
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΟΙ1<ΟΑίΟΑΙΙΙ£ΙΙ ΑΡΜΟΔΙΑ.

■*Ας  λάβωμεν, λέγει ό Bastiat, ώς παράδειγμα άνθρωπον 
μικράς δυνάμεως οικονομικής, άπλοϋν ξυλουργόν, καί άς 
Οεωρήσωμεν δλας τάς ύπηρεσίας τάς όποιας ουτος προσφέ
ρει εις τήν κοινωνίαν καί δλας τάς ύπηρεσιας τας όποιας 
αυτή τώ χορηγεί. Θέλομεν ταχέως έκπλαγή διά τήν άμέ- 
τρητον μεταξύ αύτών δυσαναλογίαν. Ό άνθρωπος ουτος δα
πανά. δλην τήν ημέραν του εις τήν κατεργασίαν τών σανί
δων, είς τήν κατασκευήν τραπεζών καί κιβωτίων, παραπονεΐ- 
ται διά τήν κατάστασίν του,καί έν τούτοις τί λαμβάνει πράγ
ματι παρά τής κοινωνίας εις αντάλλαγμα τής εργασίας του;

Έν πρώτοις πάσαν ημέραν, εγειρόμενος έκ τής κλίνης, έν- 
δύεται διά φορεμάτων, είς τό υλικόν τών όποιων κατ’ ούδέν 
προσωπικώς συνετέλεσεν. "Οπως τά φορέματα ταϋτα, όσον 
άπλά καί άν είναι, τεθώσιν είς τήν διάΟεσίν του, άπαιτεΐται 
νά καταβληθή κολοσαΐα ποσότης έργασίας, μεταβιβαστικής 
βιομηχανίας καί εφευρέσεων θαυμάσιων. Άπαιτεΐται ΐνα ’Α
μερικανοί παραγάγωσι βάμβακα, ’Ινδοί λουλάκιον, Γάλλοι 
έριον καί λϊνον, Βρασιλιανοί δέρμα. ’Απαιτείται ίνα όλα τά 
ύλικά ταΰτα μεταβιβασΟώσιν είς διαφόρους πόλεις, κατερ- 
γασθώσι, νηματοποίηΟώσι, ύφανθώσι, χρωματισθώσι κλπ.

Κατόπιν ό άνθρωπος τοΰ ήμετέρου παραδείγματος προ
γεύεται. "Ίνα έχη ουτος κατά πάσαν πρωίαν τόν άρτον του, 
άπαιτεΐται νά έκχερσωθώσίν αί γαΐαι, περιφραχθώσιν, όργω- 
θώσι, λιπανΟώσι, σπαρώσι· άπαιτεΐται ίνα προφυλαχθη ή 
συγκομιδή αύτών· άπαιτεΐται ΐνα δημιουργηθή ποσότης τις 
άσφαλείας μεταξύ άναριθμήτου πλήθους· άπαιτεΐται ΐνα 
συλλεχθή ό σίτος, άλεσθή, ζυμωθ-ί] καί έτοιμασΟή· άπαιτεΐ-
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~,αΙ ίνα ό σίδηρος, ό χάλυψ, τό ξύλον, ό λίθος μεταποιηθώσι 
διά της εργασίας είς όργανα εργασίας· απαιτείται ίνα άλλοι 
μέν τών ανθρώπων ύποτάξωσι τήν ίσχύν τών ζώων, άλλοι 
δέ τό βάρος τής πτώσεως τοΰ ΰδατος κλπ. έν γένει πλήθος 
πραγμάτων, τών οποίων έκαστον λαμβανόμενον κατά μόνας 
υποθέτει ανυπολόγιστον ποσότητα έργασίας, τεθειμένης εις 
κίνησιν έν τώ διαστηματι ού μόνον τών τόπων άλλά καί 
τών χρόνων.

Ό άνθρωπος ήμών δέν θά διέλθη τήν ημέραν του, χωρίς 
νά μεταχειρισθή ολίγον ζάχαρι, ολίγον έλαιον, χωρίς νά με- 
ταχειρισθή τινα σκεύη.

Θά πέμψη τόν υιόν του είς τό σχολεϊον, δπως ούτος τύ
χη έκεϊ έκπαίδευσίν τινα, ή οποία, δσον και άν είναι περιω- 
ρισμένη, υποθέτει έν τούτοις έρεύνας, μελέτας άρχαιοτέρας, 
γνώσεις, έκ τών όποιων ή φαντασία έκπλήττεται.

’Εξέρχεται τής οικίας του καί εύρίσκει οδόν λιθόστρωτον 
καί φωτισμένην.

Άμφισβητοΰσιν αύτώ τήν ιδιοκτησίαν του, καί εύρίσκει 
δικηγόρους πρός ύπεράσπισιν τών δικαιωμάτων του, δικα- 
στάς πρός ένίσχυσιν αύτών, αξιωματικούς τής δικαιοσύνης 
πρός έκτέλεσιν τών άποφάσεών της· πάντα ταϋτα ύποθέτου- 
σι γνώσεις κεκτημένας, έπομένως φώτα και μέσα ύπάρξεως.

Πηγαίνει είς τήν εκκλησίαν είναι αύτη θαυμάσιον μνη- 
μειον λατρείας, έν τώ όποίω διδάσκεται ό άνθρωπος ήμών 
τήν ηθικήν, φωτίζεται είς τό πνεύμα, ύψοΰται έν τή ψυχή· 
δπως δέ ταϋτα έκτελεσθώσιν, απαιτείται άλλος άνθρωπος νά 
σπουδάση είς θεολογικά σχολεία, έπισκεφθή βιβλιοθήχας, άν
τληση είς τάς πηγάς τής ανθρώπινης παραδόσεως, έχων τά 
μέσα νά ζή χωρίς νά ένασχολήται άμέσως είς τάς άνάγκας 
τοϋ σώματός του.

Έάν ό ήμέτερος τεχνίτης έπιχειρήση έκδρομήν τινα, εύ- 
ρίσκει δτι άλλοι άνθρωποι, δπως οίκονομήσωσιν αύτώ χρό
νον καί έλαττώσωσι τόν κόπον του, ισοπέδωσαν τό έδαφος, 

έχωσαν κοιλάδας, έταπείνωσαν βουνά, ήνωσαν τάς όχθας 
ποταμών, ήλάττωσαν τάς άντιστάσεις τών δρόμων, καί προ- 
σήρμοσαν έπ’αύτών ογκολίθους ή σιδηρά έλάσματα,υπέταξαν 
τούς ίππους ή τόν ατμόν κλπ.

Είναι αδύνατον νά μή έκπλαγή τις έκ τής άληθώς άμε- 
τρήτου δυσαναλογίας, ή όποια ύπάρχει μεταξύ τών μέσων 
τής εύζωίας, άτινα ό άνθρωπος ούτος προμηθεύεται έκ τής 
κοινωνίας, καί έκείνων τά όποια ήδύνατο νά έπιτύχη μόνος 
αύτός, έάν άφίνετο είς τάς ιδίας του δυνάμεις. Δυνατόν είπεϊν, 
δτι είς μίαν μόνην ήμέραν καταναλίσκει πράγματα, τά όποια 
δέν Οά ήδύνατο είς δέκα αιώνας νά παραγάγη.

Ό,τι καθιστά τό φαινόμενον περιεργότερον έτι, είναι δτι 
δλοι οι άλλοι άνθρωποι δίατελοΰσι ύπό τήν αύτήν τοΰ ήμετέ- 
ρου περίπτωσιν. “Έκαστος έξ έκείνων,οίτινες άποτελοΰσι τήν 
κοινωνίαν, άπήλαυσεν έκατομμυριάκις πλείονα τών όσων ή
θελε δυνηθή νά παραγάγη, κοί έν τούτοις ούδέν άπ’ άλλήλων 
άφήρεσαν. Καί έάν θεώρηση τις τά πράγματα έκ τοΰ πλησίον 
παρατηρεί, δτι ό ξυλουργός ούτος έκπλήρωσε δι’ ύπηρεσιών 
όλας τάς ύπηρεσίας, τάς όποιας παρ’ άλλων έπρομηθεύθη. 
Έάν έκράτει τούς λ]μούς του μετ’ αύστηράς ακρίβειας, Οά 
έπειθετο ότι ούδέν έλαβε, χωρίς νά τό πληρώση διά τής μι- 
κράς βιομηχανίας του καί ότι δστις είργάσθη είς τήν υπηρε
σίαν του, έν τω διαστηματι τοΰ χρόνου καί τοΰ τόπου, έλαβε 
καί θά λάβη τήν αμοιβήν αύτοΰ. Πρέπει δέ ό μηχανισμός τής 
κοινωνίας νά είναι πολύ εύφυής, πολύ ισχυρός, άφοϋ οδηγεί 
είς τό θαυμάσιον αύτό άποτέλεσμα, δτι έκαστος άνθρωπος, 
ακόμη καί εκείνος τόν όποιον ή τύχη έθεσεν έν τή ταπεινοτέ- 
ρα τής κλίμακος βαθμίοι, έχει πλείονα μέσα εύζωίας είς μίαν 
ήμέραν, παρ’ όσα ήδύνατο νά παραγάγη εις αιώνας πολλούς.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ*  ΕΛΛΑΔΟ*·

Ό κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 1882 ισολογισμός τής Έ-
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θνικής Τραπέζης έν συγκρίσει πρός τόν 
1881 συνοψίζεται εις παλαιάς δραχμάς ώς έξής.
Λ'. ’Ενεργητικόν 31 Δβρίου 1881
Μεταλλικόν καί συνάλλαγμα 
έπί τοΰ εξωτερικού 
Δάνειον πρός τήν Κυβέρνησιν 
έπ’αναγκαστική κυκλοφορία. 
Όμολ. δανείων Κυβερνήσεως 
Ααχειοφόροι όμολ. Έθν. Τραπ. 
Ανοικτοί λ/σμοί, δάνεια έπί 
ύποθήκη, χρεωλυτικά κλπ.

Διάφορα ..........................

31 Δβρ'ου 48'2

16,846,209 17,961,356

70,757,951 66,071,152
30,378,619 30,438,419

. . . 10,567,269

79,263,608 93,279,033
6,183,889 7,252,266

203,430,276 225,569,495
I Δβρίου I Ή 31 Δβρίου 1882

Τό όλον
Β'. Παθητικόν
Κεφάλ. τακτικόν καί άποθεμ. 
Κυκλοφορία Τραπεζ. Γραμματ. 
Καταθέσεις έντοκοι καί άτοκοι.
Παρακαταθήκαι ....
Έπιταγαί πρός πληρωμήν

Διάφορα ..........................

τής 31 Δεκεμβρίου

30,630,000
95,142,116
69,789,274
3,755,878

730,765
3,382,243

30,630,000
02,824,056
83,174,748
4,867,618

468,621
3,604,452

Τό όλον . . 203,430,276 225,569,495
Ή γενική κυκλοφορία τής ’Εθνικής Τραπέζης μεταξύ 

τής 31 Δβρίου 1881 καί τής 31 Δβρίου 1 882 ηύξησε κατά 
δραχ. 22,139,219, άναβιβασθεΐσα άπό δραχ. 203,430,276 
είς δραχ. 225,569,495.

