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(Συνέχεια έκ το

Ή βαθύτατα έν τή λαϊκή ψυχή έρρι- 
ζωμένη άντίληψις, δτι ή άκίνητος κτήσις 
είνέ τι άναποσπάστως συνδεδεμένον μέ 
τό πρόσωπον τοΰ ιδιοκτήτου, λίαν άσθε- 
νώς έξωτερικεύεται έν τή νεωτέρα νομο- 
μοθεσία. ΙΙρός άπόδειξιν τούτου μόλις θά 
ήρκει αυτοτελής μελέτη, τούτου δ’ ένεκα 
περιορίζομαι νά τονίσω τοΰτο καί μόνον:
Τήν σήμερον ή δι’ αναγκαστικού πλει- 
στηριασμοΰ έκποίησις έχει διαρρυθμισθή 
εις σχέσιν καθαρώς χρηματικήν, έξ έκεί- 
νων μάλιστα ών ή δσον τό δυνατόν τα
χεία διεκπεραίωσις παρίσταται ώς έπι- 
βαλλομένη. Άλλως δμως είχον τά πράγ
ματα, προκειμενου περί τής σχέσεως 
ταύτης, καθ’ ήν έποχήν ϊσχυε τό ΙΙρωσ- 
σικόν δίκαιον. Ύπό τό κράτος τούτου, 
έάν κατά τήν τασσομένην πρός πλειστη- 
ριασμόν πρώτην προθεσμίαν δέν ύπήρχε 
προσφορά καλύπτουσα ώρισμένον χρη
ματικόν ποσόν, ό πλειστηριασμός έπανε- 
λαμβάνετο. Ή  νέα ΙΊρωσσική νομοθεσία
ουτε εκτίμησιν τοιαύτην γνωριςει, ουτε 
νέαν πρός έπανάληψιν τοΰ πλειστηρια- 
σμοΰ. τάσσει προθεσμίαν, όρμωμένη έκ 
τής σκέψεως δτι ούτως ή σχέσις μετα- 
τρέπεται είς πολύπλοκον, καί μή λαμβά- 
νουσα ποσώς ύπ’ δψιν δτι διά τής τοιαύ- 
της άναβολής υπάρχει έλπίς νά λάβωσι 
πλείονες γνώσιν τοΰ μέλλοντος νά έπα- 
ναληφθή πλειστηριασμοΟ, δτι ένδεχόμε- 
νον νά μεταβληθοΰν έν τφ μεταξύ εύνοϊ- 
κώτερον διά τόν δφείλοντα Ιδιοκτήτην 
τά πράγματα καί δτι έπί τέλους δέν είνε 
άπίθανον καί νά σωθή ουτος.

Τό συνήθως γενόμενον ύπό τό κράτος 
τοΰ παλαιοϋ Γερμανικού δικαίου, καθ’ 8 
ή έκτασις τών άκινήτων ύπελογίζετο 
κατά προαέγγισιν (Σ. Μ. τό παρ’ ήμΐν 
«πλέον ή έλαττον»), άπό πολλοΰ είνε 
άγνωστον έν τφ νεωτέρφ βία), έκτοπι- 
σθέν ύπό τής άνάγκης ήν έπιβάλλει ό 
συνωστισμός τών πληθυσμών έντόξ στε
νών κατ’ έδαφικήν έκτασιν περιφερειών. 
Έν άντιθέσει δμως πρός τήν τοιαύτην 
μεταβολήν, οί πανάρχαιοι τεχνικοί δροι, 
οί ληφθέντες άμέσα>ς έκ τής φύσεως καί 
συμφώνως πρός ταύτην διαπλασθέντες, 
έξακολουθοΟν έν χρήσει πρός έκδήλωσιν 
τοΰ χώρου καί τής έκτάσεως. Ούτως, 
ένφ άφ’ ένός οί δροι «ποΰς» καί «στρέμ
μα» έξακολουθοΟν αύτοί άποκλειστικώς 
δντες έν χρήσει έν τφ καθ’ ήμέραν βίφ, 
άφ’ έτέρου ό Γερμανικός νόμος διατελεΐ 
έν πλήρει τών δρων τούτων άγνοια, άν- 
τικαταστήσας αύτούς χάριν τής έπικοι- 
νωνίας διά τών δρων «μέτρον» «έκτά- 
ριον» καί άλλων. Ένφ δέ τινές τών δ
ρων τούτων τοϋ νόμου ή δυσχερέστατα 
είσήχθησαν έν ταΐς καθ’ ήμέραν συναλ- 
λαγαΐς ή έξακολουθοΟν δντες έντελώς ά
γνωστοι, έξ άλλου ό λαός έπί αιώνας ά
κόμη θά έξακολουθή καταμετρών τήν 
έκτασιν τών άκινήτων κατά «πόδας» καί 
«στρέμματα». Ποΐαι αί έκ τούτου βαρύ- 
ταται δυσχέρειαι, δταν άναλογισθή τις 
δτι τόσον τά δημόσια έγγραφα δσον καί 
τά βιβλία τών ύποθηκών καί μεταγρα
φών ποιοΟνται χρήσιν τών άγνωστων είς 
τόν λαόν νομικών ώς άνω δρων, δέν είνε 
άνάγκη νά τονίση τις, ένφ συγχρόνως

προηγουμένου.)

έχει πρό αύτοΰ ζωηράν τήν είκόνα, καθ’ 
ήν οί πληθυσμοί τής Γερμανίας διηρέ- 
θησαν είς δύο : εις λαόν καί είς άνε- 
πτυγμένους, δύο διαφόρους λαλοϋντας 
καί κατανοοϋντας γλώσσας.

Ά λλά μήπως καί μέ τό Γερμανικόν 
νόμισμα λαμβάνει χώραν τι διάφορον; 
Κατά τήν εισαγωγήν τοΰ Γερμανικού νο
μισματικού συστήματος, δπερ έκρίθη ώς 
έξυπηρετοΟν έξόχως τάς μεγάλ ας συν- 
αλλαγάς καί τό έμπόριον, έλαχίστη έδό- 
θη προσοχή πρός τόν λαόν καί τάς άνάγ
κας του. Έν τφ σημείφ τούτφ είνε κα
τάλληλος ή στιγμή νά καταδείξη τις τόν 
πόλεμον δν τό νεώτερον τοΰτο νομισμα
τικόν σύστημα έκήρυξε κατά τοϋ ταλλή- 
ρον, δπερ, έάν μέχρι τής σήμερον ύπάρ- 
χη, δφείλει τήν ζωήν του είς γεγονότα 
τυχαία έντελώς. Άπό τής ήμέρας δμως 
καθ’ ήν τό άργυροΰν τάλληρον μέ τήν 
είκόνα τοϋ Φρειδερίκου τοΰ μεγάλου έπί 
τής μιας δψεως καί μέ τόν άνωθι τών 
κανονιών καί τών σημαιών άετόν έπί τής 
άλλης, άποσυρθή τής κυκλοφορίας, άπό 
τής ήμέρας έκείνης δ Γερμανικός λαός 
κατέστη πτωχότερος κατά μίαν ιστορι
κήν άνάμνησιν καί έκόπη τό νήμα δπερ 
συνέδεε τήν δυναστείαν τών Χοεντζόλ- 
λερν μέ τήν φαντασίαν τοΟ Πρωσσικοΰ 
λαοΰ.

Παρ’ δλα δμως ταΰτα ύπάρχουσι καί 
σημεία τινά κατά τά όποια καί τό σημε
ρινόν δίκαιον άπευθύνεται, έστω καί ά- 
κουσίως, πρός τήν λαϊκήν φαντασίαν.

Ό άκρογωνιαίος λίθος τοΰ συγχρόνου 
περί άποδείξεως συστήματος είνε ό ορκος, 
τών μαρτύρων ή τών διαδίκων ή τών υ
παλλήλων. Διά τοΰ δρκου δμως ούδέν άλ
λο έπιδιώκεται ή νά συγκρατεΐται έν έ- 
ξεγέρσει ή φαντασία τοϋ όμνύοντος, τοϋτο 
δέ δέν άποκρούει καί τό δίκαιον τής σή
μερον. "Ενεκα τούτου τόσον ό ύπόχρεως 
νά ομόση δσον καί ό δικαστής ή πας άλ
λος ένώπιον τοΰ οποίου δίδεται ό δρκος 
άνίσταται, ό δμνύων ύψοΐ τήν δεξιάν καί 
τηροΰνται αί άλλαι γνωσταί διατυπώσεις. 
Ό τοΰ πεζικού στρατιώτης δμνύει έπί 
τής σημαίας του ό δέ τοΰ πυροβολικοΰ 
έπί τοΰ πυροβόλου του.

Άναμφιβόλως δέν ύπάρχουν περιστά
σεις πολλαί καθ’ άς οί άσκοΰντες τό έρ- 
γοντοϋ νομοθέτου άντιπρόσωποι τοΰ λαοΰ 
προσεπάθησαν νά εισαγάγουν έθιμα συν- 
τελοϋντα είς τήν έξέγερσιν τής λαϊκής 
φαντασίας. Έκ τών περιπτώσεων τούτων 
διατηρώ είς τήν μνήμην μου τήν έν Πρωσ- 
σία ύποχρέωσιν τών έπιτρόπων προς χει
ραψίαν άντί δρκου.

Τό περί έπιτροπείας Πρωσσικόν νομο- 
σχέδιον τοΰ 1875 ήθέλησε νά καταργήση 
τήν τοιαύτην διά χειραψίας άντί δρκου 
ύπόσχεσιν, όρμηθέν άπό τήν άρκετά άφε- 
λή καί λογικήν κατά τό φαινόμενον σκέ- 
ψιν δτι ουτω ή ούτως ό έπίτροπος ύπέχει 
έκ τοΰ νόμου τήν ύποχρέωσιν νά μέριμνα 
ύπέρ τών συμφερόντων τοϋ άνηλίκου. 
Πρός τί άρα αί τόσαι δχληραί διατυπώ
σεις ! "Ισως μάλιστα καί νά έσκέφθησαν 
δτι ή τοιαύτη χειραψία δέν είνε διά πάντα

δικαστήν εύάρεστον πράγμα. Ευτυχώς 
κατά τήν έπιψήφισιν τοϋ νομοσχεδίου 
έκείνου έπεκράτησεν ή σκέψις δτι πιθα
νόν διά τής καταργήσεως τής διατυπώ- 
σεως ταύτης νά έμορφοΰτο παρά τώ λαφ 
ή πεποίθησις, δτι κατά τόν νέον περί έ
πιτροπείας νόμον τά καθήκοντα τοΰ έπι- 
τρόπου δέν είνε πλέον ιερά καί ούτως έ- 
σώθη τό παλαιόν δίκαιον καί ό Πρώσ- 
σος δικαστής έξακολουθεΐ δεχόμενος τήν 
χειραψίαν τών έπιτρόπων. Ή  περίπτω- 
σις δμως αύτη είνε ειδική, ένφ ό κανών, 
ώς έξετέθη, είνε δτι τό κοινοβουλευτικόν 
σύστημα ούδεμίαν πάντοτε έπέδειξε προ
σοχήν πρός τά λαϊκά ιδεώδη.

Ή  μεγάλη Αικατερίνη τής Ρωσσίας 
συνείθιζε νά λέγη : Πάντοτε έχω πρό 
όφθαλμών δτι τούς νόμους μου δέν τούς

καίγράφω μόνον έπί τοΰ χάρτου, άλλά 
έπί τής άνθρωπίνης έπιδερμίόος, ήτις 
είνε εύαίσθητος είς τόν γαργαλισμόν. Έν 
τή κακώς ύποτιθεμένη παντοδυναμία της, 
ή κοινοβουλευτική νομοθεσία σκέπτεται 
καί ορά κατά σύστημα άντικρυς διάφο
ρον. Χ«· ξηρά καί τεχνικώς άρτια νομο
σχέδια συντάσσονται εις γλώσσαν ήν 
μετά κόπου ό άνεπτυγμένος κατανοεί, 
ούδαμώς δέ ό δχλος. Έ φ ’ δσον οί νόμοι 
ούτοι δέν θίγουσι φλέγοντα πολιτικά ζη
τήματα, συντάσσονται κατά τό μάλλον 
ή ήττον έπιμελώς ύπό έμπειρων νομικών 
άνηκόντων είς τό Κοινοβούλιο·/. Οί λοι
ποί βουλευταί ούοέ ιδέαν έχουν περί έ- 
κείνων τά όποϊα ψηφίζουν. Έ  είκών δ
μως άλλάσσει δψιν, δταν έν τή ψηφίσει 
ή μή τοΰ νόμου δείξη ένδιαφέρον ή πο 
λιτική. Τότε πλέον άρχεται ό περί αρχών 
άγων καί ή έρις περί ταύτην διεξάγεται. 
Τί ό λαός αισθάνεται, ποιας άνάγκας έ
χει ή έκ τίνος πάσχει, δλα ταΰτα αύτο- 
στιγμεί τά συσκοτίζει καί τά καθιστά 
άόρατα είς τά βλέμματα τών εριζόντων 
ό πολιτικός άνταγωνισμός.

