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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΕΘΝΙΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ.

Είναι περίεργον φαινόμενον, ότι έν ταΐς νεωτέραις 
έπιχρατείαις αί επαναστάσεις χαί αί μεταβολαί τών έθνών 
χυριώτατον έχουσιν αίτιον τήν διατάραξ'ν τής οικονομικής 
αρμονίας. Οί φόροι καί αί τοΰ δημοσίου θησαυρού δυσ- 
χέρειαΐ είναι έν τω νεωτέρω πολιτισμω, όπως τδ έλαιον 
έν τή πυρά. Άπ'εναντίας έν τώ άρχα'ω πολιτισμω σπα- 
νιώτατον, άν ούχί ανύπαρκτον, είναι τό σύμπτωμα τούτο. 
Έν ταΐς Έλληνιχαΐς χαί Ίταλιχαΐς δημοκρατίαις τής 
άρχαιότητος αί μεταβολαί άναφέρονται μάλλον είς τήν 
πολιτειακήν συγκρότησιν αύτών. Καί καθώς παρατηρεί 
ό Boeckli, ή άντίθεσις αύτη είναι πολύ φυσική. Πώς είναι 
δυνατόν ό φόρος νά δημιουργήση έν δημοκρατική πολι
τεία έπαναστατιχάς ταραχάς, όταν εκείνοι οΐτινες τδν 
πληρόνουσιν, έκεϊνοι είναι καί οί όποιοι τόν ψηφίζουσιν ; 
Έν δημοκρατία όλα στρέφονται πρός όφελος τοΰ λαού 
πραγματικόν ή φαινόμενον, ένώ έν αριστοκρατία καί μο
ναρχία τά πλεϊστα φανερώς ή λεληθότως καλλιεργούνται 
υπέρ ολίγων προνομιούχων. Έν δηαοκρατ'α έ·ν τά οι
κονομικά μέτρα παρήγον παράπονα, ιδού ή π'.ειοψηφ α 
τού λαού έτοιμος νά τά κατασιγάση, ιδού ή αγορά και 
τό βήμα ίνα αμέσως τά Θεραπεύσωσιν· επαναστάσεις λοι
πόν έκ φόρου δεν ήτο δυνατόν νά γεννηθώσιν έν Άθή ·αις 
καί ό λαός αύτών έκήρυττε τόν πόλεμον έν ολη τή έπιγνώ 
σει τών οικονομικών συνεπειών του· αί ταραχαί προήρχοντο 
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μάλλον έζ τών προσβολών τοΰ δικαιώματος τών πολιτών 
και τής συμμετοχής τούτων εις τήν κυβέρνησιν.

ΑΑΛ’έν ταϊς νεωτέραις μοναρχίαις, χωρίς νά έξαιρε- 
Οώσι ζαί αύταί αί συνταγματικοί, ό λαός μή μεταλαμβά- 
νων άμέσως τής έξουσ:ας ζαί ενεργών έζ μακρών, κατά 
τό μάλλον ή ήττον, χρονικών διαλειμμάτων τά τής αντι
προσωπείας αύτοΰ, παρίσταται, έν τώ κύκλω τών ένδομύ- 
χων εντυπώσεων αύτοΰ, απέναντι τοΰ φόρου καί τών 
οικονομικών τοΰ δημοσίου θησαυρού περιπετειών, μάλλον 
ως ύπήζοος παρά ώς πηγή τών κυβερνητικών μέτρων. 
ΌΟεν ή ιδέα τής ύπηκοότητος δεν είναι απεριόριστος καί 
όταν ή φορολογική ψαλλίς εισχώρηση μέχρι τοΰ δέρμα
τος, δταν τά εθνικά ταμεία παύσωσι τήν λειτουργίαν των, 
τότε τά μεν στοιχεία τής έρεύνης κατά πρώτον λόγον 
τίθενται είς ζωηράν κίνησιν, τά δέ στοιχεία τής απείθειας 
εισέρχονται είς προχείρους οργανισμούς, έξ ών βαθμηδόν 
γεννάται ή παραλυσία τοΰ ύπάρχοντος καί περιμένεται ή 
συστηματοποίησις τού ερχομένου. Πολιτικήν μεταβολήν 
ονομάσατε τοΰτο ή έπανάστασιν, άδιάφορον. Τό ακριβές 
είναι, δτι αί μοναρχίαι δεν έχουν άμειλικτότερον τοΰ 
ύπουργοΰ τών οικονομικών έχΟρόν καθώς ούδέ πολυ- 
τιμώτερον φίλον.

Δέν πρέπει νά νομίση τις έντεΰθεν, ότι αί άρχαϊαι δη
μοκρατία*.  ειχον όλιγωτέραν προσοχήν είς τά δημοσιονο
μικά αύτών πράγματα. Τόσον τά δημοσιονομικά όσον 
καί τά πολιτικά συνηντώντο έν τή αύτή έξουσία, τήν 
όποιαν διωργάνιζεν ή πόλις διά τήν υπηρεσίαν τών γενι
κών συμφερόντων της. Οί νόμοι, οΐτινες άπέβλεπον τά 
οικονομικά τής Αθηναϊκής δημοκρατίας, έψηφίζοντο ύπό 
του λαοϋ καί διεχειρίζοντο ύπό τής ύπερτάτης, πάλιν του 
αύτοΰ λαοΰ, Βουλής. Έθεωρεϊτο ή δημοσιονομία έν Άθή
ναις ώς μία τών σπουδαιότερων δημοσίων ύποθέσεων, εκεί
νος δε ό έμπεπιστευμένος εργάτης τοΰ λαοΰ. δστις εφερεν 
αύτήν είς ανθήραν κατάστασιν, ώς ό Αριστείδης καί ό 

Λυκούργος, άπελάμβανε τήν άκραν εύνοιαν τού λαού ζαί 
δόξαν αίωνίαν.

Άλλ'έπί τών κοινωνικών μεταβολών, τάς οποίας ή 
τοιαύτη ή τοιαύτη κατάστασις τών οικονομικών τοΰ κρά
τους έν τή νεωτέρα κοινωνία προζαλεΐ, δέν είναι μόνα τά 
προειρημένα αίτια τά δρώντα κατά τήν έκτύλιξιν τών 
αναμορφωτικών τάσεων. Πρέπει νά άνατρέξωμεν είς βα- 
Ουτέρας πηγάς. Καί ενταύθα παρίσταται ή ιδέα τοΰ 
Ρουσώ, δστις έν τώ έρευνητικώ πνεύματί του έρωτα : πώς 
αί νεώτεραι έπικράτειαι δι'άσυγκρίτω τώ λόγω πλουσιω- 
τέρων δημοσίων ταμείων δεν ήδυνήθησαν νά παραγάγωσι 
τά έργα, άτινα αί άρχαϊαι δημοκρατίαι συνετέλεσαν διά 
τών πτωχότερων βαλαντίων των; Ή απάντησες ανήκει 
είς τάς μεθόδους, τάς οποίας ό φιλόσοφος τής Γενεύης 
συνοψίζει είς τήν δύναμιν τή; φειδοΰς· δπως έν τή ιδιω
τική οικονομία οΰτω καί έν τή δημοσία ή φειδώ είναι ή 
βάσις τοΰ οικονομικού τών επικρατειών οικοδομήματος. 
Άλλ’έν ταϊς μοναρχίαις όλων τών ειδών, μεταξύ τού άλη- 
θούς κυρίου, δστις πληρόνει τούς φόρους, καί τών διαχει
ριστών αύτοΰ μεσολαβούσε τοσαΰται κλίμακες, ώστε τής 
ευθύνης καί τή; δημοσίας φωνής ή άποτελεσματικότης 
έλαττοΰται. Και συμβαίνει νά Οαυμάζωσι πολλάκις αύτοι 
έκεϊνοι, οΐτινες καταπιέζονται, τήν μεγαλοπρέπειαν τών 
έκ τού ίδρώτός των ζώντων, μέχρις ου φθάση ή μάχαιρα 
είς τό όστούν καί αί πρώην χαραί μεταβληθώσιν είς τε
λευταία πένθη.

’Απέναντι τοιούτων εννοιών τό πρώτον δόγμα τής 
συνετής οικονομικής διοικήσεως αφορά είς τήν προσπά
θειαν μάλλον τής προλήψεως τών δημοσίων άναγκών ή 
τής αύξήσεως τών δημοσίων εισοδημάτων. "Οσον και άν 
έπιμεληθή τις, ή βοήθεια, ή έρχομένη μετά τό κακόν καί 
βραδύτερου, άφίνει τό κράτος είς κατάστασιν παθήσεων. 
Έν τοιαύτη περιπτώσει, ένώ προσπαθεί τις νά Οεραπεύση 
τό νυν κακόν, έτερον κακόν ευθύς έμφανίζεται, καί αύταί 
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δέ αί έκποριστικαί έπινοήσεις παράγουσι τότε νέα ατο
πήματα. Τοιουτοτρόπως έν τέλει τό έθνος καταχρεοΰται, 
ό λαός καταβαρύνεται, ή κυβέρνησις άπόλλυσι πάσαν ίσχύν 
και δεν προσφέρει πλέον είμή μικρά πράγματα διά πολλοΰ 
χρυσίου. ΊΙ φρόνησις λοιπόν διδάσκει τήν πρόληψιν 
μάλλον τών αναγκών καί ή πείρα μαρτυρεί ότι όσοι λαοί 
έστερέωσαν τάς ελπίδας των έπί μόνου τοΰ αργυρίου δεν 
έβράδυναν νά δοκιμάσωσι τάς συνέπειας. Διότι όταν τό 
ελατήριου τών χρημάτων κυριεύση όλων τών λοιπών, ση
μείου ή ότι τό έθνος έγήοασεν ή ότι κρούει τάς Ούρας τής 
τελευταίας ηλικίας.

Ύπό τοιαϋτα εθνολογικά συμπτώματα περισυνάζονται αί 
άπομένουσαι βιωτικαί τής έπικρατείας δυνάμεις, καί συγ- 
κεντρούμεναι άνάπτουσι τήν φλόγα τής μεταβολής, ήτις 
ή φωτίζει τούς έν τώ σκότει κινουμένους ή καταστρέφει 
τούς ύπό τήν θέρμην αύτής έμπίπτουτας. Τότε δε μόνον τό 
πνεύμα τής κοινωνικής μεταβολής δύναται νά σώση τήν 
ύφισταμένην εθνικήν ζωήν, έάν ύπολείπηται έτι χρόνος, 
καί ή ιστορία άποδεικνυει ότι συναθροίζονται τότε όλα 
τής οικονομικής καχεξία; τά στοιχεία, ϊνα δοκιμάσωσι τήν 
ανανεωτικήν τής πολιτείας δύναμιν.

kOIM’MhGX T«S IITUXEIAX λΙΙΤΗΜΑ

Ή έργατική κοινωνία είναι εκτεθειμένη είς τά; διηνε
κείς προσβολάς νόσου, τήν όποιαν όλοι οί αιώνες έγνώρισαν 
ύπό τό όνομα τής πτωχείας, ούχί εκείνης ήτις καταμα- 
στίζει μεμονωμένα άτομα, άλλ' εκείνης ήτις κατασκευάζει 
όμαδόν τά θύματα αύτής. 'Αξιοπαρατήρητου ότι έν ταΐς 
περιόδοις, τάς οποίας διατρέχει ή ανδρική ηλικία τή; άν
θρωπότητος, ή νόσος τής κοινωνικής πτωχείας περιβάλ
λεται μείζονα έντασιν, καί οτι τότε ιδίως ρίπτονται τά 

σπέρματα τής κοινωνικής δυσαρέσκειας, ήτις κυοφορεί τάς 
μεταβολάς.

Όπως καί άν έχη, ό νεώτερος πολιτισμός κέκληται 
νά δοκιμασθή σπουδαιοτάτην δοκιμασίαν έπί τοΰ κοινωνι
κού τής πτωχείας προβλήματος. Οί ήμέτεροι χρόνοι,τούς 
όποιους σχετικώς πρός τούς προηγουμένου; διακρίνει 
πλειότερον επιστημονικόν φώς, μείζων οικονομική δύνα- 
μις καί εύρύτεραι τάσεις τελεσιουργοΰ πρακτικής, έκ πολ
λών σημείων φρονήσεως καί κινδύνου, γρήγορα ή αργά, 
Οέλουσιν έπί τέλους «ναλάβει τήν εύθυνην τής τοιαύτης ή 
τοιαύτης λύσεως τοΰ άκανθωδεστάτου τών τής άνΟρωπό- 
τητος ζητημάτων. Πρόκειται κατ’ αύτό ή σωτηρία ή ή α
πώλεια τών μέχρι τοΰδε άποκτηθέντων αγαθών έκ τής 
προαιώνιου έργασίας τοΰ ανθρωπίνου γένους, διότι ταΰτα 
ύπονομεύονται ύπό τής κοινωνικής καχεξίας, ήτις προβι
βάζει τούς πληθυσμούς τών ενδεών καί τών παραπονου- 
μένων.

Άλλ’ ένώ αί βάσεις, τρόπον τινά, τής κοινωνίας συζη- 
τοΰνται καί αί ούτοπίαι εισέρχονται εις νέαν έκτυλίξεως 
οδόν, ή αγαθή τής κοινωνικής φιλανθρωπίας ιδέα προ
βάλλει είς τό μέσον, κομίζουσα πολυτίμους έκάστοτε καρ
πούς. ΊΙ σωτηρία καί ή βελτίωσις τοΰ ύπάρχοντος είναι 
τό πρόγραμμά της, νομίζομεν δε ότι προσφέρομευ χρησι
μότατου δείγμα μελέτης κοινωνικής έπί τών πανταχόθεν 
περισυναζομένων δυσχερειών τοΰ κοινωνικού προβλήμα
τος τής πτωχείας, δημοσιεύοντας τόν έπόμενον έξοχου 
στοχασμόν τοΰ κ. Isaac Pereire, οστις αφού έλάμπρυνε 
τήν επιστήμην διά τών συγγραφών του, προσδιώρισεν 
έσχάτως είς τό έργον τών υψηλών αύτών σπουδών 100,000 
φράγκα ίδρύσας έπ’αύτών διαγώνισμα έπίσημον πρός όλους 
τούς σπουδαίους καί άμερολήπτους νόας, διά τό τέλος τής 
λύσεως τοΰ φοβερού τής κοινωνικής πτωχείας ζητήματος.

Τό διαγώνισμα τούτο διαιρείται είς τέσσαρας σειράς, 
έκάστη τών όποιων περιλαμβάνει ιδιαίτερον ζήτημα καί 
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πέντε βραβεία ήτοι έν πρώτον βραβεΐον 10,000 φρ., δύο 
δεύτερα βραβεία, 5,000φρ. έκαστον ζαί δύο επαίνους 2,500 
φρ. έκαστον. Τό πρώτον ζήτημα άναφέρεται είς τήν γε
νικήν ερευνάν τών μέσων, τά όποια ή σύγχρονος κοινωνία 
κατεχει καί ή πρόοδος τών κοινωνικών επιστημών προσ
φέρει είς έπαισθητήν έλάττωσιν, άν όχι τελείαν θερα
πείαν τής ένδειας τών πολυαριΟμοτέρων καί δυστυχεστέ- 
ρων κοινωνικών τάξεων. Τό δεύτερον ζήτημα άφορα είς 
την άνάπτυξιν τής δημοσίας έκπαιδεύσεως καθ'όλους 
τούς βαθμούς. Τό τρίτον έχει ύπ'όψιν τόν οργανισμόν 
τής οικονομικής πίστεως έν τώ συμφέροντι τής εργα
σίας και τοΰ έργάτου. Τό τέταρτον τέλος αποβλέπει 
είς τήν μεταρρύΟμισιν τών φόρων έπί τώ σκοπώ τής δι- 
καιοτερας διανομής τών κοινωνικών βαρών. Τά ύπομνή- 
ματα έπί τοϋ προκειμένου διαγωνίσματος είναι δεκτά 
μέχρι τής 31ης τοΰ προσεχούς Δεκεμβρίου, άποστελλό- 
μενα είς τά γραφεία τής έφημερίδος Liberte (Paris, 146, 
rue Montmartre), συνοδευόμενα ύπό έσφραγισμένου φακέλ- 
λου, περιεχοντος τό όνομα τοΰ συγγραφέως καί φέροντος 
την τοΰ ύπομνήματος έπιγραφήν. ’Ιδού τά αντικείμενα 
έκάστου ζητήματος :

Α Ζήτημα. — Άναζήτησις τών καλλίτερων μέσων 
πρός έξάλειψιν τής κοινωνικής πτωχείας, είς άποσόβησιν 
τής όποιας ή έλεημοσύνη, μεθ ολας καί αύτάς έτι τάς 
γενναιοτεοας προσπάθειας, άποδεικνύεται ανίσχυρος. Πρός 
τοϋτο δε έξεταστέα ιδίως 1) ή άνάπτυξις και διάδοσις όλων 
τών βαθμών τής έκπαιδεύσεως, 2) ή άνάπτυξις τής εργα
σίας οιά τοϋ πιστωτικού οργανισμού, έκτεινομένου είς 
όλας τάς κοινωνικός τάξεις και 3) ό οργανισμός πρό
νοιας οιά τό γήρας καί ταμείων συντάξεως ύπέρ όλων 
τών έργατών δι’ύποχρεωτικής εισφοράς, επιβαλλόμενης 
είς τούς αρχηγούς τών διαφόρων έπιχειρήσεων καί τούς 
έργοστασιάρχας, τής εισφοράς ταύτης άποτελούσης 
έφεΟρειαν ύπερ τού μέλλοντος είς συμπλήρωμα άναγ- 

καΐον τοΰ ημερομισθίου τών έργατών καί προωρισμενης 
νά χρησιμεύση ώς βάσις συνδυασμών άναλόγων πρός 
τούς έφαρμοζομένους έν ταΐς άσφαλειαις και κατά τήν 
δημιουργίαν τών ισοβίων προσόδων. Έπι τοΰ αντικειμένου 
τούτου δύνανται νά ληφθώσιν υπ’όύιν οί αντίστοιχοι ορ
γανισμοί τών σιδηροδρομικών εταιριών. Περιπλέον Οελου- 
σιν ύποδειχθή αί μεταβολαί, τάς όποιας πρέπει νά ύποστή 
ή έν ένεργεία δημοσία ή ιδιωτική βοήθεια πρός τούς 
πτωχούς καί ή δημιουργία τής έπιβαλλομένης ύπό τής 
νέας τάξεως τών πραγμάτων.

