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ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ
ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ (1802).

Τό περί αδικημάτων και ποινών περίφημον σύγγραμμα, 
γραμμένον καταρχάς Ιταλιστί , μετεφράσθη εις όλας 
σχεδόν τάς γλώσσας, και μεγάλως έπαινέθη εις όλην την 
φωτισμένην Εύρώπην. Πολλοί Ηγεμόνες, οδηγούμενοι 
από των επιστημών τά φώτα, καί φροντίζοντες πλέον 
νά άγαπώνται από τους ίδιους αύτών ύπηκόους, παρά 
νά γίνωνται φοβεροί εις αύτούς, άφοΰ έδημοσιεύθη το 

σύγγραμμα τούτο, έγιναν έτι φιλανθρωπότεροι, έμαλάκυ- 
ναν την σκληρότητα των νόμων, καί πολλάς τυραννικάς 
των αδικημάτων ποινάς , η παντάπασι κατηργησαν, η εις 
πατρικάς σχεδόν παιδείας μετεσχημάτισαν. Καί αν ή 
μεταβολή αύτη δεν έγινεν ακόμη εις ολην την Εύρώπην 
κοινή, αίτιον είναι ή δυσκολία, την οποίαν άπαντώσιν 

ώσεπιτοπολύ αί φιλοσοφικαί νουθετήσεις, οσάκις απο
βλέπουν εις τό νά έκριζώσωσι πεπαλαιωμένας ύποληψεις 
καί δόςας· καί τό ίδιον αύτών συμφέρον παραβλέπουν οί 
ά'νθρωποι πολλάκις, διά χάριν πατροπαραδότου τίνος 
πλάνης, εις την όποιαν είναι προσκολλημένοι. 0 καιρός 

όμως δεν είναι μακράν, όταν τά αληθώς συμφέροντα εις 

αύτούς έχουν νά κατασταθώσι τόσον φανερα, ασον και 
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αύται αί πλέον αναμφίβολοι γεωμετρικά! αποδείξεις. Πριν 

φανερώσω το τε'λος, διά το όποιον ήθέλησα νά μετα
φράσω , και μέ σημειώσεις νά έξηγη'σω τό σύγγραμμα 
τούτο, εύλογον είναι νά είπω ολίγα τινά περί αύτοΰ και 
περί τού Συγγραφέως.

Καΐσαρ ό Βεκκαρίας έγεννη'θη κατά τό iy38 , και 
άπέθανε κατά τό 1793 έτος, εις τό Μεδιόλανον, τό 

όποιον κατεστάθη την ση'μερον Μητρόπολη της εντός 
των Αλπεων Δημοκρατίας. Εξέδωκε πρώτην φοράν τό 
παρόν σύγγραμμα κατά τό 1765 έτος. Εξω τούτου 
έγραψε και άλλα τινά συγγραμμάτια, έκ των όποιων 
είναι και τό Περί Χαρακτήρας λόγου. Ελαβεν αμοι
βήν των κόπων και τής αρετής του τά εγκώμια των κατά 
πάσαν την Εύρώπην εύρισκομένων Φιλοσόφων, και έτι- 
μη'θη μέ πολλών Ηγεμόνων εύεργεσίας. Η έν Γερμανία 
Αύτοκρατορική αύλή τον κατε'στησεν εις τό Καθολικόν 
φροντιστη'ριον του Μεδιολάνου διδάσκαλον τής Πολιτι

κής οικονομίας.
Πρώτος εις τήν Γαλλικήν γλώσσαν τό μετεγλώττισε, 

κατά τό 1766 έτος, ό φιλόσοφος Μορελλέτος, μεταλλά- 
ξας μόνον τήν τάξιν τών κεφαλαίων, διά νά τό κάμη 
σαφε'στερον εις τούς άναγινώσκοντας. Μετά ταΰτα έφά- 
νησαν άλλαι πολλά! μεταφράσεις, ώς είπα, εις διαφόρους 
τής Εύρώπης γλώσσας. Ολίγα φιλοσοφικά συγγράμματα 
έκαμαν τόσον κρότον, όσον έκαμεν αύτό· διότι καθώς 
διήγειρε τον ζήλον τών αληθινών φιλοσόφων, ούτως έτά- 
ραξε και τήν χολήν τών δεισιδαιμόνων, οί όποιοι μέ 

κραυγάς άναισχύντους έζη'τησαν εις μάτην νά κατασιγά- 
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σωσι την ήρ,ερον και πραείαν φωνήν τής φιλοσοφικής φιλ
ανθρωπίας.

Η ίδική ρ.ου ρ,ετάφρασις είναι σχεδόν άπαραλλάκτως 

εκείνη, την όποιαν έκαρ.α προ πολλοτάτων ετών. Αίτίαι, 
περιστάσεις, άσχολίαι διάφοροι, τάς οποίας ρ,άταιον, καί 
ίσως ούδέ πρέπον είναι να αναφέρω, ρ,’ εμπόδισαν με'χρι 
τής σήμερον νά την δώσω εις φως, καί ρ.’ έρ,ποδίζουν 

άκόρ.η νά δώσω εις αύτήν, καί εις τάς σηρ.ειώσεις, ρ.ορ- 
φήν ίσως καί τάξιν εύπρεπεστέραν. Ηκολούθησα την Ιτα
λικήν έκδοσιν, έπιγραφορ.ένην ρ.έν είκονικώς έν Λον- 
δίνω, τή δέ άληθεία τυπωθείσαν εις Βενετίαν, έν έτει 
1774· Εις ταύτην τήν έκδοσιν έφυλάχθη ή άποδεχθεϊσα 
από τόν Συγγραφέα τάξις τής Γαλλικής μεταφράσεως 
του Μορελλέτου.

έσπούδασα, όσον ήτο δυνατόν, νά κάρ,ω τήν ρ.ετά- 

φρασιν σαφεστέραν παρά τό πρωτότυπον, τό όποιον εις 
πολλά ρ,έρη είναι σκοτεινόν. Καί ρ? ό'λον τούτο εκείνοι 
ρ,όνον ίσως από τούς Γραικούς θέλουν τήν καταλάβειν, 
όσοι έλαβαν χρηστήν οπωσδήποτε ανατροφήν, καί ρ.ε- 
τρίαν γραρ.ρ.άτων είδησιν. Ούδ’ εις αύτούς τούς Ιταλούς 

όλους, ρ? όλον ότι γραρ.ρ.ένον Ιταλιστί, είναι εύκατάλη- 
πτον τό σύγγραρ,ρ,α. Τό αίτιον είναι, ότι ό Συγγραφεύς 
λαλεί περί πραγμάτων, τα όποια δεν έρ,πορουν νά νοή- 
σωσιν εύκολως, όσοι δεν έχουν ρ,ετρίαν καν είδησιν τής 
Πολιτικής. Ηθέλησε προς τούτοις ό Βεκκαρίας εξεπίτηδες 
ν’ αποφυγή τήν άκραν σαφήνειαν, διά τόν φόβον τής 

τυραννίας, ήτις εύλογον πρόφασιν ήθελε λάβειν νά τόν 
ένοχλήση , εάν ήτο δυνατόν εις τούς χυδαίους νά κατα- 
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λαβωσιν ακριβώς από την άνάγνωσιν του βιβλίου, ότι ή 
κτήσις, ή τιμή, και ή ζωη' των ύπόκεινται εις νομούς 
αδίκους, και πολλάκις εις μόνην την παράνομον θέλησιν 

ενός αχρείου Δεσπότου. Εχουσιν αί φιλοσοφικαί άλη'θειαι 
τον κίνδυνον τούτον, όπόταν σπείρωνται χωρίς φρόνιμον 
σκέψιν καί προφυλακήν εις άκοάς ασθενείς· γεννώσι δη

λαδή τό αύτό αποτέλεσμα, το όποιον ήθελαν κάμειν εις 
τον ασθενή στόμαχον τά ισχυρά βρώματα. Οταν έξ ατυ
χίας διαλυθώσι τής πολιτικής κοινωνίας οί δεσμοί, το 
άδικούμενον μέρος των πολιτών, δι’ αύτό τούτο, ότι 
αδικούνται, νομίζουν, ό'τι έχουν όλα τά δίκαια. Δεν προσ
έχουν πλέον εις όσας κακίας έπραξαν, ή πράττουν αύτοί, 
άλλ’ ασχολούνται εις όσα έπαθαν απ’ άλλους, έντευθεν 

τά φρικτά καί πάνδεινα κακά, όσα συνώδευσαν τάς πολι- 
τικάς μεταβολάς των Δημοκρατιών τής Ελλάδος, όσα 
ϊδαμεν προ μικρού εις τήν πολιτικήν τής Γαλλίας μετα- 
βολη'ν. Χρεωστεΐ λοιπόν ό φιλάνθρωπος φιλόσοφος νά 
νουθετή αίνιγματωδώς τούς δυνατούς, ή, οπότε κηρύτ
τει τήν δικαιοσύνην εις αύτούς, ένταυτω νά διδάσκη καί 
τούς αδυνάτους, ότι αί άδικίαι δεν θεραπεύονται με άλ- 
λας αδικίας. Ούτος είναι ό μόνος αληθής τρόπος νά φω- 
τίζη τούς ανθρώπους* τούτον έμεταχειρίσθη ό Σωκράτης1, 
καί τον αύτόν εις πολλά μέρη τού βιβλίου ήθέλησε νά 
μιμηθή καί ό Ιταλός φιλόσοφος.

ι. Δεν θέλω , ελεγε προς τούς Αθηναίους , μήτε νά ά^ικώμαι μήτε νά 
άίικώ· άλλ’ άν ίσως ήταν ανάγκη νά πάθω τό έν , ή νά πράξω τό άλλο , 
ήθελα προτιμήσειν νά άσικώμαι μάλλον παρά νά άύικώ. « Βουλοίαην
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Από τάς σημειώσεις τάς ύποκειμένας εις τήν μετάφρα- 
σιν, όσαι δεν έχουν τό όνομα του Διδερότου εις τό τέλος, 

είναι αύτοΰ του Συγγραφέως. Εξω τούτων έγραψε τινάς 
σημειώσεις καί ό περιβόητος Βολταίρος* άλλ’, επειδή δεν 
περιέχουν πλήν τήν ιστορίαν τινών άτοπων, συμβάντων 
κατά διαφόρους καιρούς εις τήν Εύρώπην, διά τήν ατα
ξίαν τών νομών, ούδ’ εξηγούν άμέσως κάνένα σκοτεινόν 
του συγγράμματος τόπον, δεν έκρινα εύλογον ν’ αύξη'σω 
μέ αύτάς εις μάτην τόν όγκον του βιβλίου, καί μάλιστα 
επειδή έμελέτων νά προσθέσω ίδικάς μου σημειώσεις έξη- 

γητικάς τινών ασαφών τύπων.
Εις τάς σημειώσεις ταύτας (τάς όποιας έπροσθεσα εις 

τό τέλος του συγγράμματος), πρώτον μέν έξηγησα λέξεις 
τινάς νομικάς, αΐ όποΐαι, δεν ήθελ’ είσθαι παράδοξον , 
άν ούδ’ εις αύτούς τούς ελληνίζοντας όλους ήναι γνωσταί· 

έπειτα παρέθηκα πολλών παλαιών Φιλοσόφων καί Νομο- 
θετών πολιτικάς γνώμας, καί διά σαφήνειαν όσων ό Βεκ- 
καρίας λέγει, καί πλέον έτι διά νά διεγείρω τούς νέους 
του Ελληνικού γένους εις ζήλον τής προγονικής αύτών 
δόξης, βλέποντας, ότι τών επιστημών, όσαι φωτίζουν 

ση'μερον τήν Εύρώπην, τά πρώτα σπέρματα καί στοιχεία 
έγεννη'θησαν εις τήν πατρίδα των, καί σώζονται εις τά 
βιβλία τών Ελληνικών συγγραφέων. Είναι καταισχύνη 
μας, ενώ οί ξένοι τά φυτεύουν, τά καλλιεργούν, τά αύ- 
ξάνουν εις μεγάλα δένδρα, καί τρέφονται μέ τούς καρ-

« μέν άν έ'γωγε ού^ε'τερα· εϊ άναγκαϊον είλ ά^ικεΐν , ή ά^ικεΐσΟαι» 
« ίλοίμην άν μάλλον ά^ικεϊσθαι, ή άίικεΐν.» Πλατ. Γοργ. σελ. 4<jg. 
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πούς των, ημείς* μηδε νά έξεύρωμεν, οτι αύτά είναι προ

γονική ημών κληρονομιά.
Ούτε τά παραδείγματα ταύτα, ούτ’ ή ασθενής μου 

φωνή, ήθελαν άρκέσειν νά διεγείρωσιν εις μίμησιν των 
καλών τό γένος, εάν έξ ατυχίας οι Γραικοί ήσαν ακόμη 
εις εκείνους τούς αξιοθρήνητους καιρούς, όπόταν.........  
Αλλά · τίς χρεία νά μνημονεύω τά παρελθόντα κακα; 
Εφθασε, τέλος πάντων, ή ώρα, την οποίαν οι δυστυχείς 
ημών πατέρες επεθύμησαν εις μάτην. Οί Γραικοί την 
ση'μερον, μ’ ολον ότι πολλά μακρυσμένοι από την πα- 
λαιάν τών ιδίων προγόνων δόξαν, είναι όμως άσυγκρίτως 

πλέον φωτισμένοι, άφ’ θ’,τ’ ήθελαν είσθαι πολλά άλλα 
έθνη , εάν έπασχαν καί μέρος μικρόν μόνον τών συμφο
ρών της Ελλάδος. Αύτοί στολισμένοι μέ φυσικά προτερή
ματα, καί παιδευόμενοι κατά τό παρόν μέ σπουδαιοτέραν 
ανατροφήν, ητις αύξάνει καθημέραν, δείχνουν εις όλ,ους, 
όσοι χωρίς πάθος εξετάζουν τά πράγματα, ότι δύνανται 
τινές δυστυχείς περιστάσεις νά έρημώσωσιν όλότελα την 

πλέον καρποφο'ρον γην, άλλ’ όχι καί νά της άφαιρέσωσι 
την φυσικήν γονιμότητα· ολίγη βροχή τού ούρανου, καί 
μικρά γεωργία άρκοΰν νά την στολίσωσι καί πάλιν, ώς 
πρότερον,

Οί σημερινοί Γραικοί τόσον είναι πληροφορημένοι, 
ό'τι παρά τών επιστημών τό φώς άλλο φάρμακον νά τούς 
θεραπεύση δεν δύναται, ώστε, καταφρονουντες ό'λας τάς 
δυσκολίας καί τά εμπόδια, παραβλέποντες όχλους τούς 
κινδύνους, τρέχουν πανταχόθεν εις την φωτισμένην Εύ- 
ρώπην, διά νά άπολάβωσιν εκείνα τά φώτα, μέ τά όποια
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ζώντες έφώτιζαν τάλλα έ'θνη, καί φωτίζουν ετι καί μετά 
θάνατον τούς σημερινούς Εύρωπαίους οί προγονοί των.

Δόξα καί τιμή εις άλους τούς φιλογενεις πλουσίους , 

όσοι επιταχύνουν την θεραπείαν της άσθενούσης πατρι
κός, καταβάλλοντες προθύμως εις σύστασιν σχολείων, εις 
συνάθροισιν βιβλίων, καί εις την &ιά τύπου εκ^οσιν πολ

λών ωφελίμων συγγραμμάτων μέρος της περιουσίας αύ- 
τών. Δο'ξα καί τιμή εις εκείνους τούς συνετούς νέους, όσοι 
περιέρχονται τήν Εύρώπην άπανθίζοντες, ως μέλισσαι, 
τά ωφέλιμα άνθη, διά νά πλέξωσι τον στέφανον, μέ τον 

όποιον μέλλει νά στεφανωθή καί ή κεφαλή καί ή Πα- 
τρίς των.

Οί φιλογενεις πλούσιοι τών Γραικών έπληροφορη'θησαν 
τήν ση'μερον, ότι ό χρυσός καί ό άργυρος άλλο δέν είναι, 

, παρά εύτελή μέταλλα, ούδέ γίνοντ’ αληθινά χρη'ματα, 
πλήν εις τάς χεΐρας εκείνων, όσοι έξεύρουν τήν χρήσιν καί 
μεταχείρισιν αύτών έπληροφορήθησαν, ό'τι ό πλούτος 
χωρίς παιδείαν καί αρετήν τόσον ολίγον έμπορεί νά στο

λίση τον έχοντα, ώστε καί κάμνει φανερωτέραν αύτου τήν 
γυμνότητα* έπληροφορη'θησαν, ό'τι καί άν αύτούς του 
Κροίσου τούς θησαυρούς άποκτήσωσι, καί άν αύτάς τάς 
πέτρας μάθωσι νά μεταβάλλωσιν εις χρυσίον1, ούδεμίαν

ι. « Ούίέν πλέον , ούί’ εΐ άνευ πραγμάτων και του όρύττειν την γην 
« τό παν ήμϊν χρυσίον γένοιτο· ώστε ούύ" εΐ τάς πέτρας χρυσάς έπισταί- 
« μέθα ποιεϊν , ού^ενος άν αξία η έπιστημη εΐη · εΐ γάρ μη κεχρησθαι 
« έπιστησο'μεθα τω χρυσίο), ού^έν όφελος αύτοΰ έφάνη ον.» Πλάτων 
Εύθυ^ημ. σελ. α88.
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τιμήν θέλουν λάβειν παρά των άλλων εθνών, ενόσω ή πα
τρίς των εύρισκεται εις πτωχείαν και άδοξίαν έπληρο- 
φορη'θησαν τέλος πάντων, οτι η τιμή , μέ την όποιαν 
σπουδάζουν νά σκεπάσωσι την γύμνωσιν της Πατρίδος, 

έπαναστρέφει πολλαπλάσια εις τάς κεφαλάς των.
Ωσαύτως οί φιλόμουσοι νέοι του γένους, ό'σον πλέον 

σπείρουν τά φώτα, τόσον πλειοτέρους έγκωμιαστάς ειδή

μονας θέλουν λάβειν της προκοπής και σοφίας των, τόσον 
πλειοτέραν εύγνωμοσύνην θέλει δείξειν εις αύτούς η εύερ- 
γετηθεισα Πατρίς. · Τί τούς ώφελεΐ' ό παρά των χυδαίων 
έπαινος, οί όποιοι επαινούν ό',τι δεν καταλαμβάνουν, καί 
ψέγουν χωρίς κρίσιν, ό',τι δεν κολακεύει τά πάθη των; 
τί τούς ωφελεί η σοφία, όταν η Πατρίς σκοτισμένη, δεν 

έχη ούτ’ οφθαλμούς νά τούς ίόη, ούτε φρόνησιν νά τούς 
διακρίνη, καί νά άνταμείψη, ώς είναι δίκαιον, τούς ίδρώ- 

τάς των ;
Αύξη'σατε λοιπόν , ώ νέοι φιλόμουσοι της Ελλάδος, 

την προθυμίαν νά φωτίζετε την Πατρίδα, διά νά ανακα

λέσετε πάλιν εις αύτην την άρχαίαν τών προγόνων μας 
δόξαν, ένθυμηθητε , οτι είσθε όμηρου , Άριστοτέλους , 

Πλάτωνος, Δημοσθένους, Θουκυδίδου, Σοφοκλέους, καί 
μυρίων άλλων τοιούτων άνδρών απόγονοι. Συλλογίσθητε 
πόσους κόπους ύπέφεραν οί θαυμαστοί ούτοι άνδρες, διά 
νά τιμη'σωσι την Πατρίδα, πόσην δόξαν άπέλαβαν ζών- 
τες άπ’ αύτην, πόσην λαμβάνουν έ'τι καί μετά θάνατον 
άπο τά σοφά της Εύρώπης Εθνη. Πολλοί απ’ αύτούς 
έξενιτεύθησαν, καθώς ξενιτεύεσθε την ση'μερον, διά νά 
συλλέξωσιν ό',τι χρήσιμον εύρισκαν εις άλλα Εθνη , καί 
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νά πλουτίσωσι την ιδίαν Πατρίδα. Προσέχετε μάλιστα 

μη' σας άπατηση ή νεότης εις την εκλογήν του καλού, 
μη μετά πολλούς κόπους και μετά μακράν ξενιτείαν επι
στρέφετε μέ κενάς χείρας \ η γέμοντες από τά κακά της 
Εύρώπης. Είναι βέβαια πλη'ρης άναριθμη'των καλών ή 
Εύρώπη· άλλ’ έχει και πολλάς άφορμάς διαστροφής, καί 
προβάλλει πολλάς παγίδας εις την άπειρον νεότητα. Μι- 
μη'θητε τάς μέλισσας, άπανθίζοντες τά χρη'σιμα, καί όχι 

τάς μυίας , αί όποΐαι προσκολλώνται εις τάς δυσωδίας. 
Τών τιμίων ηδονών ή μετρία χρησις γίνεται άνεσις τών 
κόπων, καί διεγείρει εις νέους άλλους κόπους· ή κατά- 

χρησις φεύγει τούς αναγκαίους κοπους, μαλακύνει το 
σώμα, εκνευρίζει κατά μικρόν τάς δυνάμεις της ψυχής , 

καί τυφλόνει εις το ύ'στερον του νοος τούς οφθαλμούς. 
Προσέχετε μη σάς άποθηριώση ή φιληδονία, καί σάς 
μεταβάλη, καθώς του Οδυσσέως τούς φίλους ή Κίρκη, 

εις χοίρους. Αναγινώσκετε συνεχώς τόν θαυμαστόν άπόλο- 
γον του Προδίκου περί της νεότητας του Ηρακλέους· καί 

άκολουθη'σετε την σεμνήν εκείνην γυναίκα, ητις είκόνιζε 
την αρετήν, καί όχι την αναίσχυντου Σειρήνα , η οποία 
έτόλμα νά ονομάζεται ευδαιμονία2. Από σάς ή Πατρίς 
δεν ζητεί Στωϊκην απάθειαν, ούδέ μοναστικήν σκληρα-

2. 0 μύθος ούτος εύρίσκεται εις τό δεύτερον βιβλίον των Απομνημο
νευμάτων τού Ξενοφώντος · τόν «διηγείται αύτός ό Σωκράτης προς τούς 
νέους τών Αθηνών. Οστις άπό τούς Γραικούς ύ'ύναται νά τόν άναγνώση 

εις την γλώσσαν αύτην , εις την όποιαν ό Ξενοφών τόν έγραψε, και Αέν

ι. « Αισχρόν τόι ίηρο'ν τε μένειν κενεον τε νέεσθαι. » ΙλιάΑ. β', 298. 
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γοργίαν και κακοπάθειαν ζητεί φώτα, διά νά θεραπεύση 
τήν τύφλωσιν, ενδύματα, διά νά σκεπάση τήν γύμνωσιν 
αύτής. Αλλά μήτε νά τήν φωτίσετε, μήτε νά τήν ένδύ- 

σετε είσθε ικανοί, εάν δεν έχετε τήν φιλοσοφικήν μετριο

πάθειαν.
Μιμ.ήθητε λοιπόν τούς φρονίμους ήμών προγόνους , οί 

όποιοι, φλέγόμενοι από τών έπιστημ,ών τον έρωτα, έτρε
χαν πανταχόθεν εις τάς Αθήνας, διά νά άπολαύσωσι τας 
αληθείς ήδονάς τής φιλοσοφίας. Εκεί έφάνησαν άνθρωποι 
νέοι, καθώς σείς, καί πένητες, καθώς πολλοί από σάς, οί 
όποιοι τήν ημέραν έσύχναζαν τάς σχολάς τών φιλοσο'φων, 
καί τήν νύκτα έργάζοντο μέ μισθόν , διά νά λαμβάνωσι 
τά προς ζωήν αναγκαία Σ. Τοιαύτην ένδειαν τήν σήμερον 
νά φοβηθήτε δεν έχετε· δείξετε προθυμίαν νά φωτισθήτε,

μαγευθή και άπδ τήν κομψότητα τού μύθου, καί άπδ τήν άμίμητον ήίο- 

νήν του Ξενοφωντείου χαρακτήρος, εκείνου ή ταλαίπωρος ψυχή, ή ήρχισε 
νά σκληρύνεται, ή καί άπελιθώθη παντάπασι.

ι. Μενέίημος καί Ασκληπιάίής , νέοι καί πένητες φιλόσοφοι, μήν 

έχοντες τά προς ζωήν καί μάθησιν άναγκαΐα , ήλεθαν τήν νύκτα εις τον 
μυλωνά ^ιά ίύο ^ραχμάς μισθόν. Τούτο μαθο'ντες οί ^ικασταί τού Αρείου 
•πάγου, τούς έτίμησαν καί τούς έφιλο^ώρησαν πλουσίως , λά νά τούς 
έλευθερώσωσιν εις τδ εξής άπδ τήν ανάγκην τού μύλου (Αθήν. ig, 
σελ. 168). Κλεάνθης δ περίφημος φιλόσοφος (μαθητής τού Ζήνωνος), 
έπωνομάσθη Φρεάντλης Αιά τούτο, ό'τι έλθών εις τάς Αθήνας μέ τέσ- 

σαρας μο'νας ^ραχμάς, Αέν εύ'ρηκε τρο'πον άλλον νά άκροάται τούς 
Φιλοσόφους παρά νά άνασύρτ τήν νύκτα υΑωρ άπδ τά πηγάδια, καί 

νά ύπηρετή Αι ολίγον μισθόν εις τούς κήπους , ή εις τών άρτοποιών 
τά εργαστήρια. Οθεν άντημείφθη καί αύτδς άπδ τούς Αρεοπαγίτας μέ 
τήν αύτήν τιμήν. Οταν Αντίγονος ό βασιλεύς, ό'στις Αι’ αύτδ τούτο τον 
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και ή Πατρίς Θέλει προθυμηθήν νά σάς χορηγήση ^αψι- 
λώς τά προς ζωήν καί μάθησιν άναγκαία.

Οσα έως εόώ είπα, φιλομουσι νέοι τής Ελλάδος, δεν 
είναι παρεκβασις του προκειμένου, αλλά μάλλον προοδο- 

ποίησις εις τό σύγγραμ.μα του Βεκκαρίου. Σείς εΐσθε την 
σήμερον οί παιδευταί καί διδάσκαλοι τής έλλάδος, καί 

δεν είναι μακράν ό καιρός, δταν ή Πατρίς μέλλει νά ζη- 
τήση νόμους από σάς. · Πώς έχετε λοιπόν νά διδάξετε 
τούς άλλους την δικαιοσύνην καί την αρετήν ; πώς έχετε 

νά τούς μάθετε τά καθήκοντα του χρήστου πολίτου, την 
ύποταγήν εις τούς νόμους της πολιτικής κοινωνίας , καί 
νά τούς οδηγήσετε εις τήν οδόν τής εύδαιμονίας, εάν 

πλανάσθε, ώς αγριάνθρωποι, ή μάλλον, ώς ανήμερα 
θηρία, εις τον σκοτεινόν λαβύρινθον τής ανομίας; Τό 
πλειότερον μέρος των καταδικαζομένοον άπό τούς νόμους 
κολάζονται, διότι δεν έφρόντισαν νά χαλινώσωσι τά πάθη 

εις τήν νεαράν αύτών ηλικίαν. Κακός άνθρωπος δεν γίνε
ται κάνεις εις μ.ίαν στιγμήν χρόνου- καί τά πάθη δεν 
είναι καταρχάς, πλήν μικροί σπινθήρες, όταν ό λόγος 

τά κυβερνά, γίνονται φώς, τό όποιον λάμπει εις όλας τάς 
πράξεις του νέου, καί διαδίδεται εις όλην του τήν Πα- 

τριοα. Οταν αφεθώσι να φερωνται χωρίς χαλινόν, άν- 
άπτουν πυρκαϊάν ολέθριον , τ-όν οποίαν νά σβέση άλλο' τι

{'φιλοδώρησε μεγαλόπρεπός, τόν ήρώτησε, διά τί αντλεί; άπεκρίΟη ό 
φρόνιμός καί μεγαλο’ψυχος νέος , « · αντλώ γάρ μονον ; τί δ’ ούχι σκάπτω; 
« τί δ’ ούκ άρδω , καί πάντα ποιώ φιλοσοφίας ένεκα; ” Διογ. Λαίρτ. ζ , 
jGg.
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πλέον δεν δύναται παρά τάς ποινάς τών νομών. Αλλα 
■ τί τολμώ νά ονομάζω νόμους; αύτοί πρέπει να φοβιζωσι 

τάς άγεννείς και αχρείας ψυγάς. Σείς, ώ νέοι τής Ελλά
δος , έχετε ψυχάς Ελληνικάς. Εξεύρετε καλώτατα, ότι 

δεν αρκεί νά μην έπράξετε κακόν εναντίον τών νομών, 
αλλά Θέλουν ζητηθήν άπό σάς και όσα δυνάμενοι νά πρα- 
ξετε ήμελήσατε1 δεν αρκεί ότι δεν έπροδώκατε την Πα
τρίδα, άλλ’ αμάρτημα λογίζεται, καί άν δεν την ώφελήτε. 
Προδότης της Πατρίδος γίνεται, ό'χι μόνον όστις ανοίγει 
τάς πύλας αύτης εις τούς εχθρούς , αλλά καί ό'στις δεν 
ελεεί την πτωχείαν της, δεν ενδύει την γύμνωσίν της, 
δεν την ωφελεί κατά πάντας τρόπους μέ τούς κόπους του. 
Δεν είναι παράδοξον, άν τά ανδράποδα ζώσι βίαν ανδρα
πόδων αλλά τών έλληνικών ψυχών τά φρονήματα πρέ

πει νά ηναι ελευθέρων ψυχών φρονη'ματα. Σείς έχετε τάς 
άκοάς πληρωμένας άπό τόσα καλά τής προγονικής αρε
τής ακούσματα καί παραδείγματα , ώστε κινδυνεύετε , 

άν δεν τά μιμηθήτε , νά κατασταθήτε καί παρά τά αν
δράποδα άχρειέστεροι. Περιστρέψατε τούς οφθαλμούς, 
ώ νέοι, εις όλα τά μέρη, καί ίόετε άν κάνέν άπό τά 
σημερινά Εθνη έχη προπάτορας τοιούτους, οποίους ημείς, 
παραδείγματα αρετής καί σοφίας ενωμένα τόσα, όσα 
άναγινιόσκομεν εις τά συγγράμματα τών προγόνων μας. 
Συλλογίσθητε , άν ήναι τίμιον καί καλόν νά καυχώμεθα εις 
ταύτας τάς πατραγαθίας , χωρίς νά δείξωμεν καί ημείς 
ιδίας ανδραγαθίας· νά ύποφέρωμεν όνειδιζόμενοι άπό τά 

άλλα Εθνη , ώς ανάξιοι τής προγονικής ημών εύγενείας 
καί δόξης, ώς έθνος ηλίθιον, ώς ανωφελές βάρος τής
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γης*. Συλλογίσθητε, ώ τών έλλήνων απόγονοι νέοι, αν 
ήσθε άςιοι του έλληνικού ονόματος , εάν δυνάμενοι νά 
φωτίσετε την Πατρίδα και νά τήν έκδικη'σετε, ώς άλλοι 
Ηρακλεΐς, από τών εχθρών της τάς ύβρεις, άκολουθήτε, 
ώς Σαρδανάπαλοι, την άναίσχυντον γυναίκα, την οποίαν, 
πλανηθέντες ίσως, έπιστεύσατε, ότι είναι η αληθής εύδαι- 
μονία. Και ταύτα μεν προς τούς μισοπόνους νέους, εάν διά 
δυστυχίαν της έλλάδος εύρίσκωνται τινές τοιοΰτοι.

Αλλ’ έπειδή ενδέχεται μη'τ’ όλοι οί πλούσιοι τών Γραι
κών νά εχωσιν ίσως τον αύτόν ζήλον εκείνων, τούς όποιους 
δικαίως ανωτέρω επαίνεσα , δεν ήθελ’ είσθαι περιττόν νά 

είπω ολίγα τινά καί προς αύτούς. Και προς μεν τούς 
φιλάργυρους σιωπώ, επειδή είναι τόσον αναίσθητοι, όσον 

τού χρυσού καί τού αργύρου τά μέταλλα, τά όποια έθεο- 
ποίησαν νά προσπαθή τις νά μεταβάλη τοιούτους ανθρώ
πους είναι τό αύτό καί νά λέγη τον χρυσόν, γενού άργυ
ρος , ή τόν άργυρον , γενού χρυσός. 0 λόγος μου λοιπόν 

είναι προς μόνους εκείνους, όσοι μετά χαράς έξοδεύουν έκ 
τού περισσεύματος, άλλα πού, πότε καί πώς νά έςοδεύωσι 
δεν έμαθαν ακόμη.

Καί εις αύτό τό εύτελέστατον άνδράποδον, ώ φίλοι 
πλούσιοι, δύναται πολλάκις ή τύχη νά δώση θησαυρούς

ι. Ηλίθιον έθνος μάς Ονομάζει δ Βεϊκάρίος, Ιατρός Γερμανός· βάρος 

ανωφελές τής γης μάς ώνδμασεν δ Παύϊος, Γερμανός φιλο'σοφος. Καί 
σημείωσε, οτι τδ βάρος ανωφελές της γης είναι ή γνωστή εκείνη 
φράσις τοϋ Ομήρου « έτώσιον άχθος αρούρης , ” ήγουν , δτι οί Εύρωπαϊοι 
πολεμούν τούς ταλαίπωρους Ελληνας μέ αύτά τών έλλήνων τά δπλα,
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μεγάλους χρημάτων άλλα μο'νος, όστις έχει γενναίαν ψυ
χήν, έζεύρει την αληθή χρήσιν του πλούτου. Η αληθής 

χρήσις τήν σήμερον είναι νά τον δαπανάτε εις θεραπείαν 
τής πληγωμένης καί νοσούσης πατρίδας, νά αγοράσετε 
φάρμακα,, νά πληρώσετε ιατρούς. Τά φάρμακα είναι των 
επιστημών τά φώτα, οί ιατροί είναι οί επιστήμονες και 
συνετοί ά'νδρες. · Τί σάς χρησιμεύει ό πλούτος, όταν δεν 

έξεύρετε νά τον μεταχειρισθήτε εις ανατροφήν και παι- 
δείαν των ιδίων τέκνων; τίς ωφέλεια ν’άφήσετε θησαυρούς 
χρημάτων εις κληρονόμους, των όποιων ή άπαιδευσια 

θέλει κάμειν τον πλούτον κακίας, καί όχι αρετής οργα- 
νον 1 ; τί καλόν προσμένετε από τόν πλούτον, όταν δεν 
συνοδεύεται μέ τήν τιμήν; μήπως δύναται μο'νος ό χρυ
σός νά θεραπεύση τήν αισχύνην νά λέγεσθε απαίδευτων 
τέκνων απαίδευτοι γονείς, ή βαρβαρωθείσης Πατρίδος 
βαρβαρότατοι πολίται; Σείς έξοδεύετε μέ προθυμίαν εις 

έλεημοσύνας· άλλ’είναι άσυγκρίτως μεγαλητέρα ελεημο
σύνη νά κοπτη τις τάς αιτίας τής πτωχείας, παρά νά 
τρεφη πτωχούς. Η πτωχεία προέρχεται πολλάκις από 
εκούσιον αργίαν, ή από τάς κοινάς τής πατρίδος συμ

φοράς * αργοί καί πτωχοί εκεί μάλιστα εύρίσκονται πολ-

ι. Επρεπεν , ελεγεν δ φιλο'σοφος Κράτη;, άν ητο δυνατόν , νά άναβή 
τις εις τό ύψηλότατον μέρος τη; πολεως, και νά διαλαλήση, έκεΐθεν προ; 
όλου; τούς πλουσίου; πατέρας , όσοι άμελοΰν των ιδίων τέκνων τήν παι
δείαν , ταϋτα τά λόγια ■ « Ω άνθρωποι , ποϊ φέρεσθε , οΐτινε; χρηαάτων 
« μέν κτήσεως περί πάσαν ποιεΐσθε σπουδήν, των δ’ υίέων , οι; ταϋτα 
« καταλείψετε, μικρά φροντίζετε ; » Πλούταρχ. Περί παίδ. άγων. § -.
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λοί, όπου δεν είναι τέχναι ούδ’ έπιστημαι, ο,^υ^δέν βασι

λεύουν νόμοι χρηστοί
Ενώθητε λοιπόν καί σεις μέ τούς ζηλωτάς του γένους 

πλουσίους, διά τό όνομα καί διά την αγάπην της κοινής 
ημών Πατρίδας , καί συνεισφέρετε καθείς τό κατά δύνα- 
μιν, επειδή η Πατρίς, ευρισκόμενη εις δυστυχίαν, δεν 
έχει ακόμη δημόσιον θησαυρόν, διά νά συστηση κοινά 
φροντιστήρια της ανατροφής καί παιδείας τών απόρων 
νέων, ό άπό τό δημόσιον μισθός τών διδασκάλων είναι 

καί αύτός εύρημα καί νομοθέτημα τών Ελλήνων3, τών 
όποιων καυχάσθε ότι είσθε απόγονοι. Πολυπλάσιασετε 
εις όλην την Ελλάόα τά σχολεία καί τάς βιβλιοθηκας · 
πέμψετε, μέ κοινήν δαπάνην, χρηστοήθεις νέους εις την

ι. Εις τάς Αβήνας ούτε πτωχός, ούτε ψωμοζήτη; εύρίσκετο, εις ό'σον 
οί Αθηναίοι έκυβερνώντο άπό νόμους χρηστούς, εις οσον έπεμελοΰντο τήν 
καλήν άνατροφήν και παιδείαν τών νε'ων , εις οσον έτίμων τάς τε'χνας 
και τούς τεχνίτας , καί έκόλαζαν ώς άσικημα τήν αργίαν αλλά τών 
καλών τοϋ Σο'λωνο; νομών ή καταφρόνησις , και τής χρηστής τών νε'ων 
παιδείας ή άμε'λεια έγε'μισεν έπειτα ( ώς λε'γει ό Ισοκράτη;) καί τά; 

Αθήνα; άπό ψωμοζήτα;. « Τότε σύρεις ήν τών πολιτών ενδεής τών 
«άναγκαίων, ούδέ προσαιτών τού; έντυγχάνοντα; τήν πο'λιν κατή- 
«σχυνε· νυν δέ πλείου; εΐσΐν οί σπανιζόμενοι τών έχο'ντών. ” Ισοκρ. 
Αρειοπαγιτ. § 38, σελ. 155.

2. Είναι νο'μ.ο; Χαρώνδου τού νομοθε'του τών Θούριων, περί τού όποιου, 
ταύτα λε'γει Διόδωρο; ό Σικελιώτης (ιβ\ ia, σελ. 486). « Ενοαοθε'τησε 

« γάρ τών πολιτών τούς υίεϊς άπαντα; μανθάνειν γράμματα, χορηγούσης 
« τή; πο'λεως τού; μισθού; τόϊ; διδασκάλοι; · ύπε'λαβε γάρ τού; άπορου; 
·< τοι; βίοι;, ΐ^ία μά ίυναμε'νου; rhiovat μισθού; ,άποστερηθήσεσθαί» 
- τών καλλίστων επιτηδευμάτων. "



ζβ' ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

Εύρώπην, διά νά σάς φέρωσι τά καλά της Εύρώπης· 
και παράδοτε εις τάς χεΐοάς των την παιδείαν του Γέ
νους. Αλλ’ ένώθητε γρήγορα, ενόσω ή Ελλάς έχει 
βοήθειας, εάν θέλετε νά έχετε τ/jv παρά της Ελλάδος 
εύγνωμοσύνην. Οί πιστοί φίλοι τρέχουν εις τον κίνδυνον 

του φίλου· οί κόλακες δεν φαίνονται, πλην άφοΰ πέραση 
ό κίνδυνος. Αντί νά λυπησθε την εις τά καλά καί χρή
σιμα δαπάνην, χρέος έχετε νά έυχαριστητε του Θεού 
την πρόνοιαν , ότι σάς έγέννησεν εις περιστάσεις καί και
ρούς τοιούτους, εις τούς οποίους μέ μόνον τό περίσσευμα 
τών ύπαρχόντων , δαπανούμενον φρονίμως, δύνασθε νά 
αποκτήσετε μνη'μην αθάνατον, επονομαζόμενοι ΕΥΕΡ- 
ΓέτΑΐ της ελαΑδος. έάν έχετε μικράν φρό- 

νησιν, δέν σάς λανθάνει, ότι ή προς το καλόν άλλοίωσις 
της Ελλάδος ηρχισεν. Ο καιρός ίσως δέν είναι μακράν, 

όταν ή πατρίς θέλει άποστραφήν τά δώρα όλων τών 
άνοη'των εκείνων πλουσίων, όσοι δέν έπρόσδραμαν εις την 
ανάγκην της. Αν δέν σάς κινη εις συμπάθειαν, η εντρο
πήν, της Πατρίδος ή γύμνωσις, άς σάς κινη'ση καν η 
πρόνοια τών ιδίων τέκνων. Οταν ή Ελλάς φωτισθη , δέν 
έχετε πλέον χρείαν νά τά ξενιτεύετε· άλλ’ αύτοΰ εις τάς 
πατρικάς άγκάλας έχοντες, καί βλέποντες αύτά , θέλετ’ 
άπολαύειν τούς καρπούς της παιδείας των , καί τό σέβας 
τόσον πλειότερον, όσον ή παιδεία διδάσκει, καθώς τάλλα, 
ούτω καί τά προς τούς γονείς καθήκοντα.

Από ταύτην τών φιλογενών πλουσίων καί τών σπου
δαίων νέων την ταχείαν ένωσιν κρέμεται της Ελλάδος 

καί ή τιμή καί ή σωτηρία. Είναι κοινή πάντων καται-



ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ. κγ' 

σχύνη νά ύποφέρωμεν την καταφρο'νησιν των άλλων έθνών, 
νά μην άριθμώμεθα μεταξύ αύτών « μήτε τρίτοι, μήτε 
« τέταρτοι, μ.ήτε δυωδέκατοι, » καθώς ελεγεν ό παλαιός 

χρησμός περί των Μεγαρέων, νά μή λογιζώμεθα καν 
έθνος επί της γης' - τίνες ; ημείς οί άπο'γονοι του πρώτου , 
σοφού, του πρώτου μεγάλου έθνους της γής · -καί πο'τε; 
οπο'ταν ήναι εις τάς χειράς μας νά έκδικήσωμεν τήν 
κοινήν πατρίδα, από τής άπαιδευσίας το όνειδος1.

Εις οσα, φιλέλληνες πλούσιοι, καί φιλο'μουσοι νέοι, 
είπα περί του κοινού πάντων ημών χρέους, μ1 έκίνησεν 
ή αύτή εκείνη τής πατρίδος αγάπη , άπό τήν οποίαν 
σάς βλέπω τήν σήμερον όδηγουμένους εις το καλόν, καί 
όχι κάνέν άλλο ανάξιον Ελληνικής ψυχής τέλος, έάν τι- 

νες (καί ελπίζω, οτι ού^είς τοιοΰτος θέλει εύρεθήν ) κρί- 
νωσι κακώς τούς λογουςμου, διο'τι ολίγον τούς μέλει νά 
ίδωσι καί πάλιν τήν Ελλάδα εύδαίμονα καί στολισμένην 

μέ τάς προγονικάς άρετάς, μέ τήν άρχαίαν παιδείαν, 
εύνομίαν καί δο'ξαν αύτής, προς αύτούς λέγω ό',τι έλεγε 
προς τοιούτους άκροατάς καί κριτάς ό Ισοκράτης· « έμοί 
« δέ τών μεν τοιούτων ακροατών ούδέν πώποτ’ εμέλη- 
«σεν, ούδέ τών άλλων τοις εύ φρονουσιν εκείνων δέ, 

« τών ά τε προείπον προ παντός λόγου ρ,νημονευσοντων, 
« τω τε πλήθει τών λεγομένων ούκ επίτιμη σο'ντων.......  
« πάντων δέ μάλιστα, τών ούδενος άν ήδιον άκουόντων,

ι. « Αισχρόν. . . . ολτ,ς τής ΕλΖάίος ύβριζομέν^ς μνι^εμίαν ποιήσα- 
« σθαι κοινήν τιμωρίαν , εξόν ήμΐν ευχής άξια ίιαπράξασθαι. * Ισοκράτ. 
Πανηγυρ. § 48 > σελ. 7 ί·



κ^' ΠΡΟΛΕΓ. ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ.

« η λόγου διεςιόντος άντρων άρετάς, καί πόλεως τροπον 
« καλώς οικουμένης. Απερ εί μιμησασθαι τινες βουληθειεν 
« και ^υνηθειεν, αύτοί τ’ αν έν μεγάλη ^όζη τον βίου 
« δϊαγάγοιεν, καί τάς πόλεις τάς αύτών εύδαιμονας 

« ποιησαιεν. » Ισοκράτ. ΠαναΟην. § 54, σε^· 2^°·



ΠΡΟΑΕΓΟΜΕΝΑ
ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ.

Η παρούσα του Περί αδικημάτων καί ποινών 
συγγράμματος τού Βεκκαρίου δεύτερα έκδοσις γίνεται εις 
περιστάσεις εύτυχεστέρας της πρώτης έκδόσεως (1802). 

Οστις από τούς ομογενείς άνέγνωσεν εκείνην, πιθανόν 
ότι έπεθύμησε νά μην ήθελε ποτέ τήν γνωρίσειν. - Τί 
άλλο είχε τότε νά προξενήση εις τούς τυραννουμένους 
Γραικούς τοιούτου βιβλίου άνάγνωσις, πλήν νά τούς φέρη 
εις απελπισίαν, παραβάλλοντας όσα λέγει ό Βεκκαρίας 
περί τής δικαιοσύνης τών νόμων μέ όσας αύτοί έπασχαν 

ανομίας τών αγρίων τυράννων , ένεργουμένας καθημέραν 
καί εις αύτά των κ’ εζω απ'1 αύτά τά άςιώτερα νά όνο- 
μάζωνται μακελλεία παρά δικαστήρια;

. Ελευθερωμένοι σήμερον από τήν τυραννίαν, οί Γραικοί 
θέλουν άναγνώσειν τό σύγγραμμα μέ χαράν, ότι έχουν, 
ή καν έλπίζοντες ότι μετ’ ολίγον θέλουν έχειν καί αύτοί 
δικαστήρια τοιαύτα, όποια τά επιθυμεί ό Βεκκαρίας, καί 

τά απαιτεί ή δικαιοσύνη, ό μόνος ισχυρός δεσμός τής 

πολιτικής κοινωνίας.
Ητον ακόμη αναγκαία ή παρούσα εκδοσις, καί διά τά 

πυοεκδοθέντα f 18 2 ι καί 1822) Πολιτικά καί Ηθικά: 
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του Αριστοτέλους, τών οποίων γίνεται τροπον τινα συμ- 
πληρωμα. Οστις άπεχτησεν εκείνα έξανάγκης πρέπει να 
εχη καί τόν Βεκκαρίαν. Χωρίς δικαστήρια δίκαια, πολι

τεία χρηστοήθης καί νόμιμος νά συσταθη είναι τών αδυ
νάτων, καθώς πάλιν της άνομου πολιτείας άνομα γίνονται 
καί τά δικαστήρια. Παράδειγμα ή ληστρική τών Τούρκων 
πολιτεία, καί οσαι άλλαι ομοιάζουν χωρίς νά ύπερβάλ- 

λωσι τούς Τούρκους.
Της νέας ταύτης έκδο'σεως έδιορθώθησαν καί το κείμενον 

καί αί σημειώσεις. Αλλά του μεν κειμένου η διόρθωσις 
περιορίζεται εις το ύφος αύτό του λόγου* τάς δε μετά 
τό κείμενον άκολουθούσας σημειώσεις μου καί έδιώρθωσα 
καί ηύξησα με νέας άλλας, φροντίζων πάντοτε νά δείχνω 

τούς παραλλήλους τύπους άλλων παλαιών καί νέων φι

λοσόφων, ό'σων αΐ γνώμαι συμφωνούν μέ τάς γνώμας 
τού συγγραφέως, η καί διαφωνούν άπ’ αύτάς. Παρά τάς 
σημειώσεις ταύτας έπροστέθησαν καί ύποκάτω τού κει
μένου πολλαί άλλαι νέαι, έρανισμέναι άπό την νεωστί 
(1822) έκδομένην εις τούς Παρισίους νέαν Γαλλικήν τού 

Βεκκαρίου μετάφρασιν.
Η πρώτη έκδοσις εφερεν επιγραφήν, Περί αμαρτη

μάτων καί ποινών πολιτικώς θεωρούμένων, 
παράφρασιν πλέον παρά μετάφρασιν της Ιταλικής επιγρα

φής , Dei delitti e delle pene. Η προσθη'κη τών τελευ
ταίων δύο λέζεων σκοπόν είχε ν’ άποφύγω την ένδεχομένην 
σύγχυσιν της λέξεως Αμαρτήματα, η οποία παρα- 

στένει εις την γλώσσάν μας τάς κολαζομενας μέ πνευ-
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ματικας ποινάς εις πνευματικά δικαστη'ρια παραβάσεις 

τών εντολών του θεού.
Αντ’ αύτής, τήν επιγράφω τώρα, Περί αδικημά

των καί ποινών. Εμπορουσα νά τήν επιγράψω καί 
Περί εγκλημάτων καί ποινών, μεταχειριζόμενος 

τήν λέξιν Εγκλημα πλατυτερον , ώς μεταχειρίζονται 
κάποτε καί οί Γάλλοι το delit, καί οί Ιταλοί τό de- 
litto*, ή'γουν καθόσον περιέχει καί τάς έλαφράς καί τάς 
βαρείας τών νόμων παραβάσεις, εις ένα λόγον, πάσαν 
παράβασιν αξίαν νά έγκαλεσθη εις δικαστηριον. Αλλ’ 
οί Γραικορωμαιοι νομικοί ώνόμαζαν £γκληματα τάς 

βαρείας παρανομίας, τάς όποιας οί Γάλλοι ονομάζουν 

(rimes καί οί Ιταλοί crimini2.

2. Είναι τών Λατίνων τό crimen, άπό τό Ελληνικόν Κρίμα, τό 
όποιον εις μεν τούς παλαιούς ήτο συνώνυμον τοΰ Κρίσις, εις ημάς ύέ 
ση'μερον, τού αμαρτήματος η αμαρτίας (peche) κατά θρη
σκευτικήν σημασίαν.

3. «Αοικον μεν γάρ εστι τή φύσει ή τάξει· τό αύτό ύέ τούτοr

Διά τάς αιτίας ταύτας, έπρόκρινα τήν επιγραφήν, 
Περί αδικημάτων καί ποινών, μεταχειριζόμενος 
εις τήν οποίαν έμεταχειρίζοντο σημασίαν καί οί παλαιοί 
δικανικοί ρη'τορες τήν λέξιν. Τό Αδίκημα όχι μόνον 

σημαίνει καί τάς έλαφράς καί τάς βαρείας τών νόμων 
παραβάσεις, αλλά συγγενεύει ακόμη καί συναρμολογεϊται 
μέ τάς λοιπάς κριτηριακάς λέξεις, Δίκη, Δικάζω, 
Δικαστής, Δικαστη'ριον. Αδίκημα3 λοιπόν είναι

ι. Από τό Λατινικόν delictum, τό όποιον κυρίως σημαίνει, έ'κλειμ- 
μ α. Τά Γλωσσάρια τό εξηγούν , « Δε'λικτον, αμάρτημα.”
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καί λέγεται πάσα πράξις άδικος, είτ’ έλαφρα, είτε βα
ρεία, διά την οποίαν ό αδικημένος έγκαλεί τον αδικησαντα 
εις δικαστηριον , μέ σκοπόν νά τον άναγκάση νά όωση 

την όφειλομένην ίκανοποίησιν.
Εις τά Προλεγόμενα της πρώτης έκδόσεως έσημειωσα 

τινά περί του Βεκκαρίου, καί περί του συγγράμματος 
αύτοΰ, μεταφρασμένου εις όλας της Εύρώπης τας γλωσ
σάς. Τώρα δ’ έχω νά προσθέσω, ό'τι έμεταφράσθη, πράγμα 
παράδοξον! καί εις την Αραβικήν γλώσσαν, ώς μανθά- 
νομεν από τάς πολιτικάς εφημερίδας· καί τό παραδο- 
ξο'τερον, ότι ή μετάφρασις έγινε μέ την συνευδοκίαν του 

Σατράπου της Αίγυπτου. Τοσαύτη καί τοιαύτη είναι της 
τυπογραφίας ή δύναμις. Καί αύτοί οί τύραννοι, κατασυ- 
ρόμενοι ώς άπό χείμαρρον την δι’ αύτης άκαταμάχητον 
διασποράν τών φώτων, προετοιμάζουν, ούτε θέλοντες, 
ούτε γνωρίζοντες τί κάμνουν, αύτην αύτών της κατα“ 
δυναστείας την κατάργησιν.

Ελεγ’ ακόμη εις αύτά, ότι ό πρώτος μεταφράσας τον 
Βεκκαρίαν εις τών Γάλλων την γλώσσαν ήτον ό φιλόσο
φος Μορελλέτο;· αλλά όέν έγνώριζα τότε ό,τι μετ’όλίγας 

ημέρας1 έμελλα νά μάθω απ’ αύτην την προς εμέ επιστολήν

« όταν πραχΟη, ά ύ ί κ η μ. ά έστι · πριν ίέ πραχθάναι, οϋπω, άλλ’ ά'ίι- 
» κον. ” Αριστοτε'λ. Η6. Νικομ. Ε,ζ, σελ. 97· Τό Οταν πραχβη, 
σημαίνει μάλιστα, ό'ταν άπο^ειχΟτί ότι έπράχθη · « Τά τοιαΰτα πάντα 
« πρ τοϋ υ.έν ττ,ν κρίσιν γενε'σ&αι αίτιων (accusations, plaintes) ονό- 
« ματά εστιν έπειθαν ίέ κρώείς τι; έξελεγχθη , ττ,νικαϋτα άίικτίαατα 
« [clelits] γίγνεται. ” ΔιημοσΟέν. κατά Αριστοκράτ. σελ. 628.

ι. Ττ,ν ig Φεβρουάριου, ι8ο2, άτι: συμπίπτει μέ τήν 3ο τοϋ
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του ση'μερον [Μακαρίτου Μορελλέτου , της όποιας τό πανο
μοιότυπου (fac-simile) προσθέτω εις τό τέλος τών Προλε- 

γομένων. Κατ’ αύτην, τό σύγγραμμα του Βεκκαρίου, έν άπό 
τά πολλά φιλοσοφικά συγγράμματα, όσων ή είσοδος δεν 

έσυγχωρείτο τότε τόσον εύκολα εις την Γαλλίαν, τό έμβασεν 
αύτός εκείνος, όστις έργον είχε νά έπαγρυπνη και νά διευ- 
θύνη την βιβλιοπραγματείαν (Directeur de la librairie ) · 

και όχι μόνον τό έμβασεν, αλλά και έπαρακίνησε τόν 
Μορελλέτον νά τό γνωστοποίηση εις τούς συμπολίτας του 
διά της μεταφράσεως. Ούτος ήτον ό και διά σοφίαν και 
δι’ άρετην ένδοζος Μάλεσερβης (Malesherbes), ό κατα
σταθείς έπειτα λειτουργός τού σφαγέντος άπό τούς δημο- 
κόπους βασιλέως Λοδοβίκου του δέκατου έκτου, καί μετ’ 
ολίγον (1794) ύπομείνας καί αύτός την σφαγήν, εις 
την αύτην σχεδόν ηλικίαν του Σωκράτους , καί μέ την 

αύτην γαληνην της ψυχής, μέ την οποίαν ό Σωκράτης 
έπιε τό κώνειον. Παρατρέχω την λοιπήν διαγωγήν καί 
πολιτείαν τού Γάλλου Σωκρατικού τούτου, ώς εύκολον 
εις καθένα νά την γνωρίση άπό τάς Βιογραφίας· όθεν έχει 
νά μάθη , ότι ούδ’ αύτη ή πολύβιβλος καί πολύπονος 
Εγκυκλοπαίδεια ηθελ’ ίδείν τό φώς χωρίς την προστασίαν 
τού άειμνη'στου Μάλεσέρβου.

Την πρώτην έκδοσιν έπροσφώνησα εις την τότε νεο- 

σύντακτον ελληνικήν πολιτείαν τών Επτά νήσων · καί η

Επορ.βρευ (Pluviose), έτους ίο, κατά ττ,ν τότε ^Λαοκρατικήν m.w 

5·^'·
I. Απίθανε κατά τό 1819 ετος,ζζσας ga έ'τζ.
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συντομωτάτη προσφώνησις έφερε τελευταία τα λόγια 
ταϋτα, δΙα τας χρηςτΑς εαπιδας ανεθηκε. Τά έλπι- 
ζόμενα όμως το'τε χρηστά κυοφορούνται άκο'μη, ούδ’ 

έξεύρω τί τά έμποδισ’ έως τώρα νά γεννηθώσιν. Είθε μή 
κατηγορηθώσι δι’ άλλο οί ομογενείς μας παρά διά το 
μάκρος της κυοφορίας! Οί έπταννησιώται αίτιώνται ίσως 

τους Αγγλους · οι Αγγλοι παλιν τους Επταννησιωτας. 
Τίνων η κατηγορία δικαιολογείται, δεν είν’ εύκολος η 
περί τούτου κρίσις.

Αν οί Αγγλοι κυβερνώσι την έπτάννησον αδίκως· άν 

οί πεμπόμενοι άπ’ αύτούς κυβερνηται όμοιάζωσι τούς 
Αρμοστάς της Σπάρτης, η τούς Ανθυπάτους της Ρώμης· 
άν έκατη'ντησαν εις την άδικον επιθυμίαν νά δουλο'νωσι 
τά έθνη , άς έτοιμάζωνται άπο τού νυν νά φοοέσωσι την 
πένθιμον στολήν της ιδίας των ελευθερίας. Η ιστορία 
στέκει ανεξάλειπτος · ούδ’ η απώλεια τόσων άλλων μισαν- 
θρώπων πολιτειών έχει νά στηση δι’ αύτούς τον δρομον 

της. Φθάνει πολλάκις ό φυσικός θάνατος νά λυτρώση 
ένα τινά μερικόν άδικον άπο την δικαίαν τών άδικημά- 
των του ποινήν · αλλά τών πόλεων, επειδή είναι αθάνα
τοι, άν δεν κολασθώσι πάραυτα διά τάς αδικίας των, η 
ποινή ύπερβάλλεται, δεν συγχωρείται ποτέ‘. ίίάν έξεναν-

ι. « Αντίο μέν γάρ άσεβώς tot πονηρός τυχόν άν φΟάσειε τελευτή
ν σας, πριν δούναι ίίκην τών ιήυ.αρτ·Λρ.ε'νων· αί πόλεις, (^ιά την άθα- 
« νασίαν, ύποαε'νουσι καί τάς παρά τών ανθρώπων καί τάς παρά τών 
« θεών τιμωρίας. ” Ισοκράτ. Συμμαχικ. § λη, σελ. iSa. ϊ^ού πώς έξε'- 
^ρασε την ρήσιν τοϋ Ισοκράτους (είτε μιμηθείς τον ΐσοκράτην, είτε
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τίας οί Επταννησιώται, καί κυβερνώμενοι δικαίως άπο 
τούς Αγγλους, έμειναν όμως εις την αύτην εκείνην ληθαρ- 
γίαν , εις την οποίαν τούς άφηκε τών Βενετών ή άνομος 
ολιγαρχία, της δικαιοσύνης τών Αγγλιον πάλιν ήτο νά 

έρευνήσωσι καί νά άφανίσωσι τάς αιτίας τής τόσης λη- 
θαργίας.

όνειδίζονται1 οί επισημότεροι κτηματικοί τής ίπταν- 

νη'σου, ώς σώζοντες ακόμη τάς όλιγαρχικάς προλήψεις 
τών Βενετών, καί έξαιρέτως τήν μωροτάτην όλων τών 

προλήψεων, τήν πρόληψιν τής εύγενείας , ήτις αρκεί νά 
έμποδίση τήν εις τά καλά προκοπήν των. Δέν είναι παρά
δοξον, άν αί ψυχαί τινών ήρρώστησαν τοιαύτην τών φρε- 
νών αρρώστιαν , επειδή κάνεις έξ ημών δέν τολμά νά καυ- 

χηθή ότι έχει ψυχήν ύγιαίνουσαν όλότελα άπο προλήψεις. 
Παράδοξος καί πολλά παράξενος γίνεται όστις δέν σπου
δάζει νά καθαρίση τήν κεφαλήν του άπ’ αύτάς μέ τήν 
δύναμιν τού ορθού λόγου · εις τήν παρούσαν εποχήν μά
λιστα τού πολιτισμού τής φωτισμένης Εύρώπης, ότε καί 
πράγματα καί πρόσωπα ορίζονται καί γνωρίζονται άκρι- 
βέστερον.

τυχηρώς συμφώνησα; μ’ αυτόν) ένα; από τού; επισημότατου; στρατη
γού; τών Γάλλων : II a existe de tout temps, dans les eV^nements 
humains une recompense des vertus et une punition des vices. 
Les particuliers peuvent echapper a cette providence; . . . .mais 
parcourez 1’histoire, vous y verrez que les peuplcs n’y ecliappent 

jamais. La ode et les memoires da general Dujiouriez , torn. IIT, 
pag. 4ϊθ· Paris, i8a3.

i. loi τγ,ν Revue encyclopedique, toin. XI, pag. 4^4·
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Γέννησις άπο επισήμους γονείς μόνη, και άν καυχάται 
τις πρόγονον τον Ηρακλέα ή τον Πέλοπα, έμπορεί να 
κάμη άνθρωπον ανθρώπου διάφορον την τύχην, αλλ 
όχι διάφορον καί την φύσιν. Προλήψεις εύγενειας είναι 
προλήψεις ιδιωτών’ καί βαρβάρων, οί όποιοι μήν fyw- 
τες ίδια προτερήματα, σπουδάζουν νά σκεπάσωσι τήν 
ασχήμιαν των μέ τών άλλων τήν λαμπρότητα, και να 
κατασιγάσωσι τήν περί αύτών άτυχεστάτην φήμην μέ 

τής πατραγαθίας τούς κρο'τους.
Ταΰτα μάς διδάσκει ή φιλοσοφία, ητις άλλο δεν είναι 

παρά ό ορθός λόγος. Η δέ θρησκεία · τί μάς παραγγε'λ- 
λει; Απο τήν πρώτην έως τήν τελευταίαν τών βιβλίων 
της σελίδα άλλο δέν εύρίσκει ό αναγνώστης παρά αγά
πην του πλησίον, αδελφικήν ισονομίαν καί εύνομίαν, κατα

δρομήν τής φαρισαϊκής φιλαρχίας, καί κατηγορίαν τών 
ψευδοχριστιανών, όσοι τολμούν νά μεταχειρίζωνται τούς 
αδελφούς των ώς δούλους· διότι, · τί άλλο επιθυμεί νά 
κάμη παρά νά δουλώση τον αδελφόν του, άν καί δέν 
τολμά νά το όμολογήση, ό'στις τόν καταφρονεί, όχι διά 
τά αληθώς καταφρονήσεως άξια, αλλά διά γενεαλογίαν, 

πράγμ’ άπο τήν προαίρεσίν του ανεξάρτητον;
Ο φιλάδελφος καί φιλογενής πολίτης, είναι ό μόνος 

εύγενη'ς· άν οί πρόγονοί του έπραξαν έργα λαμπρά, (καί

ι. * ΐύ'ιώτου στάσις καί χαρακττ'ρ· οΰσέποτε έξ εαυτού προσδοκά 
« ωφέλειαν ή βλάβην, άλλ’ άπό τών έξω. Φιλοσο'φου στάσις καί χαρα- 
« κτηρ· πάσαν ωφέλειαν καί βλάβην έξ εαυτού προσσοκα.» Επικτήτ. 

Εγχειρί^. § 4$·
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τά λαμπρά δεν είναι άλλα παρά τά δίκαια καί ωφέλιμα 
εις το κοινόν), δεν καυχάται, αλλά σπουδάζει νά πράξη 
καί αύτος όμοια, διά νά μη καταισχύνη τούς προγονούς. 

Ο έκ μνημάτων εύγενής, άν έκατώρθωσαν τί καλόν εις 
ωφέλειαν τού γένους οί πρόγονοί του, φαντάζεται, ότι τό 
έκατοόρΟωσαν, διά νά χωρίση αύτός τήν οίκογένειάν του 

από τό γένος, καί νά μεταφέρη εις εκείνην όσα καλά 
χρεωστουνται εις τούτο- αρπάζει τάς εις άλλους χρεω- 
στουμένας τιμάς καί ώφελείας- σπουδάζει νά άρχη μεταξύ 
τών όμοιων του, ούδ’ υποτάσσεται εις τον αύτόν υ.’ εκεί- 
νους ζυγόν τών νόμων, έπαιρόμενος εις ιδίαν χωριστήν 

γενεαλογίαν, καταφρονεί όχι μόνον τό γένος, άλλά καί 
τήν θρησκείαν του, καί γίνεται τής μερίδος τών Ιουδαίων 

εκείνων, τούς οποίους ελέγχει ό Χριστός, ότι κα*. πράσ- 
σοντες έργα άλλοτρια του Αβραάμ, έκαυχώντο όμως ώς 
εύγενεΐς διά τόν Αβραάμ, ώς μόνοι ελεύθεροι1, καί τών 

οποίων τήν μωράν ταύτην τής γενεαλογίας καύχησιν 
μαρτυρεί καί ό Απόστολος2, διότι καί αφού έπίστευ- 

σαν εις Χριστόν, καταφρονούντες τήν χριστιανικήν ισό
τητα, ήθελαν νά νομίζωνται εύγενέστεροι τών λοιπών 
χριστιανών.

ι. « ΣπερμαζΑβραάμ έσμέν, καί ούίενί Αειϊ'ουλεύκαμεν πώποτε · 

« πώς σύ λέγεις · οτι ελεύθεροι γενήσεσθε; . . . Αε'γει αΰτοΐς ό Ιησούς · 
« Εΐ τε'κνα τοϋ Αβραάμ. ήτε , τά έργα του Αβραάμ, έποιεΐτε άν.. 

« Τμεΐς έκ πατρδς του διάβολου έστέ κ. τ.λ.» Ιωάνν. ή, 33-44·

2. « Μωράς ίέ ζητήσεις καί γενεαλογίας, καί έρεις καί μάχας νομι- 

« κάς περιίστασο· εΐσί γάρ ανωφελείς καί μάταιοι. » Πρός Τίτ. γ', g.
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• Εις ποιαν άλλην αιτίαν έχουν ν’ άποδώσωσιν οί πολλα- 

χο'θεν άκόμη σήμερον διωκο'μενοι, παντού σπαρμένοι, 
καί παντού καταφρονούμενοι Ιουδαίοι τάς δυστυχίας 

των, παρά εις την μωράν της Αβραμικής των εύγενειας 
πρόληψιν ητις τούς έκαμε νά καταφρονώσιν δλα τα έθνη, 
και νά φεύγωσιν ώς μίασμα την κοινωνίαν τών άλλων 
ανθρώπων; Την αύτην τύχην, και δχι διάφορον, άς προ- 
σμένωσι καί οί εις άλλας όποιασδηποτ’ εύγενείας καυχώ- 
μενοι. Οστις σπουδάζει νά χωρίζεται άπο τούς ομογενείς 
ώς άγενείς , μην άμφιβάλλη , δτι ώς χωρισμένον καί 
άλλο'τριον τον κρίνουν καί οί ομογενείς του- μην έλ- 
πίση, δτι έχουν νά τόν άγαπήσωσι ποτέ ώς αδελφόν, ώς 
τεκνον της αύτής μητρός της πατρίδας· μη φαντασθή, 
δτι μέλλουν νά έξαλείψωσι προς χάριν του τά φυσικά 
της ανθρωπότητας αίσθη'ματα. Ας έχη πάντοτ’ εις την 

μνημην του δ,τι λέγει ή θρησκεία, καί βεβαιο'νει η κα
θημερινή πείρα· « έν ώ μετρώ μετρείτε, άντιμετρηθή- 

« σεται ύμίν \ »
Από την αύτην θρησκείαν μανθάνομεν, δτι καταγδ- 

μεθα δλοι χωρίς έξαίρεσιν άπό ένα άνθρωπον, δνομαζο^εναν 
Αδάμ, δστις έπλάσθη άπ’ αύτάς τού Θεού τάς χείρας. 

Τοιαύτης γενεαλογίας εύγενεστέραν άλλην νά έπινοησω- 
μεν είναι τών άδυνάτων άλλ’ επειδή ή Αδαμική εύγέ— 

νεια είναι κοινή εις δλους τούς άπογδναυς του, έμεινε 
πλέον νά έξηγηθώμεν, ί άπό τίνα τών υιών του καυχάται 
καθείς έξ’ ημών δτι κατάγεται, άπό τόν δίκαιον Αβελ,

ι. ΜατΟ. ζ', 2.
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η άπο τον άδελφοζτόνον Καιν; Τούτον άδιστάζτως έχουν 
πρόγονον (και κάνεις δέν τούς φθονεί διά τοιαύτην άν- 
θρωποζτόνον εύγένειαν) όσοι ζαταφρονουντες την δικαιο
σύνην, ητις είναι η προς τον πλησίον αγάπη1, θε'λουν νά 
λογίζονται ανώτεροι του πλησίον διά μόνας προγονιζάς 
άρετάς, οπότε ούδέ διά τάς ιδίας άρετάς συγχωρεΐται εις 

τον χριστιανόν η ύπερφρόνησις.

ι. «Εν τούτω φανερά έστι τά τε'κνα του θεοΰ , καί τά τε'κνα τό» δια- 
« βόλου· πας ό μη ποιων δικαιοσύνην ούκ εστιν έκ τοϋ θεοΰ, καί ό μη 

« αγαπών τον άδελφον αύτοΰ . · . καθώς Κ,άϊν έκ του πονηρού ην, και 
« εσφαξε τον αδελφόν αύτοΰ. Και χάριν τίνος έ'σφαξεν αύτόν ; ό'τι τά 
« έργα αύτοΰ πονηρά ην , τά δέ τού αδελφού αύτοΰ δίκαια. . ·Πάς ό 
« μισών τον άδελφον αύτοΰ, άνθρωποκτόνος έστί. » Ιωάνν. Α,γ', ιο-ι5.

2. « Πώς ούκ άτοπον, μάγειρον μέν η σκυτε'α, και ναι, μά Δία! κερα- 
« με'α τινά, χρήματα έκ της τέχνης η καί άλλοθε'ν ποθεν άθροίσαντα, 
« μη δοχεΐν εύγενη· · · . · εΐ δέ ρ τούτου πάΐς διαδεξάμενος τον κληρον 
« εις τούς έκγο'νους διαπορθμεύσειε , τούτους δέ ηδη με'γα φρονεΐν, καί 

« τοΐς Πελοπίδαις η τοϊς Ηρακλείδαις ύπέρ της εύγενείας άμιλλάσθαι ; 
« Αλλ’ ούδέ ό'στις προγόνων αγαθών έ'φυ , αύτός δέ έπι την εναντίαν τοΰ 
« βίου ροπήν κατηνε'χ,θιο, δικαίως άν μεταποιοιτο της προς εκείνους ξυγ- 
« γενείας.» Ιουλίαν. Αύτοκρ. Περί βασιλ. σελ. 52-53. Paris, 1583.

Είναι και άλλο είδος αρετών προγονιζών πολλά γελοί

ων, ικανών νά σαλεύσωσι την κεφαλήν, όσων η κεφαλή 
δέν έστερεώθη διά της χρηστης ανατροφής, ούδ’ έφρο'ντισε 
νά μάθη τί σημαίνει ή λέξις άρετη'. Τοιαυται είναι οί 

προγονικοί μεγάλοι πλούτοι, αποκτημένοι άπο καμμίαν 
εύτελη καί βάναυσον τέχνην2, τούς όποιους ό βάναυσος 
ζτητωρ δέν έπρόβλεπεν, ότι να δώσωσ’ αφορμήν

εις τούς μωρούς απογόνους του νά ζαταφρονώσι τούς 

όμοιους του.

γ·
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Τοιαύται και έτι γελοιότεραι είναι, όσαι στηρίζονται 

εις προγόνων ύπουργήματα σχεδόν δουλικά, και πολλακις 
αισχρά. Δεν είναι, μά την αλήθειαν, αρετή μεγάλη, ότι 

τούτου ένας άπο τούς προπάτορας ήτο βασιλεως ιπποκό
μος! εκείνου, ότι άμαςάριος! άλλου, ότι γελωτοποιός 
ή μαστροπός! καί άλλου, ότι έγεννήθη νόθος απο βασι
λέα μοιχόν! Καί όμως ημείς ούδ’ εις τοιαύτας μωρας γε
νεαλογίας εχομεν νά καυχώμεθα* επειδή συνέπεσαν όλαι 
(καθώς καί άλλοτε το είπα) μέ τήν πτώσιν τών Γραικο- 
ρωμαίων δεσποτών. Μετ’ εκείνους ήθελαν βέβαια γεννηθήν 
αί άληθιναί άρεταί, εάν εις τόν θρόνον εκείνων δεν έκα- 
Οέζοντο αγριότεροι τών λύκων τύραννοι οί Τούρκοι, ή δεν 
έσφετερίζετο μέρος τής Γραικορωμαίας βασιλείας ή δολιω- 

τέρα τών άλωπέκων Βενετική ολιγαρχία.
Ελευθερωμένοι άπο τοιούτους τυράννους, βλέπομεν 

ση'μερον πρώτην φοράν εμπροσθέν μας άνοιγομενον τό 
στάδιον τών αληθινών αρετών καί τούτο πιστεύω άδι- 
στάκτως ότι σπουδάζουν και οί Επταννησιώται νά τρέ- 

ξωσιν έντάμα μέ τούς λοιπούς ομογενείς των Γραικούς, 
διά νά άποκτήσωσι τήν προσωπικήν, τήν μόνην αληθινήν 

εύγένειαν, άφίνοντες εις τούς ορφανούς από κάλλος αρε
τής ν’ άλείφωνται μέ τών νεκρών τήν σκόνιν, καθώς τά 
άσχημα γυναικάρια μέ τό ψιμύθιον.

Οπως αν χναί, του Βεκκαρωυ το σύγγρα^α προσφέ- 
ρεται σήμερον εις όλους τούς ελευθερωμένους Γραικούς, 
εις τούς οποίους περιέχονται καί οί Επταννησιώται· διότι 
δέν αμφιβάλλω, ότι καί τούτων τά δικαστήρια, προστα-
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τευομενων απο τους Αγγλους, ακολουθούν τών Αγγλι
κών δικαστηρίων τούς κανόνας. Εις την παρούσαν τών 
πραγμάτων κατάστασιν, όχι μόνον άδικον, άλλα και 

παντάπασιν άσύμφορον εις τούς Αγγλους ηθελ’ εΐσθαι, νά 
συγχωρώσιν εις τούς Επταννησιώτας δικαστάς την παρά- 
βασιν τών νόμων.

Η προτέρα μας κατάστασις ήτο κατάστασις προβά
των περικυκλωμένων άπο λύκους, εις τούς όποιους (το 
χειρότερον) μετεμορφόνοντο κάποτε καί αύτοί οί φύλακες 
μας σκύλοι. Τά δικαστήρια εις τά όποια έκρινόμεθα, 
ώμοίαζαν το άντρον του Κύκλωπας, επειδή ό έγκαλού- 

μενος εις αύτά έστερειτο πολλάκις τήν ζωήν, καί πάν
τοτε τήν περιουσίαν ή τήν τιμήν του · τούτο μόνον 
έκέρδαινεν άπ’ αύτά, νά μάθη καί αύτός νά άδική· καί 
τούτο έξανάγκης συμβαίνει παντού, όπου βασιλεύουν άν
θρωποι, καί οχι νόμοι. Οταν αύτοί οί κύριοι τού πολιτεύ
ματος καταφρονήσωσι τήν δικαιοσύνην, δέν μένει εις τούς 

πολίτας άλλο μέσον νά φυλάσσωνται, ή νά θεραπεύωσι 
καν τάς παρά τών άλλων άδικίας, παρά νά άδικώσι καί 

αύτοί
Δέν λέγω, ότι δέν εύρίσκονται εις τοιαύτας πολιτείας καί 

άνθρωποι προκρίνοντες νά άδικώνται παρά νά άδικώσι· 
άλλ’ οί τοιοΰτοι άνθρωποι είναι κατά δυστυχίαν άπό τούς 
πολλά ολίγους εκείνους θείους άληθώς άνδρας, « οίτινες 

« ούκ έμολυναν τά ίμάτια αύτών. » Οστις καταδικασθή 
εις τών ειλώτων τήν τάζιν, φυσικά επιθυμεί νά γένη Σπαρ-

ι. Ηε κατωτε'ρω τάς σημειώσεις, σελ. 255.
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τιάτης, διά νά μην άδικήται πλέον άπο Σπαρτιάτας, 
άλλα νά συναδική μ’ αύτούς* καί δστις έδυστυχησε να 

δουλευη Τούρκους, άν ήναι τής τάξεως τών όλοτελ’ αναί

σχυντων, περιτέμνεται καί φοραίνει την στολήν την τουρ
κικήν, διά νά πράσση καί αύτος άτιμωρήτως δ,τι θέλει* 
εάν δέν τολμά ν’ άναισχυντήση τόσον πολύ , φυλάσσει 
την άκροβυστίαν του, άλλά δέν έντρέπεται νά κολακεύη 
η νά δωροδοκή Τούρκους, διά νά μετέχη καν μικράν 
μερίδα τουρκικής εξουσίας* καί γίνεται τόσον άχρειέστε- 

ρος τών γνησίων Τούρκων, όσον προσκολλα εις την άόι- 
κίαν την ύπόκρισιν.

Χάρις εις τά έκχυθέντα αίματα τών γενναίων τής 
ελευθερίας ύπερμάχων μας! Αύτά θέλουν ίσως κατακλύσειν 
τους τουρκικούς μολυσμούς, καί κρημνίσειν το μεσότοιχον 
ειλώτων καί δεσποτών, ώστε νά μή μας άφήσωσι πλέον ούτε 

πειρασμόν, ού'τε πρόφασιν κάμμίαν νά ήμεθα το φαινο'- 
μενον χριστιανοί, το δέ αληθές μαθηταί τού Κορανίου. 

Χάρις εις τά ηρωικά των τής ελευθερίας φρονήματα! 
Απελαύσαμεν τέλος πάντων τά όποια,- προ πολλοΰ άνα- 
στενάζοντες καί όδυρόμενοι έζητούσαμεν άπο τήν θείαν 
πρόνοιαν δίκαια. Δέν εχομεν πλέον νά ύποτασσώμεθα εις 

τυράννους, άλλ’ εις νόμους νομοθετημένους καί κυρωμέ
νους άπ’ δλον το γένος. Δεν εχομεν πλέον νά κρινώμεθα 
άπο δικαστάς άνομους εις άνομα δικαστήρια. Εις τά κρι

τήριά μας μέλλει τού λοιπού νά μάς άπολύη ή νά μάς 
καταδικάζη, όχι άνθρωπος, άλλ’ αύτή του νόμου ή άπρο- 
σωπόλη π το ς φωνή.

Ητο καιρός, οπότε τής Εύρώπης όλης τά δικαστήρια
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διέφεραν ολίγον άπο τά τουρκικά δικαστήρια. Και άν 

σήμερον οί φωτισμένοι ΕύρωπαΓοι καυχώνται, οτι ή ζωή 
καί ή τιμή των δεν κρέμεται πλέον άπο τήν αύτογνώ- 
μονα κρίσιν τών δικαστών, χρεωστούν το πολύτιμον τούτο 
τής ελευθερίας τού πολίτου καλόν εις τήν πρόοδον τής 

φιλοσοφίας. Αύτής αί περί τών νο'μων φωναί, συνεσταλ^ 
μέναι ακόμη εις το στόμα τού Μοντεσκιώ, έξεφωνήθησαν 

μέ πλειότερον θάρρος από τόν Βεκκαρίαν, καί προφέρον- 
ται σήμερον άνυποστόλως καί από τόν κοινόν λαόν, ώς 
καί αύταί αί άπλούσταται άλήθειαι.

Δεν ήσαν όμως άγνωστοι εις τούς προγόνους μας αί 
τοιαύται άλήθειαι* άλλά δεν είχαν πώς νά ώφεληθώσιν 
άπ’ αύτάς, ούδέ πώς νά τάς φυλάξωσιν εις άλλων ωφέ
λειαν. Επραξαν βέβαια, καί προ τής καταδίκης καί μετά 
τήν καταδίκην τού Σωκράτους, πολλάς πολλάκις ανομίας 
τά Αττικά δικαστήρια* άλλ’ ·ήτο δυνατόν νά μή τάς 

πράξωσιν εις εκείνην τού καιρού τήν εποχήν, στερημένοι 
όσα μέσα εχομεν ημείς σήμερον νά τάς άποφύγωμεν, ώς 
όρθώς κρίνει ό απολογούμενος ύπέρ αύτών σοφός Αγγλος; 
« · Είχαν οί Αθηναίοι Συνέδριον αντιπροσώπων; - Είχαν 
« τό φώς δύο χιλιάδων ετών ιστορίας νά τούς όδηγήση, 
« ή τήν τέχνην τής τυπογραφίας νά τό διασπείρωσι 
« παντού; όταν οί Αθηναίοι έφαίνοντο σκληροί καί άδι- 

« κοι εις τάς κρίσεις των, ίμήπως οί Διονύσιοι τής Σικε- 
« λίας, καί οί Αρταξέρξαι τής Περσίας έδειχναν όλιγω- 
α τέραν σκληρότητα ; Εις τήν δημοκρατίαν, ή αδικία 
« είχε καν ακόλουθον τήν μετάνοιαν ..,. ό δεσπότης όσον
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« πλέον αδικεί, τόσον πλειότερον μισείτον αδικουμενον . η

Αν είχαν οί Αθηναίοι τυπογραφίαν, καθώς εκαταρ- 
γησαν τούς φονικούς νόμους τού Δράκοντας, πιθανόν ότι 
προχωροΰντες κατά μικρόν εις την ερευνάν της νομοθε
σίας, ήθελαν διορθώσειν όλους αυτών τούς δικαστικούς 

κανόνας. Καί μ’ όλον τούτο ούτε τά δικαστήρια των 
επραξαν τόσας άδικίας, όσαι έγίνοντο οχι προ πολλου 
ακόμη εις τών Εύρωπαίων τά δικαστη'ρια, ούτε τόσην 
φρικτην περιεργίαν έόειξαν εις τάς κεφαλικας τιμωρίας, 
όσην έτόλμησαν νά δείζωσιν οί Εύρωπαίοι ακόμη και μετά 
την εύρεσιν της τυπογραφίας. Απο τούτους, οχι απ’ εκεί
νους, έκολάσθησαν οί βλασφημοΰντες εις θεόν μέ την έκκο- 
πην της γλώσσης, μέ την εκδοράν του σώματος, καί μέ 
τον διά πυρος θάνατον, διά πρόφασιν (θεοσεβή κατ’ αύ- 
τούς), ότι έκύικοΰσαν την θείαν μεγαλειότητα2. Καί το 
κακόν δέν έστάθη μέχρι τούτων τών έκ διαστήματος φό
νων άλλ’ έπενόησαν καί μόνιμον δικαστη'ριον έξαίρετον, το 
όνομαζόμενον Δικαστή2ριον της ίεράς έξετάσεως, 
διά τού οποίου άνενέωσαν κ’ έξεπέρασαν μακράν τάς

i. Had the Atlienians representative bodies? Had tliey the light 
of two thousand years of history Io guide them ? or the art of 
pririting to diffuse it? When the Atlienians were cruel and unjust, 

were the Dionysius’s and the Artaxerxes’s less so? In the people, 
injustice has at least heen followed by repentance...a Despot, 
when he has injured a man , hates him but the more. J. BeStham , 
Jtidieial Establishm. chap. V, tit. III , pag. 21.

2. Le mal est venu de cette idee, qu ii faut venger la divinite. 
Mais il faut faire honorer la divinite , et ne la venger jamais, ete. 
Mostesquieu , Esprit des luis , XII, 4·
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ίστορουμένας άνθρωποθυσίας τών Δρυϊδών της Γαλλίας 
καί τών Καρχηδονίων’. Εις τό άσεβέστατον τούτο δικα- 
στηριον καθεζόμένοι άνδρες έπαγγελλόμενοι ιερείς του 

θεού του ύψίστου, έγίνοντο αύτοί κατήγοροι, αύτοί μάρ
τυρες, αύτοί κριται, καί έπρόσφεραν εις τον θεόν της 
εύσπλαγχνίας, ώς αιρετικούς, μυριάδας πολιτών αθώων2, 
άλλους κρεουργουντες μέ βασανιστήρια θηριώδη , άλλους 
σφάζοντες, άλλους έςορίζοντες της πατρίδος, καί άλλων 
δημεύοντες τά ύπάρνοντα, καί άφίνοντες τούς γνησίους 

αύτών κληρονόμους εις την άπαρηγόρητον ανάγκην νά 
ψωμοζητώσι Λ^ν έπιούσιον τροφήν.

2. Εις p.ov/iv τήν Ισπανίαν, εις 33g ετών ^ιάσπ^αα , κατε^ικάσθ'Λ- 
σαν από τήν Ιεράν εξε'τασιν εις θάνατον, κάτεργον, εξορίαν, αήρ-ευσιν 
υπαρχόντων, ή φυλακήν αίσιον 34ο,921 άνθρωποι. ί^ε τό έφε'τος εκίο- 
θεν συγγραμμάτιον, L. Gallois, Histoire abreg. dc Γinquisit· d’Espa- 
gnc, pag. 357.

Η τυραννία πάντοτε άγρυπνος, καί περικυκλωμένη 
άπο πολλούς τυραννίσκους ύπαλληλους, αναιδέστατους 
κόλακας τών κατά χώρας μεγάλων τυράννων, δεν είναι 

πολύς καιρός άπου έπαυσε νά πολεμη τά άπο την τυπο
γραφίαν διασπειρόμενα πανταχού της φιλοσοφίας φώτα. 
Μην άρκουμένη νά έμποδίζη τά βιβλία τών φιλοσόφων, 
έδίωκε καί αύτούς τούς φιλοσόφους. Μ’ ολα ταϋτα ύπερ- 
ίσχυσεν ή άκαταμάχητος άλη'θεια, καί άν δεν έδυνηθη 
ακόμη να έπιστομίση τούς συνηγόρους δλους τών παλαιών 
ανομημάτων, ίσχυσεν όμως νά φωτίση τούς Ηγεμόνας,

ι. Σικελιώτ. V, 3ι και XX, ι4· ϊίε καί Στράβων. IV,
σελ. 198.
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τών όποιων ματαίως πλέον ελπίζουν τήν βοήθειαν και 

προστασίαν οί φίλοι του ψεύδους.
Οί ήγεμόνες σήμερον πληροφορημένοι, ό'τι ή εύδαι- 

μονία των κρέμεται από τήν εύδαιμονίαν όχι τούτου ή 
εκείνου μικρού τίνος μέρους πολιτών, άλλ’ από την εύδαι- 

μονίαν όλων τών υπηκόων, τρεφομένην καί αύξάνουσαν 
καθημέραν από τήν άκώλυτον διάδοσιν τών φώτων , 
ασχολούνται εις τήν διόρθωσιν όλων τών μερών τής 
νομοθεσίας, καί έξαιρέτως τών δικαστηρίων. Καί · διά 

τί νά μήν άσχολώνται, επειδή βλέπουν φανερά, ότι 
πάσα διόρθωσες φέρει αναψυχήν , φέρει ύγείαν καί ίσχύν 
εις τό άρρωστημένον άπό τήν βαρβαρότητα πολιτικόν 
σώμα;

Αλλ’ ή τοιαύτη διόρθωσες δέν είναι ούτ’ ενός ανθρώπου 
ούτ’ ολίγου χρόνου εργον. Πολλά, βέβαια, εμπόδια τής 
διορθώσεως ήφανίσθησαν · άλλ’ όσα ακόμη έμειναν δέν είναι 
ολίγα, καί τά μέσα τής έξαλείψεώς των δέν έπολυπλασιά- 
σθησαν ακόμη αρκετά. Εις τοιούτων κακών θεραπείαν ή 
φιλοσοφία δέν έχει νά πολεμή μόνην τήν αρρώστιαν * ό 

μεγαλητερος αύτής κόπος είναι, νά καταπείση τον άρρω
στον, ότι έχει αληθώς χρείαν θεραπείας.

Εις ημάς ήθελ’ είσθ’ όλιγώτερον παράδοξον άν εύρίσκοντο 
τοιαύτα εμπόδια. Οί Εύρωπαίοι μ’ όλην τών ιδίων ηγε
μόνων τήν παρελθοΰσαν απόλυτον άπό νόμους εξουσίαν, 
δέν έδυστύχησαν όμως ποτέ νά έχωσι Τούρκους ηγεμόνας* 

καί αύτοί οί πλέον απόλυτοι βασιλείς των άπό τετρακο- 
σίων μέχρι πρό ολίγων έτών δέν εφθασαν έως νά δείξωσι 

φανερά Σουλτανικήν αγριότητα. Π άνατροφή των, παν-
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τότε κακή, διέφερε καν τούτο άπο τήν ανατροφήν τών 
τυράννων Τούρκων, ότι δεν τούς έκαμνεν όλότελ’ άπροσ 
ίτους εις τόν λαόν · έξεναντίας έσπούδαζαν νά κρύπτωσι μέ 
κάποιαν εξωτερικήν εύμένειαν τήν εσωτερικήν αύτών μι- 
σανθρωπίαν. Πρόσθες εις τήν ανατροφήν, και τόν χαλινόν 
τής θρησκείας, χαλινόν, τον όποιον δέν έσεβάσθησαν πάν
τοτε , άλλ1 ούδ’ έτόλμησαν ποτέ νά δαγκάσωσι φανερά. 
Οντες ομόθρησκοι μέ τούς λαούς των, συνεκκλησιάζοντο 

εις τούς αύτούς ναούς, τό αύτό εύαγγέλιον ήκουαν, και τάς 
αύτάς νουθεσίας τής θρησκείας ένουθετουντο άπό τούς 
ιεροκήρυκας· έκ τών οποίων τινές (άνδρες τόσον πλέον 
άξιέπαινοι, όσον ό κλήρος τών δυτικών δέν έμίσησε ποτέ 
τήν απόλυτον εξουσίαν) καί έτόλμησαν πολλάκις νά τούς 
νουθετήσωσιν αύστηρότερα παρά τούς ύπηκόους των.

• Τί συνέβαινεν έκ τούτου; Οί υπήκοοι ήρρώστουν 
δέν έκαταλάμβαναν όμως, ότι ήσαν άρρωστοι, ή καί άν 
τό έκαταλάμβαναν, πολλοί έξ αύτών άπεστρέφοντο τήν 
θεραπείαν, προκρίνοντες νά ήναιάνδράποδα ενός ή ολίγων 
τινών δεσποτών, παρά ίσοι μέ τούς λοιπούς όλους ομογε

νείς των. Ακόλουθον ήτο βέβαια, έπειδή έκαυχώντο εις 
ευγένειαν, καί κατεφρόνουν τούς αγενείς, νά καταφρονώσι 
καν καί τήν άγενεστάτην όλων τών καταστάσεων, τήν 
άνδραποδώδη κατάστασιν ή κατάστασις όμως αυτή τούς 

έπλούτιζε, τούς έλάμπρυνε μέ αξιώματα, τούς έκαμνε 
καί αύτούς δέσποτας τών ύποδεεστέρων. · Τί θέλεις; Τοι- 

ούτοι είναι καί θέλουν είσθαι, έωσοΰ νά κατασταθώσι τά 
φώτα τής παιδείας κοινότερα, οί πλειότεροι άνθρωποί' 
ανδριάντες πλέον παρά άνδρες. Καί άπό τοιαΰτα άψυχα
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αγάλματα εμποδίζεται ακόμη η φιλοσοφία να γέννηση 
όλα της τά έλπιζόμενα καλά.

Εις ημάς ση'μερον, .... ολίγον ελειψε να εκφωνήσω, 
Χάρις εις τον τύραννον! επειδή ό αγενέστατος τύραννος, 
ουο αυτήν την προσωπικήν και νόμιμόν ευγενειαν, ουτ 
έγνώρισεν, ούτε κανένα νά την απόκτηση έσυγχωρησε 
ποτέ· εις ημάς (λέγω) σήμερον λείπει το έμπόδιον τούτο, 

και μηχνοντες τον τυραννικόν ζυγόν, όλοι όμοφωνως λε- 
γομεν, χάρις εις τον Θεόν! οχι μόνον ότι μάς ηλευθέρωσεν 
άπο τοιαύτην θανάσιμον αρρώστιαν, της όποιας και τον 
κίνδυνον ολοι χωρίς έξαίρεσιν ησθανόμεθα, καί την θερα
πείαν δέν έπαύσαμεν νά ζητώμεν μεγαλοφώνως εις αύτάς 
τάς εκκλησίας άπό τον Θεόν, άλλ’ ότι καί μάς ηλευθέ
ρωσεν εις καιρόν, αφού πρώτον η τυραννία έξηλειψεν όλο- 
τελα πάσαν διάκρισιν εύγενών καί αγενών, επειδή όλους 
ημάς χωρίς έξαίρεσιν είχε την εξουσίαν νά θυσιάζη άκρί- 

τως, όπότ’ ηθελεν, ώς κτηνη1.
Τούτο εκαμεν, ότι καί αύτοί οί πλησιάζοντες καί 

ύπουργοΰντες τον τύραννον, καί τούς ύπ’ αύτόν τυραν
νίσκους , η δέν έτόλμων νά τούς κολακεύωσι, παρά μέ 
την κοινήν εις όλους βωβήν κολακείαν τών βαθυτάτων 
προσκυνήσεων η καί κολακεύοντες, αμοιβήν άίλλην της 
κολακείας δέν άπελάμβαναν, πλην προσωρινήν τινά έξου-

ι. « Η τών δούλων τύχη ούό'ερ.ίαν έπώέχεται ^ιαίρεσιν ού γάρ έστιν 
« εϊπεϊν έπ’αύτών, ΙΙττον δούλος, η Μάλλον δούλος. .· .εύγε- 
« νής έστιν ό εύθε'ως άυ.α τώ τεχθίναι ελεύθερος ών , και ατίπω τού 
* ζυγού τη; δουλείας γευσάυ,ενος. » Θεο'φιλ. τίτλ. γΖ και σελ. 23.
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σίαν τυραννίας, συνωδευμένην οχι μέ την ηδονήν, την 

οποίαν ήσθάνοντο οί κόλακες τών χριστιανών δεσποτών, 
άλλα μέ τον άδιάλειπτον φόβον του κινδύνου της ιδίας 
των ζωής. Εις τοιούτων θηρίων δούλευσιν ούτε προσωπι
κήν εύγενειαν ήτο δυνατόν ν’ άποκτήσωσιν, ούτε τών 
μνημάτων την εύγενειαν είχαν νά έλπίζωσι ποτέ. όθεν 
πληροφορημένοι, οτι άλλο τί δεν τούς διέκρινε καί άπ’ 
αύτον τον άγενέστατον ψωμοζήτην, πλήν οτι είχαν πλη- 
σιέστερον τον τράχηλον εις την μάχαιραν τού αίμοβορου 
τυράννου, ηΰχοντο καί αύτοί, διά την ασφάλειαν της 
ιδίας των ζωής, την κοινήν όλων εύχήν, τήν συντριβήν 

τής μαχαίρας.
Εις τήν παρούσαν νέαν μας κατάστασιν έμπορούν καί 

αύτοί καί οί λοιποί Γραικοί νά εύγενισθώσιν, εύγενειαν 
όμως προσωπικήν, ήτις κάμνει τον άνθρωπον γνώριμον1 
καί όνομαστόν, όχι διότι κατάγεται άπο γνωρίμους, άλλ’ 

οτι πράσσει αύτος έργα εις κοινήν όλου τού γένους ωφέ
λειαν, άςια νά γνωρίζωνται καί νά εγκωμιάζονται άπο 
ολον το γένος.

i. Noble, άπο τδ Λατινικόν nobilis, άλλο ό'εν σημαίνει κατά λέξιν, 
παρά Γνωστός , Γνώριμος. Καϊ ταύτην τήν λέξιν μεταχειρίζετ’ ό Αρι
στοτέλης, ώς αυνώνυμον του Εύγενής. w. τών Πολιτικ. τον Πίνακ. 
λέξ. Γνώριμοι.

Παρά ταύτην τήν εύγενειαν, άν γνωρίσωμεν άλλην εύγέ- 
νειαν, μήν έλπίζωμεν μήτε νομοθεσίαν δικαίαν, μήτε δι
καστήρια άδέκαστα νά έχωμεν ποτέ. Αλλην παρά ταύτην 
άν ύποφέρωμεν, άλλο δεν θέλομεν κατορθώσειν, πλήν νά
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φορτισθώμεν εις τόπων αλλοφύλων δεσποτών ομογενείς 
δέσποτας, καινά θησαυρίζωμεν άπο της ση'μερον κληρο
νομιάν εις τούς απογόνους μας νέαν πολιτικήν μεταβολήν 

τόσον φρικτοτεραν, οσον θέλουν άναγκασθην να την 
κάμωσι μέ εμφύλιον πόλεμόν, οχι πλέον πολεμούντες 
Τούρκους, άλλα σφάζοντες Γραικοί Γραικούς. Οταν η 
πολιτεία δέν στηρίζεται εις την ισότητα , έζανάγκης 
έχει νά κλονηται άδιαλείπτως, έωσου νά πέση καί να 
καταπλακώση καί τούς φίλους της ισότητας καί τούς 
εχθρούς.

Διά νά άπολαύσωμεν καί νά παραδώσωμεν εις τούς με
ταγενεστέρους την έκ της ισότητας είρη'νην, χρεωστουμεν 
άπο της παρούσης ώρας νά μή συγχωρη'σωμεν νά λάβη 
είσοδον εις το πολίτευμά μας ή λέπρα της κατά διαδοχήν 
εύγενείας. Από της παρούσης ώρας, λέγω· διότι, 
άν δέν άγρυπνησωμεν εύθύς κατ’ άρχάς1 εις την φυλακήν 
τούτου του κακού, ώς έκαμαν οί φρόνιμοι Αγγλαμερικα- 
νοί, το κακόν θέλει άνεπαισθητως έμβην, σύρον έςοπίσω 
του των δικαστηρίων την φθοράν συνωδευμένην μέ μυρία 

άλλα κακά, τών όποιων έσχατον είναι της ελευθερίας η 
απώλεια. Αί φθοροποιαί πυρκαϊαί αρχίζουν άπό μικρούς 
σπινθήρας, καί τών κατακλυζόντων ποταμών αί πρώται 
πηγαί δέν είναι παρά ρύακες πολλά μικροί. Του πολιτι-

ι. « Αδύνατον άπο τοΰ πρώτου καί τοΰ έν άρχγ άμαρτν,μένου μη 
« άπανταν εις τό τέλος κακόν τι · · · Πολλάκις λανθάνει ρεεγάλν) γιγνοαε'νη 
« μετάβασις τών νομίμων, όταν παρορώσι τό μικρόν. ” Αριστοτέλ. Πο- 

λιτικ. σελ. ι44 Μ;·
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κοΰ άνδρός η φρόνησις λάμπει μάλιστα εις την διάκρισιν 
καί φυλακήν τών κατ’ άρχάς φυόμενων, μικρών εις το 
φαινόμενον, καί διά τούτο παραβλεπομένων κακών1. Πό- 

σην είρηνην όέν ήθελαν άπολαύσειν πολλά έθνη, άν οί 
πρώτοι νομοθέται των έδιώριζαν έγγράφως εις τον Συντα

κτικόν χάρτην ποινήν κατά του πολίτου, οστις ήθελε 
τολμη'σειν νά ζητη'ση δι’ εαυτόν η δι’ άλλον προνόμια 
πολιτικά, διά προγονικάς εις την πολιτείαν ύπουργίας! 
Οπου εισχωρήσουν προνόμια, εκεί νόμοι δεν ισχύουν, καί 
όπου νόμοι δέν ισχύουν, εκεί μη προσμένγς δικαιοσύνην 
άπό τά δικαστήρια. Προσέχετε, ελεγεν ό επισημότερος 
τών σημερινών διδασκάλων της πολίτικης επιστήμης προς 
τούς Αγγλαμερ ικανούς, « Προσέχετε μη δεχθήτε ποτέ 
« διαδοχικήν εύγένειαν , άν δεν θέλετε νά δίδεται εις 
« την γέννησιν η χρεωστουμένη αμοιβή εις την αρετήν. 
« Χαρίζετε δώρα, ανεγείρετε ανδριάντας- όλαι όμως αί 
« τοιαΰται τιμαί καί διακρίσεις άς ήναι προσωπικαί* 

« φυλάσσετε την ίσχύν καί καθαρότητα της τιμής, μηδέ 
« στερη'σετε την πολιτείαν σας τον πολύτιμον τούτον 
« θησαυρόν, διά νά τον χαρίσετε εις μίαν τάςιν πολιτών

ι. « Τό έν άρχ,η γιγνο'μενον κακόν γνώναι ού του τυχο'ντος, αλλά του 
« πολιτικού ” Αριστοτέλ. Πολιτικ. σελ. ι6ΐ· Καΐ εις τούτο μά
λιστα επαινούνται οί Αγγλαμερικανοι, οί όποιοι εξαρχής έποονο'ησαν νά 

μη πράξωσι τίποτε, τό όποιον μετά ταΰτα έμελλαν ν’ άναγκασΟώσι 
νά κάμωσιν άπρακτον, to do nothing that might afterwards re
quire to be undone, ώς λέγει η άνώνυμος Αγγλίς εις την Ιίεριη'γησίν 

της, έπιγραφομένην Vicws of societ. and manners in Americ. London, 
1821 , pag. 99.
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« ύπερήφανον, ήτις δεν θέλει άργήσειν να τον μεταχειρι- 
« σθή εναντίον σας1. »

Προσέχετε, άς συγχωρηθή, φίλοι ομογενείς, και εις 
εμέ νά σάς παρακαλέσω, Προσέχετε, μή νεκρώσετε την 
ζώσαν καί αληθινήν εύγενειαν, μεταφέροντες τας χρεω- 
στουμένας εις αύτην άμοιβάς εις τών μνημάτων τήν ευ
γένειαν. Δικαιότερον άλλο δεν είναι παρά νά τιμώνται 
όσοι άπο τούς πολίτας συνεργούν εις τήν κοινήν εύδαιμο- 
νίαν καί δόξαν τής πατρίδος· αλλά καί ή εις τούτους 
διδόμενη τιμή διά νά ήναι δίκαια, τΐρέπει νά άναλογίζεται 
μέ τού καθενός τάς πράξεις· « Τω Σαούλ έν χιλιάσι, καί 
« τω Δαβίδ έν μυριάσι. » Ο,τι δίδεται ύπέρ αξίαν ψυ
χραίνει τον ύπέρ τής πατρίδος ζήλον τών πολιτών, καί 
διεγείρει τήν κατ’ άλλη'λων ζηλοτυπίαν* αδικεί προφανώς 

τούς άξιους, καί πληθύνει τον αριθμόν τών αναξίων. Ο,τι 
δέ δίδεται καί εις τον όλότελ’ άχρηστον πολίτην διά τούτο 
μόνον, οτι οί προ'γονοί του έφάνησαν χρήσιμοι, νεκρονει 
τούς χρησίμους πολίτας, καί παρακινεί τούς άχρηστους ν’ 
άνασκάπτωσι τά μνήματα, μέ ελπίδα νά προσκολλήσωσι 
καί αύτοί κάμμίαν μωράν γενεαλογίαν εις το άξιολησμό- 
νητον αύτών όνομα, καί ν’ άπολαμβάνωσιν από τον μω
ρόν όχλον τάς χρεωστουμένας εις μονήν τήν αρετήν τιμάς.

Αν θέλετε νά αποκλείσετε άπο το πολίτευμα τούς ολέ
θριους τούτους σπουόαρχίδας, χρεωστείτε νά προσέχετε 
εις τήν εκλογήν τών πολιτικών κυβερνητών άπο τής πρώ
της μέχρι τής τελευταίας τάξεως * μηδέ νά συγχωρήτε νά

2. Βεντηιμ , Theor. des pein. et des recompens. tom. 2, pag, 38.
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εκλέγεται εις πολιτικόν επάγγελμα, μη δ’ αύτός ό χρηστό- 
τατος τό φαινόμενον πολίτης μέ άνευφημίας (acclama- 

tions) ένθουσιαστικάς του όχλου, άλλα μέ σκέψιν ώριμον 
καί ψηφοφορίαν ακριβή. 0 ενθουσιασμός γίνεται όπλον 

θαυμαστόν εις τούς άγωνιζομένους ύπέρ της ελευθερίας, 

εις αύτην την ώραν τών αγώνων · άλλ’ όταν ό λόγος ήναι 
περί εκλογής τών πολιτών εις πολίτικα υπουργήματα, άπό 
τών όποιων την ακριβή πλήρωσιν κρέμεται ή φυλακή της 
ελευθερίας, όστις ενθουσιάζεται, τρέχει μέγαν κίνδυνον νά 
δημιουργήση τυράννους. Καί τούτον τόν ενθουσιασμόν 
ζητούν μάλιστα νά έξάπτωσιν οί σπουδαρχίδαι καί οί δη- 
μοκόποι εις τάς ψυχάς τού λαού, όταν ό λαός δέν φυλάσ
σεται τάς παγίδας των.

