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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ! ΔΟΚΙΜΑ!.

'Ο έπιστημονικός προβιβασμός τών νεωτερων χρό
νων συνδέεται στενώς πρός τάς βιομηχανικός προόδους, 
τάς οποίας ή άνθρωπότης συνετέλεσεν. Ή μεγάλη έπανά- 
στασις, λέγει ό Say, τήν οποίαν ένήργησαν έν ταΐς έπι- 
στήμαις ό Βάζων καί ό Γαλιλαίος, καταστήσασα τάς 
ήμετέρας γνώσεις άσφαλεστέρας οιά τής θεμελιώσεώς των 
έπι πείρας ορθής καί συνεπούς, έγένετο αφετηρία μεγά
λων προόδων έν ταΐς τέχναις. Αί εφευρέσεις καί αι 
τελειοποιήσεις, αϊτινες άπό δύο αιώνων χρονολογούνται 
έν τή βιομηχανία, είναι άπειροι καί έκπλήττουσι σταθε- 
ρώς τούς έχοντας ευκαιρίαν τινά νά τάς παρατηρήσωσι 
ζαί νά αίσθανΟώσι τάς συνέπειας αύτών. Έζ τών τελειο
ποιήσεων τούτων, αί μέν οφείλονται είς τήν τύχην ώς καί 
άλλαι αρχαιότερα'., ούσαι μάλιστα πολυαριΟμότεραι νϋν 
ή άλλοτε, διότι καλλιεργουμένων ήδη πλειότερον τών 
τεχνών ζαί αί περιστάσεις τής τύχης έγένοντο πλειότεραι· 
αί δέ οφείλονται είς τάς έρεύνας, είς τήν πείραν, είς τάς 
δοζιμάς τών αριστοτεχνών.

Μεταξύ τών δοκιμών τών ένεργουμένων έν ταΐς τέχναις 
τινές είναι ολιγάριθμοι, έπαναλαμβανόμεναι έν τοϊς έργο
στασίοις καί βαθμιαίως αύςάνουσαι τόν κύκλον τών τε
χνικών εφοδίων. Ό δείνα π. χ. εργάτης προσπαθεί νά 
προφυλαχθή ές άτοπου, τό όποιον έν τή διάρκεια τής έρ
γασίας του εμφανίζεται άχαταπαύστως, τό ζατορθόνει δέ 
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ένίοτε διά τρόπου λίαν εύτυχοΰς· έτερος έργάτης έπινοεΐ 
νέαν μέθοδον ήτις εύδοζιμεΐ- οΰτω δέ ή γνώσις διαδίδεται 
άπό εργοστασίου εις έργοστάσιον καί ή τέχνη βελτιουται.

*Αλλαι δοζιμαί είναι σημαντιζώταται, οσον άφορα τά 
έ/.πιζόμενα ές αύτών αποτελέσματα· άλλά άπήτησαν μα- 
κράς καί δυσζόλους έρευνας, άπώλειαν χρόνου καί ύλιχά 
πολύτιμα. 'Ο διά τήν έκτύπωσιν π. χ. τών ζωγραφικών 
όθωνών κύλινδρος είναι μία τών ώφελιμωτέρων έφευρέ- 
σεων τής ήμετέρας έποχής· έδέησεν όμως νά δαπανηθώσι 
δι’αύτόν ζολοσσαΐα ποσά, καί πριν μεταβή εις τήν πρα
κτικήν κατέστρεψε πολλούς επιχειρηματίας.

’Ολίγον όμιλοΰσι περί τών άποτυγχανουσών αποπειρών 
έν τούτοις είναι πλειότεραι εκείνων αί όποΐαι έπιτυγχά- 
νουσιν· δταν δέ τάς στεφανόνη ή επιτυχία, ταχέως γίνονται 
λεία έπιδεξίων συναγωνιστών καί έπί τέλους αντικείμενα 
ώφελείας μόνου τοΰ κοινού τών καταναλωτών. Έκαστος 
π.χ. τών έργοστασιαρχών, οΐτινες εργάζονται σήμερον τον 
βάμβακα, άφ’ής έποχής αί τελειοποιημένα». μέθοδοι έγέ
νοντο γνωσταί είς δλον τον κόσμον, οέν ωφελείται περισ
σότερον τών λοιπών έργοστασιαρχών άλλά τό κοινόν 
τών καταναλωτών έκέρδισεν έν τή εύώνω απολαύσει πλή
θους βαμβακηρών ύφασμάτων τό πρότερον άγνώστων.

Έάν οέ τό κοινόν τών καταναλωτών άπολαμβάνη τήν 
τελικήν ώφέλειαν έκ τών εύτυχών έφευρέσεων, είναι συγκε- 
χωρημένον νά πιστεύωμεν ότι δέν είναι άδιχία νά έπιβάλή 
τις είς αύτό τάς δαπάνας τών έπικινδύνων αποπειρών διά 
τών οποίων έξαγοράζονται αί εύτυχεϊς εφευρέσεις- έν άλ- 
λαις λέξεσι σύμφωνον είναι πρός τήν φυσικήν δικαιοσύ
νην, ότι τάς δαπάνας ταύτας πρέπει νά π).ηρώνη ή 
κυβέρνησις καθό διοικητής τών κοινών συμφερόντων. Τό 
ούσιώδες έπί τοϋ προκειμένου ήθελεν είσθαι, δπως ό κλά
δος ούτος τής διοικήσεως ανατίθεται είς ανθρώπους ίκανώς 
πεφωτισμένους, ώστε νά έκτιμώσι τήν σπουοαιότητα έφευ- 
ρέσεώς τίνος ή τήν αστοχίαν προτεινομένης μεδόθου, ϊνα
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μή παραδίδηται τό δημόσιον είς άκάρπους δαπάνας καί 
είς ζημίας προφανείς.

Δέν πρόκειται δ’ένταϋθα περί τοΰ αξιώματος, καθ’δ ή 
κυβέρνησις δέν δύναται έπικερδώς νά άναμιγνύηται είς τήν 
βιομηχανικήν παραγωγήν έν τώ σταδίω τών δοκιμών δέν 
πρόκειται περί ακριβώς είπεΐν προϊόντων, άλλά περί πολ- 
λαπλασιάσεως μόνον τών μέσων τής παραγωγής, περί δια- 
δόσεως τής έκπαιδεύσεως, ήτις είναι τό ΐσχυρότερον ίσως 
τών μέσων. «"Οταν ύπάρχει τό ενδιαφέρον, λέγει ό Βάζων, 
είς άνακάλυψιν μυστιζοϋ τίνος ξένης αύλής, έλλείπουσιν 
άρά γε τά χρήματα όπως τεθώσιν είς κίνησιν οί κατά
σκοποι ·, Διατί λοιπόν νά λυπήταί τις τάς δαπάνας τής 
παρατηρήσεως, δταν πρόκειται νά άποζαλυφθώσι τά μυ
στήρια τής φύσεως, τά όποια συνήθως είναι σημαντιχώ- 
τερα πρός τό αγαθόν τοΰ έμπορίου ζαί τής έπικρατείας ·,»

Έν τή γεωργία, αί δοζιμαί συνίστανται είς άποπείρας 
πρός εισαγωγήν είτε νέων μεθόδων κα/λιεργείας είτε νέων 
φυτών. Είς τάς δοζιμάς όφείλομεν τήν πεποίθησιν, ότι 
δέν είναι ώς έπίστευον άλλοτε άναγκαϊον νά άφίεται άργή 
ή δημητριαζούς καρπούς ζαλλιεργουμένη γή, άλλ’ότι 
δύνανται έπ’αύτής νά καλλιεργούνται προϊόντα άλλου 
είδους, άτινα άντί νά έςαντλώσι τό έδαφος, άπ’έναντίας 
πλουτοΰσιν αύτό καί τρέφουσι τά κτήνη τά όποια πα- 
χύνουσιν. Είς τάς δοκιμάς όφείλομεν τό πλεϊστον τών 
καρπών καί τών οσπρίων, τά όποϊα ποικίλουσι τάς τροφάς 
ήμών καί πρό πάντων τό γεώμηλον, είς τό όποιον οφεί
λεται αϋξησις πολλών εκατομμυρίων κατοίκων έν όλαις 
ταις χώραις, αί όποΐαι τό καλλιεργούν. Ό αριθμός τών 
ήμετέρων δένδρων έδιπλασιάσθη άπό ήμίσεως αΐώνος, ζατά 
συνέπειαν αλλεπαλλήλων έγκλιματισμοϋ δοζιμών. Παρα- 
λείπομεν τήν άπαρίθμησιν όλου τοΰ κύκλου τών γεωργι
κών δοζιμών.

Έν τή χειροτεχνική βιομηχανία έν γένει αί δοζιμαί 
δέν είναι τόσον μαζραί όσον έν τή γεωργία. Τινές είναι
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δεχτικαί μικράς παρασκευής και όλιγοδαπάνου άνανεώ- 
σεως, έζ τοϋ οποίου έξηγεΐται καί ή σχετικώς προς τήν 
γεωργίαν ταχυτέρα ζαί ποιζιλωτέρα πρόοδος τής χειρο
τεχνικής βιομηχανίας. Έν τούτοις πόσα μεγάλα εργο
στάσια, πόσα μεγάλα κτίρια, πόσαι πολυσύνθετοι μηχαναί, 
πόσα δαπανηρά βιομηχανουργεϊα, έπιχειρηΟέντα ύπό εμ
πνεύσεις ύποτιθεμένας ασφαλείς, έγκατελείφΟησαν μετά 
Θυσίαν μεγίστων κεφαλαίων ! Ή έν μεγάλω έζτέλεσις με
θόδου δοζιμασθεισης έν μικρώ είναι πάντοτε απόπειρα 
ζατά τό μάλλον ή ήττον έπιζίνδυνος. Μικρά μηχανή δεν 
εκφράζει ποσώς τί Οά προ.ζύψη έζ μεγάλης μηχανής 
κατεσζευασμένης ακριβώς έπί τοϋ αύτοϋ σχεδίου, καί δεν 
γνωρίζομεν ακριβώς τό άποβησόμενον είμή μετά ίκανώς 
μακροχρονίους δοκιμασίας. Δέν ύπάρχει αμφιβολία οτι αί 
διά δαπάνης δημοσίας ένεργούμεναι παρατηρήσεις χορη- 
γοϋσιν έν ταΐς πλείσταις τών περιστάσεων μεγάλας ύπη
ρεσίας είς τήν χειροτεχνικήν ύπηρεσίαν.

Έν δέ τή εμπορική βιομηχανία έπίσης καταστρεπτικά! 
είναι αί οοκιμαί διά τούς ίδιώτας. Έμπορος μεταβαίνει 
είς ‘Αμερικήν φέρων μεθ’εαυτού προμήθειαν έμπορευ- 
μάτων, τών οποίων ύποΟέτει εύκολον τήν πώλησιν έκεΐ· 
άλλ’έάν μεταφέρη ζαί πραγματείας τών όποιων δεν έχει 
πείραν, ή άπόπειρά του στηρίζεται έπί απλής προλήψεως 
κέρδους έν ταΐς μεμαζρυσμέναις χώραις, καί ή πρόληψις 
αυτή δύναται νά ματαιωΟή. Αί άπόπειραι τοΰ είδους τού
του Οά ήσαν είς ύπερβολήν πολυδάπανοι καί αβέβαιοι, έάν 
έπρεπε νά ναυλώνη τις πλοΐα ζαί νά έπιχειρή μεγάλας 
περιηγήσεις πρός μόνον τόν σκοπόν τής εύρέσεως νέων 
έμπορείων,προ * -μποριζον σύνδεσμον μετά μεμακρυσμένων 
μερών πρός γνώσιν τών αναγκών ζαί τών προϊόντων αύτών 
καί πρός σύναψιν συναλλαγών. ΕύΟύς ώς έμπορικαί σχέ
σεις συναφΟώσιν, όλος ό κόσμος Οά σπεύση νά ώφεληΟή 
έξ αύτών οί πρώτοι έν τούτοις τής τύχης ζητηταί Οά ζα- 
ταβάλωσιν όλα τά έξοδα, Οά ύποστώσιν όλους τούς ζιν-
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δύνους ζαί δέν Οά πορισθώσιν είμή τά μικρότερα τών 
ζερδών. Δέν πρέπει λοιπόν νά έζπλαγή τις ότι όλοι σχε
δόν οί πρός ανακαλύψεις πλόες ένεργοϋνται δαπάναις τών 
κυβερνήσεων. Έξ όλων τών κυβερνήσεων έχείνη, ήτις χο
ρηγεί τάς μιζροτέρας ύπέρ τής βιομηχανίας προκαταβολές 
είναι ή ’Αγγλική, καί όμως αύτή είναι ή πλειότερον δα
πανώσα είς άναζα'λυψεις,

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΔΟΛΩΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ.

«Δήλον γάρ ότι έσζεψαι, εί μέν τινες τών προσόδων 
ένδεώς έχουσιν, εκπλήρωσής· εί δέ παοαλείπονται προς- 
πορίσης.» (Ξενοφ. ’Απομνημονεύματα). Τοιούτου όντος 
τοΰ θέματος τής παρούσης μελέτης, θέλω άλληλοδιαδό- 
χως διεξέλΟει τούς τε αμέσους καί έμμέσους φόρους, όπως 
άκριβολογήσω τά ζατά τήν έμήν πεποίΟησιν, άνεπαρζώς 
μέχρι τοΰδε φορολογηθέντα ζαί τά μηδόλως φολογού- 
μενα.

Λ.'.—'Έγγειος φόρος.

Ή ακίνητος ιδιοκτησία θεωρείται εύλόγως ώς πηγή 
πολυχεύμων πόρων ένιαυσίως άνανεουμένων, και ώς εξαί
ρετος φορολογήσιμος ουσία, ιδίως έν χώρα, εν ή αι ζι- 
νηταί περιουσία*,  οέν έπολλαπλασιάσΟησαν, ή βραδέως 
πολλαπλασιάζονται. ’Άλλως δέ, ή πολιτεία δαπανώσα 
πρός έζπλήρωτιν τής ύψίστης εντολής αύτής, ήτοι πρός 
παγίωσιν τής έννόμου τάξεως καί τής κοινής ασφαλείας, 
ών άνευ, αί άτομιζαί ένέογειαι φΟίνουσι, δαπανώσα πρός 
βελτίωσιν τών μέσων τής συγκοινωνίας, έλλείψει τών 
οποίων ή γεωργία μαραίνεται, είσάγουσα θεσμούς, δι ων 
έμπεδοΰται ή κτηματική πίστις, ήτοι νόμους περί ύπο-
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Θηχών χαι μεταγραφής πράξεων μεταβιβαστικών κύριό— 
τητος χαι απολύτων δικαιωμάτων, καταρτίζουσα δασονο- 
μιχην ύπηρεσίαν χαι αγροτικήν αστυνομίαν, ενεργούσα 
οέ πολλαχού άδρα δαπάνη, έργα διοχετεύσεως τών πο
τάμιων και όμβριων ύδάτων προς άρδευσιν τών άγρών,· 
οικαιούται τόσω μάλλον νά ύποβάλη τήν ιδιοκτησίαν είς 
φορολογίαν, οσω αΰτη αποτελεί έν πολλαϊς χώραις, τόν 
πλούτον πολυπληθών τάξεων εύπορουσών μεν, μή έξα- 
σκουσών δέ αύτοπροσώπως παραγωγικά έργα.

Ενεκα τών λόγων τούτων, ή έγγειος φορολογία είναι 
πολλαχού μία έκ τών κυριωτέρων πηγών τών δημοσίων 
προσόδων καί μάλιστα έν χώραις, ένθα ώς προερρέθη, 
ένεκα τής μικρας προαγωγής τού έμπορίου και τής βιο
μηχανίας, ό κινητός πλούτος ολίγον άνεπτύχθη.

II έγγειος φορολογία παρίσταται κατά διαφόρους χρό
νους και τόπους, ύπό μορφάς διαφόρους. Έν τή αρχική 
περιόδω τού οικονομικού βίου τών έθνών, ώς καί έν ταΐς 
άρτισυστατοις άποιχίαις, έπεχράτησε τό άπλούστατον σύ
στημα τής κατά λόγον τής έκτάσεως φορολογίας, καθότι 
εν τή άριχική έκείνη καταστάσει, ή καλλιέργεια ατελέ
στατη ούσα, ύπάρχει σχεδόν ομοιόμορφος καθό ατελής, 
τά δε κεφάλαια τής γεωπονίας, διά τής καταβολής τών 
όποιων γονιμοποιεΐται ή γήάναμορφουμένη,είσίν ελάχιστα 
και ανεπαρκή· ώστε τό στοιχεϊον τής φύσεως, τό στοι- 
χεϊον τής εκτασεως είναι τό έπικρατέστερον καί ό φόρος 
κατά λόγον αύτής έπιβάλλεται.

2ον. Ετερος τρόπος έγγειου φορολογίας, είναι ό έπί 
τών αρότρων καί τών ζευγών (*).  Ό τρόπος ούτος τής 
φορολογίας εϋρηται έν τή βορείω Αφρική καί έν Αλγε
ρία. Και καθόσον μέν ό φόρος ούτος επιβαρύνει τά έμ-

(*) ΊΙ δεκάτη άκαταλλήλως φέρει παρ'ήμΐν τδ όνομα εγγείου φόρου, 

καθότι ή φορολογία των καρπών τή; γής δέν ε’ναι φορολογία έγγειος’ ή 

δεκάτη εισπράττεται έπι τοϋ ποσού τών καρπών' ώστε ή έλλειψις αυτών 

συνεπάγει τήν άπό τής φορολογίας απαλλαγήν τής γής.

("ι Κατά τάς περ'ι γεωργίας άπογραφιχάς πληροφορίας, τά εις τήν 
άροτρίασιν τής γής απασχολούμενα έν Έλλάδι κτήνη σναποσοΰνται είς 
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ψυχα και άψυχα όργανα τής γεωργίας, αντιβαίνει είς τήν 
άρχήν τής δημοσιολογίας, καθ’ήν οί φόροι δέον νά έπι- 
βάλλωνται είς τάς προσόδους.