Β' Ζήτημα. — Άναζήτησις τοΰ καλλιτέρου συστή
ματος έκπαιδεύσεως καθ'όλους τούς βαθμούς αύτής, ήτοι 
τής προκαταρκτικής, τής μέσης καί έπαγγελματικής, καί 
τής άνωτέρας. Τό σύστημα τούτο πρέπει νά παρασζευά- 
ζη δλαυς τούς πολίτας διά τάς λειτουργίας, τάς όποιας 
έχουσι νά έκπληρώσωσιν έν τή κοινωνία, νά άναπτυσση 
όλα τά προτερήματα ζαί όλας τάς ειδικότητας έν τή 
τριπλή διευθύνσει τών ώοαίων τεχνών, τών επιστημών 
καί τής βιομηχανίας, καί νά έξασφαλίζη τήν κατά τήν 
άξίαν έκάστου τοποθέτησιν τών άτόμων, τήν ορθήν οιαίρε- 
σιν τών άσχολιών και τήν διεύΟυνσιν των πρός τόν κοινόν 
σκοπόν. Τής έκπαιδεύσεως, καθ’άπαντας τούς βαθμούς 
της, ούσης χρέος τής κοινωνίας πρός όλα τά μέλη αύτής, 
τό δόγμα τής δωρεάν έκπαιδεύσεως οφείλει νά έφαρμο- 
σθή, άνευ περιορισμού, έπί τε τής προκαταρκτικής, τής 
μέσης καί έπαγγελματικής καί τής άνωτέρας παιδείας. 
Ουτω γενομένης ταύτης προσιτής είς πάντα, θέλει αύτη 
έπιβληθή άφ’έαυτής και θά γείνη δι'όλους αναγκαστική 
έκ μόνου τοΰ λόγου τής άναγζαιότητος αύτής είς όλας 
τάς σχέσεις τοϋ κοινωνικού βίου. Δύναται ώφελίμως νά 
συμβουλευθή τις τήν έκθεσιν, τήν όποιαν ό Ταλλεϋράνδ 
ύπέβαλεν είς τήν ’Εθνικήν Συνέλευσιν τής Γαλλίας κατά 
τήν 10, 11 καί 19 Σεπτεμβρίου 1791. Έπίσης δε πρέπει 
νά ληφθώσιν ύπ’όψιν τά έν ταΐς Ήνωμέναις ΓΙολιτείαις 
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ίσχύοντα συστήματα, έξαζριβουμένης τής άναπτύξεως 
τήν όποιαν έλαβεν έν αύταΐς ή δημοσία έκπαίδευσις, τής 
σημαντικής εις χρήματα ποσότητος, ήτις άφιερώθη είς 
τήν υπηρεσίαν τής έκπαιδεύσεως, καθώς καί τής σπου- 
οαίας συμμ-τοχής τών γυναικών σχετικώς πρός τήν ειδι
κήν αύτών έπί τής έκπαιδεύσεως άποστολήν.

Γ' Ζήτημα. — Μελέτη έπί τοΰ οργανισμού τής πί- 
στεως τοϋ καταλληλότερου πρός άνάπτυξιν τής έργασίας 
καθ’ολας αύτής τάς μορφάς, και πρός συμμετοχήν όλων 
τών έργατικών τάξεων είς τόν οργανισμόν τούτον. Ανάγ
κη έπομενως νά μελετήσωσιν οί συνδιαγωνιζόμενοι τάς 
έν Γερμανία ίδρυθείσας έπι τής άρχής τής άλληλεγγύης 
τραπέζας, αιτινες παρήγαγον τόσω μεγάλα αποτελέσματα 
καί αιτινες οΰτω θέλουσι παρέχει πίστωσιν έπί τώ συμ- 
φερωτέρω τόζω είς τούς έργάτας, έποφελουμένους άμέ
σως έξ όλων τών προτερημάτων τής πιστωτικής κυκλο
φορίας. Έπίσης ανάγκη νά μελετήσωσι τά μέσα τής 
διαδοχικής μειώσεως τού τόκου και τής μεταβολής -ών 
οιαρκών προσόδων είς ισοβίους προσόδους.

Δ Ζήτημα.—Μελέτη τής μεταρρυθμίσεως τών φόρων 
σχετικώς πρός τήν άπλοποίησιν αύτών, τήν οικονομίαν 
τής είσπράξεως, τήν βαθμιαίαν και διαδοχικήν μείωσιν 
τών έμμεσων φόρων, καί ιδία τών τελωνειακών καί τών 
οημοτικών,προωρισμενων όντων τούτων είς πρώτην έξάλει- 
ψιν. Τών καθαρών έσόδων τού έθνους, μετά τήν άφαίρεσιν 
δηλαδή όλων τών παραγωγικών δαπανών, όντων μόνης 
βάσεως καί μόνης τού φόρου πηγής, εξεταστέου, έάν 
δέν ητο δυνατόν νά άπαλλαχθή πάσης περιπλοκής καί νά 
άναχθή είς τούς άπλουστέρους όρους ή είσπραξις αύτού, 
άναςητουμένωυ τών αναγκαίων πόρων διά τάς δαπάνας 
τού κράτους έν φόρω έπιβαλλομένω έπι τού καθαρού 
εισοδήματος, είτε κατά τήν στιγμήν τού σχηματισμού 
του, είτε άφ’ού τούτο μεταβληθή είς κεφάλαιον διά τής 
διαδοχικής συσσωρευσεως καί καταστή βάσις τού εθνικού 

πλούτου. Τότε δέ άνάγζη άναδρομής I) είς τό εισό
δημα, είτε άμέσως δι’ένιαίου φόρου έπί τού συνόλου 
τών εισοδημάτων, ώς ένεργεΐται έν τισιν εύρωπαϊκοϊς κρά- 
τεσιν, είτε έμμέσως ύπό τό σχήμα τεσσάρων άμέσωυ φό
ρων καί τοΰ έπί τών κινητών αξιών φόρου,έξαιρουμένων τής 
ύποχρεώσεως ταύτης τών απολύτως αναγκαίων διά τήν 
ζωάρκειαν τού λαοϋ καί 2) είς τό κεφάλαιον ά) διά 
βαθμιαίας φορολογίας έπί τών έκ πλαγίου ή κατ’εύθείαν 
κληρονομιών, άπαλλαττομένης έκ συμψηφισμού τής 
ιδιοκτησίας κατ’άναλογίαν τών αναγκών τού έλέγχου 
τής έπικρατείας καί τής έξασφαλίσεως τών τρίτων, τών 
φορολογικών δικαιωμάτων έπί τής μεταβιβάσεως τών 
ιδιοκτησιών, τοϋ χαρτοσήμου ή τής μεταγραφής (δια
μοιραζόμενων τών φορολογιών τούτων είς πολλά έτη, 
όπως οΰτω καταστή τό βάρος των ήττον έπαισθητόν, 
διαταραττομένης όσον ένεστι όλιγώτερον τής άπολαύσεως 
τών διά τής κληρονομιάς μεταβιβαζομένων κτημάτων), 
6') διά τής χρήσεως τών δανείων πρός ύποβοήθησίν τής 
μεταρρυθμίσεως τών φόρων καί πρός ύποστηριξιυ παντός 
παραγωγικού έργου, οΐα είναι ή έκπαίδευσις καί τά δη
μόσια έργα, συγκεντρουμένων έκ τής τοιαύτης μεθόδου 
όλων τών κεφαλαίων τών Ταμιευτηρίων καί τών τα
μείων τών συντάξεων, λρησιμωτάτη Οά ήτο ή έν τή με
λέτη ταύτη έμπνευσις άπό τών συγγραφών τοΰ Vauban, 
τού Quesnay και τοϋ Turgot.

Έν τή σφαίρα τών τεσσάρων τούτων διαγωνισμάτων 
πολλαί ίδέαι δύνανται νά συνδυασθώσιν. ΊΙ κοινωνική 
μάστιξ τής ένδείας άποτελει τό κυριώτερον σημείου πρός 
δ άτενίζει ή περαιτέρω αποστολή τού νεωτέρου πολιτι
σμού. ΓΙοΐα μέσα ύπάρχουσίν είς τήν διάθεσιν τών συν
τριβόμενων ύπό τής πτωχείας ύπάρξεων όπως άνασηκώ- 
σωσιν έαυτάς άπό τοΰ ένώπιον των χαίνοντος βαράθρου ; 
Καί ή πολιτεία όποια καθήκοντα καί όποια δικαιώματα
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έχε’. πρός τόν αυτόν σκοπόν; ΊΙ δέ ζατ'έξοχήν χριστια
νική τής φιλανθρωπίας άκτίς πρός ποια κοινωνικά σκότη 
κέζληται νά λειτουργήση καί οιά ποιου μηχανισμοΰ ;

Θέματα ύψηλά, τών όποιων οί προζαλούμενοι πνευμα
τικοί άγωνισταί θέλουσι άνοίξει τά συμπεράσματα είς τήν 
μελετην τών προοδευτικωτέρων στοιχείων τής κοινωνίας, 
όπως αύτη έν δικαιοσύνη καί έπιεικεία όδηγή τό άρμα 
της πρός τά εύρύ μέλλον τοΰ ανθρωπίνου γένους, τό 
όποιον δεν δύναται νά έχη είμή μίαν στέγην, τήν τής 
καθολικής τών δικαίων καί συμφερόντων αρμονίας.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Πρός έξαζρίβωσιν τής ένεστώσης καταστάσεως τοΰ 
δημοσίου ταμείου λαμβάνονται ώς βάσις, έν έλλείψει 
μεταγενεστέρας τινός, οί κατά τόν Ιούνιον τοΰ 1876 
δημοσιευθέντες ύπό τοΰ τότε ύπουργοΰ τών οικονομικών 
κ. Σωτηροπούλου πίνακες ύπό τόν τίτλον : « Προσωρινοί 
απολογισμοί κτλ.» και ιδίως ό έν σελίδι 59 ύπό τήν έπι- 
γραφήν : « άνάλυσις τοΰ κατά 30 Ιουνίου 1876 αποτε
λέσματος τών απολογισμών» ισολογισμός τών κατά τήν 
ήμέραν ταύτην ύπολοίπων τοΰ γενικού λογαριασμού τής 
οικονομικής διαχειρίσεως, είς δν δεν δύνανται νά. συμ- 
περιληφθώσΐ τά χρεολυτικά δάνεια, διότι τά μεν έξ αύ
τών είσπραττόμενα προστίθενται έν τοΐς άπολογισμοις είς 
τά έσοδα τοΰ κράτους, τά δέ προς άπόσβεσιν αύτών πλη- 
ρονόμενα χρεωλύσια καθώς καί οί τόκοι φέρονται είς τά 
έξοδα έν τε τοΐς προϋπολογισμοΐς καί άπολογισμοις. Εις 
ποιαν δέ κατάστασιν εύρίσκοντο ζατά τήν 31 Δεκεμβρίου 
1879, τούτο είναι άλως άσχετον πρός τόν ισολογισμόν 
τοΰ δημοσίου Ταμείου, περί τοΰ όποιου ένταΰθα πρό
κειται.
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Τό μέν ώς παθητικόν, ήτοι είς χρέωσιν τοΰ δημοσίου 
ταμείου,φερόμενον έντή αναλύσει ταύτη ποσόν 45,796,169 
δύναται νά διακριθή ώς έξής :

ά) Είς κεφάλαιον, όπερ επιγράφεται « Περισσεύματα 
τών άπολογισμών άπό τοΰ 1838-1874», δηλαδή πλεόνα
σμα τών είσπραχθέντων έξ έσόδων τών προϋπολογισμών 
καί τών δανείων, πλήν τών έξ έντοκων γραμματίων, μετά 
τήν άφαίρεσιν τών πληρωθέντων έξόδων τών προϋπο
λογισμών..............................................  δραχ- 16,138,947

β') Είς γραμμάτια συμψηφισμού, ήτοι 
έσοδα, τά όποια είσεπράχθησαν μέν δεν 
καταλογίσθησαν όμως είς τά κεφάλαια καί 
άρθρα τών εις οΰς άνήκουσι προϋπολο
γισμών ....................................................δραχ. 1,226,491

Κατά τό άρθρον 6 τοΰ νόμου περί δημο
σίου λογιστικού «συγχωρεϊται ή είς όποιον- 
δήποτε επαρχιακόν Ταμεϊον παράδοσις χρη
μάτων έκ μέρους δημοσίων οφειλετών διά 
νά συμψηφισθώσιν είς τό αρμόδιον Ταμεϊον 
μέ τό χρέος αύτών.» Τοιαϋτα γραμμάτια 
συμψηφισμού έκδίδονται όχι μόνον ύφ’ένός 
έπί έτέρου Ταμείου διά τόν άνωτέρω λόγον, 
άλλά καί έπί τοΰ έκδίδοντος αύτά Ταμείου 
ζατά τήν παράδοσιν τών εισπράξεων τών 
είσπραζτόρων προ τοΰ καταρτισμού τών 
κατ'εΐδος φόρου άποσπασμάτων εκ τών βι
βλίων τών εισπράξεων των, όταν συμβαίνη 
νά μή είναι έκκαθαρισμένον τό χρέος τοΰ 
οφειλέτου ζαί είς πολλάς άλλας περιπτώ
σεις. Επομένως τά γραμμάτια συμψηφι
σμού, προερχόμενα έξ είσπράξεως έσόδων 
καί έξοολούμενα δι'έκδόσεως τών τακτικών 
γραμματίων έπί τών αρμοδίων κεφαλαίων____________ ,

Είς μεταφοράν δραχ. 17,365,438
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Έχ μεταφοράς δραχ. 17,365,438 
χαί άρθρων τού προϋπολογισμού, δέν είν αι 
χρέη τοΰ δημοσίου Ταμείου πρός τρίτους.

γ') Είς καθαρά έκ διαφόρων λ]σμών χρέη
τοΰ δημοσίου.......................................... ®ΡαΖ· -8,430,731
(Τό ποσόν τούτο ύποδιαιρειται 1) είς έντοκα 
γραμμάτια έν κυκλοφορία έκ δρ. 5,995,931 
καί 2) είς λοιπά χρέη έκ δρ. 22,434,800, 
σημειούμενα ιδιαιτέρως ύπό τάς μερίδας, 
Εθνική Τράπεζα είς λογαριασμόν ανοικτόν 
δρ. 2,360,198· έντοκα χρέη Επτάνησου δρ. 
799,526· έξοικονομική Τράπεζα Κέρκυρας 
δρ. 165,770· χρηματικά γραμμάτια δρ. 
1,380,038· παρακαταθήκαι έν γένει δρ. 
5,133,970· δικαιώματα λιμένων καί προ
κυμαιών ορ. 3,803,725- συνεισφοραί καί 
κληροδοτήματα δρ. ί,301,726- κεφάλαια 
οδοποιίας δρ. 3,489,847· καί δάνεια βραχυ
πρόθεσμα δρ. 1,000,000).

Τό όλον τού παθητικού δραχ. 45,796,169

Ενταύθα παρατηρεΐται, ότι τά ύπό τάς άνωτέρω μερί
δας «Δικαιώματα λιμένων καί προκυμαιών», «Συνεισφο
ρά! καί κληροδοτήματα» καί «Κεφάλαια οδοποιίας» ση
μειούμενα ποσά δέν οφείλονται ύπό τοΰ δημοσίου είμή 
καθ’όσον δέν είναι κατατεθειμένα είς τάς Τραπέζας κτλ. 
Επειδή δέ τό Δημόσιον Ταμεΐον ές ένός χρεοΰται άνω
τέρω ύπό τάς τρεις ταύτας μερίδας μέ δρ. 11,598,398, 
έξ έτέρου δε πιστοΰται κατωτέρω ύπό τάς άντιστοίχους 
μερίδας «Χρεώσται λιμένων καί προκυμαιών», «Χρεώσται 
έκ συνεισφορών καί κληροδοτημάτων» καί «Χρεώσται κε
φαλαίων οδοποιίας» μέ δρ. 11,453,477, τό έκ τών τριών 
τούτων μερίδων, συλλήβδην λαμβανομένων, καθαρόν τοΰ 
Δημοσίου Ταμείου χρέος κατά τήν 30ην Ιουνίου 1876 

συνίστατο είς δρ. 111,921. ’Αλλά τούτο ούδαμώς μετα
βάλλει τό κατωτέρω πόρισμα τής καταστάσεως τοΰ Τα
μείου, διότι είς τό έλλειμμά του ή οφειλή μόνον τοΰ 
ποσοΰ τούτου περιέχεται.

