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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ.

, ?Γ̂ ΤΕ ιστορικόν πρόσωπον δέν ύπήρξεν, εις τό οποίον 
ν άπεοόΘησαν τοσοϋτον αντίθετοί ιδιότητες, νά έπε- 
δαψιλεύθησαν τόσον υπερβολικοί έπαινοί, καί νά έπε- 
σωρεύΘησαν το'σον μεγάλαι κατηγορίας ώς ό Μέγας 
Κωνσταντίνος. Οί μέν έθεώρησαν αυτόν ώς ένδοξον 
στρατηγόν, ώς μέγαν πολιτικόν, ώ ς ά ' γ ί ο ν  τέλος 
πάντων, οί δέ ώς ένα τών σκληροτέρ,ων τυράννων τής 
Ρώμι^ς, ως τον Νέρωνα καί τούς όμοιους αύτοΰ. Πό- 

Οεν ή διαφορά αυτη; Ύπήρξεν άρά γε ή διαγωγή του 
τοσοϋτον άμφίβολος, ώστε νά δύναται νά έξηγήται 
τοσον άντιΘέτως και ώς προς τάς δύω ταύτας ύπερβο- 
λα ς; Δένπιστευομεν. Φαίνεται δτί Θεωρούμενος ουτος, 
εν τη λαμψει μέν τοϋ χριστιανισμού, παρίστατο μέ 
λαμπρά και ζωηρά χρώματα, έπίλαμπρυνομένων διά τών 
ακτινών τοϋ φωτός τής Θρησκείας και τών μερών ε
κείνων, τά όποια δέν είχον ίσως οϊκείαν λαμπρότητα, 
έν τώ σκότεί δέ τής ειδωλολατρείας, έφαίνετο μέ με
λανά και ζοφερά χρώματα, άμαυρουμένων ουτω και 
εκείνων έκ τών προτερημάτων αύτοΰ όσα είχον οϊκείαν 
λαμπρότητα και χάριν.

Φαίνεται ότι όσον οί μέν κατέκρινον τήν μεταβίβα- 
σιν τοϋ Θρόνου έκ Ρώμης εις τήν Κωνσταντινούπολή 
διά τήν ταπείνωσιν τής Δύσεως, τοσοϋτον οί δέ άπέ- 
διδον μεγαλουργόν πνεύμα, πολιτικόν νοϋν, και κοσμο-
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πολιτικήν ιδέαν, άποβλέποντες είς τό μεγαλεΐον 
τ ή ς  Κωνσταντινουπόλεως καί εΐς τήν άνύψωσιν τής 
Α να το λ ή ς. Φαίνεται δτι όσον οι όνειρευόμενοι δυνα
τήν τήν άναγέννησιν τής "Ρώμης όμοΰ μέ τά  άρχαια 
αύτής ήθη καί έθιμα κατέκρινον τήν ά π ’ αυτής άπο- 
μάκρυνσίν του, τόσον οί δ'.ορώντες εις τά θεμέλια τής 
Κωνσταντινουπόλεως προκύπτουσαν τήν δόξαν καί άνα- 
φαινόμενον τό μεγαλεΐον αυτής υπό αίσιωτέρου μ έλ- 
λοντος οιωνούς ένέκρινον αυτήν. Φ αίνεται δτι δσον οί 
στερηθέντες υλικών ώφέλημάτων διά τή ς άπό τής 

μιάςπρωτευούσης τοΰ κόσμου είς τήν άλλην μεταβιβά- 
σεως τής αύτοκρατορικής αρχής άπεδοκίμαζαν τάς πρά
ξεις του, τόσον οί άποκτήσαντες νέα προνόμια καί νέα 
μέσα δόξης καί πολιτισμού τά ς  ύπερεξεθείαζον. Έ ν  
τώ  μέσω τοιούτων άντιφατικών ιδεών, τοσοΰτον άντιθέ- 
των συμφερόντων καί τοσοΰτον εκτάκτων περιστάσεων 
είναι δυνατόν νά άνευρη τ ις  τήν άλήθειαν, καλυπτο- 
μένην άπό τό πνεΰμα τής έποχής, άπό τάς προλήψεις 
τών τάξεων, άπό τόν θρησκευτικόν φανατισμόν, καί έν 
γένει άπό τήν τάσιν τοΰ νά παραστήσωσι τά ς  πράξεις 
αύτοΰ μέ άλλοΐα παρά τά όποια πραγματικώ ς είχαν 
αυται χρ ώ μ α τα ; Π ώς δύναται τις  νά άναγνωρίση τό 
όδηγοΰν αύτόν πνεΰμα, νά έξηγήση τούς σκοπούς αύ- 
τοΟ, νά έξετάση τήν καρδίαν του καί νά κρίνη τόν νοΰν 
τ ο υ ; Βεβαίως ή θέσες αυτη είναι δυσκολοτάτη, θέ- 
λομεν μολαταΰτα προσπαθήσει νά προσεγγίσωμεν 
δσον ένεστι πλειότερον πρός τήν άλήθειαν, ή τ ις  είναι 
ό μοναδικός ήμών σκοπός. 'Ομολογοΰμεν ομως δτι 
δπου ή άνεύρεσις καί άπόδειξις τή ς άληθείας είναι 
άδύνατος, δπου ή άμφιβολία επισκοτίζει μεγάλω ς τά

πράγματα , καί ή διάκρισις αποβαίνει άνέφικτος, ή 
κρίσις ήμών θέλει εισθαι έπί τό φιλανθρωπότερον. Θέ- 
λομεν άποδώσει άγαθούς σκοπούς είς τάς πράξεις 
έκείνας, τών οποίων δέν είναι όμολογουμένη ή εύαπό- 
όεικτος ή άποοιοομενη κακία. Θέλομεν έλεήσει π ο λ - 
λάκις τήν άνθρωπίνην φύσιν διότι δέν έλαβε τοιαύτην 
τελειότητα , ώστε ούτε άπό άπάτας νά παρασύρεται, 
ούτε άπο θυμόν νά εκτραχηλίζεται, ούτε άπό άλλα 
πάθη, άχώριστα τής άνθρωπίνης άδυναμίας, νά κυριεύε
τα ι, και νά έκκλίνη ούτω τής όδοΰ τής άρετής καί 
τοΰ καθήκοντος,

ΪΙύ ιυχεΐς οί μεγάλοι εκείνοι άνδρες, τών οποίων ή 
διαγω γή έγκρίνεται γενικώ ς άπ’ όλους τούς άνθρώ- 
πους καί καθ’ δλους τούς αιώνας. Ή  άρετή .αύτών 
είναι άκηλιοωτος, ή οοξα καθαρά καί άμόλυντος, καί 
ή κρίσις τών άνθρωπων εύκολος καί δικαία. Ά λ λ ά  
τοΰ to πολλακις είναι οωρημα τύ χη ς, είναι προϊόν ενίο
τε τής έποχής καί τών περιστάσεων, είναι άποτέ- 
λ=.σμα έπικρατουσών ένιοτε ιδεών καί φρονημάτων· 
άλλ ούχ ηττον ή άρετή δύναται νά ένεργήται εις τρό
πον άνεπίδεκτον παρεξηγήσεων τοιούτων όποΐαι δύναν- 
τα ι νά διεγείρωσιν αμφιβολίας περί αύτής. Δέν είναι 
αμφιβολία δτι όσοι προσβάλλουν διά τών έργων των 
πλειότερα καί μεγαλήτερα συμφέροντα άλλων εκτίθενται 
είς ορίζοντα πεπυκνωμενον απο τά  ψεύδη καί τάς πλα- 
στάς τών πράξεών των παρεξηγήσεις έκ μέρους έκεί- 
νων, τών όποιων προ^εβλήθησαν τά  συμφέροντα, ώστε 
τό φώς τής άρετής επισκοτίζεται πρός ώραν, καί δέν 
φαίνεται δσον είναι καθαρόν έκ φύσεως, ά λ λ ’ δταν τό 
νέφος τοΰτο τοϋ ψεύδους καί τής απάτης διαβή, δταν
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ό αιών τών παθών καί τών αντεκδικήσεων παρέλθη, 
τότε ή άρετή λάμπει καθαρά καί ά μ ό λ υ ν τ ι^  καί τό  
φώς αύτής χρησιμεύει πρός οδηγίαν τών άλλων άνθρώ- 
πων. Ουτω κατά τοϋ Σωκράτους όλίγον διήρκεσεν ή 
πλάνη, ουτω διά τόν Φωκίωνα πολλά όγλίγω ρα έπήλ- 
θεν ή μεταμέλεια. Αι άπερχόμεναι γενεαί, οι οιαβαί- 
νοντες αιώνες, άναγνωρίζουν καί θαυμάζουν τήν άρετήν 
ήτις άποκαΟίσταται π7νέον σταθερά καί άκλόνητος. 
Ά λ λ ’ όταν υπάρχουν πλάναι τοσοΰτον ισχυρώς έπικρα- 
τοΰσαι ώστε νά διέλθωσι πολλούς αιώνας μεταβιβα- 
ζόμεναι άπό γενεάς εις γενεάν, όταν υπάρχουν πάθη 
διαβιβαζόμενα κατά κληρονομιάν άπό πατέρα εις υίον 
εις αιώνας αιώνων, τότε ή κρίσις δέν είναι πλέον α
λάνθαστος, καί ή άρετή καθίσταται άμφιβολος. Επί 
τοιούτων περιστάσεων ή προσοχή τοΰ άναγινωσκοντος 
πρέπει νά ήναι μεγίστη, ή άπάθεια πρέπει νά τον συ- 
νοδεύη πάντοτε, ή έξέτασις πρέπεινά ήναι άκριβής, ή 
ζήτησις της άληθείας πρέπει νά ήναι έντονος, καί 
τέλος ή ερευνά πρέπει νά γίνετα ι άνευ ούόεμιάς προ- 
καταλήψεω ς, καί ουτω μόλις είναι ελπίς νά φθαση τ ις  
είς άποτέλεσμα ορθόν καί δίκαιον, και νά καμη δι-
καίαν καί άμερόληπτον κρίσιν.

Ούτε ή εποχή ούτε ό τόπος της γεννησεως τοΰ 
Μεγάλου Κωνσταντίνου είναι άκριβώς γνωστά· οι 
μέν λέγουν ότι έγεννήθη κατά τό 272 , οι δέ κατά 
τό 2 74  έτος· τόπος δέ τής γεννήσεώς του κατά πιθα- 
νωτέραν γνώμην είναι ή Ναϊσός έν Δαρδανια (1 ).

(1) Ναϊσός, πόλις Θράκης, κτίσμα καί πατρ'ις Κωνσταντί

νου. Στέφαν. Βυζάντιος εν σελ. 2 0 6 .— Ναϊσός η Νέσος, πόλις 

της άνω Μοισίας, κατοικουμένη τό πάλαι ύπό θρακών, έν τ(ι 

έγεννήθη ό Μέγας Κωνσταντίνος· έκ τοϋ Ζωσίαου.

Πατήρ του ήτον ό αύτοκράτωρ Κωνστάντιος, άλλά 
περί τής μητρός του Ε λένη ς  υπάρχουν πολλαι γνώμαι· 
οι μέν θεωρούν αύτήν ώς θυγατέρα βρετανοΰ τινός 
ήγεμόνος, οι δέ ω ς θυγατέρα ταπεινών γονέων έκ 
Βιθυνίας.

Ό  Κωνσταντίνος έξεπαιδεύθη καί άνετράφη ύπό 
την έπιτήρησιν τοϋ αύτοκράτορος Διοκλητίανοΰ, εις 
τόν όποιον είχε δοθη ώς όμηρος κα: τοΰ οποίου έφείλ- 
κυσ4 την άγαπην ένεκα τών έξοχων προτερημάτων, 
τά  όποια έκ νεαράς Ιτ ι ηλικίας έδε“ίκνυεν. Έ χ ω ν  άνά- 
στημα ύψηλόν, χαρακτήρα μεγαλοπρεπή, έπιδεξιότητα 
μεγισ .ην  εις όλας τά ς σ ω μ α τικ ά ς γυμνάσεις, άνδρίαν, 
εύπροσηγοριαν, συνεσιν, και απέχθειε/ν πρός τάς ήδο- 
νας, αποκατεστάθη άγαπητός καί εις τόν λαόν και εις 
τόν στρατόν τη ς Τ ώ μ η ς . Τ ινές λέγουν ότι μέ πολ
λήν προθυμίαν ένησχολεΐτο είς τά ς έπ^στήμας, κ α ' 
πολλήν άγάπην καί σέβας ειχε πρός τούς σοφούς· άλλά 
.α προτερήματα ταΰτα δέν έλογίζοντο παρατηρήσεως 

αξια καθ’ήν εποχήν έπεκράτουν οί εμφύλιοι σπαραγ
μοί, ότε μονόν τά  πολεμικά προτερήματα έθεωροΰντο 
παρά τοΰ λαοϋ αναγκαία.

Η το  δεκαεννέα έτών ό Κωνσταντίνος όταν ήκολού- 
θησο τόν Διοκλητιανόν εις Α ίγυπτον έκστρατεύσαντα 
κατά τίνος άποστάτου ’Αχίλλειου- τοσοΰτον δέ έθαυ- 
μασθη διά τά ς στρατιω τικάς πράξεις του, ώστε ό Γα- 
λεριος ζηλοτυπών έπροσπάθησε νά διαβάλη αύτόν παρά 
τώ  Διοκλητιανώ καί νά ψυχράνη τήν πρός αύτόν αγά 
πην, ̂  άλλ ούτος άοιαφορών είς τά ς  διαβολάς ταύτας 
τόν οιώρισε πρώτης τάξεως· Τριβοΰνον. Ό  φθόνος 
τοΰ Γαλερίου έκορυφώθη, όταν έμαθε τάς κατά τ  όν
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περσικόν πόλεμον ανδραγαθίας τοΰ Κωνσταντίνου, 
ά λλ’ ο ,τ ι μεγάλω ς έξέπληξεν ολόκληρον τόν στρατόν 
υπήρξε τό ακόλουθον μεγίστης πολίτικης ανοχής π α 
ράδειγμα. rO Διοκ7α]τιανός παραιτηθείς τη ς αύτοκρα- 
τορίας, άνύψωσε τόν Κωνσταντίνοι εις τόν βαθμόν τοΰ 
Καίσαρος, ά λ λ ’ ό Γαλέριος ύπεχρέωσεν αυτόν νάκαταβη 
τοΰ θρόνου, έφ’ ου ό Διοκ?^ητιανός τον εΐχεν αναβιβα- 
σει, καί άνύψωσεν επ’ αύτοΰ τόν Μαξιμΐνον, άπλοΰν 
ποιμένα, αντί τοΰ Κωνσταντίνου, τόν όποιον όλοι ή- 
γάπω ν καϊ όλοι έθεώρουν της αυτοκρατορίας αξιον.

Κ αθ’ήν έποχήν ό Γαλέριος περιφρονητικής κατε- 
βίβαζε τοΰ θρόνου τόν Κωνσταντίνον, ό Μ αξιμιανος 
παρεχώρει τήν αυτοκρατορίαν είς τον πατέρα τοΰ 
Κωνσταντίνου Κωνστάντιον· ά λ λ ’ ό Γαλέριος όλίγον 
έφρόντιζε διά τήν εϊς χεΐρας γέροντος άσθενοΰς μετα- 
βιβαζομένην εξουσίαν* διότι ειχε πεποίθ/)σιν ότι ήού- 
νατο νά σύρη αυτόν κατά τήν Οέλησίν του· καί τωόντι 
ποτέ δέν έσυγχώρησεν είς τόν Κωνσταντίνον νά με- 
ταβή είς τόν πατέρα του, μ ’ όλον ότι εκείνος πολλάκις 
καί μ ετ’ επίμονης τόν έζήτησεν. Ό  Κωνσταντίνος 
λοιπόν εμεινεν εκτεθειμένος είς τούς κινδύνους τούς 
όποιους ήδύνατο νά προπαρασκευάση κατ’ αύτοΰ ισχυ
ρός αντίπαλος κινούμενος άπό μίσος συναμα και φθό
νον. Λ έγεται ότι μεταξύ πολλών επικινδύνων πρά
ξεων τών οποίων τήν έκτέλεσιν ό Γαλέριος ά ν ε 'θ ε -  
σ ε ν  εϊς τόν Κωνσταντίνον ύπήρξαν καί τά έξης. 
Διετάχθη ό Κωνσταντίνος νά άγωνισθη μετ άγριων 
θηρίων, έξ ών έφόνευσεν ένα μέγιστον Λέοντα, νά μο- 
νομαχήση μέ σαρμάτην τινά γιγαντια ίου άναστήματος, 
τόν όποιον κατέβαλε καί έσυρεν άπό τήν κόμην τής

κεφαλής έμπροσθεν τοΰ αύτοκράτορος, καί]νά είσέλθη είς 
βαλτώδη τινα τόπον, όπου πλήθος έχθρών ειχον κα- 
ταφύγει, διά νά καταδιώξη αύτούς, τό όποιον καί κα- 
τώρθεν έπ ιτυχώ ς.

Ά λ λ ’ έπειδή ό Κωνστάντιος έκστρατεύσας κατά 
τών Π ικτων καί Καλιδονίων έζήτησε καί πάλιν κ α τ’ 
έπανάληψιν τόν Κωνσταντίνον, ώ ς έχων άπαραίτητον 
άνάγκην αύτοΰ, ό Γαλέριος, μή δυνάμενος νά εύρη 
πλέον προφάσεις, έσυγχώρησε τοΰτο, άλλά μέ τόν δό
λιον σκοπόν τοΰ νά τόν καταστρέψη καθ’ οδόν. Δια
ταγή  έδόθη είς τόν Καίσαρα Σευήρον νά τόν έμποδίση 
κατά τήν διάβαοίν του· ά λ λ ’ ή σύνεσις τοΰ Κωνσταν
τίνου έματαίωσε τούς σκοπούς τούτους τοΰ έχθροΰ του. 
Ά ναχω ρήσας δεά νυκτός άπό τήν Νικομήδειαν, καί 
οιελθών μετά μεγίστης ταχύτατος τήν Θράκην, τήν 
Δακίαν, τήν ’Ιταλίαν καί τήν Γαλλίαν έφθασεν εϊς τόν 
πατέρα του καθ’ ήν έποχήν ούτος έπεβίβαζεν είς τά πλοΐα 
τά  στρατεύματά του· άλλά μόλις μεταβάς είς ’Τόρκην 
ό Κωνστάντιος άπέθανεν, ό δέ ύπ’ αύτόν στρατός άνε- 
κήρυξε τόν Κωνσταντίνον αύτοκράτορα· ά λ λ ’ ούτος, 
είτε ύποπτεύων καταδρομάς έκ μέρους τών λοιπών 
αύτοκρατόρων, είτε προσποιούμενος, άπεποιεΐτο νά 
δεχθη τήν αύτοκρατορικήν άξίαν μέ τοσαύτην έπιμο- 
νήν ώστε τά  στρατεύματα τόν ύπεχρέωσαν διά τής 
βίας. Παραδεχθείς ούτω τήν εξουσίαν έπεμψε καί πρός 
τυν Γαλέριον πρεσβείαν δικαιολογούμενος διά τά γ ε - 
νόμενα.

Ο Γαλέριος τοσοΰτον έταράχθη άπό τό άνέλπιστον 
τοΰτο περιστατικόν, ώστε άπεφάσισεν έν τη αγανα
κτήσει του νά παραδώση εϊς τό πΰρ τάς εικόνας τοΰ



Κωνσταντίνου, άλλά  σκεφθείς ώριμώτερον, χαί εχων 
πρό οφθαλμών τόν κίνδυνον εμφυλίου τίνος πολέμου, 
καί τό μέγεθος τών δυνάμεων τοΰ Κωνσταντίνου, κα- 
τέφυγεν είς τό μέσον της ύποκρίσεως. Ά πέδω κεν είς 
τόν Κωνσταντίνον τόν τίτλον τοΰ Καίσαρος, καί άνύ- 
ψωσεν είς τήν αξίαν τοΰ αύτοκράτορος τόν Σευήρον. 
Ό  Κωνσταντίνος, περιμένων άρμοδίαν περίστασιν διά 
νά δείξη είς τόν Γαλέριον τήν δύναμιν τη ς αύτοκρα- 
τορικής εξουσίας, τήν οποίαν ό στρατός τοΰ άπέδωκεν, 
εμεινεν έν ησυχία διοικών τήν Α γ γ λ ία ν , τήν Γαλα
τίαν καί τήν ’Ισπανίαν, καί άφησε τόν Σευήρον νά πο- 
λεμη μετά τοΰ Μαξεντίου, όστις εΤχεν αύτογνωμόνως 
λάβει τήν αύτοκρατορικήν εξουσίαν, καί κατά τοΰ Μα- 
ξιμιανοΰ, πατρός αύτοΰ, όςτις καί τοι πρότερον π α 
ραιτηθείς έπανέλαβεν αυθις τήν πορφύραν διά νά υπο
στήριξή τόν υιόν του είς τήν αύτοκρατορίαν. Κ ατά 
τό  διάστημα τοΰτο ό Κωνσταντίνος έπολέμησε τούς 
Φ ράγκους είσβαλόντας είς τά  κατά τήν Γαλατίαν με
θόρια, καί τούς ένίκησεν είς σημαντικήν μάχην, τούς 
δέ βασιλείς αύτών, συλλαβών ζώ ντας, τούς παρέδωκεν 
είς τά θηρία είς τό έν Τρέβη άμφιθέατρον. Διαβάς δέ 
τόν 'Ρήνον κατέστρεψε τούς Βρυκτήρας, καί παρέδωκεν 
είς τά  θηρία όσους έξ αύτών συνέλαβεν α ιχμαλώ τους. 
Ό χυρώ σας δέ όλα τά  έπί Τοΰ 'Ρήνου φρούρια καί γ ε -  
ουρώσας αύτόν κατώρθωσε νά περιορίση τούς Γερμα
νούς, ώστε νά μήν προσβάλωσιν έπί τινα καιρόν τό 
'Ρωμαϊκόν κράτος.

Μεταρρυθμίσας άκολούθως πολ?\.ά τών καθεστώτων 
τή ς Γ αλατίας, μετρίάσας καί τακτοποιήσας τούς φό
ρους, καί περιορίσας τά ς  καταχρήσεις τών είσπρακτό-

ρων, έσύστησε δημοσίους άγώνας πρός άνάμνησιν τών 
κατά τής Γερμανίας άνδραγαθημάτωντου. ’Ε ντο ύ το ις  
<5 Μ αξιμιανός, φονεύσας τόν Ιευήρον, καί φοβούμενος 
τον Γαλέριον έπερχόμενον έκ τής Ά σ ία ς  μέ μεγάλα 
στρατεύματα κ α τ’ αύτοΰ, προσέφυγεν είς τόν Κων
σταντίνον επικαλούμενος τήν συνδρομήν του καί προσ- 
φέρων σύζυγον είς αύτόν τήν θυγατέρα του Φαύσταν. 
Επειδή οέ ό Γαλέριος μή δυνηθείς νά κυριεύση τήν 
Ρώ μην, καί φοβηθείς μή διαφθαρώσι τά  στρατεύματά 

του διά τής πολυχρονίου ένταΰθα διατριβής, άνεχώρη- 
σεν αυθις πρός τήν Ά σιαν λ-:/]λατών καί διαρπάζων 
τα ς καθ οοόν έπαρχίας, ό Κωνσταντίνος δέν ήθέλησε 
νά λάβη μέρος είς κίνημά τι κατά τοΰ Γαλερίου μή 
οίοων πίστιν είς τήν φιλίαν τών νέων του συγγενών, 
τών οποίων τόν χαρακτήρα έγνώριζεν. Ό  μέν Μ αξι- 
μιανός λοιπόν άνεχώρησεν είς 'Ρώ μην, ό δέ Κωνσταν
τίνας έπροσπάθησε μ εγάλω ς νά έλκύση είς εαυτόν τήν 
άγάπην τών Γαλατών, προβλέπων ότι έν 'Ρώ μη έμελ
λε να έπέλθωσι συμβάντα, ε ίς τ ά  όποια βεβαίως έμελλε 
νά λάβη σημαντικόν μέρος καί αύτός. Τά συμβάντα 
ταΰτα έπήλθον τωόντι, διότι ό Μ αξέντιος έδιωξε Μα- 
ξιμιανόν τόν πατέρα του, οδτος δέ μετέβη πάλιν πρός 
τόν Κωνσταντίνον επικαλούμενος τήν συνδρομήν του. 
Α λ λ ’ ό Κωνσταντίνος καί πάλιν δέν ήθέλησε νάλάβη 

μέρος μή νομίζων άκόμη τόν καιρόν αρμόδιον.
Ο Μαξιμίανος άπελπισθεις τοΰ νά λάβη άπό τόν 

Κωνσταντίνον βοήθειαν κατέφυγεν είς τόν Γαλέριον· 
άφοΰ οε καί έκει οιεμεινεν έπί ματαίω  καιρόν τίνα 
έπανήλθεν είς Γαλατίαν, καί παραιτηθείς τή ς αύτο- 
κρατορικής αξίας δίέμεινεν ώ ς ιδιώτης παρά τώ Κων-



σταντίνω. Ά λ λ ’ έχων πάντοτε τόν δόλιον σκοπόν τοϋ 
νά έπιβουλευθη τόν Κωνσταντίνον, κατώρθωσε νά 
έξαπατήση τό ν έν ’Αρελάτη δίαμένοντα στρατόν νά άπο- 
στατήση κατά τοϋ Κωνσταντίνου, αύτός δέ άναλαβών 
αΰθίς τήν πορφύραν, καί κυριεύσας τά  έν τή πόλει 
ταύτη χρήματα έπροσκάλει καί τά λοιπά στρατεύμα
τα  είς αποστασίαν μεταχειριζόμενος ύβριστικωτάτας 
έκφράσεις κατά τοΰ Κωνσταντίνου, ευρισκομένου είς 
εκστρατείαν κατά τών Γερμανών. Ά λ λ ’ ό Κωνσταν
τίνος έπανελθών ταχέω ς άπό τήν εκστρατείαν, κα
τώρθωσε νά έπαναφέρη τό μεγαλήτερον μέρος τών 
άποστατησάντων στρατευμάτων είς τήν υποταγήν του, 
ώστε δ Μ αξιμιανός ήναγκάσθη. νά φύγγ] μέ τό υπό
λοιπον μέρος· δ δέ Κωνσταντίνος καταδιώκων κατά 
πόδας αύτόν εφθασεν έ'ως είς τήν Μασσαλίαν, τήν ό
ποιαν ήθελεν άμέσως κυριεύσει V  εφόδου, άν αι κλ ί
μακες, τάς όποιας πρός τοΰτο μετεχειρίσθησαν, δέν 
ήθελαν εύρεθή μικρότεραι τοϋ ύψους τών τειχώ ν τής 
πόλεω ς ταύτης. Ά λ λ ’ δ ,τι δέν κατωρθώθη ουτω, τό 
εσπραξαν οί κάτοικοι τν|ς πόλεως ταύτης αύθώρμητοι· 
παρέδωκαν είς αύτόν καί τήν πόλιν καί τόν Μ αξιμια- 
νόν. Ό  Κωνσταντίνος προσεφέρθη πρός τόν Μ αξιμια- 
νόν μέ επιείκειαν καί άγαθότητα, συγχωρήσας αύτόν 
διά τά ς πράξεις του, ά λλ’ οϋτος «μελέτησε καί νέαν 
κατά τοΰ Κωνσταντίνου προδοσίαν έπιβουλευθείς καί 
τήν ιδίαν αύτοΰ ζωήν. ’Επειδή όμως είς τόν δόλιον 
καί μιαρόν τοΰτον σκοπόν του έζήτησε καί τήν συνδρο
μήν της θυγατρόςτου Φ αύστας, αυτη κλίνουσα μ άλ
λον υπέρ τοϋ συζύγου τη ς άνήγγειλεν είς τόν Κων
σταντίνον τό μελετώμενον τής δολοφονίας σχεδιον,

άφοϋ έδωκε πρός τόν πατέρα της ύπόσχεσιν ν’ άφήση 
άνοικτήν τήν θύραν τοϋ κοιτώνος τοΰ Κωνσταντίνου. 
Ό  Μαξιαμιανός είσελθών είς τόν κοιτώνα έπέπεσε 
κατά τοΰ κοιμωμένου είς τήν κλίνην τοϋ Κ ωνσταντί
νου καί τοΰ έπεφερε μίαν διά μαχαίρας πληγήν, 
ά λ λ ’ ουτος ήτον εύνοΰχος τεθείς επίτηδες είς τήν κ λ ί
νην διά νά συλλάβωσιν έπ ’ αύτοφόρω τόν Μ αξιμιανόν 
πραττοντα την οολοφονίαν. Ύστερον άπό τόσον προ
φανή άπόδειξιν της δολοφόνου έπιχειρήσεως, ό Κων
σταντίνος τοϋ έσυγχώρησε μόνον νά έκλέξη ό ίδιος τό 
είδος τοΰ θανάτου, καθ’ δ επρεπε νά λάβη τέλος. Κατά 
τήν εποχήν ταύτην άπέθανε καί ό Γαλέριος, ό δέ Κων
σταντίνος άπηλλάγη ενός τών ίσχυρωτέρων εχθρών 
του καί τών έπιμονεστέρων διωκτών του.

Λαβών καί πάλιν αφορμήν πολέμου κατά τών Γερ
μανών, και νικησας αυτους εις σημαντικωτάτην μάχην 
έ'λαβε τήν επωνυμίαν Μ ά ξ ι μ ο ς. Λ έγεται ότι πρό 
τ ίΚ ταύτης ό Κωνσταντίνος μεταμορφωθείς ώς
άπεσταλμενος δήθεν παρ’ αύτοΰ έλαβε τήν τόλμην νά 
εΐσέλθη είς τό έχθρικόν στρατόπεδον, καί νά παρα
τήρηση την καταστασιν αύτοΰ· άλλά πολλοί θεωροΰν 
τό πραγμα- άπίθανον. Μετά τήν μάχην ταύτην διέβη 
είς Α γγλ ία ν , όπου έόοξασθη μέ νέα κατορθώματα. ’Ε- 
πανελθων είς Αύγουστοόουνον (Autun), καί παραδεχθείς 
τά ς περι μετριασεως τών φόρων παρακλήσεις τών Α,ί- 
οονων, ειλκυσε τάς εύλογίας αύτών, καί έσυγχώρησε 
να οωσωσιν εις τήν πόλιν τών Αύγουστόδουνον τό 
όνομα Φ λαβία.

Αί παρά τοΰ Μαξεντίου συμβαίνουσαι κατά τήν 

"Ρώμην μεγάλαι άταξίαι έφείλκυσαν τέλος τήν προσο



χήν τοϋ Κωνσταντίνου. Ά λ λ ’ ένω ουτος προπαρε- 
σκευάζετο νά έκστρατεόση κατά της 'Ρ ώ μ ης, ό Μα- 
ξέντιος, ύψηλοφρονών διά τό πολυάριθμον τών στρα
τευμάτων του, εσπευσεν αυτός πρώτος νά έκστρατεύση 
κατά τοΰ Κωνσταντίνου, άφοϋ κατέστρεψε τά ς εικόνας 
του καί συνέδεσε συμμαχίαν μέ τόν Μαξιμΐνον, διοι- 
κοΰντα τάς έν τη ’Ανατολή έπαρχίας. Καί ό Κ ω ν
σταντίνος πρσπαρασκευαζόμενος είς τόν άγώνα εκαμε 
συμμα/ίαν μ έ 'τό ν  Αικίνιον, τήν οποίαν κατέστησε 
στενωτέραν δούς είς αυτόν τήν άδελφήν του Κωνσταν- 
τίαν ώς σύζυγον. Έ νω  δέ μόλις ειχε τό τέταρτον 
τών δυνάμεων όσας εϊ^ον οί άντίπαλοί του, έτολμησε 
μολοντούτο νά ελθη είς μάχην μ ετ’ αυτών. ’Α λλά 
πριν συγκρότηση μάχην ό Κωνσταντίνος εθεσεν είς τάς 
σημαίας του τό σημεΐον τοϋ σταυροΰ, τοϋ οποίου τόν 
τύπον είδεν έν ούρανώ συγκείμενον έξ άστέρων και 
φέροντα τήν επιγραφήν έν  τ ο ύ τ ω  ν ί κ α .  Τό ση
μεΐον τοΰτο εΟεσε καί είς τήν ιδίαν αύτοκρατορικήν 
σημαίαν, τήν οποίαν ώνόμασε Α ά β α ρ ο ν καί παρέδω- 
κεν είς πεντήκοντα τών άνδρειοτέρων καί ^ωμαλαιο- 
τέρων στρατιωτών έκλεχθέντων άπ’ όληντήν ύπ’ αύτόν 
στρατιάν. Τό σημεΐον τοΰ σταυροΰ διέταξε καί ένε- 
χάραξαν καί είς τά ς ασπίδας καί τά ς περικεφαλαίας 
δλων τών στρατιωτών. Π λήθος άρχιερέων προσέ- 
δραμον τότε είς τό στρατόπεδόν του καί παρ’ αύτών 
κατηχήθη λεπτομερώ ς είς τά δόγματα τής χριστιανι
κής πίστεως. Πολλοί λέγουσιν οτι καί παρά τή ς μη- 
τρόςτου  ήτον πρότερον μεμυημένος τά  μυστήρια τής 
χριστιανικής πίστεω ς, καί παρά τοΰ ίδιου πατρός του 
άκόμη 0εωρουμένου καί αύτοΰ ώς όπα3οϋ τών χρ ισ τια 

νικών δογμάτων, δ ιότι, ενώ οί άλλοι αύτοκράτορες κα- 
τεδίωκων τούς χριστιανούς, αύ#ός τούς ύπερασπίζετο.

