
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΙΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΤΗ£ ΕΛΛΑΔΟΣ·

Έζ τών πρό ολίγου δημοσιευθέντων πινάκων τής δημο
σίας υπηρεσίας προκύπτουσι τά έξής πορίσματα τής κινή- 
σεως τοΰ εξωτερικού τής Ελλάδος έμπορίου κατά τήν 
πρώτην έξαμηνίαν τοΰ έτους 1882, άναλογισθέντων τών 
χρηματικών ποσών είς νέας δραχμάς.

Α.'.—Ή άξια τών είσαχθέντων έκ τής άλλοδαπής προϊόν
των ύπολογίζεται είς 69,290,416 ν. δραχμάς, έκ τών ο
ποίων 29,108,136 άνήκουσιν είς εδώδιμα, 11,672,400 είς 
πρώτας ΰλας, 27,710,084 είς βιομηχανήματα και 799,70 6 
είς διάφορα άλλα. Τά έπί τών είσαχΟεισών τούτων άξιών 
π?,ηρωθέντα είς τόν δημόσιον θησαυρόν τέλη συμποσοΰνται 
είς 7,204,231 ν. δραχμάς, έξ ών 3,09 9,872 άνήκουσιν είς 
έδώδιμα, 1,117,738 είς πρώτας ΰλας, 2,909,936 είς βιο. 
μηχανήματα καί 76,664 είς διάφορα άλλα. Γήν πρώτην 
λοιπόν θέσιν έν τή κλίμακι τής εισαγωγής ζαί ζατά λόγον 
άξιών ζαί κατά λόγον τελών κατέχουσι τά έδώδιμα. Έχει 
τι καταναλίσζον καί πρός τήν κοιλίαν εύθύ άγον. Τά ξένα 
βιομηχανήματα τής άπολαυστιζής τό πλεΐστον πολυτελείας, 
έρχονται κατόπιν. ’Αμφοτέρωθεν δε συμπληροΰται ή κατανα
λωτική έννοια ήτις χαρακτηρίζει τήν ύλίστικήν περίοδον είς 
ήν όρμητιζώς είσήλΟεν ή Ελλάς. Αί δέ άζριβώς είς κίνησιν 
τής έθνικής βιομηχανίας πρώται ύλαι, μόλις είς τό τρίτον 
τής τών έδωδίμων εισαγωγής φθάνουσαι, μαρτυροΰσι τούς 
έπωδύνους ορούς ΰφ’ οΰς ή εθνική έργασία διατελει.

"Οσον άφορα τήν εισαγωγήν τών έδωδίμων, τήν πρώτην 
θέσιν κατέχει ή Τουρκία, έζ τής όποιας είσήχθησαν έν Έλ
λάδι έδώδιμα άξίας 9,253,783 ν. δραχμών. Κατόπιν δέ έρ-

ΕΤΟΣ U—ΦΤΛ. 425—1ΟΤΜΟΣ 1885. ϋ



130 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΤΗΣ ΕΑΑΑΔΟΣ 131

χονται ή Ρωσσία 7,910,807, ή Αύστρία 4,838,450, ή Ρω- 
μουνία 2,545,904, ή ’Αγγλία 2,052,330, ή Γαλλία 1,497, 
579, ή ’Ιταλία 955,004, κλπ.

Όσον άφορά τήν εισαγωγήν τών ^ιομηχανημάτων τήν 
πρώτην θέσιν κατέχει ή Αγγλία, έζ τής οποίας είσήχθη- 
σαν έν Έλλάδι βιομηχανήματα άξίας 1 3,060,555 ν. δραχ. 
Κατόπιν έρχονται ή Αυστρία 7,235,962, ή Γαλλία 5,725, 
025, ή Τουρκία 918,489, ή ’Ιταλία 566,682, κλπ.

"Οσον αφορά τήν εισαγωγήν τών πρώτων ύλών, τήν 
πρώτην θέσιν κατέχει ή Αύστρία, έζ τής οποίας εΐσήχΟησαν 
έν Έλλάδι πρώται ϋλαι άξίας 2,932,15 5 ν. δραχμών. Κα
τόπιν δέ έρχονται ή ’Αγγλία 2,756,060, ή Ιταλία 2,341, 
294, ή Γαλλία 1,499,092, ή Τουρκία 1,117,345, ή’Αμερι
κή 494,8 ί 9, κλπ.

Επι τοΰ όλου αθροίσματος τής γενικής εισαγωγής, υπο
λογισμένης, ως έρρεΟη,εις 69,290,416 δρ. κατά τήν πρώτην 
έξαμηνίαν τοΰ 1882 κα'ι διαιρουμένης είς εκατοστά,ή’Αγγλία 
είσήγαγεν 25,86· ή Αύστρία 21,93· ή Τουρκία 16,75- ή 
Γαλλία 12,87· ή Ρωσσία 1 1,61 · ή Ιταλία 5,62· ή Ρωμου- 
νία 4,06· ή ’Αμερική 0,73· ή Αίγυπτος 0,3 |· τό Βέλγιον 
0,24· ή ’Ολλανδία 0,02. Τοιαύτη είναι ή σχετική τών διαφό
ρων έπιζρατειών σημασία έπί τής Ελληνικής εισαγωγής.

ΙΓ.— Όσον δέ άφορά τήν έξαγωγήν τής Ελλάδος ζατά 
τήν περί ής πρόκειται έξαμηνίαν, ύπολογίζεται αυτή είς 
24,146,765 ν. δραχμάς, έξ ών 12,032,288 άνήκουσιν είς 
έδώδιμα, 8,100,983 είς βιομηχανήματα, 3,965,214 είς 
πρώτας ύλας και 48,280 διάφορα άλλα.— Έπί τών έοωδί- 
μων τήν πρώτην θέσιν κατέχει ή Γαλλία, είς τήν όποιαν εί- 
σήχΟησαν έξ Ελλάδος έδώδιμα άξίας 5,083,959 ν. δραχ
μών. Κατόπιν δέ έρχονται ή’Αγγλία 2,965,251, ή Αύ
στρία 1,209,123, ή Ρωσσία 723,956, ή ’Αμερική 589,317, 
ή Τουρκία 561,332, κλπ.— Επί τών βίομηχανημάτων τήν 
πρώτην θέσιν κατέχει ή Γαλλία, είς τήν όποιαν εΐσήχΟησαν 

έξ 'Ελλάδος βιομηχανήματα άξίας 3,662,058 ν. δραχμών. 
Κατόπιν δέ έρχονται ή ’Αγγλία 3,552,745, ή Τουρκία 693, 
298, ή Αύστρία 89,923, ή Ιταλία 23,908 κλπ.—Έπί τών 
πρώτων ύλών τήν πρώτην θέσιν κατέχει ή Αύστρία, είς τήν 
όποιαν εΐσήχΟησαν έξΈλλάοος πρώται υλαι άξίας 1,645,680 
ν. δραχ. Κατόπιν έρχονται ή ’Αγγλία 1,244,735, ή Γαλλία 
488,167, ή Τουρκία 302,886, ή ’Ολλανδία 141,560, κλπ.

Ή σχετική τών διαφόρων έπιζρατειών σημασία,δσον άφορα 
τήν πρός αύτάςΈλληνιζήν έξαγωγήν έπί τοΰ όλου άΟροίσμα- 
τος ταύτης κατά τήν έν λόγω έξαμηνίαν ύπολογίζεται είς 
έζατοστά ώς έξής: Γαλλία 38,03· ’Αγγλία 32,16· Αυ
στρία 12,21· Τουρκία 6,63· Ρωσσία 3,08· ’Αμερική 2,44· 
Γερμανία 2,15· ’Ιταλία 1,06· ’Ολλανδία 0,78· Ρωμουνία 
0,46· Αίγυπτος 0,26· Τύνις 0,16· Βέλγιον 0,09· Μαυρο
βούνιου 0,06.

Γ'.—Αί κατά τήν πρώτην έξαμηνίαν τοΰ 1882 έργασίαι 
τών δισμετακομιστικών καταστημάτων τοΰ Κράτους περί· 
λαμβάνουσίν έμπορεύματα εΐσαχΟέντα άπ' εύΟείας έξωθεν 
άξίας 29,455, 71 0 ν. δραχμών, έμπορεύματα εΐσαχΟέντα δΓ 
άλλων διαμετακομιστικών τοΰ Κράτους καταστημάτων ά
ξίας 682,034, καί έμπορεύματα άπολειπόμενα έν ταϊς άπο- 
θήκαις τής διαμετο.κομίσεως έζ του παρελθόντος έτους 1881 
άξίας 11,955,214. Έκ τοΰ συνόλου τών τριών τούτων κα
τηγοριών αναβιβαζόμενων είς 29,455,710 ν. δραχμάς έτέ- 
θησαν είς άνάλωσιν έμπορεύματα άξίας 11,042,219, άπε- 
στάλησαν είς τήν άλλοδαπήν 6,483,075, άπεστάλησαν είς 
διάφορα μέρη τής έπιζρατείας 2,343,306 καί έμειναν έν 
ταϊς άποθήκαις τής διαμεταζομίσεως 9,587,11 0.

Τήν σημαντικωτέραν θέσιν έν τή Ελληνική διαμεταζο- 
μίσει, κατέχει ή ’Αγγλία, τά άπό τής όποιας έμπορεύματα 
άνέβησάν είς 8,805,397 ν. δραχμάς. Κατόπιν έρχονται ή 
Ρωσσία 7,594,450, ή Τοβρκία 3,759,943, ή Αύστρία 2, 
489,418, ή Γαλλία 2,025,482, ή ’Ιταλία 1,659,337, ή 



132 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΓΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 133

’Αμερική 1,602,302, ή Ρωμουνία 897,065, ή Αίγυπτος 
114,207, κλπ.

Όσον αφορά τήν σχετικήν σημασίαν τών διαφόρων έν 
Έλλάδι διαμετακορ,ιστίκών καταστημάτων, ιδού πώς κλι- 
μακηδόν αναφαίνεται αύτη άπό τοΰ ολικού ποσού τής εισα
γωγής : Σύρου 9,440,299· Πειραιώς 7,302,930- Κερκύρας 
5,918,262· Πατρών 3,152,751- Ζακύνθου 1,548,790- Κε
φαλληνίας 1,468,048· Βόλου 389,587· Ιθάκης 152,937- 
Ύδρας 82,198.—Ή έποψις τής Οέσεως εϊς άνάλωσίν τών 
ύπό διαμετακόμισιν εμπορευμάτων δίδει τά πρωτεία είς τόν 
Πειραιά 3,508,785, κατόπιν του όποιου έρχονται αί ΙΙάτραι
2,168,217, ή Σύρος 2,038,51 I, ή Κέρκυρα 1,243,224, ή 
Ζάκυνθος 962,766, ή Κεφαλληνία 808,462, ό Βόλος 260, 
730, ή ’Ιθάκη 47,741 καί ή Ύδρα 3,783.

Δ'.—Κατά τήν πρώτην εξαμηνίαν τοΰ έτους 1882 τό μέν 
γενικόν εξωτερικόν έμπόριον άνεβιβάσθη έπί τής εισαγωγής 
εις 86,790,912 ν. δραχμάς καί έπί :ής έξαγωγής εις 30, 
629, 840- τό δέ ειδικόν εξωτερικόν έμπόριον άνεβιβάσθη 
έπί τής εισαγωγής εις 69, 290, 416 καί έπί τής έξαγωγής 
εϊς 24,146,765. Έν συνόλω τό γενικόν έξωτερικόν έμπό
ριον, κατά τε τήν εισαγωγήν καί τήν εξαγωγήν όμοΰ λο- 
γΐζομένας, άνεβιβάσθη είς 117, 420, 752 ν. δραχμάς, έκ 
τών οποίων διαιρούμενων είς εκατοστά ή ’Αγγλία έχει 28, 
52-ή Αυστρία 17,32· ή Γαλλία 16,73· ή Τουρκία 13,95· ή 
Ρωσσία 12,27· ή ’Ιταλία 4,96· ή Ρωμουνία 3,12' ή ’Αμε
ρική 1,84· ή Γερμανί 0,44· ή Αίγυπτος 030· ή’Ολλανδία 
0,19· τό Βέλγιον 0,16· ή Τύνις 0,03- τό Μαυροβούνιο-/ 
0,01. Έπίσης έν συνόλω τό ειδικόν έξωτερικόν έμπόριον, 
κατά τε τήν εισαγωγήν καί τήν εξαγωγήν όμοΰ, άναβιβάσθη 
είς 93,437,181 ν. δραχμάς, έκ τών οποίων διαιρουμένων είς 
έκατοστά, ή Αγγλία έχει 27,49· ή Αύστρία 19,41· ή Γαλ
λία 19,38· ή Τουρκία 14,1 3· ή Ρωσσία 9,41 · ή ’Ιταλία 4,44· 
ή Ρωμουνία 3,1 3 ή ’Αμερική 1,1 7- ή Γερμανία 0,55" ή Αί

γυπτος 0,30· ή ’Ολλανδία 0,22· τό Βέλγιον 0,20· ή Τύνις 
0,04· τό Μαυροβούνιου 0,02.

Ε'.— ’Ιδιαιτέρως περί τών νέων τής Ελλάδος έπαρχιών 
πληροφορούμεθα, ότι ή κατ’ αύτάς κίνησις του γενικού καί 
ειδικού έξωτερικού έμπορίου έν τή πρώτη εξαμηνία τοΰ 
1881 είχεν ώς έξής είς ν. δραχμάς. Γενικόν έμπόριον κατά 
τήν εισαγωγήν 5,335,41 3, κατά τήν εξαγωγήν 1,736,679. 
Ειδικόν έμπόριον κατά τήν εισαγωγήν 5,146,610, κατά τήν 
εξαγωγήν 1,701,803. Συνυπολογιζομένης τής εισαγωγής 
καί τής έξαγωγής, τό μέν γενικόν έμπόριον περιέλαβε 7, 
072,092 ν. δραχμάς τών όποιων διαιρουμένων είς έκατο
στά ή Τουρκία έχει 32,70· ή Αύστρία -24,97' ή Γαλλία 22, 
45- ή ’Αγγλία 13,07· ή’Ιταλία 2,23· ή Αίγυπτος 1,90- 
ή Ρωσσία 1,67- ή ’Αμερική 0,50· ή Ρωμουνία 0,47· ή ’Ολ

λανδία 0,04. Τό δέ ειδικόν έμπόριον περιέλαβε 6,848,41 3 
ν. δραφμάς, έξ ών ή Τουρκία έχει 33,47· ή Αύστρία 24,46· 
ή Γαλλία 21,86· ή ’Αγγλία 13,29· ή ’Ιταλία 2,30· ή Αί
γυπτος 1,96· ή Ρωσσία 1,62· ή ’Αμερική 0,52· ή Ρωμουνία 
0,48· ή ’Ολλανδία 0,04.

TO SYSTHMA THS ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ*-

Το σύστημα τής νομοθεσίας καταρτίζεται, αναπτυσσό
μενων τών τριών αυτής στοιχείων κατ’ ίδιον άνεξάρτητον 
όργανισμόν, δΓ ού πληροΰσι τόν ένεργόν τής πολιτείας 

βίον.
Έκάστη πολιτεία είναι κάτοχος τών τριών τούτων ορ

γάνων διό καί λέγομε-/, ότι έν εύρυτέρα έννοια έκάστη 
πολιτεία έχει νομοθεσίαν τινά, έν ω έν στενωτέρα, ιδίως ι
στορική σημασία, ύπό τήν έννοιαν τής νομοθεσίας δηλούμεν 
μόνον τήν οργανικήν τοΰ συνόλου τών πολιτών συμμετο
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χήν είς τήν νομοθεσίαν. Πάντως όμως τά στοιχεία εκείνα 
είναι ζατά λίαν διαφόρους βαθμούς άνεπτυγμένα. Ή δέ 
οιαφορά τής άναπτύξεως αύτών στηρίζεται έπί τούτου, ότι 
έπί πλέον ή έλαττον άντιπαρίστανται ανεξάρτητα άπ’ άλ- 
λήλων, έν τή άνεξαρτησία δέ ταύτη αναπτύσσεται τό πρώ
τον ή ειδική αυτών λειτουργία, καί έζτοτε εις τάς έξ αύ
τών προζυπτούσας κατατάξεις έδόθησαν όλως είδιζαί όνο- 
μασίαΐ. Τό σύστημα, καθ’ δ ό άνώτατος τής πολιτείας αρ
χών έν τή προσωπική αύτοΰ βουλήσει συνενοί τήν τε νο
μοθετικήν χαίτην νομοτελεστικήν έξουσίαν. είναι ή α ύ- 
ταρ χ ία (άπόλυτος ανώτατη αρχή Absolutismus). "Οπου ή 
σύμπτυξις αΰτη στηρίζεται έπί λόγων θρησκευτικών, γί
νεται ή 0 ε ο κ ρ α τ ί α. "Οπου τούναντίον ό άνώτατος τής 
πολιτείας άρχων μόνον τό προσωπικόν άξίωμα ζαί τήν έξου- 
σίαν τής πολιτείας παριστά, ή δέ νομοθετική ζαί νομοτε
λεστική έξουσία ανήκει ταίς άρχούσαις τάξεσι, σχηματίζε
ται ή άριστοκρατιχή (τών άρχουσών τάξεων) νομοθεσία. Ή 
δέ πολιτική—άστιζή νομοθεσία σχηματίζεται όπου τό σύνο- 
λον τών πολιτών μετέχουσι τής νομοθετικής έξουσίας.Οΰτω 
χωρίζεται έν πρώτοις ή πολιτεία άπό τοΰ συνόλου τών πολι
τών, καί σχηματίζεται μεταβατική τις κατάστασις, έν η ό 
άνώτατος τής πολιτείας άρχων συνενοί έν τώ ΐδίω αύτοΰ 
προσωπω τό άνώτατον άξίωμα καί τήν έξουσίαν μετά τής 
έχτελεστιζής έξουσίας. Ή ούσία τών τριών έξουσιών δει
κνύει, ότι τοΰτο είναι άντίφασις· διότι ή έκτέλεσις πρέπει 
κατ’ αρχήν νά υποτάσσηται τή νομοθεσία, όπως ή πράξις 
είς τήν βούλησιν. Ή σκέψις έπί τής ζαταστάσεως ταύτης 
γέννα τότε τήν ιδέαν διαφόρων τής πολιτείας έξουσιών, έν 
ώ κατά πρώτον ή έκτελεστιζή θεωρητιχώς παρίσταται ανε
ξάρτητος, πράγματι όμως παραμένει συνδεδεμένη μετά τοΰ 
άνωτάτου άρχοντος. Τοΰτο δέ είναι αί δημοζρατιζαί νομο
θεσίας ών τό μειονέκτημα έγκειται έν τή έλλείψει τής ορ
θής χατανοήσεως του άνωτάτου άρχοντος ζαί τής έκτελε- 

στιχής έξουσίας, ζαί ών οί κίνδυνοι άδιαζόπως έκ τούτου 
νέοι γεννώ/ται, ότι τάς θεμελιώδεις άρχάς, τάς έπί τής 
έκτελεστιζής έξουσίας ίσχυούσας, Οέλουσι νά μεταφέρωσιν 
είς τόν αρχηγόν τής πολιτείας, όπερ δέν έπιτρέπεται. 'Ημείς 
διατυποΰμεν τούτο ώς έξής . "Οτι ή αληθής αρχή τής δη
μοκρατίας συνίσταται ούχί είς τό έζλόγιμον τοΰ άνωτάτου 
άρχοντος, άλλ’ είς τό υπεύθυνον αύτοΰ. Έκ τής αδυναμίας 
δέ τοΰ ακριβώς όρίσαι τήν ζατάστασιν ταύτην άναπτύσσεται 
τό τούς ήμετέρους χρόνου; χαραζτηρίζον : ό χωρισμός δηλ. 
ζαί ή άνεξαρτησία τής νομοτελεστικής έξουσίας άπό τοΰ ά
νωτάτου άρχοντος ζαί τής νομοθεσίας. Ή έξουσία όμως ή 
τοΰτο παράγουσα δέν είναι άλλη, είμή ή έν τελεί τό παν 
ύπερβάλλουσα συνείδησις, ότι ό άληΟής τής πολιτείας βίος 
ουχί έν τοϊς τύποις, ούδ’ έν τή ελευθερία τής νομοθεσίας, 
άλλ’ έν τή πληρώσει τών σκοπών αύτής, έ ν τή διο ι κ ή- 
σ ε ι χεϊται, ζαί ότι ή πρακτική άξια τής νομοθεσίας έν τού · 
τω συνίσταται, ότι μόνη αΰτη καθιστά δυνατήν πλήρη διοί- 
ζησιν. ’Εντεύθεν ή γνώσις τοΰ τής έζτελεστιχής έξουσίας 
οργανισμού έν πάση περί νομοθεσίας διδασκαλία καθίστα
ται μέρος αύτής αναπόσπαστο? καί ή προΰπόθεσις δοκίμου 
περί διοικήσεως διδασκαλίας.

