
OIKONOmSKH ΕΠΙΘΕΩΡΕΙΣ
[ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ —ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΑ—ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ]

ΣΪΝΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ-

Δέν ύπάρχει άπόστασις μεταξύ τών ατομικών ενεργειών, 
τήν όποιαν δέν σμικρύνει ό δραστήριος συναγωνισμός, προ- 
σεγγίζων τά δύο αύτής άκρα. Δυνατόν ταΰτα νά άπέχω- 
σιν έ'τι πολύ, άλλά βεβαίως τά παλαιά όρια τής διαχω- 
ρίσεως αναγκάζονται νά μετατεθώσιν εις εγγύτερα πρός 
πρός τούς συναγωνιζομένους σημεία. Λάβετε ύπ' όψιν τόν 
εμπορικόν συναγωνισμόν και αρχίσατε τήν σύγκρισιν άπό 
τής πρώτης εκατέρωθεν αφετηρίας. Οί μεγάλοι οέν είναι 
τόσον υπέρτεροι άμα διά τοΰ συναγωνισμού πολλαπλασια- 
σθώσι, και οί μικροί τόσον άσημοι όταν διά τοΰ συναγω
νισμού άναβιβασθώσι.

Τό ατομικόν τοΰτο φαινόμενου είναι νόμος φυσικός δι' 
όλα τά όντα τά τελειοποιήτεως δεκτικά, καί άποτελεϊ προ 
πάντων κλήρον τής ανθρώπινης φύσεως. Παρατηροΰμεν 
αυτό εισερχόμενου εις όλας τάς διατυπώσεις αύτής, άπό 
τής άτομικωτέρας έπόψεως μέχρι τής έΟνικωτέρας. Αί ο
μάδες τών ανθρώπων ύπενδίδουσιν εις τήν έπιρροήν τών 
νόμων τής φύσεώς των μετά τής αύτής πειθαρχίας, τήν 
όποιαν παρατηροΰμεν εις τά κατά μέρος άτομα. Τά αύτά 
ελατήρια, αί αύταί άρεταί καί αί αύταί κακίαι. Εις άν
θρωπος απέναντι ετέρου κυριεύεται ύπό τοΰ αισθήματος 
τής άμίλλης καί μεγαλουργεί. Τοιουτοτρόπως καί έθνη ε
γείρονται έπί εθνών, οδηγούμενα ύπό τής τιμής καί τής 
ανάγκης, τών δύο τούτων αιωνίων φανών, τούς όποιους 
ό Ά’ψιστος έθεσεν ώς κέντρα συναθροίσεως έν τω πελάγει
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τών ανθρωπίνων τυχών'- "Οπου αύται τείνουσι πρός ζωήν 
και πρός άνάπτυξιν, οί φανοί φεγγοβολοΰσίν εις αποστά
σεις μακράς· όπου είναι καταδεδικασμέναι εις τήν άπό τών 
οικείων αμαρτημάτων ποινήν τής παρακμής, οί φανοί σκο
τίζονται καί το ρεύμα τής εθνικής ζωής αναγκάζεται νά 
μετατεθή.

Δέν έχω σκοπόν ίνα πραγματευθώ τον δλον τούτον κύ
κλον τών έθνικών περιόδων. Μή αρκεί ή οικονομική έπο- 
ψις αύτοϋ καί ιδιαιτέρως κατά τό σημεϊον, καΟ’δ ή άμιλ
λα, τό κράμμα τοϋτο τής τιμής καί τής άνάγκης, επιτεί
νει τάς οίκονομικάς δυνάμεις τών συναγωνιζομένων πρός 
άλληλα έθιών. Κατά τό σημεϊον τοϋτο όλη τών αγώνων 
ή διεύθυνσις τείνει πρός ισορροπίαν. Άποτελεϊται, τρόπον 
τινα, ή στιγμή εκείνη τής πάλης, καθ’ήν οί θεαταί τών 
πανηγυρικών αγώνων Οαυμάζουσιν άμφοτέρους τούς πα- 
λαιστάς. Ούχί οτι δέν ύπάρχουσι καί πτώσεις εθνών, όπως 
καί πτώσεις ατόμων. Άλλ’ ένώ τών τελευταίων τό θέαμα 
είναι άμεσον, έπί τών πρώτων απαιτείται νά άναβή τις εις 
τήν ίςορικήν κλίμακα, ίνα μέτρηση όπισθεν του τούς 
άναβαίνοντας καί καταβαίνοντας λαούς.

Μεταξύ όλων τών νεωτέρων εθνών άναμφισβητήτως βιο- 
μηχανικώτερον καί έμπορικώτερον είναι τό Αγγλικόν. Ύ- 
πήρξεν περίοδος έν τοις τελευταίοις έκατόν έτεσι, καθ' 
ήν ή έμπορο-βιομηχανική δύναμις του άντεμετράτο πρός 
δλην όμοϋ τοϋ λοιπού κόσμου. "Οθεν εις άπόδειξιν του ή- 
μετέρου θέματος, τής βαθμηδόν έπερχομένης συναγωνιστι- 
κής ισορροπίας, δέν ύπάρχει έθνος προσφορώτερον τοϋ Αγ
γλικού, όπως χρησιμεύση ώς βάσις. Βεβαίως προεχώρησε 
τοϋτο καί προχωρεί έτι κατά πολύ, άλλά τήν πρόοδόν του 
άκολουθεϊ κατά πόδας ή πρόοδος τών άλλων έθνών, καί 
μάλιστα ένιαχοϋ όπως συμβαίνει μεταξύ ανθρώπων τρεχόν
των, τών οποίων οί δεύτεροι πατώσι τάς έμβάοας τών πρώ
των. Ύπό τήν έποψιν ταύτην ή North British Review 
γράφε κατά Νοέμβριον 1852 τά ακόλουθα:

«Έχομεν ήδη, λέγει ό Άγγλος συγγραφεύς, πολλούς 
αντιπάλους έν χώραις καθ' άς πρό τριάκοντα έτών είχομεν 
ούδένα*  έπρομηθεύομεν άλλοτε έθνη, τά όποια ήδη παρά- 
γουσι, έν μέρει ή καθ’όλοκληρίαν, τά άναγκαϊα αύτοϊς βιο- 
μηχανήματα- είχομεν άλλοτε τό μονοπώλιον πολλών α
γορών, έν αίς ήδη άπαντώμεν νεωτέρους συναγωνιστάς πω- 
λοϋντας εύθηνότερον. Εις πολλά μέρη τής οικουμένης άπο- 
στέλλομεν μόνας τάς ποσότητας έκείνας τώνέμπορευμάτων, 
τάς οποίας δέν δύνανται έτι οί άντίπαλοιήμώννά προμηθεύ- 
σωσι.'Εξάγομεν ήδη πρός τάς μάλλον μεμακρυσμένας καί μή 
παραγωγικάς χώρας μεγαλείτερα ή άλλοτε ποσά τών προϊ
όντων τής ήμετέρας βιομηχανίας. Ή ’Ασία καί ή Αμε
ρική άναλόγως δέχονται πλειότερα καί ή Εύρώπη όλιγώ- 
τερα. Αί χώραι αίτινες άλλοτε έζήτουν παρημών τελείως 
έξειργασμένα προϊόντα, προμηθεύονται ήδη παρ’ ημών η
μιτελή ή τήν πρώτην ύλην. Ή Αύστρία συναγωνίζεται 
πρός ημάς έν Ιταλία- ή Ελβετία καί ή Γερμανία έν Άμε- 
μερική- αί 'Ηνωμένα: Πολιτεϊαι τής ’Αμερικής έν Βρασι- 
λια και έν Κίνα. Αλλοτε μέν ή 1’ωσσία έζήτει παρ’ η
μών βαμβακηρά νήματα, νϋν δέ λαμβάνει μόνον νήματα έ- 
ριοΰχα. Αλλοτε έπεμπομεν εις τήν Γερμανίαν βαμβακη
ρά ύφάσματα λευκά ή χρωματιστά, άποστέλλομεν οέ νϋν 
τό πρός κατασκευήν αύτών νήμα.

« Ολαι αί χώραι αύται παράγουσιν εύθηνότερον ημών,— 
μόνον οέ μέχρι σήμερον δέν ήδυνήθησαν νά παραγάγωσι 
άρ κ ου ν τ ω ς· ώςε λαμβάνουσι παρ’ ημών τό συ μ πλή- 
ρωμ α. Ώθούμεναι έν μέρειμέν ύπό τοϋ αρχαίου περιορι
στικού ήμών συστήματος, έν μέρει δέ ύπό τοϋ φυσικοΰ ά- 
ποτελέσματος τής αύξήσεως τοϋ πληθυσμού των, αί χώ
ραι αυται ή ήλλαξαν τό άροτρον διά τού υφαντήριου ή ή- 
νωσαν αύτά- καί έκτοτε ή χειροτεχνική βιομηχανία ήμών 
ούναται νά αύξήση ούχί πωλοΰσα εύθηνότερον τών άντι- 
πάλων ήμών ή συναγωνιζομένη πρός αύτούς εύτυχέςιρον, 
άλλά μόνον έν τή περιπτώσει καθ’ ήν αί άνάγκαι τής οί- 
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κουμένης αύξήσουσι ταχύτερου τής πρός θεραπείαν αύτών 
ικανότητας τών αντιπάλων ημών.»

Από τών ανωτέρω παρατηρήσεων παρήλθεν ήδη εΓ- 
κοσιπενταετία πλήρης, και ή βεβαιωθεϊσα κατά τά μέσα 
τοϋ παρόντος αΐώνος αρχή τής συναγωνιςτκής ισορροπίας 
έλαβεν ήδη πολλώ εύρυτέραν άνάπτυξιν. Δέν είναι άπό 
σκοπού ή άπόοειξίς της άπό δεδομένων, τά όποια χορηγεί" 
αύτη ή βιομηχανική άλλοτε κοσμοκρατορία τής ’Αγγλίας. 
Ως προκύπτει έκ τών 'Εμπορικών Πινάκων της ή εισα
γωγή της επιτείνεται και ή έξαγωγή της έλαττοϋται. Τό δέ 
φαινομενον τοϋτο περιβάλλεται όσημέραι σπουδαιότερον χα
ρακτήρα. Τοιουτοτρόπως τώ 1871 υπελογίζοντο τά έπί 
τής εξαγωγής περισσεύματα τής εισαγωγής εις 47,000,000 
λίρ. στερλ.—τώ 1872 εις 40,000,000, — τώ 1873 εις 
60,000,000,—τώ 1874 εις 72,000,000,—τώ 1875 εις 
92,000,000,—τώ 1876 εις 118,000,000,—και τώ 1877 
εις 142,000,000 ! Ό ξένος λοιπόν συναγωνισμός μετετέ- 
Οη εν πολλοϊς άπό τών άλλοτρίων χωρών καί έν αύτη τή 
Αγγλική. Άλλ’ ή έλάττωσις τής έξαγωγής είναι ένδει- 
κτικωτέρα· ύπολογιζομένη ή έλάττωσιςαυτη εις 3,584,000 
λιρ. στερλ. τώ 1873,—άνέβη εις 13,354,000 τώ 1874, 
—εις 16,038,000 τω 1875,—εις 21,836,000 τώ 1876.

Βεβαίως αί τάσεις αύται άποτελοϋσιν ιδιαιτέραν έποψιν 
τών ’Αγγλικών σ υμφε ρ ό ντων, τά όποια διετυμπα- 
νίσθησαν έν τή συγχρόνω τής ’Ανατολής περιπλοκή, καί 
είναι ίκαναί όπως ύποκινήσωσι τό υπό τήν στάκτην πάν
τοτε καϊον πυρ τοϋ έμποροκρατικοϋ συστήματος. Άλλ’ δ 
σκοπος μου είναι νά μαρτυρήσω περί τοΰ φαινομένου, καθ’ 
δ ή Ευρώπη ολόκληρος, άδιαφόρως έπί ζημία τίνος, όσημέ
ραι μετασχηματίζεται εις παμμέγεθες βιομηχανικόν έργο- 
στάσιον, τοϋ όποιου οί κλάδοι διαχωρίζονται μέν υπό τών 
διεθνών ορίων, όπως όμως έν τοϊς άρχαίοις άγώσι, καθ’ούς 
ή ένότης τοϋ ολου δέν παρεβλάπτετο ύπό τής ποικιλίας 
τής κατά μέρος κοινοτικής παρατάξεως.

Ή θεραπεία τών παγκοσμίων άναγκών είναι τό γενικόν 
κέντρον, καί όλη ή σπουδή πρός τοϋτο αποβλέπει. ’Ενώπιον 
τής καθολικής ταύτης τάσεως τής νεωτέρας έθνικής οι
κονομίας, τό έμπορο-βιομηχανικόν μεγαλεϊον δεδομένου 
έθνους φαίνεται μικρότερου τοΰ όσον ήτο έν παλαιοτερα ε
ποχή. "Οταν ολοι τρέχωσι πρός τήν πρόοδον, δέν υπάρχει 
καιρός ινα Οαυμάσωσι τον έχοντα μεγαλειτέρους πόδας. 
Έν τώ μεταξύ οί παϊδες μεταβαίνουσιν εις τήν νεότητα 
καί οί νέοι άνδροΰνται, τοιουτοτρόπως δέ άναβιβάζεται ή 
συναγωνιστική τών βιομηχανικών έθνών ισορροπία.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΤΗΣ ΠΟΑΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΠΑΡΑ ΤΟΪΣ ΑΡΧΑΙΟΙΣ ΕΑΑΗΣΙ.

Παρ' "Ελλησι, λαώ ύψηλής τυχόντι μορφώσεως, ό κοι
νωνικός βίος δέν άνεπτύχθη ον τρόπον συνήθως παρατη- 
οοϋμεν έν Άσία. Παρά μέν τοϊς Άσιανοϊς συνεκροτεϊτο 
εν μέγα κράτος, πλείονα άλλα έν έαυτώ περιλαμβάνον 
καί άποβαϊνον οίονεί σύνολον κρατών παρ’ Έλλησι τού- 
ναντίον ή ενωσις ήτον εθνική, άποτελουμένη έκ μικρών 
άνεξαρτήτων κοινοτήτων. Καί όμως παρ’ ούοενί λαώ ά
νεπτύχθη ή περί πολιτείας ιδέα τοσοϋτον πλήρης θεω- 
ρητικώς τε καί πρακτικώς οσον παρ’ "Ελλησιν.

Ό καταμερισμός αυτών εις πλήθος τοσούτων μακροσκο
πικών κρατιδίων ήτο συνέπεια άναγκαία τής γενέσεως 
καί προόδου τών Ελλήνων. Οί έν Έλλάδι συνοικισθέντες 
εποικοι έγκατεστάθησαν εις διαφόρους χώρας, ύπό φυσι
κών άπ' άλλήλων χωριζομένας ορίων, έκτισαν πόλεις, 
καί συνέστησαν ιδίας πολιτικά; κοινωνίας. Έκάστη πόλις 
άπετέλει κράτος ί’διον, ή τουλάχιστον τό κέντρον αύτών, 
έκάστη δέ πολιτεία είχεν ιδίαν ιστορίαν άναπτύξεως. Ή 
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μερικότης ητο παρ’ Έλλησιν ή κυρία τής μορφώσεως 
τοΰ δίκαιου αρχή. Και αύτό τό γενικόν όνομα "Ελληνες 
βραοεως έπεκρά“τησεν, έ'τι δέ βραδύτερου τό όνομα Γραικοί. 
Κατά τούς πρώτους χρόνους, τούς μυθικούς, και έν μέρει 
τους καλούμενους ήρωϊκούς, διηνεκώς οιήγον έν πολεμώ 
προς άλληλους αί διάφοροι φυλαί, οί δέ ήττημένοι έγίγνον- 
το ως έπι τό πολύ δούλοι ή υπήκοοι τών νικητών.

Κανονική πως εννομος κατάστασις ήρξατο, άφ’ ού διά 
συμμαχιών άποκατέστη ειρήνη, ένισχυθεϊσα διά δεσμού 
θρησκευτικού. Η άρχαιοτάτη τών συμμαχιών τούτων 
ητο ή τών Άμφικτυόνων, γενομένη μέν έν άρχή μεταξύ 
τών ομόρων κρατών, επεκταθεϊσα δ' έπειτα και άπωτέρω, 
και ούτως η Ελλάς άπεβη ένωσις έθνών ή πολιτειών.

Κύριος δέ τοΰ δικαίου αύτής κλάδος ητο τό άλληλε- 
θνες δίκαιον. Εν έκαστη οέ πάλιν πολιτεία άνεπτύσσετο 
τό δημόσιον αυτής δίκαιον, ςηριζόμενον,τόμέν,έπί συμ
βάσεων τών διαφόρων κοινωνικών τάξεων, τό δέ, έπί θε
σμών διασήμων νομοθετών και τό ιδ ιωτικόν δίκαιον, 
ώς οίκαιον τών έθίμων μάλλον ΐσχύον, κανονισθέν μόνον ή 
τροποποιηθέν διά τής νομοθεσίας. Τό ιδιωτικόν δίκαιον 
παρ Ελλησιν εχει πολύ μικροτέραν σημασίαν του δημο
σίου οικαιου, και έν τή παγκοσμίω ιστορία ουδ'οσην τό τών 
μεγάλων τής άνατολής έθνών έχει σπουδαιότητα. Προ
σέτι η τού οικαιου άναπτυξις εν Έλ),άδι ουδέποτε έξήλθε 
τών ορίων τού άλληλεθνοϋς δικαίου, ούδέποτε έφθασε τό 
στάδιον τής έπιστημονικής πραγματείας. "Ωγε κατά τού
το οί "Ελληνες υπολείπονται πολύ τών Ρωμαίων.

Διά τι οί Ελληνες οέν έχουσι έπιστήμην τοΰ δικαίου, 
είναι πρόβλημα ποικιλοτρόπως ύπό τών νεωτέρων πραγμα- 
τευθέν, οπερ όμως ούοέ πειστικώς καν νά λυθή δύναται. 
Η ιδιοφυία τού ελληνικού λαού δέν ήτο προφανώς εύ- 

νους εις τήν μελέτην τής νομικής έπιστήμης. Ήρεσκεν 
αύτώ μάλλον ή τέχνη και ή φιλοσοφία, παρά η ξηρά τοΰ 

δικαίου σπουδή. Έπροτίμα τον έν παντι χωροϋντα πολι
τικόν βίον, ή τάς σχέσεις τοΰ ιδιωτικού δικαίου.

