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ΠΕΡΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.

Ο δρος τής υπερβολικής παραγωγής περιλαμβάνει κατά 
πρώτον λόγον τήν πέραν τών αναγκών κατασκευήν προϊόν · 
των. Έάν ύποθέσωμεν οτι, ένω ζητούνται χίλια ζεύγη ύπο1- 
δημάτων, προσφέρονται δισχίλια, δέν υπάρχει αμφιβολία δτι 
οί παραγωγοί αύτών Οά αΐσθανθώσι τάς συνέπειας άπό τίνος 
άναλόγου έκπτώσεως τών τιμών, τάς όποιας Οέλουσιν έπιτύ- 
χει έκθέτοντες τά υποδήματά των έν τή άγορςί. Έάν τό 
προσωπικόν τοϋτο ζήτημα άπό δεδομένου παραγωγού ή δε
δομένου άριθμοΰ παραγωγών μεταφέρωμεν εις τήν ολοκλη
ρίαν παραγωγικού τίνος κλάδου, τό αύτό φαινόμενου δύναται 
νά προκύψη, άμα ώς ό κλάδος ούτος μεταιωρίση τήν φιλοδο
ξίαν του είς τοιοϋτον βαθμόν ώστε, όταν ό κόσμος ζητή δέκα, 
αύτός νά προσφέρη είκοσι.

Τοιαύτη υπερβολική παραγωγή έχει έντος έαυτής τό σπέρ
μα τής καταστροφής, ίνα χρησιμεύσωσι τά έκ ταύτης παθή
ματα εις διδασκαλίαν παντός έπιχειρηματίου, μικροϋ ή μεγά
λου. Οί νόμοι τής έθνικής οικονομίας απανταχού εισέρχον
ται· όταν τό μέγα πλοιον κινήται υπό έλικος ή τροχοϋ, καί 
ή μικρά λέμβος έχει τήν έαυτής κώπην αμφοτέρωθεν δέ ή 
μέν θερμότης τής αψύχου ή τής έμψύχου μηχανής δίδει τήν 
κίνησιν, ή δέ ξηρά γή δέχεται τά ναυάγια καί τάς προσορ- 
μήσεις. Έκ τής έπόψεως ταύτης σημαντικήν κατέχουσι θέ- 
σιν αί έμπορικαί κρίσεις, αϊτινες προέρχονται έκ τής δυσαρμο-
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νιας τής παραγωγής πρός τήν κατανάλωσιν. Διότι όταν πί- 
πτωσιν τά εργοστάσια έξ υπερβολικής είδους τίνος προϊόντων 
παραγωγής, ή πιστις καταλαμβάνεται υπό τών σπασμωδι- 
κών κινήσεων τής άγοράς, και ό πανικός φόβος αστραπηδόν 
διαδίδεται ίνα πέσωσιν οί έτοιμοι πρός πτώσιν μίαν ώραν τα
χύτερου.

Διαφέρει τό ζήτημα τής καθ’ όλα τά βιομηχανικά στάδια 
ύπερβολικής παραγωγής. Συλλήβδην θεωρούμενου τοϋ φαι
νομένου τούτου τής άνθρωπότητος, έρωταται κατά πόσον 
συμβάλλει ή γενική έπί τής παραγωγής πληθώρα είς τήν 
έπιτασιν τών κρίσεων καί τήν διαδοχήν τών οικονομικών κα
ταστροφών. Άπαντώμεν, οτι τό φαινόμενου τοΰτο είναι άβλα
βες, όσον καί ό άήρ τοϋ όποιου ή άφθονία ούοέποτε δύναται 
νά βλάψη. Μια έν τούτοις έξήγησις είναι αναπόφευκτος.

Τό κυρίως ώθοϋν τήν βιομηχανικήν παραγωγήν έλατήριον 
είναι τό συμφέρον. Έάν ύποθέσωμεν οτι παοάγη τις απλώς 
ινα παράγη, άνευ σκοπού βιομηχανικού κέρδους, τό σύμπτω
μα τοΰτο είναι τόσον μικροσκοπικόν άπέναντι τής όλης οικο
νομίας τοϋ άνθρωπίνου γένους, οσον μαρτυρεί ή σπανιότης 
τής μεγαλοφυίας, ήτις δέν διανοείται, δέν λέγει καί δέν 
πράττει είμή έκ τών ενστίκτων ορμών αυτής. Άλλ’ ό καλλι- 
τ*Χ νγ)ί, ° ποιητής, ό φιλόσοφος καί οστις άλλος ό τήν άφη- 
ρημένην τής υψηλής νοήσεως έργασίαν διώκων, δέν είναι ό 
συνήθης κάτοικος τής γής. Τό συμπέρασμα είναι οτι ή βιο
μηχανική έργασία έπί σκοπώ κέρδους γίνεται- άν δέ ούχί, 
τότε ή έπιστήμη δέν έχει άνάγκην νά άσχοληθή περί εκείνων, 
οΐτινες ρίπτουσι τούς ίδρώτάς των είς τό βάραθρον. Υποθέ
σατε π. χ. βιομηχάνους κατασκευάζοντας πραγματείας, τάς 
οποίας ούδείς έπιθυμεΐ,μόνον καί μόνον διότι αύτοϊς άρέσκουσι ! 
Έάν δεχθώμευ ότι αί έπιθυμίαι τών καταναλωτών πληροΰν- 
ται είς τοιοΰτον τρόπον, ώστε νά μή μένη τόπος διά πλήρω- 
σιυ έτέρων, καί δτι ή πλήρωσις αύτη τής άγορας περιλαμβάνει 
τήν δλην ανθρωπότητα, πάλιν έρχεται κατά νοϋν ό καταπον- 
τίζων τό πλοΐον του μόνον καί μόνον ίνα εχη τήν εύχαρί- 

στησιν τής οπής, τήν όποιαν θά κατασκευάστε] τοΰτο έπί τοΰ 
ύδατος.

Τιθεμένων τών σκέψεων τούτων κατά μέρος, άπολείπεται 
ή κυρία τοΰ άνά χεΐρας ζητήματος βάσις, ή δύναμις τούτέστι 
τών καταναλωτών νά άγοράσωσι τά προσφερόμενα έν πλη
σμονή προϊόντα. Έάν ύπάρχωσι άφθονα έφόδια πρός αγοράν 
τών άφθόνως προσφερομένων προϊόντων (υποτιθέμενης πάν
τοτε τής έπιθυμίας είς άπόκτησιν αύτών), ούδεμία άμφιβολία 
δτι δύναται νά προχωρήση ή παραγωγή μέχρις ορίων τά 
όποϊα ή πλησμονή δέν γνωρίζει. Έν τούτοις είναι εύαπόοει- 
κτον, δτι έάν αύξάνωσιν δλαι αί πραγματεϊαι, αύτό δέ ση
μαίνει ή υπερβολική καθ’ δλα τά βιομηχανικά στάδια πα
ραγωγή, Οά έπέλθη τό άποτέλεσμα ότι καί τά νομίσματα, 
ώς πραγματεϊαι καί αύτά, θά αύξήσωσιν έπομένως ΰπό τούς 
αύτούς όρους διατελοΰσαι δλαι αί πραγματεϊαι, αί τιμαί αύ
τών θά εΰρίσκωνται έπί τοΰ αύτοΰ παρονομαστοϋ. Εάν ή 
πλησμονή τής παραγωγής είναι ώς δύο έκ τοΰ μέρους τών 
πωλητών, ώς δύο είναι καί έκ τοΰ μέρους των αγοραστών.

Έν γένει δλα τά συναλλάγματα άναλύονται είς τόν γε
νικόν τύπον τής άγοοο-πωλησίας- έκαστος είναι άγο· 
ραστής καί συγχρόνως πωλητής- άγοράζει δ,τι έπιθυμεΐ καί 
πωλεϊ δ,τι θέλει νά άπομακρύνη έξ έαυτοϋ. Ή οικονομική α
λήθεια οτι τά προϊόντα άνταλάσσονται διά προϊόντων είναι 
ακατάβλητος. Εργάζεται τις έκατόν ήμέρας, ϊνα άποκτήση 
τόσας δραχμάς οσαι τω άρκοϋσι δπως άγοράση δΐ αύτών δε
δομένα πράγματα. Συμβαίνει δηλαδή άμεσος καί έμμεσος άπο 
διαφόρων προσώπων, πρός τελικόν τινα σκοπόν, άνταλ.λαγή 
προϊόντων- άλ.λά τό κύριον μένει πάντοτε ή κατάρτισις πο
σού τίνος έφοδίων, έπιτηδείων είς έξυπηρέτησιν τοΰ γενικού 
τής συναλλαγής φαινομένου.

Καί άν ύποθέσωμεν οτι τά νομίσματα δέν αύξάνουσιν, ή 
στασιμότης αύτών αναβιβάζει τήν τιμήν των απέναντι τών 
λοιπών πραγματειών, αιτινες κατά τήν προκειμένην ύπόθεσιν 
πολλαπλασιαζονται έπίσης. Τότε θέλει συμβή ύποτίμησις
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όλων τών πραγματειών ανάλογος, οί κάτοχοι δέ αύτών άγο- 
ραςοντες τά άνήκοντα νομίσματα θέλουσιν άνταλάσσει ταϋτα, 
έπί τής κανονικής τών τιμών χλίμακος, προς τάςλοιπάς πραγ
ματείας.

Εάν λοιπον αύται οιατελώσιν βλαι ύπό πληθώραν παρα
γωγής, τών όρων τών αυτών μενόντων, ούδεμία απώλεια προ
κύπτει. Απ’ εναντίας τό κέρδος τής όλης άνθρωπότητος εί
ναι προφανέστατον, διότι πολλά πολλοί παράγοντες, πολλά 
παρά πολλών Ούνανται νά προμηθευθώσι. Είναι δηλαδή ή 
υποθεσις τής αφθονίας, τήν όποιαν τόσον έξηγεΐ ή διάδοσις 
τής υλικής εύδαιμονίας έν τώ κόσμω, ώς άποτελέσματος τής 
έργασίας ήτις άναβιβάζει συλλήβδην τόν άνθρωπον. Πώς συ
νέβη ώστε να σχηματισθή ή ιδέα, ότι ή υπερβολική συλλή
βδην παραγωγή κυοφορεί τάς συμφοράς τών εμπορικών κρί
σεων ; Ή ιδέα αυτή οφείλεται ιδίως είς τήν βαρύτητα έκεί
νων οί'τινες τήν διετύπωσαν, του Μάλθου, τοϋ Σισμόνδη καί 
έτερων. Άλλ’ ή άνωτέρω άνάλυσις τών συμβαινόντων, έπί 
καθολικής άφθονίας τών έφοδίων τής ζωής, άποδειχνύει τό 
ολισθηρόν τής βάσεως τών επισήμων συγγραφέων, πρός τούς 
όποιους ό J. S. Mill έξηγεΐ ώς άκολούθως τήν μεταξύ τών 
εύρυτατων θεωριών των άφ’ ένός καί τής προκειμένης πλάνης 
των άφ’ έτέρου ύπάρχουσι δυσαρμονίαν:

Ποια είναι τά αίτια, λέγει ό έξοχος τής έπιστήμης διδά
σκαλος, τά όποϊα ώδήγησαν άνδρας τόσον πολύ μελετήσαν- 
τας τά οικονομικά φαινόμενα, οί’τινες μάλιστα έρριψαν έπί τών 
φαινομένων τούτων νεον φως, Οιά τών πρωτοτύπων έννοιών 
των, εις θεωρίαν έπϊ τοσοΰτον ήκιστα λογικήν ; Τό κυριώτε- 
ρον τής πλάνης των αίτιον δφείλεται είς την κακήν έξήγη- 
σιν γεγονότων τινων εμπορικών. Έπίστευσαν ότι ή πείρα ά- 
πεΟείκνυεν, οτι ήδύνατο νά ύπάρξη ύπερβολική προσφορά έπί 
όλων τών προϊόντων, καί ότι τό φαινόμενον τοϋτο άπαντάται 
έν τινι καταστάσει τών αγορών, ήτις πρέπει νά έκτιμηθή 
πάντη διαφόρως.

Δεν είναι άπο σκοπού ή έπιθεώρησις τής καταστάσεως, είς
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ήν εύρίίκονται αί άγοραι κατα τάς στιγμάς τών εμπορικών 
κρίσεων. Κατ’αύτάς ή προσφορά όλων τών πραγματειών εί
ναι άνωτέρα τής ζητήσεως αύτών έπί νομίσματι· εν αλλαις 
λέξεσι το νόμισμα είναι τότε εκείνο τό όποιον λείπει. Κατά συνέ
πειαν τής αίφνηδίας καταστροφής μεγάλης ποσότητος χρη
ματικών πίστεων, έκαστος φοβείται νά άποχωρισθή τοϋ νο
μίσματος τό όποιον κατέχει, μέγας δέ άριθμός άνθρώπων προ
σπαθεί νά προμηθευθή νομισματικός ποσότητας έπι παση θυ
σία. Τότε όλος μέν ό κόσμος είναι πωλητής, ολίγοι οε οί ά- 
γορασταί· ώστε δύναται έντεΰθεν νά συμβή κατά την διάρ
κειαν τής κρίσεως μεγίστη κατάπτωσις τών τιμών, ενεκεν 
έκείνου τό όποιον άποκαλεϊται έπ ι σ ω ρ ε υ σ ι ς τών πραγ
ματειών ή σπανιότης τοϋ νομίσματος. Είναι όμως μεγα λά
θος τό πιστεύειν μετά Σισμόνδη, οτι ή εμπορική κρισις είναι 
άποτέλεσμα τής γενικής έν τή παραγωγή ύπερβολής· απλώς 
είναι άποτέλεσμα τής ύπερβολής τών κεροοσκοπικών αγορών. 
Δέν είναι βραδεία κατάπτωσις τών τιμών, είναι αίφνιοια έπα- 
νάστασις ή όποια άκολουθεϊ περίοδον τιμών άφρόνως ύψουμέ- 
νων άμεσος αιτία τοϋ φαινομένου είναι η συστολή τής πι- 
στεως, καϊ πρέπει νά ζητηθή τό φάρμακον ούχι εν τή έλατ- 
τώσει τής προσφοράς άλλ.’ εν τή έπανορθωσει τής εμπιστο
σύνης. Ε’ναι προφανές έπίσης, ότι ή αίφνιοια αύτη οιατάρα- 
ξις τών αγορών δέν είναι δεινόν είμή διότι ε’ναι πρόσκαιρου 
συμβεβηκός τής πτώσεως τών τιμών, συμβαινούσης έν τή 
πρός τό νόμισμα ανταλλαγή τών πραγματειών ούοεις^ έμπο
ρος θά έζημιοΰτο, έάν αί τιμαϊ δέν ύψοϋντο κατόπιν, διότι αί 
μικραϊ τιμαϊ θά ήσαν πρός όλους έπίσης ζαλαϊ δι’ έκαστον 
όπως καϊ αί μεγάλα·.. Τό φαινόμενου τοϋτο κατ’ ούδέν δι
καιολογεί τών διασήμων οικονομολόγων τήν περιγραφήν επι 
τών δεινών τής υπερβολικής παραγωγής. II έκ τής ελλει- 
ψεως αγοραστών μόνιμος αΰτη ύποτίμησις τών μέσων, τά 
όποϊα διαθέτουσιν οί παραγωγοί, κατ’ούδέν ομοιάζει πρός τα 
έν ταΐς έμιίορικαϊς κρίσεσι συμβαίυουτα.

’Άλλο Φαινόμενου διαρκέστερον, τό όποιον ήδύνατο νά υπο-
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τεθη ώς υποστηρίζον τήν ύπό έξέτασιν ιδέαν, έπϊ τής γενικής 
υπερβολής έν τή παραγωγή χαϊ έν τή αποταμίευσε', τοΰ πλού
του, είναι ή πτώσις τών κερδών χαϊ τών τόκων, ήτις παρα
κολουθεί φυσιχώς τάς προόδους τοϋ πληθυσμού και τής πα
ραγωγής. Ή έλάττωσις αύτη τών κερδών προέρχεται έκ τής 
όσημέραι αύξήσεως τών έξόδων τής έργασίας, αύξήσεως όφει- 
λομένης εις τό γεγονός οτι ή πολλαπλασίασις τοϋ πληθυ
σμού προχωρεί ταχύτερον τών προόδων τής γεωργίας. Άλλ’ 
έπϊ τοΰ γεγονότος τούτου παν άλλο συμβαίνει ή έλλειψις ά- 
γοραστών διά τάς υπαρχούσας πραγματείας, χαίτοι συνήθως 
οί δροι ούτοι συγχέονται έν τοϊς παραπόνοις τών βιομηχάνων 
καϊ τών έμπορων. Ή άληθής έξήγησις τής βιομηχαν κής 
ταύτης καταστάσεως τών νεωτέοων κοινωνιών συνίσταται 
είς τοϋτο, οτι δύναται τις σχεδόν έπ’ άπειρον νά άναβ^βάζη 
τόν άριθμον τών εργασιών του, έλαττόνων τά έξ αυτών κέρδη 
του· περίστασις γνωστότατη παρ' δλοις τοϊς ένεργητικοϊς 
καϊ νοήμοσιν έπιχεφηματίαις. Άλλά συμβαίνει ώστε έκεϊ- 
νοι μάλιστα, οΐτινες υποβάλλουσιν εαυτούς είς τάς άνάγ
κας τών καιρών, νά παραπονώνται κατά τών άναγχών τού
των χαϊ νά έπιθυμώσι τήν ΰπαρξιν δλιγωτέρων κεφαλαίων ή, 
καθώς λέγεται, μικροτέρων συναγωνισμών, δπως κερδίσωσι 
πλείονα.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΏΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ.

