έπ’ αύτών αριθμητικά! πράςεις, πα
ραβάλλονται τά συλ.λεγέντα εισιτήρια μέ τήν σχετικήν δεκαή- 

μεοον κατάστασιν, καί αυτή μέ τήν κατάστασι·/ τών πωλη
θέντων εισιτηρίων, καί έγένετο ή εξέλεγξες τής ύπηρεσίας τών 

εισιτηρίων.
'T.-tty/fma tr.TOfTXfvur.— II έξέλεγξις τής ύπηρεσίας τών 

αποσκευών θά γίνεται όπως καί σήμερον.
Έτι/γίσέα έ//.Ύίγνι.'////Γ<.>/-.— ΊΙ άπο σταθμού εις σταθμόν 

άποστελλομενη περιληπτική κατάστασις αποστολών παραβάλ
λεται μέ τήν δεκαήμερον κατάστασιν άφίξεων καί άποστολ.ών.
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άφοϋ πρώτον γίνωσιν έπ’ αύτών αί δέουσαι επαληθεύσεις ώς 
πρός τά; έφαρμοσθείσα; διατιμήσεις κλπ. όπως γίνεται τοΰτο 
σήμερον. Στέλλετα·. πρό; τούτο·.; εί; το έλεγκτήριον καί περι
ληπτική ζατάστασις τής όλης εργασία; τοΰ σταθμού είς δι- 
πλοΰν, ήτις επαληθεύεται καί έπιστρέφεται εί; τόν σταθμόν.

ίσιας 
ε:; τό 
άλλά 

εί; τόν 
χρήσε·. 

λογιστική 
εερησία;

Ι\ · Χύγζρεσες τοΰ νΰν έν χρήσεε ~ρος τύ 
προτεενόΐλενον σύβτημ,α.

Υπηρεσία εισιτηρίων.—Έκ τη; παραλλήλου έζθέσεω; τοϋ 
τρόπου, δι ’ ού έκτελεϊται ή υπηρεσία κατά τό νΰν έν χρήσει 
καί τό προτεινόμενον σύστημα,καταφαίνονται τά σχετικά πλε- 
ον-ζτήμανα καί μειονεκτήματα τούτων. Κατά τό νΰν έν χρήσει 
σύστημα, ή ελλειύι; έν τώ σταθμώ βιβλίου, έν ώ δέον νά έγ- 

γράφωνται κατά σταθμόν προορισμόν τό ελεγκτή-
ριον λαμβανόμενα εισιτήρια, παρουσιάζει ανωμαλίαν τινά καί 
άσκοπον έργασίαν κατά τήν έπί τόπου έ'έλενξιν τή; ύπηε 

τών εισιτηρίων, έάν ό έκτελών ταύτην δέν προστρέξη 
έλ-γκτήριον καί λαβή έκείθεν τάς δεούσας πληροφορία;· 
καί ένταΰθα δέον νά λάβη ολόκληρον ζατάστζσιν τών 

σταθμόν άποσταλλεντων εισιτηρίων. Κατά τό νΰν έν 
παρ' ήμϊν σύστημα τή; ήμερησία; περιόδου τή; 
τό έλεγκτήριον λαμβάνει καθ' fκύστην έςήχοτσ ήμερησία; κα

ταστήσει; πωληθέντων εισιτηρίων, αΐτινες άφοϋ ταξινομηθώσιν 
ΰπό τοΰ άνοίγοντο; τού; φακέλλους ύπαλλήλου, παρζδίδονται 
εί; έτερον ύπά/.ληλον, εί; όν είναι ανατεθειμένη ή έπαλήθευσι; 
άπλώ; τών έν ταϊ; καταστασεσι ταύτα·.; ευρισκομένων αριθ
μητικών πράξεων. Καί ή έπαλήθευσι; τών εξήκοντα τούτων 
καταστάσεων δέον νά γείνη έντό; τή; ημέρας, διότι τήν έπαύ- 
ριον θά φθάσωσιν εξήκοντα νέαι καταστάσεις, αΐτινες χρήζουσι 
τή; αύτής έπαληθεύσεω;. Κατά τό σύστημα τή; δεκαημέρου 
περιόδου τής λογιστικής ίδια να μή εϊπω μηνιαίας, όπως τοΰτο 

γίνεται παντζχοΰ’, το έλεγκτήριον λαμ.βζνει εξήκοντα δεκαη
μέρου; περιληπτικά; καταστάσεις πωληθέντων εισιτηρίων κατά 
πάσαν θεκαημερίιιν μόνον (κζί έάν ή ύπηοεσία τών στάσεων 

συγχωνευθή μέ τήν τών σταθμών, ό άριθμ.ό; ούτο; θά έλατ- 

αφού

τωθή έτι πλέον) ζαί ούτω ή ννν απαιτούσα θεχα ήμερων ερ
γασίαν εζε'.Ιεγξιζ θά γίνεται ίν μια ήμερα.

Άλλα θά μοΰ εϊπη τι; άμέσω;, οτι σύστημα, τοΰτο παρου
σιάζει τί τό έλ.αττωματικόν. άφίνον τόν σταθμόν ανεξέλεγκτου 
έπί δέκα ημέρα;· άλλ’ έκτό; τοΰ ότι τοΰτο άναπληροΰται λίαν 
έπιτυχώ; διά. τών έπι τόπου έξελέγξ-ων, τό έλάττωμα τοΰτο 
είναι όλω; φαινομενικόν καί ούδόλω; ύπάρχει. Τούναντίον λέ
γω. έτι όιά τον ννν συστήματος ή νπηρεσία των εισιτηρίων μέ
νει καθ' ά.Ιοκ.Ιηγίαν άνεξέ.ίεγχτος, διότι ή εργασία, τήν οποίαν 
απαιτεί ή καθημερινή έπαλήθευσι; τών εξήκοντα ημερησίων 
καταστάσεων, δεν επιτρέπει εί; τόν υπάλληλον, εί; ον είναι α
νατεθειμένη ή εργασία αύτη νά παραβάλη τάς καταστάσεις 
ταύτα; μέ τά; καταστήσει; τών συλλεγέντων εισιτηρίων, καί 
βεβαιωθή περί τή; άληθεία; τών έν ταϊ; πρώτα·.; φερομένων 
άειθυ.ών. Έάν,λόγου χάριν, ό έπιτετραμμένο; τά τών εισιτη
ρίων έν τώ σταθμώ υπάλληλο; πωλήση σήμερον 1110 εισιτήρια 
καί θέρη ·’> μόνον εί; τήν ήμερησίαν κατάστασή» του, ή εργα
σία τον ί.Ιεγκτηρίοι·, όπως γίνεται σήμερον, θέν άίναται ν' ά- 
νακα./νόιι τήν κατάγρησιν ται'την, ikon αύτά τά πω./ηθέντα ει
σιτήρια θέν παραθά.Ι.Ιονται με τήν κατάστασίν,έν ή γέρονταιώς 
πω.Ιηθέντα· τουναντίον τό σύστημα τή; δεκαημέρου περιόδου 

τής λογιστική;, ε’./«ττοόί· ι»ρ· εργασίαν τοΰ ί.Ιεγκτηρίου άπό 

άέχα σγεόον είς εν, έπιτρέπει εί; τόν υπάλληλον, εί; ον είναι α
νατεθειμένη ή έξέλεγξις, νά παραβάλη τά πωληθέντα εισιτή
ρια μέ τά; καταστάσεις, έν αί; έμφαίνονται ώς τοιαΰτα, καί 
άνακαλύψη ούτω τά; τυχόν ύπαρχούσα; καταχρήσεις.

Άλλά καί ή έν τώ σταθμώ άφορώσα τήν ύπηρεσίαν τών ει
σιτηρίων έργασια έλαττοϋται έπαισθητώς. Ώ; είδομεν τοΰτο 
άνωτέρω, είς ζέσσαρας μόνον σε.Ιίάας τοΰ βιβλίου τούτου δυ
νατά·. παρ’ ήμϊν νά καταγραφή, άνευ ούδεμιά; παραλείψεως, 
ή έπί τ[ ιάκοντα ημερησίων τετρασι.Ιίάων καταστάσεων έμοαινο- 
μένη νΰν μηνιαία ύπηρεσία. τών εισιτηρίων, καί ό έπί τούτων 
υπάλληλος δύναται ούτο; ν ' άποφύγη τήν καθημερινήν εργα
σίαν. ήν απαιτεί ή μεταφορά έκ τή; σημερινή; έπί τή; ήμε
ρησία; καταστάσεως τή; αύριον, τών αριθμών τών εισιτηρίων,
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τή; τιμή; τή; μονζδος, ζλπ. (ΊΙ άντικατάστασις τής έν τώ 
σταθμώ κρατούμενης νΰν ήμερησία; καταστάσεω; δ'.ά τοϋ πε
ριληπτικού τούτου βιβλίου. ήδύνατο νά γείνη ζαι μέ τό νϋν 
παρ’ ήμϊν έν χρήσει ήμερήσιον σύστημα λογιστική; άνευ ού- 
δεμια.ς παραλλαγή;).

‘7'πηρεσία αποσκευών.— Ή μόνη διαφορά. έν τή ύπηρεσία 
τών άποσζευών, είναι ότι τό έλεγκτήριον κατά δεζαημ.ερίαν 
μόνον θά. λαμβάνζ, τά φύλλα πορεία; άποσζευών μετά τών σχε
τικών δελτίων, συνοδευόμενα ύπό δεκαημέρου περιληπτική; κα- 
ταστάσεως κινήσεων ζαι εισπράξεων έζ μεταφορά; άποσζευών, 
ένώ ταϋτα νϋν άποστέλλονται καθημερινώς. ΊΙ έργασία τοϋ 
έλεγκτηρίου έλαττούται άναλόγως.

') 'πι/ρεσία ίρπορειψάτων.— Ί.2; εϊπομεν τοϋτο ανωτέρω, έάν 
δέν λάβωμεν ύπ'όύιν τό φύλλον άποστολών-άφίξεων παραδοθει- 
σώνύπό τοϋ σταθμού — σκευαγωγού εί; τόν σκευαγωγόν - σταθ
μόν ζαι τό φύλλον φορτώσεως βαγονιού, διά μίαν αποστολήν 
γράφονται έν τώ σταθμώ: ή δήλωσι; άποστολή;, ή εί; τόν α
ποστολέα διδοαένη άπόδειξι; παραλαβή; μετά τοϋ στελέχους 

αύτής, τό φύλλον πορεία; τοϋ έμπορ-ύματο; μετά τοϋ στελέ
χους αύτοΰ, ή έγγραφή εί; τό βιβλίον άποστολών, — καί στέλ- 
λονται εί; τό έλεγκτήριον καθ’ έκάστην: ή δήλωσι; άποστολή; 
τοϋ άφιχθέντο; εμπορεύματος, ή διδομένη εί; τόν άποστολέα 
άπόδειξι; παραλαβή;, ήν ό παραλήπτη; παρέδωζεν εί; τόν 
σταθμόν κατά τήν παραλαβήν τοϋ έμπορεύματό; του, τό φύλ
λον πορεία; τοϋ άφιχθέντο; εμπορεύματος, ζαι ή περιληπτική 
ήμερησία κατάστασι; άποστολών καί άφίξεων.