Α') Ο ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΑΡΧΩΝ.
Ό άνώτατος τής πολιτείας άρχων είναι ή προσωπική 

ιδέα τής πολιτείας, παρισταμένη έν προσωπικότητά Είναι τό 
Έγώ τής πολιτείας. Έν αύτω συμπεριλαμβάνονται πάσαι 
αί δυνάμεις, καί πάντες οί σκοποί, πάσα βούλησίς καί πάσα 
πράξις τής προσωπικής πολιτείας ώς ένότης. "Οθεν ή ύψη- 
λή αύτοΰ λειτουργία είναι τήν ιδέαν τής πολιτείας ζαί τήν 
προσωπικήν αύτής ενότητα απέναντι πασών τών καθ’ εκα- 
στα δυνάμεων ζαί συμφερόντων, αίτινες ζινοΰσΐ τόν βίον 
τής πολιτείας ν’ αντιπροσώπευση, καί διά τής ατομικής 
αύτοΰ βουλήσεως τήν βούλησιν τής τε νομοθετικής καί τής 
εκτελεστικής έξουσίας ν' άναγάγη είς βούλησιν τής πολι
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τείας άτομικήν. Τό μεγαλεϊον καί ή σπουδαιότης τής λει
τουργίας ταύτης παράγει πάλιν έν τή στάσει τοϋ άνωτάτου 
άρχοντος άνεξάρτητον οργανισμόν, έν ω έκαστον τών μερών 
έχει τόν σκοπόν του.

Ή αύλή είναι προωρισμένη διά τάς προσωπικός αύτοϋ 
άνάγκας, τό (άνακτορικόν) γραφεϊον διά τήν προσωπι
κήν αύτοϋ ενέργειαν. Τά πολιτικά άξιώματα είναι 
οί τύποι, ύφ’ ούς έκφαίνονται ή άνωτάτη τιμή και τό άξίω- 
μα τής πολιτείας. Ή δ' ένωσις πάντων τούτων τών χαρα
κτήρων περισυνηγμένων περί τό πρόσωπον τοΰ άνωτάτου 
άρχοντος άποτελεϊ τό στέμμα.

Ό στρατός είναι ή ένόργανος φυσική δύναμις τής 
προσωπικότητος τής πολιτείας· τούτου ένεκα ούδέ νά ύπο- 
τάσσηται εις ούδένα άλλον πρέπει, είμή εις τήν προσωπικήν 
τοΰ άνωτάτου άρχοντος βούλησιν. Δύναται καί πρέπει 
τέλος παρά τώ άνωτάτω άρχοντι νά ύπάρχη σ υ μ β ο ύ- 
λιον πολιτικόν (τοΰ κράτους), ώς όργανον συμβου
λευτικόν διά τήν ύψίστην τοΰ άνωτάτου άρχοντος βούλησιν 
καί τήν ενέργειαν αύτοϋ. Ό οργανισμός όμως τοϋ συμβου
λίου τούτου καί ή Οέσις του έκ λόγων ιστορικών εις τά 
διάφορα κράτη είναι τόσον διάφορα, ώστε περί αύτών έν πα
ρόδιο μόνον δυνάμεθα ν’ άναφέρωμεν.

Μετά πάντων τούτων τών αύτφ ιδίως άνηκόντων οργάνων 
άποτελεϊ ό άνώτατος άρχων τήν προσωπικήν ενότητα έν τε 
τή νομοθεσία καί τή έκτελεστική έξουσία. "Οθεν τό δικαίω
μα αύτοϋ έν τή νομοθεσία περιλαμβάνεται έν τώ άξιώματι : 
ότι μόνη ή προσωπική αύτοϋ βούλησις καθιστά τήν βούλη- 
σιν τών νομοθετικών οργάνων βούλησιν τής πολιτείας, καί 
ότι πάσα, πράξις τών τής εκτελεστικής έξουσίας οργάνων 
μόνον έν όνόματι αύτοϋ, ώς έν όνόματι τής πολιτείας, δύ
ναται νά γείνη, Τούτου ένεκα είναι ιερός καί άπαραβίαστος, 
ώς ή πολιτεία αύτή. 'Οθεν είναι πάντοτε καί άνευ διαστολής 
τίνος ή προσωπική κεφαλή τής τε νομοθετικής καί έκτελε-
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στικής έξουσίας· έν αύτώ καί δι’ αύτοϋ ύπάρχει ή ύπ’ αύτοϋ 
άπολύτως άντιπροσωπευομένη ύψίστη ιδέα τής πολιτείας 
έπί πασών τών άντιθέσεων καί άνταγωνισμών τών καθ’ έκα- 
στα δυνάμεων καί συμφερόντων είναι τό κραταιόν σέμνωμα 
τής Οέσεώς του, ότι ώς άνώτατος άρχων δεν ανήκει εις τήν 
άνθρωπίνην κοινωνίαν. "Οπου δέ τυχόν αύτός πράξη τοΰτο, 
δέν είναι μόνος αύτός έν κίνδύνω, άλλ’ ή ιδέα τής πολιτείας, 
καί ή πολιτεία αύτή. Διά τοΰτο πρέπει νά ήναι κληρονομι
κός μονάρχης, καί ή νομιμότης αύτοϋ είναι ή νομική δια
τύπωσες τής άπαλλαγής του έκείνης άπό παντός, ό,τι τάς 
κοινωνικός τάξεις καί κλάσεις δύναται νά παραγάγη καί νά 

κίνηση.
Άλλ’ ούτος δέν πρέπει ούτε διά προσωπικής αύτοϋ βου- 

λήσεως νά θέτη νόμους, ούτε νά τούς έκτελή, ίνα μή καθί
σταται μηδέποτε υπεύθυνος διά τό έν πρός τό έτερον. Τού
του ένεκεν άμφότεραι αί άλλαι έξουσίαι ϊστανται άνεξάρτη- 

τοι παρ’ αύτώ καί ύπ’αύτόν.

Β) Π ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ.

Έάν,ώς όφείλομεν, άπόσχωμεν ένταΰθα τής ιστορίας τής 
νομοθετικής έξουσίας, τότε ή έννοια, ή ένέργεία καί τό δί

καιον αύτής είναι λίαν άπλά.
Ή νομοθετική έξουσία είναι ό αύθορισμός τής προσωπι

κότητος τής πολιτείας. Αΰτη έν έλευθέρα πολιτεία είναι ό 
οργανισμός, δι’ ού ό αύθορισμός πάντων τών καθ’ έζαστα 
καθίσταται ένιαΐος προσωπικός αύθορισμ.ός τή έγνωσμένη 
καί ώρισμένη βουλήσει τής πολιτείας. Ό αύθορισμός ούτος 
τής πολιτείας καλείται νόμος, όταν ό άνώτατος τής πολι
τείας άρχων τήν πράξιν τοΰ αύθορισμοΰ τούτου διά τής 
συναινέσεώς του καθιστά προσωπικήν, τής πολιτείας βού- 
λησιν. Ή συναίνεσες αΰτη, καθ’ έαυτήν Οεωρουμένη, καλεί
ται κ ύ ρ ω σ ι ς. Διά τής κυρώσεως καθίσταται ό νόμος ώς 
πρός τήν προσωπικήν πολιτείαν τέλειος. Ώς πρός δέ τούς



138 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 139

πολίτας έρχεται ή ισχύς αύτοϋ άπό της δημοσιεύσεώς του 
('publication ή promulgation/ ήτις μόνον έν όνόματι τοϋ ανώ
τατου τής πολιτείας άρχοντος δύναται νά γείνη· διότι διά 
μόνης τής βουλήσεως αύτοϋ ή βούλησις τής νομοθετικής 

; τήν πολιτείας.εξουσίας καθίσταται βούλησις
Ίήν διαδικασίαν, δι’ής διαμορφοΰται όνόμος ούτος, ήτοι 

εκ τής βουλήσεως τοΰ συνόλου τών πολιτών αναπτύσσεται 
εις προσωπικήν τής πολιτείας βούλησιν, όνομάζομεν έν στε- 
νωτέρα σημασία Νομοθεσίαν ό όργανιςμός, δι' ού γί
νεται τοϋτο, καλείται ά ν τ ι π ρ ο σ ω π ε ί α· ή δ’ έ κ λ ο γ ή 
είναι ή πράξις, δι’ ής τό σύνολον τών πολιτών λαμβάνει 
μέρος εις αύτήν. Ή μόρφωσις πάλιν τής βουλήσεως έν τή 
αντιπροσωπεία αύτή είναι σαφής, άναλελυμένη εις τά καθ’ 
εκαστα αύτής στοιχεία· συνίσταται έζ. προτάσεως, διασκέ- 
ψεως, συζητήσεως, έπιψηφίσεως. Ούτω δέ έκ τοΰ σχεδίου 
γίνεται ή άπόφασις, ήν ή κύρωσις καθιστά νόμον. Ένταΰθα 
ούόεν υπάρχει τό αμφίβολον. Ή ιστορία τών χιλιετηρίδων, 
άς οιήλθεν ή άνθρώπότης, ί'να φθάση εις τήν διαδικασίαν 
ταύτην, δέν άνήκει ένταΰθα.

Τό δικαίωμα τοϋ νόμου κατά ταϋτα στηρίζεται εις τοϋτο, 
ότι είναι ή προσωπική ένότης τής βουλήσεως πάντων καθ’ 
έκαστους. Έκάστη ιδιαιτέρα βούλησις ώς πρός τόν νόμον 
στερείται έπι τοσοΰτον ανεξαρτησίας, ώς καί τά ατελή στοι
χεία τοΰ άτομικοΰ αύθορισμοΰ άπέναντι τής οριστικής άπο- 
φάσεως τοΰ άτόμου. "Οθεν απέναντι τοΰ νόμου δικαίωμα 
ατομικόν δέν ύπάρχει πλέον. Ή βούλησις τοΰ άτόμου, άντί- 
θετος οΰσα πρός τόν νόμον, είναι πράξις αθέμιτος. Ό νόμος 
άρχει. Καί έπειδή έκ τής συμπράξεως πάντων λαμβάνει σύ- 
στασιν, ή ισχύς αύτοΰ ούδέν έχει όριον, έφ’ όσον ό τοΰ άτό
μου βιος άνήκει είς τόν βίον τής κοινωνίας. Μόνον έκεϊ όπου 
το ατομον ζή μόνον δι’ εαυτό, ύπόκειται και μόνω έαυτώ, 
ούκέτι τώ νόμω.

Διά τούτο δμως πρέπει ό νόμος νά εύρίσκεται έν αρμονία 

πρός τήν ιδέαν τής πολιτείας· σκοπός τοΰ νόμου είναι νά εκ- 
φράζη τό περιεχόμενον τής ιδέας τής πολιτείας έπι τίνος 
ώρισμένης σχέσεως τοΰ βίου τών καθ’ έκάστους πολιτών. 
Τούτου ένεκα άρχεται ό κίνδυνος τής νομοθετικής έξου- 
σίας, όπου άντί τής ιδέας τής πολιτείας ιδιαίτερόν τι συμ
φέρον τών πολιτών καθίσταται περιεχόμενον τοϋ νόμου. 
Ίνα μή γίνεται δέ τοϋτο προνοεΐ ό άνώτατος άρχών διά 
τοϋτο έχει τό δικαίωμα ν’ άρνήται τήν κύρωσιν τών νόμων. 
Τό έργον τοϋτο είναι πολλάκις δυσχερές, άλλ’ ίνα δίδεται 
λύσις, πρέπει ό νόμος νά μή έμβάλη είς κίνδυνον τήν πολι
τείαν, ήν οφείλει νά καΟαγιάζη.

Άλλ’ άκριβώς διά τοϋτο πρέπει καί ό νόμος εκείνο μό
νον νά περιέχη, δπερ δυνάμει τής ιδέας τής πολιτείας, ήν 
αντιπροσωπεύει, δύναται λόγω μέν τής μεταβολής τών βι- 
ωτικών σχέσεων νά ίσχύη διαρκώς, λόγω δέ τής διαφορό- 
τητος αύτών νά ίσχύη ώς ένιαΐον. "Ωστε ό νόμος πρέπει ούχί 
σκόπιμος, άλλά δίκαιος νά ήναι· ή ούσία δέ τής συμφωνίας 
αύτοΰ πρός τό δίκαιον είναι ή ταύτότης του μετά τής ιδέας 
τής πολιτείας, ήτις έν αύτώ καθίσταται αύθορισμός, καί 
αύτη ή εσωτερική αύτοΰ δικαιοσύνη είναι τό ηθικόν αύτοϋ 
δίκαιον πρός έπικράτησιν έπί τοΰ συνόλου τών πολιτών, 
ούχί αύτη ή εκείνη ή σύμβασις ή φαντασιώδης πράξις, διά 
τής διαλεκτικής άναπτύξεως τής όποιας ίσως τήν ελευθε
ρίαν έν τή πολιτεία δύναμαι νά κατανοήσω, βεβαίως όμως 
ούδέποτε τήν πολιτείαν αύτήν.

"Οθεν ή περί νομοθεσίας διδασκαλία έχει τό μέν λίαν 
στενήν, τό δέ λίαν εύρεΐαν έκτασιν· λίαν στενήν μέν έχει, 
καθ’ όσον πραγματεύεται περί τής νομίμου τάξεως, έν ή έκ 
τής συμπράξεως τής ένεργείας τής βουλήσεως πάντων καθ’ 
έκάστους άποτελεΐται ή προσωπική βούλησις τής πολι
τείας· λίαν εύρεΐαν δέ, καθ’ όσον πρόκειται ώς πρός τούς 
καθ’ έκαστον νόμους άκριβώς τήν ύψίστην έκείνην αρχήν νά 
εύρη τις έν αρμονία πρός τήν ιδέαν τής πολιτείας- Έν ω 
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λοιπόν τό πρώτον καλοΰμεν τυπικόν νομοθετικόν 
δίκαιον, τό δεύτερον αποτελεί τό δίκαιον εκείνο, οπερ 
πολύ πέραν τοΰ τυπικώς ϊσχύοντος προβαΐνον, παρίσταται 
ώς ή ύπερτέρα πολιτική ιδέα τής νομοθεσίας, είδικώτερον 
Πολιτική (Staatskunst) ενταύθα καλουμένη. Δέν είναι εν
ταύθα ό τόπος νά προβώμεν περαιτέρω· τό έξής όμως είναι 
εναργές· ότι, έάν πάντως ύπάρχωσιν απολύτως όρθαί περί 
νομοθεσίας άρχαί, άπολύτως όμως ορθοί νόμοι δέν δύναντα*  
νά ύπάρξωσι. Διότι, έν ω αί ποώται πηγάζουσιν έζ τής αιώ
νιας ουσίας τής προσωπικότητος τής πολιτείας, ή όρθότης 
τών νόμων στηρίζεται έπί τοΰ περιεχομένου τών αληθών 
βιωτικών σχέσεων καί τής κατανοήσεως αύτών. Καί ό ορ
γανισμός, όστις έκάστοτε δΓ έργασίας καθημερινώς νέας 
προσπελάζει τή πολιτεία τόν χαρακτήρα τούτον, καί άνευ 
τής κατανοήσεως τοΰ όποιου ολόκληρος ή νομοθεσία μετά 
πασών τών δικαιωμάτων αύτής και τύπων παραμένει πλά
σμα κε όν, είναι ή έκτελεστική έξουσία, τό τρίτον στοιχείου 
τού όργανικοϋ τής πολιτείας βίου.

Ή ιστορία τής νομοθετικής έξουσίας είναι άρα φύσει ύψι- 
στου ένδιαφέροντος· δέν δυνάμεθα όμως νά χωρήσωμεν πρός 
αυτήν, τούτο μόνον είναι βέβαιον, ότι ό θεμελιώδης νόμος 
τής οιαμορφώσεως παντός θετικού πολιτικού δικαίου, καθ’ 
ον αείποτε τό δίκαιον τούτο παρέχει τήν έκφρασιν τής έκά
στοτε δεδομένης κοινωνικής τάξεως, άντικρυς έν τή νομο
θεσία κεϊται έν άντιθέσει. Έάν τις περιορίση τάς διαφοράς, 
όπως παρίστανται, εις τήν έν τέλει κανονιστικήν ένότητα 
τής πρός συμμετοχήν τής νομοθετικής έξουσίας έχούσης 
δικαίωμα προσωπικότητος, λέγομεν,ότι έν τή αυταρχία (Ab- 
•olutismus) μόνον ή μεμονωμένη προσωπικότης τού άνωτά" 
του άρχοντος, έν τή θεοκρατία μόνον οί ιερείς, έν τή τών 
γενών τάξει, μόνον οί αρχηγοί τών έξεχόντων γενών, έν 
ταϊς τάξεσς μόνον τά τών τάξεων σωματεία,καίέν τή πολι
τική αστική κοινωνία μόνον έκαστος πολίτης είναι κεκλη- 

μένος είς τήν συμμετοχήν ταύτην. Άλλ’ άκριβώς έν τούτω 
τώ σημείω γεννάται τό ζήτημα, τό φέρον τήν άνάπτυξιν πε
ραιτέρω. Ό νόμος έν τώ βίω τής πολιτείας είναι μόνον έν 
γνώρισμα, ή δέ πράξις, ή πραγματοποιούσα αυτόν, είναι 
έτερον. Ή νομοθεσία λοιπόν δέν δύναται νά ήναι έκτελεστι
κή έξουσία, ώς δέν δύναται καί ή βούλησις νά ήναι πράξις. 
*Ό0εν ή ύπερτέρα τής πολιτείας άνάπτυξις απαιτεί τόν απο
χωρισμόν τής δευτέρας άπό τής πρώτης, ώς καί άπό τοΰ 
άνωτάτου τής πολιτείας άρχοντος. Μόνον διά τής άνεξαρ- 
τησίας αύτών άπ’ άλλήλων καθίσται δυνατή ή αρμονία τών 
τριών λειτουργιών, ήν καλοΰμεν νομοθετικόν τής πολι
τείας βίον. Όλίγαι έποχαί ύπάρχουσιν ίσης σπουδαιότη- 
τος διά τόν τής πολιτείας βίον, ούδεμία δέ ύπερτέρα τής τού 
χωρισμού τής νομοτελεστικής έξουσίας άπό τής νομοθετι
κής, όςτις πράγματι μόνος καθιστά δυνατόν αληθές πολι
τικόν δίκαιον. Ή έκ τούτου δέ προκύπτουσα εϊκών, είναι 
κατά πάντα αύτής τά μέρη γνωστή, πρόκειται μόνον νά τήν 
άναοείξη τις ώς όλον τι ίσχύουσαν.