Τό δέ είς πίστωσιν τού δημοσίου ταμείου έκ δραχ. 
45,796,169 έπίσης δύναται νά διακριθή ώς έξής :

ά) Είς έξοδα αφαιρετέα έκ τοΰ κεφαλαίου, ήτοι τοΰ 
περισσεύματος τών απολογισμών. Καί τοιαϋτα είσιν ή 
προκαταβολή είς τήν χρήσιν τοϋ 1875 δρ. 1,837,161, ή 
προκαταβολή είς τήν χρήσιν τοΰ 1876 δρ. 3,136,472, τό 
μετά τήν άφαίρεσιν τών έν τοϊς ταμείοις μετρητών ύπό- 
λοιπον, καθ’όσον συνίσταται είς ήμιεξωφλημένα χρηματικά 
έντάλματα, πληρωμάς τακτοποιητέας, έπισφαλεΐς άπαι- 
τήσεις, έν οις καί τά κατά τήν μεταβολήν τοΰ 1862 έλ- 
λείψαντα ή πληρωθέντα είς δαπάνας μή άναγνωρισθείσας 
χρήματα, ύπολογιζόμενον κατά προσέγγισιν είς δραχμάς 
6,388,630, παραλειπομένου τοΰ είς μετρητά συνισταμέ- 
νου ποσού καί προσέτι ένός εκατομμυρίου δι’ήμιεξωφλη- 
μένα γραμμάτια παρακαταθηκών, αύτουσίους παρακατα- 
θήκας κλπ., άτινα σημειοΰνται είς τήν κατωτέρω γ' 
κατηγορίαν ώς πραγματικόν ενεργητικόν, τό όλον τής 
α κατηγορίας........................................ °ΡαΧ· 11,362,266

β') Είς έπισφαλεΐς άπαιτήσεις, αϊτινες 
άναφέρονται ιδιαιτέρως είς τά έν ταΐς 
έπομέναις μερίσι σημειούμενα ποσά· ήτοι 
ύπόλογοι διαχειρισταί χρεώσται έκ χρη
ματικής ληψοδοσίας δραχ· 1,413,182· 
έπισφαλεΐς άπαιτήσεις δραχ. 2,569,107· 
διάφοροι λογαριασμοί δρ. 1,650,119- ομό
λογα Τραπέζης Κυβερνήτου δρ. 443,362· 
άφαιρέσει έκ τούτων τών διά τών έξόδων 
τοΰ προϋπολογισμού πέραν τών πληρωθέν- 
των άποσβεσθέντων, κτήματα κατακεκυρω-____________

Είς μεταφοράν δραχ. 11,362,266
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Έζ μεταφοράς ®ΡαΧ· 
μένα τώ δημοσίω 156,195· έζ τής μερίδος 
άνταποκριταί είς τό έξωτερικόν δρ. 9,344· 
οικονομική κατάστασις 'Επτάνησου δραχ. 
4,283,930· μετοχαί δημοσίου είς διαφόρους 
έταιρίας δρ. 1,700.000· προκαταβολαί και 
δάνεια δρ. 4,838,480· καί εγχώριος διαχει- 
ρησις 'Επτάνησου 1,676,884· τό δλον τών 
επισφαλών απαιτήσεων......................... ®ΡαΖ·

γ') Είς μετρητά έν τοΐς ταμείοις ζαί 
απαιτήσεις ασφαλείς καί είσπραξίμους, ήτοι 
τά έντοΐς ταμείοις κατά τήν30Ίοονίου 1876 
μετρητά δραχ. 1,342,155, τά ήμιεξωφλημέ- 
να χρηματικάπαρακαταθηζών κλπ. είςγραμ
μάτια καί αΰτουσίους παραζαταΟήκας, ύπο- 
λογισθέντα ώς άνωτέρω είς δρ. 1,000,000· 
άνταποκριταί είς τό έξωτερικόν δρ. 152,696· 
Εθνική Τράπεζα λ]σμός διαφόρων καταθέ
σεων δρ. 1,395,192· χρεώσται λιμένων καί 
προκυμαιών, ήτοι καταθέσεις είς τάς Τρα
πέζας χρημάτων άνηκόντων είς τούς λιμέ
νας καί τάς προκυμαίας,δρ. 3,657,778· χρεώ
σται έκ συνεισφορών καί κληροδοτημάτων, 
ήτοι καταθέσεις είς τήν Τράπεζαν χρημά
των άνηκόντων είς τήν μερίδα ταύτην, δρ. 
4,451,522*  χρεώσται κεφαλαίων οδοποιίας 
(καταθέσεις παρά Τραπέζαις) δρ. 3,344,177· 
Γενική Πιστωτική Τράπεζα καταθέσεις ύπέρ 
τών τριών δυνάμεων δρ. 349,780,τό ολον δρ.

Τό ολον τοϋ ένεργητιζοϋ δραχ.

1 1.362,266

18,740,603

15,693,300

45,796,169

Έκ τής άνακεφαλαιώσεως δέ τών άνωτέρω διακρίσεων 
προκύπτει, ότι τό Δημόσιον Ταμειον ήτο χρεωμένου κατά 
τήν 30ή·» Ιουνίου 1876 ήτοι ώφειλε δραχ. 45,796,169.
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‘Αλλά μετά τήν άφαίρεσιν ές αύτών πρώτον τοϋ κεφα
λαίου του, ήτοι τοϋ περισσεύματος τών άπολογισμών 
δο. 16,138,947 καί δεύτερον τοϋ είς πίστωσιν τής μερί- 
οος τών γραμματίων συμψηφισμού φερομένου ποσοΰ, 
οπερ ώς είρηται προέρχεται κατά τό όλον σχεδόν έξ έσό
δων τοΰ προϋπολογισμού τακτοποιητέων δρ. 1,226,491, 
όμοϋ δρ. 17,365,438, ή πραγματική οφειλή τοΰ ταμείου 
περιωρίζετο είς δρ. 28,430,731, έξ ών είς έντοκα έν κυ
κλοφορία γραμμάτια 5,995,931 καί είς τούς λοιπούς έκ 
διαφόρων λ]σμών πιστωτάς δρ. 22,434,800.

Ήτο δε πιστωμένον τό δημόσιον ταμειον, ήτοι έδι- 
καιοΰτο νά είσπράξη έπίσης δρ. 45,796,169, άλλά μετά 
τήν άφαίρεσιν ζαί έκ τούτων, πρώτον τών είς τήν ά κα
τηγορίαν τοϋ πίστολογικοϋ τοΰ τααείου σημειουμένων 
άνωτέρω έξόδων δραχ. 11,362.266 καί δεύτερον τών έπι- 
σφαλών άπαιτήσεων, κατηγορία τοΰ πίστολογικοϋ β' 
18,740,603, όμοϋ 30,102,869 ή πίστωσις του ήτοι τό 
είσπράξιμον ποσόν περιορίζεται είς δρ. 15,693,300 καί 
επομένως προέκυπτεν έλλειμμα τής οικονομικής διαχει- 
ρίσεως έκ δραχ. 12,737,431.

Άνάλυσιν τοΰ αποτελέσματος τούτου παριστα ό επό
μενος πίναξ τής καταστάσεως τοϋ Ταμείου κατά τήν 30 
’Ιουνίου 1876 μετά τάς άνωτέρω προσθαφαιρέσεις:

’Ενεργητικόν ΠαθητικόνΜερέη&ς

Μετρητά ίν τοΐς Ταμείο·.; κατά την
30ήν Ιουνίου 1876...... 

Αιτήσεις,παραζαταθήκαι ζαί ήμιεςω- 
φλημένα παρακαταθηκών καί χρη
ματικά γραμμάτια, περιλαμοανό- I 
μένα εις τά υπόλοιπα τών Ταμείων

Άνταποκριταί είς τδ ίξωτερικόν ... 1

Είς μεταφοράν δραχ. ι 
ΕΤΟΣ 8-ΦΤΛ. 85—ΜΑΡΤΙΟΣ 1880.

1,342,155)

1,000,000
153,696

2,494,851
2.
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Μερίδες

Έχ μεταφορδς δραχ. 
’Εθνική Τράπεζα λογ)σμός διαφόρων 

καταθέσεων .........................................
Χρεώσται λιμένων καί προκυμαιών . 

» έκ συνεισφορών χαΐ κληρο
δοτημάτων ..........................................

Χρεώσται, κεφάλαια δδοποιΐας . . . 
Γενική Πιστωτική Τράπεζα καταθέ

σεις υπέρ τών τριών δυνάμεων . . 
'Εντοκα γραμμάτια ίν κυκλοφορία:. . 
’Εθνικά Τράπεζα λ)σμδς άνοικτός . . 
Έντοκα χρέη 'Επτάνησου.................
Έξοικονομικη Τράπεζα Κερκύρας . . 
Χρηματικά γραμμάτια.........................
ΙΙαρακαταθήκαι έν γένει......................
Δικαιώματα λιμένων καί προκυμαιών 
ΣυνεισφοοαΙ καί κληροδοτήματα 
Κεφάλαια δδοποιΐας.............................
Δάνεια βραχυπρόθεσμα.........................

Έλλειμμα κατά τήν 30r,v ’Ιουνίου 
πρδς ΐζίσωσιν.....................................

’Ενεργητικόν

|
I 2,494,951

1,395,192
3,657,778

4,451,522
3,344,177

349,780

15,693,300

12,737,431

28,430,731

Παθητικόν

5,995,931
2,360,198

799,526
165,770 

1,380,038 
5,133,970
3.803.725
4.301.726 
3,489,847 
1,000,000

28,430,731

Τό έχ τοϋ ένεργητικοϋ τοϋ δημοσίου ταμείου άφαιρού- 
μενον ποσόν τώνέπισφαλώναπαιτήσεωνέκδρ. 18.740,003, 
είναι σχεδόν κατά τό ολον παραλλείμματα (non-valeurs) 
έπισφαλέστερα και αύτών τών έκ τών δημοσίων έσόδων 
καθυστερούντων, ώς δύναται τις ευκόλως νά έννοήσρ άμα 
λάβη ύπ’όψιν τάς αναλύσεις τών μερίδων τοϋ ένεργητικοϋ, 
σελίσι 44-51 τών πινάκων τοϋ κ. Σωτηροπούλου. Καί 
δύναται μέν νά προστεΟή τό ποσόν τοϋτο είς τά καθυστε- 
ροΰντα, όπως άναβιβάση αύτά άπό περίπου 90,000,000 
εις 108,740,003, άλλά δέν δύναται νά κατέχη μέρος είς 
τό ένεργητικόν τοϋ δημοσίου ταμείου, διότι ούτε συντε- 

λεΐ, ούτε έλπίζεται νά συντελέση πρός ίκανοποίησιν τοϋ 
παθητικού. Θά είναι δέ τι πλέον τοϋ γελοίου νά έλπίζη 
τό δημόσιον ότι Οά είσπραξη χρήματα έκ τοιούτων απαι
τήσεων διά νά πληρώση τά κυκλοφορούντο έντοκα γραμ
μάτια, ν’άποδώση τά χρήματα τών λιμένων καί προκυ
μαιών, όσα καθυστερεί, τά κεφάλαια τής οδοποιίας καί 
νά έξοφλήση τά χρηματικά καί τά τών παρακαταθηκών 
γραμμάτια.

Άφοϋ κατεδείχΟη τό κατά τήν 30ήν Ιουνίου 1876 
έλλειμμα τοϋ δημοσίου ταμείου, συνιστάμενον εις δραχ. 
12,737,431 δύναται νά έξαχΟή κατά πιΟανωτάτην πρός 
την ακρίβειαν προσέγγισιν καί τό κατά τήν 31ην Δεκεμ
βρίου 1879 έάν (θεωρούμενων ίσων τών είς τά ύπόλοιπα 
τών Ταμείων κατά τήν 30ήν Ιουνίου 1876 καί 31ην Δε
κεμβρίου 1879 περιλαμβανομένων έξόδων είς ήμιεξωφλη- 
μένα έντάλματα καί πληρωμάς πρός τακτοποίησιν) είς 
τό άνωτέρω έλλειμμα προστεΟώσι καί τά έλλείμματα τών 
άπολογισμών τών μετά τήν τοϋ 1874 χρήσεων, ήτοι τοϋ 
1875 δραχ. 2,759,725, τοϋ 1876 δραχ. 3,417,789, τοϋ 
1877 δρ. 520,454, τοϋ 1878 δραχ. 1,287,933, όπερ ό 
πρό μικροϋ κ. ύπουργός τών οικονομικών, όστις έδημο- 
σίευσε τον άπολογισμόν τής χρήσεως 1878 μετά τοϋ 
προϋπολογισμού τής χρήσεως 1880 άνεβίβασεν είς τήν 
έν τή Βουλή άγόρευσίν του (έφημερίς συζητήσεων βου)νής 
σελίς 33) είς 5,000,000, τοϋ 1879 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 
1879 κατά τήν δημοσιευθεΐσαν μετά τοϋ προϋπολογισμού 
τοϋ 1880 προσωρινήν κατάστασιν τής χρήσεως 1879 
δραχ. 3,102,941, τό ολον 11,088,832 έκπτώσει δέ τών 
συμπεριληφΟέντων είς τήν μέχρι 30 ’Ιουνίου 1876 δια- 
χείρισιν έκ δραχ. 4,973,636 δραχ. 6,115,196 καί επο
μένως ολικόν έλλειμμα κατά τήν 31ην Δεκεμβρίου 1879 
έκ δραχ. 18,852,627.

Ήτοι, ένώ τά μετά τήν άφαίρεσιν τοϋ περισσεύματος 
τών άπολογισμών μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου 1879 έκ δρ.
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5,050,115, δπερ χατεβροχθίσθη ύπό τών διαφόρων λο
γαριασμών κυμαινόμενα χρέη τοΰ δημοσίου (deltas Hot— 
tnntcs), είς ά συμπεριλαμβάνονται ζαί τά έχ 12,000,000 
έντοκα είς κυκλοφορίαν γραμμάτια, ανέρχονται είς δραχ. 
34,545,927 άποτελούμενα έζ τών ζατά τήν 30 Ιουνίου 
1876 τοιούτων πλέον τών έί,λειμμάτων τών απολογι
σμών τών χρήσεων 1875 μέχρι 1879, άτινα, άφοϋ οέν 
έζαλύφθησαν διά τών έκ τών δανείων εισπράξεων, έπλη
ρώθησαν β3βαίως έχ τών ζατά τά έτη ταΰτα τεθέντων είς 
κυκλοφορίαν νέων έντοκων γραμματίων καί τοϋ ύπερ- 
βάλλοντοί τών έζ τών λοιπών διαφόρων λ]σμών εισπρά
ξεων σχετικώς πρός τάς ένεργηθείσας απέναντι αύτών 
πληρωμάς, τό ένεργητιζόν τοϋ δημοσίου ταμείου περι
ορίζεται είς δραχ. 15,693,300, παρουσιαζομένου οϋτω 
τοϋ άνωτέρω καταδεικνυομένου έλλείμματος τών δραχ. 
18,352,627. Άλλά καί του άνωτέρω ένεργητικοϋ, πλήν 
έλαχίστου μέρους, τό ταμεΐον δέν δύναται νά κάμη χρή
σιν, είμή μόνον διά τούς πιστωτάς του άποκλειστιζώς 
εκείνους, διά λ]σμον τών όποιων είναι κατατεθειμένου 
είς χεϊρας τρίτων, τής Εθνικής Τραπέζης δηλαδή κλπ. 
ώστε οι λοιποί πιστωταί, καθώς ζαί οί άνωτέρω, καθ'δσον 
έχουσι νά λάβωσιν άκόμη έκ τοϋ δημοσίου ταμείου, τουρ- 
τουρίζουσι ματαίως έν ώρα χειμώνος έξωθεν τής θύρας 
τοϋ κεντρικού καί τών λοιπών ταμείων.

Τά άποτελέσματα τής πιστοχρεώσεως τών διαφόρων 
λ]σμών άφεύκτως Οά είναι διαφορετικά, τούτέστι Οά πα- 
ρουσιάζωσιν άνώτερον είς πίστωσιν καί χρέωσιν αύτών 
ποσόν, άλλ’έπειδή βεβαίως δέν είσεπράχθησαν χρήματα 
έκ τών άνωτέρω επισφαλών απαιτήσεων κατά τό διάστημα 
τοϋτο, τό έλλειμμα όχι μόνον ύπάρχει, άλλεϊναι άναν- 
τιρρήτως άνώτερον, διότι Οά προστεθώσιν είς αύτό, όσα 
άπό 30 'Ιουνίου 1876 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1879 έπλη
ρώθησαν διά δημοτικάς προκαταβολάς πέραν των κατά 
τό διάστημα τοϋτο είσπραχΟέντων, καί όσαι ζατά τό
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διάστημα τοϋτο έπισφαλεΐς άπαιτήσεις έφέρθησαν είς πί- 
στωσιν τοϋ ταμείου μέ χρέωσιν τών διαφόρων λ]σμών, 
ήτοι τό έλλειμμα τοΰ ταμείου τής έν Κωνς·]πόλει πρε
σβείας, τά κλαπέντα έζ τοΰ τελωνείου Σύρου χρήματα, τά 
έκ τών ταμείων Μεσολογγείου ζαί Ζακύνθου, τά έκ τοϋ τε
λωνείου Πειραιώς νέα χαλκονομίσματα καί άλλα τοιαϋτα.

Είς τό άνωτέρω έλλειμμα δέν συμπεριλαμβάνονται τό 
είς τήν διαχείρησιν τοϋ 1880 άνήκον οριστικόν έλλειμμα 
τής χρήσεως 1879 τό πέραν τοϋ άνωτέρω μέχρι 31ης 
Δεκεμβρίου 1879 σημειωθέν έκ δραχμών 3,102,911 
ούτε τό έλλειμμα τής χρήσεως 1880, ούτε τά ζαθυστε- 
ροΰντα έξοδα κεκλεισμένων καί διαγεγραμμένων χρήσεων 
μεταξύ τών όποιων άνήκουσι ζαί οί πρός τήν Εθνικήν 
Τράπεζαν καθυστερούμενοι τόκοι έντοκων γραμματίων έκ 
δραχ. 526,407, (όρα ισολογισμόν β’ έξαμηνίας).

Έπίσης δεν έχουσι μέρος είς τά άνωτέρω έξαγόμενα 
αί ώς έκτακτοι χαραζτηρισθεϊσαι δαπάναι καί τά πρός 
πληρωμήν αύτών έκ τών δι'αύτάς δανείων είσπραχθέντα, 
υποτιθεμένου οτι τά είσπραχθέντα καί πληρωθέντα εύρί- 
σζονται έν ίσοζυγίω. Δέν έσημειώθησαν δέ είς μείωσιν 
τοΰ έλλείμματος τής χρήσεως 1879 ζαί τά έζ τοϋ δα
νείου τών 60,000,000 ληφθέντα 3,000,000, διότι δεν 
φέρονται ώς έσοδον είς τήν προσωρινήν κατάστασιν τής 
χρήσεως 1879.

Ένώ έπομένως οί άπολογισμοι τοϋ κράτους παρουσιά- 
ζουσι ζατά τήν 31 Δεκεμβρίου 1879 περίσσευμα δραχ. 
5,050,115, ή ζατάστασις τοϋ δημοσίου ταμείου παρου
σιάζει πραγματικόν έλλειμμα τούλάχιστον 19,000,000, 
όπερ έντός τοϋ 1880 διά τών έλλειμμάτων τών χρήσεων 
1879 καί 1880 Ο'αύξήση κατά 15,000,000 καί πλέον. 
Ή άναπλήρωσις δέ τοΰ έλλείμματος ήτοι ή ίσοσζέλισις 
τοϋ πραγματικού ένεργητικοϋ ζαί παθητικού, είς ά περι- 
έχονται τά ελλείμματα ή πλεονάσματα τών απολογι
σμών άπαιτείται, όπως άνοίξρ τό ταμεΐον τάς πύλας του
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τοϋ οποίου ό ίσολο-

εΐς απαντας τους πιστωτάς αύτοϋ, άναβαλλομένης τής 
περί άναπληρώσεως τοΰ ελλείμματος μερίμνης κατά το
σοΰτον μόνον, χαθ’ δσον υποτίθεται δτι άναβάλλουσιν 
έκουσίως ή νομίμω χωλύματι ένεζεν χατασχέσεως ή έγ- 
γυήσεως ύπολόγων κλπ. χαί οί πιστωταί τοΰ δημοσίου 
τήν προσέλευσίν των είς τό ταμεϊον, όπως ζητήσωσι τήν 
πληρωμήν τών πρός αύτούς όφειλομένων.

