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ΔΗΜΟ*ΙΑΙ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙ*·

Όταν ίίιώτης άγοράζη ή πωλή, τό ατομικόν συμφέρον 
αύτοΰ είναι δραστήριος οδηγός εις ευρεσιν τών καλλιτέρων 
όρων τής συναλλαγής του. θά μελετήση τάς άσφαλεστέρας 
έπόψεις τοΰ θέματος, ζαί Οά άποταΟή εις τάς εΰλογωτέρας 
τιμάς. Όταν όμως οργανισμός τις πολλών ανθρώπων όμοΰ, 
έταιρία, ζοινότης, δήμος, ή Κράτος πρόζειται νά άγοράση 
ή νά πώληση, τό γενιζόν συμφέρον αύτοΰ δέν έχει τήν αύτήν 
πρός τό ατομικόν συμφέρον έντασιν. ’Απ' εναντίας χίλιαι 
περιστάσεις ύπονομεύουσι τοΰ γενιζοΰ συμφέροντος τήν 
λειτουργίαν,ζατά τής οποίας συνωμωτουσιν άφ’ ένός αί παν
τοειδείς άμέλειαι, έκεΐ όπου τό ιδιαίτερον συμφέρον δέν εμ
πνέει, ζαί άφ’ έτέρου τά δίκην παρασίτου φυόμενα παρ’ έζά- 
στω γενιζώ συμφέροντι πολυάριθμα ιδιωτικά. Τότε δέν ύ- 
πάρχει άλλη έγγύησις διά τούς έζτεθέντας κοινοτικούς 
οργανισμούς παρά τόν συναγωνισμόν ζαί τήν δημοσιότητα. 
’Εντεύθεν παρατηροΰμεν, ότι βαθμηδόν παρ’ όλοις τοΐς πε- 
πολιτισμένοις έθνεσιν έμορφώθη εις πολιτικόν αξίωμα ή έπί 
δημοσίω συναγωνίσμω κατακύρωσις τών Αγοραπωλησιών, 
μισθώσεων καί έν γένει τών μετεχουσών οικονομικής σημα
σίας παραχωρήσεων τής έπικρατείας καί κατ’άκολουθίαν τών 
ύποδεεστέρων οργανισμών. Όσον δέ κανονικωτέρα καί έλευ- 
Οερωτέρα είναι ή πολιτεία, τόσον ζαί ή άρχή αυτή λειτουρ
γεί γενιζώτερον καί μάλλον άπροσζόπτως, χωρίς διά τοΰτο 
νά έζλείψωσιν έντελώς αί είς τήν άνθρωπίνην φύσιν παρο- 
μαρτοΰσαι άδυναμίαι, αϊτινες πάντοτε άποτελοΰσιν ένα τών 
κυριωτέρων παραγόντων τής κοινωνικής ζωής.
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Είς χατάρτίσιν τών δημοσίων χατακυρώσεων κυρίωτάτην 
έχει άποστολήν ή μέΟοδοςτηςπλειοδοσίαςκαί τής μειοδοσίας. 
Ή πλειοδοσία άφορα τάς περιστάσεις, καθ’ άς ή επικράτεια 
πρόκειται νά λάβη χρήματα κατα συνέπειαν συναλλαγής 
έφ’ ή δίδει τό πράγμα. Ή μειοδοσία άπ’ εναντίας άφορα είς 
τάς συναλλαγάς τής έπικρατείας έκείνας καθ’ άς πρόκειται 
αύτη νά δώση χρήματα και νά λάβη πράγμα. Ή πώλησις 
άκινήτων, κινητών, φόρων τής έπικρατείας Οά γείνη διά πλει
οδοσίας εκείνων οί όποιοι θέλουσι νά συναγωνισθώσιν είς 
τήν άγοράν αύτών. Ή άγορά ειδών χρησιμευόντων είς τήν 
επικράτειαν ή ή έκτέλεσις επιχειρήσεων δημοσίων Οά γείνη 
δια μειοδοσίος έκείνων οϊτινες θέλουσι νά συναγωνισθώσιν είς 
τήν πώλησιν αύτών. Έν τούτοις ό συναγωνισμός τόσον 
έπι τής πλειοδοσίας όσον καί έπί τής μειοδοσίας δεν αποτεί
νεται πάντοτε είς τό ζήτημα τής τιμής, διότι δυνατόν νά 
αφορά κυρίως είς άλλας διαπραγματεύσεως έπόψεις. Ούτως 
έπί παραχωρήσεως σιδηροδρόμου δυνατόν τά περί τάς τιμάς 
νά κανονίζωνται έν δημοσίω προγράμματι προηγουμένως 
καί νά καλώνται οί περί τήν έπιδίκασιν τής παραχωρήσεως 
συναγωνισταί είς μόνον τόν προσδιορισμόν τής διάρκειας τής 
παραχωρήσεως. Τότε ό κύριος αγών περιστρέφεται μεταξύ 
τών προτεινόντων πλεΐστα καί τών προτεινόντων έλάσσονα 
έτη.

Ή διαρρύθμισις τών δημοσίων κατακυρώσεων, τόσον έπί 
πλειοδοσία όσον καί έπί μειοδοσία, ένεργεϊται εϊτε έρχομέ- 
νων τών συναγωνιστών έν ώρισμέν/j ήμερα καί ώρα είς ένα 
καί τόν αύτόν τόπον έν ώ ύπερθεματίζουσιν έπί πλέον ή έ- 
λαττον κατά τάς περιστάσεις, είτε πεμπόντων τών συναγω
νιστών έν ένσφραγίστοις έπιστολαις τάς προσφοράς αυτών. 
Έν τή πρώτη περιπτώσει ό τελευταίος ύπερθεματιστής νικά 
τούς προηγουμένους, πρός εϋρεσιν δέ τοΰ τελευταίου προσ
διορίζεται χρονικόν διάστημα, τό όποιον κλείει ή τό συνή- 
Οες μέτρον τοΰ χρόνου, ή όπως έν Γαλλία, ή τελευταία λάμ-

ψις τών διαδοχικώς άναπτομένων κηρίων. Έν τήδευτέρα πε- 
ριπτώσει έκαστος τών συναγωνιζομένων δέν έχει παρά μίαν 
φωνήν εκείνην,τήν όποιαν έγραψεν έν τή πρός τήν δημοσίαν 
άρχήν τής κατακυρώσεως παοαδοθείση κατά τό όρισθέν χρο
νικόν διάστημα ένσφραγίστω έπιστολή αύτοϋ Έν ώρισμένη 
ημέρα ή δημοσία άρχή άνοίγει όλας τάς έπιστολάς, αίτινες 
άναγίνώσκονται μεγαλοφώνως είς έπήκοον τών συναγωνιζο 
νων (άν παρευρίσκωνται), μεταξύ δέ αύτών νικά έπί πλειοδο
σίας μέν ό πλείονα, έπί μειοδοσίας δέ ό έλάσσονα προσε- 
νεγχών. ·

Μεταξύ τών δύο τούτων μεθόδων, τής διά λαμπάδων ή
τοι καί τής δι’ ενσφραγίστων έπιστολών συζητεΐται ή καλ
λίτερα χαί ώφελιμωτέοα διά τήν δημοσίαν διοίχησιν. Έπί 
τής διά λαμπάδων ή διοίκησις δύναται νά έπιτύχη μείζονα 
συναγωνισμόν ένεκα τής θέρμης καί τής ζωηρότητος του 
άγώνος, τόν όποιον γεννά ή προσωπική τών άγωνιζομένων 
παρουσία. Έν τούτοις άφ’ έτέρου έχει καί ή προσωπική πα
ρουσία τών ερχομένων νά συναλλαγώσιν επόψεις τινάς δυσ
χερείς διά τήν δημοσίαν διοίχησιν, διότι έπί τέλους δύναται 
καί ή συναγωνιστιχή ζωηρότης νά καταπέση άπό διαφόρων 
τής συναντήσεως λόγων, καί περαιτέρω έτι νά προκύψη 
συνενόησις μεταξύ τών συναγωνιζομένων αντίκρυ τών συμ
φερόντων τής έπικρατείας, οσάκις μάλιστα πρόκειται περί 
συναγωνιστών τοΰ αύτοϋ έπαγγέλματος. "Οσον αφορά τόν 
δι’ ένσφραγίς-ων έπιστολών συναγωνισμόν, στηρίζεται ούτος 
έπί ψυχρότερων ύπολογισμών τών άγωνιζομένων, ύπόχειται 
δέ όλιγώτερον είς τάς συνέπειας τών συνεννοήσεων των, 
μολονότι καί ή μέθοδος αΰτη δέν είναι έντελώς άπηλ- 
λαγμένη τοΰ τοιούτου σκοπέλου. ΙΙρέπει έν τούτοις νά ση- 
μειωθή,ότι ή κατά τήν τελευταίαν στιγμήν έλειψις προσω
πικής γνώσεως τών συναγωνιζομένων, όσον άφορα τάς 
προσφοράς αύτών, άφαιρει έκ τών τοιούτων συναγωνισμών 
τήν ελαστικότητα έφ’ ij έκαστος ήδύνατό νά ποοχωρήση 
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πλειότερον εις τήν ύπρεθεμάτισιν του συμφέροντος του. — 
"Όπως καί άν έχη, μεταξύ των έκτεθεισών μεθόδων ή διά 
προσωπικού συναγωνισμού αρμόζει μάλλον εις τάς κατακυ
ρώσεις των μικρών συναλλαγών,καί ή διά τών ένσφραγίστων 
επιστολών εις τάς κατακυρώσεις τών μεγάλων επιχειρή
σεων, έν αΐς ό αριθμός τών συναγωνιζομένων είναι πάντοτε 
μικρότερος.

ΙΙρός άποσόβησιν τών ελαττωμάτων, τά όποια έν έκατέ- 
ρα τών μεθόδων ύπάρχουσι, λαμβάνονται διάφοροι προφυλά
ξεις, 1) προσδιοριζόμενου ύπό τής δημοσίας διοικήσεως έκ 
προοιμίων ανώτερου τίνος ή κατωτέρου κατά τάς περιστάσεις 
όρου,2) έπιφυλαττομένης τής οριστικής έγκρίσεως ύπό τού 
ύπουργοΰ καί τής έπί τή χρίσει τούτου έπαναλήψεως τών 
συναγωνισμών, 3) κοινοποιούμενου διά τής περί συναγω
νισμού προκηρυξεως, ότι καί μετά την λήξιν τής προθε
σμίας τής κατακυρώσεως είναι δεκταί έπί ώρισμένον άριθ- 
μόν ημερών νέα*.  προτάσεις, παριστώσαι κατ’ έλάχιστον ω
φέλειαν τής έπιζρατείας κατά τεταγμένον τόσον τοΐς °/0. 
Πάσα ή τοιαύτη πρόνοια δικαιολογείται άπό τώ .· μεγάλων 
συμφερόντων, τά όποια άφορά. Δέον όμως νά παρατηρηθή, 
ότι έχει καί τήν κακήν της έποψιν ή ύπερβολική περιπλο
κή τών όρω , μάλιστα όταν άπολήγη εις τήν φυγάδευσιν 
μεγάλου άριθμοΰ συναγωνιστών. Ή πρόνοια δε ι'να ουτοι 
προκαταθέτωσι χρηματικά εϊς έγγύησιν ποσά, μεταβάλλε
ται εις σημαντικήν δυσχέρειαν, άν τό όριζόμενον ποσόν είναι 
ύπερβολικόν ή ύπό βαρείς όρους διατετυπωμένο λ

(·) "Ιίε" συνέχίΐαν έν φΰλ. 121 Οικονομικής ΈιΟεωρήσεως σελ. 10.

AIA VXIi-X.VI.V IISlI’I AIOIKHSEUS
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ (·).

’Εάν ποιήσωμεν αρχήν τής λύσεως τού προκειμένου θέ
ματος άπό τής έννοιας καί τού περιεχομένου τού νομοθετι

κού διοικητικού δικαίου, εύθύς έξ αρχής όφείλομεν νά ποιή
σωμεν τήν εξής έξήγησιν. Δεν πρόκειται ένταύθα νά προ- 
τάξωμεν τυπικήν τινα έννοιαν μετά τίνος οίουδήποτε τυπι
κού όρισμοΰ, καθ’ όσον δύναται μάλιστα άδιάφορον νά ήναι, 
άν ή σχετική έννοια είναι ορθή. Τό έξης μόνον πρέπει νά βε- 
βαίωθή.

Ο,τι ώνομάσαμεν ιδέαν τής διοικήσεως υπερτέοαν, μετά 
τών θεμελιωδεστάτων τού ηθικού καί επιστημονικού βίου 
στοιχείων συνδβδεμένην, άντιτίθεται τό μέν ώς αόριστόν τι, 
τό δέ ώς ξένον πρός τούς μεγάλους επιστημονικούς κύ
κλους, ών ή σημασία καί βαθεΐα έννοια καθιερώθη ήοη διά 
τής εργασίας πολλών αιώνων, καί οίτινες παρίσταντα*.  ώς 
έσωτεοικώς έπεξειργασμένα συστήματα καί αυτοτελείς έν- 
νοιαι. Πάντες γνωρίζομεν όποιαν άξίαν έχουσι καί τι δόνα /- 
ται ώς πρός ήμάς καί τόν πραγματικόν καί πνευματικόν 
ημών βίον αί έξης μεγάλα*.  έννοια:: ή ηθική ιδέα τής προσω- 
πικότητος, ή ιδέα τού πολιτισμού, ή έννοια τής πολιτείας, 
ή έννοια τού δικαίου. Ούδείς ποτέ θά άμφισβητήση εις ταύ- 
τας πάσας καί τάς συναφείς αυτών έννοίας τό ύψιστον αυτών 
δικαίωμα. ’Εάν λοιπόν άπαιτήσωμεν νΰν νέος τις κύκλος 
γνώσεων νά λάβη ίσην σημασίαν, καί νά έ,ασκήση τήν αυτήν 
έφ’ ήμών δύναμιν, καί νά άνυψωθή υπέρ τό σύνηθες,εύνόητον 
αποβαίνει, ότι συνδέομεν αυτόν στενώτατα πρός εκείνον τόν 
κύκλον, ού τήν άξίαν έσυνειθίσαμεν νά τιμώμεν, καί διά τής 
πνευματικής τού οποίου δυνάμεως εΐμεΛα άνατεθραμμένοι. 
Αύτη είναι ακριβώς ή προαίρεσις, ή; άποδιδομεν εις τήν 
έννοιαν τού νομοθετικού διοικητικού δικαίου. Δέν σκοπού
με·; νά στηρίξωμεν καθ’ έαυτό καί νά άναπτυξωμεν τό νο
μοθετικόν δίκαιον, πολύ όλιγώτερον νά παραστήσωμεν αύ- 
τό μόνον ώς νέον προνομοιούχον μέρος τού πολιτικού δι
καίου. Θά τό άναπτύξωμεν βεβαίως άπό τής ύπερτέρας ού- 
σίας τής πολιτείας καί τού δημοσίου δικαίου· άλλ’ έν τή πα-' 
ραστάσει κυρίως ταύτη έγκειται ή έργασία, ήτιςτήν κατανό-
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ησιν τής διοιζήσεως καί τού δικαίου αύτής κατ’ έννοιαν καί 
πραγματικότητα τείνει τοσοΰτον στενώς μετά τής ιδέας και 
τής έννόμου τάξεως τής πολιτείας νά σύνδεση, ώστε έν τω 
μέλλοντι ούδείς πλέον νά δύναται περί τής πολιτείας νά 
σκεφθή ούδέ νά λαλήση, χωρίς νά έχη γνώσιν τί έστι διοί- 
κησις παρά τή νομοθεσία καί έν αύτη. Καί μόνον έάν έπι- 
τευχΟή τοϋτο, μόνον έάν ύπερπηδήσωμεν τό περιωρισμένον 
σημεΐον, έν ω ήτε ούσία καί ό βίος τής πολιτείας έν τή νο
μοθεσία αύτής φαίνονται πεπερατωμένα, μόνον έάν κατορ- 
θώσωμεν έν γένει νά προβώμεν έπί τοσοΰτον άπό τής έν
νοιας τής έλευθερίας εις τήν κατανόησιν τής ένεργοΰ πολι
τείας, τότε μετά τής νέας διαμορφώσεως τής πολιτικής επι
στήμης καί ή περί διοιζήσεως διδασκαλία εύθύς θά λάβη 
τήν προσήκουσαν αύτη σημασίαν.

Πρός τοϋτο δέ δέν Οά δώσωμεν τόν ορισμόν τοΰ νομοθε
τικού διοικητικού δικαίου ώς εισαγωγήν τής περί διοιζήσεως 
διδασκαλίας, άλλά τήν έννοιαν άπλώς θά προτάξωμεν.

Δύο είσιν αί οδοί, δι' ών ώς πρός τήν ούσίαν τής πολι
τείας δυνάμεθα νά φθάσωμεν εις άποτέλεσμα κοινώς έγκυρον. 
Ή πρώτη τούτων θεωρεί τήν πολιτείαν ώς άποτέλεσμα 
δυνάμεων, αΐτινες δημιουργούσιν αύτήν ούπω ύπάρχουσαν. 
Είναι ή έιΐιστήμη τής έξ άλλων γενικωτέρων στοιχείων όρ- 
γανικώς άναπτυσσομένης πολιτείας. Τό άποτέλεσμα αύτής 
καλοΰμεν έννοιαν τής πολιτείας, τήν δέ έργα
σίαν, ούσαν μακράν, έπί αιώνας διήζουσαν, σπουδαίαν καί έ- 
πίπονον, καλοΰμεν φ ι λ ο σ ο φ ί α ν τ ή ς π ο λ ι τ ε ί α ς, ή 
δέ περί τε τών δεδομένων σχέσεων καί τών πνευματικών 
δυνάμεων τών ύποζειμένων αύτη πραγματευομένη ιστορία 
είναι ή ιστορία τής φιλοσοφίας τοΰ διζαίου ζαί τής πολι
τείας.

Ή δευτέρα οδός τούναντίον άρχεται έκείΟεν, όπου ή πο
λιτεία ύφίσταται ήδη ώς γεγονός άναμφισβήτητον. Σκοπός 
αύτλς δέν είναι πλέον νά έρωτήσιρ πώς έγένετο ή πολιτεία,
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άλλά πώς ή γενομένη ήδη άνεπτύχθη περαιτέρω· άποτέ
λεσμα δ’ αύτής πρό παντός είναι ή γτώσις τής πραγματικής 
πολιτείας, τήςΐσχυρας ένότητος τών γεγονότων αύτής, τής 
ζραταιάς διαζοσμήσεως τοΰ δεδομένου αύτής δικαίου. Ή δ’ 
ούχ ήττον δυσχερής περί τής άενάου εναλλαγής τών πραγ
ματικών τοΰ βίου τής πολιτείας σχέσεων πραγματευομένη 
ιστορία, είναι ή ιστορία τών καθ’ έζαστα πολιτειών καί του 
δικαίου αύτών.