Είς κινδυνώδες εισέρχομαι έδαφος άν 
θελήσω νά στρέψω τόν λόγον πρός τάς 
διατυπώσεις τοΰ γάμου. Ή.πολιτική έχει 
καί έν τφ ζητήματι τούτφ τάς άπαιτή- 
σεις της καί τούς σκοπούς της. Δέν άπευ- 
θύνω ένεκα τούτου τάς λέξεις ταύτας 
πρός τούς πολιτικούς. Προκειμενου δμως 
περί τής σημασίας τής φαντασίας έν τώ 

. δικαίφ, παρατηρήσεις τινές περί τών δια
τυπώσεων κατά τήν τέλεσιν τοΰ γάμου 
είνε απαραίτητοι.

Ή  διά πανηγυρικών τύπων καί ύπό 
τύπον μυστηρίου τέλεσις τοΰ γάμου δέν 
είνε άνάγκη ίκανοποιοΰσα τό αίσθημα 
τών μεμνηστευμένων μόνον, άλλ’ υπο
δεικνύεται ύπ’ αύτοΰ τοΰ συμφέροντος 
τής κοινωνικής άνθρωπότητος καί τής 
πολιτείας. Σημαίνει πολύ, κατά τήν σο- 
βαράν έκείνην στιγμήν, καθ’ ήν τελείται 
ό γάμος, κατά τήν πραξιν έκ τής όποιας 
έξαρτάται ή εύτυχία τών μεμνηστευμένων, 
νά έξαφθή ή φαντασία τούτων, δπως οΰτω 
διαχυθή πρό αύτών φως δπερ καθ’ ά
παντα αύτών τόν βίον θά τούς άκολουθή 
άκόμη καί δταν τό σκότος καί αί δδύναι 
τοΰ βίου τούς περιβάλλουν. ,

Ύποχρέωσις σχεδόν τής κοινωνίας 
είνε νά είπη κατά τήν στιγμήν ταύτην 
πρός τό νεαρόν ζεΰγος, δτι δέν πρόκει
ται περί τής ζωής μόνον δύο άτόμων, 
άλλά περί τής ύπάρξεως τοΰ συνόλου 
ούτινος καί τοΰτο αποτελεί άδιάσπαστον 
μέρος. 'Π παραίνεσις αύτη τής κοινω
νίας είνε άπαραίτητος διά πάντας, μι
κρούς καί μεγάλους, ιδιαζόντως δμως 
σοβαρά διά τούς ένδεεστέρους τούς άπο- 
καμόντας άπό τόν βίον καί μετά μόχθων 
φέροντας τά βάρη τούτου.

(Άκολουθϊί)
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Έχομεν ύπ’ δψιν έν βούλευμα, ύπ’ ά
ριθ. 1689 τής 3 Νοεμβρίου 1907 τοΰ δικα
στικού συμβουλίου τών έν Λαμία Πλημ- 
μελειοδικών, ή άνάγνωσις τοΰ όποιου δέν 
είνε δυνατόν ή είς πάντα νά παραγάγη 
τήν απορίαν: έκεΐνο τό όποιον όνομά- 
ζομεν δικαστικήν άντίληψιν είνέ τι τό 
όποιον μορφοΰται έξω τών κοινωνικών 
καί τών άλλων συνθηκών ύπο τάς όποιας 
κινούμεθα; ΤΙ μικρά προϊστορία τοΰ 
κατωτέρω βουλεύματος καί ή παρατιθε- 
μένη άμέσως κατωτέρω περικοπή έκ τοΰ 
σκεπτικού τοΰ αύτοΰ βουλεύματος, πείθει 
πάντα, οτι ένίοτε, άτυχώς δέ ούχί σπα- 
νίως, ή δτι οί Έλληνες δικασταί, κατά τό 
ύπόδειγμα τών στηλιτών τοΰ χριστια
νισμού, τών άγωνιζομένων διά τοΰ γνω
στού τρόπου τοΰ ζήν νά μεταβληθώσιν 
είς άγιους, ζώσιν έκτος τής κοινωνίας, 
ής τάς σχέσεις έκλήθησαν νά Ρυθμίζουν, 
ή δτι τάς διατάξεις τών νόμων έκλαμ- 
βάνουν ώς άθροισμα ξηρών λέξεων καί 
στυγνών φράσεων, άς καλοΰνται, μετ’ ά- 
κριββίας μαθηματικής, νά προσαρμόσουν 
είς ώρισμένα γεγονότα.

Ή κατά τόν παρελθόντα ’Ιούλιον γε- 
νομένη αίχμαλώτισις ύπό τής ληστρικής 
συμμορίας Σαντά τοΰ έν Αταλάντη δικη
γόρου κ. Μιχ. Κανακά είνε γνωστή είς 
πάντας καί ένεκα τοΰ ένδιαφέροντος δπερ 
τότε άνεπτύχθη καί ένεκα τής ίδιότητος 
τοΰ αίχμαλωτισθέντος καί ένεκα τής θρα- 
σύτητος τών ληστών κατά τήν έκτέλεσιν 
τής αιχμαλωσίας ταύτης. Χάριν τών μή 
παρακολουθησάντων τάς λεπτομερείας 
τής ληστείας έκείνης, άναφέρομεν, δτι ή 
αιχμαλωσία έγένετο έν δημοσία όδφ, πλήν 
τοΰ δικηγόρου δέ κ. Μιχ. Κανακά, συνε- 
λήφθησαν καί τέσσαρες άλλοι συνοδοι
πόροι έξ ών είς, ό είρηνοδίκης τότε Α τα 
λάντης καί ήδη Λεβαδείας κ. Τηλέμαχος 
Σταμίδης. Οί λησταί δμως, άφοΰ άφήρε- 
σαν παν δ,τι είχε χρηματικήν άξίαν έκ 
τών τεσσάρων άλλων, έξ ών ό είρηνοδί- 
κης παρέδωκεν είς αύτούς 150 δραχμάς 
καί τό ώρολόγιόν του, έκράτησαν μόνον 
τόν δικηγόρον κ. Μ. Κανακάν, τούς δέ 
άλλους Λφησαν έλευθέρους, έπεφόρτισαν 
δέ είδικώς τόν είρηνοδίκην ν’ άναγγείλη 
τήν αιχμαλωσίαν τοΰ κ. Μ. Κανακά είς 
τήν οίκογένειάν του καί νά μεταδώση 
συγχρόνως είς αύτήν τήν περί λύτρων ά- 
πάντησιν. Τά περαιτέρω, καί γνωστά έάν 
δέν είνε, είνε πλέον ή εύνόητα. Ό είρη- 
νοδίκης άκων καί έκών, διατελών μάλι
στα καί ύπό τό κράτος μιας έντολής συ- 
νοδευομένης καί ύπό απειλής ένός Σαν
τά, ανήγγειλε τό άπαίσιον γεγονός είς 
τόν πατέρα τοϋ αίχμαλωτισθέντος, μερι- 
μνήσας, ώς ώφειλεν, δπως ούδείς άλλος 
λάβη γνώσιν τούτου, τά λύτρα άπεστά- 
λησαν καί ό πρός στιγμήν τοιοΰτον δια- 
τρέξας κίνδυνον δικηγόρος έσώθη.

Αύτη έν δλη της τή άκριβεία ή ιστο
ρία τής ύποθέσεως, μετά τήν άνάγνωσιν 
τής οποίας ύποβάλλεται τό έρώτημα: 
Υπάρχει τις δστις κατ’ άλλον τρόπον θά 
έχειρίζετο τήν έκτάκτως άκροσφαλή ύπό- 
θεσιν ταύτην ή ώς έχειρίσθη αύτήν ό έν 
λόγφ Είρηνοδίκης, δστις πάσαν κατέβαλε 
προσπάθειαν δπως μέχρις δτου ήδύνατο 
νά θεωρηθή ασφαλής ή έπάνοδος τοϋ 
αίχμαλωτισθέντος, ούδείς λάβη γνώσιν 
τοΰ γεγονότος; Άτυχώς τά πράγματα
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άπαντώσι δτι υπάρχει, δχι μόνον είς, άλλά . 
τέσσαρες, έξ ών οί τρεις δικασταί ισόβιο: 
β δέ τέταρτος Είσαγγελεύς, οίτινες συνέ- 
ταξαν τό περί ού ό λόγος βούλευμα, ή 
σχετική περικοπή τοϋ όποιου, ή άποβλέ- 
πουσα τόν κατ’ άνάγκην έντολοδόχον τών 
ληστών έχει ώς έξης έπί λέξει:

« ’Επειδή ώς πρός τόν Τηλέμαχον 
Σταματίδην, άρκοΰσαι ένδείξεις προέκυ- 
ψαν, δικαιολογοΰσαι τήν έπί παραβά- 
σει τοΰ άρθρου 4 τοϋ Νόμου ΤΟΔ' πα
ραπομπήν αύτοΰ. Τό γεγονός βεβαίως 
της φυσικω  τω λόγφ  παραχβΰσης αντω  
ταραχής, ήτις ήν λόγος δικαιολογών τήν 
βραδύτητα τής άναγγελίας είς τόν έπί 
τής καταδιώξεως άξιωματικόν,δέν παρορα 
τό Συμβούλιον, ούχ ήττον δέν είνε καί δ 
μοναδικός λόγος τής κρίσεως τοΰ Συμ
βουλίου, ή άπό σκοποΰ γενομένη έκ μέ
ρους τοΰ κατηγορουμένου βραδύτης περί 
τήν άναγγελίαν, γενομένην λίαν έσκεμ- 
μένως, καθ’ δν χρόνον, ώς έκ τής γνώ- 
σεως τής άποστάσεως τοΰ τόπου, έν ώ 
διέτριβον οί λησταί, είχε πεποίθησιν δτι 
θά είχον δοθή τά λύτρα καί οί λησταί, 
άπελευθερώσαντες τόν Κανακαν, θά ήσαν 
άπομεμακρυσμένοι καί έςησφαλισμένοι 
άπό τάς ματαίας πλέον προσπαθεί ας τής 
καταδιωκτικής άρχής.

Είς τήν κρίσιν τοΰ συμβουλίου μεγίστην 
έπιρροήν έξασκεΐ τό γεγονός, δτι δ Είρη- 
νοδίκος κατηγορούμενος καί δταν τέλος 
κατόπιν τών προϋποτεθέντων, ούχί τόσψ 
τεταραγμένων τήν σκέψιν υπολογισμών 
του, άνήγγειλεν είς τήν άρχήν, παρεπλά- 
νησεν αύτήν, καθόσον ώς μέρος τής δια
τριβής τής ληστοσυμμορίας καθώρισε τήν 
θέσιν «Μύλους», πολύ άπό τοΰ πραγμα
τικού μέρους τής διατρ βής άπέχουσαν».

Υπάρχει άνάγκη νά προσθέσωμέν τι 
καί ήμεΐς είς τόν όντως άβίαστον συνειρ
μόν τών σκέψεων τοΰ βουλεύματος τού
του ; "Αν ναι1 τότε ύποβάλλομεν τό έρώ- 
τ μα : Τίνος Ινεκα δ είρηνοδίκης έβρά- 
δυνε ν’ άναγγείλη, ή οϋτω παρέστησε τά 
γεγονότα, ή τοΰτον υιτέδειξεν ώς τόπον 
διατριβής τών ληστών ; Διά νά σώση μή
πως τούς ληστάς ; Τοΰτο υπ’ αύτοΰ τοΰ 
άνω σκεπτικοΰ άποκρθύεται. Διά νά σώ- 
ση μήπως τόν αιχμάλωτον δικηγόρον, 
ούτινος ή κεφαλή θά εύρίσκετο είς τάς 
χεΐρας τών ληστών έπί τή πρώτη έμφα- 
νίσει τής δημοσίας δυνάμεως ; Τό βού
λευμα τοΰτο φαίνεται όποδηλοΰν.