’Ενόσω ό άνθρωπος έζη έντός τών σπηλαίων καϊ τών δα
σών, ούδεϊς λόγος περϊ κοινωνικού δργανισμοϋ του· άμα δμως 
ή ανάγκη κατήρτισε τόν πρώτον συνοικισμόν, ευθύς παρέστη 
καϊ ή είχών τών ένστικτων τού ανθρωπίνου γένους κοινοτή
των. Έγκειται είς τήν φύσιν αύτοϋ ή περί τι κέντρον συνά- 
θροισις τών δυνάμεών του, εύθύς ώς αύται λάβουσι συνείδη- 
σιν τής άναγκαιότητος άλλήλων.
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Ή κοινότης είναι σύνολον ανθρώπων στενώς συνδεδεμένων 
μετά τής έν τω αύτώ τόπω έγκαταστάσεώς των. Απαιτούν
ται τά δρια τής πόλεως, τής κώμης, τοϋ χωρίου, ϊνα περι- 
λάβωσ·. τήν ιδέαν τής κοινότητος, ήτις τοιουτοτρόπως έχει 
τι ακίνητον καϊ σταθερώς έπϊ τής γής προσηλωμένου. Δύναν- 
ται τά άποτελοϋντα τήν κοινότητα φυσικά πρόσωπα νά κι- 
νώνται, ή κοινότης δμως ένόσω υπάρχει, είναι στεοεώς μετά 
τοϋ εδάφους συνδεδεμένη. ’Όχι ότι δέν δύναται καϊ ή κοινό- 
της νά κινηθή, άλλ’ δτι φεύγουσα τήν γήν τής έγκαταστά- 
σεως της μετουσιοϋται, τρόπον τινα, έν τή νεωτέρα αποικία 
τήν όποιαν αλλαχού κατασκευάζει καϊ παύει νά είναι δ,τι πρό
τερον ήτο, ινα γείνη άλλο τι νέον. Μεγάλα·, καταστροφαϊ 
τής άνθρωπότητος σχετίζονται πρός τοιαύτας μετακινήσεις 
κοινοτήτων. Παραλείπομεν περιοδικός τινάς άναχωρήσεις καϊ 
έπιστροφάς κοινοτήτων, ώς π. χ. έκειναι τάς δποίας άπαν- 
τώμεν έπί τινων όρέων τής Αρκαδίας, τών όποιων οι συνοι
κισμοί άθρόοι μεταβαίνουσιν εις τάς παραλίας κατά τδν χει
μώνα, ινα έπιστρέψωσι κατά τό θέρος, φυλαττομένων τών 
διαδοχικώς έρημουμένων εκατέρωθεν οικιών υπό έπιστατών, 
τούς οποίους άφίνει όπισθεν της ή μετατιθεμένη κοινοτική 

ζωή.Ή κοινότης είναι όμάς ανθρώπων άποτελοϋσα ίδιον πρό
σωπο·/, τό όποιον έν τή φυσική έκτυλίξει τής κοινωνίας εΰρί- 
σχων δ νομοθέτης, κανονίζει άπό τών γενικών τής πολιτείας 
σκοπών. Κατά τήν διάταξιν 82 τών Βασιλικών (2,2) «τρεϊς 
σύστημα ποιοΰσι», άρκεϊ δηλαδή τριών ανθρώπων ή έ’νωσις 
έπϊ σκοπώ ιδιαιτέρου μέν καθ'έκαστον συνοικισμού, συνεχομέ- 
νης δέ καϊ έν τι δλον άποτελούσης έδαφικής περιφέρειας. 
Κατά τό αρθρον 17 § 3 τής Πολιτικής Δικονομίας αί κοινό
τητες υπάγονται είς τδ δικαστήριο·/, έν τή περιφερεία τοΰ ο
ποίου υπάρχει ή διεύθυσις αυτών. Κατά τδ διάταγμα τής 23 
’Ιουνίου 1837 αί κοινότητες ύποχρεοϋνται είς τήν καθ’έκα
στον έτος άνάλογον πρός τούς δανειστάς των πληρωμήν τοϋ 
πεμπτημορίου τών χρεών των έκείνων, τά όποϊα, έπϊ τής βα·
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σιλιχής κυβερνήσεως χαι μέχρι τής είς δήμους μετασχηματί- 
σεώς των γενόμενα, ή είναι αναμφισβήτητα ή δικαστιχώς ά- 
νεγνωρίσθησαν. Κατά τδ άρθρον 6 τοϋ άπδ 27 Δεκεμβρίου 
1833 νόμου ένωθέντων πλειοτέρων χωρίων εις ένα δήμον, 
έπιφυλάττεται εις έκαστον αύτών ή ίδικτησία του, ή άπόλαυ- 
σΐί τής περιουσίας, τήν όποιαν ήθελεν έχει τυχόν κατά τήν 
έποχήν τής ένώσεως καί ή ιδιαιτέρα αύτής διαχείρισις- ή δέ 
περιουσία αυτή δεν δύναται νά συγχωνευθή, είμή δίαν τά 
ένωθέντα χωρία συγκατατεθώσιν δμοφώνως είς τοΰτο,και δταν 
και τά μή έχοντα δικαίωμα είς τήν ιδιοκτησίαν ταύτην άγο- 
ράσωσι τήν είς αύτήν μετοχήν.»

Μετά τά ανωτέρω νομικά κείμενα δέν μένει αμφιβολία, δτι 
αι κοινότητες υπάρχουσι διότι ύπάρχουσι, αναγνωριζόμενα', 
τούτω τώ λόγω ύπό τής Πολιτείας, ήτις τοιουτοτρόπως δέν 
επιφυλάσσεται τό δικαίωμα τής έκάστοτε έγκρίσεως τής ύ- 
πάρξεώς των, διότι άρκεϊ ή έκτεθεΐσα έκ προοιμίων κύρωσις 
τής νομικής φύσεως αύτών. Ή αρχή δτι ό νομοθέτης κατα
σκευάζει τάς κοινότητας, άντίκειται είς τήν θεμελιώδη έν
νοιαν τών ελευθέρων θεσμών, δτι αύτδς δ νομοθέτης είναι 
προϊόν τών κατά μέρος κοινοτήτων. Ή κοινότης είναι είδος 
ένστικτου τίνος οικονομικού συνεταιρισμού,καθ δν αί αποφάσεις 
τών πλειόνων έχουσι τήν ίσχύν τής ένεργείας· ή πλειοψηφία 
συγκεντρώνει έν έαυτή τήν δλην δύναμιν τής κοινότητος ώς 
προσώπου. Τοιουτοτρόπως ή διάταξις 160 τών Βασιλικών 
(2, 3) ορίζει, δτι «πρός πάντας άναφέρεται τδ δημοσία γινό
μενον ύπό τοϋ μείζονος μέρους.» Τό ζήτημα τής απαρτίας 
πρεπει νά λυθή έξ αναλογίας τών έπί τού δημοτικού συμβου
λίου ίσχυόντων (άρθρον 56 τού δημοτικού νόμου), ήτοι άπαι- 
τουμενον είναι, πρός λήψιν μέτρου τίνος έν δνόματι τής κοι 
νοτητος, ή έν τή συνεδριάσει αύτής παρουσία τών δύο τρίτων 
τούλάχιστον τών μελών αύτής, τών όποιων τά πλείονα άπο- 
φασίζουσι.

Αξιόν παρατηρήσεως, δτι ούδέν μέλος τής κοινότητος,ούτε 
όλα όμοϋ θεωρούνται κύριοι αύτής. Ή έννοια τής κοινότητος 

έχει τι μυστηριώδες, άπδ τού παρελθόντος είς τδ παρόν καί 
περαιτέρω είς τδ μέλλον. Θεωρούνται δλοι οιαχειρισταί, τρό
πον τινά, αύτής καί άντιπρόσωποι κατά τινα άναλογίαν πρός 
τα έν ταϊς μεγάλαις συνελεύσεσι τών λαών ένεργούμενα, έν 
οίς οι πλείονες νομοθετούσι καί τήν κυβέρνησιν όργανίζουσι 
χωρίς νά είναι κύριοι τής μεγάλης τοϋ έθνους ολικής χοινότη- 
τος. Ή διαχειριστική δύναμις τής μερικής κοινότητος περι
λαμβάνει τήν συντήρησιν τών ύπαρχόντων κτημάτων της, 
τήν κάρπωσιν αύτών καί τήν άπόκτησιν νέων δπως τό φυ
σικόν πρόσωπον ούτω καί τδ περί ού πρόκειται νομικόν έχει 
άκώλυτον τήν είσοδον είς τήν συναλλαγήν. Έν γένει ή 
διοίκησες τής περιουσίας τής κοινότητος άνήκει είς τήν έλευ- 
θέραν βούλν otv αύτής. "Εχει ή Πολιτεία δικαίωμα έπισκο- 
πήσεως καί έγκρίσεως; Έάν άποβλέψωμεν είς τάς μεταςύ 
Δήμου καί Κράτους νομικάς σχέσεις, παρατηροΰμεν οτι ή 
Πολιτεία έξασκει κηδεμονικήν τινα έποπτείαν έπί τής λει
τουργίας τοΰ δημοτικού όργανισμοΰ, τόσον έν τή διοικητική 
οσον καί έν τή οικονομική σφαίρα αύτοΰ. Δέν φρονοΰμεν όμως 
ότι ή διοικητική αύτη έπί τών δήμων κηοεμονεία, έπί ειδι- 
κώς νενομοθετημένων στηριζομένη, δύναται ες άναλογιας νά 
έπεκταθή καί πρδς τάς κοινότητας, έπί τών όποιων τοιοΰτοι 
ορισμοί έν τή νεωτέρα τοϋ διοικητικού δικαίου διαρρυθμίσει 
έλλείπουσι. Ή έλευθερία είναι δ κανών ίνα περιορισθή δέ ή 
χρήιις της έπί δεδομένων περιπτώσεων, άναπόφευκτος ή έκ 
πεφρασμένη τοϋ νομοθέτου παρέμβασις.

Ή ζωή τής κοινότητος εκλείπει μετά τής τών άποτελούν 
των αύτήν στοιχείων. Είναι ταΰτα, ώς είόομεν, πραγματικά 
καί προσωπικά. "Οταν τό έδαφος της έξαφανισΟή ύπό τό βά
ρος μεγάλων τής γής καταστροφών, οί άνθρωποι δύνανται 
νά σ'ωθώσι- έάν όμως Οέλωσι κοινότητα, πρέπει νά θεμελιω 
σωσιν νέαν. Έπί δέ καταστροφής καί διασπορας τών άνθρώ- 
πων τις λόγος περί κοινοτήτων τών όποιων τα ίχνη ο άρ- 
χαιολόγος παρατηρεί έπί τής ήρημωμένης γής ; Εν τούτο·ς 
ή ήμετέρα νομοθεσία παραδέχεται,δτι καί εις μόνος άνθρωπος 
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έάν έπϊ τής κοινότητας ζή, θεωρείται αύτη ύπάρχουσα (διατ. 
107 Βασιλικών 8, 2).

Συζητεΐται άν δύνανται τά μέλη τής κοινότητος νά κατα- 
οιχάσωσιν αύτήν είς τήν Ανυπαρξίαν. Έάν ύποθέσωμεν ότι 
συμφωνοϋσι εκατόν άνθρωποι νά άποιχήσωσιν είς άγορασθεΐ- 
σαν ύπ αύτών γήν, τί έμποδίζει αύτούς ϊνα έγχαταλείψωσι 
ταύτην ; 'Επομένως ιδού οτι ή σιωπηρά θέλησις των κατα
δικάζει τήν όργανισθεΐσαν κοινότητά των εις τόν έξ αύτοχει- 
ρίας θάνατον. Εάν δέ ή σιωπηρά θέλησις άρκή, άμουσον εύ- 
ρισκομεν τό ύπό τινων διατυπωθέν οτι δέν έπιτρέπεται ή έχ- 
πεφρασμένη.

Ού μικρόν έχει ένδιαφέρον καϊ έ'τεοον ζήτημα, άν ή Πολι
τεία ουναται νά διαλύη τήν κοινότητα. ’Ανεξαρτήτως τών 
πρ'σφηκών συνεταιρισμών, περί ών δέν πρόκειται έν τή με
λέτη ταυτη, πολύ άμφιβάλλομεν εις τοιοΰτο δικαίωμα τής 
πολιτείας έπϊ τών ακινήτων κοινοτήτων. Έπϊ δεσποτικών 
οργανισμών έννοοϋμεν τάς μεταναστεύσεις χωρίων, πόλεων, 
επαρχιών ολοκλήρων, έκεΐ όποϋ ή θέλησις τοϋ δυνάστου ορί
ζει. Έν χώραις δμως έλευθέραις έχει τόσην έπϊ τών κατά τό
πους ακινήτων έγκαταστάσεων τοϋ λαοϋ έξουσίαν ή Πολι
τεία, δσην και έπϊ τών ιδιαιτέρων κτημάτων έκάστου ιδιώ
του. Έάν δύναται αύτη λόγω δημοσίας ανάγκης νά κατα- 
λάβη ιδιωτικήν καϊ κοινοτικήν ιδιοκτησίαν, προηγούμενης 
πάντοτε άποζημιώσεως, είναι φανερόν δτι ή συνταγματική 
αυτή άοχή μεταφέρει τδ διοικητικόν δικαίωμα τής διαλύ- 
σεως τών ακινήτων κοινοτήτων είς τήν μόνην κανονικήν 
αύτοϋ Οέσιν.

ΙΝΔΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟΝ.

Η έμπορική τής Ινδίας έπίδοσις είναι γεγονός τής μακράς 
τοΰ έθνους τούτου ζωής. Χώρα πλούσια είς φυσικά καϊ ποι- 

χίλα προϊόντα, πυκνώς κατωκημένη, έκπαλαι δέ πεπολιτι- 
σμένη χατά τό μέτρον τής Ανατολικής τοΰ ανθρωπίνου γένους 
άναπτύξεως, έχει δλα τά προσόντα είς καλλιέργειαν ακμαίας 
εμπορίας. ’Αξιοσημείωτου είναι τό έμπορικόν πνεΰμα καϊ το 
έλατήριον τής δραστηριότητος, τά όποια διακρίνουσι τδν αρ
χαιοπρεπή αύτόν πληθυσμόν.

Περίφημοι είναι είς τό έσωτεριχδν έμπόριον τής Ινδικής 
χώρας αί περιοδικά! έμποριχαϊ πανηγύρεις, έν αίς μέγιστα·, 
λαών ποσότητες συναλλάσσουσι τά προϊόντα αύτών. Εν Αμ- 
ζάλη π.χ. τρίτον περίπου έκατομμυρίου ανθρώπων συνανταται 
κατ’ έτος, κινούμενον ύπό τοϋ έμπορικοϋ τής συναλλαγής έν
στικτου. Τοιαΰται πανηγύρεις πολλαχοϋ συγκροτοΰνται κατά 
τάς ημέρας τών μεγάλων θρησκευτικών αναμνήσεων. Εν 
Δέλη, Μουλτάκη, Μενσόρη έπισημότατα είναι τά τοιαϋτα 
έμπορικά κέντρα. Έν μόνη τή Πενδιάβη συγκροτοΰνται 129 
πρώτης τάξεως έμποριχαϊ πανηγύρεις. Έν τώ προεδρειω τής 
Βομβάης ό οργανισμός αύτών έχει τήν κανονικότητα τής 
εύρυτέρας συνήθειας.

Ή ποικιλία τών αντικειμένων, τά όποια άποτελοϋσι το 
έσωτεριχδν έμπόριον τής Ινδικής, Αναβιβάζεται ύπο τοΰ Κ. 
Βάτσων είς 9 χιλ. Όσον άφορα ιδιαιτέρως τάς έν αίς κυ- 
χλοφοροΰσι ταΰτα έμποριχάς πανηγύρεις, έν άλλαις μεν έπι- 
χρατεϊ ή χονδρική πώλησ<ς, ώς π. χ. κατά τάς κεντρικάς 
έπαρχίας έπϊ τοϋ βάμβακος κλπ., έν άλλαις οε ή τμηματική 
πώλησις, ώς π. χ. κατά τάς μεσημβρινάς έπαρχίας Ή πρός 
νότον τής Δεκάνης πανήγυρις τής Μενσόρης αποτελεί ποικι- 
λώτατον δείγμα περιοδικών τής Ινδικής καθόλου βιομηχανίας 
έμπορικών έκθέσεων.

Έν τούτοις παρατηρεΐται κατά τά τελευταία έτη, οτι οσον 
προάγεται ή σιδηροδρομική συγκοινωνία, τόσον και ή έσω- 
τερική έμπορία παγιωτέρα έπϊ τών τόπων καθίσταται. Οταν 
οί καταναλωταϊ διά τής ταχύτητος τοΰ άτμοϋ καϊ τών μο ■ 
νίμων τοΰ έμπορίου συνδυασμών άσφαλέστερον συνενοοΰνται 
άνευ πανηγυρικών μετακινήσεων, έκαστος έ·,νοεί δτι όσω προ
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βαίνει τό φαινόμενον τοϋτο, τόσω τό μέλλον τών πανηγϋ- 
ρεων περιορίζεται. Όπως καί άν έχη, ή κεντρική ’Ινδία ανή
κει είσετι εις τήν έμπορικήν τών πανηγύρεων περίοδον, μόνοι 
δέ καθ’ ολην τήν χώραν οί μήνες τών συνεχών βροχών άνα 
οαλλουσι τήν μεγάλην τών Ινδικών πανηγύρεων διακονίαν.

Έάν ώς απανταχού σχεδόν συμβαίνει, έλλείπουσιν έπί του 
εσωτερικού έμπορίου τής 'Ινδίας καταστατικαί πληροφορία'., 
επι τοΰ έξατερικοΰ όμως συμβαίνει δλως τό έναντίον. Παρα- 
λειποντες τήν Οιεθνή διά ξηρας έμπορίαν τών Ινδιών, τό θα
λάσσιον αυτών έμπόριον είχεν ώς έξής έν τελευταία τινι 
περιοδω. Πρόκειται περί τριών έτών διαχωριζόμενων ύπό 
πενταετούς διαστήματος.

Κατά τό 1862 εισαγωγή 37,272,417 λιρ. στερλ. καί έξα
γωγή 37,000,397.

Κατά τό .1867 εισαγωγή 42,275,619, λ. στ. καί έξα- 
γωγή 44,291,497.

Κατα τό 1872 εισαγωγή 42,657,560 λ. στ. καί έξαγω
γή 64,661,940.

Εκ τούτων δείκνυται δτι έν διαστήματι δεκαετηρίδος αί έμ- 
πορικαί έργασίαι τής ’Ινδίας ηύξήθησαν κατά 22 έκατσα, 
ήτοι 30 %.

Ει αι αξιοσημείωτος ή έν τοϊς άριθμοϊς αναλογία τών εμ
πορευμάτων πρός τά νομίσματα. Τοιουτοτρόπως έχομεν ύπ' 
δψιν δτι κατά τό 1862 είσήχθησαν έμπορεύματα 22,320,432 
λιρ.ςερλ. καί νομίσματα 14,951,985, έξήχθησαν δε 36,317, 
042 λ. στ. είς έμπορεύματα καί 683,355 είς νομίσματα· 
κατά τό 1867 είσήχθησαν 29,038,715 λ. στ. εις έμπορεύ
ματα καί 13,236,904 είς νομίσματα, έξήχθησαν δέ 41, 
859,904 εις έμπορεύματα καί 2,431,503 εις νομίσματα· 
κατά τό 1872 είσήχθησαν 31,083,747 λ. στ. εϊς έμπορεύ
ματα καί 1 1,573,813 είς νομίσματα, έξήχθησαν δέ 63, 
185,847 είς έμπορεύματα καί 1,476,093 είς νομίσματα. 
Έξ ού δήλον δτι ή ισοστάθμισις τής αξίας τής εισαγωγής 

πρός τήν τής έξαγωγής άναπληροϋται διά μεγάλης ποσότη
τος νομισμάτων, άτινα είσρρέουσι κατ’ έτος έκ του έξωτερι- 
κοϋ. Ή είσρροή αύτη τών πολυτίμων μετάλλων καί ιδίως 
τών αργυρών είναι γεγονός, δπερ έκπαλαι έλάμβανε χώραν έν 
τω έμπορίω τών Ανατολικών ’Ινδιών καί έξηγεϊται άφ’ ένός 
έκ τής μικρας εις άργυρον φυσικής προμήθειας τών Ίνοικών 
μεταλλευτικών γσιών καί άφ’ έτέρου έκ τής μεγίστης χρή
σεως τών νομισμάτων αύτών, είς έπιδείξεις πολυτελείας, έφ’ 
δσον οί ’Ινδοί προσκολλώσι αυτά έπί τών χειρών, έπί τών 
ποδών, έπί τής κεφαλής, έπί τών ζωνών, έπί τών ένδυμα- 
σιών, τών ίππων, τών έλεφάντων κλπ. Έν τοσούτω κατά 
τήν τελευταίαν δεκαετίαν ή εισαγωγή τοϋ χρυσοϋ καί του 
αργυρού, θέλομεν ϊδεϊ, δτι ήλαττώθη έπί 3 2/s έκατομ. λ. στ. 
έν ω χρόνω ή έξαγωγή ηυξήθη έπί */ 5 έκατομ.