Οπου μάλιστα χρειάζεται η περί της εκλογής προσοχή, 
είναι τών δικαστηρίων καί τών δικαστών η κατάστασις. 
Διά νά άσφαλισθώσι τά δικαστη'ρια εις τρόπον, ώστε νά 
μην εύρίσκη πλέον είσοδον ή αδικία εις αύτά, πρέπει νά 
έκλέγωνται καί νά προβιβάζωνται εις τό δικαστικόν αξίωμα 
άνδρες σεβάσμιοι καί διά τού βίου την χρηστότητα, καί 
διά την ηλικίαν, καί διά την εμπειρίαν τών νομικών κανό
νων καί διαταγών. Πρέπει δεύτερον νά ήναι όλότελα ανεξ

άρτητοι άπό τήν Νομοθετικήν καί άπό τήν Νομοτελεστι
κήν εξουσίαν’· τρίτον, αφού έκλεχθώσι, νά μένωσιν επί

ι. Απο τήν Νομοθετικήν, λε'γω , καί άπο τήν Νομοτελεστικήν εξου

σίαν ανεξάρτητοι, οχι όμως καί άπό τήν κοινήν ύπόληψιν τών πολιτών 
τών υποκείμενων εις την καθενός κριτοΰ δικαιοδοσίαν (jurisdiction ), 
οί όποιοι έχουν καί τήν εξουσίαν νά τούς έγκαλέσωσιν καί νά τους καί-

δ
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ζωής των αμετακίνητοι, παρεκτος αν φανερωθώσιν ανα- 
ζιοι του τόσον ιερού επαγγέλματος, διά δεκασμόν ή άλλην 
τινά πράςιν παράνομον καί τέταρτον νά προσλαμβανωσι, 

κατά την συνήθειαν τών εύνομουμένων εθνών, συνόικους 
τούς όνομαζομένους ορκωτούς κριτάς \ όλα ταΰτα εμπο

δίζουν τάς προσωποληψίας καί τάς ένδεχομένας απατας 
τών δικαστών.

Εις ενα λόγον, τά δικαστήριά μας άπο του νυν πρέ
πει νά ήναι τοιαΰτα, ώστε ό έγκαλούμενος εις αύτα πο
λίτης, άν ήναι αθώος, νά εχη πάντοτ’ άχώριστον τής 
ψυχής του τήν πληροφορίαν, ότι τής άθωότητος αύτοΰ 
ή άπόδειξις δέν εχη νά φοβήται εμπόδια2· άν ήναι ένο
χος , ότι καταδικάζεται, όχι άπο κρίσιν αύτογνώμονα 
όμοιων του συμπολιτών, άλλ’ άπο τήν άδέκαστον άπό- 

φασιν τών αύτών εκείνων νόμων, εις τούς όποιους συγκα- 
τένευσεν αύτοπροσώπως,ή δι’άντιπροσοόπων, νάπείθεται, 

όταν έγίνετο μέλος τής πολιτικής κοινωνίας. Είς τήν φυ
λακήν, εις τά δεσμά, είς αύτήν τήν αγχόνην, ό έγκαλού
μενος πρέπει νά εχη πάντοτε τήν ασφάλειαν , ό'τι είναι 
έλευθέρας πολιτείας πολίτης ελεύθερος3. Οπου δέν είναι

αιρε'σωσιν , εάν τούς εΰρωσι παραβάτας τών νομών. ϊ^ε Βεντηαμ, 

Judic. establishm. tit. III, pag. 19-20.

1. Περί τών όποιων ί^ε τά Προλεγόμενα τών Ηθικών του Αριστοτέ- 
λους , σελ. ξά - ξγ'.

2. Quand 1’innocence des citoyens n’est pas assurge, la liberte ne 
l’est pas non plus. Montesquieu , Esprit des lois, XII, 2.

3. Dans un elat qui aurait la-dessus [dans les jugemens] les 

meilleui es lois possibles, un homnie a qui on ferait son procis, et
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τούτο, μήν άμφιβάλλη, οτι έγινε δούλος τυράννων, ή 

φανερών, ώς είναι οί Τούρκοι, ή σκεπασμένων μέ προσω- 
πείον πατρικής κυβερνη'σεως, καί διά τούτο βδελυρωτέρων 

παρά τούς Τούρκους.
Νά εκθέσω διεξοδικώτερον όσα χρειάζονται εις ορθήν 

δικαστηρίων και δικαστών κατάστασιν, δέν είναι έ'ργον 

ιδικον μου. Οστις επιθυμεί πλειοτερα, ας μελετηση με 
προσοχήν τον Βεκκαρίαν ■ άς έξετάση παρ’ αύτόν οσα είπαν 

άλλοι νομικοί, καί έξαιρέτως ολα του περίφημου Βενθάμου 
τά συγγράμματα’· καί οδηγούμενος από τάς παρατηρη- 
σεις των , άς σπουδάση νά καταστηση τά δικαστήρια τής 
πατρίδος του ανεξάρτητα. Οπου οί δικασταί δέν είναι 

κύριοι ν’ άκολουθώσι του νομού τήν φωνήν, εκεί πρώτον 
κακόν αναφύεται ή διαφθορά τών πολιτών, καί τελευταίου 
ή παντελής καταστροφή τής πολιτείας2. Καί ή φωνή του 
νόμου εύκολα παραβαίνεται εις έκείνας τάς πολιτείας, εις 
τάς οποίας συγχωρειται εις μέρος ή τάγμα πολιτών νά 
διακρίνεται άπο τούς λοιπούς πολίτας, στολισμένον μέ 
παράσημα καί τίτλους διαδοχικής εύγενείας · μάλιστα, 

άν οί όικασταί, ώς συμβαίνει, τύχωσι νά ήναι τού τάγ
ματος τούτου. 

_  

qui devrait etre pendu le lendemain , serait plus libre qu’un bacha 
ne l’est en Turquie. Montesquieu , ibid.

i. Μεταφρασμένα ει; τό Γαλλικόν, Bentham, Traite de legidat. 
civil. etpenal. 1802 ; Theor. des pein. et des recotnpcns. 1818 ; καϊ τό 
έ'τι άμετάφραστεν, Judictal cstablishtn. i^go.

2. Αριστοτε'λ. Πολιτικ. 7, ήβ § 3, σελ. rg4·

δ.
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Εάν τις άπορη, διά τί κ’ εδώ και όπου άλλου ελαβ’ 

αφορμήν να λαλήσω περί πολιτείας, άνακυκλεύω καί λέγω 
πολλάκις τά αύτά κατά τής άλαζονικής εύγενείας, κατά 
της φιλαρχίας, καί πάσης άλλης πολίτικης πλεονεξίας καί 
ανισότητας, τον παρακαλώ νά συλλογισθή τό μέγεθος τής 
επιχειρήσεώς μας, καί τήν όλιγότητα τών αναγκαίων μέ
σων νά φέρωμεν τήν έπιχείρησιν εις εύτυχή έκβασιν.

Αν ή επιχείρησές μας δέν έσκόπευεν άλλο παρά τήν 

καταστροφήν τών τυράννων, είχαμεν νά παρηγορώμεθα 
και απ’ όσα εκατώρθωσαν έως τήν ώραν ταύτην διά ξηράς 
καί θαλάσσης οί γενναίοι τής Ελληνικής ελευθερίας ύπέρ- 
μαχοι, καί άπο τήν ελπίδα όσων ακόμη μέλλουν νά κα- 
τβρθώσωσι. Ίό δύσκολον όμως τής επιχειρήσεώς στέκει 

όχι μόνον εις τήν σύντριψιν του τυραννικού ζυγού, αλλά 

πολύ πλέον εις την συνόεσιν και συναρμοσιν νέας πολι
τείας τοιαυτης, οποίας οι πολίται μήτε να ύποτάσσων- 
ται, μήτε να κινδυνευωσι τού λοιπού νά ύποταχθώσιν 
εις κάνεν’ άλλον ζυγόν παρά τον ζυγόν τών νόμων.

Εις καταστασιν τοιαυτης πολιτείας χρειάζονται άπα- 
ραιτήτως δύο μέσα, γνώσεις πολιτικαί, καί άρεταί ήθικαί· 
καί ουδ’ αυται αρκούν, άν δεν ήναι σπαρμέναι εις μέγα 

μέρος τού έθνους. Ματαίως ό Νομοθέτης ήθελ’ έχειν καί 
τάς δύο, άν δέν εύρη εις τό έθνος του καί πολλούς άλ

λους ομοιους του, έτοιμους να συνεργησωσι μ’ αύτόν, καί
να πεισωσι και μέ τον λόγον και μ, το παράδειγμα της
διαγωγής των τούς λοιπού ^ολιτας. · Γι τον ώφελεέ νά
εχη την αφιλοκέρδειαν τού Σόλωνος, και νά καυχάται 

ώς εκείνος,
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Αλλ- ημείς αύτοΐς ού ^ιαμειψομεθχ 

Της αρετής τον πλούτον,

ή νά λέγη μ’ εκείνον,

Χρήματα ίμείρω ρι-έν εχειν, αδίκως λέ πεπάσθαι 
Ούκ έθε'λω ,

• τί τον ωφελεί, λέγω, εάν τά χρυσά ταΰτα λόγια λέγων- 
ται είς έθνος, του οποίου μέγα μέρος έσυνείθισεν είς τήν 
πλεονεξίαν; · Τί τον ώφελεί νά φεύγη αύτός τήν επιθυ
μίαν νά τυραννήση τήν πατρίδα του, ώς τήν έφευγεν ό 

Σόλων,
Γης έφεισάμην 

Πατρικός, τυραννικός ίέ καί βίης άμειλίχου 

Ού καθηψάμην,

εάν το έθνος του γέμη άπο εχθρούς τής ισονομίας;
Αν άμφιβάλλη τις περί τής δυσκολίας, άς στρέψη τούς 

οφθαλμούς είς τήν φωτισμένων Εύρώπην , είς τήν οποίαν 
εύρίσκονται τήν σήμερον άνδρες ίσοι τήν αρετήν μέ τον 

Σο^ωνα, καί ανώτεροι του Σόλωνος είς τήν πολιτικήν 
επιστήμην καί άς παρατηρήσω, άν έδυνήθησαν ακόμη 
αί φωναί καί το παράδειγμά των νά γαληνίσωσι τάς άπο 

τριάκοντα έτη μέχρι τής σήμερον γεννηθείσας ταραχάς 
τής Εύρώπως. Καί γράφοντες, καί δημηγοροΰντες επί 
του βήματος οί φιλόσοφοί των, σπουδάζουν νά δείξωσιν, 

οτι έν άπο τά πολλά καί μεγάλα κακά, τό μεγαλήτερον 
ίσως, τής άπολύτου τών ηγεμόνων εξουσίας, είναι καί 
τών δικαστηρίων ή αταξία· καί μ’ ό'λον τούτο οί άδυ- 

σώπητοι εχθροί τής ισονομίας προκρίνουν τήν απόλυτον 
εξουσίαν, όχι διότι δέν βλέπουν καί αύτοί τον κίνδυνον
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τής τιμής καί τής ζωής των, κρινόμενοι εις τοιαΰτα 
δικαστήρια* δέν είναι τόσον μωροί* αλλά διότι, γινό

μενοι ανδράποδα τής απολύτου εξουσίας, άποκτώσιν, 
ώς ελεγα, δύναμιν και πλούτον, μέ τά όποια βιαζοντες 
τούς νο'μους, έχουν πώς ν’ άποφύγωσι καί τών δικαστη

ρίων τον κίνδυνον.
Διά νά πείσωσι καί αύτούς τούς ηγεμόνας τούς έπιθυ- 

μοΰντας να διορθώσωσι τάς πολιτείας των, νά άπέχωσιν 
από τήν σωτήριον ταύτην διόρθωσιν, δέν αισχύνονται νάσυ- 
κοφαντώσι τούς λαούς ώς ετοίμους νά στασιάσωσιν, άν δέν 

κυβερνώνται μέ απόλυτον εξουσίαν. ί Καί πόσοι είναι οί 
συκοφάνται ούτοι; Μικρά μερίς τών κατά διαδοχήν εύγε- 
νών, βοηθουμένη άπ’ όχι μεγαλητέραν, πανουργοτέραν 
όμως μερίδα, τούς Μοναχούς.

Οί λαοί δέν έστασίασαν ποτέ κατά τών νομίμων ηγε

μόνων. Η καταφρόνησις καί άόικος μοιρασία τών από τής 
πολιτείας καλών τούς έφερεν εις άγανάκτησιν, μήν ύποφέ- 
ροντας νά βλέπωσι τήν πατρίδα νά μεταχειρίζεται τούς 

εύγενεις καί Μοναχούς ώς μήτηρ, καί αύτούς ώς μη
τρυιά. Ολα τά βάρη τής πολιτείας κατέθλιβαν τόν λαόν, 
όλα τά κέρδη, καρποί τών ιδρώτων τού λαού, έμοιρά- 
ζοντο εις τούς εύγενεις, ή ήρπάζοντο άπό τούς Μοναχούς. 

Οί εύγενεις, παρεκτός ό'τι ήσαν ελεύθεροι άπό φόρον, 
εσφετερίσθησαν άκόμη τά εκκλησιαστικά, πολιτικά, 
δικαστικά, καί στρατιωτικά αξιώματα. Τοιαύτην άδικον 
μοιρασιάν ■ πώς έδύνατο νά τήν ύποφέρη ό λαός; πώς 
ήτο δυνατόν, διδασκόμενος άπό μόνον τόν ορθόν λόγον, 

νά μήν έξυπνίση τελευταϊον, καί νά ζητήση τήν δικαίαν
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άνάλογον ΐσομοιρίαν καί τών πόνων καί τών καρπών της 
πολιτείας 1 ; Αυτή καί οχι άλλη έχρημάτισεν ή αληθής 
αιτία τών ταραχών τής Εύρώπης, ή πλεονεξία τών εύγε- 
νών καί τών Μοναχών καί ούτοι πάλιν πασχίζουν νά τάς 
διεγείρωσι καί δεύτερον μέ ελπίδα νά πλεονεκτώσιν ώς 

προ'τερον.

i. Outre les exemptions d’impots, elle [la noblesse] s’attribua 
exclusivement les hauts emplois ecclesiastiques et civils; et, au 
dix-septi^me, au dix-huitieme siecles, toutes les places dejuges , 
dans les cours dites souveraines; enfin, en 1781, tous les gra- 
des militaires, a commencer par celui de sous-lieutenant. Sans 
doute, des institutions si absurdes et si oppressives ont du s’a- 
neanth’ au reveil de la raison. LANJOiNArs, Constitut. de la nat. 
francaise, tom. I, pag. 26.

Ταϋτα τά προνο'μια καταριθμεί ό Γάλλος συγγραφεύς· έσιώπνισε τά 
προ αυτών άλλα άνομώτερα τών εύγενών κατά τών ταλαίπωρων δουλο

παροίκων προνο’μια, μεταξύ τών οποίων ήτο καί το αισχρόν πράγμα καί 

όνομα droit de cuissage·

Αλλ’ εάν εις τά φωτισμένα έθνη, εις τά όποια εύρί- 

σκονται καί γνώσεις πολιτικαί, καί άρεταί ήθικαί, άπαν- 
τώσι τόσας δυσκολίας νά διορθωθώσιν αί πολιτειαι, καί τρέ- 
χωσι τόσον κίνδυνον νά διαστραφώσιν αί διορθωμέναι, - πώς 

έχομεν νά πράξωμεν ήμεΐς, στερημένοι ακόμη άπό φώτα;
Μην έχοντες, ώς έλεγα, εύγενεις, (κατά τήν οποίαν 

έπροσκόλλησαν εις αύτό σημασίαν οί καυχώμενοι εις πα
τραγαθίας) ούδ’ εμπόδια έξ αύτών εχομεν νά φαβώμεθα* 
τήν αύτήν άφοβίαν έλπίζομεν καί άπο τούς ιερωμένους 
μας, εις τούς οποίους ό τυραννικός ζυγός, άν καί έσυγ- 
χώρει νά φορολογώσι τούς λαϊκούς, δέν έσυγχώρησεν όμως
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ποτέ ν’ άποκτη'σωσι μηδέ τό μυριοστόν όσου πλουτου 
και δυνάμεως άπέλαυσαν οί ιερωμένοι τών όυτικών χρι
στιανών. Τών δύο τούτων εμποδίων ή απουσία είναι βέ- 

βαια μέγα εύτύχημα δι ημάς.
Αντί τούτων όμως, εχομεν έμπόδιον άλλο φανερόν 

την παρελθοΰσάν μας κατάστασιν, ητις οχι μονον μας 
έφθειρεν όλους μέ τά καθημερινά της ανομίας παραδείγ

ματα, άλλά καί μάς έστέρησεν όλα^ τά μέσα ν’ αποκτη- 
σωμεν πολιτικάς καί ηθικάς γνώσεις. · Πόθεν είχαμεν να 
τάς διδαχθώμεν; Οχι βέβαια άπό τά σχολειά μας, τά 
όποια μόλις ελευθερωμένα άπό την τυραννίαν τού γραμ
ματικού σχολαϊσμοΰ, έπεριωρίζοντο ακόμη είς όλίγας τινάς 

μαθηματικάς καί φυσικά; έπιστημας. Οχι βέβαια απο το 
Εύαγγέλιον, κώδηκα της άληθινης Πολίτικης και Ηθικής, 
κώδηκα όμως έξηγούμενον άπό διδασκάλους , τών όποιων 
οί πλειότεροι ησαν την διαγωγήν οχι διάφοροι άπό τούς 
κοσμικούς, καί την γνώσιν τοιοΰτοι, ώστ’ έδύνατο πας 
ένας νά τούς ερώτηση, χωρίς νά τούς συκοφαντη'ση· · Αρά 

γε γινώσκεις ά άναγινώσκεις; Γεννημένοι καί άνα- 
θραμμένοι καί αύτοί, καθώς ημείς, είς της δουλείας τόν 
ζυγόν, ·πώ^ έδύναντο νά έχωσι φρονη'ματ’ έλευθεριώτερα 
παρ’ ημάς; - Εις ποιον έ'θνος δουλωμένον έφάνη ακόμη 
άρετη'; η ποιος δούλος ύψωσε ποτέ τούς οφθαλμούς είς 
τόν ούρανόν, διά νά ζητη'ση τά-εκεϊ" φυλαγμένα χρυσό- 
βουλλα της άληθινης εύγενείας του, καί νά καυχηθη μεγα- 
λοφρόνως, ότι έδημιουργηθη λογικός καί αύτεξούσιος, μη 
γνωρίζων κύριον τών λόγων του καί πράξεων άνώτερον 
άλλον παρά τόν νόμον ;
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Η παρελθοΰσά μας κατάστασις έξανάγκης πρέπει νά έχη, 
διά πολύν ίσως καιρόν ακόμη, επιρροήν εις τήν μέλλουσαν 
διαγωγήν και πολιτείαν μας, άν δέν έπινοήσωμεν κανένα 
τρόπον νά φράξωμεν τήν επιρροήν, ή καν νά συντέμωμεν 
τόν χρόνον αύτής. Εάν δυσκολεύεται πας ένας νά μάθη 
ό,τι δέν γνωρίζει, άσυγκρίτως δυσκολώτερον άπομαθαίνει 

και λησμονεί' ό,τι μίαν φοράν έμαθε, καί μάλιστα εάν 
έλαβε τό μάθημα, κατά διαδοχήν, άπό πατέρας, πάπ- 

πους και προπάππους πολλούς. Εις τοιαύτην περίστασιν 
ή παλαιωθείσα έξις μεταβάλλεται εις φύσιν · άν ήναι πρά- 
ξις, νομίζεται τόσον αναγκαία, όσον ή τροφή, ή σκέπη 
καί πάσ’ άλλη φυσική τού σώματος χρεία· άν ήναι δόξα 
ψευδής, πιστεύεται ίσα μέ τάς πλέον αναντίρρητους αλή
θειας \ Νά ζητής νά άπομάθης τόν άναθραμμένον καί 
μαθημένον εις τοιαύτας δόξας καί πράξεις είναι τό αύτό 
καί νά ζητής νά τού άποσπάσης τήν ψυχήν άπό τό σώμα. 
• Πώς είναι δυνατόν νά συνδέσης εις τόν αύτόν τής ισο
νομίας ζυγόν, τόν συνειθισμένον νά ονομάζεται Αυθέντης 
μέ τόν μισθωτόν αύτού ύπηρέτην, τόν όποιον συνη'θως 
ώνόμαζε δούλον; πώς τόν ονομαζόμενον, διά μόνον τόν 

πλούτον, Αρχοντα, μέ τόν πένητα, εις τόν όποιον όμως 
δέν είχε κάνέν αρχής ούδ’ εξουσίας δίκαιον; πώς τόν

ι. « Χαλεποί οντος τοΰ ιίώάσκειν, τώ παντί χαλεπώτερον το [χετα- 
" ύ'ώάσκειν · άλλως τε και όταν πολύν τινες χρονον ώσι τά ψενύ'ή άκη- 
« κοοτες, καί μή [χο'νον αύτοί ές^παττηχένοι, άλλα καί οί πατε'ρες αύτών 
« καί οί πάπποι, καί σχεδόν πάντες οί προτερον · ού γάρ εστι ράύ'ιον 

« τούτων άφελε'σθαι τήν ^οξαν, ούΑ’ άν πάνυ τις έξελεγχτι.» Δίων ό 

Χρυσο'στ. Δογ. ιά, σελ. 3ο;.
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Τσελεπήν; πώς τόν Βεϊζαδέν1, και άλλους όσοι εσε- 
μνύνοντο εις βαρβάρου έΌνους βαρβαρώτατα όνοματα; 
πώς καί αύτούς, όσοι, ού'τε χρηματίσαντες, ού'τε τολμη- 
σαντες ποτέ νά όνομασθώσι τίποτε άπό τά νομιζόμενα 

ταυτα λαμπρά, άνεβλάστησαν άπροσδοκη'τως τώρα εις 
την Ελλάδα, διά δυστυχίαν τής Ελλάδος, καί λαλούν 
εις τούς ομογενείς γλώσσαν δεσποτών, τούς προστάσσουν 

ρητώς ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣΙΝ ΑΠΑΡΑΒΑΤΩΣ ΤΑΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗ- 

ΠΟΤΕ ΔίΑτΑΓΑΣ ΤΩΝ; καί τούς φοβερίζουν μέ κολάσεις, 
ΕΑΝ ΠΑΡΟΡΓΊΣΩΣΙ ΤΗΝ ΚΑΛΟΣΥΝΗΝ ΤΩΝ ; Τοιαύτην 
γλώσσαν ελαλουσαν οί προ μικρού στρατηγη'σαντες τόν 
άφανισμόν της Χίου 2.

• Τις έχειροτόνησε τούς τοιούτους στρατηγούς; Αν 
εστρατηγησαν αύτεπαγγέλτως έπρεπε νά κολασόώσιν άπό 
την πολιτείαν. Αν προφασισθώμεν, δτι δέν είχαμεν εμπει
ρότερους τούτων στρατηγούς, ούαί εις την Ελλάδα! Δι
ότι, άν δέν έχη ανθρώπους ικανούς εις τής στρατηγίας

ι. ·Πώς καί αύτόν τον Χαντσην; επειδή καί αύτός έςαντάζετο 

τΐν προσκύνησιν τού αγίου τάφου, ώς θρησκευτικήν εύγε'νειαν κ’ έκα- 
ταφρο'νει τον, όστις είχε τε'σσαρας η πε'ντε χιλιάδας γροσίων νά 
καταχωννεύση εις τών άγιοταφιτών τούς φάρυγγας. Εις τούς χρεω- 
στοϋντας νά τον έλευθερώσωσιν άπο τοιαύτην φαντασίαν , έσύμφερε 
μ.άλλον νά του κολακεύωσι την μωρίαν· οθεν έφοίναζαν καί αύτοί έπ’ 
εκκλησίας, εις έπηκοον ολου του λαού, «^οξολογοϋντες τον Χαντσίν, 
« Υπέρ υγείας του Αούλοιί’ του θεού *** προσκυνητοϋ. » Ποσά λουτρά 

χρειάζονται νά μάς άναβαπτίσωσι καί νά μάς καθαρίσωσιν άπο το'σους 
μολυσμούς !

2. Ιιίε μετά τό τέλο'ς τών Προλεγομε'νων τάς ^ιαταγάς τών ελλη
νικών άρχ,ιστρατήγων τούτων.
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τό επάγγελμα, είς τό όποιον ή'ρκεσε πολλάκις καί μόνη 
τών στρατευομένων ή άνδρία, νά θεραπευτή του στρα
τηγού τήν απειρίαν, ί που έχει νά εύρη αξιοπρεπείς δικα- 
στάς; πόθεν έχει νά συγκρότηση δικαστήρια τοιαΰτα, είς 
τά όποια ή τιμή καί ή ζωή του δικαζομένου πολίτου νά 

κρέμεται οχι άπό τήν ΚΑΛΟΣΥΝΗΝ ή κακοσύνην, όχι 
άπό τάς ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΔίΑΤΑΓΑΣ του δικαστου, άλλ’ 
άπό τήν ίεράν καί άδέκαστον του νόμου φωνήν; πόθεν, 
πρώτον πάντων, νά έκλέξη νομοθέτας ικανούς νά θέσωσι 
νόμους τοιούτους, έκ τών όποιων νά γεννάται ή δικαιο

σύνη καί ή άχώοιστος αύτής ειρήνη είς τούς πολίτας;
Ο νόμος άλλο δέν είναι παρά αύτός ό τόσον έγκωμια- 

ζόμενος ορθός λόγος’. Αλλ’ ό ορθός ούτος λόγος, τετρα
κόσια σχεδόν έτη κυοφορούμενος διά τής τυπογραφίας 

μόλις έγεννήθη σήμερον είς τήν φωτισμένην Εύρώπην, 
όπου φοβερίζεται ακόμη άπό τόσους βρεφοκτόνους, μήν 
ύποφέροντας ν’ άκούωσιν ούδ’ αύτά του τά άκόμη νη
πιώδη ψελλίσματα. Καί εάν είς τούτους άπαντα τόσας 
δυσκολίας · πώς έχομεν ημείς νά στήσωμεν ηγεμόνα, νόμον 
καί κανόνα τής διαγωγής μας τόν ορθόν λόγον, πνιγμένον 
άλλα τόσα σχεδόν έτη άπό τήν θηριώδη τών Τούρκων 

άλογίαν, χωρίς νά αναφέρω τόν πρό αύτών πολύ μα-

ι. « Η^ε (Λεν, εφη , Δίκη· · -παρά ύέ αύτήν Ευνομία . . ·έκ ύε 

« τοϋ επί θάτερα μέρους γυνή σφοδρά ωραία , καί άβρώς έσταλμένζ , 
« καί μεισιώσα άλύπως · Ειρηνην καλοΰσιν αυτήν. Ο ύ” εγγύς ούτος 
« έστηκώς. . .ισχυρός άνήρ , πολιος καί μεγαλοφρων, ούτος ύέ καλείται 

« Νομος · ό αύτος καί λογος ορθοχ κεκληται. “ Δίων ό Χρυσό- 
στθ|Λ. Αογ. ά, σελ. 68.
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κρότερον χρόνον, ότε οί Γραικορωμαΐοι όεσποται ετοίμα
ζαν εις τούς Τούρκους την όδον της Ελλάόος;

« Λύσε μαςλοιπον την τόσην απορίαν (ήθελε τις ειπεϊν) 

« σύ, οστις μάς φέρεις εις τόσην απελπισίαν. Οτι όλους, 
« άλλον πολύ, άλλον ολίγον, κατά το μέτρον της ηλι- 
« κίας καθενος, μάς έφθειρε το Τουρκικόν διδασκαλείον, 

« δέν εχομεν χρείαν νά το μάθωμεν άπο σε. Η οχληρά 
« συνείδησις το φωνάζει καθημέραν εις όλους μας. Η 
« φθορά είναι πολλή, καί εις τούς πρεσβυτέρους τήν ήλι- 
« κίαν τόσον πλειοτέρα, όσον μακρότερον έποτίσθησαν 
« τά Τουρκικά μαθήματα. ·Τί θέλεις, τί ζητείς; νά σφά- 
« ξωμεν έκ τών κακομαθημενών τούτων όσους άφήκαν οι 
« Τούρκοι; Τοιαύτη γεροντοκτονία είναι άνομος. »

Οχι μόνον άνομος (αποκρίνομαι), αλλά καί μωρά, 
διότι δέν έλπίζεται κάνέν όφελος άπ’ αύτην. Οί σφαγείς 
αύτοί είναι τέκνα καί μαθηταί τών γερόντιον, μαθηταί 
τόσον επικινδυνότεροι, όσον εύρωστότεροι παρά τούς 
γέροντας· - έως που μέλλει νά σταθή τοιαύτη ακερδής 

σφαγή; Αρκετήν ωφέλειαν εις το παρόν θέλομεν ώφελη- 
θήν, άν όμολογήσωμεν τήν αρρώστιαν μας· ομολογίαν έκ 
τής οποίας κρέμεται ή θεραπεία της, καί τήν οποίαν δέν 
πρέπει νά έντρέπεται οστις αληθώς αγαπά τήν πατρίδα 

του1.

I. Οποίος ήτον ό Αντιπρόεδρος τού Νομοτελεστικού συνεδρίου, ό μα
καρίτης Κανακάρης. Ιδού τί εγραφεν άπό Κόρινθου, τήν 2ο Μαρτίου 
1822 , προς ενα μου φίλον όμόφρονά του. « Τό φιλικόν της ελαβον εις τά 
« τε'λη Φεβρουάριου, γεγραμμε'νον έν Πείσαις τής Τοσκάνας, καί εγνων 
« τά γραφόμενα. Επιθυμώ νά εΰρίσκωνται πολλά τε'κνα τής μητρο'ς μας
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Αί άπο έπιδηριικάς σωματικάς αρρώστιας ένοχλούρ.ε- 
ναι πόλεις , προσκαλουν έξωθεν, όταν δεν έχωσιν εντο
πίους ικανούς ιατρούς. Τό αύτό χρεωστούν καί τά έθνη 
νά κάυ.νωσιν εις τάς ηθικάς των αρρώστιας, καί το έκα
μαν πολλάκις, προσκαλέσαντες ξένους νοριοθέτας. Ο Πλά

των έκαλέσθη καί άπό τούς Κυρηναίους καί άπό τούς 
Αρκάδας, νά γένη νοριοθέτης αύτών. Τόν εμπόδισε νά 

δεγθη την πρόσκλησιν ή άνίατος τών καλεστών άρρω- 
στία. Τούς Κυρηναίους άπέβαλε, διά την ύπερβολικην 

αύτών τρυφήν , ριην έλπίζων νά τούς απόσπαση άπ’ αύ
την · τούς Αρκάδας ηρώτησε πρώτον, πώς έχουν προς 
την ισονομίαν όταν άπεκρίθησαν ότι την άποστρέφον- 
ται, τούς άπεστράφη καί αύτός1, καί τούς άφηκε να

«Ελλάδος άγαθοφρονοϋντα καί ενάρετα· καί είδε νά τά άποκτήση! 
«επειδή ημείς, γεννηθέντες εις δουλείαν, καί συνανατραφέντες καί 
« γηράσαντες μέ τούς τυράννους μ.ας, δυσκόλως μεταβάλλομεν τής 

« συνειθίσμένης ζωής μας την έξιν καί της σκλαβικής χρήσεως τάς 
« ί^έας· . · .Είναι χρέος απαραίτητον, άδελφοί, τοϋ κάθε πατριώτου 
« νά συντρέχη μέ τό δωρηθέν αΰτώ παρά θεοΰ τάλαντον, ό μέν μέ την 
« ανάριαν, ό δέ μέ την φρο'νησιν, άλλος μέ τόν πλούτον, καί άλλος μέ 
* την σοφίαν καί μάθησίν του· ότι, κατά τόν ένδοξον ποιητήν Ομηρον, 
«Ου πω π άντ’ άμα θεός έ'δωκε. Συντρέξετε λοιπόν προθύμως, 
« άδελφοί · . .Συντρέχω καί εγώ τό κατά δύναμιν εις βοήθειαν της πα- 
« τρίτος· έαβαίνω εις τούς μεγαλητέρους κινδύνους μέ στήθος ανοικτόν, 

« εις την ορμήν τών εχθρών, πολεμικός, καί κατά τών θελόντων δια- 
« στρέφειν τά άγαθά φρονήματα τών πατριωτών, πολιτικώς· καί φω- 
« νάζω πάντοτε τό, Αριστα άν π ο' λ t ς οίκοϊτο, οπού πλέον 
«τών αδικούμενων άγανακτοΐεν οί μ.ή ά δ ι κ ο ΰ μ. ε ν ο ι 

« κ. τ. λ. "
ι. ϊδε Αΐλιαν. Ποικίλ. ίστορ. β', ήα καί ιβ', 3ο. 
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ζαλίζωνται είς τον κλύδωνα τής ανισότητας, έωσού κατε- 
βυθίσθησαν είς την δουλείαν άπό τούς Μακεδόνας.

Καί αύτών τών έπισημοτέρων εθνών οι εντόπιοι νομο- 
θέται, θέλοντες νά ίσχυροποιήσωσι τούς νομούς των, 
έπραξαν ώς νά ήσαν εξωθεν καλεσμένοι* άφου τους έ'θε- 
σαν, έξενώθησαν έκουσίως άπό την πατρίδα, άλλοι προς 
καιρόν, καί άλλοι άϊδίως. 0 Λυκούργος μετά την νομο

θεσίαν, αναχωρεί, ούδ’ επιστρέφει πλέον είς την Λακε- 
δαίμονα, άλλ’ άποθνησκει είς την Κρη'την. Ο Σόλων δίδει 

νομούς είς τούς Αθηναίους , καί άφίνει πάραυτα τάς Αθη'- 
νας , ούδέ τάς έξαναβλέπει πλήν μετά πολλούς χρόνους. 
Πράγμα παράξενον! τό όποιον ίσως ούδ’ αύτός ό Πλού
ταρχος έκατάλαβεν, ίστορών τόν βίον του Λυκούργου, 
μ’ όλον ό'τι μάς έδωκεν άφορμήν νά τό καταλάβωμεν είς 

τόν βίον του Σόλωνος1.

ι. Είς τοϋ Λυκούργου τον βίον (§ 29)» άρκεΐται νά σημείωση, δτι 

ώρκωσε τούς Σπαρτιάτας νά φυλάξωσι τούς νόμους του, εως νά έπι- 
στρέψϊ), σκοπόν εχων νά τούς άφησνι πάντοτε εις τόν ^ζσρ.ον τοϋ όρκου. 
Είς ίέ τοϋ Σόλωνος τόν βίον (§ αύ) λεγει πλατύτερου· «Επεί ίε τών νό- 

« μων εΐσενεχθε'ντων, έ'νιοι τώ Σόλωνι καθ’ έκάστην προσήεσαν ημε'ραν, 
« έπαινοϋντες , ή ψέγοντες, η συμβουλεύοντες έμβαλεϊν τοϊς γεγραμμε- 
« νοις ο,τι τύχοιεν, η άφαιρεϊν πλεΐστοι ό" ήσαν οί πυνθανόμενοι καί 
« άνακρίνοντες, και κελεύοντες αύτόν, όπως έκαστον έχει, καί προς ην 
« κεϊται διάνοιαν, έπεκ^'ιό'άσκειν καί σαφηνίζειν · όρων, ότι ταϋτα καί 

« τό μή πράττειν, άτοπον, καί τό πράττειν, επίφθονον, ολως ^ε ταΐς 
« άπορίαις ΰπεκστηναι βουλόμενος καί <ίιαφυγειν τό ύ'υσάρεστον καί τό 
« φιλαίτιον τών πολιτών .... πρόσχημα της πλάνης την ναυκληρίαν 
« ποιησάμενος, έξέπλεύσε,δεκαετή παρά τών Αθηναίων αποδημίαν αΐτη- 

« σάμενος. Ηλπιζε γάρ επί τώ χρονω τούτω καί τούς νο'μους αύτοΐς έσε- 
« σθαι σ.υνηθεις. »
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Η πηγή τών παθών μας όλων, ή φιλαυτία, δέν ύπο- 
φέρει νομούς ή προσταγάς άλλων · καθείς επιθυμεί νά 
γίνεται, άν ήτο δυνατόν, ίδιος του νομοθέτης και αρχών, 

και τόσον πλειότερον όσον είναι πλέον φθαρμένος. Κατα- 
νεύοντες νά λάβωσι νόμους άπ’ άλλον, δέν ύποφέρουν 

όμως νά βλέπωσι τόν νομοθέτην έμπροσθεν των καθημέ- 
ραν, χωρίς νά τόν μέμφωνται, εύρίσκοντες μυρίας άφορ- 
μάς νά κρινωσι τους νομούς του. Αλλος τον συμοουλευει 
νά πρόσθεση τι ώς άναγκαίον, άλλος νά τό αφαίρεση ώς 
περιττόν άλλος ζητεί τήν εζήγησιν καί τήν αιτίαν 
τούτου ή εκείνου τού νόμου, καί άλλος τήν παντελή 
κατάργησιν εις ένα λόγον, φαντάζεται καθείς ότι πολύ 
καλητέρους νόμους ήθελ’ αύτός θέσειν, άν έψηφίζετο 

νομοθέτης άντ’ εκείνου. Πρόσθες ακόμη, ότι καί αύ
τός ό νομοθέτης τρέχει κίνδυνον νά μετακινή καθημέ- 
ραν τούς νόμους του, δι’ ούτιδανάς αιτίας· τρέχει κίν
δυνον ακόμη, διά τήν έμφυτον εις όλους φιλαυτίαν, νά 

φαντασθή ανώτερος τών όποιων βλέπει καθημέραν συμ
πολιτών του, καί ακολούθως νά καταφρόνηση πρώτος 
τούς οποίους έ'δωκε νόμους εις τήν πατρίδα του. Κάνέν 
άπό ταύτα δέν έχουν νά φοβώνται οί πολίται, όταν ήναι 
ξένος ή απόδημος ό νομοθέτης. Τοιαύτη είναι τών αν
θρώπων ή φύσις· καί τήν αλήθειαν ταύτην, οστις πάσχει 
νά τήν κρύψη, πάσχει πρώτον εαυτόν νά πλανήση.

Οτι εντόπιον νομοθέτην ικανόν νά κτίση πολιτείαν 
δέν εχομεν ακόμη κανένα, κάνεις άλλος δέν τολμά νά τό 
άρνηθή, πλήν οστις δέν έσυλλογίσθη ποτέ πόσον είναι 
δύσκολον πολιτείας εύ'νομος οικοδομή , ούδέ πόσας γνώ
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σεις χρεωστεΐ να1 έχη ό'στις μέλλει να την οίχο^ο^ηση f 
και πόσην δύναμιν, διά νά άντιστέκη εις όσους δέν συμ
φέρει ή εύνομία. Λεωνίδαι και Μιλτιάδαι δέν λείπουν 
άπο τό γένος μας, ώς ούδ’ έλειψαν άπό κάνέν άλλο έθνος 

οσάκις ήθέλησε ν’ απόκτηση η νά σώση την ελευθερίαν 
του. Σάλωνες, Αριστειδαι, και οί τούτων όμοιοι μάς λεί
πουν · πράγμα τόσον όλιγώτερον παράδοξον, όσον ούδ’ 

αύτά τά φωτισμένα της Εύρώπης έθνη πλημμυρουν άπό 
Σάλωνας καί Αριστείδας. Οί Λεωνίδαι καί Μιλτιάδαι 

είναι καλοί νά ταπεινώσωσι τυράννους, άλλά μονοί Σόλω
νες καί Αριστειδαι δύνανται ν’ άναστήσωσι πολιτείαν εύζ- 

νομον εις τόπον της άνομίας. Εάν εις τούς προ πολλού 
φωτισμένους Εύρωπαίους δέν είναι πολύς ό άριθμός τών 

τοιούτων, εις ημάς -πόθεν είχαν νά βλαστήσωσι τόσον 
έγρήγορα; Οχι βέβαια απο τό Τουρκικόν σχολείον, είς τό 
όποιον έμαθητεύθη τέσσαρας σχεδόν εκατονταετηρίδας τό 

ταλαίπωρον γένος.
ί Τί μάς εμποδίζει λοιπόν νά προσκαλέσωμεν ένα η 

καί δύο άπό τούς εύρισκομένους είς τά φωτισμένα έθνη 
επιστήμονας της άληθινής πολιτικής, ηγουν τής ενωμένης 
μέ τήν Ηθικήν Πολιτικής; Εύρίσκονται, άν καί όλίνοι, 
ώς είπα, εύρίσκοντ’ όμως τοιοΰτοι μεταξύ τών Γάλλων, 
τών Αγγλων, και πολλοί πλειοτεροι μεταξύ τών Αγγλα- 
μερικανών. Από τούτους μάλιστα τούς τελευταίους ήτον 
άξιον εύχής νά προσκαλεσθή ό μέλλων νομοθέτης του πολι
τικού συστήματος· ή βαθυτάτη ειρήνη τήν οποίαν άπο- 
λαύει τό μακάριον έθνος τούτο, αποδείχνει άναντιρρήτως 
όσην έλαβαν φροντίδα άπαρχής νά μην άφήσωσι τίποτε
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σαθρόν εις τήν οικοδομήν τής πολιτείας των1. Δέν αμφι
βάλλω οτι ή τοιαύτη έντιμος πρόσκλησις δέν κινδυνεύει 
νά ματαιωθή. Ούτ’ ώς τρυφηλούς νά μάς άποβάλη έχει ό 

προσκαλούμενος, ώς άπε'βαλεν ό Πλάτων τούς Κυρηναί- 
ους· επειδή δέν μάς ε’συγχώρησεν ή τυραννία νά τρυφή- 

σωμεν ποτέ* καί τής ισονομίας τήν άγάπην, διά τήν 
αποστροφήν τής οποίας άπεστράφη τούς Αρκάδας εκεί
νος , μόνος ξένος νομοθέτης δύναται νά έμπνεύση’είς ψυχάς 
ανθρώπων βαρημένων άπο τήν Τουρκικήν ίσανομίαν.

Τοιαύτης νομοθεσίας έρχομένης έ'ξωθεν το κάλλιστον, 
το κράτιστον καί τό πλέον επιθυμητόν αποτέλεσμα είναι 
τούτο, ότι έχει νά καταπραΰνη τά πάθη, νά χαλινώση 
τάς όρμάς τής φιλαρχίας καί τής πλεονεξίας, καί νά 
άναγκάση όλους εις ομόνοιαν. Τοιαύτην νομοθεσίαν θέλουν 
δεχθήν οί δημοτικοί, ώς μέσον νά μή δουλωθώσιν εις τούς 

ολιγαρχικούς, οί ολιγαρχικοί , ώς έξισούμενοι μέ τούς 
αδελφούς των, όχι άπό βίαν άδελφών, άλλ’ άπό συμβουλήν 
ξένων, καί όλοι έντάμα, ώς χαλινόν εύνομίας, τού οποίου 
τούς χαλινοποιούς δέν βλέπουν παρόντας. Η άπατώμαι 

πολύ, ή άπό τοιαύτην θεραπείαν κρέμεται ή παρούσα 
καί μέλλουσα σωτηρία τής αύτονομίας, άν αληθώς έπι- 
θυμώμεν νά αείνωμεν αύτόνομοι.

Ας έξετάσωμεν τώρα πόσον κίνδυνον τρέχομεν, άν 

φαντασθώμεν, ότι είμεθα καλοί νά συγκροτήσωμεν αύτοί 
πολιτείαν εύ'νομον, χωρίς βοήθειαν καί συμβουλήν άλλο- 
γενών, εμπείρων πολιτικής επιστήμης άνδρών.

ι. Η. άνωτέρ. σελ. μζ', σζμ. I.

ε
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Οί ολιγαρχικοί, καί ολιγαρχικούς ονομάζω, οχι μέρος 
τι χωριστόν καί σημειώδες του γένους, άλλ’ όσοι δια 
πλούτον δικαίως ή αδίκως άποκτημένον, δια δυναμιν 

πασχίζουσαν νά άνασηκωθη , άφοΰ κατέπεσε με του 
τυράννου τήν πτώσιν, ή γεννηθεϊσαν αναγκαιως απο τας 
χρείας της νέας πολιτείας, όποια είναι τών στρατηγίαν 
η δύναμις, η καί διά παιδείαν, διαφέροντες απο τούς 
άλλους, μεταχειρίζονται καί τον πλούτον καί την δύνα- 

μιν καί την παιδείαν είς καταφρόνησιν τών άλλων · οί 
ολιγαρχικοί λέγω, ποτισμένοι τά μαθήματα του Τουρκι
κού σχολείου, κινδυνεύουν νά φαντασθώσιν, ότι τών δη

μοτικών τά αίματα έχύθησαν όι’ αύτούς, αί λαμπραί 
νικαι διά ξηράς καί θαλάσσης κατά της άνομου Τουρκι
κής εξουσίας έγιναν, διά νά έξουσιάζωσιν αύτοί, είς ένα 

λο'γον, νά σφετερισθώσιν όλου του έ'θνους την δυναμιν 
καί δόξαν, περιορίζοντες αύτην είς όλίγας τινάς οικογένει
ας, ώς δέν έδίστασαν τινές έξ αύτών νά ίδιοποιηθώσι 
καί αύτην την προ'νοιαν της παιδείας καί προπαρασκευης 

είς τούς σημερινούς αγώνας τού γένους. Τούτα δέν είναι 
γεννη'ματα της φαντασίας μου. Εκηρύχθη προ ολίγου διά 
τού τύπου είς άνδρος άξιολογου άξιο'λογον σύγγραμμα, 

ότι όσα μέσα έμεταχειρίσθη το έ'θνος, νά προετοιμασθή 
διά τού φωτισμού της παιδείας είς τον δικαιο'τατον κατά 

τού τυράννου παρο'ντα πόλεμον, ήσαν τών επονομαζόμε
νων Φαναριωτών έ'ργα καί βουλεύματα. Δέν κατηγορώ 
τούς Φαναριώτας, ώς κη'ρυκας τοιαύτης αλαζονείας· πολ
λούς έξ αύτών έγνώρισα τίμιους άνδρας, ούδ’ αμφιβάλλω, 
ότι αύτοί πρώτοι ήγανάκτησαν διά τήν αναίδειαν εκείνου,
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ό'στις έτολμησε νά προσάψη εις αύτούς τόσον άδικου σφε- 
τερισμού όνειδος. Αλλ’ επειδή ό Γάλλος συγγραφεύς ούτε 

•νά πλάση, ούτε νά όνειρευθη τοιαυτα παραμύθια ήτο δυ
νατόν, απ’ εκείνους έξανάγκης κανείς μωρός (καί μωροί 
που δέν εύρίσκονται !) πρέπει νά ήναι, ό'στις έμεταμόρ- 
φωσε τούς Ζωσιμάδας, τούς Καπλάνας, τούς ***, καί τόν 
καλόν Βαρβάκην είς Φαναριώτας, καί έπροσπάθησε νά 
πίστωση καί αύτούς τούς ξένους, ό'τι τούτων αί πλουσιο
πάροχοι είς τήν παιδείαν τού γένους δωρεαί, ήσαν Φανα- 
ριωτών εύεργεσίαι · ό'τι τά γυμνάσια τών ίωαννίνων, τών 
Κυδωνιών, τής Χίου, έθεμελιώθησαν κ’ έπροικίσθησαν 

άπό Φαναριώτας· ό'τι άν έσυνηργησαν τίποτε οί άλλοι, 
άπ’ αύτούς οδηγούμενοι, αύτών τά ίχνη πατοΰντες, καί 
αύτούς εχοντες του καλού παράδειγμα, τό έσυνη'ργησαν 
Τόσος είναι ό άπό τών ολιγαρχικών κίνδυνος.

Οί δημοτικοί πάλιν, μαθηταί καί αύτοί του Τουρκι-

ι. Depuis cinquante ans a peu pres , quelques-unes de ces fa- 
milles [des familles du Fanar] et d’autres Grecs a leur exemple, ont 
fait un noble emploi de leur fortune en fondant des ecoles et des 
colleges dans File de Scio*, a Cydonia ou Aivali, dernierement de- 
truite, a Janina , et dans plusieurs autres iles , en repandant ainsi, 
par tous les moyens qui ont dependu d’elles, 1’instruction parmi 
leurs compatriotes. Bignon , Les cabinets et les peuples, pag. 370 

de la ie edit. Σύγγραρ.ρ,α πολύτιμον , είς τό όποιον άλλην ασχήμιαν 
^έν ευρίσκεις παρά τούς ολίγους τούτους λόγους και τήν εξής ύποση- 
μείωσιν , τόσον άτυχεστε'ραν, όσον άναφε'ρεται είς αύτό τής Χίου τό 
γυμνάσιον.

* Une seule famille [νοεί πάντοτε τάς Φαναριωτικάς οικογένειας] 
a donne 120,000 fr. pour contribuer a la fondation du gymnase de

ε.
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κου σχολείου, άλλα μαθηταί τής κατωτερας τάςεως, 
συνειθισμένοι νά ύπομένωσι καί τών διδασκάλων Μου
σουλμάνων τάς ανομίας, και τών άνωτέρων μαθητών 

ομογενών την καταφρονησιν , αισθάνονται πρώτην φοράν 
σήμερον την όποιαν τούς εδωκεν ή φύσις δυναμιν, και 
την μεταχειρίζονται νά ραβδίζωσιν ( εύγε τους! ) τους 

ύπερηφάνους διδασκάλους των. Αλλά φρονηματισμένοι 
διά τάς κατά τών βαρβάρων νίκας, το'σον δικαιότερον 
τών ολιγαρχικών, όσον καί τάς ούσίας των κατεδαπά- 

νησαν, καί το αίμά των έχυσαν είς τον ιερόν αγώνα τού
τον , κινδυνεύουν καί αύτοί νά φαντασθώσιν, ότι της 
Ελλάδος ή ελευθερία χρεωστεΐται είς μονούς αύτούς, νά 
διχονοη'σωσι καί νά στασιάσωσι κατά τών ιδίων αδελφών, 

καί μέ πρόφασιν ότι πολεμούν τήν ολιγαρχίαν, νά κατα- 
στη'σωσιν αύτοί τήν χειριστήν όλων τών πολιτικών κατα
στάσεων πολυαρχίαν.

Χρέος μου νομίζω απαραίτητον νά μή κρύψω τίποτε 
απ’ όσα συλλογίζομαι τήν ώραν ταύτην ενδεχόμενα νά 
γεννηθώσι κακά άπο τάς διχονοίας μας. Βαρημένον άπ’ αύ- 
τάς τό γένος κινδυνεύει νά άνατρέψη έκουσίως τήν όποιαν 
έσύστησε κ’ έκη'ρυξεν είς όνομα του Θεοΰ πολιτείαν αύτο'- 
νομον, καί νά ζητη'ση βασιλέα, ή καί ν’ άναγκασθή νά τόν 
δεχθή άπό ξένων προσταγάς. Δέν κατηγορώ τό είδος 
τούτο τής πολιτείας, άπαγε! Βλέπω πολλά τής Εύρώπης

cette ile. Αλλ’ ή Ελλά; ολη γνωρίζει, ότι ό Βαρβάκη;, όστι; έγάρισεν 
εΐ; το γυμνάσιον της Χίου τά; 120,000 φρ. ίέν έχει ού^εμίαν σγέσιν 
ού^έ συγγένειαν [χέ Φαναριώτας.
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έθνη βασιλευόμενα καί εύδαιμονοΰντα · ή διότι εύτύχησαν 
νά κυβερνώνται άπό βασιλείς προνοητάς του κοινού συμ
φέροντος, ή διότι έμιξαν την βασιλείαν μέ την δημοτικήν 
πολιτείαν.

Αλλ’ εις ημάς, έθνος μικρόν, έθνος πτωχόν, έθνος μόλις 

έλευθερωμένον άπό τύραννον ληστήν, οστις μάς άφήκεν 
όχι θησαυρούς χρημάτων, άλλα θησαυρούς κόπων καθημε
ρινών καί μερίμνων, πώς ν’ άναστήσωμεν γεωργίαν, τέ- 
χνας, έπιστη'μας, έμπόριον, πώς νά δώσωμεν εις τά τέκνα 
μας ανατροφήν καί παιδείαν όλότελα διάφορον άπό τήν 
οποίαν ήναγκάσθημεν ν’ άνατραφώμεν ημείς τουρκικήν 
ανατροφήν, εις βραχυλογίαν, πώς νά άναγεννήσωμεν όσα 
ό τύραννος ένέκρωσε πολλά καί μεγάλα μέσα τής εύδαιμο- 
νίας· εις ημάς, λέγω, · συμφέρει νά παραβλέψωμεν όλα 
ταυτα,καίν’ άρχίσωμεν άπό. τήν φροντίδα πώς νά φυ- 
τεύσωμεν εις τό μέσον μας βασιλέα, καί νά άναστη'σω
μεν εις τής ερημωμένης Ελλάδος τά ε’ρείπια βασιλικήν 
αύλήν, πράγμα βαρυδάπανον, άπό. μόνα τά πολυπληθή 
καί πλούσια έθνη δυνατόν νάβασταχθή1 καί ικανόν ακόμη

ι. Εις μ.ονην τήν στέψιν του σήμερον βασιλεύοντος εις τήν Αγγλίαν» 
λε'γουν αΐ πολιτικαι εφηρ-εριΆες, οτι έιίαπανή()·/)σαν εξ έκατομμ.ύρια φράγ
κων (β,οοο,οοο). Δέν εξεύρω πόσα ί'ύναται ή Ελλάς νά «^απανήση εις 
όμοίαν περίστασιν, ούΑέ μέ πο'σους λειτουργούς (ministres) με'λλει νά 

περικύκλωση τον βασιλε'α της · έπεώή καί άβασίλευτος άκόμη έχειροτο'- 
ννισεν οκτώ. Οταν τούς ιία πρώτην φοράν εις τό Προσωρινόν πολί
τευμα (§ κβ'), ήθε'λησα νά περιεργασθώ τόν εις τά βασιλευόμενα έθνη 

άριθμόν τών λειτουργών, καί έίιάλεξα τό πολυπληΟ'στατον, τούς Κινε'- 
ζους. Κατά τάς τελευταίας άπαριθμήσεις, ό Αύτοκράτωρ τής Κίνας ίε- 
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ν’ αύξήση τήν φθοράν μας, επειδή άπο τήν αύλήν , ώς 
άπο Χαρώνειον άντρον, άποπνέουν οί μεφιτικοί και δηλη- 
τη'ριοι τής κακοηθείας άτμοί, τόσον ταχύτεροι νά διαδο- 

θώσιν είς ήμάς, όσον είμεθ’ όλιγώτεροι τόν άριθμόν ;
όστις δέν γνωρίζει βασιλέων αύλάς, ούδέ ποιου είδους 

άνθρωποι είναι οί λεγόμενοι αύλικοί, άς άκούση τήν περί 
αύτών κρίσιν του ενδόξου Μοντεσκιώ. « Φιλοτιμία ένω- 
« μένη μέ άργίαν, χαμέρπεια μέ ύπερηφάνειαν, επιθυμία 
« πλούτου χωρίς κόπους, άποστροφή τής άληθείας, κο- 
« λακεία, προδοσία, απιστία, άρνησις συνθηκών ή ύπο- 
« σχέσεων όπαιωνδήποτε, καταφρόνησις τών καθηκόντων 
« του πολίτου, φόβος τής χρηστότητος του ήγεμόνος, 
« ελπίς ώφελείας άπό τά πάθη του, καί τό χειρότερον, 
« καθημερινή φροντίς νά περιγελώσι καί νά περιπαίζωσι 
« τήν άρετην όλα ταΰτα έχαρακτήρισαν παντού καί 
« πάντοτε τούς πλειοτέρους αύλικούς. Αλλ’ όταν οί πλει-

σπο'ζει τριακόσια τριάκοντα τρία έκατομ.μύρια ( 333,οοο,οοο ) λαοΰ, 

καί ^έν έχει όμως πλήν έξ λειτουργούς, όνομαζομένους έκεϊΚολάους. 
(Barow, Voyage en Chine , chap. VI, IX et X, edit. 1817.) Καί τό 

όλιγοπληθε'στατον και πτωχόν μας γε'νος τρε'φει οκτώ Κ ολάους!· · · · 
Αλλά τήν περί τούτων καί τών τοιούτων σκέψιν άφινω εις τον φίλον 
μου ***, όστις άσχολεΐται τώρα νά έκ^ώση το' Προσωρινόν πολί

τευμα μέ όλίγας τινάς πολιτικά; καί ήθικάς σημειώσεις. Τοϋτο μο'νον 
προσθε'τω, ώς πολιτικόν άςίωμα: Τά οΐκονομικώτερα εις τάς ^απάνας 
πολιτεύματα είναι τά φρονιμώτερα καί τά πλε'ον ικανά νά φυλάξωσιν 
ελευθερίαν. Οπου βλε'πεις πλήθος Κολάων καί Ϋποκολάων , μήν άμφι- 
βάλλ.γις, ότι β<5“ελλαι αίμοβο'ροι έπροσκολλήθησαν εις τό πολιτικόν σώμα, 

καί τοϋ ροφοΰν τό αίμα, έωσοΰ νά τό καταφε'ρωσιν εις φθίσιν. Εχομεν 
όμως άπολογίαν ήμεϊς καί τούτου, καί άλλων τινών σφαλμάτων, τόν 
άναπο'φευκτον εις άπροσ^οκήτους περιστάσεις σχείιασμο'ν.
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« ό«ροι άπό τούς προέχοντας τού έθνους καταντήσωσιν 
« είς τόσην άχρειότητα, δυσκολότατα εύρίσκεται πλέον 
« αρετή είς τούς κατωτέρους · όταν εκείνοι μεταχειρίζων- 
« ται τήν απάτην και τον δο'λον, δύσκολα φυλάσσουν 
«ψυχής απλότητα οί υποδεέστεροι1». Τοιοΰτοι θέλουν 
είσθαι οί μέλλοντες νά δορυφορώσι τόν βασιλέα μας αύλι- 

κοί, καί τοιοΰτον συμφέρει είς αύτούς νά προθυμώνται νά 
τον κάμωσιν, άν τόν εΰρωσιν άνόμοιον αύτών.

i. Momtesquieu , Esprit des lois, III, 5.
2. « Οί ρ.έν Ρωμαίοι συνεχώρουν αύτοΐς [τοϊ; Καππάίοξιν] αετονο- 

« μειςθλι · . . Οί Αέ, -πρεσβευσάμενοι, τήν μέν ελευθερίαν παρτταϋντο ·
« ού γάρ ίύνασθαι φέρειν αύτήν ίφασαν βασιλέα ί’ήξιουν αύτοϊς απο- 

« ίειχθήναι. Οί ίε, Οαυμάσαντες, ει τινες ούτως είεν άπειρηκοτες -προς 
α τήν ελευθερίαν, έπε'τρεψαν αύτοΐς έξ έαυτών έλέσθαι κατά χειροτονιαν, 
« ον άν βούλοιντο· καί εΐλοντο Αριοβαρζάννιν. » Στράβων, ιβ , σελ. 54ο ■

■ Καί πόθεν έχομεν νά ζητήσωμεν τόν βασιλέα τούτον; 
■ Από κάμμίαν ηγεμόνων Αμφικτυονίαν; αλλά γνωρίζον- 

τες τήν κατάστασίν μας, πιθανόν ό'τι μέλλουν νά μάς πε- 
ριγελάσωσιν, άποροΰντες τήν αύτήν απορίαν, τήν οποίαν 
ήπόρησαν οί Ρωμαίοι, δτε οί μωροί Καππαδόκαι έζητού- 
σαν άπ’ αύτούς βασιλέα 3. · Απο τόν Θεόν; άλλα - δέν 
είναι φόβος μη' μας άποκριθή δ,τι άπεκρίθη όργιζόμενος 
είς τούς Ιουδαίους, οί όποιοι μήν άρκούμενοι είς τό Συνέ- 
δριον καί τούς Κριτάς των, έφόναζαν, « Κατάστησον 
« έφ’ ημάς βασιλέα δικάζειν ημάς, καθά καί τά λοιπά 
« έθνη; » Ιδού τί τούς αποκρίνεται ό Θεός διά τού Σα
μουήλ. «Ακούε τής φωνής τού λαού, καθά άν λαλώσί σοι, 
« ότι ού σέ έξουθενήκασιν, άλλ’ ή έμέ έξουθενήκασι τού
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« μη βασιλεύειν έπ’ αύτών........... Πλην οτι διαμαρτυρο- 
« μένος διαμαρτυρη αύτοΐς, και άπαγγελεΐς αύτοΐς το δι- 

« καίωμα του βασιλέως, ος βασίλεύσει έπ’ αύτούς . . . 
«Τούς υιούς ύμών λη'ψεται, καί θ/σεται αύτούς εν άρ~ 
« μασιν αύτοΰ καί έν ίππεΰσιν αύτοΰ, καί προτρέχοντας 
« τών άρμάτων αύτοΰ. Καί θησει αύτούς έαυτώ εκατον- 
« τάρχους καί χιλίαρχους, καί θερίζειν θερισμόν αύτοΰ, 
« καί τρυγάν τρυγητόν αύτοΰ, καί ποιεΐν σκεύη πολεμικά 
« αύτοΰ, καί σκεύη άρμάτων αύτοΰ. Καί τάς θυγατέρας 
« ύμών ληψεται εις μυρεψούς καί εις μαγείρισσας καί εις 
« πεσσούσας. Καί τούς αγρούς καί τούς αμπελώνας ύμών, 
« καί τούς ελαιώνας ύμών τούς αγαθούς λη'ψεται καί 
« δώσει τοις δούλοις έαυτοΰ. Καί τά σπέρματα ύμών καί 
« τούς αμπελώνας ύμών άποδεκατώσει, καί δώσει τοϊς 
« εύνούγοις αύτοΰ, καί τοις δούλοις αύτου. Καί τούς δου- 
« λους ύμών καί τάς δούλας ύμών, καί τά βουκο'λια ύμών 
« τά αγαθά, καί τούς ονους ύμών λη'ψεται, καί άποδε- 

« κατώσει εις τά έργα αύτοΰ. Καί τά ποίμνια ύμών 
« άποδεκατώσει, καί ύμείς έσεσθε αύτώ δούλοι. Καί 
« βοη'σεσθε έν τη ημέρα εκείνη έκ προσώπου βασιλέως 
« ύμών, ού έζελέζασθε έαυτοίς, καί ούκ έπακούσεται 
« κύριος ύμών έν ταις ήμέραις έκείναις, οτι ύμείς έξελέ- 
« ξασθε έαυτοίς βασιλέα'.»

« Η ζωγραφημένη όμως αύτη άπό τόν Θεόν είκών, 
« (ήθελε τις είπεΐν) ομοιάζει πλέον δέσποτας Τούρκους 
«παρά βασιλείς χριστιανούς· ούδέ μάς έμώρανε τόσον ό

ι. Βασιλ. Α, ϊί, 7'1 7-
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« Θεός , ώστε νά βάλωμεν είς τόπον του τυράννου μας 
« άλλον όμοιον αύτοΰ, ή καί χειρότερον τύραννον. Αν 
« άποφασίσωμ*ΐν νά βασιλευώμεθα , αύτό το συμφέρον 
« μάς διδάσκει νά έκλέξωμεν όμοιον τών σήμερον βασι- 
« λευόντων είς την φωτισμένην Εύρώπην ηγεμόνων κά- 
« νένα, βασιλέα νόμιμον , βασιλέα πραον , βασιλέα τής 
« κοινής ευδαιμονίας προνοητήν. » Εγώ προσθέτω, καί 
βασιλέα άγγελον καί τούτο μάλιστα μέ φοβίζει.

Η παροΰσά μας κατάστασις είναι τοιαύτη , ώστε, καί 
άγγελος έξ ούρανοΰ άν καταβή νά μάς βασιλεύση, κινδυ- 
νεύομεν νά τόν μεταμορφώσωμεν είς διάβολον. Μαθημένοι 
νά προσκυνώμεν Τούρκους, τόσον προθυμώτερον θέλομεν 
μεταβάλειν είς άνθρωπολατρείας τάς προσκυνήσεις, όσον 
είν’ άνομοιότερος τών Τούρκων ό πρόσκυνούμενος, καί 
όλιγώτερον αναγκασμένη ή προσκύνησις. Οτι καί μόνη 
τοιαύτη λατρεία αρκεί νά σαλεύση καί του φρονιμωτάτου 
τάς φρένας, δεν εύρίσκεται, νομίζω, όστις δέν τό κα
ταλαμβάνει. Αλλ’ είν’ εν άλλο είδος προσκυνητών, τών 
οποίων ϊδετ’ ανωτέρω τήν εικόνα ζωγραφημένην άπό τον 
Μοντεσκιών, καί οί όποιοι προσκυνούν όχι διότι σέβονται 
τον προσκυνούμενον, αλλά διότι ελπίζουν πλούτον, δύνα- 
μιν , αξιώματα, ή καί ξηρούς τίτλους αξιωμάτων. Είς 
τοιούτους προσκυνητάς δέν συμφέρει κατ’ ούδένα τρόπον 
βασιλεύς άγγελος· όθεν ή πασά των σπουδή θέλ’ είσθαι νά 

τον καταστήσωσι τοιούτον, ώστ’ αύτούς , καί όχι τούς 
άξιους, νά έκλέγη, αύτούς νά προτιμά, καί είς αύτούς νά 
άσωτεύη τούς ιδρώτας τού έθνους, καί τελευταϊον νά τόν 
καταπείσωσι μηδέ νά ενεργή πλέον τίποτε, χωρίς αύτών 
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την συμβουλήν και θέλησιν. Τοιουτοτρόπως οί ταλαίπωροι 
Γραικοί, άντ’ ένος καλεσμένου βασιλέως, μέλλουν νά δε- 

σπόζωνται άπο τοσους αύτοκλητους τυραννίσκους, όσους 
έχει κόλακας ό βασιλεύς, νά ύποφέρωσι την καθημερινήν 
ύπερφρόνησιν αύτών, καί νά έργάζωνται καθημέραν διά νά 

καταπλουτίζωσι μέ κόπους άκαταπαύστους πολλών Σαρ
δανάπαλων αργίαν. Καί επειδή ή ταλαιπωρία των γεν- 

νάται άπ’ ανοησίαν, ούδ’ άπο τον Θεόν πλέον έχουν νά 
έλπίζωσι βοήθειαν, του οποίου έλησμόνησαν τούς λόγους· 
« Ούκ έπακούσεται κύριος ύμών έν ταίς ημέραις έκείναις, 
« ότι ύμείς έξελέξασθε έαυτοίς βασιλέα. »

Εις την έξουσίαν μας είναι ν’ άποφύγωμεν όλους τού
τους τούς κινδύνους, έάν άποφασίσωμεν νά προσκαλέσω- 
μεν ξένον νομοθέτην, καί νά τον παρακαλέσωμεν τήν ώραι- 
οτάτην παράκλησιν του φιλοπάτριδος Κωμικού, νά μάς 
συγκεράση όλους καί ολιγαρχικούς καί δημοτικούς εις ένα 
χυλόν, τόν σωτήριον χυλόν τής ισονομίας,

Μίξαν ύ’

Τούς Ελληνας πάλιν εξ άρχης 

Φιλίας χυλώ, κα'ι ξυγγνώρ,-ρ 

Τιν'ι πραότερα κέρασαν τον νοΰν

Τότε, παραβλέποντες όλοι τής φιλαυτίας τούς πειρασμούς, 
θέλομεν μετά χαράς άκούσειν τήν ξένην φωνήν, ώς φω
νήν θεού · οί ολιγαρχικοί συλλογιζόμενοι, ότι χωρίς τών 
δημοτικών τάς άφθονους χρηματικάς καί ζωϊκάς θυσίας , 
ήθελαν ακόμη τρέμειν μέ τάς χείρας σταυρωμένας καί

ι. Αρισταφ. Είρ. 9<Ρ'99$·
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τούς όφθαλμ.ούς πηγμένους εις τήν γήν έμπροσθεν κτη
νών ανθρωπόμορφων καί οί δημοτικοί πάλιν, ότι διά 
τήν έλευθέρωσιν ταύτην ή Ελλάς δέν τούς γνωρίζει κάμ- 

δέσωσι τόν αύχένα των
είς τόν ζυγόν τών νο'μων, άπό τούς όποιους μονούς κρέ
μεται ή εύδαιμονία τής Ελλάδος.

Οί νόμοι είναι ή κοινή του έθνους θέλησις καί συνθήκη· 
ό'ταν άρχωσιν αύτοί, -τίς τολμά νά σφετερισθή τήν εξου
σίαν τών νομών, ή τίς έχει δίκαιον νά παραπονεθή , ότι 
άρχεται άπό ανθρώπους; Τό στάδιον τής αρετής ανοίγεται 
είς όλους κοινόν είς όλους συγχωρεΐται νά τό τρέξωσι, καί 
νά άπολάβωσι καθείς τά χρεωστούμ.ενα είς αύτόν βραβεία 
άπό τάς χεΐρας τής πατρίδος, άν τό τρέχωσι διά τήν ώφέ- 
λειαν αύτής. Η πατρίς δέν εξετάζει ποια ήσαν τά φρονή
ματα τών τέκνων της, όταν έδούλευαν τυράννους, άλλα 

τί φρονούν τήν σήμερον ελευθερωμένοι άπό τό σχολεΐον 
τής τυραννίας.

Τό κακόν σχολεΐον τούτο έφθειρε βέβαια πλειότερον 
τούς καί πλειότερον συναναστραφέντας μέ τόν τύραννον · 
άλλα δέν έφθειρε μόνους αύτούς · όλους μάς έμόλυνε μέ 
τήν βαφήν τής ολιγαρχίας. Μικρά προτερήματα μάς 
έκαμναν ολιγαρχικούς · ό ^πλούτος ήρκει νά έζάψη είς τάς 
ψυχάς μας τήν ολιγαρχίαν τό παραμικρόν άρχικόν επάγ
γελμα , τήν δεσποτίαν · τού παραμικρού χωρίου ό προ
εστός ή δημογέρων έμεταμορφώνετο είς τυραννίσκον, 
καί τυραννίσκον τόσον άνομώτερον, όσον έτυράννει τούς 
ομογενείς καί ομοθρήσκους του , καί τόσον γελοιότερον , 
όσον έκινδύνευεν αύτός πάσαν ώραν νά άτιμασθή, νά
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ζυλοκοπηθή, ή καί νά κρεμασθή άπό τούς ασεβέστατους 
αλλογενείς τυράννους. Μόλις έλευθερωθεντες άπ’ αύτούς , 
έδείξαμεν, ότι μόνα μας τά σώματα ήλευθερώσαμεν άπο 

τάς ύβρεις των , άλλ’ όχι άκόμη και τάς ψυχάς μας απο 
τά τυραννικά των φρονήματα· ώς το μαρτυρεί ό Ασιανός 
κόμπος τών όποιων Ι'λεγ’ άνωτέρω’ στρατηγών της Χίου· 
ώς το μαρτυρεί ή δίψα τών τίτλων, καί. πολλά άλλα ολι
γαρχικής αρρώστιας συμπτώματα, τά όποια παρατηρούν 
μέ λύπην οί γννίσιοι τής ελευθερίας έρασταί.

Αδύνατον πράγμα φαντάζονται όσοι μέ τοιαύτην ψυ
χής διάθεσιν ελπίζουν νά φυλάςωσι τήν μέ τόσους κόπους 
άποκτημένην ελευθερίαν. Μόνη ασφαλής αύτής φυλακή 
είναι ή δικαιοσύνη· και ούδ’ αύτή αρκεί, άν καθείς άρκή- 
ται νά μήν άδική τούς άλλους, μηδέ φροντίζη νά έμπο- 
δίζη και τάς άδικίας τών άλλων, τρέχων είς βοήθειαν 
τών αδικούμενων.

Εγνώρισαν, καθώς άλλας πολλάς2, καί τήν αλήθειαν 
ταύτην οί παλαιοί φιλόσοφοι, τήν έκήρυςαν επί σκηνής οί 
παιηταί, τήν έβεβαίωσεν ή πτώσις τόσων άδικων πολι
τειών · άλλ’ άπο κάνένα δέν έπαραγγέλθη τής δικαιοσύνης 
ή ανάγκη τόσον ζωηρά, όσον άπο τόν έπονομασθέντα 
Ηλιον τής δικαιο σύ ν η ς Χριστόν. Άς έςετάσωμεν 

πρώτον τούς φιλοσόφους καί ποιητάς.

2. ί^. άνωτε'ρ. σελ. λθ'■

Ελεγεν ό Σόλων, ότι εκείνη ή πόλις κατοικεϊται κάλ- 
λιστα, είς τήν όποιαν οί μή αδικούμενοι αγανακτούν ίσα

ι. Σελ. νή.
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μέ τούς άδικουμένους κατά τών άδικούντων · « Οικεί
α ται κάλλιστα τών πόλεων, έν ή τών αδικούμενων ούχ 
« ήττον οί μή αδικούμενοι προβάλλονται καί κολάζουσι 
« τούς άδικοΰντας· » καί διά τούτο μεταξύ τών άλλων 
ένομοθέτησε καί τήν άδειαν , άν κάνεις αδικημένος δέν 
έφρόντιζε νά ζητη'ση τήν έκδίκησιν άπό τούς νόμους, νά 

έγκαλή άλλος, οστις ήθελ’ άντ’ αύτού, καί νά σύρη εις 
τό δικαστήριον τόν άδικοΰντα, θέλων (λέγει ό Πλούταρ

χος ) νά συνειθίση μέ τούτο τούς πολίτας νά συναισθά- 
νωνται καί νά συμπονώσιν ώς ενός σώματος μέλη, τήν 
βλάβην καθενός μέλους· α Ορθώς έθίζοντος τού νομοθέ- 

« του τούς πολίτας, ώσπερ ενός μέλη σώματος, συναι- 
« σθάνεσθαι καί συναλγεϊν άλλη'λοις’. »

Τό αύτό ένόει καί ό Πλάτων μέ τό πολλά εύκα- 
τάληπτον εις καθένα παράδειγμα τούτο. Καθώς οστις 
πληγωθή τόν δάκτυλον, δέν λέγει, Πονεί ό δάκτυ
λός μου, αλλά Πονώ τόν δάκτυλον, επειδή όλ,ος 
ό άνθρωπος αισθάνεται τόν πόνον, παρόμοια καί ή δι
καίως συγκροτημένη πολιτεία όταν έν άπό τά μέλη της 
πάσχη, χρεώστε? ό'λη να συμπασχη καί νά συμπονή, κα
θώς έξεναντίας νά συγχαίρη καί νά συνευφραίνεται, όταν 
συμβαίνη τί χαροποιόν εις κάνένα της πολίτην2. Αλλού

2. « Οταν που δάκτυλός του πληγη , πάσα ή κοινωνίας κατά 
« τό σώμα. . .άμα ξυνήλγησε μέρους πονησαντος ό'λη· καί ουτω ύηλέγο- 
« μεν, οτι ό άνθρωπος τόν δάκτυλον άλγεϊ..·Τοΰ τοιού- 
« του εγγύτατα η άριστα πολιτευόμενη πόλις οικεΐ■ ενός <3η, οίμαι, 
« πάσχοντος τών πολιτών ότιοΰν η άγαθόν η κακόν , ή τοιαύτη πόλις

ι. Πλούταρχ. Σολ. § ι8.
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πάλιν διαιρεί* τήν δικαιοσύνην είς τρεις βαθμούς. 0 κατώ- 

τατος είναι, νά μήν άδικη κάνεις κάνένα* ό μετ’ αύτον, 
νά μη συγχωρά μηδ’ είς τούς άλλους νά άδικώσιν ό ανώ
τατος , νά συντρέχη καί νά συμβοηθή τούς κολάζοντας 

την αδικίαν’.
Τρεις σχεδόν εκατονταετηρίδας μετά τον Σάλωνα έν- 

θύμιζεν επί σκηνής ό κωμικός Μένανδρος είς τούς Αθη
ναίους στιχουργημένον τον νόμον τού Σόλωνος’. Αλλα 

• πώς ήτο δυνατόν νά σωφρονισθώσι πλέον οί Αθηναίοι, 
αφού ή αρρώστια τής πολιτείας των έγαγγραινώθη διά 
τάς καθημερινάς αδικίας, διά τάς οποίας ήσαν ήδη καί 
μονονόχι παντάπασι δουλωμένοι είς τούς Μακεδόνας;

Μετά τούς ποιητάς καί φιλοσόφους τών Ελλήνων, 
λοιπόν έμεινε νά έξετάσωμεν τί λέγει περί τής δικαιοσύ

νης ό Χριστός. Παρατρέχω τάλλα του πολλά περί αύτής 
παραγγέλματα, άρκούμενος είς εν άπ’ αύτά τό « Μακά- 
« ριοι οί πεινώντες καί διψώντες τήν δικαιοσύνην · ότι 
« αύτοί χορτασθήσονται 3· τού οποίου δέν έξεύρω άν

« μάλιστα τε φήσει έαυτίς είναι το πάσχον, και ή ξυννισθήσεται άπασα 
« ή ξυλλ,υπιόσεται. » Πλάτων, Πολιτ. έ, σελ. 4θ2.

ι. « Τίμιος μέν και ό μνιΑέν άδικων ό ύ'ε μ·ηΑ’ έπιτρε'πων τοϊς 
« ά<^ικοϋσιν άίϊκεΐν , πλέον ή Απλασίας τιμής άξιος εκείνου · ό μέν γάρ 
« ένος, ό <ίέ πολλών αντάξιος έτε'ρων, μηνύων τήν τών άλλων τοΐς άρχου- 
« σιν άδικίαν ό ίέ και συγκολάζων εις ίύναμιν τοΐς άρχουσιν , ό με'γας 
« άνήρ έν πολει και τεΤειος ούτος άναγορευε'σθω , νικηφόρος αρετή. » 

Αϋτ. Νο'μ. έ, σελ. 73ο.

2. τοϋ Μενάνδρου τούς στίχους κατωτε'ρω (σημειώσ. σελ. 228).

3. Ματδ. έ, 6.
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κάνεις άπο τούς ιεροκήρυκας ή πνευματικούς μας διδα
σκάλους έκατάλαβεν άκόμη, ή μάς εδωκε νά κατα- 
λάβωμεν, ώς έπρεπε, την δύναμιν. Αλλά καί άν μάς το 

έκαμνε καταληπτόν, ί πώς είχε νά άνάψη την πείναν 
καί την δίψαν της δικαιοσύνης είς ψυχάς δούλων κυ- 
βερνωμένων άπο πεινώντας καί διψώντας αδικίαν τυράν

νους ;
Δύο τινά σημειώσεως άξια φαίνονται είς τον Μακαρι

σμόν τούτον. Πρώτον, ότι της προτάσεως αύτού το ύπο- 
κείμενον δέν έξεφράσθη απλώς, Μ ακά ρ ιο ι οί δίκαιοι, 
καθώς είπε, Μακάριοι οί πραείς, Μακάριοι οί 
έλεη'μονες, Μακάριοι οί είρηνοποιοί. Δεύτερον, 
ότι έξεφράσθη μέ μεταφοράν παράδοξον, δανεισμένην άπο 
δύο χρείας η επιθυμίας σωματικάς, την πείναν καί την 
δίψαν τών οποίων τυραννικωτέραν άλλην δέν αισθάνεται 
κάμμίαν ό άνθρωπος, επειδή αποθνήσκει, εάν καταντη'ση 

είς ανάγκην νά μην έχη πώς νά τάς πλήρωσή.
• Τί λοιπον ηθελησε νά μάς δείξη μέ την παράδοξον 

ταύτην μεταφοράν; Οτι την αύτην χρείαν της δικαιοσύ
νης έχει το πολιτικόν σώμα, την οποίαν έχει της τροφής 
το φυσικόν ότι καθώς τούτο παύει νά ζή, εύθύς άπού του 
λείψη η σωματική τροφή, παρόμοια παύει καί διαλύεται 

ή πολιτική συμβίωσις καί κοινωνία τών πολιτών, εύθυς 
άπου παύσωσι νά τρέφωνται μέ τήν δικαιοσύνην ότι δέν 
είν’ άξιος νά μακαρίζεται όστις άρκείται νά μην άδική τούς 
άλλους διά τον φόβον τών νόμων, ούδ’ άκόμη όστις, έχων 
εξουσίαν νά τούς παραβή,δέν τολμά όμως νά άδικη'ση κα
νένα· άλλ’ είς εκείνον μάλιστ’ αρμόζει τόνομα του μα-
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ζαριού, οστις πεινά και δίψα τήν δικαιοσύνην1, ήγουν οστις 
παραβλέπων τά ίδιά του συμφέροντα (άν ήναι δυνατόν να 
ύποτεθώσιν άλλα τά συμφέροντα παρά τά δίκαια), περιβλε- 

πει γύρω του, καί εξετάζει, εάν άδικήται άλλος τις άπο 
τούς συμπολίτας, διά νάτρέξη εις βοήθειάν του, ώς αναγ
κάζεται νά τρέξη εις τροφήν ό πεινασμένος, καί ποτον ό 
διψασμένος. Τοιαύτη είναι ή ζωοποιούσα τάς πολιτικάς 
κοινωνίας παντέλειος δικαιοσύνη, τήν οποίαν έκατάλαβαν, 
ώς ίδαμεν, οί παλαιοί νομοθέται, αλλά κάνεις δέν έπαρά- 
στησε τόσον ζωηρά, όσον τήν είκόνισεν ό νομοθέτης 
Χριστός, παραβάλλων μέ τήν πείναν καί τήν δίψαν τήν 
απαραίτητον αύτής ανάγκην.

• έπιθυμεϊτε, φίλοι ομογενείς, νά ζήση καί νά άνδρωθή 

ή νεογέννητος πολιτεία μας; Τρέφετε την μέ δικαιοσύνην, 
ποτίζετέ την μέ δικαιοσύνην. Η δικαιοσύνη φυλάσσει τήν 
ειρήνην, καί ή ειρήνη σώζει τήν ελευθερίαν. Αν ή ελευθερία 
αποκτάται μέ τόν προς τούς τυράννους πόλεμον, νά φυ- 
λαχθή όμως είναι τών αδυνάτων, εάν δέν είρηνεύωσι προς 

άλλήλους οί πολίται· καί ειρήνην πρός άλλον νά έχη δέν 
έμπορεϊ οστις δέν είρηνεύση πρώτην τήν ψυχήν του, άπο- 
κλείων απ’ αύτήν ό'λας τάς πλεονεκτικάς επιθυμίας έκείνας, 
δσαι τήν μεταβάλλουν εις στρατόπεδον, καί τήν πολεμούν 

ώς τυράννου στρατιώται, κατά τήν προσφυή μεταφοράν

ι. Παράδειγμα τοιαύτη; πείνης καί δίψης τής δικαιοσύνης προσφυ- 

έστατον Θε'λει εύρεΐν ό αναγνώστης εις τά περί του μακαρίτου όβάρδου 
κατωτέρω (σελ. 196) ιστορούμενα.
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του Αποστόλου1. Μόναι συγχωρημέναι ήδοναί εις τον πο
λίτην νομίζονται όσαι όέν ταράσσουν την γαλήνην της 
ψυχής του, καί τοιαυται είναι όσαι δέν βλάπτουν την 
προς τούς συμπολίτας δικαιοσύνην.

Μην άρκείσθε νά την φυλάσσετε σεις προς τούς άλλους, 
η νά την ζητήτε προς σάς μόνους εαυτούς άπο τούς άλ-χ 
λους · άλλ’ αγρυπνείτε είς την άπ’ όλους τούς πολίτας 
φυλακήν της δικαιοσύνης. Απο τοιαύτην πείναν καί δίψαν 
αύτης κεντούμενοι, μην αμφιβάλλετε, ότι πράσσετε τά 
ίδιά σας συμφέροντα. Δέν είν’ άλλα τά συμφέροντα παρά 
τά δίκαια - ό,τι είναι δίκαιον, εκείνο καί ώφελεί καθένα μας, 
ό,τι είναι άδικον, εκείνο καί μάς βλάπτει, όχι μόνον όταν 
άδικώμεν άλλους , αλλά καί όταν ύποφέρωμεν τάς είς 
άλλους γινομένας αδικίας.

Οταν τίς άπό σάς, διά πυρκαϊάν άναμμένην είς οίκον 
γείτονος, όχι μόνον τρέχγη είς βοήθειαν, άλλα καί προσ- 
καλη συμβοηθούς είς την σβέσιν αύτης όσους άπαντηστι, 
ί τί άλλο πράσσει παρά έ'ργον δίκαιον καί συμφέρον έν- 
ταυτω; Δίκαιον, διότι κάμνει προς τον γείτονα, ό,τι 
ελπίζει άπ’ εκείνον, εάν εύρεθη είς όμοίαν περίστασιν 
συμφέρον, διότι σώζων του γείτονος την κατοικίαν, εμ
ποδίζει τήν πυρκαϊάν νά προχωρήση είς τήν ίδικήν του. 
Τό αύτό λοιπόν χρεωστεί καθείς νά πράσση καί είς τόν 
άδικούμενον συμπολίτην του. -Βλέπεις αδικίαν γινομένην

ι. « Πο'θεν πολεαοι καί μάχαι έν ΰμϊν; ούκ εντεύθεν, έκ τών ήίονών 
« ύμών τών στρατευομε'νων έν τοΐς μέλεσιν ύμών; Επιθυμείτε καί ούκ 
« έχετε, φθονείτε καί ζηλοϋτε, καί ού ίυνασθε έπιτυχεϊν.» Ιακώβ. ι.

V
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είς αυτόν; μήν άμφιβάλλης, ό'τι αργότερα ή γρηγορωτερα 
μέλλει νά πλάκωση καί σε ή αδικία, άν δέν δράμης νά 

την σβέσης ώς πυρκαϊάν.
• Αρα δέν ήθελ’ είσθαι εύτυχέστερον, άν εύρισκετο 

κάμμία μηχανή νά μή γεννώνται άδικίαι είς την πολι
τείαν όλοτελα, παρά νά τάς άφανίζωμεν αφού γεννηθώσι; 
ί Τις αμφιβάλλει περί τούτου; Αλλά τοιαύτη πολιτεία 

ίσως είν’ αδύνατος είς τούτον τόν κόσμον · τοιαύτην 
πολιτείαν πρέπει νά την έλπίζωμεν είς άλλην ζωής κατα- 

στασιν, ώς λέγει ό Απο'στολος . Μ’ όλον τούτο ας προσ- 
έχωμεν, μη, διά τό αδύνατον της όλοτελοΰς τών αδικιών 

έξαλείψεως, φαντασθώμεν, παρεξηγοΰντες τού Αποστό
λου τούς λόγους, ό'τι αρκεί νά τάς θρηνώμεν άπομακρόθεν 
αργοί καθη'μενοι, καί ζητούντες άπό τόν θεόν τήν παύσιν 
αύτών μέ τας βαττολογικας μας προσευχας. Οστις απο- 
κλείετ’ έκουσίως άπό τήν πολιτικήν κοινωνίαν, ούδέ 

συνεργάζεται μέ τούς χρείαν έχοντας τής συνεργίας άόελ- 
φούς του, αύτη'ν του τήν αργίαν πρέπει νά φοβήται ώς 
μεγαλωτάτην άδικίαν, ητις μέλλει νά τόν άποκλείση καί 
άπό τήν έν ούρανοϊς πολιτείαν .2

2. « Απο'στητε άπ’ έμοΰ πάντες οί έργάται της ά^οοίας. » Λουχ. 
ιγ', 27.

Εάν ήν’ αδύνατον νά έμποδίσωμεν όλας τάς άδικίας, 

χρεωστοΰμεν καν νά σμικρύνωμεν, όσον δυνατόν, τόν

ι. « Ημών γάρ το πολίτευμα έν ούρανοϊς ύπάρχει· . . Ού γάρ εχομεν 
« ώ^ε μένουσαν πολιν, αλλά την με'λλουσαν έπιζητοϋμεν.» Προς Φιλιππ. 
γ', 20, Προς Εβρ. ιγ', ι4·
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αριθμόν αύτών. Και τούτο γίνεται, αν απαρχής φρον- 
τίσωμεν νά κτίσωμεν την πολιτείαν δικαίως · άν απαρ
χής προνοησωμεν νά μήν έμβή εις οικοδομήν κατοικίας 
ίσογονων αδελφών κάμμία σαθρά υλη ανισότητας1. Και 
διά νά φε'ρω πάλιν της πυρκαϊάς τό παράδειγμα, καθώς 
αί πετρόκτιστοι οίκοδομαί τρέχουν όλιγώτερον κίνδυνον 
νά καυθώσι παρά τάς ξυλίνας, παρόμοια καί αί κτιζομεναι 
εις αύτην την δικαιοσύνην πολιτείαι κινδυνεύουν άσυγ- 
κρίτως όλιγώ.τερον νά διαλυθώσιν άπό τών πολιτών τάς 
διχονοίας, παρά τάς απαρχής αδίκως κτισμένας εις την 

ανισότητα πολιτείας.

ι. « Μιας ρ-ητρός πάντες ά^ελφοι φύντες ούκ άξιοϋμεν ίοϋλοι, ούίέ 
« ^εσπο'ται άλληλων είναι· άλλ’ ή ισογονία ήμάς ή κατά φύσιν ϊσονο- 
« μίαν άναγκάζει ζητεϊν κατά νο'μον, καί μ^^ενί άλλω ύπείκειν άλλη- 

• λοις , η άρετης ^οξιρ καί φρονήσεως. ” Πλάτων, Μενεξ. σελ. 23g.

2. Αριστοτε'λ. Ηθικ. Νικομαχ Θ, νί, σελ. 179·

ζ·

Πρίν δώσω τέλος εις τά Προλεγόμενά μου ταϋτα, 
αναγκάζομαι νά έξηγη'σω σαφέστερα, ό',τι καί άλλοτε 
πολλάκις είπα περί ίσοτητος, διά νά μην άφήσω μηδ’ 
εις αύτούς τούς συκοφάντας μηδεμίαν αφορμήν νά παρεξ- 
ηγη'σωσι τούς λόγους μου.

Εις τών παροιμιών τόν κατάλογον εθεσαν οί πρόγο
νοί μας τό ΙΣΟΤΗΣ ΦΙΛΟΤΗΣ2, ηγουν τό έκριναν μίαν 
άπ’ έκείνας τάς αλήθειας, τάς όποιας έ'καμεν αναντίρρη
τους αύτη της ανθρώπινης φύσεως η έρευνα, καί η μέ 
την έρευναν σύμφωνος καθημερινή πείρα. Αλλ’ εάν ή ίσό- 
της γέννα μεταξύ τών ανθρώπων τήν φιλίαν, έξανάγκης
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ή άνισότης έχει θυγατέρα την έχθραν. Κάνεις όμως όεν 
εύχαριστεϊται νά μισήται άπο τούς άλλους, διότι είναι 

τών αδυνάτων νά εύδαιμονη'ση όστις δέν αγαπάται απο 
τούς όμοιους του * · Διά τί λοιπόν οί μέν ολιγαρχικοί απο
στρέφονται την ισότητα, οί δέ δημοτικοί δεν αρκουνται 

πολλάκις ούδ’ είς την άπόκτησιν αύτης ; Διότι, ώς φαίνε
ται, δέν εξέτασαν ακριβώς, ού'τ’ είς τί στέκει ή ισοτης, 
ούτε πόθεν γεννάται ή άνισότης .

Η φύσις μάς έγέννησε την αρχήν όλους ίσους, επειδή 

είς όλους έδωκε τάς αύτάς αίσθή'σεις, τά αύτά πάθη, καί 
τάς αύτάς χρείας. Αλλ’ η τοιαύτη ίσότης δέν μένει πλήν 
ένόσω τό άνθρώπινον σώμα εύρίσκεται είς την νηπιότητα 
του - εύθύς άποΰ άνδρωθή, άναφαίνεται ένας του άλλου 
νοημονέστερος , ένας του άλλου άνδρειότερος , ένας του 
άλλου πλέον προικισμένος μέ φυσικά προτερη'ματα · όθεν 
έξανάγκης έγεννη'θη η άνισότης, ή'τις έδωκ’ αφορμήν 
είς την διχόνοιαν. Τοιαύτη είναι όλων τών άνθρώπων ή 
πρώτη κατάστασις. Είναι λοιπόν ή άνισότης αύτης της 
φύσεως έ'ργον , καί ή θεραπεία της έπροσμένετο άπό την 
πολιτικήν ένωσιν.

Η πολιτική ένωσις άλλο μέσον προχειρότερον νά θερα- 
πεύση τήν ανισότητα, καί νά παύση τήν διχόνοιαν, 
δέν είχε καταρχάς παρά τήν ιδιοκτησίαν, ήτις όμως μέ 

τόν καιρόν έμελλ’ άπαραιτη'τως καί αύτή νά γεννη'ση

ι. « Οί |αέν, ό'τι, εάν κατά τι ίσοι ωσιν, όλως ίσοι νο^.ίζουσιν είναι, 
« οί ίέ, οτι, εάν κατά τι άνισοι, πάντων άνισων άξιοϋσιν εαυτούς. · 
Αριστοτελ. Πολιτικ. Ε, ά, σελ. ι44·
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μεγαλητέρας τών προτέρων άλλας ανισότητας, επειδή είς 
του πλέον παρά τούς άλλους προικισμένου μέ φυσικά προ
τερήματα τάς χείρας έδιδ’ όργανα ν’ αύξηση και τά κτή

ματα και τά προτερήματα του· Τοιαύτη άνισότης ήτον 
αναγκαία είς την πολιτικήν κοινωνίαν, διότι χωρίς αύτην 
δέν ήθελε ποτέ τελειοποιηθήν ή κοινωνία, καί ό ανθρώπι

νος νους ήθελε περιορισθήν είς μόνην την περί τών άπα- 
ραιτητως αναγκαίων κτηνώδη μέριμναν. Πάσα καλώς ώρ- 
γανισμένη πολιτεία πρέπει εξανάγκης νά έχη ανισότητας. 
Ο υιός δέν είναι ίσος μέ τον πατέρα, ό μαθητής μέ τόν 
διδάσκαλον, ό κρινόμενος μέ τόν δικαστήν, ό άρχόμενος μέ 
τον άρχοντα, ό ύπηρέτης μέ τόν οικοδεσπότην, ό μι
σθωτός εργάτης μέ τόν μισθοδότην, ό πλούσιος μέ τόν 
πένητα. Οστις ζητεί νά έξισώση κατά πάντα τούς ύπερέ- 
χοντας μέ τούς ύπερεχομένους τούτους, ζητεί νά φέρη την 
αναρχίαν είς την πολιτικήν κοινωνίαν, ζητεί νά έπιστρέψη 
τόν πολιτισμένον άνθρωπον είς την προτέραν του άγρίαν 
κατάστασιν.

Από τό άλλο μέρος πάλιν, ή έμφυτος είς όλους φιλαρ- 
χία, πειράζει καί τούς ύπερέχοντας νά μεταβάλωσι την 
ύπεροχήν είς δεσποτίαν, ώς καί τούς ύπερεχομένους ν’ άρ- 
πάζωσιν αδίκως την εξουσίαν εκείνων, ώστε διχονοοΰντες 
νά διαλύσωσι τελευταίον την πολιτικήν κοινωνίαν. K’ εδώ 

έφάνη ή απαραίτητος χρεία τών νόμων, ώς δεσμών αναγ
καίων νά εμποδίσωσι τήν διάλυσιν.

• Αλλά τίς έπρεπε νά δώση τούς νόμους τούτους; Οχι 
βέβαια οί ύπερέχοντες · αύτών οί νόμοι ήθελαν σκοπεύειν 
τήν φυλακήν καί αύξησιν τής υπεροχής των. 0χι πάλιν
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οί ύπερεχόμενοι* διότι καί τούτων οί νόμοι έκινδύνευαν 

νά έξαλείψωσιν άπο την πολιτείαν πάσαν άναγζαιαν ανι
σότητα. Οί ύπερέχοντες ήτον αδύνατον νά ύποταχθώσιν 
εις τούς νόθους τών ύπερεχομένων, καθώς παλιν ούτοι 
δέν ήθελαν ποτέ δεχθήν έκουσίως τούς νόμους τών ύπερ- 
εχοντων.

Διά νά δεθώσι λοιπόν όλοι εις τον ζυγόν τών νόμων, 

ανάγκη ήτο νά τεθώσιν απ’ όλους κοινώς καί συμφώνως 
οί νόμοι · καί ή κοινή αύτη συνθήκη έγέννησε την αλη
θινήν πολιτικήν ισότητα, ητις είναι ή κατ’ άξίαν ίσότης, 
μόνη ικανή νά κάμη μόνιμον τήν πολιτείαν 1 . Αύτή δέν 
άναιρει, ούδέ ν’ αναίρεση δύναται, κάμμίαν άπο τάς άναγ- 

καίας εις τήν πολιτείαν άνισότητας· τάς περιορίζει μόνον 
καί τάς κανονίζει όλας, μοιράζουσα επίσης εις όλους τούς 
πολίτας καί τά βάρη καί τά κέρδη τής πολιτείας. Του 
βάρους τόσον μόνον μέρος επιβάλλει εις καθένα, όσον δύ
ναται νά βαστάση. Τού κέρδους τόσον μόνον μέρος χα
ρίζει εις αύτον, όσον έμπορει νά πραγματευθή εις κοινήν 
όλων τών πολιτών ωφέλειαν.

Εάν τό σύνταγμα τής πολιτείας ήναι άβασίλευτον, 
δίδει εις καθένα πολίτην το δίκαιον νά εκλέγεται εις όλα 
χωρίς έξαίρεσιν τά πολιτικά αξιώματα, άπο του πρώτου 
εις το έσχατον, αν εχη μονον την χρειαζομενην ικανότητα 
εις τό αξίωμα. Εάν βασιλεύεται, πλήν μόνης τής βασι
λείας , εις όλα πάλιν τά λοιπά αξιώματα άφίνει άνοικτήν

ι. « Μόνον γάρ [ζόνψ.ον τό κατ’ αξίαν ίσον, και τό εχειν τά αυτών. * 
Αριστοτε'λ. Παλιτικ. Ε, ς', 5, σελ. τ58.
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είς όλους τούς πολίτας τήν είσοδον. 0ταν οί νόμοι δέν 

συγχωρώσιν είς τούς ύπερέχοντας τήν κατάχρησιν τής 
ύπεροχής, είς δέ τούς ύπερεχομένους δίδωσιν άδειαν, είς 
τον ύπηρέτην , νά γενή οικοδεσπότης, είς τον μισθωτόν, 
μισθοδότης, είς τόν σήμερον άρχόμενον, ή δικαζόμενον, 
νά έκλεχθή αύ'ριον αρχών ή δικαστής, και απλώς είς κα
θένα, νά μεταβάλη είς τό κάλλιον διά τής εργατικής καί 
σώφρονος διαγωγής τήν παρούσαν του κατάστασιν, · τίς 
έχει δίκαιον νά μεμφθή τούς νόμους διά τοιαύτην αεικίνη

τον καί κοινήν ανισότητα; αύτή ή κοινότης τόν καταστένει 
μ’ όλους ίσον, καί τόν κάμνει αληθώς πολίτην1. Τοιαύτην 
ισότητα, όστις δέν επιθυμεί, είναι άνδράποδον όστις 
πλειοτέραν αύτης επιθυμεί, έξω τής άνοήτου επιθυμίας 
τών αδυνατούν, ζητεί νά φέρη τήν αναρχίαν καί τής αναρ
χίας τήν ακόλουθον τυραννίαν είς τήν πατρίδα του.

Τήν έςήγησιν τής πολιτικής καί νομίμου ταύτης ίσό- 
τητος έκριν’ άναγκαίαν διά τάς συκοφαντίας τών ολιγαρ
χικών. Καί σήμερον, καθώς καί πάλαι, ότινα γνωρίσωσι 
διδάσκαλον ισονομίας , τον συγκαταριθμούν μέ τούς απο
στόλους τής αναρχίας. Οί παλαιοί όλιγάρχαι έσύγχεαν 
τούς φιλοπάτριδας δημαγωγούς μέ τούς οχλαγωγούς καί 
δημοκόπους· είς τούς σημερινούς ολιγαρχικούς τής φωτι-

ι. « Πολίτης ίέ απλώς ούίενί τών άλλων ορίζεται μάλλον ή τώ μετέ- 
« χειν κρίσεως καί άρχής. — Πολίτης οε κοινή μέν ό μετε'χων τοΰ άρ- 
« χειν καί άρχεσθαι· . .κατά τήν άρίστην [πολιτείαν] ό όυνάμενος 

« καί προαιρούμενος άρχεσθαι καί άρχειν προς τον βίον τον κατ’ αρετήν. " 
Αριστοτε'λ. Πολιτικ.Γ, ά, 4 Ίαΐ ζ, ι3.
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σμένης Εύρώπης συρμός (mode) έγινε νά τούς όνομάζωσιν 
Ιακωβίνους · Τίνα σκοπόν έχουν οι αναίσχυντοι ούτοι 

συκοφάνται; Νά κατασιγάσωσι καί της φιλοσοφίας καί 
της θρησκείας τάς φωνάς, καί νά περιορίσωσι την άνεσιν 
καί άπόλαυσιν όλων τών αγαθών της πολίτικης κοινωνίας 
εις ολίγους τινάς, άφίνοντες είς τούς επίλοιπους την κα
θημερινήν τών ειλώτων θλίψιν καί κακουχίαν 2.

2. « Ού γάρ ΐνα άλλοίς άνεσις , ΰμΐν ίέ θλίψις - άλλ’ έξ ισότητος , έν 

« τώ νΰν καιρώ τό υμών περίσσευμα εις τό έκείνων υστέρημα· ΐνα και το 
« έκείνων περίσσευμα γένηται είς τό υμών υστέρημα, δπως γένηται Ισο— 
« της. ” Πρός Κορινθ. Β, ή, ι3-ι4·

3. Ξενοφ. Απολογ. Σωκράτ. § ίο. Πλάτων. Απολογ. Σωκράτ. σελ. 24.

4. « Τούτον εΰρομεν ^ιαστρέφοντα τό έ'θνος , καί κωλύοντα Καίσαρι 
« φόρους ^ώόναι...........δτι άνασείει τόν λαόν ίώάσκων καθ’ όλης της 
• Ιου^αίας." Λουκ. κγ', 2-5.

Αν τούς πιστεύσης όμως, σκοπόν έχουν νά φυλάξωσι τον 
λαόν άπο της φιλοσοφίας την διδασκαλίαν, ή οποία, κατ’ 
αύτούς, είναι φθορά καί διαστροφή τών χρηστών ηθών, 
είναι έπανάστασις κατά τών νομίμων ηγεμόνων, κατ’ αύ- 
του του Θεού. Οί συκοφάνται του Σωκράτους έφώναζαν, 
ότι ό Σωκράτης φθείρει τούς νέους, πολεμει την θρη- 
σκειαν . Αι κραυγαι τών συκοφαντών τού Χριστού ησαν, 
ότι διαστρέφει τό έθνος μέ τάς διδασκαλίας του, άνασείει 

τόν λαόν, καί τόν εμποδίζει νά δίδη φόρους είς τόν Καί- 
σαρα4. Τοιαΰτα έφώναζαν'οί παλαιοί της Ελλάδος καί 

της Παλαιστίνης συκοφάνται.

ι. Jacobin, άπό την περιβόητον οχλαγωγικήν εταιρίαν τών έπονο- 
μασθέντων Ιακωβίνων.
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Είναι σημειώσεως άξιον ότι δέν διαφέρουν άπ’ εκείνους 
ούδέ τών σημερινών συκοφαντών αί φωναί. Κατ’ αύτούς, 
ή φιλοσοφία όχι μόνον έσάλευσε την Θρησκείαν καί την 
εις τούς ηγεμόνας χρεωστουμένην ύποταγήν, άλλ’ έφθειρε 
καί την σημερινήν ό'λην νεότητα* ό'λη έχει χρείαν νέας 
αγωγής καί άναμορφώσεως, την οποίαν διδάσκουν άνα- 

βλαστη'σαντες άπο. καταργηθέντα μοναστη'ρια νέοι από
στολοι. Τά παλαιά χρηστά ήθη , ή προγονική θρησκεία, 
δέν σώζονται πλέον παρά εις ολίγους τινάς γέροντας, φυ- 
γάδας πρώτον τής πατρίδος, καί ση'μερον έπιστρέφοντας 
εις τήν πατρίδα, νά έγκεντρίσωσι τά χρηστά των ήθη 
εις τήν άγριέλαιον νεότητα1.