I. Λ. ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΟΣ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ 

ΕΝ ΙΤΑΛΙΑ-

'Ο ’Ιταλικός νόμος περί φορολογίας τοΰ κινητού πλού
του, ό έν έτει 1877 ψηφισθείς, άνεκεφαλαίωσε τήν έν δια
φόρους έγχωρίοις νόμοις διεσκεδασμένην σχετικήν ύλην, καί 
άντικατέστησεν αύτούς· (α) άλλ’ ούτε οί άντικατασταθέν-

(α) Άνεχςφαλαίωσε καί έτροποποίησς τούς σχετικούς νόμους τής 14 
Ιουλίου 1864, 11 Μαΐου 1865. 26’Ιουνίου 1866, 28 Μαϊου 1867, 13 
Φεβρουάριου 1868, 7 Ιουλίου 1868, 26 Ιουνίου 1868, 11 Αύγουστου 
1876, 13 ’Οκτωβρίου 1870, I 4’Ιουνίου 1874 καί 27 Μαίου 1875.
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τες, ούτε ό άντιζαταστήσας είναι έογον καθαρώς ’Ιταλικόν, 
καθόσον οί συντάκται των άπέβλεψαν είς τά παρ’ άλλοις 
έΟνεσι προΰπάρξαντα, καί ιδίως εις τά έν ’Αγγλία κρατούν
τα, ένθα ό θεσμός περί φορολογίας τοΰ κινητού πλούτου έ
λαβε τήν πρώτην καί κυρίαν του διατύπωσιν. ΙΙλήν ζαί ού
τως ό ’Ιταλικός νόμος είναι άναμφισοητήτως τό συστημα- 
τιζώτερον, νεώτερον, ζαί ζατά τεζμήριον τελειότερον νο- 
μοθέτημα έπί τής σχετικής ύλης έν τή ηπειρώτικη Εύρώπη. 
Έν Γαλλία π. χ. ό κινητός πλούτος φορολογείται μέν έν 
ταΐς διαφόροις έκδηλώσεσιν αυτού, άλλά γενικός φόρος έπί 
τοΰ εισοδήματος τοΰ κινητού πλούτου, τοιοϋτος όποιον ό 
προκείμενος Ιταλικός νόμος διεμόρφωσε,δέν ύφίσταται. Έν 
’Αγγλία πάλιν ό income-tax άποτελεϊ φόρον έπί τού εισοδή
ματος έ ν γένει, περιλαμβάνει δηλ. καί τό άπό ακινήτων 
εισόδημα. Άρα αμιγής παντός άλλου, καί ένταυτώ γενικός 
φόρος έπί τού εισοδήματος τού κινητού πλούτου είναι μόνον 
ό διά τοΰ Ιταλικού νόμου καθιερωθείς, τωόντι δ’ ούτος έν 
τω πρώτω αύτοϋ άρθρω, ώς θεμέλιον έθετο λίθον τήν φορο
λογίαν παντός εισοδήματος, πλήν τοΰ εγγείου.

Ή άρχή αΰτη τού ’Ιταλικού νόμου είναι ή όντως πραγ
ματοποιούσα τήν έν τοΐς συντάγμασιν άναγεγραμμένην διά- 
ταξιν περί συνεισφοράς έκάστου πολίτου εις τά βάρη τής πο
λιτείας άναλόγως τής περιουσίας του. Άφ’ού δηλ. ή άπό 
κτημάτων πρόσοδος έφορολογήθη ήδη άνευ έξαιρέσεώς τί
νος, ή άρχή τής ΐσότητος άπήτει νά φορολογηθώ ζαί πάσα 
άλλη άνευ έξαιρέσεως· όθεν ή άπό χρημάτων πρόσοδος (τό
κοι δανείων, δημοσίων χρεωγράφων, μετοχών, ή ομολογιών 
άνωνύμων έταιριών) ή τό προϊόν τής έργασίας τού ανθρώπου 
(πρόσοδος έπαγγέλματος, μισθοί ιδιωτικοί, έκ του δημοσίου, 
η οίουδήποτε άλλου ταμείου, συντάξεις), ή τέλος τής έργα
σίας καί τών κεφαλαίων όμοΰ (κέρδη έμπορίας, ή βιομηχα
νίας, άπαντα άνευ έξαιρέσεως ΰπέκυψαν εις τόν ύπέρτατον 
νόμον τής εισφοράς εις τά βάρη τής πολιτείας, κατά τήν 

αύτήν άναλογίαν τού 12 °/0, ήτοι του ογδόου, ώς έγγιστα, 
τού καθαρού εισοδήματος, ήτις ισχύει έν’Ιταλία ζαί επί εγ
γείου φορολογίας, καθ’ ά γίνεται δήλον έκ τοϋ άρθρου 57 
έδ. 2, τοΰ ίοίου νόμου.

Συνεπής πρός τήν άρχήν αύτήν τής γενικής μέν, άλλ’ ενι
αίας φορολογίας τού εισοδήματος,όΊταλός νομοθέτης κατήρ- 
γησε τόν έπί τών επιτηδευμάτων φόρον, όστις, άν έξηκολού- 
Οει υφιστάμενος μετά τόν γενικόν περί φορολογίας τοΰ εισο
δήματος νόμον, 0’ άπετέλεί διπλήν φορολογίαν. 'Αληθώς δέ 
μετά τήν έπαγγελίαν περί έξευρέσεως των εισοδημάτων ό
λων τών πολιτών, και τής ζατά τήν αυτήν άναλογίαν φορο
λογίας των, δέν συγχωρεΐται πλέον είς τόν νομοθέτην ή 
χρήσις τών μέσων έκείνων, δι’ ων έπεδιώκετο τέως ή ζατά 
προσέγγισιν ζαί έζ τεκμηρίων φορολογία τοΰ εισοδήματος 
τάξεώς τίνος πολιτών, π. χ. τών έμπορων καί βιομηχάνων, 
διά τής χορηγήσεως αδειών επιτηδεύματος δέον νά φορολο- 
γηθώσιν όλοι, άλλ’ άπαξ μόνον.

Α'.

Έξετάσωμεν ήδη κατά πόσον ό ’Ιταλός νομοθέτης ύπήρ
ξεν ή ού ευτυχής περί τήν διατύπωσιν τού τεχνικού, ούτως 
είπεΐν, μέρους τοΰ νόμου, ήτοι ώς πρός τόν τρόπον τής έξευ
ρέσεως τού εισοδήματος τών φορολογούμενων, ζαί άν ήδυ- 
νήθη ν’ άποφύγη τόν διπλούν σκόπελον, είς ον οί πολέμιοι 
τοϋ φόρου τούτου θεωροΰσιν είμαρμένον τό ναυάγιον παντός 
νομοθετήματος περί φορολογίας τού εισοδήματος, ήτοι άφ’ 
ένός μέν τόν δόλον τοΰ φορολογούμενου ζητοΰντος ν’ άπο- 
κρύψη ή έλαττώση τό εισόδημά του, άφ έτέρου δέ τό άτοπον 
διατάξεων, λίαν δεσμευτικών τής ελευθερίας τοΰ άτόμου, ζαί 
επομένως έπαχΟών τω λαω. Έζάτερον τών άτοπων τούτων 
λίαν σπουδαίον έστι καθ έαυτό, ώστε νά ματαίωση τόν άρι- 
στον τούτον θεσμόν.

Αλλ’ ό μελετήσας δεόντως τόν νόμον, περί ού γράφομεν,
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θά πε'.σθή, φρονοϋμεν, εύκόλως δτι έν τω μεταξύ ύπάρχει 
άρζετός χώρος, ώστε ν’ αποφυγή τις τήν Σ ζ ύ λ λ α ν, χω
ρίς νά προσζρούση είς τήν X ά ρ υ β ο ι ν. Δέν έννοοϋμεν βε
βαίως ότι ό ’Ιταλός νομοθέτης ζατεσχεύασέ τι τέλειον και 
άψογου, πολλοΰ γε ζαί δει, άλλ’ οπωσδήποτε έξήλεγξε πλα
κωμένους τούς έζ συστήματος αντιτάσσοντας ζατά τοΰ φό
ρου έπί τοϋ εισοδήματος τήν ύφισταμένην δήθεν απόλυτον 
άουναμίαν περί τήν πρακτικήν εφαρμογήν αρχής, ήν άνεγνώ- 
ρίςον ώς δρΟην. ‘Ο φόβος ούτος ζατεδείχΟη ήδη χιμαιρικός, 
ή πρακτική έφαρμογή έπέστεψε τό έργον τοΰ νομοθέτου, έξ 
όλων τε τών φοβερών δυστυχημάτων, τά όποϊα έξ αύτοΰ ή- 
πειλοΰντο, δέν έμεινεν άλλο τι, εί μή τό ένδεχόμενον ζατα- 
χρήσεών τινων ζατά τήν βεβαίωσιν τοΰ φόρου, παραπλήσιων 
πρός έκείνας, αΐτινες συμβαίνουσι κατά τήν βεβαίωσιν όλων 
τών άλλων φόρων. Γίς π. χ. φόρος άπλούστερος άπό τόν 
τελωνειακόν ; καί δμως ή βεβαίωσις ζαί ή είσπραξίς του ού- 
όεν παρουσιάζει τό άμωμον καί τέλειον ιδού δέ τί έγραφεν 
εσχάτως ό Λέων Σαίη, περί τών λαμβανουσών χώραν έν 
I αλλία καταχρήσεων έν τε τοϊς τελωνείοις ζαί λοιπαϊς φο- 
ρολογιαις καταναλώσεως· «σπανίως, λέγει, καί πρός τό 
θεαθήναι μόνον γίνονται παρά τών έπιτετραμμένων τήν βε- 
βαιωσιν ύπαλλήλων καταγγελίαι τινές, έν ω οί πολλοί πα- 
ραβάται τοΰ νόμου σώζονται ακαταδίωκτοι, ένεκεν έκνόμων 
βουλευτικών προστασιών. Αί όλίγαι αύται καταγγελίαι είσί, 
προσθέτει, τά εξιλαστήρια θύματα τών πολλών καταχρή
σεων, άπαραλάζτως ώς εΐπέ τις περί τών άνθρωπίνων κοι
νωνιών, ότι οηλ. κλείουσιν είς τά φρενοκομεϊά τινα τών με
λών των, όπως πείσωσιν έαυτάς, δτι όλοι οί έκτός τών φρε
νοκομείων σωφρονοΰσι.» Καί ό ταϋτα καταγγέλλω·/ δέν είναι 
ο πρώτος τυχών, άλλ’ αύτός ό αρμόδιος ύπουργός έθνους, 
διακρινομένου έπί ζαταλλήλω οργανώσει τών διαφόρων 
υπηρεσιών. "Οθεν διά τοιαϋτα συμφυή μέ τήν φορολογίαν έν 
γενει άτοπα ήκιστα λογική είναι ή άποζήρυξις φόρου, οστις,
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άκριβώς εξεταζόμενος, είναι ό μόνος δίκαιος, ώς Οέλομεν 
κατόπιν αναπτύξει, άνασζευάζοντες αντιρρήσεις τινάς, άς 
έζφέρουσι κατ αύτοΰ οί ύπέρμαχοι της έμμέσου φορολο
γίας (α).

Τό δλον δέ σύστημα τοΰ προκειμένου νόμου, ώς πρός τήν 
βεβαίωσιν ζαί εισπραξιν, είς δύο στηρίζεται βάσεις· καθ’ δ
σον οηλ. πρόκειται έκ τοΰ δημοσίου ταμείου νά προέλθη ει
σόδημά τι τοΰ φορο/.ογουμένου, άτε όφειλόμενον ύπό τοΰ 
δημοσίου (μισθοί, συντάξεις, τόκοι δημοσίων χρεωγράφων), 
ό νομοθέτης μετεχειρίσθη τό άπλούστατον καί προχειρότα- 
τον μέσον τής ζρατήσεως τοΰ φόρου ζατά τήν πληρωμήν, 
περί παντός δέ άλλου εισοδήματος προκειμένου, προσέφυγεν 
είς τόν διά φορολογικών καταλόγων προσδιορισμόν τής εισ
φοράς έκάστου πολίτου, καί ένταΰθα κυρίως έστι τό πεδίον, 
έφ’ ου αί δυσχέρειαι άναφαίνονται.

IIώς ύπερενίζησε τάς δυσχέρειας ταύτας ό ’Ιταλός νομοθέ
της·, προσέφυγε πρώτον μέν τις τήν καλήν πίστιν τοΰ φορο- 
λογουμένου, άπαιτήσας άπ’ αύτοϋ άκριβή δήλωσιν τών δια
φόρων ειδών τοΰ κινητού εισοδήματος του (β). ’Αντιμέτωπου 
αύτοΰ έθεσε τόν αντιπρόσωπον τοϋ δημοσίου, διά τινας δέ 
περιπτώσεις προστίθεται ή κατ’ επικουρίαν βοήθεια προσώ-

(α) Τό λυπηρόν τοϋτο φαινόμενου τοϋ ανίσχυρου των νόμων άπέναντι 
τή; έν ίλϊυβίρα πολιτεία ατομικής Ισχύος τινών, ήκιστα συνδεόμενου μέ 
τό ζήτημα π·ρί τοΰ καταληλοτέρου φορολογικού συστήματος, ανάγεται 
τουναντίον εις σφαίραν πολύ άνωτέραν, κα'. αποτελεί τό τρωτόν μέρος τοΰ 
χο νοδουλευτ-.χοΰ πολιτεύματος, εις βαθμόν φέροντα εί; απελπισίαν τούς 
εϊλιχρ'.νεστέρους φίλους του. *Όρα  σχετιχώς πρός τό τελευταίου τούτο 
Marco Minglietti, i pnrtiti politic· c la ingereiuui loro lielia giustixia e liell 
ammiliistruzione, Ee regime parleuieiit.iire et hl democratic f!<-.>■
τον Emile de Laveloye fyftoaifvOtiani' ΐ>· tj. Revue des deux mondes rijc Ιό 
Jfxtu/lniov 1882.

(6)’h.v τή δηλώσει οφείλει νά καταχωρήση πάντα τάοίασδήποτε κατηγο
ρίας εισοδήματα του διακεκριμένοι; έκαστον, έπίσης δέ διακεκριμένως τό 
άχαΟάριστον εισόδημα, τά; παραγωγικός δαπάνας, τό καθαρόν εισόδημα 
ώ; χϊ5. τάς πληρωνομένας παθητικός ενιαυσίους δόσεις, (αρθ. 4ί· λιαταγ )

ΕΤΟΣ ΙΙ—ΦΤΛ. <25—ΙΟΎΝΙΟΣ 1885. <0
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πων τινών, ύποχρεουμένων είς τήν δήλωσιν καί πληρωμήν 
του φόρου ξένων εισοδημάτων, οίον μισθών ζαί τόκων δα
νείων. Τά πρόσωπα ταΰτα —έμπορικαί έταιρίαι, βιομήχανοι, 
έμποροί, δήμοι ή άλλα ηθικά πρόσωπα —έχουσιν άμεσον 
συμφέρον πρός άκριβή δήλωσιν τών ξένων τούτων εισοδημά
των, καθόσον αί ζαταβολαί αύται, άς ένεργοΰσι πρός τούς 
υπαλλήλους ή δανειστάς των άποτελούσι ποσόν άφαιρετέον 
—πάντοτε μέν οί μισθοί, ενίοτε δέ ζαί οί τόκοι ζατά τήν έν 
το'.ς άρθροις 15 καί 16 γενομένην διαστολήν —έζ του ίδιου 
αυτών εισοδήματος. ΛΙή γενομένης δηλώσεως παρά τού φο
ρολογούμενου, ό έφορος ύποχρεοΰται νά φροντίση αύτεπαγ- 
γέ/.τως περί τ-ής βεβαιώσεως τοΰ φόρου, τήν δέ γενομένην 
οήΛωσιν δικαιούται ν’ άποδεχθή ή φιλονειζήση. Μεταξύ τέ
λος τουτου καί τού φορολογημένου, έν ή περιπτώσει διί- 
σταντο τής γνώμης, ό νόμος έΟηζε δύο έπιτροπάς, ώς πρώ 
του καί δευτέρου βαθμού δικαστήρια (α).
. Έν ’Αγγλία προσκαλείται ό φορογούμενος νά δηλώση έπί 
λόγω τιμής, οτι μόνον τό δηλούμενον έχει εισόδημα. Πρό 
τής καταδηλώσεως έπιτρέπεται άτιμωρητείσυμπληρωματιζή 
δήλωσις τοΰ παραλειφθέντος τυχόν ποσού, πάσα ο'μως άπό- 

οασις τών επιτροπών, καθ’ ήν τό δηλωΟέν ήτο μιχρότερον 
του πραγματικού εισοδήματος, έπάγεται ποινήν ισην ποός τό 
τριπλάσιον τής διαφοράς (άρθ. 133 τοΰ ’Αγγλικού νόμου). 
Η διαταξις αυτή πρακτικής μέν έστίν άξίας, ώς πρός τόν 

έμπνεόμενον φόβον είς τούς μελετώντας ψευδείς δηλώσεις, 
αλλ άδικος ώς πρός τούς τυχόν περιπίπτοντας είς πλάνην.’

, Ο Ιταλικός νόμος τήν δικαστικήν ήτταν τού φορολογού
μενου, ως πρός τό δηλωΟέν ποσόν,δέν έθεώρησεν τιμωρητέαν,

(»)Μι«ν μίνην περίπτωσιν «ΰτεπαγγελτου πυοείε/Οη ό
νίμος υγρ ποωτοϊίχου ίπ,τροπής- αΰ:η {^.$ύ,ατβι_ σ,.ω^το. τού 
i?opov, S Χβΐ ίητώ,- «ποδεχβέντος -ήν δήλωσιν τοΰ φορολογουμένου, ν’ 
«υξήση Χυτεπχγγέλτως τό δηλωβίν πο»5ν, ά κοφευγομένων Ουτω πολλών 
• νοεχομένων πειρασμών. 

άλλά μόνην τήν ολοσχερή παράλείψΐν τής δηλώσεως (νό
μος τής 23 ’Ιουνίου 1873, καί άρθρον 72 τού διατάγματος). 
Ώς πρός τήν πρώτην άπέβλεψε μάλλον είς τάς συμφυείς τή 
άνθρωπίνω χρίσει πλάνας, άλλ’ άφησεν ούτως άνοικτόν τό 
στάδιον είς τήν κακήν πίστιν. ’Ίσως ό διττός κίνδυνος τής 
αδικίας πρός τόν καλής πίστεως φορολογούμενου, ή τής ατι
μωρησίας τοΰ κακή τή πίστει άποκρύπτοντος τό εισόδημά 
του 0’ άπεφεύγετο, έάν ή ποινή έπεβάλλετο μόνον καθ’ ήν 
περίπτωσιν ή δήλωσ'ς ήθελεν άποδειχΟή έλλειπής πέραν (ο
ρισμένου τινός ποσού π.χ. τού 1(4 τού όλου εισοδήματος, 
οτε δηλ. αποκλείεται ή τυχαία πλάνη τού δηλοΰντος, ή άν 
οπωσδήποτε άποδειχΟή ουτος ών έν δόλω.

Πρόσθετον έξανάγκασιν τού φορολογουμέ ου, τού άπο- 
λαμβάνοντος έζ χρημάτων εισόδημα πρός δήλωσιν αύτοΰ, 
εύρίσκομεν έν τοίς άρΟ. 68 καί 69, καθ’ ά άπαγορεύεται ή 
δικαστική επιδίωξις τών άπαιτήσεων, περί ών δέν ύπάρχει 
πιστοποίησις ότι έδηλώθησαν. Τά δικαστήρια δηλ. όφείλουσι 

ν’ άναβάλωσι τήν άπόφασίν των, οί δέ γραμματείς δέν δύναν
τα! νά δεχΟώσι κανέυ έγγραφον, άν δέν προσάγηται υπό τού 
διαδίκου ή άπόδειξις περί τής δηλώσεως τού σχετικού εισοδή
ματος.

