
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
[ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΑ-ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ]

Είς όλους τούς κλάδους τής βιομηχανίας έπέδρασε 
βεβαίως ή, τήν όποιαν διατρέχομεν, μηχανική περίοδος τής 
άνΟρωπότητος, μεταξύ δμως όλων έν τή πρώτη σειρά α
παντάται ή κλωστική βιομηχανία. Αί άρχαΐαι μέθοδοι ύπε- 
χώρησαν εις τάς νέας μετά σταθερότητος άφιλονειζήτου, 
καί δύναται νά είπη τις, δτι ή κλωστική παρεδόθη τελείως 
είς τό κράτος τής μηχανικής. Έ άτρακτος τής ΙΙηνελόπης 
ήγωνίσθηέπί αιώνας, τέλος ένικήΟη όριστιζώς, καί ήδη κεΐ- 
ται έγκαταλελειμένη είς τάς μάλλον όπισΟοδρομικάς τής 
οικουμένης κοινότητας. Ή παλαιά οικοδέσποινα, ήτις ενηθε 
τήν κλωστήν έξ ής κατόπιν ύφαινε τά ενδύματα τής οικο
γένειας, ύπεχώρησεν ενώπιον τής νέας οΐκοδεσποίνης, ήτις 
αποτείνεται άμέσως εΐς τήν αγοράν, δπως προμηθευΟή τά έ
φόδια τής ένδυμασίας τοΰ έαυτής οίκου.

Έν γένει ή άπό τής χειρός είς τήν μηχανήν μεταβίβα- 
βασις τής κλωστικής έπροβίβασε τά προϊόντα αύτής είς 
τοσοΰτον τελειοποιήσεως, ώστε δέν δύνανται πλέον νάσυγ- 
κριθώσι τά νεώτερα νήματα πρός τά άρχαιότερα. Τά νεώ- 
τερα ύπερέχουσι ζατά τήν αρμονίαν τής καθ’ δλον τό μή
κος ομοιομόρφου συσκευής, καθώς καί ζατά τήν πρός ΰ- 
φανσιν έπιτηδειότητα. Ούτω παρετηρήύη έπί τής έποχής, 
καθ’ ήν ή ύραντιζή ματεχειρίζετο νήματα κατασκευαζόμενα 
διά τής μηχανής ζαί διά τής χειρός, οτι τά διά μηχανής ύ- 
φαίνοντο ευκολότερα, έξ ού ή ύφαντιζή παρήγε προϊόντα 
ζατά 1/3 πλειότερα μεταχειριζομένη νήματα μηχανοποίητα.

Έν γένει ή μηχανική τελειοποίησές τής κλωστικής βιομη-
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χανίας έχει ιδιαιτέραν σχέσιν πρός τό ζήτημα τών εργατι
κών μισθών. Έκ πρώτης ό’ψεως ή διά της χειρός νηματουρ
γία ανάγεται εις τήν υπόθεσιν μείζονος μισθού, και όμως 
έν τή πρακτική συμβαίνει τό αντίθετον. Ή εργασία τοΰ νη- 
ματοποιοΰ διά τής χειρός είναι πολύ μικρότερα τοΰ διά 
τής μηχανής συναδέλφου του. Ούτως ύπελογίσθη έν Γερ
μανία δεκαπεντάλεπτον τό ημερήσιον κέρδος γυναικός κατα- 
σκευαζούσης τό νήμα διά τής χειρός, ημερομίσθιον πρός 
τό όποιον δέν καταδέχονται νά συγκριθώσι οί εργατικοί 
μισθοί τών μεγάλων κλωστηρίων,άπερ ή μηχανική τής κλω
στικής μεταρρύθμισις ιορυσεν έν τή νεωτέρα περιόδω. Είς έν 
μόνον ή μηχανική βιομηχανία καθυστερεί απέναντι τής χει
ροκινήτου, ότι χρησιμοποιεί όλιγωτέρους βραχίονας. Ανοί
γονται όμως τόσοι κλάδοι βιομηχανικοί κατά πάσαν νέαν 
τής εθνικής οικονομίας προαγωγήν, ώστε καί έκ τής έπό- 
ψεως ταύτης ή κοινωνική πρόοδος έχει έν τώ ζαθολιχώ 
ορόμω αύτής τήν δικαιολογίαν.

Συζητεΐται ποιον σύστημα άγει ασφαλέστερου πρός τήν 
τελείωσιν τής κλωστικής βιομηχανίας, τό σύστημα τών μι
κρών ή τό σύστημα τών μεγάλων έργοστασίων. "Οσον 
πλειότερον συγκεντροΰνται τά μέσα τής παραγωγής, τόσον 
τά γενικά έξοδα αύτής έλαττοΰνται, έπομένως ή παραγωγή 
καθίσταται εύθηνοτέρα. Συγχρόνως ή μεγάλη τών παρα
γωγικών μέσων συνγκέντρωσις επιτρέπει τήν εισαγωγήν 
νέων καί σκοπιμωτέρων βελτιώσεων, ιδιαιτέρως δέ τόν ορ
γανισμόν τής έπιχειρήσεως έπί στερεωτέρας καί εύρυτέρας 
κλίμακας. Ένοειται όμως, ότι ή δεκτικότης αυτή τών με
γάλων έργοστασίων δέν εΐναι απεριόριστος, καί ότι άμα 
τό μέγεθος καί ή συνγκέντρωσις τοΰ εργοστασίου ύπερβώ- 
σιν αρμονικόν τι μέτρον, ή περί ής πρόκειται βιομηχανική 
βάσις παρακρούει έκ τής έτέρας πλευράς.

"Οπως συνδυασθή τό εργοστάσιου τής κλωστικής πρός 
τούς κρείτονας όρους τής προόδου,ύπελογίσθη ότι κατ’ έλά-

χιστον όρον πρέπει νά περιέχη 10,000 άτράκτους. Τώ 1855
• έν Σαξωνία έργοστάσια δυνάμεως I 000 άτράκτων άπήτουν 

31,52 έργάτας, εργοστάσια δέ δυνάμεως 3,000 άτράκτων 
άπήτουν 22,80 έργάτας κατά πάσαν χιλιάδα άτράκτων, 
έργοστάσια δέ δυνάμεως πλέον τών 12,000 άτράκτων άπή
τουν 19,65 έργάτας κατά πάσαν χιλιάδα άτράκτων. Έν 
Βυρτεμβέργη δέ τά έργοστάσια τών 1000 ατράκτων περιεί- 
χον 26 έργάτας, τά εργοστάσια μέχρι 3,000 άτράκτων πε- 
ριεΐχον 23 έργάτας κατά πάσαν χιλιάδα άτράκτων, καί τά 
έργοστάσια τά πλέον τών 12,000 άτράκτων περιεΐχον 14 
έργάταςκατά πάσαν χιλιάδα ατράκτων Ύπελογίσθη έπί τών 
μηχανών, ότι όσον αύται, εΐναι μεγαλητέρας δυνάμεως (καί 
ώς γνωστόν προσαρμόζονται τοιαΰται πρός τά μεγάλα ερ
γοστάσια), τόσον ή δαπάνη τής έγκαταστάσεως αύτών εΐναι 
μικροτέρα. Τοιουτοτρόπως άτμομηχαναί δυνάμεως 1 0 ίππων 
άπαιτουσι 2,430 δραχμάς καθ’ έκαστον ίππον, άτμομηχαναί 
150 ίππων άπαιτουσι 1,424 δραχ.καθ’έκαστον ίππον, άτμο
μηχαναί 400 ίππων άπα'.τοΰσι 617 δραχ. καθ’έκαστον ίπ
πον. "Οσον δέ άφορα τάς ένιαυσίας δαπάνας τής κινήσεως 
τών άνωτέρω ατμομηχανών, αί τών 10 ίππων άτμομηχαναί 
άπαιτουσι 680 δραχ. καθ’ ίππου, αί τών 150 ίππων άτμο
μηχαναί άπαιτουσι 275 δραχ. καθ' ίππου, καί αί τών 400 
ίππων άτμομηχαναί άπαιτουσι 205 δραχ. καθ’ ίππον. Φα- 
νεοόν λοιπόν έκ τών άνωτέρω, ότι όσον μικρότερου είναι τό 
εργοστάσιου τής κλωστικής βιομηχανίας, τόσον έπιφορτίζε- 
ται δια δαπανών, τάς οποίας αγνοεί τό μεγαλήτερον εργο
στάσιου. Έπομένως είς τήν πλάστιγγα τοΰ συναγωνισμού 
τά μικρότερα έργοστάσια διατελοΰσι ύπό χειρονας όρους.

Κατά μέσον όρου τά κλωστικά έργοστάσια έν μέν τή ’Αγ
γλία περιέχουσιν 10,000 άτράκτους, ύπαρχόντων έν αύτή 
έργοστασίων μετά 100 χιλ. καί μετά 150 χιλ. άτράκτων, 
έν δέ τή Βαυαρία περιέχουσι 30,000 άτράκτους, εν δε τή 
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Γαλλία περιέχουσι 7,000 ατράκτους. Έν Ελβετία άπαν- 
τώνται κλωστήρια μετά 30,000. ατράκτων

"Οτι άποτελεϊ κυρίωτάτην δυσχέρειαν, ιδίως διά τούς στε
ρημένους άνΟρακοφόρων φυσικών προμηθειών το'πους, εΐναι ή 
καύσιμος ύλη. Οί τόποι ούτοι μειονεκτοΰσιν εις σημαντικω- 
τάτην βιομηχανικήν έποψιν, άπέναντι τών τόπων έκείνων οϊ- 
τινες έπροικίσθησαν ύπό τής φύσεως γενναίως διά μεγάλων 
καυσίμου ύλης προμηθειών. Ύπό τήν έποψιν ταύτην ή ’Αγ
γλία, δύναται νά είπη τις, εΐναι ή εύνοουμένη τής φύσεως· 
ό γαιάνΟραξ αύτής άποτελεϊ τό θεμέλιον τής βιομηχανικής 
ακμής της. Έν τούτοις ύπάρχει και άλλη δύναμις κινητική 
έκτος τής τοΰ πυρός, ή δύναμις τοΰ ύδατος, καί μάλιστα αύ
τη δι’όλους τούς τόπους εΐναι ή εύΟηνοτέρα. Όπου ύπάρ
χουσι πτώσεις ύδάτων διαρκείς, ή έλλειψις εγχωρίου καυσί
μου ύλης δύναται νά άντιζατασταΟή διά τής άφΟονίας τοΰ 
ύδατος. Δεν πρέπει όμως νά ύπερβιβάσωμεν εντεύθεν τήν ύδα- 
τίνην δύναμιν, διότι παρετηρήΟη ότι όπου συναγωνίζεται αΰ
τη μετά τήςπυρίνου, όλοέν ύποχωρεϊ. Τοιουτοτρόπωςέν τοϊς 
βαμβακοκλωστηρίοις τής ’Αγγλίας κατά τό μέν έτος 1835 
ύπήρχον 59,804 ίππων μηχαναί, έξ ών 46,827 άτμοκίνητοι 
και 1 2,977 ύδραυλικαί, κατά δέ τό έτος 1 856 ύπήρχον 97, 
142 ίππων μηχαναί, έξ ών 88,01 1 ατμοκίνητοι καί 7,131 
ύδραυλικαί. Έντός I 7 λοιπόν έτών ή δύναμις τών μέν άτμο- 
κινήτων μηχανών έδιπλασιάσΟη, τών δέ ύδραυλικών ήλατ- 
τώθη κατά τό τέταρτον.

δραχ. 8,964, 676, έκ τών όποιων 7,273,086 άνήκουσιν είς 
τήν εισαγωγήν, 798,680 εις τήν εξαγωγήν, 81,520 εις τήν 
διαμετακόμισιν, 63,993 εις τά λαθρεμπόρια κλπ., 688,805 
εις τούς έγγειους φόρους καί 58,590 εις τά δικαιώματα. 
Αί κατά τό άντίστοιχον πεντάμηνον τοΰ έτους 1882 τελω- 
νίακαί τής Ελληνικής έπικρατείας εισπράξεις άνέβαινον εις 
δραχ, 8,259,580, έξ ών 6,919,795 άνήκον εϊς τήν εισαγω
γήν, 321,699 είς τήν έξαγωγην, 65,282 είς τήν διαμετακό
μισή, 45,604 είς τά λαθρεμπόρια κλπ., 851,496 είς τούς 
έγγειους φόρους, καί 55,710 εις τά δικαιώματα. "Ωστε κα
θόσον μεταβαίνομεν άπό τής πρώτης πενταμηνίας τοϋ 1 882 
είς τήν πρώτην πενταμηνίαν τοΰ 1883, παρατηρείται αύξη- 
σις τών τελωνιακών εισπράξεων κατά δραχ. 705,088.

’Ιδιαιτέρως αί τελωνιακαί εισπράξεις κατά Μαΐον 1 883 
διαιρούνται κατά κεφάλαια ώς έξής: Εισαγωγή δραχ. 1,323, 
286, Έξαγωγή 1 22,386, Διαμετακόμισις 22,200, Λαθρε
μπόρια κλπ. 9,639, "Εγγειοι φόροι 65,675, Δικαιώματα 
1 3,529. Ή κατά λόγον -ών έν τώ μηνί τούτω εισπράξεων 
σημαντικότης τών διαφόρων τελωνείων τοΰ Κράτους παρί- 
στανται κλιμακηδόν ώς έξής : ΙΙειραιώς δρ. 499, 689 (εισα
γωγή 488,616), Σύρου 189,870 (εισαγωγή 172,608), ΙΙα- 
τρών 180,778 (εισαγωγή 173 981), Κέρκυρας 136,988 
(εισαγωγή 74,059), Βόλου 117,134 (εισαγωγή 115,171). 
Τά λοιπά τών τελωνείων έρχονται κατόπιν, ύπολογιζομένων 
τών τελωνιακών έκάστου εισπράξεων έλαττον τών 100 χιλ. 
δραχμών.

ΤΕΛΩΝΙΑΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ

Ώς προκύπτει έκ τής εσχάτως δημοσίευθείσης κυβερνη
τικής καταστατικής τών τελωνιακών εισπράξεων τής 'Ελλη
νικής έπικρατείας, τό ολικόν ποσόν αύτών κατά τό άπό I 
’Ιανουάριου μέχρι 31 Μαίου πεντάμηνον αναβιβάζονται εϊς

Έν έποχή καθ’ ήν πολύς έγένετο καί γίγνεται λόγος περί 
ισοζυγίου τοΰ προϋπολογισμού τοΰ Κράτους και περί έξευ- 
ρέσεως νέων πόρων χρησίμων πρός τοΰτο. έπίκαιρον νομί- 
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ζομεν τήν στιγμήν, όπως ρίπτωντσι έν τή δημοσιότητι ίδέαι 
τόν σκοπόν τούτον εξυπηρετούσα'., ή τουλάχιστον ου >άμεναι 
αφορμή νά παράσχωσι τοίς άρμοδίοις είς μελέτην.

