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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
[ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΑ-ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ]

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΛΑΧΕΙΟΝ.

'Π εκλογή τών βιομηχανικών έπαγγελμάτων δύναται μέν 
νά ενασχόληση πολλούς ή δλίγους υπολογισμούς, εί'τε παρά 
τώ προϊσταμένω τής οικογένειας διά τά μέλη αύτής είτε διά 
τούς αύτεξουσίους πασών τών ηλικιών, τδ ακριβές όμως είναι 
δτι έξαρτάται κατά μέγα μέρος έκ τής ποικιλίας τών περι
στάσεων, αΐτινες όδηγοΰσι τάς σκέψεις και μορφοϋσι τάς απο
φάσεις. Τδ πλεϊστον τών ανθρώπων ευρίσκει έν τή έσωτερι- 
κή υποστάσει αυτών στοιχεία, τά δποϊα ρίπτουσιν αυτήν είς 
τδ άγνωστον μετά καρδίας πλήρους ελπίδων. Είναι ό μόνος 
τρόπος τόν όποιον ένέπνευσεν ή θεία Πρόνοια είς τήν έπί τής 
γής εικόνα της, ινα προάγηται πάντοτε ή πρόοδος τοϋ άν- 
Ορωπίνου γένους. Άφαιρέσατε τούς πρδς τδ άγνωστον μέλ
λον πόθους, τήν ελκυστικήν έκείνην άφοσίωσιν πρός τάς τύ- 
χας αύτοϋ, και έπειτα συναθροίσατε τούς άπηλπισμένους ινα 
άνοίξωσι νέας οδούς καί καλλιεργήσωσι νέους ορίζοντας! Άλλ’ 
έν τφ μεταξύ βαδίζει ώς υπδ γοητείαν τινά ή άνθρωπότης 
καί ένώ δεξιά καί αριστερά κρημνίζονται τά μέλη της, ύπάρ
χουσι καί τινα ευτυχή ί'να τήν προβιβάζωσιν έ'τι έπ’ δλίγον 
καί κρατώσιν είς διηνεκή προσοχήν τούς όπισθεν ερχομένους 
παντδς είδους φιλοδόξους.

Ή παρ’ έκάστω τών θνητών ιδέα περί τών προσωπικών 
του πλεονεκτημάτων είναι τδ έργαλεΐον τής τοιαύτης τοΰ αν
θρωπίνου κόσμου άνακινήσεως. Ούδείς υγιαίνων στερείται ΐνώυ 

ETOS 7-ΦΓΑ. 73-.W1TUS 1873. t



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙβΕΩΡΗΣΙΣ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΛΑΧΕΙΟΝ.

τινων άποχρύφων ή στιγμών τινων θυμειδών εις άπόλαυσιν άν 
δ'χι αΰτοθαυμασμοΰ τούλάχιστον αυτοπεποιθήσεως. Τελειόνει 
ό νέος τά μαθήματα του, και έάν έτράπη τήν πολιτικήν τρί- 
βον αυτών, υπάρχει κάπου μία τής ψυχής άκρα ίνα άναπτύσ- 
σωνται έν αύτή τά μεγαλείτερα διά τήν πατρίδα σχέδια· καί 
δμως δεν βραδύνουσι τά συμπληρώματα τοϋ χρόνου ίνα άπο- 
δείξωσιν, πόσοι άθλιοι καταρρυπαίνουσι τάς τύχας αύτής έν 
ταΐς άγκάλαις των. Ή άπογοήτευσις πάντοτε έρχεται πολύ 
άργα. Άλλοίμονον είς έκείνους εις ους έρχεται πολύ γρήγορα!

"Εγκειται εις τήν άνθρωπίνην φύσιν τό έμπιστεύεσθαι εις 
τάς έαυτής τύχας. Καί όταν ή φρόνησις άποκτα το άνώτα- 
τον ό'ριον τής ισχύος της, πάλιν ή έπαγωγός τής εύτυχίας 
μορφή απαλύνει άπο καιρού είς καιρόν τήν καρδίαν, ρίπτει το 
άλας τοΰ ένθουσιασμοΰ είς τήν ψυχήν καί διαχέει τήν γλυ- 
κύτητα τής ζωής καθ’ ολας τάς δυνατάς διευθύνσεις. "Ας 
έξηγήση ό ριψοκίνδυνος τό έλαττήριον οπερ τόν κινεί· έάν εί
ναι έν πολέμω, γνωρίζει τήν σημασίαν τών πέριξ αύτοϋ συ- 
ριζουσών σφαιρών έάν πλέη έν θαλάσση, γνωρίζει τό βάθος 
της, τούς άνεμους της καί τά κύματά της- έάν άγωνίζηται 
έν τφ οίκονομικφ ή τώ πολιτικώ λαβυρίνθω, πολλάς γύρω- 
θεν παρατηρεί καταστροφάς· καί όμως δέν διστάζει· προχω
ρεί χειραγωγούμενος υπό τής έλπίδος, οτι τό μικρόν σκάφος 
του δέν θά συντριβή καί οτι ο αστερισμός του θά τόν σώση 
άπό παντός έναντίου. Μακράν είς τό σκότος τοϋ μέλλοντος 
Qiopcy τήν έπιτυχίαν. Ιδού ή πυςίς αύτοϋ.

Τοιουτοτρόπως έξηγεϊται τίνος ένεκα έπαγγέλματα έπικίν- 
δυνα καί λαμπρα έλκύουσιν έργάτας καί άνευ άμοιβών μεγά
λων. Ό έθελοντής π. χ. οστις υπόσχεται νά χύση τό α’ιμά 
του έν τοϊς πεδίοις τών μαχών, δέν κινείται βεβαίως έκ τοϋ 
πενιχρού μισθαρίου τό οποίον παρέχει ή κινούσα αύτόν πολι
τεία. Καί ό ναύτης οστις πλέει έπί κινδύνων κατά πάσαν 
στιγμήν ανοικτών είς άλλα έλαττήρια παρά τά μισθοφορικά 
πλειότερον αποβλέπει· έχει τι έξουσιαστικόν ή περί τά πλοία 
παράταξις εις ιστία, είς προστάγματα, είς διεύθυνσιν καί εις 

περιπέτειας,τό όποιον ιδιαιτέρως έλκει τήν νεότητα τών παρα
θαλασσίων πληθυσμών. Νά γείνη τις έπί τοΰ πεδίου τών μα
χών ή έπί τών ύγρών τοΰ πόντου έκτάσεων αρχηγός μικρός 
ή μέγας, είναι δνειρον τό οποίον καλύπτει καί κινδύνους καί 
μισθούς καί ώθεΐ τάς καρδίας προς τά έμπρός. Άφαιρέσατε 
όμως τό δνειρον τοϋτο, καί τότε θέλετε ίδεϊ τούς μεγάλους 
μισθούς οΐτινες θέλουσι προκόψει· άπόδειξις τά ταπεινά έν 
λάμψει, φοβερά δέ έν κινδύνοις έπαγγέλματα τών μή υγιει
νών τής βιομηχανίας δρων (περί τήν μεταλλουργίαν κλπ.).

Τά έλευθέρια έπαγγέλματα άποτελοΰσι κατά τήν προκει- 
μένην έννοιαν θέμα ιδιαιτέρως εξεταστέου. Κατ’ αύτό, λέγει 
δ Smith, ή έπιτυχία είναι λίαν αβέβαια, ένω κατά τά πλεί- 
στα τών λοιπών είναι σχεδόν βέβαια- δόκιμος π. χ. τής χει
ροτεχνίας κατά πάσαν πιθανότητα δύναται νά άποκτήση τήν 
ικανότητα τοϋ έπαγ'γέλματος, δι’ ο είναι προωρισμένος. Θέ
σατε, λέγει, τόν υιόν σας μαθητευόμενον παρά τινι υποδημα
τοποιία δέν είναι αμφιβολία δτι θέλει μάθει νά κατασκευάση 
ζεΰγος υποδημάτων στείλατε όμως αύτόν είς τήν Νομικήν 
Σχολήν καί δύναται τις νά στοιχηματίση είκοσι τουλάχιστον 
έπί ένός, δτι δέν θά προοδεύση ίκανώς, ώστε νά ζήση έκ τοΰ 
επαγγέλματος τούτου. Έπί λαχείου τελείας ίσότητος οί έπι- 
τυγχάνοντες τούς κερδίζοντας κλήρους πρέπει νά κερδίσωσι 
δ,τι άπόλλυται ΰπό τών άτυχων κλήρων. Έν έπαγγέλματι 
καθ’ ο πίπτουσιν είκοσι πρόσωπα δπως έπιτύχη εν, πρέπει 
τοϋτο νά κερδίση παν δ,τι θά έκέρδαινον τά πεπτοκότα. Ό 
δικηγόρος, δστις μόλις ίσως αρχίζει κατά τό 40iv έτος τής 
ηλικίας του νά ώφελήται πραγματικώς έκ τοϋ έπαγγέλματός 
του, πρέπει νά υπολογίση τάς εισπράξεις του, ού μόνον άπε- 
ναντι τής έαυτοϋ μακράς καί πολυδαπάνου έκπαιδεύσεως άλλά 
καί τής είκοσι καί επέκεινα άλλων συμμαθητών του, πρός 
τούς οποίους πιθανώς ή έκπαίδευσις αύτη ούδέν Οά παραγάγη 
εισόδημα. "Οσον υπερβολικά καί άν φαίνωνται ένίοτε τά εισο
δήματα τών δικηγόρων, ή πραγματική τούτων αμοιβή ούδέ- 
ποτε είναι ίση πρός το άνωτέρω άθροισμα. Υπολογίσατε τό 
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πιθανόν ένιαύσιον εισόδημα όλων τών εργατών συνήθους 
επαγγέλματος έν ώρισμένω τινι τόπω, τών υποδηματοποιών, 
π. χ. καί τών υφαντών, ώς και τήν πιθανήν ένιαύσιον δα
πάνην τής συντηρήσεώς των, χαι θέλετε ευρει δτι έν γένει ή 
πρώτη ποσότης είναι άνωτέρα τής δευτέρας· έν τούτοις ποιή
σατε τον υπολογισμόν τούτον πρός τούς δικηγόρους και τούς 
σπουοαστάς τής νομικής και θέλετε ευρει δτι τό άθροισμα 
τών ένιαυσίων εισοδημάτων αύτών εις έλαχίστην διατελεϊ 
άναλογίαν απέναντι τών ένιαυσίων δαπανών των, αναβιβαζό
μενων τών πρώτων είς τό άνώτερον δριον καί τών δευτέρων εις 
τό κατώτερον, κατά τό δυνατόν. Τό λαχεϊον τοιουτοτρόπως 
τών νομικών ύπέρ πολύ απέχει τοϋ λαχείου τής τελείας ίσό- 
τητος, καί συμβαίνει ώστε τό έπάγγελμα τοΰτο, όπως τά 
πλεϊστα τών έλευθερίων έπαγγελμάτων, προφανώς νά άμεί- 
βηται λίαν γλίσχρως ύπό χρηματικήν εποψιν.

Καί όμως τά έπαγγέλματα ταΰτα δέν άκολουθοΰνται όλι- 
γώτερον τών άλλων, μεθ’ δλας δέ τάς έκτεθείσας άποθαρρύν- 
σεως αιτίας, πλήθος άνωτέρωυ καί γενικωτέρων πνευμάτων 
σπευοουσι νά τά έγκολπωθώσι. Δύο κινοΰσιν έπί τοϋ προκει- 
μένου έλατήρια· τό πρώτον είναι ή έπιθυμία τής φήμης τήν 
όποιαν άποκτώσι οί έν τοϊς έπαγγέλμασι τούτοις διακρινόμε- 
νοι, καί τό δεύτερον είναι ή φυσική έκείνη έμπιστοσύνη τήν 
όποιαν έκαστος, κατά τό μάλ.λον ή ήττον, έχει οΰ μόνον περί 
τών προτερημάτων των άλλά καί περί τής τύχης αύτοΰ. 
Νά διαπρέψη τις έν έπαγγέλματι καθ’ δ όλίγιστοι φθάνουσι 
τό δριον τής μετριότητος, είναι χαρακτηριστικόν σημεϊον τής 
άνωτέρας άξίας, τήν όποιαν καλοΰσι μεγαλοφυίαν. Ό κοινός 
θαυμασμός, δστις παρακολουθεί προτερήματα τόσον διακε
κριμένα, αποτελεί πάντοτε μέρος τής ανταμοιβής των, κατά 
τό μάλλον ή ήττον, σημαντικής άναλόγως τής έντάσεως 
τοΰ δημοσίου θαυμασμού· είναι ούτος σπουδαΐ'ον μέρος τής 
ιατρικής αμοιβής, σπουδαιότερου έτι τής δικηγορικής,καί σχε
δόν ή μόνη ίκανοποίησις έκείνων, οΐτινες καλλιεργοΰσι τήν 
ποίησιν καί τήν φιλοσοφίαν.
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Είς 7,830,781,000 φρ. άναβιβάζεται τό έξωτερικόν έμπό
ριον τής Γαλλίας κατά τό λήξαν έτος άντί τών 7,106,149, 
000 φρ. τοΰ 1877, ήτοι έπί πλέον 724,632,000. Καί ή μέν 
εισαγωγή άντιπροσωπεύεται ΰπό 4,460,974,000 φρ ή οέ 
έξαγωγή ύπό 3,369,807,000. ’Αξιόν παρατηρήσεως δτι ή 
έξαγωγή τοΰ 1878 είναι κατωτέρα τής τοΰ 18,7 (3,436, 
304,000) κατά 65 σχεδόν έκατομ. φρ. ώστε ή δλη άνάπτυ- 
ξις έκλινε πρός μόνην τήν εισαγωγήν,προβιβασθεϊσαν άπό τοΰ 
1877 (3,669,845,000) κατά 800 σχεδόν έκατομ. φρ. Τό 
φαινόμενον τοΰτο τής μείζονος έντάσεως τής εισαγωγής πα- 
ρατηρεϊται σχεδόν γενικώς κατά τό πλεϊστον τών έθνικών οι
κονομιών τής νεωτέρας περιόδου.

"Οσον άφορα τήν κίνησιν τοϋ 1878 έπί μέν τής εισαγω
γής παρατηροΰμεν δτι 1,543,308,000 φρ. άνήκουσιν εις την 
γενικήν κατηγορίαν τών θρεπτικών υλών, 2,251,776,000 φρ. 
εις φυσικά προϊόντα καί ϋλας διά χρήσιν βιομηχανικήν, 447, 
133,000 φρ. εις βιομηχανικά προϊόντα καί 218,757,000 φρ. 
είς άλλα έμπορεύματα· έπί δέ τής έξαγωγής 1,867,142,000 
φρ. άνήκουσιν εις βιομηχανικά προϊόντα, 1,320,865,000 φρ. 
εις φυσικά προϊόντα, θρεπτικάς ΰλας καί βιομηχανικάς, καί 
181,800,000 φρ. είς τάς λοιπάς πραγματείας.

’Επί τής εισαγωγής παρατηρεϊται σχετικώς πρός τό έτος 
1877 αϋξησις, κατά μέν τάς θρεπτικάς ϋλας 537 '/10 έκατομ. 
φρ., κατά δέ τά φυσικά προϊόντα καί τάς πρώτας βιομηχανι- 
κάς υλας 201 */ 10 έκατομ. φ?., κατά δέ τά βιομηχανικά προϊ
όντα 27 ’/.ο έκατομ. φρ. Έπί τής έξαγωγής αϋξησις κατά τά 
βιομηχανικά προϊόντα 52 ε/10 έκατομ. φρ. καί έλάττωσις έπι 
τών θρεπτικών καί βιομηχανικών υλών 135 '/10 έκατομ. φρ.

Α'.—Όσον άφορα τήν εισαγωγήν, τά σιτηρά άπό 206 7,0 



8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΙΙΣΙΣ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΕΝ ΕΤΕΙ 1878. 9

έκατομ. φρ. τώ 1877 άνέβησαν εις 577 */ ί0 τώ 1878, αύξη- 
σις 371 εκατομμυρίων, σύν τή παρατηρήσει δτι έκ τών είσ- 
κομισθέντων τώ 1877 σιτηρών είς τήν Γαλλίαν 3,630,903 
στατήρες προσήλΟον έξ ’Αμερικής και 4,789,392 έκ τής 
Ρωσσίας. Άπό 179 έκατομ. φρ. τφ 1877 ή εισαγωγή τών 
κτηνών άνέβη εις 241 τφ 1878. Ό καφές άπό 98 έκατομ. 
φρ. τώ 1877 άνέβη εϊς 112 τώ 1878. Τό λίπος άπό 52 
έκατομ. φρ. τφ 1877 άνέβη είς 86 τώ 1878. Τά νωπά και 
τεταριχευμένα κρέατα άπό 43 έκατομ. φρ. τώ 187 7 άνέβη- 
σαν είς 71 τώ 1878. Οί οίνοι άπό 29 έκατομ. φρ. τώ 1877 
άνέβησαν είς 62 τφ 1878. Μόνα τά ξηρά όσπρια καί ή 
ζάκχαρις παριστώσιν έπί τών τροφίμων έλάττωσιν εισαγωγής, 
ιδιαιτέρως ή ζάκχαρις άπό 121 έκατομ. φρ. τφ 1877 κατέ- 
βη είς 110 τφ 1878.

Έπί τών λοιπών τής εισαγωγής ειδών κατά μέν τήν μέ- 
ταξαν 226 έκατομ. φρ. τω 1877, 377 τώ 1878, κατά δέ 
τά έρια 322 τώ 187 7 καί 345 τώ 1878, κατά δέ τόν βάμ- 
βακα 195 έκατομ. φρ, καθ'έκάτερον τών δύο έτών, κατά δέ 
τήν οικοδομικήν ξυλείαν 150 έκατομ. φρ. τώ 1877 καί 165 
τφ 1878, κατά δέ τον γαιάνθρακα 159 τώ 1877 καί 165 
τώ 1878, κατά δέ τά ακατέργαστα δέρματα 152 τώ 1877 
καί 158 τώ 1878, κατά δέ τούς έλαιοσπόρους 99 τώ 1877 
καί 115 τώ 1878. ’Ιδιαιτέρα δφείλεται μνεία δσον άφορα 
τήν μέταξαν, ήτις είς κουκούλια μέν άπό 1,237,583 χιλιό
γραμμα τώ 1877 άνέβη είς 1,700,900 τφ 1878, τό πλεΐ 
στον έξ ’Ιταλίας, Τουρκίας καί Κίνας, είς ώμήν δέ μέταξαν 
άπό 2 έκατομ. χιλιόγραμμων τώ 1877 άνέβη είς 4 τφ 
1878, είς κατηργασμένην δέ μέταξαν άπό 994,000 χιλιο- 
γράμμων τώ 1877 άνέβη είς 1,224,000 τφ 1878. Έπί τών 
βαμβακηρών υφασμάτων 67 έκατομ. φρ. τώ 1877 καί 70 
τώ 1878, έπί τών μεταξωτών υφασμάτων 31 έκατομ. φρ. 
τώ 1877 καί 42 τώ 1878, έπί τών βαμβακηρών νημάτων 
43 έκατομ. φρ. τφ 1877 καί 45 έκατομ. φρ. τφ 1878, έπί 
τών μηχανών 38 έκατομ. φρ. τώ 1877 καί41 τφ 1878.