Ή περί δικαίου ιδέα δέν κατενοήθη ύπό τών Ελλήνων 
τοσοΰτον πλήρης και ακριβής, ώς παρά Ρωμαίοις. Εκεί
νοι έθεώρουν άνωτέραν τήν άρχήν τής ώφελειας, παρά 
τήν δικαιοσύνην και τήν ιερότητα τοΰ δικαίου, ή δέ ένα- 
σχόλησις περί τούτο κατελείφθη εις τούς πρακτικούς και 
τήν έμπειρικήν δεξιότητα, ούδέν άνώτερον ένδιαφέρον πα- 
ρέχουσα. Νομοδιδάσκαλοι αύτών ήσαν οί σοφισταί. Άλλ 
ούδέ πρός διαλεκτικήν συζήτησιν ήτο κατάλληλον τό έλ- 
ληνικόν ιδιωτικόν δίκαιον, ώς τό τών Ρωμαίων. Αί οια- 
τάξεις του ήσαν, ώς έπι τό πολύ, κανόνες τοΰ δικαίου τών 
έθίμων δέν ήσαν άκριβεϊς ούο εύφυώς διεσκευασμένοι α
στικοί νόμοι, ούδ’ άκριβεϊς άναγραφαί συγκεκριμένων κα

νόνων, οί'ας λ. χ. περιέχουσι τά διατάγματα τών ρωμαίων 
πραιτόρων. Περί τυπικής τοΰ δίκαιου οιδασκαλιας, και 
σταθεράς και λεπτομεροΰς έρμηνείας τών νόμων και συ
ναλλαγμάτων ούδέ λόγος έγίνετο. Αί δικαστικαι οιαφοραι 
έλύοντο μάλλον κατά τό έπιεικές καί ορθόν (ex aequo el 
bono). Αύτοι οί μεγάλοι αύτών φιλόσοφοι ήσχολοΰντο 
μάλλον εις τόν προσδιορισμόν ηθικών καί πολιτικών αρ
χών, ή εις αύτάς τάς άρχάς τοΰ δικαίου. Ό Αριστοτέλης 
μόνος είσέδυσε πλειότερον εις τάς ύψίστας άρχάς καί τήν 
ούσίαν τοΰ δικαίου- αλλά καί παρ αύτώ ή περί τοΰ δι
καίου διδασκαλία παρίσταται μόνον ώς κεφαλαίου τής ή- 
θικής ή πολιτικής.

Ή ιστορία ούχ ήττον αναφέρει μετ' έπαίνων πολλούς 
μεγάλους νομοθέτας, μέγα έχοντας έν τή παγκοσμίω J- 
στορία δνομα. Ούτοι δέ ή έκανόνισαν τό πρύπάρχον ήδη 
δίκαιον τών έθίμων, ή άνεδείχθησαν ώς άναφορφωταί τής 
πολιτικής λαοΰ τίνος καταστάσεως, κατά θεωρίας ίοεοκρα- 
τικάς ή ίδανικάς, ή, ώς ό Αυκοΰργος, καί κάπως ευτο- 
πικάς (άπραγματοποιήτους περί πολιτείας ιδέας). Καθόσον 
όμως αφορά τό δημόσιον καί ποινικόν δίκαιον είναι σπου-
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δαϊαι αί νομοθεσία-. των, ών αί κατά τήν αρχαιότητα όνο- 
μαστόταται ήσαν αί έξης :

ά.) Ή νομοθεσία τοϋ και έν τοϊς μυθικοϊς χρόνοις μνη
μονευόμενου βασιλέως Μίνωος διά τήν δωρικήν πολιτείαν 
έπί τής Κρήτης· εΐνε οέ ή πρώτη πηγή τοϋ δικαίου τών 
Σπαρτιατών. Εις τήν νομοθεσίαν τοϋ Μίνωος αποδίδονται 
καί τινά αρχαιότερα ώς καί νεώτερα τής εποχής αύτοϋ.

β’. Ή διά τοϋ Λυκούργου, 88 ί προ Χριγοΰ, νομοθεσία 
τής Σπάρτης.

γ') Αί νομοΟεσίαι τοϋ Ζαλεύκου διά τήν μεγάλην 'Ελ
λάδα, καί τοϋ Χαρώνδα διά τήν Σικελίαν, 660 καί 661 
π. X.

δ'.) Ή αθηναϊκή νομοθεσία τοϋ Δράκοντος 624 π. X. 
τοϋ Σόλωνος 564 π. X. καί τοϋ Κλεισμένους 510 π. X.

έ.) Ή τοϋ Κλεοβούλου διά τήν πόλιν Λίνδον έν Ρόδω, 
κατά τούς χρόνους τοϋ Σόλωνος, καί ή τοϋ Δημώνακτος 
έν Κυρήνη.

Έκ τών νομοθεσιών δέ τούτων ή τοϋ Λυκούργου καί 
Σόλωνος είναι ύπέρ τάς άλλας γνωστόταται καί σπου
δαιότατοι. "Οσον αφορά τήν πρώτην, τή αποδίδονται πολ
λά, άτινα προϋπήρχον, άλλα δέ πάλιν άνεπτύχθησαν έ' 
αρχών τεθειμένων ύπό τοϋ Λυκούργου. Τό σπαρτιατικόν 
τής πολιτείας σύνταγμα έσκόπει τήν διατήρησιν τής ε
θνικότητας, καί τών αυστηρών τοϋ λαοϋ ηθών, οί δέ νό
μοι αύτής ήσαν πειθαρχικοί. Διά τής πολιτικής ανατροφής 
έπρεπε, πολλάκις έναντίον τής φύσεως, νά διατηρηθή κοι
νωνική τις κατάστασις κατά τι πολιτικόν ίνδαλμα τεχνη- 
τώς κατεσκευασμένη, καί αύστηρά αρετή διά πάσαν έπο- 
χήν ή τάσις πρός πλουτισμόν έπρεπε νά έξορισθή διαρκώς, 
καί μόνη ή ύψίστη πρός τήν πατρίδα άγάπη νά ζωογονή 
τούς Σπαρτιάτας. Άλλ’ή συνήθεια ύπήρξεν ισχυρότερα τών 
νόμων, καί ή έκπτωσις, ή έκ τής φιλαυτίας ηνωμένης 
μεθ’ ύποκρίσεως προκύπτουσα, δέν έστάθη δυνατόν ν' άνα- 
χαιτισθή. Ή έν Έλλάδι ηγεμονία τών Λακεδαιμονίων, ή
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στηριζομένη εις στρατιωτικήν νομοθεσίαν καλώς δ'.ωργα- 
νωμένην, δέν ύπήρξε μακροχρόνιος.

Ό Σόλων δέν είναι θεμελιωτής νέας πολιτικής νομο
θεσίας, άλλά μάλλον συνδιαλλακτής τού δήμου καί τής 
έξουσίας τών εύπατριδών ό σκοπός αύτοϋ ήτο νά λύση 
συμφώνως πρός τάς περιστάσεις τό πρόβλημα τοϋ Δράκον
τος· ήτοι διά γραπτών νόμων νά θέση τέρμα καί φραγ
μόν εις τήν δικαστικήν αυθαιρεσίαν. Έζήτει δέ νά έπιτύχη 
τοϋτο διά πλήρους νομοθεσίας, έπεκτεινομένης έπί πασών 
τών σχέσεων τοϋ δημοσίου καί ιδιωτικού βίου. Καί χω
ρίς νά παραβλάψη τάς θεμελιώδεις βάσεις τής πειθαρχίας 
καί τών ηθών, διέρρηξε τούς δεσμούς, οίτινες τό πλέον τοΰ 
άττικοΰ λαοϋ κατεκράτουν έν πολιτική καί νομική άνικα- 
νότητι. Αντικατέστησε τό προσόν τής εύγενείας διά τοϋ 
τής κτήσεως (τέλη, τιμήματα), έπ' αύτής έστήριξεν ει
σφοράς διά τά δημόσια βάρη, καί ούτω διεσκεύασε τήν τε 
οιοίκησιν καί τόν δικαστικόν οργανισμόν καταλλήλως. Καί 
όμως οί νόμοι τοϋ Σόλωνος, ίσως ένεκα τής μετριότητος 
αύτών, δέν έτυχον τοϋ σκοπουμένου αποτελέσματος. Μό
νον άφ’ού μετά τήνκατάλυσιν τής τυραννίδος τών ΙΙεισι- 
στρατιδών τό δημοκρατικόν στοιχεΐον διά τοΰ Κλεισθένους 
ένισχύθη έπί πλέον, άνεπτύχθη πλήρης ή έλευθέρα τής πο
λιτείας ταύτης νομοθεσία.

Ή πολιτική άνάπτυξις τών Ελλήνων ήτο έν γένει ή 
τής κατά μικρόν μεταπτώσεως τής έν αρχή μέν πατριαρ
χικής κληρονομικής βασιλείας, εις αριστοκρατίαν, άπό 
ταύτης δέ εις δημοκρατίαν, καί ένεκα τής δημοκρατικής 
ακολασίας εις τυραννίδα, αναρχίαν, καί τέλος ανατροπήν 
καί στέρησιν τής πολιτικής ανεξαρτησίας. Οί 3ασιλεϊς, οϊ- 
τινες ήσαν καί οί θεμελιωταί τών πολιτειών, καί έτιμών- 
το ύπό τοϋ λαοϋ ώς όντα άνωτέρας φύσεως, ήσαν κατά 
τούς ήρωϊκούς χρόνους στρατηγοί, προϊστάμενοι τών θυ
σιών, ανώτατοι δικασταί. (Άριγ. Ιίολιτ: 111. 9. 7 «Κύ
ριοι δ' ήσαν τής τε κατά πόλεμον ηγεμονίας, καί τών Ου



588 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΪ ΔΙΚΑΙΟΥ. 539

σιών, οσαι μή ίερατικαί, καί προς τούτοις τάς δίκας έκρι
ναν, τοϋτο δ’ έποίουν οί μεν ομνύντες, οί δέ ουκ όμνύντες).

Ή έξουσία τών βασιλέων ούοέποτε είχεν ασιατικόν 
χαρακτήρα, ούδ’ ήτο διά τής νομοθεσίας περιωρισμένη· 
πράγματι όμως ήτο περιωρισμένη διά τών θρησκευτικών 
τοϋ λαοϋ δοξασιών, ούς και αυτοί συνεμερίζοντο, καί διά 
τής έπιρροής τών συμβούλων των (βουλευτήριον έκ τών 
κρατίστων), διά τών συνελεύσεων (άγοραί), «αϊτών δικαι
ωμάτων, τά δποϊα ή συνήθεια είχε εξασφαλίσει εις τάς τά
ξεις, τάγένη, και άλλας τοΰ λαοϋ ενώσεις. Τά δικαιώματα 
τών βασιλέων, περιοριζόμενα κατά μικρόν, έξέλιπον εις τάς 
πλείστας πολιτείας, ή δ' έξουσία μετέπεσεν εις τήν άρι
στοκρατίαν, έν άρχή μέν άριστοκρατίαν εύγενείας πολεμι
κήν καί ΐσχυράν ένεκα καταλήψεως τής χώρας, βραδύτεοον 
δέ εις τούς πλουσίους, τοϋτο δέ καί έκεΐ, οπού, ώςέν Σπάρ
τη λ. χ., ή βασιλεία παρέμεινεν. Οί έκ τής αριστοκρα
τίας συνήρχοντο εις συνελεύσεις, καί ήρχον έν αύταΐς, καί 
διεχειρίζοντο ώς άρχοντες τήν κυβέρνησιν. Ό πολιτικός 
οργανισμός διεμορφοϋτο έντέχνως, καί κυρίως ήτον έργον 
διάσημων νομοθετών.

Ή περί τής πολιτείας ιδέα έτίθετο ευθύς σταθερώς, καί 
έστηρίζετο έπί τής θεμελιώδους ιδέας, οτι πολιτεία είναι 
ό όργανικώς συντεταγμένος λαός, καί μάλιστα ούτως, ώςε 
έκαστος μόνον εντός τής πολιτικής κοινωνίας θεωρείται 
άνθρωπος καί πρόσωπον, καί ώς πολίτης δεκτικός δικαιω
μάτων ή πολιτεία ήτο ό μόνος αύτοϋ σκοπός, καί ό πο
λίτης, οστις δφείλει τό παν εϊς τήν πολιτείαν, ΰποχρεοΰ- 
ται καί τό παν δι' αύτήν νά προσφέρη. Ό πολίτης όμως 
μετέχει τών τής πολιτείας πάντων ό νόμος είναι ό μόνος 
ήγεμών, ώς ή θέλησις αύτοκράτορος. Οί άρχοντες είναι 
όργανα καί άντιπρόσωποι αύτοϋ. Πάντες δέ οί τύποι τών 
πολιτειών τής Ελλάδος είναι δημοκρατικοί έλεύθεροι. Πα
ρεκβάσεις τούτων ήσαν έν τούτοις Αναπόφευκτοι. Ή με- 
τριόφρων μοναρχία πολάκις άπέβαινε τυραννίς, ή άριστο- 

κρατία ολιγαρχία, καί ή δημοκρατία ύπό τών δημαγωγών 
άγομένη οχλοκρατία.

Τρεις έξουσίαι έν τή πολιτεία διεκρίνοντο άπ’ άλλήλων 
ή νομοθετική, άνήκουσα τοϊς άρχουσι, ή διοικητική και δι
καστική· ούχί δέ σπανίως συνεκρούοντο’ άποτέλεσμα δέ 
τής συγκρούσεως ταύτης ήτον, οτι ή ήττωμένη άπερρο- 
φατο υπό τής νικησάσης. Πλήρης δέ χωρισμός τής δικα
στικής έξουσίας άπό τής διοικήσεως δέν υπήρχε. Τό υπεύ
θυνον τών ύπαλλήλων ενωρίς υπήρξε παρ' “Ελλησιν άρχή 
τοΰ ποινικού δικαίου. "Οτε δέ υπερίσχυσεν ό δήμος, καί 
κατέβαλε τήν άριστοκρατίαν, παρεκβάσαν εις Ολιγαρχίαν, 
κατέλαβε αυτός καί τήν ήδη ώργανισμένην πολιτικήν 
έξουσίαν, ήτις έν μέρει καί μετεσκευάσθη διά δημοκρατι
κών νομοθετημάτων.

Ή ιδέα τής έλληνικής δημοκρατίας έν γένει συνίστατο 
εις τήν έξ ίσου μετοχήν πάντων τών πολιτών εις ουσιώδη 
άξιώματα τής πολιτικής έξουσίας, ώς πρός τε τήν δικα
στικήν διαχείρισιν καί τήν διεύθυνσιν τών κοινών τής 
χώρας. Τούτου ένεκα ύπήρχεν ίσότης πάντων ένώπιον τοΰ 
νόμου, καί τό δικαίωμα τής έλευθερίας τοΰ λόγου. Οΰχήτ- 
τον όμως υπήρχε ζηλότυπος έπαγρύπνησις παντός ύπερέ- 
χοντος, καί καθαίρεσις αυτού, καί δι’αύτοϋ τοϋ εξοστρα
κισμού, οστις ήτο εν χρήσει κατά τών άριστων.

Έφ’ οσον ή δημοκρατία διά νομοθετικών περιορισμών έ- 
μετριάζετο, καί τό άπορον πλήθος άπεκλείετο άπό τών 
συνελεύσεων τοΰ λαοϋ, ήδύνατο καί ή όιεύθυνσις ή πολι
τική εύσταθώς καί δικαίως νά ένεργήται. Άφ’ ου όμως 
κατέπεσαν οί φραγμοί ούτοι, άνέκυψεν ό ύπό τών δημαγω
γών έλαυνόμενος φατριασμός, καί ή άπόλυτος δημοκρατία 
κατέστη αύΟαίρετος έξουσία τοϋ δήμου, οστις χωρίς νά ά- 
ποβλέπη εις υψηλότερον συμφέρον,ένέδιδεν εις τάς πρόσκαι
ρους ιδιοτροπίας καί άνάγκας του, καί εις αύτάς άκόμη 
τάς έντυπώσεις τής στιγμής. Τότε έπέτυχον οί ρήτορες 
νά διευθύνωσι το πλήθος, καί μάλιστα νά τώ άρπάσωσι 
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τήν εξουσίαν. ’Εάν λοιπόν άνελάμβανε έκ τύχης τήν εξου
σίαν άνήρ (προστάτης τοΰ δήμου) έπαίων, έμπειρος περί 
τά ανώτατα τής πολιτείας συμφέροντα, και άπηλλαγμένος 
ταπεινών παθών, ή πολιτεία άπελάμβανεν ολα τά πλεο
νεκτήματα τής τυραννίδος άνευ τών ελλείψεων της. Ό 
(·>ουκιδίοηςλέγει (11.63) περί τοΰ Περικλέους «έγίγνετο δέ 
λόγω μέν δημοκρατία, έργω δέ ύπό τοΰ πρώτου άνδρος 
άρχή». Πλειστάκις όμως τούναντίον συνέοαινεν. Οί μέν 
άριστοι παρηγκωνίζοντο, καί ούχί σπανίως μέσον πρός σω
τηρίαν ήτον ή δωροδοκία τών δημαγωγών. Διωργανώθη 
προσέτι τό σύστημα τοΰ συνέρχεσθαι, καί ή πολιτεία, κλο- 
νιζομένη δι' έσωτερικών στάσεων, άπώλεσε τήν ανεξαρτη
σίαν της.