Μέ τόν στρατόν του λοιπόν ουτω προητοιμασμένον 
καί καλώς έξησκημένον, άν καί μόλις άπετέλει ουτος 
τό τέταρτον μόνον τής εχθρικής στρατιάς, προώδευσεν 
είς τάς Ά λ π ε ις  καί διαβάς ταύτας έκυρίευσεν έξ έφό- 
δου τήν πόλιν Συγούσιον. Έ νω  εύρίσκετο ό Κωνσταν
τίνος είς Τουρΐνον, μέγα σώμα έχθρικοΰ ιππικού έπέ- 
πεσ$ν έπ’ αύτοΰ μέ μ,εγίστην ορμήν καί άπόφασιν, 
ά λ λ ’ ουτος διατάξας τά στρατεύματά του ν’ άνοίξωσι 
τό έδεχθη έν τώ  μέσω τή ς στρατιάς του, καί περι- 
κλεισας επομένως πανταχόθεν αύτό τό κατέστρεψεν 
όλοτελώς. Έ νω  οέ ήδύνατο νά βαδίση ά π ’ εύθείας είς 
"Ρώμην, δέν άπεφάσισε τοΰτο θέλων νά καταστρέψη 
πρότερον εν μέγα σώμα στρατοΰ, τά όποιον ήδύνατο 
νά έπακολουθήση αύτόν όπισθεν, καθ’ δν καιρόν ήθελε 
βαοιζει αύτός πρός "Ρώμην. Τά σώμα τοΰτο έδιοικεΐτο 
άπό τόν "Ρουρίκιον Πομπηϊανάν, στρατηγόν χαίροντα 
πολλην στρατιωτικήν ύπόληψίν. Ά ναπαύσας έπ ’ όλ ί
γον τήν στρατιάν του έν Μιλάνω ό Κωνσταντίνος 
διευθύνθη κατά τσϋ έχθροϋ. Οί Γαλατικοί λεγεώνες 
άπαντησαντες πλησίον τή ς "Ρεσκίας τό έχθρικόν ιππ ι
κόν, οπερ έπροπορεύετο ώς εμπροσθοφυλακή, τό ετρε-  
ψαν είς φυγήν καί ό ΙΙομπηϊανός κατεκλείσθη μετά 
σπουδής εις τήν πόλιν τής Βερώνης, όπου εφθασεν 
άμεσως καί ό Κωνσταντίνος, καί περί τήν όποιαν ε- 
στησε στενωτάτην πολιορκίαν. Ό  Πομπηϊανός μή 
εχων έλπιόας νά διαλύση αύτήν διά τή ς ήδη ύπαρχού- 
σης μ ετ’ αύτοΰ δυνάμεως, άνεχώρησε κρυφίως, καί 
συλλέξας καί άλλην στρατιάν επανήλθε, καί έτοποθε-



τήθη όπισθεν τών χαρακωμάτων τοΰ Κωνσταντίνου. 
Ά λ λ ’ ουτος παραλαβώ* τούς τολμηροτέρους τών μ ετ’ 
αύτοΰ στρατιωτών, καί παρατάξας αύτούς έπί ενα, 
οιά νά φαίνεται ή δύναμις του όμοία μέ τήν τοϋ Πομ- 
πηίανοΰ, ή τ ις  πραγματικώ ς ήτον πολύ μεγαλήτερα, 
άφήσας δέ καί μικρόν τι σώμα διά νά χρησιμεύση είς 
επικουρίαν έν άνάγκη, συνεκροτησε τρομεράν μαχ/]ν, 
διαρκέσασαν όλην τήν νύκτα, καθ’ ήν έγένετο μέ
γισ τος φόνος είς άμφότερα τά  στρατεύματα, μόλις 
δέ τήν πρωίαν ό Κωνσταντίνος ειδεν ότι ή νίκη άπέβη 
ύπέρ έαυτοΰ. Έ νώ  δ’ έδιοίκησεν κατά τήν μάχην ταύ
την ώς έμπειρότατος στρατηγός, έδείχθη συγχρόνως 
καί τοσοΰτον άτρόμητος άγωνιστής, ώστε οί άρχαΐοι 
αύτοΰ στρατιώται τόν έπαρακάλεσαν μετά δακρύων νά 
μετριάση τό ύπερβάλλον τή ς τόλμης του.

Κ ατά συνέπειαν τής νίκης ταύτης ή Βερώνη παρε- 
δόθη είς τήν διάκρισιν τοΰ νικητοΰ, ά λλ’ ό Κωνσταν
τίνος προσεφέρθη με πολλήν επιείκειαν. Ολα οέ τά 
μέχρι 'Ρ ώ μ ης φρούρια παρεδόΟησαν άλληλοδιαδόχως 
είς τόν Κωνσταντίνον, ένώ ό Μ αξέντιος διεμενε βυθι
σμένος είς τρυφάς καί άσωτίας, καί μόλις διά συμβου
λής τών στρατηγών του έπεχείρησε τήν συγκεντρωσιν 
τών στρατευμάτων του, διά νά τά  άντιταξη όλα όμοΰ 
κατά τοσοΰτον ίσχυροΰ άντιπάλου. Κατεσκευασεν έπι 
τοΰ Τιβέρεως ό Μ αξέντιος, όλίγον άνωτέρω τή ς Μ ιλ- 
βίας γεφύρας, έτέραν γέφυραν έπί πλοίων τά  όποΐα δέν 
συνέδεσε ς-ερεώς έπί σκοπώ τοΰ νά διαλυθή αύτη, άν έπε- 
χείρει νά διαβή έπ’ αύτης στρατιά, έλπίζων ότι ήδύνατο 
νά παρασύρη τόν Κωνσταντίνον είς τήν ένεοραν ταύτην* 
άλλ’ ουτος ' έστρατοπέδευσεν εις εύρεΐαν τινά πεδιάδά

άνωτέρω τής Μ ιλβιας, όπου έσκόπευε νά συγκρότηση 
μάχην, ώς εις Οεσιν κατάλληλον, έλπίζων νά έλκύση 
είς αύτήν τόν Μαξέντιον. Έ ν  τούτοις ό Μ αξέντιος 
ένώ έτελει πανήγυριν τήν 28 ’Οκτωβρίου, έπειδή είς 
τών έξηγούντων τούς χρησμούς τή ς Σ ιβύλλης ιερέων 
τοΰ ειπεν ότι τήν ημέραν ταύτην θέλει καταστραφή 
ό μεγαλητερος τή ς 'Ρ ώ μ ης έχθρός, νομίζων ότι ή 
Ρ ω μ Ί χάνενα μεγαλήτερον έχθρόν παρά τόν Κων

σταντίνον δέν ειχεν, άπεφάσισε νά συγκρότηση μάχην 
διά νά λάβη αύτός τήν δόξαν τοΰ νά τόν καταστρέψη. 
Έ ξελθώ ν λοιπόν τής πόλεως έτοποθετήθη εις θέσιν 
ανά όνομαζομενην Σ ά ξ α ν  ' Ρ ο ύ μ β ρ α ν ,  καίπροπα- 

ρασκευαζετο είς μάχην. Ά λ λ ’ ό Κωνσταντίνος, έφορ- 
μ/]σας αμέσως κατ αύτοΰ, διεσκόρπισε τα χέω ς τήν 
εμπροσθοφυλακήν, καί, μετά μάχην έπίμονον, ετρεψεν 
είς φυγήν τήν πραιτοριανήν φρουράν. Ό  δέ Μαξέν- 
τιος άναγκασθεις είς φυγήν συνεκέντρωσε περί εαυτόν 
μέγα  μέρος ίππικοΰ, καί άνεχώρει πρός 'Ρώ μην διά 
-ής παρ αυτοΰ οιά τον όλεθρον -τοΰ Κωνσταντίνου κα- 

τασκευασθεισης γεφύρας* συσσωρευθείσης δ’επ ’ αύτής 
πολυάριθμου στρατιάς, ή τ ις  έφευγε μ ετ’ αύτοΰ, ή γ έ 
φυρα οιεκοπη και ό Μ αξέντιος επεσεν είς τόν ποταμόν
όμοΰ μέ πολύ μέρος τών μ ετ ’ αύτοΰ στρατευμάτων 
καί έπνιγη.

Γήν έπιοΰσαν, ό Κωνσταντίνος εισελθών έν θριάμβψ 
ε:, τήν Ρώμην έκηρύχθη ελευθερωτής τή ς πατρίδος 
παρά τής συγκλήτου καί τοΰ λαοΰ, έξελθόντων απάντων 
είς προϋπάντησιν του. Έφέρθη μέ μεγίστην πραότητα 
και έπ ιεικειαν δέν ήθελεν ίσως καταντήσει καί είς τόν 
φόνον τών υιών τοΰ Μαξεντιου καί δλίγω ν άλλων



σημαντικών, έάν οέν έρεθίζετο καθ’ημέραν άπό τούς 
περί αύτόν, οιτινες κάτήγγελαν ένοχους καί άπήτουν 
τάς κεφαλάς αύτών. Τοσοΰτον οέ όχληροί ειχον κα- 
τασταθή ούτοι, ώστε ήναγκάσθη ό Κωνσταντίνος νά 
τιμωρήση τινάς αύστηρώς, διά ν ’ άπαλλαχθή άπό τήν 
μάστιγα  ταύτην της κοινωνίας. Ό  Κωνσταντίνος έ- 
προκήρυξε γενικήν άμνηστίαν, άνεκάλεσε τούς έξορί- 
στους καί άπέδωκεν είς αύτούς τά ς ιδιοκτησίας των, 
άνεπλήρωσε τήν σύγκλητον, καί άπέδωκεν είς αύτήν 
τά άρχαΐά της προνόμια. Καί ή σύγκλητος δέ πρός 
άπόδειξιν τή ς εύγνωμοσύνης της τόν άνεκήρυξε πρώ 
τον τών τριών ύπαρχόντων αύτοκρατόρων, έσύστησεν 
άγώνας πρός τιμήν τών κατορθωμάτων του, καί ά- 
φιέρωσεν αύτώ τό παρά τοΰ Μαξεντίου άνεγερΟέν 
μνημεΐον.

"Εν τών σημαντικωτέρων έργων τοΰ Κωνσταντίνου 
υπήρξε καί ή διάλυσις τών πραιτοριανών, οιτινες πολ- 
λάκις ήσαν κύριοι νά διαθέτωσι τά περί αύτοκρατοριας, 
πότε ύψόνοντες καί πότε κατεβιβάζοντες καί φονευον- 
τες  τούς αύτοκράτορας. ’’Ελαβε δέ πρόνοιαν καί περί 
τώ ν χριστιανών, καί όχι μόνον καεέπαυσεν εντελώς 
πάντα καταδιωγμόν έναντίον τω ν, ά λλ’ οικοοομησεν 
έκκλησιας, είς άς ήδύναντο έλευΟέρως οι ιερείς αύτών 
νά έκτελώσι τά  μυστήρια της πίστεως, έδέχθη είς τήν 
τράπεζάντου τόν ΙΙάπαν Μ ελχιάδην καί όλους τούς 
κατά καιρόν έρχομένους είς "Ρώμην άρχιερεΐς. Προι- 
κίσας δέ τάς εκκλησίας πλουσιοπαροχως απεδωκε καί 
είς τόν κ7ά]ρον σημαντικά προνόμια. Δύω μόνον μήνας 
διέμεινεν ό Κωνσταντίνος έν "Ρώμη, καί δις μονον 
έπανήλΟεν ακολούθως είς αύτήν, διά νά έορταση το

6εκατόν καί τά εικοστόν έτος άπό τής είς τήν αρχήν 
έγ*αθι δρύσεώς'του.

Ιενομένης έπιορομής τών Φράγκων έν Γαλατία, ό 
Κωνσταντίνος μετά τής νικηφόρου αύτοΰ στρατιας με
τέβη είς τόν "Ρήνον, συγχρόνως δέ καί ό Αικίνιος έκι- 
νηθη κατά του Μαξιμίνου, όςτις καταλαβών τό Βυ
ζάντιον προητοιμάζετονά μεταβη είς Ιτα λ ία ν , καθ’ ην 
έποχήν ό Κωνσταντίνος ειχεν άπομακρυνθή απ’αύτής 
μεταβαίνων είς Γαλατίαν. "Ο Μ αξιμινος νικηθείς άπό 
τον Αικίνιον κατέφυγεν είς Ταρσόν, όπου μ ετά  τρεις 
μ?;νας άπέθανε, τά  δέ όύω αύτοΰ τέκνα, ώ ς καί οί 
υίοί τοΰ Σευήρου καί Γαλερίου έφονεύθησαν παρά τοΰ 
Αικινιου απαντες. Ό  Κωνσταντίνος άποπερατώσας 
ευτυχώς τήν κατά τών Φράγκων έκστρατείαν έπωνο- 
μασθη Φ ραγκικός, ά λλ ’ έκατηγορήθη ότι παρέδωκεν 
εν τω Οεατρω είς τά  θηρία τούς κατά τήν έκστρατείαν 
ταυτην συλληφθέντας αιχμαλώ τους. ’Ενώ δέ προετοι- 
μαζετο νά κάμη σύνοδον έν Ά ρελάτη  περί τοΰ γεννη- 
Οεντος σχίσματος τών Δονατιστών, έμφύλιος πόλεμος, 
εκραγεις μεταξύ αύτοΰ καί τοΰ Αικινίου, τοΰ έδωκεν 
αφορμήν είς νέας στρατιωτικάς πράξεις- αίτια δέ τή ς  
ρήξεως ταυτης φαίνεται ή έξης. Ό  Βασιανός, γ α μ 
βρός έπ^άδελφή τοΰ Κωνσταντίνου, είχε μυστικήν 
μετα τοΰ Αικινιου συνεννόησιν κατά τοΰ Κ ω νσταντί
νου· αλλ ουτος άνακαλύψας ταύτην, άφη'ρεσεν άπ’ αύ- 
ι,ου j,/;v αξίαν τοΰ Καίσαρος· πολλοί όμως τών συνω- 
μοτων κατεφυγον είς τό παρά τοΰ Αικινίου έξουσιαζό- 
μενον ^μερος.  ̂ Ιούτους άνεζήτησεν έπιμόνως ό Κων
σταντίνος, ά λ λ ’ ό Αικίνιος όχι μόνον δέν εδωκεν 
αυτούς, ά λ λ ’ έκρήμνισεν άκόμη καί τάς έν Οίμώνη 
εικόνας τοΰ Κωνσταντίνου.



Ο Κωνσταντίνος έκινήθη κατά τοΰ Αικινίου, καί 
συναπαντηθείς μ ετ ’ αύτοΰ είς τήν έν Πανωνία Κυβάλην 
συνεκροτησε μάχην τήν 8 ’Οκτωβρίου 3 1 4 , ή τ ις  τό 
σον πεισματώοης ύπηρξεν ώστε μόνη ή προσωπική 
έφορμησις τοΰ Κωνσταντίνου έπέφερε τελευταΐον τήν 
νίκην. Α λ λ ’ ό Αικίνιος άπεσύρθη έπιδςξίως· συλλέ- 
ξας δε νεαν στρατιάν έκ Δακών και Θρακών καί άνα- 
κηρυξας καίσαρα τόν Βαλέντιον, ενα τών σημαντι- 
κωτέρων του στρατηγών, προετοιμάσθη εις νέαν μάχην, 
η τις  έγενετο έν Μαρδια μέ τήν αύτήν ώς καίπρότερον 
επιμονήν· άλλά και πάλιν ή νίκη ύπηρξεν αποτέλεσμα 
τής προσωπικής ικανότητας καϊ τών στρατιωτικών προ- 
τερηματων τοΰ Κωνσταντίνου. Ο Αικίνιος ήναγκάσΟη 
νά ζητησί] ειρήνην, άλλά πρώτον άρΟρον αυτής ύπήρ- 
ς-ν  ό θάνατος τοΰ Βαλεντιου, τοΰ σημαντικωτέρου 
εκ τών ύπ’ αύτόν στρατιωτικών, δεύτερον δέ τό νά 
μεταφερθώσι τά  όρια τής αύτοκρατορίας τη ς Δύσεως 
Ρ·εχΡ ι τ ή? Πελοποννήσου. Κ ατά τήν έποχήν ταύτην 
άνυψωσαν είς τήν άξίαν τοΰ Καίσαρος τόν Κρίσπον 
καί Κωνσταντίνον, υιούς τοΰ μεγάλου Κωνσταντίνου, 
καί εις τόν υιόν τοΰ Αικινίου άπεδωκαν τήν αύτήν 
άξιαν είς τήν έν τή ’Ανατολή αύτσκρατορίαν. Έ νε- 
γράφησαν δε άμφότεροι είς τούς ύπατικούς πίνακας 
διά τό επόμενον ετος.

Αποστασία τ ις  τών Σαρματών έπελθοΰσα διέκοψε 
τήν ειρήνην κ?ί ησυχίαν, ή τ ις  έπεκράτησε μετά τά ς 
άνωτέρω πράξεις. Ούτοι συμμαχήσαντες μετά τών 
Γότθων προητοιμαζοντο νά είσβάλωσιν είς τήν αύτο- 
χρατοριαν τή ς  Δύσεως. Γ0  Κωνσταντίνος εδραμεν 
άμεσως εις βοήθειαν τής Ιλ λ υ ρ ία ς , τούς έπολέμησε

καί τούς ένίκησεν είς τρεις άλληλοδιαδόχους μ άχας 
έν Καμπόνη, Μ άργα καί Βονωνια. Καταδιώκων δέ, 
καί έπακολουθών αύτούς φεύγοντας, διέβη τόν Δούναβιν, 
είσέδυ είς τά  όρη τή ς  Δακίας, καί τότε μόνον έπαυσε 
τήν καταδίωξιν, όταν υπέβαλε τούς Γότθους είς τό νά 
τοΰ δίδωσι φόρον 4 0 ,0 0 0  στρατιώ τας, οσάκις ήθελε 
λάβει άνάγκην αύτών.

Α λ λ  άμα άπεπερατωθη ό πόλεμος ούτος, έξερράγη 
έτερος ό κατά Αικινίου, τοΰ όποιου δέν φαίνεται ποια 
ύπηρξεν αίτια. fO Αικίνιος, μέ 1 6 5 ,0 0 0  χιλ ιάδας 
στρατοΰ και μέ 3 50  πλοΐα, έπερίμενε τόν άντίπαλον 
είς τόν Βόσπορον καί τό Βυζάντιον. Πρώτη όμως 
σύγκρουσις έγένετο πλησίον τή ς Άδρ-ανουπόλεως 
τήν 3 Ιουλίου  323 Μ. X. Ό  Κωνσταντίνος διασχί- 
σας πρώτος το ρεΰμα τοΰ Εύρου μετά δώδεκα ιππέων, 
καί διαβάς αύτόν, τοσοΰτον μέγα  θάρρος ένέπνευσεν 
εις τούς στρατιώ τας του, ώστε διέβησαν άπαντες μέ 
πολλήν προθυμίαν καί άμιλλαν τόν ποταμόν. Έ π ε ιτα  
ώια ι,αξας να προηγηται τών Αεγεωνων του τό Αάβαρον 
και δους σύνθημα Θ ε ο ς  ό Σ ω τ ή ρ  ή μ ώ ν ,  έξετέθη 
είς πολλούς και μεγίστους κινδύνους διά νά έμπνεύση 
δια τοΰ παραόίΐγματός του θάρρος καί είς τά στρα
τεύματα του. Ο Κωνσταντίνος έλαβε μικράν τινα 
πληγήν κατά τήν μάχην ταύτην, ά λλ’ό Αικίνιος τρα 
πείς εις φυγήν καί άπολέσας τριάκοντα περίπου χ ιλ ιά 
δας στρατιωτών, κατέφυγεν είς Βυζάντιον. Ό  Κωνς-αν- 
τΐνος έπηκολουθει διά ξηρας πρός τό Βυζάντιον, ένώ 
ό Κρίσπος κατέστρεφε τούς στόλους τοΰ έγΟροϋ κατά 
τόν Βόσπορον, ώστε ό Αικίνιος μή δυνάμενος ν’ άντι- 
σταθή κατεφυγεν είς Χαλκηδόνα, και ώφελούμενος
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άπό τήν άντίστασιν τοΰ Βυζαντίου, ήτις ένησχόλησδ 
καιρόν τινα τόν αντίπαλόν του, κατώρθωσε νά συλλέξη 
νέαν έν Βιθυνία στρατιάν, καϊ νά τοποθετηθη επί τώ ν 
λόφων της Χρυσουπόλεως. Ά λ λ ’ ό Κωνσταντίνος 
δέν έβράδυνε νά έφορμήση κατ’ αύτοΰ, καί νά νικήση 
φονεύσας υπέρ τοϋς 2 5 , χιλ ιάδας στρατιωτών. Γ0  
Αίκινιος δμως διασωθείς έκ της μάχης ταύτης μετέβη 
είς Νικομήδειαν, καί κατέφυγεν εϊς τάς διαπραγμα
τεύσεις, εις τας οποίας μέσον μετεχειρίσΟη τήν γυναΐ- 
κάτου. Κατά συνέπειαν τών διαπραγματεύσεων ήναγ- 
κάσΟη νά παραιτηθή τοΰ θρόνου, νά παραδώση είς τόν 
Κωνσταντίνον τόν Μαρτινιανόν, εϊς τόν όποιον πρό 
ολίγου ειχε δώσει τήν άξίαν τοΰ Καίσαρος, καί νά πε- 
ριορισΟη καί ό ίδιος είς Θεσσαλονίκην, άλλά μ ετ’ ό
λίγον έθανατώΟ η έν τη πόλει ταύτη, δούς ώς λέγετα ι, 
ύπονοίας ότι έπεχείρησε νέαν κατά τοΰ Κωνσταντίνου 
συνωμοσίαν.

ΚατασταΟείς τέλος πάντων μόνος αύτοκράτωρ ό 
Κωνσταντίνος καί λαβών τήν επωνυμίαν τοΰ νικητοΰ, 
ύστερον άπό τόσας άλλας, αίτινες προλαβόντως τώ 
εϊχον άποδοΟη, έφρόντισε πρό παντός άλλου νά δώση 
είς τούς χριστιανούς τάς άρπαγείσας παρά τοΰ Αικι
νίου περιουσίας, καί νά τούς καταστήση είς τάς άρ
χ ά ς , άφ’ ών τούς εΐχεν άποβάλει έκεΐνος, ήνέωξε τάς 
έκκλησίας καί άπέδωκε τά άφαιρεΟέντα κτήματα, 
κλείσας συγχρόνως καί τούς ναούς τών ειδώλων.

Ά πολαύω ν ήδη πλήρη ειρήνην ό Κωνσταντίνος 
ένησχολήθη είς τήν διευθέτησιν τών άναφυεισών θρη
σκευτικών διενέξεων καί τών πολιτικών τοΰ κράτους 
πραγμάτω ν. Συνεκρότησε τήν έν Νικαία πρώτηνσύνο-

δον, καί παρευρίΟ/] αυτοπροσώπως είς αύτήν, έξέδωκε 
διάφορα διατάγματα, έξ ών σημαντικώτερα ήσαν τό 
καταργούν τούς άγώνας τών μονομάχων, καί προσ- 
διορ’ζον ώστε οί κατάδικοι νά πέμπωνται τοΰ λοιποΰ 
εϊς τά  μεταλλεία  διά νά έργάζωνται έν αύτοΐς, καί τό 
συγχωροΰν είς έκαστον πολίτην νά παρουσιάζεται 
έλευθέρως είς αύτόν καί νά καταγγέλη  τάς παρανο
μ ίας καί καταπιέσεις τών υπαλλήλων του.

Κατέβαλε πολλάς προσπαθεΐας είς τό νά τα κτό - 
ποιήση όλον τό κράτος διά νόμων δικαστικών, φορο
λογικώ ν καί διοικητικών, καί νά φέρη είς τόν λαόν 
άνακούφισιν τών δεινών, τά όποια ύπέστη κατά τούς 
αλλεπαλλήλους έμφυλίους πολέμους.

’Α λ λ ’ ένώ καταπαλαίσας τοσουτους καί τοιού τους 
άντιπάλους έμεινε μόνος κύριος της μεγαλητέρας τών 
ποτέ αυτοκρατοριών, καί έΟεωρεΐτο πάντων ευτυχέ
στερος, οικιακά πάθη διετάραξαν τήν ειρήνην καί ησυ
χίαν  του. 'I I  Φαύστα, έπιΟυμοΰσα, φαίνεται, ώστε ή 
αύτοκρατορία νά καταντήση είς χεΐρας τών τέκνων της, 
καί λαβοΰσα άφορμήν παράπονά τινα διασπειρόμενα 
παρά τοΰ Κρισπου κατά τοΰ πατρόςτου Κ ωνσταντί
νου, διέβαλεν αύτόν ώς συνωμόσαντα κατ’ αύτοΰ* τινές 
τών σαγγραφέων άπέδωκαν τήν διαβολήν είς άποτυ- 
χίαν ερωτικών έξηγήσεων. 'Οποιαδήποτε όμως καίάν 
ήτον ή α ιτία , ό Κωνσταντίνος έλαβε τήν άδυναμίαν 
νά πιστεύση, καί συρόμενος άπό θυμόν μάλλον ή άπό 
ορθήν κρίσιν διέταξε τόν θάνατον τοΰ Κρίσπου· Με- 
ταγενέστεραι περιστάσεις έκαμαν νά γνωριση τήν δια
βολήν· καί Οέλων νά έκδικήση ταύτην ύπέπεσεν εϊς 
έτερον^ έγκλημα τόν θάνατον τής Φαύστας. κατά τής



οποίας άνηγγέλθη αύτώ καί έτέρα κατηγορία, απιστία 
περί τόν συζυγικόν σύνδεσμον. Λ έγεται οτι αύτη 
άπεπνίγη κατά διαταγήν του έντός λουτροΰ, οι δέ 
σύνεργο ι έξηφανισθησαν διά φόνου ή δηλητηριάσεως.

Ως έκ τών περιστάσεων τούτων, και ώς έκ δυσα
ρεσκειών, τάς οποίας έλαβε παρά τών 'Ρω μαίω ν, ή έν 
Ρω μη οιατριβή άπέβη αφόρητος εις τον Κωνσταντίνον, 
και εκτοτε συνελαβε τήν ιδέαν νά στήση άλλου τήν 
καθέδραν τής αυτοκρατορίας του. Λ έγεται δτι κατά 
πρώτον συνελαβε τήν ιδέαν νά καταστήση πρωτεύου
σαν τήν Τρωαοα, ως άρχαίαν πατρίδα τώ ν "Ρωμαίων, 
ά λλ  ύστερον προσειλκυσθη άπό τά  άνεκτίμητα προ- 
τερηματα τη ς Οεσεως τοϋ Βυζαντίου, τά  όποια έπα- 
ρατήρησε κατ’ άκρίβείαν εις τούς κατά Λικινίου πολέ
μους* οέν επεχειρησεν όμως αμέσως τήν πραγματο- 
ποιησιν τοϋ σχεοιου τουτου, άναγκασθείς καί πάλιν 
να έκστρατευση κατά τών Γότθων, είσβαλόντων εις 
τά ς ρωμαικάς επαρχίας. Νικήσας καϊ καταδιώξας 
αυτούς μέχρι τών όριων τω ν, άφοϋ κατέστρεψεν εκα
τόν περίπου χιλ ιάδας έξ αύτών, ύπεχρέωσε τόν βασι
λέα αύτών Αλαρικον νά τοΰ δώση όμηρον τόν ίδιον 
υιον του* κατεσκευασε οε καϊ ίσχυράν γέφυραν έπί τοϋ 
Δουναβεως δια νά κρατή εύκολώτερον τούτους εις τήν 
υποταγήν.

Μ ετά τήν κατάπαυσιν τοΰ πολέμου τούτου, οί 
Γότθοι ύπερισχύσαντες τών Σαρματών, τούς έδιωξαν 
τη ς πάτριοος των, και ούτοι προσηλθον είς τόν Κ ων
σταντίνον ζητοΰντες τόπον κατοικίας έντός τοΰ κράτους 
του. ΙΤερεοεχθη τουτους ό Κωνς·αντΐνος καϊ τούς έκατοί- 
κισεν εις τήν ΙΙανονίαν, τήν Θράκην καί τήν Μακεδονίαν.

Τά μεγάλα κατορθώματα καί αί έξοχοι έπιτυχίαι 
τοΰ Κωνσταντίνου διέδωκαν είς όλον τόν κόσμον τήν 
περί αύτοϋ φήμην, ώστε πανταχόθεν ήρχοντο πρεσβεΐαι 
πρός αύτόν, ώς καϊ άπό τήν Αιθιοπίαν, τήν Περσίαν 
καί τήν ’Ινδίαν. "Υποδεχόμενος δέ ταύτας ό Κων
σταντίνος μετεχειρίζετο άσιατικήν πολυτέλειαν καί 
μεγαλοπρέπειαν, ή τ ις  έξέπληττε καϊ αύτούς τούς ίδιους 
ασιανούς.

