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ΚΑΡΠΩΣΙΣ ΓΑΙΩΝ.

Ή ιδέα του μονοπωλίου συνδέεται πρός τήν δύναμι^ 
νά καρποΟταίτις άποκλειστικώς δεδομένην κατάστασιν είτε 
σχέσεων είτε πραγμάτων. Ό έχωνπ.χ. τό μονοπώλιον τοΰ 
καπνοϋ καρποΰται άποκλειστικώς'τήν συναλλακτικήν σχέ- 
σιν εκείνου δστις παράγει τόν καπνόν και εκείνου δστις τόν 
καταναλίσκει· ό έχων τό μονοπώλιον τών φυσικών προ
τερημάτων, δι' ών τόν έπροίκισεν ό θειος λόγος έν τη 
μεγάλη οικονομία τής φύσεως, καρποΰται άποκλειστικώς 
τάς σχέσεις τάς οποίας συνδέει ή λειτουργία τών προτε
ρημάτων τούτων έπί τής άνθρωπότητος.

Δέν πρέπει νά άπορήσωσιν οί φίλοι τής ίσότητος καί τής 
έλευθερίας έπί τής γενικής ταύτης τοΰ φυσικοϋ μονοπωλίου 
ιδέας. Είναι τοιαύτη ή ποικιλία τών δυνάμεων, τάς όποιας 
διασπείρει ή χειρ τοΰ Δημιουργού έπι τής γής, ώστε πασα 
δύναμις έν τώ φυσικώ αύτής κύκλω μονοπώλιό·/τι αποτελεί 
δι'έκεϊνον οστις τήν κατέχει. Ή λέςις «μονοπώλιον» δυνα
τόν νά ήχή κακώς· ή αλήθεια δμως μένει. Καί ό έχων κρίσιν 
όςεϊαν έμπορος πωλεΐ τήν ικανότητα του ταύτην (μετ’άλ
λων συντελεστικών) είς τό κοινόν άντί έκατομμυρίων 
πολλάκις. Είς δλα τά στάδια τού κοινωνικού βίου παρα
τηρεί τις τήν εικόνα ταύτην του φυσικοϋ μονοπωλίου.

Άλλ’ ό σκοπός ήμών είναι τό μονοπώλιον τό όποιον 
άσκοϋσιν οί άνθρωποι έπί τής καλλιέργειας τής γής, ύπό 
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τήν σημαίαν τής ιδιοκτησίας ή τοΰ έζ ταύτης συναλλάγ
ματος, κατά τόν τύπον τής μισθώσεως καί πάσης άλλης 
νομικής σχέσεως, ήτις μεταφέρει έτέρω τά δικαιώματα τοϋ 
ιδιοκτήτου εις αποκλειστικήν χρήσιν τοϋ πράγματος αύ
τοϋ. Ές όλων τών μονοπωλίων, λέγει ό Rossi, τό σημαν
τικώτερον εις σπουδήν είναι έζεϊνο, τό όποιον προέρχεται 
έζ τής ιδιοκτησίας τής γής. Τά πλεϊστα τών λοιπών 
μονοπωλίων είναι τά μέν έζ φύσεως πρόσκαιρα, τά δέ 
μικρας σημασίας- είναι δε καί άλλα, τά τής κυβερνήσεως 
π. χ. τά όποια δύνανται νά ύπάρχωσι καί νά μην ύπάρχωσι.

Τό μονοπώλιον τής γής είναι διαρκές και γενικόν, συν. 
δεδεμένον μετά τής φύσεως αύτής τών πραγμάτων. 'Ονει
ροπολήσατε, όσον θέλετε, τήν ισότητα τών κλήρων τής 
γής ή τήν κοινοκτημοσύνην όλων τών ακινήτων αύτής, 
καταστρέψατε τήν ιδιαιτέραν ιδιοκτησίαν μή άναγνωρί- 
ζοντες είμή ένα μόνον ιδιοκτήτην, τόν γενικόν ήτοι συν
εταιρισμόν : Οά δυνηθήτε άραγε νά άφαιρέσητε έκ τής γής 
τάς οίζονομιζάς αύτής ιδιότητας ; Οά ζαταστήσητε άρά 
γεαύτήν παραγωγικόν οργάνου διάφορον εκείνου τό όποιον 
ήθέλησε νά δώση ήμΐν ή φύσις ; ή έκτασις της Οά γείνη 
άρά γέ ποτέ απεριόριστος, ή συγκρότησίς της ομογενής, ή 
παραγωγιζότης της όμοια, τό καλλιεργητον αύτής εύκο
λου έπίσης ·,

Έάν όλα τά μονοπώλια έπιδρώσιν έπι τών οικονομικών 
φαινομένων κατά τό μάλλον ή ήττον εύθέως, ούδέν πα
ράγει αποτελέσματα σημαντιζώτερα ζαί, δυνατόν είπειν, 
μάλλον ϊδιάζοντα τοΰ φυσικού μονοπωλίου τής γής. 
Πολλοί οικονομολόγοι καθυστέρησαν είς τήν βαθεϊαν τής 
παρατηρήσεως ταύτης μελέτην, καί αί Οεωρίαι των πολλά 
ίχνη φέρουσιν άξιοζατακρίτου άμελείας περί τήν έζ τών 
συγγραμμάτων τοΰ Μάλθου καί τοϋ Ρικάρδου ώφέλειαν.

Είπον τινές ότι ή γή είναι μηχανή καί έθεμελίωσαν πλή
θος συλλογισμών έπί τής συγζρίσεως ταύτης. Άς δεχθώ- 
μεν, έστω, τήν μεταφοράν μεταξύ τής μηχανής καί τής

γής ύπάρχουσιν ίζανα'ι ομοιότητες, ϊνα μή ή σύγκρισις άπο- 
βαίνη αύθαιρετος, υπό ένα όμως όρον, τής μή παραγνω- 
ρίσεως τών άνομοιοτήτων. ΊΙ γή είναι μηχανή, άλλά 
μηχανή εχουσα ιδιαιτέρας ίδιότη-ας, αί όποΐαι τήν διαζρί- 
νουσιν άπό πάσης άλλης μηχανής. Άκριβέστερον εϊπεϊν, 
ή γή είναι άθροισμα μηχανών κατά πολύ άνίσων δυνά
μεων. Ούδείς άγνοεϊ ότι μεταξύ γής ζαί γής ύφίσταται 
μεγάλη διαφορά.

Ή ποικιλία αύτη έξαρτάται κατά πρώτον λόγον έζ τών 
φυσικών ποιοτήτων τοϋ έδάφους. Δέκα στρέμματα παχείας 
ζαί εύφορου γής κατά πολύ διαφέρουσι δέκα στρεμ
μάτων γής πετρώδους καί αγόνου. Δύνανται αί γαΐαι 
νά ζαταταχθώσιν είς διαφόρους ζλάσεις καί νά διαιρεθώ- 
σιν εις πρώτην, δευτέραν, τρίτην καί τετάρτην ποιότητα. 
Η ζατάταξις αύτη χρησιμεύει διά τάς έπί τών γαιών 
ένεργείας καί ιδιαιτέρως διά τήν έπιβολήν τοΰ έγγειου 
φόρου, είναι δέ κατά τό μάλλον ή ήττον αύστηρά κατά 
τόν βαθμόν τής ακρίβειας, ήτις είναι αναγκαία διά τόν 
προτιθέμενον σκοπόν. Άλλ' έκτος τής έπόψεως ταύτης, 
δέκα στρέμματα γής πέριξ μεγάλης πόλεως καί δέκα 
στρέμματα γής έν μέσω παραμελημένης έπαρχίας μακράν 
παντός μεγάλου κέντρου καταναλώσεως καί δλων τών 
εύκολων τής μεταζομίσεως μέσων, δέν είναι δύο μηχαναί 
ίσης δυνάμεως καί άν ύποτεθή ότι έχουσι τήν αύτήν 
γονιμότητα. Τοιουτοτρόπως πρώτος ούσιώδης χαραζτήρ 
είναι ότι ή γή πρέπει νά Οεωρήται ώς άθροισμα μηχανών 
πολύ διαφόρων καί πολύ άνίσων δυνάμεων.

Αλλ' ύπάρχει καί έτερος χαραζτήρ, ούχ’ ήττον σημαν
τικός, πρός σπουδήν. Πέραν ορίου τινός, όσον πολαπλα- 
σια«,ετε τά κεφάλαια ζαί τάς έργασίας είς καλλιέργειαν 
τής αύτής γής, τόσον άναλόγως άπολαμβάνετε όλιγώτε- 
ρον εισόδημα. Εκατόν στρέμματα γονιμοτάτης γής, μόλις 
άνακινούμενα διά τής άκρας ράβδου, Οά δώσωσι έν τού- 
τοις εισόδημά τι- άλλά μεταχειρίζεσθε τήν άξίνην καί θά
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άποχτήσητε εισόδημα άφθονώτερον μεταβαίνετε άπό τής 
άξίνης εις τό άροτρου, εις τήν επιστημονικήν γεωργίαν, 
χαί Οά αύξήσητε ακόμη τό καθαρόν εισόδημα. Αλλά άμα 
διαβή τις όριόν τι, έάν διά τής χρήσεως κεφαλαίου καί 
έργασίας ώς δέκα αποκτά εισόδημα ώς εϊκοσιν, είσάγων 
είς τήν αύτήν γην κεφάλαιον καί έργασίαν ώς είκοσι, δεν 
θέλει αποκτήσει εισόδημα διπλάσιαν τοΰ είρημένου. Ή 
δευτέρα προσθήκη κεφαλαίου καί έργασίας δεν θά παρα- 
γάγη ίσως είμή δέκα- τρίτη δε όμοια προσθήκη δεν Οά 
παραγάγη είμή τό απολύτως άναγκαϊον προς ίχανοποίη- 
σιν μόνης έαυτής εισόδημα· υποτιθεμένου δε ότι προστί
θενται καί άλλα κεφάλαια καί άλλαι έπί τής αύτής γής 
έργασίαι, Οά άπολεσθή ή άξια αύτών.

’Ιδού ό θεμελιώδης χαρακτήρ του είδους τούτου τής 
παραγωγής. Άπ’ εναντίας ή κυρίως είπεΐν μηχανή, ένόσω 
δύναται νά έργάζηται, δίδει εισόδημα πάντοτε άνάλογον. 
Έάν είναι εφικτόν νά μεταχειρισΟή τις τήν δύναμιν τοΰ 
άτμοΰ είς εϊκοσιν ύφαντικά εργαλεία άντί δέκα, έκαστον 
τοιοΰτον εργαλείου Οά δώση τό αύτό εισόδημα καί τά 
είκοσι έργαλεϊα Οά δώσωσι διπλάσιον τών δέκα. Δεν συμ
βαίνει τό αύτό έπί τής καλλιέργειας τής γής· πολλοί 
γεωργοί τό άγνοοϋσι καί πολλοί έντεΰθεν καταστρέφον
ται, μή ζύπτοντες είς τήν βάσιν τής γεωργικής λογιστι- 
χότητος.

"Οπως ή γεωργική λογιστιχότης διαφωτίζϊ] τόν γεωρ
γόν έπί τών εργασιών τάς όποιας συνετέλεσεν ούτος καί 
Θέλει συντελέσει, απαραίτητος είναι ή μετά προσοχής διά- 
χρισις τών διαφόρων τής γής ποιοτήτων, ή χρήσις αύτών 
ώς μηχανών διαφόρου δυνάμεως, καί ή μή σύγχυσις τοΰ 
εισοδήματος τής καλής γής μετά τοΰ εισοδήματος τής 
κακής. Ό χαλλιεργών γαιοκτησίαν τινά, χωρίς νά δια- 
κρίνη τάς διαφόρους έν ταύτη ποιότητας, ό χρατών μιαν 
δι’ δλα; λογιστικήν, έν ή συγχέονται αί δαπάναι καί τά 
εισοδήματα όλων τών ποιοτήτων τής γαιοκτησίας, τρέχει 

τόν πιθανόν κίνδυνον νά πλανηθή, νομίζων ότι έκάστη 
τών μερίδων αύτής παρέχει καθαρόν εισόδημα. Θά ήτο 
προτιμώτερον όμως, άντί νά καλλιεργή έκατόν στρέμματα 
γής, νά περιορισθή είς πεντήζοντα καί δι’ όλιγωτέρας δα
πάνης νά πορίζηται έζ τούτων σημαντιζώτερον εισόδημα.

Πρός διατήρησιν ορθής λογιστικότητος δεν άρζεΐ ή 
διάζρισις τών διαφόρων ειδών τής γής, πρέπει έπίσης νά 
υπολογίζηται ιδιαιτέρως τό δαπανώμενον κεφάλαιον. Έάν 
δελεαζόμενος ό γεωργός ύπό τών άγοραίων τιμών ή έπι- 
Ουμών νά μεταχειρισθή νέου κεφάλαιον διπλασιάζη τήν 
καλλιεργούμενη·? ύπ' αύτοΰ έκτασιν γής, πρέπει νά άνοιξη 
ιδιαίτερον λ)σμόν διά τήν προσθήκην ταύτην τής καλλι
έργειας, άνευ τοΰ όποιου θά συμβή ο,τι παρετηρήθη έπί 
δύο μερίδων γής διαφόρων ποιοτήτων. Τά κέρδη τής πρώ
της καλλιέργειας Οά συγχυσθώσι μετά τών άποτελεσμά
των τής δευτέρας, Οά πιστεύη δε ό γεωργός ότι έπίσης 
καί έκ τών δυο καλλιεργούμενων νΰν ύπ’ αύτοΰ έχτάσεων 
χερδαίνει, ένώ ή δευτέρα δύναται νά παρέχη ζημίαν, συμ- 
ψηφιζομένην απλώς έκ τών κερδών τής πρώτης.

Αί παρατηρήσεις αύται άποδεικνύουσι μέχρι ποιου βαθ
μού ή φύσις διέχυσε τήν ποικιλίαν τής παραγωγικής δυ
νάμεως έπί τών διαφόρων μερίδων τής γής καί κατά 
πόσον έντεΰθεν οί διαΟέτοντες τάς καλλιτέρας μερίδας 
άσκοϋσιν είδος τι μονοπωλίου απέναντι τών κατεχόντωυ 
τάς χειροτέρας. ΊΙ έποψις τοϋ προνομίου απέναντι εκεί
νων οΐτινες δέν ζατέχουσι διόλου γαίας, φέρει τήν συ
ζήτησήν έπί έτέρου πεδίου, τό όποιου δέν είναι σκοπός τής 
προκειμένη; μελέτης, διατελοϋν ύπό τήν κοινωνικήν τής 
ιδιοκτησίας έξουσίαυ έν τή μεγάλη ταύτης έπί τών τυχών 
τής άνθρωπότητος άποστολή.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ.

Υπό τόν τίτλον τούτον έδημοσίευσα έν τή «Έφημε- 
Ρ’-δι» άπό τοΰ παρελθόντος θέρους μελετάς τινας σχετι- 
ζομενας πρός τήν οικονομικήν τοΰ ήμετέρου τόπου κατά- 
στασιν. Ό μεσολαβήσας έζτοτε χρόνος τάς έπεκύρωσεν 
έτι μάλλον. Έάν δε ήδύναντο νά θεωρηθώσι χρήσιμοι 
καί νά ώφελήσωσι κατά τι είς τάς σκέψεις τών συνελθόν- 
των αντιπροσώπων τοΰ έθνους, Οά ήμην τώ όντι εύτυχής. 
Ιδού ό λόγος δι*  δν οφείλω χάριτας είς τήν Οικονομικήν 
Επιθεώρήσιν διά τήν φιλοξενίαν τών στοχασμών μου τού
των. Είναι οί έξής :

Α'.—Προτείνεται ή επιβολή νέων φόρων πρός τούς ήδη 
έκτινομένους.

Ο φόρος, ζατά γενικόν κανόνα, θεωρείται συνεισφορά 
τοΰ πολίτου πρός τήν πολιτείαν, άναλαμβάνουσαν άντί 
τούτου την ύποχρέωσιν νά έζτελή τά γενικά έργα, όσα 
υπερβαίνουν τάς δυνάμεις τών άτόμων, έπί κοινή ώφελεία. 
Απολύτως λοιπόν οφείλει νά περιορίζηται έντός προωρι- 
σμενου σκοπού, νά έπιβαρύνη έν μετρώ άναλόγω τήν κα- 
θαράν πρόσοδον καί ούδέποτε νά έγγίζη τά παραγωγικά 
κεφαλαία, είς τών όποιων τήν άνάπτυξίν μέγα έχει συμ
φέρον ή πολιτεία νά συντελή, ώς μεριδιοΰχος τής προ- 
σόοου. "Οταν ό φόρος έξέρχηται τοΰ έζτεθέντος ζανόνος 
και αύθαιρέτως λαμβάνη όσον θέλει έκ τής προσό
δου ή και έζ τοΰ κεφαλαίου άζόμη, δέν έξετάζει 
πολλάς τοπιζάς ζαί ζαιριζάς περιστάσεις, αϊτινες ού
σιωδώς έλαττόνουν συχνότατα τήν παραγωγήν, τά κε- 
φάλαια δε τότε τρέπονται είς συμφερωτέρας έπιχειρήσεις, 
ελλείψει δε τούτων αί παραγωγιζαι πηγαί αποξηραίνονται 

καί οί παραγωγεϊς δυστυχοΰσιν.· ΊΙ άσύνετος λοιπόν 
καί αυθαίρετος αύξησις τών φόρων, συνεπάγουσα πρός 
τοίς ρηθεϊσι ζαί τό πρός τήν ζατάχρησιν συμφέρον, μειό- 
νει άντί ν*  αύξήση τά εισοδήματα τοΰ δημοσίου.—Παρ' 
ήμϊν οί άμεσοι φόροι κανονίζονται έπί άναλογίας ένός 
πρός δέζα τής άκαθαρίστου παραγωγής· προσθέτομεν τούς 
έκτάκτους φόρους τοΰ 1877, τούς δημοτικούς, τούς τής 
οδοποιίας, τής άγροφυλαζής ζλπ. ζαί, έν ευτυχία, εύρί— 
σζομεν τό ημισυ τής όλης παραγωγής εξαντλούμε
νου ούτω. Τό ύπολοιπόμενον έτερον ημισυ ούδέποτε άρζει 
είς τά έξοδα τής καλλιέργειας, τής συγκομιδής ζλπ. Καθ’ 
δν τρόπον σήμερον λοιπόν φορολογοΰμεν, λαμβάνομεν 
ούχί έζ τής καθαράς προσόδου, άλλ’ έζ τών παραγωγικών 
κεφαλαίων μέρος. Διανοούμενοι δέ νέαν προσθήκην φόρων, 
καθαρώς ζητοΰμεν νά άφαιρέσωμεν τά κεφάλαια άπό πά
σαν έγγειον έπιχείρησιν καί νά στερηθώμεν συνεπώς τοΰ 
έκ ταύτης έσόδου τοΰ δημοσίου.