Αί δέ έπιτροπαί, αί έπί τής έζδικάσεως τών προκυπτουσών 
αμφισβητήσεων, έσχηματίσθησαν έν τώ Ίταλιζώ νόμω έκ 
ποικίλων στοιχείων. Καί είς μέν τάς κατά δήμον πρωτοδί- 
κως δικαζούσας, τό στοιχείου τής δημοτικής ψήφου είναι τό 
κρατούν, καθόσον έκ τών πέντε μελών αύτών μόνος ό πρόε
δρος είναι ό τής κυβερνήσεως άντιπρόσωπος, τών λοιπών 
τεσσάρων έκλεγομέυωυ ύπό τού δημ. συμβουλίου· είς δέ τάς 
κατ’ έφεσιν κρινούσας έπιτροπάς, τρία μέλη άντιπροσωπεύ- 
ουσι τό δημόσιον, καί δύω τήν δημοτικήν ψήφον. Έκ τών 
επιτροπών τούτων μόνον ή πρώτη έχει, ώς είρηται, δικαί
ωμα ν’ αύξήση τό ποσόν τής δηλώσεως, καί τοι μή γενομέ
νης ένστάσιως έζ μέρους τού άντιπροσώπου τοΰ δημοσίου.
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Ή δευτέρα έπιλαμβάνεται μόνου κατ’ έφεσιν τών διαδίχων.
Ως πρός δε τήν διαδικασίαν ένώπιον τών επιτροπών ό υό- 

μος καθιέρωσε τοιαύτην, όποιαν ή φύσις τοϋ πράγματος ύ- 
πηγόρευεν. Κανονική δηλ. διαδικασία έπί ύλης, όποια ή προ
κειμένη, βεβαίως ήτον αδύνατον νά νομοθετηθη, ούτε νομι
κοί περί άποδείξεως κανόνες νά τηρηθώσιυ ΰπό τών έπιτρο- 
πών, διά τοΰτο άφέθη αύταις έλευθερία πλήρης περί τήν έκ- 
τίμησιν του πραγματικού, άφ’ού άποφαί ονταΐ κατά συ- 
ν ε ί δ η σ ι ν, έκ τών έ ν ό ν τ ω ν, ώς άληθές δικαστηρίου 
ορκωτών. Η έξουσία των φθάνει ούτω μέχρι τοΰ ζη- 
ρύσσεΐν έντοκον δάνειον, φαινόμενου έν τώ δανειστικά» έγ- 
γράφω ώς άτοκον. Καί είναι τάχα τοΰτο' υπερβολή 'έξου
σίας, τερατώοές τι ζαί λίαν έπιζίνδυνον χρήμα; Ούτω φαί
νεται τωόντι έκ πρώτης όψεως, άλλ’ άν ακριβέστερου έξε- 
ταση τις τό πράγμα θέλει εύχερώς πεισθή οτι και ό κοινός 
δικαστής έχει πολλάκις τήν αύτήν έξουσίαν, ιδίως προζει- 
μένου νά διαγνώση περί δόλου και είζονικότητος, τά όποια 
συνάγει κατ’ ιδίαν πεποίθησιν καί έκ τεκμηρίων, έστιν ότε 
άπομεμακρυσμενων, άλλά κατά τήν ζρίσιν του πειστικών. 
Και μή τοι επί τής έκτιμήσεως τών μαρτυρικών καταθέσεων 
δεσμεύηται τόπαράπαν ό δικαστής, καί δέν δύναται, άπορ- 
ριπτων τον πολύν αριθμόν, νά στηριχθη είς τόν ζατά τήν 
κρισιν του αξιόπιστου μάρτυρα; Δέν θά ήτο τωόντι δικα
στής, άλλά δοΰλος τοΰ πονηρότερου, άν δέν είχε τήν δια
κριτικήν ταύτην έξουσίαν. Ύπάρχουσι μέν ζαί μέσα τινά, 
εις α αι έπιτροπαι θέλουσι προσφύγει πρός μόρφωσιν τής 
έαυτών πεποιθήσεως· ούτω παν δημόσιον γραφείου είναι ά- 
?oix .ό » εις .ήν οιάθεσιν αύτών ώς καί τοΰ άντιπροσώπου 
της κυβερνήσεως, πρός χορήγησιν αντιγράφων καί πλτοο- 
φοριών, πας πολίτης οφείλει έξεταζόμενος νά ζαταθέση ό,τι 
γνωρ^ει περί τοΰ δικαζόμενου εισοδήματος, καθώς καί ό 
φορολογούμενος οφείλει καλούμενος νά έμφανισθή, οί ισο
λογισμοί δέ χαί τά βιβλία αύτά τών άνωνύμων, ή‘διά μετο-
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•/ών ετερορρύθμων έταιριών υποβάλλονται είς τήν έξέτασίν 
της, καθόσον αί έταιρίαι αύται ούσαι άπλαϊ συγκεντρώσεις 
κεφαλαίων ύπόκειυται εις τόν δημόσιον έλεγχον άλλ’ εν
ταύθα όρθώς ποιών ό νομοθέτης έσταμάτησε, μή έπιτρέψας 
τήν θεώρησιυ τών λοιπών εμπορικών ή ιδιωτικών βιβλίων, 
ήτοι τήν δημοσίευσιν πραγμάτων, ών τό απόρρητον έυδια- 
φέρει τόν ιδιώτην (α). Τί άλλο τώ έμεινε τότε, ή ν’ άναφερ- 
Οή εις τήν ζρίσιν ζαί τήν εύσυνειδησίαν τών συμπολιτών τοΰ 
δικαζόμενου ζαί ώς πρός τόν φόρου του, άφ’ ού είς αύτούς 
παρέδωζε πολύ τιμαλφέστ-ρα διζαιώματά του, τήν τιμήν, 
καί τήν ζωήν του αύτήν ;

Ούτως ούδέποτε θέλει παρασταθή απόλυτος άδυναμία έ
ξευρέσεως εισοδήματος τίνος, καθόσον, ζαί έάν πάντα τ’ άνω 
μνημονευθέντα άποδειζτικά μέσα λείψωσι, άπομένει πάντοτε 
ή κοινή συνείδησις τοΰ τόπου, ένθα ό φορολογούμενος έχει 
τό κέντρου τών ύποθέσεών του, έμποριζώυ, βιομηχανικών ή 
επιστημονικών ή δέ συνήθης οικιακή δίαιτα τοΰ άνθρώπου, 
εις τάς όψεις τών πολλών ύποπίπτουσα, μετά της έπίσης 
φανερας εύδοκιμήσεως ή μή τοΰ έξοσζουμένου έπαγγέλμα
τος, τεζμαιρομένης άλλως τε καί έζ τοΰ άριθμοΰ των ύπαλ
λήλων ζαί βοηθών, ούς ύποχρεοΰται νά δηλώση, άποτελεϊ 
μέσον, άν ούχί άζριβοΰς, τούλάχιστον κατά προσέγγισιν 
έκτιμήσεως τής προσόδου του.

’Εκτός τών δύω τούτων έπιτροπών, ό νόμος (άρθ. 48) κα
θιέρωσε καί τρίτην κ ε ν τ ρ ι κ ή ν λεγομένην, καί διοριζο- 
μένην ύπό τοΰ ' Υπουργού τών Οικονομικών. Ή έπιτροπή 
αύτη έπιλαμβάνεται ούχί τοΰ πραγματικού μέρους,

(ι) Έννοίΐτα*.  οτι, άν ί “βιος φορολογούμενος θέλει νά έπικαλεοϊή τήν 
μοριορίαν τών βιβλ'ων του πρός ϋποστήριξιν τής όηλώβεώς του, δϊν εμ
ποδίζεται νά τό πράξτ„ άποζειμέντ,ς τής έκτιμήσεως τοϋ περιεχομένου 
αύτών, ώς καί τών λοιπών αποδεικτικών μέσων, εις τάς δικαζούσας ίπι- 
τροπάς, αίτινες τότε δέον ν’ άνακτώσι τό δικαίωμα τής Οεωρήσιφς δλων 
τών βιβλίων, καί ούχί μόνον τών παοουσιαζομένων.
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άλλά μόνον τοϋ ν ο μ ι χ ο ϋ, ώς πρός τό όποιον ή γνώμη 
της είναι έπιχρατεστέρα τών δύω άλλων επιτροπών, ών άλ
λως τε αί άποφάσεις έπί τών ζητημάτων τούτων τοΰ δικαίου 
δέον νά ώσι ήτιολογημέναι, Εις μίαν καί μόνην περίπτωσιν 
ή επιτροπή αύτη άποτελεϊ τρίτον βαθμόν ουσιαστικής 
δ ι κ α ι ο δ ο σ ί α ς, όταν δηλ έκηρύχθη ύπό τών άλλων επι
τροπών ώς έντοκον δάνειον, φαινόμενου άτοκον έν τώ κατα
στατικό αύτοΰ εγγράφω. Άλλά καί ώς πρός τό τελευταίον 
τοϋτο δύναται τις νά παρατήρηση ότι τρίτη, καί μάλιστα 
μακράν συνεδριάζουσα, επιτροπή δέν είναι πιθανόν ότι θ’ 
άποδειχθή εΰτυχεστέρα τών δύω άλλων περί τήν άκριβή 
διάγνωσιν τοΰ έντοκου ή άτοκου τοΰ δανείου· καί ή έν γένει 
δέ χρητιμότης τοιαύτης επιτροπής δύναται νά τεθή εις αμ
φισβήτησή, άτε άσκοπος πολυτέλεια, άφ’ ού τά ζητήματα 
τοΰ δικαίου ύπεβλήθησαν έν τελευταίω βαθμώ είς τήν αρμο
διότητα τών τακτικών δικαστηρίων (άρθ. 53). Μόνον ή περί 
λογιστικών λαθών, διορθουμένων ύπό τής γεν. διευθύνσεως 
τών φόρων, διάταξις τοΰ άρθ. 52 έχει τήν πρακτικήν άξίαν 
τής προχείρου και όλιγοδαπάνου διοικητικής διορθώσεως. 
1 Ιλήν τοϋτο δέν άποτελεϊ παράπονου δι’άδικον άπόφασιν, 
άλλά διά πλημμελή άρίθμησιν, ώστε δέν είναι τρίτος βαθ
μός δικαιοδοσίας.

’Επί δέ τών άποτελεσμάτων τής έκτεθείσης διαδικασίας 
στηρίζεται ό φ ο ρ ο λ ο γ ι κ ό ς κ α τ ά λ ο γ ο ς, οστις, συν- 
τασσόμενος παρά τοΰ οίκ. έφορου, περιλαμβάνει κατ’ άλ- 
φαβητικήν σειράν τούς φορολογουμένους, καί τόν έν συνόλω 
έκ παντός είδους εισοδήματος κινητού πλούτου βεβαιωθέντα 
φόρον έκάστου· ώστε τής ούτω έκκαθαρισθείσης άπαιτήσεως 
τοΰ δημοσίου δέν άπολείπεται παρά ή κατά τούς κειμένους 
νόμους είσπραξίς (άρθ. 58 τοΰ νόμου, και ΙΟΙ τοΰ διατάγ
ματος).

ΙΙρός κατάρτίσιν όμως τοΰ εΐρημένου φορολογικού κατα
λόγου δέν άρκεϊ μόνη ή έξεύρεσίς τοΰ καθαρού εισοδήματος 

τού φορολογουμένου, δέον προσέτι νά γίνη ό κατά τάς δια
τάξεις τοϋ ίδιου νόμου ύπολογισμός τοΰ φ ο ρ ο λ ο γ η- 
τ έ ο υ μέρους τοΰ έξευρεθέντος εισοδήματος. Κατά τήν 
διάφορον δηλ. πηγήν τού εισοδήματος, ό νόμος μετεχειρί
σθη καί διάφορον μέτρον πρός κανονισμόν τής φορολογητέας 
μοίρας. Ούτω τά έκ κεφαλαίων οπωσδήποτε τοκοφόρων ει
σοδήματα έφορολόγησεν έν τώ συνόλω αύτών, καθόσον 
ταύτα καί βέβαια είναι καί δ ι η ν ε κ ή, μή έξαρτώμενα 
ούτε έκ τής ευτυχούς έκβάσεως έπιχειρήσεως τίνος, ού
τε έκ τής ζωής (ορισμένου προσώπου, ώς συμβαίνει έπί 
τών εισοδημάτων τών έξ εμπορίας, ή έξ άλλου τίνος έπαγ- 
γέλματος πηγαζόντων, ών τούτου ένεκα άφησεν άφορο/ω- 
γητον μέρος τοΰ εισοδήματος, ήτοι 1/4 έως 1/2 τοΰ όλου 
(άρθ. 54 τού νόμου), καί τούτο άναλόγως τού βαθμοΰ τής 
έγκειμένης άβεβαιότητος, ή άλλου τινός κοινωνικού λόγου· 
ούτως έπί δημοσίων ύπαλλήλων φορολογείται μόνον τό ή- 
μισυ τού εισοδήματος, διά τον άνώτερον κοινωνικόν λόγον 
τοΰ νά μή περιορισθώσι τά μέσα τής ύπάρξεώς εκείνων, είς 
τούς όποιους τό κράτος έμπιστεύεται τά τε ίδια και τά τών 
πολιτών συμφέροντα.

Έάν δ’ άπό τού τεχνικού μέρους τού νόμου μεταβώμεν 
είς τήν έξέτασιν τής αρχής του, δέν Οά πραγματευθώμεν 
πλέον άποκλειστικώς περί τοΰ ’Ιταλικού νομοθετήματος, 
άλλά περί τού θεσμού καθόλου τής κινητού πλούτου. Άπα- 
σαι αί ούσιαστικαί διατάξεις τοϋ εΐρημένου νόμου είναι φυ
σικόν καί άβίαστον συμπέρασμα τής άρχής, ήν έθηκεν περί 
φορολογίας παντός εισοδήματος κινητού πλούτου· ούτως 
ούδέν μένει άνεξήγητον, ούδέν άδιχαιολόγητον έν τή οιανοία 
τού άναγινώσκοντος τόν νόμον, αί δέ αντιρρήσεις δέν φέρον
ται είς τά καθέκαστα, άλλ’ είς τήν αρχήν.

Καί πρώτον, αληθεύει άρά γε οτι τό άφορολόγητον τών 
κεφαλαίων είναι ευεργέτημα ούχί τών κεφαλαιούχων, άλλά
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τής καθόλου εθνικής παραγωγής, άτε τής έζ τού αφορολο
γήτου προελευσομένης συρροής τών κεφαλαίων μελλούσης 
νά έπιδράση είς τήν τοΰ τόκου έλάττωσιν, καί νά καταστή- 
ση ούτω προσιτά τά κεφάλαια είς πάσαν έπιχείρησιν ; Φρο
νούμε'/ ότι οί τά τοιαύτα ύποστηρίζοντες δέν προσεζόμισαν 
είσέτι άρκετάς άποδείξεις, τά δέ πράγματα έπιμένουσιν έξε- 
λέγχοντα ώς ματαίας τάς ελπίδας των. Τό καθ’ ήμάς όμως 
δέν Οά έδιστάζομεν ποσώς ν’ άποδεχΟώμεν τό ορθόν τής θεω
ρίας ταύτης, ώς και τής συναφούς αύτή, ήτοι ότι τούναν- 
τίον ό φόρος τών τελευταίων Οά φερη άναγκαίως αυξησιν 
τοΰ τόκου, και επομένως νά κηρυχΟώμεν υπέρ τού άφορολο- 
γήτου τών κεφαλαίων, έάν τό έλλειμμα, τό προκύπτου έζ 
τής άσυδοσίας τών τελευταίων, έπρόχειτο νά καταβάλωσιν 
άλλοι, έκτος τών παραγωγών τοΰ εθνικού πλούτου· τότε τή 
άληθεία, ούδείς Οά συνέτρε/ε.λόγος, όπως ύποχρεώσωμεν 
τούς φορολογούμενους νά πληρώσωσι φόρον και έπί τών 
κεφαλαίων των, άφ’ ού έπλήρωνον τέως μόνον έπί τών κτη
μάτων των. Άλλ' οί φόροι δέν είναι, ώς γνωστόν, ή μέρος 
τής έΟνικής παραγωγής, καταβαλλόμενο·/ ύπό τών πολιτών, 
ώστε είμαομένως τάς άνάγκας τής πολιτείας Οά ικανοποί
ηση τό βαλάντιό·/ των καί μόνον αύτό. Είναι λοιπόν δίκαιον, 
είναι λογικόν, ΐνα όλον αύτό τό βάρος γέρη ή έγγειος κτή- 
σις, καί ζαταβάλη έκ τών βεβαίων καί άσφαλών, έπί τή 
απλή έλπίδι ότι τό καταβαλλόμενο·/ πέραν τού μέτρου χαί 
τοΰ δικαίου Οά έπιστρέψη πάλιν δι’ άλλων οδών είς τό βα
λάντιό·/ της ; ή διά τόν φόβον εμμέσου τίνος ζημίας, έπα- 
πειλούσης αυτήν, ένεκα τής φορολογίας τών κεφαλαίων ; 
"Αν άληΟώς έκ τής φύσεως τών πραγμάτων αί λοιπα'ι πα- 
ραγωγικαί δυνάμεις διατελώσι ■ είς τοιοϋτον σημεΐον δούλαι 
τών κεφαλαίων, ώστε νά δέχωνται τόν νόμον παρ’αύτών, 
χαί νά μή ταϊς μένη παρά μόνον τό δικαίωμα τής έκλογής 
ώς πρός τόν τρόπον τής έκτισεως τοΰ φόρου τής δουλείας 
των,—τούΟ’όπερ 0’άπετέλει τήν άρίστην δικαιολογίαν του 

πρός έ ξ α σ φ ά λ ι σ ι ν τής εργασίας άγώνος, όν τι- 
νες διεξάγουσιν κατά τών κεφαλαίων, καταγγελλοντες αύτά 
έπί καταχρήσει ουυάμεως,—καί τότε ή προτίμησις τής εμ
μέσου, άπό τής άμέσου ζημίας των έπιβάλλεται είς αύτάς έκ 
τής άπλουστάτης σζέψεως ότι ή μέν είναι μόνου πιθανή, έν 
ω ή έτέρα είναι βέβαια· ούδείς δέ ποτέ έχέφρων θέλει παρα
δώσει άφελώς άπό τής πόλεως ήδη τά εαυτού είς τόν πρώ
τον άξιοΰντα νά σφετερισΟή αύτά, μόνον διότι ή οδοιπορία, 
ήν πρόκειται νά έπιχειρίση είναι επικίνδυνος, ένεκα τής πα
ρουσίας ληστών, είς χεΐρας τών οποίων έ ν δ έ χ ε τ α ι νά 
περιπέση. Καί όμως τοιοϋτον άτοπο·/ συλλογισμόν περι
κλείει ή θεωρία, καθ’ ήν τα κεφάλαια δέον νά μένωσιν αφο
ρολόγητα, άτε ουνάμενα νά έπιρρίψωσι τόν φόρου είς άλ
λους, καί ά / ήΟελον φορολογηθή. Ιΐλήν ούχ ούτως, ούδεμία 
παραγωγική δύνομίς έστιν απολύτως κυρία τοΰ πεδίου· όσου 
δ’ είναι βέβαιον ότι συμβαίνει έκάστοτε νά πλεονεκτή ή μία 
τών τριών έν τή διανομή τής καθόλου παραγωγής, τοσού- 
τον είναι άφ’ ετέρου πλέον ή άμφισβητήσιμον τό παντοτει- 
νόν τής έπικρατήσεως τών κεφαλαίων,έτι δέ μάλλον ανυπό
στατο'/ τό ότι άλλαι τινές ύποχωρήσείς απέναντι αύτών—ώς 
ή πλήρης ασυδοσία των — Οά τά καταστήσωσιν ηπιότερα 
περί τήν έξάσκησιν τής δυυάμεώς των.