Β'. — "Οσον άφορα τήν έξαγωγήν, τά σιτηρά καί τά ά
λευρα άπό 190 έκατομ. φρ. τφ 187 7 κατέπεσαν 59 τώ 
1878, έλάττωσις 131 έκατομμυρίων. Οί οίνοι άπό 241 έκα
τομ. φρ. έν έτει 1877 κατέπεσαν είς 208 τώ 1878. Ή ά- 
κατέργαστος ζάκχαρις άπό 34 έκατομ. φρ. τφ 1877 είς 39 
τφ 1878. Άφίνοντες κατά μέρος δευτερεύοντα τινά είδη, τά 
αντικείμενα έπί τών όποιων ή έξαγωγή τοϋ 1878 άκολουΟεϊ 
άντίθετσν οδόν, τήν τής αΰξήσεως ήτοι, είναι τά έξής- μέ
ταξα 120 έκατομ. φρ. τώ 1877 καί 142 τώ 1878, έρια 7 7 
έκατομ. τώ 1877 καί 96 τώ 1878, βάμβαξ 71 πρός 79,δέρ
ματα άκατέργαστα 42 πρός 45, τά μεταξωτά υφάσματα 
259 έκατομ. φρ. τώ 1877 καί 288 τώ 1878, δερμάτινα 
βιομηχανήματα 171 τώ 1877 πρός 162 τφ 1878, ζάκχα- 
ρις καθαρισμένη 126 πρός 136, κατειργασμένα δέρματα 82 
πρός 91, μετάλλινα έργαλεϊα καί σκεύη 58 πρός 71, νήματα 
έξ έρίου 26 πρός 38. Άφ’ ετέρου ή έξαγωγή τών έριούχων 
ύφασμάτων άπό 325 έκατομ. φρ. τφ 1877 κατέβη είς 318 
τώ 1878, ή τών βαμβακηρών υφασμάτων άπό 62 έκατομ. 
φρ. τφ 1877 είς 60 τώ 1878, τα χρυσά καί έν γένει τι
μαλφή άπό 63 έκατομ. φρ. τώ 1877 είς 58 τώ 18/8.

Έν γένει παρατηρητέον δτι ή γαλλική έξαγωγή τοϋ 1878 
ύπήρξε κατωτέρα δλων τών άπο τοϋ 1872 ένιαυσίων τής 
χώρας ταύτης εξαγωγών. 'Γπάρχει αιτία τις ριζική καθ’ δ- 
λην τήν Εύρώπην, ήτις έπηρεάζει τό δλον έπί τοϋ προκειμέ
νου φαινόμενον. Άλλά τό σύμπτωμα τοϋτο άνήκει είς άλ · 
λην τάξιν ιδεών, περί τών όποιων οί γενικοί όροι τής ευρω
παϊκής οικονομίας είναι υπεύθυνοι καί καθ' έκάστην ιδιαιτέρως 
χώραν εξεταστέοι.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ 
ΕΝ ΤΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΙ.

Ή οικονομική δύναμις τοΰ Λαυρίου άνεπτύχθη έν τή άρ- 
χαιότητι μετά τής δημοκρατικής έλευθερίας. «Ούτε αί ίσχυ- 
ραι κατά τόπους φατρίαι, λέγει ό Grote (Έλλ. Ίστ. 2,8), 
αί κατακερματίζουσαι τήν ’Αττικήν πρό τής έποχής τοϋ 
Πεισιστράτου, ούτε ή βασιλεία τοϋ τυράννου τούτου καί τών 
Οιαδόχων υιών αύτοϋ ήδύναντο νά έμπνεύσωσι έμπιστοσύ- 
νην και θάρρος. Άλλ’ όταν ή δημοκρατία τοϋ Κλεισθένους 
κατά πρώτον ήδη έσυστηματοποίησε τήν ’Αττικήν είς ολον 
τι συμπαγές διά τής έν ίσότητι τών δικαιωμάτων ένώσεως 
τοϋ Λαοΰ, καθόλου μέν έν Άθήναις, κατά μέρος δέ έν τοϊς 
οήμοις, τότε η έπι τοΰ μεταλλικού τής χώρας πλούτου κεν
τρική δύναμις και τά μέσα, τά όποϊα διέθετεν αύτη, όπως 
έπιβάλη σέβας ύπέρ τών μεταλλευτικών παραχωρήσεων, διή- 
γειρε τό επιχειρηματικόν πνεΰμα τής ατομικής δραστηριότα
τος πρός έκμετάλλευσιν τής Ααυριωτικής».

Άπο τής έποχής τοΰ Κλεισθένους (509 —500 π. X.) μέ
χρι τής ήττης τών συντηρητικών κατά τον μεταξύ Άριστεί- 
δου και Θεμιστοκλέους άγώνα (486 π. X.), είς διάστημα 
τούτέστι 15 περίπου έτών, ή μεταλλουργική βιομηχανία 
προέβη έπι τοσοΰτον, ώστε άμα ή διεύθυνσις τών κοινών με- 
τέβη είς τήν πολιτικήν τοΰ Θεμιστοκλέους, εύρέθη κατά τήν 
μαρτυρίαν τοϋ 'Ηροδότου, πρός άποπεράτωσιν τοϋ Αίγινητι- 
κοΰ πολέμου και πρός παρασκευήν κατά τής έπικειμένης νέας 
ές Ασίας καταιγίοος, μεγάλη χρηματική ποσότης προερχο- 
μένη έκ τής Ααυριωτικής μεταλλείας (ι).

(’) «Έτέρη τε Θεμιστοκλέους γνώμ.η ές καιρόν ήρίστευσεν, οτε 
Άθηναίοισι γενομένων μεγάλων έν τώ κοινώ χρημάτων, τά έκ 
τών μετάλλων σφι προσήλθε τών άπό Λαυρίου, έμελλον λάζε -
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Ό προσδιορισμός τής ποσότητος ταύτης θά ητο εύκολω- 
τατος, εάν ό 'Ηρόδοτος προς τό έκ τής δ ι α ι ρ έ σ ω ς άνή
κον έκάστω δ ε κ ά δ ρ α χ μ ο ν άνέφερε και τόν αριθμόν τών 
είς διανομήν δικαιουμένων. Έπρόκειτο αρα γε νά ένεργηθή 
αύτη κατ’ οικογένειας, κατά πολίτας ή έν γένει κατά κεφα
λήν; Τό πολιτικόν έν τούτοις σύστημα τών Αθηνών συν
δέει τόσον στενώς τήν ιδέαν τοϋ πολίτου πρός τά έκ τής πο
λιτείας ώφελήματα, ώστε ή κατά πολίτας διανομή είναι ή 
μαλ.λον πρόχειρος. Άλλ’ ύποθέτομεν ότι ούδεποτε έλησμο- 
νεϊτο τό ταμεϊον τής Αθήνας, ώς ούδέ καί τής ορφανικής οι
κογένειας ή βοήθεια.

Έπειτα παρίσταται μείζων είς τό ζήτημα ή έξής περιπλο
κή. Τό γινόμενον τοϋ πολλαπλασιασμοΰ τών δέκα δραχμών 
έπι τοϋ άριθμοϋ τών δικαιούχων ήτο εισόδημα ένός έτους ή ά
ποταμίευμα έκ προγενεστέρας έποχής ; Περί τοϋ θέματος τού
του ήσχολήθησαν δύο έπισημότατοι τοΰ Αθηναϊκού βίου έρευ 
νηταί. Άφ’ ένός δ Boeckll (’) υποστηρίζει έκ τής φύσεως 
τοϋ δημοκρατικού πολιτεύματος, βοηθούμενος καί έκ τής μαρ
τυρίας τοϋ Κορνηλίου Νέπωτος (2), ένιαύσιον τήν διανομήν 

σθαι όρχαδόν έκαστος δέκα δραχμάς. Γάτε Θεμιστοκλέης ανεγνω- 
σεν ’Αθηναίους, της διαιρέσιος ταύτης παυσαμένους, >·ήας του- 
τέων τών χρημάτων ποιήσασθαι όιηχοσίατ ές τόν πόλεμον, τόν 
πρός Αίγινήτας λέγων. Ούτος γάρ δ πόλεμος συστάς εσωσε τότε 
τήν 'Ελλάδα, άναγκάσας θαλασσίους γενέσθαι ’Αθηναίους· αι δή 
ic τό ιιεν ίτοιήθησατ ούχ έχρήσ0ησατ, ές δέον δέ ουτω τη Έλ
λάδι έγένοντο· αύται τε δή αί νήε; τοΐσι Άθηναίοισι προ.τοιη- 
ΰιϊσαι, έτέρας τε έδεε προσναυπηγήσεσθαι».

(’) Πολ. οικονομία τών ’Αθηναίων τομ. 2, κεφ. 3.
(2) Θεμιστοκλ. κεφ. 2. «Βλέπων (ούτος) οτι χαθ' εχαστοχ εεοζ 

οί προϊστάμενοι κατεσπατάλουν είς δωρεάς (largitiones) τά εισο 
δηματα τών μεταλλείων, κατέπεισε τόν λαόν ινα μεταχειρίσθή 
αυτά είς κατασκευήν πλοίων». — ’Αν άποβλέψωμεν είς την σω
φροσύνην τών χρόνων έκείνων τής ’Αθηναϊκής δημοκρατίας, βε
βαίως δ Κορνηλιος Νέπως επηρεάζεται έκ τών έν τή εποχή και 
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*

του Λαυριωτικοΰ εισοδήματος. Άφ’ έτέρου ό Gl’Ote (’) έκ τής 
άπί> δύο πηγών προελεύσεως τοϋ Λαυριωτικοΰ εισοδήματος, 
τοΰ τιμήματος ήτοι τής μεταλλικής παραχωρήσεως καί τής 
ένιαυσίου εκ τοϋ μεταλλείου προσόδου, υποθέτει τήν τελευ
ταίαν μέν σμικράς σημασίας, καταναλισκομένην κατ’ έτος 
έν τφ προϋπολογισμώ τοϋ κράτους, τήν έτέραν δέ διά τής 
πολυπλασιάσεως τών έπιγενομένων παραχωρήσεων είσενεγ- 
κοϋσαν οιαοοχικώς έν τω τής πόλεως θησαυρψ τό μαρτυρού- 
μενον υπό τοΰ 'Ηροδότου σπουδαϊον πάντως ποσόν.

Τό βέβαιον είναι, ώς πρός τόν Boeckh, δτι τό άποτελοΰν 
τήν βάσιν τοΰ ζητήματος χωρίον τοΰ Ηροδότου έχει τί δύσ- 
χρηστον, διότι κατ' αύτό ή διανομή στηρίζεται είς τήν προ'ΰ- 
πόθεσιν δτι «έγένοντο χρήματα μεγάλα ’Αθή
να ί ο ι σ ι,» έκ τής όποιας συμπεραίνεται, a conlrario, οτι 
άναλόγως τής παραγωγικότητας τών μεταλλείων έκανόνιζον 
οί ’Αθηναίοι τήν υπομονήν αυτών. Όταν δέ ό Κορνήλιος Νέ- 
πως όμιλή περί προηγουμένων κατασπαταλήσεων είς δωρεάς 
πρός τους απόρους (largitiones), καίριον καταφέρει τραΰμα 
κατά τής κανονικότητας τής ένιαυσίου διανομής.—Έτέρωθεν 
ό Grote αύθαίρετον όπωσοΰν ποιείται διάγνωσιν τής σημαν- 
τικότητος τών αληθώς δύο πηγών τοΰ Λαυριωτικοΰ τής πό
λεως εισοδήματος. Άρά γε ήδύνατο νά προοδεύση ή ’Αθη
ναϊκή μεταλλουργία διά τής υπό τοΰ δημοσίου είσπράξεως 
μεγάλων τμημάτων έκ τών πρός τούς ίδιώτας μεταλλικών 
παραχωρήσεων; Άλλ’ είναι τοιαύτη ή φύσις τής μεταλλουρ
γικής βιομηχανίας, ώστε δλιγίστους τό παλυκίνδυνον άδηλον 
έπιτυγχάνει άγοραστάς. Έξ άπαντος τό σημαντικώτεραν ει
σόδημα τών Αθηνών δέν ήν τό πάγιον τό έκ τών μεταλλι-

τή πατρίδι αύτοΰ περί δημαγωγού ιδεών. Αί προετοιμάσασαι την 
αυτοκρατορίαν διαδόσεις πρός τόν 'Ρωμαϊκόν >αόν ούδέν κοινόν 
ειχον πρός τό γόνιμον τοΰ Λαού έργαστηριον, έν ω κατεσκευά- 
ζοντο οί Μαραθωνομάχοι καί οί Σαλαμινομάχοι.

(’) Έλλην. Ίστορ. μέρ. 2, κεφ. 8.

κών παραχωρήσεων, άλλά τό κινητόν τό έπί τής παραγωγής 
αύτών.

Έάν δέν ήτο τολμηρόν νά παρέμβη τις μεταξύ τόσον ισχυ
ρών αγωνιστών, ύποθέτομεν μάλλον, δτι τό διανεμητεον πο
σόν ούτε τοΰ τελευταίου έτους ήτο εισόδημα, ούτε άπό πολύ 
άρχαιοτέρας έποχής. Ότι ένηργοΰντο έκ διαλειμμάτων οια- 
νομαί τοΰ Λαυριωτικοΰ εισοδήματος ούδεμία άμφιβολία. Ό 
Ηρόδοτος ρητώς τάς άναφέρει «Θεμιστοκλής άνέγνωσεν Α
θηναίους τής διαιρέσιος ταύτης παυσαμε- 
νους....» Άφεύκτως δέ κατά τόν πρώτον κλονισμόν τής 
Αθηναϊκής δυνάμεως, τοΰ όποιου τό δράμα έλαβε τήν γνω
στήν έν Μαραθώνι λύσιν, τά έκ τοΰ Λαυρίου χρήματα ή διε- 
νεμήθησαν είς τον λαόν, ή έχρησίμευσαν είς υπεράσπισιν τής 
πόλεως. Έν τούτοις άπό τής έν Μαραθώνι μάχης (490 π.Χ.) 
μέχρι τής έπικρατήσεως τών άρχών τοΰ Θεμιστοκλέους, ήτοι 
έν διαστήματι τριών περίπου έτών, ούδεμία περί κανονικής 
διανομής τοΰ Λαυριωτικοΰ εισοδήματος μαρτυρία.

Ούτως ή έρευνα τής οικονομικής δυνάμεως τοΰ Λαυρίου 
άπό τής έν Μαραθώνι μάχης μέχρι τής έν Σαλαμίνι ναυμα
χίας δύναται νά άναχθή είς τρεις μεθόδους. Ή πρώτη έχουσα 
ώς βάσιν, δτι τό διανεμητέον ποσόν είναι προϊόν ένιαύσιον, 
αποτελεί πράξιν πολλαπλασιασμού τοΰ Ήροδοτείου δεκαδράχ
μου μερίσματος έπί τοΰ αριθμού τών δικαιούχων. Έάν δ 
Boeckh ύπολογίζη αύτούς είς δισμυρίους, Αρισταγόρας ό 
Μιλήσιος άνεβίβαζεν αύτούς είς τρισμυρίους (‘). Ή έπρόκειτο 
λοιπόν περί 200,000 Αττικών δραχμών, ή περί 300,000. 
Τοιουτοτρόπως άπό τής έν Μαραθώνι μάχης μέχρι τής έν

(’) Boeckh (Πο>. οικονομία τών ’Αθηναίων τόμ. 1, κεφ. 7).— 
Ήρόδοτ. (Ίστορ. βιβλ. 5, κεφ. 97). α’Επελθών δέ επί τόν δήμον 
ό ’Αρισταγόρας έ'λεγεν .... ώς οί Μιλήσιοι τών ’Αθηναίων είσί 
άποικοι καί οίκδς σφέας είη ρύεσθαι δυναμένους μέγα . . . . ές 8 
άνέπεισε σφέας· πολλούς γάρ οίκε είναι εύπετέστερον διαβάλλειν 
η ένα, εί Κΰ.εομένεα μέν τόν Λακεδαιμόνιον μοΰνον ούκ οϊός τε 
έγένετο διαβάλλειν, τρεις de μυριάδας 'Αθηναίων Ποίησε τοΰτο·^> 
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Σαλαμίνι, δηλαδή έπι ολα 9 έτη, τδ Λαύρων προσήνεγκεν 
είς τδ κοινόν τής πόλεως κατά μέν τδν Bocckll, 1,800,000 

•’Αττικών δραχμών, κατά δέ τδν ’Αρισταγόραν, 2,700,000. 
Άλλά καθόσον τδ έκ Λαυρίου δημόσιον δικαίωμα ήτο, ώς ά- 
ποδεικνύουσιν ό Boeckh καί ό Barlhelemy, τδ !/,.( τοϋ ολου 
εισοδήματος, έ'πεται οτι κατά τήν έν λόγω έννεατιαν τδ Ααύ 
ριον παρήγαγε κατά τδν πρώτον μέν υπολογισμόν 43,200,000, 
κατά τδν έτερον δέ 64,800,000 Άττ. δραχ.

Ή δευτέρα μέθοδος στηρίζεται είς τήν ήμετέραν ύπόθεσιν, 
οτι τδ διανεμητέον ποσόν ήτο τριετοϋς άποταμιεύσεως έργον. 
Άφοϋ έκ τοϋ 'Ηροδότου γνωρίζομεν, οτι προσδιωρίσθη είς κα
τασκευήν διακοσίων νηών, άραγε έπήρκεσε μόνον ή έχρειάσθη 
και μεταγενεστέρα έκ Λαυρίου έπικουρία. Έάν δεχθώμεν, οτι 
αί διακόσια», νήες εΐνε κατόρθωμα μόνον τοϋ ύπό έξέτασιν πο- 
σοΰ, ή άξιοπιστία τοϋπατρδς τής ιστορίας διακιν
δυνεύει έπαισθητώς, διότι, υπολογιζόμενης τής άξίας έκάστης 
νηος αντί ταλάντου (‘), ιδού διακόσια τάλαντα άξίας 1,200, 
000 Αττικών δραχμών (2)· διαιρούμενης δέ τής ποσότητος 
ταύτης διά τοϋ δεκαδράχμου μερίσματος έξογκοϋται δ άριθ- 
μδς τών Αθηναίων πολιτών πέραν παντός ορίου ύπερβολής, 
είς 120,000 ! Ή δλη λοιπόν οικονομία τών στενών τής Σα
λαμίνας Οά ήτο αίνιγμα ιστορικόν, διότι έάν ήρκει τδ εισόδημα 
έτους ή τριετίας είς κατασκευήν διακοσίων νηών, ιδού οτι δ 
Αθηναϊκός στόλος έν τώ διαστήματι τής έννεατίας ήδύνατο 
νά άποτελεσθή έν τή δευτέρα μέν περιπτώσει είς νήας 600, 
έν τή πρώτη δέ είς νήας 1800.

