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(Συνέ/εια έκ του προηγουμένου.)

Έκείνη ήτις έν τφ μυστηρίφ τοΰ γά
μου απευθύνεται αμέσως πρός τήν άν- 
θρωπίνην καρδίαν, είνε ή έκκλησία, ή’τις 
άρμονικώς τό γήϊνον συναρμολογεί μετά 
τοΰ ύπεργηΐνου. "Ενεκα τούτου δέ άκρι- 
βώς, έκπαλαι, ή ιεροτελεστία έν τφ γάμφ, 
ού μόνον έθεωρειτο ώς έςυπηρετοΰσα 
αύτά τά συμφέροντα τής πολιτείας, άλλά 
καί ώς δρος άνευ τοϋ όποιου δ γάμος 
ούδέ πολιτικώς άνεγνωρίζετο. Ή  αύτοτέ- 
λεια δμως, ήτις άποτελεΐ έν τών ούσιω- 
δών γνωρισμάτων τών συγχρόνων πολι
τειών, δέν σ^νεβιβάζετο μέ τήν τοιαύτην 
τοΰ γάμου μορφήν. Έ φ’ δσον ή πολι
τεία, όρμωμένη έκ τής μερίμνης τοΰ 
κοινοΰ συμφέροντος, ύπέλαβεν δτι ύπό 
άλλων δρων έδει νά διείπετο ό θεσμός 
τοΰ γάμου, έπί τοσοΰτον ή κυριαρχία, 
τρόπον τινά, ήν ή έκκλησία ήσκει έν τή 
σχέσει ταύτη, έδει νά κατηργεΐτο. Ή  αύ- 
τοτέλεια αυτή τής πολιτείας άπήτει δ
πως μή ό γάμος καί τό κΰρος τούτου 
έξαρταται άπό τής έκκλησίας.

Πρός έξυπηρέτησιν δμως τοΰ σκοποΰ 
τούτου ήτο άρά γε άπολύτως άναγκαιον 
δπως τήν άρχήν τοΰ κατ’ άνάγκην έκ- 
κλησιαστικοϋ γάμου άντικαταστήση ή 
άρχή τοΰ κατ’ άνάγκην πολιτικοΰ ; Δέν 
ήίκει τάχα ή μέση κατάστασις, καθ’ ήν 
οι μεμνηστευμένοι άφίενται έλεύθεροι νά 
τελέσωσι τόν γάμον των έκκλησιαστικώς 
ή πολιτικώς ; Τά πάντα λοιπόν θά κα- 
ταλήξη, ύπό τό πρόσχημα τοΰ συμφέρον
τος τής πολιτείας, νά διαταχθώσι πεζώς 
καί μονοτόνως;

Ύπό τό κράτος δέ τοΰ κατ’ άνάγκην 
πολιτικοΰ γάμου δέν είνε προφανής δ 
κίνδυνος τής δεσμεύσεως τής άληθοΰς έ- 
λευθερίας έν όνόματι τάχα τής έλευθε- 
ρίας τής συνειδήσεως έφ’ ής, ώς λέγουν, 
στηρίζεται ό πολιτικός γάμος ;

Ό πολιτικός δμως γάμος, είνε, λέγουν 
άπαραίτηϊος ώς άνάγκη αύτής ταύτης 
τής πολιτείας. Έστω. Έν τοιαύτη δμως 
περιπτώσει άνάγκη τουλάχιστον νά τε- 
λήται πανηγυρικώς, ώς έν Γαλλία καί 
ούχί γραφειοκρατικώς, ώς έν Γερμανία. 
Ό Γάλλος δήμαρχος, ό φέρων τήν έπί- 
σημον περιβολήν καί συνδέων είς γάμον 
τόν πολίτην μετά τής πολίτιδος, ό όμι- 
λών είς αύτούς περί πατρίδος καί άδελ- 
φότητος, προφανώς θίγει τάς ίερωτέρας 
χορδάς καί έξεγείρει τήν φαντασίαν. Λυ
πηρόν δμως ύπό πάσαν έποψιν είνε τό 
θέαμα τοΰ πολιτικοΰ γάμου, ώς ούτος έ- 
ξετυλίχθη έν Γερμανία. Εντός ενός πε- 
ζοΰ καί γυμνοΰ δημοσίου γραφείου, διε
ξάγεται ή σοβαρωτέρα τών τελετών, κατά 
τρόπον στενώς έπαγγελματικόν, ούδαμώς 
διαφέρουσα τοΰ τρόπου καθ’ δν ένεργεΐ- 
ται ή μεταβίβασις ένός άκινήτου. Ούδέν 
τό κατά τήν στιγμήν έκείνην ύπομιμνή- 
σκον δτι συνομολογεΐται δεσμός άρρη
κτος.

** *
Ή πρώτιστη τών βάσεων τοΰ ποινικοΰ 

δικαίου είνε τό συναίσθημα τοΰ σεβα- 
σμοΰ καί τής τιμής άφ’ ένός καί τό συ
ναίσθημα τοΰ φόβου άφ’ έτέρου- άνευ 
φαντασίας δμως ούδέν τών συναισθημά
των τούτων δύναται νά νοηθή. Ένεκα 
τούτου άγραφος χάρτης παραμένει ό ποι

νικός νόμος είς πάσαν περίπτωσιν καθ 
ήν εύρίσκεται έν άντιθέσει πρός τό περί 
τιμής συναίσθημα τοΰ λαοΰ, ώς λ. χ. έν 
τή ποινή κατά τής μονομαχίας. "Οπου δέ 
ή άντίθεσις αυτη είνε βαθυτέρα, έκτεινο- 
μένη έπί θρησκευτικών πεποιθήσεων τών 
μεγάλων λαϊκών στρωμάτων, έκεΐ πλέον 
καί αί αύστηρόταται τών διατάξεών του 
είς ούδέν λογίζονται, ή μάλλον έκεΐ συν- 
τελοΰν δπως αί πεποιθήσεις αύται έδραι- 
ώνται διά τής άντιδράσεως, ούτως ώστε 
οί ύπέρ τούτων άγωνιζόμενοι συγχρόνως 
δέ καί παραβαίνοντες χάριν αύτών τόν 
ποινικόν νόμον, ύψοΰνται είς τήν λαϊκήν 
άντίληψιν μάρτυρες άντί έγκληματιών.

Τό παλαιότερον ποινικόν δίκαιον έξήρ- 
τα τήν ίσχύν του έκ τοΰ φόβου κυρίως 
καί τοΰ τρόμου. Πρός έξυπηρέτησιν τοΰ 
σκοποΰ τούτου έτίθεντο είς έφαρμογήν αί 
άπαίσιαι ποιναί τοΰ μεσαίωνος. Τό συ 
ναίσθημα δμως τοΰ τρόμου διά τής έξεως 
άμβλύνεται μικρόν καί κατ’ όλίγον, άκρι- 
βώς δέ ένεκα τούτου τά διάφορα είδη 
τών διά βασάνων θανατικών ποινών, τών 
διά τοΰ πυρός ή τών τροχών καί δλων 
έκείνων τών ποινών, άς ή φαντασία έ- 
φεΰρεν, δπως έμπνεύση τρόμον, άπό πολ- 
λοΰ εύτυχώς παρέμειναν άπλαΐ ίστορικαί 
άναμνήσεις, ζώμεν δέ ήδη έν έποχή καθ’ 
ήν καί αύτή άκόμη ή άπλή ποινή τοΰ 
θανάτου καί τών δεσμών ή τής μακράς 
είρκτής, κατέστησαν ποιναί σπάνιαι. Τήν 
σήμερον δύναταί τις νά εΐπη δτι έπικρα- 
τοΰσιν αί τήν τιμήν θίγουσαι ποιναί, με 
ταξύ τών όποιων συγκαταλέγεται καί ή 
ποινή τής βραχυχρονίου φυλακίσεως, ήτις 
κατ’ ούσίαν δέν δύναται νά συγκατα- 
λεχθή μεταξύ τών φυσικών ή ύλικών ποι
νών, ώς είνε ή χρηματική ποινή ή τό 
πρόστιμον. Εκείνο δπερ διά τών ποινών 
αίτινες θίγουσι τήν τιμήν έπιδιώκεται, 
είνε νά συγκρατώσιν άκμαΐον τό περί 
τής τιμής συναίσθημα τοΰ λαοΰ. ’Ακρι
βώς ένεκα τοϋ λόγου τούτου ή άπειλή 
πλειόνων ποινών, ού μόνον δέν είνε ώφέ- 
λιμος, άλλ’ άντιθέτως έπικίνδυνος, καθό
τι, δσον περισσοτέρας ποινάς προκαλεΐ 
πράξις τις, τόσον μεγαλήτερον μέρος τοΰ 
πληθυσμού προκαταβολικώς τρόπον τινά 
τιμωρείται, ούτως ώστε ή έκ τής ποινής 
έντύπωσις καθίσταται μικρότερα. Ούσιω- 
δέστατον έπίσης είνε δπως κατά τόν καθ
ορισμόν τών ποινών εύρίσκηται ή νομο
θεσία έν αρμονία μετά τής λαϊκής άντι- 
λήψεως, δσον δέ μικρότερα είνε ή αρμο
νία αδτη τόσον καί ή ποινή άποβάλλει 
μέγα μέρος έκ τής σημασίας της, ούτως 
ώστε τίθεται μικρόν καί κατ’ όλίγον έν 
άμφιβόλφ καί αύτή ή χρησιμότης τοΰ 
ποινικοΰ νόμου.

Παρ’ δλα δέ ταΰτα πρέπει νά δμολο- 
γηθή δτι αί σύγχρονοι ποινικαί νομοθε- 
σίαι δέν διακρίνονται ώς ψυχολόγοι τής 
λαϊκής ψυχής. Μεταξύ τών τελειοτέρων 
νεωτέρων ποινικών νόμων συγκαταλέγε
ται καί ό Γερμανικός. Τό σύστημά του 
είνε ήπιον αί δέ περιπτώσεις καθ’ άς ά- 
παγγέλλει τήν ποινήν τοΰ θανάτου είνε 
μέχρι τοΰ κατωτάτου όρίου περιωρισμέ- 
ναι, τόσον ώστε καί έκεΐνος άκόμη δστις 
ήθελεν έκτινάξει βόμβαν έντός τοΰ Ράϊχσ- 
ταγ, δέν θά θανατωθή έάν δέν έπέλθη

έκ τής έκρήξεως θάνατος. Παρά τήν τε
λειότητά του δμως ταύτην συχνότατα δέν 
έχει πρό όφθαλμών καί ό Γερμανικός 
ποινικός νόμος τάς ίστορικάς παραδόσεις 
καί τό συναίσθημα τοΰ λαοΰ έπί ικανών 
κατ’ ίδίαν άδικημάτων. Έν άλλαις λέ- 
ξεσι δέν κατώρθωσε καί ούτος νά δια- 
φύγη τόν σχολαστικισμόν. Πρόχειρον 
άλλά καί τρανήν τούτου άπόδειξιν παρ
έχουν τά άδικήματα έκεΐνα άτινα συ- 
χνότερον παντός άλλου άπασχολοΰσι τήν 
ποινικήν δικαιοσύνην, άκριβώς έκεΐνα ά- 
τινα έπιθέτουν έπί τοΰ αύτουργοΰ τού
των τό στίγμα τής κοινής καταφρονή- 
σεως. ’Αδικήματα τοιαΰτα είνε ή κλοπή, 
ή ύπεξαίρεσις καί ή απάτη.

