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Περίληψη  

Το 1866 κυκλοφόρησε ένα θεατρικό έργο με τίτλο «Το Παπί του Οικονομολόγου, 

υπό Φουράμ». Το έργο αποτελεί άτεχνη απομίμηση μολιερικής κωμωδίας και 

σατιρίζει έναν οικονομολόγο, τον Αγυρτίωνα, οπαδό των Adam Smith και Jean-

Baptiste Say που ισχυρίζεται ότι έχει μάθει το παπί του να τρώει κάθε οκτώ ημέρες 

και να διατηρείται παχύ και υγιές. Η τεχνική αυτή θα επιτρέψει στο ελληνικό κράτος 

να πλουτίσει, να εξάγει την παραγωγή του στο εξωτερικό και να αποπληρώσει το 

δημόσιο χρέος. Στο σπίτι του οικονομολόγου συρρέουν φοιτητές της πολιτικής 

οικονομίας προκειμένου να διδαχθούν τα καινοφανή δόγματα καθώς και ηλικιωμένοι 

συνταξιούχοι και παυθέντες δημόσιοι υπάλληλοι που επιθυμούν να μάθουν πώς να 

ζουν με μειωμένη τροφή. Στη διάρκεια του έργου η απάτη αποκαλύπτεται, οι 

φοιτητές αντιπαρατίθενται στα δόγματα των Smith και Say, ο οικονομολόγος 

εξευτελίζεται και σε έναν μονόλογο ο Αγυρτίων αποκαλύπτει ότι η πολιτική την 

οποία υπηρέτησε είναι ψέμα και απάτη. Στη δεύτερη πράξη μια γριά χαρτορίχτρα 

προβλέπει λαμπρό μέλλον στον ευήθη οικονομολόγο και ζητά για αντάλλαγμα να 

μάθει τα μυστικά της τεχνικής του οικονομολόγου για να ταΐζει πιο οικονομικά τις 

κότες της. Το έργο τελειώνει με τους φοιτητές, τους συνταξιούχους και τους 

υπαλλήλους να περιφέρουν το νεκρό παπί και να άδουν άσμα σκωπτικό. Στην 

εισήγησή μας αποδίδουμε το έργο στον Κωνσταντίνο Ράμφο, αν και η βιβλιογραφία 

των Ηλιού-Πολέμη το αποδίδει στον υιό του Ιωάννη, ο οποίος μάλιστα το είχε 

ανεβάσει στην Αίγυπτο, και εξηγούμε τους λόγους αυτής της απόδοσης. Τοποθετούμε 

το έργο στο ιστορικό του πλαίσιο και ιδιαίτερα σε σχέση με την ανάπτυξη της 

πολιτικής οικονομίας στην Ελλάδα στα μέσα του 19
ου

 αιώνα και επιχειρούμε να 

εξηγήσουμε τους λόγους για τους οποίους ο συγγραφέας επιχείρησε αυτή τη σάτιρα. 

 

                                                 
*
 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σοφοκλέους 1, ΑΘΗΝΑ 105 59. E-mail επικοινωνίας 

ntheocar@econ.uoa.gr. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον επίκουρο καθηγητή Λάμπρο Βαρελά του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος μοιράστηκε μαζί μας την έρευνά του και τις 

γνώσεις του για τον Κωνσταντίνο Ράμφο, καθώς και για τις πολύτιμες παρατηρήσεις που έκανε σε 

μια προηγούμενη γραφή της παρούσας εισήγησης. Τα σφάλματα, όπως πάντα, βαρύνουν τους 

συγγραφείς. 
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Εισαγωγή  

Το 1866 ένας Έλληνας συγγραφέας, με το ψευδώνυμο Φουράμ δημοσιεύει μια 

κωμωδία με τίτλο  «Τὸ παπὶ τοῡ Οἰκονομολόγου. Κωμωδία Πρώτη εἰς δύο πράξεις. 

Ὑπὸ Φουράμ. Ἐν Ἀθήναις. Ἐκ τοῡ Τυπογραφείου Π. Β. Μωραϊτίνη». Το έργο [Το 

παπί εφεξής] δημοσιεύθηκε σε ένα φυλλάδιο 16 σελίδων σχήματος octavo από το 

τυπογραφείο του Πέτρου Β. Μωραϊτίνη στην Αθήνα. Εντοπίσαμε ένα κολοβό 

αντίτυπο του έργου [λείπουν οι δύο τελευταίες σελίδες] στη βιβλιοθήκη του 

Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου [Ε.Λ.Ι.Α.] και ένα πλήρες 

αντίγραφο στη Βιβλιοθήκη του Θεατρικού Μουσείου στην Αθήνα.  Πιστεύουμε ότι 

το έργο δείχνει πώς το κοινό της Ελλάδα του 19ου αιώνα έβλεπε  τους 

οικονομολόγους και την οικονομική επιστήμη.  

 

Το έργο μάλλον στερείται λογοτεχνικής αξίας, το χιούμορ του δεν είναι ιδιαίτερα 

λεπτό, ενώ φανερώνει μια εντελώς επιφανειακή και πλημμελή κατανόηση των 

οικονομικών θεωριών. Ως είδος αποτελεί μέρος της παράδοσης της κοινωνικής 

κριτικής θεατρικών παραστάσεων που ήταν αρκετά διαδεδομένη κατά τον 19
ο
 αιώνα 

στα Βαλκάνια από την Ελλάδα έως τη Σερβία, τη Βουλγαρία, την Κροατία, τη 

Σλοβενία, τη Ρουμανία και την Ουγγαρία και – σε πολύ μικρότερο βαθμό – την 

Οθωμανική αυτοκρατορία.
1
 Η άποψη που το χαρακτηρίζει είναι τυπική των 

νεοσύστατων βαλκανικών κρατών που δημιουργούσαν τότε σχεδόν από το μηδέν 

νέους πολιτικούς, διοικητικούς και νομικούς θεσμούς, στη μετάβαση από μια 

αγροτική κοινωνία σε μια αστικοποιημένη και βιομηχανική κουλτούρα. Το έργο 

επικρίνει τα νέα ήθη και έθιμα, την πολιτική τάξη και τους διεφθαρμένους 

κυβερνητικούς λειτουργούς που προωθούν την καριέρα τους, ανεξάρτητα από το 

κόστος, τους εξωνημένους δικηγόρους και τους επηρμένους και ματαιόδοξους 

μικροαστούς. Σημείο αναφοράς ήταν οι κωμωδίες χαρακτήρα του Μολιέρου και του 

Goldoni. Η ιδιαιτερότητα αυτού του έργου έγκειται στο ότι εστιάζει στους 

οικονομολόγους ως στόχο για επίθεση. Εξ όσων γνωρίζουμε, αυτό είναι μοναδικό 

στη βιβλιογραφία της περιόδου. Ακόμα κι αν το έργο είναι περιορισμένης αξίας 

λογοτεχνικά, είναι σημαντικό για την ιστορία της οικονομικής σκέψης, καθώς ρίχνει 

φως στον τρόπο με τον οποίο ο οικονομικός φιλελευθερισμός προσλαμβάνεται στη 

                                                 
1
 Βλ. Πούχνερ 1993, κεφάλαιο 6. Επίσης Χατζηπανταζής 2002, κεφάλαιο «Ο Μολιερισμός στην 

κωμωδία», A1, σσ. 230-247 και Tabaki 1995. Για τον Μολιέρο στο νεοελληνικό θέατρο βλ. Tabaki 

1995, σσ. 394-408 και Ταμπάκη 2005, σσ. 49-65.  
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λαϊκή κουλτούρα της υποανάπτυκτης περιφέρειας της Ευρώπης. Προτού 

προχωρήσουμε στη συζήτηση της πατρότητας του έργου και στην ανάλυση του, θα 

αναφερθούμε στο ιστορικό πλαίσιο εντός του οποίου κινείται το έργο  

 

Πολιτική κατάσταση και οικονομικές συνθήκες  

Η ελληνική οικονομία βγήκε καθημαγμένη από τον Αγώνα για την Ανεξαρτησία. Η  

πολιτική ανεξαρτησία του ελληνικού κράτους επιτεύχθηκε de facto το 1827 και de 

jure το 1830 για να κατοχυρωθεί μόλις το 1832. Μεγάλες περιοχές με πληθυσμούς 

που πήραν μέρος στην εξέγερση έμειναν εκτός του ελληνικού κράτους, με συνέπεια 

αλυτρωτικές βλέψεις, η λεγόμενη «Μεγάλη Ιδέα», να κυριαρχήσουν στην πολιτική 

σκηνή της Ελλάδας και να την οδηγήσουν σε μια σειρά πολέμων (Σκοπετέα 1988, 

Κρεμμυδάς 2010). Μετά τον Καποδίστρια, η οικονομική διαχείριση της χώρας κατά 

τη διάρκεια των 30 χρόνων της Βαυαροκρατίας ακολούθησε τις αρχές ενός 

πεφωτισμένου καμεραλισμού. Τα θεμέλια του κρατικού μηχανισμού και των νομικών 

θεσμών τέθηκαν εκείνη την περίοδο. Η οικονομία του νέου κράτους όμως ήταν 

εντελώς υποτυπώδης. Η γεωργία ήταν σε πρωτόγονη κατάσταση με τους 

περισσότερους αγρότες χωρίς καμία σημαντική κτηματική περιουσία, να καλλιεργούν 

μικρά αγροτεμάχια, είτε δικά τους είτε δημόσια, και οι οποίοι βρίσκονταν στο έλεος 

των τοκογλύφων. Η χειροτεχνία ήταν περιορισμένης κλίμακας και η βιομηχανία 

ανύπαρκτη.  Το εμπόριο ήταν κερδοφόρο στις πόλεις, αλλά βρίσκονταν σε 

μειονεκτική θέση δεδομένου ότι το εθνικό νόμισμα, η δραχμή, δεν αποτελούσε 

διαδεδομένο μέσο συναλλαγών.
2
 Η κυβέρνηση είχε μια πολύ περιορισμένη 

φορολογική βάση για να αντλήσει κεφάλαια, η μέθοδος συλλογής των φόρων ήταν 

αναποτελεσματική, οι υποδομές – ιδιαίτερα το οδικό δίκτυο – ήταν κακές, η ληστεία 