Διά τό τελευταΐον δέ τοΰτο λαμβάνει 
ώς άμοιβήν μίαν παραπομπήν είς τό 
πλημμελειοδικεΐον, έν τή αιθούση τοΰ 
όποιου θά έχη βεβαίως τό δικαίωμα, έάν 
Ιχη καί τήν έτοιμότητα, νά υποβάλη, 
άντί άπολογίας, είς τούς μέλλοντας νά 
δικάσουν αύτόν, τό Ιρώτημα: Έάν κ. κ. 
δικασταί αιχμάλωτος άντί τοΰ Κανακα 
ήτο ό άδελφός σας ή ό υιός σας, καί :ότε 
ώγειλον δσον τό δυνατόν έγκαίρως καί 
ταχέως, πρός τήν άρχήν τό πρώτον νά 
μετέδιδον τό γεγονός τής αιχμαλωσίας;

'11 συνόρομή τής «Δικαιοσύνης» 
διά τ£ τρέχον δικαστικήν ειος δπερ 
ά ρ χ ε τ α ι άπ6 τοΰ πρώτου Σαββάτου 
τοϋ ’Οκτωβρίου, καί λήγει xb τελευ- 
ταΐον Σάββατον τοϋ ’Ιουνίου, ώρίσθη 
είς δραχμάς 7.50, δύναται δε νά κα
ταβληθώ καί είς δύο δόσεις έκ δρ. 4·

ΑΠΟ ΤΗΝ ΞΕΝΗΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΝ

Ε Ρ Ρ Ι Κ Ο Σ  DERNBURG
Υπό τοΰ καΰ-ηγητον τοΰ εν Βερολίνω Πανεπιστημίου

Κ ου O T T O  G I E R K E

κατά μετάφρασιν έκ τής Ju r is te n  - Z eitrrag  
ύπό τοΰ δικηγόρου

Κ 0Τ Π Ξ Ρ .  I . Κ Δ Ρ Α Π Α Ν Ο Υ

Την πρώτην μεταμεσονύκτιον τνίς 
23ης Νοεμβρίου, άπεβίωσεν αίφνιδίως 
καί άνευ αγωνίας ό ’Ερρίκος Δέρνβουργ. 
Την προτεραίαν έ'τι ειχεν έργασθη έπί 
τοΰ μεγάλου αύτοΰ έργου, περί τοϋ 
άστικοΰ δικαίου. 'Ωραίος θάνατος ! 
Μάκρος βίος έ'λαχεν αύτω, δπως απο
περάτωση τό έ'ργον του. Ό  θρίαμβος 
είχεν έξασφαλισθη αύτω. Είχε φθάση είς 
τό ζενίθ τνίς φήμης.’Εγγύς καί άπω δταν 
έ'στρεφε τό βλέμμα, έβλεπεν ωριμάζον
τας τού; καρπούς τοϋ έ'ργου αύτοΰ. Τό 
γήρας είχεν έλθη, καί είχεν αναγγείλει 
τά δικαιώματα του, φεισθέν όμως αύ
τοΰ παρ’ ολην την σωματικήν του έξάν-

Η Π Ρ Ο  8 % Ε Τ Ω Ν  π Τ Ω Χ Ε Τ Σ Ι Σ
’Α ξ ιό τ ιμ ε  Κ ύ ρ ιε  Δ ιε υ θ υ ν τ ά  τ ι ϊ ς  «Δ ι

κ α ιο σ ύ ν η ς » .

Είς επανειλημμένα αύτης φύλλα η 
«Δικαιοσύνη» ήσχολήθη μέ άπόφασιν 
τοΰ Πρωτοδικείου ’Αθηνών, δι’ η ; άνε- 
δραμεν ό χρόνος τνίς παύσεως τών πλη · 
ρωμών της πτωχεύσεως Σ. Τσάκωνα είς 
τό έτος 1898, έκακίζετο δέ ώς απρόσε
κτος η άπόφασις αύτη- έν τω τελευταίφ 
μάλιστα φύλλω έγένοντο καί υπαινιγ
μοί περί αταξιών δήθεν, λε-βουσών χώ
ραν κατά τό στάδιον της διαδικασίας 
πρός αναδρομήν τοϋ χρόνου τνίς π τω 
χεύσεως.

’Επειδή, ώς είμαι βέβαιος, πρώτη η 
«Δικαιοσύνη» επιθυμεί δπως τά έν αύτη 
καταχωοιζόμενα περιβάλλωνται τά έν
δυμα τνίς αλήθειας καί της άμεροληψίας 
καί επειδή δικηγόρος της ύποθέσεως 
ταύτης είμί ό υποφαινόμενος, δυνάμενος 
συνεπώς νά γνωρίζω πώς κατ’ ακρί
βειαν έχει η ύπόθεσις, παρακαλώ δπως 
εύαοεστηθνίτε εις τό προσεχές της «Δ ι
καιοσύνης» φύλλον νά καταχωρίσητε τά 
ακόλουθα.

Ό  Σ. Τσάκωνος έπηγγέλετο πρό δε
καετίας τόν οΐνοπνευματοποιόν. Είχε 
συνωμολογήσει χρέη πολλά, εις τά όποια 
δέν ήδύνατο ν’ άνταποκριθη. Ή πειλεΐ- 
το ύπό πτωχεύσεως εκτοτε, ΐδί ι̂ παρ’ 
ένός τών δανειστών του, δστις καί γραμ
μάτια αύτοΰ είχεν εκτοτε δ.αμαρτυρήσει 
καί είς τό πινάκιον τών πτωχεύσεων 
τόν ειχεν έγγράψει καί έκτέλεσιν προσω- 
ποκρατησεως ένηργησε κατ’ αύτοϋ. Ού
τως έκβ.ασθείς ό Σ. Τσάκωνας, ώ ; ό 
ί'διος έλεγεν είς τού; λοιπούς δανειστάς 
αύτοΰ, δικαιολογούμενος δια την αδυ
ναμίαν του πρός πληρωμήν αύτών, ήναγ- 
κάσθη πασαν την περιουσίαν του νά 
μεταβιβάση εις τόν ένα καί μόνον έκ 
τών πολλών δανειστών του ίν ’ άποφύ- 
γη την καταδίωξιν αύτοΰ, πειθόμενος 
άλλως καί είς τάς υποσχέσεις αύτοΰ 
περί της είς τό μέλλον ύποστηρίξεώς 
του, ούδείς δ’ έκ τών λοιπών δανειστών 
του ήόυνήθη νά λάβη ούδέ λεπτόν απέ
ναντι τών όφειλομένων. ’Εννοείται δτι 
μετά την οίίτω γενομένην μεταβιβκσιν 
της περιουσίας του ούδεμία προστασία 
παρεσχέθη τω Σ. Τσάκων^ έκ μέρους 
τοΰ δανειστοΰ αύτοΰ τούτου, έμεινε δ’ 
οΰτως άνευ καταστήματος, μη δυνάμε
νος εκτοτε νά εξακολούθηση τό επάγ
γελμά του.

Άπελπισθέντες οί δανεισταί αύτοΰ, 
εν οι; καί ό έμός πελάτης Α. Οικονό
μου, δτι δύναντα. νά ίκανοποιηθώσιν 
όπως δήποτε αί απαιτήσεις αύτών, άπε- 
φάσισαν την κήρυξιν αύτοΰ εί; κατά- 
στασιν πτωχεύσεως.

Ουτω λοιπόν, λαβών τήν πρός τούτο 
εντολήν, ένέγραψκ είς τό πινάκιον τών 
πτωχεύσεων τ*/) 10 ’Απριλίου 1907 
αί'τησίν περί πτωχεύσεως τοΰ Σ. Τσά-

τλησιν, καί διατηρησαν άκμ.αία; τάς 
πνευματικάς του δυνάαεις. ’Εάν νΰν ό 
θάνατος, τόν όποιον ουτος βεβαίως δέν 
ήθελεν άκόμη καλέση, προσεπέλασεν 
αύτόν απαρατήρητος, καί άφήρπασεν 
αύτόν άπό τοΰ γη'ίνου τούτου βίου, τις 
δεν θά έζήλευεν αύτόν ! Καί έν τούτοι;! 
Διά τούς έπιζώντας, τό μειώνον τόν 
πόνον αποτελεί συνάμα καί αφορμήν 
βαθέος πένθους.

Διότι ώ ; ουτος ένεφανίζετο ύμΐν τε
λευταίως, εύθυτενής καί άκμαϊος, έπιθυ- 
μών νά παραγάγη καί έχων τήν δύναμιν 
νά τό πράξη, πλούσιος είς σοφίαν καί 
πείραν, διανέμων έκ τοΰ βάθους της 
διαυγοϋς προσωπικότητάς του άλληλο- 
διαδόχως πλούσια πνευματικά δώρα, 
εν τούτοις δι’ ήμας, οίτινες έξαίφνης 
άπωλέσαμεν αύτόν, άπέθανε πολύ τα
χέως. Έφαίνετο δτ·. έπί μακρόν άκόμη 
δέν ειχεν έξαντληθη εν αυτω, έκεΐνο τό 
όποιον ήδύνατο νά προσφέρη, είς τούς 
οικείους, τούς φίλους, τούς συναδέλφους 
καί μαθητάς, είς τήν επιστήμην καί 
τήν τοΰ δικαίου πραξιν, είς τόν λαόν 
αύτοϋ καί τήν Πολιτείαν.

Ό Ileinrich Dernburg έγενήθη τήν

κωνα, ήτις έγένετο δεκτή διά της ύπ ’ 
άριθ. 2153 άποφάσεώς, δι’ ής ώρίζετο 
χρόνο; παύσεω; πληρωμών ή ήμερα της 
δημοσιεύσεως της άποφάσεώς, ήτοι ή 
19η ’Απριλίου 1907.

’Επειδή όμως έξέθηκα άνωτέρω, ό 
πτωχεύσας ειχε παύσει τάς πληρωμάς 
αύτοΰ άπό τοΰ έτους 1898 καί πρό αύ
τοΰ, ήγειρα ένώπιον τοΰ Πρωτοδικείου 
’Αθηνών τήν άπό 8 Μαίου 1907 αί'τη
σίν μου περι αναδρομής τοΰ χρόνου παύ
σεως τών πληρωμών αίτησάμενος δ
πως όρισθη χρόνος παύσεως πληρω
μών τό έτος 1898, έστήριξα δέ τήν 
αί'τησίν μου είς τά έξης έγγρα
φα, έξ ών άπεδεικνύετο ή άπό τοΰ 
έτους 1898 παΰσις τών πληρωμών 
τοΰ Σ. Τσάκωνα : 1) ?ίς τάς άπό 2 
Δεκεμβρίου 1897 καί 12 Δεκεμβρίου 
1897 τέσσαρας συναλλαγματικάς της 
κυριότητος τοΰ Δ. Τσίρου έκ δραχμών
2,000 , 2) είς τήν ύπ ’ άριθ. 3102)1890
άπόφασιν τοΰ Πρωτοδικείου ’Αθηνών, 
δι’ ής ύπεχρεοΰτο ό Σ. Τσάκωνας νά 
πλήρωση πρός τόν Ν. ΓΙαντζόπουλον 
δραχ. 500 πέοίπου δυνάυ.ει της άπό 7 
Σεπτεμβρίου 1899 συναλλαγματικής,
3) είς τήν ύπ ’ άριθ, 2795 άπόφασιν 
τοΰ Βου Βορείου Ειρηνοδικείου ’Αθηνών, 
δι’ ής ύπεχρεοΰτο ό Τσάκωνας νά πλή
ρωση πρός τόν Δ. Μπαλατσούκαν δραχ. 
1040, υπόλοιπον καθυστερουμενων μι
σθών του μέχρι τοΰ Ίανουαρίου 1907,
4) είς τό ύπ ’ άριθμ. 15890 έκχωοητή- 
ριον συμβόλαιον τοΰ συμβολαιογράφου 
Μπάρδη δι’ ου ή Ελένη Τσάκωνα ά· 
παίτησιν αύτης έκ δραχμ.ώ  ̂ 500 κατά 
τοΰ Σ. Τσάκωνα μετεβίβασεν έν έτει 
1890 είς τόν Δ. Κοοντηραν, παρ’ ω 
διατελεΐ ανεξόφλητος ή άπαίτησις αυ
τη, ήν έπηλήθευσεν ουτος ό Δ. Κροντη- 
ρας καί ώρκίσθη διά τήν ειλικρίνειαν 
καί τήν υπαρξιν αύτης, 5) εις διαφό
ρους διαμαρτυρηθείσας εκτοτε συναλλαγ
ματικάς, είς έκθέσείς συλλήψεως, είς 
έγγοαφάς είς τό πινάκιον τών πτωχεύ
σεων κλπ ., είς ά καί μόνον έγγραφα 
στηριζομένη ή άπόφασις τοΰ Δικαστη
ρίου ήδύνατο νά διατάξη τήν άναδοο- 
μήν τοΰ χρόνου παύσεως πληοωαών είς 
τ{  έτος 1898.