Τά κυριώτερα προϊόντα, τά όποϊα περιλαμβάνει ή εισαγωγή 
τοϋ 1872, είσι τά ακόλουθα : Βαμβακηρά ύφάσματα αξίας 
15,009,981 λ. στ: νήματα καί κλωσταί 2,47 3, 353 λ. στ: 
μέταλλα ακατέργαστα 1,464,936 λ. στ: μέταλλα πρός 
χρήσιν τών σιδηροδρόμων 516,996 λ. στ: μέταλλα εν είοει 
μηχανών 405,835 λ. στ μέταλλα κατειργασμένα είς κο
σμήματα 925,839 λ. στ: οίνος, οινόπνευμα καί ζύθος 1,381, 
961 λ. στ: άλας 913.915 λ. στ: ώμή μέταξα 651,595 λ.
στ: υφάσματα έκ μετάξης 480,980 λ. στ.

Τα κυριώτερα δέ προϊόντα τής εισαγωγής τοϋ 1 87 2 είσί 
τα εξής- κρωσσός έκ μαλλοϋ (ή κροκίς) αξίας 21,272,439 
λ. στ: όπιον 13,365,228 λ. στ: σίτος 4,865,748 λ. στ: 
κάνναβις 4,1 17,308 λ. στ: ϊνδιγον 3,705,475 λ. στ: έλαιό- 
σποροι 2,728,127 λ. στ: τέϊον 1,482,189 λ. στ: καφές (μή 
υπολογιζόμενου τοΰ τής Κεϋλάνης οστις έξάγεται οιά τής 
Κολομβίας) 1,380,409 λ. στ: Είς ικανήν ποσότητα άναβι- 
βάζεται έπίσης ή έξαγωγή τών έρίων, τής μετάξης, τών έλε- 
φαντοδόντων, τών δερμάτων, τής ζακχάρεως κλπ.

Ό δλος άριθμός τών πλοίων τών ένασχολουμένων εις τό 
θαλάσσιον έμπόριον τής Ινδίας συνεποσοϋτο, κατά τους τε-
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λευταίους λιμενικούς τής καταστατικής πίνακας, μέχρι τών 
7,000 χωρητικότητος 2,500,000 τόνων· εις τόν αριθμόν δέ 
τούτον δυνάμεθα νά έπιπροσθέσωμεν τά επιτόπια ακτοπλοϊκά 
πλοία,άτινα συμποσοϋνται εις 6 */,  χιλ. χωρητικότητος 800, 
000 τόνων. Τά πλεϊστα έμπορικά πλοία, τά οιαπλέοντα τάς 
Ίνδικάς θαλάσσας,άνήκουσι τή ’Αγγλία, σπανίως δέ φαίνεται 
κατά τά μέρη εκείνα ή ναυτική σημαία άλλων έθνών, έκτός 
ταχυδρομικών τινων Γαλλικών, Αύστριακών καϊ 'Ολλανδι
κών εταιριών, σπανιώτερον δ’ έτι τών Ηνωμένων Πολιτειών.

Ή κατά λιμένας έμπορική κίνησις έχει ώς ακολούθως· 
Καλκούττα είσήγαγε 19,668,840 λ. στ. καϊ έξήγαγε 27, 
718,278· πλοία 871. Βομβ άη είσήγαγε 17,635,807, λ. στ. 
και έξήγαγε 25,899,239- πλοία 865. Μαδράση είσήγαγε 
3,065,108 λ. στ. και έξήγαγε 2,901,067· πλοία 3,700. 
'Ρανγούν είσήγαγε 1,346,901 λ. στ. καϊ έξήγαγε 1,711,443· 
πλοία 7 39. Καράτση είσήγαγε 408,131 λ. στ. καϊ έξήγαγε 
807,800· πλοία 293.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΕΓΑΕΡΗΣ.

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΑΙ

Τ Η Σ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.

Ώς γνωστόν, ή Γερμανία είναι αύτοκρατορικη Ομοσπονδία, 
αποτελουμενη έξ 26 έπικρατειών, έν αις προέχει ή Πρωσσική. 
Έπί δλικοΰ πληθυσμού 41,500,000 κατοίκων, ή μέν ΓΙρωσ- 
σία περιέχει 25,436,702, ή δέ Βαυαρία 4,906,059 ή οέ 
Σαξωνία 2,594,597, ή δέ Βυρτεμβέργη 1,836,218, ή δέ Βά- 
δη 1,430,049, ή δέ Άλσατία-Αωραίνη 1,427,282. Έκά
στη τών λοιπών έπικρατειών περιέχει όλιγώτερον τοϋ εκα
τομμυρίου κατοίκων, κατατάσσονται δέ κλιμακηδόν ώς άκο-
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λούθως· Έσση 831,155, Μεκλεμβούργ-Σβεράϊν 538,333, 
Όλδεμβούργ 299,706, Βρούνσβικ 299,179 Σάξ-Βεϊμάρ 
275,527, Άμβούργον 255,088, ’Ανχάλτ 193,266, Σάξ- 
Μάϊνινγεν 180,185, Σαξ-Κοβουργ-Γότα 162,825, Σαξ-’Αλ- 
τεμβουργ 135,865, Α'ιππ 109,906, Βρέμη 105,861, Μέ- 
κλεμβουργ-Στρελιτζ 89,947, Ρέους (κλάδος δευτερότοκος 84, 
985, Σβαρτζβουργ-Ρούδολσταδτ 72,193, Σβέρτζβουργ-Σον- 
δερσάουζεν 62,099, Βάλδεκ 52,542, Λυβέκ 45,173, Ρέους 
(κλάδος πρωτότοκος) 44,956, Σιάμβουργ-Λϊππ 30,949.

Έκτός τών δημοσίων δαπανημάτων, τά όποϊα ιδιαιτέρως 
υποτίθενται καθ' έκάστην τών 26 τούτων επικρατειών διά 
τήν έσωτερικήν αύτών διοίκησιν, ύπάρχουσι καϊ ομοσπονδια
κά δαπανήματα, αναπόφευκτα είς συντήρησιν τοΰ αΰτοκρα- 
τορικοΰ τής Γερμανίας δργανισμοϋ. Τοιουτοτρόπως έκ τοϋ 
έσχάτως ένώπιον τοϋ 'Ομοσπονδιακού Συμβουλίου υποβληθέν- 
τος σχετικού νομοσχεδίου έξάγομεν τήν έπομένην κλιμακη- 
δόν πρός έκαστον κράτος διανομήν τής όλης συνεισφοράς, συ- 
νισταμένης έκ 4,518,569 λιρ. στερλ. έξ ών άναλογεΐ πρός 
έκαστον κάτοικον τής Γερμανικής 'Ομοσπονδίας ή ποσότης 
2 ’/< νέων δραχμών.

Πρωσσία 2,209,965 λιρ. στερλ. Βαυαρία 950,777, Βυρ
τεμβέργη 338,866, Σαξωνία 236,980, Βάδη 218,228,Άλ- 
σατία-Λωραίνη 171,278, “Εσση 75,882, Μεκλεμβούργ-Σβε
ράϊν 47,455, ’Άμβουργ 33,467, Βρούνσβικ 28,085, Όλδεμ- 
βουργ 27,391, Σάξ-’Άλτενβουργ 26,012, Σάξ-Βεΐμαρ 25, 
130’Άνχαλτ 18,337, Σαξ-Μαίνινγεν 16,691, Σαξ-Κοβουργ 
-Γότα 15,777, Βρέμη 12,251, Λίππ 9,643, Μεκλεμβουργ 
-Στρελϊτζ 8,196, Ρέους (κλάδος δευτερότοκος) 7,928, Σβαρ
τζβουργ-Ρούδολσταδτ 6,576, Σβαρτζβουργ -Σονδερσάουζεν 
5,785, Αύβεκ 4,893, Βάλδεκ 4,687, Ρέους (κλάδος πρωτό
τοκος) 4,037, Σιάουμβουργ-Λίππ 2,443.

II.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΜΕΤΑΞΟΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΝ ΕΤΕΙ 1877.

Εν τώ 52ψ φυλλαδίω τής Οικονομικής Έπιθεωρησεως 
(Ιούνιος 1877) έπραγματεύθημεν περί τής έν ετει 1876 παγ
κοσμίου μεταξοπαραγωγής. Δεν είναι άπό σχοποΰ νά παρα- 
κολουθήσωμεν τά φαινόμενα τοϋ σπουδαιοτάτου τούτου κλά
δου τής βιομηχανίας και κατά τό έπόμενον έτος 1 87 7, άπό 
τών πληροφοριών τάς όποιας παρέχει ή έν Λυών έταιριστική 
"Ενωσις τών έμπορευομένων τήν μέταξαν, καθώς και ή έν 
Γαλλία οιοικητικη έπι τοϋ θέματος τούτου άπογραφή, καθ’ ά 
τό Journal de la Societe de Statistique de Paris σχε
τικώς έδημοσίευσε τελευταϊόν. Άπό 8,947,800 χιλιόγραμ
μων, εις ά ύπελογίζετο ή παγκόσμιος μεταξοπαραγωγή τψ 
1872, κατέβη αύτη εϊς 8,494,800 τψ 1873, άνέβη εις 10, 
073,800 τφ 1874, κατέβη είς 9,575,300 τώ 1875, είς 
* ,986,650 τώ 1876,ί'να δείξη τάσεις εις βελτίωσιν τω 1877, 
διότι κατ’ αύτό άνέβη είς 8,503,120.

Εάν διαιρέσωμεν τήν παγκόσμιον μεταξοπαραγωγήν είς 
τρία τμήματα, τό τής δυτικής Εύρώπης (Γαλλία, Ιταλία, 
Ισπανία καί Πορτογαλλία), τό τής Ανατολής ('Ελλάς, Τουρ
κία, Περσία,Κορασάν) καί τό τής άπωτάτης Ανατολής (Κίνα, 
Ιαπωνία, Ινδία), παρατηροΰμεν οτι έν έτει 1877 μεταξύ 
τών τριών τούτων τμημάτων διανέμεται ή μεταξοπαραγωγή 
ώςέξής: 2,447,7 20χιλιόγραμμα έν τω α . τμήματι,603,700 
έν τώ ο, καί 5,451,700 έν τω γ’. ’’Αξιόν ιδιαιτέρας σημειώ- 
σεως, ότι ή έλάττωσις τής παγκοσμίου παραγωγής δέν ένερ- 
γεϊ έπίσης καί κατά τά τρία τμήματα αυτής, διότι τά ύπό 
χείρονας όρους διατελοϋντα είναι τό τής δυτικής Εύρώπης 
καί τό τής πέραν ήμών Ανατολής,διότι έν μέν τφ πρώτω άπό 
3,722,600 χιλιογράμ. τφ 1874'κατέπεσεν ή μεταξοπαρα

γωγή 3,456,800 τφ 1875 καί ύπερβολικώς εις 1,237,650 
τώ 1876, ϊνα έπαισθητώς βελτιωθή τώ 1877 ύπολογιζεμένη 
κατ’αύτό είς 2,447,720· έν δέ τώ δευτέρφ τμήματι άπό 
952,700 χιλιογρ. τώ 1874 ή μεταξοπαραγωγή κατέβη είς 
744,400 τώ 187 5, είς 642,200 τώ 1876 καί είς 603,700 
τω 1877, τάσις σταθερά πρός κατάπτωσιν.Έντούτοις τό τρί
τον τμήμα παριστα τήν έν ε“τει 1877 μεταξοπαραγωγήν του 
κρείττονα τής έν έτει 1874 καί 1875, όιοτι ένω 5,398,500 
χιλιογρ. τώ 1874 καί 5,374,100 τφ 1875, τψ 1877 άνέβη 
εις 5,451,700, χωρίς νά ύπολογίσωμεν τήν έν έτει 1876 
γενναιοτέραν αύξησιν είς 6,106,800.

Δυνάμεθα να μελετήσωμεν καθ’ έκάστην τών μεταξοπα
ραγωγών έπικρατειών τά διάφορα έπί τοϋ προκειμένου συμ
πτώματα :

Γ αλ λ ί α.—Οί κουκολόσποροι τούς όποιους έκαλλιέργησεν 
αύτη τφ 1877 αναβιβάζονται είς 562,032 ούγκιας, πλείονας 
τών τοϋ 1876 (516,950) καί έλάσσονας τών τοϋ 1875 
(516,930), τό πλεϊστον ιθαγενείς (425,532 τοιοΰτοι άντί 
136,500 ξένων, τω 1877). Είς 11,400,456 χιλιόγραμμα 
κουκουλίων ανάγεται ή κουκουλοπαραγωγή τοϋ 18 <7 απέ
ναντι τής κάκιστης τοϋ 1876,δτε ύπελογίζετο είς 2,396,385’ 
τω 1875 άνέβαινε είς 10,770,563 καίτω 1874 είς 11,07 1, 
694. Έν γένει ή μεταξοπαραγωγή τής Γαλλίας (Κορσικής 
καί ’Αλγερίας) άνέβη τώ 1877 είς 87 3,120 χιλιόγραμμα, 
άντί τών 156,150 τοϋ 1876- κατά τό 1875 ύπελογίζετο 
είς 732,100 καί τό 1874 είς 731,000. Ό άριθμός τών έν 
Γαλλία σκωληκοτρόφων άνέβαινε τώ 1877 είς 164,34», 
άπέναντι τών 151,883 τοΰ 1876.

’Ιταλία. — Ή παραγωγικότης τών κουκουλοσπόρων ύ- 
πελογίσθη έν’Ιταλία είς 14 — 15 χιλιόγραμμα κουκουλίων 
άπό μιας ούγκιας κουκουλοσπόρου’ οί κίτρινοι σπόροι έφθασαν 
μέχρις 60 χιλιογράμμων κουκουλίων έν Τοσκάνη,κατά μέσον 
οέ όρον έν τή ολη ’Ιταλία είς 30 — 32 χιλιογρ. κουκουλίων 
(πάντοτε άπό μιας ούγγίας κουκουλοσπόρου). Έν γένει ή 
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Ιταλική μεταξοπαραγωγή άπό 2,860,000 χιλιόγραμμων τφ 
1874 κατέβη είς 2,606,000 τώ 1875, είς 993,000 τώ 
1876, ϊνα άναβρ είς 1,506,000 τώ 1877· έπαισθητή βελ- 
τίωσις άπό τής μεγάλης τοΰ 1876 πτώσεως.

'Ισπανία. —Ή σκωληκοτροφία τής χώρας ταύτης όση- 
μέραι εκπίπτει, χαλαρουμένου του βιομηχανικού κατά τόν 
κλάδον τούτον ζήλου. Άπό 171,400 χιλιόγραμμων τώ 1872 
κατέβη ή μεταξοπαραγωγή αύτής είς 131,600 τώ 1874 είς 
115,100 τφ 1875 είς 85,500 τφ 1876 καί είς 66,000 
τφ 1877.

'Ελλάς. — Άπό 18,000 χιλιόγραμμων τφ 1873 κα
τέβη ή μεταξοπαραγωγή αύτής είς 13,000 τώ 1874, ϊνα 
άναβή είς 16,000 τώ 1875 καί 16,000 τώ 1877, καταβή 
δέ τω 1874 είς 11,000. Αί διακυμάνσεις αύται άποδεικνύου- 
σιν, οτι ό σχετικός κλάδος τής 'Ελληνικής βιομηχανίας άγω- 
νίζεται.

Εύρωπαϊκή Τουρκία. — Η μεταξοπαραγωγή αύ
τής, άπό τών περιφερειών Βώλου, Θεσσαλονίκης καί Άδρια- 
νουπόλεως, ύπολογιζομένη είς 163,000 τω 1874, κατέβη 
είς 130,700 τώ 1875,είς 93,700 τω 1876 καί είς 67,700 
τω 1877.

Ασιατική Τουρκία. — Έν μέν τή Προύσση άπο 
206,000 χιλιογράμμων τω 1874, κατέβη ή μεταξοπαρα
γωγή είς 152,000 τώ 1875, είς 105,000 τώ 187 6 καί είς 
75,000 τφ 1877. Έν δέ τή Συρία άπό 170,700 τω 1874, 
είς 135,700 τώ 1875, είς 1 17,500 τω 1876, ϊνα άναβη είς 
140,000 τω 1877.

Γεωργία, Περσία, Χορασάν. —Άπό 400,000 
τφ 187 4 κατέβη ή μεταξοπαραγωγή τών χωρών τούτων είς 
310,000 καθ’έκαστον τών επομένων έτών 1875 — 77.

Κ ινα. — Εκ μέν τής περιφερείας Σαγκάϊ άπό 3,373,000 
χιλιογράμμων τώ 1874 κατέβη ή έξαγωγή τής μετάξης είς 
3,297,000 τω 187 5 καί άνέβη είς 3,447,000 τώ 1876,ϊνα 
καταβή είς 2,820,000 τφ 1877. Έκ δέ τής περιφέρειας 

Καντόν άπό 824,100 τφ1874 άνέβη είς 1,011,300 τώ 
1875, είς 1,034,000 τώ 1876 καί κατέβη είς 920,000 τώ 
1877.

’Ιαπωνία. — Άπό 597,000 χιλιόγραμμων τώ 1874 
άνέβη ή έκ τοΰ Ύοκοχάμα έξαγωγή τής μετάξης είς 679, 
000 τώ 1875, είς 1,061,000 τώ 1876 καί υπολογίζεται 
είς 1,040,000 τφ 1877.

Ί ν δ ί α. —Ή έξαγωγή τής Καλκούτας, ύπολογιζομένη είς 
604,200 χιλιόγραμμα τφ 1874, κατέβη είς 386,400 τφ 
1875, ινα άναβή εις 564,800 τω 1876 καί 671,700 τω 
1877.