Ίδωμεν νϋν, έάν ή γραφική αύτη έργασία είναι όλη λογική 
καί άναγζαία διά τήν άσφαλή άφιξιν ζαι παράδοσιν τοϋ έμ- 
πορεύματος καί δια τήν έν γένει έξέλεγξιν τής υπηρεσίας. ΊΙ 
δήλωσι; άποστολή; είναι άναγζαία, διότι δι' αύτή; εξασφαλί
ζεται ή εταιρία άπέναντι τοϋ άποστολέως, δηλοΰντο; σαφώς 

τήν φύσιν καί τό βάρος τοϋ άποστελλομένου έμπορεύματος, 
καί τήν διατίμησιν ής τήν εφαρμογήν ζητεί. ΊΙ διδομένη εί; 
τόν άποστολέα άπόδειξι; παραλαβή; είναι έπίση; άναγζαία, 
διότι δι' αύτή; εξασφαλίζεται ούτο; άπέναντι τής εταιρίας είς

παραλαβής,
ςι; τής επιστολής, δι’ή; άπο- 

η; μή ειδοποιήσεις περί τή; 
ούδέν δικαίωμα άποθηκεύσεως 

ή άφιξι; τοΰ εμ
είς τόν σταθμ.όν 
έν τώ ταχυδρο- 

,·., iaj.ii, το έμπόρευμα μένει εί; τήν διάθεσιν 
// ειδοποίησες Λοιπόν τοΰ παραλήπτου νπό τοΰ

ήν παρέδωκε τό ύπ' αύτοΰ άποστελλόμενον έμ.πόρευμα. Υ
πάρχει έπίση; άνάγζη καί φύλλου πορείας, όπερ συνοδεύει τό 

έμ.πόρευμα καί άντιπροσωπεύει ούτως είπεΐν αύτό’ άλλ’ είναι 
ά.ρά γε άνάγζη, τό φύλλον πορείας τοϋτο νά είναι διάφορον 
τής δηλώσεω; άποστολή;, ζαι έν πάση περιπτώσει εί; τί χρη
σιμεύει τό στέλεχος αύτοΰ : Έάν δέ συνοδεύσωμεν τό άποστελ
λόμενον εμπόρευμα μέ φύλλον πορεία; ιδιαίτερον, όπως τοϋτο 
γίνεται σήμερον, είς τί χρησιμεύει καί ή μετ' αύτοΰ άποστολή 
τή; δηλώσεω; εί; τόν σταθμόν τής άφίξεως :

Κατά τό προτεινόμενον σύστημα τό φύλλον πορείας μετά 
τοΰ στελέχους τον καταργειται καΐ αντικαθίσταται ί·πο τής J»/- 
λώοεως αποστολής προσι/κόντως τροποποιούμενης. Ή επικρα
τούσα έπίση; συνήθεια τή; περί τής άφίξεως το»' έμπορεύμαη ς 
είθοποιήσεως τοΰ παραλήπτου ύπό τοΰ άποστολε'ως, διά τής τα
χυδρομικής άποστολή; τή; διδόμενη; αύτώ ύπό τοΰ σταθμού 
τή; άναχωρήσεω; άποδείξεως παραλαβή;, έχει τι τό άνώμα- 
λον. Έάν π. χ. βραδύνη ή άφιξι; τή; 
στέλλεται ή άπόδειξι;, ό παραλήπτ 
άφίξεως τοΰ έμπορεύματό; του, 
οφείλει τή έταιρίζ. Έάν δέ πάλιν βραδύνη 
πορεύματο;, ό παραλήπτη; παρουσιάζεται 
καί δέν ευρίσκει τούτο. Άλλ’έάν άπολεσθή 
μείω ή άπόδειξι; αύτη, 
τή; εταιρίας. 
στάθμου τής άφίξεως ειι αι ι’ρθοτερα.

Ώ; πρό; τά; καθυστερούσα; άφίξει; είπομεν άνωτέρω, ότι 
διαγράφονται αύται εν τή ήμερησία καταστήσει τών άποστο
λών τοϋ σταθμού τή; προελεύσεως, καί έάν μέν τό διά τήν 

αποστολήν τέλος έπλ.ηρώθη εί; τον σταθμόν τή; άναχωρήσεω;, 
τό έλεγκτήριον εγγράφει έν τή ήμερησία καταστήσει τού σταθ
μού τή; άφίξεως ώ; άφιχθεΐσαν τήν άποστολήν άλλ' ενδέχε
ται ή άποστολή ν’ άπωλεσθή καθ' οδόν, καί τότε βεβαίως ό 
σταθμός δι' όν προώρισται αύτη. ούδεμ.ίαν φέρει εύθύνην διά 

τήν απώλειαν αύτής. ένώ έν τή ύπηρεσία τού έλεγκτηρίου 
παρέλαβεν ούτο; τό εμπόρευμα καί έχρεώθη. Άν δέ πάλιν τό

ΕΤΟΣ 13 —ΦΥΛ. 153 —ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1880 21 



338 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΣΙΔΙΙΡΟΔΡ. ΠΕΙΡΛΙΩΣ-ΑΗΙΙΝΩΝ-ΠΕΑΟΙΙΟΝΝΉΣΟΓ 339

διζ την αποστολήν όφειλόμενον τέλος είναι πληρωτέου εις τόν 

σταθμόν της άφίξεως, κρατείται απλώς σημείωσις έν ίδιαιτέρω 
τετράδιό) -να χρεωθή δεόντως ό σαθμός, άμα τή άφίξει τοϋ 
καθυστεροϋντος εμπορεύματος. Εύκόλως δ ’ εννοείται, ότι τοϋτο 
παρουσιάζει άτοπά τινα, διότι ή ύπό τοϋ ύπαλλήλου τοϋ ελεγ

κτηρίου κρατούμενη ιδιαίτερα σημείωσις δύναται νά παρα- 
μεληθή, καί άν ό σταθμός άφίξεως δέν καταχωρήση τήν απο
στολήν, ήν παρέλαβεν έν τω βιβλίω τών άφιξεων καί τή ημε
ρήσια καταστήσει, ή διαγραφεϊσα ήδη έν τή ήμερησία κατα
στήσει τοϋ σταθμού τής προελεύσεω; αποστολή δέν υπάρχει 
πλέον διά τό έλεγκτήριον, χαΐ ό σταθμοί. θίταται rri oZxf/o.-roi- 

τ:ι ε/σ.-φ«|·Λότα τί.ΐη. ’Αλλά καί τήν κατάχρησιν ταύτην 
άν δέν λά.βωμεν ύπ’ οψιν, ή έκ τούτου προκύπτουσα διά τόν 

υπάλληλον τοϋ έλεγκτηρίου έργασία δέν είναι μικρά, προπάν
των έάν αί καθυστερούμεναι αφίξεις είναι πολλαί- έάν δέ έν 

τώ καθυστεροϋντι φύλλω πορείας εύρΐσκωνται διάφοροι άπο- 
στολαί. εξ ων τά μέν τών κομίστρων έπληρώθησαν έν τω 
σταθμώ τής άναχωρήσεως,τά δέ πληρωθήσονται έν τω σταθμώ 
τής άφίξεως, αί δυσκολίαι αυξάνουν έτι πλέον. Διά τοϋ προ- 
τεινομένου συστήματος όλαι αύται αί δυσκολίαι εξαφανί
ζονται, διότι ή έξέλεγξις γίνεται μετά τήν άφιξιν όλων τών 

αποστολών.
Αλλά τό σπουδαιότερου είναι ή ί.ΙάττωσίΓ, τμγ tic το ΐ.Ι.ι,γ· 

xiipior άποστί.1.1τψΐτ<·»· /j-ipayw/·, περιοριζομένων ούτως εϊ- 
πεϊν εις δύο, και ή προκύπτουσα απλοποίησες καί οικονομία 
χρόνου περί τήν εργασίαν. Έν τέλει ό σταθμός ειδοποιείται 
μόνον περί τής ανακρίβειας τών πράξεων αύτοϋ οΰχί δέ καί 
περί τής ακρίβειας τούτων, καί ό έπιθεωρητής παρουσιαζόμε- 
νος εις τόν σταθμόν, όπως έξελέγξα, αύτόν έπί τόπου, ούδέν 
εύρίσκει έγγραφον, ύποδεικνύον εί; αυτόν πόθεν πρέπει ν' άρ
χισα, τήν έξελεγξιν. Τάς πληροφορίας ταύτας δέον νά λάβα, 
παρά τοϋ ελεγκτηρίου προ τής εις τόν σταθμόν μεταβάσεώς 
του. 1ά. ολίγα ταϋτα άρκοϋσι νομίζω, όπως άποδείξωσι τήν 
ύπερωχήν τοϋ προτεινομένου συστήματος έπί τοϋ νϋν έν χρή- 
σϊ; καί περιορίζομαι εί; αύτά,

V. Ί·ΐΐηρεσία τών στάσεων

ΊΙ ύπηρεσία τών στάσεων γίνεται σήμερον, τουλάχιστον οσω 
αφορά τούς έπιβάτας, σχεδόν όπως καί ή τών σταθμών, καί 
δίδει ούκ όλίγτ.ν άδικον εργασίαν είς τό έλεγκτήριον, έν ώ αί 
περισσότεραι τούτων δέον νά έξαρτώνται άπό τού; παραπλή
σιους σταθμούς, καθ’ όσον τουλάχιστον επιτρέπει τοϋτο ή α- 
πόστασι; αύτών άπό τούς σταθμούς. Ούτω ή στάσις ούδεμίαν 
έχει σχέσιν μέ τό έλεγκτήριον, άλλ’ απευθύνει τάς εισπράξεις 

καί τά δικαιολογοϋντα ταύτας έγγραφα άπ ’ εύθείας είς τόν 
σταθμόν έξ ού αϋτη έξαρτάται. Οσω άφορκ τά εισιτήρια, ό 
σταθμάρχης, έξ ού έξαρτάται ή στάσις, κρατεί τήν σχετικήν 
λογιστικήν, ώς άν έπωλοϋντο ταϋτα ύπ' αύτοϋ τοϋ ίδιου.

ΊΙ άπό στάσεως είς στάσιν αποστολή εμπορευμάτων, ήτις 
νϋν μένει όλως ανεξέλεγκτος, δύναται νά γείνη όμαλώς, έάν 
ζητήται άπό τόν παραπλήσιου σταθμόν ή έφαρμοσθησομένη 
διατίμ.ησι;· αλλά πρός τοϋτο δέον νά ύπαρχη πλάστιξ έν τή 
στάσει, ή έν τή αμαξοστοιχία, ήτις περιλαμβάνει τό έμπό- 

ρευμα.
ΙΙρός τό παρόν όμως αί στάσεις δέν δύνανται νά ζητήσω- 

σιν άπό τους σταθμούς κατεπειγούσας πληροφορίας, οία ή α
νωτέρω. ΤΙ ύπαρξις τηλεφωνικής συγκοινωνίας παρά ταϊς στά- 
σεσιν είναι νιμίζω άπαραίτητος. Καί είς αύτούς τούς σταθμούς 
ή χρήςι; τοϋ τηλεφώνου θά ήτο προτιμωτέρα τής τοϋ τηλε
γράφου. Η τηλεγραφική συγκοινωνία, άφίνουσα τετυπωμένα; 
τάς διαταγάς καί παραγγελίας έκαστου, είναι αναγκαία διά
τας σιδηροδρομικά; γραμμής, όπου ή κυκ.λ.οφορία. είναι μεγά
λη καί ή ευθύνη έκαστου λίαν σοβαρά- άλλά παρ'ήμϊν ή κυ
κλοφορία είναι ελάχιστη, καί δύναται τις νά εϊπη, ότι ΐ·.·τ>ιρτ- 

σ/'ιι χι>ί'ι<τιμ: xepc'on: dir ί·.τ/Ιρρί/. Ή ανάγκη λοιπόν αύτη τής 
ύπαρξεως τής τηλεγραφικής συγκοινωνίας έξαφανίζεται καί ή 
χρήσι; τοϋ τηλεφώνου είνε ταχυτέρα καί εύκολωτέρα. Γούναν- 
τίον διά. τήν χρήσιν τοϋ τηλεγράφου απαιτείται ιδιαιτέρα έτοι- 
μασία καί έκμκθησις αύτοϋ ύπό τοϋ ύπαλλήλου τοϋ σταθμού.

Upoauraxbr τύν Σταθμώι·.— "Ερχομαι νϋν εί; τό ζήτημα
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τοϋ αναγκαίου διά την εργασίαν τοϋ σταθμού προσωπικού. Έν 

τη εργασία τζύτη, περί ής ώμίλησζ προηγουμένως διά μακρών, 
δυνάμεθα νά διακρΐνωμεν δύο μέρη' την ύπηρεσίαν τών εισι

τηρίων καί αποσκευών, καί τήν ύπηρεσίαν τών έμποοευμάτων.
II πρώτη γίνεται ολόκληρος κατά τήν διαβασιν τών αμαξο

στοιχιών. έν ώ ή ύπηρεσία τών έμποοευμάτων δύναται νά 
γείνη έν οίζ δήποτε στιγμή τής ήμέρας, καί δυνάμεθα νά τήν 
λάβωμεν όλιγώτερον ύπ' όψιν ενταύθα. Ούτως ή όλη εσωτε

ρική εργασία τού σταθμού ολίγον πρό τής διζβζσεω; τής αμα
ξοστοιχίας συνίστατζι εί: τήν πώλησιν τών εισιτηρίων καί τήν 
εγγραφήν τών αποσκευών ολίγοι δέ είναι οί σταθμοί τού συμ
πλέγματος μας (ΙΙειραιεύς, Άθήναι, Κόρινθος, “Αργος, Ναύ- 
πλιον, Λί'γιον, Πζτραι) έν οί; ή έργασία αύτη, μετά τής ύπη- 
ρεσίας τών εμπορευμάτων, δέν δύναται νά έκτελεσθή ύφ’ ένό; 
καί μονού ύπαλλήλου, καί δέν βλέπω τί εμποδίζει τον σταθ
μάρχην νά έπαληθεΰση καί τοποθέτηση καταλλήλως τάς βε
λόνας τών κλειδών τοϋ σταθμού πολύ πρό τή: άφίξεως τής α
μαξοστοιχίας. Κατά τήν διαβασιν αύτής. ή έργασία τήν όποιαν 
έχει, δηλαδή ή έπαλήθευσις τών διά τόν σταθμόν φύλλων α
ποσκευών καί έμπορευμζτων, άτινα παραλαμ.βζνει παρά τού 

σκευαγωγού, καί ή ύπογραφή τού φύλλου πορείας τής άμαξο
στοιχίας είναι ελάχιστη, αφού μάλιστα δέν είναι 'υποχρεωμένο; 
νά συλλέξη μόνος του τά εισιτήρια τών έπιβατών.