Ώραϊον έργον καί πάνυ λυσιτελές έσται, έάν έν τή άνα- 
ζητήσει τών μέσων τούτων ένεφερούμεθα ού μόνον καθαρώς 
ταμιευτικού πνεύματος, ήτοι τής διά τών νέων πόρων είσ- 
πράξεως χρημάτων πρός πλήρωσιν τών άναγκών τοΰ Κρά
τους, άλλά συγχρόνως χαί τής ιδέας νά παράσχωμεν διά 
τής επιβολής νέου τινός φόρου είς τήν κοινωνίαν, ήν ό φό
ρος μέλλει νά έπιβαρύνη, καί αγαθήν τινα ύπηρεσίαν, τεί- 
νουσαν νά εξασφάλιση σπουδαία αύτής συμφέροντα καί έκ 
πρώτης οψεως καταφανή είς τόν φορολογούμενου. ’Εάν λοι
πόν τό βάρος, όπερ ούτως έπί τού πολίτου Οά πέση, φρον- 
τίσωμεν νά μετριάσωμεν διά τής πρός αυτόν παροχής άλλης 
τινός ώφελείας είς άντάλλαγμα, νομίζομεν, ότι τοϋ σκοπού 
μας τού φορολογικού κάλλιον έπιτυγχάνομεν, καΟιστώντες 
ούτω τήν έφαρμογήν ήττον έπαχΟή, καί ένταύτώ έργον δι
καιοσύνης πράττομεν, καθότι ούδείς δύναται νά άρνηΟή, ότι 
αδικία καλείται, όταν άφαιρήται άπό τόν πολίτην τό χρήμα 
χωρίς ποσώς νά παρέχηταί τι αύτώ ώς άντιστάθμισμα.

Α'.

‘Άπειρά είσι τά άντικείμενα, έφ' ών καθ’ άπασαν σχεδόν 
τήν Εύρώπην καί άλλαχού βαρείς έπεβλήΟησαν φόροι, και 
πολλά τά φορολογικά μέτρα, τά άπό πολλοΰ έκείσε 
άπροσκόπτως λειτουργούντα, έντελώς όμως ξένα πρός τόν 
ήμέτερον προϋπολογισμόν τών έσόδων. Έν Γαλλία ιδίως, 
ένθα καί αύτό τό κιχώριον, δυνάμει τού νόμου τής 4 Σε
πτεμβρίου 1871 φορολογείται, άπειράριθμοι έπεβλήΟησαν 
φόροι μεγάλα ποσά άποφέροντες είς τό δημόσιον ταμεΐον. 
Εκεί, έκτός πολλών άλλων, καί κεφαλικός είσπράττεται 
φόρος ^inipdt de capitation^, ό άμεσος φόρος ό λεγόμενος 

προσωπικός /contribution personnelleJ. Ό φόρος ούτος 
δν ό μέν J Β. Say f'traiti? d’ έ-cononiie politique, τομ. 3 σελ. 
206) «άπαίσιον καί άποτρόπαιον» έκάλεσεν, ό δέ Montes
quieu fEsprit des lois, βιβλ. I 3,κεφ. 14) δτι «γειτνιάζει πολύ 
πρός τήν δουλείαν», ήτο κατ’ άρχάς 5 λίτραι κατά κεφα
λήν δυνάμει τού νόμου τής 7 Thermidor an III, κατόπιν 
διά τοϋ νόμου τής 14 Thermidor an V, ώρίσθη είς 30 σολ- 
δία μέχρις 120 φράγκων, καί τελευταίον διά τού νόμου 
τής 21 ’Απριλίου 1 832 περιωρίσθη, ώς καί σήμερον, λει
τουργεί είς τήν κατ’ έτος πληρωμήν παρ’ έκάστου Γάλλου 
άμφοτέρων τών φύλων, καί ξένου άπολαύοντος τών πολι
τικών δικαιωμάτων, ένός καί ήμίσεος φράγκου μέχρι τεσ
σάρων καί ήμίσεος κατ’ άνώτατον δρον, όριζομένου τοΰ φο
ρολογικού τούτου όρου έκάστοτε κατά τάς τοπικάς περι
στάσεις ύπό τών νομαρχιακών συμβουλίων. Τήν ΰπαρξιν δέ 
του φόρου τούτου στηρίζουσιν έπί τής θεωρίας, ότι έκαστον 
άτομον οφείλει κατ’ έτος νά έργασθή διά τό Κράτος τρεϊς 
ημέρας. Τό άντίτιμον ‘λοιπόν τής τριημέρου ταύτης εργα
σίας αντιπροσωπεύει ό φόρος ούτος. 11αραπ7,ήσιός τις φό
ρος προσωπικός ύπάρχει καί έν Πρωσσία, άλλ’ άφορα είς 
εκείνους, ών τό ετήσιον εισόδημα δέν ύπερβαίνει τάς 3000 
marks, έν ώ οί άνωτέραν τούτου πρόσοδον έχοντες ύπόκειν- 
ται είς τόν κυρίως φόρον έπί τού εισοδήματος. 'Ωσαύτως καί 
έν Αύστρία ύπήρχε προσωπικός φόρος, οστις κατηργήθη τω 
1848, ώς καί είς τάς διαφόρους χώρας τής Ιταλίας πρό 
τής ένώσεως, άντικατασταθείς μετ’ αύτήν διά τού φόρου έπί 
τού κινητού πλούτου. Έν γένει δέ είς όλα σχεδόν τά έθνη 
έλειτούργησεν ό φόρος ούτος. Σήμερον όμως είναι κατηργη- 
μένος παρά τοΐς πλείστοις, ώς έν ’Αγγλία, ύφίσταται δέ 
παρ’ άλλοις λίαν πεπολιτισμένοις ώς έν Γαλλία καί ταίς 
πλείσταις τών άποτελουσών τήν ’Αμερικανικήν συμπολι
τείαν χωρών. Έν Βοστώνη καί Μασσαχουσέτη λειτουργεί 
τό λογικώτερον πάντων σύστημα. Εκεί έκαστος έχων τό δι-



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΙΙθΕΩΡΗΣΙΣ ΙΙΕΡΙ ΤΕΛΩΝ ΚΑΤΑλΩΡίΣΕΩΣ«24

καίωμα τού έζλέγειν ύπόκ.ειται είς πληρωμήν προσωπικού 
φόρου έκ δύο δολαρίων, ήτοι άνω τών δέκα φράγκων, Έπί τή 
βάσει δέ ταύτη, καθ’ήν καί έν Γαλλία άλλοτε προσεπάθη- 
σαν, άλλ’ άνευ αποτελέσματος, νά τροποποιήσωσι τό ετι καί 
νύν ύφιστάμενον σύστημα, έννοοΰμεν κάλλίστα τόν λόγον 
τής ύπάρξεως προσωπικού φόρου, ήτοι όταν ουτος έπιβάλ- 
ληται ώς όρος πρός άπόλαυσιν πολιτικών δικαιωμάτων.

Κατά τόν Paul Leroy Beaulieu (traitd de la science de» 
finances τόμ. ά, σ. 119) ό πολίτης θεωρείται έλαφρώς φο
ρολογούμενος. όταν είς τι Κράτος οί δημόσιοι, επαρχιακοί 
καί δημοτικοί φόροι δεν ύπέρβαίνωσι τόν όρον τοΰ 5 τοΐς 
°/0 έπί τού ετησίου εισοδήματος τών ιδιωτών ό φόρος δε 
λογίζεται ανεκτός, όταν δεν φθάνη είς τό 12 τοΐς °/0. Άλλ’ 
όταν ύπερβαίνη καί τούτο, θεωρείται ύπέρογζος. Καί δύνα
ται μέν Κράτος τι νά ύποφέρη ζαί άνωτέραν αναλογίαν, 
άλλά φόβος είναι μήπως εκεί ή πρόοδος τοΰ δημοσίου πλού
του ζατασταλή, ή ελευθερία τής βιομηχανίας περίορισδή 
καί ®ί πολϊται ύποστώσι τά δεινά, άπερ άναγκαίως συνεπά
γεται ή ύπέρογζος τοΰ φόρου υψωσις.

Τρία είσίν ένΕύρώπη τά Κράτη,άτινα άνταποκρίνονται είς 
τους τρεις τούτους βαθμούς τοΰ έλαφροΰ, τοΰ μέτριου ζαί 
τοΰ βαρέως φόρου, τό Βέλγιον, ή Αγγλία ζαί ή Γαλλία. 
Καί έν Βελγίω μέν, κατά τάς υπαρχούσας στατιστικός, είς 
έκαστον πολίτην άναλογεΐ φόρος 6 τοΐς °/0 έπί τοΰ ετησίου 
εισοδήματος αυτού, έν δέ τη ’Αγγλία 8 τοΐς 0 0· Άλλ’ έν 
Γαλλία, ζατά προσφάτους σχεδόν στατιστικός πληροφορίας, 
ό φόρος είναι πολύ ύπέρτερος, ώς θέλομεν άμέσως εξη
γήσει. Έάν έζ τών έν τώ προϋπολογισμό) εσόδων τοΰ 
1882 άφαιρέσωμεν ζονδύλιά τινα, άτινα δέν είναι φόροι, 
ήτοι έσοδα δημοσίων κτημάτων, δασών, κρατήσεις έζ τής 
μισθοδοσίας τών δημοσίων υπαλλήλων, τηλεγραφικά έσοδα 
καί άλλα τινά, προσθέσωμεν δέ είς αύτά τούς δημοτικούς 
φόρους, έχομεν καθαρά έσοδα έζ φόρων 3.000,000.000 ώς
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έγγιστα φράγκων. ΙΙρός εύρεσιν λοιπόν τής αναλογίας έζά- 
στου Γάλλου έπί τών φόρων τούτων ύπελόγισαν, ότι τά 
ύπό διαφόρους τύπους ετήσια εισοδήματα τών ιδιωτών ανέρ
χονται ζατά προσέγγισιν είς 20,000,000,000 φράγκων. 
(Τήν πληροφορίαν περί τών έτησίων ιδιωτικών εισοδημάτων 
ήρύσθημεν έξ άρθρου, ζαταχωρισθέντος έν τώ φύλλω τής 
24 Μαΐου 1878 τής έγκριτου ΙΙαρισινής «Έφημερίδος τών 
Συζητήσεων»). Τών αριθμών λοιπών τούτων δοθέντων, και 
άν συγχρόνως ύποθέσωμεν, ότι έκει οί φόροι είσί δικαίως 
διανεμημένοι, έχομεν τό κατά προσέγγισιν αποτέλεσμα, ότι 
ή πολιτεία άφαιρεΐ κατ’ έτος παρ’ έζάστου Γάλλου τό * /β ή 
τό */-  έζ τοΰ εισοδήματος αύτοΰ, ήτοι 16,60 ή 14,20 τοΐς 
%. Τοΰθ’ όπερ αντιστοιχεί διά τούς έξ ημερομισθίων ή μι
σθών αποζώντας πρός τό άντίτιμον δύο μηνών εργασίας 
αύτών.

Έάν ό Paul Leroy-Beaulieu, όστις ύπέρογκον άπεζάλεσε 
τόν ύπέρ τήν άναλογίαν τοΰ 12 τοΐς ° 'ο φόρον, έγραφε σή
μερον, βεβαίως ήθελεν εϋρει άλλο όνομα πλέον έζφραστιζόν. 
όπως άποδώση αύτό είς τήν τελευταία·/ ταύτην άναλογίαν 
τών 16,60 ή 14,20 τοΐς 0 0. "Οσον δέ άφορα είς τήν 'Ελλά
δα, δυστυχώς δέν δυνάμεθα ούδέ ζατά προσέγγισιν νά όρίσω- 
μεν τήν άναλογίαν τοΰ φόρου, καθότι δένέχομεν στατιστικός 
πληροφορίας ούδ’ άλλα βοηθήματα πρός τόν σκοπόν τούτον 
συντελε.στιζά. Εντούτοις όμως έχοντες ύπ’όψει τά είδη 
τών μέχρ.ι τοΰδε έπιβληθέντων δημοσίων καί δημοτικών φο
ρών, ζαί συγζρίνοντες αύτούς πρός τούς απειραρίθμους και 
ποικιλόμορφους τών άλλων Κρατών μετ’ ούχί μικρός πε- 
ποιθήσεως δυνάμεθα νά φθάσωμεν είς τό συμπέρασμα, ότι έν 
Έλλάδι ή αναλογία είναι πολύ ζατωτέρα ζαί τοΰ ζατά τόν 
Liroy-Beau lieu έλαφροΰ φόρου.

Έζ τών απείρων λοιπόν φόρων, των παρ’ άλλοις πεπολι- 
τισμένοις έθνεσι πρό πολλοΰ λειτουργούντων, νομιζομεν ότι 
δυνάμεθα νά μεταφέρωμέν τινας ζαί παρ’ ήμΓν, άλλ’ έζεί- 
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νους, ών τινων ή έφαρμογή νά μή ποοσζρούση μέν άφ’ ένός 
εις τά ήθη χαί τάς συνήθειας τοΰ τόπου, νά παράσχη δ' άφ’ 
έτέρου καί ώφέλειάν τινα ώς άντάλαγμα εις τε τά ιδιωτικά 
συμφέροντα καί τά τής κοινωνίας καθόλου, ώς και άνωτέρω 
είπομεν.

Φόρος, έν ω εύρίσζομεν τά πλεονεκτήματα ταϋτα ζαί τόν 
όποιον έζ τών πρώτων νομίζομεν, ότι πρέπει νά είσαγάγω- 
μεν καί παρ’ ήμϊν, είναι ό λεγόμενος Τέλη ζ α τ α χ ω
ρίσε ω ς (Droits <Γ enregistrement), όστις μάλλον εις τήν 
κατηγορίαν τών εμμέσων φόρων υπάγεται. Α,έγομεν δέ 
μ ά λ λ ον, καθότι ό φόρος ούτος τυγχάνει φύσεως μικτής. 
Είναι δηλονότι έμμεσος, διότι εΐναι απαιτητός καθ’ οσον 
ύπάρχουσι πράξεις πρός κ α τ α χ ώ ρ ι σ ι ν, ζαί ζατά γε
νικόν κανόνα οί φορολογούμενοι δύνανται ν’ άποφύγωσι τόν 
φόρον τούτον άπέχοντες τών φορολογητέων πράξεων, εκτός 
μόνον τών αιτία θανάτου μοιραίως έπερχομένων μεταβιβά
σεων τής περιουσίας. Άλλ’ ύπό άλλην τινα έποψιν τά τ έ
λη τής κ α τ α χ ω ρ ί σ ε ω ς όμοιάξουσι πολύ πρός τόν 
άμεσον φόρον, καθότι οφείλονται ύπό τών πολιτών ό ν ο- 
μ α σ τ ι κ ώ ς, ζατά δέ τόν Γαλλικόν νόμον είναι απαιτητά 
καί δι’ αναγκαστικών μέτρων (άρ. 63—66 του νόμου τής 
22 frimaire an VII). Τοιαύτην περίπου γνώμην είχε περί τοΰ 
χαρακτηρισμού τοΰ φόρου τούτου ζαί ό Jules Mallein, καθη
γητής τοΰ διοικητικού δικαίου, όστις έχώρισεν άπό τών έμ
μεσων φόρων τά τ έ λ η τ ή ς ζαταχωρίσεως ζαί τοΰ 
χαρτοσήμου, όνομάσας αύτά φόρους ζατάσύμ- 
π τ ω σ ι ν ( considerations stir Γ enseignement du droit admini- 
stratif σελ. 240).