• Τί ελπίζουν, τί προσμένουν άπο τά ταραχώδη κινή
ματα καί τάς θορυβώδεις των ταύτας κραυγάς; ίνά κατ- 
ορθώσωσιν, ό',τι δέν έδυνη'θησαν οί Ανυτοι καί οί Μέλιτοι 
τής Ελλάδος , οί Αρχιερείς καί Γραμματείς τής ίουδαίας; 

Η φιλοσοφία μετά πολλούς διωγμούς, άνέλαμψε πολύ 
δυνατωτέρα τής προτερας. Οί Φαρισαίοι έκίνησαν πάντα

ι. Τεσσαράκοντα σχεδόν έτη έπέρασαν άπού κατοικώ τήν Γαλλίαν. 
Μαρτύροααι την ίεράν άλήθειαν! δταν παραβάλλω τούς σημερινούς νέους 
μέ τούς οποίους έγνώρισα καταρχάς , πληροφορούμαι επιπλέον πόσην 
επιρροήν έχει εις τά ήθη τδ ειΑος τής πολιτείας. Εκείνων ό χαρακτήρ 
ήτον ώσεπιτοπολύ ή ματαιοσπου^ία (frivolite)· Αοοτο έκυβερνώντο από 

άπο'λυτον εξουσίαν. Μήν ό'ντες πολΐται, ακολούθως ούί" εις έργα πολί
του είχαν νά άσχολώνται * οθεν , Αιά νά θεραπεύσωσι τήν αργίαν των, 
έκαταγίνοντο εις τά μάταια. Εξεναντίας , οί σημερινοί νέοι, βλε'ποντες 
έμπροσθε'ν των άνοικτήν εις όλους όλων τών πολιτικών υπουργημάτων 
τήν είσοδον , έξανάγκης ασχολούνται εις τά ίυνάμενα νά τούς καταστή- 

σωσιν άξιους αύτών.
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λίθον νά έμποδίσωσι την νέαν θρησκείαν ταυ Ιησού , καί 
η θρησκεία του Ιησού έκηρύχθη είς όλον τον κόσμον. Οί 
νέοι Φαρισαίοι πολεμούντες την οποίαν, μέ θέλησιν καί 
προστασίαν τών ηγεμόνων, πολλά έθνη επιθυμούν νά είσ- 
άξωσιν είς τάς πολιτείας των εύνομίαν, πολεμούν έντάμα 
καί την φιλοσοφίαν καί την θρησκείαν επειδή καί τών 

δυο το σωτηριωδέστατον παράγγελμα είναι η ισονομία.
Μέ τοιαύτας μωράς ελπίδας δέν ήτον όλοτελα μωρόν 

νά βόσκωνται οί παλαιοί της φιλοσοφίας καί της θρησκείας 
εχθροί. Πολεμοΰντες δύο νεογέννητα καλά, ηλπιζαν νά τά 
βρεφοκτονήσωσιν εύκόλως. Αλλά σήμερον ύπερβαίνει καί 
αύτην την μωρίαν ό τοιουτος πόλεμος, άφοΰ καί της φι
λοσοφίας καί της θρησκείας αί διδαχαί κηρύσσονται είς 
σχεδόν όλον τον κόσμον μέ την μεγαλόφωναν σάλπιγγα 

της τυπογραφίας. Τά φιλοσοφικά συγγράμματα διασπεί- 
ρονται καθημέραν διά τών αλλεπαλλήλων εκδόσεων · τό 

Εύαγγέλιον, τού οποίου την άνάγνωσιν δέν έσυγχώρει είς 
τόν λαόν η δυτική εκκλησία, ση'μερον μεταφρασμένον είς 
ολας τάς γλώσσας, διαμοιράζεται δωρεάν είς τούς λαούς 

άπ’ αύτούς τών λαών τούς ηγεμόνας. Η κοινωνία όλων 
τών φιλοσόφων δι’ όλης της Εύρώπης καί της Αμερικής 
(πράγμα είς τούς παλαιούς αδύνατον) εύκολύνθη τόσον, 
ώστε συλλογίζονται, γράφουν, εκδίδουν τά αύτά, χωρίς 
νά λαλώσι την αύτην γλώσσαν, χωρίς νά συγκατοικώσι 
τόν αύτον τόπον. Δικαιοσύνην, εύνομίαν, ειρήνην παραγ- 
γέλλουν όλοι συμφώνως · καί λαοί καί βασιλείς έκατάλα- 
βαν, ότι χωρίς αύτάς δέν είναι δυνατόν νά εύδαιμονήσωσι.

Ω πόση καταισχύνη, φίλοι ομογενείς, μέλλει νά κα-
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λύψη τά πρόσωπά [χας, άν ήμείς μόνοι οί απόγονοι 
τών πρώτων διδασκάλων τής ισονομίας καί του πολιτι
σμού, κατά την δεκάτην έννάτην εκατονταετηρίδα, και 
μετά τόσους θριάμβους κατά του τυράννου της Ελλάδος, 
δέν ίσχύσωμεν νά συγκροτήσωμεν πολιτείαν ισόνομον! 
Τοιαυτης πολιτείας παράδειγμα, έ'χομεν τούς Αγγλαμε- 
ρικανούς , καί τοιαύτην πολιτείαν έδείξετε ότι επιθυμείτε 
όλοι διά του έκδοθέντος Προσωρινού πολιτεύματος’ 
Μείνετε λοιπόν αμετακίνητοι είς την άπόφασιν νά πλη
ρώσετε την δικαίαν σας επιθυμίαν. Μόνη ή πλη'ρωσις 
αύτης εχει νά φέρη την ειρήνην καί την εύδαιμονίαν είς 
τήν Ελλάδα.

Οστις ζητήση νά σάς μετατρέψη άπό τήν επιθυμίαν 
ταύτην, άν ήν’ έκ τών ομογενών, κολάσετε τον κατά το 
τεσσαρακοστόν πέμπτον καί τό ογδοηκοστόν άρθρον τού 
Προσωρινού πολιτεύματος, τά όποια επιβάλλουν ποινήν 
όικαίαν είς τον, όστις τολμήση νάκαταργήση τήν 
πολιτικήν ύπαρξιν τού έ'θνους. Είναι καθαρά άλα- 
ζονεία ή καύχησις, ότι έχετε πολιτικήν ύ'παρξιν, άν δέν 
έχετε τήν εξουσίαν νά συντάξετε όπως θέλετε τήν πολι
τείαν σας. Αν ήναι αλλογενής, αύτά πάλιν δείξετ’ είς 
αύτόν τά δύο άρθρα, προσεπιλέγοντες, ότι μ,όνοι σεις 

άποκτήσαντες μέ τό αίμά σας πολιτείαν αύτόνομον, μόνοι 
καί έχετε τό άναπαλλοτρίωτον δίκαιον νά τήν όργανίσετε 

ους σας συμφέρει.
Δέν λέγω, ότι πρέπει νά αποβάλλετε πάσαν συμβου

λήν αλλογενών, καί μάλιστα όσων έως τώρα άπελαύσετε 
τήν φιλάνθρωπον βοήθειαν, καί τών όσοι μελετούν νά σάς
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βοηθήσωσιν · εξεναντίας έλεγα, καί πάλιν λέγω, οτι ή 
συμβουλή είναι αναγκαία. Αλλά πρέπει πρώτον να ζητηθή 

άπό σάς · έπειτα νά ήναι αληθώς συμβουλή , καί όχι προσ- 
ταγή, ούδέ συνθήκη διά μέλλουσαν βοήθειαν τοιαύτη, 
οποία νά μεταμόρφωση τούς νόμους μας, ή νά βλάψη 
τήν πολιτικήν ύπαρξιν τής Ελλάδος, ή καί νά κολόβωση 

τήν φυσικήν αύτής ολοκληρίαν.
Ασυγχώρητος αχαριστία βέβαια θέλ’ είσθαι, άν δέν 

φανώμεν εύγνώμονες καί πρόθυμοι νά άντευεργετήσωμεν, 
όσον δυνάμεθα, τούς εύεργέταςμας 1 · αλλά δέν είναι χρεία 
διά τούτο νά άλλάςωμεν το σύστημα τής πολιτείας μας ή 
νά κολοβώσωμεν τήν Ελλάδα, προδίδοντες αδίκως πόλιν 

ή νήσον ομογενών εις αμοιβήν τής παρά τών αλλογενών

ι. Μεταξύ τών εύεργετών τούτων, τό δίκαιον άπαιτεΐ νά ονομάσω 
και νά εύχαριστήσω πανηγυρικώς πρώτους τούς Γερμανούς. Αύτοι'πρώ
τοι , πεινώντες καί διψώντες τήν δικαιοσύνην , έ'τρεξαν νά σβε'σωσι τήν 
άναφθεϊσαν εις τήν έλλάδα πυρκαϊάν. Τήν αύτήν εύεργεσίαν έ'δειξαν 

καί οί Ελουήτιοι και οί Ολλανδοί, καί οί γενναίοι Γάλλοι. Τούτων ό 
ένδοξος τυπογράφος Φιρμΐνος Διδότος πε'μπει δωρεάν εις τήν έλλάδα. 
τούς ζητηθέντας άπό τόν φίλον Πολυχρονιάδην τυπογραφικούς χαρακτή

ρας. Εις τούτους εύρε'θησαν καί γυναίκες, αί όποϊαι, κατά μίμησιν τοΰ 
άοράτως εύεργετοΰντος θεού, εύηργέτησαν τάτε'κνα τής Ελλάδος, χωρίς 
νά φανερωθώσιν άκόμη ούδ’ εις τόν όποιον ήξίωσαν νά κάμωσι τής εύερ- 
γεσίας των οργανον. Τελευταίοι τρε'χουν σήμερον , « περί τήν ενδεκάτων 
« ώραν » εις βοήθειάν μας καί οί φιλελεύθεροι Αγγλος. Μήν άμφιβάλ- 
λωσιν , οτι μέλλομεν νά φανώμεν καί εις αύτούς εύγνώμονες ί'σα καί εις 
τούς « περί τήν πρώτην · ” διότι άπ’ αύτούς, ώς άρχηγέτας καί δημι
ουργούς ελευθερίας, ελπίζουν νά βοηθηθώσιν οί Ελληνες, διά μόνην τήν 
άγάπην τής ελευθερίας, καί όχι διά κάνέν ά'λλο τε'λος άνάξιον τής 
γενναιότητος τών Αγγλων.
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βοήθειας, όταν έχωμεν aXka μέσα νά τούς άνταμείψωμεν. 
• Και διά ποιον δίκαιον τον πρεπει νά όνομασθή εύεργέ- 
της, οστις δέν σέ βοηθει νά φυλάξης την ζωήν, παρά 
μέ συνθήκην νά σου άποκοψη πρώτον χωρίς ανάγκην έν 
άπο τά μέλη του σώματος, η νά προσκόλληση είς αύτο 
κάνέν έμπλαστρον φαρμακερόν, ώς ήθελ’ είσθαι, παραδείγ
ματος χάριν, το έμπλαστρον τών τίτλων, τών παραση'μων 
καί αύτης της κατά διαδοχήν εύγενείας;

Αλλά διά νά φυλαχθήτε τούς κακεργέτας εύεργέτας (εάν 

κατά δυστυχίαν άναφανώσι τινές τοιοΰτοι) , πολύ πρότε- 
ρον χρεωστεΐτε νά φυλάσσεσθε, μη βλαστη'ση μεταξύ σας 
κάμμία πικρά ρίζα φίλαρχίας, ήτις εύ'κολα θέλει θυσιάσειν 
με'ρος της Ελλάδος (άν δέν δυνηθή δλην) είς τούς ξένους, 
διά νά δεσπόζη τό έπίλοιπον άταράχως. Βλέπετε πόσον 
κίνδυνον ήθελαν τρέξειν οί ομογενείς μας Κρητες, άν δέν 
άνεκάλυπταν τούς δολους του κακοπολίτου Αφενδουλου 
των 1 · Δέν γέννα μόνη ή Κρη'τη Αφενδούλας · Αφενδοΰλαι 
φυτρώνουν παντού καί πάντοτε, όταν οί πολιται δέν έπα- 

γρυπνώσιν είς τά κινη'ματα τών έκλεγομένων είς πολιτικά 
ύπουργη'ματα, η μάλλον όταν, πριν τούς έκλέξωσιν, η έμ- 
πιστευθώσιν είς αύτούς πράξεις πολιτικάς, δέν εξετάζωσιν 
ακριβώς την περασμένην αύτών διαγωγήν. Οστις προ της 
εκλογής ήτο κακοφημισμένος άνθρωπος, δέν γίνεται πάρ- 
αυτα μετά τήν εκλογήν τίμιος καί φιλοπατρις · όστις

ι. Απέκλεισαν άπδ την πολιτείαν οί φρόνιμοι Κρητες τον ανάξιον 
τούτον πολίτην, Αφενίούλην, Αι<χ ^ηριοσίου άποκηρύξεως, υπογραμμένης 
άπδ τους έκεϊ <?ιοικητάς, και ίη[Λοσιευ[Λε'νης τήν ι5 Νοεμβρίου, 1822.
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έόούλευε χθές τον Μαμωνάν, δέν έμπορεί νά δουλεύη ση- 
μερον άπροσδοκητως τον Χριστόν. Χρειάζεται μετάνοιας 
και δοκιμασίας καιρός. Δίδετε λοιπόν καιρόν μετανοίας 
και δοκιμάζετε τούς τοιούτους, πριν τούς ψηφίζετε είς 

πολιτικά επαγγέλματα. Τούτο είναι το μόνον μέσον νά πο
λεμάτε τούς εχθρούς της ισονομίας μέ της ψη'φου τό ειρηνι
κόν όπλον, πριν αύτοί ζωσθώσι της δεσποτίας τόν σίδηρον.

Φίλοι ομογενείς, ενδεχόμενον τινάς άπό σάς νά σκαν- 
δαλίσωσιν όσα καί άλλοτε είπα καί τώρα έτόλμησα νά 

είπω, ώς αύστηρότερα παρά τό χρεωστούμενον είς όλους 
σας σέβας. Μη' με καταδικάσετε πριν ακούσετε την τε- 
λευταίαν μου απολογίαν. Δέν είμαι φιλαίτιος ού δέφιλο- 
κατηγορος· καί άν έδιψουσα τοιαύτην αδικίαν, ηθελ’ 

είσθαι μωρία νά κατηγορώ τό γένος μου1. Ομογενής, 
ομόθρησκος, όμοηθης σας είμαι κ’ εγώ’ ή καταισχύνη 
σας είναι καταισχύνη του προσώπου μου, καί ·παρά την 
τιμήν σας άλλην τιμήν είς τάς τελευταίας ημέρας της 
ζωής μου, πόθεν έχω νά ελπίσω; Συγχωρη'σετε λοιπόν 
είς την ηλικίαν μου την φανέρωσιν όχι νέων πραγμά
των , άλλ’ όσα πολλοί άπό σάς καί γνωρίζετε καί θρη
νείτε, καί νά διορθώσετε προθυμείσθε2.

ι. « Δέ^οικα γάρ μή, ^ιά τό πολλάκις έπιτιμάν , <5ο'ξω τισι προαι- 
« ρεΐσθαι τής πάλεως κατηγορεϊν. . ..νΰν <51 προς υμάς ποιούμαι τούς 
«λόγους, ου ίιαβάλλειν προς έτε'ρους έπιθυμών, άλλα βουλόμενος την 
« ειρήνην βεβαίως καί τήν πόλιν καϊ τούς Ελληνας τούς άλλους άγαγεΐν.» 
ΐσοκράτ. Συμμαχ. § 24» σελ. 172.

2. Η. ανωτέρω (σελ. a5, σημ. ι) τοϋ χρηστού Κανακάρη τήν έξο- 

μολόγησιν.
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Ολους σάς αγαπώ, όλους σάς τιμώ· άλλα καί, όλους, 
ώς ανθρώπους ομοιοπαθείς μου σάς κρίνω καί σάς υπο
πτεύομαι. έξουσίαν εις κανένα δέν έλαβα, ούδ’ έπεθύ- 
μησα νά λάβω ποτέ'· άλλα διστάζω, άν, χειροτονημένος 
εις κάμμίαν άπ’ αύτάς, είχα καί φρένας ίκανάς νά την 
μεταχειρισθώ χωρίς νά βλάψω τήν πατρίδα μου. Ο σφο
δρότατος όλων τών πειρασμών είναι ό πειρασμός τής 
εξουσίας, ή μάλλον είναι αύτός ό διάβολος· οστις δέν σε 
λέγει, « Ταϋτα πάντα σοι δώσω, εάν πεσών προσκυνή- 

« σης μοι » ώς έτόλμησε νά είπη εις τον Χριστόν, άλλ’ 
όλον τό εναντίον, Κάμε πρώτον νά σέ προσκυνή- 
σ ω σ ι ν ολίγοι τινές ηλίθιοι, καί άφ ε ς με νά 
ενεργήσω εγώ τά επίλοιπα. Ολίγους έξουσιαστάς 
εύρηκα εις τήν ιστορίαν, άκόμη όλιγωτέρους έγνώρισα έξ 
ιδίας μου πείρας, οί όποιοι δέν έμετάβαλαν τήν εξουσίαν 

εις κατεξουσίαν οθεν έγεννήθη καί έπιστεύθη ώς άλήθεια 
ή γνωστή εις όλους παροιμία, «Αρχή άνδρα δείκνυσι. »

Αν άπιστή κάνεις εις τούτο, άς άπαριθμήση όσας ή φύσις 
ή ή τύχη εδωκ’ εις αύτόν μικράς οίκιακάς εξουσίας, όποίαι 
είναι του άνδρός εις τήν γυναίκα, του πατρός εις τάτέκνα, 
του οικοδεσπότου εις τούς ύπηρέτας, έπειτα άς καταβή 

εις τό βάθος τής ψυχής του, καί άς ερώτηση τήν συνεί- 
δησιν · άς τήν ερώτηση όμως είλικρινώς, ώς διψασμένος 
ν’ άκούση τήν αλήθειαν, άν έφύλαξεν όσα διδάσκει ό ορθός 

λόγος, καί παραγγέλλει ή θρησκεία προς τήν γυναίκα',

ι. « Οί άνΑρες ομοίως, συνοικοΰντες κατά γνώσιν, ώς άσθενεστέρω 
• σκεύει τώ γυναικείω άπανε'μοντες τιμήν. " Πε'τρ. Α, γζ 7·
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προς τά τέκνα’, προς τούς ύπηρ/τας του’ καθήκοντα· 
άν είς όλας αύτάς τάς σχέσεις δέν έξεπη'δησε πολλάκις 
τής ίσοτητος και της δικαιοσύνης τά όρια. Της εξουσίας 
ίδιον είναι νά έξαπλάνεται έωσου δέν ευρίσκει εμπόδια. 

Αύτη ομοιάζει (ώς έ'λεγ’ ένας άπό τούς χρηστούς πολιτας 
τών Αθηνών) τάς πάρνας, είς τών οποίων τά βρόχια 
όστις έμπλεγθή, παραφρονεί καί παραφέρεται ώς μεθυ-

/ 3σμενος .
Αλλ’ εάν αί οίκιακαί μικραί αύται έξουσίαι ήναι το'σον 

επικίνδυνοι, πώς πρέπει νά κρίνωμεν (ερωτώ σας) τάς 
μεγαλητέρας καί πολιτικάς εξουσίας, όπου ό έξουσιάζων 
αισθάνεται σφοδροτέρους πειρασμούς νά μεταβάλη τήν 
εξουσίαν είς δυναστείαν έχει καί ποινάς νά κόλαση τούς 
καταφρονοΰντας αύτην, καί άμοιβάς, ν’ άγοράση κόλακας 
καί συνεργούς τής εξουσίας του. Περικυκλωμένος άπό 
πολλά δορυφόρα άνδράποδα, έτοιμα νά τόν δώσωσι 
τίτλους ύπερόγκους, έτοιμα νά παραβάλλωσι καί τούς 
άλο'γους του λόγους μέ τών σοφών τά αποφθέγματα, καί 
τάς πλέον εύτελείς του πράξεις μέ του Ηρακλέους τούς

ι. « Οί πατέρες ριή παροργίζετε τά τέκνα ύαών, άλλ’ εκτρέφετε αύτά 
« έν παιδεία καί νουθεσία κυρίου. " Προς Εφεσ. ς·', 4·

2. « Οί κύριοι το δίκαιον καί τήν ισότητα τοις <^ούλοις παρέχετε, 
« ει^ο'τες ό'τι καί ΰαεΐς έχετε Κύριον έν ούρανοις. » Προς Κολοσ. ι.

3. « Ού γάρ ή^εσαν τήν ,έξουσίαν , ής πάντες εύχονται τυχεΐν , ώς 
« ίύσχρηστο'ς έστιν , ούύ" ώς παραφρονεϊν ποιεί τούς άγαπώντας αύτήν, 
« ούί’ ό'τι τήν φύσιν όριοίαν έχει ταις έταίραις , ταϊς έραν αέν εαυτών 
« ποιούσαις, τούς ίέ χρωμένους άπολλυούσαις. “ ίσοκράτ. Συμμαχικ. 

§ 33, σελ. 179·
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άθλους, ούδ’ άγγελος έξ ούρανου άν ΰποτεθή, δύναται ν’ 
άντισταθή είς τόσους πειρασμούς.

Τής χωρίς έξαίρεσιν κατεχούσης όλων ημών τάς ψυ- 
χάς φιλαρχίας άλλη προφύλαξις δέν είναι παρά νά έπα- 
γρυπνώμεν όλοι πρώτον είς τάς ιδίας, έπειτα καί είς τών 
συμπολιτών ένας του άλλου τάς πράξεις · νά προσέχωμεν 
καί όταν ημείς έξουσιάζωμεν , ότι παλαίομεν μέ μέγαν 
πειρασμόν τήν εξουσίαν, καί όταν είς άλλους τήν δίδω- 
μεν μέ τάς ψήφους μας, ότι έκλέγομεν παλαιστήν, όστις 
άν δέν παλαίση γενναίως τόν πειρασμόν, μέλλει νά παλαίη 
καθημέραν τήν πατρίδα του.

Είπα’, πόσον πρέπει νά προσεχετε, όταν δίδετε ψή
φους είς εκλογήν τών πολιτών, όσους διορίζετε νά σάς 
κυβερνώσιν, ή νά ένεργώσι κάνέν άλλο τής πολιτείας 
ύπούργημα. Εδώ προσθέτω, ότι καί χρεωστειτε καί τούς 
εκλέγοντας καί τούς έκλεγομένους νά ορκίζετε είς τόν 
θεόν, ότι ή εκλογή των έγινεν απροσωπόληπτος , μόνον 
έχουσα σκοπόν τήν ώφέλειαν τής πατρίδος.

Αί ψηφοφορίαι τών προγόνων μας έγίνοντο μέ όρκον 
επάνω του βωμού του Διός, καί άπό τόν βωμόν έλάμ- 
βαναν τάς ψήφους2, διά νά έκλέξωσι τούς μέλλοντας νά 
κυβερνώσι τά κοινά. Κατά δυστυχίαν όμως δέν έφύλαξαν 

μέχρι τέλους τήν πίστιν του όρκου , άλλ’ έκατήντησαν

2. « Ταϋτα άπό τού βωμού φε'ρουσα [ή βουλή] τήν ψήφον επραξε , 
« καί ού<Κμία ψήφος ήνέχθη τω μιαρώ τούτω. ” Δνιμοσθε'ν. Περί στεφάν. 
σελ. 27Τ· ίωε καί Πλάτων. Νομ. «ή, σελ. 753 , καί ιβ\ σελ.

ι. Ανωτέρ. σελ. μή·
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έως νά έμπιστεύωνται τήν τύχην τής πατρίδος, είς αύ
τούς τούς προδοτας τής πατρίδος 1 · όθεν άπέλαβαν ότινα 

πρέπει νά προσμένωσι μισθόν οί παραβαίνοντες τον όρκον, 
οστις, κατά τον χρησμόν, δέν αργεί νά κόλαση τούς επι
όρκους ,

είσάκε πάσαν

Συμμάρψας ολέστ, γενεήν και οίκον άπαντα2.

Εχασαν καί αύτονομίαν καί ελευθερίαν , καί διαβαίνοντες 

κατά διαδοχήν άπό βασιλείς είς Αύτοκράτορας, άλλους 
άλλων πλέον αύτογνώμονας, καί πλέον μωρούς, έφθασαν 
νά ύποπέσωσιν είς ζυγόν τυράννου, παρά τόν οποίον μω- 
ρότερος καί θηριωδέστερος τύραννος άλλος ού'τ’ έγεννήθη, 

ούτε δύναται νά γεννηθή ποτέ.
• Επιθυμείτε, φίλοι ομογενείς, ν’ άποφύγετε όλα τούτα 

τά καταβαρύνοντα τάς κεφαλάς τών ανόητων κακά; λά
βετε μαθήματα, τά περασμένα τού γένους παθήματα. 
Καθείς άπό σάς, όταν κράτη ψήφον, διά νά έκλέξη άπό 
τούς συμπολίτας του κανένα είς άςίωμα, άς φαντάζε
ται , ότι αύτός ό θεός άοράτως τού βάλλει τήν ψήφον είς 
τάς χείρας, καί τόν βλέπει άνωθεν, πώς μέλλει νά τήν

t. « Τοιούτοις συμβούλοις χράμεύα, ών ούκ εστιν οστις ούκ άν κατα- 
« φρονήσειεν, και τούς αύτούς τουτους κυρίους τών κοινών απάντων 
« καθίσταμεν, οίς θύσεις άν τών ί^ίων ούίέν έπιτρέψειε. Τό <ίέ πάντων 

.< σχετλιώτατον · οΰς γάρ όμολογήσαιμεν άν πονηροτάτους είναι τών 
« πολιτών, τούτους πιστοτάτους φύλακαςήγούμεδα της πολιτείας είναι.» 
ϊσοκράτ. Συμμαχικ. § ιζ', σελ. 169.

, Παο’ Ηρο^οτ. ς', 86. Παράβαλε καί τά άνωτέρ. σελ. υ.ο3
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μεταχειρισθη- ν’ άποκλείση τήν είσοδον είς την τυραν
νίαν, ή νά προσφέρη την πατρίδα του, ώς μητροκτο'νος, 

σφάγιον είς τούς τυράννους.
Είς την νεοκα.τάστατο'ν μας πολιτείαν , αδύνατον νά 

φανώσιν αί πρώται, αί δεύτεραι, ίσως καί αί τρίται έκλο- 

γαί κατά πάντα αναμάρτητοι, καί μάλιστα μετά μακράν 
τυραννίαν, ητις δέν μάς έσυγχώρησεν ούτ’ εαυτούς ούτ’ 
άλλους νά γνωρίζωμεν. Αφίνοντες όμως είς τον έπειτα 
χρο'νον νά μάς κάμη σοφωτέρους, άς προσέχωμεν καν ώς 
το'σον νά μην άμαρτάνωμεν πλήν άγνοιας άμαρτήματα.

Οταν εχη τις χρείαν οικίας, μεταξύ δύο οικοδομών 

όέν εκλέγει βέβαια τον φίλον του, άλλ’ οτινα τών όύο 
νομίζει τεχνικώτερον- όταν διά την ύγείαν του αναγκά
ζεται νά καλέση ιατρόν, μεταξύ δύο ιατρών, δέν καλεί 
βέβαια τον φίλον, η άν ούτω τύχη, καί άδελφο'ν του, άλλα 

τόν φαινο'μενον έμπειρότερον της τέχνης, καί ούτω καθε
ξής διά τάς λοιπάς βιωτικάς του χρείας. Αν άπατηθη είς 
την εκλογήν δι’ άγνοιαν, έχει καν απολογίαν της απάτης 
την άγνοιαν. Αν άπατηθη διά φιλίαν, γίνετ’ ένταυτω καί 
μωρός καί άδικος- μωρός, διότι βάλλει είς κίνδυνον καί 
τά ύπάρχοντα καί την ζωήν του, άδικος, διο'τι χαρίζει 

είς τον κακόν τεχνίτην ο,τι χρεωστεϊται είς τόν καλόν. 
Οπως άν ήναι, ή βλάβη λογίζεται μικρά, (’ος ενός άνθρώ 
που μόνου βλάβη. Αλλ’ ό'τινα διορίζει ή πατρίς είς τό 

ιερόν έ'ργον τής εκλογής, άν χαρίζη τήν ψήφον του είς 
τήν φιλίαν, αδικεί προφανώς τήν πατρίδα- εάν δέ καί 
την πωλή διά χρήματα, ή ώφελειών άλλων έλπιζομένην 
άπόλαυσιν, ή άόικία λαμβάνει μορφήν καί προσώπων άναι-
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σχύντου προδοσίας, άζιας νά κολασθη αύστηρότατα άπο 
τούς νο'μουςι.

Τέλος, όλοι χρεωστειτε νά προσέχετε είς την φυλακήν 
τών νόμων, κανείς νά μην ύποφέρη όχι μόνον τας είς εαυ
τόν, αλλά μηδέ τάς είς άλλους γινομένας άδικίας, όλοι 

νά τάς φοβησθε ώς πυρκαϊάν, μέλλουσαν να σάς κατα- 
φλέζη όλους, άν δέν τρέζετ’ είς την σβέσιν αύτης. Το 
πολιτικόν σύνταγμα έδόθη παρακαταθήκη είς την αγρυ
πνίαν τών πατέρων, τών μητέρων, είς την αγάπην τών 
νέων, καί είς την άνδρίαν όλο^ν τών πολιτών2· ώς είς 
παρακαταθήκης φύλαςιν λοιπόν χρεωστειτε όλοι νά κρα- 
τήτε ανοικτούς τούς οφθαλμούς. Αν κοιμηθητε προς ολί
γον , κινδυνεύετε νά χάσετε καί την ελευθερίαν καί όλα 
της ελευθερίας τά καλά· άν άγρυπνητε,η ελευθερία μελλει

2. Η πρώτη τής Γαλλίας συντακτική συνέλευσις έλεγεν εις τόν επί
λογον του χάρτου, οτι παρείώεν ώς παρακαταθήκην τό πολιτικόν σύν
ταγμα , a la vigilance des peres de famille, aux epouses et aux 
meres , a 1’affection des jeunes citoyens, au courage de tous les 
Francais. Voy. Lawjuinais, Constitui. dc la nat. franc. tom. II, 

pag. 209. Εις τόν συντακτικόν χάρτην τών Αγγλων, κ.υρωθέντα άπό 
Ε^ουάρ^ον τόν πρώτον πρός τά τέλη τής Εκάτης τρίτης έκατονταετη- 

ρί^ος, ώρίσθη καί άφορισμός κατά τών όπωσόήποτε παραβαινο'ντων τόν 
χάρτην. Blickstonk, Ibid. tom. I. pag. 222.

ι. Οί Αθηναίοι έκολαζαν τήν ^ωρουοκίαν ρζ-έ θάνατον, ή χρηματικήν 
ζημίαν ^εκοίπλασίαν τής ποσόΐητος τών ΰ'ώρων. (ϊό'ε Δείναρχ. Κατά 

Δημοσθεν. σελ. 44 **ί Κατά Αριστογείτων. σελ. 86.) Οί Αγγλαμερι- 
κανοί τήν κολάζουν μέ τήν άποκλεισιν άπο τά πολιτικά δίκαια καί τού 
«Μόντ&ς και του λαμβάνοντος. Τών Αγγλων οί νομοί επιβάλλουν καί 
χρηματικήν ζημίαν 5οο στηρλίνων (σ/^όν ψρ. ΐ2,οοο). Ι<Γε Black- 

stone , Comment. sur les lois angi. toni. I, pag. 333.
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νά σάς χόρταση μέ ό'λα τά αγαθά τής εύνόμου πολι
τείας, καί νά σάς προετοιμάση και είς εκείνα, τών οποίων 
τήν άπόλαυσιν προσμένετε άπο τό έν ούρανοϊς πολίτευμα. 
« Μακάριοι οί πεινώντες καί διψώντες τήν δικαιοσύνην, 

« ότι αύτοί χορτασθήσονται. >ι

Εν Παρισίιις , 3 Μαάυ, i8a3.

Μετά τήν τελείωσιν τών Προλεγομένων μανθάνω σή
μερον ίΐ2 Ιουνίου) τήν χαρμόσυνον αγγελίαν, ότι τής 
Ελλάδος αί διχόνοιαι, περί τών όποιων έκαμα τόσον μα- 
κρούς λόγους, έπαυσαν. Είθε μή μεταγεννηθώσι πλέον!

Ως ερις εκ τε θεών, εκ τ’ ανθρώπων άπολοιτο!

ή άν ηναι τούτ’ άδύνατον , νά μετοικήσωσι καν άπό τά 

Ελληνικά βουλευτήρια είς τών Μουσουλμάνων τά μωρά 
Διβάνια! Ο,τι μάλιστα μ’ εύ'φρανεν άπό τά άγγελλό- 
μ,ενα, είναι ή Διακήρυξις τής εθνικής δευτέρας 
τών Ελλήνων συνελεύσεως· έκ τής οποίας φαίνε
ται, ότι οί Γραικοί όχι μόνον άπέρρηξαν τόν ζυγόν τών 
τυράννων, άλλ’ άπεφάσισαν άμεταθέτως νά μείνωσιν είς 
τό εξής έθνος χωριστόν καί ανεξάρτητον, μήν ύποβάλλον- 
τες τόν αύχένα είς κάνέν’ άλλον ζυγόν παρά τόν ζυγόν 
τών ίδι%ν νόμ,ων. · Καί πώς ήτο δυνατόν ν’ άποΦασί- 

σωσιν άλλο τί παρά τούτο , χωρίς νά καταισχύνωσι τά 
κατά τών τυράννων τρόπαια; ή ποιαν άλλην αμοιβήν 
αύτών άξιωτέραν παρά τήν αύτονομίαν είχαν νά προσμέ- 
νωσι j

ΙΙαρά τήν Διακήρυξιν ιστορεί ή αγγελία καί τήν είσ-
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οόον είς τήν Τρίπολιν (Τριπολιτσάν) τών μελών τής έθνι- 
κής συνελεύσεως μέ τον άξιον αύτης πρόεδρον, Πέτρον 
Μαυρομηχάλην, κατά την ιρ Απριλίου (παλ.) Ο λαός 
συναθροισμένος ύπέρ τάς δέκα χιλιάδας τούς ύπεδέχθη 

άγαλλόμενος καί φωνάζων, Ζη'τω ό Αύθέντης μας! 
Ζη'τω ό ελευθερωτής της πατρίδας μας! Ζη'τω 
ή διοίκησίς μας ! Της άνευφημίας ταύτης όμως τό 
Αύθέντης είναι άναμφιβόλως γραφικόν σφάλμα 2 του 
άντιγράψαντος την αγγελίαν, όστις έξ απροσεξίας είς 
τόπον τού Ζη'τω ό πρόεδρός μας! έβαλε τό Ζη'τεο ό 
Αύθέντης μας! Παρόμοιον ίσως είναι καί τό Ζη'τω ό 
έ λ ε υ θ ε ρ ω τ η' ς μας! αντί του Ζ η' τ ω ή ελευθερία ! 
■ Πώς ήτο δυνατόν νά έκφωνηθη τοιαύτη άνευφημία άπό 
στόμα δέκα χιλιάδων ανθρώπων, οί όποιοι έμαθαν άπό 

τούς κοινούς ύπέρ τής κοινής ελευθερίας άγώνάς των, άν 
έως τότε δέν τό ή'ξευραν, ότι δέν έχουν πλέον ά'λλον αύ- 
θέντην παρά τόν νόμον; ή, άν έξεφωνη'θη άπό πέντε η 
καί δέκα μωρούς (καί δέκα μωροί μεταξύ δέκα χιλιάδων 
λαού δέν είναι βέβαια πολλοί) , · πώς ήτο δυνατόν νά 
ύποφέρη ό φιλελεύθερος καί φρόνιμος πρόεδρος τοιαύτην

2. Καθώς καί κατωτέρω είς τήν αύτήν αγγελίαν τό , Γ ν ω μ ι κ ά τών 
βασιλέων , αντί τού , Νομικά.

ι. Πέτρον τόν όνου.άζω, καί Πέτρος τόν παρακαλώ νά δνοιαά- 
ζεται είς τό έξης, καί όχι Πέτρο μπέϊς. Οί Μπέικες, οί Μπεϊζαν- 
τέ^ες , οί Τσελεπίι^ες, καί απλώς οσα επίθετα έχουν μορφήν τουρκικήν, 
πρέπει νά άφεθώσιν εις τούς Τούρκους, όχι μόνον άσχηαίζει τό ελληνικόν 

όνομα, τόν Πέτρον, ή τρισβάρβαρος λέξις Μπέϊς , άλλά βλάπτει τρόπον 
τινά καί τό χρεωστούμενον εις τόν κορυφάϊον τών Αποστόλων αας σέβας.
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βλασφημίαν, ήτις τον συγχέει μέ τον όεσπότην του Βυ
ζαντίου. Εκεί μόνον και είς το ΛΙαρόκον εύρίσκονται άν
θρωποι Αύθένται- είς τήν Ελλάδα σήμερον το μόνον 

έντιμον όνομα είναι ό Πολίτης.
Είς τον σεβασμών μας Πρόεδρον καί πολίτην, Πέτρον, 

καί τούς άξιους του συνέδρους, έχει την ώραν ταύτην 

όλη ή Ελλάς ανοικτούς τούς οφθαλμούς, προσμένουσα 
άπο την φιλογενή των φρονησιν, όσα ή προτέρα διοίκη- 
σις έπεθύμει μεν άλλ’ έμποδίσθη άπο τάς περιστάσεις , 
και άπό την πολυπληθίαν τών λειτουργών νά πράξη.

Πρώτον καί άναγκαΐον είναι νά διορίσωσι καί νά δια- 
τάξωσι τούς κατά γην καί θάλασσαν άγωνιστάς της ελευ
θερίας είς τρόπον τοιοΰτον καί άριθμόν τοσοΰτον, ώστε 
νά σηκώσωσιν άπό τον τύραννον πάσαν ελπίδα νά μάς 
ύποβάλη καί πάλιν είς τόν ζυγόν.

Δεύτερον, όχι ολιγώτερον άναγκαΐον, νά φροντίσωσι 
τό γρηγορώτερον την χρηστήν ανατροφήν τών νέων, καί 
την κοινήν παιδείαν του γένους, προσκαλουντες άπαντα- 
χόθεν τούς άξιους νά παιδεύσωσι τό γένος, διορίζοντες 
σχολεία, συναθροίζοντες βιβλία, κοινοποιοΰντες καί είς 
αύτάς τάς μικροτάτας κώμας καί χωρία της Ελλάδος, 
διά τής άλληλοδιδακτικής μεθόδου , τήν γνώσιν τών 
άναγκαίων κοινών γραμμάτων, διά νά μή ματαιωθώσιν 
οι ηρωικοί κατά τού τυράννου μας αγώνες. · Τί μας ώφε- 
λεΐ ή πτώσίς του, άν δέν φροντίσωμεν ν’ άποπλύνωμεν 
καί τόν βόρβορον τής αδικίας μέ τόν όποιον μάς κατε- 
μολυνεν όλους, βόρβορον τόν όποιον μέλλει νά παχύνη 
πλειότερον ή χωρίς παιδείαν ελευθερία; Δέν είναι μόνοι 
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τύραννοι οί Τούρκοι· ενόσω τό έθνος ροενει άπαίδευτον, 

ανδράποδα έξανάγκης έχει νά γέννα, επίβουλα τής περι
ουσίας της τιμής καί της ζωής τών ομογενών καί ομο
θρήσκων αδελφών1, έωσού νά ευρωσι καί κάνέν’ αγορα
στήν, νά πωλήσωσ’ είς αύτόν καί τήν ιδίαν και όλης τής 
Ελλάδος τήν ελευθερίαν. Επειτα, - δεν είν’ εντροπή εις 
κυβέρνησιν έθνους ελευθέρου δημοσίαν, νά μή φροντίση 
δι’ ολην τήν Ελλάδα, ό,τι έφρόντισαν, ύπό τόν ζυγόν 
ακόμη άναστενάζοντες οί Χιοι διά μίαν πόλιν, τήν δυ- 

στυχεστάτην αύτών πατρίδα, στολίσαντες αύτην μέ 
γυμνάσιον επιστημών, μέ σοφούς διδασκάλους2, μέ τυπο
γραφίαν λαμπράν καί βιβλιοθήκην πλουσίαν ·

ι. Παράδειγμα οσα έτολμήθησαν κατά τών ομογενών, είς τήν πέρυ- 
σιν άπροσδοκητον έφοδον τών Τούρκων είς τήν Πελοπόννησον. Πολλοί έξ 
αύτών φεύγοντες προς τά παραθαλάσσια, διά νά καταφύγωσιν είς τάς 
νήσους, έπεσαν είς χεϊρας ληστών χριστιανών, άπό τούς όποιους έγυ- 
μνώθησαν οσα λείψανα μικρά τής περιουσίας των έφεραν , έδάρησαν , 
έκακουχήθησαν ώς νά ήσαν άλλογενεΐς πολέμιοι. Ταΰτα, ήθελ’ είπεϊν τις, 
έσυνέβησαν διά τήν τότε δεινήν τών πραγμάτων ταραχήν, ούΑέ θε'λουν 

ςυγχωρηθήν είς τό εξής άπό τούς νόμους τοιαΰτ’ άνομήματα. Αλλ’ οί 
νόμοι γίνονται άράχνης υφάσματα , όταν δέν ήναι συμπλεγμένοι μέ ήθη 
ήμερωμε'να άπό τήν κοινήν παιδείαν.

2. Εις έκ τούτων ήτον ό Βάμβας, καί μετά τήν κατάλυσιν του γυ
μνασίου, πάλιν εις έκ τών άγωνισαμένων υπέρ έλευθερίας μέ τά ό'πλα τού 
λόγου ούτος , ό πρώτος. Είς τήν Πελοπόννησον ευρισκόμενος, ύπεσχέθη 
νά άναδεχθή τόν οργανισμόν Εθνικής σχολής, νά συνάξη διδασκάλους 
καί συναγωνιστάς, άρκουμένους είς μόνα τά πρός ζωήν άναγκαΐα · καί 
υ.ονος αύτός ήτον ικανός νά έκτελέση τοιαύτην ύπόσχεσιν, άν ή τότε

Τρίτον, τό αναγκαιότατων, επειδή χωρίς τούτο δέν 
έμπορούν νά κατορθαιθώσι τά λοιπά, είναι ή ακριβέστατη
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οικονομία τών δημοσίων χρημάτων. Το Νομοτελεστικόν 
συνέδριον χρεωστεΐ όχι μόνον νά τά εμπιστεύεται είς 
ανθρώπους δοκιμασμένους την αρετήν, άλλα και νά έπα- 
γρυπνη είς την δαπάνην αύτών, καί νά άπαιτη άδυσω- 

πη'τως λογαριασμόν, μέχρις οβολού, ατό τούς οίκονομοΰν- 
τας αύτά. Τά δημόσια χρη'ματα, ώς καί τόνομά των τό 
σημαίνει, συναθροίζονται άπό τούς ιδρώτας τού δήμου, 
καί είς μόνην την ώφέλειαν τού δήμου πρέπει νά δαπα- 
νώνται* ό,τι παρά τούτο έξοδευθή , η κλέπτεται άπό 

πλεονέκτην οίκονόμον, η άσωτεύεται είς μη αναγκαία 
μηδέ χρη'σιμα πράγματα. Η άσωτία ενός μερικού ανθρώ
που ένα μόνον άνθρωπον αφανίζει- άλλ’ η άσωτία τού 
πολιτεύματος φθείρει τά ηθη όλων τών πολιτών, επειδή 

συγκαλεί πανταχόθεν τούς άργούς , ώς μυίας είς έτοιμον 
μέλι, τούς κόπους τών εργαζομένων. Τοιαύτης άσωτίας 
παράδειγμα έσημείωσ’ ανωτέρω1 τών οκτώ Λειτουργών, 
τόν άριθμόν, παραβάλλων αύτούς μέ τούς έξ Κολάους 
τού δεσπόζοντος τριακόσια τριάκοντα τρία έκκατομμύ- 
ρια δούλων Αύτοκράτορος της Κίνας. Είς την έρημωμένην 
Ελλάδα, ήτις έχει πλειοτεφαν χρείαν γεωργών παρά λει
τουργών, καί τέσσαρες μόνοι ήσαν ικανοί2, τών όποιων 

κυβε'ρνησις έυ,ποοίζετο άπδ άλλας ρ.ερίρονας '(ά βοηθήση τον ζήλον 
του. Ο,τι Λέν έγινε τδτε, χρεωστεΐ νά τδ πράξη ή παρούσα κυβε'ρνησις · 
άς προσκαλε'ση αύτδν, ή άλλον ου.οιον του, καί άς παραύ'ώση εις αύτδν 
τήν φροντίδα τής κοινής παιδείας.

ι. Σελ. ξθ', σνψ., ι.
2. Η Βαυαρία (Baviere) έχει μονούς τρεις, ή Βιρτεμβεργία, πε'ντε, 

ή Γαλλία, έξ· εις ήμάς ήτο φυλαγμένη ή ^οςα νά έχωμεν οκτώ Κο- 
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είς ό παρα τούς άλλους αναγκαιότερος είς τήν παρούσαν 
μας κατάστασιν έπρεπε νά διορισθή, Λειτουργάς τής 
δημοσίου παιδείας1. Αν λογαριάσωμεν, οτι οί οκτώ 

μας λειτουργοί, ή Κόλαοι χρειάζονται άλλους τόσους 
Υποκολάους, καί ούτοι πάλιν πολλούς άλλους ύποδε- 

εστέρους δορυφόρους ή Κολαίσκους, δέν μένει πλέον 

είς τήν κυβέρνησιν ούτ’ δρεζις , ού'τε μέσα χρηματικά , να 
μεριμνήση τά αληθώς είς το έΌνος συμφέροντα. Είς τοι
αύτην πραγμάτων κατάστασιν, το Αργείον μεταβάλλεται 
είς πολυτελή τράπεζαν, καί συγκαλει μετά ύψηλού 
κηρύγματος ολους τούς άνοήτους του έ'θνους· « 0ς έστιν 

« άφρων έκκλινάτω πρός με- καί τοις ένδεέσι φρένων 

« είπεν, έλθετε, φάγετε τών έμών άρτων, καί πίετε οίνον

λάους · έ'μεινεν πλέον νά τούς έπονομάσωμεν και Εξοχωτάτους ή 
Εκλαμπροτάτους· τούτο θέλ’ είσθαι έ'τι ένδοξότερον· Αλλ’ό όκτα- 
δικός ούτος άριθμός δέν έπενοήθη άπ’ αύτην τήν περασμένων Κυβέρ- 
νησιν, συγκροτημένων άπο φρονίμους άντρας· πιθανόν οτι έσυναρπάσθη- 
σαν άπό σπουδαρχιδών συμβουλάς.

ι. Ministre de 1’instruction publique. Καί ούτος έφορά ένταυτώ 
και τήν θρησκείαν και τήν δικαιοσύνην , ώστε δέν έ'χωμεν πλέον χρείαν 
ούτε τού ιδίως λεγομένου Λειτουργού τού δικαίου, ούτε τού 
Λειτουργού τής θρησκείας, τών διορισθέντων εις τό Π ρ ο σ ω- 

ρινόν πολίτευμα. -Πώς παραγέλλει νά άνατρέφωνται τών Χρι
στιανών τά τέκνα ή θρησκεία; « Εν παιδεία καί νουθεσία κυρίου. » 
(Πρός έφεσ. ς', 4·) ’ Ποιαν ονομάζει παιδείαν κυρίου; « Παιδείαν τήν 
>< έν δικαιοσύνη. » ί Πρός Τιμόθ. Β, γΖ, ι6. ) Τήν αύτήν άρα βάσιν 

έχουν, καί τό αύτό μάθημα .παραδίδουν, ή παιδεία τής θρησκείας, καί 
ή παιδεία πάσης εύνομουμένως πολιτείας, τήν δικαιοσύνην· καί χωρίς 
αυτής, ψεύδεται οστις καυχάται ότι είναι ή καλός χριστιανός, ή καλός 

πολίτης.
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δν κεκέρακα ύμϊν, » οχι διά νά τούς σωφρονίση, ώς ελε- 
γεν ή σοφία του Θεού', άλλά νά τούς μεθύση, νά τούς 
φθείρη, νά τούς καταστήση εχθρούς τής ίσο'τητος και 
της ελευθερίας.

Τούτων και πολλών ά'λλων τοιούτων τήν διο'ρθωσιν 
έλπίζομεν άπό την παρούσαν Νομοτελεστικήν εξουσίαν, 

άν έπιθυμή νά φύλαξη τήν αύτονομίαν τού Ελληνικού γέ- 
νους, ώς ύπόσχεται είς τήν έξης αύτής διακήρυξιν.

Λ1ΑΚΗΡΥΞΙΣ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ.

« Τρίτον ήδη χρόνον διαρκει ό ύπέρ ανεξαρτησίας εθνι
κός τών Ελλήνων πο'λεμος, και ό Τύραννος ούτε κατά γην 
ούτε κατά θάλασσαν ηύδοκίμησεν. Εν ώ δέ αί τυραννα- 
κτο'νοι ψείρες τών Ελλήνων έπεμψαν μυριάδας Τούρκων 

είς τόν αόην, καί φρούρια απέκτησαν, καί τήν επικρά
τειαν έξησφαλισαν, ό όέ κρο'τος τών ήμετέρων οπλών 
άντηχήσας διετάραξε τό Βυζάντιον, εύτύχησε τό έθνος 
νά διακηρύξη έν Επιδαύρω κατά πρώτον, ώςέ'θνος, τήν 
ανεξαρτησίαν του, νά νομοθέτηση, καί εθνικήν νά κατα
στήση Διοίκησιν. Ηδη δέ μετά δέκα έξ μήνας δευτέραν 

νά συγκροτήση έν Αστρει συνέλευσιν, ή οποία άφ’ ού έπεξ- 

ι. Πακω.. 0 , 4.
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εργάσθη καί. έπεδιόρθωσεν άναλόγως τούς καθεστώτα; νο
μούς, διέταξε πολλά τών γενικών τού έθνους συμφερόντων, 
άφ’ ού έμελέτησε τά περί του ύποθετικοΰ λογαριασμού , 
ένησχοληθη είς τά τών αναλογών εθνικών δυναμειον της 

ξηράς καί θαλάσσης , άφ’ ού έπροσόιώρισε να αρχιση ή 
δεύτερα περίοδος της διοικη'σεως, κατά τον εύτυχώς επι- 
κρατοΰντα νόμον της Επίδαυρου· δεν μένει άλλο, πριν 
διαλυθη η συνέλευσις, άφίνουσα την Διοίκτσιν να εκπληροΐ 
τά μεγάλα αύτης χρέη, δέν μένει, εί μη νά διακήρυξή είς 

το ονομα τού Ελληνικού έθνους, τού οποίου νομίμως φέρει 
την πληρεξουσιότητα, καί κηρύττει σήμερον κατ’ έπανά- 
ληψιν ενώπιον Θεού καί ανθρώπων την πολιτικήν τών 
Ελλη'νων ύ'παρξιν καί ανεξαρτησίαν, διά την άνά- 

κτησιν της όποιας έχυσε το έθνος καί χύνει αίματα πο- 
ταμηδον μέ άμετάθετον άπόφασιν, όλοι, όλοι οί Ελληνες, 
η νά έπαναλάβωμεν αύτην κατά τά απαράγραπτα δι- 

καιώματά μας άπο τον άρπαγα αύτης Σουλτάνον, καί νά 
άνεξαρτηθώμεν εντελώς Εθνος χωριστόν αύτόνομον καί 
ανεξάρτητον αναγνωριζόμενοι, διά την δόξαν της αγίας 
ημών πίστεως καί την εύτυχίαν τών άνθριόπων, η μέ τά 
όπλα είς τάς χειρας όλοι, όλοι οί Ελληνες νά καταβώμεν 
είς τούς τάφους, αλλά Χριστιανοί καί ελεύθεροι, καθώς 
άνη'κει είς ανθρώπους προσπαθούντας νά άπολαύσωσιν 
ατίμητα αγαθά, ό,τι λογης είναι ή πολίτικη υπαρξις καί 
ανεξαρτησία, αγαθά, τά όποια δέν γνωρίζουν έκ φημης, 

άλλ’ έχοντες τά ύστερηθησαν, καί ανήκει είς ανθρώπους 
κατοικούντας γην Ηρωικήν, όπου όλα, ένθυμίζοντα την 
προγονικήν εύ'κλειαν καί τάς προγονικάς άρετάς, έμψυχώ-
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νουσι μεγάλως ζωογονούντα , καί τέλος καθώς ανήκει εί; 
άνθρόίπους, πάτριον έχοντας, τον βάρβαρον νά κατα- 
πολεμώσι, καί τήν πατρίδα νά άπελευθερώνωσι. »

Εν Αστρει, ιΗ Απριλίου, i8a3.

Ο πρόεδρος της Εθνικής 

συνελεύσεως,

Π. ΜΑΥΡΟΜΗΧΑΛΗΣ.

Αί έξης είναι τών ανωτέρω (σελ. νή) όνομασθέντων 
δύο στρατηγών έπιστολαί · της δευτέρας ή βαρβαρογρα- 

φία έφυλάχθη απαράλλακτος.

« Δυνάμει της δοθείσης μοι εξουσίας παρά ίου πληρε

ξουσίου τού γενικού επίτροπου Δημητρίου Τψηλάντου , 
διορίζω καί αποκαθιστώ έφορους γενικούς τής Κοινότη
τας τής νη'σου Χίου, τον κύριον Κουζήν Βουρον, τον κύ
ριον Παντελήν Ζερβουδάκη , τον κύριον Νικόλαον Φραγ- 
κόπουλον, τον κύριον Φραγκούλην Παλλάκην, τον κύριον 
Πολυγρύνην Διομαντάρην, καί τον κύριον Στέφανον Γιαν- 
νουτζον , διά νά έφόρεύωσι, καί διοικώσι τακτικώς όλην 
τήν πατρίδα ταύτην, θεωρούντες τάς κοινάς ύποθέσεις , 
καί διαφοράς τών πατριωτών, κατά τούς νόμους, καί 

πάντοτε προ οφθαλμών έχοντες τήν κοινήν ειρήνην, ομό
νοιαν, εύταξίαν, καί ασφάλειαν τής πατρίδος των. Διά 
δέ τήν σύστασιν, καί άδιάσειστον επιμονήν, καί στερέω- 

σιν τών κοινωφελών τούτων καλών, ύποχρεουνται νά άκο- 
λουθώσιν άπαραβάτως τάς όποιασδήποτε κατά καιρούς



»

si ΠΡΟΛ. ΤΗΣ ΠΑΡ. ΕΚΔΟΣΕΩΣ.

διαταγάς μου. Οθεν τοίς έδόθη τό παρόν ήμέτερον εφορι- 

κόν γράμμα είς ένδειξιν. »

Χίω , αωκβ , Μαρτίου ιβ', 

ετΛ β' τις ελευθερίας.

Ο Αρχιστράτηγος τών ελληνικών δυνάμεων

ΛΟΓΟΘ. ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ.

Τιμιώτατοι Κύριοι έφοροι.

« Μανθάνω ότι τινές εδώ άπό τούς μεγάλους καί πλου

σίους, η μελετούν η αποφασίζουν διά νά φύγουν φαμελι- 
αρικώς . είς τί αιτίαν νά αποδώσω αύτούτον τό κίνημα, 
δέν ηξεύρω , πλην προλαμβάνω νά σας είπω ότι όσον τά- 
χυστα νά έμποδίσητε, όχι νά φύγουν άλλά καί άν τό έστο- 

χάστηκαν, νά μεταβαλθούν καί νά μην μετ’ εύγη πλέον 
άπό το στο'μα των, διότι ή καλοσυ'νη μου φθάνει έως εις 
ένα βαθμόν καί ημπορώ πλέον καί εγώ, όταν παροργισθώ, 
δι’ όσον δύναμαι νά κάμω . ίόου σάς λέγω έν περιλείψη 
την ιδέαν μου , καί κρίνατε τό πράγμα εμποδίσατε τούς 
τοιούτους στοχασμούς διά νά μην καταντά τό πράγμα 

άσχημα καί ύγειένητε. »
ϊ9 μ^τίου 0 άρχιστρος χίου
άπογευαα ΧΑΤΖΗΑΤΟΝΗΟΣ.



ΠΕΡΙ

ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΝΩΝ.

§ ΐ·
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

,Εργον τών ορθών νόμων είναι νά ώφελώσιν όλους εξ

ίσου, έμποδίζοντες την οποίαν έκ φύσεως έχει πας ένας 
προθυμίαν νά σφετερίζεται όλην την δυναμιν και την 

εύτυχίαν , και ν’ αφίνη είς τούς λοιπούς ολην την αδυ
ναμίαν και δυστυχίαν. Αλλ’ άφίνουν ώσεπιτοπολύ οί 
άνθρωποι τάς πλέον άξιολόγους διαταγάς είς πρόσκαι- 
ρον τινά φρο'νησιν, η είς τήν διάκρισιν εκείνων, είς 

δσους συμφέρει νά μάχωνται τούς προνοητικούς καί 
σωτηριώδεις νομούς· ούδέ φροντίζουν νά διορθώσωσι τά 
άτοπα άπο τά όποια βασανίζονται, πάρεξ άφού δοκι- 

μάσωσι μυρίας πολυχρονίους άπατας είς αύτά τά αναγ
καιότερα πράγματα τής ζωής καί τής ελευθερίας. Τότε 
μόνον, άφου φθάσωσιν είς άκρον τά κακά, μή δυνά- 
μενοι πλέον νά τά ύποφέρωσιν, ανοίγουν τούς οφθαλμούς 
είς τάς έναργεστάτας αλήθειας· αί όποΐαι, διότι είναι 
άπλαι, φεύγουν τήν κατάληψιν τών χυδαίων ανθρώπων, 

ι
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όσοι μή συνετισμένοι νά άναλύωσι τάς έννοιας τών πραγ
μάτων, τάς δέχονται όλομερώς καί συγκεχυμένως, πλέον 
κατά παράδοσιν παρά μέ έξέτασιν.

Η άνάγνωσις τής ιστορίας θέλει μάς πληροφορη'σειν, ότι 
οί νόμοι, μ’ ολον ό'τι είναι, ή έπρεπε καν να ήναι, ελευ
θέρων ανθρώπων συνθήκαι, έχρημάτισαν τό πλέον όρ
γανα τών παθών μερικών ανθρώπων , ή έγεννήθησαν απο 
αύτόματον καί προσωρινήν ανάγκην. Δέν ύπηγορεύθη- 
σαν άπό άπροσπαθή τής ανθρώπινης φύσεως εξεταστήν, 
ό'στις ήθελε θεωρη'σειν καί άναφέρειν τάς πράξεις τινός 

πλη'θους άνθρούπων, ώς είς κέντρον κοινόν, είς τούτον τον 
σκοπόν, τήν μεγίστην εύδαιμονίαν διαμοιρασμέ- 
νην είς ό'σον δυνατόν πλειοτέρους ανθρώπους. 
Ω πόσον εύτυχή ήσαν τά ολίγα εκείνα έ'θνη, όσα δέν 

έπρόσμειναν τήν βραδείαν τών ανθρωπίνων μεταβολών, 

καί τών διαφόρων περιστάσεων κίνησιν, νά τούς χειρα- 
γωγη'ση άπό τήν ύπερβολήν του κακού είς τήν οδόν τού 

καλού, άλλ’ έπετάχυναν μέ τούς καλούς νόμους τήν 
τοιαύτην μετάβασιν! Αξιος βέβαια τής εύγνωμοσύνης 

τών άνθρώπων είναι ό φιλόσοφος εκείνος1, ό'στις άπό τό 
σκοτεινόν καί καταφρονημένον αύτοΰ ταμεϊόν έτόλμησε 
πρώτος νά σκορπίση είς τόν χυδαιον λαόν τά προ πολ- 

λού άκαρπα τών ωφελίμων αληθειών σπέρματα.
Εγνωρίσθησαν τέλος πάντων αί άληθιναί σχέσεις με

ταξύ Ηγεμόνων καί υπηκόων, μεταξύ έ'θνους καί έ'θνους, 
καί άνεψυχώθη ή εμπορία, άφοΰ διά τής τυπογραφίας

ι. Νοεί τον περίφνψ.ον Ρουσσών. τοΰ Μεταφραστ. Γάλλου.
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έδημοσιεύθησαν αί φιλοσοφικά! άληΟειαι· καί άνη'φθη με
ταξύ τών εθνών ό ήσυχος πόλεμος τής βιομηχανίας, 
πόλεμος φιλανθρωπότατος καί άξιος λογικών ανθρώπων.

Ολα ταύτα είναι καρποί του φωτισμένου τούτου αίώ- 
νος. Μ’ όλον τούτο πολλά ολίγοι εξέτασαν καί κατεπο- 

λέμησαν τήν σκληρότητα τών ποινών, καί τήν ανωμαλίαν 
τών εγκληματικών δικών. Καί τούτο τό μέρος τής νομο

θεσίας, άν καί τό /.υριώτατον, εμεινε τό πλέον ήμελημένον 
εις ολην σχεδόν τήν Εύρώπην. Πολλά ολίγοι, άναβαίνον- 
τες είς άρχάς καί κανόνας γενικούς, «ζήτησαν νά έξαλεί- 

ψωσι τά τόσων αιώνων συναθροισμένα σφάλματα, ή καν 
νά χαλινώσωσι μέ τήν δυναμιν τών γνωρισμένων αλη
θειών τόν άχαλίνωτον δρόμον τής κακώς όδηγουμένης 
εξουσίας, τής οποίας αί πράξεις, έπικρατούσαι μέχρι του 
νυν, έχρημάτισαν τόσα παραδείγματα βαρβάρου καί ψύ
χρας άπανθρωπίας. Οί στεναγμοί όμως τών αδυνάτων, 

όσοι θυσιάζονται είς τήν άμαθίαν καί άσπλαγχνίαν τών 
δυνατών, τά βάρβαρα βασανιστήρια, πολυπλασιαζόμενα 
μέ άνωφέλητον αύστηρότητα δι’ αδικήματα ή αναπό

δεικτα, ή καί παντάπασιν ανυπόστατα, τής φυλακής η 
φρικώδης κατάστασις, τήν όποιαν αύξάνει ετι πλέον ή 
σκληροτάτη βάσανος τών δυστυχών, ή άδηλότης τού 

μέλλοντος· όλα ταυτα, λέγω, έπρεπε νά έξυπνίσωσι τούς 
πολιτικούς φιλοσόφους, όσοι κυβερνούν τάς ύπολήψεις καί 
τά φρονήματα τών ανθρώπων.

0 αείμνηστος Πρόεδρος Μοντεσκιώς έλάλησεν, άλλ’ έμ- 

παρόδω, περί ταύτης τής ύποθέσεως · καί επειδή μία καί 
αδιαίρετος είναι τής αλήθειας ή όδός, ήναγκάσθην κ’ εγώ 

τ
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ν’ ακολουθήσω τά φωτεινά του μεγάλου τούτου άνδρος 
ίχνη. Αλλ’ όμως εύκολοι θέλουν διακρίνειν τά βήματά μ.ου 
άπό τά ίδικά του, ό'σοι έξεύρουν νά συλλογίζωνται, δια 

τούς οποίους και μόνους γράφω. Εβτυχε'στατον θέλω νο- 
μίσειν τον εαυτόν μου, άν, ώς εκείνος, άξιωθώ καί. εγώ 
νά λάβω τάς μυστικάς εύχαριστίας τών αφανών καί ήσύ- 
γων οπαδών του ορθού λογου, καί άν έμπνεύσω είς αύτούς 
την ήδυτάτην έμ,βρίμησιν, μέ την οποίαν αί εύαίσθητοι 
ψυχαί αντιλαλούν είς τήν φωνήν τών υπερασπιζόμενων τά 
κοινά τών ανθρώπων συμ.φέροντα.

Διά νά λαλησω μέ τάξιν, έπρεπε νά εξετάσω καί νά 
διακρίνω τών αδικημάτων τά διάφορα είδη, καί τον τρό

πον τού κολάζειν αύτά· άλλ’ η τοιαύτη λεπτομερής 
έκθεσις είναι καί ά'πειρος καί αηδής διά τήν εύμετάβλητον 

καί πολυποίκιλαν αύτών φύσιν, ή οποία προέρχεται άπο 
τας οιαφορους περιστάσεις τών χρόνων και τόπων. Οθεν 
αρκεί νά δείξω μ,ονας τάς γενικωτέρας άρχάς, καί τά 
πλέον ολέθρια καί κοινότερα σφάλματα, διά νά έλευθε- 
ρώσω εξίσου άπο τήν πλάνην καί εκείνους , όσοι κακώς 
νοοΰντες το φιλελεύθερον, σπουδάζουν νά φέρωσι τήν αναρ
χίαν, καί εκείνους, όσοι επιθυμούν νά δώσωσιν είς τούς 
ανθρώπους τών καλογη'ρων τήν μοναστικήν εύταξίαν.

ίΠοΐαι ποιναί αρμόζουν είς τά άδικη'ματα; 

ίΕίναι άρα ποινή αληθώς ώφέλιμος καί αναγ
καία ό θάνατος διά τήν ασφάλειαν καί εύτα

ξίαν τής πολιτικής κοινωνίας; στρέβλω- 
σις καί τά β ασανιστ η'ρ ια είναι τάχα δίκαια, 
καί τυχαίνουν τον σκοπόν, τον όποιον οί νό
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μοι στοχάζονται; -Τίς είναι ό πλέον αρμό
διο ς τρόπος τής έμποδίσεως τών αδικημάτων; 

ίΑί αύταί ποιναί είναι άρα επίσης ώφέλιμοι 
είς πάντα καιρόν, καί ποια αποτελέσματα 
προξενούν είς τών ά ν θ ρ ώ π ω ν τά ηΘη ; Ταϋτα τά 
προβλήματα πρέπει νά λυθώσι μέ την γεωμετρικήν εκεί
νην ακρίβειαν, είς τήν οποίαν δέν δύναται νά άντισταθή 

οΰτε ή σκοτεινή τών σοφισμάτων καί απατηλή εύγλωτ- 
τία, οΰτε ή δειλή καί άτολμος αμφιβολία. Εύτυχής θέλω 
κριθήν, καί άν άλλο προτέρημα δέν έχω, άν παραστήσω 

ποώτος είς τήν Ιταλίαν μέ πλειοτέραν σαφήνειαν πράγ
ματα, τά όποια άλλα έθνη έτόλμησαν καί νά γράψωσι 
καί νά πράξωσιν. Αν όμως, ύπερασπίζων τά ανθρώπινα 
δίκαια καί τήν άκαταμάχητον αλήθειαν, συνεργήσω νά 
ελευθερώσω άπο τήν αγωνίαν καί τούς σπασμούς τοΰ θα
νάτου έν μόνον δυστυχές σφάγιον τής τυραννίας, ή τής 
επίσης ολέθριου άμαθίας, αί εύλογίαΐ καί τά δάκρυα τής 

υπερβολικής χαράς ενός μόνου αθώου θέλουν είσθαι ή παρ
ηγοριά μου, καί άν όλος ό κόσμος έμελλε νά μέ κατα
φρονήσω ’.

ι. «Μετριοφρονεί παραπολύ ό Βεκκαρίας. Εγώ γνωρίζω έθνος ή 
χώραν, όπου έτόλμησε κάνεις προ τοΰ Βεκκαρίου νά γράψν) εις βοήθειαν 
τών κρινομε'νων άπό τάς προλήψεις καί τήν σκληρότητα τών δικαστη
ρίων. Ούδ’ είς αύτην τήν Αγγλίαν εγραψεν άκόμη τις περί τούτου, άν 
καί τά δικαστήριά της κρίνωσι δικαιότερα τών άλλων.» Σημ. τοΰ 

Brissot de Warvllle.*
* όταν έλεγε ταϋτα ό Βρισσότος, δέν ήσαν άκόμη γνωστά του περί

φημου Βενθάμου τά συγγράμματα. Ε π ι σ η μ. τοΰ Μετ α φ ρ ασ τ οϋ.
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§ Π.

ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ, ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΝ ΤΟΤ ΚΟΛΑΖΕΙΝ.

Κάμμίαν ώφέλειαν μόνιμον δέν δύναται νά προξενήση 
ή πολίτικη ηθική , όταν δέν έπιστηρίζεται εις τά ανεξά

λειπτα του ανθρώπου αισθήματα. Οσοι νόμοι μακρύνον- 
τ?α άπ’ αύτά, θέλουν έξανάγκης άπαντη'σειν εμπόδια, 

τά όποια τέλος πάντων νικούν και ανατρέπουν τούς νό
μους, καθώς ή δύναμις ενός τίνος σώματος, όσον μικρά 
και άν ήναι, ό'ταν άδιακοπως ενεργή, νικά πάσαν βιαίαν 
εξωτερικήν κίνησιν. Πρέπει λοιπόν νά έξετάσωμεν τήν 
άνθρωπίνην ψυχήν, διά νά εύρωμεν τάς θεμελιώδεις άρ
χάς και τους κανόνας τού δικαίου, το όποιον έχει ό Ηγε- 
μών νά κολάζη τά άδικη'ματα.

Κάνεις δέν έ'δωκε χάρισμα μέρος τής ελευθερίας του 
διά το κοινόν συμφέρον. Τούτο τό άνυπόστατον όν δέν 

εύρίσκεται παρά είς τάς μυθιστορίας. Επιθυμεί πάς ένας, 
άν ήτο δυνατόν1, νά μένη ελεύθερος άπό τάς συνθήκας,

ι. «Εκατηγο'ρησαν τόν Βεκκαρίαν ώς όριστικώς βεβαιοϋντα, ό'τι επιθυ
μεί πας ένας , άν ήτο δυνατόν, νά μένγ ελεύθερος άπό τάς συνθήκας 
κ. τ. λ.» τόν εκατηγο'ρησαν αμ,ως ά^ίκως. 0 συγγραφεύς εξεύρει καλά, 

ό'τι τοιαύτη επιθυμία ήθελ’ είσθαι ά^υνάτων επιθυμία, και τό έφανε'- 
ρωσε ύ\ά τής έξαιρε'σεως, Άν ήτο δυνατόν. Ο λόγος Αέν είναι περί 
φρονίμου άνΑρός , ούύε περί τής στιγμής εκείνης του καιρού, δτε άναλο- 
γιζόμενος τήν προξενουμένην εις αύτόν ώφε'λειαν ή βλάβην άπό την πολι
τικήν κοινωνίαν, τήν παραβάλλει μέ τήν οποίαν είχε πρό τής κοινωνίας 
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δίς τάς όποιας ζητεί νά ύποβάλη τούς άλλους. Πας 
ένας θέλει νά ήναι αύτός τό κέντρου όλης τής υδρογείου 
σφαίρας.

Του ανθρωπίνου γένους ό πληθυσμός, άν και βραδύς 
καταρχάς, ήτο μ’ όλον τούτο άσυγκρίτως σφοδρότερος 
παρά όσα μέσα έπρόσφερεν ή άγονος και ακαλλιέργητος 
φύσις, διά νά πλήρωσή τάς καθημερινά; άλληλομάχους 

τών ανθρώπων χρείας· όθεν ήνάγκασε τούς πρώτους 
αγρίους ανθρώπους νά ένωθώσιν. Αί πρώται ενώσεις έγέν- 
νησαν έξανάγκης άλλας, διά ν’ άντιστέκωσι τάς πρώτας* 

και τοιουτοτρόπως ή κατάστασις του πολέμου έπέρασεν 
άπό τούς κατά μέρος άνθρώπους είς ολόκληρα Εθνη.

Οί νόμοι είναι συνθήκαι, διά τών οποίων άνθρωποι 

ελεύθεροι καί χωρισμένοι ένας άπό τόν άλλον, ένώθησαν 
είς μίαν πολιτικήν κοινωνίαν, μήν ύποφέροντες πλέον νά

άπεριο'ριστον ελευθερίαν άλλά περί σκοτισμένου άπο πάθη άνθρώπου, 
ό'στις, καί μετά την συγκατάνευσιν νά θυσιάσγ μέρος της ελευθερίας του, 
θε'λει όμως άκο'μη νά την εχη καί νά την ενεργή όλο'κληρον. Ο λο'γος είναι 

περί της κρυμμένης πάντοτε εις τήν άνθρώπινον ψυχήν επιθυμίας, και 
περί τοϋ οποίου τρέφομεν ολοι πο'θου τής θυσιασμένης ημών μερικός τής 
ελευθερίας, μ’ όλον οτι ώφελούμεθα άπό τοιαύτην θυσίαν, ό Βεκκαρίας 

ομολογεί είς πολλά με'ρη τοϋ συγγράμματος, ό'τι Αν ό νο'μος ίέν 
υποχρέωση τόν μερικόν πολίτην, κάνεις άπό τούς 
λοιπούς πολίτας έ ν θέλει ύποχρεωθήν εις αύ τόν, 
καϊ άκολούθως ό μερικός ούτος πολίτης μέλλει πλέον νά ζημιωθή παρά 
νά κερ^ήσγ. Είναι όμως άληθές, ότι πας ένας μερικώς είς τήν ώραν τοϋ 

πάθους, ή και πάσαν ώραν, αισθάνεται τήν όρεξιν, άμυ^ράν ϊσως και 
συνεχώς πολεμουμένην, όρεξιν όμως ν’ άπολυθή άπό τάς συνθήκας, μέ 
τάς όποιας θέλει τούς άλλους δεμένους.» Σημ. τοϋ Morellet. 
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ζώσιν είς άκατάπαυστον πολέμου κατάστασιν, μηδέ να 
εχωσι τοιαύτην ελευθερίαν, άπό τήν όποιαν ούδεμιαν 

ώφέλειαν έπρόσμεναν, επειδή δέν ήσαν βέβαιοι νά τήν 
φυλάξωσιν. Εδωκε λοιπόν καθείς απ’ αύτούς μέρος τής 
ιδίας ελευθερίας, μέ σκοπόν νά φυλάξη τό έπίλοιπον μέ 

ασφάλειαν και ησυχίαν και τό κεφάλαιον όλων τών μερί
δων τής δοθείσης ελευθερίας διά τό συμφέρον έκάστου, 

αποτελεί τήν κυριαρχίαν του Εθνους. Ο Ηγεμών^ είναι ό 
νόμιμος φύλαξ καί οικονόμος τούτων τών μερίδων. Δέν 

ήτον όμως ικανόν νά έγχειρίσωσι τήν παρακαταθήκην 
ταύτην εις τόν Ηγεμόνα, άν δέν τήν έφύλασσαν καί 

άπό τούς σφετερισμούς τών κατά μέρος ανθρώπων, οί 
όποιοι προσπαθούν πάντοτε νά σύρωσιν άπό τήν παρα
καταθήκην όχι μόνον τήν ιδίαν, άλλα νά σφετερισθώσι 
καί τήν άλλοτρίαν μερίδα. Ανάγκη λοιπόν ήτο νά διο- 
ρισθώσιν άφορμαί αίσθηταί, ίκαναί νά έμποδίσωσι τήν 

τυραννικήν καθενός ψυχήν νά μή καταβύθιση καί πάλιν 
είς τό άρχαίον χάος τούς νόμους τής πολιτικής κοινω
νίας* αί αίσθηταί αύται άφορμαί είναι αί διορισθείσαι 
ποιναί είς τούς παραβάτας τών νόμων. Τάς ονομάζω 
Αίσθητάς άφορμάς, διότι ό χυδαίος λαός, καθώς ή 
πείρα τό εδειξε, δέν ακολουθεί σταθερούς κανόνας δια
γωγής, άλλα κλίνει πάντοτε είς τήν γενικήν εκείνην διά- 
λυσιν (ή όποια δυναστεύει εξίσου είς τό ηθικόν, καθώς 
καί είς τό φυσικόν Σύμπαν), άν οί νόμοι δέν διορίσω- 
σιν άφορμάς τοιαύτας, όποίαι νά πλήττωσιν αμέσως 
τάς αισθήσεις, καί νά παρουσιάζωνται συνεχώς είς τόν 
νουν, διά νά εμποδίζωσι τούς ισχυρούς τύπους τών μερι
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κών παθών, όσα μάχονται το κοινόν συμφέρον. Ούτί τών 
ρητόρων ή εύγλωττία, ούτε αύται αί ΰψισται της Θρη
σκείας άλήθειαο άρκουν νά χαλινώσωσιν είς πολύν καιρόν 
τά πάθη , ερεθιζόμενα άπό τάς σφοδράς προσβολάς τών 

αισθητών πραγμάτων.
Αν η ανάγκη ,λοιπόν έβίασε τούς ανθρώπους νά δώση 

καθείς μέρος της ίδίας ελευθερίας, φανερόν ό’τι δέν έβαλε 
κάνεις είς την κοινήν παρακαταθη'κην πλην την όσον δυ

νατόν έλαχίστην μερίδα της ελευθερίας του, ηγουν το'σην 
μόνον, όση ήτον ικανή νά ύποχρεώση τούς άλλους νά τόν 
ύπερασπίζωσιν. Από τών ελάχιστων τούτων μερίδων τήν 
συνάθροισιν γεννάται τό δίκαιον τού κολάζειν. Παν τό 
περιπλέον είναι κατάχρησις, καί όχι δικαιοσύνη, 
είναι έ'ργον συνήθειας, άλλ’ όχι δίκαιον'. Οσαι ποι-

ι. Σημείωσαι ό'τι ή λέξις δίκαιον δέν αντιφάσκει ιίς τήν λέξιν £ύ- 
ναμις. Τό δίκαιον είναι προσδιορισμός τήςδυνάμεως, ήγουν περιορί
ζει τήν δύναμιν τών κατά μέρος ανθρώπων διά τών πλειοτέρων τήν 
ωφέλειαν. Δικαιοσύνην ονομάζω τόν άναγκαϊον δεσμόν, διά τοΰ όποιου 

ένο'νονται τά μερικά συμφέροντα είς έν τό κοινόν συμφέρον, και χωρίς τοΰ 
όποιου ήθελαν διαλυθήν και έπιστρέψειν πάλιν είς τήν άρχαίαν τής 
άκοινωνησίας κατάστασιν. Είς τήν λέξιν Δικαιοσύνη προ'σεχε μή 
προσάψφς έννοιαν δυνάμεως τίνος φυσικής, ή πράγματος τινός υπαρκτού. 
Η δικαιοσύνη δέν είναι πλήν απλούς τρο'πος τού νοεϊν τών ανθρώπων , 
ό'στις συνεργεί άπείρως είς τήν εύδαιμονίαν έκάστου. Ούδέ λαλώ εδώ 
περί τής θείας δικαιοσύνης, ή όποια άναφέρεται αμέσως είς τάς ποινάς 
και τάς άμοιβας τής μελλούσης ζωής. Σημ. τού Βεκκλριου. *

* «Ησημείωσις τού Βεκκαρίου δέν είναι σαφής· καί τούτο δέν είναι 
παράδοξον διότι έπάρθη άπό τήν μεταφυσιηήν θεωρίαν τών ρωμαϊκών 

νομών.» Επισημ. τοΰ Brissot de Warville.
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ναι δέν είναι άναγκαίαι είς φύλαξιν της παρακαταθή
κης της κοινής σωτηρίας, είναι φύσει άδικοι. Τοσον 
δικαιοτεραι θέλουν είσθαι αί ποιναί, όσον ίερωτέρα και 
πλέον άβίαστος γίνεται τών πολιτών η ασφάλεια, καί 
δσον πλειοτέραν ελευθερίαν πρόξενε? είς τούς υπηκόους ό 
Ηγεμών.

§ III.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΙΡΗΜΕΝΩΝ ΑΡΧΩΝ.

Τό πρώτον συμπέρασμα τών προειρημένων αρχών 
είναι, ότι μόνοι οί νόμοι δύνανται νά διορίσωσι τάς ποι- 
νάς τών αδικημάτων, και <ίς μόνον τον νομοθέτην ανήκει 
τό δίκαιον τούτο, επειδή αύτός παραστένει όλην την πο
λιτικήν κοινωνίαν ένωμένην διά τού πολίτικου συναλλάγ

ματος. Κάνεις λοιπόν αργών, θεωρούμενος και αύτός 
ώς μέλος της πολίτικης κοινωνίας, δέν δύναται δικαίως 

νά κολάζη άλλο μέλος της πολίτικης κοινωνίας μέ ποι- 
νάς, τάς οποίας οί νόμοι δέν έδιώρισαν καί επειδή πάσα 

ποινή, αφού περάση τά θεμένα άπό τούς νόμους όρια, 
γίνεται προσθη'κη ποινής είς ποινήν, ακολουθεί προσέτι, ότι 
δέν είναι συγγωρημένον είς τόν άρχοντα, δί όποιανδηποτε 
πρόφασιν ζήλου, η κοινού συμφέροντος, νά αύξηση την 
ποινήν τού άμαρτάνοντος πλέον της διωρισμένης άπό 
τούς νόμους ποινής.

Τό δεύτερον συμπε'ρασμα είναι, ότι είς τόν ήγεμόνα, 

επειδή παραστένει την πολιτικήν κοινωνίαν , δέν είναι 
συγγωρημένον να διδη πλην γενικούς νόμους, ηγουν τοιού- 

τους, όποιοι νά ύποχρεόνωσιν όλα τά μέλη, άλλ’ όχι καί νά 
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κρίνη, άν ό δείνα (παραδείγματος χάριν) ήθέτησε το πο
λιτικόν συνάλλαγμα* διότι τοιουτοτρόπως τό Εθνος διχο
τομείται είς δύο μέρη , τό εν παραστενόμενον άπό τόν 
Ηγεμόνα, οστις βεβαιονει την άθέτησιν τοΰ συναλλάγμα
τος, και τό άλλο άπό τόν έγκαλούμενον, οστις την άρνεί- 
ται \ Ανάγκη λοιπόν είναι νά κρίνη τρίτος τις περί της 

άληθείας του πράγματος. Καί άπό τούτο γεννάται χρεία 
άρχοντος η κριτοΰ τινός, τοΰ οποίου αί κρίσεις πρέπει 
νά ήναι χωρίς έκκλητον, καί νά περιέχωσι ψιλάς κατα
φάσεις η άποφάσεις μερικών πράξεων 2.

Τό τρίτον συμπέρασμα είναι, ότι καί άν άπεδείχνετο, 

ότι ή σκληρότης τών ποινών δέν έναντιοΰται μέν άμέσως

ι. « 0 Ηγετών άποφασίζει γενικώς, οτι είς τήν ^εινα περίστασιν ή 

ίεΐνα πράξις άθετεί καί παραβαίνει τό πολιτικόν συνάλλαγμα, άλλα ίέν 

έγκαλεΐ ώς ένοχον τής τοιαύτης άθετήσεως τόν κρινόμενον. Και ό'ταν 
αύτή ήκοινότης τόν είσαγγε'λτι είς τό ίικαστήριον, άλλο ίέν ζητεί παρά 
απλήν τοΰ πράγματος έξε'τασιν. Ο κατήγορος είναι κυρίως ό βεβαιών , 
οτι ό ύ'εϊνα επραξε τήν άεΐνα πράξιν. Ωμολόγησε καί αυτός ό Συγγρα- 
φευς, οτι είς τόν δικαστήν ό κανών τοΰ δικαίου καί τοΰ άδικου περιορί
ζεται είς τήν έξε'τασιν μονήν, άν ό ^είνα επραξεν ή δχι πράξιν εναντίαν 
τών νο'μων. Είπεν ώσαύτως, οτι τά δικαστικά ψηφίσματα ^έν είναι 
πλήν ειΑικαί προσαρμογαί γενικού νόμου. Τρία λοιπόν πράγματα εχο
μεν νά ^ιακρίνωμεν έ&ώ· τόν νόμον, τόν όποιον έθηκεν ό Ηγεμών, τήν 

μερικήν πράξιν, τήν όποιαν έγκαλεί ό κατήγορος, καί τήν προσαρμογήν 
τοΰ νόμου, τήν όποιαν ό δικαστής κάμνει είς τήν πράξιν, άφοΰ άπο- 
ίειχθή αληθινή, όθεν ό Ηγεμών Αέν είναι ό άντίά'ικος τοΰ κατηγορου

μένου· ουΑέ τούτο είναι τό αίτιον, ίιά τό όποιον ίέν πρε'πει νά γίνεται 
κριτής του.» Σημ. τοΰ Diderot.

ι
α. «Είς τας μοναρχίας, ό ήγεμών κατηγορεί τούς έγκαλουμένους, 

καί τούς παραάϊύ'ει είς τον κριτήν νά τούς κολάση ή νά τούς άπολύση· 
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εις το κοινόν συμφέρον, ούδ’ είς αύτόν τον σκοπόν τού έμπο- 
δίζειν τά αδικήματα, είναι δέ μο'νον ανωφελής, ακολου

θεί καί έκ τούτου οτι είναι άδικος, εναντία είς το πολιτι
κόν συνάλλαγμα, καί είς αύτην τήν φιλανθρωπίαν καί τον 
ορθόν λόγον, κατά τον οποίον ό Ηγεμών προκρίνει νά 
έζουσιάζη άνθρουπους εύδαίμονας παρά νά βόσκη άγέλην 
άνδραπόδων, μεταξύ τών οποίων κυκλοφορεί άδιαλείπτως 
ή άνανδρος σκληρο'της.

§ IV.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ-

Τό τέταρτον συμπέρασμα είναι, οτι, επειδή ό δικα
στής τών αδικημάτων δέν είναι νομοθέτης, άρα ούδέ 
συγχωρείται είς αύτόν νά έξηγή τούς περί τών ποινών 
νόμους. Οί νόμοι δέν έδόθησαν είς τούς δικαστάς άπο 

τούς προγο'νους ημών ώς πατρική παράδοσις καί διαθήκη, 
άναγκάζουσα είς ύπακοήν τούς μεταγενεστέρους · άλλά 
δίδονται είς αύτούς άπό τήν ζώσαν καί παρούσαν πολι

τικήν κοινωνίαν, ή άπο τόν Ηγεμόνα, όστις έπέχει τόν 
τόπον τής πολιτικής κοινωνίας, ώς νόμιμός φύλαξ τής 
κοινής παρακαταθήκης, ήγουν τής ολοκλήρου κοινής θελή- 
σεως. Δίδονται, όχι ώς ένοχή παλαιάς τίνος όρκομω-

άν τούς εκρινεν αύτός, ήΟελ εισθαι κριτής καί κατήγορος ό αύτο'ς. Εις 
τάς αύτάς μοναρχίας, ό Ηγεμών λαμβάνει πολλάκις τά δημευόμενα· 

αν έκρινε καί τά βαρέα εγκλήματα, ήθελ’ εΐσδαι πάλιν κριτής καί κατή
γορος ό αυτός.» Montesquieu , Espr. des lois, VI, 5.
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σίας1, ή όποια ήθελ’ είσθαι καί άκυρος, επειδή έδέσμευε 

τάς έτι ανυπάρκτους τών μεταγενεστέρων θελήσεις, καί 
παράνομος,επειδή μετέβαλλε τήν πολιτικήν αύτών κατά- 
στασιν είς ευτελή αγέλης ανδραπόδων κατάστασιν άλλ’ 

ώς αποτελέσματα άλαλήτου, ή ρητής παρούσης όρκο- 
μωσίας, τήν όποιαν έκαμαν όμοθυμαδόν προς τον Ηγε- 
μο'να αί θελήσεις τών ζώντων ύπηκόων δίδονται ώς 
αναγκαίοι δεσμοί νά γαλινονωσι καί νά κυβερνώσι τον 

εσωτερικόν βρασμόν τών μερικών συμφερόντων. Αΰτη 
είναι ή φυσική καί αληθής κυριοτης τών νο'μων. ί Ποιος 
λοιπόν πρέπει νά ήναι ό νόμιμος έρμηνεύς καί εξηγητής 
τών νόμων; ό Ηγεμών, ήγουν ό φύλαξ τής παρακαταθή
κης τοΰ κοινού παρόντος θελήματος, καί όχι ό δικαστής, 
του όποιου μόνον έ'ργον είναι νά έξετάζη , άν ό δείνα ( πα
ραδείγματος χάριν) έπραξεν ή όχι πράξιν εναντίαν τών 

νόμων.

ι. έΐς καθέν μέλος μερικόν είναι ό'εμένον μέ τήν πολιτικήν κοι

νωνίαν , ούτως ή πολιτική κοινωνία είναι άμοιβαίως δεμένη μέ καθέν 
μέλος ό’ιά συνοιλλάγματος, τό όποιον ύποχρεο'νει φυσικά καί τά Αύο 

μέρη. Η τοιαύτη ένοχή, άρχομένη άπό τόν θρο'νον, καί τελευτώσα εις 
τοΰ πτωχοΰ τήν καλύβαν, δεσμεύει έπίσης τόν μέγιστον , καθώς τόν 
έλάχιστον · καί άλλο Αέν σημαίνει, πλήν δτι συμφέρει κοινώς εις δλους 

νά φυλάσσωνται οσαι συνθήκαι είναι ωφέλιμοι εις τούς πλειοτέρους. Η 
λέξις ένοχή, ή οποία συνεχέστερον εύρίσκεται εις τήν Ηθικήν παρ’ είς 
κάμμίαν άλλην έπιστήμην, είναι συνοπτικόν καί σύντομον σημεϊον συλ
λογισμού , καί οχι άπλής έννοιας. Θέλεις τήν εύρεΐν σκοτεινήν, άν ζητή- 
σης νά προσάψης απλήν έννοιαν είς αύτήν · άλλ’ άν συνθέστ,ς συλλογι
σμόν, θέλεις τήν καταλάβειν καί τήν κάμειν καταληπτήν είς τού; άλλους. 
Σημ. τοΰ Βεκκαριογ.
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Εις καθέν αδίκημα ό δικαστής χρεωστεί να συν- 
θέση τέλειον ένα συλλογισμόν, του όποιου ή μειζων 

πρεπει να ηναι ο γενικός νομος, η ελαττων, η πραςις 
αύτή, σύμφωνος ή εναντία τού νόμου, και το συμπέρα
σμα, ή άπόλυσις ή ή ποινή τού έγκαλουμένου. Αν ό 
δικαστής αύτογνωμο'νως, ή άναγκαζόμενος άπό τήν στρε- 
βλότητα τών νόμων, θέληση νά κάμη καί δεύτερον συλλο
γισμόν, ανοίγει τήν είσοδον είς τήν άδηλότητα.

έπικινδυνώτερον άλλο δέν είναι παρά τό κοινόν αξίωμα 

τούτο, ότι Πρέπει νά εξετάζεται τό πνεύμα τού 
νόμου. Τοιουτοτρόπως άνατρέπεται, καί κατασπάται τό 
μόνον ικανόν έμφραγμα νά κρατη'στ) τόν χείμαρρον τών 
ύπολήψεων. έ^αργεστάτη μέ φαίνεται αύ'τη ή άλη'θεια, 

άν καί παράδοξος είς τήν κατάληψιν τών χυδαίων, τούς 

όποιους ταράσσουν πλέον αί παρούσαι μικραί άνωμαλίαι, 
παρά τά μακρυσμένα, άλλ1 ολέθρια έπακολουθη'ματα σφα- 
λεράς τίνος ύπολήψεως , ριζωμένης είς τό Εθνος. Είναι 
συνδεμέναι μία μέ τήν άλλην ό'λαι ημών, αί γνώσεις καί 
έννοιαι · όσον είναι πολυπλοκώτερος ό δεσμός, διά τόσον 
πλειοτέρων οδών έρχόμεθα προς αύτάς, ή μακρυνόμεθα 
άπ’ αύτάς. Πας ένας έχει τρόπον ίδιον τού θεωρείν καί 
τού συλλογίζεσθαι τά πράγματα- καί ό αύτός άνθρωπος 
τά θεωρεί διαφόρως κατά διαφόρους καιρούς καί περιστά

σεις. Τό πνεύμα λοιπόν τού νόμου ήθελε κρέμεσθαι άπό 
τήν ορθήν ή στρεβλήν Λογικήν τού δικαστοΰ, άπό τήν 
εύπεψίαν ή δυσπεψίαν τού στομάχου του, άπό τήν ορμήν 

τών παθών του, άπό τας όποιας έχει σχέσεις προς τόν 
έγκαλούντα , άπό τήν άδυναμίαν τού έγκαλουυ.ένου , καί 
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άπο ό'λας τας έλαχιστας αίτιας, αί όποιαι μετασχηματί
ζουν τά πράγματα είς την άστατον ψυχήν του ανθρώπου. 
Διά τούτο βλέπομεν μεταβαλλομενην πολλάκις την τύχην 
του πολίτου, κατά τά διάφορα δικαστήρια, είς τά όποια 
μεταβαίνει, και θυσιαζομένους τούς δυστυχείς έγκαλου- 
μένους είς τούς παραλογισμούς , η είς τον βρασμόν τών 
χυμών τού δικαστου, οστις νομίζει νο'μιμον ερμηνείαν 
τοΰ νόμου το άδιόριστον καί σφαλερόν συμπέρασμα του 
συγκεχυμένου ειρμού όλων εκείνων τών εννοιών, όσαι 
τοΰ ταράσσουν τον νοΰν. Διά τούτο βλέπομεν τά αύτά 
αδικήματα είς τό αύτό δικαστη'ριον κολαζόμενα διαφό- 
ρως κατά διαφόρους καιρούς, διότι έξετάσθη, όχι ή στα

θερά καί ασάλευτος τοΰ νόμου φωνή, άλλ’ η σφαλερά 
καί άστατος τών ανθρώπων έξηγησις.

όσαι άταξίαι γεννώνται άπο την ακριβή φυλακήν τού 

γράμματος τοΰ νόμου, είναι το ούδέν συγκρινόμεναι μέ 
τάς αταξίας, αί όποιαι προέρχονται άπό την έξη'γησιν. 

Αί προσωριναί όλίγαι άταξίαι παρακινούν καν τόν νομο~ 
θέτην νά διορθώση τάς λέξεις τοΰ νόμου, άπό τάς οποίας 
προηλθεν ή ασάφεια, καί εμποδίζουν τοιουτοτρόπως την 
όλέθριον εξουσίαν τοΰ συλλογίζεσθαι, άπό την όποιαν γεν
νώνται αί αύτογνώμονες καί μισθωταί λογοτριβαί τών 
δικολόγων. Οταν φυλάσσεται τό γράμμα τοΰ νόμου, 
ούδ’ άφίνη είς τόν δικαστήν άλλο έ'ργον παρά νά έξετάση 
μόνον, άν αί πράξεις τών έγκαλουμένων πολιτών ήναι, η 
δέν ήναι σύμφωνοι μέ τόν νόμον, ό'ταν ό κανών τοΰ δι
καίου καί τοΰ αδίκου, κατά τόν όποιον πρέπει νά διευ- 
θύνωνται αί πράξεις τοΰ άμαθοΰς, καθώς καί του φίλο- 
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σοφού πολίτου, δέν ύπόκειται είς λογοτριβάς και φιλονει- 
κιας, άλλ’ έπιστηρίζεται είς μόνην τήν έξέτασιν, άν 
έπράχθη ή όχι τό αδίκημα, τότε οί ύπήκοοι δέν ύπό- 

κεινται είς την μικράν τυραννίαν τών πολλών, τυραννίαν 
τόσον δεινοτέραν, όσον όλιγώτερον είναι τό διάστημα με
ταξύ τών τυραννούντιον καί του τυραννουμενου, τόσον 

όλεθριωτέραν, όσον αναγκάζει τόν τυραννούμενον, νά προσ- 
δράμη είς τήν τυραννίαν ένός μο'νου, διά νά έλευθερωθή 
άπό τόν ζυγόν τών πολλών τυράννων, καί τόσον σκληρο- 

τέραν, καθόσον ή σκληρότης είναι ανάλογος μέ τά εμπό
δια , καί όχι μέ τήν δύναμιν τής τυραννίας. Οταν οί 

νόμοι φυλάσσωνται κατά τό γράμμα, οί άνθρωποι έπι- 
τυχαίνουν τόν σκοπόν, διά τόν όποιον ένώθησαν είς 
πολιτικήν κοινωνίαν, ήγουν έχουν τήν ασφάλειαν τής ιδίας 
αύτών ζωής, καί δύνανται νά κρίνωσιν ακριβώς τάς άτο- 
πίας πάσης κακής πράξεως. Ούδέ πρέπει νά φοβήταί 
τις, μήπως οί πολιται λαμβάνοντες τό πνεύμα τής ελευ
θερίας καί τής ανυποταξίας, καταφρονήσωσι τούς άρ
χοντας καί τούς νόμους. Δέν Θέλουν άπειθήσειν πλήν 
είς μόνους τούς τολμώντας νά όνομάζωσιν αρετήν τήν 
δουλοπρεπή είς τάς εμπαθείς καί φαντασιώδεις αύτών 
ύπολήψεις ύποταγήν. Τοιαύτας άληθείας γράφων δέν θέλω 
βέβαια άρέσειν εκείνους, όσοι ιδιοποιούνται ώς δίκαιον νά 
τυραννώσι τούς ύποδεεστέρους , καθώς αύτοί τυραννουν- 
ται άπό τούς ανώτερους, κ’ ήθελα κινδυνεύσειν πολύ, άν 

οί τύραννοι κατεγίνοντο είς άνάγνωσιν βιβλίων1.
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ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ!.

* Διισχυρίζονται οί κρίνοντες τον Βεκκαρίας , ό'τι μέ to κεφάλαιο* 
τούτο άναιρεϊ τούς νόμους, επειδή είπε καταρχάς, ό'τι « οί νόμοι δι 

«δονται, οχι ώς ένοχη παλαιάς τίνος όρκομωσίας κ. τ. λ.» Εγώ έξε · 
ναντίας κρίνω συμφοινως μέ τον Βεκκαρίαν, οτι οί νομοί δέν έχουν άλλην 

βάσιν παρά την ρητήν ή ύπονοημένην θέλησιν τών ζώντων πολιτών. 
Αν τοΰτο δέν ύποτεθή , άκολουθει, ότι εάν τις πολίτικη κοινωνία θεσχι 
καταρχάς νομούς βλαβερωτάτους είς τών πλειοτέρων την εύδαιμονίαν, 
ήγουν νο'μους τοιούτους, παραδείγματος χάριν, όποιοι νά δίδωσιν είς 
τον Ηγεμόνα υπέρμετρου δύναμιν, δέν έχει πλέον εξουσίαν νά τούς άλ- 

λάξη, και ούτως ή τυραννία, άφοϋ μίαν φοράν στερεωθή άπό τάς πρώ- 
τας συνθήκας, μένει διαπαντός άκαταμάχητος. Τό συμπέρασμα τοΰτο, 
άν και μακρύσμένον είς το φαινο'μενον, συνέχεται όμως σφιγκτά μέ 

την αρχήν, οδεν τό έσυρα.
« Οι καταστήσαντες τάς πρώτας κοινωνίας ένο’μισαν, οτι έπρόβλεψαν 

όλας τάς περιστάσεις, ολα τά ενδεχόμενα κακά, καί άκολούθως έ'θεσαν 
τούς καλυτέρους δυνατούς νο'μους. Από την τόσον φυσικήν είς τούς άν- 

θρώπους ύπόληψιν ταύτην κινούμενοι, έκηρυξαν τούς νόμους των αμετά
θετους , καί άκολούθως εμπόδισαν πάσαν έρευναν καί κρίσιν αύτών. 

Πολλοί άπό τούς παλαιούς νομοθέτας ώρισαν και ποινήν θανάτου είς 
τούς τολμώντας νά προβάλωσι την παραμικράν μεταβολήν τών νόμων. 
Γνωστόν είναι τό ίστορούμενον περί τοϋ Λυκούργου, τό όποιον δείχνει 
την κοινήν όλων τών νομοθετών ύπόληψιν. Ωρκισε τούς Σπαρτιάτας νά 
μην άλλάξωσι κάνένα του νόμον, έ'ως νά έπιστρέψη άπό τούς Δελφούς· 
καί έξωρίσθη έκουσίως άπό τήνπατρίδα, διά νά άναγκάση τούς συμ- 
πολίτας είς τήν φυλακήν τών νόμων του. Αλλου πάλιν, οστις ήθελε νά 

προβάλη μεταβολήν νόμου, έχρεώστει νά τήν προβάλη είς τήν εκκλη
σίαν τών πολιτών, έχων μέ βρόχον τυλιγμένον τόν λαιμόν, διά νά 
πνίγεται, άν ή εκκλησία άπεψήφιζε τό πρόβλημά του.

«όλοι τών μοναστικών ταγμάτων οί αρχηγοί έίδειξαν τήν αυτήν μα
νίαν, νά κρίνωσι τούς νόμους των άμεταθέτους. όχι μόνον τό γράμμα, 
άλλα καί τό πνεύμα τών ηγεμονικών διαταγών, είς ολα τά πολιτισμένα 
ί^θνη, είναι· όρίζομεν καί γνωστοποιούμε* διά τής παρού- 
«ης άιδίου καί αμετακίνητου διαταγής κ. τ. λ. Καί τούτ» 

2
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άναμφιβόλως είναι εν άπο τά μεγαλύτερα εμπόδια τής διορθώσεως τών 
νόμων ίίς ό'λας τάς πολιτικάς κοινωνίας· άλλά τό έμπόδιον τοΰτο γεν- 
νάται καί ισχυροποιείται άπό γνώμην εναντίαν τής οποίας δικαιολογώ 

γνώμης τοΰΒεκκαρίου.
« · Διά τί οί νομοθε'ται κρίνουν, κα; άναγκάζουν τούς ά)λους να κρί- 

νωσιν άμεταθε'τους τούς νόμους των ; Πιθανόν , διότι πιστεύουν, οτι η 
παρούσα των θελησις, κυρωμε'νη άπό την παρούσαν συγκαταθεσιν τών 
ζώντων πολιτών, δεσμεύει διαπάντα καί τούς γεννημε'νους καί τούς 
μέλλοντας νά γεννηθώσι πολίτας. Εάν τά προ πολλών εκατονταετηρίδων 

συμφωνηθε'ντα έδε'σμευαν καί τών άκο'μη άγεννητων πολιτών τάς θελή
σεις, φανερόν, οτι ή παραμικρά ερευνά τινός νόμου έπρεπε νά κρίνεται 
άδίκημα άξιον αύστηροτάτης κολάσεως · διότι συγχωρεΐται νά ύποθε'- 
σωμεν (καί ή ύπόθεσις έ'γινεν έργον πολλάκις, άν καί την ώραν ταύτην 
δέν έχω εις την μνήμην μου τά παραδείγματα), ό'τι εις την θε'σιν τών 

πρώτων νόμων έσυμφωνήθη καί θανατική ποινή κατά τού , οστις τολ- 
μηση νά έρευνηση όποιονδηποτε κάνε'να νόμον καί ή κόλασις ηθελ’ 
είσθαι δικαία, άν αί θελήσεις τών πρώτων πολιτών, κατ’ αύτην τής 
κοινωνίας τήν πρώτην μόρφωσιν, ΐσχυαν νά ύποχρεώσωσιν όλους τούς 
άπογόνους των έ'ως τής συντέλειας τοΰ αιώνες.

« Αυτός τοΰ Βεκκαρίου ό κριτής , πρός τόν όποιον άποκρίνομαι, ομο
λογεί, ότιόνομος, άφοΰ μίαν φοράν κυρωθή, δέν ύποχρεόνει τούς γεννη
με'νους, ή με'λλοντας νά γεννηθώσι πολίτας, πλήν έωσοϋ νά καταργηθή 
άπό νόμον άλλον ομοίως κυρωμένον μέ τούς αύτούς τύπους, όαολογεΐ 
λοιπόν, οτι οί ζώντες πολιται έχουν τήν εξουσίαν νά καταργήσωσι 
νόμον παλαιόν, θεσΌντες νε'ον άλλον άντ’ αύτοΰ. Τόν ερωτώ, · Πώς 
έχουν νά κάμωσιν οί ζώντες οΰτοι πολΐται, διά νά καταργήσωσι τόν 
νόμον; Χρεωστοΰν νά συναθροισθώσι, νά έρευνήσωσι τοΰ νόμου τά άτοπα, 

νά τά παραστήσωσιν είς τόν ηγεμόνα, νά προσκλαυθώσιν. Αλλ’, · εάν ή 
συνάθροισις, ή έρευνα, ή παράστασις καί ή πρόσκλαυσις ήναι εμπο
δισμένα ;·..·· » Σημ. άνέκδ. τοΰ Morellet.

§. V.

ΑΣΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ.