ΟΙ ΕΝ ΡΩΣΣΙΑι ΠΡΩΗΝ ΔΟΥΛΟΠΑΡΟΙΚΟΙ.

Όχι πρό πολλών έτών οί κύριοι τής γής έν Ρωσσία ήσαν 
κύριοι καί τών εργαζομένων αύτήν ανθρώπων. Ό νόμος τοϋ 
1861 μετέβαλε τήν κατάστασιν ταύτην, είς μέν τούς δουλο
παροίκους άποοώσας τήν έλευθερίαν, είς δέ τούς γαιοκτήτας 
έπιβαλών τήν ύποχρέωσιν νά άνεχθώσι τούς πρώην δουλοπα
ροίκους των ώς έμφυτευτάς καί έπιφανειούχους, έπί τής οικίας 
έν ή πρότερον έ'μενον καί έπί μερίδος τινός γής τήν όποιαν 
πρότερον έκαλλιέργουν. Ή έκ μέρους τών λαμβανόντων τά α
κίνητα ταύτα έφόδια πληρωμή ώρισμένου τινός είς χρήματα 
ή εί’δη ποσοϋ (κανόνος συνεπλήρου τήν μεταξύ καλλιεργη
τών καί κυρίων τής γής αρμονίαν. Έν τούτοις ό νόμος προε- 
νόησε καί περί μεταβάσεως άπό τής καταστάσεως ταύτης 
είς έτέραν, πρός πλήρη καί πρακτικήν τών δουλοπαροίκων 
χειραφέτησιν, διότι έ'θηκε τήν άρχήν οτι ούτοι δύνανται νά 
έξαγοράσωσι τάς καλλιεργουμένας παρ’ αύτών γαίας. Κατά 
τοϋτο ό δημόσιος θησαυρός τής Ρωσσίας άνεδέχΟη νά συν- 
δράμη άπό διαφόρων χρηματικών εις τόσον ξύρύ έργον συν- 
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δυασμφν, ^υχτρεχόντ^ν και πρός τήν άνευ κυβερνητικής έ- 
5ΐκ$υρι>ς έξαγόρασιν τών γαιών.

Τοιουτοτρόπως έν τοϊς 37 κεντρικοϊς κυβερνείοις, κατά τά 
τέλη 1871, έπι 7,421,199 δουλοπαροίκων τοϋ ανδρικού γέ
νους, μή ύπολογιζομένων τών γυναικών, 4,898,123 ειχον 
εξαγοράσει τάς γφίας τφν τή χρηματική βοήθεια τοϋ κρά
τους καί 640,380 άνευ τοιαύτης. Εις 710 έκατομ. ρουβλίων 
άνεβιβ^σθη ή πρός τούς πρώην δουλοπαροίκους χρηματική έ· 
ijlxpMp[a τής κυβερνήσεως διά τήν έν γένει έξαγοράν τών 
γαιών αύτών. Μή νομίστρ τις οτι πρόκειται περί δωρεάς· οί 
βοηθουμενοι είναι υπόχρεοι είς τήν έπιστροφήν τών διδόμενων 
αύτοϊς ποσοτήτων, κατά τινας χρονικά; αναλογίας διευκολυ- 
νούσας τό δλον έ’ργον. Έπί 41 έκατομ. ρουβλίων, τά όποϊα 
έντεΰθεν ώφειλοντο τώ 1877 είς τόν δημόσιον θησαυρόν, 

έπληρώθησαν 40 έκατομ.
Ή σημαία τοϋ αριθμού τών άνευ κυβερνητικής βοήθειας 

έξαγορασαντων τάς γαιας αύτών συνδέεται πρός τήν κατά 
τόζφυς οικονομικήν άνάπτυξιν, οιότι έν άλλοις μέν κυβερνείοις 
παρατηρμται εύρύτερον τό φαινόμενον τής προσωπικής ταύ
της δυνάμεως,έν άλλοι; δέ άσθενέστερον. Άπό του 1861—63 
έν τοϊς 37 κεντρικοϊς κυβερνείοις 834,838 χωρικοί έξηγόρασαν 
τάς γαιας των τή βοήθεια τής κυβερνήσεως καί 405,1 12 
σχεδόν α'· ήμίσεις διά τών προσωπικών των οικονομικών πό
ρων. Από τοϋ 1864 δ αριθμός τών αύτοτελών τρόπον τινά 
έξαγοραστών περιορίζεται κατ'έτος είς 25,000· τω 1877 δέ 
μόλις υπολογίζονται ούτοι εις 744. Ή οικονομική λοιπόν εύ- 
ρωστια τής Ρωσσική; έξοχή; έφθασε τά τελευταία όρια τής 
δοκιμασίας της έπι του μεγάλου αύτοΰ τή; γαιοκτησίας προ
βλήματος. Ωστε οέν μένει είμή ή διά τής κυβερνητικής έ- 
πίκουρίας τελική λύσις αύτοϋ. Ίνα δώσωμεν δεϊγμα τής έν 
γενει οιςικητική; ένεργείας έπι τοϋ προκειμένου, άρκεϊ ή ση- 
μείωσις οτι έκτος τών 3 7 προμνησθέντων κυβερνείων, έν Πο
λωνία 2,7 16,529 δουλοπάροικοι έξηγόρασαν τάς γαίας των 
άναγκαστικώς. Τοιουτοτρόπως είς 8,255,032 δουλοπαροίκους 

καθ' δλην τήν Ρωσσικήν χώραν άπεδόθη ή αναγκαία εις ιδιο
κτησίαν γή. ’Επειδή δέ άνεβιβάζετο δ ολικός τών δουλοπα
ροίκων αριθμός είς 10,137,720, έ’πετατ δτι έπί 1,882,688 
άνδρας υπολείπεται έτι ή άγαθοποιός τοΰ νόμου λειτουργία. 
Είναι οί ύπό άτυχεστέρους δρους διατελοϋντες- δέν ύπάρχει δέ 
άμφιβολία δτι τάχιον ή βράδιον θέλει κανονισθή και ή ύλική 
τούτων χειραφέτησις άπό έπιεικεστέρων τής δημοσίας έπι- 
κουρίας δρων.

Είναι περίεργος ή άνάμιξις τής ιδέας τής κοινότητάς είς 
δλην αυτήν τήν έξαγοραστικήν μηχανήν. ’Εκτός έξαιρέσεων, 
καθ’ άς τά πρόσωπα παρίστανται ώς άμέσως μετά τών γαιο- 
κτητών συμβαλλόμενα διά τό αποτέλεσμα τοΰ νά μετενεχθή 
είς αύτά ή αποκλειστική κυριότης τής έξαγοραζομένης γής, 
κατά κανόνα ή εξαγορά ένεργεΐται ύπό δλης συλλήβδην τής 
κοινότητος, ήτις λογίζεται ώς ιδιοκτήτης, τά δέ άποτελουντα 
αύτήν πρόσωπα είναι άπλοι καρπωταί. ’Αλλά τόσον έπι τής 
γενικής ταύτης καταστάσέως όσον και έπί τής εξαιρετικής, 
τής άτομικής τούτέστι ιδιοκτησίας, τό ζήτημα περιστρέφεται 
εις μόνην τήν πρός τήν κοινότητα πληρωμήν νενομισμένου 
τινός ποσοστού, τοϋ οποίου είναι άπηλλαγμένοι οί αποκλειστι
κοί ίδιοκτήται. Κατ’άμφοτέρας δέ τάς κατηγορίας έν έλλείψει 
κληρονόμων αί γαϊαι μεταβαίνουσιν είς τήν εξουσίαν τής κοι- 
νότητος.

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΦΟΡΩΝ κλπ. ΕΝ ΤΟΙΣ 

ΤΕΛΩΝΕΙΟΪΣ.

Υπάρχει έν Έλλάδι ειδική τάξις προϊόντων, τών οποίων ή 
φορολογία ένεργεΐται καθ’ήν στιγμήν πρόκειται ταΰτα νά δια- 
βώσιν ύπό τό δμμα τής τελωνιακής άρχής. Τά προϊόντα ταυ- 
τα δύνανται νά καταταχθώσιν εις τρεις κατηγορίας, 1) Λα
κωνικά, 2) Επτανησιακά καί 3) τής λοιπής έπικρατείας.
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Ιδού πώς είχε έν έτει 1876 καθ’ έκαστον είδος ή έν τοίς τε- 
λωνείοις φορολογία αύτών.

Λ'. Λακωνικά.— α') βάλανοι πρός δρ. 1,20 τόν στα
τήρα· β') βούτυρον έπι τής άξίας κατά τήν άγοραίαν τιμήν 
10 τοϊς °/0· γ’) γλεϋκος, έπίσης· δ') δέρματα, επίσης· ε') δη- 
μητριακοϊ καρποί έπι τής τρεχούσης άξίας 7 τοϊς °/0· ς') 
διάφοροι άλλοι καρποί έπίσης 10 τοϊς */ 0' ζ') έλαιον 12 λε
πτά τήν όκαν η') αίγες και πρόβατα 25 λεπτ. έκαστον· θ') 
όνοι 70 λεπτ. έκαστος· ι') μεγάλα ζώα και χοίροι δρ. 1,20 
έκαστον· ιά) κηρός έπί τής τρεχούσης άξίας 10 τοϊς °/0· ιβ') 
κικίδια (έγγειος φόρος καϊ δικαίωμα επικαρπίας) 10 λεπ. τήν 
όκάν· ιγ') κουκούλια δρ. 1,50 τήν όκάν· ιδ') έρια έπί τής τρε
χούσης άξίας 10 τοϊς %' «') μέλι, έπίσης· ις') μελίσια 25 
λεπ. τήν κυψέλην· ιζ') οίνοι έπϊ τής τρεχούσης άξίας 10 τοϊς 

°/0' ιγι ) “ρινοκόκι (έγγειος φόρος καϊ δικαίωμα επικαρπίας) δρ.
3 τήν όκάν· ιθ') σύκα ξηρά δρ. 1,50 τόν στατήρα· κ') τυρός 
έπϊ τής τρεχούσης άξίας 10 τοϊς °/0·

Β'. Έ π τ α ν η σ ι α κ ά προϊόντα. — α') ’Ελαία-. λεπ.
4 τήν όκά· β') έλαιον έπϊ τής τρεχούσης άξίας 1 8 τοϊς 
°/ο’ ϊ) Ελαιώδης υλη λεπ. 2 τήν οκά- δ') οίνος έπι τής τρε
χούσης άξίας 6 τοϊς °/0’ ε') σάπων λεπ. 5 τήν όκάν c/) στα- 
φϊς έπϊ τής τρεχούσης άξίας 18 τοϊς °/0.

Γ’. Προϊόντα τής λοιπής έ πι κ ρ α τ ε ί α ς.—α') 
Βάλανοι τών επαρχιών Κέας, Λακεδαίμονος, ’Επίδαυρου Λι- 
μηράς, Αττικής καϊ ’Άνδρου, φορολογούμενοι κατά τήν διά 
θαλάσσης μεταφοράν καϊ έξαγωγήν, δρ. 1,20 τόν στατήρα· 
αί βάλανοι τών λοιπών μερών τοΰ Κράτους (έγγειος φόρος 
καϊ δικαίωμα επικαρπίας), φορολογούμενοι μόνον κατά τήν 
έξαγωγήν, δρ. 2 */.  τόν στατήρα· γ') βάμβαξ, φορολογούμε
νος μόνον κατά τήν έξαγωγήν, άκόκιστος μέν (άκαθάριστος) 
δρ. 2, έκκοκισμένος δέ (έκκαθαρισμένος) δρ. 8 τόν στατήρα· 
γ') γεώμηλα, φορολογούμενα κατά τήν διά θαλάσσης μετα
φοράν καϊ έξαγωγήν, 2 λεπ. τήν όκάν δ'/ γύψος δρ. 5 τόν 
στατήρα· ε') Θηραϊκή γή διά μέν τήν ήμεδαπήν 4 λεπ. διά 

δέ τήν άλλοδαπήν 6 λεπ. τό κοφίνιον· <7') καπνός, φορολο
γούμενος κατά τήν διά θαλάσσης μεταφοράν καϊ έξαγωγήν, 
τών έπαρχιών μέν Ναυπλίας καϊ Άργους 7 λεπ. τήν όκάν, 
τών λοιπών δέ μερών 12 λεπ τήν όκάν ζ') καυσόξυλα, φορο
λογούμενα κατά τήν διά θαλάσσης μεταφοράν καϊ έξαγωγήν, 
10 λεπ. τάς 100 όκάδας· η') κικίδια (έγγειος φόρος χαϊ δι
καίωμα έπικαρπίας), έπίσης· θ') κουκούλια φορολογούμενα μό
νον κατά τήν έξαγωγήν, δρ. 1 1/3 τήν όκάν" ι') κρόμια, κοκά- 
ρια καϊ σκόροδα, φορολογούμενα κατά τήν διά θαλάσσης με
ταφοράν καϊ έξαγωγήν 1 λεπ. τήν όκάν· ιά) μυλόπετραι, πε
λεκητά! δρ. 6 ‘/, έκάστη, Καρίκου δρ. 4, Πόλεως δρ. 2 */ a> 
Μαστόρου δρ. 1,25 Μουζούρας λεπ. 45, Μουζούρας τεμάχια 
λεπ. 20, συμπαγής πυρίτις λίθος Καρίκου δρ. 5, Πόλεως δρ. 
1,20, Μαστόρου λεπ. 75,έν γένει έκαστον κομμάτων· ιβ') ξυ
λεία ναυπηγήσιμος, Φορολογούμενη κατά τήν έξαγωγήν καϊ 
τήν διά θαλάσσης μεταφοράν έπϊ τή βάσει τής έγκεχριμένης 
ύπό τοϋ υπουργείου τών Οικονομικών διατιμήσεως· ιγ') όπώ- 
ραι φορολογούμενα-, κατά τήν έξαγωγήν, κίτρα 3 λεπ. τήν 
όκάν (τά διά ζακχάρεως ή άλμης συσκευασμένα είναι ατε
λή), λεμόνια δρ. 1 τήν χιλιάδα, ζωμός αύτών 10 λεπ. τήν 
όκάν, πορτοκάλια καϊ μανδαρίνια δρ. 2 τήν χιλιάδα, σταφϊς 
φορολογούμενη μόνον κατά τήν έξαγωγήν, τών έπαρχιών μέν 
Καλαμών, Μεσσήνης, Πυλίας, ’Ολυμπίας καϊ Ηλείας (οσά
κις αί φορτώσεις αύτών γίνονται έν τινι λιμένι τής έπαρχίας 
διά τήν άλλοδαπήν, έκτος τής ’Ολυμπίας δυναμένης νά φορ- 
τόνη καϊ έν Κατακώλω) δρ. 1 1 τήν χιλιάδα, τών λοιπών 
οέ τοϋ Κράτους μερών δρ. 13 τήν χιλιάδα, σύκα ξηρά έν γέ· 
νει δρ. 1 ‘/a στατήρα, σταφυλαϊ Θήρας, Θηρασίας, Αίγί- 
νης, Κέας, Κύθνου, Μυκώνου, Σερίφου, Πάρου, Αντιπάρου, 
Σκοπέλου καϊ τών δήμων Πύλου καϊ Μεθώνης τής έπαρχίας 
Πυλίας 2 λεπ. τήν όκάν ιδ') άπό τών αύτών μερών οίνος 
μέν δρ. 1,10, γλεϋκος δέ λεπ. 60 τήν βαρέλαν (48 οκάδων), 
φορολογούμενα κατά τήν έξαγωγήν καϊ τήν διά θαλάσσης 
μεταφοράν· ιε') πρινοκόκ-. (έγγειος φόρος καί δικαίωμα έπι- 
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καρπίας), φορολογούμενου κατά τάς αύτάς κινήσεις δρ. 3 τήν 
οκάν· ις·) ριζαρι, ώσαύτως, δρ. 3 τόν στατήρα· ιζ') σαρώμα- 
Τα’ ώσαυτως, 12 Λεπ τήν οκάν ιη') φύλλα σχοίνου, φορο
λογούμενα κατά τήν έξαγωγήν εις άλευρα ή μή, 5 λεπ. τάς 
ΙΟ όκάοας· ιθ') χειρόμυλοι δρ. 10 τό ζεύγος.

ΒΕΛΓΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ.

Είναι χαρακτηριστικόν τό φαινόμενον, οτι ή Βελγική επι
κράτεια προηγείται, οσον άφορα τήν σιδηροδρομικήν συγκοι
νωνίαν, τών πλουσιωτέρων τής νεωτέρας περιόδου έθνών, ούχί 
κατά μίαν ή δύο βαθμίδας άλλά μέχρι τοϋ διπλάσιου καί 
έπέκεινα, έπί τή βάσει πάντοτε τής αναλογικής τών χωρών 
έκτάσεως. Τοιουτοτρόπως ένώ τώ 1877 υπελογίζοντο είς 
1,137 χιλιόμετρα αί σιδηροδρομικοί τοϋ Βελγίου γραμμαι 
3πί έκτάσεως ένός □ μυριομέτρου, κατά τό αύτό έτος έπί 
τής αύτής έκτάσεως ή μέν ’Αγγλία περιείχε 873 χιλιόμε
τρα σιδηροδρομικών γραμμών, ή δέ ’Ελβετία 582, ή Γερ
μανία 561, ή Ολλανδία 550, ή Γαλλία 454, ή Δανιμαρκία 
357, ή Αύστρο-Ουγγαρία 289, ή Ιταλία 263, ή ’Ισπανία 
124, ή Πορτογαλία 120.

Ή ένεστώσα (1879) έν Βελγίω κατάστασις τής έν λόγω 
συγκοινωνίας αναβιβάζεται εις 2,329 χιλιόμετρα σιδηροδρο’- 
μικών γραμμών, τάς οποίας διαχειρίζεται ή Πολιτεία. Τό 
Βελγιον είναι ό κλασσικός τόπος τής κυβερνητικής σιδηροδρο- 
μιας. Εκτός τών σιοηροδρόμων, τούς οποίους κατασκευάζει 
αύτή ή Πολιτεία, είναι καί άλλοι τούς οποίους κατασκευά- 
ζουσιν έταιρίαι- όλοι δμως τίθενται είς κίνησιν υπό τής Πο
λιτείας, ήτις καρποϋται τά εισοδήματα αύτών. Άνεβιβάζοντο 
ταϋτα κατά τό 1878 (ώς άνέφερεν έσχάτωξ ό υπουργός τών 
οημοσίων έργων πρός τήν Βελγικήν Βουλήν) είς 91 έκατομ- 

μύρια νέων δραχμών, έκ τών οποίων έδαπανήθησαν 56,500, 
000 διά τήν σιδηροδρομικήν καθόλου ένέργειαν, 13,200,000 
είς τόκους καί χρεώλυτρα τών όφειλδμένω*ν  πρός τόΓς έταιρίας 
αϊτινες κατεσκεύασαν τούς σιδηροδρόμους, καί 18,350,000 
είς τόκους καί έξοδα δήμοσίων δι’ αύτούς δανείων. Υπολεί
πονται 2,979,000 νέοι δραχμαί καθαρόν κέρδος τοϋ δημο
σίου θησαυρού.