Αφ ού δέ έν ταϊς πλείσταις έλληνικαϊς χώραις τήν 
άγάπην πρός τήν πατρίδα καί τόν σεβασμόν πρός τό δί
καιον καί τά ήθη αντικατέστησε'/ ή αύθάδης φιλαυτία, 
καί έκαστος ώς φυσικόν αύτοΰ δίκαιον έθεώρει τά ίδια αύ- 
τοϋ συμφέροντα, τάς όρμάς καί τά πάθη του, έγένετο ά- 
παξάπασα ή Ελλάς ερμαιον τοΰ μακεδόνος Φιλίππου, 
χωρίς ούοέ μετά τήν κατάπτωσιν τής μοναρχίας Άλεξάν- 
ορου τοΰ μεγάλου νά άνακτήση πλέον τήν άπαξ άπωλε- 
σΟεϊσαν έλευΟερίαν της. Έν μέσω όμως τών στάσεων καί 
ταραχών τούτων ή γενική ανθρώπινη παίδευσις καί ιδίως 
ή φιλοσοφία άνήλΟον εις τό ύπατον αύτών ύψος, καί οι’ 
αύτών έπίσης ή θεωρητική άνάπτυξις τής περί πολιτείας 
Ιοεας. Γοτε προεκυψαν αί έν τή παγκοσμίω ίγορία πάντοτε 
άξιοσημείωτοι θεωρίαι τής πολιτικής ή τής περί πολιτειών 
έπιστήμης, αιτινες έλαβον δύο αντιθέτους διευθύνσεις, έν 
αύτη τή φύσει τών πραγμάτων έγκειμένας, τήν ιδανικήν 
ύπο τοΰ Πλάτωνος κατ' έξοχήν άντιπροσωπευομένην, καί 
τήν ιστορικήν πρακτικήν ύπό τοΰ Άριστοτέλους.

Μέλλοντες δέ νά διαγράψωμεν ύποτύπωσίν τινα τοΰ έλ- 
ληνικοϋ οικαιου, ΐοιως τοΰ ιδιωτικού καί ποινικού,κατά τούς 
οοκιμωτάτους έξεταστάς τής ελληνικής άρχαιότητος, ό_

δίκαιον,

ή κυρία

φείλομεν νά προτάξωμεν τήν εξής γενικήν παρατήρησιν : 
οτι έξετάζομεν τήν άρχαιοτάτην γνωστήν τοΰ δικαίου κα- 
τάστασιν έν τέλει τών ήρωϊκών χρόνων, ώς καί τήν τών 
μεταγενεστέρων χρόνων, καί οτι ιδίως Οά έκθέσωμεν κατά 
προτίμησιν τό ίδιον τών Αθηνών καί τής Σπάρτης 
όπου τοΰτο ΟεωρηΟή λόγου άξιον.

1. "Οσον άφορα τά δικαιώματα τών τάξεων 
τώνπροσώπων διαίρεσις είναι, π ολϊται (αστοί), ξένοι 
καί δ οΰ λ ο Γ έν έκαστη δέ πάλιν κλάσει ύπάρχουσι νο
μικού διακρίσεις.

Α') Έν έκάστη ελληνική πολιτεία άπό τών άρχαιοτά- 
των χρόνων μόνον ό κυρίως πολίτης ή άστός ήούνατο νά 
έ'χη πλήρη τά πολιτικά καί αστικά δικαιώματα, ούχί όμως 
καί πάντες κατ' ίσον βαθμόν.

ά) Κατά τούς ήοωϊκούς χρόνους άπολαύουσι ταΰτα 
πλήρη μόνον τά μέλη τών άρχαιοτάτων οικογενειών (γέ
ροντες καί δημογέροντες). Τάξις έλευθέρων πολιτών κοι
νότητάς τίνος, έχουσα πολιτικά δικαιώματα, δεν ύπήρξε· 
ούτοι ώς δήμος διεκρίνοντο άπό τών εύγενών έκ τούτου, 

άκρη 
απει- 

τη μετεΤ-
Γ..... ....

οίζογενει-

ούτοι ώς δήμος διεκρίνοντο άπό τών εύγενών έκ το 
οτι οί μέν εύγενεις κατώκουν έπί υψωμάτων (έν ά 
πόλει, άστει πόλει), εκείνοι δέ, τό πλήθος, έν τοϊς 
νοϊς χωρίοις (έν χώραις, κατ' αγρούς). Έν Σπάρτη 
χον το5 βασιλικού γένους οί απόγονοι τοΰ Ήρακλέους 
(Ήρακλεΐόαι)· έν Άθήναις οί τών αρχαιότατων οί,.^,.... 
ών, αιτινες εϊχον κτίσει τήν πόλιν.

Καί ύπό τήν έ'ποψιν τ 
λον περιωρισμένα τά δικαιώματα τοΰ 
εύγενών, καί έκ τών τελευταίων

οΰ ΐδιωτικοΰ δικαίου ήσαν μάλ- 
λήθους ή τά τών 

τούτων αί οικογένεια!, εις 
άς άνήκον οί άρχοντες (κοίρανοι, βασιλήες) τών πολιτειών 
ειχον έτι ιδιαίτερα (πολιτικά) προνόμια, καθ όσον αύταί 
μόνον έθεωροΰντο ίκαναί να κυβερνήσωσι, καί κατά ταΰτα 
ειχον τήν άνωτάτην εύγένειαν πρός κληρονομιάν τοΰ θρό
νου.

β’) Καί κατά τήν εποχήν τής συμπληρώσεως τοΰ οη-
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μοκρατικοΰ πολιτεύματος, άφ’ ού ή βασιλεία τό μέν έξέ- 
λιπε, τό οέ, ώς έν Σπάρτη, είχε πλέον μικρόν πολιτικήν 
σημασίαν, δύναταί τις ακόμη νά διακρίνη άνωτέραν και 
κατωτέραν τάξιν, τήν τών αρχόντων καί άρχομένων. Εις 
εκείνην άνήκον οί απόγονοι τών βασιλικών οικογενειών, ή 
έκεϊνοι, ών οί πρόγονοι συνήργησαν πρός σύστασιν τής 
πολιτείας, οί διάσημοι πολεμισταί, και προ πάντων οί 
πλούσιοι γαιοκτήμονες. Έν γένει εις πολλάς έλληνικάς 
πολιτείας, ώς έν Άθήναις, οί εύγενεΐς άνήκον τή τιμοκρα
τία, «άπό τιμημάτων άριστοκρατικώς άρχοντες».

Ή κατωτέρα τάξις είχε προσέτι πολιτικά δικαιώματα 
και άστυκά ίσα πρός τούς προύχοντας, άλλ'ή έκτασις αύ
τών ήτο οιά τε τοΰ θεμελιώδους νόμου, καί τών καθ’ έκα
στον νόμων έκάστου κράτους οιαγεγραμμένη. Έν πολλοϊς 
τά τών κατοίκων τοΰ άστεος ήσαν ανώτερα ή τών κατοί
κων τής χώρας (τής έξοχής). ’Αλλά καί ή μετά τής συν- 
τάςεως τής πολιτείας συνημένη διαίρεσις τών κατοίκων 
τοϋ άς-εος εις κ/νάσεις, φατρίας, γένη κτλ. ήτο ίδιάζουσα 
εϊς έκάστην πολιτείαν. Γνωστότατα», δέ είναι αί διαιρέσεις 
τής αθηναϊκής πολιτείας εις φυλάς, φρατρίας, γένη, τριτ- 
τύας (τό τρίτον τής φυλής), καί ναυκραρίας (φυλής δω- 
οέκατον μέρος, τέτταρες κατά τριττύν έκάστην)· αίτινες 
άλλως ύπέστησαν πλείστας μεταβολάς.

Β') Ό ξένος ήτον έν πάση ελληνική πολιτεία έστερη- 
μένος τών άστυκών δικαιωμάτων, μετεΐχεν όμως τοΰ θρη
σκευτικού, καί έπροστατεύετο ώς ξένος- ήδύνατο προσέτι 
έξ ιδιαιτέρας εύνοιας ή διά συνθηκών νά προτιμηθή τών 
άλλων ξένων Τό τής ξενείας δικαίωμα, δπερ έξησφάλιζε 
τό πρόσωπον, παρείχετο ού μόνον εις ιδιαίτερα πρόσωπα, 
άλλά τυπικώς καί εϊς ολόκληρα κράτη. Ί’πήρχον οικοδο
μήματα πρός ύποοοχήν τών ξένων (ξενώνες), καί πρός ύ- 
ποστήριξιν τής έμποριας καθίστων άμοιβαίως αί πόλεις 
τούς καλουμένους προξένους, ή π α ρ ό χ ο υ ς, ώς προ- 
στάτας τώνξένων, καί πολλάκις ίδιους δικαστάς, οΐος λ.χ. 

ό πολέμαρχος έν Άθήναις, οπού ύπήρχον καί ειδικοί νό
μοι περί τών σχέσεων τών ξένων.

Σπουδαιότερα δικαιώματα άπελάμβανον οί μέτοικοι, 
οιτινες ύπεβάλλοντο τούτων ένεκα καί εις ιδιαίτερα βάρη, 
καί ύπό τήν προστασίαν πάτρωνός τίνος (προστάτου), έτι 
δέ σπουδαιότερα εκείνοι, εις ούς άπενέμετο ή έξάσκησις 
τών άστυκών δικαιωμάτων (ισοτελείς), ώς καί οί αστοί 
τών κρατών έκείνων, τά όποια διά συνθηκών άπένειμον άλ- 
λήλοις ίσοπολιτείαν, ήτοι άμοιβαίαν ί'σην άπόλαυσιν ά
στυκών δικαιωμάτων.

Γ') ΟΙ δούλοι άπετέλουν μέρος τής οικιακής οικονομίας, 
καί τής ιδιοκτησίας τού δεσπότου, καί έάν έξ Ελλήνων 
κατήγοντο. Έπροστατεύοντο δέ διά νόμων κατά τού φόνου 
καί τών ύβρεων, ώς έν Άθήναις, καί εΐχον δικαίωμα ά
συλου κατά τής σκληρότητος τών ιδίων δεσποτών. Μόνοι 
δέ οί δούλοι οί άνήκοντες εις τήν πόλιν ήδύναντο να εχω- 
σι περιουσίαν. Εύρύτερα δικαιώματα εΐχον οί παρίοικοιέπί 
τών κτημάτων τής πολιτείας ή τών ιδιωτών οί είλωτες 
όμως τής Σπάρτης έπιέζοντο τά μάλιστα. Ό απελεύθερος 
δούλος δέν άπελάμβανε πλήρη άστυκά δικαιώματα άλλ’έ- 
γίνετο μέτοικος.

2. Ή οικογένεια δέν συνίστατο διά μόνου τοΰ γάμου, 
άλλά καί οιά τής υιοθεσίας.

Α') Ή άρχαιοτάτη τοΰ 
νογαμίας-) ήτο ή δι’ άγοράς, βραδύτερου f 

αυτόν έλάμβανε χώραν
Ή προίξ βραδύτερου ήτο πολύ 

συνήθης. Έάν εκ τίνος γένους ύπελείπετο μία μόνη κληρο
νόμος (έπίκληρος), ή πρόνοια περί τής έκόόσεως αύτής 
εις γάμον έθεωρεΐτο ίερώτατον καθήκον τών συγγενών αύ
τής καί τών αρμοδίων άρχών.

Έξηρημένης τής μεταξύ τέκνων καί γονέων συγγένειας, 
άλλη συγγένεια δέν έκώλυε τήν σύναψιν γάμου κατά τούς 
ήρωϊκούς χρόνους.Οί τού Αιόλου υιοί εΐχον συζύγους τάς ά- 

Α') Ή άρχαιοτάτη τοΰ γάμου σύναψις (μόνον οιά μο
νογαμίας) ήτο ή δι’ αγοράς, βραδύτερου διά συμβάσεως, 
καί ή ιεροτελεστία κατ’ αυτόν έλάμβανε χώραν προς έ- 
ξακολούθησιν τοΰ γένου
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Ν /οελφάς των (Όδυσ.10.7). Βραδύτερου έν ΆΟήυαις δέν έπε- 
τρέπετο γάμος μεταξύ τέκνων τής αυτής μητρός. Άλλά 
καί ο γάμος μετά τίνος ξένουή ξένης ήτον άκυρος.Ή παλ- 
λακία έπετρέπετο ύπό τοϋ νόμου. Διαζύγια ήδύναντο νά 
νάγείνωσιυ, άνευ δυσκολίας μάλιστα έκ μέρους τών συζύ
γων, άλλ ή άνευ λόγου βάσιμου διεζευγμένη σύζυγος ά- 
πελάμβανε τήν προΐκά της ή διατροφήν.Κατά τόν Χαρών- 
οαν ούτε ό σύζυγος ούτε ή σύζυγος, ζητήσαντες διαζυγίου, 
ήδύναντο νά έλΟωσιν εις δεύτερον γάμον μετ’άλλουή άλλης 
νεωτέρας τής διαζευχΟείσης. Έυ ΆΟήναις έπί παραβάσεως 
τής γαμικής πίστεως διήρκει ή τοϋ άνδρός έξουσία μέχρι 
θανάτου τής παραβάτης τήν. πίστιν γυναίκας.

Β') Ή πατρική έξουσία έπί τών τέκνων κατά τούς άρ- 
χαιοτάτους χρόνους ήτο ήπιωτέρα ή παρά Ρωμαίοις· ειχευ 
ομωςό πατήρ τό δικαίωμα τ 
δικαίωμα προς ποινήν του 
τρική έξουσία διήρκει έπί 
έπί δέ τών άρρένων μέχρι

Γ') Ή έπιτροπεία ήτον 
συγγενών ύπό τήν έπιτήρησιν τ

3.
Α') μόνον ι 

χων πλήρη ί 
Ού μόνον έν 
πολιτείαις είχε 
μή (κλήροι)· 
αναπαλλοτρίωτο 
περ δέν ήδύνατο νά ύπερβή

Β') Ύφί.

ής έκΟέσεως, και βραδύτερου 
τέκνου του αάλλον εύρύ. Ή “α
τών Οηλέων μέχρι τοϋ γάμου, 
τής ενηλικότητας.
ύποχοέωσις τών πλησιεστάτων 

τής
Όσον αφορά τό έπί τών πραγμάτων δίκαιον, ήδύνατο 

ό πολίτης νά έχη ακίνητον ιδιοκτησίαν, έ- 
τήν έπί ταύτης προστασίαν τής πολιτείας. 
1 ''πάρτη, άλλά καί έν πάσαις ταϊς λοιπαϊς 

γείνει ίση τής ακινήτου ιδιοκτησίας διάνο- 
έν τισι μάλιστα ή ακίνητος ιδιοκτησία ήτο 

ς, έν άλλαις δέ ώρίζετο δ'ριαν κτήσεως, ό- 
τις κτώμενος πλείονα.

πάτο έξ αδιαθέτου καί έκ διαθήκης κληρονομι
κόν δικαίωμα, ήδύναντο όμως ν’ άποκληρωΟώσι τέκνα ένε
κα λόγων βάσιμων. Τά Οήλεα έμειονέκτουν τών άρρένων 
τέκνων, έπροτιμώντο όμως τών άπωτέρω έξ αρρενογονίας 
συγγενών. Καί τά άρρενα ήδύναντο νά παραιτηΟώσι κλη
ρονομιάς ^εβαρυμένης μέ χρέη. Αί άρχαί τοϋ άττικοΰ κλη-

ρονομικου δικαίου είναι τοσοΰτου άνεπτυγμέναι έν τοϊς 
καθ' έκάστην, ώστε οί νεότεροι συνέταξαν ιδίας περί τού
του πραγματείας, οιον ό Bunsen, ό Gans κλπ.

4. Ενοχικού δίκαιον. Τά τών δανείων ήσαν λίαν αύ
στηρά, ή αδυναμία πρός καταβολήν τών όφειλομένων ήδύ
νατο νά έπ'φέρη τήν στέρησιν τής έλευΟερίας τοϋ οφειλέ
του καί τήν μετάπτωσιν εις δουλείαν. Τύποι έπί τών συμ
βάσεων δέν ύπήρχον ιδιαίτεροι, ήδύνατο δέ νά γείνη έγγρα
φος ή σύμβασις (συγγραφαί), πρότερον μάλιστα καί άνευ 
μαρτύρων (τοϋτο όμως ούχί έν ΆΟήναις), έπειτα δέ ήδύ
νατο νά άποδειχθή καί δι’ όρκου.

Τό δικαίωμα τών ύποΟηκών έξησκεϊτο μετά τίνος σκλη
ρότητας. Έν Χίω ειχον βιβλίου υποθηκών έν ΆΟήναις έ- 
σταινον λίθον έν τοϊς όρίοις τοϋ ένυποΟηκουακινήτου (όρος), 
έφ' ού καί ή ύποΟήκη ένεγράφετο. '() τόκος ήτο μέγας, καί 
κατά τήν νομοθεσίαν του Σόλωνος απεριόριστος: «τό αρ
γύρων στάσιμον είναι έφ' όπόσω άν βούληται ό οανείζων » 
(Αυσ. κατά Θεομ. σελ. 360).—-Τό άττικόν δίκαιον περιείχε 
διατάξεις περί ναυτικοΰ δικαίου (ναυτικαί συγγραφαί), καί 
σχεδόν πάσας τάς περί ναυτικής έμπορίας συμβάσεις. Τό 
ναυτικόν δίκαιον τής νήσου Ρόδου (έκ τοΰ οποίου όμως ή- 
μεϊς έκτος τοΰ ύπό τών Ρωμαίων παραληφθεντος Ροδίου 
νόμου, leX Rliodia dejaclu, δέν έχομεν πλέον ούδέν πα
λαιόν λείψανου) άπέκτησε μεγίστην έν τή παγκοσμίω Ι
στορία σπουδαιότητα, καθ’ οσον κατέστη πηγή τοϋ ναυ
τικού δικαίου τών νεωτέρων έθνών.