Έπί τής έμμέσου φορολογίας, ήτις παρ’ ήμϊν έπιβαρύ- 
νει πάντας, διότι όλα τά είς τόν βίον χρήσιμα μέχρι κα· 
αύτοϋ τοΰ άρτου έξωθεν λαμβάνομεν, ό όρος ούτος φθά
νει τά είκοσι έπί τοϊς έκατόν τής συμμίζτου άξίας τών 
πραγμάτων άν είς ταύτην προσθέσωμεν τούς έκτακτους 
φόρους τοϋ 1877, τούς δημοτικούς, τούς λιμενικούς, τήν 
έκ τής άναγζαστιζής κυκλοφορίας διαφοράν τοΰ νομίσμα
τος, εύρίσκομεν ότι τά έξωθεν είσαγόμενα άντιζείμενα, 
επιβαρυνόμενα με ίσην τής αρχικής των άξίας φορολογίαν, 
ζαθιστώσι τόν παρ’ ήμϊν βίον διπλασίως άζριβωτερον παρ 
άλλαχοΰ. ΊΙ περίστασις αύτη προστιθέμενη είς τάς άλλας 
έλλείψεις μας δεν είναι βέβαια εύνοική είς τό νά κρατήση 
τούς κατοίκους τοΰ τόπου, πολύ δέ όλιγώτερον νά έλκυση 
νέους, όταν μάλιστα τά μεγάλα βάρη όσα προσφέρονται 
είς τήν πολιτείαν ζατ*  έλάχιστον ύπέρ αύτής διατιθέμενα, 
χρησιμεύουν έξ εναντίας είς συντήρησιν κακής διοιζήσεως, 
άδικου δικαιοσύνης, ζαί πολιτικής έν γένει έξαχρειώσεως.
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Χρησιμότατου μάθημα εις τούς μελετώντας τά περί 
φορολογίας, δίδουν οί δημοσιευθέντες προ μιζροΰ είς τήν 
επίσημον εφημερίδα (άριθ. 48) πίνακες τών τελωνειακών 
εισπράξεων τής ά. πενταμηνίας τοϋ τρέχοντος έτους. Κατ’ 
αύτούς είσεπράγΟησαυ τέλη εισαγωγής τέσσαρα και ήμισυ 
εκατομμύρια, δηλαδή έπληρώθησαν είς ξένα εμπορεύματα, 
τρόφιμα κλπ. περ'ι τά εξήκοντα εκατομμύρια· ένώ άπό 
τήν έξαγωγήν είσεπράχθησαν μόνον τετρακόσια', τριάκοντα 
χιλιάδες ήτοι έλήφθησαν άπό τά προιόντά μας τέσσερα 
και ήμισυ μόλις έκατομμύρια. Τά έλλείπουτα ποιος συνε- 
πλήρωσε ·, Τά πρός τό έξωτερικοϋ χρέη, αί έξωθι έκτε- 
λούμεναι έργασίαι, τό ναυτικόν, καί οί προσερχόμενοι νέοι 
κάτοικοι. Εις τόπον λοιπόν τοΰ οποίου ή δημοσία πίστις 
ελάχιστα αξίζει, ή ατομική δραστηριότης προσκόπτει 
κατά πολλών δυσκολιών καί πιέζεται άπό ύπέρογκον φο
ρολογίαν, είναι δυνατόν νά διαρκέση έπί πολύ ή επιφαινό
μενη ισορροπία ·, Αί ελπίδες καί ό ενθουσιασμός πρός τήν 
εκκρεμή έξωτερικήυ ύπόθεσιν κρατοΰσι τά πάντα ζαί τούς 
πάντας έν επιφυλάξει. Μετά τήν λήξιν όμως τοϋ ζητήματος 
αΰτοΰ, ότε έκαστος Οά περιμαζευθή είς τά ίδια, οχι νέους, 
άλλ’ ούτε τούς ήδη επιβεβλημένους φόρους θά δυνηθώμεν 
νά πληρώσωμεν ήσύχως, διότι τότε έκαστος έν ψυχρώ 
αΐματι Οά έπιμένη θετικώς είς ό,τι συμφέρον, ό,τι ορθόν, 
ό,τι δίκαιον.

Ό σπουδάζων τά τής φορολογίας, ά > μάλιστα έχη τήν 
εύτυχίαν νά μή ζή έν έπαρχία καί νά μήν ύπόκειται είς 
αμέσους φόρους, οφείλει πρό παντός άλλου νά συμβου
λευτή τόν χωρικόν, νά μελετήση τήν κατάστασιν του έν 
γένει καί τήν Οέσιν του ώς φορολογουμένου απέναντι τοΰ 
φορολογοΰντος, νά έξετάση τούς λογαριασμούς του έπί 
μίαν τούλάχιστον οκταετίαν, καί ν’ άκούση παρ' αύτοϋ τοΰ 
χωρικοΰ όποιαν ιδέαν έχει περί φόρου. Τότε καί μόνον 
Οά πεισΟή ότι τό συζητεϊν περί φορολογίας έν Έλλάδι, 
δέν είναι κοινόν και εύκολου έργον, τό δέ έπιπολαίως 

περί τούτου άποοαίνεσθαι λίαν επικίνδυνου καί τολμηρόν.
Β ·—Προβάλλεται ώς μέσον θεραπευτικόν τής νοσούσης 

οικονομικής καταστάσεως μας ή μεγάλη έλάττωσις τώυ 
τόκων τών δανείων !

Σωτήριον τό μέτρον καί επικερδέστατου· άλλά πώς νά 
έπιτευχθή ; 'Αλλά καί τό Οαϋμα αύτό άν ήτον εφικτόν, 
αδύνατον καί οί έξορκισμοί τοΰ μεγάλου Βασιλείου νά 
άποδιώξουυ άπό τάς κεφαλάς μας τά δαιμόνια τής άσω- 
τείας, τής παραλυσίας μεθ' ής διαχειριζόμεΟα τά δημόσια. 
Δεν άνατρέχομευ είς τήν έπί Κυβερνήτου οικονομικήν 
κατάστασιν μας, ούτε είς τήν έπί τής πρώτης βασιλείας. 
Έρχόμεθα είς τά 1864 ή 1865 ότε είχομεν προϋπολογι
σμόν έπαρκή είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων καί δάνειον 
νέου τό τών 6,000,000. Έκτοτε έφορτώθημεν δάνεια εκα
τόν τεσσαράκοντα σωστά έκατομμύρια, έφάγομεν τάς τοΰ 
δημοσίου μετοχάς τής Εθνικής Τραπέζης, τεσσαράκοντα 
εκατομμύρια άπό τούς ελαιώνας καί τά εθνικά κτήματα, 
έπεβάλομεν διπλάσιους φόρους καί άυεβιβάσαμεν τά ένιαύ- 
σια δημόσια έσοδα είς τεσσαράκοντα έκατομμύρια, καί χω
ρίς νά έχωμεν στρατόν, ναυτικόν, ύπαλληλίαν (διότι αύτά 
είναι αί δαπάναι μας),πλειότερα ή καλλίτερα, έχομεν πάλιν 
έλλειμμα δεκαπέντε έκατομμύρια. Τί σάς ώφελοΰν λοιπόν 
οί νέοι φόροι καί ή έλάττωσις τών τόκων ; Με τόν προϋπο
λογισμόν τόν όποιον στερεοτύπως καταστρόνομεν καί έκ- 
τελοϋμεν, ούτε τής 'Αγγλίας τά εισοδήματα άν λάβωμεν, 
Οά φέρωμεν ποτέ ίσοζύγιον.

Γ'.—Καί τό τελευταϊόν καταφύγιου τών παραλελυμένων, 
ή άπαλλοτρίωσις τής μόνης ύπολειπομένης ακινήτου κτή
σεως τοΰ έθνους, τών μοναστηριακών κτημάτων, προτεί- 
νεται ώς μέσου προλαμβάνου τό ναυάγιον έν ω κλυδονι- 
ζόμεθα.

Δεν είμεθα τής γνώμης, ήν έπι τοϋ προκειμένου οί αμέ
σως ενδιαφερόμενοι ύπεστήριξαν πολλάκις, ότι δηλαδή οί 
ευσεβείς προπάτορές μας άφιέρωσαν τήν περιουσίαν των 
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είς τάς Μονάς, μόνον καί μόνον διά νά έντρυφώσι χαί άσω- 
τεύωσιν έν αύταϊς γίλ-.οι ζαλόγηροι άέργως παχυνομενοι 
ζαί νά άποζώσιν οί περί ζαί ύπ’ αύτούς έζ τών ιερών- έξ 
εναντίας πρεσβεύομεν, ότι ή μοναστηριακή περιουσία ανή
κει είς τό έθνος, ζαί δύναται νά χρησιμοποιηθή ύπέρ αύ
τοΰ, λαμβάνοντος τήν ευθύνην νά έζτελή τάς έντολάς τών 
άφιερωτών άλλά, όπως άνωτέρω είπομεν, εις τί δύναται 
νά ώφελήση είτε ή πρόσοδος είτε και ολόκληρος ή άξ-.α 
των, ένόσω οίκονομικώς αιοιζούμεθα όπως σήμερον, Έχο
μεν νωπόν τό γεγονός τής έζποιήσεως τών έθνικών έλαιώ- 
νων, αμπελώνων, μύλων, οικοπέδων, γαιών κλπ. άπό τών 
οποίων τήν έκποίησιν έλάβομεν ύπέρ τά τεσσαράκοντα 
εκατομμύρια. Παΰ είναι τά ίχνη τοσούτου πλούτου ·, Γυα
λιά καρφιά τά έκαμαν τά εντάλματα τών έκτάκτων, τών 
βοηθειών, τών αμοιβών κλπ. τά δε χρέη μένουν χρέη, 
καί οί φόροι κατ’ έτος αύξανόμενοι. Πριν ή λοιπόν σωφρο- 
νήσωμεν ζαί ζανονίσωμεν τά οικονομικά μας ώς ό φρόνι
μος οίκοζύρης, ούτε τά ζαλογηριζά ζτήματα ούτε οί κα- 
λόγηροι αύτοι πωλούμενοι δεν χρησιμεύουν. 'Ο καιρός δε 
τής σωφροσύνης δεν Οά βοαδύνη έπι πολύ- έφθασεν ό 
κόμβος εις τό κτένι- ή πτωχεία μάς περιέζωσε πανταχό- 
χεν, χωρίς δέ νά Οέλωμεν νά σζεφθώμεν περί αύτοσωτη- 
ρίας. Θά φέρωμεν καταστροφάς, έζ τής ανάγκης πιεζό- 
μενοι, καί Οά δοκιμάσωμεν στενοχώριας ! άλλά ή δυστυ
χία Οά μάς διδάξη, Οά μάς σωφρονίση.

Έπειδή συνήθως περί τών ξένων πάντοτε ώιταζζίζομεν, 
Οά μάς γίνη ίσως ή παρατήρησις ότι έν Γαλλία ή άναλο- 
για τοΰ φόρου έπι τοΰ πληθυσμού είναι μεγαλητέρα. Ναί, 
λέγομεν άλλά πρώτον, άν λάβωμεν συγζριτικώς μόνον τήν 
ζατ’ ιδίαν άναλογίαν τοΰ κυρίως φόρου, εύρίσζομεν αύτήν 
βαρυτέραν παρ’ήμϊν.Δεύτερον, έκτος ολίγων εξαιρέσεων, οί 
φοροι έν Γαλλία έπιβαρύνουσι τούς άπό τά πέρατα τής οι
κουμένης συντρέχοντας καταναλωτάς ζαί τά προϊόντα τής 
τελειοποιημένης γαλλικής βιομηχανίας πανταχοΰ προτιμώ- 

μένα επιβαρύνονται πρός τοϊς άλλοις ζαί μέ τούς εγχω
ρίους φόρους, ζαί αύτά άζόμη τά προϊόντα τής γαλλικής 
γής, έξωθι χαταναλισζόμενα, έπιστρέφουσιν είς τήν παρα
γωγήν τούς ζαταβληθέντας φόρους. Τρίτον, έν Γαλλία καί 
πανταχοΰ τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου, ό πολίτης πάσης 
τάξεως άνταμείβεται διά τούς φόρους όσους καταβάλλει, ό 
γεωργός άπολαμβάνει πλήρη άσφάλειαν, έχει συγκοινω
νίαν ζαί μέχρι τοΰ άγροΰ του άζόμη κανονικήν, εύκολύ- 
νουσαν τάς έργασίας ζαί τήν κίνησιν τών προϊόντων του, 
ό βιομήχανος, ό έμπορος, απολαμβάνει πάσαν ευκολίαν, 
τάξιν, δικαιοσύνην τελείαν, εύρίσκει έτοιμα κεφάλαια καί 
πρόχειρον πάσαν ένασχόλησιν, ό ύπό σημαίαν ευρωπαϊκήν 
ναυτιλόμενος εύρίσκει είς πάσαν γωνίαν γής ίσχυράν προ
στασίαν ζαί σέβας πρός τήν σημαίαν έφ’ ής στηρίζεται, 
άντιπροσώπους δε τής κυβερνήσεώς του προθύμους, ισχυ
ρούς ζαί άφιλοζερδεΐς- όΈλλην όμως τόν όποιον ζητοϋμεν 
νά φέρωμεν είς σύγκρισιν, είδε ποτέ τι τούτων ; το γνω- 
ρίζομεν μεταξύ μας καί περιττόν νά έκτραγωδούμεθα· αί- 
ρομένης λοιπόν τής δικαιολογίας τοΰ σκοπού τοΰ οόρου, 
ματαιοΰται καί ή ύποχρέωσις. Τέλος, οί προϋπολογισμοί 
τών έθνών, με τά όποϊα θέλομεν νά συγκρ-.νώμεθα, προβλέ- 
πουσι περί τών κοινών αναγκών- ό ήμέτερος δε άποτελει 
καθαρόν μισθολόγιο·? προσώπων, κατηρτισμένον ύπό δια
φόρους τύπους ζαί κατηγορίας- έν αύτώ πλήρες λεξικόν 
περιττών ζαί επιβλαβών δαπανών στερεοτύπως άναγρά- 
φεται, βοήθειας μεγαλοδωρία-., έκτακτος -υπηρεσία, μισθοί, 
συντάξεις, έπιμίσθια, άντιμισθίαι, άμοιβαί ζαί άπειρία όλη 
επισημοποιημένων ορισμών, πρός οικονομίαν προσώπων 
και ζατειρώνευσιν τοΰ πληρόνοντος λαοΰ.

Όσον άφορα τήν έμήν γνώμην, τά δάνεια ζαί οί φόροι 
δέν περιέχουσι τήν τελευταίαν τής απελπισίας φωνήν, 
είναι δε άζόμη σωτηρίας καιρός δΓέκείνους,οΐτινες θέλουσι 
σπουδαίως νά την εϋρουν. Άπό τοΰ 1S80, οπερ τυγχάνει 
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καί σημεϊον εύδιάκριτον, νά κατας-ρώσωμεν τόν προϋπολο
γισμόν τών έξόδων μας άνάλογον με τά είσοδήματάμας καί 
μέ μικρόν πλεόνασμα δι'απροόπτους άνάγκας. Νά περιορί- 
σωμεν εις τά άπολύτως άναγκαϊα τάς δαπάνας όλων τών 
κλάδων,προσδιορίζοντας καταλλήλους καί άναλόγους κατ 
αριθμόν καί βαθμόν θέσεις,διά τήν ύπηρεσίαν καί ούχί διά τά 
άτομα. Νά περιορίσωμεν έντός άναλόγου καί δικαίου όρου 
τάς όφειλομένας διά έκτελεσθείσας ύπηρεσίας αποζημιώ
σεις,εις τρόπον καθις-ώντα προτιμοτέραν τήν έργασίαν άπό 
τήν πλουσίως άμοιβομένην αργίαν. Να κανονίσωμεν τάς 
εύθύνας τών ύπηοετούντων τήν επικράτειαν, άρνούμενοι 
πάσαν έκτακτον συνδρομήν καί επικουρίαν είς άναπλήρω- 
σιν τής οκνηρίας καί τής ανικανότητας. Νά μήν άοίνωμεν 
είς τήν συνείδησιν τών ύπουργών τήν έλευθέραν διαχεί- 
ρισιν πιστώσεων, ύπό ψευδείς τίτλους αναγραφόμενων είς 
τούς προϋπολογισμούς καί είς ψευδείς πιστωτάς διανε
μόμενων. Νά ύποχρεώσωμεν τούς δυναμένους έκ τών πλη- 
ρονομένων άπό τό δημόσιον ταμεΐον νά έργασθώσιν άναλό
γως τών δυνάμεων καί τών γνώσεών των. Ταύτα καί 
πολλά άλλα μέτρα είλικρινώς καί σπουδαίως παραδεχό
μενοι, όχι μόνον βέβαιον ισοζύγιο·? έν τώ προϋπολογισμό) 
άποκαθιστώμεν, άλλά καί πλεόνασμα δι’ άπροσδοκήτους 
άνάγκας έξασφαλίζομεν. Α.ί ιδέα·, μας δεν είναι άφηρημέ- 
ναι, ούτε ξέναι τών καθ' έκαστα αναγκών τοΰ κράτους· 
στηρίζονται είς μαθηματικούς ύπολογισμούς γενομένους 
έπί τών καθέκαστα, τών όποιων ή λεπτομερής άνάλυσις 
ίσως ποτέ φθάση είς τήν δημοσιότητα. Δεν είμεθα 'υπερβο
λικοί, ούτε αποδίδομε·? τά αίτια τοΰ κακού είς τόν μεν ή 
τόν οέ. Άμνηστεύομεν τό παρελθόν, διότι είς τήν δημιουρ
γίαν αυτού συνετέλεσαν άπαξάπαντες, καί πρωθυπουργοί 
καί ύπουργοί καί βουλευταί καί ύπάλληλοι,καί αυτοί ακόμη 
οί πολϊται οΐτινες τούς ανέχονται καί τούς έκλέγουν. "Εν 
μόνον λέγομεν ότι, άν έγίνετο κανονική έξέλεγξις τής 
οιαχειρίσεως ένός καί μόνου έτους καί έπήρχετο μία λε-
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πτομερής άνάλυσις τών κατ’ αύτήν, μέ αύτά τά στοιχεία, 
είς τήν δημοσιότητα, οί λίθοι ολόκληροι τής Ελλάδος δέν 
θά έπήρκουν είς λιθοβολισμόν. "Αλλως, καί χ α ρ ά τ ζ ι 
ακόμη άν έπιβάλωμεν, και τήν θάλασσαν τής Ελλάδος 
μετά τής ξηρας άν πωλήσωμεν, είμεθα χαμένοι· φοβε
ρά ή έκ τής πεινης καταστροφή- όταν ό λύκος άποκλειό- 
μενος ύπό τής χιόνος πεινάση, λύσσα καί τότε όχι πλέον 
κατά τών ζώων, άλλά κατά τών άνθρώπων επιτίθεται.

