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Ο ΜΕΣΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ.

Έάν ήτο δυνατόν νά γραφώσιν έν πίνακι δλαι αί ήθι- 
ζαί, πνευματικοί καίύ/.ικαί ιδιότητες τοΰ ανθρωπίνου γέ
νους, οιά τρόπου ώστε αί ακρότητες αυτών νάδιευθύνωνται 
πρός τήν περιφέρειαν, Οά ήρζει απλή τοϋ πίνακος τούτου 
ή θέα, ίνα πείση έκαστον περί τής μεγίστης έν τω μεταξύ 
έκτάσεως τών μεσοτήτων. Αί υπερβολαί, άπομοζρυνόμεναι 
πρός τά όρια, άφίνουσι πρός τό ζέντρον εΰρύτατον στά- 
διον, έν τω όποίω εκτυλίσσει τόν προορισμόν του ό μέ
σος ά ν 0 ρ ωπος.

Άπό τοΰ γίγαντος μέχρι τοΰ νάνου, άπό τοΰ πο).υσάρ- 
κου μέχρι τοΰ σκελετώδους, άπό τοΰ γέροντος μέχρι τοΰ 
νηπίου ζαί ούτω καθεξής έν τω υλικω ζόσμω, —άπό τοΰ 
ασώτου μέχρι τοΰ φιλαργύρου, άπό τοΰ δούλου τής ηδο
νής μέχρι τοΰ άσπονδου έχΟροΰ ταύτης, άπό τοΰ άποτόλ- 
μου μέχρι τοΰ δειλού καί ούτω καθεξής έν τω ήθικω ζό
σμω,—άπό τοΰ βλαζός μέχρι τοΰ πονηρού, άπό τοΰ δεί- 
σιδαίμονος μέχρι τοΰ άσεβοΰς, άπό τοΰ όχλοχρατικοΰ 
μέχρι τοΰ μοναρχικού ζαϊ ούτω καθεξής έν τω πνεύματι- 
κω κόσμω,—ύπάρχουσι τόσοι σταθμοί ίνα κατοίκηση ή 
Jurea mediocrilas, ή Χρυσή Μετριότης !

Άρζεΐ καί ύπό τάς τρεις ταύτας επόψεις νά μεταβιβά- 
ση τίς τήν ιδέαν άπό τοΰ άτόμου είς τήν κοινωνίαν ολό
κληρον, ίνα περιλάβη όλου τοΰ θέματος τήν σημαντικό- 
τητα. Διότι έζ τών σπλάγχνων αύτοΰ προκύπτει έπιστη- 
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μονιχόν όργανον, τά όποιον, ώς παρατηρεί ό εύρετής του 
Quelelel, προώρισται άπό συλλήβδην τρόπον τινά έπισχο- 
πήσεως νά διαφώτιση τό δλον κοινωνικόν σύστημα. Ό 
μέσος άνθρωπος, λέγει ό διάσημος καταστατικός, είναι 
εν τώ έθνει ό,τι τό κέντρον τής βαρύτητος έν τω σώματι. 
Καί έχει δίκαιον, διότι φαντάζομαι τόν νομοθέτην, διοικη
τήν ή δικαστήν έκεΐνον, δστις κρίνων τάς περιστάσεις, 
αιτινες καλοϋσιν τήν εξουσιαστικήν προσοχήν του, έχει 
πρόχειρον τό καθολικόν τοΰτο τής μεσότητος κέντρον, 
περί τό όποιον στρέφονται τά χινοΰντα αύτάς καί κινού
μενα ύπ’ αύτών πρόσωπα.

Καί έκ μέν τής ύλικής έπόψεως ή άνεύρεσις τοϋ μέσου 
άνθρώπου είναι ούσιωδώς εύκολωτέρα. ’Αρκεί π. χ. έπί 
τών ηλικιών δεδομένης περιόδου τής έθνικής ζωής νά 
ληφθή ώς βάσις ό μέσος αύτών δρος, ινα κατασκευασθή 
ό άξων περί δν ολαι αί συζώσαι ήλικίαι στρέφονται έν 
τώ χρόνω. Έπί τοΰ άναστήματος, μετρωμένων τών άτο- 
μικών διαστάσεων αύτοΰ, δύναται τις νά εύρη τά όρια 
τοΰ μέσου έν τώ έθνει άναστήματος. Έπί τής μυωνικής 
δυνάμεως, χάρις εις τάς μετρικάς αύτής μεθόδους, δύνα
ται νά εύρεθή ή μέση τοΰ λαοΰ ισχύς. Οϋτω δέ καθεξής, 
έπί τής βιομηχανικής δραστηριότητος και εύχειρίας διά 
τών προϊόντων αύτής, έπί τής πορείας έκ τοΰ χρόνου 
αύτής, κλπ. δύναται νά κατασκευασθή ό ύλικός μέσος 
άνθρωπος.

Αί δυσκολίαι άναφαίνονται βαρεΐαι, καθόσον άπό τής ύ
λης μεταβαίνομεν είς τό ήθος και τό πνεύμα. Έάν ύπό α
τομικήν έποψιν ή εϋρεσις τοΰ άρίστου μέτρου άποτελή 
τό ιδανικόν τής φιλοσοφίας, ύπό γενικήν έποψιν πρόκει
ται ούσιωδώς περί τής κοινωνικής συλλήβδην άρετής, τής 
όποιας ό έν τοΐς άπομνημονεύμασι τοΰ Ξενοφώντος (Β',ά, 
22) μΰθος είναι ώραΐος μέν ούχί δέ καί έπαρκής : «Καί 
φανήναι αύτω (άνθρωπος εΐναι ούτος ή λαός) δύο γυναί
κας προσιέναι μεγάλας, τήν μέν έτέραν εύπρεπή τε ίδεϊν 

καί ελευθέριον φύσει, κεκοσμημένην τό μέν σώμα ζαθα- 
ρότητι, τά δέ ομματα αίδοΐ, τό δέ σχήμα σωφροσύνη, έ- 
σθήτι δέ λευκή- τήν δέ έτέραν τεθραμμένην μέν είς πολυ
σαρκίαν τε καί απαλότητα, κεκαλωπισμένην οέ τό μέν 
χρώμα, ώστε λευκοτέραν τε καί έρυθροτέραν τοΰ ό’ντος 
δοκεΐν φαίνεσθαι, τό δέ σχήμα, ώστε δοκεΐν όρθοτέραν 
τής φύσεως εΐναι, τέ δε ομματα έχειν άναπεπταμένα, 
έτθήτα δέ έξ ής άν μάλιστα ή ώρα διαλάμποι, ζατασκο- 
πεΐσθαι δέ θαμά έαυτήν, έπισζοπεΐν δέ καί εΐ τις άλλος 
αύτήν θεάται, πολλάκις δέ καί είς τήν έαυτής σκιάν άπο- 
βλέπειν.»

Έν γένει ή καθαρά φιλοσοφία, έν ταΐς άφηρημέναις 
έρεύναις αύτής, τίθησι τήν άρετήν μεταξύ τών πολεμιωτά- 
των πρός άλλήλας ύπερβολών. Πρόχειρος οϋτω εΐναι είς
άπόδειξιν ή επομένη Άριστοτέλειος κατάταξις ;

’Απάθεια Ιίραότης ’Οργή
Κολακεία Φιλία Μίσος
Άσωτεία Ελευθερίά της Φιλαργυρία
’Αλαζονεία Φιλαλήθεια 'Υποκρισία
Βαναυσότης Άστειότης ’Αγροικία
’Ακράτεια Εγκράτεια ’ Αναισθησία
Πανουργία Φρόνησις Μωρία
Θρασύτης Τόλμη Δειλία

Άλλ’ ή ζ αταστατική, έπιτραπείτω μοι, φιλοσο
φία προτιμά μάλλον συγκεκριμένων όδόν, προσδοκώσα έκ 
τών μεθόδων τών έξηκριβωμένων επιστημών καί έκ τής 
αρμονίας τών οικείων αύτή άριθμών τήν καθολικήν έξα- 
κρίβωσιν τών κοινωνικού τής μεσότητος φαινομένου. Καθώς 
παρατηρεί ό Quelelel (Κοινωνική Φυσική βιβλ. 3) ήθιζαί τι- 
νες Ιδιότητες τών άνθρώπων ευρίσκονται ύπό τούς αύτούς, 
έν οΐς ζαΐ αί ύλιζαί, όρους,δύνανται δέ νά έζτιμηθώσιν άνα
λόγως τών άποτελεσμάτων, τά όποια παράγουσι. 'Όπως 
μεταξύ κοινών έργατών είναι ό μέν διπλασίως ή τριπλά- 
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σίος ενεργητικότερος τοΰ δέ, έάν ύπό τούς αύτούς όρους 
παράγη καθ’ έχάστην διπλάσια ή τριπλάσια προϊόντα, 
τοιουτοτρόπως χαί έπί τών έργαζομένων τά πνευματικά 
ό αριθμός π. χ. τών συγγραμμάτων δεδομένου συγγρα- 
φέως, άνεξαρτήτως πρός τήν εσωτερικήν άξίαν αύ
τών, μαρτυρεί περί τής γονιμότητος του, καθώς καί 
ό αριθμός τών τέκνων ελέγχει τήν γονιμότητα τής 
μητρός.

Έάν αί διάφοροι ιδιότητες τοΰ ανθρώπου έξεδηλοΰντο 
διά πράξεων τής αύτής άξίας, ούδεμία αμφιβολία ότι αί 
ιδιότητες αύται ήδύναντο νά έκτιμηθώσιν έπακριβώς καί 
νά συγκριθώσι πρός άλλήλας. Ένώ οέ ή κοινή βιωτική 
θεωρεί ώς παραλογισμόν τήν δι’ αριθμών έκφρασιν τής 
σχετικής γενναιότητος δύο άνθρώπων, ή τής εύφυίας των 
ή τής φρονήσεως ή τής πρός τό άγαθόν ή τό κακόν χλί- 
σεως αύτών, έρευνητέον κατά πόσον τοιαύτη τις εργα
σία δύναται νά συνδυασθή πρός τινας περιστάσεις.

ΫΑς ύποθέσωμεν δτι δύο άνθρωποι, έπί ταΐς αύταΐς εύ- 
κολίαις καί περιστάσεσι, πράττουσι καθ’ έκάστην πράξεις 
γενναιότητος, 500 ό μέν, 300 ό δέ. Προφανώςή σχέσις τής 
γενναιότητος τών άνθρώπων τούτων είναι ώς 500 : 300, 
ήτοι 5 : 3. Έπεκτεινομένων δέ τών παρατηρήσεων έπί 
πλειόνων έτών, ή τοιαύτη έκτίμησις πλησιάζει πλειότερον 
πρός τήν άλήθειαν. 'Επομένως ή άτοπία έν τοΐς τοιούτοις 
ύπολογισμοϊς συνίσταται ιδίως είς τό άδύνατον 1) τής 
ύπάρξεως δύο άνθρώπων ύπό τάς αύτάς πρός διάπραξιν 
γενναίων πράξεων περιστάσεις, 2) τής έχάστοτε καταμε- 
τρήσεως τών πράξεων τούτων, 3) τοΰ άθροίσματος με
γάλου αριθμού αύτών πρός μείζονα έντεϋθεν προσέγγισιν 
τής άληθείας.

Άλλά τόν σκόπελον τοΰ άδυνάτου δυνάμεθα νά ύπερ- 
βώμεν, μεταβαίνοντες άπό τών πράξεων τής γενναιότητος 
είς τάς πράξεις π. χ. τής κλοπής, καί άντί τών δύω άν
θρώπων λαμβάνοντες ώς βάσεις ούο ολοκλήρους ηλικίας, 

π. χ. τήν άπό τοΰ 21—25ου έτους καί τήν άπό τοΰ 35 
—40οΰ. Τοιουτοτρόπως, έξακολουθεΐ ό Quelelet, ύπολογι- 
ζομένων τών έντός τών δύο τούτων ηλικιών κατά τήν 
τετραετίαν 1826—1829 ζησάντων έν Γαλλία είς τόν αύ
τόν εκατέρωθεν αριθμόν, άπεδείχθη έκ τών έπί κλοπή 
καταδικών, ότι ή σχέσις τών κλοπών τής πρώτης ήλι- 
κίας πρός τάς τής δευτέρας είναι ώς 5 : 3.

’Άς ύποθέσωμεν ήδη ότι έν τινι τελειοτέρα κοινωνική 
τοΰ μέλλοντος άποκαταστάσει καταλαμβάνει τήν προοδευ
τικήν ανθρωπότητα ή άνάγκη τής άπογραφήςκαί έκτιμή- 
σεως τών πράξεων π.χ. τής γενναιότητος καί τής άρετής, 
άπό άναλόγου τίνος πρός τήν έπί τών έγκλημάτων νΰν έν 
χρήσει έργασίαν. Εύθύς τά αύτά δύνανται ώς άνωτέρω νά 
προκύψωσιν ύπολογιστιχά μεταξύ τών ηλικιών άποτε- 
λεσματα. Ό άρχιχώς λοιπόν σημειωθείς παραλογισμός 
τής έκτιμήσεως ταύτης είναι μάλλον φαινόμενος ή πραγ
ματικός, συνδέεται δέ ούσιωδώς πρός τήν ένεστώσαν ελ- 
λειψιν τών αναγκαίων πρός ύπολογισμόν στοιχείων.

Έν γένει ή χρήσις τών άριθμών πρός καταμέτρησιν 
τών ιδιοτήτων εκείνων τοΰ άνθρώπου, δσαί δύνανται έκ 
τών άποτελεσμάτων αύτών νά έκτιμηθώσι, περιορίζεται 
είς.τάς έπομένας περιστάσεις : 1) 'Όταν τά άποτελέσμα- 
τα δύνανται νά έκτιμηθώσι δι’ άμέσου τινός μέτρου, χατα- 
μετρωμένου τοΰ βαθμού τής ένεργητικότητός των, ώς π.χ. 
έπί τών παραγομένων ύπό τής ισχύος, τής ταχύτητος, τής 
δραστηριότητος έφηρμοσμένης είς προϊόντα ύλικά τής αύ
τής φύσεως. 2) "Οταν αί ιδιότητες είναι τοιαΰται, ώστε τά 
άποτελέσματά των είναι σχεδόν τά αύτά καί άνάλογα πρός 
τήν έπανάληψίν εαυτών, ώς ή γονιμότης τών γυναικών, 
ή μέθη, κλπ. Τοιουτοτρόπως έάν δύο άνθρωποι ύπό τάς 
αύτάς περιστάσεις μεθύσκωνται ταχτικώς ό μέν άπαξ τής 
έβδομάδος, ό δέ δίς, δύναται τις νά είπη ότι ή κλίσις αύ
τών πρός τήν μέθην είναι ώς εν πρός δύο. 3) Όταν αί 
αίτίαι είναι τοιαΰται, ώστε πρέπει νά λαμβάνηται ύπ’ οψιν 
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τόσον ή έπανάληψις τών αποτελεσμάτων δσον χαί ή δρα- 
στικότης αύτών, χαί τοι αί δυσχέριαι καθίστανται τότε 
μέγιστοι καί μάλιστα ανυπέρβλητοι εις πολλάς περιπτώ
σεις, ώς έκ τών ολίγων δεδομένων τά όποια έχομεν έπί 
τοΰ παρόντος. Τό ζήτημα απλοποιείται διά τής διαιρέσεως· 
παραλειπομένων δέ τών διαφόρων βαθμών τής δραστι- 
κότητος τών άποτελεσμάτων, λαμβάνεται μόνη ή έπανά- 
ληψις αύτών, ώς παρετηρήθη π. χ. έπί τής έγκληματικής 

ροπής. "Οσον πολυαριθμότεραι αί παρατηρήσεις, τόσον ή 
άξία τών ύπολογισμών σταθερωτέρα. Έχει τι σχετικόν ή 
έργασία αύτη πρός τάς έξετάσειςτών σχολείων, καθ’άς 
οι’ αριθμών βεβαιοΰται ό βαθμός τών γνώσεων καί τών 
ελλείψεων τών μαθητών.

Άπό τών άνωτέρω μεθόδων δύναται νά πρόκυψη ό μέ
σο ς άνθρωπος καθ’ όλας έκείνας τάς ιδιότητας, αΐτι- 
νες δύνανται νάέκτιμηθώσι διά τών άποτελεσμάτων αύτών. 
Έάν ό νόμος ούτος ύφίσταται έξαιρέσεις τινας, ώς όλοι 
οί νόμοι τής φύσεώς, τούλάχιστον είναι ικανός νά έκφράση 
καλλίτερον τά συμβαίνοντα έν τή κοινωνία. Ό άνθρωπος 
φέρει κατά τήν γέννησίν του όλας τάς ιδιότητας, αΐτινες 
άναπτύσσονται διαδοχικώςκαί είς άναλογίας κατά τό μάλ
λον ή ήττον μεγάλας. ΊΙ φρόνησις ύπερισχύει παρά τού- 
τω, ή φιλαργυρία παρ’έκείνω,ή φαντασία παρ’άλλω κλπ. 
Άλλά ταΰτα εΐναι παρεκβάσεις, καθώς τό μέγιστον άνά- 
στημα τοΰ σώματος, ή πρόωρος φαντασία και τό δραστή- 
ριον καί ισχυρόν γήρας. Τό δέ γεγονός, ότι έχομεν συ· 
νείδησιν τών παρεκβάσεων τούτων, υποδεικνύει τήν ένδό- 
μυχον συναίσθησιν περί ύπάρξεως γενικού τίνος νόμου ά
ναπτύξεως, έκ τοΰ οποίου προκύπτει ή ιδέα τοΰ μέσου άν
Ορώπου, ινα χρησιμεύση είς καταμέτρησιν τοΰ έθνους ιδία 
καί τής άνθρωπότητος έν γένει, καθόσον προάγεται ό πο
λιτισμός καί τελειοποιούνται τά εφόδιά του.

ΠΕΡΙ ΦΟΡΏΝ.

Έν τώ προηγουμένφ φυλλαδίω τής Οικονομικής Έ- 
πιθεωρήσεως έπραγματεύθημεν περί φόρων έν γένει, καί Ι
διαιτέρως μεταξύ τών άμέσων, περί τών εγγείων. Ήδη 
θέλομεν άσχοληθή περί τών έμμέσων φόρων, κατόπιν τών 
όποιων καί περί σχεδίων τινών μεταρρυθμιστικών.