’Αλλά μήτοι ό κινητός πλούτος δέν φορολογείται διά τών 
φόρων τής καταναλώσεως ; άς αύξάνωμεν λοιπόν αύτούς 
και ιδίως τούς έπί τών πολυτελών ειδών, καί ιδού τά κενά 
τού προϋπολογισμού Οά πληρώνται έκάστοτε ασφαλώς, καί 
άνευ γογγυσμού τών φορολογούμενων.Ή θεωρία αύτη δύυα- 
ται ν’ άντιταχΟή μόνον είς τήν μομφήν τού άπολύτως αφορο
λογήτου τών κεφαλαίων, άλλ' ούχί είς τό ότι είναι άνισος 
καί άδικος ή έγγειος καί πάσα άλλη φορολογία, άν δέν συλ
λειτουργέ αύτή καί ό φόρος έπί τού εισοδήματος τοΰ κινητού 
πλούτου.Καί μήτοι τό ήδη φορολογηΟέν έγγειου εισόδημα δέν 
Οά πλήρωσή καί τόν έπί τής καταναλώσεις φόρον, τόν ίδιου 
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δηλ. ον πληρώνει τό αφορολόγητον εισόδημα τοΰ κεφαλαι
ούχου;

’Εκτός όμως της σχετικής ταύτης άνίσότητος, οί έπί τής 
καταναλώσεως φόροι καί καθ' εαυτούς ύστεροΰσι κατά πολύ 
ώς πρός τόν πρώτον όρον τής διζαίας φορολογίας, ήτοι τήν 
καταβολήν έκάστου άναλόγως τοΰ εισοδήματος του. Καί δέν 
εννοοΰμεν ένταϋθα τούς έπι τής καταναλώσεως τών αντικει
μένων τής πρώτης ανάγκης φόρους, περί ών ούδείς ποτέ έ- 
φιΛονειζησεν ότι είναι πράγματι δημευτικοί τών εισοδημάτων 
τών πενεστέρων, άλλά γενικώς πάντα φόρον καταναλώσεως, 
συμπεριλαμβανομένων καί τών έπί ξένων προϊόντων δα
σμών (α). Τωόντι διά τών φόρων τούτων δέν φορολογείται 
τις έπί του εισοδήματος του, άλλ’έπί τών άγορών, άς ενερ
γεί- άρα τό πλέον ή έλαττον τής φορολογίας του έξαρτάται 
έζ τής διαΟέσεώς του, καί ή ελευθερία του αΰτη είναι το- 
σουτω εύρυτέρα, όσω τό εισόδημά του μεΐζον, έζμηδενιζο- 
μενη σχεδόν έπί τών μικρών εισοδημάτων. Αί άρχαί τής 
οικονομίας καί άποταμιεύσεως, άς ή φρόνησις επιβάλλει είς 
έκαστον ιδιώτην, είτε πλουσιώτερον, είτε πινέστερον, δεν 
κατισχύουσι πάντοτε τών άτομικών αναγκών, αΰξανομένων 
βεβαίως όσημέραι, μετά τής προόδου τοΰ πολιτισμού ζαί 
τασεως πρός ευζωίαν, προσΟέσωμεν μάλιστα καί έζ τοΰ κα
κού παραδείγματος πρός πολυτέλειαν, όπερ παρέχουσιν αί 
άπό άσφαλοΰς δαπάναι τών πλουσίων διό τών μικρότερων

(α,’Εξκίρεν-.ν όΰυαντα·. ν’ άπολέσωσι μόνον οί φόροι τοϋ άγγλικοΰ φορο
λογικού συστήματος, οί έπί τών αμαξών, ίππων, υπηρετικών στολών και 
ϋπηριτών Διά τών ειδικών τούτων φόρων φορολογείται όμολογουμένως ό 
πλούτος, καί ούχί αί κοιναί περιουσίαΓ άλλ’ ο! φόροι ούτοι έ'χουσς 
πάλιν τό μειονέκτημα τής μικράς προσόδου διά τό δημόσιον, εν-:ζα τοΰ 
μικρού άριθμοΰ τών φορολογούμενων, ύπάρχοντος δέ τοΰ φόρου τοΰ εισο
δήματος άποτελ ΰσι διπλήν φορολογίαν. Τοΰτο όμως δέν ήμπόδισεν ποσώς 
τό νά παραδεχΟή καί τούς φόρους τούτους ιΐς βάρος τών έχόντων τά με
γάλα περισσεύματα, καί νά καθιέρωση ούτως έμμίσως τό σύστημα τοΰ 
προοδευτικού φόρου (i u ύι progrewi·), τοΰ ώς κοινωνιστικοΰ καταγγελλό
μενου, αύτό τό κατ’ ίςοχήν συντηρητικόν μεταξύ τών έθνών. 

εισοδημάτων ό κλήρος είναι, κατά κανόνα τούλάχιστον, ν’ 
άπορροφώνται ολόκληρα εις τάς δαπάνας τής συντηρήσεως, 
αδυνάτου άποβαινούσης τής άποταμιεύσεως.

Άλλά ζαί άποταμίευσις άν ζατορΟωθή έξ αύτών, πώς δυ- 
ναταΐ νά ή άνάλογος πρός τήν έζ μεγάλων εισοδημάτων ; 
Όέχών π. χ. 30 χιλ. δραχμών εισόδημα εύκόλως δύναται 
ν’ άποταμιεύση τό ήμισυ, ή τό τρίτον τούτων, άλλ’ ούχ ού
τως περί του έχοντος 3 ή 2 μόνον χιλιάδας- άναλογία εισο
δήματος, δαπανών, ζαί άποταμιεύσεως είναι piuni desi'lerium 
διά τόν μή Οέλοντα νά πλανά έαυτόν, ή τούς άλλους. "Αρα 
ούδέν δίκαιον μέτρον χορηγοΰσιν οί τής καταναλώσεως 
φόροι, καθόσον, έν ω φορολογοδσιν έν όλοζλήρω τά μικρά 
εισοδήματα τών ήδη φορολογηΟέντων ιδιοκτητών, άφίνουσι 
τούναντίον τό δεύτερον ήδη αφορολόγητα, τούλάχιστον 
κατά τό πλεΐστον μέρος, τά ούδένα άμεσον φόρον τελέσαντα 
μεγάλα εισοδήματα τοΰ κινητού πλούτου. Έν τοιαύτη άνι 
σω μοίρα τής γής πρός τά ζεφάκαΐα, καί τών μικρών εισο
δημάτων πρός τά μεγάλα, ό οικονομικός νόμος τής προα
γωγής έκάστου άναλόγως τής δραστηριότατος και λιτότη- 
τός του άτονεΐ έξ άνάγζης, ουδέ δύναται νά φέρηται έν τώ 
μέσω, εί μή πρός έμπαιγμόν τών καταδ-διζασμενων ήδη ά- 
μετακλήτως νά δουλεύωσιν, όπως πλουτώσιν άλλοι.

Άς μή πλανώμεΟα λοιπόν, ού μόνον γενικώς οί φόροι τής 
καταναλώσεως, άλλ’ είδικώτερον οΰο’ αύτοί οί έπί τών άν- 
τιζειμένων τής ζαΟαράς πολυτεζείας δύνανται ποτέ νά πραγ- 
ματοποιήσωσι τήν άρχήν τής φορολογίας άναλόγως τοΰ ει
σοδήματος. Καί πρώτον μέν τοσοΰτον έγενιζεύΟη ήδη ή χρή
σις πολυτελών τινων ειδών, ώστε νά Οεωρώνται αναγ
καία. Τις άγνοεΐ π. χ. ότι σήμερον ό καφές ζαί ή ζάζ.χα- 
ρις ε> γένει, εί'ς τινα δέ μέρη ζαί τό τέϊον, ή ή σταφίς, κατέ
στησαν τροφή τών οικογενειών ζαί τών ήκιστα εύπορων ; (α)

'<J Ρη9έ(ΐΓο>· ϋηλ χιιΐ ο ΓΛάιίαπαι·, id fifyillsti uirai JUcroiat, voo 
φ./.ίίιύς,οϊίοι x.iid-αι, ίλάιζωοιν ιοϋ t ti CuJ 
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Τά έριοϋχαζαί τά μεταξωτά υφάσματα άφ’έτέρου είναι έπίσης 
αντικείμενα πολυτελείας, άλλ’ έν μέτρω τινι οί πλείστοι ζα- 
ταναλίσζουσιν έξ αύτών έάν ο’ ό έχων εισόδημα 3,000 
δραχμών ζαταναλίσκη κατ’ έτος είκοσι μέτρα έζ τών ύφα- 
σμάτωυ τούτων, ό έχων εισόδημα 30 ή 60 χιλ. δέν Οά δα- 
πανήση βεβαίως μέτρα i00 ή -TOO. Έάν πάλιν ό πρώτος 
έχη ανάγκην ένός άλεξιβρόχου κατ'έτος, είς τόν τελευ- 
ταΐον δεν Οά χρειασΟώσιν είκοσι. Τοιαύτη τις ανάλογος ζα- 
τανάλωσις είναι αδύνατόν τι χρήμα, ώστε υύδεμία δικαιο
σύνη δύναται νά τηρηΟη· ό μέν εις, όσον καί άν περιορίση 
τάς άνάγκας του, πάντοτε Οά κάμη χρήσιν ζαί τών ειδών 
της πολυτελείας, ό δ’ έτερος δέν 0’ άναλώση άναλόγως τών 
πόρων του.

Τοιοϋτον υπό πάσαν εξεταζόμενου έποψιν τό σύστημα 
τώυ έπί της καταναλώσεως φόρων φορολογεί βαρύτερου 
έζεΐ άκριβώς, ένθα έδει νά δείχΟή επιεικέστερου, ήτοι προ- 
ζειμένου περί μικρών εισοδημάτων. Κατ’ άντινεσιν προς 
τοϋτο οί νόμοι περί φορολογίας τοϋ εισοδήματος, ζατά το 
παράδειγμα τοΰ Άγγλιζοϋ, φείδονται, έφ’ όσον είναι δυνα
τόν, τών μικρότερων εισοδημάτων, μέχρι τοϋ άφήσαι αφορο
λόγητα τά ελάχιστα έξ αύτών. Ούτω καί ό Ιταλικός (άρθ. 
55) δέν επιβάλλει τόν φόρο·-· παρά έπί εισοδημάτων μειζόνων 
τών 400 φράγκων, άπό τών 400 δέ μέχρι τών 800 φορολο
γεί ζλιμαζηδόν, έπί τό επιεικέστερου. Τωόντι πώς νά φορο- 
λογήση τις έξ ίσου τόν πλούτον καί τήν πενίαν, καί νά μή

tti'ov χιά τί,,· ιίτιιφΜοί, σιηηι^;ι:ν'>ι εί. ι^ν Χύίχωνιχίν άνά/χι,ν τοΰ νά ΐ- χ>1 iuUw'/v Γρηγν/ι· ύ λ«ό,·. ’ Εν ιά 11;) Dietiouuire general de la puiitique, par 
Mauri -c BI n k iv Zt Jfi Droits de i-ousonnuation, άνιιγινώσχιπα tv rji "h<‘ 
tiToi·,: “l’eiuploi du sucre - st maintcnant refund» daus toutcs. les classes, et 
sa consominuion esl deveau dans 11 Vie civilisce presque uussi nceessaire que 
celle du eel; les homines sc sont longtcmps passes de cotte dviirce.uiais ils se pas- 
saient aussi de chemises et de ch mssures, et serait-ou b'.en vemi unjoin 1’ llui 
i imposer fortememeut cos parties d s vetemcnls sub 1.· prfitexw qno cans 
i.ul ■•judruBJUt ss souetruirc a la taxc oat la faeultd de s' cn priver ? 

δειχβή επιεικέστερος πρός τήν τελευταίαυ ; ’Ας λέγωσιν 
όσον Οέλωσιν,ότι αί άρχαί αύται ό'ζουσι τοϋ άπό ζ α 0 έ δ ρ ας 
ζ ο ι ν α> ν ι σ μ ο ΰ (Catheder socialisrne), τείνσυσαι είς τήν δή- 
μευσιν της περιουσίας τών πλουσίων άς μή προβάλλωσι τό 
φάσμα της άναρχίας ζαί τής ανατροπής, ούδένα Οά πτοή- 
σωσι. Ή άρχή αύτη τής φορολογίας τοΰ εισοδήματος, ζαί 
τής επιείκειας μάλιστα πρός τά μικρά εισοδήματα, δέν συνε- 
ταύτισεν εύτυχώς τήν τύχην της μέ ζάνέν πολιτικόν σύστη
μα, ώστε νά ζατασταΟή ύποπτος είς τά λοιπά. Δημοκρα
τίας μοναρχίαι καί συνταγματικά πολιτεύματα έξ ίσου άπε- 
δείχΟησαν αύτήν(α). ’Εσχάτως μάλιστα ό κόσμος έκπληκτος 
παρεστή έυώπιον τώυ νέων οικονομικών συνδυασμών τοϋ με
γάλου τής Γερμανίας άρχιζαγγελαρίου, δστις ένώ έπρότει- 
νεν είς τήν Πρωσικήν Βουλήν αύξησιν φόρων, άηήτει συγ
χρόνως μεταρρύΟμισιυ τοϋ λεγομένου φόρου τών ζ λ ά
σε ω ν, έπί τώ τέλει τοϋ ν’ άφήση όλως έκτός τοϋ φόρου 
τούτου τάς ζατωτέρας τάξεις. Ό άνήρ δ’ούτος ουδέποτε 
έπετηοεύσατο τήν φιλανθρωπίαν, ώστε ή γνώμη του νά Οεω- 
ρηΟή ύποπτος, τ.ύ/σντίον γνώμονα τής πορείας του έχει, 
καθ’ ά διακηρύττει έν πάση εύζαιρία, τό συμφέρον τής Γερ
μανίας ζαί ούδέν πλέον. Καί τωόντι τό συμφέρον ού μόνον 
τής Γερμανίας, άλλά ζαί πάσης χώρας, έγκειται πρό παν
τός έν τή έναρμονιω συμβιώσει όλων τών κοινωνικών τά
ξεων, ήτις ασυμβίβαστός έστί πρός φορολογικόν σύστημα 
πιεστικόν τών πενεστέρων τοιοϋτον δ’ έσται πάν σύστημα,

(α) ΊΙ ’Αγγλία τήν κ&Οιέρωσεν άπό τοΰ 1798, ή Βυτεμβίργη ά.ιό τοΰ 
1820, ή Αυστρία άπό τοΰ 1850, ή Πρωσσία i-.'t τοΰ 1851, και αί'Ηνω- 
μέναι Ιίολιτεΐαι τής ’Αμερικής άπό τοΰ 1861. Καί ίν Βίλγίω έπίχΕ-.ται 
ή 'ς ή καΟ.έρωσίς της, καίτοι ίπεχΟοΰς τώ έκλογικώ συλλόγω.—8στις 
άποτελεΐται μόνον εξ 110 χιλ. έκλογέων, έν όΤς άναν.ιρρήτως οί πλεΐ- 
στοι εΐσι κεφαλαιούχοι, ενεκα τοϋ καθιερωμένου τιμήματος ώς ε
κλογικού προσόντος—και επομένως καί τή Βουΐή, ής αί διαθέσεις άπο- 
κλίνουσι πρός τούς φόρους τής καταναλώσεως, ώς μέσου πληρώσεως τοΰ 
ΰτισταμένου ίλλείματος EvmiomisreErau^iis, l'evrier . 
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ενόσω δεν φορολογώνται τά κεφάλαια, ό μέγας ουτος χαί 
παντοδύναμος μοχλός έν τή ένεστώση κοινωνική καταστάσει. 
Καί τί άλλο άσφαλέστερον πρόχωμα δύναται ν’ άντιτάξη 
ή κοινωνία κατά του άγριου κύματος της παγκοσμίου ανα
τροπής, της έπαπειλούσης αυτήν όσημέραι δείνότερον ή τήν 
ιδέαν ίσης πρός όλους δικαιοσύνης, ούχί έν λόγοις άλλ’ έν 
πράγματι; "Ας γίνη λοιπόν πράγμα ή δικαιοσύνη έν τη 
φορολογία, καί άς μή μένωσιν ασύδοτοι κατηγορίαι ό/.οκΛη- 
ροι εύπορων πολιτών, αί μέν διά τούτον, αί δΐ δι εκείνον τόν 
λόγον, έπί βλάβη τών πενεστέοων, όπως μή εύρίσκωσι πλέον 
ηχώ οί λόγοι τών καταγγελόντων τήν κοινωνίαν ώς έδρα- 
ζομένην έπί τής αδικίας, ώς έργαστήριον ένθα χαλκεύονται 
ύπό τών ολίγων αί άλύσσεις τής δουλείας τών πολλών.

ΓΙρόσΟετον δ’άπόδειξιν τοδ αδίκου τών έπί τής κατανα
λώσεως φόρων διδουσιν αύτοί οί ύπέρμαχοί των, έν τα'ς άν- 
τιχατικαΐς προτάσεσιν, άς ύποστηρίζουσιν. Έχομεν άνάγ 
κην φόρων, λέγουσίν, ένεκα τοΰ ύπερόγκου τών σημερινών 
προϋπολογισμών, οί δέ φόροι τής καταναλώσεως είναι λίαν 
προσοδοφόροι· άφ’ έτέρου δέ προσΟέτουσιν ότι τά παραπονα 
κατά τών φόρων τούτων είσίν ύπερβολικά, διότι έπί τέλους 
ό νόμος τής περιστροφικής ένεργείας (par repercution), ή νέα 
αΰτη οικονομική πανάκεια, επαναφέρει τήν ισορροπίαν (Alfred 
Jourdain, !c rdle de Γ Elat σελ. 150). Ή πρώτη τών ιδεών 
τούτων παριστα τούς έμμέσους φόρους ώς τι άναγκαΐον κα
κόν, ή δευτέρα τουναντίον τείνει είς τήν αυξησιν καί τόν 
πολλαπλασιασμόν των, προσπαθούσα νά κάλυψη τεχνιέντως 
τήν ασχήμιαν των. Ή ειλικρίνεια άπήτει νά περιορισΟώσιν 
έν τή πρώτη· Οά ήτο ταϋτο πλέον δίκαιον, καί ούδαμώς 
αντιφατικόν (Diet. Μ. Block αύτόΟι).

Μηδέ τις ύποθέση ότι, καταγγέλλων τις τούς φόρους τής 
καταναλώσεως, ύποχρεοΰται δια τοΰτο νά ζητήση καί τήν 
πλήρη κατάργησίν των. ’Εάν ήτο τωόντι δυνατόν ν’ άνα- 
χθώσιν όλοι οί φόροι είς ένα καί μόνον, τόν έπί τοΰ είσοδή- 

ματος, ούδείς ήθελε διστάζει νά συνταχΟή μέ τό σύστημα 
τοΰτο. Άλλά τούτο, ώς Οέλομεν ίδεϊ, είναι ακατόρθωτον. 
Άφ’ ού δ’ άφ’ έτέρου ό φόρος, κατ’ αρχήν, είναι διά τάς κοι
νωνίας άναγκαΐον κακόν, δέον νά τόν άποδεχθώμεν καί μέ 
τά πρόσθετα κακά, τά όποια ύπό τινα τύπον παρουσιάζει, 
άμα ώς πεισθώμεν ότι καί ύπό τόν τύπον εκείνον είναι αναγ
καίος. Καί είναι τωόντι αναγκαίος καί ύπό τόν τύπον τού 
φόρου καταναλώσεως, διότι δι’ αύτοΰ μόνον δύνανται νά φο- 
ρολογηθώσι καί τά ελάχιστα εισοδήματα, όπερ αποτελεί κοι
νωνικήν ανάγκην. Ή θεωρία δηλ. τής άσυδοσίας κάτω ελά
χιστου τίνος όρου τού εισοδήματος (minimum), ορθή καί δί
καια έν τή φορολογία τοΰ εισοδήματος τού κινητού πλού
του, ενόσω ό φόρος ουτος συλλειτουργή μετά τών έπί τής 
καταναλώσεως, Οά έφΟανεν εις ματαίωσιν τού σκοπού ττς 
φορολογίας, εύθύς ώς έκεΐνοι κατηργούντο. Τωόντι ή ανα
λογία τών εύπορων πρός τούς ένδεεϊς είναι τοιαύτη έν πάση 
κοινωνία, ώστε ή απαλλαγή άπό παντός φόρου τού μεγάλου 
αριθμού τών ενδεών Οά καθιστά αδύνατον τήν διά μόνων τών 
εισοδημάτων τών ολιγάριθμων εύπορων έπάρκεσιν είς τάς 
άνάγκας τής πολιτείας (α)· άφ’ έτέρου δέ οί άμεσοι φόροι 
έπί εργατικών τάξεων, είτε εις τόν έπί τού εισοδήματος ύ- 
ποβάλωμεν αύτάς, είτε είς οίονδήποτε άλλον τών άμεσων, 
μειονεκτοΰσι πάντοτε τών έμμέσων, άτε βαρύτερον φερόμε- 
νοι ύπό τοΰ φορολογουμένου, έν ω συγχρόνως πολλάς έχου- 
σι τάς περί τήν είσπραξιν δυσχερείας, ώστε δέν μένουσιν ή 
οι φόροι τής καταναλώσεως πρός φορολογίαν αύτών. Δέν 
προτείνουσι λοιπόν άσυσοδίαν τών πενεστέρων, ούτε κάμνου-

(σ) Έν Αγγλία το μή υπσβαλλόμενον εις τόν income-tax εισόδημα τών 
απορωτέρων δπολογίζεται κατά ποσόν ίσον, ώς έγγιστα, πρός τό φορο
λογούμενο*  εισόδημα- άλλα κατ' αριθμόν οί μή φορολογούμενο·, εϊσί βε
βαίως πολύ πλε'ον-ς τών φορολογούμενων*  έν δέ τή Πρωσσία ή τοΰ 1878 
στατιστική άπέδειςεν, ότι τα μεγάλα και μέτρια εισοδήματα άζοτελοΰσι 
κ α τ’ ά ρ ι θ μ ό ν μόνον τό 21 [ΟΟΟ τοΰ όλου τών φορολογούμενων. 
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σι τήν φορολογίαν οργανον έξισώσεως τών περιουσιών οί πα
ραδεχόμενοι συλλειτουργοϋντα τόν φόρον τοΰ εισοδήματος 
μετά τών φόρων τής καταναλώσεως, ώς άρέσζονταΐ νά τούς 
καταγγέλωσιν οί άντιφρονοϋντες (Economiste Fraueais 26 Α- 
vril 1879, page 607, le socialismc par Γ inp6t), άλλά τουναν
τίον οργανον δικαιοσύνης, ήν άρνοΰνται είς τάς πενεστέρας 
τάξεις οί άποκρούοντες όλως τόν φόρον έπί τοϋ εισοδήμα
τος τοϋ κινητού πλούτου, ύπεραυξάνοντες ούτως άδίχως 
τήν ανισότητα τών περιουσιών διά τών εμμέσων φόρων, μό
νον, ή μετά τοΰ άπό τής εγγείου κτήσεως.