Ή αδυναμία, εϊς ήν πολλάκις τά Κράτη εύρέθησαν ίνα έ- 
πιβάλλωσι φορολογικήν χεΐρα διά τών αμέσων φόρων έφ’ ό
λης έν γένει τής περιουσίας τών πολιτών, έφερεν ώς απο
τέλεσμα τήν εΰφυά έπινόησιν τών εμμέσων φόρων, δΓ ών ει- 
δον, ότι μετ’ ευκολίας ήδύναντο νά φορολογήσωσι τάς ζε- 

ζρυμμένας περιουσίας,καθ ην στιγμήν αύται άπεζαλύπτοντο.
Μεταξύ όμως τών οικονομολόγων πολλοί προτιμώσι τούς 

άμεσους φόρους, οϊτινες βαρύνουσι κατ’ ευθείαν τό άτομον ή 
τήν περιουσίαν αύτοϋ,όλιγώτερα έξοδα είσπράξεως άπαΐτοΰν- 
τες ζαί οί όποιοι ώς πρός ήμάς εύρίσζονται έν αρμονία πρός 
τήν έν τώ 3 άρΟρω τοΰ ήμετέρου Συντάγματος άναγεγραμ- 
μένην άρχήν,οτι «οί "Ελληνες αδιακρίτως συνεισφέρουσιν εις 
»τά δημόσια βάρη άναλόγως τής περιουσίας των». Ούτοι ι
σχυρίζονται, ότι οί άμεσοι φόροι έχουσι πολλά πλεονεκτήμα
τα ζαί όλίγας ελλείψεις καί ότι είναι οί μόνοι, οϊτινες μένου- 
σι σταθεροί ζαί αμετάβλητοι έν περιπτώσει ζρίσεως ή συμφο
ράς ένός τόπου, έν ω οί έμμεσοι έλαττοΰνται σπουδαίως καί 
ή έπιζράτεια εύρίσκεται έστερημένη τών πηγών της, ζαθ’ήν 
στιγμήν άζριβώς είχε τήν μεγαλειτέραν αυτών ανάγκην. 
Άλλ’ εϊς τούτους δύναται τις νά άπαντήση, ότι αί τής ζρί
σεως ζαί συμφοράς περιπτώσεις είσί λίαν σπάνιαι, ζαί ότι 
οι’ αύτάς εύρέθησαν ώς σωτήριον φάρμαζον τά δάνεια. Κα
τηγορούσε πρός τούτοις ούτοι τών έμμεσων φόρων ζαι ιδίως 
τών τής καταναλώσεως, ότι εϊσίν άνίσοι ζαί άδικοι, διότι βα- 
ρυνουσίν τόν φορολογούμενο·? τόσον περισσότερον όσον όλι- 
γώτερον πλούσιος είναι, καθόσον ή ποσότης τοΰ ζαταναλι- 
σκομένου πράγματος δεν δύναται νά παρακολούθηση τήν άνα
λογίαν τής περιουσίας. ΙΙρός ύποστήριξιν δέ τούτου φέρουσΐ 
τό έξής παράδειγμα, ότι άνθρωπός τις έχων ετήσιον εισόδη
μα 300, 000 δραχμών δέν δύναται νά ζαταναλώση 300 φο
ράς πλειότερον σάχχαρον, φέρ’ εϊπειν, άπό τόν έχοντα εισό
δημα μόνον 1,000 δραχμών. Άλλά τοΰτο άπλή θεωρία μό
νον μένει,ϊσχυρώς πολεμουμένη ύπό άλλου τινός έπιχειρήμα- 
ροα, καθ’ δ οί φόροι ούτοι εΐσιν έθελούσιοιήπροαιρε- 
τι ζ ο ι, ζαί έκαστος αξιόλογα δύναται ν’ άποφύγη αυτούς 
απέχω·? τοΰ φορολογούμενου είδους ή τών πράξεων, έφ’ ών 
ούτοι έπεβλήθησαν.

"Αλλοι πάλιν γοητευόμενοι ύπό τής ευκολίας, τής έλα- 
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στιχότητος χαί τών άλλων αγαθών ιδιοτήτων τών ένε
σών φόρων, οι’ ών άθρόον τό χρήμα εισέρχεται εΐς τό δη
μόσιον ταμεΐον, προκρίνουσι τούτους, ους λέγουσι δέν 3 λ έ
π ο μ ε ν, έν ώ τούς άμεσους καϊ βλέπομε ν, ώς παρου- 
σιαζομένους άνευ μετεμφιάσεως, καί φοβέρας καταθλίψεις 
έξ αύτών ύφιστάμεθα.

Ό 'Arthur Young λέγει, ότι διά μόνης τής εύκολίας, ήν εΐς 
τήν εί’σπραξιν τών εμμέσων φόρων άπαντα τις, αί εισπρά
ξεις έκ τών τελών τής καταχωρίσεως έν Γαλλία έφθασαν 
εΐς όντως καταπληκτικόν ποσόν, όπερ σήμερον άνέρχε- 
ται είς 600,000,000 φράγκων περίπου κατ’ έτος, ό δέ 
Victor Bonnet έν τή κατά τό 1879 δημοσίευθείση πραγ
ματεία αύτοϋ περί φόρων, έξήνεγκε συμπεραίνω·? τήν 
έξής περί έμμέσων φόρων ιδέαν, ότι δι’ αύτών καί ή ζωή 
τών εργατικών τάξεων κρείττων καθίσταται διά τής τών 
ημερομισθίων ύψώσεως, έπί τή υποθέσει πάντοτε, ότι ή ΰ- 
ψωσις αύτη, ή τάς άνωτέρας τάξεις άείποτε έπιβαρύνουσα, 
είναι κατ’ άναλογίαν ύπερτέρα τής αύξήσεως τής τιμής 
τών ειδών τής ζωής κα'ι έπομένως απολείπεται τι έπι πλέον 
τώ εργάτη, όπως βαθμηδόν τά τής ζωής αύτοΰ βελτιώση.

Άλλ’έκτός τούτων οι έμμεσοι φόροι κέχτηνται καί άλ
λην τινά αγαθήν ιδιότητα· εισίν εΐς άχρον διαιρετοί, 
παρεχοντες εΐς τόν φορολογούμενο'? τήν εύκολίαν όπως ά- 
ποτίη αύτούς άπό ημέρας είς ημέρας, άπό στιγμής είς στιγ
μήν μάλιστα, έν σμικρώ καί ούχί έφάπαξ ή διά μεγάλων 
ποσών. Οί φόροι ιδίως τής καταναλώσεως, φρονίμως σύνδυα- 
ζόμενοι, μακράν τοΰ νά έχωσιν έπιβλαβή έπιρροήν έπί τοΰ 
πλουτισμού καί τοΰ πληθυσμού τής χώρας, τείνουσι μάλ
λον όπως έπαυξήσωσι καί έπιρρώσωσι τά δύο ταϋτα θεμέ
λια τής έθνικής δυνάμεως καί ευτυχίας. Ή τελευταία δ’ 
αύτη θεωρία νομίζομεν, ότι πάρέχει ήμϊν τήν έξήγησιν τοΰ 
έν τή πολιτική οικονομία έκπληκτικοΰ φαινομένου, τής ορ
μητικής δηλονότι καί τεράστιας αύξήσεως τοΰ πλούτου 

παρά ταϊς χώραις, αΐτινες τούς μάλλον βαρείς έπέβαλον 
φόρους έπί τών ειδών τής γενικής καταναλώσεως.

Περί τής έπιρροής δέ ταύτης τών έμμέσων φόρων καί ό 
πολλής άπολαύων ύπολήψεως άγγλος οικονομολόγος 
Mac-Culloch έξήνεγκε τήν έξής γνώμην «ότι οί έμμεσοι φό
ροι έχρησίμευσαν πολλάκις ώς έλατήριον, δι’ ού οί βιο- 
μήχανοι ήναγκάσθησαν ή τούλάχιστον ώοηγήθησαν είς τό 
νά έπινοήσωσι μέσα πρός πρόοδον τής βιομηχανίας αύτών» 
fOn taxation, σελ. 153).

Μεθ’ όλα ταϋτα ήμεϊς πολλήν άνευρίσκοντες πρακτικήν 
άξίαν εΐς τό σύστημα τοΰ προοδευτικού λεγομένου 
φόρου ('impot progressifj καί ύπό πολλάς έπόψεις δίκαιον αύτό 
θεωροΰντες, δέν νομίζομεν άσκοπον νά προσθέσωμεν καί τινα 
περί αύτοΰ. Τήν βάσιν τοΰ συστήματος τούτου πάντες γνω
ρίζομε'?· είναι ή θεωρία τοΰ νά καταβάλλωσι πλειότερα τής 
αναλογίας πρός συντήρησιν τής πολιτείας οί άνωτέρας προ
σόδους έχοντες, ύπέρ ών ύποτίθεται, ότι, ώς έκ τής έκτά
σεως τής περιουσίας των, τό Κράτος πλειοτέρας καταβάλλει 
μέριμνας. Διά τοΰ συστήματος λοιπόν τούτου άφαιρεϊται έκ 
τής προσόδου έκάστου πολίτου εν μέρος δι’ αναλογίας κατα 
τοσοΰτον μεγαλητέρας όσον ύπερτέρα είναι ή πρόσοδός του, 
ήτοι ό διαιρέτης ποικίλεται μεγεθυνόμενος καθ’ όσον είναι 
άνώτερον τό άτομικόν έτήσιον εισόδημα, όπερ χρησιμεύει ώς 
διαιρετέος. ’Εν παραδείγματι, έάν ό έχων εισόδημα κατ’ έτος 
έξ ένοικιάσεως κτιρίων δρ. 2,000 όφείλη νά πλήρωσή είς τό 
δημόσιον ώς φόρον οικοδομών τό */ 2ο, ήτοι 5 τοΐς % έπ’ 
αύτοΰ, ό άπολαμβάνων 1 0,000 έκ τής αύτής αιτίας πρέπει 
να πληρώση 2/ao, ήτοι I 0 τοΐς °/0 καί ούτω καθεξής.

Τό είδος τοΰ φόρου τούτου καί παρά τοΐς άρχαίοις "Ελ- 
λησίν ήτο γνωστόν. Σόλων ό σοφός τών ’Αθηνών νομοθέτης, 
διελών τούς πολίτας είς τέσσαρας κλάσεις, τήν βάσιν τοΰ 
προοδευτικού φόρου ήθέλησε νά καθίερώση. Καί δή εΐς μεν 
τήν πρώτην κλάσιν έταξε τούς πεντακοσιομεδίμνους, οίτινες 
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ώς φόρον έτέλουν έν τάλαντον, είς δέ τήν δευτέραν τούς 
τριαζοσιομεδίμνους, οίτινες έπλήρωνον τό ήμισυ αύτοΰ, είς 
τήν τρίτην τούς διαζοσιομεδίμνους, οιτινες ζατέβάλλον 
δέζα μνας, ήτοι τό ‘/c, το° ταλάντου, ζαί τέλος είς τήν τε
τάρτων τούς μηδεμίαν περιουσίαν έχοντας μισθωτούς, οΰς 
ά,-ήλλαξε παντός φόρου. Έζ τούτων εξάγεται άριδήλως, 
ότι ό Σόλων, όταν τήν φορολογικήν ταύτην /.λίμαζα έθέσπι- 
σε, τό προοδευτικόν σύστημα είχε ζατά νοϋν, διότι τάς έλάσ- 
σονας προσόδους ελαφρότερου ζαί μετριώτερον έπεβάρυνεν.

Ό ένδοξος ιδρυτής τής οικονομικής επιστήμης Adam 
Smith, ού τίνος ή δόξα άγήρως μέχρι σήμερον μένει, διότι 
πάντες οί μετ’ αύτόν περί πολιτικής οικονομίας πραγμα- 
τευΟεντες συνετέλεσαν, όπως καταδείξωσιν έτι μάλλον τήν 
λαμπρότητα τών άδαμάντων τοΰ επιστημονικού αύτοΰ στε
φάνου, πραγμα-ςευθείς διά μακρών τά περί τών φόρων και ά- 
ναπτύξας τά πολύμορφα συστήματα αύτών, συνεπέρανεν, 
ότι «είναι πολύ δίκαιον ό πλούσιος νά συνεισφέρω είς τά δη
μόσια βάρη όχι μόνον κατ’ άναλογίαν τοΰ εισοδήματος 
αύτοΰ, άλλά καί τοι πλειότερον τής άναλογίας ταύτης». 
('C.recherchessur la richessedes nations, I. V. ch- 2J 'Οδέ J. B. 
Say, ύπό τών αύτών καί ουτος εμφορούμενος ιδεών, δέν έδί- 
στασε μετ’ ένθουσιασμοΰ νά άποφανθή ώς έξής: κΟύδόλως 
φοβούμαι παραιτέρω προβαίνων (ή ό Smith) νά παραδεχθώ ότι 
ό προοδευτικός φόρος είναι ό μόνος δίκαιος» ftraitE d’ Eco
nomic politique,τόμ. 3 σελ. 1 68).Διά τών αύτών δέ περίπου εκ
φράσεων άπεφήνατο υπέρ τοΰ φόρου τούτου ζαί ό Montesquieu 
ι esprit des Jois I. XIII ch· VIIIJ. Άλλ’ ό Paul Leroy-Beaulieu 
(τόμ. I, σελ. I 33 καί I 35), εντελώς άντίθετος είς τό σύστη
μα τοΰτο, ουδόλως έζ τούτων θεωρεί τόν Smith οπαδόν τοΰ 
προοδευτικού φόρου, διότι φρονεί ότι ή άνωτέρω φράσις έξέ- 
φυγε τοΰ έρκους τών όοόντων αύτοΰ άπροσέκτως, καί δέν 
αποδίδει εις αύτήν τήν έννοιαν, ήν πολλοί συγγραφείς άπέ- 
οωκαν· άλλ’ ούτε καί τοΰ J. Β. Sav τήν έτέραν ρήσιν άπο- 

δέχεται ώς μή σπουδαίως δεδιζαιολογημένην, εκλαμβάνει δέ 
αύτήν ώς θεωρίαν απλώς αισθηματικήν καί μή έρειδομένην 
ποσώς ούτε έπί τής λογικής ούτε έπί τής πείρας.

Τό σύστημα τοΰτο, όπερ μέγαν αριθμόν δημοσιολόγων 
άπησχόλησε, λαβόν μάλιστα καί εφαρμογήν τινά, έχει άρ- 
ζετάμεγάλην σπουδαιότητα. Κατά τούς νεωτέρους χρόνους 
ή δημοκρατία τής Φλωρεντίας έφήρμωσεν αύτό μετά πά
θους, Γερμανικά δέ τινα Κράτη έποίησαν χρήσιν αύτοΰ με- 
τρίαν. Τό Πεδεμόντιον διά τοΰ συστήματος προοδευτικής 
κλίμακος έπέβαλε τόν έπί τών ενοικίων φόρον, ούτινος ό 
όρος έκυμαίνετο άναλόγως τοΰ πληθυσμού μεταξύ τοΰ 4 
καί 12 τοίς °/0, ώς εξάγεται έκ τοΰ νόμου τής 28 Απρι
λίου 1853. Σήμερον δέ τό σύστημα τοΰτο λειτουργεί έν μέ- 
ρει έν ΙΤρωσσία καί έν ταϊς Ήνωμέναις Πολιτείαις ώς καί έν 
’Ελβετία έπί τοΰ εισοδήματος. Καί έν Αγγλία δέ έν τώ συ- 
στήματι τοΰ income-tax αναφαίνεται τό προοδευτικόν σύ
στημα, καθότι έζει μένει εντελώς αφορολόγητον τό κατώ
τερον τών 2,500 φράγκων εισόδημα καί έπί εισοδήματος 
2,500—7,500 εξαιρούνται τού φόρου 2,500 φράγκων. Νομί- 
ζομεν οέ ότι δέν σφάλλομεν, φρονούντες ότι τό σύστημα 
τοΰτο διαφαίνεται καί παρ’ήμίν έν τωάρ. 2 τοΰ άπό 31 Δβρίου 
1863 ΚΒ' Νόμου περί φόρου τών οικοδομών, έν ω ύπάρχει 
άναγεγραμμένη έξαίρεσις έκ τής φορολογίας τών κτιρίων 
εκείνων, ών ή έτησία πρόσοδος είναι έλάσσων τών δραχμών 
240. Άλλά πολύ καθαρώτερον διαφαίνεται τοΰ προοδευτι
κού φόρου τό σύστημα έν τώ άρ. 6 τού άπό 1 Φεβρουάριου 
1 878 ΧΠΣ'Γ' Νόμου, περί φόρου τών επιτηδευμάτων, καθ’ 
ό οί ύπάλληλοι τών τραπεζικών, εμπορικών ή βιομηχανικών 
καταστημάτων κλπ. ύπόζεινται είς φόρον επιτηδεύματος έπί 
τή βάσει τοΰ ετησίου μισθού καί τών άλλων αύτών άποδο- 
χών. Ό φόρος ουτος συνίσταται είς έν καί ήμισυ τοΐς °/0 
έάν τό έτήσιον ποσόν τών άπολαυών των ύπερβαίνη τάς 
4000 δραχμάς· έτήσιαι άπολαυαί μικρότερα», τοΰ εΐρημένου
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ποσού, εί μέν είναι κατώτεραι τών 500 δραχμών μένουσιν α
φορολόγητοι, εί δέ άνώτερα: ύποβάλλονται είς φόρον ένός 
τοΐς ®/0.