Ή κλοπή καί ή ύπεξαίρεσις θεωρούν
ται ύπό τοΰ λαοΰ ώς άδικήματα ποταπά, 
ούχί διότι ιδιοποιείται ό αύτουργός τούτων 
παρανόμως πράγματα τρίτων, άλλά διότι 
προβαίνει είς τοΰτο όρμώμενος έξ εύτελοΰς 
έλατηρίου, οΐον τό έλατήριον τοΰ άκόπου 
παρανόμου κέρδους. ’Ακριβώς δμως οί 
συντάκται τοΰ Γερμανικοΰ ποινικοΰ νό
μου ήγωνίσθησαν καί έπέτυχον δπως τό 
στοιχεΐον τοΰτο μή συμπεριληφθή. Οί 
Εισαγγελείς, είς ούς κατά μέγα μέρος 
δφείλεται τό κατόρθωμα τοϋτο, πικράν 
είχον μορφώσει πείραν, δτι ούχί σπα- 
νίως οί συνήγοροι ύπεστήριζον καί έπε- 
τύγχανον τήν άπαλλαγήν τών πελατών 
των, πείθοντες δτι ή παράνομος άφαίρε- 
σις καί ίδιοποίησις έτελέσθη ούχί έπί 
σκοπψ κέρδους. Καί ή διέξοδος αυτη 
ήτο άνάγκη κατ’ αύτούς νά φραχθή. 
Συνέπεια δέ τοΰ κατορθώματος τούτου 
ύπήρξεν,έπί τή βάσει τ«ΰ γράμματος τού- 
λάχιστον τοΰ νόμου, δτι έχαρακτηρίσθη- 
σαν ώς άδικήματα κλοπής καί ύπεξαιρέ- 
σεως περιπτώσεις άμύνης άπλής, καθ’ 
ήν ό αύτουργός διά τών ίδίων δυνάμεων 
οίκειοποιεΐται δφειλόμενα αύτφ άντικεί- 
μενα. Τοιουτοτρόπως δμως καταλήγομεν 
είς καταδίκην, ήτις προσκρούει είς τήν 
κοινήν άντίληψιν. Πρός άπόδειξιν τούτου 
άναφέρω μεταξύ τών τόσων άλλων τήν 
περίπτωσιν καθ’ ήν έμπορος κατεδικάσθη 
ώς ένοχος ύπεξαιρέσεως, διότι παρεκρά- 
τησε ιό ύπόλοιπον ένός ταλλήρου καί 
κατελόγισεν αύτό είς τόν μεταξύ αύτοΰ 
καί τοΰ πελάτου του έκκρίμή λογαρια
σμόν, ένφ έδει νά έπέστρεφε τό ύπολοι- 
πον τοΰτο καί νά ήγειρεν άγωγήν διά 
τόν έκκρεμή λογαριασμόν! Ούδείς άρνεΐ- 
ται δτι ή πραξις φέρει τά στοιχεία τής 
αύτοδικίας καί πράγματι είνε αύτοδικία, 
συγχρόνως δμως όφείλει πας νά όμολο 
γήση δτι τό στίγμα τοΰ κλέπτου, δπερ 
διά τής καταδικαστικής άποφάσεως 
προσάπτεται εις τόν δράστην, θεωρείται 
ται ώς άδίκημα έν τή λαϊκή άντιλήψει

"Ετερον έν τφ αύτφ άδικήματι άτό- 
πημα τοΰ Γερμανικοΰ ποινικοΰ νόμου, 
δι’ ού καί πάλιν εύρίσκεται έν άντιθέσει 
πρός τήν λαϊκήν άντίληψιν, είνε δτι, άνε- 
ξαρτήτως πρός τό μέγεθος τής άξίας τοΰ 
άντικειμένου τής κλοπής, μίαν καί τήν 
αύτήν άπαγγέλλει ποινήν, τήν τής φυ- 
λυκίσεως, ούτως ώστε δέν άποκλείεται 
καί ή περίπτωσις νά καταδικασθή τις είς 
φυλάκισιν έπί κλοπή διότι Ικ κήπου ξέ
νου άπέκοψεν έν άνθος! Διά νά μή ύπο- 
τεθή δέ δτι καταλήγω είς ύπερβολάς, άνα
φέρω τήν περίπτωσιν ήτις πρό όλίγων 
άκόμη ήμερών έλαβε χώραν έν Βερολίνφ, 
καθ’ ήν κατεδικάσθη τις έπί κλοπή, διότι, 
καθ’ ήν στιγμήν έγευμάτιζεν έν τινι ξενο- 
δοχείφ, άφήρεσε κρύφα τρία πυρεία έκ 
τοΰ κυτίου δπερ πρός κοινήν χρήαιν εύ- 
ρίσκετο έν τή τραπέζη έν ή έγευμάτιζε! 
Ά ν  άλλο τι δέ σημαίνη ή ώς κλοπήν 
χαρακτηρίσασα τό γεγονός τοΰτο άπό- 
φασις, βεβαίως σημαίνει δτι φαρισαϊκή 
έγένετο τοΰ νόμου έρμηνεία.

Έλθωμεν ήδη είς τάς διαφόρους πα
γίδας τάς όποίας έστησεν ό ποινικός νό

μος διά τών περί άπάτης διατάξεών του, 
παγίδας είς άς πας τις άνύποπτος δύ- 
ναται νά έμπέση.

Ένοχος άπάτης κατά τόν ποινικόν 
νόμον είνε δστις κατέστη πλουσιώτερος 
διά τής παραστάσεως ψευδών πραγμάτων 
ώς άληθών ή διά τής άποκρύψεως τής 
άληθείας. Τί έν έκάστη κατ’ ίδίαν περι- 
πτώσει δύναται νά σημαίνη ό δρος ά π ό -  
κ ρ υ ψ ις  τή ς  ά λ η θ ε ία ς  καί μέχρι ποιου 
σημείου δύναται νά έκταθή, ούδείς είνε 
είς θέσιν νά προΐδη.. Τοιουτοτρόπως άνε- 
γνώσαμεν πάντες είς τάς έφημερίδας, δτι 
Γερμανικόν τι Πλημμελειοδικειον κατεδί- 
κασέ τινα έπί άπάτη, διότι άνευ εισιτη
ρίου είσήλθεν εις τινα σιδηροδρομικόν 
σταθμόν. Τό γεγονός, έσκέφθη τό έκδόν 
τήν άπόφασιν ταύτην Γερμανικόν Πλημ- 
μελειοδικεΐον, δτι άπέκρυψε τήν άλήθειαν 
ό είσελθών είς τόν σιδηροδρομικόν σταθ
μόν, ήτις άλήθεια ήτο 'δτι δέν κατεΐχεν 
είσιτήριον, συνδυαζόμενον μετά τοΰ έτέ- 
ρου, δτι αύτός μέν κατέστη πλουσιώτερος 
κατά τήν άξίαν τοϋ εισιτηρίου, ή δέ σι
δηροδρομική έταιρι'α έζημιώθη τήν ά- 
ξίαν ταύτην, άποτελεΐ τό άδίκημα τής 
άξιοποίνου άπάτης.

(ακολουθεί)
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’Αξιότιμε κ. δ ιευθυντά  τής «Δικαιοσύνης»

Άνταποκρινόμενος είς τήν πρόσκλη- 
σίν σας, σάς άνακοινώ εύχαρίστως τάς 
σκέψεις μου, σχετικώς μέ τά ύπό τόν 
τίτλον «κοινωνικά προβλήματα καί δί
καιον» έν τή «Δικαιοσύνη» συζητηθέντα 
θέματα.

Κατά τήν άντίληψιν μου καί ό Αργό
σχολος καί ό κ. Άραβαντινός παρετή- 
ρησαν τήν συγκεκριμένην περίπτωσιν, ή 
όποία έδωκεν άφορμήν είς τήν συζή- 
τησιν, ύπό τά πρίσμα μή άκριβώς είς 
αύτήν έφαρμοζομένων ιδεών, ύπό τών 
όποιων ένεφοροΰντο, καί διά τοΰτο, θέ- 
σαντες είς δευτέραν μοίραν τό ζήτημα, 
δπερ προεβάλλετο έξ αύτής, έτρεψαν 
τήν συζήτησιν είς άπ’ αύτοΰ άπεχούσας 
θεωρίας.

Διότι ή μή ύποβολή καταγγελίας δι’ 
έλλειψιν έμπιστοσύνης είς τήν δικ. άρχήν, 
ήτο άπόρροια πρακτικής σκέψεως καί 
δέν σημαίνει πολιτικήν έρασιτεχνίαν, ώς 
ίσχυρίσθη ό Αργόσχολος, ούδ’ έπανά- 
στασιν, ώς τήν έχαρακτήρησεν ό κ. Ά - 
ραβαντινός. "Οταν τις γνωρίζη καλά, δτι 
μία έξουσία δέν λειτουργεί, πρός τί νά 
καταφύγη είς αύτήν ; Ελατήρια τής ά- 
πραξίας δέν φαίνεται πώς ήσαν άμέλεια, 
εύκολία ή δειλία· περιστάσεις, άς έχει 
ύπ’ δψιν του δ Jehring . Έάν δ’ δ άπρα- 
κτήσας καί καταστήσας γνωστούς τούς 
λόγους τής άπραξίας του έπεδίωξε σκο
πόν τινα, ούτος βεβαίως συνίστατο είς τό 
νά καταδείξη τά έλαττώματα τής ποι
νικής δικαιοσύνης καί συντελέση οϋτω είς 
τήν διόρθωσίν της, καί δχι νά πείση τούς 
άλλους άνθρώπους νά τόν μιμηθοΰν, νά 
δώση δηλ. είς τήν διαγωγήν του γενικόν 
χαρακτήρα, διότι τοΰτο θά έφερεν, ώς 
θέλομεν Ιδη κατωτέρω, είς άλλα άποτε- 
λέσματα, τά όποια δέν φαίνεται νά είχε 
σκεφθή.

Αύτά ήσαν τά γεγονότα. Κατ’ άκολου- 
θίαν ή μόνη συζήτησις, ή όποια θά είχεν 
έξ άφορμής αύτών τόν τόπον της, είνε, 
έάν ό περί καταστάσεως τής δικαιοσύνης 
ισχυρισμός είνε άληθής ή δχι. Καί ό 
μόνος δικαιολογημένος δημοσιογραφικός 
άγών θά ήτο, άναλόγως τής ύποστηρί- 
ξεως τής μιας ή άλλης γνώμης είς τά 
προηγούμενον ζήτημα, ό κατά τής δπαρ:
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χούσης δικαιοσύνης καί υπέρ βελτιώ- 
σεώς της, ή ό κατά τών συκοφαντών 
της. Είνε δ’ όντως παράδοξον, πώς κανείς 
έκ τών φορέων της δικ. άρχής δέν άντε- 
λήφθη τό ζήτημα καί πώς ούτοι κατε- 
πιον μακαρίως τήν μομφήν.

"Ο,τι δμως δέν δικαιολογείται, είνε ή 
κατηγορία ώς ριψάσπιδος καί προδότου 
τοϋ δικαίου, τοΰ μή καταφυγόντος είς τήν 
δικ. άρχήν, ώς γνωρίζοντας δτι ή φωνή 
του θά έξεπέμπετο είς τήν έρημον.^ Καί 
είς τδ κάτω τής γραφής πρέπει νά ^μή 
λησμονηθή καί τοΰτο, δτι επί παραοα- 
σεων τοΰ ποινικοΰ δικαίου ή ίκανοποιησις 
τών προσβαλλομένων δικαιωμάτων, έχει 
άνατεθή είς ιδίαν άρχήν, ένεργοΰσαν, 
πλήν δλίγων έξαιρέσεων, αυτεπαγγέλτως· 
διά τοΰτο ή ενέργεια τοΰ άδικηθέντος, 
ώς καί δ Jeh rin g  όμολογεΐ, δέν είνε α
παραίτητος πρός καταδιωξιν τοΰ άοικη- 
ματος καί διάσωσιν τοΰ δίκαιου, ως συμ
βαίνει έπί παραβάσεων τοΰ άστυκοΰ οι- 
καίου. 'Όταν μάλιστα άδίκημά^τι γίνεται 
τόσον παγκοίνως γνωστόν, ως συνέβη 
έπί τοΰ προκειμενου, ή άγγελία τοΰ γε
γονότος είς τήν άρχήν υπό τοΰ άδικη
θέντος, μέ τήν τυπικήν του αίτησιν περί 
καταδιώξεως τοΰ άδικήσαντος, περιττεύει, 
θ ά  ήτο δ’ άσυνέπεια δ,τι υπεστηρίχθη μέ 
θαυμαστόν θάρρος, δηλ. ή ίκανοποιησις 
τοΰ προσβληθέντος δικαιώματος διά τών 
Ιδίων χειρών τοΰ άδικηθέντος, τ. ε. ή 
προσπ&θεια διασώσεως τοΰ δίκαιου δια 
παραβιάσεως αύτοΰ. Ουδέ ουναται να υ- 
ποστηριχθή τοΰτο έκ τών ιδεών τοΰ J e 
hring, ό όποιος φέρει μέν τό παράδειγ
μα τοΰ Kohlhaas, μόνον δμως διά νά 
δείξη, δτι τό αίσθημα τοΰ δικαίου έχει 
τόσον βαθείας ρίζας, ώστε δύναται ̂ νά δ- 
δηγήση είς τό άντίστροφον, εις την αρ- 
νησιν τοΰ δικαίου. Ά λλ ’ ή ψυχολογική 
έξήγησις μιας πράξεως είνέ τι έντελώς 
διάφορον άπό τήν ήθικήν έκτίμησίν^της.

Είνε άληθές, δτι έπί τοΰ προκειμένου, 
ή μή πρακική άναγνώρισις τής δικαστ 
άρχής, καίτοι καθιστα κατάδηλον τήν 
κατάπτωσίν της, άποδεικνύει καί τό 
δραστικώτερον μέσον πρός βελτιωσιν 
της. Μεγαλήτερα άποτελέσματα θά είχε 
πάντως θετική έκστρατεία, δημοσιογρα
φική ή οίαδήποτε άλλη όμοιας φύσεως, 
κατά τής καταστάσεως τής δικαστικής 
άρχής. Άλλά τοιαύτην ένέργειαν, έάν θέ- 
λωμεν νά εΐμεθα δίκαιοι, δέν ήμποροΰ- 
μεν νά άπαιτήσωμεν παρά παντός.