Γ·

ΈρρέΟη άνωτέρω ότι ό Ιταλικός νόμος τά άπό τών χρη
μάτων εισοδήματα έφορολόγησεν έν τώ συνόλω, άνευ ούδε- 
μιάς έζπτώσεως, διά τό βέβαιον και διαρκές αύτών. Έπίσης 
ούδεμίαν παρεδέχΟη έςαίοεσιν, σχετικώς πρός τήν πηγήν 
των, άλλ’ έφορολόγησεν αύτά, είτε ώς τόκους κοινών δα
νείων, είτε ώς μέρισμα τραπεζών, είτε ώς τοκομερίδια ομο
λογιών, ή δημοσίων χρεωγράφων. Ώς πρός τά τελευταία 
ταϋτα έμιμήΟη τόν Αγγλικόν νόμον, όστις άπαξ διά παντός 
έλυσε τό ζήτημα τούτο, διακηρύξας ότι το κράτος δέν έμπο- 
δίζεται νά φορολογήση καί τούς δανειστάς αύτοϋ ώς κοινούς 
φορολογούμενους. Ώμίλησαν τότε περί τής αδικίας τής κυ
βερνήσεως απέναντι έκείνων,πρός οΰς άνέλαβεν ύποχρεώσεις, 
περί κλονισμού έπιζειμένου τής έθνικής πίστεως, άλλ’ όλος 
ό πάταγος παρήλθεν ώς ήλΟεν, τών Αγγλικών χρεωγρά- 
γων ύπερτιμωμένων πάντοτε, άντί νά ύποτίμηθώσι. Τά κε
φάλαια τότε έζήτησαν νά προφυλαχθώσι, τούλάχιστον εις 
τό μέλλον, άπό παρομ,οίων δυσάρεστων, καί είς χώρας, ένθα 
ήδύναντο νά τό πράξωσιν — ούχί βέβαια έν Αγγλία—ήνάγ- 
κασαν τάς Κυβερνήσεις νά παραδεχΟώσιν έν συμβάσεσ'.ν ύπέρ 
τών δανειζόμενων κεφαλαίων ά τ έ λ ε ι α ν, έκτός άλλων 

ταπεινωτικών όρων ένεχυριάσεων προσόδων κτλ. Άλλοτε 
ή άτέλεια έλαβεν άλλον τύπον ήτοι τόν προσδιορισμόν ελά
χιστου τινός φόρου, ώς άνυπερβλήτου ύπέρ τινων προνομια
κών πιστωτικών καταστημάτων.

Τοιαϋτα κεκτημένα δικαιώματα έπόμενον είναι νά παρέμ- 
βάλωσι δυσχερείας είς τό έργον τοΰ συντάκτου τών φορολο
γικών νόμων, τό τέως έλεύθερον πεδίον παρουσιάζει τότε 
ανωμαλίας, άς ύποχρεοΰται ούτοςνά ύπερβή. Ό ’Ιταλός νο
μοθέτης έν μόνον δάνειον έξήρεσεν άπό τοΰ φόρου τοΰ εισο
δήματος,εκείνο τοΰ έτους 1855,καί τοΰτο ίσως ένεκα τοιαύ- 
της τίνος ρήτρας συμβατικής (α). Παραδεχόμενοι δέ ώς δε- 
δομένον τούτο, έρχόμεθα εις τήν έξέτασιν τοϋ έξής ζητήμα
τος ; «μένει άρά γε έντός τών όρων τών έκ συμβάσεων ύπο- 
χρεώσεών της ή πολιτεία, ήτις φορολογεί τά λοιπά χρεώ- 
γραφά της, εξαιρεί δέ μόνον έκεΐνα, περί τής άτελείας τών 
οποίων ύπάρχει ρήτρα έν τή συμβάσει;»

Πρός λύσιν τοΰ ζητήματος τούτου δέον νά συνεννοηθώ- 
μεν ιδίως περί τοΰ χαρακτηρισμού τοϋ έτέρου τών συμβαλ- 
λομένων μερών, ήτοι τής κυβερνήσεως. Άν αύτη ούδέν άλ
λο ήναι παρά κοινός συμβαλλόμενος, τότε, καί άνευ τίνος 
ειδικής ρήτρας, προφανώς άδικεϊ Οέτουσα φόρον έπί τών 
χρεωγράφων της. Άφ’ ού ύπεσχέθη ρητώς καί πανδήμως ότι 
κατ’ έτος Οά καταβάλλη τόκον 10 π. χ. έπί έκάστου χρεω- 
γράφου, αίφνης έκ τών 10 τούτων κρατεί τό έν· τό ονομά
ζει άληθώς φόρον, άλλά τούτο εις ούδέν ώφελεΐ, άμα έν τω 
συλλογισμώ άπεκλείσαμεν άπ’ αυτής πάσαν άλλην ιδιότη
τα, πλήν έκείνης τοϋ κοινού συμβαλλομένου. ’Ενδέχεται 
τωόντι ό σκοπός, δΓ δν πράττει τοΰτο νά ήναι ιερός, άλλά 
δέν τή έπιτρέπεται, ώς ούδ’ είς τόν κοινόν όφειλέτην, ή πα-

(α) Τό δάνι.ον τοΰτο δέν μνημονεύεται μεταξύ τ·ν λοιχών Ίταλιχων 
δανείων έν Manuel des fonds public· el secides pur actions, par Alpb. 
Courtois, ώοτε είναι Ενδεχόμενον xal vi έξωφληθη ήδη, ν'ίπηλάχίη δε 
τοϋ ψδρου διό τό άσήμιντον α&τοϋ ίν ετει 1877.

4 4 ΕΤΟΣ 44—ΦΎΛ. 124—ΙΟΎΝΙΟΣ 4885.
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ρακράτησις μέρους τοΰ τόκου πρός περίθαλψιν τών πτω
χών, ή οίανδήποτε άλλην εύποιιαν. Ή διαμαρτυρία λοιπόν 
τής κυβερνήσεως, ότι άπέσχε τοΰ φορολογήσαι ένθα ύπεσχέ
θη ρητώς ατέλειαν, δέν τήν καθιστά ήττον κακής πίστεως, 
απέναντι τών λοιπών κατόχων χρεωγράφων της, οίτινες δέν 
ήδύναντο νά φαντασθώσί ποτέ ότι έν ταϊς συμβάσεσιν ήτο 
χρεία τής ρήτρας ότι ό έτερος τών συμβαλλομένων δέν Οά 
παραβή τάς ύποχρεώσεις του, καθόσον τό τοιοϋτον είναι ύ- 
παγόρευσις τής καλής πίστεως και τοΰ \όμου, τά όποια 
όταν δέν σέβηταί τις ώς τοιαΰτα, ούδεμία ελπίς ότι θά τά 
σεβασθή δι’άλλον οίονδήποτε λόγον «έχουσι Μωσέα καί 
τούς προφήτας».

Έκ τούτων έπεται, ότι τά εθνικά δάνεια, μετά ή άνευ τής 
ρήτρας, παρίστανται μέ ίσα δικαιώματα άτελείας ενώπιον 
του ώς κοινά δάνεια έξετάζοντος αύτά, είναι δ’ έπίσης άνευ 
διαστολής φορολογητέα, άμα παραοεχθώμεν ότι ή ίδιότης 
τοΰ ενός τών συμβαλλομένων — τής κυβερνήσεως — προ
σθέτει νέον τι ατοιχεϊον, ώστε ή έξομοίωσις πρός τά] κοινά 
δάνεια νά μή ήναι πλήρης. Αλλ’ υπάρχει τωόντι διαφορά 
τις; ιδού κυρίως τό ζήτημα.

Τό δίκαιον ύπό γενικωτέραν εκδοχήν, ώς καί τό Κράτος, 
άτε έπαγγελλόμενον τήν τοΰ πρώτου πραγμάτωσιν έν τώ 
κοινώ συμφέροντι, εΐναι αυτό τοΰτο ή γενική θέλησις, ένα 
καί τόν αυτόν παρουσιάζοντα χαρακτήρα, μίαν αρχήν, έν 
τέλος, τήν πραγμ,ατοποίησιν τοΰ κοινωνικού σκοποΰ. Εκ
προσωπείται μέν — ήτο δ’ άδύνατον νά γίνη άλλως — τό 
Κράτος έν ταϊς διαφόροις έμφανίσεσιν αύτοΰ άπό φυσικά τινά 
πρόσωπα, άλλ’ ούτε τά πρόσωπα ταΰτα/ουτε τό σύνολον 
τών φυσικών προσώπων, τών έν τινι πολιτεία βιούντων έν 
δεδομένω χρόνω άποτελοΰσι τό Κράτος, όπερ καθ’ έαυτό 
εΐναι άιδιον. Ούδεμία λοιπόν έξομοίωσις τών κοινών συναλ
λαγών πρός τάς συναλλαγάς αύτοΰ, καί τάς έντεΰθεν ύτ.ο” 
χρεώσεις του είναι δεκτή. Ώς ή ζώσα έκπροσώπησις τοΰ Οε- 

τικοΰ δικαίου οφείλει βεβαίως τό Κράτος, εί περ τις καί άλ
λος,νά σέβηται καί έκπληροι τάς έαυτοΰ ύποχρεώσεις,καί τοι 
ουδέποτε νόμω έξαναγκαστάς· ύπάρχει όμως έν όριον, πέραν 
τοΰ όποιου παν δίκαιον σταματά καΐ έξουδετεροΰται άπέ- 
ναντι τής πολιτείας, ούτε θεωρείται μάλιστα δίκαιον, κα
θόσον καθίσταται ή άρνησις τής πηγής τοΰ δικαίου, ήτοι 
αύτής τής ίδιας. Τό όριον τοΰτο ίσταται έκει, ένθα οπωσδή
ποτε άρχεται γινομένη προβληματική ή ασφάλεια τής πολι
τείας. Salus reipubicae suprema lex esto-

Ό ύπέρτατος δ’ ουτος νόμος, καί άπαραίτητος όρος τής 
διατηρήσεως τοΰ Κράτους είναι τό φορολογικόν δι
καίωμα, καί ήέλευθέρα αύτοΰ έξάσκησις. Ό 
ιδιώτης ό άγοράζων χρεώγραφα, εΐναι μάλιστα ό έκ τών 
πρώτων άναγνωρίζων τό δικαίωμα τοΰτο, καί πεποιθώς έπ’ 
αύτό, καθόσον έπί τοσούτον συνταυτίζει τήν τύχην του μετά 
τοΰ Κράτους, ώστε ώς έπί τό πλεΐστον δίδει τό χεφάλαιον 
άνεπιστρεπτεί, λαμβάνων ώς άντάλλαγμα τήν συνομολό- 
γησιν έτησίας παροχής τόκου (rente). IIοϋ δέ στηρίζεται 
ταΰτα πράττων ; Είς τήν καλήν πίστιν τοΰ δημοσίου μάς 
άπαντώσιν, τής δέ καλής ταύτης πίστεως κατάδηλος παρα- 
βίασις εΐναι ή έπιβολή φόρου έπί τών χρεωγράφων. Έν τρ 
άπαντήσει ταύτη περιέχεται μέρος μόνον άληθείας, άλλ’ ύ- 
πάρχει καί σπουδαία παράλειψις, ήν σπεύδομεν νά προσθέ- 
σωμεν. Τήν πίστιν δηλ. τοΰ Δημοσίου άποτελοΰσι τά εισο
δήματα αύτοΰ, τό δικαίωμα, όπερ έχει νά έπιβάλλη φόρους 
έπί τής περιουσίας όλων τών φορολογούμενων, είς αύτά δ’ 
οί δανεισταί του κυρίως άπέβλεψαν έγνώριζον δηλ. καλώς 
ότι θά π)»ηρωθώσιν άν, καί καθ’ όσον, ύπάρξη έκ φόρων δη
μοσία πρόσοδος. Έάν όμως άπέβλεψαν είς τοΰτο μονομε- 
ρώς, ήτοι ύπό τήν έποψιν ότι Οά φορολογηθώσιν όλοι οί άλ
λοι πλήν αύτών, τό σφάλμα εΐναι ίδικόν των, καθόσον δέν 
διεψεύσθησαν είς έλλογόν τινα καΐ δικαίαν προσδοκίαν των, 
άλλ’ έπλανήθησαν ύποθέσαντες ότι ό τίτλος τοΰ δανειστοΰ
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καλύπτει τήν ύποχρέωσιν πρός πληρωμήν φόρου, ήν έχει 
απέναντι τής πολιτείας πας ό καρπούμενος έν αύτή οίανδή- 
ποτέ πρόσοδον. Τήν πλάνην ταύτην διέλυσε πρώτος ό Πίττ, 
ύποβαλών, ώς είρηται, καί τά δημόσια χρεόγραφα είς τόν 
income-tax, έπί τώ άζαταμαχήτω λόγω ότι ή συνταγμα
τική άρχή της άναλόγου φορολογίας δέν είναι έπιδεζτική 
ούδεμιας έξαιρέσεως. Έάν δηλ. τό Κράτος έδημιούργει διά 
τούς δανειστάς του ειδικόν τινα φόρον, ή μείζονα τοϋ έπι- 
βαλλομένου εις τούς λοιπούς, Οά διέπραττε τωόντι έργον κα
κής πίστεως, δέν Οά ήτο πλέον φόρος, άλλ’ αύΟαίοετος ά- 
παλλαγή άπό τών ύποχρεώσεών του· όταν όμως μέ τό ίδιον 
μέτρον φορολογή ό7.α τά προσοδοφόρα κεφάλαια, ούδείς συν
τρέχει λόγος δπως έξαιρεΟώσιν αύτοί, μόνον διότι έτυχε 
νά χρησιμοποιήσωσίν τά ιδικά των είς τά δημόσια χρεόγρα
φα, τό ίδιον συμφέρον καί ούδέν άλλο έξυπηρετοΰντες.

Καί ούχί μόνον έν τω δικαίω δέν εύρίσκονται τοιαϋτα ά- 
ξΐοΰντες, άλλά καί τό ίδιον αύτών συμφέρον παραγνωρίζου- 
σιν άφοπ7.ίζοντες, ούτως είπεΐν, τό Κράτος,καί αίροντες έκ 
τοΰ μέσου τόν πρώτον όρον τής ίδιας ύπάρξεως, ήτοι τό φο- 
ρολογικόν δικαίωμα, όπερ κατά τοσοϋτον μόνον είναι σεβα
στόν παρά τή κοινή συνειδήσει, καί παράγει τ’ αναγκαία πρός 
συντήρησιν τής πολιτείας μέσα, καθ' όσον έν τή γενικότητι 
καί ισότητι τών έπιβαλλομένων εισφορών οί πολΐται άνευ- 
ρίσκωσι τήν σφραγίδα τοϋ δικαίου. Άμα δ’ ώς πεισθώσιν 
ούτοι ότι ύποχρεοϋνται νά συνεισφέρωσι τό προϊόν τών πό
νων των, μόνον έπί τώ τέλει τοϋ ν’ άπολαμβάνη άτελείας 
άλλη μεγάλη μερίς συμπολιτών των, ώς π. χ. οί κάτοχοι 
τών χρεωγράφων, ή άλλων προνομιούχων άξιών, τότε ή άν- 
τίδρασις κατά τοιαύτης καταστάσεως έσται τό φυσικόν ση
μεϊον, είς δ Οά ζατα7<ήξωσι. Άλλά καί άν έχωσι τήν παρά
δοξον αύταπάρνησιν τοϋ ύποταγήναι είς τήν κακήν των τύ
χην, Οά τοΐς λείψωσιν έπι τέλους αί οικονομικά! δυνάμεις, 
ένεκα τής έξαντλήσεως, ήν ή δυσανάλογος φορολογία εί- 

μαρμένως Οά έπιφέρη. Ούτως είς τόν οικονομικόν τής πολι
τείας οργανισμόν, ώς καί είς τόν φυσικόν οργανισμόν τοΰ 
σώματος, ή Οέλησις τοϋ άνθρώπου δέν δύναται ατιμώρητε! 
νά μεταβάλη τά ευ κείμενα, και κατά τήν ιδιοτροπίαν της 
νά δημιουργήση πολιτείαν δουλευόντων ζαί δουλευομένων, 
πεινόντων καί κεκορεσμένων, κηφήνων καί έργατίδων με
λισσών, άντί τοϋ αρμονικού συνό7.ου με7νών, άτινα προΟύ- 
μως συνεισφέρουσι τόν οβολόν αύτών, έν τώ κοινώ απάντων 

συμφέροντι.
Τό συμπέρασμα τών εΐρημένων είναι ότι τό φορολογικόν 

δικαίωμα τής πολιτείας δέν δεσμεύεται έζ συμβάσεων, καί 
ότι οί δανεισταί αύτής οί άξιοϋντες, άφ’ ενός μέν τήν έπι- 
τυχίαν εισοδήματος άσφαλοϋς ζαί μονίμου, έν πο7.ιτεια εύε- 
κτούση ζαί εύνομουμένη, άφ’ έτέρου δέ πεοίωρισμένον, χάριν 
αύτών, τό φορολογικόν δικαίωμα τοϋ Κράτους,ζητοϋσι πράγ
ματα άσυμβίβαστα ζαί άδύνατα, πλανώμενοι ιδίως ώς πρός 
τάς ιδιότητας τοϋ ήθιζοϋ προσώπου μεθ’ ού συνεβ7.ήθησαν, 
όπερ ύπολαμβάνουσιν όμοιον μέ τούς κοινούς όφειλέτας. Ό 
νόμος παραδίδει τωόντι είς τήν διάκρισιν τοϋ δανειστοΰ, μέ- 
χρις οίασδήποτε θυσίας, τόν κοινόν οφειλέτην παρέδιδεν άλ- 
λοτε καί τήν ζωήν αύτοϋ, ζαί τήν ζαθό7κ>υ έλευθερίαν του, 
κηούσσων αύτόν δούλου τοϋ δανειστοΰ· καί σήμερον άζόμη 
μοναδικόν, πλήν ούχ ήττον οίκτρόν τών τοιούτων βαρβαρο
τήτων λείψανον, διατηρείται ή προσωπική ζράτησις έν τισιν 
έπικρατείαις, άληθή παραφωνίαν ποιούσα πρός τάς άρχάς 
περί άπαραβιάστου τής προσωπ.κ.ής ελευθερίας, άς προεκή- 
ρυξεν ή μεγάλη Γαλλική έπανάστασις, καί άπεδέχθη εύγνω- 
μονών ό πολιτισμένος κόσμος. Άλλ’ άν ή πολιτεία θυσιάζη 
τό άτομον, όπως άναδείξη κρατούν παρ’έαυτή τό δίκαιον, 
χάριν του ύψηλοτέρου σκοποΰ δν προτίθεται, δέν δύναται 
διά τοΰτο νά Ουσιάση καί έαυτήν είς τόν εύτελή τοΰτον βω
μόν τών ιδιωτικών συμφερόντων, καθόσον μετά τήν θυσίαν 
ταύτην δέν απομένει ή ή άποσύνθεσις καί τό χάος. Καί άν 
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τινες, οίοιδήποτε και άν ώσιν ουτοι, προσυπέγραψαν, εν ό- 
νόματι τοΰ Κράτους, τήν παραίτησιν αύτοΰ άπό τοΰ απολύ
του δικαιώματος τοΰ φορολογειν, έξήσκησαν εντολήν, ήν 
δέν έλαβον, καθόσον ούδέποτε νοείται δοθεΐσα παρά τής πο
λιτείας είς αύτούς ή έξουσία τοΰ νά τήν στερήσωσιν έν τώ 
μέλλοντι τών μέσων τής ύπάρξεως (α).