Έν Γαλλία ή ιστορία τοϋ συστήματος τούτου έχει ώς έ
ξής : ΊΙ 'Εθνική Συνέλευσις είχε ψηφίσει κατά τήν 18 Μαρ
τίου 1793 τον προοδευτικόν φόρον έπί τών ειδών τής πολυ
τελείας καί τής κινητής καί ακινήτου περιουσίας, άλλ’ ό 
νόμος εκείνος έμεινε σχεδόν νεκρόν γράμμα. Ώσαύτως καί 
τω 184-8 τό σύστημα τούτο έσχε θερμούς υπερασπιστάς, 
άλλ’έπίσης ζωηρώς έπολεμήθη καί εναντίον τών ύπέρ αύ
τού άγωνων τής εποχής έκείνης άπεκρούσθη δυστυχώς ώς 
άδικον καί επικίνδυνον, διότι έθεώρησαν οτι διά τής έπ’ ά
πειρον τοϋ φορολογικού όρου αΰξήσεως θα έφθανον είς τήν 
έξαφάνισιν τών περιουσιών, ένω άξιόλογα ήδύναντο νά στα- 
ματήσωσι μέχρις ένός άνωτάτου όρου, καθότι ό προοδευτικός 
φόρος μόνον περιωρισμένος δύναται νά έννοηθή. Τήν βάσιν 
ταύτην είχε καί νομοσχέδιον τι τής 3 ’Ιουλίου 1848 τοΰ υ- 
πουργοΰ τών Οικονομικών Goudcbaux, οΓ ού τάς κληρονο
μιάς καί δωρεάς ήθέλησε διά προοδευτικής κλίμακος νά φο- 
ρολογήση μέχρις 20 έπι τοΐς °/0 κατ’ άνώτερον όρον.

Έαν ήδυνάμεθα νά βασισθώμεν έπι τής καλής πίστεως τοΰ 
φορολογούμενου, εις τρόπος φορολογίας θά ήτο τότε άρκε- 
τος· νά τόν έρωτήσωμεν δηλονότι όποια είναι τά έτήσια αύ
τού οφέλη, όποιον τό εισόδημά του. Δέν Οά έχρειάζετο πο
σώς άλλη βάσις διά τόν ορισμόν τής άναλογίας του, παρά 
μόνον μία έκ μέρους αύτού δήλωσις. Τότε εις καί μόνος φό
ρος θα υπήρχε καί ουδέποτε φόρος Οά ήτο δικαιότερος, ή δέ 
είσπραξις αύτού ήττον δαπανηρά. Τό σύστημα τούτο έφηρ- 
μοι,ετο άλ/.οτε εν Αμβούργω· Ουναται οε νά έφαρμοσΟή 
έπίσης καί εις μικράς έκτάσεως ίημοκρατικάς πολιτείας, ένθα 
οί πολΐται γνωρίζονται άμοιβαίως.

Ά/,λ’ό φόρος, ύπό οίονδήποτε όνομα καί άν έπιβάλλω- 
μ,εν αύτόν είς τήν κοινωνίαν, ύπό οίανδήποτε μορφήν ή όψιν 

παρουσιάσωμεν αύτόν άπέναντι τοϋ φορο)<ογουμένου, και δΓ 
οίουδήποτε τρόπου καί άν άφαιρέσωμεν τό χρήμα παρ’ αύ
τού, είναι πάντοτε φόρος, θυσία καί βάρος δηλονότι τού ά- 
τόμου, άναπόφευκτος παραβίασις τού δικαιώματος τής ιδιο
κτησίας. Όταν δέ ούτος ύπερβαίνη τήν άναγκαίαν πρός 
συντήρησιν καί πρόοδον τής πολιτείας ποσότητα είναι, νο
μίζομεν, επιτετραμμένου νά θεωρήσωμεν αύτόν σύλησιν καί 
αρπαγήν. Τοΰτο ένόει καί ό Montesquieu είπών «δταν θά ψη- 
φίσωμεν φόρον τινά δέν πρέπει νά ύπολογίσωμεν αύτόν έπι 
τη βάσει τού τί ό λαός δύναται νά δώση, άλλ’ έπί τή βάσει 
τοΰ τί οφείλει καί πρέπει νά δώση» (iiv. XIII, ch. I). Ή δέ 
τέχνη τοΰ οικονομολόγου κατά τινα Ισπανόν συγγραφέα 
('Conte, Examen de la Hacienda publica de EspanaJ συνίσταται 
εις τό πώς τόν πρέποντα τούτον φόρον νά είσπράξωμεν έν 
τώ μεγίστω δρω αύτού διά τοΰ έλαχίστου δρου τών παρα
πόνων καί γογγυσμών τού λαοΰ.

Τά παράπονα όμως ταϋτα καί τούς γογγυσμούς ούδέποτε 
θά δυνηθώμεν νά άποφύγωμεν όσον έλαφρούς καί άν έπι- 
βάλλωμεν φόρους, διότι πάντες έπιθυμοϋμεν νά κυβερνώμε- 
θα καλώς καί προστατευώμεθα πραγματικώς ύπό τής πολι
τείας, άλλ’ ούδείς θέλει δπως ή ύπηρεσία αΰτη τε),ήται δι’ 
έξόδων του. Τοιαύτη είναι ή Ιφυσική κατάστασις παντός 
λαοΰ, δυσχεραίνοντος νά άποδώση είς τά έθνη τό αντίτιμου 
έκείνου, δπερ έχει τήυ άξίωσιυ υά ίδη παρ’ αύτών έκτελού- 
μενον ύπέρ έαυτοΰ. Επιθυμεί νά κυβερνάται καί ύπερασπί- 
ζηται, άλλ’ άρνούμενος τάς εισφοράς καί τούς φόρους· έπι- 
Ουμεΐ έν ένί λόγω νά^ΐοη τελούμενον τό άδύνατον.

Καθόσον δ’ άφορα είς τά φορολογικά συστήματα παρα- 
τηροΰμεν δτι ούδέν έξ αύτών ύπάρχει, είς οίανδήποτε χώραν 
καί άν λειτουργή, δπερ νά μή ή δεκτικόν πολλών παρατη
ρήσεων καί τό όποιον ύπό πολλάς έπόψεις νά μή παρέχη 
λαβήν εις έπικρίσεις. Άλλά νομίζομεν, δτι κανέν δέν παρου. 
σιάζει όλιγοτέρας δυσαρέσκειας καί γογγυσμούς τοΰ λαοΰ,

ΕΤΟΣ U—ΦΤΛ. 126—ΑΤΓΟΤΣΤΟΣ <885. (6 
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ούδέν γειτνιάζει πλειότερον εΐς τήν δικαιοσύνην και τήν ισό
τητα, ούδέν τέλος είναι όλιγώτερον επαχθές είς τούς πολί
τας, άναλόγως τοΰ άφΟόνως καί κανόνικώς εΐς τό δημόσιον 
ταμεΐον εΐσρέοντος χρήματος, παρά τό φορολογικόν σύστη
μα, όπερ ήσπάσατο ή Γαλλία περί τά τέλη τοΰ παρελθόν
τος αίώνος. Καταχρήσεις συμβάσαι έν Γαλλία είς παρωχη
μένος έποχάς έπήνεγκον τό άποτέλεσμα όπως ώς θεμελιώ
δης βάσις καθιερωθώ ή αποδοχή τών φόρων ύπό τοΰ λαοΰ διά 
τής παρά τών άντιπροσώπων του ψηφίσεως αύτών έν με
τρώ γενικώ, τουτέστι πάντες οί πολϊται νά ύπόκηνται άνε- 
ξαιρέτως είς τά βάρη τής φορολογίας. Ή γενικότης λοιπόν 
τοΰ φόρου καθιερώθη έν Γαλλία μόνον άπό τοΰ 1789. Έως 
τής έποχής ταύτης /.λύσεις τινές τής κοινωνίας άπελάμβα- 
νον άτελείας είς άναλογίαν κατά τό μάλλον ή ήττον έπαι- 
σθητήν. Άλλ’ ή κατάργησις τοΰ προνομίου τούτου ύπήρξεν 
ή συνέπεια τής κατά τήν νύκτα τής 4 Αύγούστου 1789 
προκηρυχθείσης πολιτικής ίσότητος. Ωσαύτως καί έν Πο
λωνία οί εύγενεΐς καί οί κληρικοί ήσαν έξηρημένοι τοΰ εγ
γείου φόρου, τών τελωνιακών δικαιωμάτων καί τών τής κα
ταναλώσεως, έν ω έν τή αριστοκρατική Αγγλία σχεδόν 
πλήρης ύπήρχεν έκτοτε γενικότης φορολογίας. Προϊόντος 
δμως του χρόνου,ή πρόοδος τής πολιτείας καί ό πολλαπλα
σιασμός τών άναγκών τής κοινωνίας έδημιούργησαν ώς 
άποτέλεσμα τήν πλήρη γενικότητα τής φορολογίας ώς πρός 
τε τούς πολίτας καί τά άντικείμενα, καί πλεΐστα μέσα είς 
τοϋτο συντελεστιζά έπενόησαν τά διάφορα Κράτη. ’Εάν τις 
ρίψη βλέμμα έταστικόν έπι τοΰ συστήματος τών φόρων, θέ
λει έκπλαγή έζ τής άζρας ποικιλίας τών αντικειμένων, άτι
να περιλαμβάνει. Τά πρόσωπα, τα χτήματα, αί άπολαύσεις, 
τά είδη τής καταναλώσεως, είτε έζ τοϋ έσωτεριζοΰ ένός Κρά
τους ταϋτα προέρχονται είτε έζ τοϋ εξωτερικού, αί διάφο
ροι πράξεις τοϋ ανθρωπίνου βίου, έν ένί λόγω πάσα τών πο
λιτών ή ύπαρξις φαίνεται ότι περιεζαλύφθη υπό του εύ- 
φυοϋς δικτύου, τοϋ ύπό τών οικονομολόγων έξυφανθέντος.

Β'·
Μετά τά όλίγα ταϋτα περί φόρων συλλήβδην λεχθέντα 

δέν διστάζομεν καί ήμεΐς νά δεχθώμεν, ότι διά τήν Ελλάδα 
ιδίως, ένθα ώς τά πολλά δέν υπάρχουσι μεγάλοι ίδιοκτήται, 
όπου ή Ακίνητος περιοσσία είναι κατατετμημένη εις χεϊρας 
πολλών, ή δέ γεωργία ζαί ή κτηνοτροφία εύρίσζονται έτι ζαί 
νϋν είς νηπιώδη κατάστασιν, προτιμότερου είναι τό σύστη
μα τών έμμέσων φόρων διά τά άπειρα πλεονεκτήματα αύ
τών, άτινα άνωτέρω άφηγήθημεν. Διό πεποιθότες έρχόμεθα 
νά συνηγορήσωμεν υπέρ τής εισαγωγής τών τελών τής 
καταχωρίσεως, άτινα μάλλον μεταξύ τών έμμέσων 
φόρων καταλέγονται, ώς έφθημεν είπόντες έν τώ προηγου- 
μένω κεφαλαία).

Τά τ έ λ η τής καταχωρίσεως είσήχθησαν τό 
πρώτον έν Γαλλία περί τά τέλη τοϋ παρελθόντος αίώνος, 
ήτοι διά τοϋ νόμου τής 19 Δεκεμβρίου 1790, εις άντιζατά- 
στασιν άλλων δικαιωμάτων, άτινα ύπό διαφόρους όνομα- 
σίας είσεπράττοντο άχρι τότε fdroits de contrdle, d*  insinua
tion, de centime denier, etc J. Κατόπιν δέ δι’έτέρου νόμου 
τής 1 3 Δεκεμβρίου 1798 ώρίσθησαν αί βάσεις τοϋ φόρου 
τούτου μετά περισζέψεως ζαί ακρίβειας. Ό φόρος ούτος ού 
μόνον έν Γαλλία, άλλά ζαί παρά πολλοΐς άλλοις πεπολι- 
τισμένοις έθνεσι λειτουργεί. Έν Ρωσσία, Αύστρία, ’Ιταλία, 
Βελγίω καί Βυτεμβέργη πρό πολλοΰ τό σύστημα τής κ α- 
τ α χ ω ρ ί σ ε ω ς είναι είσηγμέυου. Παρ’ άλλαις δέ έπιζρα- 
τείαις ύπάρχουσι Ανάλογοι πρός τήν κ α τ α χ ώ ρ ι σ ι ν φό
ροι, άλλ’ ύπό άλλας όνομασίας. Έν ’Αγγλία δέ τά τ έ
λη καταχωρίσεως συνεχωνεύθησαν είς τά τοϋ χαρ
τοσήμου.

Τήν εισαγωγήν λοιπόν τοϋ φόρου τούτου θεωροϋντες ύπό 
πολλάς έπάψεις επωφελή είς τήν Ελλάδα, προβαίνομευ είς 
τήν άνάλυσιν τών ζυριωδεστέρων αύτοϋ βάσεων, ίνα τοϋτο 
καταδείξωμεν.
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Ό σκοπός της συστάσεως τοΰ προζειμένου φόρου βασί
ζεται είς δυο λόγους εξίσου σπουδαίους. Ό πρώτος εΐναι 
«δημοσία ύπηρεσία έν τώ συμφέροντι τών συμβαλλομένων, 
τών τρίτων, τών διαδίζων και τής κοινωνίας έν γένει», ό 
δ’ έτερος «ή ένεκα ταύτης τής ωφελίμου τή κοινωνία ύ- 
πηρεσίας ίδρυσες προσόδου έν τώ συμφέροντι τής επικρά
τειας. »

Ό τύπος τής ζαταχωρίσεως συνίσταται εις τό νά 
μεταγράψωμεν έπί δημοσίου τινός βιβλίου, είτε ζατά λέξιν 
είτε έν άναλυτιζοΐς άποσπάσμασι, τάς συμβολαιογραφικός 
ζαϊ άλλας έπισήμους διοικητικός πράξεις, τά έπιδοτήρια, 
τάς αποφάσεις, τά ύπό ιδιωτικήν υπογραφήν έγγραφα και 
τάς δηλώσεις ή ομολογίας, αίτινες έπιβάλλονται έν διαφό- 
ροις περιστάσεσιν έπί κληρονομιών κλπ.