Οί περί τά οικονομικά τοΰ τόπου τυρβάζοντες κοπα- 
νίζουσιν άποκλειστικώς έπί τοϋ προΰπολογισμοΰ χαί τών 
αποτελεσμάτων τοΰ απολογισμού. Παρά τόν μέγαν δμως 
τοΰτον οχετόν τών ιδρώτων τοΰ λαοΰ ύπολανθάνει χαί 
έτερος μικρός, τών κυμαινόμενων πιστώσεων (creances 
flottantes), οστις κατεβρόχθισεν άνεπιστρεπτεί περί τά 
20,000,000 καί οστις εξακολουθεί τό κατ’αύτον είς τήν 
χρεωχοπιαν τοΰ δημοσίου ταμείου, 
γισμός ομοιάζει τόν τοΰ εμπόρου, δστις φέρει είς τό 
ενεργητικόν τάς ζημίας του χαί τάς κατ’άνυπάρκτων χαί 
αφερεγγυών οφειλετών του απαιτήσεις, δπως άποδείξη δτι 
όχι μόνον είναι έτοιμος ή τούλάχιστον είς θέσιν νά’ίκα- 
νοποιήση τούς πιστωτάς του, άλλ’έχει καί περίσσευμα 
αποτελούν τό κεφάλαιον του.

Τοιαύτη είναι άδιστάκτως χείρων ούδαμώς δέ βελτίων, 
ή κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 1879 χατάστασις τοΰ δημο
σίου ταμείου, ήν ματαίως θ’άναζητήση τις, παρασυρό- 
μενος έκ τής επιγραφής της, έν τή Περιληπτική 
Οικονομική Καταστάσει, τή μετά τοΰ προϋπολο
γισμού τοΰ 1880 δημοσιευομένη, ήν άνέπτυξεν έν τή 
Βουλή ό πρό μικρού ύπουργός τών οικονομικών (Έφη
μερίς τών Συζητήσεων τής Βουλής σελίς 31) χαί δι’ής 
προστίθεται ύπό τόν όρον Περιληπτική Κατάστασις 
έν τώ λεξικώ τοΰ δημοσίου λογιστικού όχι μόνον ή έν
νοια τής παραστάσεως τοΰ όλου διηρημένου είς όλιγω- 
τέρας μερίδας άλλά καί τής παραστάσεως μιας μόνης 
Η·6Ρ^ος. s Γ ΦΛΩΡΟ2
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Έκ τοϋ ύπδ τί πιεστήρια σπουδαιότατου «Περί ευθύνης τών ήγε- 

μδνων καί τών υπουργών· συγγράμματος τοϋ διδάκτορος τών πολιτι

κών καϊ νομικών επιστημών κ. Ίωάννου Άραδαντινοϋ δημοσιεΰομεν τδ 

σ/ετικδν πρδς τούς δύο κυριωτέρους της αρχαίας Ελλάδος πολιτικούς 

οργανισμούς μέρος, έκ τοϋ οποίου μαρτυρεΐται ή διακεκριμμένη τής 

όλης μελέτης άξία καϊ διαφωτίζεται λίαν ενδιαφέρουσα τής άνωτέρας 

πολιτικής σελίς.

Κεφάλαιον Γ'. 'Έλληνες (|)

§ 3. Έπιχειροΰντες ν’άναπτύξωμεν τά περί εύθύνης 
τών διαχειριζομένων τήν πολιτικήν έξουσίαν έν ταΐς πο- 
λιτείαις τής κλασικής 'Ελλάδος, παρατρέχομεν τήν έπο
χήν τών ήρωϊκών χρόνων, καθ’ήν ό οργανισμός τής 
πολιτείας χαι έπομένως ό τρόπος τής διαχειρίσεως τής 
πολιτικής έξουσίας εύρισκεται ακόμη έν τοϊς σπαργάνοις.

Δύο κυρίως πολιτεϊαι τυγχάνουσιν άξιαι ιδιαιτέρας 
προσοχής, ή Σπάρτη καί αί ’Αθήναι. Αί δύο αύται πολι-

(1) Dr. Kaal Friedrich Hermann. Lelirbuch der griechischen 
Antiquitaten. Erster Theil die Staatsaltcrthiimer enthaltend. 
4 ίκδ. 1855—G. F. Schumann. Griechischc Alterthumer τόμ. 
1. Das Staatswesen έκδ. 3 1871— Georg Dum : Entstehung 
und Entwickelung des Spartanischen Ephorats. Insbruck 
1878.__F. C- Dahlmann : Politik. 2 έκδ. 1847 σελ. 21 33.
— Bluntschli’s allg. Staalsl. I. σελ. 403 έπ. 502 ίπ. 525 επ· 
—Hinrichs d. Konige σελ. 77 ίπ. — Κ. v. Rotteck : allg. 
Geschichte: I. σελ. 253 έπ. —Johann von Muller: Vierund- 
zwanzig Bucher allgemeiner Geschichte βιβλ. II. κεφ. 4. 5. 
6. F. v. Raumer : Hist.=polit. Briefe σελ. 171 ίπ. —Mon
tesquieu L’esprit des lois βιβλ. XI κεφ. XI—I. B. Telfy : 
Σνναγωγή τών ’Αττικών νόμων 1868.— Οί κλασικοί τής αρ
χαίας 'Ελλάδος συγγραφείς, ών τά όνόματα θέλει συναντήσει ό 
άναγνώσιης έν ταΐς ΰποστ,μειώσεσιν. 
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τεϊαι έχπροσωποΰσιν ούτως εϊπεϊν τήν δύναμιν χαι τό 
πνεύμα της κλασικής 'Ελλάδος καί έπέδρασαν διά τής 
ύλικής καί ηθικής υπεροχής των έπϊ τοΰ πνεύματος τών 
νομοθεσιών τών άλλων Έλληνίδων πόλεων. Πολλοί δ'έ- 
θεώρησαν πολιτικόν αριστούργημα τήν πολιτείαν τών Λα
κεδαιμονίων ώς έμπεριέχουσαν ολιγαρχικά, μοναρχικά 
καί δημοκρατικά στοιχεία (1).

Εύτυχώς τεμάχιά τινα τών νομοθεσιών τών δύο τούτων 
πολιτειών, διαφυγόντα τήν δύναμιν τοΰ τά πάντα χατα- 
στρέφοντος χρόνου, διεσώθησαν έν τοϊς περισωθεϊσι συγ- 
γράμμασι τών ήμετέρων προγόνων καί ταΰτα ή νεωτέρα 
έπιστήμη μετά καταπληκτικής έπιμελείας συλλέγουσα, 
προσπαθεί έκ τών συντριμμάτων ν'άνεγείρη πάλιν τά 
ύπό τών αιώνων άκρωτηριασθέντα καί έν πολλοΐς άπο- 
συντεθέντα κατασκευάσματα τοΰ νομοθετικού πνεύματος 
τών 'Ελλήνων. Πολλάκις τά περισωθεντα βοηθήματα 
καταλείπουσιν είς ημάς κενά, πρό τών οποίων άναγκα- 
ζόμεθα νά μείνωμεν έχοντες έσταυρωμένας τάς χεϊρας, 
άλλά τοϋτο ούδό/»ως κωλύει νά έκτυλιχθώσι τά περισω- 
θέντα.

Έν άμφοτέραις ταΐς πολιτείαις ταύταις παρατηροϋμεν 
ένωρίς άναγεννωμένην τήν ιδέαν τής εύθύνης καί τοϋ 
περιορισμού τής απολύτου έξουσίας τών ηγεμόνων άλλ'έν 
μέν τή Σπάρτη οί απόγονοι τοΰ Ήρακλέους κατορθοϋσι 
νά μείνωσιν έν τή αρχή (2), περιορίζοντες μέν τήν έαυ-

(1) Άριστοτέλους Πολιτικά βιβλ. II κεφ. 111. «Ένιοι μέν ουν 
λέγουσιν, ώς δει την άρίστην πολιτείαν εξ άπασών είναι τών 
πολιτειών μεμ'.γμένην' διδ Λαί τήν τών Λακεδαιμονίων έπαι- 
νοϋσιν' είναι γάρ αύτήν οί μέν εξ ολιγαρχίας καί μοναρχία; καί 
δημοκρατίας φασί, λέγοντες την μέν βασιλείαν μοναρχίαν, την 
δε τών γερόντων άρχήν ολιγαρχίαν, δημοκρατεΐσΟαι δέ κατά την 
τών εφόρων αρχήν, διά τδ εκ τοΰ δήμου είναι τού; εφόρους. Οί 
δε την μέν εφορείαν είναι τυραννίδα, δημοκρατεΐσΟαι δέ κατά τε 
τα συσσίτια καί τδν άλλον βίον τδν καθ’ημέραν.

(2) Ό Πλούταρχος (βίος Λυκούργου κεφ. 2) αποδίδει τήν δια

τών εξουσίαν καί δεχόμενοι ισοβίους καί άνευθύνους συγ- 
κυβερνήτας, τούς γέροντας, άλλά διατηροΰντες τό ανεύ
θυνου τών ιδίων πράξεων έν δέ ταΐς Άθήναις ένωρίς ή 
ανεύθυνος έξουσία τοΰ βασιλέως ύποκύπτει είς τήν ού- 
ναμιν τών Εύπατριδών καί τόν πίπτοντα ανεύθυνου βασι
λέα διαδέχεται ισόβιος, δεκαετής καί τέλος ένιαύσιος 
αρχών, οστις έν τελεί καταντά δημόσιός τις ύπάλληλος, 
ώρισμένα καί δευτερεύοντα έχων καθήκοντα.

§ 4. Σπάρτη. — Άρχόμενοι άπό τής Σπάρτης, 
συναντώμεν αμέσως περιωρισμένην τήν έξάσκησιν τής 
πολιτικής έξουσίας. Εύρίσκομεν βασιλείς (I) κατά νόμον 
άνευθύνους, λεληθότως όμως ύπέχουσι καί ούτοι εϋθύνας 
ένώπιον τής Γερουσίας, διότι ούδεμία πράξις αύτών έχει 
κύρος, άν μή ύποστή τόν έλεγχον τής Γερουσίας καί ύπο- 
βληθή παρά ταύτης είς τήν έκκλησίαν τοΰ λαοϋ (2). Πάσα 
ή δύναμις τών βασιλέων, έξαιρουμένων θρησκευτικών (3)

τήρησιν τής βασιλικής αρχής ίν Σπάρτη εί; τδν «κ τοϋ γόνου; 
τών Ήρακλειδών ίπίσης καταγόμενον νομοθέτην Λυκούργον. Έν 
τούτοι; περί τ?,; ύπάρξεώς τοΰ Λυκούργου μεγίστη έπικρατΰ 
έρι;’ Ιδ. περί τούτου Schomann σελ. 253 έπ., δστι; δμως παρα
δέχεται δτι υπήρξεν ά Λυκούργο;, άλλ’όη καί τά πρδ αυτού καί 
τά μετ’αύτδν νομοΟετήματα άπεδόΟησαν εί; αΰτδν χάριν ευγνω
μοσύνη; καί ίνα έχωσι μεγαλείτερον τδ κόρο;.

(1) ’’ΐδ. περί τών βασιλέων εν γένει καί τδν Schfimann σε- 
λίς 237 έπ.

(2) Διονύσιο; 'Αλικαρνασσέ^; II 14’ «ουδέ γάρ οί Λακεδαι
μονίων βασιλείς αύτοκράτορες ήσαν δτι βούλοιντο πράττειν, 
άλλ’ ή γερουσία πάν είχε τών κοινών τδ κράτος» πρβ. Ίσοκοά- 
του; Παναθηναϊκόν § 154 καί Δημοσθένους πρδ; Λεπτίνην § 107" 
«Ιπειδάν τις εί; τήν καλουμένην γερουσίαν έγκοιθή, παρασχών 
έαυτδν οίον χρή, δεσπότη; έστί τών πολλών.» Πλουτάρχου β. 
Λυκούργου κεφ. G. Hermann § 24 καί 25 καί Schomann σε- 
λίς 242 έπ.

(3) Άριστοτέλους Πολιτικά III 9. «ετι δέ καί τά πρδ; τού; 
θεούς άποδέδοται τοϊς βασιλεΰσι». Ξινοφώντος Πολιτεία Λακε
δαιμονίων XV 2. «*Εθηκε  γάο, Ούειν μέν βασιλέα πρδ τής πό-
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τινων χαί στρατηγικών καθηκόντων (1) καί δικαστικής 
τίνος δικαιοδοσίας πρό πάντων έπί τινων οικογενειακών 
διαφορών (2), κατά τήν έξάσκησιν τών όποιων ή έξουσία 
των είναι άπόλυτος, άναφέρεται εις τήν ιδιότητα αύτών 
ώς μελών της Γερουσίας, έν ή έχουσιν απλήν ψήφον (3).

Ό νομοθέτης τής Σπάρτης έσκέφθη ότι, διά ν'άντα- 
ποχριθώσιν οί γέροντες είς τόν προορισμόν των καί έξ- 
ελέγχωσιν ή άπορρίπτωσι τάς πράξεις τών βασιλέων, 
έπρεπε νά περιβληθώσι δι'έγγυήσεων, έξασφαλιζουσών 
τούτο. Αί έγγυήσεις αύται ώφειλον νά είναι διπλής φύ
σεως, ήτοι άφ’ένός μέν έξασφαλιστιχαί κατά τής δυνά
μεως τών βασιλέων, άφ'έτέρου δ’έξασφαλιστιχαί κατά τής 
χαταχρήσεως τής είς τούς γέροντας διαπιστευθείσης 
έξουσίας. Τό πρώτον ένόμισεν ότι εύρε χαί εύρεν αληθώς 
ό νομοθέτης, νομοθετήσας τό άνεύθυνον καί ισόβιον τών 
γερόντων (4)· τό δεύτερον όμως έν τή αμηχανία του, διότι

ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΗΓΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ. 27 

τό ισόβιον καί ανεύθυνου απέκλειε πάντα έλεγχον, έζή- 
τησεν έν τή σφαίρα τών ηθικών έγγυήσεων, νομοθετήσας 
ότι ώς γέροντες δύνανται νά έκλεχθώσιν αοί άριστοι αρετή 
χριθέντες τών ύπέρ έξήκοντα έτη γεγονότων» (1), χαί 
μεταξύ τούτων οί κάλλιστοι παρά τοΰ ύπέρ τών συμφε
ρόντων τοϋ μεριμνώντος λαοΰ (2).

Δυστυχώς ή πείρα πάντων τών αιώνων μάς διδάσκει 
ότι δύναμις καί άνεύθυνον, έν μια χειρί συνηνωμένα, 
χαταλήγουσιν έπί τέλους είς τήν κατάχρησιν, όπερ καί 
έπί του προκειμένου συνέβη. Ιδού και πάλιν ό λαός έκ- 
τεθειμένος είς τήν άδικίαν καί αύθαιρεσίαν τών άρχόντων 
του (3). Ώς ό ρωμαϊκός λαός έπρεπε ν’άντιτάξη είς τήν 
αυθαιρεσίαν τών υπάτων και τής συγκ)νήτου τούς δημάρ
χους, οΰτω καί ό λαός τής Σπάρτης έδέησε νά έξουδετε- 
ρώση τήν δύναμιν τών βασιλέων καί τών λοιπών άρχόν
των του διά τών Εφόρων (4).

Ή έφορία (5) είναι ό θρίαμβος τής εύθύνης κατά τού

λεως τά δημόσια άπαντα, ώς άπό τοΰ θεού όντα» χαί Hermann 
αυτόθι.

(1) Άριστοτέλους Πολιτικά III 9. «η γάρ έν τή Λακωνική 
πολιτεία δοκεϊ μέν είναι βασιλεία μάλιστα τών κατά νόμους, 
ούκ εστι δέ κυρία πάντων, άλλ’όταν ε’ξέλθη τήν χώραν, ήγεμών 
έσ τι τών πρός τόν πόλεμον».— Ίσοκράτους Νικοκλής § 24 Ξε- 
νοφώντος ΙΙολ. Λακ. XIII Hermann αυτόθι.

(2) Ηροδότου VI 57. « δικάζειν δέ μούνους τούς βασιλέας 
τοσάδε μοΰνα’ πχτρούχου τε παρθένου πέοι, ές τόν ίχνέεται έχειν, 
ήν μή περ ό πατήρ αυτήν εγγύηση, καί ίδών δημοσίων πέρι, καί 
ήν τις θετόν παίδχ ποιέεσθαι έθέλη, βασιλήων εναντίον ποιέε- 
σθαι». Hermann αυτόθι.

(3) θουκιδίδου I 20. « Πολλά δέ καί άλλα ίτι καί νΰν όντα 
καί ού χρόνω άμνηστούμενα καί οί άλλοι "Ελληνες ούκ όρθώς 
οίονται, ώσπερ τούς τε Λακεδαιμονίων βασιλέα! μή μια ψήφο» 
προστίθεσθαι εκάτερον άλλά δυοΐν». Hermann αύτόθι.

(4) Άριστοτέλους Πολ. 11. 6. «καίτοι τό γε διά βίου κυρίους 
είναι κρίσεων μεγάλων, άμφισοητήσιμον». II. 7. “καί τούς γέ
ροντας έκ τών κεκοσμηκότων. Περί ών τούς αύτούς άν τις είποι 
λόγους καί περί τών έν Λακεδαίμονι γενομένων' τό γάρ άνυπεύ- 

θυνον κχί τό διά βίου, μείζόν έστι γέρας τής άξίας αύτοϊς». 
Π. 6. «διόπερ βέλτιον αύτούς μή άνευθύνους είναι' νΰν δ’είσί». 
Πλουτάρχου βίος ’Αγησιλάου IV. «οί δέ γέροντες διά βίου έχουσι 
ταύτην τήν τιμήν».