'Ο κ. Άραβαντικός έχαρακτήρισε τήν 
μή πρακτικήν άναγνώρισιν τής οικ. αρ
χής έπί σκοπφ βελτιώσεώς της, ώς πα
θητικήν άντίστασιν. Ό τοιοΰτος χαρακτη
ρισμός δέν είνε, κατά τήν γνώμην μου, 
έπιτυχής. Ή  παθητική άντίστασις, συνε
πώς έφαρμοζομένη—δχι δηλ. ως πρόσ- 
καιρον μέσον έξαναγκασμοΰ—άγει είς 
τήν άρσιν τών σχέσεων ή τοΰ θεσμοΰ, 
κα τά  τοΰ. όποιου κατευθύνεται. ’Ιδιαιτέ
ραν σημασίαν άποκτα, δταν κατευθύνε- 
ται κατ’ έπιταγών τοΰ κράτους, τ. I. δ
ταν συνίσταται είς μή έπιχείρησιν πρά
ξεων ύπό τοΰ νόμου έπιτασσομένων ύπό 
τοιαύτην δ’ έννοιαν γίνεται συνήθως χρή- 
σις τοΰ δρου. ’Εν πάση περιπτώσει, ή 
παθητική άντίστασις σημαίνει άρνησιν τής 
είς τήν έννοιαν τοΰ κράτους περιεχομέ- 
νης ιδέας τής όπεροχής τής θελήσεως 
αύτοΰ άπέναντι τής τοΰ άτόμου. Έντει- 
νομένη δέ είς θεμελιώδεις θεσμούς, ώς 
π. χ. τήν δικαιοσύνην, τόν στρατόν κ.τ.λ. 
όδηγεΐ άναγκαίως είς τήν κατάργησιν 
τοΰ κράτους.

Διά τοΰτο γίνεται συνεπώς χρήσις τής 
παθητικής άντιστάσεως ύπό τών διακει- 
μένων έχθρικώς πρός τό κράτος, είτε 
λόγω θρησκευτικών είτε ηθικών ή πολι
τικών ιδεών. Ουτω βλέπομεν τήν παθη
τικήν άντίστασιν έφαρμοζομένην ύπό 
τών πρώτων χριστιανών, πολλοί τών 
όποιων ήρνοΰντο νά ύπηρετήσουν είς τόν 
στρατόν ή νά περιβληθοΰν δημόσια 
ύπουργήματα, έζων είς ιδιαιτέρας κοι
νότητας, μή διατηροϋντες δούλους καί 
μή άναγνωρίζοντες έν γένει τό δικαίωμα 
τής ιδιοκτησίας. Τοΰτο έπανελήφθη κατό
πιν πολλάκις ύπό κατεχομένων ύπό βα- 
θέος θρησκευτικοΰ αισθήματος, δέν λεί
πουν οέ καί σήμερον άκόμη παραδείγ
ματα.

Όμοίως οί άναρχικοί πάσης άποχρώ- 
σεως άναγνωρίζουν τήν μεγάλην άξίαν 
τής παθητικής άντιστάσεως ώς δπλον 
πρός πραγματοποίησιν τών άρχών των. 
'Όλως έξαιρετικήν δμως σημασίαν καί 
έννοιαν άποδίδουν είς τήν παθητικήν άν- 
τίστασιν έξ αύτών οί στηρίζοντες τάς άρ- 
χάς των είς ηθικόν νόμον καί χάριν καλ- 
ιτέρου κοινωνικοΰ βίου έπιδιώκοντες τήν

κατάργησή τοΰ κράτους, έν Αντιθεσει 
πρός τούς έχοντας πρό δφθαλμών τό ά- 
τομον μόνον καί χάριν τής κυριαρχίας 
αύτοΰ θέλοντας τή? κατάργησιν τοΰ κρά
τους. Διά τούς τελευταίους, ώς π. χ. τόν 
Stirner, ή παθητική άντίστασις είνε μέν 
σπουδαιότατον δπλον, άλλ’ έν τών πολ
λών, θεμιτών καί άθεμίτων. Διά τούς 
πρώτους ή παθητική άντίστασις εινε τό 
μόνον θεμιτόν πολεμικόν μέσον, διότι είς 
τάς πράξεις των όρμώνται πάντοτε έκ 
τής άρχής «μή άντιστήναι τφ πονηρφ». 
Δι’ αύτούς ή παθητική άντίστασις αίρε
ται, οΰτως είπεΐν, άπό μέσου είς σκοπόν. 
Ουτω ό Γερμανός ήθικοφιλόσοφος Κρά- 
ουσε καί ό Ρώσσος μεταρρυθμιστής Τολ- 
στόϊ, είς τούς οπαδούς τοΰ όποιου, άν 
δέν άπατώμαι, όφείλεται ό όρος τής, πα
θητικής άντιστάσεως. Κατά τον Τολ- 
στόΐ, τό κράτος καί οί θεσμοί του είνέ τι· 
κακόν. Ή  παθητική άντίστασις τών πιε- 
ζομένων κλάσεων ήμπορεΐ νά τό άνα- 
τρέψη έκ βάθρων, άλλ’ αυτη είνε έφι- 
κτή καί έχει διαρκή άποτελεσματα, δταν 
τά άτομα έμφοροΰνται ύπό τοΰ ύπερτά- 
του ήθικοΰ νόμου, ό όποιος είνε καί ό 
ύπέρτατος χριστιανικός νόμος, τής πρός 
τόν πλησίον άγάπης. Κατ’ αύτόν τόν 
τρόπον τδ κακόν κτυπάται είς τήν ρίζαν 
του, τ. έ. τήν βίαν. Ή  άθλιότης τών άν
θρώπων δέν ήμπορεΐ νά έξοστρακισθή διά 
νέων πολιτειακών μορφών καί νέων νό
μων, άλλά διά τής μεταβολής τών άν
θρώπων, διά τής κατισχύσεως τοΰ νόμου 
τής άγάπης. Ουτω ή παθητικής άντίστα- 
σις ταυτίζεται μέ τήν ήθικήν έλευθερίαν 
τοΰ άτόμου, διά τό όποιον άποθνήσκουν 
πλέον ώς κακά δαιμόνια θεσμοί καί κρα- 
τος.

’Εκ τών άνωτέρω εινε φανερόν ποιαν 
έπαναστατικήν έννοιαν έχει ή παθητική 
άντίστασις καί πόσον διάφορος είνε τής 
περιπτώσεως, τήν όποιαν ήθέλησε νά χα
ρακτηρίσω ώς τοιαύτην ό κ. Άραβαντι-
ν ί?· , ~ ,Αί ίδέαι τοΰ Τολστόϊ είνε εκ οιαμετρου
άντίθετοι πρός·τάς ιδέας τοΰ Jehring.Ou- 
τος όρματαιέκ τής άρχής, δτι τό δίκαιον 
είνε δροςτής ζωής. (Lebensbedingung) 
καί έξετάζει τά μέσα] τής διατηρήσεώς 
του(*). Ό Τολστόϊ έκ τής άρχής, δτι τό 
δίκαιον είνε προϊόν τής βίας καί «αίωνία 
άσθένεια». Ό Jeh ring  θέτει τήν άρχήν, 
δτι ούσία τοΰ δικαίου—τοΰ ύπάρχοντος 
δικαίου, δηλ. δχι μόνον άπό τής άπόψεως 
τής γενέσεως αύτοΰ—είνε άγων- δια τόν 
Τολστόϊ καί τούς άναρχικούς τοΰτο εινε 
άπόδειξ’ς, δτι τό δίκαιον δέν είνε δίκαιον. 
Ό Jeh rin g  τρέφει μεγάλήν πίστιν είς 
τάς ποινάς καί έξ αύτών έξαρτα τήν δια- 
τήρησιν τοΰ δικαίου' διά τοΰτο άπό τής 
άπόψεως τή'ς πρακτικής άξίας θέτει πρώ
τον τά παράγγελμα «μή άνεχθής τήν κατα 
σοΰ άδικίαν» καί κατόπιν τό «μή άδι- 
κήσης». Ό Τολστόϊ τουναντίον έχει π ί- 
ατιν' μόνον είς τδ φρόνημα τοΰ άνθρώ- 
που καί έξ αύτοΰ προσδοκά άνώτερον 
κοινωνικόν βίον' δ;ά τοΰτο, μόνον παραγ- 
γελμα θέτει τό «μή άδικήσης».

Ό Jeh ring  δέχεται δτι ή μεταβολή 
τοΰ δικαίου είνε φυσικός νόμος̂  και δτι 
πρός τοΰτο είνε άναγκαΐος άγών απο
φεύγει δμως νά εΐπη πώς θά διεξαχθή 
ό άγών ουτος. Είς αύτόν δέν έχουν πλέον 
έφαρμογήν δσα ύποστηρίζει άναγκαΐα 
διά τόν άγώνα περί διατηρήσεώς τοΰ δι
καίου.

Δέν έχω πρόθεσιν νά έκφέρω κρίσεις 
περί τών άντιθέτων θεωριών τοΰ Τολ- 
στόϊ καί τοΰ Jehring· έπιθυμώ μόνον 
νά ε’πω είς τόν Άργόσχολον, ό όποιος 
έπιτίθεται γενικώς κατά τής παθητικής 
άντιστάσεως καί θεωρεί τούς παθητικούς 
άνθισταμένους σκώληκας, άξιους ποδο
πατήματος, τά έξής δλίγα:

Ή  άπαίτησις νά βασισθή ή ειρηνική 
συμβίωσις τών άνθρώπων, δχι είς τόν 
καταναγκασμόν, άλλ’ είς τό φρόνημα τών

(*) Ό  Jeh rin g  ε/ει ΰ π ’ οψιν του κυρίως 
το αστικον δίκαιον, όλως οέ παρειχπιπτόντοος 
άναοεοει και το οικαιον. .Ζητεί να
έξυψώσ^ τήν άντίδρασιν τοΰ δικαιούχου κατά 
τοΰάδ ικοΰντος ώς κοινωνικόν καθήκον, Ϊνα 
ουτω έςασιραλιση το αλτικόν δίκαιον. Περιτ
τή ποοσπαΟεια ! Το αστικόν δίκαιον οΰτε διέ- 
τρεςέ ποτέ κίνδυνον ού'τε υπάρχει φόβος να 
δ’ιατοέξγι έκ δειλίας η ολιγωρίας τοΰ δικαι- 
ού/ου ποός επιδίωξιν τοΰ δικαιώματος του. 
Τοιοϋτον τινά  κίνδυνον διατρέχει τό π ο λ ιτ ι
κόν δίκαιον, άλλα το νά εξαρη τις τούτο, Οα 
άπετέλει κοινοτοπίαν άναξίαν τοΰ Jeh rin g . Ό  
άο/αιος ο̂ ίόσοΦος, ο όποιος εςα τ̂α ττ4ν διά
σωσην τοΰ δίκαιου εκ τΤ|ζ αντίΟρα ΐ̂ως κατα 
τοΰ άδικήαατος και τών μ.ή άδικουαένο:ay είδε 
βαΟύτεοον καί αποδεικνύέΐ πολύ πρακτικωτ*- 
ρον πνεύμα.

άνθρώπων, έπρεπε νά παραξανεύση δλι- 
γώτερον παντός άλλου ήμας τούς νομι
κούς, οί όποιοι λέγομεν, δτι τό δίκαιον 
άπορρέει έκ τής συνειδήσεως τών άνθρώ
πων καί εινε γενική βούλησις.

Διάπλασις τής κοινωνίας, ώς τήν θέλει 
ό Τολστόϊ, άποτελουμένης δηλ. άπό ̂ ά
τομα, έχοντα αρμόνικάς θελήσεις, εινε 
άνεπίδεκτον σοβαράς συζητήσεως δτι δέν 
ήμπορεΐ νά λάβη χώραν είς^χρόνον,^ τόν 
όποιον δυνάμεθα νά προΐδωμεν. Άπό 

.τής άπόψεως αύτής δύνανται αί ίδέαι τοΰ 
Τολστόϊ νά χαρακτηρισθώσιν ούτοπικαι. 
Ά λλά τοΰτο δέν αίρει τήν πρακτικήν 
άξίαν των. Είς τήν έννοιαν παντός ίδανι- 
κοΰ είνε ξένον τό άμέσως πραγματο- 
ποιήσιμον. Ή μεγάλη του άξια συνιστα- 
ται είς τό δτι σημαίνει διευθυνσιν, δτι 
χρησιμεύει ώς όδηγός καί ουτω έπηρεα- 
ζει σπουδαίως τήν ζωήν. Ώς παραδειγμα 
άρκεΤ νά άναφέρω τήν μεγάλην έπιρ- 
ροήν, τήν όποιαν ήσκησαν αί αίτιολογίαι 
τοΰ Ρουσσώ.