Έ π ήλθε  τέλος ή έποχή, καθ’ ήν έπρεπε νά έκτε- 
λεσθη τό πρό πολλοΰ μελετώμενον περί νέας καθέορας 
τη ς αύτοκρατορίας σχέδιον ( I ) .  Τήν 29 λοιπόν τοϋ

(1) Οτι ή εκλογή τοΰ Κωνσταντίνου ύπήρξεν άρίστη ύπ’ 8- 

λας αύτής τάς επόψεις άρκούμεθα νά μεταφέρω'/.εν εί; τάς 

στήλας μας τήν ακόλουθον περιγραφήν, γενομένην άπ ’ έ'να τών 

σημαντικωτέρων διά τήν κρίσιν και τήν πολυπάθειαν ιστορι

κών, τόν Γίβωνα (κεφ. ιζ'. σελ. 301). «ΙΪ φύσις, φαίνεται, 

έκαμε τήν Κωνσταντινούπολή διά νά χρησψ-εύσν) ώ; πρω

τεύουσα και κέντρον μεγάλης αυτοκρατορίας. Κείμενη εΐς 

τόν 41 βαθμόν πλάτους γεωγραφικού, δύναται άπό τοΰ ίίψους 

τών έπτά λόφων της νά επικρατή τών περί αύτήν παραλίων 

καί τής Εύοώπη; καί τής Ασίας· Τό κλίμα είναι ύγιές καί εΰ- 

κρατον, ή γή εύφορός, ό δέ λιμήν ευρύχωρο; καί ασφαλή;. Τό 

μόνον έκ μέρους τής ξηρά; προσβλητόν μέρος αύτής ήτο μικρόν 

καί εύπροστάτευτον. ό  Βόσπορος καί ό Ελλήσποντος είναι τρό

πον τινά ώ; δύω πύλαι τ ις  Κωνσταντινουπόλεως, ό δέ κύριος 

τών σημαντικών τούτων διόδων ήδύνατο πάντοτε νά κλειη μέν 

αύτάς εί; τούς εχθρικούς στόλους, νά τάς άνοιγα δέ διά τό 

έμπόριον. Α ί επαρχία’, τής ανατολής οφείλουν τρόπον τινχ τήν 

σωτηρίαν των εΐς τό πολιτικόν τοΰτο μέτρον τοΰ Κωνσταντί

νου· διότι οί κατά τόν Ευξεινον Πόντον βάρβαροι, οιτινες ένα



Σεπτεμβρίου 3 2 9 , κατέβαλε τά πρώτα θεμέλια είς τό  
Βυζάντιον. Μέ τοσαύτην δέ ταχύτητα  διευθύνθησαν 
τα  διάφορά εργα, ώστε αί δημο'σιαι οίκοδομαί άνεφαί- 
νοντο ως διά μαγείας παριστανόμεναι εϊς τά  όμματα

αιώνα πρό τοΰ Κωνσταντίνου, έφεραν τούς στόλους των εως είς 

τό κέντρον της Μεσογείου, άπελπισθέντες τοΰ νά διέλθωσι’ τόν 

άδιάβατον τοΰτον φραγμόν, έπαυσαν πλέον άπό τάς λεηλασίας 

των. Οτε αί πύλαι τοΰ Βοσπόρου καί ‘ Ελλησπόντου έκλείοντο, 

ή πρωτεύουσα δέν ύπέπιπτεν ε ί ς  ένδειάν τινα, διότι καί τά 

της πρώτης ανάγκης πράγματα, ώς καί τά της πολυτελείας 

καί τρυφής, εΰρίσκοντο εν αφθονία είς τόν εύρύν αύτής περίβο

λον. Τά παράλια της Θράκης καί Βιθυνίας, άν καί ύπό τό 

βάρος τοΰ οθωμανικού ζυγοΰ, κατακαλύπτονται άπό άι/.πέλους, 

περιβόλια καί καρποφόρους άγρούς καλλιεργημένους- ή δέ ΓΙρο- 

ποντις ύπήρςε πάντοτε περίφημος διά τό άνεςάντλητον πλήθος 

τών άξιολόγων ιχθύων της, οιτινες τακτικώς έρχονται κατά 

τήν αύτήν τοΰ έτους ώραν, καί άλιεύονται άφθόνως παρά πάν

των ά'νευ κόπων καί έπιδεξιότητος. Οταν αί θύραι αύται τών 

στενών ήνοίγοντο εϊς τό έμπόριον, όλα τά πλούσια τής φύσεως 

καί τής τέχνης προϊόντα ήρχοντο άπό τήν άρκτον καί άπό τήν 

μεσημβρίαν διά τοΰ Εύξείνου Πόντου καί τής Μεσογείου. Ολα 

τά προϊόντα τών γερμανικών καί σκυθικών δασών, άπό τάς 

πηγάς τοΰ Τανάϊδος καί τοΰ Βορυσθένους, ό'λα τά βιομηχανή- 

ρ,ατα τής Εύρώπης και τής Ασίας, ό σίτος τής Αίγύπτου, αί 

πολύτιμοι λίθοι καί τά άρώματα τών μάλλον άπωτέρων τής 

’Ινδίας μερών, μετεφέροντο ^ιά τών άνέμων μέχρι τών λιμένων 

τής Κωνσταντινουπόλεως, ητις έπί πολλούς αιώνας έφείλκυσεν 

έν έαυτή δλου τοΰ άρχαίου κόσμου τό έμπόριον. Η  θέζ τής 

ώραιοτητος, τής άσφαλειας, και τοΰ πλούτου, ήνωυ,ένων όμοΰ 

είς την γωνίαν ταυτην τής γης, ήρκει νά δικαιολογη'σ·/] τήν έκ- 

λογήν τοΰ Κωνσταντίνου »·

τών θεατών, καί είς τοσοΰτον μικρότατον διάστημα 
χρο'νου άπεπερατώθησαν τά μεγαλαπρεπή καί άπειρα 
δημόσια οικοδομήματα, ώστε άποβαίνουσιν άπίστευτα τά  
περί αυτών ιστορούμενα. Καί τω όντι, πώ ς είναι δυνα
τόν νά πιστεύση τες δτι  όλα  ταΰτα οικοοομήθησαν είς 
διάστημα οκτώ μ όνον μηνών ; διότι τά εγκαίνια αυτής 
ελαβον χώραν κατά τήν 11 Μαίου 330 καί τό εικο
στόν πέμπτον έτος τής βασιλείας αύτοΰ. Ή  νέα λ ο ι
πόν μητρόπολις τής αυτοκρατορίας, ώνομασθεΐσα Κων
σταντινούπολή, άφιερώθη είς τήν Π αναγίαν, καί 
ένοικισθη άτό πλήθος κατοίκων προσελθόντο^ν απ’ 
ολα ς τά ς  πέρ:ξ επαρχίας. Καί έχ  τής 'Ρ ώ μ ης αυτής 
μετεβη είς τήν νέαν πρωτεύουσαν πολύς λαός, καί 
μεγα  μέρος συγκλητικών. Κατέστησε δέ ό Κωνσταντί

νος νέαν σύγκλητον έν Κωνσταντινουπόλει, καί διώρισεν 
αξιώματα νέα, τά  όποια ηυξησαν τήν ήδη ύπάρχου- 
σαν λαμπρότητα τή ς  αύλης. Έκανόνισε τά ς διαφόρους 
υπηρεσίας, καί διεχώρισε τήν στρατιωτικήν υπηρεσίαν 
άπο τήν πολιτικήν όιεύθυνσιν, δινίρεσε καί τό στρατιω 
τικόν είς δύω, τούς παλατίνους καί τούς όρβφύλακας. 
"Υστερον άπό δλα ταΰτχ ό Κωνσταντίνος δέν ’ησθά- 
νετο άλλην μεγαλητέραν ηδονήν παρ’ οσάκις έμάνθανε 
τήν είς τήν χριστιανικήν πίστιν προσέλευσιν τών εί- 
οωλολατρών. Δύω άσήμαντοι άποστασίαί συνέβνισαν 
μόνον κατά τήν έποχήν ταύτην, ή τοΰ Καλοκαιρού έν 
Κυπρω καί ή τοΰ Τιβερίου είς άλλας τινάς επαρχίας, 
άλλά κρίνας αύτάς άναξίας έαυτοΰ, τάς κατέστρεψε 
διά τοΰ Δαλματίου, άνεψιοΰ του. Δέν έθεώρησεν όμως 
ώς περιφρονήσεως άξίαν καί τήν είς Μεσοποταμίαν 
εισβολήν τών Ιίερσών, ά λ λ ’ έξήλθεν ό ίδιος κατ’ αύ-



τών. Ασθενήσας όμως, κατά τινας μέν τών ιστορικών 
προ τοΰ τέλους τοΰ πολέμου, κ α τ’ άλλους οέ μετά 
τό τέλος αύτοΰ, άνεχωρησε πρός Κωνσταντινούπολην, 
ά λλ’ αισθανθείς έπιτεινομένην τήν ασθένειαν καί άπο- 
βαίνουσαν θανατήφόρον, έστάθη είς χωρίον τ ι π λ η 
σίον της Νικομήδειας όνομαζόμενον ’Αχύριον. Λαβών 
οέ ένταΰθα τά άγιον βάπτισμα, καί διατάξας τήν 
άνάκλησιν όλων τών εξόριστων αρχιερέων, έν οις καί 
ό άγιος Α θανάσιος, καί διανείμας τά κράτος μεταξύ 
τώ ν υιών καί άνεψιών του, προικίσας μέ μεγάλα  δώρα 
καί τήν Ρώμην και τήν Κωνσταντινούπολιν, άπέθανε 
τήν 21 Μαίου 3 3 7 , είς ηλικίαν εξήκοντα καί τριών 
ετών. Μ εγάλαΐ ενδείξεις δημοσίου λύπης έγένοντο 
καθ’ όλον τό κράτος, καί ή σύγκλητος καί ό λαός της 
"Ρώμης έζήτησαν νά μεταφερθη τό σώμά του είς τήν 
πολιν των, ά λλ1 έπροτιμήθη ή νέα πρωτεύουσα, όπου 
μετεκομίσθηέν μεγάλη πομπή, καί κατατεθέν τοΰτο έπί 
χρυσοΰ θρόνου διεμεινεν ικανάς ημέρας έως οϋ προσφέ- 
ρωσιν είς αύτο τό σέβας των όλοι οί μεγιστάνες καί 
λοιποί πρόκριτοι τοϋ στρατοϋ καί τών υ π α λλήλω ν 
έταφη δέ ακολούθως εΐς τόν ναόν τών άγιων ’Α πο
στολών. Η  σύγκλητος της "Ρώμης έψήφισε τήν 
άποθέωσιν αύτοΰ, ή δέ χριστιανική Ε κκλησ ία  τόν 
κατέταξεν είς τήν σειράν τών αγίων τη ς , καί έορτάζει 
τήν μνήμην του κατά τήν ήμέραν της άποβιώσεώς του.

"Οτι ό Κωνσταντίνος ειχε μεγάλα  καί πολιτικά καί 
στρατιω τικά προτερήματα, όμολογειται παρά πάντων 
καί τών φιλικώς καί τών έχθρικώς πρός αύτόν δια- 
κειμένων συγγραφέων. Ώ ν  άναττήματος ύψηλοΰ καί 
μεγαλοπρεπούς σχηματισμού είχε τι χάριενκαί τερπνόν

είς τήν στάσιν του. Έθαυμάζετο διά τήν έπιδεξιότητα 
καί ίσχύν, δι’ ών έξετέλει όλας τά ς σωματικάς γυμνά
σεις. Διετήρησε καθ’ όλην τήν διάρκειαν της ζωης του 
άκμαίας τά ς σωματικάς του δυνάμεις διά της μετριο
πάθειας καί όλιγαρκείας του. Ή τ ο  είς τάς μετά τών 
φίλων συναναστροφάς οίκειότατος, έκκλίνων μάλιστα  
ενίοτε είς υπερβολήν διά τήν πρός τά ς  άστειότητας 
κλίσιν του. Ή γ ά π α  τάς σπουδάς, καί έπροστάτευε 
τά ς  τέχνας καί τάς έπιστήμας μέ βοηθήματα μεγα
λοπρεπή. Ή τ ο  είς τήν ένέργειαν τών υποθέσεων δρα- 
στηριώτατος, εχων διηνεκώς σχεδόν ένασχολημένον 
τόν νοΰν του πότε είς άνάγνωσιν, πότε είς μελέτην, 
πότε είς γραφήν, πότε είς άκρόασιν πρέσβεων, καί πότε 
είς τό νά άκούη τά  παράπονα τών υπηκόων του. Δέν 
άρνοΰνται ούδ’ οί μάλλον έχθρικώς κατ’ αύτοΰ διακεί- 
μενοι ότι συνέλαβε μεγαλοφρόνως τήν ιδέαν τών δυσ- 
κολωτέρων επιχειρήσεων, καί τάς έξετέλεσε μεθ’ υπο
μονής χω ρίς νά έμποδισθή ούτε άπό τά ς προλήψεις 
τη ς  άνατροφής, ούτε άπό τούς θορύβους τοΰ όχλου. 
Έ ν  πολε'μω, άναδεικνυόμενος ό ι'διος στρατιώτης άτρό- 
μητος καί στρατηγός έμπειρος κατέσταινεν όλους τούς 
μ ετ’ αύτοΰ στρατιώ τας ήρωας· αί δέ σημαντικώταται 
νίκαι, τά ς όποιας άγωνιζόμενος καί πρός τούς εχθρούς 
τνίς πατρίδος του καί πρός τούς ίδιους αύτοΰ εχθρούς 
έκερδησεν, ήσαν έργον ό'χι τύ χη ς, άλλά  της ιδίας του 
ίκανότητος. Έ ζήτει πάντοτε τήν δόξαν ώ ς αμοιβήν 
τών άγώνων του· τό δέ ύπερμετρον τη ς φιλοδοξίας του 
δύναται νά οικαιολογηθή άπό τόν κίνδυνον εις ον ήτον 
εκτεθειμένος, καί έξ οΰ δέν ήτο δυνατόν νά διασω- 
Οη, εΐμή καθιστάμενος άνώτερος τών εναντίων του,



άπό τον άθλιον χαρακτήρα τώ ν άντιπάλων του, άπό 
τήν συναίσθησιν. της ιδίας του υπέροχης, καί άπό τήν 
έλπιοα τήν όποιαν ειχε τοϋ νά κατορθώση νά έπανα- 
?ερη τήν τάξιν κα'. τήν ειρήνην είς τό κατασπαραττό- 
μενον κράτος. Κ ατά δέ τούς έμφυλίους πολέμους 
είχε πάντοτε τάς εύχάς τοϋ λαοϋ υπέρ έαυτοϋ, διότι 
δσον μεγάλα  ελαττώματα έβλεπον είς τούς άντιπά- 
λους του, τόσην σύνεσίν καί δικαιοσύνην παρετήρουν 
οιευθυνουσαν εν γενει τάς πράξεις τοΰ Κωνσταντίνου.

Κ ατηγορεΐται ομως ό Κωνσταντίνος δτι περί τά 
τελη τοϋ βίου του όέν διετήρησε τήν αύτήν διαγω γήν, 
όποιαν είχε καί κατά τήν αρχήν τοΰ πολίτικου του 
σταοιου· άποόιοουσιν εις αύτόν φιλαργυρίαν ένταύτώ 
και άσωτίαν, καί άγάπην ύπέρμετρον πρός τούς στο
λισμούς· κατηγορεΐται διά τόν θάνατον τών συγγενών 
του μεν, αλλά καί άντιπάλων του, Μαξιμιανοΰ καί 
Λικινιου· κατακρινεται ομοίως διά τόν θάνατον τοϋ 
Κρισπου, υίοΰ του, καί της Φαύστας συζύγου του, καί 
τελευταΐον διά τήν είς τούς υιούς καί άνεψιούς του 
διαίρεσιν τοΰ βασιλείου του.

Αν καί δύω όλως άντίθετα πάθη, ή φιλαργυρια καί 
ή άσωτία, δέν είναι δυνατόν νά συνυπάρξωσι, τά  άπέ- 
οωκαν ομως αργότερα  είς τόν Κωνσταντίνον παρεξη- 
γοϋντες ίσως τήν διαγωγήν του, καί μή ένορώντες τόν 
σκοπόν καί τήν αιτίαν έκάστης πράξεως. Έ ά ν  ήτο 
φιλάργυρος, καί έπεθύμει τήν άδικον συλλογήν τοϋ 
πλούτου, έπρεπε νά έπιβαρύνη τούς λαούς του μέ νέους 
φόρους, καί νά άρπάση άπό τούς πλουσιωτέρους τών 
υπηκόων του τάς περιουσίας των, άλλά τοιαύτας πρά- 
ςεις κάνεις οέν άπέδωκεν είς αύτόν, έξ εναντίας ύπάρ-

χουν παραδείγματα δτι πολλάκις έμετρίασε τούς φό
ρους διαφόρων επαρχιών. Έ πιχειρήσας όμως μεγάλα 
καί πολυέξοδα εργα, τών οποίων τήν έκτελεσιν έθεώρει 
απαραίτητον, δέν ήδύνατο νά έλαττώση τούς φόρους 
τών υπηκόων του, καί άν ούτοι ήσαν ■ βαρείς, ή δέν 
ένόμισεν άναγκαίαν τήν έλάττωσιν, διότι ό λαός, ά- 
παλλαγείς τών εμφυλίων σπαραγμών, καί τών έκ 
μέρους τών άρχόντων καταπιέσεων, τάς οποίας έφρόν- 
τισε νά περιστείλη, άμα κατέστη μόνος είς τήν εξου
σίαν, ήδύνατο νά πλουτη γεω ργώ ν καί έμπορευόμενος 
έν ειρήνη, καί νά μήν δυσκολεύεται πλέον είς τήν 
άπόδοσιν τοϋ φόρου του. Έ άν δέ άνεδέχθη εργα με
γά λα  άπαιτοϋντα καί ύπερβολικά έξοδα, τά  έξοδα 
ταΰτα, γινόμενα υπέρ τοΰ κοινοΰ συμφέροντος, τήν 
άνέγερσιν τη ς Κωνσταντινουπόλεως, καί όχι πρός 
ιδιοτροπίαν καί ματαιότητα, δέν δύνανται νά λογισθώ- 
σιν άξιοκατάκριτα. Καί είς τί καλήτερον ήδύνατο νά 
έξοδεύση παρά τήν όχύρωσιν καί τόν καλλωπισμόν της 
νέας πρωτευούσης τοΰ βασιλείου του ;

Έ άν  κατασταθείς μονάρχης της άνατολής ύπέπεσεν 
είς άσιατικάς πολυτε7>είας κοσμούμενος μέ διάδημα 
λαμπρότερον παρά τά  τών προκατόχων του, καί έν- 
δυόμενος πολυτελείς στολάς αύτός, καί άπαιτών καί 
άπό τούς έν τη αύλη του νά κοσμώνται μέ τοιαύτας, 
δέν δύναται άρά γε  νά Οεωρηθη τοϋτο ώς πολιτικός 
σκοπός, δι’ ού έπροσπάθει νά προσελκύση είς εαυτόν τήν 
άγάπην τών λαών της άνατολης παραδεχόμενος τά  
ήθη καί έθιμα α ύτώ ν; Δέν έπραξεν όμοιόν τ ι ό μέγας 
’Αλέξανδρος; ά λλ’ όχι μόνον δέν έκατηγορήθη ή πρά- 
ξ ίς  τούτου, άλλ’ έθεωρήθη μάλιστα ώς μέσον πολιτικόν



στερεωτερου όεσμοΰ μεταξύ τών αρχόντων καί τών 
άρχομένων.

’Εφόνευσε τόν Μαξιμιανάν καί Λικίνιον. Ά λ λ ’ έάν 
άφήσωμεν κατά μέρος τόν ηγεμόνα, όςτις  δέν εχει 
άλλα  συμφέροντα παρά τά  της έπικρατείας, καί όςτις  
έπρεπε νά θεωρή ώς τό μεγαλήτερον συμφέρον τοΰ 
κράτους του τό νά παύση πάσα αίτια εμφυλίων σπα
ραγμών καί πολυαρχίας, καί έξετάσωμεν αύτόν ώς 
άτομον, καί ώς συγγενή άκόμη, ήδύνατο νά μήν άπο- 
φασίση είς θάνατον τόν Μαξιμιανάν, δίς έπιβουλευθέντα 
τήν ίδιαν αύτοΰ ζωήν καί έπ ’ αύτοφώρω συλληφθέντα 
μέ τήν μάχαιραν τής δολοφονίας είς τήν χε ΐρ α ; Ή -  
ούνατο νά συγχώρηση καί πάλιν τόν Λικίνιον, άφοΰ 
άποστατήσαντα προηγουμένως και κατατροπωθέντα 
έσυγχώρησεν ;

’Ερχόμενοι ό'μως είς τόν θάνατον τοΰ Ιίρίσπου καί 
τή ς Φαυστας όεν δυνάμεΟα νά μήν έλεήσωμεν τήν άν- 
θρωπινην φυσιν, ήτις δέν ώχύρωσεν έπί τοσοΰτον τήν 
καροιαν τοΰ ανθρώπου ώστε νά μένη άνάλωτος άπό 
π α θ /j και Οιαβολας· να ελεεινολογησωμεν δέ καί τήν 
Οίσιν τών ηγεμόνων, οιτινες είς όσον ύψηλοτέραν πε- 
ριωπήν ανυψοΰνται, και απο όσον μεγαλήτερον κύκλον 
αύλικών περιστοιχίζονται, άπό τόσον πυκνότερον καί ζο- 
φερώτερον νέφος απάτης περικαλύπτονται, ώστε απο
βαίνει σχεδόν άδύνατον τό νά είσδύση μέχρις αύτών ή 
ά).ήΟεια. Ό  Κωνσταντίνος διατάξας τήν είς τά  τέκνα 
και τους ανεψιούς του διανομήν τής αύτοκρατορίας 
φαίνεται μάλλον τοΰ δέοντος φιλόστοργος· δέν ήτο 
λοιπόν δυνατόν νά Οέλη νά στέρηση τόν Κρισπον τής 
£!? τήν διανομήν ταύτην συμμετοχής του. Ή  ό Κρίσ-

πος λοιπόν πραγματικώ ς άνεμίχθη είς συνωμοσίαν 
κατά τοΰ Κωνσταντίνου, διά νά λάβη μόνος τήν αυ
τοκρατορίαν, ή ή Φαύστα, θεωρούσα αύτόν ώ ς επι
κίνδυνον σύντροφον τών τέκνων τ η ς ,  ή παρασυ- 
ρομένη άπό τό πάθος τή ς έκδικήσεως, έάν πρέπη νά 
δώσωμεν πίστιν είς τά περί έ'ρωτος περί αύτής λ εγά 
μενα, παρέστησεν ώς συνωμότην αύτόν διά νά έπιτύχη 
άφεύκτως τόν θάνατον αύτοΰ. Και είς τήν πρώτην 
λοιπόν περίστασιν καί είς τήν δευτέραν ό Κ ωνσταντί
νος πρέπει νά Οεωρηθή μάλλον δυστυχής ή ένοχος. 
’Εάν δέ μετά ταΰτα έγνώρίσεν ότι έκ διαβολής τής 
Φαύστας άπώλεσεν άθώον υιόν, έάν άληθώς ή ψευδώς 
παρέστησαν τήν Φαύσταν παραβάτην τών συζυγικών 
καθηκόντων, ήδύνατο νά μήν αίσθανθή βαθεΐαν πληγήν 
είς τήν καρδίαν το υ ; ήδύνατο νά καταπνίξη έν έαυτώ 
δύω τοσοΰτον ισχυρά αισθήματα; Ό τ ι  δέ, διά νά 
προβή είς τοιοΰτον μέτρον τιμω ρίας, πρέπει νά ελαβεν 
ισχυρά περί τής ένοχης διδόμενα, προκύπτει άπό τήν 
προλαβοΰσαν αύτοΰ διαγω γήν. 'Ο Κωνσταντίνος τ ί
ποτε δέν έπραξεν έχ παραφοράς θυμοΰ καί είς ούδεμίαν 
περίπτωσιν, άλλά πάντοτε μετά ήσυχον σκέψιν καί 
άπόφασιν· δέν ήτο δέ ούδέ φύσεως αίμοβόρου* δέν ήτο 
λοιπόν δυνατόν νά άναδειχθή τοιοΰτος πρός σύζυγον, 
μεΟ’ ής συνέζησεν είρηνικώς έπί τοσοΰτα έτη, καί ή τ ις  
υπήρξε μήτηρ τσσούτων τέκνων έξ αύτοΰ. Ά λ λ ’ άν 
και είς τά ς δύω ταύτας περιστάσεις δέν ήδυνήθη ν ’ ά- 
νακαλύψη τήν αλήθειαν, άν δέν υπήρξαν οί παθόντες 
ένοχοι, άν τό μέτρον τής τιμωρίας τό έξέτεινε πέρα 
τοΰ δέοντος έκ θυμοΰ καί άγανακτήσεως, εΐναι λύπης 
μάλλον καί όχι κατακρίσεως άξιος· τουλάχιστον ήμεΐς



ού .ω σκεπτόμεθα μή ουναμενοί ν’ άποδώτωμεν εις τόν 
Κωνσταντίνον ούτε παραφροσύνην ούτε κακίαν έπί τών 
ανωτέρω πραςεων· διότι ούτε πρό αυτών ούχε μ ετ’ 
αύτάς εύρισκομεν όμοιον παράδειγμα.

Θεωρουμεν όμως και ημεΐς ώ ς πολιτικόν αμάρτημα 
τοϋ Κωνσταντίνου τήν είς τά τέκνα του καί τούς 
ανεψιούς του διανομήν τής αυτοκρατορίας, διότι διά'τοΰ 
μέτρου τούτου κατεστρεψεν όλους τούς περί μοναρχίας 
αγώνας του, καί έπανέφερε τά πράγματα εΐς τήν προ- 
τεραν πολυαρχίαν. Μιαν μόνον δικαιολογίαν εύρίσκο
μεν είς το μετρον τοΰτο, έάν μεταξύ τών υιών του δέν 
εΰρισκε τόν ικανόν διάδοχόν του, καί ήΟέλησε νά προ- 
λαβη οιά τή ς  διανομής εμφυλίους ταραχάς καί σπα
ραγμούς, οιτινες αφευκτως ήθελαν λάβει χώραν μεταξύ 
τών τέκνων του, άντιποιουμένων όλων τόν θρόνον.

Κατέκρινον τινές τόν Κωνσταντίνον ότι άπέδωκε 
πολλήν προστασίαν εΐς τόν χριστιανισμόν, έκπεσών 
εις καταοίωξιν τής προϋπαρχουσης είς τό κράτος 
θρησκείας, ά λ λ ’ήμεΐς είς τήν πράξιν ταύτην τοΰ Κων
σταντίνου άποδίοομεν τήν μεγαλητέραν πολιτικήν 
περίνοιαν. Έ άν τοσοΰτοι σκληροί καταοιωγμοί, γενό- 
μενοι άλληλοδιαδόχως παρά τών προκατόχων του, oyi 
μόνον δέν έπνιξαν τά σπέρματα τοϋ χριστιανισμού, 
ά λ λ ’ έξ εναντίας μάλιστα προήγαγον καί έστερέωσαν 
τήν πίστιν ταύτην, δέν ήτο άρά γε  πολιτικής συνέσεως 
εργον νά προστατεύση ό,τι δέν ήτο δυνατόν νά κατα- 
στρέψη, καί μάλιστα όταν είς τήν πίστιν ταύτην έβλε
πε τάς ύγιεστέρας άρχάς τής ηθικής, καί τάς κοινω- 
φελεστέρας ΐδιωτικάς άρετάς; Ά ποφασίσας δέ νά 
κηρυχΟή προστάτης τών οπαδών τής νέας θρησκείας,

είς ποιαν έποχήν ήδύνατο νά πράξη τοΰτο καταλλη- 
λότερον εΐμή καθ’ ήν ειχε μεγαλ/|τέραν άνάγκην τής 
συνδρορής των ; Άποφασίσας νά καταστρέψη τούς 
άντιπάλους του, καί έχων μόλις τό τέταρτον τής ς·ρα- 
τιω τικής δυνάμεως αύτών, πώ ς άλλω ς ήδύνατο νά 
αντιταχθή εις τουτους, εΐμή άναπληρών τό πλήθος 
τών στρατευμάτων διά τής άνδρίας καί τό?νμης τών 
ύπ’ αύτώ χριστιανών; Π ώς ά λλω ς δέ ήδύνατο νά κα
ταστήση αύτούς τολμηροτέρους καί άποφασιστικωτέρους 
εις τον αγώνα, ειμή θετών το σημεΐον τοϋ σταυροΰ 
έπί τών σημαιών τοΰ στρατοΰ άντί τών ^ωμαϊκών 
αετών, και διαταττων νά προηγηθή τών χριστιανικών 
λεγεωνων το Α α β α ρ ο ν ;  Πώς ήτο δυνατόν άνθρωποι 
καταφρονσΰντες τας βασάνους καί τόν θάνατον τοϋ 
μαρτυρίου· τ ί λέγω  καταφρονοϋντες; τρέχοντες πρός 
άναζήτησιν α ύτώ ν νά μήν νικήσωσι τόν εχθρόν άφει- 
οοϋντες και τή ς ίδιας αυτών ζωής; Π ώς ήτο δέ δυνατόν 
νά μήν κυριευθώσιν άπό θρησκευτικόν ενθουσιασμόν 
στρατιώται βλεποντες τον ί6ιον αύτών ηγεμόνα προ- 
πορευόμενον καί,άφειδοΰντα τή ς ιδίας του ύπάρξεως 
ύπό τήν 'προστασίαν τοΰ σταυροΰ ; Ή  επιτυχία λοιπόν 
τοΰ Κωνσταντίνου υπήρξε πλήρης καί ή εύγνωμοσύνη 
του προς τον αίτιον τής νίκης έπρεπε νά ύπάρξη μεγίς-η. 
Εάν λοιπον άπεδωκε πρός τήν χριστιανικήν πίστιν 

προνόμια πλειότερα παρά είς τήν άχρι τής έποχής 
εκείνης έπικρατοΰσαν είδωλολατρείαν, τοΰτο δέν δύναται 
νά λογισθή πολιτικόν αμάρτημα, ά λλ’ έξ εναντίας 
εμφαίνει σύνεσιν και πολιτικήν πείραν, διότι προεΐδεν 
ότι ή μέν χριστιανική π ίστις, νέα καί άκμάζουσα. καί 
έπί υγειών βάσεων στηριζομένη, ύπέσχετο μεγίστας
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προόδους, ή οέ είοωλολατρεία, σαθρά καί γεγηρακεΐα , 
ήτον ετοιμόρροπο;, καί ούδεμία επισκευή -Αδύνατο ν’ 
άναχαιτιση τήν πτώσίν της.

Έ πεμψ εν ό Κωνσταντίνος είς βοράν τών θηρίων 
τούς έχμαλωτισθέντας πολεμίους του ώς καί τούς ίδιους 
αυτών αρχηγούς· άλλά τοΰτο ήτον ελάττω μα τής 
εποχής, τοσοΰτον βαθέως έ(όριζωμένον, ώ στΐ ή μετά 
τών θηρίων παλη τών αιχμαλώ τω ν έθεωρεΐτο ώ ς εν 
τών τερπνότερων θεαμάτων τοΰ 7^αοΰ, άφ’ ετέρου δέ 
αί τοσοΰτον συνεχώς συμβαίνουσαι άποστασίαι τών 
γερμανικών καί άλλων βαρβάρων τότε εθνών άπη’τει 
ισως παραόειγματικην τιμωρησιν, καί άνάλογον τών 
ηθών καί εθίμων, διότι δέν έπεθύμει βεβαίως ό Κων
σταντίνος ν άπαντήση καί πάλιν τοιαΰτα προσκόμ
ματα είς το ρεγα  τής μονοκρατορίας σχέδιόντου·

Ό ,τ ι  δμως ήμεις εύρίσκομεν άξιόμεμπτον είς τάς 
πράξεις τοΰ Κωνσταντίνου είναι ότι κατασταθείς μο- 
νοκράτωρ τοΰ άπεράντου κράτους τών 'Ρωμαίω ν, 
και συλλαβών τήν ιδίαν τοΰ νά δώση νέαν ψυχήν 
και νεαν κινησιν είς τό κράτος διά τή ς μεταβιβά- 
σεως τής καθεδρας είς τήν Κ ωνσταντινούπολή, καί 
τή ς συστάσεως νέας τάξεω ς πραγμμάτω ν, δέν ήδυνήθ/j 
νά καταστήση τοιαύτην νομοθεσίαν είς τό κράτος, 
ώστε νά εξάλειψη τά  υπάρχοντα είς τήν εξουσίαν ελατ
τώ μ α τα , νά δώση ώθησιν είς τήν άρετήν καί τόν π α 
τριωτισμόν, και νά καταστήση τό κράτος στερεόν καί 
άκλονητον δια παντός* Τίποτε δέ δέν ήτον άνώτερον 
τών δυνάμεών του κατ’ εκείνην τήν έποχήν. Ά λ λ ’ άν 
και άπο το πλήθος τών έκδοθέντων παρ’ αύτοΰ νόμων 
κα: διατάξεων προκύπτει άναντιρρήτως ότι sr/ ε  μεγί-

στην προθυμίαν νά τακτοποίηση τό κράτος του, καί 
νά καταστήση διαρκή τήν εύημερίαν τών λαών του, 
δυστυχώς όμως ή ώφέλεια δέν υπήρξε διαρκής καί μό
νιμος, καί τό κράτος κατεσθιόμενον άπό τόν εσωτε
ρικόν σκώληκα τών πολι :ικών ελλείψεων, καί τής δια- 
φθορας, έξησθένησεν έπί τοσοΰτον, ώστε βάρβαρα έθνη 
προβαίνοντα όλίγον κατ’ όλίγον, καί διαρπάζοντα τάς 
επαρχίας του κατήντησαν τέλοςν’ άρπάσωσι καί αύτήν 
τής αύτοκρατορίας τήν πρωτεύουσαν.

Ο Μ Α Θ Η ΤΗ Σ.

Κατά τινα χειμερινήν εσπέραν εύρέθην είς τήν οικίαν 
τινός τών φίλων μου, όπου παρευρίσκοντο καί αρκετοί 
άλλοι ομοίως σχετικοί, καί έγίνοντο διάφοροι συν
διαλέξεις, ώς συνήθως, διά νά πέρνα, ό καιρός. Μεταξύ 
πολλών άλλων άντικειμένων επεσε λόγος καί περί τών 
άποδιοομένων είς υπαλλήλους καταχρήσεων. Οί μέν 
έλεγον ότι όλα τά διαδιδόμενα είναι ψεύδη πλαττόμενα 
κατά καιρούς άπό τήν άντιπολίτευσιν είς προσβολήν 
τής κυβερνήσεως, οι δέ ότι ήμποροΰν νά υπάρχουν 
μικρά αίτια , τά όποΐα αυξάνουν έπί τούτω, διά νάπρο- 
καλέσωσι τά ς  παύσεις τινών, άνθρωποι έλπίζοντες νά 
διαδεχθώσι τούς προσβαλλομένους, άλλοι δέ έφρόνουν 
ότι πραγματικώ ς συμβαίνουν καταχρήσεις, καί ελεει
νολογούσαν τήν κατάστασιν τής πατρίδος. Έ γ ώ  ήκουον 
έν σιωπή χω ρίς νά λαμβάνω όλοτελώς μέρος εξς τήν 
συνομιλίαν* εις τών παρόντων όμως, ό ζωηρότερος, 
θέλων νά μήν άφήση τήν συνομιλίαν εις νάρκωσιν, άπο- 
τείνετα'. πρός έ μ ί · — Τί  φρονείς καί σύ περί τοΰ άντι-
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κειμένου της ομιλίας μας, λέγει; Έ ξήγησ αί μας τήν 
γνώμηνσου.—  Τίποτε δέν ήμπορώ νά βεβαιώσω άπ’ 
έμαυτοΰ εϊπον. Έ άν ομως έχετε τήν υπομονήν, δύ
ναμαι νά σάς διηγηθώ εν ανέκδοτον άποβλέπον τό 
άντικείμενον τή ς ομιλίας μας, εΐς τό όποιον έγώ 
ήναγκάσθην νά δώσω πίστιν, διότι ή περιγραφή τών 
πραγμάτων μοΰ έφάνη φυσική καί άληθής. —  Καί τΐ 
άλλο καλλήτερον δυνάμεθα νά κάμωμεν διά νά περά- 
σωμεν την ώραν μας; ειπεν εις τών παρόντων, καί τήν 
γνώμην τούτου άπεδέχθησαν καί άλλοι, ώστε προσε- 
κλήθην νά κάμω τήν διήγησιν, τήν όποιαν ήρνισα 
ως εξης.