Ώς ύπηρεσία κοινής ώφελείας Οεωρουμένη ή κ α τ α χώ
ρισες έχει σκοπόν ποίκιλαν άναλόγως τοϋ καταχωριστέου 
έγγράφου. Καΐ διά μέν τάς συμβολαιογραφικός καί τάς άλ
λας έπισήμους πράξεις ό σκοπός τοϋ τύπου τούτου εΐναι νά 
έξασφαλίση τήν υπαρξιν καί νά βεβαιώση τήν χρονολογίαν 
αυτών. Άνευ τούτου αί πράξεις αύται άποβάλλουσι τόν αυ
θεντικόν των χαρακτήρα, πράξεις ιδιωτικά! άπομένουσαι καΐ 
μόνον αρχήν έγγράφου άποδείξεως άποτελοϋσαι. Διά δέ τά 
έπιδοτήρια, ήτοι πράξεις τών κλητήρων και άλλων ύπαλλή- 
λων, έχόντων τό δικαίωμα του συντάσσειν έπιδοτήρια καί 
πρακτικά είς ώρισμένσς περιστάσεις, ό Γαλλικός νόμος καθι- 
εροΐ άζυρότητα είς περίστασιν μή ζαταχωρίσεως, ΐνα έπιστή- 
ση τήν προσοχήν τών αρμοδίων ύπαλλήλων είς τήν έγκυρον 
καί κανονικήν τών έγγράφων τούτων σύνταξιν πρός έξασφά- 
λισιν τών συμφερόντων τών τρίτων. Ώς πρός τάς άποφάσεις 
καταχώρισις σκοπόν προτι'Οεται όχι νά θέση έπ’ αυτών 
τήν αύθεντίαν, ήτις άλλως τε έγκειται είς τόν δημόσιον χα
ρακτήρα τοϋ άπαγγέλλοντος αύτάς δικαστοΰ, άλλά νά έξα
σφαλίση τήν ϋπαρξίν των έν περιπτώσει άπωλείας τοΰ πρω

τοτύπου, ότε ή καταχώρισις θέλει χρησιμεύσει ώς 
άρχή έγγράφου άποδείξεως. Διά τάς ύπό ιδιωτικήν ύπογρα- 
φήν πράξεις ό τύπος ουτος χρησιμεύει νά δώση είς αύτά βε- 
βαίαν χρονολογίαν καί νά έξασφαλίση έν ταύτώ τήν είσπρα- 
ξιν τοϋ φόρου. Έπί τέλους ώς πρός τάς ύπό τών νόμων 
έπιβα7,λομένας εις τινας περιπτώσεις δηλώσεις, ή κ α τ α
χώ ρ ι σι ς σκοπόν έχει ή νά τεζμηριώση τήν μεταξύ ζών- 
των κίνησιν τή; ιδιοκτησίας καί έπιβάλη τόν φόρον, ώς έπί 
ομολογιών μεταβιβάσεως άζινήτου ιδιοκτησίας ή επικαρ
πίας ακινήτων κτημάτων, όταν δέν προσάγηται πράξις, ή 
νά βεβαιώση ζαί φορολογήση τήν μετάβασιν κτημάτων έκ 
μιας γενεάς είς άλλην, ώς έπί δηλώσεων νομίμων κ7^ηρονό- 
μων, έζ διαθήκης ή διά συμβιβασμού.

Ώς σύστασις φόρου 'έν τώ συμφέροντι τής έπιζρατείας 
έξεταζομένη ή καταχώρισις εΐναι τό άντίτιμον τής εις 
τήν ιδιοκτησίαν χορηγουμένης κοινωνικής προστασίας κατά 
τήν μεταβίβασιν καί τήν κίνησιν, άς τινας έπιβάλλεί αύτή ό 
φυσικός τών πραγμάτων ροϋς ζαί ή πρόοδος τών συναλ
λαγών.

Ή καταχώρισις τών διαφόρων πράξεων τών ποικίλων έν 
τή κοινωνία συναλλαγών, μεγάλην άσφάλειαν παρέχουσα 
είς τους συναλλασσομένους, είναι τύπος κατ’ έξοχήν έπωφε- 
λ.ής είς τό κοινόν. Διά τοϋ φόρου τούτου δέν απειλούνται 
τάξεις τινές έν τή κοινωνία νά έπιβαρυνθώσι πλεΐον άΤΛων, 
καθότι τάτέλη τής ζαταχωρίσεως πίπτουσιν έφ’ 
όλων τών τάξεων άπό τοϋ χειρώνακτος μέχρι τοϋ τραπεζί
του, άναλόγως τής έζτάσεως τών συναλλαγών ένός έζά- 
στου. Ούτε Οά διατρέξωμεν τόν κίνδυνον, ώς φρονοϋσί τινες, 
ότι έπί πωλήσεων ή δανείων ό φόρος ουτος Οά πέση είς βά
ρος τοΰ έν άνάγζη ώς έπί τό πλείστον ευρισκομένου πωλη- 
τοΰ ή οφειλέτου και ούχί τοΰ άγοραστοΰ ή δανειστοϋ. Ό κίν
δυνος ουτος δέν εΐναι βάσιμος, εΐναι μάλλον ιδανικός.

Έν Γαλλία μέχρι τέλους τοΰ παρελθόντος αίώνος τό 
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πλεΐστον μέρος τών δημοσίων εισοδημάτων έξεμίσθουν είς 
έταιρίας ή είς ένοιζιαστάς, οϊτινες δυνάμει ποσοϋ τίνος, όπερ 
λόγω μισθώματος ζατέβ άλλον είς τό Κράτος, ύπείσήρχοντο 
είς τά δικαιώματα τοΰ δημοσίου καί έλάμβανον οΰτω τήν 
άδειαν τοΰ είσπράττειν τούς φόρους δι’ ίδιον αύτών λογα
ριασμόν. Τοΰτο έγίνετο χαί διά τούς φόρους, οϊτινες τό 1790 
άντιζατεστάΟησαν διά τών τελών τής κ α τ α χ ω ρ ί
σε ω ς. Τό σύστημα τής ένοικιάσεως υπήρχε καί έν 'Ισπα
νία μέχρι τοΰ 1747, ζατά δέ τό 1848 βλέπομεν τό σύστημα 
τοΰτο και πάλιν άναφαινόμενον έπί τών φόρων τής ζατανα- 
λώσεως, άλλά τμηματιζώς είς τινα μ,έρη τοΰ 'Ισπανικού 
Κράτους.

Έν Γαλλία, ώς ζαί είς πολλά άλλα Κράτη,έφρόνουν κατά 
τήν εποχήν έκείνην, ότι ή ένοιζίασις τών φόρων καί μάλιστα 
τών νεωστι είσαγομένων είναι έπωφελής διά τό Κράτος,διότι 
κατά τόν Monteaquieu (|iv. XIII. ch. XIX), τό συμφέρον έπέ- 
βαλλεν είς τούς ένοιζιαστάς τήν έξεύρεσιν μέσων πρός πρό- 
ληψιν τής άπάτης καί ολοσχερή τών φόρων είσπραξιν, άτι
να τό δημόσιον δέν ήδύνατό ποσώς νά έπινοήση, τών όποιων 
όμως κατόπιν ήδύνατό νά έπωφεληΟή Γνωστόν δέ είναι ότι 
έν Αγγλία τόν τρόπον τής είσπράξεως του δασμού έπί τών 
τροφίμων (accise) ώς καί τών ταχυδρομικών εισοδημάτων 
έδανείσθησαν πάλαι ποτέ παρά τών ενοικιαστών. Άλλ’ ή 
συντακτική συνέλευσις τής Γαλλίας άποδεχΟεισα τήν άρχήν 
τής διά λογαριασμόν τοΰ Κράτους είσπράξεως τών φόρων 
συνέστησεν ιδίαν διά τόν αόρον τούτον ύπηρεσίαν όνομάσα- 
σα αύτήν διοίχησιν τής κ α τ α -/ ω ρ ί σ ε ω ς. Ή μό
νη δέ ύποστροφή πρός τό σύστημα τής ένοικιάσεως, τό πρό 
τοΰ I 789 λειτούργησαν και ύπό τής πείρας καταδιζασθέν, 
έγένετο έν Γαλλία ώς πρός τά χημικά πυρεία, καθότι τό 
διά τοΰ νόμου του 1872 είσαχΟέν μονοπώλιον αύτών έξε- 
ωωρήθη είς έταιρίαν. Είς τό μέτρον τοΰτο ήναγκάσθη ή γαλ
λική κυβέρνησις νά καταφυγή ένεκα πολλών δυσκολιών, άς 

κατά τήν έφαρμογήν τοΰ νόμου άπήντησε, ζαί αίτινες, έπει- 
δή ακόμη δέν έξωμαλύνΟησαν, Οά έπιφέρωσιν ίσως τήν κα- 
τάργησιν αύτοϋ τοΰ νόμου.

Τ ά τέλη τής ζ α τ α χ ω ρ ή σ ε ω ς έχουσι ποιάν τι- 
να ομοιότητα πρός τά τοΰ χαρτοσήμου, άτινα ζαί ταϋτα έπί 
όμοιων σχεδόν στηρίζονται διατιμήσεων, ή δε φορολογία διά 
τών δύο τούτων μέσων συγκαταλέγεται μεταξύ τών νεωτέ- 
ρων επινοήσεων. Καί τά μέν τέλη τοΰ χαρτοσήμου έγενιχεύ- 
θησαν έντελώς έν Εύρώπη, τά δέ τής χαταχωρίσεως κατέ
στησαν είς άκρον κοινά, διότι πάσαι αί κυβερνήσεις έπροΟυ- 
μοποίησαν νά διχαιώσωσι τόν Adam Smith είπόντα, ότι «τά 
έθνη ούδέν μανΟάνουσιν ή απομιμούνται ταχύτερον παρά τήν 
τέχνην τού άντλείν τό χρήμα έκ τού βαλαντίου τού λαοΰ». 
(Τομ. Β', σελ. 549). Διά τοΰτο δέ σήμερον βλέπομεν, ότι είς 
όλα τά πεπολιτισμένα έθνη τά τέλη τής χαταχωρίσεως καί 
τοΰ χαρτοσήμου είσί μία άπό τάς πρώτιστας πηγάς τοΰ 
προϋπολογισμού.

Άν καί, ώς είπομεν, τά τέλη ταϋτα όμοιάζωσι πρός άλ- 
ληλα, δι’ όπερ καί άντιζατεστάΟησαν εϊς τινας χώρας τά 
τής χαταχωρίσεως διά τών τοΰ χαρτοσήμου, μο7«αταϋτα ύ- 
πάρχει μεταξύ αύτών ή έξής ούσιώδης διαφορά. Τό χαρτόση
μου έχει χαρακτήρα πολύ πλέον ταμιευτικόν, διότι δι’ αύτοϋ 
άφα.ρε ται τό χρήμα ύπό τής πολιτείας χωρίς νά παρέχηται 
ώς αντάλλαγμα είς τόν πληρωτήν άμεσος καί ψηλαφητή ύ- 
πηρεσία, έν ω διά τής χαταχωρίσεως τό Κράτος χορηγεί ύ
πηρεσίαν προφανή καί σπουδαίαν. Ή επικράτεια καταχωρί- 
ζουσα τάς πράξεις καί φυλάττουσα τά βιβλία, έν οίς αύται 
ένεγράφησαν, συντηρεί τό περιεχόμενον καί έξασφαλίζε ι τήν 
εύκολου άπόδειξιν αύτοϋ, έν περιπτώσει απώλειας τών πρω
τοτύπων. Είναι δέ γεγονός μεμαρτυρημένον,ότι αί μεταβιβά. 
σεις περιουσίας είσίν άπείρως ασφαλέστερα', έν αίς χώραιςλει- 
τουργεΓ ή ύπηρεσία τής χαταχωρίσεως. Οΰτω λοιπόν, κατά 
τόν Leroy -Beaulieu (Τόμ. 1, σ. 483J, τό πληρωνόμενον είς 
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τό Κράτος ποσόν ώς δικαίωμα καταχωρίσεως δένειναι γάρος, 
είναι άμοιβή δικαίως όφειλομένη.

Ό έφευρετής της καταχωρίσεως ήθέλησεν άφ’ ένός νά φο- 
ρογογήση τό κεφάλαιον, τό γόνιμον τοϋτο σπέρμα παντός 
πλούτου, άλλά μόνον έπί τή εύκαιρία τής μεταβιβάσεως αύ
τοϋ είς νέας χεϊρας, ήτοι ότε ή περιουσία τοϋ πολίτου αύξά- 
νεται ή μετασχηματίζεται ύπό τήν έγγύησιν τής χαταχωρί- 
σεως. Ήθέλησεν όμως άφ' έτέρου νά προλάβη και πάσαν ζη
μίαν είς τά συμφέροντα τών ιδιωτών έπερχομένην έκ τής 
παρατύπου ή παρανόμου συντάξεως διαφόρων έπισήμων πρά
ξεων ύπό συμβολαιογράφων, δικαστικών κλητήρων, ή άλλων 
ύπαλλήλων, διότι τις δύναται νά άρνηθή, ότι ούχί σπανίως 
πολλαί τοιαϋται πράξεις έκηρύχθησαν ύπό τών δικαστηρίων 
άκυροι καί μέγιστα ούτως ιδιωτικά συμφέροντα κατεστράφη- 
σαν ένεκεν άγνοιας, άπειρίας ή κακής προθέσεως τών ταύτας 
συνταξάντων ύπαλλήλων ; "Οταν λοιπόν αί τοιαϋται πράξεις 
διέλθωσιν ύπό τάς όψεις καί έτέρας τινός άρχής, της Κατα
χωρίσεως, όταν καί έτερον βλέμμα έταστικόν καί μάλλον 
έξησκημένον διέλθη τό περιεχόμενον αύτών, εΰχολον, νομί
ζομεν, είναι νά προκαλήται ή άναπλήρωσις τών έν αύταϊς έλ- 
λείψεων διά συντάξεως νέων καί σώζονται ούτω τά ιδιωτικά 
συμφέροντα άπό βέβαιον όλεθρον. Διά δέ τής έπιβολής τών 
καταλλήλων ποινών νά έφιστάταϊ ή έπί τό μέλλον προσοχή 
τών συνταξάντων τάς πράξεις ταύτας ύπαλλήλων, οίτινες 
φυσικόν είναι,ότι κατασταθήσονται έπιμελέστεροι περί τήν έχ- 
πλήρωσιν τών έαυτών καθηκόντων. Άλλ’ έκτός τούτων ή 
χαταχώρισις θέλει χρησιμεύει ώς χαλινός είς πάντα 
δημόσιον ύπάλληλον, ουτινοςή ηθική έδύνατο νά άμφιρρέπη, 
χαί ώς αίγίς έν περιπτώσει συκοφαντίας έκείνων, ών ή ύπη
ρεσία είναι άσπιλος καί άνεπιληπτος. Θέλει έξασφαλίζει καί 
τήν μετά θάνατον, ούτως ειπεϊν, ήσυχίαν τών συμβολαιο
γράφων, πρός ούς έγγυαται, ότι είς άγνωστος διάδοχος, 
όστις έσται ό Οεματοφύλαξ τών πράξεων τοϋ προκατόχου 

του, δέν θά δυνηθή νά άλλοιώση ή έξαφανίση αύτάς μετά τόν 
θάνατόν του καί άτιμάση ούτω τήν μνήμην του.