ήταν ανεξέλεγκτη, η πολιτική διαφθορά και η αναξιοκρατία ήταν ο κανόνας και το 

δημόσιο χρήμα σπαταλήθηκε και διατέθηκε ως επί το πλείστον στις στρατιωτικές 

δαπάνες. Η δυνατότητα εξωτερικού δανεισμού ήταν περιορισμένη δεδομένης της 

αδυναμίας της Ελλάδας να αποπληρώσει τα δάνεια που συνάφθηκαν με εξόχως 

δυσμενείς όρους κατά τη διάρκεια του Αγώνα για την Ανεξαρτησία. Όταν Nassau 

Senior επισκέφθηκε την Ελλάδα το 1857 και το 1858 περιέγραψε με μελανά χρώματα 

                                                 
2
 Όπως είπε ο Ιωάννης Σούτσος στο Nassau Senior: “We committed … three capital errors; first, we 

took for our unit the drachma, a coin corresponding with no other existing coin; secondly, we took no 

seigniorage, so that our coin was not more valuable than bullion; and thirdly, we established a double 

standard. The first of these blunders was our own, the second we took from you, the third from 

France”. Senior 1859, σ. 351. 
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τη δύσκολη θέση της χώρας (Senior 1859). Η οικονομική θεωρία της περιόδου 

ακολουθούσε στα λόγια τον γαλλικό φιλελευθερισμό, ενώ στην πραγματικότητα 

υιοθετούσε έναν πρακτικό φιλελευθερισμό. Η οικονομία όμως δεν έδειχνε σημεία 

ανάπτυξης και η κοινωνική στασιμότητα δημιούργησε μια έντονη δυσαρέσκεια για 

τον φιλελευθερισμό.  Από την εποχή του Πολέμου της Ανεξαρτησίας λειτουργούσαν 

τρεις μεγάλες πολιτικές παρατάξεις, ή οιονεί κόμματα, με το καθένα να συνδέεται με 

μια Μεγάλη Δύναμη. Το πρώτο ήταν το Γαλλικό Κόμμα με τον Ιωάννη Κωλέττη, 

μετέπειτα πρωθυπουργό, ως αδιαμφισβήτητο ηγέτη της. Το δεύτερο ήταν το Ρωσικό 

Κόμμα, με επικεφαλής τον Ανδρέα Μεταξά. Ήταν το πλέον συντηρητικό από τα τρία 

και στενά συνδεδεμένο με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Σε αυτό περιλαμβάνονταν οι 

μεγάλες στρατιωτικές προσωπικότητες του Αγώνα όπως ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 

και ο Κωνσταντίνος Κανάρης.  Οι Μεταξάς και Κανάρης διατελέσαν και 

πρωθυπουργοί της Ελλάδας. Το τρίτο κόμμα, το Αγγλικό, με ηγέτη τον Αλέξανδρο 

Μαυροκορδάτο, πολλές φορές πρωθυπουργό, ήταν το πλέον φιλελεύθερο και ισχυρά 

προσδεδεμένο στα αγγλικά συμφέροντα. Τα κόμματα αυτά διαλύθηκαν τα πρώτα 

χρόνια της βασιλείας του Γεωργίου Α΄. 

 

Τα άλυτα εσωτερικά οικονομικά προβλήματα βρήκαν διέξοδο στην εξωτερική 

πολιτική. Από το 1844 η Ελλάδα ακολούθησε τη Μεγάλη Ιδέα με σκοπό τη 

προσάρτηση εδαφών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με ελληνικό πληθυσμό και τη 

δημιουργία μιας μεγάλης αυτοκρατορίας με την Κωνσταντινούπολη ως πρωτεύουσα. 

Η πολιτική αυτή, φυσικώ τω λόγω, δε μπορούσε να έχει τη συναίνεση, πολλώ δε 

μάλλον την ενεργό υποστήριξη, των Μεγάλων Δυνάμεων οι οποίες δε στόχευαν σε 

μια λύση του Ανατολικού Ζητήματος με τρόπο που θα απειλούσε την διεθνή τάξη. 

Έτσι όταν το 1866 οι Κρήτες εξεγέρθηκαν εκ νέου κατά της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας, η Ελλάδα δε μπορούσε να παρέμβει και η εσωτερική δυσαρέσκεια 

για το ρόλο των Μεγάλων Δυνάμεων έφτασε στο αποκορύφωμά της. Την ίδια χρονιά 

εκδίδεται και Το παπί του οικονομολόγου. 

 

Η κατάσταση της πολιτικής οικονομίας στην Ελλάδα το 1866  

Η Ελλάδα, όπως και οι περισσότερες χώρες των Βαλκανίων που έγιναν ανεξάρτητες 

τον 19
ο
 αιώνα, δεν είχε δική της πολιτική οικονομία.

3
  Η θεωρητική παραγωγή στην 

                                                 
3
 Η Ρουμανία αποτελούσε μερική εξαίρεση. Βλ. Psalidopoulos & Theocarakis 2011, σσ. 164-191. 
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οικονομική επιστήμη ήταν σχεδόν ανύπαρκτη, με πολύ λίγες μεταφράσεις από 

ευρωπαϊκά οικονομικά βιβλία ή φυλλάδια. Η πολιτική οικονομία διδάσκεται σε 

πανεπιστημιακό επίπεδο στο ελεύθερο ελληνικό κράτος από την ίδρυση του 

Πανεπιστημίου Αθηνών [Οθωνείου Πανεπιστημίου] το 1837 από τον Φαναριώτη 

Ιωάννη Αλεξάνρου Σούτσο (1803-1890), ως μέρος του προγράμματος σπουδών της 

Νομικής Σχολής.
4
 Ο Σούτσος δίδαξε στο Πανεπιστήμιο για μισό αιώνα και αργότερα 

χρημάτισε πρύτανης. Ήταν φιλελεύθερος, οπαδός του Jean-Baptiste Say (1767-1832) 

και μαθητής του Pellegrino Rossi (1787-1848) στο Collège de France. Το 

σημαντικότερο έργο του, η Πλουτολογία, συστηματοποίησε τις πανεπιστημιακές 

διαλέξεις του και χρησίμευσε ως το πρότυπο εγχειρίδιο για την εκμάθηση της 

πολιτικής οικονομίας στην Ελλάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
5
  Δημοσιεύθηκε το 

1868, δυο χρόνια μετά Το παπί, αν και είναι πιθανόν ότι τμήματα της ύλης της 

Πλουτολογίας να κυκλοφορούσαν υπό μορφή πανεπιστημιακών σημειώσεων των 

φοιτητών του. Πριν την Πλουτολογία ο Σούτσος είχε δημοσιεύσει το, μάλλον 

περιγραφικό, εγχειρίδιο Πραγματεία περὶ παραγωγῆς καὶ διανομῆς τοῦ πλούτου το 

1851. Τα δύο βιβλία ή εγχειρίδια που δημοσιεύθηκαν πριν το 1866 και με τα οποία 

είναι πιθανόν να ήταν εξοικειωμένος ο συγγραφέας του έργου ήταν δύο. Το πρώτο 

ήταν μια μετάφραση από τον Γεώργιο Χρυσηίδη της δεύτερης έκδοσης (1821) του 

Catéchisme d'économie politique του Jean-Baptiste Say. Εκδόθηκε το 1828 στην 

Αίγινα και ο μεταφραστής το αφιέρωσε στον Καποδίστρια. Το δεύτερο βιβλίο ήταν 

μια μετάφραση στα ελληνικά «με πολλές προσθήκες» από τον Αναστάσιο Πολυζωίδη 

της Économie politique ou principes de la science des richesses του Joseph Droz. Το 

βιβλίο εκδόθηκε το 1833 στο Ναύπλιο, πρωτεύουσα τότε του Ελληνικού Κράτους και 

ήταν αφιερωμένο στο βασιλιά Όθωνα.  Εκτός από αυτά τα συγγράμματα υπήρχαν και 

οι μεταφράσεις των απλοϊκών, ηθικοπλαστικών και στοιχειωδών έργων του P.-H. 

Suzanne (1849) και του J.-J. Rapet (1865).
6
   

 

                                                 
4
 Για τον Ι.Α. Σούτσο, βλ. Psalidopoulos & Stassinopoulos 2009. 

5
 Η δεύτερη έκδοση «μετά πολλών διορθώσεων» δημοσιεύθηκε σε δύο τόμους το 1882 και το 1885. 

Πριν το 1866 τα δημοσιευμένα έργα του περιελάμβαναν τα Σούτσος 1851, 1863 και 1864. 
6
 Ο P.-H. Suzanne έγραψε το 1826 τα Principes généraux d'économie publique et industrielle, en forme 

d'entretiens.  Μεταφράσθηκε στα ελληνικά το 1849. Το έργο του Jean-Jacques Rapet, Manuel de 

morale et d'économie politique à l'usage des classes ouvrières, εκδόθηκε στη Γαλλία 1858.  Όπως 

φανερώνει ο τίτλος, ο στόχος του ήταν η επιμόρφωση των «εργατικών τάξεων» και έχει τη μορφή 

ενός ηθικού μύθου για ένα χωριό που τελικά καταλαβαίνει τα πλεονεκτήματα της ταξικής αρμονίας, 

του καταμερισμού της εργασίας και του ελεύθερου εμπορίου. Μεταφράστηκε στα ελληνικά το 1865. 