Η μην ιατρός εΐς εν φρούριον, εΐς τά ς φυλακάς τοΰ 
όποιου ύπήρχον καί κατάδικοι. Έ ν  μια τών ημερών 
γενομενης απόπειρας εκ μέρους τών καταδίκων πρός 
δραπέτευσιν, συνέβη σύγκρουσις μεταξύ της φρουράς 
και αύτών, έξ ων τινές μέν κατώρΟωσαν νά δρα- 
πετευσωσι, τινες οέ έφονεύθησαν παρά τών στρατιωτών, 
καί άλλοι έπληγωθησαν, οί δέ πλειότεροι έπανηλθον 
εις τήν φυλακήν. Μετά τήν σκηνήν ταύτην προσεκλήθην 
να έπισκεφΟώ τούς πληγωμένους, καί μετέβην είς τήν 
φυλακήν. Μέ ώδήγησαν είς ένα πληγωμένον, κείμενον 
κατά γ?)ς, και σκεπασμενον μέ μίαν κάπαν, τή ς όποιας 
είχαν τιναχθη δλαι αί τρ ίχες , καΓέμενε μόνον τό ύφασμα 
ω ς δικτυον. Ό τα ν  άνεσήκωσαν τήν κάπαν, ειδον τόν 
πληγωμένον ήμίγυμνον, τό δέ όλίγα  μόνον τών μελών 
του έπικαλύπτον ένουμα δεν έγνωρίζετο πλέον οποίαν 
εΐχεν άρχιχώς ποιότητα καί χρώμα. Ό  πληγωμένος 
ήτο κίτρινος οιά τό χυΟέν άπό τήν πληγήν αιμα, 
και έμενεν εξαπλωμένος ώς άναίσΟητος. Ά φοΰ ήνοιξε

πρός όλίγον τούς οφθαλμούς του καί είδεν ημάς ίστα- 
μένους περί εαυτόν, τούς έκλεισε πάλιν μέ άοιαφορίαν, 
ήτις ήδύνατο νά έξηγηθη, οτι όλίγον φροντίζει περί 
τής ζωής. ' H  κατάστασις αύτη διήγειρεν αίσθημα 
συμπαΟείας είς τήν καρδίαν μου, χω ρίς νά γνωρίσω 
τήν αιτίαν, καί θέλων νά συντελέσω εΐς τό νά σώσω 
τήν ζωήν τοΰ  πάσχοντος τούτου, έπρότεινα νά μετα- 
φέρωσιν αύτόν είς χωριστόν δωμάτεον, διότι ή έπικρα- 
τοΰσα είς τάς υπογείους καί σκοτεινάς φυλακάς 
υγρασία καί τούς έντελώς ύγειεις σύρει πρός τόν θά
νατον, πολύ μάλλον τούς πάσχοντας καί τρέχοντας 
τόν έσχατον κίνδυνον. Ά λ λ ’ δταν έκαμα τήν πρότασιν 
ταύτην, ό δεσμοφύλαξ άνεφώνησε μέ άγανάκτησιν. 
Αύτόν τόν τρομερόν κακοΰργον, όςτις εΐναι ό αίτιος 
δλων τών διατρεξάντων, θέλεις νά μεταφέοωμεν είς 
άλλο μ έρος; Δέν τόν άφίνεις νά ψοφήση αύτοΰ κατά 
γ η ς  εξαπλωμένος δπω ς εύρίσκεται; Έ γ ώ , τό λέγω  
καθαρά, κάμμίαν εύθύνην δέν άναδέχομαι δι’ αύτόν. 
Οί λόγοι ουτοι μ ’ έκαμαν νά ρίψω περιεργότερα βλέμ
ματα εΐς τόν πληγωμένον, άλλά δέν είδα χαρακτήρα 
τοιουτου τρομεροΰ ανθρώπου, όποιον περιέγραψεν ό 
δεσμοφύλαξ· έξ έναντίας μάλιστα, ή φυσιογνωμία 
έδειχνεν ήμερου χαρακτήρος άνθρωπον, καί μή άνή- 
κοντα είς τήν τάξιν τοΰ όχλου, όπου συνηθέστερον 
λαμβάνουν χώραν τά  μεγάλα  κακουργήματα. Ή  πα- 
ρατήρησις λοιπόν αύτη συνοδευμένη καί μέ τήν κατά 
πρώτον έμπνευσθεΐσαν είς τήν καρδίαν μου συμπά
θειαν, μ ’ έκαμε νά έπιμείνω είς τήν είςέτερον δωμά- 
τιον μ ε τ ά θ ε σ ι ν  τ ο υ  π ά σ χ ο ν τ ο ς  καί ν’ άνα- 
δεχθώ τήν εύθύνην είς έμαυτόν. Μόλις δέ ύστερον



άπο πολλάς άποστολάς άπό τόν ένα πρός τόν έτερον 
τών υπάλληλω ν, κατωρθώθη ή μετάθεσις. Ό τα ν  δέ 
ήλθαν^ οί κατάοικοι, οιτινες εμελλον νά μεταφέρωσι 
τόν πάσχοντα, ουτος άνοίξας τούς οφθαλμούς καί άπο- 
βλέψας πρός έμέ. —  Σέ ευχαριστώ, ειπε, διά τήν πρός 
με συμπάθειαν σου. Μή φοβείσαι νά μετανοήσης ποτέ 
διά τά  εύγενή σου αισθήματα. Δέν έξηχρειώ'θη επί 
τοσοΰτον ή χαροία μου ώστε νά μένη αναίσθητος και 
εις της ευγνωμοσύνης τό αίσθημα. Καί κλείσαςτούς 
οφθαλμούς πάλιν εμεινεν είς τήν διάκρισιν τών έπι- 
χειρησαντων τήν μετακόμισιν αύτοΰ.

Α λλά τί εχει νά κάμη τ^ΰτο μέ τό άντικεί- 
μενον της ομιλίας μας, άνεφώνησεν ε ις ; —  Θέλει νά 
κάμη ετι θεατρικωτεραν τήν σκηνήν, άπεκρίθη έτερος, 
οιά νά έπιφερη βαθυτέραν έντύπωσιν είς τό άκροατή- 
ριον του. Δεν είναι όλως άσχετος ή διήγησις αΰτη 
μέ τό κύριον θέμα μας, εΐπον έγώ . "Αν όμως βαρύ- 
νεσθε, θέλετε μ ’ απαλλάξει τοΰ νά εξακολουθήσω τήν 
διήγησιν. Ό χ ι ,  όχι, άνεφώνησαν δύω τρεις συνά
μα, ας εξακολούθηση τήν διήγησιν. Μ ετέχει κάτι τ ι 
μυθιστορήματος αΰτη, τό όποιον είναι άρκετά τερπνόν.

—  Ά φοΰ μετεκόμισαν τόν πάσχοντα είς ιδιαίτερον 
οωματιον, έξηκολούθησα έγώ , έπεχείρησα τήν έπίσκε- 
ψιν τών πληγώ ν, είς τήν όποιαν ομολογώ ότι κατέ
βαλα πολλήν προσπάθειαν. Καί επειδή ή βελτίωσις 
της ύγειας οεν ήτο δυνατόν νά προβη έχοντος τοΰ 
ασθενούς τοιαύτην ενδυμασίαν, κατώρθωσα νά τοΰ 
ώοθϊ] μια έξ εκείνων τάς όποιας φοροΰν οι νοσηλευό
μενοι στρατιώται. Έφρόντισα ομοίως καί .δ ι’ άνάλο
γον τροφήν, ώστε μ ετ’ όλ ίγας ήμέρας ό πληγωμένος

ητον είς κατάστασιν νά μου έξηγήση τήν ευγνωμοσύ
νην του διά τήν άπρ:σδ®κ/]τον ταύτην πεοιποίησιν. 
Ό τ α ν  δέ ή κατάστασις τής ύγει'ας του τοΰ έσυγχώρει 
να εμβη είς μακρυτεραν όμιλιαν, τοΰ έζήτησα νά μοΰ 
οιηγηθη τά  κατ’ αύτόν.

—- « Είσαι πολύ ευαίσθητος, μοΰ είπε, καί δέν έπί- 
θυμώ νά φέρω ταραχήν είς τήν καροιαν σου μέ τήν 
διήγησιν τών συμβάντων μου. ’Επειδή όμως επιμέ
νεις, καί επειδή ή πρός σέ εύγνωμοσύνη μου εΐναι 
υπέρμετρος, ώστε άδύνατον εΐναι νά μήν πράξω παν 
δ,τι  επιθυμείς, θέλω σέ ευχαριστήσει, άλλά μέ τήν 
συμφωνίαν ότι κανείς νά μήν γνωρίση τι έκ της δ:η- 
γήσεώς μου, διότι τά πάντα έπιθυμώ νά μένωσι βαμ
μένα είς τό σκότος τής άγνοιας» . ’Ή ρχισεν επ ο 
μένως τήν διήγησιν του. Ά λ λ ’ αύτήν δέν θέλω τήν 
έ/.Οέσει έγώ  μέ τάς αύτάς λεπτομερείας τών τόπων 
καί τών προσώπων, καί διά τήν οποίαν έδωκα προς 
αύτόν ύπόσχεσιν τή ς μυστικότητος, καί διότι περι
στατικά τινα ήμποροΰσαν νά τά έκλάβουν τινές ώ ς 
αποδιδόμενα είς αύτούς καί νά μοΰ ζητήσουν ίκανο- 
ποίησιν.

« Είμαι υιός εύπορου χωρικού, εΐπεν (όρα Βιβλιοθή
κην τοΰ Ααοΰ, φυλ: ή. σελίδ. 607·) όστις μ ’ έπεμψεν 
εις Α θήνας διά νά σπουδάσω, καί έξώδευσεν ικανά δι’ 
εμε. .Α λ λ  οταν ο πατηρμου ειοεν οτι η σπουοή μου 
δέν ήτον ανάλογος τών έξόδων του, περιπλέον δέ ότι 
άπέκτησα είς Α θήνας καί έ'ξεις όλως άσυμβιβάσ-τους 
μέ τον χαρακτήρα καί τά  ήθη του, άπελπίσθη τοΰ 
νά ίδη είς έμέ διάδοχον τών οικιακών ύποθέσεων. ”Ε- 
χων οέ ικανήν κρίσιν, καί μή Οέλων νά ταράξη τήν



ησυχίαν της οίκογενείας του έπαναφέρων εμέ εΐς τήν 
οικίαν, άφοϋ μ  έθεώρησεν άδιόρθωτον καί ασυμβίβαστον, 
άπεφάσισε νά μ ’ άπομακρύνη άφίνων με αυτεξούσιον, καί 
έγκαταλειπων με εΐς τήν ιδίαν μου τύχην. Μοΰ έδωκεν 
ομως εις χρήματα δ ,τι ώς έγγιστα  μοΰ άναλογοΰσεν 
έκ της περιουσίας του, καί έ'λαβε τήν ποόνοιαν νά μέ 
συστήση είς τινα τών έν Ά θήνα ις φίλων του, διά νά 
φροντίση περί έμοΰ».

« Μεταβάς ε ΐ ς ’Αθήνας διευθύνθην εΐς τόν πατρικόν 
φίλον, παρά τώ  όποίω καί έκατοίκησα. Ουτος δέ ελαβε 
τήν φροντίδα νά δανείση έπί τόκω τά χρήματά μου 
συμβουλεύσας με νά ζώ μόνον έκ τοΰ τόκου αύτών. 
’Ά ρχισ α  δέ καί τήν σπουδήν μου. Ή μ η ν , άληθώς, ά- 
μελής πάντοτε, άλλά δέν ήμην πρότερον κακοήθης. 
ΙΙαρεξετράπην ομως εΐς άτοπα, άρχίσας πρώτον άπό 
τό σφαιριστήριο'/ (μπιλιάρδον) καί προχωρήσας εΐς τά 
χαρτιά  καί λοιπά, ώστε πολλάκις καταντοΰσα μετά 
τό μεσονύκτιον νά μεταβαίνω εΐς τήν οικίαν τοΰ προ
στάτου μου. Ουτος μ ’ έκαμε φ ιλικάς τινάς συμβουλάς 
και παραινεσεις· και έπειδή αύται δέν έφεραν άποτέ- 
λεσμα, ήναγκάσθη νάόμιλήση αύστηρότερον πρός έμέ, 
ώστε έγώ , διά ν’ άποφύγω πασαν έπιτήρησίν, άπεμα- 
κρύνθην άπό τήν οικίαν αύτοΰ, καί κατοίκισα όμοΰ μέ 
άλλους τινας όμοιους μου κατά τήν διαγωγήν. Τό 
πρώτον βήμα είς τό κακόν συνεπάγει καί τό δεύτερον. 
Ε γώ  εις ολίγου καιροΰ διάστημα παρεξετράπην είς 

τοσαΰτα άτοπα, ώστε . σπανίως έπήγαινα καί είς τά 
μαθήματα. Μή δυνάμενος νά δώσω έξετάσεις, μετέ
βαλα σπουδήν, α λλ’ ούδ’είς αύτόν τόν κλάδον εύρέθην 
καλήτερος, διότι δέν ειχον τόν νοΰν μου είς τάς σπου-

δάς. Λύω έτη σχεδόν έξώδευσα κατ’ αύτόν τόν τρόπον, 
καί είς τό διάστημα τοΰτο έξηντλήθη δλον σχεδόν τό 
χρηματικόν μου, έκτός μόνον δσα δάνεια δέν ήδυνήθην 
νά συνάξω άπό τούς όφειλέτας μου έξ α ιτίας της άνε- 
χείας των η.

« Κατά τό διάστημα τοΰτο έγνωρίσθην καί μ ’ ένα 
ύπάλληλον, δςτις ζών σχεδόν πάντοτε μ ε τ ’ έμοΰ καί 
ώφελούμενος συνεχώς μ ’ έπρότρεπε νά ζητήσω ύπηρε- 
σιαν. Κατ αρχας δεν εοωκα ούδεμιαν είς τοΰτο προ- 
σοχήν, ά λ λ 1όταν τά  χρήματα έξηντλήθησαν πλέον, 
καί δύω τρεις άπόπειραι διά νά δανεισθώ άπέβησαν 
ματαιαι, έθεώρησα σπουδαίαν τήν συμβουλήν ταύτην, 
καί έπεκαλέσθην μάλιστα καϊ τήν σύμπραξιν καί συν
δρομήν τοΰ φίλου μου. —  Π ολλάκις σοΰ έλεγα, μοΰ 
ειπεν οΰτος, δτι τό μόνον κατάλληλον διά σέ στάδιον 
είναι το πολιτικον. Πιστεύω οτι θα γενης άξιόλογος 
οικονομικός υπάλληλος. ’Α ς  φροντίσωμεν λο ιπόν. 
Έ γ ώ  ούτε ελαβον κάμμίαν φροντίδα, ούτε ήμην ικανός 
διά τοιαύτας διαπραγματεύσεις, ούδ’ έγνώριζα κανένα 
ύπουργον. Ά λ λ ’ ό ύπάλληλος μεσίτης εκαμεν δλας 
τάς προετοιμασίας. Μίαν ήμέραν λοιπόν μοΰ λέγει. —  
Τά πράγματα , φίλε μου, έγγίζουν σχεδόν είς τό  τέρ
μα των, καί ή έπιτυχία  μας είναι άφευκτος. Μοΰ 
είπαν οι εν τελωνεΐον, ά λ λ ’ έγώ δέν συγκατετέθην^ 
εΐπών δτι άνθρωπος άπό τό Πανεπιστήμιων δέν ήμπο
ρεΐ νά ταπεινωθή μέχρι τελωνείου, καί διά τοΰτο 
γίνετα ι φροντίς περί ταμείου. Πρέπει ομως νά ήξεύ- 
ρης, μοΰ έπρόσθεσεν, δτι θέλουν χρειασθή μερικά 
χρήματα .'— Ά λ λ ’ έγώ  ήξεύρεις δτι δέν εχω , έσπευσα 
νά άποκριθώ. Τίποτε δέν μοΰ μένει πλέον, εΐμή τό



ποσόν δπερ μοΰ χρεωστεΐς συ, καί οί δύω εκείνοι, άπό 
τούς όποιους δέν ήμπόρεσα νά τά συνάξω, διότι δέν 
έχουν, καί τά λαμβάνω άπό ολίγα  ολίγα . —  Τά έ'χω 
ολα ταΰτα εις τόν λογαριασμόν, εΐπεν, άλλά δέν είναί 
άρκετα. Θέλουν χρειασθή έως δύω χ ιλ ιάδες δραχμαί 
άκόμη. Αύτό είναι άδύνατον, εΐπον έγώ· διότι ούδέ
δύω χιλ ιάδας λεπτά  δέν ή μ π ο . ώ νά εϋρω έκ δανείων.__
Μην άπελπίί,εσαι, μοΰ λεγει αύτός* εύρηκα έγώ  τόν 
τρόπον. Ε χω  πολλάς μεθόδους έγώ . Θέλεις άπο- 
οεχθ/j εν συναλλαγμα εκ ούω χιλιάδων δραχμών, τό 
οποίον θέλω σοΰ τραβήσει έγώ , καί κατορΟόνω επομέ
νως τήν έξαργυρωσ:ν του, και άμα άναλάβης τά  χρέη 
-οΰ ταμείου, πρώτη πληρωμή θέλει εΐσθαι ή τοΰ συ
ναλλάγματος τουτου. Δέν έδυσκολεύθην έγώ  νά πα
ραδεχθώ τήν συμφωνίαν, τα ύ τη ν .—  ’Ωφελούμενος σύ 
.όσον σημαντικά, έπρόσΟεσεν ό φίλος, πρεπει ν’ άποδώ- 
σ/]ς ευγνωμοσύνην και είς τόν εύεργετην σου. —  Καί 
τ ι πρεπει νά πραξω υπέρ αύτοΰ; εΐπον έγώ . -  Νά 
πέμπης κατά μήνα, ειπε, πενήντα, έκατόν δραχμάς 
εις αύτόν, άλλά τοσον αύτάς, καθώς καί δσας άλλας 
πρόκειται νά οωσης, οεν Οά τάς δώσης άπό έδικά σου.

μέσα έσύ διά νά ώφεληθης διπλάσια καί 
τριπλασια. Εχων τοιαύτην σημαντικήν προστασίαν μή 
φοβήσαι νά σοΰ γένη κάμμία κατηγορία* ήμπορεΐς 
ν άρπάξης δεξιά ζερβά, καί κάμμίαν υποψίαν νά μήν 
έχης. Παρεδέχθην έγώ καί τό τελευταΐον τοΰτο μ έ
τρον, καί διότι ένθαρρύνθην άπό τόν φίλον, καί διότι 
κάνέν άλλο μέσον προς ϋπαρξιν δέν ε ϊχον .»

« Αφοΰ έμείναμεν καθ’ όλα εντελώ ς σύμφωνοι μέ 
τόν φίλον ρου, μέ ώδήγησεν είς τόν προστάτην, όςτις

μέ έοέχΟη εύμενώς, καί μετά  τινα μικράν συνομιλίαν 
μοΰ είπε. « I]ρό πολλοΰ ό οίλος σου σέ συνιστά στε- 
νώ ςείςέμέ* τώρα τέλος πάντων ή λ  Οεν ή ώρα. "Ηξευρε 
όμως δτι καθώς εχω τήν δύναμιν νά ώφελήσω, οΰτο^ς 
ήμπορώ καί νά βλάψω* κρέμαται και τό εν καϊ τό 
άλλο άπό σέ. ’Ελπίζω  δμως νά περάσωμεν πολύ 
καλά μαζί». Ά νεχώ ρησα μ ε τ ’ όλίγον  άπ’ αύτόν μ ό 
νος, διότι ό φίλος εμεινεν όπίσω, καί μετέβην είς τήν 
κατοικίαν μου συλλογιζόμενος διά τό μέλλον μου καί 
άναπολών άνά μίαν τάς προλαβούσας ομιλίας η.

« Δέν παρήλθε πολλή ώρα καί βλέπω ερχόμενον 
πρός έμέ τόν φίλον μου. —  Σέ συγ·/αίρω, μοΰ λέγει, 
ή ύπόΟεσις έτελείωσε. Μέ πολλήν συμπάθειαν σέ εί- 
δεν ό νέος προστάτης σου, ώστε άμέσως άνεδέχΟη νά 
όμιλήση ύπέρ σοΰ. —  ΙΙώ ς μέ συγχαίρεις, τοΰ άπήν- 
τησα έγώ , άφοΰ άκόμη δέν ώ μ ίλ η σ ε^ ;—  Ά λ λ ’ είναι 
αμφιβολία εΐπεν δτι τό πράγμα επιτυγχάνει, άμα γένη 
ή πρότασις; Ό λ η  ή δυσκολία είναι εως νά πεισθη 
αύτός· άφοΰ δμως κατορΟωΟή τοΰτο, τά  λοιπά δέν ση
μαίνουν τίποτε. Ή μ πορεΐ τό πράγμα νά βραούνη 
μίαν ή δύω εβδομάδας διά τινας λεπτομερείας τύπων, 
άλλά οέν εΐναι δυνατόν νά μήν τε?^ειώση.»

« Ιστερον άπό τινας άλλας ομιλίας άδιαφόρους, μέ 
ώδήγησεν ό φίλος καί έκαμα τά συναλλάγματα, δ ι’ ών 
μετεβιβασα είς τήν διαταγήν του δσα εΐ/ον έ’τι νά 
λαμβανω άπό τούς όφειλέτας μου. Έ σ χ ισ α  τό έδικόν 
του ομόλογον, καί ύπέγραψα τριών χιλιάδων δραχμών 
συνάλλαγμα, μ ’ όλον δτι πρότερον μοΰ εΐχεν είπή μό
νον διά δύω χιλιάδας. Ά λ λ ’ έγώ καί περισσότερα άν 
μ ’έζήτει, ήθελον συγκατατεθή χω ρίς δυσκολίαν, διότι



ήμην όλως κυριευμένος άπό τήν ιδέαν τοΰ ταμείου, 
τό όποιον μοΰ έφαίνετο ώς νά άνακάτονα ήδη. Έ ν  
συντόμω εις μιας έβδομάδος διάστημα διωρίαΟην τα 
μίας, καί μετέβην αμέσως εις τά χρέη μου συνοδευό- 
μενος και άπό τόν φίλον μου μεσίτην, και, ώς εΐχεν 
ουτος προειπεΐ, τωόντι πρώτην πληρωμήν άπό τά 
/ρ ή μ α τα  τοΰ ταμείου έκαμα διά τήν έξόφλησιν τοΰ 
συναλλάγματος ».

u Ό τα ν  διωρίσθην ταμ ίας, έκαμα διάφορα έξοδα διά 
νά ένδυθώ καταλλήλω ς, έπρομηθεύθην διάφορα σκεύη 
και έπιπλα διά νά ζώ άξιοπρεπώς, όλα δέ ταΰτα έπρο- 
μηθεύθην δι’ όλιγοπροθέσμων συναλ7^αγμάτων, τά  ό
ποια έξώφλησα, εν κατόπιν τοΰ άλλου, άπό χρήματα 
τοΰ ταμείου. Ό τα ν  δέ ό φίλος μου έγεινεν έτοιμος 
διά νά άναχωρήση, μοΰ έπρότεινεν ότι ήτον εύγενέ- 
στερον έκ μέρους μου, αντί τή ς κατά μήνα πληρωμής 
τών συμφωνηΟεισών έκατόν δραχμών, νά δώσω διά 
μιας μίαν εξαμηνίαν. Γίρίν δέ κάμω έγώ  κάμμίαν 
παρατήρησιν. —  φοβείσαι, λέγει, έ'χων τοιοΰτον προ
στάτην, άφοΰ μάλιστα οΰτω τόν υποχρεώ σεις; Έ π λ ή - 
ρωσα καί τοΰτο τό ποσόν άμέσως, καί έξεπροβόδισα 
τόν φίλον μου. »

« Ό τα ν  έγώ άνέλαβα τό έργον, ούτε τήν τακτικήν 
υπηρεσίαν, ούτε μέσα καταχρήσεως έγνώριζα· ά λ λ ’ ώς 
πρός τό πρώτο^ν έλαβα ικανήν συνδρομήν άπό τούς 
υπαλλήλους μου, ώς πρός τό δεύτερον όμως ώδηγήθην 
άπό αυτά τά πράγματα . Οί άνθρωποι, όπως ήσαν 
συνειΟισμένοι μέ τούς προκατόχους μου, άπετάνΟησαν 
καί πρός έμέ, καί είς όλίγον διάστημα καιροΰ είδον 
ότι όσα Ιοωκα δέν ήσαν υπέρογκα άναλόγως τών π λ α 

γίω ν ώφε)νειών τάς όποιας έμελλον ν’ άπολαυσω, καί 
τών οποίων ειχον ήδη άνά χεΐρας δείγματα . Έ νω  
λοιπόν έλαβο'ί μέγα  θάρρος έκ τούτου, καί ένόμιζα 
ότι ή ευτυχία μου μέ τόν καιρόν έμελλε νά άποβή άνυ- 
πο7νόγιστος, έξαίφνης λαμβάνω διά τοΰ ταχυδρομείου 
έπιστολήν τοϋ έν Ά θήναις φίλου μου, εχουσαν τάς 
έξης λέξεις. «Τό έπουργεΐον άλλαξε, καί ή παϋσίς 
σου θεωρείται άφευκτος. Αάβε τά  μέτρα σου». Μέ τό 
επόμενον ταχυδρομεΐον λαμβάνω έτέραν έπιστολήν. 
« Ή  παϋσίς σου έγένετο καί ό διάδοχός σου αναχωρεί 
αΰριον άπό έδώ».

« Καί ή πρώτη έπιστολή μέ ,έτάραξε μ εγάλω ς, 
άλ?^’ ή δεύτερα μοΰ έπήλθεν ώς κεραυνός. Έ π ί ικα
νήν ώραν δέν ήδυνάμην όλοτελώς νά συλλογισθώ, 
ά λλ ’ εμενον άκίνητος ώς άγαλμα. Τελευταΐον λαμβά- 
νων ύπ’ όψιν τό κατεπεϊγον τής ύποθέσεως, ήρχισανά 
άναπολώ είς τόν νοϋνμου ποια μέσα σωτηρίας ήδυνά
μην νά εΰρω. Μοΰ έλειπαν άπό τό ταμεΐον ύπέρ τάς 
εξ χιλιάδας δραχμώ ν ή άναπλήρω ιις τοΰ ποσοϋ τού
του ήτον απολύτως άδύνατος είς έμέ· διότι ών ξένος 
είς τον τόπον έκεϊνον, δέν ειχον φίλους διά νά δανεισ- 
θώ παρ’ αυτών. Έ π ε ιτα  συνήθως οί άνθρωποι δανεί
ζουν τούς έμβαίνοντας είς υπηρεσίαν καί όχι τούς 
έξερχομένους άπ’ αύτήν. Δέν έμενε λοιπόν είς έμέ 
άλλη οδός, εΐμή ή είς τήν φυλακήν, ή νά φύγω έκ
τός τοϋ κράτους. Ε πειδή  δέ άπό τήν φυλακήν ού- 
δεμίαν ελπίδα έξόδου ήδυνάμην νά έχω , έπροτίμησα 
νά φύγω έκτός τοϋ κράτους. Ό λ α  ταϋτα άπεφασίσ- 
Οησαν είς μίαν στιγμήν». Ά φοϋ έλαβον τό μέτρον 
το3το. « Έ γ ώ , εϊπον κατ’ έμαυτόν, είμαι ηθικώς κα-



τεστραμένος, άς λάβω κάν μέτρα οιά νά ζήσω έν 
άνεσει τό υπόλοιπον της ζωής μου, άν έξέλθω του κρά
τους. Έ άν οέ συλληφθώ, νά έχω τουλάχιστον χ ρ ή 
ματα νά έξοδεύσω είς τό κακουργιοδικεΐον διά νά 
αθωωθώ. Και ή άπόφασις αΰτη έγένετο είς τήν σ τ ιγ 
μήν, άλλά πώ ς νά οικονομήσω τά χρ ή μ α τα ; ποιος νά 
με συ'ηραμη νά φύγω ; Ε ίς τόν τόπον, ώ ς εΐπον, δέν 
εϊχον φίλους, ήναγκάσΟην μ ’ όλον τοΰτο ν’ άποτανΟώ 
πρός εκείνους, τών οποίων αί σχέσεις μοΰ ήσαν οπω- 
σοΰν στενωτεραί. Έκοινοποίησα είς ένα τον σκοπόν 
τοΰ νά παρω τεσσαρακοντα χιλ ιάδας όpαyμάς καί νά 
αναχωρήσω διά της συνδρομής του· άλλά πρώτη π α 
ρατήρησή αΰτοΰ όπήοξεν, ότι τόσον ποσόν χρημάτων 
δεν σηκονεται εύκολα, (διότι, είπε, συνήθως είς τά τα 
μεία δέν υπάρχουν χρυσά νομίσματα) καί ότι τά χρή
ματα πρεπει νά τά παρακαταθέσω είς φίλον, όςτις 
άκολούΟως νά τα  οιαβιβαση είς έμέ. Ένόησα τήν όρ- 
Οοτητα τής παρατηρησεως ταύτας, άλλά δέν ήδυνήΟην 
νά μήν λαβω καί υπόνοιαν ότι ό φίλος μοΰ δίδει τήν 
συμβουλήν ταύτ/]ν έλπίζων ότι, άφοΰ προτιμώ αυτόν 
ώ ς μέσον διά τήν άναχώρησίν μου, και τόν εμπιστεύο
μαι, οεν είναι δυνατόν νά δώσω είς άλλον τά χρήμα
τα . Έ γ ώ , διά νά ήμαι άσφαλέστερος, άπεφάσισα 
τρια μέτρα. Νά δώσω εν ποσόν χρημάτω ν, τό μεγα- 
λητερον, είς ένα φίλον, διά νά τό διατηρή είς παρα
καταθήκην, μέρος δέ είς έτερον φίλον, ό ςτ ις , ώς 
προεΐπον, έμελλε νά συμπράξη εις τήν φυγήν μου, 
μέρος δέ νά λάβω έγώ έπάνω μου ».

« Αμα άπεφάσισα ταΰτα, έδωκα τριάκοντα χιλιάδας 
6f aXF'^S ε'·ί ένα φίλον, εκτός τών όσα τόν έδώ-

ρ/]σα οιά τήν φροντιοα τής φυλάξεως, έδωκα είκοσι 
είς τόν δεύτερον, όςτις έμελλε νά μοΰ εύκολύνη τήν 
φυγήν· καί έλαβον καί έγώ έπάνω μου έως τέσσαρας 
χιλιαοας δραχμάς, οιότι πλειοτερας οέν ήμποροΰσα 
νά σηκωσω. Εκλεισα άχολούΟως τό ταμεϊον, καί με- 
τεβ/jv είς τήν κατοικίαν μου. Ινατά τήν συμφωνηθει- 
σαν ώραν ήλθεν ό φίλος και μ  έκαλεσε διά νά άνα^ω- 
ρήσω. Έφορτώθην τά χρήματα καί άνεχώρησα, χω ρίς 
νά έπελθ/] είς έμε κάνέν έναντίον συνάντημα. Έ λ ά - 
βομεν δέ διεύΟυνσιν, όθεν συντομώτερον ήδυνάμεθα νά 

- έξέλθω μίν τοΰ κράτους. ”Ων άσυνείθιστος είς τήν 
νυκτοπορίαν, έστενοχωρούμην μεγάλω ς άπό τό βάρος 
τών χρημάτω ν, και συχνά έπρότεινα είς τόν συνοδοι
πόρον μου οιά νά με περιμένη. Μοΰ λέγει τέλος αύ

τό ς ότι εΐναι άδύνατον είς μιαν νύκτα νά έξέλθωμεν τοΰ 
κράτους· άνάγκη νά παρεκτράπώμεν ολίγον τής όδοϋ 
και να μεινωμεν όλη·; τήν ήμέραν, τήν δέ έπιοΰσαν 
νύκτα νά επαναλάβωμεν τήν οδοιπορίαν μας. ΈπείσΟην 
προθύμως, καθ όσον οϋδε δύναμιν εϊχον π)^έον νά περι
πατήσω. Έ κ λ έξα ς  λοιπόν ό φίλος μου κατάλληλον μ έ 
ρος διά νά δ-αμείνωμεν, μέ έτοποθέτησε συμβουλεύσας 
με με ποίας προφυλάξεις νά διαμένω είς τήν θέσινμου. 
Έ γ ώ  δέ άποκαμωμένος άπό τόν κόπον έξηπλώΟην καϊ 
άπεκοιμήθην άμέσως ».