Αξιοσημείωτοι είναι αί πρόοδοι τής σιδηροδρομικής συγ
κοινωνίας έν Βελγίφ καί ύπό έτέραν έποψιν,τήν τής χρήσεως. 
Ή εύθηνία πρό πάντων έκπλήττει, διότι δι’ έκάστην λεύγαν 
χιλιομετρικήν,έν μέν τή συνήθει πορεία τά εισιτήρια τιμώνται 
36 λεπτά α' θέσις, 27*6'  θέσις καί 18 γ' θέσις, έν δέ τή τά
χιστη πορεία 45 λεπτά α' θεσις, 34 β' θεσις καί 23 γ θέσις. 
Ό άπ’ ’Αθηνών είς Πειραιά σιδηρόδρομος διατελεϊ είς τόν αν
τίθετον πόλον ! Δέν υπάρχει δέ εύκολία, τήν οποίαν οί Βελ
γικοί σιδηρόδρομοι νά μή έξυπηρετώσι πρός τό εύρύ τών χρω- 
μένων τής λειτουργίας αύτών κοινόν. Αί ώραι τών αναχωρή
σεων καί αφίξεων συνδυάζονται τοιουτοτρόπως μετά τών έρ
γων τών διαφόρων τάξεων τής κοινωνίας, ώστε καί αί έλά- 
χισται λεπτομέρεια·, θεραπεύονται. Δέν είναι ό σιδηρόδρομος 
δστις θά συνειθίση τούς ανθρώπους είς τάς διατυπώσεις του, 
ά>λ’ είναι ή πληρόνουσα κοινωνία ήτις Οά διοάξη τον σιδη
ρόδρομον, πώς δύναται νά πώληση πλειότερον τάς ύπηρε
σίας του.

’Από άκρου είς άκρον τής Βελγικής έπικρατείας δύναται 
δέμα βάρους 2 χιλιόγραμμων νά μεταβιβασθή διά τής πλη
ρωμής 50 λεπτών, βάρος 5 χιλιογράμ. 75 λεπ., βάρος 10 
χιλιογρ. 1 ν. δραχ. διά παν περαιτέρω χιλιόγραμμον 10 λε
πτά. Σκέπτονται δέ νά καταβιβάσωσι τό άγώγιον τοϋτο τέ
λος είς τό ήμισυ. Ή διατίμησις τών χονδρών πραγματειών 
είναι έπίσης έπί κλίμακος μετρ«οτάτης. "Οσον άφορα ιδιαι
τέρως τήν μεταφοράν τών άνθρώπων, παρατηρεϊται έπι τών 
Βελγικών σιδηροδρόμων οτι όσον τά αγώγια τέλη ελαττοϋν- 
ται τόσον τά κεφάλαια τών εισπράξεων μεγεθύνονται. Με
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ταξύ τών τριών θέσεων τής σιδηροδρομικής άμάξης ή έν έτει 
1877 πρόσοδος τής πρώτης άνεβιβάσθη είς 5,463,294, ν. 
δραχ. (1,821,793 μεταβιβασθέντες άνθρωποι), ή τής δευτέ- 
ρας είς 6,527,236, ν. δρ. (4,871,793 άνθρωποι), ή τής τρί
της είς 17,169,439 ν. δρ. (30,727,834) άνθρωποι). Τά μι
κρά βαλάντια λοιπόν συντρέχουσι πλειότερον είς τήν έπιχει- 
ρηματικήν τής σιδηροδρομίας άνάπτυξίν.

ΤΕΛΩΝΙΑΚΗ ΕΝ ΚΑΝΑΔΑ ΔΙΑΤΙΜΗΣΙΣ.

Έάν ύπάρχη τόπος έκθύμως άγωνιζόμενος ύπέρ τής έλευ
θερίας τοϋ έμπορίου, αύτός βεβαίως είναι ό ’Αγγλικός. Πώς 
συμβαίνει αί άποικίαι των νά άποκλίνωσιν είς τό προστατευ
τικόν σύστημα; Είναι ή διπλή όψις τοΰ νομίσματος· ή ’Αγ
γλία έννοεϊ ανοικτάς τάς θύρας τοΰ οίκου της οϋχ'ι δέ καί 
τών άποθηκών της.

’Έχομεν ύπ’ όψιν τήν άπό τοϋ τελευταίου Μαρτίου λει
τουργούσαν τελωνιακήν διατιμησιν τής μεγάλης έν τή ’Αμε
ρική άποικίας τών ’Άγγλων τοϋ Καναδά, ήτις άνεβίβασε τά 
έπί τής άξίας (ail valorem) πληρανόμενα εισαγωγικά τέλη 
είς 20 τοϊς °/0· Έπί δέ τών επομένων ειδών ήκολούθησε τήν 
έξής άνάπτυξίν. Άπό 17 τοϊς % τά όποϊα έπλήρονον πρότε
ρον τά κατωτέρω είδη, νϋν πληρόνουσιν αί άμαξαι 25, τά 
ώρολόγια 35, τά έπιπλα 35, τά ύποδήματα 25, τά τής ιπ
πικής καί τής κιγκαλαρίας 30, τά χρυσοχοϊκά 30, τα κλει
δοκύμβαλα 55, τά ύαλικά 30, τά υποκάμισα καί οί πίλοι 30, 
τά ένδύματα 25, οί τάπητες 25. Άπό 10 τοϊς °/0 όποϊα 
έπλήρονον πρότερον τά κατωτέρω ε’ίδη, πληρόνουσι νϋν τά 
γεώμηλα καί τά ροδάκινα 40, τά δαμάσκηνα 30, τά πορτο
κάλια καί κίτρα 20. Άπό 25 τοϊς °/0 τά όποϊα έπλήρονον 
πρότερον τά κατωτέρω είδη, πληρόνουσι νϋν τά αρωματικά 
30, τα ειδικά ιαματικά 50, κλπ.

Άξια σημειώσεως ή φιλελληνική, θά έλεγέ τις, ύπέρ τής 
σταφίδος πρόνοια τής έν Καναδά τελωνιακής διατιμήσεως, 
διότι ένω τά λοιπά είσαγόμενα ώς εΐδομεν έπεβαρύνθησαν, τό 
έπι τής σταφίδος τέλος κατεβιβάσθη άπό 10 τοϊς °/0 είς 1. 
Είδησις βεβαίως πάνυ εύχάριστος διά τούς ήμετέρους σταφι
δοπαραγωγούς. Άλλά καί τό έπί τών ξηρών οπωρών (έκτος 
τών είδικώς όρισθεισών άνωτέρω) τελωνιακόν τέλος έπί
σης κατεβιβάσθη έν Καναδή άπό 17 */,  τοϊς °/0 είς 1. "Ωστε 
όπως διά τήν Κορινθιακήν σταφίδα ουτω καί διά τά ξηρά σϋ- 
ζα π. χ. τών Καλαμών άνοίγεται νέα διέξοδος πρός τήν τέ
ραν τοΰ Ατλαντικού έσθίουσαν τούς ήμετέρους καρπούς αν
θρωπότητα. Τό ουσιώδες είναι νά τεθή είς ένέργειαν ό μέγας 
τής συναλλαγής παράγων. Πρέπει νά τόν όν.ομάσωμεν ιδιαι
τέρως ; Είναι ό διεθνής έμπορος, έν όλη αύτή τή άδιακόπω 
τροποποιήσει τών όρων τής νεωτέρας προαγωγής του.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΑΣΦΑΑΕΙΑΙ.

Ή έπί τής ζωής άσφάλεια άποτελεϊ μίαν τών προβλεπτι- 
κωτέρων σελίδων τοΰ νεωτέρου οικονομικού πολιτισμού. Εί
ναι ή πρόνοια εις ύπατον βαθμόν κατά τών καταστροφών, τάς 
όποιας ό χρόνος ετοιμάζει είς τό ανθρώπινον δν. Κατ’ έθνη 
καί περιόδους πρέπει νά έρευνώνται τής προνοίας ταύτης αί 
έργασίαι, καί καθόσον εκτείνονται ή χαλαρουνται, κατά το- 
σοΰτον καί ή καθόλου νά κρίνεται προαγωγή τής άνθρωπό
τητος. Ή τής ζωής άσφάλεια δέν είναι διά βαρβαρικούς καί 
όπισθοδρομικούς λαούς.

"Οσον άφορα τά έν Γερμανία συμβαίνοντα, έν τή Bremer 
handelsblatt έδημοσίευσε τελευταίον ό Κ. Emillinghaus 
γενικήν μελέτην έπί τών άπογραφεισών παρ’αύτοϋ 49 Γερμα
νικών άσφαλιστικών τής ζωής έταιριών, έξ ών 35 άνήκουσιν 
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είς τήν Γερμανικήν αυτοκρατορίαν, 12 είς τήν Γερμανικήν 
Αύστρίαν καί 2 είς τήν Γερμανικήν’Ελβετίαν. Κατά τόέτος 
1877 υπολογίζεται ό μέν άριθμός τών πρός ασφάλειαν αιτή
σεων είς 102,668, ήτοι 78,028 διά τήν Γερμανίαν, 21,812 
διά τήν Αύστρίαν και 2,323 διά τήν ’Ελβετίαν, ό δέ άριΟμός 
τών άσφαλισθεισών ποσοτήτων είς 464,038,747 νέων δραχ
μών,ήτοι 378,044,992 διά τήν Γερμανίαν, 72,322,252 διά 
τήν Αύστρίαν /αί 13,652,752 διά τήν ’Ελβετίαν. Έκ τών 
προμνησθεισών είς ασφάλειαν ζωής αιτήσεων άπερρίφθησαν 
20,379, χρηματικής ποσότητας 108,363,257 ν. δραχ.

Αί άσφαλιστικαί έργασίαι τοΰ 1877 διατελοϋσιν είς έλάτ- 
τωσιν, συγκρινόμεναι πρός τάς τοϋ 1876, κατά 13,505 δσον 
άφορα τάς αιτήσεις καί κατά 42,524,451 ν. δρ. δσον άφοροί 
τάς πρός ασφάλειαν ποσότητας.Ένω δέ κατά τό 1876 εΐχον 
προστεθή είς τό σύνολον τών προηγουμένως άσφαλισθέντων 
89,500 άνθρωποι καί 388,980,227 ν. δρ., τώ 1877 προσε- 
τέΟησαν 77,640 άνθρωποι καί 355,676 ν. δρ., έλάττωσις 
ήτοι κατά 11,860 άσφαλισθέντας ανθρώπους καί 33,304,112 
ν. δρ.

Ή γενική πορεία τών Γερμανικών έπί τής ζωής ασφαλειών 
έξελέγχεται άπό τοϋ κατωτέρω έπί τοϊς °/α κατασκευασθέντος 
πίνακος :

και έταιρίαι έκτείνουσι τάς έργασίας των και πρός άλλα σχε
τικά Θέματα. Τοιουτοτρόπως άσφαλίζουσι τούς κινδύνους τών 
αποδημιών, τών αιφνίδιων γεγονότων, τής νόσου καί τής opt -

Πιρ1οόο( ,Ασ<ρα..Ιισθίττΐ<: Είσπζάζιις Π.Ιηρωμα.1
ετών άνθρωποι ποσά διάφοροι
— — — — —

1873 8,84 11,44 9,70 12,41
1874 7,12 9,29 9,43 10,02
1875 5,30 8,06 9,05 6,89
1876 4,35 6,57 5,18 3,77
1877 1,16 4,19 4,67 4,78

Έκτος τών κυρίως έπί τής ζωΐ}ς άσφαλειών, αϊ Γερμανι·

στικής πρός έργασίαν άνικανότητος. Ύπάρχουσι δέ μεταξύ 
τών περί ών πρόκειται άσφαλιστικών έταιριών καί τινες άσφα- 
λίζουσαι προίκας διά τούς παϊδας (28,138 τώ 1876). Προσ
θετέου καί τούς έπιβιωτικούς συνεταιρισμούς (tontine), τούς 
οποίους έ'ξ τοιαΰται έταιρίαι ύπελόγιζον τώ 1877, έν τψ συ- 
νόλω τών εργασιών των, είς 150 έκατομ. ν. δρ.

ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΟΡΥΖΙΟΥ.

Τό όρύζιον υποτίθεται ιθαγενές τής Ινδίας καί τής Κίνας 
φυτόν. Ή είκών τής ευδαιμονίας έν τώ άπωτάτω τούτω τής 
'Ασίας τμήματι είναι στόμα πλήρες όρυζίου. Οι στάχεις του 
ενιαυσίου τούτου φυτοΰ ύψοϋνται μέχρις 1 '/. μέτρου· τά μέν 
άνθη του φέρουσι στήμονας χρώματος πορφυροΰ, τά δέ φύλλα 
του είναι μακρά καί στενά, προσομοιάζοντα πρός τά τοΰ σί
του. Έκαστος κόκκος περικλείεται έντός καλύματος άνευ 
άκάνθης, είναι έπιμήκης καί συνήθως λευκός.

Όταν τό όρύζιον είναι καλώς ανεπτυγμένου, γνώρισμα 
έπιτυχοΰς έσοδείας είναι ή μεγαλειτέρα ύπέρ του καθαρού 
όρυζίου άναλογία τοΰ ακαθαρίστου. Ούτως 100 οκάδες θερί
σματος δύναται νά δώση καθαρόν καρπόν 75 όκάοων όρυζίου. 
Άλλά καί ή άναλογία 2 πρός 1 δέν είναι κακής έσοΟείας 
γνώρισμα. Ιίερί τά τέλη τοϋ Σεπτεμβρίου άρχεται ή συλ
λογή τοΰ όρυζίου, δηλαδή πέντε μήνας άπό τής σποράς αύ
τοϋ. ’Ας είσέλθωμεν είς τάς λεπτομέρειας τής καλλιέργειας 
ταύτης περί ής ιδίως πρόκειται νΰν.

Τοΰ όρυζίου ή καλλιέργεια δύναται νά ένεργηθή και είς 
όρεινάς χώρας καί είς πεδινάς· έν ταΐς τελευταίαις προτιμώ- 
τερον είναι τό μή υποκείμενον είς διαρκή ύγρασίαν έδαφος· 
απαιτούνται καθαροί αγροί και γονιμότητας βεβαίας. Τό άπό 
τών μέιςων Απριλίου μέχρι τών μέσων Μαίου χρονικόν οιά- 
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στημα θεωρείται ώς τδ προσφορώτερον είς σποράν τοΰ δρυ- 
ζίου, χωρίς νά λησμονηθώσι χαί τοπικοί τινες έξαιρέσεις πέ
ριξ τοϋ διαστήματος τούτου.

Οί ορυζώνες κατά μέν τάς δρεινάς περιφέρειας σκάπτονται 
εφάπαξ διά τής δικέλλης, κατά δέ τάς πεδινάς άροτριοϋνται 
δις κατά μήκος καί πλάτος. ’Ακολούθως δέ τρίβονται οί βώ
λοι δι’έργαλείου, άφαιροϋνται οί λίθοι καί ίσοπεδοΰται τδ χώμα 
εις άπλουστέραν άνάλυσιν αύτοΰ. Ό σπόρος πρέπει νά ρίπτη- 
ται ξηρός είς τήν γήν, καί ϊνα διαδοθή συμμετρικώς καθ’ολην 
τήν έ'κτασιν τής καλλιέργειας άροτριοΰται ό δρυζών έλαφρώς 
καί κατ’ έπιφάνειαν, ίσοπεδοΰται δέ έκ νέου καί καλύπτεται 
ούτως ό σπόρος ύπδ χώματος. ΕΓκοσιν ήμέρας άπδ τής σποράς 
καθαρίζεται ό όρυζών άπδ τών παρασίτων χόρτων καί άραιοΰ- 
ταί είς οσα μέρη είναι πυκνότερος. Μετά ένα μήνα έπανα- 
λαμβάνεται ή έργασία αύτη. Έν γένει δέ συσωρεύεται άνα- 
Αογον χώμα περί τήν ρίζαν τοΰ αναπτυσσόμενου φυτοΰ. Τοι
ουτοτρόπως έρχεται ό χρόνος τής ώριμάνσεως· οί στάχεις 
τον δεικνύουσιν είς τδν έμπειρον γεωργόν, δστις τότε ή κόπτει 
άπλώς αύτούς ή άποκόπτει τδ φυτόν μετά τοΰ κορμοΰ του, 
μεταφερων οέ τήν συγκομιδήν του είς τό άλώνιον απολαμβά
νει τούς καρπούς τών ιδρώτων αύτοΰ.

Εν γένει κατά τούς μήνας Δεκέμβριον, Ιανουάριον καί Φε
βρουάριον παρασκευάζονται διά διπλής άροτριάσεως οί πρδς 
ριζοφυτείαν προωρισμένοι αγροί· κατά τάς πρώτας ήμέρας του 
Μαρτίου έπαναλαμβάνεται ή άροτρίασις, κατόπιν δέ διαχω
ρίζεται είς τμήματα ή έπιφάνεια τοΰ άγροΰ, άνοιγομένων 
κατά μήκος αύτοΰ αύλάκων πρδς έξίσου μεταφοράν τοΰ ύδα- 
τος είς δλα τά μέρη. Καθ’ έκαστον τών τμημάτων πρέπει νά 
κατασκευάζονται, κατά πλάτος καί μήκος, έκ χώματος χω- 
ροσταθμισεις,οπως έμποδίζηται ή ύπερβολική κλίσις τών έπι- 
φανειών καί επομένως ή ταχεία τών ύδάιων έκροή· τό ατό
πημα τής μή άπανταχοΰ ίσης ύδρονομής^δύναται νά έμπο- 
δισθή διά τής έκ τών άνω πρδς τά κάτω τελευταίας άρο- 
τριασεως τοϋ επιπέδου. 1 Αμα τελείωση ή παρασκευή ένός 

τμήματος, πρέπει άμέσως τοΰτο νά σπείρηται,έτοιμαζομένων 
έν τφ μεταξύ διαδοχικώς τών λοιπών. Μετά τήν σποράν 
ποτίζονται τά τμήματα τοΰ όρυζώνος, καταβάλλεται δέ φρον- 
τίς, ίνα διατηρήται κατ’ άρχάς ύπό τδ ύδωρ ή έπιφάνεια είς 
ύψος ένός δακτύλου. Ακολούθως ύψοΰται τοΰτο περισσότερον, 
έγειρομένων έγκαίρως τών προχωμάτων τής χωροσταθμή- 
σεως μέχρι σπιθαμής· πλειοτέρου υδατος ή χρήσις ού μόνον δέν 
ώφελεί άλλά καί παραίτιος ζημίας γίνεται.Όταν ένισχυθή τδ 
φυτόν, δίδεται διέξοδος είς τδ ύδωρ καί πάλιν εισάγεται τοΰτο, 
είς τρόπον ώστε μιας έβδομάδος ξηρασία νά μεσολαβή, τό
σον διά τήν γενικήν γονιμοποίησιν οσον καί διά τήν έκρίζωσιν 
τών παρασίτων φυτών. "Οταν τδ όρύζιον ένδυναμούμενον 
πλησιάζη είς τήν ώρίμανσιν, τδ ύδωρ άφαιρεΐται έντελώς, οι 
βλαστοί κλίνουν καί ό γεωργός έτοιμάζεται είς τήν συγκο
μιδήν.