Μετά τήν άναχώρησιν τής αμαξοστοιχία:, ό σταθμάρχης 
παραδίδει τάς άφιχθείσας άποσκευάς καί μικρά βάρη καί πε
ριμένει τόν παραλήπτην διά τάς άποστολάς μεγαλειτέρας σπου
δαιότητος· "Οταν τις παρέμεινεν ολίγον έν τοΐς σταθμοί; δέν 
βραδύνει νά. έννοήση,ότι τό προσωπικόν αύτών κατά τήν διζ- 
βασιν μόνον τών αμαξοστοιχιών εργάζεται, καί ότι ή καθ'ύλην 

τήν ύπόλοιπον ήμέραν έργασία αύτών είναι ελάχιστη, καί ομο
λογώ, ότι είναι δυσνόητος ή ΰπαρξις ενός ύπαλλήλου έμπορευ
μζτων δι' έλζσσονας τών τεσσάρων άποστολάς καί όλιγωτέ- 
ρζς έ'τι αφίξεις, αίτινε; γίνονται κατά μέσον όρον καθ’ έκάστην 

(Μέγαρα).
ΙΙαρζ τοί; γαλλικοί; σιδηρόδρομοι; υποτίθεται, ότι εί; και 

μόνος ύπάλληλος δύναται νά έξυπηρετήση σταθμόν έν ώ διέρ
χονται 6 έως 8 ζμαξοστοιχίαι καθ' έκάστην, αναχωρούν πεν- 
τήκοντα. έπιβάτζι φέροντες μεθ' εαυτών ένα τόνον αποσκευών, 
καί φθάνουν ή αναχωρούν 1 έως 5 βαγόνια εμπορευμάτων. 
Το άληθές είναι, ότι τούτο απαιτεί καί σταθμούς καταλλήλως 
διευθετημένους διά τήν ύπηρεσίαν τής χρήσεως, όπερ δυστυχώς 
δεν έλήφθη ποσώς ύπ' όψιν παρ' ήμϊν. ΊΙ έπικρατοϋσα όμως 
ιδέα, ότι τό προσωπικόν παρ’ ήμϊν δέν είναι άνεπτυγμένον όπως 
αλλαχού, δέν είναι δι' όλου ακριβή:, διότι τούτο είναι κατα 
πολλά περισσότερον άνεπτυγμένον τού έν χρήσει προσωπικού 
παρά ταΐς δευτερευούσζι; γραμμαΐς τών Γαλλικών σιδηροδρό
μων άλλως τε τό προσωπικόν μας καθ' όσον ένόησα, άν καί 
έμεινα μέχρι τούδε καθ’ όλα ξένος έν τή ύπηρεσία, είναι λίαν 
έπιδεκτικόν μορφώσεως, καί νομίζω, ότι έπιδιωκομένη καί κα
λώς οδηγούμενη αύτη έπιτευχθήσεται ταχέως.

Έν συντόμω, ολίγοι νομίζω είναι οί σταθμοί μας έν οίς δέον 
νά ύπαρχη καί δεύτερος ύπάλληλος έκτος τού σταθμάρχου, 
καί βασιζόμενος έπί τού κατωτέρω στατιστικού πίνακος, οστι; 
έμφαίνει περιληπτικώς τήν έτησίαν έργασίαν τών σταθμών μας, 
λέγω οτι μόνον οί σταθμοί ΙΙειραιώς, ’Αθηνών, Κορίνθου, 
“Αργους, Ναυπλίου, Αίγιου, Πατρών, δέον να έξυπηρετώνται 
ύπό άριθμοΰ ύπαλλήλων ύπερβαίνοντος τό ατομον. Οί κλει- 
δούχοι δέ δέον νά περιορισθώσιν έκτος τών κυρίων σταθμών, 
μόνον είς τούς σταθμούς έν οίς γίνεται ή διασταύρωσις τών α
μαξοστοιχιών καί ό άριθμό; τούτων δέν πρέπει νά ύπερβαίνη 
ποτέ τόν ένα. Διά δέ τού; σταθμούς, ούς άπηρίθμησα ανω
τέρω, δέον νζ γείνη ιδιαιτέρα μελέτη καί περιωρισθή ό αριθ
μός τού προσωπικού των. Δυστυχώς όμως έν όσω μένω καθ 
ολοκληρίαν εκτός τή; εργασίας, καί άνευ ευθύνης διά τήν έκ- 
τέλεσιν αυτής, δέν δύναμαι νά ορίσω άκριβώς τόν απαιτούμε- 
νον δι' έκαστον τούτων άριθμόν ύπαλλήλων.

Τό βέβαιον είναι ότι ό αριθμός τών ύπαλλήλων τών σταθ
μών είναι ύπερβολικό; καί αί μισθοδοσία.', σχετικώ; μεγάλα·.' 
διά τού προτεινομένου συστήματος ύπηρεσία; τών σταθμ.ών, ή 
έργασία τούτων έλαττούται καί απλοποιείται, ούτω; ώστε δυ
νατά·. αύτη να έκτελεσθή έν ανάγκη καί ύπό προσωπικού ολι- 
γώτερον ανεπτυγμένου τοϋ νϋν, καί μέ μικροτέρας απαιτήσει; 
κατά συνέπειαν. Αντιλόγων άρκούμαι νά παραθέσω ένταΰθα 
δύο πίνακας σχετικού; μέ τού; ήμετέρου; σιδηροδρόμους, καί 
τού; τοΰ MeJuc έν Γαλλία, κατα πολλά άνζλόγου; τών ίδικών 
μας, μέ τήν διαφοράν ότι αί ετήσιοι εισπράξεις έκεϊ ΰπερβαί- 
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νουσι τά; 10,000 φράγκων κατά χιλιόαετρον, καί τό προσω
πικόν, δύναται τι; νά εϊπη έν πεποιθήσει, είναι πολύ όλιγώ
τερον άνεπτυγαένον τοϋ ΐδικοϋ ρ.α;. Έν τοϊ; πίναξι τούτοι; 
ε[Λφαίνεται ή ένιαυσία εργασία τών σταΟαών καί αΐ δαπάναι 
τούτων. Οί σταθμοί τοΰ σιόιιροΰρομου τοΰ Meiloe, /ιέ έργασια»· 
πο.Ιΰ ίπερτέρα»· τής τώ>· ήμετέρω»·, ιιύ.Ιις θα.ζακοΰ»· το τέταρτο· 
των οσω>· όατται ώμε>· ήμίϊς.

II ένας έμφαίνων τήν έργασίαν ζαί τάς ϊϊαπάνας 
τών σταθμών τοϋ ΖΒεΏηροδρόμου 

τοϋ ΛΕ<>(Ιθ<·.

Τό όλον ..

Blanquefort
1 I.udon.
Maean.
Margaux 
Moulis .. 
Sr Laurent 
Pau iliac.. 
S’Estephe 
Verleuil.. 
S' (ieriuain 
Lesparre 
(Jueyrac. 
Sl Vivien 
Talais... 
Soulac. .
Le Verdon

Ετήσιο; έογασία τοϋ
ο s’ 3 
ΰ *«->· 5 s’ »- ι·

έ

Ο -· - Κ
*S’ r 
*' Η 

Ζί '°

στ a

'Λπσστολαϊ

Ομοΰ

•Α-ρί;ει;

1528 1621 31028 1500
2013 2041 18705 1 500'
1843 3061 2925ο 1 500ί
5000 6 4 47 3687 1 4140
3162 5110 29679 2700
2 481 4699 3161 1 2580|
5417 7779 37033 4020'
1886 3 402 20151 1500
1 189 1562 11234 1500

783 1047 6487 1500:
6715 10946 35758 6720
1877 300 1 9 46 4 1 500ι
1 726 3223 1 1857 1 5001
979 1338 6294 I 500:

1516 3858 13644 1640
992 1877 78 42 1 500

39107 61467 326900 36800

εκ-Άφήκα κατά αε'ρο; τόν σταΟυ.όν τοϋ Bordeaux ώ; όλω;εκ
τάκτου ζινήσεως, ζαί ούδόλω; δυνάαενον νά συγζριΟή ποός 
τινα τών ήαετέρων.

Πίνας έμφαίνων τήν έργασίαν ζαί τάς ζαπάνας 
τών σταθμών τοϋ Χεδηροΰρόμου II.-Λ.II.

Σταθμοί

Ετήσιος έργασια τοϋ 
σταΟαοϋ

β
Η νχ 3

ϊ*-  ρ
.6 e .3

Ο —- Κ ,, >** Ή -sr |ίΗ Κ
SJ '°'Λποστολαϊ Άφιξης

1 733 2093 7013 19248
Άθήναι................... 4 427 4515 24468 18708
Ελευσί;................. 702 287 4370 3960

Μέναία.................. 1268 1165 4858 6192
Καλαμάζιον......... 333 1297 5 476 692 4
Κόρινθος................. 1760 3542 22988 21084
"Αγιο; Βασίλειο;. 154 105 '.01 410 4
Νεμέα ..................... 311 326 1362 2880
”Α cvoc............... . 2832 2148 22708 11580- *1  , ·

............... 1327 1111 23503 7380
Μύλοι (Αέρνη).... 932 2182 6970 6000

4524
Ξυλόζαστοον........ 375 632 6224 464 4

............. 638 647 3722 314 4
Άκοάτα................. 6720»
Διακοοτό ............... 178 220 331 4 3072
Αϊγιον .................... 12060;
'Γαθόπυργο;......... 7 4 134 4713 3000
ΓΙάτραι................. .. 4 463 1958 42062 21888

Τό όλον............ 21507 22362 184152 167112[

Αί πληροφσρίαι διά τού; έλλείποντας σταΟαούς δεν αοί έδό- 

Οησαν.

Προσοι.ζιχΐο- τώι· άααζοστοιγιώτ.— Παραλείποντε; τους ει; 
τήν ύπηρεσίαν τή; ελξεω; ανήκοντας άτν.αρ.αςοδηγύν ζαί Οερ- 
υ.αστήν, τό προσωπικόν τή; άν.αξοστοι/ία; απαρτίζεται άπό 
τού; οδηγού; αύτη;, τού; σκευαγωγού; κζί τού; λιπαντής. Ό 
πρώτο; οδηγεί έν γένει τήν αμαξοστοιχίαν καί εξελέγχει ταύ
την· ό δεύτερο; παραλαμβάνει καί παραδίδει τά; άποσκευά; 
ζαϊ τά εμπορεύματα, άτινα δέν έφορτώθησαν είς τά; φορτη
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γού; άμαξα;, καί ό τρίτος επιβλέπει το τροχαϊον υλικόν καί 
φροντίζει διά τήν όσον οίόν τε διατήρησιν αύτοϋ έν καλή λ·/.~ 
ταστάσει.

Ό τελευταίο; ούτος δέν είναι ίσως όλωςδι’όλου αναγκαίο; 
καί δύναται νομίζω νά καταργηθή ανευ βλάβη;, άν ληφθή ή 
δέουσα πρόνοια, πρό; εντελή καί έπιμεμελημένην έπίσκεψιν τοϋ 

τροχαίου ύλικοϋ εί; τόν σταθμόν τής άναχωρήσ-ως καί καθ' 
όδον ε'ν τοϊς σταθμοί; όπου ύπάρχουσι μηχανοστάσια.

01 δύο άλλοι, οδηγό; τής αμαξοστοιχία; καί σκευαγωγός, 
είναι άναγκαϊοι μόνον διά τά; μεταξύ ’Αθηνών καί Πατρών 
κυκλοφορούσα; αμαξοστοιχία; καί έν μέρει διά τά; μεταξύ Κό
ρινθου καί Αργους, δι ’ όλα; δετά; τοπικά; αμαξοστοιχίας τό 
προσωπικόν δέον νά περιορισθή είς μόνον τόν οδηγόν αύτής, 
όπως τοϋτο “γίνεται διά τάς μεταξύ Ναυπλίου καί Μύλων κυ
κλοφορούσα; τοπικά; αμαξοστοιχίας. Καλόν θά ητο μάλιστα 
νά μελετηθή καί τό ζήτημα τή; καταργήσεως τοϋ θερμαστοϋ 

ώς καί τό τή; χρήσεως μεγάλων μικτών αμαξών αναλογών 
πρός έκείνας, τά; όποια; μεταχειρίζεται ή Γαλλική εταιρία του 
ΝθΓ(1, είς περιστάσεις καθ’ όλα άναλόγου; τών ίδικών μας, 
διά τά; τοπικά; αύτής αμαξοστοιχίας, ά; επονομάζει trains 

tramways. ΊΙ ύπηρεσία γίνεται διά μιας μονής αμάξης καί 
τό προσωπικόν τή; αμαξοστοιχία; περιορίζεται εί; τόν οδηγόν 
αύτή; καί τόν άτμαμαξοδηγόν ανευ θερμαστοϋ. ‘Έτερον ζήτη
μα έπί τοϋ οποίου δέον νά στρέψη τήν προσοχήν τη; ή ύπηρε
σία τή; κινήσεω;, είναι ό καταρτισμό; δρομολογίου διά τό προ
σωπικόν τών άμαϊοστοι/ιών, επιτρέποντας είς έκαστον νά δια- 
νυκτερεύν, έν τω οίκω του. καθ’ όσον τοϋτο δεν παραβλάπτει 
τήν έντελή έκτέλεσιν τή; ύπηρεσία;. Διά τούτου αποφεύγον
ται έν μέρει τά οδοιπορικά εξο·*α.