Άπό τήν διδασκαλίαν τοΰ Τολστόϊ ε- 
πρεπε νά διδαχθώμεν νά μή έχωμεν^ με
γάλην πίστιν είς τάς ποινάς^ καί τά δι
καστήρια, τά όποια εις τας πλειστας 
περιπτώσεις είνε άνίκανα να εμποδίσουν 
τήν προσβολήν τών δικαιωματων και είς 
πολλάς περιπτώσεις άνίκανα νά τά ικα- 
νοποιήσωσι προσβληθέντα.

Έπρεπε νά διδαχθώμεν νά παρατηρώ- 
μεν βαθύτερον είς τάς κοινωνικάς σχέ
σεις, ί'να ίδωμεν δτι διά τήν συγκράτησιν 
τής κοινωνίας καί τήν διατήρησιν τοΰ 
δικαίου, ή θέλησις τών μελών τής κοινω
νίας έχει πολύ μεγαλητέραν σημασίαν 
δλων τών έξαναγκασμών τοΰ κράτους. 
Καί έκ τής άναγνωρίσεως αύτής έπρεπε 
νά έξαγάγωμεν τό πρακτικόν συμπέρα
σμα, δτι κύριος σκοπός τοΰ κράτους δέον 
νά ήναι, νά μορφώση τούς άνθρώπους 
καί τό δίκαιον ουτω πως, ώστε νά μή ε- 
χη τοΰτο άνάγκην τής σπάθης.

'Είς αύτά βλέπω έτοιμον τόν Άργό
σχολον νά έπαναλάβη καί είς έμε, δτι 
«τό άνθρώπινον κτήνος, είς οίαδήποτε 
ζενίθ καί άν άνέλθη ό πολιτισμός, ούδέ
ποτε είνε δυνατόν νά έκλίπη τέλεον »
Είς άπάντησιν θά τόν παρακαλεσω να 
στρέψωμεν τά βλέμματά μας εις το πα- 
ρελθόν καί, δταν Ιδωμεν δτι ύπήρξεν έ- 
ποχή, κατά τήν όποιαν τά σήμερον θεω
ρούμενα βαρύτατα έγκλήματα, μέχρι καί 
αύτής τής άνθρωποφαγίας καί τοΰ φόνου 
τών γονέων, ήσαν θεμιται πράξεις, όταν 
άντιληφθώμεν ποίαν μεταβολήν ύπέστη 
ό ιστορικός άνθρωπος, τότε, είμαι βέβαιος, 
θά πεισθώμεν,καί ό Αργόσχολος καί έγώ, 
δτι πρέπει νά ήμεθα μετριοφρονέστεροι είς 
τάς περί τοΰ μέλλοντος προφητείας μας 

Ά .  Ό ο ^ ο ιιέν ίο ς

Ο Τ Δ Α Μ Ω Σ _ Π Ο Λ Ι Τ Η Σ
(Συνέχεια έκ τον νπ αρι&. to φνλλον)

(Τό τελευταΐον μέρος τής έπί τοΰ αυτοΰ 
ζητήματος μελέτης τοΰ κ. Ε ύιτρ . Κουλουμ- 
βακη έχει ώς έςής).

Καί λέγει ό κ. Άραβαντινός κατά 
Pohlmaiin : Ανακαλύπτω τοΰ Σωκρά
τους άπραξίαν, αμφιβολίαν, άβουλίαν, ει
ρωνείαν, αηδίαν, κόρον ! Καί λέγονται 
ταΰτα άδιστάκτως ! . . .

Ήπράκτει ό Σωκράτης ό γενναιότατος 
καί πειθαρχικώτατος πολεμιστής; «δτε 
μέν με οί άρχοντες έταττον, οϋς υμείς εί- 
λεσθε άρχειν μου, καί έν Ποτιδαία, καί 
έν Άμφιπόλει, καί έπί Δηλίψ, τότε μέν 
ού εκείνοι έταττον, έμενον ώσπερ καί άλ
λος τις, καί έκινδύνευον άποθανεΐν», λέ
γει έν τή Απολογία. Ό  Σωκράτης άμ- 
φέβαλλεν ; ’Εκείνος δστις έλεγεν «ούκ έκ 
χρημάτων ή άρετή γίγνεται, άλλ’ έ̂ξ α
ρετής τά χρήματα, καί τά άλλα τάγαθά 
τοΐς άνθρώποις άπαντα, καί ιδία καί δη
μοσία ;» Ό  Σωκράτης είχεν άβουλίαν, 
ό είπών πρός τούς δικαστάς του προτεί- 
ναντας πιθανώτατα αύτψ νά τόν άθωώ- 
σωσιν άν έπαυε τοΰ φιλοσοφεΐν, «ή πεί- 
θεσθε Άνύτω, ή μή, καί ή άφίετέ με ή 
μή· ώς έμοΰ ούκ άν ποιήσοντος άλλα, ούδ’ 
εί μέλλω πολλάκις τεθνάναι». Είνε δέ ά- 
κοσμία νά κατηγορεΐται τοΰ Σωκράτους 
ειρωνεία, τοΰ θεσπεσίως φθεγγομένου τή 
προτεραία τοΰ θανάτου του: «μητρός τε 
καί πατρός καί τών άλλων προγόνωνά- 
πάντων τιμιώτερόν έστιν ή πατρίς, καί σε- 
μνότερον, καί άγιώτερον, καί έν μείζονι 
μοίρα καί παρά θεοΐς καί παρά άνθρώ- 
ποις τοΐς νοΰν έχουσι* καί σέβεσθαι οεΐ 
καί μάλλον ύπείκειν καί θωπεύειν πα
τρίδα χαλεπαίνουσαν ή πατέρα1 καί ή

πείθειν ή ποιεΐν 'ά άν κελεύη· καί πά- 
σχειν έάν τε προστάττη παθεΐν, ήσυχίαν 
άγοντα- έάν τε τύπτεσθαι, έάν τε δεΐ- 
σθαι· έάν τε είς πόλεμον άγη τρωθησό- 
μενον ή άποθανούμενον, ποιητέα ταΰτα, 
καί το δίκαιον ούτως έχει- καί ούχ ύπει- 
κτέον, ούδέ άναχωρητέον, ούδέ λειπτέον 
τήν τάξιν- άλλά καί έν πολέμψ καί έν 
δικαστηρίψ καί πανταχοΰ r .o typ io v  
'ά α ν  κ ε λ ε ύ /i vj π ό λ ις  τε  rk π * ·  
τρ ίς*  ή πείθειν αύτήν ή τό δίκαιον πε- 
φυκε- βιάζεσθαι δέ ούχ δσιον ούτε μη
τέρα ούτε πατέρα' πολύ δέ τούτων έτι 
ήττον τήν πατρίδα.» Καί «ή δοκεΐ σοι, 
οίόν τε έτι έκείνην τήν πόλιν είναι, καί 
μή άνατετράφθαι, έν ή άν αί γενόμεναι 
δίκαι μηδέν ίσχύωσιν, άλλ’ ύπό ίδιωτών 
άκυροι τε γίγνωνται καί διαφθείρωνται;»

Τοιαΰτα καί τοσαΰτα θεία τφ δντι καί 
άνυπέρβλητα βήματα χαράσσων ό Σω
κράτης είς τάς δέλτους τής ιστορίας τής 
Άνθρωπότητος, τήν προτεραίαν τοΰ θα
νάτου του, κατείχετο ύπό άηδίας καί κό
ρου ; Ό  ύπεράνθρωπος έκεΐνος Σοφός, 
ό κατά τήν στιγμήν τοΰ θανάτου του, 
ένφ συγχρόνως έπινε τό κώνειον, διδά
σκων περί τής. άρετής καί τής νομιμο
φροσύνης, περί τοΰ θεοΰ καί τής Αθανα
σίας τής ψυχής, περί τοΰ μεγάλου καί 
θείοϋ τοΰ άνθρώπου προορισμού ;

Ά λλ ’ ό κ. Άραβαντινός έχει τό φιλο
σοφικόν σύστημά του. ’Ιδού αύτό : «'Ότι 
δήποτε δμως έκ τών τριών ώς άνω έν- 
δεχομένων καί άν συμβή, ή διαγωγή τοΰ 
άτόμου δ ια φ ε ύ γ ε ι το νελ εγ χ ο ν  ά « ό  
•sής έπ ό ψ εω ς το ϋ  ήϋικο ί»  vj ivv]- 
Ο ίκου. Τό άτομον τηρεί ταύτην ή έκεί
νην τήν διαγωγήν ένεκα λόγων εγκε ι-  
μ ένω ν  ε ίς  τήν ψ υχ ικ ή ν  α ύ το ΰ  
ιδ ιοβυατα,οία,ν. Κεΐται δέ έκτός πά
σης άμφισβητήσεως δτι δπου έμφανισθή 
ό περί κατισχύσεως τοΰ δικαίου άγών 
μεταξύ άτόμου καί κοινωνίας, τό άτο
μον, καθ’ δ τό άσθενέστερον μέρος, θά 
ύποκύψη, είτε ένεργήση, εΐτε,άπρακτήση 
ή βούλησις. Ά λλ ’ ή ήττα τοΰ άτόμου έν 
τφ άγώνι τούτφ δέν σημαίνει πάντοτε 
καί τήν λύσιν τοΰ δράματος. Ή  ’ λύσις 
τοΰ δράματος καί ή κρίσις τοΰ άγώνος 
έπιφυλάσσεται είς τήν ιστορίαν. 'Η ιστο
ρία δέ διδάσκει δτι ύπό δύο μορφάς έ- 
πέρχεται ή λύσις: είτε ύπό τήν μορφήν 
τής εντός τής κοινωνίας έπικρατήσεως 
τοΰ δικαίου, δπερ άντεπροσώπευε τό ά
τομον, ειτε ύπό τήν μορφήν τής έξωθεν 
έπιβολής τοΰ δικαίου. Έ χ  τώ ν κ άτω  
ή έκ τώ νο ίνω . Ό έπίλεκτος πολίτης, 
ούτινος ή διαγωγή Ιδωκεν άφορμήν είς 
τάς σκέψεις ταύτας, έχει πεποίθησιν, δτι 
ή λύσις θά άπέλθη έκ τών κάτω. Καί άπό 
τής πεποιθήσεως ταύτης, άπρακτών μέ- 
χρις ού καί τών πολλών έξυψωθή ή συν- 
είδησις είς παραστάσεις οικαιοτέρας ε 
φαρμογής τών νόμων, μ ά χ ε τα ι ( ;  Τ) 
ύπέρ τοΰ δικαίου». Δηλαδή δέν μάχεται, 
άλλ’ άναμένει μακαρίως νά φυτρώση αύ- 
τομάτως καί ν’ αύξηθή τό δένδρον καί 
νά παραγάγη καρπούς, έξηπλωμένος δέ 
αύτός κάτωθι καί χάσκων νά δέχηται είς 
τό άνοικτόν στόμα του τούς γλυκείς καί 
εύχύμους καρπούς.

’Ιδού τά ύλιστικά δόγματα καί ό pes- 
simisme ύπό τήν χειριστήν του δψιν,

ΑΠΟ ΤΗΝ ΞΕΝΗΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΝ

Ε Ρ Ρ ΙΚ Ο Σ  DERNBURG
Υπό τον καΰ-ηγητον τον έν Βερολίνω'Πανεπιστιιμιον

Κ ου O T T O  G I E R K E  
κατά μετάφρασιν έκ τής Ju r is te n  - Z eitnng 

im o  τοΰ δικηγόρου

Xου HEP. I. ΚΑΡΑΠΑΪΤΟΥ

(Συνέ’/εια έκ τοΰ προηγουμένου.)