Καθ’δσον δέ φόρος ίσος 12 ή 15 λ. χ. δραχ. έπιβαλ- 
λεται είς ζώα διαφόρου άξίας καί δυνάμεως, ό τοιούτος 
φόρος άντιβαίνει είς τήν άρχήν τής άναλογιχής ισότητος, 
καθότι τά είς φόρον ύποβληθέντα ζώα, βόες, ονοι, ήμιονοι 
καί ίπποι, δέν μετέχουσι τής αύτής δυνάμεως, ούδ’έχου- 
σιν επομένως τήν αύτήν αξίαν. Άλλά καί άν ύποτεθή ότι 
ή δύναμις τών άροτριώντων ζώων είναι δι’άπαντα ή αύτη, 
ή έκ τής ένεργείας αύτών πηγάσουσα πρόσοδος ήν κυ
ρίως σκοπεί ό νομοθέτης νά φορολογήση, έσται διάφορος, 
ένεκα τής περί τήν ποιότητα τών γαιών διαφοράς. Άλ
λως δέ, ή φορολογία αΰτη συνεπάγεται ούκ όλίγας πρα
κτικός άτοπίας· ήτοι δηλώσεις τών φορολογουμένων 
έπισφαλεϊς ή άνεπαρκεις, Απαριθμήσεις διδούσας χωράν 
είς καταχρήσεις, άπαιτήσεις άπαλλαγής άπό τού φόρου, 
ένεκα τής τυχόν άπωλείας τών ύποκειμένων είς φόρον 
ζώων μετά τάς γενομένας δηλώσεις κτλ.

3ος Τρόπος φορολογίας είναι ό έν Μεκλεμβούργω λ.χ. 
σήμερον ισχύων, ένθα αί γαιαι όιαιρούμεναι είς τρεις 
κατηγορίας, υπεβλήθησαν είς πάγιον έγγειον φόρον, κατά 
λόγον τής έκτάσεως καί τής ποιότητος τών άγρών, ώς 
τούτο γίνεται καί παρ'ήμΐν έπί τών στρεμματικών ιδίως 
φόρων, οϊτινες καί τοι έχοντες ώς βάσιν τήν έκτασιν, (τό 
στρέμμα), διαφέρουσιν άπ άλλήλων, ένεκα τής οιαφόρου 
φυσικής τών γαιών παραγωγικότητος.

4ος Τρόπος έγγειου φορολογίας είναι ή δεκάτη, ήτοι 
ή φορολογία τής ακαθαρίστου προσόδου (*).
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Ό τρόπος ούτος, δι’ού επιβαρύνεται ού μόνον ή έτησία 
τής γής πρόσοδος, άλλά ζαί τό κεφάλαιον τοΰ γεωργού, 
τό ένεκα τής επιβολής τής δέκατης εις φόρον άπαξ ζαί 
πολλάκις ύποβληΟέν ζατά τά παρελθόντα έτη, ιδιάζει έν 
γένει είς έθνη αραιόν μέν έχοντα πληθυσμόν, μεγάλην δέ 
έκτασιν γαιών άζαλλιεογήτων, είς έθνη έχοντα συναλ-λα- 
γάς περιωρισμένας, παρ’οις τό μέν κυκλοφορούν νόμισμα 
είναι σπάνιον, τά δέ μέσα τής συγκοινωνίας λίαν άτελή, 
είς έθνη τελευταϊον παρ’οΐς τά μέν κεφάλαια είσίν εύάριΟ- 
μα, οί δ’έκ συμβάσεως τόκοι ύπέρογζοι. "Ενεκα δέ τών 
συμβεβηζότων τούτων ζαί τοϋ ζαταμελισμοϋ τής άζινήτου 
ιδιοκτησίας, ολίγα σχετικώς κεφάλαια καταβάλλονται είς 
τήν γήν καί ή γεωργία κυρίως λεγομένη, διατελεΐ στά
σιμος καί άμορφος, αδυνατούσα νά παραδεχΟή καί έφαρ- 
μώση είς τήν γεωπονίαν τά εντελέστερα όργανα καί τάς 
πρέπουσας μεθόδους, ών γίνεται σήμερον χρήσις έν τή 
τελειοτέρα ζαί τεχνικωτέρα καλλιέργεια, τή «culture in
tensive» τή δι’έπιτάσεως καλλιέργεια.

Δέν άρνοϋμαι ότι πρό πολλοϋ χρόνου, δέν έπαύσαμεν 
έπιζητοΟνσες δι'αλλεπαλλήλων νομοθετικών διατάξεων 
τήν μετρίασιν τών έζ τής δεκάτης πανΟομολογουμένων 
ατοπημάτων. ’Αναγνωρίζω προσέτι ότι ζατά τό έτος 
1876, ύπουργοΰντος τοϋ ζ. Δεληγεώργη, ού τον άωρον 
θάνατον άπασα έΟρήνησεν ή Ελλάς, νέαι είσήχΟησαν 
μεταρρυθμίσεις είς τό φορολογικόν τούτο σύστημα, προς 
τόν διττόν σκοπόν, τής έλαττώσεως τών καΟυστερούντων 
καί τής άναζουφίσεως τών φορολογουμένων. Άλλ’ούχ 
ήττον, αί κατ’ούσίαν πλημμέλειαι τοϋ συστήματος τής 
δεκάτης διέμειναν ζαί διαμενοϋσιν αμετάβλητοι, έν όσω 
δέν μεταζινηΟή ή βάσις τού φόρου.

5ος Τρόπος έγγειου φορολογίας είναι ή έπιβαλλομένη 
είς τήν καΟαράν τών γαιών πρόσοδον, έπί τή βάσει κτη- 
ματογραφιζών πινάκων, ζαταρτιζομένων διά τεσσάρων 
ζυριωτάτων έργασιών, τής ζαταμετρήσεως τών γαιών, 

τής διακρίσεως αύτών ζατά ποιότητα, τής έζτιμήσεως τής 
καΟαρας προσόδου μετά τήν άφαίρεσιν τών συνήθων δα
πανών, ζαί τής αναγωγής τών κατ’ιδίαν κτημάτων είς 
τάς οικείας τάξεις. Ό τρόπος ούτος τής φορολογίας, 
είναι ό ζράτιστος παρ’άπασι τοΐς εύνομουμένοις έΟνεσι.

Δέν ένδιατρίβω είς τήν είδιζωτέραν άνάλυσιν τών δια
φόρων τούτων τρόπων τής έγγειου φορολογίας, καθόσον 
άλλοτε εκτενέστερο-? περί τούτων έπραγματεύΟην- τούτο 
δέ μόνον ένταϋθα παρατηρώ, ότι έν όσω ισχύει παρ’ήμΐν 
ή φορολογία τής άκαΟαρίστου προσόδου, ζαί καθ'όλα τά 
φαινόμενα ίσχύσει έτι παρ’ήμΐν έπί πολλά έτη, ένεκα τής 
ήμετέρας άνιζανότητος, άποδειχΟείσης ζατά τήν έφαρ- 
μογήν τοϋ περί διαΟέσεως τών έθνικών γαιών νόμου, τοΰ 
νά καταμετρήσωμεν προσηζόντως καί διαζρίνοντες κατά 
ποιότητα έζτιμήσωμεν τάς άροσίμους γαίας, δέον νά μή 
προσεπιβαρύνωμεν τήν γεωργικήν τάξιν, εί καί έν ζρείτ- 
τονι καταστάσει τοϋ ταμείου, ό λεγόμενος έγγειος φόρος 
ορίζεται είς 8 άντί 7 τοΐς 0/θ τής άκαΟαρίστου προσόδου- 
ομολογώ ότι ένεκα τής έλαττώσεως ταύτης τό δημόσιον 
έζημιώΟη έτησίως περίπου 400,000 δραχμών, δυστυχώς 
όμως έν τούτω τω διαστήματι ούδέν έπράξαμεν υπέρ τής 
γεωργίας, όπως δικαιώμεθα νά άπαιτήσωμεν παρ'αύτής 
τό άντάλλαγμα τής χορηγηΟΐίσης αύτή έμψυχώσεως. 
Βεβαίως όπως ζαταστήσωμεν τούς φόρους ήττον έπαχΟεϊς, 
όφείλομεν εν άδελφιζή σύμπνοια νά βαστάσωμεν τά βάρη 
άλλήλων. Άλλά μή λησμονώμεν ότι ζατά δύο τρόπους 
αί κυβερνήσεις δύνανται νά πολλαπλασιάσωσι τούς δημο
σίους πόρους, είτε άριΟμητιζώς αύξάνουσαι τούς υφιστα
μένους φόρους, είτε προσπαθούσα: διά τής έμψυχώσεως 
τών παραγωγικών δυνάμεων, νά πο/»λαπλασιάσωσι τήν 
φορολογήσιμο-? ύλην, τά είς φόρον ύποζείμενα. ’Εννοείται 
δε ότι τό δεύτερον είναι τό προτιμότερο-? άποτελούν τήν 
ζυριωτάτην Οικονομικήν λειτουργίαν τών Κυβερνήσεων. 
Σπεύσωμεν λοιπόν νά έζ.πληρώσωμεν τάς περί οδοποιίας 
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έπαγγελίας τάς άναγραφείσας έν τώ ζυβερνητικώ προ- 
γράμματι, ζατά τήν συνομολόγησιν τοϋ τελευταίου δα
νείου, καθότι οΰτω μόνον, δίδοντες νέον ώθισμόν είς τήν 
έθνιχήν δραστηριότητα ζαί μείζονα άξίαν είς τά εγχώρια 
προϊόντα, ένεκα τής μείζονος εύρύτητος τής αγοράς έζά- 
στου παραγωγής κέντρου, θέλομεν δυνηθή νά πολλαπλα- 
σιάσωμεν δ’.ά τής άνωτέρας παραγωγιζότητος τών φόρων, 
plus value, τούς δημοσίους πόρους.

II'.—Φόρος έπί τών υεχο&ομών.

Αί οίκοδομαί είτε χρησιμεύουσιν ώς οργανον βιομη
χανίας, ή ώς κεφάλαιον όπερ έκμισθούμενον άποφέρει 
πρόσοδον, είτε χρησιμεύουσιν ώς κατοικία τών οικογε
νειών, ύποβάλλονται ζαθό περιουσίαι προσοδοφόροι, είς 
τά δημόσια βάρη.

Εν Γαλλία, οί έπί τών οικιών φόροι είσι πολλαπλοί. 
Έν πρώτοις, αί οίκοδομαί ύποβάλλονται είς τό «imp0t 
foncier» τόν έδαφικόν φόρον ζαί είς τόν φόρον «des portes 
et fendtres» τών Ουρών, τών παραθύρων καί τών καπνο- 
οοχών. Ουτοι δέ οί φόροι έπιβαρύνουσιν ιδίως τόν ιδιο
κτήτην έκτός δέ τούτων, ή μισθωματική άξία τών έπι- 
πλούχων οικιών, ύποβάλλεται είς τόν φόρον τόν καλού
μενο·? «ϊπιρόΐ mobilier». Διά τής έπιβολής τοΰ φόρου 
τούτου, άναλόγου πρός τήν μισθωτικήν τής οικίας άξίαν, 
οίον 8 ή 10 έπί τοϊς 0/θ αύτής, ό νομοθέτης σκοπεί νά 
έπιβαρύνη εμμέσως τήν πρόσοδον τοΰ κατοικοΰντος τήν 
οικίαν ώστε τό «impot mobilier» δέν είναι ζατ’ούσίαν φό
ρος έπί του ενοικίου, καθότι τό μεν ένοίκιον άποτελεϊ τήν 
πρόσοδον τοΰ ιδιοκτήτου τής οικίας, τό δέ «impdt mobi- 
her» σκοπεί νά φορολογήση τήν πρόσοδον τοΰ κατοικοϋν- 
τος τήν οικίαν, είτε έκ κινητής, είτε έξ άκινήτου περιου
σίας αύτη παράγεται, παραδέχεται δε ώς τεζμήριον τής 
προσόδου τοΰ κατοικοΰντος ή τοΰ μισθουντος τήν οικίαν, 
τήν μισθωματικήν άξίαν αύτής.
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Έν ΓΙαρισίοις τά κατώτερα τών τετρακοσίων φράγκων 
έτησία ένοίκια, είσίν άπηλλαγμένα τοΰ λεγομένου «iinqdt 
mobilier»· έπέκεινα δέ τοΰ ποσοΰ τούτου, ό φόρος ορίζε
ται είς 8 τοϊς 0/θ τοΰ ένοικίου. Καθά δέ πρεσβεύει ό 
Le Roy Beaulieu, ό έπί τοΰ ένοικίου φόρος έπρεπε νά όρί- 
ζηται κατά πρόοδον, δηλ. καθόσον τό ένοίκιον είναι άνώ
τερον καί ό φόρος νά γίνηται βαρύτερος. Άπό 400 λ. χ. 
μέχρι 599 φρ. νά όρίζηται είς 7 0 θ· Άπό G00 μέχρις 
699 φρ., 8 0/θ. Άπό 700 μέχρις 799 φρ., 9 0/θ. Άπό 
800 μέχρις 899 φρ., 10 0/θ. Άπό 900 μέχρις 999 φρ., 
1 1 0/θ. Καί οΰτω καθεξής. Παρατητέον όμως ότι ή κατά 
πρόοδον αΰτη φορολογία έχει καί τι άνεπιεικές καί άνι- 
σον καθόσον τά λεγάμενα μέγαρα, ήτοι αί ύψερεφεϊς χαΐ 
πολυτελείς οίχίαι, σχετικώς πρός τό καταβληθέν πρός 
άνέγερσιν αύτών κεφάλαιον, άπολαμβάνουσι χαί πρόσοδον 
κατωτέραν οΰτω έάν λ. χ. τό ένοίκιον αύτών περιορίζεται 
σήμερον έν Άθήναις, είς 3 ή 4 0/θ, τό τών μικροτέρων 
χαί εύτελεστέρων οικιών ένοίκιον άνέρχεται είς 6 καί 7 
ίσως τοϊς 0/θ, ένεκα τής πληθύος τών ζητούν των εύΟηνά 
οικήματα.

Έχ τών προειρημένων συνάγεται, ότι τό «ίιηρόΐ mobi
lier» έν Γαλλία, είς ό ύποβάλλεται ό κατοιχών έπιπλοΰ- 
χον οικίαν, άναλόγως τής μισθωματικής άξίας τής οικο
δομής, φέρει άχατα)/λήλως τό όνομα τοϋτο· καθότι διά 
τοΰ «impAt mobilier» φορολογείται ή όλη πρόσοδος τοΰ 
κατοικοΰντος τήν οικίαν, ούχί δε μόνη ή κινητή περιουσία 
αύτοϋ· «le mobilier».

Ειπον ότι έν Γαλλία, αί οίκοδομαί ύπάγονται είς τον 
έδαφικόν φόρον «imp6t foncier» παρ’ήμΐν όμως 1) τά οι
κόπεδα τών πόλεων μένουσιν αφορολόγητα· φόρος οέ 
Ουρών, παραθύρων ζαί καπνοδοχών, δηλ. φόρος έπί τοΰ 
άέρος, τοΰ φωτός καί τοΰ πυρός, εύτυχώς δέν ύπάρχει.

2) Τά μικρά ένοίκια δέν άπαλλάττονται ώς έν Γαλλία, 
του νενομισμένου φόρου. Μόναι αί κατοιχούμεναι οίχίαι,
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ών ή έτησία-πρόσοδος δεν ύπερβαίνει τάς 240 δραχμάς, 
μένουσιν αφορολόγητοι.

3) Παρ’ήμϊν, ή έκτετιμημένη μισθωματική αξία φορολο
γείται ακαθάριστος, ύπαγομένη εις φόρον 5 έπι τοϊς 0/θ, 
ένω έν Γαλλία, έπι δεκαετούς μέσου ενοικίου, άφαιρεϊται 
πρό τής έπιβολής τοΰ φόρου, 1/4 μέν διά τάς οικίας, 
1/3 δέ διά τάς Kusines» τά τεχνοστάσια, λόγω συντηρή- 
σεως καί έπισκευής τών τοιούτων οικοδομών.

4) Παρ’ήμϊν μέν, ό φόρος έπιβάλλεται είς τά μισθώ
ματα, άπερ άποτελοΰσι τήν πρόσοδον τοϋ Ιδιοκτήτου, έν 
δέ τή Γαλλία, ώς προερρέθη, ό νόμος σκοπεί διά τοΰ 
«irnpiH mobilicr» νά φορολογήση τήν κινητήν καί ακίνη
τον περιουσίαν τοΰ ζατοιζοΰντος έπιπλοΰχον οικίαν.

5) Έν Έλλάδι, ό έπί τών οικοδομών φόρος είναι ανά
λογος, άλλαχοΰ δέ τίθεται ζατά πρόοδον.

Ό έπί τών οικοδομών φόρος προϋπελογίσθη κατά τό 
1879, είς 900,000 δραχμών.

Έάν δέ λόγω αναλογικής ίσότητος τών έπιβαλλομένων 
φόρων τή άκινήτω ιδιοκτησία, ζητηθή ποτέ ή αύξησις 
τοΰ επί τών οικοδομών φόρου, δέον νά μην ύπερβή ούτος 
τά G 0/θ.

Δέν αγνοώ ότι έν άλλαις χώραις, ή έπί τών οικοδομών 
πολύτροπος φορολογία είναι διπλάσιά καί τριπλάσια τής 
ήμετέρας, παρ’ήμϊν όμως ένθα ή πρόσοδος τών οικοδο
μών δεν ύπερβαίνει ζατά μέσον όρον, τά 5 τοϊς 0/θ, ή 
αύςησις τοΰ έπι τών οικοδομών φόρου έπέχεινα τών 6 0/0 
κατ άνωτατον όρον, ήθελεν έπιβαρύνει δυσαναλόγως καί 
καταθλιπτικώς τά είς οικοδομάς τών πόλεων ζαταβλη- 
θεντα κεφάλαια.

* ·—Φόρος επί τών ε;χπορονιών z.y.t βιομ-ηχανικών 

κερδών.

Τρία έπεκράτησαν συστήματα σκοποΰντα τήν έξακρί- 
βώσιν τών έμπορικών καί βιομηχανικών κερδών. Πρώτον,

τοΰτο είσήχθη κυρίως έν ’Α,γγλία, 
ώς γνωστόν, έπι τή βάσει τών δηλώσεων έπιβάλλεται 

τοΰ εισοδήματος φόρος, τό «income-tax». Άλλά 
?_*ς  συνεπάγεται καταχρήσεις, ψευδορ-

έ'κ τινων 
κερδών.

τό σύστημα τών δΓέπιτροπειών ή διοικητικών οργάνων 
έρευνών πρός τόν σκοπόν τής ζατατάξεως τών έπιτηδευ
ματιών εις άναλόγους φορολικάς τάξεις· ό τρόπος ούτος 
τής τών κερδών έξακριβώσεως, εύλόγως θεωρείται σήμε
ρον ώς δίδων χώραν είς εκτιμήσεις αύθαιρέτους καί είς 
καταχρήσεις.

Δεύτερος τρόπος έξακριβώσεως τών έμπορικών καί βιο
μηχανικών κερδών, είναι αί δηλώσεις τών είς φόρον ύπο- 
κειμένων. Τό σύστημα 
καί ώ 
ό έπί 
καί ό τρόπος ούτος 
κίας καί πρόστιμα.