VI. Χυγχέντρωσες τών ύπηρεσοών.

Τελευτώντι τά περί τοϋ προσωπικού τών σταθμών καί αμα
ξοστοιχιών ολίγα ταϋτα, ά; μοιέπιτραπώσιν ακόμη τινά άφο- 
ρώντα. τήν γενικήν διοργάνωσιν καί τήν συγκέντρωσιν τών υ
πηρεσιών.

Τό νϋν παρ’ ήμ.ϊν έν χρήσει σύστημα τή; δινιρέσεω; τής 
όλης ύπηρεσίας τή; έκμετα.λλεύσεω; εί; τρεϊ; κυρίως κλάδους 

ύπηρεσίας, τόν τής χιγιεως (exploitation ι, τον τής
έ./ή.ιω<; καί τόν τής κατά τά πεπραγμένα παρά ταϊ;

μεγάλα·.; σιδηροδρομικαί; έτα·ρία·.ς, δέν είναι καθ' όλα λογι
κόν διά σύμπλεγμα 300 χιλιομέτρων γραμμών. ΊΙ απομόνω
σες καί ανεξαρτησία τών τριών τούτων υπηρεσιών απ’ άλλή- 
λων έπιφέρει ανταγωνισμόν τινα μεταξύ τών ύπαλλήλων. 
καί ή εταιρία βεβαίως δέν κερδίζει έκ τοϋ ανταγωνισμού τού
τον οϋτωπ. /. ή ύπηρεσία τή; κινήσεω;, κανονίζουσα τά δρο
μολόγια τών αμαξοστοιχιών, δέν είναι υποχρεωμένη νά λάβζ, 

ύπ' οψιν τά; άνάγκας και τά συμφέροντα τή; ύπηρεσία; τή; 
έλξεως, καί ό άτμαμαξοδηγό; βαδίζων έπί τή; γραμμή; σπα- 
νίως συλλογίζεται τήν φθοράν, τήν όποιαν προξενεί εί; αύτήν 
άναϋόγω; τή; ταχύτητο; μεθ’ ή; φέρει τήν αμαξοστοιχίαν εί; 
τά διάφορα τμήματα αύτή;. Ό εργάτης τή; γραμμή; ποτέ 
δεν θα σ,γκατατεθή νά ύποβοηθήσζ, τήν φόρτωσιν λ. χ. ένό; 
βαγονιού έν ώρα κατεπειγούση; ανάγκης, έν οσω αυτό; καί τό 
προσωπικόν του σταθμ.οϋ έξαρτώ-.ται άπό διαφόρου; αρχηγούς. 
’Ενώ διά τή; συγκεντρώσεω; τή; έλη; ύπηρεσία; αί δυσκολίαι 
εξαφανίζονται. ΊΙ αρχή αύτη τή; συγκεντρώσεω; τή; όλη; 
ύπηρεσία; ύπό ένα και τόν αύτόν μηχανικόν είναι π>έον πα
ραδεδεγμένη σήμ.ερον πανταχοϋ. όχι μόνον έν Ιταλία δια τα 
μικρά συμπλέγματα, όπως τόήμέτερον. παράτα, εταιρία 8θ- 
ciela \ent.'la, άϋλά καί έν Βαυαρία καί Σαξωνίκ. Ή εταιρία 
τοϋ Nord έν Γαλλία ήσπάσθη τό σύστημα τοϋτο, άποσπασασα 
έκ τοϋ κυρίου συμπλέγματος αύτή; τά; δευτευρευούσα; γραμ
μή; της, καί διαιρέσασα ταύτας είς gronpes άλω; ανεξαρτή
του; τόν ένα τοϋ άλλου, καί διευθυνομενους άπό ένα. κκ γό
νον αρχηγόν. Έκ τή; τροποποιήσεω; ταύτη; και τών απλο
ποιήσεων ά; ανωτέρω άνέφερα ώ; πρός τήν λογιστικήν έπήλ- 
θεν οικονομία πλέον τών 2, 00(1, 000 φρ. περί τά έτήσια έ
ξοδα τής χρήσεω; ήτοι 1500 φρ. κατά χιλιόμετρου. Εύχή; 
έργον θά ήτο άν καί παρ'ήμϊν έπεδιώκετο ή συγκέντρωσε; τών 

ύπηρεσιών, εξ ή; θά έπήρχετο ή οικονομία τοϋ μηχανικού τή;
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έλςεω; καΐ ολοκλήρου τοϋ κεντρικού γραφείου τή; κινήσεως.
Αύται είναι έν συνόψει, Κύριε Διευθυντή, αί μεταρρυθμί

σει; τά; όποια; ένόμισζ καλόν νά ύποβάλω εί; τήν ύμετέραν 

έ'γκρισιν, ζ.αί έκ τών όποιων δύνανται νζ προκύψωσιν αί έξή; 
οικονομία·. κατ’ έλάχιστον όρον.
Έπί τοΰ προσωπικού τών σταθμών (μή συμπεριλαμβανομέ-
νων τών σταθμών Πειοαιώς, Αθηνών, ΚοοίνΟου, Άργους,
Ναυπλίου, Μύλων, Αίγιου καί ΓΙατρών) . . . δρ. 18,156
Επί τού προσωπικού τοϋ έλεγκτηρίου,περιοριζο-

μένου εί; δύο μόνον ύπζλ.λ.ήλου; μετά τού άρ-
χηγού αύτοΰ ................................................................. » 6,720
Έπί τοϋ γραφείου τή; κινήσεως ..·... » 6,900
Έπί τού μηχανικού τή; έ’λξεω;............................ » 9,750
ήτοι έν όλω...................................................... · . . . δρ. 11,826

δε ό κ. Διευθυντή; εύδοκήσγ, νζ μέ περιβάλη μέ τήν 

ζ.ζ·. πρωτοβουλίαν, ήν άπαιτεϊ ή εύΟύνη τήν οποίαν 
οστι; άναλάβη τήν επιδίωξιν καί έπίτευξιν τών οίκο- 
τούτων μεταρρυθμίσεων, είμαι έτοιμο; ν’ άναλάβω 

μέ τήν ελπίδα, ότι δέν Οά βραδύνω νά 
εύζρεστζ άποσελέσματα.

ΛΟήνζι; τή 8 Αύγουστου 1888.
II. Ε. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Έάν 
δύ/αμιν 

Οά φέρζ, 
νομικών 
τήν ευθύνην ταύτην μ. 
φΟάσω £

Έ«

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΪ ΠΑΠΘΤΣΜΟΪ ΤΙΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τζ. πορίσματα τή; κατά τήν 16 ζπριλίου 1889 ένεργη- 
Οείση; άπογραφή; τοϋ πληθυσμού τή; Έλλάδο; έδημοσιεύθη- 
σαν μόλις πρό ολίγου τήν 4 Οκτωβρίου 1889 έν τη «Έφη- 
μερίδι τή; Κυβερνήσεως», ίνα κατά τό Βασιλικόν διάταγμα 

τή; 3 Οκτωβρίου 1889 χρησιμεύσω τιν οί πίνακες αυτών ώ; 
επίσημο; άπογραφή τοϋ πληθυσμού τοϋ Κράτους. Κατ αύτά; 
ό πληθυσμό; τή; Έλλάδο; άνζβαίνει εί; 2,187,208 κατοί
κου;, έξ ών 1,133,625 άορενε; καΐ 1,053,583 θήλει;. Πλεό
νασμα λοιπόν άνδρών κατά 80,012 άτομα.

Ενδιαφέρει ή έξακριβωσι; κατά πόσον ηύξησεν ο πληθυ
σμό; τή; Έλλάδο; από τή; προηγούμενη; άπογρ’φής. ήτοι 
τοΰ 1879 διά τά; παλαιά; επαρχία; καΐ τού 1881 διά τα; 
νέα;. Κατά τήν δημοσιευομένην έν τή «Έφημερίδι τή; Κυ

βερνήσεω;» άνακεφαλαίωσιν τών πινάκων τή; του ενεστώτος 
έ'του; άπογραφή;, ό προηγούμενο; πληθυσμό; του κρατου; 
αναβιβάζεται εί; 1.968.283, επομένως ή αύξησις αυτού κατά 
τήν άπογραφήν τού 1889 άναβαίνει εΐ; 218,925. Εν τού
τοι; ό προσδιορισμός τού προηγουμένου πληθυσμού τή; Ελλά- 

δο; φαίνεται έχων τι αύΟα.ίρετον, διότι ώ; προκύπτει εκ τών 
άπογραφών τού 1879 ζ.αί 1881 ό πληθυσμό; τών μεν πα
λαιών επαρχιών άνέβαινεν εί; 1,679,470 τώ 1879. τών όε 
νέων έπαρχιών εί; 299.677 τώ 1881, ήτοι το ολον εΐ; 
1,979,147 κατοίκου;. "Ωστε άφαιρουμένου τού αριθμού τού
του έζ. τού αριθμού τή; νέα; άπογραφή; τοΰ όλου κράτους 
προκύπτει ζϋξησι; όχι 218.925 αλλά 208.061.

Ιδού πώς ό πληθυσμό; τής άπογραφή; τού 1889 διανέ

μεται κλιμακηδόν μεταξύ τών 16 νομών τού κράτους : α ) 
Αττική; ζ.ζΐ Βοιωτία; 110,371 άρρενες, 117.390 Οηλ.εις, 
Ολον 257,764, β') Άχαία; καΐ ΊΙλιδο; 113,093 ζρ. 97, 
620 Οηλ. όλον 210,713, γ’) Μεσσηνία; 97,364 άρ. 85.868 
Οηλ. όλον 183,232. δ') Λαρίσση; 89.516 ζρ. 78,518 Οηλ. 
όλον 168,031, η') Αιτωλία; ζ.αί ’Ακαρνανία; 84,21 1 ζ:;. 
77,806 Οηλ. όλον 162,020, σ') Αρκαδία; 75,199 ζρ. 
73,086 Οηλ. ολον 148.285. ζ’) ’Λργολιδο: ζ.αί Κορινθίας 
72,752 άρ. 72,083 Οηλ. ολον I 11.836, η') Τρικκάλων 75. 
029 άρ. 68,114 Οηλ. όλον 1 13,1 13, θ’) ΦΟιώτιδο; καί Φω- 
κ.ι'δο; 68,136 άρ. 68,334 Οηλ. όλον 136.470, ι’) Κυκλά
δων 66,356 άρ. 65.152 Οηλ. όζον 131.508, ια'ρ Λακωνία; 
60.725 ζρ. 65,363 Οηλ. ολον 126,888, ιβ') Κερκύρα; 59, 
223 άρ. 55,312 Οηλ. όλον 11 4,535, ιγ’) Εύβοια; 53.269 
άρ. 50,173 Οηλ. όλον 103,412, ιδ’) Κεφαλληνία;, 38,525 

άρ. 11,653 Οηλ. ολον 80,178, ιε') Ζακύνθου 23,333 άρρ.
20,737 Οηλ. όλον 4 4,070 ·.?') Άρτης 16,516 ά=. 16,374 
Οηλ. όλον 32,890.
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Μετά την διαίρεσιν τοϋ ζρχτους εί; 16 νομού; έρχεται ή 
διαίρεσι; αύτοϋ εί; 110 δήμου;. Ιδού πώ; διανέμεται κατά 
δήμου; ό πληθυσμό; τή; Έλλάδο; έν τή άπογραφήτοϋ 1889:

A’ IVoitat: 'Atrtx/ii· και Botaztat. — i) Δήμο; Αθηναίων 
63,11-2 άρ. 51,213 θηλ. I11,355 όλον, 2) ΓΙειοαιώ; 18. 
985 άρ. 15,581 θηλ. 31,569 όλον, 3) Μαραθώνα; 1,900 
άρ. 1.700 θηλ. 3,000 όλον, 1) Κρωπία; 1,199 άρ. 3,888 
θηλ. 8,087 όλον, 5) Ώρωπίων 1,430 άρ. 1,299 θήλ- 2729 
όλον, 6) Λαυρίου 7,658 άρ. 3698 θηλ. 11,356 όλον, 7) 
Φυλής 1,115 άρ. 1115 θηλ. 2,260 όλον, 8) Ά/αρνών 
2,120 άρ. 1,815 θηλ. 3,965 όλον. 9) Λίγηνιτών 3.768 άρ. 
3,369 θηλ. 7,137 όλον, 10) 'Αγκιστριού 251 άρ. 260 θηλ. 
511 όζον, 11) Θηβαίων 2,876 άρ. 3.003 θηλ. 5,879 ολον,
12) Θεσπιών 2,537 άρ. 2,400 θηλ. 4.937 όλον, 13) Θίσβη;
2.178 άρ. 2,130 θηλ. 4,308 όλον, 14) Πλχταιών 1,198 
άρ. 1,220 θηλ. 2,418 όλον, 15) Τανάγρα; 2,017 άρ.
1,931 θηλ. 3,951 όλον, 16) Λύλίδο; 1,095 άρ. 991 θηλ. 
2,086 όλον, 17) Άκραιφνίου 1,058 άρ. 932 θηλ. 1,990 
όλον, 18) Λιβαδειά; 3,301 άο· 3,164 θηλ. 6.165 όλον, 19) 
Λραχώβη; 1,589 άρ. 1.549 θηλ 3,138 όλον, 20)ΙΙέτρα; 

2,18 1 άρ. 1,845 θηλ. 1,331 όλον, 21) Χαιρωνείας 1,580 
άρ. 1,379 θηλ. 2,959 όλον, 22) Όρχομενοΰ 1,303 άρ. 
1,181 θηλ. 2.481 όλον, 23) Διστομίων'ί ,928 άρ. 1,721 

θηλ. 3,652 όλον, 21) Μεγαρέων 3,231 άρ. 3.093 θηλ. 
6,321 όλον, 25) Σαλαμίνα; 3,551 άρ. 2,700 θηλ. 6,251 
όλον, 26) Ελευσίνα; 2,157 άρ. 2,197 θηλ. 1,35'ι όλον, 
27) Ειδύλλια; 860 άρ. 987 θηλ. 1,8 47 όλον, 28) Ερυθρών 
885 άρ. 930 θηλ. 1,815 όλον.

Ι’·'.Λ'<γίό< ’.1 puiicxaz "/lattice.— I Δήμο;Πατρέων25,106 
άρ. 19,864 θηλ. 14,970 όλον, 2) Τριταία; 2,561 άρ. 2,121 
θηλ. 4,982 όλον, 3) Δύμη; 5,296 άρ. 4,385 θηλ. 9,681 
όλον, 4) Έρινεοΰ 2,172 άρ. 2,166 θηλ. 4,338 όλον, 5) 
Φαρών 3.991 άρ. 3.571 θηλ. 7.562 όλον, 6) Αίγιου 8,956 
άρ. 7,623 θηλ. 16,579 ολον, 7) Αίγείρχ; 666 άρ. 685 θηλ. 
1,351 όλον, 8) Βουρών 1,079 άρ. 97.5 θηλ. 2.054 όλον, 

ΑΠΟΓΡΑΦΠ ΤΟΤ ΐίΑΙΙΗΤΣΜΟΤ ΓΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 349

9) Άκρατα; 782 άρ. 683 θηλ. 1,465 όλον, 10) Καλαβρύ
των 1,170 άρ. 1,090 θηλ. 2,260 όλον, 11) Σουδανών 716 

άρ. 792 θηλ. 1,508 όλον. 12) Κχλλιφωνίας 1,039 άρ. 1,172 
θηλ. 2,211 όλον, 13) Άροχνείας 1,037 άρ. 1,111 θηλ.
2.178 όλον, 11) ΙΙαίων 1,550 άρ. 1,572 θηλ. 3,122 όλον, 
15) Ψωφίδο; 1,110 άρ. 1,608 θηλ. 3,048 όλον, 16) Κρζ- 
θιδο; 961 άρ. 1,018 θηλ. 1,982 όλον, 17) Κλειτορία; 
2,365 άρ. 2,285 θηλ. ι,65Ο όλον, 18) Λευζασίου 1,991 
άρ. 1,968 θηλ. 3,959 όλον. 19) Κερπινή; 2,313 άρ. 2,197 
θηλ- 4,510 όλον, 20) Αζπζθών 2,692 άρ. 2,187 θηλ.
5.179 όλον. 21) Φελλόη; 1,113 άρ. 1,336 θηλ. 2,119 
όλον, 22) Νωνάζριδο; 321 άρ. 327 θηλ. 651 όλον, 23) Λε
τρινών 14,830 άρ. 10.685 θηλ. 25,515 όλον, 21) Λαμπίας 
3,362 άρ. 3,153 θηλ. 6,515 όλον, 25) ’Ολυμπίων 5.111 
άρ. 1,850 θηλ. 9,961 όλον, 26) Ωλένης 2,562 άρ. 2,354 
θηλ. 4,916 όζον, 27) Βουπρασίων 2,391 άρ. 2,03 ι θηλ. 
4,428 όλον, 28) Μυρτουντίων 5,872 άρ. 4,791 θηλ. 10,663 
όλον, 29) ΙΙηνειίων 3,529 άρ. 3,120 θηλ. 6,649 όλον, 30)
Ιίλιδο; 6,080 άρ. 5,267 θηλ. 1 1,317 ολον.

Γ '.Λ’ο/ζώ.Mfaaip i'tc,.—1) Δήμος ΚαλαμώνΗ,128 άρ. 7,051 

θηλ. 15.479 όλον, 2) Θούρια; 2,71 1 άρ. 2.597 θηλ. 5,311 
όλον, 3) Άρια; 2,639 άρ. 2,445 θηλ. 5,084 ολον. 4) Άμ- 
φεία; 2,355 άρ. 2,229 θηλ. 4,584 όλον, 5) Άλαγονία; 
1,691 άρ. 2,077 θηλ. 3,768 ολον, 6) ΙΙαμίσου 4,156 άρ. 
3,866 θηλ. 8,022 όλον, 7) Ευχς 3,193 άρ. 2,802 θηλ. 
5,995 όλον, 8) Άριστομένου; 2.748 άρ. 2,526 θηλ. 5,27 4 
όλον, 9) Οίχαλίας 4,875 άρ. 4,258 θηλ. 9,133 ολον, 10) 
Ίθώμη; 3,089 άρ. 2,679. θηλ. 5,7 68 όλον, II) Άνδανίζς 
3,558 άρ. 3,309 θηλ. 6,867 όλον, 12) Πυλίων 3,429 άρ. 
2,520 θηλ. 5,949 όλον, 13, Κολωνίδων 3,911 άρ. 3.410 

θηλ. 7,321 όλον, 14) Κορώνη; 2.689 άρ. 2,310 θηλ. 5,029 
όλον, 15) Μεθώνη; 2,689 άρ. 2,418 θηλ. 5,137 ολον, 16) 
Βουρρζσου 3,804 άρ. 3,467 θηλ. 7.271 ολον. 17) Κυπα
ρισσία; 4,281 άρ. 3,368 θηλ. 7,652 όλον, 18) Έρζνης
5,932 άρ. 4.489 θηλ. 10,421 όλον, 19) Ψλεσιάδο; 2,104
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1,889 Οηλ. 3,993 όλον, 20) Δωρίου 1,056 ί?. 1,02 40ηλ. 
2,080 όλον, 21) Ήλεκτρίδο; 1,514 άρ. 1,374 Οηλ. 2,888 
βλον, 22) Αύλώνος 2,058 άρ. 1,933 θηλ. 3,991 όλον, 23) 
Τρ-.πόλτ.ς 1,361 άρ. 1,133 θηλ. 2,494 όλον, 24) Πλατα- 
μώδου; 4,317 άρ. 3,274 Οηλ. 7,591 όλον, 25) Άετοϋ 
1,631 άρ. 1,520 Or,λ. 3.151 όλον, 26) Άνδριτσαίνη; 3,84 1 
άρ. 3,808 Or,λ. 7,649 όλον. 27) Άλιφείρας 2,184 άρ. 1,919 
Οηλ. 4,103 όλον, 28) Σζιλλοΰντο; 3,513 άρ. 3.137 Or,λ. 
6.650 όλον, 29) Βώλακος 2,219 άρ. 2,043 Οηλ. 4,262 
όλον, 30) Άρηνης 2,588 άρ. 2,394 Or,λ. 4,982 όλον, 31) 

Φιγαλία; 2,794 άρ. 2,539 Or,λ. 5.333 όλον.
Δ'. Νομοί; Ααρίσπης.—1) Δήμο; Λαρίσσης 9,2 I 5 άρ. 6,6 ί ί 

Οηλ. 15.859 ολον, 2) Κρανώνος 2.221 άρ. 1,97 4 θηλ. 
4,195 όλον, 3) Νέσσωνο; 2,346 άρ. 1,996 Or,λ. 4,342 όλον. 
4) Άμπελαζίων 1,380 άρ. 1,354 Οηλ. 2,734 όλον, 5) Συ- 
ζουρίου 1,516 άρ. 1,200 Οηλ. 2,716 όλον, 6) Όγχηστου 
1,183 άρ. 903 Οηλ. 2,086 όλον, 7) Αρμενίου 2,290 άρ. 
1,8.11 Οηλ. 4.181 όλον, 8) Φαζίου 1,253 άρ. 1,090 Οηλ. 
2,343 όλον, 9) Τυρνχβου 6,492 άρ. 5,353 Οηλ. 11,845 

όλον, 10) Γόννων 1,023 άρ. 897 Οηλ. 1,920 όλον, 11) 'Ο
λυμπου 2,982 άρ. 2,516 Οηλ· 5,498 όλον, 12) Δωτίου 
4,915 άρ. 4,157 Οηλ. 9,072 ολον, 13) Κασθαναία; 2,16 4 
άρ. 1,7 45 Οηλ. 3,909 όλον, 1 ί) Εΰρυμενδν 627 άρ. 612 
Οηλ. 1,239 ολον. 1 5) ΙΙαγασών 6.649 άρ. 4,380 Οηλ. I 1,029 
όλον, 16) Ίωλζοϋ 2.002 άρ. 2,011 Οηλ. 4,014 όλον. 17) 
Όρμινίου 1,928 άρ. 2.035 Οηλ. 3,963 όλον, 18) Μακρυ- 
νίτση; 2,791 άρ. 2,681 Οηλ. 5,472 όλον, 19) Βοίβης 1,269 
άρ. 1,254 Οηλ'. 2,523 όλον. 20) Φερών 2,507 άρ. 2,092 

Οηλ. 4,599 όλον, 21) Ζαγοράς 2,336 άρ. 2.369 Οηλ. 4,70,5 
όλον, 22) Κισσού 1,056 άρ. 1,152 Οηλ. 2,208 όλον, 23) 
Μυρεσίσου 1,451 άρ. 1,746 Οηλ. 3,197 όλον, 24) Μηλεών
1.933 άρ 2,195 Οηλ. -4,128 όλον, 25) Αίαντείου 613 άρ. 
906 Οηλ.' 1,519 όλον, 26) Σζαλάθρων 1,801 άρ. 1,894 

Οηλ. 3,695 όλον, 27) ’Αφετών 973 άρ. 1,099 Οηλ. 2,072 
ΐλον, 28) Χηλεία; 4,104 άρ. 4,056 Οηλ. 8,160 όλον, 29) 
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Σηπιάδος 1,709 άρ. 1,562 Οηλ. 3,271 όλον, 30) 'Αλμυ
ρού 3,366 άρ. 2,906 Οηλ. 6,272 όλον, 31) Όθρυο; 347 

άρ. 286 Οηλ. 633 όλον, 32) Πλατάνου 1,533 άρ. 1,549 
Οηλ. 3,082 όλον, 33) Φαρσάλων 2.728 άρ. 2,268 Οηλ. 
4,996 όλον, 34) Εύυδρίου 2,850 άρ. 1,606 Οηλ. 3,456 
όλον, 35) Σκοτούση; 1,527 άρ. 1,361 Οηλ. 2,888 όλον, 
36) Θαυμαζών 3,313 άρ. 2.874 Οηλ. 6.187 όλον, 37) Ξυ- 
ν*.αδο;871  άρ. 741 Οηλ. 1,612 όλον, 38) Μελιταία; 1,251 
άρ. 1,163 Οηλ. 2,414 όλον.