Τήν έπίκρισιν όμως τ·̂ ς δογματικνίς 
διατυπώσεως, τοϋ στρυφνοΰ λεκτικού, 
καί άφγιρημένω; καζουϊβτίΆ^; μεΟόόου 
του κωδικός, ούδέποτε άνεκάλετε, πάλ
λω μάλλον έθεώρΥ)ΐεν ώς σκοπόν αύτοΰ, 
βπω; ύποβοτϊΘ-λ'τυι τό δίκαιον τοΰτο, 
πρός δσον τό δυνατόν ρ,είζονα καοποφό- 
οον άνάπτυζ’.ν, δ,ά διατυπωτεως δια- 
φυλαττούσνις τόν σύνδεσμον μετά τοϋ 
παοελθόντος, άποδιδούσης εναργώς καί 
διαυγώς τάς θεμελιώδεις ιδέας, και αν- 
ταποκρινομένης πρός τάς Απαιτήσεις τοΰ 
παρόντος και της ύγιοϋς εφαρμογής τοϋ 
δικαίου. Τό ζήτημα τοΰτο έλυσε κατό
πιν επιμόνου εργασίας, μετά της εθι
σμένης Αριστοτεχνικές δεινοτητος καί
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ένθΙ>;_
νο-
καί

παρ’ ήμΐν, εϊ« *αθ γ<ν, δ ”λι“
« ιό ς ε'/ααεν όριστικώς αυτήν την βάσιν
ΧοΟ είς αύτά τά χημικά έργαστηρια,
ε’ιςέποχήν, καθ’ ήν ή Πατρίς ημων α-
γωνιά νά ΐοη κρατυνόμενα τα ιδεώδη αυ-
Ifc  'έξυψούμενα καί καθοριζόμενα τα
φ ρ ο νή μ α τα  τών πολιτών, στομουμέ
Ζ ϊτ ο ίκ  χαρακτήρας.με άρετην καί
ομοφροσύνην, οράσιν οε γενναιαν 
κ α θ ο λ ικ ή ν  ύπό τοιούτων πολιτών.

"Ο,τι άν επραξ3ν ό πολίτης έκεΐνος 
είνε ζήτημα τή ; ιδιοσυστασίας του.̂  Ο,τι 
δ ν εγ ρ α ψ εν  ό κ. Άραβαντινός, ζήτημα 
τής Ιδιοσυστασίας του. "Ο,τι άν ηννοη- 
σαμεν ήμεΐς *λλθί> ζήτημα τής ιδιο
συστασίας μας. Ή  Ηθική παραλογισμός, 
διότι ήθικόν και άνηθικον δέν· υπάρχει, 

ύπάοΥουσιν άπλώς διάφοροι ιοιοσυ- 
στασίαι. Οί νόμοι είνε δεσμοί άφύσικοι, 
τερατώδεις, διότι δεσμευουσιν όμοιομόρ- 
ωως διαφόρους ιδιοσυστασίας. Η έλευ- 
θερία καί ή τιμή είνε ανύπαρκτοι, οιοτι 
είμεθα έρμαια τής ιοιοσυστασιας μας. 
Καθήκον είνε ή υπαγόρευσις τής ίδιοσυ- 
συστασίας. Ή  δέ ιστορία, έξ ης θα έ
πέλθη ή λύσις τοΟ δράματος, δεν εινε ή 
τοιαύτη ή τοιαύτη δρασις τοΰ ελευθερου 
άνθρωπίνου πνεύματος, άλλ αλλεπαλ- 
λγ/οι παραστάσεις όμοιων ή άνομο ων 
Ιδιοσυστασιών καί ή έξέλιξις αύτών είκή 
καί ώς έτυχε, μοιραίως πως και αναπο- 
τρέπτως. «Ούδεμία οοξα εστηκε», διότι 
ούδεμία υπάρχει. Ο δέ έπιλεκτος πολί
της περί ού πρόκειται, οεν μαχεται υπερ 
τ ο Ο  δικαίου, άλλ’ άπρακτεΐ ό δυστυχής 
διότι αί ίδιοσυστασίαι τών άλλων δεν^εινε 
δμοιαι πρός τήν έαυτοΰ’ — έστε τούλά- 
νιστον συνεπείς πρός ύμας αυτους και
έκφράζεσθε κατά τάς θεωρίας^σας.__

Πώς θέλει έξυψωθή ή συνείδησις τών 
πολλών είς παραστάσεις οικαιοτέρας ε
φαρμογής τών νόμων ; « Εκ τών κάτω». 
ΔιατΙ ούχί καί έκ τών άνω, δια τής έντο
νου παραστάσεως καί έργασίας τών επι- 
λέκτων πολιτών ; Διότι, λέγουσιν, οι έπι- 
λεκτοι πολΐται ώς έκ τής ιδιοσυστασίας 
των άπρακτοΰσι.. . μαχόμενοι ! Κατά 
τίνα δέ τρόπον έκ τών κάτω ; «υπό τήν 
μορφήν τής έντός τής κοινωνίας έπικρα- 
τήσεως τοΟ δικαίου, δπερ άντεπροσωπευε 
τό άτομον (τό έπίλεκτον)». Μά πώς ; 
Ούχί βέβαια δι’ έπιφοιτήσεως τοΰ Α
γίου Πνεύματος, διότι σείς είσθε ύλισταί. 
Προδήλως, άν τό φέρη ό Διάβολος, ή 
σύμπτωσις θέλω νά είπω, καί έπέλθη ή 
άφομοίωσις δλων τών ιδιοσυστασιών πρός 
τήν τοΰ έπιλέκτου άτόμου ! Αύτή είνε ή 
λογική τοΰ ύλισμοΰ. Αύτά είνε τά δι
δάγματα, τά όποια αποκομίζοντας εξ 
Εύρώπης. Κα! διά τοΰτο οί παρ’ ήμΐν 
θεωρούμενοι έπιλεκτοι πολΐται, άποστρο- 
φονται τήν πολιτικήν ή είνε οί ταπεινό
τεροι δούλοι τής κομματικής καταπτώ- 
σεως καί φαυλότητος. Ιδού διατί ό 
Λ α ό ς 'ήμών υστερεί ύπό έποψιν πολιτ 
κής μορφώσεως καί άνατροφής. Ίοού ό 
κίνδυνος, δν είς προηγούμενον ψύλλον 
-ης «Δικαιοσύνης» υπέδειξα.. Καί δέν 
Αντιλαμβάνονται, δτι περιπίπτουσιν είς 
οίκτράν άντίφασιν, δεχόμενοι τήν θεω
ρίαν τής ιδιοσυστασίας καί συγχρόνως: 
τήν τής κοινωνικότητος.

Τί έννοοΟσι δέ λέγοντες περί άγώνος | 
τοΰ άτόμου κατά.τής κοινωνίας; Διότι

δντως τοιοΰτος άγών είνε ακατανόητος. 
’Εν προκειμένω δέ ούοαμώς θά έπρόκειτο 
περί άγώνος τοιούτου, άλλά μεταξύ ένός 
δημοσιογράφου καί ένός, ώς άφησαν νά 
έννοηθή, πολιτευομένου. Είνε δέ άναμ- 
φισβήτητον δτι ό δημοσιογράφος, άν 
δίκαια καί άληθή λέγη, θά είχε σύσσω- 
μον τήν Κοινωνίαν ύπέρ αύτοΰ. Καί 
είχε καθήκον καί ύποχρέωσιν πρός 
έαυτόν καί τήν κοινωνίαν ν’ άγωνισθή 
ύπέρ τοΰ προσβληθέντος δικαίου του, 
ώς επίλεκτος μάλιστα πολίτης. Αί άνα- 
πτυχθεΐσαι πρός δικαιολογίαν θεωρίαι 
ύβρίζουσι τήν άνθρωπίνην φύσιν, κατα- 
δικάζουσιν δλην τήν ιστορίαν καί άνακη- 
ρύσσουσι τουλάχιστον ώς άμφιβόλου χρη- 
σιμότητος πάσαν πείραν, πασαν γνώσιν 
καί έπιστήμην, άρνοΰνταιτήν δρασιν καί 
τήν πρόοδον τοΰ άνθρώπου, δν άφομοιοΰ- 
σι πρός τήν άλογον κτήσιν καί άνακη- 
ρύσσουσι δυστυχή καί τρισάθλιον.

Έγραψα ίσως πολλά διά τόν χώρον 
τής «Δικαιοσύνης». Άλλά θά μοί έπι- 
τραπή είς τρύς φαντασιώδεις τύπους τοΰ 
io liliiaas  καί τοΰ Hamlet ν’ άντιτάξω 
ενα τύπον ίστορικώτατον, τόν τύπον τοΰ 
πρεσβυτέρου Κάτωνος έκ τοΰ Πλουτάρ
χου. «Τών μέν ούν πολεμικών πράξεω/ 
τοΰ Κάτωνος αδται σχεδόν είσιν έλλογι- 
μώταται· τής δέ πολιτείας φαίνεται τό 
περί τάς κατηγορίας καί τούς έλέγχους 
τών πονηρών μόριον ού μικρας άξιον 
σπουδής ήγησάμενος. Αύτός τε γάρ έ
διωξε πολλούς καί διώκουσιν έτέροις συ- 
νηγωνίσατο καί παρεσκεύασεν δλως διώ
κοντας, ώς έπί Σκηπίωνα τούς περί Πε- 
τίλλιον. Τοΰτον μέν ούν άπ’ οίκου τε με
γάλου καί φρονήματος άληθινοΰ ποιη- 
σάμενον ύπό πόδας τάς διαβολάς μή ά- 
ποκτεΐναι δυνηθείς άφήκε. Αεύκιον δέ 
τόν άδελφόν αύτ·ΰ μετά τών κατηγόρων 
συστάς καταδίκη περιέβαλε χρημάτων 
πολλών πρός τό δημόσιον, ήν ούκ Ιχων 
έκεΐνος άπολύσασθαι καί κινδυνεύων δε- 
θήναι μόλις έπικλήσει τών δημάρχων ά- 
φέθη. Λέγεται δέ καί νεανίσκψ τινί τε- 
θνηκότος πατρός έχθρόν ήτιμωκότι καί 
πορευομένω δι’ άγορας μετά τήν δίκην 
άπαντήσας ό Κάτων δεξιώσασθαι καί 
είπεΐν, δτι ταΰτα χρή τοΐς γονεΰσιν ένα- 
γίζειν, ούκ άρνας ούδ’ έρίφους, άλλ' έ- 
χθρών δάκρυα καί καταδίκας. Ού μήν 
ούδ’ αύτός έν τή πολιτεία περιήν άθίρος, 
άλλ’ δπου τινά λαβήν παράσχοι τοΐς  ̂ έ- 
χθροΐς κρινόμενος καί κινδυνεύων διε- 
τέλει. Λέγεται γάρ όλίγον άπολιπούσας 
τών πεντήκοντα φυγεΐν δίκας, μίαν δέ 
τελευταίαν έξ έτη καί όγδοήκοντα γε· 
γονώς* ένή καί τό μνημονευόμενον είπεν 
ώς χαλεπόν έστιν έν άλλοις βεβιωκότα 
άνθρώποις έν άλλοις άπολογεΐσθαι. Καί 
τοΰτο πέρας ούκ έποιήσατο τών άγώνων, 
τεσσάρων δ’ άλλων ενιαυτών διελθόντων 
Σερουΐου Γάλβα κατηγόρησεν έννενή- 
κοντα γεγονώς έτη». Καθ’ δσον ήμεΐς 
γνωρίζομεν, τοΰ Κάτωνος βιώσαντος 
κατά τήν λαμπροτέραν τής 'Ρώμης ζ- 
ποχήν, ούδείς 'Ρωμαίος ύπήρξεν υπέρ
τερος κατά τάς πολιτικάς ■ άρετάς. Ό 
Πλούταρχος συγκρίνει αύτον προς τον 
δίκαιον Άριστείδην, προσθέτων ίν  τ̂ή 
συγκρίσει· «ΓΙλείστας δέ καί φυγών δη
μοσίας δίκας καί διώξας πολλάς μέν 
είχε, πάσας δ’ άπέφυγε, πρόβλημα τοΰ

1 βίου καί δραστήριον δργανον έχων τόν 
λόγον, φ δικαιότερον άν τις ή τύχη και 
δαίμονι τοΰ άνδρός τό μηδέν παθεΐν παρ’ 
άξιαν άνατιθείη. "Οτι μέν δή τής πολι
τικής άνθρωπος αρετής ού κταται τελειο- 
τέραν, όμολογουμένόν έστι». 'Ο δέ Θου
κυδίδης άποφθέγγεταΓ «Τό άπραγμον 
ού σώζεται, μή μετά τοΰ δραστήριου τε- 
ταγμένον».

Καί περαίνω μέ μίαν συμβουλήν τοΰ 
'άλλου φιλοσόφου Ε. Caro: «Dans le 

tumulte des idees contradictoires 
qui nous assiegent, c’est une excel- 
lente regie d’hygiene morale pour 
chacun de nous, de se rendre compte 
de temps en temps de l’etat de ses 
jropres croyances, de recueillir sa 
conscience errante a travers les sy- 
stemes et les livres, dispersee au de- 
lors par l’agitation de la  vie ou par 

la  curiosite. II est bon de constater 
si notre maniere de voir sur les que
stions fondamentales est restee la 
meme ou si ella a insensiblement 
change sous quelles influences et 
jusqu’a quel point». Διά νά κατορ- 
θώση τις νά έφαρμόση τήν σωτηρίαν 
ταύτην συμβουλήν, δέον βέβαια νά επι- 
φυλαχθή, προκειμένου μάλιστα περι θε
μάτων θεμελιωδών, νά έκφράση γνώμας 
δημοσία βραδύτερον, δταν δέν θά ή πλέον 
τόσον πολύ νέος.