Τρίτον σύστημα ίσχΰον έν Γαλλία, είναι ό 
τεκμηρίων ζατά προσέγγισιν ύπολογισμός τών 
Και πρώτον, τά ζέρδη μεταβάλλονται κατά τό είδος- τοΰ 
έπιτηδεύμστος, καθόσον ό τραπεζίτης καί ό ακονιστής 
μαχαιρών, ό παντοπώλης ζαί ό υποδηματοποιός, ό με- 
γαλέμπορος ζαί ό μικρέμπορος, έν άλλαις λέξεσιν, ό 
δι'ελάχιστου ζαί ό διά μεγάλου κεφαλαίου επιχειρών βιο
ποριστικόν τι έργον, δέν άπολαμβάνουσι τά αύτά ζέρδη.

Δεύτερον τεκμήριου προς έξακρίβωσιν τών κερδών είναι 
ό πληθυσμό 
καθότι όσω 
είναι εύρυτέρα, οίον 
χρωματιστού ή τοΰ βαφέω

:ι έργον, ί... --------r
τεκμήριου προς έξακρίβωσιν τι
ς τοΰ τόπου ένθα έξασκεϊται τό έπιτήδευμα· 

a ή αγορά τοΰ μετερχομένου επιτήδευμά τι 
?*υ  τοΰ ράπτου, τοΰ άρτοπώλου, τοΰ 

ς, τόσω καί τά κέρδη είσιν άνώ-
τέρα.

Τρίτον τεκμήριου τών κερδών, είναι τά βιομηχανικά 
προσόντα καί τά παραγωγικά στοιχεία τών καταστημά
των οίον, τό ποσόν τών ατράκτων έν τοίς ζλωστηρίοις, 
ό αριθμός τών έργατών καί τών ύπαλλήλων, ώς ζαί τά 
όργανα ών γίνεται χρήσις έν τοϊς διαφόροις καταστήμασι.

Τέταρτον τεκμήριον τών κερδών, είναι τό ενοικίου τοΰ 
καταστήματος ένθα έξασκεϊται τό έπιτήδευμα· οιον τό τοΰ 
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ξενοδόχου, τοΰ καφεπώλου, τοϋ έμπορορράπτου, τοΰ δι
κηγόρου, τοϋ Ιατρού κτλ.

Τό τελευταϊον τοΰτο τεχμήριον, Θεωρείται έν γένει ώς 
λίαν έπισφαλές, καθόσον πιθανόν ότι ό πληρόνων άνώ
τερον ένοίχιον ένεργεϊ την τοιαύτην δαπάνην, ούχί ένεκα 
τής μείζονος εύρύτητος τών κερδοσκοπικών αύτοΰ έργα
σιών, άλλά διότι είναι έγγαμος, έχει δέ πολυμελή οικο
γένειαν, ή διότι τό ένοίκιον τής ζατοικουμένης παρ’αύτοϋ 
οικίας, είναι σχετικόν πρός περιουσίαν άποχτηθεϊσαν πρό 
τής έπιχειρήσεως δι'ήν φορολογείτο·, ή τελευταϊον διότι 
ή έν λογω οίζια κεϊται εις άομόζουσαν πρός έξάσκησιν 
τοΰ έπιτηδεύματός του συνοικίαν, ής όμως τά ενοίκια 
είσίν άνωτέρα ή κατώτερα.

Ούχ ηττον δμως, τόσον έν Γαλλία, όσον και παρ’ήμΐν, 
τό ένοίκιον τής κατοικίας Θεωρείται ώς έν τών σπουδαίων 
γνωρισμάτων τών κερδών, μέ τήν διαφοράν ότι έν μέν τή 
Γαλλία, τό ένοικον χρησιμεύει είς προσδιορισμόν τοΰ 
άναλογιχοΰ φόρου, «droit proportionncl», τοΰ προστιθε
μένου είς τόν πάγιον φόρον τών έπιτηδευμάτων, «droit 
fixe ου professionnel», έν Ελλάδι δέ, τό ένοίκιον χρησι
μεύει είς κατάταξιν τών έπιτηδευματιών είς τάς διαφό
ρους ταςεις τών ύπό τοΰ νόμον έκ τών προτέρων όρισθέν- 
των φόρων.

Τώ οντι, δυνάμει τοΰ περί έπιτηδευμάτων νόμου τοΰ 
1867, οι έπιτηοευματιαι διαιρούνται είς τρεις κατηγορίας· 
χαι είς μέν την πρώτην κατατάττονται οί μικροί έπιτη- 
δευματίαι, οι μικρέμποροι, οί έπί τή βάσει τοΰ πληθυ
σμού φορολογούμενοι. Είς τήν δευτέραν δέ κατηγορίαν, 
κατατάττονται οι έπιτηοευματιαι, οί φορολογούμενοι έπί 
τή βάσει τοΰ πληθυσμού καί τοϋ ενοικίου τών καταστη
μάτων ή οικιών. Είς δέ τήν τρίτην κατηγορίαν, οί άσχέ- 
τως πρός τόν πληθυσμόν ζαί τό ένοίκιον φορολογούμενοι. 
£2στε παρ ήμϊν, τό τρίτον τεχμήριον, οπερ παραδέχεται 

ό γαλλικός νόμος πρός εςαζριβωσιν τών κερδών, ήτοι ό 

άριΟμός τών έργατών καί τών ύπαλλήλων, τό είδος τών 
οργάνων κτλ. έξαιρετικώς μόνον έλήφΟη ύπ'όψιν. Ορα 
Γ. Κατηγορίαν άρθ. 8.

Εκτός δέ τούτου, κατά τήν διάταξιν τοϋ άρθρου 4 τοΰ 
έπί τών έπιτηδευμάτων νόμου, τοΰ 1867, «τό άνώτατον 
ποσόν τοΰ ένοικίου ένός τών έπιτηδευματιών, έφ’έκαστου 
είδους έπιτηδευμάτων, διαιρείται διά τοΰ αριθμού τών 
τάξεων (ή φορολογικών βαθμιδών) είς άς ύποδιαιρεϊται 
έκάστη κλάσις, καί τό εύρεθησόμενον ποσόν, τούτέστι τό 
ποιλίχον, χρησιμεύει ώς όρος διά τήν κατωτάτην τάξιν, 
ήτοι τήν έκτην, τό διπλάσιαν αύτοΰ διά τήν άμέσως άνω- 
τέραν, ήτοι τήν πέμπτην, τό τριπλάσιον διά τήν τετάρ- 
την, καί οΰτω καθεξής μέχρι τής άνωτάτης τάξεως. "Ωστε 
οί του αύτοΰ είδους έπιτηδευματιαι, όσων τό ένοίκιον 
άνέρχεται μέχρι τοΰ πη’λι'κου, κατατάττονται είς 
τήν έχτην τάξιν. Οί έπιτηοευματιαι, ών τό ένοίκιον ύπερ- 
βαίνει τό πηλίχον μέχρι τοΰ διπλάσιου, κατατάσ
σονται είς τήν έ τάξιν καί οΰτω καθεξής. "Οπως δε δι ένός 
παραδείγματος καταστήσω πρός πάντας καταληπτήν τήν 
διάταξιν ταύτην, ύποθέσωμεν ότι τό άνώτατον ένοίχιον 
ιατρού ή δικηγόρου έν Άθήναις είναι τρισχιλιων και έςα- 
ζοσίων δραχμών· τό ποσόν τοΰτο διαιρούμενου διά τών 
τάξεων είς άς οί έπιτηοευματιαι ούτοι ύποΟιαιροΰται, ήτοι 
διά τού άριΟμοΰ 6, παρέχει πηλικον ορ. 600· ώστε οί 
ιατροί ή οί δικηγόροι οί πληρόνοντες τοσοϋτον ένοίκιον, 
θέλουσι καταταχΟή είς τήν κατωτάτην φορολογικήν τά
ξιν· οί δέ πληρόνοντες άπό 600 μέχρι 1200 δραχμών είς 
τήν άμέσως άνωτέραν και οΰτω καθεξής. Αλλ όπως κατα- 
νοήσωμεν καί τήν έζ τής διατάξεως ταύτης ένδεχομενην 
άτοπίαν, ύποθέσωμεν ωσαύτως, οτι τό άνώτατον ένοίκιον 
ξενοδοχείου έν Άθήναις, είναι τριάκοντα χιλιάδων δραχ
μών ή διαιρεσις τοϋ ποσοΰ τούτου, διά τοϋ άριΟμοΰ τών 
τάξεων, ήτοι τών 6, Οέ/.ει δώσει πηλικον .» χιλιάοων 
δραχμών· άλλά πλεϊστοι ξενοδόχοι έν Αθήναις δεν πλη-
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ρόνουσι τοσοΰτον ένοίκιον- ώστε τό έζ τής διαιρέσεως 
τριακοντακισχιλίων δραχμών διά τοΰ 6 πηλίζον, ζαί τά 
πο/./.απλά αύτοϋ, ούδεμιαν θέλουσιν έχει αναλογίαν πρός 
τά πραγματικά ένοίκια τών ξενοδοχείων. Ωσαύτως δέ, 
έάν ή μισθωματική άξία μεγαλοπρεπούς οίκίας δικηγόρου 
άνέρχεται είς δραχμάς 12 χιλιάδας, διαιρεθή δέ τό ποσόν 
τούτο διά τοΰ 6, ώς ορίζει ό νόμος, τό πηλίζον τής διαι- 
ρεσεως ταύτης έσται δισχίλιαι δραχμαί, άλλά πολλών δι
κηγόρων τό ένοίκιον είναι κατώτερον τοΰ ποσού τούτου 
και τών πολλαπλών αύτοϋ καί επομένως ή τυπική αΰτη 
έφαρμογή τών διατάξεων τοΰ νόμου είναι άνέφικτος.

Ο Γάλλος νομοθέτης άπέφυγε τήν άτοπίαν ταύτην διά 
τοΰ άναλογικοΰ φόρου «droit proportionnel», ήτοι διά τής 
είσπράξεως έκτός τοΰ «droil fixe» καί ποσοστού τοΰ ένοι- 
ζιου, ήτοι ένός όεκάτου, ενός τριαζοστού, δΓού συμπλη- 
ροΰται ό κυρίως λεγόμενος φόρος τού έπιτηδεύματος, 
ήτοι τό «droit fixe ή professionnela.

Τό άπό 24 'Οκτωβρίου 1877 διάταγμα άρθ. 8, μετέβα- 
λεν έν μέρει τήν διάταξιν τού άρθρ. 4 τού νόμου 1867, 
όρισαν οτι οσάκις αί τάξεις είναι 6 ή 5, « ώς διαιρετέος 
Οελει χρησιμεύσει ό ζατά προσέγγισιν μέσος όρος τών 
ενοικίων τής άνωτάτης τάξεως, ήτοι τό κατάλοιπον μετά 
την έζ τού άνωτάτου ένοικίου άφαίρεσιν τοΰ 1/6 ή 1/5 
αύτοϋ, καθόσον αί τάξεις είναι 6 ή 5.

Διά τής διατάξεως ταύτης σμικρυνομένου τοΰ διαιρε
τέου μετριάζεται μεν ή πλημμέλεια τοΰ νόμου τοΰ 1867, 
άρθρον 4, άλλά δεν έζλείπει.

Επανερχόμενος ήδη είς τό κύριον ζήτημα τό τής φο
ρολογίας τών βιομηχανικών καί εμπορικών κερδών, παρα
τηρώ ότι ή γενομίνη κατά τό 1877 άναψηλάφησις τού 
πίνακος της τρίτης κατηγορίας τών έπιτηδευμάτ-ών τών 
άσχέτως λέγω πρός τόν πληθυσμόν καί το ένοίκιον τών 
φορολογουμένων, καί τοι ανεπαρκής, υπήρξεν εύλογω- 
τάτη, άτε σκοπούσα τήν όσον ενεστιν, έξίσωσιν τών βαρών
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είς α ύποβάλλονται τά παραγωγικά έργα ζαί τά διάφορα 
έπιτηδεύματα- θεωρώ δέ ταύτην άνεπαρκή, καθότι ό μέ
τοχος ανωνύμου έταιρίας, ό μέτοχος, λέγω, πιστωτικής 
ή άσφαλιστικής έταιρίας κτλ. ύπαγομένης είς τόν φόρον 
τών έπιτηδευμάτων, ύποβάλλεται, ώς γνωστόν, δυνάμει 
τού άπό 21 Ιουνίου 1877 νόμου και είς άμεσον φόρον 2 
τοϊς 0/θ τών κερδών τών είρημένων έπιχεφήσεων. Ό δέ 
τραπεζίτης ή ό μεγαλέμπορος, ό κερδαίνων πεντήκοντα 
ή εξήκοντα χιλιάδας δραχμών ζατ έτος, ύπεβαλλετο καί 
ύποβάλλεται είς μόνον τόν φόρον τοΰ έπιτηδεύματος, δν 
καταβάλλει καί ή άνώνυμος έταιρία, ής τά κέρδη ύπάγον- 
ται καί είς τόν δεύτερον φόρον τών 2 0/θ- ώστε ό τρα
πεζίτης ή ό μεγαλέμπορος ούδόλως ύποζείμενος είς τόν 
έπί τών κερδών φόρον τών 2 έπί τοϊς 0/θ, ζατά δίκαιον 
λόγον πρέπει νά ύποχρεωθή είς φόρον έπιτηδεύματος βα

ρύτερο'/· καθόσον μάλιστα ό λόγος δι'δν ό νομοθέτης δέν 
έπιχειρεϊ τήν άμεσον έξαζρίβωσιν τών κερδών τών όμορ- 
ρύθμων έταιριών, τών κατ'ιδίαν τραπεζικών, τών μεγα
λεμπόρων κτλ. είναι όπως άπαλλάξη αύτούς άπό τών 
παρεπομένων τή τοιαύτη εξελέγξει παρενοχλήσεων.

Είπον ότι ό έπί τών κερδών έπιβαλλόμενος φόρος είναι 
δίκαιος. Κατά μείζονα δέ λόγον τούτο άληθεύει προκει
μένου περί τραπεζών ζεκτημένων τό δικαίωμα τής έκοό- 
σεως γραμματίων. Τω όντι κατά γενικόν κανόνα, ή κυ- 
βέρνησις ή χορηγούσα είς εταιρίαν τό προνόμιον τής 
έκδόσεως γραμματίων τραπεζικών, δικαιούται νά έξασφα- 
λίση ύπέρ έαυτής μερίδα τινά τών έξ αύτής προκυπτόν- 
των ώφελημάτων, μετά τήν προαφαίρεσιν τόσων τοϊς 0 Ιθ 
πρός όφελος τών μετόχων, ή τόσων τοϊς 0]θ ιδίως έκ 
τού καθαρού προϊόντος τών προεξοφλήσεων, κατά λόγον 
τών όποιων αυξάνει ή κυκλοφορία τών γραμματίων.

Έζ τής αρχής ταύτης όρμώμενος ό νομοθέτης τού 
Βελγίου, έπεφυλάξατο ύπέρ τού δημοσίου τό έζτον τού 
ζαθαρού προϊόντος τής προνομιούχου Βελγιζής Τραπέ- 

ΕΤΟΣ 8—ΦΓΑ. 87—ΜΑΙΟΣ 1880. 8.
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ζης, τό δέ Δουκάτου τοΰ Βάδεν, τό πεμπτημόριου τοϋ 
καθαρού προϊόντος, μετά τήν διανομήν 5 Ο]ο προς τούς 
μετόχους.

Ή δε γαλλική τράπεζα, ής αί μετοχαί ανέρχονται ώς 
γνωστόν, εις 182,500, ών έκάστη έχει χιλίων φράγκων 
ονομαστικήν άς·αν, έπλήρωσε ζατά το 187'', εις χαρτό- 
σημον τών έν κυκλοφορία γραμματίων αύτής, είς παν- 
τοίους άλλους φόρους, έν οις περιλαμβάνεται ζαί ό τών 
3 έπί τοίς τών καθαρών κερδών αύτής, 5,41 l,8l I.57 
εί και άπό τής 13 'Ιουνίου 187", τά γραμμάτια τά μή 
έκδιδομενα οι'έργασ’ας παραγωγικός και έμπορικάς, ύπο- 
βάλλονται είς 20 μόνον λεπτών φόρου έπί χιλίων φράγ
κων, άντί τών 1,50 φρ. δν έπλήρονον μέχρι τοΰ 1S78.

Ένεκα δε τών ύπερόγκων τούτων φόρων, και τής άζάρ- 
που άποταμιεύσεως δισχιλίων έκατομμυρίων φράγκων, τό 
κατά μετοχήν μέρισμα τών δύω εξαμηνιών τού Ι878, δεν 
ύπερέβη τά 95 φρ. άτινα διανεμόμενα είς φρ. .3,025 μέχρι 
50 τής άγοραίας άξίας τής μετοχής, περιορίζουσι τό κα
θαρόν κέρδος είς .31 ί τοϊς Ojy, δηλ. είς τόν συνήθη όρον 
του τόκου τών εμπορικών κεφαλαίων έν Γαλλ'α, άναλο- 
γοΰντα παρ'ήμϊν προς τόκον 7 τοίς 0]q, δν άπολαμβά- 
νουσι κανονιζώς οί μεριδούχοι τής ΈΘνικής Τραπέζης· 
ώστε έκ τοΰ άποκλειστιζοΰ προνομίου τής έκδόσεως γραμ
ματίων, ούδόλως πλεονεκτοϋσι σήμερον οί μέτοχοι τής 
Γαλλικής Τραπέζης.

Κατά τήν όρΟοτάτην γνώμην τοϋ Leroy Beaulieu, ό 
ύπέρογκος φόρος τών γραμματίων έπρεπε νά έλαττωθή 
κατά 2[3 καί νά έπιβαρύνη μόνον τό ποσόν τών γραμμα
τίων τό ύπερβαϊνον τό μεταλλικόν αποταμίευμα, καθόσον 
έζ τής κυκλοφορίας τών γραμματ-’ων, ών τό μεταλλικόν 
άντίτιμον -.-.άΓχει άποτεταμιευμένον έν τοϊς ταμείοις τής 
Τραπέζης, ούδεμίαν απολαμβάνει ωφέλειαν ή τράπεζα. 
Καί ή αγγλική δε τράπεζα πληρόνει είς τό δημόσιον τρία 
σελίνια καί 7 ή 8 πένας έπι γραμματίων 100 λιρών, έν 

κυκλοφορία άπας βληθέντων (*).  Εκτός δε τουτου, ύπο- 
βάλλεται καί είς καταβολήν 30 λιρών κατ'έτος είσπρατ- 
τομένων έν έκάστω τόπω έκδόσεως γραμματίων, άντί 
τής χορηγούμενης πρός τούτο άδειας «licence». Τελευ
ταίου δε έν τή Βορείω Αμερική, αί τράπεζαι έκτος τής 
καταβολής φόρου έπί τοΰ εισοδήματος καί τοΰ χαρτοσή
μου, ύπεβλήθησαν καί είς έτερον φόρον, άνερχόμενον είς 
10 έπί τοϊς 0]θ τών έν κυκλοφορία γραμματίων.