Έν μέν τώ ένεργητικώ ηΰξησαν,—μεταλλικόν κατά δραχ. 
2,198,103,—δάνειον πρός τήν Κυβέρνησιν έπ’ αναγκαστική 
κυκλοφορία μερίς μεταλλικού κατά δραχ. 2,598,648,—δά
νειον πρός τήν Κυβέρνησιν έπι εκχωρήσει ομολογιών φθαρ
τών κτημάτων κατά δραχ. 91,380,—όμολογίαι δανείου 120 
έκατομ. κατά δραχ. 96,408, —προεξοφλήσεις κατά δραχ. 
4,485,194,— ανοικτοί λ/σμοί έπί ένεχύρω μετοχών κ.α1 

ομολογιών Τραπέζης δρ. 377,400 — δάνεια πενταετή δρ. 
1,519,242,—δάνεια είς δήμους, λιμένας κλπ. κατά δραχ. 
1,776,695,—δάνεια χρεωλυτικά έπί ύποθήκη κατά δραχ. 
148,194,—δάνεια έπί ένεχύρορ χρυσοΰ καί άργύρου κατά δρ. 
4,254,804,—συμμετοχή είς ένυπόθηκα δάνεια Ήπειροθεσ- 
σαλίας κατά δραχ. 381,982,—χορηγήσεις ύποκαταστημά- 
των είς γεωργοκτηματίας έπί προσωπική έγγυήσει δραχ. 1, 
109,630,—μετοχαί είς διαφόρους έγχωοίους έταιρίας δρ. 
117,270,—λαχειοφόροι όμολογίαι Έθνικής Τραπέζης δραχ. 
10,567,269,— καταστήματα Τραπέζης δραχ. 98,070, — 
καθυστερήσεις χρεολυτικών δανείων δραχ. 5,365, — διά
φορα συναλλάγματα καί γραμμάτια καθ’ όδόν δραχ. 2,310 
273,— κτήματα έξ άναγκαστικών εκποιήσεων δραχ. 282, 
448,— απαιτήσεις έπισφαλεϊς δραχ.’99,896·—έν όλω δρ. 
32,518,271. Έμειώθησαν δέ,— εξωτερικοί λ/σμοί κατά δρ. 
1,082,956,—δάνειον πρός τήν Κυβέρνησιν έπ’άναγκαστι- 
κή κυκλοφορία, μερίς τραπεζικών γραμματίων κατά δραχ. 7, 
285,447.—όμολογίαι δανείου 26 έκατομ. δραχ. 72,576,— 
όμολογίαι δανείου 1 0 έκατομ. δρ. 11,060,—ανοικτοί λ/σμο'1 
έπί ύποθήκη δραχ. 154,986, — καθυστερήσεις συναλλαγ
μάτων κατά δραχ. 176,977,—διάφορα συναλλάγματα καί 
γραμμάτια δραχ. 55,361, — έξοδα έγκαταστάσεως δραχ. 
59,922,— διάφοροι λ|σμοί ανταποκριτών έσωτερικοϋ δραχ. 
1,435,415,—έν όλω δραχ. I 0,379,052 καί επομένως δια
φορά έπί πλέον έκ δραχ. 22,1 39,219.

Έν δέ τω παθητικώ ηυξησαν,— κυκλοφορία τραπεζικών 
γραμματίων κατά δρ. 7,681, 949,—καταθέσεις έπι τοκω 
κατά δραχ. 1 3, 658 798,— καταθέσεις ταμιευτηρίου κατά 
δραχ. 34,598,— μερίσματα παρελθουσών έξαμηνιών δραχ. 
72,220,—μερίσματα Β'. εξαμηνίας 1882 δρ. 270,000,— 
προεξοφλήματα άνήκόντα είς τήν έπομένην έξαμηνίαν 
δραχ. 28, 808, — παρακαταθήκαι είς μεταλλικόν κατά 
δραχ. 725,019,— παρακαταθήκαι διά χρεωλύσια καί τό
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κους δανείων τής κυβερνήσεως δραχ. 466,611, τό όλον 
δραχ. 22,937,994 έμειώθησαν δέ, — καταθέσεις άνευ τό
κου κατά δραχμάς 307. 922, — έπιταγαί πληρωτέαι κατά 
δραχ. 262,144,—παρακαταθήχαΐ διά χρεωλύσια καί τό
κους δανείων τής κυβερνήσεως κατά δραχ. 79,890,— 
κέρδη καί ζημίαι ζατά δραχ.85,814, — έζζρεμε·ς δοσολη
ψία' κατά δραχ. 63,005, — τό όλον δραχ. 798,775 καί 
επομένως διαφορά έπί πλέον, όπως καί έν τώ ένεργητιζώ, 
έκ δραχμών 22,1 39,21 9.

Ή ώς έρρέθη αύξησις τής γενικής κυκλοφορίας τής ’Ε
θνικής Τραπέζης κατά 22, 1 39, 219 παλαιός δραχμάς προ
έρχεται κυρίως έκ τής κυκλοφορίας τών τραπεζικών γραμ
ματίων ήτις υπερέβη τήν τής 31 Δεκεμβρίου 1881 κατά 
ώραχ. 7,681,940, καί έκ τών έντοκων παρά τή ’Εθνική 
Τραπέζη καταθέσεων ύπερεχουσών τάς τής 31 Δεκεμβρίου 
1881 κατά οραχ. 13, 658, 798. ’Επειδή δέ, ώς γνωστόν, 
εις τήν μερίδα τών έντοκων καταθέσεων καταλογίζονται καί 
αί δόσεις τών λαχείο φόρων ομολογιών τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης, απέναντι τών οποίων κατετέθησαν έντός τοΰ 1882 
φράγκα 10, 995, 639 ήτοι δραχ. 12,236,715, ή έξ ετέρων 
έντοκων καταθέσεων αύξησις περιορίζεται εις δραχμάς 1, 
422, 083.

Τό ποσόν τούτο τών δραχ. 22,139, 219 κατά τό όποιον 
ηυξησε τό κυκλοφορούν κεφάλαιον τής ’Εθνικής Τραπέζης 
διετέθη κυρίως εις έξαγοράν λαχειοφόρων ομολογιών τής 
ιδίας ’Εθνικής Τραπέζης δραχ. 1 0, 567, 269, εις προεξο
φλήσεις οραχ. 4, 585, 194, εϊς διάφορα άλλα δάνεια δραχ. 
9, 185, 965.

Ιό εις μεταλλικόν δάνειον πρός τήν Κυβέρνησιν ηυξησε 
κατά οραχ. 2,598, 648, τό δέ εις τραπεζικά γραμμάτια ή
λαττώθη έντός τού 1882 κατά δραχ. 7, 285, 457, όμού δέ 
λαμβανομενων και τών δύο τούτων μερίδων, τό πρός τήν 
Εθνικήν Ιράπεζαν χρέος τής Κυβερνήσεως ήλαττώθη κατά 

δραχ. 4, 686, 799- άλλ’ είς τήν μείωσιν ταύτην έχρησί- 
μευσαν τά λείψανα τοΰ δανείου τών 120 έκατομμυρίων. 
’Ενώ δέ τό πρός τήν Εθνικήν Τράπεζαν χρέος τής Κυβρνή- 
σεως ήλαττώθη ώς είοηται, κατά δραχ. 4, 686, 799, τό πο
σόν τών έν κυκλοφορία τραπεζικών γραμματίων όχι μόνον δεν 
περιωρίσθη κατά τό ποσόν τούτο, άλλ’ ηυξησε κατά οραχ. 
7, 681, 940. Διά τοΰ ποσού τούτου καί διά τού έπιστρα- 
φέντος αύτή ύπό τής Κυβερνήσεως, άτινα συμποσούνται 
είς δραχμάς 12, 368, 739, ή Εθνική Τράπεζα ήγόρασε λα- 
χειοφόρους ομολογίας της έκ δραχ. 10, 567, 269, ήτοι έ- 
Οηκεν είς κυκλοφορίαν χρεώγραφα αύτής, όποια είναι καί τά 
τραπεζικά γραμμάτια, δι’ ά ούοένα πληρονει τοκον καί άπέ- 
συρε τοιαύτα τοκοφόρα. Ή έκ τής μετατροπής μόνον ταό- 
της ώφέλεια τής Εθνικής Τραπέζης πρός 5 τοΐς °/ο κατ έλα- 
χιστον όρον ύπολογιζομένη, ανέρχεται έτησίως έπί 12 περί
που έκατομμυρίων είς οραχ. 600,000. 1ά κατά τό 1882 
κέρδη τής Εθνικής Τραπέζης άνήλθον έν γένει είς δραχ. 
11, 078, 997, τά δέ τοΰ 1881 εΐχον φθάσει είς δραχ. 9, 
179,431· μετά τήν άφαίρεσιν όμως τών συμπεπιλαμβανομέ- 
νων είς τά κέρδη τόκων, ούς ή Τράπεζα πληρώνει διά τάς 
εντόκους παρ’ αύτή καταθέσεις, τά ύπολειπόμενα κέρδη τοΰ 
μέν 1882 ανέρχεται είς δραχ. 7, 186, 039, τοΰ δέ 1881 είς 
δραχ. 6,140, 268·ώστεκατά τό 1882 τά κέρδη τής ’Εθνικής 
Τραπέζης ηύξησαν κατά οραχ. 1,045, 771. Έκ τοΰ ποσού 
δέ τούτου διενεμήθησαν τοΐς μετόχοις πρός αυξησίν -τοΰ με
ρίσματος, άναβιβασθέντος άπό δραχ. 255 διά τάς δυο έξα- 
μηνίας τοΰ 1881 είς δραχ. 300 διά τάς δύο εξαμηνίας τοΰ 
1882, οραχ. 810, 000. —Έπί τοΰ ποσού τών κερδών τοΰ 
1882 έκ δραχ. 7 186,039, τά διανεμηθέντα τοΐς μετόχοις 
ώς καθαρόν μέρισμα έκ δραχ. 5, 400, 000, άναλογοΰσι πρός 
75,42 τοΐς °/θ. Έπί δέ τοΰ ποσού τών κερδών τοΰ 1881 έκ 
δραχ. 6,140, 268, τά διανεμηθέντα τοΐς μετόχοις, ώς καθα
ρόν μέρισμα έκ δραχ. 3,590,000, άναλογοΰσι πρός 74, 75
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το?ς %· Κατά τό 1882 άπεσβέσθησαν επισφαλείς απαιτήσεις 
έζ δραχμών 486,911, ζατά δέ τό 1881 έζ δραχ. 257,844. 
Είς τόν έπόμενον πίνακα σημειουνται αί άπό τοϋ 1874— 
1882 άποσβέσεις ζαί τά άπέναντι αύτών είσπραχθέντα ζατά
τά αύτά έτη.

Αποσβέσεις Εισπράξεις
1874 ΔΡαΖ· 137,281 Δραχ. 46,970
1875 Β 69,265 » 5,449
1876 j 98,175 » 6,418
1877 > 166,125 » 10,003
1878 » 309,375 » 17,638
1879 > 216,952 » 10,461
1880 > 133,073 Β 7,317
1881 » 257,843 » 1,388
1882 » 486,912 » 28.304

Τό όλον » 1,875,001 » 133,948

ώστε τά άπέναντι τών αποσβέσεων είσπραχθέντα άναλογοΰ·
σι πρός 7,14 τοϊς %.

Ή αύξησις της γενικής κυκλοφορ/ας τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης, μεταξύ τής 31 Δεκεμβρίου 1874 καί τής 31 Δεκεμβρίου 
1882, άνέρχεται εις δραχ. 1 27,374,556, άναβιβασθεϊσα άπό 
δραχ. 99,748,864 κατά τό 1 874 είς δραχ. 225,569,495 
κατά τό 1 882. Άλλ’ ή αύξησις αύτη ζαίτοι προερχόμενη έκ 
τών φυσικών πόρων τής ’Εθνικής Τραπέζης, ήτοι τής αΰξή- 
σεως τών έν κυκλοφορία τραπεζικών γραμματίων καί τών 
παρά τή τραπέζη καταθέσεων,είναι ούχ ήττον τεχνητή. Διό
τι ή μέν αύξησις τών έν κυκλοφορία τραπεζικών γραμμα
τίων κυρίαν αιτίαν έχει τήν αναγκαστικήν κυκλοφορίαν, 
ητις έπεβλήθη κατά τον ’Ιούνιον τοϋ 1877 συνεπεία τών 
δανείων πρός τήν Κυβέρνησιν, ή δέ αύξησις τών έντοκων κα
ταθέσεων έχει αιτίαν τό έξ 60 εκατομμυρίων λαχειοφόρον 
δάνειον τής Τραπέζης, έκδοθέν μέν κατά τό 1 880, άλλά κα- 

ταβαλλόμενον εις δόσεις, ώνή τελευταία λήγει τή'5 Δβρίου 
1884. Ή κυκλοφορία τών τραπεζικών γραμματίων κατά 
τήν 31 Δβρίου 1876, ήτοι πρό τής άναγκαστικής κυκλο
φορίας, έφθανεν εις δραχ. 36,034,217, κατά δέ τήν 31 
Δβρίου 1882 άνήλθεν εις δραχ. 102,824,056, ώστε ηύξησε 
κατά δραχ. 66,789,839, ύπερβασα ολόκληρον τό ποσόν 
τοΰ πρός τήν Κυβέρνησιν δανείου έζ δραχμών 66,071,1 52 
κατά δραχ. 718,687. Χάρις δέ εις τήν περί συνομολογή- 
σεως τών δανείων τούτων σύμβασιν τοΰ 1880, ή Τράπεζα 
εδικαιούτο νά θέση εις κυκλοφορίαν κατά τήν 31 Δβρίου 
1882 γραμμάτια έκ δραχμών 134,862,229, ήτοι νά ύπερ- 
βή τό πρός τήν Κυβέρνησιν χορηγηθέν δάνειον κατά 
δραχ. 32,756,860 πλέον τό έν κυκλοφορία ποσόν κατά 
τήν 31 Δεκεμβρίου 1876, ήτοι όμοΰ ζατά δραχ. 68,791, 
077.