Τό Δικαστήριον δμως, παρά ταΰτα, 
διέτα;ε καί μαρτυρικάς άποδείξεις, δ
πως έ'τι μάλλον ένισχύσγ) τήν πεποί- 
Οησιν αύτοΰ- αί αποδείξεις διεξήχθησκν, 
σειρά δέ μαρτύρων ένόρκως έβεβαίωσεν 
δτι ό πτωχεύσας πολύ πρό τοΰ 1898 
είχε παύσνι τάς πληρωμάς του. Μετά 
τήν διεξαγωγήν τών άποδείξεων, ένέ- 
γραψα καί πάλιν τήν ύπόθεσιν ' είς τό
πινάκιον καί συνεζήτησα ταύτην έρή-

» » > '  ̂ ~[Λ7)ν πχντος ενδιαφερόμενοι» κκι του πτω-
χεύσκντος καί τό Δικαστήριον, μή ύ- 
παρχούσης άντιρρήσεώς τίνος, έξέδω*εν 
άπόφασιν, δι’ ή :, στηριζόμενον έπί τών 
άνω έγγράφων καί τών σαφών καί κα
τηγορηματικών καταθέσεων τών έξε- 
τασθεντων μαρτύρων, ώς καί έπί της

3 Μαρτίου 1829 έν Mainz. Ώ; ό πα
τήρ αύτοΰ, δστις ύπηρξε δικηγόρος καί 
δικαστικός πάρεδρος, κατόπιν τακτικός 
καθηγητής τοΰ δικαίου έν Giessen καί 
τέλος μέλος τοΰ άνωτάτου έφετείου έν 
Darmstadt, οΰτως ήχθη κζί ουτος εί; 
τήν τοΰ δικαίου επιστήμην, έκ κλίσεως 
καί χαρακτηρος. Άφοΰ έσπούδασεν έν 
G iessen καί Βερολίνω, καί έτυχεν έν 
Giessen τοΰ διπλώματος τοΰ διδάκτο
ρας μετά μεγίστης τιμής, άφωσιώθη ά- 
μεσως είς τό άκαόημαϊκόν στάδιον, πρός 
ό διά παντός έμεινε πιστός. Κατά τό 
έτος 1851 έγένετο καθηγητής έν Hei
delberg, κατά τό 1854 ώνομάσθηέκτα 
κτος καθηγητής καί ολίγον μετά ταΰτα, 
τακτικός τοιοΰτος έν Ζυρίχη, μετέβη 
κατά τό 1862 κληθείς έν Χάλλη, καί 
κατα τό 1 873 διωρίσθη έν Βερολίνω ώς 
διάδοχος τοΰ Rudorf. Άπό τοΰ 1866 
άνηκεν επίσης είς τό κοινοβούλιον, ώς 
αντιπρόσωπος τοΰ Πανεπιστημίου της 
Χάλλης, καί μετά τήν κατάργησιν της 
θεσεως ταύτης, ώνομάσθη ύπό τοΰ Βα
σίλειος μέλος της Γερουσίας, έργασθεί; 
άδιακόπως έν αύτη ώς εν τών έπιαελε- 
στέρων αύτης μελών. Κατά τό έτο;

έκθέσεως τοΰ είσηγητοΰ, διέταξε τήν 
αναδρομήν τοΰ χρόνου παύσεως τών πλη
ρωμών τοΰ Σ. Τσάκωνα είς τό έτος 
1898, συμμορφούμενον πρός τήν σαφη 
διάταξιν τοΰ άρθρου 441 § 1 τοΰ πεοί 
πτωχεύσεως Νόμου.

Έπιτρέψατέ μοι νά καταστήσω προ
σέτι γνωστόν, επειδή ισχυρίζεται άτα- 
ξίας κατά τήν διαδικασίαν ό πληρεξού
σιος δικηγόρος τοΰ ενδιαφερομένου, δτι 
ή διαδικασία έν τη προκειμένη πτω- 
χεύσει ή'ρξατο άπό της 8 Απριλίου καί 
έξηκολούθησε μέχρι της 2 Όκτωβ3'.ου 
1907, έπί έξ ολοκλήρους μήνας παοα- 
ταθεΐσα' δτι ή μεν πτώχευσις ένεγράφη 
είς τό πινάκιον ύπ ’ άριθ. 2153, ή χ ι -  
τησις περί αναδρομές ύπ ’ άριθ. 2764, 
ή μετ’ άπόδειξιν ύπ’ άριθ. 4846, ή πεοί 
έπικυρωσεως της έκλογ^ς οριστικών συν- 
δίκων ύπ ’ άριθ. 2224· οτι έπί α·«νας 
δλους ήσαν άναγεγραμμεναι είς τάς έν 
τφ  γραφειω τών πτωχεύσεων ήρτημένας 
δέλτ ους, 1 ) ή ήμέρα πρός έκλογήν ορι
στικών συνδίκων, 2 ) αί ήμέοαι ποός έπ- 
αλήθευσιν, παραταθεΐσαν άπό της 4 Σε
πτεμβρίου μέχρι της 2 ’Οκτωβρίου 1897 
καί δημοσιευθείσης της πεοί έπαληθεύ- 
σεων πράξεως εί'ς τε τήν « ’Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως» καί είς τό δελτιον 
της «Θέμίδος»· οτι ή άπόφασις περί ά- 
ναδρομης τοΰ χρόνου παύσεως τών πλη
ρωμών έτοιχοκολλήθη είς τό Δημαρ- 
χεΐον τήν 6 Σεπτεμβρίου 1907, έδηαο- 
σιεύθη δέ είς τό ύπ ’ άριθ. 139 της 11 
Σεπτεμβρίου 1907 φύλλον της «Έφη- 
μερίδος τ^ς Κυβερνήσεως» καί είς τό 
δελτίον της «Θέμιδος».

Μετά τήν άνευ σχολίων ξηράν άνα- 
γραφήν τών άνωτέρω έπαφίεται παντί 
τφ  καί άκρω δακτύλι,» τη; νομικής επ ι
στήμης άψαμένω ή κρίσις περί τοΰ άν ή 
μέν άπόφασις ήν νομιμωτάτη, ή δέ δια
δικασία κατά τό μακρόν στάδιον αύτης 
άπό της ήμέρας τί;ς κηρύξεως της πτω 
χεύσεως μέχρι πέρατος τών έπαληθεύ- 
σεων τακτικωτάτη καί τυπικωτάτη.

Φαντάζομαι, κύριε συντάκτα, πόσον 
θά έςένισε τόν ένδιαφερόμενον διατριβο- 
γράφον ή έν «Θέμιδι» άνάγνωσις τη ; 
ύπ’ άριθ. 827 έ. έ. άποφάσεώς τοΰ ΙΊοω- 
τοδικε'ου ’Ηλείας, δι’ ή; έκηρύσσετό 
τις είς κατάστασιν πτωχεύσεως τό τρε- 
χον έτος, άνέδραμε δε ή παΰσις τών 
πληρωμών αύτοΰ είς τάς 2 ’Ιουνίου 1890 
δι’ αύτνίς της κηρυτ-.ούσης τήν πτώχευ- 
σιν άποφάσεώς, ήτοι πρό δέκα έπτά δ
λων ετών.

Δέξασθε τήν διαβεβαίωσιν της εξαί
ρετου πρός ύμας ύπολήψεώς μου.

Έ ν Ά θήναις τΤ| 17vj Δΐκΐμβρίου 1907.

Γεώργιος X . Χαιριγωτ/ι?
δικηγόρος εν Ά&ήναις

'Γόμοι τϋ ς  «Δ ικα ιοσύνης»  π ω λ ο ίίν τα ι 
ε ίς  τά  γ ο α ό ίΐα  α ΐττής, το  if ιιέν πρώ τον 
ετο νς  πρός δ ρ α ν^ ά ς  S τον? δέ δευτέρου 
πρός δρα^ ιιά ς 7.ο0 έκαιίτος*

1 884—85 έγένετο πρύτανις τοΰ Πανε
πιστήμιου τοΰ Βερολίνου. Τάς παρά τοΰ 
Dernburg παοασχεθείσας υπηρεσίας είς 
τήν έπιστήμην τοΰ δικαίου, ού'τε έπι- 
πολαίως δύναμαι νά έπιχειρήσω νά 
περιγράψω, διότι έλλείπει άπ’ έμοΰ ή 
άρμοδιότης, περί αύτοτελοΰς άναλύσεως 
της ώς Ronianist εργασίας αύτοΰ.

Άπό τοΰ 'Ρωμαϊκοΰ δικαίου δμως 
ήρξατο. 7Ητο καί έμεινε Pandektist. 
’Εν πολυαρίθμοις μονογραφίαις (π.χ. πε:ί 
emtio bonorum 1850, heredilatis
petltlO καί τών κ.ατ’ ιδίαν άγωγών 
1852, Συμψηφισμοΰ 1854, ένεχυρικοϋ 
δικαίου 1860-64, Γαϊου 1869, νομικ.η; 
νομής 1883,) έπραγματεύθη ζητήματα 
τοΰ 'Ρ . δικαίου, δπως έν τέλει στέψη τό 
ρωμανιστικόν αύτοΰ έργον, διά τοΰ συ
στήματος τών Πανδεκτών (τό πρώτον 
κατά τά έτη 1884-1887). Ή  κατα
πληκτική επιτυχία τοΰ συστήματος τού
του, βασίζεται βεβαίως, έπί της άριστο- 
τεχνικης δυνάι/.ίως μεθ’ ή; αποχωρίζε
ται έν αύτω τό ουσιώδες, απλοποιείται 
ή πλησμονή πολυδαιδάλων μορφών, καί 
εκτίθεται τά συμπέρασμα έν ομαλή 
γλώσση σαφέ; καί καταληπτόν, βαθύτε-



Αί στήλαι τής «Δ ικαιοσύνης» 
ε ίνε  ε ίς τήν διάϋ'εσιν παντός δι
κηγόρου, δικαστοϋ η άλλου δι
καστικού προσώπου, ευρισκο
μένου είς τήν άνάγκην ή έπ ιϋ 'υ- 
μοϋντος νά άνακινήση π α ν  έν  
γένει ζήτημα σχετιζόμενον μέ 
τήν άπονομήν τοΰ δικαίου.

Ή  ψηφοφορία τής παρούσης έβδομά- 
5ος έν τνί νομική Σχολνί, δι’ ής ύποδει- 
κνύεται παμψηφεί ώς κατάλληλος νά δια-

δεχθνί εν 
'Η εδρα τ·?ί ŝ pcj: τής

τή ς  Π ο λ ίΐ ΐκ ί ίς  Δ ικ ο νο μ ία ς  Π ο λ ίτ ικ η ς
δι κ ονομίας

τόν αείμνηστον Ξενοφ. Ψαραν, ό έν 
’ΑΘήναις δικηγόρος κ. Ίωάν. Σημαντή
ρας, φέρει είς τήν μνήμην ημών τήν είς 
τούς περισσοτέρους ίσως γνωστή /1 ύπόθε- 
-σιν τοΰ εν ΙΙαρισίοις περίφημοι πολυτα- 
λάντου έκτάκτως δέ εκκεντρικού νέου 
Μάξ Λεβωδύ. Ούτος, μετά τινα καιρόν 
άφ’ ής ώς κληρωτός υπηρετεί έν τω 
Γαλλικώ στρατώ, ποοσεβλήΟη έκ φυμα- 
τιώσεως, ενεκα της οποίας ήτο πολύ λο
γικόν νά άποσταλν) πρός νοσηλείαν η 
είς τό Νοσοκομεΐον ή εις τήν οικίαν 
που. Πρός τοΰτο δμως ήτο απαραίτητον 
-νά γνωμοδοτήσνι ό αρμόδιος ιατρός, δστις 
-•ήρνεΐτο νά γνωμοδοτήσν), διότι ό φυμα
τίων ητο πολυτάλαντος, γεγονός δπερ 
■ή Γαλλική δημοσιογραφία θά έξεμετάλ- 
λεύετο καί δέν θά είχε καμμίαν δυσκο
λίαν νά παραστήστι,δτι,ό φυματίων πράγ
ματι ήτο υγιής, ό δέ γνωμοδοτών ιατρός 
εκάμφθη πρό τοΰ χρυσοϋ. Καί ό Γάλλος 
ιατρός δέν έγνωμοδότησεν, ένφ έξ άλλου 
μετά τινας μήνας ό Λεβωδύ άπέθνησκεν 
εκ φυματιώσεως!