(*) Πχφζτηςητέον οτι τί έν κυκλοφορία γριωκάτιχ της 'Αγγλικής 

Τραπέζης άπαξ είσελΟδντχ εις τά τχμιεΓχ αύτής, δέν τίθενται έκ νέου 

είς κυκλοφορίαν.

(**) "Ορα L’Economiste fraecais 14 Sept. 1879.

Ένεκα δέ τοϋ δρακόντειου τούτου νόμου, πλεϊσται 
τράπεζαι παρητήΟησαν του δικαιώματος τής έκδόσεως 
γραμματίων (**).  'Εκ τούτων συνάγεται, οτι τά κέρδη τών 
τραπεζών δεν εξαιρούνται, ούδέ πρέπει νά έξαιρώνται τής 
γενικής φορολογίας.

Άλλοτε ύποστηρίξας μέν κατ'άρχήν, τήν λίαν δεδι- 
καιολογημέυην ταύτην φορολογίαν, άντεπεξελΟώυ δέ κατά 
τής ύπερβολής τοΰ προτεινομένου φόρου, ής ένεκα οί 
μέτοχοι τής 'Εθνικής Τραπέζης ήθελον διά μιας, στερηθή 
τοΰ 1]9 ίσως τής περιουσίας αύτών, προέτεινον πρδξιν 
συνάδουσαν πρός τήν θεωρίαν καί πρός τά παρά τοϊς 
πλειστοις εύνομουμένοις έ’Ουεσι παραδεδεγμένα. ’Αναγνω
ρίζω δ'έν γένει ότι αί τράπεζαι αί άπολαμβάνουσαι τό 
προνόμιον τής «άποζλειστικής κυκλοφορίας» ύπόκεινται 
ώς έκ τούτου, καί είς άξιώσεις τοΰ δημοσίου βαρυτέρας.

Λ’.—Φόρος έπί τών κληρονομιών.

Περί τάς άρχάς τής παρούσης εκατονταετηρίδας, οί 
Σαινσιμονισταί άναγράψαντες έν τώ προγράμματι αύτών, 
ώς δόγμα πίστεως καί κοινωνικής άναμορφώσεως, « έκα
στος κατά τήν ικανότητα αύτοϋ καί έκάστη ίκανότης 
κατά τά εργάτης,» έπεζήτουν πρός έφαρμογήν τής άρ- 
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χής ταύτης, την ζατάργησιν τού κληρονομικού δικαίου, 
χαι την διάρρηξιν επομένως τών φυσικών δεσμών του 
αίματος, χαι τής κοινής καταγωγής.

Τό δόγμα τούτο άπέκρουσεν ή κοινή συνείδησις- οΰχ 
ηττον όμως ή νομοθεσία τών εύνομουμένων έθνών παρα- 
δέχ εται ότι ή πολιτεία άναγνωρίζουσα καί έξασφαλίζουσα 
τό δικαίωμα τής μεταβιβάσεως τών περιουσιών έζ διαθή- 

ή έξ αδιαθέτου, δικαιούται τόσω μάλλον νά έπιβάλλη 
άνάλογον τινα εισφοράν είς τάς κληρονομικός περιουσίας, 
πρός τόν σκοπόν τής δι’εύρυτέρας διανομής τών δημο
σίων βαρών θεραπείας τών δημοσίων αναγκών, όσω πολ- 
λάχις δυνάμει τών εύεργετικών διατάξεων τοΰ κληρονο
μικού δικαίου, μεγάλαι περιουσίαι περιέρχονται εις κλη
ρονόμους άπωτέρω βαθμού συγγένειας, ή ζαί εις ξένους, 
οΰοεμίαν έχοντας συγγενικήν σχέσιν πρός τόν χληρονο- 
μούμενον. Κατά τάς διεπούσας δε άρχάς τάς περί φορο
λογίας τών κληρονομικών περιουσιών νομοθετικός δια
τάξεις.

Ιον.—"Οσω απώτερος είναι ό βαθμός τής συγγένειας 
καί έπομένως ή πρός άπόκτησιν κληρονομικής περιουσίας 
προσοοζία άσθενεστέρα, τόσω καί ή εισφορά είναι βαρύ
τερα. Κατά μειςονα δε λόγον, δέον νά προσεπιβαρύνωνται 
οί άλλότριοι, οί δι'ούδενος δεσμού συγγένειας συσχετιζό- 
μενοι πρός τόν κληρονομούμενου.

2ον.—Έτέρα άρχή διέπουσα τάς περί κληρονομιάς Φο
ρολογικός διατάξεις τών εύνομουμένων έθνών είναι ότι, 
έπέκεινα βαθμού τίνος συγγένειας, ώς λ. χ. τού δωδεκά
του έν Γαλλία, αί κληρονομιζαί περιουσία·, περιέρχονται 
είς τό δημόσιον, καθόσον επέκεινα τού είρημένου βαθμού, 
οί δεσμοί τού αίματος χαλαρούνται καί άφανίζονται.

3ον.—Έν 'Αγγλία, έτέρα ισχύει άρχή, ζαθήν ό φόρος 
χαί έπί τού αυτού βαθμού τής συγγένειας τροποποιείται 
κατά λόγον τής ήλιζ:ας τού κληρονόμου- δηλ. καθόσον 
ή ηλικία τού κληρονόμου είναι μάλλον προβεβηχυϊα, ή
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εισφορά έλάσσων ορίζεται. Ύποθέσωμεν οτι ό κληρονόμος 
είναι έτών τριάκοντα, καί ότι ή εισφορά τόσα έπι τοΐς 
Ο]ο, έπιβάλλεται είς αύτήν ολόκληρος. Έάν όμως είναι 
εξηκοντούτης, ό φόρος δύναται νά έλαττωθή είς τά 2]3, 
έάν δέ είναι έβδομηκοντούτης είς τό ήμισυ, όγδοηχον- 
τούτης δέ είς τό 1]3.

Ό λόγος τών άνωτέρω διατάξεων είναι πρόδηλος. Τώ 
όντι, έάν εβδομηκονταετούς όντος τού κληρονόμου, άφαι- 
ρήτε άπό τής κληρονομικής περιουσίας οκτώ τοϊς 0]θ, 
μετ’ού πολύ δέ αύτού άποθανόντος άφαιρεϊτε πάλιν τόν 
αύτον φόρον, άποζόπτετε έντός μιζροτάτης χρονικής 
περιόδου, σπουδαίαν μερίδα τής όλης περιουσίας.

Έν τή Γαλλική φορολογική νομοθεσία δύο άδικοι καί 
λίαν έπιβαρυντιχαί διατάζεις έπεκράτησαν καί έτιίσχύουσι.

Πρώτον, ή έπιβολή τοΰ φόρου έφ'ολης τής κληρονο
μικής περιουσίας άνευ έζπτώσεως τών έπιβαρυνόντων 
αύτήν χρεών. "Ώστε έάν τό μεν ένεργητικόν τής κληρο
νομικής περιουσίας ανέρχεται καΟ'ύπόθεσιν είς διαχοσιας 
χιλιάδας φράγκων, τό δέ παθητικόν είς έκατόν χιλιάδάς, 
ό φόρος έπιβάλλεται έπί τών διαχοσίων χιλιάδων. Τοιαύτη 
άδικος διάταξις ούδόλως άπαντάται έν αλλαις νομοθε- 
σίαις, οίον έν Βελγίω, έν Όλλάνδα κτλ.

Καί δεύτερον, κατά τήν έν Γαλλία ίσχύουσαν οιαταςιν, 
έάν ή μέν κυριότης τής κληρονομικής περιουσίας περιελθη 
είς τόν Α, ή δέ επικαρπία είς τόν Β, ό μέν πρώτος πλη
ρώνει ολόκληρον τόν φόρον, ό δε δεύτερος τό ήμισυ 
αύτού.

Τελευταϊόν, παρατηρώ ότι έν Γαλλία, ούδεμία προθε
σμία χορηγείται πρός πληρωμήν τού όφειλομένου φόρου- 
ώστε ό μικρός ιδιοκτήτης άναγχάζεται πολλάκις νά δα- 
νεισθή όπως πληρώση τόν φόρον, καθότι ή πρόσοδος τής 
κληρονομικής περιουσίας, δέν έπαρκεϊ πρός τούτο.

Έάν ήδη θελήσωμεν νά παραβάλωμεν τά φορολογικά 
ποσά τά επιβαλλόμενα είς τάς κληρονομικός περιουσίας 
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έν Γαλλία, έν ’Αγγλία ζαί παρ’ήμΐν, όπως έκτιμήσωμεν 
το σχετικόν βάρος αύτών, Θέλομεν ευκόλως αναγνωρίσει, 
ότι αί τοιαΰται περιουσία*,  έν Έλλάδι έλάχιστον φορολο
γούνται· τούτου δ’ένεκα, έν τώ προΰπολογισμώ τοΰ 1S79, 
το ποσόν τής έπί τών κληρονομιών φορολογίας, ύπελο- 
γίσΟη είς έκατόν μόνον χιλιάδας δραχμών.

Αλλ έν Γαλλία, αί χατ'εύθεΐαν γραμμήν κληρονομίαι 
υποβάλλονται εις φόρον 1 έπί τοΐς Ο/Ο τής άξίας τών τε 
κινητών και ακινήτων έκτός δε τούτου, καί είς καταβολήν 
«2 declines» δηλ. 2 δεκάλεπτων τοΐς 0/θ· έν συνόλω 1,20 
τοις 0 θ. Έάν δε ή διανομή τής κληρονομικής περιου
σίας ένεργηΟή δικαστικώς, αύτη ύποβάλλεται καί είς τό 
τέλος τοΰ χαρτοσήμου.

Αί δε κληρονομίαι, αί περιερχόμεναι είς αδελφούς, 
άδελφάς, Θειους, Θείας, ανεψιούς ζαί ανεψιάς, ύποβάλ- 
λονται είς φόρον 6,50 τοΐς 0/θ, έκτος τοΰ προσθέτου φό
ρου τών 2 δεζαλέπτων καθ'έκαστον φράγχον ήτοι έν 
συνόλω 7,80.

Αί περιερχόμεναι είς μεγάλους Θείους καί Θείας, είς 
μικρούς ανεψιούς καί ανεψιάς, καί είς πρώτους έξαδέλ- 
φους, ύποβάλλονται είς φόρον 7 0/θ· είς ά προστιθεμένων 
τών αναλογών δεκάδων, τό όλον γίνεται 8,40.

Απο οε τοΰ τετάρτου βαθμού μέχρι τοΰ δωδεκάτου, ό 
φόρος όρίςεται εις 8 0/θ καί με τάς άναλόγους δεκάδας 
εις 9,60.

Επι δέ προσώπων μή συνδεόμενων διά τών δεσμών τής 
συγγένειας, ό φόρος ορίζεται είς 9 0/θ καί μέ τάς άνα
λόγους δεκάδας είς 10,80.

Τελευταϊον δε αι μεταξύ συζύγων κληρονομίαι ύπο
βάλλονται είς φόρον 3 Ο/ο καί μετά τών άναλόγων δε
κάδων είς 3,60.

Είς άνάλογα δικαιώματα ύπάγονται και αί μεταξύ ζών- 
των δωρεαί.

Καθά πρεσβεύει ό Paul Leroy Beaulieu, έν τή άξιολόγω 

Δημοσιολογιχή πραγματεία αύτοΰ, ό έπί τών κληρονομιών 
φόρος δεν πρέπει νά ύπερβαίντ] τά 5 τοϊς 0/θ, δέον οε νά 
είσπράττηται είς δύο ή τρεις ετήσιας δόσεις, πρός άνα- 
ζούφισιν τοΰ είς φόρον υποκείμενου.

Έν Γαλλία, ή αξία τών φορολογητέων περιουσιών, έζ 
τε δωρεών μεταξύ ζώντων καί τών έζ κληρονομιάς με.α- 
βιβασθεΐσών, άνήλΟον κατά τό 1876, είς τέσσαρας χιλιά
δας καί 378 εκατομμύρια- αί δε ές αύτών είσπραςεις εις 
116,632,000 φρ. ήτοι κατά μέσον όρον είς 2 70 0 θ.

ΙΙαρ'ήμΐν, ώς έρρέΟη, ό φόρος έκ κληρονομικών περιου
σιών, υπελογίσθη διά τό έτος 1879 είς 100,000 δραχ
μών. Ώστε έάν μεν παραδεχθώμεν ώς μέσον όρον τής 
παρ’ήμΐν φορολογίας 1 τοΐς 0]θ, αι εζ πλάγιων κληρο
νομιών φορολογήσιμοι περιουσία*,  πιθανώς ανέρχονται 
χατ*  ενιαυτόν, είς δέκα εκατομμύρια, έάν δε παραδεχθώμεν 
ώς μέσον όρον 1 1/2 0]θ, αί φορολογήσιμοι έκ πλαγίου 
χληρονομιχαί περιουσία*,  περιορίζονται είς / εκατομμύρια 
ήτοι είς ποσόν έλάχιστον.

Έν 'Αγγλία, τά «legacy duties» τά έπί τών κληρονο
μιών δικαιώματα, άτινα είσίν άνάλογα προς τήν άςίαν 
τών κληρονομικών περιουσιών, ορίζονται είς 1 0/θ, οια 
τάς κατ’εύΟεϊαν γραμμήν κληρονομικά; περιουσίας· είς 3 
0]θ διά τάς μεταξύ αδελφών καί τέκνων αδελφών, είς 6 
0]θ διά τούς μετ αύτούς πλησιεστέρους έκ πλαγίου συγ
γενείς καί τούς ξένους.

Κατά τό 1874, τά «legacy duties» άπέφερον 85 έζα- 
τομμύρια καί 350 χιλιάδας φράγκων.

Έκτος δε τούτων, ύπάρχουσιν έν 'Αγγλία ζαί ετερα 
τινα δικαιώματα, είς ά ύπάγονται αί έζ διαθήκης ή έξ 
αδιαθέτου μεταβιβαζόμενοι «ζινηταί» περιούσιοι. Αί τοι- 
ται κληρονομίαι άπέφερον ζατά τό αύτό έτος 51,630,000 
φράγκων.

Έν Έλλάδι ζατά τό άρθρον 3 τοΰ άπό 18 Δεκεμβρίου 
1865 νόμου, «κληρονομίαι ζαί κληροδοσία! ύπερβαίνουσαι 
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τή'*  άξίαν δισχιλίων δραχμών, περιερχόμεναι δέ είς συγ
γενείς έκ πλαγίου μέχρι τοΰ τρίτου βαθμού, ύπόκεινται 
είς τέλος χαρτοσήμου άξίας, πρός 1 έπί τοϊς 0/0, λογι- 
ζόμενον.» «Περιερχόμεναι δέ είς έκ πλαγίου συγγενείς 
τετάρτου καί απώτερου βαθμού, είς 2 0]0. Είς εξωτικούς 
δέ είς 4 0]θ.»

« Αί περιερχόμεναι είς ανιόντας καί κατιόντας, είς συ
ζύγους, είς θρησκευτικά, φιλανθρωπικά καί φιλεκπαιδευ
τικά καταστήματα, άπαλάττονται τοΰ φόρου.a Τά δέ χρέη 
προαφαιρούνται έν τω ύπολογισμώ τής άξίας τής κλη
ρονομικής περιουσίας.

Έκ τών άνωτέρω διατάξεων συνάγεται ά) ότι έν Έλ
λάδι, αι κατώτερα-, δισχιλίων δραχμών κληρονομικαί πε
ριουσία·. ούοόλως φορολογούνται, εί καί είς πλαγίους 
συγγενείς άπωτάτου βαθμού ή είς ξένους περιέρχωνται

β') Αί κατ’εύθεΐαν γραμμήν κληρονομικαί περιουσίας 
οΐαςδήποτε καί έάν ώσιν άξίας, μένουσιν ωσαύτως αφορο
λόγητοι, ώς καί αί είς συζύγους καί είς θρησκευτικά καί 
φιλανθρωπικά καταστήματα περιερχόμεναι.

γ') Τελευταίον δέ καί αί δωρεα’ι μεταξύ ζώντων καίτοι 
πιστοποιούμενα·, διά συμβολαιογραφικής πράξεως, κατά 
τό αρθρον 42 τού περί χαρτοσήμου νόμου τοΰ 1836, 
άπαλλάττονται τοΰ ειδικού τούτου φόρου.

Έκ τής παραθέσεως τών προεκτεθεισών φορολογικών 
διατάξεων τών διαφόρων έθνών πρός τάς όμοειδεϊς δια
τάξεις τού ήμετέρου νόμου άποδεικνύεται, ότι τό ήμέτερον 
σύστημα καί έλλειπές είναι καί άτελές. Καί ναί μέν ώς 
πρός τάς κατ’εύθεΐαν γραμμήν κΛηρονομικάς περιουσίας, 
δύναται τις εύλόγως νά ίσχυρισθή, ότι ή άπό του φόρου 
άπαλλαγή αύτών πηγάζει έκ τής θεωρίας περί συγκυ- 
ριότητος τών τέκνων έπί τής περιουσίας τών γεννητόρων 
εί καί τό ζήτημα τούτο άλλως πως έλύθη ύπό τής νομο
θεσίας τών εύνομουμένων έθνών. Άλλ’έάν ό έπί τούτου 
δισταγμός- τού νομοθέτου είναι όπωςδήποτε εύκατανόη- 

τος, ούδείς συγχωρεϊται δισταγμός προκειμένου περί έπι- 
βολής βαρυτέρας εισφοράς έπί τών κληρονομικών περιου
σιών, τών είς πλαγίους συγγενείς καί είς άλλοτρίους 
περιερχομένων καθότι ύπό τόν όλως δίκαιον όρον τής 
παρ’ήμϊν ίσχυούσης διατάξεως τής προαφαιρέσεως τών 
χρεών, ήδυνάμεθα καί τάς είς πλαγίους συγγενείς μέχρι 
3ου βαθμού περιερχομένας κληρονομιάς καί κληροδοσίας 
νά ύπαγάγωμεν είς φόρον 2 ή 3 τοϊς 0]θ, καί τάς άπό 
τού 4ου βαθμού συγγένειας μέχρι τοΰ 6ου είς φόρον 4 
0]θ· καί τάς μετά τόν 6ον βαθμόν είς 5 τοϊς 0]0.

Τελευταίον δέ τάς είς ξένους περιερχομένας είς φόρον 
6 ή 7 0]0.