"Οταν πέρυσιν άπεστάλη είς τήν Εύρώπην επίσημον τών 
έν ήμϊν προσώπων πρός άνεύρεσιν δανείου, ό πλουσιώτερος 
τών τραπεζιτών τού κόσμου προσεφέρθη πρόθυμος νά οα- 
νείσή τήν ’Ελλάδα με πολύ συγκαταβατικούς όρους. Τί 
δέ μόνον άπήτησε; τόν προϋπολογισμόν τού Κράτους. 
"Οταν δε είδε τόν τού τρέχοντος έτους, άπηξίωσε καί λό
γον νά κάμη περί Ελλάδος. Ό μακαρίτης Δεληγεώργης 
είχε περί προϋπολογισμού τάς έκτεθείσας ιδέας, καί ήννόει 
διά τών ύποδειχθέντων μέσων, καί άνευ προσθήκης νέων 
φόρων, νά οίκονομήση τούς τόκους τού άπαιτουμένου διά 
τάς εκτάκτους παρασκευάς δάνειου. Καί όταν άπηλπίσθη 
δ’ά τό σχέδιον του, άληθώς έλεγε-? ότι απέχει ούδαμόθεν 
ελπίζω·? σωτηρίαν.

Δέν είναι βεβαιωμένο·?, ότι οί προϋπολογισμοί παρου
σιάζουν έλλε’μματα καθ’ ύπέρβασιν τών έσόδων ένεκα τών 
καθαρών έξόδων τής κανονικής οιοικήσεως, καθώς δέν 
είναι ακριβές, ότι πανταχοΰ καί πάντοτε, πάσαν οικονομι
κήν στενοχώριαν προελθούσαν άπό εκτάκτων δαπανών έθε- 
ράπευσαν μόνον διά νέων φόρων καί οι’ άπα/.λοτριώσεως 
τών έθνικών κτήσεων. ΊΙ τουρκική κυβέρνησις ίσως έδωκε 
τοιαϋτα παραδείγματα- αί τών πεπολιτισμένων έθνών όμως, 
άπολύτως πάντοτε, τάς τακτικάς δαπάνας, τάς βαθμιαίας 
(διά μέλλοντας σκοπούς) προπαρασκευάς καί τάς τελειο
ποιήσεις τών έθνικών δυνάμεων έθεράπευσαν διά κανονι
κών προσόδων τοΰ τακτικού προϋπολογισμού, μή έπιλαν- 
θανόμεναι καί τής ένισχύσεως τών παραγωγικών πηγών 
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τής κοινωνίας. Είς εκτάκτους δέ περιστάσεις, έν άνάγκη 
μεγάλων καί άσυνήθων στρατιωτικών παρασκευών, κατέ- 
φυγον είς δάνεια, τών όποιων τούς τόκους έπέβαλον είς 
τόν τακτικόν προϋπολογισμόν ζαί, έν βεβαιωμένη άνεπαρ- 
ζεια τούτου, είς φόρους προσωρινούς επιβαρύνοντας τά 
σχετικώς έλαφρότερον φορολογούμενα αντικείμενα, έκ 
τών ήττον τώ λαώ χρησίμων.

Ή Αμερική π. χ. τάς έκτακτους δαπάνας τοϋ κατα
στρεπτικού εμφυλίου πολέμου, όσας τά δικαιώματα τοΰ 
νικητοΰ δεν έκάλυψαν, έταζτοποίησεν αμέσως δι' άπολύ- 
σεως τοϋ στρατοϋ καί διαλύσεως τών πλοίων καί διά δα
νείου, τοϋ όποιου τούς μέν τόκους άνέλαβεν ό τακτικός 
προϋπολογισμός, τό δέ χρεώλυτρον πλησιάζει νά έςοφλή- 
σωσιν αί τακτικαί πρόσοδοι διά τών έτησίων πλεονασμά
των. Ή Γαλλία, μετά τόν γερμανικόν πόλεμον οστις έςε- 
κένωσε τό ταμεϊον καί τάς άποθήζας τοϋ ύλικοΰ της, άνέ- 
τρεψεν έκ βάθρων τό καθεστώς καί ήκρωτηρίασε τήν χώ
ραν, εύρεθεϊσα είς τήν άναπόφευκτον ανάγκην ζαί τά άνοι- 
-χθέντα κενά νά συμπληρώση καί έντός ολίγου νά κατα- 
βάλη είς χρυσόν μυθώδη άποζημίωσιν είς τόν κατέχοντα 
τήν χώραν νικητήν, βεβαίως έδιζαιολογεΐτο νά ζαταφύγη 
είς δάνειον. Άλλά μολαταύτα, ούτε κτήματα έπώλησεν, 
ούτε μεγάλους άναλόγως τών περιστάσεων επέβαλε φό
ρους. Διά σωφρονος οικονομίας καί διά προσθέτων φόρων 
έπιβληθέντών προσωρινώς έπί άντιζειμένων πολυτελείας 
ζαί τών ζυκλοφόρούντων ζεοαλαίων έπήρζεσεν είς πάντα, 
ζαί ήδη ζαταρτίσασα έν π/.ήρει τελειότητι πάσας τάς έθνι- 
ζάς δυνάμεις ζαί άποδίδουσα ταζτιζώς τούς τόκους τών 
δανείων, ήρχισε νά έλαττόνη τούς προσθέτους φόρους καί 
νά έχη πλεόναμα έν τώ προϋπολογισμό». Ή Αγγλία, 
ένεκα τής έμπολέμου στάσεως, ήν έκτάκτως πρό τριών 
έτών τηρεί, ζαί τών δαπανηρών έζστρατειών, ας έπεχεί- 
ρησεν είς τήν Ασίαν, έζτεθείσα είς άσυνήθεις δαπάνας, 
έπανέφερε προσωρινώς μόνον τό ήμισυ τών πρό τών περι

στάσεων τούτων ζατηργημένων φ όρων. Αύτή ή Ρωσσία, 
μετά τόν πρόσφατον τουρκικόν πόλεμόν της,ζατέφυγε μέν 
είς δάνεια, δεν επέβαλεν όμως φόρους νέους, άλλ" έξωχο- 
νόμησε τούς τόκους, διατών έν χρήσει εισοδημάτων.

Άς ίδωμεν τώρα ά) άν παρ’ήμΐν τά δάνεια έπεβλή- 
θησαν άπό έζτάζτους περιστάσεις άφορώσας τήν τιμήν ή 
τό συμφέρον τοϋ τόπου, ή άπέβλεπον είς μέλλοντας σκο
πούς ύποσχομένους άνάλογον άνταπόοοσιν καί β’) άν τό 
έκ τών δανείων νέου βάρος δεν ήδύνατο νά φέρη ό τακτι
κός προϋπολογισμός. Διά νά μή χανώμεθα δε είς τετριμ- 
μένας συζητήσεις, άς λάβωμεν ύπό έξέτασιν τό τελευ
ταίου δάνειον τών 60,000,000.

Μεταξύ μας δέν ήλθομεν είς έμφυλίους πολέμους, διεζ- 
δικοϋντες τήν υπεροχήν άρχών καί φρονημάτων. Είς τήν 
χώραν μας ούδείς έπέδραμε ζητών δισεκατομμύρια ζαί 
έπαρχίας, ύπέρ τής προστασίας τοϋ χριστιανισμού ή τής 
έπεκτάσεως τής επιρροής μας δεν έπρόκειτο νά έζστρατεύ- 
σωμεν· είς πόλεμον ούδείς ήζούετο προζαλών, ζαί άν 
ήκούετό τις, δεν είμεθα, έλεγον, είς Οέσιν ούτε νά σζε- 
φθώμεν, στερούμενοι τοϋ πρώτου ζαί άπαρατήτου στοι
χείου, άνδρών άπλώς μόνον μάς έπήλθεν ή πονηρά φαν- 
τασιοπ’ληςία, διά νά έπιδειχθώμεν δήθεν κούφως ζαί παι- 
δαριωδώς, νά ζαταγράύωμεν είς τό χαρτί χιλιάδας τινάς 
ονομάτων ήσύχων πολιτών ζαί ν’ άπομαζρύνωμεν μερικούς 
πτωχούς άπό τάς έργασίας των, όνομάζοντες αύτούς στρα- 
τιώτας έμπε ιρ ο πολέ μ ο υ ς, νά άγοράσωμεν έν έμπο- 
ριζόν βαμβακοζάραβον, ζαί νά παραγγείλωμεν τήυ ζατα- 
σζευήυ ένός πολεμικού δήθεν. Ταϋτα δέ μετά τήςΠαρά- 
λου καί τής Λύγής νά όνομάσωμεν ναυτικήν μοίραν ικα
νήν ν' άποκλείση είς τον Ελλήσποντον τά θωρηκτά τής 
Τουρκίας καί τόν προστατεύοντα αύτά Αγγλικόν στόλον 
να σχηματίσωμεν σχολήν ρακετών, μέ τάς όποιας νά 
όπλίσωμεν τά άτελεύτητα παράλιά μας ζαί νά προμηθευ- 
θώμεν δέκα κανονοστοιχίας,τών όποιων τήν άξίαν ήδύναντο
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νά πληρώσουν αί έπι τής προμήθειας τής γαλέττας συμβά- 
σαι καταχρήσεις ! Ταΰτα πάντα οί ζυβερνώντες έν σώματι 
άκεφάλω καί άσυντάζτω άπεφάσισαν, τά δημιουργή
ματα αύτών έν τή ποικιλία τής παρατάξεώς των ένέκρι- 
ναν, ό δυστυχής δε λαός, ζαίτοι οιζτείρων τήν τύχην του, 
ούδαμόθεν βλέπων αρωγήν, ήνέχθη. Ύπελογίσθη δέ διά 
τήν κατασκευήν όλων αύτών δαπάνη τεσσαράκοντα πέντε 
έκατομμυρίων καί έπετράπη κατ' ακολουθίαν ή συνομολό- 
λησις δανείου εξήκοντα έκατομμυρίων δραχμών, πρός έξό- 
φλησιν τών οποίων ήμεις καί τά παιδιά μας Οά π’Ληρόνω- 
μεν 1) έςήκοντα έκατομ. κεφάλαιον, 2) εκατόν είκοσι έξ 
έκατομ. τόκους, καί 3) τέσσαρα έκατομ. προμήθειας κλπ. 
έν όλω έκατόν έννενήκοντα εκατομμύρια, όχι δραχμάς άλλά 
φράγκα χρυσά, ό έστι δραχμάς έλληνικάς παλαιάς 228 
έκατομμύρια. Όποια σειρά αριθμών !

Άφοΰ τέλος πάντων έκρίθη και άπεφασίσθη ή άνάγκη 
τών λεγομένων παρασκευών καί τών πετσωμάτων, έκτοτε 
άνά τάς οδούς έκτραγωδουμένων, έπρεπε νά ζητηθή καί 
άνάλογος πόρος πρός πληρωμήν τών τόκων καί χρεολυ
σίων άνερχομένων κατ' έτος είς 3,600,000. Εύρέθη καί 
ούτος έν τή προσθήκη νέων φόρων. Έψηφίσθησαν λοιπόν 
α') φόρος 10 0)θ έπι τελωνειακών τελών άποφέρων έτη- 
σίως δραχ. 1,200,000, β') όμοιος έπί τών τελών τοΰ 
χαρτοσήμου άναβαίνων είς 2,000,(ΜΗ), γ') έτερος έπί τών 
έταιριών, θεάτρων, σιδηροδρόμου κλπ. άποδίδων 400,000. 
Οί πρόσθετοι αύτοι φόροι άνεπλήρωσαν τό ποσόν, όπερ 
έκ τοΰ νέου δανείου προσετέθη ε;ς τόν προϋπολογισμόν, 
καί επομένως ή κατάστασις αύτοΰ όχι μόνον έπρεπε νά 
μείνη άμετάβλητος, ούδεμιάς άλλης αιτίας διαταραξάσης 
τήν ισορροπίαν, άλλά καί μικρόν πλεόνασμα νά είναι ένεκα 
τής κατ’ έτος βαθμιαίας άναπτύξεως τών διαφόρων εισο
δημάτων.

Άφοΰ κατά τά έκτεθέντα δέν έχομεν λόγον τινά νά 

αύξήσωμεν τά έξοδά μας καί νά έπιβαρυνθώμεν μέ νέα 
δάνεια, διότι πολλάκις έοιδάχθημεν ότι αί πέραν τών ο
ρίων σχέσεις καί τά δικαιώματα. μας δέν περιλαμβάνονται 
εις τήν έλευθέραν δικαιοδοσίαν μας, καί άφοΰ τέλος πάν
των κατορθώσαντες τήν μάλλον έξουδενωμένην πολιτικήν 
εύρομεν καί τούς πόρους νά τήν οίκονομήσωμεν, τί παθόν- 
τες πάλιν ζητοϋμεν νέους φόρους, νέα βάρη, μόνον καί 
μόνον ινα σπαταλώμεν καί όργιάζωμεν, Κατηντήσαμεν είς 
τό άνοικονόμητον, έξηντήσαμεν όχι πλέον τάς ύλικάς 
ουναμεις άλλά καί τήν υπομονήν τοΰ λαοΰ, καί άν αύτός 
άπελπιζόμενος δέν μάς σωφρονίση, βεβαίως οί κηδεμόνες 
μας άηδιάζοντες έπί τέλους, Οά λάβουν ύλικά μέτρα όχι 
πλέον έπί τής πολιτικής άλλ' έπί τής οικονομικής δια- 
χειρίσεώς μας ώς έν Αίγύπτω. "Άλλως αύτή ή σύγχρονος 
ιστορία μας παρουσιάζει τι άλως ιδιόρρυθμον. Έφ’ όσον 
αυξάνουν τά εισοδήματά μας,χωρίς νά μεσολαβή έκτακτός 
τις άνάγκη, σπαταλάται ή αϋξησις καί έξογκοΰνται τά 
ελλείμματα. 'Άς μελετήση τις τον πρώτον μετά τήν έ- 
νωσιν τής Επτάνησου προϋπολογισμόν τοΰ 1S67, περι- 
λαμβάνοντα ολας τάςσημερινάς αληθείς άνάγκας μας, ζαί 
θά ίδη ότι τά μέν έσοδα άνέβαινον τότε είςδρ. 32,292,000, 
τά δε έξοδα είς 2S,373,000, ζαί άς ένθυμηθή έκτοτε πόσα 
δημόσια έργα έγένοντο, ποΐαι έθνικαί έπιχειρήσεις, ζαί άς 
ζρίνη κατά συνείδησιν άν είναι κάν άξιον λόγου τό ζή
τημα τής αύξήσεως τών φόρων, όταν έπί δώδεκα έτη 
χωρίς νά έξοδεύσωμεν οβολόν ύπέρ τοΰ τόπου κατωρθώ- 
σαμεν νά δαπανώμεν είς τήν διοίκησιν τήν μέχρι τοΰ ένός 
τρίτου άναπτυχθεϊσαν έκτοτε αύξησιν τών έσόδων, καί νά 
έχωμεν συγχρόνως έλλειμμα δέκα έκατομμυρίων άντί 
πλεονάσματος τεσσάρων, όσα είχομεν τότε.

Δεν μάς σώζουν λοιπόν σήμερον οί φόρο'.· κατηντή
σαμεν τρύπ'ο πιθάρι- πρέπει νά άπομάθωμεν τάς κακά 
εςεις μας καί νά ζητήσωμεν τήν θεραπείαν έπί τής εστία 
τής νόσου- ή νόσος μας ή οικονομική έδράζει έν τώ προϋ- 

ΕΤΟΣ 7—ΦΥΛ. 83—1ANOTAPIOS 1880. 32 
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πολογ'.σμώ- εις τά κεφάλαια καί άρθρα αύτοϋ άς έμβάλωμεν 
μετάπερισζέψεως και συνείδήσεως τήν σμύλην. Ας ζαθα- 
ρίσωμεν πρώτον αύτόν άπο τό έλος και τάς βαθειας πλη- 
γάς όσαι τον ζατατρώγουν, και αφού τόν έλευΟερώσωμεν, 
οί καθεστώτες φόροι είναι ικανοί νά τον θεραπεύσουν άν 
βεβαιωθή ότι άπαιτείται καί τις προσθήκη, ύπάρχουν 
ακόμη πόροι ίσχύοντες είς νέας εισφοράς. Δυναμεθα νά 
τάς έπικαλεσθώμεν πρός άποκατάστασιν μόνιμον καί α
διάσειστου ίσοζύγιον. ’Άλλως πιστεύοντες την προσπε- 
ποιημένην δόξαν τών ενδιαφερομένων ότι ό προϋπολο
γισμός είναι εύαγγέλιον, άφ'ού δέν είναι δυνατόν ν άπο- 
σπασθή άζινδύνως ιώτα έν ή μία κεραία, Οά φθάσωμεν 
είς τήν ανάγκην νά ξεσχίσωμεν τό ιερόν αύτό εύαγγέλιον 
καινά άσπασθώμεν τάς άργάς τού κορανίου.

Ούτω μετά οόβου Θεού άς λάβωμεν είς χεϊρας και 
ημείς αύτό τό ιερόν σύμβολον τής πολιτικής ήμών πι- 
στεως,τόν προϋπολογισμόν, διά νά έξετάσωμεν τήν νομι
μότητα, τήν λογιζότητα ζαί τήν σπουδαιότητα τού έργου· 
άςπροτιμήσωμεν δε μεταξύ όλων τον νεώτερον ώς τελειότε- 
ρον.Ό προϋπολογισμός τού έτους I879 προϋποθέτει εισ
πρακτέα έσοδα δρ. 44,000,000 και προσδιορίζει έξοδα 
είς ψηφισθείσας ταζτιζάς πιστώσεις δρ. 49,524,5b8 και 
είς εκτάκτους διά διαταγμάτων χορηγηθεισας 2.722.930, 
τό δλον δρ. 52,247.524, ήτοι άφίνει έλλειμμα δρ. 8, 
247,524. Άν όμως μέχρι τέλους τής χρήσεως προστε
θώ σι νέαι πιστώσεις οπερ λίαν πιθανόν, αν δεν βεβαιωθή 
ολόκληρον τό ποσόν τοΰ προϋπολογισμού τών εσόδων 
δπερ ενδεχόμενον, ζαί συγχρόνως άν δέν είσπραχθή πλή
ρες όπερ βέβαιον (άφοϋ δλαι αί παρελΟούσαι χρήσεις ζατε- 
λιπονζαΟυστερήματα ύπέρ τά 2,000,000). τότε τό έλλειμμα 
τής χρήσεως τού 1879 Οά ύπερβή τά 10,000,000. ΙΙόθεν 
δε Οά χαλυφθή ·, 'II κυβέρνησις εδικαιούτο νά ύποβάλη 
καί ή βουλή είχε τό δικαίωμα νά ύηφίση τοιοϋτον άνισον 
προϋπολογισμόν ; Ή νομοθεσία μας ζαί αύτή ή λογική 

επιτρέπει νά συνομολογώμεν ύποχρεώσεις Οετικάς, χωρίς 
νά εχωμεν τά μέσα νά τάς ίζανοποιήσωμεν ; Πολλού γε 
καί δεΐ.