Ή  νομική μας σχολή, ή παμψηφεί 
ύποδείξασα ώς τόν μάλλον κατάλληλον 
διά τήν έδραν τής Πολιτικής Δικονομίας 
τόν κ. Ίωάν. Σημαντήραν, υίόν ώς
-γνωστόν τοΰ σεβαστοί Προέδρου τοΰ 
Άρείου Πάγου, έδείχθη ανώτερα τών 
κοινωνικών τούτων προλήψεων, χάριν 
-τών οποίων ό Γάλλος ιατρός έθυσίασε
τήν ζωήν ενός στρατιώτου Γάλλου;
Ήμεΐς όλοψύχως τό εύχόμεθα. Γνώμην 
δμως ώρισμένην, άπό τοΰδε τούλάχιστόν, 
οΰτε ήμεΐς ού';ε άλλος τις είνε εις θέ- 
-σιν νά ί χ γ .  Δι’ ήμας ό κ. Ίωάν. Ση
μαντήρας έ'χει έν εκ τών προσόντων 
έκείνων ύπέρ τοϋ οποίου πάντοτε ήγω- 
νίσθημεν : τήν νεότητα. Άτυχώς δμως 
μόνη αυτη δέν αρκεί δπως όδηγήση
πάντα μέχρι τής έδρας τοΰ Πανεπιστη
μίου καί δή τοιαύτης ήν κατεΐχεν εις 
Ψαρ&ς, ουτινος άναμφιβόλως δέν άπο- 
κλείεται νά καταδειχθ·?) αντάξιος πας 
νέος. Τοιοΰτος έπαναλαμβάνομεν δτι εύ- 
χόμεθα νά καταδειχθτί ό κ. Ίωάν. Ση
μαντήρας, προσθετομεν μάλιστα οτι 
συνθήκαι ούκ ολίγαι συνηγοροΰσιν είς 
τοΰτο. ΓΙερΙ τοΰ μέλλοντος δμως πάν- 
ποτε πρόκειται, τό δέ παρόν διδάσκει,

ρον δμως έρείδεται έπί τής πραγματι
κής επεξεργασίας τοΰ 'Ρ . δικαίου.

Ούδέποτε έγκατέλιπεν ο Dernburg, 
-τό ύπό τής ιστορικής σχολής τοΰ δι
καίου, κατακτηθέν άσφαλές έδαφος, 
πάντοτε δμως ε'λαβεν ύπ ’ οψιν άπό κα- 
θαρώς ιστορικής άπόψεως, τήν διαμόρ- 
φωσιν τοΰ Ρ. δικαίου ύπό τοΰ USUS 
modornus, έν τ /j άληθεΐ αυτής ση
μασία, ύποοβηθήσας τήν κατίσχυσιν τών 
ύπό τοΰ παρόντος άπαιτουμένων νέων 
άλλαγών.

Έν τώ έπιμνημοσύνω αύτοΰ λόγω 
πϊρΐ τοΰ έξ ί'σου μεγαλοφυοΰς]\ΥΛθΜβΓ 
(1880), διεσάφισε τάς ίδέας του, άντι- 
ταχθεις καρτερώς κατά μονομερούς Ρω- 
μανισμοΰ. Είχεν έπίσης πλήρη άντίλη- 
·ψ·ν περί τοΰ Γερμανικοΰ στοιχείου έν 
-τφ νεωτερφ ήμων δικαίφ, καταβάλλων 
-πασαν προσπάθείαν, χωρίς νά είσέρχη- 
ται εις έρευναν γερμανιστικήν, νά δια- 
τηρησνι καί τούτου τήν θέσιν ύπό τόν 
^ήλιον. Πρός τό Ρ. δίκαιον δμως παρε
ίχ ε  την έν αύτφ καί σήμερον ένυπάο- 
χουσαν ζωτικήν δύναμιν μετά τήν έξε- 
λιξιν τής ήμετέρας ιστορίας τοΰ δικαίου, 
•ως έκ τοΰ δτι άπεχώρησιν άπ ’ αύτοΰ

I

Δ I Κ A I

δτι ή ανάγκη τής "εισαγωγής τοΰ θε- 
σμοΰ τών έπιτίμων άμισθων ή καί έμ
μισθων καθηγητών ή εστω και τών έμ
μισθων Υφηγητών, είνε πλέον ή επ ι
τακτική. Ουτω καί μόνον πας Φ ιλοδο
ξών νά περιβληθ·?) μέ τόν τίτλον τοΰ 
τακτικοΰ Καθηγητοΰ νέος, θά καταστγί 
ύυνατόν, άνευ κοινωνικών σχολίων, νά 
άνέλθγι μέχρι τής έ'δρας εκείνης.

Δεν παρέρχεται περίστασις καθ’ ήν 
νά μή έκδηλωθνί ή ακατανόητος μέχρι 
μωρίας άντίληψις, δτι τά οικονομικά τό

σον τοΰ Κράτους δ- 
Π άντο τε  ο ί av rro i. σον καί τοΰ Δήμου 

ή παντός κλάδου 
διοικήσεως βελτιοΰνται, έάν πεοικοπώ- 
σιν οί μισθοί τών παρεχόντων τάς ύπη- 
ρεσίας. Συνέπεια τής κατά κυριολεξίαν 
μωρας ταύτης άντιλήψεως είνε τό φαι- 
νόμενον, δτι μετά τόν ύπερδεκαπλασια- 
σμόν τών δαπανών τοΰ βίου, εξακολου
θεί τό Κράτος νά νομίζγ  οτι δύναται νά 
εχνί δικαστάς δταν άμείβγι τούτους μέ 
δραχμάς 250 κατά μήνα, έάν είνε ΓΙρω- 
τοδίκαι ή μέ δραχμάς 400 έάν είνε 
Πρόεδροι Πρωτοδικών ή Έφέται. Συνέ
πεια τής αύτής άντιλήψεως είνε τό φαι- 
νόμενον τών τελευταίων ημερών, καθ’ δ 
ό κ. Νομάρχης ’Αττικής, περικόπτουν 
χάριν οικονομιών τά κονδύλια τοΰ Προϋ
πολογισμού τοΰ Δήμου ’Αθηναίων, έ- 
μείωσε κατά μίαν ή δύο εκατοντάδας 
όραχμών τόν μισθόν τοΰ δικαστικού 
συμβούλου τοΰ Δήμου τούτου ! Κατά 
τινα τρόπον είνε νοητόν δτι δικηγόρος 
περιωπής τοιαύτης οΐαν προϋποθέτει ή 
θέσις ήν καλείται νά κατέχη, δύναται 
νά άφιερώσ·/) δλας του τάς στιγμάς ύπέρ 
τών ύποθέσεων τοΰ Δήμου, δταν ώς ά- 
μοιβήν εχν| τεσσαρας ή πέντε εκατον
τάδας δραχμών κατά μήνα, τοΰτο άφοΰ 
δέν ήννόησαν τόσοι κατά καιαούς ύπουρ ■ 
γοι έπί τής Δικαιοσύνης, είνε πολύ νά 
άπαιτησωμεν δπως κατανοήστι εις Νο
μάρχης, έ'στω καί τοΰ Νομοΰ ’Αττικής.

Πάντοτε, δοθείσης ευκαιρίας, έδηλώ- 
σαμεν, δτι τά πραγματικά γεγονότα 
πάσης διαφορας ούτε είνε ούτε δύνανται 

νά είνε άντικεί- 
Κ αϊ προ 17 ίτ ώ ν ! μενον δημοσίας 

συζητήσεως, ό'ν- 
τος δεδομένου δτι ή διευκοίνισις τού
των έν δημοσία συζητήσει άποβαίνει 
άόύνατος. ’Από τοιαύτης άρχής πάντο
τε όρμωμενοι, εψέξαμεν καί έξακολου- 
θοΰμεν θεωροΰντες άξίαν ψόγου τήν άπό- 
ρασιν τοΰ ΙΙρωτοδικείου’Αθηνών,δι’ής ά- 
νακηρύσσεται ώς κρατούσα μία άκατα
νόητος άρχή περί λανθανούσης πτωχεύ- 
σεως καί έπί τνί βάσει ταύτης, τιθεμένου 
είς πέμπτην μοίραν τοΰ έμπορικοΰ συμφέ
ροντος καί τών συναλλαγών έν γένει, 
βεβαιοΰτ-^ι τήν σήμερον οτι είς έμπορος 
εύρίσκεται άπό δεκαετηρίδος έν έμπο- 
ρικίί ανωμαλία τοιαύτνι ήτις παράγει

παν τό καταργηθέν καί πεπαλαιωμέ- 
νον.

Ή  διείσδυσις αυτη τοΰ κοινοΰ δι
καίου μετ’ ελευθέρου ίστοοικοδογματι- 
κοϋ βλέμματος, ήτο έκείνη ητις έ'δωκε 
τήν δύναμιν είς τόν Dernburg, νά έκ- 
πληρωσνι, πρό τής έκδόσεως τών Παν- 
όεκτών, τό πρωτοτυπότερον έπιστημο- 
νικόν αύτοΰ ^ργον. Τήν δημιουργικήν 
άνανέωσιν τής έπιστήμης τοΰ ΙΙρωσσι- 
κοΰ δικαίου.

“Εκαστος ΓΙρώσσος νομικός γνωρίζει 
τό σύστημα αύτοΰ περί τοϋ ίδιωτικοΰ 
ποωσσικοΟ δικαίου, (δημοσιευθέντος τό 
πρώτον κατά τά ετη 1871 —1880), 
έκαστος Γερμανός νομικός γνωρίζει, δτι 
τό βιβλίον τοΰτο, άνύψωσε τόν έπιστη- 
μονικόν χειρισμόν τοΰ πρωσσικοΰ δι
καίου, έπί ύψηλοτέρας βαθμίδος. Ώς 
αίνιγμα ομως έφαί :ετο είς τινας, δτι 
τοιαύτη επιτυχία, έπεφυλάσσετο εις 
άνδρα, δστις ΙΊρώσσος κατ’ έκλογήν, 
καί ούχί έκ γεννήσεως, μόλις πρό όλί- 
γου καιροΰ είχεν έ'λθν) εις συνάφειαν 
μετά τοΰ πρωσσικοΰ δικαίου, καί ούδέ- 
ποτε είχεν έργασθγί αμέσως έν τνί πρωσ- 
σικνί πράςει. Ή  οδός τήν οποίαν ήκο-
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τόν ύπό τοΰ νόμου καθοριζόμενον δρον 
τής παύσεως τών πληρωμών. ’Από 
τοιαύτης άπόψεως ήννοήσαμεν καί εν- 
νοοΰμεν νά παοακολουθήσωμεν τό ζή
τημα περί ού γράφει καί σήμερον ό 
τήν άντίθετον μερίδα τών πιστωτών έκ- 
προσωπών δικηγόρος κ. Γ. Τσιριγώτης, 
ασχέτως πρός παν έν γένει πραγματικόν 
γεγονός, δπερ διά τό ζήτημα είνε τελείως 
ξένον, διότι ό δικαστής, ό τεταγμένος 
ύπό τοΰ νόμου νά προασπίσνι έν τ·?ί 
διαδικασία τής πτωχεύσεως τήν δημο
σίαν πρωτίστως πίστιν, ύπέχει έκ ταύ
της μέν τήν ύποχρέωσιν νά μή έπηρεα- 
σθν) ύπό τών κατ’ ίδίαν γεγονότων, έκ 
τοΰ νόμου δέ τό δικαίωμα νά μή λάβνι, 
έάν θέλν), ύπ ’ δψιν τά γεγονότα ταΰτα.