Αί μεταβιβάσεις άκινήτου ιδιοκτησίας παντός είδους, με
ταξύ ζώντων ή αιτία θανάτου, είσί πράξεις έκ τής φύσεώς 
των δημόσιαι και φανεραί, ή τούλάχιστον έπί πολύν χρόνον 
δέν δύνανται νά μένωσι μυστικαί. Ταύτας δυνάμεθα νά φο- 
ρολογήσωμεν άμέσως. Αί κινήσεις όμως τών κεφαλαίων ή 
ιδιοκτησίας κινητών πραγμάτων ύπό τύπον χρηματικών δα
νείων ή άλλως γενόμεναι, είσί συνήθως συμβάσεις μυστικαί 
καί δύνανται πάντοτε νά συνομολογώνται έν κρύπτω. Ταύ
τας λοιπόν δέν είναι εύκολον νά φορολογήσωμεν άμέσως,· 
διότι δέν πρέπει νά έχωμεν τό δικαίωμα πρός άναζήτησιν 
αυτών νά παραβιάζωμεν τό άσυλον τής κατοικίας τοϋ πολί
του, δικαιούμεθα όμως νά έπιβάλλωμεν φορολογικήν χεϊρα 
χαί έπ’ αύτών, ώς έφ’ όλων τών φαινομένων περιουσιών, καθ’ 
ήν στιγμήν τά κεφάλαια έρχονται είς φώς διά τής μεταβιβά- 
σεως ή οίασδήποτε άλλης χρήσεως. Τούτου ένεκα δύο τρόποι 
έπενοήθησαν έμμέσου φορολογίας αύτών ό πρώτος έπίβάλ- 
λει τήν έπί ώρισμένου χαρτοσήμου σύνταξιν τών πράξεων 
τούτων έπί ποινή άκυρότητος, ό δεύτερος άπαιτεϊ έπί τή αύτή 
ποινή, όπως αύται καταχωρίζονται είς βιβλίον δημόσιον ή 
μυστικόν έπί πληρωμή τών δικαιωμάτων τής καταχωρί

σεως.
Άλλ’ έκτός τοϋ διπλού προτερήματος, όπερ έν Έλλάδι ή 

εισαγωγή τοΰ συστήματος τής καταχωρίσεως μέλλει 
νά έχη, ήτοι τής παροχής άφ’ ένός μεγάλης ύπηρεσίας είς 
τά συμφέροντα τών ιδιωτών καί τής κοινωνίας καθόλου, καί 
άφ’ έτέρου τής είσπράξεως κατ' έτος σπουδαίου ποσοΰ ύπέρ 
τοϋ δημοσίου ταμείου, περί ών πρό μικρού έπραγματεύθημεν, 
εύρίσκομεν καί άλλον λόγον έπίσης σπουδαΐον καί έπιβάλ- 
λοντα μάλιστα τόν νεωτερισμόν τοΰτον. Έν Έλλάδι, ώς 
γνωστόν, ή περιουσία τών πολιτών είναι σχεδόν έντελώς ά
γνωστος είς τό δημόσιον, ένεκεν έλλείψεως Κτηματο- 
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γ ί ο υ, ούτινος ή σύνταξίς άδράς δαπάνας απαιτεί ζαί άτρύ- 
τους κόπους. Είς τήν άπόζτησιν τοΰ στοιχείου τούτου, τοΰ 
όντως πολυτίμου είς διαφόρους τοΰ κράτους υπηρεσίας, ζαί 
ιδίως είς τά τά τής φορολςγίας, φρονοΰμεν, ότι μετά παρέ- 
λευσιν χρόνου τίνος Οέλομεν φΟάσεί είσάγοντες τό σύστημα 
τής ζαταχωρίσεως.

Οί επιτετραμμένοι τήν ζαταχώρισιν έσονται οι μόνοι ύ- 
πάλληλοι, οιτινες διά τών είδιζών των μελετών ζαί διά τής 
θέσεως, ήν ό νόμος θέλει δώσει αύτοΐς, Οά λαμβάνωσι γνώ- 
σιν άδιαζόπως όλων τών συμβάσεων ζαί πάντων τών άνα- 
γομένων ζητημάτων είς τά κτήματα τών ιδιωτών ώς χαί είς 
τήν προΐοΰσαν μεταλλαγήν αύτών έν γένει,ζαί συγχρόνως Οά 
είσπράττωσΐ τά δικαιώματα τής έπιζρατείας έπί τών είς ζα- 
ταχώρισιν ζομιζομένων τίτλων. Έάν λοιπόν οί ύπάλληλοι 
ουτοι διά μεθοδικού μηχανισμού τών εγγραφών συνενώσώσ*  
χωρίς νά συγχύσωσιν είς έν βιβλίον, τηρούμενου κατ' είδος 
παρ' έζάστω γραφείω ζαταχωρίσεως, τάς περιλήψεις τών δι
αφόρων ζαταχωριζομένων πράξεων, έχομεν πεποίθησιν, ότι 
θά ζατορθώσωσι νά βεβαιώσι κατ’ είδος ζαί παρακολουθώσιν 
άνευ διακοπής καί μετά λεπτομερίας τήν κατάστασιν τής πε
ριουσίας έκάστου. Τό δημόσιον τοΰτο β)βλίον, είς φώς άδια- 
κόπως κρατούμενον, Οά παρουσιάζη τό τέλειον ίσοζύγιον τής 
άτομικής περιουσίας καί είς αύτό Οά εύρίσκη τις άμέσως τάς 
βάσεις τών αμέσων φόρων διά τής εύκολου συγκρίσεως τών 
τιμών τής πωλήσεως καί τοΰ ένοιζίου. Θά άρυώμεΟα αύτοΰ 
όλας τάς στατιστικός πληροφορίας, αίτινες σήμερον έπιτυγ- 
χάνονται μόνον δι’ έπιμόχθων ζαί ανακριβών έν πολλοΐς έξε- 
τάσεων, προκαλουσών ένίοτε ζαί έπιζημίους δια τήν κοινωνί
αν συγκρούσεις, θά βλέπωμεν έζει έζ πρώτης όψεως άνευ 
πλημμελειών, άνευ ασφαλείας, άνευ τύπων βραδέων ζαί ένο- 
χλητιζών, όλας τής περιουσίας τάς περιστάσεις ζαί τάς ύπο- 
Οιζιζάς ύποχρεώσεις, αίτινες τούς πάντας Οά φωτίζωσι ζαί 

ζατά συνέπειαν Οά έξασφαλίζωσι τούς παντός είδους πιστω- 
τάς, έμπεδοΰσαι τήν πίστιν τών ιδιοκτητών.

Εν τοΐς γραφείοις τής ζαταχωρίσεως σκόπιμου 
ζαί λυσιτελή Οεωροΰμεν τήν συγχώνευσιν ζαί τής υπηρε
σίας τών υποθηκών καί μεταγραφών ζαί τήν παρά τών αύ
τών ύπαλλήλων τήρησιν τών σχετικών βιβλίων, καθότι 
διά τής ένότητος τών όμοειδων τούτων ύπηρεσιών έχομεν 
πεποίΟησιν, ότι ζρεϊσσον Οά άσφαλίσωμεν τά ιδιωτικά συμ
φέροντα ζαί άπραγμονέστερον Οά ζατορθώσωμεν τήν ζατάρ- 

τισιν του Κτηματολογίου.
’Εννοείται δέ ότι τοΰ συστήματος τής ζαταχωρίσεως ζαί 

παρ’ ύμΐχείσαγομένου ώς άναπόφευζτος συνέπεια παρίστα- 
ται ή τροποποίησις τοΰ περί συμβολαιογράφων νόμου καί ή 
άνάλογος μεταρύθμισις τών περί χαρτοσήμου άξίας δια

τάξεων τών ήμετέρων νόμων.
Τά τέλη τής ζαταχωρίσεως είσί δύο ειδών, στα

θερά ζαί ά ν α λ ο γ ι ζ ά. Καί τά μέν ά ν α λ ο γ ι κ ά επι
βάλλονται έπί πάσης πράξεως έπισήμου, δικαστικής ζαί έ- 
ξωδίκου, ήτις περιέχει ύποχρέωσιν, απαλλαγήν, ζατάγνω- 
σιν, ζατάταξιν ή έζκαΟάρισιν ποσοτήτων ζαί αξιών, μετα- 
βίβασιν ιδιοκτησίας, χρήσεως ή επικαρπίας κινητών ή ακι
νήτων, είτε μεταξύ ζώντων είτε αίτια θανάτου. Τά δέ σ τ α- 
0 ε ρ ά τέλη επιβάλλονται έπί τών πράξεων εκείνων, αί
τινες δέν ύπάγονται είς ούδεμίαν άπό τάς άνωτέρω άριθμου- 

μένας κατηγορίας.
Αί προθεσμία-, πρός ζαταχώρισιν τών πράξεων τούτων 

ζατά τόν Γαλλικόν νόμον, είσί α) τεσσάρων ήμερων διά 
τάς πράξεις τών κλητήρων ζαί άλλων έχόντων δικαίωμα 
συντάξεως έπιδοτηρίων ζαί πρακτικών β) δέζα ήμερών διά 
τάς τών συμβολαιογράφων τών έδρευόντων έν τώ δήμω, 
ένθα τό γραφεΐον τής ζα ταχωρίσεως, καί δεκαπέντε ήμερών 
διά τούς μή έν αύτω έδρεύοντας· γ) είζοσιν ήμερών διά τάς 
δικαστικός άποφάσεις, ώς καί διά τάς πράξεις τών διοικητι
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κών καί δημοτικών άρχών, τάς είς τόν τύπον τοΰτον ύπο- 
κειμένας· (ΙΙράξεις τών διοιηκητικών καί δημοτικών άρχών 
εις ζαταχώρισιν ύποζείμέναι έν Γαλλία είσίν 'αί έξης, κατά 
τό άρθ. 78 τοϋ άπό 15 Μαίου 1818 νόμου 1) αί πράξεις, αί 
περιέχουσαι μεταβίβασιν ιδιοκτησίας χρήσεως ή επικαρπίας 
καί αί κατακυρώσεις δημοπρασιών πάσης φύσεως καί 2) αί 
σχετικαί πρός τάς πράξεις ταύτας έγγυοδοσίαι)· δ) τριών 
μηνών άπό τοΰ θανάτου τοΰ διαθέτου διά τάς είς τούς συμ
βολαιογράφους κατατεΟείσας διαθήζας ή παρ’ αύτών συν- 
τάχθείσας· ε) τριών μηνών άπό τής συντάξεώς των διά τά 
ύπό ιδιωτικήν ύπογραφήν έγγραφα· ζαί ς·) |διά τάς δηλώ
σεις τών κληρονομιών ζλπ. έξ μηνών μέχρι δύο έτών, άνα
λόγως ιδιαιτέρων τινών περιστάσεων. Αί δέ ποιναί, αί είς 
τούς παραλείψαντας έντός τών προθεσμιών τούτων νά ένερ- 
γήσωσι τήν καταχώρισιν έπιβαλλόμεναι είσίν αί έξής· α) 
πρόστιμον δέκα φράγκων είς τούς συμβολαιογράφους διά 
πάσαν πράξίν των ύποκειμένην είς τό σ τ α 0 ε ρ ό ν τέλος 
ή τό ισότιμον τοΰ τέλους της χαταχωρίσεως διά πά
σαν πράξίν των ύποκειμενην είς τό ά ν α λ ο γ ι κ ό ν· υπο- 
χρεοΰνται δ’ έκτος τούτων καί είς τήν πληρωμήν τών νο
μίμων τής χαταχωρίσεως δικαιωμάτων β) είς τούς κλητή
ρας ή άλλους συντάσσοντας επιδοτήρια ζαί πρακτικά πρό- 
στιμον έκ φράγκων πέντε σύν τή πληρωμή τοΰ νομίμου δι
καιώματος τής μή καταχωρισθείσης πράξεως, ήτις κηρύσσε
ται άκυρος, ό δέ παραβάτης υπεύθυνος διά τάς συνέπειας 
απέναντι τών ενδιαφερομένων*  γ) είς τούς δικαστικούς, δι
οικητικούς καί δημοτικούς ύπαλλήλους έχτός της πληρω
μής τοΰ νομίμου δικαιώματος ζαί πρόστιμον ίσον αύτώ· 
δ) εις τούς παραλείψαντας τήν ζαταχώρισιν πράξεων ύπό 
ιδιωτικήν ύπογραφήν καί πρόστιμον ίσον τώ άναλόγω δι- 
καιώματι, ούχί όμως κατώτερον τών φράγκων πεντήκοντα. 
ε) είς τούς συμβολαιογράφους διά τάς παρ’ αύτών συν- 
ταχθείσας διαθήζας ή παρ’ αύτοΐς κατατεθείσας και πρόστι- 

μον ίσον τώ διχαιώματι· καί ς·) είς τούς κληρονόμους ζλπ. 
τούς παραλείποντας νά παρουσιάσωσι τάς δηλώσεις των είς 
ζαταχώρισιν, έχτός τοΰ νομίμου τέλους καί πρόστιμον ί

σον τώ ήμίσει αύτοϋ.
ΙΙρός τούτοις εΐναι άπηγορευμένον είς δλας τάς άρχάς 

έπί ποινή προστίμου φράγκων 50 νά δέχωνται είς τήν ύπη
ρεσίαν αύτών οίανδήποτε πράξίν, είς καταχώρισιν ύποκειμέ
νην, πρό τής πληρωμής τών νομίμων τελών.

Γ'·

Τάς προθεσμίας καί τάς ποινάς ταύτας ή καί άλλας δια
τάξεις τοΰ συστήματος τής κ α τ α χ ω ρ ί σ ε ω ς τροπο- 
ποιοΰντες συμφώνως πρός τήν λοιπήν τοΰ κράτους νομο
θεσίαν καί τά ήθη καί τάς συνήθειας τοΰ τόπου δέν άμφεδάΑ- 
λομεν ποσώς, ότι διά τής εισαγωγής τοΰ συστήματος τού
του θέλομεν προσπορίσει άνευ γογγυσμού μεγάλα ποσά είς 
τό Κράτος καί έπιτύχει συγχρόνως τών άγαθών, άτινα έν 
έκτάσει άνεπτύξαμεν έν τοΐς προηγουμένοις κεφαλαίοις τής 
παρούσης πραγματείας.

Τάς προθεσμίας καί τάς ποινάς ταύτας, ώς καί τάς είς 
τήν έκτέλεσιν τών περί χαρτοσήμου νόμων άφορώσας, νο
μίζομεν ότι έπί τό αύστηρότερον δυνάμεθα νά τροποποιή- 
σωμεν,άφ’ ού είς πολλά Κράτη αίποιναί αύται έφθασανμέχρις 
ύπερβολής. ’Εν Όλανδία φερ’ είπεΐν, πάν έγγραφον είς χαρ
τόσημο·? ύποζείμενον καί μή έπ’ αύτοϋ γεγραμμένον εΐναι 
άκυρον, αί δέ κληρονομικοί περιουσίαι μεταβαίνουσιν είς τό 
δημόσιον έάν αί οιαθήζαι είσί συντεταγμένα! έπι άσήμου ή 
μή αρμοδίου ενσήμου χάρτου, ή έάν αύται συνετάχθησαν 
μέν προσηζόντως δέν προσήχθησαν όμως έγκαίρως είς 
καταχώρισιν. Ώσαύτως δέ καί έν ’Αγγλία τά τοι- 
αϋτα έγγραφα στερούνται πάσης νομικής ισχύος (Esqnirou 
de Parieu, Traits des impdt9,3. τομ. σελ. 1 83).’Αλλά καί παρ' 
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ήμϊν τοιαύτη διάταξις εύρηται έν άρθρω 3 τού ΤΛ.Ζ'. Νόμου 
τής 31 δβρίου 1869, άλλ’είναι ειδική, άφορώσα μόνον είς 
τά κατάστιχα, άτινα ούδεμίαν έχουσιν αποδεικτικήν ίσχύν 
ούδέ δύναται νά γείνη οίαδήποτε χρήσις αύτών έπι δικα
στηρίου έάν δέν ώσι σεσημασμένα πρό πόσης έν αύτοΐς 
εγγραφής.