Άμφότεραι αύται αί οδοί φαίνονται μέν άπλώς παρ’ άλ- 
λήλαις ζείμεναι, πράγματι όμως δέν έχουσιν ούτω. Διότι 
αί τήν πολιτείαν δημιουργοΰσαι δυνάμεις έσονται βεβαίως 
αί έν αύτή διαβιοΰσαι άμα γεννωμένη· καθ’ όσον ούδέν όν 
δύναται νά άποχωρισθή άπό τής γενεσιουργού αύτοΰ αιτίας. 
Διά τοϋτο δέν Οά δυνηθώ νά λάβω πλήρη τής πολιτείας έν
νοιαν, ώς ούδέ παντός έτέρου πράγματος, όπως δήποτε ζαί 
άν τούτο βραδύτερου έν τή πραγματικότητι διαμορφωθή, έάν 
δέν ήμαι κάτοχος τής έσωτεριζωτάτης καί αρχικής αύτοΰ 
ούσίας· τούτου ένεκα ζαί ή φιλοσοφία τοΰ δικαίου ζαί τής 
πολιτείας Οά θεωρείται διηνεζώς ώς ή άφετηρία τής πολι
τικής έπιστήμης. Έτέρωθεν όμως ούδέποτε θά δυνηθώ νά 
έννοήσω τήν πραγματικήν πολιτείαν έξ εκείνης μόνης 
καθ’ έαυτήν. Πάντες γνωρίζομεν, ότι ή έννοια τής πολι
τείας άφηρημένως δέν έπαρζεϊ νά φωτίση ήμάς πώς ή καθ’ 
εκάστην πραγματική πολιτεία διεμοοφώθη, κα’’ τις ζατε- 
σκεύασεν αύτήν, ώς έγει. "ΟΟεν, έάν θέλω όπως δήποτε νά 
κατανοήσω όλοσχερώς τήν πολιτείαν, οφείλω μετά τής φι
λοσοφίας τοΰ δικαίου νά συνδυάσω τό περιεχόμενο'/ τής ι
στορίας τών κρατών ζαί τού δικαίου.

'Ίνα δέ γείνη τούτο. πρέπει νά έξετασθή τίνα σχέσιν έ- 
χουσιν αύται πρός άλλήλας ;

Δήλόν έστιν, ότι ή πολιτεία, κατ’ ούσίαν θεωρούμενη, έν- 
δελεχώς έσται ή αύτή· είναι προσέτι δήλον, έάν αί πραγμα- 
τικαί πολιτεϊαι είναι διάφοροι, ότι ή παραλλαγή αύτη πρέπει 
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νά προέρχηται ούχί έχ τ-JJc ούσίας τής πολιτείας, άλλά έξ 
άλλων, ούχί έν αύτή τή πολιτεία κειμένων, παραγόντων. 
Είναι τέλος πρός τοΐς άνωτέρω δήλον, ότι τό ίσον καί κοι
νόν έπι πασών τών πραγματικών πολιτειών έν τη άφηρημέ- 
νη της πολιτείας ουσία πρέπει νά κήται, έν ω ή παραλλαγή 
έν αύτή πηγάζει έκ παραγόντων, οϊτινες έκτος τής έννοιας 
τής πολιτείας συνήθως γνωρίζονται.

Άλλ’ επειδή ούτως έπί πασών τών πολιτειών ή παραλ
λαγή καί ή όμοιότης συνυπάρχουσι, προκύπτει, ότι έκάστη 
πραγματική πολιτεία είναι τό παραγόμενον τής συμπράξεως 
άμφοτέρων τών στοιχείων, καί ότι όφείλομεν ταύτην νά Οεω- 
ρήσωμεν ώς άποτέλεσμα δύο όργανικών δυνάμεων. Τοΰτο δέ 
πάλιν προΰποτίθησιν, ότι τόν κύκλον και τήν διακόσμησιν 
έκάστης τών δυνάμεων τούτων νοώ καθ’ έαυτάς, ίνα δυνη- 
θώ νά συλλάβω τήν αληθή πολιτείαν ώς προϊόν άμφοτέρων· 
Δ! ο καλώ τήν έπιστήμην, ήτις ύπό τήν έννοιαν ταύτην πραγ
ματεύεται τήν ζώσαν πολιτείαν ώς άποτέλεσμα άμφοτέρων 
έκείνων τών δυνάμεων, αίτινες ζώσιν έν αύτή, καί πρός τοΰτο- 
έν άρχή μέν άμφοτέρους εκείνους τούς κύκλους καθ’ εαυ
τούς άκολούθως δέ έν συμπρά ξ ει πρός άλλήλους, π ο λ ι τ ι 
κ ή ν έπιστήμην.

Ό πρώτος λοιπόν κατά ταϋτα σκοπός τής πολιτικής έ
πιστήμης είναι τήν ούσίαν τής πολιτείας καθ’ έαυτήν ώς 
τήν διηνεκώς ίσην τή ς πολιτείας διακόσμησιν νά άναπτύξη, 
μή λαμβανομένων ύπ’ όψιν τών σχέσεων καί δυνάμεων, αι- 
τίνες δέν περιέχονται εις τά στοιχεία, έξ’ ών αύται πραγμα- 
τικώς συνίστανται. Ούτως έν τή έννοια τής πολιτείας κατά 
πρώτον προβαίνει ή άνάπτυξις τών στοιχείων αύτής εις έ- 
νιαϊ&ν οργανισμόν, εϊς τήν καλουμένην νομοθεσίαν τής 
πολιτείας.

Ή δευτέρα τούναντίον τής πολιτικής έπιστήμης προαί- 
ρεσις είναι νά γνωρίση τάς δυνάμεις καί τάς διατυπώσεις 
αίτινες είναι συνδεδεμέναι μετά τής πολιτείας καθ’ έαυτήν, 

καί προσδιορίζουσαι αύτήν, άποτελοΰσι τό συγκεκριμένου 
αύτής περιεχόμενο'?. Έκάστη τών δυνάμεων τούτων, καί 
τό σύνολον τών επόψεων αύτών παρίσταται βεβαίως κατά 
πρώτον ώς αύτοτελής έπιστήμη· ούδεμία τούτων έχει καθ’ 
έαυτήν κοινόν τι μετά τής πολιτείας, ώς τοιαύτης· έκάστη 
καθ’έαυτήν άποτελεϊ τι όλον. Άλλ’ επειδή αύται ούχ ήτ- 
τον άποτελοΰσι τό περιεχόμενο·? τής πολιτείας, τήν ούσίαν 
τήν πληρούσαν αύτήν, ούτω καθίστανται αύται αύται δυνά
μεις καί κύκλοι ώς πρός τήν πολιτείαν καί τόν βίον αύτής 
καί ώς τοιαύτη γίνεται έξ αύτών ή διοίκησις τής πολι
τείας.

Αέγομεν λοιπόν περί τής πολιτείας ώς καί περί τοΰ 
καθ’ έκαστον προσώπου, ότι ό βίος αύτής κεΐται έν έκείνη 
τη διαδικασία τοΰ ίδιου αύθορίσμοΰ, δι’ ής ταύτίζει τό έξω- 
τερικόν αύτής περιεχόμενον μετά τής έσωτερικής προσωπι
κής αύτής γνώσεως· ώστε ό βίος τής πολιτείας προκύπτει 
έκ τής νομοθεσίας τής διοικήσεως. Άλλ’ ό βίος ούτος έν 
τελεί είναι τό μέν ή δι’ έργων άπόδειξις τής ούσίας τής 
πολιτείας, τό δέ ή τής ούσίας τών έαυτής δυνάμεων· τοΰτο 
δέ ούτε όλως αύτόματον ούτε αύθαίρετον δύναται νά είναι· 
όθεν ή σταθερά διακόσμησις τών δύο έκείνων παραγόντων 
τοΰ βίου καθίσταται διακόσμησις αύτοϋ τοΰ βίου τής πολι
τείας· ή διακόσμησις αΰτη γίνεται όρος τής άναπτύξεως 
αύτής· ή καθολική αύτής άναγνώρισις τήν άνυψοΐ είς δίκαιον, 
καί ούτως καί ένταΰθα έκ τοΰ βίου προκύπτει τό δίκαιον 
τής πολιτείας.

Ούτω λοιπόν καθίσταται δήλον, ότι τό δίκαιον τοΰτο,— 
καθ’ όσον μέν είναι ή διακόσμησις έκείνη τής πολιτείας, 
καθ’ έαυτήν θεωρουμένης, ήν ώνομάσαμεν νομοθεσίαν, είναι 
τό ν ο μ ο θ ε τ ι ζ ό ν τής πολιτείας δίκαιον - καθ’ όσον δέ 
ή διακόσμησις τής πολιτείας έπέρχεται διά τών άλλων καθ’ 
έαυτούς ούχί πολιτικών αύτής παραγόντων, ή διά τοΰ πε
ριεχομένου ■ τής πολιτείας δι’ αύτήν ζαί τόν ζώντα αύτής 
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αύθορισμόν, παρίσταται ώς τό δ ι ο ι κ η τ ι κ ό ν δίκαιον. 
Επειδή όμως ή διοίκησις γεννάται τό πρώτον διά τής ενέρ

γειας τής πολιτείας έπι τοΰ περιεχομένου εκείνου ταύτης, 
πάσα πάλιν διοίκησις είναι έζδήλωσις τής νομοθεσίας εις 
τά αντικείμενα τής πρώτης, καί οΰτω λέγομεν, ότι πάσα 
τής πολιτείας διοίκησις αποβαίνει νομοθετικόν διοικητικόν 
δίκαιον.

Αύται είναι αί κατηγορίαι, άς προτάσσομεν τής περί δι- 
οιζήσεως οιόασκαλίας: ή οργανωμένη πολιτεία έν τή νομο
θεσία αυτής, ή πραγματική πολιτεία έν τή διοικήσει, και ή 
έννομος πολιτεία έν τώ νομοΟετικω διοικητικώ αύτής δικαίφ.

I. Α. ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΟΣ

ΑΙ»Γ1·Ι*Λ  ΚΕΡΜΑΤΑ.

Κατά τον άπό 10 Απριλίου 1867 νόμον καί τήν άπό 5 
Νοεμβρίου 1878 σύμβασιν μεταξύ τών άποτελουσών τήν Νο
μισματικήν Ένωσίν έπιζρατειών, εις ήν προσεχώρησε καί 
ή 'Ελλάς, έδιζαιουτο ή τελευταία, συνεπεία τής δεούσης έπί 
τοότω συνεννοήσεως, ίνα έκτυπώση αργυρά κέρματα 1,800, 
000 νέων δραχμών, ποσόν άνάλογον πρός τόν έκ 300,000 
ψυχών πληθυσμόν τών νέων προσαρτηθεισών αύτή έπαρχιών. 
Πρός άσκησιν του δικαιώματος τούτου καί έκτύπωσιν τών 
νομισμάτων ή 'Ελληνική κυβέρνησις, ώς προκύπτει έκ τής 
πρό ολίγου δημοσιευθείσης έν τή έφημερίδι της συμβάσεως 
τής 21 Νοεμβρίου 1882, συνεφώνησεν μετά τής 'Γραπέζης 
Κωνσταντινουπόλεως καί τής Τραπέζης Ήπειροθεσσαλίας 
τά έξής:

Αι Τράπεζαι Κωνσταντινουπόλεως καί Ήπειροθεσσαλίας 
άνέλαβον ινα δΐ έξόδων αυτών κατασκευάσωσιν έν τώ Έθνί- 
κφ Νομίσματοκοπείφ Παρισίων, ύπό τήν έπιτήρησιν καί 

τόν έλεγχον τών ύπαλλήλων τής Γαλλικής Κυβερνήσεως, 
τών επιφορτισμένων τήν κατασκευήν τών νομισμάτων του 
Κράτους, καί τών άντιποοσώπων τής Ελληνικής Κυβερνή
σεως, καί είσαγάγωσιν εις τό Ελληνικόν Κράτος, πρός κυ
κλοφορίαν ύπό τούς παραδεδεγμένους καί άναφερομένους εις 
τόν νόμον ΣΔ' τοΰ 1867 καί τήν άνωτέρω συμειωθεΐσαν σύμ- 
βασιν τής 5 Νοεμβρίου 1878 όρους καί τάς άναλογίας, τά 
έξής νομίσματα· ά): 500,000 δρ. νέων(όνομας·.άξίας)είς 250 
000 κέρματα άργυρά τών δρ. 2, βάρους 2,500,000 χιλιο*  
γραμμών, β') 800,000 δρ. νέων (ονομαστικής άξίας) εις 800, 
000 κέρματα άργυρά τών δρ. 1, βάρους 4,000,000 χιλιό
γραμμων,γ' ) 300,000 δρ. νέων (όνομαστ. άξίας) εις 600,000 
κέρματα άργυρά τών λεπ. 50, βάρους 1,500,000 χιλιό
γραμμων, δ') 200,000 δρ. νέων (ονομαστικής άξίας) εις 1, 
000,000 κέρματα άργυρά τών λεπτ. 20, βάρους 1,000,000 
χιλιόγραμμων. Τό όλον τών κερμάτων 2,650,000 όλΐκ·ΰ 
βάρους 9,000,000 χιλιογράμμων.

Τό νόμιμον βάρος τών άργυρών νομισμάτων, τά όπο:α 
σημείουνται άνωτέρω, ή άνοχή έπί πλέον ή έλαττον, ή μί- 
ξις καί ή άναλογία ώς πρός τόν άργυρον καί ή άνοχή τού
των ώς πρός τόν τίτλον τών έν λόγω νομισμάτων έκανονί- 
σθησαν κατά τάς διατάξεις τού ΣΔ' νόμου τοΰ 1867 
καί τής |μνημονευθείσης συμβάσεως τής 5 Νοεμβρίου 
1878.

ΙΙρός έκτύπωσιν τών κερμάτων τούτων αί άναλαβοΰσαι 
τήν κατασκευήν αυτών Τράπέζαι υπεχρεώθησαν νά μεταχει- 
ρισθώσι τάς μήτρας, δΐ ών έτυπώΟησαν κατά τό 1878 όμοια 
νομίσματα, ύπόχρεοι ούσαε νά άλλάξωσι δΐ έξόδων των τό 
χρονολογικόν έτος ^millisimej, Οέτουσαι τό έτος 1882.

Ή κατασκευή τών πετάλων συνεχωρήθη νά γίνη καί έν 
ίδιωτικώ έργοστασίω, άν τούτο έπιτραπή ύπό τής Γαλλικής 
Κυβερνήσεως· άλλ’ ή έκτύπωσις τών νομισμάτων έδει νά 
γίνη άποκλειστικώς εις τό ’Εθνικόν Νομισματοκοπείου τών 
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ΙΙαρισιων καί ύπό τόν έλεγχον τών ύπαλλήλων τής Γαλλι
κής Κυβερνήσεως, ώς πρός τόν τίτλον, τήν μίξιν, τήν ανο
χήν, τούς εξωτερικούς τύπους κλπ. Ή δοκιμή, ή έξέλεγξις 
καί ή ζύγισες τών νομισμάτων , καθώς καί πασα άλλη σχε
τική εργασία εοει γενέσθαι παρά τών ιδίων ύπαλλήλων, ή δέ 
έργασία τής έκτυπώσεως νά άποπερατωθή έντός πέντε μηνών 
ήτοι μέχρι τέλους Φεβρουάριου 1883.

Τό ύλικόν διά τήν κατασκευήν τών είρημένων νομισμά
των, ή δλη έργασία τής έκτυπώσεως καί τής δοκιμασίας, ή 
συσκευασία αύτών, τά έξοδα ζυγίσεως ή μετρήσεως, έναπο- 
θέσεως έντός κιβωτίων, τής τοποθετήσεως τούτων εις ώρι- 
σμένα μέρη, καί της άποστολής αύτών είς’Αθήνας ή είς 
Βόλον, ώρίσθησαν εις βάρος τών Τραπεζών Κωνσταντι
νουπόλεως καί Ήπειροθεσσαλίας. Ή Έ/.ληνική Κυβέρ
νησες άνεδέχθη μόνον νά χορηγήτη αύταΐς τάς μήτρας 
καί προκαλέση τήν άδειαν περί έκτυπώσεως τών νομι
σμάτων τούτων έν τώ Έθνικω Νομισματοκοπείο) τών Πα- 
ρισίων.

Μετά τήν κατά τά είθισμένα βεβαίωσιν, ύπό τών ύπαλλή
λων τής Γαλλικής Κυβερνήσεως καί ύπό τοΰ αντιπροσώ
που τής 'Ελληνικής Κυβερνήσεως, τής άκριβείας καθ’όλας 
τάς έπόψεις τών κατασκευασθέντων νομισμάτων, έοει ταϋτα 
νά τεθώσιν είς κιβώτια ή βαρέλια στεοεώς ή δεόντως συσ
κευασμένα. Τά κιβώτια ή βαρέλια ταϋτα θά έμπεριέχωσι 
νομίσματα άξίας όνομάστικής δραχμών δέκα χιλιάδων έκα
στον, διηρημένα είς δέκα σακκίδια έκ δυνατού ύφάσματος, 
έμπεριέχοντα έκαστον άργυρά κέρματα άξίας δραχμών χι- 
Λιων καί σημείωσιν δειχνύόυσαν τήν άξίαν, τό είδος τών 
κερμάτων καί τό βάρος αύτών έκαστον είδος κερμάτων 
Οά τοποθετηθή εις ίδιους σάκκους καί είς ίδια κιβώτια ή 
βαρέλια, έκαστον τών όποιων έκτος τοΰ συνήθους σημείου 
(marquej Οά φέρη γενικόν αύξοντα άριθμόν καί έτερον ειδι
κόν δι’ έκαστον είδος τώυ εμπεριεχόμενων νομισμάτων. Τά

ί τήν είς κιβώτια ή βαρέλια έναπόθεσιν αυτών, 
έν Αθήναις ή έν Βόλω έκάστοτε 

τών οικονομικών, όπως συν- 
περί τών ποσών τών νομισμά-

κιβώτια ταϋτα ή βαρέλια Οά σφραγισθώσιν έν Παρισίοις 
παρά άντιπροσώπων τής Γαλλικής και 'Ελληνικής κυβερ
νήσεως καί τών συμβολλομένων Τραπεζών, συντασσομένου 
έπί τούτω πρωτοκόλλου.

Μετά τήν σκευασίαν τών νομισμάτων τούτων κατά τόν 
προεκτεθέντα τρόπον, αί συμβαλλόμεναι Τράπεζαι ώφειλον 
νά παραδώσωσι είς τόν ύπουργόν τών οικονομικών άπαντα τά 
έγγραφα τά βεβαιοΰντα τήν έκκοπήν καί τύπωσιν τών νομι
σμάτων καί 
κατά τήν άφιξίν των δ 
νά είδοποιώσι τό ύπουργεΐον 
ταχθή ή έπίσημος βεβαίωσις 
των, είσαγομένων έπ’ άτελεία δημοσία καί δημοτική.