Έμμεσοι φόρο ι.—Όφείλουσιν ούτοι τό όνομά των 
είς τήν έπίπτωσίν των. Ένώ άποτείνονται είς γεωργικά τινα 
καί χειροτεχνικά προϊόντα, ζητείται ή πληρωμή των, εί
τε έν άρχή, είτε κατά τήν κυκλοφορίαν, είτε κατά τήν 
είσοδον έν ταΐς πόλεσιν, είτε κατά τήν άφιξιν ή τήν πώ- 
λησιν παρά τοΐς έμπόροις ή τοΐς πωληταΐς. Άλλ’ οίοι- 
δήποτε καί άν ώσιν οί παραγωγεΐς ή οί έμποροι, τούς ό
ποιους ό νόμος ύποχρεοΐ είς πληρωμήν, πράγματι ουτοι 
έκτελοΰσιν προκαταβολάς, άποδιδομένας αύτοις ύπό τών 
καταναλωτών καθ’ ήν στιγμήν τό φορολογούμενον έμπό- 
ρευμα μεταβαίνει είς χεΐρας των. Λαμβανομένων τών 
πραγμάτων ύπό τήν άληθή αύτών έποψιν, τό ποσόν τών 
έπιβεβλημένων φόρων προστίθεται είς τό τών διαφό
ρων δαπανών, διά τών οποίων τά προϊόντα δύνανται νά 
παραδοθώσιν είς τήν κατανάλωσιν· συγχωνεύονται είς τάς 
δαπάνας αύτάς καί καθίστανται μέρος αύτών άδιαχώριστον 
έπιπίπτοντες είς βάρος τοΰ κοινού. Άλλως δέν δύναται 
νά γίνη, διότι εΐναι όρος ύπάρξεως διά πάσαν βιομηχανίαν 
νά άνταμείβηται έντός τοΰ συνήθους μέτρου· καί αί φορο
λογούμενοι βιομηχανίαι δέν Θά ήδύναντο νά ύπάρξωσιν έάν 
τά προϊόντα των δέν έτοποθετοΰντο είς τιμήν ικανήν νά 
τάς άποζημιώση διά τάς ιδιαιτέρας θυσίας τάς όποιας τό 

Κράτος άπαιτεΐ άπό αύτάς.
Και εΐναι μέν δυνατόν καθ’ ήν στιγμήν έπιβάλλεται ό 

φόρος, αί σχέσεις μεταξύ ζητήσεως καί προσφοράς νά μή 
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μεταβάλλωνται όσον εδει ταχέως, όπως έπιρρίψωσιν άμέ
σως όλόζ),ηρον τό βάρος έπίτών καταναλωτών, άλλά μετ’ 
ολίγον οί παραγωγεΐς, ύφις·άμενοι ζημίας καταστρεπτικός, 
περιστέλλουσι τά βιομηχανικά έργα των μέχρι τοΰ ση
μείου καθ’ δ τό άνεπαρκές της προσφοράς δύναται νά έ- 
παναγάγη την ισορροπίαν μεταξύ τών βαρών καί τών κερ
δών τής παραγωγής. Κατά πάσαν περίπτωσιν οί έμμε
σοι φόροι, δι’ αυτό τοΰτο διότι έχουσιν ώς άναπόφευκτον 
άποτέλεσμα νά ύπερτιμώσι τά έδώδιμα καί τά έμπορεύ
ματα, έπί τών οποίων επιβάλλονται, περιστέλλουσι τήν 
πώληαίν των. Έκ τούτου δέ αί παραγωγικοί βιομηχα- 
νίαι ύφίστανται πλείονα στενοχώριαν καί όλιγωτέραν άνά- 
πτυξιν.

Οί έμμεσοι φόροι, λαμβανόμενοι έν τή γενιζότητί των, 
έχουσιν, ώς όλοι οί άλλοι, τά πλεονεκτήματα καί τά ά· 
τοπήματα αύτών. Τό μέγιστον πλεονέκτημά των εΐναι 
ότι συνήθως πληρώνονται μετά μεγάλης εύκολίας. 'Γώ 
οντι, οί έχοντες λογαριασμούς μετά τοΰ Κράτους, έργο- 
στασιάρχαι ή έμποροι, είσίν αρκούντως πεφωτισμένοι ώςε 
νά γινώσκωσιν ότι δέν είναι ύπόχρεοι είμή εις προκατα
βολήν, ή άξία τής οποίας άποδοθήσεται αύτοΐς καθ’ήν ςτγ- 

μήν τά φορολογούμενα προϊόντα μεταβώσιν άπό τάς ίδι- 
κάς των εις άλλων χεϊρας. "Οσον διά τούς καταναλωτάς 
οιτινες, έπί τέλους, πληρώνουσιν όλους, ή ευκολία τοΰ 
πληρώνειν κατ’ ολίγον, διά μικροτάτων ποσών, καθόσον 
ένεργοΟσι τάς άγοράς των, άπατά αύτούς, καί δέν εΐναι 
σπάνιον νά ευρίσκονται τινές μεταξύ αύτών άγνοοΟντες 
καί αύτήν τήν υπαρξιν φόρων οιτινες δέν Οέτουσιν αύτούς 
είς επαφήν μετά τών υπαλλήλων τοΰ δημοσίου. Πληρώ- 
νοντες ουτοι τά πράγματα, τών οποίων αί φορολογικοί ά- 
παιτήσεις τοΰ Κράτους ύψόνουσι περισσότερον τήν έμπο- 
λαίαν άξίαν, νομίζουσιν ότι δέν πληρώνουσιν είμή τήν 
φυσικήν τιμήν. Άναμφιβόλως εΐναι τοΰτο πλεονέκτημα 
υπό τήν έποψιν τής πολιτικής, άλλά δέν δύναται νά θεω- 

ρηθή ώς τοιοΰτον καί ύπό τήν έποψιν τής δικαιοσύνης. 
Τά άτοπα τά παρακολουθοΰντα τούς έμμεσους φόρους, 

μή λαμβανομενης ύπ’ δψιν τής έπιρροής τήν οποίαν έξα- 
σκοΰσιν έπί τής οικονομικής καταστάσεώς τών διαφόρων 
τάξεων τοΰ πληθυσμού, συνίστανται κυρίως είς τό ότι 
παροτρύνουσιν είς τόν δόλον, τόν όποιον γεννώσι, καί είς 
τό ότι συνεπάγουσι ύπερβολιζάς δαπάνας είσπράξεως. 
Τοσαύτη ώφέλεια, δπως άπαλλαγώσιν έξ αύτοΰ, ύπάρχει 
οιά τούς δφείλοντας νά τόν άποτίσωσιν, ώστε πολλοί 

μεταξύ τούτων ούδεμιάς περιστάσεως άμελοΰσι πρός τοΰ
το. Έντεΰθεν έπονται συνεχείς διαπ/.ηκτισμοί μεταξύ τών 
ύπαλλήλων τοΰ δημοσίου και τών ιδιωτών, ψευδείς δη
λώσεις εις τήν έξαγωγήν καί εισαγωγήν τών έμπορευμά
των, έντεΰθεν λαθρεμπόρων πολλάκις πολύ έκτεταμένον 
καί πολλάκις τοσοΰτον έπικερδές, ώστε οί μετερχόμενοι 
αύτό σφοορώς θά έλυποΰντο διά τήν ελλειψιν φόρου, εις 
ον όφείλουσι κέρδη μέγιστα. Ή άνάγκη τοΰ προλαμβά- 
νείν τόν δόλον καθιστά τήν είσπραξιν τών φόρων τούτων 
λίαν δαπανηράν. Υπάρχει άνάγκη πολυαρίθμου προσωπι
κού διά νά έπιτηρή τήν κυκλοφορίαν τών έμπορευμάτων, 
διά νά άναγκάζη τούς κατασκευαστάς καί τούς άποστο- 
λεϊς εις τήν τήρησιν τών πρός έξασφάλισιν τών δικαιω
μάτων τοΰ δημοσίου άπαιτουμένων διατυπώσεων δέν ύ- 
πάρχουσι δέ φόροι, οιτινες νά προσθέτωσι τόσον πολύ, ό
σον οί έμμεσοι, είς τά ποσά τά ύπό τών ιδιωτών πληρω- 
νόμενα χωρίς πραγματικόν όφελος τοΰ Κράτους.

Τό καλλίτερου φάρμακον κατά τών άτοπων τούτων εΐ
ναι νά φορολογώνται τά προϊόντα όσον δυνατόν είς τήν 
άρχήν. ‘Οπότε δέ έφαρμόζεται τό σύστημα τοΰτο, τά ύ- 
ποκείμενα είς φορολογίαν πράγματα έμβαίνουσιν είςκυκλο- 
φορίαν μόνον άφοΰ πληρώσωσιν τήν πρός τό δημόσιον 
οφειλήν των δέν εΐναι άνάγκη νά παρακολουθώνται αί 
μετατοπίσεις των, ούτε νά έπιτηρήται ή πώλησίς των. 
Ύπάρχουσιν όλιγώτεραι δαπάναι είς βάρος τοΰ Κράτους,



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ.154

όλιγώτεραι καταπιέσεις καί ζημίαι διά τούς φορολογού
μενους, καί συνεπώς όλιγώτεραι εύκολίαι καί περιστάσεις 
διά τό λαθρεμπόρων.

Ώς άνωτέρω άνεφέραμεν οί άμμεσοι φόροι έχουσιν 
άναπόφευκτον άποτέλεσμα νά ύψώνωσι τήν άγοραίαν ά
ξίαν τών προϊόντων. Αύτοί δέ οι καταναλωταί πληρώνου- 
σιν όριστικώς τό ισότιμον αύτών. Έζ τούτου επεται, ότι ή 
μάλλον ή ήττον ίση καί ή μάλλον ή ήττον άνάλογος 
διανομή τών φόρων έξαρτάται έξ αύτής τήν φύσεως τών 
φορολογουμένων προϊόντων.

Κατά γενικόν κανόνα, δσον περισσότερον τά προϊόντα, 
τών οποίων ό φόρος αύξάνει τήν τιμήν, είσίν άπαραίτη- 
τα είς τήν πλήρωσιν τών αναγκών τοΰ ανθρώπου, τόσον 
όλιγώτερον ό έπ’ αύτών έπιπίπτων φόρος είναι εις άνα- 
λόγιαν μέ τάς δυνάμεις εκείνων, οΐτινες τόν πληρώνουσι, 
καί τόσον περισσότερον μέρος άφαιρεϊ άπό τάς πτωχάς 
οικογένειας έκ τοΰ ίσχνοΰ εισοδήματος τό όποιον ζαρποΰν- 
ται. Ύπό τήν κυρίαν ταύτην έποψιν, άλλα είσί τά άπο
τελέσματα τών φόρων τών έπιπιπτόντων έπί τοΰ άλατος, 
τών άλεύρων ή τών ποτών, καί άλλα τά άποτελέσματα 
τών φόρων τών έπιπιπτόντων έπί τής ζακχάρεως, τοΰ σά
πωνος, τοΰ χάρτου,τοΰ πρός οίζοδόμησιν ύλικοΰ, καί ιδίως 
τών αντικειμένων τής πολυτελείας. Ύπάρχουσι δαπάναι 
κοιναί είς όλους, άπό τάς όποιας ούδείς δύναται ν’ άπέχη. 
Ύπάρχουσιν άλλαι, τούναντίον, τάς όποιας έκαστος είναι 
έλεύθερος νά έκτελέση κατά λόγον τής έκτάσεως τών 
Ιδιαιτέρων πόρων του. Είναι μάλιστα πολλαί τάς όποιας 
μόνοι οί πλούσιοι συνειθίζουσι νά ποιώσιν. Άλλ’οί έμμεσοι 
φόροι, καθόσον έπιπίπτουσι κατά προτίμησιν έπί τοιού
των ή τοιούτων δαπανών, ίσοδυναμοΰσι ποτέ μέν πρός κε- 
φαλικούς ή πρός χείρονας έτι τών κεφαλικών, άλλοτε δέ, 
τούναντίον, πρός απλούς πολυτελείας φόρους.

Έπί παραδείγματος, ό φόρος τοΰ άλατος είναι κεφαλι- 
κός, ή χειρών τοΰ κεφαλικοΰ, άπλουστάτη δέ είναι ή

15ί> 

τούτου άπόδειξις. Τό άλας είναι έξ έζείνων τών πραγ
μάτων, τών οποίων ούδείς δύναται νά στερηθή, καί τών ό
ποιων έκαστος ποιείται χρήσιν έν ποσότητι σχεδόν όμοια. 
Τί συμβαίνει δέ έκ τούτου ; Ότι έκαστος πληρώνει είς 
τό Κράτος τό αύτό ποσόν διά τό άλας, τοΰ όποιου έχει 
άνάγκην. Μάλιστα δέ οί πτωχοί είσί παντού οί αναγκα
ζόμενοι ύπ’ αύτής τής φύσεως τής τροφής των νά άγο- 
ράζωσι περισσότερον άλας, καί μεταξύ τών πτωχών είσίν 
οί ενδεείς, οί έπιβαρυνόμενοι διά μείζονος άριθμοΟ τέκνων, 
οΐτινες καταναλίσκουσι περισσότερον ποσόν άλατος. Τοι
ουτοτρόπως ό φόρος άπό τάξεως είς τάξιν, καί, έν έκά
στη τάξει, άπό προσώπου είς πρόσωπον, έπιβαρύνει κατά 
λόγον αντίστροφον τών περιουσιών ή τών εισοδημάτων. 
Προσωπικός δέ φόρος, όστις ήθελεν άποφέρει ίσον ποσόν 
είς τό Κράτος, Οά έβλαπτεν όλιγώτερον τά συμφέροντα 
τών πληθυσμών ζαί Οά ήτον όλιγώτερον ενάντιος είς τούς 
κανόνας τής άναλογίας καί τής δικαιοσύνης. Ό έμμεσος 
φόρος, δστις όνομαζόμενος δικαίωμα άλέσματος, ύψόνει 
είς τινας τόπους τήν τιμήν τών άλεύρων, ενεργεί ακριβώς 
ώς ό φόρος τοΰ άλατος· λαμβάνει πλείονα άπό τούς πτω
χούς παρά άπό τούς πλουσίους, καί πολλάζις έξασκει αλ

γεινήν έπιρροήν έπί τής έκλογής τών μέσων τής τρο

φής τών πρώτων.
Άπ’ έναντίας οί φόροι οί ύπερτιμώντες τά προϊόντα, 

τών όποιων ή κατανάλωσις δέν εΐναι απολύτου άνάγκης, 
δέν έχουσί τά αυτά άποτελέσματα. Έν γένει, ό βαθμός 
τής ζεκτημένης περιουσίας προσδιορίζει τό σύνολον τών 
δαπανών, έπί τών όποιων έπιπίπτουσιν οί φόροι. Οί έπι- 
βεβλημένοι π. χ. έπί τοΰ καφέ, τοΰ τείου, τών ύφα
σμάτων, τών ίππων, προσεγγέζουσιν έπί μάλλον καί μάλ
λον είς τήν επιθυμητήν άναλογίαν τών άναγκών καί τών 
περιουσιών. 'Όσον ύποδιαιροΰνται οί έμμεσοι φόροι τόσον 
πολλαπλασιάζονται οί βαθμοί τής άναλογίας, καί τόσαι ύ- 
πάρχουσιν έπιπτώσεις μάλλον ή ήττον έν αρμονία πρός τήν
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θέσιν τών τάξεων, τών οικογενειών χαί τών προσώπων. 
Διά τοΰτο, άν ήτο δυνατόν okot αύτοί οί φόροι νά έπιπί- 
πτωσιν έπί όλων τών ειδών τών δαπανών, έπί όλων τών 
προϊόντων τών προωρισμένων εις τήν χρήσιν τοΰ άνΟρώ
που, χαί συγχρόνως νά ύψώνωνται, καθ’ όσον τά πράγ
ματα τά ήττον άναγχαΐα εις τήν ύπαρξιν καθίστανται 
άντικείμενον καταναλώσεων μάλλον άποκλειστικώς επι
φυλασσόμενων εις τούς πλουσίους, θά ένήργουν ώς φόροι 
έπί τοΰ εισοδήματος, καί δέν Οά ύπέκειντο, υπό τήν έποψιν 
τών αναλογιών, εις ούδεμίαν σπουοαίαν μομφήν.

Δυστυχώς ούδέποτε έδόθη είς τούς φόρους τοιαύτη δι- 
εύΟυνσις. Μεταξύ τών φόρων τών έπονομαζομένων έμ
μεσων, οί μόνοι δυνάμενοι νά άποφέρωσιν άφθόνως είσίν οί 
επιβαλλόμενοι είς τά προϊόντα πρώτης καί καθολικής ά- 
νάγκης· καί αύτός είναι ό λόγος δι’ δν τά τρόφιμα έφο- 
ρολογήθησαν μετά τοσαύτης λυπηράς προτιμήσεως. Τοι
ουτοτρόπως κατέστη μάλλον δαπανηρά ή ζωή τών ερ
γατικών τάξεων καί έπ’ αύτών έπέπεσε τό μεγαλείτερον 
βάρος τοΰ φορτίου. Αυτό τοΰτο παρεχίνησε πολλούς οι
κονομολόγους νά συμπεριλάβωσιν είς τι είδος γενικής 
άποδόκιμασίας τούς έμμέσους φόρους, οίαιδήποται καί άν 
ήσαν αί πραγματικοί αύτών διαφοραι έν τή έφαρμογή. 
Έναργώς, έάν τό ύπερισχύσαν σύστημα ώς πρός τούς φό
ρους αύτούς ήτο τό εξαγόμενον τής ισχύος αύτής τών 
πραγμάτων, ή αποδοκιμασία αύτη Οά ήτο δίκαια· άλλ’ ού
δέν άποδεικνύει ότι τά πράγματα έχουσιν ούτω. Είναι δέ 
βέβαιον, έξ εναντίας, ότι ό πολλαπλασιασμός καί ή βα
θμολογία τών φόρων έπί πληθύος προϊόντων προαιρετικής 
χρήσεως, ή ή αύξησις αύτών μετά τής αύξήσεως τών 
περιουσιών, θά άπέδιδον αύτοις αναλογικήν αρμονίαν, τής 
όποιας, ούσιωδώς, ό έμμεσος φόρος δέν στερείται έξαιρε- 
τικώς. Μ’ όλα ταΰτα μένουσι πάντοτε ύπό συζήτη
σήν άφ’ ένός μέν τά έξοδα τής είσπράξεως, άφ’ ετέρου 
δέ αί παροτρύνσεις είς τόν δόλον, τόν όποιον γεννά 

τό πολυάριθμον τών φόρων άμφότεραι δέ αί περιστάσεις 
αύται είσί πάντοτε άξίαι μεγάλης προσοχής.

Μ εταρ ρυθμιστικά σχέδι α.—Έν γένει, τό 
ενδιαφέρον τών φορολογικών ζητημάτων είναι τοίοΰτον 
ώστε έγέννησε πλεΐστα σχέδιαμεταρρυθμίσεως, έ< τών ο
ποίων τινά έθελξαν τήνφαντασίαν ιδιαιτέρως. Μεταξύ αύ
τών μελετητέον νΰν τά άναφερόμενα είς τήν υπαρξιν ενι
αίου φόρου, καί τήν υπαρξιν φόρου κατ’ αυξοντα 'κόγον 
τών εισοδημάτων.

Μή έξεταζομένη κατά βάθος ή ιδέα τοΰ ενιαίου φόρου 
έχει τι λίαν έπαγωγόν. Έάν ύπήρχεν είς μόνον φό
ρος, ή εί'σπραξις, έμπιστευομένη είς έν μόνον σώμα- 
χρηματιστικών πρακτόρων, Οά ένηργεϊτο όλιγοδαπάνως, 
καί οί φορολογούμενοι, άπηλαγμένοι μέρους τών Ουσιών 
είς τάς όποιας ύποβάλλονται τήν σήμερον, θα άνεκουφί- 
ζοντο μεγάλως. Άλλ’ ύπάρχει ύλη φορολογήσιμος ήτις, 
μόνη αύτή, νά έπαρκή είς τό όλον τών δημοσίων δαπα
νών ; Τινές επρότειναν νά έκλεχθή ή έγγειος Ιδιοκτησία, 
άλλοι δέ, οί καί πολυαριθμότεροι, τό εισόδημα.

