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[ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ—ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΆ—ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΘΤΣΤΕΡΟΤΝΤΑ.

Ό τελευταϊον δημεσιευθείς γενικός λογαριασμός 
τής οικονομικής διαχειρίσεως τοϋ ‘Ελληνικού Κράτους 
ανήκει είς τό έτος 1867. Αί σχετικά! ούτως έργασίαι 
τοΟ κλάδου τούτου τής Κυβερνήσεως καΟυστεροΰσιν μέ
χρι τοιούτου βαθμού, ώστε εγείρεται τό ζήτημα, άν είς 
τήν Ιστορίαν μάλλον άφορώσιν ή τήν έκ τοϋ ένεστώτος 
χρόνου πρακτικήν λειτουργίαν τών δημοσίων έν τώ έθνι- 
κώ βαλαντίω αριθμών. "Οταν ή έξέλεγξις διατέμνεται, 
σχεδόν είπεϊν, άπό γενεάς είς γενεάν, αί έγγυήσεις τής 
πολιτικο-οικονομικής τοϋ παρόντος ζωής έξασθενοΰσι καί 
κατά μικρόν εξαφανίζονται.

"Οπως καί άν έχη, έκ τών ύπ’ βψιν έπισήμων δημοσι
εύσεων δυνάμεθα νά μελετήσωμεν τό περί καθυστερούν- 
των θέμα, άπό έννοιας ήτις στενώς συνδέεται πρός τάς 
περαιτέρω τύχας τής έπικρατειας, τής οποίας άναμφιβό- 
λως ή κανονική άνάπτυξις έξαρτάται έκ τής μεταξύ εισ
πράξεων καί δαπανών δημοσιονομικής αρμονίας.Πόσον εΐναι 
τό θέμα σοβαρόν, άποδεικνύει ή πληροφορία, ότι έκ τών 
άπό τοϋ 1833—1866 κεκανονισμένων εισπράξεων τοϋ 
δημοσίου Θησαυρού τής 'Ελλάδος άπεμενε κατά τό 1867 
ζαθ'>στεοού[’.ενο'· ποσόν δραχμών 63,658Ji64, έκ τών ο
ι- > ν ε :ι·: χθτΐΜ · μέν κατά τό έτος τούτο δρ. 1, 005, 
(Ηί άν ιλ· ντ·ι >έ τή 31 Δεκεμβρίου 1867 καθυστε- 
ΐ(ΐ · τα >. ,6 > '< I I 0. ’Ιδού πώς τά δύο τελευταία ποσά 
ΐ<ο»;μο · > ετε.ΐ,υ τον περί ών πρόκειται 34 έτών ;
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Έτη Εισπραχβέντα τώ 1867 Καδνστεροΰντα τή 31 Δεχ. 186
1833 308,151.10Ύ
1834 668,488.77
1835 8.51 904,886.24
1836 .... 1,030,443.80
1837 65.70 730,958.77
1838 160.10 753,723.71
1839 10.47 961,870.37
1840 • · ■ · 1,267,364.48
1841 • · · · 1,933,375.46
1842 96.58 2,375,553.99
1843 47.29 2,106,655.40
1844 • ■ · · 1,716,590.52
1845 122.74 1,775,324.14
1846 26.20 2,341,127.88
1847 • · · · 2,126,308.58
1848 204.26 2,334,864.50
1849 72.04 2,331,319.
1850 101.75 2,112,679.16
1851 157 2,279,387.25
1852 44.47 2,448,034.02
1853 665.72 2,349,356.21
1854 750.42 2,292,318.39
1855 165.86 2,076,766.20
1856 69.53 2.042,950.36
1857 144.60 1,784.259.03
1858 1,146.10 1,488,984.47
1859 19,249.51 4,157,193.26
18CO 19,809.90 1,540,541.81
1861 43,944.54 1,839,757.34
1862 82,687.14 2,787,867.77
1863 93,746.80 1,889,328.39
1‘64 141,790.63 1,703,903.46
1865 389,787 .15 1,985,417.23
186ΰ 210,589.35 2,459,065.51

Έκ χαρτοσνμ. 2,747,783.40
"Ολον 1,005,664 δ{. 62,652,600 δΡ.

Αί σημαντικώτεραι καθυστερήσεις,έάν συγκρίνωμεν τάς 
τρεις τελευταίας δεκαετίας τοϋ ύπό έξέτασιν χρονικού 
διαστήματος, άνήκουσιν εις τήν δευτέραν δεκαετίαν, 
184-7—56, ύπολογιζόμεναι κατ’ αύτήν εις 22=ψ έκατομ. 
δραχμών, ένω αί τής πρώτης, 1837—4-6, άναβαίνουσιν 
είς 14- έκατομ. δρ. καί αί τής τρίτης, 1857—66, είς 
18 έκατομ. δρ. ΙΙόΟεν προέζυψεν ό τοιοΰτος προβιβα
σμός τών άπό τοϋ -1847—56 ζαθυστερούντων ; Ή ση- 
μείωσις ιδίως άνήκει πρός τήν έπομένην δεκαετίαν. Δέν 
πρέπει δέ νά λησμονηΟή οτι, λαμβανομένης ύπ’ οψιν τής 
διαδοχικής κατά παν έτος άποκεκλεισμένων χρήσεων 
είσπράξεως,ή άρχική ποσότης τών κατά τό έτος 1847—56 
καΟυστερούντων ύπήρξε πολύ μείζων τής κατά τήν 31 
Δεκεμβρίου 1867 άνωτέρω έκτεθείσης.

Δέν ύπάρχει άμφιβολία, οτι μεγάλην έπί τοϋ προκει- 
μένου άσκεϊ επιρροήν ή πάντως δραστ-ηριώτερον κατά τά 
πλησιέστερα τών έτών ένεργουμένη είσπραξις, ώς μαρ- 
τυροϋσι τά πορίσματα αύτης έν έτει 1867, διότι ένώ έκ 
τών μέχρι τοΟ 1858 χρήσεων μόλις είσεπράχθησαν δεκά
δες τινες καί εκατοντάδες δραχμών, έκ τών χρήσεων τών 
έτών 1859—66 είσεπράχθη πλέον τοΰ έκατομμυρίου. Έν 
τούτοις τό κύριον τής μεγάλης τών καΟυστερούντων έν- 
τάσεως ζατά τά έτη 1847—56 ανήκει εις γενικωτέρους 
λόγους, διά τήν έξακρίβωσίν τών όποιων απαιτείται ή 
σύγκρισις τών μέχρι τοϋ 1866 δεδομένων πρός τά άπό 
τών κατόπιν νεωτάτων έτών πορίσματα, τά όποια πρέπει 
έπί μακρόν δυστυχώς χρόνον νά περιμείνωμεν έκ τοΰ Δη
μοσίου Λογιστηρίου. Έάν έβεβαιοΰτο καί έκ τών προσδο- 
κωμένων γενικών λογαριασμών σταθερά ή τάσις πρός έ- 
λάττωσιν τώυ ζαθυστερούντων, θά ήτο σημεΐον ασφαλές 
: ϊς ατ:. | . ος έϊίγενομένης οικονομικής πείρας, όσον 
; ;c(i τι ί : )οτέοθ' διάθεσιν τών δημοσίων προσόδων 
. ιί · ήν jx ρο> είτ ιραξιν αύτών. Τοιαύτη ελπίς δέν 

;pir = νά λ^ηθί i.\u τέρα τών ύπαρχουσών έν τφ έθνει 
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ήθικο-οιχονομικών δυνάμεων. Έάν οί κακοί όφειλέται πολ- 
λαπλασιάζωνται εις τήν ηλικίαν τής απείρου νεότητος, 
άνδροϋνται καϊ τά έθνη δπως καί τά άτομα, ινα καί δα- 
νεισταί καί όφειλέται ώσιν έν τη περιόδω ταύτη κρείτ- 
τονες (1).

Α: γενόμεναι κατά τό έτος 1867 εισπράξεις εσόδων,ά- 
ναγομένων εις τάς ύπό έξέτασιν 34 χρήσεις(1833—1866), 
δύνανται να δ'.αιρεθώσιν είς δύο κατηγορίας, έξ ών ή μέν 
άφορα δημόσια έσοδα καί παρήγαγε 981,834 δρ., ή δέ 
εκκλησιαστικά έσοδα καί παρήγαγε 23,582 δρ., τό δλον 
ώς έν τώ άνωτέρω πίνακί, δρ. 1,005,664. Έπί τής πρώ
της κατηγορίας ή σημαντικωτέρα είσπραξις προέρχεται 
έξ έγγειων φόρων (405,881 δρ.), κατόπιν τών όποίω/ 
έρχονται,έν τή επομένη τάξει, ό έπί τών οικοδομών φόρος 
(131,298 δρ.), τά δικαστικά έξοδα (68,239 δρ.), τά 
χρέη έκ προικοκτησιών (46,356 δρ.), ό έπί τών επιτη
δευμάτων φόρος (41,196 δρ.), τά χρέη έκ πωλήσεως 
φθαρτών κτημάτων (38,783 δρ.), ό έπί τών ζώων φόρος 
(21,569 δρ.)· τά λοιπά άνήκουσίν είς είδικωτέρας λεπτο- 
μερείας.Έπί δέ τής δευτέρας κατηγορίας τό κύριον άνήκει 
είς τάς ένοιχιάσεις έκκλησιαστικών κτημάτων, πολυετείς 
(12,659 δρ.)καί μονοετείς (10,802 δρ.).Ή διεύθυνσις τών 
άνωτέρω εισπράξεων είναι ένδεικτική, διότι αναλογεί πρός 
τήν σημασίαν τών σχετικών κονδυλίων τών καθυστερούν- 
των δύναται δέ εντεύθεν νά συλλάβη τις γενικήν έννοιαν 
περί τής κατά τά διάφορα τής έπικρατείας έσοδα μεί- 
ζονος πρός καθυστέρησιν τάσεως.

Έ κατ’ έπαρχίας διανομή τών έκ δραχ. 62,652,600 
τή 31 Δεκεμβρίου 1867 καθυστερούντων τού δημο-

(1) Κατ’εκθεσιν τοΰ Υπουργείου τών Οικονομικών άπό 27 Λυ- 
γούστου 1370, τό θέρος τοΰ έτους τούτου τά καθυστεροϋντκ τοϋ 
1867 άνεβιβάζοντο εις 2,904,000 άο. καί τά τοϋ 1868 είς 3, 
530,000. ’Υποτιθέμενης ακριβούς τής προχείρου ταύτης έζελέγξεως, 
ή έν τώ κειμίνω περί οικονομικής τών εθνών ηλικίας παρατήρησις 
πρέπει νά Θεωρηθή ώς πρόωρος. 

σίου θησαυρού τής Ελλάδος άποτελεΐ ιδιαιτέραν έ- 
ποψιν, αξίαν πολλής προσοχής, καθόσον σχετίζεται πρός 
τάς έπιτοπίους περιστάσεις τής οικονομικής διαχειρίσεως 
καί δύναται νά άποτελέση θέμα είδικωτέρας κυβερνητικής 
μερίμνης. ’Ιδού έν ποια σειρά έκτυλίσσεται τό προκεί- 
μενον φαινόμενον, κατά τά διάφορα τοΰ κράτους ταμεία :

1. Ηλεία : 6,598,358 δρ. (τά μείζονα ποσά, 401, 
114 έκ τοΰ 1857 καί 397,303 έκ τοΰ 1866).

2. Άτ τικ ή 4,900,719 ορ.(τά μείζονα ποσά,576,705 
έκ τοϋ 1856 καί 541,152 έκ τού 1855).

3. Πάτραι: 4,607,297 δρ. (μείζονα ποσά, 249,998 
έκ τοΰ 1846 καί 223,452 έκ τοΰ 1843).

4. Κορινθία; 4,347,527 δρ. (μείζ. ποσ. 270, 415 
έκ τοΰ 1852 καί 207,*179 έκ τοΰ 1842).

5. Καλάμαι ; 4,270,573 δρ.(453,179 έκ τοΰ 1862 
καί 265,765 έκ τοΰ 1866).

6. .4 α κ ε δ α ί μ ω ν ; 3,671,025 δρ. (270,318 έκ του 
1813 καί 232 466 έ:: τοΰ 1841).

7. Να υπλ ία: 2,808,269 δρ. (188,764 έκτου 4 842 
καί 160,949 έκ τοΰ 1846).

8. Τ ρ ι φυ λ ί α:2 427,449 δρ.(137,609 έκ τοΰ '863 
καί 119,289 έκ τοΰ Ι849).

9. ’Ολυ μ πί α ; 2,286,464 δρ.(183,101 έκ τοΰ 1853 
καί 48,667 έκ τοΰ 4354).

10. Κ α λά β ρυ τ α : 2,075,932 δρ. 136,335 έκ τοΰ 
1848 καί 129,43 4 έκ τοϋ 1849).

11. Μ α ν τ ι ν ε ί α : 1,8 '·8,30 1 ορ. (10 1,394 έκ τοΰ
1847 καί 94,904 έκ το 1853).

12. Β ό ν ι τ σ α : 1,816,390 δρ. (1 21,382 έκ τοΰ 1834 
καί 102,392 έκ τοϋ 1852).

13. Π α ρ ν α σ ί ς : 1,789,553 δρ. (147,643 έκ τοΰ
1848 ζαΐ 142,606 έκ τού 1847)

14. ΙΙυλία: 1,755,450 δρ. (119,968 έκ τοΰ 1863 
καί 103,230 έκ τοΰ 1844).
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15. Γ ό ρ τ υ ς : 1,507,910 δρ. (124,416 έχ τοΰ 1866 
χαί 107,090 έχ τοΰ 1862).

16. Μεσολόγγιον: 1,223,815 δρ. (152,140 έχ 
τοΰ 1855 καί 112,346 έχ τοΰ 1849).

17. Λ ε β α δ ε ί α ; 1,054,485 δρ. (106,811 έκ τοΰ 
1842 καί 69,544 έκ τοΰ 1834).

18. Φθιώτις: 1,024,955 δρ. (117,393 έκ τοΰ 
1841 χαί 85,127 έχ τοϋ 1866).

19. Α ο κ ρ ί ς ·. 1,004,679 δρ.(150,523 έκ τοΰ 1841 
καί 97,813 έκ τοΰ 1861).

20. Αίγιάλεια: 915,900 δρ.(68,633 έχ τοΰ 1846 
καί 64,278 έκ τοΰ 1847).

21. θ ή 6 αι : 871,358 δρ. (114,088 έχ τοΰ 1862 καί 
79,294 έκ τοΰ 1861).

22. Κ υ ν ο υ ρ ί α ; 634,344 δρ. (69,874 έκ τοΰ 1848 
χαί 40,435 έχ τοΰ 1853).

23. Χαλκίς: 557,609 δρ. (74,590 έχ τοΰ 1852 
καί 57, 206 έχ τοΰ 1851).

24. ’Επίδαυρος Α ι [ί η ρ ά : 354,309 δρ. (66,796 
έκ τοΰ 1862 καί 41,111 έκ τοΰ 1866).

25. Τ ρ ι χ ω ν ί α : 550,705 δρ. (49,452 έκ τοΰ 1862 
καί 39,214 έκ τοΰ 1835).

26. Μ ε γ α ρ ίς : 538,778 δρ. (54,162 έκ τοΰ 1864 
καί 48,434 έκ τοΰ 1862).

27. Ναυπαχτία: 522,812 δρ. (37,809 έκ τοΰ 
1854 καί 35,044 έκ του 1851).

28. Σύρος: 446,474 δρ. (33,773 έκ τοΰ 1852 καί 
30,767 έκ τοΰ 1855).

29. Μεγαλούπολις : 440,110 δρ. (37,841 έκ 
τοΰ 1848 χαί 33,250 έκ τοΰ 1866).

30. θ τ, ρ α : 416,655 δρ. (29,370 έκ τοΰ 1861 χαί 
27,189 έκ τοΰ 1847).

31. Σπέτσαι; 404,544 δρ. (308,064 έζ τοΰ 1851 
χαί 33,384 έκ τοΰ 1866).

32. Ύ δ ρ α: 366,793 δρ. (38,544 έκ τοΰ 1850 χαί 
35,739 έζ τοΰ 1842).

33. Δ ω ρ ί ς ·. 352,386 δρ. (30,977 έκ τοΰ 1841 χαί 
21,389 έκ τοΰ 1842).

34. Νάξος: 248,074 δο. ;23,765 έκ τοΰ 1835 χαί 
20,822 έζ τοΰ 1853).

35. Ευρυτανία: 189,034 δρ. (31,915 έχ τοΰ 
1866 χαί 18,874 έκ τοΟ 1865).

36. Γύ θειον·. 177,963 δρ. (20,213 έκ τοΰ 1866 
χαί 16,414 έκ τοΰ 1865).