Διά τών τροποποιήσεων τούτων, αϊτινες αύξάνουσι τό 
ποσοστόν τοΰ φόρου έπί τών είς πλαγίους συγγενείς καί 
είς ξένους περιερχομένων κληρονομικών περιουσιών, ό 
έπί τών κληρονομιών φόρος, ό έν τω προϋπολογισμό) τοΰ 
1879 ύπολογισθείς είς 100 μόνον χιλιάδας δραχμών, 
ήθελεν άποφέρει προϊόντος τοΰ χρόνου, ποσόν διπλάσιου 
τοΰ προϋπολογισθέντος. Έν Γαλλία αί κατ’εύθεΐαν γραμ
μήν κληρονομικαί περιουσία', ύπολογίζονται είς περίπου 
τό τετραπλάσιον τών είς πλαγίους συγγενείς περιερχο- 
μένων καθότι αί μέν πρώται άνήλθον κατά τό 1876 είς 
3,222,713,000, αί δε δεύτερα-, είς 871,184,000.

"Ώστε έάν αί είς πλαγίους συγγενείς περιερχόμεναι 
κατ’έτος κληρονομικαί περιουσία! έν Έλλάδι, ύπολογι- 
σθώσιν είς δέκα έκατομμίρια δραχμών, τάς είς τους 
κατ’εύθεΐαν γραμμήν περιερχομένας ύπολογιστέον έξ άνα- 
λογίας, είς τεσσαράκοντα εκατομμύρια.

I. Α. ΣΟΓΤΣΟΧ.
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Ούδέν οΰτω πολυπλανές ζαί σκολιόν όσον τό άπό 
τίνος περί ζαταλύσεως τών έν Γαλλία εκπαιδευτικών ιερα
τικών ταγμάτων ζήτημα, ού ένεκα και τό διαβόητου εκείνο 
άνέθορεν, ένώπιον τών Βουλών, έβδομον άρθρου του νόμου 
’Ιουλίου Φερρύ, έγείραντος, ώσπερ ελαίου φλόγαν, εμ
παθή ρήματα ζαί μαζράς ρητορικά; αντιπαραστάσεις, ού 
μόνον άπό τοϋ βήματος, άλλά ζαί καθ'άπασαν τήν δημο
σιογραφίαν.

Καί οί μέν ένθερμοι δημοκρατικοί, έν τή τών αντιπρο
σώπων Βουλή, ποθοΰντες τήν τοϋ έθνιζοϋ πολίτικου αι
σθήματος έξομοίωσιν, έγνωσαν δόξαν τοϊς νέοις παρα- 
σκευάσαι διά ψηφίσματος είς αργίαν τό πρώτον σκοποϋντος 
ζαθιστάναι τούς ίεροδιδάζτας ζαί ιδίως τούς Ίησουίτας, 
άλλ’οί έν Συγκ?»ήτω τελοΰντες συντηρηταί, μετά πανδή
μους συζητήσεις, άπορρίψαντες τό άνωτέρω προβούλευμα 
μεγάλως παρόργισαν τήν Βουλήν, ήτις καί άντιστρα- 
τευσαμένη άπορρώξ έποιήσατο γνώμην, όπως ή Κυβέρ- 
νησις έφαρμώση άποφαντιζώς τούς ζατά τών θρησκευτικών 
εταιριών αρχαίους νόμους, τούς άπαγορεύοντας τήν άνευ 
προηγούμενης κυβερνητικής άδειας σύστασιν παντός δη
μοσίου εκπαιδευτηρίου.

Ένταΰθα κατέληξεν ό διζανικός πόλεμος ζαί έξέβη τά 
άπειληθέντα, έζδοθέντος τή 29 τοΰ παρελθόντος Μαρτίου 
τοϋ πρός τοϋτο αρμοδίου ύπουργιζοΰ δόγματος,δπερ δή καί 
ζατ’άζρας άγει ζαί φέρει έζτοτε τήν πολλήν μερίδα έθνους, 
μέρει μέν φανατικού ζαί δεισιοαίμονος, μέρει δε έχτραχη- 
λιζομένου και έζπίπτοντος τούναντίον είς τραχειαν άδια- 
βορίαν ζαί αντίτυπου άΟεότητα, άλλ’έπί πάσι σπανίως 
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ύπερπηδοΰντος άνεπιστρεπτεί τήν έν μέσω ζέλευθον τής 
εύλαβείας, λέγω, ζαί ψυχικής ύγείας.

Πρός διασάφησιν τής δικαιώσεως τοΰ άνωτέρω νομο
σχεδίου καί τής έν έλλείψει τούτου άποζαταστάσεως τών 
προΰφεστώτων, πλήν καί μικρού δεϊν άχρηστία περιγεγε- 
νημένων νόμων, φέρε διά βραχέων έξετάσωμεν πόθεν ζαί 
πότε ήρξαντο τά κοινωνικά ταϋτα προσκρούσματα καί 
ύποδείςωμεν είδικώτερον εις τί ανάγεται έκ τών πρόσθεν 
ή έν Γαλλία αντιπάθεια τοΰ δημοτικού πρός τό πρεσβυ- 
τογενές ρωμαϊκόν ιερατικόν πνεΰμα, επόμενοι τή τών 
καθεστώτων χρονική μετατροπή παρά τοΐς Γαλάταις, τοϊς 
πρός τό Ελληνικόν γένος μικρόν διαφέρουσιν, έπώνυμόν 
τε λαμβάνουσι τών πρωτοτόκων υιών τής Ελλά
δος. ’Ελπίς δε ότι (ού γάρ δή, άλλην τινά αιτίαν έχον- 
τες ταϋτα διασκεψάμεθα) αί οίονεί ξενίζουσαι τάς άζοάς 
τοΰ αναγνώστου τής «Οικονομικής Έπιθεωρήσεως» ενδε
λεχείς έπί πνευματική καί άστυζή αναγωγή μάχαι τώυ 
ζατά τήν Δύσιν λαών παρέξουσιν αύτώ τήν ενδόμυχον 
πεποίθησιν, οτι ήμερωτέρων καί κοινωνικότερων θρησκευ
τικών ήθών εύμοιρεΐ τό ήμέτερον φΰλον, βαθεϊς παλαιόθεν 
δεξάμενον τούς τύπους τής πίστεως και άδουλώτως άνα- 
μαξάμενον τάς σφραγίδας τοΰ χριστιανισμού, έφ’ώ καί 
διατελεϊ τό κατ’εξοχήν εύάγωγον ποιμνίου, μετά λόγου 
άλλως τε σεμνυνόμενον έπι τω φιλοεθνεΐ αύτοϋ κλήρω.

Α'·
Άφ'ότου ό άνθρωπος έγζαταλιπών τούς δασείς λει

μώνας καί τά κομώντα όρη άπέρριψε τήν φυσικήν απλό
τητα καί άμέριμνον άπόλαυσιν τής άρκάδος ζωής (εί ποτέ 
τοιαύτη έγένετο) όπως περιβάλη έαυτώ εύφημόν τινα καί 
ευπρόσωπον δεσμόν, τάς πολλαπλάς καί ποικίλας τοΰ 
πολιτισμού άνάγκας, παρέστη άπέναντι άπροόπτων κοι
νωνικών τειχών καί τής κοιλάδας τοΰ ζλαυθμώνος, φερό- 
μευος άνά πάσαν ημέραν ζατά κρημνών και μεταξύ βαρά-
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Ορων αδικίας χαί δικαιοσύνης, εύταξίας χαί αταξίας, έλευ
θερίας καί δεσποτείας.

Ή περιμάχητος αύτη χαί όλκιμος τοϋ νέου ανθρώπου 
κατάστασις « νυν γάρ δή γένος έστι σιοήρεον » κατά τδν 
'Ησίοδον, έπωφέλησε μέν τινας έξ ύπογυίου, άλλ'ώθησε 
τους πολλούς εις τήν έσχάτην δουλείαν καί ταπείνωσιν. 
Έκτοτε ολίγοι μέν ευτυχείς, πλεϊστοι δέ οί ταλαιπωρού
μενοι. Καί οί μέν εύδαιμονοΰντες, ολίγον φροντίζοντες περί 
τών δεινοπαθούντων όμοιων αύτοϊς, έγχατέστησαν βιαίαν, 
έπί τών ανθρωπίνων τούτων θυμάτων, τήν τυραννίαν, έπι- 
νοήσαντες προϊόντος τοϋ χρόνου, ίδιοτελεϊς νομοθεσίας 
και θρησκευτικός δοξασίας, ήκιστα άπαλλοτριούσας τό 
κράτος καί τήν αυθαίρετον διαδικασίαν έκ τών χειρών 
προνομιούχων τινών γενεών.

Ή έχέστονος αύτη ιστορία τοΰ ανθρώπου άνεϊπεν έπί 
μακρδν τάς πλείστας περιπέτειας τών έθνών· ώφειλε δέ 
ή τοΰ χριστιανισμού έμφάνισις έπενεγζεϊν τινα βελτίωσιν 
διά τής αθανάτου περί ίσότητος χαί αδελφότητος τών 
άνθρώπων αρχής· άλλά και έπ'όνόματι, φεΰ ! αύτοΰ τό 
άσύγκρατον καί δυσμενές τών κατά καιρούς προεξαρχούν- 
των και δεσποζόντων ήθος δράττεται τής νέας ταύτης 
αυθεντίας, όπως παρασύρη τόν αφώτιστου όχλον είς τήν 
μεταγενεστέρου τυραννίαν τής παπικής τιάρας καί τών 
θεοκρατών συμμέτοχων αύτή ηγεμόνων. Τότε λοιπόν πα
ρουσιάζονται οί ψευδευλαβεΐς έκεινοι καί χερδόδιψοι βασι
λείς χαί ΙΙάπαι, οΐτινες διαπράττουσι τά αισχιστα χαί 
άνεπιδιόρθωτα δεινά, ού μόνον σταυροφοοοΰντες χατά τής 
ανατολικής Ελλάδος, ής άποστρέφονται τήν ύπερέχουσαν 
παιδείαν και έπιστήμας, άλλά καί αύτόν τόν λατινικόν 
λαόν πολλαπλώς καί παρεχάστοτε χαταπιέζουσι χαί άπο- 
γυμνοΰσιν έπί ιδία ή κοινή άπολαύσει τών αγαθών.

Καί δή, μέχρι τοΰ δεκάτου έκτου αΐώνος, τό κατά τήν 
Δύσιν σχότος ήν βαθύ καί στυγερόν έν ω ό έλληνισμός 
διαλάμπει έπί τά πρόθυρα τής Ιταλίας, έχπροσωπούμενος 

ΰπό τών αγλαών ονομάτων τών πατέρων τής Εκκλησίας, 
τών Πατριαρχών, συγκλητικών καί λογίων Ελλήνων, 
συγγραφόντων έλληνιστί παντοίας πολιτίμους βίβλους, 
τή προτροπή καί τώ παραδείγματι αύτοΰ τοΰ μουσοχαροΰς 
αύτοκράτορος Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογέννητου καί 
άλλων πολλών ηγεμόνων καί ήγεμονίδων σοφών.

Ό Ησύχιος και Σουίδας διατελοΰσι συντάττοντες τά 
σπουδαία αύτών λεξικά, περιελθόντα ήμϊν μετά του με
γάλου ’Ετυμολογικού, κτήμα ανεκτίμητου γραμματολο
γίας. Ό πολυμαθέστατος, μυριοβιβλογράφος Φώτιος, 
Μιχαήλ ό ψελλός καί ’Ιωάννης Τζέτζος ό γραμματικός 
έγκαλείπουσιν άλληλοδιαδόχως κιβωτόν παμπλουσίου άτ- 
τικής άρχαιομαθείας. Τήν δέ φιλομουσίαν τής Μακεδονι
κής δυναστείας διαδέχεται αμείωτου ή τών Κομνηνών, 
έφ’ών καί μάλλον άκμαία άναθρώσκουσα άπαυγάζει ή 
ελληνική έπιστήμη.

Έπέπρωτο δέ μόνον, τώ V2O3-4 έτει, άναγράψαι τήν 
άπαίσιον κατά τής μεγακλεους Κωνσταντινουπόλεως 
σταυροφορίαν, έπιληφθεϊσαν τό μεν πρώτον, λόγω επι
κουρίας Αλεξίου Δ' τοΰ Αγγέλου κατά τοΰ "Αρπαγος 
ομωνύμου αύτώ θείου, μετ'ού πολύ δέ, πρός άληθή έχ- 
πόρθησιν τής πόλεως. Κατά τήν θλιβερόν ταύτην επο
χήν οί σταυροφόροι πολιορκηται τό μέν, νομιμοποιοΰντες 
πάσαν βαρβαρότητα έκ τοΰ παραδείγματος τών, ώς μή 
ώφειλε, δυσωνύμων Αγγέλων καί τοΰ εφάμιλλου έχείνοις 
'Αλεξίου Δούκα Μουρζούφλου, παραδυνάστου τοΰ άνω
τέρω Αλεξίου τοΰ νεωτέρου, δν ούτος έκθρονίσας 
άπεστραγγάλισε, τό δέ, έκδηλοΰντες έφ'όσον τό θηριώδες 
μϊσος καί ή ζηλοτυπία έλαύνουσιν άνουσιουργιας τους 
μιμητά; τοΰ έν 'Αλεξάνδρειά δευτέρου καλίφου Όμάρου 
τοΰ πυρπολιστοΰ τής περιφήμου βιβλιοθήκης, άνάπτουσι 
τρεϊς αλλεπαλλήλους πυρκαϊάς, ών αί διασταυρούμενα', 
φλόγες, καίουσαι έπί εβδομάδας, άποτεφρώσι τάς λαμ
πρά; καί πλουσιωτάτας συνοικίας άπό τοΰ λόφου τών
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Βλαχερνών μέχρι τής μονής τοΰ Σωτήρος, ώς ζαί άπαταν 
τήν άνατολιχήν πτέρυγα τής πόλεως, ποίοΰσαι παρανά
λωμα τοΰ πυρός, έν τώ νέω τούτω μουσείο» τών μεταγε
νεστέρων Πτολεμαϊων, τούς θησαυρούς ζαί τά άλλα διά 
τοΰ χρόνου έναποταμιευθέντα φιλολογικά ζαί φιλοσοφικά 
κειμήλια.

Άλλά μή νομίσωμεν ότι μόνον ή παιδεία έσχεν τούς 
ζηλωτάς αύτής έν τή ζαθέδρα τοΰ τότε μεμουσωμένου 
κόσμου έν τώ Βυζαντίω. ΊΙ βιομηχανία καί αί τέχναι ήκ- 
μαζον παλαιόβεν έν τή βασιλίδι τών πόλεων, έφ’ώ μάλι
στα ύπεβλέπετο ήδη άπό τοΰ έβδομου αίώνος ύπό τοΰ έν 
Δαμά ισχυρού γείτονος τής Άμμιάδος δυναστείας καλίφου 
Μοαββιάχ, ζηλοΰντος ούχί τόσον τήν δύναμιν όσον τά 
πλούτη καί τό παγκόσμιον έμπόριον τής πρωτευούσης τοΰ 
νέου ελληνικού κράτους. Έπι δε τοΰ σταυροφορικοΰ ζυ- 
γοΰ, βαρύναντος οκτώ και πεντήκοντα έτη τόν τών ομο
γενών αύχένα, ή κίνησις τοΰ έμπορίου και τής βιομηχανίας 
έκ τής τοΰ Βύςαντος πόλεως μετενεχθεΐσα είς τήν ανατο
λικήν παραλίαν τοΰ Εύςείνου, μάρτυρα τών προόδων έχει 
τον Ευγενικόν, άναφέροντα περιστατιζώς ότι «ήΤραπεζοΰς 
μετά τινων μικρών άλλων πόλεων έπαρκεϊ όπερ τών έργων 
πάσητ βιομηχανίας, έκτελοΰσα καί παράγουσα παντοϊα τε
χνικά καί μηχανικά προϊόντα φημίζονται δε μάλιστα οί 
κατασκευασταί τών λογχών καί ασπίδων, οί τών πολυτίμων 
λίθων γλύπται, οί ραφιδευταί, οί υφαντουργοί, οί σιδη
ρουργοί ζαί βαναυσουργοι έν γένει . . . Χορηγεί δε πρός 
τοϊς ά/.λοις ή χώρα τή ύφαντουργ:α καί τοίς άλλοις τε- 
χνουργοϊς τής ραφιδ-υσεως τό λίνον, τό έριον, τό σηρι
κόν νήμα κτλ.»

Ούτως άρα οί σταυροφόροι έλαττουμενοι τών Βυζαν
τινών ζατά τόν πολιτισμόν και ώς νενικημένοι ύπό τής 
ήθικής ύπεροχής περιέπεσον ταΐς ήδοναϊς καί τή συνοι- 
χιζούση πολυτελεία, άσπασάμενοι καί αύτόν τον έγχώριον 
ιματισμόν, άλλά παραμορφοΰντες πάλιν έχεϊνον τώ άκό- 

ΚΟΙΝΟΝΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Ι27

σμω καί φορτίζω πλούτω τών χρωμάτων καί ποικιλ
μάτων.

Σημειοΰμεν δε τήν έποχήν ταύτην ώς μεγάλως έπιδρά- 
σασαν έπί τών Λατίνων, καί ώς έναρκτήριον τής κατά 
τήν Εύρώπην διαδόσεως τών λεπτοφυών, άλουργών' καί 
ποικιλοχρώμων σηρικών ύφασμάτων καί ποικιλμάτων πρό 
πολλοΰ ζατασχευαζομένων καί μονοπωλουμένων παρά τε 
τοϊς Έλλησι και Άραψι. Κατά τον αύτόν καιρόν ήρξαντο 
αί τής Λύσεως αύλαί άπομιμεϊσθαι τάς βυζαντινός έθι- 
μοταξίας τών βασιλείων τύπων καί μάλιστα ή τών Γάλ
λων περί τόν 15ον καί Ιβον αιώνα, κατά τινα ίδιοσύν- 
τακτον Κωνσταντίνου τοϋ ΓΙορφυρογεννήτου περιγραφήν. 
Πρόσφορος δε τών άνωτέρω έπιμαρτυρία κεϊται και έν τινι 
περί ιματισμού (llistoire generate du Costume civil, 
religieux et mili(aire) λαμπρώ συγγράμματι, νεωστί δη- 
μοσιευθέντι έν Παρισίοις παρά τώ έκδοτη κ. Charles De- 
lagravc, καί διαγράφοντι μετά πλείστης ακρίβειας τά 
πολιτικά, θρησκευτικά καί πολεμικά ένδύματα τών πρώ
των άπό Χριστού αιώνων μετά εικόνων πανομοιοτύπως 
τω χρώματι ζαί τώ σχήματι, παριστανουσών ήμϊν τήν 
οικονομικήν κατάστασιν τής άνατολιζής βιομηχανίας. Ό 
συγγραφεύς αύτού κ. R. Jacquemin ζωγράφος και άρι— 
στος περί ταΰτα αρχαιολόγος εκφράζεται άναφοριζώς 
πρός τά σταυροφοριζά ώς εξής : « Περίεργον, λέγει, πράγ
μα ! Ένώ ό βόμβυξ ήν άπό αιώνων ήδη έν γενική χρήσει 
έν Κωνσταντινουπόλει, ή Εύρώπη άπέδιδε τοσαύτην άξίαν 
τοϊς μεταξωτοΐς ύφάσμασιν, ώστε κατά τό 109S, μετά 
τήν άλωσιν τής Αντιόχειας, οί σταυροφόροι νόμον επί
τηδες έπήγαγον όπως έπιζληρωθώσιν άποκλειστιζώς είς 
τήν τών ίεοών άασΐο>ν νοε αν πάντα τά πεοιπεσόντα αύ- 
τοϊς μεταξουργήματα. j Ό αύτός ιστορεί άλλοθι ότι «τώ 
1S33, έν Bayonne, άνορυχθέντος τοΰ τάφου έπισζόπου 
τίνος τοϋ 12ου αίώνος, άνεζαλύφθησαν τά λείψανα άρ- 
χιερατιζοΰ ένδύματο; έξ ύφασμάτων τής Ανατολής, ίδια 
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δέ συγκειμένου άπό τίνος σηρικού χιτώνος καί περισκε- 
λίδων κεκοσμημένων πτηνοις συνυφασμένοις άλλαις μορ- 
φαις καί ύπό χρυσολίνου έκ στήμονος μεταξωτού, πάντων 
δέ πεποικιλμένων ανατολικοί; χαραζτήρσιν.»