Ό ενιαίος έπί τής γής φόρος συμπεριελαμβάνετο είς τόν 
άριθμόν τών γενομένων προτάσεων ύπό τής σχολής τοΰ 
διδάκτορος (Inesnay. Ή σχολή αύτη δέν παραδέχετο άλ/ο 
στοιχεΐον πλούτου είμή τό προϊόν ή τό καθαρόν εισόδημα 
τής γής, φυσικόν δέ ήτο νά ζητήση τούς αναγκαίους είς 
τάς άνάγκας τοΰ Κράτους πόρους έν τω πράγματι έκείνω, 
τό όποιον ένόμιζεν ότι ήτο ή άποκλειστική πηγή αύτών, 
άλλ’ ήπατάτο, και οί αποδεχόμενοι σήμερον τά αξιώματα 
αύτής έπί τών φόρων άπατώνται έπίσης.

Έν πρώτοις ήθελεν εισθαι, ώς πρός τά πρόσωπα, τε
ρατώδης αδικία τό μεταβαλειν τήν διανομήν τοΰ φόρου, 
είς τρόπον ώστε ολόκληρον τό βάρος νά έπιπέση έπί μιάς 
μόνον τάξεως πολιτών. Τοιαύτη μεταβολή θά κατέστρε- 
φεν όλας τάς ύπάρξεις, καί ούδεμια κοινωνία δέν ήθελε 
δυνηθή νά άντιστή είς τήν βίαν τής προσβολής. Βεβαίως 
ή γή δύναται νά πληρώνη πολύ, χωρίς έκ τούτου νά ί· 
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πεται άλλο χαζόν έζτός τής έλαττώσεως τών προσόδων 
ή μισθωμάτων, τά όποια παράγει ύπέρ έζείνων οΐτινες εί- 
σίν οί κύριοι αύτής· άλλά θά ήτον άδύνατον νά έξαχθή άπό 
αύτήν τό σύνολον τών φόρων, τών οποίων τό Κράτος δέν 
δύναται νά στερηθή. Καϊ έάν έγίνετο ή δοκιμή τούτου, ή 
γεωργία δέν θά έβράδυνε νά προσβληθή ύπό μαρασμού ολέ
θριου είς τά συμφέροντα όλων, διότι δέν ύπάρχει γεωρ
γική πρόοδος μή άπαιτούσα προκαταρκτικός δαπάνας,καί 
διότι, άπό τής ήμέρας καθ’ήν οί ίδιοκτήται ήθελον άναγ- 
ζασθή νά παραδόσωσιν είς τό δημόσιον τό μεγαλείτερον 
μέρος τών εισοδημάτων τά όποια άπολαμβάνουσι, θά άπέ- 
βαλλον συγχρόνως τήν όρεξίν ζαί τήν ούναμιν τής οικο
νομίας, καϊ θά έπαυον άπό τοΰ νά Ουσιάζωσι τό έλάχιστον 
μέρος τών ολίγων καρπών, τούς οποίους ήθελον είσέτι 
απολαμβάνει άπό τά κτήματά των, είς βελτιώσεις ήκιστα 
παραγωγικός, Τά Κράτη είσί προσκεκλημένα ύπό τοϋ 
φυσικού ροΰ τοϋ πολιτισμού ν’ αύξάνωσι προοδευτικώς 
τάς δαπάνας των. Άπό τήν γήν θά έζήτουν άπαύστως 
νέους πόρους, καί τοϋτο Οά ήρζει διά ν’ άποσβέση παρά 
τοΐς ίδιοζτήταις αύτής πασαν επιθυμίαν τού νά προσθέ- 
σωσιν είς τάς παραγωγικός δυνάμεις της. Ό ένιαΐος έπί 
•τής γήί φόρος, καθιστών στάσιμου τήν γεωργικήν βιο
μηχανίαν, Οά άνέστελλεν άναποφεύκτως τήν πρόοδον τής 
κοινωνικής εύημερίας.

Ό ένιαΐος έπί τών εισοδημάτων φόρος δέν θά είχε, 
πολλοΰ δεΐ, τόσα άτοπα. Δεν είναι φόρος έκλέγων, έπί 
κινδυνω τού νά τό καταστρέψη, έν μόνον είδος πλούτου 
καί βιομηχανίας. Είναι φόρος όστις, άποτεινόμενος συγ
χρόνως είς όλας τάς πηγάς τής παραγωγής, δέν συντρί
βει βιαίως πάσαν σχέσιν δυνάμεως ζαί γονιμότητος με
ταξύ αύτών, καί δστις λαμβάνων άπό ένα έκαστον άνα
λόγως τοΰ μέρους αύτοϋ έν τώ γενικώ είσοδήματι, μένει 
άπηλλαγμένος προσωποληψίας ζαί άδικίας. Άλλ’ ό φό
ρος αύτός Οά ήτο τόσον εύζολον νά έπιβληθή ζαί νά εί- 

σπραχθή, όσον ολίγον εύζολον ύπήρξε τό τοιοΰτονν μέ
χρι τοΰδε, ώστε νά ύπάρχη λόγος άποχρών τοΰ νά ζα- 
ταστή τό μόνον μέσον τής πληρώσεως τών δημοσίων 
ταμείων; ‘Υπάρχει δι’ όλους τούς φόρους βαθμός αύ
ξήσεως, έπέκεινα τοϋ όποιου δέν πρέπει νά προβή τις, καί 
φόροι υπερβολικοί έπί τών εισοδημάτων θά ειχον βεβαίως 
τό διπλοΰν άτοπον ού μόνον τοΰ νά ήναι πολύ ενοχλη
τικοί διά τούς φορολογουμένους, ύποχρέους όντας νά 
τούς πληρώνωσι είς ήμέρας ή )*ήξεις ώρισμένας, άλλά 
ζαί νά παροτρύνωσιν είς δόλους καί ύποκρίσεις, οΐτινες, έν 
τή παρούση καταστάσει τών ιδεών καί τών έξεων, δέν εί
ναι όσον πρέπει μεμπτοί καί άποδοζιμαστέοι. ’Εξ άλλου 
μέρους, μεταξύ τών έν χρήσει φόρων ύπάρχουσι τινές οΐ
τινες δέν είναι ούτε όλιγώτερον άνάλογοι, ούτε όλιγώτε
ρον εύκολοι νά είσπραχθώσιν άπό τόν φόρον έπί τού εισο
δήματος καί τών οποίων ή ζατάργησις δέν Οά ήτο παν
τελώς δεδικαιολογημένη. Ό φόρος έπί τοϋ εισοδήματος, 
θεωρούμενος ύπό τόν άληθή αύτοΰ προορισμόν, θέλει προ- 
σκληθή ν’ άντικαταστήση άλληλοδιαδόχως τό πλεΐστον 
τών φόρων, τών όποιων ή είσπραξις είναι πολυδάπανος ή 
οΐτινες έχουσιν τό πραγματικόν άδικον του νά μή ώσιν 
άνάλογοι. Μ’ δλον ότι ή άπλότης, προκειμένου περί φο
ρολογίας, πρέπει νά έπιζητήται έπιμελώς, έν τούτοις δέν 
είναι αύτη ό μόνος σκοπός είς τόν όποιον έκαστος οφείλει 
νά στρέψη τά βλέμματα· καθ’ δλα δέ τά φαινόμενα, τό έ- 
νιαΐον τοΰ φόρου θέλει μένει ιδανικόν τι, είς τό όποιον δύ- 
ναταί τις νά προσέγγιση ολίγον κατ’ ολίγον, άλλά χωρίς 
νά δυνηθή νά τό ζαθέξη καί πραγματοποιήση έντελώς.

Ό κατ’ αύξοντα λόγον τών είσοδημάντων φόρος είναι 
έφευρέσεως πολύ νέας. Κατά τόν παρελθόντα χρόνον αί 
τάξεις, αί κατέχουσαι τήν έξουσίαν, άπεπειράθησαν κατ’ 
έξακολούθησιν ν’ άποφύγωσι τά δημόσια βάρη καί νά τά 
έπιρρίψωσιν έπί τών ύπολοίπων μελών τής κοινωνίας. Έπί 
τών ημερών ήμών, δτε αί οημοζρατίζαί ίδέαι έλαβον ζα- 



ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ. 161160 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ I ΪΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.

κώς είσέτι ζεκανονισμένην διεύΟυνσιν, οί άνθρωποι, οί τά 
άκρα έπιδιώζοντ3ς έπί τών ιδεών αύτών, ποιοϋσιν αντίθε
τον άπόπειραν, καί έπί τή έλπίοι τοϋ νά έπιρριφθή πλειό
τερον τοϋ ύπάρχοντος βάρος έπί τών πλουσίων τάξεων, 
άπαιτοΟσι τήν νομοθέτησιν τοΰ κατ’ αυξοντα λόγον τών 
εισοδημάτων φόρου.

’Ιδού τό σύστημα έν όλη αύτοϋ τή άπλότητι : Συνί
σταται είς τήν φορολόγησαν τών ιδιωτικών εισοδημάτων 
είς άναλογίας διαφερούσας καί αϋξανούσας καθόσον τά 
εισοδήματα αύτά καθίστανται μεγαλείτερα. Ούτως, ένώ τά 
εισοδήματα τής τελευταίας κατηγορίας οφείλουν νά 
πληρώσωσιν ποσόν τί έπί τοΐς εκατόν, τά εισοδή
ματα τής άνωτέρας κατηγορίας πληρώνουσι ποσόν μεγα
λείτερον έπί τοΐς εκατόν, τά δέ τής επομένης κατηγο
ρίας ποσόν έτι μεγαλείτερον. "Ωστε δσαι κατηγορίαι εισο
δημάτων ύπάρχουσι, τόσαι ύπάρχουσι καί δίαστελλόμεναι 
άναλογίαι.π'ληρωμής, ύψούμεναι άπαύστως καί προσκα- 
λοϋσαι τούς ίδιώτας νά συνεισφέρωσι διά τάς δημοσίας δα
πάνας κατ’άναλογίας, τών οποίων ή σχετική αύξησις βα
δίζει ταχύτερον τής αύξήσεως τών περιουσιών.

Βεβαίως, κατά πρώτην έποψιν, θά παρεκινεϊτο τις νά 
έπιδοκιμάση τρόπον φορολογίας, όστις ζητών ολίγα άπό 
τούς φορολογουμένους τούς ήττον πλουσίους, επιφυλάσ
σει τάς αύστηρότητάς του διά τούς πλουσιωτέρους, καί 
τούς προσκαλεϊ νά συνεισφέρωσι τοσούτω μάλλον είς τάς 
άνάγκας τοϋ Κράτους, δσον όλιγώτερον είσίν ουτοι έκτε- 
Οειμένοι είς τάς προσβολάς τής άνάγκης. Εξεταζόμενου 
όμως τοϋ πράγματος άκριβέστερον, δέν βραδύνει τις νά έν
νοήση πόσον τό παν, έν τοιούτω συνδυασμώ, εΐναι άκατόρ- 
Οωτον καί φαντασιώδες.

Ό κατ’ αυξοντα λόγον τών εισοδημάτων φόρος έχει 
ριζικόν τι ελάττωμα· έπιτίθεται κατ’ αύτών εκείνων τών 
προσόντων, τών οποίων ή διάδοσις ένδιαφέρει τά μάλιστα 
τήν κοινωνίαν καί άν ήδύνατο νά επιτυχή όλοκλήρως τοΰ 

σκοπού του, τούτο Οά έγίνετο καταδικαζόμενων είς τήν 
στασιμότητα τοϋτε πλούτου καί τής βιομηχανίας. Δύο, τώ 
δντι, πράγματα είσίν ούσιώδη είς τήν άνάπτυξιν τών πα
ραγωγικών δυνάμεων τής χώρας· τό μέν, δπως αι άπό- 
πειραι έκάστου, πρίς βελτίωσιν τής Οέσεώς του, εύρίσκωσι 
τήν όφειλομένην αύταϊς άμοιβήν, τό δέ, δπως ή επιθυμία 
τής οικονομίας ύπάρχη καί έπεκτείνηται. "Οθεν ό κατ’αυ- 
ξοντα λόγον τοϋ εισοδήματος φόρος, οι αύτό τοΰτο οιοτι 
πειράται νά έλαττώση τά πλεονεκτήματα τά ιυνδεόμενα 
μετά τής αύξήσεως τών περιουσιών, έλαττόνει άναγκαιως 
τά ελατήρια τών όποιων ή δύναμις ορά εύνοϊκώτερον έπί 
τής πορείας τών κοινωνιών.‘Ορίζων είςτόν ιδιωτικόν πλού
τον βαθμούς, έπέκείνα τών οποίων ή αύξησις του παύει 
άπό τού νά ή αι αρκούντως έπωφε/^ής, ό κατ’ αυξοντα 
λόγον τοΰ εισοδήματος φόρος άφαιρεΐ άπό τήν εργασίαν 
μέρος τών άμοιβών, τών οποίων έχει άνάγκην, Οιά νά δια- 
τηρήση δλην τήν ένέργειάν της· έλαττόνει τήν έπιθυμίαν 

τής έπισωρεύσεως καί παρακωλύει τόν σχηματισμόν κε
φαλαίων, τά όποια καταδικάζει, καθόσον αύξάνουσι, νά κα
θίστανται έπί μάλλον καί μάλλον ήττον παραγωγικά, κα
θάπτεται δέ αύτών τών πηγών πάσης κοινωνικής εύημε- 
ρίας καί περιστέλλει αύτάς είς τρόπον ώστε νά έλαττώνή

τήν άφθονίαν των.
Τά άτοπα τά άδιαχώριστα άπό 

κατ’ αυξοντα λόγον τού εισοδήματος 
ριορίζωνται μέχρι τού σημείου αύτοϋ 
νά ώιελώνται δσον δυνατόν περισσότερον άπό τούς 
ρους των καί τάς περιουσίας των αισθάνονται δτι 
τούτο εΐναι καί δικαίωμά των καί συμφέρον των έκ

τήν νομοθέτησιν παντός 
ς φόρου δέν Οά έπε- 
j. Οί άνθρωποι θέλουν 

πό- 
αύτό 
τού

του δέ πηγάζει ή διηνεκής, ένασχόλησίς των τού έπιζητεϊν 
τά μέσα πρός χρησιμοποίησαν τού είς τήν διάθεσίν των 
πλούτου. Τούτου ένεκα τά πλούτη συρρέουσιν είς τά μέρη 
ένθα ή τοποθέτησές των άπαντά συγχρόνως πλειοτέραν 
άσφάλειαν καί πλείονα κέρδη. Μικραί οιαφοραί συμφέρον- 
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τος άρκοΰσιν ινα προσδιορίσωσι τήν χρήσιν των, καί, ώς 
μαρτυροΰσιν αί συναλλαγαί αί συνομολογούμεναι έπί δ- 
λων τών αγορών τής Εύρώπης, δέν διστάζουσιν ούτε καν 
νά πορευθώσιν είς τήν αλλοδαπήν όπως δρέψωσι τά πλεο
νεκτήματα, τά όποια δέν εύρίσκουσι πλέον έπί τοΰ πατρίου 
έδάφους. Γούτου ένεκα έν πάση χώρα ένθα δ φόρος λαμ- 
βάνων άπό μερίδα τινά τών κεφαλαίων, τών συγκεντρω 

μενών έν ταΐς αύταΐς χερσί, πλείονα παρά άπό άλλα πράγ
ματα, καταβιβάζει τό προϊόν αύτών κάτω τοΰ φυσικού μέ
τρου, όλιγίστους άνθρώπους Θά έβλεπε τις άποδεχομένους 
μεθ’ υπομονής τήν έπιβληθεΐσον αύτοΐς ζημίαν. Διά τής ά 
ποκρύψεως τών μερών τοΰ πλούτου έπί τών οποίων ή δη
μοσία φορολογία θά έβάρυνε πλειότερον, ή διά τής άποστο- 
λής αύτών, δπως ζητήσωσιν είς τήν άλλοδαπήν καλλι- 
τέραν τύχην, θά άπηλλάσετό τις άπό απαιτήσεις έναντίας 
είς τά συμφέροντα του, καί τά κεφάλαια δέν δά έβράδυνον 
νά κρυβώσιν ή νά μεταναστεύσωσιν έν μέρει, πρός βλά
βην τής έθνικής ένεργητικότητος. Ούδέν θά ήδύνατο νά 
τά άναγκάση νά φανερωθώσιν ή νά τά έμποδίση νά φύγω- 
σιν άφιλόξενον γην. Τό κεφά)<αιον, τό χρήμα, είναι φύσει 
άπειθές είς τάς διαταγάς τάς άντιτασσομένας είς τήν φυ
σικήν τάσιν του τοΰ νά έπιτύχη όλης τής δυνατής άμοιβής. 
Προσέρχεται πάντοτε έκεϊ ένθα άπαντά τά μείζονα κέρδη· 
ούδείς νόμος, δσον αύστηρός καί άν ήναι, δύναται νά τό 
κρατήση έν αιχμαλωσία. Λαμβάνει δλα τά σχήματα τά 
όποια άπαιτεϊ ή έλευθέρα κυκλοφορία του, καί, δταν δέν 
δύναται νά διαβή τά σύνορα ύπ’ αύτό τό όνομα τοΰ κυ
ρίου του, τά διαβαίνει, έπί τέλους, πάντοτε ύπό πλαστόν.

Ούδαμοΰ έγένετο είσέτι ή δοκιμή εύρέως καί άληθοΰς 
κατ’ αύξοντα λόγον τών εισοδημάτων φόρου. Άλλ’ έάν 
χώρα τις έπιχειρήση τοιαύτην δοκιμήν δυνάμεθα θαρρα- 
λέως νά προείπωμεν τά άποτε?κέσματά της. Αί κεκτημέ- 
μέναι περιουσίαι θέλουσι μετασχηματισθή ινα άποφύγωσι 
τήν υπερβολήν τών φόρων. Αί νέαι περιουσίαι δέν θέλουν 

πραγματοποιηθεί κατά τό φαινόμενον είμή μέχρι δεδομέ
νης αύξήσεως· τά κεφάλαια θέλουσι διασκορπισθή καί θέ- 
λουσιν υπάγει, έν μέρει, νά καρποφορήσωσιν είς τήν άλ
λοδαπήν· ταχέως δέ τά παρεμβληθέντα προσκόμματα είς 
τήν έν τώ φανερώ χρήσιν των, καθώς καί ή μετανάστευ- 
σίς των, θέλουν περιστείλει τήν άναγκαίαν άνάπτυξιν τής 
έργασίας καί τιμωρήσει τήν πραχθεΐσαν άφροσύνην.

Προχειμένης έπιβο><ής φόρου, ύπάρχει άρχή θεμελιώδης 
άπό τήν οποίαν ούδείς δύναται νά άπομακρυνθή άτιμωρητί. 
Ή άρχή αΰτη είναι ή τής άναλογίας. Δέον ό φόρος νά 
έπιβαρύνη μόνα τά πράγματα καί ούχί τά πρόσωπα. Πας 
δέ συνδιασμός, προτιθέμενος νά προσκαλέση τά άτομα νά 

συνεισφέρωσιν είς τάς δημοσίας δαπάνας έν μετρώ αλλω 
παρά έχείνω τοΰ μέρους τοΰ οποίου άπολαυουσιν έν τω 
γενικώ είσοδήματι, δέν δύναται νά παραγάγη είμή άποτε
λέσματα άδικα καί ολέθρια.