«Π όσον έκοιμηθηνοέν ήξεύρω· ά λ λ ’ όταν έξύπνησα, 
ό ij ^ιος ή „ον άρκετά υψωμένος ε ίς  τόν ορίζοντα· άνε- 
σηκώθην ολίγον και έστρεψα τό βλέμμα μου περί 
έμαυτόν, άλλά μή βλέπων τόν συνοδοιπόρον μου πλη
σίον μου ήγέρθην όρθιος, και διευθύνων τά βλέμματά 
μου πανταχοΰ παρετήρουν μέ πολλήν περιέργειαν



άλλά πανταχοΰ ητον έρημία. Έσυμπέρανα λοιπόν 
ότι ό συνοδοιπόρος μου φοβηθείς μή άνακα7*υφ0η έφυγε 
καί μέ έγκατέλειπεν. Έ νω  δέ εύρισκόμην άπό δει
νούς περί τοϋ μέλλοντος συλλογισμούς κυριευμένος, 
Οιοτι οέν έγνώριζα δρόμον, οϋδ’ έτόλμων νά παρου- 
σιασΟώ είς τόν τυχόντα, φοβούμενος καί διά τήν ιδίαν 
μου ζωήν, παρατηρώ οτι ό φίλος άναχωρήσας μ ’ έλά- 
φρωσε καί άπό τό φορτίον μου. Έ γνώ ριζα  δτι κάνεις 
δέν είναι άσφαλής φύλαξ κλοπιμαίων χρημάτω ν, ά λλ’ 
ένόμιζα δτι λαμβάνων ώς συνεργός μερίδιον ήΟελεν 
άφήσει μέρος καί είς έμέ. Ό τα ν  ομως είδα δτι ό φί
λος μου άφηρεσε καί δσα χρήματα εφερον μ ετ’ έμοΰ, 
όχι μόνον άπελπίσΟην καί διά τήν μεγαλητέραν πο
σότητα τήν οποίαν ειχον είς αυτόν έμπιστευΟή, άλλ’ 
έκυριεύΟην καί άπό δεινήν άνησυχίαν μήπως πράξη τό 
αύτό καί ό άλλος φίλος. Ά λ λ ά  τ ί ήμποροΰσα νά 
κ ά μ ω ; τό κακόν είχεν ήδη γίνει ».

« Έ νω  εύρισκόμην είς τούς διαλογισμούς τούτους, 
και δέν ήξευρα τ ί νά άποφασίσω, άκούω μακρόΟεν ομι
λ ίας καί φωνάς. ΈσηκώΟην καί ειδον ότι ήσαν στρα- 
τιώ ται καί χωροφύλακες ερχόμενοι πρός τό μέρος μου. 
Έδραμον ταχέω ς καί έκρύβην μεταξύ τινων θάμνων, 
ά λ λ ’ ή φωνή όλοέν έπλησίαζε περισσότερον, ώστε τε- 
λευταΐον ήκουον καί τόν ποδοβολητόν αύτών έρχομέ- 
νων πρός τό μέρος δπου έγώ ήμην τρυπωμένος. « Έ δώ  
πλησίον πρέπει νά εύρίσκεται η, λέγει εις, καί πλη - 
σιάσας είς τούς θάμνους, δπου ήμην κρυμμένος κ έδώ 
είναι, έδώ » άνεφώνησε, καί άμέσως συνήλθε περί έμέ 
αρκετός άριθμός στρατιωτών καί χωροφυλάκων, άπό 
τούς οποίους άλλοι μ ’ έπεριγε?.οΰσαν, άλλοι μέ ύβρι

ζαν, εΐς δέ τών χωροφυλάκων μέ έκτύπησε καί μίαν 
κοντακιάν, είπών- « Ποϋ είναι τά χρήματα , κ λ έπ τη ; β 
Ά μέσως έρεύνησαν έπάνω μου καί είς τά  όλίγα  π ράγ
ματα δσα εφερον μαζί μου, καί έμειναν έκστατίκοί νά 
μήν εύρωσίν είς έμέ διόλου χρήματα. Πόσα ύπέφερα 
έξεταζόμενος τ ί έκαμα τά χρήματα, καί μέ ποιον τρόπον 
μέ ώδήγησαν είς τήν φυλακήν διά της άγοράς, άφίνω 
νά τά συμπεράνης. Ό τα ν  μέ εμβασαν είς τήν φυλα
κήν, έπεσα ώς νεκρός καί έμενον έπί πολλάς ώρας 
εξαπλωμένος κατά γη ς . Έ ν  συντόμω, τήν έπιοΰσαν 
ώδηγήθην είς τήν άνάκρισιν* ά λλ’ έγώ  δέν έκρινα κα
λόν νά ομολογήσω πρός ποιους εδωκα τά  χρήματα, 
μ ’ δλον δτι δέν ειχον μεγάλας έλπίδας δτι ούτοι διε- 
τήρουν ταϋτα δι’ έμέ. Ή λ π ιζ α  μ ’ δλον τοΰτο δτι ίσως, 
καμπτόμενοι άπό τήν έλεεινήν μου Οέσιν, ήΟελον μέ 
συνδράμει κατά τήν ένώπιον τοϋ κακουργιοδικείου δί
κην μου. Ά λ λ ’ δλαι αί έλπίδες μου άπέβησαν μάταια ι. 
κατεδικάσθην λοιπόν είς δεκαετή ειρκτήν, τής όποιας 
τά  δύω τρίτα  διήνυσα ήδη. Ά λ λ ά  τ ίς  ήξεύρει ποια 
βάσανα μοΰ παραφυλάττει άκόμη ή κακή μου μοΤρα« .»

—  Δέν ήθέλησε ποτέ ό πατήρ σου νά σοΰ χορηγήση 
τινά συνδρομήν είς τήν δυστυχίαν σου τόν ήρώτησα, 
έγώ . —  Ό χ ι  μόνον δέν έζήτησα ποτέ άπ’ αύτόν ούδε- 
μιαν συνδρομήν, ειπεν αύτός, ά λλ ’ έφρόντισα πάντοτε 
νά μείνη άγνωστος ή τύχη μου είς αύτόν, θεωρών δτι 
πάσχω δικαίως ά^οΰ δέν ήθέλησα ν ’ ακούσω τήν συμ- 
δ ουλήν του ».

Έ κ  τής διηγησεως ταύτης κάμετε υμείς τώρα τά  
συμπεράσματά σας ώς πρός τό άντικείμενον τής συν- 
διαλέξεως ήμών, εΐπον έγώ  πρός τούς Φίλους. Σας
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λέγω  μόνον ότι διάφοραι λεπτομέρειαι καϊ τινά περι
στατικά, τά  όποια έγώ  άπεσιώπησα πρός ύμας, μέ 
είχαν πείσει εντελέστατα περί τών ένεργουμένων κατα
χρήσεων, καί πιστεύιυ πο)ο  ότι ή κοινή φήμη δύναται 
μέν νά δώση μέγεθος είς τά  μικρά, άλλά δέν είναι 
δυνατόν νά πλάση όπου δέν υπάρχει οΰόεμία αίτια. 
Τ ινές έκ τών παρόντων δέν παρεδέχθησαν τήν γνώμην 
ταύτην, άλλοι έμειναν είς δισταγμόν, όλοι όμως κατά 
τό μάλλον καί ήττον ήσαν έσωτερικώς πεπεισμένοι 
περί τη ς  ύπάρξεως τών καταχρήσεων.

Π Ε Ρ Ι Μ ΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΣΥ ΣΤΗ Μ Α ΤΟ Σ.

Αί μεταβολαϊ τών νόμων δέν πρέπει νά γίνωνται 
άπρομελετήτως καί αΰτοσχεδίως. Είναι καλήτερον νά 
διατηρη τ ις  κακόν νόμον, παρά νά πέση είς τούς κιν
δύνους καί τά ς δυσκολίας, τά  όποΐα επιφέρει ή μετα
βολή ώς έκ τών προσβαλλομένων μακρών έξεων καϊ 
συνηθειών. Καί τοΰτο δέ έάν πρόκειται νά έπέλθη έκ 
τή ς μεταβολής προφανές όφελος. Ά λ λ ’ όταν τό όφε
λος δέν είναι γενικώ ς όμολογούμενον καί βέβαιον, ή 
μεταβολή οεν πρέπει νά άποφασίζεται τόσον ευκόλως, 
καί άνευ πολλής περισκέψεως. Νομίζομεν ότι^έκάστη 
μεταβολή νόμου πρέπει νά άναπτύσσεται προηγουμένως 
ύπ ’ όλας τάς έπόψεις αύτής καί μάλιστα κατά τάς 
τάξεις τή ς κοινωνίας έκείνας, τάς οποίας κυριώτερον 
άφορα ή μεταβολή. Οί φορο7*ογικοϊ μάλιστα νόμοι 
πρέπει νά έγγίζω νται μέ πολύ μεγαλητέραν, παρά 
τούς λοιπούς, προφύλαξιν διότι πολλάκις μεταβολαϊ

τ::χΰ τχ!, γενομεναι άπερισκέπτως, παρεσυρον τά έθνη 
είς επαναστάσεις καί εμφυλίους ταραχάς, ολέθριους 
εϊς τοΰ έθνους τήν ολομέλειαν. 'Υπό τήν εποψιν ταύ
την Οεωροΰντες τό πραγμα ένομίσαμεν άναγκαΐον νά 
δημοσιεύσωμεν τήν άκόλουθον περί τοΰ φορολογικού 
συστήματος διατριβήν, διά νά δοθή άφορμή λόγων καί 
παρατηρήσεων, νά σχηματισθη ή κοινή γνώ μη, καί 
ούτω γενομένης τής μεταβολής, ό λαός νά εύρεθή 
προπαρασκευασμένος εϊς τήν παραδοχήν αύτής, καί ή 
έφαρμογή της νά μήν άποβή δύσκολος.

Ή  διατριβή αΰτη είναι έργον άρχαιου οικονομικού 
υπαλλήλου εχοντος καί θεωρίας ίκανάς καί πείραν όχι 
όλίγην ώ ς έκ τή ς μακροχρονίου υπηρεσίας του· ά λλ ’ 
ημείς δέν τολμώμεν νά συστήσωμεν τό περιεχόμενον 
ώ ς άριστον, ή ώ ς τό μόνον δυνάμενον νά φέρη τήν ευ
τυχίαν τής Ε λλά δο ς· ά λλ’ έκθέτομεν τοΰτο είς τά 
κοινόν διά νά δώσωμεν άρχήν σκέψεως έπί τοσοΰτον 
σπουδαίας ύποθέσεως, όποιον εΐναι τό περί φορολογίας 
ζήτημα. Τό άριστον ή τό καταλλ/]λότερον φορολογι
κόν σύστημα θέλει άποδειχθή μετά μακράν συζήτησιν 
μεταξύ τοΰ κοινοΰ τή ς Ε λ λ ά δο ς . Εύχόμεθα δέ ώστε 
ή άφορμή αύτη, τήν όποιαν ημείς παρέχομεν εϊς τό  
κοινόν διά τής δημοσιεύσεως τής παρούσης διατριβής 
νά φέρη τό έπιθυμητόν καί σωτήριον άποτέλεσμα, τήν 
εισαγωγήν δικαίου καί όλιγώτερον έπαχθοΰς φορολο
γικού συστήματος.

Ιδού  ή διατριβή.

' Λ '.

’Από τούς δημοσιευθέντας κατά  τόν παρελθόντα 
Αύγουστον ύπό τοΰ ύπουργοΰ τών οικονομικών πίνα-
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κας τών κατά τά ετη 1851 , 1852 καί 1853  εισα^- 
Οέντων καί έξα/θέντω ν άπό τούς λιμένας τοϋ Βασι
λείου ειδών βλέπομεν, δτι κατά τά ετη ταϋτα είσήχ- 
θησαν μέν έν Έ λλά δι σιτηρά άξίας 1 5 ,0 0 0 ,0 0 0  
δραχμών, έξήχθησαν δέ μόνον 1 ,2 0 0 ,0 0 0 · έκ τούτου 
συνάγομεν, δτι ή ελληνική επικράτεια, ή όποια κατοι- 
κεΐται ύπό ενός μόλις έκατομμυρίου ψυχών καί ή 
όποια θεωρείται κυρίως ώς τόπος γεω ργικός (διότι 
ούτε βιομηχανία άξία λόγου έν αύτη ύπάρχει, ούτε 
έμπόριον σημαντικόν ένεργεΐται), δέν παράγει σήμερον 
τά  άναγκαΐα πρός διατροφήν τών κατοίκων αύτής σι
τηρά, καί δτι πληρόνομεν κ α τ’ έτος είς τήν Τουρκίαν 
καί είς τήν 'Ρωσσίαν πέντε εκατομμύρια δραχμών διά 
τήν τροφήν μας, τό δέ ποσόν τοΰτο είναι τό ήμισυ π ε 
ρίπου τοϋ χρηματικού, τό όποιον εΐσάγεται είς τόν 
τόπον άφ’ δλα τά είς τήν άλλοδαπήν μεταφερόμενα 
εγχώ ρια  προϊόντα.

Έ ν  τούτοις είναι όμολογούμενον, δτι ή επικράτεια 
αύτη εχει εκτασιν, δυναμένην νά διαθρέψη πενταπλά
σιον καί έπέκεινα πληθυσμόν, καί έκ τής ιστορίας γνω - 
ρίζομεν, δτι έντός τών όρίων, τά  όποια τήν περι- 
κλείουσι, κατώ/ουν κατά τούς χρόνους τή ς  άρχαιό- 
τητος πέντε εκατομμύρια ψυχών. Έ γένετο  άρά γ ε  
ήδη άλλη χρήσίς τών γαιών αύτης καί δέν εμεινεν ή 
άναγκαία εκτασις διά τήν καλλιέργειαν τών δημητρια
κών καρπών, ή μήπως ύπάρχουν μέν είσέτι πολλαι 
διαθέσιμοι γα ΐα ι, δέν καλλιεργούνται δμως ενεκα τής 
έλλειψεως τών άναγκαίων χειρών ή κεφαλαίων, καί 
πρό πάντων ένεκα τών πολυειδών καταπιέσεων, είς 
τάς όποιας ύπόκειται ώ ς έκ τοΰ έπικρατοΰντος φορο

λογικού συστήματος ή γεω ργική τή ς Ε λλά δο ς τάξις ; 
Τοΰ ζητήματος τούτου τήν λύσιν εύρίσκει τ ις  εύκόλως, 
έάν λάβη ύπ’ ό'ψιν, δτι κατά τήν κρίσιν πολλών ειδη
μόνων, ή Ε λ λ ά ς  περιέχει τριάκοντα εκατομμύρια 
στρεμμάτων κα7\λιεργησίμου γ η ς  καί δτι έξ αύτών 
μόλις Ιν έκατομμύριον είναι φυτευμένα. Είναι λοιπόν 
άληθές, δτι πολλαι γα ΐα ι έκ τών άλλοτε σπειρομένων 
μέ δημητριακούς καρπούς καλύπτονται ήδη μέ διαφό
ρους φυτείας άμπέλων, σταφιδαμπέλων, έλαιοδένδρων, 
μωραιών καί συκοδένδρων, διά τήν άποκατάστασιν καί 
καλλιέργειαν τών όποιων κατΐβλήθησαν άπειρα κεφά
λαια καί άπασχολοϋνται πολλαι έργατικαί χεΐρες, 
ά λλ’ έπίσης είναι βέβαιον, δτι άπέραντος εκτασις γαιών, 
έθνικών μάλιστα, μένει έντελώς άκαλλιέργητος, καί 
δτι ήδύνατο έντός ολίγων έτών νά καλλιεργηθη, έάν 
ή γεωργική τά ξ ις , ή τ ις  μόνη, ώς είναι γνωστόν, δύ- 
ναται νά άνασχοληθή έπικερδώς είς τήν καλλιέργειαν 
τών δημητριακών καρπών, έλάμβανε προστασίαν τινά. 
Ά λ λ ’ό γεω ργός τή ς Ε λλά δος ού μόνον δέν ευρίσκει 
εύκολίαν τινά είς τήν κατάληψιν τών έθν. γαιών, ού 
μόνον δέν έχει γεω ργικήν τράπεζαν διά νά δανείζηται 
μικρά ποσά μέ μέτριον τόκον, οσάκις είτε έκ καιρικών 
περιστάσεων, εΐτεέξ άλλων άφορμών ήθελε λάβει άνάγ- 
κην, άλλά διατελεΐ ύπό τό κράτος τοΰ καταθλιπτικω - 
τέρου ισως φορολογικού συστήματος άφ’ δσα έφάνησάν 
ποτε είς τόν Ινόσμον, τό όποιον, ένω τοΰ άφαιρεΐ τό 
μεγαλήτερον μέρος τών ιδρώτων καί τών ετησίων κό
πων του, τόν άπασχολεΐ άπό τά ς έργασίας του καί τόν 
άφίνει έκτεθειμένον είς τήν άπληστίαν καί τήν κακοή- 
θειαν σμήνους φορολόγων καί δημοσίων υπηρετών, οι-



τινες τόν καταπιέζουσι, τόν έξευτελίζουσι χαί τόν 
άπογυμνόνουσι παντοιοτρο'πω; (;!),

Ως εκ τοΰ συστήματος τούτου, ό γεω ργός, όςτις 
καλλιεργεί ώ ς έπί τό πολύ γην ξένην, δταν έρχεται 
° καίρ°? τη ς σποράς τών διαφόρων προϊόντων, συλλο
γ ίζετα ι, έάν πρεπη νά επιχείρηση τήν καλλιέργειαν 
xat νά ύποφερη όλα τά  δεινά καί τά  άδικήματα της 
φορολογίας, ή μήπως είναι προτιμώτερον νά παραίτηση 
τό αροτρον και νά λάβη τήν άξίνην διά νά προσπορί
ζετα ι τά προς τό ζην σκαπτών είς ξένα κτήματα . Γ0  
απείρων δημητριαχούς καρπούς συλλογίζεται, δτι Οά 
^Χη έπι κεφαλής του άπληστον καί αισχροκερδή ενοι
κιαστήν, όστις άφοΰ τώ  παρεμβάλη μυρία προσκόμ
ματα  εις τόν θερισμόν καί είς τό άλώνισμα, δέν είναι 
άπίθανον νά τόν έπιβαρύνη έπί τέλους καί μέ φόρους, 
το'-’?  όποιους οέν οφείλει, έκδίδων επ’ όνόματίτου ει
κονικά οιπλοτυπα, τά οποία έκτελοΰσιν οί ύπάλληλοι 
τη ς Κυβερνήσεως, μεταχειριζόμενοι κατ’ αύτοΰ δλα τά 
βίαια τή ς καταδιώξεως μέτρα. Ά λ λ ’ έκτος τών κα
ταπιέσεων τοΰ ένοικιαστοΰ, έχει νά συλλογισΟη ούδέν 
ηττον και έκεινας τοΰ άποΟηκαρίου, δστις ένώ τόν 
αναγκάζει πολλάκις νά περιμένη μίαν ή δύω ημέρας, 
τόν άοικεΐ είς τό μέτρημα ή τόν ύποχρεόνει νά τώ 
παραδώση άνωτέραν ποσότητα της όφειλομένης έπί 
λόγω  δτι ό καρπός του είναι νοθευμένος.

Ο καλλιεργών καπνούς, βαμβάκια, μποστάνια καί 
άλλα  έπί εκτιμήσει φορολογούμενα προϊόντα εύρίσκε- 
τα ι είς Οεσιν ετι δεινοτέραν. Οι ένοικιασταί τών ειδών 
τούτων, ώφελούμενοι άπό τήν έλαστικότητα τοΰ Ν ό
μου, τήν άμανειαν '.ών φορολογούμενων καί τήν κου

φότητα ή κακήν π.’στιν τών Δημοτικών άρχών, δια- 
πράττουσι τά μεγαλήτερα αδικήματα, έπιβάλλοντες 
όσον φόρον Οέλουσι καί πολλάκις συνέβη νά πωλήση 
ό φορολογούμενος ολόκληρον τό προϊόν διά νά άπαν- 
τήση τήν πληρωμήν τοΰ φόρου. Είναι άληΟές, δτι ό 
νΰν ύπουργός τών οικονομικών, βλέπων τά  ατοπήματα 
ταΰτκ καί φροντίζων περί τής τακτοποιήσεως τοΰ μ έ
ρους τούτου τή ς φορολογίας, κατήργησε τήν ένοικία- 
σιν τοΰ φόρου τών προϊόντων τούτων καί άντί τής 
έκτιμήσεως παρεοέχθη είς τόν έφετεινόν περί φορολο
γ ία ς Νόμον νά πληρόνηται ό φόρος κατά στρέμμα 
καί κατά ποιότητα έπ; τη βάσει δηλώσεων τών καλ
λιεργητών. Ά λ λ ά  καί τό μέτρον τοΰτο περιέχει μ ε 
γ ά λα  άτοπα 1) διότι άναγκάζει τούς φορολογουμένους 
νά άφίνουν τάς έργασίας των καί νά τρέχουν πολλάκις 
τοΰ έτους είς τήν πρωτεύουσαν τοΰ Δήμου διά νά κά- 
μνουν δηλώσεις, διά τήν σύνταξιν τών οποίων έξο- 
δεύουν άνά 10— 25 λεπτά . 2) διότι είς τόν προσδιο
ρισμόν τών ποιοτήτων δέν είναι δυνατόν νά φυλαχΟη 
ή άπαιτουμένη δικαιοσύνη· καί 3) διότι μηδενός σ χε
δόν τών καλλιεργητώ ν γνωρίζοντος τήν άληΟή έκτασιν 
τών άγρών, τούς όποιους καλλιεργεί, αί πλειότεραι 
δηλώσεις θέλουν εύρεθή ελλείπεις καί τό Δημόσιον 
θέλει σύρει καθημερινώς είς τά  δικαστήρια τούς φο
ρολογουμένους.

Ό  έχων έλαιόδενδρα έπί έΟνικής γ η ς  ή είς μέρη, 
δπου δέν ύπάρχουν έλαιοτριβεΐα, ύποχρεούμενος νά 
πληρόνη κ α τ’ έκτίμησιν τό δικαίωμα τής επικαρπίας 
ή τόν έγγειον φόρον, είναι εκτεθειμένος είς τρομεράς 
καταπιέσεις καί ά3ικίχς· τά αύτά υποφέρει καί ό έχων



συκοδενδρα (έκ τών παραγόντων τά  ξηρά της Μεσση
νίας συκα) έπί έθν. γη ς . Ή  καταχωρηΟεΐσα είς τόν 
εφετεινόν περί φορολογίας Νόμον διάταξις περί τοϋ 
ότι έν περιπτώσει διαφωνίας θέλει ζυγίζεσθαι ό καρ
πός τών έλαιοδενδρων ή συκοδένδρων δέν θέλει ανα
κουφίσει παντάπασι τους φορολογουμένους, διότι ούτε 
ό Νομος προσδιορίζει τόν τόπον καϊ τόν χρόνον τοΰ 
ζυγίσματος, ούτε είναι δυνατόν νά έφαρμοσθή ζύγισμα 
εΐς τά  προϊόντα ταϋτα.

Α λλά  μ ’ όλα τά άτοπήματα, τά όποια περιέχει τό 
σημερινόν φορολογικόν σύστημα, ήθελεν εισθαι όπω- 
σουν^υποφερτόν, έάν ύπηρχε τρόπος ώστε ή βεβαίωσις 
καί ή εισπραξις όλων τών φόρων νά γίνητα ι διά μ ιας 
καί ό φορολογούμενος νά ύποφέρη άπαξ τήν ένόχλησιν 
καϊ τά βάρη τής φορολογίας. Δυστυχώς όμως, λαμβά- 
νοντες ύπ’ό'ψιν τούς φορολογικούς Νόμους, βλέπομεν, 
ότι είναι ύποχρεωμένος νά ύποστή πολλάκις τοϋ έτους 
τήν ένόχλησιν ταύτην, έντός τοΰ Μαρτίου πρέπει νά 
οηλώση τά γρασίδια καί τά τρ ιφ ύλλιάτου καί έντός 
τοϋ Απριλίου όφείλει νά ύποδεχθή καί νά όδηγήση 
είς τό  κτήμάτου  τόν άποσταλησόμενον παρά τοΰ οι
κονομικού εφόρου Γεωμέτρην ή Π ραγματογνώμονα διά 
Γην έξακριβωσιν τής έκτασεως τών τοιούτων κτημ ά 
τ ω ν  έντός τοΰ Μαιου, τοΰ Ιουνίου καί τοΰ Ιουλίου 
πρεπει νά καμη τά αύτά διά τούς λαχανοκήπους, τά  
μποστάνια, τά κρόμμυα, τά  γα ιόμηλα, τούς καπνούς 
καί τά  βαμβάκια· όμοιας δέ δηλώσεις οφείλει νά κάμη 
κατά οιαφόρους έποχάς τοΰ έτους διά τούς χοίρους του, 
τά ζώ άτου, τά ς κυψέλας τών μελισσίων του καί τάς 
αμπέλους του. Έ άν δέ εχη τήν κακήν τύχην νά χα -

ρακτηρισθώσιν έλλειπεΐς αί δηλώσεις του, πρέπει νά 
ύπάγη πολλάκις τοϋ ένιαυτοΰ είς τά δικαστήρια διά 
νά δικασθή καί εχει άνάγκην νά βάλη δικηγόρον διά 
νά τόν ύπερασπισθή, έντός τοϋ Μαίου πρέπει νά δεχθή 
τόν ένοικιαστήν τών κουκουλίων, καί άπό τοΰ μηνός 
τούτου μέχρι τέλους ’Οκτωβρίου ή Νοεμβρίου εχει έπί 
κεφαλής του τόν ένοικιαστήν τών δημητριακών καρ
πών, τόν όποιον διαδέχεται ό ένοικιστής τών έλαιο- 
δεκάτων. ’Α λλά μήπως τελειόνουν τούλάχιστον τά 
δεινά του μέ μόνην τήν βεβαίωσιν; κατά δυστυχίαν 
έκτός τών φόρων, τούς οποίους άποδίδει είς είδος έν 
καιρώ τής βεβαιώσεως, ύπάρχουν καί π ο \ \ ο ι  άλλοι, οί 
όποιοι εΐσπράττονται άκολούθως παρά τοϋ Δημοσίου 
είς χρήματα· άφοϋ λοιπόν παρέλθουν οί ένοικιασταί, 
οι άποθηκάριοι, οι συντάκται τών δηλώσεων, οι άπα- 
ριθμηταί οί Γεωμέτραι καί οι Π ραγματογνώ μονες, έρ
χονται οί είσπράκτορες, οί ποινήτορες, οί κατασχεταί 
καί οί τούτους παρακολουθοΰντες στρατιώ ται, σήμερον 
μέ τόν κατάλογον τών δηλωθέντων γρασιδίων, αύριον 
μέ τόν πίνακα τών άνακαλυφθέντων γρασιδίων καί 
μεθαύριον μέ τόν πίνακα τών έπιβληθέντων προστίμων 
διά τήν μή άκριβή αύτών δήλωσιν, έπειτα μέ τούς κα
ταλόγους τών μποστανίων, τών γαιω μήλω ν, τών κρομ- 
μύων, τών καπνών, τών βαμβακίων, άκολούθως τώ ν 
οηλωθέντων καί τών άπαριθμηθέντων χοίρω ν, τών 
ζώων, τών μελισσίων, τών έθνικοϊδιοκτήτων μωραιών 
κτλ . Πληρόνει λοιπόν καθημερινώς ό δυστυχής φορο
λογούμενος καί όμως πάντοτε χρεωστεΐ καί πάντοτε 
καταδιώκεται, διότι ούτε αύτός δέν ήξεύρει πόσα όφεί- 
λει, ούτε τώ  είναι γνωστή πάντοτε ή έποχή, καθ’ή ν



θέλει ζητηθή νά πληρώ jv;. ’Εάν τ ις  λάοη ύπ ’ όψιν όλα 
τά  εϊ'οη τών εΐς χρήματα άποοιδομένων φορών, βλέ
πε·., ότι περιέχονται είς τούς ακολούθους πίνακας,

3. τών γρασιδίων, ήτοι τών δηλωθέντων, τών άνα-
καλυφθέντων καί τών προστίμων.

3. Τών τριφυλλίων, ομοίως.
3. Τών μπ:στανίω ν, ομοίως.
3. Τών κρομμύων, ομοίως.
3 . Τών σκορόδων, ομοίως.
3. Τών γαιω μήλω ν, ομοίως.
3. Τών καπνών, ομοίως.
3. Τών βαμβακίων, ομοίως.
3. Τ ώ / κήπων, ομοίως.
3 . Τών αμπέλων, ομοίως.
3. Τών χοίρων, ομοίως.
3. Τών ζώων, ομοίως.
3. Τών μελισσίων, ομοίως.
1. Τών έθνικοϊδιοκτήτων μωραιοδένδρω ν.
1. Τών οικοδομών.
1. Τών επιτηδευμάτων.

42  Τό όλον τεσσαράκοντα δύο κατάλογοι.

’Ενίοτε κάμνουν χρηματικούς καταλόγους καί οί 
ένοικιασταί τών εΐς είδος άποδιδομένων φόρων δι’όσα 
δέν ήδυνήθησαν νά λάβωσίν είς είδος· ώστε ό φορολο
γούμενος, έκτός τών δεινών καί τών άδικημάτων, τά 
όποια ύποφέρει διά τήν βίβαιωσιν τών φόρων του, είναι 
υποχρεωμένος νά ύπάγη πεντηκοντάκις σχεδόν τοΰ 
ένιαυτοϋ είς τόν είσποάκτορα διά νά πληρώση.

Ουτοι είναι οι λόγο ι, οι’ ούς δέν καλλιεργείται «ίμή

έλάχιστον μόνον μέρος τοΰ έλληνικοΰ εδάφους καί 
οι’ ούς ή καλλιέργεια γ ίνετα ι άτέχνω ς καί άτελώ ς. 
’Εάν δέ έμμείνωμεν είς τό έν ίσχύϊ φορολογικόν σύ
στημα, ού μόνον δέν είναι έλπ ίς νά εύδαιμονήση ποτέ 
τό έθνος, ά λ λ ’ είναι πολύς φόβος μήπως περιορισθη έτι 
μάλλον ή καλλιέργεια, καί κατά συνέπειαν έλαττωθη 
ή παραγω γή, διότι παρετηρήθη, ό τ ι πολλοί τών γεω ρ
γώ ν έγκαταλείπουσι τό επάγγελμ ά  τω ν , ζητοΰντες 
άλλον πόρον ζωής, άλλοι δέ περιορίζονται είς μικρο- 
τέραν έκτασιν, διότι οί υπέρογκοι φόροι καί αί πολυει- 
δεις καταπιέσεις έξήντλησαν τά  κεφάλαιά των καί 
τούς ήνάγκασαν νά πωλήσουν είς τούς κρεοπώλας 
τούς άροτηρας βόας τω ν.

Ό σ α  λέγεις , δύναται νά μοί εί'πη τ ις , είναι άλή- 
Οειαι πασίγνωστοι· όλοι γνωρίζομεν και τά ς  καταπιέ
σεις τών γεωργών καί τήν έκ τούτων προσγιγνομένην 
όπισΟοδρόμησιν είς τήν άνάπτυξιν τοΰ έθνικοΰ πλού
του· άλλά δυστυχώς ούτε τό  Κράτος δύναται νά οί- 
κονομηθη άνευ τών έξ ή έπτά εκατομμυρίων, τά  όποια 
εισπράττει έτησίως άπό έγγειους καί επικαρπίας φό
ρους, ούτε είναι δυνατόν νά μεταφέρωμεν έπί τοΰ π α 
ρόντος εΐς τήν Ε λ λά δα  τό έπικρατοΰν είς τά  εύνο- 
μούμενα τη ς Ευρώπης Κράτη διανεμητικόν σύστημα. 
Συνομολογώ, ότι τό Κράτος έχει άπόλυτον άνάγκην 
τη ς έκ τών εγγείων φόρων είσπραττομένης προσόδου 
καί άναγνωρίζω, ότι ε.ναι άδύνατον νά έφαρμοσθή πρός 
τό παρόν έν Έ λ λά δ ι τό έν ίσχύϊ είς τήν Γαλλίαν φο- 
ρολογικόν σύστημα. Είμαι μάλιστα τή ς  ιδέας, ότι τό 
έθνος ήθελεν εισθαι εΐς πολύ καλητέραν κατάστασιν, 
έάν οι κατά καιρούς άρχοντες ήμών δέν έσπευδον νά



μεταφυτεύουν τυφλώς χα ί άνεξετάστως πολλάς θεσμο- 
θεσίας τών πεπολισμένων τη ς Ευρώπης λαών, όλως 
άσυμβιβάστους μέ τά ήμε'τερα ήθη, τά ς άνάγκας καί 
τά ς περιστάσεις. Διά τούτο έχων ύπ’ οψίν τήν κατά- 
στασιν καί τήν όλως εξαιρετικήν θέσιν τοΰ έλληνικοΰ 
λαοΰ, έρχομαι νά υποδείξω άλλο σύστημα, τό όποιον, 
ένώ θέλει άπαλλάξει τήν γεωργίαν άπό τά δεινά, τά 
όποια υποφέρει σήμερον, δέν θέλει φέρει συγχρόνως καί 
τήν επικράτειαν είς άμηχανίαν. Το σύστημα τοΰτο, 
Ιφαρμοζόμενον πρός καιρόν είς τήν Ε λ λ ά δα , θέλει 
άναπτύξει τάς παραγω γικάς δυνάμεις τοΰ έθνους καί 
θέλει δώσει καιρόν είς τήν Κυβέρνησιν νά έκτελέση 
τά ς προπαρασκευαστικάς έργασίας, όσαι είναι άναγ- 
καΐαι διά τήν εισαγωγήν τελειοτέρου φορολογικοΰ 
συστήματος.