37. Βάλτος: 159,400 δρ. (54,548 έκ τοΰ 1862 
χαί 29,631 έκ τοΰ 1866).

38. Κέα: 92,451 δρ. (26,505 έκ τοΰ 1861 χαί 18, 
177 έχ τοΰ 1862).

39. Καρυστία: 87,498 δρ. (17,751 έχ τοΰ 1861 
καί 13,370 έκ τοΰ 1862).

40. Μ ή λ ο ς; 86,306 δρ. (10,989 έκ τοΰ 1856 xaj 
10,424 έκ τοΰ 1854).

41. Ά ν δ ρ ο ς: 68,820 δρ. (9,582 έκ τοΰ 1848 χαί 
8,451 έζ τοΰ 1847).

42. Τήνος: 58,816 δρ. (5,798 έκ τοΰ 1839 χαί 
3,453 έκ τοΰ 1853).

43. Κέρκυρα: 45,167 δρ. (39,045 έκ τοΰ 1865 
χαί 6,122 έκ τοΰ 1866).

44. 'Ιθάκη: 33,690 δρ. (33,359 έκ τοΰ 18 35 χαί 
331 έκ τοΰ 1866).

45. Σκόπελος: 27,740 δρ. (2,476 έκ τοΰ 4866 
χαί 2,361 έκ τοΰ 1854).

46. Κ ή θ υ ρ α : 21,646 δρ. (21,543 έχ τοΰ 1865 χαί 
102 έχ τοΰ 1866).

47. Ζάκυνθος: 8,467 δρ. (6,184 έκ τοΰ 1866 καί 
2,283 έκ τοΰ 1865).

48. Αευχάς: 5,250 δρ. (2,935 έκ τοΰ 1865 καί 
2,345 έχ τοΰ 1866).
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49. Κεφαλληνία: 1,250 δρ. (710 έζ τοΰ 1865 
χαί 540 έζ τοϋ 1866).

50. Π α ξ ο ί: 791 δρ. (423 έζ τοϋ 1866 ζαΐ 368 έζ 
τοϋ 1865).

Έν τή ήγουμένη κατατάξει λαμβάνονται ύπ* δψιν αί 
δύο άνώτεραι παρ’ έκάστω ταμείω ένιαύσιαι καθυστερή
σεις τών δημοσίων εισπράξεων. Έάν διά τοΰ μέτρου αύ
τών έπισκοπηθή τό άπό 1833 μέχρι 1866 χρονικόν διά

στημα, παρατηροΰμεν δτι έπί 34 έτών τά 25 διατελοΟσιν 
είς έντασιν καθυστερήσεως καί δτι μεταξύ τών 25 τού
των έτών αί άπαριθμηθεΐσαι 100 περιπτώσεις τής μείζονος 
καθυστερήσεως διανέμονται ώς έξής ;

"Ετη Καθυστερήσεις
1834 2
1835 1
1839 1
1841 3
1842 5
1843 2
1844 1
1846 3

"Ετη Καθυστερήσεις Έτη Καθυστερήσεις
1847 5 1855 4
1848 5 1856 2
1849 3 1857 1
1850 1 1861 5
1851 3 1862 9
1852 4 1863 2
1853 5 1864 1
1854 4 1865 4

1866 18

Βεβαίως αί πλείονες τοΰ 1866 καθυστερήσεις (18) έξη- 
γοΰνται έν μέρει έζ τής προσεγγίσεως αύτού είς τό έτος 
του λογαριασμού 1867. Ή δεύτερα θέσις άνήκει είς τά 
έτη 1865 καί 1862 (άνά 9 καθυστερήσεις), ή τρίτη είς 
τά έτη 1861, 1853, 1848 καί 1847 (αί 5 καθεστερή- 
σεις), ή τετάρτη εις τά έτη 1855, 1854, 1852 καί 1841 
(άνά 4 καθυστερήσεις) κλπ. Παραλειπομένου τοΰ έτους 
1866, ό άπομένων χρόνος είς έντασιν καθυστερήσεων 
διαιρείται είς τρεις οκταετίας, έξ ων ή -ρώτη περιλαμβά
νει 20 μείζονας καθυστερήσεις, ή δεύτερα 30, καί ή τρίτη 
33. Έπί τοΰ όλου οί αριθμοί ουτιΐ έχουσι τι ξηρόν Αρ
κεί δμως νά συνδυασθώσι πρός τήν πολιτικήν τοΰ έθνους 

ιστορίαν, ινα έμψυχωθώσι· θά άποδειχθή τότε, μίαν έτι 
φοράν, ό στενός πάντοτε μεταξύ πολιτικής καί οικονομι
κής σύνδεσμος. "Οταν χαλαροΰται ή πολιτεία καί τά έλα- 

τήρια αύτής παραλύονται. "Οταν δέ συλλέγη τάς έαυ
τής δυνάμεις, ή δημοσιονομική μηχμνή βαδίζει, δπως καί 
αί λοιπαί τοΰ Κράτους μηχαναί, εύθύ πρός τόν σκοπόν 
χωρίς 7<ειποτάκτας,—άνθρωποιεΐναι ουτοι,ίδέαιήχρήματα.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΛΙ ΛΡΧΑΙ;
Γ.

Ή Πολιτική Οικονομία έτελειοποίησε τήν ηθικήν προσ- 
φέρουσα στερεάς βάσεις έκτιμήσεως μεγάλου άριθμοϋ 
αισθημάτων, πράξεων καί έξεων, τάς οποίας ή πρό7.ηψις 
είχε κακώς κατατάξει. Πρόοδος άξια λόγου έν τή ηθική 
έστίν ή πλήρης άποκατάστασις τής παραγωγικής έργα
σίας καί ή κτήσις συνόλου γνώσεων θετικών έπιτρεπουσών 
τό διαζρίνειν άσφαλώς τήν ώφέλιμον ένεργητικότητα άπό 
τήν βλαβεράν, καί τό άποδίδειν είς άμφοτέρας τό έπι- 
βάλλον έκάστη μέρος έκ τής δημοσίας ύπολήψεως. Ή 
άπόδειξις τής άλληλεγγύης τής συνδεούσης τά συμφέ
ροντα τών διαφόρων μερίδων τοϋ άνθρωπίνου γένους άπο- 
τελεϊ προσέτι άπειρον ηθικήν πρόοδον, διότι,άποκαλύπτουσα 
παν δτι έχουσι παράλογον αί έθνικαί άντιπάθειαι καί άντι- 
ζηλίαι, δεικνύουσα δτι ταΰτα είσίν αισθήματα τυφλά ζαΐ 
άνάξια πεπολιτισμένων άνθρώπων, μ’δλον δτι ή πολιτική 
άμάθεια καί ή άγυρτεία τά έκόσμησαν διά τοΰ ονόματος 
τοΰ πατριωτισμού, ούσιωδώς έξησθένισεν έν τώ πνεύματι 
τών μάλλον ίσχυουσών τάξεων τάς πρός τόν πόλεμον 
ώθούσας διαθέσεις, και π^οητοίμασε, ούτω διά τό μίλ .ον 
τήν έγκατάλειψιν τοΰ συστήματος μεγάλων διαρκών στρα
τών, οιτινες είσί μία τών ίσχυροτέρων αίτιων τής άθλ^ό- 
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τητος τών λαών, έπομένως δέ άπασών τών εξασθενήσεων, 
άπασών τών ήθιζών αταξιών τών συνοδευουσών τήν κα
κοδαιμονίαν ταύτην. Έτέρα άξία λόγου τελειοποίήσις, 
τήν όποιαν ή ήθιχή όφίλει είς τά διαδοθέντα ύπό τής 
Πολιτικής Οικονομίας φώτα,συνίσταται είς τά μέσα τά ύπό 
ταύτης χωρηγούμενα πρός όρθήν έκτίμησιν τής σχετικής 
άξίας τών διαφόρων τοϋ πλούτου χρήσεων. Ούτω, έπί 
παραδείγματος, ή άσωτεία καί ή έπίδειξις, αι τόσον 
συχνώς έγκωμιασθεΐσαι, διότι συνεχέοντο μετά τής γεν
ναιοδωρίας και τής άφιλοκερδείας, καί πρό πάντων διότι 
όπετίθεντο εύνοϊκαί είς τήν ένεργητικότητα τής βιομηχα
νίας, έξωρίσθησαν όριστικώς διά τών Οικονομολογικών 
άποδείξεων είς τόν άριθμόν τών όλεΟρίων ζαί έπομένως 
φαύλων έξεων, ένώ ή οικονομία, ή συχνότατα δυσφημισ- 
θείσα ώς ένδειξις έγωϊσμοΰ ή φυλαργυρίας, καί προσέτι 
διότι υπετίθετο ότι αι άποταμιευθεϊσαι άξίαι ήσαν τροφή 
άφαιρεθεΐσα άπό τήν εργασίαν, κατετάχθη όριστικώς με
ταξύ τών έξεων τών ώφελιμωτέρων είς τήν άνθρωπότητα 
καί έπομένως τών έναρετωτέρων. ΊΙ Πολιτική Οικονομία 
κατέστησεν όλως έναργή αλήθειαν, ήτις είσέτι φαίνεται 
γενικώς άγνοουμένη υπό τών πλείστων πολιτευομένων, 
ότι δηλαδή ή έξις τής έπιδείξεως ή τών δαπανών τής 
πολιτελείας, άντί νά πόρίζη πλειοτέραν τροφήν είς τήν 
βιομηχανίαν ή τήν εργασίαν, τείνει, έκ τοϋ εναντίου, είς 
τήν καταστροφήν, εις τήν έξουδένωσιν τοΰ δυναμένου νά 
τηρήση αύτάς έν ένεργεία, διότι άξία οίκονομηθ εισα καί 
καταναλωθεΐσα π α ρ α γ ω γ ι κ ώ ς έν βιομηχα νική τινι 
έπίχειρήσει πορίζει ταΐς έργατικαΐς τάξεσιν άπείρως πλείονα 
έργασίαν καί μέσα ύπάρξεως άφ’ όσα δύναται νά πορίση 
αύτοϊς ίση άξια καταναλωθεΐσα άπαραγώγως έν 
συμποσίω τινί, χορώ, εορτή ή άλλη οίαδήποτε δαπάνη 
τοϋ αύτοϋ είδους· διότι, κατά τήν πρώτην περίπτωσιν, ή 
καταναλωθεΐσα άξία παρέχει τήν αυτήν χρήσιν είς τούς 
έργάτας τοσάκις οσάκις έκ νέου παράγεται, 

δπερ δύναται νά έκτελεΐται έπ’ άπειρον, ένώ, καταναλω
θεΐσα άπαραγώγως, εξαφανίζεται διά παντός άφοΰ προσε- 
φερε τά αύτά μέσα έργασίας άπαξ μόνον.

Ή μεγίστη πρόοδος, τήν όποιαν αί ήθικαί έπιστήμαι 
• οφείλουν είς τάς έρευνας τών οικονομολόγων, συνίσταται 

έν τή τελειοποιήσει τής ιδέας τής έλευθερίας.
Πρό πολοΰ χρόνου ή ελευθερία έστι τό άντικείμενον 

πρός ό στρέφεται ή προσοχή μεγάλου μέρους τών Εύρω- 
παϊκών λαών άλλ’ οί λαοί ούτοι τήν έπιζητοΰν ώς έξ 
ένστικτου, καί χωρίς νά διακρίνωσι καθαρώς ούτε δ,τι τήν 
άποτελει, ούτε τούς άναγκαίους δρους πρός διατήρησιν 
καί άνάπτυξιν αύτής. Έπεφυλάσσετο είς τήν Πολιτικήν 
Οικονομίαν ν’ άποδείξη δτι ή έλευθερία έστι τό ισάξιον 
τής άποτελεσματικής δυνάμεως, καί ότι καθιστάμεθα έ- 
λευθερώτεροι καθόσον έπιτυγχάνομεν είτε νά έκτείνωμεν 
τήν έξουσίαν μας έπί τών φυσικών οργάνων, είτε νά υπο- 
τάσσωμεν καλλίτερου τήν ιδίαν ήμών ένεργητικότητα 
είς τάς διευθύνσεις τάς δυναμένας νά δώσωσιν εις αύτήν 
δσον ένεστι περισσοτέραν δύναμιν τοιουτοτρόπως δυνά
μεθα νά έλαττώσωμεν έπί μάλλον καί μάλλον τά εμπόδια 
τά άντιτασσόμενα είς τήν έκπλήρωσιν καί τήν έπέκτασιν 
τών άναγκων μας, είς τήν γόνιμον χρήσιν καί τήν τε- 
λειοποίησιν τών φυσικών, διανοητικών καί ήθικών μας 
δυνάμεων, έν ένί λόγω είς τήν βελτίωσιν καί τήν έπέκτα- 
σιν (diffusion) τής ανθρωπίνου ζωής.

Τά έμπόδια ταΰτα άπαντώνται είτε έν τοΐς πράγμασιν, 
είτε παρά τοΐς άνθρώποις. ’Α,ποστολήν έχει ή βιομηχανία 
νά νικήση τά πρώτα, καί τοιουτοτρόπως ήδυνήθη, έπί 
παραδείγματος, νά καθυποτάξη καί πολλαπλασιάση τά 

■ γένη τών ζώων τών ήμϊν ωφελίμων, περιορίζουσα τήν 
άνάπτυξιν τών είς ήμάς βλαβερών, ν' άντικαταστήση, έπί 
μεγάλου τής γής μέρους, είς τά διάφορα είδη φυτών τά 
όποια καλύπτουσιν αύτήν άνευ ώφελείας δι’ ήμάς, τά φυτά 

τά δυνάμενα κάλλιον νά εύχαριστήσωσι τάς άνάγκας ή- 
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μών, νά νικήση τάς δυσκολίας τάς όποιας οί ποταμοί, 
τά δρη, τό άπειρον τών Θαλασσών άντιτάττουσιν εις τάς 
σχέσεις μεταξύ τών διαφόρων έθνών κτλ. κτλ. "Οσον διά 
τά εμπόδια τά προερχόμενα έξ αύτού τού άνθρώπου,—έκ 
της άμαθείας του, τών παθών του, τής πλεονεξίας του, 
τής κλίσεώς του εις τό καθυποτάσσειν τούς όμοιους του, 
καί δεσπόζειν αύτών — ή βιομηχανία δέν είναι ξένη είς 
τήν μετρίασιν αύτών, άλλά δέν συντελεί είς τοΰτο είμή 
έμμέσως καί παρέχουσα τά άπαραίτητα μέσα ώστε τά 
φώτα νά δύνανται ν’ αύξάνωσι καί νά διαδίδωνται. Όπως- 
δήποτε, τά έμπόδια τής τελευταίας ταύτης τάξεως έξασ- 
θενοϋσι καθόσον μανθάνομεν νά προβλέπωμεν καλλίτερον 
όλας τάς εγγύς ή μ.εμακρυσμένας συνέπειας τών πράξεών 
μας ή τών έξεών μας καί νά συμμορφώνωμεν κάλλιον τήν 
διαγωγήν μας μέ τάς ύπαγορεύσεις τού προορατικού αύ
τοϋ — καθόσον ωσαύτως διαδίδονται τά αίσθήνατα τής 
άξιοπρεπείας καί τής δικαιοσύνης, έκαστος δέ αισθάνεται 
έαυτόν μάλλον διατεθειμένον ν’ άνθίσταται θαρραλέως 
είς πάσαν βίαν, εις πάσαν άδικον προσβολήν κατά τοΰ 
προσώπου του καί τής ιδιοκτησίας του, καί νά σέβηται 
εύλαβώς τά αύτά δικαιώματα τών άλλων.

Έκ τού συνόλου τών όρων τούτων έπεται δτι ή έλευ
θερία τών έθνών μεγεθύνεται καθόσον καθίστανται βιο- 
μηχανίκώτερα, μάλλον πεφωτισμένα καί ήθικώτερα, δτι 
έπομ νως ή έλευθερία είναι ανάλογος πρός τόν βαθμόν 
τής τροόδου των ύπό διαφόρους σχέσεις, καί δτι έπί 
ματα ω ήθελον επιθυμεί νά εΐναι έλευθερώτερα άφ’δσον 
τό έπ .τρέπει ή κατάστασις τής βιομηχανίας των, τών φώ
των "ων καί τών ηθών των.