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΕΝ ΕΤΕΙ 1878.

Εάν πρόκειται νά παράσχη ή Ελλάς δείγμα τής οικονο
μικής γονιμότητος, ήτις κυκλοφορεί έν τώ ζωτικώ οργανισμό» 
της, κατά πάντα λόγον τδ διασημότερον τών δειγμάτων εί
ναι ή Εθνική της Τράπεζα. Παρακολουθοϋμεν άδιαλείπτως 
τάς προόδους της ώς άνωτάτου πιστωτικού καταστήματος, 
καί Οεωροΰμεν παν νέον βήμα εις τδν προχωροΰντα χρονον 
ώς ποοσθήκην είς τήν πανοπλίαν της. ’Όχι οτι δέν ύπάρχουσι 
σκόπελοι καί σκόπελοι έπικινδυνωδέστατοι είς τήν τραπεζικήν 
έν γένει οικονομίαν μάρτυς ή σειρά τών καταστροφών της 
εύθύς ώς αί προσωπικαί περιπλοκαί κατέλαβαν τδν μηχανι
σμόν αύτής. Άλλ’ ύπολαμβάνομεν άρκοΰσαν δύναμιν έν τω 
τόπω καί ίκανώς έπιβλητικήν τήν φωνήν τών συμφερόντων, 
ινα αποσόβηση τδν κίνδυνου είς μακρότερον μέλλον.
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Αί εργασία· τής Εθνικής Τραπέζης έν έτει 1878 χαρα
κτηρίζονται άπο τής ποικιλίας, τήν όποιαν γνωρίζουσιν οί ή- 
μέτεροι άναγνώσται έκ προτέρων αναλύσεων τών ένιαυσίων 
απολογισμών αύτής. Ύπό γενικήν έ’ποψιν εΐσεπράχθησαν ύπό 
τών κατά τόπους τραπεζικών ταμείων 332,053,910 δραχ. 
και έπληρώθησαν έν αύτοϊς 294,731,557. Ή κυκλοφορία 
“ύτη εχει τήν σημασίαν της, ένηργήθη δέ τό πλεϊστον διά 
τραπεζικών γραμματίων χάρις είς τήν έπικρατοϋσαν αναγκα
στικήν κυκλοφορίαν αύτών. Μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 1877 
εϊχον έκδοθή 79,155,8 I 1 δραχ. τραπεζικά γραμμάτια, είς 
τά όποϊα κατά τό 1878 προσετέθησαν 20,070,400 δρ. τοι- 
αυτα (11,872,000 δρ. γραμμάτια τών 112 δρ., 592,000 
τών 28 δρ. καί 3,600,400 τών δρ. 11, 20)· ώστε τό σύνο- 
λον τών τραπεζικών γραμματίων τών υπαρχόντων έν έτει 
1 8/ 8 άνεβιβάσθη είς 99,226,21 1 δρ., έκ τών όποιων άφαιρε- 
τεον τά διά πυρός (καθ’ά άναφέρει ό απολογισμός) καταστρα- 
φέντα ώς έφθαρμένα, άξίας 10,727,240. Ώς πρός τήν διά 
πυρός καταστροφήν τών αχρήστων γραμματίων, μεθ’ ολην 
τήν εμπιστοσύνην τήν οποίαν άποδίδομεν είς τά ένεργοΰντα 
αυτήν πρόσωπα, Οά έπροτιμώμεν έάν ή πράξις αύτη ένηργεΐτο 
ύπό τόν άμεσον έλεγχον τής Βουλής. Άφοϋ ό νομοθέτης δί
δει τά τραπεζικά γραμμάτια έν όνόματι τοϋ έπιβαρυνομένου 
λαοϋ, άρμονικώτερον είναι προς τούς κινδύνους τούτου όπως 
πάλιν ό νομοθέτης του επιστάτη εις τήν διά τοϋ πυρός απαλ
λαγήν του. —Ύπό τήν έ’ποψιν τής κυκλοφορίας τών τραπεζι
κών γραμματίων, άπό 43,663,815 δρ. κατά τό τέλος 1877, 
άνέβη αύτη είς 60,506,220 κατά τό τέλος 187 8.

Αί προεξοφλήσεις τοϋ έτους 1878 άνεβιβάσΟησανεΐςτό πο- 
σον ορσχ. 95,783,000 διανεμομένων κατά λόγον σημαντι- 
κότητος τών προεξοφληθέντων 65,835 γραμματίων ώς έξης: 
μέχρι δρ. 500 έκαστον, 24,712 γραμμάτια- μέχρι 1000 δρ. 
έκαστον, 18,493 γραμμάτια- άνω τών 1000 δρ. έκαστον, 
25,130 γραμμάτια. Τό παραχθέν έν γίνει έκ τής προεξο- 
^λήσεως κέρδος άναβιβάζεται 2,459,560 δρ. καί είναι τό 

σπουδαιότερον έξ όλων τών τραπεζικών έργασιών. Ακολού
θως έρχεται τό έκ τών απλών ένυποθήκων δανείων συμπο- 
σουμένων είς 9,247,696 δρ. καί χορηγησάντων τόκους 1, 
720, 801 δρ. Είναι άξιον παρατηρήσεως οτι έπί κεφαλαίου 
προεξοφλήσεων, ώς άνωτέρω έξετέθη, 95 έκατομ. δραχμών 
έκέρδ'.σεν ή Τράπεζα 2 */»  έκατομ. έπί κεφαλαίου δέ ένυποθή
κων δανείων 9 */<  έκατομ. έκέρδισε σχεδόν I *] 4* Ή ακίνη
τος λοιπόν κτήσις βάρύνεται ύπό τοϋ τραπεζικού τόκου πολύ 
πλειότερον, πέραν πάσης αρμονικής συγκρίσεως πρός τόν κυ
κλοφορούντο πιστωτικόν πλούτον, χωρίς νά λησμονήσωμεν 
έν τούτοις και τήν μεγάλην έπί τοϋ προκειμένου σημασίαν 
τής αλληλοδιαδόχου μείζονος κινήσεως τών αύτών ποσοτή
των έν τώ έκτεθέντι κεφαλαίφ τών προεξοφλήσεων.

Τά έπί άνοικτω λ/σμω δάνεια, τών όποιων ουσιώδες μέρος 
ελαφρύνει τήν προεκτεθεϊσαν άναλογίαν άνήκον εις τήν ένυ- 
πόθηκον πίστιν, συμποσοϋνται είς 27,501,406 δρ. έξ ών 
έκέρδ'.σεν ή Τράπεζα 1,015,701. Τά έπι ένεχύρω πολυτίμων 
μετάλλων καί μετοχών δάνεια άνέρχονται είς 198,608 8ρ. 
κέρδος 47,99!. Τό χρέος τής Κυβερνήσεως πρός τήν Τράπε
ζαν άνήρχετο κατά τήν λήξιν τοϋ 1878 είς δρ. 57,999,65 2, 
έκ τών οποίων κέρδος 1,362,402. Και έπί τών κυβερνητι
κών δανείων (μεθ’ δλην τήν σημασίαν τών κινητών χρονο
λογιών τής τραπεζικής χρήσεως αύτών) ποιοϋμεν τήν αύ
τήν παρατήρησιν ήν έποιήσαμεν μεταξύ τών δανείων τής ά- 
κινήτου πίστεως και τών δάνειων τών προεξοφλητικών Ο 
επόμενος πίναξ είναι ίκανώς ενδεικτικόν:

Ιίροεξοφλήσεις
Κυβερνητικά δάνεια 
’Ενυπόθηκα δάνεια 
(’Επ’ άνοικτφ λ]σμώ

Αί έντοκοι καταθέσεις άνεβιβάσθησαν τώ 1878 εις 29, 
084,000 δρ. διά τάς όποιας έπλήρωσεν ή Τράπεζα 1,479, 
000 δρ. Ή εύρωστία έν τούτοις τών ατόκων καταθέσεων ςϊ- 

12ΕΙΟΣ 7-ΦΓΔ. 76—ΙΟΓ^ΙΟΧ 1879.
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ναι χαρακτηριστικωτέρα, διότι άνεβιβάσθησαν αύται είς 22, 
955,249 δρ. Τό δια τούς μικρούς εργατικούς κεφαλαιούχους 
ταμιευτήριου τής Τραπέζης συνεχεντρωσε 551,126 δρ. Ή 
κίνησες τοΰ κεντρικού καταστήματος πρός τά έν τή ημεδαπή 
υποκαταστήματα και τάνάπαλιν αντιπροσωπεύεται ύπό 17, 
697 έπιταγών, αιτινες έπϊ κεφαλαίου 42,922,949 δρ. παρή- 
γαγον κέρδος 8ρ. 8.1,330. 'Όσον άφορα τούς έν. τή αλλοδαπή 
ώνταποκριτάς τής ’Εθνικής Τραπέζης, έξέδωκεν αύτη πρός 
αύτούς 2,749 συνα/.λαγματικάς τώ 1878, έκ τών οποίων 
έχέρδισε 220,100 δρ. Αί πρός είσπραξιν χαϊ μεταλλικόν άπο- 
σταλεΐσαι υπό τής Τραπέζης πρός τούς έν τή αλλοδαπή αν
ταποκριτές της συναλλαγματικαϊ αναβιβάζονται κατά τό 
αύτό έτος εις δρ. 11,743,595.

Αί δαπάναι τής τραπεζικής διαχειρίσεως άναβεβάζανται 
είς ήμισυ σχεδόν έκατομμύριον δρ. (486,617). Έπϊ μετοχι
κού κεφαλαίου δέκα καϊ οχτώ έκατομ. δρ. τό ήμισυ τοΰτο 
έκατομ.τής δαπάνης δέν είναι εύκαταφρόνητον. Άλλ’ έρχεται 
τό προνόμιον ϊνα άναβιβάση τήν κυκλοφορίαν καϊ επομένως 
τήν τραπεζικήν έργασίαν είς κεφάλαιον, απέναντι τοΰ οποίου 
τό ήμισυ έκατομμύριον τής τραπεζικής δαπάνης καθίσταται 
ούσιωδ&ς. εύπρόσωπος.Όσον άφορα τό μέρισμα τών μετόχων, 
άνέβη τοΰτο είς δρ. 235,08 καθ’ ολον τό έτος 1878. Περίερ
γος είναι ή διανομή τών μετοχικών τίτλων μεταξύ τών με
τόχων τής Τραπέζης· ούτω υ.ανθάνομεν έκ τοϋ άπολογισμοΰ 
αύτής, ότι αί 18 χιλ. μέτοχοί της έχουσιν 992 κυρίους, έξ 
ών 491 κέκτηνται άπό μιας μέχρι πέντε μετοχών, 193 άπό 
έξ μέχρι δέκα καϊ 308 άνω τών δέκα. Ή μεταξύ ονοματικών 
καϊ ανωνύμων μετοχών αναλογία τοϋ 1878 έχει ώς έξής : 
15,275 όνοματικαϊ καϊ 2,725 ανώνυμοι. Δέν είναι άπο σκο- 
ποΰ καϊ ή μεταξύ αυτών κίνησις, διότι 166 μετοχαϊ κατα 
τό έτος τούτο ήλλαξαν κυρίους διά μεταβιβάσεως, 630 άπό 
ονοματικών μετετράισησαν είς ανωνύμους καϊ 43 άπό ανω
νύμων εις ονοματικές.

ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΩΝ.

Ό κανονισμός τοΰ φόρου τούτου παρήμΐν ένεργεΐται, κατά 
τό άρθρον 2 τοϋ άπό 16 ’Απριλίου 1867 νόμου, έπϊ τών έξής 
βάσεων. Είναι τάξις φορολογουμένων κατά λόγον τοϋ πλη
θυσμού τών πόλεων ή χωρίων, ένθα άσκοϋσιν ούτοι £0 επι
τήδευμά των· είναι τάξις φορολογουμένων άπό συνδυασμού 
τοϋ άνωτέρω πληθυσμού πρός τό ένοίχιον τών οικοδομών έν 
αϊς ούτοι άσκοϋσι τό έπιτήδευμα ή έχουσι τήν εαυτών κατοι
κίαν· τέλος είναι τάξις φορολογουμένων ασχέτως πρός πά
σαν έννοιαν πληθυσμού καϊ ένοικίου.

Ή μέθοδος αύτη δύναται νά χαρακτηρισθή ώς κατ' έξσ- 
χήν αύθαίρετος. Τί σημαίνει μόνος ό πληθυσμός ; Μήπως οί 
πτωχοί βιομήχανοι είναι πτωχότεροι έν όλιγανθρωπίαις ή πο- 
λυανθρωπίαις; Καϊ τό ένοίχιον ή τοϋ καταστήματος ή τής 
κατοικίας ποιαν δύναται νά εχη βεβαιότητα ; Τέλος οί άνευ 
οΰδενός γνωρίσματος τής οικονομικής καταστάσεώς των φο
ρολογούμενοι δέν ειχον τό δικαίωμα κανονιστικής τίνος έγγυή- 
σεως ; Έάν έξαιρέσωμεν τήν έπϊ τώ γνωρίσματι τοϋ ένοικίου 
τάξιν τών φορολογουμένων, πρός τάς λοιπάς τό παν έξαρτά- 
ται έκ τών προσωπικών πληροφοριών έκείνου οστις επιβάλλει 
τόν φόρον. Έν Γαλλία τό πάγιον τέλος, οπερ και έκεϊ ό φορο- 
λόγος έπιβάλλει κατά τάς έαυτοϋ πληροφορίας έπϊ τών έπιτη- 
δευματιών, τροποποιείται άπό τής συνδρομής τών επομένων 
βάσεων: I) αναλογικόν τέλος έπϊ τοΰ αθροίσματος τοϋ δια το 
έπιτήδευμα ένοικίου, 2) αναλογικόν τέλος έπϊ τοΰ διά τήν 
κατοικίαν ένοικίου, 3) τέλος έπϊ τών βιομηχανικών εργαλείων 
καϊ μηχανών έν γένει καϊ 4) τέλος καθ’ έκαστον υπάλληλον 
ή έργάτην.

Τελευταϊον ή έν ΙΙαρισίοις Εταιρία τών Δημοσιονομικών 
Μεταρρυθμίσεων, άναλύβυσα σχέδιον τι μετάρρυθμιστικόν τοΰ 
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έπιτηδευματιχοΰ φόρου χατεδίχασε το στοιχεϊον τοϋ παγίου 
φορου ώς πάντη αύθαιρέτως εισερχόμενου είς τον κανονισμόν 
τής προχειμένης έπιτηδευματιχής φορολογίας. Όσον αφορά 
το στοιχεϊον τοϋ ένοιχίου τοΰ επιτηδεύματος κρίνει αυτό έπι- 
εικέστερον· κατά πολλάς περιστάσεις τό ένοίκιον τοϋ κατα
στήματος, συνδυαζόμενον πρός τάς λοιπάς τοϋ φόρου προϋ
ποθέσεις, είναι γνώρισμα τής όλης έπιτηδευματιχής εις φο
ρολογίαν δυνάμεως. Όσον άφορα τό στοιχεϊον τοΰ ένοιχίου 
τής κατοικίας, φορολογείται τοϋτο ιδιαιτέρως έν τώ φόρω τών 
οικοδομών καί πληρόνεται έμμέσως έν έτέρα τάξει φορολο
γίας ύπό τοΰ ένοικου. Τό στοιχεϊον τών βιομηχανικών έρ- 
γαλείων και μηχανών είναι ή ασφαλέστερα καί δικαιότερα 
έπί τής προχειμενης φορολογίας βάσις, διότι είναι πραγματι- 
κώς άνάλογον πρός τήν σημαντικότητα τής βιομηχανικής ή 
έμπορικής τοΰ φορολογουμένου παραγωγής. Όσον άφορα τό 
στοιχεϊον τοΰ προσωπικού, δύσκολου είναι νά άναλογισθή 
τοϋτο προς τήν παραγωγικήν σημασίαν τήν όποιαν ό ύπάλ- 
ληλος ή ό εργάτης αντιπροσωπεύει, επομένως έχει τι αύθαί- 
ρετον.

Απο τών άνωτέρω συνάγεται, οτι πρός χανονιχοτέραν τοϋ 
έπιτηοευματικοϋ φόρου επιβολήν ή άρχή τοϋ παγίου τέλους 
εκ πληροφοριών τής φορολογικής διοιχήσεως πρέπει νά τεθή 
έκ μέσου, καθώς και ή άρχή τοϋ προσωπικού καί τοΰ διά τήν 
κατοικίαν ενοικίου. Αυταπόδεικτος έν τούτοις ή χρησιμότης 
τών λοιπών στοιχείων, άφ' ένός μέν τοϋ ένοιχίου ήτοι τοϋ 
επαγγελματικού, άφέτερον οε τής άξίας τών εργαλείων, μη
χανών καί επίπλων, τα όποια έν γένει πρός άμφότερα τά 
στοιχεία ταϋτα χινοϋσι τήν φορολογητέαν βιομηχανίαν, εμ
πορίαν κλπ. Άρκεϊτά δυο ταϋτα στοιχεία νά άναχθώσι είς 
έν κεφάλαιον, καί τότε φορολογία τόσον έπί τοϊς °/0 θα άπο- 
λήςη εις τήν δικαιοτάτην τών βάσεων, δτι ό εχων πολλά θά 
φορολογήται πλείονα, καί ό εχων δλίγα θά' φορολογήται 
ελασσόνα. Και ή μέν άξια τοϋ ένοιχίου είναι σχετικώς εύ- 
Χ&λώτερα είς έξεύρεσιν, ή ο« άξια τών εργαλείων, μηχανών
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κλπ. δι’ δσας χώρας δέν διεδόθη έτι ή συνήθεια τής άσφα
λείας αυτών (τό περί τής οποίας ασφαλιστικόν ε'γγραφον ού- 
σιωδώς ευκολύνει τό τής 8εβαιώσεως τοΰ φορολογητέου στοι
χείου έργον), δύναται νά βεβαιωθή δια πραγματογνωμοσύ
νης, ήτις μεταξύ φορολογοϋντος καί φορολογούμενου ένεργου- 
μένη θέλει έπί τέλους φέρει τήν δυνατήν έπί τοΰ θέματος αρ
μονίαν.