Τό άτοπον τής ισχύος τοιούτων συμβατικών ύποχρεώ- 
σεων τοΰ Κράτους γίνεται καταδηλότερον, έφ’ όσον ό κύ
κλος αύτών ευρύνεται. Οΰτω π. χ. δέν είναι δύσκολον νά 
έπιτυχωσι τών αύτών άτελειών καί οί ίδιοκτήται έπικρατείας 
τίνος, προεξοφλητικώς καταβάλλοντες τόν φόρον τών κτη
μάτων αύτών έπί πολλά έτη, διά φόβον ενδεχομένων αύξή- 
σεων, ή καί καθόλου νά έξαγοράσωσιν αύτόν διά τής κατα
βολής ώρισμένου ποσοΰ. Τις όμως θά καταβάλη πλέον τούς 
φόρους, τούς άναγκαίους διά τό Κράτος; Τοιοϋτον παράδειγ
μα παρέχει ήμΐν ή Μεγάλη Βρεττανία, ένθα έγένετο παρά 
τών φορολογουμένων έξαγορά τοΰ εγγείου φόρου, έπί τή 
έφάπαξ καταβολή τοΰ εΐκοσαπλασίου αύτοΰ· καί όμως, όταν 
κατόπιν έπήλθεν ή άνάγκη, ύπεβλήθησαν καί οί έξαγορά- 
σαντες, έξ ίσου πρός τούς λοιπούς, εις τόν έπί τοΰ εισοδή
ματος έξ άκινήτων φόρον. Διατί τοΰτο ; Μήτοι ή ’Αγγλία

(«) Τήν βσΟμιαίαν ΰποχώρησιν τοϋ αΰστηροϋ ^χαίου, καΐ τήν Ουσίαν 
τοΰ Ιδιωτικοΰ συμφέροντος »!ς άνωτίραν τινα αρχήν παρουσιάζίι έν πολ- 
λοΐς καΐ τό άστικόν οίχαιον· ουτω τά χρέη μτταξΰ αχινών τινων συγγενών 
δέν «ϊναι έπαετητέ, παρά ύπό τόν όρον τής ι ύ π ο ρ ί α ς τοϋ ό^λέτον 
παρόμοιας τίνος προνομίας άπολαύ.ι χαί δ ύπάλληλος διά τοϋ έν μέρεε ή 
έν δέω άχατασχίτου τον μ σβού του, χαί οί δήμοι τέ παλαιέ χρέη 
των. Δίν πρέπει δέ νά λησμονήσωμ.ν χαί τήν απόλυτον άπαγόρευσιν πά
σης ίκτιλέσεως κατά τοϋ δημοσίου. Άπό τοΰ σημείου τούτου ή μεχάβα- 
σις ιίς τό μή ύπ.χριωτιχόν τών ίπί δεσμεύσει τού φορολογικού δικαιώμα
τος συμβάσεων δέν εΐναι απότομος, ί?’ ου οΰ μόνον δφίσταται καί ίνταϋ- 
βα ά,ωτίρα τις αρχή, ίξουδετιρουσα τδ Ιδιωτικόν δίκαιον, άλλά μάλιστα 
εΐναι καΐ ή ΰψίστη.

ήναι ή μεταξύ τών έπικρατειών ήττον φιλότιμος περί τήν 
έκπλήρωσιν τών ύποχρεώσεών της; Ούχί, άλλ άντίζειται 
εις τήν φύσιν αύτήν τοΰ προνομίου τής άσυδοσίας, ώς και 
παντός έν γένει προνομίου, τό νά λάβη τοιαύτης γενικότη- 
τος χαρακτήρα, ώστε ν’ απειλή νά μετατρέψη τήν έξαίρεσιν 
εις κανόνα. Τό έδαφος τής νομοθεσίας Οά σαλεύηται τότε ύπό 
τήν άμοιβαίως έξουδετερουμένην δύναμιν δύω γενικών δι
καίων, τοΰ μέν ύπό τόν άληθή του τύπον, τοΰ δέ μετεμφιε- 
σμένου ύπό τόν τύπον προνομίου. ’Επειδή δέ πάντως τό έν 
θά κατισχύση, ή πάλη αΰτη δέον άδιστάκτως νά ζριθή ύπέρ 
τοΰ τύπω καί φύσει γενικοΰ δικαίου, ούχί ύπερ τοΰ έκφυλι- 
σθέντος προνομίου· έπί τοΰ προκειμένου μάλιστα τό γενικόν 
δίκαιον, ήτοι ή καθολική φορολογία, εΐναι αύτό τοΰτο τό 
Δημόσιον δίκαιον, τό έν άπασι τοΐς Συντάγμασιν άναγεγραμ- 
μένον, επομένως καί τούτου ένεκα έπικρατέστερον.

Καί ταΰτα ύπό τήν έποψιν τοΰ δικαίου, έν ω άφ’ έτέρου 
καί ή φύσις τοΰ πράγματος αποκρούει τοιαύτας συλλήβδην 
άποξενώσεις τοΰ φορολογικού δικαιώματος, άτε άντικειμέ- 
νας είς τήν άσφαλή ίκανοποίησιν τών έκάστοτε παρουσιαζο- 
μένων αναγκών τής πολιτείας· αί οαπάναι τής αύριον Οεν 
εΐναι αί αύταί μέ τάς σημερινός, διά τοΰτο καί οί φόροι ψη
φίζονται συνήθως δι’ εν έτος. Άν τό μέλλον παρουσιάση 
πλείονας άνάγκας, όλοι οί πολΐται θά καταβάλωσι μείζονας 
φόρους, καί αύτοί οί διά συμβάσεων άποδεχθέντες διαρκώς 
τούς πρώτους· άν πάλιν αί άνάγκαι όλιγοστεύσωσιν, δέν έπι- 
τρέπεται τή πολιτεία ν’ άφήση είς βάρος μιας τάξεως πολι
τών μεγαλειτέρους φόρους, λόγω οιασοηποτε ύφισταμένης 
συμφωνίας. 'Η πολιτεία φορολογούσα δεν είναι ιδιώτης 
κερδοσκόπος, τούναντίον εΐναι ή καλή μήτηρ, ή μή έπιτρέ- 
πουσα νά πεινάση σήμερον έν τών τέκνων της, λόγω τοΰ 
ότι τήν προτεραίαν έφαγε τοΰτο κατά τι περισσότερον, ού
τε παραιτεΐται τών κυριαρχικών δικαιωμάτων της άντί πινα
κίου φακής.
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Βεβαίως έπι συμβάσεων, άναγομένων είς εύτελές τι οικο
νομικόν συμφέρον, κα'ι τοίαΰται, ώς εΐρηται, ύποτίθευται 
αί περί προνομίων συμβάσεις, ώς σπανία δηλ. του κανόνος 
έξαίρεσις, ούδέν δικαιολογεί τήν πολιτείαν νά προβή εις 
κατάργησιν τοΰ προνομίου, όπερ έχορήγησεν, ή τούλάχι
στον, άν λόγω δημοσίου συμφέροντος προβη εις κατάργη- 
σιν, όφείλει ν’ άποζημιώση. Καί δμως ή σύγχρονος ’Ελ
ληνική ιστορία παρουσιάζει παράδειγμα λίαν διδακτικόν 
περί του πόσον παρά τή κοινή συνειδήσει έστιν άπεχθής οία- 
δήποτε, έστω καί ή ελάχιστη προνομία έν τοΐς φορολογι- 
κοΐς. Γνωστόν έστιν δτι διά του περί προικοκτησιών νόμου 
έπετράπη είς τούς άγοραστάς τής έθνικής γής ή έκλογή ώς 
πρός τόν τρόπον τής πληρωμής τοΰ εγγείου φόρου· αύτη 
δηλ. θά έγίνετο ή εις είδος, ή διά τής ενιαυσίου χρηματι
κής καταβολής τοΰ 5 °/θ έπί τοΰ τιμήματος. Έν άρθρω δέ 
13 άναφέρεται «*Αυ  άναβληθή ή εισαγωγή γενικού φορολο
γικού νόμου, ό ρηθείς φόρος τών 3 % θέλει άναθεωρηθή 
μετά τρεις χρόνους, άλλ’ αύξησις αύτοΰ ύπέρ τά 3 % δέν 
επιτρέπεται». Τις ρητοτέρα ή καθαρωτέρα ταύτης έκ συν
αλλάγματος ύποχρέωσις τοΰ δημοσίου ; Πλήν δέν είναι μό
νον τοϋτο· έτερος νόμος τής 12 Αύγούστου 1855, έν άρθρω 
5, άναγνωρίζει πάλιν τό δικαίωμα τοϋτο, έπιτρέπωυ τοΐς 
προικοκτησιούχοις νά ώφεληθώσι τών εύεργετικών του δια
τάξεων περί άφέσεως τών καθυστερουμένων τόκων, άν ήθε
λον δηλώσει δτι παραιτούνται τής συμφωνίας τοΰ 3 °/0, 
καί ύπαχθώσιν εις τόν γενικόν έγγειον φόρον. Τότε οί πλεΐ- 
στοι τών προικοκτησιούχων έδήλωσανδτι παραιτούνται,τινές 
δ’ έπέμειναν, προτιμήσαντες νά πληοώσωσι τούς τόκους, ώς 
καί τούς έπλήρωσαν.Καί δμως,μεθ’όλας τάς συμβάσεις ταύ- 
τας, καί τάς πανηγυρικωτάτας άναγνωρίσεις, ιδού έν έτει 
1863, ήτοι μετά τριακονταετίαν άπό τής άγοραπωλησίας 
τών γαιών, καταργούμευον μονομερώς υπό τοΰ δημοσίου τό 
κεντημένου τούτο δικαίωμα, τό σπουδαιότατου δί αύτούς 

λίαν δ’ ασήμαντου διά τό δημόσιον, ένεκα τοΰ μικρού άριθ- 
μοΰ τών φορολογουμένων. Τις δέ ύπήρξεν ό καταργίσας ; 
Ούχί αύθαίρετός τις δεσπότης ή ταμιευτικός Υπουργός, άλ
λά πρότασις πληρεξουσίου, γενομένη άποδεκτή ύπό τής έν 
Άθήναις Β'. Έθνοσυνελεύσεως (α). Ύπεβλήθησαν δέ καί ού
το ι εις τόν γενικόν φόρον τοΰ σταφιοοκαρποΰ 15 δραχ. κα
τά χιλιόλιτρου, έν ω μέ τό 3 θ[0 έπί δραχ. 40 κατά 
στρέμμα —μέσον δρον τής άγοράς γαιών έν 'Ηλεία καί 
’Ολυμπία —δέν κατέβαλλον τέως παρά δραχμάς 3 τό πολύ 
κατά χιλιόλιτρου, προϋποτιθεμένου δτι άπαιτοΰνται δύω 
στρέμματα σταφιδαμπέλου πρός παραγωγήν ένός χιλιόλι
τρου. Έπενταπλασιάσθη λοιπόν ό φόρος των, έν 
όνόματι τής συνταγματικής άρχής τής ίσότητος τώυ φόρων. 
Δέν έπρόκειτο δέ, ώς είρηται, ούτε περί πλήρους άσυδοσίας 
ούτε περί καθαροΰ προνομίου, άλλά περί συμπεφωνημένου 
τρόπου έκτίσεως φόρου, άνερχομένου είς τό άσήμαντον 
ποσόν δραχμών 60,000, ή δέ έκ τής μεταβολής ωφέλεια 
ήτον ούχί μείζων τών 300 χιλ. δραχμών, ποσόν δηλ. έλά- 
χιστον απέναντι τώυ ήδη αφορολογήτων πολλών έκατομ
μυρίων τοΰ τόκου τών δημοσίων χρεωγράφων. Καί έγόγ- 
γυσαν μέν τότε έκεΐνοι, ών τοσοΰτον ηύξησεν ό φόρος, άλλ’ 
ούτε είς τά Δικαστήρια προσέφυγον, γνωρίζοντες ότι τά 
Δικαστήρια έκλήθησαν νά δικάζωσι κατά τούς νόμους, ούχί 
τούς νόμους, ούτε άπέσχον πάσης είς τό έξής συναλλαγής 
πρός τό δημόσιον, ώς άπέδειξεν ό μεταγενέστερος περί δια
νομής τής έθν. γής νόμος.

'Υπολείπεται τό ζήτημα τού κλονισμού τής δημοσίας 
πίστεως. Έστω· δέν είναι άδικία, θά είπη τις, διότι κατά τήν

(α) Καί οτι τούτο δέν ητο μέτρον στιγμιαίας παραφοράς, ?, κατεπει- 
γουσών έθνικών αναγκών άποδεικνιίει ή ίπϊ 20 έκτοτε έτη γινόμενη έπα- 
νίληψίς του ίν τοΐς φορολογικοϊς νόμοις, χωρίς νά εύρεθή ούτε εις ύπουρ
γός τών Οικονομικών με διάβεσιν επανόδου είς τά συμπετωνημίνα. 
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έχτεθεΐσαν θεωρία'? δέν ύπάρχει κεκτημένον δικαίωμα, άλλ’ 
οί κεφαλαιούχοι έλαβον οπωσδήποτε τραύμα ζαίριον εις τάς 
ελπίδας των, ό δ άνθρωπος είναι δυστιχώς ό κάκιστος κρι
τής περί τών ιδίων του δικαίων. Δυσκόλως λοιπόν Οά 
πεισθώσιν ότι δέν ήδιζήθησαν, ώστε άναγκαίως Οά μειώσωσι 
τήν πρός τό δημόσιον πίστιν των, καί Ιδού άλλοθεν ή ζημία 
αύτού. Τό ζήτημα είναι τωόντι σπουδαΐον, χαί διά τοΰτο 
άξιον μεγίστης προσοχής, καί ακριβούς έξετάσεως.

Άλλ ό ακριβέστερος χαί ασφαλέστερος τρόπος άντιλή- 
ψεως χαί έρεύνης ζητήματος τίνος δέν είναι βεβαίως ό άπό 
μιας μόνης άπόψεως. "Οθεν δέν πρέπει ν’ άποδεχθώμεν ά- 
βασανίστως ώς άποτέλεσμα τής επιβολής γενικού φόρου 
έπί τοΰ εισοδήματος τόν κλονισμόν τής πίστεως τού Κρά
τους, μόνον διότι προκύπτει έκ τής άπόψεως, άφ’ ής έθεω- 
ρήσαμεν αύτόν άνωτέρω, έξετάσωμεν μάλλον τό ζήτημα έν 
τή πρώτη έμφανίσε'. του. Και δή τά Κράτη δέν έπιβάλλουσι 
νέους φόρους, ή πρός χάλυψιν τών έλλειμάτων αύτών, καί 
ιδίως όταν ταϋτα λάβωσι σταθερόν τινα καί οίονεί άπειλη- 
τικόν χαρακτήρα. Μέ τοιοΰτον δέ προϋπολογισμόν, κατα- 
λήγοντα έχάστοτε εις έλλείμματα,οί δανεισταί τοΰ Κράτους 
δεν διατελοΰσι βεβαίως έν βαθεία πευματική γαλήνη, καθό
σον, καί άν δέν έχωσι φόβους έθνικής χρεωχοπίας, τούλά
χιστον άνησυχεΐ αύτούς ή παρά τών χρηματιστηρίων καταγ- 
γελλομένη καθ’ έκάστην έλάττωσις τών άξιών τών τίτλων 
των είναι τούτο ζημία πραγματική καί άναμφήριστος, ώς 
ή έκπτωσις τής άξίας τής γής διά τόν ιδιοκτήτην. Όταν 
λοιπόν εις τόν ούτωσί έξηντλημένον προϋπολογισμόν ά- 
κούσωσιν αίφνης, ότι προστίθεται νέα τροφή έκατομμυρίων 
τινων, χαί ότι έπήλθε τό ΐσοζύγιον, ή προκύπτουσι καί περι- 
σεύματα, είναι δυνατόν νά Οεωοήσωσιν έλαττουμένην τήν πί
στην οφειλέτου, μέλλοντος μετ’ όλίγον νά έχη άνθηράν οι
κονομικήν κατάστασιν ;

“Αλλο είναι τό ζήτημα άν οι ζάτογοι ούτοι τών δημοσίων
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χρεωγράφων θά μείνωσι τόσον εύχαριστημένοί, όσον θά ή
σαν άν οι νέοι φόροι έπεβάλλοντο είς όλους τούς άλλους 
πλήν αύτών δι' ημάς άρκεΐ μόνον τό ότι πάντως Οά έπέλθη 
συμψηφισμός τις τής χαράς πρός τήν λύπην των, καί έπο- 
μένως ή πίστις τοΰ χράτους θά μείνη αλώβητος. Τά έθνη 
βλάπτουσι τήν έαυτών πίστιν όταν, παρατηροΰντα έλλειμ- 
ματα, άδιαφορώσιν, όταν αύξάνωσι καθ’ έκάστην καί ύπερμε- 
τρως τάς δαπάνας των, όταν δι’ άδικων, ήτοι άνίσων φορο
λογιών καθιστώσιν προβληματικήν τήν δημοσίαν ασφά
λειαν, ήτις είναι ή πρώτη καί κυρία έγγύησις τών δανειστών 
των, ούχί δέ δταν λαμβάνωσι γενικά μέτρα φορολογίας, 
πρός αυξησιν τών πόρων των. Μαρτυρεί περί τούτου ή άμει- 
ωτος πίστις,ής άπολαύει ή 'Ιταλία καί μετά τόν φόρον 1 2°/ο· 
δν έπέβαλεν έπί τών δημοσίων χρεωγράφων της, καί έν γένει 
έπί τοϋ εισοδήματος τού κινητού πλούτου.

Δέν πρέπει λοιπόν ν’ άποβλέψωμεν εις τάς τής πρώτης 
στιγμής έντυπώσεις, ας ό φόρος έπί τού εισοδήματος θά έπι
φέρη εις τάς διαθέσεις τών κατόχων δημοσίων χρεωγράφων, 
άλλ’ είς τήν ούσίαν τοΰ πράγματος. Ούτοι περιβάλλουσιν, 
ούχί σπανίως, μέ τήν αίγλην τής ίερότητος κεκτημένων δι
καιωμάτων, ό,τι δέν είναι άξιον τοιαύτης περίβολής· άξιοΰ- 
σι τό «μή μου άπτου» εις τοιοΰτον σημεϊον, ώστε έ'φθασαν 
νά φιλονειζήσωσι έν Γαλλία ζαί αύτής τής μετατροπής τών 
δανείων (conversion) τήν νομιμότητα, έν ω ή κυβέρνησις έ- 
κάλει αύτούς νά λάβωσι τό κεφάλαιον, άν δέν παρεδέχοντο 
τήν έλάττωσιν τού τόκου. (Alfred Joudain, du rdle de Γ <5tat 
dans Γ ordre iconomique page 250). Ένώπιον τοιούτων υπερ
βολών τό ζήτημα είθεται πλέον καθαρώς μεταξύ Κράτους 
χαίτης πίστεως αύτού, c’ est (uer Γ dtat ou son eredit, ώς 
είπεν έτερός τις Γάλλος· ή δ’ έκλογή δέν είναι δύσκολος, 
καθόσον, χάριν τής πίστεως αυτού, τό Κράτοςζόφείλει μέν 
πάσαν θυσίαν, άλλ’ ούχί καί τήν ιδίαν του ΰπαρξιν.