Ό λογιστικός μας νόμος, άντίγραφον τοϋ έν Γαλλία 
μετά πολυχρόνιον συζήτησιν και διαρκή πειράματα είσα- 
χθέντος καί άπό πεντήκοντα ήδη έτών άνευ τής έλαχί- 
στης τροποποιησεως ίσχύοντος, Οεωρουμένου δέ ώς τό 
τελειότερου τού αίώνος νομοθέτημα τό προσήκον είς συν- 
ταγματικάς πολιτείας, ό νόμος αύτός, λέγομεν, διά τού 
άρθρ. 5 απαιτεί δπως ό προϋπολογισμός ψηφίζηται καί 
κυροϋται έντός τής συνόδου τής Βουλής, τής ληγούσης 
πρό της έναρςεως τοΰ έτους τοΰ οποίου φέρει τό όνομα ό 
προϋπολογισμός· όηλαοη ό προϋπολογισμός τού έτους 
1880 ώφειλε νά ψηφισθή κατά τήν σύνοδον τής βουλής 
τήν λήξασαν τήν 2 ’Ιανουάριου 1879. Έν άρθρ. 8 ώς 
θεμελιώδη αρχήν αναγράφει, δτι «ό προϋπολογισμός χο
ρηγεί τ ό σ α ς πιστώσεις ό σ α ς δύνανται νά πληοώσωσιν 
01 χρηματικοί πόροι οι διαλαμβανόμενοι έν αύτώ.» Τοι- 
ουτρόπως καί ό ύπουργός τής Γαλλίας ζ. Leon Say είσά- 
γων τόν προϋπογισμόν τού 1879 έλεγε πρός τήν Βουλήν 
τά εςής : Απολείπεται πρός συμπλήρωσιν τοϋ προϋπο
λογισμού τών εσόδων τού 1879 νά έγζρίνητε τήν εϊσπρα- 
ςιν τών άμεσων φόρων κλπ. καί νά προσδιορίσητε ούτως 
έν συνόλω τούς πόρους καί τά μέσα, τά όποια δύνανται 
έπαρζώς νά αντισταθμίσουν τά έξοδα τής χρήσεως. Κατά 
τό αρθρον δέ 9 τοΰ αύτοϋ λογιστικού νόμου, πάσα αίτη- 
σις νέας πιστώσεως, μή προβλεπομένης ύπό τοϋ προϋπο
λογισμού, πρέπει νά ζαταδειζνύη καί τόν χρηματικόν 
πόρον έκ του όποιου θέλει πληρωθή. Έπιταζτιζωτέρα έρ
χεται ή διάταςις τοΰ αρθρ. 25, καθ' ήν οί ύπουργοί έκ 
τών έψηφισμένων πιστώσεων διαθέτουν ζατά μήνα ποσόν 
άνάλογον ^ρός τούς χρηματιζούς πόρους όχι πλέον τοΰ 
προϋπολογισμού, άλλά τοΰ έν τώ δημοσίω ταμείω πραγ
ματικού χρήματος.
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τά όποια δέν είναι ίδέαι άτομικαί 
άλλά σαφές χαι θετικόν γράμμα 
ε ή κυβέρνησις είχε τό δικαίωμα 

νά συζητήση τον προϋπολο- 
γ Άμφότερα λοιπόν τά 

τοϋ προϋπολογισμού ώς 
•.ει, πάσα δε π 

έσόδων δαπάνη δέν πρέπ

κατά τών βου).ευτών, 
, -> , , /■. Λ ·/*  “»ς ουοεν οφει/.ει οια εςοοα 
ροηγουμένως δεν εΐχον

Τών θετικών τούτων κανόνων τόσον τά κοινοβούλια 
ψηφίζοντα καθώς καί αί κυβερνήσεις, είσάγουσαι και έζ- 
τελοϋσαι τόν προϋπολογισμόν, ούδέποτε απομακρύνονται 
άλλαχοϋ. διότι δέν εννοούν πώς είναι δυνατόν νά εζπλη- 
ρωθώσιν ύποχρεώσεις συνομολογούμεναι μή ύπάρχοντος 
πόρου άναλόγου, ούτε πιστεύουν δυνατόν ό μεν ύπουργός 
νά έζδίδη έπιταγάς είς βάρος τοϋ ζενοΰ ταμείου, ό δε τα
μίας παραζούων τόν προϊστάμενον ν' άρνήται τήν έξόφλη- 
σιν τών δημοσίων χρεωγράφων δι' έλλειψιν χρημάτων, 
άφοϋ μάλιστα ό νόμος έν άρΟρ. 43 ζαί 44 ρητώς λέγει 
νά μήν άναβάλληται ή πληρωμή εντάλματος, είμή δι' έλ- 
λειψιν διζαιολογητιζών έγγράφων. Παραλογισμοί τοιοΰ- 
τοι μόνον έν Τουρκία ζαί έν Έλλάοι έπιζρατοΰν.

Κατά ταϋτα λοιπόν, 
ή Οεωρίαι άφηρημέναι, 
νόμου κρατούντες, ού 
νά ύποβάλη, ούτε ή βουλή νά 
γισμόν άνισόρροπον καί έλλειπή 
σώματα παρηνόμησαν· ό νόμος 
παράνομος ούδέν επιβάλλει, πάσα δε πέραν τού όρου τών 
ψηφισΟέντων έσόδων δαπάνη δέν πρέπει νά πληρωθή, οί 
δε ουτω άποζτήσαντες δικαιώματα νά διεζδιζήσωσιν αύτά 
προσωπικώς 
Τό έ’Ονο 
τά όποια πι 
χούντα έσοδα.

Τοιαϋτα ζητήματα άπλούστατα μεν είς άντίληψιν, σπου- 
δαιοτάτης όμως σημασίας κατ' ούσίαν, ούδέποτε ήχθησαν 
ένώπιον τοϋ Κοινοβουλίου. Οί κατά Σύνοδον εξήκοντα πε
ρίπου δημόσιαι συνεδριάσεις τής Βουλής εξαντλούνται είς 
άρχαιρεσίας ζαί είς άντεγζ7.ήσεις προσωπιζάς μεταξύ τών 
ιδίων πάντοτε προσώπων άνταλλασσομενας εζ περιτρο
πής, είς συζητήσεις τετριμμένος, τάς πολιτιζάς ζαλου- 
μένας, είς νομοσχέδια προσωπικά, καί μόλις τρεις ή τεσ- 

κατά τών υπουργών, 
τοϋ προϋπολογισμού, 
έψηφισμένα άντιστοι-

σάρες έζ τών τελευταίων άφιερουνται είς τά οικονομικά 
τοϋ Κράτους, ώς είςτι όδοΰ πάρεργον, κατά τάς όποιας 
συζητεϊται οτςΟεν ό προϋπολογισμός καί οί φορολογικοί 
νομοί, άναγινώσκοντος τοϋ γραμματέως είς έπήζοον έρή- 
μων θρανίων ζαί τοίχων ζεζονιαμένων ξηρούς άριθμούς 
καί ονομασίας κεφαλαίων καί άρθρων. Άν δέ ποτέ ήκού- 
σθη φωνή τις, ήτις ένίοτε έπέφερεν υπουργικήν ζρίσιν, 
άπέβλεπεν αύτη είς τήν διατήρησιν τής Οέσεως ένός ζλη- 
τήρος ή δασοφύλαζος εύνοουμένου. Τής άπαΟείας τής Βου
λής επωφελούμενη ζαί ή Κυβέρνησις, τής όποιας ή ίσχυ- 
ροτέρα ζαί μάλλον συνέχουσα δύναμις πηγάζει άπό τήν 
διαχείρισιν τοϋ προϋπολογισμού, εισάγει αύτον, όχι όταν 
ό νόμος άπαιτή, άλλά πολλάκις καί άρξαμένης τής χρή
σεως, ζαί τόν συντάττει κατά τό ίδιον αύτής συμφέρον, 
αδιαφορούσα περί τών άποτελεσμάτων, άφοϋ έζ τών προ- 
τέρων έχει βεβαίαν τήν συνένοχον ψήφον τής Βουλής. 
Ταϋτα δε συμβαίνουν, δταν ούδείς άπολογισμός έξηλέγ- 
χθη, ούοεμιαν γνώσιν έχει ή Βουλή ζαί τό κοινόν περί 
τοϋ τρόπου καθ’ δν διαχειρίζονται αί ψηφιζόμεναι πιστώ
σεις, άγνοοϋσι δε όποια ή άληθής τοϋ Κράτους οικονομική 
καταστασις και πόσαι δαπάναι ακριβώς απαιτούνται δΓ έ
κάστην τών ύπηρεσιών διακεζριμένως.

Αλλά μάς λέγουν, μή συκοφαντείτε καί έκΟέτετε τόν 
τόπον σας είς τήν περιφρόνησιν τών ξένων. Λίαν έπαι- 
σθητή ή παρατήρησις καί μέγα τό έγκλημα τής συκοφαν
τίας τής ίδιας πατριδος. Θά ζαταφύγωμεν λοιπόν είς ε
πισήμους μαρτυρίας και άν μεν ύπερβάλωμεν κατά τι, Οά 
Οραύσωμεν τόν κάλαμον κατά τής ιδίας ήμών κεφαλής, 
άλλως Οά παραζαλεσωμεν τούς αρμοδίους νά συμβου- 
λεύωνται είς πάσαν σχετικήν περίσ-ασιν τάς δεδοζιμα- 
σμενας πράςεις τών άλλων, ών τήν εύνοιαν συχνά έπιζα- 
λούμεθα. Λοιπόν έζ τής Journal Officiel τής Γαλλίας έρα- 
νιζόμεΟα τάς έξής επισήμους πληροφορίας: ΊΙ γαλλική 
κυβέρνησις ύπέβαλεν είς τήν Βουλήν τήν 2 Άπριλ. 1878 
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τόν προϋπολογισμόν τής χρήσεως 1879 κατηρτισμένον 
καθ’ολας τάς λεπτομέρειας άπό σοφούς ειδικούς και πεπει
ραμένους όπως λέγουσι,καί μεμελετημένον έν πληρεστάτη 
έπιγνώσει, μετά άναλόγου αναλυτικής έκθέσεως καί τών 
σχετικών νομοσχεδίων. 'II δε βουλή παρέπεμψε τήν έξέ- 
τασιν τοϋ προϋπολογισμού είς τήν ειδικήν επιτροπήν άπο- 
τελουμένην άπό τά έγκριτώτερα τών μελών της ώς π. χ. 
τούς Gambcltii, Ferv, Grevy καί Waddington κλπ. ήτις μετά 
μακράν έξέτασιν είσήγαγεν αύτόν εις δημοσίαν συζήτησιν 
μετά λίαν ανεπτυγμένης έκθέσεως, διά λόγου ύποστηρι- 
ζουσα τάς έπί πλέον ή έλαττον τροποποιήσεις όσας έπρό- 
τεινεν, ούχί έπί τοϋ συνόλου άλλ’ έφ’ έκαστου άρθρου έ
σόδων καί έξόδων τοϋ τοσοΰτον εκτεταμένου εκείνου 
προϋπολογισμού, καί έπι τέλους συνεπέρανεν είς τόν 
προσδιορισμόν πλεονάσματος έσόδων έφ’ ού ήδύναντο 
κατόπιν νά βασισθώσι νέαι αιτήσεις έκτάκτων πιστώσεων, 
τάς οποίας, διαρκούσης της χρήσεως, ήθελον απαιτήσει 
άπρόοπτοι περιστάσεις.

Ή μερική τής γαλλικής Βουλής έπιτροπή μετά πάσης 
σπουδαιότητος έξήτασε τήν ιστορίαν καί τήν έπί τής κοι
νωνίας έπιρροήν έκαστου φόρου, καί άφοϋ κατά τούς κα
νόνας αύτούς άλλους μεν έκρινεν έπιδεκτικούς αύξήσεως 
άλλους δε έλαττώσεως, προσδιώρισε μαθηματικώς τήν 
ποσότητα ήν τό έθνος έκεϊνο ήούνατο άκόπως νά είσφέρη 
είς τήν πολιτείαν, προς θεραπείαν τών ποικίλων άναγκών 
της, καί έχάραςε τό απαράβατο·/ δριον, έντός τοϋ οποίου 
ώφειλον νά άφορισθώσιν αί δαπάναι τοϋ Κράτους. Κα
τόπιν μετ’ ίσης ύπομονής καί σπουδαιότητος κατέταξε 
τάς δαπάνας κατά τον βαθμόν τής ανάγκης ή τής χρη
σιμότητες έκάστης, άναλόγως τών περιστάσεων τοϋ τόπου, 
ζαί έφθασεν είς τό τέλειον αποτέλεσμα νά θεραπεύση όλας 
τάς άπαιτησεις τής πολιτείας διάτων προσφερομένων ύπό 
τής κοινωνίας μέσων, άφήσασα και πλεόνασμα δι'απρόβλε
πτα ενδεχόμενα. Καί τέλος Βουλή έθνους, μόλις έξελθόντος

μεγάλου πολέμου καί όφείλοντος νά συμπθ,ηρώση ποι
κίλας καταστροφάς, δέν έλησμόνησε καί τά προς τήν 
κοινωνίαν καθήκοντα τής πολιτείας, άλλά. προσδιώρισεν 
έν τώ προϋπολογισμό) ικανά ποσά πρός έμψύχωσιν τοϋ 
έμπορίου, τής γεωργίας, τής βιομηχανίας καί πρός άνά- 
πτυξιν τής συγκοινωνίας κλπ. Καί ειτα ένώπιον τής εί- 

ής τής Γερουσίας ό προϋπολογισμός ουτος 
r-------- ϊ,,ή,,

τών σωμάτων, οί 
πολιτευόμενων 

τά καθέκαστα. Προϋπολογισμός 
όμενος βεβαίως άνυώόνει τήν πί- 

ήν ύπόληψιν τών πολιτευο- 
γεννα παρά τώ λαώ άδιάσειστον τήν πεποίθησιν 

'■----- τών φόρων του, καί εί-
νά προσφέρη γενναίως πάν δ,τι

τής γεωργίας, τής 
"υγζοινωνίας κλπ 

δικής έπιτροπή 
ύπέστη δευτέραν έπίσης λεπτομερή έξέτασιν. Κατά δέ 
δημοσίαν συζήτησιν ένώπιον άμφοτέρων 
περιφανέστεροι καί είδημονέστεροι τών 
διά μακρών συνεζήτησαν 
λοιπόν ούτω καταρτιζ 
στιν τοϋ έθνους, εξασφαλίζει 
μένων, 
περί τής άκριβοΰς διαχειρίσεως 
κότως ενθαρρύνει αύτόν 
τώ ζητείται έν όνόματι τής πολιτείας.

Κατά τό παράδειγμα λοιπόν τών Γάλλων, άς παρα- 
σκευάση καί ή ήμετέρακυβέρνησις καί ά.ςύποβάλη είς τήν 
Βουλήν έγ καίριος τόν προϋπολογισμόν περιλαμβάνονται 
τάς πιθανάς εισπράξεις άφ’ένός καίτάς άναγκαίας δαπάνας 
όσας π ρ ο σ δ ι ώ ρ ι σ α ν ί σχύ ο ντε ς νόμοι· ά-ο’ έτέρου 
ή Βουλή άς έξετάση μέ λεπτομέρειαν τά καθέκαστα καί 
άς άφαιρέση πάν ό,τι μέχρι τοΰδε διά νόμου δεν είναι έγ- 
κεκριμένον άς τηρήση είς τόν προσδιορισμόν τών δαπανών 
τον πρέποντα κανόνα ακολουθούσα τήν άρχήν, ότι αί θέ
σεις οημιουργοϋνται άναλόγως τής ανάγκης τοϋ τόπου 
καί ούχί χάριν προσώπων. Ας ύπολογίση τήν άξίαν πά
σης άπαιτήσεως άναλόγως τών δυνάμεων τοϋ τόπου καί τής 
σημασίας τώνπροσενεχθεισών ύπηρεσιών,καίτότε έν ανάγκη 
άς ζητήση νέους φόρους καί άγογγύστως Οά τούς λάβη- 
άς λάβη καί ώς παράδειγμα τήν μόλις σχηματιζομένην 
μικρά·/ πολιτείαν τής Κύπρου, ήτις διατελοϋσα ύπό διπύ οϋν 
ζυγόν καί πληρόνουσα είς μεν τήν κατοχήν 1,378,000 
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φράγχα,είς δε τήνΠύλην 2,400,000,προσδιώρισεν ούχ ήττον 
όπερ δημοσίων έργων 710,000 χαί πλεόνασμα τοΰ έζ φράγ
κων 4,466,280 προϋολογισμοΰ τοΰ 1879 φράγ. 72,275.

Αλλά τό εργον δεΐται Ηρακλείων χειρών είναι τολ
μηρόν, Οά κλονίση τήν πολιτείαν καί επομένως καί τοι 
ωφέλιμον καί απαραίτητον, πρέπει νά μείνη έντός συζη- 
τήσεως. Οι κίνδυνοι δύνανται νά προέλθωσιν εΐτε έκ τοΰ 
Λαοΰ εΐτε έκ τών πολιτευόμενων ό γεωργός, όβιομήχανος, 
ό πάσης τάξεως φιλήσυχος πολίτης, ό όποιος αμέσως έν- 
διαφέρεται, όχι μόνον δεν Οά γογγυση, αΚΚα μετ' ένΟου- 
σιασμοΰ Οά πανηγυρίση τήν ημέραν καθ’ ήν Οά ίδη εύπο- 
ροϋσαν τήν πολιτείαν ζαί άναζουφίζουσαν τά βάρη του· οί 
νόμιμοι τοΰ δημοσίου ταμείου ©ιζαιοΰχοι Οά δοξάσωσι τόν 
Θεόν, άν άξιωθοΰν νά σωθώσιν άπό τάς χεϊρας τών άζο- 
ρέστων τοκογλύφων, εισερχόμενοι έλευθέρως είς τό τα
μεΐον. Οί ολίγοι σωρεϊται, οΐτινες μή ουνάμενοι άλλως νά 
ζήσουν έκόλλησαν προνομιαζώς έπί τοΰ δημοσίου ταμείου, 
ζαι διά διαφόρων τρόπων άπορροφώσι τό αίμα τοΰ λαοΰ, 
οίανδήποτε τάξιν τής κοινωνίας καί άν αντιποιούνται, είναι 
άσημοι, πάσαν τήν κατ' επιφάνειαν έπιδειζνυομένην άξίαν 
έζ τοΰ δημοσίου χρήματος ζαι τής δημοσίας θέσεως έχ©ν- 
τες· είναι ταπεινοί πολϊται ούδέν υψηλόν φρονοΰντες, ού
δέν σοβαρόν ζαί αξιοπρεπές φέροντες. Άφαιρέσ.ατε τά 
μέσα τής ψευδεπιδείξεως, φράξατε τήν πρός τό ταμεΐον 
άγουσαν καί Οά τούς ίδητε όποιοι είσιν. Χάριν λοιπόν τού
των μή εγείρετε παρά τω άληΟεΐ λαώ τόν γογγυσμόν ζαί 
τήν πρός τήν πατρίδα περιφρόνησιν. Οί φίλοπάτριδες ζαί 
φιλόπονοι πολϊται δεν άπεμωράνθησαν, ώστε νά άναισθη- 
τοΰν πρός τά ίδια συμφέροντα. "Ισως άπεγοητεύθησαν, 
διότι μόνον προσώπων έναλλαγάς βλέπουσι συχνά τελου- 
μένας, πραγμάτων δε κατάστασιν άνα?»λοίωτον.