Β·'

Κ ατά τόν προϋπολογισμόν τών εσόδων τοΰ έτους 
1855 ή έξ άμεσων φόρων πρόσοδος προϋπελογίσθη 
διά τό ετος τοΰτο είς δραχμάς 8 ,6 7 8 ,3 8 4 · είς τό π ο 
σόν τοΰτο πρέπει νά προσθέσωμεν και τάς είς τό Δ \  
Κεφάλ. άρθρ. 7 καί 8 τοΰ προϋπολογισμού σημειου- 
μένας έπικαρπίας τών έθνικοϊδιοκτήτων σταφιδαμπέ
λω ν, ξηρών σύκων καί μωραιών, αΐτινες ώς έκ της 
φύσεώς των υπάγονται είς τήν κατηγορίαν τών άμέσων 
φόρων καί αι όποΐαι συμποσοΰνται είς δραχ. 14 5 ,0 0 0  
τό όλον 8 ,8 2 3 ,3 8 4 .

Εάν έκ τοΰ ποσοΰ τούτου άφαιρέσωμεν τούς φόρους 
τών ζώων, τών επιτηδευμάτων καί τών οικοδομών,

περί τών όποιων δέν πρόκειται ήδη, καί οι όποιοι συμ- 
ποσοΰνται είς δραχ. 1 ,7 2 0 ,4 0 0  μένουν 7 ,0 9 5 ,9 8 4 .

Άφαιρουμένου έκ τής ποσότητος ταύτης τοΰ έ γ 
γειου φόρου τώνπροικοκτησιών, ό ςτ ις , άν καί σημειοΰται 
είς τούς προϋπολογισμούς, δέν είσπράττεται 115 ,184  
υπολείπονται 6 ,9 8 0 ,8 0 0 .

Ή  φορολογία τών έλαιών ώ ς πρός τόν έγγειον 
αύτών φόρον, ένθα υπάρχουν έλαιοτριβεΐα, πρέπει έπί 
τοΰ παρόντος νά διατηρηθη όπως έχει, διότι άπεδεΐχθη 
έκ πείρας, ότι ούδενός είδους καταπίεσις δύναται νά 
ένεργηθη ύπό τών ένοικιαστών είς τό είδος τοΰτο· 
έπίσης πρέπει νά διατηρηθη καί ή έγγειος φορολογία 
τών άμπέλων, διότι είναι όπωσοΰν τακτοποιημένη, καί 
διότι τό είδος τοΰτο δέν είναι άξιον πολλής προστα
σίας καί έμψυχώσεως, καθόσον έφυτεύθησαν πλέον τοΰ 
δέοντος άμπελοι καί τό προϊόν αύτών, καταναλισκο- 
μενον όλον σχεδόν έντός τοΰ Κράτους, δέν παρεχει 
μεγάλας ώφελείας. Ή  έκ τών δύο τούτων ειδών πρό
σοδος συμποσοΰται, κατά τόν προϋπολογισμόν, είς 
δραχ. 1 ,2 0 0 ,0 0 0 , έξ ών έ/π ίπτομ εν  τάς 3 0 0 ,0 0 0  διά 
τήν έπικαρπίαν τών έθνικοϊδιοκτήτων άμπέλων, και 
έχομεν 900 ,000 , ώστε άφαιρουμένων καί τούτων έκ 
τών άνωτέρω μένουν 6 ,0 * 0 ^ 0 0 .

Έ κ  τούτων δύναταί τις  νά άφαιρέση διά τά ς συμβαι- 
νούσας καθυςερήσεις τάς 7 8 0 ,8 0 0  καί μένουν 5 ,300 ,000 .

Ώ σ τε  κατά τόν ύπολογισμόν τοΰτον θέλουν είσελ- 
Οει πιθανώς είς τό Ταμεΐον τοΰ Κράτους άπό τούς 
λοιπούς έγγειους φόρους, τά  δικαιώματα τής έπικαρ
π ία ς καί τόν φόρον τών μελισσίων πέντε εκατομμύρια 
τριακόσιαι χ ιλ ιάδες δραχμών.



’Επειδή τήν βεβαίωσιν καί είσπραξιν τών φορών 
τούτων παρακολουθοΰσιν, ώ ς έρρέθη, μυριαι καταχρή
σεις καί ά ίικ ία ι, χαταπνίγουσαι τά ς παραγω γικάς δυ
νάμεις τοΰ έθνους, ήθελον τούς καταργήσει καί ιδού 
τίνι τρόπω ήθελον προσπαθήσει νά αναπληρώσω τό 
κενόν τών πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων χιλ ιάδω ν, 
τό όποιον ήθελεν άφήσει είς τόν προϋπολογισμόν τοΰ 
Κράτους ή κατάργησίς του.

ά. ’Ήθελον διατηρήσει όλους τούς είσπραττομένους 
είς τά  Τελωνεία φόρους, οιτινες κατά τόν προϋπολο
γισμόν συμποσοΰνται είς δραχ. 3 5 0 ,000 , ήθελον δέ 
περιπλέον κανονίσει νά είσπράττωνται είς τά Τελωνεία 
οί έγγειο ι φόροι τής μετάξης καί τών ξηρών σύχων 
τής Μεσσηνίας, άναβαίνοντες είς δραχ. 4 0 0 ,0 0 0 , τό 
αύτό ήθελον κάμει καί διά τούς καπνούς καί τά  βαμ
βάκια, τόν φόρον τών οποίων υπολογίζω πρός τό 
παρόν είς δραχ. 50,000 .

β . Ή θελον  κανονίσει, ώστε ό έγγειος φόρος τών 
σιτηρών νά βεβαιοΰται καί νά είσπράττηται, δταν φορ- 
τόνωνται είς πλοΐα  διά νά έξαχθώσι τοΰ Κράτους, ή 
νά μεταφερθώσιν είς άλλα τής έπικρατείας μέρη, ή 
δταν είσάγωντχι διά ξηρας είς τά ς πόλεις καί κωμο- 
πόλεις πρός κατανάλωσιν* τό δέ ποσόν τοΰ έγγειου 
φόρου ήθελον κανονίσει είς χρήματα ώς εφεξής.

Διά τόν σΐτον καί τά όσπρια έν γένει είς λεπτά  50 
τό κοιλόν, διά τό καλαμβόκι, τά άραβόσιτα, τά σμιγά 
καί τήν σίκαλην λ . 30 διά τήν κριθήν λ . 20 διά τήν 
βρώμην λ . 10.

Κατά τό δημοσιευθέντα διά τής Βασ. έφημερίδος 
περί τά  τέλη τοΰ παρελθόντος έτους πίνακα τοΰ πλη-

Ουσμοΰ τοΰ Κράτους, είς τά ς  πρωτευούσας τών έπαρ- 
χιώ ν καί τάς έπισημοτέρας χωμοπόλεις τή ς Στερεάς, 
τή ς ΙΙελοποννήσου καί τής νήσου Εύβοιας κατοικοΰσι 
διακόσιαι περίπου χ ιλ ιάδες ψυχών, ό δέ πληθυσμός 
τών λοιπών τοΰ Βασιλείου νήσων, πλήν τής Εύβοιας, 
συμποσοΰται είς έκατόν έννενήκοντα χιλ ιάδας, έξ ών 
μόλις αί πεντήκοντα δύνανται νά τραφώσιν άπό τά έν - 
τός αύτών παραγόμενα σιτηρά (5)· έχομεν λοιπόν τρια- 
κοσίας τεσσαράκοντα χ ιλ ιά δα ς άτόμων, τά  όποΐα δια- 
τρέφονται άπό σιτηρά μεταφερόμενα άπό άλλα μέρη 
διά ξηρας ή διά θαλάσσης. ’Εάν δέ ύπολογίσωμεν 
τήν τροφήν έκαστου άτόμου είς επτά κοιλά κατ’ έτος, 
έξάγομεν, δτι διά τήν διατροφήν τών άτόμων τούτων 
άπαιτοΰνται 2 ,3S0,0()0 κοιλά, τά  όποΐα δλα είναι σί
τος. Ε ίς ταΰτα ουνάμεθα νά προσθέσωμεν καί άλλας 
διακοσίας χιλ ιάδας κοιλών διαφόρων άλλων καρπών, 
οί όποιοι είσάγονται είς τά μέρη ταΰτα πρός τροφήν 
τών ζώων χαί πρός θεραπείαν άλλων άναγκών. Έ άν  
δέ άπό τό σύνολον τούτων, τό όποιον συγκεφαλαιοΰται 
είς 2 ,580 ,000 , άφαιρέσωμεν τό έν έκατομμύριον κοι- 
"λών, τό όποιον εισάγεται άπό ξένα Κ ράτη, καί άφ’ ε
τέρου προσθέσωμεν διακοσίας χιλ ιάδας κοιλών, τά  
όποΐα κατά τούς πίνακας τής κινήσεως τοΰ έμπορίου 
εξάγονται τοΰ Κράτους, μας μένουν 1 ,780 ,000  κοι- 
λών, έξ ών θέλομεν εισπράττει τούλάχιστον δραχ
μάς 800.000.

Δέν υπάρχει δέ αμφιβολία, δτι έάν άπαλλάξωμεν τήν 
γεω ργίαν άπό τάς καταπιέσεις, τάς όποιας υποφέρει 
σήμερον, θέλομεν αυξήσει τήν παραγωγήν καί έπομέ- 
νο^ς ού μόνον Οίλομεν καταστήσει άσύμφορον τήν εΐ-
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σχγω γήν ξένων σιτηρών είς τόν τόπον, άλλά Οέλομεν 
εχει και ικανόν περίσσευμα, τό όποιον τό αεικίνητον 
ναυτικόν μας θέλει μεταφέρει καί πω λει έπι τιμ α ΐς 
συμφερούσαις εΐς τήν Ευρώπην καί ιδίως είς τήν Α γ 
γλίαν, τήν οποίαν μόλις άρκοΰσι νά χορτάσωσι τά  πε- 
ρισσεύοντα σιτηρά τοΰ παλαιού καί νέου Κόσμου· ώς-ε 
μ ετ’ όλίγα  έτη έκ τη ς τοιαύτης έμμέσου φορολογίας 
τών σιτηρών, ή τ ις  καθίσταται άνεπαίσθητος διά τούς 
γεω ργούς, θέλει διπλασιασθη καί τριπλασιασθή ή άνω- 
τέρω σημειωθεΐσα πρόσοδος.

Γ '.  ’Α ντί τοΰ δικαιώματος τής έπικαρπιας ήΟελον 
υποχρεώσει τούς έμφυτεύοντας ή όπωςδήποτε κατέ
χοντας έΟν. γα ίας νά πληρόνωσι μετριώτατον ετήσιον 
ένοίκιον κατά στρέμμα, τό όποιον ήθελον προσδιορίσει 
εΐς μίαν μέν καί ήμίσειαν δραχμήν διά τάς ποτιστικάς 
γα ίας έν γένει, είς μίαν δέ διά τάς πεδινάς ξηρικάς καί 
εΐς πεντήκοντα μόνον λεπτά  διά τάς όρεινάς ξηρικάς.

Κατά τόν προϋπολογισμόν τοϋ 1855 ή έκ δημη
τριακών καρπών πρόσοδος τοΰ Δημοσίου έκτιμάται 
είς 1 ,3 7 8 ,0 0 0  κοι7ά, έξ ών δυνάμεθα νά παραδεχθώ- 
μεν ώς προερχόμενα άπό έθνικάς γα ίας τάς όκτακο- 
σίας χιλ ιάδας- τό όλον επομένως τών παραγομένων 
άπό έθν. γα ίας δημητριακών καρπών άναβαίνει 3 ,000  
000 κοιλά. Ε πομένω ς δέ κατά μέσον όρον έκαστον * 
στρέμμα παράγει τρία περίπου κοιλά, Ιπετα ι, οτι διά 
τήν παραγωγήν τοϋ άνωτέρω ποσοΰ πρέπει νά σπαρώ- 
σιν ενός έκατομμυρίου στρέμματα· ά λ λ ’ έπειδή όλαι 
αί γαΐαι δέν σπείρονται κατ’ έτος, πρέπει νά προσθέ- 
σωμεν καί άλλας πεντακοσίας χιλιάδας καί ουτω θέ- 
λομεν έχει τήν ολικήν έκτασιν τών κατεχομένων υπό
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τών γεωργών πρός καλλιέργειαν δημητριακών καρπών 
εθνικών γαιώ ν, άναβαίνουσαν εΐς χ ,50;),000. *Ας 
προσΟέσωμεν είς τό ποσόν τοϋτο εκατόν χιλ ιάδας 
στρέμματα, χρησιμεύοντα διά σποράν καπνών, βαυ.- 
βακίων, μποστανίων καί λοιπών έπ ’ έκτιμήσει προϊόν
τω ν, καί άλλας διακοσίας χιλ ιάδας άκόμη, τά  όποια 
καλύπτονται μέ διαφόρους φυτείας άμπέλων, σταφι
δαμπέλων, μωραιών, έλαιοδένδρων, συκών κ τλ . καί 
τά  όποΐα νομίζω δίκαιον νά ύποβληθώσιν είς τό αύτό 
μέ τάς άσκεπεΐς γα ίας ένοίκιον έχομεν λοιπόν J ,800 , 
000  στρέμματα έθν. γαιών κατεχομένων, έξ ών θέ- 
λομεν εισπράττει έτησίως κατά μέσον όρον δραχ- 
μάς 1,G00,000 (8).

’Επειδή δέ είναι όμολογούμενον, ότι υπάρχουν πολλά 
εκατομμύρια (9) στρεμμάτων έθν. γ η ς  ακαλλιέργητα, 
δέν μένει αμφιβολία, ότι θέλουν καλλιεργηθη βαθμη
δόν καί ταϋτα καί ότι επομένως ή έξ έθ. γαιών πρό
σοδος τοϋ Δημοσίου θέλει πολλαπλασιασθή· ήθελε συν- 
τελεσει μάλιστα πολύ είς τοϋτο, έάν ή Κυβέρνησις 
άπεφάσιζε νά έξοδεύη κατ’ ετος 5 0 —<00 χιλ ιάδας 
δραχμών διά τήν άποξήρανσιν ελωδών θέσεων, ή έάν 
έχαριζεν έπί τρία ή πέντε έτη τό ένοίκιον διά γα ίας, 
τών οποίων ή πρώτη καλλιέργεια άπαιτεΐ πολλά έξοδα.

’Επειδή δέ ει^αι γενική ιδέα, ότι δέν πρέπει έπ’ ού- 
όενι λόγω  νά άφαιρεθώσιν αί έμφυτευθεΐσαι ή όπωςδή
ποτε κατεχόμεναι γα ΐα ι άπό τούς έμφυτευτάς ή κα- 
τοχους αύτών, ά λ λ ’ ότι πρέπει νά εύρεΟη ό τρόπος, 
ώστε νά περιέλθωσιν είς τήν κύριότητά των χω ρίς 
ζημίαν τοϋ Κράτους, ιδού τίνι τρόπω ήθελον έκπλη- 
ρώσει τήν γενικήν ταύτην επ ιθυμ ίαν ήθελον κηρύξει,

20



δτι δλοι οί έμφυτεύοντες ή κατέχοντες έθ. γην δύναν- 
ται νά τήν κάμωσιν ιδιοκτησίαν των, εάν πληρόνωσί 
διπλοΰν τό ένοίκιον έπι είκοσι έτη· ούδείς δέ δύναται 
νά μοι οιαφιλονεικήση, ότι υπό τοιοΰτον όρον οί κ ά 
τοχοι τών όκτακοσίων τουλάχιστον χιλιάδων στρεμ
μάτων θέλουν ζητήσει άμέσως νά γενώσιν ίδιοκτήται 
καί έπομένως άπ1 αύτοΰ τοΰ πρώτου έτους θέλομεν 
έχει έκ τούτου αύξησιν έκ δραχ. 700.000.

Κ α τ’ αύτόν τόν τρόπον νομίζω, ότι λύεται ανευ π ε
ρισπασμού καί τό μέγα περί διανομής της εθνικές γη ς 
πρόβλημα· διότι ή μέν γη  περιέρχεται εις χεΐρας τών 
Οελοντων καί δυναμένων νά τήν καλλιεργώσι, τό δε 
έθνος πληρόνεται τήν άξίαν αύτης πρός 20, 40 ή 60 
δραχμάς κατά στρέμμά.

Δ '. Κ ατά τήν συνοδεύουσαν τόν προϋπολογισμοί 
τών έσόδο>ν τοΰ · I 855 εκθεσιν τοΰ ύπουργοΰ τών οι
κονομικών βεβαιοΰνται έτησίως άπό χρεωλύσια και το - 
κους προικοκτησιών δραχ 4 0 2 ,0 0 )· ώστε το ολικόν 
τίμημα τών έπΐ προικοδοτήσει έκποιηθεισών γαιών 
άναβαίνει εις δραχ. 6 ,700  0 Ο, έ* ών καΟυστ ροΰνται 
τούλάχιστον τά  τέσσαρα εκατομμύρια· όεν ειμεθα δέ 
πολύ μακράν της άληθείας, έάν παραδεχθώμεν, δτι 
άλλα  τόσα έκατομμύρια καθυστεροΰντα ι  άπό τάς δε
καετείς πιστώσεις τών έθν. γαιώ ν? αι οποΐαι εξεποιη- 
θησαν κατά τόν Νόμον της προικοδοτήσεως, καί τών 
έθν. φθαρτών κτημάτων, δσα άπηλλοτριώθησαν δυνά
μει τοΰ άπό 13 Νοεμβρίου 1836  Νόμου. Τακτο
ποιούμενων τών καθυστερημάτων τούτων διά τοΰ  υπο- 
6ληθέντος ήδη εις τάς Βουλάς Νόμου, θέλομεν εχει 
κ α τ’ έτος 320,000.

Ε '.  'Εάν έκποιήσωμεν έπί δεκαετεΐ πιστώσει δλα 
τά  διαθέσιμα έθν. φθαρτά κτήματα καί λάβωμεν τήν άνή 
κουσαν πρόνοιαν είς τρόπον ώστε διά καταλλήλων διατά
ξεων νά περιστείλωμεν τόν πεισματώδη συναγωνισμόν 
κατά τά ς δημοπρασίας και τήν καθυστέρησιν τών δόσεων, 
θέλομεν εχει καί έξ αύτών τούλάχιστον 300,000.

Σ Τ '. Έ άν  ήμαι καλώς πληροφορημένος, τό σύνο- 
λον τών καθυστερούντων άπό έσοδα κλεισμένων χρή
σεων υπερβαίνει τά  τεσσαράκοντα εκατομμύρια δραχ
μών καί έξ αύτών τά δεκαπέντε προέρχονται άπό φό
ρους καί άλλα μικρά χρέη μή ύπερβαίνσντα τά ς πεν- 
τακοσίας δραχμάς. Έ άν λοιπόν ύπαγάγωμεν δλα τά  
καθυστεροΰντα είς τόν ευεργετικόν Νόμον καί τροπο- 
ποιήσωμεν τάς διατάξεις αύτοΰ έπί τό βέλτιον, δέν 
είναι άμφιβολία, δτι θέλομεν εισπράττει κατ’ έτος άπό 
έσοδα κλεισμένων χρήσεων δύω τούλάχιστον έκατομ
μύρια δραχμών άντί τοΰ ένός, τό όποιον μόλις είσπράτ- 
τετα ι σήμερον, ήτοι πλέον δραχ. 1,000,000.

Τήν πεποίθησίν μου δέ ταύτην στηρίζω καί είς τό 
δτι ή τάξις τών γεωργών καί τών κτηματιών, άνα- 
κουφιζομένη άπό τά βάρη τής τρεχούσης φορολογίας, 
θέλει εισθαι εις θέσιν νά πληρόνη τά πα7^αιότεραχρέη- 
της. Ό λ α  δέ ταΰτα συγκεφαλαιούμενα άποτελοΰν τό 
ποσόν· 5 ,350,000.

Κατά τά  άνωτέρω ελπίζω , δτι ήθελε καλυφθή όλοσ- 
χερώς τό έλλειμα, τό όποιον ήθελεν άφήσει ή κατάρ- 
γησις τών άμέσων έγγειων φόρων καί τοΰ φόρου τών 
μελισσίων* ά7\λά καί άν ήθελε παρουσιασθή κατά τά 
δύο ή τρία πρώτα έτη μικρόν ε?Λειμα, ήθελον προσπα
θήσει να τό άπαντήσω διά τής ελαττωσεως τών έξό-



δων και διά τοϋ διορισμού τίμ ιω ν καί ικανών προσώπων 
εις τά ς  τελωνιακάς θέσεις, τό όποιον ήθελε βεβαίως 
Επιφέρει τήν αύξησίν τών τελωνιακών εισπράξεων. 
Έ π ί τέλους ήδυνάμην νά καταφύγω  καί εις μικρόν 
δάνειον, διότι είμαι βέβαιος, ότι μ ε τ ’ ολίγα  έτη ήθελον 
μοϊ περισσεύσει πολλά εκατομμύρια· άφ1 ένάς μέν ήθε
λε καλλιεργηθή όλη σχεδόν ή έθνική γη  και τό Δη
μόσιον ήθελεν έχει, εκτός τοΰ ενοικίου, σημαντικάς 
άπολαβάς άπό τά  δικαιώματα τή ς  έξαγω γής, άφ’ ε τ έ 
ρου δέ ή αυξησις τών κεφαλαίων καί τοΰ πληθυσμοϋ 
ήθελεν έχει ώς άμεσον συνέπειαν τήν αύξησιν τή ς ει
σαγω γής τών ξένων Εμπορευμάτων καί τόν έκ τούτου 
πολλαπλασιασμόν  τών τελωνιακών εισπράξεων.

Προϊόντος τοΰ χρόνου, ήθελον διαθέσει τά ς έθνικάς 
βοσκάς καί ήθελον καταργήσει τόν φόρον τών ζώων 
καί δλους έν γένει τούς άμεσους φόρους* διά τής κα- 
ταργήσεως δέ ταύτης καί τή ς  συστάσεως γεω ργικής 
τραπέζης νομίζω, οτι ήΟελον εξαλείψει ριζτοόν τά 
α ίτια , τά όποΤα κρατοΰσιν είς μαρασμόν τήν πολυ- 
πληθεστέραν τάξιν τών κατοίκων τοΰ Βασιλείου.

Τόν λαόν της Ε λ λά δο ς είς ήν εύρίσκεται σήμερον 
κατάστασιν δύναται τ ις  νά παρομοιάση μέ πρόβατον, 
είς τό δέρμα τοΰ Οποίου είναι κολλημέναι πολλαι βδέλ- 
λαι καί τσιμπούρια. Ό π ω ς  λοιπόν τό πρόβατον τοΰτο, 
ένόσω δέν άπαλλαχθη άπό τά βυζάνοντα τό αΐμά του, 
ζωύφια, είναι αδύνατον ν ’ άναπτυχθή καί νά παχύνη, 
απαράλλακτα καί ό λαός τής Ε λ λ ά δο ς , ενόσω δέν 
έλευθερωθή άπό τό σμήνος τών φορολόγων, οί όποιοι 
καθ’ δλους τούς μήνας τοΰ έτους τόν βασανίζουσιν, είναι 
άδύνατον νά προοδεύση καί νά εύοαιμονήση.

Γ  -

Ε ίς τό Β '. τής παρούσης πραγματείας μέρος κα- 
τέδειξα τούς πόρους, έξ ών κατ’ έμέ δύναται νά άνα- 
πληρωθή τό έλλειμμα, το οποίον θελει αφήσει η κα 
τάργησις τοΰ φόρου τών μελισσίων καί τώ ν έγγειω ν 
φόρων έπί τών δημητριακών καρπών καί τών επ’ εκ
τιμήσει- ά λ λ ’ έπειδή ή εφαρμογή παρουσιάζει έκ πρώ 
της όψεως δυσκολίας, έκρινα άναγκαΐον νά έκΟέσω εν 
εΐδει Νομοσχεδίου καί τόν τρόπον τη ς εφαρμογής των.

I .  Περί έγγειω ν φόρων.

Ό  έγγειος φόρος της σταφίδος, τών κουκουλίων, 
τής μετάξης, τών καπνών, τών βαμβακιων, τοΰ ρι-,α- 
ρίου, τών βαλανοκικίδιων καί τών ξηρών σύκων της 
Μεσσηνίας βεβαιοϋται καί είσπράττεται είς τά  Τ ελω 
νεία κατά τήν έκτός τοΰ Κράτους εξαγωγήν tcov.

Ό  έγγειος φόρος τών άμπέλων κανονίζεται κατά 
στρέμμα καί κατά ποιότητα καί εισπραττετα; παρά τοΰ 
Δημοσίου είς χρήματα .

Ό  έγγειος φόρος τών έλαιών ένοικιάζεται είς χρή 
ματα, βεβαιοϋται δέ καί είσπράττεται παρά τών ενοι
κιαστών είς ειοος έπί τών ελαιοτριβείων. Ε ις δσα 
μέρη δέν υπάρχουν ελαιοτριβεία τό έλαιον 2εν ύπο- 

κειται είς φορολογίαν (1 0 ).
Ό  έγγειος φόρος τών σιτηρών, κανονιζόμενος εις 

βεβαιοϋται καί είσπράττεται παρά 

τοΰ Δημοσίου, δταν τά σιτηρά επιβιβάζονται εΐς πλοία



διά νά έξαχθώσι τοΰ Κράτους ή νά μεταφερθώσιν είς 
άλλα της έπικρατείας μέρη, ή δταν είσάγωνται διά 
ξηρας εις τά ς πόλεις καί κωμοπόλεις πρός κατανάλω- 
σίν· καί κατά μέν τήν πρώτην περίπτωσιν ή βεβαίω
σές καί είσπραξις τοΰ φόρου γίνεται άπό τάς τε?νω- 
νιακάς άρχάς, κατά δέ τήν δευτέραν Εφαρμόζονται α? 
έξης διατάξεις.

’Ιδιαίτερος Νόμος θέλει όρισε! τάς πόλεις καί τάς 
κωμοπόλεις, εις τάς οποίας είσαγόμενα τά  σιτηρά θέ
λουν φορολογεϊσθαι* είς έκάστην δέ αύτών θέλουν 
προσδιορισθή μία ή πλειότεραι οδοί, διά τών όποιων θέλει 
γίνεσθαι ή εισαγωγή, καί πασα δι’άλληςόδοΰ εισαγωγή 
θελει θεωρεΐσθαι ώς λαθρεμπόριον· είς τάς προσδιορισ- 
θησομένας οδούς θέλουν διαμένει, ύπό τήν άμεσον έπι- 
τήρησιν τοΰ οίκον, εφόρου οί αναγκαίοι έπιστάται ( I I ) ,  
οιτινες θέλουν ενεργεί τήν βιβαίωσιν καί εΓσπραξιν τοΰ 
φόρου· όστις εισάγει σιτηρά ούχί πρός κατανάλωσιν, 
ά λ λ ’έπί σκοπώ τοΰ νά τά  μεταφέρη άλλαχοΰ, δύναται 
νά τά άναποθέτη είς τήν διαμετακόμισιν είς τάς γ ε -  
ωργικάς οίκογενείας, αί όποιαι κατοικοΰσιν εντός τών 
πόλεων ή κωμοπόλεων καί αί όποΐαι καλ?^ιεργοΰσιν 
έντός τής περιφερείας αύτών, χαρίζεται έτησίως ό έγ 
γειος φόρος τριάκοντα κοιλών έκ τών καρπών, τούς 
οποίους είσάγουσι.

2. Περί τοΰ οικαιώματος τής επικαρπίας ή 
τοΰ ένοικίου τών έθν. γαιών.

Οί έμφυτεύσαντες ή δπωςδήποτε κατέχοντες έθν. 
γα ίας ύποχρεοΰνται νά πληρόνουν είς τό Δημόσιον Τα-

μεΐον ετήσιον ένοίκιον, τό όποιον όριί,εται είς 1 1Γ 
δραχμήν κατά στρέμμα διά τά ς ποτιστικάς γα ία ς έν 
γέ·;ει, είς μίαν διά τά ς πεδινάς ξηρικάς και είς λεπτά  
πεντήκοντα διά τάς άοεινάς ξηρικάς.

’Αμέσως μετά τήν οημοσίευσιν τοΰ παρόντος Νόμου 
επιτροπή, συγκείμενη άπό τόν έπαρχον, τόν ο'.κον. 
εφορον? τόν είρηνοδίκην καί τόν δήμαρχον, θέλει προσ
διορίσει κατά θέσιν ποΐαί γαΐαι έκ τών ξηρικών θεω
ρούνται πεδινά; καί ποΐαι δρειναί.

Ή  έξακρίβωσις τών κχτεχομένων έθν. γαιών Οελει 
γενεΐ διά δηλώσεων. Π ας διακάτοχος ή έμφυτευτής 
όφείλει έντός τριών μηνών άπό τής δημοσιεύσεις τοΰ 
παρόντ:ς Νόμου νά ύποβάλη είς τήν Δημοτικήν άρχήν 
δήλωσιν περιέχουσαν τήν θέ j ;v ,  τήν έκτασιν, τά δρ'.α 
καί τήν κατηγορίαν τών ύπ ’ αύτοΰ κατ;χομέ·/ων έθν. 

γαιών.
Έ άν  τ ις  δέν δηλώση άκριβώς τήν έκτασιν ή τήν 

κατηγορίαν, τιμωρείται μέ χρηματικήν ποινήν, ισην 
μέ τό τετραπλοΰν τοΰ ένοικίου, τό όποιον έζήτησε νά 
ύπεκφύγη, τό δέ ήμισυ τής ποινής άποοίοεται είς τον 
μ ηνυτήν έάν οέ παραλείψη όλοσχερώς τήν δήλωσιν 
άγροΰ τίνος ή φυτείας, άποβάλλεται αυτοδικαίως έξ 
αύτοΰ κχί εί μέν είναι άγρός παραδίοεται είς τόν μ η 
νυτήν ή, έν έλλείψει τοιούτου, είς άλλον γεω ργόν, εί 
δέ είναι φυτεία, περιέρχεται είς τήν κυριότητα τοΰ Δη
μοσίου, τό όποιον τήν εκποιεί κατά τήν περί έκποιή- 
σεως τών έθν. φθαρτών κτημάτων Νόμον καί άποδίδει 
τό  έκτον τοΰ έκπλειστηριάσματος είς τόν μηνυτήν. 
Καί είς τήν μίαν καί ;:ς τήν άλλην περίπτωσιν ύπο- 
χρεοΰται ό παραλε'ψας τήν δήλωσιν κάτοχος νά πλη-



ρώση οιπλοΰν τό ένοίκιον ο ι1 όσα έτη κατείχε τον μή 
δηλωθέντα άγρόν ή φυτείαν.

Ιό  ένοίκιον τών έθν. γαιών πληρόνεταί εις δύο ίσας 
οοσεις τ /jv α. Αύγουστου κα: τήν ά. Δεκεμβρίου* όστις 
cεν πλήρωσή τριών έτών ένοίκιον," αποβάλλεται αύ- 
τοοικαιως τή ς έθν. γή ς  καί καταδιώκεται άσυγκατα- 
βάτως 5ια τα καθυστεροΰντα ένοίκια.

Έ καστος πολίτης δύναται νά καταλάβη, τή άδεια 
τή ς  οικονομικής αρχής, έθν. γα ίας ακαλλιέργητους και 
νά τάς καΛλιεργη, πληρονων έτησίως τό νόμιμον ένοί
κιον. Ο υπουργός τών οικονομικών δύναται, έπί τν] 
προτάσει τή ς Διοικητικής και τή ς οικονομικής αρχής 
νά άπαλλάττη έπι 3— 5 έτη τή ς πληρωμής τοΰ ένοι- 
κιου τούς καταλαμβάνοντας γα ίας ελώδεις λογγώ δεις, 
τών όποιων ή άποξήρανσις καί ή έκχέρσωσις άπαιτει 
εκτάκτους δαπάνας.

Ο Οελων νά έγκαταλείψη έθν. γήν , εύρισκομένην 
είς τήν κατοχήν του, οφείλει νά δηλώση τοΰτο Si’ άνα- 
φορας του πρός τόν οίκον, έφορον έντός τοΰ μηνός 
’Οκτωβρίου τοΰ άμέσως προηγουμένου έτους.

Π ας πο7,ίτηςί όστις κατέχει ή έφύτευσεν έθν. γήν, 
έχει τό δικαίωμα νά τήν ζήτηση καί νά τήν λάβη εΐς 
ιδιοκτησίαν του, πληρονων διπλοϋν τό ένοίκιον έπί ε ί
κοσι συνεχή έτη* έν τοιαύτη περιπτώσει ένεργεΐται 
ακριβής καταμέτρησις καί περιγραφή αύτής ύπό έπι- 
στήμονος Γεωμέτρου καί έκδίδεται τακτικόν παρα /ω - 
ρητήριον ύπό τοΰ υπουργείου τών οικονομικών. Έ άν  
συμβή καθυστέρησις τής πληρωμής έπί τρία έτη, έφαρ- 
μόζονται όσα καί έπί τών καΟυστερούντων τό ένοίκιον 
κατόχων.

Ούδεις δύναται νά κατέχη ή νά πρόσκτηση πλέον 
τών εκατόν στρεμμάτων έθν. γή?·

’Απαγορεύεται ή έμφύτευσις αμπέλων καί ςαφιδαμ- 
πέλων έπί έθν. γή ς  (12) ' οί δέζητοΰντες καί λαμβάνον- 
τες τήν έθν. γήν ώς ιδιοκτησίαν τω ν, δέν δύνανται νά 
κάμωσι τοιαύτας έμφυτεύσεις πριν ή παρέλθωσι δέκα 
έτη άπό τή ς έκοόσεως τοΰ παραχωρητηρίου* οί πα- 
[ταβάται αποβάλλονται άνευ τινός άποζημιώσεως άπό 
τάς γα ία ς, τά ς οποίας έφύτευσαν.