Άναχαιτιζέσθωσαν άρα τά φθόνω οίστρούμενα στόματα 
καί άτοπους έζσφενδονίζοντα εκφράσεις ζατά τοΰ έν τώ 
μεσαιώνι άζμάσαντος τήν παιδείαν, τάς τέχνας καί αύτό 
τό αίσθημα 'Ελληνισμού !

Έπί τή τών Παλαιολόγων τελευταία τών αύτοζρατόρων 
γενεά διαπρέπουσιν αύθις παΐδες μουσηγέται 'Ελλήνων, 
οίον ’Ιωάννης ό Χρυσολωρας, Θεόδωρος ό Γαζής, Μάςι- 
μος ό Πλανούδης, Θεόδωρος ό Μετοχίτης, ’Ιωάννης ό 
Γλύκας καί τοσοΰτοι άλλοι. Συρρέουσι δέ είς τάς βυζαν
τινός Αθήνας, ΐν’άρυσθώσιν γλυκυρρόων χαρίτων νάματα 
οί εγνωσμένοι Ιταλοί, Φραγκίσκος ό Φίλελφος, Ι’ουαρΐ- 
νος καί Ιωάννης Αύρίσπας, έπί τέλους δέ, μεσοΰντος τοΰ 
δεκάτου πέμπτου αίώνος, Αινείας Συλβιος Πιζζολόμιυης, 
ό μέλλων φιλόμουσος Πάπας ΓΙϊος Β' άποκαλεΐ τό Βυ
ζάντιον : τό άδυτον τής άρχαίας σοφίας, τό άσυ- 
λον τών επιστημών καί τήν άζρόπολιν τής φι
λοσοφίας.

Άλλ'ώς έζ δένδρου άγλαοζάρπου, ζάν λίαν ευθαλείς 
ζαί άνθεμόεντας τους κλώνους έχη, πλέον όπωρίζεσθαι 
αδύνατον τής παρ'όσον πέφυζεν ευκαρπίας, ούτως έφ’όσον 
έν τινι χώρα ό έρως τής παιδείας καί ή άζραιφνής πίστις 
διανΟοϋντα μόνα, έζτρέφουσιν άνδρας φιλομούσους ζαί 
ειρηνικούς, μόλις εΰρηνται έν αύτή οί δόλον Άρεος έργα- 
ζόμενοι καί άργαλέους πολέμους άεί τολυπεύον- 
τες, άτε έναυλον ίσως έχουσι τό Ευριπίδιον :

Μωρός ϊέ θνητών οστις έκπορθε" πόλεις 

Νχοΰς τε, τύμβους τ’ίερχ τών κτημηχότων, 

Έρημίχ δούς, χυτός ώλε!Γ ύστερον.»

Τοιοΰτον δήπου καί τό πολυήρατον Βυζαντινόν άστυ, 
σοφών ψυχών φροντιστήριον, πλήν είπερ ποτέ καί νΰν 

ύποβλεπόμενον, διό καί έπί τέλους έλωρ καί κύρμα 
άποβαίνει τοΰ βλοσυρόφρονος ’Ασιανού κατακτήσου. Έτυγ- 
χανε δέ τό κράτος πρός τοΐς άλλοις έξηντλημέυον τω 
πυρί ζαί τοΐς ξίφεσιν, ώς ζαί πολυσχιδές ήδη έγένετο 
ιδία άφ'ότου άπώλεσε τήν οικονομικήν αύτού σϋστασιν, 
έπεισαχθεισών ύπό τών Λατίνων, ώς βέβαιοι καί ό κ. 
de Sigur, τών χωροδεσποτικών (φεουδιζών) διαλυτικών 
αρχών, αϊτινες καί άρδην ζατελυμήναντο τήν έυωσιν τών 
επαρχιών τής όσημέραι σμικρυνομένης έπικρατείας.

Άλλ’ιδού φθάνει ή έσχάτη ώρα ζαθ'ήυ, ώς ές ένέδρας 
τοΰ 'Οθωμανού έπιτεθέντος, οί φιλοπάτριδες εκείνοι καί 
γενναίοι τοΰ Ελληνισμού άριστεΐς, είς άνισον πόλεμον 
ζαταστάντες, διασμήχουσι τά όπλα ζαί ύπό τού ένθου- 
σιώντος στρατηγούμενοι αύτοζράτορος Κωνσταντίνου τού 
Παλαιολόγου, σημήναι κελεύσαυτος τό άνακλητικον, άνα- 
βαίνουσι μετ'άπογνώσεως έπί τούς προβόλους ζαί τά εύ- 
πυργα τής πόλεως τείχη, ώς έπί άλλον φλογερόν βωμόν 
προβάλλοντες δε μετά παραστάσεως τά στήθη αύτών 
άναχαιτίζουσι τόν εχθρόν, προασπίζονται τούς ναούς τοΰ 
Κυρίου καί τάς εστίας τώυ γυναικών ζαί νηπίων, μέχρις 
ού έζπλήξαυτες τόν μεγαλεπήβολον Μωάμεθ τόν Β’ και 
μεταξύ διασπείροντες, άπό τών επάλξεων ζατά πρόσωπον 
τών στρατιωτών αύτού, τά αίματόφυρτα τοϋ Λαβάρου 
λαζίσματα, έπεσου τή 22 Μαίου 1453 ύπερ πίστεως και 
πατρίοος, οιασώσαντες, ώς έν άλλη ζιβωτω, μετά της 
έθνικής εύδοξίας τό θρήσκευμα τών προγόνων ζαί τήν 
έλπίδα τού ήμετέρου μέλλοντος. 1 Ιαραφράζουσα τό ανω
τέρω μέγα έπεισόδειον τής ιστορίας έςεφώυει άρτιως και 
ή Μούσα τού κ. II. Bornier, έν τω εύδοζίμως διδαχθέντ: 
αύτού δράματι τών γόμων τού 'Αττίλα, τά έξής : 

a La patrie est en nous.
On ne la peril jamais ijuand on garde son ctillc, 
Quand on prevoit sa gloire apres la longue insulte.»

Άλλ'ίσως ούκ άκαιρον έυ κεφαλαίω διελθεΐν τά έν 
ΕΙΟΣ S—ΦΪΑ. ΜΑΙΟΣ 1880. 3. 
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Εύρωπη χατά τήν πτώσιν τής Κωνσταντινουπόλεως σύγ
χρονα συμβάντα ώς μή όλως άλλότρια τή ύποθέσει χαι 
ιδίως αφετηρίαν όντα τής μετ'ού πολύ άναγεννήσεως τών 
γραμμάτων χαι τεχνών έν τή Έσπεοία.

— Περαιωθέντος τοΰ έχατονταετοΰς πολέμου τών Γάλ
λων πρός τούς Άγγλους, ό πολιτικός Λουδοβίκος ΙΑ' 
ταπεινώσας τούς χωροδεσπότας καταβάλλει τάς πρώτας 
σπουδαίας βάσεις τής ολομελούς εθνικής άφομοιώσεως 
τής Γαλλίας· αί δέ πρός Κάρολον τον Θρασύν μάχαι αύτοΰ 
έπάγουσι τήν αναπόφευκτου υψωσιν τοΰ Αύστριακοΰ οίκου 
(1161 - 1483).—Ή Αγγλία, άπωΟηθεισα έν τή νήσω αύτής 
παραδέδοται ταϊς ένδον διχονοίαις, αιτινες τελευτώσι διά 
τών αιματηρών πολέμων και τής αρπαγής τοΰ θρόνου ύπό 
τοΰ έγκαταλιπόυτος έν τή ιστορία τό άποτρόπαιον όνομα 
Ριχάρδου τοΰ Γ' (1483-1485).—Μετά τήν άποδίωςιυ τών 
Μαυρητανών, έπί 782 έτη δεσποσάντων τής Ισπανίας, ή 
μισαλλοξοδία τών Καθολικών εδρεύει τή άδείφ τών βασι
λέων τής Καστιλλίας καί Άραγωνίας τό ίεροδικαστήριον 
(1480). 'Ο Γενουάτης Χριστόφορος Κολόμβος άνακαλύψας 
τήν Αμερικήν (1 192) προσκομίζει τή υίοθετησάση αύτόν 
πατρίδι, Ίβηρία, μετά τών κλειδών τοΰ νέου κόσμου τήν 
μετ’ού πολύφοβεράν αύτής δύναμιν.—ΊΓΙταλια διηρημένη 
είς πολλά μικρά κράτη καί ώς άπόπολλοΰ προσενηυεγμέυη 
τώ άυδρειοτάτω καί έπιτηδειοτάτω διατελεΐ έρμαιου τών 
παρεχάστοτε ίσχυόντωυ έγχωρίων ή καί αλλοδαπών. Κατά 
τήν άνάμιςιν δε ταύτην τών λαών καί τών βασιλέων, 
ένεργώς συμμετέχει τών πραγμάτων ή ΓΙαπεία μόνη ζυ- 
γοστάτης άρχή έν τω μέσω τών συνεχών τούτων διαρπα- 
γών, άλλ'ήτις ύπερακοντίζουσα ενίοτε τούς λοιπούς ηγε
μόνας έπέσπευσε τήν έλάττωσιν τής ιδίας αύτής έπιρροής. 
—Ή Ρωσσία έν τώ γενυασθαι ήδη άποδύεται προς τήν 
έκ τών πέρις χωρών προνομήν. — Έν δέ τή Γερμανία ό 
έμφύλιος πόλεμος και ή αποστασία κατά τε τής αύτο
κρατορίας καί τών παπικών διατάξεων άποτελειοΐ τήν 

τής τουρκικής έν Εύρώπη δυνάμεως έπίρρωσιν. — Τέλος 
δ’έπιτίθεται ή Μεταρ ρύΟμισις, καταμαρτυρούσα τήν 
Λατινικήν ’Εκκλησίαν (1517)· ή δέ σύναψις αύτής προς 
τόν πανίσχυρου μοχλόν τής πρό τινων έτών έφευρεθείσης 
τυπογραφίας (1436) χαρακτηρίζει τό γενικόν άρμητήριον 
τοΰ δυτικού κόσμου.

Έν τοιαύτη συγχωλαινούση καταστάσει τών κατά τήν 
Ευρώπην πραγμάτων έκπληττόμεθα βλέποντες τούς Γε- 
νουήτας, τούς Ενετούς καί τινας Πάπας διανοουμένους 
τήν παράκαιρου ήδη άπομάκρυνσιν τής οθωμανικής φρου
ράς έκ τοΰ προσκόπου τής Θράκης καί ’Ιλλυρίας. Και οί 
μέν Ενετοί ίδιωφελείας έμπορικής ένεκα κινούνται νωχε- 
λώς καί ύπόσχονται πολλά, οί δέ Πάπαι Νικόλαος ό Ε' 
καί Καλίζτης ό Γ', εί καί έπί τό πολιτικώτερον διαπει- 
ρώυται νέας σταυροφορίας, άποτυγχάνουσιν, ώς καί ή 
μετά ταΰτα έν Μαυτούνη σύνοδος, μάτην συγκληθεΐσα πρός 
τόν αύτόν Σκοπόν ύπό Πίου τοΰ Β'.

Άλλ’ή όψιμος αΰτη μετάγνωσις έπί τοΐς γεγονόσι, 
τότε κυρίως καταλογίζεται προς ημάς άληθές ευεργέτημα, 
οτε τών φυγάδωυ σοφών Ελλήνων πραγματευόμενη ή 
Δύσις τήν οιλίαν καί περισπουδάστως έχουσα ύπέρ της 
έκείνων διδασκαλίας, άκμαίαν γε διετήρησε τήν πρός 
αύτούς συμπάθειαν καί έπέρρωσε τούς τέως ύπό χεϊρα 
είς τά μέλλοντα ήρωϊκά έργα τής ήμετέρας εθνεγερσίας.

Β'.

Τής πάλαι έλληνικής πολιτείας ήν τό ιδανικήν άμα 
καί ζώσαν διατελεΐν καί ύφίστασθαι, καθόσον αύτη ού μό
νον κατηύγαζε τό πνεύμα καί άναζήν έποίει τό θάρσος 
καί τήν προθυμίαν, άλλά καί τό άνδραγαθίζεσθαι μετά 
περινοίας δημοσίαν άνεκήρυττε τοΰ λαοΰ αρετήν. Άλλ’ού 
τών αύτών στοχάζεται ή Αναγέννησις τοΰ 1ST’ αΐώνος 
ή δέ φιλοσοφία αύτής μεριμνώσα ύπέρ τής φυσικής Ιδίως 
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βελτιώσεως τοΰ άνθρώπου, κοσμεί μέν τήν ιδιωτείαν χαι 
τόν κοινωνικόν βίον, άλλ’ήκιστα έζπυρσεύει τάς καρδίας.

Η οιαφορά αυτή είδιζώς χαρακτηριστική, ζατηγορεϊται 
δήπου ζαί ώς αποτέλεσμα τής αγωγής, ήτις, ασχολού
μενη παρά τοΐς Ελλησιν ύπέρ τοΰ εΰαριθμοτέρου τών 
έλευθερων μόνων πολιτών πλυθυσμοΰ, άνέπλαττεν άνδρας 
πολιτικούς μάλλον ζαί έπ’ώφελεία τής πατρίδος ή τοΰ 
ιδιωτικού βίου (*).

(*) Τοΐς μίν σώμχσιν άλλοτριωτάτοις ύπέρ τί·; πόλίως χρώντχΐ; τή 

οέ "νώμ)) οΐχποτάτη «Ις τ-τπράσσειν τι ύπέρ αύτής. θουκιο. Λ" 70.

Οί νεώτεροι θεσμοί συντρίψαντες βαθμηδόν τά δεσμά 
τής οουλείας ένεθρόνισαν τό κοινόν τής άνθρωπότητος 
ενδιαφέρον ύπεράνω τοΰ τής πολιτείας, διανοίξαντες άπέ- 
ραντον τόν τής ελευθερίας ορίζοντα. ΊΙ δέ παρά τοϊς φι- 
λοσόφοις δόξα, διαγνοΰσα τήν ενδελεχή κίνησιν τών 
έπιγειων άναγχών και πόρων άπεφήνατο ύπέρ τών καθόλου 
οιζαιωμάτων τοΰ άνθρώπου, ζαι ταΰτα προσεπιζρίνουσα 
αρχαίους τινάς πολιτικούς νόμους καί παπικά θεσπίσματα 
ώς άπό κοινού ή δίχα παρεμποδίζοντας τόν φυσικόν προ
ορισμόν τής νεωτέρας κοινωνίας, καί άπεργαζομένους λυ- 
πηράς και δυσπροσδέκτους αναχρονισμούς. Εκτός δε 
τούτου, έξελέγχθη ότι έπεκράτησε μέχρι τοΰ νΰν έν τε τή 
Εκκλησία και τή Πολιτεία ροπή τις, σπουδήν είσφέρουσα 
είς τό άμβλύνειν τά άποτελέσματα τοΰ κακού διά τής 
προς άλληλα άντιθεσεως μάλλον, ή είς τό έξαφανίζειν τά 
αίτια τής έπι τά κάτω φοράς, διό καί τό επιπόλαζαν 
παρά τώ λαώ προληπτικόν πνεύμα καί λοιπά ήθικά νο
σήματα, άναρριπιζόμενά ποτέ μέν διά τής έξάψεως καί 
άποπλανήσεως τής ευαισθησίας, άλλοτε δέ διά τής εμ
μέσου παραφθοράς, τής πρός τά έξω προκαλούσης συσχη- 
ματίζεσθαι τόν άνθρωπον καί πρός άποφυγήν τοΰ σκαν
δάλου μόνον περιστέλλειν τάς πομπάς, άλλ'ού καί τής 
όρμής παντελώς άφίστασθαι διά τοΰ άγνίτου λόγου, 

τού διδάσκοντος τί αγαθόν καί καλόν έν οΐαδήποτε χατα- 
στάσει τοΰ βίου 1 Έστι δέ θετική, ώς κρίνομεν, ή τοΰ 
ένδιαθέτου λόγου άποτελεσματιχότης. Τί οε άλλο ή ότι 
ένδον ήμών ενυπάρχει η πηγή τοΰ άγαθοΰ, άναβλύειν άει 
δυναμένη, έάν τις αύτήν είωθε σζάπτειν, ήτοι έάν ένδον 
είς έαυτόν συνεχώς βλέπων άνευ παραλογισμοΰ ρυθμιζρ 
τά ζατά τόν βίον ; Τοϋτο δέ τό τιμαλφές τοΰ άνθρώπου 
προσόν, ορθός λόγος καλούμενον, θεία τίς έστιν άπόρ- 
ροια, τά μέν καλώς ύφ’ήμών πραττόμενα άποδεχόμενος 
τά δέ μή σωφρονίζων τή καταγνώσει τής προτέρας κα
κίας. Ποιον άρα τό κακοποιόν αίτιον, τό παρελαΰνον τήν 
ήμετέοαν φύσιν είς άτοπα ώσπερ εκείνος εις άρετήν ; 
Αύτή ή έξωθεν έπήοεια τών φαύλων ήθών και τών διαιω- 
νισθέντων στρεβλών νόμων καί δογμάτων.