Εντότράτιος Κονλονμδάκης
Δικηγόρος

Το Δίκασΐήριον τών έν ’ΑΘήναις ΙΙοωτοοι- 
κών οιά τής ύ π ’ άρ'.θ. 5925 (1907) αποοα- 
(ΐϊώς του, έκήρυξϊ θετήν θυγατέρα τής Θ ϊο - 
οούλας ή Φανής, συζύγου Περ. Καα-οϋρο- 
γλου, τήν Α σπασίαν θυγατέρα lisp . Κααπού- 
ρογλου.

Έ ν ’ΑΘήναις, τή  3 Δεκεμβρίου 1907.
Ό  πληρεξούσιος Δικηγόρος τής Φανής Καμ- 

πούρογλου,
ΙΙανος ’Αλφιέοης

Π ερ ίλ η ψ ή ς
Ό  ’Αλέξανδρος Μπίθαρης, κάτοικος ’Αθη

νών, διά τής άπο 12 Νβριου 1907 άναϊορας 
του προς το ΓΙρωτοδικεΐον ’Αθηνών ητησατο 
ϊνα τώ  έπιτραπή ή έγερσις τής προσηκούσης 
αγωγής περι διαλύσεως τοΰ αετχςυ αυτοΰ και 
τής ’Ανθής το γένος Γ. Πολίτου υφιστάμε
νου γάμου, το δε είρημενον ΓΙρωτοοικειον. δια 
τής ύ π ’ άριθ. 6812 τής 28 Νοεμβρίου 1907 
άποαιάσεώς του έδέςατο τήν αϊτησιν και οιε- 
ταςε τήν ίημοσίευσ'.ν και τοι/οκόλλησίν της 
εις τά ύπό··' τών άρθρ. 677 καί 683 τής πολ. 
δικονομίας οριζόμενα μερη.

’Αθήναι 14 Δβρίου 1907.
Ό  πληρεξ. Δικηγόρος τοΰ ’Αλ. Μπίθαρη 

ΓΙΟίνος ’ Α λ φ ιέ ο η ς

'Η συνίρομή τής «Δικαιοσύνης» 
διά xb τρέχον δικαστικήν ετος δπερ 
άργεται άπο τοϋ πρώτου Σαββάτου 
τοΰ ’Οκτωβρίου, καί λήγει το τελευ- 
ταΐον Σάββατον τοϋ ’Ιουνίου, ώρίσθη 
εις δραχμάς 7.50, δύναται δένά κα
ταβληθώ χαί είς δύο δόσεις έκ δρ. 4·

Τόιιοι τής «Δικαιοσύνης» «ωλοΰνταχ 
είς τά γραφεία αντης, τοί? |ΐέν πρώτον 
έτους πρός δρανιιάς ο τον δέ όεντέρον 
πρός δρα^ιιάς 7.οΟ εκαότος*

Α ί στήλαι τής  «Δικαιοσύνης» 
ε ίνε  είς τή ν  διάΦεοιν παντό ς δ ι
κηγόρον, δικαστοϋ ή άλλου δι
καστικού προσώπου, ευρισκο
μένου ε ίς τή ν  άνάγκην ή έπ ιΰ 'υ -  
μοϋντος νά  άνακινήση  π α ν  έν  
γένε ι ζήτημα σχετιζόμενον με 
τήν άπονομήν τοϋ δικαίου.

Δικηγόρος όμοεϋ'νής, μέχρις 
εσχάτω ν μετερχόμενος τό έπάγ-  
γελμα έν  τή άλυτρώτω  πατρ ίδ ι, 

έξηναγκάσΰ'η ύπό  
Κ α θ ή κ ο ν  τώ ν  τελευτα ίω ν  ά· 

νω μ αλ ιώ ν νά  κα- 
ταλ ίπη  κα ι ο ικογενειακήν έστίαν  
κα ι έπάγγελμα, ύπό περ ιστάσεις  
α ίτ ινες επ ιβάλλουν ε ίς τούς έν  
Ά ΰ 'ή να ις  δικηγόρους, ε ίς τό μέ
σον τώ ν  οποίων κατέφυγε, τή ν  
άρωγήν.

Καί τό έλάχιστον χρηματικόν 
ποσόν, δπερ ϋ'ά διατεΰ'ή δι’ αύ
τόν κυρ ιολεκτικώ ς τόν άρτον 
όμοεϋ'νοϋς δικηγόρου, ε ίς το ιαύ
τας περιελϋ'όντος π ερ ιπ ετε ία ς , 
γ ίν ετα ι δεκτόν έν το ΐς  γραφείο ις  
τή ς  «Δ ικα ιοσύνης».’

Ύπό τόν τίτλον «δικαστικό! σοφο
λογιοτατισμοί» έπικρίναμεν είς τό προ- 
Υ,γούμ.ενον φύλλον βούλευμά τι τοΰ 8ι- 

κοστικοϋ συμβου- 
Δικαότιν.ο» λίου τών έν Λχ- 

Σοόολ,ογιωτατκίμοΐ μ1? Ιίλτ,μμ.ελειο- 
οικων, oTisp παο- 

έπεμψεν ώ ; έ’νοχον άποπλανήσεως τ·?ί;
τον Υιδτι εν Λεοκόειχ  Ειρ'Λ^οδι- 

κτ)ν κ.Τγ|λ. Σταμίδγ,ν, έπ ί τω λόγω, οτι 
ουτος δέν άνε-ιοίνωσεν αμέσως είς ττ,ν 
άρχήν τό γεγονός δτι ό λνιστγις Σκντας 
ήχμαλώτισεν αυτόν και τόν έν Ατα- 
λάντνι δικηγόρον κ. Μιχ· Ινανακαν, 
παρετηρησαμ.εν δέ δτι άνεζαρτνιτως ιτρός 
πασαν παντος νομ.ου όιαταζιν, ο παρα- 
πεμφΟείς Είρηνοδίκης, ό άποκούψας έ'στω 
τήν αίχυ,αλωσιαν Υ] και αποπλ^αννΐσας 
ακόμη τήν άρχήν, έφ’ οσον δέν ητο βέ·· 
βαιος δτι ό μετ’ αύτοΰ αίχμαλωτισθει; 
λ .  Μ. Κανακας άφεθτι ελεύθερος και 
εύοίτχ.ετο έν ά σ φ χλείίχ, υτυεΤ^ε ττ,ν 
νων.χ,ην συγχρόνως δε υ.%.ι tvjv οίνθρωτ·!·-  
vv]v ύποχοεω'Τ'-ν νκ ττραζτ] co; εττρα^ε. 
Τ η ν  α ε γ ά λ η ν  τ α ύ τη ν  άληΟ εικν τ ο ν ίζ ε ι 
έν τω  σήμερον δ*/)^0(ΐι.ευο[/.ενο) oc7woc7uoc<y- 

L̂GCTt τηζ δ'^α^εζείύζ ft Η  cpavTscsLa εν 
τω δικαίω» τό μργα,πρό παντός δε εύρύ 
πνεϋμ.α τοϋ D erilb u rg .

Αί ποινικαϊ πρό παντός όιατάςεις, 
παοατηρεΐ ό μέγας Γερμανός νομοδιδάσ
καλος, απόλυτο; υπάρχει άνάγκη νά 
διατελώσιν έν άρμονί$ πρός τήν κοινωνι
κήν άντίληψιν. "Οταν μεταξύ τούτων 
καί της λαϊκής ψυχής παοεμπίπτΥ) χα- 
σμα, τότε διά τών διατάξεων τούτων

της είθισμένης επιτυχίας. Τό μεγα αύ- 
το0 έογον αΤό αστικόν δίκαιον της γερ
μανικής αύτοκρατορίας καί τνίς Πρωσ- 
-σίας» εινε σχεδόν έτοιμον είς πεντε το- 
•μ,ους, πλειβτάκις έκδοΟέντας- μόνον τόν 
έκτον τόμον, πραγματευόμενον τό δί
καιον τνίς έφευρέσεως, τών συγγραφέων 
καί της πραγματωσεως τοϋ δικαίου, ε- 
πεξϊΐργάζετο όλίγον έτι πρό τοϋ θανά
του του. "Οπως συνεπλήρωσε τό πρωσ
σικόν ιδιωτικόν δίκαιον, δια τνίς προσαρ
μογής του άστικοΰ περιεχομένου τών 
Λΐόαων της αύτοκρατορίας, οΰτω καί νυν 
διατυποΐ είς εν δλον μετά τοΰ Άστικοΰ 
κωδικός, ού μ,όνον τό άλλοτε ίσχύον ι
διωτικόν δίκαιον τής αύτοκρατορίας, 
άλλά καί τό νυν ίσχύον ιδιωτικόν ποοσ- 
σικόν δίκαιον (Lixndes pri\citreclit). 
Άκριβώς ένεκα τούτου αποτελεί τό 
εργον αύτοΰ πιστόν καθρέπτην τοΰ 
πραγματικού νομικού βίου, έν τή άόι- 
αιρέτω αύτοΰ ένότητι.. Ή  γενική δέ 
αυτη διατύπωσις τοϋ δικαίου, έχει ά 
παντα τά πλεονεκτήματα τών προηγου 
μένων έργων, ύπερτεροϋσα μαλιστα 
ταΰτα έν πολλοϊς.

Ή δομική έργκσία τοΰ Dernburg

έπεδίωχ,εν πρό παντός πρακτικού; σκο
πούς, καί έπέδρασε καρποφορώ; έπί τής 
ποάζεως, δσον ουδεμ.ια αλλη. Χιορις νά 
έγκαταλίπη τήν ίστορικοδογμ-ατικην βα- 
σιν, λαμβάνει ύπ ’ οψιν ο D ernburg είς 
δ,τι διδάσκει, τό μέτρον τής χρησιμό
τητας, δι’ άκοιβή άπόφανσιν έπί τών 
ζητημάτων τοΰ καθημερινού βίου. «Τό 
διορατικόν βλέμμα, διά τού; κεκρυμμέ- 
νους νομούς τών συναλλαγών, εινε το 
έκ γενετής προτερημ.*, τό οποίον ανα-i * \ * ,  ̂ "trδεικνύει τό μ.εγαν νομ.ικον», ούτως εςε- 
φράζετο κατά τόν πρώτον έν Βερολινω 
πουτανικΐν αύτοΰ λόγον (1884), εν τώ 
όποίφ έπιτυχώς περιέγραφε, τήν υψη
λήν άποστολήν τής έπιστήμης τοΰ δι
καίου, έν τή καταρτίσει τών νόμων καί 
τή έφαρμ-ογή αύτών. Τά δώρον τοΰτο, 
είχεν έκ γενετής, και άνέπτυξεν αύτό 
τελείως.

Μετ’ άξιοθαυμ-άστου διορατικότητας 
έγνώριζε νά άποσκοπή καί παρακολουΟή 
τάς έννόμους σχέσεις, νά συναγγι ηθι
κά, οικονομικά κα! κοινωνικά συμπερά- 
σαατα των νομικών δλων, κα! νά έξευ- 
οίσκη τό δίκαιον, εν τή πρός αλληλα 
συγκοούσει τών συμφερόντων. Ήτο εχ

θρός πάσης δογματικής (Doktrina- 
rismos), μ.ετ’ ίση; ομ.ως δυνάμεως αν- 
■έκοουε τόν πεζόν θετικισμόν, τήν μη 

χανικήν έφαρμογήν τοϋ νομ.ου, την εξυ- 
πηοέτησιν τοΰ γοαμ.ματος, την λατρείαν 
,οΰ ύ/.ιχον (Materielien kultur). Είς
τούς δ'/Λαστάς ύτΓεόε'«χ.νυε, ελευΟεραν 
παραγωγικήν ενέργειαν, συμποαξιν εν 
τή διαμορφώσει τοϋ όικαιου, προσαρ
μογήν τοΰ δικαίου πρός τήν κοινήν άν
τίληψιν κα! ι άς κοινωνικας απαιτήσεις. 
Έν τή παρ’ αύτοΰ γινομ.ένη έρμ-ηνεί̂ ε 
τοϋ νόμ.ου, μετεχειριζετο το γραμ.μα τοΰ 
νόαου,'έκεΐ ένθα έφαίνε’-ο αύτω τοΰτο 
άντικείμενον πρός τό πνεΰμα τής έννό- 
αου τάξεως, άρκετά άπολυταρχικώς, ή- 
γειρεν δμως τήν φωνήν αυτοΰ προ ολί
γου έτι,' (έν τή άπό 3 Αύγούστου 1906 
χρονολογουμένω προλόγω τής τρίτης εκ- 
δόσεως τοΰ πρώτου τόμου τοΰ Αστικοΰ 
δικαίου), κατά τής νέας άχαλινώτου θε
ωρίας, ήτις επιθυμεί να εκοαλνι αντι 
τής είς τόν νόμον δεσμεύσεως τοΰ έρευ- 
ν ώ ν τ ο ς  «έλευθέοαν έρευναν τοΰ δικαίου», 
άνοίγουσα ούτως ελευθεραν την θυραν 
είς τήν αύθαιρεσίαν. Σκοπός αύτοΰ ητο, 
νά έπιρρώσγι τήν αύθεντίαν τοΰ νόμου,

δι’ ορθής έφαρμογής κα! έπικαίρου δια- 
μορφώσεως, κα! ουχι να κλονιστρ ταυ- 
την. Πρότυπα τοΰ νομικοΰ αύτοΰ τρό
που τοΰ σκέπτεβθαι, ποόκεινται διατρι- 
gαί τινες αύτοΰ δημοσιευθεΐσαι εν τώ 
πεοιοδικώ τουτω. «Περι κλοπής εν τώ 
ηλεκτρισμω» (I 473 κα! II 76). «Κατα 
πόσον' ανήκει ιδιαιτέρά παραγωγική ερ
γασία τής γυναικός είς τήν ιδιαιτέραν 
αύτής περιουσίαν», αΐΐερ! θετικών προσ
βολών τής σκμβάσεως» (’Ν III 1)· 
«Πεο! ερμηνείας τών διαθηκών» (IX 1). 
«Περί έκμεταλλεύσεως τοΰ δεδικασμέ- 
νου εναντίον τών χρηστών ηθών». Και 
έν τή άρχ_ή τοΰ έτους τούτου, υπάρχει 
διατριβή αύτοΰ περ! προστασίας τής έ- 
φευρέσεως κα! τών σημάτων, έν τή ο
ποί^ θερμώς υποστηρίζει τήν προστα
σίαν τής πνευματικής έργασίας, σημεΐον 
τής άενάου αύτοΰ τάσεως προς την αλη
θή δικαιοσύνην.