Βλ. Ψαλιδόπουλος 1988 και Psalidopoulos & Theocarakis 2011. 
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Συνεπώς η γνώση της πολιτικής οικονομίας περιορίζονταν σε όσους κατείχαν 

τουλάχιστον μια ευρωπαϊκή γλώσσα, συνήθως γαλλικά, και ιδιαίτερα σε όσους είχαν 

τη δυνατότητα να σπουδάσουν στην Ευρώπη. Αυτό όμως ήταν το πλεονέκτημα των 

ολίγων. Οι οικονομικές γνώσεις θα διαμορφώνονταν συνήθως αργότερα σε μια 

δημόσια θέση. Δεδομένου ότι το επάγγελμα του οικονομολόγου συστηματοποιήθηκε 

αρκετά αργά στην Ευρώπη, πόσο μάλλον στην Ελλάδα, «οικονομολόγος» πρέπει να 

θεωρείται κάποιος που είχε εκπαιδευθεί στα οικονομικά – συνήθως ως μέρος των 

σπουδών του σε μία άλλη επιστήμη – και που απέκτησε την εμπειρία, ως δημόσιος 

λειτουργός, να ασχολείται με οικονομικά ζητήματα. Ακόμα και η λέξη 

«οικονομολόγος» μπαίνει μάλλον αργά στο ελληνικό λεξιλόγιο.
7
 

 

Το μείζον πρόβλημα με τη φιλελεύθερη πολιτική οικονομία στα νεοσύστατα 

Βαλκανικά κράτη ήταν ότι δε μπορούσε να παράσχει τις αναγκαίες λύσεις για το 

μετασχηματισμό μιας πρωτόγονης οικονομίας σε μια κάπως πιο ανεπτυγμένη, 

επιμένοντας ταυτόχρονα στην πολιτική του laissez-faire.  Η θεωρητική καθαρότητα 

στα ζητήματα αυτά θα οδηγούσε σε μια ολοκληρωτική καταστροφή και σε μια 

οικονομία ανοιχτή στη λεηλασία από τους ξένους οικονομικούς παράγοντες.  Ο 

αληθινός φιλελευθερισμός προϋπέθετε μια καλά οργανωμένη οικονομία και θεσμούς 

                                                 
7
 Σύμφωνα με τη Συναγωγή Νέων Λέξεων του Στέφανου Κουμανούδη (1900), η λέξη εμφανίζεται το 

1839 στον Περιπλανώμενο του Αλεξάνδρου Σούτσου.  Πράγματι ο Σούτσος (1839, σ. 45) διακωμωδεί 

έναν σύμβουλο του Όθωνα, τον Maximilian Frey («Φραίης»), λέγοντας ότι  «Τὸ Ἅγιον Πνεῦμα 

κατέβη ἐν εἴδει λευκῆς περιστερᾶς, καὶ τὸν ηὐλόγησεν Οἰκονομολογώτατον τῶν Οἰκονομολόγων». 

Στη μετάφραση του Say από τον Χρυσηίδη (1828, Πρόλογος) και του Droz από τον Πολυζωίδη 

(1833, Πρόλογος τοῦ μεταφραστού, σ. ιη΄) ο όρος αναφέρεται στους Γάλλους Φυσιοκράτες που 

αυτοαποκαλούνταν «les économistes».  Ο όρος υπάρχει επίσης και στην Φιλοσοφία της Ιστορίας του 

Μάρκου Ρενιέρη (1841, σ. 35).  Στις ελληνική έκδοση των επιστολών  του Καποδίστρια υπάρχει η 

εξής φράση από μια επιστολή στον Εϋνάρδο: «Ὁ ἄνθρωπος ὅν σε ζητῶ πρέπει νὰ ἦναι διοικητικὸς 

τις, ἔχων πρακτικὰς γνώσεις περὶ διοργανώσεως καὶ ὑπηρεσίας τῆς οἰκονομίας. Οὔτε δογματικὸν 

θέλω, οὔτε οἰκονομολόγον, ἀλλ’ ἄνδρα ἐργατικὸν» (Καποδίστριας 1843, επιστολή 10/11/1830, σ. 

122). Στο γαλλικό πρωτότυπο ο αποδιδόμενος όρος είναι «économe politique» (Καποδίστριας 1839, 

σ. 166). Ο όρος «οικονομολόγος» εμφανίζεται στα λεξικά της περιόδου. Στο  Λεξικὸν Ἑλληνικὸν καὶ 

Γαλλικὸν του Σκαρλάτου Βυζαντίου (1846) ο «οἰκονομολόγος»  αποδίδει το «économiste» στο 

γαλλοελληνικό μέρος, αλλά δεν υπάρχει το αντίστοιχο λήμμα στο ελληνογαλλικό τμήμα.  Στο 

Λεξικὸν Ἀγγλοελληνικὸν του Γεωργίου Πολυμέρη (1854) η λέξη  “steward” αποδίδεται μεταξύ άλλων 

και ως «πολιτ. οἰκονομολόγος», ενώ στα Γυμνάσματα  του Μιχαήλ Δέφνερ  (1873) στο λεξιλόγιο στο 

τέλος του έργου, ο όρος «οἰκονομολόγος» αποδίδεται στην ιδιαίτερη προσωπική ορθογραφία του 

συγγραφέα ως «lerer der volkswirtschaft» [sic]. Στο Λεξικὸν Ἑλληνοαγγλικὸν καὶ Ἀγγλοελληνικὸν, 

Μέρος Πρῶτον (1868) του Ν. Κοντόπουλου η λέξη «οἰκονόμος» αποδίδεται ως «economist» και δεν 

υπάρχει λήμμα «οικονομολόγος». Στο Μέρος Δεύτερον (1869) η λέξη «economist» μεταφράζεται ως 

«οἰκονόμος, οἰκονομολόγος».   Στο βασικό λεξικό του Αιδεσιμότατου Isaac Lowndes, A Modern 

Greek and English Lexicon, που εκδόθηκε στην Κέρκυρα το 1837, η λέξη «οἰκονόμος» αποδίδεται 

«an economist, a steward, a manager of a family», αλλά δεν υπάρχει η λέξη «οικονομολόγος».  Στο 

Γλωσσάριο όμως του Du Cange (1688) υπάρχει η λέξη «οἰκολόγος» ως «Curator domus» και 

ερανίζεται το «οἱ τῶν οἰκολόγων λογαριασμοὶ». 
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που ήταν απόντες στα κράτη αυτά.  Οι θεωρητικοί της περιόδου όμως, δεν 

επεχείρησαν να δημιουργήσουν την δική τους εκδοχή μιας θεωρίας που θα ήταν 

καταλληλότερη για την οικονομική πραγματικότητα που αντιμετώπιζαν. Το 

αποτέλεσμα ήταν ένας συμβιβασμός: ένας πραγματιστικός φιλελευθερισμός που 

ακολουθούσε το δόγμα στα λόγια, αλλά προχωρούσε σε προτάσεις πολιτικής που 

βρίσκονταν πιο κοντά στην πραγματικότητα. Όσοι επαγγέλονταν μια ειλικρινή 

προσκόλληση στο δόγμα θα κατέληγαν να χαρακτηρισθούν ανυπόληπτοι ή άκαρδοι.  

Προτού προχωρήσουμε στην ανάλυση του έργου θα συζητήσουμε την πατρότητά 

του.  

 

Ο συγγραφέας Του παπιού.   

Το ψευδώνυμο «Φουράμ» προκύπτει σαφώς από την αντιμετάθεση των συλλαβών 

του επώνυμου «Ράμφος» σε γενική πτώση [Ράμφου]. Οι μελετητές αποδίδουν την 

πατρότητα του έργου σε δύο συγγραφείς της περιόδου: στον Κωνσταντίνο Ράμφο και 

στον γιο του Ιωάννη Ράμφο. Η έγκυρη βιβλιογραφία της περιόδου (Ηλιού και 

Πολέμη, 2006: 1866.500) σημειώνει του χωρίς εξήγηση, όπως συμβαίνει σε έργα 

αυτού του είδους – «Φουρὰμ ὁ Ι. Ράμφος». Ο Ιωάννης ήταν ηθοποιός, ενώ για μια 

περίοδο είχε και τον δικό του περιοδεύοντα θίασο ανεβάζοντας ως επί το πλείστον 

δράματα –και λιγότερο κωμωδίες - στην Ελλάδα και στην Ανατολική Μεσόγειο για 

το ελληνικό κοινό.
8
 Έχει εκδώσει μια σειρά από έργα στο όνομά του την περίοδο που 

δημοσιεύεται Το παπί (Ι.Κ. Ράμφος 1865, 1866, 1866α, 1871, 1871α). Τα έργα αυτά 

είναι συνήθως «υψηλά» δράματα γραμμένα σε μια αρχαΐζουσα καθαρεύουσα, που 

απεικονίζουν ρομαντικές ιστορίες αγάπης συχνά σε ένα ψευδοϊστορικό περιβάλλον 

(Ὁ θρίαμβος τῆς ἀθωότητος, 1866) ή δραματοποιούν πρόσφατα ιστορικά γεγονότα 

(Ἡ καταστροφὴ τοῡ Θεοδώρου, Αὐτοκράτορος τῆς Ἀβυσσινίας, 1871).
9
 Γράφτηκαν για 

να ανεβαστούν από τον θίασο του. Δεν έχει κωμωδίες στο όνομα του, αν και υπήρχαν 

                                                 
8
 Χατζηπανταζής 2002. Βλ. ιδιαίτερα A2, σσ. 763 και 941. 