α’Λπό τοϋ έτους 1789 (λέγει ό Am’iroise Clement) τό 
Γαλλικόν έθνος έγένετο πολλάκις κύριον τοΰ κυβερνητι
κού του συστήματος, καί, μ’δλον δτι α γεν π -εραι κλί
σεις του ήσα > διά τήν ελευθερίαν αί ψευδείς ίδέαι τάς ό- 
■κο'ΐΛς, ώς πρός τοΰτο, είχε παραδεχθή δέν τω έπέτρεψαν 

νά έπιτύχη τόν καταρτισμόν θεσμών καταλλήλων πρός 
εύόδωσιν τοΰ σκοπού αύτοϋ. Οι πλεΐστοι τών πολιτικών 
μας έθεώρησαν πάντοτε τούς κυβερνητικούς θεσμούς ώς 
τά κύρια καί σχεδόν τά μόνα όργανα τής ζωής τών κοι
νωνιών, ώς τάς δυνάμεις άπό τάς οποίας όφείλουν νά πε- 
ριμένωσι τήν ώθησιν καί νά άποδέχωνται τήν διεύΟυνσιν 
έν άπάσαις ταΐς έμφανίσεσι τής ένεργητικότητός των. 
Προκατηλημμένοι ύπό τού παραδείγματος άνθρώπων τι- 
νών, τούς όποιους οί ίστορικοίμας εύαρεστοΰνται ν’ άνα- 
φέρωσίν ώς μεγάλους πολιτικούς άνδρας, διότι ήδυνήθη- 
σαν νά έπιτύχωσιν ώστε νά ύπερεσχύσγ] ή θέλησίς των 
ή αί προσωπικαί των θεωρίαι, δσον καί άν συχνότατα ύ- 
πήρξαν παράλογοι καί καταστρεπτικοί, άγόαενοι ένίοτε 
λεληθότως ύπό κλασικών άναμνήσιων έπί τών θεσμών 
τών Ελλήνων καί τών ρωμαίων, έπί τών νομοθετικών 
συστημάτων τοϋ Λυκούργου, τοϋ Σόλωνος κτλ. ή ύπό 
τών ούχ’ ήττον καταλλήλων νά τούς άποπλονήσωσι ιδεών 
άρυσθεισών έν συγγράμμασι τοιούτοις όποια είσί τά τοΰ 
Μοντεσκίου, τοϋ Ρουσώ, τοϋ Μαβλύ καί τοϋ ΡαΟνάλ, δέν 
εΐδον έν ταΐς πεπολιτισμέναις κοινωνίαις είμή σώματα 
άνίκανα νά ζήσωσι καί νά εύημερήσωσιν άφ’ 'εαυτών δέν 
έννόησαν δτι ή ύπαρξίς των καί ή πρόοδος των έξαρτών- 
ται πρό πάντων άπό δυνάμεις άτομικάς, τών όποιων αί 
άρχαί είσίν έν ήμΐν αύτοις, ούχί δέ έν τή νοαοθεσία ή τή 
ένεργεία τής δημοσίας έξουσίας, δυνάμεις τάς όποιας ή 
Πρόνοια κατέστησε τοσοΰτον μάλλον ίσχυράς, πρός έ- 
ξασφάλισιν τού γενικού καλού, δσον όλιγωτέραν άντίπρα- 
ξίν άπαντώσιν ύπό τών νόμων άνθρωπίνης έφευρεσεως, 
καί όσον έκαστος ποιείται χρήσιν αύτών μετά πλειονος 
έλευθερίας έν παντί πράγματι μή προσβαλλοντι τάς έ
λευθερίας τοϋ άλλου· ότι επομένως ή λογική άποστολή 
τοΰ νομοθέτου δέν εΐναι νά όδηγϊ) τούς άνθρωπο ς, νά 
διευθύνη τήν ένεργητικότη ■ ά των, άλ?.ά νά ποοφυ ,αττη 
αύτούς άπό πάσαν προσβολήν κατά τοΰ πρόσωπό* των 
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ή τών συμφερόντων των, νά έξασφαλίζη ένί έκάστω τήν 
έλευθέραν διάθεσιν τών συμφυών αύτω δυνάμεων καί έ- 
κείνου όπερ αύται παράγουσι.

«Ούτω πως οί λαοί τών Άρκτώων έπικρατειών τής Α
μερικανικής 'Ομοσπονδίας έννοοΰσι τήν δημοσίαν έλευ
θερίαν· τήν θεωρούν συνίσταμένην είς τήν όσον ένεστι έν- 
τελεστέραν ανεξαρτησίαν τών ατομικών δυνάμεων καί 
ενεργητικοτήτων, δηλαδή κατ’ έξοχήν έξαρτωμένην, δι’ 
έκαστον άνθρωπον λαμβανόμενον ιδιαιτέρως, έκ τοϋ όρου 
τοϋ σέβεσθαι τά αύτά δικαιώματα παρά τοΐς άλλοις. Τήν 
έλευθερίαν δέν ήνόησαν ποτέ ούτω οί πολιτικοί ήμών,ούτε 
αύτοί οί έπαγγελλόμενοι ότι άνήκουσιν εις τήν έλευθε- 
ρόφρονα γνώμην. Ουτοι έκρινον τήν έλευθερίαν αρκούντως 
έδραιωμένην άμα ή νομοθετική έξουσία, είς ήν παρεΐχον 
τήν αποστολήν τοΰ διευθύνειν τήν κοινωνίαν καθ’ δλα, 
έλάμβανε τήν γένεσίν της έν τή ψήφω τής πλειονότητος 
τοΰ λαοΰ, οί δέ κανόνες, τούς όποιους έπέβαλλεν, ήσαν 

κοινοί εις όλους. ΧΙΙρκει ή δύναμις αύτη νά φαυή είς αύ
τούς δτι ήτο ή έκφρασις τής γενικωτέρας θελήσεως διά 
νά μή διστάζωσι νά θυσιάζωσιν είς αύτήν τήν ατομικήν 
έλευθερίαν- Παρατηρητέον άλλως δτι, οπότε πολιτικαί 
μεταβολαί άντεκατέστησαJ είς τήν γενικήν θέλησιν, διά 
τόν σχηματισμόν τής νομοθετικής έξουσίας, τήν θέλησιν 
μερίδος τινός τοΰ λαοΰ μάλλον ή ήττον περιωρισμένης, 
ή καί τήν θέλησιν ένός μόνου άνθρώπου, ή παντοουναμία 
τοΰ νομοθέτου δέν διημφισβητήθη πλέον ή πρότερον.

« Ύπό τό κράτος ιδεών τοιούτων ένισχυθεισών έν Γαλ
λία καί έν άλλαις χώραις, αιτινες εΐχον τό άδικον νά 
μάς μιμηθώσι, διά καθολικής κλίσεως πρός τήν έξάσκησίυ 
τής κυριαρχίας καί τήν έπιζήτησιν δημοσίων Θέσεων ώς 
μέσον ύπάρξεως ή πλουτισμού, αναπόφευκτου ήτο ινα ή 
ενέργεια τής Κυβερνήσεως τείνη πρός αύξησιν. Άφοΰ έ 
δ δετό τώ νομοθέτη, οίοσδήποτε καί άν ήτο, εντολή άπε- 
ριόριστος, ώφειλεν ούτος νά ένασχολήται άπαύστως εί-. 

τό νά προσθέτη είς τά έντάλματα, είς τούς άναγκα ους 
κανόνας όπως ή κοινωνία βαδίζη συμφώνως πρός τόν 
σκοπόν του. Τούτου ένεκα οί άνθρωποι, τούς όποιους ή 
διαδοχή τών συμβάντων ένέδυσεν άλληλοδιαδόχως μέ 
τήν ύπερτάτην αύτήν εντολήν, τοσαύτην έποιήσαντο εύ- 
ρεΐαν χρήσιν αύτής ώστε άριθμοϋνται κατ’ έκατοστείας 
χιλιάδων οί νόμοι ή οί κανονισμοί τούς όποιους μάς έπέ- 
βαλον έν τώ διαστήματι εξήκοντα έτών.

« Τοιουτοτρόπως τό ήμέτερον κυβερνητικόν καί διοι
κητικόν σύστημα έκτήσατο άναλογίας κολοσσιαίας καί 
άνευ παραδείγματος μέχρι τοΰ νΰν έν ούδεμία τοΰ 
κόσμου χώρα, έπεξέτεινεν άλληλοδιαδόχως τήν ένέργειάν 
του, τούς κανονισμούς του, τά προσκόμματά του είς ά- 
παντας σχεδόν τούς κλάδους τής ένεργητικότητος, περι- 
στέλλον τήν άνάπτυξιν των καί τήν γωνιμότητά των 
κατ’ άναλογίαν τοΰ μέρους τό όποιον άφήρει έκ τής έλευ
θερίας των. "I <α έπαρκέση δέ είς τήν απειρίαν τών καθη
κόντων τά όποια τό σύστημα αύτό συνεπάγει έπολ- 
λαπλασίασε τάς ύπηρεσίας καί τάς δημοσίας Θέσεις είς 
τρόπον ώστε νά παρέχη τροφήν είς μεγάλου τοΰ πλη
θυσμού μέρος έκ τών φόρων καί νά ένθαρρύνη ούτω τήν 
άνάπτυξιν φυλών παρασίτων ζητουσώυ νά ζώσιν διά τοΰ 
μέσου αύτοΰ, είς τρόπον ώστε νά συγκρότηση έξ αύτών 
δύναμιν άνατρεπτικήν έκ τώυ μάλλον έπικινδύνων καί 
μίαν έκ τών πρωτίστων αιτιών ταραχών καί άταξιών αΐ- 
τινες καθιστώσι παρ’ ήμΐν τήν άσφάλειαν τόσον άβεβαίαν.

«Ή Πολιτική Οικονομία σπουδάζει καί άναλύει άπαντα 
τά στοιχεία διαταράξεως τά έν τοιούτω συστήματι περι
κλειόμενα, Υποδεικνύει τά δυσάρεστα αποτελέσματα των, 
δεικνύει τό κατάλληλον κατ’ αύτών φάρμακου, συνιστά- 
μενον κυρίως είς τήν περιστολήν καί άπλοποίησιν τής 
κυβερνητικής ένεργείας, άποδιδομένης είς τήν ίδιωτ κήν 
ένέργειάν τής έλευθέρας έξασκήσεως όλων τώυ κλι δων 
έργων άτινα, ώς έκ τής φύσεώς των, είσίν έκτός τών έλ- 
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λόγων καθηκόντων τής δημοσίας εξουσίας, και τά όποια 
αί κυβερνήσεις μας ήθέλησαν νά δίευθύνωσι, μονοπωλώσιν 
ή ύποβάλλωσιν είς κανονισμούς.

«Έν χώρα οΐα ή ήμετέρα, έν ή τόσοι άνθρωποι κατέ- 
χονται ύπό τής μανίας τοϋ νά κυβερνώσι τούς όμοιους 
των, τό διδάσκειν τοιαύτας έπιστημονικάς άρχάς ώφειλε 
νά διεγείρη κατά τής Πολιτικής Οικονομίας πληθύν άντι- 
πάλων. Τά πρόσωπα τά έπιζητοΰντα τήν έξάσκησιν τής 
έξουσίας, ό στρατός τών έν τέλει, ό έτι πολυαριθμότερος 
στρατός τών θεσιθήρων, καί όλοι οί μεταρρυθμισταΐ οί 
έφευρόντες σχέδιον τι κοινωνικού μετασχηματισμού, έδει 
ινα ένωθώσι κατ’ έπιστήμης άπειλούσης ν’ άπαλλάξη, ή- 
μέραν τινα, τήν κοινωνίαν άπό τάς λίαν πολλαπλασια- 
σθείσας φροντίδας, τάς όποιας θέλουσιν απολύτως νά τή 
έπιδαψιλεύσωσι.

«Τούτου ένεκα είς τό μέρος αύτό τών έπιστημονικών 
αρχών της όφείλει τό πλεΐστον τών προσβολών, τών ό
ποιων κατέστη σκοπός. »

Ν. I. ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ:

ΕΠΙΣΩΡΕΤΣΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.

Εις τήν δύναμιν τοΰ έπισωρεύειν, τού οίκονομεΐν, τού 
φυλάττειν (λέξεων σχεδόν ισοδυνάμων έν τή Πολίτικη 
Οικονομία) όφειλομεν όλα τά κεφάλαιά μας, ολο τά 
πλούτη μας.

Όλαι αί ώφέλειαι αί πηγάζουσαι έκ τής άνθρωπίνης 
εργασίας είσίν έπιδεκτικαί έπισωρεύσεως, είτε αί ώφέλειαι 
αύται συνταυτίζονται μέ τούς ανθρώπους αύτούς, ώς αί 
συνιστάμεναι εις γνώσεις έπικτήτους, ή τελειοποιήσεις 
είσαχθείσας είς τάς φυσικάς, διανοητικός ή ήθικάς μας 
δυνάμεις, είτε αύται προστίθενται είς τά έξωτερικά άντι· 
κείμενα.
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Μεταξύ τών έπισωρεύσεων ώφελειών τής τελευταίας 

ταύτης τάξεως, αί άξιολογώτεραι είσιν αί πραγματοποί- 
ούμεναι έν τή γεωργία. Συνίστανται δέ αύται είς τήν ά- 
ροτρίωσιν καί τήν ύγιεινοποίησιν τής γής, είς τήν αύξη- 

σιν τής φυσικής εύφορίας διά λιπασμάτων, είς τάς άρ- 
δεύσεις ή άλλας διευθετήσεις, είς τήν άντικατάστασιν τών 
τώ άνθρώπω ώφελίμων φυτών είς όλα έκεϊνα έκ τών ό
ποιων ή γή ήθελεν εισθαι κεκαλυμμένη, άνευ προνοίας 
διά τάς άνάγκας μας, έάν άφίετο είς έαυτήν, είς τόν 
πολλαπλασιασμόν ή τήν άνατροφήν τών ζώων, ή τών 
υποζυγίων τά όποια ματαχειριζόμεθα ώς δυνάμεις, ή τά 
όποια είσι προωρισμένα διά τροφήν, καί τέλος, είς τάς οι
κοδομάς, τάς μηχανάς ή τά έργαλεΐα τά χρησιμεύοντα 
είς τάς γεωργικός έργασίας. Παρ’ άπασι τοΐς λαοΐς τοΐς 
προωδευμένοις έν τώ πολιτισμω, αί τοΰ είδους αύτοΰ έπι- 
σωρεύσεις άποτελοΰσι τό σύνολον τοΰ υλικού πλούτου.

Έρχονται μετά ταΰτα, έν τή τάξει τής άξιολογότητος, 
αί πραγματοποιηθεΐσαι έπισωρεύσεις έν εί'δει οίκων, έργοσ- 
τασίων, έργαστηρίων, μηχανών καί έργαλείων, οδών, 
σιδηροδρόμων, διωρύγων, γεφυρών, πλοίων, λιμένων κτλ. 
ένί λόγω, όλα τά έργα τής βιομηχανίας τά προωρισμένα 
είς τήν διευκόλυνσιν τών χειροτεχνικών ή έμπορικών 

έργασιών.
Μετά τάς έπισωρεύσεις ταύτας αί άξιολογώτεραι, έν τή 

υλική τάξει, παριστανται ύπό τό σχήμα έφοδιασμών προϊ
όντων είτε τά προϊόντα ταΰτα ωσιν προωρισμένα είς τήν 
άμεσον πλήρωσιν τών άναγκών μας — ώς τά έπιπλα, τά 
έργαλεΐα, τήν καύσιμον ύλην, τά τρόφιμα, τά ύφάσματα 
τά ένδύματα κτλ. έκ τών όποιων έκάστη οικογένεια είναι 
μάλλον ή ήττον προμηθευμένη — είτε οφείλουν νά υποσ- 
τώσιν είσέτι διαφόρους μετασχηματισμούς ή προπα- 
ρασκευάς δπως καταστώσιν επιδεικτικά καταναλώσεως.

Μεταξύ τών ώφελειών τών συνταυτιζομένων τώ άν- 
Ορώπω έκεΐναι, τών όποιων ή έπισώρευσις ή ή επέκτασις 

ΕΤΟΣ 4—ΦΥΛ. 48—ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1877. 35
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ενδιαφέρει περισσότερον, συνίστανται έν ταΐς τελειο- 
ποιήσεσι ταΐς δοθείσαις εις τάς βιομηχανικός δυνάμεις· 
ΰπό την έπωνυμίαν δέ ταύτην συμπεριλαμβάνομεν ; Ί> 
ολας τάς Οετικάς γνώσεις τάς δυναμένας νά χρησιμεύσω- 
σιν όπως ζαταστήσωσι τά έργα ημών μάλλον γόνιμα 2. 
τήν τέχνην τοΰ έφαρμόζειν τάς γνώσεις ταύτας και τό 
έφευρετιζόν πνεύμα 3. τήν έπιτηδιότητα έν τη έζτελέσει 
όλων ιών 7»επτομερειών τάς όποιας άπαιτοΰν τά έργα, 4. 
τέλος, τήνπρακτιζήν τών ιδιωτικών ή αθροιστικών έξεων 
τών μάλλον εύνοϊκών εις τήν άνάπτυξιν καί τήν δύναμιν 
τών βιομηχανικών οργάνων καθώς καϊ εις τήν καλήν 
αρμονίαν τών σχέσεων.