Δεν πρέπει ποσώς νά μας πτοήση ή ιδέα, οτι έξοδα υπέ
ρογκα Οέλομεν χρειασΟή διά τήν εφαρμογήν τού συστήμα
τος τής καταχωρίσεως, και τήν έν γένει διοίκησιν 
τού φόρου τούτου, ούδ’ ότι μεγάλα προσκόμματα παρου- 
σιασΟήσονται κατά τήν έκτέλεσιν, καθότι οί ύποστηρίξαντες 
τοιαύτας ιδέας διαψευθήσονται ύπό τών πραγμάτων. Έχο
μεν πεποίΟησιν ότι διά χειρών άγαΟής καί πεφωτισμένης 
διοιζήσεως τά έξοδα τής εΐσπράξεως δύνανται εΐς έλάχιστον 
ποσόν νά περιορισΟώσιν ώς παράδειγμα δέ φέρομεν τά έξής. 
Έν ’Αγγλία κατά τόν Arthur Young, τά έν γένει έξοδα τού 
φόρου τοΰ χαρτοσήμου άναλογοΰσιν είς όλιγώτερον τού 
τοΐς 0/° έπι τών έξ αύτού εισπράξεων. Έν Γαλλία δέ, κατά 
τήν άπό 15 Μαρτίου 1830 επίσημον έζθεσιν περί τής οικο
νομικής καταστάσεως τού Κράτους, τά έξοδα έν γένει τής 
καταχωρίσεως ήσαν φρ. 5 καί 23/θθ τοΐς θ/θ, τό 
1853 φρ. 4 καί 2/00, τό 1863 ζατήλΟον είς φρ. 3 καί 8s/00, 
ζαί τό 1875 είς φρ. 3 καί 14/00· Σημειωτέον δέ ότι εΐς τό 
τελευταΐον τούτο ποσόν συμπεριλαμβάνονται ζαί τά έξοδα 
τής εΐσπράξεως τών τελών τοΰ χαρτοσήμου, άτινα ζατά 
τήν στατιστικήν, ήν ήμεϊς είδομεν, ύπελογίσΟησαν ήνωμέ- 
νως, διότι καί τό χαρτόσημον είς τήν αύτήν δ ο ί ζ η σ ι ν 
τής ζ α τ α χ ω ρ ί σ ε ω ς ύπάγεται. Ώστε σήμερον κατά 
φυσικόν λόγον τά έξοδα τής κ α τ α χ ω ρ ί σ ε ω ς Οά ζα
τήλΟον είς πολύ έλασσον ποσόν τών 2 φράγκων τοΐς °/0·

Δέν πρέπει νά έπηρεασΟώμεν ύπό τής ιδέας, ήν τινες πι
θανόν νά έχωσιν, ότι ή βεβαίωσις καί είσπραξίς τού φόρου 
Οέλουσιν επιφέρει μεγάλας πιέσεις κατά τών πολιτών ζαί ότι 

Οέλομεν ναμαγήσει άπέναντι τής έκτελέσεως, διότι πάντα 
ταύτα εισίν ύπερβολικά, λίαν άφιστάμενα τών πραγμάτων. 
Είμεθα βέβαιοι, ότι διά τής παρελεύσεως τοΰ χρόνου, όστις 
είναι ό άριστος είς παρόμοιας περιστάσεις διδάσκαλος, δυνά
μεΟα ζαί τάς πλημμελείας τού τρόπου τής βεβαιώσεως ζαί 
εΐσπράξεως νά διορΟώσωμεν, καί έάν που ελλείψεις τινές 
άναφανώσι καί ταύτας νά άναπληρώσωμεν καί καταστή- 
σωμεν ούτω τό σύστημα όσον οιόν τε άνεπαίσθητον, ώς ζαί 
παρ’ άλλοις ζράτεσι συνέβη. Έν Γαλλία π. χ. ένθα πολύ 
πριν τής έπαναστάσεως τού 1789 εΐσήχΟησαν οί φόροι τής 
καταναλώσεως καί τά μονοπώλια, άδιαζόπως έξαζολου- 
Οούσι μέχρι σήμερον, ώς έξάγεται έζ τής έπισήμου Έφη- 
μερίδος τής Γαλλικής Κυβερνήσεως, νά έπιφέρωσΐ μεταρ
ρυθμίσεις πρύς βελτίωσιν τοΰ τρόπου τής βεβαιώσεως ζαί 
εΐσπράξεως τών φόρων τούτων, καθότι ή πείρα έξελέγχει, 
ότι μέτρον τι σήμερον Οεωρούμενον πρόσφορον αύριον απο
δεικνύεται όλως άντιζείμενον είς τόν σκοπόν τούτον.

Έκεϊ οί ζατασζευάζοντες πνευματώδη ποτά, έκτός τών 
άλλων στενοχώριών καί πιέσεων, άς ύφίστανται έζ τών έν 
πόση ώρα τής νυζτός καί τής ήμέρας γενομένων έπισζέ- 
ψεων καί έπιΟεωρήσεων τών άρχών πρός βεβαίωσιν καί είσ- 
πραξιν τού έπί τής καταναλώσεως φόρου, έχουσι ζαί τήν 
ύποχρέωσιν ίνα έντός τών ιδίων έαυτών έργοστασίων παρα- 
χωρώσΐ πρός τόν αρμόδιον ύπάλληλον τής Κυβερνήσεως 
άνάλογον χώρον διά γραφεΐον ζαί όλα τά χρειώδη. ΙΙρός 
τούτοις άπαγορεύεται πάσα εσωτερική συγκοινωνία τών τό
πων άφ’ ένός τών ώρισμένων διά τάς έργασίας τής άπο- 
στάξεως καί διηΟήσεως καί άφ’ έτέρου τών γειτονικών κα
ταστημάτων, τών εΐς άλλους άνηζόντων, ή έν τοΐς όποίοις 
ό ίδιος έργοστασιάρχης καταγίνεται είς άλλο είδος βιομη
χανίας. Ούδεμία δέ σχεδόν έργασία τελείται έν αύτοΐς άνευ 
τής παρουσίας τού έπιΟεωρητού τής Κυβερνήσεως. Τού
τους ζαί άπειρους άλλους ομοίως έπαχΟεις περιορισμούς 
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ώς πρός τήν τοποθέτησήν τών μηχανών καί έργαλείων χαΐ 
τήν έκ του καταστήματος έξαγωγήν τοΰ προϊόντος έπι- 
βάλλουσιν είς τούς έργοστασιάρχας τά άπό 20 ’Ιανουάριου 
χαΐ 18 Ιουλίου 1878 δύο διαταγματα περί τής έσωτερικής 
υπηρεσίας τών έργοστασίων τών ποτών έν Γαλλία. Έ ’Αγ
γλία δέ ούδείς τόν χρυσόν κατεργαζόμενος δύναται νά ποιή- 
σηται έναρξιν τής έργασίας αύτοϋ άνευ τής παρουσίας τοϋ 
Δημοσίου είσπράκτορος, όστις Οά σταθμίση τά ύλικά καί 
Οά βεβαιώση κατόπιν τά έξ αύτών παραχΟέντα.

Τούτων ούτως έχόντων νομίζομεν, ότι πάσα έπικράτεια 
διά παντός νομίμου μέσου οφείλει νά έπιδιώκη δραστηρίως 
καί έξασφαλίζη τήν βεβαίωσίν καί είσπραξιν τών συναινέσει 
τοϋ λαοΰ διά τών αντιπροσώπων του έπιβαλλομένων φόρων.

Έγράψαμεν ταϋτα τάς ώρας τής σχολής ήμών χρησι- 
μοποιοϋντες, ούδένα δ’ άλλον σκοπόν προεΟέμεΟα ή νά έφελ- 
κύσωμεν τήν προσοχήν τών αρμοδίων είς μελέτην περί έξευ- 
ρέσεως πόρων, ών τό Κράτος φρονοΰμεν ότι θέλει λάβει 
άνάγκην.

Δ. ΠΑΑΤϊΚΑΣ.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΤΟΥΡΚΙΑ*.

Ή κυβερνητική έν Κωνσταντινουπόλει καταστατική έδη- 
μοσίευσεν τελευταΐον τήν κίνησιν τοΰ έξωτερικοϋ έμπορίου 
τής Τουρκικής αύτοκρατορίας,κατά τήν τριετίαν τής οθωμα
νικής μέν χρονολογίας 1294—1296, τής χριστιανικής δέ 
1877—78 μέχρι 1879 — 80. Κατά τό πρώτον έτος είσή- 
χθησαν έν Τουρκία έμπορεύματα άξίας 19,889,140 τουρκι
κών λιρών καί έξήχθησαν 8,393,420, κατά τό δεύτερον 
έτος είσήχΟησαν 19,417,490 καί έξήχθησαν 8,750,610, 
κατά τό τρίτον έτος είσήχΟησαν 17,371,630 καί έξήχθησαν 
7,487,570. Έν τοΐς άριθμοΐς τούτοις δέν περιλαμβάνονται 

κατά μέν τήν εισαγωγήν τά διά τό Κράτος είσαγόμενα είδη 
ώς δπ’Αα κτλ. καθώς καί τά διά σιδηροδρόμους, γεωργικάς 
μηχανάς κτλ. κατά δέ τήν έξαγωγήν ό καπνός.

Κατά μέρος τιθέμενων τών αμφιβολιών, όσον άφορα τήν 
ακρίβειαν τής Τουρκικής καταστατικής, τόσω μάλλον όσω 
συνδέεται πρός τήν ύπηρεσίαν τών τελωνείων, ήτις είναι ά
φθονος πηγή καταχρήσεων, έξ ού περ δέον νά ύποτεθή μεί
ζων ή πραγματική εισαγωγή και έξαγωγή τών τεί.ωνιζομέ- 
νων ειδών, κατά τήν προκειμένην τριετίαν έν Τουρκία τό 
σύνολον τής μέν εισαγωγής άναβιβάζεται είς 56,678,260 
Τουρκ. λίρας, τής δέ έξαγωγής είς 24,631,600 ήτοι 
κατά μέσον όρον καθ’ έκαστον τών είρημένων έτών, έπί τής 
εισαγωγής 1 8,892,750, καί έπί τής έξαγωγής 8,210,530.

Ή μεγάλη μεταξύ εισαγωγής καί έξαγωγής άπόστασις 
τοΰ έξωτερικοϋ έμπορίου τής Τουρκίας ανήκει είς οικονο
μικούς λόγους, τούς όποιους έξηγεΐ ή γενική κατάστασις 
τής χώρας καί ή ειδική σημασία τής μετά τών λοιπών χω
ρών συναλλαγής αύτής. Διότι έπί τέλους δέον νά Οεωρηθή 
ή έξαγωγή ώς άντάλλαγμα τής εισαγωγής, έξ ούπερ προ
βαίνει είς τό μέσον ή φυσιογνωμία πολυπλοκωτάτου ζητή
ματος, τοϋ όποιου αί τελευταΐαι συνέπειαι δέν δύνανται νά 
μελετηθώσιν άκριβώς έκ προκαταβολής.

Έάν άπό τοϋ είρημένου μέσου ενιαυσίου όρου τής προ- 
κειμένης κινήσεως τοϋ έξωτερικοϋ έμπορίου τής Τουρκίας 
μελετήσωμεν τάς τάσεις αύτοϋ πρός έκάστην τών λοιπών 
χωρών,ιδού πώς έπί τής εισαγωγής αναπτύσσεται κλιμακη- 
δόν ή σχέσις αύτη τής Τουρκικής αύτοκρατορίας πρός τάς 
έπομένας έπικρατείας: ’Αγγλία είσήγαγεν έν Τουρκία 8, 
557,140 Τουρκικός λίρας, Γαλλία 3,020,310, Αυστροουγ
γαρία 2,706, 01 0, Ρωσσίά 1,446, 330, Ρουμουνία 1,105, 
020, Ελλάς 580, 030, ’Ιταλία 522, 840, Ιίερσία 474, 
940, ’Αμερική 299,740,Βουλγαρία 112,1 90, Βέλγιον 1 01, 
400, ’Ολλανδία 66,100, Σερβία 11,190, Πρωσσία 26,

«ΤΟΧ H—ΦΤΛ. /Iff—ΑΤΓΟΤΖΤΟΖ ίΐ 
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630, Γερμανία 22,900, Σουηδία ζαί Νορβηγία 10,420, 
Τύνις 6,050, Αίγυπτος 2, 170, Σάμος 840, Δανία 290, 
Μαυροβούνιου 240.

Ή δέ εξαγωγή έζ της αύτής έπόψεως παριστα τά έξής 
φαινόμενα: ’Αγγλία 3,292,860, Γαλλία 2,681,080, Αυ
στροουγγαρία 905,410, Ρωσσία 381,760, Αίγυπτος 358, 
990,'Ελλάς 275,110, ’Ιταλία 118,360,’Αμερική 93,390, 
’Ολλανδία 53,750, ΙΙερσία 24,210, Ρουμουνία 8,150, Σερ
βία 5,990, Βουλγαρία 5,010, ’Ισπανία 2,040, ΙΙρωσσία 
1530 Σάμος 840, Γερμανία 760, Τύνις 510, Μαυροβού
νιου 390, Βελγίου 360.

Ή ειδική Οέσις τής ‘Ελλάδος έν τη κινήσει ταύτη τοϋ 
εξωτερικού εμπορίου τής Τουρκίας, είναι έπί τών έν λό- 
'(ω 21 επικρατειών, έκτη ζατά τε τήν εισαγωγήν καί τήν 
έξαγωγήν. ‘Ενιαυσίως ζατά μέσον όρον ή Τουρκία άπέ- 
στειλευ εις τήν'Ελλάδα έμπορεύματα άξίας 275,1 10 Τουρζ. 
λιρών καί έδέχθη έζ τής Ελλάδος έμπορεύματα άξίας 580, 
030. Έν τή γενική κινήσει τοΰ Τουρκικού εμπορίου προπο
ρεύεται τής 'Ελλάδος κατά μέν εισαγωγήν ή ’Αγγλία, Γαλ
λία, Αύστρουγγαρία, Ρωσσία καί Ρουμουνία, κατά δέ τήν 
έξαγωγήν ή ’Αγγλία, Γαλλία, Αύστροουγγαρία, Ρωσσία 
καί Αίγυπτος. ’Αξιοσημείωτου ότι ή μέν Ρουμουνία άπό 
πέμπτης εις τήν εισαγωγήν είναι ένδεζάτη εϊς τήν έξαγωγήν, 
ή δέ Αίγυπτος άπό πέμπτης είς τήν έξαγωγήν είναι δεζάτη 
όγδοη είς τήν εισαγωγήν.