Απέναντι τοϋ λαχειοφόρου δανείου τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης κατεβλήθησαν μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 1882 δραχμαί 
46,931,064· ώστε έκ τούτων καί έκ τής κυκλοφορίας τών 
τραπεζικών γραμματίων έπήλθεν αύξησις τής γενικής κυ
κλοφορίας τής ’Εθνικής Τραπέζης κατά δραχ. 11 3,720,903, 
ποσόν, όπερ προσεγγίζει είς τήν ολικήν τής γενικής κυκλο
φορίας τής Έθνικής Τραπέζης αύξησιν, άνελθοΰσαν εις 
δραχ. 127,374,556.

Ή γενική κυκλοφορία τής Έθνικής Τραπέζης άπό τοΰ 
έτους 1874 μέχρι τοϋ έτους 1882 παριστα τά έξής είς πα- 
λαιάς δραχμάς πορίσματα^ Τώ 1874 δραχ. 99,748,864, 
τώ 1875 δρ. 96, 753, 141 (μείωσίς 2,995,723), τώ 1876 
δρ. 98,194,939 (αύξησις 1,441,798), τώ 1877 δρ. 110, 
265,238 (αύξησις 12,070,299), τώ 1878 δρ. 130,411,169 
(αύξησις 20,145,931), τώ 1879 δρ. 129,564,789 (μείωσις 
846,380), τώ 1880 δο. 1 56,841,209 (αύξησις 27,276,420), 
τώ 1881 δρ. 203,430,276 (αύξησις 46,589,067, τώ 1882 
δρ. 225,569,495 (αύξησις 22,139,219). — Τό όλον τών 
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ενιαυσίων αυξήσεων άναβαίνει είς δρ. 129,662,734, καί τό 
όλον τών ένιαυσίων μειώσεων άναβαίνει είς δρ. 3,842, 103*  
ήτοι πλεονάζουσιν αί αύξήσεις κατά δρ. 125,820,631.

Ή κυκλοφορία τών τραπεζικών γραμματίων κατά τήν 
περίοδον 1874—1882 έχει εις π. δρ. ώς έξής: Τω 1874 δρ. 
39,729,116, τώ 187ο δρ. 36, 152,121 (μείωσις 3,576, 
995), τώ 1876 δρ. 36,034,218 (μείωσις 117,903), τώ 
1877 δρ. 43.663,815, (αύξησις 7,629 597), τώ 1878 δρ. 
60,506,220 (αύξησις 16,842,405), τώ 1879 δρ. 51,510, 
878 (έλάτωσις 8,995,342), τώ 1880 δρ. 65,289.800 (αύ
ξησή 1 3,778,922), τώ 1 881 δρ. 95,142,116 (αύξησις 29, 
852,316), τώ 1882 δρ. 102, 824,056 (αύξησις 7,681,940. 
— Τό όλον τών ένιαυσίων αύξήσεωνάναβαίνει εις δρ. 75,785, 
180, καί τό ολον τών ένιαυσίων μειώσεων είς δρ. 12,690, 
240, ήτοι πλεονάζουσιν αί αύξήσεις κατά δρ. 63,094,940.

Αί κατα τήν περίοδον τών έτών 1874—1875 έντοκος 
και άτοκοι καταθέσεις καί παρακαταθήκαι παριστώσιν είς 
π. δρ. τά έξής φαινόμενα: Τώ 1874 δο. 26,1 86,285, τώ 
1875 δρ. 26,705,193 (αύξησις 518,908), τώ 1876 δρ. 
28,065,069 (αύξησις 1, 359, 876), τώ 1877, δρ. 32,371, 
794 (αύξησις 4, 306 725), τώ 1878 δρ. 36,022,647 (αύξη
σή 3, 650,853), τώ 1879 δρ. 44, 299,376 (αύξησις 8,276, 
729), τω 1880 δρ. 57,824,935, (αύξησις 1 3,525,669), τώ 
1881 δρ· 73,545,152 (αύξησις 15,720,217), τώ 1882 
88,042,366 (αύξησις 14,497,214.— Τό όλον τών ένιαυ
σίων αύξήσεων άνέβη είς δρ. 61,856,08 1.

Συνδυαζόμενοι οί έν ταΐς τρισί προηγουμέναις παραγρά- 
φοις αύξήσεως καί μειώσεως άριθμοί τής γενικής κυκλο
φορίας τής ’Εθνικής Τραπέζης πρός τούς τής κυκλοφορίας 
τών τραπεζικών γραμματίων καί τούς τής κινήσεως τών έν
τοκων καί άτοκων καταθέσεων καί τών παρακαταθηκών 
παριστώσι έν τή περιόδω τών έτών 1875—1882 τάέξής φαι
νόμενα- τώ 1875 μείωσις κυκλοφορίας τραπεζικών γραμμα-

τίων, 3,576,992 αύξησις 518,908 καταθέσεων καί παρακα
ταθηκών μείωσις γενικής κυκλοφορίας 2,995,723· τώ 1 876 
μείωσις τραπεζογραμματίων 117,903, αύξησις καταθ. παρα- 
κατ. 1,359,876, αύξησις γεν. κυκλοφορίας 1,441,798· τώ 
1877 αύξησις τραπεζογρ. 7,629, 597, αύξησις καταθ. παρα- 
καταθ. 4,306,725, αύξησις γεν. κυκλοφορίας 12,070 299· 
τώ 1878 αύξησις τραπεζογρ. 16,842,405,’αύξησις καταθέ
σεων παρακαταθηκών 3,650,853, αύξησις γεν. κυκλοφορίας 
20,145,931· τώ 1879 μείωσις τραπεζογρ. 8,995,342,αύξη- 
σις καταθέσεων παρακαταθηκώ'γ8,267,729, μείωσις γεν. κυ
κλοφορίας 846,380· τώ 1880 αύξησις τραπεζογρ. 13,778, 
922, αύξησις καταθέσεων παρακαταθηκών 13,525,559, αύ
ξησες γεν. κυκλοφορίας 27,276,420· τω 1881 αύξησις 
τραπεζογρ. 29,852,316, αύξησις καταθ. παρακαταθ. 15,
720,217, αύξησις γεν. κυκλοφορίας 46,589,067· τώ 1882 
αύξησις τραπεζογραμ 7,681,940, αύξησις καταθέσεων πα- 
ρακαταθ. 14,497,214, αύξησες γεν. κυκκλοφορίας 22,139, 
219. Ή ολική κατά τήν περίοδον τών έτών 1875—1882 
αύξησις τής μέν κυκλοφορίας τών τραπεζικών γραμματίων 
άνέρχεται είς δρ. 63,094,940, τών δέ καταθέσεων καί πα
ρακαταθηκών είς δρ.61,856,081, ήτοι όμοΰ είς δρ. 124,951, 
021, τής δέ γενικής κυκλοφορίας είς δρ. 125,820,631. Ώ
στε ή έκ τών άλλων μερίδων διαφορά περιορίζεται είς όρ. 
969,610. ’ Σ. Γ. ΦΛΩΡΟΣ.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝ ΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙ-

Ή εισαγωγή τών στρατιωτικών άσκήσεων, έν τοϊς ίδρύ- 
μασι τής δημοσίας έκπαιδεύσεως, άποτελεϊ θέμα περισπού
δαστου έπί τοΰ οποίου ό νόμος ΑΡΙΘ' τής 31 Μαρτίου 1883 
έκανόνιΐε τά έξής, όσον άφορα τά γυμνάσια καί τά έλληνι- 
κά σχολεϊα.
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Etc τά γυμνάσια τοΰ Κράτους, τά τε δημόσια χαί τά ιδι
οσυντήρητα, είσάγονται ώς ταχτικόν ύποχρεωτικόν μάθημα 
αί στρατιωτικά! άσκήσεις. Ή Κυβέρνησις δύναται διά Β· 
διατάγματος νά είσαγάγη τό μάθημα τούτο, έφ' όσον είναι 
έφικτόν, καί εις τήν τρίτην τάξιν τών Ελληνικών σχολείων.

Ό μερικός βαθμός τοΰ μαθήματος τούτου, άποτελούμε- 
νος έκ του άθροίσματος δύο ειδικών αριθμών, ών ό μέν 
άναφέρεται είς τήν έν ταΐς στρατιωτιχαΐς άσκήσεσι δεξιό
τητα καϊ έπίδοσιν, ό δέ είς τήν κατά τάς ασκήσεις πειθαρ
χικήν διαγωγήν, προστίθεται είς τό διαιρετέον άθροισμα τών 
μερικών βαθμών έν άπασι τοΐς μαθήμασιν. Είς δέ τούς 
διαιρέτας προστίθεται ώς διαιρέτης διά τό μάθημα τών 
στρατιωτικών ασκήσεων ό άριθμός 2.

Άπαλλάσσονται, τή αιτήσει των, τής ύποχρεώσεως τοΰ 
μετέχειν στρατιωτικών ασκήσεων μόνον ooot τών μαθητών 
θεωρηθώσιν ανίκανοι δι’ άποφάσεως συμβουλίου, συγκρο- 
τουμένου έξ ενός άνωτέρου αξιωματικού τής φρουράς, ένός 
στρατιωτικού ίατροΰ και τοΰ αρμοδίου γυμνασιάρχου τοΰ 
δημοσίου'γυμνασίου, ή τοΰ είς δ ύπάγεται τό ίδιοσυντήρητον.

Αίήμέραι καί ώραι τών στρατιωτικών ασκήσεων, ώς και 
αί πλατεΐαι έν αϊς θέλουσιν άσκεΐσθαι οί μαθηταί, κανονι- 
σθήσονται διά Β. διατάγματος, έπί τή προτάσει τών ύπουρ- 
γών τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως καί τών Στρατιωτικών.

Οί μαθηταί θέλουσι φέρει κατά τάς ασκήσεις ομοιόμορφον 
χιτώνων έκ λινοΰ ύφάσματος καί πιλίσκον. Είς τούς άπο- 
δεδειγμένως απόρους μαθητάς, τούς φέροντας περί τής α
πορίας αύτών προσήκουσαν πιστοποίησιν τοΰ οικείου δη
μάρχου, θέλει χορηγεϊσθαι ή κεχανονισμένη στολή έτοιμη, 
δαπάναις τοΰ δημοσίου

Αί άπουσίαι τών μαθητών κατά τάς ασκήσεις σημείοΰν- 
ται ύπό τοΰ προγυμνάζοντος άνθυπασπιστοΰ έν ίδίω κατα- 
λόγω προσκλήσεως, είς δέ τούς μή προσερχομένους τα- 
κτικώς είς τάς ασκήσεις μαθητάς, τούς δεικνύοντας άσύγ- 

γνωστόν περί αΰτάς αδιαφορίαν καί τούς οπωσδήποτε περι- 
πίπτοντας είς άντιπειθαρχικά παραπτώματα κατά τήν ώραν 
τών άσκήσεων, έπιβάλλονται αί κεκανονισμέναι γυμνασιακοί 
ποιναί υπό τοΰ γυμνασιάρχου έπί τή προτάσει τοΰ προγυ
μνάζοντος άνθυπασπιστοΰ.

Είς έκαστον γυμνάσιον, έφ’ όσον δέ είναι έφικτόν, καί είς 
έκαστον έλληνικόν σχολεΐον, διορίζεται είς άνθυπασπιστής 
τοΰ πεζικού ώς προγυμναστής, βοηθούμενος ύπό ύπαξιω- 
ματικών κατωτέρων, όριζομένων ύπό τοΰ Υπουργείου τών 
Στρατιωτικών. Είς τούς τελευταίους τούτους παρέχεται υπό 
τοΰ Υπουργείου τών ’Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας 
Έκπαιδεύσεως αμοιβή, οριζόμενη καθ’ έκαστον έτος έν τώ 
προΰπολογισμώ.