Αν ή ^ςουσία τοΰ έρμηνίύειν τούς νομούς ήναι κακόν. 
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δέν είναι μικρότερον κακόν καί ή ασάφεια τών νόμων, 
επειδή ριας αναγκάζει νά προσδράμωμεν είς την έξηγη- 
σιν αύτών. Τόσον δεινότερον θέλ’ είσθαι το κακόν, οσον 

πλέον άγνωστος είναι είς τούς πολλούς ή γλώσσα είς την 
όποιαν είναι γραμμένοι οί νόμοι. Η ζένη γλώσσα, περιο- 
ρίζουσα είς ολίγους τινάς την είδησιν τών νόμων, ή όποια 
έπρεπε νά ήναι κοινή είς όλους, αναγκάζει τόν λαόν νά 
κρέμεται άπό την θέλησιν τών ολίγων, επειδή δέν δύνα- 
ται νά κρίνη άφ’ έαυτου ποιαν έκβασιν θέλει λάβειν ή 
περί τής ζωής, ή τής ελευθερίας του κρίσις.

0σον είναι πλειότεροι οί άναγινώσκοντες καί νοούντες 

τούς νόμους, τόσον σπανιώτερα θέλουν είσθαι τά άδι- 
κήματα' διότι ή άγνοια καί ή άδηλότης τών ποινών 

ββηθουν άναμφιβόλως τών παθών τήν εύγλωττίαν, καί 
παρακινούν εύκολώτερα τούς ανθρώπους είς τήν παρά- 
βασιν τών νόμων. · Τί πρέπει νά στοχασθώμεν περί τών 
ανθρώπων, όταν συλλογισθώμεν τό παλαιόν έθος τής φω
τισμένης Εύρώπης νά κυβερνάται άπό νόμους γραμμέ
νους είς ξένην γλώσσαν;

Από τούς τελευταίους τούτους στοχασμούς συμπεραί- 
νεται, ότι χωρίς τήν τέχνην τοΰ γράφειν, ούδεμία συνά- 
θροισις άνθρώπων, θέλει ποτέ λάβειν σχήμα σταθερόν 
πολιτικής κυβερνήσεως, ή'γουν σύστημα τοιοΰτον, είς τό 
όποιον ή δύναμις νά ήναι άποτέλεσμα του όλου, καί όχι 

τινών μερών, είς τό όποιον οί νόμοι νά μή διαφθείρωνται 
άπό τά κατά μέρος συμφέροντα, μηδε νά μεταβάλλων- 

ται πάρες άπό τήν κοινήν θέλησιν. Η πείρα καί ό λόγος 
έδειξαν, ότι αί ανθρώπινοι παραδόσεις, όσον μακρόνονται 

2
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άπο την πηγήν, τόσον όλιγώτερον βέβαιαι και πιθαναι 
γίνονται. · Πώς είναι λοιπόν δυνατόν νά άντισταθώσιν οί 

νόμοι είς τήν άκαταμάχητον δύναμιν του χρόνου και τών 
παθών, άν οί νομοθέται δέν άφήσωσιν έγγραφον και άνεξά- 

λειπτον σημεϊον τοΰ πολίτικου συναλλάγματος;
Φαίνεται προσέτι έκ τούτου, πόσον ωφέλιμος έχρημα- 

τισεν ή τυπογραφία, διά της οποίας όλα τά μέλη της 
πολίτικης κοινωνίας, καί όχι ολίγοι τινές, γίνονται φύλα
κες της παρακαταθήκης τών νόμων, καί πόσον αύτή 
όιεσκέδασε τό σκοτεινόν εκείνο πνεύμα της απάτης καί 
της ραδιουργίας, μέ τό φως τών επιστημών, τάς οποίας 
καταφρονούν είς τό φαινόμενον, άλλά φοβούνται άληθώς 
οί οπαδοί του σκότους. Η τυπογραφία έμετρίασεν είς 
τήν Εύρώπην τήν σκληρότητα τών αδικημάτων, διά 

τά όποια έστέναζαν οί πρόγονοί μας, τυραννοΰντες καί 
τυραννούμενοι άμοιβαίως. Οστις παραβάλη τήν ιστορίαν 
τοΰ παρόντος αίώνος μέ τήν ιστορίαν τών προτέρων δύο 
ή τριών εκατόντατεηρίδων, θέλει μάθειν πώς άπό τούς 

κόλπους τής τρυφής καί τής πολυτελείας έγεννη'θησαν αί 
γλυκύταται τής φιλανθρωπίας, τής εύποιίας καί τής 
ανοχής τών ανθρωπίνων πταισμάτων άρεταί · θέλει ίδείν 

ποιοι ήσαν οί καρποί τής παλαιάς εκείνης τών προγόνων 
μας απλότητας καί ακακίας, καθώς άλόγως τινές τήν 
ονομάζουν. Είς εκείνους τούς αθλίους καιρούς, καί όχι είς 
τόν παρόντα φωτισμένον αιώνα, τόν όποιον αδίκως ονο
μάζουν διεφθαρμένον, έστέναζεν ή άνθρωπότης υποκάτω 
τοΰ ζυγοΰ τής άδυσωπη'του δεισιδαιμονίας - είς εκείνους, 
ή φιλαργυρία καί φιλοδοξία ολίγων τινών εβαπταν είς τό
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ανθρώπινον αίμα, και τοΰ χρυσού τά κιβώτια, καί τών 
Ηγεμόνων τούς θρόνους- εις εκείνους συνέβαιναν αί κρυ- 
φαί προδοσίαι, οί δημόσιοι φόνοι, έτυράννουν οί εύγε- 
νείς τόν χυδαίον λαόν, καί οί ύπηρέται της χριστιανικής 
πίστεως εβαπταν εις τό αίμα τάς χείρας, με τάς όποιας 
καθημέραν έκράτουν τόν θεόν τής πραοτητος.

§· VI.

ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΣΕΩΣ.

Σφάλμα ό'χι όλιγώτερον κοινόν, καί εναντίον είς τό 
τέλος της πολίτικης κοινωνίας, ηγουν είς την προσωπι
κήν έκαστου ασφάλειαν, είναι νά εχη τήν εξουσίαν ό 
δικαστής νά φυλακόνη τόν πολίτην, νά άφαιρή τήν 
ελευθερίαν του εχθρού διά προφάσεις ούτιδανάς , καί ν’ 
άφίνη τόν φίλον του άζήμιον, καί άν ήσαν ισχυρότερα 
τά σημεία του αδικήματος του. Τής φυλακής ή ποινή 
(ανόμοιος παντάπασι μέ τάς άλλας ποινάς) επιβάλλε
ται έξανάγκης πριν φανερωθή τό αδίκημα. Αλλ’ ό ειδι
κός ούτος χαρακτήρ δέν τής άφαιρεί τόν άλλον ούσιώδη 
χαρακτήρα, ή'γουν ότι μόνος ό νόμος πρέπει νά διορίζη 

τάς περιστάσεις, είς τάς οποίας ό πολίτης είναι ποινής 
άξιος. 0 νόμος λοιπόν πρέπει νά διορίζη καί τά σημεία 

τοΰ αδικήματος, όσα απαιτούν τήν φυλάκωσιν τοΰ 

ύπευθύνου, καί τόν ύποβάλλουν είς έξέτασιν καί ποινήν. 
Η κοινή φήμη, ή φυγή, ή προ τής κρίμεως ομολογία τοΰ 
έγκαλουμένου, ή έξαγόρευσις ένός άπό τούς συναιτίους 
του, αί προλαβοΰσαι προς τόν άδικηθέντα άπειλαί, κοί 
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ή γνωστή προς αύτόν βχθρα, αύτό τό σώμα του αδική
ματος, καί άλλα τοιαΰτα σημεία, είναι ίκαναί αποδείξεις 

εις φυλάκωσιν του πολίτου. Αλλ’ αί τοιαυται αποδείξεις 
πρέπει νά διορίζονται είδικώς άπο τον νόμον, καί οχι 
άπο τόν δικαστήν, του οποίου τά ψηφίσματα πολεμούν 
τήν κοινήν ελευθερίαν, οσάκις δέν είναι προσαρμογαί με- 
ρικαί γενικού άξιώματος περιεχομένου είς τό βιβλίον τών 
νο'μων. Ικανά θέλουν είσθαι έμπροσθεν τών νόμων καί 
αύτά τά μικρότατα σημεία είς φυλάκωσιν του πολίτου, 
όταν αί ποιναί γενώσι μετριώτεραι, όταν διωχθώσιν άπό 
τάς φυλακάς ή ακαθαρσία καί ή πείνα, καί είσαχθείσαι 
άντ’ αύτών, ή συμπάθεια καί ή φιλανθρωπία, μαλακύνωσι 
τούς αδυσώπητους καί σκληρούς ύπηρέτας τής δικαιο
σύνης, όταν τέλος πάντων δέν θέλη νομίζεσθαι άτιμος, 
όστις, άποδειχθείς αθώος, απολύεται άπό τήν φυλακήν. 
Πολλούς Ρωμαίους έγκληθέντας διά δεινότατα άδική- 
ματα , άποδειχθέντας έπειτα άθώους, έσεβάσθη τόσον ό 
λαός, ώστε καί μέ πολιτικά άξιώματα νά τούς τίμηση.

Αλλά · διά τί είς τούς χρόνους μας είναι τόσον διάφο
ρος ή τύχη τών άθώιον; Διότι τό παρόν εγκληματικόν 
σύστημα τών νόμων ταράσσει πλέον τόν νουν μας μέ 
τήν έννοιαν τής καταδυναστείας παρά μέ τήν έννοιαν 
τής δικαιοσύνης · διότι ρίπτονται μιγμένοι είς τό αύτό 
δεσμωτήριον έντάμα οί έγκαλούμενοι καί οί άποδειχθέντες 
ένοχοί’ διότι ή φυλακή γίνεται ποινή, καί οχι φύλαξις 
του έγκαλουμένου, καί διότι ή εσωτερική δύναμις, ή 

Φυλάσσουσα καί βοηθούσα τούς νόμους, είναι χωρισμένη 
άπό τήν εξωτερικήν, ήτις υπερασπίζει τόν θρόνον καί το



ΚΑΙ ΠΟΙΝΩΝ, § VI.

Εθνος. Αν ήσαν, ώς έπρεπε νά ήναι, ένωμέναι, ή εξω
τερική τότε δύναμις ήθελ’ εχειν (μέ τήν κοινήν τών 
νόμων βοήθειαν) καί τήν δικαστικήν δύναμιν, χωρίς όμως 

νά κρε'μεται αμέσως άπ’ αύτήν. Καί τοιουτοτρόπως ή 
συνοδεύουσα δόξα τήν πομπήν καί τό μεγαλειον του στρα
τιωτικού συστήματος, ήθελ’ έξαλείφειν τήν ατιμίαν, ή 
όποια, καθώς όλα του χυδαίου λαού τά αισθήματα, προ- 
σκολλάται πλέον είς τόν τρόπον μέ τόν όποιον ένεργείται 
τό πράγμα, παρά είς αύτό τό πράγμα.1 Καί τούτο γίνε- 
ται φανερόν άπό τάς στρατιωτικάς φυλακώσεις, αί όποιαι, 
κατά τήν κοινήν ύπόληψιν, δέν είναι τόσον άτιμοι, όσον 
αί πολιτικαί. Μένουν ετι είς τόν χυδαΐον λαόν, είς τά 
ήθη καί είς τούς νόμους, αί βάρβαροι καί θηριώδεις έννοιαι 

τών βορεινών κυνηγών, τών προγόνων μας · καί οί νόμοι 
είναι πλέον σύμφωνοι μέ τήν πρό πολλών εκατονταετηρί
δων έπικρατήσασαν βαρβαρότητα, παρά μέ τήν σημερι
νήν τών έθνών σοφίαν.

s 
—----------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ;------------

ι. «ή παρασκευή καί ό τρόπος τής φυλακώσεως, συντελούν άναμφ^- 

βόλως πολύ είς τήν περί αύτής ύπόληψιν. Πλήν θεωρείται καί είς αύτό 
το πράγμα κάποια διαφορά. Είς τήν κοινήν ύποληψιν ή στρατιωτική 
φυλάκωσες ύποθε'τει μόνον, ότι ό φυλακωθείς έ'πταισεν εναντίον τής 
στρατιωτικής ίιατάξεως· άλλ’ ή πολιτική φυλάκωσις φαίνεται αίσχρο- 
τε'ρα τής πρώτης, ιίιότι ύποθε'τει άίίκημα εναντίον τής πολιτικής 

εύταξίας, ή οποία άποβλε'πει τήν ησυχίαν καί ασφάλειαν όλων τών 
πολιτών. 0 Συγγραφεύς, λαλών περί τής άπηγορευμε'νης πραγματεύ- 

σεως, ή οποία £έν προξενεί ατιμίαν είς τον πραγματευόμενον , ειπεν , 
ότι ^έν κινούν είς άγανάκτησιν τούς άνθρώπους 3σα' αδικήματα ίεν 

τούς βλάπτουν αμέσως.» Σημ. τού Didurot.
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§. VII.

ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ.

Κατά πολλά ώφέλί’χον είς τον υπολογισμόν και τήν 
κρίσιν της βεβαιότητας της πράξεως, ή'γουν της δυνά- 
μεως τών ελέγχων καί άποδείξεων του αδικήματος, είναι 
το θεώρημα τούτο- οσάκις οί έλεγχοι της πράξεως κρέ
μονται ένας άπο τον άλλον, ηγουν οσάκις τά σημεία δέν 
αποδείχνονται πάρεξ δί άλλήλων, η οσάκις κρέμονται 

όλοι εξίσου άπο ένα μο'νον, ό αριθμός τών ελέγχων ούτ’ 
αύξάνει, ούτε σμικρύνει την πιθανότητα της πράξεως· 
διότι όλη αύτών ή δύναμις δέν ύπερβαίνει την δύναμιν 

εκείνου του πρώτου, άπο τόν όποιον κρέμονται · καί 
άνατρέπονται όλοι όμού, όταν ό πρώτος άνατραπη. Εξε— 
ναντίας οσάκις οί έλεγχοι είναι χωρισμένοι ένας άπό τόν 
άλλον, ηγουν οσάκις τά σημεία της πράξεως αποδείχνον

ται καθέν χωριστά, καί οχι έξ άλλήλων, ό αριθμός τών 
ελέγχων αύξάνει την πιθανότητα της πράξεως, διο'τι τό 
ψεύδος ενός ελέγχου δέν άνατρέπει τούς άλλους. Παρά
δοξον ίσως ήθελε φανήν ότι μεταχειρίζομαι την λέξιν 
Πιθανότης, όταν ό λόγος ήναι περί άδικημάτων, τά 
όποια δέν πρέπει νά κρίνωνται ποινής άξια , οσάκις δέν 
είναι βέβαια. Η ηθική όμως βεβαιότης είναι κυρίως 
πιθανο'της- καί δί άλλο δέν ώνομάσθη βεβαιότης, πλήν 
διο'τι ή συνήθεια, ητις προ πάσης άλλης θεωρίας γεννάται 
απ’ αύτην τήν χρέιαν τού ένεργεΐν, άναγκάζει τούς φρο
νίμους άνθρώπους νά τήν πιστεύωσιν. Η άπαιτουμένη λοι-
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πόν βεβαιότης διά ν’ άποδειχθη ό έγκαλούμενος ένο

χος του έγκλη'ματος, είναι ή αύτή μέ τήν βεβαιότητα, 
ή όποια μάς παρακινεί είς τάς πλέον άξιολόγους πράξεις 

του βίου.
Διαιρούνται οί έλέγχοι παντός άδικη'ματος είς τούς 

τελείους και ατελείς. Τελείους ονομάζω, όσοι δείχνουν 
αδύνατον νά μην ήναι ένοχος ό έγκαλούμενος. Ατελείς 
έλεγχοι είναι, όσοι δέν δύνανται νά το άποδείξωσιν. Από 
τούς τελείους καί ένας μόνος άρκεΐ είς καταδίκην του 

εγκαλουμένου · άλλ’ άπο τούς ατελείς είναι χρεία τό
σων , όσοι άρκοΰν νά συνθέσωσιν ένα τέλειον , ή'γουν όσοι 
όμοΰ ενωμένοι δείχνουν αδύνατον νά μην ήναι ένοχος 
ό έγκαλούμενος, άν και θεωρούμενοι καθείς κατά μέρος 
χωριστός άπό τούς άλλους τό δείχνωσι δυνατόν. Οί 

ατελείς έλεγχοι γίνονται προσέτι τέλειοι, οσάκις ό έγκα
λούμενος, δυνάμενος νά τούς άνατρέψη , δέν τούς ανα

τρέπει κατά τό πρέπον. Είναι όμως εύκολώτερον νά 
νοη'ση τις, παρά νά διορίση ακριβώς, τήν ηθικήν ταύτην 

βεβαιότητα τών έλέγχων. Διά τούτο κρίνω νόμον άριστον 
έκείνον, όστις δίδει είς τόν πρώτιστον δικαστήν συγκαθ- 
έδρους κληρωτούς, καί όχι αιρετούς· διότι είς τοιαύτας 

περιστάσεις άσφαλεστέρα είναι ή άγνοια, ή όποια κρίνει 
έκ τής αίσθη'σεως, παρά τήν έπιστη'μην , ήτις κρίνει μέ 
τήν ύπόληψιν. Οπου οί νόμοι είναι σαφείς καί διωρισμέ- 
νοι, ό κριτής άλλο δέν έχει νά κάμη παρά νά βεβαίωση, 
άν έπράχθη, ή όχι τό αδίκημα, διά τό όποιον ό έγκαλού

μενος κρινεται. Αν είς τήν έξέτασιν τών έλέγχων τού 
αδικήματος ζητήται σοφία καί δεξιότης, άν είς τό έξ
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αύτών συμπέρασμα ήναι αναγκαία ή ακριβής σαφήνεια 
διά να κρίνη όμως έζ αύτών τών ελέγχων, δεν έχει 

χρείαν πλήν απλής καί κοινής φρονήσεως. Ολιγώτερον 
επικίνδυνος είναι ή τοιαύτη φρόνησις παρά τήν σοφίαν 
τού δικαστοΰ, όστις, συνειθισμένος και θέλων νά εύρίσκη 

πάντοτε ενόχους, αναφέρει τά πάντα είς τεχνητόν σύ
στημα, τό όποιον απέκτησε μέ τάς σπουδάς καί μελέτας 

του. Ω πόσον εύτυχή είναι τά Εθνη , είς τά όποια οί 
νόμοι δέν είναι έπιστη'μη' Είναι νόμος ώφελιμώτατος, 
νά κρίνεται πας ένας άπό τούς όμοιους του* διότι όπου 
κινδυνεύει ή ελευθερία του πολίτου, πρέπει νά σιωπώσι 

τά γεννώμενα άπό τήν άνισότητα αίσθη'ματα, πρέπει 

να παύσωσι καί ή ύπεροψία, μέ τήν όποιαν ό εύτυχής 
βλέπει τόν δυστυχοΰντα, καί ή άγανάκτησις εκείνη, 

μέ τήν όποιαν ό κατώτερος θεωρεί τόν άνώτερον. Αλλ’ 
ό'ταν τό άδίκημα ήναι είς βλάβην τρίτου τινός, τότε 
τών δικαστών τό ήμισυ μέρος πρέπει νά ήναι όμοιοι 

τοΰ έγκαλουμένου καί τό λοιπόν ή'μισυ του έγκαλοΰν- 
τος. Τοιουτοτρόπως ισορροπούν τά μερικά συμφέροντα 
(τά όποια μεταβάλλουν είς τούς οφθαλμούς τών άνθρώ- 

πων, καί μή θελοντων, τάς μορφάς τών πραγμάτων), 
ούδέ λαλούν πλέον πλήν οί νόμοι καί ή άλη'θεια. Δίκαιον 
είναι προσέτι νά έχη τήν άδειαν ό έγκαλούμενος νά άπο- 
■€άλλη μέρος άπό τούς προβαλλόμενους κριτάς, όσους 
δηλαδή ύποπτέυεται· διότι μέ ταύτην τήν άδειαν φαίνε
ται σχεδόν ό’τι καταδικάζει αύτός εαυτόν. Δημόσιοι πρέ
πει νά ήναι αί κρίσεις καί οί έλεγχοι παντός άδικη'ματος, 
διά νά χαλινόνωνται ή δυναστεία καί τά πάθη άπό τήν 
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καινήν ύπόληψιν, την μόνην ίσως δοκιμασίαν της εύνο- 
μουμένης πολιτικής κοινωνίας, καί διά νά δύναται νά 
λέγη καθείς άπό τούς πολίτας, Δέν είμαι δούλος, 
επειδή οί νομοί μέ ύπερασπίζουν καί μέ βοη
θούν. Τούτο τό φρόνημα θαρρύνει καί ενισχύει τόν λαόν 
καί όστις άπό τούς Ηγεμόνας γνωρίζει τά άληθή του συμ
φέροντα, τό κρίνει τόσον ωφέλιμον, όσην ωφέλειαν ήθελαν 
προξενήσειν είς τόν θησαυρόν του τών ύπηκόων οί φόροι. 

Δέν θέλω άναφέρειν λεπτομερώς ό'λας τάς αναγκαίας προ- 
φυλακάς, όσας άπαιτούν αί τοιαύται θεσμοθεσίαι* ούδ’ 

ήθελα παντάπασιν άνοίξειν τό στόμα, άν ήτο χρεία νά 
λαλήσω διεξοδικώς περί πάντων.

§ VIII.

ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ.

Μέρος άξιόλογον πάσης καλής νομοθεσίας είναι νά διο- 
ρίζωσιν άκριβώς οί νόμοι τήν άςιοπιστίαν τών μαρτύ
ρων καί αυτούς τού άδικη'ματος τούς ελέγχους. Πας 
άνθρωπος λογικός, ήγουν πας άνθρωπος, τού όποιου οί 
λογισμοί έχουν κάποιον ειρμόν καί συνάφειαν, καί αί 
αισθήσεις δέν διαφέρουν άπό τάς αισθήσεις τών άλλων 
άνθρώπων, δύναται νά παρασταθή εις τό δικαστήριον ώς 

μάρτυς. Τό μόνον μέτρον τής αξιοπιστίας του πρέπει 
να ήναι ή ώφέλεια, τήν όποιαν κερδαίνει άπό τήν φανέ- 
ρωσιν ή σιωπήν τής άληθείας · έκ τούτου φαίνεται, πόσον 
είναι παιδαριώδεις καί μάταιαι αί άφορμαί, διά τάς 

όποιας οί νομοί δέν δέχονται τήν μαρτυρίαν ούτε τών 



28 ΠΕΡΙ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ

γυναικών, ώς ασθενών, ούτε τών καταδικασθεντων και 

τών άτιμων, ώς πολιτικώς άποθαμμένων. Αλλ’ ή μαρτυρία 
τών τοιούτων δέν είναι όλιγώτερον αξιόπιστος παρα τών 
άλλων, οσάκις ή ψευδομαρτυρία δέν προξενεί είς αύτούς 

κάμμίαν ώφέλειαν·1
Η πλέον αξιοσημείωτος άπό τάς καταχρήσεις της 

γλώσσης, όσαι έ'βλαψαν τών ανθρώπων τάς πράξεις, είναι 

η άποβάλλουσα ώς άχρηστον την μαρτυρίαν τών κατα- 
δικασθέντων. Ο καταδικασθεις (λέγουν σοβαρώς οί Περι
πατητικοί Νομοδιδάσκαλοι) άπέθανε πολιτικώς* καί ό 
νεκρός δέν είναι πλέον δεκτικός ούδεμιάς ένεργείας. Εις 
τοιαύτην άλογον μεταφοράν έθυσιάσθησαν πολλοτατα 
σφάγια* καί πολλάκις συνέβησαν λογοτριβαί καί ζητήσεις 
σπουδαιαι, άν έπρεπε νά προτιμώνται καί άπ’ αύτην την

ι. «0 Συγγραφεύς Χεγει κατωτε'ρω, οτι ή άτιμία αποστερεί τον ένο

χον άπό τήν ύπόληψιν καί τήν πίστιν, τάς οποίας είχε πρός αύτόν ή 
πατρίς. 0 καταδικασθεις εύρίσκεται τούλάχιστον είς τήν αυτήν κατά- 

στασιν τοΰ άτιμωθε'ντος · έχασαν καί οί δύο τήν κοινήν πίστιν. Οθεν 
ή μαρτυρία των πρε'πει νά θεωρήται ώς άπλοΰν σημειον, καί όχι ώς 
άπόδειξις. Πρε'πει, λε'γει ό Συγγραφεύς , νά πιστεϋωνται οί μάρ
τυρες, οσάκις ή ψευδομαρτυρία δέν προξενεί είς αυ

τούς κάμμίαν ώφε'λειαν. Αλλά · πώς ποτέ είναι δυνατόν νά 
βεβαιωθώμεν, ότι οί κακότροποι καί οί άτιμοι δέν θε'λουν άπατήσειν τούς 
δικαστάς δι’ έ'χθραν, ή μίσος κατά του κρινομε'νου, ή άλλο τι τε'λος 
ίδιον; Αν πρε'πη νά πιστεύωνται τοιοΰτοι μάρτυρες, ·τίς έχει πλε'ον νά 
θαρρερση είς τήν ιδίαν του αθωότητα; Αφ’ ού έχασαν τήν κοινήν 
πίστιν, ^πρε'πει πλε'ον οί νο'μοι νά τούς πιστεύωσιν; ·ή ζωή καί ή τιμή 

τών πολιτών πρε'πει πλε'ον νά κρε'μωνται άπό τήν μαρτυρίαν των ;». 
2 η μ. τοΰ Diurnior.



ΚΑΙ ΠΟΙΝΩΝ, § VIII. ag 

αλήθειαν οί δικαστικοί τύποι. · Μή δέν πρέπει νά συγχω- 
ρήται, έτι καί μετά τήν καταδίκην, είς τήν άκραν 
δυστυχίαν του καταδικασθέντος, καί είς αύτήν τήν αλή
θειαν, το'σος μ.όνον καιρός, όσος αρκεί ώστε νά δυνηθή 

νά δικαίωση έαυτόν, ή άλλον τινά μέ νέους ελέγχους, 
ικανούς νά άλλάξωσι τήν μορφήν του αδικήματος; Η 

τοιαύτη άνάκρισις καί άναψηλάφησις είναι μάλιστα εύλο
γος, οσάκις δέν μακρύνεται τόσον, ώστε νά έμ.ποδίση 
τής δικαιοσύνης τον δρόμον. Οί δικαστικοί τύποι είναι 

αναγκαίοι, διότι δέν άφίνουν τίποτε είς το αύτοθέλητον 
του δικαστοΰ, διο'τι δίδουν είς τον κοινόν δχλον ύπό- 
ληψιν, οχι θορυβώδους καί δωροδόκου , άλλ’ εύσταθοΰς 

καί κανονικής κρίσεως, διότι τών ανθρώπων τά πνεύματα, 
φύσει μιμητών καί δούλων τής έξεως, δραστικώτερον 

πλήττονται άπο τάς αισθήσεις παρά άπο τούς συλλο
γισμούς, καί διότι καί αύτή ή αλήθεια, επειδή είναι πολ- 

λάκις ή άπλουστάτη , ή κατά πολλά σύνθετος, έχει χρείαν 
εξωτερικής τίνος πομπής, διά νά τήν σέβεται ό χυδαίος 
όχλος. Αλλ’ οί τοιοΰτοι τύποι, άν διορισθώσιν άπο τον 

νόμον τοιουτοτρόπως, ώστε νά βλάπτωσι τήν άλήθειαν, έμ- 
πορούν νά γεννήσωσι δεινά καί κινδυνώδη άποτελέσματα.

0 μάρτυς λοιπον είναι τόσον πλέον ή όλιγώτερον αξιό

πιστος, καθόσον μισεί ή αγαπά τον έγκαλούμενον , είς ένα 
λόγον, κατά τάς οποίας έχει διάφορούς σχέσεις προς 
αύτόν. Είς μόνος μάρτυς δέν αρκεί είς πίστωσιν του αδική
ματος· διότι ενόσω ό έγκαλούμενος άρνείται τά μαρτυρού- 
μενα κατ’ αύτοΰ, ό δικαστής μένει άβέβαιος, καί ύπερι- 
σχύει τό οποίον έχει πας ένας δίκαιον νά πιστεύεται άθώος.
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Τόσον ολιγώτερον αξιόπιστος πρέπει νά λογίζεται ό μαρ 
τυς, οσον είναι δεινότερου το μαρτυρούμενον αδίκημα ', η 
πλέον απίθανοι αί περιστάσεις. Τοιαΰτα, παραδείγματος 
χάριν, είναι ή μαγεία, και όσα κακά δέν προξενούν κάμ- 
μίαν ωφέλειαν είς τόν κακουργον. Πιθανώτερον ότι έψεύσθη- 
σαν όμοΰ πολλοί μάρτυρες περί μαγείας, άπατώμενοι δι’ 

άγνοιαν, η κινούμενοι άπό μίσος, παρά ότι είναι τις αλη
θώς μάγος, ηγουν ότι έχει εξουσίαν, την οποίαν ό θεός

ι. Κατά τούς εγκληματικούς Νομοδιδασκάλους, τοσον άξιοπιστό- 
τερος πρέπει νά λογίζεται ό μάρτυς, οσον είναι δεινότερον τό άδίκημα. 

Τό σιδηροΰν άξίωμα, τό όποιον ύπηγόρευσεν ή άνοστος σκληρότη; είναι 
τοϋτο : in atrocissimis leviores conjecturae sufficiunt, et licet ju
dici jura transgredi. Ας τό μεταφράσωμεν είς τό κοινόν, διά νά μά- 
θωσιν οί Ευρωπαίοι μίαν άπό τάς πολλάς καί παράλογους νομικά; 
αποφάσεις , είς τάς όποιας ύποκεινται χωρίς σχεδόν νά τό έξεύρωσιν , 
« Οταν ό λο'γος ήναι περί δεινότατων άδικημάτων (ηγουν περί τών 
« πλέον άπιθάνων), άρκοΰν καί αύταί αί έλάχισται είκασίαι, καί ό 

« δικαστής έχει την άδειαν νά παραβαίνη τά δίκαια.» Τά είς την πρά- 

ξιν θεωρούμενα άτοπα της νομοθεσίας γεννώνται πολλάκις άπό τόν 
φόβον, πηγήν έξαίρετον τών άνθρωπίνων άντιφάσεων. Οί Νομοδιδά
σκαλοι (τών οποίων καί μετά θάνατον τά μισθωτά συγγράμματα κυβερ
νούν αύτογνωμο'νως την τύχην τών άνθρώπων), ποτέ μέν φοβούμε

νοι μη καταδικασθή τις άθώος, κατεφόρτισαν την νομικήν επιστήμην 

μέ εξαιρέσεις καί τύπους άνωφελεΐς, τών οποίων ή άκριβής φυλακή 
ήθελ’ άναβιβάσειν άτιμώρητον επί τοϋ θρόνου τής δικαιοσύνης τήν αναρ
χίαν αυτήν· ποτέ δέ φοβούμενοι δεινά τινά καί δυσαπόδεικτα άδική- 

ματα, ένόμισαν άναγκαϊον νά άθετησωσι καί αύτούς τούς παρ’ αύτών 
όρισθέντας τύπους · καί τοιουτοτρόπιος ποτέ μέν μέ τυραννικήν άνυπο- 
μονησίαν , ποτέ δέ μέ γυναικώδη δειλίαν μετεμόρφωσαν τάς σεμνάς 

κρίσεις είς παίγνια, είς τά όποια βασιλεύουν ή τύχη καί ή άπάτη. Σημ. 
τοϋ Βεκκαγιου.
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δέν έ'δωκεν, ή δέν δίδει πλέον είς τούς ανθρώπους. Ωσαύ
τως όταν ό λόγος ήναι περί κακών , τά όποια ούδεμίαν 
ωφέλειαν προξενούν είς τον πράξαντα, πιθανώτερον ότι 
ψεύδονται οί μάρτυρες παρά ότι ψεύδεται ό έγκαλούμενος · 
διότι οί άνθρωποι δέν κάμνουν τά πάνδεινα κακά χωρίς 

αφορμήν μίσους, ή φόβου, ή χωρίς ελπίδα να ώφεληθώ- 

σιν άπ’ αύτά. Τής ανθρώπινης ψυχής τά αισθήματα γεν- 
νώνται, oyi χωρίς αιτίας καί αύτομάτως, άλλ’ άπό τούς 
τύπους, οί όποιοι πλήττουν τάς αισθήσεις, καί είναι ανά

λογα μ’ αύτούς.
Ωσαύτως σμικρύνεται ή αξιοπιστία τού μάρτυρας, 

όταν αύτός ήναι μέλος μερικού τίνος συστήματος, τοΰ 
όποιου τά ή'θη καί αί γνώμαι, ή δέν είναι γνωσταί, ή 
διαφέρουν άπο τάς κοινάς τών άνθρώπων γνώμας* διότι 
είς τοιαύτην περίστασιν ό μάρτυς έχει παρά τά ίδιά του 

καί τά πάθη τών άλλων.
Τέλος πάντων, ή αξιοπιστία τού μάρτυρας πρέπει νά 

λογίζεται ούδέν, οσάκις οί λόγοι τού έγκαλουμένου κρίνον- 
ται ώς αδικήματα* διότι ό τόνος τής φωνής, ή χειρο

νομία καί τού λοιπού σώματος ή κίνησις, τά προηγούμενα 
τής ομιλίας, όσα τήν συνοδεύουν ή τήν ακολουθούν, αί 

διάφοροι σημασίαι, τάς οποίας οί άνθρωποι προσαρμό
ζουν είς τάς αύτάς λέξεις , μεταβάλλουν τόσον καί μετα- 

μορφόνουν τούς λόγους τού λαλήσαντος, ώστε είναι σχε
δόν αδύνατον νά τούς προφέρη τις άπαραλλάκτως, ώς 

έλαλήθησαν τήν πρώτην φοράν. Πρόσθες, ότι τών βιαίων 
πράξεων (όποια είναι τά αληθή αδικήματα) μένουν ίχνη 

•ίς αύτο τό πλήθος τών περιστάσεων, καί είς αύτά τά
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αποτελέσματα, τά γεννώμενα άπο τάς περιστάσεις· και 
ό έγκαλούμενος εχει τόσον πλειοτέρους τρόπους νά δι- 

καιωθη, όσον πλειο'τεραι είναι αί περιστάσεις, τάς οποίας 
προβάλλουν είς το μέσον ό έγκαλών , ή οί μάρτυρες· άλλ’ 
οί λόγοι δεν μένουν παρά είς την άπιστον καί πολλάκις 

πλανωμένην μνη'μην εκείνων, όσοι τούς ήκουσαν. Είναι 
λοιπόν άσυγκρίτως εύκολώτερον νά συκοφαντηθή τις διά 
λο'γους παρά διά πράξεις.1

ι

§ IX.

ΠΕΡΙ ΚΡΥΦΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ.

Φανεραί, άλλά παλαιαί άταξίαι, και είς πολλά Εθνη 
άναγκαιαι διά την αδυναμίαν της πολιτικής κυβερνήσεως, 

είναι αί κρυφαί κατηγορίαι. Αύταί κάμνουν τούς άνθρώ- 
πους ύποκριτάς καί δολίους. Βλέπει πας ένας ώς εχθρόν 

ό'τινα ύποπτεύεται ώς κρυφόν κατη'γορον · καί τοιουτο
τρόπως συνειθίζοντες οί άνθρωποι νά κρύβωσι πρός τούς 
άλλους τα ίδιά των φρονη'ματα, καταντούν τέλος πάντων 
έως νά τά κρύβωσι καί πρός εαυτούς, τό όποιον είναι 
όλων τών δυστυχιών ή δεινοτέρα. Μην έχοντες πλέον 

κανόνας σαφείς καί σταθερούς ν’ άκολουθήσωσι, πλανώνται 
περιφερόμενοι είς τό μέγα τών ύπολη'ψεων πέλαγος, καί

ι. «Το έξαίρετον τοΰτο περί μαρτύρων κεφάλαιον αξίζει άναντιρρή- 
τως πλέον παρά την λογοδιάρροιαν τών εγκληματικών μας συγγραφέων. 

Δέν είναι όμως πλήν κείμενον πολλά μικρόν, άξιον νά έξηγηθή μέ φιλο

σοφικά ώφελιμώτατα σχο'λια. » Σημ. τοϋ Brissot de Warville. 
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πάντοτε σπουδάζοντες νά φυλάσσωνται τούς κρυφούς 
κατήγορους, ώς το'σα τερατώδη θηρία. Η άδηλοτης τοΰ 

μέλλοντος φαρμακεύει τήν παρούσαν στιγμήν τής ζωής 
των, καί στερημένοι άπο τήν μόνιμον ηδονήν τής ησυ
χίας καί τής προσωπικής ασφαλείας, μ.άλις εύρίσκουν 
μικράν παρηγοριάν είς όλίγας τινάς ή·δονάς άτακτους 
καί θορυβώδεις, τάς οποίας απολαύουν κάποτε είς τό 
διάστημα τής άθλιας ζωής των. Μεταξύ τοιούτων άν- 

θρώπων μήν έλπίσης νά εύρης στρατιώτας γενναίους, 
άκαταπλήκτους του θρόνου καί τής πατρίδος ύπερασπι- 
στάς · μήν έλπίσης νά εύρης άρχοντας άδεκάστους , διά 
νά ύπερασπίσωσι καί νά διδάςωσι μέ ελεύθερον καί φιλό- 

πατριν εύγλωττίαν τά άληθή του Ηγεμόνας συμφέροντα, 
διά νά προσφέρωσιν είς τόν θρόνον, όμού μέ τούς φάρους, 
τήν άγάπην καί τάς εύλογίας πάσης τάξεως καί παντός 
συστήματος πολιτών, καί νά μεταφέρωσιν άπό τόν θρό
νον , καί είς τά παλάτια τών μεγάλων, καί είς τάς κα
λύβας τών πτωχών, τήν ασφάλειαν, τήν είρηνην , καί 1 
τήν φιλάπονον ελπίδα νά μεταβάλη πας ένας τήν 
τύχην του είς τό κάλλιον, ελπίδα, ήτις, ώς ώφέλιμον 
ζώπυρον, αύξάνει καί πολυχρονίζει τάς πολιτικάς κοι

νωνίας.
ί Πώς δύναται νά φυλαχθή άπό τήν συκοφαντίαν ό 

πολίτης, όταν ή συκοφαντία οπλίζεται μέ τήν κραταιάν 
άσπίδα τής τυραννίας, τήν κρυφιότητα; · Εύρίσκετ’ άρα 
άλλη πολιτική κυβέρνησις δυστυχεστέρα παρ’ εκείνην, είς 

τήν οποίαν ό Ηγεμών ύποπτεύεται τούς ύπηκάους ώς 
3 
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εχθρούς, καί αναγκάζεται νά ταράσση την ησυχίαν κα
θένας, διά την ησυχίαν όλων όμοΰ;

• Ποίαι λοιπόν είναι αί προφάσεις, μέ τάς όποιας ζη
τούν νά δικαιώσωσι τάς κρυφάς κατηγορίας καί ποι- 
νάς; ί Είναι άρα ή κοινή σωτηρία, ή ασφάλεια καί 
διατη'ρησις τού είδους τής παρούσης πολιτικής κυβερνή- 
σεως; Αλλ’ ήθελ’ είσθαι τερατώδης τοιαύτη πολιτική 
κυβε'ρνησις, είς τήν όποιαν όστις έχει τήν ίσχύν , καί τήν 
ύπόληψιν ( δραστικωτέραν καί παρά τήν ίσχύν), φο
βείται τούς κατά {Λερός πολίτας. · Είναι άρα ή ασφά
λεια τοΰ κατηγόρου; Οί νόμοι λοιπόν δέν άρκούν νά τόν 
ύπερασπίσωσιν εναντίον τοΰ κατηγορουμένου, καί οί ύπή- 
κοοι γίνονται δυνατότεροι τοΰ Ηγεμόνος. -Είναι άρα ή 

ατιμία τοΰ κατηγόρου; Συγχωρεΐται λοιπόν ή κρυφή συκο
φαντία, καί κολάζεται ή δημόσιος. · Είναι άρα ή φύσις 
τοΰάδικη'ματος; Αν αί αδιάφοροι πράξεις, ή καί αύταί αί 

ώφέλιμοι είς τό κοινόν, πρέπη νά όνομάζωνται αδικήματα, 
αί κατηγορίαι καί αί κρίσεις πρέπει νά γίνωνται, όσον είναι 
δυνατόν, κρυφίως· άλλά δέν εύρίσκονται αδικήματα, βλά- 
βαι δηλαδή κοιναί, τών όποιων ό δημόσιος παραδειγμα
τισμός, ή'γουν ή δημάσιος κρίσις, δέν είναι κοινόν συμφέρον, 
έγώ σέβομαι ό'λας τάς σημερινάς πολιτικάς κυβερνήσεις, 
ούδέ λαλώ περί τινός κατά μέρος. Είναι πολλάκις τοι- 

αύται αί περιστάσεις, ώστ’ ή κατάργησις ενός κακοΰ Φαί
νεται κατάργησις τής πολιτείας όλης, όταν τό κακόν ήναι 
προσκολλημένον είς τό πολιτικόν σύστημα τοΰ Εθνους. 
Αν όμως ύπηγόρευα νέους νόμους είς κάμμίαν ανθρώπων 
συνάθροισιν άγνωστον είς τούς λοιπούς, ο φόβος τής 
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έπερχομένης γενεάς, την οποίαν φαντάζομαι παρούσαν 
εμπρός μου, ήθελ’ έμποδίσειν την χείρά μου νά κύ 

ρωση τοιοΰτον νο'μον.
Είπε προ πολλοΰ ό Μοντεσκιώς, οτι αί δημόσιοι κα- 

τηγορίαι αρμόζουν μάλλον είς τάς Δημοκρατίας, όπου το 
κοινόν συμφέρον πρέπει να ήναι ό πρώτιστος σκοπός τών 
πολιτών, παρά είς τάς Μοναρχίας, όπου τό αίσθημα του 
κοινού συμφέροντος είναι άσθενέστατον , διά τήν φύσιν 

αύτήν τής πολιτικής κυβερνήσεως · όθεν είναι σοφή διά- 
ταξις είς τάς μοναρχίας νά διορίζωνται άρχοντες, διά 

νά κατηγορώσιν είς όνομα του κοινού τούς παραβάτας 
τών νο'μων. Πάσα όμως πολιτική κυβέρνησις, είτε δημο- 
κρατουμένη, είτε μοναρχουμένη , χρεωστεϊ νά κολάζη τόν 
συκοφάντην με τήν αύτήν ποινήν, τήν όποιαν ήθελε πά- 
θειν ό έγκαλούμενοΓ άν άπεδείχνετο ένοχος.

§ X.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΠΟΒΛΗΤΙΚΑΙ.

Είς τάς κρίσεις τών αδικημάτων απαγορεύουν οί νό- 

μοι τάς ύποβλητικάς ερωτήσεις, έκείνας δηλαδή (κατά 
τούς νομοδιδασκάλους), όσαι έρωτούν περί τού είδους, 

καί όχι περί του γένους τού αδικήματος, όσαι, διότι 
είναι αμέσως ένωμέναι μέ τό αδίκημα, ύποβάλλουν 
είς τόν έγκαλούμενον άμεσον καί τήν άπόκρισιν. Αί 
ερωτήσεις, κατά τούς εγκληματικούς συγγράφεις, πρέ
πει νά γυρίζωσι κύκλω τής πράςεως, καί όχι ποτέ νά 

φέρωνται κατευθείαν πρός αύτήν. Τό αίτιον τής μεθο- 

3*
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δου ταύτης είναι, ή διά νά. μήν ύπαγορεύωσιν είς τον 

έγκαλούμενον κάμμίαν άπόκρισιν ικανήν νά τον άθωώση 
άπό τήν κατηγορίαν, η ίσως διότι φαίνεται πράγμα έξω 
της φύσεως νά κατηγορήση εαυτόν ό έγκαλούμενος. ό,τι 

άν ήναι τό αληθές αίτιον, αξιοσημείωτος είναι ή άντί- 
φασις τών νόμων · αύτοί απαγορεύουν τάς ύποβλητικάς 

ερωτήσεις, καί μ’ όλον τούτο ορίζουν τήν βάσανον, 
τής οποίας άδύνατον νά έπινοηθή άλλη πλέον ύποβλη- 
τική έρώτησις. Αν (διά τό πρώτον αίτιον) δεν πρέπη 
ό δικαστής νά ύπαγορεύη είς τόν έγκαλούμενον τήν 
άπόκρισιν, ό πόνος τής βασάνου θέλει ύπαγορεύσειν είς 
μέν τόν ισχυρόν ίσχυρογνώμονα σιωπήν, διά νά απο
φυγή τήν μεγαλητέραν πο^ήν διά τής μικροτέρας, είς 
δέ τόν ασθενή τήν ομολογίαν τοΰ αδικήματος, διά νά 

έΤκυθερωθή άπό τήν παρούσαν βάσανον, τήν οποίαν αισθά
νεται πλέον παρά τήν μέλλουσαν ποινήν. Αν (διά τό δεύ

τερον αίτιον) ή περί του είδους έρώτησις άναγκάζη τον 
έγκαλούμενον νά όμολογήση, έξω τής φύσεως, εαυτόν ένο
χον , οί σπασμοί βέβαια καί οί πόνοι τής βασάνου θέλουν 
τόν άναγκάσειν σφοδρότερον. Αλλ’ οί άνθρωποι κυβερ- 
νώνται πλέον άπό τήν διαφοράν τών ονομάτων παρά τήν 
διαφοράν τών πραγμάτων.

Τέλος πάντων, οστις έξεταζόμενος φυλάσσει σιωπήν 
ίσχυρογνώμονα, ούδ’ αποκρίνεται είς τάς έρωτήσεις, είναι 
άξιος ποινής διωρισμένης άπό τούς νομούς, καί ποινής 
βαρυτάτης, διά νά μήν άποφεύγωσι μέ τοιουτον τρόπον 
οί ένοχοι τόν άναγκαΐον καί δημόσιον παραδειγματισμόν. 
Αλλ’ ή μ,ερική αΰτη ποινή τής σιωπής δέν είναι άναγ- 
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καία, όπου δέν μένει αμφιβολία ότι ό έγκαλούμενος 
επραξε τό αδίκημα· διότι το'τε είναι ανωφελείς αί 
ερωτήσεις, καθώς είναι ανωφελής καί η ομολογία του 
αδικήματος, όταν αύτό αποδείχνεται άπό άλλους ελέγ

χους. Αύτη ή τελευταία περίστασις είναι ή πλέον κοινή, 
διότι είς τάς πλειοτέρας κρίσεις οί ένοχοι άρνοΰνται τά 
αδίκημα.

§ XI.

ΠΕΡΙ ΟΡΚΩΝ.

Αντίφασιν μεταξύ τών νόμων καί τών φυσικών του αν
θρώπου αισθημάτων γέννα ό δικαστής, όταν άπαιτη όρκον 
άπό τόν έγκαλούμενον. Τοιουτοτρόπως τόν βιάζει νά όμο- 
λογη'ση την αλήθειαν, όταν είς αύτόν συμφέρη τό ψεύδος. 
• Πώς είναι δυνατόν νά μην έπιορκηση ό έγκαλούμενος, 

όταν άπο την εύορκίαν προσμένη όλεθρον; Είς τών πλειο- 
τέρων ανθρώπων τάς ψυχάς σιωπά καί αύτη η θρησκεία, 
όταν λαλη τό ίδιον αύτών συμφέρον, έδειξεν όλων τών 

αιώνων ή πείρα, ότι οί άνθρωποι κακομεταχειρίζονται προ 
πάντων τό πολύτιμον τούτο δώρον τού ούρανοΰ · καί 
•πώς θέλεις νά τό σεβασθώσιν οί αλιτήριοι, όταν καί αύ
τοί οί νομιζόμενοι τίμιοι τό ηθέτησαν; Ολίγον ισχύουν, 

αί πολλά μακραν άπό τάς αίσθη'σεις άφορμαί, τάς οποίας 
άντιβάλλει ή θρησκεία είς τόν θόρυβον τού φόβου καί είς 
την φιλοζωίαν. Οί νόμοι, μέ τούς όποιους διευθύνον
ται τά ούράνια, διαφέρουν όλότελα άπό τούς νόμους, 
τούς κυβερνώντας τά ανθρώπινα πράγματα. · Διά τί 

λοιπόν συγχέεις τά πρώτα μέ τά δεύτερα; - Διά τί βάλ-^ 



38 ΠΕΡΙ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ

λεις τον έγκαλούμενον είς την φοβέραν άνάγκτιν να ψευ 
δορκήση , ή νά συνεργήση είς τον ίδιον αύτοΰ όλεθρόν; 

•Διά τί μέ τήν άπαίτησιν τοΰ δρκου τον αναγκάζεις νά 

γένη κακός χριστιανός, ή νά χύση τό αίμά του ώς μάρτυς; 
Η συνη'θεια φέρει κατ’ ολίγον τούς ανθρώπους νά στοχά- 
ζωνται τόν όρκον ώς άπλήν τυπικήν προσθη'κην, καί αφανί
ζει τοιουτοτρόπως τήν δυναμιν τής θρησκείας, ή'τις είναι 

ή μόνη πίστις τής αρετής τών πλειοτέρων ανθρώπων. 
Εδειξεν ή πείρα πόσον ανωφελείς είναι οί όρκοι’ και οί 
δικασταί έξεύρουν καλώτατα, ό'τι κανένα ποτέ έγκαλού- 
μενον δέν ήνάγκασεν ό όρκος νά όμολογήση τήν άλή- 
θειαν. Τό δείχνει ακόμη καί ό ορθός λόγος, όστις κρίνει 

ανωφελείς, καί άκολούθως βλαβερούς, όλους εκείνους τούς 
νόμ.ους, όσοι έναντιοΰνται είς τά φυσικά τών ανθρώπων 
αισθήματα. Συμβαίνει είς τούς τοιούτους νόμους, ό, τι 
συμβαίνει είς τά εμφράγματα τών ποταμών, όταν έμπο- 
δίζωσι τόν κατευθείαν δρόμον αύτών. Η άνατρέπονται 

πάραυτα καί αφανίζονται, ή ύποσκάπτονται κατά μικρόν 
καί διαλύονται άπό τήν συνεχή περιστροφήν τών ύδάτων.

§ XII.

ΠΕΡΙ ΒΑΣΑΝΟΥ.

Σκληρά καί άπάνθρωπος συνήθεια έπεκράτησεν είς τά 
πλειότερα Εθνη , νά στρεβλουται καί νά βασανίζεται ό 
έγκαλούμενος, ή διά νά άναγκασθή νά όμολογήση τό 
αδίκημα, ή διά τάς αντιφάσεις, είς τάς οποίας έπεσε 
κρινόμ.ενος, ή διά νά φανερώση τούς συναιτίους του , ή
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διά δέν έξεύρω ποιον μεταφυσικόν καί άκατάληπτον καθα
ρισμόν τής ατιμίας, ή τελευταΐον δι’ άλλα αδικήματα, 
τά όποια είναι δυνατόν νά έπραξε, άν καί δέν κατηγορή- 

ται κατά τό παρόν περί αύτών.
Κάνεις δέν πρέπει νά ονομάζεται ένοχος πριν τής άπο- 

φάσεως τοΰ κριτοΰ- ούδ’ έμπορεΐ ή πολιτική κοινωνία 
νά τόν στέρηση άπό τήν κοινήν προστασίαν καί ύπερά- 
σπισιν, πάρεξ άφου άποδειχθή οτι ήθέτησε τάς συνθή- 
κας, διά τάς όποιας έδόθη είς αύτόν ή κοινή ύπεράσπισις. 
Είναι λοιπόν φανερά καταδυναστεία ή εξουσία, τήν όποιαν 
οί νόμοι δίδουν είς τόν κριτήν νά κολάζη τόν πολίτην, 
πριν άποδειχθή ένοχος ή άθώος. Πας ένας δύναται νά 
καταλάβη τούτο τό δίλημμα. Η είναι φανερόν, ή άδη- 
λον τό άδίκημα. Αν ήναι φανερόν, άλλη ποινή δέν 
αρμόζει είς αύτό παρά τήν διορισθεισαν άπό τούς νό
μους, καί είναι ανωφελή τά βασανιστήρια, διότι άνωφε- 

λής γίνεται καί ή ομολογία τοΰ έγκαλουμένου. Αν ήναι 
άδηλον, δέν πρέπει νά βασανίζεται ό αθώος, επειδή άθώος 
λογίζεται κατά τούς νόμους, ό'τινος δέν άπεδείχθησαν 
άκόμη τά αδικήματα.

Αν τό πολιτικόν τέλος τών ποινών ήναι νά φοβίσωσι τούς 
λοιπούς ανθρώπους μέ τόν δημόσιον παραδειγματισμόν 

τοΰ ένοχου, έναντιοΰνται είς τό τέλος τοΰτο αί κρυφαί 
βάσανοι καί κρεουργίαι, μέ τάς όποιας κολάζει καί τους 
ένοχους καί τούς αθώους ή τυραννία τής συνήθειας. Είναι 
βέβαια άναγκαΐον νά μή μένη άκόλαστον τό φανερόν αδί
κημα· άλλ’ ούδεμίαν ώφέλειαν προξενεί ή φανέρωσες τοΰ 
αύτουργοΰ τοΰ άφανοΰς αδικήματος. Τό πραχθέν άδί-
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κημα, επειδή δεν έχει πλέον θεραπείαν, δέν πρέπει να κολά- 

«,εται απο την πολιτικήν κοινωνίαν, πλήν οσάκις παρακινεί 
τούς άλλους είς μιμησιν μέ την ελπίδα της ατιμωρησίας.1 
Αν αληθεύη τούτο, ότι οί παραβαίνοντες τούς νόμους 
είναι όλιγώτεροι τον αριθμόν παρά τούς, όσοι η διά φόβον, 
η όι’ αρετήν τούς φυλάσσουν, ό κίνδυνος νά βασανισθή 
ό αθώος είναι τόσον μεγαλητερος, όσον είναι πιθανώτερον , 
ότι ό έγκαλούμενος τούς έφύλαξε παρά ότι τούς παρέβη.

ι. Εύκολα ήθελ’ ο Συγγραφεύς αϊσθανθήν τόν παραλογισριδν του, 
άν ελεγε , Το αύ'ικζρ. α ίέν πρε’πει νά κολάζεται πλήν 

ι ά νά έρ.πού'ίσγι τούς ά'λλους νά ά^ικώσιν, ή καί 
αύτόν τόν άίικήσαντα νά άί'ικήστ; καϊ δεύτερόν. 
Ενο'σω ό ά<5\κήσας είναι κρυρ.ρ.ε'νος, ρ,ε'νει ελεύθερος και άτιρ.ώρτ.- 
τος· οθεν ^ύναται νά κακοαεταχειρισθή τήν ελευθερίαν του, ώς πρδ- 
τερον. Εί·ναι λοιπόν ώφελιρ-ώτατον νά φανερωθή, ^ιά νά παύστ, νά 
βλάπτη τούς άλλους. Σζρι. τοΰ Diderot.

2. Μέ φαίνεται δτι έπρεπε νά είπη, Εγώ απαιτώ άπ’ αϋτάς 
αίσθημα κ. τ. λ. Ούτως ήθελ’ είσθαι άκριβεστε’ρα καί σαφέστερα ή 
φράσις. Σζρ.. τοϋ Dioekot.

Συγχέει π£ρ&πλέον ολας τάς σχέσεις τών πραγμάτων, 
όστις βιάζει τον αύτόν άνθρωπον είς τόν αύτόν καιρόν 

να ήναι έγκαλών καί έγκαλούμενος, νά γίνεται ό σωματι
κός πόνος τοΰ βασανιζομένου χωνευτη'ριον δοκιμαστικόν 
τής αλήθειας, τής όποιας ή διάκρισις δέν εύρίσκεται είς 
τας ίνας καί τούς μυώνας του έλεεινοΰ καταδίκου. Ο 
νομος τής βασάνου φαίνεται νά λέγη προς τούς άνθρώ- 
πους, « Ανθρωποι, ύποφέρετε τον πόνον. Αν ή φύσις έχά- 
« ραζεν είς τάς ψυχάς σας τήν άνεξάλειπτον αγάπην τής 
« ιδίας σας φυλακής, έγώ χαράσσω2 είς αύτάς αίσθημα
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« παντάπασιν εναντίον, ηγουν τό ηρωικόν μίσος τής 
« ζωής, προστάσσουσα νά κατηγορήτε εαυτούς, λέγοντες 
« την αλήθειαν καί είς αύτούς έτι τούς σπαραγμούς τών 
« σαρκών, καί είς αύτάς τών όστέων τάς εξαρθρώσεις. » 

Τό αισχρόν τούτο μέσον τού έξετάζειν την αλήθειαν 
είναι λείψανον της αρχαίας εκείνης αγροίκου νομοθεσίας, 
όταν αί διά πυρός καί βράζοντος υδατος εξετάσεις, καί 
ή ά'δηλος εκβασις της μονομαχίας ώνομάζοντο Κρίσεις 
θεοΰ, ώς νά ήτον ανάγκη νά διασπάται συνεχώς ό ειρ
μός τών διορισθέντων άπό τόν θεόν νο'μων της φύσεως 
διά ματαίας ανθρώπων διαταγάς. Τοΰτο μόνον διαφέρει 
άπ’ έκείνας ή βάσανος , ό'τι ή μέν εκβασις ταύτης κρέ
μεται άπό τήν θέλησιν τού έγκαλουμένου , ή δέ εκβασις 
τών διά πυρός καί βράζοντος υδατος εξετάσεων , άπό 
απλώς φυσικήν καί έξωτέραν ενέργειαν. Η διαφορά όμως 
αύτη φαίνεται, αλλά δέν είναι πραγματική'· διότι επίσης 
δέν έχει τήν ελευθερίαν ό βασανιζόμενος νά φανερώση τήν 
άλήθειαν, είς αύτόν τόν καιρόν τών βασάνων, καθώς ήτον 
άδύνατον είς τούς έξεταζομένους κατά τήν άρχαίαν νομο
θεσίαν νά έμποδίσωσι χωρίς δόλου τά φυσικά τοΰ πυρός 
καί τοΰ βράζοντος ύ'δατος άποτελέσματα. Τής θελη'σεως 
ημών αί ένέργειαι είναι πάντοτε ανάλογοι μέ τήν δύνα- 
μιν τών αισθητών τύπων, άπό τούς όποιους γεννώνται, 
καί ή καθενός αισθητική δύναμις είναι περιωρισμένη.1

.ι. Επρεπε να ειπιρ, ή καθενός σταθερότης, ή υπομονή, ή 
καρτέρια, ή πρός τόν πόνον άντίστασις, καί οχι, ή 

καθενός αισθητική δύναμις είναι π ε ρ ι ω ρ ι σ μ ε ν γ). Διότι
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1ου πόνου λοιπόν ό τύπος δύναται ν’ αύξηση τόσον, 
ώστε νά κυριεύση όλην την αίσθησιν της ψυχής, μηδέ ν’ 

αφηση πλέον εις τόν βασανιζόμενον παρά μόνην την ελευ
θερίαν νά έκλέξη την συντομωτέραν οδόν, είς την παρού
σαν στιγμήν, διά νά φύγη τόν πόνον. Είς τοιαύτην 

περίστασιν ή άπόκρισις τού έγζαλουμένου είναι ούτως 
αναγκαία, καθώς καί οί τύποι τοΰ πυρός και τοΰ ύδατος. 

Τότε ό εύαίσθητος άθώος αναγκάζεται νά όμολογηση 
εαυτόν ένοχον, έλπίζων νά έλευθερωθη διά της ομολογίας 
άπό τούς πό»υς· καί τοιουτοτρόπως αφανίζεται πάσα 
διάφορά μεταξύ ενόχου καί αθώου μέ τό αύτό εκείνο μέ
σον, τό όποιον έμεταχειρίσθη ό δικαστής διά νά την δια- 
κρίνη.

Η βάσανος είναι μέσον ασφαλές νά άπολύωνται οί 
ισχυροί πταΐσται, καί νά καταδικάζωνται οί ασθενείς 
αθώοι. Τοιαΰται ολέθριοι άταξίαι γεννώνται άπό τό νο- 
μιζόμενον τοΰτο της αλήθειας κριτηριον, κριτη'ριον άξιον 
άνθρωποφάγων έθνών, καί τό όποιον οί Ρωμαίοι, άν καί 

βάρβαροι είς πολλά πράγματα, δέν έμεταχειρίζοντο όμως 
πλην είς μόνους τούς δούλους, τούς όποιους έκαμναν 

σφάγια της άγροίκου καί ύπέρμετρα έπαινουμένης αύτών 
αρετής. Από δύο έγκαλουμένους επίσης άθώους, η επί
σης ενόχους, ό ισχυρός καί ανδρείος θέλει άπολυθην, ό 
ασθενής καί δειλός θέλει καταδικασθην, διά τοΰτον τόν 

τούτο σημαίνει, οτι ύ'ίί'εται βαθμός παθησεως , τοΰ όποιου επε'κεινα 

ό πασχών Αέν αισθάνεται πλε'ον τί ποτέ. Καί τοΰτο βε'βαια Αέν είναι 
τό νόημα τοΰ Συγγραφε'ως. Σημ. τοΰ Diderot.
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καλόν συλλογισμόν, « Εγώ ό δικαστής είχα χρέος νά εύρω 
« τινά ένοχον. Απολύω σέ τόν ισχυρόν, διότι ύπέφερες 
« τόν πόνον καταδικάζω σέ τόν άσθενή, διότι ένικήθης 
« άπό τόν πόνον, έξεύρω, ό'τι τοιαύτη ομολογία, άπο- 
« σπασθείσα μέ τών βασάνων τήν βίαν, δέν έχει κάμ- 

« μίαν ίσχύν μ’ όλον τοΰτο θέλω καί πάλιν σέ βασανί- 
» σειν, άν άρνηθής όσα ήδη ώμολόγησας. » 1

Είναι λοιπόν τής βασάνου τό άποτέλεσμα έ’ργον λο
γαριασμού, καί σωματικής κράσεως, ή όποια διαφέρει 

είς καθένα, καθόσον είναι πλειότερον ή όλιγώτερον εύ
ρωστος, καθόσον είναι εύαίσθητος, ή δυσαίσθητος. Μέ 
τοιαύτην μέθοδον ήθελε λύσειν εύκολώτερον τοΰ δικα- 

στοΰ ό μαθηματικός τό πρόβλημα τοΰτο, « Αφού γνω- 
« ρισθή ή δύναμις καί ή αισθησις τοΰ σώματος τοΰ άθώου, 
« -πόσος πόνος άρκεί νά τόν άναγκάση νά όμολογήση έαυ- 
« τόν ένοχον τοΰ άδικήματος; »

έξετάζεται (λέγουν) ό έγκαλούμενος, διά νά γνωρισθή 
ή άλήθεια. Αλλ’ όμως, άν ή άλήθεια δυσκόλως φανερό- 
νεται άπό τό είδος, άπό τό σχήμα καί άπό τήν φυσιο
γνωμίαν τοΰ ήσύχου άνθρώπου, πολύ δυσκολώτερον έχει 
νά φανερο^θή άπό τήν φυσιογνωμίαν τοΰ βασανιζόμενου , 
ή οποία ήλλοιώθη άπό τών βασάνιον τούς πόνους. Η βά- 
σανος συγχέει καί άφανίζει τάς έλαχίστας τών σημείων

ι. «Εις τά μέ θάνατον κολαζο'μενα αδικήματα, ή ομολογία τοΰ εγκα- 
λουμε'νου δέν άρκεϊ είς καταδίκην του, άν δέν εχη άλλας αποδείξεις το 
αδίκημα· διότι ένδε'χεται νά εκαμε τοιαύτην ομολογίαν διά ταραχήν 
της ψυχής, ή απελπισίαν.» Domat, Lois civiles, livr. III, sect. 5.
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του προσώπου διαφοράς, μέ τάς οποίας διακρίνεται κά

ποτε είς τούς πλειοτέρους ανθρώπους, και μη θέλοντας, 
το ψεύδος άπο την αλήθειαν.

Παράδοςον, άλλ’ άναγκαϊον επακολούθημα της βα
σάνου είναι, νά βλάπτεται άπ’ αύτην πλέον ό αθώος 
παρά τον ένοχον. Είς τον άθώον όλα είναι βλαβερά· 
καταδικάζεται, άν όμολογηση το έγκλημα, έπαθεν άδι
κον ποινήν, άν άποδειχθη αθώος. Ο ένοχος έξεναντίας 
απολαύει καν την ώφέλειαν ταύτην, ηγουν, άν ύπομεί- 
νας την βάσανον άπολυθη ώς αθώος, έπαθεν όλιγωτέ- 
ραν της πρεπούσης είς αύτόν ποινής. Η βάσανος λοι
πόν βλάπτει πάντοτε τον άθώον, καί ωφελεί κάποτε 
τόν ένοχον.

Εγνώρισαν, άν καί συγκεχυμένως, τά άτοπα ταυτα 
καί αύτοί της βασάνου οί ύπέρμαχοι. Ως άκυρον λογί
ζονται την διά ταύτης ομολογίαν τού αδικήματος, άν ό 
έγκαλούμενος δέν την βεβαίωση καί μέ τόν όρκον, αφού 
λάβη τέλος η βάσανος. Μ’ όλον τούτο, άν δέν όυ,ώση, 
βασανίζεται καί πάλιν. 0 αισχρός ούτος παραλογισμός 

συγχωρειται άπο τινάς νομοδιδασκάλους, καί είς Εθνη 
τινά, διά τρεις μονας φοράς. Αλλοι νομοδιδάσκαλοι, καί 
άλλα Εθνη τόν άφίνουν είς την έςουσίαν τού δικαστοΰ.

Περιττόν είναι νά σαφηνίσω τά λεγο'μενα μέ άναρίθ- 
μητα παραδείγματα αθώων, όσοι ώμολόγησαν εαυτούς 
ένοχους, μην ύποφέροντες της βασάνου τούς πονους. Δέν 
είν’ Εθνος, δέν είναι αιών, χωρίς τοιαΰτα παραδείγ

ματα· άλλ’ οί άνθρωποι ούτε μεταβάλλονται, ούτ’ αι
σθάνονται τά επακολουθήματα τών ολέθριων αρχών, είς
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τάς οποίας είναι προσκολλημένοι. Οσοι έξεύρουν νά συλ- 
λογίζωνται πλε'ον άφ’ οτι ζητούν αί χρεΐαι τής ζωής, 
προστρέχουν κάποτε είς την φύσιν, ή οποία μέ μυστικάς 
άδιαρθρώτους φωνάς τούς προσκαλεί- άλλά φοβούμενοι 
τον τύραννον τών ανθρωπίνων ψυχών, την συνήθειαν, 
επιστρέφουν καί πάλιν είς τήν άπάτην.

Τρίτον αίτιον τής βασάνου είναι του έγκ,αλουμένου αί 
άντιφάσεις, όταν εξετάζεται. Αλλ’ ό φόβος τής ποινής, 
τό άόηλον τής κρίσεως, ή πομπή καί τό μ'εγάλεΐον του 
κριτοΰ, ή άμαθία, κοινή εξίσου είς τούς ένοχους καί είς 
τούς αθώους, ·μή δέν είναι ικανά νά φέρωσιν είς άντίφα- 
σιν καί τόν άθώον, οστις δείλια, καί τόν ένοχον, ό'στις 
ζητεί νά κρύψη τό πταίσμα, του; Αί αντιφάσεις, κοιναί 
είς τούς ανθρώπους, καί όταν ήσυχάζη ή ψυχή' των, γίνον

ται έξανάγκης πολύ κοινότεραι, όταν ήναι ταραγμένοι, 
καί διόλου κυριευμένοι άπό τήν φροντίδα ν’ άποφύγωσι 
τόν επικείμενον κίνδυνον.

Η βάσανος μέ τήν οποίαν κολάζεται ό έγκαλούμε- 
νος, διά νά φανερώση άν ήναι καί άλλων άδικημάτων 
ένοχος παρά τά οποία τόν έγκαλουν, ίσοδυναμεί μέ τού

τον τόν συλλογισμόν, « Είσαι ένοχος ένός άόικη'ματος· 
« άρα δυνατόν νά ήσαι ένοχος καί εκατόν άλλων άδικη- 
« μάτων. Τοιαύτη άμφιβολία μέ ενοχλεί, καί θέλω νά 
« βεβαιωθώ μέ το κριτη'ριον τούτο τής άληθείας. Οί νόμοι 
« σέ βασανίζουν, όχι μόνον διότι είσαι ένοχος, άλλά καί 

« διότι ενδεχόμενον νά ήσαι πλέον ένοχος, καί διότι έπι- 

« θυμώ νά σέ εύρω ένοχον. »
Βασανίζεται άκόμη ό έγκαλούμενος, διά νά φανερώση
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τούς συναιτίους τοΰ άδικη'ματος.1 Αν όμως άπεδείχθη , 

οτι ή βάσανος δέν είναι μέσον επιτήδειον να φανέρωση 
την άληθειαν, ίπώς είναι δυνατόν νά άνακαλύψη τούς 
συναιτίους, τών όποιων ή γνώσις είναι αλήθεια αφανής; 
Πολλά εύκολώτερον θελει κατηγορησειν τούς άλλους, 
όστις κατηγορεί εαυτόν. Επειτα · πώς είναι δίκαιον νά 
βασανίζεται ό έγκαλούμενος, διά τά άδικήματα τών 

άλλων ; · Μη δέν είναι δυνατόν νά φανερωθώσιν οί συναί- 
τιοι άπό την έξέτασιν τών μαρτύρων καί του έγκαλου- 
μένου, απ’ αύτούς τούς ελέγχους, καί άπό τό σώμα 
τοΰ άδικη'ματος, είς βραχυλογίαν, άπ’ ό'λα τά αύτά 
εκείνα μέσα, τά όποια συνεργούν νά άποδείξωσιν ένοχον 
τόν έγκαλούμενον; Φεύγουν ώσεπιτοπολύ οί συναίτιοι, 
άφοΰ φυλακωθη ό έγκαλούμενος, φοβούμενοι της ιδίας

ι. 0 Συγγραφείς δέν εχει νά άρνηθή, ό'τι τοΰτο είναι τό ΐσχυρώτε- 
ρον ροερος της απορίας, καί οτι ή λύσις, την οποίαν ΑίΑει, είναι ανίσχυ
ρος. Τών συναιτίων ή γνώσις είναι [αία άπό τάς ερευ- 
νωμένας αλήθειας, καί είναι άναμφίβολον ό'τι άνακαλύπτεται 
συχνά μέ τό σκληρόν τοΰτο μέσον. Δέν είν’ ό'στις δέν μισεί την 
βάσανον την γινομένην πριν άποδειχθή τό άδίκημα. Αλλ’ είς τόν πταί
στην η έκ περισσοΰ αύτη βάσανος γίνεται Αιά νά τόν άναγκάση όχι 
αόνον νά όμολογήση τούς συναιτίους, και τά μέσα νά τούς πιάσωσι, 
άλλ’ άκο'μη καί νά φανέρωση τούς άναγκαίους έλε'γχους της καταδίκης 
του. ή ποινή τοΰ άδικήματος δικαιολογείται άπ’ αύτήν τήν άνάγκην 
νά έμ.ποδίζωνται άλλα .παρόμοια, άδικήματα. Αν τό άδίκημα λοιπόν 

ήναι έξ εκείνων, τά όποια υποθέτουν συναιτίους, ώς είναι αί κλοπαί 
καί οί φο'νοι οί γινο'μενοι άπο πολλούς έντάμα , καί άν ούτε μ-άρτυρες 
ουτ’ έλεγχοι ήναι ικανοί να διακρίνωσι τήν πολύπλοκον τών συναιτίων 
σειράν,ή βάσανος, δευτέρα ποινή, θέλει είσθαι δίκαια, καθώς ή πρώτη. 

Σημ· τοΰ Didebot.
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τύχης τό άδηλον, καί μέ την εκούσιον ταύτην εξορίαν 
ελευθερο'νουν τό Εθνος άπό τόν κίνδυνον άλλων νε'ων 
αδικημάτων, όταν άπό τάλλο μέρος ή ποινή τοΰ φυλα- 
κωθέντος ένο'χου γίνεται παράδειγμα είς τούς άλλους νά 
άπέχωσιν άπό τό αδίκημα.1

Αλλη γελοιώδης αιτία της βασάνου είναι ό καθα
ρισμός της ατιμίας, ηγουν ό'στις έκρίθη άτιμος άπό τούς 
νο'μους, πρέπει νά βεβαίωση την μαρτυρίαν του μέ την 
έξάρθρωσιν τών ιδίων αύτου μελών.

Τοιουτον βάρβαρον έ'θος δεν έπρεπε νά ύποφέρεται είς 
την δεκάτην όγδο'ην εκατονταετηρίδα. · Μη δύναται ό 

πο'νος, ό'στις είναι σωματική αϊσθησις, νά καθαρίση τήν ατι
μίαν ή οποία είναι άπλή ηθική σχέσις; ί Μήπως είναι ό πο- 
νος χωνευτήριον, καί ή ατιμία ύλη ακάθαρτος, τήν οποίαν 
ζητούν νά χωρίσωσιν άπό τόν βασανιζο'μενον; Η ατιμία

ι. Το επιχείρημα τούτο είναι παντάπασιν άσθενές. Φε'υγουν οί συναί- 
τιοι άπο ^άσοζ εις ό'άσος, ή άπό πο'λιν είς πο'λιν , άλλά <^έν εξορίζον
ται, ηγουν ίέν άναχωροϋν άπό τά όρια της επικράτειας. Και άν ύπο- 

θέσωμεν ό'τι άναχωροϋν, ή προς τόν πταίστην φιλανθρωπία <$"έν πρε'- 
πει νά ήναι άνωτε'ρα τής προς τά άλλα έθνη φιλανθρωπίας, προς τά 
όποια ^έν είναι δίκαιον, ^ιά ψευίή συμπάθειαν, νά πε'μπωνται λησταΐ 

καί φονεΐς. Ως έργον φιλάνθρωπον θέλει στοχαθήν τήν βάσανον ό'στις 
συλλογισθή, ότι όλίγαι στιγμαί βασάνων ένός κακούργου ίύνανται νά 
σώσωσιν άπό τόν θάνατον εκατόν άθώους, τούς όποιους ήθελαν φονεύ- 
σειν οί συναίτιοί του. Σημ. τοΰ Diderot.*

* Απατάται ό Δώερο'τος. Η κατάργησις τών βασάνων άπέ^ειξεν, 

ότι αί βάσανοι ησαν άνω©ελεϊς · καί ό αίτιος τής παύσεως τών βασάνων 
Βεκκαρίας έπαυσε τρο'πον τινά καί τούς μεγάλους κακούργους. Επ ί
ση μ. ιοΰ Γάλλ. μεταφραστ.
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είναι εργον τής κοινής ύπολη'ψεως, καί όχι τών νομών, 
ού^έ τοΰ λόγου. Ικανή είναι αύτή ή βάσανος να προξε- 
νη'ση την ατιμίαν · όθεν μέ τοιαύτην μέθοδον ατιμάζουν 

τόν βασανιζόμενον , θέλαντες νά τόν καθαρίσωσιν απο την 
ατιμίαν.

Δέν είναι δύσκολον νά εύρωμεν την αρχήν τούτου τοΰ 
γελοιώδους νόμου- διότι καί αύτά τά άτοπα τα κυριεύ- 
οντα είς το Εθνος άναφέρονται πάντοτ’ είς άλλας κοινάς 
έννοιας, τάς όποιας σεβάζεται. Φαίνεται λοιπόν, ότι ή 
ύπόληψις τοΰ καθαρισμοΰ της ατιμίας έγεννη'θη άπο τας 
πνευματικάς της θρησκείας έννοιας, αί όποιαι κυβερνούν 
τούς λογισμούς καί τάς πράξεις τών άνθρώπων παντός 
αίώνος καί παντός τόπου. Δόγμα της θρησκείας αψευδές 
είναι, ότι αί κηλΐδες τών άνθρωπίνων αμαρτημάτων έκεί- 
νων , ό'σα δέν είναι άξια της αιωνίου οργής τοΰ θεοΰ, πρέ
πει νά καθαρισθώσι διά πυρός άκαταλη'πτου- καί επειδή 
ή άτιμία θεωρείται ώς πολίτικη κηλίς, ό δέ πόνος καί το 
πΰρ καθαρίζουν τάς πνευματικάς κηλιδας, έσυμπέραναν 
άκολούθως ότι καί οί πόνοι της βασάνου καθαρίζουν την 
πολιτικήν κηλιδα, την άτιμίαν. Από τοιαύτην αρχήν, 

νομίζω , έγεννη'θη καί ή άπαιτουμένη άπό τούς δικαστάς 
ομολογία τοΰ έγκαλουμένου , ώς αναγκαία είς την κατα
δίκην * διότι είς τό πνευματικόν δικαστηριον της με
τάνοιας, ή έξομολόγησις τών αδικημάτων είναι μέ
ρος ούσιώδες τοΰ μυστηρίου. Ουτω κακομεταχειρίζονται 

οί άνθρο^ποι τά λαμπρότατα καί βεβαιότατα της θρη
σκείας φώτα. Είς τούς αιώνας της βαρβαρότητας καί 
της άμαθίας προστρέχουν συχνά είς αύτά, μήν εχοντες
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άλλα, καί τά προσαρμόζουν άλόγως εις παντάπασι δια
φόρου φύσεως πράγματα.

Γνωσταί ήσαν είς τούς Ρωμαίους νομοθέτας αύται 
αί άλήθειαι. Αύτοί δέν έσυγχώρουν τήν βάσανον πλήν 
διά μόνους τούς δούλους, οί όποιοι κατ’ αύτούς δέν έλο- 
γίζοντο πρόσωπα. Γνωσταί είναι καί είς τούς Αγγλους, 
τών όποιων ή δόξα είς τάς έπιστήμας, ή ύπεροχή τής 
εμπορίας, του πλούτου καί τής δυνάμεως, τά παρα
δείγματα τής αρετής καί τής άνδρίας, δείχνουν άναν- 

τιρρήτως, ότι κυβερνώνται άπο νόμους ορθούς. Εκαταρ- 
γήθη ή βάσανος είς τήν Σουηκίαν · έκαταργήθη άπ’ ένα 
τών Σοφωτάτων τής Εύρώπης Μονάρχιον, ό όποιος άνα- 
βιβάσας τήν φιλοσοφίαν είς τον θρόνον, καί γενόμενος 
εύεργετικος νομοθέτης, έκαμεν επίσης ελευθέρους τούς 
ύπηκόους του, καί δέν τούς ύπέταξε πλήν είς μόνους 
τούς νόμους, ήτις είναι ή μόνη ισονομία καί έλευθερία, 
τήν όποιαν δύνανται νά άπαιτήσωσιν οί λογικοί άνθρωποι 
είς τήν παρούσαν τών πραγμάτων κατάστασιν. Δέν έκρίθη 
αναγκαία ή βάσανος άπο τούς στρατιωτικούς νόμους, 
όπου μ’ όλον τούτο ήθελε κριθήν άρμοδιωτέρα, επειδή 

οί στρατιώται είναι ώσεπιτοπολύ τό άχρειέστερον μέρος 
τοΰ έθνους. Οσοι δέν έξεύρουν πόσον είναι μεγάλη τής 
συνήθειας ή τυραννία, θέλουν άπορήσειν, ότι διδάσκονται 
τον φιλανθρωπότερον τρόπον του δικάζειν οί νομοθέται 

άπο άνθρώπους, τών οποίων τάς ψυχάς εσκλήρυνεν ή 
συνήθεια τής αιματοχυσίας.

4
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ΑΠΟΠΑΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

περί εγκρυφου. ( Du secret.)

« Η επιγραφή μας επιστρέφει εις άλλην προτέραν εκατονταετηρίδα · 
καί όμως ιστορώ τά γινόμενα κατά την δεκάτην έννάτηνι Δύο είδη 

βασάνων εΐχεν ή παλαιά εγκληματική νομοθεσία · τό πρώτον ωνομα- 
ζετο Βάσανος προπαρασκευαστική, και εϊχε χώραν, οτε έλει
παν άρκετα'ι αποδείξεις κατά τοΰ έγκαλουμένου θανάσιμον αδίκημα. 

Τό είδος τοΰτο έκαταργηθη [είς την Γαλλίαν], την α4 Αύγουστου, 1780. 
Τό δεύτερον ώνομάζετο Βάσανος προηγούμενη^ εις την όποιαν 
έπαραδίδετο, πριν θανατωθή, ό καταδικασμένος εις θάνατον, μέ 
σκοπόν νά φανερώση τούς συναιτίους του. Εκαταργηθη και τοΰτο την 
9 όκτωβρίου 1789' διο’τι τό έθνος είς την άνακαίνισιν της νομοθεσίας 

του δέν έμπο'ρει πλέον νά φύλαξη τόν το'σον βάρβαρον νόμον τούτον.
« Ηθελα έξηγήσειν όσα ΰπέφεραν οί βασανιζόμενοι είς τά δύο τούτα 

τών βασάνων εΐδη .... Αλλά, ώς λέγει ό Μοντεσκιώς , « ακούω την 
« φωνήν της φύσεως κατ’ εμού. “ Σιωπώ λοιπόν περί πράγματος τό 
όποιον έπαυσε πρό πολλού · άρκοϋν όσα έχω νά ιστορήσω περί τών έτι 
κρατούντων. — Η Βάσανος έκαταργηθη, καθώς κηρύττει ή νομο
θεσία μας. — Μ’ ολον τούτο, είς περιστάσεις τινάς, διά την χρείαν 
της ομολογίας τοΰ ένοχου, έπενοηθη άλλο νέον είδος βασάνου, την 
οποίαν η πλέον ισχυρά καρτερία δέν έμπορεϊ νά ύποφέρη πολύν καιρόν.

« 0 λόγος μου είναι περί τοΰ έγκρύφου (<7α secret\ ούδέ φοβούμαι νά 

έγγυηθώ την αλήθειαν όσων μέλλω νά διηγηθώ· αρκεί νά έκθέσω τά 
πλέον δημόσια έξ αύτών. Ιδού ποια μέσα έμ.εταχειρίσθησαν κατά δια
φόρους καιρούς [μετά την κατάργησιν τών βασάνων] είς δικαστήρια ή 
φυλακάς τινας, νά άναγκάσωσι τούς φυλακωμένους είς άνακαλύψεις.

«Βάλλεται ό έγκαλούμενος είς δεσμωτήριον στενόν, ώσεπιπλέον 

ύγρόν, λιθόστρωτου, είς τό όποιον μόλις άνανεόνεται ό άήρ, καί τό 
φώς δέν έμβαίνει παρά διά ξυλίνου σίφωνος προσαρμοσμένου είς κλει

στόν παράθυρον.
« Ολα τά σκέυη τοΰ δεσμωτηρίου περιορίζονται είς εν άχυρόστρωμα · 

ούτε τράπεζαν ούτε καθέκλαν ευρίσκεις είς αύτό· όθεν ό φυλακωμένος 
αναγκάζεται ή νά στέκη πάντοτ’ ορθός, ή νά μένη πλαγιασμένος είς τό 
άχυρόστρωμα.
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« Ανάγνωσις βιβλίου κάνενός Αέν συγχωρειται είς αυτόν έ'ως καί ή 

παρηγοριά νά γράφη τους λογισμούς του είναι άπηγορευμένη · μόνος μέ 
τούς θλιβερούς άναλογισμούς του, και το πλειότερον με'ρος τοϋ καιρού είς 
βαθύ σκο'τος, Αέν ευρίσκει τί ποτέ νά τόν περισπάση άπό την άγωνίαν του.

« Σιμά τής κοίτης του βάλλουν τό ^ιωρισμένον είς τάς χρείας τής 
φύσεως άγγεΐον, τού όποιου ή άποπνεομε'νη βρώμα τού κάμνει τήν κατοί- 
κησιν άνυπόφορον.

« Κατά πασαν ώραν νυκτός καί ήμε'ρας έξυπνίζεται άπό τόν άγρυ- 
πνον θο'ρυβον τού <?εσμοφύλακος, όστις, όλότελ’ αναίσθητος είς τών 
άλλων τά πάθη, καταφρονεί και τήν λύπην καϊ τήν άνάπαυσιν τού 
φυλακωμένου, σαλεύει μέ κρο'τον τά κλειδιά τής φυλακής και τά μάν- 
ίαλα, καί φαίνετ’ ότι χαίρει νά τόν βλέπη βασανιζο'μενον.

« Ολη ή τροφή τού δυστυχούς είναι ψωμίον, συχνά πολλά ολίγον τήν 
ποσο'τητα, τό όποιον καί αυτό λησμονούν πολλάκις επίτηδες νά ίώ- 
σωσι, Αιά νά τού όλιγεύσωσι τήν ίόναμιν. Δέν του άφίνουν μαχαίριον , 
ούΑέ κάνέν άλλο έργαλεϊον ό «ίεσμοφύλαξ φροντίζει νά τού καταμερίζη 

τήν τροφήν.
« Από καιρόν είς καιρόν τόν σύρουν άπό τήν φρικτήν φυλακήν , Λά 

νά τόν παραστήσωσιν είς κάνέν’ εξεταστήν άπό τούς κριτάς· μόλις ίυ- 
νάμενος νά σταθή είς τούς πό^ας του, μόλις νά ένθυμηθή τά πράγ
ματα, εξετάζεσαι, καί μετά πολλάς ερωτήσεις είναι θαύμα, άν ή άσυυ.- 
φωνία τών άποκρίσεων άέν γεννήσφ άντιφάσεις· Αιά τάς οποίας έπειτα 
υποβάλλεται είς νέας κατηγορίας.

« Αν ιίέν άπεκρίθη κατά τήν επιθυμίαν τού έξεταστοΰ, έπιστρέφων 
είς τήν φυλακήν ευρίσκει αύστηρο'τερον τόν θεσμοφύλακα. Αν ή φρίκη 
τής μοναξίας δεν ήρκεσε νά ί’αμάση τήν σταθερότητα τής ψυχής του, 
επινοείται νέον εϊίος άλλο βασάνου· άντί τού σκότους, θέτουν καταν- 

τικρύ τής κοίτης του άνταυγαστήριον ^reverb^re) , άπο τήν λάμψιν τού 

οποίου ενοχλούμενος, άναγκάζεται νά κράτη κλειστούς τούς άσθενημέ- 
νους οφθαλμούς του.

« Είς τό μεταξύ τούτο, ένας άπό τούς υπουργούς τής άστυνοαίας, 
καθήμενος είς τήν άλλην άκραν τής φυλακής έμπροσθεν τραπεζίου , τόν 
παρατηρεί μέ σιωπήν, σκοπεύει τά κινήματά του, καί σημειόνει ακρι
βώς όλους αύτού τούς στεναγμούς, τούς λόγους, τά παράπονα, και ούτω

4*
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τόν στερεύει και την τελευταίας -παρηγοριάν ν’ άναστενάζη μόνος. Εύ- 
τυχής άκόμ’ ήθελ’ είσθαι, άν οί αλληλοδιάδοχοι ούτοι υπουργοί, μισθω
μένοι διά νά τον παρατηρώσι , ^sv έφεύδοντο εναντίον τις αλήθειας 
καί τις συνειδήσεώς των!

Κ ό καιρός , δσον ΰπδκειται ό φυλακωμένος εις τοιαύτην δίαιταν , 

δέν έχει μέτρον ώρισμένον , άλλα κρε'μεται άπδ τήν αύτογνώμονα θέλη- 
σιν τοΰ κριτοΰ. Ο δείνα άφέθη εις την φυλακήν πεντακοσίας πεντηκοντα- 
δύο ημέρας, ό δείνα τριακοσίας έβδομηκονταδύο, καί ό δείνα εκατόν 
μίαν. Μετά τόσην κακοπάθειαν, έξερχόμενος άπδ την φυλακήν, δέν 

είναι πλέον άνθρωπος, άλλά φάντασμα καί λείψανον άνθρώπου, τδ 
όποιον δέν αισθάνεται ούδ’ αύτδν πολλάκις τδν πόνον. Ιδού ποιας βα- 

σάνους έβάλαμεν εις τόπον της όνομαζομένης άλλοτε Προπαρα

σκευαστικής βασάνου.
« Τέλος , άφοϋ ό έγκαλούμενος καταδικασθή εις θάνατον , άν ό κρι

τής έλπίζφ άκόμη νά μάθν) άπδ τό στόμα του κάμμίαν άνακάλυψιν , 
τον υποβάλλει εις νέας βασάνους ■ άπδ τάς όποιας προσμένονται τά 
αύτά άποτελέσματα, έπειδή ένεργοΰνται εις σώμα σχεδόν νεκρόν. Καί 

ταύτας τάς βασάνους έβάλαμεν εις τόπον της παλαιάς Προηγουμέ
νως βασάνου.” Berewer , de Ια justice criminell. en France, etc. 
titr. II, chap. i, § 9.

§ XIII.

ΠΕΡΙ ΠΟΣΟΤΗΤΟΣ ΤΟΪ ΚΑΙΡΟΙ" ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ.

Αφού γνωρισθώσιν οί έλεγχοι, καί διορισθή ή βε- 
βαιότης τοΰ άδικη’ματος, άναγκαΐόν είναι νά δοθή είς 

τον έγκαλούμενον ό καιρός καί τά πρόσφορα μέσα νά 
δικαιολογηθή. Αλλ’ ό καιρός ούτος πρέπει νά -ήναι ολί
γος, διά νά μή βραδύνη τήν ποινήν, τής οποίας ή ταχύ- 

της είναι ένας άπο τους πλέον ισχυρούς χαλινούς τών 
αδικημάτων. Οστις, διά κακώς νοουμένην φιλανθρωπίαν, 

κρίνει σκληράν τοΰ καιροΰ τήν όλιγότητα, άς συλλογισθή,
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ότ» τόσον πλέον κινδυνεύει ό άθώος, όσον είναι πλειότερα 
της νομοθεσίας τα ελαττώματα.

Αλλ’ οί νόμοι μόνοι έχουν την εξουσίαν νά διορίζωσι 
τό διάστημα του καιρού, όσον αρκεί είς τήν δικαιολογίαν 
του έγκαλουμένου, και είς τούς ελέγχους τών άδικημά- 
των. Καί ό δικαστής δέν ήθελε πλέον είσθαι δικαστής, 
άλλά νομοθέτης, άν έδιώριζεν αύτός τον άναγκαΐον είς τήν 
απόδειξήν τοΰ άδικη'ματος καιρόν. Τά δεινά άδικη'ματα, 

τών οποίων ή μνη'μη μενει πολυχρόνιος είς τάς ψυχάς 
τών ανθρώπων, δέν πρέπει νά έχωσι κάμμίαν παραγρα

φήν χρονικήν πρός ωφέλειαν του έγκαλουμένου, οστις 
έσώθη μέ τήν φυγη'ν. Είς τά μικρά όμως καί αφανή 
άδικη'ματα πρέπει νά δίδεται χρονική παραγραφή, διά 
νά μή μένη διά παντός άδηλος ή τύχη του πολίτου. 

Τό αίτιον είναι, ότι ή άφάνεια καί κρυφιότης τών τοιού- 
των αδικημάτων άναίρουν τό κακόν παράδειγμα τής ατι
μωρησίας, καί δίδουν καί είς τόν πταίστην τόν καιρόν 

καί τά μέσα νά μετανοη'ση, καί νά γενή χρηστότερος.
Αρκεί μόνον νά παραστη'σω έμπαρόδω τούς γενικούς 

τούτους κανόνας, μή δυνάμενος νά τούς διορίσω ακρι
βώς καί κατά μέρος, ένόσω δέν είναι γνωστόν ποία είναι 
ή πολιτική κοινωνία, ποιαν νομοθεσίαν έχει, καί είς ποίας 
περιστάσεις εύρίσκεται. Τοΰτο μόνον προσθέτω, ότι, άν 
άποδειχθή ωφέλιμος ή μετριότης τών ποινών, οί νόμοι 

μακρύνοντες, ή συντέμνοντες άναλόγως τόν χρόνον τής 
παραγραφής , ή τόν χρόνον τών έλέγχων , καί κρίνοντες 
ώς ποινήν καί αύτήν τήν φυλάκωσιν, ή τήν εκούσιον 
φυγήν τοΰ έγκαλουμένου, θέλουν συνθέσειν κατάλογον 
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εύκολον ολίγων μέτριων ποινών δια πολλά τον αριθμόν 
αδικήματα.

Οί χρόνοι όμως τής παραγραφής καί τής έξετάσεως 
δεν πρέπει νά ήναι ακριβώς ανάλογοι μέ τήν βαρύτητα 
τών αδικημάτων διότι τόσον όλιγώτερον γίνεται πιθα
νόν τό αδίκημα, όσον είναι βαρύτερον. Είναι λοιπόν περι
στάσεις , είς τάς οποίας πρέπει νά συντέμνεται ό χρόνος 
τής έξετάσεως, και νά μακρύνεται ό χρόνος τής παρα
γραφής , ή τό άνάπαλιν. Τούτο φαίνεται ότι αντιφάσκει 
είς όσα είπα πρότερον, ή'γουν ότι δύνανται νά δοθώσι 
ποιναί ίσαι είς αδικήματα άνισα , άν λογισθή ώς ποινή 
καί αύτός τής φυλακώσεως ή τής παραγραφής ό χρόνος. 
Διά νά σαφηνίσω είς τόν αναγνώστην τήν εννοιάν μου, 
άναγκαίον είναι νά διαιρέσω τά αδικήματα είς δύο τά
ξεις. Η πρώτη είναι τών δεινών αδικημάτων, ή όποια 

ά'ρχεται άπό τόν φόνον, καί περιέχει όλας τάς επέκεινα 
κακουργίας · ή δευτέρα είναι τών μικρότερων αδικημάτων. 
Η διαίρεσις αύτη έπιστηρίζεται είς αυτήν του ανθρώπου 
τήν φύσιν. Νά φυλάσση τις τήν ιδίαν αύτου ζωήν, είναι 
δίκαιον τής φύσεως· νά φυλάσση δέ τά ύπάρχοντά του 
είναι δίκαιον τής πολιτικής κοινωνίας. Ασυγκρίτως όλι- 

γώτερα είναι τά αίτια, όσα παρακινούν τούς ανθρώπους 
νά σβέσωσι τήν φυσικήν αίσθησιν τής συμπάθειας, πράτ- 
τοντες αδικήματα δεινότατα, παρά τά αίτια, διά τά 
όποια, ζητούντες φυσικά τήν ιδίαν αύτών εύδαιμονίαν , 
αθετούν το όικαιον τής ιδιοκτησίας, τό όποιον εύρίσκουν 
νομοθετημένου άπό τάς συνθήκας τής πολιτικής κοινω
νίας, καί οχι τυπωμένου είς τάς ψυχάς των. Η μεγίστη 
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διαφορά της πιθανότητας τών δύο τούτων τάξεων τών 
αδικημάτων απαιτεί διαφόρους παντάπασι κανόνας. Εις 
τά βαρύτερα, καί ακολούθως σπανιότερα αδικήματα, 
πρέπει, διά τήν πλειοτέραν πιθανότητα τής αθωότητας 
του έγκαλουμένου, νά μακρύνεται. ό χρόνος τής παραγρα
φής, άλλά νά συντέμνεται ό χρόνος τής έξετάσεως, διότι 
ή ταχύτης τής δικαστικής ψήφου αναιρεί τήν ελπίδα 

τής ατιμωρησίας, ήτις είναι τόσον επιβλαβέστερα, όσον 
είναι βαρύτερον τό αδίκημα, έξεναντίας είς τά ελαφρό

τερα άδικη'ματα πρέπει νά μακρύνεται ό χρόνος τής 
έξετάσεως, επειδή είναι όλιγωτέρα ή πιθανότης τής άθω- 

ότητος τοΰ έγκαλουμ.ένου, καί νά συντέμνεται ό χρόνος 
τής παραγραφής , επειδή είναι όλιγωτέρα ή βλάβη τής 
ατιμωρησίας. Η διμερής τών αδικημάτων, αύτη διαίρεσις 

δέν ήθελ’ εχειν τόπον, άν κατά τό ίσον μέτρον έσμικρύ- 
νετο ή βλάβη τής άτιμωρησίας, καθ’ όσον ηύξάνετο ή 
πιθανότης του αδικήματος. Περιπλέον,ό έγκαλούμενος, 
ενόσω, δέν άποδειχθή άθώος ή ένοχος, καί άν ήθελεν 
έλευθερωθή δι’ έ'λλειψιν έλέγχων, δύναται καί πάλιν νά 
φυλακωθή καί νά έξετασθή εκ δευτέρου διά τό αύτό αδί

κημα, εάν, πριν πέραση τής διωρισμένης παραγραφής ο 

καιρός, εΰρεθώσι νέα σημεία ώρισμένα άπό τόν νόμον.1 
'Γούτο τούλάχιστον τό μέσον μέ φαίνετ’ επιτήδειον νά 
φυλάσση τήν ασφάλειαν καί τήν ελευθερίαν τών ύπηκόων,

ι. Τοΰτο ^έν αληθεύει, τούλάχιστον είς τήν Γαλλίαν, οπού πιστεύε

ται ώς αξίωμα, οτι τό αδίκημα, άφοϋ μίαν φοράν κριθή, Αέν άνακρίνεται 
δεύτερον. Biussor ue Wakville, Bibliotheq. du legislat. 1782. 
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χωρίς νά βλάπτη την μίαν διά νά ύπερασπίζη την άλλην. 
Τά δύο ταυτα καλά είναι η ισόμοιρος καί αναπαλλοτρίω
τος κληρονομιά καθενός πολίτου, ώστε δέν πρέπει νά 
άφίνωνται το έν είς την προφανή η ΰπουλον τυραννίαν, 
και το άλλο είς την θορυβώδη του όχλου αναρχίαν.

Είναι τινά άδικήματα, άν καί συχνά, δύσκολα μ’ όλον 
τοΰτο ν’ άποδειχθώσι, καί ή δυσκολία των κάμνει πιθα- 
νωτέραν την αθωότητα τοΰ έγκαλουμένου. Αλλ’ επειδή 
η συνέχεια τών αδικημάτων τούτων γεννάται άπο δια
φόρους άλλας αιτίας, καί οχι άπο την ατιμωρησίαν, είναι 
ολίγον φοβερός ό κίνδυνος της ατιμωρησίας, καί διά 
τοΰτο πρέπει νά συντέμνεται εξίσου καί ό χρόνος της 
έξετάσεως, καί ό χρόνος της παραγραφής. Καί όμως η 
μοιχεία, ή παιδεραστία, μ’ όλον ότι είναι αδικήματα 
δυσαπόδεικτα, ύπόκεινται, κατά τούς κοινούς νόμους, είς 
τάς τυραννικάς εικασίας, είς τούς έξ ήμισείας ελέγχους, 
ώς νά ηδύνατό τις νά ήναι έξ ήμισείας αθώος ή ένοχος, 
ήγουν έξ ήμισείας άξιος άπολύσεως ή καταδίκης. Διά 
ταυτα τά αδικήματα πρεπει νά βασανίζωνται ό έγκαλού
μενος, οί μάρτυρες, άλη του δυστυχοΰς έγκαλουμένου 
ή οικογένεια, καθώς μέ παράνομον άσπλαγχνίαν διδάσκουν 
τινές νομοδιδάσκαλοι, τούς όποιους ακολουθούν ώς κανόνα 
οί δικασταί.

Ποτέ σχεδόν δέν έχρημάτισε νομοθέτης τών Εθνών ό 
ορθός λόγος. Οθεν δέν πρέπει νά φαίνεται παράδοξον, 
άν είς τά δεινότερα καί άφανέστερα άδικήματα, ήγουν 
είς έκεϊνα, τών όποιων ή πιθανότης είναι όλιγωτέρα, οί 
νόμοι έκριναν ίκανάς τάς εικασίας, ικανούς τούς άμφιβό- 
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λους καί ασθενέστατους ελέγχους, ώς νά έσύμφερεν είς τόν 
δικαστήν καί είς τούς νόθους όχι νά έρευνη'ση τήν αλή
θειαν, άλλά νά απόδειξη τό αδίκημα, ώς νά μην ήτο 
τόσον πλειότερος ό κίνδυνος νά καταδικασθή ό αθώος , 
όσον είναι μικρότερα ή πιθανότης τοΰ άδικη'ματος. Λεί
πει άπό τών πλειοτέρων τάς ψυχάς ή δραστήριος εκείνη 
θέλησις, ητις είναι εξίσου αναγκαία είς τάς μεγάλας κα

κίας, καθώς καί είς τάς μεγάλας άρετάς. Μέ τάς μεγάλας 
άρετάς σύγχρονοι βασιλεύουν αί μεγάλαι κακίαι είς τά 
Εθνη , όσα σώζονται διά τήν ίσχύν τής πολιτικής αύτών 

κυβερνησεως, καί τόν θερμότατον ζήλον τοΰ κοινοΰ καλού. 
Άλλ’ είς τά Εθνη, τά όποια σώζονται διά τό ίδιον αύτών 
μέγεθος, ή διά τήν σταθεράν τών νόμων χρηστότητα, τά 

πάθη τής ψυχής είναι ασθενή, καί συντελούν πλέον είς 
διατη'ρησιν παρά είς διόρθωσιν τής πολιτικής κυβερνή- 
σεως. Καί εκ τούτου συνάγεται τό άξιόλογον τούτο συμ
πέρασμα, ότι αί μεγάλαι κακίαι δέν είναι πάντοτε ση- 

μείον τής φθοράς τοΰ έθνους.

S XIV.

ΠΕΡΙ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΪΝΑΙΤΙΩΝ. 
* I
Αν καί οί νόμοι δέν πρέπη νά κολάζωσι τόν σκοπόν, 

δέν άκολουθεί όμως έκ τούτου, ότι ή πρώτη επιβολή, 
ή’γουν ή πράξις όθεν αρχίζει τό αδίκημα, καί ή οποία 

φανερόνει τήν θέλησιν καί τόν σκοπόν τής τελέσεως τού 
αδικήματος, πρέπει νά μένη ατιμώρητος. Η τοιαύτη 

πράξις είναι ποινής αξία, άν καί μετριωτέρας παρά τήν 
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όφειλομένην εις τό τελεσμένον άδίκημα ποινήν. Η ποινή 
εμποδίζει και αύτην την επιβολήν η αρχήν τοΰ άδικη'-, 
ματος. Αλλ’ επειδή μεταξύ τής επιβολής καί τής τελέ- 
σεως τής κακίας μεσολαβεί πολλάκις χρονικόν διάστημα, 

ή ποινή τής απλής επιβολής πρέπει νά ήναι μικρότερα 
παρά τήν ποινήν τοΰ τελεσμένου άδικη'ματος, διά νά 

εχη μέ τοΰτον τόν τρο'πον άφορμήν καί καιρόν μετά
νοιας, ό'στις ήθέλησεν, άλλά δέν έξετέλεσεν άκο'μη τό. 
άδικη μα.

Ωσαύτως μικρότερα πρέπει νά ήναι καί ή ποινή τών 
συναιτίων παρά τήν ποινήν τοΰ αύτουργοΰ τοΰ άδικη'μα
τος. όσον είναι μεγαλητερος ό κίνδυνος, τόν όποιον έν- 

τάμα πολλοί άναδέχονται, τόσον πλειότερον αγωνίζονται 
νά τόν έξισάσωσι δι’ ό'λους. 0θεν είναι δυσκολώτερον είς 

αύτούς νά εύρωσι μεταξύ των τόν θέλοντα νά γενή αύ- 
τουργός τοΰ άδικη'ματος, διότι κινδυνεύει πλειότερον 
παρά τούς άλλους. Είναι λοιπόν εύ'λογον καί νά κολασθ·ή 
βαρύτερα ό αύτουργός παρά τούς συναιτίους, έ'ξω μόνον 
άν είχαν τα'ξειν βραβείον είς αύτόν οί συναίτιοι· διότι τότε 
ή ποινή πρέπει νά ήναι ίση είς ό'λους, επειδή ή ταχθείσα 
είς τόν αύτουργόν αμοιβή άπό τούς συναιτίους έξισάζει 
είς ό'λους τόν κίνδυνον. Κατά πολλά λεπτολόγον ήθελαν 
ίσως μέ κρίνειν, όσοι δέν συλλογίζονται πόσον ώφέλιμον 
είναι νά κόπτωσιν οί νόμοι, όσον δυνατόν, τάς άφορμάς 
τής συμφωνίας πολλών άνθρώπων είς πράξιν άδικη'ματος.