"Οτι οί Αθηναίοι παρέταξαν έν Σαλαμίνι διακοσίας νήας, 
περί τούτου δ Ηρόδοτος όμιλεΐ κατηγορηματικώς (3). Άλλά 

τδ ναυτικόν, ώς δλα τά πράγματα τοΰ κόσμου, συντηρείται 
κατ’ έςοχήν διά τής άνανεώσεως· ύπό τήν έ’ποψιν δέ ταύτην 
ή ®ΡΧα'·α ναυπηγική είναι πολύ όπισθεν τής καθ ήμας. Ένώ 
μετά τήν έν Μαραθώνι μάχην οί Αθηναίοι άπέστειλαν στό
λον έξ 70 τριήρεων κατά τής Πάρου, ολίγον κατόπιν, μόλις 
50 έχοντες ίνα άντιτάξωσι κατά τής γείτονος καί έπιφοβωτέ- 
ρας δυνάμεως τών Αίγινητών, ήναγκάσθησαν ϊνα δανεισθώσιν 
20 παρά τών Κορινθίων (* *).  Τοιουτοτρόπως άπό τής αύτής 
έποχής χρονολογείται πιθανώτατα δ καί έν πολύ μεταγενε- 
στέροις ετι χρόνοις λειτουργών έτι έν ΆΟήναις νόμος, καθ’ δν 
άνά παν έτος προσεναυπηγοϋντο 20 τριήρεις (*).  Έάν λοιπόν 
υπολογίσωμεν πρός ταΐς διακοσίαις ναυπηγηθείσαις καί τάς 
προς άνανεωσιν τοΰ στόλου προσναυπηγουμένας είκοσι κατ’ έ
τος νήας είς διάστημα κατά μέσον ορον 5 έτών, δέν άπέχει 
πολύ τής άληθείας ή ιδέα οτι ή Αθηναϊκή δημοκρατία άπό 
τής έν Μαραθώνι μάχης μέχρι τής έν Σαλαμίνι ναυμαχίας 
κατεσκεύασε 300 τριήρεις (3). "Οτι ιδιαιτέρως πρός άνανέω- 
σιν καθώς ίν γένει καί πρός άποκατάστασιν τής άναγεννωμέ- 
νης ναυτικής έν Άθήναις δυνάμεως τδ Λαυριωτικδν τής πό
λεως εισόδημα έχρησίμευσεν ώς βάσις κοινή, περί τούτου ού 
μόνον αί ιστορικά! μαρτυρίαι συμφωνουσι πρός άλλήλας, άλλά 
καί πάσα διάζρισις θά ήτο έντελώς αύθαίρετος.

(‘) Πολυαίνου (Στρατηγ. Α'. 30. § 5).
(*) Barth61emy (Περιηγ. Ν. Άναχάρσ. τόμ. 3, πίναξ 14ος).
(3) Βιβλ. Η', κεφ. 44. «’Αθηναίοι μέν .... παρεχόμενοι νήας 

όγδοήκοντα καί εκατόν μοϋνοι . . . .» κεφ. 1 (46) «Χαλκιδέες 
έπλήρονν είκοσι ’Αθηναίων παρεχόντων σφι τάς νέας».

Έάν ήδη υπολογίσωμεν τήν άξίαν έκάστης νηδς άντί τα
λάντου, αί 300 νήες άντιπροσωπεύουσι 300 ταλάντων άξίαν, 
τήν οποίαν ή Λαυριωτική έν έτεσιν έχνέα προσήνεγκεν είς τον

(*)  Ήροδ. τ. κεφ. 89 καί 1 32.
(’) Διοδ. Σικελ. (Ίστορ. βιβλιοθ. ΙΑ'. 43).
(3) Έκ τών κατά τήν έν Άρτεμισίω ναυμαχίαν παραταχθεισών 

’Αθηναϊκών νηών «αί ήμίσεαι τετρωμέναι εσαν» (Ήροδ. Η'. 18). 
Πρδς τάς έντεΰθεν εκτός μάχη; καί τάς πρός άνανέωσιν τοϋ στό ■ 
>ου απαιτουμένας ύπολογιστέαι καί αί οπωσδήποτε μή συμμετα- 
σχοΰσαι εις τήν έν Σαλαμίνι ναυμαχίαν, διότι ουδέποτε δύνανται 
νά παραταχθώσι επί τοΰ πεδίου τής μάχης δλαι τής έπικρατείας 
αί δυνάμεις.
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τής πόλεως θησαυρόν· επομένως τδ τρίτον άνήκει είς τήν 
μέχρι τής πολιτικής νίκης τοϋ Θεμιστοκλέους έποχήν. Τοιου
τοτρόπως τδ συμπέρασμα έξηγεϊ τήν έν τοϊς Στρατηγικούς 
τοϋ Πολυαίνου πληροφορίαν καί τάνάπαλιν υποστηρίζεται ύπ’ 
αύτής· οιότι «Θεμιστοκλής έν τω πρδς Αίγινήτας πολέμω, 
«μελλόντων ’Αθηναίων τήν έκ τών άργυρείων πρόσοδον έ κ α
τό ν τ άλα ν τ α διανέμεσθαι, κωλύσας, έπεισεν εκατόν άν- 
δράσι τοϊς πλουσιωτάτοις, έχάστφ δούναι τάλαντον· καν μέν 
άρέση τδ πραχθησόμενον τή πόλει, τδ άνάλωμα λογισθή- 
ναι· έάν δέ μή άρέσρ τούς λαβόντας άποδοϋναι. Ταϋτα μέν 
έδοξεν, οί δ’ έκατδν άνδρες έκαστος μίαν τριήρη κατέστησε 
σπουδή χρησάμενος κάλλους και τάχους» (*).'  Έν τούτοις 
ή πρόσοδος τών 300 ταλάντων ήν τδ 24ον τής Ααυριωτικής 
παραγωγής· έπομένως αναβιβαζόμενης ταύτης είς 7,200 τά
λαντα, αξίας 43,200,000 ’Αττικών δραχμών, αί δύο μέθο
δοι συναντώνται είς τό αποτέλεσμα (*).

(ι) Boeckh (Πολιτική οικονομία τών ’Αθηναίων τόμος 1, κεφάλ. 
ί> § 4)·

(*) Αύτ. (τομ. 1, κεφ. 6, § 1).

Ο Αύτ.

(*) «Λέγεται Πολυκράτεα επιχώριον νόμισμα κόψαντα πολλόν 
μόλυβδου, καταχρυσώσαντα, δούναι σφίσι’ τους δέ δεξαμένους, οδ- 
τω δη άπαλάσσεσθαι» (Ήροδ. Γ', κεφ. 56).

(’) ’Ανεξαρτήτως τών λοιπών περιπτώσεων επί τής ύπερτιμή · 
σεως τών μεθ’ ών ό άργυρος ανταλλάσσεται αξιών, ίν γένει πε
ρίεργος είναι ό ύπό τοϋ Say (’Εγχίιρ. Πολιτικής Οικονομίας 2, 
3) γενόμενος υπολογισμός τής μεταξύ σίτου καί αργύρου αναλο
γίας έν τοΐς έξής τοΰ χρόνου σημείοις. Οϋτω σίτου κοιλόν (ίκα- 

ΕΤΟΣ 7-ΦΪΔ. 73—ΜΑΡΤΙΟΣ 1873. 2

Ή τρίτη μέθοδος έξαρτάται έκ τής ιστορίας τών τιμών. 
Έαν έγνωρίζομεν τάς έπι τής έν Μαραθώνι μάχης τιμάς τών 
πραγμάτων και τάς μετά έννέα έτη τιμάς αύτών, ύποτιθε- 
μένης στασιμότητος έν τή ζητήσει καί έν τή προσφορά, 
ήδυνάμεθα νά κρίνωμεν έκτής αύξήσεως τής τιμής τών πραγ
μάτων, άν π. χ. ηύξησεν αύτη ώς 3 πρδς 1, δτι έτριπλασιά- 
σθη ή έν τή ’Αττική κυκλοφορούσα ποσότης πολυτίμων με
τάλλων. Άλλ έκαστος έννοεϊ τάς δυσκολίας τής μεθόδου ταύ
της. Έάν αί προηγούμενοι έχωσι τήν αξίαν τής προσεγγίσεως, 
ή προκειμένη είναι μάλλον ανεπίδεκτος μαθηματικής ακρί
βειας ένώπιον τής σπανιότητος τών βοηθημάτων,τά όποϊα οί 
ιστορικοί κατέλειπον ήμΐν έπί τοΰ οικονομικού τής άρχαιό
τητος βίου.

II νομισματική οικονομία τών ’Αθηνών έπί τών χρόνων 
τοΰ Σόλωνος ύπέστη σπουδαίαν μεταβολήν. "Υλη αργυρά, 72

C) Πολυαίνοο (Στρατηγ. Α. κεφ. 30, § 5).
(’) Κατά τδν έπί τής πρώτης υπολογισμόν τοΰ Boeckh. 

δραχμάς προηγουμένως άποτελοΰσα, έχρησίμευεν είς κατα
σκευήν 100 δραχμών νέων (’). Τδ γεγονός τοϋτο μαρτυρεί 
τάς έν τή έποχή άνάγκας τής κυκλοφορίας καί συγχρόνως 
άνάλογον τήν έλλειψιν τής άργυράς ύλης. Κατά τήν έποχήν 
ταύτην ή σχέσις τοϋ άργύρου πρός τόν χρυσόν ήτο ώς 1 πρδς 
10· ό χρυσός ήτο σπάνιος, άλλά καί ό άργυρος έπίσης (’).Έν 
τούτοις κατά τούς χρόνους τοΰ Γέλωνος, συγχρόνου τοΰ Ξέρ- 
ξου,ή σχέσις τοΰ χρυσοϋ πρδς τόν άργυρον ήτο ώς 13 ’/, πρδς 
πρός 1, δηλαδή ό χρυσός έγένετο κατά 3 */,  πολυτιμώτερος, 
ή, οπερ ταύτδν, ό άργυρος έγένετο κατά 3 ‘/, άφθονώτερος (’). 
Ένώ τοσοΰτος χρυσός είσέρρευσεν έπί τών Μηδικών έν Έλ
λάδι, ή προσφορά τοΰ άργύρου ήτο τόσον άνωτέρα, ώστε ύπε- 
τιμήθη πλειότερον τής έποχής, καθ’ ήν τά χρυσά νομίσματα 
ήσαν σπανιώτατα, ώς μαρτυρεί ή πρός τούς Σπαρτιάτας 
άπάτη τοΰ τυράννου τής Σάμου Πολυκράτους (4). ΎΑρά γε ή 
δραστήρια άνάπτυξις τής Λαυριωτικής μεταλλουργίας είναι 
άλλοτρία είς τό φαινόμενον τοϋτο; Έν τούτοις καί έν τή νεω- 
τέρα καθ’ ήμας έποχή, τή μή γινωσκούση άλλα όρια τής δρα- 
στηριότητος αύτής ή τά τής γής δλοχλήρου, άνακάλυψις 
σπουδαίου πολυτίμου μεταλλείου έξασκεϊ μεγίστην έπί τών 
τιμών έπιρροήν (‘). Πόσον μεγάλη ήτο ή μεταλλική έκείνη 
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δύναμις τοΰ Λαυρίου έν έποχή καθ' ήν έκάστη Αττική δραχ
μή άντεστοίχει προς 4 περίπου ήμετέρας! Φαντάζεται τις τήν 
έκ τής Λαυριωτικής ένιαυσίου άξίας 19,200,000 νεωτέρων 
δραχμών (4,800,000X4) έπιγενομένην έντός τής 'Ελληνι
κής αγοράς έπανάστασιν. Τοιουτοτρόπως ένω έπϊ τοϋ Σό ■ 
λωνος ό βοϋς έτιμάτο 5 δραχ., έβδομήκοντα έ’τη μετά τήν έν 
Σαλαμίνι ναυμαχίαν έτιμάτο 51 (*)  !

ΡΠΣΣΙΚΟΣ ΚΑΠΝΟΣ.

Είναι τοιαύτη ή ποικιλία τών κλιμάτων έν τή άχανεϊ τής 
Ρωσσίας χώρα, ώστε δέν πρέπει, λέγει δ Schnitzler, νά έκ- 
πληχθή τις διά τήν έν αύτή συνάντησιν τών πλείστων τής 
γής προϊόντων άπό τοΰ μεσημβρινού βάμβακος μέχρι τοϋ αρ
κτικού βρύου, άπδ τού οίνου καϊ τών γλυκέων τής συγκερα- 
σμένης ζώνης καρπών μέχρι τών αγρίων τής παγωμένης άρ
κτου έφοδίων.

Έν ταϊς μεσημβριναϊς έπαρχίαις, ώς π. χ. έν τή Βεσσαρα- 
βία καλλιεργείται δ καπνός μετ’ έπιτάσεως όσημέραι προβαι- 
νούσης. Έν πολλαϊς έπαρχίαις τδ κυριώτερον εισόδημα Οφεί
λεται είς τήν καπνοφυτείαν, ούσαν πρό Ολίγων έτών είς τάς 
χεΐρας ιδίως τών Μενονιτών καϊ τών Γερμανών. Τώ μέν 1853 
ΰπελογίζοντο είς 2 ‘/» έκατομ. πούτια (πρδς 16 */,χιλιόγραμμα 
έκαστον πούτιον) ή ολική τής 'Ρωσσίας καπνοπαραγωγή, τω 
οέ 1876 — 77 άνέβη είς 3 */3 έκατομ. πούτια,κατά τάς τελευ
ταίας καϊ άκρζβεστέρας πληροφορίας. Έκ τοϋ ποσού τούτου 
άνήκουσιν 1,480,000 πούτια είς τήν έπαρχίαν Τσερνίγοβ, 
702,000 είς τήν τής Πολτάβας, 355,000 είς τήν τής Σα- 
μάρας, 215,000 είς τήν τής Βεσσαραβίας καϊ 131,000 είς 
τήν τοΰ Καυκάσου.

Έν τούτοις ή μεταλλική ποσότης τών κατ’ έτος παραγο- 
μένων 4,800,000 ’Αττικών δραχμών, τής άνθηράς περιόδου 
τών Μηδικών χρόνων, ένδιαφέρει τήν ήμετέραν μελέτην μό
νον ώς βάρος. Έάν τό βάρος τοΰτο έπί Θεμιστοκλέους ήτο 
πολυτιμώτερον, τί πρός ήμάς ; Τό βάρος καί ή ποιότης τοϋ 
μετάλλου δεικνύει τήν πραγματικήν τοΰ μεταλλείου δύναμιν 
ή άξια αύτοΰ είναι έ'ργον κοινωνικόν καϊ επομένως εύμετάβλη- 
τον. Έκάστη λοιπόν δραχμή, κατά τάς έξακριβώσεις τοϋ 
Barthelemy, περιεϊχεν 83 κόκους, άναλογοϋντας πρός 4 
γραμ. καϊ ’/,/ επομένως ή ποσότης τής κατά τήν ήμετέραν 
ΰπόθεσιν έξορυσσομένης έν Λαυρίω πολυτίμου ύλης άνέβαινε 
κατ’ έτος είς 20,968,000 γραμ. άντιστοιχοϋντα είς 21 σχε
δόν τόνους, ήτοι είς 16,402 όκάδ. αργύρου. 'Γπολείπεπαι ή 
έξακρίβωσις τών παραγ'ωγικών τής ποσότητος ταύτης δαπα
νών. Άλλ’ ο σκοπός ήμών δέν είναι ή σύγκρισις τής νεωτέ- 
ρας βιομηχανίας πρός τήν άρχαίαν, ουδ’ ή άπόδειξις κατά 
πόσον διαφέρει ή αξία καϊ τό αποτέλεσμα τών ύποδουλωθει- 
σών μηχανικών δυνάμεων τής φύσεως, σχετικώς πρός τήν 
άξίαν καϊ τό αποτέλεσμα τών έλευθερωθεισών δυνάμεων τοΰ 
ανθρώπου.

(ι) Boecbk (ίΐολ, Οικονομία τών Αθηναίων A.', 1 ί, § 2).

τόλλιτρον) άνττΑάσσετο τώ 1514 πρός 333 κόκους αργύρου.
» 1536 » 731 »
» 1610 » 1130 »
9 1640 » 1280 >
» 1789 Ώ 1342 »
» 1820 » 1610 »

Έάν ή βιομηχανία άρέσκεται είς νέας οδούς, μή λοσμονή- 
σωμεν δτι ένθαρρύνει αυτήν ή θέα τών αρχαίων. Τοιουτοτρό
πως ή ιστορική τοϋ Λαυρίου έπιθεώρησις έχει τήν άξίαν τοΰ 
δείγματος, τό δποϊον καϊ αί τρεις προεκτεθεϊσαι μέθοδοι 
άναλύουσιν είς τδ καθολικόν συμπέρασμα, δτι ή μεταλλική 
τής ’Αττικής άκρας παραγωγή ήτο αληθώς σπουδαιοτάτη. 
Ήρχισε μετά τής δημοκρατίας καϊ έτελείωσεν οτε ή έπϊ τής 

’Ακροπόλεως Νίκη απέκτησε πτερά.



20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΙ1ΣΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΕΝ ΠΟΛΕΜΩ. 81

Ή εμπορική κίνησις τών καπνών έν Ρωσσία παριστςί τά 
έξης φαινόμενα. Έπι μέν τής εισαγωγής άπό 216,031 που- 
τιων είς φύλλα καπνού καί 3,709 είς σιγάρα τώ 1873, πα
ρατηρούνται 213,922 είς φύλλα καί 3,369 είς σιγάρα τώ 
1874. Έπι δέ τής έξαγωγής άπό 151,445 ποντίων καπνού 
τω 187 3 ήλαττώθη αύτη είς 90,748 τώ 1874. Λεπτομέ
ρεια! τής ένιαυσίου παραγωγής, αϊτινες δέν είναι άπό σκοπού 
νά συγκριθώσι πρός τήν έ'κτασιν τών εγχωρίων καπνοφυτειών.