(Κατά II. Passy.) Ν. 1. ΒΑΛΣΛΜΑΚΗΣ.

ΠΑΕΙΟΨΗΦΙΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΕΝ ΤΑ1Σ ΑΝΩΝΥΜΟΪΣ ΕΤΑΙΡΙΑ1Σ.

Είναι λίαν παρήγορος καί πλείστων χρηστών ελπίδων 
πάροχος ή άπό τίνος παρ' ήμΐν έμφαίνομένη καί έπικρα- 
τοΰσα τών πνευμάτων τάσις τοΰ συζητεΐν τά έκάστοτε 
άναφυόμενα οικονομικά ζητήματα μετά έμβρίθοΰς έπιστα- 
σίας. Οϋτω, οπότε, πρό ολίγου, έγένετο λόγος έν τή βου
λή τών άντιπροσώπων περί έπιβολής προσθέτων καί νέων 
φόρων, διάσημοι άνορες, διαπρέποντες έπί έπιστημονιχή 
δείνόχητι καί έπί πολυπειρία, άπεδύθησαν είς τήν έμβριθή 
συζήτησιν τοΰ τοσοΰτον σπουδαίου καί τοσοΰτον ένδιαφέ-
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ρονττος τήν ήμετέραν κοινωνίαν αύτοϋ ζητήματος. Ήδη 
δε έτερός τις, περί τά Οικονομικά ασχολούμενος, ό κύ
ριος Η. Ν. Στροΰμπος, νομίζων ότι διά τήν τιμίαν καί ά- 
νεπίληπτον διαχείρισιν τών άνωνύμων εταιριών, πρός τό 
συμφέρον απάντων τών μετόχων, καθίσταται άναγκαΐον 
ινα αι ύποθέσείς τών διέπωνται ύπό συμβουλίου συγκειμένου 
έκ μελών εκλεγόμενων μεταξύ τών πλειοψηφούν των καί 
μειοψηφούντων μετόχων, γνωμοδοτεΐ ύπέρ τής χρησιμό- 

φυλλ. τής οίκον. Έπιθεω- 
"Ολα ταΰτα οεικνύ- 

τό ήμέτερον έθνος ήρχισεν ήδη, όχι μόνον 
νά έξασκή έπί τε 
παν οικονομικόν 
έκ τών ένόντων, 

εμφαίνει ότι είσερχό- 
έθνών, καί ότι κατ’ 
άν στρέψωμεν τήν

Μα 
•φ 
με
τά

τητος τοιαύτης έκλογής (όρα 
ρήσεως ταϋ μηνός Απριλίου 1877). 
σιν ότι
αίσθανηται τήν έπιρροήν ήν δύναται 
προόδου του καί τής εύημερίας του 
τρον, άλλά καί νά μελετά έμβριθώς, 
οικονομικά ζητήματα. Αύτό τοϋτο 
μέθα έν τή όδώ τών πεπολιτισμένων 
ούδέν θέλομεν έλαττοΰσθαΐ αύτών 
προσοχήν ήμών είς τά βιομηχανικά έργα, έξ ών άναντιρ- 
ρήτως δυνάμεθα νά έλπίσωμεν ού μόνον τήν διόρθωσιν 
τών μή καλώς έχόντων, άλλά καί τήν εθνικήν 
πρόοδον υπό τε τήν ύλικήν καί τήν ηθικήν έπούιν, 
οπότε ή βιομηχανία, ύπό τήν γενεκήν τής λέξεως 
σίαν, ακμάζει, παρά τινι λαώ, ούδεμία δύναται νά 
χη άμφιβο'/.ία ότι ό λαός αύτός κατέχει θέσιν 
έν τή χορία τών πεπολιτισμένων έθνών. 
πόν έχομεν, οί ποθοΰντες τήν εθνικήν πρόοδον, 
δυώμεθα μετά κοσμίας συμπεριφοράς 
παντός οικονομικού ζητήματος, όπως, 
μου καί έπιστημονικής συζητήσεως, 
χωμεν τού έπιδιωκομένου σκοπού.

"Οτι τά τών άνωνύμων εταιριών έχουσιν άνάγκην πλεί- 
ονος μελέτης, ού μήν άλλά καί συντονωτέρας έπιτηρή- 
σεως, παρεχόμενων, ούτω, πλειόνων έγγυήσεων τοΐς μετό- 
χοις περί τής τίμιας διαχειρίσεως τών σιοικούντων αύτάς 

ήμών 
διότι

σήμα- 
ύπάρ-

περιφανή 
Καθήκον λοι- 

ν’ άπο- 
είς τήν συζήτησιν
διά τοιαύτης ήρε

ς συζητήσεως, δυνηθώμεν νά έπιτύ-

προσώπων, ούδείς πλέον δικαιούται νά τό άρνηθή, όχι μόνον 
άποβλέπων είς τά παρ’ ήμΐν συμβαίνοντα, άλλά ύπ’ ό'^ΐν 
εχων καί τάς πρό ολίγου συμβάσας καταστραφάς πλεί- 
στων όσον τραπεζών καί έν Βερολίνω καί έν Βελγίω, ού
χί συνεπεία άπροόπτως έπελθουσών διαταράξεων, άλλ’ έ
νεκα τής φαύλης καί έπιληψίμου διαχειρίσεως αύτών. Εί
ναι λοιπόν έργον καί καθήκον τής νομοθετικής έξουσίας 
νά ένασγοληθή είς τήν σύνταξιν καί ψήφισιν νόμου 
ρυθμίζοντος τά τών άνωνύμων εταιριών διά τρόπου έξα- 
σφαλίζοντος τά ιδιωτικά συμφέροντα συμφώνως πρός τάς 
άπαιτήσεις αύτού τοΰ γενικού συμφέροντος, διότι, άν ύ- 
φείλεται εύρεΐα έλευθερία εις τάς ιδιωτικός συναλλαγάς, 
άποκλειομένης πάσης περιστολής αύτών ύπό κυβερνητι
κών διατάξεων καί έπεμβάσεων, δέον ή έλευθερία αΰτη 
νά μή έκτρέπηται τών ορίων έζείνων τά όποια ή νομοθε
τική έξουσία ήθελε θέσει ώς φραγμόν πρός έξασφάλισιν 
τών ιδιωτικών συμφερόντων. II ρέπει δέ νά όμολογήσωμεν 
ότι ό ήδη ισχύων παρ’ ήμΐν περί άνωνύμων εταιριών νό
μος πολύ άπέχει τού έξασφαλίζειν, ώς έδει, τά τών ιδιω
τών συμφέροντα, διότι καί αύτό τό δικαίωμα τό παρεχό- 
μενον είς τάς κυβερνήσεις τοΰ νά χορηγώσιν ή μή τήν 
άδειαν είς τήν σύστασιν αύτών ή καί ν’ άνακαλώσΐ τήν 
άδειαν αύτήν, αποβαίνει κενή σχεδόν διάταξις, τών έταιρι- 
κώνπραγμάτων ή άφιεμέ»ων ώςέπίτό πλεΐστον,είς χεΐρας 
άνθρώπων στερουμένων ειδικών γνώσεων, ή ύποβαλλομε- 
νων είς όλως τυπικήν έξέλεγξιν, άλλά περί τούτων άλ
λοτε. Έπί τοΰ παρόντος περιοριζόμεθα νά έξετάσωμεν άν 
ή ύπό τοΟ κυρίον Η. Ν. Στρούμπου έκφρασθεισα ευχή, ό
πως καί αί μειοψηφία', λαμβάνωσι μέρος είς τήν διοίκησιν 
τών άνωνύμων εταιριών, δύναται, είσακουομένη· νά χρη
σιμεύσω ώς έγγύησις τών εταιρικών συμφερόντων, άλλά, 
πρό τούτου, δέον νά έρευνήσωμεν άν είς τάς άνωνύμους 
εταιρίας, έν αις κυρίως ύπάρχει συγκέντρωσις κεφαλαίων 

ν’ >
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χαΐ ούχι προσώπων, δύνανται νά ύπάρχωσι πλειοψηφιαι 
χαί μειοψηφίαι.

tlapcc τοϊς χοινοβουλίοις τών συνταγματικών Κρατών 

αί πλειοψηφιαι και μειοψηφίαι άποτελοΰσι μέρος ούσιώ- 
οες τοϋ πολιτεύματος, ούτε εΐναι δυνατή ή ύπαρξις συν
ταγματικής κυβερνήσεως άνευ συμπολιτευομένων καί αν
τιπολιτευόμενων. Άλλ’ ενταύθα τήν μειοψηφίαν χαΐ τήν 
πλειοψηφίαν άποτελοϋσιν τά πρόσωπα, καί πλειοψηφία 
μέν λέγεται ή μερίς ή περιλαμβάνουσα πλείονα πρόσω
πα, μειοψηφία δέ ή περιλαμβάνουσα όλιγώτερα.

Είς τάς άνωνύμους όμως έταιρίας δέν θεωρείται ούδ’ 
εννοείται ώς πλειοψηφία ή μερίς ή περιλαμβάνουσα πλεί
ονα πρόσωπα, άλλ’ ή άντιπροσωπεύουσα τήν σχετικώς 
μεγαλειτέραν μερίδα τοΰ εταιρικού κεφαλαίου, ούδ’ ώς 
μειοψηφία ή μερίς ή περιλαμβάνουσα όλιγώτερα πρόσωπα, 
άλλ’ ή άντιπροσωπεύουσα τήν σχετικώς μικροτέραν με
ρίδα τοϋ έταιρικοϋ κεφαλαίου.

Όθεν έπεται—καί είναι νομίζομεν άναμφισβήτητον— 
ότι ό λέγων πλειοψηφίαν έννοεΐ τήν μερίδα έκείνην τών 
μετόχων, πολλών ή όλίγων, τήν κεκτημένην ή άντιπρο- 
σωπεύουσαν πλείονας μετοχάς, μειοψηφίαν δέ τήν μερίδα 
έκείνην τών μετόχων, πολλών ή όλίγων, τήν κεκτημέ

νην ή άντιπροσωπεύουσαν όλιγωτέρας μετοχάς.
"Οπως χαταστήσωμεν εύληπτότερον τό θέμα είς δ έ- 

νασχολούμεθα, ύποθέσωμεν άνώνυμόν τινα εταιρίαν, τό 
κεφάλαιον τής οποίας διαιρείται είς δέκα χιλιάδας μετο
χάς. Έάν οκτώ μέτοχοι κέκτηνται έκαστος άνά χιλίας 
μετοχάς, πεντήκοντα δέ έτεροι άνά τεσσαράκοντα μετο
χάς έκαστος, έν τή περιπτώσει ταύτη έννοοΰμεν βεβαίως 
ώς πλειοψηφίαν τούς οκτώ μετόχους τούς άντιπροσωπεύ- 
οντας τήν μεγαλειτέραν μερίδα τοϋ εταιρικού κεφαλαίου, 
ώς μειοψηφίαν δέ, τούς πεντήκοντα τούς άντιπροσωπεύ- 
οντας τήν μικροτέραν μερίδα τοϋ έταιρικοϋ κεφαλαίου.

Άνατρέψωμεν ήδη τούς όρους, καί ύποθέσωμεν ότι 

δύο μέτοχοι άντιπροσωπεύουσιν άνά χιλίας μετοχάς έκα
στος, πεντήκοντα δέ μέτοχοι, άνά έκατόν έξήκοντα μετο
χάς έκαστος. Έν τή περιπτώσει ταύτη έάν έρωτήσωμεν 
ποΰ εΐναι ή πλειοψηφία, παρά τοΐς μετόχοις οιτινες άντι- 
προσωπεύουσιν άνά χιλίας μετοχάς έκαστος, ή παρά τοϊς 
μετόχοις οιτινες άντιπροσωπεύουσιν άνά έκατόν έξήκοντα 
μετοχάς έκαστος, βεβαίως άποκριθήσεται ήμΐν ότι ή πλει- 

ψηφία υπάρχει παρά τή μερίδι εκείνη τών μετόχων τή 
άντιπροσωπευούση τό μεγαλείτερον μέρος τοΰ έταιρικοϋ 
κεφαλαίου καί επομένως διαθετούση πλείονας ψήφους, δ- 

θεν έπεται ότι ή πλειοψηφία δέν άποτελεΐται έχ τής συγ- 
χεντρώσεως μεγάλου άριθμοϋ μετοχών ές δύο, τρία ή 

καί πλείονα πρόσωπα, άλλ’ έκ τής συγχεντρώσεως τοΰ 
πλείστου τών μετοχών είς τά αύτά ή καί κατά πολύ 
μεγαλειτέρου άριθμοϋ πρόσωπα. Τοΰτο όμως τότε μόνον 
δυνάμεθα νά τό ειπωμεν οπότε έκαστος μέτοχος δύναται 
ν’ άντιπροσωπεύη τόσας ψήφους όσας κέκτηται μετοχάς, 
ή δεκάδας ή είκάδας μετοχών, διότι, άν, δυνάμει τοΰ κα
ταστατικού τής άνωνύμου έταιρίας, ό άριθμός τών ψήφων 

άς δύναται νά διαθέτη έκαστος μέτοχος, ήναι περιωρι- 
σμένος είς δέκα μόνον, όσοςδήποτε καί άν ή ό άριθμός 
τών μετοχών άς κέκτηται ή αντιπροσωπεύει, ένώ, δυνά

μει τοΰ αύτοΰ καταστατικού, ό έχων τεσσαράκοντα μετο
χάς δύναται νά διαθέτη δύο ψήφους, τότε τήν πλειοψη
φίαν όφείλομεν νά τήν ζητήσωμεν όχι είς τά ολίγα πρό

σωπα τά συγκεντρώνοντα είς έαυτά τό πλεΐστον τών με
τοχών, δηλαδή, έπί τοΰ παραδείγματος τό όποιον άνεφέ- 
ραμεν, εις τά οκτώ πρόσωπα τά συγκεντρώνοντα είς έαυ
τά όκτώ χιλιάδας μετοχάς καί διαθέτοντα μόνον όγδοή- 

κοντα ψήφους, άλλ’ είς τά πεντήκοντα πρόσωπα τά συγ
κεντρώνοντα έκαστον είς έαυτό τεσσαράκοντα μετοχάς 
καί διαθέτοντα επομένως έκατόν ψήφους. Έάν δέ είς τούς 
πεντήκοντα μετόχους τούς αντιπροσωπεύοντας τάς δύο 
χιλιάδας μετοχάς άναγνωρίσωμεν, ώς όφείλομεν, τήν 
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πλειοψηφίαν, πρέπει, ωσαύτως, ν’ άναγνωρίσωμεν ώς α
ναγκαία·? συνέπειαν, καί τό δικαίωμα εις την πλειοψη
φίαν ταύτην, την άποτελουμένην έζ τών ~ ||0 τοϋ εταιρι
κού κεφαλαίου, τοϋ διαχειρίζεσθαι καί διευθύνει·/ τήν πε
ριουσίαν τών οκτώ μετόχων τών συγκεντρωνόντων είς 
εαυτούς τά ^|ιοτοϋ εταιρικού κεφαλαίου. Έζ τούτου δέ 
έπεται ότι ή πλειοψηφία ενυπάρχει ποτέ μέν είς τά πρό
σωπα, ποτέ οέ είς τά κεφάλαια, τούθ* δπερ άποδειζνύει 
δτι, ένθα ύπάρχει κυρίως συγκέντρωσις κεφαλαίων, αί 
διαιρέσεις είς πλειοψηφίας καί μειοψηφίας είσίν άνέφι- 
κτοι ή, διά νά είπωμεν καλλίτερον, άνευ πρακτικού απο
τελέσματος.

Άλλως τε, λογιζώς έξεταζομένων τών πραγμάτων, καί 
οδηγούμενοι ύπό τών μαθημάτων τής πείρας, είναι αδύνα

τον νά παραδεχθώμεν δτι είς τάς άνωνύμους έταιρίας, τών 
όποιων τό σύνολον τών μετοχών, ή τούλάχιστον τό μέ- 

γιστον μέρος, είσιν ανώνυμοι, δύναται νά ύπάρχη άληθής 
πλειοψηφία, ή μειοψηφία, διά τόν άπλοΰν λόγον δτιείς τάς 
τοιούτου είδους έταιρίας δέν ύπάοχουσι, ζατά τήν ακριβή 
τής λέξεως σημασίαν, μέτοχοι, άλλά μετοχαί, τούτο δέ εί
ναι τόοον άληθές ώστε οί μέν πλειοψηφοΰντες σήμερον ή 
μειοψηφούσιν αύρων ή παύουσιν άπό τού νά ή αι μέτοχοι, 
οί δέ σήμερον μειοψηφοΰντες δύνανται, μετ’όλίγον, νά πλει- 
οψηφώσι καί ούτω νά παύωσ: τού άποτελεΐν μέρος τής 
μειοψηφίας, ώστε ό άγοθός σκοπός δι’ δν ό κύριος Η. Ν. 
Στρούμπος ένόμισεν δτι, πρός τό συμφέρον δλων, πρέπει 
νά λαμβάνωσΐ μέρος καί αί μειοψηφίαι είς τήν διοίκησιν 
τών πραγμάτων τών άνωνύμων έταιριών, δέν επιτυγχάνε
ται, όχι μόνον δι' δν λόγον άνεφέραμεν, δτι δηλαδή είς 
τάς άνωνύμους έταιρίας δέν ύπάρχουσι κυρίως μέτοχοι, 
άλλά μετοχαί, οχι μόνον διότι ό πρό μιάς ώρας μειοψη- 

φών μέτοχος δύναται μετ’ ολίγον νά ή πλειοψηφών, ό δέ 
πρό μιάς ώρας πλειοψηφών νά ή όλίγον έπειτα μειοψηφών, 
άλλά καί διότι αύτό τό συμφέρον τών άτωνύμων εταιριών 

άπαιτεϊ ινα ό κεκτημένος πλείονας μετοχάς έχη πλείονα 
δικαιώματα ώς πρός τόν τρόπον τής διαχειρίσεως τών 
πραγμάτων τής έταιρίας, διά τόν άπλοΰν λόγον δτι δσον 
πλείονα κεφάλαια καταθέτει τις είς μίαν έταιρίαν, τόσον 
περισσότερον ένδιαφέρεται είς τήν πρόοδον αύτής, καί τό
σον πλείονας φροντίδας καταβάλλει εις τήν δσον ένεστι 
καλλιτέραν οιαχείρησιν τών ύποθέσεών της, ένω τό αύτό 
ένδιαφέρον καί ή αύτή έπιμέλεια δέν δύνανται, ζατά γενι
κόν κανόνα, νά ύποτεθώσιν είς τούς μετόχους εκείνους 
τούς συγκεντρώνοντας είς εαυτούς έλάχιστον μέρος τού 

εταιρικού κεφαλαίου.
Άλλ’ ύποθέσωμεν, πρός στιγμήν, δτι έκαστος μέτοχος 

δύναται, έπί τή βάσει τών διατάξεων τοϋ καταστατιζοΰ 
τής έταιρίας, νά διαθέτη τόσας ψήφους δσας ζέκτηται με
τοχάς, ή δεκάδας, ή είκάδας μετοχών, δπερ, κατ’ έμήν 
γνώμην, καί λογικώτερον καί δικαιότερου (προσθέτω μά
λιστα καί τιμιώτερον, καλώς γνωρίζων δτι πολλάκις οί 
κάτοχοι μεγάλου άριθμοΰ μετοχών, μή δυνάμενοι νά έχω- 
σιν είμή ώρισμένον άριθμόν ψήφων, διανέμουσι τάς μετο
χάς των, είς πολλάκις φαύλα πρόσωπα, ού μόνον πρός 
βλάβην ύλικών συμφερόντων, άλλά χαί πρός περιρρόνησιν 
αύτών το ν κοινοτέρων τή; ήθ.κ/ς παραγγελμάτων.) Άς 
ύπάγωμεν δέ μαζρύτερα καί άς ύποθέσωμεν τό άδύνατόν, 
δτι δηλαδή αί μετοχαί δλαι είσίν όνομαστικαί. Έν τή πε- 
ριπτώσει ταύτη δύναται τις τούλάχιστον νά έννοήση πλει - 

οψηφίας καί μειοψηφίας διαρκείς, έπομένως ούδέν κώλυμα 
ύπάρχει, άφοΰ έχομεν συγχρόνως καί διαρκώς συγκέντρω 
σιν κεφαλαίων καί προσόπων, ϊνα παραδεχθώμεν όπως καί 
ή μειοψηφία άποτελή μέρος τής διοιζήσεως. Άλλά 
ποία έσεται ή έν τώ διοικητικω συμβουλίω θέσεις τής 
μειοψηφίας αύτής ; Έάν μέν αυτή συμφωνΖ καθ’ δλα με
τά τής πλειοψηφίας τότε συγχωνεύεται είς ταύτην καί ά
ποτελεΐ μέρος αύτής, ώστε, έν τή περιπτώσει ταύτη, άνευ 



170 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. ΕΝ ΖΗΤΗΜΑ ΤΡΟΨΙ1Σ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 171

αποτελέσματος πρακτικού θέλει άποβή είτε ή μειοψηφία ά- 
ποτελεΐ, είτε μή, μέρος τής δίοικήσεως.