Αί κατά τόπους άνώτεραι στρατιωτικαί άρχα/, όφείλουσι 
νά έπιβλέπωσι τήν κανονικήν πρόοδον τών άσκήσεων. Είς 
τούς μαθητάς ούδείς άπονέμεται διακριτικός βαθμός. Διά 
Β. διατάγματος κανονισθήσονται τά περί τών όπλων, ών 
γενήσεται χρήσις κατά τάς ασκήσεις, καί αί άναγκαιαι λε- 
πτομέρειαι πρός έκτέλεσιν τοΰ παρόντος νόμου.

Διά δέ τοΰ διατάγματος τήςΑ4 ’Απριλίου 1883 έξετάθη 
τό μέτρον τών στρατιωτικών άσκήσεων καί είς τά Διδασκα
λεία τοΰ Κράτους. Κατά τό διάταγμα τοΰτο αί στρατιωτικαί 
άσκήσεις είσάγονται είς τά διδασκαλεία τοΰ Κράτους ώς μά
θημα ύποχρεωτικόν, έπιδρών έπί τοΰ γενικού βαθμοΰ κατά 
τούς προβιβασμούς. Κατά δέ τήν έξαγωγήν τοΰ γενικοΰ 
βαθμοΰ ό μερικός βαθμός,ου ήξιώθη ό μαθητής έν ταΐςστρα- 
τιωτικας άσκήσεσι, πολλαπλασιάζεται έπί τόν αριθμόν 2.

Τοΰ περί διδασκαλείων Χθ’νόμου άπαιτοΰντος σώμα αρ
τιμελές παρά τών εις τό οιδασχαλεϊον νεωστί κατατασσομέ- 
νων, ούδείς δύναται νά έξαιρεθή τών στρατιωτικών άσκή
σεων πλήν άν, ών έκ τών παλαιών δημοδιδασκάλων, προσα- 
γάγη άπόδειξιν δύο ιατρών, ένόρκως ένώπιον τοΰ είρηνοδί-
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που μαρτυρούντων, δτι έχει οργανικήν τινα πάθησιν, παρα- 
χωλύουσαν αύτόν άπό τών στρατιωτικών ασκήσεων.

Αί απουσία: άπό τών στρατιωτικών άσκήσεων καταλογί- 
ζονται κατά τήν ώραν τής προσκλήσεως καί έπιδρώσιν έπί 
τοΰ δικαιώματος τής εις έξέτασιν προσελεύσεως.

Οί μαΟηταί φέρουσι κατά τήν ώραν τών άσκήσεων πιλι- 
σχον κυανοΰν καί χιτώνιον κυανοΰν, άτινα χορηγούνται ύπό 
τοϋ ‘Υπουργείου έτοιμα είς αύτούς. Ταϋτα παραδίδονται 
τοϊς μαθηταϊς κατά τήν έναρξιν τοΰ σχολικού έτους έπί ά- 
ποδείξει καί φέρουσι έκαστον ίδιον άριθμόν,άνταποκρινόμενον 
πρός τόν τών μαθητών, άναγεγραμμένων έν ίδίω μητρώω, 
τηρουμένω ύπό τοΰ γυμνάζοντος άξιωματικοΰ. Μετά δέ τήν 
ώραν τών άσκήσεων οί μαΟηταί, έπιστρέφοντες έν σώματι 
εις τό διδασκαλείο·/, καταΟέτουσιν αύτά έν τή οικία θέσει. 
Ταύτά δέ ίσχύουσι καί περί τοΰ όπλου καί τής σκευής έκά
στου μαθητοΰ, ών ό καθαρισμός έπβάλλεται εις έκαστον.

Ούδείς μαθητής δύναται νά λάβη ένδεικτικόν ή άπολυτή- 
ριον, άν μή έγχειρίση εις τόν διευθυντήν τοΰ διδασκαλείου 
άπόδειξιν, ύπογεγραμμένην παρά τοΰ γυμνάζοντος άξιωμα- 
τικοΰ, βεβαιοΰσαν, ότι παρέδωκε τό χορηγΟέν αύτώ δπλον, 
τήν σκευήν, τό πιλίσκιον καί τό χιτώνιον.

Οί μαΟηταί τής πρώτης τάξεως διδάσκονται τάς Ασκή
σεις, τάς περιλαμβανομένας έν τω δευτέρω τμήματι τών ά
σκήσεων τοΰ στρατιώτου τοΰ πεζικοΰ, κατά τό/ κανονισμόν 
τής 9 Απριλίου 1876, οί δέ τής δευτέρας τάξεως τάς τοΰ 
τρίτου τμήματος τών αυτών άσκήσεων, καί οί τής τρίτης 
τάξεως τάς τού τετάρτου τμήματος.

Ή άνωτέρω στρατιωτική άρχή τής έδρας τοΰ διδασκα
λείου οφείλει νά έπιβλέπη τήν πρόοδον τών άσκήσεων, έπι- 
τηροΰσα τήν παρά τοΰ γυμνάζοντος άξιωματικοΰ επιμελή 
καί άκριβή εφαρμογήν τών κεκανονισμένων.

Κατά τά ούο πρώτα έτη τής έφαρμογής τοΰ προκειμένου 
διατάγματος, έπιτρέπεται ή έκγύμνασις πασών τών τάξεων 

τού διδασκαλείου όμοΰ, δπως έκγυμνασθώσι καί οί ήδη είς 
τάς άνωτέρας τάξεις κατατεταγμένοι μαΟηταί. Γ. Δ.

ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΑΣ-

Ή άσφάλεια τής διά τών σιδηροδρόμων συγκοινωνίας 
διατελεΐ ύπό ειδικούς όρους καί επιβάλλει τήν άνάγκην ιδιαι
τέρας νομοθετικής προνοίας. Οί κίνδυνοι τοΰ έγκλήματος 
λαμβάνουσιν άλλον χαρακτήρα ύπό είδος συγκοινωνίας, τό 
όποιον αύτό καθ' έαυτό είναι κίνδυνος τρέχων. Τοιουτοτρό
πως παρατηρούμε·/ ότι απανταχού έλήφθησαν κατά τό μάλ
λον ή ήττον μέτρα δραστήρια είς άποσόβησιν καί τιμωρίαν 
τών έγχλημάτων, άτινα άπειλοΰσι τήν σιδηροδρομίαν. Πρό
κειται περί τής σημαντικωτέρας βάσεως τοΰ νεωτέρου πο- 
?.ιτισμοϋ, καί έπομένως πάν δ,τι άφορα είς τήν διατάραξίν 
της άνάγεται είς κρισιμωτάτην τής πολιτείας λειτουργίαν. 
’Ιδού πώς τό θέμα τοϋτο έκανονίσθη παρ’ ήμϊν διά τού νόμου 
ΑΡΚΒ' τής 12 ’Απριλίου 1883 :

"Οστις έπίτηδες βλάπτει ή μετακινεί σιδηράν οδόν, ή θέ
τει έπ’ αύτής λίθους ή άλλα πράγματα, δυνάμενα νά έμ,το- 
δίσωσι τήν έλευθέραν κίνησιν ή κυκλοφορίαν αμαξοστοιχιών 
ή άμαξών, ή ένεργεϊ όίανδήποτε άλλην πράξιν, δυναμένην 
νά φέρη τήν παρακώλυσιν τής έλευθέρας κινήσεως, τήν σύγ- 
κρουσιν ή έκτροχισμόν αύτών, τιμωρείται μέ ειρκτήν.

*Αν έκ τής τοιαύτης πράξεως έπήλθε σύγκρουσις ή έκ- 
τροχίασις άμαξών, άνευ βλάβης είς Ανθρώπους, έπιβάλλεται 
ή ποινή τών πρόσκαιρων δεσμών άν έπήλθε τραυματισμός 
άνθρώπου, έπιβάλλεται ή ποινή τών ισοβίων δεσμών· άν δ’ 
έπήλθε θάνατος άνθρώπου έπιβάλλεται ή ποινή τοΰ θανάτου.

'Οστις έξ άμελείας, άπροσεξίας, άπερισκεψίας, ή άνεπι- 
τηδειότητος, ή ένεκεν όλιγωρίας περί τήν άκριβή τήρησιν 
τών νόμων ή τών κανονισμών τών διεπόντων τά τών σιδη-
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ροδρόμων, γίνεται παραίτιος, έπί της σιδηράς όδοΰ ή έν τοΐς 
σταΟμοΐς, ένός τών έν τή ήγουμένη παραγράφω μνημονευό
μενων αποτελεσμάτων, τιμωρείται μέ φυλάζισιν μέχρι δύο 
έτών, έάν έ πήλΟε σύγζρουσις ή έζτροχίασις αμαξών άνευ 
βλάβης εις ανθρώπους· μέ φυλάχισίν τούλάχιστον έξ μηνών, 
άν έπηλΟε τραυματισμός ανθρώπου· ζαί μέ φυλάζισιν δύο 
τούλάχιστον έτών, έάν έπηλΟε θάνατος άνθρώπου.

Όστις έΟηχε πυρ εις αμαξοστοιχίαν ή άμαξαν σιδηροδρό
μου φέρουσαν έπιβάτας, ή εϊς άμαξαν μή φέρουσαν μέν έπι- 
βάτας άλλ' άποτελουσαν μέρος τοιαύτης άμαξοστοιχ_ίας, 
τιμωρείται ά) μέ δεσμά διά βίου, έάν δέν έξερράγη τό πυρ, 
β') μέ θάνατον, άν έξερράγη τό πυρ. "Οστις έΟηζε πΰρ εϊς 
αμαξοστοιχίαν έμπορευμάτων τιμωρείται, ά) άν δέν έξερρά
γη τό πΰρ, μέ δεσμά πρόσκαιρα, β') άν έξερράγη, μέ ισόβια 
δεσμά, γ') άν έπηλΟε θάνατος άνθρώπου, μέ θάνατον. Όστις 
έΟηζε πΰρ είς αμαξοστοιχίαν ή άμαξαν σιδηροδρόμου, μή 
φερούσας έπιβάτας ή έμπορεύματα, ή εις άμαξαν μή άποτε- 
λοΰσαν μέρος άμαξοστοιχίας, φερούσης έπιβάτας ή έμπο
ρεύματα, τιμωρείται ά) μέ φυλάζισιν άν τό πΰρ δέν έξερ
ράγη, ειρκτήν άν τό πΰρ έξερράγη. Όστις μεταδίδει τό 
πΰρ εϊς αμαξοστοιχίαν ή άμαξαν σιδηροδρόμου, πυρπολών 
έπίτηδες άντιχείμενα, τεθειμένα ούτως, ώστε νά μετα- 
δώσωσιν εις έζείνας τό πΰρ, τιμωρείται μέ τάς αύτάς ποι- 
νάς ώς νά έΟηζεν άπ’ ευθείας τό πΰρ. Ό ένοχος έμπρησμοΰ 
έξ άμελείας, άν έζ τοΰ έμπρησμοΰ έπηλΟε θάνατος άνθρώ- 
που, τιμωρείται μέ φυλάζισιν τούλάχιστον δύο έτών· άν 
έπηλΟε τραυματισμός άνθρώπου, τιμωρείται μέ φυλάζισιν 
τούλάχιστον έξ μηνών· άν δέ έπήλθον μόνον βλάβαΐ είς άμα
ξας ή άλλα πράγματα, μέ φυλάζισιν τό πολύ μέχρι δύο έτών.

Είς τάς άνωτέρω περιστάσεις έπεξετάΟησαν οί ορισμοί 
τών έπομένων άρθρων τοΰ ποινιζοΰ νόμου.

(413) Έζρηξις πυρός ύπάρχει οσάκις τό πΰρ μεταδο- 
Οή είς άλλα πράγματα, έκτος τών έμπρηστιζών ύλών.
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(414) Ή ύποτροπή ή συρροή επισύρει είς τους εμπρη
σμούς τό άμέσως βαρύτερον είδος τής ποινής τότε μόνον, 
όταν έπρόκειτο νά καταδιζασΟή είς τόν ύπότροπον ποινή 
τοΰ αύτοϋ είδους μέ τήν οποίαν ούτος ύπέφερε πρότερον, 
2) όταν έζ τών συρρεόντων έμπρησμών τούλάχιστον οί 
τρεις άξιοποινότεροι ήΟελον τιμωρεΐσΟαι μέ ποινήν τοΰ αύ
τού είδους.— Ή τοιαύτη μετάβασις άπό τήν άμέσως 6α- 
ρυτέραν ποινήν δέν συμβαίνει ποτέ ώς πρός τήν ποινήν 
τοΰ θανάτου, έάν ή πράξις καθ’ έαυτήν δέν έπισύρη τήν τοι- 
αύτην ποινήν.