Κατά τήν ένάσκησιν τών καθηκόν
των αύτοΰ ώς καθηγητοΰ έπέδρασεν έπ! 
56 έτη, δ Ερρίκος Dernburg, έπιμε- 
λώς κα! άποτελεσματικώς έπ! τής ά- 
καδηααϊκής νεολαίας. Έστοίχισεν είς 
αύτόν υπερβολικά, δτε κατα συμβουλήν



4 Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ  Γ ιΝ Η

ούδέν άλλο επιτυγχάνεται, ή νά παρί- 
σταται η πολιτεία ώς έ^θρικώς ποός τόν 
λαόν διακειμένη. Τότε τά δικαστήρια 
άντι καταόίκ,ων παρασκευάζουν μάρτυρας 
κοινωνικούς ! Καί σαρκαστικώτατα πα 
ραθέτει ό μέγας Dernburg αποφάσεις 
Γερμανικών Ιΐλει^λμελειοδικείων, δι’ ών 
κατεδικάσθη τις ώς ένοχος κλοπές τριών 
πυρείων καί άλλος ώς έ’νοχος απάτης, 
διότι εισήλθεν εις τινα σιδηροδρομικόν 
σταθμόν χωρίς νά κατέχν) τό πρός τοΰτο 
Λεκάλεπτον είσιτήριον !

Τήν άνάγνωσιν της διαλέζεως ταύτης 
του Dernburg, ιδία δέ τό σήμερον δη- 
μοσιευόμενον μέρος ταύτης, συνιστώμεν 
πρό παντός εις τούς δικαστάς μας) ιδιαί
τατα δέ είς τούς έν Λαμίΐ): πλημμελειο- 
όικας, τους συντάξαντας τό πεοι ου ό 
λόγος βούλευμα.

Εις άλλην στηλην δηαοσιεύου.εν περί- 
ληψιν της μελέτης Γερμανού διευθυντοΰ 
φυλακών καί στατιστικάς τινας παρα

τηρήσεις τοϋ ίδιου έπί
Φθονήσατε τοϋ ζητήματος τοΰ άζιο- 

πίστου τών καταθέσεων 
τών νηπίων καί άνήβων. Ό  γράφων καί 
ό περί τοιαΰτα ασχολούμενος είνε διευ
θυντής φυλακών, άσχολεΐται δέ περί 
τόσον μικρά καί,κατατρίβει τόν βίον του 
είς μελέτας τοιούτου είδους καί είς 
παρατηρήσεις τοιαύτης φύσεως ! Οί οι- 
ευθυνταί τών φυλακών μας τoύλάy ι
στόν έχουν τόσην αύτοπεποίθησιν καί 
τόσην ύπερηφάνειαν,ώστε ούδείς τούτων 
έσκ,έφθη νά καταοτίστ) στατιστικήν ούδέ 
τοΰ κατ’ έτος καταναλισκομένου έν ταΐς 
φυλακαΐς του ούζου η /ασίς, ούδέ τών 
κατ έ'τος έν ταΐς φυλακαΐς του είσαγο- 
μένων φονικών οπλών. Αύτό ούδέν άλλο 
σημαίνει η επαγγελματικήν ύπερηφά- 
νειαν, ήν είς βαθμόν άπερίγραπτον κατέ
χει πας ύπάλληλος, συγχρόνως δέ καί 
πολιτικήν άνοιαν ήν είς ΰψιστον βαθμόν 
κατέχει έν Κράτος, οπερ ονομάζεται 
Ελληνικόν.

Η συμπτωσις οτι <ατά τήν τελευ- 
ταίαν τετραετίαν ειχεν άνατεθή ή δι- 
εύθυνσις τοΰ Πρωτοδικείου ’Αθηνών,μέ

χρι πρό τι-
Ά ν ά γ κ η  Ό ρ γ α ν ώ ό ε ω ς  νος μ έν  ε ίς

τόν άπο-
χωρήσαντα κ. Κοσμαν Ρέπουλην, πρό 
τούτου δέ είς τόν κ. Κ. Νάτσουλην, δσον 
αγαθή καί άν υπήρξε, δέν παύει άπό 
τοϋ νά είνε σύμπτωσις, διότι οσον είνε 
βέβαιον οτι άμφότεροι ούτοι οί άμεμπτοι 
ύπό πασαν έποψιν δημόσ.οι ύπάλληλοι 
έξελέγησαν ύπό τοΰ Κράτους διά παν 
άλλο προσον ή δι’ εκείνο οπεο έν τή 
πραγματικότητά έπέδειξαν, άλλο τόσον 
εινε άναμφίβολον οτι τή έπινεύσει αύ
τοΰ τοΰ ίδιου Κράτους δέν αποκλείε
ται είς τό μέλλον νά καταλάβωσι τήν 
έδραν τοΰ Γραμματέως τοΰ Πρωτοδι
κείου ’Αθηνών άνθρωποι, οίτινες θά ηύ- 
δοκίμουν εκτάκτως ώς τελώναι έν τή

τοϋ ίατροϋ, ήναγκάσθη νά μή ποιήση- 
ται εναρζιν, τών διά τό τρέχον έξάμη- 
νον, άναγγελθεισών παραδόσεων αύτοΰ. 
Τοσοΰτον ειχε συνηθίσν) είς τήν άπό 
καθέδρας διδασκαλίαν, ώστε καί νΰν 
έτι δέν ειχεν άποβάλγι τήν ελπίδα, νά 
έπαναρχίσν) ταύρην.

Έν τή συζητήσει περί τής μεταρρυθ- 
μισεως τών νομικών σπουδών, έλαβε 
μέρος, προβάς είς σοβαρωτάτας προτά
σεις (1886). Πολύ πέραν τοΰ κύκλου 
τών άκροατών αύτοΰ, έπέδρα δ.ά τών 
συγγραμμάτων του, τά όποΐα ώμίλουν 
είς τάς ψυχάς τής νεολαίας, ώς διδά
σκαλοι καί άνατροφεΐς. Τινά μάλιστα 
τών έργων του, όπως ή άνάπτυξις τοΰ 
οικογενειακού δικαίου, ύπεβοήθησεν καί 
ανεπτυγμένους μή νομικούς είς τήν άν- 
τίληψιν τοϋ ήμετέρου δικαίου.

Έάν πανταχοΰ τής άλλοδαπής έτι- 
ματο τό όνομα αύτοΰ, ή ιδιαιτέρα έκτί- 
μησις τής οποίας άπήλαυεν έν Ρωσσί$, 
ωφειλετο είς τήν κατά τόν χρόνον της 
διδασκαλίας του, έπ ί σειράν ετών, ί-- 
δρυσιν Ρωσσικοΰ φροντιστηρίου (Semi
nar). Έν τώ συναδελφικφ βίφ τοϋ Πα
νεπιστημίου, κατεΐχεν ό Dernburg έ-

όμόρω έπικρατεία. 'Οργανισμοί όμως 
τόσον πολυσύνθετοι, δσον ό τοΰ Πρωτο
δικείου Αθηνών, μέ δ.αχείρισιν ρ η μ α 
τικήν έξικνουμένην μέ/ οι τοΰ ήμίσεος 
έκατομμυρίου δραχμών κατ’ έτος, μέ 
προσωπικόν πεντήκοντα άν μή καί πλέον 
υπάλληλων καί μέ όνειρα έκτακτων 
κερδών τόσα δσα πρό μηνών έξετυλί- 
χθησαν εν τή αίθούσ·/) τοΰ Έφετείου 
Αθηνών κατά τήν δίκην ένός ποωην 
1 ραμματέως τοΰ αύτοΰ Πρωτοδικείου, 
οργανισμοί τοιαύτης σπουδαιότητος, δέν 
εινε επιτετραμμένον . νά άφίενται είς 
την τύχην των, ώς μέχρι τις σήμερον 
εχουσιν άφεθή, ούδέ νά έζαρτώνται 
συμφέροντα τόσα καί δικηγόρων καί 
διαδικων έκ της συμπτώσεως δτι ό ύπό 
τής συναλλαγής έπί κρφκλής αύτών τ ι
θέμενος έτυχε νά είνε τοΰ χαρακτήρος 
ένός Ρέπουλη ή Νάτσουλη.

Απαραίτητος άρα ή διά νόμου οργά
νωσές τών πολύπλοκων υπηρεσιών τοΰ 
Πρωτοδικείου ’Αθηνών, δπως μή ημέραν 
τινά καταληφθώμεν, κατά τό σύνηθες, 
υπο τών ύστερικών έ/.είνων κοπετών 
ύφ ών έκάστοτε καταλαμβανόμεθα, ά 
τυχώς δμως πάντοτε άργά.

Τ Α  ΝΗ Π Ι Α  ΚΑΙ 0 1 ANHBQI
ΩΣ Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ε Σ

Περιώνυμος δίκη, διεξαχθεΐσα έπ’ 
έσχάτων έν Βερολίνφ, άνισορρόπου τί
νος, έχοντος τήν ψυχοπάθειαν νά κακο- 
ποιή καί φονεύη νήπια, δέν συνετάραξε 
μόνον τήν με/άλην Γερμανικήν πρω
τεύουσαν, άλλ’ άνεκίνησε μεταξύ τών 
έπιστημόνιον καίτό ζήτημα άν ή δικαιο
σύνη δύναται νά στηρίξη τήν άπόφασιν 
της έπί καταθέσεων μαρτύρων μή ύπερ- 
βάντων τήν νηπιακήν ή καί τήν εφηβι
κήν ήλικίαν. Τό ζήτημα τοΰτο άνεκινή- 
θη, διότι κατά τήν περιώνυμον έκείνην 
δίκην οί μόνοι αύτόπται μάρτυρες τοΰ 
τετραπλού κατά τών παιδιών φόνου, ήσαν 
άλλα τινά παιδία άτινα συνέπαιζον έν τή 
έξοχή μετά τών φονευθέντων. Είς τήν 
συζήτησιν ταύτην έθεσε τέρμα δύναται 
τις νά εΐπη δ διευθυντής τών έν L,auen- 
burg φυλακών τών έφηβων, καθηγητής 
Siemens, δι’ ειδικής μελέτης του ήν έπί 
τή ευκαιρία ταύτη έδημοσίευσ^ν είς το 
ύπο τόν τίτλον «Ποινική ψυχολογία» έν 
Βερολίνψ έκδιδόμενον περιοδικόν. Τό 
συμπέρασμα τής μελέτης ταύτης είνε, 
δτι ή σημασία ήτις μέχρι τοϋδε άπεδί- 
δετο είς τήν παιδικήν άθωότητα, ής χά
ριν καί τά διάφορα άποφθέγματα, δτι έκ 
στόματος νηπίων άπορρέει ή άλήθεια 
καί τά παρόμοια, είνε λέξεις κεναί μή 
στηριζόμεναι έπί τών πραγμάτων. Πρός 
έπίρρωσιν τών έπιχειρημάτων του έν 
γένει ό Siemens, πλήν τών άλλων, πα
ραθέτει καί περίπτωσιν καθ’ ήν τέσσαρα 
παιδία ήλικίας 4, 8 , 9 καί 11 έτών καί 
μία κορασίς 15 έτών, κατέθεσαν ώς μάρ
τυρες έν τινι έπί άσελγεία, κατ’ αύτών 
διαπραχθείση, δίκη. Έ  κατάθεσις καί 
τών πέντε τούτων υπήρξε τόσον μέχρι 
καί τής τελευταίας λέξεως δμοιόμορφος,

ςεχουσαν θέσιν. Διά τοΰ θανάτου αύτοϋ 
καιριως έπληγη ή νομική Σχολή τοΰ 
Βερολίνου, τής οποίας έπί δύο γενεάς 
ητο ό πιστότερος συμπράκτωρ καί σύμ
βουλος, ό πλέον διαλεκτικός μεσάζων, 
ο ακαταπόνητος ύπέρμαχος τής άνεςαρ- 
τησιας της, καί τέλος ό άπό πολλοΰ 
πρυτανις αύτής. Οπως τήν ιδίαν οικο
γένειαν, ουτω κατ' ίδιαν αύτοΰ ομολο
γίαν, ήγάπα καί τήν Σχολήν, ποεσβύ- 
τεροι δέ καί νεώτεροι συνάδελφοι, διέ- 
βλεπον έν αυτώ, ούχί μόνον ύπόδειγμα 
αξιον μιμησεως, ά λλ ’ νίσθάνοντο έαυτούς 
συνδεδεμένους μετ’ αύτοΰ δ·.’ εγκαρδίου 
φιλίας. Επι εικοσαετή συνεργασίαν, ά- 
πήλαυσα τοιαύτην μετ’ αύτοΰ ποοσω- 
πικην επικοινωνίαν.