"Εστι δέ τό παράδειγμα οικουμενικόν, έπειόή λαοί ζατα 
τε τήν ίσχύν καί τό μέγεθος ούκ άποδέοντες τών όποι 
ποτέ εύδοκιμωτάτων, οί μέν τούτων, εί καί διέσωσαν άοια- 
ζοπον τήν πολιτικήν αύτών ϋπαρξιν, έν άχανέσι κράτεσι, 
παραφθαρέντες δέ ταΐς προλήψεσι καί τή άμαθεία, και 
άμβλύτατοι χαταστάντες πρός άμεινους επιδόσεις παρ- 
έχουσιν ήμϊν τό τεταπεινωμένον σήμερον θέαμα άρχαιο- 
τάτου ένταυτω πολιτισμού καί σταθερδς παρακμής· οι δε, 
ολως άναχαιτισθέντες έν τή προόδω αύτών και έκπεπτω- 
κότες τελείως τής πολιτικής σκηνής παριστώσι τήν νη
πιώδη τοΰ ανθρωπίνου γένους ηλικίαν. Άλλά τά νεωτατα 
έθνη, εύμοιρον ήδη φύσιν κτησάμενα έκ τής αλλεπαλλή
λου έπιμιξίας φυλών, ώς τά έν Εύρώπη άνθοΰντα, άξιά 
τε όμοθύμου εύκλειας, καθό λίαν έν τοις πνευματικοΐς 
πλεονεκτοΰντα καί ύπερβάλλοντα τή δυνάμει και τώ με- 
γέθει τών έργων πάντα τά έξ αίώνος μνημονευόμενα, έπί 
τινι λόγω δαίμων άλάστωρ καί δυσάντητος άναξαίνειεν 
άστόργως τά πάθη αυτών !

Καί μήν, είπερ τι καί άλλο τό Γαλλικόν έσχεν τήν 
περιεργοτάτην ταύτην τύχην τών δεινών καί μαχρώΛ πει
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ρασμών άπό τών πρωτίστων χρόνων τής αύτοϋ συστά- 
σεως, άνερχομένης, ώς γνωστόν, είς τόν Ε' αιώνα, ότε οί 
έξ ’Ασίας γερμανόφυλοι Φράγκοι, είσβαλόντες είς τήν 
Γαλατίαν ζαί μετά αιματηρούς αρραβώνας έπιμιχθέντες 
πρός τήν άρχαίαν ρωμαϊκήν κοινωνίαν, έλαβον μέν, 
προϊσταμένης τής Εκκλησίας, τούς τής Ρώμης νόμους, 
οιετήρησαν όμως τό ηρωικόν πνεΰμα τών προγόγων αύ
τών, Έν άλλαις λέξεσι, τή τών Ρωμαίων υπεροχή δέδοται 
όπως οεσπόζουσα άπονέμηται μερολήπτως τή αύτογόνω 
άνώτερα κοινωνία τάς έπιστήμας, τούς νόμους καί τήν 
φιλοσοφίαν, ό δέ χριστιανισμός Θριαμβεύων έπί τών βαρ
βάρων λαών τής νέας κοινωνίας, έξυπηρέτει τά ρωμαϊκά 
στοιχεία, εμφορούμενος πάντοτε τής έλπίδος τής αίωνιό- 
τητος καί γενικεύσεως τοΰ καθολικισμού, έπί τών 
έρειπίων τής τέως άπεράντου ρωμαϊκής κυριαρχίας, διά 
τής οιαδόσεως τοΰ εύαγγελίου έν τή λατινική γλώσση. 
Ούτως άρα ό Γάλλος, διανοούμενος έξ αρχής ώς Ρωμαίος, 
ήσθετο καί αισθάνεται ώς Φράγκος. Τό δέ πρός τήν γυ
ναίκα σέβας, τό πέραν τοΰ μέτρου φιλοτιμεϊσθαι, τό φιλ
ελεύθερον, ή μετά γενναιότητος άκάθεκτος όρμή, ό περί 
τά όπλα έρως καί ή φιλοδοξία, πάντα ταϋτα έμφυτα 
αύτώ χαρακτηριστικά, διεδέξατο άπό τών ύπερρηνείων 
αύτοϋ πατέρων.

Πρό πάντων δέ κινδυνευταί οντες οί Γάλλοι πολλούς 
καί οεινούς καί ούκ άφανεϊς αγώνας παρά γνώμην ύπέμει- 
ναν τούς μέν υπέρ τής ίδιας χώρας, τούς δέ καί ύπέρ τής 
τών άλλων ελευθερίας, ώς ποτέ οί ήμέτεροι πρόγονοι. 
ΙΙοια δέ τις έστιν άλλως τε καί ή μεγάλη γαλλική έπα- 
νάστασις, ήτις, ώς έκ τών άποτελεσμάτων αύτής παγκό
σμιος προσαγορεύεται, ού μήν άλλά καί πολλώ πληρε- 
στέρα αύτής τής άνακηρυξάσης το δημοκρατικόν πολίτευμα 
έν ταΐς άγγλικαις κατοχαίς, ταΐς πέραν τοΰ Ατλαντικού 
ωκεανού, έπ όνόματί γε τών φυσικών δικαιωμάτων τής 
άνθρωπότητος καί κατά τοΰ άσεβοΰς τής μητροπόλεως 

φρονήματος, ζαθυπάγοντος τά δίκαια ταϋτα τή παραγρα
φή, τω πολιτιζώ συμφέροντι καί ταΐς κατά γράμμα συν- 
Οήκαις ! ΊΙ τής γαλλικής πολιτείας μετατροπή ώφειλεν 
άλλως γενέσθαι μέν πληρεστέρα τής τών Ηνωμένων 11ο- 
λιτειών, άλλ’έν ταύτώ καί σφοδρά βίαια έν τώ έσωτε- 
ριζω, ζαί μετά πλείστων κινδύνων καί αιματοχυσίας, διότι 
οί Αμερικανοί, άρκούμενοι έφ’ο’.ς έλαβον έκ τής Αγγλίας 
νόμοις ούκ έπενόουν, ώς οί Γάλλοι, ζαταργήσαι μήτε 
χοροδεσποτικάς τυραννίας, μήτε διαδοχικός κοινωνικός 
διαστολάς, μήτε έτα'ρίας προνομιούχους, πλούσιας καί 
ίσχυράς, μήτε τέλος σύστημα θρησκευτικής μισαλλοδο
ξίας, άλλ'απλώς άντιζαταστήσαι τήν καινοπολιτειαν άντί 
τοΰ βρετανικού συντάγματος, είρηνεύοντες ζαθ’έαυτούς 
ζαί στέργοντες δημοζρατεϊσθαι άνευ άλλοιώσεως τών πρός 
άλλήλους ύφισταμένων άνέζαθεν σχέσεων. Έν άμφοτέροις 
τοΐς ήμισφαιρίοις συγχρόνως σχεδόν δοζιμασθεΐσα ή νεοχ- 
μωσις έπήνεγκεν έπί τέλους τόν θρίαμβον τοΰ λόγου ζαί 
τής έλευθερίας, συμφώνως πρός τό πρόρρημα τών πολι
τικών έπιστημών ζαί τής φιλοσοφίας, προπαιδευσασών 
ποίοις ποτέ τρόποις έδει τά μάλλον προοοευτιζά πλήν 
ζαί μάλλον υπόδουλα έθνη διανοίξαι τήν πρωτίστην όδόν 
τών νομίμων ζαί λίαν περισπουδάστων τώ άνθρώπω μετα- 
ζοσμήσεων.

Έν τούτοις τά αγαθά τής έλευθερίας, εί ζαί προχεί
ρους έχει τάς λύσεις, τότε μόνον έπιτυγχάνονται καί 
διατελοϋσιν άναφαίρετα παρά τοΐς έθνεσιν, ότε τών πολι
τικών έπιστημών αί άλήθειαι καθίστανται έπι μάλ/^ον και 
μάλλον γνωσταί καί γενικώς ύπό πάντων άνομολογοΰν- 
ται. Ούτως ή πρόοδος καί έπίδοσις τών έπιστημών έπι- 
δρώσιν έπί τής εύτυχίας τών πολιτών ζατά λόγον τής 
τών αληθειών αύτών διαδόσεως τώ λαώ, δυνάμει στοι
χειώδους διδασκαλίας, ήτις όλονέν προϊούσα και συνδεο- 
μένη αύταΐς ταΐς προόδοις τών ιδεών ύπισχνεΐται και 
παρασκευάζει άτέζμαρτον τήν τάνθρωπίνου μέλλοντος
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βελτίωσιν, καθά μή έχουσαν έτέρα όρια ή αύτά τά τών 
επιστημονικών προόδων.

Οί ζατά τήν Εύρώπην λαοί έπιτελούντες, ώς ό γαλλι
κός, έργω χαι διά τών έν αύτοϊς παρεχάστοτε πολιτικών 
νεωτερισμών τοσαύτας προόδους αδικούνται μεγάλως ύπό 
τίνος αντίξοου κλάσεως παιδαγωγών, οΐτινες ύπό τό 
ίερώτατον πρόσχημα τής θρησκείας, συλαγωγοΰντες τό 
πλήθος ύψοΰσιν έν τή πολιτεία θυσιαστήριον άντί θυσια
στηρίου ζαί έμποιοϋσι, παρά τό είκός, όττείαν εϊτε δεισι
δαιμονίαν έν τώ πνεύματι τής απαλής νεότητος όπως, 
παραφθαρείσης άπαξ τής ηθικής συνείδήσεως, έκμηδενισθή 
ή αγαθοεργός τής γενικής ψηφοφορίας δύναμις, καί επο
μένως ή σωτηρία καί ακμή τοΰ πολιτεύματος.

Δυστυχώς αι άπό τοϋ ΙΣ'Γ αΐώνος περί έκπαιδεύσεως 
ύψηλαί γνώμαι, εί ζαί πλήθουσαι έν Γαλλία, διετέλεσαν 
άπρακτοι, ούδ’αύτοϋ τοΰ Ρουσσώ εισακουσθέντος, τού διά 
τοϋ Έμιλίου αύτοΰ άναγνωρισθέντος μεγάλου ίεροφάν- 
τορος τής κατά φύσιν άναπτύξεως τοϋ άνθρώπου- πρώτος 
οε ουτος έτόλμησε οιά μυριων αποστροφών προϋποδειγ- 
ματεΐσαι τό κριτικόν παιδαγωγικόν αύτοΰ δόγμα, έκτο- 
ςευσας ούκ ολιγας παραοοξολογιας ζατά τών προλήψεων 
και τοϋ έπιζρατοϋντος έν τοϊς έκπαιδευτηρίοις σχολαστι
κού πνεύματος καί άσκητοπρεποϋς διαίτης.

Τά βιβλία και τετράδια τών σχολείων κατά τούς έμ
προσθεν χρόνους καί μέχρι σήμερον έπιβεβαιοϋσι τήν 
ελλειψιν τοϋ κοινωνικού φυσικού χαρακτήοος τής άγω- 
γής, ασχολούμενου περί πολλών, άλλ’ούδόλως περί τής 
τέχνης τής τών παιοων ανατροφής. Έπ'έσχατων δέ μόλις 
ήρξατο εν Γαλλία κίνησίς της τών έκπαιδευτικών πρακτι
κών μεταρρυθμίσεων, ώς καί φερώνυμον αύτής όργανον 
ή « Παιδαγωγική Επιθεώρησις », περιοδικόν άξιόλογον, 
άπό διετείας περίπου έκδιδόμενον, έπιμελεία τοϋ κ. Ilip. 
polyte Cocheris, παρά τώ γνωστώ βιβλιοπώλη ζ. Charles 
Delagrave, και δημοσιεϋον εμβριθείς κρίσεις καί μελέτας, 

γνωστάς ποιούσα τάς πραζτιζάς μεθόδους τοϋ πεφωτι
σμένου κόσμου πάσης έποχής έπί τώ αριδήλω σκοπώ 
κοινοτέρας έπινοήσεως καί εφαρμογής τών ύγιεστάτων 
έκπαιδευτικών άρχών. Έν τώ περί ου ό λόγος συγγράμ- 
ματι ζαταχωροΰνται μηνιαίως, πρός τοΐς άλ/»οις, ες αντι- 
παραθέσεως πάντα τά περί προκαταρκτικής έκπαιδεύσεως 
νομοθετούμενα, ή παιδαγωγική ιστορία παρα τε τοϊς άρ- 
χαίοις καί νεωτέροις, μετά σπουδαίας έκθέσεως τών έκτός 
τής Γαλλίας πραγματοποιουμένων όσημέραι διδασκαλικών 
προόδων.

Έκεϊνο μέντοι διαπεραίνοντες τον λόγον έπιπροσθεϊναι 
σπεύδομεν, φίλε άναγνώστα, όπερ εναγχος ήκουσαμεν 
παρά τίνος τών περί τήν παιδαγωγίαν δοκιμωτάτων «Τά 
ύπό τής ένταϋθα Βουλής όμογνωμόνως δόξαντα, έλεγε, 
τότε άγαθήν έξη τήν έκβασιν, όπόταν πολλαί πηγαί, ζω
τικά έκδίδουσαι νάματα εύγενών ηθών και αισθημάτων, 
συμπαρέξωσι τή πατρίδι Κασταλίας νοήμονος άκή- 
ρατον γεύμα.» Τούτο βεβαίως ύποσημαίνει, ότι ή ορθή 
άνατροφή πανταχοΰ τής γής, καθήκον έστιν ιερόν, άμε
σον καί*  ζατεπεϊγον, συνάμα καί κατά μέρος ένδιαφέρουσα 
τόν πατέρα, τήν μητέρα, τούς συγγενείς, τόν διδάσκαλον 
καί τον νομοθέτην έργον ο'έν ταύτώ έπιμονου καί άοια- 
λήπτου άφοσιώσεως, τήν τε γνώσιν καί τό πρός τήν φύσιν 
σέβας έπιβάλλουσα. “Ωστε, εί τις, πάντα έν βραχεία τή 
λέξει περιλαβών, φαίη θαυμαστής είναι προνοίας τό 
πόρρωθεν παρασκευάσαι καί ένδεϊξαι τόν νέον έν τώ βίω 
σώφρονα καί εύτυχή, όρθώς άν ειποι.

Έν Παρισίοις τη 20 ’Απριλίου 1880.

Λ. Φ. ΒΕΓΑΕΡ1ΙΣ.
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ΓΕΑΑΠΣΕΙΣ ΚΑΙ «ΑΚΑΤΟΙ,

Γέννησις χαί θάνατος, Ιδού τά δύο σημαντιζώτερα 
τής ανθρώπινης ζωής συμβεβηχότα. Τό έν αρχίζει χαί τό 
έτερον συμπληροϊ τό πολύτροπον στάδιον τοΰ άνθρώπου 
έπι τής γής. Πόση ποικιλία είς τόν χρόνον, είς τήν πλο
κήν, είς τό όλον έν γένει ύφασμα τοΰ άδιακόπου αύτοϋ 
δράματος ! Καί ή επίνοια τοΰ 'Υψίστου εκτείνεται είς τήν 
δλην δημιουργίαν, ίνα χαράςη έφ'όλων τών έργων αύτής 
τάς δύο μεγαλειτέρας τής καθόλου ζωής άρχάς : Γέννη- 
σις καί θάνατος. Άς άποζ.αλυφθή ή κτίσις ένώπιον τών 
αιωνίων βουλών του κτίσαντος. Καί συμβαίνει, καθόσον 
ύπερπληροΰται τό ποτήριον ζατά τοσοϋτον ζαί υπερχει
λίζει· δυο λοιπόν ρεύματα παρίστανται πάντοτε, έζ τών 
οποίων τό μεν εισάγει τήν ζωήν έν τώ χόσμω, τό δέ 
άφαιρεϊ αύτήν έζ τοΰ ζόσμου. Τοιουτοτρόπως επέρχεται 
ή άρμονία έν όλη τή σζληρότητι ζαί εύχαμψία αύτής, 
διά νά δώση τόν γενικόν τύπον τής ούρανίας ωραιότη
τάς της.

Καί όμως ή ύπερχείλισις τοΰ παγκοσμίου ποτηριού 
τής ζωής δεν φαίνεται άχόμη, ότι έφθασε τό τελευταίον 
τής στεφάνης σημεϊον. Όλα, ζατά μέσον όρον, τά έμ
ψυχα όντα τείνουσιν είς περαιτέρω αύςησιν, καί ό άνθρω
πος, περί ού ιδίως ή προκειμένη μελέτη, έξαζολουθεί τό 
έργον όπερ διετύπωσεν είς τάς τύχας του ή θεία έντολή 
«αύξάνεσθε ζαί πληθύνεσθε». Όταν έν τούτοις πληρωθή ή 
γή, όταν ή έπιστήμη σταματήση, τότε μακάριοι οί κατ- 
εχοντες, οί δέ λοιποί πρέπει νά παρέλθωσιν εί δυνατόν 
πριν γεννηθώσι, ζαί γεννηθέντες δέ νά φύγωσι δρομαίοι 
έζ τής άςένου γής. Νόμος τής άνάγζης, τοΰ οποίου τά 
προοίμια ποτέ μεν δεν έλειψαν έκ τής ιστορίας τοΰ Αν
θρωπίνου γένους, τροποποιούμενα δε Αναβάλλονται, ζαί 
Αναβαλλόμενα δειζνύουσιν ότι τό τέλος δεν είναι ώς ό 
τοίχος στερεόν, άλλ'είναι ώς τό πλέγμα έλαστιζόν ώθεΐ- 
ται πρός τά έμπρός καί ύποχωρεϊ· ένώ δε αισθάνεται τις 
άντίστασιν μείζονα προχωρών, παρατηρεί οτι (υπολείπεται 

έτι ολίγος τόπος, ίνα άζόμη προχωρήση. Ή παρατήρησις 
αύτη, τήν όποιαν δύναται τις νά όνομάση θεωρητικήν, 
εύρίσζει έν τή πρακτική σημαντιζώτατον κΰρος άπό τών 
άπογραφιζών Αποκαλύψεων τής καταστατικής σχετιζώς 
πρός τάς γεννήσεις ζαί τάς άποβιώσεις τών Ανθρώπων. 
’Ιδού πώς έχουσιν αύται ζλιμαζηδόν ένιαυσίως έν Ευρώ
πη κατά τό γενικόν εξαγόμενον τής περιόδου τών έτών 
1861-186S, άναλογουμένου τοΰ άριθμοΰ τών γεννήσεων 
καί τών άποβιώσεων πρός έκάστην έκατοστύν κατοίκων :

1) Ρωσσία ....
2) Ούγγαρία . .
3) Βυρτεμβέργη
4) Σαξωνία . . .
5) 'Ισπανία . . .
6) Πρωσσία. . .
7) Αυστρία . . . 
S) "Ιταλία ....
9) Βαυαρία . . .

10) Αγγλία . . .
11) 'Ολλανδία. .
12) Σκωτία ....
13) Σουηδία . . .
14) Βέλγιον . . .
15) Νορβηγία . .
16) Δανία..........
17) 'Ελλάς ....
18) Γαλλία. . . .
19) "Ιρλανδία . .