5. Τό ποινικόν δίκαιον τών ήρωϊκών χρόνων στηρίζεται 
έπί τής αρχής τής άνταποδόσεως καί τής έκδικήσεως. 
Ή ζωή διά τής ζωής έξηγοράζετο, ό πλησιέστατος έξ 
αίματος συγγενής ώφειλε νά καταδιώξη τόν φονέα. Ή 
οργή τών θεών έξιλάσκετο δι’ ανθρωποθυσίας. Τό άγος 
(μίασμα) ήδύνατο ολόκληρον κοινότητα νά βαρύννγ ό φο- 
νεύς (εναγής) ήδύνατο νά έξαγνίση τό άγος του, δουλεύων 
παρά τφ άδικηθέντι, ή διά τής φυγής νά διεκφύγη τήν 

ΕΤΟΣ 5—ΦΥΛ. CV—ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1878 35 
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καταδίωξίν, άλλα και προσωρινώς προσφεύγων Ικέτης εις 
ναόν τινα. Ό έξ άμελείας φονεύς,έν φυγή δ ιατελών, ήόυνα- 
το, καταβάλλων πρόστιμον και εξαγνιζόμενος Ορησκευτι- 
κώς ή διά θυσίας κριοΰ, νά απαλλαγή τής καταδιωςεως. 
Έν έκκαύσει οργής ό λαός έκαμνε χρήσιν τής καταπετρώ- 
σεως (λιθοβολία, κατάλευσις, καταλεύειν, καταλιθουν.).

Κατά δέ τούς ιστορικούς χρόνους δέν επετρέπετο πλέον 
εις τό άτομον νά έκδική τό προσγενόμενον αύτώ ή τοϊς 
οίκείοις αδίκημα, άλλ’ή πολιτεία ικανοποιεί τόν άοικηθέν- 
τα, τιμωρούσα τόν άδικήσαντα, και έπανορθούσα τήν οια- 
ταραχθεϊσαν ειρήνην. Ένγένειή ποινική νομοθεσία έχώρεί 
καί εις μικροτάτας λεπτομέρειας· ύπήρχον δέ ποιναί χρημα
τικοί, θανατικοί, και σωματικαί, ώς και άτιμωτικαι και ή 
εξορία (φυγή, άειφυγία κτλ.) Ή φυλάκισις έχρησίμευεν ώς 
έπί τό πολύ πρός παρακράτησιν του κατηγορουμένου ή υ
ποδίκου, ή προς έξανάγκασιν καταβολής τών καθυστερου- 
μένων φόρων.

Τοιαύτη ή καθόλου άνάπτυξις τής περί ΙΙολιτείας και 
Δικαίου ιδέας τών άρχαίων Ελλήνων κατά τάς σχετικάς 
μελέτας τών διασημοτάτων ερευνητών Wachsiniltll-H Τ- 
lnann, Schoeinann και λοιπών, άπό τής ιδιαιτέρας τοΰ 
Warnkoenig επεξεργασίας.

I. ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΟΣ.

ΠΕΡΙ ΖΩΟΤΡΟΦΙΩΝ-

Ή άφθονία και ή καλή κατάστασις τών μέσων τής 
ζωής είναι το πόρισμα διαφόρων οικονομικών λόγων, μεταξύ 
τών οποίων έχει και ή αστυνομική έννοια ούσιώδες μέ
ρος. "Οσον άφορα τήν αφθονίαν, ή παρακώλυσις τών έγ- 

κληματικών εμποδίων εις τήν συναλλαγήν έξασκεϊ βε
βαίως μεγάλην επιρροήν οσον άφορα τήν καλήν κατάςα- 
σιν τών ζωοτροφιών, έγγυτέρα άγορανομική έπιτήρησις 
είναι άναπόφευκτος. Διότι ύπάρχουσι μικροί τινες δόλοι,οί- 
τινες οιά τήν συνέχειαν τής ήμερησίας έπαναλήψεώς των 
φθείρουσι τήν κανονικήν ιδέαν τής Πολιτείας, περισσότε
ρον τοΰ όσον αύτη κινδυνεύει άπό βαρύτερων πολλάκις 
πλημμελημάτων.

Ιδιαιτέρως πρόκειται νΰν περί μόνης τής καλής τών 
ζωοτροφιών καταστάσεως, περί τής οποίας ό νόμος τής 31 
Δεκεμβρίου 1836 (άρθ. 62) προενόησεν, έπιβαλών εις τήν 
άστυνομίαν τό χρέος τής ιδιαιτέρας έπαγρυπνήσεως έπι 
τών «επιτηδευμάτων εκείνων,τά όποϊα εργάζονται έπι δείγ- 
ματι καί χορηγούν τάς άναγκαίας ζωοτροφίας, ώς ζυθοπω
λεία, κρεοπωλεία, άρτοποιεϊα, ξενοδοχεία, καπηλεία,» βε- 
βαιουμένου «οιά συνεχών καί έπαναλαμβανομένων επισκέ
ψεων καί έξετάσεων άνίσως τά άντικείμενα τών επιτηδευ
μάτων πωλώνται άφθαρτα.» Τό κύριον κατά τήν έξέτα- 
σιν τούτην άφορα άφ’ένός μέν τήν γνησιότητα, άφ’ έτέρου 
οέ τήν ποιότητα τού πωλουμένου, διότι δύναται καί ή 
ποιότης ύλης τίνος νά χειροτέρευση άνευ μίξεως αύτής 
μετ’ άλλοτρίων ύλών.

"Οπως καί αν έχη, ό γενικώτερος κατά τό θέμα τοΰτο 
κίνδυνος προέρχεται άπό τής έν τή πωλουμένη ζωοτροφία 
άναμίξεως άλλοτρίων ύλών, μεταξύ τών οποίων ό δόλος 
ένεργεϊ τήν μίμησιν λαμπρών ιδιοτήτων, εις τρόπον άσυμ- 
βίβαστον πρός τούς στοιχειωοεστέρους ορούς τής ζωικής 
οικονομίας τών άπατωμένων άγοραστών. Ή έπί φθορά 
τής δημοσίας υγείας τάσις αύτη τής μικρεμπορικής βιο
μηχανίας, άπαντωμένη καθ' όλους τούς πυκνούς πληθυ
σμούς, ήρχισεν άπότινος νά άναφαίνηται καί κατά τούς ή- 
μετέρους διά τρόπου οστις, συνδυαζόμενος πρός τάς λοι- 
πάς άστυνομικάς τοΰ τόπου παραφωνίας, καλεί τήν κεν
τρικήν Διοίκησιν όπως έπί τέλους θέση έπί τής τραπέζη · 
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το άπό πλείστου χρόνου λησμονημένου αστυνομικόν ζή
τημα. 'Υπάρχουσιν έν τούτω διάφοροι επόψεις, έν αίς οια- 
κρίνεται ή τής αστυνομικής έκπαιδεύσεως, αποτελούσα ι
διαίτερον κλάδον τών καθόλου διοικητικών σπουοών. 
Μεταξύ αύτών ή άγορανομική έπιστήμη κέκτηται Οέσιν 
σημαντικωτάτην περιττόν δέ νά σημειωθή ή κατ' έξοχήν 
δημοτική έννοια αύτής, άφοΰ όλοι της οί άγώνες άποβλέ- 
πουσιν εις τήν εύζωιαν τών πολλών. "Ερχεται τοιουτοτρό
πως κατά νοΰν ή είκών τοΰ άγαθού οικογενειάρχου έν τω 
μέσω τών τέκνων του.

’Ενδεικτική είναι ή σημασία τών κατά τό προκείμενον 
θέμα γενικών πληροφοριών, τάς οποίας τό έν IIρωσσία 
Άνώτατον Γεωργικόν Συμβουλών υπέβαλε προ όλίγων 
μηνών εις τήν Γερμανικήν Κυβέρνησιν. — Εντός τοΰ 
άρτου τίθεται στυπτηρία, ύδωρ τής άσβέστου, ζαλάπη 
(ρίζα καθαρτική τοΰ Μεξικού), όπως καταστή λευκότερος. 
— ’Εντός τών άλεύρων γύψος, κιμωλία γή, μαρμα
ροκονία, άμμος κττ.—Ούοέν έπικινόυνώοέστερον τών άλ- 
λάντων, τινών έκ τών όποιων ή στίλβωσις έπιτυγχάνε- 
ται δι' άρσενικοϋ. — 'Εντός τοΰ τετριμμένου ή βραζο- 
μένου καφφέ μεταχειρίζονται χικόρην, ώχραν, όξύδιον τοΰ 
σιδήρου και χώμα.—Εντός τής σοκολάτας ρητίνην τοΰ 
ΙΙερου, στύρακα, καταπότια τής ζακχάρεως, άλευρον, κά
στανα, τίτανον.—Τό έντός τοΰ γάλακτος τιΟέμενον ύδωρ 
υπολογίζεται εϊς μυθώδεις ποσότητας.—Το βούτυρον είναι 
κράμα λίπους και άλλων ούσιών,μεταξύ τών οποίων άπαν- 
τώνται και αί έψημέναι πατάται.—Τό όξος κατασκευάζε
ται άπό διαφόρων φυτών και ξύλων.— Τό ώραϊον χρώμα 
τών πνευματωδών ποτών έφείλεται εις οηλητηριώοεις ύ- 
λας.-—Ό οίνος άποτελεϊ ολόκληρον σύστημα νοθευτικόν, 
διά τοΰ οποίου ύπάρχουσιν είδη, έν οις ουδέ ραν'ις φυσικού 
οίνου υπάρχει άληθής· πατάται, ζάκχαρις άκάθαρτος, γλυ
κερίνη, κόκκοι κεράσσων, μύρτων κλπ. μαλάχαΐ, μεταλ- 
λικαί ουσίαι έπικινδυνωοέσταται, εις χρωματισμόν και 

γεύσιν.—Ό ζύθος, τον όποιον οί νέοι καταναλωταί τών Α
θηνών ύπολαμάνουσιν ώς άθωότερον, διαφΟείρεται διά παν
τοειδών ουσιών ποτάσσης, άσβέστου και αλάτων.

Τοιαύτη περίπου ή οιεύΟυνσις τοΰ δόλου έπί τού θέμα
τος τών ζωοτροφιών. "Οσον λεπτύνονται καί πολλαπλα- 
σιάζονται αί άνάγκαι, τόσον διαποικίλονται καί τά πρός 
πονηράν έκμετάλλευσιν αυτών μηχανήματα. Ή άγορανο
μική λοιπόν τής Πολιτείας παρέμβασις καθίσταται άπα- 
ραίτητον άντίδοτον, τό όποιον άνευρίσκομεν καθ’δλ ο υς τούς 
εϋρώστους πολιτισμούς, άπό τοΰ άρχαίου έν Έλλάδι ά γ ο- 
ρ α ν ό μ ο υ, οστις κατά θεόφραστον ήτο διηνεκώς «επό
πτης τών ώνίων τής άγοράς», καί κατά Πλάτωνα (Νόμ.ς·') 
έφύλαττε «τόν περί τήν άγοράν κόσμον, όπως μηδέν άδική 
μηδείς.»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΙΠ' ΑΙΩΝΟΣ.

Νομίζω ότι τό θέμα, περί ού γράφω,ενδιαφέρει τόν αναγνώ
στην. ’Αναδιφώ δλίγας σελίδας τής έθνικής ημών ιστορίας 
καί τάς μάλλον ένδιαφερούσας ημάς ώς "Ελληνας, ένδια- 
φερούσας δέ μάλιστα πάντων τήν έν Κωνσταντινουπόλει 
Οικουμενικήν έν τοϊς Πατριαρχείοις έπιτροπήν, τήν μετά 
ζήλου καί φιλογενείας άναδεξαμένην τό σπουδαϊον έργοντής 
συντηρήσεως τοϋ περιδόξου Οικουμενικού θρόνου, ουτινος ή 
δόξα μέν δόξα ύπάρχει πάντων τών Ορθοδόξων, κατά τήν 
ομολογίαν ενός τών πατέρων τής Δ' Συνόδου, έφ’ ημάς δέ 
πάντας αντανακλά ή άδοξία, καί ή καχεκτική κατάστασις 
έπιδρά έπί τοΰ όλου.

Γης καχεκτικής ταύτης καταστάσεως τά αίτια πολλά 
βεβαίως είσί καί διάφορα· μεταξύ όμως όλων ένδιαφέρουσι 
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τήν προκειμένην μελέτην μόνα τά οικονομικά καί ιδίως ή 
έποψις τών χρεών, διά τών οποίων ή Μ. ’Εκκλησία έπεβα- 
ρύνΟη ώς έκ τής μεταβολής τών εθνικών τυχών, άμα τή ά- 
λώσει τής Κωνσταντινουπόλεως και τή καταστροφή τής 
εθνικής αύτονομίας.

Πλέον παρά βέβαιον ύπάρχει οτι μόλις τον Οικουμενικόν 
θρόνον άνήλΟεν ό Γεννάδιος Σχολάριος μετά τό 1453, και 
άνευ ούοεμιάς βίας τοΰ Σουλτάνου, δ'ςις τοσοϋτον έτίμησε 
τόν άνδρα*  οί Χρονογράφοι τής Τουρκοκρατίας Ζυγομαλας 
και ό πολύτιμος Δωρόθεος Μονεμβασίας ούδεμίαν εις τό θέ
μα ήμών παρέχουσι συμβολήν, όμολογουντες άμφότεροι πε
ρί τής τοϋ Σχολαρίου εκλογής, ό μέν «και στανικώς αύτοϋ 
έκαμαν αυτόν πατριάρχην,» ό δέ «και έκαμαν στανικώς 
τον σοφώτατον κύριον Γεννάδιον», διότι εκεί εΐσχωροϋσι βε
βαίως αί καταχρήσεις οπού πραγμά τι υπάρχει ποθητόν 5 
ό όέ θρόνος τής Κωνσταντινουπόλεως ό πατριαρχικός έγέ- 
νετο τοιοϋτος μετά τόν Γεννάδιον καί τούς τρεϊς άμέσους 
αΰτοϋ οιαδόχους, ’Ισίδωρον τον Ξανθόπουλον, Ίωάσαφ τόν 
Κόκαν καί Μάρκον τόν Ξυλοκαράβην, έπί τών όποιων πι
στεύω οτι ό Πατριάρχης έλάμβανε καί χρηματικόν τι δώ- 
ρον παρά τοϋ Σουλτάνου, ώς ό Γεννάδιος· διότι τέως μόνον 
περί αύτοϋ έγίνωσκον, ότι άνέφερον τοιοϋτό τι οί χρονο
γράφοι Μαλαξός «δέδωκε δ’αύτώ καί μέροςτρυσίνων», Με
λέτιος Αθηνών «έδωκε καί νομίσματα ικανά», κλπ. άτινα 
ο μέν τοΰ μακαρίτου Μαθά Πατριαρχικός κατάλογος ορί
ζει χ ί λ ι α, τό δ'ύπ’ εμού δημοσιευΟέν έν τώ Ά 0 η ν α ίω 
(τομ. ς' σελ. 1—52) καί ιδιαιτέρως Πατριαρχικόν Χρο
νικόν τοΰ Κυρίλλου Λαυριώτου πεντακόσια· ήδη δ’ό 
Κύριλλος ούτος γράφει καί περί τοΰ 'Ισιδώρου τοιουτό τι' 
οτι δηλονοΰν ό βασιλεύς ήγάπησεν αύτόν καί έδωκε «καί 
γρόσια πεντακόσια έπευξάμενος λίαν.»

Μετά Μάρκον τόν Ξυλοκαράβην τά φλωρία καί γρόσια 
έπαυσαν διδόμενα παρά τοΰ Σουλτάνου τώ Πατριάρχη 
Κωνσταντινουπόλεως· άπ' έναντίας δέ παρατηροΰμεν, ότι 

πωλουμένου τοΰ πατριαρχικού αξιώματος έσχηματίσθη έν- 
τεϋθεν ιδιαίτερος πόρος τοΰ Σουλτανικοϋ ταμείου. Τοιουτο
τρόπως έπί τού διαδόχου τοϋ Μωάμεθ οί έςωμόταιΤραπε- 
ζούντιοι, προσελθόντες αύτώ, έζήτησαν όπως διατάξη καί 
διορισθή Πατριάρχης ό Τραπεζούντιος Συμεών,προσφέροντες 
ώς άπό μέρους τοϋ Πατριάρχου έτήσιον δασμόν χιλίων φλω- 
ρίων, ώςε ό Σουλτάνος, οςις, καθά λέγει ό Μαθας,έτησίως 
παρείχε τώΟικουμενικώ Πατριάρχη φλωρία χίλια ή γρόσια 
πεντακόσια,έκέρδαινε καί ταΰτα καί όσα έλάμβανεν.’Εντεύ
θεν ή θύρα ήνοίχθηείς τήν κακοήθειαν τών κληρικών αξιω
ματικών τής Πατριαρχικής αύλής, οίτινες όλονέν άναβιβά- 
ζοντες τόν δασμόν—τό πεσκέσιον,—έπετύγχανον μέν τόν 
διορισμόν ούτινος ούτοι έπεθύμουν, ηυξανον δέ τό χρέος 
τοΰ Πατριαρχείου, διά τον λόγον οτι τά διδόμενα παρ’ αύ
τών έδανείζοντο εις βάρος τοϋ κοινού ταμείου.