Άπό 40,000 δεσιατΐν (έκάστη δεσιατΐν=2,400 □ πήχεις) 
είς τάς όποιας είδομεν έν τψ 7 O'? φυλλαδίω τής Οικονομικής 
Έπιθεωρήσεως, δτι πρό τίνος χρόνου ύπελογίζοντο αίέν Ρωσσία 
καπνοφυτεϊαι, άνέρχεται νϋν ή έ’κτίσις αύτών είς 48 */,  χιλ. 
δεσιατΐν, έν τή όποια άριθμούνται 91,269 καπνοφυτεϊαι. Τό 
τρίτον τοϋ ολου άνήκει είς τήν έπαρχίαν Τσερνίγοβ, 15,987 
δεσιατΐν. Έν δέ τή έπαρχία ϊίολτάβας αί καπνοφυτεϊαι κατέ- 
χουσι έ'κτασιν 13,881 δεσιατΐν. Έν γένει έν τή Μικρά Ρωσσία 
άνήκει τό διπλάσιον καϊ έπέκεινα τής Ρωσσικής καπνοπα- 
ραγωγής. "Επονται ή έπαρχία Σαμάρας (6,188 δεσιατΐν), ή 
τής Βασσαραβίας (4,309 δεσιατΐν), ή τοΰ Καυκάσου (2,055 
δεσιατΐν), ή τής Χάρκοβ (1,094 δεσιατΐν), ή τής Ταμπόβης 
(_845 δεσιατΐν) καί ή τής Ταυρικής (811 δεσιατΐν).

Έν γένει ό Ρωσσικός καπνός διακρίνεται είς τέσσαρας ποιό
τητας άναλόγους πρός τά φύλλα αυτού. Ή πρώτη φύλλον μέ- 
γιστον, ή δευτέρα φύλλον μέγα, ή τρίτη φύλλον μικρόν καί 
ή τέταρτη φύλλον μέτριον και στρογγυλόν. Αί άγοραΐ τών 
Ρωσσικών καπνών ένεργοΰνται ώς έπί τό πλεϊστον άπό τοΰ 
τέλους Σεπτεμβρίου μέχρι τέλους Νοεμβρίου, διευθύνονται δέ 
άπό τού μεσημβρινού τμήματος τής Ρωσσικής αυτοκρατορίας 
είς τό άρκτικόν αύτής διά τής χερσαίας και ποταμίου συγ
κοινωνίας, επιβαρυνόμενοι έκ τοϋ τόπου τής παραγωγής μέ
χρι Ροστοβίου διά 3 περίπου δραχμών κατά 16 χιλιόγραμμα.

Γ. IT. ΒΕΓΧΕΡΠΣ.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΠΣΙΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 

ΕΝ ΠΟΛΕΜΩ.

Ενώπιον τών μεγάλων κατά θάλασσαν πολεμικών παρα
σκευών τό ζήτημα τής πρός αύτάς χρησιμοποιήσεως τού εμ
πορικού ναυτικού κέκτηται μεγάλην σημασίαν, έξαιρέτως διά 
τάς χώρας έκεϊνας τών όποιων τά οικονομικά μέσα είναι πε
ριορισμένα. Τό ζήτημα τούτο έπραγματεύθη πρό τίνος χρό
νου ό κ. Barnaby έν τή Institution of Naval Archi
tects δι' άναλύσεως τής οποίας τά πορίσματα,έάν έχωσι πολύ 
τό ένδιαφέρον ύπό Άγγλικήν έ’ποψιν, κέκτηνται πολύ περισ · 
σότερον ύπό άλλων έθνών έπόψεις και έξαιρέτως τού Ελλη
νικού.

Έν πρώτοις παρίσταται ή λειτουργία τών έμπορικών άτμο- 
κινήτων είς προμήθειαν τών στόλων καί τών ναυτικών σταθ
μών. Ακολούθως έρχεται και ή ιδέα τής τροποποιήσεως τής 
έμπορικής ναυπηγίας μέχρι δεδομένού σημείου, καθ’ ο δύναται 
νά καταστή ένεργοτέρα ή είς τά πολεμικά πράγματα μετοχή 
αυτής. Είναι εΰκολον, λέγει ό Κ. Barnaby, νά έφοδιασθώσι 
τά έμπορικά άτμοκίνητα δι’ οπλισμού καί άλλων έφοδίων, τά 
όποϊα δύνανται έν άνάγκη νά καθιστώσιν αύτά άληθώς μά
χιμα πλοία, τόσον ύπό τήν έ’ποψιν τής έπιθέσεως όσον καί ύπό 
τήν έποψιν τής άμύνης.

Συγκρινόμενα τά έμπορικά άτμοκίνητα πρός τά Οωρηκτά 
δέν έχουσι τά σπουδαιότερα όργανα τών μηχανών των ύπό το 
ύδωρ ούδ’ ύπό τήν προφύλαξιν τών άνθρακαποθηκών αύτών, 
στερούνται δέ τών ξύλινων περιφραγμάτων, τά όποϊα χαλα- 
ρόνουσι τάς μέτριας βολάς και οέν είναι διηρημένον τό σκά
φος των είς πολλά διαμερίσματα δυνάμενα νά περιορίσωσι τήν 
ύδατίνην ενέργειαν τών ρηγμάτων. Άλλ’ αι αντιθέσεις αυται 
αϊτινες τόσον ύποδεέστερα καθιστώσι τά έμπορικά πλοία, δέν 
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άποκλείουσι τήν περαιτέρω έννοιαν τής πρός πόλεμον καί 
κατά τών περιπετειών του παρασκευής αύτών, χωρίς νά πα- 
ραβλαπτηται καί ή κυρίως εμπορική άποστολή των.

Προφανώς πρόκειται περί τών ναυπηγούμενων άτμοκινήτων, 
τών οποίων το σκάφος δύνανται νά διαχωρίζηται είς οσον 
ένεστι πλείονα διαφράγματα, τόσον διά τήν τοποθέτησιν τών 
πραγματειών όσον και διά μέγα μέρος τών κινδύνων τής πο
λεμικής ή άλλης βυΟίσεως. Άλλά καί τά ήδη κατεσκευα- 
σμενα άτμοκίνητα δύνανται διά πλαγίου διαφράγματος πρό 
■θ’ Η,γ)Χανήί Εζασφαλισωσι ταύτην άναλόγως, δύνανται 
νά Εφοδιασθώσι δι’ Εμβόλου τινός καί νά όπλίσωσι τήν πρώ
ραν των διά δύο πυροβόλων τών 64 λιτρών. Άπό τής στιγ
μής καθ' ήν εύρεθώσι τά πλοία ταΰτα εις θέσιν νά πολεμή- 
σωσι κατάπρωρα, οί οροί ΰφ’ ους είναι κεκλημένα νά λειτουρ- 
γήσωσι δεν είναι Ουσαναλόγως χείρονες μέτριων πολεμικών 
πλοίων. 'Ομοίως δύναται καί ή πρύμνη νά όπλισθή· καί εις 
τά πλευρά δε πυροβολοστοιχίαι κεκαλυμμέναι δύνανται κατά 
τάς ειδικάς τοϋ σκάφους περιστάσεις νά στηθώσι.

Απο τοιαύτης περίπου παρασκευής δυνάμεθα νά έρευνήσω- 
μεν την κυρίως έν πολεμώ άποστολήν τών ώπλισμένων Εμ
πορικών πλοίων. Καί έκ μέν τής Επόψεως τής άμύνης δύναν- 
ται νά προστατευωσιν έαυτά κατά τών Επιθέσεων έν τή άνοι- 
κτή θαλάσση είτε άπέναντι πολεμικών πλοίων είτε απέναντι 
εμπορικών ώπλισμένων, νά ένεργώσι τήν άστυνομίαν τών 
ναυτικών οδών κατά διαταγήν τής κυβερνήσεως έναντίον τών 
πειρατών, νά έμποδίζωσι τάς πρός αποκλεισμόν άποπείρας τοϋ 
έχΟροϋ καί νά διευκολύνωσι τάς προσπελάσεις τών μεγάλων 
λιμένων τής έπικρατείας, νά συνοδεύωσι τά άοπλα έμπορικά 
πλοία καί νά προφυλάττωσι τά παράλια άπό μή συγκεντρω
μένων τοΰ Εχθρού προίβολών. Έκ δέ τής Επόψεως τής έπι- 
θέσεως τά ώπλισμένα έμπορικά πλοία δύνανται νά καταδιώ- 
κωσι τά Εχθρικά έμπορικά πλοία, νά ζημιώσι τούς λιμένας, 
τούς ναυτικούς σταθμούς καί τάς παραλίους πόλεις τοΰ έχ- 
Οροΰ, διευκολύνοντα άποβάσεις εις τήν χώραν του, νά κατα- 

στρέφωσι τά ένοπλα έμπορικά του πλοία, νά άποκλείωσι τους 
πρωτεύοντας λιμένας του, νά μεταφέρωσι στρατεύματα και 
πολεμοφόδια καί νά διατηρώσι τήν συγκοινωνίαν διά μέσου 
πορθμείων ταχυδρομικών.

ΌΟεν έκ τών άνωτέρω θεμάτων τής ναυτικής έν πολέμω 
ένεργείας, πολλά μέν δύναται αυτό νά έπιτελέση τό ένοπλον 
έμπορικόν ναυτικόν, είς τά λοιπά δέ ύπό τήν αρωγήν τοΰ κυ
ρίως πολεμικού ναυτικοϋ σπουδαίως νά συνεργήση έν τή συ
νοχή τών περιστάσεων. Πρέπει δέ νά ληφθή ΰπ οψιν το προτέ
ρημα τών Εμπορικών άτμοκινήτων, οτι έχοντα μείζονα δύνα- 
μιν ταχύτητος τόσον είς μηχανάς οσον καί είς άνθρακοπρο- 
μηθείας' (αϊτινες Ελασσόνες πάντως έν τοϊς πολεμικοϊς πλοίοις) 
δύνανται νά ύπολογίσωσι μετά μεί,ονος Επιτυχίας τά, στι; 
μάς καί τάς θέσεις τής προσβολής. Αμα δε πρόκειται τα 
πλοία ταΰτα νά άντιμετρηθώσι πρός μή θωρηκτά ή Ελαφρώς 
τοιαϋτα, υποτιθέμενης τής αύτής εκατέρωθεν ταχύτητος, εί
ναι φανερόν ότι μάλλον ή ποσότης καί ή δύναμις τών Εν αυ- 
τοϊς πυροβόλων θέλει αποφασίσει τήν έκβασιν του άγώνος, ο- 
στις θέλει συναφθή έκ μακρών αποστάσεων. Παραλείπομεν 
τάς αιφνίδιας επιθέσεις τοΰ ταχυκινήτου ώπλισμένου Εμπορι
κού ναυτικοϋ κατά τών ιστιοφόρων καί τών μή Ενοπλων άτ- 
μοκινήτων τοΰ Εχθρού, μή δυναμένου κατά συνέπειαν παντού 
καί πάντοτε νά τά προφυλάττη ύπό τήν ακτίνα του κυρίως 
πολεμικού ναυτικού του.

Τοιουτοτρόπως τίθενται έπί τραπέζης τά μέχρι τών αρχών 
έτι τοϋ παρόντος αίώνος επίσημα διπλώματα τοΰ Εμπορικού 
ναυτικού είς μετάληψιν τών κατά θάλασσαν πολεμικών άγώ- 
νων. Προς καιρόν ύποχωρήσαντα Ενώπιον τής ύπερτερας δυ
νάμεως τών κινητών τοΰ πελάγους φρουρίων, πρόκειται ήδη 
νά ζητήσωσι τά Εμπορικά ατμόπλοια, Εν τή εύκινησία των 
καί άπό συνδυασμού τών νεωτέρων τής ναυπηγικής τελειο
ποιήσεων, τό άνήκον αύτοϊς μέρος Εκ τών θαλασσίων δαφνών.

Π.
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Ηγέννησις τών 2·.θύμων άποτελεϊ φυσιολογικόν σύμπτωμα, 
το όποιον δύναται νά έξηγήση μίαν σελίδα τής μακρας έκεί- 
vrK άρχεγόνου περιόδου, τήν οποίαν δυνάμεθα νά φαντασθώ- 
μεν ώς αφετηρίαν τών προϊστορικών τής άνθρωπότητος χρό
νων. Πρέπει βεβαίως έκ τοϋ μέρους τούτου νά έγένοντο πολ
λά·. τοϋ άνθρωπείου είδους αναμίξεις, ινα πλησίον τής κανονι
κής μονοτοκίας, τήν οποίαν άπαντώμεν έν τή σημερινή τής 
άνθρωπογενείας καταστάσει, παρίσταται και ή έξαίρεσις τής 
πολυτοκίας. Νόμοι παντοδύναμοι τής φύσεως, έν τή ποικιλία 
τών ιδιαίτερων συνδυασμών, ποϋ μέν παρέχουσι πλείονας δι- 
πλας γεννήσεις (διδυμοτοκίας), ποϋ δέ έλάσσονας. Δυνάμεθα 
νά μελετήσωμεν τό πρόβλημα τοϋτο έπί σχετικών τινων έρευ- 
νών τών Κ. Κ. Bertillon και Tschonriloff.

Παρατηρήσεως άξιον, οτι οί γόνιμοι τής διδυμοτοκίας καρ
ποί όλιγώτερον συνδυάζονται προς τούς όρους τής ένεστώσης 
ζωής, διότι έσημειώθησαν έν Γαλλία 15 τοϊς °/0 νεκρογέννη
τα έπί διδυμοτοκιών καί 4 τοϊς °/0 ^ί απλών γεννήσεων, 
ώστε ή Ονησιμότης ένώπιον τής θύρας τής ζωής είναι τετρα
πλάσια διά τούς διδύμους.

Τό φαινόμενον τής διδυμοτοκίας συνδέεται μάλλον πρός τούς 
υψηλοτέρους τό άνάστημα γονείς- νέα αναγωγή αύτοϋ είς τήν 
αρχικήν τοΰ ανθρωπίνου γένους διάπλασιν, καθ’ ήν δηλαδή 
έποχήν γίγαντες έβάδιζον έπί τής γής καί τά όρη ούτοι θέ- 
τοντες, κατά τον ποιητην, έπ’ άλληλων ήπείλουν τάς ουρα
νίας κατοικίας τών θεών. Η έμφανισις τών μεγάλων αναστη
μάτων έπί τής διδυμοτοκίας άπεκαλύφθη ύπό τών μέσων 
ορών, τούς όποιους μεταχειρίζεται ή Καταστατική άπό τών 
λόγφ έλλειποΰς άναστήματος στρατιωτικών έξαιρέσεων. Διότι 
εις χώρας, έν αις πλειότερα*.  τοιαΰται άπαντώνται έξαιρέσεις 
(δηλαδή μικρά άναστήματα), αί διπλαϊ γεννήσεις είναι σπα- 

νιώτεραι, καί τάνάπαλιν έν χώραις, έν αΐς δλιγώτεραι άπαν
τώνται τοιαΰται έξαιρέσεις (μεγάλα άναστήματα), συνηθέ- 
στεραι είναι αί διπλαϊ γεννήσεις.

Τοιουτοτρόπως έν Γαλλία κατά τά έτη 1861—1865 έν 
δύο μέν νομοϊς, καθ’ ούς έπί 100 στρατευσίμων έξηρέθησαν 
κατά μέσον όρον 5,93 λόγω έλλειποΰς άναστήματος,έσημειώ- 
θησαν έπί 1 000 γεννήσεων 13—14 διπλαϊ, έν έτέροις δέ έξ 
νομοϊς, καθ’ ούς έπί 100 στρατευσίμων έξηρέθησαν κατά μέ
σον όρον 10,54 ενεκεν έλλειποΰς άναστήματος, έσημειώθησαν 
έπι 1000 γεννήσεων 7—8 διπλαϊς. Έν Βαυαρία κατά μέν τό 
άνω Παλατινάτον ένώ έπί 1000 γεννήσεων αί 20,80 είναι δι- 
πλαϊ, ό μέσος όρος τών λόγω έλλειποΰς άναστήματος έξαι- 
ρεθέντων τής στρατιωτικής υπηρεσίας είναι 3,86 τοϊς 0, 
κατά δέ τήν κάτω Φραγκονίαν ένώ έπί 1000 γεννήσεων αι 
12,98 είναι διπλαϊ, ό μέσος όρος τών άπό τοΰ άναστήματος 
έξαιρέσεων είναι 3,80 τοϊς °/0· Έ*  Ιταλία κατά μέν τήν Αι
μιλίαν έπί 1000 γεννήσεων αί 15,42 διπλαϊ καί ο μέσος ορος 
τών έξαιρέσεων λόγω έλλειποΰς άναστήματος 5,79 τοϊς 0 0 
κατά δέ τήν Σαρδηνίαν έπί 1000 γεννήσεων αί 7,85 είναι 
διπλαϊ καί δ μέσος όρος τών έξαιρέσεων τοΰ άναστήματος 
23,11 τοϊς °/0-

Αί Αντιθέσεις αύται μαρτυρούσε περί τής άνά χεϊρας κα
ταστατικής άληθείας έπί κλίμακος ίκανώς εύρείας. Τό πε
ρίεργον είναι, ότι τό φαινόμενον τής άκμαιοτέρας διδυμοτοκίας 
άπαντάται πλεώτερον παρά τοϊς βορειοτέροις διαμερισμασι, 
ινα συνδυασθή ή περίπτωσις αύτη πρός τά υψηλότερα έν αυ- 
τοϊς άναστήματα, τών όποιων τάς έν Ευρώπη κατά τοπους 
διαφοράς χαρακτηρίζει ή φυλετική τών έθνών διασπορά, άπό 
κληρονομικής τίνος έπόψεως, μεταξύ τών άπογόνων τής με
σαιωνικής έποικήσεως καί τής πρό αύτής άρχαιοτέρας καί μι- 
κροσωμοτέρας είς άνθρώπους προμήθειας.
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ΚΡΕΑΤΑ ΕΞ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΕΙΣ ΕΥΡΩΠΗΝ.