Έάν δέ ή μειοψηφία λαμβάνη θέσιν έπιτηρητιχήν, ά
πλώς μόνον ίνα μή οί δήθεν πλειοψηφοΰντες έν τώ συμ- 
βουλίω παραβαίνωσι τούς όρους τοϋ καταστατικού, έρ

γον τοιοΰτον θά παρήγαγεν δλως άντίθετα άποτελέσμα
τα άπό τά έπιδιωκόμενα, δηλαδή τήν όσον ένεστι καλ- 
λιτέραν διαχείρισιν τών εταιρικών πραγμάτων, διότι δυ- 
σχόλως έπιχείρησίς τις βιομηχανική δύναται νά εύδοκι- 
μήση οπότε έν τή διαχειρίσει τών συμφερόντων αυτής 
οί διαχειρισταΐ ύποβλέπουσιν οί μέν τούς δέ. Ταΰτα 
δέ άναφέρομεν έν παρόδω, διότι άρκεΐ, έπί τοϋ κροκειμέ- 

νου, νά εΐπωμεν ότι αί διατάξεις τοϋ νόμου είσίν ικανόν 
εχέγγυον τοΐς μετόχοις δπως οί διαχειριζόμενοι τά τών 
άνωνύμων εταιριών μή ένεργώσιν αύδεμίαν πράξιν κατά 
παράβασιν τών όρων τοΰ καταστατικού.

Έάν δμως ή λεγομένη αύτη μειοψηφία έγκαθιορύεται 
ώς άντιπολίτευσις, δηλαδή ώς πολέμια πάσης ένεργείας 
τής πλειοψηφίας, τότε ούδέν όλεθριώτερον διά τά συμφέ
ροντα καί τήν πρόοδον τής έταιρίας, διότι ή μέν πλειο
ψηφία, ένεργοϋσα έντός τοϋ κύκλου τών καθηκόντων της, 
θέλει άποφασίζει καί έκτελεΐ παν ό,τι νομίζει λυσιτελές 
τή εταιρία, ή δέ μειοψηφία θέλει κηρύττει γεγο- 
νεία τή φωνή δτι τά συμφέροντα τής έταιρίας δια
κυβεύονται, καί δτι ολίγου δεϊν καταστρέφεται άρδην 
καί αυτή ή εταιρία, οί δέ μέτοχοι, καί μεταξύ τούτων οί 
άπλούστεροι, μή δυνάμενοι νά μαντεύσωσι ποϋ κεϊται ή 
αλήθεια, θέλουν τρέχει είς τό χρηματιστήριον δπως έ
καστος πωλήση τό ταχύτερον τάς μετοχάς του καί ά- 
παλλαγή άπό τόν ταράττοντα τόν ύπνον του έφιάλτην τών 
πλειοψηφιών καί μειοψηφιών.

Έχει δέον νά ύπάρχωσι καί πλειοψηφιαι καί μειοψηφίαι 
ένθα αύται περιστρέφονται είς τά πρόσωπα, ύπάρχουσι δέ 
άντίθετα συμφέροντα, άλλ’ δπου αί πλειοψηφιαι καί αί 

μειοψηφίαι περιστρέφονται είς τά κεφάλαια, επιδιώκεται 
δέ έν χαί μόνον πράγμα, εις χαί μόνος σκοπός, αύτό τό 
συμφέρον τής έταιρίας, αί τεχνηταί διαιρέσεις είς πλειο
ψηφίας καί μειοψηφίας άντί νά ύπηρετήσωσι τά συμφέ
ροντα τών μετόχων θέλουν τάχιον ή βράδιον τά κατα

στρέψει.
Έπαναλαμβάνομεν δμως καί αύθις δτι τό τών άνωνύ

μων εταιριών ζήτημα οφείλει νά έπασχολήση σπουδαίως 
τήν προσοχήν τής νομοθετικής έξουσίας, διότι δέν εΐναι 

μόνον ζήτημα ιδιωτικόν άλλά καί ζήτημα κοινωνικόν.

Ν. I. ΒΑΑΣΑΜΑΚΗΣ.

ΕΝ ΖΗΤΗΜΑ ΤΡΟΦΗΣ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Μόλις ήρξατο ό Ρωσσο-Τουρκικός πόλεμος χαί εύθύς 
τά σιτηρά ύπερετιμήθησαν. Έν Λονδίνω τά μέν άλευρα 
τής ’Αμερικής άπό 24 σελινίων τή 6 18 ’Απριλίου 1877 
προεβιβάσθησαν είς 30 τή 3'15 Μαίου 18'77 (αυξησις 
27 τοΐς ο|ο), ό δέ σίτος τής ’Αμερικής μέν άπό 52 
σελ. είς G6, τής ’Αγγλίας δέ άπό 52 σελ. εις 67 (αύξη- 
σις 27 τοϊς ο|ο καί 28 τοΐςο|ο). Οίάριθμοί ουτοι, τούς 

οποίους δανείζομαι άπό τόν Economist τής 5 Μαίου 1877, 
δεικνύουσιν δτι ήρχισεν ό κόσμος νά τρώγη τόν άρτον 
του κατά τό τέταρτον καί πλέον άχριβώτερον ή πρίν.

Βεβαίως τοΰ φαινομένου τοϋτου ύπάρχουσι διάφοροι 
κατά χώρας βαθμοί. Όπωςδήποτε δμως ή πυκνοτάτη 
τής Δύσεως πόλις δίδει τό σημεΐον τών μεγάλων διαστά
σεων, τών οποίων είναι δεκτικός ό περί τήν πρώτην έν γέ- 
νει τής τροφής ύλην επικείμενος τή Εύρώπη κίνδυνος. 
Καί είμεθα. μέν ένώπιον προσεχούς νέας συγκομιδής δη- 
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μητριαχών καρπών, μή λησμονήσωμεν όμως δτι ή πα- 
ρελθοΰσα διετία, είς τό κεφαλαίου τής συγκομιδής ταύ
της, άνήκει είς τάς μετριωτέρας μάλλον κατά μέσον δρον 
εσοδείας, έξ ούπεο συνάγεται δτι αί άποταμιεύσεις εΐναι 
άσθενέστεραι, νυν καί δτι αί περιπέτειαι τοϋ πολέμου καί 
ή περαιτέρω έπέκτασις αυτού δύνανται να χειροτερεύσωσι 
τούς δρους τής βιωτικής ύπάρξεως έπί τοΰ προκειμένου 
θέματος, ώς καί έπί τόσων άλλων.

Διά τήν 'Ελλάδα ιδιαιτέρως ένθυμεϊται ό άναγνώστης 
έκ τοΰ προηγουμένου φυλλαδίου τής Οικονομικής Έπι- 
Οεωρήσεως (σελ. 141)( δτι ή έν αύτή παραγωγή τών δη

μητριακών έν γένει καρπών, κατ’ άναλογίαν τοΰ πληθη- 
σμοΰ, μόλις άναβαίνει είς 3 έζατόλιτρα καθ’ έκαστον 
άνθρωπον, είς περίπτωσιν καθ’ ήν πρός συντήρησιν αύτού, 
κατά τούς έπιεικεστέρους μέσους υπολογισμούς,άπαιτοΰν- 
ται 5 έκατόλιτρα. ΙΙρός συμπλήρωσιν τοΰέ/νλείμματοςτού
του ή ‘Ελλάς έπρομηθεύθη έζ τής άλλοδαπής 2726889 
κοιλά ζατά τό έτος 1870,—3756377 ζατά τό 1871,— 
3875311 κατά τό 1872,—3083006 κατά τό 1873,— 
3044091 χατά τό 1874. ’Ιδού πώς διανέμονται πρός έκά- 
στην -χώραν αί ζατά τό τελευταΐον έτος προμήθειαι η
μών αύται είς κοιλά :

Έκ τοΰ πίνακος τούτου προκύπτει, δτι τό δλον σχεδόν 
τής είς δημητριαχούς καρπούς εισαγωγής της ή ‘Ελλάς 
προμηθεύεται έκ τής Ρωσσίας, τής Τουρκίας καί τής Ρου-

Χώραι Σίτος Α ραβόσ. Κριθή Διάφορα "Ολον

Τουρκία 1377385 119352 127645 41557 1665929
Ρωσσία 1095415 584 57S0 200 1101977
Ρουμουν. 156453 91737 2879 698 251767
Αγγλία
’Ιταλία

298 14 13675 13987
4453 990 7 5450

Αύστρία
Γαλλία

2933
53

350 1643 4926
53

"Ολον 2636990 2130271151619 42455 3044091

μουνίας. Έπί 3044091 κοιλών, γενικώς τώ JS74 είσαχ- 
θέντων έν ‘Ελλάδι, 3017673 άνήκουσίν όμοΰ είς τάς 
τρεις ταύτας χώρας. Επομένως καθόσον άκριβώς ό πό

λεμος ένεργεϊται έν ταΐς τρισί ταύταις χώραις. ή μονα
δική πρός ημάς έμπορική τών σιτηρών οδός πρέπει νά 
θεωρηθή ώς έπί τοΰ παρόντος πεφραγμέυη είτε ζατά συ
νέπειαν τών πολεμικών έπιχειρήσεων είτε ζατά συνέπειαν 
τών εντεύθεν άπαγορεύσεων, ύπό τήν Τουρκικήν ίδίω: έ 
ποψιν. Πόσον θά διαρκέση ή περιπλοκή άδηλον. ’Εγεί
ρεται δμως τό ζήτημα,— πόθευ θά προμηθευθ; ή Ελλάς 

τόν άναγκαιον πρός συντήρησιν της σίτον ;
Εΐναι βέβαιον δτι μέγα μέρος τών δημητριακών καρπών 

τής Ρωσσίας άνήκει είς τάς ζεντριζάς καί τάς βορειοδυ
τικός αύτής έπαρχίας. Κατά τό παρελθόν έτος ένώ άφ’ 
ένός έν τή λοιπή Εύρώπη (εξαιρούμενης μόνης τής.μεσημ- 
βρινής Ρωσσίας) ή παραγωγή τών σιτηρών ήτοζατάπολύ 

κατωτέρα τής μέσης ένιαυσίας, άφ’έτέρου έν τή Ρωσσική 
Πολωνία ζαίτή κεντρική Ρωσσία ήτο αυτή άνωτέρα ζαϊ 
αύτής τής ζατά μέσου δρον καλής. Έπομένως ή διά τής 
Βαλτικής θαλάσσης καί ή διά τοΰ κέντρου τής Ευρώπης 
σιδηροδρομική συγκοινωνία έξακυλουθει, τό γε υΰν έχον, 

τήν άπ’ άνατολών πρός δυσμάς μεταφοράν τών σιτηρών 
,Δύναται νά προστεθή καί ουσιώδης, κατά τό μάλλον ή ήτ
τον, χερσαίας μεταφοράς κλάδος όσον άφορά τά σιτηρά 
τής μεσημβρινής Ρωσσίας, τούλάχιστον καθ’ ο;ον έπιτρέ- 
πουσιν αί κινήσεις τοΰ κατά ξηρόν πολέμου καί αί- δαπά

ναι τής μετακομήσεω; τώυ καρπώ·.
Έζ τοΰ ρεύματος τούτου πρώτη βεβαίως ωφελείται ή 

Αύστρία, καθ’ ήν ή έγχώριος παραγωγή συνίσταται είς 
4 έζατόλιτρα περί έκαστου άνθρωπον, καί παρ’ αύτήν 
ή Σαξωνία, καθ’ ήν ή έγχώριος παραγωγή περιλαμβάνει 
3 πρός έκαστον άνθρωπον· άλλ’ άμέσως κατόπιν έρ
χεται ή ’Ιταλία, καθ’ ήν ή παραγωγή καταπίπτει είς 2 -j 
πρός έκαστον άνθρωπον. ΓΑπαξ δμως σχηματισθή κλά-
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δος τις τοΰ ρεύματος τών σιτηρών πρός τό Άδριατιζόν 
πέ'/ άγος, δεν υπάρχει λόγος ίνα μή περιμένη καί ή Ελλάς 
τό αναλογούν αύτή μέρος. Τουλάχιστον ή εις αύτήν ει
σαγωγή (1874) τών είς άλευρα κατειργασμένων σίτων 
είναι ίκανώς ένδεικτική, διότι έπί 780369 όκ. τό έν τρί
τον σχεδόν άνήκει είς τήν Αύστρίαν (237 547 όκ.).

Άλλ’ ή κυριωτέρα διεύθυνσις τών προσδοκιών τής 
Ελλάδος θά άποταθΐ πρός τόν ’Ωκεανόν. 'Υποθέτω οτι ό 
άρξάμενος πόλεμος διαρκεϊ πλειότερον του δσον νομίζουσι 
οί ταχείς ύπολογισταί του, καί δτι ή άρχαία τοΰ Βοσπό- 
ρου σιτοφόρος τής 'Ελλάδος οδός σταθερώς παρακωλύε
ται εντεύθεν προσθέτω δε καί τήν πιθανήν έξακολούθησιν 
τής ένεστώσης περιόδου τών μέτριων εσοδειών· οί σίτοι 
τής’Αμερικής Οά διέλθωσιν έκ τοΰ στενού τοΰ Γιβραλτάρ, 
δυνάμενοι κατά πολύ νά συναγωνισθώσι πρός τούς διά 

τής κεντρικής Ευρώπης καί τοϋ Άδριατικοΰ πελάγους 
πρός τήν ήμετέραν μεσημβρίαν κατερχομένους, τόσον 
περί τήν τιμήν τής μεταζομίσεως δσον καί τήν έν γένει 
δαπάνην τής παραγωγής.

νΗδη οί σίτοι τής Αμερικής κατέλαβον έν Αγγλία 
τήν θέσιν ήν άλλοτε ειχον οί σίτοι τής κατά τόν Ευξει- 
νον Πόντον’Ανατολής. Έπί τής δλης έν έτει 1876’Αγ
γλικής είς δημητριακούς καρπούς εισαγωγής (44394000 

στατήρες), οί έκ τής Ρωσσίας καί τής Ρουμουνίας περιω- 
ρίσθησαν σχεδόν εις τό τέταρτον (10008000 στ.), ένω οί 

έκ τών ’Ηνωμένων Πολιτειών καί τής ’Αγγλικής ’Αμερι
κής άνέβησαν εις τό ήμισυ σχεδόν (21717000 στ.). "0- 
θεν εΐναι νόμος κοινώς άνεγνωρισμένος, δτι δσον ρεΰμα τι 
είτε έν τή φύσει είτε έν τή οικονομία έξογκοΰται τόσον 
άναπτύσσεται ή τάσις του πρός ποτισμόν πλειόνων πε
ριχώρων. Κατ’ άρχάς, φυσικω τώ λόγω, τό περί ού πρό
κειται έξ’Αμερικής καί άλλων έτι χωρών (’Ινδία, Αύ- 
στραλία κλπ.) σιταγωγικόν ρεΰμα Οά θεραπεύση τάς ά- 
νάγκας τής ’Αγγλίας· αντίκρυ δέ είναι ή Ισπανία καί ή
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Γαλλία. Άλλ’ ώς πρός τήν τελευταίαν έχομεν ήδη τό 
σύμπτωμα, διότι κατά τό 1874 έχορήγησεν ήμϊν σχεδόν 
τά τρία πέμπτα τών είσκομισθέντων έν Έλλάδι έξωτιζών 
άλεύρων (427513 όκ. έπί 780569 γενικής εισαγωγής). 

Τί εμποδίζει ίνα άνοιχθή πλειότερον είς τά όπερωκεάνεια 

σιτηρά ή οδός τής Μεσογείου ;
Τό παν έξαρτάται έκ τής φύσεως τής ήμετέρας εμπο

ρίας. Καθόσον αύτη εΐναι έξοχος διαμετακομιστική, είς τόν 
χαρακτήρα της τοΰτον έγκειται ό μείζων σκόπελος τοϋ 
ύπό μελέτην ζητήματος. ’Εξ ιστορικών καί γεωγραφικών 
λόγων τό Ελληνικόν ναυτικόν ύπηρετεϊ μάλλον τήν με
ταξύ ’Ανατολής καί Δύσεως συγκοινωνίαν. "Οθεν, καθό
σον διακόπτεται ένεκα τοΰ πολέμου τό κράτιστον τής 
λειτουργίας αύτοΰ, διατρέχει τόν κίνδυνον νά περιέλθη 
είς εύρείαν, κατά τό μάλλον ή ήττον, κρίσιν. Ένω δέ πε

ριττόν εΐναι νά σημειωθή δτι πρόκειται περί τοΰ ισχυρό
τερου όργάνου τών τελικών τοΰ έθνους προμηθειών, μή 
λησμονήσωμεν συγχρόνως δτι άποκαλύπτεται, κατ’ έπα- 
νάληψιν ήδη, μία τών κυρίωτέρων άναγκών τής ήμετέ
ρας ναυτιλίας, δπως έπεκτείνη τά βλέμματά της καί τά 
μέσα της είς ευρύτερον καί παγκοσμιώτερον ορίζοντα.

Π λΓΚΟΣΜΙΟΣ ΜΕΤΑΞΟΠΑΡΑΓΩΓΗ.

Ή άπό τοΰ χρυσοΰ δένδρου τών Σινών (συκαμινέα) 
καλλιέργεια τής μετάξης άνήκει είς τήν μεγαλειτέραν 
άρχαιότητα. Πρό πέντε περίπου χιλιάδων έτών ή άπωτάτη 
κατά τήν ’Ασιατικήν ήπειρον ’Ανατολή έγνώρισε τήν βιο
μηχανίαν ταύτην, ήτις, μεταβιβασθεΐσα διά τοϋ Βυζαντι
νού 'Ελληνισμού είς τήν Δύσιν, άπετέλεσεν έν ταύτη ίνα
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των ωραιοτέρων κλάδων τής οικονομικής τών νεωτέρων 
χρόνων δραστηριότητος.