Ούδεις δύναται νά κατέχη άσκεπεΐς έθν. γα ίας καί 
νά τάς καλλιεργη διά κολλιγω ν. Εν τοιαυτη περι- 
πτώσει οί κολλίγοι θεωρούνται νομιμοι οιακατοχοι τών 
γα ιώ ν, τά ς όποιας καλλιεργοΰσι.

3. Περί διαθέσεως τών εθνικών φθαρτών 

κτημάτων.

Ό7να τά  εθνικά φθαρτά κτήματα θέλγουν έκποιηθή 
διά δημοπρασίας* τό τίμημα θέλει πληρωθή άτόκως 
είς δέκα ισας έτησίας οάσεις, ών ή πρώτη πρεπει νά 
καταβληθη άμέσως μετά τήν κοινοποίησιν τή ς  έγκρί- 
σεως* έάν ό άγοραστής δέν ώεχθή νά ύπογραψη τά ς 
ομολογίας ή οέν πληρώση τήν πρώτην οόσιν, ή έκ- 
ποίησις άκυροΰται καί αύτός ύποβάλλεται είς πρόστι- 
μον ίσον μέ τό δέκατον τοΰ τιμήματος. Ό σ τ ις  τών 
αγοραστών δέν πληρώση δύο κατά συνέχειαν όοσεις, 
αποβάλλεται αύτοδικαίως τοΰ κτήματος άνευ τινός 
άποζημιώσεως διά τάς πληρωθείσας δόσεις καί τάς 
έπενεχθείσας βελτιώσεις, ύποχρεούμενος συνάμα είς τήν



πληρωμήν τών καΟυστερουσών δόσεων 2:’ αύστηρ2ς 
καταδιώ ;εω ς.

Τό Δημόσιον δέν άποξενοΰται τών εκποιούμενων 
κτημάτω ν, πριν ή έξοφληθή όλοσχερώς τό τίμημα 
αυτών. Ε π ο μ ένω ς έάν οί άγορασταί αύτών τά  μετα- 
βιβάσωσιν είς άλλους, ύπόκεινται καί ουτοι απέναντι 
τοΰ Δημοσίου είς τάς αύτάς μέ έκείνους ύποχρώ- 
σεις (1 3 ) .

4 . ΙΙερί τών καθυστερούντων άπό κλεισμένας 

χρήσεις.

Ό λ α  τά όφειλόμενα άπό χρέη κλεισμένων χρήσεων 
θέλουν συγκεφαλαιωθή κατ’ οφειλέτην καί πληρωθή 
άτόκως είς δόσεις.

Οί Ταμία:, Ιχοντες ύπ’ όψιν τά Βιβλία τών εισ
πρακτέων καί τούς φορολογικούς καταλόγους, θέλουν 
συντάξει έκκαΟάρισιν όλων τών χρεών έκαστου οφει
λέτου, περιέχουσαν τό όνομα, τό επώνυμον καί τήν 
κατοικίαν αύτοΰ, τό ποσόν έκάστου χρέους, τήν αί
τια  ν, έξ ής προέρχεται, καί τήν χρήσιν, εϊς ήν ανή
κει. Α ί τοιαΰται εκκαθαρίσεις, άφοΰ έγγραφώσιν είς 
βιβλίον κατ’ άλφαβητικήν σειράν, θέλουν άποσταλή 
πρός τούς Δημάρχους τής διαμονής τών οφειλετών είς 
διπλοΰν άντίτυπον, ών τό μέν θέλει έπιδοθή πρός τόν 
όφειλέτην ή τούς κληρονόμους του, τό δε άλλο θέλε: 
έπιστραφή πρός τόν Ταμίαν, άφοΰ κάτωθι αύτοΰ γραφή 
ή περί άποδότεως άπόδειξις, τήν οποίαν θέλει υπο
γράψει ό Δήμαρχος μετά τοΰ όφειλέτου, ή τούτου 
άγραμμάτου όντος μετά δύα μαρτύρων.

Ό σ τ ις  τών όφειλετών νομίζη, ότι είς τήν έκκαΟά- 
ρισίν του περιελήφθησαν χρέη, τά όποια δέν όφείλει, 
δύναται έντός ένός μηνός νά ύποβάλη είς τόν έπαργον 
άντίρρησιν, είς τήν οποίαν Οελει έπ'.συνάψει ό'σα έχει 
δικαιολογητικά- αί αντιρρήσεις αύται, άφοΰ έξετασΟώ- 
σιν άπό συμβούλιον, συγκείμενον ύπό τοΰ έπάρχου, 
τοΰ οίκον, εφόρου καί τοΰ είρηνοδίκου τής πρωτευού- 
σης, έπί παρουσία καί τοΰ Ταμίου, υποβάλλονται είς 
τό ύπουργεΐον τών οικονομικών, τό όποιον άποφασίζει 
όριστικώς· αί αποφάσεις τοΰ υπουργείου κοινοποιούν
ται έπί άποδείξει πρός τούς όφειλέτας, καί όστις νο
μίζη έαυτόν ήδικημένον δύναται έντός ένός μηνός νά 
προσφυγή είς τά  τακτικά Δικαστήρια, τά  όποΐα δικά - 
ζουσι συνοπτίκώς.

Τά κατά τόν άνωτέρω τρόπον έκκαΟαρισθησόμενα 
χρέη θέλουν πληρωθή είς έτησίας δόσεις, άρχής γ ε -  
νομένης άπό ά. Νοεμβρίου τοΰ άμέσως μετά τήν δη- 
μοσίευσιν τοΰ παρόντος Νόμου επομένου έτους, ώ ς έφε- 
ξής· τά μέχρι 40 δραχμών είς μίαν δόσιν, τά  μέχρ ις 

.1 0 0  είς δύο, τά μέχρι 300 είς τρεις, τά  μέχρι 600 είς 
τέσσαρας, τά μέχρι 1000 είς πέντε, τά  μέχρι 3 ,0 0 0  
είς δε'κα, τά  μέχρι 5,C00 είς δεκαπέντε καί τά επέ
κεινα τή ς ποσότητος ταύτης εϊς είκοσι δόσεις.

5 . Περί καταδιώξεως τών καθυστερούντων (1 4 ) .
Ό λ ο ι οί όφειλέτα: τοΰ Δημοσίου όφείλουν νά π λ η - 

ρόνουν άπροφασίστως τά χρέη των κατά τάς ώρισμέ- 
νας έποχάς. Οί καθυστεροΰντες ύποβάλλονται είς τό 
κον 12 τοΐς 0^0 κατ’ έτος, ά λ λ ’ όσοι πληρώσουν έντός 
ένός μηνός άπό τής λήξεως άπαλλάττοντα: τής πλη
ρωμής τοΰ τόκου.



Ό σ τις  οέν πληρώση έντός ενός [ληνός,τό χρέος του, 
καταδιώκεται, άνευ περαιτέρω διατυπώσεων, διά προ- 
σ6)π.'κης κρατήσεως, κατασχέσεως κινητής καί ακί
νητου περιουσίας καί μεσεγγυήσεως τών είς χεϊρας 
τρίτου ευρισκομένων χρημάτων τοΰ όφειλε'του. Ή  προ
σωπική κράτησις μάλιστα άπαγγέλλετα ι καθ’ όλων 
άνεξαιρετως τών όφειλετών καί δέν δύναται νά άναστα- 
λ ή , εΐμή κατά διαταγήν τοϋ ύπουργείου τών οικονομι
κών καί έπί ώρισμένη προθεσμία.

Οί ύπερήμεροι όφειλέται τοΰ Δημοσίου στερούνται 
τοΰ δικαιώματος τοΰ έκλέγειν καί έκλέγεσθαι είς τάς 
Δημοτικάς καί Βουλευτικάς έκλογάς.

Ί ό  μέτρον τής προσωπικής κρατήσεως εφαρμόζεται 
και κατά τών άρρένων κληρονόμων τών οφειλετών, 
όταν ένηλικιωΟώσι.

2 IIΜ  Ε I Ω Σ Ε I 2.

(1) Κατά τό περίφημων σύγγραμμα τοϋ σοφού Γάλλου 

Βαρθελεμή τό έπιγραφόμενον « ττεριν'γνιιις τοϋ νέου Αναχάρ- 

σιδο; έν Ελλάδι λ , είς μόνην τήν Αττικήν κατώκουν τετρα

κόσια'. χιλιάδες δούλων, έκτο; των έλευθέρων πολιτών.

(2) Κατά τόν παρά τώ ύπο υργε.ίω τών οικονομικών περι

ληπτικόν πίνακα τ ίς  φορολογίας τών αμπέλων τοϋ Κράτους, 

η ολική ε*τασις αυτών άναβαίνει είς 380,000 στρέμματα* 

κατά δε τάς δποβληθείσας ύπό τών οίκον, έφορων πληροφορίας, 

καθ’ δλον τό Κράτος ϋπάρχουσι 130,000 στρέμματα στα

φιδαμπέλων.

(3) Πολλοί τών χωρικών ισχυρίζονται, δτι ή σημερινή κα- 

τάστασί; των είναι πολΰ χειροτέρα άπό τήν έ,τί 'Γουρκοκρχ- 

τεϊας, διότι τότε τουλάχιστον, λέγουν, ήσαν απαλλαγμένοι

άπό τήν ένόχλητιν τών διατυπώτεων καί οί κύριοι τής γή; ’Ο 

θωμανοί τοΰς εό"·.<5'ον βόας καί σπόρον καί τους έπροστάτευον 

εναντίον παντός άλλου* σήμερον δμως ούτε σπόρον τοΰς δίδει 

κάνεις ουτε βόας, έάν δε ό ένοικιαστής, ό έ/.τι μητής ή ό άπα- 

ριθμητής συντάςνι ψευδή διπλ.ότυπα Πρωτόκολλα, ή Κυ- 

βέρνν,τις τόν λέγει, οτι πρέπει νά τά προσβάλνι δικαστικώς, 

χωρίς νά συλλογίζεται, δτι με τήν πολύπλοκον νομοθεσίαν, 

τήν όποιαν ε/ομεν, άπαιτοΰνται πολλά έςοδα καί ήμεραργίαι 

διά νά ΰπάγνι τις εΐς τά δικαστήρια.

(4) ό  έγγειος φόρος τής σταφίδος προύπελογίσθη είς 200, 

000 μόνον δραχμάς έπί τή ιδέα δτι θέλει έςα κολουθήτει καί 

έφέτο; ή καταστρέφουσα τάς αμπέλου; νόσος· άλλ’ άμα παρέλθνι 

αύτη, τά ποσόν τοϋτο θέλει τετ:απλασιασθή, διότι κατά τοΰ; 

πίνακας τοϋ ΰπουργοϋ τών οικονομικών τώ 1851 έξήχθη στα

φιδόκαρπό; άςίας 8 ,359,000 δραχμών.

(5) Κατά τόν προϋπολογισμόν ή άξια τών είσπραττομέν&,ν 

φόρων άπό τά σιτηρά τών νήσων άναβαίνει είς δρ. 160,003*. 

Επειδή δε είς τάς νήσους δλαι αί γαΐαι είναι ιδιόκτητοι, έπε- 

ται, δτι ή ολική άξία τών παραγομένων έν αΰταΐς σιτηρών 

συμποσοϋταί εΐς 1,600,000 δραχμά; ή κοιλά 400,000, ύπο- 

λογιζομένης τής άςίας έκαστου κοιλοϋ είς δραχμάς τέσσαρας.

(6) ’Ορεινά; έννοώ τά; πετρώδες καί κατωφερεί; γαίας.

(7) Καί έννεακοσία; χιλιάδα; έάν παραδεχθνίτις δέν σφάλ

λει ίσως πολύ* διότι έάν παραδεχθώμεν ώ; προερχόμενα άπό 

έθν. γαίας 800,000 κοιλά καί άπό ιδιόκτητα 578,000, θά 

εΐπ-ρ, δτι ή όλική παραγωγή έκ μέν τών εθνικών είναι 3,200, 

000, έκ δέ τών ιδιοκτήτων 5,780,000, ήτοι τό δλον 8,9b0, 

000· άλλ’ έάν ή Ελλάς παρήγε πραγματικώς τοσαΰτα σιτηρά, 

δέν ήθελε λαμβάνει ανάγκην ξενικών διά τήν τροφήν τη;.

(8) Τό ποσόν τοϋτο θέλει εισθαι άνεπαίσθητον διά τοΰς 

φορολογουμένου;, διότι σήμερον, έκτός τών αδικημάτων καί 

τών καταπιέσεων,τά; όποιας ύποφέρουσι. πληρόνουσιν 145,000



οραχ. διά τήν επικαρπίαν τών σταφίδων, σύκων /αι αω- 

ραιών, 300,0 )0 διά τήν επικαρπίαν τών άμπέλων καί άπο- 

δίδουσιν εί; είδος οκτακόσια; χιλιάδας κοίλων δημητριακών 

καρπών.

(9J 15* τών τριάκοντα έκατομμυρίων στρεμμάτων, τά 

όποΐα κατά τήν κρίσιν πολ.λών άπαρτίζουσι τήν ολικήν εκτα- 

σιν τής καλλιεργημένη: γη; τη; Ελλάδος, μόλις τό τρίτο; 

τ,μπορεί νά ηναι ιδιόκτητον, τά δέ άλλα είναι εθνικά. Επειδή 

δέ δύω μόνον εκατομμύρια καλλιεργούνται, έπεται, δτι μένουν 

άκόμη διαθέσιμα δεκαοκτώ έκατομμύρια στραμμάτων έθν. 

γή;· όποιον λαμπρόν μέλλον περιμένει τήν ‘Ελλάδα, έάν κα

τορθωθεί ή καλλιέργεια όλη; αύτής τή; έκτάσεως!

(10) Οπου δέν υπάρχουν ελαιοτριβεία, εΐναι άπόδειξις ο'π 

δέν υπάρχουν πολλά έλα'.όδενδρα, διότι δέν συμφέρει ή κατ’ 

άλλον τρόπον έκθλιψις τών έλαιών, πρέπει λοιπόν νά άφε- 

θώσιν οί κάτοικοι ελεύθεροι πάσης φορολογία; διά νά άναπτύ- 

ξωσι τήν έλαιοφυτείαν, ότε θά άναγκασθώσι νά κάμωσι καί 

ελαιοτριβεία.

(11) ‘Ο διορισμό; τών τοιούτων επιστατών θέλει υποβάλει 

βεβαίω; τό Δημόσιον εί; δαπάνην ού μικράν, άλλ’ ή δαπάνη 

αΰτη θέλει άναπληρωθή εκτε τή; έλαττώσεως τοΰ άριθμοϋ 

τών είσπρζκτόρων καί έκ τή; καταργήσεως τών άποθ/.καρίων, 

τών άπο θηκών κτλ. διά τά όποια σημειοΰται ήδη εί; τόν 

προϋπολογισμόν τοΰ Κράτου; είοδα έκ δρ. 180,000. Επειτα 

αί τοιαΰται πόλεις και κωμοπόλει; δέν είναι βέβα·α, (μετά τήν 

άφαίρεσιν τών νήσων, πλειότεραι τών πεντήκοντα καί δέν θά 

χοειασθώσιν επέκεινα τών 100 — 120 έπιστατών.

(12) Εκαστο; εννοεί τόν λόγον τή; τοιαύτη; άπαγορεύ- 

σεως. ‘Ο σταφιδόκαρπό; δέν καταναλίσκεται εϊμή εί; τήν Αγ

γλίαν καί εί; τήν Γερμανίαν- έάν ή παραγωγή δέν υπερβαίνει τά 

έςήκοντα εκατομμύρια ένετικών λιτρών, ήμπορεΐ νά πωλείται 

μέχρι τεσσαράκοντα ταλλήρων τήν χιλιάδα' έάν δέή τιμή έκ-

πέση μέχρι τών δεκαπέντε ταλλη'ρων, νά έξοδεύωνται ήμποροΰ* 

έω; όγδοήκοντα ή έννενήιοντα τά πολΰ έκατομμύρια, διότι ή 

εν 0 ηνία αύζάνειτήν νατανάλωσιν· έν τούτοι; αί σταφιδοφυ- 

τεϊαι, αί όποΐαι υπάρχουν σήμερον εί; τήν ‘ Ελλάδα, συμπο- 

σοΰνται εί; 13 ),000 στρέμματα, τά όποΐα κατά τό 1851 

παρήγαγον 75,000,000 λιτρών, έάν δέ προστεθεί εί; αύτά 

καί ή παραγωγή τής ‘Επτάνησου έκ τριάκοντα ώ; έγγιστα 

εκατομμυρίων, εχομεν 105 εκατομμύρια ποσόν, τό όποιον 

έστάθη άδύνατον νά έςοδευθνί, μολονότι κατά τό έτο; έκεινο ή 

τιμή κατέβη μέ/ρι τών δέκα ταλλήρων. Τό αύτό συμβαίνει καί 

ώς προ; τά; άμπέλους. Ενεκα κακώς έννοουρ.ένου συμφέροντος 

έφϋτεύθησαν πολλαΐ γαϊαι, αϊτινε; έσπείροντο δημητριακούς 

καρπού;, κα ί'ή  τιμή τοΰ οίνου έ'έπεσε σημαντικά.

(13) Δ.ά τή; διχτάςεω; ταύτης εξασφαλίζονται τά δικαιώ

ματα τοΰ Δημο'ίο.) καί καθίσταται περιττή ή έγγραφή υπο

θηκών. Πρέπει νά λάβωμεν ώ; κανόνα τό νά άπο|εύ /ωμεν 

όσον ένεττι τήν πολυγραφίαν, περιοριζόμενοι εί; μόνα τά άπο- 

λύτω; αναγκαία.

(14) ‘Ω; συμπλήρωμα τής παρούτ/·,; πραγματείας έκρινα 

άναγκαΐον νά έπιτάςω διατάξει; τινά;, άφορώσας τήν κατα- 

δίωξιν τών καθυστε .ο jvtcov. Εγώ ά'αχωρώ πάντοτε άπό τήν 

άρχήν τοΰ ότι ό'σον γενναία καί έπιεική; πρέπει νά η;/.ι ή Κυ

βέρνησή ώ; πρό; τόν προσδιορισμόν τών φόρων, άλλο τόσον 

αυστηρά και αδυσώπητο; πρέπει νή δείκνυται ώς πρό; τήν 

είσπραξιν καί νά μή επιτρέπει ούδεμίαν καθυστέρησιν. Διά νά 

επιτυχωμεν τοΰ σκοπού τούτου, νομίζω άναγκα ΐον ί) νά αύ- 

ζυνθ?ί ό τόκος διά τού; όφειλέτας τοΰ Δημοσίου άπό 8 ε ί; ΐ2 0 ί0 ,  

ώστε νά μή συμφέρω είς κ άνένα νά κρατρ Δημόσια χρήματα καί 

νά τά έμπορεύηται, ώ; κάμνουν τώρα πολλοί1 2) νά καταρ- 

γηθοΰν αί προσκλήσεις τών οφειλετών καί αί άπογραφαΐ τής 

κινητής καί ακινήτου αύτών περιουσίας, διότι ταΰτα είναι 

ολως διόλου περιττά καί μάταια καί δέν κάμνουν άλλο, είμή



νά επιφέρουν όπισθοδρόμησιν είς τήν πορείαν τών εισπράξεων- 

έκαστος όφηλέτη; γνωρίζει κάλλιστα τήν λήξιν τοϋ χρέους του 

καί πρέπει νά τό πλ/ιρόνν) άτροφασίστως, εν περιπτώσει δε 

έναντι'» πρέπει νά εφαρμόζονται κα-’ αύτοΰ άαυγκαταβάτω; 

τά καταναγκαστικά μέτρα. Το Δημόσιον, έπειδή εχει νά κάμη 

μέ πολλοΰς όφειλέτα;, επειδή τά  πρό; αύτό χρέη είναι καθαρά 

και αναμφισβήτητα καί επειδή εχει απόλυτον ανάγκην της 

έγκαιρου τών έσόδων είσπράςεω;, δεν πρέπει νά χάνηται εί; 

ματαία; διατυπώνεις, άλλά πρέπει νά παραδεχθν) σύστημα 

είσπράξεω; συντομώτερον καί βιαιότερον παρά το όποιον επι

τρέπει δ πολίτικός Νόμο; διά τά ιδιωτικά /ρέη' 3) Ν άπο- 

κλείωνται άπό τάς Δημοτικά; και Βουλευτικάς έκλογάς οί 

οφείλεται τοΰ Δημοσίου' είς όλα; σχεδόν τά; επαρχίας τοΰ 

Κράτου; υπάρχουν άτομα, τά όποια διά τήν υψηλήν κοινοτι

κήν θίσιν των ματαιόνουν παν μέτρον καταδιώ;εω; καί δέν 

είναι ϊσω; υπερβολή, έάν είπητις, ό'τι δέν έπλήρο)σάν ποτε 

φόρου; η άλλα πρός τό Δημόσιον χρέη· άλλ οι πάλιν, έιασκοΰν- 

τες έπιρροά; διά τών δημοσίων χρημάτων, τά όποια κατε- 

κράτησαν, άνέβησαν είς περιοπάς, είς ά; ή ατομική των ας ία 

δέν τοΐς έδιδε δικαίωμα νά έλπίζωσι- τά τοιαΰτα είναι σκαν- 

δαλωδ ές·ατα διά τήν κοινωνίαν καί πρέπει ριζικώ; νά εκλείπουν* 

και 4) επειδή έκ τών καταδιωκτικών μέτρων τά μόνον τελεσ

φόρον είναι ή προσωπική κράτησις κα! έπειδή ή Κυβέρνησις, 

διά νά καταστήση τοΰς ελληνας ιδιόκτητα;, πωλεΐ "ίά κτή

ματά της μέ μα/.ράς προθεσμία;, πρέπει νά νομοθετηθίί, ό'τι τό 

μέτρον τής προσωπική; κρατήσεως έφαομόζεται κκί κατά τών 

άρρένων κληρονόμων τών οφειλετών διότι άλλοι; μετ’ όλΐγ» 

ετη, όταν έκλείψωσιν οί άγορασταί, θέλει άπαντα, μεγίστην 

δυσκολίαν είς τήν εϊσπρα'ιν τών δόσεων έκ μέρου; τών κλη

ρονόμων των.

Θ Α Υ Μ Α  Δ'.

Ο ΝΑΟΣ TH2 ΑΡΤΕΜ ΙΔΟΣ ΕΝ ΕΦΕΣΩι.

Ή  Έ φεσος, μία τών επισημότερων πόλεων της ’Ιω 
νίας κατά τήν μακράν ’Ασίαν, έγενετο πολύ έτι επιση
μότερα διά τόν έν αύτή ναόν τής ’Α ρ τέ μ ιο ς , ό ςτ ις  
κατεταχθη μεταξύ τών έπτά θαυμάτων τοϋ κόσμου.

Ό  μεγαλοπρεπής ουτος ναός είχε μήκος τετρακο- 
σίων είκοσι ποόών, πλάτος δέ διακοσίων είκοσι, καί ήτο 
’Ιωνικής άρχιτεκτονικής. rH  μακρά σκέπη τοΰ ναοΰ 
τουτου εστηριζετο εις εκατόν είκοσι έπτά στήλας, τών 
όποιων έκάστη ειχεν έξήκοντα ποδών ύψος. Έ καστη  
αύτών κατεσκευάσθη δαπάνη π?^ουσίων βασιλέων, καί 
άπο δωρεάς όλων τών κατά τήν Ά σ ίαν πόλεων. Τριά
κοντα Ιξ άπό αύτάς έκίνουν πρό πάντων τόν θαυμασ
μόν τών άνθρώπων διά τά  έν αύταΐς άριστουργήματα 
τ^ ς  γλυπτικής, μία όε αύτώ ν, ή τ ις  πρό πάντων 
εκινεί τον θαυμασμόν τών θεατών ητο όλη έργον 
τοΰ Σκοπα, ενός τών περιφημότερων τεχνητώ ν τής 
άρχαιότητος.

Ιο  σχεδ'ον τοΰ ναοΰ τούτου έδόθη άπό τόν Κ τησι- 
φώντα, άλλ ή εκτελεσις αύτοΰ μόλις άπεπερατώθη 
είς διάστημα διακοσίων είκοσι έτών. Ά λ λ ά  τό μέγα  
τοΰτο εργον, διά τήν κατασκευήν τοΰ οποίου τόσον 
μέγα διάστημά καιροΰ έχρειάσθη, κατεστράφη οιά τοΰ 
πυρός είς μιαν μόνην νύκτα. Ό  Έ ρώστρατος, κυριευ- 
θεις άπό τήν μανιώδη έπιθυμίαν τοΰ νά άπαθανατίση 
τό όνομά του διά μεγάλης τίνος πράξεως, έπυρπόλησε 
τόν έξαίσιον τοΰτον ναόν τήν ιδίαν νύκτα καθ’ή ν έγεν
νήθη ό Μ έγας ’Αλέξανδρος.



"Οταν ό μ έγα ; ουτος καταχτητής νικήσας τόν Δα- 
ρειον εις τήν έν Γρανικώ μάχην κατέστη κύριος τοΰ 
περσικού πλούτου, έπρότεινεν είς τους ’Εφεσίους, ότι 
άναδέχεται νά κάμη τήν άνέγερσιν τοΰ ναοΰ μέ ιδίας 
αύτοΰ δαπάνας, έάν έπιγράψωσι τό όνομά του είς τό 
μέτωπον τοΰ ναοΰ. Ά λ λ ’ οί Έφέσιοι εΰγενώς φερό- 
μενοι οεν παρεδέχΟησαν τήν συμφωνίαν ταύτην, καί 
έπεχείρησαν μέ ίδιας αυτών δαπάνας τήν οικοδομήν 
τήν δέ βασιλικήν πρότααιν άνεπλήρωσεν ή προθυμία 
μέ τήν όποιαν συνέδραμον δλαι αί πόλεις της Ά σ ία ς  
κοινώς, καί ιδίως πολλά άτομα, πρό πάντων δέ έθαυ- 
μάσθησαν αί γυναίκες τών Έφεσιων, αϊτινες ποοσέ- 
φερον πρός τόν σκοπόν τοΰτον όλους αύτών τούς χρυ
σού; στολισμούς, ό δέ ’Αλέξανδρος Οαυμασας τόν 
ζζλον τών Έφεσίων κατέστησεν έλευΟέραν τήν πόλιν 
των. Ό  ναός ούτος κατέστη πολύ τοΰ άρχαίου λ α μ 
πρότερος. Ά ρ χ ιτέκ τω ν  έπί τής οίκοοομής αύτοΰ 
ήτον ό Έ ρμοκράτης, ά λλ ’ έκοσμήθη ούτος μέ τά  άρι- 
στουργήματα τοΰ Ά πελλοΰς καί Ιίαρ^ασιου. Ο βωμός 
ήτο έργον τοΰ Π ραξιτέλους, το οε άγαλμα τής Θεας 
ήτον δλον χρυσοΰν. Ε ίς  τών διαδόχων τοΰ Α λ εξ ά ν 
δρου, ό Αυσίμαχος, έκάλλώπισεν ετ: πλειοτερον αυτόν, 
συμπαραλαβών είς τό περιτείχισμα τοΰ ναοΰ και μέ
ρος τοΰ όρους Κορέσσου.

Τό άριστούργημα τοΰτο τής τέχνης κατεστράφη 
έπί τοΰ μεγάλου Κωνσταντίνου, καί δλα τά  άπαρτι- 
ζοντα τόν νχόν τοΰτον εξοχα πράγματα μετεκομισθη- 
σαν είς Κωνσταντινούπολή, καί έχρησιμευσαν εις ο ι
κοδομήν καί στολισμόν τής πόλεως ταυτης.

Π Ε Ρ Ι ΕΚΠΑ,ΙΔΕΥΣΕΩΣ. ΤΟΓ Α Α Ο Γ

Α :τ:ολογιχή έκθεσις έπί τών περί μισθοδοσίας κτλ . 
τών δημοδιδασκάλων Νομοσχεδίου.

Συνεχεία (ορα Βιβ. τοΰ Azov φυλλ. Γ'. σελ. 211).

Ο άμεσο; σκοπός τοΰ προχειμένου νομοσχεδίου εί
ναι τό νά δοθή δι’ αύτών ή άπαιτουμένη ανεξαρτησία 
προς τούς δημοδιδ. τοΰ Κράτους διά τή ς άμέσου 
παρα τοΰ δημοσίου μισθοδοτήσεως αύτών, όπως, μή 
επιρρεαζομενοι άπό τάς δημοτικά; άρχάς διά τςή  άμέ
σου παρ’ αύτών μισθοδοτήσεως, τολμώσι ν’ άπαιτοΰν 
την προμήθειαν παντός πρός λυσιτελή διεξαγωγήν τή ς  
εμπιστευμένης αύτής σ π ο υ δ α ι ο τ ά τ η ς  έθνικής υπη
ρεσίας μέσου. Διότι καθ’ ον μέχρι τοΰδε μισθοδοτούν
ται τροπον οί δημοδιδάσκαλοι, προκειμένου περί αύτοΰ 
τοΰ έπιουσίου άρτου αύτών κα: τών οικογενειών των, 
ή πρεπει παραλείποντες τό χρέος των καί χαλύπτον- 
τες τα ς ελλείψεις τών δημοτ. άρχών πρός διευκόλυν
σήν της πληρωμής τοΰ μισθοΰ των, νά μή παράγωσι 
κανεν η πολύ άνεπαίσθητον αποτέλεσμα διά τής δι
δασκαλίας τω ν, ή όμιλοΰντες καί γράφοντες έλευθε- 
ρως^ περί χορηγίας παντός μέσου πρός διδασκαλίαν τών 
παρ^αύτής μαθητευομένων καί άξιοπρεπή καί έπωοελή 

ΪΡησιν τών υπο τήν διευθυνσίν των δημοτικών 
σχολείων, νά ύποφέρωσι παντός είδους καταδιώξεις 
καί συκοφαντίας ^ ό  τά ς  δημοτ. άρχάς, καί νά στε
ρούνται γυμνζ-τευοντες και αύτοί καί τά  τέκνα των, 
τό όποιον πρός μεγίστην τοΰ Ιθνους βλάβην καί άνυ- 
πολογιστον τοΰ δ:δασχαλ:χοΰ επαγγέλματος χατα-
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φρόνησιν ( ! ! ! ! )  ήκολούθει καί εξακολουθεί συμβαΐνον 
πρός πάντα δημοδιδάσκαλον όπωσοΰν ανεξαρτήτου χα- 
ρακτήρος καί έπιθυμοϋντα νά έκ πληροί π ιστώ ς καί 
έντίμως τό πρός τόν πλησίον του καί τήν πατρίδα, 
διά τοΰ επαγγέλματος αύτοΰ, ιερόν χρέος του. ’Εν
τεύθεν καί ό ζήλος αύτών έμαρανθη καί ή φιλοτιμία 
καί ή πρός παν καλόν κλίσις έξέλιπε· καίό χαρακτήρ, 
ό α ν ή κ ω  ν είς ελευθέρους έλευθέρας νεολαίας μσρφω- 
τά ς , ήμαυρώθη καί τό Εερωτερον και έπωφελεστερον 
έπάγγελμ α , τό διδασκαλ'.κόν, είς πολλών τά  πρόσωπα 
έξευτελίσθη, καί επομένως, όχι μόνον πολλοί τών 
άξίων δημοδιο., όσοι μάλιστα  δέν ειχον οίκιακας άναγ- 
κας, παραιτηθέντες άπεμακρύνθησαν, πάσης άλλης 
υπηρεσίας παρ’ αύτών προτιμηθεισης, ή άπεδήμησαν 
εις τήν άλλοδαπήν, τυχοδιωκτών δίκην, προςπορισμόν 
τών πρός τό ζην έπιτηδειων, αλ7\α και ούόεις π7>εον 
ησθάνετο ή αισθάνεται τήν έλαχίστην κλισιν είς το 
εργον τοϋ Διδασκάλου τών πρώτων γραμμάτω ν, τ ή ν  
κ ρ η π ί δ α  τ α ύ τ η ν  π ά σ η ς  ύ γ ε ι ο ΰ ς  μ ο ρ φ ω -  
σ ε ω ς  κ α ί  δι  α ν ο η τ ι κ ή ς  ά ν α π τ ύ ξ ε ω ς  κ α ί  ά- 
ν ω τ έ ρ α ς  έ κ π α ι δ ε ύ σ ε ω ς  π α ν τ ό ς  έλ ευ θ έ ρ ο υ  
κ α ί  ε ύ ν ο μ ο υ  μ ε ν ο ύ  έ θ ν ο υ ς .  Και αν τ ις  τών αρ
χαίων καί ικανών δημοδιδασκάλων εΐς τήν ύψηλήν και 
άληθη άποιτολήν του άποβλέψας, καί τήν ώφέλειαν 
τών όμοιων του καί τήν μόρφωσιν τών ομοεθνών του 
κατά νοΰν άείποτ1 εχων, καί πάσαν δυσχέρειαν ύπέρ 
τούτων καταφρονών, ένεκαρτερ/|5ε και έγκαρτερη υπη
ρετών, ούτος άν δέν είναι μ ά ρ τ υ ς πρεπει νά Οεωρη- 

τα ι ώς Ή  ρ ω ς.
Καί ταΰτα μέν έπί τής άοχής τοΰ προκειμένου σχε

δίου προσημειώσαντες, έμβαίνομεν εΐς τά καθ’ έκαστα 
τούτου, ιδίως περί ενός έκάςου άρθρ. πραγματευόμενοι.