Έκ τοΰ ολικού ποσοΰ τών νέων δραχμών 1,800,000 αί 
συμβαλλόμεναι Τράπεζαι δικαιούνται νά κρατήσωσι ποσόν 
ονομαστικής άξίας δραχμών 1,000,000, ύπόχρεοι ούσαι νά 
παραδώσωσι τό ύπόλοιπον τών 800,000 δραχμών είς τήν 
'Ελληνικήν Κυβέρνησιν έν Άθήναις,έάν αύτη, ειδοποιούμενη 
προσηκόντως παρά τών συμβαλλομένων Τραπεζών κατά 
τήν εποχήν τής άποστολής τών νομισμάτων τούτων έν 
'Ελλάδι, ήθελε δηλώσει έντός τριών ήμερών άπό τής είδοποι- 
ήσεως ότι θέλει λάβει τό ποσόν τούτο. Τά κέρματα ταύτα 
δοθήσονται τή Ελληνική Κυβερνήσει έξ έκάστου είδους 
άναλόγως τού ολικού ποσού τών έκτυπωθησομένων κερμά
των. Ή Ελληνική Κυβέρνησις οφείλει, έφ" όσον παραλαμ. 
βάνει κέρματα άπέναντι τοΰ άνωτέρω ποσού τών δραχμών 
800,000, νά άποδίδη ισότιμον ποσόν αύτών είς χρυσόν είς 
τάς συμβαλλομένας Τραπέζας. Ή παραλαβή όμως τοΰ πο
σοΰ τούτου παρά τής 'Ελληνικής Κυβερνήσεως πρέπει νά 
'(ivy έντός 10 ήμερών άφ’ ής εΐδοποιηθή αύτη παρά τών 
συμβαλλομένων Τραπεζών, ότι έχουσι τούτο είς τήν διάθεσιν 
αύτής έν Άθήναις. ΙΙαρερχομένης τής προθεσμίας ταύτης 
ή Κυβέρνησις ύποβάλλεται είς πληρωμήν τόκου 7 °/0 έφ’ 
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οσον ήθελε καθυστερήσει τήν παραλαβήν τών κερμάτων 
τών δρ. 800,000.

At συμβαλλόμεναι'Γράπεζαι ύπεχρεώθησαν νά άποδώσωσιν 
εϊς τήν 'Ελληνικήν Κυβέρνησιν, άμα τή αποπερατώσει της 
έκτυπώσεως τών έκ δραχμών 1,800,000 κερμάτων, εϊς όφε
λος του δημοσίου ταμείου νέας δρ. 189,000. Τό ποσόν τοΰ
το, εί μέν ή Κυβέρνησις άπεφάσιζε νά λάβη παρά τών συμ- 
βαλλομένων Τραπεζών τά ώς είρηται κέρματα τών δραχ
μών 800,000 έκ τών κατασκευασθέντων νομισμάτων, συμ- 
ψηφισθήσεται απέναντι τών πληρωθησομένων παρ’ αύτής 
πρός τάς Τραπέζας οιά τό άντίτιμον αύτών, έν εναντία δέ 
περιπτώσει τό ποσόν τοΰτο τών 189,000 δραχμών πληρω- 
Οήσεται τή Ελληνική Κυβερνήσει είς κέρματα έκ τών τυ- 
πωθησομένων δυνάμει τής προκειμένης συμβάσεως.

Γ. Δ.

ΚΑΤΑ ΞΗΡΑΝ KAI OAAACSAN CTPATOS

ΕΝ ΕΤΕΙ 1883.

Διά τών άπό 11 Μαρτίου έ. έ. ΑΞΘ' και ΑΞΗ' νόμων 
ή κατά τό 1883 στρατιωτική δύναμις τής ’Ελλάδος έκανο- 
νίσθη ώς έξής :

Α'.—Κ α τ ά ξ η ρ ά ν. Ή τακτική δύναμις τοΰ κατά ξη
ρόν στρατοΰ ώρίσθη είς 29,500 άξιωματικούς, ύπαξίωματι- 
κούς και στρατιώτας. ’Επετράπη δέ ή αύξησις τής δυνάμεως 
ταύτης έν ταΐς περιστάσεσι ταΐς προβλεπομέναις ύπό τοϋ 
περί οργανισμού τοΰ στρατοΰ νόμου κατά τά έν αύτώ κεκα- 
νονισμένα.

’Εκ τών κατά τό άρθρον 60 τοΰ περί στρατολογίας νό
μου τής 27 Νοεμβρίου 1878 τιθεμένων εϊς τήν διάθεσιν τοΰ 
Υπουργού τών Στρατιωτικών άνδρών τής άπογραφής τοΰ 

έτους 1883, θέλουσι ζαταταχθή είς τάς τάξεις τοΰ ένεργοΰ 
στρατοΰ, πρός συμπλήρωσιν τής άνω όρισθείσης τακτικής 
δυνάμεως, έπί διετίαν μέν 2,800, έξ ών 4-00 άπό τών νομών 
Ααρίσσης, Τρικάλων και ’Άρτης, έπί έν έτος δέ οί λοιποί. 
Ή πρόσζλησις τών ά'.δρών θά -,εινη ζατά τόν νόμον ΑΑΓ', 
ή δέ δημοσίευσις Οά ένεργηθή έν τή Εφημέριοι τής Κυβερ
νήσεως δύο τουλάχιστον μήνας πρό τοΰ χρόνου καθ’ όν οί 
στρατεύσιμοι όφείλουσι νά ζαταταχθώσι.

Οί έπί διετίαν ζαταταχθησόμενοι θέλουσι διανεμηθή ύπό 
μέν τοΰ ’Υπουργού τών ’Εσωτερικών είς τούς νομούς άνα- 
λόγως τοΰ άριθμοΰ τών νέων, οί όποιοι είναι εγγεγραμμέ
νοι έν άπασι τοΐς στρατιωτιζοΐς ζαταλόγοις τών νομών ζαί 
δέν ύπάγονται είς τήν ζατά θάλασσαν στράτευσιν,—ύπό δέ 
τών Νομαρχών είς τούς έν τώ νομώ δήμους, άναλόγως 
τοΰ άριθμοΰ τών έν τοϊς ζαταλόγοις τών δήμων τούτων έγ- 
γεγραμμένων νέων, παραλειπομένων τών προωρίσμένων διά 
τον ζατά θάλασσαν στρατόν.

Β'.— Κατά θάλασσαν. Ή τακτική δύναμις τοϋ 
κατά θάλασσαν στρατοΰ ώρίσθη είς 2,788 αξιωματικούς, 
και ναύτας. Επετράπη δέ ή αύξησις τής δυνάμεως ταύτης 
έν ταϊς περιστάσεσι ταΐς προβλεπομέναις ύπό τοΰ ΩΖΔ' νό
μου κατά τά ύπ’ αύτοϋ ζεζανονισμένα έν ώρα έπιστρατειας 
ή πολέμου.

Έκ τών κατά τό άρθρον 63 τοΰ περί στρατολογίας νό
μου τής 27 Νοεμβρίου 1878 οριζόμενων άνδρών διά τόν 
κατά θάλασσαν στρατόν θέλουσι ζαταταχθή εις τήν ύπηρε
σίαν του πολεμικού ναυτικού έπί ένιαυσία θητεία άπαντες 
οί μή έξαιρεθέντες ένεκα σωματικής βλάβης καί οί μή άπα- 
λαγέντες ή μή τυχόντες αναβολής ζατατάξεως ζατά τάς 
διατάξεις τοΰ περί στρατολογίας νόμου.
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ΠΕΡΙ ΓΚ«ΜΙΙ;νίΛΛί.

Τά γεώμηλα κατατάσσονται έν τή βοτανική εις τήν αύτήν 
οικογένειαν έν η καί τινα φυτά κατά τό μάλλον ή ήττον δη
λητηριώδη, εις τήν οικογένειαν τών στρυχνοειδών. Τά γεώ
μηλα μετηνέχθησαν έκ τής Βιργινίας εις τήν Εύρώπην ύπό 
τοΰ Ραστέϊχ, δστις προσήνεγκεν έξ αύτών τή ’Ελισάβετ τής 
Αγγλίας. Ό Ζαράτ θησαυροφύλαξ ιοΰ ΓΙεροϋ τώ 1544 ποι
είται μνείαν τούτων,καί ό Κομέρα όμιλεί περί π α κ ά ς άχρη
στου, όνομάζων οϋτω τά γεώμηλα. Ό Άζόστας λέγει 
ώσαύτως, δτι οί Περουβιανοί μετεχειρίζοντο τάς πακάς 
άντί άρτου. Ό Κλύσιος ύπήρξεν ό πρώτος βοτανικός, δστις 
τώ 1 588 έλαβεν έν Βιέννη δύω βολβούς άπό τόν Σιβρύ. Ό 
Βόουλε έν τή φυσική τής Ισπανίας ιστορία λέγει, δτι τά 
πρώτα γεώμηλα, τά μετενεχθέντα εις Εύρώπην, έκαλιεργή- 
θησαν έν Γαλλία καί έγένοντο έπί τοσοΰτον κοινά, ώστε 
έτρέφοντο δι’ αύτών οί χοίροι. Οί Ιταλοί τά έλαβον έκ τών 
Ισπανών καί τά ώνόμασαν ταρτουφδλια ή ΰδνα τής γής. 
Τω 1714—1724 ή καλλιέργειά των έξετάθη έν Σουαβία, 
έν ’Αλσατία καί έν τώ Παλατινάτω, τώ 1767 δέ έν Το
σκάνη. Πρό πολλοΰ ήδη έζαλλιέργουν αύτά έν Λωραίνη καί 
Αυόν. ’Εν τούτοις όμολογητέον, δτι τά γεώμηλα έμειναν 
έπί πολύ περιωρισμένα έν ταίς κήποις ώς φυτόν, καί ή διά- 
δοσίς των ύπήρξε λίαν βραδεία. Οί λιμοί τοΰ 1770 καί 1772 
ζατώρθωσαν νά ύπερνικήσωσι τάς προλήψεις τάς έπιπρο- 
σθούσας είς τήν παραδοχήν των. Άναγινώσκεται μάλιστα έν 
τή ’Εγκυκλοπαίδεια τοΰ 1765, ότι τά γεώμηλα είναι τροφή 
βαρεία, δυσκολοχώνευτος καί καλή τό πολύ πολύ διά τούς 
στομάχους εύρώστων έργατικών.

Ό Παρμαντιέ άνεβίβασεν τα γεώμηλα είς τιμητικήν θέσιν. 
Εζαλλιέργησεν αρκετά μέρη τής πεδιάδος τοΰ 'Αγίου Διο 

νυσίου, παρά τούς Παρισίους, έξαγγέλλων πανταχόσε δτι 
έπρόκειτο περί φυτοΰ πεπροιζισμένου διά πολυτίμων ιδιο
τήτων. Έφρούρησε τόν αγρόν διά χωροφυλάκων, όπερ πρού- 
κάλεσε τήν προσοχήν τών πέριξ καλλιεργητών. Ό Παρμεν- 
τιέ κατά τόν χρόνον τής ώριμάνσεως έλαβε μέρος τών γεω
μήλων δι’ ιδίαν κατανάλωσιν καί διέταξε τούς χωροφύλακας 
νά γαλαρώσωσι τήν αύστηρότητά των, άφίνοντες νά λαμ- 
βάνωσιν οί τυχόν Οέλοντες δείγματά τινα τής παραγωγής 
του. Τά λαμβανόμενα δείγματα καί αί δοκιμαί τής νέας 
ταύτης τροφής έπληθύνθησαν έπί τοσοΰτον, ώστε δέν έμεινε 
τίποτε ινα συλλεχθή. Ό Παρμεντιέ έπέτυχε τόν σκοπόν το 
καί πάοαυτα πανταχόθεν άνεγνώρισαν τάς έξαιρέτους ιδιό
τητας τών γεωμήλων. Κατώρθωσεν έπίσης νά έκτιμήση τά 
πλεονεκτήματα τής καλλιέργειας ταύτης καί τάς Ορεπτιζάς 
ιδιότητας τοΰ βολβοΰ τούτου ό Λουδοβίκος 1ΣΤ'. Ό βασι
λεύς έφαγεν, οί αύλικοί τόν έμιμήθησαν ζαί τά γεώμηλα 
έγένοντο τοΰ συρμοΰ. Περιττή είναι ή άφήγησις τής έκτοτε 
προαγωγής τών γεωμήλων, άτινα έθεωροΰντο ώς τό προ- 
χείρδτερον μέσον κατά τών λιμών, διότι έπί τής αύτής έζ- 
τάσεως παράγεται θρεπτικόν προϊόν τετραπλοΰν τοΰ σίτου. 
Δυστυχώς δμως τώ1845 έβεβαιώθη έν ’Αμερική, ’Ιρλαν
δία, Βελγίω, Γαλλία,’Αλγερία καί Γερμανία ένδημιζή νόσος 
τών γεωμήλων. Τό κακόν ιδίως έπλεόνασεν έν τή δυστυχεί 
’Ιρλανδία, ήτις έκ τούτου είδε τόν πληθυσμόν της μειωθέντα 
κατά δύω έκατομμύρια έντός έξ έτών. Έν ’Ιρλανδία έπί- 
στευσαν, δτι ήδύναντο νά άναπληρώσωσι τάς ζημίας δι’ έπε- 
κτάσεως τής καλλιέργειας, άλλ’ ό παράσιτος έχθρός τών 
γεωμήλων συνεπεξετάθη έτι μάλλον καί έπήνεγκεν κατα- 
στροφάς. Αί αύται καί μείζονες έτι καταστροφαί παρετηρή- 
θησαν έν ’Αμερική.

Πλείστα ύπάρχουσι γεωμήλων είδη. Ό Παγέν άνέλυσεν τό 
κοινότερον είδος κα ι εύρεν αύτό συνιστάμενον έξ ΰδατος 74, 

άμυλου 20, άζωτικών ουσιών 2, 5, λιπαρών ουσιών 0,11,
ΕΤΟΣ H—ΦΤΛ. 122—ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1885. 5 
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ζακχαρωδών και κομμικών ούσιών 1,09, κυψελιχών ού
σιών 1,04, διαφόρων αλάτων 1,26. Παραβαλλόμενων τών 
γεωμήλων τοΐς δημητριακοις, καρποϊς, τώ σίτω π. χ.,εύρηται 
ότι ταϋτα περιέχουσι τρις όλιγώτερον αμύλου, καί ένδεζάκις 
όλιγώτερον άζωτιζών ουσιών· αί φαζαί τά πίσα και αί φά- 
σηλοι περιέχουσι τρις πλειότερον άμυλον καί δεκάκις πλέον 
άζωτικάς ούσίας.Ύπό τήν έποψιν ταύτην αί θρεπτικαί ιδιότη
τες τών γεωμήλων είναι αρκούντως μέτριαι καί πρέπει νά 
άναμιγνύωνται μετ’ άλλων Ορεπτιζωτέρων τροφών. Έν τού- 
τοις ή μεγάλη αφθονία τής τρυγώοους ούσίας εξηγεί εντε
λώς τήν άποδιδομένην αύτοΐς θρεπτικήν ενέργειαν. Δέν συμ- 
βάλλουσιν εις τήν μυϊκήν άνάπτυξιν, άλλ’ εις τήν υπηρε
σίαν τής ζωικής ένεργείας καί εύτραφίας. Πρέπει ιδίως νά 
κατατάξωμεν τά γεώμηλα μεταξύ τών αναπνευστικών λε
γομένων τροφών, ήτοι τών συμβαλλουσών εις τήν έντασιν 
τής οργανικής Οερμότητος, ώς τό άμυλον, ή ζάκχαρις καί 
τά λιπαρά σώματα. Τά γεώμηλα είναι έξ όλων τών τρυγω- 
δών ούσιών τά μάλιστα προσαρμοζόμενα εις τούς δύσκο
λους στομάχους, διότι είναι ελαφρά καί υγιεινά. Άλλ’ έπα- 
ναληπτέον ότι έάν ή σύνθεσις τών γεωμήλων καθιστά δυ
νατήν ενίοτε τήν δΓ αύτών άντικατάστασιν τοΰ άρτου, δέν 
περιέχουσι όμως ταΰτα αρκετόν άζωτον, ϊνα άναπληρώσι 
τό κρέας.

Αί μαγειρικαί παρασκευαί τών γεωμήλων είναι πολυα- 
ριθμ,όταται. Βεβρασμένα έν τώ ΰδατί, έψημένα υπό τήν τέ
φραν ή διά τού άτμοΰ καί τρωγόμενα μετ' άλατος καί βου
τύρου είναι τροφ-η λαμπρά, λέγεται όμως ότι δέν άραόζουσιν 
εις τούς γαστραλγικούς, χωρίς έν τούτοις νά είναι άποδε- 
δειγμένον. *Ο,τι  είναι βέβαιον είναι ότι πρέπει νά άπαγορεύη- 
ται ή διά γεωμήλων τροφή εις τούς διαβητικούς.’Ιατροί τινες 
έβεβαίωσαν, ότι ή χρήσις τών γεωμήλων αύξάνεί τά ούρα 
καί ότι κατά συνέπειαν είναι βλαπτικά εις τούς έξ άζρασίας 
τών ούρων πάσ/όντας παιδας. Έν τοις ύπογείοις κατά τήν 

άνοίξιν, όταν ύψοΰται ή θερμοκρασία, τά έπί τών γεωμήλων 
εξοιδήματα, τά μόλις φαινόμενα κατά τήν συλλογήν αύτών, 
αναπτύσσονται καί λαμβάνουσι μήκος πολλών ύφεκατο- 
μέτρων. Τότε τά γεώμηλα ονομάζονται σποριασμένα, 
έάν έψηθώσι δέ καταδείκνυται, ότι έπαυσαν νά είναι αμυλώ
δη. Άποζτώσι σύνθεσιν πυκνοτέραν καί κακήν οσμήν, απο
δίδονται μάλιστα συνταράξεις τινες στομαχικαί εις τήν έν 
τοιαύτη καταστάσει χρήσιν των διά τροφήν. Ισχυρίζονται 
τινες, ότι σχηματίζεται εις τούς νέους τούτους βλαστούς 
ποσότης στρυχνίνης, αρχή τοξική άνευρισκομένη έν τή 
μαύρη στρύχνω.