Κατά κανόνα ή παρ’ έκάστης τών άνω σημειωΟεισών χω
ρών εισαγωγή έν τή Τουρκία εΐναι ανώτερα τής άυτιστοί- 
χου πρός έκάστην τών αύτών χωρών έξαγωγής τής Τουρ
κίας. Έν τούτοις ύπάρχουσι και δύο έξαιρέσεις. Έννοοΰμεν 
τήν Αίγυπτον, πρός τήν οποίαν έξάγει ή Τουρκία έμπορεύ
ματα άξίας 358,990 λιρών, ένώ λαμβάνει παρ’ αύτής έμπο
ρεύματα άξίας μόνον 2,170, καί τήν ’Ισπανίαν, πρός τήν 
^ποίαν άπέστειλεν έμπορεύματα άξίας 2,040 λιρών, ένώ δέν 

έλαβε τι ώς εϊσαχΟέν παρ’ αύτής. Έν γένει ή μεγαλειτέρα 
σχετικώς εισαγωγή εΐναι ή έκ τής Ρουμουνίας, διότι είναι 
άνωτέρα 1 36 φοράς τής πρός αύτήν έξαγωγής (1,105,020: 
8,150). Έν τούτοις έπί τοΰ όλου τής κατά μέσον όρον ένι- 
αυσίας εισαγωγής μόνη ή ’Αγγλία, Γαλλία καί Αύστροουγ
γαρία είσάγουσιν, έν Τουρκία τά 3/4, καί έπί τοΰ όλου τής 
ζατά μέσον όρον ένιαυσίας έξαγωγής μόναι αί τρεις αύται 
έπικράτειαι έξάγουσιν έκ Τουρκίας πλέον τών Νόμος 
οικονομικός πρώτης τάξεως, καθ’ δν όσον άνώτερος εΐναι ό 
πολιτισμός τών μεΟ’ ών Κράτος τι συναλλάσσεται χωρών,τό
σον ή πλάστιγξ τής συναλλαγήςεΐναι βαρυτέραπρός ταύτας.

Α. Γ.

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ-

Διά τούς νομίζοντας έν Έλλάδι, καί ουτοι δυστυχώς εΐναι 
οί άποτελοΰντες τήν ζυβερνώσαν τάξιν, ότι οί βαρείς φόροι 
πληροΰσι τό δημόσιον ταμείου, πολλάς ήδυνάμεθα νά φέρω- 
μεν άποδείξεις τής πλάνης αύτών έκ τής οικονομικής ιστο
ρίας τών εθνών. Περιοριζόμεθα όμως είς τό πρόσφατον πα
ράδειγμα τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής, έν ταϊς 
όποίαις έλαττωθέντωυ τελευταίο*;  τών τελών έπί τής ζαζ- 
χάοεως καί έπί τοΰ καπνού, τά όποια υπερβαίνουσι τό τρί
τον τών προσόδων τής 'Ομοσπονδίας, καθώς ζαί έπί άλλων 
τινων δευτερευόντων ειδών, άντί νά ζαταπέση τό φορολο
γικόν εισόδημα αύτών, άνέβη άπό 72,100,000 λιρ. στερλ., 
ώς είσεπράχΟη ζατά τό έτος 1880—81, άνέβη είς 77,700, 
000, ώς είσεπράχΟη ζατά τό έτος 1882—83. Εΐνοι Αληθές, 
ότι ζατά τό, μεταξύ τών δύο τούτων έτών,έτος 1881—82 
τό είσπραχΟέν ποσόν άνέβη είς 80,701,000 λιρ. στερλίνας, 
όταν όμως λάβη τις ύπ’οψιν ότι ζατά τό έτος 1882—83 
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κατηργήθησαν φόροι πλέον τών 5,000,000 λιρ. στερλινών, 
είναι φανερόν ότι ή γονιμότης κα'ι ή έλαστικότης του προϋ
πολογισμού τών Ηνωμένων Πολιτειών άνθεϊξεν εΐς τήν 
δοκιμασίαν, ύπερβάσα μάλιστα τάς προσδοκίας τής οικονο
μικής μεταρρυΟμίσεως.

Έκεΐνο τό όποιον προξενεί ιδιαιτέραν έντύπωσιν είναι ή 
δημοκρατική πειθαρχία τών δημοσίων έξόδων έν ταϊς Ήνω- 
μέναις Πολιτείαις τής ’Αμερικής. ’Ενώ άφ’ένός έν Έλλάδι 
αύξάνουσι δι’ άλμάτων δυσυπολογίστων τά δημόσια έξοδα, 
άνοίγοντα έπί μάλλον και μάλλον τό διορώμενον ήδη φοβε
ρόν χάος έν ω μίαν ήμέραν θέλουσι καταβυθισθή όλα τά ύπό 
τής έθνικής συνειδήσεως καταδεδικασμένα στοιχεία τής ένε- 
στώσης πονηροπολιτείας, άφ’ έτέρου έν τή Δημοκρατία τής 
’Αμερικής τά δημόσια έξοδα τοΰ έτους 1882—83 άπό 59, 
000,000 λιρ. στερλ., ώς είχον προϋπο>.ογισθή, κατέβησαν 
είς 53,100,000! Ή οικονομική αύτη ώφέλεια άπό τής 
έλαττώσεως τών δημοσίων έξόδων δέον νά προστεθή εις τά 
κανονικά περισσεύματα τοϋ δημοκρατικού προϋπολογισμού, 
τά όποϊα διά τό έτος 1882—83 είχον προυπολογισθή είς 
24,000,000 λιρ. στερλ. Τοιουτοτρόπως αί Ήνωμέναι Πο- 
λιτεϊαι είσπράξασαι 79,700,000 λιρ. στερλ. καί δαπανήσα- 
σαι 53,000,000,άπεταμίευσαν περίσσευμα 26,600,000 λιρ. 
στερλ., διά τού οποίου έξηκολούθησαν οί οικονομικοί τής 
Δημοκρατίας διαχειρισταί τήν γενναίαν πολιτικήν τής άπο- 
σβέσεως τών δημοσίων αύτής χρεών. Ούδέν όλιγώτερον, 
άπέναντι αύτών κατά τό έτος 1882—83 έπληρώθησαν 25, 
000,000 λιρ. στερλ., ήτοι δοαχμαί 625,000,000 !

Διά τοΰ συστήματος τούτου τών αποσβέσεων τοΰ δημο
σίου χρέους των αί Ήνωμέναι Πολιτεϊαι κατώρθωσαν άπό 
537,000,000 λιρ. στερλ., ώς ύπελογίζετο έν έτει 1866,νά 
καταβιβάσωσιν αύτό είς 310,000,000 έν έτει 1883, καί έν 
τή γλώσση τών τόκων, τών αναγκαίων είς τήν ενιαύσιον 
υπηρεσίαν τοΰ κολοσσαίου τούτου χρέους, νά ένεργήσωσι 

σημαντικωτάτην οικονομίαν, διότι άπό 29,200,000 λιρ. 
στερλ., όσαι ήσαν άναγκαίαι είς πληρωμήν τών δημοσίων τό
κων έν έτει 1866, κατέβη τό ποσόν τοϋτο είς 1 0,300,000 έν 
έτει 1883. Οικονομική ένιαυσία απαλλαγή 19,100,000 λιρ. 
στερλ., ήτοι δραχ. 477,500,000 ! Είναι άριθμοί αύτοί, τούς 
όποιους πρέπει νά άναγνώσωσι δίς, τρις καί πολλάκις οί 
οφθαλμοί τών οικονομικών διαχειριστών τής Ελλάδος, έάν 

έχωσι υγρόν ύπό τά βλέφαρα.
Έάν λάβωμεν ύπ’ οψιν άμφότερα τά συστήματα, τά ό

ποϊα έδοκιμάσθησαν έν τή έφηρμοσμένη τής δημοσιονομίας 
σφαίρα είς τάς περιστάσεις τών περισσευμάτων έν τοϊς δημο- 
σίοις προϋπολογισμοϊς, καί τάς τάσεις τών συστημάτων τού
των, κατά τάς όποιας άπό τοΰ μέν έλαττοΰνται οί φόροι,άπό 
τοΰ δέ άποσβέννυνται τά χρέη,εύρίσκομεν ότι έν τρ δημοκρα
τική τών Ηνωμένων Πολιτειών πρακτική έφηρμόσθησαν έπί 
δεδικαιολογημένου μέτρου άμφότερα. Διότι ειδομεν άνωτέρω 
ότι καί οί φόροι ήλαττώθησαν καί τά χρέη έπληρώθησαν διά 
τών έπί τής δημοσίας δαπάνης περισσευμάτων τής δημοσίας 
εΐσπράξεως. Έάν ή ένιαυσία έλάττωσις τοΰ φόρου έφθασεν 
είς 5,000,000 λιρ. στερλ. και ή ένιαυσία άπόσβεσις τών 
χρεών άνέβη είς 25, 000,000, ύπήρξε δηλαδή πενταπλάσια, 
τό μέτροντούτο τής δημοσιονομικής αρμονίας στηρίζεται έπί 
όρων, τούς όποιους τό κΰρος τής ύπό μελέτην έφαρμογής 
εξηγεί είς έκείνους, οίτινες δύνανται έξ αύτής νά φωτισθώσι. 
Ό,τι έν τούτοις είναι ιδιαιτέρως χαρακτηριστικόν, είναι 
τό εύλύγιστον τών οικονομικών τής Δημοκρατίας πραγμά
των, καί ή μέθοδος καθ’ ήν ταϋτα άπροσκόπτως λειτουργού
σα Χαρά είς έκείνους τούς Λαούς, οίτινες δύνανται νά ώφε- 
ληθώσιν έκ τοΰ άνά χεϊρας μαθήματος·

ΠΡΟΓΠΟΛΟΓΙΧΜΟΧ ΤΟΙ’ 1883.

Πρό ολίγων ήμερών έδημοσιεύθησαν ύπό τής Κυβερνή
σεως οί πίνακες τοΰ ύπό τής Βουλής πρό πολλών μηνών ψη-
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οισΰέντος προϋπολογισμού τοϋ Κράτους οιά τό έτος 1883. 
Κατ’ αύτούς τά μέν έσοδα προϋπελογίσθησαν εις δρ. 72,1 33, 
61 Ο, τά δέ έξοδα εις δρ. 72,011,648. Ώς γνωστόν άπό τοΰ 
προϋπολογισμού μέχρι τοΰ έπιλογισμοΰ ή διαχειριστική τής 
'Ελληνικής έπικρατείας ολοκλήρους παρασάγγας άπέχει. 
"Οπως δήποτε ή ιστορία τών ελλειμμάτων τών δημοσίων 
προϋπολογισμών τής 'Ελλάδος είναι ζήτημα συνεχές, τοΰ 
όποιου ή λύσις δέν άυήκει εις τήν δεδοκιμασμένην πολιτικήν. 
Διά τοΰτο μεταβαίνομεν εις τήν κεφαλαιώδη άνάλυσιν τών 
ύπ’ όψιν πινάκων κατ’ άμφοτέρας τάς μεγάλας κατηγορίας 
αύτών, τά έσοδα δηλαδή καί τά έξοδα.

ΕΣΟΔΑ.—ά) "Αμεσοι φ ό ρ ο ι δρ. 14,205,000, ήτοι 
έγγειοι φόροι 7,495,000, φόρος έπί τών βοσκών 210,000, 
φόρος έπί τών ζώων 3,200,000, έπί τών επιτηδευμάτων 
1,600,000, έπί τών οικοδομών 1 ,ίΟΟ,ΟΟΟ, έπί τοΰ εισοδή
ματος άνωνύμων έταιριών 300000. β') Έμμεσοι φ ό- 
ρ ο ι δρ. 42,565,000, ήτοι τέλη τελωνιακά 23,700,000, 
χαρτόσημου 6,740,000, διάφορα δικαιώματα 535,000, 
τέλη παιγνιοχάρτων 100,000, δικαιώματα καταναλώ
σεως 10,840,000, δικαιώματα καί τέλη προξενικά 
650,000. γ') Δημόσια καταστήματα δραχμαί 
2,617,000, ήτοι νομισματοποιία 190,000, ταχυδρομεΐον 
1,200,000, τηλεγραφείου 1,220,000 τυπογραφείου 7,000. 
ο') Δ η μ ό σ ι α ν ο μ ή μ α τ α καί κτήματα δρ. 3,475, 
000, ήτοι μεταλλεία καί όρυκτά 973,800, ϋδατα θερμά 20, 
000, άλυκαί 1,100,000, ιχθυοτροφεία 292,5000, δάση 912, 
000, έλαιώνες 2,000, σταφιδώνες καί άμπελώνες 9,000, πε
ριβόλια καί άλλα κτήματα, κτήματα διοικούμενα δι’ έπι- 
στασίας 1,000, δημόσια κτίρια καί έογοστάσια 26,147. έ) 
Έ κ π ο ί η σ ι ς έ 0 ν ι κ ώ ν κ τ η μ ά τ ω ν δρ. 4,040,460, 
ήτοι χρεωλύσια καί τόκοι προικοκτησιώυ καί χρέη έκ προι- 
κοκτησιών άνανεω0έντα’Γ241,2θΟ, ολική τιμήα προικοκτη- 
σιώυ 225,000, ολική τιμή καί πεμπτηματημόριον φθαρτώυ
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κτημάτων 90,000, έπταετείς δόσεις γηπέδων 1,260, τίμημα 
οικοπέδων ΙΙατρών κλπ. 63,000, χρεωλυτικαί δόσεις γαιών 
καί φυτειών 3,420,000. ς') Διάφορα είσδήματα 
δρ. 3,151,703, ήτοι τόκοι ύπερημερίας 225,000, ποινικά 
εργοστάσια 4,500, άπόληψις ποινικών έξόδων 225,000, 
άπόληψις προκαταβληΟέντων εις πολιτικός δίκας 9,000, 
έξοδα καταμετρήσεων 40,500, μερίσματα έταιριών 58,500, 
τυχηοά 1,219,403, έπιστροφαί χρημάτων 45,000, κρατή
σεις λόγω πολιτικών συντάξεων 900,000, άπόληψις έξόδων 
εκλογικών 379,800, προκαταβολαί κληρωτών 45,000. ζ') 
’Εκκλησιαστικά εισοδήματα |δρ. 369,000, ήτοι 
εκποιήσεις άκινήτων κτημάτων 54,000, πολυετείς ένοικιά- 
σεις 200,700, μονοετείς ένοικιάσειςΐ,800,τόκοι ύπερημερίας 
9,000, διάφορα έσοδα 36,000, χρεωλυτικαί δόσεις γαιών καί 
φυτειών 67,500, η') "Ε σ ο δ α κλεισμένων χ ρή σ ε ων 
δημόσια καίέκκλησιατικά δρ. 1,620,000. 6') Έσοδα άνανεού- 
μ.ενα έκ τών καΟυστερούντων δρ. 90,000.— Τό όλον τών 
έσόδων72,133,610.

ΕΞΟΔΑ. — α') X ρ έ η δημόσια δρ. 25,458,274, 
ήτοι χρέος έξωτερικόν 1,109,700,χρέος εσωτερικόν 20,803, 
1 14, συντάξεις 3,545,460. β') X ο ρ η γ ί α πρός τόν βα
σιλέα δρ. 1,012,500. γ') ’ Α π ο ζ η μ ι ώ σ ε ι ς β ο υ λ ε υ- 
τ ώ ν καί έξοδα γραφείου Βουλής δρ. 568,800. δ') Γενική 
υπηρεσία δρ. 38,028,841, ήτοι ύπουργείου ’Εξωτερικών 2, 
195,613,"Δικαιοσύνης 3,604,286, ’Εσωτερικών 6,551,453, 
’Εκκλησιαστικών 3,477,615, Στρατιωτικών 16,560,175, 
Ναυτικών 3,850,733, Οικονομικών 1,788,965. ε') Έξοδα 
διοικήσεως, έπιστασίας καί είσπράξεως τών φόρων δρ. 
3,193,783. ς·') Δ ι ά φ ο ρ ο ι πληρωμαί δρ. 3,749, 
450,ήτοι έπιστροφαί χρημάτων 36,000, άποζημιώσεις 248, 
450, συμψηφισμοί πιστωτικών γραμματίων 90,000, άπό- 
δοσις κεφαλαίων όδοποίας 3,373/ 00.— Τό όλον τών έξό
δων 72,01 1,648.
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