‘II βιομηχανία αΰτη έχει τοΰτο τό ιδιαίτερον, δτι με
ταξύ τοΰ ανατολικού ζαι τοΰ δυτιζοΰ κόσμου ύπάρχει 
διαρκής συναγωνισμός, χωρίς τούτέστιν αί πρόοδοι τοΰ 
δευτέρου νά καταπουήσωσιν, ώς συνέβη έπί τόσων άλλων 
θεμάτων, τήν παραγωγικήν τοΰ έτέρου ενέργειαν. Κατά 
τοΰτο ύπάρχουσι πρόσφατοι ζαταστατιζαί πληροφορίαι 
τής έν Α όυ ’Εμπορικής Έ-ώσεως, άπό τών όποιων ό Κ. 
Tiiitfsai'iit [.Μια δημόσιε·';ι τόν επόμενον πίνακα. Χωρίς 
νά λησμονά σωμεν, δτι δσον απομακρύνονται αί πληροφο- 
φίαι αύται έζ. τής δυτικής Ευρώπης, τόσον στερούνται 
τής επιθυμητής ακρίβειας, περιοριζόμεναι τό πλεΐστον εις 
τά τοπικά πορίσματα μάλλον τής εξαγωγής, δυνάμεθα 
νά όεχθώμεν ότι ή ανατολική μεταξοπαραγωγή είναι ού
σιωδώς άνωτέρα τών κατωτέρω σχετικών άριθμόν. Ό- 
πωςδήποτε ύποτιθεται ώς βάσις ή έυ έτει 1872 παρα
γωγή, απέναντι τής όποιας ή κατά τήν τελευταίαν τε
τραετίαν 1873—7<> συντελεσθεΐσα ήκολούθησε τήν έξής 
άνάπτυξιν ;

1872 1873 1874 1875 1876

Εύρώπη 100 77 95 88 32
’Ανατολή 100 201 284 222 191
Άποτάτη ’Ανατολή 1 00 103 115 115 134
Μέσος δρος 100 95 112 107 91

Έκ τοΰ πίναζος τοΰτου προζυπ·ιουσιν σύο κεφαλαιω-
δέσταται παρατηρήσεις· δτι έν γένει ή μεταξοπαραγωγή 
τείνει άπό τοΰ 1874· εις έλάττωσιν καί ιδιαιτέρως ή Εύ- 
ρωπαϊκή κατέπεσεν εις φοβερόν τώ όντι βαθμόν. Ό λό
γος τής πτώσεως ταύτης άνάγεται είς τήν σζληράν δο
κιμασίαν, τήν οποίαν άπό ικανών έτών διέρχεται έν Εύ
ρώπη ή ζωική τοΰματαξοσκώληζος οικονομία. Δένερευνώ 
άν τά αίτια τοΰ φαινομένου τούτου άνήκουσι μά7.λον είς 
τό κλίμα ή τόν εκφυλισμόν τοΰ ζώου. Σκοπός μουεΐναι οί 
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αριθμοί, συμπά^ηροΰται δε ύπό τοΰ επομένου έκ τής αύ
τής πηγής πίναζος, όστις δεικνύει τάς έν τή τελευταία

(έπί υπολογισμοϊς είς

πενταετία τροπάς τής μεταξοπαραγωγής κατά διαφόρους 

τής γής χώρας 
λιογράμμων).

έκατοστύας χι-

1876187318741873Χώραί 1872

Γ αλλία( Αλγερία) 6,368
Ιταλία 31,250
’Ισπανία 1,714
Πορτογαλλία »
Ελλάς 64
μ 'S (Βώλος
§ . Θεσσαλονίκη 333

·γ> ο 1. ,
td ί— Αοριανουπολ ·»
Άσιατ. . Προύσα 774
Τουρκία! Συρία 
Γεωργία, ΙΙερσίά)

1,075

1,000
Λορασαν

,., ) Σαγζαι
Κίνα , 1 ,

1 Καντον
26,340

7,510
Ιαπωνία 7.210
Ινδία 5,710

'Όλον

1,561
9,930

855
30

160
157
420
360

I, 050
1,175

3,100

35,250
•10,208
II, 500
5,648

Κ

Έκ τοΰ πίναζος τούτου έννοοΰμεν είδικώτερον τάς 
διαστάσεις τής Εύρωπαϊκής ζαταπτώσεως έν τή παγκό
σμια) μεταξοπαραγωγέ. Άπό 6,368 έκατοστύων χιλιο- 
γράμμων ή Γαλλία τω 1872,κατέπεσεν είς 1,561 τω 1876, 
ζαΐ άπό 31, 250 ή ’Ιταλία περιωρίσθη είς 9,930, είς περί 
πτωσιυ καθ’ ήν ή Κίνα άπό 33,850 τω 1872 προεβιβάσθη 
είς 45,458 τω 1876 καί άπό 7,210 ή Ιαπωνία άνέβη είς 
11,500. Έν τω μεταξύ δυνάμεθα νά σπουδάσωμεν καί τα 
καθ’ ημάς ιδιαιτέρως φαινόμενα τής μεταξοπαραγωγής, 
ίο’ δσον ούδαμώς εμποδίζει ή σμιζρότης αύτών τήν περί 
τής ένδεχομένης εύρωστίας των κρίσιν. Τοιουτοτρόπως 
άπό 64 έκατοστύων χιλιογράμμων του έτους 1872 ή Έλ-

ΕΤΟΣ 5—ΦΥΛ. 52—ΙΟΥΝΙΟΣ 1877. 12
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λάς άνέβη είς 160 τώ 1876, συνυπολογιζομένων δέ χαί 
τών έν τω πίνακι τριών Ελληνικών έπαρχιών τής Εύρω- 
παιχής Τουρκίας (Βώλος, Θεσσαλονίκη, Άδριανούπολις), 
αποτελούνται οί έξής μεταξύ τών δύο έτών άριθμοί: 397 
έχατοστύες χίλιογράμμων τώ 1872 χαί 1097 τώ 1876.

Ή δεινότης λοιπόν τών καταστρεπτικών τής Εύρωπαϊ- 
κής μεταξοπαραγωγής αιτίων συνδέεται μάλλον πρός τό 
δυτικόν τμήμα αύτής. Σύμπτωμα άξιόλογον διά τούς 
μελετώντας τήν περαιτέρω άνάπτυξιν τοϋ κλάδου τούτου 
τής βιομηχανίας κατά τάς ήμετέρας έγγυτέρας πρός 
τήν ’Ανατολήν χώρας.

ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
ΕΝ ΗΛΕΙΑ.

‘Η Βουλή χατα τήν 13 Δεκεμβρίου 1876 έψήφισε νόμον 
(ΦΓΙΑ') περί συνοικισμού άλλοδαπών οίκογενειών χατά 
τήν θέσιν Ταβέρνα τού δήμου Βουπρασίων τής έπαρχίας 
’Ηλείας. Ό νόμος ιδίως άποτείνεται πρός είδος τι μετα- 
ναστευτικού ρεύματος, τού οποίου τόν σκοπόν έξεδήλωσαν 
παλαιοί έν ’Ιταλία ομόφυλοι ήμών. "Οπως και άν έχη, πρό
κειται μόνον περί οικογενειών ώστε καθ’ όσον ή οικογέ
νεια άποτελεϊται ύπό τού γάμου, δυνατόν νά ύπάρχωσι 
έργάται τής γής ή τής τέχνης ικανότατοι καί προθυμό
τατοι, πρός τούς οποίους ό "Ελλην νομοθέτης κλείει τήν 
Ούραν τής σχεδιασθείσης αποικίας, έκτός έάν κατά τήν 
έφαρμογήν έλαστικώς έρμηνευθή ή φράσις τού νομικού 

γράμματος.
Έκ τών έν τώ προμνησθέντι δήμω έθνικών γαιών, τών 

διά τού διατάγματος τής 16’Ιουνίου 1875 έξαιρεθεισών 
τής κοινής διανομής, σχηματίζονται κλήροι τριάκοντα 

στρεμμάτων, είς διά πάσαν συνοικίσθησομένην οικογένειαν, 
πρός ήν παραχωρεΐται, έπί καλλιέργεια καί τελεία ιδιο
κτησία, έξαρτωμένης τής τελευταίας έκ δύο μόνων όρων, 
ήτοι—έάν ό κλήρος έγκαταλειφθή μέχρι τέλους 1881 έπα- 
νέρχεται είς τήν κυριότητα τού δημοσίου άνευ τινός άπο- 
ζημιώσεως διά τάς τυχόν έπηνεχθεΐσας βελτιώσεις, μέχρι 
δέ του έτους τούτου δέν έχει ή οικογένεια τό δικαίωμα 
τής άπαλλοτριώσεως.

Έκτός τής γής χορηγούνται καί 400 δραχμαί προς 
έκάστην τών έντός τού έτους προσελευσομένων οικογε
νειών, ινα χρησιμεύσωσιν είς άνέγερσιν χωρικής οικίας καί 
πρώτην άποκατάστασιν αύτής. Τό ποσόν διαιρείται είς 
δύο ίσας δόσεις, έξ ών ή μεν καταβλητέα άμα τή άφίξεί 
τής έποίκου οικογένειας είς ’Ηλείαν, ή οέ άμα άποπερα- 
τωθώσιν οί τοίχοι τής οικοδομής.

Τοιαύτη ή πρόνοια τού νομοθέτου, είς ήν προσθετέα 
καί ή περί άσκεπούς τών παραχωρήσεων γηπέδων. Ηρο- 
φανώς πρόκειται περί τόπων άδένδρων. Μήπως όμως ού- 
τοι είναι έπιτηδειότεροι νά έλκύωσι τούς ξένους ; ’Επί 
τού όλου τό κύριον τής μεταναστευτικής διευθετήσεως 
είναι ούσιωδώς έργον κυβερνητικόν. Έζ τής διοικήσεώς 
έξαρτάται ή άπομάζρυνσις, πρό παντός, τών ιδίων έαυτής 
δυσχερειών. Τοπικά συμφέροντα καί άλλα ελατήρια σπεύ- 
δουσι πολλάζις ινα περιπλέζωσι τήν έγκατάστασιν 
ξένων. Έν γένει άπαιτεΐται ή σύμπτωσις 
νομικών καί κοινωνικών όρων είς τελικήν 
έποιζισμών.

Τό πόρισμα αύτών είναι πολύ μείζονος 
δωρεάν προσφοράς τής γής. Τοιουτοτρόπως ούδέ ή ά- 
πόστασις τοΰ Νέου Κόσμου, ούδέ ή κλιματική διαφορά ζαί 
τόσοι άλλοι λόγοι τού άγνώςου έπηρρεάζουσι τό όσημέραι 
έπιτεινόμενον μεταναστευτιζόν ρεύμα τών Ευρωπαϊκών 
πληθυσμών. Έν διαστήματι 60 έτών άπό τοΰ 1815— 
1875 τό ρεΰμα τούτο μετεκόμισεν έκ τών παραλίων τής

Λ —

τών 
οΐκο- 
τών

πολλών 
εύόοωσιν

σημασίας τής
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’Αγγλίας εις την χώραν τών αντιπόδων 8,286,810 άν 
Ορώπους. Ή γή έκεΐ δέν δωρεΐται· πωλουμένη δέ, είς έ- 
λαχίστας άληθώς τιμάς, συνοδεύεται ύπό τοσαύτης γοη
τείας, όσην εξηγεί ή ύπό της έργασίας κατασκευαζομένη 
ιερά της ιδιοκτησίας σημαία. ’Ιδού είς ποιας τιμάς έπω- 
λούντο τελευταΐον πρό τούςέποίκους αί γαΐαι κατά στρέμ
μα (1000 τετραγ. μέτρων), έν Καναδά τώ 1875 άντί 1 j 
δραχμής, έν τή μεσημβινή Αύστραλία άντί 3 περίπου 
ορ., έν Βικτωρία τώ 1873 άντί 9 δρ. κλπ.

Ή μεταναστευτική πολιτική δέν στηρίζεται τόσον είς 
ύποσχέσεις, όσον είς τήν υπαρξιν εύρειών διά τούς 
προσερχομένους οικονομικών οδών. ’Εντεύθεν έξηγεΐται 
τίνος ένεκα παρ’ ήμΐν όλαι αί μέχρι τοϋδε άπόπειραι, 
κατά τό μάλλον ή ήττον, άπέτυχον. "Οταν τό τοπικόν 
πνεύμα άποδιώκη, τό γενικόν άποοεικνύεταί ίκανώς αμέ
θοδου καί άνίσχυρον, ίνα έπιβάλη τούς ανώτερους όρους 
αύτού.

Η ΕΝ ΑΘ.ΙΙΝΑΙΣ ΛΕΙΨΙ’ΔΡΙΑ.

"Εχω ύπ’όψιν πρόσφατον δημοτικήν έξέλεγξιν τών ’Α
θηναϊκών ύδάτων, τά πορίσματα τής όποιας είναι ήκιστα 
ένΟαρρυντικά. ‘Υπολογιζομένου τοΰ έν τή δεξαμενή συγ- 
κεντρουμένου ύδατος εις 650 δράμια, φόβος είναι μή ή 
ξηρασία τού χειμώνος έπενέγκη περαιτέρω έτι κατάπτω- 
σιν τού ποσού τούτου. Κατά τάς άρχάς του παρελθόντος 
φθινοπώρου είχε καταπέσει τό ύδωρ τής πόλεως είς 600 
δράμια, καί ό χειμών 1875—76 ύπήρξεν έπί τού όλου ύ- 
γρότερος τού χειμώνος 1876—77.

Άλλ* ή λίαν προσεχώς μέλλουσα αύτη κατάστασις 
έχει πρό αύτής έτέραν έν ένεργεία νυν του ύδατος άπώλει- 
αν. Διότι έκ τών ύπαρχόντων 650 δραμίων άπόλλυνται 120 
—130 ένεκα τής κακής καταστάσεως τοϋ ύδραγωγείου. 
Είς μάτην λοιπόν ήλπίσαμεν έκ τών σιδηρών αύτοϋ σω
λήνων σταθεράν οικονομίαν ύδατος. Ποια διαχείρισις
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εύθύνεται πλειότερον, ή κατασκευάσασα ή ή έργαζομένη 
τό ύδραγωγβΐον, αγνοώ. Βέβαιον όμως εΐναι ότι διά μέ
σου αυτών έλαττοϋται τό ούδ’έπαρκές ύδωρ τών ’Αθηνών 
κατά τό πέμπτον περίπου.

Τοιουτοτρόπως ή διαθέσιμος ποσότης τοΰ νυν ύπάρ- 
χοντος ’Αθηναϊκού ύδατος συνίσταται είς 520 δράμια, έκ 
τών όποιων μέρος είνοί άντικείμενον άτομικής ιδιοκτησίας, 
μέρος έξεμισθώθη είς ίδιώτας, καί μέρος άνήκει είς τήν 
χρήσιν τών 35 δημοσίων κρηνών. Τό πρώτον περιλαμβά
νει 120 δράμια, τό δεύτερον ill τό τρίτου 420. "Ωστε 
οιά 520 δραμίων πρόκειται νά ίκαυοποιηθώσιν ώργανι- 
σμέναι ήδη άνάγκαι 981 ' δραμίων. Νομίζω αναπόφευ
κτου, εύθύς έξ αργής, τήν οικονομικήν διακονόνισιν τού 
θέματος τούτου, διότι, ίνα κρίνη τις μόνον περί τών μι- 
σθωσάντων τά 441 ’ δράμια, άστοχώτατον είναι νά λαμ- 
βάνηταΐ παρ’ αύτών μίσθωμα άνευ τής συμπεφωνημένης 
τοΰ πράγματος παροχής. ’Αναλόγως δέ πρέπει νά 
έλαττωθή απανταχού ή πρός ίδιώτας χορηγούμενη ύδα- 
τι'νη ποσότης, πρός σχετικώς άφθονωτέραν ύπηρεσί^ν τών 
δημοσίων κρηνών. Βαρεία ή στέρησις, άλλ’ ό πολύς λαός 
πρέπει νάπροτιμηθή.

’Εν γένει ύποτιθεμένου, ότι ό πληθυσμός τών ’Αθηνών 
άνέρχεται είς 70 χιλιάδας, ή ύπάρχουσα ποσότης ύδατος 
εΐναι έτελώς άνεπαρκής πρός τάς άνάγκας τοϋ πληθυ
σμού τούτου. Διά πάσαν χιλιάδα άνθρώπων μόλις ύπάρ- 
χουσιν επτά δράμια ύδατος· έκαστος άς ύπολογίση τάς 
συνέπειας. Άλλ’ό,τι εΐναι βέβαιον είναι τό έξής·. ότι οί με
γάλην τής Παλλάδος τήν πόλιν προσδοκώντες πρέπει 
νά σταματήσωσιν ένώπιον τοϋ ύδατίνου φραγμού.

Ό φραγμός ούτος δέν είναι μόνον γεωλογικός, εΐναι καί 
διοικητικός καί ίσως πλειότερον τοιοϋτος. Γνωστότατου 
εΐναι, ότι καθ’όληυ τήν μεταξύ Πατησίων καί Αυκαβητοϋ 
πλευράν τής πόλεως, πολλαχοϋ κατά διαφόρους καιρούς, 
έξεδηλώθησαν σημεία ύπάρξεως ύδατος ρέοντος ύπογείως. 
’Ερωτώ·—τι ένηργήθη μέχρι τοΰδε πρός κοινήν χρησιμο
ποίηση» αύτού ; Άς άπαντήσωσι τά θεμέλια τών οικοδο
μών, τά όποια μηχανικώς τό καταπλακωνουσι.
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ-

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ-

Δύο τινά άπαιτούνται έν ταΐς συντεταγμέναις χώραις 
πρός έπιτέλεσιν μεγάλων εθνικών έργων. Ανδρες ζαί 
χρή ματα. Καί περί μέν τών άνδρών δέν έχω σκοπόν νά 
ομιλήσω. Αφίνω είς τήν ικανότητα, τήν τόλμην ζαί τήν 
αύταπάρνησιν νά έζθέσωσι τά κατ’ αύτούς. ΙΙερί δέ τών 
χρημάτων, τών δευτέρων τούτων νεύρων τών πραγμά
των, έπιτραπείτω μοι ή πρός τόν λαόν τής Ελλάδος 
προσφορά τών άνά χεΐρας φορολογικών δειγμάτων. Λαμ
βάνω αύτά έζ χώρας, τήν όποιαν, έν τή έν η ζώμεν δε- 
ζαετηρίδι, οί μέν αύτοζρατοριχοί ώδήγησαν έπί τοϋ χεί
λους τής άβύσσου, οί δε φιλελεύθεροι έσωσαν καί άνεδιορ- 
γάνωσαν.