Έκ τής διαλύσεως καί τής ζυμώσεως τών γεωμήλων 
παρασκευάζεται είδος ρακής δυσαρέστου γεύσεως. Τό πε
ριεχόμενο·, έν αύτή άμυλικόν πνεύμα προδίδει κακάς ιδιότη
τας, αίτινες έμελετήθησαν κατά τά τελευταία έτη ύπό τών 
χημικών καί ύγεϊονολόγων. "Οσον αφορά τήν ιατρικήν ση
μασίαν τών γεωμήλων έγένετο χρήσις τού καυλού,τών φύλ
λων καί τών άνΟέων αύτών κατά τών νευραλγιών, τών ρευ
ματισμών καί τών χρονιών πνευμονιζών κατάρων. Έν τού- 
τοις μολονότι έξογκοΰται ή πρός τάς νόσους ταύτας ενέργεια 
τών γεωμήλων, έβεβαιώθη ότι τό αφέψημα τών γεωμήλων 
καθαρίζει καί εύζολύνει τά ούρα.Έπίσης γνωστόν είναι τό έκ 
γεωμήλων κατάπλασμα κατά τών καύσεων, αποστημάτων, 
μωλώπων καί καρκίνων. Έν τοϊς χρονιζοϊς τής ιατρικής έν 
Άμβέρση εταιρίας (1865) εύρηνται παρατηρήσεις γερμα- 
νοΰ ιατρού, έπαινούντος τά φύλλα καί τόν καυλόν τών γεω
μήλων ύπό τόν τύπον καταπλασμάτων ή πλύνσεων κατά 
τών αίμοροϊδών καί τών σπασμών τής ουρήθρας. 'Επίσης 
έκ πολλών λόγων δύναται νά θεωρήται ώς πιθανόν άν ούχί 
ώς βέβαιον,ότι τά γεώμηλα έπενεργούσιν εύεργετιζώς κατά 
τής στομαζάκης. ’Αναφέρεται δέ πλήρωμα πλοίου, πάσχον 
έκ τής φοβέρας ταύτης· νόσου, ώς ΐαθέν διότι έφαγε γεώμη
λα. Ν. Τ.
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ΧΑΡΤΟίΗΜΟΝ ΚΑΙ ΕΝΕΧΥΡΟΝ-

Τό χαρτόσημου περιέχει τοιαύτας εύχολίας πρός ενέρ
γειαν τής φορολογικής μηχανής, ώστε προχείρως εξηγείται 
ή αδιάκοπος, σχεδόν ειπεϊν, άναχίνησις τών διατάξεων 
αύτοϋ ύπό τοΰ νομοθέτου, διότι αποβλέπει σταθερώς είς τήν 
άμελξιν του ανεξάντλητου αύτοϋ πόρου. Τοιουτοτρόπως διά 
τοΰ προ όλίγον δημοσιευθέντος νόμου τής 12 Μαρτίου 1883 
έρρυθμίσθησαν θέματά τινα τής διά τοϋ χαρτοσήμου φορολο
γίας, κατά συνοχήν δέ ιδεών έκανονίσθησαν διά τοϋ αύτοϋ 
νόμου και σχέσεις τινες τραπεζικοί περί ενεχύρου, έχουσαι 
ιδιαιτέραν σπουοαιότητα. Ιδού πώς έχουσι τά κατά τό προ- 
κείμενον νομοθέτημα.

Τά μέχρι δραχμών πέντε μερίσματα άνωνύμων έταιριών 
ύπόκεινται είς τέλος χαρτοσήμου λεπτών δέκα, τά δέ άνω 
τών δραχμών πέντε καί μειον τών δραχμών δέκα είς τό 
οεπλάσιον τούτου τέλος. Τό τέλος τοΰ χαρτοσήμου τών δι’ 
άτοκους καταθέσεις έκδιδομένων αποδείξεων τών έν Έλ~ 
λάδι άνωνύμων έταιριών, ών τά καταστατικά ένεκρίθησαν 
διά Β. διατάγματος, ορίζονται είς δέκα λεπτά, όποιονοήποτε 
καί άν είναι τό κατατιθέμενου ποσόν. Ή έπί τών άπο- 

δείξεων τούτων γραφόμενη έξόφλησις οι’ έπιστροφήν μέ
ρους ή τοϋ όλου κατατεθέντος ποσοϋ ύπόκειται έπίσης είς 
τό τέλος χαρτοσήμου λεπτών δέκα. Είς τά αύτά τέλη ύπο- 
βάλλονται καί αί έπιταγαί έπί τή εμφανίσει (cheques) τών 
αύτών έταιριών πληρωτεαι έν Έλλάδι κατά τήν έκδοσιν και 
έξόφλησιν αύτών.

Τά είς ένέχυρον διδόμενα έμπορεύματα είς 'Γραπέζας, ών 
τά καταστατικά ένεκρίθησαν διά Β. διατάγματος, λαμβά- 
νονται παρ’αύτών άνευ έτέρων διατυπώσεων, ή διά μόνης 
τής εγγραφής αύτών εις τά βιβλία τών Τραπεζών καί τής 

έκδόσεως απλής άποδείξεως, φερούσης κινητόν χαρτόσημου 
λεπτών πεντήκοντα τοΐς χιλίοις έπί τοϋ κεφαλαίου τοΰ δα
νείου, μή ύποκειμένου τούτου είς ούδέν έτερον τέλος χαρτο
σήμου· παράγονται δέ τά δικαιώματα τοΰ ένεχύρου, καθ’όσον 
ή κατοχή τών έμπορευμάτων περιήλθεν είς τάς 'Γραπέζας, 
ή διατελει ύπάρχουσα παρ’αύταΐς ή παρά τρίτω τίνι, κοι
νή γνώμη τών συναλλαττομένων έκλεγομένω, μή άπαιτου- 
μένης άλλης τίνος διατυπώσεως, είτε τοΰ περί ένεχύρου νό
μου τής 1 Δεκεμβρίου 1836, είτε τών περί συστάσεως καί 
έκποιήσεως ένεχύρου διατάξεων τών άστικών τής Έπτα- 
υήσου νόμων, ή άλλου τίνος νόμου σχετικού πρός τά ένέ- 
χυρα. Ή έκποίησιςζτών ένεχυριασθέντων τούτων έμπορευ
μάτων ένεργεϊται ύπό συμβολαιογράφου διά δημοπρασίας 
διεξαγόμενης ένώπιον αύτοϋ αιτήσει τής ένδιαφερομένης 
Τραπέζης, έπί τή προειδοποιήσει τοΰ οφειλέτου πρό οχτώ 
ημερών καί άνευ έτέρας διατυπώσεως. Έκ τής πωλήσεως 
τοΰ ένεχύρου πληρόνεται ή άπαίτησις τής Τραπέζης, προ- 
τιμωμένη παντός άλλου προνομίου καί παντός πραγματι
κού δικαιώματος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΗΡΩΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ.

Έν τή ήρωική περιόδω τής έλληνικής φυλής ή βιομη
χανία άποτελεϊ κυριώτατον βήμα πρός την δια τοϋ χρόνου 
ύφαιυομένην πρόοδον. Ένώ άφ' ένός ή άνθρωπότης κατά 
τήν προκειμένην εποχήν διέβη ήδη όριστικώς τόν σταθμόν 
τών νομαδικών χρόνων, άφ’ έτέρου ή άπ’ αύτών μετάβασις 
είς τούς χρόνους τής οριστικής έγκαταστάσεως τών κοινω
νιών έπί τής γής διακρίνεται ύπό εμβλήματα πολιτισμού, τά 
όποια έκπλήττουσι τάς έπερχομένας γενεάς. Ή βιωτιχή 
τής μεταβατικής αύτής περιόδου, τό επιτήδευμα, ή τέχνη, 
ή έμπορία καί ό οίκος άποτελοϋσιν ιδιαίτερα θέματα, τών ό-
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ποιων τά στοιχεία παραλαμβάνομεν έζ τής « 'Ελληνικής 
’Αρχαιολογίας » τοΰ ζ. Ρουσσοπούλου, εις οικονομικήν τών 
ήρωϊκών χρόνων έπισζόπευσιν.

Έν τή ήρωίζή έποχή δέν περιφρονειται ή βιομηχανική έρ
γασία ώς εις μεταγενεστέρους τής ελληνικής άρχαιότητος 
χρόνους. “ ’Έργον δ’ ούδέν όνειδος ,, έλεγεν ό ’Ησίοδος. Κα
τά δέ τόν ΙΙαλαίφατον “ οί τότε άνθρωποι αύτουργοί 
πάντες ήσαν,,- Ή κτηνοτροφία έν τή άρχαϊζή έζ.είνη κοι
νωνία είναι ζατά φυσικόν λόγον ή πρώτη ζαί γενιζωτέρα 
ενασχόλησις· ό'Οενοί πλούσιοι ονομάζονται άνδρες “πολυβοΰ- 
ται, πολύαρνες, πολύμηλοι,,. Ή γεωργία έρχεται κατόπιν έν 
τή ιστορική αναπτύξει τών διαφόρων κλάδων τής γενικής 
βιομηχανίας. Έν τούτοις ζαί ή γεωργία αποτελεί κυρίαν ένα- 
σχόλησιν τών 'Ελλήνων έν τή ήρωίζή περιόδω αύτών, έάν 
κρίνωμεν έκ τών περί αύτής ομηρικών ζαί ήσιοδιζών πληρο
φοριών. Ό άροτήρ βοΰς άνήκει είς τήν άπωτάτην τοϋ Ελ
ληνισμού περίοδον, ή καλλιέργεια τών αμπέλων έπίσης. Οί 
ένδοξότατοι τών ηρώων καταγίνονται εις τήν γεωργίαν, κτη
νοτροφίαν ζαί είς πάσαν εργασίαν, ούτως ό Όδυσσεύς κατα
σκευάζει τήν κλίνην του μόνος ζαί ναυπηγεί πλοΐον. Ωσαύ
τως αί γυναίκες καί θυγατέρες τών βασιλέων, Πηνελόπη, 
Ναυσιζάα κλπ. ύφαίνουσι. ράπτουσι, ζαί πλύνουσιν.

"Οτι οί ηρωικοί χρόνοι έγνώριζον πολλάς βιωτιζάς τέχ- 
νας μαρτυρεΐται πολλαχοΰ ζαί έν τοϊς όμηριζοίς έπεσιν. 
Ή λέξις ο η μ η ο υ ρ γ ό ς περιλαμβάνει πάντα έζτελοΰντα 
κοινωφελές τι έργον, μάντεις, άοιδούς, ιατρούς, (ό Άχιλλεύς 
έδιδάχΟη τήν ιατρικήν ύπό τοΰ κενταύρου Χείρωνος),κήρυζας, 
τέκτονας, οικοδόμους, μεταλλουργούς κλπ. "Οσον αφορά τήν 
μεταλλουργίαν, άπομνημονεύεται έζ τής ηρωικής περιόδου 
ή κατεργασία χαλζοΰ, σιδήρου, κασσιτέρου, άργύρου, χρυ
σού, καί τοΰ έζ κράμματος τών δύο τελευταίων ήλέκτρου. 
-Εν τοΐς δυσζόλοις έργοις τάσσει ό Ησίοδος τήν άμαξοπη- 
γίαν. Ή αγγειοπλαστική ήτο πολύ πρό τοΰ 'Ομήρου γνω - 

στή έν Έλλάδι, ή τορευτική άνεπτυγμένη, ή άγαλματοποίια 
έπίσης, έάν κρίνωμεν έζ τών λεόντων τοΰ ύπερΟύρου τών 
Μυκηνών, οίτινες είναι παλαιότεροι τοϋ Όμηρου. Στολισμούς 
έκ. χρυσοϋ καί έξ έλέφαντος άπαντώμεν συχνάκις έν τή 
ήρωίζή άρχαιότητι· Οί έζ Σιδόνος Φοίνικες, φέροντες πολύ
τιμα ίμάτια, ύαλους και διάφορα αθύρματα, είσίν ήδη είς 
τούς παλαιοτάτους χρόνους γνωστοί. Ώς βάρους προσδιο
ρισμός μνημονεύεται τό χρυσοΰν τάλαντον ζαί ήμιτάλαντον, 
νομίσματος δέ μνεία δέν γίνεται. Είς προσδιορισμόν τής ά
ξίας τών πραγμάτων χρησιμεύει ώς μέτρον ό βοΰς (έζατόμ- 
βοιος, έννεάβοίος). Έπι τής πολιορκίας τής Τροίας φέρουσιν 
οίΑήμνιοι είς τούς’Αχαιούς οίνον, τόν όποιον άνταλλάσ- 
σουσιν άλλοι μέ χαλκόν, άλλοι μέ σίδηρον, άλλοι μέ δέρμα
τα, βοΰς καί άνδράποδα.

Ό βίος τών γυναικών, εξιστορηθείς ιδίως έν τή Όδυσ- 
σεία, είναι μέν οίζουρικός, διαφέρει δμως τοϋ ασιατικού 
περιορισμού. Ό γάμος έλογίζετο τίμιος (Πινελόπη, ’Αν
δρομάχη). Ή μετάξύ τοϋ Έζτορος ζαί τής Ανδρομάχης 
ομιλία είναι τι έν τώ Όμήρω, τό όποιον άφαρπάζει τήν καρ
διάν δι’ όλου τοϋ αποστήματος τών παρελΟουσών χιλιά
δων έτών. Έν τούτοις δέν έζωλύετο ζαί ή πρακτική τής 
παλλαζίας, τής οποίας πολλά ίχνη άνευρίσζομεν έν τή πα- 
λαιοτάτη έποχή. Ή νόμιμος γυνή έλέγετο «ζουριδίη, ά- 
λοχοςή άζοιτίς»· τά δέ έζ τοϋ γάμου τέκνα «γνήσιοι, ι- 
θαγενέες» πρός άντιδιαστολήν τών νόθων, τά όποια ένίοτε 
άνετρέφοντο έν τή οικία· άπόδειξις ό νόθος υιός τοϋ Τελα- 
μόνος ζαί οί γνήσιοι ζαί νόθοι υιοί τοϋ Πριάμου, οίτινες 
συγζάΟηνται εν τώ αύτώ δίφρω και συμπολεμοΰσιν. Ό γάμος 
έγένετο ζατά τήν ιδίαν μέν ζλίσιν, άλλά τή συγζαταΟέσει 
τών γονέων έν είδει άγοοάς, καθ’ όσον ό νυμφίος δίδει είς 
τούς γονείς τής νύμφης δώρα (έεδνα). Γίνεται δέ μνεία ζαί 
δώρων τών γονέων πρός τήν κόρην, τά όποια όμως έπρεπε 
νά έπιστραφώσιν έν περιπτώσει διαλύσεως του συνοικεσίου, 
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ζαί επομένως δύναται νά άνευρη τις έν τοΐς δώροις τούτοις 
τά πρώτα στοιχεία της προικός. Φυσικοί κληρονόμοι ήσαν 
τά τέκνα, έν ελλείψει δέ τούτων έκληρονόμουν οί πλησίον 
συγγενείς (χηρωσταί).

Έκ τών έν τή ηρωική άρχαιότητι παρασκευαζόμενων 
τροφών μνημονεύεται κυρίως άρτος σίτινος ('αοτος έν τή 
Όδυσσεία, άλλως δέ σίτος, όπερ σημαίνει καθόλου και πασαν 
τροφήν) ή κρίθινος (άλφιτα), τυρός ζαί οπτόν κρέας βοών, 
προβάτων, χοίρων και αιγών. Γενικόν όνομα διά κρέας καί 
καθόλου διά παν ό,τι μετά τοΰ άρτου συνεσθίεται είναι τό 
όψον (όψα)· ή λέξις δέ αύτη σημαίνει ζατά τούς ύστεροτέ- 
ρους χρόνους ιδίως τούς ιχθύς, οϊτινες κατά τούς ηρωικούς 
χρόνους έλογίζρντο ευτελής τροφή, διό καί δέν άπαντώνται 
εις τάς όμηρικάς έορτάς. "Οσον άφορα τά ποτά, έάν άφήσω- 
μεν ζατά μέρος τό γά'λα όπερ ήτο ποτόν τών άγρ’.ωτέρων, 
παράδειγμα οί Κύκλωπες καί οί γαλακτοφάγοι τής πρώ
της άρχαιότητος, έν τή ηρωική περιόδω μνημονεύεται ό οί 
νος (μεθύ ήδύ, οίνος μέλας, ερυθρός, αίθοψ, ήδύς, μελίφρων, 
ήδόποτος) συγζερασμένος μεθ’ ύδατος πλειοτέρου μέν έν 
τή συνήθει διαίτη, όλιγωτέρου δέ έν τή έζτάζτω κατά τάς 
έορτάς. Άρίστη κρασις ήτο δύο μέρη οίνου καί τρία μέρη υ· 
δατος, συνηθεστέρα δυό πρός πέντε, άρεστοτέρα ή έξ ήμι- 
σείας, ύπήρχε δέ καί κρασις ένός μέτρου οίνου πρός είκοσίν 
μέτρα ύδατος. Ιδιαίτερον δέ μικτόν ποτόν μνημονεύεται ό 
κυκεών, παρασκευαζόμενος έξ αλφίτων, οίνου καί τυροϋ τε
τριμμένου, ύπό δέ τής Κιρίκης καί έζ μέλιτος προσέτι.

Τών άνδρών φόρεμα ήτο ό χιτών, τόν όποιον ένεδύοντο 
έσωτερικώς, συνήθως βραχύς, άλλ’ άπανταται ζαί ποδήρης 
(χιτών τερμιόεις) άνευ χειριδών, διά ζωστήρος ζατά τάς έρ
γασίας άναζωννύμενος. Έξερχόμενοι οί άνδρες τοΰ οίκου 
έπενεδύοντο τό φάρος, τό όποιον καί ώς γυναικείου ένδυμα 
άπανταται, ή τήν χλαιναν ίδιον τών άνδρών μάλλινον ίμά- 
τιον. Κεφαλής δέ κάλυμμα δέν μνημονεύεται, είμή έν πο- 

λέμω καί έν μαζραϊς όδυπορίαις. Τά ύποδήματα (πέδιλα) ή
σαν πέλματα, τά όποια ύπό τούς πόδας έδενον έξερχόμενοι. 
’Όσον άφορα τήν γυναιζείαυ ιδίως ενδυμασίαν, έκτος τοϋ 
χιτώνος και τοΰ φάρεος, αί γυναίκες έφερον τόν πέπλον (έ- 
ανός ποικίλος) φόρεμα πλατύ, προσηλοϋσαι τά ένδύματα 
καί κουμβόνουσαι αύτά διά ζώνης, δι’ένετών καί περονών· 
τής γυναικείας κεφαλής δέ κάλυμμα ήτο τό κρήδεμνον, εί
δος διαδήματος ή σζέπης, ζαί ή καλύπτρα. Είς τόν γυναι
κείου στολισμόν άνήκουσιν ζαί τά έρματα, ήτοι ένώτια (τίγλ- 
ληνα μορόεντα), οί όρμοι, ήτοι περιλαίμια, έλικες, βραχιό
λια, κλπ.