Ε'. Νημϊ.ι; Αίτω./irrr. χίι Άχαριαπ'ης.— I) Δήμο; Μεσο- 
λογίου 6,358 άρ. 5,377 Οηλ. 1 1,735 όλον, 2) Ώλενεία; 
2,266 άρ. 1,717 Οηλ. 3.983 όλον, 3) Μακρυνείας 3,274 
άρ. 2,894 Οηλ. 0,168 όλον, 4) Αίτωλικοϋ 2,9 41 άρ. 2,551 
Οηλ. 5, 492 όλον, 5) Παραχελωίτιδος 1,482 άρ. 1,265 Οηλ. 
2.747 όλον, 6) Λμ-βραζία: (Βάλτου) 1.140 άρ. 1,099 Οηλ. 
2,239 όλον, 7) Ίδομενης 2,458 άρ. 2,281 Οηλ. 4,739 όλον, 
8) Θυάμου 1.960 άρ. 1.712 Οηλ. 3,672 όλον, 9) Στρατού 
1.579 άρ. 1,457 Οηλ. 3,036 όλον, 10) ’Αγρίνιου 5,689 
άρ. 4,283 Οηλ. 9,972 όλον, 1 I) Ι-Ιέρμου 2,504 άρ. 2,294 
Οηλ. 4,798 όλον, 12) Ιίαμφία; 3,065 άρ. 2.824 Οηλ. 5,889 
όλον, 13) Άμβρακίας ιΤριχωνια;) 3,248 άρ. 2,70.5 Οηλ. 
5,953 όλον. 14) Καρπενησίων 3,813 άρ. 4,481 Οηλ. 8.294 
όλον, 15) Άγραίων 2,573 άρ. 2,768 Οηλ. 5,341 όλον, 16) 
Άγραφων 1,196 άρ. 1,139 Οηλ. 2,335 όλον, 17) Κτημε- 
νίων 2,090 άρ. 2,12 4 Οηλ. 4,214 όλον, 18) Άπεραντίων 

2,178 άρ. 2,180 Οηλ. 4.358 ολον, 19) ΓΙαραζαμπυλίων
1.737 άρ. 1.658 Οηλ. 3,395 όλον. 20) Δολόττων 870 άρ. 
869 Οηλ. 1,739 όλον, 21) Άραζυνθίων 2,030 άρ. 1,916 
3,946 όλον, 22) Εύρυτάνων 1,170 άρ. 1,2 46 Οηλ. 2.416 
όλον, 23) Ναυ-ζζτου 3,649 άρ. 3,286 Οηλ. 6,93.5 όλον, 
24) Προσχίου 1,506 άρ. 1,707 Οηλ. 3,213 όλον, 25) Άπο- 
δοτία; 2,648 άο. 2,873 Οηλ. 5,521 όλον, 26) 'Αφιόνια; 
2,828 άρ. 2,834 Οηλ. 5,662 όλον, 27) ΙΙυλήνης 1,413 
άρ. 1,414 Οηλ. 2,927 όλον, 28) Κλεπαίδο; 1,57 4 άρ. 1,579 
Οηλ. 3,153 όλον, 29) Ιίαρευηνίων G31 άρ. 641 Οηλ. 1,272
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όλον, 30) Άνχκτορίων 4,818 ate. 3,994 Οηλ. 8,812 όλον, 
31) ’Αστακού 2,790 ζρ. 2,476 Οηλ. 5,266 όλον, 32) Οϊ- 
νιζδος 1.876 άρ. 1,636 Οηλ. 3,512 όλον, 33) Σολίου 1,395 

άρ. 1,295 Οηλ. 2,690 όλον, 34)Έζίνου 3,465 άρ. 3,131 
Οηλ. 6,596 όλον.

Τ' .Νοιιόι.Άι>καδίας—1) Δήμο; Τριπόλεως 8,375 άρ. 7,1 46 
Οηλ. 15,521 όλον. 2) ΦαλάνΟου 1,757 άρ. 1.684 Οηλ. 3,405 
όλον,3)Κορυ0ϊαυ2,404άρ. 2,285 Οηλ. 1,689 ολον, 4) Όρ/ο- 
μενοϋ 2,556 άρ. 2,332 Οηλ. 4,888 ολον, 5) Καλτεζών 1,189 
άρ. 1,236 Οηλ. 2,125 ολον, 6) ΜανΟυρε’ζς 1,389 άρ. 1,470 
Οηλ. 2,859 όλον, 7) Μαντινεΐας 3,250 άρ. 3,117» Οηλ. 
6.395 όλον, 8) Νάσων 951 ζρ. 952 Οηλ. 1,903 όλον, 9) 
Τεγέας 3,639 άρ. 3,692 Οηλ. 7,331 όλον, 10) Βαλτετσίου 
1.962 άρ. 1,918 Οηλ. 3,880 όλον, II) Λιμναίου 2,166 ζρ. 
2,745 Οηλ. 4,911 όλον, 12) Θυρέας 1,59 1 άρ. 1,657 Οηλ. 
3,251 όλον, 13) Βρασιών 1,176 άρ. 1,231 Οηλ. 2,107 όλον, 
11ι Δολιανών 735 άρ. 812 Οηλ. 1,577 ολον, 15) Τ ανίας 
2,835 ζρ. 2,697 Οηλ. 5,532 όλον, 16) Πάρνωνο; 1,961 
άρ. 2,106. Οηλ. 1.067 όλον, 17) Βερβαΐνων 589 άρ. 629 
Οηλ. 1,218 όλον, 18) Γλυπίας 1,008 "ζρ. 1,(150 Οηλ." 2,058 

ολον, 19) Σελινουντος 1,730 άρ. 1,781 Οηλ. 3.511 όλον,
20) Δημητσάνης 2.851 άρ. 2,663 Οηλ. 5,517 όλον, 21) 
Τρικολώνων 2,151 άρ. 2,337 Οηλ. 4,791 όλον, 22) Γόρ- 
τυνος 2,317 άρ. 2,110 Οηλ. 1,7.57 όλον, 23) Λαγκαδιών 
3,529 άρ. 2,706 Οηλ. 6,235 όλον, 21) Κλείτορος 1,842 
άρ. 1.927 Οηλ. 3,769 όλον. 25) Τροπαίων 2,432 άρ. 2,30.» 
Οηλ. 4,737 όλον, 26) ΊΙραίας 2,729 άρ. 2,433 Οηλ. 5,162 
όλον, 27) Νυμφασία; 913 άρ. 823 Οηλ. 1,736 όλον, 28) 
Έλευσϊνο; 3,093 άρ. 3,042 Οηλ. 6,135 όλον, 29) ΑΙυλάον- 
τος 700 άρ. 652 Οηλ. 1.352 όλον, 30) Θελπούσης 1,108 
άρ. 1,071 Οηλ. 2,182 όλον, 31) Μεγαλοπόλεως 2,339 ζρ. 
2,432 Οηλ. 4,771 όλον, 32) Φαλαισίας 3,883 άρ. 3,905 
Οηλ. 7,788 ολον, 33) Λυκοσούρας 3,710 ζρ. 3,776 Οηλ. 

7,186 όλον.
Ζ '. Νομός Άμγο.Ιίδυς καί ΚορίΓθίας. — I Δήμο; ?*Χυ-
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πλιέων 6, 212 άρ. 4.667 Οηλ. 10.879 όλον, 2) ΔΙιδε'ας 
1,776 άρ. 1,686 Οηλ. 3,462 όλον, 3) Μινώας 112 άο. 376 
Οηλ. SI8 όλον. 4) Έπιδαυρίων 1,114 άρ. 965 Οηλ. 2.079 
όλον, 5) Λήσση; 793 άρ. 779 Οηλ. 1,572 όλον, 6) Άργείων 
6,024 ζρ. 6,033 Οηλ. 12.057 όλον, 7) Άλέας 1,370 άρ. 
1,36.5 Οηλ. 2.73.5 όλον, 8) Λυρκεία; 1.599, άρ. 1,195 Οηλ. 
3,09 4 όλον. 9) Προσυμναίων 1.272 άρ. 1.193 Οηλ. 2,165 
όλον, 10) Ύσιών 1,262 άρ. 1,191 Οηλ. 2,453 όλον, 11) 
ΔΙυκηνών 1,264 άρ. 1,300 Οηλ. 2,561 ολον, 12) ΚορινΟίων 
5,930 ζρ. 5,220 Οηλ. II. 150 όλον. 13) Σικυώνος 3.698 
άρ. 3,293 Οηλ. 6.991 όλον, 1 1) Στυμφαλία; 2,253 ζρ. 
2,493 Οηλ. 4,716 όλον. 15) Νεμέα; 2,305 άρ. 2.099 Οηλ. 
4,404 όλον, 16) Πελλ.ήνης 1,905 ζρ. 1.810 Οηλ. 3.715 
όλον, I 7) Περαχωριτών 2.158 άρ. 1.872 Οηλ. 1,030 όλον, 
18) Σολυγεία; 1',380 άρ. 1,386 Οηλ. 2.766 όλον, 16) Φε- 

νεου 1.655 άρ. 1,852 Οηλ. 3.507 όλον, 20) Εύρωστίνης 
3,166 ζρ. 3,153 Οηλ. 6.319 όλον. 21) Κλεωνών 1,981 άρ. 
1.970 Οηλ- 3,951 όλον, 22) Τρικάλων 3.1 18 ζρ. 3,086 Οηλ. 
6,204 όλον, 23) Σπετσών 2,207 άρ. 2,985 Οηλ". 5,192 όλον.

21) Κρανιδίου 2.749 άρ. 3,693 Οηλ. 6, 4 42 όλον, 25) Έρ- 
μ,ιόνης 1.289 άρ. 1,107 Οηλ. 2,396 όλον, 26) Διδύμων 671 
άρ. 630Οηλ. 1,301 όλον, 27) "Υδρας 2,940 άρ. 3,538Οηλ. 
6.178 όλον, 2S) Τροιζηνος 3,291 άρ. 3,139 Οηλ, 6,430 
όλον. 29) ΜεΟζνων 971 άρ. 1,071 Οηλ. 2,042 όλον, 30) 
Δρυώπη; 919 άρ. 725 Οηλ. 1,611 ολον, 31)Κυ0ηρίων 2,586 
άρ. 2,825Οηλ. 5,411 όλον, 32) Ιίοταμΐων 2,453 άρ. 3,056 
Οηλ. 5,509 όλον.

IT. .Υομοη 7^««άλω»·. — I) Δήμος Τρικκαίων 11,590 άρ. 
10,032 Οηλ. 2 1,622 όλον, 2) ΠαραληΟαίων 3.027 ζρ. 2,518 

Οηλ. 5,515 όλον, 3) Φαρζαδονος 1,322 άρ. 4,022Οηλ. 8,34 4 

ολον, 1) ΙΙ'.αλίων 4,072 άρ. 3,701 Οηλ. 7,773 όλον, 5) 
ΛΐΟίκων 1,778 άρ. 1,661 Οηλ. 3,139 ολον, 6) ΚοΟωνίων
1,737 άρ. 1.761 Οηλ. 3,498 ολον. 7) ΆΟαμζνων 211 άρ. 
286 Οηλ". 497 όλον, 8) Αΐγινίου 3,529 άρ. 3.072 Οηλ. 6,601 

όλον, 9) Χαλκίδος παρ' Άσπρ. 899 ζρ. 827 Οηλ. 1,726

ΕΤΟΣ Ιό — ΦΥΔ. 153 —ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1888 2ο 
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όλον, ΙΟ) Λαζμωνο; 143 άρ. 151 θηλ. 29 5 όλον, II) Κα· 
στανε'α; 1,567 άρ. 1,577 θηλ. 3,144 όλον, 12) Μαλακα- 
σίου 1,1 67 άρ. 1,15 7 θηλ. 2,31 5 όλον, 13) Όξυνεία; 1,525 
άρ. 1,235 θηλ. 2,760 όλον, 14) Τυμφαίων 1,865 άρ. 1,547 
θηλ. 3,41*2  όλον, 15) Καρδίτσης 7,133 άρ. 6,158 θηλ. 
13,291 όλον, 16) Ίθώμης 4,287 άρ. 3,992 θηλ. 8,279 όλον, 
17) Φύλλου 2,260 άρ. 1,981 θηλ. 4,241 όλον, 18) Σ·.λά- 
νων 2,680 άρ. 2,614 θηλ. 5,294 όλον. 19) Κεερίου 2.535 
άρ. 2,129 θηλ. 4.664 όλον, 20) Γόμφων 3,068 άρ. 2.752 
θηλ. 5,820 όλον, 2!) Καλλιφωνίου 1,861 άρ. 1,769 θηλ. 
3,630 ολον, 22) Τιτανίου 3.603 άρ. 3,483 θηλ. 7.086 
ϋλ.ον, 23) Νεβροπόλεως 2.871 άρ. 2,687 θηλ. 5,558 όλον, 
24) Ιταμού 1,716 άρ. 1,656 θηλ. 3,372 όλον, 25) Άργι- 
θε'ας 2,760 άρ. 2,59.5 θηλ. 5.355 όλον, 26) Μενελαίδος 
1,290 άρ. 1,382 θηλ. 2,672 όλον, 27)Ταμασίου 1,533άρ. 
1,379 θηλ. 2,912 όλον.