Έζ τούτων βλέπομεν ότι αί έπισωρεύσεις ώφελειών, 
κεφαλαίων ή πλούτου, δύνανται νά ένεργηθώσι καί ένερ- 
γοΰνται πράγματι ύπό πολλούς καί ποικίλους τύπους, 
Μεταξύ τών τύπων αύτών δέν συμπεριελάοαμεν τήν τοϋ 
αργυρού νομίσματος ή τών μετρητών, διότι, τω δντι, αί 
επισωρεύσεις δέν άπαιτοϋσι παντελώς αύξησιν έν τή πο- 
σότητι του ιδιαιτέρου αύτοϋ προϊόντος, καί διότι άναμφι- 
σβήτητον έστι ότι λαός τις δύναται νά διπλασιάζη καί 
δεκαπλασιάζη τά πλούτη του χωρίς τό χρηματικόν του 
ν’ αύξηθή ζατά έν λεπτόν. Αί επισωρεύσεις δέν λαμβά- 
νουσι τόν τύπον αύτόν τού χρηματικού είμή είς τάς χώ
ρας τάς παραγωγούς πολυτίμων μετάλλων.

Μ’ όλον τοΰτο καθολική σχεδόν γνώμη ύπάρχει οτι α 
πλεΐσται επισωρεύσεις ή οίζονομίαι πραγματοποιούνται έν 
είδει μετρητών, και επειδή ή ψευδής αύτή ιδέα εΐναι ή 
πηγή πλήθους οικονομικών πλανών, ώφέλιμον Θεωροΰμεν 
ν’ άποδείξωμεν σαφώς ότι, καί τοι πληθύς έπισωρεύσεων 
έκτελοΰνται παροδικώς έν είδει μετρητών, αύται συνί
στανται, κυρίως, είς παν άλλο πράγμα, ώς θέλομεν 16 
αποδείξει διά τιν ον παραδειγμάτων Έπιχωματιστής εργα
ζόμενος έπί έξ μήνας άπεξ ρζ.ε τέλμα τι, ή δέ άξία τής 
έργασίας του έζανονίσθη είς φρ. 400. Έκ τοϋ ποσού 

αύτοϋ ό έργάτης έδαπάνησε 300 φρ. διά τάς προσωπικάς 
του άνάγκας, τω έμεινε δέ ύπόλοιπον φρ. 100, τά όποια 
καταθέτει εις τι ταμιευτήριον. Αύτό τοΰτο έστι έπι- 
σώρευσις πραγματοποιηθεΐσα, ίση κατά τήν άξίαν μέ φρ. 
100, ζαΐ έάν άπασαι αί περιστάσεις μένωσιν αί αύται, ή 
περί ής πρόκειται άξία δέοννάή περισσεύουσα έν τή χώρα 
ύπό τοΰτο ή έζεΐνο τό είδος· μήπως ύπό τό είδος μετρη

τών ; Όχι βεβαίως, διότι τά 100 φράγκα, πριν κατατε- 
θώσιν έν τώ ταμιευτηρίω, ήσαν έν τω κιβωτίω τού ιδιο
κτήτου, όστις θά τά έλαβεν άπό τόν μισθωτήν του, όστις 
θά τά έλαβεν άπό τόν κρεωπώλην, όστις καί αύτός θά τά 
ίλαβεν άπό τόν καταναλωτήν κρέατος κτλ. Έν συντόμω, 
τά μετρητά αύτά ύπήρχον έν τή χώρα πρό τής έργασίας 
καί μετά τήν έργασίαν· ή έπισώρευσίς δέν ύπάρχει λοιπόν 
έν είδει χρηματικού καί δέν δύναται νά εύρεθή είμή έν τώ 
γηπέδω διά τάς έργασίας τοΰ έπιχωματιστοΰ ίση κατά 
τήν άξίαν πρός 400 φράγκα καί άνωτέρα κατά 100 
φράγκα τής άξίας τών ύπό τοΰ εργάτου καταναλωθέντων 

αντικειμένων.
Εργολάβος τις οικοδόμος οίζοδομεΐ οικίαν τινά- είς τήν 

οικοδομήν ταύτην δαπανά, είς μισθούς, ύλικόν, άγοράν 
οικοπέδου κτλ. τό ποσόν φράγκων 110,000, μετά δέ 
ταΰτα πωλεΐ τήν οικίαν άντί φρ. 120,000· τό περίσσευμα 
τών φρ. 10,000 άποτελεΐ τό κέρδος του, ή τήν τιμήν 
τών ύπηρεσιών του. Έζ τοϋ τελευταίου αύτοϋ ποσού 
φράγκα 5,000 άπερροφήθησαν ύπό άπαραγώγων κατα
ναλώσεων ζαΐ φρ. 5,000 προσετέθησαν εις τά κεφάλαια 
τών οποίων ποιείται χρήσιν είς τά βιομηχανικά του έργα. 
Ή έπισώρευσίς συνίσταται άρά γε είς μετρητά ; Ούδαμώς, 
διότι τά μετρητά ύπήρχον πρότερον έν ταΐς χερσί τοϋ 
αγοραστού. Εύρίσζεται έν τή άξία τής οικίας ύπερβαι- 
νούση όλας έζείνας αΐτινες άπερροφήθησαν.

Ό αγοραστής τής οικίας ταύτης λαμβάνει κατ’ έτος 
άπό τούς μισθωτάς του φρ» οΟΟΟ. Έκ τούτων δαπανά τά 
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δύο τρίτα είς τάς προσωπικός άνάγκας της οικογένειας 

του, τά δέ περισσεύοντα φρ. 2000 καταθέτει παρά τίνι 
τραπεζίτη. Αύτό τοΰτο έστι νέα έπισώρευσις ίση κατά 
τήν άξίαν πρός φρ. 2000, ήτις χαί τοι μή προερχομένη 
ές ουδεμιας νέας έργασίας, οφείλει νά ύπάρχη πε ρ ι- 
π λ έ ο ν έν τή χώρα, ύπό ένα οίονδήποτε τύπον, άλλά, 

καθώς καί έν τοΐς προηγηθεΐσι παραδείγμασι, ό τύπος 
αύτός δεν είναι τά μετρητά, επειδή τά αύτά χρήματα 
ύπήρχον ήδη, μεταβαλόντα κύριον. Εις τί λοιπόν δύνα
ται νά συνίσταμαι ή νέα άποκτηθεΐσα άξια ύπό τής κοι
νωνίας ; Όπως τό άνακαλύψωμεν δέον νά παρατηρήσω- 
μεν ότι ή παρεχόμενη ύπηρεσία είς τούς ένοικιαστάς παρά 
τής οικίας είναι πράγματι ίση κατά τήν άξίαν πρός φρ. 
6000, επειδή συνήνεσαν έλευθέρως νά πληρώνωσι τό πο
σόν αύτο όπως έχωσι τήν χρήσιν αύτής. Τήν παροχήν 
αύτην τήςυπηρεσίας ήδύναντονά μεταχειρισθώσιν είς χρή
σιν τίνά βιομηχανικήν καί νά άνεύρωσι τήν τιμήν της είς 
τήν τιμήν τών παραχθέντων προϊόντων άλλ’ ύποθέσωμεν 
οτί, κα-ηναλωθησαν άπαραγώγως διά τάς προσωπικός 
άνάγκας των καί έν αύτή είσέτι τή περιπτώσει ή οικονο
μία τοϋ ιδιοκτήτου προσθέτει ούχ’ ήττον άξίαν φρ. 2000 
εις τά πλούτη τής χώρας, καί ή άξια αΰτη οφείλει νά 
ευρισκηται έκεϊ ύπό τύπον άλλον ή είκεϊνον τών μετρη
τών. Θέλομεν δέ τό εννοήσει εύκόλως παρατηρουντες 
οτι, άνευ πής οικονομίας αύτής,έπρεπε νά προστεθώσιν είς 
τήν άπαράγωγον κατανάλωσιν τής ύπηρεσίας τής παρε
χόμενης ύπό τής οικίας άλλαι καταναλώσεις άπαράγω- 
γοι,τάς οποίας ό ιδιοκτήτης ήθελεν ένεργήσει μέχρι συμ- 
πληρώσεως τής άξίας φρ. 2000- ή οικονομία οφείλει 
λοιπόν νά εύρεθή, έν τή περιπτώσει ταύτη, ύπό τό σχήμα 
οιαφόρων άντικειμενων τά όποια ό ιδιοκτήτης άτΐέσγε τοΰ 
να κατανάλωση, αντικείμενα τών όποιων ή διατήρησις 
ήλαττωσε τό ολικόν ποσό·· τών καταναλώσεων τής -/ώ
ρας και, επομένως, ηυξησε κατα τοσοΰτον τόν ύφεστώτα 
πλούτον της, καί τοι ή παραγωγή έμεινεν ή αυτή.

Ήδυνάμεθα νά λάβωμεν ούτω τήν μίαν μετά τήν άλ
λην άπάσας τάς άτομικάς οικονομίας τάς έπισωρευθεϊσας 
έν ένί έτει, καί ήθέλομεν άναγνωρίσει ότι άπασαι ηύξησαν 
τόν γενικόν πλούτον, άναλόγως τής σπουδαιότητός των, 
είτε προσθέτουσαι είς τάς ύφεστώσας έν τώ τόπω ώφε
λείας, είτε διατηρούσαν μεγαλείτερον μέρος έκ τούτων διά 

τής περιστολής τών καταναλώσεων. ΉθεΑομεν άναγνω- 
ρίσει επίσης ότι αί έπισωρεύσεις αύται πραγματοποιούνται 
ύπό πληθύν ποικίλων ειδών άλλων ή τών μετρητρών, 
μ’ δλον ότι αί πλεϊσται εμφανίζονται έπί στιγμήν τινα 

ύπό τό τελευταϊον τοΰτο είδος.
Λοιπόν, δπερ πραγματικώς έπισωρεύεται δέν εΐναι χρή

ματα άλλ’ άντικείμενα κατάλληλα νά ύπηρετησωσι τάς 

άνάγκας μας, ώφέλειαι ποικίλων ειδών.
Παρατηρητέον δτι αί ώφέλειαι αύται δέν μένουσι σχεδόν 

ποτέ έν ταϊς χερσίν έκείνων πρός ούς οφείλονται, διότι, 

καί όταν άνταλλάσσωνται άντί χρημάτων, ταΰτα παρα
δίδονται είς άλλους ύπό τών έπισωρευσάντων τήν άξίαν 
αύτών· τό θέτειν λοιπόν είς τήν διάθεσιν τής κοινωνίας 
ώφέλειαν τινά ύπό τούτον ή έκεϊτον τόν τύπον είναι παρο
χή πρός αύτήν ύπηρεσίας, εΐναι πορίσμός μέσων έργασίας 
ή εύφροσύνης τών οποίων άνευ τούτου ήθελε στερεϊσθαι. 
Ό οίκονομών παρέχει λοιπόν τή κοινωνία ύπηρεσίας άνα- 
λόγους πρός τάς άποταμιευθείσας άξίας. Είναι άληθές δτι 
άποκτά καί αύτός τό δικαίωμα τού ν’ απαίτηση ύπηρε

σίας ισοδυνάμους, άλλ’ ενόσω δέν τάς απαιτεί πραγματι
κώς, ενόσω απέχει τού ν’ απορρόφηση τήν αξίαν αύτών 
διά τάς προσωπικός άνάγκας του, ή άξια αύτή έστι χρή

σιμος τοΐς άλλοις καί ούχί είς αύτόν!
Τά άποτελέσματα ταΰτα τής οικονομίας είσίν αναμφι

σβήτητα- έπεται δέ δτι δέν ωφελούν μ νους τούς όπα- 
δούς αύτής, καί δτι εΐναι αληθής δημοσία εύεργεσία. Ό 
πλούσιος ό άπορροφών κατ’ έτος άπαντα τά είσοδήματά 
του είς προσωπικός καί άπαραγώγους καταναλώσεις ποι- 
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εΐται βεβαίως χρήσιν τοϋ δικαιώματος του, άλλά δέν 
παρέχει τοΐς άλλοις είμή ύπηρεσίας άκριβώς ίσαξίας πρός 
έχείνας τάς όποιας έξ αύτών λαμβάνει.. Εΐναι λοιπόν 
ήττον ώφέλιμος τοΐς άλλοις ζαί έπομένως ήττον άξιος 

έπιδοκημασίας καί ύπολήψεως, ώς πρός τοϋτο, τοϋ άπο- 
ταμιεύοντος πλουσίου.

Μ’ όλα ταΰτα ή κοινή γνώμη εΐναι μάλλον διατεθει
μένη νά έπιδοκημάση τόν άπορροφώντα άπαντα τά είσο- 
οήματά του διά τάς προσωπιχάς άνάγχας του άπό τόν οί- 

κονομοϋντα έν μέρος αυτών. Πράγμα παράδοξον! ’Εκείνος 
μεταξύ τών δύο δστις διατηρεί εις τήν οίχογένειάν του 
ζαί τήν κοινωνίαν περισσοτέρας ώφελείας παντός είδους, 
διά τής περιστολής αύτών τών προσωπικών του θυμη
διών, είναι άζριβώς εκείνος τόν όποιον ό όχλος ρέπει δπως 
άποκαλέση εγωιστήν, ένώ άποδίδει αισθήματα εναντία ζαί 

γενναία είς τόν ζώντα έν τ ί μω ς χωρίς νά στερή εαυτόν 
ούδενός πράγματος.

Πρός δικαιολόγησιν τής άδικου ταύτης έκτιμήσεως 
διατείνονται τινές, δτι εκείνος τοϋ όποιου αί προσωπιζαί 
άνάγκαι είσί περιεσταλμέναι δέν δίδειείςτήνχυ- 
κλ ο φ ορ ί α ν, δ τ ι στερεί τήν βιομηχανίαν 
καί τό έμπόριον τών έξοδειών, τών ένθαρρύν- 

σ ε ω ν τάς όποιας αί ζατανολώσείς του ήθελον παράσχει 
αύτοϊς, τοιουτοτρόπως όρμώνται ίνα πιστεύσωσι ζαί δι- 
δάξωσι δτι έκαστος παρέχει τόσον πλείονας ύπηρεσίας 1 
δσον περισσοτέρας άξίας χαταναλίσχει άπαραγώγως, νά |
δικαιολογήσωσι δέ τήν πολυτέλειαν, τήν έπίδειξιν, τήν I
σπατάλην ζκλ. Ή πλάνη αύτη έστι τοσοϋτο γενικώς 1 
διαδεδομένη μεταξύ ήμών. ώστε έν τοΐς πλείστοις συγ- I 
γράμμασι, πολλαπλασιασθεΐσι διά μεγάλων δαπανών τό 
1848 και 1849 δπως πολεμήσωσι τάς άποπλανήσεις τοϋ I 

κοινωνισμοϋ, ένόμισαν δτι ώφειλον νά ύπερεκθειάσωσι τάς | 
δαπάνας τής πολυτελείας, πειρώμενοι ν’ άποδείξωσιν ότι I 
κυρίως ένεκα τής φύσεως τών δαπανών αύτών αί ενδεείς J 

τάξεις ένδιαφέρονται ινα ύπολήπτωνται τόν πλούτον. Είς 
τρόπον ώστε, ίνα πολεμήσωσιν οίζτράς οίζονομιζάς πλά
νας, διέδιδον άλλας έπίσης επιβλαβείς. Καί τοϋτο θέλο
μεν αποδείξει έν βραχέσι.

Ό πλοΟτος σύγζειται έξ δλων τών άντιχειμένων τών 
έχόντων άξίαν άνταλλάξιμον, οίαιδήποτε καί άν ώσιν ή 
φύσις των ζαί ό τύπος των. "Οτε ζαταναλίσκωμεν μέρος 
πλούτου, τό μέρος αύτό δέν ύπάρχει πλέον, καί τότε, 
έάν ή άνάγκη τήν όποιαν έπλήρωσεν άνανεωθή, καί έάν 
έχωμεν είσέτι τά μέσα τοϋ πληρώσαι αύτήν, πρέπει νά 
παράξωμεν ζαί αύθις τό χαταναλωθέν άντιζείμενον καί ή 
άνάγκη τής άναπαραγωγής ταύτης δίδει νέαν τροφήν εϊς 
τήν έργασίαν.

Άλλά δυνάμεθα νά ζαταναλίσκωμεν μέρος πλούτου 
κατά δύο τρόπους : δυνάμεθα δηλαδή ν’ άπορροφήσωμεν 
καθ’ ολοκληρίαν τήν άξίαν του είς τρόπον ώστε νά μή 
μένη άπολύτως μηδέν έν τή περιπτώσει ταύτη ζατανα- 
λίσζομεν άπαραγώγως· τοϋτο δέ συμβαίνει, έπί παρα
δείγματος, είς πολυτελές τι συμπόσιον, πυροτέχνημά τι, 
εορτήν τινα κτλ. καταναλίσχομεν ούτω τάς ύπηρεσίας 
τών παρασχόντων ζαί παρασζευασάντων τά τρόφιμα, τά 
τοϋ πυροτέχνου, τάτοϋ πυριτιδουργοϋ, τά τοϋ σκηνογρά
φου, τών έσθητοπώλων, τών μουσικών, τών -ηθοποιών 
κτλ. παρέσχομεν ούτως, άλλ’άπαξ μενον έργασίαν καί 
άνταμοιβάς εις δλα αύτά τά πρόσωπα.