9
 Το δράμα αυτό πολύ πιθανόν να μην είναι δικό του δεδομένου ότι το 1870 εκδίδεται στη Σμύρνη το 

έργο Τὸ τέλος τοῦ Θεοδώρου Αὐτοκράτορος τῆς Ἀβυσσινίας. Δρᾶμα πρωτότυπον εἰς πράξεις πέντε. Ὑπὸ 

τοῦ Δικηγόρου Εὐαγγέλου (τοῦ Ἀρνιωτάκη),  Ἐν Σμύρνῃ, Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου Ἀντ. Δαμιανοῡ. Η 

ορθογραφία της «Αβησσυνίας» και το «Δρᾶμα πρωτότυπον εἰς πράξεις πέντε» που υπάρχει και στα 

δύο έργα καθιστά τη λογοκλοπή σχεδόν βέβαιη. Το έργο του Αρνιωτάκη είναι ηλεκτρονικά 

διαθέσιμο από το Google books, αλλά δεν είχαμε πρόσβαση στο έργο του Ι.Κ. Ράμφου, αντίτυπο του 

οποίου οι Ηλιού-Πολέμη εντοπίζουν στη Βιβλιοθήκη Κοραή στη Χίο, για να κάνουμε την 

αντιπαραβολή.  
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στο ρεπερτόριο του θιάσου του.
10

  Γνωρίζουμε ότι είχε ανεβάσει Το παπί στο Κάιρο 

και στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου την άνοιξη του 1873 (Χατζηπανταζής 2002, A2, 

σσ. 882-883).
11

  

 

Ο πατέρας Κωνσταντίνος Ι. Ράμφος (1796-1871) γεννήθηκε στη Χίο.
12

 Ήταν 

αγωνιστής του πολέμου για την ανεξαρτησία, δικηγόρος, δημόσιος λειτουργός, 

δικαστής, δημοσιογράφος και εκδότης εφημερίδας, πολιτικός, διπλωμάτης και 

συγγραφέας.  Εντάσσεται στην Φιλική Εταιρεία και παίρνει μέρος στην εξέγερση ως 

πολεμιστής, πολιτικός και διπλωμάτης. Στην κυβέρνηση Καποδίστρια (1827-1831) 

υπηρέτησε ως δικαστής και ως κυβερνήτης των Μεσσηνιακών οχυρών και του 

Πόρου. Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια το 1831 υποστήριξε τον Όθωνα (Κ. 

Ράμφος 1835). Στη δεκαετία του 1830 και του 1840 εργάστηκε στην Αθήνα ως 

δικηγόρος, δημοσιογράφος και εκδότης εφημερίδας. Υπηρέτησε για ένα σύντομο 

διάστημα ως Αρχηγός της Αστυνομίας (1845) και στο Ελεγκτικό Συνέδριο (1848). 

Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Όθωνα, υπηρέτησε ως πρόξενος στη 

Θεσσαλονίκη (1849-1856), στα Ιωάννινα (1856-8) και στη Σάμο (1858-1861), 

περιοχές που ήταν τότε μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μετά το τέλος της 

προξενικής υπηρεσίας του επέστρεψε στην Αθήνα, όπου άσκησε τη δικηγορία και 

αφιερώθηκε  στη λογοτεχνία. Η πρώτη του είσοδος στη λογοτεχνία ήταν μια 

μετάφραση του Κατά φαντασίαν ασθενούς του Μολιέρου το 1834 (Κ Ράμφος 1834). 

Ο Tonnet (1996) γράφει ότι ανήκε στο ρωσικό κόμμα. Πράγματι, η μετάφραση του 

                                                 
10

 Φαίνεται πως ήταν σύνηθες ένα δράμα να ακολουθείται από μια μονόπρακτη κωμωδία για να 

ελαφρύνει τη διάθεση του κοινού. Ο Χατζηπανταζής (2002) αναφέρει αρκετές τέτοιες κωμωδίες που 

ακολουθούσαν τις παραστάσεις του Ι.Κ. Ράμφου. Το παπί όμως παίχτηκε μόνο του.  
11

 Για το νεοελληνικό θέατρο στη Νοτιανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο, βλ. πλην του 

Χατζηπανταζή (2002) και την Stamatopoulou-Vasilakou (2007) η οποία επεκτείνει το χρονικό 

ορίζοντα σε 150 χρόνια. Η περιοδεία του Ι.Κ. Ράμφου στην Αίγυπτο αναφέρεται στη σ. 274. 
12

 Ως έτος γεννήσεως του Κ. Ράμφου αναφέρεται το 1776 (π.χ., στον κατάλογο της Εθνικής 

Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, ή στο βιογραφικό λήμμα του ΕΚΕΒΙ, στον Merry (2004, σ. 173), στον 

Tonnet (1996, σσ. 282-304), στους Μερακλής & Αθήνη (2007, σσ. 1909-1910).  Η προσεκτική 

Αικατερίνη Κουμαριανού (1994, σσ.  7-62˙ 1997, σσ.  245-256), δεν αναφέρει έτος γεννήσεως.  

Αλλά ακόμα και στο ΕΚΕΒΙ αναφέρεται ότι πέθανε σε ηλικία 75 ετών.  Η σύγχυση οφείλεται στη 

νεκρολογία του που δημοσιεύθηκε ένα χρόνο μετά το θάνατο του στις 15 Οκτωβρίου 1871 στην 

εφημερίδα Εκλεκτική στις 21/3/1872 από τον εκδότη της Νικόλαο Κορέσιο. Πρόκειται περί 

τυπογραφικού λάθους αφού ο Κορέσιος αναφέρει ότι «Ὅτε οἱ ἀπόστολοι τῆς θαυμαστῆς ἐκείνης 

« Ἑταιρίας τῶν Φιλικῶν » ἧς μέλη ἦσαν πολλοὶ τῶν Χίων, κατήχησαν τοὺς εὐφυέστερους τῶν 

κατοίκων, ἡ νέα τότε καρδία τοῦ Ῥάμφου συμμεθεῖξε καὶ πρὸ τοῦ 1821 ἔφυγε τὸν ζυγὸν καὶ τὴν 

ἐπελθοῦσαν μεγάλην καταστροφὴν κατὰ το ἔαρ τοῦ 1822, ἀπελθὼν ὡς ἀπόστολος τῆς Ἑταιρίας εἰς 

Ὕδραν και Ψαῤῥά».  Αν είχε γεννηθεί το 1776, τότε το 1821 θα ήταν 45 ετών, που σίγουρα δεν ήταν 

«νέος», ιδιαίτερα με τα κριτήρια του 19
ου

 αιώνα.  Ο Λάμπρος Βαρελάς στο λήμμα του στην 

Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου διορθώνει το έτος γέννησης στο ορθό 1796. Σε προσωπική 

επικοινωνία μαζί του ο Βαρελάς μας γνωστοποίησε ότι είδε το πιστοποιητικό θανάτου του Κ. 

Ράμφου στο οποίο αναφέρεται το έτος γεννήσεως ως 1976.   



9 

 

Μολιέρου είναι αφιερωμένη στο φίλο του Γεώργιο Γλαράκη εξέχον μέλος του 

ρωσικού κόμματος. Αυτή η σχέση αποδείχθηκε αργότερα πολιτικά επικίνδυνη  

δεδομένου ότι το 1839 ο Γλαράκης και άλλα μέλη του ρωσικού κόμματος 

κατηγορήθηκαν ότι συνωμότησαν να καταλάβουν την εξουσία μέσω της 

Φιλορθοδόξου Εταιρείας.  Κάποια στιγμή στην δημοσιογραφική του καριέρα 

υποστήριξε ανοιχτά το γαλλικό κόμμα του Κωλέττη (Βαρελάς 2008).  

 

Ο Κωνσταντίνος Ράμφος είναι κυρίως γνωστός από τα ρομαντικά εθνικά και ιστορικά 

μυθιστορήματα του που βασίζονται στη λαϊκή παράδοση των κλέφτικων τραγουδιών 

και του αγώνα για την ανεξαρτησία (Ὁ Κατσαντώνης 1860, Αἱ Τελευταῖαι Ἡμέραι τοῦ 

Ἀλῆ Πασᾶ 1862).  Το τρίτομο Ὁ Χαλὲτ Ἐφέντης (1867-1869) είναι ένα ιστορικό 

μυθιστόρημα που αφηγείται τις δολοπλοκίες στην αυλή του Σουλτάνου Μωάμεθ Β΄.  

Έντονα αντιτουρκικό, είναι γραμμένο στο ύφος των Τριών Σωματοφυλάκων του 

Αλεξάνδρου Δουμά (1844) με τους γενίτσαρους στο ρόλο της φρουράς του 

καρδινάλιου Ρισελιέ. Ο Ράμφος δημοσίευσε επίσης σύντομα διηγήματα – συνήθως σε 

συνέχειες – σε περιοδικά της περιόδου κυρίως στην Πανδώρα.  Πολλά από αυτά 

εκδόθηκαν υπό μορφή βιβλίων – ή μάλλον φυλλαδίων – από τους γιούς του Ιωάννη 

και Νικόλαο. Η Δέσπω της Ηπείρου (1859) διηγείται την ιστορία μιας όμορφης 

Χριστιανοπούλας που γλιτώνει από τα νύχια του δεσπότη της Ηπείρου, του Αλή 

Πασά. Κάποια άλλα διηγήματά του είναι εξεζητημένες ρομαντικές και απλοϊκές 

ιστορίες όπως Ἡ κόμησσα Ποτόσκη (1869) στην οποία ο Ράμφος διηγείται την 

ιστορία μιας Χριστιανής Κιρκασίας καλλονής που σώζεται από τη σκλαβιά από έναν 

Γάλλο ευγενή ο οποίος την υιοθετεί για να παντρευτεί τον κόμητα Ποτόσκη, ο οποίος 

– φευ – λίγο μετά τον γάμο απέθανε. 