Τοΰτο δταν ληφθνί ύπό τών δικαστών 
μας ύπ ’ δψιν, ουδέποτε θά εύρεθώμεν 
πρό τοΰ άνηκούστου, νά απαγγέλλεται 
δι’ άποφάσεως, ήν έν τέλει τής έπιστο- 
λής του άναφέρει 6 κ. Τσιριγώτης, οτι 
εις έμπορος έν Ηλεία ε παυσε τάς πλή
ρωμά του πρό 17 ετών ! Διαδικασίαν 
περί άποδείξεως δεσμευτικήν, ύπο- 
χρεοΰσαν τόν δικαστήν νά εκτιμά τά 
γεγονότα καί τά άποδεικτικά μέσα 
συμφώνως πρός τάς κοινάς περί δικανι- 
κής πεποιθήσεως άρχάς, ύμεΐς τούλά- 
χιστον δεν δυνάμεθα νά φαντασθώμεν 
ώς έφαρμοζομένην καί έν τφ  θεσμφ τής 
πτωχεύσεως.

Έ'Λπνέοντος τοΰ έβδομου έτους τοΰ 
είκοστοΰ αιώνος, άνεκαλύφθη έν τνί 
πρωτευούσνι τής Ελλάδος, δτι τό Ε λ 

ληνικόν Πανεπιστή- 
Ε ίς  ’ά γρα ν  μιον στερείται έδρας

άρχαίου Έλληνικοΰ 
δικαίου, καί έπί τή τοιαύτη άνακαλύ- 
ψει έξήλθον άνά τάς ρύμας τών ’Αθη
νών διάφοροι Δ ιογένεις άναζητοΰντες 
τόν σοφόν εκείνον δστις θά μετέδιδεν 
άπό τής Πανεπιστημιακής τών ’Αθη
νών έδρας τά φώτά του περί τοΰ Ά ττ ι-  
κοΰ καί τών άλλων τής ’Ελληνικής 
άρχαιότητος δ.καίων. Τοιοΰτοι δέ σο
φοί καί ελληνομαθείς καί κάτοχοι τοΰ 
άρχαίου Έλληνικοΰ δικαίου άνεκαλύ- 
φθησαν μέχρι τοΰδε τεσσαρες, άλλοι μέν 
έκ τής φιλοσοφικής ή θεολογικής ή νο
μικής σχολής καί άλλοι έ'ξω τοΰ Πανε
πιστημίου ή καί έ'ξω τής Ελλάδος “Εν 
μόνον μέχρι τής σήμερον δέν κατωρθώ- 
θη νά άνακαλυφθνί έ\/ Έλλάδι : ό κοι
νός νους, δστις διδάσκει δτι επιστήμο
νες τοιαύτης περιωπής, οΐαν προϋποθέ
τει μία ε'ίρα άρχαίου Έλληνικοΰ δι
καίου, δέν βλαστάνουν ώς τά ρόδα, ούδέ 
καλοΰνται νά καταλάβουν τάς εδοας, 
άλλά αύτοί μορφώνουν ταύτας καί αύ- 
τοί αυτοδικαίως τάς καταλαμβάνουν.

Γνωρίζετε ύμεΐς τοιοΰτόν ν.να ; Η 
μείς όμολογοΰμεν : ούχί.

λούθησε δέν ήτο νέα, δ-.OTt καί πρότε- 
ρον, διά τής προσκολλήσεως είς τό κοι
νόν δίκαιον, είχεν εύρεθί) τό μόνον μέ
σον τής επιστημονικής άναβιώσεως τοΰ 
πρωσσικοΰ δικαίου, έφαρμοσθέν μ ετ’ 
άγαθών άποτελεσμάτων. Ή  έπί τών 
ιχνών δμως τοΰ Savigny βαδίζουσα 
διδασκαλία τοΰ κοινοΰ δικαίου, μέ τάς 
πρός τό άγνώς Ρ. δίκαιον ρεπούσας τά
σεις αύτής, δέν ήτο δυνατόν νά έπι- 
δράσνι ώφελίμως έπί τοΰ πρωσσικοΰ δι
καίου, (Landrecht), άπειλοΰσα μάλι
στα, ν’ άποπνίξγ) έν έρωτικνί περισφίγ- 
ξει, τήν ψυχήν τοΰ προστατευομένουτης. 
Ό Dernburg δμως διά τής καλλιτέρας 
έκ μέρους του άντιλήψεως τοΰ κοινοΰ 
δικαίου εύρέθη είς τήν θέσιν, νά άντι- 
λειφθί) καί νά έπιδείξν) τό πνεΰμα τοΰ 
τελειοτέρου τών νεωτέρων νομοθετικών 
έ'ργων. ’Αφωσιωμένος μετά θερμής άγά- 
πης πρός τό Κράτος τής εκλογής αύτοΰ, 
ενεβάθυνεν είς πασαν πρωσσικήν έκδή- 
λωσιν καί συνθήκην, έξ ών είχε παρα- 
χθν} τό Πρωσσικόν δίκαιον, ώς άλλως 
άποδεικνύει ό δεύτερος αύτοΰ πρυτανι- 
κός λόγος, περί Φρειδερικοΰ Γουλιέλμου 
τοΰ Τρίτου καί τοΰ Suares, καί ούτως
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Η m i D M M
H od; την Αιεύ&υνσιν της ι-Δ ικαιοσύνης»!

’Αναφερόμενος είς τά εύλογα σχόλια 
τοΰ προτελευταίου (ύπ ’ άριθ. 74) φύλ
λου τής «Δικαιοσύνης» έπί τής πολυ- 
θρυλλήτου Βασιλικής άντιγραφής περί 
νομιμοποιήσεως φυσικοΰ τέκνου διά Β. 
Δ. άπό 22 Ν)βρίου 1907,καταχωρισθέν- 
τος έν τώ άπό 23 Ν)βρίου έ. έ'. φύλλω 
τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως, προά- 
γομαι νά θίξω διά βραχυτάτων τινάς έκ 
τών νομικών άπόψεων, αΐτινες άπετέλε- 
σαν έπί τοΰ ζητήματος τούτου, εν τε 
τνί Βουλνί, τφ  νομικώ κόσμφ, ώς καί τή 
κοινωνία καθόλου, τό άντικείμενον εύ- 
ρειών συζητήσεων.

Ή  σχετική παρατήρησίς τίνος τών 
ρητόρων τής Βουλής, δτι αί προνομίαι 
τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως τών Ελλήνων 
συνίστανται κατά Σύνταγμα είς μόνον 
τό δικαίωμα τής άπονομής χάριτος ή 
άμνηστείας, φρονοΰμεν δτι ήκιστα προ
σιδιάζει ΐνα δώσν) τόν γνώμονα τής έπι- 
λύσεως τοΰ ζητήματος τούτου. Αί προ- 
νομίαι τοϋ Στέμματος καθιεροΰνται πλην 
τοΰ Συντάγματος καί διαφόρων οργανι
κών νόμων, έμφαίνεται δέ έκτός πάσης 
άμφισβητήσεως δτι ευρηται είσετι έν 
ίσχύϊ, καθό μήτε καταργηθε'.σα, μήτε 
παρ’ έτέρας άντικατασταθεΐσα, ή 8.x- 
ταξις τοΰ 'Ρωμ. Δικαίου, περί τοΰ δυνα- 
τοΰ τής νομιμοποιήσεως φυσικοΰ τέκνου 
διά Βασιλικής αντιγραφής (rescriptuni 
principis), ουσης αύτόχρημα Βασιλι
κού διατάγματος, έφ’ δσον ό γάμος με
ταξύ τών γονέων φυσικοΰ τέκνου ήθελεν 
είσθε άνέφικτος συνεπείς κωλύματος φυ- 
σικοϋ (λ. χ. θανάτου τοΰ ετέρου τών γο
νέων) ή νομικοΰ. Έ π ’ εύκαιρία τής έν 
τνί «Δικαιοσύνη» ώς έπιφυλλίδος δημο- 
σιεύσεως τής περί τής σωρείας τών υφι
σταμένων κωλυμάτων τοΰ γάμου πραγ
ματείας ήμών, (25ον φύλλον άπό 24 
Ιουνίου 1906) επειράθημεν’νά προτεί- 
νωμεν καί τηρήσωμεν τήν διάκρισιν τών 
δρων «ετερύβρησκοι»  κατ’ άντίθεσιν τοΰ 
€ετερόδοξοι» , διά μέν τοΰ πρώτου έν- 
νοοϋντες, ώς κείός, τούς πρεσβεύοντας 
διάφορα θρησκεύματα, διά δέ τοΰ δευ
τέρου, τούς διάφορα δόγματα. «.Μύτης 
τής ετεροδοξίας μήποτε άποτελεαάσης α 
νατρεπτικόν κώλυμα τοΰ γάμον, ή ’Ανα
τολική εκκληοία και μετά τόν Ίονοτ ιν ια - 
νόν ίξηκολού&ησεν άποστρεφομένη και 
άπαγορεύονοα ε’ς τό χριοτεπώννμον π λή 
ρωμα, ρητώς δε άπό τής Πενϋέκτης Σ ύ 
νοδον, τους με&’ έτερο!)ρήοκων γά - 
μους» .

Έν τ7ι άνω ρηθείση περιπτώσει με- 
ταςύ τοΰ Γερασίμου Δελλαπόρτα χρι
στιανού, ελληνος τήν ίθαγενειαν, καί 
τής μουοουλμανίδος ύπηρετρίας του, 
Χαδούγκας, θυγατρός Μωχάμετ Σάϊντ, 
έτεροθρησκείας προκειμένης, ύπήρχε δε- 
δομένον τό, δ'.ά τό έφικτόν τής νομιμο- 
ποιήσεως τήκ φυσικής αύτών θυγατρός

έν τώ πρωσσικώ δικαίφ έ'φερεν είς φώς 
παν δ,τι Πρωσσικόν καί Γερμανικόν.

Μετ’ έπιτυχίας έίλαβε μέρος ώς μέλος 
τής Γερουσίας είς τήν νομοθετικήν δια- 
μόρφωσιν τοΰ πρωσσικοΰ δικαίου, καί 
ή'ντλησεν έκ τούτου τήν άφορμήν μετά 
τήν έπελθοΰσαν νέαν διαρούθμισιν νά 
ο ιατυπώσν) αύτοτελώς τό πρωσσικόν 
περί έπιτροπείας δίκαιον καί τό πρωσ
σικόν ύποθηκικόν δίκαιον (Τομ. I μετά 
τοΰ Ilinrichs 1877, Τομ. II 1892). 
“Οτε έσήμενεν ή ωρα τής ένότητος τοΰ 
γερμανικοΰ δικαίου, κατέστη αύτονόη- 
τον, δτε ό Dernburg άνέλαβε νά έπε- 
ξεργασθγ5 καί τό νέον άστικόν Δίκαιον.

Είχεν άντιταχθγί κατά τών νομοσχε
δίων, έν τέλει ομως διά τοΰ άξιώματος 
«Είς Αύτοκράτωο, έν Κράτος έν δίκαιον» 
είχεν άνακαλέσνι τήν πολεμικήν του 
(έν τω εργφ, περί τής νομικής θέσεως 
τών προσώπων έν τώ άστικώ κώδικι
1896). ([’Ακολουθεί)

Β. ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΔΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
■Έκδοιίχς έκτη ύπό Γ . Α ι6αδα·
ΣυνεπληρώΟη το δλον Ιργον Ικ τριών 

τόμων.
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Παρασκευής Δελλαπόρτα, καθ’ έλλν,νι- 
Δικχιον προιχπκιτουμενον κωλυαα ίνο· 
μικόν) αοϋ μεταςύ τών φυσικών γονέων 
γάμου ώ ; έκ της προς άλληλους θ ρ η 
σκευτικής άποστάοεως.

Ά ντί τούτου τό διαληφΟέν Β. Δ. 
μεταξύ τών αιτιολογιών της νομιμο- 
πονησεως, έπροτίρ.ησε νά δ'.αλάβη καί 
καί έρεισθγί έπί τοϋ δήθεν ανέφικτου 
τοΰ γάμου λόγω της κοινωνικής απ ο - 
οτααεως μεταξύ τών φυσικών γονέων 
της νομιμοποιούμενης.