Όσημέραι έπιτείνεται ή μεταφορά κρεάτων άπο τοΰ Νέου 
Κόσμου είς τό καθ’ ήμάς μέρος τοϋ παλαιοΰ. Αί κρεάτινοι 
προμήθεια·, τής Εύρώπης, κατόπιν τής καλλιέργειας τών τό
πων και τής αύξήσεως τών πληθυσμών, έχουσιν άνάγκην έπι- 
κουρίας άπο τών παρθενικωτέρων τής οικουμένης έκτάσεων. 
Αί αχανείς τής Αμερικής πεδιάδες, υποβληθεΐσαι είς τήν πει
θαρχίαν τοΰ προκεχωρημένου πολιτισμού, είναι προωρισμέναι 
νά πρωταγωνιστήσωσιν είς τό έρχόμενον χρονικόν ζήτημα 
τής θρεπτικής συντηρήσεως τών πυκνωτέρων άνθρωπίνων 
συγκεντρώσεων.

Τοιουτοτρόπως παρατηροΰμεν τά έξ ’Αμερικής είσκομιζό- 
μενα είς τήν ‘Αγγλίαν κρέατα, βόεια καί προβάτεια, άπό 3G, 
450 χιλιογράμμων κατά ’Ιούνιον 1876, νά άναβιβασθώσι 
κατά μίαν μόνην έβδομάδα τοΰ ’Ιουλίου 1877 είς 135,000 
χιλιόγραμμα- άναλογία αύξήσεως 15:1. Οί βόες (άπό τού
των τά πλείονα ποσά) προέρχονται ιδίως έκ τών Πολιτειών 
Illinois, Ohio, Indiana, Kentuky, άπό τών οποίων συγ- 
κεντροΰνται έν Νέα 'Γόρκη,έν ή σφάζονται και προετοιμάζον
ται τά τεμάχιά των διά τήν ύπερωκεάνειον άποστολήν.

ΊΙ κυρία παρασκευή ένεργεΐται διά τοΰ πάγου, άπό τοΰ 
οποίου έπιδιώκιται ή ψήξις άλλ’ ούχί καί ή κατάψηξις τών 
κρεάτων, άρχομένης -ής ψυχράνσεως αύτών άμα τή σφαγή 
τοΰ ζώου καί παρακολουθούσης μέχρι τής έν τώ κρεοπωλείώ 
τοΰ Λονδίνου «ωλήσεως τών τεμαχίων αύτοΰ, έν διαρκώ^ 
ξηρά άτμοσφαίρα καί έν θερμοκρασία 2,24 μέχρι 3,36° βαθ
μών.

Μόλις φθάσωσιν οί βόεςέν Νέα Τόρκη παραδίδονται είς μέ- 
γιστον κατάστημα, έντός τοΰ όποιου άθλητικοί υπάλληλοι 
ετοιμάζουσι τό δλον έργον διά μηχανημάτων, έπιτρεπόντων
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τήν ταχίστην σφαγήν, έκδοράν καί διαχώρισιν τών διαφόρων 
τεμαχίων- δλίγα λεπτά άρκοϋσι- έντός δέ μιας έβδομάδος 
χιλίων βοών τό κρέας δύναται τελείως νά παρασκευασθή πρός 
άποστολήν.

Τά καθέκαστα τής χρησιμοποιήσεως τοΰ πάγου άποτε- 
λοΰσι τήν τεχνικωτέραν εποψιν τής έν λόγω βιομηχανίας. 
Άποθήκαι έκ τοίχου διπλοΰ, δυνάμεναι νά χωρήσωσιν έκά ■ 
στη πλέον τών 100 τόνων πάγου, είναι τοποθετημένοι άνω
θεν τών διαχωρισμάτων, έν οις κρέμονται τά άποκοπέντα τε
μάχια τοΰ βοός έξ άρπαγίων ήρτημένων έκ τοΰ φατνώματος- 
μικρά ατμοκίνητος μηχανή κινεί άνεμιστήρα, διά σωλήνος 
μεταβιβάζοντα άπό τοΰ πατώματος τών διαχωρισμάτων εις 
τά έν αύτφ κρέατα τόν παγωμένον άέρα,οστις διώκει τον θερ
μόν άέρα δι’ έτέρου σωλήνος τεθειμένου έπί κορυφής. ' Αμα τό 
κρέας ψυχρανθή έντελώς περικλείεται έντός στερεού ύφάσμα- 
τος άκριβώς περί αύτό ραπτομένου, καί φορτόνεται έντος άτ- 
μοπλοίων είδιχώς διεσκευασμένων, έκαστον τών όποιων εχει 
δύο ψυχραντικός πρός τοΰτο άποθήκας, τών όποιων τά μέν 
πλευρά είναι κεκαλυμμένα υπό άδιαπεράστου υφάσματος, τό 
δέ φάτνωμα έχει τόσα άρπαγια όσα άπαΐτοΰνται ϊνα κρεμα- 
σθώσιν οί κρεωφόροι σάκκοι χωρίς νά έγγίζωσιν άλλήλους. 
Δύο έτεραι άποθήκαι πλήρεις πάγου μεταβιβάζουσι, διά πα
ραπλήσιου τφ ήδη έκτεθέντι μηχανισμψ, τόν παγωμένον άέρα 
των είς τους ήρτημένους σάκκους καί διώκουσι τον θερμόν 
άέρα. Τό δλον δέ τών έν λόγω αποθηκών περικαλύπτεται 
υπό πλακών έκ καουτσούκ έσφιγμενων ερμητικώς.

Όταν τά κρέατα φθάσωσιν είς Λιβερπουλ τής Αγγλίας, 
παραλαμβάνει αύτά ό σιδηρόδρομος, δστις δι’ ειδικών παγοφο- 
ρων άμαξών έν άλίγαις ώραις τά μεταβιβάζει εις Αονοινον, έν 
τώ όποίω τά υποδέχονται ανάλογοι ταϊς Άμερικανικαϊς φυ- 
χραντικαί άποθήκαι, έξ ών δέν έξέρχονται είμή ϊνα πωληθώσι 
πρός τούς καταναλωτάς, τρώγοντας ούτω τό κρέας τοΰ Ν^ου 
Κόσμου άντί 1,70 περίπου ν. δραχ. τό χιλιόγραμμον, έν κα- 
ταστάσει περιεχούση ολους τούς δρους τής υγιεινής. Η μι · 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙβΕΩΡΗΣΙΣ.28

χρά αυτή μεταρρύθμισή τής οικονομικής έν τή καταναλώσει 
τών πρώτων έφοδίων τής ζωής κέκληται νά φέρη γενναιότε
ρους έν τώ μέλλοντι καρπούς άπό κλίμακος μεγαλειτέρας και 
περιφερείας εύρυτέρας.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΥΖΥΓΙΚΗ.

Ή έπαγγελία τής θρησκείας, οτι διά τοϋ γάμου τό άνδρό- 
γυνον συνταυτίζεται (καί έ'σονται οί δύο εις σάρκα μίαν), δια- 
τελεϊ είς τοιαύτην άντίθεσιν πρός τό κληρονομικόν δίκαιον 
τής πολιτείας,βσον μαρτυρεί ή έκ τούτου προτίμησις χαί αύ
τών τών άπωτέρων συγγενών απέναντι τοϋ έπιζώντος συζύ
γου. Ή νομικοθρησκευτική αύτη δυσαρμονία είναι άξια πα- 
ρατηρήσεως, διότι έάν δ γάμος είναι «κοινωνία θείων χαί άν- 
«θρωπινων δικαίων», ή διά τοϋ θανάτου λύσις αύτής δέν έ
πρεπε νά τήν διαψεύοη τόσον έπισήμως.

"Οπως καί άν έχη,ούδείς νόμος υπόχρεοι- τόν θνήσκοντα σύ
ζυγον, ί'να ένθυμηθή κατά τήν τελευταίαν του ώραν τόν έπι- 
ζώντα. Ή τάξις τών άναγκαίων κληρονόμων (υίών, θυγατέ
ρων, έγγόνων κλπ.) είναι είς πολλώ κρείττονα μοίραν τών 
κατασκευαζόντων αύτούς συζύγων. Τοιουτοτρόπως καί ό γεωρ
γός φυλάττει έπιμελέστερον έν τή άποθήκη αύτοϋ τόν καρπόν, 
τόν όποιον τώ δίδει δ άκίνητος χαί άψυχος άγρός του. Παρο- 
μείωσις σκληρά χαί εύρείας δουλικής έννοιας, άναξίας τών 
προοδευτικών τής άνθρωπότητος περιόδων. Μόνον έπί τής έξ 
αδιαθέτου διαδοχής, δταν δ σύζυγος άποβιώση άνευ διαθήκης 
έν έλλείψει συγγενών άναφαίνεται τό κληρονομικόν δικαίωμα 
τοϋ έπιζώντος συζύγου. Είς ένάσκησιν αύτοϋ πρέπει, καθώς 
λέγει ή διάταξις 1 τών Βασιλικών (45, 5), νά είναι έγκυρος δ 
γάμος καί νά συζώσιν οί σύζυγοι μέχρι τής τελευταίας στιγ
μής τοϋ διά θανάτου χωρισμού αύτών.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΥΖΥΓΙΚΗ. 29

Τό θέμα τής κληρονομιάς τών συζύγων, ένησχόλησεν με
ταξύ άλλων τάς πρώτας τής παρ’ ήμΐν Άντιβασιλείας νομο
θετικός μελέτας. Φυσικώ τφ λόγφ άπετάθησαν αύται πρός 
τό έν τή συνειδήσει τής χώρας μορφωθέν άγραφον δίκαιον, 
καί ή υπό τοΰ Μάουρερ κατά τήν έποχήν έκείνην συγκεντρω- 
θεϊσα έν τώ υπουργείω τής Δικαιοσύνης ύλη τών σχετικών 
έθίμων έξηγεί τάς μεταξύ τών δύο τούτων πηγών τοϋ δικαίου 
ύφισταμένας άναλογίας. Ή πρός τάς κοινότητας τής Ελλά
δος ύποβληθεϊσα κυβερνητική έρώτησις ειχεν ώς έξής : Κατά 
τόν νόμον, δταν οί σύζυγοι δέν έχωσι τέκνα καί είς τούτων 
άποθάνη αδιάθετος, κληρονομοΰσι τοΰτον οί νόμιμοι συγγενείς 
του καί ούχί ό επιζών σύζυγος· ή τοπική σας συνήθεια διετή- 
ρησε τήν διάταξιν ταύτην ή τήν μετέβαλε; 'Εάν ή σύζυγος 
άποθάνη άτεκνος, ποιος κληρονομεί τήν προίκά της, οί συγ
γενείς, ό έπιζών σύζυγος ή άλλο τι πρόσωπον; καί πάλιν έάν 
ό σύζυγος άποθάνη άτεχνος καί έπιζήση ή σύζυγος, ποιος 
κληρονομεί αυτόν;

Αί άπαντήσεις τών κοινοτήτων δύνανται νά διαιρεθώσιν 
εις δύο κατηγορίας- άφ’ ένός ύπάρχουσι κοινότητες, έν αίς ή 
συνήθεια συμφωνεί έντελώς πρός τόν νόμον, χαί άφ’ έτέρου 
κοινότητες έν αίς ή μένουσα πάντοτε βάσις τοϋ νόμου τροπο
ποιείται, κατά τό μάλλον ή ήττον. Εις τήν πρώτην κατηγο
ρίαν άνήκουσιν αί έξής κοινότητες: "Ανδρος,Σκϋρος, Σκόπελος, 
Σκιάθος, Σύρος, Σίφνος, ’Αμοργός,Ίος, Κορώνη, Μεθώνη, Μά
νη, Άνδρίτζαινα, Νησίον, Άνδροΰσσα, Μονεμβασία,’Επίδαυρος 
Λιμηρά, Πάτραι, Γαστούνη, Αίγιον, Κρανίδων, Αίτωλικόν, 
Γαλαξείδιον, "Αμφισσα, Λαμία, Υπάτη, Αίγινα, Λεβαδεία, 
Θήβαι. Εις τήν δευτέραν κατηγορίαν άνήκουσιν αί έξής κοι
νότητες.

Μ ύ κ ο ν ο ς χαί 'Ά γ ι ο ς Π έ τ ρ ο ς.—Ή συνήθεια συμ
φωνεί πρός τόν νόμον· δταν όμως ή σύζυγος μετά τόν θάνα
τον τοϋ άποβιώσαντος συζύγου μένη άγαμος, λαμβάνει τάς 
ώφελείας τής περιουσίας αύτοϋ.

Θήρα, Κέα καί Π ά ρ ο ς.— ’Επίσης· δ έπιζών όμως σύ-
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ζυγός απολαμβάνει χατά το διάστημα τής χηρείας του τήν 
επικαρπίαν τής περιουσίας τοϋ άποθανόντος.

Νάξος. — Έπίσης· καθ' οσον δμως διάστημα χρόνου ό 
σύζυγος μετά τόν θάνατον τής συζύγου του μένει έν χηρείφ, 
καρποϋται τήν περιουσίαν τής άποΟανούσης.

Κυπαρισσία. — ’Επίσης- καθ’ δσον δμως ή γυνή δέν 
έρχεται εις δεύτερον γάμον, μένει έν τή οικία τοϋ άνδρός της, 
συντηρουμένη έκ τής περιουσίας αύτοϋ.

Καλάβρυτα, Πύργος, Τρίπολις καί Κ α ρ ύ- 
ταινα. —Έπίσης· έάν δμως μετά τδν θάνατον τοϋ συζύ· 
γου της ή γυνή μένη έν χηρεία, απολαμβάνει τάς ώφελείας 
τής περιουσίας αύτοϋ, μετά δέ τόν θάνατόν της καλούνται 
οι συγγενείς εκείνου εις τήν κληρονομιάν.

Λ ε ο ν τ ά ρ ι ο ν. — Ή έπιζώσα άτεχνος σύζυγος λαμβά
νει τήν προίκα χαι προγαμιαίαν δωρεάν, πρός δέ χαΐ το έβδο
μον τής περιουσίας τοΰ συζύγου της, μένουσα δέ έν χηρεία 
και έν τώ συζυγιχφ οιχω καρποϋται τήν δλην τοΰ συζύγου 
της περιουσίαν.

Σπάρτη, Μέγαρα καί Σ α λ α μ ί ς. — Ή μή έρχο- 
μένη είς δεύτερον γάμον γυνή διατρέφεται έκ τής περιουσίας 
τοΰ συζύγου της.

Ο Γτ υ λ ο ν. —Ή σύζυγος μένουσα είς τήν χηρείαν δύνα
ται νά κατοική έν τή ανδρική οικία, τρεφομένη έκ τών εισο
δημάτων τοϋ συζύγου.

Άργος. — Εί μέν ό σύζυγος άποθάνη άτεχνος έντός δε
καετίας, ή σύζυγος αύτοϋ έρχομένη είς δεύτερον γάμον λαμ
βάνει μόνην τήν προίκα της και τήν προγαμιαίαν δωρεάν, εί 
δέ ό σύζυγος άποθάνη μετά εικοσαετή συνοίκησή, λαμβάνει 
πρός τοϊς άνωτέρω ή σύζυγός του καί έν μέρος τής περιου
σίας αύτοϋ πρός έπικαρπίαν· τό αύτό δέ γίνεται καί ώς πρός 
τόν σύζυγον. Έάν μετά τόν θάνατον τοϋ ένός γεννήτορος άπο
θάνη χαί τό αμέσως πριν γεννηθέν τέκνον, ή περιουσία τοΰ 
άποθνήσκοντος διαιρείται είς τρία μέρη, έξ ών τό εν μόνον 
λαμβάνει δ ίπιζήσας σύζυγος.

Πόρος. — Ή μένουσα έν τή χηρεί? της γυνή τροφοδο
τείται έχ τής περιουσίας τοϋ συζύγου αύτής, μεσαίας ηλικίας 

ούσα.Κ α λ ά μ a t. — Ή συνήθεια συμφωνεί πρός τόν νόμον· δ 

άνήρ δμως λαμβάνει τάς κρεβατοστρώσεις.
Ναύπλιον. — Ό έπιζών σύζυγος λαμβάνει τό νυμφικόν 

στρώμα και έν μέρος τών εισοδημάτων τών παρ’ αύτοϋ καλ- 
λιεργηθέντων κτημάτων ή δέ σύζυγος άπαντα τά δώρα και 

τήν διατροφήν διά τό πένθιμον έτος.
Ναύπακτος. — Ή συζήσασα πολλά έτη μετά τοΰ 

συζύγου αύτής, ή τεκνοποιήσασα άλλ’ άπωλέσασα τά τέκνα 
της, μή έρχομένη είς δεύτερον γάμον, τρέφεται έκ τών εισο
δημάτων τής περιουσίας τοΰ συζύγου,ή έν τώ συζυγιχφ οί'χω, 
ή άλλαχοϋ μένουσα χαι λαμβάνουσα ώρισμένον ποσόν.

Λοιδορίκιον. — Τόν άποθανόντα σύζυγον κληρονομοΰ- 
σιν οί συγγενείς, οΐτινες οφείλουν νά διατρέφωσι τήν προβε- 

βηκυίαν σύζυγον αύτοϋ μένουσαν παρ’ αύτοϊς.
Λ α κ ω ν ί α.—Άπαντα ό έπίσχοπός της, Βρησθένης Θεο

δώρητος, ώς έξής:«"Οποιον μέρος τοΰ άνδρογύνου ήθελεν άπο- 
θάνει άτεκνον οί τοΰ άποθανόντος μέρους συγγενείς έχληρονο- 
μούσαν τήν ούσίαν· άποθανόντος τοϋ άνδρός, ή γυνή έλάμ- 
βανε τήν προΐκά της xat τήν πρό γάμου δωρεάν άποΟανούσης 
τής γυναιχός, έλάμβανεν ό έπιζών άνήρ τή χρεβατοστρώσι· 
τά ψυχικά έδίδοντο άπό τήν ούσίαν τοΰ άποθανόντος μέρους».

Ό άνωτέρω ιστορικός έπίσκοπος έκρινε πρέπον νά έπισυ- 
νάψη καί τήν έπομένην ιδιαιτέραν, λέγει, γνώμην του. «Ά
δικον θεωρείται μία γυνή νά συζήση δέκα, είκοσι χρόνους ή 
καί περισσοτέρους μέ τόν άνδρα της, συναγωνιζομένη είς κτή· 
σιν, προσθήκην και καλλιέργειαν άγρών άμπελώνων χαι λοι
πών χτημάτων, τών τε οικιακών πραγμάτων καλλιέπειαν, 
καί άν άποθάνη ό άνήρ αύτής άτεκνος, νά λαμβάνη αύτή 
μόνην τήν προΐκά της. Κατά τό έσονται οί δύο είς 
σάρκα μίαν, θεωρείται στενωτέρα ή συγγένεια αϋτη άπό 
τά άλλα, καί όταν τό ένα προσώπου άποθάνη, νά ΰστερήται 
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το άλλο δικαίωμα τών αγώνων του, ώς έπί τδ πλεϊστον ή 
γυνή. Και αί μέν έν πολιτείαις γυναίκες ζοΰν όπωσοϋν μέ 
αναπαύσεις, θεραπαινίδας κλπ., προς δέ τάς τών χωρικών γυ
ναίκας αποτείνεται κυρίως ή λέξις σύζυγος· καί δταν μία 
τοιαύτη διαφορά παρρησιασθή, πολλαί αμφισβητήσεις έπεμ- 
βαίνουν».