 

Ὁ ἀπροσδόκητος γάμος (1867) είναι μια σύντομη ρομαντική ιστορία για μια 

ερωτοχτυπημένη αρχιδούκισσα στην Αγία Πετρούπολη που παντρεύεται – τη αγαθή 

αδεία των γονέων της – έναν όμορφο και ευσταλή Πρώσο αξιωματικό του ιππικού. Ἡ 

ἀπροσδόκητος συνάντησις (1860) είναι μια μικρή ιστορία για τον Λουδοβίκο 

Ναπολέοντα Βοναπάρτη που κυνηγά μονάχος του στα βουνά της Ηπείρου όπου 

συναντά ένα ηλικιωμένο ζευγάρι ενός Έλληνα, ο οποίος αγωνίστηκε με τον 

Ναπολέοντα Βοναπάρτη ως Μαμελούκος (!) και της Γαλλίδας συζύγου του.  Μέρος 

της λογοτεχνικής παραγωγής του Κωνσταντίνου Ράμφου γράφτηκε χωρίς 

λογοτεχνικές αξιώσεις υποκύπτοντας στη μόδα των γαλλικών ρομαντικών 
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μυθιστορημάτων που είχαν συναρπάσει το ελληνικό αναγνωστικό κοινό στο δεύτερο 

μισό του 19
ου

 αιώνα με σκοπό να στηρίξει οικονομικά την οικογένειά του και να 

ξεφύγει από τη φτώχεια, δυστυχώς χωρίς επιτυχία.
13

 Η κύρια συνεισφορά του στη 

σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία, παραμένει η εθνική μυθιστοριογραφία του, όπου 

συνδυάζει ζωντανούς διαλόγους της ιδιωματικής καθομιλουμένης της εποχής με μία 

αφήγηση σε καθαρεύουσα.
 14

  

 

Από τους δύο υποψηφίους για την πατρότητα του έργου, θεωρούμε ότι ο πιθανότερος 

συγγραφέας είναι ο Κωνσταντίνος Ράμφος. Οι λόγοι για αυτό είναι:  

 

Πρώτον, έχουμε μια άμεση μαρτυρία του Νικολάου Κορέσιου το 1872 στη 

νεκρολογία του για τον Ράμφο. Ο Κορέσιος μάλιστα αναφερόμενος στο παπί γράφει  

«Δὲν εἶναι ὅμως τοῦτο ἄξιον λόγου, ὅσον αἱ εἰρημέναι μυθιστορίαι.» Οι μελετητές 

της περιόδου συχνά αμφισβητούν την αξιοπιστία τέτοιων μαρτυριών, αλλά είναι 

σαφές ότι δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε.  Η Αικατερίνη Κουμαριανού – η 

σημαντικότερη κατά την άποψή μας αυθεντία για τον Κωνσταντίνο Ράμφο – αποδίδει 

σε εαυτόν το έργο χωρίς κανένα δισταγμό.  

Δεύτερον, ο επικεφαλής ενός περιοδεύοντος θιάσου, όπως ο Ιωάννης,  δεν είχε 

κανένα λόγο να χρησιμοποιήσει ψευδώνυμο αφού μάλλον θα ήθελε να προσθέσει ένα 

ακόμα έργο στο ρεπερτόριο του. Από την άλλη μεριά, ο πατέρας Ράμφος, ο οποίος 

ήταν πολιτικά ενεργός, μπορεί να μην ήθελε να βγει φανερά στο ευρύ κοινό ως ο 

συγγραφέας ενός έργου που κατήγγειλε με τόση δριμύτητα τους πολιτικούς και τους 

οικονομολόγους.  

Τρίτον, ο Ιωάννης δεν είχε ποτέ γράψει κωμωδία, προτιμώντας τα στομφώδη 

δράματα, ενώ ο Κωνσταντίνος αντίθετα είχε ήδη μεταφράσει Μολιέρο. Πράγματι, το 

έργο είναι μια εξαιρετικά φτωχή προσπάθεια να μιμηθεί το ύφος και τη θεατρική 

μορφή του μεγάλου Γάλλου συγγραφέα.  

Τέταρτον, ο Κωνσταντίνος είχε σπουδάσει νομικά και οι αναφορές στον Adam Smith 

και στον Jean-Baptiste Say που υπάρχουν στο παπί, θα έρχονταν πιο εύκολα σε 

                                                 
13

 Βλ την νεκρολογία του Ιωάννου Φιλήμονος, «Κωνσταντίνος Ράμφος», Αιών 28/10/1871. Ο 

Φιλήμων αναφέρει ότι τις τελευταίες στιγμές του Ράμφου έμπαιναν στο σπίτι του δικαστικοί 

κλητήρες για να αφαιρέσουν τα έπιπλα. 
14

 Τα λογοτεχνικά του έργα αναφέρονται στις βιβλιογραφικές αναφορές στο τέλος (Κ. Ράμφος 1859, 

1860, 1861, 1862, 1867 και 1867-9). 
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κάποιον που έχει διδαχθεί πολιτική οικονομία παρά σε έναν ηθοποιό. Βεβαίως, ο γιος 

του θα μπορούσε να είχε ακούσει τα ονόματα από τον πατέρα, ή να αποτελούσαν 

κοινή γνώση στο μορφωμένο κοινό του 19
ου

 αιώνα. Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη ότι η 

κατανόηση των θεωριών των δύο οικονομολόγων είναι τουλάχιστον ελλιπής – στην 

πραγματικότητα διαστρεβλωμένη – αυτό ίσως θα συνηγορούσε υπέρ της πατρότητας 

του έργου από κάποιον αθώο της πολιτικής οικονομίας, όπως ο Ιωάννης.  

Πέμπτον, φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια αυτοβιογραφικά στοιχεία στο έργο. Ο 

οικονομολόγος στο παπί είναι 70 ετών, που είναι η ηλικία του Κωνσταντίνου όταν 

δημοσιεύθηκε το έργο, και ο ίδιος είχε αλλάξει πολιτικά στρατόπεδα όπως ο 

οικονομολόγος που διακωμωδείται στο παπί.  Από έμπιστος άνθρωπος του 

Καποδίστρια έγινε οπαδός του Όθωνα, από Ρωσόφιλος μετετράπη σε Γαλλόφιλο. Ο 

μονόλογος του οικονομολόγου στο έργο μπορεί να είναι και μια αυτοκριτική του Κ. 

Ράμφου και ένας επιπλέον λόγος να χρησιμοποιήσει ψευδώνυμο.  

Τέλος, μια άλλη εκδοχή την οποία οφείλουμε στον Λάμπρο Βαρελά είναι ότι ο 

ενδεχόμενος στόχος της σάτιρας να ήταν ο συνομήλικος του Κ. Ράμφου, Δημήτριος 

Χρηστίδης (1795-1877).  Γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη έλαβε μέρος στον 

Αγώνα και κατέλαβε από νωρίς πολλές κυβερνητικές θέσεις.  Ήταν Γερουσιαστής και 

είχε εκλεγεί αντιπρόσωπος της Σύρου στη Βουλή αρκετές φορές. Διετέλεσε δε 

μάλιστα και πρόεδρος της Βουλής. Ο «δωδεκάκις ὑπουργεύσας» Χρηστίδης (1877, σ. 

16) είχε καταλάβει πολλές φορές το αξίωμα του Υπουργού Οικονομικών σε διάφορες 

κυβερνήσεις.  Όπως  διαβάζουμε στη νεκρολογία του (Χρηστίδης 1877, σ. 12): 

«Μετὰ δὲ τὴν ἔλευσιν τοῦ βασιλέως Γεωργίου τῇ 5 Μαρτίου 1864 προσελήφθη ὡς 

ὑπουργὸς τῶν Οἰκονομικῶν ὑπὸ το ... ὑπουργεῖον τοῦ Κανάρη. Εἶτα ... διωρίσθη 

εὑθὺς μέλος τοῦ Συμβουλίου τῆς ἑπικρατείας τῷ 1865, τῇ δε 20 Ὁκτωβρίου καὶ τῇ 13 

9βρίου 1865 ὑπουργὸς τῶν Οἰκονομικῶν ὑπὸ τὸν Δεληγεώργην, μετὰ τοῦ ὁποίου 

ὑπουργοῦ τῶν Ἐξωτερικῶν διωρίσθη τῇ 9 Ἰουνίου 1866 ὑπουργὸς τῶν Οἰκονομικῶν 

ὑπὸ τὸν Βούλγαρην καὶ πάλιν ὡς τοιοῦτος ὑπὸ τὸν Δεληγεώργην τῇ 8 Ἰουλίου 1870 

και τῇ 9 Ἰουλίου 1872». Προηγουμένως αναφέρεται ότι είχε χρηματίσει στο ίδιο 

αξίωμα το 1850 υπό τον αγγλόφιλο Αντώνιο Κριεζή. Ο Χρηστίδης ήταν ο κατεξοχήν 

οικονομολόγος. Στην νεκρολογία του (σσ. 13-14) διαβάζουμε: «εἰδικώτερον δὲ ὡς 

οἰκονομολόγος ἦτο σχετικῶς ἐκ τῶν ἐν Ἑλλάδι ἀρίστων καὶ οἱ πλεῖστοι τῶν 

διεπόντων τοῦτον τὸν κλάδον νόμων, προῆλθον ἐκ νομοσχεδίων ἅτινα κατὰ καιροὺς 

αὐτὸς ὑπέβαλεν».  Ο Σοφοκλής Καρύδης στην Εφημερίδα Φῶς της 20/1/1867 

διακωμωδεί τον Χρηστίδη εμφανίζοντας ένα φανταστικό βιβλίο το οποίο δήθεν 
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πωλείται στο «Βιβλιοπωλείο Δείνα και Τάδε» με τον τίτλο «Ο ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, 

μυθιστορία πρωτότυπος μὲ εἰκονογραφίας, εἰς τόμους δύω, ὑπὸ Δημητρίου Χρηστίδου. 

Τύποις Φαφταλᾶ καὶ Νοῦλα».
15

   Ο δε Ιωάννης Φιλήμων (1798-1874) επίσης 

Κωνσταντινουπολίτης, ιστορικός και εκδότης της εφημερίδας Αιών, γράφει το 1866, 

ένα κείμενο καταπέλτη για την έκθεση του υπουργού οικονομικών Χρηστίδη στην 

οποία αναφέρει ότι   

Πρὸς τὸν ἀξιότιμον Κ. Χρηστίδην εἶναι δύσκολον να συζητήσῃ τις περὶ 

οἰκονομικῶν. Αὐτὸς διατηρεῖ, ἀπὸ τριακονταετίας ἤδη, ἀναλλοιώτους τὰς 

οἰκονομολογικὰς ἰδέας του. Ζῶν μὲ μόνας τὰς ἀναμνήσεις, οὐδόλως 

σπουδάζων, διατελεῖ πολὺ ὄπισθεν τῆς σημερινῆς καταστάσεως τῆς 

ἐπιστήμης. Ἀπόδειξις τούτου, αὐτὴ ἡ ἴδια ἐπίσημος ἔκθεσις, ἐν ἧ 

χαρακτηρίζει ὡς σύστημα οἰκονομολογικὸν τὴν ἰσοῤῥοπίαν ἐν τῷ 

προϋπολογισμῷ καὶ τὴν διὰ τῶν τακτικῶν ἐσόδων πληρωμὴν ὅλων των 

δαπανῶν τοῦ Κράτους.  