ΠαρηκολούΟησεν ό λαός μετά προσοχής τάς πράξεις 
τών πολιτευόμενων, και άνεγνώρισε και έξετίμησε τήν 
σχετικήν διαφοράν όσον μικρά ζαί άν ύπήρξεν. Ένθυμού- 

μέθα τήν κυβέρνησιν τοΰ 1866, ήτις έπεχείρησε διοιχη- 
τιζ.ώς νά θέση τάς βάσεις μιας τακτοποιήσεως τών οικο
νομικών, πόσον δημοτική κατέστη καί οποίας ελπίδας, 
άνεπτέρωσε παρά τώ λαώ ή προκαταρκτική έκείνη από
πειρα. Εΐδομεν έντιμον οίκοκύρην, επιστήμονα, καί άντι- 
προσωπεύσαντα πολλάκις τήν επαρχίαν του νά κατασπά- 
ζηται έξ ευγνωμοσύνης τήν χεΐρα τοΰ μακαρίτου Κρη- 
στίδου,απερχομένου είςτο υπουργικόν συμβούλιου ότε είρ- 
γάζετο έπί τών οικονομικών. Πλεΐστοι δε άρχαΐοι ύπάλ- 
ληλοι, αξιωματικοί ζλπ. στερηΟέυτες έκ τών μέτρων ε
κείνων τάς θέσεις των, ούδόλως έγόγγυσαν πιστεύουτες 
ότι αί αποφάσεις τής κυβερνήσεως έπεβά?.λουτο υπό 
έθνιζής ανάγκης, ζαί έλαμβάνουτο πρός τό καλόν τοΰ 
τόπου.

Άλλά καί ή ΈΟνοσυνέλευσις,ήτοσοϋτον καταδιηρημένη 
ζαί λίαν ασθενής, συμπράττουσα μετά ημερόβιων κυβερ
νήσεων, αΰτοδιοικουμένου στρατού ζαί ύπαλληλίας τής 
ώρας, ζατήρτισε προϋπολογισμόν ισόρροπου, περιορίσασα 
είς άκρον τά έξοδα. Καί μολαταύτα διά τούτο καί διότι 
ήλάττωσε κατά τι τούς φόρους, ούτε ή ύπαλληλία, ούτε 
τόσοι ανώτεροι αξιωματικοί τεθέντες είς αργίαν, ούτε 
διάφοροι νόμιμοι δικαιούχοι ΰποβληΟέντες είς Ουσίας, ζαί 
τοι δυνάμενοι νά έπιβληθώσιν, έδειξαν ζάν τό έλάχιστον 
σημεϊον παραπόνου. Κίνδυνος αληθής ζαί αναπόφευκτος 
έπίκειται έζ τής παρατάσεωςτής σημερινής καταστάσεως, 
τοΰ οποίου τά οδυνηρά αποτελέσματα ή Βουλή οφείλει νά 
προλάβηκατεπειγόντως διά μέτρων ένθυμιζόντων τούςκιν- 
δυνωδες-άτους τών καιρών. Αύτήν τήν ςκγμήν τό Ταμεΐον 
οφείλει είς δικαιούχους τών Αθηνών δυνάμει πληρωτέων 
τίτλων ύπέρ τά 3,000,000 δραχ. Άπό τής 15 8βρίου τά 
τελωνεία έπανέρχονται ύπό τάς ένεχυριάσεις είς άς δια
τελούν ένεκα τών δανείων αί ύπολειπόμεναι έλεύθεραι 
εισπράξεις δεν επαρκούν ούτε διά τόν στρατόν. Τά έντυπα 
γραμμάτια σχεδόν ύπάρχουν διατεθειμένα. Πώς Οά ζή- 
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σωμεν λοιπόν μέχρι τοϋ ερχομένου πάλιν "βρίου ότε ου- 
νάμεθα σπουδαϊόν τι νά λάβωμεν άπό τά τελωνεία ·, ‘Υπο
δένουν οί συνταξιούχοι εις οΰς ζαθυστεροΰνται δύω ζαί 
τριών μηνών συντάξεις, ύποφέρουν διάφοροι άλλοι δικαιού
χοι ερχόμενοι ζαί κενοί απερχόμενοι έζ τοΰ ταμείου, διότι 
ήλπιζον είς τήν παρούσαν έποχήν τών εισοδημάτων νά 
οίχονομηθώσιν ήδη όμως έζλειπούσης τής έλπίδος των 
και άνοιγομένης νέας ζαί μαζράς περιόδου καθυστερή- 
σεως ενώπιον των τί Οά πράξουν ; Ό Θεός νά μάς από
δειξη ψεύστας· άλλά πολύ φοβούμεθα. Άποβλέύατε είς 
τήν άγοράν τών Αθηνών, τής όποιας τήν κατάστασιν κα
νονίζει ή θέσις τοϋ Κεντρικού Ταμείου ! Μεγάλην στενο
χώριαν ύφίσταται καί άληθής οικονομική ζρίσις τήν 
άπειλεϊ.

Καί μολαταύτα άρνούμεΟα Οετιζώς τήν ιδέαν, ότι είναι 
δυνατόν μετά τόν διπλασιασμόν σχεδόν τοϋ πληθυσμού 
τής ‘Ελλάδος, ύστερον άπό τοιαύτην κοινωνικήν πρόοδον 
τήν οποίαν άνέπτυξε, νά έπιστρέύωμεν είς τούς πρό τοΰ 
1862 προϋπολογισμούς. Έπιμένομεν όμως ύποστηρί- 
ζοντεςπάση δυνάμει ότι διπλασιασθέντων έζ.τοτε τών δημο
σίων εισοδημάτων ζαί ζανονιζώς κατ' έτος αύξανομένων, 
δυνάμεθα άνευ προσθήκης νέων φόρων, νέων δανείων, νά 
έπαρζέσωμεν τακτιζώς είς τάς άληθεΐς ζαί πραγματικός 
άνάγκαςμας.

'Η έξέτασις τών καθέκαστα έπιβά/.λεται είς τήν ζυβέρ- 
νησιν ζαί τήν Βουλήν. Ίΐμ-.ϊς απλώς δίδομεν νήξεις, επι
καλούμενοι τήν προσοχήν τών αρμοδίων, διότι οί υπολο
γισμοί μας επιφέρουν πλήρες τό ισοζύγιο·; τοΰ προϋπο- 
πολογισμοΰ, όταν άφαιρεθώσιν άπ’ αύτοϋ πάσα δαπάνη 
μή νενομοθετημένη, πάσα θέσις περιττεύουσα ζαί μόνον 
δι’ οικονομίαν ποοσώπων ζοατου·.».ένη, ζαί όταν άναθεωρη- 
Οώσι πάγια: τινες ύποχρεώσεις, έν ώρα πολιτικής ανε
μοζάλης δι’ αύθαιρεσίας ζαθιερωθιΐσαι άνευ τίνος λογικής 
αναλογίας και πέραν παντός δικαίου- Δεν έννοήσαμέν ποτέ 

νά καταργηθώσι τά χρήσιμα είςτήν βεβαίωσιν ζαί εϊσπρα- 
ξιν τών φόρων όργανα.Φρονούμε·; όμως ότι είς έπαρχίας, 
μικράς διδούσας προσόδους καί ταύτας έντός ώρισμένου 
μικρού διαστήματος είσπραττομένας, δέν δικαιολογείται 
ή διατήρησις τελώνου ζαί έλεγζτοΰ, ταμίου ζαί γραμμα
τέως, εφόρου ζαί βοηθοΰ, μετά ύποδεεστέρου προσωπικού, 
έπιχορηγήσεων, καταστημάτων ζτλ. Εις ζαί μόνος ύπά'λ- 
ληλος έπήρζει οι’ ολας αύτάς τάς ύπηρεσίας.

Δυνατόν ήτο νά καταργηθώσι διάφοροι άμοιβαί, όταν 
άρμόδιοι -υπάλληλοι έζτελώσι τά κύρια έργα, τά όποια ή 
ειδική ύπηρεσία των έπιβά/,λει. Δεν Οά ήσαν άναγζαϊοι οί 
έκτακτοι βοηθοί, άν οί τακτιζαϊ 'υπάλληλοι ύπεχρεοΰντο 
νά έπαρζώσιν είς τά έργα δι’ά μισθοδοτούνται, ύποβαλ- 
λόμενοι είς τάς νενομισμένας λογοδοσίας. Δέν εύρίσζομεν 
άνάλογον πρός τήν κατάστασιν τοΰ τόπου ζαί τάς προ- 
σενεχθεισας ύπηρεσίας, τήν πολυτέλειαν τών συντάξεων, 
ήτις έκτος τής ύλιζής ζημίας συντελεί είς τό νά γυμνώση 
όλους τούς κλάδους τής δημοσίας ύπηρεσίας, χειρών ακ
μαίων, πείρας πεφωτισμένης ζαί πάσης είδικότητος γεγυ- 
μνασμένης- οΰχ’ ήττονος άξίας εύρίσζομεν, τήν σύμπηξιν 
ζαί τόν σαφέστερο·; καθορισμόν τών έξόδων διαφόρων άρ
θρων έζ τών δυνητικών λεγομένων.

Δέν εύρίσζομεν συμφέρουσαν τήν ζατάργησιν τών νο
μαρχιών ζαί τών επαρχιών, τής αστυνομίας, του τηλε
γράφου, τοΰ ταχυδρομείου καί τής άλλης ζαθεστηζυίας 
διοικητικής ιεραρχίας. Πιστεύομε·; όμως άβλαβή τήν συγ- 
χώνευσιν διοικητικών τινων αρχών, συστηθεισών μόνον 
χάριν επαρχιακών επιρροών, ζαί τήν ζατάργησιν θέσεων 
χάριν προσώπων διατηρουμένων, καθώς ακόμη ζαί τήν 
άφαίρεσιν αποζημιώσεων διά γελοίους λόγους και άνευ νό
μου χορηγουμένων. ’Εννοούμε·; πλήρη ζαί άσάλευτον τήν 
έζτελεσιν τοΰ άρθρ. 27 τού λογιστικού νόμου, καθ’ ό «οί 
τίτλοι τής έκκαΟαρίσεως έζάστου εξόδου πρέπει νά παοέ- 
χουν τήν άπόδειξιν, ότι ύπάρχει κεζτημένον δικαίωμα τοϊς 
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πιστωταϊς τοΰ κράτους» ζαί οέν άναγνωρίζομεν εις τούς 
ύπουργούς τό δικαίωμα νά αναγνωρίζουν άφηρημένα καί 
ανύπαρκτα δικαιώματα μή στηριζόμενα είς πραγματικούς 
κατά τύπους ζατηρτισμένους τίτλους. Έννοοΰμεν τό κε
φαλαίου τής δημοσίας ασφαλείας νά χρησιμεύση είς τόν 
προωρισμένον σκοπόν, τήν καταδίωξιν τής ληστείας όταν 
ύπάρχη.Τό τής δημοσίου υγείας εις προφύλαξιν τής χώρας 
άπό μολυσματικός νόσους, όταν ύφίστανται καί έφ’ όσον 
οιαρκοΟν. Έννοοΰμεν όλα έν γένει τά κεφάλαια τοΰ προ
ϋπολογισμού νά χρησιμοποιώνται είς μόνας τάς ύπηρε- 
σιας, άς αληθώς άφορώσιν, ένόσω ύφίσταται πραγματική 
ανάγκη. Δεν βλέπομεν τόν επικείμενον κίνδυνον, άν κλη- 
τήρες, ναΰται, στρατιώται καί πολλοί άλλοι τοιοΰτοι έζ 
τοΰ δημοσίου ταμείου μισθοδοτούμενοι, παύσωσιν ύπηρε
τοΰντες ιδιωτών οίκους, σκάνδαλο·» γινόμενοι είς τήν κοι
νωνίαν καί περιφρόνησιν πρδς τόν δημόσιον χαρακτήρα 
έμπνέοντες. Άν είναι χρήσιμοι, ή πολιτεία στερείται 
υπηρεσίας μισθωμένης· άν περιττοί, π)<ηρό·»ει δωρεάν έν 
τουλάχιστον έκατομμύριον κατ' έτος είς διατήρησιν χιλίων 
καί πλέον τοιούτων άνδρών· καί δέν άρκεϊ τοΰτο, άλλά 
άν τινες τύχωσιν ισχυρού καί γενναίου αύθέντου, έκτός 
τοΰ κανονικού μισθού λαμβάνουν τακτιζώς καί άνωτέρας 
τούτου άμοιβάς ύπό διαφόρους ψευδείς τίτλους. Δεν βλέ
πομεν, τί τό ζωλύον τόν διά νόμου οργανισμόν τών ταχυ
δρομικών γραφείων και τής άναλόγου έκάστου μισθοδοσίας 
άντι τής διά τού προϋπολογισμού αύΟαιρέτου αύξομειώ- 
σεως καί τοΰ σχηματισμού τούτων ούτε ποιαν ύπηρεσίαν 
προσφέρουν τριάκοντα ύπάλληλοι καί πεντήζοντα ζλητή- 
ρες μισθοδοτούμενοι έζ μόνου τοΰ τηλεγραφείου 'Αθηνών. 
Περί τής χρήσεως τών βοηθημάτων άς σιωπήσωμεν έξ 
αίδούς.

Νομίζομεν προσέτι ότι εξήκοντα έμμισθοι ζαθηγηταί 
διά τό Πανεπιστήμιο·» τής 'Ελλάδος είναι ύπέρμετρος 
πολυτέλεια, γινόμενη χάριν προσώπων ούδόλως ή λίαν ά- 

μελώς έκπληρούντων τό καθήκον. 'Εκατόν πεντήζοντα δέ 
ζαθηγηταί γυμνασίων καί 273 ελληνοδιδάσκαλοι ίσως είναι 
έξωγκωμένος άριθμός διά τήν έκπαίδευσιν τής νεολαίας, 
διότι είς πολλάς έπαρχίας διατηρείται άνά έν σχολεϊον 
κατά δήμους, είς τό όποιον φοιτώσι άνά δύω μέχρι πέντε 
μαθητών. Μήπως καί τά σχολεία δίδονται ρουσφέτια, ώς 
συνέβη έν μικρά νήσω διατηρούση έζ κληροδοτήματος 
σχολεϊον διά. τρεις μαθητάς, είς τό ύποϊον ποοσετέθη ζαί 
σχολάρχης, συγγενής ισχυρού κομματάρχου; Ή έζ δραχ
μών 200,000 περίπου έτησια πρόσοδος άπό τών διαφόρων 
κληροδοτημάτων, άντί νά δίδοται δήθεν ύποτροφία είς θη- 
λάζοντα νήπια καί άνά δύω ή τρία μάλιΰτα ζατ'οίζογένειαν 
ζαί είς βοηθήματα δήθεν άπορων μαθητών αγόντων ηλι
κίαν εξήκοντα έτών, δεν ήτο συμφερότερον νά ανακού
φιση τον δημόσιον προϋπολογισμόν διατιθέμενη ύπέρ τών 
ύποτρόφων τών διαφόρων ύπουργείων ;

Δέν έννοοΰμεν νά έλαττώσωμεν τον στρατόν, μολονότι 
ύπάρχουσιν οί φρονοΰντες ότι δι' ίσης δαπάνης ήδυνά- 
μεθα νά έξασζώμεν είς τά όπλα ολον τον κατάλληλον 
πληθυσμόν καί νά έχωμεν έν ανάγκη σπουδαίαν καί ε
παρκή δύναμιν- τό ζήτημα τοΰτο είναι λίαν σπουδαίου 
καί άπαιτεΐ ειδικήν συζήτησιν. Άλλά πις-εύομεν ότι ευχε
ρέστατα ήδυνάμεθα νά ίδωμεν αρχηγούς έκάστου σώματος 
τούς άναλόγους άξιωματικούς, τού λόχου λ.χ. τόν λοχα
γόν, τοΰ τάγματος τόν ταγματάρχην κλπ. όπως έχουν 
άλλα μάλλον στρατιωτικά και μάλλον εύπορα έθνη, τά 
όποϊα μάλιστα έν δοθείση περιστάσει ήνδραγάθησαν. Δέν 
βλέπωμεν τί εμποδίζει τήν εφαρμογήν τού λογιστικού νό
μου καί έπί τών στρατιωτικών διαχειρίσεων, καί τήν κατ’ 
αύτόν προμήθειαν τοΰ παντός είδους ύλικοΰ.

Δεν θέλομεν νά. άφοπλισθώσι τά. πολεμικά μας πλοία, 
έξ εναντίας φρονούμε-» ώς συμφέρον νά σταθμεύουν είς 
τούς μεγαλειτέρους έμπορικούς λιμένας, έπιβλέποντα τόν 
ελληνισμόν καί είς τά έμπορικώτερα παράλια τής Τουρ- 
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χίας προστατεύοντα τήν ελληνικήν ναυτιλίαν. Δέν έννο- 
οΰμεν όμως τον λόγον οι’ δν κυβερνούν τά πλοία μας 
αξιωματικοί κατά δύο βαθμούς ανώτεροι τών διο’κούντων 
τά εύρωπαϊζά διπλάσιου μεγέθους άπο τά ίδιζά μας. 
Δέν βλέπομεν τήν ανάγκην νά δημιουργώντας διά τοΰ προ
ϋπολογισμού θέσεις και νά τοποθετώνται είς αύτά ίδιοι 
αξιωματικοί, ένώ τά έργα τούτων άνέθηζαν οί νόμοι είς 
τούς έν ένεργεία νομοθετημένος θέσεις κατέχοντας. Δέν 
φρονοΰμεν ότι ύπηρετοϋν ανάγκην τινά τής πολιτείας άνά 
δύο τρεις βοηθοί καί προϊστάμενοι μισθοδοτούμενοι είς 
λιμεναρχεία, τών όποιων τά καθήκοντα ήδύναντο νά έχ- 
πληρώσωσιν άλλαι παράλιοι άρχαί ή τό πολύ είς ειδικός 
ύπάλληλος. Οί άνά δέκα δε οι’ έκάστην άνθραχαποθήχην 
μισθοδοτούμενοι φύλακες ποιαν ύπηρεσίαν προσφέρουν 
Τά χρήματα όσα δαπανώνται ούτω δέν είναι καθαρά σπα
τάλη ·, δέν πρέπει νά παύση ; οι’ αύτήν ό λαός οφείλει νά 
πληρώνη φόρους ·, Έζθέτοντες τά άνωτέρω δέν φρονοΰμεν 
τάτοΰ Κυβερνήτου καί τοΰ’Όθωνος,κ ά τω ο λα. Έξεναντίας 
κηρύττομεν σέβας καί ύπόθ^ηψιν πρός τά καθιερωμένα, καί 
πρός διατήρησιν αύτών ύποστηρίζομεν τήν άυόρθωσιν τοϋ 
καταπεπτωκότος νόμου ζαί τήν κατάπαυσιν τής σπατά
λης καί τής παρανομίας.