(415) "Οστις, βαλών πΰρ, έμποδίση τήν έκρηξιν αύτοϋ 
άπαλλάττεται τής ποινής· όστις δέ σβύση άμέσως ό ίδιος 
τό μόλις έκραγέν πΰρ, εϊς τρόπον ώστε δέν προσέζυψε ζαμ- 
μία άλλη ζημία παρά τήν συμβάσαν έζ μόνης τής έκρή- 
ξεως αύτού, τιμωρείται μέ φυλάζυσιν ένός μέχρις έξ μηνών, 
ζαί υποβάλλεται είς ιδιαιτέραν άστυνομικήν έπιτήρησιν.

(416) Έάν τό πΰρ μετά τήν έκρηξιν καί άφοΰ έφερε 
ζημίαν τινά, άλλά πρό τής περαιτέρω διαδόσεώς του σβεσΟή 
παρ' αύτού τοΰ έμπρηστοΰ, η διά τής αυθορμήτου προσπά
θειας του, ζαταγινώσζεται τότε ή ποινή τών πρόσκαιρων 
δεσμών άντί τού θανάτου, πλήν τής είς τό άρθρον 409 άριΟ. 
1 ώρισμένης περιπτώσεως, ή ειρκτή άντί τών διά βίο» 
δεσμών, ή φυλάζισις άντί τών πρόσκαιρων δεσμών, ζαί ή 
μέχρι ένός έτους φυλάζισις άντί τής ειρκτής· οσάκις 
δέ, άνευ έλαφρυντιζής περιστάσεως, ήθελεν άπαιτεΐσΟαι 
ή ποινή τής φυλακίσεως, πρέπει αύτη νά έλαττοΰ- 
ται άναλόγως ζαί νά μήν ύπερβαίνη ποτέ τούς τρεις 
μήνας.

(418) Εξαιρείται πάσης ποινής ό έξ άμελείας γενόμε- 
νος αίτιος τοΰ έμπρησμοΰ, έάν τόν ζαταπαύση ό ίδιος, ή 
διά τής ταχείας πρός τήν ’ \ρχήν αγγελίας του δώση α
φορμήν εις κατάπαυσιν ή άναζοπήν τής διαδόσεώς τοΟπυρός.

ΕΤΟΣ 11—ΦΤΛ. <25—ΜΑΙΟΣ <885. 8
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Έν γένει ή ίδιότης τοΰ ύπαλλήλου τοΰ σιδηροδρόμου ά- 
πο τελεί ιδιαιτέραν έπιβαρυντικήν περίπτωσιν καθ’ άλας τάς 
περιπτώσεις τοΰ προκειμένου νόμου.—Τιμωρείται μέ φυλά- 
ζισιν Ιξ μηνών μέχρι δύο έτών πδς μηχανικός ή οδηγός 
άτμαμάξης, όστις ήθελεν έγζαταλείύει τήν θέσιν του ζατά 
τήν πορείαν τής αμαξοστοιχίας.

ΙΙάσα παράβασις τών Β. διαταγμάτων ή τών διοικητικών 
κανονισμών, τών ζεζυρωμένων διά πράξεως τού υπουργού 
τών εσωτερικών, άφορώντων δέ εις τήν αστυνομίαν, τήν ά- 
σφάλειαν, τήν έν γένει διοίζησιν καί τήν χρήσιν τών σιδη
ροδρόμων, μή προβλεπομένη ύπό τής άνωτέρω τρίτης πα
ραγράφου, τιμωρείται μέ χρηματικήν ποινήν δραχμών 25— 
1000, έν ύποτροπή δέ έντός τοΰ αύτοΰ έτους, τό πλημμε
λειοδικείο·/ δύναται έζτός τής χρηματικής ποινής νά έπι- 
βάλη καί φυλάκισιν μέχρις ενός μηνός.

Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟ*  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ*  ΚΑΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

II ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΚΑΙ ΛΙ ΚΑΤΗΓΟΡ1Α1 ΤΟΥ ΠΡΟ

ΣΩΠΙΚΟΥ ΛΥΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ.

Οϋδεμία έννοια έν τή καθ'όλου επιστήμη τόσον πολυτρό- 
πως ήμφισβητήθη, ούτε τόσον διατόρως ένοήθη, ούδ’ είναι 
τόσον ατελής, όσον ή έννοια τής πολιτείας.

Δέν είναι ο’ έργου τής περί διοικήσεως διδασκαλίας ν’ ά- 
σχοληθή είς τήν θεωρητικήν ταύτην έννοιαν καί τήν ιστορίαν 
αυτής, δύναται μόνον κατά, τήν ειδικήν αύτής πρόθεσιν τάς 
έρεύνας έχείνας νά εγκατάλειψη εις έαυτάς. Δύναται νά εί- 
πη, ότι ή έννοια, ήν τό καθ’ έαυτήν έκζητεΐ, δέν Οά ανάπτυ
ξη ουδέ θά περιλάβη τήν ήθιζήν, λογικήν, ή μεταφυσικήν, 
άλλά τήν διοίζησιν. Έάν δυνηθή νά έπιτύχη τούτο, ή έν
νοια έχει όρθώς, άλλως όχι. Δύναται επίσης άπολύτως νά 
ίσχυρισθή, ότι οίαδήποτε άλλη θεωρία, μή δυναμένη νά τύ

χη τούτου, ενδεχόμενον νά έχη άξίαν ώς πρός τήν φιλοσο
φίαν και τήν διαλεκτικήν, ούδέποτε όμως ώς πρός τόν άλη- 
θή πολιτικόν βίον. Ή περί διοικήσεως διδασκαλία Οά δυνηθή 
τέλος νά δηλώση, ότι μέχρι τοΰδε ουδεμία τής πολιτείας έν
νοια έλυσε τό σπουδαίου τοΰτο πρόβλημα· διότι μέχρις ά- 
ναπτύξεως τής διοικήσεως ούοεμία είσέτι πολιτική διδασκα
λία φιλοσοφικώς προέβη· οΰχ ήττον οφείλει ν’ άπαιτή νά 
ζατορθωθή τοΰτο· καθ’ όσου τό γερμανικόν πνεύμα τοιαύτην 
έχει ιδιότητα, ώστε καθ' ημάς ή σημασία έκαστου μέρους 
φύεται έκ τής καταληπτής αύτοΰ άλληλουχίας· ή τελευταία 
καί ύψίστη έννοια έξευγενίξει παρ’ ήμϊν τά έπακόλουθά 
της. “Ωστε ούχί μόνου τό πράγμα, άλλά καί ή φύσις τοΰ 
πνεύματος ημών άπαιτεΐ έννοιαν τής πολιτείας περιλαμβά- 
νουσαν καί τήν διοίζησιν.

Ύπό τήν έννοιαν ταύτην λέγομεν, ότι ού μόνον τήν άφη- 
ρημένην καί λογικήν, άλλά τήν ζώσαν καί ένεργόν τής πο
λιτείας έννοιαν πρέπει νά θέσωμεν έπί τής κορυφής τής νο
μοθεσίας καί τής διοικήσεως.

Τό χαρακτηριστικόν λοιπόν γνώρισμα τής παραστάσεως 
ταύτης έγκειται έν ένί σημείω· τούτο ο' έστιν ή πρόσληψις 
τής έννοιας τής εκτελεστικής εξουσίας έν τή έννοια καί τώ 
συστήματι τής νομοθεσίας. Αύτη είναι ή άφετηρία διά τήν 
ένεργόν τής πολιτείας έννοιαν, καί τούτου ένεκα είναι άναγ- 
καϊον, ου μόνον απλώς νά τήν προσλάβη τις εις τήν νομοθε
σίαν, άλλά καί νά θέση βάσιν πρός κατάλτψιν τής ζώσης πο
λιτείας τήν οργανικήν αύτής συνοχήν μετά τής νομοθεσίας.

ΊΙ άπαίτησις είναι τόσον φυσική, ώστε φαίνεται σχεδόν 
εΰκολον, βεβαίως άπλοΰν, νά έζπληρωθή· δι’δ καί τό ίπι- 
χείροΰμεν, καθ' όσον είναι άναγχαΐον, ώς αποτελούν τήν 
βάσιν τών επομένων.

Είναι βέβαιον, ότι ό μέν έχει άνάγκην τοΰ δέ· τοΰτο δέν 
έπιδέχεται ένταΰθα άνάπτυξιν· είναι προσέτι βέβαιον, ότι έν- 
τεΰθεν γεννάται ή κοινωνία τών άνθρώπων, πάντες τό γνω· 



116 OIK Ο Ν ΟΜIΚΗ Ε11ΙΘ ΕΩΡΗ ΣΙ Σ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 117

ρίζομεν. Κατά ταϋτα είναι έπίσης βέβαιον, δτι ή κοινωνία 
αύτη κατά τύπον ίσως κα'ι έκτασιν, βεβαίως δμως ούχί κατ’ 
ουσίαν έξαρτάται έκ τοΰ καθ’έκαστον ανθρώπου (ατόμου). 
ΌΟεν έχει αύτη τήν βάσιν τής ύπάρξεώς της ούχί έν τή έξ 
υποκειμένου βουλήσει, άλλ’ είναι δεδομένη μετ’ αύτοΰ τοΰ 
υποκειμένου, έχει τήν φύσιν τοΰ υποκειμένου, ύπάρχει δι’ 
έαυτής. Καλοΰμεν δέ πάν τό έχον έν έαυτώ τήν βάσιν τής 
ύπάρξεώς του, προσωπικότητα. Δι’ δ καί λέγομεν, ότι ή πο
λιτεία έν τή δλως γενικωτάτη αύτής ούσία είναι ή εις αυτο
τελή προσωπικότητα άναγομένη κοινωνία.

Τοϋτο είναι διακριτικόν διότι, έάν τοϋτο είναι πολιτεία, 
πρέπει τόν οργανισμόν αύτής νά κατα-.οήσωμ-.ν διά ταύτης 
τής ουσίας τής προσωπιζότητος. Ό ζαθ έκαστον, ό άνθρω
πος αύτός, είναι ή πηγή τής άναπτύξεως τής ιδέας τής πο
λιτείας. Ουτω ο’ εύρίσζομεν καί τήν πρός τά περαιτέρω βά- 
σιν. Διότι, έάν ή πολιτεία είναι ή προσωπική κοινωνία πάν
των, τότε είναι καί ύπέρτερος τής προσωπικότητος τύπος. 
Ό ύπέρτερος δμως τύπος δέν σημαίνει τήν μείζονα έκτα- 
σιν, άλλ’ είναι ζατά τήν έαυτοΰ έννοιαν ή ύιτερτέρα ά- 
νάπτυξις τοΰ προσωπικού βίου. Τούτο δέ πρέπει ώς έξής 
νά νοηθή, δτι πάντα τά καθ’ έκαστον γνωρίσματα τοΰ 
προσωπικού βίου, τά έν ήμϊν άδηλα, συμμεμιγμένα, ζαί 
συμπεφυρμένα, έν τώ ύπερτέρω τής ύπάρξεώς ήμών τύπω, 
έν τή πολιτεία, καθίστανται ανεξάρτητα. "Ο,τι έν ήμϊν ζεϊ- 
ται ατελές, έν τή πολιτεία είναι αύτοτελές. "Εκαστον γνώ
ρισμα, όπερ έγώ έν έμαυτώ αισθάνομαι, και όπερ έν ώρισμέ- 
νη μόνον αφορμή φαίνεται, έν τή πολιτεία ζατά πάσαν 
στιγμήν γνωρίζεται ώς δργανον αύτοτελές ζαί έν ένεργεία. 
Έν τή πολιτεία πρώτον γίγνεται καθ’ έκαστον δήλον, όπερ 
έν έμοί ώς δλον φαίνεται μή ανεπτυγμένο/. Πράγματι έν 
τή κατοπτεύσει τής πολιτείας βιώ τόν δεύτερον υπέρτερου 
έμοΰ βίον, καί τούτου ένεκα παραδίδομαί αύτώ βουλήσει ζαί 
έργω· διότι είναι ζαί ή ύπερτέρα τούτου μορφή, πρός δν έγώ 

ώς άτομον πράγματι είμαι ανίκανος, πνευματικώς δέ μόνον 
είμί προωρισμένος.