 

Αλλού τον κατηγορεί – και εδώ δένει με Το παπί – ότι κατέφυγε «εἰς τὸ σκληρόν 

μέτρον τοῦ ν’ ἀποβάλῃ τῆς ὑπηρεσίας τινὰς τῶν ἐν ἐνεργείᾳ ὑπαλλήλων». Πιο κάτω 

μιλάει για «ταχυδακτυλουργικὴ ἐπιτηδειότητα» και «ἀκατανόητον ἐμπαιγμόν τῆς 

κοινῆς γνώμης»,  και του ζητάει να φέρει «ὄχι ἱδανικὴν καὶ ταχυδακτυλουργικὴν, 

ἀλλά πραγματικὴν ἰσοῤῥοπίαν ἐν τῷ προϋπολογισμῷ» και να καταδεἰξῃ εἰς τὴν 

κοινὴν γνώμην μέτρα οἰκονομίας πραγματικὰ καὶ κατάλληλα, καὶ οὐχὶ ἐπὶ τοῦ χάρτου 

ἀστειότητας». Αν λοιπόν σκεφτεί κανείς ότι ο Χρηστίδης όταν γράφεται το παπί είναι 

και αυτός 71 ετών, ότι έχει υπηρετήσει σε παντοίες κυβερνήσεις διαφορετικών 

πολιτικών προσανατολισμών, ότι αναφέρεται, ή λοιδορείται, σαφώς ως 

«οικονομολόγος» και ότι έχει κάνει σοβαρές περικοπές – για τις οποίες κέρδισε το 

προσωνύμιο Ψαλίδας – και ότι έχει πρόβλημα εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους, 

τότε μαζεύονται μια σειρά από ζητήματα άξια διακωμώδησης.  Οι σχέσεις Ράμφου 

και Χρηστίδη πρέπει να ήταν άλλοτε φιλικές και άλλοτε τεταμένες, αν και αυτό 

αποτελεί αντικείμενο έρευνας στα δημοσιογραφικά κείμενα του Ράμφου.  Πάντως 

είναι μια ακόμη εξήγηση γιατί επέλεξε να γράψει με ψευδώνυμο.  

 

                                                 
15

 Το «Δείνα και Τάδε» είναι το έμβλημα του Φωτός: «Και ο δείνας και ο τάδες είναι όλοι 

μασκαράδες. Κι ο συντάκτης τού «Φωτός» μασκαράς είναι κι αυτός».  
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Το  παπί του οικονομολόγου 

Η πλοκή του έργου είναι απλή. Το έργο είναι σαφώς γραμμένο ως απομίμηση του 

Μολιέρου και όχι του Αριστοφάνη.
16 

Το παπί, σύμφωνα με την πρακτική της εποχής 

του σατιρίζει έναν ανθρώπινο τύπο και όχι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Στην πρώτη 

πράξη εμφανίζεται ο οικονομολόγος και ο υπηρέτης του.  Το όνομα του 

οικονομολόγου – κατά μολιερικό τρόπο – είναι ενδεικτικό και των ηθικών του 

ιδιοτήτων. Ονομάζεται «Αγυρτίων», δηλ. Αγύρτης. Ο υπηρέτης ονομάζεται 

«Φλυνάφας», δηλ., πολυλογάς και μπουρδολόγος, από το «φληνάφημα». Ο υπηρέτης 

μιλάει στο αφεντικό του χωρίς σεβασμό, το αφεντικό του με τη σειρά του τον 

κακομεταχειρίζεται, ενώ εκμεταλλεύεται τη θέση του για ίδιον όφελος, σημάδια όλα 

ενός κακού υπηρέτη που δουλεύει σε έναν παράξενο αφέντη, ένα παλαιό θέμα στην 

κωμωδία.
17

 Ο οικονομολόγος περιγράφεται ως εκκεντρικός, ίσως και λοξός. 

Διαλογίζεται σε μια περίεργη θέση, το κεφάλι του στα μαξιλάρια του καναπέ και τα 

πόδια του ανοιχτά ακουμπούν ψηλά στον τοίχο σε σχήμα Γάμμα.
18

 Θεωρεί ότι με 

αυτόν τον τρόπο ενεργοποιείται ο εγκέφαλός του. Ο Φλυνάφας κοροϊδεύει τη στάση 

του και του ανακοινώνει ότι έχει επισκέπτες. Αυτοί είναι πέντε μαθητές, μια γριά, 

δέκα γέροι και πέντε-έξι «έτσι και έτσι», οι οποίοι είναι παυθέντες δημόσιοι 

υπάλληλοι. Μετά από ένα μικρό τσακωμό ανάμεσα στον Φλυνάφα και στην 

Φραντσέσκα την υπηρέτρια, ο Φλυνάφας μπάζει τους μαθητές στο σπίτι. Στη δεύτερη 

σκηνή της πρώτης πράξης οι μαθητές βρίσκονται επί σκηνής ενώ μιλούν όλοι μαζί 

ταυτόχρονα δημιουργώντας χάος. Πρόκειται για φοιτητές της πολιτικής οικονομίας 

που επιθυμούν να μάθουν τα νέα μυστήρια της οικονομίας, μέχρι τότε άγνωστα, που 

ανακάλυψε ο Αγυρτίων. Επειδή μιλούν όλοι μαζί ο Αγυρτίων τους ζητά να μιλάν 

ένας-ένας και αυτοί του απαντούν ότι μιλούν ταυτόχρονα για να εξοικονομήσουν 

χρόνο. Αν μιλούν ένα τέταρτο της ώρας ο καθένας με τη σειρά του, αυτό θα πάρει 

μιάμιση ώρα για τους έξι, ενώ αν μιλούν όλοι ταυτόχρονα μόνο ένα τέταρτο. Στην 

                                                 
16

 Τίθεται το ερώτημα πως εθνικιστές Έλληνες επέλεξαν τον Μολιέρο αντί του Αριστοφάνη ως 

πρότυπο.  Στον πρόλογο της μετάφρασής του κατά φαντασίαν ασθενούς του Μολιέρου ο Κ. Ράμφος 

(1834, σ. α΄) γράφει ότι ο Αριστοφάνης μπορεί να είναι ο περιφημότερος κωμικός της αρχαιότητας, 

αλλά ότι οι κωμωδίες του είναι γεμάτες από μονολογίες και βωμολοχίες, ότι οι σκηνές τους είναι 

ασύνδετες και ότι συχνά έχουν σα σκοπό τη συκοφαντία. Επιρρίπτει δε στον Αριστοφάνη και μερική 

ευθύνη για τον θάνατο του Σωκράτη, οπλίζοντας τους εχθρούς του. Τέλος οι κωμωδίες του 

Αριστοφάνη, κατά τον Ράμφο, είχαν σκοπό μόνο να προξενήσουν την ευθυμία και τον γέλωτα στους 

φύσει σκωπτικούς Αθηναίους, δεν είχαν, δηλ., και παιδαγωγικό χαρακτήρα.  
17

 Πρβλ. «ὡς ἀργαλέον πρᾶγμ᾽ ἐστὶν ὦ Ζεῦ καὶ θεοὶ / δοῦλον γενέσθαι παραφρονοῦντος δεσπότου». 

Ἀριστοφάνους Πλοῦτος, στ. 1-2.  
18

 Πρβλ. «“You are old, Father William,” the young man said, “And your hair has become very white; 

And yet you incessantly stand on your head — Do you think, at your age, it is right?”» (Lewis 

Carroll, 1865).  
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παρατήρηση του Αγυρτίονος ότι «ἡ δαπάνη τοῦ καιροῦ δὲν εἶναι ἀντικείμενον 

οἰκονομίας», του αντιτείνουν ότι, αντίθετα, αυτή είναι «οὐσιωδέστατον ἀντικείμενον 

τῆς οἰκονομίας».  Θεωρούν ότι ο Αγυρτίων είναι «οπαδός της οικονομίας του Σαίη 

[Jean-Baptiste Say] και του Σμήθ [Adam Smith]» αλλά ότι οι νεότεροι έχουν 

εγκαταλείψει το σύστημα και των δύο. Ο λόγος είναι ότι στον καιρό του Smith και 

του Say οι άνθρωποι έκοβαν το σίδερο με τη λίμα και έπλεκαν τα σχοινιά με τα χέρια. 

Όταν όμως «ἐσπούδασαν τὴν οἰκονομίαν τοῦ Βίαντος, τὴν εἰς δύο μόνον λέξεις 

συνισταμένην « Καιροῦ Φείδου » τότε ἐννόησαν ὅτι ἡ οἰκονομία τοῦ καιροῦ, εἶναι ἡ 

ἀληθής ἐπιστήμη τοῦ πλούτου ˙ τότε ἐφεῦρον ψαλίδας, σφύρας καὶ διάφορα ὄργανα 

πρὸς οἰκονομίαν τοῦ καιροῦ ˙ τὸν κοπτόμενον διὰ τῆς ῥίνης σίδηρον εἰς μίαν, δύο καὶ 

πολλὰς ὥρας, κόπτουν τώρα στιγμιαίως τὸν πλατύνουν, τὸν ἐκτείνουν, τὸν 

τιλήσσουν, τὸν καθαρίζουν στιγμιαίως ˙ ἐφεῦρον ὄργανα νὰ πλέξουν ἐν βραχεῖ χρόνῳ 

τοὺς κάλους καὶ τὰ σχοινία, νὰ κλώθουν καὶ νὰ ὑφαίνουν ταχέως˙ καὶ τέλος ἐφεῦρον 

καὶ τὰ ταχύτατα τῆς συγκοινωνίας καὶ τῆς συνεννοήσεως μέσα.»  