Τέλος ή χαζή μας κατάστασις ούοένα λανθάυε- οί πάν- 
τες τήν αναγνωρίζουν. 'Ημείς φρονοΰμεν ότι καί αύτός ό 
Μεσίας έλή’λυθεν, βαρύς καϊ σώζων. Είναι δ’ ούτος ή α
καταμάχητος ανάγκη, ή φοβερά πενία, ή τυφλή πείνα- ή 
ισχυρά αύτη δύναμις μιας έπιβάλλει διά τής σιδηράς χει- 
ρός της ό,τι δέν μάς αρέσει, ό,τι δεν θέλομεν. Καί ή συν- 
ερχομένη Βουλή καί ή κυβέρνησις οίαδήποτε καί άν ή, άν 
θελήση νά οίζονομήση τό έλλειμμα τοϋ 1879 διά τοϋ 
διατεθειμένουύπέρ τής οδοποιίας μέρους του τελευταίου 
δανείου, όπως λέγεται, διά τό προσεχές όμως έτος οφεί
λει πάντως νά ψηφίση προϋπολογισμόν ισόρροπου έπί τή 
βάσει τής ισχυούσης φορολογίας. Άν όμως οί πάντες πα

ραφρονούν, είς τούλάχιστον Οά εύρεθή, οστις νά στήση 
είς αιώνιον άνάθεμα τάς έξής όλίγας λέξεις, διατετυπω- 
μένας εις πρότασιν, ότι : ά) τό έθνος άπαιτεΐ προϋπο
λογισμόν οίον έννοεΐ τό αρθρον 8 τοϋ λογιστικού νόμου, 
β') τό έθνος άπαιτεΐ νά μήν έπαναληφθή ποτέ τό αρθρον 
5 τοϋ ΥΗΓ’τής 21 Δεκεμβρίου 1878 υόμου τοϋζυροϋυτος 
τον προϋπολογισμόν τών έξόδων τής χρήσεως 1879 ώς 
αναιρούν τόν περί εύθύνης τών ύπουργών νόμον, γ') τό 
έθνος άπαιτεΐ όπως μή πληρόνηται έκ τοΰ δημοσίου 
ταμείου ούδεμία δαπάνη, μή έγκεκριμένη δι’ ειδικού νό
μου, δ') επειδή ή νομοτελεστική έξουσία δέν κατώρθωσε 
νά παρουσιάση διαδήλωσίν τινα τοΰ ελεγκτικού συνεδρίου 
έπι τών απολογισμών τών έξόδων τών παρελθουσών χρή
σεων, ή Βουλή διά νά γνωρίση καί προσδιορίση ταΰτα ά- 
κριβώς, άρνεΐται τήν έπιψήφισιν τοΰ προϋπολογισμού ζαί 
πάσης νέας πιστώσεως πριν ή ζατατεθώσιυ είς αύτήν τά 
χρηματικά έντάλματα μιας τών τελευταίων χρήσεων, τά 
έκδεδομένα δι’ έξοδα τού κράτους, ιδίως τών κανονικών 
μισθοδοσιών καί τών διά ειδικών νόμων ζαί συμβάσεων 
έγζεκριμένων. Άν πάντες έξέκλιναν, πάντες ήχρειώ- 
Οησαν μέχρις ένός, άς χρησιμεύση ή πρότασις αύτη ώς 
σημαία τοΰ λαοΰ, τοΰ τύπου καί παντός πολιτευόμενου, 
καί Οά είσαζουσθή. Τότε οί έν σκοτία βαδίζοντες πολι
τευόμενοι θά πιστεύσουυ, ότι τά σημερινά εισοδήματα ε
παρκούν είς τάς πραγματικός άνάγκας τού τόπου άνευ 
νέων φόρων ζαί δανείων.

Δ.
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Ή ζατά θάλασσαν άσζουμένη μεταβιβαστιζή βιομηχα- 
άποτελεϊ ένα τών ζυριωτέρων τύπων τοϋ πολιτισμού, άπό 
τοΰ αρχαϊκού τής ναυτικής συγκοινωνίας σκάφους μέχρι 
τοϋ μεγαλοπρεπούς σιδηροξυλίνου οικοδομήματος, τό ό
ποιον επιπλέει έπί τών κεφαλών τών αγρίων κυμάτων. 
Ή άπό καιρού είς καιρόν στροφή τών βλεμμάτων τής 
καταστατικής πρός τόν ζλάδον τοΰτον τής βιομηχανίας 
είναι τοιουτοτρόπως σταθερά τής έπιστήμης άπαίτησις, 
όφείλομεν δέ πολλάς χάριτας είς τό Γραφεΐον Veritas, τό 
όποιον έδημοσίευσε γενικόν εύρετήριον τού έν έτει 1878 
παγκοσμίου έμποριζοΰ ναυτικού, άπό τών ειδήσεων τού 
όποιου άγόμεΟα είς τά επόμενα πορίσματα, δυνάμενα νά 
συγχριθώσι πρός τά περί τού έτους 1876 δημοσιευθέντα 
άλλοτε έν τή Οικονομική Επιθεωρήσει (φυλ. 49 σελ. 39, 
Μάρτιος 1877.)

Είς 49,524 ιστιοφόρα πλοϊα ολικής χωριτικότητος 
14,317,430 τόνων ζαί είς 5,462 άτμοκίνητα ολικής χω
ρητικότητος 5,595,175 τόνων υπολογίζεται τό έν έτει 
1878 έμπορικόν ναυτικόν τών επομένων (είς κατιοΰσαν 
άπο τής χωρητικότητος τών ιστιοφόρων πλοίων κλίμακα) 
χωρών.

"Αγγλία. — Ιστιοφόρα 18,394 τόνων 5,792,376 
καί άτμοκίνητα 3,126 τόνων 3,465,187.

Ήνωμέναι Πολιτεΐαι.— Ιστιοφόρα 6,050 τόνων 
2,075,832 και άτμοκίνητα 516 τόνων 609.101.

Νορβηγία. — Ιστιοφόρα 4,157 τόνων 1,374,824 
καί άτμοκίνητα 121 τόνων 53,331.

’Ιταλία.—Ιστιοφόρα 3,135 τόνων 963,625 καί άτ
μοκίνητα 92 τόνων 84,121.
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Γ ε ρ μ α ν ί α.— Ιστιοφόρα 3,291 τόνων 814,674 καί 
άτμοκίνητα 220 τόνων 253,667.

Γαλλία. — Ιστιοφόρα 2,972 τόνων 595,933 καί ατ
μοκίνητα 275 τόνων 335,219.

Ρωσσία. — ’Ιστιοφόρα 1,814 τόνων 413,932 καί άτ
μοκίνητα 148 τόνων 104,702.

Σουηδία. — ’Ιστιοφόρα 1,901 τόνων 413,710 καί ατ
μοκίνητα 182 τόνων 78,318

Ελλάς.—Ιστιοφόρα 1,969 τόνων 406,018 καί άτ
μοκίνητα 12 τόνων 7,721.

’Ολλανδία. — ’Ιστιοφόρα 1,292 τόνων 365,367 καί 
άτμοκίνητα 111 τόνων 116,149.

Ισπανία. —Ιστιοφόρα 1,590 τόνων 329,215 καί άτ
μοκίνητα 199 τόνων 152,708.

Αύστρία. — ’Ιστιοφόρα 626 τόνων 246,006 καί άτ
μοκίνητα 75 τόνων 84,421,

Δανία. — Ιστιοφόρα 1,180 τόνων 178,363 καί άτμο- 
κίνητα 103 τόνων 68,963.

Πορτογαλλία. — Ιστιοφόρα 421 τόνων 103,105 
καί άτμοκίνητα 17 τόνων 16,678.

Μεσημβρινή Αμερική. —"Ιστιοφόρα 279 τόνων 
96,732 καί άτμοκίνητα 74 τόνων 50,779.

Κεντρική 'Αμερική. —Ιστιοφόρα 144 τόνων 56, 
981 ζαί άτμοκίνητα 14 τόνων 10,888.

Τουρκία.— Ιστιοφόρα 312 τόνων 53,853 καί άτ
μοκίνητα (μετά τής Αίγύπτου) 30 τόνων 27,629.

’Ασία. — "Ιστιοφόρα 52 τόνων 19,381 καί άτμοκίνητα 
29 τόνων 36,270.

Βέλγιον. — "Ιστιοφόρα 25 τόνων 11,275 καί άτμο
κίνητα 27 τόνων 38,591.

’Αφρική. — Ιστιοφόρα 5 τόνων 642 καί άτμοχίνητον 
1 τόνων 1,067.

’Επί τής είχοσαβάθμου ταύτης κλίμακος, δσον άφορα 
τήν χωρητικότητα τών ιστιοφόρων πλοίων, ή Ελλάς κα- 
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τέχει τήν έννάτην βαθμίδα, τήν έβοόμην δέ οσον αφορά 
τόν αριθμόν τών πλοίων. Ώς πρός τοΰτον προηγείται ή 
'Ελλάς τής Ρωσσίας, Σουηδίας, "Ολλανδίας, "Ισπανίας, 
Δανίας, άφίνουσα όπισθεν τήν Αυστρίαν, Πορτογαλλίαν, 
Τουρκίαν καί τό Βέλγιον. Ώς πρός τήν χωρητικότητα τών 
πλοίων προηγείται ή 'Ελλάς τής "Ολλανδίας, "Ισπανίας, 
Αύστρίας, Δανίας, Πορτογαλλίας, άφίνουσα πολύ όπι
σθεν τήν Μεσημβρινήν καί Κεντρικήν "Αμερικήν, Τουρκίαν 
καί τό Βέλγιον.

Έπί τής έπόψεως τοϋ άτμοκινήτου έμπορικοΰ ναυτικού, 
ή 'Ελλάς κατέχει τήν προτελευταία'? τής ανωτέρω κλιμα- 
κος βαθμίδα κατά τε τόν αριθμόν τών σκαφών και τήν 
χωρητικότητα αύτών. Σημεΐον ότι άζόμη δεν κατενόησεν 
τό έπιχειρηματιζόν τής ήμετέρας χώρας πνεύμα τάς με
γάλας διαστάσεις, τάς όποιας έλαβε κατά τούς τελευταίους 
χρόνους ή έπί τοΰ άτμοΰ ένεργουμένη μεταρρύθμισις τής 
ναυτιλίας. "Αρκεί ή σόγκρισις τών έςαγομένων τής άνά 
χεΐρας ναυτικής άπογραφής πρός τά κατά τήν προηγού
μενη·? διετίαν. "Ενώ τώ 1876 ύπήρχον 58,208 ιστιοφόρα 
τόνων 15,553,368, τώ 1877 κατέβησαν είς 51,912 τόνων 
14,799,139 καί τώ 1878 έτι μάλλον είς 49,524 τόνων 
14,317,430. Καί είναι μέν άληθες ότι ζαί ή τών άτμο- 
κινήτων κατάστασις έν τή ύπό σύγχρισιν τριετία δέν παρι- 
στά τήν έν προηγουμέναις περιόδοις πρόοδον, πάντως 
όμως έχει τι σταθερότερο·? καί πρός τήν έπιζρατοΰσαν 
γενικήν τής βιομηχανίας κρίσιν μάλλον άπτόητον. Τοι
ουτοτρόπως ένώ τώ 1876 ύπήρχον 5,771 ατμοκίνητα τό
νων 5,686,842, τώ 1877 ύπελογίζοντο είς 5,471 τόνων 
5,507,699 και τώ 1878 είς 5,462 τόνων 5.595.175. Άπό 
τοϋ έτους 1877 μέχρι τοΰ έτους 1878 τό παγκόσμιόν έμ- 
πορικόν ναυτικόν ήλαττώθη έπί μεν τοϋ ιστιοφόρου τμή
ματος αύτοΰ κατά 2,388 πλοία καί 481.700 τόνους, έπί 
δέ τοϋ άτμοκινήτου κατά 9 πλοία και 88,076 τόνους.

ΕΑ Λ UNO-A1ΓΤΠΤ1Α Κ( »Ν ΕΜΠΟΡΙΟΝ.

κατά τήν ένεστώσαν τής Βουλής σύνοδον 
σπλάγχνων τοϋ Λαοϋ έκλεχθέντες βου- 

έπισταμένως μελετήσει πάντα τά πρός 
γεωργίας καί βιομηχανίας τής πατρίδος 

καί νομοθετήσει, άντί νέων φόρων

Έλπίζων ότι 
πολλοί έζ τών 
λευταί θέλουσιν 
άνάπτυξιν τής 
συντελοϋντα μέτρα 
επαχθών, νόμους παρέχοντας εύζολίας πρός τά ήμέτερα 
προϊόντα, όπως διαγωνίζωνται πρός τά τών άλλων ζρα- 
τών έν τή "Ανατολή τούλάχιστον, παραδίδω είς τήν δη
μοσιότητα συγζριτιζάς τινας μελέτας άπό τής τελευταίας 
έπισήμου Καταστατικής τοΰ Έςωτεριχοΰ Έμπορίου τής 
Αίγυπτου, καθ"όσον τοΰτο άφορά είς τήν Ελλάδα χαί 
τάς ζυριωτέρας χώρας τής διεθνοϋς συναλλαγής.

Ή Καταστατική αΰτη συνταχθεΐσα ύπό τοΰ Γενικοΰ 
Διευθυντοΰ τής σχετικής έν Αίγύπτω δημοσίας ύπηρεσίας 
χ. Φ. Άμίτσι Βέη,είναι άληθες, ότι ώς πρός τό μετά τής 
Ελλάδος έμπόριον τής Αίγύπτου έχει ελλείψεις τινάς, 
ώς π. χ. έπί τοΰ καπνοϋ καί τοΰ χασίς, τά όποια έξ 'Ελ
λάδος εισάγονται, άπερ, καί τοι άνερχόμενα είς 150,000 
όκάδας περίπου κατ’έτος, ουδόλως μνημονεύονται, άναγ- 
καζομένων τών εμπόρων ύπό τής βαρείας φορολογίας 
τών δύο τούτων ειδών νά είσάγωσιν αυτά λαθραίως, ή νά 
λαμβάνωσι φορτωτιχάς έκ Τουρκίας. Δέν άμφιβάλλω δέ 
οτι καί άλλα είδη, οίον πυρίτις κλπ. παρελείφθησαν έν 
τή εισαγωγή, άτινα ήθελον έπαισθητώς αύςήσει τήν σπου- 
δαιότητα τοΰ μετά τής Αίγύπτου έμπορίου τής Ελλάδος 
έγγραφόμενα έν τοϊς πίνας·, τής Αιγυπτιακής Καταστα
τικής. Καθ’άς παρά διαφόρων ομογενών έλαβον πληρο
φορίας ή άξια τών παραλειφθέντων έν τή εισαγωγή έξ 
Ελλάδος έμπορευμάτων τούτων ανέρχεται είς 2,500,000 
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γρ. αίγ. ή φρ. 650,000. Άλλά ταϋτα είναι λεπτομέρειαι, 
αί όποϊαι ούδόλως άτονοΰσι τά γενικά τής άνά χεϊρας 
Καταστατικής πορίσματα.

Έν γένει ή κατά τό 1878 εισαγωγή και έξαγωγή τής 
Αίγύπτου ύπελογίσθη εις 1,294,161,874 γρόσια (έκα
στον αίγυπτ. γρ.=3,84 ν. δραχ. έλλην.), παριστώσα δια
δοχικήν έλάττωσιν διότι κατά τό 1877 άνέβαινεν εις 1, 
724,367,346, τώ 1876 είς 1,781,447,684, τώ 1875 είς 
1,895,280,101. "Οσον άφορα τό έτος 1878 ή μετά τής 
’Αγγλίας συναλλαγή κατέχει τήν ά θέσιν (744,193,710), 
ή μετά τής Γαλλίας τήν β' (181,844,835), ή μετά τής 
Ρωσσίας τήν γ' (99,519,583), ή μετά τής Αύστροουγγα- 
ρίας τήν δ' (83,000,769), ή μετά τής ’Ιταλίας τήν έ 
(62,533,923), ή μετά τής Τουρκίας τήν ς-' (48,654,766) 
ή μετά τής Ινδίας, Κίνας καί ’Ιαπωνίας τήν ζ' (34, 
113,235), ή μετά τής ’Αμερικής τήν ή (11,336,670), ή 
μετά τής ’Ισπανίας καί Πορτόγαλλίας τήν θ' (8,912,783), 
ή μετά τής Ελλάδος τήν ί (7,333,257), ή μετά τής Σουη
δίας καί Νορβηγίας τήν ιά (2,036,161). κλπ.

Είδικώτερον έπί μέν τής εισαγωγής, Αγγλία 252,4 
έκατομ. αίγ. γρόσια- Γαλλία 88,1· Αΰστροούγγορία 53,9· 
’Ινδία, Κίνα καί ’Ιαπωνία 34,1· ’Ιταλία 19,8- Τουρκία 
12,1· ’Αμερική 8,6- Ρωσσία 7,4- Σουησία καί Νορβηγία 
2· 'Ελλάς 1,9- έπί δέ τής έξαγωγής ’Αγγλία 491,7· Γαλ
λία 93,7- Ρωσσία 92,1- Ιταλία 42.6- Τουρκία 36,4· Αυ
στροουγγαρία 29- ’Ισπανία καί Πορτογαλλία 8,9- Ελλάς 
5,3· ’Αμερική 2,6.