Ώς κοσμητωρ δμως, έχω καθήκον νά 
δηλωσω δημοσία έκ μέρους όλων τών 
έμών συνάδελφων, τ ί ήτο δ·.’ ήμας ό
Dernburg.

ΙΙασα μεγάλη βιωτική δρασις, έχε ι 
τας βκθυτατας αυτής ρίζας έν τφ  συνό- 
λω τής προσωπικότητας. Καί ό Ερρίκος 
Dernburg, ήδυνήθη νά έκτελέσ·/), ε
κείνο τό όποιον έξετέλεσε, διότι ήτο τέ
λειος άνηρ. Αομονικώς συνεδυάζετο έν

ώστε ούδεμία είχε παραμείνει εις τήν 
άνάκρισιν αμφιβολία περί τής ενοχής 
τοΰ καταδιωκΐ>μένου. Καί έν τούτοις έκ 
τής προόδου τής άνακρίσεως κατεδείχθη, 
δτι αί καταθέσεις καί τών πέντε τού
των παιδιών ώφείλοντο εις τήν έπίδρα- 
σιν ήν έπ’ αύτών ήσκησεν ό πατήρ των.

•Αλλά καί δταν, παρατηρεί ό Siemens, 
τό παιδικόν πνεΰμα δέν διατελή υπό 
τήν έπιρροήν άλλου, καί τότε υπάρχει 
ό κίνδυνος τής άλλοιώσεως ύπ’ αύτοΰ 
τών γεγονότων, ούχί έκ κακής προθέ- 
σεως, άλλ’ ένεκα αύτής ιής παιδικής 
φύσεως. Τό πρός παν νέον άκρατήτως 
ρέπον παιδικόν πνεΰμα, λέγει ό αύτός 
συγγραφεύς, το μή ώριμον εισέτι, τό εύ- 
χερέστατα λαμβάνον ταύτην ή έκείνην 
τήν διεύθυνσιν, είνε κατά τό πλεΐστον 
άνίκανον νά μεταδώση άσφαλώς άντι- 
κειμενικώς όρθάς παραστάσεις, οΰτως 
ώστε άσυνειδήτως πολλάκις ή μεταδίδει 
γεγονότα ώς λαβόντα χώραν άτινα πράγ
ματι ούδέποτε έλαβον χώραν, ή άλλοιοΐ 
τά γεγονότα.

Μέγιστος ίδια άνακύπτει ό κίνδυνος 
προκειμένου περί τών καθ’ ύποβολήν ή 
παραπειστικών έρωτήσεων, αίτινες πά- 
ραυτα γεννώσι παρά τοΐς παιδίοις τήν 
έντύπωσιν δτι καί πράγματι έλαβε χώ
ραν τό γεγονός περί ού έρωτώνται ή δτι 
έλαβε χώραν καθ’ δν τρόπον έρωτώνται. 
"Οσον δέ μικροτέρας ήλικίας είνε τά 
παιδία τόσον καί ό κίνδυνος τών αναλη
θών άπαντήσεων είνε φυσικώτατα μεγα- 
λείτερος.

Τάς παρατηρήσεις του ταύτας στηρί
ζει ό Siemens έπί πολυετών σχετικών 
πειραμάτων είς ά προέβη έπί χιλιάδων 
παιδίων, έπί τή βάσει δέ τούτων κατήρ- 
τισε καί ίδιον στατιστικόν πίνακα, καθ’ 
δν, έπί έκατόν παιδιών άγόντων τά έβδο
μον έτος τής ήλικίας, τά 49 Ιδωσαν 
ψευδείς άπαντήσεις, έπί έτέρων δέ έκα
τόν άγόντων τό 10 1)2  έτος, τά 28 άπήν- 
τησαν ψευδώς καί έπί έτέρων έκατόν 
άγόντων τό 14 έτος, έψεύσθησαν τά 19.

Καί ταΰτα μέν, προσθέτει ό Siemens, 
συνήχθησαν έκ παρατηρήσεων ας ουτος 
κατ’ ιδίαν ένήργησε, ένφ ή πραγματική 
είκών είνε άλλη, δταν φαντασθή τις τό 
παιδίον καταθέτον πρό τοΰ δικαστηρίου, 
έν δημοσία συνεδριάσει καί ύπό τά 
βλέμματα πολυπληθοΰς άκροατηρίου. 
Τότε ή αιδώς ή ή στενοχώρια ή ό φό
βος, χειριστήν έπί τοΰ παιδικοΰ πνεύμα
τος άσκοΰσιν έπιρροήν, ούτως ώστε έλα- 
χίστην δύναταί τις ν’ άποδώση σημασίαν 
είς τήν κατάθεσίν των. Εις άλλα πάλιν 
παιδία ό συνωστισμός καί ό θόρυβος τοΰ 
άκροατηρίου καί ή προσήλωσις τούτου 
έπί τής καταθέσεώς των, παράγει έν τφ 
πνεύματί των άντίθετον έπίδρασιν καί 
άντί τοΰ συναιθήματος τής συστολής ή 
τοΰ φόβου, έμπνέει είς αυτά τήν άντίλη- 
ψιν δτι είνε άνώτερα έαυτών, δτι κα- 
λοΰνται νά διαδραματίσουν μέγα πρόσω
πο ν, ούτως ώστε καί τήν κατάθεσίν των 
κανονίζουν έπί τή βάσει τοΰ συναισθή
ματος των τούτου.

Καί κλείει ό Siemens τήν μελέτην 
του έπιλέγων : Τό παιδίον στερείται κρί- 
σεως, ούδεμίαν έχει άντίληψιν τοΰ συν
δέσμου τών γεγονότων, ούδεμίαν άσφα- 
λή ιδέαν τοΰ χώρου, τοΰ χρόνου, τής

αύτώ, ή σαφήνεια τής σκέψεως μέ τήν 
σταθερότητα τοΰ χαρακτήρος, μέ τήν 
δύναμιν τοΰ νοός, τό βάθος τής ψυχής, 
μέ τήν πλησμονήν τής γνώσεως ή αρι
στοτεχνική διατύπωσις.

Έν τή ωραία διαλέξει, τήν οποίαν 
έκαμεν έν Βιέννη, «Περί τής φαντασίας 
έν τώ δ'.καίω» (1894) άπεκάλυψεν ήμΐν 
έν μέοει, τό μυστικόν τής ιδίας αύτοΰ 
ύπάρζεως, διά τής άνακαλύψεως μιας 
τών άρχεγόνων πηγών τοϋ Δικαίου. 
Άπό τής φαντασίας πηγάζει ή διατυ- 
πωτική δύναμις, έν τή ψυχ_ή εδρεύει, 
δπως προσθέτει, τό αίσθημα τής Δικαι
οσύνης, άνευ τοΰ οποίου ό νομικός ού
δέν πραγματικώς αξιον δύναται νά πα- 
ραγάγτ). Εκείνο οπερ, έν τώ Dernburg 
ώς άνθρώπω, κυρίως προεΐχεν, ήτο ή ά
πειρος αύτοΰ άγαθότης. Καί έτερόν τι 
δμως ποοσεδιδεν είς τήν προσωπικότητά 
του, ιδιαιτέραν επιβολήν. 7Ητο ή ακλό
νητος αύτοΰ πεποίθησις πρός τό 'Ιδεώ
δες. Έν αύτώ έδρασεν ή ούδέποτε κα- 
ταβαλλομένη αισιοδοξία του. Α π ’ αύ
της ήντλει τήν δύναμιν, μετά ισχυρά 
πλήγματα τής ειμαρμένης— άπώλεσε 
μετά εύτυχή γάμον κατά τήν γέννησιν

 ̂ άποστασεως, τών χρωμάτων, ύπό τοιού- 
j τους δέ δρους είνε άναμφίβολον δτι καί 
ή κατάθεσις του έλάχιστα δύναται νά 
συνεισφέρη είς τήν κατ’ άντικείμενον 
άλήθειαν ήν ή δικαιοσύνη άναζητεΐ.
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ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
Πληρης μελέτη περί συμβολαιογραφίας

Ί'tuii-rai Λραχ- ί>

i T m u i r a m T
rI I  η τ ις  ώ ς κ ύ 

κλο ν αναγνω ατώ ν εχ ε ι π ίντο ις  
το ύς  δ ικ η γ ό ρ ο υ ς  κ α ί το ύ ς  μ ε τ ά  
τώ ν  δ ικ α σ τη ρ ίω ν  έπαγγελμ.α,τι- 
κώ ς η οίλλως συνδεομ.ένοι>ς, ε ινε  
π ρ ο φ α νώ ς τό  μ ο να δ ικ ό ν  ό ρ γ α 
νον δ ιά  το ύ  ό π ο ιο υ ,  σ υμ φ ώ νω ς  
πρό ς τό  π νεΰμ α  το ύ  ν ό μ ο υ , ε π ι
β ά λ λ ε τ α ι να γ ίν ω ν τα ι α ί έπ ι δ ια 
ζ υ γ ίω ν ,  α ιτή σ εω ν  π ερ ί χ ω ρ ι
σ μ ο ύ  κ τη μ ά τω ν  κ λ π . ό ρ ιζ ό μ ε -  
ν α ι ύπ ό  το ύ  ν ό μ ο υ  δ η μ ο σ ιε ύ 
σ ε ις . Ι Ι ε ρ ιτ τό ν  επ ίση ς νά  ύπ ο -  
μ νή σ ω μ εν  ό τ ι τό  ό ρ γα νο ν  το ύ το  
τώ ν  δ ικ η γ ό ρ ω ν  κ υ ρ ίω ς ,  παν  
ά λ λ ο  ή κερδοσκοπ ικόν σκοπόν  
ε π ιδ ιώ κ ε ι,  το ύ το υ  δ ’ ενεκα α ν α 
λ α μ β ά ν ε ι πάσαν έν γένε ι τ ο ια ύ 
τη ς φύσεω ς δη μ ο σέευσ ιν  ε ίς  τό  
ή μ ισ υ  τής σ υνή θο υς τ ιμ ή ς .

τοϋ τρίτου υίοϋ, τήν σύζυγον, καί είδε 
θνήσκοντας πρό αύτοΰ τόν πρεσβύτερον 
υιόν καί τούς δύο γαμβρούς — νά μέννι 
τέλειος άνήρ, καί εύγνωμόνως ν’ άπο- 
λαμβάν·/) ο,τι είχεν άπομείν-/) αύτώ άνα- 
πιυσσόμενον πρός νέαν εύτυ/ίαν. Άπ* 
αύτής επίσης ήντλει τήν χαροποιάν πε- 
ποίθησιν περί τοΰ μέλλοντος τοΰ’Έθνους 
/.αί τής Πολιτείας ήμών, τήν πηγήν τής 
μεγάλης αύτοΰ έργατικότητος.

Ό  Ερρίκος Dernburg, θά ζήση έν 
τοΐς έργοις του· θέλε·· έπιζήσν) είς άνα- 
ριθμήτους καρδίας. Ή μνήμη δμως αύ
τοΰ θέλει διατηρηθή μέχρις απώτατοι*· 
μέλλοντος.
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