5,07
4,15
4,08
4,01
3,85
3,82
3,82
3,76
3,76
3,56
3,55
3,53
3,27
3,23
3,13
3,11
2,89
2,66
2,62

Άποβιώσεις
1) Ρωσσία..........
2) Αύστρία ....
3) Βυρτεμβέργη.
4) Ιταλία..........
5) Ούγγαρία . . .
6) Βαυαρία ....
7) 'Ισπανία ....
8) Σαςωνία ....
9) Πρωσσία....

10) 'Ολλανδία. . .
11) Βέλγιον ....
12) Γαλλία..........
13) ’Αγγλία ....
14) Σκωτία..........
15) Ελλάς..........
16) Δανία.............
17) Σουηδία ....
18) Νορβηγία . . .

3.68
3,25
3,16
3,06
"3,06
2,99
2.96
2,91
2.69
2,54
2,40
2,30
2,27
2,22
2,06
2,02
1.97
1,83

Ό άνωτέρω πίνας, έν όλη τή άπό τών πιθανοτήτων 
πάντοτε Αξία αύτοϋ, είναι ένδεικτιζώτατος. Έν γένει 
πλείονες είναι τών άποθνησζόντων οί γεννώμενοι. 'Υπάρ
χει δηλαδή περίσσευμα είς περαιτέρω κατοίκησιν τής γής 
ζαί πολλαπλασιασμόν τών άνθρώπων. Συγζρίνοντες τά 
δύο ρεύματα τών γεννήσεων ζαί τών άποβιώσεων χαθ’έ
κάστην έπιχράτειαν, παρατηροϋμεν ότι έπί τής έν τώ 
άνωτέρω πίνακι κλίμαχος τής ζινήσεως τής ζωής ή Ρωσ
σία, ή Βυρτεμβέργη ζαί ή Δανία χατέχουσι τήν αύτήν έκά
στη βαθμίδα ζαί έπί τών γεννήσεων καί έπί τών άποβιώ- 
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σεων, ήτοι ή μέν Ρωσσία είναι 1η, ή δέ Βυρτεμβέργη 3 η, 
ή οέ Δανία 16η. "Οσον άφορα τάς λοιπάς χώρας, δυνά
μεθα έζ τού άνωτέρω πίνακος νά ζατατάξωμεν αύτάς είς 
ουο κατηγορίας, έξ ών ή μία ζαταβαίνει έπί τών γεννή
σεων ζαί άναβαίνει έπί τών άποβιώσεων, ή δέ τάνάπαλιν 
άναβαίνει έπί τών γεννήσεων ζαί ζαταβαίνει έπί τών άπο
βιώσεων.

Τοιουτοτρόπως έζ τής πρώτης μέν κατηγορίας, Αύστρία 
7η έπι τών γεννήσεων, 2α έπί τών άποβιώσεων, ’Ιταλία 
8η έπί τών γεν., 4η έπί τών άποβ. Βαυαρία 9 η έπί τών 
γεν., θ’6 έπί τών άποβ. 'Ολλανδία 11η έπί τών γεν., 10η 
έπι τών άποβ. Βέλγιον 14ον έπί τών γεν., 1 1 ον έπί τών 
άποβ. 'Ελλάς 17η έπί τών γεν., 15 η έπί τών άποβ. Γαλ
λία 18 έπί τών γεν., 12η έπί τών άποβ.—Έζ τής δευτέ- 
τέρας δε κατηγορίας, Ούγγαρία 2α έπί τών γεννήσεων, 5η 
έπί τών άποβ. Σαξωνία 4 η έπί τών γεν., 8η έπί τών άποβ. 
Ισπανία 5η έπι τών γεν., 7η έπί τών άποβ. Πρωσσία 6η 
έπί τών γεν., 9η έπί τών άποβ. ’Αγγλία 10 η έπί τών 
γεν., 13 η έπί τών άποβ. Σκωτία 12η έπί τών γεν., 14η 
έπί τών άποβ. Νορβηγία 15η έπί τών γεν., 18η έπί τών 
άποβ.—Έν γένει οί πλείονες μεν γεννώνται ζαί άποθνή- 
σζουσιν έν Ρωσσία, οί έλάσσονες δε γεννώνται μέν έν ’Ιρ
λανδία, άποθνήσζουσι δε έν Νορβηγία.

"Οσον άφορα τήν Ελλάδα ιδιαιτέρως, ή έπί τών γεννή
σεων ζαί άποβιώσεων κίνησις τοΰ πληθυσμού αύτής έχει 
ώς έξής ζατά τάς έπισήμους άπογραφικάς πληροφορίας 
τών έτών 1874-77. Έγεννήθησαν ζατά τήν τετραετίαν 
ταύτην 183,201 ζαί άπεβίωσαν 123,162, πλεόνασμα 
τούτεστιν 60,139 άνθρώπων διασωθέντων έν τή μεταξύ 
γεννήσεως ζαί θανάτου αίωνία τοΰ ζόσμου πάλη. Οί άριΟ- 
μοί τών γεννήσεων ζαί άποβιώσεων άναλογοϋσι πρός τόν 
ολον τών κατοίκων τής Ελλάδος πληθυσμόν ώς γέννη
σή 1:31 κατοίκους ζαί ώς θάνατος 1 : 47 κατοίκους. 
Έάν έπιθεωρήσωμεν τήν κίνησιν τών γεννήσεων ζαί θα
νάτων ζατά τούς διαφόρους τής ’Ελλάδος νομούς έν τή 
προκειμένη τετραετία 1874-77, παρατηροΰμεν ότι κατά 
μέσον όρον 1 μέν ένιαυσία γέννησες άντιστοιχεΐ πρός 56 
κατοίκους έν Κεφαλληνία, πρός 40 έν Ζαζύνθω, πρός 40 
έν Κερκύρα, πρός 36 έν Φθιώτιδι ζαί Φωζίδι, πρός 33 

έν Εύβοια, πρός 32 έν Κυζλάσι, πρός 31 έν Λακωνία, 
έν ’Ακαρνανία ζαί Αιτωλία, πρός 29 έν Μεσσηνία, έν Άρ- 
γολίοι ζαί Κορινθία, πρός 28 έν ’Αττική ζαί Βοιωτία, 
πρός 26 έν Άχαία καί ’Ήλιοι, πρός 24 έν ’Αρκαδία·—1 
δέ θάνατος άντιστοιχεΐ πρός 92 κατοίκους έν Κεφαλλη
νία, πρός 64 έν Εύβοια, πρός 58 έν Κερκύρα, πρός 57 
έν Ζαζύνθω, πρός 54 έν Λακωνία, έν Φθιώτιδι ζαί Φωζίδι, 
ποός 48 έν Κυζλάσι, έν ’Ακαρνανία ζαί Αιτωλία, πρός 46 
έν Μεσσηνία, πρός 41 έν Άργολίδι ζαί Κορινθία, πρός 
39 έν Αρκαδία, πρός 36 έν Άχαία καί 'ΙΙλιδι, πρός 35 
έν '.Αττική και Βοιωτία.

Αξιοπαρατήρητο*?  φαινόμενον, ότι ή πλειότερα γονι- 
μότης έν 'Αρκαδία καί ή πλειοτέρα θνησιμότης έν 'Αττι
κή. Άφίνομεν κατά μέρος τήν όλιγωτέραν γονιμότητα 
καί τήν όλιγωτέραν θνησιμότητα, κατ'άμφοτέρας τών 
όποιων προίσταται ή Κεφαλληνία.

ΑΛΑΗΑΟΔΑΝΕΙΣΤΙΚΟΙ ΕΝ ΓΕΡΜ ΑΝΙ Α 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ.

Πρόκειται περί τής, ώς ώνομάσθη έν Έλλάδι, Έ
ταιρίας τοΰ Ααοΰ κατά τό είδος αύτής έζεΐνο, καθ'ο 
μικροί βιομήχανοι σχηματίζουσι διά τμηματικών περιοδι
κών καταβολών κοινόν κεφάλαιον, χρησιμεΰον είς τήν διά 
δανείων συντήρησιν ζαί προαγωγήν τής βιομηχανίας των. 
ΊΙ άρχή τής άμοιβαιότητος ζαί τής αύτοπρονοίας (αύτο- 
βοηθείας) άποτελεϊ τήν βάσιν τοΰ προκειμένου οργανι
σμού, οστις ύπό τήν ίσχυράν τοΰ ζ. Schulze Delitzsch έν 
Γερμανία διεύθυνσιν άποτελεϊ κοινωνικόν σύμπτωμα πρώ
της τάξεως. Διότι, ούδέν ολιγώτερον, άποδειζνύεται έν 
τοΐς πράγμασιν, ότι τά μικρά βαλάντια τοΰ έργατιζοΰ 
λαοΰ δύνανται νά άποβλέπωσιν είς σπουδαίους πιστωτι
κούς συνεταιρισμούς ζαί τό ζυριώτερον ούχί έν στιγμαϊς 
ένθουσιασμοΰ άλλ’έν τώ πνεύματ*  τής συνεχείας ύπό τήν 
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επιρροήν τής ψυχρότητος, ήτις πρέπει νά διαχρίνη τούς 
υπολογισμούς τών χρημάτων.

Τοιουτρόπως π)<ηροφορούμεΟα έζ τών τελεταΐον δημο- 
σιευθέντων απολογισμών τών έν Γερμανία άλληλοδανει- 
στιζών συνεταιρισμών, οτι άνέβησαν ούτοι εις 1,841 έν 
έτει 1878, έζ τών οποίων 948 ύπέβαλον είς τό πρό τίνος 
χρόνου όργανισθέν Κεντρικόν Γραφεϊον τους λογαριασμούς 
των ζαί 893 καθυστέρησαν. Ίνα ζρίνη τις περί τής ζι- 
νήσεως τοΰ τοιούτου συνεταιριστικού πνεύματος, άρζεΐ ή 
σημείωσις ότι τά τοιαϋτα άλληλοοανειστιζά καταστήματα 
τώ μέν 1859 ύπελογίζοντο είς 80, άριΟμοΰντα 18,676 
συνεταίρους ζαί 15,491,000 μάρκας (τό μάρζον=Ι,25 
νέας δραχμής) είς δανεισΘέντα τοΐς συνεταίροις ποσά,— 
τώ δέ 1868 εις 666, άριΟμοΰντα 256,337 συνεταίρους ζαί 
522,176,000μάρκα είς δανεισΘέντα ποσά,—τώ δέ 1878 είς 
948, άριΟμοΰντα 180,507 συνεταίρους ζαί 1,156,007,000 
μάρκα είς δανεισΘέντα ποσά. 'Υπάρχει λοιπόν πρόοδος 
άναμφισβήτητος καί έπιμονή μετά θετικών άποτελε
σμάτων.

Έκ τών 1841 άλληλοδανειστιζών συνεταιρισμών τοΰ 
Γερμανιζοΰ λαοΰ οί 1041 άνήκουσιν είς τό Πρωσσιζόν 
κράτος, διανεμόμενοι κατ’έπαρχίας ώς έξής : έν Βραν- 
δεμβούργω 159, έν Σιλεσία 137, έν Πρωσσία 129, έν 
Σαξωνία 125, έν Έσσε-Νασάου 108, έν τή Παραρηνίω 
έπαρχία 107, έν Πόζεν 96, έν ΓΙομερανία 64, έν Άνοβέρω 
44, έν Σλέσβιζ-Όλστεϊν 42, έν Βεστφαλία 28. Όσον 
άφορα τά λοιπά Γερμανικά κράτη, 159 άνήκουσιν είς τήν 
Σαξωνίαν, 154 είς τήν Βαυαρίαν, 113 είς τήν Βυρτεμβέρ- 
γην, 105 είς τήν Βάδην, 92 είς τά Σαξωνιζά δουκάτα, 
57 είς τό Μέγα δουκάτον ”Εσσης, 44 εις τό Μέγα δου- 
ζάτον Μεζλεμβούργου, 19 είς τήν ήγεμονείαν Σχβαργμ- 
βούργου, 16 είς τό δουκάτον Άνχάλτ, 1 I είς τό Μέγα 
δουκάτον Όλδεμβούργου, 11 είς τό δουκάτον Βρούνσβικ- 
Βολφενβουτελ, 8 είς τάς Άνσεατικάς πόλεις, 8 είς Λίπε,

Βαλδέκ, 3 είς τήν ήγεμονείαν Ρέους, I είς τούς τόπους 
τής Γερμανικής Αύτοκρατορίας, 1 είς τό Μέγα δουκάτον 
Λουξεμβούργου. Α. Γ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΧΡΕΗ
ΤΏΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ.

Είναι άξιου ιδιαιτέρας τών κοινωνιολόγων σπουδής 
τό θέμα τής έπί μάλλον καί μάλλον άναπτύξεως τών δη
μοσίων χρεών καί δαπανημάτων. Ό νεώτερος πολιτισμός 
δεικνύει τοιαϋτα σημεία υπερτιμήσεως, ώστε ύπενΟυμίζει 
τόν Χρόνον, δστις οέν ζή είμή κατατρώγων τά τέκνα 
του. Αί έπόμεναι τής διεθνούς καταστατικής αποκαλύψεις 
(είς εκατομμύρια νέων δραχμών άναφερόμεναι) περιέχουσι 
χρησιμότατα στοιχεία περαιτέρω σκέψεων :

Έν τή άπό του 1865 μέχρι του 1879 είκοσιπενταε- 
τία οί μέν προϋπολογισμοί τών ευρωπαϊκών κρατών άπό 
9,970 έκατομμυρίων δραχμών άνέβησαν είς 14,616 έκα
τομμύρια, τά δε δημόσια χρέη άπό 65,668 έκατομμύρια

X ώ ρ α ι Προϋπολογισμοί Δημόσια
1865 — 1879IS65 — 1879

Γερμανία............... 796.2 1,651.2 3,206.2 5,500.0
Αυςρο-Ουγγαρία. 1,501.0 1.534.2 7,737.5 10.531.2
Γαλλίζ................. 2.362.5 2,980.0 13,900.0 20,625.0
Αγγλία................ 1,687.5 2,137.5 20,212.5 19,056.2
Ρωισίχ................ 1,090.0 2,687.5 5.200.0 15,000.0
Ίτχλίχ................ 907.6 1.412.7 4,575.0 10,212.5
'Ισπανία................ 666.3 752.5 5/250.0 13,125.0
'Ολλανδία .... 185.0 255.0 ‘.‘.'175.0 2,050.0

170 0 Λ7 1 1 625 0
Δανία................... 37.5 58.5 277.6 256.2
Σουηδία................ 52.5 112.5 112.2 300.0
Νορβηγία .... 27.5 70.0 47.5 131.2
Ιΐ&ρτογχλλίχ . . 
ΕλΧχς ...................

112 5
26.2

175.0
53.7

ι,οοο.ο
181.3

2,062.5
500.0

Τουρκία - . . . . 310.0 325.0 1,200.0 6,250.0
'Υποτελείς τη 1

28 7 131.2 5.0 525.0Τουρκία -/ώρα'. j
Έλ6ετία ’. . . . 1S.7 42.5 3.7 35.0

"Ολον 9,870.0 11,616.2 65,668.8 108,115.0
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άνέβησαν εις 108,115 έκατομμύρια. Ύπάρχουσιν έν τού- 
τοις ‘/.ώρα', καθ’άς ύπερεδιπλασιάσΟησαν έν τή περιόδω 
ταύτη οί προϋπολογισμοί. Ή Νορβηγία άπο 27 έκατομ. 
δραχ. τω 1865 άνέβη είς 70 τω 1879 J ΊΙ δημοκρατική 
'Ελβετία έρχεται εύ.Ούς κατόπιν είς τήν κλίμακα τής 
τοιαύτης αύξήσεως, διότι άπό 18 έκατ. άνέβη είς 42. Ή 
Σουηδία άπό 52 έκατ. είς I 12. 'Η Ελλάς άπό 26 έκατ. 
είς 53. "Οσον δέ άφορα τά μεγάλα κράτη ό ύπερδιπλα- 
σιασμός τών προϋπολογισμών είναι βαρύτερος πρός τήν 
Ρωσσίαν (άπό 1,090 έκατ. είς 2,687), είς τήν Γερμανίαν 
(άπό 796 έκατ. είς 1,651). Είναι περίεργον ότι ή Γαλλία 
ηύξησεν τόν προϋπολογισμόντης έν μικροτέρα κατά πολύ 
κλίμακα (άπό 2,362 έκατ. είς 2,980) καθώς καί ή Αγ
γλία (άπό 1,687 έκατ. είς 2,137).

"Οσον άφορα τήν κλίμακα τών δημοσίων χρεών ύπερ- 
εκατονταπλασιάσθησαν ταΰτα παρά ταΐς πρώην καί ταΐς 
νϋν ύποτελέσι χώραις τής Τουρκίας (άπό 5 έκατ. τω 1865 
είς 525 τω 1879), ύπερεδεκαπλασιάσΟησαν έν 'Ελβετία 
(άπό 3 έκ. είς 35), έπενταπλασιάσθησαν έν Τουρκία (άπό 
1,200 έκ. είς 6,250), έτριπλασιάσθησαν σχεδόν έν Ρωσσία 
(άπό 5,200 έκ. είς 15,000) καί έν Έλλάδι (άπό 181 έκ. 
είς 500), ύπερεδιπλασιάσΘησαν έν Ιταλία (άπό 4,575 έκ. 
είς 10,212), έν 'Ισπανία (άπό 5,250 έκ. είς 13,125), έν 
Σουηδία (άπό 112 έκ. είς 300), έν Νορβηγία (άπό 47 έκ. 
είς 131) καί έν Πορτογαλλία (άπό 1,000 έκ. είς 2.062). 
Κατά τό ήμιόλιον περίπου ηύςησαν τά χρέη τής Γερμα
νίας (άπό 3,206 έκ. είς 5,500), τής Αύστρο-Ούγγαρίας 
(άπό 7,737 έκ. είς 10,531), τής Γαλλίας (άπό 13,900 έκ. 
είς 20,625) καί τοϋ Βελγίου (άπό 625 έκ. είς 1,155). 
ΊΙ μικροτέρα αύξησις άπαντάται έν Δανία (άπό 237 έκ. 
είς 256).—Έλάττωσις δέ τών δημοσίων χρεών παρίσταται 
έν ’Αγγλία (άπό 20,212 έκ. είς 19,056) καί έν 'Ολλαν
δία (άπό 2,175 έκ. είς 2,050).—Τόποι ευτυχείς έν συνέσει 
καί προνοία, έργασία καί διοικήσει, τών οποίων αί οικο
νομικά-! και δημοσιονομικά-! μέθοδοι έστωσαν είς παρά
δειγμα τοις άπό τοΰ βάρους τών δημοσίων χρεών βουλο- 
μένοις έλευΟερώσαι τάς έαυτών χώρας.