Άλλά σκοπός ήμών είναι μάλλον ή καταστατική έρευνα 
τοΰ έλληνοαιγυπτιακοΰ έμπορίου· ούτως έκ τών άνά χεϊ
ρας πινάκων παρατηροΰμεν δτι έν τή τελευταία πενταετία 
τών έτών 1874-1878 τά έμπορεύματα ήκολούθησαν τήν 
έπομένην μεταξύ 'Ελλάδος καί Αίγύπτου κίνησιν :

Εισαγωγή άπό 'Ελλάδος είς Αίγυπτον :— Φάρμακα 
20,086 γρόσια τώ 1874 καί 59,181 τώ 1878. Φαβεν-
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τιανά καί κεράμεια άγγεϊα 1,024 τώ 1874 καί 0 τώ 1878. 
Σίδηρος άκατέργαστος καί κατειργασμένος 8,075 τώ 1874 
καί 0 τώ 1878. Άλευρον 0 τώ 1874 καί 106 τώ 1878. 
Όπώραι νωπαί καί ξηραί 68,966 τώ 1874 καί 230,027 
τώ 1878. ‘Έλαια διάφορα 14,498 τώ 1874 καί 208,319 
τώ 1878. Αυχνίαι καί φανοί 1,725 τώ 1874 καί 0 τώ 
1878. Μηχαναί 2,257 τώ 1874 καί 0 τώ 1878. Βαμβα- 
κηρά 5,450 τώ 1874 καί 57,550 τώ 1878. Μάλλινα 
12,779 τώ 1874 καί 98,563 τώ 1878. Λινά καί κανά- 
βινα 4,700 τώ 1874 καί 13,648 τώ 1878. Μεταξωτά 
1,550 τώ 1874 καί 690 τώ 1878. Έπιπλα 1,987 τώ 
1874 καί 1,450 τώ 1878. Χαρτία διάφορα 5,995 τώ 1874 
καί 8,703 τώ 1878. ’Αρωματικά 0 τώ 1874 καί 922 τώ 
1878. Δέρματα 81,568 τώ 1874 καί 0 τώ 1878. Πίσσα 
0 τώ 1874 καί 612 τώ 1878. Τρόφιμα 221,364 τώ 1874’ 
καί 260,338 τώ 1878. Σάπωνες 5,816 τώ 1874 καί 
1611 τώ 1878. Μέταξα άκατέργαστος 250 τώ 1874 καί 
0 τώ 1878. Ταμβάκος 0 τώ 1874 καί34 τώ 1878. Καπνός 
48 τώ 1874 καί 16 τώ 1878. Τάπητες 0 τώ 1874 καί 
876 τώ 1878. Οίνος καί οινόπνευμα 147,638 τώ 1874 
καί 552,246 τώ 1878. Κτήνη 561,710 τώ 1874 καί 
201,165 τώ 1878. Γραφικαί ΰλαι 3,006 τώ 1874 καί 
0 τώ 1878. Ξυλεία 250,472 τώ 1874 και 71,157 τώ 
1878. Υποδήματα 13,990 τώ 1874 καί 32,686 τώ 1878. 
Χρυσαφικά 1,194 τώ 1874 καί 0 τώ 1878. Άσβεστος, 
λιθόκολλα 300 τώ 1^74 καί 5,346 τώ 1878. Ενδυμα
σία! 18,839 τώ 1874 καί 4,527 τώ 1878. Χρώματα καί 
βερενίκιον 0 τώ 1874 καί 55,132 τώ 6 78. Σχοινιά καί 
στυπίον 1793 τώ 1874 καί 0 τώ 187 8. Χαλκός καί 
ορείχαλκος 5,608τώ 1874 καί 4323 τώ 1878. Πλάκες
Κρύσταλα καί ύελικά 17,543 τώ 1874 καί 372 τώ 1878 
καί λίθοι 8,480 τώ 1874 καί 27,883 τώ 1878. Έμπο
ρεύματα διάφορα 14,572 τώ 1 g7ί καί 237,195 τώ 1878. 
Τό ολον τής έξ Ελλάδος αιγυπτιακής εΐσαγωγήςάναβαίνει 
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είς 503, 403 τώ 1874 καί 1,954,459 τώ 1878 τουτέ- 
στιν αύξησις πλέον τοϋ τετάρτου.

'Εξαγωγή άπό Αίγυπτου είς Ελλάδα. — Κτήνη 5,000 
τώ 1874 καί 3,000 τώ 1878. ’Αλκοόλ 13,342 τω 1874 
καί 0 τώ 1878. Σίτος 240 τώ -1874 ζαί 11,289 τώΙ878. 
Καφφές 20,321 τώ 1874 καί 4508 τώ 1878. Κάναβις 
0 τώ 1874 καί 5,170 τώ 1878. Ράκη 713 τώ 1874 καί 
430 τώ 1878. Κηρός ακατέργαστος 20,762 τώ 187 4 καί 
10,822 τώ 1878. Βάμβαξ 158,770 τώ 1871 καί 915.140 
τω 1878. Χουρμάδες 27,000 τω 1874 καί 53,102τώϊ878 
Άλευρον 22,304 τώ 1874 χάΐ 55,450 τώ 1878. Κύαμοι 
7,667 τώ 1874 καί 1528 τ8 Ι87*.ΝήματαΟ  τώ 1874 καί 
1062 τώ 1878. Όπώραι καί χόρτα 13,208 τώ 1874 καί 
33,506 τώ 1878. Κόμμι 18,089 τώ 1874 καί 21,063 τώ 
1878. Βαμβακόσπορος 37,537 τώ 1 874 και 0 τώ 187s. 
Μαλία 1,557 τώ 1874 καί 0 τώ 1878- Φακή 3,258 τώ 
1874 ζαί 2,400 τώ 18 78. Βιβλία 0 τώ 1874 ζαί 2,400 
τώ 1878. Λιπάσματα 0 τώ 1874 ζαί 122 τω 1878. Ψία- 
0οι 1,158 τώ 1874 καί 1,149 τώ 1878. Δέρματα 5,402, 
382 τώ 1874 ζαί 3,672,453 τώ 1878. Ιΐίσα καί έρέβιν- 
0ος 1,728 τώ 1874 καί 1,489 τώ 1878. Όρύζιον 70, 
385 τώ 1874 ζαί 255,295 τώ 1878. Σόδα 0τώ 1 74 
καί 380 τώ 1878. Ζάζχαρι 121.615 τώ 1874 καί 77, 
644 τώ 1878. Παλαιό σχοινά 0 τω 1874 καί 1820 τώ 
1878. Παλαιόχαλκος καί σίδηρος 2,325 τώ 1874 καί 1, 
873 τώ 1878. Έμπορεύματα δ.άφορα 122,224 τώ 1874 
καί 2 40,234 τώ 1878. Τό ολον τής πρός τήν Ελλάδα 
αιγυπτιακής έξαγωγής 6.073. 252 τώ 1871 καί 5,338, 
899 τώ 1878, το υτέστιν είς έλάττωσιν πλέον τοϋ έννάτου.

ΜεΟ’ ολας τάς άτελείας τής προκειμένης καταστατι
κής, τάς όποιας έν αρχή έσημειώσαμεν, προξενεί αίσθησιν 
ή έκ τής άπό Έλλάοδς είς Αίγυπτον εισαγωγής έλλειψις 
πάσης περί βιβλίων μνείας, ένώ άπο Αίγυπτου είς Ελλάδα 
τοιαύτη μνημονεύεται. Μήπως ό έν Αίγύπτω Ελληνισμός

δέν άναγινώσκει τά έργα τής Μητροπόλεως ; Καί άντι- 
στρόφως, τών τροφίμων ή κίνησις μεταξύ Ελλάδος καί 
τής παχείας τοΰ Νείλου χώρας παριστά άξιοπαρατήρητον 
φαινόμενου, διότι σχετιζώς ή Ελλάς χορηγεί πλείονα είς 
τήν Αίγυπτον. Βιβλία λοιπόν έζ τής Αίγύπτου ζαί σιτία 
έκ τής Ελλάδος .' Γ. ΜΛΖΑΡΑΚ1ΙΣ.

ΒΟΥΛΕΥΤΑΙ ΤΙΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Είς 62 ύπολογίζονται αί πρός κατάρτισιν τής Έλλη
νικής Βουλής έκλογιζαί περιφέρειαι. Ό κανών είναι κατά 
το αρθρον 68 τοϋ Συντάγματος, ότι ό άριθμός τών βου
λευτών έκάστης έπαρχίας προσδιορίζεται άναλόγως τοϋ 
πληθυσμού αύτής. Δέν φαίνεται ήμΐν ορθή ή διάκρισις 
τήν όποιαν ό περί εκλογής τών βουλευτών ΧΜΗ' νόμος 
θέτει μεταξύ πληθυσμού κατοίκων ζαί πληθυσμού δημο
τών. Τό σύνταγμα όμιλεΐ περί πληθυσμού, είς τήν έν
νοιαν δέ τοϋ πληθυσμού ζεΐται ούχί ό δημότης άλλ*  ό 
κάτοικος. Δυνατόν νά άντείπη τις, ότι ό μή πολίτης *Ελ-  
λην δεν ύπολογίζεται είς τάς έκλογάς τών βουλευτών καί 
βεβαίως τούτο άληθεύει άλλ’ ώς δικαίωμα. "Οσον όμως 
άφορα τόν άριθμον, ή συντάξασα τήν πολιτείαν 'Εθνική 
Συνέλευσις άπέβλεψε μάλλον είς τό δημόσιον πνεύμα τό 
όποιον κατασκευάζει έν έκάστη έκλογική περιφερεία ό 
κινών τήν ζωήν αύτής πληθυσμός, όσοςδήποτε ή οίος- 
δήποτε χαί άν είναι ούτος.Έπειτα καί αί έν τοις δημοτι
κούς καταλόγοις έγγραφαί ούδαμού περιέχουσι τήν έπιθυ- 
μητήν περί τον άριθμον τών δημοτών άκρίβειαν, ένώ αί 
άπογραφαί τών πληθυσμών κέκτηνται μειζον κύρος. Αλ
λά ταΰτα έν παρόδω, τής γενικής έκλογικής έννο'·ας είς 
άλλην τάξιν ιδεών άνηκούσης.
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Όσον άφορα τήν πρός τόν πληθυσμόν τών δημοτών 
άναλογίαν τών έζλεζτέων βουλευτών, χατά τόν προμνη- 
σθέντα ΧΜΙΓ νόμον, έπαρχία έχουσα πληθυσμόν μέχρι 10 
χιλ. εκλέγει ένα βουλευτήν, έχουσα μείζονα τών 10 χιλ. 
μέχρις 20χιλ. δημοτών εκλέγει δύο, άνώτερον τών 20χιλ. 
μέχρι 30 χιλ. δημοτών εκλέγει τρεις, καί οΰτω καθ’έ
ξής προστιθεμένου ενός βουλευτοΰ οσάκις ό πληθυσμός 
είναι ανώτερος τής προηγούμενης δεζάδος χιλιάδων, ώστε 
ζαί εις δημότης πλέον τών 10 χιλ. άν ύπάρχη δίδει είς τήν 
εκλογικήν του περιφέρειαν ένα βουλευτήν, όπως καί άν 
ύπήρχον 9,999. Ό άνωτέρω πληθυσμός ορίζεται, διά τήν 
διάρκειαν έκάστης βουλευτικής περιόδου, έπί τή βάσει τών 
επισήμων άπογραφικών πινάκων τής τελευταίας πρό τών 
γενικών εκλογών τής βουλευτικής περιόδου δημοσιευθεί- 
σης καταστατικής τοΰ πί.ηθυσμοϋ τοϋ Κράτους.

Καί ταΰτα μέν κατά κανόνα- άλλ’ έκτός τών έπαρχια- 
χών περιφερειών καί τοΰ ήδη είρημένου έζλογιζοΰ έν αΰ- 
ταΐς άριθμοΰ άναγράφονται ύπό τοΰ νόμου καί αί άκόλου- 
©ot εξαιρέσεις. Αί νήσοι Ύδρας, Σπετσών και οί έν Έλ- 
λάδι Ψαριανοί έκλέγουσι βουλευτάς τρεις ή πρώτη, δύο 
ή δευτέρα, και δύο οί τρίτοι. Άλλ έκτος τών Ψαριανών 
καί είς τούς λοιπούς έζ τής δούλης 'Ελλάδος μετανάστας 
έχορηγήθη τό δικαίωμα, όπερ είσέτι δεν ζατηρτίσθη, ίνα 
έχλέγωσι βουλευτήν,έάν συνοικισθέν-ες πραγματικώς άπο- 
τελέσωσι πόλιν, δήμον ή έπαρχίαν ζαί άπαρτίσωσι πλη
θυσμόν ίσον πρός τό ήμισυ τοΰ έλαχίστου όρου τής έ- 
χούσης τον μιχρότερον άριθμόν έκλογιχής περιφερείας, 
οϊα είναι ή τών Παξών άριθμοΰσα 5,451 δημότας. Διά 
λόγους δε διοικητικής διαιρέσεως άνεγνωρίσθησαν ιδιαι
τέρως καί οί ηνωμένοι δήμοι Έρμιόνης, Κρανιδίου καί 
Διδύμων ώς αύτοτελής εκλογική περιφέρεια έπί τή κανο
νική τοΰ αριθμού τών δημοτών άναλογία ώς πρός τούς 
έζλεκτέους βουλευτάς, δηλαδή ένα τοιοΰτον κατά μυ
ριάδα εκλογέων.

Μετά τάς άνωτέρω προϋποθέσεις ιδού πώς διαμοιράζε
ται ό άριθμός τών βουλευτών τής Ελλάδος καθ’ έκάστην 
έκλογικήν περιφέρειαν :—Αίγιαλεία 2, Αίγινα 1, "Ανδρος 
3, Άργος 3, Αττική 8, Βάλτος 2, Βόνιστα καί Ξηρόμε- 
ρον 3, Γορτυνία Γ» Γυθειον 2, Δωρ’ις 3, Επίδαυρος Αιμηρά 
3, Έρμιονίς 2, Ευρυτανία 5, Ζάκυνθος 5, ’Ηλεία G, Θή- 
βαι 3, Θήρα 3, ’Ιθάκη 2, Καλάβρυτα 5, Καλάμαι 5, Καρυ- 
στία 5, Κέα 2, Κέρκυρα 3, Κορινθία 5, Κραναία 4, Κύ
θηρα 3, Κυνουρία 4, Ααχεδαίμων 6, Αεβαδεία 3, Λευχάς 
3, Αοκρϊς 3, Μαντίνεια 6, Μεγαλόπολις 3, Μεγαρίς 2, 
Μέση 3, Μεσολόγγιον 3, Μεσσήνη 4, Μήλος 2, Νάξος 3, 
Ναυπαχτία 3, Ναυπλία 2, Ξηροχώριον 2, Οίτυλον 4, ’Ο
λυμπία 3, Όρος 3, Πάλη 3, Παξοί 1, Παρνασσίς 4, Πά- 
τραι G, ΓΙυλία 3, Σάμη 2, Σκόπελος 2, Σπέτσαι 2, Σύρος 
5, Τήνος 3, Τριφυλία 4, Τριχωνία 2, Τροιζηνία 2, Ύδρα 
3, Φθιώτις 5, Χαλκίς 4, Νέα Ψαρά 2.

Ή άνωτέρω βουλευτική άπογραφή δεικνύει, ότι μεταξύ 
τών διαφόρων έχλογικών περιφερειών 2 περιφέρεσαι έκλέ
γουσι άνά 1 βουλευτήν, 15 περιφέρειαι άνά δύο βουλευ
τάς, 24 περιφέρεια-, άνά 3 βουλευτάς, 8 περιφέρειαι άνά 4 
βουλευτάς, 7 περιφέρειαι άνά 5 βουλευτάς, 5 περιφέρειαι 
άνά 6 βουλευτάς, 1 περιφέρεια 8 βουλευτάς.

·>,
*3 ·

Α.

ΧΩΡΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΪΟΝ ΕΝ ΙΤΑΛΙΑ.

Αί προπορευόμεναι τάξεις τής κοινωνίας δέν προπο
ρεύονται απλώς ‘χάριν άπολαύσεως, άλλά καί χάριν έπι- 
δράσεως έπί τής τύχης τών κατόπιν έρχομένων καί 
μάλιστα τών είς τό τέλος τής κοινωνικής έν γένει παρα- 
τάξεως όπισθοδρομιζών. Ή άρχή αύτή άποτελει τό ώραιό- 
τερον δίπλωμα, καί χαρά είς έχείνους οΐτινες ζρατοΰσι 
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τοϋτο άνά χεϊοας. "Οθεν ώς παράδειγμα τοιαύτης τίνος 
αρμονικής έζτυλίξεως τής έθνικής ζωής άρχει ήμΐν τό 
έξωθεν τής Φλωρεντίας, έν τή αγροτική έπαύλει τής οι
κογένειας Ποζολίνη, άπό τίνος χρόνου λειτουργούν χω
ρικόν σχολεϊον, ή ιδέα καί ή έκτέλεσις τοΰ όποιου οφεί
λεται είς τήν έν μέσω τών άγροτών ζώσαν οικοδέσποιναν.

Πρώτη βάσις τής εκπολιτιστικής καί βιομηχανικής 
άναπτύξεως τών υπαίθρων είναι ή συμβίωσις τών κυρίων 
τής γής μετά τών έργατών αύτής. Δεν ύπάρχει διά τήν 
γεωργίαν τραύμα δεινότερον έκείνου, τό όποιον προξενοΰ- 
σιν οι μακράν τής περιφέρειας αύτής καταναλίσκοντες 
τά εισοδήματα της. Ώστε όταν ή κ. Ποζολίνη άφιερώθη 
εις την βελτίωσιν τοϋ πέριξ αύτής άγροτικοϋ πληθυσμού 
διετέλει είς αρμονίαν πρός τάς άνω έκτεθείσας θεμελιώ
δεις άρχάς τής ευθύνης ήτοι τών προπορευομένων τάξεων 
τής κοινωνίας και τής συνάφειας τών κυρίων μετάτής γής.

Τό πρώτον ήρχισε νά συναθροίζη παρ’έαυτή τάς πλη- 
σιεστέρας χωρικάς κόρας, όπως διδάξη αύταΐς τήν ραπτι
κήν. Αί κόραι αύται εσπευσαν είς τήν πρόσκλησιν γυ- 
μνόποδες τό πλεϊστον καί έν μεγάλη περί τήν ένδυμασίαν 
άθλιότητι. Τό ούσιώδες ήτο ή προσέλευσις αύτών, διότι 
βαθμηδόν κατέστησαν καθαριότεραι και μάλλον έπιμεμε- 
λημεναι ύπό τήν έπιρροήν τοϋ παραδείγματος τής οίκο- 
δεσποίνης καί τών θυγατέρων αύτής, αϊτινες έν τω μεταξύ 
ήρχισαν συν τή ραπτική καί πρώτην τινά διδασκαλίαν είς 
γράμματα καί σκέψεις ήθικάς. Ακολούθως ή περιέργεια 
τής μαθήσεως κατέλαβε τό άρχαϊκόν αύτό άκροατήριον, 
ή άνάγνωσις δέ, ή γραφή και στοιχειά τινα τών έπιστημών 
καί τής ιστορίας μετεδίδοντο βαθμηδόν έν ταΐς άκαλ- 
λιεργήτοις αύταΐς ψυχαΐς. Δεν έβράδυναν α: κόραι νά 
διαδώσωσι τήν ιδέαν είς τάς οικογένειας των, καί άπο τοϋ 
γειτνιάζοντας τήν έπαυλιν κύκλου μετεδόθη αΰτη εις τούς 
απώτερους. Τό άποτέλεσμα ύπήρξεν ότι ό ενθουσιασμός 
κατέλαβε τάς πέριξ εκτάσεις, καί αί μικραί ήλικιαι άμφο- 

τερών τών γενών ήρχισαν νά συνωθοδνται πρός τό έλ- 
κύον αύτάς έξόχως φιλανθρωπικόν κέντρον.