Ε ~  I τ ο ΰ  1.  ά ρ θ ρ ο υ .

Δύο τινά παρατϊ]ροΰνται συγκριτικώ ς πρός τήν ό
ποιαν οί δημοδιδάσκαλοι λαμβάνουσι νΰν μισθοδοσίαν, 
κατά τόν έν ίσχυι Ν όμον 1) τό φαινόμενον άνώτερον 
ποσον, και 2) ή διαφορά τοΰ ποσοΰ αύτοΰ μεταξύ τών 
τεσσάρων κατηγοριών, καί ιδίως τήν Α '. καί Β '. ή τ ις  
ούχ’ ήττον καί νΰν ύφίσταται.

1.) Τό ποσόν της μηνιαίας μισθοδοσίας έκάστου 
οημοοιο., άν καί φαίνεται άνώτερον τοΰ νΰν πληρονο- 
μένου, δέν είναι όμως πραγματικώ ς τοιοΰτον διότι 
κατά τό άρθρ. τοΰ Νομοσχεδίου είς τήν μισθοδοσίαν 
συμπεριλαμβάνονται καί τά  δίδακτρα καί τό ένοίκιον 
τής κατοικίας κλπ ., άλλω ς τε κατά τάς διατάξεις 
τοΰ άρθρου, έπιβαρύνεται ό δημοδιδάσκαλος καί μέ 
δαπάνας, χορηγουμένας νΰν άπό τά δημοτ. ταμεία, 
καί ούτως ή μηνιαία μισθοδοσία, όχι μόνον δέν είναι 
άνωτέρα τή ς διδόμενης, άλλά καί κατωτέρα, κατά τόν 
έξης ύπολογισμόν.

Ό  Νομαρχιακός δημοδιο. π. χ .  έχει νΰν μισθοδο
σίαν κατ» μήνα δραχμάς 100, καί καθ’ ά έκ τής ύπη- 
ρεσίας είναι γνωστόν, είς σχολεΐον πρωτευούσης 
Νομοΰ, εχον τούλάχιστον 3 50  μαθητάς, 70 δραχμάς, 
τάς οποίας λαμβάνει άπό δίδακτρα, κατά μήνα είς το 
άνάλογόν του, άν εχη καί βοηθόν, διότι άλλω ς φθά
νουν τάς 100 — 120, γίνονται 170, καί 35 τούλά
χιστον, αί'τινες τώ χορηγούνται δι’ ένοίκιον κατοικίας



γίνονται 205 , τώ  δίδωνται οέ καί 15 τό όλιγώτερον 
οιά μικροέξοδα τοϋ σχολείου άπό τό δημοτ. ταμεϊον, 
ώστε ή όλη μισθοδοσία νΰν τοϋ Νομαρχιακού δημοδιδ. 
άναβαίνει εΐς δραχμάς 220 , περίπου, άντί τών 200 
καθ’ ά διατάσσει τό προκείμενον 1 άρθρον. Ταϋτα εν
νοούνται καί ώς πρός τοΰς τών τριών επομένων κα
τηγοριών δημοόιδ., σχετικώ ς προς τούς ομοιοβαΟμους 
αύτών θέσεις.

2.) Ή  δέ διαφορά της μεταξύ αύτών μισθοόοσιας 
υπαγορεύεται όχι τόσον άπό τήν ύφισταμένην οιαφο
ράν τών γνώσεων (αίτινες καλόν ήτο νά ήναι αί αύται 
τούλά/ιστον εΐς τούς τη ς Α '. καί Β '. καί Γ '. κατηγο
ρίας δημοδιδ.) καί τήν διαφοράν τών εργασιών καί τη ς 
φροντίδος άναλόγως τοϋ άριθμοϋ τών μαθητών, οσον 
άπό τήν διαφοράν τών έξόδων ένγέ νει, τά όποια χρειά
ζεται νά ζήση, όπωσοΰν άξίως της έμβριθειας της θέ- 
σεώς του εις Νομαρχιακός είς έδραν Νομοΰ διατελών 
δημοδιδ. συγκριτικώς πρός εκείνα, τά  όποια χρειαζεται 
ό είς μικράν επαρχίας πόλιν, ή κωμοπολιν άπλοϋ οη- 
μου, ή χωρίον κατσικών. Τό δε κύριον και σπουοαιο- 
τερον σκοπούμενον της διατάξεως ταύτης είναι ή διε- 
γερσις τής ά μ ιλληςτώ ν δημοδιδ. είς τό νά φ ιλοτιμήται 
επιμελούμενος καί ένδελεχώς μελετών έκαστος πρός 
αΰξησιν τών ιδεών του, όπωςφθάση ε ί ς  βαθμόν άνώτερον.

Ηαρατρέχοντες τό 2 άρθρον ώς μή άπαιτουμένης 
επ’ αύτοΰ ούσιώδους τινός παρατηρήσεως ή αιτιολο

γ ία ς, έρχόμεθα.

ΐί 7Γ! τοΰ  3 .

Τό άρθρ. 21 τοϋ ΐσχύοντος περί δημοδιδασκαλίας

όργανικοϋ Νόμου έπιβάλλει τό χρέος είς τούς Νομαρ
χιακούς καί ’Επαρχιακούς δημοδιο, νά έπιθεωρώσι πε- 
ριοδεύοντες, δίς τοϋ ένιαυτοΰ μάλιστα, τά  ύπό τήν 
δικαιοδοσίαν αύτών δημοτ. σχολεία. Τήν εύστοχον 
τωόντι καί σοφωτάτην ταύτην διάταξιν, ώ ς έχουσαν 
άμεσον άντικείμενον τήν πρόοδον τών προκαταρκτικών 
σχολείων καί τήν βελτίωσιν αύτών, περιττόν νά ύπο- 
στηρίξωμεν, διότι αρκούντως τό σύστημα τής έπιθεω- 
ρήσεως συσταίνεται έκ τής πείρας καί τοΰ άποτελεσ- 
ματος είς όλους τούς τής δημοσίας ύπηρεσίας κλάδους, 
οΐον τόν.Τελωνιακόν, τόν ύγείονομικόν κλ. άλλ’ήδυνήθη 
άρά γε  νά έφαρμοσθή καί έκτελεσθή καί ώ ς πρός τά  
δημοτ. σχολεία άπό τής συστάσεως αύτών ; Τά χρο
νικά τής δημοδιδασκαλίας άποκρίνονται άποφατικώς· 
καί διά τ ί το ϋ το ; διότι ούδαμοϋ τοΰ είρηρ-ένου όργα- 
νικοΰ Νόμου προβλέπεται ποσόν τι δι’ έξοδα περιοδείας 
τών κατά Νομούς ή κατ’ Ε π α ρ χ ία ς  δημοδιδ. επομένως 
καί ή Κυβέρνησις δέν ήδύνατο νά ύποβάλλη τούς άλ
λω ς πενομένους δημοδιδ. είς έκτακτα έξοδα, καί οί 
ίδιοι ύπεξέφευγον έν σιωπή τό χρέος των τοΰτο. ’Ά ρα 
διά νά τεθή είς ενέργειαν τό άξιόλογον τή ς τακτικής 
κατ’ έτος καν έπιθεωρήσεως τών δημοτικών σχολείων 
σύστημα, καθό συντελεστικώτατον είς τήν πρόοδον 
τών σχολείων (διότι άλλω ς δύναται νά πληροφορήση 
γράφων πρός τήν Κυβέρνησιν ό έπιθεωρών δημοδιδ. 
καί άλλω ς ό διηνεκώς παραμένων τή  έπιτοπίω  δημοτ. 
άοχή καί έχων καθ’ έκάστην τήν άνάγκην αύτής), 
ανάγκη νά προσδιοοισθή διά νόμου ποσόν τ ι χρ η μα τι
κόν διά τά  έξοδα τός οδοιπορίας, καί τοιοΰτον προσ
διορίζεται εΐς δραχμάς 5 0 0 , διά τήν κατά Νομόν, καί



150 διά τήν κατ’ Ε πα ρχίαν  περιοδείαν, άναλόγως μέ 
τά  προσδιορισθέντα ποσά τών δραχ. 600 διά τους 
Νομάρχας, καϊ 200 διά τούς Έ παρχους, αϊτινες καθ’ ά 
ή πεΐρα έδίδαξε, περιοδεύουσι σχεδόν άνεξόδως, έν ώ 
οί δημοδιδ. ούτε ΰδατος ίσως θά τύχωσί που δωρεάν.

Και έκτακτους έπιθεωρήσεις, συνεπεία κατηγοριών 
ή άλλων αιτιών κατά δημοδιδ·, πολλάκις εύρέθ/; εις 
θέσιν νά διατάξη ή Κυβέρνησις, ά λλ’ άπέφευγε τούτο, 
ώ ς μή εχουσα τίνα νά ύποχρεώση νομίμως πρός άπό- 
τισιν τών έξόδων. Ό θεν έκρίθη άναγκαΐον καί ή πεοΐ 
τούτου δι’ ειδικής διατάξεως πρόνοια, καϊ τρόπος τοΰ 
νά πληρόνωνται τά  Ιξοδα τής έπιθεωρήσεως άπό τόν 
έπιβαρυνόμενον μέ τό άποτέλεσμα αύτής, πρός άπο- 
ουγήν αδίκων καί κευδών ψατηγοριών κατά τών δη
μοδιδασκάλων.

Τά δέ έν τώ  § β '. τού παρόντος άρθρου έξοδα τών 
περιοδειών λογίζωνται είς βάρος τού Δημοσίου, καθότι 
ή διά τών έπιθεωρήσεων έξασκουμένη έξουσία έκ μέ
ρους τή ς Κυβερνήσεως έκπηγάζει, ουσα έν είδος έλέγ- 
χου κυρίως τών δημοτ. άρχών, καί ή έκ ταύτης προ- 
κύπτουσα βελτίωσις τής υπηρεσίας καί ή τώ ν δημοτ. 
σχολείων πρόοδος είς αύτήν ά'ίτανακλώσα χρεωστεΐται 
ή άποδίδεται. Ό  δέ προσδιορισμός τών δι’ έκτάκτους 
επιθεωρήσεις έξόδων έγένετο άναλόγως μέ τόν διά τούς 
άνακριτικούς κλ. δικαστικούς υπαλλήλους είς έκτακτον 
υπηρεσίαν έξερχομένους.

Ε π !  τ ο ϋ ’ άρθρ .  4.

Ό  σκοπός τής διατάξεως τής έκ τού Δημοσίου μισ
θοδοσίας τών δημοδιδ-, έ ν ώ  δέν έπιβαρύνει αύτό μέτινα

περιπλέον δαπάνην έκείνης, τήν όποιαν οαπανα νϋν, 
διότι, κατά τάς διατάξεις τού άρθρου τού Νομοσχε
δίου, θέλει άποζημιόνεσθαι παρά τών δημοτ. ταμείων 
καθ’ δ ,τι δέν έπιβοηθεΐ ταύτα νΰν είς τήν μισθοδοσίαν 
τών δημοδιδ., άφαιρεΐ τάς άφορμάς τού νά πάσχωσίν 
ουτοι μισθοδοτούμενοι άμέσως άπό τούς δήμους, δσα 
έπί τής άρχής τού παρόντος νομοσχεδίου διά τού 
προοιμίου τής παρούσης έκθέσεως περιγράφονται ολίγα  
έκ τών πολλών δεινά. Ά φ αιρεϊτα ι δέ καί ή άμεσος 
έπ’ αύτών έξουσία καί έπήρεια, ή διά τής άμέσου μισ- 
θοδοτήσεως άπό τούς Δημάρχους έξασκουμένη, καί 
προλαμβάνονται καί αι άπό τυύτους καί τούς δημοτ. 
είσπράκτορας έπί τού μισθού τών δημοοιδαδασκά?.ων 
γινόμενα» καταχρήσεις· ένώ ούδόλως παραβιάζεται τό 
διά τής άμέσου διαχεφήσεως τής δημοτικής περιουσίας 
δημοτικόν δίκαιον.

Ε π ί  του 5. άρθρου.

Ή  διάταξις τούτου σκοπόν προτίθεται τήν περ ι
στολήν τών συχνών καί μακρών έπ’ άοεία άπουσιών, 
τήν οποίαν άλλω ς δέν δύναται ν ’ άρνηθή ή Κυβέρνησις 
είς τόν παραιτούμενον τών έκ τής θέσεώς του απο
λαβών, καί μ άλ ισ τα  δι’ Ανυπερβλήτους οίκιακάς άνάγ- 
κας· άγκαλά καί θέλουν παυσει, καί αί άπουσίαι καί 
αί ταύτας προκαλούσαι άνάγκαι μέ τήν διά τή ς τα κ τ ι
κής τών δημοδιδασκαλικών μισθών πληρωμής παύσιν 
καί τών δεινών τών δημοδιδ·, τούς οποίους μόνη ή 
διηνεκής καθυστέρησις τών μηνιαίων αποδοχών αύτών 

έσυρε τή δε κακεΐσε.



Ε π ί  το ΰ  6. άρθ ρ ο υ .

Ό  σκοπός τών διατάξεων τοΰ άρθρου τούτου είναι 
νά κανονισθή ή χρή^ίζ τών μικροεξόδων τών σχολείων, 
άτινα συγχονευόμενα νΰν είς τήν όλην μισθοδοσίαν 
καί πληρονόμενα ούτω τακτικώ ς, πρέπει καί νά δα- 
πανώνται είς τήν προμήθειαν τών παρά τοΰ άρθρου 
τούτου διαγραφομένων χρειωδών, συμφώνως μέ τά ς  
πΐρ ί δημοδιδασκαλίας διατάξεις καί οδηγίας, τά όποια 
μέχρι τοΰδε, πρός μεγίστην τών μαθητών ηθικήν βλά
βην, είς τά πλειο'τερα σχεδόν τοΰ Κράτους δημοτικά 
σχολεία δέν ήσαν είς ενέργειαν.

Ε π ί  τ οϋ  7. άρθρου.

Διά τοΰ προκειμένου άρθρου κανονίζονται αί ύπο- 
χρεώσε’.ς τών δήμων πρός τήν Κυβέρνησιν, ώς πρός 
τήν μισθοδοσίαν τών δημοδιδ., έκτός τοΰ ποσοΰ, τό 
όποιον χορηγεί είς βοήθειαν τών όμολογουμένων π τ ω 
χώ ν δήμων, καί οιατάσσεται ό τρόπος τή ς είσπράξεως 
τή ς μισθοδοσίας, ή τ ις  πληρόνεται άμέσως, άλλά μετά 
πλείστης δυσκολίας, άπό τό δημοτ. ταμείον. Κατά 
τήν είς τά άρθρον αύτό αναλογίαν παρατηρειται, ότι 
καί τό δημόσιον δέ·# θέλει πληρόνει χορηγούν τι πλέον 
τοΰ όποιου χορηγεί πρός βοήθειαν τών δήμων ποσοΰ.

Ε π ί  τ οϋ  8. άρθρου.

Διά τοΰ προκειμένου άρθρου, έκτός ότι καταδεικνύε
ται τό ποίας άλλας ύποχρεώσεις εχουσιν οί δήμοι ώς 
πρός τήν αποτελεσματικήν συντήρησιν τών οημοτ.
σχολείων, νομοθετούνται καί τά μέσα, άτίνα οαείλουν

νά χορηγοΰν πρός τούς διευθύνοντας αύτά, πρός λ υ 
σιτελή διεξαγωγήν τής υπηρεσίας, καί διέγερσιν τής 
άμίλλης καί φιλομαθείας τών μαθητευομένων, περί 
τών όποιων μέσων, ούδενός νόμου προνοοΰντος καί 
επομένως ύποχρεοΰντος τά ς δημοτ. Ά ρ χ ά ς , ούδείς 
σ/εδόν έφρόντιζε μέχρι τοΰδε· καί διά τοΰτο ή β ία  
καί ο ί  ρ α β δ ι σ μ ο ί  καί αί παντός είδους κ α κ ώ 
σ ε ι ς  έμειναν είς τούς δημοδιδ , ώ ς μόνα μέσα, δι’ ών 
πολλοί,  ά λλ ’ είς μάτην ή πρός πο λλά  μικρόν όφελος, 
προσπαθούν νά προάξωσιν είς τά γράμματα, ούχί δέ 
καί τήν έξημέρωσιν τών ηθών τήν τυραννουμένην ούτω 
τής έλευθέρας καί συνταγματισθείσης Ε λ λ ά δο ς δού- 
λην έτι νεολαίαν.

Ε π ί  τ ο ϋ  10.

Σκοπός τοΰ προκειμένου άρθρου είναι όχι μόνον νά 
συμπληρωθή ή μισθοδοσία τών δημοδιδ. καθ’ ά καί έπί 
τοΰ I .  άρθρου διά τής παρούσης έκθέσεως παρατηρούν

ται.· άλλά καί ν’ αύξυνθώσιν ώς πρός τοΰτο οί πόροι 
τών δήμων.

Κατά τά άρθρ. 2 ί  κ. έ. τοΰ έν ένεργεία περί δη- 
μοδιδασκαλίας όργαν. Νόμου, ορίζονται καί δίδακτρα 
πρός όφελος τών δημοδιδ., ή μάλλον πρός άπαρτισμάν 
τή ς άλλης μικρας αύτών μισθοδοσίας, συγκριτικώ ς 
πρός τήν τών λοιπών ύπαλλήλων παντός κλάδου, καί 
σχετικώ ς πρός τούς οποίους καταβάλλουσι πολλούς 
κόπους, τήν ανάγκην καί τήν άξιοπρέπειαν τοΰ επ α γ 
γέλματος Διδασκάλου, όςτις συγκιρνών τήν όλιγάρ- 
κειαν μετά-τοΰ εύπρεποΰς, πρόκειται τύπος καί ύπο- 
γραμμός είς τό κοινόν καθαριότητάς καί πάσης τής



λοιπής φιλοκαλίας εί'ςτε τόν εαυτόν του, τήν σύζυγον 
καί τά τέκνα του, τά όποΐα επίσης χρησιμεύουσιν ώ ς 
υπόδειγμα είς τά εμπιστευμένα αύτώ. Ά λ λ ’ ό ορισ

μός ουτος καί ό σκοπός καί τό πνεύμα τοΰ νομοθέτου 
έματαιώθησαν. Ε πειδή  ό νόμος ή παντάπασι δέν έφηρ- 
μόσΟη, καί επομένως ή μισθοδοσία τών δημοδιδ. έ'μεινε 
καί κατά τοΰτο κο/^οβωμένη, ή έφηρμόσθη κακώς, 
ένεργουμένης απευθείας παρ’ αύτών της είσπράξεως, 
διά παράλογον, άλλά σκόπιμον, δυστροπίαν τών δημο
τικών ’Αρχών τοΰ νά συμμορφωΟώσι μέ τόν νόμον, 
διά νά εχωσιν ούτως άνοεκτλ καί πρόχειρα κατά τών 
δημοδιδ. παράπονα έκ μέρους τών φορολογουμένων 
γονέων, οιτινες παρετηρήθη άπό τής συστάσεως τών 
δημοτ. σχολείων, ότι ούδέποτε εύχαρίστως κα! τα κ τι- 
κώς καί άνευ φιλονεικιών πληρόνουσι τά δίδακτρα 
ταΰτα , εϊ καί. είς τόν έλάχιστον όρον τών 10 λεπτών 
επίτηδες καί πρός ζημίαν τών δημοδιδ. κατά τά πλεΐ
στον προσδιωρισμένα.

Διά νά έκλείψωσιν άρα αί δυσχέρειαι καί τά  διά τής 
απευθείας είσπράξεως άτοπα ταΰτα, τά όποΐα άπάδου- 
σιν είς τήν άξιοπρέπειαν τών διδασκάλων καί τήν οποίαν 
άπαιτεΐται νά έ^η έπί μαθητών καί γονέων ηθικήν ε
πιρροήν καί ύπόλ/ψ ιν, μή ερχόμενος είς άμεσον ληψο
δοσίαν καί σχέσ'.-ί υλικών συμφερόντων μ ετ’ αύτών, 
έθεωρήθη έπάναγκες νά συγχωνευθώσιν άφ’ ένός διά τών 
διατάξεων τοΰ 2 άρθρου τοΰ προκειμένου νομοσχεδίου 
καί τά  δίδακτρα είς τήν όλην μισθοδοσίαν, νά πληρό- 
νωνται δ’ άφ’ ετέρου παρά τών γονέων διά τών αρμο
δίων είσπρακτόρων είς τά  δημοτικά ταμεία, ώς καί οι 
λοι ποί φόροι, κατά προσδιορισμόν τών δημοτικών συμ

βουλίων (τά  ύποΐα, προκειμένου νά προστατευουσι τά  
δημοτικά συμφέροντα, καί ούχϊ έκεΐνα τών διδασκάλων, 
θέλουν εΐσθαι καί δικαιότερα), κατά τάς διατάξεις τοΰ 
παρόντος άρθρου, όχι άπό 1 0 — 50 λεπτά  ποσόν, τό 
όποιον ύπηγόρ:υσεν ή κατάστασις τών οικογενειών 
κατά τό έτος 1834, ά λ λ ’ άπό 3 0 — 90, διότι ούδεμία 
σχεδόν οικογένεια έν Έ λ λά δ ι άδυνατεΐ νΰν νά πληρόνη 
δ ι’ εν ή καί δύο τυχόν προεκπαιδευόμενα τέκνα αύτής, 
άπό 1— 2— 3 λεπτά  τήν ημέραν, όσο) ενδεείς καί άν 
ήναι, άφοΰ μεταξύ αύτών εύρίσκονται κα ίτινες, οί 
όποιοι εύχαρίστως πληρόνουσι νΰν άπό 1 είς τά  δη
μόσια, καί άπό 2— 4— 6 δραχμάς εις τά  ιδιωτικά 
σχολεία καί τούς γραμματοδιδασκάλους.

Αί δέ έξαιρέσεις τής φορολογίας τών διδάκτρων 
έκρίθησαν άναγκαΐαι, διά νά άρθή έκ τοΰ μέσου ή πρό
χειρος πρόφασίς τινων γονέων, οιτινες προφασίζομε- 
νοι πτω χίαν καί άνέχειαν, άμελοΰν τήν έκπαίδευσιν 
τών ιδίων τέκνων, ύπεκφεύγοντες ούτω καί τά ς συνε- 
πείας τών ποινικών διατάξεων τοΰ 6 άρθρου τοΰ έν 
ένεργεία περί δημοτικών σχολείων όργανικοΰ νόμου.

Καί ταΰτα μέν έπί τών άρθρ. 1 — 10· έπί δέ τών 
έφεξής έως τέλους τοΰ νομοσχεδίου πάσα παρατήρησις 
καί άντιλογία περιττή. 4 .

TTFPI ΕΜ Π Ο ΡΙΟ Υ  ΤΩΝ Σ ΙΤ Η ΡΩ Ν .

Συνέχεια (Βιβ. του Λαοΰ φυλ. γ'. σελ. 230)

Α λλά τά έπί τής εισαγω γής τών σίτων έμπόδια 
οεν είναι μόνον άνωφελή, είναι μάλιστα καί επιζήμια 
εις τούς παραγωγούς, διότι επιφέρουν έμπόδια καί είς 
τήν έξαγωγήν. Έ ντίν ι δέ δικαιώματι ήδύνατο τ ις  νά ' 
αίτήση τό ελεύθερον τής έξα γω γής, έάν δέν ήθελε πα- 
ραοεχθή τήν έλευθερίαν τής εισαγω γής ;

Μένει ήδη τό τρίτον μέσον, όπερ όσον είναι δυσκο- 
λώτερον, τόσον είναι καί σπουδαιότερο'/. ’Ενδέχεται



•to έμπόριον, ά λ λ ’ ένεκα τών κυριευουσών τούς λαούς 
αύτης προλήψεων νά μήν δύναται νά τάς έφαρμόση 
εύκόλως. Έ άν, εν κχιρώ μέν έκπτώ ιεω ς τ^ ς τιμής, 
οί παραγωγοί άποΒίδουν τήν εκπτωσιν είς τήν εισαγω 
γήν, έν χαίρω Βέ ύπερτιμήσεως, ot καταναλωτα: απο
δίδουν τήν αιτίαν είς τήν εξαγω γήν, μολονότι χαί είς 
τήν μίαν καί είς τήν άλλην περίπτωσιν διόλου δεν 
συντελοΰν αύται, αί κυβερνήσεις δύνανται νά ένΒώσωσιν 
είς παράπονα, καινά θυσιάσωσι τό πραγματικόν διά τό 
φαινομενον καί τό μέλλον διά τό παρόν· είναι μάλιστα 
ένοεχόμενον, παρουσιαζομένων ύπερβολικών φόβων, νά 
νομίσωσιν οτι είναι άναγκασμέναι νά προσΟέσωσιν άνευ 
ανάγκης τήν ελευθερίαν τοΰ εσωτερικού έμπορίου, 
ήτοι νά έργασΟώσι μόναι των είς τό νά φέοωσι τήν 
σιτοδείαν μέ τήν πρόφασιν ότι θέλουν νά τήν έμπο- 
δίσωσιν. Προκειμένου λόγου περί τροφίμων, τό κατά 
φαντασίαν κακόν είναι τό μάλλον έπίφοβον, καί δύ- 
ναται ν’ άποβή άναγκαΐον νά έπαυξυνΟη τό πρ α γμ α τι
κόν κακόν διά νά καΟησυχάση τό κατά φαντασίαν κακόν.

Είναι εύχής εργον νά άποφύγη τ ις  τοιαύτας άπαι- 
τήσεις, άλλά οέν θέλει δυνηΟή νά τάς άποφύγη έντε- 
λώ ς εΐμή δταν παραγωγοί καί κατανα?νωται θέλουν 
έξίσου διοαχΟη ποίαι είναι at αληθείς αίτίαι τή ς μεταβο
λής τής τιμής τοΰ σίτου, καϊ ποια τά μέσα τής θερα
πείας της. Τό δυσάρεστον έπί τής έκπτώσεως τοΰ 
σίτου δέν είναι τό νά πωλήται ουτος είς ταπεινήν τ ι 
μήν, άλλά τό νά ήναι πλέον τοΰ δέοντος άφθονος, δ έστίν 
ή ζήτησις νά μήν είναι είς ισορροπίαν μέ τήν προσ
φοράν, Τό δυσάρεστον έπί τής άνυψώσεως τή ς τιμ ή ς 
τοΰ σίτου δέν είναι ότι είναι ύπερτιμημένος (ακριβός) 
ά λ λ ’ ότι είναι σπάνιος, ο έστίν, ή προσφορά δέν είναι 
είς ισορροπίαν μέ τήν ζήτησιν. Καί κατά τήν μίαν 
και κατά τήν άλλην περίπτωσιν, ή άνύψωσις καί ή

εκπτωσις τής τιμ ή ς είναι σημεία ή συμπτώ ματα , τά  
όποια πρέπει νά ήξεύρη τ ις  νά παραδέχεται, καί τά  
οποία, ώς πολύ καλά λέγει ό χύριος ΊΡοσχέρος, φέρουν 
έν έαυτοίς τήν θεραπείαν των, διότι ή εκπτωσις είναι 
ένΟάρρυνσις πρός τήν κατανάλωσιν, όταν αύτη δέν 
είναι αρκετή, καί ή άνύψωσις τής τιμ ή ς είναι παρακί
νησές πρός τήν παραγω γήν, όταν αύτη δέν ήτον άρκοΰσα.

fO Κύριος Έ οσχέρος παραδέχεται ότι ή έπέμβασις 
τής έξουσίας δύναται νά ήναι ωφέλιμος έν περιπτώσει 
ύπεοτιμήσεως τοΰ σίτου, όταν ή οικονομική κατάστασις 
έν γένει δέν είναι Εκανώς προοδευμένη· « Είναι εύκο- 
λον νά γνωρίσωμεν, λέγε ι, έάν τό έμπόριον τών τοο- 
φίμων είναι άρκετά καλώς διοργανισμένον όπου βλέπει 
τ ις  νά φέρουν είς τήν αγοράν, εύΟύς μετά τό αλώνισμα, 
μεγάλας ποσότητος σίτου, ένω ακολούθως φέρουν όλί- 
γ α ς , δύναται νά ήναι βέβαιος ότι δέν έσυστήθη 
άκόμη έμπορική κλάσις, χρησιμεύουσα' εΐς μεσολά
βησήν μεταξύ τών παραγωγών και καταναλωτών· 
κατά τήν περίπτωσιν ταύτην ανήκει είς τό κράτος νά 
συστήση δημοσίας άποθήκας· εννοείται όμως ότι, άαα 
αί άποθήκαι αύται είναι δυνατόν νά μεταμορ©ωθώσιν 
εΐς ίδιωτικάς περιουσίας, ή βελτίω σις θέλει εισθαι ση- 
μαντικω τάτη, διότι οΕ ίοιώται κερδοσκόποι έχουν άμε
σον συμφέρον διά νά λάβωσι καλήν έκβασιν αί έπι- 
χειρήσεις των, τό όποιον δέν έχουν οί Δημόσιοι ύπάλ- 
ληλοι· ή Κυβέρνησις δέν πρέπει ποτέ νά λησμονήση 
ότι αΕ άποθήκαίτης χρησιμεύουν πρός αποφυγήν νει- 
ροτερεύσεως τών πραγμάτων, καί είναι άτελής άν- 
τικατάστασις τοΰ έμπορίου».

Ομοίως, όταν τό έμπόριον τής εισαγωγής δέν ήναι * 
αρκούντως άποκαταστημένον, ό Κύριος Έοσχέρος πα- 
ραοεχεται, ότι τό κράτος πρέπει νά κάμνη αγοράς σίτου 
άπό τό έξωτερικόν, άλλά νά εχη πάντοτε τήν ιδέαν 
ό'τι είναι τόσον κακός αγοραστής όσον καί κακός πω -



λητής, καί τήν πρόθεσιν τοΰ να παύση άμα τό αληθές 
έμπόριον διοργανισθή. Καί άλλα μέσα δύνανται νά με- 
ταχειρισθώσιν, ώς λέγει ό ίοιος, οϊον το νά μήν συγ- 
χωρώσι νά πωλήται απαλός άρτος, το οποίον φαίνεται 
ότι έκαμε καλά άποτε7^έσματα εις τήν Σαξωνίαν κατά 
τό 1847, τό νά διανέμωντα-. εις τούς πτω χούς όσον 
ενεστιν άφθονώτερα βοηθήματα, και το νά δίάεται πλειο- 
τέρα έπέκτασις εις τά δημόσια εργα. ’Α λλά δεν κρύ
π τ ε  ότι όλα αύτά τά μέτρα είναι αύτά καθ’ έαυτά κακά, 
οτι δύνανται νά πηγάυωσιν εξ αύτών σοβαραι περιπλο- 
καί, είτε εις τό μέλλον είτε εις τό παρόν, καί δ™ αί 
κυβερνήσεις οέν πρέπει νά καταφεύγουν εις ταΰτα, είμή 
έν περιπτώσει προφανεστάτης ανάγκης.

Αί κυβερνήσεις δέν πρέπει νά πράττωσι τίποτε, εκ
τός μόνον εις σπουδαιοτάτας περιστάσεις καθ’ άς εχουσt 
πλήρες δικαίωμα νά παρεμβαίνωσι, καί τούτο οφείλουν 
νά γνωριζωσιν οί λαοί. Αί κυβερνήσεις οεν είναι υπεύ
θυνοι διά τήν βροχήν καί τόν καλόν καιρόν, άτινα είναι 
τά  αρχικά αίτια τή ς  μεταβολής τών τιμών τοΰ σίτου, 
δέν δύνανται αυται νά έπιφέρωσι κατά τήν Οελησιν των 
ούτε τήν άνύψωσιν ούτε τήν εκπτωσιν τών τιμώ ν, και 
όταν άναμιγνύωνται εις ταΰτα, κινουνευουν νά κάμουν 
πλειότερον κακόν παράκα7\όν. Χωρίς νά καταόικασθώσιν 
αυται εις παντελή απραξίαν, ήμποροΰν νά εργασθώσιν 
εμμέσως αύξάνοντες τήν ελευθερίαν τοΰ εμπορίου^ καί. 
εύκολύνοντες τάς συναλλαγάς. Καί οί καταναλωται και 
οί παραγωγοί οφείλουν νά ζητώσιν, ό'χι άπό^τάς κυβερ
νήσεις, ά λ λ ’ άπό τόν ίδιον εαυτόν τω ν, άπό τήν ιοίαν 
των πρόνοιαν, τά μέσα τοΰ νά προλαμβάνωσιν είτε τά ς 
ανυψώσεις είτε τάς εκπτώσεις τών τιμών, καί τοσοϋτον 
μάλλον θέλουν δυνηθή νά έπιτύχωσι τοΰτο, όσον πλειό
τερον θέλουν είσθαι ελεύθεροι ε ις  τ ά  κ ιν ή μ α τά  των.^ Γ- 
δού τι πρέπει νάέπιθυμοΰν καί όχι χιμερικάς θεραπείας.

Τ Ε  Λ Ο  Σ .