Κατά τό έτος 1874- ό δημόσιος τής Γαλλίας θησαυ
ρός είσέπραξεν 1,865,490,000 φράγκων, έκ τών όποιων 
1,321,241,000 άνήκουσιν είς άρχαιοτέρους τού Γαλλο- 
Γερμανικοϋ πολέμου φόρους, καί 544,244,000 είς φόρους 
ψηφισθέντας μετ’αύτόν, όπως έπουλωθώσιν αί βαθεΐαι τής 
ήττης πληγαί. Έκ τής τελευταίας ποσότητος 450,062, 
000, φρ. άνήκουσιν είς φόρους τοΰ 1871 ζαί 1872, καϊ 
93,587,000 εις φόρους του 1873 ζαί 1874, είσπραχθέν- 
τας κατά τό τελευταϊον έτος.

Συγζρινόμενοι έζ τοϋ άποτελέσματος οί νέοι τής 
τετραετίας φόροι πρός τούς παλαιούς άποτελοΰσι τά | τής 
όλης Γαλλικής φορολογίας. Έν διαστήματι λοιπόν ούτω 
μικρω συνετελέσθη, μεθ όλας τάς πολεμικάς καταστροφάς 
ζαί τάς έζ τούτων κοινωνικά; ζαί οίζονομιζάς συνεπείας, 
φαινόμενου έξόχως χαραζτηρίζον τήν δύναμιν τοϋ νεωτέρου 
πολιτισμοί). ’Εννοώ τήν δύναμιν τής άναγεννήσεως ζαί 
τής πρός ταύτην συναθροίσεως όλων τών μέσων τής έ- 
θνιζής ζωής, ύπό ένα όρον — άν αύτη ύπάρχτ. 'Επομένως 
θέλω εξετάσει, πρώτον μέν, πώς διανέμεται τό όλον τών εί- 
σπραχθέντων έν Γαλλία φόρων έν έτει 1874 κατά τούς 
διαφόρους κλάδου; τής βιομηχανικής δραστηριότητος, 
δεύτερον δέ ποιοι ζαί πόσοι νέοι φόροι έπεβλήθησαν κατά 
τήν τετραετίαν 1871—74,ινα έπέλθη έξ αύτών ή προμνη- 
σθεισα αύξησις τών εισπράξεων ζατά 544,249,000 φρ.

A.
Αί γενικοί εισπράξεις τοΰ δημοσίου τής Γαλλίας θη

σαυρού δύνανται νά ζαταταχθώσιν είς 28 κατηγορίας, 
τών όποιων ή μέν συλλήβδην χρηματική σπουδαιότης ά- 
ναπτύσσεται έν τή πρώτη τού επομένου πίναζος στηλή, 
ή δέ άναλογίζή γονιμότης άναφαίνεται έν τή δευτέρα άπό 
τής έπί τών φόρων τοϋ 1873 ζαί 1874 ζατά τό τελευ

ταίου έτος πείρας.

ΜεταγραφαΙ, ύποθήκαι κλπ. φο
Ποτά
Καπνός 
Χαρτόσημου
Τελώνια διαφόρων πραγματειών
Γραμματόσημου
Ιθαγενής ζάκχαρις
Συγκοινωνία
Διάφοροι έμμεσοι φόροι
Τελώνιον άποικ. ζακχάρεως 
Τελώνιον έπί τοϋ άλατος 
Πυρίτις
Τελώνιον ξένης ζακχάρεως
Χάρτης
Φώσφοροι
"Εμμεσοι φόροι έπί τοϋ άλατος 
Κηρία
Στατιστική
Σάπων
Κιχώρη
Τελώνιον έλαίου

) Ναυτιλία 
) Ξέναι ΰπηρεσίαι 
) Διάφορα τελώνια

Άποστολαι άργύρου 
) Τελώνιον έξαγωγής 
) Πετρέλαιον 
) Διάφορα οικαιώμ. ταχύ· 

'Όλον

έκατομ. χιλ. έκτα. χιλ.
430,464
348,000
298,769
152,000
143.884
107,492
106,425
85,152
47,300
32,904
20,428
12,309
12,000
10,520

9,9 <3
7,892
5,760
5,397
5,333
4,985
4,897
4,607
3,955
2,771
1,366

393
304
78

16,642
24,133

»
»
»
»
»
a
»
D
»

J>

»
»

»

»

»
D

ιδρομείου 8_____
'^7 1.865,490 93.587

11,123
4,989

4,157
12,969

1,364
1,260

462
498

5,760

5,333

4,897
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Έκ της άνωτέρω άπογραφής προκύπτει,δτι τό σημαν
τικότεροι εισόδημα τοΰ δημοσίου θησαυρού της Γαλλίας 
ανήκει εις τήν έπι τών μεταβιβάσεων τής ιδιοκτησίας με- 
σολάβησιν τής πολιτείας διά τής μεταγραφής, τών υπο
θηκών ζ.τ.τ. (430 — έκατομμύρια). Αί άπό τών μεθυστι
κών ποτών εισπράξεις (348 έκατομ.) έρχονται εύθύς κα
τόπιν. Ή τρίτη βαθμις άνήκει είς καταχρηστικωτέραν κα- 
τανάλωσιν, έπί τής όποιας γνωστόν είναι τό έν Γαλλία 
ίσχύον μολοπώλιον τοΰ καπνού (298 έκατομ.). Οί τε- 
λωνιακοί δασμοί όμοΰ ύπολογιζόμενοι (218 -j έκατομ.) 
έρχονται κατόπιν. Τό χαρτόσημο·/ (152 έκατομ.', τό 
γραμματόσημο·? 107 έκατομ.''κλπ.—Έν γένει ή σχε
τική γονιμότης τών φορολογικών πηγών είναι ιδιαιτέρως 
ένδεικτιζή καί ώς πρός τό ποσόν καί ώς πρός τό διάστη
μα, έν ω ζατά τάς περιστάσεις δύναται συντόμως νά λει
τουργήσω. Έάν ή ιδιοκτησία είναι μάλλον εύφορο- 
λόγητος, τά έλαττώματα είναι ελαστικότερα, καί δύναν
ται νά προσαρμοσθώσιν είς ευρύτερου κύκλον φορολο
γίας. Διαφέρουσιν αί μάλλον έπιβλητιζαί άνάγκαι τής αν
θρώπινης ύπάρξεως, προς τάς όποιας μετά μεγίστης πε· 
ρισζέύεως πρέπει ό φόρος νά προχωρή.

Β.
Κατά τήν τετραετίαν 1871—74-έψηφίσθησαν έν Γαλ

λία δέκα καί εννέα φορολογικοί νόμοι, οιτινες ή κατέ
στησαν παραγωγικωτέρους τούς προϋπάρχοντας δημοσί
ους πόρους ή είσήγαγου νέους. Έν τή κατωτέρω πρός έ
καστον έζθέσει σκοπός είναι ή γενική μάλλον,έπί δείγμα- 
τι, διεύθυνσις τής φορολογικής μηχανής, παραλειπομένων 
τών είδιζωτέρων λεπτομερειών.

ά) Νόμος τ ή ς 8 ’Ιουλίου 1871. — ΔΓ αύτοΰ 
αύξάνονται οι έπί τής ζαζχάρεως (όλων τών προελεύ
σεων) φόροι κατά τρία δέκατα. Έπί τής έκ τών έξηυτλη- 
μένων ζαχαρωδών ζαταπατίων έξαγομένης διά τών βα- 
ρυτιζών μεθόδων ζαζχάρεως 15 φρ. Τά μή διά τήν διύλισιν 
προωρισμένα ζακχαρόδη καταπάτιά φρ. 18. Καφφές είς 
κόκκους προερχόμενος έζ τής Εύρώπης μεν 170 φρ. έξω
θεν δε αύτής 150· έάν οί κόκκοι είναι έψημένοι ή αλεσμέ
νοι, 200 φρ. Κιχώρη (c/mvuw) έψημένη ή άλεσμένη 55 
φρ. Τέιον έζ τής Εύρώπης μέν 260 φρ. έξωθεν δέ αύτής 

200. Κακάον είς κόκκους έκ τής Εύρώπης μέν 120 φρ. 
έξωθεν δέ αύτής 100· τετριμμένον κακάον καί σοκολάτα 
160 φρ. Πιπέρι, γαρύφαλα, ζανέλλα, μοσχοκάρυδα 350 
φρ. έζ τής Εύρώπης, καί 300 έξωθεν αύτής. Πετρελαίου 
ακατέργαστου έκ μέν τής Εύρώπης 25 φρ. έξωθεν δ’ αύ
τής 20’ καθαρισμένου έπίσης 37 φρ. καί 32. Ούσία πετρε
λαίου επίσης 4·5 καί 4-0. "Ολοι οί άνωτέρω φόροι λογί
ζονται έπί βάρους 100 χιλιογράμμων. Καθ’ έζατόλιτρον 
οέ οίνοι άπλοι 5 φρ., γλυκείς 20 φρ.. άλκοόλ 30 φρ., οι
νοπνεύματα 35 φρ. Κατά χιλιόγραμμου βανίλια 4- φρ. 
καί καπνός, διά Ί. σμόν τώυ ιδιωτών είσαγόμενος, 36 φρ.

β) λ ό μος τ ής 23 Α ύ γούστο υ 1871.—ΔΓ αύ
τοΰ έπεβλήθησαν νέοι φόροι σχετικώς πρός τήν μεταγρα
φήν καί τό χαρτόσημου, καί ηύξήθησαν οίπροϋπάρχοντες 
έπί τούτων, συγχρόνως δε έπεβλήθη νέος φόρος έπί τών 
άσφαλειών.Έν δέκατου έπί τώυ δικαιωμάτων τών είσπρατ- 
τομένων ύπό τής διευθύνσεως τών μεταγραφών. Δύο δέ
κατα έπι τοΰ κεφαλαίου τών δικαιωμάτων τοΰ χαρτοσή
μου όλων τών κατηγοριών (έκτός τών εγχωρίων ή καί 
άπό τής άλλοδαπής έμπορικών έγγράφων, τών οποίων ή 
φορολογία είχε προηγουμένως διπλασιασθή, τών άποδεί- 
ξεων τών σιδηροδρόμων, τών δημοσίων ύπαλλήλων, τών 
χρηματιστηρίων, τών ταχυδρομείων, αιτινες έπεβαρύνθη- 
σαν είδιζώς διά χαρτοσήμου ; φρ. καί τών κυνηγετικών 
άδειων, τών όποιων τό τέλος έδιπλασιάσθη). Ή φορολο- 
λία τών ύπό τόν Γαλλικόν νόμου ή έν Γαλλία άνοιγομέ- 
νων ζύ.ηρονομιών έζτείνεται είς δλας έν γένει τάς έν αύ- 
ταις έπί τών κινητών άλλοεθνεΐς άξίας πάσης φύσεως (ό- 
μολογίαι, δάνεια, τόκοι), έπίσης έπί τώυ έυ Γαλλία δω
ρεών τών άξιώυ τούτων καί τής μεταβιβάσεως έν γένει αύ
τών. Αί πράξεις τής άυοίξεωςλ]σμών ’ φρ. τοΐς ojo δικαί
ωμα μεταγραφής. Ώς πρός τάςθαλασσίας άσφαλείας φρ. 
τοΐς ο ο καθ’έκαστου συμβολαίου έπί τώυ κυρίων καί τών 
παρεπομένων άσφαλίστρων. Ώς πρός τάς άσφαλείας κατά 
τοΰ πυρός 8 τοΐς ο]ο έπί τοΰ άθροίσματος τώυ άσφαλί
στρων. Έάν αί τελευταΐαι άσφάλειαι συνωμολογήθησαν 
έν τή άλλοδαπή διά πράγματα εύρισκόμενα έν Γαλλία 
ή άνήκοντα είς Γάλλους ή συνωμολογήθησαν έν Γαλλία 
διά πράγματα εύρισκόμενα έυ τή άλλοδαπή, πο/.λαπλα- 
σιάζεται τό σύνολον τών άσφαλίστρων έπί τών συμφω-
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νηθέντων έτών, άπό δέ τοΰ αθροίσματος 8 τοΐς ο]ο 
άνήκουσίν είς τό δημόσιον ταμεΐον. ’Επιβάλλεται δεχά- 
λεπτον χαρτόσημον εις τάς τραπεζικάς έπιταγάς ζαΐ έν 
γένει είς όλας τάς ίδιωτικάς παντός είδους έξοφ7.ήσεις, 
γινόμενης έπί τών τελευταίων έχπτώσεως 2 τοΐς ο]ο πρός 
έκείνους, οίτινες έκ προοιμίων χαρτοσημαίνουσι τά τοιαύ
της φύσεώς έγγραφα των (ζαΐ έξαιρουμένων τής φορο
λογίας ταύτης τών έξοφλητικών σημειώσεων έπί τών 
έμπορικών έγγραφων, τών περί μικρότερου τών 10 φρ. 
ποσοΰ άποδείξεων, εκτός άν πρόκειται περί πληρωμής 
τούτων είς λ]σμόν μείζονος όφειλής, τών δημοσίων καί 
δημοτικών μισθαποδείξεων, καί τών άποδείξεων τών δη
μοσίων υπολόγων).

γ') Νόμος τής 24 Αύγούστου 1871.—Δι’ αύ- 
τοΰ ηύξήθη τό τέλος τοΰ γραμματοσήμου τών επιστο
λών καί άλλα τινα ταχυδρομικά δικαιώματα. Αί έν τώ 
έσωτερικώ τής έπικρατείας ζοιναί έπιστολαί, μέχρι βάρους 
10 γραμμών, υποβάλλονται είς 25 λεπ. γραμματόσημον. 
Παραλείπω τάς άναλογίας τοΰ περαιτέρω βάρους, καθώς 
καί τών ύπό τοΰ παραλήπτου τής έπιστολής πληρωμών 
τοΰ γραμματοσήμου. Τά δείγματα μέχρι βάρους 50 γραμ
μών ύποβάλλονται είς 30 λεπτών γραμματόσημον κλπ. 
Έπί τών έμπιστευομένων είς τά ταχυδρομεία χρημάτων 
δικαίωμα 2 τοΐς ο)ο.

δ') Νόμος τής 1 Σεπτεμβρίου 1871. Δι’ αύτοϋ 
ηύξήθησαν τά έπί τών ποτών δικαιώματα καθ’έκαστον 

έκατόλιτρον ώς εξής. Οίνοι έν τοΐς βαρελίοις διά τούς 
νομούς ά ζλάσεως 1 } φρ., β' κλάσεως 1 | φρ., γ' κλά- 
σεως 2 φρ., δ’ ζλάσεως 2 |· φρ. Οίνοι έν φιάλαις 15 φρ. 
άπανταχοΰ. Ποτά έζ σικέρων, άπίων, ύδρόμελι 1 φρ. Αλ
κοολικά ποτά φρ. 125-είς τήν φορολογίαν δέ ταύτην ύ- 
πόκεινται καί οί οίνοι οί έχοντες άλκοολικήν δύναμιν ά- 
νωτέραν τοΰ 21ου βαθμού. Ζΰθοι πρώτης ποιότητος 3 ·| 
φρ.δευτέρας 1 | φρ. "Οσον άφορα τόν φόρον τοΰ επιτηδεύ
ματος, οί μέν οίνοπώλαι έν δήμοις μέχρι 4 χιλ. κατοίκων 
12 φρ: μέχρις 6 χιλ. κατοίκων 16 φρ: μέχρι 10 χιλ. κατ. 
20 φρ: μέχρι 15 χιλ. ζατ. 24 φρ: μέχρις 20 χιλ. κατ. 28 
φρ: μέχρι 30 χιλ. χατ. 32 φρ: μέχρι 50 χιλ. κατ. 36 
φρ: άνω τών 50 χιλ. κατ. 40 φρ. Οί δέ ζυθοπώλαι 100
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φρ. έν 11 νομοΐς καί 60 φρ. έν τοΐς ύπολοίποίς· οί δέ 
έμποροι ποτών χονδρικώς άπανταχοΰ 100 φρ.

ε') Νόμος τής 4 Σεπτεμ β ρίο υ 1871.—Δι’ αύτοϋ 
αύξάνονται οί έπί τοϋ καπνοΰ, τών φωσφόρων, τής ζι- 
χώρης, τοΰ χάρτου φόροι. Ή τιμή τοΰ καπνοΰ (canlfnej 
μέχρι 2 ? φρ. καί 4—6 φρ. παρά τοΐς μικροπώλαις κατά 
τάς διαφόρους περιφέρειας· διατάσσεταιδέή κατασκευή καί 
καλλιτέρων ποιοτήτων, τών οποίων ή τιμή όρισθήσεται 
διά διατάγματος. Τά έν Γαλλία κατασκευαζόμενα καί τά 
έξωθεν είσκομιζόμενα (Ανεξαρτήτως τών λοιπών τελωνι- 
ακών δασμών) φώσφορα καθ’ έκαστον δοχεΐον, περιεχον 
μέχρι 50 τοιούτων, 1 λεπ. καί 5 χιλιοστά τά ξύλινα, καί 
5 λεπ. τά λοιπά· μέχρις 100 τοιούτων, 3 λεπτά τά ξύλι
να καί 10 λεπ. τά λοιπά· διά πάσαν δέ ύπεράνω εκατο
στόν ή τμήμα τοιαύτης 3 λεπτά τά ξύλινα καί 10 λεπ. 
τά λοιπά· έπί έκάστου δοχείου, πριν τεθή είς κυκλοφο
ρίαν, κολλάται κορωνίςχαρτοσήμου,μαρτυρούσα τήν πλη
ρωμήν τοΰ φόρου. Ή κατειργασμένη ρίζα τής κιχωρης 
30 λεπ. κατά χιλιόγραμμον. Ό διά τάς έπιστολάς παν
τός είδους καί σχήματος χάρτης, ό διά τόν καπνόν, ό μεμ
βρανώδης παντός είδους, ό χνοώοης, 15φρ. κατά χιλιόγρ., 
ο πρός γραφήν,τύπωσιν σχεδιάσματα,μουσικήν κττ. χάρ
της, ώς καί όδι’έπίστρωσιν λευκός,καίόμαρμαρώδης τής 
βιβλιοδεσίας κττ. 10 φρ. καθ’έκατοστύν χιλιογρ. Ό χον
δρός χάρτης, ό διά τύλιγμα ή έπίστρωσιν κοινός, ό χρω
ματιστός 5 φρ. καθ’ έκατοστύν χιλιόγρ. Εισαγόμενα τά 
είδη ταΰτα έξωθεν πληρόνουσι περιπλέον καί τόν κανονι
κόν τελωνιακόν δασμόν. *0 χάρτης τών έφηρερίδων πλη
ρώνει περιπλέον20 φρ.άνάπάσανέκατοςύν χιλιογράμμων.