Δυνάμεθα δέ νά ζαταναλίσκωμεν ζαί είς τρόπον ώστε 
νά μένη μετά τήν πράξιν αύτήν άξία τις ίση πρός τήν 
χαταναλωθεΐσαν ή καί άνωτέρα, έν τή περιπτώσει ταύτη 
κατανα?άσζομεν παραγωγιζώς. Ύποθέσωμεν, έπί παρα
δείγματος, ότε ή άπορροφηθεϊσα άξία έν τώ συμποσίω ή 
τή εορτή, άντί νά λάβη τήν εφαρμογήν αύτήν, κατηνα- 
λώθη πρός άροτρίωσιν κλιτυός τίνος άφόρου χαί κατέ
στη άμπελος, δια τής χρήσεως ταύτης θά έδίδωμεν 
έργασίαν χαί άμοιβάς είς τους έπιχωματιστάς, είς 
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τούς αμπελουργούς, είς τούς άμαξηλάτας, είς τούς παρα- 
γωγεΐς λιπασμάτων, φυτών ζαΐ πασσάλων, ζαΐ ήθέλαμεν 
ούτω παρέχει εργασίαν έμμισθον είς αριθμόν τινα έργατών 
τούλάχιστον ίσον πρός τόν προσληφθέντα διά τήν εορτήν 
ή τό συμπόσιον, καί ένφ δέν μένει ούδέν έκ τών τελευ
ταίων τούτων καταναλώσεων, θά έμενεν έκ τής πρώτης 
μία άμπελος τής όποιας τό ετήσιον προϊόν Οά έπόριζε 
κατ’ έτος ζαΐ έπί άορίστω χρονική διαρκεία τροφήν δλως 
νέαν εις τινα ποσότητα έργασίας.

Τό παράδειγμα αυτό άρχει όπως κατανόηση έκαστος 
πόσον οί έργάται, λαμβανόμενοι έν τώ συνόλω αύτών, έν- 
διαφέρονται ινα οί πλούσιοι, άντί ν’ άπορροφώσιν όλοκλή- 
ρως τά είσοδήματά των είς καταναλώσεις άπαραγώγους, 
είς δαπάνας πολυτελείας, μεταχειρίζονται τό πλεΐστον 
μέρος εις καταναλώσεις παραγωγικάς. Καί όπότε άκόμη 
ουτοι δέν ήθελον προίστασθαι κατ’ εύθεΐαν τών έργων αύ
τών, άλλ’ ήθελον περιορίζεσθαι νά τοκίζωσι τάς οικονο
μίας των, ήθελον παρέχει τοΐς έργάταις μεγαλειτέραν 
ύπηρεσίαν παρ’ έάν έσπατάλουν άπαραγώγως τάς άξίας 
αύτάς. Τώ δντι, αί άξίαι αύται κατατεθειμέναι παρά τινι 
τραπεζίτη ή συμβολαιογράφοι, μεταβαίνουν είς τόν γεωρ
γόν, είς τόν τεχνίτην, είς τόν βιομήχανον έργολάβον, 
οίτινες καθιστώσιν αύτάς ώφελίμους είς παραγωγικάς 
καταναλώσεις.

Μήπως δέν ακούονται συνεχώς παράπονα ότι τά κεφά
λαιά μας είσίν άνεπαρκή, ότι έλλείπουσιν είς τά μεγάλα 
έργα δημοσίας ώφελείας, καί πρό πάντων είς τήν γεωρ
γίαν και ότι, ένεκα τής άνεπαρκίας ταύτης, ό τόκος είναι 
πολύ υψωμένος ;

Άλλ’ έάν τό πράγμα έχη ούτω, τί άλλο όφείλομεν νά 
έπιθυμώμεν είμή αί οίκονομίαι καί αί τοποθετήσεις νά πολ- 
λαπλασιάζωνται δσον εν^στί περισσότερον, τά κεφάλαια 
ν’ αύξάνωσι καί ή άφθονία νά καθιστά τήν χρήσιν αύτών 
ήττον πολυδάπανον, δηλαδή νά φέρη τήν πτώσιν τής 
διατιμήσεως τοΰ τόκου ;

ΤΡΑΠΕΖΟΛΟΓΙΑ (1876—77).

"Οθεν οί πλούσιοι είσίν οί μόνοι δυνάμενοι εύκόλως νά 
κάμνωσιν οικονομίας- δέον λοιπόν νά συνίστώνται αύται 
είς αύτούς ούχί έν όνόματι τοΰ νόμου, διότι πρέπει νά έ- 
χωσι πάσαν έλευθερίαν ώς πρός τό άντικείμενον τοΰτο, 
άλλ’ έν όνόματι τής ηθικής, έν όνόματι τής ύπολήψεως 
τήν όποιαν πεφωτισμένη δημοσία γνώμη αισθάνεται πρός 
τήν διαγωγήν αύτήν, έν όνόματι αύτοϋ τοΰ καλώς έννο- 
ουμένου συμφέροντος των τό όποιον εΐναι ένταΰθα έντε
λώς σύμφωνον πρός έκεινο τών έργατικών καί έστερημένων 
περιουσίας τάξεων.

Οί δίδοντες τοΐς πλουσίοις άλλας συμβουλάς, ζαΐ οί 
θέλοντες νά πείσωσιν αύτούς ότι παρέχουσι τόσον περίσ- 
σοτέρας υπηρεσίας καί ότι έχουσι τόσον περισσοτέραν ά
ξίαν δσον πλειοτέρας άξίας άπορροφώσιν διά τάς άνάγκας 
των, τάς ορέξεις των, τάς ιδιοτροπίας των, τάς κενοδο
ξίας των, τάς προσωπικός των θυμηδίας, ύπείκουσιν, ώς 
πρός τοΰτο είς λίαν λυπηράς προλήψεις.

(’Εκ τοϋ Γαλλικού)
Ν. I. ΒΔΑΣΑΜΑΚΗΣ.

ΤΡΑΠΕΖΟΛΟΓΙΑ (1876—77)·

Αί μεγάλαι Τράπεζαι δίδουσι τήν διεύΟυνσιν εις τό εύ- 
ρύ τών κοινωνιών πιστωτικόν σύστημα. Μεταξύ όλων ή 
’Αγγλική καί ή Γαλλική κατέχουσι τήν πρώτην θέσιν. ’Α
κολούθως έρχονται έν Εύρώπη ή Γερμανική καί ή 
Αυστριακή. Μελετών τά γενικά κατ’ αύτάς φαινόμενα, 
όπως τά μεταφέρει τό έτος 1876 εις τό έτος 1877, 
υπολαμβάνω ότι αρμόζει εις τήν προσοχήν τών περί 
τά οικονομικά άσχολουμένων ή γνώσις τών σχετικών 
πορισμάτων. Μή είπη δέ τις ότι, κατόπιν γιγάντων 
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παραθέτων τήν 'Ελλάδα, σμικρύνω εις ύπερβολήν 
τό μικρόν της άνάστημα, διότι άπ’ έναντίας τών κοινώς 
λεγομένων άρέσζει μοι μάλλον ή μέθοδος τών πρός με
γάλους άντιμετρωμένων ή ή τών πρός μικρού;. Καί άν 
εύρίσχωμεν πολλά τά ψεκτά παρ’ ήμΐν, μέχρι βαθμοΰ 
πολλάκις άτόπου πρός τούς συγχρόνους άδικίας, είναι σύμ

πτωμα άξιοπαρατήρητον, δτι κρίνωμεν εαυτούς άποβλέ- 
ποντες πρός τήν Δύσιν καί ούχί πρός τή ι Ανατολήν.

Αγγλική Τράπεζα. Κατά τήν 28 Δεκεμβρίου 
1876 ό ισολογισμός της άπετελεϊτο έξ 76,842.939 λιρ. 
στερλινών, διανεμομένων έκ μέν τής έπόψεως τοΰ παθητι- 
κοΰ ώς έξής· 1) εταιρικόν κεφάλαιον 14,553,000 λ. στ. 
2) άποθεματικόν κεφάλαιον 3,043,367 λ. στ. 3) γραμ
μάτια είς κυκλοφορίαν 27,898,255 λ. στ. 4) γραμμάτια 
έπταήμερα 299,153 λ. στ. 5) δημόσιος θησαυρός 8,173, 
488 λ. στ. 6) Ιδιωτικοί λ]μοί 22,875,676 λ. στ. Έκ δέ 
τής έπόψεως τοΰ ένεργητικοΰ α) 28,365,434 λ. στ. με
ταλλικόν άποταμίευμα είς χρυσόν, άργυρον καί νομίσματα, 
β') 11,015,100 λ. στ. χρέος πάγιον τής έπικρατείας, 
γ') 19,943,553 λ. στ. δημόσια χρεώγραρα, δ') 17,518, 
852 προκαταβολαί καί χαρτοφ υλάκιον.—Ί1 μέν σχέσις τοΰ 
μεταλλικού άποταμιεύματος τής ’Αγγλικής Τραπέζης 
πρός τό παθητικόν αυτής, τό έπί τή όψει άπαιτητόν, είναι 
48,04 τοϊς 0]θ, ό δέ τόκος τής προεξοφλήσεως 2 τοΐς 0jθ.

Γαλλική Τράπεζα. Κατά τήν 28 Δεκεμβρίου 
1876 ό Ισολογισμός της άπετελεϊτο έκ 3,415,019,214 
φράγκων, διανεμομένων έκ μέν τής έπόψεω; τοΰ παθητικοΰ 
ώς έξής· 1) εταιρικόν κεφάλαιον 190,502,313 φρ. 2) ά- 
ποθεματικά (5) κεφ;λαια 50,759,959 φρ. 3) γρα. μάτια 
εις κυκλοφορίαν 2,562,767,935 φρ. 4) άνοικτοί λογαρια
σμοί 548,506,552 φρ. 5) διάφ οα 62,4*2.451 φρ. Έκ 
δέ τής έπόψεως τοΰ ένεργητικοΰ ά) 2,179,542,900 φρ. 
μεταλλικόν άποταμίευμα εις χρυσόν, άργυρον καί νομί
σματα, β') 588,139,363 φρ. χρέος τής έπικρατείας, 

ΤΡΑΠΒΖΟΛΟΓΙΑ (1876—77).

γ') 596,320,568 φρ. προκαταβολαί καί χαρτοφυλάκιον, 
δ') 51,016,379 φρ. διάφορα.—Ή μέν σχέσις τοΰ μεταλ
λικού άποταμιεύματος τής Γαλλικής Τραπέζης πρός τό 
παθητικόν αύτής, τό έπί τή όψει άπαιτητόν, είναι 68,74 
τοϊς Ο]ο, ό δέ τόκος τής προεξοφλήσεως 3 τοϊς Ο]θ·

Γερμανική Τράπεζα. Κατά τήν 30 Δεκεμβρίου 
1876 ό ισολογισμός της άπετελεϊτο έξ 1,069,648,000 
ρεϊξμάρκ διανεμομένων έκ μέν τής έπόψεως τοΰ παθητικού 
ώς έξής 1) εταιρικόν κεφάλαιον 120,000,000 ρμ. 2) άπο
θεματικόν κεφάλαιον 12,000,000, ρμ. 3) γραμμάτια είς 
κυκλοφορίαν 766,107,000 ρμ. 4) παρακαταθήκαι έπί τή 
όψει 141,158 000 ρμ. καί έπί προθεσμία 42,070,000 ρμ. 
Έκ δέ τής έπόψεως τοΰ ένεργητικοΰ ά) 500,592,000 ρμ. 
μεταλλικόν άποταμίευμα, β ) 45,532,000 ρμ. δημόσια 
χρεώγραφα, γ') 16,477,000 ρμ. γραμμάτια άλλων τρα 
πεζών, δ') 60,578,000 ρμ. έπί ένεχύρω προκαταβολαί, 
έ) 446,469,ΟοΟ ρμ. έμπορϊκόν χαρτοφυλάκιον.—Ή μέν 
σχέσις τοΰ μεταλλικού αποταμιεύματος πρός τό παθητικόν, 
τό έπί τή οψει άπαιτητόν, εΐναι 55,17 τοϊς 0]θ, ό δέ τό

κος τής προεξοφλήσεως 4 τοΐς Ο]ο·
Αύστριακή Τράπεζα. Κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 

1876 ό ισολογισμό; αύτή; άπετελεϊτο έκ 537,000,000 
φλωρινίων, διανεμομένων έκ μέν τής έπόψεως τοΰ παθητι
κού ώς έξής· 1) εταιρικόν κεφάλαιον 90,000,000 φλ. 
2) άποθεματιζό/ κεφάλαιον 17,800,1)00 φλ.3) γραμμάτια 
είς κυκλοφορίαν 295,900,000 φλ. 4) άνοικτοί λ]σμοί 
900,000 φλ. 5) χρεωστικοί όμολογίαι 99,000,000 φλ. 
Έκ δέ τής έπόψεως τοΰ ένεργητικοΰ ά) 436,600,000 φλ. 
μεταλλικόν άποταμίευμα β') 8θ,00θ,000 φλ. χρέος τής 
επικράτειας, γ') 29,000,000 φ . έπί ένεχύρω προκαταβο
λαί, δ) 100,500,000 έπί ύποθήκη δάνεια, έ)146,700,000 
φλ. -χαρτοφυλάκιον, ς')24,200,0. 0 φλ. διάφορα.—‘Η μέν 
σχέσις τοΰ μεταλλικού αποταμιεύματος προ; τό παθητικόν, 
τό έπί τή οψει ά-αιτητόν, εΐναι 46,16 τοϊς 0]θ, ό δέ 
τόκος τής προεξοφλήσεως 4 | τοϊς 0[θ.
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ΤΡΑΠΕΖΟΛΟΓΙΑ (1876—77). S57Ελληνική Τράπεζα. Κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 
1876 ό Ισολογισμός αύτής άπετελεΐτο έξ 98,194,939 
δραχμών, διανεμομένων έκ μέν τής έπόψεως τοΰ παθητικού 
ώς έξής· 1) έταιρικόν κεφάλαιον 18,000,000 δρ. 2) ά- 
ποθεματικόν κεφάλαιον 12,630,000 δρ., ήτοι 3, 600, 
000 τακτικόν καί 9,03 Ο,ΟΟ0 έκτακτον, 3) γραμμάτια 
είς κυκλοφορίαν 36,034,217 δρ. 4) καταθέσεις άτοκοι 
2,472,837 δρ. 5) καταθέσεις έντοκοι 3,314,971 δρ. 6) έ- 
πιταγαί 182,854 δρ. 7) μέρισμα τής τελευταίας εξαμη
νίας 2,151,900 δρ. 8) δφειλή πρός τό δημόσιον 2,177,240 
δρ. 9) διάφορα 1,130,898 δρ. Έκ δέ τής έπόψεως τοϋ έ- 
νεργητικοΰ ά) 18,276,518 ορ. μεταλλικόν αποταμίευμα 
ήτοι 14,333,364 έν τοΐς ταμείοις καί 3,943,133 έν έξω 
τερικοϊς λ]μοις, β') 18,734,256 δρ. χρέος τής έπικρατειας, 
γ') 25,988,342 δρ. δάνεια έπί προσωπική έγγυήσει κα 
ένεχυριάσει τίτλων, ήτοι έμπορικόν χαρτοφυλάκων δρ. 17,^ 
420,998 δρ., είς γεωργούς 6,246,283 δρ. καί ανοικτοί 
λ]μοί 2,321,060 δρ. δ')34.003,718 δρ.δάνεια έπί ύποθήκη, 
ήτοι πενταετή 16,280,418 δρ., ανοικτοί λ]μοί 13,897,560 
δρ.,δάνεια χρεωλυτικά 705,982 δρ. καί έπί ένεχύρω χρυ- 
σοΟ, άργυρου, 540,213, έ) 3,681,648 δρ. διάφορα, ήτοι 
είς έταιρίαν Ελληνικής άτμοπλοίας 327,125 δρ., εις μέ
τοχος έπί διαφόρων έγχωρίων έταιριών 309,000 δρ., είς 
καθυστερήσεις προεξοφλήσεων 706,629 δρ., όμοιας χρεω- 
λυτικών δανείων 18,092 δρ., έξοδα έγκαταστάσεως (υλι
κά, κιβώτια, έπιπλα κλπ.) 176,184 δρ., δικαστικός προκα- 
ταβολάς 70,410 δρ., άκίνητα κτήματα 1,321,918 δρ., 
καταστήματα τραπεζικά 1,061,285 δρ., κατακυρώσεις έξ 
άναγκαστικών έκποιήσεων 260,63 ί δρ., απαιτήσεις επι
σφαλείς 36,054 δρ.,διάφοροι λογαριασμοί 478,668 δρ.— 
Ή μέν σχέσις τοΰ έν τοΐς ταμείοις τής τραπέζης μεταλ
λικού πρός τό παθητικόν αυτής, τό έν όψει άπαιτητόν, 
είναι 37,20 τοΐς 0 ]θ, ό δέ τόκος τής προεξοφλήσεως 
8 τοΐς 0]θ.