(1) Πλουτάρχου β. Λυκούργου XXVI.
(2) Άριστοτέλους Πολ. IV 7. « 'Ετι τών δύο τάς μεγίστας 

άρχάς τήν μέν αίρεϊσθχι τόν δήμον, τής δέ μετέχειν’ τούς μέν 
γάρ γέροντας αίρούνται, τής δ’ έφορείας μετέχουσιν».

(3) Άριστοτέλους Πολ. II. 6. «φαίνονται δέ καί καταδωρο- 
δοκούμενοι καί καταχαριζόμενοι πολλά τών κοινών οί κεκοινω- 
νηκότες τή; άρχής ταύτης».

(4) Cicero de republica Π 33·
(5) ’Αιχφισβήτησις υπάρχει, ίν ό θεσμός τής έφορείας άνέρ- 

χηταε είς τήν έποχήν τοΰ Λυκούργου ή εισήχθη μεταγενεστέρως. 
Κατά τόν 'Ηρόδοτον I. G5. «τούς εφόρους ό Λυκούργος εστησεν», 
κατά δέ τόν Άριστοτέλην Πολ. V. 9. «τήν ιών έφόρων άρχήν δ 
βασιλεύς Θεόπομπος έπικατέστησεν ». 'Ημάς έλίγον ενδιαφέρει ή 
ίρις. Τό βέβαιον όμως είναι ότι, καί άν ή νομοθεσία τοΰ Λυ
κούργου έστησε τούς έφορους, ή δύναμις αύτών κατ’άρχάς ήτο 
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άνευθύνου. Ό λαός διά τών Εφόρων του άνυψοϋτο ύπέρ 
τούς θρόνους τών.Ήρακλειδών καί ζητεί παρ’αύτών εύ- 
Ούνας δ'.ά πάσαν πράςίν των. Εισέρχεται είς τήν οικίαν 
των (I), τούς παρακολουθεί είς τό στρατόπεδον (2), τούς 
συλλαμβάνει (3), τούς φυλακίζει (4) ζαί τούς κατηγορεί,

μικρά, διότι άλλως «Ινχι δύσκολον νά παοαδεχθώμεν δτι οί τέως 
άνεύθυνοι βασιλείς ήθελον ύποκύψει μετά τόση; ευκολίας αμέσως 
εις τον έλεγχον καί τήν ίπ’αύτών ποινικήν δικαιοδοσίαν τών 
ίφόρων. Πολύ μάλλον φαίνεται πιθανόν δτι ή δύναμις τών εφό
ρων συνηύξησε βαθμηδόν μετά τή; δυνάμεως τού λαοΰ, ήτις 
ήνάγκασε τέλος τού; βασιλείς νά περιορίσωσι τήν εξουσίαν των 
διά νά τήν περισώσωσιν' οθεν καί 5 Θεόπομπο; πρδς τήν ίλέγ- 
χουσαν αυτόν σύζυγόν του « εί μηδέν αίσχύνεται τήν βασιλείαν 
ίλάττω παραδιδού; τοϊς υίέσιν ή παρά τοΰ πχτρός παρέλαβεν ; » 
απεκριθη «ου όήτα' παραδ δωμι γάρ πολυχρονιωτέραν». Άριστο- 
τέλου; Πολ. V 9. χαί Hermann § 44. ’Επίσης άγνωστο; είναι 
είς ήμάς δ τρόπος τής εκλογή; τών ίφόρων, οΐτινες ίζελέγοντο 
μεν ίκ τοϋ λαοϋ, ούχί όμως καί παρά τοΰ λαοΰ. Άριστοτέλους 
Πολ. II β. «γίνονται δ’ίκ τοϋ δήμου πάντες . . δ δέ δήμος 
διά τήν ίφορείαν' καθίσται γάρ έζ απάντων». IV" 7. «Έτι τών 
δύο τάς μέγιστα; άρχάς τήν μέν αίρεΐσθαι τόν δήικοτ, τής δέ 
μετέχειν' τούς μέν γάρ γέιοντα; αίροϋνται, τή; δ’ «φορείας 
μετέχουσιν.» Γνωρίζομεν δτι δ τρόπος τή; ίκλογή; ήτο λίαν 
παιδαριώδης. Άοιστοτέλου; Πολ. II 6 Hermann § 45. Έν γένει 
περί εφορείας και τή; Οέσεως τών εφόρων ίν τώ θεσμώ τής ευ ■ 
Ούνης ίδ. καί Schumann σελ. 249 έπ., Dum Entstehung und 
Entwickelung des Sport. Epliorats, οστις αποδίδει τήν τερα- 
στίαν άνάπτυξιν τή; δυνάμεως τών εφόρων εις τήν άδιάλειπτον 
ίχθραν τών δύο βασιλέων καί Πλουτάρχου βίον Κλεομένους X.

(1) Πλουτάρχου βίον “Αγιδος XI.
(2) Ξενοφώντο; Έλλην. II 4. 3G. «ώσπερ γάρ νομίζεται ξύν 

βασιλεϊ δύο τών εφόρων ζυστρατεύεσθαι». Ξενοφώντος Πολιτεία 
Λακεδ. XIII 5. «πάρεισι δέ καί τών εφόρων δύο».

(3) θουκυδιδου I. § 134. « άκούσαντες δέ ακριβώς τότε μέν 
άπήλΟον οι έφοροι, βεβαίως δέ ήδη είδότες ίν τή πόλει τήν ξύλ- 
ληψιν «ποιούντο' λέγεται δ’αΰτόν μάλιστα ξυλληφΟήσεσθαι ίν 
τη οδί, ένός μέν τών ίφόρων τό πρόσωπον προοιόντυς ώς είδε, 
γνώναι «φ*  ώ ίχώρει, άλλ.ου δέ νεύματι άφανεΐ χρησαμένου καί 
δηλώσαντος εύνοία, πρός τδ ιερόν τής Χαλκιοίκου χωρήσαι δρόμω 
καί πρυκαταφυγεΐν».

(4) Θουκυδίδη; I § 131. «καί ί; μέν τήν ειρκτήν ίσπίπτει τό 

διά νά τούς δικάση μετά τής γερουσίας (1). Τοιαΰται 
δίζαι βασιλέων συναντώνται συχνά έν Σπάρτη (2).

Οί βασιλείς, καλούμενοι παρά τών έφορων, ήδύναντο 
δίς ν'άρνηΟώσιν ύπακοήν, ώφειλον όμως έζ τρίτου κα
λούμενοι νά έμφανισθώσι (3). Τό οικάζον τούς βασιλείς 
διχαστήριον συνέχειτο έζ τών εφόρων, τών γερόντων καί 
τοϋ βασιλέως τής έτέρας οικίας καί έκαστος τούτων πάν
των είχε μιαν ψήφον (4). Ή συνήθης ποινή ήτον ή χρη- 

πρώτον υπό τών ίφόρων (έξεστι δέ τοϊ; «φόροι; τόν βασιλέα 
δράσαι τοϋτο)».

(1) Παυσανίου III. 5. 2. « βασιλεϊ δέ τών Λακεδαιμονίων δι- 
καστήριον ίκάθιζον οΐ τε iομαζόμεΌΐ γέροντες Οκτώ καί είκο- 
otv δντες άριθμδν καί ή τών ίφόρων άρχή, σύ/ δ’αυτοϊς καί ο 
τής οικίας βασιλεύ; τήςέ.έρα;.» Πλουτάρχου βίο; Αγιδο; XIX· 
« οί δ’έφοροι πρός τόν Έγιν εισήλΟον, κχέ τών γερόντων είς 
τό οίκημα υ.εταπεμψάμενοι τούς ταύτά βουλομένου;, ώ; δε κρί- 
σεως αύτώ γινομένης, ίκέλευον ύπέρ τών πεπραγμένων άπολο- 
γεϊσΟαι.»

(2) ”ΐδ. π. χ. έκτός τών προλεχΟέντων, Παυσανίου III. 5. 2. 
«ώ; δ’ ίπήλΟιν (ό Παυσανία;) έξ ’Αθηνών μαχειάμενο; άπρακτον 
μάχην, ύπάγουσιν αυτόν ϊ; κρίσιν οί έχΟροί » Ηροδότου VI. 
82. «Ού μήν ουδέ Αευτυχίδης κττεγύ.α ίν Σπάρτη, άλλά τίσιν 
τοιήνδε τινά Δημαρήτω έξέ-ισε. Έστρατήγησε Λακεδαιμονίοισι 
ές θισσαλίην, παρεδν δέ οί υποχείρια πάντα ποιήσασΟαι έδωρο- 
δόκησε άργύριον πολλόν. Επ’αΰτοφώρω δέ άλούς αυτού έν τώ 
στρατοπέδω, «πικατέμενος χε·.ρΐδι πλέη αργυρίου, έφυγε έκ Σπάρ
της ύπδ διχαστήριον ύπαχθείς, καί τά οικία οί κατεσκάφη.» 
Πλουτάρχου βίος Περικλέο'υ; XXII. «Ώ; δ’ άπεχώρησεν ή στρα
τιά καί διελύΟη κατά πόλεις, βαρέω; φέροντ-:; ο; Λακεδαιμόνιοι 
τόν μέν βασιλέα (Πλειστώνακτα) χρήμασιν «ζημίωσαν, ών τό 
πλήθος ούκ εχων «κτΐσαι μετέστησεν ίαυτόν ίκ Αακεδαίμονος.» 
θουκυδιδου 1. §. 128. « επειδή Παυσανίας ό Λακεδαιμόνιος τό 
πρώτον μεταπεμφΟείς ύπό Σπαρτιατών άπό τή; αρχής τή; ίν 
Έλλησπόντω καί κριΟεί; ύπ’αύτών άπελύΟη μή άδικεϊν.»,

(3) Πλουτάρχου β-’ο; Κλεομένους X. « Σημεΐον δε τουτου τδ 
μέχρι νϋν μεταπεμπομένων τόν βασιλέα τών έφορων τό πρώτον 
άντιλέγειν καί τό δεύτερον, τό δέ τρίτον καλούντων αναστάντα 
βαδίζειν πρός αύτούς.

(4) Παυσανίου III- 5. 2. «τέσσχρε; μέν δή καί όεκα τών γε- 
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ματιχη, ά/./.ά τό δικαστήριον τοΰτο ήδύνατο ν’άπαγγείλη 
χαι αυτήν .ήν θανατικήν (1) χατά τοϋ κατηγορουμένου 
ρασιλεως. Έν τούτοις έχτός του προδότου Παυσανίου (2) 
«. τ«Ο β«σΛέως -Αγ,δος (3) ή θανατ[χ. πο„ή δ.ν 
λειτο, άλλοι καταδικαζόμενοι είς Θάνατον βασιλείς έφευ- 
γο'^ (4) ή τους άφιναν νά φεύγωσιν έχ Σπάρτης πρό τής 
χαταοίχης (5). Ή συνηθεστέρα κατηγορία ήτον ή έπι 
ωρο οχιά (6)· εν γένει όμως ή κακή διαχείρισις τής 

εςουσιαςτων ήδύνατο νά γείνη αντικείμενου χατηγο- 
ρια-, ( ). Εχτος δε τοϋ πρός κατηγορίαν καί έχδίχασιν 
των βασιλικών παραπτωμάτων δικαιώματος, οί έφοροι 
ειχον ακόμη χαί πειθαρχικήν έπ'ι τών βασιλέων έξου- 
®ιαν (8). Ούδεμία αρχή ϊσταται ύπέρ τους έφορους (9)

£??π'1 δέ,Κΰτοϊί?γις 5τίςίτέ?’4<ίδι- 
κιϊν τον Παυσανίαν κατίγνωσαν- τό δέ άλλο άπέγνω δικαστήριον.» 

, * τήν προηγουμένην σημείωσιν 18.

(1) Ξενοφώντος Πολ. Λακιδ. XV 6· « καί έδρας δέ πάντες 
ύπανίστανται βασιλεΐ, πλήν ούκ έφοροι άπό τών έφορικών 
δίφρων.»

(2) Πλουτάρχου βίος Άγιδος XI. « δ.’ «τών εννέα λαβόντες οί 
έφοροι νύκτα καθαράν καί άσέλη.ον σιωπή καθίζονται πρός τόν 
ουρανόν άποβλέποντες’ έάν ουν εκ μέρους τινός είς έτερον μέρος 
άστήρ διάξή, κρίνουσι τούς βασιλείς ώς περί τό θείον «ζαμαρτά- 
νοντα; καί καταπαύουσι τής άρχής, μέχρις αν έκ Δελφών ή 
’Ολυμπίας χρησμός έλθη τοΐς ήλωκόσι τών βασιλέων βοηθών.»

(3) Άριστοτέλους Πολ. II. 6. « διόπερ βέλτιον αύτούς μή άν
ευθύνους είναι- νΰν δ’είσί.»

(4) Άριστοτέλους Πολ. II. 6. «διύπερ ούκ αύτογνώμονας βέλ-
τιον κρίνειν, άλλά κατά τά γράμματα καί τούς νόμους.»

(1) Ξενοφώντος Έλλην. III. 5. 25. «Ό μέντοι Παυσανίας έπεί 
Ζ?" 7 1’^7° τούτοις^

?οΓω *V **’ θάν3Γτος κατεγνώσθη.»
W θουκυδιδου I. § <34
(3) Πλουτάρχου βίος Άγιδος XX.
(4) £«νο?ώντος Έλλτ,ν. III. 5. 25. «χαί εφυγεν Ις Τεγέαν (5

ζ ,5,“ ρ"“εΰ! π“··,ι*ί)’ “ι ίτ·ι·ί”·· 

rat ^^HH35TOU VI ~2 3’ XXl D'im deF Sl,artaniche Epho-

(6) 'Ηροδότου VI. 82. VI. 72.
Έλλ^ν III δ 25 T0 ’rpo£iV’,fxoveu0iw ΧωΡίον Τ0° Ξενοφώντος

(8) Πλουτάρχου βίος ’Αγησιλάου V. « δρώντες ο·3ν οί έφοροι 

■ υτα κα φοβούμενοι τήν δύναμιν {ζημίωσαν αυτόν αίτίαν
7’ δτΐ τούί xo‘^« «ολίτας ίδίου; κτάταΓ» ?δ. καί 

l»um αυτόθι σελ. 130.
(9) Ξενοφώντος Πολ. VIII 4. « ’Εφοροι οδν Ικανοί μέν είσι

* y β°νλωνται, κύριοι δ’ίχπράττειν παραχρίμα, κύ
ριοι ε και άρχοντες μεταξύ καταπαϋσαι, και είρξαί τε καί περί 

“τ άγώνα *βτβστί1®0“·# Άριστοτέλους Πολ. II 6.
όζειε ό άν ή τών έφο'ρων άρχή πάσας «ύΟύνειν τάς άρχάς.» 

καί αύτοι μόνοι δέν εγείρονται άπό τών έφοριχών δίφρων 
κατά τήν προσέλευσιν τών βασιλέων (I). Τέλος οί έφο
ροι ήδύναντο εις τινας περιστάσεις νά κηρύσσωσι τούς 
βασιλείς έκπώπτους τής άρχής των καί άνευ τής συμ- 
πράξεως τής γερουσίας (2).

Ήδη λαμβάνει άλλην όψιν τό άνεύθυνον τών γερόν
των, οπερ διατηρείται καί ύπό τό κράτος τών έφορων. 
'Ηδη τό άνεύθυνον τών γερόντων είναι σωτήριον καί 
άναγκαϊον. Ή γερουσία οφείλει νά δικάζη τούς ύπευθύ- 
νους βασιλείς, επομένως πρέπει νά είναι άνεξάρτητος χαί 
άπέναντι τοΰ κατηγορουμένου χαί άπέναντι τοΰ κατηγό
ρου, διά νά μή έξαναγχάζωνται αί άποφάσεις της διά 
οιαφόρων ψυχολογικών πιέσεων. Νομίζομεν ότι ό λογος 
ήτον ικανός νά ύπαγορεύση τήν διατήρησιν τοΰ άνευθύ- 
νου τών γερόντων καί κατά τήν έποχήν τής παντοδυνα
μίας τών έφορων, οπερ άλλως ήθελεν είναι άσχοπον καί 
μάλλον επιβλαβές- επομένως δέν συμφωνοϋμεν μετά τοΰ 
Άριστοτέλους, δστις συμβουλεύει οτι έπρεπεν οί γέρον
τες νά μή είναι άνεύθυνοι (3).

Οί έφοροι είς ούδένα προδιαγεγραμμένο'/ κανόνα ύπο- 
βάλλονται χατά τήν έςάσκησιν τών καθηκόντων των (4), 
αί μόναι δ'εγγυήσεις κατά τής καταχρήσεως τής έξου- 
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σίας των ήσαν ό αριθμός αύτών, τό βραχυχρόνιον τοϋ 
άξιώματός των, όπερ διήρζει εν έτος (I), καί τό ύπεύ- 
Ουνον αύτών (2).

Βεβαίως ή άρχή τών έφορων κατέστη τυραννική έπι 
τέλους ζαί συνετέλεσεν εις τήν ζατάπτωσιν τής Σπάρτης, 
καθόσον ού μόνον δεν ύπερησπίζετο τό πολίτευμα ζαί 
τούς νόμους, άλλά ζαί ζατέτρεχε τούς έπιχειροϋντας 
ν άνορΟώσωσι τό ζαταπεπτωζός μεγαλεΐον, ους διά δόλου 
συλλαμβάνει ζαί ζαζοήΟως διχάζει ζαί άποκτείνει ή μαλ- 
λον δολοφονεί (3)· δέν έπέφερεν όμως ή δι’δλου τοΰ 
οργανισμού τής πολιτείας ζατάρχουσα εύθύνη ούδέ ή 
εφορεία τήν ζατάπτωσιν ζαί άποσύνΟεσιν, άλλά κατελή- 
φΟησαν ύπό τούτων, αϊτινες ώφειλον νά έπέλΟωσι χατά 
τούς άναλλοιώτους κανόνας τής παγκοσμίου ιστορίας, ών 
ή άνάπτυξις δέν είναι έργον τής παρούσης πραγματείας.

(1) Πλουτάρχου βίος Αγησιλάου IV. « τών εφόρων ην τότε 
χαί τών γερόντων τδ μέγιστον έν τή πολιτεία: κράτος, ών οί 
μέν ένιαυτδν άρχουσιν μόνον, οί δέ γέροντες διά βίου έχουσι 
ταύτην την τιμήν.» Θουκυδίδου V 36. « τοΰ δ’έπιγιγνομένου 
χειμώνος (ίτυχον γάρ έφοροι έτερο·, κα1 2 3 4 5 6. ούκ έφ’ών αί σπονδαί 
έγένοντο άρχοντες ήδη.»