Οί επίσημοι οίκοι τών ένδοξοτέρων ώνομάζοντο μέγαρα 
(όνομα προσέτι καί ιδιαιτέρων δωματίων), δόμοι καί δώμα
τα. Ή περιοχή τοΰ οίκου ήτον ώχυρωμέυη διά τείχους 
(έρζος), διά τών πυλών τοΰ οποίου (θύραι δικλίδες) είσήρχε- 
τό τις είς ύπαιθρον αυλήν. Έν τώ έσωτεριζώ τοΰ τείχους 
ύπήρχεν άψιδοειδής τις δίοδος, αίθουσα λεγομένη, οιά τής ο
ποίας έφθανε τις είς τά πρόθυρα τοΰ οίκου. Αίθουσαν οέ εύ- 
ρίσκομεν καί πρό τοΰ οίκου αύτοϋ, τής όποιας τό μεσαίτα- 
τον μέρος πρόδομος έλέγετο. Ή άκριβεστέρα τάξις έχει 
κατά ΕύστάΟιον ώς έξής: έρκος περί ό πύλαι, μετά δέ τό 
έρκιον αύλή, μεθ’ήν αίθουσα, είτα πρόδομος, δόμος καί θάλα
μος. Έντώ προδόμω ήτο πρόθυρου,ή έξωτάτη Ούρα καίό άμέ
σως πρό τής οικίας τόπος. Τό πρώτιστον καί μέγιστον δω
μάτιον τοΰ οίκου ήτο τό δώμα, καλούμενου ζαί δόμος ή με
γάρου. Μετά τοΰτο μνημονεύονται έζατέρωθεν παραδωμά- 
τια (θάλαμοι, οίκοι). Ενίοτε δέ μνημονεύεται ζαί ύπερζεί- 
μενον οίκημα (υπερώον), ώς τό τής ΙΙηνελόπης έν τή οι
κία τοΰ Όδυσσέως.

Έκ τών συνήθως μνημονευόμενων έν τή ήρωϊζή περιόδω 
οικιακών σκευών είναι ό θρόνος, ύψηλή ζαθέδρα μετά ύπο- 
ποδίου, τά'επιστρώματα (τάπητες, ζώεα, ρήγεα, χλαΐναι), 
ή κλισία, ό δίφρος ζαί ή παρ’ ήμϊν ζαθέζλα, ή τράποζα, ό
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τριπους όστις πολλάζις ώς νίκης βραβείου έδίδετο ή ώς δώ- 
ρον πρός ένθύμησιν, ό λέβης, ή κλίνη(λέχος, δέμνιον, λέχ 
τρον) καί τά κατ’ αυτήν καλύμματα (ρΰγος), δέρματα (ζώας) 
καί σινδόνια ('λινούς λεπτόν άωτον). Είχον δέ έν τώ οιχω 
καί θερμά λουτρά, τά οποία έγίνοντο έν τή άσαμίνθω, έν ή 
έμβαίνοντες έλούοντο, μεθ*  ό ήλείοοντο δι’ ελαίου.

Γ. Δ.

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΝ ΤΗ» ΗΜΕΔΑΠΗ».

Διά νόμου τής 18 Μαρτίου 1883 ύπό στοιχ. ΑΟΣΤ τά 
τηλεγραφικά τέλη τής έντός τοΰ Έλληνικοΰ Κράτους 
άνταποκρίσεως άπό τής 25 Μαρτίου έ. ε. προσδιωρίσθησαν 
καί είσπράττονται ώς έξής:

1) ’Επί τών δΓ εναερίων γραμμών του Κράτους μεταβι
βαζόμενων απλών μεχρις είκοσι λέξεων τηλεγραφημάτων 
εις μίαν νέαν δραχμήν καί δέκα λεπτά, προστιθεμένων πεν- 
τήζοντα έτι λεπτών άνά πάσαν πλείονα δεκάδα λέξεων ή 
κλάσμα αυτής.

2) Έπί τών, δΓ εναερίων τε άμα καίύποβρυχίων εις τό 
Κράτος άνηζουσών γραμμών, μεταβιβαζόμενων άπλών 
μέχρις είκοσι λέξεων τηλεγραφημάτων εις δύο νέας οραχ- 
μάς καί δέκα λεπτά, προστιθέμενης μιας έτι δραχμής άνά 
πάσαν πλείονα δεκάδα λέξεων ή κλάσμα αυτής.

3) Έπί τών διά ζαλωδίών τής ανατολικής ύποβρυχίου 
τηλεγραφικής έταιρίας μεταβιβαζόμενων άπλών έπίσης τη
λεγραφημάτων ιίς τό μετά τών υπέρ αυτής τελών συνεισ- 
πραττόμενον καί κατά τό άρθρον 20 έδ. ά τής διά τοΰ 
ΠΙΗ νόμου τής 3 Αύγουστου 1873 έγκεζριμένης συμβά
σεως άνήζον τή Ελληνική Κυβερνήσει έσωτεοικόν τέλος 
έκ μιας δραχμής νέας, συνισταμένης τοΰτεστι ταύτης έκ 
τής παλαιάς καί τών αντί κομίστρων επιβεβλημένων δέκα 
λεπτών, προστιθεμένων τεσσαράκοντα πέντε έτι λεπτών 
άνά πάσαν πλείονα δεκάδα λέξεων ή κλάσμα αυτής.

ΤΕΛΩΝΙΑΚΑΙ ΕΚΠΡΑΞΕΚ ΤΟΥ 2

Αί κατά τό έτος 1882 τελωνιακαί τής έλληνικής έπι- 
κρατείας εισπράξεις αναβιβάζονται συνόλω ύπό τής έ- 
σχάτως δημοσιευθείσης προσωρινής έπισήμου καταστατικής 
εις 25,298,418 νέας δραχμάς, έζ τών οποίων 1,848,620 
άνήζουσιν εις τάς νέας έπαρχίας καί 23,449,798 εις τό 
λοιπόν Κράτος, κατά τό όποιον ή αυξησις, άπό τοΰ έτους 
1881 εις τό έτος 1882, υπολογίζεται εις 2,704,578. Έν 
γένει τό δημόσιον άπό τελωνιακών εισπράξεων εΐσόοημα 
τών δρ. 25,298,418 διαιρείται κατά κεφάλαια ώς έξής: 
Εισαγωγή 19,750,660 (έξ ών 17,964,213 διά τό παλαιόν 
Κράτος καί 1,786,447 διά τάς νέας έπαρχίας). ’Εξαγωγή 
1,572,036 (έξ ών 1,571.277 διά τό παλαιόν Κράτος καί 
759 διά τάς νέας έπαρχίας). Διαμεταχόμισις 173,635 (έξ 
ών 168,487 διά τό παλαιόν Κράτος καί 5,148 διά τάς νέας 
έπαρχίας). Λαθρεμπόρια κλπ. 1 30,8 42 (έξ ών 115,874 διά 
τό παλαιόν Κράτος καί 14,968 διά τάς νέας έπαρχίας), Έγ
γειοι φόροι 3,525,549 (έξ ών 3,488,515 διά τό παλαιόν 
Κράτος καί 37,034 διά τάς νέας έπαρχίας). Δικαιώματα 
145,690 (έξ ών 141,428 διά τό παλαιόν Κράτος και 4,262 
δεά τάς νέας έπαρχίας).

Έν γένει αί κατά τό παλαιόν Κράτος τελωνιακαί εισπρά
ξεις τοΰ έτους 1882 συγζριτικώς πρός τό έτος 1881 παρι- 
στώσιν αύξησιν μέν όσον άφορά τήν εισαγωγήν κατά 3,324, 
858, τήν διαμετακόμισιν κατά 35,425, τά λαθρεμπόρια 
κλπ. κατά 34,378 καί τά δικαιώματα κατά 17,205, έλάτ- 
τωσιν δέ όσον άφορά την εξαγωγήν κατά 703,215 καί ό 
έγγειος φόρος κατά 4,074.

Ή κατά λόγον τών έν έτει 1882 εισπράξεων σημαντιζό- 
της τών διαφόρων τελωνείων τής έπιζρατείας παρίσταται 
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κλιμακηδόν ώς έξης: Πειραιώς 6,689,074 (εισαγωγή 6, 
•517,730, ΓΙατρών 4,581,016 (εισαγωγή) 3,240,075 και 
έγγειοι φόροι 1,306,624 Σύρου 2,630,816 (εισαγωγή 2, 
473,228), Βόλου 1541,427 (εισαγωγή 1,490,810), Κέρκυ
ρας 1,1565,655 (εισαγωγή 1,150,282), Καλαμών 1,418, 
632 (εισαγωγή 722,601 καί έγγειοι φόροι 691,363), Κε
φαλληνίας 1,254,537 (έξαγωγή 627,911 και εισαγωγή 
600,3467, Κατακώλου 1,230,554 (έγγειοι φόροι 791,422 
και εισαγωγή 425,613), Ζακύνθου 1,170,321 (εισαγωγή 
554,597 καί έξαγωγή 428,478), ’Αθηνών 528,437 (εισα
γωγή 517,303). Τά λοιπά τών τελωνείων ύπολογίζουσιν 
έκαστον εισπράξεις έλαττον τοΰ ήμίσεως έκατομμυρίου.

Α. Γ.

ΠΕΡΙ ΪΤΊΡΛΤΙΛΤΙΚΗΧ ΊΡΓΙΕΙΛίΗΧ

ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑΝ ΥΓΙΕΙΝΗΝ.

Έκ τών πρακτικών της ‘Αθήναις «Συνόδου τών 'Ελλήνων ’Ιατρών»

Φρονών, ότι καλλίτερος και πρακτικότερος σκοπός τών 
συνελθόντων έκ τε τής έλευθέρας Έλλάοος καί άλλαχόθεν 
τής Ανατολής ιατρών, πρός συγκρότησιν τοϋ επιστη
μονικού τούτου Συνεδρίου έν ’Αθήναις, είναι όπως τε- 
Οώσι καλλίτεροι καί ασφαλέστερα’, βάσεις περί τήν έν γένει 
υγιεινήν άνά τάς πόλεις ήμών καί τά άτομα καί περί τήν 
άποτροπήν τών προχαλοΰντων τήν σωρείαν όλων τών άπεί- 
λούντων ημάς έκάστοτε μολυσματικών αιτίων, λαμβάνω 
τόν λόγον όπως ανακοινώσω ολίγα τινα περί τής τοϋ Στρα
τού υγιεινής καί έπιδιώξω τά πρόσφορα καί λυσιτελή πρός 
βελτίωσιν τής ύγιείας τής μερίδος ταύτης τής κοινωνίας, 
ήτοι τοϋ Στρατοΰ, όστις προώρισται ίσως έκτος τών άλλων 
σπουδαίων έν τή κοινωνία καθηκόντων του, νά διαπράξη 
μίαν ημέραν πολλά καί μεγάλα άθλα πρός δόξαν τής πατρί- 
δος καί τοϋ όλου 'Ελληνισμού.

Ό 'Ελληνικός στρατός, ώς δέν λανθάνει ύμάς, συγκρο
τείται κατά τά έσχάτως νενομοθετημένα, είτε έν ένεργεία, 
είτε έν έφεδρεία τυγχάνει, έξ άπασών τών τάξεων τής κοι
νωνίας· όπως δηλ. ό γεωργός, ό τεχνίτης, ό χειρώναξ προ
σφέρει άγογγύστως τόν φόρον αυτόν, ούτω καί ό βιομήχα- 
νος, ό έμπορος, ό επιστήμων οφείλει άνευ δισταγμού, άνευ 
δέους, νά σπεύδη παρέχων τό τέκνον του εις τήν τής πατρί- 
δος υπηρεσίαν· άλλά και οί πρώτοι καί οί δεύτεροι άπαιτοΰσ: 
καί δικαίως, νά τυγχάνωσΐ τά τέκνα των παρά τώ στρατω 
πάσης τής δυνατής μερίμνης, πάσης τής προστασίας ούχί 
μόνον έν πολεμώ, ότε τά πάντα πρός άνετον αύτών νοση
λείαν δέον ΐνα ώσιν έπαρκή καί έτοιμα, άλλά καί έν ειρήνη, 
ότε, είτε έν τοΐς στρατώσιν, είτε έν τοΐς νοσοκομείοις, ού
δενός πρέπει νά στερώνται, νά μή στερώνται δηλ. ούδενός 
τών μέσων, δι’ ών καί ή εύεξία αύτών διατηρείται καί έπιρ- 
ρωνύεται καί τά νοσήματα άποσοβοΰνται καί θεραπεύονται. 
Ταϋτα δέ πάντα, απόρροια όντα τής καθόλου ύγιεινής, άπο- 
τελούσι τήν στρατιωτικήν ύγιεινήν, περί ής ενταύθα ό λό
γος. Τό ζήτημα τής στρατιωτικής ύγιεινής είναι ούχί μό
νον στρατιωτικόν, άλλά και κοινωνικόν διά τήν άμεσον, ώς 
είρηται, συνάφειαν ήτις ύπάρχει μεταξύ στρατού καί τής 
λοιπής κοινωνίας, ώς καί δι" όσους έτι παρακατιόν θέλω άνα- 
φέρει λόγους.

Ή υγιεινή, κύριοι, ώς γνωστόν ούδόλως βασίζεται έπί 
οδηγιών εμπειρικών, καθιερωμένων ύπό τοΰ χρόνου καί έρει- 
δομένων μόνον έπί τής πείρας, άλλ’ άποτελεΐται έκ τοϋ συ
νόλου κανόνων καί παραγγελμάτων γενικών ή μερικών,βεβαι- 
ουμένων ότέ μέν υπό τής άτομικής πείρας, ότέ δέ ύπό τής ια
τρικής στατιστικής, ποικίλων μέν ώς έκ τών ιδιαιτέρων πε
ριστάσεων,σταθερών όμωςένεκα τών άρχών,αίτινες άποτελοϋ- 
σΐ τάς βάσεις αύτής. Όποιον άπειρον τω οντι πεδίον σπουδής 
δέν παρουσιάζει ό κλάδος ούτος τών άνθρωπίνων γνώσεων εις 
τόν Οέλοντα νά έγκύψη έν αύταΐς! Δύναται ουτος νά σπουδάζη 



ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΠΊΕΙΝΗΣ 79
78 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε11ΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ζατά βάθος τήν φυσιν τών ποικίλων φυσικών ή ψυχικών δρά
σεων,ύπό τήν έπιρροιαν τών όποιων πάντες ύποκείμεθα,ώς καί 
κατά τό μάλλον ή ήττον άμεσα αύτών καταφανή αποτελέ
σματα, δύναται νά άνευρίσζη ή καί έν ανάγκη να προλαμβάνη 
καί μετριάζη τά άπειρα αίτια, άτινα, άλλότρια τού ίδιου ή- 
μών οργανισμού, έπενεργούσιν άμέσως ή εμμέσως έπί τής 
λειτουργίας τών οργάνων, ή τά όποια, έν αύτω τώ όργανι- 
σμώ ήμών παραγόμενα, γεννώσιν επιφαινόμενα επιβλαβή. 
Ή υγιεινή όθεν είναι συγχρόνως επιστήμη καί τέχνη- επι
στήμη μέν διά τό σύνολον τών δογμάτων καί κανόνων αύ- 
~ήί, ^εχνη δέ διά τήν εφαρμογήν τούτων. Τήν τέχνην ταύτην 
δύναται τις νά έφαρμόση εις άπαντα τά κέντρα, εις πάσας 
τάς χώρας ώς καί εις πάσαν ατόμων συνάθροισιν- παντού 
δέ αυτή όταν συμβαδίζη μετά τής επιστήμης, έφ’ ής έρείδε- 
ται καί έξ ής διαφωτίζεται, Οά παράγη, ώς εικός, αίσια 
αποτελέσματα. Έκ τών ολίγων δΟεν τούτων, άτινα προετά- 
ξαμεν επεται ότι ύπάρχει στρατιωτική ύγιε’.νή, όπως καί ατο
μική υγιεινή,«κλινική τού υγιούς άν(Ιρώπου»,κατά τήν εύφυά 
έκφρασιν τού Michel Levy- άμφότεραι δέ είσίν ύποδιαιρέσεις 
τής δημοσίας ύγιεινής, της ύγιεινής δηλ. τοΰ πλήθους.

Ό στρατός μέγα καί ουσιώδες ών τμήμα τής μεγάλης 
οικογένειας, ήτις καλείται έθνος, καί ύποκείμενος εις ίδιον 
τρόπον ζωής, εις είδικάς τουτέστι δράσεις, λειτουργεί καί 
υπό ίδιον σύστημα υγιεινής, έχει δέ ίδιαν στατιστικήν καί 
ίδιους κανόνας. Μήπως ή καώ’ έχάστην έλάττωσις τής έν τοΐς 
Εύρωπαϊκοΐς στρατοίς Ονησιμότητος, χαταδη’λουμένη τρα- 
νώς έκ τής παρ’ αύτοίς στατιστικής, δέν άποδεικνύει τήν αύ- 
ςουσαν όσημέραι βελτίωσιν τής ύγιείας καί ευημερίας τών στρα
τών τούτων; Ή Ονησιμότης παρά τώ Γαλλίζω στρατώ π.χ. 
κατά τά έτη 1822 καί 1823 άνήρχετο εις 28 έπί τοΐς 1,000. 
είκοσι κατόπιν έτη ήν αϋτη 24,6 έπί 1,000- κατά τό I846 
ήν -17,6· πολλά δέ κατόπιν έτη, ήτοι κατά τό 1862 καί 1863 

ή Ονησιμότης αυτού έν τώ έσωτερικώ τής Γαλλίας κατήλθεν 
εις 9,4 έως 9,2 έπί τοις 1,000.

Μία αναγκαία καί άξια προσοχής παρά τω στρατιώτη συν
θήκη είναι ή άμεσος καί απότομος μετάβασις αύτού, κατά τε 
τό φυσικόν καί ηθικόν, έκ μιας καταστάσεως εις έτέραν, δηλ,α- 
δή ή άναπόδοαστος καί σκληρά ένίοτε ρήξις τών συνήθων αύτω 
έξεων ή περίστασις δέ αΰτη, γενική ούσα καί άναμφισβήτη- 
τος, αρκεί καί μόνη νά άποτελέση ίδιάζουσαν ιδιότητα έν τώ 
στρατιωτικό» βίω, μοίραίως προκαλοϋσαν είδικάς περιστάσεις 
εις αποτελέσματα ώς πρός τήν ύγιείαν και τήν θνησιμότητα.

Πρώτος άρα όρος τοΰ στρατιωτικού σταδίου είναι ό έν τώ 
στρατωνι βίος, όστις είναι αντίκρυ άντίθεσις τής τού ιδιώτου 
ζωής, καί δή τής έλευθέρας τών άγρών ζωής- δεύτερος δέ ό 
βίος τών στρατοπέδων, τών έπισταΟμών τού πολέμου- άμ
φότεραι δέ αί άναγκαΐαι αύται συνΟήκαι, ζατά τό μάλλον 
καί ήττον άντιστρατευόμεναι εις τήν ύγιείαν, άποτελούσι 
τάς είδικάς αίτιας τών νοσημάτων καί τής Ονησιμότητος, ών 
αί κυριώτεραι είσίν ή απότομος τών προγενεστέρων έξεων 
ρήξις, τά γυμνάσια, αί φρουραί, αί πορεΐαι, αί έναλλαγαί τών 
τών τόπων καί κλιμάτων, οι κόποι, αί ελλείψεις περί τήν εύ- 
ρυχωρίαν καί τόν αερισμόν, καί προ πάντων ή άκαΟαρσία- 
έτι δέ αί κακώς και έν άκαταλλήλω ώρα γινόμεναι στρατοπε
δεύσεις, οί κακής έζλογής καταυλισμοί, ή τροφή ήτις έν μέν 
ειρήνη είνε ανεπαρκής, ξηρά, αλμυρά πολλάκις, έν δέ πολέ
μιο κακής ποιότητος καί νοσηρά.