 

Πρόκειται για παράξενους ισχυρισμούς. Ο Βίας είναι ο φιλόσοφος του 6
ου

 π.Χ. αιώνα 

από την Πριήνη της Ιωνίας που συγκαταλέγεται στους  «επτά σοφούς» της αρχαίας 

Ελλάδος και στον οποίον αποδόθηκαν πολλά αποφθέγματα και ρητά.
19

 Μερικά από 

αυτά ήταν χαραγμένα στον πρόναο του ναού του Απόλλωνος στους Δελφούς 

σύμφωνα με τον Παυσανία (X.24.1). Το συγκεκριμένο ρητό «χρόνου φείδου» δεν 

αποδίδεται στον Βίαντα. Όταν αποδίδεται σε κάποιον από τους επτά σοφούς, αυτός 

είναι ο Χείλων ο Λακεδαιμόνιος.
20

  

 

Πως όμως «ἡ δαπάνη τοῦ καιροῦ» έγινε στα μυαλά των φοιτητών – και του Ράμφου – 

το 1866 το «οὐσιωδέστατον ἀντικείμενον τῆς οἰκονομίας»;  Ασφαλώς όχι 

διαβάζοντας τον Hermann Heinrich Gossen (1854) όπου η διαχείριση του χρόνου 

είναι κεντρική.  Το πράγμα γίνεται ακόμα πιο παράξενο όταν οι φοιτητές εξηγούν τι 

εννοούν, ιδιαίτερα αν ήταν μαθητές του Ιωάννη Σούτσου, ο οποίος ήταν και ο μόνος 

                                                 
19

 Πλάτων, Πρωταγόρας 342e-343b, Παυσανίας, Ἑλλαδος Περιήγησις, Φωκικά, Λοκρῶν Ὀζόλων  

X.24.1, Διογένης Λαέρτιος, Βίοι καὶ γνῶμαι τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ εὐδοκιμησάντων, I.13, I.22-100. Βλ 

Snell 1971. 
20

 Βλ., π.χ., την Ιωνιά του Αρσενίου, αρχιεπισκόπου Μονεμβασίας (15
ος

 αι.), Walz 1832, σ. 512.  

Ενίοτε το απόφθεγμα εμφανίζεται και ως «χρόνου φείδου, μὴ παρελθεῖν μάτην αὐτόν». Βλ. Frommel 

(1826, σ. 181). 
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πανεπιστημιακός δάσκαλος της πολιτικής οικονομίας την περίοδο αυτή.
21

  Οι 

φοιτητές αναφέρουν ότι τον καιρού του Smith και του Say ο καταμερισμός της 

εργασίας ήταν υποτυπώδης και ότι έκοβαν το σύρμα με λίμα και έπλεκαν τα σχοινιά 

με τα χέρια και ότι μόνο αργότερα οι άνθρωποι ανακάλυψαν τα κατάλληλα εργαλεία 

και τον καταμερισμό των έργων.  Αν μη τι άλλο, αυτό μπορεί να το πει κάποιος που 

δεν έχει διαβάσει ποτέ Smith ο οποίος στο πρώτο κεφάλαιο του πρώτου βιβλίου του 

Πλούτου των Εθνών (Smith 1776/1976, I.i.3 σ. 15) αναφέρεται στον καταμερισμό της 

εργασίας χρησιμοποιώντας μάλιστα το παράδειγμα του εργοστασίου καρφοβελονών 

και γράφει ότι «Ένας εργάτης εκτείνει το σύρμα, ένας άλλος το ισιώνει, ένας τρίτος 

το κόβει, ένας τέταρτος το κάνει μυτερό, ένας πέμπτος το ακονίζει στο πάνω μέρος 

για να μπει το κεφάλι … Και έτσι η σημαντική δουλειά του να κατασκευάσεις μια 

καρφοβελόνα χωρίζεται σε 18 ξεχωριστές εργασίες».  Αργότερα μάλιστα ο Smith 

αναφέρει ότι ο καταμερισμός της εργασίας οδηγεί στην εφεύρεση κατάλληλων 

μηχανημάτων (I.i.8 σ. 19).  Ο Say επίσης εξετάζει δια μακρών το ζήτημα του 

καταμερισμού της εργασίας.  Είναι επίσης απορίας άξιον πως οι φοιτητές θεωρούν ότι 

ο Say ανήκει στους ξεπερασμένους από την επιστήμη οικονομολόγους.  Ο Γάλλος 

οικονομολόγος πέθανε το 1832 και η 8
η
 έκδοση της περιβόητης Traité εκδόθηκε το 

1876.  Θεωρούνταν δε ένας από τους πιο καταξιωμένους οικονομολόγους της 

περιόδου (Palmer 1997, Tribe 2003, σ. 162, Tiran 2010, Schoorl 2013).  

 

Ο Αγυρτίων προκειμένου να ξεφορτωθεί τους ξεμυαλισμένους νεανίες τους ρωτάει τί 

ζητούν. Αυτοί του λένε ότι πληροφορήθηκαν ότι έχει βρει τον τρόπο να τρώει ένας 

άνθρωπος μια φορά την εβδομάδα και παρά ταύτα να είναι υγιής, εύρωστος και 

ισχυρός και ότι έχει ένα παπί το οποίο ταΐζει μια φορά στις οκτώ ημέρες 130 κόκκους 

κριθής. Ο Αγυρτίων βγάζει το παπί από τον κόρφο του και επιβεβαιώνει ότι όντως 

έχει επιτύχει αυτό το θαύμα. Το παπί – κατά τον Αγυρτίωνα – τρώει με όρεξη όπως οι 

Σπαρτιάτες τον μέλανα ζωμό. Αναλύει τα πλεονεκτήματα της μεθόδου του: αν 

καταναλώνουμε το ένα όγδοο των εισοδημάτων μας, μπορούμε να εξάγουμε το 

υπόλοιπο στο εξωτερικό και να σαρώσουμε όλα τα χρήματα των Φράγκων. Μόνο 

από τα τελωνεία θα συσσωρευθούν αμέτρητα πλούτη και όχι μόνο θα ξεχρεώσουμε 

το δημόσιο χρέος, αλλά θα δανείζουμε και στους Ευρωπαίους.   

                                                 
21

 Ο Σούτσος στην Πλουτολογία αφιερώνει αρκετές σελίδες στον καταμερισμό της εργασίας και 

συζητεί λεπτομερειακά τις θεωρίες του Πλάτωνα, του Ξενοφώντα, του Smith και του Say πάνω στο 

ζήτημα αυτό.  
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Στην δεύτερη πράξη ο Αγυρτίων δέχεται δέκα γέρους συνταξιούχους, «ψωμοζῆται 

τοῦ Δημοσίου» όπως αυτοπεριγράφονται, τους οποίους το κράτος μετά τη 

συνεισφορά τους στον Αγώνα τους πέταξε σαν στυμένες λεμονόκουπες. Ο Αγυρτίων 

υπερασπίζεται το κράτος και τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος «εἶναι ἄνθρωπος 

ἀξιόλογος, οἰκονομολόγος μέγας καὶ αὐτὸς φροντίζει νὰ εὐπορησῃ τὸ Ταμεῖον νὰ σᾶς 

χορτάσῃ χρήματα», αλλά οι συνταξιούχοι του λένε ότι ο Υπουργός βάζει μυστικά 

σημάδια πάνω στα εντάλματα ώστε να ξέρει το ταμείο ποια θα πληρωθούν και ποια 

όχι. Εν πάση περιπτώσει αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να μάθουν να τρώνε μια 

φορά την εβδομάδα χωρίς να πεινάσουν. Τη στιγμή αυτή μπαίνει ο Φλυνάφας με το 

ψόφιο παπί και η απάτη αποκαλύπτεται.    

 

Η φήμη του οικονομολόγου έχει πλέον καταστραφεί.  Αγόρασε έξι πάπιες για να 

ξεγελάσει τον κόσμο και παραδέχεται ότι κορόιδεψε το κοινό δημοσιεύοντας 

αποσπάσματα από θεωρίες που ούτε ο ίδιος καταλάβαινε.  Δεν ξέρει αν ο υπηρέτης 

του τον αποκάλυψε από βλακεία ή κακία. Του τον είχε συστήσει ένα μέλος της 

πολιτικής φατρίας του και ως εκ τούτου έπρεπε να είναι υπεράνω υποψίας. Οι 

φοιτητές και οι συνταξιούχοι ενώνονται. Οι μεν θέλουν να πάνε το παπί στο 

πανεπιστήμιο για να το ανατάμουν, ενώ οι δε θέλουν να το περιφέρουν δημόσια για 

να καταγγείλουν την απάτη.  