ς') Νόμος τοΰ προΰπολογ ισμ οΰ -τ οΰ 1871.— 
Δι’ αύτοϋ έπεβλήθη φόρος έπί τοΰ έν Γαλλία κατασκευα- 
ζομένου έλαίου τοΰ σχιστόλιθου, κ.αθ’100 χιλιογρ. έν άκα- 
θαρίστω καταστάσειδ φρ., καθαρά 8 φρ., καθαρωτάτη 10 
φρ. Έπί τής ζακχάρεως τής διά τών βαρυτικών μεθόδων 
έκ τών ζακχαρωδών καταπατίων 15 φρ.καθ’100 χιλιόγρ. 
Έπί τών ίππων τής ιππασίας καί άμαξηλασίας 5—25 
φρ. καί τών αμαξών 5—60, κατά τάς πόλεις. Έπί τών 
δημοσίων καί ιδιωτικών σφαιριστηρίων (MZards) 60 φρ. έν 
Παρισίοις, 30 φρ. έν ταΐς πόλεσι ταΐς περιεχούσαις κατοί
κους άνω τών 50 χιλ., 15 φρ. έν ταΐς άνω τών 10 χιλ., 
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6 φρ. έν ταΐς όλιγανθρωποτέραις. Έπί τών διά συνεισφο
ρών συντηρουμένων συλλόγων ζαί συνεταιρισμών (έκτός 
τών φιλανθρωπικών καί τής άλληλοβοηθείας, τών ζαθα- 
ρώς επιστημονικών, φιλολογικών, γεωργιζών ζαί μή καθ' 
έζάστην συνερχόμενων μουσικών'' φόρος 20 τοΐς ο)ο έπί 
τοΰ αθροίσματος τών συνεισφορών, πληρονόμενος ύπό τών 
διαχειριστών, γραμματέων ή ταμιών. Έφ’ έκάστης με- 
ταβιβάσεως ονομαστικών τίτλων 50 λεπ. ζαί άνωνύμων 
15 λεπ. καθ’ έζατοστύν φράγκων- ή φορολογία δέ αΰτη 
εκτείνεται ζαί έπί τών ομολογιών τών νομών, τών δήμων, 
τών δημοσίων καθιορυμάτων ζαίτής εταιρίας τής Έπαζι- 
νήτου Πίστεως. Έφ’ έκάστης θέσεως επιβατών έν σιδη- 
ροδρόμοις, άμάξαις, άτμοζινήτοις κλπ. φόρος πρόσθετος 
10 τοΐς ο)ο τής έν ένεργεία τιμής· έπίσης δέ καί ώς πρός 
τά μετακομιζόμενα πράγματα.

ζ') Ν ό μ ο ς τ ή ς 22 Ί α ν ο υ α ρ ί ο υ 1872.— Δι’ 
αύτοΰ αύξάνουσι ζατά δύο νέα δέκατα τά ύπό τών ζακ- 
χάρεων πάσης πηγής πληρονώμενα δικαιώματα, υποβαλ
λόμενων είς τόν φόρον τοΰτον ζαί τών έν ταΐς άποθήκαις 
καί τοΐς έργαστηρίοις ποσοτήτων. 'Ορίζονται έπί τής ει
σαγωγής ζαί έξαγωγής χάριν τής εμπορικής καταστατι
κής 10 λεπτ. καθ’ έκαστον δέμα ή σάζ.κον, 10 λεπτ. καθ’ 
έζάστην χιλιάδα χιλιογράμμων, 10 λεπτ. καθ’έκαστον 
κτήνος ζών ή μή. Έπί τών ξύλινων φωσφόρων εγ
χωρίων ή είσαγομένων (άνεξαρτήτως τοΰ έπί τούτων τε
λωνίου) 4 λεπ. καθ’ έκαστον δοχεΐρν, περιέχον μέχρις 
100 τοιούτων, καί 4 λεπ. καθ’ έζάστην έζατοστύν ή 
τμήμα αύτής ύπεράνω.

η ) Ν ό μ ος τ ή ς 30 Ία νο υαρίου 1872.—Δι’ αύ
τοΰ έπιβαρύνονται τά έπί ξένων πλοίων είσκομιζόμενα έμ
πορεύματα, έζτός τοΰ λιπάσματος guano, καθ’ έζατοστύν 
χιλιογράμμων ώς έξής: } φρ. έάνπροέρχωνταιέκ τής Εύ
ρώπης ή τής Μεσογείου, 1 Δ ψρ. έάν έντεϋθεν τών ακρω
τηρίων Horn ζαί τής Καλής Έλπίδος, 2 φρ. έάν έκεϊθεν 
αύτών.Έπί τών δύο τελευταίων κατηγοριών προστίθενται 
καί 3 φρ. οσάκις είζομίζονταιέξ Εύρωπαϊκών άποταμιευτι- 
κών κατας-ημάτων.Έπίτών ξένων ξύλινων πλοίων δικαίω
μα εισόδου 40 φρ. ζατά τόνον,τών σιδηρο-ξυλίνων 50 φρ. 
καί τών σιδηρών 60 φρ. Ώς πρός τά άτμοκίνητα έπιπρο- 
στίθεται ζαί τό σχετικόν έπί τής μηχανής δικαίωμα. Διά 

τά έξοδα τής προκυμαίας καθ’ έκαστον τόνον άφ’ έκάστου 
πλοίου προερχόμενου έκ τής Εύρώπης καί τής Μεσογ- 
γείου φρ. άλλαχόθεν 1 φρ.

θ’) Νόμος τής 28 Φεβρουάριου 1872.—Δι’ αύτοΰ 
ορίζεται τό δικαίωμα τής μεταγραφής τών είς αύτήν ύπο- 
βαλλομένων νομικών πράξεων εις 5 φρ. έπί ποσοτήτων 
μέχρι 5000 φρ. (καί οσάκις δέν πρόκειται περί χρηματι
κής άξίας), είς 10 φρ. μέχρις άξίας 10,000 φρ., είς 20 
φρ. μέχρις άξίας 20,000 φρ , διά πάσαν δέ παιραιτέρω 
εικοσάδα χιλάδων φρ. ή τμήμα αύτής 20 φρ. Ί! έξεύρε- 
σις τών άξιών τούτων στηρίζεται έπί τών έπομένων βά
σεων : Έπί συγκροτήσεως καί παοατάσεως εταιριών, τό 
άθροισμα τών κινητών καί άκινήτων εφοδίων τής εταιρίας 
άφαιρουμένου έξ αύτοΰ τοΰ παθητιζοϋ αύτής· έπί τών 
μεταβιβαστικών πράξεων τής έν τή άλλοδαπη άζινήτου 
ιδιοκτησίας ζαί τών μερίδων αύτής, τό έν ταύταις δηλού- 
μενον τίμημα, προστιθεμένων όλων τών βαρών έν κεφα- 
λαίω- έπί τών γαμικών συμβολαίων τό καθαρόν άθροι
σμα τών προσωπικών εισφορών τών μελλονύμφων έπί 
τών διανομών τών κινητών ή άκινήτων τό ενεργητικόν 
αύτών άθροισμα· έπί τών παραδόσεων τών κληροδοτημά
των, τό άθροισμα τών κληροδοτούμενων ποσοτήτων ή ά
ξιών· έπί τών ολοσχερών ή μερικών έξαλείψεων τών ύπο- 
Οηζών, τό άθροισμα τών ένδιαφερομένων ποσοτήτων ( προ
κειμένου δέπερί όπλου περιορισμού τής υποθηκικής έγγρα- 
φής5φρ.δι’έκ.άστηνπράξιν)·έπί παρατάσεων προθεσμιών,τό 
άθροισμα τής άναβαλλομένης άπαιτήσεως· έπί ζατακυρώ- 
σεων καί συμφωνιών τοΰ δημοσίου πρός οικοδομήν, έπι- 
σζευήν, συντήρησιν, προμήθειαν, καί έπί τών σχετικών έγ- 
γυήσεων, τό δηλούμενον έν ταΐς πράξεσι ταύταις τίμημα ή 
ζατ’έκτίμησιν τών αντικειμένων έπί τών νέων τίτλων καί 
αναγνωρίσεων τών προσόδων, τών οποίων τά δικαιόγραφα 
είναι μεταγεγραμμένα, τό κεφάλαιον τών προσόδων τού
των. Έπί τών λοιπών νομικών πράξεων τό ύπάρχον δι
καίωμα τής μεταγραφής διπλασιάζεται. Αί πωλήσεις 
έμπορικών καταστημάτων καί πελατειών ύποβάλλονται 
εις δικαίωμα μεταγραφής 2 φρ. έπί τοΐς ο)ο. Αί συναλ
λαγματικοί καί όλα τά διαπραγματεύσιμα γραμμάτια, 
παρουσιαζόμενα είς τήν μεταγραφήν μετά τήν διαμαρτύ
ρησή των, | φρ. έπί τοΐς ο)ο.
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ί) Νόμος τής 29 Φεβρουάριου 1872.—Δι’ αύ
τοΰ ορίζεται ή τιμή τών πωλουμένων πρός τούς κατα- 
ναλωτάς συνήθων χαπνών είς 12 j φρ. τό χιλιόγραμμον, 
τροποποιούνται δε σι τιμαί τοΰ καπνοΰ canliite, καί μένου- 
σιν αί αύται όσον άφορα τόν στρατόν τής ξηράς καί τής 
θαλάσσης.

ιά) Νόμος τής 26 Μ α ρ τ ί ο υ 1872. — Δι’ αύτοΰ 
τό έντός τών πνευματωδών ποτών περιεχόμενον καθαρόν 
αλκοόλ (ώς τοιοΰτον δε θεωρείται καί ή έν φιάλαις ή βα- 
ρελίοις άψινθος) φορολογείται καθ’έκατόλιτρον δι’ 175 φρ. 
μετά προσθήκης δύο εκατοστών. 'II είσοδος τοΰ καθα
ρού αλκοόλ, τό όποιον περιέχουσιν ή άντιπροσωπεύουσι 
τά παντός είδους πνευματώδη ποτά, φορολογείται ώς έ
ξής: εις δήμους περιέχοντας πληθυσμόν ί—6 χιλ. κατ. 
6 φρ: μέχρι 10 χιλ., 9 φρ: μέχρι 15 χιλ., 12 φρ”: μέχρις 
20 χιλ., 15 φρ: μέχρι 30 χιλ., 18 φρ: μέχρι 50 χιλ., 21 
φρ: ύπεράνω τών 50 χιλ., 24 φρ. "Οσον άφορα τούς Παρι- 
σίους, τά πνευματώδη ποτά έν βαρελίοις 149 φρ. καί έν 
φιάλαις 199 φρ. Ψευδής δήλωσις περί τής άλκοολικής 
δυνάμεως τών πνευματωδών ποτών τιμωρείται διά δημεύ- 
σεως καί προστίμου 500—5000 φρ.

ιβ') Νόμος τής 29 Μαρτίου 1872.—Δι’ αυ
τού οί έχοντες πολλά καταστήματα έπιτηδευματίαι, όμο- 
ειδή ή ετεροειδή, φορολογούνται (οίαδήποτε καί άν είναι ή 
είς ήν άνήκουσιν φορολογική κατηγορία) διά παγίου φό
ρου άναλόγου πρός τό έμπόριον, τήν βιομηχανίαν ή τό 
έπάγγελμα, τό όποιον έξασκοΰσιν έν έκάστω τών κατα
στημάτων τούτων. Έν γένει τό έπί τής άξίας τοΰ ενοι
κίου στηριζόμενον μέτρον τού φόρου τών επιτηδευμάτων 
μετατρέπεται, σχετικώς πρός τά προηγουμένως νενομοθε- 
τημένα, κατά τήν πρώτην μέν κατηγορίαν τών έπιτη- 
δευματιών άπό τοΰ 15ου είς τό 10ον, κατά τήν δευτέραν 
οέ καί τρίτην κατηγορίαν άπό τοΰ 20οΰ είς τό 15ον.

ιγ') Νόμος τής 28 Ιουνίου 1872.—Δι* αύτού 
επιβάλλεται είς τό εισόδημα τών ύποθηκικών δανείων φό
ρος 2 τοΐς ο]ο. Ό φόρος ούτος επιβάλλεται τώ δανειστή, 
ίθαγενεΐ ή ξένω, προρόνεται δέ ύπό τοΰ οφειλέτου, όστις 
τόν ύπολογίζει άντί άναλόγου καταβολής τών τόκων. 
Έάν καθ’ όποιονοήποτε τρόπον ό δανειστής έπιρρίψη τό 
βάρος 6Ϊς τον οφειλέτην, τιμωρείται διά προστίμου 50— 

1000 φρ. ’Εξαιρούνται τής προκειμένης φορολογίας τά 
δάνεια έκεϊνα, δι’ ά έξεδόθησαν όμολογίαι ή τίτλοι, υπο
κείμενοι είς τόν έπί τών κινητών άξιων φόρον.

ιδ') Ν ό μ ο ς τής 26 ’Ιουλίου 1872.—Δ·’ αύ
τοΰ φορολογείται είδικώς ή εισαγωγή τών άκατεργάστων 
ύλών. Τό δασμολόγιον περιλαμβάνει 382 άντικείμενα, αί 
άπό τών όποιων εισπράξεις έπιστρέφονται κατά τήν έξα
γωγήν είς 62 προϊόντα, έξ αύτών κατασκευαζόμενα (νή
ματα, σάπωνες, κηρία κλπ). Ώς προερρέθη, αί διαδικαστι- 
καί κλπ. λεπτομέρειαι τοΰ νόμου τούτου, καθώς καί τών 
ετέρων, διαφεύγουσι τόν σκοπόν τής προκειμένης μελέτης.

ιέ) Ν ό μ ο ς τ ή ς 29 Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 1873. — Δι’ 
αυτού δλα τά πρός φωτισμόν ορυκτά ιθαγενή έλαια επι
βαρύνονται καθ’ εκατοστόν χιλιογράμμων, ώς έξής: ούσία 
αύτών εις βαθμόν 700° πυκνότητος καί 1 ί>° θερμότητος 
44 ‘ φρ., έλαια καθαρισμένα είς 800° πυκνότητος καί 
15° θερμότητος 34 4 φρ., άκατέργαστα έλαια διά τήν 
έν αύτοΐς ούσίαν (700°) 32 φρ., διά τό έν αύτοΐς έλαιον 
(800°) 22 φρ.

ις·') Νόμος τής 30 Δεκεμβρίου 1873.— Δι' 
αύτοΰ έπιβάλλονται πρόσθετοι φόροι έπί τών ύπαρχόντων 
ήδη έμμεσων* τοιουτοτρόπως 5 τοϊς ο)ο έπί τών φόρων 
έκείνων, τών οποίων ό νόμος ορίζει μόνον τό κε- 
φάλαιον, ώς π.χ, έπί τών προστίμων καί τών δικαστικών 
καταδικών 4 τοΐς ο]ο έπί τοΰ φόρου τής ζαχχάρεως, τών 
τελωνιακών δασμών καί λοιπών (έξαιρουμένου τού χαρ
τοσήμου, τών φωσφόρων, τών θέσεων τών έπιβατών καί 
τής μεγάλης ταχύτητος τών σιδηροδρόμων καί λοιπών 
μέσων συγκοινωνίας). Τό είσαγόμενον πετρέλαιον και έν 
γένει τά ορυκτά έλαια (θερμότητος 15°) έπιβαρύνονται 
διά τελωνιακού δασμού έπί τοΐς 100 χιλιογράμμοίς ώς έ
ξής: καθαρισμένα (πυκνότης άνω τών 800°) 37 φρ., ούσία 
(πυκνότης ύπό τόν 700°) 47 φρ., άκατέργαστα έλαια δια 
τό καθαρόν έλαιον (800°) 37 φρ. διά τήν ούσίαν (700°) 
40 φρ. Έάν τά έλαια ταΰτα προέρχωνται ούχί άμέσως έκ 
τών τόπων τής παραγωγής των, έπιβαρύνονται διά 5 πε- 
ριπλέον φρ.Έπί τών έγχωρίων σαπώνων 5 φρ. (100 χιλιό
γραμμα), οί δέ κατασκευασταί αύτών 20 φρ. ένιαυσίωςδι’ 
άδειαν επιτηδεύματος. Οί ξένοι σάπωνες 5 φρ. έπίσης. Έπι 
τών παντός είδους κηρίων 25 φρ. (100 χιλιόγρ.)· οί κ«·
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τασκευασταί αύτών 20 φρ. ένιαυσίως· έπί της εισαγωγής 
τής πρώτης στεάτινης ΰλης 5 τοΐς ο]ο χαί τών κηρίων 10 
τοΐς ο|ο κατ’ αξίαν.

ιζ') Νόμος τής 31 Δεκεμβρίου 1873.—Δι’ αύτοϋ 
τό οικαιωμα έπί τής εισαγωγής τών οίνων, έν βαρελίοις 
ή φιάλαις, Ορίζεται καθ’έκατόλιτρον είςέπτά πληθυσμών 
κατηγορίας καί τέσσαρας φορολογικάς κλάσεις ώς έξης: 
έπί δήμων άπό 4—6 χιλ.κατοίκων 45 λεπ. 60, 75, SO· 
μέχρις 10 χιλ. κατ. 70 λεπ. 90. 115,135· μέχρι 15 χιλ. 
κατ. 90 λεπ. 120, 150, 18θ· μέχρις 20 χιλ. κατ. 115 
λεπ. 150, 190, 225· μέχρι 30 χιλ. κατ. 135 λεπ. 180, 
225, 270· μέχρι 50 χιλ.’κατ. 160 λεπ. 210, 265, 315· 
άνω τών 50 χιλ. κατ. 180 λεπ. 240, 300, 360. Έπί 
τών Ιίαρισίων ορίζεται ιδιαιτέρως 9 | φρ. διά τούς έν 
βαρελίοις οίνους, 16 φρ. διά τούς έν φιάλαις καί 4| φρ. 
διά τά σίκερα καί τό ύδρόμελι έν βαρελίοις ή φιάλαις, τά 
όποια έν ταΐς λοιπαϊς κοινότησι, κατά τάς προμνησθεί- 
σας κατηγορία.-, φορολογούνται διά40λεπτών, 60,75,100 
115, 135 καί 150. Τά εισαγόμενα ή κατασκευαζόμενα 
έλαια (έκτος τών ορυκτών) έπιβαρύνονται, έπί τοΐς 100 
χιλιογράμμοις, δι’6 φρ. έν δήμοίς πληθυσμού 4— 10χιλ. 
κατοίκων, 7 φρ. μέχρις 20 χιλ. κατ., 8 φρ. μέχρι 50 
χιλ., 10 φρ. μέχρις 100 χιλ., 12 φρ. άνω τών 100 χιλ.

ιή) Νόμος τής 19 Φεβρ. 1874. — Δι’ αύτού αύξάνει 
κατά τό ήμισυ ή φορολογία τών έπί ταΐς έξωδίκοις πρά- 
ξεσι μεταγραφών καί τοΰ χαρτοσήμου τών έμπορικών 
έγγραφων, τών όποιων ή κλίμαξ, άπό 500 μέχρι 1000 
φρ., κατατέμνεται είς έκατοστύας,περιλαμβάνει δέ καί τά 
μή έμπορεύσιμα -/ρηματικά παντός είδους έγγραφα, τά 
ύπογραφόμενα ή πληρωτέα έν Γαλλία.

ιθ') Νόμος τής 21 Μαρτίου 1874.—Δι1 αύτού έπι- 
βάλλεται φόρος 5 τοΐς ο)ο έπί τών ύπό τών σιδηροδρόμων 
είσπραττομένων κατά τούς όρους τής λεγομένης μικράς 
ταχύτητος αύτών, δυναμένων τών εταιριών νά αύξήσωσιν 
άναλόγως τάς τιμάς τώνδρομολογίων των. ’Εξαιρούνται 
αί μεταξύ τών ορίων τής έπικρατείας μεταβιβάσεις καί 
αί κατθ’ εύθείαν πρός τή'» άλλοδαπήν. Δύναται δέ ή κυ· 
βέρνησις νά περιλάβη προσκαίρως είς τήν έξαίρεσιν καί 
τά σιτηρά. Έπί τής εισαγωγής τών τεταριχευμένων κρε
άτων προστίθενται είς τό τελώνιον καί 4 φρ. καθ’ 100 
χιλιόγραμμα.