Καί έπί μέν τοΰ Συμεών τά φλωρία ήριΟμοΰντο χίλια, 
άλλά τήν κατάπτωσιν τής πατριαρχικής καί δή τής Οι
κουμενικής αξίας προύκάλεσαν μέν έξωμόται Χαζοί, ισχύν 
έν τοϊς Άνακτόροις έχοντες καί όργανα μεταχειρισθέντες 
συμπολίτας αύτών τινάς, έπέτεινε δέ γυνή, ώς μή ώφειλεν, 
ή μητρυιά τού Πορθητοΰ Μωάμεθ κυρά Μάρω, ύποσχομέ- 
νη καί προσενεγκοϋσα μάλιστα τώ προγονώ αύτής Σουλ- 
τάνω φλωρία δισχίλια, όπως έπιτύχη τοΰ διορισμού τοΰ 
ύπ' αύτής εύνοουμένου Διονυσίου τοΰ μητροπολίτου Φι- 
λιππουπόλεως. Οίκοθεν νοεί ό αναγνώστης, οτι ούτε οί Τρα- 
πεζούντιοι έδωρήσαντο τώ ταμείω τής 'Εκκλησίας Κων
σταντινουπόλεως τά ύπ’ αύτών προσενεχθέντα φλωρία, ού
τε ή κυρά Μάρω’ πιθανώς δ’ έλάμβανον καί αύτά καί έτι 
πλείονα παρά τοϋ Πατριάρχου, οστις έπεφόρτιζεν αύτά εις 
βάρος τοΰ ταμείου τής Εκκλησίας. ’Εντεύθεν ηΰξανε το 
χρέος τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου, «ό οέ κοιαιστωρ, δν 
τευτερτάρην καλοΰσι, δέν ήθελε νά δεχθή όλιγώτερα άπό 
τάς δύο χιλιάδας φλωρία, διότι έγράφησαν εις τά κατά
στιχα τού βασιλείου», λέγει ο Μελέτιος Αθηνών,
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Μή δεχόμενος όμως έλάττωσιν τοΰ πεσκεσιού ό κοιαί- 
στωρ ούδαμώς ΰπεχρεοΰτο ίνα μή δεχθή καί αΰξησιν, εςω 
καί γραφέντος εις τά κατάστιχα- ευτυχώς όμως πάλιν ό 
αύξήσας τόν δασμόν ήν ούχί Έλλην άλλα Σέρβος, ό δι
αβόητος Ραφαήλ, οστις «είχε φιλίαν μεγάλην καί παρ
ρησίαν εις τήν Πόρταν, κατά τόν Μαλαξόν, εςωντας όπου 
ήγάπων αύτόν οί πασάδες.» Ό Σέρβος Ραφαήλ αναβιβά
ζει τήν μέν έτήσιον δασμοφορίαν εις δύο χιλιάδας φλω- 
ρία, τό δέ διά τήν εκλογήν ή διά τήν άμφίεσιν, ίνα ού
τως είπωμεν, πεσκέσιον εις πεντακόσια, οπερ καί μόνον, 
ώς φαίνεται, έδωκε, διότι τά δισχίλια μή έ'χων έρρίφΟη 
εις ειρκτήν καταβιβασθείς τοΰ θρόνου καί άλυσίδετος πε- 
ριήρχετο τάς άγυιάς, επαιτών ελεημοσύνην πρός πληρω
μήν τών φλωρίων δύο χιλιάδων «καί τοΰ έβαλαν άλυσ- 
σον σιδηρένια βαρέα, λέγει ό Μαλαξός, καί τού εδωκαν 
καί ένα Τούρκον καί τόν έσυρνε καί τόν έφύλαγε.... καί 
είτι έσύναζε τά έτρωγε καί τά έπινε.» Μαρτυροΰσι δέ καί 
οί λοιποί τό γεγονός, ώς καί τό νέον τοΰτο είδος τής έ- 
ξοφλήσεως τών χρεών. Άλλ έκ τών γραφόμενων πάντων 
δύο τινα, ενδιαφέροντα τούς άναγνώστας καί ώς περί 
τά οικονομικά ταΰτα ζητήματα ένασχολουμένους καί ώς 
Έλληνας, σημειώ : τό μέν οτι τό ταμεϊον τού Πατριαρ
χείου ήν κενόν, διότι έν ή περιπτώσει είχε χρήματα ούδε- 
μία άμφιβολία οτι ό Ραφαήλ ήΟελεν άποτίσει τόν ετή
σιον δασμόν, τό δέ οτι οί 'Έλληνες κληρικοί καί ίεράρ- 
χαι ούδεμίαν ήσθάνοντο εύχαρίστησιν, ούδέ δόξαν έθνι- 
κήν έΟεώρουν έχοντες Σέρβον πατριάρχην θρόνου άνέκα- 
Οεν ελληνικού. Τοΰτο δέ καταδείκνυται έκ τής εξαετούς 
πατριαρχείας τοΰ διαδεξαμένου τόν Ραφαήλ Μαξίμου Β', 
ώς καί εκ τής ιστορίας τών κατόπιν Πατριάρχων, πλη- 
ρωνόντων τακτικώς τόν έτήσιον τών δισχιλίων φλωρίων 
δασμόν καί τά έπί έκάστη άμφιέσει πεντακόσια- τοΰτο δέ 
μέχρις Ιωακείμ Α' τοΰ άπό Δράμας, περί τάς άρχάς τοΰ 
IT αΐώνος άνελθόντος τόν θρόνον.

Εις τό πρόσωπον τοΰ Ιωακείμ έφιστώμεν πλείονα προ
σοχήν. Ό Ιωακείμ ήν άνήρ διακεκριμένος, νέος τήν ηλι
κίαν, γηραιός δέ τήν σύνεσιν καί ύπό ζήλου διαφλεγόμενος 
υπέρ τής έκκλησίας. Ό Ααυριώτης Κύριλλος άποκαλεΐ αύ
τόν περίδοξον,

απασι Οιοιιαζόμενον χα:. έπαινούμινον τι- 
νέος ώριΐος, άμεμπτος- η» δέ τριαζ.οντούτης, ζ).π·

Καί ό Μαλαξός δέ καί ό Κομνηνός Ύψηλάντης, καί ό Με
λέτιος καί ό Μαθάς έπιβεβαιοΰσι τά λεγόμενα προστιθέν- 
τες οτι ήγάπων αύτόν λίαν οί κληρικοί καί ίεράρχαι κ-αί 
ό λαός, καταβιβασΟέντα δέ τοΰ θρόνου ύπό Βαϊαζήτου Β' 
τοΰ Κεραυνοΰ άνεβίβασαν πάλιν δυστυχώς ή άγάπη αύ
τη έγένετο παραίτιος τής προσθήκης καί ετέρου χρέους εις 
τήν ’Εκκλησίαν τής Κωνςαντινουπόλεως, διότι έν μέν τή 
πρώτη αύτοΰ πατριαρχεία κακοΰργός τις, άλλοτε μητρο
πολίτης Σηλυβρίας, τότε δ’ υπό καθαίρεσιν τελών, ύπέσχε- 
το προσθήκην εις τόν έτήσιον δασμόν τών δισχιλίων φλω
ρίων χιλίων είσέτι, άτινα ή Εκκλησία άπέτισεν όπως στή
ριξή μέν τον Ιωακείμ, έμποδίση δέ τήν έπιπήδησιν τοΰ 
κακούργου Συλυβρίας- έν δέ τή δευτέρα έδέξατο, δυστυ
χώς, ό Ιωακείμ τήν έκ νέου προσθήκην πεντακοσίων φλω
ρίων,ήν υπέβαλον τώΣουλτάνω οί φίλοι αύτοΰ,όπως τύχωσι 
τής έκ δευτέρου εκλογής- λέγομεν δυστυχώς διότι, κατά 
τούς χρονογράφους πάντας, ούδέποτ’ έστερξεν ό ζηλωτής 
Πατριάρχης τήν πρώτην προσθήκην, περί ού ίδια ό Μαλα
ξός λέγει «ό οέ πατριάρχης Ιωακείμ δέν ήθέλησε νά ς-έρ- 
ξη ταύτην τήν έπανεύασιν, μόνον έδιάκρινεν ότι νά λείψη 
έκ τοΰ πατριαρχικού θρόνου- ό δέ εύσεβής λαός έστερξεν 
αύτά τά φλωρία.» ’Εντεύθεν έν άρχή τής 17'έκατονταε- 
τηρίδος ό Οικουμενικός θρόνος άπέτιεν εις τόν Σουλτάνον 
φόρον τρεις καί ήμίσειαν φλωρίων χιλιάδας, έκτος τών 
πεντακοσίων τής άμφιέσεως, επομένως τό χρέος τοΰτο, ε
παρκών μή ύπαρχόντων εισοδημάτων, είχε κορυφωθή. Πρός 
τούτο ό ’Ιωακείμ μετέβη εις τήν Ίβηρίαν, πρός τούς Όρ- 
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θοδόξους αύτής βασιλείς, οί'τινες καί έβοήθησαν βασιλικώς 
βεβαίως τό Πατριαρχείου, έπεχείρησε δέ τό ίδιον ταξείδιον 
και (Λεχριτών Παριστρίων θεμάτων τής Τουρκικής αυτο
κρατορίας, άλλ' έκεϊ άποτυχών άπέθανεν. Εικασία τις ό
μως έχει ίσως καί τόπον βεβαιότητος έάν είπωμεν, οτι οί 
Τούρκοι μανθάνοντές ποθεν, οτι τό κέντρον τής ’Ορθοδοξίας 
χρηματικώς εύπορεϊ, έπηρεάζον πρός μείζονα άργυρολογίαν.

Τέλος αί 3,500 φλωρία άπετίοντο κατ’έτος,άλλά καί τού
το όλίγον διήρκεσε χρόνον, καθότι έπί τής πρώτης πατρι- 
αρχείας τοϋ Ίερεμίου Α', μεταβάντος αύτοϋ εις προσκύνησιν 
τών αγίων τόπων, Ίωαννίκιος ό Σωζουπόλεως, άναβιβάσας 
τόν δασμόν εις τέσσαρας χιλιάδας, έπέβη τοΰ Οικουμενικού 
θρόνου, καί ούτως αί τέσσαρες χιλιάδες καθιερώθησαν. Κα
τόπιν προσετέθησαν έκατόν είσέτι φλωρία κατ’έτος,έπί τής 
δευτέρας τοϋ Ίερεμίου πατριαρχείας, άτινα ΰπέσχετοοπως 
δίδη ένιαυσίως ό αρχιεπίσκοπος πρώτης Ίουστινιανής ΙΙρό- 
χωρος, ινα αναγνώριση ό Σουλτάνος ώς αύτώ ύποκειμένην 
τήν έπισκοπήν Σερβίων, ήν όπως κυρώση ό 'Ιερεμίας διά 
τόν θρόνον Κωνσταντινουπόλεως, εις ον καί ανήκε πράγμα
τι, έδέχθη τήν προσθήκην. Ό φόρος ούτος τών 4,100 φλω- 
ρίων έδίδετο κατ’ έτος τήν εορτήν τοΰ άγιου Γεωργίου.

Ή ιστορία τοϋ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως μετ’ 
έπαίνου μνημονεύσει δύο μετά τήν έποχήν ταύτην πα
τριάρχων, Ίωάσαφ τοΰ έπικληθέντος Μεγαλοπρεπούς καί 
Ίερεμίου Β'τοΰ Τρανού, ών ό μέν άναφέρεται ότι έπέτυχε 
τής έλαττώσεως τοϋ φόρου κατά χίλια φλωρία, ό δέ υπάρ
χει ό τελευταίος Πατριάρχης, ού μνημονεύουσιν οί χρονο
γράφοι, ώς πληρώσαντος τάς δύο χιλιάδας φλωρίων ώς-ε 
ό έτήσιος φόρος τών 4,100 φλωρίων ήλαττώθη κατά τήν 
έποχήν τών Πατριαρχών τούτων εις τό ήμισυ.

Καί ούτω, τοΰ IT αίώνος λήγοντος, ό διοριζόμενος Πα
τριάρχης άπηλλάχθη τής πληρωμής τοΰ φόρου τούτου, τό 
χρέος όμως τοϋ Πατριαρχείου έξωγκοϋτο, διά τόν άπλούςα- 
τον λόγον οτι αί πτώσεις καί οί διορισμοί τών Πατριαρχών 

τής Κωνσταντινουπόλεως (μόνη ποικιλία τής μετά τήν 
άλωσιν έθνικής ημών ιστορίας) έπετυγχάνοντο άπό τής 
Τουρκικής κυβερνήσεως μόνον έπί χρήμασιν, άτινα έδανεί- 
ζοντο οί ένδιαφερόμενοι εις λογαριασμόν τοΰ ταμείου τής 
Μεγάλης’Εκκλησίας· ούτως ώς-ε κλαίοντες οί άρχιερεϊς τοϋ 
θρόνου, έν ίδίω τόμω τώ 1602, σημειοϋσιν οτι άνέβαινε 
τό χρέος εις τριάκοντα φορτία άσπρων.

Τό οικονομικόν τοϋτο βάρος οιάφοροιίίατριάρχαι, άπό τοΰ 
προμνησθέντος Ιωακείμ Α',προσεπάθησαν νά έλαττώσωσιν 
υπήρξαν δέ καί ζηλωταί λαϊκοί άρχοντες, οί'τινες ποικιλο- 
τρόπως προσήρχοντο έλαφρύνοντες τό βαρύ χρέος. Ούτως 
έκ διαφόρων έγγράφων πατριαρχικών, φερόντων πάσαν αύ- 
θεντίκότητα, φαίνεται ότι καί χρήματα, κατά πάσαν πιθα
νότητα, άλλά καί κτήματα έοωροΰντο άνδρες καί γυναίκες 
εύσεβεϊς εις τήν ’Εκκλησίαν τής Κωνσταντινουπόλεως, ών 
πρώτος έν τοϊς πατριαρχικοί? κώδηξιν άπαντάται ό σω- 
τήρ τοϋ Γένους διάσημος Ιερεμίας Α', προσαρτήσας κτήμα 
τή Μ. ’Εκκλησία άναφαίρετον τήν έν τή χώρα Βρύγκα 
πατριαρχικήν ιδιόκτητον κατοικίαν μετά τής περιοχής, τοΰ 
κήπου καί τής αμπέλου αύτής, καθά μνημονεύοντες τής 
δωρεάς μαρτυροΰσιν ό Μελέτιος Αθηνών, ό Δοσίθεος Ιερο
σολύμων καί ό Κομνηνός Ί’ψηλάντης. Καί ή μέν δωρεά 
έγένετο τώ 1539, άλλά κατά τω 1563 ό Ίωάσαφ Β' ό 
Μεγαλοπρεπής έπικυροϊ έτέραν δωρεάν εις τήν Μ. ’Εκκλη
σίαν έκ χιλίων φλωρίων μάθημα διδακτικόν τής εποχής 
έκείνης πρός τήν σύγχρονον ιεραρχίαν.

Έγγραφον χρονολογούμενου άπό ’Οκτωβρίου 1578 πλη
ροφορεί ημάς,οτι διά τών χιλίων τούτων φλωρίων ήγοράσθη 
τό πλησίον τοϋ σήμερον ΠατριαρχικοΰΝαοΰ κείμενον οίκη
μα τοΰ Τζαούση.’Επί τοϋ Ίερεμίου τοϋ Β' άφιεροϋνται κτή
ματα εις τήν Μ. ’Εκκλησίαν παρά τής Κριτοπουλίνας έκ 
Χρυσοκεράμου, οίκίαι παρά τοϋ πρώην ήγεμόνος Μολδαυίας 
Πέτρου, έννέα κελλία έν Ρεθύμνη, μία άμπελος έν Νικο
μήδεια παρά τοϋ έκ Στενίτσης Καραϊωάννου. Έπαύσαντο
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οέ δωρούμενοι κτήματα, άμα τής 'Εκκλησίας άπόφασιν λα- 
βούσης δραστικωτέραν περί έξοφλήσεως τών χρεών τοιαύ- 
τας οέ, έφ’ οσον έμελέτησα τούς Κώδηκας, δύο εύρον: τήν 
μέν έπι Νεοφύτου Β' τώ 1602, καθ’ ήν ώρίσΟη δπως έκα
στος άρχιερεύς δίδη τι κατ' έτος προς πληρωμήν τών χρε
ών, έπι ποινή καΟαιρέσεως, τήν δέ έπί 'Ραφαήλ Β' τώ 1604 
(Ιανουάριου 14) όπως ληφθώσιν έξ άσπρα άπό έκάστης οι
κογένειας καί έξήκοντα άφ’ έκαστου ίερέως. "Εκ τίνος δέ 
έγγραφου εικάζω, οτι τής έΟνικής ταύτης περιουσίας ήν 
διεπεπιστευμένη ή διαχείρησις εϊς ιδίαν έπιτροπήν, ήτις 
ήν ή Οικονομική Επιτροπή τών Πατριαρχείων τότε· τήν 
έπιτροπήν ταύτην συνίστων τώ 1563, διορισΟέντες ύπό τοϋ 
Πατριάρχου Ίωάσαφ Β', ό μέγας Οικονόμος καί πρεσβύ- 
τερος Θεόδωρος, δ Αντώνιος Καντακουζηνός, ό Μωζάλος 
Γαβράς, ό Κωνσταντίνος ΙΙαλαιολόγος καί ό άπό τών Κα- 
ραμανιωτών (έκ Καππαδοκίας ή Ίκονίου) Καρατζάς.

Άπο τοϋ περιδόξου Πατριάρχου Κυρίλλου τοΰ Λουκά- 
ρεως, συνεπεία αλλεπαλλήλων πτώσεων καί αναρρήσεων 
πατριαρχικών, προκαλουμένων ύπό τε τής Τουρκικής δυ
ναστείας καί τής παπικής μισαδελφίας, τοϋ Οικουμενι
κού Πατριαρχείου τό χρέος ηΰξησεν εις βαθμόν άφόρητον. 
«Ό ΙΖ' αιών, γράφει ό ψευδώνυμος ΜαΟάς, ύπήρξεν εις τήν 
Εκκλησίαν πολλών καί μεγάλων θλίψεων φορά. Κακία ποι
μένων καί αί παρά τών έξωθεν έπιπεσόντων αιρετικών ποι- 
κίλαιμηχαναί καί δολοπλοκίαι, σύμμαχον έχουσαι τήν 
βαρβαρότητα καί πλεονεξίαν τής Τουρκικής δυναςείας,κα- 
τέΟλιψαν τήν ’Εκκλησίαν», ήτις έν διαστήματι είκοσι μό
λις έτών, άπό τοϋ 1619—1638, είδε πέντε πατριαρχείας 
τοϋ Αουκάρεως, τρεϊς Κυρίλου τοϋ Κονταρή, δύο Αθανα
σίου τοΰ ΙΙατελλαρίου, άνά μίαν οέ τοϋ Γρηγορίου Δ', τοΰ 
Ανθίμου Β' καί τοΰ Νεοφύτου Τ'. Εις άπόσβεσιν τοΰ βαρυ- 
τάτου χρέους τής Εκκλησίας, άναβαίνοντος τώ1623, κατά 
τήν μαρτυρίαν τοϋ Μελετίου Αθηνών, εις έβδομήκοντα 
φορτία άσπρων, τώ δέ 1636 εις διακόσια, άπητεΐτο βασι-
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λική όντως άντίληψις. «Οί έν Κωνσταντινουπόλει άρχιε
ρείς εις δικαστήρια έσύροντο ύπό τών δανειστών, λέγει ό 
Μελέτιος, διά τά χρήματα, όπου έ’δωκαν εις τούς προγε- 
γονότας Πατριάρχας, οί όποιοι άκαταπαύστως έδανείζοντο 
άπό Μποσταντζίοες, Τσαουσάδες, Καπιτζίδες, Τεχνίτας, 
Φράγκους, Εβραίους καί άλλου έθνους, διά τά όποια έγιναν 
έγγυηταί οί μητροπολΐται, οΟεν καί κακώς έπασχον.»