Θ'. iVo/iix; ‘/’άεώικίος χιά ΦωχΜοι:.— 1ι Δήμος Λαμίας 
6,027 άρ. 5,431 θηλ. II. 558 ολον, 2) Ύπατης 3.2 18 άρ. 
3,267 θηλ. 6,485 ολον, 3) Νέας Μιτζέλης 412 άρ. 433 
θηλ. 845 όλον, 4) ΙΙτελεατών 1,461 άρ. 1,532 θηλ. 2,893 
όλον, 5) Κρεμαστή; Ααρίση; 1,422 άρ. 1,268 θη,λ. 2,690 
όλον, 6) Φαλάρων 2,295 άρ. 2,084 θηλ. 4,379 ολον, 7) 
Ηρακλειωτών 2,529 άρ. 2,483 θηλ. 5,012 ολον, 8) ΙΙα- 
ραχελωίτών 1.162 άρ. 984 θηλ. 2,116 όλον. 9) Μακραζώ- 
μης 3,007 άρ. 2,973 θηλ. 5,980 όλον, 10) Τυμφρηστού 
2,632 άρ. 2,523 θηλ. 5,155 όλον, I I) Σπερχειάδο; 2,394 
άρ. 2,460 θηλ. 4,854 όλον, 12) Όμιλαίων 1,849 άρ. 1,978 
θηλ. 3,827 όλον, 13) Άμφίσση; 4,346 άρ. 4,028 θηλ. 
8,374 όλον, 14) Γαλαςειδίου 1,992 άρ. 2,602 θηλ. 5,59 5 
ολον, 15) Μυονΐας 1,557 άρ. 1,510 θηλ. 3,067 όλον, 16) 
Καλλιέων 1,554 άρ. 2,037 θηλ. 3,591 όλον, 17) ΙΙαρνα- 
σΐων 72 5 άρ. 75) θηλ. 1,475 όλον, 18) Κρίσσης 1,3 52 άρ. 
1,221 θηλ. 2,563 όλον, 19) Άντιζύρα; 1,109 άρ. 1.130 
θηλ. 2,239 όλον, 20) Δωριέων 3,259 άρ. 3,273 θηλ. 6,532 
;λον, 21) 'Αταλάντη; 1,861 άρ. 1,782 θηλ. 3,643 ολον,

22) Ααρύμνης 1,951 άρ. 1,817 θηλ. 3.7G8 όλον, 23) Νέα; 
ΙΙέλλης 382 άρ. 51 1 θηλ. 793 όλον, 24) Δαφνουσίων 1,151 
άο. 1,029 θηλ. 2,180 όλον, 25) Θρονιού 1,140 άρ. 1,020 
θηλ. 2,160 όλον, 26) Θερμοπυλών 1,630 άρ. 1,605 θηλ. 
3,235 όλον, 27)Δουμίας2.155 άρ. 2.212 θηλ. 5.367 όλον, 
28) Έλατεία; 1,408 άρ. 1,262 θηλ. 2,670 όλον, 29) Τι- 
θορέα; 1,387 άρ. 1.373 θηλ. 2.760 όλον, 30) Αίγιτΐων 
2.090 άρ- 2,014 θηλ. 4,104 όλον, 31) Ύα-ας 1,254 άρ. 
1,090 θηλ. 2,954 όλον. 32) Κροζυλίου 1,567 άρ. 1,779 
θηλ. 3.256 όλον. 33) Ιίωμέας 1,132 άρ. 1,571 θηλ. 2,703 
όλον, 3 5) Ιίοτιδανεία; 988 άρ. 1,153 θηλ. 2.151 ολον, 35) 
Εΰπαλΐου 1,697 άρ. 1.798 θηλ. 3,495 όλον, 36) Τολοφώ- 
νος 2,152 άρ. 1,950 θηλ. 4,10.2 όλον.

I . Νο/ιος Κ γχ./ιϊΛμγ.— 1) Δήμο; Έρμουπόλεω; 11,335 
άρ. 10,769θηλ. 22,104 όλον,2)Σύρου 4.805 άρ. 4,664 θηλ. 
9,469 όλον. 3) Μυζόνου 2,046 άρ. 2,479 θηλ. 5.525 όλον, 
4) Κέα; 2,125 άρ. 1.738 θηλ. 3,863 όλον, 5) Κύθνου 747 
άρ. 740 θηλ. 1,487 όλον, 6) Δρυοπίδος 668 άρ. 626 θηλ. 
1.294 όλον. 7) Σερίφου 1.517 άρ. 1,214 θηλ. 2,731 όλον, 
8) "Ανδρου 4,246 άρ. 3,910 θηλ. 8,186 όλον, 9) Κορθίου 

2,524 άρ. 2,272 θηλ. 4,696 όλον, 10) Γαυρίου 1,696 ά?. 
1.398 θηλ. 3,091 όλον, 11) "Αρνης 1.2 46 άρ. 926 θηλ. 
2.172 ολον, 12) Τήνου 2.419 άρ. 2,111 θηλ. 4,530 όλον,
13) Πανόρμου 1,340 άρ. 1,501 θηλ. 2,84! όλον, 14) Σω- 
σθενείου 892 άρ. 847 θηλ. 1,739 όλον. 15) Περαία; 1.212 
άρ. 1.120 θηλ. 2,332 όλον. 16) Νάξου 1.019 ά?. 1,033 
θηλ. 2,052 ολον, 17) Βύβλου 2,095 άρ. 1.863 θηλ. 3,958^ 

όλον, 18) Τραγαία; 2,032 άρ, 2.032 θηλ. 5.065 ολον, 19) 
Άπειρανθΐας 1,072 άρ. 916 θηλ. 1,988 ολον, 20) Κοοωνί· 
δο; 1,328 άρ. 1,182 θηλ. 2.510 όλον, 21) Πάρου 1,542 

άρ. 1.506 θηλ. 3,(158 όλον. 22) λίαρπΐσση; 627 άρ. 585 
θηλ. 1,21 I ολον, 23) Ναούσης 893 άρ. 868 θηλ. 1,760
2 5) Ύρ·.α; 1.004 άρ. 905 θηλ. 1,909 ολον, 25) Θήρας
2,307 άρ. 2,54? θηλ. 4,849 όλον 26) Καλλίστης 1,881
άρ. 2,090 θηλ. 3,971 όλον, 27) ’Εμπορείου 1,448 άρ.
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1,656 θηλ. 3,10-1 όλον, 28) Ο-ζς 1,072 άρ. 1,531 θηλ. 
2,003 όλον, 29) Θηρζσίας 383 ί?. 129 Or,)..'812 όλον,. 30) 

Ίου 953 ζρ. 1,090 θηλ. 2,043 όλον, 31) Άαοργοδ 1,311 

is. 1,297 Or,λ· 2,011 όλον, 32 'Ανάφης 289 ζρ. .‘169 Or,λ. 
658 όλον, 33) Αίγιζλη; 666 ζρ. 751 Οηλ. 1,117 όλον, 31) 
Μήλου 2,098 ζρ. 2,101 Οηλ. 1.199 όλον, 35) ΆδάμαντΟ; 
31 .> ζρ. 11-ι Οηλ. 760 όλον, 36) Κψ.ώλου 727 ζρ. 788 
Οηλ- Ι..)Ι5 ολον, 37) Φολεγάνδρου 360 ζρ. 166 Οηλ. 826 
όλον, 38; Σίκινου 318 άρ. 318 Οηλ. 696 όλον, 39) Σίφνου 
1,836 άρ. 2,015 θηλ. 3,851 όλον.

ΙΑ'. λοιιΰς ΛακανΙας.—·Ι· Δην.ο; Σπάρτης 6,732 ζρ. 
6,263 θηλ. 12,995 όλον, 2) Κροκεών 1,973 άρ. 2,θ910ηλ. 
1,067 όλον, 3) Οίνοϋντος 2,822 ζρ. 2.920 Οηλ. 5.712 όλον, 
ι)<9ερζπνών 2,893 ζρ. 3. 189 Οηλ. 6,082 όλον,5 1 Βρυσεών 
706 ζρ. 771 Οηλ. 1,477 όλον, 6)Σ=λασίζς 1,131 ζρ.1.565 
Οηλ. 2,999όλον, 7) ΙΙελλζνη; 2,115 ζρ. 2,127 Οηλ. 1.872 
όλον, 8) Τρινζσου 882 ζρ. 909 Οηλ. 1,791 όλον, 9ι Καστο
ριού 1,266 άρ. 1,152 Οηλ. 2,7 18 όλον, 10) Μελιτίνη: 1,369 

ζρ. 1,572 θηλ. 2.911 όλον, 11) Φελλίας 1.258 ζρ. 1,371 
Οηλ. 2,632 όλον. 12) Γερονθρών 1,288 ζρ. 1,534 θηλ. 
2,822 όλον, 13) ·1>ζρ'.δοί 2, 118 άρ. 2,255 Οηλ. 1,403 ολον,
14) Γυθείου 2,656 ζρ. 2.555 Οηλ. 5.21 I ολον, 15) Μζλευ- 
ριου 2,218 ζρ. 2.1.>8 Οηλ. 1,706 ολον. 16) Καρυουπόλεως 
1,230 άρ. 1.336 Οηλ. 2.566 ολον. 17) ΚολοκυνΟίου 1,214 

άρ. 1,417 θηλ- 2,691 όλον, 18) Αζγείζς 821 ζρ. 1,299 
θηλ. 2,123 όλον, 19) Οί-τύλου 3,771 άρ. 1,111 Οηλ. 7,885 
όλον, 20) Άβία; 2,175 ζρ. 2.503 θηλ. 4,678 όλον. 21) 
Καρδζυ.ύ/.ης 1,715 ζρ. 1,939 Οηλ. 3.651 ολον, 22) Αεύ- 

κτρου 3,313 άρ. 3,7.>5 Οηλ. 7.098 ολον, 23) Μεσση; 2,108 
ζρ. 2,909 Οηλ. 5,317 όλον, 2-1) Μονεμβασία: 2,153 άρ. 
2,343 Οηλ. 4,496 όλον, 25) 'Ασωπού 3.321 ζρ. 3,117Οηλ. 
6,711 όλον, 26) Βο·.ών 2,245 ζρ. 2,886 Οηλ. 5.131 όλον, 
27) Ζζρζκος 2,134 ζρ. 2,055 θηλ. 1,189 όλον, 28) Έλους 
2,036 ζρ. 2,025 Οηλ. 4.061 όλον.

IB'. A'“ou.o<; Λ'ερζρρας. — I) Δηαο: Κερκυραίων 1 5.1 45 ζρ.

13,2'27 θηλ. 28,372 όλον 2 Δζποντίων 713 άρ. 982 Οηλ. 
1,695 όλον. 3) ΙΙοταζογειτόνων 2.539 ζρ. 2,284 Οηλ. 1.823 

όλον,4) Μεσοχωριτών 4,553 ζρ. 1,632 Οηλ. 9,185 όλον, 5) 
Ιΐζοελείων 921 ζρ. 881 Οηλ. 1.805 όλον. 6) Μελιτειε'ων 2, 
066 ζρ. 1.861 Οηλ. 3,927 όλον. 7) Αευκιυ.αζίων 3,161, ζρ. 
3,257 Οηλ. 6.721 ολον. 8; Άπηλιωτών, 3,269 ζρ. 3,475 
Οηλ. 6,714 ϋλον. 9) Άζφιπζγ-.τών 2,609 ζρ. 2.517 Οηλ. 
5.126 όλ.ον, 10) Άκρολοφιτών 2·770 ζρ. 2,613 Οηλ. 5.383 

όλον. 11) Κασσωπαίων 2,706 άρ. 2,580 Οηλ. 5.286 ολον. 
12 Ίστωνζίων 2.669 ζρ. 2.756 Οηλ. 5,125 όλον, 13) 
Γζ.'.ζνών 9ι6 ζρ. 992 Οηλ· 1,938 όλον. I 1) Λαζκιωτών999 
ζρ. 1.088 Οηλ. 2.087 όλον, 15) Αευκζδίων 4,342 άρ. 
3,531 Οηλ. 7,873 όλον, 1 6) Σφακιωτών 1,247 ζρ. 1.087 
Οηλ. 2,331 όλον. 17 Καρυζς 2,174 ζρ. 1,912 θηλ. 4,086 

όλον, 18 Έςζνθεία; 1.090 ζρ. 953 θηλ. 2,043 όλον, 19) 
Απολλωνιών 1.821 άρ. 1,687 Οηλ. 3.51! ολον, 20) Ευ- 
γήρου 1.596 ζρ. 1.148 Οηλ. 3,01 1 όλον. 21) Έλλοιζενου 
1.037 ζρ. 986 θηλ. 2,023 όλον, 22) Ταφίων 511 άρ. ·>63 

Οηλ. 1,101 όλον.
ΙΓ . Nt'[t0r, Ei^niru;. — 1) Δην.ο; Χαλζιδεων 9.111 ζρ. 