Τό σχολεϊον λοιπόν ήρχισε νά μεγαλήνηται. Ή κ. 
Ποζολίνη διευθύνει, έχουσα συμπράκτορας τάς θυγατέρας 
της καί μεταχειριζομένη είς τήν κατά μέρος διδασκαλίαν 
τάς άρχαιοτέρας μαθήτριας της, αϊτινες τελείως εμπνευ
σμένα'. ύπ’αύτής, άπέδειςεν σημαντικήν πρός τό δίδάσκειν 
δεξιότητα έν πάσει άφοσιώσει.Άρχή αλληλοδιδακτική,ήτις 
υπό τήν άνωτέραν επιστασίαν ενθουσιώδους ψυχής, ύπό
σχεται καρπούς έκεΐ όπου ή ξηρά άλληλοδιδασζαλία ούτε 
σπείρει ούτε θερίζει. Μέχρις 180 αναβιβάζονται ήδη οί 
μαθηταί τοΰ προτύπου αύτοϋ σχολείου, οιηρημένοι είς έξ 
κλάσεις. Έχει τι μαγευτικόν ή θέα τής λειτουργίας αύ
τών, δι'έκεϊνον οστις γινώσκει κατά πόσον δύνανται αί 
έπιστήμαι καί έν γένει αί γνώσεις νά περιβληθώσι στοι
χειώδη χαρακτήρα άνάλογον καί πρός αύτάς έτι τάς 
ολιγώτερον άνεπτυγμένας διανοίας. 'Ιστορία, γεωγραφία, 
ζωολογία, άριθμητική, γράμματα, πράγματα, ηθική, θρη
σκεία, βιωτική έν τή εύρεία ποικιλία της, έν δυσί λέξεσι 
νους καί καρδία, ιδού είς τί πάντοτε δύνανται τά 
στοιχεία τών γνώσεων καί τών παραδειγμάτων νά είσχω- 
ρίσωσιν, άπορριπτομένων τών σχολαστικών τύπων έκ τής 
πρακτικής τών λαϊκών πληθυσμών διδασκαλίας.

Αί πρός συντήρησιν τοϋ έν λόγω χωρικού σχολείου 
δαπάναι δεν είναι ύπερβολικαί, συντρέχει δε πρός ίκανο- 
ποίησιν αύτοϋ καί ή έργασία τών μαθητευομένων, οιτινες 
εύρίσκουσιν έν αύτώ εφόδιά τινα σωματικής συντηρήσεως 
είς τροφήν καί ένδυμασίαν διά πάσης λιτότητας. Τό πρω'. 
καί τό έσπέρας δίδονται μαθήματα και πρός μεγαλητέρας 
ήλικίας μαθητευομένων, οί'τινες ουτω έχουσι διαθέσιμον 
τό λοιπόν τής ήμέρας προς εύρυτέρας έξω εργασίας, 
κροί ποιμένες π. χ. τήν πρωίαν, συναλασσόμενοί τήν 
λαξιν τών ποιμνίων των, φωτίζονται ύπό τήυ ακτίνα 
ευεργετικού αύτοϋ σχολείου, καθώς καί μικροί γεωργοί 

•s ·
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τό εσπέρας μετά τό πέρας τής βαρείας καλλιέργειας τής 
γής. Κατά την Κυριακήν συναντώνται όλοι, και τό κύριον 
μάθημα είναι τότε έζ τής ηθικής καί τής έπαγωγοϋ τών 
διηγημάτων διδασκαλίας, μετά τό όποιον έρχονται τά 
άσματα καί αί γυμναστικά- διασκεδάσεις, συμπληρούμεναι 
διά τίνος γλυκύσματος, τό όποιον δεν έχει τήν μικροτέραν 
έπί τοϋ λαϊκού αύτοϋ όλου έπιρροήν.

Π.

ΕΘΝΙΚΑ. ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΔΑΠΑΝΑΙ

(1877—1879).

Έζ τής ύποβληθείσης εσχάτως ενώπιον τής Βου7,ής 
περιληπτικής καταστάσεως τής διαχειρίσεως τών ύπέρ 
τών εκτάκτων αναγκών ληφθέντων δανείων πληροφορού- 
μεθα, ότι ά) δυνάμει μέν τών ΦΓ1Γ' ζαί ΧΙΑ' νόμων είσ- 
επράχΟησαν ορ. 8,887,705, δυνάμει δέ τών ΧΑΑ', ΧΜΘ' 
καί ΧΟΖ' νόμων β') παρά τής ‘Εθνικής Τραπέζης δραχ
μαί 31,000,000, γ') παρά τής Ίονιζής Τραπέζης δραχμαί 
6,000,000, δ') δυνάμει δέ τοϋ ΨΑ' νόμου παρά τής ’Εθνι
κής Τραπέζης δρ. 7,262,433, ήτοι τό όλον δραχμαί 53, 
150,138.

Πρέπει έν τούτοις νά γείνη ή παρατηρησις ότι, δσον 
αφορά τήν πραγματικήν έν τώ ταμείω τής έπικρατείας 
εισαγωγήν τών δανείων τούτων, έπί μεν τοϋ ά δανείου 
δέον νά προστεθώσι 39,705 δρ. ληφθεϊσαι απέναντι τό
κων καί νά άφαιρεθώσι δρ. 2,262,433, τάς οποίας έπλή- 
ρωσε τό δ' δάνειον είς ομολογίας τοϋ ά δανείου εύρισκο- 
μένας παρά τή’Εθνική Τραπέζη καί άκυρωθείσας δυνάμει 
τοΰ ΨΑ' νόμου, έπί δε τοϋ β' ζαί γ' δανείου δέον νά άφαι- 
ρεθώσι 57,286 δρ. πληρωθεϊσαι τή ’Εθνική καί Ίονική 
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Τραπέζη διά τόκους. Τοιουτοτρόπως τό όλον τοϋ δημο
σίου έκ τών τεσσάρων τούτων δανείων χρέους περιορίζεται 
εις 50,870,124 δρ.

Μεταβαίνομεν είς τήν χρήσιν τών δανείων τούτων. Ή 
έν λόγω έκθεσις διαιρεί τήν χρήσιν ταύτην είς έξ περιό
δους κατά τά άπό τοΰ 1877 σχηματισθέντα ύπουργεϊα. 
ά) 'Τπουργεϊον Κουμουνδούρου μέχρι τής 25 Φεβρουά
ριου 1877, β') 'Τπουργεϊον Δεληγεώργη άπό 26 Φεβρουά
ριου 1877 μέχρι 19 Μαίου 1877, γ') 'Τπουργεϊον Κου
μουνδούρου άπό 20 Μαίου 1877 μέχρις 25 Μαίου 1877, 
ο') 'Τπουργεϊον Κανάρη (οικουμενική) άπό 26 Μαίου 1877 
μέχρις 11 Ίανουαρίου 1878, έ)'Τπουργεϊον Κουμουνδού
ρου άπό 12 Ίανουαρίου 1878 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 1878, 
ς-') 'Τπουργεϊον Κουμουνδούρου άπό 9 Δεκεμβρίου 1878 
μέχρις 26 Απριλίου 1879.

Καί τό μέν ά'Τπουργεϊον έδαπάνησε διά προμήθειαν 
ύλικοϋ πολεμικού τής ξηρας δρ. 100,000 καί τής θαλάσ
σης δρ. 101,347, τό όλον δρ. 201,3-47.—Τό δέ β’ 'ϊπουρ- 
γεϊον έδαπάνησε διά προμήθειαν ύλικοϋ πολεμικού τής 
ξηρας μεν δρ. 3,818,605, τής θαλάσσης δε δρ. 1,595 καί 
εις έξοδα έφεδρείας δρ. 1735, τό όλον δρ. 3,821,934.— 
Το δέ γ' 'Τπουργεϊον έδαπάνησε διά προμήθειαν ύλικοϋ 
πολεμικού κατά θάλασσαν δρ. 318,405 έκ παραγγελιών 
τών προκατόχων 
πάνησε διά προμήθειαν πολεμικού ύλικοϋ τής ξηρας μέν 
δρ. 13,217,975, τής θαλάσσης δε δρ. 1,495,746, διά συν- 
τήρησιν στρατού δρ. 6,085,872, διά κατασκευήν στρα
τιωτικών οδών δρ. 75,000. διά προκαταβολήν στολών εύ- 
ζώνων δρ. 100,000, είς διάφορα τοΰ υπουργείου τών ς-ρα- 
τιωτικών έξοδα δρ. 2,791, διά ναυτολογίαν δρ. 79,947, 
διά σύστασιν νέων τηλεγραφικών γραμμών δρ. 29,900, 
δι’ έξοδα έφεδρείας δρ. 9,619, είς διάφορα τοΰ ύπουργείου 
τών έσωτεριζών έξοδα δρ. 1,949, είς διάφορα τοϋ ύπουργείου 
τών εξωτερικών έξοδα δρ. 7,906, είς διάφορα τοΰ ύπουρ- 

κυβερνήσεων.—Τό δέ δ' 'Τπουργεϊον έδα-
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γείουτών οικονομικών έξοδα δρ. 400,000, τό όλον δρ. 
20,306,709. — Τό δε έ 'Υπουργεΐον έδαπάνησε διά προ
μήθειαν πολεμικοΰ ύλικοΰ τής ξηράς μέν δρ. 4,681,650, 
έξ ών 4,295,938 ζατά παραγγελίαν τών προκατόχων κυ
βερνήσεων, τής θαλάσσης δέ δρ. 5,044,134, έξ ών 3,134, 
764 κατά παραγγελίαν τών προκατόχων έπίσης κυβερνή
σεων, διά συντήρησιν στρατού δρ. 7,583,477, είς διάφορα 
έξοδα τού υπουργείου τών στρατιωτικών δρ. 360, οια ναυ
τολογίαν δρ. 140,000, είς διάφορα έξοδα τού υπουργείου 
τών εσωτερικών δρ. 7,659, διά σύστασιν τηλεγραφικών 
γραμμών δρ. 1,741, είς διάφορα έξοδα τού ύπουργείου τών 
εξωτερικών δρ. 1 1,473, είς διάφορα έξοδα τού ύπουργείου 
τών οικονομικών δρ. 2,519,993, είςδιαφοράν αγοράς νομι
σμάτων δρ. 12,384, είς συνδρομήν τώ Έρυθρώ Σταυρώ δρ. 
109,884, εις έξοδα έπανόδου εθελοντών δρ. 15,500, εις 
έξοδα ύπηρεσίας δανείων δρ. 4,693, τό ολον δρ. 20,032, 
951.—Τό δε 'Υπουργεΐον έδαπάνησε διά προμήθειανπο- 
λεμικοΰ υλικού τής ξηράς μεν δρ. 536,226. τής θαλάσσης 
δέ δρ. 1,902,765, διά συντήρησιν στρατού δρ. 2,200,000, 
τό δλον δρ. 4,758,982. Έν γένει τό όλον τών δαπανηθέν- 
των δρ. 50,540,345. Έάν συγκρίνωμεν τό άθροισμα τούτο 
τών δαπανών πρός τό ώς έξετέθη έκ δρ. 50,870,124 άθροι
σμα τών πραγματικών εισπράξεων τών τεσσάρων οανειων, 
άπομένουσιν έκτούτων δρ. 329,779, περί ών Ιδιαίτερος 
λ)σμός.

Έάν καθ’ ύπουργεΐον κατατάξωμεν τάς άπό τών άρχών 
1877 μέχρις 26 Απριλίου 1879 γενομένας δαπάνας, 
παρατηροΰμεν ότι 38,321.959 δρ. έδαπάνησε τό ύπουρ
γεΐον τών Στρατιωτικών, 9,083.940 τό ύπουργεΐον τών 
Ναυτικών, 52,605 τό ύπουργεΐον τών Έσωτερικών, 19, 
379 τό ύπουργεΐον τών Εξωτερικών καί 3,322,676 τό 
ύπουργεΐον τών Οικονομικών. Άλλά καί άλλη τις κατα- 
ταξις δύναται νά χρησιμεύση είς αναλυτικήν τοΰ προ
κειμένου θέματος μελέτην. Διά προμήθειαν πολεμικού 
ύλικοΰ τής ξηράς μεν έδαπανήθησαν δραχ. 22,274,457, 
τής θαλάσσης δε δρ. 8,863,992, διά συντήρησιν στρατού 
δρ. 15,869,350, διά κατασκευήν στρατιωτικών οδών δρ. 
75,000, διά προκαταβολήν στολών εύζώνων δρ. 100,000 
διά διάφορα έξοδα ύπουργείου στρατιωτικών δρ. 3,151, 
διά ναυτολογίαν δρ. 219,947, διά σύστασιν νέων τηλε

γραφικών γραμμών δρ. 31,642, είς έςοδα εφεδρείας δρ. 
11,354, είς‘διάφορα έξοδα τού ύπουργείου τών έσωτερικών 
ορ. 9,608, είς διάφορα έξοδα του υπουργείου τών έξωτε- 
ρικών δρ. 19,379, είς διάφορα έξοδα τοΰ ύπουργείου τών 
οικονομικών δρ. 2,919,993, καί καθ’α ήδη έσημειώθη είς 
διαφοράν αγοράς νομισμάτων ορ. 12,381, είς συνδρομήν 
τώ Έρυθρώ Σταυρώ δρ. 109,884, εις επάνοδον εθελοντών 
δρ. 15,500 καί είς έξοδα ύπηρεσίας δανείων δρ. 4,693.

‘ Ποικιλία αριθμών καί συνδυασμοί μαθηματικών πρά
ξεων δεόμενοι λογιστικής άναλύσεως και αύστηράς έρεύ- 
νης, πρός εισαγωγήν τής ποθητής έν τή εθνική συνειδή- 
σει άρμονίας μεταξύ εκείνου οστις διά τών εθνικών οα- 
νείων επιβαρύνεται και έκείνου οστις έπι τών έΟν’κών 
δανείων κατασκευάζει τήν πολιτικήν του, μεταςύ οηλαοή 
έκείνου όστις άρχεται και έκείνου οστις άρχει.

ΚΑΊΆΝΑΛΩΣ1Σ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.

Ή επιθυμία τής ευδαιμονίας έχει δύο επόψεις, εκ τών 
όποιων ή μεν άνήκει είς τήν ύψηλήν τής νοήσεως καί τού 
ήθους σοαϊραν, ή δε είς τήν ύλικήν τοΰ άνθρώπου απο
κατάστασή. Περί τής δεύτερα; ταύτης έπόψεως δύναται 
τις νά εϊπη, ότι έχει τι ένστικτον κατά φανερωτερον και 
συνηθέστερον τρόπον. Προς τήν εποψιν ταύτην συνδυάζε
ται ό πόθος τοΰ πλουτισμού καθ’ ολας αύτοΰ τας διαστά
σεις, μικρός ή μέγας, οξύς ήβραδύς. , ,

Μεταξύ τοΰ πόθου τούτου καί τής άμεσου τών πραγ
μάτων άπολαύσεως ύπάρχει ικανή άπόστασις ίνα λειτουρ- 
γήσητό πνεύμα τής οικονομίας. Ό ημερόβιου τακτικήν 
άσκών καί ό έκ τών πέντε αισθήσεων του διαβίβασών τα
χέως ολα του τά εισοδήματα είναι διεφθαρμένου και όχι 
υγιές τής κοινωνίας μέλος, ύπενδίδει εις τήν γλώσσαν των 
παθών καί όχι είς τάς συμβουλάς τού όρθοΰ Λογου εί
ναι απρονόητος καί ούδαμώς άξιομίμητος. Συμβαίνει λοι
πόν αγών μεταξύ δύο ένστικτων, έκ τών όποιων το μεν 
ώθεΐ είς τό πάθος τής άμετρου άπολαύσεως, τό οε εις την 
χυρίευσιν τοΰ πάθους τούτου.



Ϊ528 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠ1ΘΕΟΡΠΣΙΣ.

Ή αρχή, λέγει ό Smith, ή φέρουσα ημάς είς τήν δα
πάνη·? είναι ή πρός τάς παρούσας απολαύσεις ορμή, τό δέ 
αίσθημα τοϋτο, καίτοι ζωηρόν χαι ένίοτε δυσυπόταχτον, 
συνήθως είναι διαβατικόν και έζ. τών περιστάσεων έςαρ- 
τώμενον. Άλλ’ ή ά ρ χ ή, ήτις οδηγεί ήμας εις τήν 
οικονομίαν είναι ή επιθυμία τής βελτιώσεως τής ήμε- 
τέρας τύχης, επιθυμία ήτις, γενικώς ήσυχος και ειρη
νική, συνοδεύει ημάς άπό τής χοιτίδος μέχρι τοϋ τά
φου. Καθ' όλον τό διάστημα, τό όποιον χωρίζει τάς 
δύο ταύτας έποχάς, δεν ύπάρχει ίσως μία περίστασις καθ’ 
ήν ό άνθρωπος είναι τόσον τελείως ευχαριστημένος ίχ τής 
καταστάσεως του ώστε νά μ.ή έπιθυμή τήν τροποποίησιν 
καί τήν βελτίωσιν αύτής. Αύξησις τις περιουσίας είναι τό 
μέσον δι' ού οί πλεϊστοι προτίθενται καί έλπίζουσι τόν 
προβιβασμόν τής κοινωνικής θέσεως των· είναι τό άπλεύ- 
στερον καί φυσικώτερον μέσον. Ή μέθοδος δέ ή συνηθε- 
στέρα πρός έπαύξησιν τής περιουσίας στρέφεται περί τήν 
διαφύλαξιν χαι άποταμίευσιν μέρους τών κερδαινομένων 
είτε χανονιχώς καί έτησίως είτε έκτάκτως. Τοιουτοτρό
πως ένω ή αρχή τής δαπάνης -υπερισχύει παρ’ όλοις σχε
δόν τοίς άνθρώποις κατά τινας περιστάσεις καί παρά τισιν 
άνθρώποις καθ' ολας σχεδόν τάς περιστάσεις, έν τούτοις 
παρά τοϊς πλείστοις τών ανθρώπων λαμβανομένου τοϋ 
μέσου όρου όλης τής διαγωγής αύτών, ή αρχή τής οικο
νομίας φαίνεται όχι μόνον απλώς ύπερισχύουσα άλλά και 
είς μέγιστον βαθμόν.

Αύτή είναι ή φυσική κατάστασις, έν τώ μέσω τής όποιας 
τό άνθρώπινον δν έκτελει τά ύπό τής φύσεως έμπεπιστευ- 
μένα αύτώ έργα.Ύπάρχουσι βεβαίως πολλοί σταθμοί,καί ή 
χρυσή μετρ ιό της διατηρεί πάντοτε τό ηθικόν έπι τοϋ 
όλου κϋρος. Άλλά τό πνεύμα τής οικονομίας διατηρεί τήν 
θέσιν του καί όταν ό Ξενοφών έλεγε «δοκεϊ οικονόμου ά- 
γαθοϋ είναι εύ οίκεΐν τόν εαυτού οίκον», έθετε τά θεμέλια 
τής οικονομικής αρμονίας μεταξύ τών δύο ένστικτων τά 
όποϊα έξητάσαμεν έν ταΐς τάσεσι τοΰ άνθρωπίνου γένους 
είς οικονομίαν καί κατανάλωσιν.