Και τοιαύτη μέν ή αύστηρά τής συζυγικής κληρονομιάς 
έννοια τού δικαίου, ώς διεμορφώθη αύτη κατά τόπους έν τή 
νομική μεταξύ γραπτού νόμου καί άγραφου (έθίμου) αρμονία. 
Αλλ ή έπιείκεια, ήτις χαρακτηρίζει καθ' δλας τάς περιόδους 
τον πεπολιτισμένον και φιλάνθρωπον νομοθέτην, άφήκε ανοι
κτήν θύρανυπέρ τής δυστυχίας. Και διά μέν τής 55ί« Νεαρας 
ή Ούρα αύτη ήνοίγετο έν γένει εις τδν έπιζώντα άπορον σύζυ
γον, δταν ό άποθανών ήτο εύπορος, διά δέ τής μεταγενεστέρας 
1 Ι'ηιΝεαρας, άποκλεισθέντος τοΰ άνδρός, έπεφυλάχθη τδ δι
καίωμα εις μόνον τήν άπορον γυναίκα· έξαίρεσις έχουσα βε- 
υαίως κλειστούς λόγους, χωλαίνουσα δμως έξ ένδς οτι υπο
λαμβάνει τήν άγάπην ετερογενή καί μέτρα τήν σκληράν ανέ
χειαν διά δύο πήχεων. Όπωςδήποτε καί τδ δικαίωμα αύτδ τής 
γυναικος δέν είσάγεται ώς κληρονομιά άλλ’ ώς έλεημοσύνη, 
τήν οποίαν ό νομοΟέτης υποθέτει έν τή καρδία τοΰ άποθνή- 
σκοντος άνδρδς καί τήν έφαρμόζει, μή έρευνών τήν έκφρασιν 
τής θελήσεως τούτου, ήτοι καί έναντίον τής διαθήκης του. 
Αρκεί γάμος έγκυρος, έλλειψις ούσιώδους προικδς καί απορία 
τής γυναικος είς συντήρησιν τής άρμοζούσης τώ άποβιώσαντι 
άνδρί θέσεως διά τήν καταλιμπανομένην ύπ’ αύτοΰ χήραν, 
υποτιθεμένου δτι ό σύζυγος ήτο εύπορος καί δτι μέχρι τέλους 
συνίζει μετά τής γυναικος αύτοΰ.

Κατά ποσόν, τδ δικαίωμα τής γυναικος βρίζεται είς τδ τέ
ταρτον τής περιουσίας τοϋ άποβιώσαντος συζύγου, είτε άφή- 
κεν ουτος τέκνα είτε μή. Έάν όμως τά άφεθέντα τέκνα είναι 
πλείονα τών τριών, τότε ή γυνή λαμβάνει ΐσην πρδς έκαστον 
αυτών μερίδα, τουτέστι άν τέσσαρα τά τέταρτον (δπως καί άν 

εν, δύο ή τρία), άν πέντε τδ πέμπτον, άν εξ τδ εχτον καί 
ουτω καθεξής. Καί έν έλλείψει μέν τέκνων μετά τοϋ άποθα- 
νόντος συζύγου, τό άνήκον είς τήν γυναίκα τέταρτον θεωρεί
ται τελεία ιδιοκτησία αύτής, ύπαρχόντων δμως τέκνων τδ 
κατ’ άρχάς μέν έθεωρεΐτο τδ διδόμενον είς αύτήν ώς έπικαρ- 
πία, τής ιδιοκτησίας άνηκούσης είς τά τέκνα, άκολούθως δε 
διά τής 106 Νεαράς έδόθη καί έν τή περιστάσει ταύτη ή χυ- 
ριότης είς τήν γυναίκα (έκτός άν έλθη αύτη είς δεύτερον γά
μον, δτε πάλιν τή μένει ή έπικαρπία), διότι, καθώς λέγει ό 
Λέων, «ούχ οιδα πότερον εύξεται ή γυνή, καρπόν κοιλίας ίδείν 
ή χαταράσσεται μή φϋναι τούτον,ϊν’ούτως οφθή κυρία τής δια- 

φερούσης μερίδος.»

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΑ I.

Τδ ζήτημα τής διανομής τών φόρων έπί τών διαφόρων 
φορολογικών ειδών κέκτηται μεγίστην σημασίαν. ’Υπάρχουσι 
κλάδοι φορολογίας πλειότερον άντέχοντες τών λοιπών, άλλοι 
είναι έλαστικώτεροι καί άλλοι τόσον εύαίσθητοι, ώστε οέν 
ΰποφέρουσι τήν άβροτέραν τοΰ φορολόγου άφήν. Φορολογή
σατε π. χ. βαρέως τά τιμαλφή, καί ανοίξατε τήν θύραν τοΰ 
τελωνείου είς τούς άδάμαντας· ζητήσατε άπδ τήν γήν τά 
δέκατα αύτής χωρίς πόνον πρός τά κινοΰντατούς βώλους της 
άροτρα· φορολογήσατε τά κλίματα τών άμπελων μέχρι τών 
δακρύων αύτών. Θά ίδήτε ταχέως τά αποτελέσματα· οί καρ
ποί τούς οποίους έπιδιώκετε θά φύγωσι διά μέσου τών ύμετέ- 
ρων δακτύλων.

Φορολογήσατε δμως καί τούς καταναλωτάς οιά τής έμμε
σου φορολογίας, τήν οποίαν ή σμικρότης καί ή διασπορά τών 
ποσών καθιστώσιν άπαρατήρητον. Ό δίδων κύπελλον καφφέ 
είς τά τέκνα του θά δώση καί άν καταστή τούτο άκριβώτε- 
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ρον χατά εν λεπτόν. Ό έγων τδ πάθος τοΰ χαπνίζειν τήν 
ρίνα χαι τούς οφθαλμούς του, δέν Οά διστάση νά πληρώση 
γενναιότερον τήν ηδονήν ταύτην. Ή γλυκεία ζάκχαρις αύ- 
ξάνει τήν γλυκύτητά της μετά τής τιμής αύτής. Ζητήσατε 
άπό τδν ιδιοκτήτην χιλίας δραχμάς και άπό τόν καταναλω
τήν χιλίας- δ μέν πρώτος θά τάς πλήρωσή γογγύζων, ό δέ 
δεύτερος τρώγων καί πίνων καϊ ένδυόμενος.

Άπό τής έννοιας ταύτης ή κανονικό της τών άπδ τής έμ
μεσου φορολογίας εισπράξεων είναι πολύ βεβαιότερα, άπέναντι 
τών περιπετειών αϊτινες άκολουθοϋσι τήν τών άμέσων φόρων 
παραγωγικότητα. Μεθ’ ολην δέ τήν γενικήν τών κρίσεων 
επιρροήν είς τήν έθνικήν καί τήν τοϋ δημοσίου θησαυρού οι
κονομίαν, τδ ακριβές είναι δτι άποτομώτεραι είναι αί άπδ τών 
φυσικών καταστροφών προερχόμεναι. Τδ έτος π. χ. τής άφο- 
ρίας τοϋ έλαίου, περιμείνατε τούς άμεσους φόρους αύτών, 
κα'ι όταν ό ύετδς καταστρέψη τήν σταφίδα φορολογήσατε 
βσον θέλετε τήν άπομένουσαν άξίαν αύτής. Έν τούτοις ή άπδ 
τών έμμεσων φόρων πηγή τοϋ δημοσίου θησαυρού είναι μάλ
λον είς τήν φωνήν του πειθήνιος- υπάρχει άλληλεγγύη τις 
τών διεθνών έργασιών, τών οποίων τά προϊόντα ανταλλάσ
σονται μεταξύ τών τελωνιακών τών έπικρατειών δρίων είς 
πλήρωσιν τών άναγκών τών εκατέρωθεν φορολογουμένων κα
ταναλωτών. Οί έντεΰθεν δημόσιοι πόροι ΰποβοηθοϋσι τρόπον 
τινά άλλήλους. Ούτω δέ παρατηροϋμεν, δτι έθνη άντλοϋντα 
τάς οίκονομικάς τοΰ δημοσίου θησαυροΰ των δυνάμεις άπδ 
τών έμμεσων φόρων υπόχεινται είς πολλω μικρότερα έλλείμ- 
ματα έάν παντάπασι δέν τά άγνοώσι, παρ’ δσον άλλα έθνη 
έκ τής άμεσου φορολογίας μάλλον έλπίζοντα, έν τοις δποίοις 
τά έλλείμματα είναι είς τήν ήμερησίαν τοΰ προϋπολογισμού 
αύτών διάταξιν.

Έάν υπό τήν έ’ποψιν ταύτην μελετήσωμεν είδιχώτερον τά 
συμβαίνοντα έν ταΐς μεγάλαις έπικρατείαις τής Εύρώπης, πα· 
ρατηροΰμεν δτι υποτιθεμένων έν αύταϊς ώς 100 τών άμέσων 
καϊ έμμεσων όμοΰ φόρων, έν μέν τή Γερμανία οί φόροι επί 

τής καταναλώσεως υπολογίζονται είς 55,78 καϊ οί άμεσοι 
φόροι είς 44,22, έν δέ τή Αύστροουγγαρία 63,94 οί πρώτοι 
καϊ 36,06 οί δεύτεροι, έν δέ τή Γαλλίιχ 74,83 οί πρώτοι καϊ 
25,16 οί δεύτεροι, έν δέ τή ’Αγγλία 87 οί πρώτοι καϊ 13 οί 
δεύτεροι.

Ή κατά κεφαλήν διανομή τών άνωτέρω φόρων έπιβεβαιοΐ 
τήν σημασίαν τής παρατηρήσεως. Τοιουτοτρόπως πρός έκα
στον κάτοικον άναλογοϋσι έν μέν τή Γερμανία 7,15 mark 
άπδ τών φόρων τής καταναλώσεως καϊ 5,66 άπδ τών άμέ
σων φόρων, έν δέ τή Αύστροουγγαρία 14,53 άπδ τών πρώ
των καϊ 8,16 άπό τών δευτέρων, έν δέ τή Γαλλία 25 άπδ 
τών πρώτων και 8,41 άπδ τών δευτέρων, έν δέ τή ’Αγγλία 
27,23 άπδ τών πρώτων καϊ 4,06 άπδ τών δευτέρων. Με
ταξύ τών διαφόρων ειδών τής έπί τής καταναλώσεως φορο
λογίας, τδν άπδ καφφέ, ζακχάρεως, καπνοΰ, ρακής, ζύθου, οί
νου, καϊ τειου δημόσια εισοδήματα, ιδού πώς υπελογίσθησαν 
δμοΰ τφ 1875 ύπδ τής Γερμανικής άρχιγραμματείας πρός 
έκαστον κάτοικον τών άνωτέρω χωρών : 4,87 mark έν Γερ
μανία, 8,36 έν Αύστροουγγαρία, 20,82 έν Γαλλία καϊ 26,33 
έν ’Αγγλία. Είδιχώτερον δέ καθ’ έκαστον είδος όμιλεϊ ό έπό- 
μενος πίναξ ·

Χώριι Κβφφές, Ζάχχαρι;, Καπνός, Ραχή, Ζύθος. Οίνος, Τέϊον
— — — — — — — —

Γερμανία 0,83 1,32 0,30 1,56 0,59 0,26 0,01
Αύς-ρουγγαρί«0,28 0,59 4,85 0,86 1,38 0,39 0,01
Γαλλία 1,67 4,01 6,76 3,79 0,49 3,88 0,02
’Αγγλία 0,13 — 4,69 13,03 5,15 1,08 2,25

Ωστε ούναταί τις είπεΐν, οτι κλασσική χώρα τών άμέσων 
φόρων είναι ή Γερμανία, καϊ τών έμμέσων φόρων ή Γαλλία 
και ή Αγγλία. Άλλ’ έντεΰθεν έξηγεϊται καϊ ή σταθερά έπι- 
μονή τών έλλειμάτων έν τοϊς Γερμανικοί; προϋπολογισμοί;. 
ΜεΟ όλα τά δισεκατομμύρια τοϋ τελευταίου εύτυχοΰς είς τά 
Γερμανικά βαλάντια πολέμου, ή άπαισία τών έλλειμμάτων 
^ορφή έπικάθηται τής Γερμανικής δημοσιονομίας όπως ή
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Σφΐγξ έπί τοϋ Βοιωτιχοΰ άλλοτε βράχου. Άπό 12,5 τοϊς % 
τφ 1872 άνέβησαν εις 15,8 τω 1875 καί είς 26 τοϊς % τφ 
18/6, είς περίπτωσιν καθ’ ήν τά περισσεύματα τοϋ Γαλλι
κού προϋπολογισμού έλκύουσι πανταχόθεν τήν έκπληξη».

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΟΑ1ΙΜΑΤΑ.

Δέν θέλομεν νά έλέγξωμεν τήν ήμετέραν πόλιν έπί υπερ
βολή οιασκεδαστικών τάσεων. Άλλ’ ένώ πανταχόθεν διαφαί
νεται ή πρός τάς πανηγύρεις ορμή αύτής, δέν έχομεν ανάγ
κην τοϋ πεπαλαιωμένου παρά τήν οδόν Εύρυπίδου θεάτρου, 
ινα μετρήσωμεν άπ’ αύτοϋ τά τρία θεατρικά παρά τόν Ίλισ- 
σόν κατασκευάσματα, τό παρά τήν οδόν Αιόλου, τό έν Φα- 
λήρφ καί άλλα μικρότερα διασχεδαστικά, κατά τό μάλλον ή 
ήττον, κέντρα.

Ό,τι ποιεί είς ημάς αίσθησιν είναι ή ατέλεια καί ό κακός 
Οιοργανισμός όλων. Άρχει νά λάβη τις ώς ύπόδειγμα τό με- 
γαλείτερον έξ αύτών, ϊνα κρίνη περί τοϋ βαθμοϋ τής αισθητι
κής καί οικονομικής κατά τήν θεατρικήν βιομηχανίαν πτώ
σεως. Κατ’ ακρίβειαν δέν πρόκειται είμή περί προσωρινών 
εκαστοτε έργων, τά όποια χωρίς κεφάλαια καί χωρίς γνώσεις 
αποτείνονται εις διαβατικά; θεραπείας καί τής έυ τή φιλο- 
Οεαμοσύνη κοινωνικής άνάγκης καί τής έν τή έπιδιώξει τοΰ 
κέρδους άτομικής πρωτοβουλίας.

Ύπό τήν έποψιν ταύτην ό κλάδος ούτος τής βιομηχανίας, 
Ουνατόν είπειν, διατελεϊ παρ’ ήμΐν έν σπαργάνοις. Κατά πρώ
τον απαιτείται θεατρον τεχνικώς διεσκευασμένον, θέατρου πρό
τυπον, καί άντί τοιούτου τό ώς επίσημον θεωρούμενου παρά 
τήν όδόν Εύρυπίδου είναι ιδιωτική τις αποθήκη περιέχουσα 
τρώγλας δίκην θεωρείων, καί είς τό βάθος σκηνήν παντάπασι 
πολεμίαν πρός τους νόμους τής άχουστικής· ή έσωτερική κλί- 

μαζ καί ή είσοδος τής θεατρικής ταύτης αποθήκης διατελοϋ- 
σιν υπό τοιούτους τεχνικούς ορούς, ώστε καί έκατον άνθρωποι 
άν περιέχωνται έντός, κατά πιθανώτατον λόγον θά άποτε- 
φρωθώσιν έν περιπτώσει πυρκαϊας οί ήμίσεις, πρό τής συσω- 
ρεύσεως τήν όποιαν κατά τάς διεξόδους Οά προκαλέση τό ά- 
πρόοπτον καί ό φόβος.

Όσον άφορα τά θεατρικά κτίρια αί πόλεις τών Πατρών 
καί τής Έρμουπόλεως μαρτυροϋσι πλείονα τής πρωτευούσης 
τοΰ Κράτους κοινοτικήν έπίδοσιν. Άμφότεραι κοσμούνται ύπό 
κομψών τοιούτων οικοδομημάτων, τά όποια οφείλονται είς 
τήν ιδιαιτέραν έν αύταΐς κοινωνικήν προαγωγήν. Ίόσοι έκ τής 
άλλοδαπής συγκεντρωθέντες έν Άθήναις κατά τήν τελευ
ταίαν δεκαετίαν ελληνες έμποροι άπεδείχθησαν έκ τής αισθη
τικής ταύτης έπόψεως υποδεέστεροι τών έν Σύρω καί έν ΓΙά- 
τραις μετριοφρο αστέρων συναδέλφων αύτών. Οί άπεναντι τοϋ 
Δημαρχείου έγκαταλελειμμένοι άνω θεμελίων τοίχοι τοΰ έπι- 
χειρηθέντος Αθηναϊκού θεάτρου μαρτυροϋσι ιδέαν άωρον, άτε- 
λώς τεθεϊσαν έπί τραπέζης καί προσβάλλουσαν καιρίως τό 
ένδιαφερόμενον κατ’ αύτήν έπιχειρηματικόν πνεΰμα. Μάρτυς 
ή καρκινοβατούσα έταιρία, τής όποιας έχομεν ύπ’οψιν τό κα
ταστατικόν καί τόν έπί τοσοΰτον χρόνον άτελεσφόρητον σκο
πόν «πρός άνέγερσιν καί διατήρησιν θεάτρου έν Άθήναις.»