Τινά δικαστη'ρια συγχωρούν τό πταίσμα είς εκείνον, 

όστις φανέρωση τούς συναιτίους του. Η συγχώρησις αύτη 
δύναται νά ήναι καί βλαβερά καί ωφέλιμος. Είναι βλα-
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βέρά, διότι το Εθνος δικαιόνει τοιουτοτρόπως την προ
δοσίαν, την οποίαν μισούν καί αύτοί οι κακούργοι· είναι 
βλαβερά, διότι όλιγώτερον βλάπτουν το Εθνος τά άδι- 
κηματα της άνδρίας παρά τά αδικήματα της αναν
δρίας, καθο'σον η μέν άνδρία είναι σπάνιος, καί προσμέ
νει εύεργετικην τινα δύναμιν, διά νά την κατευθύνη 
προς το κοινον καλόν, ή δέ δειλία είναι κοινότερα, δια

δίδεται εύκόλως καί κοινωνειται άπο ένα είς άλλον αύ- 
ξάνουσα καθημέραν. Μέ ταύτην την συγχώρησιν το- 
δικαστήριον δείχνει άκόμη την αμηχανίαν του, καί ό 
νόμος φανερόνει την ιδίαν αδυναμίαν, επειδή ζητεί βοή- 
θειαν άπ’ αύτον τον παραβάτην τού νόμου.1 Γίνετ’ έξε-

ι. Είς ό'λους είναι γνωστόν, και ούΑείς δύναται νά τό άρνηθή, οτι 
καί τά δικαστήρια πίπτουν είς αμηχανίαν, και ό νόμος άδυνατεϊ, οσά
κις ή έξέτασις είναι περί άφανών αδικημάτων. Είναι λοιπόν ωφελιμό
τατου νά βάλη, τις την άπιστίαν καί υποψίαν άναμε'σον τών κακούρ
γων, νά κάμη καδένα άπ’ αύτούς νά φοβήται ώς κατήγορον καθένα 
άπό τούς συναιτίους καί συμπράκτορας τής κακίας του. Γέννα βέβαια 
ό τρο'πος ούτος τήν ανανδρίαν, αλλά τήν γέννα είς τάς καρδίας τών 
κακούργων. Καί είναι άναμφιβόλως ωφέλιμον νά μήν ήναι θαρραλέοι οί 
κακούργοι. Η εύσυνειδησία τού Συγγραφέως προέρχεται άπό τήν άγα- 

θωσύνην καί γενναιότητα τής ψυχής του. Αλλ’ ή άνθρώπινος ηθική, 
της οποίας οι νομοί είναι το θεμέλιον, καταγίνεται εις την κοινήν ευτα
ξίαν, ούδέ πρέπει νά νομίζη άρετήν τήν πρός άλλή/ους πίστιν τών κα
κούργων, διά νά ταράττωσιν άκινδύνως τήν τάξιν, καί νά παραβαίνωσι 
τούς νόμους. Αν είς τούς φανερούς .πολέμους δεχώμεθα τούς παρά τών 
εχθρών αύτομόλους, ·μή δέν είναι πολύ δικαιότερον νά τούς δεχώμεθα 

είς τόν σκοτεινόν πόλεμον τών κακούργων, οί όποιοι πολεμούν τήν 
πολιτικήν κοινωνίαν μέ άφανεΐς ένέδρας καί προδοσίας; Σημ· τού 
Didekot.
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ναντίας ώφέλιριος, διότι εμποδίζει τά δεινά αδικήματα, 

τά όποια φοβίζουν περισσά τον “λαόν1, ενόσω αγνοεί 
τούς αιτίους. Συνεργεί άκόριη νά δείξη, ό'τι εύκολα παρα
βαίνει τάς ριερικάς συνθηκας δστις παραβαίνει τάς κοι- 
νάς συνθηκας τών νόριων. ύφελι^ώτερος ηθελ’ είσθαι, 

κατά την γνώριην ριου, γενικός τις νό[χος, ύποσχοριενος 
συγχώρησιν είς εκείνον άπο τούς συναιτίους, όστις φανέ
ρωση το άδίκηρ-α, παρά ριερικον συγχωρη'σεως διαλά- 

ληρ.α είς ρ.ερικήν τινα περίστασιν. Διότι τοιοΰτος νόριος 
ήθελ’ έριποδίζειν τάς ενώσεις καί συνοριωσίας τών κακούρ
γων , φοβίζων καθένα άπο τούς συναιτίους ρ.η'πως κινδυ- 
νεύση ριόνος αύτός · και οί κακούργοι δέν ήθελαν γίνεσθαι 
τολριηροί, ριανθάνοντες άπο το δικαστη'ριον, ότι εύρίσκον

ται περιστάσεις, είς τάς όποιας ό νόριος έχει χρείαν τής 
βοήθειας των. 0 τοιοΰτος όριως νόριος επρεπ’ ένταυτώ 

νά έξορίζη τόν ριηνυτήν, είς τον όποιον έσυγχώρησε τό 
πταίσρια . . . . . . Αλλά ί τί ρ.αταίως άγωνίζοριαι νά

Τ. « Παρατήρησε τί συμβαίνει τήν στρωτήν στιγμήν, δτε διασπείρε- 
ται εις τάς πόλεις και τά χωρία μας ή φήαη τινός δεινού αδικήματος. 
Οί πολϊται ομοιάζουν ανθρώπους βλε'ποντας κεραυνόν πεσμε'νον εις τούς 
πόδας των καθείς άπ’ αύτούς αγανακτεί και φρίττει· ή φαντασία 
καθενός εικονίζει ζωηρώς τόν κίνδυνον, και ή ψυχή του κινημε'νη άπό 

συμπάθειαν, κλαίει τά πάθη τών άόικημε'νων. Αυτή είναι ή άρμο'διος 
ώρα τής κολάσεως τοΰ άδικήματος· μή τήν άφήσγις νά περάση· σπού
δασε νά έλεγξης και νά κρίνγις τό άδίκημα . . . σύρε τον ένοχον εις το 

δικαστη'ριον, κήρυξε' τον εις τούς πολίτας· καί θε'λουν έπαινε'σειν τήν 
κρίσιν σου, ώς άγγελίαν ειρήνης καί ελευθερίας. » Servan, Discours 
sur Γ administrat. de la justice criminelle.
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παυσω της συνειδήσεως την ταραχήν, τήν όποιαν αισθά
νομαι, συγχωρών τήν προδοσίαν καί το ψεύδος είς τούς 

ιερούς νο'μους, οί όποιοι είναι το σημειον τής κοινής πί- 
στεως, καί τό θεροέΧιον τής ηθικής τών άνθρώπων; 
Επειτα, πόσον κακόν παράδειγμα είς όλον τό έθνος, άν 

δέν έπληροΰτο ή ύπο'σχεσις τής συγχωρη'σεως, άλλα κατε- 
δικάζετο με μάταια σοφίσματα όστις έπίστευσεν είς τήν 
ύπόσχεσιν τών νο'μων!1 Δέν είναι σπάνια ταυτα τής 
απιστίας καί απάτης τά παραδείγματα· καί διά τούτο 
ούδ’ είναι σπάνιοι, όσοι στοχάζονται τά Εθνη ώς μηχα- 
νάς πολύπλοκους, τών όποιων κινούν, ώς θέλουν, τά 
ελατήρια οί δυνατοί καί οί επιδέξιοι. Αύτοί, αναίσθη

τοι είς όσα θέλγουν τάς ύψηλάς καί εύαισθη'τους ψυχάς, 
ερεθίζουν είς τούς άλλους μέ άτάραχον αγχίνοιαν τά 

πλέον καταθύμια αίσθη'ματα, καί τά βιαιο'τατα πάθη, 
οσάκις είναι ωφέλιμα είς τούς σκοπούς των, ψηλαφών- 
τες τάς ψυχάς τών άνθρώπων, καθώς οί μουσικοί τάς 
χορδάς τών οργάνων.

ι. « Εις [αίαν άπό τάς φύλακας της Βικέτρης (Bic^tre) έπέρασεν έγ

κλειστος τά τελευταία δεκαεπτά έτη της ζωής του ένας άπο τούς συναι
τίους τοϋ Καρτούχου [περιβόητου λτ,στοΰ]. Ύπεσχε'θησαν νά τοϋ χαρί- 
σωσι την ζωήν, ώς άριοιβήν τής άνακαλύψεως άλλων ένοχων. Εκα^ε 
τήν άνακάλυψιν, και του έχάρισαν τήν ζωήν· άλλά ίολίως κατά τό 
γράμρεα τής ύποσχε'σεως. Η ζωή έ'γινεν είς αυτόν άληθινή βάσανος- 
και είς δεκαεπτά ετών «^ιάστηρια έ^ώάσκετο καΟημε'ραν, ό'τι είναι 

άλλα κακά φρικτο'τερα τοϋ όποιου έφοβήΟη ώς φρικτοτάτου όλων τών 
κακών θανάτου. " Mirabeau , Observat, sur Bicetre.
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§ XV.
• Α '

ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ.

Γίνεται φανερόν άπό τάς μέχρι τουτου δειχθείσας 
αλήθειας, οτι τέλος τών ποινών είναι όχι νά βασανίζωσι 

τά εύαίσθητα τών ανθρώπων σώματα, η νά κάμωσιν 
άτέλεστον το τελεσμένον άδίκημα. Τοιαύτη ανωφε

λής σκληρότης, οργανον της μανίας καί τοΰ ενθουσια
σμού, η της αδυναμίας τών τυράννων, - πώς είναι δυνατόν 

νά εύρεθη είς την πολιτικήν κοινωνίαν, ητις πρέπει νά 
κυβέρνα με γαληνην τά μερικά τών ανθρώπων πάθη, 
καί όχι νά ενεργή αύτη κατά πάθος; ί Μήπως αί κραυ- 
γαί τοΰ δυστυχούς βασανιζόμενου δύνανται νά άνακαλέ- 
σωσιν άπό τόν παρελθόντα χρόνον, ό'στις δέν επιστρέφει 
πλέον, τάς ηδη τελεσμένας κακίας; Δι’ άλλο δέν επιβάλ
λονται αί ποιναί, παρά νά ε’μποδίσωσι τόν ένοχον νά 
προςενηση νέας βλάβας είς τούς συμπολίτας του, καί 
νά μακρύνωσι τούς λοιπούς άπό την μίμησιν αύτοΰ.1

ι. « Οστις συλλογισθη τάς περί άδικημάτων κρίσεις τών παλαιών Ρω

μαίων, καί την άκριβεστάτην αύτών προσοχήν νά μη χύνωσι ματαίως 
τό αίμα τών πολιτών, εκπλήττεται, οτι το'σον εύκο'λως τό χύνουν σήμε
ρον αί πλειο'τεραι πολιτεϊαι. · Ητο λοιπόν ή Ρωμαϊκή πολιτεία κακά 
διαταγμένη; ‘έχουν άρα πλειοτε'ραν ασφάλειαν αί σημεριναί μας πολι- 

τεϊαι; Κρατεί καθε'να εις τά ό'ρια τοΰ καθήκοντος όχι τόσον ή σκληρο- 
της τών ποινών, όσον τό άπαραίτητον αύτών. Αν ή άπλη κλοπή 
κολάζεται μέ θάνατον, ; ποια ποινή μένει πλέον διά τους φονέας; ” 

Vattel, Droit des gens, etc. liv. I, chap. i3, § 171.
I I
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Εκεΐναι λοιπόν αί ποιναί πρέπει να προκρίνωνται, ό'σαι, 
ανάλογοι μέ τά άδικη'ματα, προξενούν είς μέν τάς ψυχάς 
τών βλεπόντων δραστικωτέραν καί μονιμωτέραν, είς δέ 
το σώμα τοΰ κολαζομένου, όσον δυνατόν, όλιγώτερον 

σκληράν την αίσθησιν.
ίΤίς δύναται χωρίς φρίκην νά άναγνώση είς τάς 

ιστορίας τά ανωφελή καί βάρβαρα βασανιστήρια, ό'σα 
άσπλάγχνως έπενόησαν κ’ έμεταχειρίσθησαν άνθρωποι 
ονομαζόμενοι σοφοί; ·Τίς είναι τόσον αναίσθητος, ώστε 
νά βλέπη χωρίς άγανάκτησιν χιλιάδας ανθρώπων, ή 

αναγκαζόμενους άπό τήν απελπισίαν νά έπιστρέφωσιν είς 
τήν προτέραν τής φύσεως κατάστασιν, διά νά φύγωσι 

τά κακά, όσα προξενούν, ή υποφέρουν οί νομοί, βοηθουν- 
τες πάντοτε τούς ολίγους, καί άδικοΰντες τούς πολλούς, 
ή έγκαλουμένους δι’ άδικη'ματα αδύνατα, επινοημένα 
άπό τήν δειλήν άμαθίαν, ή καταδικαζομένους όχι δι’ 
άλλο, πλήν διότι έφύλαξαν πιστώς τάς ιδίας αύτών 
ύπολη'ψεις καί γνώμας; ·Τίς, λέγω, δύναται νά τούς 

βλέπη σπαραττομένους άπό άνθρώπους ομοιοπαθείς μέ 
βραδείας καί πομπικάς στρεβλώσεις, καί γινομένους

«Τής ποινής σκοπός, νομίζω , πρέπει άκο'μη νά ήναι ή πλήρωσις τής 
προξενεμένης εις τήν πολιτείαν, ή τον κατά μέρος πολίτην ζημίας · 
καί κατά τον σκοπόν τοϋτον πρέπει νά ορίζεται ή ποινή παντός άδική- 
ματος. Εκ τούτου γεννάται τό θεμελιώδες αξίωμα τοΰτο , ότι άντί νά 
Οανατο'νεται ό ένοχος, έπρεπε νά καταδικάζεται εις υπουργίας ωφελίμους 

εις τήν πολιτικήν κοινωνίαν , πλειο'τερον ή όλιγώτερον μακράς κατά τό 
μέτρον τοϋ άδικήματος. » Σημ. άνέκδ. τοΰ Morellet.
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θέαμα τερπνόν είς τούς οφθαλμούς τοΰ ενθουσιασμένου 

όχλου;
Διά νά επιτυχή ή ποινή τον σκοπόν της, αρκεί να 

ύπερβάλλγ την άπό την πράξιν της κακίας ελπιζομενην 

ωφέλειαν, νά ήναι βέβαια1, καί αναπόφευκτος, και να 
στεοεύη τόν ένοχον τής κακίας άπό τό όποιον ήλπιζε 

κέρδος απ’ αύτήν. Παν . τό περιπλέον είναι ανωφε
λές, καί άκολούθως τυραννικόν. Λαμβάνουν τους κα

νόνας τής διαγωγής των οί άνθρωποι άπό τήν συνεχή 
τών κακών ενέργειαν, όσα γνωρίζουν, καί όχι από 
τά άγνωστα είς αύτούς κακα. Υποθέτω όύο Εθνη , είς 
ίν άπό τά όποια, τής κλίμακος τών ποινών (άναλόγου 
μέ τήν κλίμακα τών αδικημάτων) ή άνωτάτη ποινή 
είναι ή επί ζωής δουλεία τοΰ ενόχου, καί είς τό άλλο, 

ό τροχός· καί κατά ταύτην τήν ύπόθεσιν λέγω, ό'τι τό 
πρώτον θέλει φοβεισθαι τόσον τήν επί ζωής δουλείαν, 

όσον καί τό δεύτερον, τόν τροχόν καί άν τό πρώτον 
έκρινεν εύλογον νά είσάζη είς τά δικαστήριά του τάς 

μεγίστας ποινάς τοΰ δευτέρου, ωσαύτως εύλογον ή'θελε 
κριθήν νά αυξηθώσι καί αί ποιναί τοΰ δευτέρου, διαβαί-

ι. « Μέ φαίνεται έξεναντίας ,οτι ό νομοθε'της πρε'πει νά συλλογίζε
ται το άβε'βαιον της ποινής, ώς έκ μ,έρους τοϋ κακούργου, και 
νά έπιβάλλη τήν ποινήν το'σον φοβερωτε'ραν, οσον είναι δυνατώτερον 
είς εκείνον νά τήν άποφύγη· καθώς, παραδείγματος χάριν, συμβαίνει 

είς τά άδικήματα τής πυρπολήσεως και τής φαρμακείας, τά οποία ο[ 
πυρποληταί καί οί φαρμακοί εύκολα έμποροΰν νά κρύψωσι, καί τών 

όποιων τήν κόλασιν εύκολα ελπίζουν ν άποφύγωσι. » Σημ. τοΰ

Diderot. 
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νουσαι κατά μικρόν άπό τον τροχόν είς τάς βραδυτέρας 
και περιεργατέρας βασάνους, και τελευταϊον είς αύτάς 
τάς άκρας εξακριβώσεις τής γνωστής επιστήμης τών τυ
ράννων.

Οσον αί κολάσεις γίνονται σκληροτεραι, τόσον άπο- 
σκληρύνονται καί αί ψυχαί τών ανθρώπων, έξισαζόμεναι 
μέ την αγριότητα τών νόμων, καθώς έξισάζονται τά ύγρά 
μέ τό περιέχον άγγειον. Καί ή άείζωος ισχύς τών παθών 
είναι τοιαύτη, ώστε μετά εκατόν χρόνους σκληρών κολά
σεων ό τροχός δεν θέλει φαίνεσθαι φοβερώτερος άφ’ ό',τι 

προτερον έφαίνετο η φυλακή'.Γ
Τής ποινής ή σκληρότης κάμνει τόν ένοχον τολμηρό- 

τερον νά τήν αποφυγή , καί τόν παρακινεί νά πράξη πλειο- 
τέρας κακίας, διά νά μή πάθη τήν ποινήν μιας μόνης. Αί 
δεινόταται καί φονικώταται κακουργίαι συνέβησαν πάν
τοτε κατ’ εκείνους τούς χρόνους , καί είς εκείνους τούς 
τόπους, οπού αί κολάσεις ήσαν σκληρόταται· διότι τό 
αύτό πνεύμα τής θηριώδους σκληρότητας , τό όποιον ώδή- 
γει τόν κάλαμον του νομοθέτου , έκυβέρνα καί τήν μά-

ι. « Δεν είμαι της Λύτης γνώμης μέ τόν Συγγραφέα. Σκληρύνει 
βέβαια τάς ψυχάςή σκληρότης τών νόμων, καί τοΰ πάσχειν ή έξις· 
άλλ’ όταν ό άθώος ζή ήσυχος και άσφαλής , αί άποκείμεναι εις τους 
κακούργους ποιναί θέλουν πάντοτε φοβίζειν , χωρίς νά σκληρύνωσι τάς 
ψυχάς, ούί’ είναι φόβος μήπως αί ψυχαί συνειθίσωσι νά συλλογίζωνται 
χωρίς φρίκην τήν στρέβλωσιν τών μελών , καί τόν έκ τής στρεβλώσεως 
οδυνηρόν θάνατον. Μ’ δλον τοΰτο ίοξάζω κ’ εγώ, ώς ό Συγγραφεύς, οτι 
είναι άνωφελής τών ποινών ή σκληρότης, καί πολεμώ τούς λόγους, άλλ’ 
όχι καί τάς γενικάς άρχάς του.” Σημ. τοΰ Diderot.

5
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χαιραν τοΰ πατροκτονου καί τοΰ φονέως· άπό τό αύτο 
πνεύμα κινούμενοι, οί μέν επί τοΰ θρόνου καθη'μενοι 
υπαγόρευαν νομούς σκληρούς εις τάς σκληράς και δουλω- 
μένας ψυχάς τών ύπηκόων, οί δέ ύπη'κοοι κατέσφαζαν 

τούς τυράννους, διά νά άναγοοεύωσι νέους άλλους τυ
ράννους.

Γεννώνται άπό την σκληρότητα τών ποινών άλλα δύο 

ολέθρια έπακολουθη'ματα, εναντία είς τό τέλος τοΰ έμ- 
ποδίζειν τά άδικη'ματα. Τό πρώτον είναι, ότι δυσκό- 
λως φυλάσσεται ή ούσιώδης άναλογία μεταξύ τοΰ άδικη'- 
ματος καί της ποινής· διότι, όσον διάφορα καί άν ήναι 
τά είδη τών ποινών, όσα έπενόησεν ή άσπλαγχνία, δέν 
υπερβαίνουν μ’ όλον τούτο τήν έσχάτην εκείνην δύναμιν 
του άνθρώπου, περιωρισμενην άπό τήν αίσθησιν καί κρά- 
σιν τοΰ σώματος, ού.δ’, άφοΰ φθάση τις είς τοΰτο το 

άκρον, δύναται πλέον νά εύρη ποινήν άνάλογον είς βαρύ
τερα καί βλαπτικότερα άδικη'ματα. Τό δεύτερον επακο

λούθημα είναι, ότι άπό ταύτην τών ποινών τήν σκληρό
τητα γεννάται ή άτιμωρησία. Είς τό καλόν , καθώς καί 
είς τό κακόν, ή αίσθησις τών άνθρώπων είναι περικλει- 
σμένη είς όρια· καί αί κατά πολλά σκληραί ποιναί 
είναι έ'ργον προσωρινής μανίας, άλλ’ όχι ποτέ σταθερόν 
σύστημα, ώς έπρεπε να ήναι οί νόμοι, οί όποιοι άν ήναι 
σκληροί, ή καταργοΰνται, ή γεννώσι τήν όλέθριον άτι- 
μωρησίαν.

Κάμνω τέλος μέ τούτον τον στοχασμόν. Τό μέγεθος 
τών ποινών πρέπει να ήναι άνάλογον μέ τήν παρούσαν 
κατάστασιν τοΰ Εθνους, Ισχυρότερα! καί αίσθητικώτεραι
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πρέπει νά ήναι αί ποιναί είς τάς σκληράς ψυχάς του 
Εθνους εκείνου, τό όποιον μόλις άφήκε τήν θηριώδτ) κατά- 
στασιν τής φύσεως· κεραυνός χρειάζεται διά τον άγριον 
λέοντα, τόν όποιον ερεθίζει, χωρίς νά βλάψη, τό πυρο
βόλου όργανον. Αλλ’ όσον αί ψυχαί ήμερονονται, είς τήν 
κατάστασιν τής πολιτικής κοινωνίας, ήγουν όσον γίνον
ται πλέον εύαίσθητοι, τόσον πρέπει νά μαλακύνεται τών 
ποινών ή σφοδρότης, διά νά ήναι πάντοτε ανάλογα τά 

αντικείμενα μέ τήν αίσθη&ιν.1

ι. « Η αύστηρότης τών ποινών αρμόζει πλέον είς τάς ίεσποτικάς 
κυβερνήσεις, τών όποιων σκοπός είναι ό φόβος , παρά είς τάς μοναρχίας 
καί δημοκρατίας, τών όποιων έλατήριον είναι ή τιμή καί ή αρετή.__  
Είς τάς εύκρατους πολιτείας, ή αγάπη τής πατρίδος , ή εντροπή καί ό 
φόβος τής δυσφημίας άρκοΰν νά έμποδίσωσι πολλάς κακίας. Είς αύτάς 

ή μεγαλητέρα ποινή τής κακουργίας θέλ’ είσθα.ι ή άποδειξις αύτής · καί 
άκολούθως οί πολιτικοί νομοί Αιορθονουν εύκολώτερα τούς ανθρώπους, 
ούΑ’ έχουν χρείαν τόσης αύστηρότητος. — Είς αύτάς ό σοφός νομο- 
θε'της φροντίζει πλε'ον νά έμοποΑίζιρ παρά νά κολάζη τάς κακίας, πλέον
νά δίδγ) χρηστά ήθη είς τούς πολίτας παρά νά έπιβάλλη ποινάς. __
II πείρα έΆειξεν, οτι είς οσας πολιτείας αί ποιναί είναι μέτριαι, ό 
πολίτης τάς φοβείται τόσον, όσον ήθελ’ είς άλλην πολιτείαν οοβηθήν 
τάς σκληράς. — Αν έρευνήσγς τήν αιτίαν τής είς το κακόν κλίσεως , 
θέλεις εΰρεΐν ότι κακοποιοΰμεν πλέον, διότι δέν κολάζονται τά κακά 
παρά διότι κολάζονται μέ μετριότητα. — Ας άκολουθήσωμεν τήν 

φύσιν, ήτις εσωκεν είς τούς άνθρώπους μάστιγα τήν αισχύνην · καί 
κατ’ αύτό, ή πλειοτέρα βαρύτης τής ποινής άς νομίζεται ή καταισχύνη 
να υποφέρη ποινήν. — Αν εύρίσκεται πολιτεία, όπου ή καταισχύνη 
δεν συνοδεύει τήν ποινήν, τοΰτο προέρχεται άπό τήν τυοαννίαν, ήτις 

επιβάλλει τάς αύτάς ποινάς καί είς τούς κακούργους καί είς τούς χρη

στούς πολίτας.” Montesquieu, Espr. des lois, VI, 9 et n.
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§ XVI.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ.

Ο ανωφελής τών ποινών πολυπλασιασμος, οστις ποτέ 
δέν έδιώρθωσε τούς άνθρουπους, μ’ επαρακίνησε να εςε- 
τάσω, αν ό θάνατος ήναι αληθώς ποινή ωφέλιμος και 
δίκαια είς τήν καλώς ώργανισμένην πολιτικήν διοικησιν. 
• ΓΙόθεν έλαβαν οί άνθρωποι το δίκαιον νά σφάζωσι τους 
όμοιους των; Οχι βέβαια ό'θεν γεννώνται οί νόμοι καί ή 

ηγεμονία. Οί νόμοι είναι το κεφάλαιον τών ελάχιστων 
μερίδων τής ιδίας έκαστου ελευθερίας , καί παραστένουν 
τήν κοινήν θέλησιν, ή'τις είναι το συνάθροισμα τών με- 
οικών θελήσεων. Άλλά -ποιος ήθέλησε ποτέ νά δώση 
είς τούς άλλους τήν εξουσίαν νά τον φονεύωσι; · ποιος 
συγκατένευσε νά συνεισφέρω είς τήν κοινήν παρακαταθή
κην τής πολιτικής κοινωνίας, το άξιολογώτατον όλων 
τών αγαθών , τήν ζωήν του, αντί νά δώση τήν έλαχίστην 
μερίδα τής ελευθερίας του1; Καί άν αύτο αληθώς συνέβη,

ι. « Διότι ή ζωή είναι τό άξιολογώτατον όλων τών αγαθών, <^ιά 

τοΰτο καί πας ένας συγκατένευσ* νά ^ώση εις τήν πολιτικήν κοι
νωνίαν το δίκαιον νά φονεύη τον φονεύοντα άλλους. θύσεις βέβαια 
ήθέλζσε νά εις αύτήν ποτέ τό δίκαιον νά τόν φονεύη ίιά πάσαν 
όποιαν^ήποτε προ'φασιν · άλλά καθείς έπιθυμών νά φύλαξη τήν ΐ^ίαν 

αύτοΰ ζωήν , καί κάνεις μή προβλε'πων τήν θέλησιν (τήν οποίαν το'τε 
^έν είχε) *ά στερήση τήν ζωήν τούς άλλους, όλοι όμοΰ έκριναν τήν ποι

νήν τοΰ θανάτου πράγμα ωφέλιμον εις τήν κοινήν άσφάλειαν , ύπερά- 
σπισιν καί έκίίκησιν. Εύκολα καταλαμβάνει πάς ένας, οτι ό'στις λε'γει, 
Συγκατανεύω ν ά μ έ θανατωσωσιν, ά ν εγώ θανατώσω
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‘πώς είναι δυνατόν νά συμφωνη'ση μέ την κοινήν γνώμην 
ταύτην , ότι « ό άνθρωπος δεν είναι κύριος νά φονεύση 
« εαυτόν ; » Ηθελ’ έχειν βέβαια την εξουσίαν της ιδίας 
του ζωής, άν ηδύνατο νά την δώση είς τούς άλλους , η 

είς την πολιτικήν κοινωνίαν ολόκληρον.
Δέν είναι λοιπόν ή ποινή τοΰ Θανάτου δίκαιον, άλλά 

πόλεμος ό'λου τοΰ Εθνους εναντίον ένος πολίτου, τοΰ 
όποιου τον θάνατον εκρινεν άναγκαιον η ώφέλιμον είς 
την πολιτικήν κοινωνίαν. Αν όμως αποδείξω, ότι δέν 

είναι ού'τ’ ωφέλιμος, ού'τ’ αναγκαίος ό θάνατος, θέλω 
νικησειν κρίσιν τόσον άξιολογωτέραν, όσον ό κρινόμενος 
είναι αύτο το ανθρώπινον γένος.

Διά δύο μόνας αιτίας δύναται νά κριθη αναγκαίος ό 

θάνατος τοΰ πολίτου. Η πρώτη , όταν αύτός, άν καί 
στερημένος της ελευθερίας μέ την φυλάκωσιν , έχη όμως

άλλον, συλλογίζεται ένταυτώ καί τούτο · Δεν θ ε' λ ω θανατώσειν 
άλλον· οθεν ό νόμος, τον όποιον δε'χομαι, θε'λει εί
σθαι υπέρ έ ρ. ο ΰ , και οχι κατ’ έμ. οΰ. Η συνθήκη αύτη είναι 
το'σον σύμφωνος μέ τήν φύσιν , ώστε πολλάκις έχει χώραν και είς τάς 
μερικάς κοινωνίας, όποΐαι είναι αί συνομωσίαι, εις τάς οποίας ορκί
ζονται οί συνομώται νά χύσωσι τό αίμα τοΰ, όστις έξ αύτών άνακα- 
λύψη τήν συνομωσίαν. Η δικαιοσύνη τής θανατικής ποινής θεμελιοϋται 
επάνω εις τήν κοινήν ώφε’λειαν καί συναίνεσιν. Αν ό θάνατος ήναι 
άναγκαΐος, είναι δίκαιος· άλλά με'νει νά έξετάσωμεν , άν ήναι αναγ

καίος.» Στ, μ. τοΰ Diderot.
«Η υπερβολική αύστηρότης κατά του ένοχου κινεί είς άγανάκτησιν 

τήν άνθρωποτητα· ούδ’ άπεφασίσθη άκόμη, κατά τόν φυσικόν νόμον, 

με'χρι πο'σου ή ζωή ενός ανθρώπου κρε'μεται άπό τήν εξουσίαν άλλων 
άνθρώπων. » Le Baron de Bielfeld, Inslitut. politiq. chap. 4· 
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τοιαύτας μέ άλλους σχέσεις , καί τόσην δύναμιν, ώστε 
να κινδυνεύη η είρη'νη καί ησυχία όλου τοΰ Εθνους, η 

όταν ή ζωη του δύναται νά μεταβάλη την παρούσαν 
πολιτικήν κατάστασιν. Καί τούτο συμβαίνει, όταν το 
Εθνος άναλαμβάνη, η άποβάλλη την ελευθερίαν του, η είς 
καιρόν αναρχίας, όταν αί άταξίαι κρατώσι τόν τόπον 
τών νόμων. Αλλ’ ενόσω βασιλεύουν μέ γαληνην οί νόμοι, 
ενόσω ή παρούσα πολίτικη κατάστασις άρέσκει είς όλον 
τό Εθνος , καί ύπερασπίζεται έξωθεν καί έσωθεν μέ την 
δυναμιν, καί μέ την δραστικωτέραν καί αύτης της δυ- 

νάμεως ύπόληψιν, ενόσω ή εξουσία εύρίσκεται είς τάς 
χειρας του γνησίου Ηγεμόνας, ενόσω ό πλούτος αγοράζει 
ηδονάς, καί οχι αξιώματα, δέν εύρίσκω κάμμίαν ανάγκην 
νά φονεύεται ώ πταίσας πολίτης. Η δεύτερα αιτία, διά 
την οποίαν ήθελε φανην δικαία καί αναγκαία ή ποινή 
τοΰ θανάτου, είναι, όταν άλλο δέν δύναται νά έμποδίση 

τούς λοιπούς νά πράξωσι τάς αύτάς κακίας παρά τό 
παράδειγμα τοΰ θανάτου.

Καί άν η πείρα όλων τών αιώνων, είς τούς οποίους 
ή ποινή τοΰ θανάτου δέν εμπόδισε τούς τολμηρούς κα
κούργους νά βλάπτωσι την πολιτικήν κοινωνίαν, άν τό 
παράδειγμα τών Ρωμαίων, καί είκοσι έτη βασιλείας 
της Αύτοκράτορος της Ρωσσίας Ελισάβετ, ητις έδωκεν 
είς τών εθνών τούς Πατέρας τό παράδειγμα τοΰτο, 

λαμπροτερον παρά πολλάς νίκας άγορασμένας μέ την 
αιματοχυσίαν τών τέκνων της πατρίδας, άν όλα ταΰτα, 
λέγω, δέν ηναι ικανά νά καταπείσωσι τούς ανθρώπους, 
οί όποιοι κυβερνώνται πλέον άπό την ύπόληψιν, παρά 
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άπό τόν ορθόν λόγον, αρκεί- νά έξετάση τις την φύσιν 
τοΰ ανθρώπου, διά νά καταλάβη την αλήθειαν ταύτην.

Δέν κινεί την άνθρωπίνην ψυχήν τόσον η έπίτασις, 
όσον ή έκτασις της ποινής· διότι εύκολώτερον καί μονι- 
μώτερον ερεθίζεται ή αισθητική" μας δύναμις άπό τούς 

ελάχιστους, άλλ’ επάλληλους συνεχείς τύπους, παρά άπό 
τάς σφοδράς, άλλά προσωρινάς διαθέσεις. Η έξις καί ή 

συνήθεια μάς κυβερνούν όλους· καί καθώς λαλοΰμεν, προ- 
πατούμεν, καί πράττο^εν όλα τά πρός ζωήν αναγκαία, 
βοηθούμενοι άπό μονήν την δύναμιν'τής έξεως, οΰτω 

λαμβάνομεν καί τάς ηθικάς έννοιας άπό τών πραγμάτων 
τούς συνεχείς καί μονίμους τύπους. Εμποδίζει τούς αν
θρώπους άπό τά αδικήματα ισχυρούς όχι τό προσωρινόν, 
άν καί φρικώδες, θέαμα τοΰ θανάτου, άλλά τό μακρόν 

καί επίπονον παράόειγμα του κακούργου, ό’στις, στερη
μένος την ελευθερίαν, αναγκάζεται νά ύπηρετη ώς κτή
νος, διά νά πλήρωσή μέ μάκρους καί συνεχείς κόπους 
όσην βλάβην έπροξένησεν εις την πολιτικήν κοινωνίαν. Ο 
συνεχής λογισμός ούτος, Ε ί ς τ ο ι α ύ τ η ν ά θ λ ί α ν κ α τ ά- 
στασιν θέλω καταδικασθήν επί ζωής μου κ’ 
εγώ, άν π ρ άξιο παρομοίας κακίας, είναι πολλά 
δραστικώτερος παρά τόν λογισμόν τοΰ θανάτου, τόν 

όποιον κρύπτει πάντοτε άπό τούς οφθαλμούς τών άνθρώ- 
πων η άδηλότης τοΰ μέλλοντος.

Ο τύπος ό γινόμενος άπό την ποινήν τοΰ θανάτου, 
άν καί ισχυρός, εξαλείφεται όμως άπό τοΰ ανθρώπου 
τήν μνήμην, οστις πολλάκις λησμονεί καί αύτά τά πλέον 
ουσιώδη καί άναγκαία πράγματα, μάλισθ’ όταν ταράσ
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σεται άπο τά πάθη. Είναι κανών γενικός, ότι οι σφοδροί 

τύποι των παθών εκπλήττουν τάς ψυχάς τών ανθρώ
πων , άλλ’ οχι πολύν καιρόν · καί διά τούτο είναι επιτή
δειοι νά γεννώσι τάς παραδόξους έκείνας μεταβολας, αί 

όποίαι μεταβάλλουν αίφνιδίως τούς κοινούς άνθρώπους 
είς Πέρσας, ή Λακεδαίμονας. Αλλ’ είς την έλευθέραν 
καί γαληνήν διοίκησιν τοΰ Εθνους, οί τύποι τών ποινών 
πρέπει νά ήναι πλέον συνεχείς παρά ισχυροί.

Είς μέν τούς πλειοτέρου.ς άνθρώπους ό φονευομενος 
κατάδικος γίνεται άπλουν θέαμα, ολίγους δέ πινάς κινεί 
είς συμπάθειαν ένωμένην μέ άγανάκτησιν. Τά δύω ταυτα 

αίσθη'ματα κυριεύουν πλέον τών θεατών τάς ψυχάς, καί 
οχι ό σωτηριώδης φόβος, τον όποιον ζητεί νά έμπνεύση 
ό νομος. Εξεναντίας, όταν αί ποιναί ήναι μέτριαι, άλλά 
τυνεχείς, το κυριεύον είς τήν ψυχήν του θεατού πάθος 
είναι ό φόβος, διότι είναι μόνος. Οριον λοιπόν τής αύ- 
στηρότητος τών ποινών πρέπει νά γίνεται ή συμπάθεια, 
ηγουν δέν πρέπει νά κολάζεται τόσον ό κατάδικος, ώστε 

νά κινώνται οί θεαταί είς συμπάθειαν, καί νά πάσχωσιν 
αύτοί πλέον παρά τον κολαζομενον.

Διά νά ήναι δικαία ή ποινή, πρέπει νά έχη τόσην μόνον 
αυστηρότητα, όση άρκεί νά έμποδίση τούς άνθρώπους άπό 
τήν κακίαν. Αλλ’ ούδεις συλλογιζόμενος εκλέγει τήν όλοτελή 

επί ζωής στέρησιν τής ελευθερίας του, όσον ώφελιμώτατον 
είς αύτόν ύποτεθή τό αδίκημα. Αρα ή ποινή τής επί ζωής 

δουλείας είναι τόσον ικανή, όσον καί ή ποινή τού θανάτου1,

ι. Ττς αύτής γνώμης είμαι κ’ εγω με τον Συγγραφέα, τοϋ οποίου 
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νά έμποδίση καί αύτούς τούς τολμηρότατους κακούργους 
άπό τά άδικη'ματα. Αλλά προσθέτω , ότι είναι καί ίκα- 
νωτέρα παρά την ποινήν τού θανάτου· διο'τι πολλοί βλέ
πουν τόν θάνατον μέ άτάραχον και γαληνόν όμμα, άλλος 
δι’ ενθουσιασμόν μανιώδη, άλλος διά κενοδοξίαν, ή 
ό ποίαμάς συνοδεύει πολλάκις κ’ έως είς τον τάφον, καί 
άλλος διά τελευταίαν απελπισίαν, ήτις τον παρακινεί 
νά προτίμηση τόν θάνατον παρά ζωήν αθλίαν · αλλά 
τά δεσμά, ή μαστίγωσις, καί τό σιδηρούν κλωβίον, 

αφανίζουν τόν ενθουσιασμόν καί τήν κενοδοξίαν του 
καταδίκου, καί ή απελπισία γίνεται είς αύτόν αρχή νέων 
κακών, όχι τελευτή τών παλαιών. Υποφέρει εύκολώτερον 
ή ανθρώπινος ψυχή τούς σφοδρούς, αλλά προσωρινούς 
πόνους, παρά τήν συνεχή καί πολυχρόνιον αηδίαν· διότι 

συμπυκνουται, νά είπω ούτως, καί συστρέφεται πρός

τά επιχειρήματα κάμνουν τύπους βαθεϊς καί πληροφορούν έξανάγκης 
τήν ψυχήν. Αλλά πρέπει νά σημειώσω, οτι έλησμο'νησεν εδώ (καί 
έκαμε καλά νά λησμονήση) τήν πρός τόν κακοΰργον συμπάθειαν καί 

φιλανθρωπίαν. Εις τά δεσμά, εις τήν μαστίγωσιν, εις 
τ ό σιΑ'Λροϋν κλωβίον, ή άπελπισία γίνεται εις αύτόν 
άρχή νέων κακών, οχι τελευτή τών παλαιών. Η ποινή 
τής επί ζωής δουλείας είναι φοβερωτέρα καί αύτοΰ τοΰ τροχοΰ, 
σκληρότερα καί παρά τόν σκληρο'τατον θάνατον · άλλ’ επειδή Α ί Α ε t 
συχνά καί μόνιμα, παραδείγματα, είναι δραστικωτέρα , 
καί άκολούθως προτιμότερα τής θανατικής ποινής, ή οποία Αέν μένει 
πλήν πολλά μικρόν διάστημα χρονου, καί πολλάκις κατα.φρονεΐται άπό 

τούς τολμηρούς κακούργους. Τοΰτο είναι, κατά τήν γνώμην μου, τό 
άληθές αίτιον, διά τό όποιον είναι προτιμοτέρα τού θανάτου ή μακρά 
καί επίπονες δουλεία. Σημ. τοΰ Diuekot.
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ολίγον διάστημα καιρού εις έαυτήν, διά νά πολεμήση 
καί νά άποβάλη τούς σφοδρούς πόνους* άλλ’ άτονεί και 
εκλύεται όταν οί πόνοι 'ήναι συνεχείς καί μακροί. Ο θάνα
τος τοΰ ένοχου δέν δίδει πλ'ήν έν μόνον παράδειγμα 
ποινής είς το Εθνος. Άλλ’ ή επί ζωής δουλεία δίδει 
συχνά καί μόνιμα παραδείγματα. Καί άν ήναι ώφέλιμον 
νά βλέπωσιν οί άνθρωποι συνεχώς τών νόμων τήν δύνα- 

μιν, έπρεπεν ακολούθως νά ήναι συνεχείς καί αί ποιναί 
τοΰ θανάτου· άλλ’ ή συνεχής ποινή τοΰ θανάτου υπο
θέτει συνεχή αδικήματα, ύποθέτει, ότι δέν φοβίζει ίκα- 
νώς τούς άνθρώπους, ήγουν ότι είναι καί δέν είναι έν- 

ταυτω ωφέλιμος.
Η επί ζωής δουλεία, ήθελ’ ίσως είπεΐν τις, είναι εξί

σου επίπονος καθώς καί ό θάνατος , καί άκολούθως εξίσου 
σκληρά. Είς αύτο άποκρίνομαι, ότι άν συγκεφαλαιώσω- 
μεν όλας τάς δυστυχείς τοΰ χρόνου στιγμάς , τάς οποίας 
αισθάνεται όστις έστερήθη τήν ελευθερίαν του, ή διηνεκής 
δουλεία είναι ίσως καί αύτοΰ τοΰ θανάτου σκληροτέρα* 
άλλ’ αί στιγμαί αύται είναι διαμοιρασμέναι είς όλον τής 
ζωής το διάστημα, ή δέ ποινή τοΰ θανάτου προβάλλει 
όλην αύτής τήν ίσχύν είς μικρόν χρόνου διάστημα. Είναι 
άκόμη ή ποινή τής δουλείας ώφελιμωτέρα κατά τοΰτο , 

ότι εκπλήττει πλέον τον θεατήν παρά τον πάσχοντα- 
διότι ό πρώτος θεωρεί ένταυτω όλων τών δυστυχών 
στιγμών τό κεφάλαιον, άλλ’ ό δεύτερος εμποδίζεται 
άπο τήν δυστυχίαν τής παρούσης στιγμής νά συλλο- 

γισθή τήν μέλλουσαν. Μεγαλήτερα φαίνονται πάντοτε 
τά κακά είς τήν φαντασίαν. Ο πάσχων ευρίσκει τρόπους
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παρηγοριάς, τούς όποιους ούτε γνωρίζουν ούτε πιστεύουν· 
οί θεαταί, διο'τι κρίνουν κατά τήν ιδίαν αύτών αίσθησιν, 
την σκληρυμένην ψυχήν τού πάσχοντος.

Εξεύρω, ό'τι ή δύναμις νά άναπτύσση τις τούς λο
γισμούς της ψυχής του, είναι τέχνη, την όποιαν διδάσκει 
η ανατροφή'· άλλ’ επειδή ό κλέπτης, παραδείγματος χά- 
ριν, δέν έμαθε τήν τέχνην ταύτην, δέν ακολουθεί έκ 
τούτου, ό'τι ούδ’ ενεργούν είς αύτόν οί λογισμοί τής 
ψυχής του. Τοιοΰτος είναι σχεδόν ό συλλογισμός, τόν 
όποιον κάμνει ό κλέπτης, ή ό φονεύς, όταν διά ποινήν 

τής κακίας του προσμένη τήν άγχο'νην, ή τόν τροχο'ν. 
« -Ποιους νο'μους μέ αναγκάζουν νά σέβωμαι; Κατ’ αύ- 
« τούς, ό πλούσιος διαφέρει παντάπασιν άπ’ έμέ· αύτός 

«μου άρνειται μικράν άργυρίοϋ βοη'θειαν, τήν όποιαν 
« ζητώ, καί μέ πέμπει είς έργο'χειρον , τοΰ όποιου τόν 
« κο'πον δέν έδοκίμασε ποτέ. · Τις εθηκε τούς τοιούτους 
«νο'μους; Οί πλούσιοι καί οί δυνατοί, οί όποιοι δέν 
« έκαταδέχθησαν ποτέ νά έπισκεφθώσι τήν ρυπαράν 
« τού πτωχού καλύβην, διά νά τον ίδωσιν, ό'ταν μοι- 
« ράζη τόν ξηρόν καί πεπαλαιωμένον ά'ρτον είς τά πει- 

« νώντά του τέκνα, καί τήν κλαίουσαν γυναίκα. Ας 
« διαρρήξωμεν τούς τοιούτους δεσμούς, επειδή είναι όλε'- 

« θριοι είς τούς πλειοτε'ρους, καί ωφέλιμοι είς ολίγους 
« τινας άσπλάγχνους τυράννους. Ας πολεμήσωμεν τήν 
« άδικίαν είς αύτήν τήν άρχήν της. Επιστρέφω είς τήν 

« πρώτην κατάστασιν τής φυσικής αύτονομίας μου, όπου 
« θέλω ζήσειν ελεύθερος καί εύτυχής πρός ολίγον καιρόν 
« με τούς καρπούς τής άνδρίας μου. Θέλει φθάσειν ίσως
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« η τοΰ πόνου καί της μετανοίας· άλλ’ ό πόνος 
« θέλ’ είσθαι όλιγοχρόνιος, και διά μίαν ημέραν πόνου, 
« θέλω άπολαύσειν πολλών ετών ελευθερίαν καί ήδονην. 

« Συνωδευμένος μέ ολίγους τινάς ύποκειμένους της έξου- 
« σίας μου, διορθόνω της τύχης τά σφάλματα, κ’ έχω 
« την εύχαρίστησιν νά βλέπω χλωμούς καί τρέμοντας 
« έμπροσθεν μου τούς τυράννους τούτους, οί όποιοι μέ 
« ύβριστικην αλαζονείαν μέ κρίνουν υποδεέστερον καί 

« άπ’ αύτά τά τρεφόμενα είς τάς αύλάς των κτη'νη. » 
Παραστένεται τότε είς τον νουν τοΰ κακούργου καί ή 
Θρησκεία, την οποίαν κακομεταχειρίζεται, καθώς καί όλα 
τά άλλα, καί δείχνουσα είς αύτόν εύκολον την μετάνοιαν, 
καί βεβαίαν σχεδόν την έλπίόα της αιωνίου μακαριότα

τος , σμικρύνει κατά πολλά την φρίκην της τελευταίας 
τραγωδίας.

Αλλ’ όστις συλλογίζεται, ότι κινδυνεύει νά περάση 

πολύ μέρος, η καί όλον τό διάστημα της ζωής του, είς 

την όουλείαν καί είς τον πόνον, έμπροσθεν τών ιδίων 
συμπολιτών, μέ τούς οποίους έ'ζη ελεύθερος, καί νά γένη 
δούλος αύτών εκείνων τών νόμων, άπό τούς όποιους έπρο- 
στατεύετο πρότερον, παραβάλλει όλα ταΰτα τά κακά μέ 
τό άβέβαιον της έκβάσεως τών άδικημάτων , καί μέ την 

όλιγότητα τοΰ καιροΰ της άπολαύσεως καί της ώφελείας* 
καί έντυπόνεται βαθύτερον είς την ψυχήν του τό παρά
δειγμα τών κολαζομένων επί ζωής διά τάς άφροσύν-ας 

των, παρά τό θέαμα της ποινής τοΰ θανάτου, ή όποια 
τόν σκληρύνει άντί νά τον διόρθωση.

Είναι προς τούτοις βλαβερά ή ποινή τοΰ θανάτου, 
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διότι δίδει παράδειγμα σκληρότητας καί άπηνείας είς 
τούς άνθρώπους. Αν τά πάθη, η τοΰ πολέμου ή ανάγκη, 
έδίδαξαν την χύσιν του ανθρωπίνου αίματος, δέν έπρεπε 
καν οί νόμοι (τών οποίων σκοπος είναι νά κυβερνώσι την 
διαγωγήν τών ανθρώπων) νά πολυπλασιάζωσι τοιαύτα 
θηριώδη παραδείγματα, καί παρ’ αύτούς τούς φόνους 
όλεθριώτερα, καθόσον ό νομικός θάνατος γίνεται μέ πα
ρασκευήν καί διατυπώσεις νομικάς. Επειδή οί νόμοι είναι 
δήλωοις της κοινής θελησεως, επειδή άποστρέφονται καί 

κολάζουν τον φόνον, άτοπον μέ φαίνεται νά φονευωσιν 
αύτοί δημοσίως, διά νά έμποδίσωσι τούς κατά μέρος πο- 

λίτας άπο τον φόνον. Νομοί αληθείς καί ωφέλιμοι είναι 
μόνοι εκείνοι, όσοι γεννώνται άπο τάς συνθη'κας, τάς 
οποίας καθείς ήθελε καί προβάλειν είς τούς άλλους, καί 
φυλάξειν αύτος, άν δέν έχώριζε το ίδιον αύτου άπο το 

καινόν συμφέρον. Οστις θέλει νά μάθη τί φρονούν οί άν
θρωποι περί της ποινής τοΰ θανάτου, άς θεωρη'ση την 
άγανάκτησιν καί καταφρόνησιν, μέ τάς οποίας βλέπουν 
τον δήμιον, όστις μ’ όλον τούτο, επειδή είναι άθώος 

ύπηρέτης της κοινής θελησεως, έπρεπε νά νομίζεται καλός 
πολίτης, ώς συνεργος τοΰ κοινοΰ καλού, ώς όργανον 
άναγκαίον της εσωτερικής κοινής άσφαλείας τού Εθνους, 
καθώς ό στρατιώτης είναι της εξωτερικής.1 · Τί λοιπον

ι. «Τούτο Αέν άπού'είχνει άδικον την θανατικήν ποινήν. Είπα πώς 

η κοινή θελησις συγκατένευσεν εις αύτήν, καί πώς οί νομυοι φυσικά 
ώρισαν τόν θάνατον τοΰ φονέως. Η φρικώ^ης άπό τόν «δήμιον απο

στροφή προέρχεται άπό τήν συυ.πάθειαν, τήν οποίαν φυσικά πας ένας 
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είναι το αίτιον ταύτης τής άντιφάσεως; καί δια τί δεν 
έδυνήθη ό όρθος λογος νά εξάλειψη άπο την ανθρωπίνην 
ψυχήν το αίσθημα τοΰτο; Διο'τι είς τής ψυχής τό ένδο-

εχει πρός τούς όμοιους του, καί ήτις ήθελ’ εισθαι ή αύτή, άν τούς 
έβλεπεν είς εκείνην τήν κατάστασιν , όπου ή απελπισία, γίνεται 
είς αύτούς άρχή νέων κακών, όχι τελευτή τών παλαιών. 
Αντί τού ξίφους Αός είς τάς χεΐρας τοΰ δηαίου δεσμα και μάστιγάς, 
κάμε τον υπηρέτην τής απελπισίας τοΰ πταίστου, και θέλεις αισθαν- 
θήν τήν αύτήν αποστροφήν At’ αύτόν ή ποινή ό'μως, τής όποιας γίνεται 
υπουργός, δέν θέλει εισθαι άδικος διά τοΰτο. Τό πρός τόν δήμιον 

αϊσος είναι λοιπόν όχι άντίρρησις καί άποδοκιμασία, άλλ’ απλή κίνησις 
φυσική, τήν οποίαν αισθάνεται καθείς, όταν βλε'πη πάσχοντα τόν 
οποίον του, καί έκ τής όποιας τί ποτέ Αέν συμπεραίνεται κατά τοΰ 
νόμου. Η σκληρά καί επίπονος δουλεία είναι άρα προτιμοτέρα τής 
Θανατικής ποινής Αια τοΰτο μόνον, ότι τό έξ αύτής παράδειγμα είναι 
δραστικώτερον. Πρέπει όμως νά σημειώσωμεν, ό'τι καί αύτή ή δουλεία 
δέν είναι ποινή φοβερά, πλήν είς εκείνους τούς το'πους, όπου ό λαός ζή 
μέ ά'νεσιν, και άπόλαυσιν τών άναγκαίων. Διότι άν ή κατάστασις τών 
άθώων ύποτεθή τόσον σχεδόν ταλαίπωρος, όσον καί τών ενόχων, τά 
βάσανα τούτων δέν θέλουν πλέον λογίζεσθαι ποιναί, ούδέ θέλουν φοβίσειν 
ανθρώπους δυστυχείς καί άθλιους, σχεδόν τόσον άξιους συμ,παθείας, 
όσον είναι καί αύτοί οί κατάδικοι. Σημ. τοΰ Diderot.

« Καταφρόνησις δικαία κατά του δημίου, τήν όποιαν δέν είναι ό'στις 
δέν αισθάνεται, καταφρόνησες κοινή είς όλα τά Εθνη και είς όλους τούς 

αιώνας · — Αποστροφή ακαταμάχητος τοΰ έπαγγέλμ.ατος τών φονικών 
κρίσεων, επαγγέλματος άναγκαίου, καί δ'μως μισούμενου άπό τάς 
εύαισθήτους ψυχάς· — ΐδού αντιφάσεις ανεξήγητοι. — Είς πολιτείας 

τινάς ό νομοθέτης χαρίζει τήν ζωήν είς τον ένοχον, ό'στις άναδεχθή νά 
γενή δήμιος τών συναιτίων του· μέσον άσφαλέστατον νά φονευθώσιν οί 
ΰλιγώτερον κακούργοι, καί νά σωθή ό κακουργότατος. » Σημ. άνέκ- 
δοτ. τοΰ Diderot.

" Εκδύνει άπό τήν άνθρωπότητα τόν άνθρωπον οστις τόν διορίζγ, είς 
τό επάγγελμα τοΰ δήμιου· και είναι ακατανόητον, ότι εύρίσκονται 
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τατον μέρος , όπου φυλάσσονται οί πρωτότυποι της φύ- 
σεως νόμοι, εύοηκασιν οί άνθρωποι τυπωμένον τούτο, 
ό'τι η ζωη' των δέν ύπόκειται είς κάνενος άλλου εξουσίαν, 
πλην της ανάγκης, ητις κυβέρνα τόν κόσμον όλον μέ 
σιδηρούν σκηπτρον.

ί Τί πρέπει νά συλλογισθώσιν οί άνθρωποι, οπότε βλέ
πουν τους σοφούς άρχοντας καί σεμνούς ύπηρέτας της 
δικαιοσύνης προστάσσοντας άσπλάγχνως νά σύρεται μέ 
βραδείαν παρασκευήν είς τον θάνατον ό κακούργος , 
οπότε βλέπουν τούς δικαστάς άπολαύοντας μέ άπονίαν, 
καί ίσως μέ κρυφήν εύαρέστησιν της ιδίας αύτών εξου
σίας , τά αγαθά της παρούσης ζωής , ενώ ό δυστυχής ένο

χος υποφέρει τούς σπασμούς καί την αγωνίαν, προσμένουν 
την πληγην του θανάτου ; « Ούτοι οί νόμοι (θέλουν εί- 
« πεΐν) είναι προσχη'ματα καί καλύμματα της τυραν- 
« νίας, καί οί σκληροί καί μελετημένοι τύποι τών δικα- 
« στηρίων είναι διάλεκτος κατά συνθη'κην , διά νά μάς 

« θυσιάζωσιν άσφαλέστερον , ώς σφάγια αφιερωμένα είς 
« το άγόρταστον ε’ίδωλον της τυραννίας. Ο φόνος, άπα- 
« γορευόμενος άπο τούς νόμους ώς βαρύτατον αδίκημα, 

« ένεργείται απ’ αύτούς τούς νόμους μέ άτάραχον άναλ-

άνθρωποι, αρκετά καταφρονούντες εαυτούς, ώστε νά άνα^έχωνται 

τοιοΰτον επάγγελμα, τό όποιον καί ή κάκιστη ανατροφή διστάζω, άν 

ήναι ικανή νά ^ώαςη. Είναι λοιπόν καί τούτο εν άπό τά άτοπα τής 
θανατικής ποινής- παρεκτός άν άνανεωθή ή συνήθεια νά ρίπτωνται εις 
τά θηρία οί ένοχοι, ώς έκαμναν οί Ρωμαίοι- τούτο καν, άν καί υπερ

βολή άπάνθρωπον , έναντιούται όλιγώτερον τήν ανθρωπότητα. » Σημ. 
άνε'κίοτ. τού Morellet.
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« γησιαν. Ας μιμηθώμεν το παράδειγμα τούτο. Μάς 
« επερίγραφαν τόν βίαιον θάνατον ώς δράμα φρικώδες, 

« και όμως αύτός είναι μιας στιγμής έργον. Πόσον βρα- 
« χύτερος θελ’ είσθαι είς τόν άπροσδοκητως φονευόμενον 
« παρ’ ημών, επειδή δέν αισθάνεται σχεδόν τί ποτέ άπό 
« τά προηγούμενα τοΰ θανάτου λυπηρά! » Τοιουτοι είναι 
οί ολέθριοι παραλογισμοί, τούς όποιους κάμνουν (τούλά- 
χιστον άμυδρώς) όσοι κλίνουν είς τάς κακίας, καί είς 
τας ψυχάς τών οποίων, καθώς είπα, ή κατάχρησις της 
Θρησκείας ισχύει πλέον παρά την Θρησκείαν αύτην.

Αν ίσως τις προβάλη το παράδειγμα πολλοτάτων 
Εθνών , τά όποια είς όλους σχεδόν τούς αιώνας έκόλαζαν 

μέ ποινήν θανάτου τινά αδικήματα, είς αύτόν αποκρί
νομαι, ότι τοιαυτα παραδείγματα δέν έχουν ούδεμίαν 

ίσχύν-εναντίον της αιωνίου καί άπαραγράπτου αλήθειας, 
ότι ή ιστορία του ανθρωπίνου γένους είναι πέλαγος αχα
νές σφαλμάτων, επάνω τών όποιων επιπλέουν, μακράν 
ή μί’ άπό την άλλην, όλίγαι τινές άλήθειαι άμυδραί. Κοι
νόν σχεδόν είς όλα τά Εθνη ήτο παλαιά καί νά θυσιά- 
ζωσιν άνθρώπους είς τούς θεούς· καί όμως ί τις ήθελε 
τολμήσειν νά δικαίωση τοιοΰτον άπάνθρωπον έθος; Αν 
είς ολίγα μονον Εθνη και εις ολίγον μόνον καιρόν έλει- 
ψεν ή ποινή τοΰ θανάτου, τούτο είναι πλέον σύμφωνον 
παρά εναντίον είς όσα είπα· διότι τών μεγάλων άλη- 
θειών ή διαμονή είναι ώς όλιγοχρόνιος αστραπή, συγκρι- 
νομένη μέ τήν μακράν και ζοφεράν νύκτα, ήτις σκοτίζει 
τάς ψυχάς τών άνθρώπων. Δέν έφθασεν άκόμη ό εύτυχής 
εκείνος καιρός, οπότε ή άλήθεια (καθώς ήτον έως τώρα
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τό ψευδός) θέλ’ εισθαι κοινή εις τούς πλειοτέρους άνθρώ- 
πους · και άπό τόν γενικόν τούτον νόριον δέν εξαιρούνται 
πλήν αί ριόναι άληθειαι, τάς όποιας ή άπειρος τού θεού 
σοφία έχώρισεν άπό τάς άλλας όιά αέσου τής άποκα- 
λύψεως,1

ι. « Μεταξύ πολλών αιτιών, διά τάς όποιας ό συγγραφεύς κατη
γορεί τήν ποινήν τοΰ θανάτου, έλησμόνησε καί ταύτην, ικανήν να 
κίνηση τών δικαίων άνδρών τάς ψυχάς. Οί πλε'ον άδέκαστοι κοίτα!, 
καταδικάζοντες εις θάνατον, έπιβοιλλόμενον άπό νόμον σαφέστατον, 
καί μετά τοιαύτας άποδείξεις, όποιαι δείχνουν άδύνατον τήν άθωότητα 
τοΰ καταδικαζόμενου, δέν είναι όμως πάντοτ’ άναμάρτητοι· ενδέχεται 
νά συγχύσωσι κάμμίαν φοράν.τόν άθώον μέ τόν ένοχον, καί ώς τοιοϋτον 
νά τόν κολάσωσιν. Εάν μετά τήν κο'λασιν φανερωθή ή άθωότης του, 
- πόσον άπαρηγόρητος θέλ’ εισθαι ή λύπη των , ό'τι επραξαν άδικίαν 
άνίατον; Μή λησμονήσωμεν τήν καταδίκην τοΰ Κάλα | ϊδε Πίνακα 
συγγραμμάτων Βολταίρου , λε'ξ. Calas]. Ασφαλέστερου λοιπόν μέσον 
νά μή πραχθή τοιαύτη άνίατος άδικία άλλο δέν μένει παρά ή κατάρ- 
γησις τής θανατικής ποινής. Οί καταδικάζοντες τόν άθώον εις άλλην 

τινά ποινήν παρά τόν θάνατον κριταΐ έχουν καν κέρδος τοΰτο, ότι 
εμποροΰν έπειτα όχι μόνον νά δείξωσι τήν άθωότητά του, άλλά καί 
νά παύσωσι τάς δυστυχίας του, άποδίδοντες εις αύτόν τήν όποιαν 
άδίκως τόν έστέρησαν ελευθερίαν· διαρρήχνοντες τάς άλύσεις του, 
καταφιλοΰντες καί έξαλείφουτες μέ δάκρυα τούς τύπους τών άλύσεων, 
θέλουν παρηγορηθήν ότι άδίκως τόν καταίσχυναν. — Ακολουθεί έκ τού
του , ό'τι ή θανατική ποινή είναι άνομος, επειδή στερεύει τόν άδίκως 
καταδικασμένου άθώον πάσαν ελπίδα νά άναλάβη τήν προτε'ραν του 
κατάστασιν , καί τούς άδίκως καταδικάσαντας παν μέσον νά θεοα- 

πεύσωσι τό τόσον φρικτόν σφάλμα. — Ας σημειωθή άκόμη καί τοΰτο. 
Απο τά κολαζόμενα μέ θάνατον αδικήματα, είς τήν λειποταξίαν μά
λιστα φαίνεται ό θάνατος άνάρμοστος , επειδή σκοπός τής ποινής είναι 
νά έαπνεύση τήν καταφρόνησιν τοΰ θανάτου.'Ισως είπη τις, ότι τό είδος 
τοΰ θανάτου διαφέρει, καί, ό'ταν ηναι άτιμον, έμπορεΐ νά φοβίση στρα-

6
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Δέν άρχει ή φωνή του φιλοσόφου νά παύση τας θορυ
βώδεις κραυγάς τών οδηγούμενων άπο τήν τυφλήν συνή- 
θειαν άλλ’ οί διεσπαρμένοι είς το πρόσωπον τής γης 
ολίγοι σοφοί θέλουν άπό βάθους ψυχής άντηχήσειν είς 
όσα λέγω. Ας έξεύρη ό Ηγεμών, άν ή αλήθεια (νικήσασα 
ό'σα εμπόδια τήν μακρύνουν άπ’ αύτόν καί μή θέλοντα) 
φθάση ποτέ προς τόν θρόνον του, ότι φθάνει συνωδευ- 
μένη μέ τάς μυστικάς ό'λων τών ανθρώπων εύχάς. Ας 
έξεύρη, ότι δεχόμενος τήν άλήθειαν, εξαλείφει τήν φήμην 
πολλών φιλοπολέμων καί αίμοβόρων βασιλέων, καί ότι 
ή έπερχομένη γενεά θέλει τάξειν δικαίως τά ειρηνικά του 

τρόπαια άνώτερον καί άπ’ αύτά τών Τίτων, τών Αντω- 

νίνων καί τών Τραϊανών τά τρόπαια.
Ω πόσον ήθελαν είσθαι εύτυχεις οί άνθρωποι, άν έλάμ-

τιώτας άνδρείους, οί όποιοι ήθελαν τρέξειν προθύμως εις ένδοξον θάνα
τον. Αλλ’ εδώ δέν είναι σχεδόν ούδεμία Ζαφορά, επειδή ή επιβαλλό

μενη εις τόν λειποτάκτην ποινή τοϋ θανάτου, είς τάς πλειοτε'ρας σχε
δόν περιστάσεις, δέν είναι άτιμος. Και διά ταύτην τήν άντίφασιν 

τοΰ στρατιωτικού φρονήματος προς τόν νο'μον, παραβαίνεται πολλάκις 
ό νο'μος. 0 στρατιώτης, παρακινούμενος άπό τούς συστρατιώτας νά 
λειποτακτήση, λειποτακτει μ’ αύτούς οχι δι’ άλλο, πλήν διά φο'βον μή 
τόν καταφρονήσωσιν ώς άνάνδρως φοβούμενον τόν θάνατον." Σημ. 

άνε'κδοτ. τοΰ Morellet.
«Η θανατική ποινή δέν καταμερίζεται είς βαθμούς· είναι παΰσις 

τής ζωής καί είς τό δεκαοκτώ ετών μειράκιον καί είς τόν εξηκονταετή 
άνδρα. Και τούτο δέν είναι πράγμα άδιάφορον. — Δεν έξεύρει τί 
κάμνει ό'στις καταδικάζει άνθρωπον είς θάνατον ούδέ συλλογίζεται, 
οτι ό καταδικαζο'μενος είναι ό μο'νος έτι ζών άπό εΐκοσι τής αύτής ηλι
κίας άνδρας. ύ εγκληματικός νομοθε'της δέν γνωρίζει πο'σον άξίζει ένας 
τριακονταετής άνθρωτος.» Σημ. άνε'κδοτ. του Diderot.
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βαναν τούς νο'μους πρώτον φοράν ση'μερον, οπότε κάθον
ται είς τής Εύρώπης τούς θρο'νους Μόναρχοι εύεργετικοί, 
ύπερασπισταί τών ειρηνικών αρετών, φίλοι τών επιστημών 
καί τεχνών, πατέρες τών ιδίων υπηκόων, καί πολίται 
στεφανωμένοι! Η αύςησις τής δυνάμεώς των αύξάνει 

την εύτυχίαν τοΰ λαού, διότι αναιρεί την διάμεσον τυ
ραννίαν, ήτις (το'σον σκληρότερα, όσον είναι όλιγώτερον 
άσφάλης) εμπόδιζε καί κατεσίγαζε τάς άδολους φωνάς 

τοΰ λαού, αί όποίαι πάντοτ’ εισακούονται, φθάνουσαι 
είς τον θρόνον. Αν αύτοί ακόμη δέν έκατήργησαν τούς 
παλαιούς νόμους , το αίτιον είναι η άπειρος δυσκολία νά 
έςαλείψωσι τόσον πλήθος σφαλμάτων, όσα κατέστησεν 
ή παλαιότης σεβάσμια · καί διά τοΰτο πρέπει θερμότερον 

νά έπιθυμώσιν οί φωτισμένοι πολίται τήν συνεχή τής 
εξουσίας τών Μονάρχων προσαύξησιν.

ΑΠΟΠΑΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΔΕΚΑΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

Ο, τι έως τής σήμερον έγράφη περί τής θανατικής ποινής, έμιπορεϊ 
νά περιορισθή είς Αύο ζητήσεις. Η θανατική ποινή · άρα βλά
πτει τά άναπαλλοτρίωτα ύ'ίκαι,α τής άνθρωπίνης φύ- 

σεως; ·άρα είναι άναγκαία, ή καν ωφέλιμος είς τήν 
πολιτικήν κοινωνίαν; Ας έξετάσωαεν κατά {Λερός τάς ^ύο ταύ- 
τας ζητήσεις.

§ I. Η πρώτη δύναται νά έκφρασθή καί ρ.έ ταύτας τάς λέξεις· 
•Η πολιτική κοινωνία, ή έ’τι άκριβέστερον , τό πλειότερον 
τής πολιτικής κοινωνίας ριε'ρος έ'χει τό δίκαιον νά τάξη 
ποινήν τόν θάνατον; Τοιουτοτρόπως σχεδόν τήν έξέφρασαν ό Βεκ- 
καρίας, ό ΔιΑερότος καί ό Ρουσσώς. Γνωσταί είναι αί περί τούτου Αύο 

-γνώ[7.αι. Πιστεύεται κοινώς, οτι οστις φονεύει, είναι άξιος 
θανάτου, καί πολλοί δοξάζουν, ό'τι ό ν ό ;χ ο ς τής ταυτοπα- 

6*



84 ΠΕΡΙ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ
θείας είναι ό δικαιότατος νομος. Εξεναντίας , ό Βεκκαριας 
καί μετ’ αύτόν άλλοι τινές διισχυρίζονται, ο τι ή πολίτικη κοινωνία δεν 

έμπορεί νά νομοθέτηση θανατικήν ποινήν, διότι καθέν μέλος της κοινω
νίας δέν έθυσίασε πλήν την οσον δυνατόν έλαχίστην της ελευθερίας του 
μερίδα, διά νά φύλαξη την έπίλοιπον , καί ότι εις τήν έλαχίστην ταύ
την μερίδα δέν περιέχεται ή θυσία τοΰ μεγαλητε'ρου ό'λων τών καλών, 
τής ζωής. Ας έρευνήσωμεν τάς δύο ταύτας δόξας. Κατά τήν πρώτην , 
όστις φονεύει, είναι άξιος θανάτου· άλλ’ είναι οχι όλιγώτερον 

αληθές και τό, Οστις ευεργετεί τούς άνθρώπους γίνεται άξιος 
νά άν τε υεργετήτ αι άπ’ αυτούς.Επειδή όμως τής πολιτικής κοινω
νίας οί νο'μοι δεν προστάσσουν τήν ακριβή προς τούς εύεργε'τας άντευερ- 
γέτησιν, διά τήν αυτήν αιτίαν δέν έπρεπε νά προστάσσωσι, καί άκόμη 
όλιγώτερον νά ένεργώσιν αύτοί τήν άκριβή κατά τών κακούργων άντεκ- 
δίκησιν. Οί νόμοι δέν εξετάζουν τήν εσωτερικήν κακίαν ή καλωσύνην 
τών προόξεων , άλλά τήν άπ’ αύτάς προξενουμένην ωφέλειαν ή βλάβην 
εις τήν πολιτικήν κοινωνίαν, καί σκοπόν έξανάγκης έχουν νά έμποδί- 
ζωσι τάς βλαβεράς, καί νά εύκολύνωσι τάς ωφελίμους πράξεις· διά τούτο 
άφίνουν άτιμωρήτους καί τάς βδελυρωτάτας πράξεις, όταν αύταί δέν 
βλάπτωσι τήν κοινωνίαν, καί αύτάς άκόμη τάς βλαβερωτάτας, άν 
εχωσιν άλλα μέσα ικανά νά τάς έμποδισωσι.

Η έξήγησις τής δόξης ταύτης είναι άπλουστάτή. 0 νόμος τής ταυτο
πάθειας άλλο δέν είναι παρά τό δίκαιον τής έκδικήσεως· καί το δίκαιον 
τής έκδικήσεως είναι δίκαιον τοΰ πολέμου. Αλλά , διά νά ελευθερωθώ- 

σιν άπό τήν κατάστασιν τοΰ πολέμου (κατάστασιν φυσικήν αγρίων άν- 
θρώπων), καί άπό τούς έξ αύτής κινδύνους, ένώθησαν οί άνθρωποι είς 
πολιτικήν κοινωνίαν , ητις, κατά τόν Ρουσσών (Contr. Soc. lib. I, 

'chap. 6), παραστένει σώμα καί πρόσωπον ηθικόν, συγκροτημένον άπό 
τά κοίτά μέρος πρόσωπα, μέ ΰπαρξιν, ζωήν καί θέλησιν ιδίαν. Αρα πας 
ένας άπό τούς κοινωνούς άφίνει, έμβαίνων εις τήν κοινωνίαν, τό ί'διόν 
του δίκαιον τής προσωπικής έκδικήσεως καί τόν νόμον τής ταυτοπά
θειας. Αλλ’ άφίνων τό δίκαιον τοΰτο, · τό έμ.πιστεύεται τάχα εις τήν 
κοινωνίαν; όχι. Καί - διά τι; Διότι καί εις αύτήν τήν κοινωνίαν τρέχει 
κινδύνους· διότι ενδέχεται (καί τοΰτο συμβαίνει συχνότατα) ή πολιτική 

κοινωνία νά μή χρησιμεύη είς άλλο παρά νά δώση είς πλειότερον 
αριθμόν άνθρώπων πλέον βέβαιον καί σταθερόν μέσον νά τυραννώσι.
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Φανερόν, ό'τι άν έάϊιίαν οί κατά μέρος κοινωνοί εις τοιαύτην πολιτείαν 
τό δίκαιον καί τήν εξουσίαν νά πράσση μέ τήν κοινήν τοΰ πολιτεύματος 
ίυναμιν ο,τι έχρειάζετο, ^ιά νά εύχαριστηση καν τά νόμιμα πάθη τινών 
μερικών , ήθελαν «ίώσειν είς αύτήν τό μέσον νά άφανίση όλα των τά 
ίίκαια, καί νά άμελήση όλας των τάς χρείας, όθεν, Αιά νά μή γενή 

είς τούς κοινωνούς βλαβερωτε'ρα τής φυσικής καταστάσεως ή κοινωνική 
κατάστασις, έπεριώρισαν τό δίκαιον αύτής καί τήν ύυναμιν είς όσον 
έχρειάζετο ίιά τήν ΰπεράσπισιν τής κοινωνίας. Αρα ή εξουσία τοϋ 
κολάζειν καί τό με'τρον τής κολάσεως, είς τήν πολιτικήν κοινωνίαν, 
πηγάζουν άπό τήν ανάγκην τής κοινής σωτηρίας , καί όχι άπό τό δί
καιον τής μερικής έκίικήσεως , ούί" άπό τήν εσωτερικήν κακίαν τών 
πράξεων. Αρα ό νο'μος τής ταυτοπάθειας ίεν είναι νόμος κοινωνικός · 
καί τό άξίωμα, όστις φονεύει, είναι άξιος θανάτου, είναι 

άπλή έκτίμησις ηθική τοΰ φόνου, τήν όποιαν μόνη ή κοινή 
Αο"ξα , καί όχι ή δημόσιος εξουσία, «^ύναται καί νά φανέρωση καί νά 
ένεργήση. -Τολμά τις νά βεβαίωση, ότι ή πολιτική κοινωνία κολάζει 
τόν φονέα μί θάνατον, ίιά νά εκδίκηση όχι τόν φανευθε'ντα, άλλά τήν 
πολιτικήν κοινωνίαν , Αεότι ό φονεύς ΑίΑει τόν θάνατον είς τό πολιτικόν 
σώμα; Αποκρίνομαι, ό'τι είναι ψευίώς ύποθε'τει, ότι ό φονεύσας πολί
την, φονεύει τήν πολιτικήν κοινωνίαν. 0 φόνος ενός άνθρώπου φοβίζει 

άναμφιβόλως καί ταράσσει ολόκληρον τήν κοινωνίαν, άλλά ^έν τήν άφα- 

νίζει.
Ας έρευνήσωμεν τώρα καί τήν εναντίαν γνώμην· κ’ ε^ώ ίέν έχω 

πλήν νά μεταγράψω τούς λόγους τών άνωτε'ρω όνομασθέντων ενδόξων 
συγγραφέων. «^Πόθεν έλαβαν (λέγει ό Βεκκαρίας) οί άνθρωποι τό «^ί- 

« καιον νά σφάζωσι τούς όμοιους των; Οχι βέβαια ό'θεν γεννώνται οί 
« νόμοι και ή ηγεμονία. Οί νόμοι είναι τό κεφάλαιον τών ελάχιστων με- 
« ρίίων τής ίΑίας έκάστου ελευθερίας , καί παραστένουν τήν κοινήν θέλη- 
« σιν, ήτις είναι τό συνάθροισμα τών μερικών θελήσεων. Αλλά - ποιος 

« ήθέλησε ποτέ νά ίώση είς τούς άλλους τήν εξουσίαν νά τόν φονεύ- 
« ωσι; - ποιος συγκατένευσε νά συνεισφέρη είς τήν κοινήν παρακατα- 
« θήκην της πολιτικής κοινωνίας τό άξιολογώτατον όλων τών άγαθών, 
« τήν ζωήν του, άντί νά «ίώση τήν έλαχίστην μ.ερίί'α τής ελευθερίας 
« του; Καί άν αύτό άληθώς συνέβη , · πώς Ανναται νά συμφωνήση με 
« τήν κοινήν γνώμην ταύτην , ο τ ι 0 άνθρωπος έ ν είναι κύριος- 
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« νά φονεύση εαυτόν; Ηθελ’ έχειν βέβαια τήν εξουσίαν τίς ΐΑίας 

« του ζωής, άν ήδύνατο νά την δώση είς άλλους, ή είς την πολι- 
« τικήν κοινωνίαν ολόκληρον. Δέν είναι λοιπόν ή ποινή τοϋ θανάτου δί- 
« καιόν κ. τ. λ.» Δέν είναι χρεία νά αναφέρω οσα έσημείωσεν ο Διδε- 

“ ρο'τος είς ταύτην τοϋ Βεκκαρίου την περικοπήν.
Η γνώμη τοΰ Ρουσσώ συμφωνεί μέ την γνώμην τοϋ Διδερότου. 

“ Διά νά μη θανατωθή (λέγει) άπό κανένα φονέα, συγκατένευσε καθέ- 
« νας νά θανατόνεται, άν φονεύση. Με τοιαύτην συνθήκην Αέν έπα- 
u ράδωκε τήν ζωήν του, άλλ’ έφρο'ντισε νά τήν άσφαλίση· ούδ’ είναι 
« πιθανόν, οτι, τήν ώραν όταν έ'καμνε τήν συνθήκην ταύτην, έπρομε- 
η λέτα νά πράξη αγχόνης άξια. »

Είς τάς άναντιρρήτους άνασκευάς ταύτας Αεν εχω τι νά προσθέσω. 
Ο Βεκκαρίας έχει λόγους · υποθέτει όμως ψευδώς, ό'τι θυσιάζει τήν ίδιαν 
του ζωήν οστις συγκατανεύει εις τήν νομοθεσίαν τής θανατικής ποινής. 
Αναιροΰντες τήν ύπόθεσιν αναίρεσαν καί τό επιχείρημά του. ύμποροϋσε 

νά προβάλη πλέον εύλογοφανή παρατήρησιν, λέγων · επειδή ή νομική 
άπόδειξις τοΰ αδικήματος ενδέχεται νά ήναι σφαλερά, καί οί κριταί νά 

συμπεράνωσιν άπό σημεία άνίκανα,ή καί εναντίον σημείων άποδεικη- 
κών τής άθωότητος, ό νόμος τής θανατικής ποινής είναι τόσον επικίν
δυνος είς όλους τους πολίτας, ώστε δέν Θέλουν ποτέ συγκατανεύσειν νά 
τόν δεχθώσιν. Αλλ’ ούδ’ ή παρατήρησις αΰτη είναι άναντίρρητος. Αν 
ό κίνδυνος νά καταδικασθή τις άθώος έφαίνετ’ όλιγώτερος τοϋ κινδύνου 
νά φονευθή είς τήν κατάστασιν τής άγριας ζωής άπό τόν τυχόντα, καί 
ήτον άναγκάϊος είς τήν άπό τόν δεύτερον τοΰτον κίνδυνον φυλακήν, 
εύλόγως ήθελε πας ένας τόν τρέξειν, διά νά φυλάξη τήν ιδίαν του ζωήν. 
Καί αύτός ό Βεκκαρίας, άντιφάσκων (άντίφασιν παράδοξον), ομολογεί, 
ό'τι « 0 θάνατος τοϋ πολίτου κρίνεται άναγκαϊος, ό'ταν αύτός, άν καί 

« στερημένος τής ελευθερίας μέ τήν φυλάκωσιν, εχη ό'μως τοιαύτας μέ 
« άλλους σχέσεις, καί τόσην δύναμιν , ώστε νά κινδυνεύη ή ειρήνη καί 

« ήσυχια όλου τοΰ Εθνους. » Ας έπιστρέψωμεν λοιπόν είς ταύτην τήν 
πρότασιν ■ ότι ή θανατική ποινή δέν έχει τί καθ’ έαυτήν εναντίον είς 
τό καθενός δίκαιον νά φυλάσση τήν ιδίαν του ζωήν. Οστις ό'μως λέγει, 
ό'τι ή θανατική ποινή δέν είναι έξανάγκης άδικος, δέν λέγει διά τοΰτο, 
οτι είναι πάντοτε δικαία, άκομη καί είς τά δεινότατα άδικήματα. 

Καιρός λοιπόν είναι νά ε’ρευνήσωμεν καί τήν δευτέραν ζήτησιν.
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§. II. -Είναι τάχα αναγκαία , η καν ωφέλιμος, ή θανατική ποινή; 

Δέν τό πιστεύω κατ’ ούδένα τρόπον · καί στηρίζο-μαι εις πράγματα 
εύκολα νά καταπείσωσι καθένα.

Εις τήν Γρεύην [Greve, τόπος καταδίκης είς τούς Παρισίους], πλη

σίον αύτής τής άγχόνης , τήν ώραν ότε ήγχονίζοντο οί κλε'πται, έπιά- 
σθησαν πολλάκις άλλοι κλε'πται, καί πολύ πλειο’τεροι τόν αριθμόν παρά 
οτε οί καταδικαζόμενοι έκολάζοντο μέ ποινήν όχι Θανατικήν.

Είς διάστημα μιας εκατονταετηρίδας τής περασμένης, ή κατά τής 

λειποταξίας θανατική ποινή έκαταργήθη καϊ άνανεώθη πολλάκις· καϊ 
ό'μως τών λειποτακτούντων ό άριθμός έμεινε πάντοτ’ ό αύτός καϊ είς τής 
καταργήσεως καί είς τής άνανεώσεως τήν περίοδον.

Φραγκίσκος ό πρώτος έθηκε νόμους φονικούς κατά τής κλειθροσπαστι- 
κής κλοπής, τούς οποίους έκατάργησεν ή τελευταία πολιτική μεταβολή 
τής Γαλλίας. Είναι είκοσι θρόνοι άποΰ οί κριταϊ τούς ^περιόρισαν είς 
τάς κλειθροσπαστικάς νυκτερινάς κλοπάς. Τήν περασμένων εκατονταε
τηρίδα καί καταρχάς τής παρούσης αί κλειθροσπαστικαι κλοπαϊ καϊ 
αί λοιπαι ήσαν πολύ κοινότεραι παρά μετέπειτα.

Κατά τό 1724 έτος ώρίσθη θοονατική ποινή είς τάς οίκιακάς κλο
πάς· καϊ συνέβησαν συχνά τοιαΰται, ενόσω ή ποινή ένεργεΐτο. Από 
τριάκοντα ετω μέχρι τής σήμερον συμβαίνουν σπανιώταται, διότι είναι 
τριάκοντα έτη άποϋ κολάζονται σχεδόν ό'λαι ώς άπλαΐ κλοπαί.

• Τί τά πολλά; Είς τούς καιρούς τών πολιτικών στάσεων καϊ φα
τριών , έσυγκροτούντο αί συνωμοσίαι είς αύτόν τής καταδίκης τόν 
τόπον, οπού άπεκεφαλίζοντο οί συνωμόται καϊ στασιασταί· καί είς 
τούς καιρούς τής αμνηστίας έπανέστρεφαν ό'λα τά πράγματα είς τήν 
άρχαίαν ησυχίαν καϊ τάξιν.

Τά παραδείγματα ταΰτα, είς τά όποια έμπορώ νά· προσθέσω καϊ 
άλλα πολλά, άποδείχνουν τρία πράγματα. Πρώτον, ό'τι ή θανατική 
ποινή δέν εμποδίζει τάς κακίας, όταν τά ήθη η μερικαί τινες περι
στάσεις παρακινώσιν είς αύτάς τούς άνθρώπους. Δεύτερον, ότι ή με- 
τριότης τών ποινών ολιγοστεύει πλέον παρά, αύξάνει τάς κακίας , άν 
άλλη τις εξωτερική αιτία δέν δίδη άφορμήν είς αύτάς. Τρίτον, ότι οί 
υπερβολή αύστηροϊ νόμοι βοηθούν πλέον παρά εμποδίζουν τάς κακίας, 
διότι εμποδίζεται ό αδικούμενος νά έγκαλέση τόν άδικουντα, φοβού
μενος μή γενή αίτιος νά πραχθή μεγαλητέρα τής οποίας έπαθεν άδι- 
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κίας , καί βάλη εις κίνδυνον τήν ιδίαν του τιμήν , ζητών ίκανοποίησιν 

ζημίας μικροτέρας παρά τήν ζημίαν τής τιμής.
Η ασφάλεια λοιπόν και ησυχία τών πολιτών στηρίζονται πολύ πλέον 

είς τά ήθη καί εις τήν πολιτικήν κατάστασιν παρά εις τούς κολαστι- 
κούς νο'μους· οπού τά ήθη είναι χρηστά, οί σκληροί νομοί γίνονται 
περιττοί· οπού κακά, ανίσχυροι· και είς τήν μίαν καί είς τήν άλλην 
ύποθεσιν , πάντοτ’ επικίνδυνοι.

Η μεγάλη τέχνη τής πολιτικής ευταξίας καί ασφαλείας, ήτις πρέπει 
νά ήναι άναπλήρωμα τών ηθών, στέκει, όχι (ώς λέγουν) εις τό άκριβές 

μέτρον τής ποινής, άλ.λ’ εις τήν τελειοποίησιν τών μέσων νά ρ.-η δύνα- 
ται ν’ άποφύγη ό κακούργος τήν ποινήν. Τής δείνα ή δείνα ποινής ό 
φόβος δέν κυριεύει τήν ψυχήν τού κακούργου, άν δέν συνοδεύεται μέ τόν 
φόβον νά πιασθή καί ν’ άποδειχθή ένοχος τής κακίας. Η πλέον αύστηρά 
ποινή γίνετ’ εις αύτόν έξανάγκης αδιάφορος, άν ή επιβολή της δέν ήναι 
τουλάχιστον πιθανή. ;Τί τόν μέλει ή αύστηρότης τής ποινής, ό'ταν έλπίζη 
νά τήν άποφύγη; · Ποιαν έντύπωσιν έμπορεΐ νά κάμη ό διά τροχού ή 
διά πυρός θάνατος εις τόν φονέα, ή τόν πυρκαέα, ό'ταν ήναι βέβαιος, 
ότι δέν θέλει πιασθήν ; Μόνος ό δεινός φόβος νά πιασθή καί ν’ άπο- 
δειχθή ένοχος αρκεί νά τόν άποσύρη άπό τήν κακίαν , καί άν ή ποινή 
του δέν ήθελ’ είσθ’ άλλη παρά τήν στέρησιν ό'σου κέρδους ήλπιζεν άπ’ 
αύτήν.

Η πείρα μάς διδάσκει , ό'τι κάνεις καμμίαν πράξιν δύσκολον δέν 
επιχειρεί, άν δέν έλπίζη τί ποτέ κέρδος άπ’ αύτήν. Παραιτεΐται λοιπόν 
τήν πράξιν, άν δέν έχη τήν ελπίδα ταύτην ό'ταν δέ ή άπελπισία συνο
δεύεται καί μέ φόβον ζημίας όποσησδήποτε, τότε λαμβάνει πλειοτέρας 
άφορμάς παραιτήσεως. Αλλ’ή κακή πράξις έχει ώσεπιτοπολύ δυσκολίας, 
κάποτε δέ καί κινδύνους· αρα διά νά κακουργήση τις, πρέπει νά έλπίζη 
κέρδος καί νά μή' 'φοβήται ζημίαν άρα ό κακούργος εις ιόν καιρόν 
τής κακουργίας υποθέτει ό'τι δέν θέλει φανερωθήν · άρα ή μέλλουσα 
ποινή (άν φανερωθή ) δέν έμβαίνει είς τόν λογισμόν του· άρα δέν 

χρησιμεύει τί ποτέ ή αύστηρότης τής τοιαύτης ποινής· άρα, άν ή 
περί τής πολιτικής εύταξίας πρόνοια ήναι τόσον ακριβής, ώστε νά p.r,v 
άφίνη κέρδους ελπίδα είς τόν κακούργου, άλλά νά τού ταράσση άδι- 

ακόπως την ψυχήν μέ τής ποινής τόν φόβον, ό'σον μικρά καί άν ήναι 
ή ποινή, βέλ’ εισθαι αρκετή νά τόν μακρύνη άπό τήν κακίαν.
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Ενόμισαν την θανατικήν ποινήν ικανήν νά ένεργήση ο,τι Αέν ενεργεί, 

διότι τήν όίραν μάλιστα, δτε διοιλαλεϊται, δείχνει ή εξουσία πλειοτέραν 
σπουδήν εΐ; τήν ερευνάν τών κακιών και τήν φανέρωσιν τών κακούρ
γων · σπουδήν, ήτις τού; φέρει εΐ; άμηχανιαν.

Παρατρέχω τά; άντιλογίας τών, όσοι φοβούνται τήν κατάργησιν τή; 
θανατική; ποινή; , επειδή οί λδγοι των άπεδείχθησαν άλογοι· και 
προκρίνω νά δείξω πο'σον άνίσχυροι είναι οί λδγοι τών έπαινούντων τήν 
κατάργησιν ταύτην ώ; ωφέλιμον. Εΐ; τά; πλειοτέρας ζητήσει;, ευκο- 
λώτερ’ άποδείχνει τί; τήν περί τού ζητούμενου γνώμην του, άναι- 
ρών τά σφάλματα τών όμογνωμονούντων, παρά τά; άντιλογίας τών 

εναντίων.
Είπεν εις άπδ τού; βουλευτά; είς τήν Συνταγματικήν σύνοδον [Assem· 

blee coustituante\ , οτι ή πολιτική κοινωνία Αέν έπρεπε νά μεταβάλλη 
είς ποινήν τον άχώριστον άπδ τήν άνθρωπίνην φύσιν θάνατον ό'τι 
έπρεπε νά συνειθίζωνται οί άνθρωποι νά βλέπωσι τον θάνατον άφοβως, 
και άκολούθως νά μή τον καταστένωσι φοβερόν, συγκαταριθμοϋντες 
αύτδν μέ τά; ποινά;. Η άντίρρησι; είναι κακή· Αιοτε έμπορέΐ νά γενή 
κατά παντό; είδου; ποινή;· Η φύσις, ήθελε τί; εΐπεϊν , μά; έπλασε διά 
νά έργαζώμεθα· · Αιά τί λοιπόν καταδικάζονται οί κακούργοι είς τό 
κάτεργον; Η φύσις βέβαια μάς έδιώρισεν εΐ; θάνάτον άλλ’ ό'χι εΐ; 
θάνατον βίαιον. Ο φυσικός θάνατος είναι μαλακό;· ό επιβαλλόμενος άπό 
τόν νόμον γίνεται σκληρός. Η φύσις μά; άποχωρίζει άπδ τήν ζωήν 
ήσύχως διά τού γηρατείου , ή μά; καταστένει υ.ε κ,ίρ.μ.ίΛν άρρωστίαν 
αδιάφορους εις τά τερπνά τού βίου· ή μάχαιρα τού νόμου μάς αποσπά 
βιαίως τήν ύπαρξιν είς αύτήν τών τερπνών τήν άπόλαυσιν. Η φύσις 
μάς άποκοιμίζει · ό νόμος μάς φονεύει , κατασπαράσσων αύτά τού 
σώματος τά μέλη.

Εφθασ’ ό αύτός βουλευτή; έως νά εεπη, ότι δέν έ'πρεπεν ό νόμος νά 
κάμνη τον θάνατον φρικώδη είς τόν πολίτην, επειδή ή πατρίς έχει 
χρείαν πολιτών καταφρονούντων τήν ζωήν.... Ηθελ’ είσθαι μεγάλη 
δυστυχία τής πολιτείας, άν. οί πολΐτάι κατεφρονούσαν τήν ζωήν· δέν 
έχει πατρίδα, ούδ’ οικογένειαν, όστις καταφρονεί τήν ζωήν. Δυστυ- 

χεστάτη ηθελ είσθ’ ή πολιτεία, άν ήτο συνθεμένη άπδ αγίου; άσκη- 
τάς , έχοντας ευδαιμονίαν νά άσχολώνται είς τήν θεωρίαν άλλη; ζωή; 

καί εΐ; τό μίσος τή; παρούσης. ‘Ποιαν θυσίαν εμποροϋν νά προσφέ- 
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ρωσι τοιοΰτοι πολϊται είς τήν σωτηρίαν τής πατρίδος, τής οποίας την 
υπαρξιν κρίνουν άναξίαν τιμής; -ποιος μοχλός αρκεί νά κίνηση τοιού- 
τους άνθρώπους, ή μάλλον τοιαύτας μηχανάς ; Η πολίτικη κοινωνία 
έχει βέβαια χρείαν πολιτών ετοίμων νά θυσιάσωσι την ζωήν των, 
δταν τό συμφέρον της πολιτείας άπαιτή τοιαύτην θυσίαν · άλλά τοΰτο 
σημαίνει, δτι ό πολίτης χρεωστεϊ ν’ άγαπα την πατρίδα τόσον, ώστε 
νά νομίζη την ζωήν άνυπόφορον, άν δέν έ'καμ’ δ,τι έδύνατο νά κάμη 
υπέρ της πατρικός· τοΰτο σημαίνει, δτι χρεωστεϊ νά θυσιάση την ζωήν 
είς την ιδίαν του εύδαιμονίαν, νά προτίμηση τόν ένδοξον θάνατον 

παρά την δυστυχίαν νά ζή άτιμος καί εξουθενωμένος , νά άγαπα τήν 
ευδαίμονα καί γενναίαν ζωήν τόσον , ώστε νά τήν άφίνη προθύμως , 
δταν μεταβάλλεται είς άγεννή καί κακοδαίμονα.

Αφίνω λοιπόν ώς περιττά δσα εΐπεν ό βουλευτής είς κατάργησιν τής 
θανατικής ποινής. Αρκούν δσα είπα , καϊ μάλιστα δσα άλλοι προ εμού 

είπαν, νά όρίσωσι τήν κατάργησιν της. Κ’ έμπορώ άκόμη νά συμπε- 
ράνω άπ’ δ,τι είπα, δτι πάσα ποινή σωματική γίνεται τόσον όλιγώ- 
τερον άναγκαία, δσον πλέον τελειοποιούνται τά μέσα νά φανερόνωνται 
ή νά έμποδίζωνται αί κακίαι. Ο Ρουσσώς καϊ ό ΔεΑερότος συμφωνούν 

με τόν Βεκκα.ρίαν , δτι ή συχνότης καϊ σκληροσύνη τών κολάσεων είναι 
πάντοτε σημεΐον άδυναμίας ή άμελείας τού πολιτεύματος· ώστε, άν 
καί καθείς χωριστά έχη τό δίκαιον νά δώση τήν ψήφον του είς άποδο- 
χήν τής θανατικής ποινής, ή καλώς ώργανισμένη πολιτεία όμως δέν 

πρέπει νά κολάζη μέ θανατικήν ποινήν.
Μίαν μόνην περίπτωσιν (τήν οποίαν καϊ αύτός ό Βεκκαρίας έξαίρε- 

σεν άπό τήν συμπάθειαν τών νόμων ) γνωρίζω ικανήν νά δικαίωση τήν 
Θανατικήν ποινήν ώς άναγκαίαν · δταν δηλαδή φατρίαρχος ή άρχισυν- 
ωμότης, φυλακωμένος, έ'χη δύναμιν καί σχέσεις άρκετάς νά ταράξη 
τήν κοινήν ησυχίαν, καϊ νά μεταβάλη τήν κατάστασιν τής πολιτείας. 
Αλλ’ ή τοιαύτη περίπτωσις είναι πολλά σπάνιος, ούΑ’ έχει τί ποτέ 
κοινόν με τάς συνήθεις κακίας, ούΑέ μέ τάς επιχειρήσεις τών υποδεε

στέρων φατριαστών, ή τών υπαλλήλων συνωμοτών. Στέρησε τούτους 
άπό τόν άρχηγόν τής συνωμοσίας, φρόντιζε άγρύπνως τήν εύταξίαν τής 
πόλεως- καί δέν έχεις τί πλέον νά φοβήσαι. » Roeoeree, Consi
derat. sur la peine de mori, extrailes du n° a8 du Journal 

d’Econom. publique, etc. et corrigees de nouveau par 1’autcur
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§ XVII.

ΠΕΡΙ ΕΞΟΡΙΑΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ.

Οστις ταράσσει την κοινήν ησυχίαν, ούδ’ ύποτάσσε- 

ται είς τούς νόμους, ηγουν είς τάς συνθήκας, μέ τάς 
όποιας οί άνθρωποι ύποφέρουν καί ύπερασπίζουν άλλή- 
λους, πρέπει νά αποκλείεται άπό την πολιτικήν κοινω
νίαν , δηλαδή νά εξορίζεται.

Εύ'λογον ίσως είναι νά κολάζωνται μέ ποινήν εξορίας, 
όσοι έγκαλούμενοι περί δεινού τίνος αδικήματος, φαίνον
ται πιθανώς, άλλ’ όχι καί άναντιρρήτως ένοχοι. Αλλά διά 
νά γίνεται τοΰτο δικαίως, πρέπει έξανάγκης νά τεθή 
νόμος εύκρινής όσον δυνατόν καί σαφέστατος, καταδικά
ζουν είς εξορίαν τόν, ό'στις βάλλη όλον τό Εθνος είς τήν 
δεινοτάτην ανάγκην νά τόν φοβήται, άν δέν τόν άδι- 
κήση. 0 νόμος ούτος όμως πρέπει νά άφίνη είς τόν έξοοι- 

ζόμενον τό ιερόν δίκαιον νά δύναται είς πάντα καιρόν νά 
απόδειξη τήν άθωότητά του. Ισχυρότερα λοιπόν πρέπει 
νά ήναι τά αίτια τής εξορίας διά τόν πολίτην παρά διά 
τόν ξένον, διά τόν έγκαλούμενον πρώτην φοράν παρά διά 

τόν έγκληθέντα πολλάκις.
Αλλ’ οστις έξωρίσθη διά παντός άπό τήν πολιτικήν 

κοινωνίαν, τής οποίας ήτο μέλος, -πρέπει άρα νά στερή- 
ται καί τά ύπάρχοντά του ; Τό ζήτημα τοΰτο δύναται 
νά έξετασθή κατά πολλούς τρόπους. Η στέρησις τών υπαρ

χόντων είναι ποινή μεγαλύτερα τής εξορίας. Πρέπει λοι
πόν ό νόμος νά διορίζη τάς περιστάσεις, όπου, άναλόγως 
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μέ το άόίζημα, έχει τόπον ή δήμευσις όλων, ή μέρους 
τίνος τών ύπαρχόντων, χαί πάλιν άλλας περιστάσεις, εις 
τάς οποίας είναι παντάπασιν άτοπος. Η παντελής δήμευ- 

σις έχει τόπον, όπου ή παρά του νόμου άποφασισθείσα 
εξορία είναι τοιαύτη, ώστε διαλύει όλους τούς δεσμούς 

καί τάς σχέσεις, τάς οποίας είχεν ό πταίσας πολίτης 
προς τήν πολιτικήν κοινωνίαν. Τότε ό πολίτης αποθνή
σκει, καί μένει μόνος ό άνθρωπος· καί ό τοιούτος πολι
τικός θάνατος πρέπει νά γεννά, ώς προς το πολιτικόν 
σώμα, τά αύτά τού φυσικού θανάτου αποτελέσματα. 
Είς τοιαύτην λοιπόν περίστασιν, τά υπάρχοντα τού έξω- 
ρισμένου εύλογώτερον ήθελαν περάσειν είς τούς νομίμους 
αύτού κληρονόμους παρά είς τόν Ηγεμόνα, επειδή ή εξο

ρία είναι τό αύτό με τόν θάνατον ώς πρός τό πολιτικόν 
σώμα. Μ’ όλον τοΰτο ό σκοπός μου δέν είναι νά άπο- 
δείξω μέ τοιαύτας λεπτολογίας άδικον τών ύπαρχόντων 
τήν δήμευσιν. Οσοι διισχυρίζονται, ότι ή δήμευσις εμπο
δίζει τούς πολίτας άπό τάς κατά μέρος εκδικήσεις, καί 
τάς καταδυναστείας τάς πρός άλλήλους, δέν συλλογίζον
ται, ότι ή ποινή, διά νά ήναι δικαία, δέν αρκεί μόνον 
νά προξενή τι καλόν, αλλά πρέπει νά ήναι καί άναγκαία- 
δέν συλλογίζονται, ότι κάμμία άδικία, όσον ώφέλιμος 
ηθελ’ είσθαι, δέν πρέπει νά ύποφέρεται άπό τόν νομοθέ- 

την , άν θέλη νά κλείση πανταχο'θεν τήν είσοδον είς τήν 
άγρυπνον τυραννίαν, ή όποια μέ προσωρινού τινός καλού 
πρόφασιν, καί διά τήν εύτυχίαν ολίγων τινών ένδοξων 
καί δυνατών, καταφρονεί τά δάκρυα καί παραβλέπει τήν. 
μέλλουσαν απώλειαν πολλών άδοξων -καί αδυνάτων. Γίνε-
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ται η δηριευσις τρόπον τινά έπικη'ρυξις χρημάτων 
κατά τών αδυνάτων, κολάζει τόν άθώον ώς ένοχον, τον 
φέρει είς απελπισίαν, καί τόν αναγκάζει νά δοθη είς την 
κακίαν διά νά φύγη την πτωχείαν. Τί θέαμα δεινότερον 
άλλο παρ’ οικογένειαν ολόκληρον, ζώσαν άτίμως και δυσ
τυχώς διά κακίαν τοΰ οικοδεσπότου, την οποίαν, καί 
άν είχε τόν τρόπον, δέν ηδύνατο νά έμποδίση, επειδή οί 
νόμοι την προστάσσουν νά ύποτάσσεται είς αύτόν ’

§ XVIII.

ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΤΙΜΩΣΕΩΣ.2

2. « Επεθύμουν νά ήθελε δείξη ό Συγγραφεύς, πο'σον είναι άνο'ητος 
ά νομος, οστις άφίνει τόν πταίστην ελεύθερον άφοΰ τόν άτιμώση. Π 
άτοπος αύτη μέθοδος γεμίζει τά δάση άπό φονέας. " Σημ. τοΰ

Diderot.

Η άτίμωσις είναι σημειον της κοινής αποστροφής καί 
αποδοκιμασίας, αποστερεί τόν ένοχον άπό την ύπόληψιν 
καί την πίστιν την πρός αύτόν της πατρίδος του, καί

ι. « Αί άϊ’ ά^ικήματα δημεύσεις, παρά τήν σκληρότητα, παρακι

νούν άκομη τούς κοιτάς , και μάλιστα τούς πένητας καί υπαλλήλους 
κριτάς, νά έφευρίσκωσιν αδικημάτων ένοχους. Πρόσθες έτι και άλλην 
σκληρότητα· άν τύχη ν’ άποδειχθή, μετά την καταδίκην, άθώος ό 
καταδικασθείς, έπαθεν όμως την φυλάκισιν , έχασε καί τιμήν καί περιου
σίαν , <$"ιά τήν διακοπήν τοΰ εμπορίου ή τής εργασίας του, κάποτε 
ά" έσυντρίφθησαν καί τά μέλη του άπό τάς βασάνους, κ’ έφθάρη ή υγεία 
του· καί ομο>ς άπολύεται χωρίς άποζημίωσιν. Ο νομος στερεύει ολα τόν 
ένοχον, καί Αέν άποδίδει τί ποτέ εις τον άθώον," Σημ. άνέκδοτ. 
τοΰ Diderot.
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τον άποκόπτει άπο τήν αδελφότητα, την οποίαν έχουν 
προς άλλήλους τά μέλη της πολίτικης κοινωνίας.

Δέν είναι εις την εξουσίαν τοΰ νόμου να κόλαση μέ 
ατιμίαν τόν πολίτην. Η παρά τοΰ νόμου ατιμία δέν 

ισχύει τί ποτέ, οσάκις δέν είναι η αύτη μέ την ατιμίαν 
την προξενουμένην άπό τάς σχέσεις αύτάς τών πραγμά
των, άπό την γενικήν τών ανθρώπων ηθικήν, ή άπό τήν 
κατά μέρος ηθικήν, ητις κρέμεται άπό τά κατά μέρος συ
στήματα, καί τάς μερικάς υπολήψεις, αί όποΐαι όδηγοΰν τό 
Εθνος, καί έχουν ίσχύν νόμου είς τούς χυδαίους. Οσάκις 
ή παρά τοΰ νόμου άτιμία διαφέρει άπο τήν άτιμίαν τήν 
γεννωμένην άπό τήν κοινήν ύπόληψιν, ή καταφρονείται ό 
νόμος, ή εξαλείφονται άπό τάς ψυχάς τών ανθρώπων αί 
έννοιαι πάσης ηθικής άρετής, ώστε νά μή δύνανται πλέον 
νά τάς φυλάξωσι μηδ’ αύταί τών ηθικών φιλοσόφων αί ρη- 
τορείαι, αί όποΐαι δέν ένεργοΰν τί ποτέ, όπου λαλούν τά πα
ραδείγματα. Οστις κηρύττει άτιμους τάς αδιάφορους πρά
ξεις , σμικρύνει τήν άτιμίαν τών αληθώς άτιμων πράξεων.