Έν Γαλλία σκέπτονται νϋν περί νέας άποκαταστάσεως 
τοΰ έπιτηδευματικοϋ φόρου. Έχει δέ τό Κοινοβουλίου ορίσει 
έκεΐ έπιτροπήν εις ειδικήν έπί τοϋ θέματος μελέτην, τής 
όποιας τά πορίσματα πρόκειται νά συνδυάση ό νομοθέτης 
πρός τας νεωτέρας άνάγκας τής δημοσιονομικής τοϋ τόπου 
ζωής. Δέν πρόκειται περί φόρου απλώς βαρύνοντος δεδομέ
νου τής παραγωγής κλάόον. Ενώ κοινώς νομι,εται οτι τον 
έπιτηδευματικον φόρον πληρόνει ό έπιτηοευματίας, ό προσε
κτικός τών οικονομικών φαινομένων παρατηρητής δύναται νά 
βεβαιώση, οτι έν τή αξία έκαστου βιομηχανικού προϊόντος 
παρενθέτει ό φορολογούμενος έπιτηδευματίας μερίδα τοΰ φό
ρου, τόν όποιον' συλλήβδην έπλήρωσε διά τήν άσκησιν του 
'επιτηδεύματος του. Ώστε πρόκειται περί τοΰ μεγάλου τών 
καταναλωτών άριθμοϋ, τοΰ όποιου ή τοιαύτη η τοιαύτη έπι- 
βάρυνσις, καί άπό τοιούτων ή τοιούτων πηγών, ένδιαφέρει τα 
μέγιστα τήν ορθήν τής δημοσιονομικής έπιστήμης έννοιαν 
καί εφαρμογήν.

Η ΔΙΩΡΥΞ ΤΟΥ ΣΟΥΕΖ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ.

Έν τή τελευταίφ συνελεύσει τής έταιρίας τής Διώρυγας 
τοϋ Σουέζ δπεβλήθησ αν τα έν έτει 1878 πορίσματα τής 
έπιχειρήσεως ταύτης. Εις 32,496,335 νέων δραχμών ανα
βιβάζονται αί κατά τό έτος τοϋτο εισπράξεις τής Διώρυγος
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καϊ «ς 16,897,750 αί δαπάναι αύτής. Άφαιρουμένων δέ 
τών τόκων τών συνομολογηθέντων ύπό τής Διώρυγάς δα
νείων, καί τοϋ διά τό άποθεματικόν κεοάλαιον ώρισμένου ύπό 
τοϋ καταστατικού τής έταιρίας μέρους, απομένει καθαρόν 
κέρδος 3,027,109 ν. δρ. πρός διανομήν εις τούς μετόχους.

Τά έν έτει 187 8 πρός βελτίωσιν τής Διώρυγος ένεργη- 
θέντα έργα άπήτησαν τήν δαπάνην 973,007 ν. δρ., κατα
τάσσονται δέ ώς έξής· έπέκτασις τεσσάρων σταθμών, έκτέ- 
λεσις νέων λιθοστρώσεων, τροποποίησις τής ναυτικής όδοΰ 
πλησίον τοϋ μεσημβρινού φάρου τών λιμνών Άμέρ.

Είς 1,593 ύπολογίζονται τά έν έτει 1878 διοβάντα τήν 
Διώρυγα πλοία χωρητικότητος τό δλον 3,291,535 τόνων. Τό 
πλεϊστον τοϋ εισοδήματος τής έταιρίας φυσικώς έκ τής διαβά- 
σεως ταύτης προέρχεται.Έκ τοΰ έν άρχή σημειωθέντος γενικού 
τοιούτου 32,490,335 ν. δρ. είς αυτήν άνήκουσιν αί 31,098, 
229. Κατά μέσον όρον έκαστον τών διαβάντων πλοίων ήτο 
χωρητικότητος 2,066 τόνων· σημειοΰται δέ ιδιαιτέρως ή 
Αγγλική φρεγάτα Shannon, ήτις είναι τό πλατύτερου τών 

διαβάντων τήν Διώρυγα πλοίων, μεταξύ τών όποιων ύπολο
γίζονται 72 έχοντα βάθος 7 μέτρων ύπό τό ύδωρ, καϊ 4 μεϊ- 
ζον έτι βάθος 7 ’/» μέτρων ύπό τό ύδωρ.

Συγκρινόμενον τό έν έτει 1878 ναυτικόν τής Διώρυγος έμ
πόριον πρός το έν έτει 1877 παριστϊ έλάττωσιν κατά 3 ’/, 
τοϊς °/0. Άλλ" η έλάττωσις αύτη, ήτις πρέπει νά άποδοθή 
εις την γενικήν κατάστασιν τής Ανατολής κατόπιν τών κα
τά τήν τελευταίαν τριετίαν έπαναστατικών καί πολεμικών 
άνωμαλιών, είναι πολύ μικρότερα τής έλαττώσεως είς ήν πε- 
ριέστη τό μετά τής Ανατολής έμπόριον αύτής τής Αγγλίας, 
καταπεσόν είς 16 τοϊς */,  κατά τό περί ού πρόκειται 1878 
έτος.

Τα ακίνητα κτήματα τής έταιρίας τής Διώρυγος τοϋ Σουέζ 
διαιρούνται είς κτήματα κοινής χρήσεως κριί κτήματα ιδιαι
τέρας χρήσεως· δθεν άπό τών πρώτων είσεπραχθησαν 1 10, 
367 ν. δρ. καί άπό τών δευτέρων 277,322. Όσον άφορα τά
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πωληΟέντα παρ’ αύτής οικόπεδα, χαρακτηρισηκαί είναι α£ 
έξής τιμαι αύτών έν Ίσμαϊλία 7,67 ν. δρ. τό τετραγωνικόν 

μέτρον και έν Πορτ-Σάϊδ 60,75.
Έν γένει μεθ’ δλην τήν κινητήν φύσιν τών άμμωδών γα>- 

μάτων τής περί τό Σουέζ χώρας διετηρήθησαν απανταχού 
τής Διώρυγος τά κανονικά αύτής βάθη,χωοις νά μεσολάβηση 
άπρόοπτόν τι εις διατάραξιν τών προϋπολογισμών αύτής. Έν 
τούτοις είς βαθμιαίαν περαιτέρω έτι βελτίωσιν τής έν τή Διώ- 
ρυγι ναυτιλίας έψηφίσθη ύπό τής έταιρικής συνελεύσεως κατά 
Ίαννουάριον 1877 ή ένιαυσία έπϊ 30 έτη δαπάνη ένός εκα
τομμυρίου ν. δραχμών. Δύο ήδη έκατομμύρια έδαπανήύησαν 
καί τό τρίτον δαπαναται κατα τό ένεστως έτος· δσον άφορα 
τά λοιπά 27 έκατομμύρια έδόθη ύπό τής τελευταίας έταιρι- 
κής συνελεύσεως (28 Μαίου 1879)είς τό διοικητικόν συμβού
λιου ή έξουσία νά δανεισθη τό ποσόν τοϋτο, κατά τούς ορονς, 
τήν έποχήν καϊ τόν τρόπον, τούς όποιους ήθελε κρίνει συμφέ- 
ροντας τό συμβούλιου. ’Εμπιστοσύνη χαρακτηριστική, κατά 
τήν όποιαν μή λησμονήσωμεν ξτι πρόκειται περϊ τοϋ άνδρός 
εκείνου (Lesseps), βστις κατόπιν τών μεγάλων τής άρχαιό- 
τητος ήγεμόνων κατέστησε τήν Διώρυγα τοϋ Σουέζ καϊ διά 

τούς ήμετέρους χρόνους αλήθειαν.
Α.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΙΑΣ

ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ.

Έάν έπιθεωρήσωμεν τήν Αύστρο-ουγγρικήν αύτοκρατορίαν 
υπό τήν έποψιν τοϋ αριθμού τών άποτελουσών αύτήν ιδιαιτέ
ρων κατά τό μάλλον ή ήττον χωρών, παρατηροϋμεν οτι πρό
κειται περί δέκα καί όκτώ τοιούτων, έν αίς δσον άφορα τόν 
πληθυσμόν τά πρωτεία μέν έχει ή Ούγγαρία (1 1,117,623 
κάτοικοι), τά δευτερεϊα δέ ή Γαλικία (5,418,016 κάτοικοι).
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Περί τής τελευταίας σΰγχρισίς τις δημοτική προς τά έν Έλ
λάδι συμβαίνοντα δέν Οά ήτο έστερημένη έννοιας. Έπι τής 
πρός τήν ήμετέραν ’Ανατολήν άπό παλαιών ήμερων ζωηρό- 
τερον δέ νΰν έστραμένης Αυστριακής σημαίας είναι γεγραμ- 
μένη ή είκών τοΰ πολιτισμού εις τοιοΰτον τρόπον, ώστε έρχε
ται ήμϊν ή όρεξις να άνακινήσωμεν όλίγον τό δπωσοϋν παχύ 
χρώμα τοϋ έπιτηδείου ζωγράφου.

Από ποιας έποχής ή συμβιβαστική πολιτική τής 
Αύστρίας έχει ύπό τήν έξουσίαν της τήν Γαλικίαν; Πρέπει 
νατό γνωρίζωσι οί διανοίγοντες τήν πρός τήνΕλληνικήν χερ
σόνησον οδον τοϋ Νοβι-παζάρ. "Οθεν τόσος χρόνος δέν ήρ- 
κεσε να μεταβαλη τήν έπομένην κατάστασιν τών πραγμά
των σχετικώς πρός τούς προϊσταμένους τών κατα τόπους δή
μων τής Γαλικίας, ώς βεβαιοϋται έν περιεργοτάτη άπογρα 
φ·κή μελέτη, τήν οποίαν ό Κ. Zwilillg έδημοσίευσε τελευ
ταϊον έν τώ έν Βιέννη έκδιδομένω περιοδικά» Slaiistiche 
Monalschrift.

Επι 5,933 δημάρχων οί 4,743 ούτε τήν γραφήν γνωρί- 
ζουσι ούτε τήν άνάγνωσιν ! Έπί 11,717 παρέδρων, οί 10, 
403 είναι έπίσης άγράμματοι. Τα πλεϊστα τών δημοτικών 
συμβουλίων συνεδριάζουσ-.ν έν τοϊς ζυθοπωλείοις. Πολλοί χω
ρικοί δήμοι δέν έχουσι κανονικούς προϋπολογισμούς· ή δημο

τική διαχείρησις αύτών είναι απόκρυφος καί ή φορολογία των 
αύθαίρετος. Το πλεϊστον τών δήμων είναι ύπό ειδός τι έκμε- 
ταλλεύσεως,τό όποιον άσκοϋσιν έν πλήρει μεσημβρία οί γραμ
ματείς αύτών, άποτελοϋντες ιδιαιτέραν, τρόπον τινά, επιχειρη
ματικήν τάξιν.

Ας μεταφέρωμεν τούς άνωτέρω αριθμούς έπί τοϋ πίνακος· 
πρός πόσους Ελληνικούς δύνανται ουτοι νά συγκριθώσιν ; Οί 
άγράμματοι έν Έλλάδι δήμαρχοι είναι σπανιωτάτη έξαίρεσις 
καί οί παρεδροι αύτών άνήκουσιν είς άμέσως επόμενον τής 
δημοτικής φιλοΟοςίας κλάδον. Έν τή Οικονομική Επιθεω
ρήσει έδημοσιεύθη άλλοτε (φυλ. 57, Νοέμβρίος 1877) κατα- 
'ι?χ?ή -ών Δήμων τής Ελλάοος. Ούδέ είς ύπάρχει κινών
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τήν δημοτικήν μηχανήν του άνευ προϋπολογισμού καί άνευ 
κανονικού έλέγχου. Τα δημοτικά συμβούλια έν Έλλάδι δέν 
είναι οινοπωλείων συναθροίσεις· σπανιώτατον δέ είναι έν τώ 
μέσω αύτών νά μή λειτουργώσι οί τών κοινοβουλευτικών 
έθνών χαρακτηρ στικοί όροι τής συμπολιτευσεως καί τής άν- 
τιπολιτεύσεως.

Πολλά βεβαίως ύπολείπονται ήμϊν καί πρό πάντων έκεϊ 
όπου ή κεντρική τής έπικρατείας μίσγεται ψυχή. Εάν κα- 
θυστερή ή έΟνική δύναμις τής Ελλάδος, στρέψατε τήν προ
σοχήν εις τό κέντρον. Διά συμμαχιών, έπιγαμιών και διπλω
ματιών τό μικρόν τής Αύστρίας Δουκάτον συνεκίντρωσε παρ 
έαυτφ κατά δεκάδας έκατομμυρίων τούς περίοικους λαούς, 
έχει δέ καί νΰν έτι, μεθ’ όλας τας άτυχίας τής δρώσης ζωής, 
πλείονα τών 37 έκατομμυρίων ύπηκόων. Πολιτική είς ήν 
οί κυβερνώντες τήν Ελλάδα άπεδείχθησαν είς υπερβολήν νή
πιο·.. ’Αλλά νά ίσχυρισθή τις οτι ό Αύστριακος διχ'φαλ.ος αε
τός θά πολιτίση τούς Έλληνας τής Μακεδονίας, άς έπιτρέ- 
ψωσ.ν ήμϊν οί*πολιτικοί  τής Βιέννης να παραπέμψωμεν αύ
τούς είς τούς δημάρχους τής Γαλικίας.

ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΦΟΡΟΥ.

Ενώπιον τής μεγάλης πληθύος τών φόρων έρχεται φυσικώς 
είς τό πνεύμα ή άπλότης τοϋ ενιαίου φόρου. Ή ιδέα αύτη άνι- 
δρυθη είς σύστημα ύπό τής έν τώ 18“ αίώνι διαπρεψάσης 
Σχολής τών Φυσιοκρατών, ήτις παρέλαβεν αύτήν έκ τών γο
νίμων διανοιών τοϋ BoisguiHebert καί τοϋ Vauban. Ό 
τελευταίος εύρεν έν τή στραταρχεία του ικανόν χρόνον και 
ικανήν πρός τόν δυναστευόμενου λαόν συμπάθειαν, όπως έγ- 
κύψη είς τήν μελέτην τών φορολογικών τυχών του. Τό 
ενιαίου τοϋ φόρου έχίνησε εύθύς έξ άρχής τήν προσοχήν τοϋ 
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Saini-Pierre, τβϋ J. J. itoiisseau, «w law κατά τό 
1725 δέ έπί της ΰπουργείας τοΰ LoduC έγένετο καί άπό- 
W τις σχετικής εφαρμογής έν Γαλλίιφ.

Qi Φυσιοχράται έχ τής φιλτάτης αύτών αρχής δτι ci γ«ιο· 
κτήται πληρόνουσι έπί τέλους τάς δημοσίας εισφοράς, τάς 
όποιας άπλώς προκαταβαλλουσιν οί έργάται, έφρόνουν ότι τό 
ενιαίου τοΰ φόρου ήδύνατο νά συνδυασθή μετά τής μοναδικής 
(χατ αύτούς) πηγής τοϋ πλούτου, δηλαδή τής γής, έπομί- 
νως ύπεστήριζον τόν περιορισμόν τής φορολογίας έπι τοϋ κα- 
Οαρρϋ εισοδήματος τής γής, θεωροϋντες τοιουτοτρόπως τό 
Κράτος συνιδιοκτήτην τοΰ έδάφους μετά τών καλλιεργούν
ταν αύτό. Μετά τήν σημερινήν άνάπτυξιν τής οικονομικής 
έπιστήμης περιττόν νά άποδειχθή τό λανθασμένον τής φυσιο- 
κρατικής θεωρίας, οσον άφορα τήν μοναδικήν φορολογίαν μό
νης τής γής. Τόσα άλλα πλούτη είς κινητά κεφάλαια, εις 
προσωπικας έργασίας,Οά έμενον αφορολόγητα πρός μέγα σκάν- 
δαλον τής ισότητος καί τής δικαιοσύνης.

Η δυσχέρεια αυτή, καθ' δλην τήν πρακτικήν ακολουθίαν 
αύτής είς τάς λεπτομέρειας, δέν ϊ’σχυσε νά έλαττώση τήν 
άξίαν τοΰ ένιαίου φόρου ώς θεωρήματος τό όποιον κατά και
ρούς έλκύει τούς έγκύπτοντας είς τήν μελέτην τών κοινωνι
κών προβλημάτων. Τοιουτοτρόπως βλέπομεν τήν ιδέαν ταύ
την περιβαλλομένην σπουδαίου κΰρος έπί τής Γαλλικής έπα
ναστάσεως τοϋ 17 89. Έν τούτοις πάντοτε μένει πρός ευρε- 
σιν τό είδος έκεϊνο τοϋ φόρου,τό όποιον δύναται νά προσαρμο- 
σθή προς την ίνιαίαν ιδέαν. Ό έπί τοϋ εισοδήματος φόρος 
παρεχει πολλάς κατά τούτο τάς έλχυστικάς έπόψεις. Έάν ή 
δημοσιονομική πείρα άπέληγε είς τό ασφαλές πόρισμα τής 
έξακριβώσεως τών κατά μέρος εισοδημάτων καί τής ανάλο
γου φορολογίας, αύτών, ήδύνατο τις νά είπη, δτι τό προσε
χές μέλλον τής δημοσιονσμίας δέν απέχει πολύ τής λύσεως 
τοΰ άνά χεϊρας προβλήματος. Αύτάς ό Say, ό άντιταχθείς 
πρός τήν Φυσιοκρατικήν Σχολήν, δέν ήδυνήθη νά μή όμολυ- 
γήση δτι ή οικονομία έν ταΐς δαπάναις τής είσπράξεως, τήν 

οποίαν υπόσχεται ό ενιαίος φόρος, θά έπέφερε κρείτονβι διανο
μήν τών φορολογικών βαρών χάι δτι αί έργατικαί τάξεις θά 
ήσθάνοντο μεγάλην έκ τοΰ ένιαίου φόρου άνακουφισιν. Ο 
Thiers είναι συνεπέστερος, διότι καί ή έπισημότης τών υπε
ρασπιστών τοΰ ένιαίου φόρου καί ή έπιλάμπονσα ιδανικότης 
του δέν παρεκώλυσαν αύτον άπό τοΰ νά διακήρυξή οτι ό 
ένιαϊος φόρος είναι χίμαιρα. "Οπως χαί άν έχη, δέν είναι άπο 
σκοποΰ ειδ-.κωτέρα τις μελέτη τών ύπέρ καί κατά τοϋ ένιαίου 
φόρου άντιμετωπισθέντων έπιχειρημάτων, καθόσον ταϋτα άνε- 
πτύχθησαν άπό τής άρχικωτέρας τοϋ ζητήματος έννοιας.