Τόσον έν τή 'Ελληνική όσον καί έν τή Ρωμαϊκή άρχαιό- 
τητι τά πρώτα θέατρα υπήρξαν ξύλινα. Άλλά δέν έβράου- 
ναν αί λίθιναι οίκοδομαί των νά άποδείξωσιν αύτά εν έκ τών 
κυριωτάτων στοιχείων τής έθνικής άποκαταστάσεως. Έν Ελ- 
λάδι ή οικοδομή τών θεάτρων ένηργεϊτο άναλώμασι δημο- 
σίοις. Έξελέγετο κατωφέρειά τις, έπί τής οποίας έχαράσσοντο 
αί άνήκουσαι βαθμίδες διά τούς Οεατάς έν είδει ήμικυκλιου, 
τοΰ όποιου τήν βάσιν άπετέλει τό κυρίως θεατρικόν περί τήν 
σκηνήν καί τών κατ’ αύτήν κατασκεύασμα. Τά μεγαλειτερα 
Έλληνικά θέατρα άπαντώνται έν Σικελία καθώς π. χ. τό 
τών Συρακουσών, κατόπιν έρχονται τά έν Σπάρτη, Μεγαλο- 
πόλει καί Έπιδαύρω. Ή ιστορική αύτη περί τής Πελοποννη-
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«αχής αισθητικής πληροφορία έχει ικανόν ένδιαφέρον άπό τί
νος συγκρισεως πρός τόν άλλαχοΰ τής Ελλάδος άπαντώμε- 
νον μειζονα συγγραφικόν και ποιητικόν έν τή άρχαιότητι θό
ρυβον, οστις απεσπασε τήν προσοχήν τών νεωτέρων χρόνων 
Χαι προσήλωσε τό γέρας τών χρονικών παραδόσεων. Όπως- 
ίοΖοΙ Α-ηνΤέν ®έ“τρθν τ0ΰ BdW χωρητικότητος 
30,000 θεατών, έχρησιμευσεν ώς ύπόδειγμα τής ’Ελληνικής 
θεατροποιϊας. ' '

Εν τή Ρωμαϊκή άρχαιότητι μάλλον τά άτομα άναφαίνον- 
ται κτι^οντα θέατρα. Τό πρώτον μετά καθισμάτων Ρωμαϊ
κόν θέατρου άνάγεται είς τά μέσα τοΰ τελευταίου π. X. αίώ- 
νος, το όποιον ταχέως διεδέχθησαν άλλα μείζονα ώς τό τοΰ 
Μάρκου Αιμίλιου χωρητικότητος, λέγεται,80 χιλ. θεατών. Τό 
πρώτον λίθινου θέατρον δφείλεται είς τόν Πομπήϊον, χωρητικό- 
τητος 40 χιλ. θεατών. Έν γένει παρατηρεί τις τά θέατρα τής 
ωμής αναφαινόμενα καί προαγόμενα καθ’ όσον εύρύνεται ή 

τής κοσμοκρατορίας της οδός. Πρό τοΰ χρονικού τούτου συμ
πτώματος ποϋ_ καιρός διά θεατρικάς ήδονάς ; Αγώνες έν- 
οε εχεις, έν τοις ε”σω και τοϊς εξω, κατεσκεύαζον τότε τό έθν-· 
κον μεγαλεϊον.

, Μετά τό δημόσιον τοΰ θεάτρου κτίριον ή ζωοποίησις τής έν 
αυτω ιοεας άνήκεν είς τά άτομα. Οί προϊστάμενοι τής οικο
νομικής ζωής, πλούσιοι δημόται, άνελάμβανον τήν χορηγίαν 
οέν έθηρευον οί άνθρωποι τών άρχαίων Αθηνών τήν άπό ανα
κτορικών οικιών έπιβολήν των είς τήν φαντασίαν τών άπλου- 
στέρων ήρέσκοντο πλειότερον είς τήν δημοτικότητα τών πρός 
τό κοινόν λειτουργιών. Είς 2 */,  τάλαντα (15 χιλ. δραχμάς) 
ανεβιβάζετο ή ολική τής θεατρικής χορηγίας δαπάνη,'ή δέ 
τιμή και το βάρος αυτής διενέμετο πρός τήν άνωτάτην τών 
φορολογουμένων τάξιν ύπό τοΰ ’Επωνύμου άρχοντας. "Ωστε 
ή άρχική γενναιοδωρία μετετράπη είς είδος δημοσίας φορολο
γίας το δποϊον μαρτυρεί τό δλισθηρόν έδαφος έφ’ού αί σχετι- 
χαι ίδέαι βαδίζουσι κατά τάς διαφόρους τής άνθρωπότητος 
πολιτικές και κοινωνικές τροπάς. Όπωςδήποτε, κατηρτι- 

σμένη ούτως ή θεατρική έπιχείρησις παρεοιόετο εις Οεατρονην, 
δστις άνελάμβανε τά έξοδα τής κινήσεως της δια μέσου ει
σιτηρίων (θεωρικών), τά όποϊα έπλήρονον οί θεαται κατα 
τήν είσοδόν των καί συνίσταντο είς δύο οβολούς. Γνωστή εί
ναι ή προϊόντος τοϋ χρόνου, ύπέρ τών πενήτων κατα πρώτον 
και ύπέρ όλων τών θεατών βραδύτερον, πληρωμή των Οεωρι 
κών τούτων υπό τοΰ δημοσίου ταμείου, χωρίς νά έμποδιςη- 
ται έντεΰθεν καί μικρά τις ύπ’ αύτοΰ φορολογία έπί των θεα
τρινών, ώς π.χ. άπαντώμεν αύτήν κατά τό έν Πειραιει θεα- 
τρον, έξ ού περ συνάγομεν οτι ούτοι δέν έκέρύαινον μονον ο,τι 
έδίδετο είς τους θεατάς ύπό τοϋ δημοσίου θησαυρού. ,

’Απέναντι τοΰ δημοκρατικού τών εισιτηρίων διωβόλου και 
τής πιθανής ίσότητος όλων τών έν τώ θεάτρω θέσεων, ή καθ’ 
ήμάς έποχή διακρίνεται υπό τής μεγαλειτέρας ποικιλίας,όπως 
καί έν τοϊς λοιποϊς απολαυστικούς θέμασι ουτω και έπι του 
προκειμένου. Ιδού μεθ’ δλην τήν διαφοράν τοϋ αρχαίου μεγα
λείου πρός τήν νϋν μικρότητα, πώς έχει τό ένεστός τιμολο- 
γιον τοϋ κυριωτέρου τών ’Αθηνών θεάτρου. Εισιτηρίου 2 νεαι 
δραχμαί· κάθισμα 1,10· είσιτήριον άξιωματικών μετά κα ι- 
σματος 1,70· είσιτήριον ύπερώου 0,90- θεωρεία Α καιΒ σει
ράς 12 ν. δρ, Γ' σειράς 6. Τά θεωρεία άνήκουσι το πλεϊστον 
είς ίοιοκτήτας, οΐτινες παραχώρησαν τό τρίτον τής χρήσεως 
των πρός τόν Οεατρονην είς αντικατάσταση, τοϋ έπιβληθεντος 
αύτοϊς είδικοϋ ύπέρ τοϋ θεάτρου φόρου.

Τό τιμολόγιου τοϋ Νέου Θεάτρου τών Παρισιων (Nouvel 
Opera) δύναται νά χρησιμεύση εις άπότομον σύγκρισιν με
ταξύ τής έν τή Ευρωπαϊκή μητροπόλει ζωής καί τής προς 
τήν ήμετέραν άκραν. Τοιουτοτρόπως έκεϊ, κάθισμα πλατείας 
7 νέαι δραχμαί, Ορονίον ορχήστρας 13, Ορονίον άμφιθεατρου 
15· θεωρεϊον ισόγειον προσκήνιου 13, δμοιον πλάγιον 12· θεω
ρείου Α'. σειράς προσκήνιου 15, μεταξύ στηλών 15, κατα 
μέτωπον 15, πλάγιον 13· θεωρεϊον Β' σειράς προσκήνιου 12, 
μεταξύ στηλών 12, κατά μέτωπον 12, πλάγιον 10· θεωρείου 
Γ' σειράς προσκήνιου 8, κατά μέτωπον 8, μεταξύ στηλών 8,
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πλάγιον 6· θεωρεϊον Δ' σειράς κατά μέτωπον 4, προσκήνιου 
2,50, πλάγιον 2,50· άμφιθέατρον Δ' σειράς 2,50, ό'μοιον 
πλάγιον 2,50· θεωρεϊον Ε'σειράς 2,50.

Ύπβ τήν εποψιν τών θεατρικών εισοδημάτων, άφίνοντες 
κατά μέρος τά έν τή άρχαιότητι, δέν νομίζομεν άξια σπου
δαίας διαπραγματεύσεις τά έν τή νεωτέρα τής ήμετέρας πό
λεως έποχή. Ως έπι τό πλεϊστον, ύπό οικονομικών παρ’ ήμϊν 
καταστροφών συνοδεύεται τό επάγγελμα τοϋ θεατρίνου καί 
τών εις αύτό πιστευόντων τής καλής τέχνης έργατών. Πόσον 
διαφέρει ό Παρισινός κατά τοϋτο οργανισμός έν ολη τή εύρω- 
στία τοΰ έν αΰτφ πληθυσμού καί πλούτου ! Παραθέτομεν τάς 
άπο τοϋ’Απριλίου 1876 μέχρι Μαρτίου 1877 εισπράξεις τών 
θεάτρων τής Γαλλικής πρωτευούσης.

θέατρα

Opera
Franfais
Cliatelet
I.yrique (GaltA)
Variitis
Vaudeville
Op6ra Comique
Renaissance
Palais Royal 
Porte-SaiDt-Martin 
Thiitre-Historiquc
Gymnaso
Odion

??·

3,189,277
1,589,727
1,396,435
1,140,161

998.638
946,580
904,153
832,376
824,695
696,779 
639,043 
536,155
534.638

θέατρα

Folies Dramatiques 
Bouffes-Parisiennes 
Cluny 
Beaumarchais 
Chateau-d’ Eau
Athinie
Ambigu 
Th&Hre-Taitbout 
Minus Plaisirs 
3e TheAtre-Francais
Folies-Marigny
ThiAtre-Parisien

φρ.

488,268
428,437
165,503
158,863
151,585
141,039
112,263
93,961
65,579
54,877
43,196
16,085

Ό πίναξ ούτος μαρτυρεί κατά πόσον τά μικρά συναγωνί
ζονται μετά τών μεγάλων, καί κατά πόσον υπάρχει τόπος έν 
τή μεγάλη ποικιλία τών άναγκών καί τών εισοδημάτων διά 
πασαν δυνατήν προαγωγήν έν τώ εύρεϊ τής βιομηχανικής 
ζωής σταοίω. Έν μόνον άν σημειώσωμεν, άρκεϊ ϊνα δείξη τήν 
ολην έπι τοϋ προκειμένου έννοιαν είναι σχετικόν προς τήν με
ρίδα τών ποιητών καί συγγραφέων, τών οποίων τό πνεύμα 
κατασκευάζει τήν καλλιτεχνικήν βάσιν. Είς 1,710,000 φρ.
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ύπελογίσθη ή μερίς «Οτη κατά τό θεατρικόν έτος 1876-77 
έν Παρισίοις! Οί δέ ήμετέροι τής καρδίας καί τοϋ νοϋ έρευνη- 
ταί τί άπό τής σκηνής άντλοϋσι ;

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑ.

Ή έν Νέα Ύόρκη τής ’Αμερικής ίδρεύουσα ’Ασφαλιστική 
έταιρία τής ζωής, ή United States Life Insurance Gie 
έδημοσίευσε, κατά μίαν τών τελευταίων λογοδοσιών αυτής, 
στατιστικήν τινα έργασίαν λίαν περίεργον.

Ή στατιστική αυτή, ήτις έξεπονήθη ύπό τοϋ δόκτορος 
Huntington αρχίατρου τής διαληφθείσης έταιρίας, είναι 
πρςϊόν επανειλημμένων διαγνώσεων καί παρατηρήσεων τής 
έν λόγφ έταιρίας, γενομένων κατά τό διάστημα όλης περιό
δου είκοσιεξαετοϋς, τά δέ άποτελέσματα άπέβησαν σύμφωνα 
καθ’ολου πρός τήν γνώμην τών μάλλον πεπειραμένων ιατρών.

Οί ιατροί τών ’Ασφαλιστικών εταιριών τής ζωής έν ’Αμε
ρική υίοθέτησαν, εις τήν πρακτικήν, είδος τι προτύπου διά το 
κατά μέσον ορον ύψος τοΰ ανθρωπίνου σώματος καί βάρος, 
οπερ πρότυπον έκάλεσαν «Standard» (μέτρον5), και ει.α κα- 
τεσκεύασαν πίνακα άριθμητικον διά τούς εύσαρκους, έμπεριέ- 
χοντα πάντα τά άναστήματα άπό 5 μέχρι ·' ποδών και 3 
δακτύλων. Κατ’ αύτόν τόν πίνακα τό βάρος τοΰ σώματος 
άνθρώπου, έχοντος ύψος 5 ποδών, δέον νά άντιστοιχή προς 
115 ’Αγγλικές λίτοας· τοϋ δέ έχοντος ύψος 6 ποδών καί 3 
δακτύλων δέον νά άντιστοιχή πρός 185 Αγγλικάς λιτρας, 
διά νά είναι δέ ό κίνδυνος τακτικός, πρεπει έκάστη ύπέρβα- 
σις άναστήματος καθ’ ένα δάκτυλον νά άνταποκοίνηται πρός 
μίαν ώρισμένην αυξησιν τοΰ βάρους τοΰ σώματος.

Έν ’Αμερική παν ήσφαλισμένον πρόσωπον παρά τινι έται- 
piq, έν περιπτώσει θανάτου μετραται καί ζυγίζεται, τών ο
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αποτελεσμάτων λαμβάνεται σημείωσις παρά τών εταιριών 
χαι διά τοϋ μέσου τούτου ή έταιρία «United Stales Insu
rance» ήδυνήθη ν’ άποκτήση χατά τήν περίοδον τοϋ 1850 
μέχρι τοΰ 1875 τάς αναγκαίας πληροφορίας, αί'τινες έχρησί- 
μευσαν τώ δόκτορι Huntington διά τήν πραγματοποίησή 
τοΰ έργου του.

Ό σκοπός τής πρακτικής ταύτης είναι ή άπόδειξις, ότι τό 
υπερβολικόν πάχος τοΰ σώματος, ώς έπίσης και ή υπερβολική 
ίσχνότης εισί δύο ελαττώματα σπουδαίως έπενεργοΰντα έπί 
τής άξίας τών κινδύνων, καί δτι παν δυσανάλογον ανάστημα 
εχον πλειοτερον ή ολιγώτερον τοΰ άπαιτουμένου πάχους πα- 
Ρεχει άναγκαίως, κατά πλεϊστον ή έλαττον, μέγαν κίνδυνον 
οιά τήν ύγείαν ή διά τήν ζωήν.

Ο δοκτωρ Huntington παρετήρησεν είς τάς πληροφορίας 
τής διαληφθείσης έταιρίας, κατά τό ύποδειχθέν χρονικόν διά
στημα, 1496 περιπτώσεις καθ’άς τό βάρος τοΰ σώματος τοΰ 
άσφαλισθέντος σπουδαίαν έξήσκησεν έπιρροήν έπι τοΰ παρα- 
δεχθέντος μέσου ορού.

Εις 1110 περιπτώσεις τό βάρος τοΰ σώματος ύπερέβαινε 
τό άπαιτούμενον πλέον τών 15 %, είς 386 έτέρας περιπτώ- 
σεις εύρέθη ολιγώτερον τοΰ άπαιτουμένου, και είς τάς δύο 
ταύτας κατηγορίας αί έργασίαι τής έταιρίας δέν ήσαν έπω- 
φελεϊς. Επί τών 1110 άτόμων τών πολύ βαρέων ή πραγμα
τική Ονησιμότης ύπερέβη κατά 7, 6 τοϊς % τήν πιθανήν θνη
σιμότητα, καί μεταξύ 386 άτόμων πολύ ισχνών ή πραγμα
τική Ονησιμότης υπήρξε άνω τέρα τής πιθανής Ονησιμότητος 
κατά τήν τρομεράν άναλογίαν τών 61, 2 τοϊς %· θί 1110 
άσφαλισθέντες λίαν παχεϊς έδωκαν χώραν είς 103 περιπτώσεις 
θανάτου, ένώ κατά τήν πιθανήν θνησιμότητα δέν έδει ν’ άπο- 
θάνωσι εί μή 95, 61. Οί 103 άποβιώσαντες άσφαλισθέντες 
δέν εΐχον πληρώσει, κατά μέσον δρον, τά ένιαύσια άσφάλι- 
στρα ή μεταξύ 6, 15 έτών είς έν τόσον μικρόν διάστημα οί 
κίνδυνοι των πολύ άπεϊχον τοΰ νά ώσι κεκαλυμμένοι διά τών 
είσπραχθέντων ασφαλίστρων.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΝ ΕΠΙ Τ11Σ ΖΩΗΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑ.

Έπι τών 386 άτόμων λίαν έλαφρών τό έξαχθέν άποτέλε- 
σμα ήτο ακόμη πλέον καταστρεπτικόν, διότι 42 άποβιώσεις 
ελαβον χώραν, ένώ δέν έδει νά συμβώσιν ειμή 26, 05. Συνε
πώς ή Ονησιμότης είς τήν τοιαύτην κατηγορίαν υπήρξεν, ώς 
έρρέθη, είς 61, 2 τοϊς %. μ·δλλον ^"Ι* ενη «?’δσον έδει. Ή 
μεσαία διάρκεια τής άσφαλείας διά τούς 42 τούς άποβιωσαν- 
τας δέν ήτο εί μή 6, 32 έτών. "Οθεν ύπό τήν έποψιν τής 
Ονησιμότητος τό αποτέλεσμα υπήρξεν ακόμη ήττον εύνοϊκόν 
ή είς τά πρόσωπα, ών τό βάρος τοΰ σώματος ύπερέβαινε τό 
άπαιτούμενον.

Συνοψίζοντες τούς είρημένους άριθμούς, εύρίσκομεν μεταξύ 
τών 1496 άσφαλισθέντων είς βάρος ανώμαλον, πλέον παχέων 
ή πλέον έλαφρών, κατά τήν περίοδον ταύτην τών 26 έτών, 
145 περιπτώσεις άποβιώσεων, ένώ δέν έπρεπε νά ωσιν ει μή 
121, 66. Αί ζημίαι ύπερέβησαν λοιπόν τήν θνησιμότητα 
κατά 19, 1 τοϊς β/0 βί άσφάΆειαι δέν έφθασαν μέχρι τής 
στιγμής τοΰ θανάτου εί μή είς μίαν διάρκειαν κατά μέσον δρον 
6, 18 έτών, ώς άποδεικνύεται έκ τοΰ επομένου πίνακος.

Δναφορχ τοΟ βά-

ροοςτοδ σώμχτο;

Καθ’ δπίρίχοι»

τοΟ βίροος
Έλαττον τοΟ

βίρου;

Έν 5λ<·.

Οί αριθμοί ούτοι δεικνύουσιν οποίαν όλεθρίαν επιρροήν υπερ
βολή πάχους ή ίσχνότητος δύναται τά έξασκήση έπί τής 
Ονησιμότητος τών άσφαλισθέντων. Ένώ τουναντίον τά άπο- 
τελέσματα τών έργασιών τής έταιρίας, ώς πρός τους άσφα- 
λισθέντας εις τό άνάλογον βάρος, είσι λίαν ευάρεστα.