Δέν πρέπει νά κολάζωνται μέ ποινάς σωματικάς καί 
όδυνηράς, όσα άδικη'ματα, θεμελιωμένα είς ενθουσιαστι
κήν ύπερηφανίαν, δοξάζονται καί τρέφονται άπ’ αύτήν 
τήν οδύνην. Αρμόζει πλέον είς αύτά ό κατάγελως καί ή 
έξουθένησις, δύο ποιναί, αί όποΐαι χαλινόνουν τήν ύπερ

ηφανίαν τών ενθουσιαστών μέ τήν καταφρόνησιν τών 
θεατών, καί είς τάς όποιας μόλις καί αύτή ή άλήθεια 
δύναται ν’ άντισταθή. Τοιουτοτρόπως ό σοφός νομοθέ- 
της, πολεμών τήν βίαν μέ τήν βίαν , καί τάς ύπολήψεις 
μέ άλλας ύπολήψεις, αφανίζει τόν θαυμασμόν καί τό 
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σέβας το προσφερόμενον άπο τον χυδαίον λαόν εις άτο
πους καί ψευδείς διδασκαλίας, κρυμμένας είς τό κάλυμμα 
ολίγων τινών αληθειών, μέ τάς οποίας συνοδεύονται.

Της άτιμώσεως ή ποινή δέν πρέπει νά ήναι ούτε ύπέρ- 
μέτρα συχνή , ούτε νά επιβάλλεται ένταυτω είς πολλούς. 
Οχι συχνή, διότι τόσον πλέον έζασθενεί ή δύναμις τής 
ύπολη'ψεως, όσον πλέον ενεργεί. Οχι νά επιβάλλεται έν
ταυτω είς πολλούς, διότι όπου άτιμοΰνται πολλοί, εκεί 
δέν μένει πλέον ά'τιμος κανείς.

Τοιαύτα μέσα πρέπει νά μεταχειρίζεται όστις όέν θέλει 
νά συγχύση τάς σχέσεις, καί τήν αμετάβλητον τών πραγ
μάτων φύσιν, ή οποία, άδιακόπως ενεργούσα χωρίς νά 
περιορίζεται άπο τόν χρο'νον, ανατρέπει όλας έκείνας τάς 
περιωρισμένας διατυπώσεις τών άνθρώπων, όσαι μακρύ- 

νονται άπ’ αύτη'ν. Δέν είναι μόνων τών ελευθερίων τεχνών 
ίδιον νά μιμώνται τήν φύσιν άκριβώς· καί α.ύτή ή πολι

τική (τούλάχιστον ή άληθής καί μόνιμός πολιτική) 
ύπόκειται είς τούτον τόν γενικόν τής μιμη'σεως κανόνα, 
επειδή είναι τέχνη κατευθύνουσα πρός τόν αύτόν σκο

πόν τά φυσικά καί άμετάβλητα τών άνθρώπων αίσθή- 
ματα.

§ XIX.

ΟΤΙ Η ΠΟΙΝΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΗΝΑΙ ΤΑΧΕΙΑ, ΑΝΑΛΟΓΟΣ 
ΜΕ ΤΟ ΛΛΙΚΗΜΑ, ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ.

Οσον ταχυτέρα καί πλησιεστέρα τού πραχθέντος άδι
κη'ματος είναι ή ποινή, τόσον θέλ’ είσθαι δικαιοτέρα καί 
ώφελιμωτέρα. Λέγω δικαιοτέρα, διότι έλευθερούται 
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ό ένοχος άπο τάς δείνας και περιττάς βασάνου; τής άδη- 

λοτητος τοΰ μέλλοντος, τάς όποιας αύξάνει ή φαντασία, 
καί ή αίσθησις της ιδίας του αδυναμίας, και διο'τι ή 

στέρησις της ελευθερίας, θεωρούμενη καί αύτη ώς ποινή, 
δέν πρέπει νά επιβάλλεται είς τον έγκαλούμενον πριν 

καταόικασθή ώς ένοχος,παρεκτός άνή ανάγκη το απαιτη. 
0θεν ή φυλακή , επειδή είναι άπλή φύλαξις τοΰ έγκαλου- 

μένου πολίτου, έωσοΰ νά κριθή ένοχος , πρέπει νά ηναι, 
οσον δυνατόν,'ελαφρά καί ολιγοχρόνιος· ηγουν τόσον μόνον 
καιρού διάστημα πρέπει νά κρατήται είς φυλακήν ό έγκα

λούμενος, όσον είναι άναγκαΐον είς τήν κρίσιν καί τήν άπο- 
δειξιν τοΰ αδικήματος, καί όσον απαιτεί το δίκαιον νά 

κρίνωνται πρώτοι όσοι καί πρότερον αύτοΰ έφυλακώθη- 
σαν. Τής φυλακής ή αύστηρότης τόση μόνον απαιτείται, 
όση χρειάζεται νά έμποδίση τον έγκαλούμενον νά φύγη, 

ή νά κρύψη τούς έλέγχους καί τά σημεία τοΰ αδική
ματος. Η κρίσις αύτή πρέπει νά ήναι, όσον δυνατόν, 
όλιγοχρόνιος. · Τί σκληρότερον άλλο παρά τήν άπο- 
νίαν τοΰ δικαστοΰ, παραβαλλομένην μέ τήν άγωνίαν τοΰ 
έγκαλουμένου; παρά τάς ήδονάς, όσας απολαύει ό άσπλαγ- 
χνος αρχών , συγκρινομένας μέ τά δάκρυα καί τήν ωχρό

τητα τοΰ φυλακωμένου; Ούτος είναι ό γενικός κανών, 
« Τό βάρος τής ποινής, καί τά έπακολουθήματα τοΰ 
« άδικήματος πρέπει να ήναι δραστικότατα είς τούς 
« άλλους , άλλ’ όσον δυνατόν ελαφρότατα είς τόν πά- 

« σχοντα. » Οί άνθρωποι, όταν άπό τήν φυσικήν κατά- 
στάσιν έπέρασαν είς τήν πολιτικήν κοινωνίαν, δέν 
έσυγκατάνευσαν νά πάσχωσι πλήν τά άναγκαια καί όσον
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δυνατόν ελάχιστα κακά. Οθεν κάμμία ποινή δέν εΐναι 
νόμιμος, οσάκις δέν έπιστηρίζεται είς τό αψευδές αξίω

μα τοΰτο.
Είπα, ότι ή ταχεία ποινή είναι καί ώφελιμωτέρα. 

Διότι, όσον όλιγώτερον διάστημα χρόνου μεσολαβεί· με
ταξύ τής ποινής καί τοΰ' αδικήματος, τόσον ίσχυρό- 

τερον καί μονιμώτερον έντυποΰται είς τήν ανθρώπινον 
ψυχήν ή συμπλοκή τών δύο τούτων εννοιών, ά δίκη μα 
καί ποινή, καί τοιουτοτρόπως συνειθίζουν κατά μικρόν 
οί άνθρωποι νά θεωρώσι τό άδίκημα ώς αίτιον, καί τήν 

ποινήν ώς απαραίτητον καί άναγκαιον αποτέλεσμα του 
αδικήματος1. Αναμφίβολον, ότι ή σύζευξις τών εννοιών 

γίνεται, νά είπω ούτως, κόλλα, ήτις ένόνει καί απαρτίζει 
τήν οικοδομήν όλην του ανθρωπίνου νοός* καί χωρίς αύ- 
τής ή ηδονή καί ό πόνος ήθελαν είσθαι αισθήσεις χωρισμέ- 
ναι ή μί’ άπό τήν άλλτν καί παντάπασιν άργαί. Οσον 
πλέον μακρύνονται οί άνθρωποι άπό τάς γενικάς έννοιας 
καί τάς καθόλου άρχάς, ήγουν όσον είναι χυδαιότεροι 

καί άιζαθέστεροι, τόσον πλέον ενεργούν κατά τάς άμέ—

ι. « Εύθυς άποϋ συ(χβγί τό παράδειγμα τής κακίας, πρέπει χωρίς 
αναβολήν νά κολάζεται. Αν άναβάλγς τήν κόλασιν , φθείρεις τήν έξ αύ- 
τής ωφέλειαν. 'Πολλοί κακοί πολϊται δέν έπρο'σμεναν 'ίσως παρά τον 
σπινθήρα τοϋ πρώτου τούτου παραδείγματος, διά νά έξάψωσι τάς 

μελετωμένας κακίας των . . . Ο αληθής και καθ’ αυτό σκοπός τής 
εγκληματικής δικαιοσύνης είναι ούτος· παράδειγμα εις τόν μέλλοντα 
■/ροχον πλέον, παρά έκδίκησις διά τόν περασμένον. Η έκδίκησις είναι 

πάθος· οί δέ νόμοι πρέπει νά ήναι άπαθεΐς. » Serva», Discours sur 
Γadministrat. de la justice criminelle.

1
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σους καί πλησιεστέρας συζεύξεις τών εννοιών, έξεναντίας 

αί πλε'ον μακρυμέναι καί πολυπλοκώτεραι συζυγίαι οδη

γούν εκείνους μόνους , όσοι ζητούν έμπαθώς ό',τι επιθυ
μούν , ούδέ προσέχουν είς τί ποτ’ άλλο πλήν αύτοΰ μό- 
νου. Οδηγούν έ'τι καί τούς ύψηλούς εκείνους νο'ας, όσοι 
έσυνείθισαν νά θεωρώσι καί νά παραβάλλωσι διαφόρους 

έννοιας καί διαφόρους αίσθη'σεις έντάμα, καί μέ τρόπον 
ώστε αί γεννώμεναι πράξεις άπο την παραβολήν ταύτην 
νά ήναι βεβαιότεραι καί όλιγώτερον επικίνδυνοι.

Είναι λοιπόν αναγκαιότατη ή αδιάσπαστος κατόπιν 
τοΰ αδικήματος ακολουθία τής ποινής, διά νά διεγεί- 
ρεται αμέσως ή έ'ννοιά της, είς τάς άπαιδευ'τους τών 
χυδαίων ψυχάς, άπό τήν απατηλήν ζωγραφιάν τοΰ ώφε- 
λίμου αδικήματος. Αλλο αποτέλεσμα δέν γέννα τής ποι
νής ή αργοπορία παρά νά διαχωρίζη επιπλέον τάς δύο 
ταύτας έννοιας. Η βραδεία τιμωρία τυποΰται είς τόν 
νοΰν τών θεατών, όχι πλέον ώς τιμωρία τοΰ άδικη'ματος, 
άλλ’ ώς άπλοΰν θέαμα· διότι παραστένετ’ είς αύτούς, 

άφοΰ έξασθενήση είς τάς ψυχάς των ή φρίκη τοΰ άδι
κη'ματος, ή οποία ήθελε κάμειν τής ποινής τήν αίσθζσιν 
ισχυροτέραν .

ι, « Κάλλιστα έσημείωσεν ό Βεκκαρίας, ό'τι ή μακρά αναβολή τής 
ποινής αφανίζει σχεδόν ολνιν τήν έλπιζομένην άπδ τον παραδειγμα- 

τισμδν ωφέλειαν. Τήν ώραν τής κολάσεως τδ αδίκημά λησμονήται· καί 
ό θεατής δεν βλε'πει πλε'ον τδν θάνατον τοΰ καταδίκου, ώς ποινήν τής 
κακίας του, ούδ’ αισθάνεται οΰτε του νο'μου τήν δικαιοσύνην, οΰτε τδν 
κίνδυνον τής πΐιραβάσεώς του · μο'νη ή πρδς τδν κολαζο'μενον ανωφελής 
συμπάθεια κατέχει τήν ψυχήν του. Αιτία δ'μως πολύ πλέον άξιδλογος,
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Σφίγγει προς τούτοις τόν άναγκαΐον δεσμόν τής ποι
νής καί του άδικη'ματος ή αναλογία τής ποινής μέ τήν 
φυσιν του αδικήματος. Οσον πλέον αναλογεί ή ποινή μέ 
τό αδίκημα, το'σον ίσχυροτερον πολεμεί τήν επιθυμίαν 
του αδικήματος ό φόβος αύτης, και τόσον πλέον μακρύ- * 

νει τήν ψυχήν άπό τόν σκοπόν, προς τόν όποιον τήν 
κατεύθυνεν ή απατηλή έννοια τοΰ έλπιζομένου κέρδους 
άπό τήν παράβασιν τοΰ νόμου.

Συνήθεια είναι νά κολάζονται οί ένοχοι μικρών άδικη- 
μάτων μέ τήν φυλάκισιν. Αλλοτε πάλιν παιδεύονται 
μέ τόν έξορισμόν , ή'γουν πέμπονται είς τόπους ξένους, 
διά νά δώσωσι παράδειγμα μακράς καί σχεδόν άνωφε- 
λοΰς δουλείας είς Εθνη, τά όποια αύτοί δέν έβλαψαν.

^ιά τήν οποίαν πρέπει νά κρίνεται χωρίς άναβολήν ό φυλακισμένος, 
είναι, δτι ενδέχεται ν’ άποίειχθή άθώος είς τήν κρίσιν. Φρίττει ό'στις 

συλλογισθή τήν άλλοτε συνήθη είς τήν Γαλλίαν προπαρασκευαστι
κήν βάσανον f ίί. άνωτέρ. σελ. 5ο]· ή προ τής κρίσεως όμως μακρά 
φυλάκισις , άν και όχι τόσον σκληρά , δ'σον ή προπαρασκευαστική βάσα
νος, προέρχεται άπό τήν αύτήν πηγήν. Διότι καί είς τάς <^ύο ταύτας. 
•περιστάσεις ό δικαστής πρώτον επιβάλλει ποινήν είς τόν έγκαλούμενον, 

έπειτα εξετάζει μέ τήν άνάπαυσίν του, άν ό πάσχων τήν ποινήν ήναι 
άθώος ή ένοχος. Αφοΰ στερηθή τήν ελευθερίαν επτά ή οκτώ μήνας, 
άφοϋ ύποφέρη είς ολον τοΰτο τό διάστημα τής φυλακής τήν φρίκην, 

παρουσιάζεται ό ταλαίπωρος είς τόν κριτήν, ό'στις, μετά τήν έξέτασιν , 
τόν ευρίσκει άθώον. · Τί συμβαίνει έκ τούτου; Η τιμή του βέβαια άπο- 
κατεστάθη, άλλ’ ή υγεία του ^έν θέλει άποκατασταθήν ποτέ· έχασεν 

ι'σως είς τό υπόλοιπον τής ζωής τά μέσα νά κερ^αίνη τά προς ζωήν 
άναγκαΐα, καί άνευρίσκει τήν δυστυχή του οικογένειαν είς κάνέν έργο- 
στάσιον ελεημοσύνης, όπου ή ένδεια καί ή καταισχύνη τήν ήνάγκασαν 

νά καταφύγη. ” Mirabeau, Observat, sur Bicetre.

7
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Ολίγον φοβίζει τούς ανθρώπους ή δημόσιος ποινή τών 
μεγάλων άδικημάτων , διότι ολίγοι καί δι’ όλίγας αιτίας 

παρακινούνται νά τά πράξωσιν όθεν θεωρούν την ποι
νήν ώς άλλοτρίαν, καί ώς αδύνατον νά την πάθωσιν 
αύτοί. Είναι λοιπόν ώφέλιμον νά κολάζωνται δημοσίως 
τά μικρά άδικη'ματα, προς τά όποια κλίνει συνεχέστερον 
η ψυχή τοΰ ανθρώπου- καί τοιουτοτρόπως, μακρυνόμε- 
νος άπό τά μικρά, μακρύνεται πολύ πλέον άπό τά με
γάλα. Αί ποιναί πρε'πει νά ήναι ανάλογοι πρός άλλήλας 
καί πρός τά άδικη'ματα, καί κατά τήν δύναμιν, καί κατ’ 
αύτόν ετι τόν τρο'πον κατά τόν όποιον επιβάλλονται είς 

τούς κακούργους.

§ XX.

ΟΤΙ Η ΠΟΙΝΗ ΠΡΕΠΕί ΝΑ ΗΝΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΟ
ΦΕΥΚΤΟΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΧΑΡΙΤΟΣ, ΗΓΟΪΝ ΣΪΓΧΩΡΗΣΕΩΣ 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ.

Γίνεται μέγας χαλινός τών άδικημάτων ή ποινή, όχι 
τόσον ό'ταν ήναι σκληρά, ό'σον όταν ήναι βεβαία καί 
αναπόφευκτος. Αναγκαία λοιπόν είς τούτο είναι ή άγρυ- 
πνία1 τών άρχοντων, καί ή άδυσώπητος του δικαστοΰ

ι. « ό κακούργος, αύτόπτης καθημερινών παραδειγμάτων τής αγρυ
πνίας τοΰ κριτοΰ , ίπώς είναι δυνατόν να τολμήση τήν έκτέλεσιν τών 

ολέθριων του σκοπών; Οπου στρε'ψη τούς οφθαλμούς, δέν βλε'πει παρά 
μάρτυρας ετοίμους νά τόν καταδωσωσι, καί τόν δημόσιον κατήγορον 

έτοιμον νά τόν έγκαλεση. Μόνη αυτών η ίψις τόν κάμνει νά τρέμη, νά 
χλωμιάζη , νά κρύπτεται· ζητεί σκιάν, καί δέν ευρίσκει ποϋ ποτέ πλήν 
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αύστηρότης, ή όποια, διά νά ήναι ωφέλιμος αρετή, ττρε- 
πει νά συνοδεύεται μέ νομοθεσίαν ήμερον και φιλάνθρω
πον. Βαθύτερον έντυπόνεται είς τάς άνθρωπίνας ψυχάς 
ή μετρία, αλλά βέβαια ποινή, παρά τήν αύστηροτε'ραν, 
τήν οποίαν ελπίζει νά αποφυγή ό ένοχος, όσον μικρά 

και άν ήναι τά κακά φοβίζουν τούς ανθρώπους, όταν 
ήναι βέβαια καί αναπόφευκτα- άλλ’ ή ελπίς (δώρον ού- 

ράνιον, πολλάκις όλων τών άλλων αντάξιον) μακρύνει 
άπό τήν ψυχήν τήν έννοιαν τών κακών, μάλισθ’ οσάκις 
ένδυναμόνεται μέ τό παράδειγμα τής ατιμωρησίας, τήν 

οποίαν χαρίζει συχνά είς τούς ένοχους ή πλεονεξία, ή ή 
αδυναμία.

Απολύεται κάποτε άπό τήν ποινήν ό ένοχος μικρού 
αδικήματος, άν ό άντίδικος τό συγχώρηση. Τοιαύτή 

συγχώρησις, άν καί φιλάνθρωπος, έναντιούται είς τό κοι
νόν συμφέ'ρον. Δέν έχει τήν εξουσίαν ό κατά με'ρος πολί
της νά εξάλειψη, μέ τήν συγχώρησιν του άδικη'ματος, 
τόν άναγκαΐον παραδειγματισμόν, ώς έχει τήν εξουσίαν 
νά χαρίση τήν πλήρωσιν τής ζημίας, τήν όποιαν έ'παθεν 
άπό τον ένοχον. Τό δίκαιον του κολάζειν δέν είναι δί
καιον ενός μόνου, άλλ’ ό'λων όμοΰ τών πολιτών, ή του

οχληρόν φως. Μόλις συλλογίζεται τήν κακουργίαν, καί τήν καταπλακώνει 
εις τό βάθος τής ψυχής του, φοβούμενος μή καί εκεί τήν άνακαλύψγ ό 
οξυδερκής οφθαλμός τοϋ έκαστου. Φεύγει τε'λος πάντων τήν γήν, ήτις 
δέν υποφέρει τήν κακίαν, ή μεταβάλλεται εις αγαθόν πολίτην, άπελπι- 
ζο'μενος νά μείνη ατιμώρητος κακός. ” Servaw , Discours sur l’admi~ 
nistrat. de la justice criminelle^
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Ηγεμόνας. 0 κατά μέρος πολίτης δύναται νά χαρίση το 

όποιον έχει τοΰ δικαίου τούτου μερίδων, άλλ’ όχι νά 
σφετερισθή καί τών λοιπών τάς μερίδας.

Οσον είναι μετριώτεραι αί ποιναί, τόσον όλιγώτερον 
αναγκαΐαι γίνονται η συμπάθεια και η συγχώρησις τών 
αδικημάτων, και ηθελ’ είσθαι εύτυχέστερον , άν έλογί- 
ζοντο καί παντάπασιν όλέθριαι. Οθεν η συμπάθεια του 

Ηγεμονος, ητις άναπληρόνει πολλάκις τόν τόπον όλων 
τών λοιπών αρετών καί καθηκόντων του θρόνου, έπρεπε 
νά αποκλείεται άπό την ορθήν νομοθεσίαν, της οποίας 
είναι μέτριαι αί ποιναί, καί πρόχειρος καί κανονικός τοΰ 
δικάζειν ό τρόπος. Απάνθρωπος ήθελε φανήν αύτη ή 

άλη'θεια είς εκείνους, όσοι είναι συνειθισμένοι είς τήν ατα
ξίαν τής παρούσης εγκληματικής νομοθεσίας, είς τήν 
οποίαν ή χάρις καί ή συγχώρησις γίνονται αναγκαΐαι διά 

τήν άτοπίαν τών νόμων, καί τών ποινών τήν σκληρότητα. 
Τό δίκαιον τής σβγχωρη'σεως τών αδικημάτων, τό κάλλι- 
στον τοΰ θρόνου προνόμιον, τό πλέον εράσμιον ιδίωμα τών 
Ηγεμόνων, εύεργετικών οικονόμων τής κοινής εύδαιμο- 

νίας, είναι τρόπον τινά σιωπηρός έλεγχος, καί άρρητος 
αποδοκιμασία τής άτελείας τών παλαιών νόμων, τούς 
οποίους όμως βοηθεΐ ή πρόληψις τοΰ μακροΰ χρόνου, τό 
πλήθος τών εξηγητών καί τών συγγραφέων, ή σεμνή 
παρασκευή τών απείρων διατυπώσεων, καί αύτή ή συν- 
αίνεσις τών πλέον πιθανών, άν καί όλιγώτερον φοβερών, 

ήμισόφων. Μ’ όλον τοΰτο ή συμπάθεια ανήκει είς τόν 
νομοθέτην, καί όχι είς τόν ένεργοΰντα τούς νόμους, 
πρέπει νά λαμπρύνη τάς νομικάς βίβλους, καί όχι τάς 
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μερικάς κρίσεις· διότι ό'στις δείχνει είς τούς ανθρώπους 
δυνατήν την συγχώρησιν, και τούς διδάσκει, ό'τι ή ποινή 
δέν είναι άναγκαΐον επακολούθημα τών άδικημάτων, 
άνάπτει την ελπίδα της ατιμωρησίας είς τάς ψυχάς των, 
καί τούς κάμνει νά λογίζονται τάς μή συγχωρουμένας 
ποινάς (επειδή είναι δυνατή ή συγχώρησις) ώς βίας καί 
καταδυναστείας, όχι ώς δικαιοσύνης ψηφίσματα. Οταν ό 
αρχών συγχωρή, θυσιάζει τήν δημο'σιον ασφάλειαν είς 
ένα μερικόν πολίτην , καί μέ ταύτην τήν μερικήν πράξιν, 
ύπαγορευμένην άπο τυφλήν φιλανθρωπίαν, εκθέτει ψη'- 
φισμα κοινόν ατιμωρησίας. Αδυσώπητοι λοιπόν πρέπει 
νά ήναι οί δικασταί είς τάς μερικάς περιστάσεις, άλλά 

πράος, συγκαταβατικός καί φιλάνθρωπος ό νομοθέτης. 
Ώς σοφός άρχιτέκτων, χρεωστεΐ νά θεμελιώση τήν οικο

δομήν τής κοινής εύδαιμονίας επάνω τής οποίας καθείς 
έχει αγάπης της ιδίας του εύδαιμονίας, καί νά κάμη είς 

τρο'πον, ώστε τό κοινόν συμφέρον νά γεννάται άπό τά 
κατά μέρος είς καθένα συμφέροντα· τοιουτοτρόπως δέν 
θέλει πλέον άναγκάζεσθαι νά χωρίζη μέ νόμους μερικούς 
συχνούς, καί μέ θεραπείας αύτοσχεδίους, τό κοινόν συμ
φέρον άπό τό μερικόν, καί νά ύποστηρίζη τό άγαλμα 
τής κοινής σωτηρίας μέ τον φόβον καί μέ τήν άπιστίαν. 
Ως βαθύς καί συμπαθής φιλόσοφος, χρεωστεΐ νά συγχωρή 
είς τούς ίδιους του αδελφούς, τούς άνθρώπους , νά άπο- 

λαύωσι μέ είρη'νην τήν μικράν εκείνην τής εύδαιμονίας 
μερίδα, όσην έχάρισεν είς αύτούς’έπί τής γής τό ύψιστον 

Ον, το πρώτιστον αίτιον του απείρου συστη'ματος τού 
Παντός.



ιο4 ΠΕΡΙ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ

§ XXL

ΠΕΡΙ ΑΣΪΑΩΝ,

Ζητήσεως άξια είναι καί ταυτα* άν ήναι δηλαδή δί

καια τά άσυλα, καί ώφεΧι^ος, ή βλαβερά ή αμοιβαία 
συνθήκη τών Εθνών νά παραδίδωσιν είς άλλήλους τούς 
φυγάδας ένοχους. Εντός τών ορίων τής χώρας δέν πρέπει 

νά εύρίσκωνται άσυλα, ήγουν τόποι ελεύθεροι άπο τούς 
νόμους. Τών νόμων ή δύναμις πρέπει νά τρέχη κατόπιν 

καθενός πολίτου, καθώς ή σκιά ακολουθεί το σώμα. Δέν 
διαφέρει ή ατιμωρησία άπο το άσυλον , πλήν κατά το 
πλέον καί όλιγώτερον* καί, επειδή τής ποινής ή δύναμις 

κρέμεται πλέον άπο το άφευκτον παρά άπο τήν αύστη- 
ρότητα, τά άσυλα παρακινούν τούς άνθρώπους είς τάς 
κακίας πλέον άφ’ ό,τι τούς άπομακρύνουν άπ’ αύτάς αί 
ποιναί. Οστις πολυπλασιάζει τά άσυλα, κατασκευάζει 
τόσας μικράς ηγεμονίας * διότι όπου δέν κυριεύουν οί 
νόμοι, εκεί κινδυνεύουν νά γεννηθώσι νέοι νόμοι ενάντιοι 

είς τούς κοινούς, καί άκολούθως φρονήματα εναντία είς 
τό φρόνημα τοΰ ολοκλήρου πολίτικου συστήματος. Μάς 
διδάσκει ή ιστορία, ότι τά άσυλα έγέννησαν μεγάλας 
μεταβολάς είς τάς πολιτικάς κοινωνίας, καί είς τών 
άνθρώπων τάς ύπολήψεις.

Διισχυοίζονται τινές, ότι παν άδίκημα, δηλαδή πάσα 
πράξις εναντία τών νόμων, δύναται νά κολασθή παντού, 
κ,αί άν δέν ήθελε πραχθήν είς τόν αύτόν εκείνον τόπον , 
όπου κολάζεται* ώς νά ήτον ό χαρακτήρ τού υπηκόου
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ανεξάλειπτος, ηγουν ό αύτός μέ τόν χαρακτήρα τοΰ 
δούλου, ή καί χειρότερος· ώς νά ήδύνατό τις νά ήναι 

ύπη'κοος τινός επικράτειας, καί νά κατοική ά'λλην ώς νά 
ύπέκειντο αί πράξεις του είς δύο Ηγεμόνας, είς δύο 
νομοθεσίας, πολλάκις άντιφασκούσας. Νομίζουν ώσαύ- 
τως τινές, ότι ή πραχθείσα είς την Κωνσταντινούπολή 
(παραδείγματος χάριν) κακία δύναται νά κολασθή είς 
τούς Παρισίους, διά τήν μεταφυσικήν ταύτην αιτίαν, ότι 
όστις αδικεί τήν ανθρωπότητα, άξιος είναι τής κοινής 
όλων τών ανθρώπων αποστροφής καί βδελύξεως· ώς νά 
ήτον ό κριτής εκδικητής τής κοινής αύτών αίσθη'σεως, 
καί ό'χι τών συνθηκών, αί όποΐαι τούς συνδε'νουν μετ’ 
άλλήλων. Ο τόπος τής ποινής πρέπει νά ήναι αύτός ό 
τόπος, όπου έπράχθη τό αδίκημα· ότι εκεί μόνον, καί 
όχι άλλου, αναγκάζονται οί πολΐται νά βλάψωσι τόν κα- 
κουργον συμπολίτην, διά νά έμποδίσωσι τήν κοινήν βλά
βην. Αλλ’ είς τόν τόπον, όπου δέν έπράχθη τό κακόν, 
ό κακούργος δέν ήθέτησε συνθήκας πολιτικής κοινωνίας, 
τής όποιας δέν ήτο μέλος · νά διωχθή μόνον έμπορει έκεϊ- 
θεν, άν ήναι φοβερός είς τήν πολιτικήν κοινωνίαν, άλλ’ 
όχι καί νά κολασθή κατά τούς νόμους, οί όποιοι είναι 
έκδικηταί τών συνθηκών, καί όχι τής εσωτερικής κακίας 
τών πράξεων.

Αλλ’ · είναι άρα ώφέλιμον είς τά Εθνη νά παραδίδω- 
σιν άμοιβαίως τούς κακούργους; Δραστικώτατον μέσον 
νά έμποδίζωνται αί κακίαι ήθελ’ είσθαι βέβαια ή πληροφο
ρία του κακούργου, ότι είς κάνένα τόπον τής γής δέν 

θέλει έλευθερωθήν άπό τήν όφείλομένην ,είς αύτόν ποινη'ν.
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Μ’ δλον τούτο δέν τολμώ νά κρίνω ώφέλιμον τήν άμοι- 
βαίαν ταύτην παράδοσιν, έωσοΰ δέν άσφαλισθή ή κατα- 
πιεζομένη άθωο'της , καί ή μισουμένη αρετή, μέ νο'μους 
πλέον καταλλήλους είς τών ανθρώπων τάς χρείας, καί μέ 

ποινάς μετριωτέρας, ύπαγορευμένας άπό τούς νο'μους, 
καί. ό'χι άπο τήν αύτογνώμονα κρίσιν καί. δπο'ληψιν τών 
ανθρώπων έωσοΰ δέν άποδιώξη άπο τήν Εύρώπην καί 
περιορίση είς μο'νας τής Ασίας τάς απείρους πεδιάδας τήν 
τυραννίαν ό ορθός λο'γος, οστις ένδνει επί μάλλον καί μάλ

λον τά συμφέροντα τών Ηγεμόνων καί τών ύπηκο'ων.
/ 1 *

§ XXII.

ΠΕΡΙ ΕΠΙΚΗΡΤΞΕΩΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ.

■ Είναι άρα ωφέλιμον είς τήν πολιτικήν Κοινωνίαν νά 
κηρύττη ό Ηγεμών βραβεϊον είς τον ό'στις ήθελε φονεύ- 
σειν τον κακοΰργον, καί νά κάμνη δήμιον καθένα πολί
την, έξοπλίζων τήν χειρά του κατά τοΰ συμπολίτου; Η 
έ'φυγεν έξω τών ορίων τής επικράτειας ό ένοχος, ή 
εύρίσκεται έτι εντός τών ορίων. Αν έφυγεν, ό ήγεμών , 

κηρύττων βραβεϊον είς τον φονέα του, παρακινεί τούς 
πολίτας είς κακουργίαν, καί τούς βάλλει είς κίνδυνον νά 
παιδευθώσιν άπό νο'μους άλλης επικράτειας· αδικεί δ’ 
άκο'μη καί τήν επικράτειαν, είς τήν οποίαν κατέφυγεν ό 
ένοχος, καί σφετεριζομενος άλλοτρίαν εξουσίαν, δίδει τήν 
άδειαν είς τά άλλα Εθνη νά σφετερισθώσι τήν ίδικη'ν του, 

άν ή περίστασις τό καλέση. Αν ό ένοχος εύρίσκεται έ'τι 
εντός τών ορίων, ή κήρυξις τοΰ βραβείου δείχνει τήν
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αδυναμίαν τοΰ Ηγεμόνας. Διότι οστις έχει την δυναμιν 
νά ύπερασπίση εαυτόν, δέν ζητεί νά την άγοράση απ’ 
άλλους \ Ανατρέπει ακόμη ή τοιαύτη κη'ρυξις ολας τάς 
έννοιας τής αρετής καί τής ηθικής, αί όποίαι καί χω
ρίς αύτής εύκολα σαλεύονται είς τήν άνθρωπίνην ψυχήν. 
Τοιουτοτρόπως ό νομοθέτης ποτέ μέν παρακινεί είς τήν 
προδοσίαν, ποτέ δέ τήν κολάζει* σφίγγει μέ τήν μίαν 
χείρα τούς δεσμούς τής συγγένειας καί τής φιλίας, καί 
βραβεύει μέ τήν άλλην εκείνον, οστις τούς διασπά. Πάν

τοτε άντιφάσκων είς εαυτόν , ποτέ μέν παραβαρύνει τάς 
ύποπτους ψυχάς τών άνθρώπων, ποτέ δέ διασπείρει τήν 
ύποψίαν είς αύτάς* διά νά έμπα δ ίση μίαν κακίαν, γίνεται 

αίτιος νά πραχθώσιν εκατόν. Τοιαυτα μέσα μεταχειρί
ζονται τά αδύνατα Εθνη , τών όποιων οί νόμοι δέν είναι 

πλήν καινουργη'σεις προσωριναί παλαιάς καί πάντοθεν κλο-

ι. Δέν είναι δύναμις, την οποίαν δεν ηθελ’ έμπορέσειν ν’άποφύγη 

ό άνθρωπος· και τότε fi δύναμις Αέν είναι πλε'ον Αύναρ.ις. Επεθύμουν 
νά έπεριωρίζετο η έπικήρυξις τών χρημάτων εις μόνα τά άπάνθρωπα 
και δεινότατα άδικήματα, καί έξαιρε'τως εις εκείνο, το όποιον άμέσως 
στοχάζεται την ίιάλυσιν καί καταστροφήν της πολίτι

κης κοινωνίας. Σημ. τοΰ Diderot.
Εσω λαμβάνουν τέλος αί σημειώσεις τοΰ Διίερότου, εις τάς οποίας 

προσθέτει τον έξης επίλογον.
Τοσαΰτα εύρηκα άντιρρησεως άξια είς τό κάλλιστον, εύφυέστατον καί 

φιλανθρωπο'τατον τοΰτο σύγγραμμα. Η κοινή τών άνθρώπων ώφέλεια 
απαιτεί νά έξακριβωθώσιν όσα λέγει ό συγγραφεύς, καί νά άποιίειχθώ- 
σιν άπ’ άρχης μέχρι τέλους καί είς αύτόν τόν χυ^αϊον λαόν £ιότι αί 

ωφέλιμοι άληθειαι ίϊά τοΰ χυδαίου λαοΰ πρέπει νά περάσωσι πρώτον, 
^ιά νά φθάσωσιν ώς φωνή λαοΰ είς αύτάς τών ηγεμόνων τάς άκοάς.
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νουμένης οικοδομής. Εξεναντίας, καθόσον φωτίζονται μέ 
τάς έπιστήμας τά Εθνη, ή άδολος και ανύποπτος προς 
άλλήλους πίστις γίνεται επιπλέον αναγκαία, και συγ- 
κερνάται τέλος πάντων μέ την άληθή πολιτικήν · αί 
μηχανουργίαν, αί στασιώδεις φατρίαι, αί σκοτεινά! και 
στραγγαλιώδεις οδοί ανακαλύπτονται εύκολώτερον , και 
τό κοινόν συμφέρον νίκα τά κατ’ ιδίαν είς καθένα συμ
φέροντα. Και αύτοί οί χρόνοι της βαρβαρότητας, είς 
όσους η δημόσιος ηθική έκυβέρνα καί έδιώριζε τήν κατά 
μέρος καθενός ηθικήν, έμποροΰν νά διδάξωσν τούς σημε
ρινούς φωτισμένους χρόνους. Αλλ’ όταν οί νόμοι άντα- 
μείβωσι τήν προδοσίαν, όταν σπείρωσιν είς τάς ψυχάς 

τών πολιτών τήν προς άλλήλους ύποψίαν, καί τούς κννώ- 
σιν είς λαθραιον πόλεμον κατ’ άλλήλων, τότε έναντνοΰν- 
ται είς ταύτην τήν άναγκαιοτάτην τής Ηθικής καί τής 
Πολιτικής ένωσιν, ητις ήθελε δώσειν είς τά Εθνη τήν 
ειρήνην καί τήν εύδαιμονίαν, καί είς όλον τόν κόσμον 
μακροτέραν άνεσιν τών κακών, όσα τόν θλίβουν.

§ XXIII.

ΠΕΡΙ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΑΔΙΚΙΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΝΩΝ.

Συμφέρει κοινώς είς τούς άνθρώπους, οχι μόνον νά 
μή πράττωνται αδικήματα, άλλ’ άκόμη καί νά γίνωνταν 

τόσον σπανιότερα, όσον είναι επιβλαβέστερα είς τήν πο
λιτικήν κοινωνίαν- Οθεν όσον πλέον έναντιοΰνται είς τό 
κοινόν συμφέρον τά αδικήματα, καί όσον ίσχυρότεραν 

άφορμαί παρακινούν είς τήν πράξίν των, τόσον ισχυρό-
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τέρα έμ.πόδια χρεωστεΐ νά προβάλλη ό νόμος, διά νά 
άπσμακρύνη άπ’ αύτά τούς ανθρώπους. Πρέπει λοιπόν 
έξανάγκης νά ήναι ανάλογοι αί ποιναί μέ τά αδική

ματα.
Εάν ή ηδονή και ό πόνος κινώσι τά αισθητικά όντα 

είς πάσαν ενέργειαν, εάν καί είς αύτήν τήν Θρησκείαν, 
ό ύψιστος νομοθέτης, μήν άρκούμενος είς τά άλλα μέσα, 
όσα κινούν τούς ανθρώπους καί είς αύτάς έτι τάς πλέον 
άξιολόγους πράξεις, έπρόσθεσε τάς ποινάς καί τας άμοι- 
βάς, φανερόν, ότι ή ποινή πρέπει νά ήναι ανάλογος μέ 
τό αδίκημα. Η άνισος διανομή τών ποινών γέννα ταύ

την τήν καθημερινήν , καί μ.’ όλον τοΰτο ολίγον παρα- 
τηρημένην άντίφασιν, νά γίνωνται δηλαδή αί ποιναί 
αίτίαι τής πράξεως τών αύτών εκείνων αδικημάτων, τά 
όποια ζητούν νά έμποδίσωσιν. Εάν είς άνισα δύο άδικη'
ματα διορισθή Ίση ποινή, οί άνθρωποι, μήν άπαντώντες 
ίσχυρότερον έμπόδιον είς τήν πράξιν τού μεγαλητέρου 
άπό τά δύο, θέλουν άναμφιβόλως τό πράξειν, οσάκις 
ελπίζουν άπ’ αύτό πλειότερον κέρδος. Οστις βλέπει κολα- 

ζομένους μέ τήν αύτήν ποινήν τού θανάτου, κ’ εκείνον, 
παραδείγματος χάριν, ό'στις έφο'νευσε Φασιανόν όρνιθα, 
καί τον άνθρο^ποκτόνον, ή τόν πλαστογράφον, ούδεμίαν 
πλέον διαφοράν θέλει κάμειν μεταξύ τών δύο τούτων 
άδικημάτων. Καί τοιουτοτρόπως εξαλείφονται άπό τήν 

άνθρωπίνην ψυχήν τά ηθικά αίσθη'ματα, τά όποια πολ
λοί αιώνες καί πολλά αίματα, μέ μεγάλην βραδύ
τητα καί δυσκολίαν, έγέννησαν είς αύτήν, καί διά τών 
όποιων τήν σύστασιν έκρίθη άναγκαία ή βοη'θεια τής
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Θρησκείας, καί ή σεμνή παρασκευή τοσούτων δικαστι

κών τύπων.
Αδύνατον είναι νά εμποδισθώσιν όλαι αί άταξίαι, όσαι 

συμβαίνουν είς τήν πολιτικήν κοινωνίαν άπό τόν γενικόν 
πόλεμον τών ανθρωπίνων παθών. Αύξάνουν αύται άναλό- 
γως μέ τόν πληθυσμόν τών άνθρώπων, καί μέ τήν άλλη- 
λομαχίαν τών μερικών συμφερόντων, άόυνάτων νά κα- 
τευθυνθώσιν είς τό κοινόν συμφέρον μέ γεωμετρικήν άκρί- 

. βειαν. Είς τήν πολιτικήν επιστήμην, άντί τής γεωμετρικής 
άκριβείας, άνάγκη είναι νά μεταχειρισθώμεν τόν ύπολο- 
γισμόν τών πιθανοτήτων. Αί άταξίαι, καθώς ή ιστορία 
μάς διδάσκει, αύξάνουν πάντοτ’ άναλόγως μέ τήν έκτα- 
σιν τής βασιλείας του Εθνους· καί επειδή έλαττοΰται 

κατά τόν αύτόν λόγον τό εθνικόν φρόνημα, αύξάνει ή 
πρός τά άδικήματα κλίσις κατά τό μέτρον τής ώφελείας, 
τήν οποίαν ελπίζει καθείς άπ’ αύτά. Οθεν είς τοιαύτην 
περίστασιν έξανάγκης αύξάνει επί πλέον καί πλέον καί 
τών ποινών ή αύστηρότης.

Η δύναμις ή κινούσα καθένα πρός τό συμφέρον του, 
όμοια μέ τήν φυσικήν βαρύτητα, δέν παύει νά ενεργή, 
πλήν άφου άπαντήση εμπόδια. Αποτελέσματα τής δυνά- 

μεως ταύτης είναι ό'λαι τών άνθρώπων αί πράξεις. Οταν 
αύται μάχωνται πρός άλλήλας, αί ποιναί, τάς οποίας 
ονομάζω Πολίτικα εμπόδια, δύνανται νά έμποδί- 

σωσι τά ολέθρια ταύτης τής άλληλομαχίας άκολουθή- 
ματα, άλλ’ ό'χι καί νά έξαλείψωσι τήν αιτίαν αύτής, 
ή'γουν τήν αισθητικήν δύναμιν, ήτις είναι αχώριστος άπό 

καθενός ψυχήν. Οθεν ό νομοθέτης, μιμούμενος τόν σοφόν
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αρχιτέκτονα, χρεωστεϊ νά άντιστέκη είς έκείνας τάς κλί
σεις τής βαρύτητας, οσαι φοβερίζουν πτώσιν, καί νά 
συναθροίζη είς εν ό'λας έκείνας, οσαι συμβάλλουν είς 
στηριξιν καί διαμονήν της οικοδομής του πολιτεύ

ματος.
Υποθέτοντες άναγκαίαν την ένωσιν τών ανθρώπων , 

καί τάς όποιας ήναγκάσθησαν άπό τήν άλληλομαχίαν 
τών μερικών συμφερόντων νά κάμωσι συνθήκας, δυνατόν 
είναι νά έπινοη'σωμεν πρόοδον, ή κλίμακα αδικημάτων, 
τής οποίας ό ύψιστος βαθμός νά ήναι ό',τι άδίκημα 

άνατρέπει αμέσως τήν πολιτικήν κοινωνίαν, καί ό έσχα
τος, ή όσον δυνατόν ελάχιστη άδικία, τήν όποιαν καθέν 

μέλος αύτής δύναται νά πάθη άπό τούς άλλους. Μεταξύ 
τών δύο τούτων βαθμών περιέχονται ολαι. αί είς τό κοι
νόν συμφέρον έναντιούμεναι πράξεις (ή'γουν ό'λα τά άδι
κη'ματα), καί άκολουθουν ή μία τήν άλλην κατά βαθ

μούς άνεπαισθήτους άπό τόν ύ'ψιστον έως είς τόν έσχα
τον. όθεν, άν ήτο δυνατόν νά προσαρμοσθή ή γεωμετρική 

άκρίβεια είς τούς απείρους καί σκοτεινούς τών άνθρωπί- 
νων πράξεων συνδυασμούς, έ'πρεπεν ωσαύτως νά έπινοηθή 
πρόοδος, ή κλίμαξ ποινών, ανάλογος μέ τήν κλίμακα 
τών αδικημάτων, καταβαίνουσα άπό τήν αύστηροτάτην 
είς τήν μετριωτάτην ποινήν. Τοιαύτη ακριβής καί γενική 
κλίμαξ άδικημάτων καί ποινών ή'θελ’ είσθαι ένταυτώ πι

θανόν καί κοινόν μέτρον του βαθμού τής τυραννίας ή 
τής ελευθερίας, τής ήμερότητος ή άγριότητος έκαστου 
Εθνους. Αρκεί' μ’ ό'λον τοΰτο είς τόν σοφόν νομοθέτην νά 
σημείωση τούς γενικωτέρους βαθμούς τών δύο κλιμάκων,
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καί να μή συγχ^ την τάξιν, έπιβάλλων ποινάς τοΰ εσχά
του εις άδικη'ματα τοΰ ανώτατου βαθμοΰ’.

ι. «Οι νομοί μα; δέν έδιάκριναν οΰτε τά άδικήματα οΰτε τα; ποι- 
νας, ούδ εξαίρεσαν τά; κακίας κατά γένος, κατ’ είδος , κατά βαθμόν, 
κατά τό άντικείμενον αύτών. Πόσον δμω; διαφέρουν αί κακίαι κατά 
τό άντικείαενον! Αλλαι πολεμούν άμέσως τοΰ; κατά μέρος πολίτας, 
άλλαι κοινώς την πολιτείαν , άλλαι τόν Ηγεμόνα , άλλαι τον θεόν. Πόση 
διαφορά άκόμη εις τόν βαθμόν! Πόσα; διαφοράς δυσδιάκριτου; εΐ; τόν 

αύτόν βαθμόν χρεωστεΐ ό κριτής νά διακρίνγ! άπό την άνευβλάβειαν 
έως τήν Ιεροσυλίαν, άπό τόν γογγυσμόν έως τόν στασιασμόν, άπό τόν 
φοβερισμόν έως τόν φόνον, άπό την κακολογίαν εως την δυσφημίαν, 
άπό την φήλωσιν [filouterie] εως την μετά βίας κλοπήν.” Servam, 
Discours sur Γadministrat, de la justice criminelle.

” Ο,τι πρώτον μ’ εκπλήττει εις την έξε'τασιν τών ποινικών νόμων 
της Αγγλίας είναι, οτι μεταξύ τών καθημερινών άνθρωπίνων πράξεων 
άριθμοΰνται εκατόν εξήκοντα ώρισμε'ναι μέ δόγμα τής Συγκλήτου θανά

του άξιαι πράξεις. Εις τόν φρικτόν τούτον κατάλογον ευρίσκεις πταί
σματα μόλις άξια σωματικής κολάσεως , ενώ σιωπώνται άλλα δεινά 
ανοσιουργήματα. Η πλε'ον μικρά καί χωρίς βίαν κλοπή κολάζεται πολ
λάκις ίσα καί τό άνομώτατον αδίκημα. Ενός προβάτου ή άλλου κτή
νους άπελασία, μικρού πράγματος άπό χεΐρας τίνος άρπαγή , καί φυγή, 
τεσσαράκοντα σχελίγγων [Schelings] κλοπή εις οίκον, όπου κατοικεί ό 

' κλε'πτης, ή πέντε εις έργαστήριον τίνος, δώδεκα πέγκων [Pences] 
άρπαγή άπό σάκκον, όλα ταϋτα κολάζονται μέ θάνατον, ενώ δέν κρί- 
νεται άξια θανάτου ή ψευδομαρτυρία, ήτις βάλλει τήν ζωήν τοΰ έγκα- 
λουμένου είς κίνδυνον , ή ή κατά τής ζωής έπιχείρησις, καί άν ήναι υίοΰ 

κατά πατρο'ς. Χρηματική ζημία καί φυλάκισις είναι ή μόνη ίκανοποίη- 
σις , εις την οποίαν υποβάλλεται οστις πληγώσγ; άνιάτως μέ μάχαιραν, 
εάν μόνον ό πληγωμένος μετά μάκρους πόνους έμπορή άκο'μη νά ζήση 
ζωήν όδυνηράν και άρρωστον. Δέν είναι αύστηροτέρα ή ποινή τοΰ πυρ- 

καέως , εάν κατοική μέ ένοίκιον τήν καιομένην οικίαν, κ’ άν ήθελ’ εισθαι 
είς τό μέσον τής πο'λεως ή οικία, και άκολούθως ήθελαν κινδυνεύσειν 
πολλοί πολϊται νά πυρποληθώσι. » Mirabeau, Observat, sur Bicetre.



ΚΑΙ ΠΟΙΝΩΝ, § XXIV. ιι3
« Πλάνος τίς , όνομαζο'μενος Κωνσταντίνος Δούκας , <?ιη'γειρεν επα- 

νάστασιν είς την Κωνσταντινούπολή · ε’κρατήθη κ’ ε’κατα^ικάσθη νά 
μαστιγωθή. Αλλ’ επειδή έκατηγο'ρησεν επίσημα τινά προ'σωπα , κατε- 
κρίθη νά κανί, ώς συκοφάντης. Πράγμα παράδοξον, οτι εύρηκαν τοιαύ- 
την άναλογίαν τών ποινών μεταξύ <ίύο εγκλημάτων άνομοίων, της 
καθοσιώσεως καί της συκοφαντίας. — Εβί'ομηκοντα πολϊται εσυνώ- 

μοσαν κατά της ζωής τοΰ Αύτοκράτορος Βασιλείου· έπρο'σταξε νά τούς 
μαστιγώσωσι καί νά τών καύσωσι τάς τρίχας της κεφαλής καί τοΰ 
λοιποΰ σώματος. 0 αύτός ούτος Βασίλειος, κυνηγών, έμπλέχθη άπό 

την ζώνην εις κε'ρατα ελαφιού· ένας άπό τούς άκολούθους έκοψε μέ τό 
σπαθίον την ζώνην, καί έλύτρωσε τόν Αύτοκράτορα άπό τόν κίνδυνον · 
έκοψε καί ό Αύτοκράτωρ την κεφαλήν τοΰ άκολούβου, ^ιοτι (έλεγε) 
έσυρε μάχαιραν κατ’ αύτοΰ. ί Τίς έμπορει νά πιστεύση οτι ό αύτός 
ηγεμών έκαμε τάς £ύο ταύτας κρίσεις; — Εις τήν Κίναν, οί άνίρο- 

φο'νοι κλε'πται κατακερματίζονται είς κομμ.άτια, άλλ’ οχι οι χωρίς 
φο'νον κλε'πτοντες· ίιά τήν διαφοράν ταύτην οί κακοΰργοι κλε'πτουν, 
άλλά ίέν φονεύουν. — Είς τήν Μοσκοβίαν, οπού ή κλοπή κολάζεται ώς 
καί ό φο'νος, οί κλε'πται φονεύουν πάντοτε· οί νεκροί (λέγουν) ίέν 

λαλοΰν. » Montesquieu , Esprit des lois, Ην. VI, chap. 16.

’ § XXIV.

ΠΕΡΙ ΤΟΪ ΜΕΤΡΟΪ ΤΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ.

Εδείχθη άπό τά προλεγμένα, οτι το αληθές μέτρον 
τών αδικημάτων είναι η προξενουμένη άπ’ αύτά βλάβη 

είς την πολιτικήν κοινωνίαν. Τοΰτο είναι μία άπό τάς 
εναργεστάτας έκείνας άληθείας, τάς οποίας καί μέτριας 
φρονη'σεως άνθρωπος, χωρίς την βοη'θειαν τών επιστη
μών, δύναται νά καταλάβη · καί μ’ όλον τούτο, διά 
παράδοξον τινά συνδρομήν περιστάσεων, είς όλα τά 

Εθνη καί είς όλους τούς αιώνας όέν την έγνούρισαν άκρι- 
βώς, πλην ολίγοι τινές άνθρωποι, συνειθισμένοι νά συλ- 

8
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λογίζωνται. Της Ασιανής τυραννίας αί δόξαι, καί τά 
πάθη ώπλισμένα μέ την δύναμιν καί την εξουσίαν, έξη'- 

λειψαν άπο την άνανδραν καί σκληραν τών ανθρώπων 
ψυχήν, μέ σχεδόν ανεπαίσθητα τοπλέον κεντήματα, καί 
κάποτε μέ βίαιους τύπους καί ώθισμούς, τάς άπλάς 

έκείνας έννοιας, είς τάς οποίας ίσως περιειχετο ή πρώτη 
οίλοσοφία τών νεογέννητων πολιτικών συστημάτων. Του 
παρόντος αιώνας τό φώς μάς άναγκα'ζει νά έπιστρέψωμεν 
πάλιν είς τάς αύτάς άπλάς έννοιας, είς τάς όποιας μάς 
προσκολλουν μάλλον καί μάλλον ή ακριβέστερα έξέτα- 
σις, μυρίαι πειραι όλέθριαι, καί αύτη άκόμη η δυσκολία 
τών πολλών νά τάς δεχθώσι.

Επλανη'θησαν όσοι μέτρον αληθές της βαρύτητας τών 
άδικημάτων ένόμισαν τόν σκοπόν αύτόν τοΰ άδικοΰντος. 

Ο σκοπός κρέμεται άπό τόν παρόντα τύπον, τόν όποιαν 
έκαμαν είς τόν νουν του τά πράγματα, καί άπό την 
προηγουμένην διάθεσιν της ψυχής· διάφοροι όμως είς 

διαφόρους άνθρώπους, καί είς τόν αύτόν άνθρωπον κατά 
διαφόρους καιρούς, γίνονται ό τύπος καί η διάθεσις της 
ψυχής, διά την ταχυτάτην διαδοχήν τών έννοιών, τών 
παθών καί τών περιστάσεων. Οθεν έπρεπ’ έξανάγκης νά 
γίνεται οχι μόνον μερική νομοθεσία διά καθένα πολίτην, 
άλλά καί νέος νόμος διά καθέν άδίκημα. Μέ τόν κάλ- 

λιστον σκοπόν κάμνουν οί άνθρωποι πολλάκις τά πάν- 
δεινα κακά είς τήν πολιτικήν κοινωνίαν, καθώς έξεναν- 
τίας μέ τον κάκιστον σκοπόν συμβαίνει κάποτε νά προ- 
ξενώσιν είς αύτήν τά μέγιστα καλά.

Αλλοι πάλιν έμέτρησαν τό βάρος τών άδικημάτων



ΚΑΙ ΠΟΙΝΩΝ, § XXIV. ιι5 

πλέον μέ την αξίαν του άδικηθέντος προσώπου, παρά μέ 
τό μέγεθος της βλάβης της γινομένης είς την πολιτικήν 
κοινωνίαν. Αν ήτο τούτο μέτρον αληθές τοΰ βάρους αύ
τών, έπρεπε καί ή παραμικρά πρός τόν θεόν ανευλάβεια 
νά κολάζεται σκληρότερον άφ’ ό,τ’ ή'θελε κολασθήν ό 
φονεύσας βασιλέα, επειδή ή ύπεροχή τής θείας φύσεως 
ηθελ’ έξισώσειν τήν διαφοράν τής βλάβης.

Τελευταΐον, ένόμισαν τινές , ότι τό μέτρον τών αδι

κημάτων πρέπει νά κρίνεται καθόσον έναντιοΰνται είς 
τάς έντολάς τοΰ Θεοΰ. Πόσον ή δόξα αυτή είναι σφαλερά, 

εύκολα τό καταλαμβάνει, όστις άπροσπαθώς εξετάζει 
τάς αληθείς σχέσεις άνθρώπων πρός ανθρώπου^, καί άν
θρώπων πρός τόν Θεόν. Αί σχέσεις άνθρώπων πρός άν- 
θρώπους είναι σχέσεις ισότητας. Η άλληλομαχία τών 
παθών, καί τών κατά μέρος καθενός συμφερόντων, έπρεπ’ 
έξανάγκης νά γεννη'ση τήν έννοιαν τοΰ κοινοΰ συμφέρον
τος, τό όποιον είναι ή βάσις καί ό θεμέλιος τής ανθρώ
πινης δικαιοσύνης, Αί σχέσεις τών άνθρώπων πρός τόν 

Θεόν είναι σχέσεις ύποταγής ώς είς παντέλειον Ον, ώς 
είς Δημιουργόν, όστις μόνος έχει τό δίκαιον νά ήναι έν- 
ταυτω }ΐαί νομοθέτης καί κριτής, διότι μόνος αύτός έμ- 

πορεϊ χωρίς βλάβης νά νομοθετή καί νά κρίνη ένταυτώ. 
Αν έδιώρισεν αιωνίους ποινάς κατά τών άπειθούντων είς 
τήν παντοδύναμον αύτοΰ θέλησιν, · πώς ήθελε τολμήσειν 
ό σκώληξ, ό άνθρωπος, νά ενεργή αύτός τήν θείαν δικαιο
σύνην, νά έκδική τό ά'πειρον Όν, τό όποιον, επειδή είναι 
αύταρκες, ούδεμίαν α’ίσθησιν ηδονής ή λύπης δύναται νά 

λάβη άπό τά κτιστά όντα, καί ενεργεί μόνον είς όλην τήν 
8*
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φύσιν, χωρίς νά πάσχη κάμμίαν αντενέργειαν; Το βάρος 
της παραβάσεως τών εντολών του Θεοΰ "κρέμεται άπο 
την ανεξιχνίασταν της ανθρώπινης ψυχής μοχθηρίαν, τήν 
όποιαν ούδείς δύναται νά γνωρίση χωρίς θείας άποκαλύ- 
ψεως. -Πώς είναι λοιπόν δυνατόν νά διορισθώσιν αί ποι- 
ναί τών αδικημάτων κατά τό βάρος τής παραβάσεως 
τών εντολών τοΰ Θεοΰ; Ενδέχετ’ είς τοιαύτην περίστα- 
σιν νά κολάζωσιν οί άνθρωποι, όταν ό Θεός συγχωρη, 
καί νά συγχωρώσιν, όταν εκείνος κολάζη. έάν αύτοί 

έναντιο'νωνται τό θέλημα τοΰ Θεοΰ, οσάκις παραβαίνουν 
τάς έντολάς του, · τί παράδοξον άν έναντιωθώσι, καί 
όταν κολάζωσι τούς παραβάτας1;

ι. «Δέν συγκαταριθμώ μέ τά κατά τις θρησκείας εγκλήματα, πλήν 
ό'σα τήν πολεμούν αμέσως, όποια είναι αί άπλάϊ βεβηλώσεις. Διο'τι 
οσα ταράσσουν τάς ιεροπραξίας της είναι της αύτης φύσεως καί τά 
ταρακτικά της ησυχίας καί ασφαλείας τών πολιτών καί πρέπει νά 
συναριθμώνται μ’ εκείνα.

« Διά νά συμφωνή μέ την φύσιν τοϋ πράγματος ή ποινή τών απλών 
βεβηλώσεων, πρέπει νά περιορίζεται εις την στέρησιν δσων ωφελειών 
προξενεί ή θρησκεία· ηγουν εις την έξεκκλησίασιν , εις τον πρδσκαιρον 
ή άΐδιον άφορισμόν, ή εις την παντελή άποστροφήν τών πολιτών άπό 
την κοινωνίαν τοϋ αύτουργοϋ της βεβηλώσεως.

« Εις τά ταρακτικά της ησυχίας ή άσφαλείας τών πολιτών αδική
ματα, αί κρυφαί πράξεις ύπάγονται εις τήν άνθρώπινον δικαιοσύνην 
άλλ’ οσαι άντιφέρονται εις τήν θρησκείαν, όταν δέν ήναι δημόσιός 
κατήγορος νά τάς έγκαλέση , δέν πρέπει νά όνομάζωνται άδικήματα· 

αί τοιαϋται πράξεις άναφέρονται εις τον θεόν, όστις έξεύρει πο'τε καί 
πόσον πρέπει νά τάς κολάσφ. Εάν ό κριτής , συγχέων τά πράγματα , 
έρευνα καί τήν κρυφήν βεβήλωσιν , εκτείνει τήν ερευνάν εις πράξεις, 

όπου δέν είναι αναγκαία ή έ'ρευνα, καί αφανίζει τήν ελευθερίαν τών
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πολιτών, άπλίζων κατ’ αύτών καί τόν ζήλον τών δειλών συνειδήσεων 
καί τόν ζήλον τών τολμηρών συνειδήσεων.

« Τό κακόν τοΰτο προήλθεν άπό τήν ύπόληψιν, ό'τι χρεωστοΰμεν νά 
έκδικώμεν τόν θεόν· χρεωστοΰμεν όμως νά τόν σεβώμεθα, καί όχι νά 
τόν εκδικώμεν ποτέ'. Αν ώδηγούμεθα άπό τοιαύτην ύπόληψιν , · ποιον 
ήθελ’ εισθαι τό τε'λος τών ποινών ; όταν οί άνθρώπινοι νο'μοι έκδικώσι 

τό άπειρον Ον, χρεωστοΰν νά μεταχειρίζωνται κανόνα τήν άπειρίαν του, 
και όχι τάς άσθενείας, τάς άμαθίας ή τάς φαντασίας τής άνθρωπίνης 
φύσεως.

« Μας διηγείται ένας άπό τούς ιστορικούς τής Προβιγκίας [Ρ?ν- 

pence] πράγμα, τό όποιον παραστένει άκριβώς, τί δύναται νά ενερ- 
γήση είς άσθενεϊς ψυχάς ή ΰπο'ληψις οτι χρεωστοΰμεν νά έκδικώμεν 
τόν θεόν. Ιουδαίος τις έκατηγορήθη , ώς βλασφημήσας τήν άγίαν Παρ- 
θε'νον, κ’ εκαταδικάσθη νά έκδαρθή ζών. Ιππόται [Chevaliers] καλυμ- 
με'νοι μέ προσωπεία, καί ώπλισμε'νοι μέ μαχαίρια, άνέβησαν εις τό 
σανίδωμα τής καταδίκης, και άπεδίωξαν τόν δήμιον, διά νά έκδική- 

σωσιν αύτοί τήν τιμήν τής άγιας Παρθε'νου. Αφίνω εις τόν άναγνώστην 
νά κρίνη τόν ζήλον τών ίππε'ων. * Montesquieu , Esprit des lois, 
liv. XII, chap. 4·

§ XXV.

ΔΙΑΙΡΕΣ1Σ ΤΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ.

Είναι άόικη'ματα, άμεσον έχοντα σκοπόν τον όλεθρον 
τής πολιτικής κοινωνίας, ή του παραστε'νοντος αύτην. 
Αλλα πάλιν βλάπτουν τήν άσφάλειαν τοΰ κατά μέρος 
πολίτου, μέ τήν στέρησιν τής ζωής, τής τιμής, ή τών 
ύπαρχόντων του. Αλλα τελευταΐον εναντιουνται είς ό,τι 
έκαστος χρεωστεΐ νά πράξη ή νά μή πράξη πρός τό κοι
νόν συμφέρον. Ο,τι δέν περιέχεται εντός τών ορίων τού
των, δέν δύναται ούτε νά όνομασθή αδίκημα, ούτε νά 

κολασΟή ώς τοιουτον, πλήν απ’ εκείνους, είς όσους συμ
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φέρει νά το όνομάζωσιν αδίκημα. Τών ορίων τούτων ή 
άδηλότης έγέννησεν εις τά Εθνη ηθικήν παντάπασιν άν- 

τιφάσκουσαν εις τήν νομοθεσίαν, καί πολλούς άλληλομά- 
χους νο'μους, ή τοιούτους , όποιοι νά κολάζωσιν αύστηρό- 
τατα ανθρώπους αμέτοχους παντός άδικη'ματος. Διά τήν 
άδηλότητα ταύτην έγιναν άο'ριστα καί αμφίβολα τά όνό- 
ματα τής κακίας καί τής αρετής, αβέβαιος ή ζωή τοΰ 
πολίτου, καί έ'πεσεν όλον το πολιτικόν σώμα είς όλε'θριον 
ύπνον καί ληθαργίαν.

Ως πολιτικόν δόγμα έπρεπε νά πιστεύωσιν οί λαοί, 
καί νά κηρύττωσι μέ τήν άδέκαστον φυλακήν τών νο'μων 

οί άρχοντες τών λαών τούτο · « Καθείς κατά μέρος πο- 
« λίτης πρέπει νά ήναι πληροφορημένος, ό'τι έχει τήν 
« άδειαν νά πράξη ό',τι δέν έναντιοΰται είς τούς νο'μους, 
« ούδ’ έχει νά φοβήται άλλα κακά παρ’ όσα ενδέχεται 

« νά γεννη'ση ή πράςις αύτη'. » Χωρίς τό ιερόν τοΰτο 
δόγμα ούδεμία νόμιμος πολιτική κοινωνία δύναται νά 
συσταθή. Αύτό είναι ή δικαία άμοιβή τής συνεισφοράς , 
τήν όποιαν έκαμαν οί άνθρωποι, ό'ταν ένώθησαν είς έν 
πολιτικόν σύστημα, άφη'σαντες τήν γενικήν εκείνην καί 
καθόλου κατά πάντων ενέργειαν, κοινήν είς ό'λα τά αισθη
τικά όντα, ή όποια δέν περιορίζεται πλήν άπό τήν ιδίαν 
καθενός δύναμιν. Τό δόγμα τοΰτο γεννά τάς έλευθέρας 
καί γενναίας ψυχάς, τούς φωτισμένους άνδρας. Αύτό 
κάμνει τούς ανθρώπους φίλους τής αρετής, εκείνης ό'μως 
τής αρετής, ήτις τολμά νά άντιστε'κη είς τόν φόβον, 

καί οχι τής εύκαταπείστου άγαθωσύνης εκείνων, όσοι
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εύχαριστοΰνται νά ζώσι ζωήν «βέβαιον υποκείμενοι εις 
τάς θελήσεις τών άλλων.

Οστις μέ φιλοσοφικόν πνεύμα άναγινώσκει την ιστο
ρίαν καί τάς νομοθεσίας τών διαφόρων Εθνών , θέλει εύ- 
ρεΐν πάντοτε σχεδόν μεταβαλλόμενα μέ τας μεταβολάς 

τών χρόνων τά ονόματα της αρετής καί τής κακίας, 
του ά γ α θ ο υ καί τοΰ κακού πολίτου, όχι κατά τήν 
διαφοράν τών περιστάσεων, μέ τάς οποίας άλλάσσει δι

καίως καί τό κοινόν τοΰ Εθνους συμφέρον, άλλά κατά τά 
πάθη καί σφάλματα, όσα κατά διαδοχήν έτάραξαν τούς 

νομοθέτας· θέλει πολλάκις πληροφορηθήν, ότι τά πάθη 
μιας εκατονταετηρίδας γίνονται θεμέλιον τής ηθικής τών 
μεταγενεστέρων έκατονταετηρίδων, ότι τά ισχυρά πάθη, 
γεννήματα τοΰ ένθουσιασμοΰ, άφοΰ έξασθενήσωσι μέ τόν 
καιρόν (όστις επανάγει τά ηθικά, καθώς καί τά φυσικά 
πράγματα είς τήν ισορροπίαν), γίνονται είς τάς χειρας 
τοΰ δυνατοΰ ή τοΰ πανούργου, όργανα επιτήδεια πολι
τικής κυβερνήσεως, καί καταντοΰν κατ’ ολίγον νά λογί- 
ζωνται φρόνησις τοΰ Εθνους. Τοιουτοτρόπως άνεβλάστη- 
σαν αί σκοτεινά! έννοιαι τής τιμής καί τής αρετής, 
τών όποιων ή ασάφεια προέρχεται απ’ αύτήν τήν μετα
βολήν τοΰ χρόνου (όστις άφίνει πολλάκις τά ονόματα, 
άφοΰ άφανίση τά πράγματα), καί άπό τήν διάφορον ση
μασίαν , τήν οποίαν έ'λαβαν διαβαίνουσαι τούς ποτα
μούς καί τά όρη · τά όρια ταΰτα διορίζουν συχνότατα 
οχι μόνον τήν φυσικήν, άλλά καί τήν ηθικήν τών Εθνών 
γεωγραφίαν.
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§ XXVI.

ΠΕΡΙ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΟΣΙΩΣΕΩΣ,

Πρώτα καί μέγιστα άδικη'ματα είναι τά άδικη'ματα 
της καθοσιώσεως, ήγουν ό'σα σκοπόν άμεσον έχουν τον 
όλεθρόν της πολίτικης κοινωνίας, η του παραστε'νοντος 
αύτήν, καί διά τοΰτο νομίζονται καί βλαβερώτατα. Μο'νη 
ή τυραννία καί ή άμαθία, συνειθισμέναι νά συγχε'ωσι καί 
αύτάς τάς σαφεστάτας έννοιας καί λέξεις τών πραγμά
των , τολμούν νά δώσωσι το όνομα τής καθοσιώσεως, 

καί ακολούθως νά έπιβάλωσι τήν έσχάτην ποινήν, είς 
άδικη'ματα διαφόρου φύσεως, καί νά θύωσι τοιουτοτρό
πως τούς ανθρώπους (καθώς καί είς άλλας πολλάς περι
στάσεις) είς τάς λέξεις. Καθέν αδίκημα, άν καί μερικόν, 
βλάπτει τήν πολιτικήν κοινωνίαν άλλά καθέν αδίκημα 
δέν προξενεί τήν άμεσον αυτής καταστροφήν. Αί ήθικαί, 
καθώς αί φυσικαί τών ανθρώπων πράξεις, περιορίζονται 
άπο το διάστημα καί τον χρόνον, ούδ’ ύπερβαίνουν τά 
ό'ρια ταϋτα, καθώς ούδέ άλλη τής φύσεως κίνη-
σις. Μόνη λοιπόν ή σοφιστική έξηγησις, ή οποία είναι ή 
φιλοσοφία τών δούλων, δύναται νά συγχύση όσα ή αιώ
νιος αλήθεια έχώρισεν άπ’ άλλήλων μέ ό'ρια άμετάβλητα1.

ι. « Κατά τούς νο'μους τής Κίνας, καταδικάζεται εις θάνατον ό'στις 
λειψή τό χρεωστούμενον σέβας εις τόν Αύτοκράτορα · άλλ’ επειδή δέν 
διορίζουν εις τί στέκει ή ελλειψις τοΰ σεβασμού, πάσα μικρά πρόφασις 
αρκεί νά θανατώσωσιν οτινα θέλουν, νά εξολοθρεύσωσι τήν οικογένειαν 
οτινος θέλουν.
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«Δύο πρόσωπα, ίιωρισμ.ε'να νά συντάσσωσι τήν εφημερίδα τής 

Αύτοκρατορικής αύλής, έγραψαν μέ λάθος πράγματα εναντία τής άλνι- 
θείας· ε’κρίθτ), ότι όστις ψεύδεται είς τήν αύλικήν εφημερίδα, λείπει τό 
πρός τήν αυλήν σε'βας, κ’ έκατα^ικάσθνισαν οι εφημερι^ογράφοι είς θά
νατον. Ενας άπό τούς άνακτας συγγενείς τοϋ Αϋτοκράτορος έσημείωσε 
τι εξ απροσεξίας είς υπόμνημα υπογραμμένοι μοέ κόκκινα γράμματα άπό 
τον Αύτοκράτορα· έκρίθϊ), ότι έλειψε τό πρός τόν Αύτοκράτορα σε'βας, 
καί ορικτώς καί αύτός καί ολη του ή οικογένεια.

« Αρκεί νά ήναι άίιόριστον τό ά^ίκζμα τής καθοσιώσεως, ίιά νά 

καταστήση τό πολίτευμα ίεσποτικόν.» Mowtesquieu, Espr. des lois, 
liv. XII, chap. 7.

§ XXVII.

ΠΕΡΙ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΉΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΘΕΝΟΣ 

ΚΑΤΑ ΜΕΡΟΣ ΠΟΑΙΤΟΪ· ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΙΑΣ.

Κατόπιν τών αδικημάτων της καθοσιώσεως ακολου

θούν όσα βλάπτουν τήν κατά ριερος καθενός ασφάλειαν. 
Επειδή ή ασφάλεια του πολίτου είναι το πρώτιστον καί 

καθ’ αύτό τέλος πάσης νομίμου πολιτικής κοινωνίας, 
πρέπει έξανάγκης νά κολάζεται μέ ποινήν αύστηραν, 
διωρισμένην άπο τούς νόμους όστις βιάζει το δίκαιον, 

το όποιον έχει καθείς πολίτης νά ζή ασφαλής καί αμέ
ριμνος.

Απο τά άδικήματα ταυτα, άλλα βλάπτουν αύτό τό 

πρόσωπον, καί άλλα τά ύπάρχοντα τοΰ πολίτου. Τά 
πρώτα πρέπει νά κολάζωνται άπαραιτήτως μέ σωματι- 
κάς ποινάς.

Αί κατά τής ζωής λοιπόν καί τής ελευθερίας τών πο
λιτών επιχειρήσεις , συγκαταριθμοΰνται μέ τά δεινότατα 
αδικήματα* καί είς ταύτην τήν τάζιν περιέχονται ό φό-
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έπικινδυν

νος και ή κλοπή, οχι μόνον οσάκις πράττονται άπο τους 
ίδιώτας, άλλά καί οσάκις ήθελαν πραχθήν άπ’ αύτούς 

τούς άρχοντας καί τούς μεγάλους. Το παράδειγμα της 

παρανομίας τών μεγάλων καί άξιωματικών είναι τόσον 
ότερον, καθόσον ενεργεί μέ πλειοτέραν ίσχύν , 

καί είς μακρό^ερον διάστημα. Αύτο εξαλείφει άπο τάς 
ψυχάς τών υπηκόων τήν έννοιαν τής δικαιοσύνης, καί 

του καθήκοντος , καί έντυπόνει είς τόπον αύτών τήν έν
νοιαν τοΰ δικαίου, το όποιον μεταχειρίζεται ό δυνατός 
κατά τοΰ άδυνάτου, δίκαιον εξίσου επικίνδυνον είς τον 
άδικοΰντα καί είς τον άδικούμενον.

Ού'τ’ είς τον μέγαν, ού'τ’ είς τον πλούσιον πρέπει νά 
συγχωρήται νά έξαγοράζωσι μ’ άργύριον τήν όφειλομένην 
είς αύτούς ποινήν διά τά κατά τοΰ άδυνάτου καί πένη- 

τος τολμήματα. Τοιαύτη συγχώρησις ήθελε κάμειν τρο
φήν τής τυραννίας τον πλούτον, ό'στις έπρεπε, μέ τήν 
προστασίαν τών νομών, νά γίνεται βραβεΐον τής βιο
μηχανίας. Δέν μένει πλέον ελευθερία όπου οί νομοί συγ
χωρούν , είς μερικάς περιστάσεις, νά μή λογίζεται πλέον 
ό άνθρωπος προ'σωπον, άλλά νά γίνεται πράγμα. 
Τότε ό δυνατός θέλει διόλου σπουδάζειν νά χωρίζη 

άπό τό πλήθος τών πολιτικών περιστάσεων έκείνας μά
νας, ό'σας οί νόμοι δίδουν είς βοήθειάν του. Η έφεύρεσις 

αύτη είναι τό μαγικόν μυστήριον, τό όποιον μεταβάλλει 
τούς πολίτας είς ύπηρετικά κτήνη, καί γίνεται είς τάς 
χεϊρας τού δυνατού άλυσις, δεσμεύουσα τάς πράξεις τών 
άπροφυλάκτων καί άδυνάτων. Διά ταύτην τήν αιτίαν, 
είς πολιτικά; τινας κυβερνήσεις, έλευθέρας τό φαινόμενον, 
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μ.ένει κρυμμένη ή τυραννία, ή έμβαίνει λαθραίως είς κάμ
μίαν γωνίαν αφύλακτον άπο τούς νο'μους, όπου άνεπαι- 
σθη'τως ένδυναμοΰται καί μεγαλύνεται. Άντιβάλλουν 

ώσεπιπλέον οί άνθρωποι τά ίσχυρο'τατα εμφράγματα είς 
την φανεράν τυραννίαν άλλά παραβλέπουν συχνά τόν 
άνεπαίσθητον σκώληκα, ό'στις κατ’ ολίγον τά τρώγει, 
καί δίδει τελευταιον την είσοδον είς τόν κατακλύζοντα 

χείμαρρον, το'σον άσφαλεστέραν, όσον ήτο βαθύτερα 
κρυμμένη.

• Μέ ποιας λοιπόν ποινάς πρέπει νά κολάζωνται τά 
άδικη'ματα τών εύγενών , τών όποιων τά προνομία είναι 

μέρος ό'χι μικρόν της νομοθεσίας πολλών Εθνών; Δέν θελιό 
έςετάσειν εδώ, εάν ή κατά κληρονομιάν αύ'τη διάκρισις 
μεταξύ εύγενών καί άγενών ήναι ώφέλιμος είς τήν πολιτι
κήν κυβέρνησιν, ή άναγκαία είς τάς μοναρχίας· εάν πρέπη 
αληθώς νά θεωρήται ώς διάμεσος εξουσία, ή οποία περιο
ρίζει καί συνέχει τάς ύπερβολάς τών δύο άκρων, ήγουν 

τοΰ μονάρχου καί τών ύπηκο'ων, ή μάλλον ώς όμήγυρις 
ανθρώπων δουλωμένων είς εαυτούς καί είς τούς άλλους · 
εάν, όμοια μέ εκείνα τά τερπνά καί καρποφο'ρα νησύδρια 
τά περιεχο'μενα άπό τάς άμμώδεις έρημους τής Αραβίας, 
δέν περικλει'η είς κατά πολλά στενόν το'πον πάσαν κυ
κλοφορίαν έλπίδος καί εύδαιμονίας. Η άνισο'της, καί άν 
ήτον άληθές, ότι είναι άναγκαία, ή ώφέλιμος είς τάς 
πολιτικάς κοινωνίας, · συμφέρει τάχα νά περιορίζεται είς 
μερικάς όμηγύρεις πλέον, παρά νά ήναι διεσπαρμένη είς 
τούς κατά μέρος πολίτας; νά συνέχεται είς μίαν μερίδα 

τοΰ πολιτικού σώματος, παρά νά κυκλοφορή είς όλα του 
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τά μέλη; νά διαιωνίζεται μέ την διαδοχήν, παρά νά γεν
νάται και νά φθείρεται άδιακόπως; Αρκουμαι μόνον νά 
βεβαιώσω, ότι αί ποιναί, μέ τάς οποίας κολάζονται τών 
εύγενών τά πταίσματα, δέν πρέπει νά ήναι διάφοροι άπό 

τάς έπιβαλλομένας είς τόν κοινόν λαόν ποινάς. Πάσα 
διάκρισις , είτε είς τιμάς, είτε είς πλούτον, διά νά ήναι 

νόμιμος, ύποθέτει προλαβουσαν ισότητα, θεμελιωμένην 
επάνω είς τούς νόμους , οί όποιοι λογίζονται όλους τούς 
πολίτας εξίσου ύποκειμένους είς αύτούς. Πρέπει νά ΰπο- 

θέσωμεν, ό'τι οί άνθρωποι, όταν άφήσαντες τήν φυσικήν 
κατ’ άλλήλων τυραννίαν, έπέρασαν είς τήν κατάστασιν 

τής πολιτικής κοινωνίας, είπαν προς άλλήλους · α Οστις 
« άπό μάς φανή φιλοπονώτερος, άς λάβη μεγαλητέρας 
« τιμάς, καί ή φήμη του άς λάμψη καί είς αύτούς τούς 
« διαδόχους του· εύτυχέστερος, ή εντιμότερος παρά τούς 
« άλλους, άς εχη καί χρηστοτέρας ελπίδας. Αλλ’ άς 
« φοβήται μ’ όλον τούτο, καθώς καί οί λοιποί, νά πα- 
« ραβή τάς συνθήκας, διά τάς όποιας ύψώθη ύπέρ τούς 
« συμπολίτας του. » Τοιαύτη άπόφασις, άν καί δέν 

έψηφίσθη ρητώς είς γενικήν του ανθρωπίνου γένους συνέ- 
λευσιν, εύρίσκεται όμως είς τάς άμεταβλήτους τών πραγ
μάτων σχέσεις, καί χωρίς νά άφανίση τάς προξενουμένας 
άπό τήν εύγένειαν ώφελείας, εμποδίζει όσα άτοπα, 

ενδέχεται νά γεννηθώσιν άπ’ αύτήν, καί κάμνει σεβα
σμίους τούς νόμους, κλείουσα τήν είσοδον είς τήν ατι
μωρησίαν.

Ηθελ’ ίσως είπείν τις , ότι ή αύτή ποινή , επιβαλλό
μενη είς τον εύγενή καί είς τόν αγενή, γίνεται άληθώς
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διάφορος, διά την διαφοράν τής ανατροφής, και διά την 

ατιμίαν, μέ την οποίαν άμαυροΰται ολόκληρος η οικογέ
νεια τοΰ εύγενοΰς. Είς αύτόν αποκρίνομαι, ό’τι μέτρον 
της ποινής δέν πρέπει νά λογίζεται η α’ίσθησις του κολα- 
ζομένου, άλλ’ ή βλάβη ή προξενηθείσα άπό τό άδίκημα 
είς την πολιτικήν κοινωνίαν, βλάβη τόσον μεγαλητέρα, 
όσον ό βλάψας εύρίσκεται είς ύπέρτερον βαθμόν* ότι ή 
ίσότης τών ποινών, καί γενικώς θεωρουμένη, φαίνεται, 
αλλά δέν είναι ίσότης άληθής, επειδή πάσα ποινή γίνε
ται αληθινά διάφορος, διά τόν διάφορον τής αίσθη'σεως 
έκάστου βαθμόν * ότι ή ατιμία τής οικογένειας δύναται 
νά έξαλειφθή άπό τον ηγεμόνα μέ δημοσίους ενδείξεις 
εύνοιας πρός τούς άθώους συγγενείς τοΰ ένοχου, ενδείξεις, 
τάς οποίας (ώς είναι γνωστόν είς ό'λους) δέχεται ώς 
αποδείξεις ό εύπιστος καί θαυμαστός όχλος.

§ XXVIII.

ΠΕΡΙ ΪΒΡΕΩΝ.

Πρέπει νά κολάζονται μέ ποινήν άτιμίας αί προ- 

σωπικαί καί έναντίαι είς τήν τιμήν ύβρεις, ή'γουν όσαι 
σκοπόν έχουν νά στερη'σωσι τόν πολίτην άπό τήν χρεω- 
στουμένην μερίδα τής τιμής καί τής ύπολήψεως, τήν 
οποίαν έχει δίκαιον νά άπαιτή άπό τούς συμπολίτας του.

Αξιοσημείωτος είναι ή θεωρουμένη άντίφασις μεταξύ 

τών πολιτικών νόμων καί τών οποίων ονομάζουν νόμων 
τής τιμής. Οί πρώτοι ύπερασπίζουν μάλιστα τό σώμα 
καί τά ύπάρχοντα καθενός πολίτου. Οί δεύτεροι προκρί
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νουν παρά ταυτα την τιμήν. Η τιμή είναι μί’ άπ’ 
έκείνας τάς λέξεις, περί τών οποίων έγιναν μακροί και 
λαμπροί λόγοι, χωρίς νά παραστησωσιν εις τδν νουν 
κάμμίαν άκριβή καί σταθεράν έννοιαν. Ω πο'σον είναι 
άθλια τοΰ άνθρωπίνου νοδς ή κατάστασις! Ακριβέστερον 
καταλαμβάνει τήν πολλά μακρυμένην άπ’ αύτδν κυκλο
φορίαν τών ούρανίων σωμάτων , παρά τάς πλησιεστέρας 
καί πλέον άναγκαίας είς την εύδαιμονίαν του αλήθειας/τής 
ηθικής, αί όποιαι πάντοτε σαλεύονται κυματιζόμεναι, ώς 
ήθελε τάς κινησειν τών παθών ή άνεμοζάλη, καί τάς 
λάβειν καί τάς παραδώσειν η τυφλή άμαθία. Αλλ’ όμως 
παύει νά φαίνεται παράδοξος ή τοιαύτη διαφορά, άν συλ- 

λογισθώμεν, ότι καθώς τά βλεπόμενα συγχέονται, όταν 
παραπολύ πλησιάζωσι την όρασιν, παρο'μοια καί ή άκρα 

πλησίασις τών ηθικών εννοιών συγχέει εύκόλως τάς άπλάς 
έννοιας, άπό τάς όποιας συνθέτονται, καί μάς εμποδίζει 
νά διακρίνωμεν τάς περιοριζού'σας αύτάς γραμμάς, τών 

οποίων ή γνώσις είναι άναγκαία είς τδν γεωμετρικόν νουν, 
διά νά μετρη τά φαινόμενα της αισθητικής τών άνθρώ- 
πων δυνάμεως. Οστις άπροσπαθώς εξετάζει τά άνθρόί- 
πινα, αντί νά άπορη'ση περί τούτου , θέλει μάλλον διστά- 
σειν, μήπως ό νομοθέτης δέν έχει χρείαν, μήτε τόσης 
παρασκευής ηθικης, μη'τε δεσμών τόσων, διά νά κατα- 

στηση τούς ανθρώπους άμερίμνους καί εύδαίμονας.
Είναι λοιπόν η τιμή μί’ άπό τάς πολύπλοκους έκεί

νας έννοιας, συνθεμένας άπό άλλας έννοιας, όχι μόνον 
άπλάς, άλλά καί συνθέτους. Κατά τδνδιάφορον τρόπον, 
^.έ τον όποιον παραστένεται είς τό ανθρώπινον πνεύμα 



ΚΑΙ ΠΟΙΝΩΝ, § XXVIII. 127 

ή έννοια της τιμής, ποτέ μέν περιέχει, ποτέ δέ απο
κλείει τινάς έννοιας, έκ τών όποιων είναι συνθεμένη· ούδέ 
φυλάττει είς τάς διαφόρους ταύτας παραστάσεις, πλήν 
όλίγας τινάς κοινάς έννοιας, καθώς πολλαί άριθμητικαι 
συμπλεγμέναι ποσότητες έχουν ένα κοινόν μεριστην. Διά 
νά εύρωμεν τόν κοινόν τούτον μεριστην τών διαφόρων 

της τιμής έννοιών, τάς όποιας νοούν οί άνθρωποι, πρέπει 
νά θεωρη'σωμεν έμπαρόδω αύτά τών πολιτικών κοινωνιών 

τά γενέθλια. Εγέννησε τούς πρώτους νόμους καί τούς 
πρώτους ά'ρχοντας ή ανάγκη, είς την οποίαν εύρέθησαν 
οί ά'νθρωποι νά έμποδίσωσι τάς γεννωμένας άπό την φυ

σικήν καθενός φιλαρχίαν αταξίας. Τούτο τό τέλος έσυγ- 
κρότησε τάς πολιτικάς κοινωνίας , καί είς τούτο αποβλέ
πουν αληθώς, η κατά τό φαινόμενον, όλων τών Εθνών αί 
νομοθεσίαι, καί αύται αί πλέον ολέθριοι. Αλλ’ ή συνά- 

θροισις τών άνθρώπων, καί ή αύ'ξησις καί προκοπή τών 
άνθρωπίνων έπιστημών , έγέννησεν ά'πειρον άριθμόν δια
φόρων πράξεων καί χρειών αμοιβαίων, τάς οποίας ού'τ’ 
οί νόμοι έδύναντο νά προβλέψωσιν, ού'τ’ ή μερική καθενός 
δύναμις νά ένεργήση. Εκ τούτου έ'λαβεν αρχήν ή δύνα- 

μις τής ύπολήψεως, ή όποια ήτο τό μόνον μέσον νά 
λάβη τίς άπο τούς ά'λλους όσ’ αγαθά δέν ήσαν ικανοί νά 
προξενήσωσιν είς αύτόν οί νόμοι, καί ν’ άποφύγη τά κακά, 
άφ’ όσα δέν ήμπόρουν νά τόν φυλάξωσιν. Η ύπόληψις 
βασανίζει τόν σοφόν, καθώς καί τόν χυδαίον ή ύπόληψις 
προσφέρει είς τό ε’ίδωλον τής άρετής τό χρεωστούμενον 
σέβας είς αύτήν τήν άρετήν · διά τήν ύπόληψιν γίνεται 

απόστολος αύτής καί αύτός ό άλιτήριος, διότι συμφέρει 
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είς αύτόν νά ύποκρίνεται τήν αρετήν. Εκ τούτου ή παρά 
τών ανθρώπων τιμή εγινεν όχι μόνον ωφέλιμος, άλλά και 
αναγκαία είς τον, όστις δέν θέλει νά νομίζεται έσχατος 
τών πολιτών. Αν ό φιλόδοξος προσπαθή νά την από
κτηση ώς ώφέλιμον, και ό κενόδοξος την ζητη ώς μαρ
τυρίαν της ιδίας του άξιομισθίας, ό τίμιος άνθρωπος την 
απαιτεί ώς άναγκαίαν- καί χωρίς την τιμήν πολλότατοι 
καταφρονούν καί αύτην την ζωήν. Αλλ’ επειδή ή τιμή 

έγεννηθη μετά την σύστασιν της πολίτικης κοινωνίας, 
δέν ήτο τρόπος νά τεθή είς τήν κοινήν παρακαταθήκην 
έξεναντίας ή έννοια τής τιμής είναι τρόπον τινα προσω
ρινή επιστροφή είς τήν άρχαίαν τής φύσεως κατάστασιν, 
καί μάς απολύει προς ολίγον καιρού διάστημα άπο τήν 

εξουσίαν τών νόοιων, οί όποιοι είς περιστάσεις τινάς δέν 
υπερασπίζουν ίκανώς τούς πολίτας.

Διά τοΰτο είς τήν άκραν πολιτικήν ελευθερίαν, καθώς 
καί είς τήν άκραν δουλείαν, ή έννοια τής τιμής ή άφα- 
νίζεται, ή συγχέεται παντάπασι μέ άλλας έννοιας- διότι 
είς μέν τήν άκραν ελευθερίαν, διά τήν παντελή δεσπο

σύνην τών νόμων, γίνετ’ είς καθένα πολίτην άνωφελής 
ή παρά τών άλλων τιμή, είς δέ τήν άκραν δουλείαν, ή 
τυραννία, άφανίζουσα τήν πολιτικήν ΰπαρξιν, άλλο δέν 

άφίνει είς τον τυραννούμενον παρά τήν προσωρινήν καί 
άβέβαιον προσωπότητα. Είναι λοιπόν ή τιμή μί’ 
άπό τάς θεμελιώδεις άρχάς τών μοναρχιών έκείνων, 

ό'σαι είναι τρόπον τινά συγκερασμέναι τυραννίαι · καί 
γέννα είς αύτάς τά αύτά άποτελέσματα, όσα γεννώνται 
είς τάς τυραννίας άπο τάς βιαίας μεταβολάς , ηγουν είναι
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πρόσκαιρος επιστροφή εις την άρχαίαν της φύσεως κατά- 
στασιν, καί φέρει τόν Ηγεμόνα είς άνάμνησιν της αρ
χαίας ίσότητος.

§ XXIX.

ΠΕΡΙ ΜΟΝΟΜΑΧΙΑΣ.

Από την όποιαν καθείς αισθάνεται χρείαν της παρά 
τών άλλων τιμής, εγεννη'θησαν αί κατά μέρος μονομα- 
/ίαι, αί όποιαι έλαβαν την αρχήν μέ αύτην τών νόμων 
την αναρχίαν. Διισχυρίζονται τινές, ότι οί παλαιοί δέν 
τάς έγνώριζαν · ίσως διότι οί παλαιοί δέν έσυνείθιζαν νά 

συναθροίζωνται ώπλισμένοι (ώς νά ήσαν ύποπτοι πρός 
άλληλους) είς τούς ναούς , είς τά θέατρα, καί είς αύτάς 
τάς φιλικάς συνελεύσεις· ίσως διότι, μαθημένοι νά βλέ- 
πωσι συχνά μονομαχοΰντας εύτελείς δούλους, δέν έκατα- 

δέχοντο οί ελεύθεροι πολιται νά συγκαταριθμώνται είς 
την τάζιν τών μονομάχων μέ τάς κατά μέρος οπλομα
χίας. Είς μάτην έζητησε νά εξάλειψη ταύτην την συνή
θειαν ό νόμος, κολάζων μέ ποινήν θανάτου τόν δεχομε- 
νον την πρόκλησιν της μονομαχίας. · Πώς ηδύνατο ό 

τόσον αύστηρός νόμος νά καταργη'ση συνη'θειαν θεμελιω- 
μένην είς την ύπόληψιν της ατιμίας, την οποίαν πολλοί 

♦/
φοβούνται πλέον παρά τόν θάνατον; Οστις στερείται 
την παρά τών άλλων τιμήν, κινδυνεύει η νά ζη βίον 

μοναδικόν, χωρισμένος άπό πάσαν ανθρώπων συναναστρο

φήν (χωρισμόν ανυπόφορου είς τόν κοινωνικόν άνθρω
πον), η νά προβαλθη σκοπός είς τά βέλη της καθημερινής 

9
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ύβρεως και ατιμίας, ήτις γίνεται πλέον οδυνηρά και απ’ 

αύτην τήν ποινη'ν. · Διά τί ό κοινός λαός μονομαχεί" 
σπανιούτερα παρά τούς μεγάλους; Διότι όχι μόνον είναι 
άοπλος, αλλά καί διότι αισθάνεται όλιγώτερον τήν χρείαν 
τής παρά τών άλλων τιμής άφ’ ό,τι τήν αισθάνονται 
όσοι, όντες ανώτεροι τών λοιπών, ζηλοτυποΰν καί βλέ
πουν είς τον άλλον μέ πλειοτέραν υποψίαν.

Δέν είναι ανωφελές νά είπω καί πάλιν ό,τι έγραψαν 
άλλοι, ότι δηλαδή δραστικώτερον άλλο μέσον νά εμπο

δίζεται ή μονομαχία δέν είναι παρά νά κολάζεται ό πρω

ταίτιος, ήγουν όστις έ'όωκεν αφορμήν τής μονομαχίας, 
καί νά απολύεται αθώος όστις ήναγκάσθη νά εκδίκηση 

καί μή θέλων τήν ύπόληψιν καί τιμήν του, τήν οποίαν 
οί παρόντες νόμοι δέν ύπερασπίζουν ίκανώς1.

ι. « -Εις τί στέκει ή πρόληψις τής μονομαχίας, τήν οποίαν ζητοϋ- 
αεν νά άφανίσωμεν; Εις τήν πλέον μωράν και πλέον βάρβαρον όσων 
ποτέ συνέλαβεν υπολήψεων ό άνθρώπινος νους · ήγουν-, ότι ή ανάρια 
άρκεϊ νά πλήρωσή όλα τίς πολιτικής κοινωνίας τά καθήκοντα- ότι 
παύει πλέον νά ήναι δόλιος, πλάνος, συκοφάντης, καί μεταμορφόνεται 
είς τίαιον καί φιλάνθρωπον ανίερα, όστις έξεύρει νά μονομαχή- ότι τό 
ψεύδος μεταβάλλεται εις αλήθειαν, ή κλοπή γίνεται ί'ικαία, ό ^όλος, 
τίμιος, ή προδοσία, επαινετή, όταν τα όπερασπίζη μέ τό ξίφος είς 
χεΐρας· ότι ή υβρις θεραπεύεται μέ μίαν πληγήν σπαθιού, καί ότι ποτέ 
ίέν αδικεί τόν αντίπαλον, εάν έπιτύχγ, μόνον νά τόν φονεύση.

« Είναι όμως καί άλλος τρόπος μονομαχίας (Αέν τό άρνοΰμαι), όστις 

ένονει τήν χάριν μέ τήν σκληρότητα, ούΑέ φονεύει πλήν ίι’απροσεξίαν ■ 
οπότε ^ηλα^ή συμφωνεϊται ή παΰσις τής μονομαχίας είς τόν πρώτον 
σταλαγμόν τοΰ αίματος. Είς τόν πρώτον σταλαγμόν! ώ θεέ! · Τί σε 
χοησιμεύει, θηρίον άγριον, ό πρώτος σταλαγμός; · ή επιθυμείς νά τόν 
ροφήσης ; >· J. J. Rousse.au, Lettre d’Alembert, sur les spectacles.

Rousse.au


ΚΑΙ ΠΟΙΝΩΝ, § XXX. ι3ι

§ XXX.

ΠΕΡΙ ΚΛΟΠΗΣ.

Οσαι κλοπαί δέν γίνονται μετά βίας, έπρεπε νά κολά- 

ζωνται μέ χρηματικήν ποινήν. Δίκαιον είναι νά στερή- 
ται τά ίδικά του, δστις ζητεί νά πλουτη'ση μέ τήν 
αρπαγήν τών άλλοτρίων. Αλλά το αδίκημα τούτο τολ- 

μάται ώσεπιτοπολύ, πρώτον μέν άπο τούς πτωχούς, 
ηγουν άπο άνθρώπους αθλίους και απελπισμένους, είς 
τούς όποιους τής ιδιοκτησίας τό δίκαιον (δίκαιον φοβε
ρόν, καί ίσως όχι άναγκαίον) δέν άφήκε παρά τήν ζωήν 
μονωτάτην έπειτα αί χρηματικαί ποιναί αύξάνουν τόν 
αριθμόν τών πτωχών, καί ακολούθως τών κλεπτών, καί 
στερεύουν τούς αθώους τόν άρτον, διά νά τόν δώσωσιν 
είς τούς κακούργους. Διά ταύτα λοιπόν προσφυέστερα 
ποινή τής κλοπής ήθελ’ είσθαι μόνον εκείνο τής δουλείας 
τό είδος, τό όποιον δύναται νά όνομασθή δίκαιον, ή'γουν 

έπρεπεν ό κλέπτης νά ύπηρετή προς καιρόν τήν πολιτι
κήν κοινωνίαν, διά νά πληρώση, μέ τήν τελείαν προς 

αύτήν ύποταγήν τοΰ ίδιου προσώπου καί τών ιδίων του 
κόπων, τήν όποιαν έκαμεν άθέτησιν του πολιτικού συν
αλλάγματος, αρπάσας άδίκως καί τυραννικώς τά άλλό- 

τρια.
Οταν όμως ή κλοπή γίνεται μετά βίας, είς τήν προσω

πικήν δουλείαν πρέπει τότε νά προστεθή καί ή σωματική 
ποινή. Εδειξαν άλλοι συγγραφείς προ εμού τήν φανεράν 
αταξίαν, ητις γεννάται άπό τήν σύγχυσιν τών ποινών 

9
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τών μετά βίας κλοπών μέ τάς ποινάς, ό'σαι αρμόζουν 
είς τάς μετά δόλου κλοπάς, σύγχυσιν, διά την όποιαν 
παραβάλλεται άτόπως αργυρίων ολίγων ποσότης μέ την 
ζωήν του ανθρώπου. Τούτων τών αδικημάτων η φύσις 
είναι διάφορος· και είναι βέβαιον είς την Πολιτικήν, κα
θώς καί είς την Μαθηματικήν επιστήμην, ό'τι μεταξύ 
τών ετερογενών ποσοτήτων τό διάστημα είναι άπειρον. 
Αλλ’ όμως δέν είναι περιττόν νά επαναλαμβάνω πολλά
κις τάς γνωστάς, άλλά πάντοτε σχεδόν ανωφελείς αλή
θειας. Τά πολιτικά σώματα φυλάσσουν είς μακρότερον 
χρόνου διάστημα παρά τά φυσικά τήν κίνησιν, ήτις 
έδόθτ μίαν φοράν είς αύτά, ούόέ τήν ά^λάσσουν, πλήν μέ 
δυσκολίαν μεγαλωτάτην.

§ XXXI.

ΠΕΡΙ Κ ΑΕΨΕΜΠΟΡΙ ΑΣ.

Η κλεψεμπορία, ήγουν ή πραγμάτευσις τών, ό'σα 
απαγορεύουν οί νόμοι, είναι αληθές αδίκημα κατά τού 
Ηγεμόνος καί κατά τού Εθνους. Δέν πρέπει ό’μως νά κο
λάζεται μέ ποινήν ατιμίας, επειδή είς τήν κοινήν ύπό- 
ληύιν δέν λογίζεται άτιμος οστις πραγματεύεται τά 
άπηγορευμένα.

Άλλά · διά τί το αδίκημα τούτο δέν ατιμάζει τόν 

ένοχον, ό όποιος κλέπτει τόν Κρατούντα, καί άκολού'θως 
αύτό το Εθνος; Αποκρίνομαι, ότι δέν κινούνται είς άγα- 
νάκτησιν οί άνθρωποι κατά τού άδικήσαντος, οσάκις τό 
αδίκημα δέν τούς βλάπτει άμέσως καί μερικώς καθένα1 
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καί τοιαύτη είναι τών άπηγορευμένων ή πραγμάτευσις. 
Ασθενέστατους τύπους κάμνουν είς τάς ψυχάς τών αν
θρώπων τά μακρυμένα επακολουθήματα τών πραγμά
των όθεν τόσον όλιγώτερον προβλέπουν τήν ζημίαν, 
όσην ενδέχεται νά πάθωσιν είς το έξης άπο την πραγ- 

μάτευσιν τών άπηγορευμένων, όσον πολλάκις καί κερ- 
δαίνουν επί τοΰ παρόντος άπ’ αύτην. Την λογίζονται όυς 
ζημίαν, γινομένην είς αύτόν τόν Κρατούντα, καί διά 
τούτο ούδ’ ατιμάζουν τόσον τόν πραγματευόμενον τά 
άπηγορευμένα, όσον είναι έτοιμοι νά καταδικάσωσι τόν 
κλέπτην, τόν πλαστογράφον, η τον αύτουργόν όποιασδή- 

ποτε άλλης κακίας, δυναμένης νά τούς βλάψη αμέσως·' 
καί τούτο αποδείχνει φανερά, ότι παν αισθητικόν ον δέν 

κινείται πλην άπό τά γνωστά μόνον είς αύτο κακά.
Τής άπηγορευμένης πραγματεύσεως το άόίκημα γεν

νάται άπό τον νόμον αύτόν · διότι όσον είναι βαρύτερα 
τά τέλη, τά όποια πληρόνονται είς τό τελωνείον διά τάς 
πραγματείας, τόσον πλέον αύξάνει τό κέρδος, καί ακολού

θως ό πειρασμός τής πραγματεύσεως τών άπηγορευμένων. 
Αύξάνει άκόμη τον πειρασμόν καί ή εύκολία τής πράξεως, 
οσάκις είναι δηλαδή μεγάλη ή έκτασις τών ορίων τής 
επικράτειας, καί ακολούθως δυσκολοφύλακτος, καί μι

κρός ό όγκος τής άπηγορευμένης πραγματείας , καί έπο- 
μένως εύκολόκρυπτος. Είναι δικαιότατη ποινή νά ζημιοΰ- 
ται ό αύτουργος τοΰ άδικήματος τούτου, όχι μόνον τήν 
άπηγορευμένην πραγματείαν, άλλά καί τάς άλλας μέ τάς 
οποίας αύτη έσυνωδεύετο. Αλλά θέλ’ είσθαι καί τόσον 
δραστικωτέρα, όσον ελαφρότερα είναι τά τέλη τα διδό- 

\
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μένα είς τό τελωνειον · διότι οί άνθρωποι δέν ριψοκινδυ- 

νουν, εάν το έλπιζόμενον άπό την έκβασιν της έπιχειρη'- 
σεως κέρδος δέν άναλογη μέ τόν κίνδυνον.

• Αλλ’ άρα πρέπει νά μένη άτιμώρητον τό τοιουτον 
αδίκημα, οσάκις ό ένοχος δέν έχει τι νά ζημιωθη; Οχι 
βέβαια· τινές άπηγορευμέναι πραγματευτείς βλάπτουν 
τόσον πολύ τον δημόσιον φόρον (τό άναγκαιότατον καί 
δυσκολώτατον μέρος πάσης ορθής νομοθεσίας), ώστε τό 
άδίκημα πρέπει νά κολάζεται μέ βαρειαν ποινήν, μέ την 
φυλακήν καθυπόθεσιν, η καί μέ την δουλείαν αύτην, 
πλήν μέ φυλακήν καί μέ δουλείαν ανάλογους μέ τό είδος 
τοΰ άδικη'ματος. 0στις, παραδείγματος χάριν, έπραγμα- 

τεύθη χωρίς άδειαν τόν ταβάκον, δέν πρέπει ν’ άσφαλί- 

ζεται είς την αύτην φυλακήν, είς την οποίαν βάλλονται 
οί φονεΐς καί οί κλέπται. Ποινή κατάλληλος είς αύτόν 
ηθελ’ είσθαι νά πλήρωσή, μέ την προσωπικήν δουλείαν 
καί τούς κόπους του , όσα έζημίωσε τό Δημόσιον.