Τόρα επιτρέψατε μοι, κύριοι, έπί τίνων τών αιτίων τού
των νά έπιστήσω έπ’ ολίγον τήν προσοχήν υμών πρός τό 
συμφέρον αύτό τοΰ στρατού καί τής πολιτείας.

Α ί έξεις. Αδται άπόρροια ουσαι τής έπιδράσεως τού 
νευρικού συστήματος, έμφυτοι ή επίκτητοι, ενεργητικά! ή 
παθητικοί, μή κτώμεναι ή βραδέως, μετά προφυίνάξεως πρέ
πει καί νά Οίγωνται, διότι ή απότομος μεταβολή μοίραίως 
έπιδρά έπί τού οργανισμού έν γένει· «έάν Οέλωμεν νά έλατ- 
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τώσωμεν τά θύματα τής νοσταλγίας κατά τό ήμισυ, λέγει 
ό Carrii-re, άς προσπαθήσωμεν όπως μέχρι τίνος βαθμού ή 
στρατιωτική οικογένεια άντιχαταστήση τήν ιδιωτικήν, ή δέ 
μετά επιείκειας καί δικαιοσύνης αύστηρότης ούδέποτε άπο- 
κ/.ειει τήν άξιοπρεπή, συμπαθή καί μειλίχιον συμπεριφοράν.» 

I ά γυμνάσια. ’Ενταύθα δέν πρόκειται περί τής έν 
γένει γυμναστικής, τής έφ’ όλης τής οικονομίας επωφελώς 
έπενεργουσης, άλλά περί τών ειδικών στρατιωτικών γυμνα
σίων και τών υγιεινών προφυλάξεων, άς ταδτα άπαιτοΰσίν· 
τοιαύται δέ εισίν ούκ όλίγαι, περί ών έν εύθέτω ώρα Οέλομεν 
οιαλάβει. Τά στρατιωτικά γυμνάσια άλλως τε έκτός τής πρός 
στρατιωτικήν έκπαίδευσιν ανάγκης οΰκ ολίγον έπίσης πρός 
τήν υγιείαν καί ευεξίαν τού σώματος, άνάπτυξιν καί διεύ- 
ρυνσιν τοΰ Οώρακος συμβάλλουσιν, άλλ’ ούχ ήττον ή κατά-
7.Ρή σζ* αύτών καί αί κατόπιν άπροφυλαξίαι καί άμέλείαι 
πλειστα οσα δυσάρεστα έπιφέρουσιν.

II ο ρ ε ΐ α ι-----Αί πορείαι εισίν όλιγώτερον έπίχίνουνοι
τόν χειμώνα ή τό θέρος, έπικινδυνωδέστεραι δέ καθίστανται 
αί έσπευσμέναι πορειαι, γινόμενα', ιδίως έν ώρα μεγίστης 
θερμότητος. Έκτός τών άμέσων έγκεφαλικών υπεραιμιών 
και τών ήλιασμών, αί συνέπειαι τούτων είναι χαλεπαί ένεκα 
τής υπέρμετρου κοπώσεως, τής ύπερκεντήσεως τού νευρικού 
συστήματος καί τής τούτου έξαντλήσεως· ό τύφος τότε, ή 
στομακάκη καί έτεραι βαρεϊαι παθήσεις είναι ή φυσική συνέ
πεια. ’Ενταύθα άνάγονται και τά έπί τοσοΰτον πολλάκις δυ
σάρεστα φλυκταινώδη έρυθήματα τών ποδών, ώς καί ή τα- 
ρσαλγία, ήν ό Pingaud μετά πλείστης ακρίβειας έπραγμα- 
τεύθη, καί τήν όποιαν λίαν δυσάρεστον καί όδυνηράν ό 
Gosselin άποχαλεΐ ταρσαλγίαν τής έφήβου ήλικίας.

Καθαριότη ς.—’Ήδη θίγομεν τό ζήτημα τής καθα- 
ριότητος τού στρατιώτου, όπερ είναι έν έκ τών σπουδαιοτέ- 
ρων τής στρατιωτικής υγιεινής μελημάτων- άλλ’ ή πειθαρ
χία .άτυγώς, άπαιτούσα αϋστηρώς τήν καθαριότητα τών 

όπλων, μικρόν μεριμνά καί περί τής καθαριότητος τοΰ σώ
ματος, δυνάμεθα δέ νά βεβαιώσωμεν ότι και παρ’ ήμϊν, ώς 
συμβαίνει καί παρ’ άλλοις στρατοΐς, έπί δέκα απλών στρα
τιωτών εισερχομένων πρός νοσηλείαν έν τοϊς νοσοκομείοις 
δέν εΰρηνται ή τρεις μόνον ή τέσσαρες καθαροί· τών λοι
πών οί πόδες, αί κνήμαι, πολλάκις οί μηροί καί τό λοιπόν 
σώμα εισίν ακάθαρτα. "Οπως ποτ’ άν ή ή ακαθαρσία παρά τώ 
στρατιώτη φυσιολογικώς δύο σπουδαία έπάγεται άτοπα· Ί J 
τήν άνάδοσιν δυσωδίας έν ταϊς αίθούσαις καί συνεπώς τήν 
εισπνοήν άέρος έλαττωμικοΰ, ούτινος πάντες έννοούσι τά 
δυσάρεστα αποτελέσματα, καί 2) τήν πλημμελή λειτουργίαν 
τού δέρματος, τοσοΰτον άνάγκαίαν πρός τήν καλήν ποιότητα 
τοΰ αίματος, καί τήν τακτικήν αίμάτωσιν «ή συνεχής α
μέλεια τών φροντίδων, άς απαιτεί τό δέρμα κατά τόν 
Michel-Levy, δέν συμβάλλει ολίγον πρός τήν διαφθοράν τοΰ 
αίματος, τήν βλάβην τής όλης ιδιοσυγκρασίας, ώς καί 
τήν συχνότητα καί τήν βαρύτητα τών νοσημάτων». "Όθεν 
έκ τών ολίγων τούτων έπεται, ότι ένεκα τής άμελείας 
ταύτης κίνδυνος ύφίσταται ούχί μόνον διά τούς έχον
τας ακάθαρτον καί ήμελημένον τό δέρμα, άλλ’ έπίσης 
άντανακλα χαλεπώς καί έπί τής ύγιείας έκείνων, οίτινες 
είσί μέν καθαροί, άλλ’ ήναγκασμένοι νά διαιτώνται έν μέσω 
ακαθάρτων συναδέλφων, καί γενικώτερον άντανακλα έπι- 
βλαβώς έπί τής ύγιείας ολοκλήρου πολλάκις στρατιωτικού 
σώματος· ό κίνδυνος δέ είναι μεγαλήτερος όταν άναλογισθή 
τις τάς άμέσους φυσικάς συνεπείας έκ τής έλλείψεως τής 
καθαριότητος έπί τών νέων ιδίως κληρωτών, τών μή είθισμέ- 
νων εις τοιοϋτον είδος ζωής· έπιπροστίθεται τότε ηθική τις 
έπήρεια, ής πολλάκις όλέθριαι είσί καί αί συνέπειαι· όπόσαι 
έπιδημίαι έπισκήπτουσαι εις τούς στρατώνας, είς τά στρα
τόπεδα, βαθμηδόν δέ έπεκτεινόμεναι καί είς τάς πόλεις, χαϊ 
ών δέν άνευρίσκεται εύχερώς ή άληθής αιτία, δέν έχουσιν 
άραγε τήν αρχήν των εις τήν άκαθαρσίαν ;

ΕΤΟΣ H—ΦΤΛ. 1 Μ—ΑΠΡΙΛΙΟΣ ί885. 6
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Δίαιτα τοΰ στατιώτου. Δίαιτα είναι ή ταχτική 
καί μεθοδική τής τροφής πρόσληψις, είτε έν ύγιεία, είτε έν 
νοσήμασιν· ή σπουδή δέ αύτής άφορα εις τήν ποσότητα χαΐ 
ποιότητα τών τροφών, ώς και εις τάς ύπό τήν επήρειαν 
τούτων γενομένας μεταλλαγάς· ή καταλληλότερα δίαιτα 
είναι ή μεμετρημένη καί σύμμικτος, συνισταμένη μέν είς ά- 
νάλογον άνάμιξίν ζωικών καί φυτικών ούσιών, ποικίλουσα 
δέ κατά τάς ιδιαιτέρας περιστάσεις του κλίματος, τής ηλι
κίας, τής ώρας τοΰ έτους κλπ. Ό Morache είς τό περί τής 
στρατιωτικής ύγιεινής σύγγραμμά του πραγματεύεται λε
πτομερώς κατά μέσον όρον, περί τοΰ άναγκαιοΰντος ποσού 
τροφής είς έκαστον στρατιώτην έκ κρέατος καί χόρτων, όπως 
παραχθή ή ποσότης έκείνη τοΰ άζώτου, καί άνΟρακος ήτις 
κατά τόν Payen θεωρείται ή προσήκουσα εις έκαστον οργα
νισμόν· ίνα επαρκή είς πάσας τής Ορέψεως τάς άνάγκας, 
άλλ’ ή πρόθεσις ημών δέν είναι νά έκθέσωμεν ενταύθα ό,τι 
περί τής διαίτης τοΰ στρατιώτου εϋρηται έν ταΐς τής στρα
τιωτικής ύγιεινής συγγραφαΐς, πρόκειται μόνον νά είπωμεν 
τήν γνώμην ήμών έπί τινων προσδοκωμένων, τά όποια κα- 
τεδείχθησαν μέν ίσως άλλοτε καί παρ’ άλλων, άλλ’ έπί τών 
οποίων κατ' έλάχιστον έγένενο ή προσήκουσα ενέργεια· χω
ρίς δέ νά εμβω είς τάς λεπτομέρειας, όπερ δέν θεωρώ τής 
παρούσης ώρας άντικείμενον, λέγω μόνον ότι τά έπιθυμητά 
ταϋτα είναι ή βελτίωσις έν γένει τοΰ συσσιτίου.
Καί είναι μέν άληθές, ότι παρ’ ήμϊν ή ολιγάρκεια είναι έν 
τών κυρίωτέρων προσόντων, άλλ’ ούχ ήττον αύτη δέν πρέ
πει νά έντείνηται έπί πολύ· άν δέ είς τό ήμέτερον κλίμα 
ένεκα τής έκ τής παρατεταμένης Οερμότητος έπερχομένης 
έξαντλήσεως και τής έκ ταύτης παρά τοϊς πλεϊστοις καχαι- 
μίας καί όλιγοαιμίας, ή καλή καί επαρκής τροφή θεωρείται 
άναγκαιοτάτη, παρά τώ στρατιώτη, ύποβαλλομένω είς το- 
σούτους κόπους καί τοσαύτας ήθικάς καί ψυχολογικάς δρά
σεις, καθίσταται όρος άπαραίτητος. Καί δέν άγνοουμεν βε

βαίως ότι τροφή μάλλον έπιζήτητος καί ποικίλη ώς καί ή 
μετ’ αυτής χρήσις τοΰ οίνου θά συνεπάγηται έπαύξησιν ού 
σμικράν έν τώ προϋπολογισμέ τοΰ κράτους, άλλ’ άναντίρ- 
ρητον άφ’έτέρου είναι ότι βελτίουμένης ταύτης καί δαψίλέ- 
στερα χορηγουμένης, ούχί μόνον Οέλομεν έχει άνδρας ρωμα- 
λεωτέρους καί ύγιεστέρους, στρατιώτας επομένως σωματι- 
κώς καί ηθικώς προθυμοτέρους καί φαιδροτέρους, άλλά καί 
άριθμόν ασθενών έν τοϊς νοσοκομείοις μικρότερον, καί τήν 
έκεΐθεν οικονομίαν ούχί σμικράν.

’Επιδημία ι. Ή σειρά τοΰ λόγου οδηγεί ήμάς ήδη 
όπως άναφέρωμέν τινα καί περί τών έπιδημικών, αίτινες μα- 
στίζουσι πολλάκις τούς στρατούς έν τε ταΐς φρουραΐς καί έν 
έκστρατείαις. Καί ορισμόν μέν τών επιδημιών νοσημάτων 
δέν προτίθεμαι νά δώσω, ούτε τής περιγραφής αύτών νά 
έπιληφθώ, περιορίζομαι δέ μόνον νά είπω ότι αύται πολλάκις 
ή άναφαίνονται έξ έφόδου καί άνευ προφανούς τίνος αίτιας, 
ώς οί περιοδικοί ελώδεις πυρετοί, οί τυφοειδείς, ή δυσεντε
ρία, τό έρυσίπελας, ή βρογχΐτις, ή οφθαλμία, ή δί άμέσου ή 
έμμέσου συγχρωτισμού, ώς ή εύλογία, ή ιλαρά, ή οστρακιά, 
ή τραχωματώδης οφθαλμία κλπ, αί έπιδημίαι δέ αύται μα- 
στίζουσι πλειότερον έν τοΐς στρατώσιν, ένθα μεγάλη ή συγ- 
κέντρωσις, έν ταΐς έκστρατείαις καί έν στρατοπεοεύσεσι 
παρατεταμέναις, ένθα ύποθάλπονται ύπό τών κόπων, τών 
στερήσεων, τών νοσηρών άναθυμιάσεων, καί λοιπών αιτίων ? 
άτινα οπωσδήποτε νοσηρώς έπενεργοΰσιν έπί τοΰ αίματος. 
Διά ταϋτα λοιπόν ό νόμος είς ον άγογγύστως ό στρατιώτης 
ύπείκει, τό κράτος όπερ ούτος προασπίζει, όφείλουσιν αύτώ 
προστασίαν καί μέριμναν ιδιαιτέραν, πρώτη δέ καί ή μάλλον 
ηθικώς έπιβαλλομένη είναι όπως όσον οϊόν τε προφυλάξωσιν 
αύτόν έξ όλων τών επικινδύνων έκείνων δράσεων, αίτινες 
άμέσως ή εμμέσως προκαλοΰνται έκ τής δυσχερούς θέσεως 
είς ήν πολλάκις περιέρχονται, τουτέστι νά περιβάλλωσιν 
αύτόν δι’ όσον οιόντε φυσικώς καί ήθικώς καλλιτέρων συνθη
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κών άλλά μήπως είς τά ζητήματα ταϋτα τής στρατιωτικής 
ύγιεινής δέν ύπάγεται, έκτός τοΰ άτομικοϋ τοϋ στρατιώτου 
ενδιαφέροντος ώς καί όλου έν γένει τοΰ στρατοϋ, τό ένδια- 
φέρον καί ολοκλήρου τής πολιτείας, ής τά ύγιεινά συμφέ
ροντα στενώς συνδέονται μετά τοΰ στρατοϋ; 'Π άλήθεια δέ 
αυτή ουδόλως δύναται νά τεθή έν άχφιβολία, όταν άναλο- 
γισΟή τις, ότι τό άνθος τής νεότητος ένός έθνους άποτελεΐ 
τάς τάξεις τοΰ στρατοϋ, ή κατηγορία δηλαδή τών εύρώστων 
καί ύγιών έζείνων νέων, ήτις μόνη δύναται νά χρησιμεύ- 
ση ώς αντίρροπο·/ τών ασθενών κράσεων καί νά συντηρή είς 
εύάρεστον σημεΐον την δλην δημοσίαν ύγιεία·/.

Καταστρέφω·/ δέ ένταΰθα τόν λόγον, θεωρώ άναγκαΐα: 1) 
Αυστηρότητα ώς πρός τήν άκριβή τήρησιν τής παρά τών 
κανονισμών διατασσομένης πρός τούς νεοσυλέκτους συμπε
ριφοράς τών άνωτέοων των, έν άνάγκη δέ καί προσθήκην ε
τέρων οδηγιών, όπως ή μέν πειθαρχία ουνηθή νά έπιβάλ- 
ληται μικρόν καί κατ’ ολίγον διά τρόπου μειλιχίου, ό δέ έν 
τώ στρατώνι βίος ν’ αντικαθιστά όσον οΐόν τε τήν ιδιωτι
κήν οικογένειαν, ώς άνωτέρω είρηται. 2) Έπειδή αί πρώται 
άσκήσείς διά τόν νεωστί είς τάς τάξεις τοΰ στρατοϋ είσερχό- 
μενον είναι τραχύ τι καί σκληρόν, πρό πάντων διά τόν ζλη- 
ρούμενον έν ώρα χειμώνος, ή ύγιεινή άπαιτεΐ νά έκλέγων- 
ται έπιμελέστερον αί πρός τοϋτο ώραι· τά γυμνάσια νά δια- 
ρκώσιν όλιγώτερον όταν τό ψϋχος ιδίως είναι δριμύτερον, 
καί νά γίνωνται είς μέρη ύπήνεμα εί δυνατόν, οί δέ στρα
τιώται νά ένδύωνται θερμότερο·/, καί νά μήν έξέρχωνται 
τοϋ στρατώνος πάντη κενόν έχοντες τόν στόμαχον, άλλά 
νά λαμβάνωσι προηγουμένως τεμάχιο·/ άρτου μετ’ ολίγου 
οίνου γενναίου· έν ώρα δέ θέρους δέον ν’ άποφεύγωσι τά κο- 
νιορτώδη μέρη, και τόν έκ τών παρακειμένων τελμάτων δι- 
ερχόμενον άέρα, νά μήν άνοίγωσι τόν χιτώνα αύτών κάθυ- 
γροι όντες ζαί νά λαμβάνωσι πάσας τάς λοιπας ύγιεινάς 
προφυλάξεις. 3) .Αί πορεΐαι νά γίνωνται άναπαυτικαί, ούδέ- 