 

Στην τρίτη σκηνή της δεύτερης πράξης ο οικονομολόγος μονολογώντας αναφέρεται 

στην πολιτική και στις πολιτικές φατρίες. Παραδέχεται ότι ο λόγος που μπήκε στην 

πολιτική ήταν για να υπηρετήσει τα δικά του προσωπικά συμφέροντα και ότι ήταν 

πάντοτε έτοιμος να προδώσει τους δικούς του όποτε τον βόλευε. Είναι φανερό ότι 

πρόκειται για οικονομολόγο που είναι πολιτικός, ή δουλεύει για την κυβέρνηση ως 

πολιτικός της φίλος.  Ομολογεί ότι όσοι κυλιούνται στην φάτνη των φατριών δεν 

έχουν μήτε χαρακτήρα, μήτε σύστημα, και ότι εξαπατούν το λαό τάζοντας λαγούς με 

πετραχήλια, τον ξεμυαλίζουν και τον καταντούν δυστυχή και ελεεινό. «Πολιτικὴ θὰ 

εἰπῆ, κατὰ τὸν ἐπικρατοῦντα συρμὸν, ἀγυρτία, ψεῦδος, ἀπάτη, ὑποκρισία, 

συμφέρον». Παρηγορείται όμως στην ιδέα ότι ό,τι και να του κάνουν οι αντίπαλοί 

του, θα έχει πάντοτε οπαδούς τους νεοφύτους υπαλλήλους, οι οποίοι θα τον 

«κηρύττουσι πανταχοῦ μεγάλον καὶ φοβερὸν οἰκονομολόγον, ὡς ἐκήρυττον ὁ Ὀμὰρ 

καὶ ὁ Ἀλῆς μεγάλον Προφήτην τὸν Μωάμεθ.» 
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Η τελευταία σκηνή είναι μεταξύ του οικονομολόγου και μια γριάς χαρτορίχτρας, της 

Χρυσάφως. Εδώ ο οικονομολόγος μας αποδεικνύεται εξαιρετικά εύπιστος και 

ευήθης. Η μάντισσα ρίχνει την τράπουλα και προφητεύει ότι ο Αγυρτίων θα 

παντρευτεί μια νεαρή, όμορφη και πλούσια σύζυγό που θα του δώσει τρία μιλιούνια 

δραχμές και ότι θα κάνει μαζί της 24 παιδιά και ότι το ύστερο παιδί που θα είναι 

αγόρι θα  «γείνει Βασιλιᾶς ‘ς ἕνα νησὶ, ποῦ βγάζει πολλὰ καρύδια». Ο οικονομολόγος 

κάνει το λογαριασμό και καταλήγει ότι θα ζήσει τουλάχιστον 114 χρόνια, 

πραγματικός Μαθουσάλας. Κάνει να πληρώσει τη μάντισσα, αλλά αυτή θέλει για 

αμοιβή το μυστικό του πώς να ταΐζει τις κότες της μια μέρα στις οχτώ.  

 

Το έργο τελειώνει με τον υπηρέτη που μπαίνει στην αίθουσα και παίρνει την 

αγαπημένη στάση του κυρίου του: στην πλάτη με τα πόδια ψηλά. Ακολουθούν οι 

μαθητές που έχουν κρεμάσει το παπί σε ένα ραβδί συνοδευόμενοι από τους 

απολυμένους δημόσιους υπαλλήλους που φορούν μόνο τα μακριά τους πουκάμισα. 

Σηκώνουν τον Αγυρτίωνα και τη Χρυσάφω στα χέρια και χορεύουν γύρω από τον 

Φλυνάφα τραγουδώντας: «Σοφώτατ’ οἰκονόμε / Μᾶς ἔμαθες νὰ ζῶμε / Χωρὶς φαγὶ, 

χωρὶς νερὸν / Εἰς τοῦτον τὸν κακὸν καιρὸν,/ Χωρὶς βαρυὰ φορέματα / Εἴα μόλα, εἴα 

λίσα / Μόνον μὲ τὴν ποκαμίσα». 

 

Η ιστορία του τσιγκούνη που προσπαθεί να μάθει το ζώο του να ζει χωρίς τροφή, και 

πάνω εκεί που το ζώο μάθαινε του ψόφησε, είναι πολύ παλιά. Η αναφορά στον 

γάιδαρο του Ναστρεντίν Χότζα είναι προφανής στο ελληνικό κοινού του 19
ου

 και του 

20
ου

 αιώνα. [Για τον 21
ο
 είμαστε λιγότερο βέβαιοι].  Φυσικά είναι μια ιδέα που δεν 

υπάρχει μόνο στην Ανατολή. Ο Francis Ysidro Edgeworth (1904, σ. 163), για 

παράδειγμα, γράφει για το «άλογο που ο Σκοτσέζος ιδιοκτήτης του το έμαθε να 

τρέφεται με ελάχιστη τροφή, όταν το ζώο δυστυχώς ψόφησε».
22

 Για σκηνική 

οικονομία ο γάιδαρος αντικαταστάθηκε από το παπί.  Εδώ βέβαια ο Ράμφος 

χρησιμοποιεί τον μύθο διαφορετικά: όχι για να καταγγείλει την τσιγκουνιά, αλλά για 

να δείξει ότι οι οικονομολόγοι είναι οι κήρυκες της λιτότητας και ότι οι θεωρίες τους 

                                                 
22

 “The horse which the Scotchman its owner had just trained to live upon a minimum, when the animal 

unfortunately died”.  Ο Edgeworth το αναφέρει σχετικά με την έννοια του επιχειρηματία που δεν 

έχει ούτε κέρδη ούτε ζημιές.  
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είναι απατηλές, και οι ίδιοι αγύρτες και απατεώνες.  Αργά ή γρήγορα όμως η 

πραγματικότητα θα τους ξεσκεπάσει. 

 

Συμπέρασμα   

Θεωρούσε άραγε η κοινή γνώμη στην Ελλάδα του 19
ου

 αιώνα τους οικονομολόγους 

ως θλιβερούς απατεώνες;  Τα θεατρικά έργα συνήθως διακωμωδούν τις κακές 

περιπτώσεις ενός επαγγέλματος, παρά το ίδιο το επάγγελμα. Ο Κωνσταντίνος 

Ράμφος, για παράδειγμα, στον πρόλογο της μετάφρασής του κατά φαντασίαν 

ασθενούς το 1834 γράφει ότι ο Μολιέρος μάλλον δεν καταφερόταν εναντίον της 

ιατρικής γενικά, αλλά μόνον κατά τα των κακών γιατρών, αν και φαίνεται ότι στην 

εποχή του Μολιέρου η κατάχρηση ήταν τόσο διαδεδομένη ώστε τελικά αναγκάσθηκε 

να στραφεί κατά της ίδιας της τέχνης. Ο ίδιος ο Ράμφος είναι πολύ πιο προσεκτικός 

και χρησιμοποιεί την ευκαιρία για να εξυμνήσει δουλοπρεπώς την κυβέρνηση που 

πήρε τα σωστά μέτρα για την ασφαλή άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.  Τι 

συμβαίνει άραγε με τους οικονομολόγους;  Εάν ένας άνθρωπος σαν τον Κωνσταντίνο 

Ράμφο, ο οποίος τα είχε δει όλα, πιστεύει ότι έπρεπε να καταγγείλει με τον πιο 

σκληρό και κατηγορηματικό τρόπο τους σύγχρονούς του οικονομολόγους, φαίνεται 

ότι οι οικονομολόγοι σε πολιτικές θέσεις που ήταν απατεώνες ήταν ένα στερεότυπο 

αρκετά διαδεδομένο στην εποχή του.  Η αδυναμία ανάπτυξης κάποιας αξιόλογης 

θεωρίας πολιτικής οικονομίας που θα ερμήνευε την ελληνική πραγματικότητα 

ξεκινούσε και από την έλλειψη μιας σοβαρής κριτικής των δογμάτων της κυρίαρχης 

πολιτικής οικονομίας. Στην Ελλάδα του 19
ου

 αιώνα δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο της 

κριτικής που έκαναν στην Αγγλία ο Thomas Carlyle, ο John Ruskin και ο Charles 

Dickens (Winch 2009), ή αυτό που ο Henderson (1995) αποκάλεσε «Economics as 

Literature».   Ούτε υπάρχει αυτό που ο Arnold Toynbee αποκάλεσε «the bitter 

argument between economists and human beings» (Winch 2009, σ. 1). Πράγματι στον 

19
ο
 αιώνα έχουμε στην Ελλάδα πολύ λίγα κριτικά έργα της φιλελεύθερης πολιτικής 

οικονομίας, ακόμη και από πανεπιστημιακούς με λίγες φωτεινές εξαιρέσεις.
23

 Η 

κριτική έρχεται πλαγίως μέσα από την πένα ενός ρομαντικού συγγραφέα που ήταν 

από τους βασικούς συντελεστές της δημιουργίας του εθνικού μυθιστορήματος. 

Πιθανόν η ρομαντική, ορθόδοξη και εθνικιστική ψυχή του έκανε τον Ράμφο να μην 

εμπιστεύεται τις φιλελεύθερες δυτικές θεωρίες σαν λύση των προβλημάτων της 

                                                 
23

 Δύο εξαιρέσεις ήταν ο Στάμος Τρικαλιώτης και ο Τιμολέων Αδαμόπουλος. Βλ. Theocarakis 2013. 
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χώρας του.  Ίσως μια προσεκτικότερη ανάγνωση των πολιτικών του κειμένων που 

έγραψε ως δημοσιογράφος να φώτιζε καλύτερα τη θέση του στα ζητήματα αυτά. 

Ήταν πάντως υποστηρικτής των παρεμβατικών πολιτικών του Καποδίστρια και των 

Βαυαρών. Έβλεπε στην πολιτική σφαίρα οι διαμάχες να γίνονται μόνο μέσα στο 

πλαίσιο της φιλελεύθερης οικονομικής σκέψης.
24

 Η οργή του τον έφερε στο σημείο 

να επιχειρεί να καταρρίψει τα δόγματα του Smith και του Say με ένα σύντομο ρητό 

ενός αρχαίου Έλληνα σοφού.      

 

Πιθανόν να ένοιωθε ότι εφόσον δεν είχε τα απαραίτητα πνευματικά εφόδια να 

αποδυθεί σε μία επιστημονική και φιλοσοφική κριτική των θεωριών αυτών 

τουλάχιστον θα επέτρεπε στον εαυτό του να χρησιμοποιήσει το λογοτεχνικό του 

ταλέντο για να καταγγείλει τις θεωρίες που κήρυτταν τη λιτότητα και τη δυστυχία.  Η 

κληρονομιά του πιθανόν να κρατήσει περισσότερο από όσο θα έδειχνε η ποιότητα 

του λογοτεχνικού του έργου.  Ενάμιση αιώνα αργότερα στην ίδια χώρα ανάλογες 

αγύρτικες οικονομικές θεωρίες που πειραματίζονται με τους ανθρώπους σαν παπιά 

που πρέπει να μάθουν να μην τρώνε, ενώ να νοιώθουν εύρωστοι και υγιείς 

στοιχειώνουν το πολιτικό τοπίο. Το παπί του οικονομολόγου δυστυχώς παραμένει 

εξαιρετικά επίκαιρο. 

  

                                                 
24

 Βλ. Theocarakis 2013, για τα πρακτικά της Γερουσίας τον 19
ο
 αιώνα.   
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