Γενναίος άρωγός τή Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως πα- 
ρέστη ή ήγεμών Μολδαυίας Βασίλειος, έκ .Μακεδονίας έλ
κων τό γένος, άνήρ άξιοπρεπέστατος, οστις (πληρώσας το 
έκ 42,000 Ούγγρικών φλωρίων χρέος, εις δ ύπέπεσεν η 

Εκκλησία τών Ιεροσολύμων άγωνιζομένη κατά τών Λα
τίνων προσπαΟούντων, διά τοΰ τότε πρεσβευτοΰ τής Γαλ
λίας, δπως άφαρπάσωσιν έκ τών χειρών τών "Ορθοδόξων 
τόν ναόν τής Άναστάσεως) κατέβαλε καί ολην τήν ποσό
τητα τοΰ χρέους τής Μ. Εκκλησίας, οπερ ό Μελέτιος ο
ρίζει εις είκοσι φορτία άσπρων, ένώ πρό ολίγου άνεβίβασεν 
εις διακόσια. Εις άμοιβήν τής προθυμίας ταύτης καί τής 
αύταπαρνήσεως τοϋ Βασιλείου, δ Πατριάρχης ΙΙαρΟένιος ό 
Γέρων άπέστειλεν αύτώ τό λείψανον τής όσιας Παρασκευής 
τής νέας, άλλ’ ό Βασίλειος, γενναιότερου φερόμενος, έθε- 
το έτερον όρον διά τήν άπότισιν τοΰ χρέους, δπως μή 
πληρώνωσιν οί άρχιερεΐς τούντεϋΟεν βοήθειας, ζητείας, δο
σίματα κτλ. Ή έπιΟυμία αύτη τοΰ Βασιλείου έμεινεν ά- 
νεκτέλεστος.

"Ολόκληρος ή ’Ανατολική Εκκλησία ύπέκυπτε κατ’έκεϊνο 
τοϋ χρόνου εις δυσφόρητα χρέη. Καί δέν ήσαν μόνα τά Πα
τριαρχεία, άλλά καί αί Μητροπόλεις καί τά Μοναστήρια’ 
τώ 1639 λ. χ. έπί Κυρίλλου τοΰ Κονταρή τό χρέος τής 
μητροπόλεως Παλαιών IΙατρών άνήρχετο εις 50,000 ά
σπρων, ή δέ μητρόπολις Μονεμβασία τώ 1640 έχρεώστει 
εις τον κυρ Ράλλην 100,000 άσπρων,έτεραι δέ μητροπόλεις 
καί άρχιεπισκοπαί μεγαλήτερα ή μικρότερα ποσά" καί μό
νον μία έν τοϊς πατριαρχικούς κώδηξι σημειοΰται μή όφεί- 
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λουσά τι, οιότι ό μητροπολίτης αύτής'Αντώνιος άπέτισε τά 
7.ρί'Ί' ‘σω? 03 Πατριάρχης γενόμενος ούτοςήδύνατο νά εύ
ρη μέσοντής εξοφλήσεως και τών τής 31. Εκκλησίας χρεών, 
άποσβεσας τά τής ιδίας μητροπόλεως Δρύστρας. Ύπέρογ- 
κον ην ώσαύτως τό χρέος και χριστιανική ή πενία τών ι
ερών τοΰ Αθωνος Μονών" έπί τοΰ Πατριάρχου Ίερεμίου 
Β έτάραττε τάς Πονάς Έσφιγμένου καί Βατοπεδίου, όμο
ρους ούσας, ίρις τις, ήτις προεκλήθη έξ αιτίας, οι' ήν άς 
μη κατακρίνη τούς Εσφιγμενίτας ό "Ελλην αναγνώστης· 
η παραοοσις—έρειοόμεθα ο έπί παραδόσεων όπως φωτίσω- 
μεν τοΰ χρονικού περιβολαίου τής έΟνικής ιστορίας τάς ά- 
λαμπεστέρας πτυχάς—σώζει ότι, εύρεθέντος ποτέ πτώμα
τος προ τής Μονής Έσφιγμένου, ή Τουρκιά έζήτει άπότής 
όλομελείας τών μοναχών ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΑΣΠΡΑ καί ούδέ 
τριάκοντα άσπρα είχε τό ταμεϊον τής Μονής ! Τότε δ’ ή- 
ναγκάσθη ίνα έκποιήση ή μάλλον θέση ένέχυρον κτήμα 
αύτής, δπερ οί οανείσαντες Βατοπεοινοί ήρνοϋντο νά έπι- 
στρέψωσιν άλλ' έτη πολλά μετά ταΰτα ή Μονή τής Ααύ- 
ρας ήν πράγματι κατεστραμμένη, χρεωστουσα άπειρα εις 
Εβραίους έν Θεσσαλονίκη, άτινα έπλήρωσεν ό Πατριάρ
χη? Διονύσιος 1' ό Βάρδαλις, ού τό έπώνυμον τοσοΰτον έ- 
λεεινά παρεμόρφωσεν ό .Μελέτιος, όνομάσας πάρδαλιν, καί 
προσθείς καί άγρίαν.

Κατά τον χρονογράφον Κύριλλον Ααυριώτην, ού άπο- 
σημειώματα περί τών ΙΙατριαρχών, Διονυσίου τούτου, Ίε
ρεμίου 1 και Ανθίμου Β', ανέκδοτα ό'ντα δημοσιεύσομε*/  έν 
εύκαιρία, οί έν Θεσσαλονίκη οανείσαντες τή Ααύρα 'Εβραίοι 
έκράτουν ένέχυρα «εικόνας, δισκοπότηρα, σταυρούς καί ιε
ρά τε,» ό όέ Διονύσιος παρέλαβεν αύτά, έκτισε δέ καί ι'δια 
οικήματα έν τή Μονή, κατά τον Κρήτα Μακάριον Τριγώ- 
νη, γράψαντα Προσκυνητάριον τής λαύρας. Εντεύθεν φα
νερόν καθίσταται ότι, καίτοι έπένετο καί έουστύχειή ’Εκ
κλησία Κωνσταντινουπόλεως, οί ανώτεροι ίεράρχαι ειχον 
πλούτον άρκουντα. Ούδεμία αμφιβολία ότι καί έν άρχαΐς 

του 1Η' αιώνος ή’Εκκλησία τής Κωνσταντινουπόλεως καί 
αί μητροπόλεις ύπέκυπτον εις χρέη βαρέα, κατά τό μάλ
λον καί ήττον καί όμως οί αρχιερείς ούδαμώς έπένοντο- 
ούδέ δεικνύει, νομίζω, πενίαν στολή πολύτιμος και κτή
ματα καί έγκόλπια πολύτιμα- έν τινι πατριαρχικώ κώοηκι 
σημειοΰται, οτι έδωρήθη τή 31. Εκκλησία ύπο τοΰ Πατρι 
άρχου Κυπριανούέγκόλπιον «μαλαγματενιον, μέ διαμαντια 
είςτήνμέσην, έννέα μεγάλα καί τριγύρω έτερα δκτώ καί 
μικρότερα εϊκοσιτέσσαρα καί τρία κρεμαστά σμαράγοια 
μέ άλυσον μαλαγματένιαν.»

Άλλ’ήμεϊς συγχωροΰμέν τινας αύτών αδυναμίας, ή καί 
παρεκτροπάς έστω, διότι έμερίμνων καί περί τών κοινών, 
ιδία δέ περί τής υλικής εύπραγίας τοΰ Οικουμενικού Πα
τριαρχείου, ού τό χρέος, καίπερ πληρωθέν ύπό τού Βασι
λείου βοεβόδα, ηΰξησε καί πάλιν, συνεπώς βέβαια διότι καί 
Πατριάρχαι άνέβαινον τον θρόνον πολυδάπανοι και Τούρκοι 
βεζύοαι φιλοχρήματοι.'!) πατριαρχικός κατάλογος τού Μαθά 
καί ό 3Ιελέτιος όνομάζουσι τον Παρθένιον, τον Οξύν ή Νεον, 
πολυδάπανον- ό δέ Διονύσιος Δ' ό Μουσελίμης καθηρεθη 
άπό τής πρώτης αύτοΰ πατριαρχείας, κατά τό ανέκδοτον 
έγγραφον, καθό «έν λόγοις βαρύς, έν έργοις άτίθασσος, έν 
λήψεσιν άτεγκτος, έν άναλώμασι καί δαπάναις άλογι-γος.» 
Τά βαρέα χρέη ταΰτα μόλις δεκαπέντε έτη μετά τήν ύπό 
τού ήγεμόνος Βασιλείου πληρωμήν τών παλαιών, τοσοΰ
τον ηύήησαν, ώστε Πατριάρχαι τινες ειδον αύτά αθερά
πευτα, ώς έκ τούτου δέ ό μέν Ιωαννικιος Γ>, άπό τής γ 
πατριαρχείας παυθείς, έρρίφθη εις τήν φυλακήν ύπό του 
κοιαίστορος ή τευτερτάρη, κατά Μελέτιον, οιαμείνας οε- 
καέξ ημέρας, ό δ' άπό Ααρίσσης I Ιαίσιος Α' έγένετο ά- 
φανής, ό δέ Κύριλλος Γ' έξώσθη παρά τού Σουλτάνου 
Μεχμέτ Δ', άπαιτουντος φόρον αύτοΰ καί τού προκατοχου 
Ίωαννικίου, άλλοι δέ τινες παρητοϋντο τοΰ θρόνου μετα- 
βαίνοντες όπως ήσυχάσωσι. Κατά συνέπειαν ούοεποτε, άλλ 
ούδ’ έπί μίαν δεκαπενταετίαν εΐδεν ό βοεβόδας Βασίλειος 
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πληρούμενον τόν πίθον αύτοϋ, όπως μή ύποβάλλωνταε 
οί άρχιερεϊς «εις φόρους και ζητείας και χαράτσια.»

'ϊ'πεβλήθησαν λοιπόν καί οί άρχιερεΐς καί έπαρχίαι, καί 
έν περιπτώσει δέ καθ' ήν ή επαρχία ήν άπηλλαγμένη, ώς 
λ. χ. ή Δρύστρα, ό νέος μητροπολίτης άπέτιε ποσόν τι 
πρός έξόφλησιν τών χρεών τοΰ Πατριαρχείου. Ούτως ό νέος 
Δρυστρας Μακάριος ώρίσθη όπως πληρώση κατά ’Ιούλιον 
τοΰ 1651 τή μέν ’Εκκλησία ΙΟΟΟγρόσια, τω δέ Δήμω Ρού- 
σω, εις ον ώφειλεν ό Πατριαρχ ικός θρόνος, 2000 γρόσια- 
νομίζω δέ άναγκαϊον ινα ειπω οτι τρία ακριβώς έτη μετά 
τήν ύπό τοΰ Βασιλείου βοεβόδα τή 20 Αύγούστου 1641 
γενομένην άπόσβεσιν τών πατριαρχικών χρεών, άπεφασίθη 
οτι ποινή τών μή πληρωνόντων τόν όρισΟέντα φόρον αρ
χιερέων ούδεμία άλλη ή ή καθαίρεσις· τοϋτο έπί ΙΙαρθενίου 
Β' τοϋ ’Οξέος, έφ’ ού διά νέας συνοδικής άποφάσεως προ- 
σεκλήθησαν όπως μετάσχωσιν εϊς άπόσβεσιν τών χρεών 
τής ’Εκκλησίας οί αρχιερείς τοϋ θρόνου, έπικυρωθείσης 
καί ταύτης οι" ίδιου τόμου, τή 6 Δεκεμβρίου 1645 έκδο- 
Οέντος έπί Ίωαννικίου Β'. Τόν τόμον άνενέωσεν Παρθέ- 
νιος ό ’Οξύς τω 1650· έτηρεΐτο δέ καί ούτος καί ή περί 
τιμωρίας τών μή πληρωνόντων αρχιερέων άπόφασις αύςη- 
ρότατα, έάν κρίνωμεν έκ τών άπειρων καθαιρέσεων καί τών 
ένεκα χρεών παραιτήσεων, άς άπαντώμεν συνεχώς έν τοϊς 
Πατριαρχικοϊς Κώδηξι τής εποχής ταύτης, έν τή πολυτί- 
μω Νομική Συναγωγή τοΰ Δοσιθέου Ιεροσολύμων, άπο- 
κειμενη εις τήν βιβλιοθήκην τοϋ έν Κωνσταντινουπόλει 
άγιοταφικοΰ Μετοχιού, καί έν τοϊς ούχ ήττον πολυτίμοις 
δύο κώδηξι τοΰ Κριτίου.

Καθ ολον τόν ΙΖ' αιώνα τό χρέος τοΰ Οικουμενικού Πα
τριαρχείου άπετίετο κατ’όλίγον καί βαθμηδόν, τό μέν διά 
ζητειών ή φόρων, ούτως είπείν,έκτακτων έπιβαλλομένων εις 
τάς μητροπόλεις καί έπισκοπάς τοϋ θρόνου τούτου,τό ·έ διά 
φόρων, εις ούς ύπεβάλλοντο οί χειροτονούμενοι άρχιερεΐς, τό 
οέ άπό τών εισοδημάτων τοΰ ΙΙατριαρχείου1 τέταρτον είδος

πρός συντήρησιν τοΰ κατά καιρόν Πατριαρχου, ε- 
κατά τόν ιστοριογράφον Μελέτιον Αθηνών, Παρ- 

τροποποιήσας καί αύξήσας τά τών άρχιε- 
ούς πληρώνου- 

παοαχωρηθεϊσαν ένορίαν τής 
cn, t> η

φόρου, 
φεΰρε, 
Οένιος δ ’Οξύς 
ρέων έμβατοίκια, τούς φόρους, δηλονότι, 
σιν οί ιερείς οιά τήν αυτοίς
Κωνσταντινουπόλεως- φαίνεται δ’ όμως ότι δ Πατριάρχης 
ένέμετο, ώς ιδίων φεούδων, τών εισοδημάτων καί έπαρχιών 
τινών, ενώ αί λοιπαί άπέτιον τή Εκκλησία ποσόν τι χρη
ματικόν έτησίως διά τά χρέη τοΰ Πατριαρχείου’ εκ τών 
κωδίκων μανθάνομεν οτι έπλήρωνον :

τώ 1G41 ή άρχιεπισκοπή Πωγωνιανής έτησίως άσπρα 5000 
τώ 1647 δ Βιδύνης έοωκε κατ’ αποκοπήν » 32000
τώ 1647 ή μητρόπολις Χαλδείας(άντί 1 00) έτησίως φλ. 80 
τώ
τφ

τω 
τώ 
τώ

τώ

1651 ό Δρύστρας έδωκεν έφ άπαξ γρόσια3000
1652 ή μητρόπολις Γοτθίας (άπαξ 800 ά

σπρα) έτησίως.................................... » 75
1652 δ μητροπολίτης Βάρνης έτησίως άσπρα 5000
1653 ή μητρόπολις Αήμνου » γρ. ρεάλια 100 
1653 ή μητρόπολις Σωζουπόλεως (κατα-

ς-ραφείσης) έτησίως ........................ φλωρία 5
1653 ή μητρόπολις Βουθροντοϋ καί Γλυ-

κέως έτησίως.....................................άσπρα 12000
1655 ή μητρόπολις Δέρκων έτησίως ■ ■ · · φλωρία 40 
1662 ή μητρόπολις Καρπάθου » ... .άσπρα 10000
1665 ήλαττώθη δφόροςαύτής έτησίως εϊς » <000
1677 ήίέξαρχία Αευκάδος έτησίως· · · · » γοόσια 100

’Εκτός δέ τούτων καί άπό τών εισοδημάτων τοΰ Πα
τριαρχείου μέρος τι ήν ώρισμένον πρός άπόσβεσιν τών χρεών 
αύτοϋ, έπί δέ Ίωαννικίου Β' τώ 1651 διορίζονται τρεΐςάρ- 
χιερείς, έ’ργον έχοντες τήν έπιστασίαν έπί τών τής Μ.’Εκ
κλησίας χρεών, όπως ταϋτα πληρώνωνται άπό τών εισο
δημάτων τότε δ Πατριάρχης εκράτησε δι’ έαυτόν καί πρός

’ ΕΤΟΣ 5—-ΦΤΛ. 00—ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1878 30 
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συντήρησιν αύτοϋ τά άπό τών πατριαρχικών και συνοδικών 
γραμμάτων εισοδήματα, «τά άπό τής εισόδου τοϋ ώμοροφίου 
και επιτραχηλίου, τών συνήθων λειτουργιών, ώς και τών 
χειροτονιών διακόνων και ίερέων», έξήρεσε δέ και τά ει
σοδήματα τοΰ Βοσπόρου, τής Μαρωνείας, τής Αιτίτζης 
κλπ. άγνοοΰμεν δέ τι άφήκεν. “Οσον δ’άφορα τήν διαχεί- 
ρισιν, αυτή έγένετο παρ’ έπιτροπής έξ άρχ ιερέων' και τοι- 
αΰται ώρίσθησαν πάντοτε και κατά καιρούς άντικαθιστά- 
μεναι πολλαί, ώς τώ 1641, τώ 1651, τώ 1676 και άλ
λοτε, έως ού άνέτειλεν εποχή νέα διά τήν εθνικήν ήμων 
ιστορίαν και οιάτό άχαρι τοϋτο θέμα, περί δ ασχολούμεθα.