§ XXXII.

ΠΕΡΙ ΧΡΕΟΦΕΙΛΕΤΩΝ.

Διά νά γίνωνται άδόλως τά συναλλάγματα, καί διά 
νά ήναι άσφαλής ή εμπορία, αναγκάζεται ό νομοθέτης 
ν’ άφίνη είς τήν εξουσίαν τών δανειστών τά πρόσωπα 
τών χρεωφειλετών, οσάκις ούτοι δέν πληρώνουν τά χρέη 
των. Είναι όμως άναγκαιον νά διακρίνεται, όστις μέ 
δόλον έχρεωκόπησεν άπό τόν άδόλως χρεωκοπη'σαντα. Ο 
πρώτος πρέπει νά κολάζεται μέ τήν αύτήν ποινήν , μέ
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την όποιαν κολάζονται οί παραχαράκται · διότι ή κιβδη
λεία μικρού μετάλλου σημειωμένου, τό οποίον είναι 
τρόπον τινά ένέχυρον τών χρεών, ό'σα χρεωστούν πρός 
άλλήλους οί πολίται, δέν είναι δεινότερον κακόν παρά 
την κιβδηλείαν αύτών τών χρεών. Αλλ’ ό'στις ακριβώς 
έξετασθείς αποδείξει ενώπιον τών δικαστών, ό'τι ή χρεω- 
κοπία του είναι άδολος, ό'τι ή κακία, ή ή δυστυχία τών 
ιδίων του χρεωφειλετών, ή μεταβολαί τύχης τοιαύται, 
όποιας ή ανθρώπινος φρόνησις δέν έμπορεΐ ν’ άποφύγη , 
τόν έγύμνωσαν άπό τά ύπάρχοντά του, - διά ποιαν βάρ
βαρον καί σκληράν αιτίαν κλείεται είς την φυλακήν, καί 
στερείται την ελευθερίαν, τό μόνον καλόν, το όποιον έ'μει- 
νεν είς αύτόν; · διά τί πάσχει την αγωνίαν τών κακούρ 
γων, καί βιάζεται μέ την απελπισίαν νά μετανοη'ση ίσως, 
ό'τι δέν έμεταχειρίσθη τόν δόλον; Αύτός εζη ήσυχος καί 
άθώος υπό την σκεπήν τών νόμων εκείνων , τούς όποιους 
δέν ήτον είς τήν εξουσίαν του νά φυλάξη , νο'μων, τούς 
οποίους ύπηγόρευσεν ή πλεονεξία τών δυνατών, καί ύπο- 
φέρουν οί αδύνατοι, διά τήν έμφυτον είς καθενός ψυχήν 
ελπίδα καί πίστιν, ό'τι όλα τά εύτυχη'ματα είναι δι’ 
αύτόν, καί όλα τά άτυχη'ματα διά τούς άλλους. Οί 
άνθρωποι, δεχόμενοι άνεξετάστως τούς πρώτους τύπους 
τών πραγμάτων, προτιμούν τούς σκληρούς νο'μους, 
μ’ όλον ότι, όντες καί αύτοί υποκείμενοι είς αύτούς, 
έπρεπε νά προκρίνωσι τούς μαλακωτέρους · καί τό αί
τιον είναι, διότι αισθάνονται πλέον τόν φόβον μή βλα- 
φθώσιν άπ’ άλλους, παρά τήν επιθυμίαν νά βλάψωσιν 

άλλους.
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Αλλ’ έπιστρέφων είς τό προκείμενον , λέγω, ότι 
.νανται δικαίως οί νόμοι νά κάμωσιν ανεξάλειπτου το 
χρέος, καί αύτου του χωρίς δόλου χρεωκοπ/σαντος, 
μέχρι τής ολοκλήρου πληρωμής· έμπορουν νά τον έμ- 
ποδίσωσι νά μεταφέρη, χωρίς την θέλησιν τών δανειστών, 
την τέχνην καί την βιομηχανίαν του είς άλλην πολι
τείαν · έμπορουν νά τόν άναγκάσωσιν έν βάρει ποινής νά 
έργάζεται τό έπάγγελμά του, διά νά πλήρωσή μέ τόν 
καιρόν, καί καθόσον αύξάνουν τά κέρδη του, όλους τούς 
δανειστάς. Άλλ’ ούδείς νόμος, ούδέ κάμμία πρόφασις 

εύλογος (όποια είναι ή ασφάλεια της έμπορίας, καί τό 
ιερόν της ιδιοκτησίας δίκαιον) δύνανται νά δικαιώσωσι 

την ποινήν της φυλακής, ηγουν την ανωφελή της έλευ- 
θερίας του στέρησιν. Η φυλακή, ίσως νομίση τις, ό'τι 
αναγκάζει τόν χρεωκόπον νά άνακαλύψη τούς δόλους της 

φαινομένης αθώου χρεωκοπίας του· άλλ’ είναι σπανιω- 
τάτη ή τοιαύτη περίστασις, έπειδή ύπεθέσαμεν την 
ακριβή έξέτασιν ένώπιον τών δικαστών. Αν προβάλη 
τις, ότι δυσκόλως διακρίνεται ό μέ δόλον άπό τόν άδό- 
λως χρεωκοπη'σαντα, αποκρίνομαι, ό'τι καί αύτη ή δυσκο
λία μέ πείθει νά νομίσω, ότι δέν ήθελε γεννηθήν παρα- 
πολλά μεγάλη βλάβη, άν εμενεν ό δόλιος χρεωκόπος 
ατιμώρητος. Πιστεύω ώς αξίωμα της νομοθεσίας τούτο, 
ότι τά έκ τής άτιμωρησίας του αδικήματος γεννώμενα 
πολιτικά ιά'τοπα είναι άνάλογα μέ τήν βλάβτιν τήν 
προξενουμένην άπό τό αδίκημα είς τήν πολιτικήν κοι
νωνίαν. Αλλ’ είναι τά ά'τοπα ταΰτα τόσον όλιγώτερον
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δεινά, όσον είναι δυσκολωτέρα τοΰ άδικήματος ή άπό- 
δειξις

Εΰκολον μέ φαίνεται νά διακριθή ό δόλος άπό τό 
δεινόν αδίκημα, τό δεινόν άδίκημα άπό τό έλαφρόν, καί 

τοΰτο πάλιν άπό τήν τελείαν άθωοτητα. Ο δόλος έπρεπε 
νά κολάζεται μέ τάς αύτάς ποινάς, αί όποιαι αρμόζουν 
είς τόν παραχαράκτην, τό δεινόν άδίκημα, μέ ποινάς 
μετριωτερας, άλλά συνωδευμένας μέ τήν στέρησιν τής 
ελευθερίας · ό τελείως αθώος χρεωκοπος έπρεπε ν’ άφί- 
νεται κύριος νά έκλέξη όσα μέσα κρίνει επιτήδεια διά 
νά πλήρωσή τά χρέη του· άπό δέ τόν ελαφρώς άδι- 
κήσαντα έπρεπε νά άφαιρήται ή εκλογή τών τοιούτων 
μέσων , καί νά δίδεται είς τούς δανειστάς. Αλλ’ ό’μως ή

ι. Η εμπορία καί ή ιδιοκτησία είναι τό καθ’ αύτό τε'λος τοΰ 
πολίτικου συναλλάγματος, άλλά δύνανται νά χρηματίσωσι με'σα διά 
νά έπιτύχωμεν τό τε'λος. Νά ύποβάλλη τις ολα τά μέλη τής πολίτικης 
κοινωνίας είς νο'μους σκληρούς, μέ πρόφασιν νά τά φύλαξη άπ’ όσα 
γεννώσιν άναγκαίως κακά οί άπειροι τών πραγμάτων συνδυασμοί, ηθελ’ 
είσθαι τό αύτό και νά ύποβάλλη τό τε'λος εις τά μέσα. Τούτον τόν 
παραλογισμόν , οστις γίνεται εις δλας τάς έπιστημας, και μάλιστα 
εις τήν πολιτικήν , εάαμα κ’ εγώ είς τάς προλαβούσας εκδόσεις τοΰ 
παρόντος συγγράμματος, όταν έλεγα, ότι ό άδόλως χρεωκο- 
πήσας έπρεπε νά φυλάσσεται ώς ένέχυρον τών ιδίων 
αύτοΰ χρεών, ή νά εργάζεται ώς δοΰλος πρός ώ φ έ- 
λειαν τών δανειστών. Αίσχύνομαι, οτι έγραψα τοιαύτην άπάν- 

θρωπον γνώμην. Μέ κατηγόρησαν ώς άθρησκον, άλλ’άδίκως. Μέ κατη
γόρησαν ώς στασιαστήν , άλλ’ άδίκως. Δίκαιον ήτο νά κατηγορηθώ ώς 
βλάψας αύτά τής άνθρωπο'τητος τά δίκαια, καί μ’ όλον τοΰτο κάνεις 
δέν μ’ ώνείδισε περί τούτου. Σημ. τοΰ Βεκκλριοϊ.
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διάκρισις αυτή τοΰ δεινού και ελαφρού αδικήματος 
πρέπει νά διορίζεται άπ’ αύτόν τον άπροσωπόληπτον 
νόμον, και όχι άπο την αύτογνώμονα καί επικίνδυνον 
φρόνησιν τών δικαστών.

ύ πόσον εύκολον είναι είς τον προνοητικόν νομοθέτην 

νά έμποδίση πολλοτάτας χρεωκοπίας δολίους, καί νά 
θεραπεύση τάς δυστυχίας τών αθώων καί φιλόπονων αν
θρώπων ! Πολλάς καί μεγάλας ώφελείας, καί βλάβην 
ούδεμίαν , δύνανται νά προξενησωσι, παραδείγματος χά- 
ριν, η δημόσιος καταγραφή όλων τών εμπορικών συναλ
λαγμάτων , διά νά την έξετάζη έλευθέρως οστις θέλει 
άπό τούς πολίτας, καί δημόσιος χρηματική τράπεζα, 
δικαίως συνερανισμένη άπό τάς εισφοράς τών εύτυχούν- 
των πραγματευτών, διά νά βοηθη τούς φιλόπονους, 
άλλά δυστυχείς πολίτας, άναλόγως μέ τάς καθενός 

χρείας. Αλλ’ ούτε καλώς άκομη έγνωρίσθησαν, ούτ’ 
άρέσκουν είς τούς άνθρώπους οί εύκολοι, οί άπλοι καί 
μεγάλοι νόμοι, οί όποιοι δέν προσμένουν παρά την θέλη- 
σιν του νομοθέτου νά διασπείρωσιν είς τά Εθνη την 
δύναμιν καί τόν πλούτον, καί διά τούς όποιους είς γενεάς 
γενεών ήθελε δοξασθήν τό όνομά του μέ ύμνους άϊδίους 

εύχαριστίας. Η άνησυχος λεπτολογία, ή άτολμος φρό- 
νησις, γεννωμένη άπό τας περιστάσεις της παρούσης 
στιγμής, καί όχι άπό την πρόνοιαν του μέλλοντος, καί 
ή ύποπτος καί αύστηρα παραφυλακη τών νεωτερισμών 
κυριεύουν τό πνεύμα εκείνων, όσοι κυβερνούν τάς διαφό
ρους τών ταλαιπώρων ανθρώπων πράξεις , περιστάσεις καί 
τύχας.
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§ XXXIII.

ΠΕΡΙ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ, ΟΣΑ ΤΑΡΑΣΣΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗΝ 
ΗΣΥΧΙΑΝ.

Συγκαταριθμοΰνται τελευταΐον μέ τά αδικήματα τής 
τρίτης τάξεως, δσα έξαιρέτος ταράσσουν την κοινήν είρή- 
νην και ησυχίαν τών πολιτών. Τοιαύτα, παραδείγματος 
χάριν, είναι οί θόρυβοι καί αί άλληλομαχίαι είς τάς δημο

σίας οδούς, διωρισμένας είς τήν εμπορίαν καί είς τήν 
διάβασιν τών πολιτών, αί ένθουσιαστικαί διδαχαί, αί 

όποΐαι παροξύνουν τά εύκίνητα πάθη τοΰ περιέργου λαού, 
καί γίνονται το'σον δραστικώτεραι, οσον μεγαλήτερος 
είναι ό αριθμός τών άκροατών, ένδυναμούμεναι πλέον 
άπό τόν σκοτεινόν καί μυστηριώδη ενθουσιασμόν παρά 

άπό τόν φωτεινόν καί γαληνικόν ορθόν λο'γον, όστις ποτέ 
δέν ενεργεί, δπου ήναι πολυπληθής ή συνάθροισις τών 

άκουόντων.
Τά δραστήρια μέσα νά εμποδίζεται ή επικίνδυνος τών 

παθών του κοινού λαού σύμπνευσις, είναι νά φωτίζονται 
τήν νύκτα αί όδοί μέ δημοσία άναλώματα, νά διορίζον- 
ται νυκτοφύλακες είς διάφορα μέρη τής πο'λεως, νά μή 

γίνωνται αί άπλαΐ ήθικαί τής Θρησκείας όμιλίαι, πλήν 
είς μο'νους τούς ιερούς ναούς μέ γαλήνην καί ησυχίαν, 
καί ύπό τήν προστασίαν τής δημοσίου εξουσίας, μηδ’ 
αί περί τον ίδιον καί κοινών συμφερόντον δημηγορίαι, 

πλήν είς αύτάς τάς δημοσίους συνελεύσεις, είς τάς συγ
κλήτους , ή δπου άλλου συνεδρεύει ή μεγάλειο'της τού 

κράτους.
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Ανήκουν έξαιρέτως ολα ταυτα είς την άγρυπνον φρον
τίδα της εξουσίας εκείνης, την οποίαν ονομάζουν Αστυ
νομίαν. Αν όμως ό Αστυνο'μος ενεργή αύτογνωμο'νως, 
καί οχι κατά νο'μους σταθερούς καί γνωστούς είς όλους 
τούς πολίτας, ηθελ’ εύ'κολα άνοιχθήν ή θύρα είς την 
τυραννίαν, ή όποία περιέρχεται πάντοτε τον περίβολον 
της πολιτικής ελευθερίας. Ούδεμίαν έξαίρεσιν εύρίσκω είς 
τον γενικόν τούτον κανόνα, « Εκαστος πολίτης πρέπει 
« νά έξεύρη πότε είναι ένοχος καί πότε αθώος. » Αν οί 
Κήνσωρες, καί απλώς οί αύτογνωμο'νως κυβερνώντες 
άρχοντες, γίνωνται κάμμίαν φοράν αναγκαίοι είς πο- 
λιτικάς τινας'κυβερνήσεις , τοΰτο συμβαίνει άπο τήν 
αδυναμίαν, όχι άπο τήν φύσιν αύτήν του πολίτικου 
συστη'ματος. Πλειότεροι πολιται έθυσιάσθησαν είς τήν 
κρυφήν τυραννίαν, διά τήν άδήλότητα τής ιδίας αύτών 
τύχης, παρ’ όσους έθυσίασεν ή πάνδημος καί φανερά 
σκληρότης, ή όποία κινεί τήν άνθρωπίνην ψυχήν είς άγα- 
νάκτησιν, χωρίς νά τής ταπείνωση τό φρόνημα. Ο αλη
θής τύραννος αρχίζει πάντοτε άπό τήν δούλωσιν τής ύπο- 
λήψεως, διά νά ταπείνωση τήν τόλμην καί τήν άνδρίαν, 
ήτις γεννάται είς τάς ψυχάς τών άνθρώποιν , οσάκις φω
τίζονται άπό τήν άλη'θειαν, ή πυρόνονται άπό τά πάθη, 
ή σκοτίζονται άπό τήν άγνοιαν τοΰ κινδύνου.

§ XXXIV.
* 

ΠΕΡΙ ΑΡΓΙΑΣ.

Δέν ύποφέρουν αί φρόνιμοι πολιτικαί κυβερνήσεις νά 
βλέπωσι τήν πολιτικήν άργίαν καθημένην άναμέσον τής
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κοινής βιομηχανίας. Πολιτικήν αργίαν ονομάζω εκεί
νην, ήτις δεν'συνεργεί είς την πολιτικήν κοινωνίαν ούτε 
μέ τήν εργασίαν, ούτε μέ τον πλούτον , ήτις κερδαίνει 
πάντοτε, χωρίς ποτέ νά .ζημιοΰται, τήν οποίαν σέβεται 
ό κοινός λαός μέ θαυμασμόν ηλίθιον , καί βλέπει ό φρο'- 
νιμος μέ άγανάκτησιν , σπλαγχνιζομενος τούς , οσοι θυ
σιάζονται είς αύτην εκείνην τέλος πάντων, ήτις αναίσθη
τος τού κέντρου, τό όποιον μάς διεγείρει είς ό'λας τού 
βίου τάς πράξεις, ήγουν τήν ανάγκην νά φυλάσσωμεν, 

ή νά αύξάνωμεν τά πρός ζωήν χρήσιμα, άφίνει είς τά 
ισχυρά τής ύπολήψεως πάθη ό'λην αύτών τήν ενέργειαν1. 
Ηθέλησάν τινες μέ αύστηράς φωνασκίας νά συγχύσωσι 
τήν βλαβεράν ταύτην άργίαν, μέ τήν αργίαν τού πλού
του, ό όποιος είναι καρπός τής φιλοπονίας. Είς τούς

. ι. « :Βλεπεις πολίτην, ό'στις Αέν συνεισφέρει είς την κοινωνίαν τόν 
φόρον της δυνάμεως ή της βιομηχανίας του; εύθύς ό'ταν άρχίση νά 
γίνεται άργός, έμβαίνει είς τό στάδιον της κακίας. Ομοιάζει τά φθειρό
μενα δι’ άκινησίαν, καί φθείροντα τό περιε'χον άγγεϊον, υγρά, τά όποια 
πρε'πει ή νά χύσης πάραυτα, ή νά κάμης πάλιν νά βράσωσιν. — ή 
πολιτεία, εάν άγρυπνή, Αέν θε'λει άφήσειν είς τήν άργίαν τόν καιρόν 
νά μεταβαλθή είς κακίαν. Ζητούσα άπό τόν πολίτην λογαριασμόν τήο 
άργίας , τού φράσσει παρευθύς τόν δρόμον τής κακίας ■ τόν δίδει νά 
καταλάβη, ότι γινόμενος ύποπτος διά τήν άργίαν, γίνεται ήμιπταίστης, 
καί ό'τι άπό τού νύν, ώς αφιερωμένη θυσία είς τήν δικαιοσύνην, με'λλει 
άκαταπαύστως νά παρατηρήται άπό τούς οφθαλμούς τής δικαιοσύνης. 
• Τί δύναται νά κάμη ή αργία, όταν τής άφαιρέσης τήν ελπίδα τής 
κακουργίας ; Πρέπει έξανάγκης νά διορθωθή , ή ν’ άφήση γήν , ήτις δέν 
τρε'φει πλήν τούς φροντίζοντας ν’ αύξήσωσι τούς καρπούς της. » Ser- 
van, Discuurs sur Γadministrat. de la justice criminelle.
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νόμους όμως , και οχι είς την αύστηράν και περιωρισμέ- 
νην τών τοιούτων κριτών αρετήν , ανήκει να διορισωσι 
ποια αργία είναι ποινής άζία. Αργος πολιτικώς δεν 

πρέπει νά ονομάζεται, όστις απολαύει τούς καρπούς της 
άρετής, ή καί της κακίας τών ιδίων αύτοΰ προγόνων 
όστις πωλεί είς τούς φιλεργούς πένητας τόν προς ζωήν 
άναγκαίον άρτον δι’ όσας απολαύει παρ’ αύτών ήδονας· 

όστις διεγείρει τον ειρηνικόν καί άθόρυβον πόλεμον τής 
βιομηχανίας κατά τοΰ πλούτου, άσυγκρίτως ώφελιμώτε- 
ρον παρά τόν άδηλον καί αιματώδη πόλεμον τής βίας 

καί τής ισχύος. Η τοιαύτη αργία γίνεται άναγκαία καί 
ώφέλιμος, καθόσον ή πολιτική κοινωνία έξαπλουται, καί 
καθόσον συστέλλεται ή πολιτική κυβέρνησις, άφίνουσα 
πλειοτέραν ελευθερίαν είς τούς πολίτας.

§ XXXV.

ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΧΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΙΚΙΣΜΟΥ.

Είς τής αύτοχειρίας τό αδίκημα, φαίνεται ότι δέν 
αρμόζει κάμμία κυρίως λεγομένη ποινή'· διότι ή τοιαύτη 
ποινή δέν ήθελε κολάσειν παρά τό άναίσθητον καί ψυ

χρόν σώμα του φονευθέντος , ή τούς αθώους αύτου συγγε
νείς. Κολάζουσα τό νεκρόν σώμα, ή ποινή δέν θέλει 
ταράςειν τούς ζώντας, καθώς δέν ήθελε τούς ταράςειν 
ή μαστίγωσις τινός άνδριάντος· κολάζουσα τούς αθώους 
συγγενείς, γίνεται άδικος καί τυραννική' διότι τών πθτ 

λιτών ή ελευθερία ύποθέτει τήν ανάγκην νά ήναι προσ- 
ωπικαί αί ποιναί, ήγουν νά μήν έπιβάλλωνται πλήν είς
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αύτό τοδ άδικη'σαντος τό πρόσωπον. Οί άνθρωποι είναι 
φυσικά φιλόζωοι, καί όσα τούς περικυκλόνουν, όλα τούς 
προσκολλοΰν επιπλέον είς την ζωήν. Η θελκτική της ηδο
νής είκών, και ή γλυκύτατη τών άνθρώπων άπατη, ή 
ελπίς, διά τήν οποίαν καταπίνουν τόσα κακά συγκερα- 

σμένα μέ σταλαγμούς ολίγους άγαθών, τούς πλανούν 
τόσον, ώστε δέν είναι φόβος, μή ή άτιμωρησία τής 
αύτοχειρίας αύξη'ση τόν άριθμόν τών αύτοχείρων. Πείθε
ται είς τούς νόμους, όστις φοβείται τον πόνον · άλλ’ ό 
θάνατος αναιρεί πάσαν αίσθησιν. ί Ποια λοιπόν αιτία 
είναι ικανή νά κράτηση τήν άπελπισμένην χείρα τοΰ 
αύτόχειρος;

όλιγώτερον κακόν προξενεί είς τήν πολιτικήν κοινω

νίαν , όστις φονεύει εαυτόν, παρά όστις χωρίζεται ζών 
διαπαντός άπ’ αύτη'ν. 0 πρώτος άφίνει καν είς τήν 

πατρίδα όλην αύτοΰ τήν περιουσίαν ό δεύτερος μετα

φέρει καί μέρος τών ύπαρχόντων αύτοΰ είς τόν τόπον, 
όπου μετοικίζεται, ή μάλλον (επειδή τοΰ Εθνους ή δύνα- 

μις συνίσταται άπό τό πλήθος τών πολιτών ) μετοικιζό
μενος είς άλλο πλησιόχωρον Εθνος, προξενεί είς τήν 
πατρίδα διπλάσιον ζημίαν όσης ήθελε προξενησειν ό 
χωριζόμενος άπ’ αύτήν μέ τόν φόνον. Η ζη'τησις λοιπόν 

καταντά είς τοΰτο, άν ό νομοθέτης βλάπτη, ή ώφελή τό 
Εθνος, άφίνων παντελή εξουσίαν είς καθέν αύτοΰ μέλος 
νά άναχωρή, όταν θέλη, άπό τήν πατρίδα.

Κάνένας νόμος δέν πρέπει να δημοσιεύεται, οσάκις 
όέν είναι ώπλισμένος μέ τήν άναγκαίαν δύναμιν, ή οσά
κις άκυρούται άπ’ αύτήν τήν φύσιν τών περιστάσεων.
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Καί, επειδή ή βασιλεύουσα είς τών ανθρώπων τάς ψυχάς 
ύπόληψις πείθεται είς τούς εμμέσους καί βραδείς τύπους, 

τούς οποίους προβάλλει είς αύτάς ό νομοθέτης, καί άντι- 
στέκει είς τούς άριέσους καί βίαιους, διά τούτο όσα άνω- 
φελώς νομοθετούνται, άφοΰ μίαν φοράν καταφρονηθώσι, 
μεταδίδουν την καταφρόνησιν καί είς αύτούς έτι τούς 
σωτηριωδεστάτους νο'μους, τούς οποίους κρίνουν τότε οί 
πολΐται πλέον ώς εμπόδια, παρά ώς παρακαταθήκην τοΰ 
κοινού συμφέροντος. Επειτα, άν αί διαθέσεις της ψυχής 

μας ηναι (ώς είπαμεν; περιωρισμέναι, όσον πλέον σεβά- 
ζονται τούς ανωφελείς νόμους οί άνθρωποι, τόσον όλι- 
γώτερον σέβας θέλουν προσφέρειν είς τούς αληθώς ώφε- 

λίμους.
Απο τόν κανόνα τούτον δύναται ό'φρόνιμος της κοινής 

εύδαιμονίας οικονόμος νά σύναξη ώφέλιμά τινα συμπε
ράσματα , τά όποια εγώ παρατρέχω, διά νά μή μακρύ- 
νωμαι πολύ άπό τήν ύπόθεσιν, ήτις είναι νά άποδείξω, 

ότι δέν πρέπει ό νομοθέτης νά μεταβάλλη είς φυλακήν 
τήν πατρίδα. Τοιουτος νόμος, επειδή ούτ’ όλα τής 
επικράτειας τά όρια δύναται νά κλείση, ού'τ’ αύτούς 
τών ορίων τούς φύλακας νά φύλαξη, ήθελ’ εισθαι μά
ταιος καί ανωφελής, έ'ξω άν ή επικράτεια χωρίζεται άπό 
τάς άλλας μέ ορη άβατα, ή μέ θάλασσαν άπλευστον. 
Αφού μίαν φοράν άφήση τις τήν πατρίδα, καί μεταφέρη 
όλα του τά ύπάρχοντα, δέν είναι πλέον δυνατόν νά κο- 

λασθή· καί νά τόν κολάση τις πριν φύγη , ήθελ’ εισθαι τό 
αύτό καί νά κολάζη τήν προαίρεσιν , καί όχι τάς πράξεις 
τών άνθρώπων, νά καταδουλόνη τήν θέλησιν, ήτις είναι
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τιαν τών ανθρωπίνων νόμων. Ωσαύτως άδύνατον είναι 
είς τον νόμον νά κόλαση τον φυγάδα μέ την δημευσιν 
τών ύπαρχόντων, οσ’ άφήκεν είς την πατρίδα. Διότι 
οχι μόνον έχει τά μέσα ν’ αποφυγή την ποινήν , παραδί- 
δων κρυφίως είς κάνέν’ άπο τούς συμπολίτας τά ίδια 
κτήματα (το όποιον ό νόμος δέν δύναται νά<ψποδίση, 

χωρίς νά βιάση τυραννικώς τά προς άλλη'λους τών πολι
τών συναλλάγματα), άλλά καί διότι ό τοιοΰτος νόμος 
ήθελε βλάψειν πολύ την άμοιβαίαν μεταξύ τών έθνών 
εμπορίαν, έάν οί νόμοι κολάσωσι τόν φυγάδα, άφοΰ έπι- 

στρέψη είς την πατρίδα του, θέλουν ούτως έμποδίσείν 
την θεραπείαν τοΰ προξενηθέντος είς την πατρίδα κακοΰ, 
άναγκάζοντες τούς φυγάδας νά μην έπιστρέφωσι πλέον. 

Επειτα ή άπαγόρευσις αυτή νά μην άφίνη κάνεις τήν 
πατρίδα άρκεί ν’ αύξη'ση είς τούς πολίτας τήν επιθυμίαν 
νά τήν φύγωσι, καί νά έμποδίση τούς ξένους νά τήν κατ- 

οικήσωσι.
• Τί πρέπει νά συλλογισθή τις περί τοιαυτης πολιτι

κής κυβερνη'σεως, ητις δέν έχει μέσον άλλο παρά τον 
φόβον, νά κράτηση τούς πολίτας είς τήν πατρίδα, είς 

τήν οποίαν καί μόνη ή φύσις τούς προσκολλα διά τάς 
προλήψεις τής παιδικής ηλικίας; Ο ασφαλέστερος τρόπος 

νά προσήλωσή τις τούς πολίτας είς αύτήν είναι ν’ αύξηση 
τήν κατά μέρος εύδαιμονίαν καθενός. Ως χρεωστεϊ πάσα 
πολιτεία νά σπουδάζη, όσον δυνατόν, νά ύπερβάλλη τάς 

άλλας κατά τήν εμπορίαν, ωσαύτως συμφέρει είς αύτήν 
νά ήναι οί πολϊταί της εύδαιμονέστεροι παρά τούς πολί·

ίο
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τας τών πλησιόχωρων Εθνών. Αλλ’ ή τοιαύτη εύδαψ.ο- 
νία <^έν γεννάται άπο τάς ήδονάς της τρυφής καί της 

πολυτελείας, ρι.’ ολον οτι ή πολυτέλεια, έμποδίζουσα τον 

πλούτον νά συσσωρεύεται είς τάς χείρας ολίγων τινών, 
γίνεται αναγκαία θεραπεία της ανισότητας τών πολι
τών, ητις αύξάνει καθόσον αύξάνει τό Εθνος1. Τά καλά 

του πλούτου καί της πολυτελείας έχουν τούτο το άτο- 
πον, ότι ή άπολαυσις αύτών, άν καί γίνεται ^ιά ριέσου

ι. Οσάκις τά όρια τής επικράτειας εκτείνονται πλειότερον παρά 
τόν άριθμόν τών Κατοίκων, ή πολυτε'λεια βοηθει τήν τυραννίαν και 
τό αί'τιον είναι, ό'τι ό'σον είναι πλέον σκορπισμένοι, καί μακράν άπ’ 
άλλήλων οί κάτοικοι, τόσον όλιγώτερον είναι φιλόπονοι, καί όσον ύλιγω- 
τε'οα είναι ·η φιλοπονία των, τόσον πλε'ον ύπόκεινται οί πτωχοί εις τούς 
πλουσίους, άπό τών όποιων τήν άλαζονικήν πολυτελείαν ζώσι, καί 
τόσον ιίυσκολώτερον ^ύνανται νά ένωθώσι κατά τών τυράννων οί τυ- 
ραννούμενοι. Οί δυνατοί καί πλούσιοι άπολαύουν εύκολώτερον άπό τούς 

ολίγους, παρά άπό τούς πολλούς, τάς τιμάς, τάς προσκυνήσεις, τό 
σε'βας καί τήν υποταγήν, μέ τά όποϊα όλα γίνεται πλε'ον αισθητόν τό 
διάστημα, τό όποιον τούς χωρίζει άπό τούς άίυνάτους καί πτωχούς. 
Οί άνθρωποι είναι τόσον πλε'ον ελεύθεροι, όσον όλιγώτερον παρατηρούν
ται είς άπό τόν άλλον, καί τόσον όλιγώτερον παρατηρούνται, όσον είναι 
πλειότεροι τόν άριθμόν. Εξεναντίας, οσάκις ό άριθμός τών κατοίκων 
εκτείνεται πλε'ον παρά τά όρια τής επικράτειας, ή πολυτελεία γίνεται 
εμπόίιον τής τυραννίας· Αιότι θαρρύνει καί βοηθει τήν φιλοπονιαν , 

καί αύξάνει τήν ενέργειαν τών άνθρώπων , όλότι τό έργόχειρον τοΰ πέ- 
νητος προσφέρει εις τόν πλούσιον τόσας διαφόρους ήιίονάς καί εύχρη- 

στίας, ώστε τόν άναγκάζει ν’ άφήση τήν πολυτέλειαν τής έπιίείξεως , 
ή όποία έ'καμνε τούς πτωχούς νά αίσθάνωνται βαθύτερα τήν είς τούς 
πλουσίους υποταγήν. Εκ τούτου άκολουθεΐ, οτι είς τάς εύρυχώρους , 
άλλ’ ά^υνάτους καί ολιγανθρώπους επικράτειας, ή πρός έπίΑειξιν πολυ
τέλεια (έξω άν άλλα αίτια ίέν έμποίίσωσι τούτο τό άποτέλεσμα) ύπερ-
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πολλών ανθρώπων, άρχίζει όμως άπο ολίγους, καί κατ
αντά είς πολλά ολίγους· καί οί πλειότεροι, μετέχοντες 
έλάχιστον μέρος άπ’ αύτά, έχουν άδιαλείπτως παρούσαν 
της ιδίας αύτών δυστυχίας την αίσθησιν, δυστυχίας όμως, 
ήτις δέν είναι πραγματική, άλλά γεννάται μάλλον άπο 

τήν σύγκρισιν τής τύχης των προς τήν τύχην τών άλλων. 
Απο τήν προσωπικήν λοιπόν καθενός ασφάλειαν καί 

τήν ελευθερίαν, περιωρισμένην άπο μονούς τούς νόμους, 
γεννάται, καί είς αύτάς έπιστηρίζεται, ή εύδαιμονία τών 
πολιτών. Μέ αύτάς αί ήδοναί τής πολυτελείας πολυ- 
πλασιάζουν τον αριθμόν τών πολιτών, ώς χωρίς αύ

τών θέλουν χρηματίσειν όργανα τής τυραννίας. Καθώς 
τά γενναιότερα θηρία, καί τά πλέον ελεύθερα πετεινά του 

ούρανού, καταφεύγουν είς τάς έρημίας καί είς τά άπρόσ- 
ιτα δάση , καί άφίνουν είς τόν έπίβουλον τής ελευθερίας 

των άνθρωπον τάς καρποφόρους καί τερπνάς πεδιάδας, 
παρόμοια φεύγουν καί αύτάς τάς ήδονάς οί άνθρωποι, 
όταν τάς διαμοιράζωσιν αί χειρες τής τυραννίας.

Αν άπεδείχθη άδικος καί άνωφελής ό νόμος, ό'στις 
αναγκάζει τόν πολίτην νά μένη είς τήν πατρίδα του, 
ώς είς φυλακήν, εξίσου άδικος καί άνωφελής είναι καί ό 
νόμος ό κολάζων τήν αύτοχειρίαν. Αν αύτή κολάζεται ώς 
αμάρτημα άπό τόν Θεόν, ό'στις μόνος έχει τόν εξουσίαν

βάλλει τήν περί τά χρήσιμα πολυτελείαν , καί ό'τι έξεναντίας εις τάς 
μικράς, άλλά πολυάνθρωπους επικράτειας , ή περί τά χρήσιμα πολυ

τελεία σμικρύνει καθημέραν τήν πρός έπίίειξιν πολυτελείαν. Σημ. τοΰ 

Βεκκδριου.
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νά κολάζη και μετά θάνατον , δεν πρέπει διά τοΰτο νά 
κολάζεται καί άπο τούς άνθρώπους, μάλιστα επειδή ή 

ποινή επιβάλλεται οχι είς τον ένοχον, άλλ’ είς τήν άθώαν 
αύτου οικογένειαν. Αν ίσως είπη τις, ότι ή ποινή τοΰ 
αύτόχειρος δύναται μ’ όλον τοΰτο νά έμποδίση τούς 

ζώντας νά φονεύωσιν αύτοί έαυτούς, αποκρίνομαι, ότι 
δέν θέλει κρατηθήν άπό τούς πλέον μακρυμένους καί 
όλιγώτερον δραστικούς λογισμούς τούς περί συγγένειας, 
ή τέκνων, όστις άταράχως άφίνει τήν παροΰσαν ζωήν 
καί τά αγαθά τής ζωής, καί μισεί το'σον τον παρόντα 
•βίον , ώστε νά προκρίνη τήν αιώνιον δυστυχίαν.

§ XXXVI.

ΠΕΡΙ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΔΥΣΑΠΟΔΕΙΚΤΩΝ.

Είναι τινά αδικήματα συχνά είς τήν πολιτικήν κοι
νωνίαν , καί μ’ όλον τοΰτο δυσαπόδεικτα. Τοιαΰτα είναι 
ή Μοιχεία, ή Παιδεραστία, καί ή Βρεφοκτονία.

Τής μοιχείας τό αδίκημα, πολιτικώς θεωρούμενον, 
γεννάται άπό δύο αιτίας · άπό τούς άστάτους καί κα

κούς τών ανθρώπων νόμους, καί άπό τήν ίσχυράν εκεί
νην κλίσιν καί έφολκήν 1, μέ τήν οποίαν φέρονται οί

ι. όμοιάζει ή έφολκή αύ'τη μέ τήν φυσικήν βαρύτατα τήν κινούσαν 

τό Σόμπαν ολιγοστεύει, καθώς ή φυσική βαρύτης , κατά λο'γον τοΰ δια
στήματος , και προσδιορίζει ολας σχεδόν τής ψυχής τάς κινήσεις, ένο'σω 

με'νει ή ενέργεια της, καθώς ή φυσική βαρύτης προσδιορίζει δλας τάς 
κινήσεις τοϋ σώματος. Διαφέρει έξεναντίας άπό τήν φυσικήν βαρύτητα
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άνδρες πρός τάς γυναίκας, καθώς αί γυναίκες πρός τούς 
άντρας. 

A M
Αν ήτον ό λόγος μου πρός Εθνη στερημένα του φω

τός τής Θρησκείας , ήθελα προσθέσεων , ότι είναι μεγάλη 
διαφορά μεταξύ τούτου καί τών άλλων αδικημάτων. 11 

μοιχεία γεννάται άπό τήν κατάχρησιν τής σταθεράς καί 
κοινής όλων τών άνθρώπων χρείας, ή όποία είναι αρχαιό
τερα , ή μάλλον είπεΐν μήτζρ τής πολιτικής κοινωνίας* 
τά δέ λοιπά άδικήματα, ολέθρια εξεναντίας είς τήν πο

λιτικήν κοινωνίαν, γεννώνται πλέον άπό πάθη προσωρινά 
παρα απο φυσικήν χρείαν. Οσοι ανεγνωσαν τη'ν ιστορίαν 
καί εξέτασαν άκριβώς τήν άνθρωπίνην φύσιν, συμπεραί
νουν, ότι ή φυσική αύτη χρεία είναι είς εν καί τό αύτό 
κλίμα μία ποσοτης πάντοτε ’ίση. Καί άν τούτο άληθεύη, 
ανωφελείς, ή μάλλον ολέθριοι είναι όσοι νόμοι καί όσα 
έθιμα σκοπόν έχουν νά έλαττώσωσι τήν ποσότητα ταύ
της τής χρείας* διότι άλλο δέν ήθελαν κατορθώσειν παρά 
νά βαρύνωσι μέρος τών πολιτών μέ τάς ιδίας καί άλλο- 
τρίας χρείας. Φρόνιμοι εξεναντίας ήθελαν είσθαι όσοι 
νομοί, άκολουθουντες (νά είπω ούτως) τό καταφερομενον 
ρεύμα του ποταμού , ήθελαν διαμερίσειν τήν όλην ποσό
τητα τής φυσικής ταύτης χρείας είς πολλάς ίσας μικρας 
μερίδας, ώς είς τόσα ρυάκια, ικανά νά έμποδίσωσι καί 

τήν ξηρασίαν καί τήν πλημύραν. Τόσον θέλουν είσθαι

κατά τοΰτο, ό'τι εκείνη μέν ολιγοστεύει άναλο'γως μέ τά εμπορία, ή 
ίέ μεταξύ άντρων καί γυναικών έφολζή αυξάνει ώσεπιτοπολύ καϊ ^υνα 

μονεται, καΟο'σον αύξάνουν τά εμπορία. Σημ. τοΰ Βεκκλριογ 
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πιστότεροι πρός άλλήλους οί γαμικώς ενωμένοι, όσον 
εύκολώτεροι καί πλειότεροι γίνονται οί γάμο·.. Αλλ’ όταν 

συναρμοζωσι τούς γάμους αί κατά διαδοχήν προλήψεις, 
καί τούς συγχωρή , ή τούς εμποδίζη , ώς Θέλει, ή πα
τρική εξουσία, τότε ή φιλογυνία διασπά κρυφίως τούς 
γαμικούς δεσμούς, καταφρονούσα τήν άγοραίαν καί κοι

νήν ηθικήν, ή'τις στηλιτεύει τά αποτελέσματα, καί συγ- 
χωρεΐ τάς αιτίας. Αλλ’ όμως δέν έχει χρείαν τοιούτων 

στοχασμών, οστις ζή είς τήν αληθή Θρησκείαν , ή οποία 
έχει μεγαλητερα βοηθήματα, νά έμποδίση τήν ορμήν 

τών φυσικών αποτελεσμάτων.
Τό αδίκημα τής μοιχείας είναι τόσον όλιγοχρόνιον, 

τόσον κρυμμένον μέ τό όποιον αύτοί οί νόμοι τό αναγκά
ζουν νά σκεπάζεται κάλυμμα (κάλυμμα άναγκαΐον, άλλ’ 
ασθενές, επειδή αύξάνει αντί νά ελάττωση τό κάλλος 
του ύποκειμένου), καί τής πράξεως αύτής οί καιροί τό
σον εύκολοι, τά δέ επακολουθήματα τόσον αμφίβολα, 

ώστε είναι εύκολώτερον είς τόν νομοθέτην νά τοΰ έμπο
δίση τήν γένεσιν παρά νά τό παύση άφοΰ γεννηθή. Είναι 

κανών γενικός ούτος, ότι ή ποινή γίνεται μάλλον ερεθι
σμός είς έκεΐνα τά αδικήματα, όσων ή φύσις είναι νά 
μένωσιν ώσεπιτοπολύ ατιμώρητα, ίδιον τής φαντασίας 
είναι νά ερεθίζεται πλέον καί νά παροξύνεται άπό τάς 
δυσκολίας, οσάκις αύταί δέν ύπερβάλλουν τής ψυχής τήν 
ενέργειαν. Αί δυσκολίαι αύξάνουν τό κάλλος του αντι
κειμένου, διότι εμποδίζουν τήν άστατον φαντασίαν νά 
πλανάται μακράν άπ’ αύτό, καί τήν αναγκάζουν νά θεωρή 

καί νά έξετάζη μέ πλειοτέραν ακρίβειαν όλας αύτοΰ τάς
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σχέσεις. Εκ της έξετάσεως ταύτης η ψυχή προσκολλάται 
σφοδρότερον είς τά τερπνά τοΰ αντικειμένου μέρη, προς 

τά όποια έκ φύσεως κλίνει, παρά είς τά λυπηρά και 
ολέθρια, τά όποια μισεί καί άποστρέφεται.

Η παιδεραστία, ητις κολάζεται τόσον αύστηρά άπο 

τούς νόμους1, καί ύποβάλλεται το'σον εύκολα είς τάς 
βασάνους, αί όποίαι νικούν πολλάκις καί αύτην την αθω
ότητα, έγεννη'θη οχι τόσον άπό φυσικήν χρείαν τοΰ άκοι- 
νωνητου καί έλευθέρου ανθρώπου, όσον άπό τά πάθη, 
τά όποια βασανίζουν τόν δουλωμένον είς την πολιτικήν 
κοινωνίαν άνθρωπον · είναι αποτέλεσμα όχι τόσον της 
πλησμονής τών ηδονών, όσον της κακής ανατροφής, 

ητις μέ πρόφασιν νά κάμη τούς άνθρώπους χρησίμους 
είς τούς άλλους, τούς κάμνει άχρη'στους είς εαυτούς, 
συναθροίζουσα την θέρμην καί ζέουσαν νεότητα μακράν 
άπό τάς γυναίκας είς τά κοινόβια, όπου όλη της φύσεως 
η δύναμις δαπανάται χωρίς ωφέλειαν τοΰ άνθρωπίνου 

γένους, καί ταχύνει προ καιροΰ τό γήρας.
Ωσαύτως η βρεφοκτονία είναι αποτέλεσμα της άφεύ- 

κτου άνάγκης, είς την όποιαν εύρίσκεται η άπατηθείσα, 
η βιασθείσα γυνή'. Αναγκαζομένη νά έκλέξη την ιδίαν αύ- 

της άτιμίαν, η τόν θάνατον τοΰ βρέφους, τό όποιον δέν 
αισθάνεται την στέρησιν της ζωής, προκρίνει την βρεφο-

ι. «όχι βέβαια εις την Γαλλίαν. Οί vopiot απειλούν ποινάς αύστη- 

ράς, άλλά τά δικαστήρια έπαυσαν νά τάς έπιβάλλωσιν. Είς την Ιταλίαν 
ό πλούσιος εύκολα τάς άποφεύγει· αονος ό απερίσκεπτος πε'νης θυσιά

ζεται. » Brissot de Warville, Bibliotheque du legislateur, 1782.
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κτονίαν παρά τήν καταισχύνην, είς τήν όποιαν έξανάγ- 
κης μέλλει νά πέση και αύτή καί ό δυστυχής αύτής 
καρπός. Προσφυέστερου άλλο μέσον νά. έμποδισθή τό 
άδίκημα τοΰτο δέν είναι παρά νά ύπερασπίζεται μέ 
νόμους δραστικούς ή άδυναμία εναντίον τής τυραννίας, 
ήτις άγαπα νά μεγαλύνη τά κακά, όσα δέν έμποροΰν νά 

σκεπασθώσι μέ τό κάλυμμα τής αρετής.
Ο σκοπός μου είναι, όχι νά σμικρύνω τήν δικαίαν 

αποστροφήν καί φρίκην τών αδικημάτων τούτων, άλλά 
νά δείξω μόνον τάς πηγάς, άπό τάς όποιας προέρχονται, 

καί νά συνάξω άπό τά προειρημένα τό γενικόν τοΰτο 
συμ,πέρασμα· «Δέν είναι δικαία (τό όποιον σημαίνει, 
«δέν είναι αναγκαία) ή ποινή τίνος άδικη'ματος, 
« ενόσω ό νόμος δέν έμεταχειρίσθη, διά νά τό έμποδίση, 
« τό προσφυέστατον άπ’ όλα τά δυνατά είς τήν παροΰ- 

« σαν τοΰ Εθνους καταστασιν μέσα. »

§ XXXVII.

ΠΕΡΙ ΕΙΔΟΥΣ ΤΙΝΟΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΟΥ.

Θέλει παρατηρη'σειν ό αναγνώστης , ότι δέν έλάλησα 
περί εκείνου τοΰ άδικη'ματος , τοΰ οποίου ή ποινή κατέ- 

κλυσε τήν Εύρώπην μέ άνθρώπινα αίματα, καί άνήψε 
τόσας ολέθριους πυράς. Είς αύτάς κατεφλεγοντο ζώντες 
άνθρωποι, καί έγίνοντο είς τοΰ τυφλοΰ λαοΰ τάς αισθήσεις 
θέαμα τερπνόν, καί γλυκύτατον άκουσμα, αΐ συγκεχυ- 
μέναι κραυγαί, άναβαίνουσαι μέ τόν πυκνόν καπνόν άπό 

τά καιόμενα τών άθλίων σώματα. Αλλ’ οί φρόνιμοι θέ-
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λουν εύκολα καταλάβειν , οτι ό τόπος καί ό χρόνος, είς 
τούς όποιους ζώ, καί αυτή ή ύπόθεσις δέν με συγχωρούν 
νά εξετάσω τήν φύσιν του αδικήματος τούτου. Εξω τής 
ύποθέσεώς μου, καί πολλά διεξοδικόν ήθελ’ εισθαι νά απο
δείξω, εναντίον είς τό παράδειγμα πολλοτάτων Εθνών, 

πόσον είναι άναγκαία είς τήν πολιτείαν ή παντελής ομο
φροσύνη τών πολιτών πόσον εύκόλως αί διάφοροι δόξαι, 

όσον λεπτή, σκοτεινή καί ακατάληπτος είς τόν ανθρώ
πινον νουν καί άν ήναι ή διαφορά των, έμπορούν όμως 
νά ταράξωσι τήν κοινήν ειρήνην, οσάκις ή μία δέν κυ

ριεύει πλέον παρά τάς άλλας' πόσον είναι πολύπλοκος 
ή φύσις τών δοξών καί τών ύπολήψεων, είς τρόπον, 
ώστε, ενόσω συμβράζουσαι καί συνταρασσόμεναι, τινές 
άπ’ αύτάς καθαρίζονται, καί επιπλέουν ώς αληθείς, ή 
βυθίζονται καί καταφρονουνται ώς ψευδείς, άλλαι, όλι- 
γώτερον σταθεραί καί βέβαιαι, έχουν χρείαν δυνάμεως 

καί προστασίας· πόσον άναγκαΐον είναι, τέλος πάντων, 
νά έξουσιάζωνται τών άνθρώπων τά πνεύματα, άν καί 
ή τοιαύτη εξουσία φαίνεται μισητή καταδυναστεία, 

άναγκάζουσα τούς ανθρώπους νά γίνωνται ύποκριταί, 

καί νά άχρειουνται παντάπασιν, καί ήναι εναντία είς τό 
πνεύμα τής πραότητας καί τής φιλαδελφίας , τήν οποίαν 
διδάσκουν ό φυσικός λόγος καί ή ύπερσέβαστος Θρησκεία, 
όλα ταύτα, άν καί παράδοξα, πρέπει νά λογίζωνται ώς 

έναργώς άποδειγμένα, καί συμφέροντα είς τούς ανθρώ
πους, άν εύρεθή νόμιμος εξουσία δυνατή νά τά κατορθώση. 

Είναι μόνον επί τού παρόντος'ό λόγος μου περί τών πο
λιτικών αδικημάτων, ό'σα γεννώνται άπό τήν ανθρώπινον 
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φύσιν, και άπο την παράβασιν του πολίτικου συναλλάγ
ματος, και οχι περί τών προς τον Θεόν αμαρτιών, τών 
οποίων καί αύταί αί κοσμικαί ποιναί πρέπει νά διορίζον

ται μέ κανόνας διαφόρους άπό τούς κανόνας της περιω- 

ρισμένης φιλοσοφίας.

§ XXXVIII.

ΠΕΡΙ ΠΗΓΩΝ ΤΙΝΩΝ, ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΓΕΝΝΩΝΤΑΙ ΠΟΛΛΑ 

ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΑΑΛΙ ΑΔΙΚίΑΐ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ’ 

ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΝ ΠΕΡΙ ΨΕΪΛΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΩΦΕΛΕΙΑΣ.

Πηγή αδικιών καί σφαλμάτων γίνονται αί ψευδείς περί 

ώφελείας έννοιαι, τάς οποίας φαντάζονται οί νομοθέται. 
Ψευδή ώφελείας έννοιαν έχει, ό'στις προσέχει πλέον είς 

τά μερικά παρά είς τά κοινά άτοπα, όστις θέλει νά 
έξουσιάζη τά φρονήματα τών ανθρώπων, αντί νά τά διε- 

γείρη, όστις τολμά νά ύποτάσση τόν ορθόν λόγον είς τήν 
ιδίαν του θέλησιν. Ψευδή ώφελείας έννοιαν έχει, όστις 
παραβλέπει μυρίας αληθείς ώφελείας διά τόν φόβον ενός 

άτοπου, ή πολλά μικρού, ή παντελώς ανυπάρκτου, όστις 
ήθελ’ άφαιρέσειν άπό τούς άνθρώπους καί τό πυρ, διά 
τόν φόβον τών πυρκαίών, καί τό ύδωρ, διά τόν κίνδυνον 
του πνιγμού, όστις δέν θεραπεύει τά κακά πλήν μέ τόν 
άφανισμόν πολλών καλών. Από τοιαύτας ψευδείς έννοιας 

έγεννήθη, παραδείγματος χάριν, ό νόμος, όστις άπαγο- 
ρεύει τήν όπλοφορίαν. Αύτός δέν άφαιρεί τά όπλα πλήν 
άπ’ εκείνους μόνους, όσοι δέν κλίνουν είς τάς κακουργίας* 
διότι όσοι τολμούν νά άθετη'σωσι τούς πλέον ιερούς καί
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άξιολόγους της άνθρωπότητος καί τής πολιτικής κοινω
νίας νομούς, ■ πώς θέλουν σεβασθήν νομούς εύτελεΐς, 
ύπαγορευμένους άπό αύτογνώμονα εξουσίαν; Τοιούτων 
νόμων ή μέν παράβασις εύκολα φεύγει τήν ποινήν, ή δέ 
ακριβής τήρησις αναιρεί τήν προσωπικήν ελευθερίαν, 

αγαπητήν εις όλους τούς πολίτας, αγαπητήν είς τόν σο
φόν νομοθέτην, καί ύποβάλλει τούς αθώους είς όλας έκεί- 
νας τάς έπηρείας, όσας έπρεπε νά πάσχωσιν οί κακούρ
γοι. Οί τοιοΰτοι νο'μοι βλάπτουν τούς προκαλουμένους, 
καί ωφελούν τούς προκαλούντας είς μάχην, καί, αντί 
νά έλαττώσωσιν, αύξάνουν τόν αριθμόν τών φόνων, 
προξενούντες είς τούς κακούς πλειοτέραν εύκολίαν νά 
πειράζωσι τούς άοπλους παρά τούς ώπλισμένους. Οί 
τοιοΰτοι ψοφοδεεΐς , καί οχι κωλυτικοί τών αδικημάτων 
νομοί, γεννώνται άπό τούς θορυβώδεις τύπους μερικών 
τινών πράξεων , καί όχι άπό φρόνιμον σκέψιν τής βλά
βης ή τής ώφελείας γενικού τινός ψηφίσματος. Ψευδή 
ώφελείας έννοιαν έχει, όστις ζητεί νά δώση είς συνά- 
θροισιν αισθητικών όντων τήν τάξιν καί τήν συμμετρίαν, 
τής οποίας είναι δεκτική ή άψυχος καί άναίσθητος ύλη 

μόνη · όστις παραβλέπει τάς παρούσας ίσχυράς άφορ— 

μάς, μάνας ίκανάς νά ένεργήσωσι σταθερώς είς τήν 
ψυχήν τού πλήθους, καί μεταχειρίζεται τάς μακρυμέ- 

νας, τών οποίων οί τύποι είναι άνίσχυροι καί προσωρινοί, 
έξω άν ή δύναμις τής φαντασίας ήναι τόσον ύπερβολική 
(καί τοιαύτη σπανίως εύρίσκεται είς τούς άνθρώπους), 

ώστε νά μεγαλύνη καί αύτά τά πλέον μακρυμένα άντι- 
κείμενα. Ψευδή, τέλος πάντων, ούφελείας έννοιαν έχει. 
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ό'στις προσέχει είς τά ονόματα τών πραγμάτιον, καί 
όχι είς αύτά τά πράγματα, καί χωρίζει το κοινόν άπό 

τό κατά μέρος καθενός συμφέρον.
Διαφέρει κατά τούτο η φυσικά άπό την πολιτικήν 

του ανθρώπου κατάστασιν, ότι ό άγριος της φύσεως άν
θρωπος δέν βλάπτει τούς άλλους παρά τόσον μόνον, όσον 
αρκεί είς ιδίαν του ώφέλειαν · ό δέ είς την πολιτικήν 

κοινωνίαν εύρισκόμενος άνθρωπος παρακινείται συχνά άπό 
τούς κακούς νόμους νά βλάπτη τούς άλλους καί χωρίς 
ιδίαν του ωφέλειαν. Φοβίζει καί καταπλήττει τάς ψυχάς 
τών δούλων ό τύραννος· άλλ’ ό φόβος αντανακλώμενος 
επιστρέφει μέ πολύ μεγαλητέραν βίαν, διά νά βασανίζη 

την ψυχήν τοΰ τυράννου. Οσον πλέον περιορίζεται είς 
ολίγους ό φόβος, τόσον όλιγώτερον επικίνδυνος γίνεται 
είς εκείνον, ό'στις τόν μεταχειρίζεται ώς όργανον της 
εύδαιμονίας του. Αλλ’ όσον πλέον γίνεται δημόσιος, 
ή'γουν όσον αύξάνει τών φοβούμενων ό αριθμός, τόσον 
είναι εύκολώτερον νά εύρεθη μεταξύ τόσων ανθρώπων 

κάνεις άνόητος, η απελπισμένος, η τολμηρός πανούρ
γος, ικανός νά παρακίνηση τούς άλλους νά ύπηρετη- 
σωσι τούς σκοπούς καί τά τέλη του, καί νά διε— 
γείρη είς τάς ψυχάς των πάθη τόσον άπατηλότερα, 
όσον ό κίνδυνος της έπιχειρησεως διαμερίζεται είς πλειο- 
τέρους, καί η αγάπη της ζωής έλαττουται άπό την 
αίσθησιν της ιδίας αύτών δυστυχίας. Τούτο είναι τό 
αίτιον, διά τό όποιον αί άδικίαι γεννώσι νέας άλλας 
αδικίας, καί τό μίσος γίνεται μονιμώτερον παρά την
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άγάπην, καθόσον ένδυναμουται μέ τήν συνέχειαν τών 
πράξεων, οσαι έξασθενίζουν τήν αγάπην.

§ XXXIX.

ΠΕΡΙ ΤΟΪ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ.

Αί όλέθριαι αύται τών νόμων άδικίαι έκρίθησαν εύλο- 

γοι καί άπ’ αύτούς προσέτι τούς πλέον εμπείρους νομο- 
θέτας , καί έπράχθησαν είς τάς πλέον έλευθέρας Δημο
κρατίας, διότι έθεώρησαν τήν πολιτικήν κοινωνίαν, ώς 
ένωσιν διαφόρων οικογενειών , καί όχι ώς ένωσιν πολλών 
μερικών ανθρώπων. Ας ύποθέσωμεν, παραδείγματος χά
ριν, τον αριθμόν τίνος Εθνους, εκατόν χιλιάδας άνθρού- 
πων, διηρημένας είς είκοσι χιλιάδας οικογενειών, καί είς 

έκάστην οικογένειαν πέντε πρόσωπα, συναριθμουντες καί 
τον οικοδεσπότην, ό όποιος παραστένει τήν οικογένειαν. 

Εάν ή πολιτική κοινωνία συγκροτηθη κατ’ οικογένειας, 
τό Εθνος περιέχει είκοσι μόνον χιλιάδας πολιτών καί 
όγδοη'κοντα χιλιάδας δούλων εάν συγκροτηθη κατά πρό

σωπα, το Εθνος θέλει περιέχειν εκατόν χιλιάδας πο
λιτών , όλων ελευθέρων. Από τήν κατ’ οικογένειας πολι

τικήν ένωσιν γεννάται Δημοκρατία, συνθεμένη άπό είκοσι 
χιλιάδας μικρών Μοναρχιών. Αλλ’ όταν ή πολιτική ένω- 

σις γίνεται κατά πρόσωπα, τό φρόνημα τής ελευθερίας 
λάμπει όχι μόνον είς τάς πλατείας τής πόλεως, καί είς 
τάς δημοσίους τών πολιτών συνελεύσεις, άλλά καί είς 

αύτούς κατά μέρος τούς οίκους, όπου οί άνθρωποι άπο- 
λαύουν τό πλειότερον μέρος τής ιδίας εύδαιμονίας , ή
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κακοδαιμονίας. Επειδή οί νόμοι καί τά ήθη τοΰ Εθνους 
γεννώνται άπο τάς καθημερινάς ψυχικάς διαθέσεις καί 

φρονήματα τών μελών τής πολιτικής κοινωνίας, όταν 
αύτή συγκροτήται κατ’ οικογένειας, τό πνεύμα τής 
Μοναρχίας, ήγουν τό πνεύμα τών οικοδεσποτών, θέλει 

είσχωρήσειν άνεπαισθήτως καί είς αύτήν τήν Δημοκρα
τίαν, διότι δεν εμποδίζεται, πλήν άπό μόνην τήν άλλη- 

λομαχίαν τών κατά μέρος συμφερόντων είς καθέν’ άπό 
τούς οίκοδεσπότας. Εξεναντίας, όταν ήναι συγκροτημένη 

κατά πρόσωπα, τό πνεύμα τής Μοναρχίας εμποδίζε
ται άπό τά φρονήματα τής ελευθερίας καί τής ισονο
μίας, ριζωμένα είς όλων τών πολιτών τάς καρδίας. Τό 

πνεύμα τής οικογένειας είναι φυσικά λεπτολόγον, καί 
καταγίνεται είς εύτελή καί μικρά πράγματα· τό πνεύμα 
τής Δημοκρατίας, οδηγούμενου άπό γενικάς άρχάς, συν

άγει άπό τά πράγματα γενικούς κανόνας ωφελίμους είς 
τό πλειότερον μέρος τών πολιτών. Είς τήν κατ’ οίκους 
ενωσιν, τα τέκνα μένουν υπο την εξουσίαν του πατρος, 
ενόσω ζή, καί δέν αποκτούν, πλήν μετά τόν θάνατόν 
του, πολιτικήν ζωήν, ύποκειμένην άμέσως είς τούς νό

μους. Αύτά συνειθισμένα, ότε ήσαν είς τήν ακμήν καί 
ρώμην τής ηλικίας (ήγουν ότε άκόμη δέν είχε χαλινώ- 

σειν τά πάθη ό έκ τής πείρας φόβος, τόν όποιον ονο
μάζουν σωφροσύνην), νά φοβώνται, καί νά κλίνωσι τόν 
αύχένα, - πώς είναι δυνατόν νά νικήσωσι τά εμπόδια, 

όσα προβάλλει κατά τής άρετής ή κακία, όταν φθάσω- 
σιν είς τήν άτονον καί παρακμάζουσαν ηλικίαν, ότε οί 
άνθρωποι φεύγουν τάς γενναίας καί άνδρώδεις μεταβο-
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λάς τής διαγωγής τόσον πλέον, όσον όλιγώτερον ελπί
ζουν νά τρυγη'σωσι τούς καρπούς;

όταν ή πολιτεία συγκροτήται κατά πρόσωπα, ή 

ένωσις τών κατά ηχερός οικογενειών είναι συναλλάγμα
τος, καί όχι βιασμένης ύποταγής αποτέλεσμα* και τά 
τέκνα , όταν φθάσωσιν είς εκείνην τήν ηλικίαν , ήτις τά 
έλευθερόνει άπο τήν φυσικήν είς τούς γονείς ύποταγήν 
(άναγκαίαν έως τότε, και διά τήν αδυναμίαν τής ηλι

κίας, καί διά τήν χρείαν τής ανατροφής καί προστα
σίας), γίνονται μέλη ελεύθερα τής πολιτικής κοινωνίας, 
ούδ’ υποτάσσονται πλέον είς τον οικοδεσπότην, πλήν 

καθώς ύποτάσσονται οί ελεύθεροι άνθρωποι είς τήν πολι
τικήν κοινωνίαν, ήγουν τόσον μόνον, όσου χρεία είναι 
διά νά συμμερίζωνται τάς ώφελείας τής κοινωνίας. Οταν 
ήναι συγκροτημένη κατ’ οικογένειας, τά τέκνα, ήγουν 
το πλειότερον καί ώφελιμώτερον μέρος τοΰ Εθνους, ύπο
τάσσονται κατά πάντα είς τήν αύτογνώμονα τών γο
νέων εξουσίαν όταν ήναι κατά πρόσωπα, άλλος δεσμός 
δέν τά συνδένει μέ τόν πατέρα, πλήν ό ιερός καί αδιά

σπαστος εκείνος δεσμός τής φύσεως, οστις αναγκάζει 
καί τά δύο μέρη νά βοηθώσιν άλλήλους, καί τά τέκνα 
τόσον πλέον, όσον εύγνωμονέστερα χρεωστοΰν νά ήναι 
πρός τούς γονείς διά τάς προλαβούσας εύεργεσίας. Δια- 
σπάται ό δεσμός ούτος, όχι τόσον άπό τήν κακίαν τής 
ανθρώπινης καρδίας, όσον άπό τήν άνδραποδώδη ύποτα

γήν , τήν όποιαν προστάσσουν οί νόμοι.
Από τήν μεταξύ τών νόμων τής οικογένειας καί τών 

νόμων τής πολιτείας άντίφασιν ταύτην άναβλύζουν, ώς
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άπό πηγήν άνεξάντλητον, πολλαί άλλαι αντιφάσεις άνα- 
μέσον τών οίκογενικών και τών δημοσίων χθων, καί 
ακολούθως διεγείρουν είς τάς ψυχάς τών πολιτών πόλε

μον άκατάπαυστον, Η κατ’ οίκους ηθική εμπνέει ύποτα- 
γήν καί φόβον ή δέ δημόσιος ηθική, ελευθερίαν καί 
θάρσος. Η πρώτη μάς διδάσκει νά περιορίζωμεν τήν 

εύεργεσίαν είς ολίγους τινάς χωρίς εκούσιον έκλογη'ν · ή 
δεύτερα, νά εύεργετώμεν ό'λους τούς άνθρώπους. Η πρώτη 
μάς αναγκάζει νά θυσιαζώμεθα άδιακόπως είς το είδωλον τό 

όνομαζόμενον Συμφέρο^ τής οικογένειας, άν καί πολ
λάκις ή τοιαύτη θυσία δέν ώφελή κάνένα τής οικογένειας· 
ή δεύτερα μάς διδάσκει νά ζητώμεν καθείς τό ίδιον συμ

φέρον, άλλά χωρίς νά βλάπτωμεν τούς νόμους, καί μάς 
παρακινεί πολλάκις νά θυσιαζώμεθα είς τήν πατρίδα, 

προβάλλουσα τόν ενθουσιασμόν, ώς προηγούμενον τής 
θυσίας βραβείον. Αί τοιαΰται καί τοσαύται άντιφάσεις 
παρακινούν τούς άνθρώπους νά καταφρονώσι τήν αρετήν, 
μή δυνάμενοι νά τήν διακρίνωσι, διά τό μήκος τού δια- 

στη'ματος, τό όποιον σκοτίζει, καθώς τά φυσικά, οΰτω 
καί τά ηθικά αντικείμενα. Ω ποσάκις ό άνθρωπος, ανα- 
λογιζόμενος τάς περασμένας αύτοΰ πράξεις, έκπλη'ττεται, 
ό'τι έπλανήθη άπό τήν οδόν τής αρετής!

Καθόσον τής πολιτικής κοινωνίας τά μέλη πολυπλα- 
σιάζονται, γίνεται καθέν έξ αύτών μικροτέρα μερίς τού 
07ου, καί τό δημοκρατικόν φρόνημα έςασθενεί καί σμι- 
κρύνεται άναλόγως, εάν ό νομοθέτης δέν φροντίση νά τό 
ένδυναμώση. Καθώς τά άνθρώπινα σώματα, παρόμοια 

καί αί πολιτικαί κοινωνίαι, έχουν όρια, επέκεινα τών
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όποιων δεν έμποροΰν νά έκτανθώσι, χωρίς σύγχυσιν τής 
πολίτικης εύταξίας. Φαίνεται, ότι ή αισθητική δύναμις 
του πολίτου τόσον έλαττουται και συστέλλεται, όσον 
εκτείνεται ή επικράτεια, της όποιας είναι μέλος, καί 
τόσον άνάπαλιν αύξάνει, όσον είναι μικροτέρα ή επικρά
τεια· διότι, εάν καί αί δύο ηύξαναν κατά τόν αύτόν 

λογον , ήθελε καί αύτό τό καλόν, τό γεννηθέν άπό τούς 
ορθούς νόμους, κάμειν δύσκολον είς τούς νόμους την 
έμπόδισιν τών αδικημάτων. Οσάκις αύξάνει ύπέρμετρα 
καί έξαπλοΰται ή Δημοκρατία, δέν δύναται νά άπο- 
φύγη την τυραννίαν, πλήν εάν διαιρεθή είς πολλάς 

μικράς συμμαχικώς μετ’ άλλη'λων ένωμένας Δημοκρα
τίας. Αλλά · τίς ηθελ’ είσθαι ικανός νά κατορθώση 
τοιοΰτον έ’ργον; Δικτάτωρ αύτογνώμων, προικισμένος 
μέ την εύψυχίαν τοΰ Σύλλα, καί μέ τόσην εύφυίαν νά 
οικοδομή, όσην εκείνος είχε νά καταστρέφη. Ο τοιοΰτος, 
εάν ήναι φιλόδοξος, θέλει άποκτήσειν δόξαν αιώνιον 

εάν ήναι φιλόσοφος , τών συμπολιτών αύτοΰ αί εύλογίαι 
θέλουν τοΰ παρηγορησειν τήν αποβολήν τής εξουσίας, καί 
άν ηθελ’ άδιαφορήν εις τήν εύγνωμοσύνην των.

Οσον έξασθενοΰν αί ψυχικαί διαθέσεις, αί όποΐαι μάς 
προσκολλοΰν είς τό Εθνος, τόσον ένδυναμόνονται αί δια
θέσεις πρός τά κύκλω περικείμενα- καί διά τοΰτο ύπό 

τόν ζυγόν τής τυραννίας αί πρός άλλήλους φιλίαι γίνον
ται τόσον μονιμώτεραι, όσον ό ζυγός είναι βαρύτερος. 
Είς τοιαύτην περίστασιν αί κοινότεραι, η μάλλον αί μό- 
ναι τοΰ Εθνους άρεταί, είναι αί μέτριαι άρεταί, όσαι 
ένεργοΰνται είς τούς οίκους μεταξύ τών συγγενών. Εκ 

11
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τούτου δύναται πας ένας νά συμπεράνη, πόσον ήσαν 
μικρά και περιωρισμένα τών πλειοτέρων νομοθετών τά 
πνεύματα.

§ XL.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ.

Ητο καιρός , όπότε δλαι σχεδόν αί ποιναί ήσαν χρη- 
ματικαί. Τών πολιτών τά αδικήματα έγίνοντο τρόπον 

τινά κληρονομιά πατρική τοΰ Ηγεμόνος, καί τά κατά 
της κοινής ασφαλείας τολμήματα έτρεφαν την πολυτέ
λειαν τών δυνατών. Οθεν έσύμφερ’ είς αύτούς τούς ύπερ- 
ασπιστάς της κοινής ασφαλείας νά ταράσσεται ή κοινή 
ασφάλεια. Διά τοΰτο έγίνοντο αί χρηματικαί ποιναί τόσαι 
δίκαι πολιτικαί μεταξύ τοΰ δημοσίου θησαυρού, οστις 
τάς επέβαλλε, καί τών έγκαλουμένων, οί όποιοι κατεδι- 
κάζοντο νά τάς πληρόνωσι· ήσαν δίκαι πλέον ίδιωτικαί 
παρά δημόσιοι, επειδή έδιδαν είς τόν δημόσιον θησαυρόν 
δίκαιον διάφορον παρά τό δίκαιον τό διδόμενον άπό τήν 
ύπεράσπισιν τής δημοσίου καί κοινής ασφαλείας, καί επέ
βαλλαν είς τον έγκαλούμενον ποινάς διαφόρους παρά τάς 
όποιας έπρεπε νά ύποφέρη διά μόνην τήν ανάγκην τοΰ 
παραδείγματος. Ο κριτής έγίνετο συνη'γορος τοΰ δη
μοσίου θησαυρού, καί όχι έξεταστής τής αλήθειας απρο
σωπόληπτος, φορολόγος τών χρημάτων του Γαζοφυ- 
λακίου, καί όχι ύπηρέτης καί ύπερασπιστής τών νόμων. 
Αλλ’ έπειδή κατ’ εκείνο τό σύστημα, νά όμολογη'ση τις 

εαυτόν ένοχον ήτο τό αύτό καί νά ‘ όμολογηση, ότι ήτο 
χρεώστης τού δημοσίου θησαυρού, είς άλλο δέν άπέβλε-
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πεν ή δίκη, πλήν νά άναγκάση τον έγκαλούμενον νά κάμη 
τοιαύτην ομολογίαν, οποία έμελλε νά ώφελήση, καί όχι 
νά βλάψη τον δημόσιον θησαυρόν. Καί έκ τούτου προέρ

χεται, ότι καί έως της σήμερον ή ομολογία του αδική
ματος είναι ό καθ’ αύτό σκοπός όλων τών έγκληματικών 
δικών · διότι διαμένουν έ'τι τά αποτελέσματα πολύν και

ρόν καί άφοΰ παύσωσι τα αίτια. Διά τούτο ό έγκαλού
μενος, ένόσω έπιμένει είς τήν άρνησιν του αδικήματος, 
καί άν άποδειχθη άπό άλλα σημεία άναντιρρήτως ένοχος, 
κολάζεται μέ ποινήν μετριωτέραν τής οποίας ήθελε πά- 
θειν ποινής, άν ώμολόγει τό αμάρτημα* ούδ’ ύποβάλλε- 
ται είς τάς βασάνους καί στρεβλώσεις, διά νά φανέρωση 
άλλα αδικήματα όμοειδή μέ τό άποδειγμένον αδίκημα,τά 
όποια ένδεχόμενον νά έπραξεν, άν δέν όμολογήση πρώτον 

εκείνο, περί τοΰ οποίου έγκαλείται. Αλλ’ άφοΰ μίαν φοράν 
όμολογήση τό πταίσμα, ό κριτής γίνεται κύριος τοΰ 
σώματος τοΰ ένοχου, καί τό βασανίζει μέ μεθοδικάς 
στρεβλώσεις, διά νά άπολαύση άπ’ αύτό, ώς άπό γήν 
καρποφόρον, όσον πλειότερον κέρδος δυνηθή. Αφοΰ τό 
αδίκημα άποδειχθη, ή ομολογία τοΰ ένοχου γίνεται 

άπόδειξις άναντίρρητος , ή όποια, διά νά ήναι όλιγώτε

ρον ύποπτος, άπαιτεϊται μέ τό μέσον τής στρεβλώσεως 
καί τοΰ πόνου, ώς νά μήν ήτον ικανή νά καταδικάση 
τόν ένοχον ούδ’ αύτή ή ομολογία, τήν όποιαν κάμνει έ'ξω 
τής δίκης, ήσυχος καί έλεύθερος άπό τόν φόβον τής βα
σανιστικής έξετάσεως.

Αποκλείονται άπό τάς δίκας αί έξετάσεις καί οί έ'λεγ- 

χοι, όσοι σαφηνίζουν μέν τήν πράξιν, άλλά βλάπτουν τόν
II* 
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όημόσιον θησαυρόν. Και έάν ποτέ δέν ύποβάλλεται είς 
βασανιστήρια ό έγκαλούμενος, τοΰτο γίνεται, όχι διότι 
σπλαγχνίζονται τήν αθλιότητα κάί αδυναμίαν του, άλλά 
διά νά φυλαχθώσι τά δίκαια τοΰ Γαζοφυλακίου, πράγ

ματος άνυποστάτου, τό όποιον έγινε σήμερον άκατα- 
νόητον. Ο δικαστής γίνεται εχθρός τοΰ έγκαλουμένου, 
ήγουν ανθρώπου δυστυχοΰς, οστις ύποφέρει τά δεσμά, 

τάς βασάνους, την ακαθαρσίαν της φυλακής, καί τυραν- 
νειται περιπλέον καί απ’ αύτην τοΰ μέλλοντος την άδη- 
λότητα* δέν εξετάζει, άν αληθώς έπράχθη τό άδίκημα, 
άλλ’ επιθυμεί νά τό εύρη πραγμένον, καί παγιδεύει 
τόν έγκαλούμενον μέ διαφόρους τρόπους , φοβούμενος 
μην άπατηθη, άν δέν τόν απόδειξη ένοχον, καί χάση 

την ύπόληψιν της οποίας οί άνθρωποι φαντάζονται νά 
έ'χωσιν είς όλα τά πράγματα άναμαρτησίας. Συγχω- 
ρειται είς τόν δικαστήν νά διορίζη τά σημεία, όσων 
είναι χρεία είς φυλάκισιν τοΰ πολίτου, καί ό έγκαλού
μενος, διά νά άποδειχθη άθώος , πρέπει πρώτον νά κο- 
λασθή ώς ένοχος. Τοιαύτη δίκη δέν είναι έξέτασις τοΰ 

άδικη'ματος, άλλά φανερός κατά τοΰ έγκαλουμένου πόλε
μος* καί ό'μως τοιοΰτος είναι, κατά τήν δεκάτην όγδόην 
εκατονταετηρίδα, είς όλην σχεδόν τήν φωτισμένην Εύρώ
πην, τοΰ δικάζειν ό τρόπος. Αγνοείται σχεδόν άκόμη ή 
άληθής διαδικασία, ήγουν ή άπροσπαθής έξέτασις τοΰ 
αδικήματος, τήν οποίαν ό ορθός λο'γος παραγγέλλει, οΐ 
στρατιωτικοί νόμοι φυλάσσουν , καί αύτή ή Ασιανή τυ
ραννία μεταχειρίζεται είς αδιάφορους καί άταράχους 
τινάς περιστάσεις. Οί εύτυχείς ημών άπόγονοι δέν θέλουν
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βέβαια πιστεύσειν την πολύπλοκον τοσούτων παραδόξων 
άτοπημάτων σειράν μόνοι τοΰ τότε καιρού οί φιλόσοφοι, 
οδηγούμενοι άπο της ανθρώπινης φύσεως την είδησιν, 

θέλουν κρίνειν πιθανήν τοΰ σημερινού εγκληματικού συστή
ματος την υπαρξιν.

§ XLL 

ΤΡΟΠΟΙ ΤΟΪ ΕΜΠΟΔίΖΕΙΝ ΤΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ.

Ώφελιμώτερον νά έμποδίζωνται παρά νά κολάζωνται 

τά άδικη'ματα. Τών αδικημάτων η έμπόδισις πρέπει νά 

ήναι ό εξαίρετος σκοπός πάσης ορθής νομοθεσίας, τέχνης 
νά φέρη τις τούς ανθρώπους είς τόν μέγιστον βαθμόν τής 
εύδαιμονίας, ή καν είς τόν έλάχιστον τής κακοδαιμονίας, 
επειδή συγκερασμένα πάντοτε μέ τά κακά μάς χαρίζονται 
τά άγαθά τής παρούσης ζωής. Αλλ’ όμως οί τρόποι, τούς 
οποίους έως τής σήμερον έμεταχειρίσθησαν οί άνθρωποι, 
διά νά έπιτύχωσι τον σκοπόν τούτον, είναι ώσεπιτοπολύ 
σφαλεροί καί ενάντιοι είς αύτόν. Αδύνατον νά φέρη τις 

τήν πολυθόρυβον τών άνθρώπων ενέργειαν είς γεωμετρι
κήν τάξιν, ώστε νά μήν εύρίσκεται είς αύτήν ούδεμία 

σύγχυσις, ή ανωμαλία. Καθώς οί σταθεροί και απλού- 
στατοι τής φύσεως νόμοι δέν εμποδίζουν τήν άνώμαλον 
κίνησιν τών Πλανητών, ώσαύτως ούδέ τών άνθρώπων οι 
νόμοι δύνανται νά έμποδίσωσι τήν γεννωμένην αταξίαν 

καί σύγχυσιν άπό τούς άπειρους καί άλληλομαχους εφελ- 
κυσμούς τής ηδονής καί τού πόνου· καί όμως τοΰτο σπου
δάζουν νά κατορθώσωσιν αί μικραί καί περιωρισμεναι 
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κεφαλαί, όταν έ'χωσιν εις χδίρας τήν εξουσίαν. Οστις 
απαγορεύει πολλάς πράξεις άδιαφόρους, δεν εμποδίζει 
τά ενδεχόμενα νά γεννηθώσιν άπ’ αύτάς αδικήματα, 
άλλ’ αύξάνει μέ άλλα νέα τών αδικημάτων τόν αριθμόν, 
και μεταβάλλει, ώς ήθελε τόν δόξειν, τάς έννοιας τής 
αρετής και τής κακίας, τάς οποίας έδιδάχθημεν ώς αι
ωνίως αμεταβλήτους. Δυστυχεστέρα παρά τήν ήμετέραν 
άλλη κατάστασις δέν ηθελ’ εύρεθήν, άν έπρεπε νά άπέ- 
χωμεν άπ’ όσα δύνανται νά μάς παρακινήσωσιν είς άδί
κημα· έπρεπε, διά νά φύγωμεν όλας τών αδικημάτων 
τάς άφορμάς, νά στερηθώμεν και αύτάς τάς αισθήσεις. 
Ασυγκρίτως όλιγώτερα είναι όσα αίτια παρακινούν είς 
τήν πράξιν τών αληθινών άδικημάτων παρά όσα μάς 
παρακινούν νά πράσσωμεν τάς αδιάφορους έκείνας πρά
ξεις, τάς όποιας οί κακοί νόμοι ονομάζουν άδικήματα· 
καί άν τά άδικήματα γίνωνται τόσον πιθανότερα, όσον 

είναι πλειότερα τά αίτια, τά όποια μάς παρακινούν είς 
αύτά, φανερόν, ότι όστις πολυπλασιάζει τά άδικήματα, 
αύξάνει ένταυτώ καί τήν πιθανότητα τής πράξεως αύ
τών. Οί πλειότεροι νόμοι δέν είναι παρά προνόμια μερι
κών τινών άνθρώπων, ήγουν φόοος, τόν όποιον πληρώνουν 
οί πολλοί πρός ώφέλειαν ολίγων τινών.

• Θέλεις νά έμποδίσης τά άδικήματα; Νομοθετεί νό

μους απλούς καί σαφείς· ένωσε όλην του Εθνους τήν 
δυναμιν είς ύπεράσπισιν τών νόμων, καί μήν άφίνης είς 
κανένα τήν εξουσίαν να τούς παραβαίνη ■ άς προστατεύ- 

ωσιν οι νομοί σου όλους γενικώς τούς πολίτας , καί οχι 
τάς διαφόρους τάξεις τών πολιτών. Ας μή φοβώνται
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παρά μονούς τούς νο'μους οί πολίται. 0 φο'βος τών νο'μων 
είναι σωτήριος · άλλ’ ό φο'βος τοΰ πολίτου άπ’ άλλον 
συμπολίτην γίνεται πηγή πολλών άδικημάτων ολέθριος. 
Είναι φυσικά αί δουλωμέναι ψυχαί πλέον φιλήδονοι, 
πλέον άσωτοι, πλέον σκληραί παρά τάς ψυχάς τών ελευ
θέρων. Οί ελεύθεροι καταγίνονται είς τάς έπιστήμας, 
εξετάζουν του Εθνους τά συμφέροντα, έχουν πάντοτε 
προ οφθαλμών παραδείγματα μεγάλα, τά όποια μιμούν
ται. Οί δούλοι, άρκούμενοι είς το ση'μερον, ζητούν μέ τον 
θο'ρυβον τής άσωτίας νά λησμονη'σωσι, καν προς ολίγον, 
τήν έξουδένωσιν, είς τήν οποίαν εύρίσκονται. όντες 
συνειθισμένοι είς τήν άδηλο'τητα τής έκβάσεως παντός 
πράγματος, νομίζουν αμφίβολα καί αύτά τών ίδιων αδι

κημάτων τά επακολουθήματα· καί ή άμφιβολία εξάπτει 
πλέον τό πάθος, τό όποιον τούς παρακινεί είς τάς κακίας.

Εάν ήναι τό Εθνος νωθρόν, διά τήν φύσιν του κλίμα
τος, ή άδηλότης τών νο'μων τό κάμνει νωθρότερον καί 
πλέον άναίσθητον. Εάν ήναι φιλήδονον, άλλ’ είς τόν αύ
τόν καιρόν ενεργόν καί δραστήριον, διαμερίζει τήν ένέρ- 
γειάν του είς άπειρους μικράς καί δολοπλόκους φατρίας, 
αί όποΐαι σπείρουν είς τάς καρδίας τών πάντων τήν ύπ- 
οψίαν, καί κάμνουν τούς άνθρώπους νά νομίζωσι φρο'νησιν 
τήν προδοσίαν καί τήν ύπόκρισιν. Εάν ήναι άνδρείον καί 
ρωμαλέον, ή άδηλο'της τών νο'μων παύει τέλος πάντων, 
άφου γεννήση πολλάς κλονήσεις καί μεταβάσεις άπό τήν 
ελευθερίαν είς τήν δουλείαν, καί άπό ταύτην πάλιν είς 

τήν ελευθερίαν.
■ Θέλεις νά έμποδίσης τά αδικήματα; Φώτισε τήν
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ελευθερίαν μέ τάς έπιστήμας. Οσον αύταί έξαπλόνονται 
καί διαδίδονται είς πλειοτέρους, τόσον ολιγοστεύουν τά 
ενδεχόμενα νά γεννηθώσιν απ’ αύτάς κακά, και πολυπλα- 
σιάζονται τά καλά. Ο τολμηρός πλάνος (ό'στις δέν είναι 

ποτέ κοινός άνθρωπος) προσκυνειται άπό τόν αμαθή καί 
χυδαίον λαόν, άλλά περιπαίζεται άπό τούς φωτισμένους 
ανθρώπους. Αί έπιστήμαι εύκολύνουν τάς συγκρίσεις τών 
πραγμάτων, πολυπλασιάζουν τούς τρόπους του θεωρεΐν 
αύτά, καί μετριάζουν τά αισθήματα τών άνθρώπων, 
διότι, καθείς, βλέπων είς τούς άλλους τάς αύτάς επιθυ

μίας, προσμε'νει και τάς αύτάς άπ’ αύτούς αντιστάσεις. 
Οταν τών επιστημών τό φως λάμπη δαψιλώς είς όλον 
τό Εθνος, έπιστομίζεται ή συκοφαντική άμαθία, τρέμει 

έμπροσθεν αύτών ή άδικος εξουσία, καί δέν μένει, πλήν 
μόνη τών νόμων ή δύναμις αμετακίνητος· διότι όλοι οί 

φωτισμένοι άνθρωποι αγαπούν τάς σαφείς καί ώφελίμους 
συνθη'κας τής κοινής άσφαλείας, συγκρίνοντες καθείς τήν 
οποίαν έςερη'θη μικράν καί άνωφελή τής ελευθερίας μερίδα, 

μέ τό κεφάλαιον όλων τών ελευθεριών, τάς οποίας έστερή- 
θησαν ώσαύτως οί συμπολίταί του, καί αί όποιαι, άν δέν 
τάς εμπόδιζαν οί νόμοι, έδύναντο νά τόν άδικη'σωσιν. 

Οστις έχει ψυχήν εύαίσθητον, συλλογιζόμενος , ό'τι ή 
καλή νομοθεσία, είς τήν όποιαν ύποτάσσεται, άλλο δέν 
τόν έστέρησε παρά τήν ολέθριον ελευθερίαν νά κακοποιή 
τούς άλλους, θέλει έξανάγκης εύλογη'σειν τον θρόνον, καί 

τόν επί του θρόνου καθη'μενον Ηγεμόνα.
Ψεύδονται όσοι λέγουν, ότι αί έπιστήμαι είναι πάν

τοτε βλαβεραί είς τών άνθρούπων τό γένος. Αν ίσως ποτέ
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το έ'βλαψαν, ή βλάβη ήτον αναγκαία καί άφευκτος. 0 
πολυπλασιασμός τοΰ άνθριοπίνου γένους επί τής γής 
έγέννησε τόν πόλεμον, τάς πλέον βάναυσους τέχνας, καί 
τούς πρώτους νομούς, οί όποιοι ήσαν συμθήκαι προσωρι- 
ναί, συναποθνήσκουσαι μέ την γεννήσασαν αύτάς ανάγκην. 
Τοιαύτη εχρημάτισεν είς αύτά της τά γενέθλια ή φιλο
σοφία, τής οποίας τά στοιχεία ήσαν ολίγα, άλλ’ όμως 
ορθά· διότι ή νωθρότης καί ή βραδύνοια τών προίτων 
άνθρώπων, τούς έφύλασαν άπο τήν πλάνην. Αλλ’ επειδή, 

καθόσον αύτοί έπληθύνοντο, έπολυπλασιάζοντο καί αί 
χρεϊαί των, άνάγκη ήτο νά εύρεθώσι καί τύποι ισχυρό
τεροι καί μονιμώτεροι, διά νά τούς άποσύρωσιν άπο τήν 

συνεχή κλίσιν καί επιστροφήν είς τήν πρώτην τής φυσι
κής άκοινωνησίας κατάστασιν, ήτις έγίνετο μάλλον καί 
μάλλον ολέθριος είς αύτούς. Μεγάλην λοιπόν ώφέλειαν 
(ώφέλειαν δηλαδή πολιτικήν) έπροξένησαν είς τών άν

θρώπων το γένος αί πρώται έκεΐναι πλάναι, αί όποίαι 
έγέμισαν τήν γήν άπό ψευδείς θεούς , καί έπενόησαν κό
σμον άόρατον, κυβερνήτην τοΰ παρόντος όρατοΰ κόσμου. 
Εύεργέται τών άνθρώπων έχρημάτισαν, όσοι έτόλμησαν 
νά πλανήσωσι τήν άμαθίαν των, καί τούς ήνάγκασαν να 
προσδράμωσιν είς τούς βωβούς. Αύτοί παραστήσαντες 
είς τόν χυδαϊον λαόν πράγματα μακρυμένα άπό τάς 
αισθήσεις του, τόσον άκαταληπτότερα, όσον έφαντάζετ’ 

ότι τά έκαταλάμβανε, καί τόσον σεβασμιώτερα, καθόσον 
δέν έδυνήθη ποτέ άκριβώς νά τά γνωρίση, ένωσαν σφιγκτά 
καί κατεύθυναν τά διάφορα τών άνθρώπων πάθη είς έν 
μόνον άντικείμενον, διά νά προσέχωσιν ίσχυρώς είς αύτό.
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Τοιαύτη έχρημάτισεν ή τύχη όλων τών πρώτων Εθνών, 
οτε άπό τήν άγρίαν και μονη'ρη ζωήν έπέρασαν είς τήν 
πολιτικήν κοινωνίαν. Ούτως ή'ρχισαν νά συναθροίζωνται 
αί μεγάλαι πολιτικαί κοινωνίαι, ’ καί τοιοΰτος ήτον ό 
αναγκαίος, καί ίσως ό μόνος δεσμός, ό'στις ένωσε τούς 
άνθρώπους. Εξαιρώ τόν εκλεκτόν εκείνον τοΰ Θεοΰ λαόν 
μόνον, είς τόν όποιον τά πλέον παράδοξα θαύματα, καί 
αί πλέον εξαίρετοι χάριτες άνεπλήρωσαν τόν τόπον τής 
ανθρώπινης πολιτικής. Αλλ’ επειδή ίδιον τής πλάνης 
είναι νά διαιρήται είς άπειρον, αί γεννηθείσαι άπ’ αύτήν 
γνώσεις κατέστησαν τούς άνθρώπους τυφλούς ένθου- 
σιαστάς, οί οποίοι έπρόσκοπταν προς άλλη'λους, καί 
έφέροντο άνω καί κάτω είς τόν σκοτεινόν τής άμαθίας 
λαβύρινθον με τόσην άταξίαν, ώστε νά διεγείρωσιν είς 
τινάς εύσπλάγχνους φιλοσόφων ψυχάς τόν πόθον νά έπι- 
στρέψωσι καί πάλιν είς τήν παλαιάν άγρίαν καί άκοι- 
νώνητον κατάστασιν τών άνθρώπων. Είς τοιαύτην περί- 
στασιν , αί έπιστήμαι, ή μάλλον αί δόξαι, γίνονται είς 
τούς άνθρώπους βλαβεραί.

Βλαβεραί γίνονται άκόμη καί τότε, όπόταν οί άνθρω
ποι μεταβαίνωσιν άπό τό ψεύδος είς τήν άλη'θειαν , καί 
άπό τό σκότος είς τό φώς. Η τοιαύτη μετάβασις γίνε
ται φοβερά καί δύσκολος· καί είναι άπειρα όσα πάσχουν 
οί δυστυχείς άνθρωποι κακά άπό τόν βρασμόν τών πα
θών, τά όποια διεγείρονται είς τήν περίστασιν ταύτην, 
καί άπό τήν βιαίαν σύγκρουσιν τοΰ ψεύδους, ωφελίμου 
είς ολίγους δυνατούς, καί τής άληθείας, ητις ώφελεί 
τούς πολλούς καί άδυνάτους. όστις μέ προσοχήν άνα- 
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γινώσκει τήν ιστορίαν, τής οποίας αί κυριώτεραι έποχαί 
ομοιάζουν μία τήν άλλην, θέλει μάθειν , οτι ή αξιοθρή
νητος, άλλ’ άναγκαία, μετάβασις άπό τό σκο'τος τής 
άμαθίας είς τό φως τής φιλοσοφίας, και άπό τήν τυραν
νίαν είς τήν ελευθερίαν, ήφάνισε συχνά γενεάν άνθρώπων 
ολόκληρον διά τήν εύδαιμονίαν τών έπερχομένων γενεών- 
άλλ’ άφου σβεσθή ή πυρκαϊά, ή οποία έκαθάρισε τό Εθνος 
άπ’ όσα κακά επασχε, καί έπιστρέψη είς τών άνθρώπων 
τάς ψυχάς ή γαλήνη, τότε ή αλήθεια, τής οποίας ό 
βραδύς καταρχάς δρόμος επιταχύνεται ύ'στερον, συγ- 
καθίζει μέ τόν Ηγεμόνα είς τόν θρόνον, και λαμβάνει 
τιμάς ίσοθέους είς αύτάς τάς συγκλήτους τοΰ Εθνους, 
ί Τίς ήθελε τολμήσειν τότε νά όνομάση βλαβερώτερον 
είς τόν λαόν τό φως παρά τό σκότος, καί ολέθριον τήν 
γνώσιν τών απλών καί αληθινών σχέσεων, τάς όποιας 
έχουν συναλλήλως τά πράγματα;

Επειδή ή παντελής άμαθία βλάπτει πολλάκις όλιγώ- 
τεοον παρά τήν μετρίαν καί συγκεχυμένην τών πραγμά
των είδησιν, ήτις είς τής άμαθίας τά κακά προσθέτει 
καί τά κακά τής πλάνης ( άποτελέσματα άναγκαία τής 
περιωρισμένης καί μή δυναμένης νά φθάση είς αύτήν 
τήν αλήθειαν θεωρίας), διά τοΰτο πολυτιμότερον άλλο 
δώρον δέν δύναται νά χαρίση είς τό Εθνος και εις εαυ
τόν ό ήγεμών, παρά νά καταστήση φύλακα τής ίεράς 
παρακαταθήκης τών νόμων, άνθρωπον φωτισμενον. Ο 
τοιοΰτος άνθρωπος, συνειθισμένος νά βλέπη τήν αλή
θειαν, χωρίς νά τήν φοβήται, συνειθισμενος να κατα- 
φρονή τάς πλειοτέρας τής ύπολήψεως χρείας, όσας άλλοι 
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μή δυνάμενοι νά πληρώσωσι, κινδυνεύουν πολλάκις νά 

πλανηθώσιν άπό τόν δρόμον της αρετής, συνειθισμένος 
να θεωρή τών ανθρώπων τό γένος άπό ύψηλά, βλέπει 
τούς συμπολίτας του ώς όμη'γυριν αδελφών, καί κρίνει 
τό μεταξύ τών μεγάλων καί του κοινού λαού διάστημα 

τόσον μικρότερον, όσον πλειότερον πλήθος ανθρώπων 
δύναται νά Θεώρηση ένταυτώ. Αλλας χρείας καί άλλα 

συμφέροντα, άγνωστα είς τόν χυόαιον λαόν, έχουν οί 
φιλόσοφοι· αύταί είναι ή ανάγκη νά μη πράττωσι δη
μοσίως έργα ανάξια της αρετής, τήν οποίαν διδάσκουν 
κατιδίαν, καί ή έξις νά άγαπώσι τήν άρετήν διά μό
νην αύτήν, καί όχι δι1 άλλα τέλη. Αρκουν ολίγοι τοιού- 
τοι άνθρωποι νά φέρωσιν είς εύδαιμονίαν τό Εθνος · ητις 
όμως θέλ’ είσθαι προσωρινή, εάν οί καλοί νόμοι δέν αύξή- 

σωσι τόν αριθμόν τών φωτισμένων ανθρώπων είς τόσον, 
ώστε νά έλαττώσωσι τής κακής ε’κλογής τόν κίνδυνον.

Αλλο μέσον νά έμποδίζωνται τά άδικη'ματα είναι νά 
συμφέρη είς τούς έκβιβαστάς τών νόμων, τούς δικα- 
στάς, πλέον ή φύλαξις, παρά ή άθέτησις τών νόμων. 
Οσον είναι πλειότεροι τόν αριθμόν οί συγκαθήμενοι δι- 
κασταί, τόσον δυσκολώτερον παραβαίνουν τούς νόμους, 
ή διά δωροδοκίαν, ή διά νά αύξήσωσι τήν κοινήν αύ- 

’τών εξουσίαν διότι παρατηρούν ένας τόν άλλον, καί 
τόσον όλιγώτερον φροντίζει καθείς νά μεγαλύνη τήν 
κοινήν έςουσίαν, όσον είν’ όλιγωτέρα ή μερίς, τήν 
οποίαν μετέχει άπ’ αύτήν, συγκρινομένη μάλιστα προς 
τόν κίνδυνον τής έπιχειρη'σεως. Οταν ό Ηγεμών αύξάνη 
τήν πομπήν καί μεγαλοπρέπειαν τών δικαστών , κάμνη
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αυστηρά της δικαιοσύνης τά ψηφίσματα, φράσση τάς 
άκοάς είς τάς δικαίας η αδίκους προσκλαύσεις εκείνων, 
όσοι νομίζουν ό'τι ήδικήθησαν, καί συνέιθίζη τούς ύπη- 
κο'ους νά φοβώνται πλε'ον τούς δικαστάς παρά τούς 
νόμους, ό φόβος ούτος ώφελει την εξουσίαν τών δικα
στών, άλλ’ εξεναντίας θέλει βλάψειν την κοινήν καί μερι
κήν τών πολιτών ασφάλειαν.

Αλλο μέσον έμποδίσεως τών κακιών είναι νά αντα
μείβεται ή άρετή. Τών σημερινών Εθνών όλων οί νο'μοι 
σιωπούν όλο'τελα περί τούτου. Εάν τά κηρυττο'μενα άπό 
τάς Ακαδημίας βραβεία είς τούς εύρέτας τών ωφελίμων 

άληθειών έπολυπλασίασαν τά ώφέλιμα συγγράμματα και 
τάς έπιστη'μας, · πώς δέν ήθελαν ώσαύτως πολυπλασιάσειν 
καί τάς ενάρετους πράξεις αί άμοιβαί, διαμοιραζόμεναι 

άπο την εύεργετικήν τοΰ Ηγεμόνας χεϊρα; Γίνεται γόνι- 
μον καί άνεξάντλητον τό νόμισμα της τιμής είς τάς χεί- 
ρας εκείνου, οστις έξεύρει νά τό έξοδεύη μέ γνώσιν.

Τε'λος πάντων, τό άσφαλε'στερον, άλλά δυσκολώτερον 
με'σον νά έμποδίζωνται αί κακίαι είναι η διο'ρθωσις, καί 

τελειοποίησις της ανατροφής τών νέων. Τό μάκρος ταύ
της της ύποθέσεως ύπερβαίνει τά όρια τού παρόντος συγ
γράμματος. Η ανατροφή τών νέων είναι, τολμώ είπείν, 
τοσον σφιγκτά δεμένη μέ την φύσιν της πολίτικης έκά- 

στου Εθνους κυβερνη'σεως, ώστε θέλει ακόμη άφεθήν, ώς 
ά'καρπος γή, είς την μελέτην ολίγων τινών σοφών, οί 
όποιοι μόνοι την γεωργοΰν κατά καιρούς καί τόπους 
τινάς, έωσού νά φθάση ό πολλά μακρυμένος έτι τής κοι
νής τών άνθρώπων εύδαιμονίας καιρός. Εξ’όγησε λεπτό-
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μερώς ό μέγας εκείνος φιλόσοφος , ό'στις φωτίζει τούς αν
θρώπους, άπό τους οποίους κατατρέχεται, τούς κυριω- 
τε'ρους κανόνας τής αληθώς ώφελίμου ανατροφής. Κατ’ 
αύτόν , συμφέρει μάλλον νά προβάλλωμεν είς τά παιδία 
ολίγα πράγματα εκλεγμένα μέ κρίσιν, παρά πλήθος πραγ
μάτων άνωφελών, νά δείχνωμεν τά πρωτότυπα, καί όχι 
τάς εικόνας τών φυσικών ή ηθικών πραγμάτων, ό'σα κατά 
τύχην, ή εξεπίτηδες ήθελαν παρασταθήν είς τάς νεαράς 
αύτών ψυχάς, νά τά χειραγωγώμεν είς τήν άρετήν διά τής 
εύκολου όδοΰ τής αίσθη'σεως, καί νά τά μακρύνωμεν άπό 
τήν κακίαν μέ τήν άκαταμάχητον δύναμιν τής ανάγκης 
αύτών τών άτοπων, όσα γέννα ή κακία, καί οχι μέ τήν 
δυναστείαν, ήτις έχει τήν έ'κβασιν άδηλον, καί άλλο δέν 
γεννά παρά τήν πρόσκαιρον ύπακοήν τής ύποκρίσεως.

§ XL1I.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ. ■
Απ’ όσα έως τώρα έλάλησα δύναται' τις νά συνάξη τό 

γενικόν τοΰτο θεώρημα, ωφέλιμον κατά πολλά, άλλ’ ολί
γον σύμφωνον μέ τήν συνη'θειαν, τήν οποίαν άκολουθοΰν 
ώσεπιτοπολύ ώς νομοθέτην τά Εθνη· « Πάσα ποινή, διά 
« νά μή γίνεται καταδυναστεία ενός ή πολλών, κατά με- 

« ρικου τίνος πολίτου, πρέπει εξάπαντος νά ήναι δημό- 
« σιος, ταχεία, άναγκαία, μετριωτάτη, όσον δυνατόν, 
« κατά τάς δοθείσας περιστάσεις, ανάλογος μέ τό άδί- 
« κημα, καί διωρισμένη ρητώς άπό τούς νόμους. »
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Σελιδι I, στίχ. χ. Εργον τών ορδών νόμων είναι κ. τ. λ.] Διά νά 

δνομάζωνται τινές συμπολΐται ίέν άρκεϊ νά συγκατοικωσι τήν αύτήν 

πόλιν , καί νά πραγματεύονται μετ’ άλλήλων, άλλ’ είναι περιπλε'ον 
χρεία νά συζώσιν είρηνικώς καί εύιίαιμόνως, συμμετέχοντες κοινώς τάς 
ώφελείας τις συνοικήσεως· «Η πόλις ούκ εστι κοινωνία το'που...........  
« άλλ’ή τοϋ εύ ζην κοινωνία.» (Αριστοτ. Πολιτικ. σελ. 83 έμ. εκί.) 

Οταν με'ρος άπο τούς πολίτας ζώσιν εις άπόλαυσιν πάντων τών άγα- 
θών, οί ίέ λοιποί μόλις έ'χωσι και αύτόν τόν έπιούσιον άρτον, ό'ταν, ώς 
έ'λεγεν ό Κωμικός (Εκκλησιαζ. ό μέν ίχη πολλούς άγρούς, ό ^έ, 

ούίε το'σον γής με'ρος, όσον άρκεΐ είς τήν τα.φήν του ,

« — Γεωργεΐν τόν μέν πολλών, τώ ί” είναι μηίε ταφήναι, »

ό'ταν εύρίσκωνται εις τήν πολιτικήν κοινωνίαν πλήθος ενδεών καί άτίό_ 
ρων, όχι ιΑίαν άμε'λειαν, ή μοχθηρίαν, άλλά Αιά την μοχθηρίαν καί 
τυραννίαν τών νο'μων, το'τε ^έν γίνεται πλέον μία, άλλά Αιίο πο'λεις χωρι- 
σταί, έπιβουλεύουσαι καί πολεμοΰσαι μία τήν άλλην « Μή μίαν, άλλά 
« ίύο άνάγκη είναι τήν τοιαύτην πο'λιν τήν μεν πενήτων, τήν ί'έ 
«πλουσίων, οίκουντας έν τώ αύτώ, άεί έπιβουλεύοντας άλλήλοις. >· 
^Πλάτων, Πολιτ. ή, σελ. 55ι.)