Έάν λοιπόν θέλω νά κατανοήσω τήν πολιτείαν, πρέπει 
έμέ αύτόν νά κατανοήσω. Έφ’ δσον θεωρώ έμαυτόν ώς κατ’ 
έμαυτόν υπάρχοντα, ευρίσκω ούσίαν καί ένέργειαν τής οργα
νικής πολιτείας· ζαί τοϋτο ζατά βάσιν είναι άπλοΰν.

Διότι πρώτον έγώ αύτός είμί τό απέναντι παντός άλλου 
απολύτως ανεξάρτητον τό δέ στοιχείου τοϋτο τής προσω
πικότητος καλοΰμεν έ γ ώ, όπερ δέν είναι έπαζολούθημα, 
άλλ’ ύπάρχει καθ’ εαυτό, είναι τό απολύτως γενικόν έν τώ 
έμώ βίω· έν έμαυτώ ούτε νά τό νοήσω ούτε νά τό ίδω δύνα
μαι, άλλ’ ούτε νά τό αποδείξω ώς ζαθ’ έκαστον γεγονός· καί 
διά τοϋτο δύναμαι, έάν θέλω, νά τό άρνηθώ, ούχί δμως κα1 
ν’ άμφιβάλλω περί αύτοΰ.

Παρά τώ έ γ ώ άρχεται ζαί ή διαδικασία τοΰ έμοΰ βίου, 
έμφαινομένη κατ’ άρχάς ώς ή πράξις, δΓ ής τό έμόν έγώ 
καθιστώ ώς περιεχόμενο'/ εκείνου, όπερ έμοί φαίνεται· τήν 
διαδικασίαν ταύτην ονομάζω βο ύ 7, η σ ι ν. Είναι δέ λίαν 
μακρά έρευνα τό άναπτύξαι φαινομενολογικώς τήν βούλη- 
σιν.

Έν τή μακρά ταύτη έρεύνει δύναται τις νά πλανηθή ή 
ζαί νάέχη δίκαιον, τό βέβαιον δμως είναι, δτι έκάστη προσω- 
πικότης τήν βούλησιν, ζαί έν αύτή τόν αύΟορισμόυ τοΰ έαυ
τής έγώ εύρίσκει έν τή ύπάρξει· περί τούτου τούλάχιστον 
δέν Οά ύπάρξη αμφιβολία.

Άλλ’ ή βού7<ησις είναι ό αύθορισμός τού έμοΰ Έγ ώ ά- 
πέναυτι τού αντικειμένου· τό άντικείμενον έν τή έαυτοΰ υ
πάρξει καί τω βίω παραμένει καί διαβιοΐ άδιαλείπτως, προσ- 
οιορίζον έμέ καί δεσπόζον έμοΰ. Καλώ οέ τό ύπάρχειν τούτο 
τών αντικειμένων τοΰ έμοΰ έγώ καί τής έμής βουλήσεως 
φυσικόν, απρόσωπου είναι· ’Απέναντι έμοΰ είναι τούτο βέ
βαιον, δι’ έμέ δμως είναι και καλείται ύπό τήν έννοιαν ταύ- 
την πράγματικότης· ίνα λάβη δέ τό έμόν έγώ έν τή πραγ- 
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ματιχότητι ταύτη τόν έαυτοϋ αύθορισμόν, πρέπει καί ούτος 
νά γείνη πραγματικός. ΙΙραγματιχόν δέ γίγνεσθαι χαλώ, 
έάν τό έμόν έγώ, χαΐ τόν προσδιορισμόν αύτοϋ καταστήσω 
περιεχόμενον δηλ. προσδιορισμόν τοϋ πραγματικού ήτοι 
τών καθ' έχαστα αληθών πραγμάτων. Ούτω τελείται δι
αδικασία, δι’ ής τό περιεχόμενον τοϋ έμοϋ αύθορισμού ει
σάγω εις τόν βίον τών αληθών πραγμάτων, καί τά εξαναγ
κάζω νά ζώσι τόν έμόν βίον. Τήν διαδικασίαν ταύτην κα
λώ π ρ ά ξ ι ν.

"Οθεν τό Έ γ ώ, ή Β ο ύ λ η σ ι ς χαΐ ή II ρ ά ξ ι ς είναι αί 
απόλυτοι χατηγορίαι τοϋ προσωπικού βίου. 'Οπου έν τού
των ελλείπει, ό βίος εκλείπει· όπου έν τούτων συνταράσσεται, 
συνταράσσεται καί ό βίος. ’Εν έκάστω γεγονότι τοϋ βίου 
μου ένυπάρχουσι τά έγώ, βούλησις καί πράξις.

Έάν όμως άκριβέστερον έξετάσω, βλέπω, ότι δέν δύναμαι 
ταϋτα νά διαιρέσω έν έμαυτώ. Τό έμόν έγώ δέν δύναμαι έν 
γένει αύτοτελώς νά έξετάσω· ή βούλησις μου μετά τής πρά- 
ξεως είναι άρρήχτως συνδεδεμέναι, τέλος κατανοώ έν γένει 
τήν έμήν ϋπαρξιν κατά πρώτον έν τή έμή πράξει. Τούτο δ’ 
έστιν ή έμή ατέλεια.

Άμα όμως έπέλθη ό ύπέρτερος τής προσωπικότητος 
τύπος (ή πολιτεία), συμβαίνει τό άνω ειρημένον. Έκαστον 
τών τριών τούτων στοιχείων καθίσταται άνεξάρτητον Έ
καστον λαμβάνει ίδιον σώμα, ίδιον οργανισμόν χαΐ ίδιον ό
νομα. Τό έγώ παρίσταται έν τή πολιτεία ώς ή ύ π ε ρ τ ά τ η 
π ο λ ι τ ικ. ή έξουσία· τήν χαθ’ έαυτήν νοουμένην καί 
αύτοτελώς ένεργούσαν τής πολιτείας βούλησιν καλώ ν ο- 
μ ο 0 ε τ ι κ ή ν εξουσίαν καί ή άπ’ αύτής κεχωρισμένη 
έπίσης ανεξάρτητος πράξις μετά τών δυνάμεων καί οργανι
σμών αύτής είναι ή έ κ τ ε λ ε σ τ ι κ ή έ ξ ο υ σ ί α. Αύται 
είναι αί τρεις άπόλυτοι χατηγορίαι τής ζώσης πολιτείας έφ’ 
όσον νοώ αύτήν απέναντι τής πραγματικότητος ώς καθ’ 
έαυτήν ΰπάρχουσαν, ώς άνεξάρτητον προσωπικότητα, άδιά- 

φορον άν ή άνωτάτη πολιτική άρχή, ή νομοθετική καί ή 
νομοτελεστική έξουσία τούτον ή εκείνον τόν τύπον, τού
το ή έκεΐνο τό όνομα, τούτο ή εκείνο τό δίκαιον έχουσι. 
Δι’αύτών άχριβώς ή πολιτεία είναι ή ύπερτάτη μορφή τής 
έπιγείου προσωπικότητος.

Άλλ’ αί χατηγορίαι έζεΐναι ου μόνον χεΐνται παρ’ άλλή- 
λαις, άλλ’ είναι έν τή έννοια τής προσωπικότητος έ ν. Τό 
ένιαϊον δέ τούτο σημαίνει, ότι έκάστη τούτων πληροί τάς 
λοιπάς δύο. Έφ’ όσον γίνεται τούτο, ζή και ή πολιτεία- έάν 
έκλειψη μία τών ετέρων δύο, ή πολιτεία θνήσκει. Διά τούτο 
λέγομεν, ότι έκάστη τούτων είναι όρος ύπάρξεως τών έτέ
ρων δύο. Τό ύπό όρον δ’ ύπάρξεως τούτο έκφαίνεται ώς λει
τουργία αύτών διά τό όλον, καθ' όσον έκάστη είναι άνεξάρ- 
τητος. Έν τούτω δέ τώ έπ’ άλλήλας επιδράν τών τριών λει
τουργιών έγκειται νΰν, ότι τήν πολιτείαν καλοΰμεν ό ρ γ α
ν ι κ ό ν βίο ν καί τούτον τόν ενεργόν τής προσωπιχότη- 
τος τής πολιτείας οργανισμόν, έν ω άνώτατος αρχών, νομο
θεσία, και έκτελεστιχή έξουσία άποτελοΰσιν όρον ύπάρξεως 
άλλήλων, καί γεννώσιν έν αύταίς ένεργείας, καλοΰμεν μια 
λέξει ν ο μ ο 0 ε σ ί α ν τής πολιτείας.

Τούτου δ’ ούτως έχοντος, είναι έπίσης δήλον ποϋ ήδη κεί- 
ται ή περαιτέρω πρόθεσις. "Εκαστον τών τριών έκείνων στοι
χείων τής νομοθεσίας ύφίσταται· διότι είναι καί άνεξάρτητον, 
ιδιαίτερος καθ’ εαυτόν οργανισμός. Έκαστος θέλει καθ’εαυ
τόν νά εξετάζεται, έκαστος θέλει νά είναι νέας διδασκαλίας 
άντιζείμενον. Καί ούτως ύπάρχει μία οργανική περί πολιτείας 
διδασκαλία. Άλλ’ αύτη διατελεϊ ανεξάρτητος άπό τού ειρ
μού τών σκέψεων τού σκεπτομένου. 'Όπου ό οργανισμός ε
κείνος άντιπαοατίθεται έν διακοσμήσει απέναντι τοϋ ίσιου 
τύπου τοϋ διά τό άτομον ίσχύοντος ύφίσταται τ ό δ η μ ό- 
σ ι ο ν δ ί κ α ι ο ν. Όθεν ή νομοθεσία τής πολιτείας, διαμορ- 
φουμένη ούχί πλέον έκ τής άφηρημένης ούσίας τής προσω- 
πιχότητος τής πολιτείας, άλλ’ έκ τοϋ πραγματικού αύτής 
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βίου, γίγνεται δίκαιον νομοθετικό ν,περιέχον τό δη
μόσιον δίκαιον τοΰ ανώτατου τής πολιτείας άρχοντος, της 
νομοθετικής και τής νομοτελεστικής εξουσίας ώς τόν πραγ
ματικόν τύπον καί διακόσμησιν τής δεδομένης πολιτείαςέν 
δεδομένω χρόνω.

"Ετερόν τι λοιπόν είναι τό έρευναν τάς δυνάμεις, αίτινες 
παράγουσι τόν ώρισμένον τούτον τύπον δεδομένου τινός νο
μοθετικού δικαίου, καί προκαλοΰσιν έν αύτω τήν διηνεκή πα- 
ραλλαγήν, καί έτερον τό προσδιορίζει·; τάς έννοιας έκείνας. 
Καλοΰμεν δέ τήν έρευναν έκείνην τών δυνάμεων τοΰ γίγνε
σθαι τής παραλλαγής τών νομοθεσιών ιστορίαν τής 
ν ο μ ο 0 ε σ ί α ς. Αί νεώτεραι έρευνα! κατέστησαν εκτός πά
σης αμφιβολίας, ότι αί δυνάμεις έκεΐναΐ, αίτινες έκ τών απο
λύτων κατηγοριών τής νομοθεσίας άποτελοΰσι τάς Οετικώς 
ίσχυούσας είναι αί τρεις μεγάλαι κοινωνικοί τάξεις,ή τών γε
νών,ή τών ιδίως καλούμενων τάξεων,καί ή πολιτικοαστική.

Ή δέ περί διοικήσεως διδασκαλία τό καθ’έαυτήν προύπο- 
τίθησι τάς έννοιας ταύτας. Άλλ’ ή ήμετέρα περί διοικήσεως 
διδασκαλία οφείλει τουλάχιστον νά γνωρίζη εις τίνα κοινω
νικήν τάξιν άνήκουσιν αί νομοθεσίαι ήμών. Κατά τούτο δέ 
ούδεμία ύφίσταται αμφιβολία. Ή νομοθεσία τοΰ ήμετέρου 
αΐώνος, είναι ή τής πολιτικοαστικής κοινωνίας, ή δέ ούσία 
αύτής έν αντιπαραβολή πρός τάς άλλας συνίσταται έν τούτω· 
ότι αΰτη έν έκάστω μέρει τοΰ όλου οργανισμού τής πολι
τείας προσλαμβάνει τόν αύθορισμόν τής καθ’ έκάστην προ- 
σωπικότητος, καί έν συνόλω κυροΐ. Τήν αρχήν δέ ταύτην 
καλοΰμεν π ο λ ι τ ι κ ο α σ τ ι κ ή ν ελευθερία ν. "Οθεν 
λέγομεν, ότι ή νομοθεσία τής πολιτικοαστικής κοινωνίας 
είναι έλευθέρα· όπερ είναι γνωστόν.