Και αυτή ή ανατολή υπάρχει, κατά τήν γνώμην τοΰ 
γράφοντος, τής φαναριωτικής εύκλειας και δυνάμεως. 
Άφ' ής έποχής μάλιστα οί Φαναριώται ηγεμόνες άνήλ- 
θον τούς θρόνους τής Μολδαυίας κα'ι Βλαχίας, πλεΐσται 
γενναΐαι εις χρήματα και κτήματα έγένοντο εις τάς ’Εκ
κλησίας τής Ανατολής δωρεα'ι' και τά Μοναστήρια αύτά 
άπήλαυσαν τής ήγεμονικής αύτών γενναιότητος και οί 
γηραιοί πατριαρχικοί τής Ανατολικής 'Εκκλησίας θρόνοι 
έκάλυψαν τήν γυμνότητα αύτών, και ράκη πλέον ούδείς 
εβλεπεν εις Ελληνικούς ’Ορθοδόξους ναούς. Οί άνδρες ε
κείνοι, μεγάλοι αντιπρόσωποι τοϋμετά τήν άλωσιν έθνικοΰ 
βίου, άνεκούφισαν καί τό μέγα βάρος τών χρεών τοΰ Πα
τριαρχείου, ώς συνετέλεσαν εις πλουτισμόν τοΰ Άγιου 
Τάφου, ούτινος ό Πατριάρχης περιήρχετο τέως επαιτών, 
ώς άλλοτε ό τής Κωνσταντινουπόλεως ’Ιωακείμ δ Α'. 
“Ωστε, ούδέν άπορον εάν βλέπωμεν άνευ δβολοΰ έπιχειροΰν- 
τα τήν οικοδομήν μεγάλου πατριαρχικού ναοΰ έν Κωνσταν- 
τινουπόλει τόν Ιερεμίαν Γ'.

Τότε, κατά πάσαν πιθανότητα, τών άρχαίων χρεών μό
λις κουφισθέν, το Οικουμενικόν Πατριαρχεϊον υπεβλήθη εις 
ετερα, ένω καί πρός τοσαύτας έπάλαιε δυσχερείας καί πει
ρασμούς καί καταορομάς· ούτως δτε ό Ιερεμίας Γ' κα- 
τηγγέλθη εις τήν Πύλην ώς επίβουλος τής Τουρκικής ου- 

ναστείας καί φίλα φρονών τοϊς Ρώσσοις, άπολογηθείς ή- 
θωώθη, άλλ άνάγκη ήν όπως ένισχυθή ή άπολογία οιά 
του ποσού 50,000 γροσίωνκαί τά χρήματα ταΰτα προσε- 
τίθεντο πιθανώς εις τό κεφάλαιον τών χρεών. Έτέρα ο 
αιτία τής αύξήσεως τών χρεών, ήν ό παρά τοΰ Πατριάρ
χου Κοσμά Γ' άποδεκτός γενόμενος νέος πρός τήν Υ. Πύ
λην φόρος τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Άν διετηρήθη δασμοφορία τις τής Μ. Εκκλησίας πρός 
τον Σουλτάνον,μετά τόν Ιερεμίαν Β'. καί πότε αυτή έξέλιπε, 
ούδέν άκριβές γινώσκω. Φρονώ όμως οτι μικρόν τινα φό- 
ρον έξηκολούθουν παρέχοντες καί κατά τήν εποχήν ταύ
την οί Πατριάρχαι, ούδεμίαν τοΰ φόρου τούτου δεχθέν- 
τες αύξησιν, εκτός μόνου τοΰ Κοσμά Τ', ήνείχετο δ’ άκων 
τήν κατάστασιν ταύτην καί ο Ιερεμίας Γ. Καθήκον δ’ ει- 
χον ούχί μόνον περί τής οικονομικής δυσπραγίας τοΰ Πα
τριαρχείου νά φροντίζωσιν οί Πατριάρχαι, άλλά καί περί 
τών επαρχιών ουτω γράμμα τοΰ Ίερεμίου Γ' προσκαλοΰν 
τούς’Ορθοδόξους εις βοήθειαν τοϋ Φιλιππουπόλεως Νεοφύτου 
οίκτράν παριστά τήν οικονομικήν κατάστασιν τής επαρχίας 
ταύτης, τώ 1720' έτερον δέ προγενέστερον συνιστά εις τό 
έλεος καί τήν συνδρομήν τών Χριστιανών τόν τότε μη
τροπολίτην Πισσιδείας, πενόμενον καί άναξιοπαθοΰντα.

Έν γένει κακοδαιμονία χρηματική έλυμαίνετο τάς μη- 
τροπόλεις πάσας καί τά πατριαρχεία τής Ανατολής. Ή 
πενία ήν γνώρισμα τών μετά τήν άλωσιν πατέρων ήμών, 
ο·υς ό Γεννάδιος Σχολάριος πένητας Χριστοΰ ώνό- 
μαζεν.

ΜΑΝΟΥΗΛ I. Ι'ΕΔΕΩΝ.
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ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ-

Αί έργασίαι τής Εθνικής Τραπέζης κατά τό έτος 1877 
ούνανται, ύπό τινα έ'ποψιν, νά θεωρηθώσιν ώς πιςή είκών 
τής οικονομικής τοΰ τόπου καταστάσεως. Ένω άφ’ ένός έν 
τή γείτονι έπικρατεία ό πόλεμος λυμαίνεται τήν καθόλου 
χρηματιστικήν, αί προπαρασκευαί δέκαί τής ήμετέρας χώ
ρας, έπιβαλλόμεναι ύπό τής ισχύος τών πραγμάτων, οια- 
ταράττουσι και τήν έντός τής έλευθέρας Ελλάδος οικονο
μικήν αρμονίαν,—άφ’ ετέρου τό μέγα ημών χρηματιστικόν 
καθίδρυμα, ή ’Εθνική Τράπεζα δύναται έκ τοΰ κύκλου αύ
τής νά μαρτυρήσει κατά πόσον ή οικονομική του τόπου 
δύναμις στηρίζεται έπί βαθύτερων θεμελίων ή έπί λεπτο- 
τέρας, τρόπον τινα, έπιφανείας, τήν οποίαν ό άνεμος τών 
περιστάσεων βεβαίως εύχερέστερον διασκορπίζει.

Πρώτη τις έννοια είναι έπί τοΰ προκειμένου αναπόφευ
κτος. Άπό 89,164,196 δρ. τή 31 Δεκεμβρίου 1873 άνέ- 
βη ό ισολογισμός τής Εθνικής Τραπέζης κατά τήν 31 
Δεκεμβρίου 1 876 εις 98,194,939 καί τή 31 Δεκεμβρίου 
1 877 εις 110,265,237. Ή αύξησις τών έργασιών έχειτι 
ενδεικτικόν, διότι υπολογίζεται εις 9 έκατομμύρια μεταξύ 
τριών έτών(1873—76) καί εις 12 έκατομμύρια έντός έ
νός έτους (1877). Βεβαίως εις τό φαινόμενου τοΰτο πολλοί 
ανάγονται λόγοι, χωρίς νά λησμονηθώσιν οί προέχοντες, 
ήτοι τά πρός τήν Ελληνικήν Κυβέρνησιν κατά τήν δευτέ- 
ραν εξαμηνίαν τοΰ 1 877 δάνεια τής Εθνικής Τραπέζης. 
Ιίροβαίνοντες όμως εις τήν περαιτέρω τοΰ θέματος άνά- 
λυσιν, θέλομεν ΐδεϊ τήν σχετικήν σημασίαν όλων οσον δέ 
άφορα τήν καθολικήν έννοιαν τοΰ ισολογισμού, άρκει άπό 
τοΰδε ή παρατήρησις, οτι ένω κατά τήν 30 Ιουνίου 1877 
ό ισολογισμός τής ’Εθνικής Τραπέζης συνεποσοΰτο εις 

99,208,286 δραχμάς, τή 31 Ιουλίου άνέβη εις 99,502, 
100,—τή 31 Αύγούστου εις 108,150,814,—τή 30 Σε
πτεμβρίου εις 108,844,190,—τή 30 ’Οκτωβρίου εις 107, 
606,138,—τή 30 Νοεμβρίου εις 107,672,065,—καί τή 
31 Δεκεμβρίου εις 110,265,287. Ή μεγαλειτέρα εις αυ- 
ξησιν τάσις άπαντάται κατ’ Αύγουστον 1877.

’Εν πρώτοις έξεταστέον τά πρός τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν 
χρέη τής Ελληνικής Επικράτειας. Άπό Ο τώ 1852άνέ- 
βησαν ταΰτα εις 2,820,000 τώ 1862, εις 18,054,666 τώ 
1872,—εις 18,734,256 τώ 1876, καί εις 36,039,257 τή 
31 Δεκεμβρίου 1877, ήτοι έν διαστήματι ένός έτους σχε
δόν έδιπλασιάσθησαν. Ή γενική αύτη εκθεσις τών παρά τή 
Εθνική Τραπέζη χρεών τής Ελληνικής Επικράτειας δεϊ- 
ται έπεξηγήσεως, διότι έν μέρει μέν ήγόρασεν ή Τράπεζα 
δημόσια χρεόγραφα ώς πας κεφαλαιούχος, έν μέρει δέ άπό 
ειδικής συμβάσεως έδάνεισε τή Κυβερνήσει. Εις τήν πρώτην 
κατηγορίαν άνήκουσι 19,423,565 δρ. ήτοι 5,497,1 22 δρ. 
έντοκα γραμμάτια, 506,221 τόκος τοιούτων,336,700 όμο- 
λογίαιτών δανείων τών 6 έκατομ. δρ., 882,588 όμοια·, τοΰ 
δαν. τών 10 έκατομ. φρ., καί 12,200,933 δμ. τοΰ δαν. τών 
26 έκατομ. φρ.—εις τήν δευτέραν δέ κατηγορίαν άνήκουσι 
16,815,692 δρ. ήτοι 2,059,537 ιδιαίτερα δάνεια πρός 
τήν Κυβέρνησιν καί 14,556,155 δυνάμει τών συμβάσεων 
τής 17 Ιουνίου καί 7 Νοεμβρίου 187 7.

Περί μέν τής πρώτης έπραγματεύθη ή Οικονομική Έ- 
πιθεώρησις κατ’ Αύγουστον π. έ. έν φυλ. 54ω σελ. 286. 
Περί δέ τής δευτέρας συμβάσεως σημειωτέου, οτι κυρωθεισα 
διά τοΰ άπό 22 Νοεμβρίου 1877 ΧΜΘ'νόμου μετερρύθμισεν 
ώς έξής τήν προηγουμένην. Έν πρώτοις άνεβίβασε τό συνο- 
μολογηθέν δι’έκείνης δάνειον τής Εθνικής Τραπέζης πρός 
τήν Έλλ. Κυβέρνησιν άπό 14 εις 21 έκατομμύρια δρ. 
Αντί τής συμπεφωνημένης διά τά 14 έκατομ. καταβολής 
τοΰ ήμίσεος ποσού εις νομίσματα καί τοΰ ήμίσεος εις 
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τραπεζογραμμάτια, συνεφωνήθη διά τά υπόλοιπα 7 έκα
τομ. ή καταβολή ολου τοϋ ποσοϋ αύτών εις τό τελευ- 
ταΐον ειοος. Και ή έπιστροφή τών ληφθησομένων υπό τής 
Κυβερνήσεως έπί τή αύτή βάσει συνεφωνήθη. "Οσον άφο- 
ρα τον τόκον τοϋ όλου δανείου τοΰ 21 έκατομυρίων, άπό 
2 τοϊς ο]ο ώς είχε συμφωνηθή προηγουμένως, κατεβιβάσθη 
εις 1 τοϊς ο]ο, έκτος τών μεταλλικών ποσοτήτων, έφ’ ών 
οιετηρηθη εις 2 τοϊς ο]ο' έκανονίσθη οέ έν γένει ή τοκο- 
φορια διά τά προκαταβληθέντα μέν ποσά άπό τής 1 Νο
εμβρίου 1877, έπί τών λοιπών δέ καθόσον ένεργεϊται ή κα
ταβολή αύτών.

Η έ'κδοσις τών τραπεζογραμματίων έκανονίσθη εις τρό
πον ώστε, ένοσω αί καταβολαί τοϋ προκειμένου δανείου εί
ναι κατώτεραι τών 14 έκατομ., τό ποσόν τών έν κυκλοφο
ρία τραπεζογραμματίων νά μή υπερβαίνη τά 55 έκατομ. 
Καθόσον οέ πραγματοποιείται και τό υπόλοιπον τοΰ δανείου 
(7 έκατομ.), δύναται ή Τράπεζα νά πρόσθεση εις τήν κυ
κλοφορίαν της ίσον ποσόν ό ανώτατος όρος τής κυκλοφο
ρίας τών τραπεζογραμματίων 66 έκατομ. Καθ’ όσην πο
σότητα ή Κυβέρνησις επιστρέφει πρός τήν Τράπεζαν τό 
δάνειον αύτής, κατά τοσαύτην και ή τραπεζογραμματική 
ταύτης κυκλοφορία περιορίζεται, διατηρούσα τήν άναγκα- 
στικοτητα αύτής μέχρις άποπληρωμής τοΰ όλου δανείου 
τών 21 έκατομ. (1)

"Οσον άφορα τό μεταλλικόν άποταμίευμα τής ’Εθνικής 
Τραπέζης, ύπεχρεώθη αύτη ινα μέχρι τής 28 Φεβρουάριου

(1) Έφ’ όσον διαρκεΐ ή αναγκαστική κυκλοφορία, άδρανούσιν αί 

σχετικαίπράς το μεταλλικόν άποταμίευμα, πρός τό είς έμφάνισιν πα
θητικόν και πρός τό ποσόν τών κυκλοφορούντων γραμματίων όργανι- 
καί της Εθνικής Τραπέζης διατάζεις. Τό μετοχικόν καί άποθεματι- 
κόν αυτής κεφάλαιον αποτελεί κανονικώς τό νίμισυ τοΰ έν γένει πα
θητικού της’ η σύμβασις όμως ορίζει τήν έκ τοϋ παθητικού τούτου 
έκπτωσιν τού δανείου τών 21 έκατομ. δρ., όπερ λογίζεται καί έπί 
τής ίσχυούσης αντιπρΟσωπεύσεως έν γένει τοΰ παθητικού. 

έ. έ. καταρτίση αυτό έκ 12 | έκατομ. δρ. Πρεπει πρός 
τήν πρόνοιαν ταύτηννά συνδυασθή ή συμφωνία, ότι αί είς 
μεταλλικόν χορηγήσεις πρός τήν Έλλ. Κυβέρνησιν λογί
ζονται ώς άποτελοΰσαι μέρος τοϋ έν λόγω άποταμιευμα- 
τος. "Ωστε έντός τών ορών τής άνά χεΐρας συμβάσεως, υ
ποτιθεμένου ότι τό υπό τής Κυβερνήσεως ληπτέον μεταλ
λικόν άνέρχεται είς 7 έκατομ., τό κανονικόν είς νομίσμα
τα άποταμίευμα τής ’Εθνικής Τραπέζης ούναται νά κα- 
ταβή μέχρι 5 | έκατομ. δρ. ΙΤαρατηροΰμεν έν τούτοις 
τήν έπομένην κατά το μεταλλικόν άποταμίευμα τής Ε
θνικής Τραπέζης κίνησιν έν τή τελευταία έξαμηνία.

1877 έν τή ημεδαπή· έν τή άλλοδαπή· το ολον

30 ’Ιουνίου
31 ’Ιουλίου

13,472,029
11,864,561

31 Αύγούςου 11,471,886
30 Σεπτεμβρίου 9,454,369
31 Όκτωμβρίου 9,644,912
30 Νοεμβρίου 10,127,393
31 Δεκεμβρίου 10,818,622

1,260,145
1,866,401
7,419,797
7,809,341
8,276,760
5,195.461
4,044,674

14,732,174
13,730,962
18,991,683
17,263,710
17,921,672
15,322,854
14,863,296

5,124,654 16,119,478Μέσοι οροί 10,979,110

Ή έννοια τών μεταλλικών προμηθειών τής Εθνικής 
Τραπέζης είναι ένδεικτική. Προξενεί έντύπωσιν ή σμικρό- 
της αύτών έν τή άλλοδαπή κατά τούς δύο πρώτους μή
νας. Ή κατά τούς λοιπούς άναβίβασις του συνδέεται πρός 
τόν κύκλον τών έπί τής άλλοδαπής τραπεζικών έργασιών, 
πρός τάς οποίας δέν φαίνεται άλλοτρία ή προμηθευτική α
ποστολή τοΰ τελευταίου δανείου τής Έλλ Κυβερνήσεως. 
Πρέπει νά προστεθή πρός γενικωτέραν κατανόησιν, οτι κα
τά τήν 31 Δεκεμβρίου 1872 τό έν τή άλλοδαπή μεταλ
λικόν τής Έθνικής Τραπέζης ήτο πολύ μεγαλείτερον, 
7,074,111 ορ., καί ότι άπό 4,102,212 μετά έν έτος, έ- 
λογίζετο είς 3,943,153 κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 1876. 
Όπως δήποτε, τό γε νΰν έχον, τέσσαρα εκατομμύρια ορα-
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χμών τής Εθνικής Τραπέζης, διαθέσιμα έν τή άλλοδαπή, 
ουνανται νά Οεωρηθώσιν ώς σημαντικόν έφόδιον ούχί μόνον 
ύπό τήν έποψιν τής καλής τοποθετήσεως του (κατά τήν 
κατάστασιν τής 30 Νοεμβρίου 1877 ύπήρχον 3,955,599 
ορ. παρά τοϊς έν Λ,ονδίνω Ροθσχίλδ), άλλά καί ύπό τήν έ- 
ποψιν τής περαιτέρω άναπτύξεώς του.