6.602 Οηλ. 1 5.713 όλον, 2) Μεσαπίων 1,882 άρ. 1,633 θηλ, 
3.515 όλον.3) Δ-.ρφύων 1,835 άρ. 1,838 θηλ. 3,673 όλον, 4) 
Αηλζντίων 1,807 άρ. 1 .692 Οηλ. 3,490όλον,5)Κηρέως 1,596 
■ζρ. 1,355 Οηλ. 2,951 όλον, 6) Νηλέως 2,360 ζρ. 2,096 

Οηλ. 4.456 όλον, 7) Αιγαίων 1.746 ζρ. 1.859 Οηλ. 3,605 
όλον. 8) Ί’ζρ'.ζνών 229 άρ. 203 θηλ. 132 όλον, 9) Ίστιαίων 
3.527 ζρ. 3.185 Οηλ. 6,712όλον, 10) Λΐδηύίων 1.605 άρ. 
1,443 θηλ. 3,018 όλον, 11) Τελεθρίου 2,089 άρ. 1,894 
Οηλ. 3.983 ολον, 12 ) ΚυΐΛαίων 3,138 ζρ. 3 413 Οηλ, 6.551 
όλον. 13) Κοτυ/ζίων 2,351 ζρ. 2,593 Οηλ. 4,947 όλον, 
I 1) Κονστρίων 1.615 ζρ. 1,829 Οηλ. 3,471 όλον, 15) Αύ- 
λώνος 2,678 ζρ. 2.616 Οηλ. 5,321 όλον, 16) Δυστίων 
2.979 ζρ. 2,903 θηλ. 5,882 όλον, 17) Στύρων 1,818 ζρ· 
1,665 θηλ. 3,183 όλον, 18) Καρυστίων 3,685 ζρ. 3,716 
θηλ. 7,431 όλον, 19) Σκύρου 1,574 άρ. 1,614 Οηλ. 3,188 
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ί>.ον, 20) Μαρμαρίου 1,55!) άρ. 1.348 Οηλ. 2.907 όλον, 
21) Σκοπέλου 1.859 i?. 2,130 Οηλ. 3,995 όλον, 22) Σκιά- 
0ου 1,359 άρ. 1.115, Οηλ. 2,80-1 ολον, 23) Ι'λώσσης 565 
«?■ 803 Οηλ. 1,368 ολον, 24) Άλονήσου 269 άρ. 232 Οηλ. 
501 ολον.

ΙΔ'. Λω,οι: Κι··ι<ι.1.1ιιι·ί«<;.— 1) Δήμο; Κρανίων 5,163 άρ. 
5,078 Οηλ. 10.211 όλον. 2)"Ανω Λε^χΟοϋ; 1.914 άρ. 2,205 
Οηλ. 4,149 όλον. 3) Κίτω Αγαθούς 1,981 αρ. 2,231 Οηλ. 
4,215 όλον, 4) Δειλπιτών 1,670 άρ. 1,907 Οηλ. 3,577 
όλον, 5) 'Ομαλών 1,727 άρ. 1,688 Οηλ. 3,115 όλον, 6) 
Έλ-.οϋ 1,263 ί?. 1.163 Οηλ. 2,126 όλον, 7) Πρόννων 2,011 
ν.ζ. 1,881 Οηλ. 3,892 όλον, 8) Φάρακλάτων 829 άρ. 919 
Οηλ. 1.778 όλον, 9) Ληξουρίου 2,929 άρ. 3,129 Οηλ'. 6,058 

όλον, 10) Θηνια; 1.708 ά?. 1,729 Οηλ. 3,437 όλον, 11) 

Ανωγητών 2,700 άρ. 2,184 Οηλ. 5.184 όλον. 12) Κάτω· 
γητών 2,271 άρ. 2,099 Οηλ. 4,370 όλον, 13) Σαμαίων 
2.656 άρ. 2,801 Οηλ. 5.157 όλον. 11) Πυλαρέων 2.036 
άρ. 2,716 Οηλ. ί,752 όλον, 15) Άσσου 1,436 άρ. 2,00.5 
Οηλ. 3.411 ολον, 16) Δολιχιου 1,120 άρ. 1,924 Οηλ. 3,331 
όλον, 17) Τλαζησίων 2,068 άρ. 2.537 Οηλ. 1,605 όλον. 18) 
Νηριτίων 738 άρ. 811 Οηλ. 1,579 όλον, 1 9ΐ Ιίολυκτορίων 
1,191, άρ. 1.446 Οηλ. 2,637 όλον, 20) Καρνίων 781 άρ. 
837 Οηλ. 1,621 όλον.

ΙΕ . Νουος ΖαχΜ!<>ν.— 1) Δήμο; Ζακύνθου 9.860 άρ. 
9,016 Οηλ. 18,906 όλον, 2) 'Γωφίδο; 2,082 άρ. 1,816 Οηλ. 
.3,898 ολον, 3; Ότιταϊδών 1,319 άρ. 1,1 13 Οηλ.2,162 όλον, 
1) ΧαφΟίων 1.1.>1 άρ. 1.211 Οηλ. 2,698 ολον, 5) 'Ελάτου 
1.118 άρ. 1,1 17 Οηλ. 2,565 ό/.ον, 6) Αρτεμισιών 1,150 
άρ. 1,088 Οηλ. 2.2.38 όλον, 7ι Άρκαδίων 1,753 άρ. 1.197 
Οηλ. 3,250 όλον, 8 ΛιΟακιζ; 1,883 ζρ. 1,699 Οηλ. .3,582 
όλον, 9) Γριαίων 1,093 άρ. 955 Οηλ. 2,018 όλον, 10/Με- 
σογαίων 1,132 άρ. 1,131 Οηλ. 2,123 όλον.

17 '. Λβρβς ’.ζοπ/η.— I · Δήμος Άοτης 1,789 άρ. 4,301 
Οηλ. 9.090 όλον.2 Πίτα 1,810 άρ. 1.772 Οηλ. 3,612 όλον, 
3) Ηράκλειας 1,849 άο. 1,663 Οηλ. 3,512 όλον, 4) Τετρα- 

φυλλίας 1,559 άρ. 1,499 Οηλ. 3,058 όλον, 5) Άγνάντων 
2,526 άρ. 2,932 Οηλ. 5,458 όλον, 6) ΙΙραμάντων 987 άρ. 
916 Οηλ. 1.933 όλον. 7) Καλαρρυτών 162 άρ. 67 1 Οηλ. 
1,136 όλον, 7) (-)εοδωρία; 2,504 άρ. 2,587 Οηλ. 5.091 όλον.

Π ΑΓΚ.ΟΣΜ ΙΟΣ Β AM BA Κ Ο ΥΡΓ1Α

Τά <<'Αρχεία τοϋ Γερμανικού Έμπορίουί» έδημοσίευσαν πρό 
τίνος τάς έςή; πληροφορίας περί τοϋ αριθμού τών ασχολούμε
νων έν τή παγκοσμίω βαμβακουργία ατράκτων καί περί τοϋ 
βάρους τοϋ καταναλισκομένου ύπ ’αυτής βκμ.βακος.

Α'. — 'Άτρακτοι.
Μεγάλη Βρεττανία. - 12.00(1,000 τώ 1883, 43,000,000 

τώ 1881. 13.000,000 τώ J885. 42,700,000 τώ 1886 
καί 42.710,000 τώ 1887.

Λοιπή Ευρώπη. — 22,500,000 τώ 1883. 22,650,000 
τω 1884, 22.750,000 τώ 1885, 22,900.000 τω 1886 
καί 23,180,000 τώ 1887.

ΊΙνωμέναι Πολιτείας της Αμερικής. — 12,660.000 τφ 
1883. 13,200.000 τώ 1881. 13.250,000 τώ 1885, 13, 
350.000 τώ 1886 καί 13,500,000 -ύ, 1887.

Άγγλικαί Ίνδίαι. — 1.790,000 τώ 1883, 2,000.000 
τω 1881, 2,115.000 τώ 1885, 2,260.000 τώ 1886 καί 
2,120,000 τώ 1887.

Έν γένεικαθ'όλα τά τμήματα ταϋτα τή; οικουμένη; ό αρΛ 
μύςτών ατράκτων, άπό 78,950,000 τώ 1883. άνέβη είς 80, 
850,000 τώ 1881. είς 81.115.000 τώ 1885, είς 81.210, 
ΟΟΟ τώ 1886. εί; 8 1.8 10,000 τώ 1887. II μεγαλειτέρα 
σ/ετικώ; αΰζησις συνέβη κατα τό έτος 1881

H'. — Κι<τ«Γα.Ιωσί<: βή/ι/ίαχης.
Ο υπολογισμός τοϋ βάρους γίνεται είς αγγλικά; λίτρα; 

βάίου; 453 γραμμών.
Μεγάλη Βρετανία.— 1.015.600.000 τω 1860-61, I. 

205.200.000 τώ 1870-71. 1.272,8 )0,090 τώ 1876-77 
καί 1.176.400,000 τώ 1886-87.

Λοιπή Ευρώπη. — 689.2(Ό.000 τώ I860-6 I, 781.800, 
ΟΟΟ τώ 1870-71, 980.000,000 τω 1876-77 καί 1.156. 
000.000 τώ 1886-87.

Καναδάς. -403.600.000 τώ 1860-61, 116,101).ΟΟΟ 
τώ 1870-71. 628,400,000 τώ 1876-77 κα 979.200, 
000 τφ 1886-87-
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Άπλιζαί Ίν&αι.-26.000.000 τώ 1860-61. 34.800. 
000 τώ 1870-71. 92,400.000 τώ 1876-77 καί 284. 
000.000 τώ 1886-87.

Εν γίνει ζαΟ’ όλα τζ ανωτέρω τσ.ήυ.ζτζ τή; οίζουαένχ; ή 
κατανάλωσε; τοϋ βάαβαζος. άπό 2,164,400.000 αγγλικών 
λίτρων τώ 1860-61. ανέβα, εί; 2.'ι 7 I .200,000 τω 1870 
-71. εί; 2.973.600.000 τώ 1876-77. εί; 4.195,600. 
000 τώ 1 886-8 <. Σχετίζω; πρός τό έτος 1860-61 είναι 
σχεδόν διπλάσιά, Τζ βιοαηχανιζά λοιπόν εργοστάσια υπήρξαν 
ζζτζ πολύ δραστηριότερα ζζτζ τό τελευταίου έτο;- \.

Π ΛΓ Κ ΟΣΜΙΟΣ Σ1Δ Η ΡΟΠ ΑΙ ΆΓΩΓ Η

Κζτα τήν αγγλικήν έγχαερίδα Irunjuungc ή παγζύσίΛΐυ; 
τοϋ ακαθαρίστου σιδήρου παραγωγή ζζτζ τζ ετν, 1 886 ζαί 
1887 έχει ώ; εξής:

XtripClt 1886 1887

’Αγγλία, Σκωτία........ 6,870 65.5 τόν. 7 111.927 τόν
' 1 Ινωαίναι 1 Ιολιτεΐαι. .. 5.683.321 » 6.417.1 18 »
Γεραανία........................ 3,528.658 » 3.907,364
Γ αλλία............................ .. 1,507.850 » 1.610.851 »
Βε'7.γιον .......................... 701.277 » 751.481 »
Α\^τ2ϋου,,·'ϊ ;ίν......... 620 000 )) 670 000
1 ‘ωσσίζ............................ 170.000 )) 190.170 Ρ
Σουηδία.......................... 161.737 1> 112.157 »

1 σπαν ία........................ 159.725 τ> 180.000 V
Τό όλον.................. .. 20.005.726 » 2 1 .9 14.698 »

Σχετίζω; πρό; τό έτο; 1886 ή σιδαφοπαραγωγή τοϋ 1887 
πζριστΛ αύξα,σιν ζζτζ 1.908.872 τόνου; ήτοι 9·5'ι τοϊ; %, 
Γό φαινόαενον τοϋτο εκτείνεται πρός ολα.ς τζ; ανωτέρω επι
κράτεια; έκτο; τής Σουτ,δίας. τή; όποια; ή σιδζροπαραγωγή 
όπέστνι. σχετίζω; πρό; τό έτο; 1886.έ7.άττωσιν κατά 22,280 
τόνου; ήτοι 1.79 τοϊς Ιδού πώ; έχει κλιαακζδόν ή αύ
ξησες καθ’ έκάσττ,ν τών λοιπών επικρατειών: ΊΙνωο.ένα·. 11ο- 
λιτεϊκι 733.82Ϊ τόν. ήτοι 13 τοϊ; °/0, ’Αγγλία, Σκωτία. 
571.272 ήτοι 8.3 τοϊ; , Γεον.ανία 378,706 ήτοι 10,73 
τοϊ; %. Γαλλία 103.001 ήτοι 6.8 τοϊ;"/,,. Β^ον 53,201 
ήτοι 7-6 τοϊ; "/,,, Αυστροουγγαρία 50,000 ήτοι 8 τοΐς°/0, 

Ισπανία 20.775 ήτοι 13 τοι; °/, . Ρωσσία 20.470 ήτοι 
4.36*τοϊ;<>/ 0. 11.