Μεταξύ τών διαφόρων έ-.νοιών, πρός άς όδηγοΰσιν οί 
έκτεθέντες τραπεζικοί συνδυασμοί κατά τάς περί ών πρό
κειται χώρας,πολλαί δύνανται νά άποτελέσωσι θέματα γε- 
νικωτέρας έρεύνης. Τοιουτοτρόπως ή μεταξύ τοϋ εμπορι
κού χαρτοφυλακίου καί τών δη/.οσίων χρεωγράφων έν τοΐς 
τραπεζικοΐς λ]μοΐς άναλογία οιατελεΐ ύπό ορούς, τών ό
ποιων ή σημαντικότης είναι ανεπίδεκτος άμφισβητήσεως. 
‘Υποθέσατε π. χ. πολιτείαν, ήτις βαθμηδόν άντικαθιστά 

'τό κοινόν τών τής Τραπέζης όφειλετών ! Τό πρός έκδοσιν 
τών τραπεζικών γραμματίων προνόμιον είναι έτοιμον δπως 
άνοιξη τήν όλισθηράν όδόν τοϋ ύπερβολικοΰ έρωτος τών 
Τραπεζών πρός τά δημόσια ταμεία, χωρίς νά λείψη, έν 
περαιτέρω άμηχανία, καί ή χειραχωγία τής αναγκαστικής 
κυκλοφορίας. Τότε αί διαστάσεις τών κινδύνων καί τών 
παθημάτων έξαρτώνται έκ τής περιόδου, ήν διατρέχει ή έ- 
θνική οικονομία.

Ή κατά χώραν σχέσις τών δανειστών καί τών Οφειλε
τών τών Τραπεζών άποτελει ιδιαιτέραν λεπτομέρειαν, ά
ξίαν πολλοΰ έν τή συγκρίσει διαφ:ροντος. ‘Ως πρός τούς 
πρώτους ή άναλογία τών μεταλογικών άποταμίευμάτων 
πρός τά παθητικά τά έπί τή όψει άπαιτητά, καί ώς πρός 
τούς δευτέρους ό τόκος τής προεξοφλήσεως ιδού πώς ειχον 
κατά τήν συνάντησιν τών έτών 1876 καί 1877,

Τράπεζαι Μεταλλικόν άποταμίευμα Τόκος
’Αγγλική 48,04 τοΐς Ο]ο 2
Γαλλική 68,74 » ί 3
Γερμανική 55,17 2 » 4
Αύστριακή 46,16 » ί 4 1
Ελληνική 37,20 ϊ 2 8

Έκ τοΰ πίνακος τούτου παρατηρεί τις δτι τό σσθενέστε- 
ρον μεταλλικόν άποταμ ευμα συνδέεται πρός τόνβαρύτερον 
τόκον.Έάν έξαιρέσωμεν τήν ’ Αγγλικήν Τράπεζαν ήτις δια-
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τελεί εις δλως έξαιρετικάςπεριστάσεις,αί λοιπαί άποτελοΰσι 
σταθερόν τοΰ φαινομένου τούτου βεβαίωσιν. Συνάπτοντας 
λοιπόν καί δανεισταί καί όφειλέται, ινα καθ’ δσον οί πρώ
τοι έχουσι όλιγωτέρας έγγυήσεις, κατά τοσοΰτον καί οί 

δεύτεροι έκτοκίζονται πλειότερον.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ.

Άριθ. 114

.ΖΖρός τούς έν τη περιφερείς των έν Άθήναις Ερετών παρά 

ΠλημμελειοθΙχαις Κ. Κ. Εισαγγελείς.

Μεταξύ τών διαφόρων άδιχημάτων, τά όποια ό νομοθέ- 
της άνέθηκεν είς τήν άγρυπνον τής Εισαγγελίας προσο
χήν, τά άφορώντα τόν δημόσιον θησαυρόν άνήκουσιν εις 
σημαντικωτάτην τής πολιτείας έποψιν. ‘Ο παρεμβάλλων 
άσεβή πρός τήν ιερότητα τών δημοσίων χρημάτων χεϊρα 
πρέπει νά γνωρίζ/·,, δτι ύπάρχη δύναμις έν τή κοινωνία ί- 
κανή, άν όχι νά άποκόψη αύτήν, τούλάχιστον νά τήν στιγ- 
ματίση. ζΗ δύναμις αύτη εΐναι ή δικαιοσύνη καί οί κινοΰν- 
τες αύτήν εΐσθε ύμεις.

‘Η κατά τών δημοσίων χρημάτων εγκληματική τάσις 

εμφανίζεται ύπό ποικίλας όψεις, είτε έκ τής έννοιας τοΰ 
διαχειρ'.στοΰ, είτε έκ τοΐς έννοιας τοΰ θεματοφύλακος. Έν 
τούτοις ή ειδική έπί τοΰ προκειμένου πρόνοια περιορίζεται 
είς τήν κατωτάτην τή; διαχειρίσεως βαθμίδα, τούτέστι 
τούς τών δημοσίων προσόδων ένοικιαοτάς. "Ινα έννοήση 
δέ τις τήν σημασίαν τοΰ κατ’ αύτάς παραπτώματος, άρκεΐ ή 
επομένη σημείωσις τών άπό δημητριακών καρπών έλλειμ- 
μάτων τών ένοικιαστών χατά τινα ταμεία τής ήμετέρας 
περιφερείας έν ιώ τελευταίω τις μέχρι τοΰδε έπισήμου 

οικονομικής έξακριβώσεως έτει 4369·
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Ταμεία Ταμεία

Χαλκίδο; 10 τοΐς 0]0 Λεβαδείας 28 τοΐς Ο]ο
Καρυστίας 10 Β » Φ&ιώτιδος 33 β »
Αττικής 12 β » Θήρας 43 » >
Μεγαρίδος 17 » » Δωρίδος 43 Β Κ
Λοκρίδος 18 » Β Παρνασίδος 30 Β >
Κέας 22 I » Νάρου 52 Β Β
Θηβών 23 » ϊ Σύρου 93 Β Β

Έάν έκ τών άνωτέρω έξαιρέσωμεν άσημους τινας,
πρός τήν παραγωγήν δημητριακών καρπών, περιοχάς,κατά 
μέσον δρον τό τέταρτον σχεδόν τών δημοσίων έκ τής πη
γής ταύτης χρημάτων κατά τό μάλλον ή ήττον καταβροχ
θίζεται ύπό τοΰ έν ένεργεία συστήματος τών ένοικιαστών.

Βεβαίως πολλά αίτια συντρέχουσιν είς τοίοΰτον άποτέ- 
Λεσμα, δπερ έν άλλοις τμήμασι τής έπικρατείας λαμβάνει 
πολλώ έτι μείζονας διαστάσεις. Καί δμως ή χαλαρά κατα- 
οίωξίς τών άδικημάτων τών ένοικιαστών άνήκει έν τοΐς 
πρώτοις. Έν τή συνήθει πρακτική αί άμαρτίαε τών ένοι- 
χιαστών δέν κρίνονται μεγάλης έντυπώσεως άξιαι. Άλλα 
εγκλήματα κινοΰσι πλειότερον τό διαφέρον τής ποινικής 
περιεργείας. Καί δμως δέν αμφιβάλλω δτι οί Κ.Κ. Εισαγ
γελείς διαγινώσκουσι τάς περαιτέρω συνέπειας εγκλημα
τικής τάσεως, ήτις έχει τόσον άπειλητικόν χαρακτήρα 
πρός τήν κανονικήν τής έθνικής οικονομίας λειτουργίαν. 
Ή βεβαίωσις λοιπόν καί ή καταδίωξ ς τών κατ’ αύτήν πα
ραβάσεων εΐναι έπί τοσοΰτον άξία προσοχής, δσον ή ιδέα 
τής άτιμωρησίας καί τής ύπεκφυγής έκ τών τοΰ νόμου 
συνεπειών είναι τό ισχυρότερο* έλατήριον είς πολλαπλα
σιασμόν τών έγκλνμάτων καί μάλ στα, προϊόντος τοΰ χρό
νου. τήν έπι'άρυνσιν αύτών.

Τοι υτοτρόπως παρακαλώ τούς Κ Κ. Πσανγιλεις, ινα 
ζητήσωσι παρά τών έν τή ίίΐα,ιτέρα περιφρεία αύτών Κ.Κ. 
Οικονομικών Εφόρων καί Ταμιών πληροφορίας^ σχετικώς
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πρός έκαστον τών δύο τελευταίων έτών, έάν ένοικιασταί, 
πόσοι καί ποιοι 1) ήμέλησαν τήν έπί τών άλωνίων (ώ; 
πρός τούς αραβοσίτους δέ άμέσως μετά τήν διά δοκιμής 
βεβαίωσιν αύτών) τακτικήν έκδοσιν τών διπλοτύπων, 2) έ- 
χαρακτήρισαν κτήματα εθνικά ή έθνίκοϊδιόκτητα ώς Ιδιω
τικά, ή τά έθνικά ώς έθνίκοϊδιόκτητα, 3) παρέλειψαν ό- 
λοτελώς τήν εις τό διπλότυπον έγγραφήν τοϋ φόρου, ή 
ένέγραψαν όλιγώτερον ποσόν τοϋ παραχθέντος καί κατα- 
μετρηθέντος καρπού, 4·) ένέγραψαν είς τό διπλότυπον 
πλειότερον ποσόν τοΰ παραχθέντος καρποΰ, 5) έξέδωκαν 
διπλότυπα μή συμφωνοΰντα πρό; τά στελέχη αύτών, 
6) είσέπραξαν καρπούς κατ’ εύθείαν άπό τούς φορολο
γουμένους.

Εύθύς μετά τήν συλλογήν τών άνωτέρω πληροφοριών 
καί καθ’ όσον αύται συγκεντροϋνται,θέλουσι προβή οί Κ.Κ. 
Εισαγγελείς είς τήν δραστηρίαν καί αύστηράν καταδίωξιν 
τών σχετικών πλημελημάτων δι’ αμέσου κατα τάς περιστά
σεις εισαγωγή; αύτών είς τό άκροατήριον, έπιστατοϋντες, 
όσον άφορα τήν πρώτην παράβασιν, είς τήν βεβαίαν ϊπο 
νομήν τής κατ’ αυτήν αρμόδιας πταισματικής δικαιοσύνης. 
’Επειδή δέ κάτι τό άρθρ. 71 τοΰ προμνησθέντος νόμου 
ή άνάκρισις τώ* άνωτέρω παραβάσεων ένεργεϊται, καί άνευ 
προηγουμένης είσαγγελικής παραγγελίας, παρά παντός ά- 
ναχριτικοΰ ύπαλλήλου, ή παρ’ αύτοΰ τοΰ ’Εφόρου προσ- 
λαμβάνοντος άνακριτικόν ύπάλληλον,παρακαλώ τούς Κ.Κ. 
Εισαγγελείς ινα ζητήσωσι καί περί τούτου πληροφορίας, 
έάν τούτέστι ένηργήθησαν χαί ύπό ποιων τοιαΰται άνακρί- 
σεις, όποια δέ ή έκβασίς αύτών, παραγγέλλοντες συνάμα 
τήν ταχειαν άποπεράτωσίν των.

’Ενώ αί κατά τάς άπαριθμηθείσας περιπτώσεις, μέχρι 
500 πολλάκις δραχμών, χρηματικοί ποιναί έχουσι τι ίκα
νώς εύαίσθητον διά τούς καταχρωμένους ένοικιαστάς, μετά 
σταθερότητος έ. δικαιοσύνη έφαρμοζόμεναι, ό ύπ’<5ψ·.ν νό
μος δέν ώκνησε νά έπεκταθή καί είς μείζονα έτι ποινικήν 

κλίμακα άξίαν ιδιαιτέρας διά τούς ένοικιαστάς έκτιμήσεως. 
Κατά τάς ύπ’άρ 2— 5 περιπτώσε-ς έξομοιοΰται ό ένοι- 
κιαστής πρός ύπάλληλον,καί κατά τό άρθρον 255 τοΰ Ποιν. 
Νόμου τιμωρείται μέ ειρκτήν,ά) έάν παραμορφώνη έν γνώ- 
σει διά παραλείψεως, προσθήκης ή μεταβολής, όσα έγ
γραφα ή διομολογήσεις τών διαφερομένων χρεωστεϊ ώς έκ 
τών καθηκόντων του νά συνθέτη, β') έάν εις τήν σύνθεσιν 
ταύτην άναφέρη πλαστά ή ύποβολιμαϊα πρόσωπα ή ψευ
δείς χρόνου ή τόπου προσδιορισμούς, γ') έάν βεβαιώνη καί 
έπιμαρτυρή έν γνώσει μή άλ/θή πράγματα ώς άληθή.— 
Έάν έπραξε ταΰτα διά νά περιποίηση ώφέλειαν άθί μίτον 
είς έαυτόν ή είς άλλον τινα, διά νά βλάψη τό δημόσιον ή 
όπωσδήποτε ιδιώτην, κατεγινώσκεται τότε ή ποινή τών 
πρόσκαιρων δεσμών.»

Έκ τών άνωτέρω διαφόρων τύπων τής πλαστογραφικής 
τοΰ ένοικιασ^οΰ ένεργείας ό άναγόμενος είς τά πλαστά 
πρόσωπα δέν πρέπει νά Οεωρηθή ώς ό ήττον ούσιώδης. 
Επειδή ό άπό 11 ’Απριλίου 1867 νς'. νόμος απαλλάσ
σει τής εύθύνης τούς καθυστεροΰντας ένοικιαστάς,καθ’ όσον 
προσάγουσιν οδτοι διπλότυπα «περιβεβλημμένα τάς νομί
μους διατυπώσεις, καί ών ή έκτέλεσις δέν ά*εστάλη δι- 
καστικώς» ύπό τών φορολογουμένων, τό πονηρόν συμφέρον 
έπενιόησεν πολλαχοΰ τήν τυπικήν έκδοσιν εικονικών πρός
- ------r---- ,
έν λόγω σκοποΰ. Άλλ’ ή χαταδολίευσις τής νομοθεσίας 
άποτελεϊ Ιδιαίτερον έπί τοΰ προκειμένου κίνδυνον, πρός δν 
ή Είσαγγελική προσοχή πρέπει νά άσχοληθή μετά δρασ
τηριότητος έντεταμένη;, καλοΰσα είς συνεργασίαν, διά πά
σης έπιστασίας, δλα τά όργανα τής άνακρίτικής καί δικασ
τηριακής δικαιοσύνης.

Έπί τοΰ όλου έχω πασαν βεβαιότητα είς τήν διακρί- 
νουσαν τούς Κ.Κ. Εισαγγελείς εύλάβειαν πρός τό ίερώτα- 
τον καθήκον, όπερ ή πολιτεία τοϊς ένεπιστεύθη, καί παρα
καλώ, ϊνα άνευ άναβολής μοί ύποβάλωσιν ίκθεσιν τής έντός

ETOS 4—ΦΥΛ. 48—ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1877. 36
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τοϋ πρώτου τριακονθημέρου καταβληΟησομένης ένεργείας 
αύτών μετά τών σχετικών αποτελεσμάτων.

Έν ΆΟήναις τή 12 ’Ιανουάριου 1877.

Ό παρ’ έφέταις Εισαγγελεύω 
A. Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ.

ΙΠΠΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Γραφών περί ιππικού, ίσως έρωτηθώ άν είμαι έξ έπαγ- 
γέλματο ς στρατιωτικός. Τό ακριβές είναι ότι, ών πολιτο- 
στρατιώτης, εχω τό συμφέρον, ίνα πλ.ηροφορηθώ πόσους έν 
δεδομένη περιπτώσει δύναται νά διάθεση ιππείς καί ίππους 
ή ‘Ελλάς. Οί νομοθέται καί οί κυβερνήται πράττουσιν· οί 
δέ δπαδοί της οικονομικής άρέσκονται είς τά μαθήμα- 
τά της.