Α'. — Κατά τόν Quesnay, φορολογία έπιβαλλομένη έξί- 
σου έπί τών γαιών, έπί τών προϊόντων, έπί τών άνθρώπων, 
έπί τής έργασίας των, έπί τών έμπορευμάτων καί έπί τών 
υπηρετικών ζώων, θά παρίστα διαβάθμισιν έξ ίσων φορολογη- 
σεων, έξ ών αί μέν είναι τεθειμέναι έπί τών δέ, δλαι προς 
μίαν καί τήν αύτήν βάσιν άφορώσαι χαί έν τούτοις πληρονό- 
μεναι έχάστη ιδιαιτέρως, άλλ’ αί όποϊαι δλαι όμοΰ θα παρεί
χαν όλιγώτερα εισοδήματα είς τήν πολιτείαν τών όσων Οά 
παρεϊχεν είς άπλοιες φόρος πραγματικός, επιβεβλημένος μονα- 
δικώς καί άδαπάνως έπί τοΰ καθαρού εισοδήματος, καί ίσος 
έν τή άναλογία του πρός τό πόρισμα τών εξ φορολογήσεων, 
θεωρούμενων ώς πραγματικών. Ό φόρος ούτος υποδεικνυό
μενος ύπό τής φυσικής τάξεως καί ό όποιος ήθελεν αυξήσει 
τά δημόσια εισοδήματα, Οά προεκάλει έν τούτοις πεντάκις 
όλιγωτέραν δαπάνην τοΰ έθνους και τής έπικρατείας τοϋ οσου 
θά άπήτουν αί εξ έπαναλαμβανόμεναι φορολογήσεις, αϊτινες 
Οά κατέστρεφον δλα τα εισοδήματα τής γής καί θά έφαί- 
νοντο άποκλείουσαι παν μέσον πρός είσοδον έν τή τάξει. 
Διότι αί ίδανιχαί διά τό δημόσιον φορολογήσεις καί αί κατα- 
στρεπτικαί δια το έθνος φαίνονται είς τά επιπόλαια πνεύμα
τα έπί τοσοΰτον αναπόφευκτοι, έφ’ οσον ή χειροτέρευσες τής 
γεωργίας αυξάνει.

Κατά τόν Mercier de la Riviere, έχ τοϋ λόγου ότι τό 
δημόσιον εισόδημα, προωρισμένον είς ένιαυσίαν χατανάλωσιν.
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δέν δύναται να συντηρηθή εΐμή δι’ ένιαυσίας παραγωγής αύ
τοϋ, καί έχ τοϋ λόγου δτι μόνη ή γή παρέχει το φαινόμενου 
τοϋτο τής ένιαυσίου αναπαραγωγής, είναι πρόδηλον οτι τό 
δημόσιον τοϋτο εισόδημα άναγκαίως είναι [Χερίς τών αξιών ή 
τών έσοδειών, τάς όποιας αί γαιαι ένιαυσίως παράγουσι. Τοι- 
τοτρόπως διαγράφομεν έκ τοϋ φορολογικού καταλόγου δλους 
έχείνους, οΐτινες μοιράζονται τάς εσοδείας ταύτας έπί παντΐ 
έτέρω τίτλω έκτός τοϋ τής έγγειου ιδιοκτησίας· καί τοϋτο 
διότι τό πλεϊστον τών ανθρώπων, ακριβώς είπεϊν, μισθοΰνται 
διά τοϋ εισοδήματος τής γής καί λαμβάνουσιν έξ αύτοϋ με
ρίδα, τήν οποίαν ό συναγωνισμός καταβιβάζει οσον έ'νεστι 
πλειότερον. Ή προσωπική λοιπόν καί κινητή ιδιοκτησία τών 
αυτών τούτων ανθρώπων συντηρείται καθ’ δλην τήν φυσικήν 
καί αρχικήν έ’κτασιν αυτής, οδτω δέ καταπαύουσιν αί διπλαΐ 
χρήσεις εις τήν διά τό δημόσιον εισόδημα εισφοράν, οί αυθαί
ρετοι φόροι είτε έπί τών γεωργικών έπιχειρηματιών, είτε έπί 
τών ανθρώπων τούς όποίονς ούτοι διατηροϋσι, οί φόροι οΐτινες 
έπιβαλλόμενοι έπι τών προκαταβολών καί έλαττοΰντες ούτω 
τό άθροισμα τοΰ παραγωγικού πλούτου, δημιουργοΰσι δυσυ- 
πολόγιστον ζημίαν είς τήν παραγωγήν, καταστρέφουσι συ
νήθως τούς καλλιεργητας καί καθίστανται προοδευτιζώς κα
ταστρεπτικοί τοϋ έθνικοϋ, τοϋ δημοσίου καί τοΰ ιδιωτικού 
πλούτου.

Απο τοΰ αύτοϋ λόγου έκλείπουσι οί αυθαίρετοι φόροι είτε 
έπί τών μισθών καί τών προσώπων τών έργατών τής Βιομη
χανικής τάξεως, είτε έπι τών έμπορικών αντικειμένων, φόροι 
παρεμποδίζοντες τα έργα καί τάς προόδους τής βιομηχανίας, 
φοροι έλαττοΰντες τάς καταναλώσεις, τήν πώλησιν καί τήν 
άγοραιαν άξίαν τών παραγομένων έφοδίων, φόροι καταπιε- 
ςοντες ές άντιδράσεως τούς γεωργικούς επιχειρηματίας καί 
έξασθενοΰντες τήν παραγωγήν, φόροι έπαναπίπτοντες έπί βα- 
ρειαις οαπάναις έπί τών γαιοκτητών καί τής πολιτείας αύ
τής, φόροι τών όποιων ή τελική άξια είναι δια τούς ίδιοκτή
τας τετραπλάσια καί πενταπλασία τής είς τόν δημόσιον Οη- 

σαυρόν δι’ αύτών είσκομιζομένης, φόροι έξαπατώντες δλους 
τούς έπιχειρηματικούς υπολογισμούς, οΐτινες φέρουσιν είς πτω
χείαν τό δημόσιον καί διά ταχείας προόδου όδηγοΰσι είς την 
ολικήν καταστροφήν τοϋ πλούτου, τών άνθρώπων και έν γενει 
παντός δ,τι συντελεί είς μόρφωσιν τής πολιτικής τοϋ Κρά
τους δυνάμεως.

ΙΙαραλείπομεν τήν λοιπήν ακολουθίαν τών υπερασπιστών 
τοϋ ενιαίου φόρου, μεταξύ τών όποιων ό Dail'C υποστηρίζει 
δτι ή εισαγωγή τοϋ ενιαίου φόρου ήθελε δημιουργήσει έναν- 
τίον τής άσωτίας τών κυβερνήσεων τόν μόνον φραγμόν, οστις 
ήδύνατο νά φέρη αποτελεσματικήν άντίστασιν, ήτοι το προ
σωπικόν συμφέρον τών άνωτέρων τάξεων τής κοινωνίας, αϊ
τινες έάν σπουδαίως έθίγοντο ύπό τοΰ φόρου ήθελον πάντοτε 
έπιβλέπει μετά μεγάλης προσοχής είς τήν χρήσιν αύτοϋ και 
δέν θά τόν άφινον ποτέ νά λάβη άλλας διευθύνσεις,έκτος έκει- 
νων τάς οποίας έπιζητεϊ ή πραγματική τοΰ Κράτους ανάγκη.

Τό άκριβές είναι δτι τό ένιαΐον τοΰ φόρου συνδέεται πρός 
τήν απλότητα αύτοϋ καί πρός τόν έπί μάλλον καί μάλλον 
περιορισμόν τών δημοσίων δαπανημάτων. Εκείνη ή κατατ- 
μησις καί ή ποικιλία, ήτις αποκρύπτει τά βάρη άπό τήν 
διάνοιαν τών βαρυνομένων, μετέχουσι χαρακτήρος ήκιστα αρ
μονικού πρός τήν έλευθέραν άνάπτυξίν τών κοινωνιών. Ύπο 
τήν έ’ποψιν ταύτην ό ένιαϊος φόρος έσεται πάντοτε προσφιλές 
ιδανικόν, τό όποιον, ώς λέγει ό Η. Passy, προσπαθεί νά 
προσέγγιση ή άνθρωπότης, χωρίς νά άπογοητεύηται, διότι 
οέν είναι δεδομένον αύτή νά τό πραγματοποιήση έντελώς. 
Τοιαύτη τούλάχιστον είναι ή έννοια τής φορολογικής άπλο- 
ποιήσεως, τήν οποίαν άπανταχοΰ παρατηροϋμεν έν τώ νεω- 
τέρφ οίκονομικώ τών έθνών πολιτισμφ.

Β’.— Κατά μέρος τιθέμενων τών γενικών τούτων σκέψεων, 
οί υπερασπισταί τοΰ πολλαπλού φόρου στηρίζονται είς τήν 
άναγκαιότητα τής έκ πολλών πηγών άντλήσεως τοϋ δημο
σίου εισοδήματος. Μία πηγή δέν δύναται τόν μέγαν ποταμόν 
νά βυντελέση. Καί είναι τόσα·, αί δημόσιαι χνάγκαι τήςνιω- 
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τέρας κοινωνίας, ώστε δεν δύναται ή φορολογική αύτής μη
χανή νά άπομακρυνθή ύπέρ πολύ τοΰ τοιούτου νόμου τής φύ
σεως.

Κατά τον Necker, έν τελευταία αναλύσει, όλοι οί φόροι, 
οπωςοήποτε καί άν τροποποιώντας έπιβαρύνουβι τήν παρα
γωγήν τής γής, τήν πρώτην ταύτην όλων τών αγαθών αρ
χήν τοιουτοτρόπως ούδέν πρέπει νά έμποδίση τήν προτίμη- 
σΐν τής· ευθηνοτέρας μεθόδου καί τήν κατάργησιν τών έπί τής 
καταναλώσεως φόρων, μεταβιβαζομένης όλης τής φορολογίας 
έπι τών γαιοκτητών, οΐτινες ούδέν Οά έζημιοϋντο έντεΰθεν, 
Οιότι ή Οά ύψοϋτο άναλόγως ή τιμή τών προϊόντων τής γής 
αυτών ή θά περιωρίζετο τό ημερομίσθιον τών έργαζομένων 
αυτήν καθόσον θά άπηλλάσσοντο ούτοι τών έπί τής κατανα
λώσεως φόρων. Ό συλλογισμός ούτος ύπό άφηρημένην έπο
ψήν παριστίί λίαν απλήν άλήθειαν ή τιμή τής έργασίας καί 
ή τιμή τών προϊόντων τής γής έχουσι άναγκαίαν πρός άλ- 
λήλας σχέσιν-, εις τρόπον ώστε δέν δύναται τις νά αύξηση 
τήν μίαν χωρίς νά τό αίσθανθή ή έτέρα. Άπό τής αλήθειας 
όμως ταύτης μέχρι τών συνεπειών, τάς οποίας θέλουσι τινες 
νά έλκύσωσι, υπάρχει μεγάλη άπόστασις.

Έν τή μεγάλη ποικιλία τών άποτελούντων τήν κοινω
νίαν στοιχείων είναι πλάνη νά νομίση τις ότι πρόκειται μό
νον περϊ γαιοκτητών καί βίομηχάνων· ύπάρχουσι κεφα
λαιούχοι, έμποροι καί δανεισταϊ τής έπικρατείας, τους οποίους 
θά ήτο έλλειψις πολιτική νά άπαλλάξη τις τής φορολογίας, 
τέλος ύπάρχουσι τόσοι όροι τής διεθνούς ανταλλαγής, τους 
όποιους ή ιδέα τής φορολογίας δέν δύναται νά όλιγωρήση. Λε- 
γουσιν ότι ό χρόνος, ή κυκλοφορία, οί νόμοι τής ισορροπίας 
θά θεραπεύσωσι τό ολον. 'Αλλά δύναται νά φαντασθή τις 
τοιαύτην παρακεκινδυνευμένην έν τή πολιτεία δοκιμασίαν ;

Σύστημα άντί συστήματος, χίμαιρα άντί χίμαιρας· έάν οί 
ΰπολογισταϊ έπεδίωκον απλώς αύθαίρετον σχέδιον τής όλιγο- 
δαπανωτέρας είσπράξεως, μοναδικός τις φό^ος έπί αντικειμέ
νου καταναλώσεως θά ήρκει αύτοϊς ώς καί πας άλλος. Αλλά 

ΠΕΡΙ Κ«Μϊβ¥ ΚΑΪ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΦΟΡΟΥ. ♦·♦

θά ήτο άνόητον νά ύποθέση τις, οτι αναβιβαζόμενου ενός φό
ρου είς υπερβολήν, είναι δυνατόν έξ ένος είδους οίουδήποτε νά 
είσπραξη τις το άναγκαϊον εις τήν πολιτείαν ποσόν, τριακό
σια π. χ. έκατομμύρια άντί τών προτέρων είκοσι έξ όλων 
τών τής καταναλώσεως φόρων. Ύπάρχουσιν όριά τινα, τά 
όποια δέν δύναται νά ύπερβή ή πολιτεία καί ή ΰπερτίμησις 
τής φορολογηθησομένης βαρέως πραγματείας δύναται νά 
φθάση εις άζητησίαν και λαθρεμπορίαν τοταύτην, ώστε νά 
έπέλθη ή πλήρης καταστρατήγησις τών προσδοκιών του δη
μοσίου θησαυροΰ.

Κατά τόν Montyon βεβαίως είναι δυστύχημα καϊ πολ- 
λάκις κυβερνητικόν αμάρτημα ό προβιβασμός τών δημοσίων 
άναγκών· άλλ’ έν τοιαύτη τής δημοσιονομίας καταστάσει ή 
ποικιλία τών φόρων άποτελει μέτρον συνετόν, τό όποιον οδη
γεί τήν φορολογικήν μηχανήν όπου ή δικαιοσύνη αποκαλύ
πτει πλούτον, δυνάμενον νά φέρη τά δημόσια βάρη.

Κατά τόν ΕθΟϊΙ Faucher παρά νεαρώ λαφ, προμηθευο- 
μένφ ολον τό εισόδημά του έκ τής γής καί κυβερνωμένφ άπλοϊ- 
κώς, εύνόητον είναι νά άναπτυχθή ό φόρος υπό ένιαίαν τρό
πον τινά μορφήν· όταν ολίγα ζητώνται άπό τόν φορολογού
μενου, έν είδος άρκεϊ. Διαφέρουσιν όμως οί χρόνοι τοϋ πολι
τισμού μετά τής πολυμήχανου διοικήσεώς των. Οί Φυσιο- 
κράται ένόμισαν, ότι δύνανται νά περιορισθώσιν οί φόροι είς 
μόνα τά εισοδήματα τής γής. Έν τούτοις ή έπιστήμη έποιή- 
σατο έκτοτε βήματα γίγαντος. Έγεννήθη έν τώ μεταξύ ή 
χρηματική πίστις, ήτις μετέβαλε τήν όψιν τών κοινωνιών. 
Κατόπιν αύτής προέκυψαν τά δάνεια μεθ’ όλου τοϋ βάρους 
αύτών έπϊ τών μεταγενεστέρων γενεών· έδέησε νά πληρω- 
Οώσιν οί τόκοι των καί '/ά έξογκωθώσιν οί προϋπολογισμοί, οί- 
τινες ανέπτυξαν ούτω τήν άνάγκην τοϋ πολλαπλασιασμού 
τών φόρων.

Κατά· τόν Thiers ό φόρος πρέπει νά είναι άνάλογος προς 
ό,τι κερδαίνει ή ο,τι κατέχει τις. Έάν π> χ. κατωρθόνετο ή 
έξακρίβωσις τοϋ εισοδήματος, οπερ απολαμβάνει τις έκ τής
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εργασίας του ή έχ τών κεφαλαίων του, τόσον τών κινητών 
όσον καί τών ακινήτων, ήδύνατο νά φθάση τις εις τόν έπιει- 
κέστερον τών φόρων, ζητών τό πέμπτον ή τό οέκατον ή τό 
εικοστόν τοΰ εισοδήματος. Είναι ύπό τινας επόψεις ό ενιαίος 
φόρος τόν όποιον ό Vatlbaii, ό 'Αριστείδης ούτος τής μοναρ
χίας, ήθελε νά εΐσαγάγη έν Γαλλίιχ ύπό τό όνομα «βασιλικόν 
δέκατον.» Έν τούτοις ό φόρος ούτος είναι καθαρά χίμαιρα, 
διότι δέν είναι δυνατόν νά γνωρίση τις επακριβώς τό εισόδημα, 
όπερ έκαστος άπολαμβάνει έκ τής περιουσίας του ή εκ τής 
έργασίας του. Ύποθέσωμεν όμως οτι ό χιμαιρικός ούτος φό
ρος, τεθεμελιωμένος έπι τοϋ αληθούς εισοδήματος έκάστου, 
είναι εφικτός· Οά έχη ακόμη τό σημαντικόν άτοπον, ότι θα 
αποτείνεται αμέσως πρός τά πρόσωπα, οτι θά άπαιτή παρ’αϋ- 
τών κατά τινας ήμέρας τοϋ έτους, κατά μήνα, κατά τριμη
νίαν ή έξαμηνίαν, τό άθροισμα τών εισφορών αυτών, άδια- 
φορως πρός τάς συγχρόνους ευκολίας των, προκειμένου μάλι
στα περί διατελούντων έν οικονομική καχεξία καί συνήθως 
έν άπρονοησιήι. Τοιουτοτρόπως είς τήν φυσικήν τοΰ φόρου 
δυσχέρειαν προτίθεται καί ή περί τήν είσπραξιν στενοχώρια.

Κατά τόν DrOZ ή ζήτησις ενιαίου φόρου είναι φαντασιώ
δης· ή ποικιλία είναι αναπόφευκτος είς τήν διανομήν τών δη
μοσίων βαρών μεθ' όσον ένεστι έλάσσονος άνισότητος. ’Αλλη 
δυσκολία τοΰ γνωρίζειν τας βάσεις, έπι τών όποιων πρέπει νά 
όρίζηται έκαστος φόρος, είναι πολλωμειζων. Τό εισόδημα οπερ 
συνίσταται έν τή προσόδω τής γής είναι καταφανέστερον, τα 
δέ άλλα είναι μάλλον δυσεκτίμητα. Ή έκ τών δανειζόμενων 
κεοαλαίων πρόσοδος είναι τόσον εύκολος να άποκρυβή, ώστε 
σχεδόν πάντοτε φοβούνται νά άνησυχήσωσι τούς κεφαλαιού
χους διά ζητήσεων ήκιστα ωφελίμων καί δυναμένων να άπο- 
οιώξωσίν έκ τής χώρας τα κεφάλαια. Τά κέρδη τών βιομη
χανικών έπιχειρήσεων είναι αδύνατον να προσδιορισθώσι. Ή 
αύτή άδυναμία παρίσταται καί έπί τών μισθών θά ήτο δέ ά- 
παίσιον νά λαμβάνη τις μέρος τών κερδών,τοΰ μόλις έξ αυτών 
βποζώντος πένητος. Μ.