ποτέ δέ άνευ άνάγζης κατεσπευμένως, ιδίως έν ώρα θέ
ρους, ότε αύται είσί λίαν επικίνδυνοι. 4) Είς τούς στρα
τώνας νά προστεθώσιν αίθουσα', λουτρών ζαί λουτήρες, καί 
νά άναγραφή είς τήν στρατιωτική / πειθαρχίαν ή ύποχρέωσις 
τοϋ νά λούηται έκαστος στρατιώτης κατά δεκαπενθημερίαν, 
τιμωρουμένου αύστηρώς εκείνου όστις ήθελε παραβή τήν 
διάταξιν ταύτην. Είς τάς περιστάσεις δέ καθ’ άς δύσκολον 
καθίσταται ν’ άνιδρυθώσιν ίδιοι θάλαμοι λουτρών, είς έκα
στον στρατώνα δύναται να έξευρεθή ό αναγκαίος χώρος, είς 
ον νά τεθή μεγάλη λεκάνη, ένθα καθ' ομάδας καί καθ’ ώ- 
ρισμένας ημέρας έζ περιτροπής οί στρατιώται, μεριμνώντες 
οί ίδιοι περί τοϋ ϋόατος, νά πλύνωσι τούς πόδας αύτών 
ζαί λοιπά τοΰ σώματος μέρη· θερμόν δέ ύδωρ εύρίσκεται 
παρεσκευασμένον εύκόλως και άνεξόδως έζ τοϋ άναλίσκο- 
μένου είς τά μαγειρεία πυρός. 5) Νά βελτιωθή τό συσσίτιο·/ 
τοΰ στρατιώτου διά τής χορηγίας πλειοτέρας μερίδος κρέα
τος, τή προσθήκη καί ολίγου καλής ποιότητος οίνου, όλιγω- 
τέρου μέν τό θέρος, πλειοτέρου δέ τόν χειμώνα, ότε πρό 
τής πρωινής έξόδου έκαστος νά λαμβάνρ μικράν τούτου 
μερίδα μετ’ άρτου έμβεβρεγμένου έν αύτώ. Συντελεστικώ- 
τερον δέ ήθελεν εισθαι, ίσως καί οίκονομιζώτερον, έάν έν ώ
ρα χειμώνος έλάμβανε πρό τής έξόδου έκ τοϋ στρατώνος, 
ώς γίνεται καί είς άλλων κρατών στρατούς, μικράν ποσό
τητα άφεψήματος ζαφφέ μετ’ άρτου, όπερ ύγιεινότερον ζαί 
Ορεπτικώτερον θά ήτον άριστον. 'Γήν 9ελτίωσιν δέ ταύτην 
τής τροφής τοΰ στρατιώτου θεωρούμε/ λυσιτελή καί άνα- 
γκαίαν ούχί μόνον πρός τό συμφέρον τοϋ στρατιώτου καί 
έν γένει τοϋ στρατοϋ, άλλά καί πρός τό συμφέρον, ώς προ- 
είπομεν, τής χώρας, ήν ούτος έκλήθη νά προάσπιση. 6) Κατά 
τών επιδημιών άνάγκη πάσα νά διπλασιάζηται ή πρός τήν 
καθαριότητα φροντίς, άπομακρυνομένης έκ τών κοιτώνων 
πάσης ζωικής ούσίας, δυναμένης νά περιέλθη είς άποσύν- 
Οεσιν· νά άερίζωνται καλώς οί θάλαμοι, καί νά έλαττώνηται
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ό άριθμός τών έν τοΐς κοιτώσι κλινών, νά πλύνωνται οι 
τ°ΐχοι> διαβρεχομένης πάσης ύποπτου ή ακαθάρτου χώρας 
διά φανιζοΰ οξέος και τών λοιπών γνωστών απολυμαντι
κών μέσων διά καταλλήλων δέ σκεπασμάτων νά προφυ- 
λάσσωνται οί άνδοες άπό τού ψύχους καί τών μεταλλαγών 
τής άτμοσφαίρας· νά περιορίζωνται τά γυμνάσια καί νά 
περιστέλλονται αί ποιναί. Ή τροφή δέον νά ή θρεπτική, 
ελαφρώς τονωτική, τήν δε πρωίαν ώς και τό έσπέρας έκαστος 
στρατιώτης νά λαμβάνη έλαφρόν άφέψημα καφφέ· νά άπω- 
Οήται δέ πάσα σκέψις θλιβερά καί νά διατηρήται άκμαΐον 
τό ηθικόν τοΰ στρατού. Άλλ’ έάν τό μίασμα έναντίον όλων 
τών πρός άποτροπήν αύτοΰ προσπαθειών έγζατασταθή καί 
προκαλέση επιδημίαν μολυσματικήν, τά άνω περιγραφέντα 
μέτρα δύνανται νά χρησιμεύσωσΐ ούχ’ ήττον καί πρός άπό- 
σόβησιν αύτοΰ, άλλά ταΰτα καί τότε Θά ώσιν άνεπαοζή καί 
άκαρπα, έάν δέν ένεογήται έν τάχει ή άραίωσις· πεπλανημέ- 
δέ είναι ή γνώμη τών φρονούν των ότι ή άραίωσις αύξάνει 
τόν κύκλον τής ένεργείας τής έπιδημικής μολυσματικής 
νόσου διά τής έξαπλώσεως μικρών τοιούτων εστιών τοΰ 
μολύσματος, διότι τό μίασμα άραιούμενον, ούτως εΐπεΐν, 
εις μέγα ποσόν άέρος, άπό’λλυσι μικρόν ζατά μίζρόν τήν 
καζοήθειάν του, ή δέ ενέργεια τοΰ μολύσματος άποσβέννυ- 
ται έν βραχεί. 7) Δέον ΐνα οί αρμόδιοι χάριν τής δημοσίας 
ύγιείας καί τής εύημερίας τοΰ στρατιώτου λάβωσιν ύπό 
σπουδήν τήν άνίδρυσιν νοσοκομείων καί στρατώνων καταλ
λήλων καί εύαέρων κατά τους ύποδειχθέντας έπ’έσχάτων 
εις τά λοιπά πεπολιτισμένα κράτη κανόνας, μεριμνώντες 
άμα όπως ένδελεχώς καί διά πάσης θυσίας κρατύνηται ή μόρ- 
φωσις πεπειραμένων καί πρός νοσηλείαν άφωσίωμένων, ι
κανών, πράων καί έπιτηοείων νοσοκόμων, κατά τά διδάγ
ματα τής άνωτέρας παντός επαίνου Miss Nieclifingal, καί 
ώς νοσοκόμους δέν εννοώ μόνον τούς «ορισμένους πρός 
νοσηλεία/ στρατιωτών, άλλά καί έν γένει τοιούτους, δυ- 

ναμένους νά ώσι χρήσιμοι έν παντί καιρώ καί εις τούς 
κατ’ ιδίαν οίκους, ώς καί εις τά λοιπά πρός νοσηλεία αρ
ρώστων φιλανθρωπικά ιδρύματα· καί 8J εύχομαι ΐνα ό σύλ 
λογος τών ιατρών παντός ετέρου άρμοδιώτερος καί ώς φέ- 
ρων πάσαν τήν εύθύνην, άναλογιζόμενος τήν σπουδαιότητα 
τών ύγιεινών έν γένει ζητημάτων ζατά τάς όσημέραι προϊ- 
ούσας κοινωνικός άνάγζας καί άπαίτήσεις καταγίνη μετ' 
ένδιαφέροντος καί μελετήση άποτελεσματικώς τά άφορώντα 
εις τήν δημοσίαν ύγιεινήν, ή δέ πολιτεία έπί τοΰ ζωτικού 
τούτου κοινωνικού ζητήματος τής δημοσίας ύγιεινής διά 
τών καταλλήλων προσώπων, πεπειραμένων τουτέστιν ια
τρών, άναμορφώση τούς παλαιούς, θέσπιση δέ νεωτέρους 
καί καταλλήλους θεσμούς κατά μίμησιν τών λοιπών πεπο- 
λιτισμένων κρατών !

Λ. ΜΗΛΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ KAOYCTEPOYNTA ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ^«76. tw

Τά καθυστεροΰντα έσοδα τής Ελληνικής έπικρατείας 
άπετέλεσαν πάντοτε μίαν τών κυριωτέρων πληγών τοΰ οι
κονομικού οργανισμού της. 'Ο νόμος If Α Δ' τής 31 Μαρτίου 
1881 έκανόνισε τήν έκκαΟάρισιν τών μέχρι τοΰ 1876 κα- 
Ουστερούντων τούτων καί έταξε προθεσμίαν μέχρι τέλους τοΰ 
έτους 1882, όπως έν τώ διαστήματι τούτω οί όφειλέται 
τοΰ δημοσίου έξοφλήσωσιν ή άνανεώσωτι τό χρέος των έπί 
ποινή άφ’ ενός στερήσεως τών εύεργετημάτων τοΰ νόμου 
τούτου καί άφ’ έτέρου ζαταοιώξεως διά τήν άπαίτησιν ολο
κλήρου τοΰ χρέους των καί τών τόκων αύτών. ’Εν τούτοις 
νεώτερος νόμος ό ΑΡΑ' τής 31 Μαρτίου 1883 παρέτεινε τήν 
προθεσμίαν ταύτην μέχρι τής 30 Ιουνίου 1884, ύπαγαγών 
εις τήν έν άρΟρω 2 τοΰ εΐρημένου ΙΙΑΔ' νόμου έξάλειψιν 
διαφόρων κατηγοριών χρεών πρός τό δημόσιον καί τά έξ 
ένοικιάσεων έπιζαρπίας έθνικών κτημάτων όφειλόμενα πρός 
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τό δημόσιον. Ή άρχή λοιπόν ζαί ή τάσις ή αύτή. Ό νέος 
νόμος κανονίζει τά τής άνανεώσεως και λοιπής τοΰ θέματος 
οικονομίας ώς έπεται:

Ή άνανέωσις ή είσπραξις τών μέχρι τέλους τοϋ έτους 
1876 ζαθυστερουμένων δημοσίων έσόδων ύπό τών φορολο
γούμενων ή άλλων οφειλετών ένεργεϊται ύπό τών ταμιών 
καί ύπό τών τακτικών ή έκτακτων εΐσπρακτόρων. Δύνανται 
δέ νά διορισθώσιν ύπό τοΰ ύπουργείου τών οικονομικών και 
έκτακτοι ύπάλληλοι, όφείλοντες ύπό τήν έπιτήρησιν καί 
ευθύνην τών αρμοδίων ταμιών νά άσχοληθώσιν άποκλει- 
στικώς εις τήν έκκαΟάρισιν τών μέχρι τέλους τοΰ έτους 
1876 ζαθυστερουμένων έσόδων, τήν συγκεφαλαίωσιν τών 
χρεών έκάστου όφειλέτου έξ οίασδήποτε αιτίας καί τήν 
σχετικήν προπαρασκευαστικήν έργασίαν πρός άνανέωσιν ή 
είσπραξιν αύτών. Έπί τούτω χορηγείται πίστωσις δραχμών 
πεντήκοντα χιλιάδων, καταλογιζομένη εϊς ίδιον κεφάλαι·ν 
ζαί άρθρον τοΰ προϋπολογισμού τών έξόδων τοΰ ύπουργείου 
τών οικονομικών τοΰ έτους 1883.

Τά έξ οίασδήποτε αιτίας χρέη τών οφειλετών, άτινα δέν 
ήθελον άνανεωθή ή έξοφληθή μέχρι τής 30 ’Ιουνίου 1884 
συγκεφαλαιωμένα κατ’ οφειλέτην καταγράφονται εις τά 
έσοδα της χρήσεως 1876 καί είσπράττονται ζατά τόν νό
μον περί είσπράξεως τών δημοσίων έσόδων μετά τοΰ νομί
μου τόκου ύπερημερίας, έφ’ όσον ζατά τούς κειμένους νό
μους ύπόκείνται εις πληρωμήν τόκων. Ή είσπραξις ένερ
γεϊται ύπό τών ταμιών, ή εντολή αύτών ύπό τών τακτικών 
ζαί έζτάζτων εΐσπρακτόρων έπί άποδόσει ποσοστού, ούτε 
κατωτέρου τών 2 ούτε άνωτέρου τών 5 °/0 έπί τών είσ- 
πραττομένων.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΖΥΘΟΥ
ΚΑΙ ΠΝΕΤΜΑΤΩΑΩΝ ΠΟΤΩΝ.

Διά τού νόμου ΑΡΙΗ' τής 5 ’Απριλίου 1883 έπεβλήθη 

δικαίωμα καταναλώσεως έπί τοΰ ζύθου ζαί τών πνευ
ματωδών έν γένει ποτών κατά τάς έπομένας βάσεις :

Έπί τοΰ καθ’ όλον τό κράτος καταναλισζομένου ζύθου, 
οινοπνεύματος καί πνευματωδών έν γένει ποτών, εγχωρίων 
τε ζαί έξωθεν είσαγομένων, .έπεβλήθη δικαίωμα ζαταναλώ- 
σεως, ύπαγόμενον είς τήν κατηγορίαν τών εμμέσων φόρων, 
ζαί άσχετον πρός τά εισαγωγικά τέλη, τά είσπραττόμενα 
άπό τά έξωθεν είσαγόμενα τοιαϋτα είδη. Τό δικαίωμα τοΰ
το τής καταναλώσεως ορίζεται ώς έξής· ά) έπι τοΰ ζύ
θου έν γένει είς λεπτά 30 κατ’ όκάν, 6’) έπί παντός πνευ
ματώδους ύγρού είς δραχμήν 1 κατ’ όκάν τού περιεχομένου 
άνύδρου οινοπνεύματος. Πενταμελής έπιτροπή, έξ ειδημό
νων σχηματιζομένη διά Β. διατάγματος, θέλει προσδιορίζει 
τό ποσόν έκάστης τών πρώτων ύλών τό παράγον κατά μέ
σον όρον μίαν όκάν άνύδρου οινοπνεύματος, καί συντάσσει 
άναλογικόν πίνακα, όστις δημοσιεύεται διά τής Έφημερίδος 
τής Κυβερνήσεως ζαί χρησιμεύει ώς βάσις είς ύπολογισμόν 
τοΰ πληρωτέου δικαιώματος. — Τοΰ έν λόγω δικαιώματος 
εξαιρούνται τά είς μόνον τήν φαρμακευτικήν άποκλειστι- 
κώς χρήσιμα πνευματώδη ύγρά, όσα όρισθήσονται διά Β. δια
τάγματος, τό οινόπνευμα όσον, παρουσία τελωνιακής ή άλ
λης αρμόδιας άρχής, άναμιχθή μετά τού οίνου ζατά τήν 
εξαγωγήν χάριν βελτιώσεως ή οιατηρήσεως αύτού, καθώς 
καί τό έκ τής πρώτης άποστάξεως τών στέμφυλων παραγό- 
μενον οινόπνευμα, περιέχον μέχρι 36 °/0 άνύδρου οινοπνεύ
ματος.

Τό κατά τό άνωτέρω δικαίωμα καταναλώσεως έπί τών έκ 
τοΰ έξωτεριζού είσαγομένων, βεβαιούμενον ζατά τάς τελω- 
νιαζάς διατάξεις, συνεισπράττεται μετά τού εισαγωγικού τέ
λους, και ορίζεται ώς έξής: ά) έπί τοΰ ζύθου έν γένει είς 
λεπτά 30 κατ' όκάν, β') έπί τοΰ οινοπνεύματος είς δραχ
μήν μίαν κατ’ όκάν, γ') έπί παντός πνευματώδους ποτού 
περιέχοντος μέχρις 70 % άνύδρου οινοπνεύματος είς λε
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πτά 70 κατ’ όκάν, δ') έπι παντός πνευματώδους υγρού πε. 
ριέχοντος πλείονα τών 70 °/0 άνύδρου οινοπνεύματος εις 
δραχμήν μίαν κατ’ όκάν. ’Επί λαθραίας έκ τής άλλοδαπής 
εισαγωγής ζύθου, οινοπνευμάτων καί παντός είδους πνευ
ματωδών ποτών πρός τή κατά τόν τελωνιακόν νόμον ποινή 
τών λαθρεμπορίων έπιβάλλεται κατά τάς διατάξεις τοϋ τε- 
λωνιακοΰ νόμου καί τό διπλάσιον τοϋ δικαιώματος τής κα- 
ταναλώσεως ύπό τής τελωνιακής άρχής.

Ό έχων λέβητας ή άλλα μηχανήματα δι’ ών κατασκευά
ζεται ό ζύθος, άποστάζονται έκ πάσης ούσίας πνευματώδη 
ύγρά, μεταποιούνται ταϋτα εις διάφορα ποτά, ή παρασκευά
ζονται τοιαϋτα καθ’ όποιονδήποτε τρόπον, έπί έμπορία, ό- 

• φείλει νά δηλώση τοϋτο έγγράφως εις τόν αρμόδιον οικονο
μικόν έφορον, έντός ένός μηνός άπό τής δημοσιεύσεως τοϋ 
νόμου περιγράφων λεπτομερώς τό είδος τών ύγρών ή πο
τών, τά όποϊα άποστάζει ή συσκευάζει, τόν τόπον ένθα ερ
γάζεται, τό εΐδος καί τήν δύναμιν τής μηχανής, καθώς καί 
τόν τρόπον καθ’ δν ένεργεϊ, τόν άριθμόν καί τήν χωρητικό
τητα τών λεβήτων καί άλλων μηχανημάτων παραγωγικών 
ή βοηθητικών, τήν καθ’ έκάστην παραγωγήν ίδια έκάστου 
τούτων καί τοϋ όλου έργοστασίου, τό χρονικόν διάστημα 
καθ’ ό συνήθως έργάζεται, καθώς καί πάσαν λεπτομέρειαν 
τών μέσων καί τοϋ τρόπου, καθ’ όν μεταποιεί, άποστάζει, 
καί συσκευάζει παντός είδους πνευματώδη υγρά, ποτά ή ζύ
θον. Ό είς τό μέλλον έπιχειρήσων τοιαύτην έργασίαν οφεί
λει δέκα ήμέρας πρό τής ένάρξεως αύτής νά ύποβάλη τήν 
άνωτέρω δήλωσιν. Ό παραβάτης τών έν τή παραγράφω ταύ- 
τη ώρισμένων τιμωρείται διά προστίμου δρ. 50—500.

Έντός οκτώ ήμερών άπό τής ώς άνωτέρω δηλώσεως, έπι- 
τροπή συγκειμένη άπό τόν οικονομικόν έφορον,.τόν αρμό
διον δήμαρχον, τόν είρηνοδίκην καί δύο ειδήμονας, διοριζο- 
μένους άπό τήν διοικητικήν αρχήν, μεταβαίνει έπιτοπιως 
καί, άφοϋ βεβαιώση τήν ακρίβειαν τής γενομένης δηλώ- 

σεως, προσδιορίζει κατά πλειονοψηφίαν, έν λεπτομερεϊ πρω
τοκολλώ, τήν καθ’ιέκαστον ημερονύκτιου πβραγωγήν έκά
στου λέβητος ή άλλου μηχανήματος είς όκάδας τοϋ κατ’ 
είδος παραγομένου προϊόντος, έν ή καταστάσει πωλείται 
τοϋτο άπό τήν παραγωγήν. "Οσον άφορα τά περιοοικώς έρ
γαζόμενα μηχανήματα, λέβητας κλπ. ή εΐρημένη έπιτροπή 
προσδιορίζει έκτός τών άλλων τόν συνήθη χρόνον τής εργα
σίας καί τήν κατ’ αύτόν παραγωγήν είς όκάδας. Έν γένει 
κατά τοϋ άνωτέρω πρωτοκόλλου κοινοποιούμενου έντός 
πέντε ήμερών άπό τής συντάξεώς του τή έπιμελεία τοϋ οι
κονομικού έφορου καί κατά τάς διατάξεις τής πολιτικής 
δικονομίας, είς τόν ενδιαφερόμενον, επιτρέπεται έντός 15 
ήμερών έφεσις ενώπιον τοϋ ύπουργοϋ τών οικονομικών, ήτις 
δικάζεται άνεκκλήτως παρ’ αύτοϋ.