Κατά τόν προϋπολογισμόν τοΰ 18'76 ή ιππική δύναμις 
τής Ελληνικής έπικρατειας σύγκειται έκ 340 άνδρών καί 
283 ίππων.’Επειδή δέ τόν ιππέα καθιστά ό ίππος,έπεταιήδτι 
έν τή άνωτέρω άπαριθμήσει περί) αμβάνονται 57 ψευοοϊπ- 
πεΐς,ή ότι διατίθενται ούτοι έπ’άδεία ή άλλη πεζή ύπηρεσία. 
Πόσον μικροσκοπική παρ’ ήμΐν ή δύναμις αυτή, ή ώς α
στραπή εισχωρούσα είς τήν περιφέρειαν τοϋ εχθρού,ή προσ- 
βάλλουσα τά πλευρά τής παρατάξεώς του, ή διαρρηγνυ- 

ουσα τάς φάλαγγας του καί έν τώ μέσω αύτοΰ, ύπό τήν 
ένθουσιώδη τών όπλων κλαγγήν, ή θνήσκουσα ή νι ιώσα.

Άλλοτε αί Άθήναι παρέτασσον 1,200 ιππείς καί αί 
Οήβαι 5,000. Πού είναι τό λαμπρόν έκεΐνο ιππικόν τ?(ς 

Αχαϊκής Δημοκρατίας, τό όποιον ό Φιλοποίμην έκίνει ώς 
ένα άνθρωπον, γίγαντα πολύπουν καί πολύχείρα ; Ή 

τρέφουσα τούς ίππους γή είναι ή αύτή, καί αί γεννώσαι 
τούς άνδρας μητέρες δέν είναι στεΐραι. Μόνοι οί ήγεμόνες 

τού Ααοϋ καθυστεροΰσι.
Ύπολογιζομένης τής όλης κατά ξηράν στρατιωτικής 

δυνάμεως τής Ελλάδος είς 14,107 άνδρας, οί έν αύτοϊς 
283 ίππεΐς είναι έκτός πάσης άναλογίας, τό 50ον σχεδόν· 
ένώ έν τω Ίταλικώ στρατώ τού 1871 έπί 384,078 άν
δρών οί 19,679 είναι ίππεΐς, ήτοι τό 20ον περίπου. Έν τή 
άρχαία Έλλάδι ό κανών ήτο 1 ίππεύς έπί 12 πεζών Αί 
δέ νεώτεραι τής Γερμανίας στρατιωτικοί, διά τής ιππικές 
παρασκευής, πράξεις δεικνύουσι μιαν έτι τής Έ λ λ η ν ο- 

μ α 0 ε ί α ς όψιν, έξόχως πρακτικήν.
’Ιδού πώς διανέμεται ή έκ 340 άνδρών ονοματική δυ- 

ναμις τοΰ ιππικού τής 'Ελλάδος: 1) αξιωματικοί 23, ήτοι 
1 άντισυνταγματάρχης διοικητής, 1 μοίραρχος ύποδιοικη- 
τής, 4 ίλαρχοι, 6 ύπίλαρχοι (έξ ών 1 ύπασπιστής, καί 1 
τής οικονομίας),9 άνθυπίλαρχοι (έξ ών 1 τής ο’κονομιας),
1 κτηνίατρος, καί 1 ύπίατρος· 2) ύπαξιωματικοί 64, ήτοι
2 άνθυπασπισταί, 1 δόκιμος κτηνίατρός, 4 έπιλοχίαι, 4 σι- 
τισταί, 13 λοχίαι, 32 δεκανείς, 4 σελοποιοί καί 4 πεταλω 
ταί· 3) μουσικοί 20, ήτοι 1 αρχιμουσικός, 1 μουσικός ά. 
τάξεως, 1 β' τάξεως, 1 γ' τάξεως, 3 δ' τάξεως, καί 13 

σαλπιγκταί· 4) στρατιώται 233.
‘Η πρός συντήρησιν τοΰ ‘ΕλληνικοΟ ίππικοΰ ένιαυσία 

δαπάνη, ανεξαρτήτως τοϋ άναλογοϋντος αύτώ μέρους τών 
γενικών τής στρατιωτικής διοικήσεώς δαπανών, άναβιβά- 
ζεται έν τώ προϋπολογισμό τού 1876 είς δρ. 339,812, 
διανεμομένας ώς έξής·. ά) είς μισθούς δρ. 134,000, ήτοι 

άξιωματικών 61,000, ύπαξιωματικών 2’7,000, στρατιω
τών 46,000· β') είς άρτοδοσίαν 283 ιππέων, πρός 27 η
μερήσια καθ’ έκαστον άνδοα λεπτά, δρ. 27,966 γ') είς 
ίπποφορβήν, πρός 1,10 δρ. ήμερησίως καθ’έκαστον ίπ-
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πον, ορ. 113,935· δ') είς ιματισμόν τών άνδρών, πρός 
δρ. 98,82 έκαστος ίππεύς, δρ. 27,969· έ) είς οπλισμόν 
δρ. 1,ΟΟΟ· ς') είς συντήρησιν όπλων, πρός 1 δρ. έκαστος 
ίππεύς, δρ. 283· ζ’) είς στρατωνισμόν, πρός 7 δρ. έκαστος 
ίππεύς, δρ. 1,981· ή) είς συντήρησιν στρατωνισμού, πρός 
5 δρ. έκαστος ίππεύς, ορ. 1,415·θ) είς άποσχευάς (δερμά
τινος), πρός-ί-i-δρέκαςος ίππεύς, δρ.1,273· ι) είς άγοράν 
50 ίππων δρ. 20,000. ιά) είς ιπποσκευήν δρ. 3,000· 
ιβ') είς συντήρησιν ίποσκευής καί ιπποστασίων, πρός δρ. 
24 καθ’ έκαστον ίππον, δρ. 6,792· ιγ') είς συντήρησιν 
σαλπίγγων δρ. 200.

Καί τοίοΰτον μέν τό παρόν· τό δέ μέλλον, έν περιπτώ- 
σει καθ’ ήν ό Θεός τοΰ πολέμου έπιφανή έπί τών ορίων 
τοϋ ‘Ελληνισμού, έχει άνάγκην ιδιαιτέρας μελέτης άπό 
τών ένόντων πόρων της ελευθερωμένης γής του. Έν 
πρώτοις ένδιαφέρει ό άριθμός τών άφεθέντων ιππέων, ή 
μέθοδος τής ταχείας συναθροίσεως αύτών καί τής περί 
αύτούς λοιπής στρατολογικής συγχεντρώσεως, ιδιαιτέρως 
δε ή ίκανότης τών υπαρχόντων ύπαξίωματικών, οίτινες 
άποτελοΰσι τό άληθές φυτώριον τών αξιωματικών τής 
κατατισθησομένης ιππικής στρατιάς, έκ τών όποιων Οά 
έξέλθωσιν οί προωρίσμένοι νά όδηγήσωσι, μίαν ημέραν, 
τούς διαδόχους τών πεντακισχιλίων τοΰ Έπαμι-ώνδα ιπ
πέων, τούς όποιους Οά όργανίση καί πάλιν ή Ελλάς
σωφρονοΰσα.

Πόθεν όμως οί ίπποι,όταν ή άλλοδαπή κλείση τάςεμπο
ρικός οδούς της;Τό πεδινώτερον καί ίππικώτερονμέρος τής 
‘Ελλάδος άφήκαν αί συνθήκαι τού 1830 έκτος τών στενών 
ορίων αύτής.’Α,νάγκη λοιπόν νά έπιθεωρήσωμεν τάς ένδοτέ 
ρας είς ίππους προμήθειας. Αί πληροφορία·. τής Καταστατι
κής συνδυάζονται πρός τάς τής ιστορίας. Οί ύμνηθέντες 
ύπό τοΰ Πινδάρου Βοιωτικοί ίπποι,τό ίππόβοτον τοΰ ‘Ομή
ρου Άργος, ή Φθιώτις, ή Αιτωλία καί ή ’Αχαία, ή Φω- 
κίς καί ή Αοκρίς, αίτινες έχορήγουν τό Πελοπονησιαχόν
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ιππικόν (Θουκιδίδης Β', Θ'), ιδού πώς συσχετίζονται πρός 
τήν ύπό τοΰ ύπουργείου τών ’Εσωτερικών κατά τό 1864 
δημοσιευθεΐσαν επίσημον τών έν Έλλάδι ίππων άπογραφήν:

Νομοί "Ιπποι Πώλοι Νομοί "Ιπποι Πώλοι

Ακαρνανίας καί ΑΙτωλ.20,437 3.832
ΦΟιώτιδος καί ΦωκίδοςΙ 3,0!5 2.439 
Αχαίας καί "Ηλιδος 41,7 ΙΟ 2,222 
Μεσσηνίας 9,735 1,847
Αττικής καί Βοιωτίας 9,714 4,938

Αρκαδίας 5,717
Αργολίδ. και ΚορινΟ.5.356
Εύβοιας 3.508
Λακωνίας 3,317
Κυκλάδων 496

1,084
1,014

679
630

92

"Ολον ίππων 83,11 I "Ολον πώλων, 15, 827

Κατ’ έπαρχίας, αί σημαντικώτεραι, όσον άφορά τούς 
ωρίμους ίππους, δίατελοΰσιν έν τή έπομέντ κλίμακι :

Έπαρχίαι

Βόνιτζης καί Ξηρομέρου 
Φθιώτιδος
Ηλείας
Λοκρίδος
Πατρών
Αεοαδείας
Μεσολογγίου
Τριχωνίας

Όλ

Ιπποι Έπαρχίαι

8,521· Βάλτου
6,017 Θηβών
5,661 ’Αττικής
4,402 Μεσσήνης
3,824, Γορτυνίας
3,363 Ααζεδαίμονος
3,278 ΙΙυλίας
3,112 ’Ολυμπίας

'Ίπποι

2,926
2.838
2,759
2,697
2,267
2,254
2,128
2,039

ν ίππων 57,089

Μεθ’ δλην τήν άπό τής άπογραφής τοΰ 1864 έπελ- 
Οοΰσαν πιθανώς αύξησιν τής άνωτέρω Ιππικής έν τή χώρα 
προμήθειας, εννοώ ζατά πόσον αύτη δεν δύναται νά συγ- 
κριθή πρός τάς έν τή βορειοδυτική Εύρώπη μεγαλοπρε
πείς ίππικάς παρασκευής. 'Όταν ζατά τήν 24 Νοεμβρίου 
1863 ή Έθνική τών ’Αθηνών Συνέλευσις διά τοΰ ΙΓ' νό
μου της διέλυε τό ζατά τήν ’Αργολίδα ‘Ιπποφόρβιον, 
έδείκνυεν ού μόνον ζατά πόσον τό ζαταστρέοειν εΐναι ευ-
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κολώτερον τοΰ όργανίζειν, αΚ'Κά συγχρόνως καί τόν βαθ
μόν τής έπί τά πρόσω πολιτικής τών χρόνων προνοίας. 
Πόσον διαφέρει ή πρακτική τοΰ παρά τάς Άλπεις εγ
γυτέρου πρός τά ήμέτερα Λαοΰ ! Πρέπει νά ίδή τις τόν 
ιππικόν τής ορεινής ταύτης χώρας οργανισμόν, ϊνα κρίνη 
περί τής ήμετέρας ευθύνης. ’Αμφιβάλλω δέ πολύ άν αί 
μεγαλοπρεπέστερα; τής νεωτέρας Εύρώπης μοναρχίαι δύ
νανται νά παρατάξωσι τελειοτέρους ίππους καί ιππείς έ
κείνων, τούς οποίους άπό καιρού είς καιρόν ή ’Ελβετική 
Δημοκρατία εκγυμνάζει έντός τών πεδινών περιοχών της.

Άλλ’ ή ιδέα δεϊται μείζονος έτι άναλύσεως. 'Υποθέτω 
ότι οί έν Έλλάδι ίπποι ανέρχονται είς 90,000 περίπου 
τό εικοστόν ή τό τριακοστόν αύτών, δηλαδή 4,500 ή 
3,000,κατά πάσαν πιθανότητα,άνήκουσιν είς κυρίους, δυ 
ναμένους κατά τό μάλλον ή ήττον νά άποτελεσωσι είδος 
τι ιππικής τά ξεως, ύπό οργανισμόν κανονικής 
κατά περιόδους έκγυμνάσεως, συγκεντρούμενοι έν ταΐς 
ίππικωτέραις τής Ελλάδος περιοχαΐς. Ή έννοια τής ιπ
πικής ταύτης εθνοφρουράς δεν πρέπει νά άπομακρυνθή 
τών δεδοκιμασμένων κατά τούς αρχαίους χρόνους τής 
Ελλάδος περιστάσεων, έάν πρόκειται όπως καί τότε νά 
έπιτύχη καί νΰν. Υπάρχει τι έν τώ όργανισμώ τής αρ
χαίας Ελληνικής δόξης, τό όποιον ή πρακτική τοΰ έθνους 
ζωή άφήκεν ούσιωδώς είς τούς σχολαστικούς άγώνας 
τής θεωρητικής διδασκαλίας. Πρέπει νά είσαχθή τοΰτό έν 
τώ μεγάλφ έθνικω χωνευτή ρίφ,καί ή πολιτική νά μιμηθή 
τήν χημείαν, νά άνευρη δηλαδή τό αιώνιον στοιχεΐον τής 
διαπλάσεως τοΰ ‘Ελληνισμού.

ΕΤΡΩΠΑ1ΚΗ ΤΑΧΤΔΡΟΜΙΑ.

‘Π άνάπτυξις τής μεταξύ τών τόπων συγκοινωνίας έσχε 
τοσαύτην έ.τιρροήν έπί της μεταξύ τών πνευμάτων συν- 
αντήσεως, όσον δύναται τις νά συμπεράνη έκ τής συγκρί- 
σεως άγριων, διεσπαρμένων έντός δάσους άχανοϋς, πρός 
κατοίκους καλώς ώργανισμένη; πόλεως.

Αί οικογενειακά; τώ, τελευταίων στέγαι συνάπτονται 
ύπό μίαν, τρόπον τίνά, τήν τής πόλεως, τής οποίας ή ένό- 
της,άπό ύψηλοΰ σημείου θεωρούμενη,αποτελεί τό ιδανικόν 
τοΰ νεωτέρου πολιτισμού. Αρκεί νά προσθέση τις τάς συν- 
δεούσας τά διάφορα ταΰτα κέντρα γραμμάς,ίνα συλλαβή τό 
πληρέστερον σχέοιον τής μεγαλοπρεπεστέρας έπί τοΰ πλα
νήτου ήμών άνθρωπικής είκόνος. Έκ τών γραμμών τού- 
νων άποτελεΐται ή ιστορική τής ταχυδρομίας άνά- 
πτυξις. Άπαντώμεν τά πρώτα στοιχεία αύτής έν τή ’Ασ
συρία καί τή Περσία, τής οποίας άπεμνημόνευσεν ό Ξενο
φών τον άριστον ταχυδρομικόν έπί Κύρου οργανισμόν. ‘Η 
Μακεδονική περίοδος τοϋ ‘Ελληνισμού έδωκε Ιδιαιτέραν ώ- 
θησ;ν είς τήν έντός τοϋ άποτελεσθέντος αχανούς κράτους 
συγκοινωνίαν. ‘Η δε έπελθοΰσα Ρωμαϊκή κοσμοκρατορία 
έθεσε σταθερώτερα θεμέλια συνδέσμου, τόν όποιον ό με- 

σαιών μετεβίβασεν είς τήν νεωτέραν έποχήν· χωρίς άφ’ έ
τέρου, έχ τής ιστορικής ταύτης διαδοχής, νά λησμονηθή 
τό ύπό τής δυνάμεως τών πραγμάτων έν Μεξικώ, πρό τής 
άνακαλύψεως τής ’Αμερικής, καταρτισθέν τέλειον πεζικής 
ταχυδρομίας σύστημα, διά τού όποιου αί διαταγαί τής κυ
βερνήσεως διέτρεχον έντός μιας ημέρας αποστάσεις 100 

μέχρι 200 μιλ ων.
Άπό τής διοικητικής μέχρι τής δι’ δλον τόν κόσμον 

ταχυδρομικής συγκοινωνίας, μεγίστη άπετελέσθη έν τή 



ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΑΧΤΔΡΟΜΙΑ. 5693ϋβ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.