Βεβαίως έν τή έσωτερική οικονομία τής "Εθνικής Τρα- 
μεθ δλην τήν υπάρχουσαν αναγκαστικήν κυκλο

φορίαν τών τραπεζογραμματίων της, σημαντικότερου του 
έν τή άλλοδαπή μεταλλικού είναι τό έν τοϊς ταμείοιςτής 
Τραπέζης υπάρχον. "Έχει ό χρυσός καί ό άργυρος ίδιοφυά 
τινα ούναμιν, ήτις στηρίζει τάς σαλευομένας καρόιας 
χρηματοθηρευτών, καί όταν άκόμη δέν είναι εις τάς 
ρας των. Επομένως παρατηρούμεν ότι ένω κατά τόν ισο
λογισμόν τής 31 Δεκεμβρίου 1877 έλαβεν ή Κυβέρνησις 
έκ τοΰ δανείου τών 21 έκατομμυρίων 14,556,155 δραχμών,

κατα- 
περιέχεται έν τώ πο- 

καί
πο-
πο- 

αί εις 
:έζης ήδύναντο 

μενει άγνωστον έκ τών δημοσιευόμενων μηνιαίων 
στάσεων πόσον ακριβώς μεταλλικόν 
σώ τούτω. Μόναι δύο καταστάσεις τής 31 Ιουλίου 
30 Σεπτεμβρίου 1877 άναφέρουσι δόσεις μεταλλικών 
σών, 1,262,520 δρ. ή μεν, καί 481,092 δρ. ή οέ. Ύπ' 
θέτω οτι ένεκα τών εξωτερικών ιδίως προμηθειών 
μεταλλικόν καταβολαί τής "Εθνικής Τραπι 
νά άναβιβασθώσι πολύ περισσότερον. "Οπως καί άν ε/η, ή 
Εθνική Τράπεζα εις ολικήν πραγματοποίησή τοΰ δανείου 
τών 21 έκατομ. δρ. όφείλει ετι 6,433,845 δρ., έκ τών ο
ποίων καί άν τά | πρέπει νά είναι εις μέταλλον, ιδού οτι 
ή Τράπεζα, έχουσα κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 187 7 έν Έλ- 
λάοι καί έν τή άλλοδαπή 14,863,296 δρ. θά καταβιβάση 
αύτό εις 10 Δ περίπου εκατομμύρια, δηλαδή πολύ άνω

'ϋ ελάχιστου όρου τών συμβάσεων, οστις ώς έξετέθη εί
ναι 5 j· έκατομ. ΙΙρόδηλον ούτως κατά πόσον ή έποψις αύ
τη συνοεεται πρός ιδιαιτέραν πολλής σημασίας τραπεζι
κήν πρόνοιαν, ήτις φέρει κατά νουν τά μεταλλικά άποτα-

Ί?.

το’

μιεύματα άρχαιοτέρας έποχής, ώς π. χ. τό κατά την 31 
Δεκεμβρίου 1875 άνω τών 18 y έκατομμυρίων.

Απαιτείται ιδιαιτέρα έρευνα όσον άφορά τό εις τραπε
ζικά γραμμάτια χρέος τής "Εθνικής Τραπέζης προς τούς 
κομιστάς αύτών. Άποτελοΰσιν ούτοι τό εύαισθητοτερον 
μέρος τής τραπεζικής οικονομίας, οί μεγαλειτεροι κίνουνοι 
τής όποιας άρχονται άφ’ στιγμής κλονισθή τοΰ τραπεζο
γραμματίου ή πίστις. Τοιουτοτρόπως άπό 31,796,012 ορ. 
εις άς συνεποσοΰτο ή κυκλοφορία τών γραμματίων τής 
’Εθνικής Τραπέζης κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 1872, άνεβη 
αύτη εις 37,386,664 τή 31 Δεκεμβρίου 1873, ίνα μετά 
τρία ετη, τή 31 Δεκεμβρίου 1876, καταβή εις 36,034,217 
καί κατά τήν 30 "Ιουνίου 1877 έτι [ 
Έν τούτοις κατά τήν δευτέραν έξαμηνιαν 
ρατηρεϊται αντίστροφος κίνησις, ώς έξης:

μάλλον εις 34,585,742.
τοΰ 1877 πα-

1877 ΔραχμαίΔραχμαί1877

30 Ιουνίου 34,585,742
31 "Ιουλίου 36,227,563
31 Αύγουστου 45,159,217
30 Σεπτεμβρίου 44,680,996

31 ’Οκτωβρίου 42,694,239
30 Νοεμβρίου 42,295,996
31 Δεκεμβρίου 43,663,815

Κατά τάς μεταξύ τής Έλλ. Κυβερνήσεως καί τής Ε
θνικής Τραπέζης συμβάσεις ήδύνατο ή τελευταία, άναλο- 
γως τοΰ μέχρι τοΰδε καταβληθέντος έκ τοΰ δάνειου τών 
21 έκατομμυρίων ποσοϋ, νά άναβιβάση τήν κυκλοφορίαν 
τών τραπεζογραμματίων της άνω τών 60 έκατομ. οραχ. 
'Ώστε ό περιορισμός ούτος τών ιστίων τής Εθνικής Τρα
πέζης εις 43 έκατομ. σχετίζεται πρός τούς καιρούς καί 
τήν άναγκαίαν κατ' αυτούς οικονομίαν.

Ύπό τήν έποψιν ταύτην έξεταστέον τό γενικόν χαρτο
φυλάκων τής ’Εθνικής Τραπέζης. Έάν άφαιρέσωμεν ά) τό 
μεταλλικόν αύτής δρ. 14,863,296, β') τό προσημειωθέν 
χρέος τής επικράτειας δρ. 36,039,257, γ') τά πάγια, τρύ
παν τινα, πρός τούς ίδιώτας δάνεια έπί ύποθήκη, άναβιβα- 
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ζόρ,ενα εις 31,630,882 δρ. (1), και δ') διαφόρους άλλας 
τραπεζικά; άξίας άναβιβαζομένας εις 3,648,782 δρ. (2), 
τό υπόλοιπον έν τώ ίσολογισμώ τής 31 Δεκεμβρίου 1877 
ποσον, ήτοι 24,083,028 δραχμαί, άνήκουσιν εις τό κυρίως 
τραπεζικόν χαρτοφυλάκων διαιρούμενον ώς έξής: 15,703,639 
δρ. εις προεςοφλήσεις, 5,662,368 εις γεωργοκτηματίας 
έπι προσωπική έγγυήσει καί 2,717,010 εις ανοικτούς 
λ]σμους. ΙΙρό ένός έτους αί μέν προεξοφλήσεις άνήρχοντο 
εις op. 17,420,998, αί δέ πρός τούς γεωργοκτηματίας χορη- 
ρηγίαι εις 6,246,283, οί δέ ανοικτοί λ]σμοί εις δρ. 2,321, 
060, τό δλον ορ, 25,988,342. "Ωστε ύπάρχει έλάττωσις 
έν έτει 1877 κατά 2 σχεδόν έκατομ. δρ., τό πλεϊστον έν 
τή κατά τό συνάλλαγμα κυριωτάτη τραπεζική αποστολή.

Μεταξύ τών οιαφορων θεμάτων, τά όποϊα δύνανται νά 
χρησιμεύσωσιν εις έκτίμησιν τών τραπεζικών έν γένει πο
ρισμάτων, έάν έξαιρεσωμεν τήν κυκλοφορίαν τών τραπε
ζογραμματίων, οιότι έπί τοΰ παρόντος είναι άναγκαστική, 
υπαρχουσιν έ’τερα τρία κυριωτάτου χαρακτήρος. Άφορώσι 
ταΰτα ά) τάς παρά τή Τραπέζη καταθέσεις, μαρτυρούσης 
τής κινήσεως αυτών τόν βαθμόν τής κοινής εμπιστοσύνης, 
β') τά διδόμενα μερίσματα, έφ’όσον ταΰτα άποτελοΰσι τόν

(1) Τό ποσόν τούτο υποδιαιρείσαι εις δάνεια πενταετή απλά) 
<Jp. 18,025,100’ έπ’ άνοικτφ λ|σμώ δρ. 12,134,87 V χρεωλυσικά 
3ρ. 682,830· έπΐένεχύρω, χρυσοϋ αργύρου κλπ. 787,081. Κατά 
τήν 31 Δεκεμβρίου 1876 τό όλον πόσον άνεβιβάζετο εις δρ. 
34,003,718’ ώστε ή πρός τήν ακίνητον ιδιοκτησίαν τραπεζική 
βοήθεια ήλαττώθη κατά 2^ έκατομ. δρ. κατά τό έτος 1877. 

. (2) Ήτοι 356,202 δρ. εις Έλλ. Άτμοπλοίαν καί 309,000 δρ. 
εις άλλας Εταιρίας- 1,071,837 εις καταστήματα τής Τραπέζης- 
1,081,455 εις ^καθυστερήσεις προεξοφλήσεων- 18,105 εις όμοιας 
χρεωλυτικών δανείων- 168,871 εις διάφορα συναλλάγματα καί 
γραμμάτια- 348,367 εις κτήματα οφειλετών κατακυρωθέντα τή 
Τραπεζτι 137,517 εις εςοδα έγκαταστάσεως, υλικόν, κιβώτια κλπ*  
90,018 εις διχαστικάς προκαταβολής- 67,390 εις απαιτήσεις επι
σφαλείς. Κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 1876 τό άπό τών ανωτέρω θε
μάτων τραπεζικόν κεφάλαιον άνήρχετο εις δρ. 3,681,648. ‘ 

τελικόν σκοπόν, καί γ') τάς τιμάς τών Τραπεζικών μετο
χών, οΰσας τό πόρισμα τής γενικής καταστασεως.

"Οσον άφορατάς καταθέσεις, δύνανταιαύται νάοιαιρεθώσιν 
εις άτοκους, έντοκους καί έπί όμολογίαις- αί πρώται άνα- 
βιβάζονται εις δρ. 2,741,773, αί δεύτεραι (άποδοτέαι δι’ 
άνοικτοΰ λ]σμοϋ καί μετά ένα μέχρες εξ μηνών) εις ορ. 
2,472,175 καί αί τρίται εις δρ. 24,027,976. Είναι άξιον 
παρατηρήσεως οτι άπό τής 31 Δεκεμβρίου 1876 υπάρχει 
αύξησις εις τάς άτοκους καταθέσεις κατά -j περίπου έκατομ.

"Οσον άφορα τό διδόμενον κατά τήν β' έξαμηνιαν τοΰ 
1877 μέρισμα, άναβαίνει τοΰτο κατά μετοχήν εις οραχ. 
116 | (έξ ών άφαιρετέος ό φόρος 2 τοϊς ο]ο ήτοι δρ. 2,33 
καί 0,55 διά τό χαρτόσημον). Τό μέρισμα τοΰτο ίσον 
προ τό τής ά εξαμηνίας 1877, είναι άνώτερον όλων τοΰ 
προ τοΰ 1873 δοθέντων, καί οέν άπέχει πολύ τοΰ κατά 
τό τελευταϊον έτος προκύψαντος έν δλω, οιότι 2,097,000 
δρ. κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 1877 καί 2,151,900 κατά 
τήν 31 Δεκεμβρίου 1876.

Ή έποψις τής άγοραίας άξίας τών μετοχών τής Εθνι
κής Τραπέζης δέν είναι βεβαίως άσχετος πρός τό διδόμε- 
νον μέρισμα καί προς τήν ποικιλίαν έκεινην τών οικονομι
κών αιτίων, τά όποϊα ώθοΰσι τάς πιστωτικά; έν γενει ά
ξίας είτε πρός τά άνω είτε πρός τά κάτω. Κατά Ιανουά
ριον 1873 αί μετοχαί τής ’Εθνικής Τραπέζης έπωλοΰντο 
έν Άθήναις 2,910 δρ., κατά Μάϊον τοΰ αύτοΰ έτους άνέ- 
βησαν εις δρ. 3,000. Μετά δύο έτη άνέβη ή τιμή των εις 
δρ. 3,300 καί τόν Δεκέμβριον 1875 εις δρ. 3,400.- Δέν 
νομίζω οτι ειχον ύπερβή σταθερώς τό ποσόν τοΰτο κατά 
πολύ, ότε αί περιστάσεις τοΰ 1876 έγέννησαν τήν πρός 
κατάπτωσιν τασιν- ουτω 3,315 ορ. κατα Μάρτιον 1876 
καί 3,290 κατ' Απρίλιον—3,060 κατά 'Ιούλιον 1877 
καί 3,025 κατά Δεκέμβριον-—3,000 κατά τήν 5 ‘Ιανουά
ριου 1878 καί 2,995 κατά τήν 1 Ιην.

Απέναντι τών τιμών του 1875, αί τελευταϊαι, περί- 
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λαμβάνουσαι καί τό πληρωτέον αέρισμα, μαρτυροϋσι 
κατάπτωσιν τών μετοχών της ’Εθνικής Τραπέζης μέ- 
χρις - περίπου. Έν τούτοις δέν πρέπει νά λησμονήσω- 
μεν τήν συγκρισιν αύτών καί πρός τάς τιμάς τοϋ 1873, 
μεθ ων συναγωνίζονται, καί τοι οί οικονομικοί οροί ύπό πά
σαν έποψιν είναι ήδη κατά πολύ βαρύτεροι. Βεβαίως ύπάρ- 
χουσι και οεινότεροι. Άλλ’ όμοιάζουσι οί πιστωτικοί ορ
γανισμοί την έλαστικότητα τών ζωικών συστελλόμενοι 
και αναπτυσσόμενοι κατά τά σημεία τών καιρών, έκπλη- 
ροϋσι τόν προορισμόν των.

ΠΩΣ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΕΗ·

Η άπο τών δημοσίων χρεών απαλλαγή δύναται νά γί- 
νη κατά διαφόρους τρόπους. 'Υποθέτω οτι πρόκειται περί 
λαοΰ εχοντοςμέγα έφ’ έαυτοΰ κράτος· δύναται ούτος νά 
έκθεση είς έκούσιον πλειστηριασμόν τά κτήματά του καί 
νά πλήρωσή μέχρι λεπτού τά χρέη του. Έάν τά δημόσια 
χρέη είναι έξωτερικά, ξέναι έπικράτειαι δύνανται νά κατα- 
φύγωσι καί εις τόν αναγκαστικόν πλειστηριασμόν τών 
κτημάτων τής όφειλετιδος, άμα έχωσι μεθ’ εαυτών τήν 
άπαιτουμένην ίσχύν.

Αλλά έκτος τής απολύτου ταύτης έννοιας, ή άπαλ- 
λοτρίωσις τών δημοσίων κτημάτων πρός τόν σκοπόν τής 
έξοφλήσεως τών δημοσίων χρεών δέν είναι άγνωστος είς 
τήν οικονομικήν πρακτικήν. Άρκεϊ νά υποθέση τις οτι οί 
τόκοι τών χρεών είναι άνώτεροι τοΰ εισοδήματος τών κτη
μάτων, ινα βεβαιωθή τό συμφέρον είς τήν διά τούτων ά- 
πόσβεσιν έκείνων.

Ως μέθοδός τις πρέπει νά θεωρηθή καί ή πτώχευσις τής 
όφειλετιδος έπικρατείας, είτε ύπό τόν γενικόν χαρακτήρα 

τής χρεωκοπίας οτε ούδέν δίδεται τοϊς οανεισταις, είτε υπό 
τόν ιδιαίτερον τής μερικής μόνον πληρωμής αύτών.

Πρός τήν μέθοδον ταύτην δέν έχει τι κοινόν ή οικονο
μική, τρόπον τινα, έξανάγκασις τών δανειστών τής έπι
κρατείας, ί'να έπί άμέσω προσφορά τών παγίων αύτής 
χρεών οεχθώσι τήν καταβίβασιν τοϋ άρχικώς συμπεφωνη- 
μένου τόκου αύτών. Ή μέθοδος αύτη ανήκει είς τόν κύ
κλον τών δικαιωμάτων τοϋ οφειλέτου, τά όποια άντικεινται 
είς τήν αίωνίαν έξάρτησιν αύτοϋ.

Ή χρεωλυτική μέθοδος συνίσταται είς τήν κατάρτισιν 
ιδιαιτέρου κεφαλαίου αύξανομένου, διά τών συνθέτων τό
κων καί έξοφλοϋντος, ένκαιρώ εύθέτω δι’έςαγοράς, ανάλο
γου ποσόν τών δημοσίων χρεών. Αρκεί νά υπόθεση τις δτι 
δέν ύπάρχει περίσσευμα έσόοων έν τοϊς προϋπολογισμούς 
τής έπικρατείας, καί ότι αί άνάγκαι τοϋ δημοσίου θη
σαυρού άπορροφώσι τό δπωςδηποτε σχηματισθεν χρεωλυ- 
τικόν ταμεϊον, ί'να κατανόηση τήν ύπολανθάνουσαν έν αύ- 
τω πλάνην.

Ή καλλιτέρα μέθοδος είναι ή διά τών περισσευμάτων 
τών δημοσίων εσόδων έξόφλησις τών οημοσιων χρεών. 
Παρατηροδμεν αύτήν έν ίσχύϊ έν Ολλανοία, Αγγλιφ, Α
μερική κλπ. ΙΙολλάκις αί Ήνωμέναι ΙΙολιτειαι οιά τής 
απλής ταύτης μεθόδου άπηλλάχθησαν των δημοσίων αύ
τών χρεών καί νυν έ’τι δι" αύτής άνενοοτως εργάζονται 
είς τήν άπόσβεσιν τοϋ βαρυτάτου χρέους, τό όποιον έπέβα- 
λεν αύταϊς ό περί τής εθνικής ένότητος φοβερός τής πα- 
ρελθούσης δεκαετηρίδας αγών.

’Απαιτείται διά τήν αποτελεσματικήν Λειτουργίαν τής 
μεθόδου ταύτης ούναμις Οελήσεως καί πνεύμα^ συνεχείας, 
τών όποιων ιδού ένοεικτικοί τινές άριθμοί εκ τής Μεγάλης 
Δημοκρατίας τής’Αμερικής. Κατά τάς δυο χρήσεις 1876 
—77 καί 1877—78 ύπήρξεν έν αυτή περίσσευμα έσοδων 
62 -2 έκατομ. δολλάρια, ήτοι 375 έκατομ. δραχ. τά ό- 
ποϊα2 ώδηγηθησαν είς τήν άπόσβεσιν τοϋ δημοσίου χρέους. 
Άπό τοιαύτης πρακτικής, ύπολογιζόμενον τοϋτο έν έτει 
1865 είς 2,7 42,300,428 δολλάρια, κατέπεσεν έν ετει 18/7 
είς 2,046,027,066, ήτοι εντός 12 ετών έςωφληθη κατα 
πλέον τοϋ τετάρτου !
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