Έπί τή βάσει τοϋ πρωτοκόλλου καί τών έπ’ αύτοϋ άπο- 
φάσεων τοΰ ύπουργοϋ τών οικονομικών, ό οικονομικός έφο
ρος συντάσσει γενικόν μητρώον καί κανονίζει τό κατά τά 
είρημένα άναλογοϋν δικαίωμα καταναλώσεως έπί τοϋ κατ’ 
έτος ή ώρισμένην περίοδον παραγομένου ζύθου, άποστέλ- 
λων είς τόν ταμίαν τόν φορολογικόν κατάλογον πρός 
εισπραξιν, ήτις γίνεται κατά μήνα. Τό ούτω καταρτισθέν 
μητρώον ισχύει ένόσω δέν τοοποποιηθή κατά τάς διατάξεις 
τοΰ αύτοΰ νόμου. Επιτρέπεται όμως πάντοτε εις τόν ύ- 
πουργόν τών οικονομικών νά αιατάττη δι’ ειδικών έπί τούτω 
διοριζομένων ειδημόνων άναθεώρησιν καί νά κανονίζη κατ’ 
αύτόν τό πληρωτέαν δικαίωμα καταναλώσεως τοϋ ζύθου.

*Αν ό είς δικαίωμα καταναλώσεως, κατά τά άνωτέρω, 
ύποκείμενος προσθέση νέους λέβητας, μηχανήματα ή άλλα 
μέσα βελτιοϋντα ή αύξάνοντα τήν ήδη προσδιορισθεΐσαν 
παραγωγικότητα, ή τροποποίηση τά ύπάρχοντα πρός τοι
οϋτον άποτέλεσμα· άν επιχείρηση τήν άπόσταξιν, κατα
σκευήν ή συσκευασίαν ποτών άλλων παρά τά ώς έξετέθη 
δηλωθέντα, οφείλει έντός πέντε ήμερών καί πριν προβή είς
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τήν χρήσιν νά καταστήση γνωστήν τήν μεταβολήν έγγρά- 
φως εις τόν οικονομικόν έφορον, όστις μετά τής προμνη- 
Θείσης επιτροπής, μεταβαινων έπιτοπίως, προσδιορίζει τά 
άποτελέσματα τής επιτροπής, μεταβαινων έπιτοπίως, προσ
διορίζει τά άποτελέσματα τής επιτροπής διά νέας έκ.Οέσεως 
γραφομένης έπί τοΰ άρχιζοΰ πρωτοκόλλου. Και ζατά τής 
νέας ταύτης πράξεως, κοινοποιούμενης εντός πέντε ήμερων 
άπό τής συντάξεώς της εις τόν ενδιαφερόμενον, έπιτρέπετα{ 
έφεσις εντός 1 5 ήμερων ενώπιον τοΰ ύπουργοΰ τών οικο
νομικών ό μή συμμορφούμενος πρός τά έν τή παραγράφω 
ταύτη τιμωρείται διά προστίμου δρ. 50 έως 500.

Ό δι’ οίονδήποτε λόγον βέλων νά καταπαύση διαρκώς 
ή προσζαίρως τό έργον του ή νά περιορίση τό ποσόν τής 
όρισΟείσης αύτω παραγωγής, δικαιούται νά προειδοποίηση 
τόν οικονομικόν έφορον, όστις οφείλει νά ένεργήση όσα καί 
έν τώ πρώτω μέρει τής άνωτέρω παραγράφου νά περιορίση 
δέ τό δικαίωμα συμφώνως πρός τό συνταχθησόμενον πρωτό
κολλου.

Ό μεταβιβάζων εις άλλον τό έργοστάσιόν του, τάς μη- 
χανάς'καί τούς λέβητας καί λοιπά άλλα μέσα, οφείλει νά κοι- 
νοποιή τό περί τούτου επίσημον έγγραφον πρός τόν οίκο νο
μικόν έφορον, όστις δυνάμει τούτου αναγράφει τόν νέον 
ιδιοκτήτην εις τό μητρώον.

Ζύθος, οινόπνευμα και άλλα πνευματώδη ποτά, άπ’ εύ- 
Οείας ύπό τοΰ κατασζευαστοΰ εξαγόμενα εις τήν αλλοδαπήν, 
άπαλλάσσονται τοΰ δικαιώματος τής ζαταναλώσεως, άν 
έντός τριών ημερών άπό τής φορτώσεως παραδοθή εις τόν 
οικονομικόν έφορον επίσημον άντίγραφον τού δηλωτικού 
έξαγωγής καί τής φορτωτικής, Οεωρημένον άπό τήν άρμο- 
δίαν λιμενικήν αρχήν. ’Επίσης άπαλλάσσονται νέου δικαι
ώματος ζαταναλώσεως τά δευτέραν άπόσταξιν ή διήθησιν ύ 
φιστάμενα πνευματώδη ύγρά, όσα άποδεδειγμένως ύπεβλή- 
Οησαν εις τοιούτο.

Οί ύπαγόμενοι εις δικαίωμα ζαταναλώσεως όφείλουσι 
τήν τελευταίαν ημέραν έκάστης τριμηνίας νά δηλώσωσιν 
εϊς τόν οικονομικόν έφορον έγγράφως, ά) τό ποσόν καί τ® 
είδος τών πρώτων ύλών, όσας κατ’ αυτόν κατηνάλωσαν, 
καί τό ποσόν τοΰ πνευματώδους ύγροΰ, όσον έξ αύτών πα- 
παρήγαγον, β') τό καταναλωΟέν ποσόν πρώτης ύλης όσον 
τυχόν έφορολογήΟη δυνάμει τού προκειμένου νόμου, καί γ') 
τό ποσόν τού πνευματώδους ύγροΰ, όσον έξήγαγον εις τό έ- 
ξωτεριζον εις όκάδας καί περιεκτικότητα άνύδρου οινοπνεύ
ματος. Ό οικονομικός έφορος, έπί τή βάσει τής δηλώσεως 
ταύτης καί τοΰ ύπό τής πενταμελούς έπιτροπής ζαταρ- 
τισβέντος αναλογικού πίνακος, προσδιορίζει διά πράξεώς 
του τό όλον ποσόν τών παραχθεισών οκάδων άνύδρου οινο
πνεύματος, τό έξ αύτοΰ άναλογούν εις τάς φορολογηΟείσας 
έκ τών χρησιμευσασών εις τήν παραγωγήν πρώτων ύλών, 
τό έξαχβέν εις τήν άλλοοαπήν και τέλος τό ύποβαλλόμενον 
εις τό πληρωτέον δικαίωμα, δια τήν εισπραξιν τοΰ οποίου 
άποστέλλει εϊς τόν ταμίαν τόν φορολογικόν κατάλογον. 
Ό παραλείψας τήν άνωτέρω δήλωσιν ύποβάλλεται είς τό 
αναλογούν δικαίωμα έφ’ όλης τής παραγωγής πνευματώ
δους ύγροΰ, ήν ήδύναντο νά άποφέρωσι τά μηχανήματά του 
διαρκώς έργαζόμενα καθ’ όλην τήν τριμηνίαν, έπί τή βά
σει τής γενομένης έκτιμήσεως ύπό τής πρός ταύτην έκτε- 
Οείσης έπιτροπής. Διά Β. διατάγματος Οέλουσι προσδιορι- 
σΟή τά άναγζαία μέσα, ά) εις έλεγχον τής ποσότητος τών 
προμηΟευομένων καί ζαταναλισζομένων πρώτων ύλών, β') 
είς άπόδειξιν τής πληρωμής δικαιώματος ζαταναλώσεως 
έπί τοιούτων ύποβαλλομένων έν νέου είς άπόσταξιν καί γ') 
είς βεβαίωσιν τής ποσότητος καί τής περιεκτιζότητος τοΰ 
έξαγομένου πνευματώδους ύγροΰ. Ό μή συμμορφούμενος 
πρός τά έν τή παραγράφω ταύτη τιμωρείται διά προστίμου 
δρ. 50 έως 500. Μετά τόν ώς έξετέθη προσδιορισμόν τοΰ 
δικαιώματος ό αρμόδιος οικονομικός έφορος έχει τό δι- 
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ζαίωμα νά επαλήθευσή τήν ακρίβειαν τής δηλώσεως, έφ’ ής 
έστηρίχθη, Sc’ όλων τών νομίμων μέσων και νά χρεώση δι’ 
άποφάσεως του τό τυχόν παραλειφθέν, όπερ υποβάλλεται 
εϊς οιζαίωμα κατά 20 °/0 άνώτερον του κανονικώς όριζομέ— 
νου. Κατά τής άποφάσεως τοΰ έφορου έπιτρέπεται έφεσις 
είς τό ύπουργεϊον τών οικονομικών εντός οκτώ ήμερων 
άπό τής κοινοποιήσεως, ήτις δικάζεται άνεκκλήτως κατά τό 
άρθρον Ί του ΑΚΑ' νόμου τής 22 ’Ιουνίου 1882.

Τά άνωτέρω μνημονευθέντα πρόστιμα έπιβάλλει ό οικονο
μικός έφορος τής περιφερείας, τάς αποφάσεις τοϋ όποιου ώς 
καί τάς περί διπλού φόρου άποφάσεις τής τελωνιακής άρχής 
έκκαλεϊ ό καταδιζασθείς έντός 1 5 ημερών άπό τής κοινο- 
ποιήσεώς των, κρινομένης τελεσίδικος τής ύποθέσεως κατά 
τό άρθρον 7 τοϋ είρημένου ΑΚΑ' νόμου. Δημόσιοι καί δημο
τικοί υπάλληλοι, άρνούμενοι ή άναβάλλοντες τήν έκπλή- 
ρωσιν καθηκόντων έπιβαλλομένων αύτοΐς ύπό τοϋ προζει- 
μένου νόμου, τιμωρούνται διά προστίμου 10—100 ύπό τοϋ 
ύπουργοΰ τών οικονομικών.

’Απαλλάσσονται τοϋ εισαγωγικού τέλους τά επόμενα 
είδη, καθ’ όσον είσίν έπιτήδεια αποκλειστικός είς παραγω
γήν οινοπνεύματος ή ζύθου· ά) ή ξηρά ξανθή καί μαύρη στα- 
φίς, β') τά ξηρά σύκα, γ') τό έκθλιμμα τοϋ ζαχαροκαλά- 
μου (μιλάσι), δ') τά χαρούπια (ξυλοκέρατα), έ) ό λυκίσκος 
fhoublonj, στ') ή πεφρυγμένη ζριθή. Ώσαύτως άπαλάσσον- 
ται εισαγωγικού τέλους ό άραβόσιτος καί ή κριθή, είσαγόμε
να πρός άπόσταξιν πνευματώδους ύγροϋ ύπό εργοστασίων 
έχόντων τά πρός ταύτην είδικά μηχανήματα. Ό τρόπος τοϋ 
έλέγχου καί τά πρός έκτέλεσιν τών άνωτέρω καί πάσης 
άλλης διατάξεως τοϋ προκειμένου νόμου θέλουσι κανονισθή 
διά Β. διατάγματος.

Δημόσιοι καί δημοτικοί ύπάλληλοι, καλούμενοι έκτος τής 
έδρας των πρός έκτέλεσιν καθηκόντων έπιβαλλομένων αύτοΐς 

ύπό τοϋ παρόντος νόμου, δικαιούνται εις άποζημίωσιν δραχ
μών τεσσάρων καθ’ ημέραν.

Ή κυβέρνησις δύναται κατ’ άπόστασιν τοϋ ύπουγικοϋ 
συμβουλίου νά ένοικιάστ] τήν είσπραξιν τοϋ διά τοΰ παρόν
τος νόμου έπιβαλλομένου δικαιώματος καί τήν έπιτήρησιν 
τής ακριβούς βεβαιώσεως αύτοϋ ένωτικώς δι’ όλον τό Κρά
τος, διά περίοδον μή ύπερβαίνουσαν τά πέντε έτη και έπί τί- 
μήματι ώρισμένω, τοΰ οποίου ό έλάχιστος όρος δέν δύναται 
νά είναι κατώτεροςτής άναλογίας δο. 1 κατ’έτοςέφ’ έκάστης 
ψυχής τοΰ ζατά τήντελευταίαν επίσημον άπογραφήν βεβαι- 
ωθέντοςάριθμοϋ τών κατοίκων. Τούς όρους τής ένοικιάσεως, 
τάς ύποχρεώσεις τοϋ ένοικιαστού, τόν χρόνον τής πληρωμής 
τοΰ ένοικίου καί πασαν άλλην άναγζαίαν λεπτομέρειαν, 
θέλει κανονίσει Β. διάταγμα, έκδιδόμενον κατά πρότασιν τοϋ 
ύπουργικοϋ συμβουλίου, συμφώνως πρός τα έπί όμοιων 
περιστάσεων ίσχύοντα.

Εν περιπτώσει ένοικιάσεως έκ τών έν ταΐς προμνησθεί- 
σαις δυσί έπιτροπαΐς ειδημόνων ένα διορίζει ό ένοικιαστής. 
Τούς δέ προεκτέθέντας φορολογικούς καταλόγους, οΰς ό 
ό οικονομικός έφορος οφείλει νά παραδίδη είς τόν ταμίαν 
τό πολύ τήν δευτέραν ημέραν τοΰ επομένου μηνός, παρα- 
λαμβάνει ό ένοικιαστής ζαί έκτελεΐ δυνάμει τών περί ζατα- 
διώξεως τών πρός τό δημόσιον οφειλετών νόμων, άφοΰ 
έξοφλήση τό ένοίζιον τοΰ σχετικού μηνός. Οί ύπάλληλοι 
τοΰ ένοιζιαστοϋ, έξομοιούμενοι πρός τούς τής δημοσίας ύ
πηρεσίας,έκτελοϋσι όλα τά καθήκοντα έκείνων, ώς πρός τήν 
είσπραξιν,τήν άναζάλυψιν ζαί βεβαίωσιν παραβάσεων τοϋ προ
κειμένου νόμου, πλήν τής έφαρμογής τών ποινών, αίτινες έ- 
πιβάλλονται ύπότώνέν τώ νόμωόριζομένωνδημοσίωνάρχών.

Έπί τέλους άφήκεν ό νόμος είς τήν έζτελεστικήν έξου- 
σίαν ίνα κανονίση τά τής έν γένει έζτελέσεως αύτοϋ διά Β. 
διατάγματος, καί έχοοήγησεν έκτακτον πίστωσιν 10,000 
δραχμών διά τήν κίνησιν καί εφαρμογήν τής προζειμένης 
φορολογίας. Π.
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ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ-

Τό ύπουργεΐον τών Στρατιωτικών έδημοσίευσε τελευταΐον 
τήν κατά τήν I Μαρτίου 1883 κατάστασιν τοΰ προσωπικού 
τών αξιωματικών τοΰ κατά ξηράν στρατοϋ τής 'Ελλάδος. 
Ό άριθμός αύτών άναβαίνει εις 1634, έξ ών 1 αντιστράτη
γος, 5 ύποστράτηγοι, 18 συνταγματάρχαι, 83 άντισυν- 
ταγματάρχαι, 125 ταγματάρχαι, 303 /.οχαγοί, 349 ύπο- 
λοχαγοί, 536 άνΟυπολοχαγοί και 214 άνθυπασπισταί. Οί 
αξιωματικοί ούτοι διανέμονται εις δώδεκα κατηγορίας ζατά 
τά διάφορα ήτοι στρατιωτικά σώματα ζαί ύπηρεσίας,ώς έξης:

ά) Έν τώ σώματι τών γενικών επιτελών συν- 
ταγματάρχαι 3, άντισυνταγματάρχαι 4, ταγματάρχαι 4. 
β') Έν τή χ ω ρο φ υ λ α ζ ή άντισυν ταγματάρχης 1, ταγ- 
ματάρχαι 9, μοίραρχοι καί άντιμοίραρχοι 18, ύπομοίραρ- 
χοι 32, ανθυπομοίραρχοι 50- γ') Έν τώ πεζικω, συν- 
ταγματάρχαι 8, άντισυνταγματάρχαι 44, ταγματάρχαι 78, 
λοχαγοί 173, ύπολοχαγοι 221, άνΟυπολοχαγοί 314, άν- 
Ουπασπισταί 178. δ') Έν τώ ίπ π ι ζ ώ, άντισυνταγματάρ- 
χαι 5, επίλαρχοι 5, ίλαρχοι 10, ύπιλαρχοι 21, ανθυπίλαρ
χοι 23, άνθυπασπισταί 9. έ) Έν τω π υ ρ ο β ο λ ι ζ ω, συν- 
ταγματάρχαι 4, άντισυνταγματάρχαι 11, ταγματάρχαι 15, 
λοχαγοί 17, ύπολοχαγοι 17, άνΟυπολοχαγοί 20. ς·') Εν τώ 
ύ λ ι κ ώ τοϋ πυροβολικού, ταγματάρχαι 2, λοχα
γοί 7, ύπολοχαγοι 1 3, άνΟυπολοχαγοί 28, άνθυπασπισταί 2. 
ζ') Έν τω μ η χ α ν ι κ ώ, συνταγματάρχαι 2, άντισυνταγ- 
ματάρχαι 11, ταγμ,ατάρχαι 22, λοχαγοί 20, άνΟυπολοχα
γοί 9. ή) Έν τώ ύ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ω κ λ ά δ ω, αρχίατροι 5, 
επίατροι 10, ιατροί 24, ύπίατροι 1 8, άνθυπίατροι 42, δόκι
μοι 18. θ') Έν τώ κ τ η ν ι α τ ρ ι κω κλάδω έπικτηνίαος 1, 
κτανίατρος 1, ύποκτηνίατρος 1, δόκιμος 1. ι') Έν τω φαρ
μακευτικά» ζλάδω, έπιφαρμακοποιός 1, φαρμακοποιοί 7, 
ύποφαρμακσποιοί 5, άνθυποφαρμαζοποιοί 1 5, δόκιμοι φαρ
μακοποιοί 5. ιά) Έν τω ο ι κ ο ν ο μ ι ζ ω ζλάδω, ανώτερος 
επιμελητής 1, έπιμεληταί 3 ύπεπίμεληταί 12, λοχαγοί 26, 
ύπολοχαγοι 23, άνΟυπολοχαγοί 32, άνθυπασπιστής 1. ιβ') 
Έν τώ μ ο υ σ ι κ ώ ζλάδω επιθεωρητής μουσικών 1, αρχι
μουσικοί 12.