(2) Άριστοτέλους Ρητορική III. 18. « καί ώς δ Λάζων εύθυ- 
νόμενος τής εφορείας, έρωτώμεεος εί δοκοΰσιν αύτώ δικαίως άπο- 
λωλίναι έτεροι, έφη.» Ξενοφώντος Έλλην. II. 3. 34. «καλλίστη 
μέν γάρ δήπου δοκεϊ πολιτεία είναι ή Λακεδαιμονίων' εί δ’ έκείνφ 
έπιχειρήσειέ τις τών έφόρων, άντί τοΰ τοϊς πλείοσι πείθεσθαι, 
ψέγιιν τε τήν άρχήν, καί ίναντιοΰσ&αι τοϊς πραττομένοις, ούκ 
αν οιεσθε αύτδν ύπ’αύτών τών έφόρων καί δπδ τής άλλης άπά- 
σης πόλεως τής μεγίστης τιμωοίας άξιωθήναι ; » Πλουτάρχου 
βίος Αγιδος ΧΙΤ. « έν τούτω δέ τής άρχής ό Λύσανδρος άπηλ- 
λαγη, τοΰ χρόνου διελθόντος. Οί δέ κατασταθέντες έφοροι τδν 
μέν Λεωνίδαν άνέστησαν ίκετεύοντα, τώ δέ Λυσάνδρω καί τώ 
Μανδροκλείδα δίκην έπήγον, ώς παρά τδν νόμον χρεών άποκο- 
πας καί γην άναδάσασθαι ψηφισαμένους.» '’Ωστε έσφαλμένως 
λέγει δ Montesquieu de I’esprit des lois βιβλ. XL κεφ. 6. δτι 
οί έφοροι δεν ώφειλον εύθύνας περί τής διοικήσεώς των.

(3) Πλουτάρχου βίος Άγιδος και ιδίως XIX καί XX. ·

(1) "Οθεν καί δνομάζονται ενίοτε βασιλείς. Παυσανίου I. 3. 3. 
“εί δέ μοι γενεαλογεΐν ήρεσκε, καί τούς άπδ Μελάνθου, βασι- 
λεόσαντας ές Κλείδικον τδν Αίσιμίδβυ άν άπηριθμησάμην.» 
Hermann § 102.

(2) Παυσανίου IV. 5. 10. «τούς γάρ άπδ Μελάνθου, καλου- 
μίνους δέ Μεδοντίδας, κατ’ άρχάς μέν άφείλοντο δ δήμος τής 
έξουσίας τδ πολύ καί άντί βασιλείας μετέστησαν είς άρχήν 
υπεύθυνον, ύστερον δέ καί προθεσμίαν έτών δέκα έποίησαν αύ
τοϊς τής άρχής.» ίδ. καί Schomann σελ. 340.

(3) Διονυσίου Άλικαρν. I. 71. “άρχοντος Άθήνησι Χαροποϋ 
έτος τής δεκαετίας πρώτον.» Παυσανίου IV. 5. 10. Hermann 
§ 102.

(4) 'Ηρακλείδου περί πολιτειών I. « άπδ δέ Κοδριδών ούκίτι 
βασιλείς ήροΰντο διά τδ δοκεϊν τρυφάν καί μαλακούς γεγονέναι.» 
Hermann' § 102. Schomann σελ. 341.

(5) Hermann αύτόθι, Schomann αύτόθι-
(6) Hermann αύτόθι, ϊδε περί αύτής καί Schomann σελ. 

333—346 καί 367.
ΕΤΟΣ 8— ΦΓΛ. 15—ΜΑΡΤΙΟΣ 1880. >·

§ 5. Ά 0 ή ν α ι.—Έν Άθήναις, ώς άνωτέρω εϊπομεν, 
οί Εύπατρίδαι λίαν ένωρίς κατορΟοϋσι νά καταργήσωσι 
τό βασιλικόν άξίωμα, και τόν άποΟανόντα άνεύΟυνον βα
σιλέα Κάδρου διαδέχεται ισόβιος αρχών, τήν αύτήν έχων 
έξουσίαν (1) εκτός τής διαδοχής καί του άνευθόνου (2). 
Ή πράξις αϋτη μάς φέρει εν βήμα εύγγύτερον πρός τήν 
εύΟύνην. Έν έτει 752 περιορίζεται ή διάρκεια τοϋ άξιώ- 
ματός του είς δέκα έτη (3), έν έτει 71 3 ζαταργεϊται τό 
είς τό άξίωμα τοϋτο άποζλειστικόν δικαίωμα τών Κοδρι- 
δών (4) καί άνοίγεται ή είσοδος είς τούς εύπατρίδας καί 
τέλος έν έτει 683 τόν ένα δεκαετή άρχοντα διαδέχονται 
έννέα ένιαύσιοι (5).

Η άληΟής διοργάνωσις τής πολιτείας ζαί ό τρόπος τής 
ένασχήσεως τής πολιτικής έξουσίας έν τή πρό τοΰ Σό
λωνος έποχή δέν είναι είς ημάς καλώς γνωστά, αί δέ 
περί τούτων περισωΘεϊσαι μαρτυρία·. τών συγγραφέων 
είσί τό μέν άτελεϊς, τό δέ άντιφάσκουσαι (6).
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Ή νομοθεσία τοΰ Σόλωνος (1) έκαμε δύο έτι βήματα 
πρός τήν εύθύνην, ήτοι τό μέν είσαγαγοϋσα τήν ζατά 
τμήματα διαίρεσιν τοϋ λαοΰ (2) κατέστησεν άσήμαντον 
τήν δύναμιν τής εύγενείας, τό δέ νομοθεσήσασα ύπέρ τοΰ 
δήμου τό δικαίωμα τοϋ αίρεϊσθαι ζαί εύθύνειν τάς άρ- 
χάς (3), έρριψε τόν σπόρον τής τά πάντα ύπεύθυνα 
καΟιστώσης δημοκρατίας. Ό Κλεισθένης (4) τό πρώτον, 
ειτα ό κατά τήν αύτήν έποχήν περίπου είσαχθείς νεωτε
ρισμός τοϋ ζλήρου άντί τής έζλογής διά τήν άπόζτησιν 
τών πλείστων πολιτιζών άξιωμάτων (5) ζαί τέλος τό 
ψήφισμα τοΰ Άριστείοου, δι'ου ανοίγεται διά τόν λαόν 
ή ~ρός πάντα τ'άςιώματα άγουσα Ούρα (6), συμπληοοϋσι 
τό έργον τής δημοζρατίας (7).

Πλήν τής κυριάρχου εκκλησίας τοΰ λαοϋ, ήτις είναι 
ανεύθυνος (8), παν ένεργόν έν τή πολιτεία πρόσωπον 
φέρει εύθύνας τών πράςεών του (9). Ούδ'αύτή ή βουλή 
τών τετρακοσίων καί εΐτα πενταζοσίων, ή ένεργόν έν τή 
διοικήσει μέρος έχουσα (ΙΟ), είναι ανεύθυνος (11), μολον

ότι ύπάρχει άμφισβήτησις, άν ή εύθύνη της ήτο νομική, 
ώς ισχυρίζεται ό Schomann (1), ή ηθική ζαί μόνον εις τήν 
μή στεφάνωσιν συνισταμένη,ώς ισχυρίζεται ό Hermann (2).

Τετράκις συνέρχεται ή έκζλησία (3) καθ'έκάστην πρυ
τανείαν. Ή πρώτη έκζλησία είναι ή χυρία ζαί ζατ’αύτήν 
ώφειλε νά έπικυρωθή έζ νέου παρά τοϋ λαοϋ ή έκλογή 
τών δημοσίων ύπαλλήλων. Τοϋτο έκαλεΐτο έπιχειροτο- 
νία. Πας πολίτης ήδύνατο νά φέρη κατηγορίαν κατά παν
τός δημοσίου υπαλλήλου, ή δ'έκζλησία, άν ευρισζε ταύ
την (ήτις έκαλεΐτο προσβολή) βάσιμον, έπαυε τόν ύπάλ- 
ληλον τοΰ άξιώματός του, διά νά καταστήση συν τοϊς 
άλλοις καί εύζολωτέραν τήν ενώπιον τών δικαστηρίων 
καταδίωξίν του. Τοϋτο εκαλείτο άποχειροτονία (4).

Άλλ'έκτος τής έν άρχή διδόμενης παρ'έκάστου ύπαλ- 
λήλου ευθύνης ένώπιον τής 'Εκκλησίας άπαντώμεν έν 
Άθήναις ζαί έτέραν εύθύνην μετά τήν άπόθεσιν του

σχολή περί τών είσαγγελλομένων σκοποΟνται, υπάρχει τε αύτοϊς 
έάν τι έξαμαρτάνωσιν, αίιίαν έχειν καί λόγον αισχρόν έκ τών 
άλλων πολιτών.» Αίσχίνου ζατά Κτησιφ. § 20 : « πάλιν τήν 
βουλήν, τους πεντακοσίους, υπεύθυνον πεποίηκεν ό νομοθέτης.»

(1) Schomann σελ. 394 έπ.
(2) Hermann § 125 καί 126.
(3) Ίδ ε περί τή; έκζλησία; έν γένει καί Schomann σελ. 

402 έπ.
(4) Πολυδεύκους ’Ονομαστικόν VIII 95 « τόν δέ δήμον (συν- 

άγουσιν οί πρυτάνεις) τετράκις έκάστης πρυτανείας, καί προ- 
γράφουσι . . . υπέρ ών δει χρηματίζειν’ τών δ*  εκκλησιών ή μεν 
κυρία, έν η τά; άρχάς ίπιχειροτονοΰσιν είπερ καλώς άρχουσιν, ή 
άποχειροτονοϋσιν, έν η καί τάς εισαγγελία; δ βουλόμενος είσ- 
αγγελλει, καί τάς άπογραφά; τών δημευομένων άναγινώσκουσιν 
οί πρός ταΐς δίκαις, κα1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. τά; λέξεις τών κλήρων. » VIII 8<. 
«Καθ’ έκάστην πρυτανείαν έπερωταν, εί δοκεϊ καλώς άρχειν έκα
στος’ τόν δ’άποχειροτονηθέντα κρίνειν.» Δημοσθένους κατά Άρι- 
στογείτονος II. § 5· “ Τούτο μέν γάρ όταν άποχειροτονηθώβί 
τινες τών έν ταΐς άρχαϊς, παραχρήμα πέπαυνται άρχοντες καί 
τούς στεφάνους πβριήρηνται» ΐδε καί Schomann σελ. 415 ίπ. 

(1) *ΐδε περί αύτής καί Schomann σελ. 346 έπ.
(2) Πλουτάρχου βίος Σόλωνος -Will.
(3) Άριστοτέλους Πολ. II. 9. “ έπεί Σόλων έοιζε τήν <ναγ-

καιοτάτην άποδιδόναι τω δήμω δύναμιν, τδ ’•άς άρχάς αίρεϊσθαι 
και ευθύνην.» Hermann § 4 07 και 108.

(4) ’’ΐδ. καί Schomann 580 έπ.
(5) ”ΐδ. καί Hermann § 112.
(6) Πλουτάρχου βίο; Άριστείδου XXII «γράφει ψήφισμα κοι

νήν είναι την πολιτείαν καί τούς άρχοντας έξ ’Αθηναίων πάντων 
αίρεϊσθαι.»

(7) *ΐδ. καί Schomann σελ. 354 έπ.
(8) Άνδοκίδου περί της εαυτού καθόδου §19 « ύμΐν δέ ούκ 

είσιν έτεροι υφ’ ών αιτίαν άν εχοιτε’ τά γάρ υμέτερα αύτών 
έφ’ύμΐν δικαίως έστι και ευ καί κακώς έάν βούλησθε διαθέσθαι.® 
ίδ. καί Hermann § 125.

(9) Αίσχίνου ό κατά Κτησιφώντος § 22 « άνεύθυνον δέ καί 
άνεξέταστον καί άζήτητον ούδέν έστι -ών έν τή πόλει.»

(10) "Ιδ. και Hermann § 125 καί 126.
(11) Άνδοκίδου περί τής εαυτού καθόδου § 19 : « οί μέν γε
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αξιώματος. Πας δημόσιος ύπάλληλος (I), καϊ άν ούδέν 
διεχειρίσθη (2), οφείλει νά έμφανισθή ένώπιον τών λο
γιστών, διά νά δώση εύΟύνας τής διαχειρίσεως του (3), 
ήδύνατο δε νά κατηγορηθή παρά παντός νομίζοντος εαυ
τόν ήδιχημένον ή τήν πολιτείαν (ί). Αί πρός τοϋτο άρ- 
χαϊ ήσαν οί λογισταί ζαί οί ευθυνοι, εκλεγόμενοι διά 
κλήρου, εις ές έκάστης φυλής (5), δι'έκαστον δε τών

(Ί) Περί τών δηαοσίων 5παλλήλων έν γένει ίδε καί Schumann 
·«*.  425 ίπ.

(2) Αίσχίνου ό κατά Κτησιφ. § 22. « 8ς ούτε εϊληφεν ούδέν 
τών δημοσίων οΰτ’ άνήλωκε, προσήλθε δέ πρός τι τών κοινών, 
και τοΰτον άποφέρειν κελεύει (5 νόμος) λόγον πρδς τούς λογι
στές καί αύτδ τοϋτο έγγράφει*.»

(3) «Οί γάρ χειρίσαντές τι τών κοινών κχί διοικήσαντε; τών 
αναλωμένων χρημάτων εύθύνας καί λογισμούΓ εδοσαν.» Schol. 
Aristoph. Equit. 822: ϊδε καί Δαμοσθένους τδν κατά Τιμοκρά- 
τους § 112.

(4) Αίσχίνου κατά Κτησιφ. § 23 «Τδν τών λογιστών κήρυκα 
κηρΰξαι τδ πάτριον καί έννομον κήρυγμα τούτο- τίς βούλε-αι 
κατηγορεϊν ;» Δημοσθένους ό πεοί Στεφάνου § 117 «καί δώδεκα 
γ’εύθύνας έκείνων, ούχ ών έπέδωκα" νή Δι’, άλλ’ αδίκως ήρξα ; 
ειτα παρών, δτε μ’είσήγον οί λογισταί, ού κατηγόρεις ; » Δαμο- 
σθένους ό κατά ’Αριστογείτωνος I § 37 «καί τά μέν άλλα έάσω, 
άλλ’ Άριστόγειτον, επτά γοαφάς κέκρικάς με, τοΐς ύπέρ Φιλίπ
που τότε πράττουσι σαυτδν μισθώσας, καί εύθύνας διδόντος δίς 
κατηγόρησας.»

(5) Πολυδεύκους 'Ονομαστικόν V1I1 45 «εύθυνα δέ κατά τών 
άρξάντων ή πρεσβευσάντων ήν μέν περί χρημάτων πρδς τούς εύ- 
θύνους καί λογιστάς (οί δ*ήσαν  δέκα), ην δέ περί αδικημάτων 
πρδς τούς δικαστάς. » Jinmanuelis Bekkeri Anecdota Graeca 
(1814) σελ. 276 : « λογισταί άρχοντές είσι κληρωτοί δέκα τδν 
αριθμόν, έφ’ών πάντες οί άρξαντες άρχήν ήντινοΰν λόγον άπέφε· 
ρον τών διωκημένων.» Φωτίου τοΰ Πατριάρχου λέξεων συναγωγή 
σελ. 32, 25 «εύθυνοι όνομα αρχής παρ’ ’Αθηναίοις- δέκα δέ τδν 
άριθμδν άνδρες ήσαν, παρ’οίς εδίδοσαν οί πρεσβεύσαντες ή άρ
ξαντες ή διοικήσαντές τι τών δημοσίων τάς εύΟύνας.» Έντεΰθεν 
ήδύνατό τις νά ε'κλάβν) τάς λέξεις εύΟυνος καί λογιστής ώς ταυ
τοσήμους- έντούτοις ό 'Αρποκρχτίων περί τών λέξεων (λέξεις 
«λογισταί καί λογιστήρια-») διδάσκει δτι δ’Αριστοτέλης έν τή
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τελευταίων έχληροϋντο χαϊ δύο πάρεδροι (I). Αί περι- 
σωθεΐσαι πηγαϊ δέν μάς βοηθοϋσιν είς τόν ακριβή προσ
διορισμόν τών καθηκόντων έκάστης τών άνωτέρω αρ
χών (2). *Αν  δεν έπαρουσιάζετο κατήγορός τις, τότε 
ούτοι άπήλασσον τόν απολογούμενου ές επαγγέλματος(3). 
Ή έκδίζασις τών κατηγοριών είσήγετοείς δικαστήρια, κλη- 
ρούμενα παρά τών λογιστών(4),έν οίςτό συμφέρον τής πο
λιτείας άντεπροσώπουν συνήγοροικληρωτοί(5). Πριν ή δώ- 
ση εύΟύνας και απαλλαγή ό δημόσιος ύπάλληλος θεωρεί
ται οφειλέτης τής πολιτείας καϊ ώς τοιοΰτος δέν δύναται 
νά διαθέση έλευΟέρως έαυτόν καϊ τήν περιουσίαν του,ήτις 
έπίσης θεωρείται ένεχυριασμένη εις τήν πολιτείαν (6),

πολιτεία τών ’Αθηναίων διέκρινε τούς εύθύνους άπο τών λογι
στών- ϊδε καί Hermann § 153.

(1) Φωτίου τοΰ Πατριάρχου λέξεων συναγωγή σελ. 31, 20 : 
«εύθυνος- άρχή τ,ν τις- ίξ έκάστης δέ φυλής ένα κληροΰσι, τούτω 
δέ δύο παρέδρους-» ϊδε καί Άνδοκίδου περί τών μυστηρίων § 78.

(2) *ΐδε  έν τούτοις Schumann σελ. 432 έπ,
(3) Δημοσθένους δ περί Στεφάνου § 250 : « ούκοΰν έν μέν οϊς 

είσηγγελλόμην, δτ’ άπεψηφίζεσθέ μου καί τδ μέρος τών ψήφων 
τοϊς διώκουσιν ού μετεδίδατε, τότ’ έψηφίζεσθε τά άριστά με 
πρά-τειν, έν οϊς δέ τάς γοαφάς άπέφευγον, έννομα καί γράφιιν 
καϊ λέγειν άπεδεικνύμην, ίν οϊς δέ τάς εύθύνας έπεσαμαίνεσθε, δι
καίως καί άδωροδοκήτως πάντα πετραχθαί μοι προσωμολογεϊτε.»