ΙΙερί τού άπολύτου καί απεριορίστου τοΰ φορολογικού δι·



172 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 173

καιώματος ή καθημερινή παρ’άλλοίς έθνεσι πείρα διδάσκει. 
Έάν δέ είς τούς οικονομικούς συνδυασμούς των αί έπικρά- 
τειαι άπεβλεπον είς τάς ζημίας, άς οί ίδιώται Οά ύποστώσιν 
έξ αύτών, δέν είχον παρά νά σταυρώσωσι τάς χεϊρας, και 
να περιμένωσιν άποφασιστικώς τήν καταστροφήν. Τί άδικώ- 
τερον είς τήν έφαρμογήν μέτρον π. χ. άπό τά αναγκαστικά 
δάνεια ; Και δμως τά Κράτη, τά μάλλον προηγμένα είς τόν 
πολιτισμόν, κατέφυγον εις αύτά, καί κατά τό δοκούν κατέ- 
λαβον τόν ιδιωτικόν πλούτον, έν όνόματι τής κοινής σωτη
ρίας. Και αύτή δέ ή αναγκαστική κυκλοφορία τών τραπεζι
κών γραμματίων, τό σύνηΟες καταφύγιον τών έν οίκονομι- 
καϊς στενοχωρίαις εύρισκομένων κυβερνήσεων, ούδέν άλλο 
άποτελεϊ, ώς γνωστόν ή καταναγχαστικόν δάνειον, δι’ ού 
κατορΟοΰσι νά λάβωσι τό μεταλλικόν τών τραπεζών διά τάς 
άνάγκας τοϋ εξωτερικού, νά έκπληρώσι δέ τάς τοΰ εσωτε
ρικού υποχρεώσεις των διά τών τραπεζικών γραμματίων, 
ήτοι δι’ άξίας ύποθετιχής καί ύποτετιμημένης. ’Αν έχωσι 
τότε άλλους δανειστάς έκ προγενεστέρων έσωτερικών δα
νείων—καί βεβαίως Οά έχωσι πρίν ή φΟάσωσιν είς τό μέτρον 
τής άναγκαστικής κυκλοφορίας—αί πληρωμαί τόκου καί 
χρεωλύτρου, αί πρός αύτούς γεννησόμεναι διά τών τραπε
ζικών γραμματίων, 0’ άποτελέσωσιν ούδέ έτερον, ή φορολο
γίαν τοΰ εισοδήματος των, ένίοτε δέ καί τού κεφαλαίου των, 
όμοίαν μέ εκείνην, ήτις διά τού αύτοΰ μέσου γίνεται είς βά
ρος τών ύπαλλήλων έν τή καταβολή τού μισθού των, ή οίου
δήποτε άλλου, προς δν οφείλεται τι έκ προγενεστέρας συ
ναλλαγής, είτε παρά τού δημοσίου είτε παρ’ ιδιωτών.

Άνακεφαλαιοΰντες λέγομεν δτι έν τή φύσει αύτή τών 
πραγμάτων έγκειται τό νά ύφίστανται τάς περιπέτειας τών 
τοΰ Κράτους οικονομικών μετά τών λοιπών πολιτών καί οί 
δανεισταί αύτοΰ, δσον δέ καί άν προσπαθήσωσιν είναι Αδύ
νατον νά άποφύγωσιν τόν γενικόν τούτον νόμον. Δέν ώφέ- 
λησεν αύτούς τό πρώτον ή ΐδιότης τού δανειστοΰ τό δέ Κρά
τος καί τοι ύποσχεΟέν ρητήν ποσότητα τόκου, παρεκράτησε 
μέρος αύτοΰ, λόγω φόρου· ώχυρώθησαν ύστερον όπισθεν ρη
τής συμφωνίας περί άτελείας, άλλά καί έκ τού τελευταίου 
τούτου χαρακώματος έκβάλλει αύτούς εύκόλως ό λόγος δτι 
ό Οώραξ τοΰ προνομίου, δν ήθέλησαν νά περιβληθώσιν, είναι

λίαν στενός, άρμόζων μόνον είς έξαιρετικήν περιφρούρησιν 
ευαρίθμων προσώπων ή πραγμάτων, ούδέ δύναται ποτέ νά 
κάλυψη όλους έκείνους τούς φορολογούμενους, όσοι έσκέ- 
φθησαν νά γίνωσιν άσύδοτοι, μεταβάλλοντες τήν περιου
σίαν των είς δημόσια χρεώγραφα· είναι τόσον πολλοί, καί 
δύνανται νά εΰρωσι καί τόσους άλλους μιμητάς, ώστε δέν θ’ 
άπομείνωσι πλέον έκεϊνοι, καθ’ ών νά ένασκήσωσι τό προνό- 
μιόν των(α).Μακράν δέ τότε τοΰ νά λάβωσιν Αφορολογήτους 
τόκους, δέν Οά κάμωσιν άλλο ή νά προβιβάσωσιν τήν τόσον 
προσφιλή τοϊς κοινωνισταΐς ιδέαν τής liquidation sociale, άτε 
εΐμαρμένως περιελευσομένης τής πολιτείας είς κατάστασιν 
πτωχεύσεως. ’Ενώπιον τοιούτων άτόπων ό κοινός νοΰς έπι- 
βάλλει νά είπωμεν μάλλον, δτι κεκτημένον δίκαιον δέν ύφί- 
σταται, καί ότι ή νομοθετική έξουσία δύναται καί οφείλει ν’ 
άποβλέψη, ώς έν άλλαις παρομοίαις περιπτώσεσιν, είς τό 
κοινόν συμφέρον, προστατεύουσα τό άπόλυτον φορολογικόν 
δικαίωμα τής πολιτείας. Α. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ.

ΑΓΓΛΙΚΗ ΛΛΙ’ΤΙΛ,ΙΑ.

Μεταξύ όλων τών κλάδων τής βιομηχανίας έκεϊνος, είς 
δν άναμφισβητήτως πρωτεύει ή ’Αγγλία, είναι ό ναυτικός. 
Καί ή ναυτική τής χώρας φύσις καί ή άφθονος άπό σιδήρου 
καί άνθρακος προίκισις αύτής καί ή γεωγραφική αύτής μετα
ξύ τού παλαιού καί τοΰ νέου κόσμου θέσις καθιστώσι μετ’ 
άλλων εΐδικωτέρων αιτιών τήν ’Αγγλίαν τό ναυτιχότερον 
τμήμα τής οικουμένης. Τά κατά τήν ναυτικήν τής Άγ

ια) Ιίεριφανίς Ιστορικόν μαρτύρων περί τής ούσεως τοΰ προνομίου τής 
άτελείας παρά τοϊς άρχαίο-.ς διέσωσεν ήμϊν ό Δημοσθένης έν τώ πρός Λε- 
πτίνην λόγω. Τά παραδείγματα τοιαύτης άτελείας παρ''ι\θηναίοις με
τριόνται, τό δή λεγόμενον, εις τούς πέντε δακτύλους’ άρχεται ό ρήτωρ 
άπό τών μεγάλων τυραννοκτόνων Αρμοδίου καί Άριστογείτονος, κηρυσ- 
σομένων άσυδότων, καί τούτων πλήν ε ί σ φ ο ρ ώ ν και τ ρ ι η ρ α ρ- 
χ ι ώ ν, άναφέρει κατόπιν Αεύκωνα, τόν άρχοντα τοΰ Βοαπόρου, τόν δα
φνοστεφή στρατηγόν Φορμίωνα, καί τελευτά έπιλέγων εκαϊ τών μέν πολι
τών ούκ εΐσ'ι πέντε ή ές, ούκοΰν άμφοτέρων (πολιτών και μετοίκων) έκ- 
καίδεκα, ποιήσωμεν, ποιήσωμεν αύτούς είκοσι» (Δημοσ. πρός Λεπτίνην 
$ 18). Και τών εύαρίβμων δέ τούτων άτελειών τήν κατάργησιν έπέτυχεν 
ό Λεπτίνης δ.ά νόμου, ούτινος τήν άνάκλησ-.ν μόλις κατόρθωσε νά ίπι- 
τύχη ή εύγλωττία τοΰ Δημοσθένους. Τί θά έ'λεγεν ό δήμος τών Αθη
ναίων, άκούων άνοεποιουμένους άτελειών τούς έ~ι τόκφ, και μάλιστα ά- 
δρώ, διανείσαντας αύτώ τά χρήματά των 1
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γλίας υπεροχήν πραγματεύεται έσχάτως έπί το είδικώτερον 
ό Economist ώς έξής :

Άπό έτους εις έτος, καθ’ όσον αναπτύσσονται αί βιομη- 
χανίαι άλλων χωρών, ή βιομηχανική ύπεροχή τής ’Αγγλίας 
καθίστατο ήττον προφανής. Εν τούτοις άντϊ νά άπολέση ή 
'Αγγλία τήν έν τή εμπορική ναυτιλία ύπεροχήν της, χατέ- 
στησεν αυτήν μείζονα. Ούτως ενώ ζατά τό 1860 έκ τών είς 
’Αγγλικούς λιμένας είσελΟόυτων καΐ έξελΟόντων πλοίων τά 
56 περίπου τοΐς °/0 ήσαν ’Αγγλικά, κατά τό 1870 ή αναλο
γία αΰτη αύξησε μέχρι τών 68 τοΐς °/0, ζατά τό παρελθόν δέ 
έτος έ’φθασε τά 71 τοΐς °/0, είς περίπτωσιν καθ’ δν έν πολ- 
λαΐς τών κυρίωτέρων ναυτικών χωρών δλως τό αντίθετον συ
νέβη. Έν αύταΐς τά ξένα ούχί τα τοϋ τόπου πλοία ηύξή- 
Οησαν, έκ δέ τών είς τούς ξένους τούτους λιμένας είσελθόν- 
των πλοίων μέγας άνευ άντιρρήσεως αριθμός άποτελεΐται 
έξ ’Αγγλικών.

Βεβαίως ή ύπεροχή αΰτη οφείλεται είς τάς οικονομικές 
πλάνας τών χωρών τούτων. Ή παρακμή π. χ. τής ναυτι
λίας τών Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής οφείλεται εις 
τούς ίσχύοντας καταστρεπτικούς τής ναυτιλίας νόμους. 
Έάν ούτοι κατηργοΰντο, ήθελεν άναμφιβόλως εύρει ή ’Αγ
γλία έν ταΐς Ήνωμέναις ΙΙολιτείαις ανταγωνιστήν λίαν 
έπίφοβον δέν εΐναι δέ απίθανος ή κατάργησις τών] νόμων 
τούτων έν προσεχεϊ συγζρίτιζώς μέλλοντι. Ή Γαλλία έπί 
σης μεγάλας καταβάλλει προσπάθειας, καί τοΰτο ούχί άνευ 
έπιτυχίας, όπως δώση τεχνητήν τινα ώθησιν είς τό έμπορι- 
κόν αύτής ναυτικόν διά τοΰ συστήματος τών επιχορηγή
σεων. Ααμβανομένων δέ ύπ' όψιν τών τε γενομένων χαί άλ
λων πιθανών μεταβολών, ένδέχεται νά μή δυνηθή τοΰ λοιποΰ 
ή ’Αγγλία νά διατηρήση τήν ένεστώσαν ναυτικήν ύπεροχήν 
αύτής. Μέχρι τοΰδε όμως ή ναυτική ύπεροχή της έπί μάλ
λον καί μάλλον έκρατύνθη, καί ζατά τούτο ή έμπορική^ τής 
’Αγγλίας ναυτιλία άπολαμβάνει έξαιρετικής πείρας.

Δέν είναι δέ ώς έκ τής ταχείας άναπτύξεως μόνον ή έμ- 
ποριζή ναυτιλία τής ’Αγγλίας άξια προσοχής. Μεγίστην 
κέκτηται σπουδαιότητα καί ώς έκ τών έν αυτή έργαζομένων 
μεγίστων κεφαλαίων. Περί τοΰ ποσοΰ τών κεφαλαίων τού 
των δέν δύναται τις νά σχηματίση ιδέαν έκ τών έν τοΐς χρη- 
ματιστ'.κοϊς δελτίοις άναφερομένων μετοχών. Τό ολικόν ζε- 

φάλαιον πασών τών έν αύτοΐς έταιριών δέν ύπερβαίνει τά 
14,000,000 λιρ. στερλ. Τό ποσόν όμως τοΰτο εΐναι τό έλά- 
χιστον τοΰ έν τή ναυτιλία χρησιμοποιουμένου κεφαλαίου, 
καθ’ όσον όλίγαι συγζριτικώς τών κεκτημένων πλοία έται- 
ριών έπεζήτησαν τήν εισαγωγήν τών μετοχών αύτών έν τοΐς 
χρηματιστηρίοις. Κατά τό τελευταίου τοΰ Λόυδ νηολό
γιου, ό αριθμός καί ή χωρητικότης τών είς τήν ’Αγγλίαν 
άνηκόντων πλοίων ύπολογίζεται είς 5,207 σιδηρά άτμό- 
πλοια χωρητικότητος τόνων 5, 934, 851, είς 1,749 σιδηρά 
ιστιοφόρα τόνων 1, 722, 657, καί είς 1, 729 ξύλινα ιστιο
φόρα τό ων 2, 840, 258, ήτοι είς πλοία 14, 685 έχοντα 
χορητικότητα τόνων 10, 497 766.

Έάν ύπολογίσωμεν τήν άξίαν τών μέν ατμόπλοιων πρός 
18 λίρ. στερλ. τόν τόνον, τών δέ σιδηρών ιστιοφόρων πρός 
12 λίρ. καί τών ξύλινων ιστιοφόρων πρός 8 λίρ., εύρίσκομεν 
ότι τό σύνολον τών εμπορικών πλοίων τής ’Αγγλίας άντι- 
προσωπεύει ολικήν άξίαν περίπου 160, 000, 000 λιρ. στερλ. 
’Επειδή δέ κατά τό παρελθόν έτος προσετέθησαν πλοία χω- 
ρΐτικότητος περίπου 550,000 τόνων, ή άξια τών έν τώ νηο- 
λογίω χατακεχωρισμένων νΰν πλοίων δύναται νά ύπολογισθή 
είς 170, 000, 000 λίρ. στερλ.

Πρέπει όμως νά σημειωθή ότι πλήν τοΰ Λόϋδ, τοΰ θεωρού
μενου σπουδαιότατου, ύπάρχουσι καί άλλα νηολόγια, έν τοΐς 
όποιοις καταχωρίζονται πλοία καί άτμόπλοια. Τό νηολό
γιου τοΰ Λιβερπούλ, ή Γαλιχή Βέριτας καί ό ’Αμερικανικός 
Κατάλογος περιλαμβάνουσι χαί ’Αγγλικά πλοία, διότι οί 
περί ναυπηγήσεως κανονισμοί αυτών εΐναι ήττον αυστηροί 
τών τοΰ Λόϋδ.

*Όθεν ή ολική άξια τών ’Αγγλικών πλοίων δέν δύναται 
νά ύπολογισΟή είς ποσόν ήττον τών 200,000,000 λιρ. στερ. 
χαί έάν περαλάβωμεν τά ιστιοφόρα καί τά άτμόπλοια τών 
γραμμών τοΰ Καναδά, τής Αύστραλιας, τής Νέας Ζηλαν
δίας, τών Ινδιών καί τής Κίνας, τά άνήκοντα είς Άγγλους, 
δέον νά αύξηΟή ή άξια αΰτη τουλάχιστον μέχρι τών 250, 
000, 000 λιρ. στερλ. Έν τούτοις κατά προσθήκην ναυπη
γούνται νΰν καί άλλα πλοΐα,άντιπροσωπεύοντα ολικήν άξίαν 
τούλάχιστον 20, 000, 000 λιρ. στ.

Τό κεφάλαιον τοΰτο εΐναι εις χείρας προσώπων πλειόνων 
τοΰ όσον ύποτίδεται. Έν τοΐς πλείστοις ίδιωτικοΐς άτ-
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μοπλοίοις ύπάρχουσι ζατά μέσον δρον περίπου τεσσαρά
κοντα μέτοχοι έν πολλοΐς δέ πεντήκοντα. 'Υπάρχουσι πρός 
τούτοις πλέον τών διαζοσίων έταιριών, έχουσών πλείστους 
μετόχους, και τήν σήμερον πάμπολλα ατμόπλοια άποτε- 
λοϋσιν ίδιας καί ανεξαρτήτους έταιρίας, ών έκάστη μετοχή 
αντιπροσωπεύει μίαν λίρ. στερλ. Έκτος τούτων οί μέτοχοι 
τών μεγάλων έταιριών άναβιβάζουσι τόν αριθμόν των άν
Ορώπων, τών έχόντων μετοχάς εις έταιρίας, είς βαθμόν τοϋ 
οποίου ολίγοι έχουσιν ιδέαν. Οί μέτοχοι τών έταιριών τού
των δέν άνήκουσιν είς ώρισμένην τινά κοινωνικήν τάξιν. Οί 
κατάλογοι τών μετόχων περιλαμβάνουσι πρόσωπα πάσης 
κοινωνικής τάξεως. Καί αύτοί έτι οί ελάχιστοι τών κεφα
λαιούχων κατόρθωσαν νά λαμβάνωσι μέρος είς τάς τοιαύ- 
τας έπιχειρίσεις, καθόσον μετοχαί 30 ή 40 λιρ. στερ. 8ιη- 
ρέΟησαν ζαί διενεμήθησαν μεταξύ πλειόνων.

Κατά τήν πρό τινων ήμερών γενομένην έν Αονδίνω έξα- 
μηνίαίαν συνέλευσιν τής Ανατολικής Άτμοπλοϊζής Έται
ρίας, ό πρόεδρος τής συνελεύσεως έξέφρασε τήν γνώμην, δτι 
κατά τά τελευταία έτη ή ναυπήγησις νέων πλοίων ύπήρξεν 
ύπερβολική, ιδίως οέ όσον άφορα τά τρία τελευταία έτη πα- 
ρέστησεν, οτι ή γιγαντιαία αύξησις τών άτμοπλοίων πρου- 
κάλεσε μεγάλην τών ναύλων έζπτωσιν. 'Υπέρ τό δέον, είπεν, 
τά μετακομιστικά μέσα ηύξησαν νυν διά τών ζαλυπτόντων 
τήν θάλασσαν πλοίων. Τήν γνώμην δέ ταύτην συμμερίζον
ται πολλοί τών άρμοδιωτάτων κριτών. Ούχ’ ήττον οί "Αγ
γλοι έξαζολουθοΰσι ναυπηγοΰντες πλοία μετά τής αυτής 
καί έν τώ παρελθόντι όρμής. ’Οφείλεται δέ τοΰτο έν μέρει 
είς τάς ύφισταμένας ίδιαζούσας σχέσεις μεταξύ τών διευ
θυντών καί τών ιδιοκτητών τών πλοίων. Οί πρώτοι πληρώ- 
\ονται διά προμηθειών έπί τών ολικών προσόδων, ώστε δύ
νανται καί έπί ύποτιμήσεως τών ναύλων καί έπί ζημιών 
τών μετόχων να καρπώνται λαμπρά εισοδήματα. Διά τοΰτο 
σχετιζώς ό ύπερβολιζός συναγωνισμός έλάχιστα έπηρεάζει 
αύτούς, δυναμένους άφόβως νά τόν ύποφέρωσιν. Τά συμφέ
ροντα δμως τών μετόχων δέν πρέπει νά θυσιάζωνται χάριν 
ολίγων άτόμων καί ή εμπορική ναυτιλία άναμφιβόλως θά 
ώφελεΐτο, έάν έξευρίσκετο άλλος τρόπος άμοιβής τών ί- 
νεογών μελών τών άτμοπλοϊκών έταιριών. II.