Άναφοοικώς της έν τώ Β. Δ. έκτιθε- 
μενης καταθέσεως καί βεβαιώσεως παρά 
τών όύο μαρτύρων περί της έκ της φυσι
κής σχέσεως τών είρημένων γονέων κα
ταγωγής της νομιμοποιηΟείσης, τό τοι- 
οΰτο, παρέλκον άλλως, ούοέν έπιπροστί- 
θησιν εις την παρά τοϋ φυσικοΰ πατρός
> ' ~ > r t , / ^ο ιχ  της αίτήσεως του κναγνωρισιν τγ,ς 
νομιμοποιουμένης ώς φυσικής θυγατρός 
τρος του. — Τό έκ της κοινωνικής απο- 
στάσεως κώλυμα τοΰ γάμου δέον νά θεω- 
ρηθ’?ϊ ώς καταργηθέν ύπό τών την ισό
τητα- καθιερουσών σχετικών διατάξεων 
τοΰ Συντάγματος (πρβ. άρθρ. 3), συνε
πώς δέ καί αί σχετικαί περί τοΰ ώς έκ 
της όιαφορας κοινωνικής τάξεως κωλύ
ματος διατάξεις τών νεαρών 74 (κεφ. α' 
καί β’) καί 89 (κεφ. θ').

Μ ετ’ ακρας ΰπολήψεως
A. I. ΆΟανικίονλας 

Δικηγόρος έν Ά θήναις

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΝ

Ο Τ Δ Α Μ Ω Σ  Π Ο Λ Ι Τ Η Σ
(Συνέχεια έκ τοΰ νπ  άρι&. 74 ψύλλου)
'Ο δυστυχής Σωκράτης, δστις ένώ

πιον τών δικαστών του καί τής Εστορίας 
ήγωνίσθη προ 2300 έτών δι’ δλης “τής 
δυνάμεως τής άπαραμίλλου διαλεκτικής 
του, ν’ άποδείξη, δτι δέν διέφθειρε τούς 
νέους, ποΰ νά έφαντάζετο τ ί ήθελε πάθη 
μετά χιλιετηρίδας είς αύτό τδ κλεινόν 
Ά στυ, δπερ τόσον ήγάπησεν !

'Ως είνε γνωστόν δ Σαικσπήρος, είς 
τά δράματά του, έξεικόνισεν έξόχως είς 
τά πρόσωπα αυτών μεγάλας ίδέας καί 
ισχυρότατα πάθη, εκχειλίζει δέ έν αύ
τοΐς καί πάλλεται ή ζωή καί ή δράσις 
πρός τό καλόν καί τό κακόν. Δέν είνε 
Απίθανδν δτι έν μέσω τής ύπερόχου δη
μιουργίας του εσχε καί στιγμάς κοπώ- 
σεως, άπογοητεύσεως, αμφιβολίας, έν 
τοιαύταις δέ στιγμαΐς είπε «νά ζή κα
νείς ή νά μη ζή» καί «λέξεις, λέξεις, 
λέξεις», άλλ’ Γνα έξωτερικεύση τάς Αμ
φιβολίας του ταύτας, δέν έτόλμησεν 
άλλως, ή διά τοΰ στόματος τοΰ Άμλέ- 
του, τοϋ νέου έκείνου τοΰ έκφύλου, τοΰ 
άνισορρόπου, τοΰ ήμιπαράφρονος.

Εινε λυπηρόν, άν μή τι άλλο, νά προ- 
βαίνη τις συγκρίνων τόν οίκτρόν καί Α- 
ξιοθρήνητον Άμλέτον πρός τόν έγκρα- 
τέστατον καί £ωμαλεώτατον άνδρα, πρός 
τον γενναιότατον πολεμιστήν, πρός το 
μέγιστον τής άνθρωπίνης ιστορίας δπό- 
οειγμα τελείας Αρετής καί έντελώς ίσορ- 
ρόπου καί δυνατού νοΰ.

Αλλ’ Γνα φθάση ό κ. II. Άραβαντι- 
νός είς τήν σύγκρισιν ταύτην, ώρμήθη 
άπό γενικής τίνος αρχής, τής έξής: 
«Μεταξύ τών ψυχικών λειτουργιών τής 
βουλήσεως καί τής διανοίας θά έδικαιο- 
λογεΐτό τις δποστηρίζων, δτι κατά κα
νόνα δπάρχει σχέσις τοιαύτη, ώστε παρ’ 
ένί καί τώ αύτώ Ανθρώπφ ή έντονος λει
τουργία τής μιας επιφέρει άτονίαν τής 
έτέρας». Διατί δέ τοΰτο ; Διότι Γερμανός 
τις συγγραφεύς διήρεσε τούς άνθρώπους 
είς δύο τύπους, λέγει ό κ. Άραβαντι- 
νός, «τόν εθελιοτικόν καί τόν Ιντελλε- 
κτοναλιοτικόν ».

Δυστυχείς άνθρωποι- μορφώνεσθε δια- 
νοητικώς, δπως άνέλθητε .είς δψηλοτέ- 
ρους βρίζοντας τοΰ διανοεΐσθαι ; καθί
στασθε άθύρματα τής πρώτης αντίξοου 
πνοής άνεμου, οίκτροί καί άξιοθρήνητοι 
πρό τοΰ πρώτου εμποδίου τών πόθων 
σας.Θέλετε νά κρατήσητε τήν δύναμιν 
τοΰ παλαιειν καί άνθίστασθαι ; πρέπει 
νά στερηθήτε τοΰ φωτός τής επιστήμης. 
’Εν πάση περιπτώσει δέ, διατρέχετε τόν 
κίνδυνον νά καταστήτε ή Kohlhaas ή 
Hamlet.

Ά λλ ’ άφοΰ άναζητοΰμεν τύπους είς 
τά δράματα, διατί δχι καί είς τά μυθι
στορήματα ; Καί τί θέλουσι γείνη τά

συμπεράσματα τοΰ κ. Άραβαντινοΰ έκ 
τοΰ Kohlhaas καί Hamlet, άν είς τού
τους τώ άντιτάξωμεν τόν Γιάννην Άγιάν- 
νην, οδ ή βούλησις έγιγαντώθη καί ή 
άρετή έξ ίσου, δτε έμορφώθη καί ή διά- 
νοιά του έφωτίσθη ;

Καί ή κοινή λογική καί δλη ή ιστο
ρία άποδεικνύουσιν έπιπολαίαν καί αυ
τόχρημα νοσηρας διανοίας άποκύημα 
τήν διαίρεσιν τών άνθρώπων είς τύπους 
«ίϋελητικονς» καί «διανοητικούς». ΙΙώς 
είνε δυνατόν δ βαδίζων έν τώ σκότει νά 
βαδίζη σταθερώτερον τοΰ έχοντος φώς ; 
Ό Μέγας Αλέξανδρος, ή ευρυτέρα 
στρατηγική καί πολιτική διάνοια τής 
Εστορίας, ό έπί τρία έτη διδασκόμενος έν 
Αποκλεισμφ ύπό τοΰ υπάτου τών φιλο
σόφων, βούλησιν ή άβουλίαν κατεδείκνυε 
διαβαινων τόν Γρανικόν, είσπηδών είς 
τήν Τΰρον, συγκροτών καί διευθύνων 
τήν μάχην τών Άρβήλων καί Γαυγαμή
λων παρά τήν γνώμην τοΰ έμπειροτάτου 
τών στρατηγών του, τοΰ ΓΙαρμενίωνος, 
ου τά έπιχειρήματα άπέδειξεν έν τή συ
ζητήσει τά μάλιστα έσφαλμένα καί ά- 
νόητα; Ό Καΐσαρ, δ μέγιστος νοΰς καί 
ό μάλλον πεφωτισμένος τής 'Ρωμαϊκής 
Εστορίας, βούλησιν ή αβουλίαν κατεδεί
κνυε διαβαίνων τόν 'Ρουβίκωνα ; Ό Θε
μιστοκλής, έπί δέκα έτη έν μέσο) άπει
ρων κωλυμάτων παρασκευάζων τήν σω
τηρίαν τής Εύρώπης καί τοΰ μέλλοντος 
πολιτισμοΰ έν Σαλαμΐνι, ήτο άνθρωπος 
έστερημένος έντονου διανοίας ή βουλή
σεως ; Ό Ξενοφών διανοίας ή βουλή
σεως έστερεΐτο ; Είς τήν ιστορίαν τής 
Κύπρου άποθαυμάζει τις ενα νοθογέννη- 
τον, γενόμενον Βασιλέα, παρ’ φ καί ή 
πολιτική διάνοια ήτο δψίστη καί ή δύνα- 
μις τής βουλήσεως κυριολεκτικώς άκα
ταμάχητος- ώνομάζετο Γιάκουμος. Ό 
Παΰλος, ό οίκοοομήσας τόν Χριστιανι
σμόν, διανοίας ή θελήσεως έστερεΐτο ; 
Έξετάσωμεν τούς παρ’ ήμΐν χρόνους- δ 
Βίσμαρκ, δ Κλεμανσώ, ό έπί εικοσαε
τίαν παλαιών έκτος τοΰ Κοινοβουλίου, δ 
ήμέτερος Τρικούπης διανοίας ή βουλή
σεως στεροΰνται;

Ά λ λ ’ απασχολεί ήμας ό Σωκράτης, 
δστις, κατά τον κ. Άραβανυινόν, «αύ- 
τοκτονεΐ, διότι άρνεΐται νά δικασθή, 
διότι ή άπολογία του είνε άρνησις Απο
λογίας, ώς προσφυώς ( ; !) τήν έχαρα- 
κτηρισεν ό Pohlmann». Τό είπεν ό 
Pohlmann ! Ά λλ ’ Αναμφιβόλως ό Pohl
mann ή δέν άνέγνω τήν άπολογίαν 
τοΰ Σωκράτους, ή ήτο καθ’ όλοκληρίαν 
άνίκανος νά τήν έννοήση. Διότι ή απο
λογία τοΰ Σωκράτους είνε άριστούργημα 
καί τέχνης καί άρτιότητος καί δυνά
μεως. Καί τό άποτέλεσμα αύτής ύπήρ- 

, ξεν άνέλπιστον, διότι μόλις διά πλειονο
ψηφίας εξ ψήφων, έπί 556 ψηφοφορη- 
σάντων δικαστών, έκηρύχθη ένοχος ό 
Σωκράτης, μεθ’ δλην τήν κατ’ αύτοΰ 
προκατάληψιν, καθ’ ής κυριώτατα μετά 
τέχνης καί δυνάμεως καί' λογικής Απα- 
ραμίλλου μάχεται ό Σωκράτης. Καί ιδού 
τί λέγει, άρχόμενος τής άπολογίας του : 
«Πρώτον μέν οδν δίκαιός είμι άπολογί- 
σασθαι, ώ άνδρες Αθηναίοι, πρός τά 
πρώτά μου ψευδή κατηγορημένα, κά
προς τούς πρώτους κατηγόρους, έπειτα 
δέ πρός τά ύστερον καί τούς δστέρους. 
Έμοΰ γάρ πολλοί κατήγοροι γεγόνασι 
πρός υμας, καί πάλαι πολλά ήδη έτη, 
καί ούδέν άληθές λέγοντες- ούς έγώ 
μάλλον φοβούμαι ή τούς άμφί Άνυτον, 
καίπερ δντας καί τούτους δεινούς- άλλ’ 
έκεΐνοι δεινότεροι, ώ άνδρες, οί υμών 
τούς πολλούς έκ παίδων παραλαμβάνον- 
τες, έπειθόν τε καί κατηγόρουν έμοΰ ού
δέν αληθές- ώς έστιτις Σωκράτης, άνήρ 
σοφός, τά τε μετέωρα φροντιστής καί 
τά ύπό γής πάντα άνεζητηκώς, καί τόν 
ήττω λόγον κρείττω ποιων.» Τοιαύτη 
καί τοσαύτη ήτο ή κατ’ αύτοΰ προκα- 
τάληψις, ήν έπολέμησε διά μακρών καί 
σοφωτάτων άρχόμενος τής άπολογίας 
του. Μετά δέ τήν κήρυξιν τής ένοχής 
του, λαμβάνων τόν λόγον περί τής έπι- 
βλητέας αύτω ποινής, λέγει- «Ούκ άνέλ- 
πιστόν μοι γέγονε τό γεγονός τοΰτο- 
αλλα πολύ μάλλον θαυμάζω έκατέρων 
τών ψήφων τόν γεγονότα αριθμόν. Ού 
γάρ ωμήν έγωγε ουτω παρ’ όλίγαν έσε- 
σθαι, άλλά παρά πολύ. Νΰν δέ, ώς έοι- 
κεν, εί τρεις μόναι μετέπεσον τών ψήφων, 
άπεφεύγειν άν». Καί «Πέπεισμαι έγώ 
έκών είναι μηδένα άδικεΐν άνθρώπων 
άλλ’ δμάς τοΰτο ού πείθω- δλίγον γάρ 
χρόνον άλλήλους διειλέγμεθα. ’Επεί, ώς 
εγωμαι, εί ήν ήμΐν νόμος, ώσπερ καί 
άλλοις άνθρώποις, περί θανάτου μή 
μίαν μόνον ήμέραν κρίνειν, άλλά πολλάς,

έπείσ& ητε &ν’ νΰν δέ ού £άδιον έν 
χρόνφ δλίγφ μεγάλας διαβολάς άπολύε- 
σθαι». Ό  Σωκράτης δέν άπελογήθη; 
Ποία ήτο ή κατ’ αύτοΰ κατηγορία ; 
«Έ χει δέ ώδέ πως· Σωκράτη, φησίν, 
άδικεΐν, τούς τε νέους διαφθείροντα, καί 
θεούς, οϋς ή πόλις νομίζει, ού νομίζοντα, 
έτερα δέ δαιμόνια καινά». Τήν κατη
γορίαν ταύτην, άφοΰ απέδειξε τήν κατ’ 
αύτοΰ προκατάληψιν ώς έκ λόγων άβα- 
σίμων, παιδαριωδών καί κωμικών προ- 
ερχομένην, έξήτασε καί ήλεγξε λέξιν 
πρός λέξιν καί έννοιαν πρός έννοιαν, 
διότι Εσχυρίσθη, δτι ούτε τούς νέους 
διαφθείρει καί είς θεούς πιστεύει, καί 
μάλιστα τούς θεούς τής πόλεως. Άνα- 
γνώσατε τήν Άπολογίαν αύτοΰ.