Άλλ’ απέναντι τών μέχρι τοΰδε παραστάσεων πρέπει ά- 
κριβώς ενταύθα ή περί διοικήσεως διδασκαλία νά μάς προβι- 
βάση έν έτι ούσιώδες βήμα περαιτέρω, είναι δέ μεγάλης 
σημασίας νά παραστήσωμεν τοΰτο.

Καθ’όσον, έν ώ μέχρι τοΰδε τήν όλην έννοιαν καί τό περι
εχόμενο*;  τής νομοθεσίας περιωρίσαμεν μόνον εις τόν άνω- 
τατον πολιτικόν άρχοντα καί τήν νομοθετικήν έξουσία·/, ό- 
φείλομεν άνεπιφυλάκτως ν’ άπαίτήσωμεν, ίνα εις τό μέλλον 
ή νομοτελεστική έξουσία μετά τοΰ οργανισμού αύτής και 
του δικαίου ώς άναπόσπαστον τής νομοθεσίας μέρος νά περι- 
ληφθή,καίκαταστή αντικείμενου πραγματείας.Δέν δυνάμεθα 
πλέον νά παραμείνωμεν έν τή έννοια τής βουλομένης πολι
τείας,έχομεν άνάγκην τής έννοιας τής ένεργούσης πολιτείας, 
και μόνον έν τή έκτελεστική έξουσία έξαντλεΐται ή έννοια 
αΰτη. Κατανοούμε·/ ακριβώς τούς ιστορικούς λόγους, οιτι- 
νες άνέστειλαν τήν έπιστημονικήν εργασίαν ώς και τήν νο
μοθετικήν έπί τής αρχαίας νομοθεσίας· ήλθεν όμως ό χρό
νος, καθ’ όν μετά τής διοικήσεως ό μέγας οργανισμός τής 
εκτελεστικής εξουσίας καθίσταται ώς ή προσεχής κλήρωσις 
τής έννοιας τής νομοθεσίας και τοΰ δικαίου. Μόνον διά τής 
νομοτελεστικής εξουσίας αποβαίνει ή πολιτεία καθ’ έαυτήν 
ζών τι όλον,καί μόνον μετ’ αύτής δύναται νά τραπή ώς διοι- 
κησις πρός τήν πραγματικότητα, ήτις τήν περιστοιχίζει καί 
τήν πληροί. Τούτου ένεκα οφείλομε·/ νυν έτι νά προτάξωμεν 
τήν εικόνα τής όλης νομοθεσίας. Δι’ αύτής μόνης Οά επιτυ
χή ή διοίκησις τήν πλήρη αύτής διαύγειαν καί σημασίαν. 
Άλλ’ ακριβώς τούτου ένεκα πρέπει καί τό ακόλουθον, όταν 
είναι όλως σαφές δι’ άμφότερα τά πρώτα στοιχεία τής νο 
μοθεσίας, ν’ άπαιτήση εύρυτέραν άνάπτυξιν περί τής νομο
τελεστικής έξουσίας. Μόνον όταν ή εικών αΰτη συμπληρωθή, 
Οά καταστή ήμΐν σαφής ή ούσία τής διοικήσεως καί τοΰ 
νομοθετικού αύτής δικαίου.

Δι’ ό Οά προτάξωμεν τής έννοιας και τής διδασκαλίας, 
τής δ'οικήσεως τό σύστημα τής νομοθεσίας, ώς τόν όργα- 
γνισμόν τής ά'.ωτάτης πολιτικής αρχής, τής νομοθεσίας 
καί τής νομοτελεστικής έξουσίας. I. Α. ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΟΣ.
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ΦΟΡΟ*  ΕΠΙ TOY ΣΙΓΑΡΟΧΑΡΤΟΥ

Κατά Νοέμβριον π. έ. έδημοσιευσεν ή Οικονομική Έπι- 
θεώρησις δύο ύπομνήματα τών σιγαροφυλλοποιών τών ’Αθη
νών καί τοϋ Πειραιώς, τό μέν πρός τούς λοιπούς βιομηχά- 
νους τής ’Ελλάδος, τό δέ πρός τήν Βουλήν αύτής. Άλλ’ ή 
φορολογική πολιτική ήκολούθει έζ προδιαγεγραμμένου σχε
δίου τήν οδόν της καί έποίει χρήσιν τής έπί τών τύπων 
στηοιζομένης ισχύος της. Ό φορολογικός παραρα/.ογισμός 
ήτο αΰταπο'δεικτος, έκ τούτου παρήγαγε τόν όποιον έπε- 
δίωκε νόμον είναι ό ΑΡΚΑ', τοΰ όποιου αί διατάξεις δύναν
ται νά συνδυασθώσι πρός τά είοημένα υπομνήματα καί έχου- 
σιν ώς έξής :

Τό δικαίωμα τής εις όλον τό Κράτος εισαγωγής καί τής 
πωλήσεως τοΰ σιγαροχάρτου αναγνωρίζεται άποκλειστικώς 
άνήκον εις τό δημόσιον ζαί ένασκεΐται διά τών ύπαλλήλων 
αύτοΰ.

’Απαγορεύεται εις πάντα ιδιώτην, σωματείον καί νομικόν 
πρόσωπον νά είσάγη έξωθεν ή ζατασκευάζη έντός τοΰ Κρά
τους σιγαρόχαρτον καί παντός είδους χάρτην η άλλην ου
σίαν, δυναμένην νά χρησιμεύση είς κατασκευήν σιγάρων.

Τό ύπό τοΰ δημοσίου πωλούμενον σιγαρόχαρτον φέρει ώς 
διακριτικόν σημεΐον έπί έκάστου φύλλου ιδίαν σφραγίδα, 
προμηθεύεται άπό τό δημόσιον ζαί πωλείται άπό τούς τα
μίας και τελώνας του Κράτους εις φυλλάδια αναλογών δια
στάσεων πρός λεπτά είκοσι τά περιέχοντα έζατόν φύλλα, 
καί πρός λεπτά δέκα τά έχοντα πεντήκοντα τοιαϋτα. Ό ά- 
γοράζων ποσότητα σιγαροχάρτωυ άξίας άνωτέρας τών δρ. 
εκατόν, λαμβάνει προμήθειαν τέσσαρας έπί ταϊς εκατόν. Τάς 
οιαστασεις τών φυλλαδίων, τό χρώμα, τό σχήμα καί τά εμ
βλήματα τής έπιτιθεμένης σφραγίδος, τόν έλεγχον τής δια- 

χειρίσεως, τον τρόπον τής προμήθειας καί πωλήσεως ζαί τά 
δικαιούμενα είς απολαβήν προμήθειας πρόσωπα, θέλει προσ
διορίσει Β. διάταγμα.

Οί κατέχοντες ήδη σιγαρόχαρτον όφείλουσιν έντός 8 ήμε
ρών άπό τής ισχύος τοΰ προκειμένου νόμου νά παραδώσω- 
σιν αύτό είς τόν αρμόδιον ταμίαν ή τελώνην έπί πληρωμή 
τής άξίας, ήν εκτίμα ό τελώνης, ό οικονομικός έφορος ζαί 
ό είρηνοδίκης τής περιφέρειας, συμβουλευόμενοι ζαί δύο έμ
πορους· τόν τελώνην, όπου δέν ύπάρχει τοιοΰτος, αντικαθι
στά ό ταμίας. Ό μή δεχόμενος τήν προσδιοριζομένην τιμήν 
δύναται νά άποταμιεύση είς τήν διαμετακόμισιν ζατά τάς 
κεκανονισμένας διατυπώσεις τόν χάρτην καί νά έξαγάγη 
αύτόν έντός τό πολύ τριών μηνών. Μετά τήν προθεσμία-' 
ταύτην ό μή εξαχθείς χάρτης περιέρχεται εις τό δημόσιον 
έπί τη πληρωμή τής όρισθείσης τιμής. Εις τάς αύτάς ύπο- 
χρεώσεις υπάγονται καί οί έχοντες καθ’ οδόν σιγαρόχαρτον.

Τό παρ’ οίουδήποτε εΐσαγόμενον σιγαρόχαρτον είς φύλλα 
ακέραια, φυλλάδια είς οίουδήποτε σχήμα, κατάσχεται καί 
παραδίδοται είς τό πλησιέστερον επαρχιακόν ταμεΐον ή τε
λωνείου· ό δέ είσάγων αύτό ύποβάλλεται είς πρόστιμου 
δραχ. μέχρι πεντακοσίων.

'Ο πωλών σιγαρόχαρτον, μή έσφραγισμένον κατά τά άνω
τέρω ζαί μή προερχόμενου άπό τάς άποθήζας τοΰ δημοσίου, 
ή σιγάρα έκ χάρτου είσαχθέντα έζ τοΰ έξωτερικοΰ καί μή 
περιβεβλημένα ταινίαν, τιμωρείται μέ πρόστιμου μέχρι δρ. 
250, τό δέ σιγαροχάρτου καί λοιπά κατάσχονται.

Τάς άνωτέρω ποιυάς επιβάλλει ό αρμόδιος οικονομικός 
έφορος ή ό προϊστάμενος τής τελωνιακής αρχής έπί καταγ
γελία οίουδήποτε ή καί αύτεπαγγέλτως· κατά τών αποφά
σεων τούτων επιτρέπεται, έντός πέντε ήμερών άπό τής κοινο- 
ποιήσεως, προσφυγή είς τό υπουργείου τών Οικονομικών, δι
καζόμενη κατά τό άρθρου 7 τοΰ άπό 22 ’Ιουνίου 1882 ΑΚΔ' 
νόμου.
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Πρός έζτέλεσιν τοΰ παρόντος νόμου, ήτοι οιά προμήθειαν 
νέου σιγαροχάρτου, αγοράν τοΰ εις χεΐρας τών εμπόρων εύ- 
ρισχομένου τοιούτου, κατασκευήν φυλλαδίων, σφράγισιν, έν
τυπα και λοιπά έξοδα, χορηγείται οιά τό 1883 έκτακτος 
πίστωσις ύπό τό κεφάλαιον 1H' τοΰ Γεν. Προϋπολογισμού 
έκ δραχ. 1 50,000.

Ή ημέρα, άφ’ ής άρχεται ή ισχύς τοΰ προκειμένου νο- 
μοθετήματος, όρισθήσεται διά Β. διατάγματος.

ΘΝΗ£ΙΜΟΤΗ£ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ETOC 

ΤΗ£ ΖΩΗί·

Ή θνησιμότης κατά τό πρώτον έτος τής ζωής ύπελο- 
γίσθηέν ’Αγγλία ώς έξής: Έπι 10,000 νεογέννητων εις τό 
τέλος τοΰ έτους δέν μένουσιν είμή 7,675, ώστε ή γή κατα
πίνει 2,025 ύπάρξεις εύθύς ώς ή εις τήν επιφάνειαν αύτής 
γελόεσα φύσις ταΐς είπε «καλώς ορίσατε», δηλαδή πλέον 
τοΰ πέμπτου τών προσκεκλημένων.

Έν Βελγίω ό Καιτελέ ύπελόγισεν,ότι έπί 100,000 γεννή
σεων, μετά ένα μήνα σώζονται 90,396, μετά δύο μήνας 
87, 936, μετά τρεις μήνας 86,175, μετά τέσσαρας μήνας 
84, 720, μετά πέντε μήνας 83,571, μετά έξ μήνας 82,526, 
μετά εν έτος 77, 528.

Έν τώ Καντονίω τής Γενεύης ό Έσπΐν ύπελόγισεν έν τή 
περιόοω τών έτών 1838—1845, ότι άπέθανον 320 νεογέν
νητα παιδία κατά τήν πρώτην εβδομάδα, 121 κατά τήν δευ
τέραν, 95 κατά τήν τρίτην, 49 κατά τήν τετάρτην. Ιδιαιτέ
ρως δε κατά τήν πρώτην ημέραν τής πρώτης έβδομάδος 141, 
κατά τήν όευτεραν 47, κατά τήν τρίτην 40, κατά τήν τε
τάρτην 31, κατά τήν πέμπτην 22, κατά τήν έχτην 20, κατά 
τήν έβδόμην 19.