(4) Jmmanuelis Bekkeri Anccd. Graeca σελ. 245 : «εύΟύνας 
κυρίως άς είσάγουσιν οί λογισταί πρδς τούς δόξαντας μή όρθώς 
άρξαι τ^ς πόλεως ή πρεσβεΰσαι κακώς*  καί τά δικαστήρια μέν 
οί λογισταί κληροΰσι, κατηγορεί δ’ ό βουλόμενος" καί τοϊς δικά- 
σταϊς έφεϊται τιμάσθαι τοϊς άλοΰσιν.»

(5) Jinmanuelis Bekkeri Anccd. Graeca σελ. 301 : « συν
ήγοροι άρχοντες ήσαν κληρωτοί, οϊ τοϊς λογισταϊς έβοήθουν προς 
τάς εύθύνας τών άρξάντων τινά άρχήν.»

(6) Αίσχίνου δ κατά Κτησιφ. § 21 : « άρχήν υπεύθυνόν φησι 
μή άποδημεϊν (5 νομοθέτης) . . . πάλιν υπεύθυνον ούκ έχ τήν 
ούσίαν καθιεροΰν ούδέ ανάθημα άναθεΐναι ούδέ έκποίητον γενέ- 
σθαι ούδέ διαθέσθαι τά εαυτού . . . ενί δέ λόγω ένεχυράζει τάς 
ούσίας ό νομοθέτης τάς τών υπευθύνων, έ'ως άν λόγον άποδώσι 
τή πόλει.»
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στε-δέυ δύναται νά λάβη άλλο αξίωμα (1), ούδέ νά 
φανωΟή (2).

Τέλος ό Άρειος Πάγος έξήσχει αύστηοάν τινα έπο- 
πτείαν έπί τών δημοσίαν; υπαλλήλων τών όποιων τάς 
παρεκβάσεις είχε τό δικαίωμα ζαί διά συμβουλών ζαί διά 
ποινών νά περιστέλλη, μολονότι δέν έχομεν άκριβεϊς πλη
ροφορίας περί τε τοϋ τρόπου ζαί τών ορίων τής έυασκή- 
σεως τής έποπτείας ταύτης (3).

Αί ζατά τών Περσών νίζαΐ αύξά'.ουσι τήν δύναμιν τοϋ 
λαοϋ. Ό Οέλων νά διευΟύνη τήν δύναμιν ταύτην, οφείλει 
νά παρέχη είς αύτήν ώφελείας· διό ζαί ό μέγας τών 
Αθηνών δημαγωγός, ό Περικλής (4), αναγκάζεται νά 
τραπή πρός τήν τών δημοσίων κατανομήν (5). Τό ναυτι
κόν καθίσταται ή κυρία δύναμις τών ’Αθηνών, επομένως 
τό κέντρον τής βαρύτητος μεταφέρεται είς τόν όχλον (6). 
Ό Περικλής διά τών συμμαχικών χρημάτων παρέχει είς

(1) Δημοσθένους ό κατά Τιμοκράτους §150: « ούδέ άρχήν 
καταστήσω, ώστ’ άρχειν υπεύθυνον όντα έτέρας άρχής.»

(2) Αίσχίνου 5 χχτά Κτησιφ. §11: « τού; υπευθύνους μή 
στεφανοΰν.»

(3) Ίσοχράτους Άρειοπαγιτικδς 14—18. Άνδοκίδου περί μυ
στηρίων § 84 : « ίπειδάν δέ τεθώσιν οί νόμοι, ΐπιμελείσθω ή 
βουλή ή ίξ Άρείου Πάγου τών νόμων, όπως άν αί άρχαί τοΐς 
κειμένοι; χρώνται.« ίδε κιί Schumann σελ. 222 έπ.

(4) Περί τών μέτρων τοΰ Περκλίους καί ίν γένει περί τής 
παρεκβάσεως τοΰ Άθηναϊκοΰ πολιτεύματος ίδε καί Schumann 
σελ. 359—367.

(5) Πλουτάρχου βίος Περικλέους IX : «ίλαττουμένους δέ πλού- 
τω καί χοήμασιν, αφ*  ών εκείνος (δ Κίμων) άνελάμβχνε τούς 
πένητας, δεΐπνόν τε καθ’ ήμέραν τώ δεομένω παοέχων ’Αθηναίων 
καί τούς πρεσβυτέρους άυφυεννύων, τών τε χωρίων τούς φραγ
μούς άφαιρών, δπως οπωρίζωσιν οί βουλόμενοΓ τούτους ό Περι
κλής καταδκμαγωγούμενος τρέπεται πρός τήν τών κοινών κατα
νομήν.»

(6) Ξενοφώντος Πολιτεία ’Αθηναίων κεφ. 1 καί 2. Θουκυδιδου 
βιβλ. I. 143.

τόν δήμον μισθόν διά τήν έχπλήρωσιν τών δικαστικών καί 
πολεμικών καθηκόντων, παρέχει είς αύτόν χρήματα διά 
τό Οέατρον (1) ζαί τέλος ύποβάλλει τάς δίζας τών συμ
μάχων είς τήν δικαιοδοσίαν τών ’Αθηνών, διά ν'αύξ ηση 
τούς πόρους τοΰ δήμου (2). Ό δ'Έφιάλτης τή προτροπή 
τοϋ Περικλέους περιορίζω·; τά καθήκοντα τοΰ Άρείου 
Πάγου (3) απαλλάσσει τόν δήμον ένός δυσαρέστου συμ
βούλου ζαί άνυψοΐ τήν στιγμιαία·; κοινήν γνώμην τοϋ 
πλήθους είς γνώμονα τών άποφάσεών του (4).

Ό δήμος συνειΟίζει νά ζή έκ τών κοινών, τάς δ'απο
φάσεις του ρυθμίζει ότέ μέν τό πάθος, ότέ δέ ή έκ 
τούτων ύλική ώφέλεια (5).’ Οί δημαγωγοί άναίδώς ύπεν- 
Ουμίζουσιν είς αύτόν τήν τοϋ μισΟοϋ απώλειαν (6), καί 
οί τά δημόσια αξιώματα περιβαλλόμενοι σύρονται δίς καί 
τρις πρό τοϋ άχαλινώτου πλήθους, κρινόμενοι περί ζωής

(1) Πλουτάρχου βίος Περικλέους XI : «καί ταχύ θεωρικοίς καί 
δικχστικοϊς λήμμασιν άλλαι; τε μισθοφοραϊς καί χορηγίας; συν- 

δεκάσας τδ πλήθος ίχρήτο.»
(2) Ξενοφώντος Πολιτ. Άθην. κεφ. I. 16 καί 17.
(3) Πλουτάρχου βίο; Κίμωνο; XV ; « ’Εφιάλτου προεστώτος

άφείλοντο τής <ζ Άρείου Πάγου βουλής τάς κρίσεις πλήν όλίγων 
άπάσας.» Πλουτάρχου βίο; Περικλέους IX : « διδ καί μάλλον
ίσχύσα; ό Περικλής ίν τώ δήμω κατεστασίαζε τήν βουλήν, ώστε 
τήν μέν άφαιρεθήναι τάς πλεϊστα; κρίσεις δι’’Εφιάλτην.» Άρι- 
στοτέλου; Πολιτ. II. 9 : «τήν έν Άρείω Πάγω βουλήν ’Εφιάλτη; 

έκόλουσε καί Περικλής.»
(4) Ίδε καί Hermann § 160 καί 109.
(5) Ξενοφώντος Πολιτ. Άθην. 1. 13 : «ίν δέ τοΐς δικαστηρίοις 

ού τοΰ δικαίου αύτοϊς μέλλει μάλλον ή τοΰ αύτοϊς συμφέροντος.»
(6) Λυσίου Έπικράτους § 1 : « πολλάκις ηχούσατε τούτων 

λεγόντων, οπότε βούλοιντό τινα αδίκως άπολέσαι, ότι ει μή κατα- 
ψηφιεϊσθε ών αύτοι κελεύουσιν, δπολείψει υμάς η μισθοφορά-» 
καί Λυσίου κατά Νικομάχου § 22 : «ή βουλή . . . δταν εις απο
ρίαν καταστή, αναγκάζεται εισαγγελία; δέχεσθαι καί δημεύειν 
τά τών πολιτών και τών ρητόρων τοϊς πονηρότατα λέγουσι πεί- 

θεσθαι.» 
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χαι θανάτου (1), ό δέ μέγας τών 'Αθηνών πολίτης ό 
Φωκίων αναπολόγητος καταδικάζεται διά ψηφίσματος εις 
Οάνατ ον (2).

Έν τέλει δυνάμεθα νά είπωμεν, ότι έν ΆΟήναις τά 
πάντα ήσαν υπεύθυνα καί μόνον ό δεσπότης δήμος ήτον 
ανεύθυνος, ούτινος τά κεραυνοβόλα ψηφίσματα ήδύναντο 
νά βάλωσι πάντα αδιακρίτως, είτε δικαίως είτε αδίκως, 
είτε μετ'απολογίαν είτε καί άναπολογήτως. Διάφοροι 
άπόπειραι πρός μεταβολήν τοϋ καθεστώτος έπί τό όλι- 
γαρχικώτερον άπέτυχον, συντελέσασαι μόνον είς τό νά 
ριζώση βαθύτερον ή ιδέα τής απολύτου δημοκρατίας έν 
τη συνειδήσει τοΰ λαοϋ.

I. ΑΡΑΒΛΝΓΙΝΟΣ.

ΔΙΙΜΟ2ΙΑ ΕΧΟΑΑ ΤΟΙ*  1HTS.

Τά κατά τό έτος 1878 προϋπολογισθέντα έσοδα τής 
έλληνικής έπικρατείας άνεβιβάσθησαν είς 42,789,970 δρ. 
έκ τών όποιων καθ’ολην τήν διάρκειν τής χρήσεως τοϋ 
1878, διαρκοΰσαν κατά τόν λογιστικόν νόμον μέχρι τής 
31ης Οκτωβρίου τοϋ έπιόντος έτους (1879) έβεβαιώθη- 
σαν μέν δραχ. 41,336,002 ήτοι έπί έλαττον τών προϋπο- 
λογισθεντων δραχ. 1,45.3,967, είσεπράχθησαν δέ δραχ. 
38,822,962 ήτοι επί έλαττον τών βεβαιωθέντων δραχ. 
2,513,039 και έπί έλαττον τών προϋπολογισθέντων δραχ. 
3,967,006. Ιδού πώς έχει ή κατάστασις τών εσόδων τής 
ΖΡήσεω* τ°ΰ 1878 καθ'έκαστον κεφάλαιον καί αρθρον 
τοϋ προϋπολογισμού έπϊ τή βάσει τών ύποβληθέντων είς

(2) Δτ,μοσθένους ό κατά Φιλίππου I. § 47 <νΰν ύ’ιίς τοΰθ’η· 
κει τά πράγματα αισχύνης, ώστε τών στρατηγών εκσσ.ος οις 
καί τρίς κρίνεται παρ’ υμϊν θανάτου.»

(2) Πλουτάρχου βίος Φωκίωνος XXXIV και XXXV. 

41

τήν Βουλήν πινάκων τής οικονομικής τοϋ κράτους ύπη
ρεσίας.

Α'.—"Αμεσοι φόροι, ά) "Εγγειος φόρος καί δικαιώ
ματα έπικαρπίας προϋπελογίσθησαν δραχ. 9,672,500, 
έβεβαιώθησαν δραχ. 9,797,996, είσεπράχθησαν δραχ. 
9,142,637, καθυστέρησαν τή 31η Οκτωβρίου 1879 δραχ. 
655,358. β') Φόρος έπί τών βοσκών προϋπ. δρ. 60,000, 
έβεβ. δρ. 50,856, είσεπράχθησαν δρ. 40,923 καθυς·. δρ. 
9,932. γ') Φόρος έπί τών ζώων προϋπ. δρ. 1,200,000, 
έβεβ. δρ. 1,712,021 είσεπράχθ. δρ. 1,609,100 καθυς-. 
δρ. 102,921. δ') Φόρος έπί τών επιτηδευμάτων προϋπ. 
δρ. 1,200,000, έβεβ. δρ. 1,387,816, είσεπρ. 1,069,618, 
καθυς·. δρ. 318,198. έ) Φόρος έπί τών οικοδομών προϋπ. 
δρ. 850,000, έβεβ. 928,830, είσεπρ. 645,112, καθυς-. 
δραχ. 283,718. ς-') Φόρος 2 ο ο έπί τοϋ εισοδήματος 
ανωνύμων έταιριών προϋπ.δρ. 200,000, έβεβ. δρ. 137,209 
είσεπρ. δρ. 137,209, καθυς·. 000 . . .

Β’.—"Εμμεσοι φόροι, ά) Τελώνια προϋπ. δραχ. 
12,550,000, έβεβ. δρ'. 12,377,299,είσεπ. δρ. 12,377,266, 

καθυς-. δρ. 33. β') Χαρτόσημου προϋπ. δρ. 6,000,000, 
έβεβ. δρ. 4,846,305, είσεπρ. 4,846,305, καθυς-. δρ. 000. 
γ') Διάφορα δικαιώματα προϋπ. δρ. 755,000, έβεβ. δρ. 
714,545, είσεπρ. 665,703, καθυς·. δρ. 48,841.

Γ'.—Δημόσια καταστήματα, ά) Ταχυδρομείου 
προϋπ. δρ. 600,000, έβεβ. 618,460, είσεπρ. 618,460, 
καθυς·. 000. β') Τηλέγραφος προϋπ. δρ. 550,000‘ έβεβ. 
δρ. 778,460, είσεπρ. δρ. 778,460, καθυς·. 000. γ') Τυ
πογραφείου προϋπ. δρ. 4,000, εβεβ. ορ. 4,634, είσεπρ. 
δρ. 3,628, καθυς-. δρ. 1,005.

Δ'.—Δημόσια υομήματα καί κτήματα, ά) Με
ταλλεία καί ορυκτά προϋπ. δραχ. 836,000, έβεβ. δραχ. 
627,093, είσεπρ. δρ. 600,523, καθυς-. 26,570. β’) 'Υ
δατα θερμά προϋπ. δρ. 6,000, έβεβ. 5,210, είσεπρ. 5,210, 
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καθυς·. δρ. 000. γ') Άλυκαί προϋπ. δρ. 900,000, έβεβ. 
δρ. 863,782, εΐσεπρ. δρ. 863,782, καθυς·. μηδέν, δ') 
’Ιχθυοτροφεία προϋπ. δρ. 315,000, έβεβ. δρ. 316,330, 
εΐσεπρ. δρ. 297,039, χαθυς-, δο. 19,290. έ) Δάση προϋπ. 
δρ. 580,000, έβεβ. δρ. 423,887, εΐσεπρ. δρ. 422*136,  

χαθυς-. 1,751. ς-') Ελαιώνες προϋπ. δρ. 5,000, έβεβ. δρ. 
8,666, εΐσεπρ. δρ. 7,952, χαθυς-, δρ. 713. ζ') Σταφιδώ- 
νες χαΐ αμπελώνες προϋπ. δρ. 50,300, έβεβ. δρ. 69,085, 
εΐσεπρ. δρ. 33,986, χαθυς-. δρ. 35,099. ή) Περιβόλια 
χαΐ άλλα κτήματα προϋπ. δρ. 128,670, έβεβ. δρ. 111,973, 
εΐσεπρ. δρ. 104,699, χαθυς-. δρ. 7,274. θ') Κτήματα 
διοιχούμενα δι’επιστασίας προϋπ. 8,000, έβεβ. δρ. 7,744. 
εΐσεπρ. δρ. 7,699, χαθυς-. δρ. 45. ί) Δημόσια κτίρια χαΐ 
έργοστάσια προϋπ. δρ. 22,000, έβεβ. δρ. 31,322, εΐσεπρ. 
28,437, χαθυς-. 2,885.

Ε'.—Εκποιήσεις εθνικών κτημάτων, ά) Χρεω- 
λύσια καί τόκοι προικοκτησιών προϋπ. —, έβεβ. δραχ. 
3,278, εΐσεπρ. δρ. 2,450, καθυς-. 828, β') Χρέη έχ προι- 
χοκτησιών άνανεωθέντων κατά τόν ΣΙ.Ε' νόμον προϋπ. 
δρ. 250,000, έβεβ. 255,056, εΐσεπρ. δρ. 96,441, καθυς-. 
δρ. 158,614. γ') Δεκαετείς πιστώσεις προικοκτησιών 
προϋπ. δραχ. —, έβεβ. δρ. 1858, εΐσεπρ. δρ. 1858, χαθυς·. 
ορ. —. δ') Δεκαετείς πιστώσεις φθαρτών κτημάτων προϋπ. 
δρ. 525,000, έβεβ. δρ. 548,324, εΐσεπρ. δρ. 407,709, 
χαθυς-. 140,615. έ) 'Ολική τιμή προικοκτησιών προϋπ. 
δραχ- —, έβεβ. δρ. 161, εΐσεπρ. 161, καθυς-. δρ. —. 
ς-') Πεμπτημόριου καί ολική τιμή φθαρτών κτημάτων 
προϋπ. δρ. 100,000, έβεβ. δρ. 33,631,εΐσεπρ. δρ. 33,631. 
καθυς-. δρ. —. ζ') 'Επταετείς δόσεις γηπέδων κατά τόν 
ΣΠΖ' νόμον προϋπ. δρ. 10,000, έβεβ. δρ. 5,421, εΐσεπρ. 
4,583, καθυς-. 837. ή) Τίμημα οικοπέδων Πατρών προϋπ. 
δρ. 20,000, έβεβ. δρ. 51,348, εΐσεπρ. δρ. 24,859, καθυς-. 
δρ. 26,489. θ') Προκαταβολαΐ γαιών και φυτειών προϋπ. 
δρ. —, έβεβ. δρ. 3,630, εΐσεπρ. 3,630, καθυς-, δρ. — 

ί) Δόσεις γαιών καί φυτειών προϋπ. δρ. 1,800,000, έβεβ. 
δρ. 985,722, εΐσεπρ. δρ. 985,722, καθυς-. δρ. —.