νεωτέρα κοινωνία πρόοδος Άς παρακολο υΟήσωμεν τά 
χατά τόπους φαινόμενα αύτνς, δπως έξχριβώθησαν έν ταΐς 
τελευταίαις άπογραφαΐς (1875) τών διαμειφθεισών έν Ευ
ρώπη έπιστολών, έφημερίδων χλπ. ‘Η ολική τούτων ποσό
της ύπολογίζεται εις εκατομμύρια 4,567 καί διανέμε
ται κατ’ έπικράτειαν ύπό τοΰ χ Neumamn-Spallarl ώς έ
ξής εις έκατομ

Έπικράτειαι Έπιστολαι κα! 
δελτάρια

’Εφημερίδες έντυπα 
και δείγματα

δλον

Μεγάλη Βρετανία 1,099.8 279.7 1,379.5
Γερμανία 643.2 492.0 1,135.2
Γαλλία 366.5 352.9 719.4
Αυστρο-Οΰγγαρία 285.2 120.0 405.3
’Ιταλία 119.5 119.7 239.2
Βέλγιον 68.4 100.0 168.4
Ελβετία 73.0 67.2 140.2
Ρωσσία 64.8 45.3 110.1
’Ολλανδία 55.2 36.1 91.3
’Ισπανία 80.6 4.6 85.2
Δανιμαρκία 20.9 20.7 41.6
Σουηδία 24.0 1.3 25.3
Νορβηγία 10.0 ΊΟ.Ο
Αουξεμβοϋργον 2.8 2.1 4.9
'Ελλάς 3.0 1.4 4.4
Ρουμουνία 2.5 1.7 4.1
Τουρκία 2.4 1.3 3.7

"Ολον 2,921.8 1,646.0 4,567.8

Κατά τόν πίνακα τοΰτον ή μείζων ένστασις τής πνευμα
τικής σογκοινωνίας άπαντδται έν ’Αγγλία χαί ή έλάσσων 
έν Τουρκία. Έπί τοΰ όλου ή 'Ελλάς προίσταται τής ’Α
νατολής· ένώ τό Ελληνικόν ταχυορομεϊον διεβίβασε 3 έ- 

χατομ. έπιστολών, τό Ρουμουνικόν περίωρίσθη είς 2 | έκ. 
χαΐ τό Τουρκικόν είς 2,-- έχ.Όσον αφορά τά προϊόντα τής 
τυπογραφικής συγκοινωνίας, ένόμ ζον τήν Ελλάδα τόπον 
πολυγραφώτερον. Ιδού πώς άκριοέστερον έν έτει 1875 έ- 
χουσι τά χατ’ αυτήν: 2,318,878 έπιστολαί, 1,425,582 
εφημερίδες καί έντυπα, 670,914 έπίσημα έγγραφα; φά- 
χελλοι χαί δέσμαι, όλον 4,415,375.

Έχ τών 2,921 Γ* έκ. έπιστολών τοΰ 1874 άναλογοΰσι 
πρός έκαςον μέν Εΰρωπαΐον 9 ^έπιστολαί,Ιδιαιτέρως δέ πρός 
έκαστον Άγγλον 34.5,’Ελβετόν 27.3,Γερμανόν 15.3,'Ολ
λανδόν 14.6, Λουξεμβούργιον 14.2, Βέλγον 13.0, Δανόν 
11.7,Αυστριακόν 10.6,Γάλλον 10.2, Νορβηγόν 5.6,Σουη
δόν 5.5,’Ισπανόν 4.8, ’Ιταλόν 4.5, Ούγγρον 4.4, Έλληνα 
2.1, Ρώσσον 0.8, Ρουμοΰνον 0.5, ύπήκοον τής Τουρκίας 
0.2. Ή άνωτέρω κατάταξις μαρτυρεί έκ τής έπόψεως τοΰ 
πληθυσμού τήν έν έκαστη χώρα λειτουργίαν τής ταχυδρο
μικής μηχανής. Έάν τά πρωτεία καί ύπό τήν έποψιν τοΰ 
γενιχοΰ άριΟμοΰ καί ύπό τήν έποψιν τής πρός τόν πληθυ- 
θμόν άναλογίας τών έπιστολών άνήκουσι πάντοτε εις τήν 
’Αγγλίαν, τά δευτερεϊα όμως, έκ τής πρώτης είς τήν έτέ- 
ραν έποψιν,μεταβαίνουσιν άπό τής μεγάλης Γερμανίας εις 
τήν μικράν ’Ελβετίαν, καί έν τώ σταδίω τούτω τής συγ- 
κρίσεως ή Γαλλία άπό τρίτχ μεταπίπτει είς έννάτην. Άφ’ 
ετέρου άξιοπαρατήρητος ό προβιβασμός τή; 'Ελληνικής 
έπιστολογραφίας· εΐναι τριπλάσια σχεδόν τής Ρωσσικής, 
πλέον ή τετραπλασία τής Ρουμουνικής, καί πλέον ή δεκα
πλάσια τής Τουρκικής. Έχει τι λοιπόν ή κίνησις τοΰ 
πνεύματος ένδεκτικόν μεταξύ τής Ρωσσικής καί Τουρκι
κής αύταρχία; άφ’ ένός, καί τής Ελληνικής έλευθερίας 
άφ’ ετέρου.

Όσον άφορα τήν εν τή τελευταία δεκαετία ταχυδρο
μικήν εις έπιστολάς άνάπτυξιν, εί έπόμενοι είς έκατομμύρια 
άριθμοΐ ίκανώ, όμιλοΰσι μεταξύ τών έπομένων έπι- 
κρατειών :
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Έπικράτειαι 1863 1870 1875
—— — — —

’Αγγλία 720 990 1100
Γερμανία 228 582 643
Αύστρο-Ούγγαρία 120 269 285
’Ελβετία 37 56 73
Βέλγιον 34 64 68
Ελλάς 1 Το 2 ι υ

Ό πίναξ μαρτυρεί ότι ή γενναιότερα άνάπτυξις συνέβη 
έν Γερμανία, χαθ’ ήν ή επιστολογραφία σχεδόν έτριπλα- 
σιάσθη. ’Ακολούθως έρχεται ή Αύστρο-Ούγγαρία, καθ’ ήν 
ή έπιστολογραφία ύπερεδιπλαλιάσθη. Διπλασιασμός αύ
τής απαντάται έν τή Βελγική, κατόπιν δέ ταύτης έν Ίλ 
βετία καί έν Έλλάδι. Ή ’Αγγλική επιστολογραφία έρχε
ται τελευταία είς τήν άναλογίαν τής άναπτύξεως. Σημεΐον 
ότι τό κενόν έν ταΐς διαφόροις φάσεσι τής έθνικής οικονο
μίας δέν είναι απανταχού τό αυτό· άλλά πού μέν μ ΐζον, 
πού δέ έλασσον, ινα άνάλογος ή καί ή πρός π)»ήρωσιν 
αύτού δομή.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.

’Επειδή έν ταΐς δεσποτικα’ς χώραις ή αυριον άνήκει 
μάλλον είς τόν δυνάστην κύριον ή τόν δυναστευόμενο·; 
δούλου, ή πείρα άποδεικνύει ότι τό παρά τω τελευταίω οί 
κονομικόν πνεύμα διατελεΐ ούσιωδώς- εν τή σμικροτάτη 
αύτού άναπτύξει. ‘Οποιον τω όντι έχε συμφέρον νά άπο- 
ταμιεύση τις διά τό μέλλον ένώπιον τής καταβρχθιζούσης 
τού δεσποτισμού όρέξεως ; Τό άλλο άκρον άπαντάται έν 
ταΐς έλευθέραις χώραις. Έν αύταΐς ό πολίτης είναι κύριος 

εαυτού, ύπολογίζει δέ καί τό άπώτατον αύτό μέλλον. Οί 
αιώνες συνδέονται πρός άλλήλους διά τού ισχυρού βρα- 
χίονος τού έλ ε Ο έ ρ ο υ εγώ, καί αί αποταμιεύσεις τής 
φιλοπονίας συγκεφαλαιούνται έντός τού όσημέραι εύρυνο- 
μένου εθνικού πλούτου.

Άλλά μεταξύ τών δύο τούτων άκρων τής ιστορικής 
γραμμής, τήν οποίαν διατρέχει ή οικονομική άνθρωπότης, 
ύπάρχουσι διάφοροι οταθμοί, τούς οποίους χαρακτηρίζει ή 
πρός τό έν ή τό έτερον άκρον προσέγγίσις. Πόση ποι
κιλία έν τοΐς σταθμοϊς τούτοις, άπό τής καθαράς uοναρχι
κή.- περιόδου μέχρι τής συνταγματικής, δι’όλω; τών λε
πτών παραλλαγών τοΰ πολιτισμού καί τών έν γένει κοινω
νικών περιστάσεων ! Άρκεΐ νά διαχαράξη τις τήν γραμμήν 
ταύτην κατά τούς διαφόρους σταθμούς της, ινα συλλαβή 
τήν έν τή συνεχεία τών χρόνων καί τών τόπων δ ρ ώ σ α ν 
τοΰ άνθρωπίνου γένους ζωήν. ‘Ο οικονομικός αύτής χα- 
ρακτήρ είναι ή βάσις. θά φέρω τήν άπόδειξιν έκ τών άπο- 
ταμιεύσεων τού έργατικού λαού, διότι ν μίζω ότι όπου ό- 
μιλοΰσιν οί μεγάλοι άριθμοί, έκεΐ μάλλον άκούετσί ή πρα
κτική τών αιώνων φωνή.

Έν τή προκειμένη μελέτη δύο κυρίως π/.ηθυτμούς έχω 
ύπ' όψιν. Άμφότεροι άνήκουσιν είς τόν παρόντα αιώνα 
κατά τάς μάλλον προσφάτους τοπικάς άπογρα ά . ζΟ μέν 
περιλαμβάει 188.«27 914 άνΟρωπους, αύτοκρατορικούς, 
μοναρχικούς ή συνταγματικούς· ή δημοκρατία παρ’ αύτώ 
εΐναι έξαίρεσις, ή μικρά ή όλιγο/ρόνιο . *0 δέ περιλαμ
βάνει 9,337,026 καθαρούς δ μ κράτας. Σ μ ιωτέον ότι 
ό πρώτος άνήκει είς τήν Εύρώπην καί ό δεύτερος εις τάς 
‘Ηνωμένας Πολιτείας τής ’Αμερικής Βεβαίως είναι περίερ
γον νά μάθη τις μέχρι πόσου άναβαίνουσιν αί έν τοΐς λαϊ- 
κοϊς ταμιευτηρίοις έξακριβωθεΐσαι τελευταΐον οίκονομίαι 
τών δύο τούτων πληθυσμών.

Α'. πληθυσμός 6,348,312,634 νέαι δραχμαί.
Β'ε ι 4,057,661,036 a >
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‘Η Αναλογία τοΰ ποσού τούτου πρός έκαστον άτομον 
τών δύο πληθυσμών θά προξενήσή βαθυτάτην έκπληξιν, 
διότι άπό 34 δραχμών έν τώ αύτοκρατορικο-μοναρχικο- 
συνταγματικώ πληθυσμώ, άναβαίνει είς 434 έν τώ δη
μοκρατική !

Βεβαίως πολλά αίτια δύνανται νά ύπολογισθώσι τοΰ 
φαινομένου τούτου. Μεταξύ αύτών άναντιρρήτω; λειτουρ
γεί ή πνευματική άνάπτυξις, ή οικογενειακή καί οίκονο 
μιχή άνατροφή, τό κοινωνικόν παράδειγμα, ή συνέχεια τοΰ 
πρακτικού πνεύματος κλπ. Άλλ’ έπί όλων προίσταται τό 
έκ της πολιτείας φρόνημα. Αύτό δίδει τόν γενικόν τόνον 
είς τούς Ανθρώπους, είς τις ιδέας, είς τά συμφέροντα. 
"Οταν έκαστος νομίζη έαυτόν, καί πράγματι εΐναι συνάμα 
άληθής ύπήζοος καί ά?<ηθής αρχών, τότε, διά τοΰ πανι- 
σχύρου τής πολιτείας μοχλοΰ, ή μετεωρίζονται αί ήθικαί 
του άρχαί όπως άτενίσωσι τήν δυνατήν έν τω κόσμω τού- 
τω τελειότητα, ή συντρίβονται έπί τοΰ Αποβράσματος τής 
ποταποτέρας άθλιότητος. θέλετε νά δοκιμάσατε τό ύδωρ 
όρεινής λίμνης, αν δύναται νά κατασκευάση έπί τών έξω
θεν αυχμηρών πεδιάδων εύεργητικόν ποταμόν ή κατασ
τρεπτικόν χείμαρρον ; Ανοίξατε διέξοδον.

Κατά μέρος τιθέμενων τών λοιπών Αποτελεσμάτων, 
έπί τοΰ προκειμένου θέματος τών λαϊκών έν τοΐς τα- 
μιευτηρίοις οικονομιών, αί έπόμεναι είδικώτεραι συγκρίσεις 
συμπληροΰσι τήν μελέτην. Δανείζομαι τούς Αριθμούς έκ 
τελευταίας δ/.μοσιεύσεως τοΰ Καταστατικού Τμήματος τοΰ 
{Υπουργείου τής 'Ιταλίας ύπό τόν τίτλον «Cussc di Itisparmio 
1870—72j. ‘Η κατωτάτη βαθμίς άνήκει είς τήν Ρωσσίαν, 
έν τή οποία πρός έκαστον κάτοικον ύπολογίζεται νέα δραχ
μή άποτεταμιευμένη. ζΗ άνωτάτη βαθμός άνήκει είς τήν 
Ροδόνησον (.’i.'iode IsLiniT) τών ‘Ηνωμένων Πολιτειών ιής 
Αμερικής, έν τή όποια ή κατ’ άτομον άποταμίευσις άνα- 
βαίνει εις 1139 νέας δραχμάς. Κατόπιν αύτής έρχεται ή έν 
Μασαχουσέτη άποταμίευσις 737 ν. δρ. κατ’ άτομον, ή έν
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Κονεκτικούτη, 713 δρ., ή έν Καλίφορνία 596 δρ., ή έν 
Χαμπσίρη 482 δρ., ή έν Νέα Ύόρκη 346 δρ., ή έν Μαίνη 
278 δρ., ή έν Νέα -ΊέρσεΟ 178 δρ.

‘Η κατωτάτη τών είρημένων έν ’Αμερική Αποταμιεύ
σεων είναι μείζων τής άνωτάτης έν Εύρώπη άπαντωμένης 
έντός τών ελευθέρων τής Γερμανίας πόλεων, ’Αμβούργου, 
Βρέμης καί Λυβέκης, καί ύπολογιζομένης κατ’ άτομον είς 
137 ν. δραχμάς. ‘Η Δανψαρκία καί ή Έλβε-.ία έρχονται 
κατόπιν, ύπολογιζομένης τής κατ’ άτομον λαϊκής άποτα- 
μιεύσεως είς 121 ν. δραχμάς έν τή πρώτη κα εις 108 έν 
τή δευτέρα. Εΐναι περίεργος κατά τήν κυρίαν τής προ- 
κειμένης μελέτης βάσιν ή μεταξύ τοΰ Ρωσσικοΰ καί τοΰ 
Παππικού αύτοκρατορισμοΰ συγγένεια, όσον άφορα τό φαι- 
νόμενον τών λαϊκών άποταμιεύσεων.Τήν μίαν, ώς είδομεν, 
δραχμήν τής Ρωσσικής κατ’ άτομον άποταμιεύσεως παρα- 
κολουθοΰσιν αί 10 δρ. τής έν Βελγίω, αί 13 τής έν Βαυα
ρία, αί 15 τής έν Γαί.λία, αί 17 τής έν ’Ιταλία. ‘Η του 
προτεσταντισμού έποψις, δι’ όλης τής διδομένης είς τήν Α
τομικήν πρωτοβουλίαν έντάσεως, παριστά τούς έξής Αριθ
μούς, έπί τής κατ’ άτομα λαϊκής άποταμιεύσεως ; Πρωσ- 
σία 33 δρ.,Σουηδία 39 δρ.,’Ολδεμβοΰργον 39 δρ.,Μεκλεμ- 
βούργον 48 δρ.,’Αγγλία 50 δρ.,Σαξωνία6·'ί δρ.Νορβηγία74. 
’Εάν είς τά έξαγόμενα ταΰτα προσθέσωμεν καί τά προειρη
μένα έπί τών έλευθέρων τής Γερμανίας πόλεων,τής Δανιμαρ- 
κίας καί τής ’Ελβετίας,ώς καίτά τής’Αμερικής,δυνάμεθα νά 
συλλάβωμεν γενικήν τινα ιδέαν περί τής έπιρροής τοΰ πνεύ
ματος τής έλευθερίας. "Οσον οί λαοί μεταβαίνουσιν άπό 
τής περιόδου τής κηδεμονείας, είτε τών συνειδήσεων είτε 
τών πράξεων τών πολιτικών, είς τήν περίοδον τής τελε- 
σιουργοΰ χειραφετήσεως, τόσον καθίστανται μάλλον πρός 
εαυτούς ύπεύθυνοι καί έπιτείνουσι τούς έπί τό μέλλον ύπο. 
λογισμούς των. Μεταξύ τών πολλών κατ’ αύτούς έπιτυ- 
χών συμπτωμάτων, ή λαϊκή οικονομία αποτελεί έκφραστι- 
κωτάτην εικόνα τής έθνικής ζωής.
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