Εν J αλλία, κατά τόν Βοοκά, ή έν τώ πρώτω έτει τής 
ζωής θνησιμότης ύπελογίζετο έπί 100 γεννήσεων είς 22,27 

κατά τά έτη 1806—1809, είς 20,26 κατά τά έτη 1835— 
1839 καί είς 17,63 κατά τά έτη 1860—1864. Ή έλάτ- 
τωσις τής Ονησιμότητος έν τή πρώτη ζωή, καθόσον προβαί
νει ό αιών, είναι δίοιαιτέρως χαρακτηριστικός.

Ιδού πώς ό Οϋσων ύπολογίζει έπί 100 γεννήσεων τήν 
θνησιμότητα τής τοϋ πρώτου έτους ήλικίας μεταξύ τών 
διαφόρων έπιζρατειών: Βαυαρία 37,07, Αύστρία 24,78, Ό- 
λανδία 19,73, Πρωσσία 18,22, Γαλλία 17,51, Βέλγιον 15, 

42, ’Αγγλία 15,24.
Ύπελογίσθη ή θνησιμότης τοΰ πρώτου έτους τής ζωής 

ά) μεταξύ τών γενών, καί εύρέθη ότι έπί 100 άρρένων 
άποθνήσζουσι 20 καί έπί 100 Οηλέων 16, τό πέμπτον δη
λαδή τοΰ πρώτου καί τό έκτον τοΰ δευτέρου· β') μεταξύ τής 
πόλεως καί τής εξοχής, καί εύρέθη κατά 1/00 μείζων έν 
τή πόλει· γ') μεταξύ απόρων καί εύπορων συνοικιών, καί 
εύρέθη μείζων έν ταΐς πρώταις· δ') μεταξύ νομίμων καί μή 
νομίμων τέκνων, καί εύρέθη κατά μέν τά πρώτα είς 22— 
25 τοΐς °/0, κατά δέ τά δεύτερα είς 85—95 τοΐς %· 
έ) μεταξύ ψύχρας καί θερμής ώρας τοΰ έτους, καί ευ- 
ρέθη μείζων κατά τήν πρώτην ς') μεταξύ βορείου καί 
μεσημβρινού κλίματος καί εύρέθη ότι ή ψυχρά περίοδος είναι 
όλεθριοτέρα διά τό πρώτον έτος τής ζωής έν τή μεσημβρία, 
30—40 τοΐς °/0 έν ’Ολλανδίακαί 50—54,έν Ιταλία. Ύπό 
έτέραν έποψιν είς τά θερμά κλίματα καί ή μεγάλη Οερμότης 
έξασκεΐ καταστρεπτικήν επιρροήν έπί τής τοΰ πρώτου έ
τους ηλικίας. Όσον μεσημβρινώτερος ό τόπος, τόσον ή 
θνησιμότης τοΰ πρώτου φυτωρίου τής ζωής μάλλον έντετα- 

μένη·________________________________________________ __

ΤΕΛίΙΜΑΚΛΙ ΕΙΪΠΡΑΕΕΙΪ.

τελω- 
συνόλω

Αί κατά τήν πρώτην τριμηνίαν τοΰ έτους 1883 
νιακαί τής έπικρατείας εισπράξεις άναβιβάζονται έν
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ύπό τής εσχάτως δημοσιευθείσης προσωρινής επισήμου κα
ταστατικής εις δρ. 5,541,524, έκ τών όποιων 4,383,472 
άνήκουσιν είς την εισαγωγήν, 542,340 εις τήν εξαγωγήν, 
45,340 είς τήν διαμετακόμισιν, 37,318 εϊς τά λαθρεμπό- 
ρια κλπ., 496,073 είς τούς έγγειους φόρους καί 34,978 
εις τά δικαιώματα. Αί ζατά τήν άντίστοιχον τριμηνίαν τοΰ 
έτους 1882 τελωνιακαί τής'Ελληνικής επικράτειας εισ
πράξεις άνέβαινον εις δρ. 4,967,142,έξ ών 4,070,181 άνή- 
κον είς τήν εισαγωγήν, 210,486 είς τήν έξαγωγήν, 40,163 
είς τήν διαμετακόμισιν, 22,844 είς τά λαθρεμπόρια κλπ., 
590,868 είς τούς έγγειους φόρους καί 32,598 είς τά δικαι
ώματα. Ώστε καθόσον μεταβαίνομεν άπό τής πρώτης τρι
μηνίας τοΰ 1882 είς τήν πρώτην τριμηνίαν τοΰ 1883, πα- 
ρατηρεΐται αύξησις τών τελωνιακών εισπράξεων κατά δρ. 
574,382

’Ιδιαιτέρως αί τελωνιακαί εισπράξεις τοΰ Μαρτίου 1883 
διαιρούνται ζατά κεφάλαια ώς έξής : Εισαγωγή δρ. 1,71 3, 
929, Εξαγωγή 134,786 Διαμετακόμισις 17,194, Λαθρεμ
πόρια κλπ. 21,371, "Εγγειοι φόροι 173,974, Δικαιώματα 
15,065. Ή κατάλογον τών έν τώ μηνί τούτω εισπράξεων 
σημαντιχότης τών διαφόρων τελωνείων παρίσταται ζλιμα- 
κηδόνώς έξής: Πειραιώς δρ. 648,528,(εισαγωγή 622,964), 
ΙΙατρών 270,960 (εισαγωγή 244,919), Βόλου 144,950 
(εισαγωγή 1 41,984), Σύρου 2 ί 1,664 (εισαγωγή 196,293), 
Κέρκυρας 168,330 (εισαγωγή 88,049), Καλαμών 11 0,854 
(εισαγωγή 62,877). Τά λοιπά τών τελωνείων έρχονται κα
τόπιν, ύπολογιζομένων τών τελωνιακών έζάστου εισπράξεων 
βλαττον τών 100 χιλ. δραχμών. Α. Γ.

ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΑ ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ!*  

ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΩΝ·

Τό περί συστάσεως ειδικού ταμείου πρός βοήθειαν καί 
περίθαλψιν τών έν τοΐς μεταλλείοις εργαζομένων εργατών

Ελ ΤΟΙΣ ΜΕΤΑ ΛΕΙΟΙΣ ΔΥΣΤΤΧΒΜΑΓΑ 127 

καί τών οικογενειών αύτών έν περιπτώσει δυστυχημάτων 
Β. διάταγμα τής 31 Μάίου 1882 άνέθεσεν είς τήν διοικού
σα; τό ταμεΐον τοΰτο επιτροπήν τόν είδικώτερον κανονισμόν 
πρός έξακρίβωσιν τών παθημάτων καί τοΰ χρόνου καθ’ 
δν πρέπει νά γίνεται ή έξαζρίβωσις αΰτη. "Οθεν έν τη εφη
μέριοι τής κυβερνήσεως τής 27 ’Απριλίου έ. έ. έδημοσιεύθη 
ό επόμενος άπό 14 ’Απριλίου 1883 τής έν λόγω έπιτροπής 
κανονισμός, έγζριθείς κατά τό διάταγμα και ύπό τοΰ τών 

Οικονομικών 'Υπουργείου.
Οί δικαιούμενοι είς περίθαλψιν έζ. τών έν τοΐς μεταλλείοις 

εργαζομένων έργατών καί τών οικογενειών αύτών είσίν;
Α'. Ό ένεκα τής εργασίας έν τοΐς μεταλλείοις παθών ερ

γάτης καί άνίκανος ώς έκ τούτου κατασταθείς προσωρινώς.
Β'. Ό παθών εργάτης καί κατασταθείς διαρκώς άνίκανος 

πρός μεταλλευτικήν εργασίαν.
Γ'. Ό παθών έργάτης έν ταΐς μεταλλευτικούς έργασίαις 

και ένεκα παθήματος του άποθανών, καί
Δ'. Ό έν τοΐς μεταλλείοις εργαζόμενος έργάτης καί ένεκα 

έπισυμβάσης έκρήξεως ή ζαταπτώσεως φονευθείς.
Τά ώς άνωτέρω είρηται παθήματα βεβαιοΰσιν έγγράφως 

καί ενόρκως ένώπιον τοΰ αρμοδίου ειρηνοδικείου έντός οκτώ 
ημερών άπό τοΰ δυστυχήματος, ά) ό μηχανικός ή ό προϊ
στάμενος τοΰ έργου, έν ω ό παθών είργάζετο, βεβαιών καί 
τήν εποχήν τής προσλήψεως τοΰ παθόντος είς τήν εργασίαν 
τοΰ μεταλλείου καί τήν διάρκειαν αύτής μέχρι τοΰ παθήμα
τος του· 6') ό πλησιέστερος είς τόν τόπον τοΰ παθήματος 
ιατρός, βεβαιών τό πάθημα, τήν αιτίαν καί τήν ώς έγγιστα 

διάρκειαν αύτοΰ.
Καί ώς πρός μέν τήν ύπό στοιχ. Α περίπτωσιν, ό έξαι- 

τούμενος περίθαλψιν οφείλει νά ύποβάλη έντός είκοσι? ήμε
ρών άπό τοΰ παθήματος πρός τόν πρόεδρον τοΰ ταμείου τών 
περιθάλψεων τήν περί τούτου αίτησίν, προσάγων καί τάς ώς 
άνωτέρω είρηται ύπό στοιχ. ά καί β' ένορκους καταθέσεις
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τών βεβαιούντων τό πάθημα αύτοϋ ζαί προσέτι επίσημον 
μαρτυρικόν της άρμοδίας δημοτικής αρχής, έμφαϊνον τό όνο
μα ζαί τό έπώνυμον, τήν ηλικίαν, τήν πατρίδα, τήν εποχήν 
τοϋ γάμου, άν η έγγαμος, τόν άριθμόν τών τέκνων ζαί τήν 
οικονομικήν κατάστασιν τής οικογένειας του.

Εις τας αύτάς διατυπώσεις οφείλει νά ύπαχθή ζαί ό ζατά 
τήν ύπό στοιχ. Β ύπαγομένην περίπτωσιν έξαιτούμενος 
περίθαλψιν.

Έν τή ύπό στοιχ. Γ περιπτώσει ή χήρα τοϋ άποβιώσαν- 
τος εργάτου όφείλει νά προσαγάγη, πλήν τών μαρτυρικών 
τών βεβαιούντων τό πάθημα ζαί τόν έζ τούτου έπελθόντα 
θάνατον τοϋ συζύγου αύτής, ζαί τά έξης·

1) επίσημον μαρτυρικόν τής άρμοδίας δημοτικής αρχής 
βεβαιοϋν τήν ταυτότητα αύτής·

2) επίσημον μαρτυρικόν τοΰ γάμου της·
3) επίσημον μαρτυρικόν έμφαϊνον τόν αριθμόν τών τέ

κνων αύτής ζαί άν ταϋτα συνεπλήρωσαν τό δωδέκατον τής 
ήλικίας των έτος.

Ώς πρός τήν ζατά τήν § 3 τοϋ άρθρου 8 τοϋ είρημένου 
διατάγματος περίπτωσιν,καθ’ ήν ό άποβιώσας ή ό φονευθείς 
εργάτης έτύγχανε τό στήριγμα τής πατρικής του οικογέ
νειας, οφείλουν οί γονείς ή τά τέκνα αύτών, έντός ένός μη
νός άπό τής ημέρας τής άποβιώσεως τοϋ έργάτου, έκτός 
τών έν τή ύπό στοιχ. Α. περιπτώσει άπαιτουμένων αποδεί
ξεων, ζαί μαρτυρικόν τής άρμοδίας δημοτικής αρχής βε
βαιοϋν τήν ταύτότητα αύτών, τήν ηλικίαν των ζαί τήν οικο
νομικήν τής οικογένειας κατάστασιν.

Ή περί απονομής περιθάλψεως αίτησις γίνεται δεκτή ή 
άπορρίπτεται ύπό τοϋ διοικητικού συμβουλίου τοΰ ταμείου 
τών περιθάλψεων έντός ένός μηνός άφ' ής αύτη ύποβληθή. 
Ή δέ περί ταύτης άπόφασις τοϋ συμβουλίου κοινοποιείται τό 
ταχύτερον έγγράφως πρός τούς ένδιαφερομένους ζαί τόν 1” 
κεντρικόν υποταμίαν, πρός δν είναι ανατεθειμένη ή διαχεί- 
ρισις τοϋ ταμείου τών περιθάλψεων πρός γνώσιν ζαί συμ- 
μόρφωσίν των.