ΣΤ'.—Διάφορα εισοδήματα, ά) Τόκοι ύπερημε- 
ρίας προϋπ. δρ. 300,000, έβεβ. δρ. 235,129, εΐσεπρ. δρ. 
235,129, καθυς·. —. β') Πρόσοδοι κτημάτων καταχεχυ- 
ρωμένων τώ δημοσίω προϋπ. δρ. 1,500, έβεβ. δρ. 1,006, 
εΐσεπρ. δρ. 940, καθυς-. δρ. 66. γ') Ποινικά έργοστάσια 
προϋπ. δρ. 3,000, έβεβ. δρ. 205, εΐσεπρ. 205, καθυς-. —. 
δ') Δικαστικά έξοδα έν γένει προϋπ. δρ. 250,000, έβεβ. 
δρ. 653,421, εΐσεπρ. δρ. 194, 623, καθυς-. δρ. 458,798. 
έ) Άπόληψις έξόδων προκαταβληθέντων είς πολιτικάς 
δίκας προϋπ. δρ. 10,000, έβεβ. δρ. 33,672, εΐσεπρ. δρ. 
9,332, καθυς·. δρ. 24, 340. ς-') Άπόληψις έξόδων άπα- 
ριθμήσεως ζώων προϋπ. δρ. 15,000, έβεβ. δρ. 15,472, 
εΐσεπρ. δρ. 8,319, καθυς-, δρ. 7,122. ζ') Τυχηρά προϋπ. 
δρ. 437,000, έβεβ. δρ. 568,791, εΐσεπρ. 456,197, καθυς·. 
δρ. 112,593. ή) Έπιστροφαϊ χρημάτων προϋπ. δρ.—, 
έβεβ. δρ. 152,154, εΐσεπρ. δρ. 111,454, καθυς-. δρ. 
40,700. θ') Εισπράξεις λόγω πολιτικών συντάξεων προϋπ. 
δρ. 850,000, έβεβ. δρ. 845,171, εΐσεπρ. δρ. 840,271, 
καθυς·. δρ. 4,899. ί) Άπόληψις προκαταβολών έξ έκλο- 
γικών ειδών προϋπ. δρ. —, έβεβ. δρ. 271, εΐσεπρ. δρ. 
271, καθυς-. δρ. —.

Ζ’.—Εκκλησιαστικά εισοδήματα, ά) Εκποιή
σεις ακινήτων μονας-ηριακών κτημάτων προϋπ. δρ. 60,000, 
έβεβ. δρ. 76,519, εΐσεπρ. 72,708, καθυς-. 3,811.6') 
Πολυετείς ένοιχιάσεις προϋπ. δρ. 100,000, έβεβ. δρ. 
193,132, εΐσεπρ. δρ. 180,103, καθυς-, δρ. 13,028. γ') 
Μονοετείς ένοιχιάσεις προϋπ. δρ. 105,000, έβεβ. δραχ. 
47,535, εΐσεπρ. 44,907, καθυς-. 2,628. δ') ’Εκκλησια
στικοί τόκοι υπερημερίας προϋπ. δρ. 10,000, έβεβ. δρ. 
8,810, εΐσεπρ. δρ. 8,810, καθυς-. δρ. 0. έ) Διάφορα έχ- 
κλησιαστικά έσοδα προϋπ. δρ. 1,000, έβεβ. δρ. 4,337, 
εΐσεπρ. δρ. 708, καθυς-. δρ. 3,629. ς-j Δόσεις έκκλησια-
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στίχων γαιών καί φυτειών προύπ. δρ. 20,000, έβεβ. δρ. 
14,024, είσεπρ. 14,024, ζαθυς·. δρ. —.

Η·—Έσοδα κεκλεισμένων χρήσεων. Προϋπε- 
λογισθησαν εις δρ. 1,430,000,έξ ών ά) δημόσια έβεβ. δρ. 
769,060, είσεπρ. 769,060, χαθυς·. —. β') έζχλησιαστιχά 
έβεβ. 7,706, είσεπρ. 7,706, ζαθυς·. —·

θ·—Καθυστερούντα κατά τόν ΧΚΙΓ νόμον, ά) 
Εσοδα τών χρήσεων 1854 - 1858 προϋπ. δρ. 764, είσεπρ. 

δρ. 367, ζαθυς·. 396. β) Έσοδα τής χρήσεως 1853 
χαί τών πρό αύτής προϋπ. 844, είσεπρ. 844.

Η ανωτέρω δημοσιονομική άπογραφή τών έσόδων τής 
έλληνιχής έπικρατείας παριστα τάς διαφόρους διακλα
δώσεις τής χαΟυστερήσεως είς τρόπον πολλάς ύποκινούν- 
τα σκέψεις. Επί τών βεβαιωθέντων κατά τό 1878-31 
8βρίου 1879 εισοδημάτων τής έπικρατείας (41,336,003 
δρ.) τό 16ον περίπου (2,513,039 δρ.) άπέμεινε καθυστε
ρούν. Δέν είναι άπο σκοπού νά μελετήσωμεν ιδιαιτέρως 
τό φαινόμενον τούτο τής χαΟυστερήσεως κατά τούς δια
φόρους τών εισπράξεων οργανισμούς.

Εν γένει είς διατύπωσιν τής αναγκαίας έπί τών καθ
υστερήσεων ιδέας αναπόφευκτος είναι ή διάχρισις τών 
βεβαιωθεντων εισοδημάτων τής έπικρατείας ά) είς τοιαΰ- 
τα εισπρακτέα ύπό τών τελωνών (δρ. 15,592,372), άλατ- 
αποθηζαρίων (δρ. 863,893) καί ύπολόγων (δ. 592,620), 
αναβιβαζόμενα τό ολον είς δρ. 17,048,885, τά όποια 
είσεπράχθησ<^ν άπαντα· ζαί β') είς έσοδα εισπρακτέα ύπό 
τών 53 ταμείων τής έπιτρατείας αναβιβαζόμενα τό δλον 
είς δρ. 2 ι,287, II5, έζ τών οποίων είσεπράγθησαν δρ. 
21,774,075 παρήχθη δέ ούτω τό έν αρχή σημειωθέν έλ
λειμμα απέναντι τών βεβαιωθέντων έσόδων τού προϋπο
λογισμού έκ δρ. 2,513,039, οπερ αναλογεί είς 10,4 τοΐς 
ο/ο επί τών εισπρακτέων υπό τού κλάδου τούτου τής 
οικονομικής διοικήσεως έσόδων. Επομένως δυνάμεθα νά 
παρακολουθήσωμεν τό φαινόμενον τής καθυστερήσεως 

ταύτης καθ'έκαστον ταμειον, άναλογοΰντες τά χαθυστε- 
ροΰντα πρός τά εισπρακτέα έπί τοΐς ο/ο.

Ταμειον Κεντρικόν 6,9. Ταμειον Πατρών 16,4. Τα
μείου ’Ηλείας 21,9. Ταμειον Ναυπλίας 8,3. Ταμειον Κο
ρινθίας 12,8. Ταμείου Λαζεδαίμονος 15,4. Ταμειον Κα- 
λαμών 13,9. Ταμείου Μαντινείας 9. Ταμείου ΦΟιώτιδος 
4. Ταμείου Σύρου 6,1. Ταμείου Κέρκυρας 3. Ταμείου 
Κεφαλληνίας 8,9. Ταμείου Ζακύνθου 7,1. Ταμείου Θη
βών 12,5. Ταμείου Λεβαδείας 3,8. Ταμείου Παρυασσίδος
12.1. Ταμείου Χαλκίδος 3,8. Ταμείου Μεσολογγίου 7,1. 
Ταμείου Βουίτσης 13,2. Ταμείου Γόρτυυος 16,8. Ταμείου 
Καλαβρύτωυ 21,1. Ταμείου Τριφυλίας 13,8. Ταμείου 
Πυλίας 22,3. Ταμείου Έπιδαύρου Αιμηρας 9,2. Ταμείου 
Λοκρίδος 6. Ταμείου Μεσσήυης 16,5. Ταμείου 'Ολυμπίας
9.3. Ταμείου Εύρυτανίας 5,1. Ταμείου Τριχωυίας 6,7. 
Ταμείου Δωρίδος 8,1. Ταμείου Μεγαλουπόλεως 10,8. 
Ταμείου Θήρας 6,4. Ταμείου Αίγιαλείας 9,8. Ταμείου 
Κυυουρίας 12,1. Ταμείου Καρυστίας 4,9. Ταμείου Νάξου
7.3. Ταμείου Σπετσώυ 11,9. Ταμείου Ύδρας 7,9. Ταμείου 
Μεγαρίδος 9,3. Ταμείου Τήνου 15,6. Ταμείου Άνδρου 7,2. 
Ταμείου Σκοπέλου 4,2. Ταμείου Ναυπαζτίας 12,5.Ταμείου 
Μήλου 7,4. Ταμείου Κέας 9,3. Ταμείου Γυθείου 34,5. Τα
μείου Βάλτου 8,3. Ταμείου Παξών 3,8. Ταμείου Λευκαδος
9.1. Ταμείου Ιθάκης 5,3. Ταμείου Κυθήρων 14,3. Τα
μείου Ξηροχωρίου 1,1. Ταμείου Άργους 6,6.

Μεταξύ τών διαφόρων ταμείων τού κράτους είς πλείο
νας καθυστερήσεις διατελούσι τό τού Γυθείου (34,5 τοΐς 
ο/ο), τό τής Πυλίας (22,3) καί τό τής Ηλείας (21,9) είς 
έλάσσονας δέ τό τού Ξηροχωρίου (1,1), τό τής Κερκύρας 
(3) ζαί τό τής Χαλκίδος (3,8). Τά λοιπά ταμεία περι
στρέφονται έν τώ έλαττωματιζώ κύκλω τής καθυστερή
σεως μεταξύ τών δύο τούτων άκρων.

Β.
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Τό ζήτημα τής τροφής άποτελεί πάντοτε τήν μάλ
λον ένδιαφέρουσαν έποψιν διά τούς ουχ'ι ποιητική άδεια 
ζώντας μεγάλους πληθυσμούς. Ό ποιητής δύναται νά 
ζή μέ τήν φαντασίαν του, άλλ' ό οικογενειάρχης θέλει 
άρτον διά τά τέκνα αύτοϋ. Έποαένως πολλήν έχει τήν 
περιέργειαν ή έξέτασις, κατά πόσον ή σιτοπαραγωγή τοϋ 
παρελθόντος έτους δύναται νά εξασφάλιση τάς πρώτας 
άνάγκας τής άνθρωπότητος, μέχρις ού ή παραγωγή τοΰ 
ίσταμένου έτους είσαγάγη έντός τής κοινής καταναλώ
σεως τήν εισφοράν αύτής.

Ές ειδικών, κατά τό θέμα τοϋτο, άπογραφικών με
λετών τοΰ Κ. Rivort πληροφορούμεθα, ότι ένώ άφ'ένός 
καθ’άπασαν τήν γνωστήν οικουμένην ό μέσος όρος τής 
ενιαυσίου σιτοπαραγωγής, κατά τήν τελευταίαν χρονικήν 
περίοδον, άναβαίνει εις 607,950,000 έκατόλιτρα, άφ" έ
τέρου κατά τό έτος 1879 ή παγκόσμιος σιτοπαραγωγή 
κατέπεσεν είς 517,550,000, δηλ. ύπάρχει έλάττωσις κατά 
90 περίπου έκατομμύρια. Τό έλλειμμα τοϋτο τής κυριω- 
τάτης άνθρωπίνης τροφής Οά έξασκήση βεβαίως τήν ση
μασίαν του έπί τών πτωγοτέρων καί ύπό χείρονας όρους 
άποκατεστημένων πληθυσμών, κατά πολλάς δέ πιθανό
τητας αί περιοδικοί έμφανίσεις τής μάστιγος τοΰ λιμού 
πρός τοιαύτην ιδιαιτέρως κατάστασιν τής σιτοπαραγωγής 
συνδέονται έν τή άπείρω ποικιλία τών τοπικών περιστά
σεων.

Δέν ύπάρχει άμφιβολία, ότι άναπλήρωσις τοϋ έΧλείμ- 
ματος τής σιτοπαραγωγής θέλει έξ άλλων θρεπτικών 
στοιχείων έπιδιωχθή. Δέν είναι όμως άπο σκοπού νά 
έρευνήσωμεν κατά πόσον τό προκείμενον έλλειμμα δια

μοιράζεται μεταξύ τών διαφόρων επικρατειών. Έν πρωτοις 
διά μέν τήν Εύοώπην ένώ ή κατά μέσον όρον ένιαυσία 
σιτοπαραγωγή ύπολογίζεται είς 427,940,500 έκατόλιτρα. 
άφ’έτέρου κατά τό έτος 1879 συνεκομίσθησαν μόνον 
339,550,000· διά δε τήν λοιπήν οικουμένην ένώ ή κατα 
μέσον όρον ένιαυσία σιτοπαραγωγή ύπολογίζεται εις 180 
έκατομμύρια έκατόλιτρα, άφ'έτέρου κατά τό έτος 1879 
συνεκομίσθησαν 178 εκατομμύρια. Ή έλάττωσις τής^σι- 
τοπαραγωγής είναι λοιπόν πολώ μείζων έν Ευρώπη, ητις 
θά άναγκασθή νά άποταθή είς τάς άπωτέρας άγοράς πρός 
συντήρησιν τών πληθυσμών της. Έν τούτοις ό κατωτέρω 
πίναξ δεικνύει τήν καθ'έκάστην έπικράτειαν έκτυλιςιν των 
διαφόρων φαινομένων τής σιτοπαραγωγής είς έκατόλιτρα 
(1 έκατόλιτρον=πρός 3 κοίλα) .
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Ρωσσία.....................................
Γερμανία..................................
Ισπανία..................................
Ιταλία . .................................
Αύστροουγγαρία .................
Μεγάλη Βρεττανία . . · · 
Ευρωπαϊκή Τουρκία . . · 
Ρουμανία..................................

. Βέλγιον. . .............................
Πορτογαλλία..........................
'Ολλανδία................................
'Ελλάς .........................................
Σερβία..........................................
Δανιμαρκία............................
Σουηδία.....................................
'Ελβετία...................., ·
Νορβηγία................................
Διάφοροι.............. ....................
Ίΐνωμέναι Πολιτεία·. . . ■ 
Αλγερία...................................
Καναδά ....................................
Αυστραλία................................
Αίγυπτος . . . . ,.................
Διάφορο·...................................

Παραγωγή 1879.

76,500,000 
70,000,000 
40,000,000 
35,009,000 
30,000,000 
28,000,000 
21,000,000 
13,000.000 
10.000,000 
6,000,000 
2,500.000 
1,500,000 
1,500,000 
1,250,000 
1,000,000 

850.000 
650.000 
100,000 
200,000 

150,000,000 
7,500.000 
G,000.000 
6,500.000 
5,000.000 
3,000,000

Μέση παραγωγή 

102,300,000 
80,600,000 
44.000.000 
42,000,000 
39.000.000 
34.000,000 
37,000,000 
15,000,000 
12,000,000 
8,500,000 
3.000,000 
1.850,000 
1,800,000 
1,500.000 
1,000,000 

850.000 
850.000 
100,000 
200.000 

150,000,000 
9,000.000 
6,000.000 
6.000,000 
6.000,000 
3,000,000

"Ολον G07,950,0l)0 511,550,1)00

Ούτως έχουσιν έν τή γλώσση τών άριθμητικών προς-
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εγγίσεων αί άναλογία'. τής παγκοσμίου σιτοπαραγωγής. 
Διά τήν Αγγλίαν απαιτούνται 50 περίπου εκατομμύρια 
έκατόλιτρα σίτου, ϊνα θρέψή τόν πληθυσμόν της. Διά τήν 
Γαλλίαν ύπολογίζεται εις 20 έκατομμύρια και πλέον ετι 
ή αναπόφευκτος είς σίτον εισαγωγή. Άφ' έτέρου αί 
κατ'εξοχήν σίτον έξάγουσαι επικράτεια’, τής Ρωσσίας καί 
τών Ηνωμένων Πολιτειών τής Αμερικής καλούνται είς 
μείζονα επικουρίαν. Άλλ’ή τής Ρωσσίας έξαγωγή ύπο
λογίζεται ώς μή δυναμένη νά ύπερβή τά 15 έκατομμύ
ρια, ένώ ή τών Ηνωμένων Πολιτειών δύναται νά ύπερβή 
και τά 60 έκατομμύρια έκατολίτρων. Όσον αφορά τήν 
Ελλάδα ιδιαιτέρως, είς 300,000 έκατόλιτρα άναβιβάζε- 
ή έν έτει 1879 καθυστέρησις αύτής έν τή σιτοπαραγωγή. 
Ό δέ γειτονικός καί αδελφός πληθυσμός ύπό τό οθωμα
νικόν σκήπτρον εύρισκεται ύπό βαρύτερον έτι έλλειμμα 
2 έκατομμυρίων έκατολίτρων σίτου. Οί μήνες λοιπόν οί 
όποιοι ύπολείπονται μέχρι τής νέας συγκομιδής, είναι 
μήνες βεβαίως μέν ούχί ανυπερβλήτου δοκιμασίας, πάν
τως όμως άξιοι ιδιαιτέρας μερίμνης καί διά τό καθ’ημάς 
τμήμα τής οικουμένης.

Έκ τών άνωτέρω σημειώσεων έξηγεΐται ή απανταχού 
σχεδόν τής Εύρώπης υψωσις τής τιμής τών σιτηρών. Έν 
τώ έσωτερικώ αύτής ή ζήτησις τοϋ σίτου είναι είς μεί
ζονα τής προσφοράς άνάπτυξιν, αί δέ εγχώριοι προμή- 
θειαι δέν έπαρκοΰσι πλέον εις τήν άλεστικήν βιομηχανίαν. 
Εύχάριστον άφ" έτέρου σύμπτωμα, ότι πέραν τοΰ Ατλαν
τικού Ώκεανοΰ ή Νέα Ύόρκη παρίστα τελευταϊόν σπου
δαίας τάσεις είς έλάττωσιν τοϋ τιμολογίου τών σιταποθη
κών της. Τοιουτοτρόπως λειτουργεί ή οικονομική τής 
άδελφότητος τών λαών αρμονία.