Ό δόκτωρ Huntingion έζήτησεν άκολούθως να μαθη 
ποιοι οί λόγοι τών άποβιώσεων τούτων, έκ δέ τών παρατηρή- 

19, I 6, is

Άα?αλι· θ ν η τ ι μ ό τ η ς Πλέον Διχρχ»ια χρόνου 4·

σβέντε; ΠιΟχνή Πρχγμχτιχή τοϊς 0]ο οφχλείας εί; ίτη

— — — ■' '

1110 95,61 403 7,6 6,15

386 26,05 42 61,2 6,32

1496 121,66 145 μίσος όρο; μέσο; όρος
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σεών του προέκυψεν, δ’τι μεταξύ τών άσφαλισθέντων υπέρ τδ 
δέον παχέων, είναι αί άσθένειαι τοϋ έγκεφάλου, τής ζαροίας 
και τοϋ ήπατος, αιτινες έπέφερον τάς πλειοτέρας άποβιώσεις, 
ήτοι 44 °/ο, ένώ τά ί’δια αίτια τών κινδύνων δέν παρουσιά
ζουν έν τώ συνόλω τών έργασιών τών εταιριών χατά τδ αύτδ 
διάστημα είμή 23 % τούτέστι τδ */,  περίπου.

Μεταξύ τών άσφαλισθέντων λίαν ισχνών έπιπολάζει ή φθί- 
σις» ήτις έπέφερεν αριθμόν δυσανάλογον θυμάτων ήτοι 59 ‘/t 
%» τδ σύνολον τών έργασιών τών εταιριών δέν παρου
σιάζει εί μή 27 °/0 περιπτώσεις θανάτου, προξενηθείσας ύπδ 
τής διαληφθείσης άσθενείας.

Γά έςαγόμενα τής πρακτικής ταύτης συμφωνοΰσι πληρέ
στατα πρδς τάς γνώμας τών μάλλον πεπειραμένων ιατρών, 
έξ ών προκύπτει δτι αί ίσχυραΐ κράσεις είναι κατ’έξοχήν έπιρ- 
ρεπεϊς είς τάς άσθενείας τοϋ έγζεφάλου, τής ζαρδίας’χαί τοΰ 
ήπατος, ένώ αί άσθενεϊς είσϊν υποκείμενοι είς φθίσιν.

, Τδ συμπέρασμα δπερ δύναται τις νά έξαγάγη έκ τής έργα
σίας ταύτης είναι οτι, δπως οί κίνδυνοι ώσι κανονικοί, δέον νά 
ύπάρχη άνάλογος σωματική άνάπτυξις μεταξύ τοϋ άναστή- 
ματος και τοΰ βάρους τοΰ άσφαλιστέου ατόμου, καί δτι τδ 
βάρος πρέπει νά συναυξάνη μετά τοϋ σώματός.

S. Μ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΏΝ.

Η φορολογία έπί τής μεταβιβάσεως τών περιουσιών άπο- 
τείνεται ουχι είς τδ εισόδημα άλλ’ είς τδ κεφάλαιον αύτών. 
Μεταςύ δέ τών διαφόρων τρόπων τής μεταβιβάσεως ή κλη
ρονομική, δυνατόν είπεΐν, κέκτηται ιδιαίτερον χαρακτήρα,πρδς 
τον όποιον κατά τάς περιστάσεις δύναται νά συνδυασθή ή εύ· 
χερεστέρα φορολογική ε“ννοια. ’Έχει τι ούσιωδώς χαριστικόν 
ή κληρονομική μεταβίβασις, καί τήν στιγμήν καθ’ ήν ε"ρχε- 

ται ή ευλογία τής τύχης, δ άνθρωπος ακούει προσηνεστερον 
τήν άπαιτητικήν τοϋ φορολόγου φωνήν. Τοιοΰτος δ κόσμος.

Άνευρίσκομεν τδ είδος τοΰτο τής φορολογίας άπδ τών πρώ
των αύτοκρατορικών τής Ρώμης χρόνων. Καθώς λέγει δ Διών 
Κάσσιος (55, 25), δ Αύγουστος προσεκάλεσε τούς βουλευτές 
νά άνεύρωσι νέους φόρους πρδς οικονομίαν τοϋ βεβαρυμενου 
δημοσίου θησαυρού καί υποβάλωσιν αύτώ τά σχέδια των· ο 
σκοπός του ήτο ί'να καταστήση ούτω εύπρόσδεκτον το ίδιον 
έαυτοϋ σχέδιον, ώστε, τεθέντων κατά μέρος τών ύποβληθει- 
σών βουλευτικών ιδεών, είσήγαγεν δ Αύγουστος τδν κληρο
νομικόν φόρον, ήτοι τήν εικοστήν έπι τών κληρονομιών, κλη
ροδοσιών καί τών αιτία θανάτου δωρεών (πλήν τών πρδς τους 
πάνυ συγγενείς ή τούς πένητας). Ό φόρος ούτος, γεγραμμέ- 
νος έν τοϊς ΰπομνήμασι τοΰ Καίσαρος, είχε δοκιμασθή και 
πρότερον έπί τινα χρόνον.

Ό φόρος ούτος άνευρίσκεται, ώς συνέχειά τις μεταβεβλη
μένη, καί κατά τήν μεσαιωνικήν περίοδον ύπδ τδν τιμαριωτι
κόν τύπον. Τοιουτοτρόπως οί κληρονόμοι τοΰ ύποτελοΰς έπλη- 
ρονον είς τδν κυριάρχην τής γής τέλος τι, οπερ ένίοτε συνί- 
στατο είς ενός έτους εισόδημα. Άξιοπερίεγον είναι οτι οί άνή- 
λαοί κληρονόμοι έπεβαρύνοντο πλειότερον, διότι έξαιρουμένων 
τών πρδς συντήρησιν των έφοδίων, τά λοιπά εισοδήματα τών 
κτημάτων αύτών μετέβαινον είς τδ θησαυροφυλάκιον τοϋ κυ
ριάρχου.

Ή πρώτη κατά τήν νεωτέραν έποχήν συστηματοποιησις 
τοΰ κληρονομικού φόρου ύπό τάς καΟαρώς δημοσιονομικός 
ιδέας, άπαντδται έν ’Ολλανδία, έν τή δποία κατά τον παρελ
θόντα αιώνα αί κληρονομιά-, τών έκ πλαγίου συγγενών έφο- 
ρολογοϋντο, ώς άναφέρει δ Smith (5, 2), άπδ 5 μέχρι 30 
τοϊς °/β, καθ’ οσον τούτέστι οί κληρονομοϋντες συγγενείς ησαν 
άπώτεροι· αί κληροδοσίαι καί αιτία θανάτου δωρεαι έξομοι- 
οϋνται ταϊς κληρονομίαις· προκειμένου περί συζύγων δ φόρος 
ώρίζετο είς τό 50^ έπί τής π ε ν 0 ί μ ο υ δ ι α δ ο χ ή ς, δταν 
τούτέστι έκληρονόμουν ανιόντες κατιόντας, δ φόρος ώριζετο



47
46 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙβΕΩΡΠΣΙΣ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ.

είς τό 20“*·  Μόνοι οί τούς ανιόντας των χληρονομοΰντες κα- 
τιόντες ήσαν παντάπασιν αφορολόγητοι.

Ή δημοσιονομική αύτη έπί τών κληρονομιών πραχτιχή α
παντάται ήδη παρά τοις πλείστοις έθνεσιν. 'Όσον άφορα τό 
ήμέτερον, διά τοϋ νόμου τής 14 Αύγούστου 1836 έγένετο ή 
πρώτη απόπειρα άλλ’ άνευ αποτελέσματος. 'Επομένως ό νό
μος Ρ1ΣΤ' τής 18 Δεκεμβρίου 1865 άνέλαβε τήν άναδιοργά- 
νωσιν τοϋ θεσμοΰ έπί τών έξής βάσεων. Κληρονομίαι, κληρο
δοσία! και αιτία θανάτου δωρεαί, ών ή άξια υπερβαίνει τάς 
2 χιλ. δραχ. ύπόκεινται είς τέλος χαρτοσήμου 1 τοίς °/0 έάν 
λαμβάνωσιν αύτάς πλάγιοι συγγενείς μέχρι τρίτου βαθμού, 
είς 2 τοις °/0 εάν πρόκειται περί συγγενών άπωτέρου βαθμού, 
χαί είς 4 τοϊς °/0 έάν πρόκειται περί μή συγγενών. Ή φορο
λογική αυτή κλίμαξ άνεβιβάσθη κατά 10 τοϊς °/0 διά τοΰ 
ΧΚ' νόμου τής 21 ’Ιουνίου 1877. Έν Γαλλία τά τοΰ κλη
ρονομικού φόρου έχουσιν ώς έξής· 1 τοϊς °/0 ^πι τήί χατ 
Οείαν γραμμήν κληρονομιάς χαί πρόσθετος φόρος (decime) 
’/« °/0» δλον 1,25 τοϊς °/0· 3 τοϊς °/0 έπί τής μεταξύ συ
ζύγων κληρονομιάς· 6 */ 2 τοις °/0 ^πι τήί κληρονομιάς τών 
πλησιεστέρων πλαγίων συγγενών καί πρόσθετος φόρος 1 ’/» 
τοϊς °/β, δλον 8 τοϊς ο/ο· 1 θ τοϊς °]0 κύριος χαί πρόσθετος φό
ρος επί τής κληρονομιάς τών άπωτέρων πλαγίων συγγενών 
11 τοϊς °]0 έπί τής κληρονομιάς τών μή συγγενών.

Έν γένει παρ’ ήμϊν πρός εύρεσιν τής φορολογητέας άξίας 
άφαιροϋνται προηγουμένως τά χρέη τοΰ άποβ-.ώσαντος, καί φυ- 
σικώ τώ λόγω λαμβάνεται ύπ' δψιν ή αγοραία τών πραγμά
των τιμή. "Οσον άφορα τήν διαδικασίαν, έντός έξ μηνών άφ’ 
ής λάβωσιν γνώσιν τοϋ θανάτου αύτοϋ οί είς ους μετάγεται ή 
περιουσία του καί έν περιπτώσει άνηλικιότητος αύτών οί έπί- 
τροποί των οφείλουσιν,έπί προστίμω διπλασίω τοϋ τέλους, νά 
έπιδώσωσι πρός τόν οικονομικόν έφορον τής τελευταίας κατοι
κίας τοΰ άποβιώσαντος δήλωσιν περιέχουσαν τήν περιγραφήν 
τών αντικειμένων τής κληρονομιάς ή κληροδοσίας, τήν άξίαν 
έκάστου, τά χρέη καί τόν βαθμόν τής συγγένειας, άν τοιαύτη 

ύπάρ/η. Ό οικονομικός έφορος δύναται νά παρατείνη τήν 
προθεσμίαν τής δηλώσεως έπί τρεϊς έ'τι μήνας, έάν ύπάρχωσι 
παρά τοϊς αΐτοΰσι βάσιμοι λόγοι. — Μετά ταΰτα έάν μέν ό 
οικονομικός έφορος δέν έχη αντιρρήσεις κατά τής δηλώσεως, 
άποστέλλει είς τό αρμόδιον ταμεΐον σημείωσιν τοϋ προσήκον
τος τέλους πρός εϊσπραξιν αύτοϋ. Έάν δμως υπονοή δτι άπο- 
κρύπτονται έν τή δηλώσει σπουδαϊαι εις άναβίβασιν τοΰ τέ
λους περιστάσεις, κοινοποιεί πρός τούς δηλώσαντας, έντός 
τριών μηνών άπό τής δηλώσεως αύτών, τάς άντιρρήσεις 
του. — Έάν παραλειφθή ή δήλωσις, ό οικονομικός έφορος ορί
ζει δι’ έκθέσεως ήτιολογημένης τό είς τήν κληρονομιάν, τήν 
κληροδοσίαν ή τήν αίτια θανάτου δωρεάν άνήκον τέλος, δύ
νανται δέ οί ταύτας λαμβάνοντες νά άνακόψωσι τήν πραξιν 
ταύτην τοΰ οικονομικοί έφορου έντός 20 ημερών άπό τής 
προς αύτούς κοινοποιήσεώς· της. Τόσον αί προεκτεθεϊσαι του 
οικονομικού έφορου αντιρρήσεις, δσον καί αί άνακοπαί κατά 
τής πράξεως αύτοϋ υποβάλλονται είς τό αρμόδιον πρωτοδι- 
κεϊον, τό όποιον δικάζει συνοπτικώς, χωρίς νά ΰπόκειται είς 
ένδικόν τι μέσον ή λύουσα τάς άμφισβητήσεις καί δρίζουσα 

τό πληρωτέον τέλος άπόφασις αύτοϋ.Ή διά μιας πληρωμή τοϋ κληρονομικού φόρου παρέχει δυσ
χερείας, τάς όποιας δ νομοθέτης έπρεπε νά θέση έκ μέσου. 
'Γποθέσωμεν κτήματα μή ίκανώς προσοδοφόρα καί ύπό περι
στάσεις καθιστώσας βαρυτέραν τήν οικονομικήν θέσιν των, ή 
απότομος παρέμβασις τοΰ δημοσίου θησαυρού θέλει κλονίσει 
τήν ϋηαρξίν των. Βαθμιαία τις έξόφλησις τοϋ δημοσίου τέ

λους Οά ήτο μάλλον κατά σκοπόν.Άπηριθμήσαμεν προηγουμένως τούς είς τόν κληρονομικόν 
φόρον ύποκειμένους. Ό ήμέτερος νόμος, κατ’ άντίθεσιν πρός 
τά έν Γαλλία ίσχύοντα, άπαλάσσει παντός τέλους τούς ά
νιόντας, τούς κατιόντας καί τούς συζύγους. Ή έπίσης άπαλ- 
λαγή καί τών θρησκευτικών, φιλανθρωπικών ή εκπαιδευτικών 
καταστημάτων άνήκει είς γενικωτέραν έννοιαν. Ώς πρός τούς 
κατ’ εύθεϊαν γραμμήν συγγενείς, προφανώς έπηρεάζεται ό ή
μέτερος νομοθέτης έκ τοΰ μείζονος φίλτρου, τό οποίον κινεί 
τήν χαρδίαν τών δημιουργούντων καί δημιουργουμένων θνη
τών εις προβιβασμόν τής περιουσίας αύτών καί έκ τών περι
πετειών, αϊτινες διά τοΰ θανάτου περιωθοΰσι τό οικονομικόν 
πόρισμα τών μακρών τής ζωής άγώνων. Ό θάνατος τοΰ πα- 
τρδς είναι διά τά ύπό τήν έξουσίαν του ζώντα τέκνα γεγονός
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ούδεμίαν μέν άποφέρον αύξησιν τής περιουσίας αύτών, άπ’ 
έναντίας δέ προχαλοΰν σημαντικήν έλάττωσιν τών οικογε
νειακών εισοδημάτων άρχει νά λάβη τις ύπ' όψιν πατέρα βιο- 
μήχανον, έπιχειρηματικον, διαχειριστήν οικονομικού τίνος πα
ρόντος, ϊνα έννοήση τον φοβερόν τιναγμόν, τόν όποιον τά μέ
λη τής οικογένειας του Οά αίσθανθώσιν,οταν κλείσωσι διά παν
τός οί οφθαλμοί αύτοϋ. Εις τοιαύτην περίπτωσιν ή ιδέα τοϋ 
κληρονομικού φόρου έχει τι άπαίσιον.

Μήλησμονήσωμεν έν τούτοις, ότι ή μομφή κατά τής κλη
ρονομικής φορολογίας τών π ά ν υ συγγενών είναι ούσιωδώς 
σχετική. Άφιεμένου πρώτου τίνος ορίου παντάπασιν αφορο
λογήτου, ήδύνατο έκ τών μεγάλων κληρονομιών και αύτής 
έτι τής κατ’ εύΟειαν γραμμήν συγγένειας νά άποτελεσθή εύ
λογον τι φορολογικόν διά τήν πολιτείαν εισόδημα. Τοιουτο
τρόπως, ώς είδομεν άνωτέρω, έν Γαλλία φορολογούνται οί κλη
ρονόμοι τής κατ’ εύθείαν γραμμήν συγγένειας, φανερόν δέ ότι 
και οί άπο τής πατρικής έξουσίας χειραφετηθέντες,διά πάσης 
οικονομικής ζώντος τοϋ πατρός των άποκαταστάσεως, διατε- 
λοϋσι εϊς καθαρούς τελείας κληρονομικής τύχης όρους.

Δέν δυνάμεθα έχ τής μέχρι τοϋδε πείρας νά κρίνωμεν περί 
τής παραγωγικότητος τοΰ παρ’ ήμΐν κληρονομικού φόρου. 
Φρίκην προξενεί ό άριΟμός τών μεταξύ κληρονόμων καί οικο
νομικού εφόρου δικών. Ή άρχή είναι καλή, ή έκτέλεσις προσ
κόπτει. Ζήτημα αιώνιον τής διοικητικής ήμών τάξεως ύπό 
πάσαν άπαντώμενον μορφήν. Άλλ’ή σημαντικότης τοϋ κλη
ρονομικού φόρου δύναται νά έκτιμηθή έχ τών επομένων πορι
σμάτων τής δημοσιονομικής καταστατικής. Ένώ τώ 1820 
ύπελογίζοντο αί κληρονομίαι τής Γαλλίας εις 1,451 έκατομ. 
φρ. τφ 1854 άνέβησαν είς 2,006, τώ 1869 είς 3,636 καί τφ 
1876 είς 4,701. Του τελευταίου έτους αί κληρονομίαι διανέ
μονται ώς εξής· 3,222 έκατομ. φρ. εις κατ’ εύθείαν γραμμήν 
συγγενείς (70 τοϊς °]0 έπί τοΰ ολου), 459 έκατομ. είς συζύ
γους (10 τοϊς °]0\ 87 1 έκατομ. είς πλαγίους συγγενείς (17 
τοϊς °[0) καί 148 έχατομ. είς ξένους (3—4 τοϊς °[0). ’Αξιο
περίεργου, οτι έπί τής πλαγίας συγγένειας τό σημαντιχώτε- 
ρον τής κληρονομικής ούσίας διευθύνεται πρός τούς άδελφούς, 
θείους, θείας, ανεψιούς χαϊ ανεψιάς,696 έκατομ. φρ. ’Ακολού
θως έρχονται οί μεγάλοι θειοι χαί θεϊαι, μικροί άνεψιοί καί 
άνεψιαϊ, πρώτοι έξάδελφοι 100 έχατομ. φρ. Οί δέ λοιποί συγ
γενείς, άπό τοϋ 4*'· ’ μέχρι του 12Μ βαθμού, 74 έχατομ. φρ.