Τί άλλο είχε νά πράξη ; Νά ζητήση 
έπιείκειαν; Νά προκαλέση τόν έλεον; 
Ναί; Λοιπόν, έπραξε καί τοΰτο. Δέν 
έκόμισεν, ώς οί άλλοι κατηγορούμενοι, 
είς το δικαστήριον τά τέκνα του καί δέν 
έπλήρωσεν αύτό κοπετών καί δακρύων, 
έξ αισθήματος, ώς είπεν, άξιοπρεπείας 
καί έκτιμήσεως πρός τούς δικαστάς, 
«ούκ αύθαδιαζόμενος ούδ’ όμας άτιμά- 
ζων», άλλ’ δμως άπηρίθμησεν έν πρός 
έν τά τέκνα του, «καί οικείοι μοι είσι, καί 
υΕεΐς γε, ώ άνδρες Αθηναίοι, τρεις· είς 
μέν μειράκιον ήδη· δύο δέ παιδία».

Ό  Σωκράτης, δ καθορίσας καθ’ δλην 
τήν έκτασιν καί είς δλον τό βάθος τήν 
έλευθερίαν έν τή πολιτεία, τήν νομιμο- 
φροσύνην, βεβαίως δέν ήτο δυνατόν καί 
νά μή Απολογηθή πλήρως, άσυνεπής ών 
πρός έαυτόν.Ό κ. Pohlmann έχει άντί
θετον γνώμην!

Ά λλ ’ έξακολουθεΐ δ κ. Άραβαντινός: 
«'Ο τύπος τοΰ άνθρώπου τής διανοίας 
έχει συνείδησιν δτι ή δύναμις τής θελή- 
σεώς του, έκδηλουμένης ώς πράξεως, 
είνε ανίσχυρος άπέναντι τής δυνάμεως 
τής κοινωνίας. Ούτως άπελογήθη καί ό 
Σωκράτης πρός τούς δικαστάς του : «Ού 
γάρ έστιν δστις άνθρώπων σιοθήσεται, 
ούτε δμΐν ούτε άλλφ ούδενί πλήθει γνη- 
σιως έναντιούμενος καί διακωλύων πολλά 
άδικα καί παράνομα έν τή. πόλει γίγνε
σθαι». Καί « ’Εν γένει δέ ή Ανεπτυγμένη 
συνείδησις παρά τφ άνθρώπφ τής δια- 
νοίας έχει ώς πρός τήν βούλησιν Αρνη
τικήν μόνον λειτουργίαν, ήν άριστα διε- 
τύπωσεν αύτοψυχολογούμενος ό Σωκρά
της : «έμοί δέ τοΰτό έστιν έκ»παιδός άρ- 
ξάμενον, φωνή τις γιγνομένη- ή δταν γέ- 
νη^αι, άεί άποτρέπει με τούτου, δ άν 
μέλλω πράττειν, προτρέπει δέ ούποτε». 
Καί «ό Σωκράτης καίπερ απρακτών, 
άνθίσταται δμως κατά τής κοινωνίας, 
καί τοιαύτην παθητικήν Αντίστασιν έν- 
νοεΐ διακηρύττων «άλλά άναγκαιόν έστι 
τόν τφ δντι μαχούμενον ύπέρ τοΰ δι- 
αίου, καί εί μέλλει ολίγον χρόνον σω- 
θήσεσθαι, ίδιωτεύειν, Αλλά μή δημοσι-
6’JclV Λ ·

Καί δμως ιδού πώς έχουσιν έν συνε
χεία αί φράσεις αυται έν τή τοΰ Σωκρά
τους Α πολογία: «"Ισιος άν οδν δόξειεν 
ατοπον είναι, δτι δή έγώ ίοία μέν ταΰτα 
ξυμβουλεύω περιΐών καί πολυπραγμο
νών, δημοσία δέ ού τολμώ Αναβαίνων είς 
τό πλήθος τό δμέτερον ξυμβουλεύειν. τή 
πόλει. Τούτου δέ αίτιόν έστιν 8 όμεΐς 
έμοΰ πολλάκις Ακηκόατε πολλαχοΰ λέ- 
γοντος, δτι μοι θεΐόν τι καί δαιμόνιον 
γίγνεται 8 δή καί έν τή γραφή έπ εκ ω  ■ 
μ.ωΤϊών Μέλιτος έγράψατο. Έμοί δέ 
τοΰτό έστιν έκ παιδός άρξάμενον, φωνή 
τις γιγνομένη ή δταν γένηται, άεί άπο- 
τρέπει με τούτου 8 άν μέλλω πράττειν, 
προτρέπει δέ ούποτε. Τοΰτό έστιν δ μοι 
έναντιοΰται, τά  π ο λ κ ικ χ  π ρ ά τ τ ε ιν .  
Καί παγκάλως δέ μοι δοκεΐ έναντιοΰ- 
σθαι. Εύ γάρ ίστε, ώ άνδρες Αθηναίοι, 
εί έγώ πάλαι έπεχείρησα πράττειν τά 
πολιτικά πράγματα, πάλαι άν άπολώ- 
λειν, καί ούτ’ άν ήμας ώφελήκειν ούδέν, 
ούτ’ άν έμαυτόν. Καί μοι μή άχθεσθε 
λέγοντι τάληθή. Ού γάρ έστιν δστις 
άνθρώπο)ν σωθήσεται, ούτε ήμΐν ούτε 
άλλφ ούδενί πλήθει γνησίως έναντιού
μενος, καί διακωλύων πολλά άδικα καί 
παράνομα έν τή πόλει γίγνεσθαι· άλλά 
άναγκαιόν έστι τόν τώ δντι μαχούμενον 
ύπέρ τοϋ δικαίου, καί εί μέλλει όλίγον 
χρόνον σωθήσεσθαι, ίδιωτεύειν, Αλλά μή 
δημοσιεύειν». Περί τίνος πρόκειται προ- 
δήλως ένταϋθα; ΙΙερί τής άτονίας τής 
βουλήσεως τοΰ Σωκράτους; Ούδαμώς. 
Δικαιολογείται άπλώς δ Σοφός, διατί δέν 
επραττο τα πολίτικα. Καί παγκαλως* 
διότι εύστόχως πράττουσι τά πολιτικά 
οί άνδρες τής εποχής των, οί συμβιβα
ζόμενοι πρός αύτήν καί τιθέμενοι έπί κε
φαλής καί διευθύνοντες αύτήν. Ό Σω

κράτης δμως Ανήκει είς τήν Ανθρωπό
τητα, οΕ λόγοι καί αΕ πράξεις αύτοΰ 
Απέβλεπον τό Απόλυτον καί ούχί τό 
σχετικόν. Ό  Σωκράτης έθετεν Αρχάς 
φιλοσοφικάς αίωνίας καί διά πάσαν 
έποχήν βεβαίως δέν ήδύνατο νά ταδτισθή 
πρός μίαν έποχήν. « Ή  Βασιλεία μου ούκ 
έστιν έκ τοΰ κόσμου τούτου» είπε καί δ 
Χριστός.Άναμφιβόλως θ’ άπετύγχανεν δ 
Σωκράτης ώς πολιτικός καί είχε τούτου 
πλήρη συνείδησιν,διότι πανταχοΰ καί πάν
τοτε θά έξεζήτει τό Απόλυτον καί πάσης 
του πράξεως θά προηγείτο συζήτησιςφιλο- 
σοφική μετά τής μακράς διαλεκτικής 
του. Τφ άπηγόρευε δέ τοΰτο εύλόγως 
«ύ\ φ ω νή » .

Ό  Σωκράτης δέν λέγει «δα ιμ .ό - 
ν ιο ν»· τοΰτο λέγουσιν οί κατήγοροι αύ
τοΰ «έπ ικω μ .ω δο ί> ντες». Ποία δέ τις 
ήτο ή φωνή έκείνη ; Τό λέγει σαφώς είς 
τόν Κρίτωνα- «έγώ ού μόνον νΰν, άλλά 
καί άεί τοιοΰτος, οίος μηδενί άλλφ πεί- 
θεσθαι η  τ ω  λ ό γ ω ,  8ς άν μοι λ ο γ ι-  
ζο μ ,έ νω  βέλτιστος φαίνεται». Ήτο, λοι
πόν, δ δρθός λόγος.

("Βπεται το τέλος)
Κ ντότράηος Κ ο υ λ ο ν α β ά κ η ς

Δικηγόρος

ΙΙρ ο ς  τήν Λ ιεύΟ υνσιν τή ς «zSli- 
κ α ιο σ ύ ν ^ ς » .

Είς συνάδελφον, τοΰ οποίου λησμο
νώ το ονομα, ένεπιστεύΟην έπί έπι- 
στροφ-̂  ενα τόμον τοΰ Supplement 
τοΰ Dalloz, τον οποίον έλησμόνησε 
νά μοΰ έπιστρέψ·/̂ .

’Επειδή ή λησμοσύνη άμφοτέρων, 
βραδύνει τήν επαναφοράν τών πραγ
μάτων είς τήν πρώτην αύτών κατά- 
στασιν, παρακαλώ νά δημοσιεύσητε 
τήν παρούσαν ώς ύπόμνησιν είς zbv 
συνάδελφον.

Λ Ο Υ Κ Α Χ  Ν Α Κ Ο Γ

Ι Ι ε ρ ίλ ^ ψ ς ς
Τό δικαστήριον τών έν Ά θήναις ΙΙρωτοοι- 

κών δια τής ύ π ’ άριθ. 6553 (1907) άποιρά- 
σ ΐώς του έκδοθϊίσης μεταςϋ τής Βιόλας Άθ. 
Ά γγελετά κη  συζύγου Λαζάρου I. Λαζάρου 
καί τοΰ συζύγου της Λαζάρου I. Λαζάρου, ε- 
κήρυξε διαλελυ«.ένον τόν (Λεταξύ αύτών υφι
στάμενον γάμον.

Έ ν Ά θήνα ις , τή  30 Νοεμβρίου 1907.
Ό  πληρεξούσιος τής Βιόλας Ά γ- 

γ ελε ιάκη  δικηγόρος 
Α . Μ ά τεό ις

ϊ ί ε ρ ίλ η ψ ς ς
τής ΰ π ’ αριθ. 6544 του έτους 1907 άποοά- 
σεοις τών έν Ά θήνα ις Πρωτοδικών, δ ι’ ής ε- 
κηού’/θη θετόν τέκνον τών αίτούντων Γεωρ
γίου 1’όαπου καί Μαργαρίτας συζύγου Γεωρ
γίου Ρόμπου κατοίκων Α θηνών ή 'Ε λένη- 
θυγάτηρ τών Μπόρτολου ή Βαρθολομαίου Β ι- 
οάληκαί τής συζύγου αύτοϋ Μαρούλας καί διε- 
τά/θη ή ενέργεια τών νομίμων διατυπώ-σεων.

Έ ν Ά θήνα ις τή  5 Δεκεμβρίου 1907.
Ό  πληρεξούσιος δικηγόρος 

Γεώ ογιος Χ π . Κ λάδος
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