Σεαιδι 2 , στιχ. 5. Οί νο'μοι . · ■ έλευθε'ρων άνθρώπων συνθήκαι. ] 
Ούτος είναι ό άληθής ορισμός τού νόμου , σύμφωνος μέ τήν περί αύτού 
ίόξαν τών παλαιών φιλοσόφων · «Νόμος έστί λόγος ώρισμε'νος καθ’ 
« ομολογίαν κοινήν πόλεως, μηνύων πώς ιίεϊ πράττειν εκαστα. ” ( Αρι- 

στοτ.Ρητορ. πρός Αλε’ξ.) Ο νόμος , έ'λεγαν άλλοι, είναι «Πόλεως συνθήκη
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« κοινή, «αθ’ ήν άπασι προσέχει ζην τοις έν τη πόλε:. » (Δημοσθ. Α. 
κατά Αριστογ. σελ. 774·) Διά νά ήναι δίκαιος ό νόμος (καί έάω λαλώ 

περί πολιτικών, καί όχι θείων νόμων), πρέπει νά τεθή μέ τήν κοινήν 
συγκατάθεσην καί ^ιά τήν κοινήν ωφέλειαν όλων τών πολιτών εΐ ίέ 
μή , ^έν εΐνοίι νόμος, άλλά παράνομος προσταγή δυνατού πρός ά^ύνα- 
τον, ού^έ τόυομα τής Πολιτείας άρμόζει εις δυστυχών καί ταλαίπωρων 
συνάθροισιν , οπού οί πολιται, μή μετέχοντες άναλόγως καθείς τάς έκ 
τοΰ νόμου ώφελείας, εΰρίσκονται εις παντοτινήν στάσιν καί διχόνοιαν 
πρός άλλήλουγ· « Ταύτας ίήπου φαμέν ήμεΐς νυν ουτ’ είναι πολιτείας, 
« ουτ’ ορθούς υόμους , όσοι μή ξυμπάσης τής πόλεως ένεκα τοΰ κοινοΰ 
« έτέθησαν · οί; ένεκα τινών, στασιωτείας, άλλ’ ου πολιτείας 
« τούτους φαμε'ν. ” (Πλάτων, Νομ. σελ. 7*5.) ----- Στίχ. 7, άπό 

αύτόματον και. προσωρινήν άνάγκην,κ. τ. λ.] Διότι οί Νομοθέται είναι, 
ή άνθρωποι άγριοι, μεταβαίνοντες τήν πρώτην φοράν άπό τής φύσεως 
τήν κατάστασιν εις τήν πολιτικήν κοινωνίαν, ή άνθρωποι πολιτευόμενοι 
μ.έν , στασιάζοντες άέ πρός άλλήλους , ή άναγκαζόμενοι άπό διαφόρους 
άπροσ<^οκήτους συμφοροις νά άλλάξωσι τό πολιτικόν σύστημα, ώς συμ
βαίνει εις τάς πολιτικά;· μεταβολάς τών έθνών. Είς ό'λας ταύτας τάς 
περιστάσεις οί άνθρωποι δέχονται, όχι τούς άρίστους νόμους, ^λλ’ 

όσους κρίνουν ίκανούς να τούς έλευθερώσωσιν άπό τόν παρόντα καί 
κατεπείγοντα κίνδυνον τής φθοράς· «Ουρείς ποτέ άνθρώπων ούιίέν 
«νομοθετεί, τύχαι Αέ καί ξυμφοραί, παντοϊαι πίπτουσαι παντοίως, 
« νομοθετοΰσι τά πάντα ήμΐν · ή γάρ πόλεμός τις βιασάμενος άν 
« τρεψε πολιτείας, καί μετέβαλε νόμους , ή πενίας χαλεπής άπορία. ■ 

« πολλά £έ καί νόσοι άναγκάζουσι καινοτομειν, λοιμών τε έμπιπτόν- 
« των, καί χρόνον έπί πολύν ενιαυτών πολλών πολλάκις άκαιρία.» (Πλατ. 
Νομ. £, σελ. 7Ο9·) ---- ^τίχ. ΐ2, τήν μεγίστην εύίαιμονίαν ίια-
μοιρασμένην , κ. τ. λ.] Από τό νέμω, τό όποιον σημαίνει μοιράζω, 

παράγεται ό Νόμος· λότι πρώτον μέν μοιράζει είς ό'λους τούς πολίτας 

δικαίως τάς έκ τής πολιτικής κοινωνίας ώφελείας , έπειτα τούς έμπο- 
Αίζει νά βλάπτωσιν είς τόν άλλον, άναγκάζων τόν ά^ικήσαντα νά πλή
ρωση τήν ζημίαν πρός τόν άι^ικηθέντα. Καί αύτή ίέ ή Δίκη καί τό 

Δίκαιον, παράγονται άπό τήν λέξιν Δί χ α, όθεν τό Διχάζω, ήγουν 
μερίζω · « Διά τοΰτο καί ονομάζεται δίκαιον, ότι ίίχα έστίν , ώσπερ 
« άν ε’ί τις ε’ίποι ίά χαι ο ν, καί ό Αικαστής, διχαστής.” ( Αριστοτελ.
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“ Ηθ. Νικ. έ, κεφ. 4·) Δίκαιον, νόμ.ιμον καί ίσον είναι τρεις λέξεις 
συνώνυμοι καί ισοδύναμοι (Αύτ. Αΰτοθ. κεφ. ίο.)· καί fete μέν τά 
καθημερινά συναλλάγματα καί τάς προς άλλήλους πράξεις τών πολι
τών , τό δίκαιον θεωρείται κατά την κυρίως ισότητα λεγομένην, ή 
αριθμητικήν άναλογίαν οθεν έπεκράτησε καί νά λέγωμεν περί δύο 
διαφερομένων περί τίνος, όταν συμβιβασθώσι καί διαλλαχθώσιν άπό 
διαιτητήν, οτι ίσάσθησ αν. Οταν δ’ ό λόγος ήναι περί τών έκ της 

πολίτικης κοινωνίας ωφελειών, καί της κοινής όλων εύδαιμονίας, τό 
δίκαιον θεωρείται κατ’ άλλην ισότητα καί άναλογίαν, ήτις ονομάζεται 
γεωμετρική (ίδ. Σχόλ. είς Πλάτων, εκδ. Ρυγκεν. σελ. 129). Δίκαιον 

είναι νά μετέχωσιν ολοι οι πολιται μέρος της εύδαιμονίας ταύτης, 
άλλά μέρος τό ενδεχόμενον καί άνάλογον μέ τάς σωματικάς καί δια- 

νοητικάς καθενός δυνάμεις, μέ την καθενός φιλοπονίαν καί επιμέλειαν 
« Τοΰ δέ νομοθέτου του σπουδαίου έστί τό θεάσασθαι πόλιν καί γένος 

« άνθρώπων, καί πάσαν άλλην κοινωνίαν, ζωής άγαθης πώς μεθέξουσι, 
« καί της ενδεχόμενης αύτοϊς εύδαιμονίας.» (Αριστοτέλ. Πολιτικ. ζ, 
§ 2, σελ. 2θ8.) όταν μέρος τών πολιτών εύδαιμονη , οι δέ λοιποί ούδέ 

κοπιώντες δύνανται νά λάβωσι την δικαίαν αμοιβήν τών ίδιων κόπων, 
είς τοιαύτην πολιτείαν δικαιοσύνη πλέον δέν έμεινε· καί χωρίς δικαιο
σύνης άδύνατον νά φυλάξωσιν οί πολιται την πρός άλλήλους όμονοιαν · 

« Ού μην πρός τοΰτο βλέποντες την πόλιν οίκίζομεν , όπως έ'ν τι ήμϊν 
« έθνος έσται διαφερόντως εΰδαιμον, άλλ’ όπως ότιμάλιστα ολη ή 

« πόλις· ωήθημεν γάρ έν τη τοιαύτη μάλιστα άν εύρεΐν δικαιοσύνην, 
«καί αύ έν τη κάκιστα οικουμένη άδικίαν.» (Πλάτων, Πολιτ. δ, 
« σελ· 420.)

Σελιλι 3, στ. 26, Ο άείμνηστος Πρόεδρος Μοντεσκιώς.] Ούτος 
είναι ό περίφημος Γάλλος , ονομαζόμενος President de Montesquieii, 
διότι ήτο πρόεδρος τής έν Βουρδιγάλη Συγκλήτου , ήγουν τοΰ κατά τό 
παλαιόν τών Γάλλων πολίτευμα όνομαζομένου Παρλαμέντου. Τό βιβλίον 
τοΰ Μοντεσκιώ, τό όποιον αίνίττεται ό Βεκκαρίας, είναι τό σοφόν σύγ
γραμμα, έπιγραφομενον Πνεύμα τών Νόμων (Esprit des lois). 

Αύτό μεταξύ πολλών φιλοσοφικών άληθειών περιέχει καί όχι ολίγα 
σφάλματα, άλλα διά την ατέλειαν άκόμη τότε τής πολιτικής έπιστή- 
μης, καί άλλα διά τάς προλήψεις τοϋ συγγραφέως. Πρόσθες καί 
σα ό συγγραφεύς έγνώριζε μέν καλά, ήναγκάσθη δέ νά σιωπήση, διά 

X 2
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την εκείνου τοϋ καιροΰ πολιτικήν κατάστασιν τής Γαλλίας, Μοναρχίαν 
απόλυτόν, ητις ^έν έσυγχώρει την φανε'ρωσιν πάσης άληθείας χωρίς 
έξαίρεσιν· Οθεν , ό'στις έπιθυρ-εΤ σήμερον νά άναγνώσφ ώφελίμως τό 
Πνεύμα τών νο'μων, μην άμελήσφ νά συναναγνώση τάς περί 
αύτοΰ κρίσεις πολλών μεταγενεστε'ρων φιλοσόφων , καί έξαιρε'τως τοϋ 
Destutt de Tkacy, Comment. sur Cespr. des lois de Montesquieu, 

Paris, i8ig.
Σεαιδι 6, στ. ι4, εις τάς μυθιστορίας.] Μυθιστορίαν ονομάζω 

εκείνο τών συγγραμμάτων τό είί'ος, τό όποιον οί Γάλλοι ονομάζουν 
roman , καί οί Ιταλοί romanzo. Τοιαΰται μυθιστορίαι εύρίσκονται είς 
τήν γλώσσαν τών έλλήνων, τά Αΐθιοπικά του Ηλιοδώρου, τά 
Ποιμενικά τοΰ Λο'γγου, καί άλλαι τινές ολίγαι· είς ό’έ τάς 
νεωτέρας τής Εύρώπης γλώσσας αί μυθιστορίαι είναι σχεδόν αναρίθμη
τοι____ Σημ· (ι). Τοΰ Μορελλε'του ή σημείωσις , άν καί καλή, ^έν μάς 

<5\<ϊάσκει τίποτε νε'ον. Πολύ άρχγτερα τοΰ Βεκκαρίου έκαμε τήν αύτήν 
παρατήρησιν ό Πλάτων, καί κάνεις ίεν έκατηγόρησε τόν Πλάτωνα, ώς 
συκοφάντην τής ανθρώπινης φύσεως· <5\ότι κάνεις, πλήν τών υποκρι

τών, <^έν τολμά νά άρνηθη τοΰτο τής ψυχής τοΰ καθενός τό πλεονεκτι
κόν έπιθύμημα, νά γίνωνται όλα κατά τήν ορεξίν του. Καί ή τοιαύτη 
ορεξις είναι άκίνί’υνος, άν ό όρεγομενος κυβερνάται άπό νόμους δικαίους· 
άπ’ αύτούς άναγκάζεται πρώτον νά τήν χαλινόνη, καί τε'λος άποκτα 
τήν έξιν να τήν μετριάζη καί έκουσίως χωρίς χαλινόν. « Πάντων άνθρώ- 
« πων έστί κοινόν έπιθύμημα εν τι, τό κατά τήν τής αύτοΰ ψυχής 
« έπίταξιν τά γιγνόμενα γίγνεσθαι·... Ούκοΰν , έπείπερ βουλόμεδα 
« πάντες τό τοιοΰτον άεί παϊ^ές τε όντες καί άντρες καί πρεσβύται , 

« τοΰτ’ αύτό καί εύχόμεθα άναγκαίως ίιά τε'λους . . · άλλ’ ού τοΰτο 
« εύκτάϊον (γρ. εύκτε'ον) ού<^έ έπεικτε'ον , έ'πεσθαι πάντα τί) έαυτοΰ 

« βουλήσει· τήν βούλησιν μάλλον τγ έαυτοΰ φρονήσει. Τοΰτο <5“έ καί 
« πόλιν καί ένα ημών έκαστον καί εΰχεσθαι ^εϊν καί σπεύ^ειν, όπως 
« νοΰν έ'ξει. Και ύ'ή καί πολιτικόν γε άν^ρα καί νομοθε'την ώς άεί ^εϊ 

« πρός τοΰτο βλε'ποντα τιθε'ναι τάς τάξεις τών νο'μων.» Πλάτ· Νομ. γ , 

σελ. 687.
Σεαιδι 7, στιχ. 6, ή άγονος καί άκαλλιέργητος φύσις, Λά νά πλή

ρωση, κ. τ. λ.] Τά αύτά έ^όξαζαν καί οί παλαιοί φιλόσοφοι περί τής 

άρχής καί γενε'σεως τών πολιτικών κοινωνιών. Οσον έπολυπλασίαζετο 
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τών άνθρώπων τό γένος, τόσον ώλιγόστευεν ώ αναγκαία προς ζωήν κα
θενός τροφή, την οποίαν έλάμβαναν άπ’ δσα έ'φερεν αύτομάτως ή γή , 
μ.ήν έξεύροντες άκόμη νά πολυπλασιάζωσι Αιά της γεωργίας τούς καρ

πούς της. Οθεν ό ισχυρός ήρπαζεν άπό τό στόμα τοΰ άίυνάτου την 
τροφήν, καί ούτος έξανάγκης έ'πρεπεν ή νά άποθάντι της πείνας, άν 
^έν εΰρισκεν άίυνατώτερόν του άλλον, η νά φονευθή, άν άντε'στεκεν 
είς τόν ισχυρόν. « Επεί οί πρώτοι άνθρωποι, οίς ^ή ού παρην άφθονος 
« τροφή, άρτι φαινομένης, άθρόον έπ’ αύτην ιο'ντες βία ήρπαζον καί 
« άφτ,ροΰντο τούς έχοντας· και μετά της άκοσμίας έγίνοντο καί φό- 
« νοι..............Ως ίέ παρεγένετο αύτοις πολλή έκ της Δήμητρος, Αιενε— 

« μον έκάστω ΐσην, καί ούτως εις κόσμον ήλθε τοΐς άνθρώποις τά 
« ί'ορπα· Λό άρτου τε επίνοια, πέμματο'ς τε εις ίσον Λαμεμοιρα- 
« με'νου.» (Αθην. σελ. ι3.) Η πρώτη χρεία τοΰ άνθρώπου είναι ή 

τροφή, επειδή άπ’ αύτήν κρέμεται ή ζωή του· ό'θεν ούΑέ πρε'πει νά 
φαίνεται παράδοξον, άν τήν άρπάζτ, μέ βίαν , ή τήν λαμβάνγ μέ £αλον 
άπό τούς άλλους ·

«..............-.........................τοΐς άρτοις 0’σας
« Ιστάσι παγίδας οί ταλαίπωροι βρΟτοί. »

(Αύτ.σελ. iog.) Νά παύσωσι λοιπόν τήν βίαν καί τόν καθημερινόν τού

τον πόλεμον, οστις έξανάγκης έμπό^ιζε τόν πολυπλασιασμόν τοΰ άν- 
θρωπίνου γένους, ό’Λ μόνα μέσα ήσαν ικανά, ή γεωργία καί οί νο'μοι. 

Η γεωργία μόνη Αέν ήρκει · έπειιϊη ή^υνατο νά «ίώση σίτον είς τόν 
φιλόπονον, άλλά ^έν ή^ύνατο καί νά τοΰ τόν φυλάξη άπό τάς άρπακτι- 
κάς έκείνου χεΐρας, όστις ή Αέν είχεν άγρόν, ή καί άν εϊχεν , εκρινεν 

ώφελιμώτερον νά τρέφεται άκόπως άπό τούς κόπους τών άλλων. Ωσαύ
τως οί νόμοι ήθελαν είσθαι μάταιοι χωρίς τής γεωργίας, Αιοτε ίέν 
πείθεται είς νόμους , οστις πείνα. Διά τοΰτο οί πρώτοι εύρε'ται τής 
γεωργίας έχρημάτισαν εύρε'ται καί τών νόμων , καί ένομίσθησαν θεοί 
σωτήρες τών άνθρώπων · Αιόο τοΰτο ή Δημήτηρ , ήτις καί Σιτώ ώνομά- 
σθη, έλαβε τό έπώνυμον τής Θεσμοφόρου, Αιότε μέ τήν γεωργίαν όμοΰ 

έ'φερεν είς τούς άνθρώπους τούς θεσμούς καί νομούς , καί τούς έΑίΑαξπ 
τόν τρόπον νά ζώσιν είς πολιτικήν κοινωνίαν. Ο Τριπτόλεμος, ΑεΑαχ- 
θείς παρ’ αύτής τήν γεωργίαν, τήν ε^ωκεν είς πρώτους τούς Αθηναίους, 
έπειτα περιήλθε τήν οικουμένην (λέγει ό μύθος), Αιά νά ίιίάξη καί 
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τούς λοιπούς ανθρώπους τήν σποράν και χρήσιν τοΰ σίτου. Απο ταύ
την τήν Νίκαιαν διανομήν καί μοίρασιν τής τροφής έλαβαν τό'νομα 
καί οί Νόμοι. (ϊδ. άνωτέρ. σελ. 176.) Νόμος καί σίτος είναι τά 

πρώτα θεμέλια, οί πρώτοι δεσμοί τής ένώσεως τών άνθρώπων · καί 
ούδεμία πολιτική κοινωνία δύναται χωρίς αύτά νά συσταθή, ή, όταν 

τής λείψη εν άπ’ αυτά, νά διαμείνη πολύν καιρόν· διά τοΰτο, δτε οι 
Αθηναίοι, καταφρονήσαντες τούς νόμους, έτρεχαν εις τήν άπώλειαν τή 
ελευθερίας των, έλεγεν άστείως περί αύτών ό Αριστοτέλης, οτι αύτοί 

έχρημάτισαν εύρε'ται σίτου καί νόμων , άλλά τον μέν σίτον έμεταχειρί- 
ζοντο άκόμη , κατεφρόνησαν δέ τούς νόμους · « Τούς Αθηναίους εφασκεν 

« εύρηκε'ναι πυρούς καί νο'μους· άλλά πυροΐς μέν χρήσθαι, νο'μοις δέ 
« μή.» (Διογ. Λαέρτ. έ, 17.)----- 2τιχ. ιι , ή κατάστασις τοΰ πολέ

μου έπέρασεν, άπο τούς κατά μέρος άνθρώπους εις ολόκληρα έθνη.] 
ήγουν άφοϋ ένωθώσιν οί ά'νθρωποι εις διαφόρους πολιτικά; κοινωνίας, 

ό πο'λεμος γίνεται πλέον πόλεμός έθνους προς έθνος, καί όχι άνθρώπου 
πρός άνθρωπον, ώς έγίνετο, δτε ήσαν χωρισμένοι άπ’ άλλήλων. Ο συγ
γραφεύς μεταχειρίζεται τήν ύπόθεσιν εκείνων , οσοι νομίζουν, οτι ήτο 
καιρός, δτε οί άνθρωποι ήσαν παντάπασι χωρισμ,ένοι άπ’άλλήλων, καί 
πλανώμενοι κ’ εκεί, καθώς τά άλογα ζώα,δπου έκαστος εΰρισκε 
τροφήν , ή το'πον επιτήδειον κατοικίας, ή Μωσαϊκή ιστορία τής κοσμο

γονίας μάς διδάσκει έξεναντίας, οτι εις τοιαύτην κατάστασιν οί άν
θρωποι ποτέ δέν εύρέθησαν · καί τοΰτο είναι τό πιθανώτερον έτι καί 
είς εκείνους , οσοι χωρίς προλήψεως εξετάζουν τά πράγματα. Αν καί δ 
έδηγούμ-ενος άπό τά φώτα τών επιστημών καί τεχνών άνθρωπος δια- 
•φέρτ) άσυγκρίτως άπό τόν άνθρωπον τόν ζήσαντα είς τόν καιρόν τής 
άνεπιστηυ.οσύνης καί άτεχνίας, δέν ήλλαξεν δμως ή φύσις του· άλλά 
καθώς τήν σήαερον αισθάνεται, επιθυμεί, κλ.ίνει φυσικά είς τήν γαμι- 
κήν κοινωνίαν, τρέφει, άγαπα καί περιποιείται τούς καρπούς τής κοινω
νίας ταύτης, καί αύτός ό τρισβάρβαρος καί άγροικότατος άνθρωπος, 
οΰτω βέβαια καί άλλοτε τάς αύτάς αισθήσεις, επιθυμίας, χρείας, καί 
τάς αύτάς κλίσεις καί διαθέσεις τής ψυχής είχεν. Είς κάνέν άπό τά 
έως τώρα γνωρισμένα άγρια έθνη δέν εύρίσκεται παράδειγμα μοναδι

κής ζωής· είναι μερισμένα είς πολλάς μικράς κώμας, ή ζώσι τούλάχι- 
στον κατά συγγένειας καί οίκους χωριστούς άπ’άλλήλων. Πιθανώτατον, 
ό'τι οί άνθρωποι πρώτην αρχήν καί ε’ξουσίαν έγνώρισαν τήν πατρικήν ·
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αύτή όμως Αέν ήτον άκόμη άρχή πολιτική, ένοσω ΑηλαΑή τά τέκνα, 
ήσαν εΐς έκείνην την ηλικίαν, δτε είχαν άκόμη χρείαν της πατρι
κής έπιμελείας καί προστασίας· άλλ’ δτε έφθαναν εΐς κατάστασιν 
νά προμηθεύωνται τά προς ζωήν άναγκάϊα, ό πατήρ έγίνετο τρο'πον 
τινά μόναρχος ή βασιλεύς, Αεοτι τών τέκνων οί γάμοι, Αιά τήν όλιγο- 
πληθίαν τοΰ άνθρωπίνου γένους, γινόμενοι είς αυτήν τήν οικίαν μεταξύ 
άΑελφών , έπολυπλασίαζαν τά έγγονα, άπό τά όποια πλέον ή εξουσία 

του γηραλαίου πρωτοπάππου ήθελε καταφρονηθήν, άν Αέν έΑορυφορεΤτο 
μοναρχικώς άπο τούς πλησιεστέρους συγγενείς. Αλλ ουτος τέλος πάν

των άπέθνησκεν, ή καί προ τοΰ θανάτου, ήναγκάζετο Αιά τόν πληθυσμόν 
νά Αια,ιρέσορ τήν οικογένειαν είς τόσας μικράς άποικίας, ή Δευτέρας 
μοναρχίας, δσοι ήσαν οί πρώτοι άΑελφοί, και ούτοι πάλιν Αοά τήν αύ
τήν αιτίαν είς άλλας. έκ τούτου άναγκαίως έξησθένει έπί μάλλον καί 

μ-άλλον ό πρώτος εκείνος δεσμός τής οικογένειας μεταξύ τόσων οίκων, 
έωσοΰ Αιαλυθείς όλότελα άπό τάς Αιχονοίας έφερε, τέλος , τούς πολέ
μους οίκου προς οίκον, και οικογένειας προς οικογένειαν. Οθεν έξα- 
νάγκης έπρεπε νά έπινοήσωσι νέους Αεσμούς και συνθήκας, αί όποΐαι 

έγέννησαν τάς πρώτας κυρίως λεγομένας πολιτικάς κοινωνίας. Διά 
τοΰτο καί ό Αριστοτέλης θεωρεί ώς βάσιν καί θεμέλιον τής πολιτικής 

κοινωνίας, τήν γαμικήν κοινωνίαν, ηγουν τόν οικον ή τήν συγγένειαν. 
« ή μέν ούν είς πάσαν ημέραν συνεστηκυϊα κοινωνία κατά φύσιν, οίκό^ 

« έστιν..............ή Α’ έκ πλειόνων οικιών κοινωνία πρώτη χρήσεως ένε« 
« κεν μή έφημέρου, κώμη. Μάλιστα Αέ κατά φύσιν έοικεν ή κώμη 
« άποικία οικίας είναι· ους καλοΰσί τινες όμογάλακτας, πάϊΑάς τε καί 
« παίΑων πάϊΑας. Διό και τό πρώτον έβασιλεύοντο αί πόλεις , καί νΰν 
« έτι τά έθνη· έκ βασιλευομένων γάρ συνήλθον · πάσα γάρ οικία βασι- 
« λεύεται υπό τοΰ πρεσβυτάτου· ώστε καί αί άποικίαι Αιά τήν συγγέ- 
« νειαν.» (Αριστοτέλ. Πολιτικ. σελ. 4*5.) 0 Βεκκαρίας μεταχειρίζεται 

τήν πρώτην ύπόθεσιν όχι Αι’ άλλο, πλήν δτι καί άπ’ έκείνην, ώς άπό 
ταύτην , έξηγοΰνται έπίσης τά φαινόμενα τής πολιτικής κοινωνίας- Είς 
όποιανΑήποτε κατάστασιν ύποθέσνις τούς άνθρώπους, φανερόν, δτι αύτοί 
ποτέ Αέν ήθελαν συγκατανεύσειν νά συγκατοικώσι μετ’ άλλήλων, πλήν 
μέ συνθήκας ώμολογημένας άπ’ ολα τά μέλη τής κοινωνίας. Αν ύπετά 
χθησαν χωρίς συνθήκας, είς ένα μόνον άνθρωπον, τοΰτο συνέβη, Αιότι, 

πανουργότερος τών άλλων, έ'φθασε νά τούς άπατήσηό ε'ς ουτος άνθρωπος. 
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καί νά περιφραχθή άπδ στρατιωτικήν δύναμιν, ώστε νά μήν έχωσι 

•πλε'ον πώς νά φύγωσι την εις αύτδν ύποταγήν καί όχι, ώς ένόμισεν ό 
Αγγλος όββης (Hobbes), διότι άπαρνηθέντες έκουσίως την ιδίαν 

του καθείς ελευθερίαν, διά τά έξ αύτης κακά , έπαραδόθησαν εις ένα pud- 
νον νά τούς κυβερνά αύτογνωμόνως. Κατά τοΰτο του όββη τδ πολιτι- 

κδν συνάλλαγμα (άν πρέπη νά όνομασθή συνάλλαγμα ό',τι ύποχρεόνει 
τδ εν μόνον μέρος, και άφίνει απόλυτόν τδ άλλο), δικαιολογούνται ολοι 

οί τύραννοι, και καταδικάζονται ώς άποστάται, όσοι μην ύποφέροντες 
την τυραννίαν πολεμούν τούς τυράννους. 0 Αώκκιος έιρενόησεν άλλο, άν 

όχι άληθέστερον, δικαιο'τερον όμως μέχρι τινδς συνάλλαγμα, κατά τρ 
όποιον ύποχρεόνονται άμοιβαίως τδ^ έθνος όλον έξ ενός με'ρους, καί ό 
ηγεμών άπό τάλλο· ουτος νά κυβερνά κατά νόμους πρός τδ κοινόν συμ
φέρον· τδ έθνος, νά υποτάσσεται εις αύτδν, ενόσω με'νει πιστός εις τάς 
συνθήκας , διά τάς όποιας έλαβε τδ διάδημα. Αλλ’ ούδέ τοΰτο τδ 

συνάλλαγμα, άν έλαβε ποτέ χώραν μεταξύ τών άνθρώπων, ύποθε'τει 
και τά δύο με'ρη επίσης ελεύθερα, ώς έπρεπε νά ήναι εις ό'λας τάς 
αμοιβαίας συνδηκας. Αν ό μόναρχος έχν) την ελευθερίαν νά δεχθή η όχι 
τδ διάδημα κατά τάς προβαλλομε'νας συνθήκας , οί προβάλλοντες δέν 

υποθέτουν ποτέ σύστημα ολόκληρον έθνους όμόγνωμον καί ελεύθερον νά 
τάς άπαιτηση την άρχ,ήν , έπειτα νά τδν άναγκάση νά τάς φυλάσσει. 
Εις μέν την άναγόρευσιν τού μονάρχου, άρκούν πολλάκις αί άνευφημίαι 
(acclamatione) μέρους τινδς έξ αυτών νά συνεπισύρωσι καί μή θέλον

τας τούς λοιπούς· μετά δέ τήν άναγόρευσιν, άρκούν ολίγοι στρατιώται 
νά φυλάξωσι τδν παραβάτην τών συνθηκών μόναρχον. Τρίτον άλλο 
συνάλλαγμα έπενοήθη άπό τον Ρουσσών · κατ’ αύτόν, συνδένονται ό'λα 
μέ ό'λα, καί ύποχρεόνονται όλα πρός όλα τά μέλη τού έθνους. Τοιούτον 
όμως συνάλλαγμα, ούτε καταρχάς πιθανόν ό'τι έσυμφωνήθη ποτέ, ουτ’ 
είς τήν παρούσαν τών πραγμάτων κατάστασιν δυνατόν νά συμφωνηθή 
χωρίς μεγάλας ταραχάς καί δυστυχίας (ϊδε Bentham, Trait. de legis- 

lat. civit. et penal. tom. I, pag. 116-120 et ι3ΐ·). Εμεινε λοιπόν 
τδ Κοινοβουλευτικόν σύστημα (Gouvernement representatif) μόνον 

μέσον νά παραστήση άληθές συνάλλαγμα πολιτικόν, επειδή ύποθε'τει 
συνθήκην τών πολιτών όλων πρός ό'λους, όχι όμως αύτοπροσώπων , άλλά 
δι’ άντιπροσώπων (Representans ) εκλεγμένων άπό τδ έθνος, καί 

συγκροτούντων τήν όνομαζομένην Νομοθετικήν εξουσίαν (Pou- 
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voir legislatif) τοϋ έθνους. Τδ έθνος εκλέγει άχόμ.·η καί τήν Νομο
τελεστικήν εξουσίαν (Pouvoir executif), ώς συμβαίνει μετά 

τάς καταστροφάς της τυραννίας, ή της περιορίζει την εξουσίαν, άν τδ 
έθνος εχη βασιλε'α, η άλλως πως όνομαζο'μενον ηγεμόνα, ώς συνέβη είς 
την Γαλλίαν , Ισπανίαν και Αυσιτανίαν. Αλλά καί τοΰτο τδ τε'ταρτον 

είδος τοΰ συναλλάγματος, όσα έθνη δέν τδ έσυμφώνησαν άκο'μη, πρέπει 
,νά τδ έλπίζωσιν ήσύχως άπδ την πρόοδον της φιλοσοφίας, μόνης ικα
νής, κάί νά τδ συστήση χωρίς ταραχήν, και νά τδ φύλαξη χωρίς κίνδυ
νον διαλύσεως. Κανών γενικός· διά νά ήναι τά έθνη ελεύθερα, πρέπει 

νά έχωσιν αντιπροσώπους βουλευτάς και νομοθέτας άνεξαρτήτους, καί 
άρχοντα ενα η ολίγους τινάς άνεξαρτητους παραστένοντας την Νομο
τελεστικήν εξουσίαν, και προσέτι τρίτην άνεξάρτητον εξουσίαν την 
Δικαστικήν (Pouvoir judiciaire). Διά νά συνέχη τάς τρεις ταύτας 

δυνάμεις, καθεμίαν εις τά όριά της, έπενοήθη τετάρτη άλλη , ήτις ώνο- 

μάσθη είς τδν καιρόν του Ναπολέοντος Γερουσία διατηρητική 
(Senat conservateur), άλλ’ είς την όποιαν ό Ναπολέων δέν άφηκεν^ 

ώς ούδ’ είς τάς άλλας πολιτικάς εξουσίας , πλήν ψιλόν τονομα. Προσφυέ- 

στερον ηθελ’ όνομασθήν Γερουσία, ή Εξουσία νομοφυλακική, 
ώς ώνο'μαζαν οί Αθηναίοι Νομοφύλακας τούς έπαγρυπνοΰντας είς τήν 

φυλακήν τών νο'μων «Ουτοι τάς άρχάς έπηνάγκαζον τόϊς νόμοις 
χρήσθαι. · (Πολυδεύκ. σελ. 255.) ίδε περί τούτων τδν Destutt- 

Tracy, Comment. sur 1’Espr. des lois de Montesqu. pag. 199 - 211. 
----  Στίχ. ι3 , άνθρωποι ελεύθεροι........... ένώθησαν είς μίαν πολιτικήν 
κοινωνίαν.] Η πόλις, ώς λέγει ό Αριστοτέλης (Πολιτικ. σελ. 77*7^» 

2ΐ 8), εΐναι κοινωνία άνθρώπων όμοιων καί ελευθέρων , οί όποιοι ένώθη
σαν μέ σκοπόν νά ζώσι μετ’ άλλήλων , όσον δυνατόν εύδαιμόνως. Αλλά 

πας ένας καταλαμβάνει, ότι, διά νά διαμείνη ή τοιαύτη ένωσις καί 
κοινωνία, ητο χρεία συνθηκών πρός άλλήλους· καί τοΰτο έγέννησε τούς 
νόμους, οί όποιοι, καθώς εΐπεν άλλος εύφυέστατα, άλλο δέν είναι πλήν 
έγγύησις , τήν όποιαν δίδουν είς πρός τόν άλλον οί πολιται νά μήν 
άδική κάνεις κάνένα· « Και δ νόμος συνθήκη, καί, καθάπερ έφη Λυκό- 
« φρων ό σοφιστής, εγγυητής άλλήλοις τών δικαίων.» (Αύτ. Αύτόθ. 

σελ. 82.) —- Στίχ. ι5 , μήν υποφέροντες πλέον νά ζώσιν , κ. τ. λ.] 
0 άγριος άνθρωπος είτε μόνον, είτε μικράς οικογένειας οικοδεσπότην 
τόν υποθέσεις (ϊδ. σελ. ι8ο-ι8ι), ενόσω εύρίσκεται είς τής φύσεως τήν 
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κατάστασιν, είναι πάντοτε εις πόλεμον και μ,άχην μέ τούς όμοιους 
του. Αναγκαζόμενος νά ζητή άπο τά αύτο'ματα τής φύσεως προϊόντα 
την τροφήν , την οποίαν , διά την φυσικήν του άμαθίαν καϊ οκνηρίαν , 
αλλέως νά προμηθεύση εις αυτόν η είς τά τε'κνα του δέν δύναται, 
ησυχάζει ενόσω την ευρίσκει μέ εύκολίαν · άλλ’ εύθυς ό'ταν άπαντήση 
εμπόδια (και τά έμπόδια ταΰτα είναι συχνά), την αρπάζει άπό τάς 

χεΐρας τοΰ άσθενεστε'ρου μέ την αύτην έκείνην βίαν, τήν οποίαν μετα
χειρίζονται κατ’ άλλήλων τά άλογα ζώα, όταν εχωσι χρείαν τροφής. 
« Αμα γάρ φύσει τοιοΰτος [ό άπολις] και πολέμου επιθυμητής, άτεπερ 
« άζυξ, ώσπερ έν πετεινοΐς.» (Αριστοτελ. Πολιτικ. σελ. 5.) Τό αυτό 
νοείται καί δι ό'λας τάς άλλας του φυσικάς χρείας. Αρπάζει τήν γυναίκα 
τοΰ άσθενεστε'ρου, όταν άλλην δέν εύρισκη, τον έκδύνει άπό τό δερμά- 

τινόν του φόρεμα, δταν ήναι γυμνός, και τον διώκει άπό τήν ζαλύβην 
του, δταν ποΰ νά κατοίκηση «^έν έχν), καθώς τό ίσχυρότερον δρνεον κυ
ριεύει δυναστικώς τοΰ άσθενεστέρου τήν φωλεάν. Καί τοΰτο συμβαίνει 
έ'χι μόνον μεταξύ τών άγριων ανθρώπων, άλλά, τό χειρότερον, καί είς 
αύτάς τάς πολιτικάς κοινωνίας , οσάκις δέν είναι συγκροτημέναι μέ 

συνθήκας καί νόμους τοιούτους, άπό τούς οποίους νά ώφελώνται όλοι 
κοινώς οί πολΐται, καθείς άναλόγως μέ τάς σωματικάς καί διανοητικάς 
αύτοΰ δυνάμεις. Τότε οί αδικούμενοι έπιστρέφουν τρόπον τινά είς τήν 

άρχαίαν αύτών φυσικήν κατάστασιν , καί γίνονται τόσον φοβερώτεροι 
καί παρ’ αύτούς τούς άγριους άνθρώπους, καθόσον άναστρέφονται είς 
τό μέσον τής πολιτικής κοινωνίας, καί όχι εις τά δάση , οθεν εύκολώτε- 
ρον δύναται τις νά τούς φύγγι. Είς όποιαν πόλιν (ελεγεν ό Σωκράτης) 

βλέπνις πτωχούς, έκεϊ βέβαια πρόσμενε νά εΰρης καί κακούς άνθρώπους 
πολλούς · « Δήλον άρα έν πόλει ού άν ιδγ,ς πτωχούς , δτι είσϊ που έν 
« τούτω τώ τόπω άποκεκρυμμένοι κλέπταε τε καί βαλαντιοτόμοι καί 
« ιερόσυλοι, καί πάντων τών τοιούτων κακών δημιουργοί.................. · άρ’
« συν ού δι’ άπαιδευσίαν καί κακήν τροφήν, καί κατάστασιν τής πολι- 
« τείας φήσομεν τούς τοιούτους αύτόθι έγγίνεσθαι; » (Πλάτων, Πολιτ. ή, 
σελ. 55α.) Καί ουτος μέν είναι δ καθημέραν άφανής καί λαθραίος πό
λεμος, τον οποίον κάμνουν οί διά τήν μοχθηρίαν τών νόμων καί τής 

πολιτείας οντες πτωχοί, έωσοΰ νά εύρεθώσι δημαγωγοί, πτωχοί ώς 
αύτοί, άλλά πανουργότεροι καί άρκετά δυνατοί νά διεγείρωσι στάσεις, 

νεωτερισμούς, καί τέλος φανερόν πόλεμον κατά τής πολιτείας· « Φαΰ- 
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« λον τδ πολλούς έκ πλουσίων γίνεσθαι πένητας · έ'ργον γάρ μή νεωτερο- 
« ποιους είναι τούς τοιούτους..............όταν γαρ άτιμοι πολλοί και πέ- 
« νητες ύπάρχωσι, πολεμίων άναγκαΐον είναι πλήρη τήν πο'λιν ταύτην.» 
(Αριστοτε'λ. Πολιτικ. σελ. 4$ καί 86.)

Σελιδι 8 , στί\. 8 , Ο ήγεμών είναι ό νόμιμος φύλαξ κ. τ. λ.] Δι’ 
ολου τούτου τοΰ συγγράμματος, ό'ταν ό Βεκκαρίας όνομάζη, ήγεμόνα, 
νοεί τδν βασιλέα· καί τοΰτο ήτον άληθές, ό'τε αί πολιτεΐαι τής Εύρώ- 
πης όλης, πλήν τής Αγγλίας, ήσαν βασιλεΐαι απόλυτοι, ή ώς 
τάς ονομάζει ό Αριστοτέλης (Πολιτικ. σελ. ιοί), Παμβασιλεΐαι. 

Σήμερον όμως οσαι άπ’ αύτάς μετεμορφώθησαν εις Βασιλείας πο- 
λ ι τ ι κ ά ς , ή , ώς τάς ονομάζουν , Μοναρχίας συνταγματικά; 
(Monarchies constitutionnelles), ηγεμόνα γνωρίζουν δύο με'ρη, άνεξ- 

άρτητα έν άπδ τάλλο, τδ Νομοθετικόν καί τδ Νομοτελε- 

στ ικόν.
Σελιδι 9, Σηαειώσ. στίχ. 4, Δικαιοσύνην ονομάζω. · · ·άκοινωνη- 

σίας κατάστασιν.] Ταύτην τήν δικαιοσύνην ώνόμαζεν ό Επίκουρος 
τής φύσεως δίκαιον, όχι διότι έχει χώραν μεταξύ άγριων καί 
άπολιτεύτων άνθρώπων, άλλά διότι ό άνθρωπος, μόνος φυσικά κλινών 
προς τήν πολιτικήν κοινωνίαν, επειδή εις μόνην αύτήν δύναται νά εύρη 
εϊοήνην και ησυχίαν , είναι καί μόνος δεκτικός τής τοιαύτης δικαιοσύ

νης, ή οποία καθώς τόν έμποδίζει νά βλάπτη άλλους, οΰτω και τον 
ύπερασπίζει άπδ τάς παρά τών άλλων άδικίας και βλάβας· « Τό τής 
« φύσεως δίκαιον έστϊ σύμβολον τοΰ συμφε'ροντος , εις τό μή βλάπτειν 
« άλλήλους, μηδέ βλάπτεσθαι. Οσα τών ζώων μή ήδύνατο συνθήκας 
«ποιεΐσθαι τάς ύπέρ τοΰ μή βλάπτειν άλληλα, μηδε βλάπτεσθαι, 
<' πρός ταϋτα ούθε'ν έστιν οΰτε δίκαιον, οΰτε άδικον ώσαύτως δέ καί 

« τών εθνών , ό'σα μή ήδύνατο , ή μή έβούλετο τάς συνθήκας ποιεΐσθαι 
« τάς ύπέρ τοΰ μή βλάπτειν άλλήλους, μηδέ βλάπτεσθαι, ούκ ήν (ίσ. 

« τούτοις ούκ ήν) τι καθ’ έαυτδ δικαιοσύνη , άλλ’ εν ταΐς μετ’ αλληλων 
« συστροφάϊς. ” (Διογ. Λαερτ. ί, § ι5ο.) Κατά τους φίλους τής τυραν

νίας, ή τής άναρχίας , τδ δίκαιον τής φύσεως σημαίνει, ώς λεγει ο 
Πλάτων, τήν βίαν τοΰ δυνατού κατα τοΰ αδυνάτου. · Εύρηκας όυνα- 
μιν, με'σα καί τρόπους αρμοδίους νά καταπατήσης τούς νόμους και να 
χρηματίσης τύραννος τών όμοιων σου; δίκαιον εχεις να τους τυραννης · 
άλλ’ ένας άπδ τούς δούλους σου ευρηκε με'σα ισχυρότερα παρά τά ϊδικά 
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σου · δίκαιον έχει καί αύτός νά σέ σφάξη καί νά άναγορευθή τύραννος 

αντί σού · « Καταπατήσας τά δμφτερα γράμματα..............καί νο'μους 
« τούς παρά φύσιν άπαντας , έπαναστάς άνεφάνη δεσπότης υμέτερος 
« ό δούλος , καί ενταύθα έξέλαμψε τό τίς φύσεως δίκαιον. ■ (Πλατ. 

Γοργ. σελ. 484·) Μέ τοΰτο τίς φύσεως τό ίίκακ/ άνέβησαν εις τόν 

αύτοκρατορικόν θρόνον πολλοί βασιλείς Ρωμαίοι, καί τέλος μέ τό αύτό 
τοΰτο δίκαιον τούς έξεκύλισαν άλλοι άπό τόν θρόνον · τό δίκαιον τούτο 
μεταχειρίζεται καί ό πλούσιος, οσάκις κατα^υνάστεύει τόν άίύνατον καί 

πτωχόν , καί ό πτωχός , οσάκις κλε'πτει, ή φονεύει τόν πλούσιον.
Σελιδι ίο, στίχ. ιι, ^ιά τοΰ πολιτικού συναλλάγματος.] Πολιτι

κόν συνάλλαγμα (contratto sociale) ονομάζει την συμφωνίαν αύτην 
καί συνθήκην , <5\ά της όποιας συγκατοικούν καί συμπολιτεύονται μετ’ 
άλλήλων οί άνθρωποι· όθε> καί Πολιτικόν συνάλλαγμα έπε'γρα- 
ψεν ό περίφημος Ρουσσώς έν άπό τά συγγράμματά του , είς τό οποίον 
εξετάζει τά γενέθλια της πολίτικης κοινωνίας, (ΐ^. άνωτε'ρ. σελ. 182.) 

-----Στίχ. ΐ2, Κάνεις λοιπόν άρχων τάς οποίας οί νόμοι «^έν 
έίιώρισαν.] Διότι ό άρχων, ήγουν ό δικαστής, ^έν είναι πλήν απλούς 
υπηρέτης τού νόμου, καί £έν έχει τήν εξουσίαν νά έξηγή, ώς θε'λει, 

οσα υπαγορεύει ό νόμος· καί άπό τήν άκριβη ταύτην φυλακήν τού νόμου 
κρέμεται της πολιτείας ή σωτηρία, καθώς άπό τήν παράβασιν ή φθορά 
της· «Τούς ό1’ άρχοντας λεγομε'νους, νύν ύπηρε'τας τοΐς νόμοις έκά- 
« λεσα, οΰτι καινοτομίας ονομάτων ένεκα· άλλ’ ηγούμαι παντός μάλ- 
« λον είναι παρά τούτο σωτηρίαν τε πόλει καί τούναντίον. Εν ή μέν 
« γάρ άρχόμενος ή καί άκυρος ό νόμος, φθοράν όρώ τή τοιαύτη έτοίμην 
« ούσαν · έν ή <5έ άν δεσπότης τών αρχόντων, οί άρχοντες δούλοι τοϋ 

« νόμου , σωτηρίαν , καί πάνθ’ οσα θεοί πόλεσιν ε^οσαν άγαθά γιγνό- 
« μ.ενα καθορώ.» (Πλάτων Νόμ. , σελ. γι5.)..... Στίχ. ιγ, γίνεται 

προσθήκη κ. τ. λ.] Καί προσθήκη τόσον παρανομωτέρα καί τυραννική, 
όσον επιβάλλεται είς ένα μερικόν πολίτην, τόν κρινόμενον. Οί νόμοι, 
επειδή είναι συνθηκαι της πολίτικης κοινωνίας , πρέπει νά άποβλε'πωσιν 
ολους τούς πολίτας χωρίς τινός έξαιρέσεως. Οστις λοιπόν νόμος άναφέ- 
ρεται είς ένα μόνον πολίτην είναι άνομ,ία, καί όχι νόμος. Οθεν ένομοθέ- 
τησε καί τούτο ό Σόλων, « Μη^έ νόμον έπ’ άν^ρι έξεϊναι θεϊναί, εάν 
« μή τόν αύτόν έφ’ άπασιν Αθηναίοις. » (Δημοσθεν. Κατά Αριστοκράτ. 

σελ. 649.)
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Σεαιδι ι ι , στίχ. 9 , ΧωΡ1’ έκκλητον.] Ε φ ε σ ι ς , η Ε κ κλη τ ο ς 
(appello) λέγεται, κατά τούς Νομικούς, ·ή πρόκλησις, τήν όποιαν ό 

κρινομενος κάμνει, ζητών νά μεταφέρη την κρίσιν του εΐς άνώτερον 
δ'ικαστήριον, οσάκις νομίζει ότι ήδικήθη άπό τό κατώτερον.

Σεαιδι ία, στίχ. 6, παρά νά βοσκη άγέλην άνδ'ραπο'δων.] « Εύ- 
« ποιήσεις σύ τά μέγιστα την πολιν , εί μή τούς οροφους υψώσεις, 
« άλλά τάς ψυχάς αύξησεις · άμεινον γάρ έν μικροΐς οίκήμασι μεγά- 
« λας οΐκεΐν ψυχάς, ή έν μεγάλαις οικίαις ταπεινά φωλεύειν άνδρά- 
« ποδα.” (Επίκτ. παρά Στοβ. σελ. 3ι6.) ----- § IV, ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ. Εΐς ολον τοΰτο τό κεφάλαιον ό Βεκκαρίας συμφωνεί 
μέ τόν Χαρώνδαν καί τόν Ζάλευκον άπό τούς παλαιούς, και τόν 
Μοντεσκιών άπό τούς νέους φιλοσόφους' καϊ νομικούς περί της άνά- 
γκης νά φυλάσσεται τοΰ νόμου τό γράμμα άπαραλλάκτως. Περί τοΰ 
Χαρώνδου, Νομοθέτου τών Θούριων, λέγει ό Σικελιώτης Διόδωρος 

(ιβ', ι6) ό’τι « Προσέταξεν έκ παντός τρόπου πείθεσθαι τώ νομω , 
« καν ή παντελώς κακώς γεγραμμένος κ. τ. λ. “ Περί τοΰ Ζαλεύ- 
κου, νομοθέτου τών Λοκρών, έχομεν μάρτυρα τόν Στράβωνα (Γεω- 

γραφ. τόμ. ά, σελ. 349 Κ “Της δέ τών Λοκρών νομοθεσίας μνησθε'ις 
« Εφορος, ήν Ζάλευκος συνέταξεν έκ τε τών Κρητικών νομίμων καί 
« Λακωνικών και έκ τών Αρεοπαγιτικών , φησ'ιν έν τοΐς πρώτοις καινί- 
« σαι τοΰτο τόν Ζάλευκον , ότι τών προ'τερον τάς ζημίας τοΐς δικασταΐς 

« έπιτρεψάντων όρίζειν έφ’ έκάστοις άδικήμασιν , εκείνος έν τοΐς νόμοις 
« διώρισεν ηγούμενος τάς μέν γνώμας τών δικαστών ούχί τάς αύτάς 
« είναι περί τών αύτών , δεΐν δέ τάς αύτάς είναι. Επαινεί δέ και τό- 
« άπλουστέρως περί τών αύτών συμβολαίων διατάξαι. ” Κατά τόν 
Μοντεσκιών , ό'ταν αί κρίσεις Αέν γίνωνται κατά τό γράμμα τοΰ νομού , 
άλλά κατά τήν ύπόληψιν τοΰ κριτοΰ , οί πολΐται ζώσιν εΐς τήν πολιτικήν 
κοινωνίαν χωρίς νά γνωριζωσι τά προς αύτήν συμφωνηθέντα χρέη , Les 
jugemens doivent ^tre fixes a un tel point qu’ils ne soient jamais 
qu’un texte precis de la loi. S’ils etaient une opinion particu- 
liere du juge, on vivrait dans la societe sans savoir precisement 
les engagemens que l’on contracte. ( Montesquieu , Esprit des 

lois, XI, 6.) Καϊ ταύτην τήν μέθοδον άκολουθοΰν τής Αγγλίας τά 
δικαστήρια, μέθοδον ητις στηρίζεται είς τήν απλήν ταύτην θεωρίαν, 
ότι ό μέν νομοθέτης, διορίζων τάς κολάσεις είς μέλλοντας, καϊ άκολού- 
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θως άγνωστους εις αύτόν πταίστας, δέν έχει κάμμίαν αφορμήν προσω- 
ποληψιας· όποτε ε’ξαναντίας ό δικαστής παρά τήν προσωποληψίαν , 
κινδυνεύει ακόμη άπό κακώς νοουμένην φιλανθρωπίαν νά μετριάση, ή 

απο κακώς νοουμένην δικαιοσύνην νά σφοδρύνη τήν άπό τόν νομοθέτην 
διωρισμενην κόλασιν. Αλλοι όμως νομικοί φιλόσοφοι έκριναν άλλως περί 

τουτου. Από τούς παλαιούς ό Πλάτων, εις μέν τήν δημοκρατίαν (πολι
τείας είδος τό όποιον δέν τόν ήρεσκεν όλότελα), συγχωρεϊ μέν εις τούς 
δικαστάς νά παραβαίνωσι τό γράμμα τοΰ νόμου, είς όσον όμως δυνα

τόν ολίγα τινά· είς δέ πόλιν εύνομουμένην τούς άφίνει έλευθερωτε'ρους· 
" Τοϊς ούν δη τοιούτοις δικαστηρίοις. · .οτι περί σμικρότατα έπιτρε- 

" πτεον αυτόϊς τάττειν τάς ζημίας , τά δέ πλεΐστα αυτόν νομοθετεϊν 
« όιαρρήδην , άν τις άρα τοιαύτη πολιτεία νομοθετή ποτέ. Εν ή δ’ άν 
* πόλει δικαστήρια όρθώς καθεστώτα η. . .ενταύθα ορθόν, καί έ'χον εΰ 

* και καλώς τα πολλά έπιτρέπειν κρίνειν τοϊς τοιούτοις δικασταΐς 
” κ. τ. λ. » (Πλάτ. Νόμ. θ', σελ. 876·) Ακριβέστερον ό Άριστοτε'λης 
(Ρητορικ. Α, ά, § 7*8) λέγει, ότι τά συγχωρούμενα είς τήν κρίσιν τοΰ 

δικαστοΰ πρε'πει νά ήναι όσον δυνατόν ολίγα· « Μάλιστα μέν οϋν προσ- 

« ηκει τους όρθώς κειμε'νους νόμους, όσα ενδέχεται, πάντα διορίζειν 
« αυτους, και οτι ελάχιστα καταλείπειν επί τοϊς κρίνουσι κ. τ. λ.» Τά 
αυτά σχεδόν, οχι μέ τήν αύτήν σαφήνειαν, λέγει και είςτά Πολιτικά 
του. (σελ. 88, g8-io3 έμ. εκδ.) Αλλ’ εδώ πρέπει νά έξετάσωμεν τρία 

τινα. Αν δεν έδιωρίσθη ποινή άπό τόν νόμον , διότι δέν έπροβλέφθη τό 
αμαρτημα· δεύτερον, άν έδιωρίσθη άσαφώς · και τρίτον, τό μέτρον 
τής διωρισμένης ποινής. Περί τών δύο πρώτων δέν είναι άμφιβολία, ότι 
ό δικαστής ( άν δέν ήναι Τούρκος) δέν έχει ούδεμίαν εξουσίαν, ούτε 

νομον αύτος νά όρίση, ούτε τόν ώρισμένον να έξηγήση , είς τάς κοινο- 
βουλευτικας μάλιστα πολιτείας (Gouvernemens representatifs), όπου 

έχει την εύκολίαν νά έρωτήση τό κατ’ έτος συναθροιζόμενον Νομοθετικόν 
συνέδριον (corps legislatif). Τόσον μόνον συγχωρεϊται, νά φυλάσση τον 

έγκαλούμενον (άν ή φυγή του προξενή βλάβην), έως νά λάβη τήν άπό- 
κρισιν τοΰ συνεδρίου. ( ίδε Bentham, Draugtof a cod.for t/ie organi- 

sat. of the judicial. establishm. chap.I, tit. I , p. 16-22.) Περί δέ τοΰ 
τρίτου, αύτοί οί νόμοι οί διορίζοντες τήν ποινήν καθολικώς , διορίζουν καί 
τά δύο της άκρα, τό μέγιστον (maximum) καί τό έλάχιστον (mini

mum), καί άφίνουν τό μεταξύ τών δύο άκρων είς τήν έξορσίαν τοΰ δικά- 
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«τοΰ. Παραδείγματος χάριν , εάν ό νομος διορίση εκατόν τό μέγιστον, 
καί τριάκοντα τό έλάχιστον ραβδισμούς, εκατόν ήμερων ή τριάκοντα 
φυλακήν, εκατόν ή τριάκοντα λίτρων αργυρίου ζημίαν, διά τό δείνα ή 
δείνα άδίκημα, ό δικαστής έχει τήν εξουσίαν νά διορίση τούς μεταξύ 

αριθμούς άπό τοΰ τριακοστοΰ είς τόν εκατοστόν, άποβλέπων είς τό γε'νος , 
τήν ήλικίαν, τήν σωματικήν κράσιν , τήν ανατροφήν, τό επάγγελμα, 
τήν περιουσίαν , και τάς λοιπάς περιστάσεις τοΰ ένοχου. Τοΰτο νοεί καί 
ό Αριστοτέλης ( Πολιτικ. σελ. ιοί), όταν λέγγ, « Τό καθο'λου παιδεύ- 

« σας ό νόμος, έφίστησι τά λοιπά τή δικαιοτάτη γνώμη κρίνειν καί 
« διοικεΐν τούς άρχοντας.» Καί αύτό τό όποιον μεταχειρίζεται (σελ. g8) 
τής ιατρικής παράδειγμα δείχνει, ότι έκατάλαβε τήν όποιαν έχει πρός 
αύτήν άναλογίαν ή δικαστική. Ως ήθελε δικαίως λογισθήν κακός ιατρός, 

οστις ιατρεύει κατά μονούς τούς άφορισμούς τής τέχνης, χωρίς νά 
έρευνήση τό γε'νος, τήν ήλικίαν, τήν κράσιν καί τάς άλλας περι
στάσεις τοΰ άρρωστου , παρόμοια άμαθέστατος λογίζεται καί ό δικα
στής, έάν έπιβάλλη τό αύτό ποσόν τής ποινής είς όλους χωρίς διάκρισιν 
τούς παραβαίνοντας τόν νόμον. Οστις επιθυμεί πλειότερα περί τούτου, 
άς έξετάση τόν Burlamaqui , Princip. du. droit de la nature et des 
gens, tom. IV, pag. 388-3g4, edit. 1821, καί έξαιρε'τως τόν 
Behtham, Trait. de legislat. civil. et penal. tom. I, chap. IX, 
pag. 63-78; tom. II, pag. ιοδ, καί Theor. des pein. et des 
recompens. tom. I, chap. XI, pag. 92.---- 2τίχ. n, Ot νόμοι δέν
έδόθησαν · · · άπό τούς προγόνους ήμών ώς πατρική παράδοσις.] Βε'βαια, 

οί πολϊται δέν υποτάσσονται είς τούς θεμε'νους άπό τούς προγόνους νό
μους , διότι είναι τών προγόνων νόμοι, άλλά διότι συμφε'ρουν καί είς 
αύτούς, καθώς έσύμφεραν είς έκείνους. Εάν διά τήν πρόοδον τοΰ πο- 

λιτισμοΰ, ή περιστάσεις τινάς άλλας, ό τότε ώφέλιμος νόμος φέρη 
σήμερον βλάβην , · τις έ'χει νά διισχυρισθή, ότι τοιοΰτον νόμον δέν έχουν 
δίκαιον νά τόν καταργήσωσι; · τίς δύναται νά άρνηθή, οτι οί άπόγονοι 
δέν έχουν τό αύτό τής νομοθεσίας δίκαιον , τό όποιον είχαν οί πρόγονοί 
των; Εάν τά έθιμα τών εθνών, τά όποια δέν είναι πλήν άγραφοι νόμοι, 
μεταβάλλωνται άπό γενεάν είς γενεάν, συγχωρεΐται καί είς τούς γρα
πτούς νόμους νά μεταγράφωνται και νά μεταβάλλωνται, κατά τήν 
θε'λησιν τής ζώσης γενεάς, έάν μόνον ή θε'λησις ήναι κοινή άπόφασις τών 
πολιτών, καί όχι ολίγων τινών, ή καί ενός μόνου, δεσποτική διαταγή.
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Σεαιδι ι3, στίχ. ia , ό Ηγεμών , ηγουν ό φύλαξ τής παρακαταθή
κης.] « Ανήρ άγαθός, εθνεός τευ, ή πόλιος άρχ-nv είληφώς . . . εοικεν 
« άνδρί παρακαταθήκην εϊληφότι μΒγάλην χρημάτων κ. τ. λ. » Εύσέβ. 
■παρά Στοβ. σελ. 3og. ίδε καί άνωτέρω τον Βεκκαρίαν , σελ. 8.

Σεαιδι ι5, στίχ. ia, διότι έξετάσθη, οχι ή σταθερά καί ασάλευτος 
τοΰ νόμου φωνή κ. τ.λ.] Ο νόμος είναι είς, ή φωνή του πάντοτε μία· 
δ,τί έ\εγ’ εχθές, τό αύτό λέγει καί σήμερον , διότι οΰτ’ όρεξιν, ουτ’ επι
θυμίαν, ούτε πάθος όλως έχει· αύτός είναι φωνή θεοΰ, επειδή είναι 

φωνή 3λου τοΰ λαοΰ , άπό τον όποιον ένομοθετήθη. Οθεν ή εΐς τον νόμον 
υποταγή είναι υποταγή είς τόν θεο'ν. Αλλ’ ή φωνή τών δικαστών, δταν 

άφινοντες τό γράμμα τοΰ νόμου, ζητώσι νά άνακαλύψωσι τό πνεύμα 
διά τής έξηγήσεως, είναι φωνή μερικών ανθρώπων, οί όποιοι εξηγούν 
τόν νόμον άλλος κατ’ άλλον τρόπον, καί τ»ολλάκις ό αύτός δικαστής 
σήμερον ούτως καί αύριον άλλέως, διά πάθος, ή άγνοιαν. Οθεν νά ύπο'- 
κειταί τις είς τούς δικαστάς είναι τό αύτό καί νά ύπόκειται είς άν
θρώπους , καί κάμμίαν φοράν είς θηρία.· « Κρεΐττον δέ ώ μή πρόσεστι 
« τό παθητικόν δλως , ή ώ συμφυές. Τώ μέν ούν νόμω τούτο ούχ ύπάρ- 
« χει, ψυχ,ήν δ’ άνθρωπίνην άνάγκη τοΰτ’ εχειν πάσαν............. ό μεν 

« ούν τόν νόαον κελεύων άρχειν , δοκεϊ κελεύειν άρχειν τόν θεόν · ό δ’ 

« άνθρωπον κελεύων, προστίθησι καί θηρίον ή τε γάρ επιθυμία τοιοΰ- 
« τον, καί ό θυμός άρχοντας διαστρέφει καί τούς άρίστους άνδρας· 
« διόπερ άνευ όρέξεως νους ό νόμος έστί. » (Αριστοτέλ. Πολιτικ. 

σελ. καί ιοί.)
Σεαιδι ι6, στίχ. ίο, ή σκληρότης είναι άνάλογος μέ τά εμπόδια, 

καί όχι μέ τήν δύναμιν τής τυραννίας.] Ηγουν ό τύραννος γίνεται τόσον 
σκληρότερος, όσον άπαντα πλειότερα εμπόδια τής τυραννίας του· άλλ’ 
οί μικροί καί άδύνατοι τύραννοι άπαντώσι πλειότερα παρά τούς μεγά
λους καί δυνατωτέρους τυράννους· άρα οί μικροί τύραννοι είναι σκληρό
τεροι παρά τούς μεγάλους. Εύκολα καταλαμβάνει τήν άλήθειαν ταύτην, 
δστις έ’ζησεν, ή ζή είς τυραννικήν κυβέρνησιν. Εκεί οί πολϊται, ή μάλ
λον είπεΐν οί δούλοι, δέν τυραννούνται τόσον άπό τόν καθήμενον επί 
τοΰ θρόνου άρχιτύραννον (άπό τόν όποιον τούς χωρίζει μέγα διάστημα) , 

οσον άπό τούς άναριθμήτους μικρούς τυραννίσκους, τούς όποιους αναγ
κάζονται καθ’ ημέραν και μή θέλοντες νά βλέπωσι καϊ νά κολακεύωσί. 
Εκεί τοΰ τυράννου ό έπαρχος, ό κριτής, οί κατά πόλεις ή χώρας κυβερ-
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νήται, τών κυβερνητών άύτοΐ οί πλέον ούτιδανοί δούλοι, καί τών δού
λων οί ούτιδανώτεροι φίλοι, γίνονται το'σοι απάνθρωποι τύραννοι. Εκεί 
και αύτοί ο'ί ϊδιώται, ήγουν οσοι ούτε μικρόν ούτε μέγα. τής πολίτικης 
κυβερνήσεως μέρος μετέχουν , μιμούμενοι τών τυράννων τά ήθη, κατα
δυναστεύουν άλλήλους, ώς ήθελεν η τύχη, η η περίστασις τό καλέσειν · 
καί τούτων η τυραννία είναι έξανάγκης σκληροτέρα παρά την τυραννίαν 
τοΰ πρώτου καί μεγάλου τυράννου. Ούτος, καθήμενος επί τοΰ θρο'νου, 
πράττει ό,τι θέλει· άλλ έξεύρει, οτι τδ θέλημά του είναι νόμος, εις τόν 
όποιον κάνεΐς Αέν τολμά νά άντισταθή· όθεν αί πράξεις του έχουν 
μονήν την φυσικήν αυτών σκληρότητα. Εξεναντίας οί μικροί τύραννοι, 
οντες όλοι της αύτης, η ολίγον διαφόρου τύχης καί καταστάσεως, 

απαντούν έμπόδια πολλά έκ μέρους τών τυραννουμένων , τών οποίων 
φοβούνται περιπλέον καί την έκδίκησιν · οθεν τους ερεθίζει πλειο'τερον 

ή άντίστασις, καί τούς κάμ.νει άσυγκρίτως σκληροτέρους της ί^ίοίς αυ
τών άσφαλείας ή προ'νοια.

Σελιλι ig> στίχ. δέν είναι μικρο'τερον κακόν καί ή άσάφεια τών 
νο'μων.] Ασαφής καί σκοτεινός είναι ό νο'μος, οσάκις τό νόημά του Αέν 

είναι έν, άλλά πολλά, ήγουν οσάκις δύναται νά έξηγηθή διαφόρως. 

« Δεΐν τόν δρθώς έ'χοντα νο'μον, καί συνοίσειν μέλλοντα τω πληθει, πρώ- 
« τον μέν απλώς καί πάσιν ομοίως γνωρίμως γεγράφθαι, καί μη τώ 
« μέν είναι ταυτί περί αύτοΰ γνωρίζειν , τώ δέ ταυτί.» (Δημοσθέν. 
κατά Τιμοκρ. σελ. 722.) Λέγει καί ό Πλάτων «Τώ δέ νομοθέτη τοΰτο 
« ούκ έ'στι ποιεϊν έν τώ νόμω, Αύο περί ενός, άλλά ένα περί ενός άεί δει 
« λο'γον άποφαίνεσθαι· » (Νομ. δ\ σελ. 719)' σαφηνίζει τόν λόγον 

μέ παράδειγμα προσφυέστατον. Εάν ό νομοθέτης, μέ σκοπόν νά έαπο- 
δίση τούς πολίτας άπό τάς άσώτους δαπάνας, θέση νο'μον, οτι κάνεις 
άπ’ αύτούς μην έχη την έξουσίαν νά έξοδεύη πλειότερα άπό τόσα τόν 

αριθμού άργυρά, η χρυσά νομίσματα, εις την ταφήν τού συγγενούς ή 
φίλου του, ό νόμος είναι σαφέστατος, έπειδή δέν έπιδέχεται δύο νοή
ματα, Αλλ έάν προστάσση νά ήναι μέτρια τής ταφής ή 

δαπάνη, άσαφέστερον άλλο τί παρά τά λόγια τοΰ νόμου τούτου δέν 
δύναται νά έπινοηθή · διότι ή έννοια τοΰ μέτριου είναι σχετική έννοια 
τοΰ μέσου μεταξύ υπερβολής καί έλλείψεως, καί τό μέσον τοΰτο νά 
διορισθή δέν έμπορεΐ, έάν πρώτον δέν έξηγηθή τί πράγμα είναι ή ύπερ- 
βολή, τί ή έλλειψις, έννοιαι καί αύταί, τών όποιων ό διορισμός κρέμεται 
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άπό τήν γνώσιν τής περιουσίας τοΰ εξο^ευοντος · ή αύτή δαπάνη, 
υπερβολικά, εις τόν πε'νητα πολίτην, γίνεται μετρία, ή και παντάπασιν 

έλλειπεστάτη εις τόν πλούσιον ή αύτή δαπάνη, έξεταζομένη άπό δύο 
δικαστά;, άσωτον, και φιλάργυρο* , θε'λει κριθήν έλλειπής άπό τόν πρώ
τον, καί υπερβολική άπό τόν δεύτερον. Τοιοΰτοι άσαφεϊς νόμοι, ούδέ 
νόμοι νά ονοαάζωνται είναι άξιοι· « Σοι <51 ούχ ούτω ρητέον , ώς νυν 

" είπες, μέτριον είπών , άλλά τί τό μέτριον καί όπο'σον ρητέον ή τόν 
« τοιοϋτον λο'γον μ.ήπω σοι διανοοΰ γίγνεσθαι νόμον.” (Πλάτ. Αύτο'θ.) 

---- Στίχ. 5, Η ξένη γλώσσα, περιορίζουσα εις ολίγους, κ. τ. λ.] Οχι 
μόνον πρέπει νά γράφωνται οι νόμοι εις τήν αύτήν γλώσσαν , τήν οποίαν 
λαλεϊ καί καταλαμβάνει τό Εθνος , άλλά καί νά ήναι πάντοτε έμπροσθεν 
εις τούς οφθαλμούς τών πολιτών , διά νά μή τούς λησμονώσι ποτέ', όθεν 

συμ.περαίνεται, ότι πρε'πει νά ήναι καί ολίγοι τόν άριθμον. Είς τάς Αθή

νας , οί νο'μοι έγράφοντο είς σανίδια , καί έκρεμάζοντο είς τούς τοίχους καί 
πριν, καί άφοΰ έκυροΰντο άπό τών πλειοτε'ρων τάς ψήφους, καί έλάμ- 
βαναν άληθώς ίσχύν νο'μου· τό πρώτον, διά νά τούς έξετάζη καθείς άπό 
τούς πολίτας , άν εσύμφεραν είς τήν πολιτείαν, τό δεύτερον, διά νά 
τούς βλέπη καθημέραν καί νά τούς φυλάσση· >< Οί δέ ήρημένοι νομο

ί' θε'ται υπό τής βουλής άναγραφόντων έν σανίσι, καί έκτιθέντων πρός 
« τούς έπωνύμους , σκοπειν τώ βουλομε'νω. . .Τούς <51 κυρουμένους τών 
« νο'μων άναγράφειν είς τόν τοίχον , ΐνα περ προ'τερον άνεγράφησαν σκο- 
« πεϊν τώ βουλομε'νω. » (Ανδοκίδ. Περί τών μ.υστηρ. σελ. 4ο.) Αλλ’ όταν 

οί νο'μοι πολυπλασιάζωνται το'σον, ώστε μ.ήτε τοίχοι, μήτε βιβλία, 
μ.ήτε τών πολιτών ή μ.νήμη νά τούς χωρώσι, ό'ταν τό έθνος τούς λαμ- 
βάνη άπο Ηγεμόνα ξένον , είς γλώσσαν ξένην, ό'ταν καί αύτά τά καθη- 
με'ραν θελήματα τοΰ Ηγεμονος χρεώστη νά σέβεται ώς νο'μους, όταν 
αναγκάζεται- νά προστρέχη είς έξηγητάς νόμων , καί νά έξετάζη μεταξύ 
διαφόρων εξηγήσεων τίς είναι ή άληθεστέρα, τότε πλε'ον τό έθνος 
δέν είναι πολιτική άνθρώπων κοινωνία, άλλά δυστυχών τετραπόδων 
άγέλη, βοσκομένη άπό λύκους. Παράδειγμα όλων τών βαρβάρων 
εθνών οί νόμοι. ----- Στίχ. αί, χωρίς τήν τέχνην τοΰ γράφειν, ούδε-
μία , κ. τ. λ.] Πριν εύρεθή ή τέχνη τοΰ γράφειν, αί πολιτικαί κοινω- 

νίαι έμεταχειρίζοντο τήν ωδήν ώς μόνον μέσον νά φυλάσσωσι τήν 
μ.νήμ.ην τών νόμων. Οί νόμοι έμελωδουντο ώς άσματα· καί έκ τούτου 

έπειτα έπεκράτησε νά ονομάζωνται νόμοι καί αύτοί'τής Μουσικής 



ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΟΥ, σελ. 2ο. ι93
οί διάφοροι ήχοι. « · Διά τί νόμοι καλούνται ώς άδούσι; ή ότι πριν 

« έπίστασθαι γράμματα, ήδον τούς νομούς, όπως μή έπιλάθωνται. » 
(Αριστοτέλ. Προβλημ. ιθ', α8.) Η ανάγκη έγέννησε το άσθενές τοΰτο 

μέσον, ούδ’ ήτο δυνατόννά γέννηση ίκανώτερον άλλο εΐς εκείνους τούς 
καιρούς, τούς οποίους δικαίως ήθελε τις δνομάσειν, καιρού ς της νή
πιο τητος τοΰ άνθρωπίνου γένους. k\V άφοΰ εΰρέθη η τέχνη 

τοΰ γράφειν, εγινε και ή νομοθεσία τακτικωτέρα, και τών δικαστηρίων 
αί κρίσεις δικαιότερα! (Εύριπίδ. ίκέτ. 43α)·

Γεγραμμένων δέ τών νο'μων, δ,τ’ ασθενής, 

Ο πλούσιός τε την δίκην ι'σην έ'χει.

Καϊ το'σον έπληροφορήθησαν οί άνθρωποι, ό'τι τοΰτο ήτο το μο'νον ικα
νόν μέσον της φυλακής τών νο'μων , ώστε οί νο'μοι τοΰ Σο'λωνος άπηγό- 
ρευαν ρητώς εΐς τούς Δικαστάς νά μή κρινωσι κάνένα πολίτην μέ νο'μον 
άγραφον · « Αγράφω νόμω τάς άρχάς μή χρησθαι μηδέ περί ενός. » 
(Ανδοκίδ. Περί τών μυστηρ. σελ. 42.) Εξηγούντο δέ οί άγραφοι νόμοι 

ούτοι, άπό τούς Εύμολπίδας, ώς λέγει ό ρήτωρ Λυσίας (κατά Α,νδοκίδ. 

άσεβ. σελ. 204)·

Σεαιδι αο, στίχ. ι8 , πώς άπό τούς κόλπους της τρυφής και της 
πολυτελείας , κ. τ. λ.] Τρυφήν έδώ ό Συγγραφεύς δέν νοεί την σπατά

λην καϊ άσωτίαν , ώς φαίνεται άπ’ δσα πλατύτερον περί αύτης λέγει 
κατωτέρω (σελ. ι6ο καί ι6ι). Οταν τό έθνος φθάση νά βυθισθή εΐς 

τοιαύτην σπατάλην, η έ'χασεν , η δέν άργεί νά χάση την ελευθερίαν του. 
0 σπάταλος και τρυφηλος, άφοΰ δαπανηση τά ΐδικά του, επινοεί τρό

πους νά δαπανα τά άλλότρια· ψεύδεται, άπατα, κολακεύει, προδίδει 

γυναίκα, τέκνα, συγγενείς, φίλους, και τελευταίον πωλεί τό πρόσωπόν 
του, διά νά γεμίζη καθημέραν, ώς χοίρος, την κοιλίαν του. Τών ηδονών 
ή κατάχρησις άπώλεσε τούς Αθηναίους, τούς Σπαρτιάτας , τούς Ρω
μαίους , και θέλει πάντοτε άπολέσειν όλα τά Εθνη , όσων η πολυτέλεια 
υπερβαίνει τάς προσόδους και τά μέσα, διά τών όποιων γίνονται αί 
πρόσοδοι. · Πώς θέλεις νά ύπερμαχηση περί πατρίδος καϊ συγγενών ό 
άσωτος, είς τόν όποιον δέν έμεινε σημείον άνθρωπότητος παρά τό 
σχήμα καϊ την μορφήν τοΰ άνθρώπου; ό'στις άλλην πατρίδα δέν έ'χει 
παρά τήν τράπεζαν; φίλους καϊ συγγενείς άλλους δέν γνωρίζει παρά 

τούς κοινωνούς καϊ συντρόφους τής άσωτίας του; Περί ταύτης τής τρυ-

ι3 
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φις έ'λεγεν ό Πλάτων (Επιστολ. ζ' )· « Πόλις τε ούδεμία άν ήρεμήσαι 
« κατά νόμους ούδ’ ούστινασοΰν , άνδρών οίομένων άναλίσκειν μέν δεϊν 
« πάντα είς ύπερβολάς, άργών ^ε είς άπαντα ηγουμένων αύ δεΐν γί- 
« γνεσθαι, πλήν είς εύωχίας καί πάτους καί άφροδισίων σπουδάς δια- 
« πονουμε'νων. Αναγκαΐον δέ είναι ταύτας τάς πόλεις είς τυραννίδας τε 
«καί ολιγαρχίας καί δημοκρατίας μεταβαλλούσας μηδέποτε λήγειν · 

« δικαίου δέ καί ισονόμου πολιτείας τούς έν αύτάϊς δυναστεύοντας 
« μηδ’ όνομα άκούοντας άνέχεσθαι.» Τρυφήν καί πολυτέλειαν νοεί ό 
Βεκκαρίας την άπόλαυσιν όλων εκείνων τών άγαθών , όσα ή φύσις χορη
γεί είς τούς άνθρώπους, οσα ή πολίτικη κοινωνία, ή εμπορία καί αί 
τέχναι φθάσα.σαι είς τελειότητα προξενούν είς αύτούς. Εάν οί πλούσιοι 
δέν ήσαν πολυτελείς, αί θαυμασταί της αρχιτεκτονικής, της ζωγραφι
κής, της άνδριαντοποιητικης, της μουσικής, και της υφαντικής τέχναι, 
η δέν ήθελαν γεννηθήν , ή πολ.ύν καιρόν δέν ήθελαν διαμείνειν. Καί 

όμως αί τέχναι είναι σημεία καί μέσα της τελειώσεως τοΰ άνθρωπίνου 
πνεύματος , άπάδειξις της λογικο'τητος καί της ήμεροτητος του ζώου , 
τό όποιον όνομάζομεν άνθρωπον · « έστι δέ τοΰτο τό περί τάς τέχνας , 

« ών άνευ πολιν αδύνατον οίκεΐσθαι · τούτων δέ τών τεχνών , τάς μέν 
« έξ ανάγκης ύπάρχειν δει, τάς δέ είς τρυφήν, η τό καλώς ζην.» (Apt- 
στοτέλ. Πολιτικ. σελ. ιι3.) Εάν τά άγρια, η βάρβαρα, η όλιγοπληθη 

καί πτωχά έ'θνη δέν άπολαύωσι τά άληθινά ταϋτα δώρα τοΰ θεοΰ, διότι 
δέν έχουν τούς τεχνίτας αύτών, άν ό κυνικώς ζών τά στερηται έκου- 
σίως, καταδικάζεται είς άναίσθητον άμέλειαν εΰσχημοσύνης καί καθα- 
ριοτητος, καί θέλη νά μείνη άνθρωπος άτελης, διά, δέν έξεύρω , ποιαν 
άλλην φανταζομένην τελειότητα, η στέρησις αϋτη είναι της άνάγκης, 
η της θεοβλαβείας του αποτέλεσμα· « Τά τών τεχνών έργα δώρα τών 
« θεών έστι. Τό δέ πάντων τούτων ζην άπεστερημένον , άθλιον μέν, 

« εί καί ύπ άλλου τινός άπεστέρητο, καθάπερ οι έν τοις δεσμωτηρίοις, 
« πολύ δε αθλιωτερον, ει τις αυτός εαυτόν άποστεροίη πάντων τών 
« καλών, μανία τε ήδη τοΰτο. γε σαφής.» (Λουκιαν. Κυνικ. τομ. g, 
σελ. 2θΐ.) Αλλ’ ό πολιτικός καί φωτισμένος άνθρωπρς, όταν ήναι μά

λιστα μέλος ίσχυράς καί πλούσιας πολίτικης κοινωνίας, πρέπει νά 
δαπανά άναλόγως μέ τήν περιουσίαν του, νά έχη καί στολήν καί κατ
οικίαν καί τράπεζαν καθάριον , νά συντρέχη μέ μέρος τών ύπαρχο'ντων 
του είς τήν αύξησιν τώ» τεχνών και τών έπιστημών , είς βοήθειαν τών 
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φιλόπονων άνδρών, καί οχι τών όκνηρών καί ανωφελών τής πολιτείας 
μελών, είς ολίγα λόγια, πρε'πει νά άπολαύη χωρίς κο'ρον καί κατάχρη- 
σιν τάς τιμίας έκείνας ήδονάς, όσαι, αύξάνουσαι τήν εύδαιμονίαν του, 
αύξάνουν έν ταύτώ καί την εύδαιμονίαν τών συμπολιτών αΰτοϋ, τών 
όποιων τρε'φει καί διεγείρει τήν φιλοπονίαν. Οί πρόγονοί μας έκατοί- 
κουν είς καλύβας, καί έμετρουν τόν χρόνον μέ τον δρόμον τοΰ ήλιου. 
Ημείς κατοικοΰμεν οικίας οίκοδομημένας άπό τεχνικούς οικοδόμους, 
καί κρατουμεν καί χρυσά ωρολόγια· καί όμως είναι καί ταυτα τρυφή, 

τήν οποίαν έγε'ννησεν ή προκοπή τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος, καί τών 
έπιστημών καί τεχνών ή αΰξησις. · Ποιον έθνος λογίζεται σοφώτερον, 
ή επαινείται δικαιότερου; τό έθνος, εις τό όποιον κατασκευάζονται τά 
ωρολόγια, ή τό έθνος, τό όποιον, δι’ άμαθίαν καί τυφλότητα, αναγκά

ζεται νά τά άγοράζη άπό ξε'να έθνη; Τής τρυφής τονομα είναι με'ση 
λε'ξις, καθώς ή Φιλοτιμία, ή Φιλαυτία καί τά παρόμοια· καί 
επειδή ολα τά με'σα εύκολα έκκλίνουν εις τήν υπερβολήν , όταν τίς δέν 
προσε'χτι, διά τοΰτο μετε'πεσεν ή σημασία του , έως νά γε'νη συνώνυ
μον τής άσωτίας, καθώς καί τό παράγωγόν του Τρυφηλός τοΰ άσω
τος. Οτι όμως καθ’ αύτό ή τρυφή δέν είναι κακοσήμαντον , φαίνεται 

άπό άλλο παράγωγόν τό Τρυφερός, τό όποιον εις ήμάς σήμερον 
άλλο δέν σημαίνει παρά τό μαλακός, απαλός. Είναι λοιπόν ή τρυφή 
μαλακότης τοιαύτη , όποιαν πρε'πει νά έχωσι τά πολιτισμε'να έθνη , 

παραβαλλόμενα πρός τήν φυσικήν σκληρότητα τών άγριων. Τοιαύτην 
άμφιβολογίαν έ'παθε καί τό Γαλλικόν όνομα τής τρυφής· καί διά τήν 
άμφιβολογίαν άπ’ άλλους έπαινε'θη , καί άπ’ άλλους, ώς κακόν ολε'- 
θριον, έκατηγορήθη ή τρυφή (le luxe). Δέν είναι άμφιβολία, ότι ή 

τρυφή, ό'ταν ύπερβάλφ τά όρια, γίνεται άληθινή ηθική νόσος, ήτις φθεί
ρει καί ίδιώτας καί έθνη ολόκληρα, ίδε περί τής τρυφής τόν Βεντηαμ, 

Trait. de legislat. civil. et penal. tom. II, pag. 16, καί έξαιρε'τως τόν 
Destutt-Tracy , Commentaire sur 1’Esprit des lois de Montesquieu, 

Pag· 79-99·
Σελιδι 2i, στίχ. 5 , έ'βαπταν είς τό αίμα τάς χεϊρας.] Νοεί ό συγ- 

γραφεύς τούς δυστυχείς εκείνους χρόνους, οπότε ό Κλήρος τής Ρώμης, 
κατα.φρονήσας τήν πραότητα τοΰ λε'γοντος , «Η βασιλεία ή έμή ούκ 
« έστιν έκ τοΰ κόσμου τούτου, “ μετεσχηματίσθη είς στράτευμα κοσμι
κόν , υποκάτω είς τήν σημαίαν τοΰ Αρε,ος. Τότε Πάπαι, Καρδινάλιοι, 
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Αρχιερείς , Ιερείς , ρίψαντες την ποιμαντικήν ράβδον τοΰ Ιησού , Κόπα

σαν τήν ρομφαίαν τοϋ έξολοθρεύοντος άγγέλου, και έπολέμουν άναισχύν- 
τως κατά τών επιγείων βασιλέων έν όνο'ματι τοϋ θεοϋ τών δυνάμεων. 
---- Στίχ. ι3, Τής φυλακής ή ποινή . · · πριν φανερωθη τό άδίκημα.] 

Καί επειδή είναι ποινή προηγουμένη τοϋ άδικήματος , ακολουθεί, δτι 
πρε'πει νά ήναι, οσον δυνατόν, όλιγοχρδνιος. Η μακρά φυλάκισις είναι 
άδικος, όχι μόνον διότι βασανίζει άνθρωπον, τοϋ όποιου τό αδίκημα 

<ϊέν άπεδείχθη άκόμη , άλλ’ ετι καί δτι βάλλει καί αύτόν τόν άθώον 
εις κίνδυνον νά νομισθη ένοχος, έάν κατά τύχην άποθάνγι είς τήν φυ
λακήν , πριν κριθή.

Αλλο άδικον έάν μετά τήν κρίσιν άποδειχθη ό φυλακισμένος άθώος, 
έπρεπε καν νά τοϋ γίνεται ίκανοποίησις διά τήν προ τής κρίσεως φυλά- 
κισιν , ή άν άποδειχθη ένοχος, νά λογίζεται μέρος τής ποινής του καί 
ή προ τής κρίσεως φυλακή, ηγουν, έάν, παραδείγματος χάριν, ό 
κρατηθείς είς φυλακήν ημέρας πέντε προ τής κρίσεως, καταδικασθη 
μετά τήν κρίσιν, ώς ίνοχος άδικήματος κολαζομένου μέ τριακοντα- 

ήαερον φυλάκισιν άπό τους νόμους, νά μή κρατήται είς την φυλακήν 
πλήν μο'νας ημέρας είκοσιπέντε · άλλ’ ούδέ τοΰτο γίνεται.

Περί δέ τής φυλακής αυτής · τί νά εΐπη τίς; καί ό τόπος δπου 
κλείονται οί έγκαλούμενοι ή οί κατάδικοι, καί δ τρόπος καθώς τούς 
μεταχειρίζονται οί δεσμοφύλακες, κατά τήν δεκάτην έννάτην εκατονταε
τηρίδα, είς πολλά φωτισμένα τής Εύρώπης έθνη, ολίγον διαφέρουν άπό 
τών Ασιανών δεσποτών τάς φύλακας. Αν ή κράσις τοΰ φυλακισμένου ήναι 
τοιαύτη, ώστε νά υποφέρη δλα τά άνωτέρω (σελ. 5ο-5α) σημειωμένα 

φρικωδέστατα κακά, χωρίς έπίσημον βλάβην τής σωματικής υγείας 
του, θηριοΰται τήν ψυχήν καί διά τήν μακράν άργίαν , καί διά την 

όποιαν επαθεν άσπλαγχνον σκληραγωγίαν , καί έκβαίνει άπό τήν φυλα
κήν διπλότερον κακός τοϋ δ,τι ήτο πριν φυλακισθή , διπλότερον έτοιμος 
νά άδικήση πάλιν τους συμπολίτας του.

Ολα ταϋτα είναι λείψανα τής παλαιάς άγριότητος τών εθνών, τά 
όποια ήρχισεν ή φιλοσοφία, νά μαστίζη , άλλά δέν ί'σχυσεν άκόμη νά 
άφανίση όλότελα. Περί τά μέσα τής περασμένης εκατονταετηρίδας 
έφάνη , ή μάλλον κατέβη ώς άγγελος έξ ούρανοΰ, είς τήν Αγγλίαν ό 
αείμνηστος Οβάρδος (Howard), ό'στις εκαμεν εργον δλης του τής 

ζωής τήν περί τών φυλακιζομένων μελέτην καί πρόνοιαν. Αύτός έφρόν-
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τισεν οχι μόνον την διόρθωσιν τών φυλακών τής πατρίδος του, άλλ’ ώς 
φιλάνθρωπος κομοσπολίτης περιήλθε την Εύρώπην ολην, περιεργαζό- 
μενος καθενδς έθνους τάς φύλακας καί τδν τρόπον της εις αύτάς διατρι
βής τών φυλακισμένων. Εις την Αύστριακην Βιε'νναν, συνομιλών μέ τδν 
φιλόσοφον Αύτοκράτορα, Ιωσήφ τδν δεύτερον, έτόλμησε νά τδν συμ
βουλεύσει καί περί διορθώσεως τών φυλακών.   · « Τί (τδν εΐπεν ό 
« ΐωσηφ) κατακρίνεις τάς φύλακας μου, ενώ εις την Αγγλίαν κατα- 

■ δικάζετε το'σον συχνά τούς ένοχους εις τδν δι’ άγχο'νης θάνατον ;___  
« Προτιμώ (τδν άπεκρίθη ό όβάρδος) νά άγχονισθώ εις την Αγγλίαν, 

« παρά νά ζώ είς μίαν άπδ τάς φυλακάς σου.“
• Τις είναι ό σκοπδς τοΰ νομοθε'του, όταν έπιβάλλη ποινήν την φυλα

κήν ; τοΰ καταδικαζόμενου άναμφιβο'λως ή διο'ρθωσις. Χρεωστεΐ λοιπδν 
ό δικαστής νά μεταχειρισθη ολα τά μέσα, ό'σα έμποροΰν νά φέρωσι τδν 

φυλακισμένον εις άληθη μετάνοιαν της διαγωγής, διά την όποιαν έφυλα- 
κίσθη , ώστε μετά την άπολύτρωσιν οχι μόνον νά μην άδικη πλέον τούς 
συμπολίτας του, άλλά νά χάση όλότελα καί την όρεξιν τής άδικίας. 
Διά τοΰτο καί είς τούς Αγγλους καί είς τούς Αγγλαμερικανούς πολλοί 
τόποι, όπου κλείονται οι κατάδικοι δέν ονομάζονται Φύλακα ί, άλλά 
Μετανοητήρια (Penitentiarys)· διότι άληθώς πολλοί ένοχοι βάλ

λονται είς τοιαύτην φυλακήν ώς κακοί πολϊται, καί έκβαίνουν άπ’ αύ
την μεταμορφωμένοι είς τίμιους καί χρηστούς πολίτας.

Εμάκρυνα την παροΰσάν μου σημείωσιν , μέ σκοπόν νά ώφεληθώμεν 
ήμεις οί νεωστί γευθέντες την ελευθερίαν άπδ τής φιλοσοφίας τάς νουθε
σίας. Εάν όλα τά φωτισμένα έθνη δέν ώφελήθησαν άκόμη, όσον έ'πρε- 

πεν, άπ’ αύτάς, διά την τυραννίαν τής μακράς συνήθειας καί τών 
προλήψεων, είς ημάς γίνεται τόσον εύκολωτέρα ή διο'ρθωσις, όσον διορ- 

θο'νομ.εν οχι έθνικάς , άλλά τών τυράννων μας άνομίας. Διά ποιας ούτι- 
δανάς αιτίας καί πώς μάς έφυλάκιζαν, δέν είναι κανείς οστις τδ 
έλησμόνησεν. Η δι’ αύτάς δικαίά μας άγανάκτησις άρκεΐ νά μάς κίνηση 
είς όλα τά καλά καί τά δίκαια· ό,τι ήρεσκεν εκείνους πρέπει να γίνεται 

διά τοΰτο βδελυκτδν είς ημάς.
Οστις άπδ τούς ήμετέρους επιθυμεί νά μελετήση άκριβεστερον τά 

περί τών φυλακών , χρεωστεΐ νά έρευνήση τά συγγράμματα τοΰ Οβάρ- 

δου, καί προσέτι νά άναγνώση όσα έγραψε περί αύτών δ όχι όλιγωτερον
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φιλάνθρωπος του όβάρδου Βενθάμος. (Bentham, Trait. de legislat. 

civ. et pen. tom. III, pag. 209-273.)

Σελιδι 22, στίχ. ι, αύτό τό σώμα τοΰ άδικήματος.] Σώμα τοΰ 
άδικήματος (corpo dei delitto ) ονομάζουν οί Νομικοί τό υλικόν 

αισθητόν υποκείμενον, έκ τοΰ οποίου φαίνεται, ότι έπράχθη τό αδί
κημα. Παραδείγματος χάριν, εις τόν φόνον, σώμα τοΰ αδικήματος 

λέγεται αυτός ό πληγωθείς, ή τό νεκρόν αύτοΰ σώμα· είς την κλοπήν, 
αύτά τά κλεφθέντα πράγματα, αί μετά βίας άνοιχθεΐσαι θύραι, τά 
σπασμένα κλείθρα, καί άλλα τοιαΰτα. ----- Στίχ. 23, διότι ρίπτονται
μιγμένοι είς τό αύτό δεσμωτήριον, κ. τ. λ.] Είς τάς Αθήνας είχεν ό 

έγκαλούμενος τό δίκαιον νά άποφύγγ την φυλακήν, άν έδύνατο νά δώση 

τρεις έγγυητάς νά μη φύγη την κρίσιν έξαιροΰντο άπό τόν νο'μον τού
τον οί προδόται της πόλεως και της δημοκρατίας, καί οί τελώναι καί 
φορολόγοι, όταν έσφετερίζοντο τά δημόσια τέλη. 0 νο'μος ούτος ώνομά- 

ζετο βουλευτικός όρκος, διο'τι έκαστος βουλευτής έπρεπε νά τόν όμώση 
πριν γένη μέλος της βουλής τών πεντακοσίων , μέ τοΰτα τά λο'για, 
« Ούδέ δησω Αθηναίων ούδένα, κ. τ. λ. " τά όποια έξηγών ό Δημο
σθένης (Κατά Τιμοκρ. σελ. 74$·) λέγει, « Νο'μος ούτος. .. .ούκ έπί 

« τοϊς κεκριμένοις καί ήγωνισμένοις κεΐται, άλλ’ έπί τοϊς άκρίτοις, ϊνα 
« μη, διά τό δεδέσθαι, χείρον άναγκάζοιντο άγωνίζεσθαι, η καί παντά- 

« πασιν απαράσκευοι εϊεν.»
Σελιδι 23, στίχ. ι, Αν ήσαν, ώς έπρεπε νά ήναι, ένωμέναι, κ. τ.λ.] 

Τό νο'ημα τοΰ συγγραφέως είναι τοΰτο· έάν ησαν δεσμοφύλακες και 
ύπηρέται τών δικαστηρίων (άλλ’ οχι άμέσως ύποκείμενοι είς τά δικα

στήρια) αύτοί έκεϊνοι οί στρατιώται, οί πολεμοΰντες τους έξωτερικους 
εχθρούς τοΰ έθνους, το'τε ή συνοδεύουσα δο'ξα τό στρατιωτικόν σύστημα 
ηθελ’ έξαλείψειν, κ. τ. λ.

Σελιδι 25, στίχ. 2ο, συγκαθέδρους κληρωτούς, καί όχι αιρετούς.] 

Αιρετοί συγκάθεδροι, ή συνδικασταί λέγονται, όσοι έκλέγονται με ψηφο
φορίαν · κληρωτοί, όσοι λαμβάνονται μέ τόν κλήρον, ήγουν τόν λεγό
μενόν λαχμόν, ή λαχνόν. Είς τάς Αθήνας, κατά τούς νόμους τού 
Σόλωνος, οί δικασταί ήσαν κληρωτοί (Λριστοτέλ. Πολιτικ. σελ. 64)» 

διά τήν αύτήν ταύτην αιτίαν , τήν οποίαν λέγει ό Βεκκαρίας, ήγουν ότι 
ό δικαστής δέν έχει χρείαν πλήν απλής καί κοινής φρονήσεως, όταν οί 
νόμοι ήναι σαφείς καί διωρισμένοι. Καί είς μέν τάς σημερινάς πολιτι-
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κάς καταστάσεις τής φωτισμένης Ευρώπης (περί τών όποιων είναι τοΰ 
Συγγραφέως ό λόγος) ούΑεις , ή κατά πολλά μικρός κίνδυνος προέρχεται 
άπό τους κληρωτούς δικαστάς· περί δέ τών άτόπών , όσα ενδέχεται νά 

γέννηση εις τάς δημοκρατίας δ τοιοΰτος νόμος, τό έδειξαν ίκανώς οί 
Αθηναίοι εΐς τούς εσχάτους καιρούς της άναπνεούσης τά λοίσθια ελευ
θερίας των. (ίδε Αριστοτέλ. Πολιτικ. σελ. Ιΐ6.)

Σεαιδι 26, στίχ. ι6, όταν τό άδίκημα ήναι εΐς βλάβην τρίτου 
τίνος.] Μετέφρασα κατά λε'ξιν τό quando il delitto sia un’ offesa di 
un terzo, ώς και ό πρώτος μεταφραστής Γάλλος, δΜορελλέτος, quand 
le delit est l’offense d’un tiers, άλλά δέν νοώ, ώς ούδ’ εκείνος ίσως 
ένόησε, τίνα νοεί-τόν τρίτον τούτον ό Βεκκαρίας. Ισως λε'γει, όταν ό 
ά δ ι κ ή σ α ς καί ό αδικηθείς δέν ηναι της α ύ τ ή ς κ α τ α- 

στάσεως, ώς τό έξέφρασεν ό νεώτερος μεταφραστής Γάλλος, quand 
le coupable et l’offense sont de conditions inegales· τοιουτον τί 
έπρεπε καν νά ηναι τό νόημα.

Σεαιδι 27, στίχ. 5, Τούτο τό φρόνημα θαρρύνει, κ. τ. λ.] Ηγουν 

γέννα ολα τά εναντία άποτελε'σματα τών κακών άποτελεσμάτων τοΰ 
φόβου καί της τυραννίας, περί τών οποίων ίδε άνωτε'ρω (σελ. 187), 
καί κατωτέρω (σελ. 2οι).

Σεαιδι 28, στίχ. ι, ούτε τών καταδικασθέντων καί τών άτιμων, 
κ. τ. λ.] Εΐς τάς Αθήνας έμποδίζετο ώσαύτως ό άτιμος νά μαρτυρήση. 

Οί ταλαίπωροι δούλοι, όταν επροσκαλούντο μάρτυρες, ήναγκάζοντο νά 
πιστώσωσι τήν μαρτυρίαν μέ τάς βασάνους καί τήν στρέβλωσιν τών 
ιδίων μελών πράγμα δεινόν καί άνάξιον τής Αττικής φιλανθρωπίας, 
τήν όποιαν θέλομεν ίδεΐν κατωτέρω. (Σελ. 206-207.) Είχαν όμως οί 

νόμοι τών Αθηναίων τούτο τό καλόν, ότι έκόλαζαν τούς ψευδομάρτυρας 
μέ ποινήν άτιμώσεως καί μέ χρηματικήν ζημίαν, ίδε Πετίτ. Νομ. 

Αττικ. Βιβλ. Δ. τίτλ. y.
Σεαιδι 29, στίχ. ζ5 , Είς μόνος μάρτυς δέν άρκεϊ είς πίστωσιν , 

κ. τ. λ.] 0 Μωσαϊκός νόμος άπαιτεΐ δύο ή τρεις μάρτυρας (Δευτερονομ. 

ιθ', ι5). Οί δύο είναι άπαραιτήτως αναγκαίοι· διότι, επειδή ή μαρ

τυρία τού ενός άνατρέπεται άπό τήν άντιμαρτυρίαν τοΰ εγκαλουμένου , 
όστις άρνέϊται τό μαρτυρούμενον κατ’ αύτοΰ, χ,ρειαζεται τρίτος άλλος 
(δ δεύτερος μάρτυς) είς άπόδειξιν τοΰ έγκλήματος. ( Montesquieu , 
Esprit des luis, XII, 3.) Ενδεχόμενον νά άπολυθή κάμμίαν φοράν και 
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ό ένοχος, ώς άθώος, διά την έλλειψιν τοΰ δευτέρου ^άρτυρος · άλλά τό 
άτοπον τοΰτο είναι μικρότερον τοΰ κινδύνου, τόν όποιον ήθελαν τρέξειν 
πολλοί άθώοι νά καταδικασθώσιν, ώς ένοχοι, την κακίαν ενός μόνου 
άναισχύντου ψευδομάρτυρος. Bureamaqui , Princip. du droit de Ια 
nature et des gens, 1820, tom. III, pag. 5θ2.

Σελιδι 3x, στίχ. ι8, οσάκις οί λο'γοι του έγκαλουμένου κρίνονται 
ώς άδικήματα.] «Ου δίκαιον οΰτε έ'ργω άμαρτόντα ρήματι σωθήναι, 
« ούτε εργω όρθώς πράξαντα διά ρήμα άπολέσθαι· τό μέν γάρ ρήμα τής 
« γλώσσης αμάρτημά έστι, τό εργον της γνώμης. « (Αντιφ. παρά 
Στοβ. σελ. 3ι4·)

Σελιδι 3a, στίχ. 6, Είναι λοιπόν άσυγκρίτως εύκολώτερον νά συκο- 
φαντηθή τις, κ. τ. λ.'] Μάλιστα οσάκις οί λο'γοι είναι περί θείων πραγ
μάτων , καί ό κατήγορων θρησκείας διαφόρου παρά τόν κατηγορούμε
νον, ή το'σον ηλίθιος, η δεισιδαίμων , ώστε ευρίσκει καί εις αύτά 
τά πλε'ον αδιάφορα πράγματα ύλην έγκλήσεως· τούς τοιούτους μικρά 

πρόφασις άρκεΐ νά τούς παροξύνη. · Εγέλασες κατά τύχην , όταν αύτός 
λεγτρ τι; γελάς αύτο'ν. · Δέν έξεσκέπασες την κεφαλήν σου, άπαντήσας 
τά σεβάσματα της θρησκείας του ; καταφρονείς καί χλευάζεις την 
θρησκείαν του. · Κατέκρινες κάαμίαν του δεισιδαιμονίαν ; είσαι άθεος. 
Εάν διά κακήν σου τύχην εύρεθής είς κάμμίαν άπό τάς τρισμακαρίας 
έκείνας πόλεις, όπου εύρίσκονται κριτήρια της ίεράς Εξετάσεως, τότε 

κινδυνεύεις καί νά όπτηθής ζών , διότι δέν έμαθες νά ήσαι άλαλος καί 
κωφός. ----  2τίχ. ι5, καταντούν τέλος πάντων, κ. τ. λ.] Οταν ό άν

θρωπος δέν έχη τήν άδειαν νά λαλή έλευθέρως τούς λογισμούς του, 

χάνει κατά μικρόν τήν έ'ξιν τού συλλογίζεσθαι, καί καταντά τελευταΐον 
είς τήν κατάστασιν τών άλογων ζώων.-----Σημ. ι. Τά οποία έπεθύμει 
σχόλια τοϋ όγδοου κεφαλαίου ό Brissot, έγράφησαν έπειτα άπό τόν 

περίφημον Bentham, Theorie des pein. et des recompens. tom. I, 
pag. 440-454.

Σελιδι 33, στίχ. 8, Μεταξύ τοιούτων άνθρώπων μήν έλπίσης, 
κ. τ. λ.] Τρία πράγματα στοχάζεται κυρίως ό τύραννος· νά σπείρη είς 
τάς ψυχάς τών πολιτών τήν πρός άλλη'λους άπιστίαν , νά τούς κάμνη, 
όσον δυνατόν, πτωχούς καί άδυνάτους, καί μέ πάντα τρόπον νά έμπνέη 
είς αύτούς άγεννή καί μικροπρεπή φρονήματα· « Πάντα γάρ άναγάγοι 
« τις άν τά τυραννικά πρός ταύτας τάς υποθέσεις, τά μέν όπως μή
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« πιστεύωσιν άλλήλοις, τά <5“’ όπως u.r, άυνωνται, τά ί” όπως μικρόν 
« φρονώσιν. » (Αριστοτε'λ. Πολιτικ. σελ. 177·) Απιστία, άό'υναμία καί 

μικροφροσύνη , οπού τά τρία ταυτα βασιλεύουν, εκεί πλε'ον άρετήν μήν 
έλπίσης νά εΰρης , έκεϊ οί άνθρωποι γίνονται ψεϋσται, ύποκριταί, μικρο
πρεπείς, άνελεύθεροι, μισάνθρωποι, καί παντάπασιν άνεπιτήι^ειοι νά 
συνοικώσι καί νά συμπολιτεύωνται μετ’ άλλήλων. « Η γε σφοδρά καί 
« άγρια «ί'ούλωσις, ταπεινούς καί άνελευθε'ρους καί μισάνθρωπους ποιοΰ- 
« σα,άνεπιτηάείους ξυνοίκους άποτελεϊ. » (Πλάτων, Νομ. ζ', σελ. 791.) 

Εκεί ό πλούσιος κατα^υναστεύει άσπλάγχνως καί άναισχύντως τόν πτω

χόν, καί ό πτωχός μέ την αύτην αναισχυντίαν κολακεύει τόν πλούσιον, 
έωσοΰ νά εύρη καιρόν αρμόδιόν νά τον κλέψη, η νά τόν σφάξη μέ την 

αύτην άσπλαγχνίαν. Εκεί σπανίως εύρίσκεται άνθρωπος φίλος της 
αρετής, καί άν ευρεθγί τις, τόν έσωσε βε'βαια άπό την κοινήν μοχθηρίαν 
θεία, καί οχι άνθρωπίνη δύναμις · « Ο,τι περ άν σωθη τε καί γένηται 
« οϊον ίεΐ, έν τοιαύτη καταστάσει πολιτειών, θεοΰ μοίραν αύτό σώσαι 
« λε'γων , ού κακώς έρεις. » ( Πλατ. Πολιτ. ς·’, σελ. 49^·)

Σελιδι 34, στίχ. ίο, · Είναι άρα ή άσφάλεια τοϋ κατηγο'ρου;] ήγουν 
ή κρυφή κατηγορία είναι η άληθής, ή ψευδής· εάν τό πρώτον, · ^ιά τί 
κρυφή; καί τίνα φοβείται πλε'ον ό κατηγορών , επειδή ό κατηγορούμενος 
μέλλει δικαίως κατά τούς νο'μους νά κολασθή; εάν τό δεύτερον, πρε'πει 
νά κολάζεται όκατήγορος, ώς καταδότης καί συκοφάντης, καί ή κόλασίς 
του είναι τόσον δικαιότερα, οσον ή κρυφιότης έ'καμεν αισχρότερον καί 
δεινο'τερον τό πτάϊσμά του.-----2τίχ. 22, Εγώ σε'βομαι ό'λας τάς σημε- 
ρινάς , κ. τ. λ.] Αινίττεται μ-άλιστα ό συγγραφεύς εδώ την πρώην Αρι
στοκρατικήν της Βενετίας κυβε'ρνησιν , οπού αί κρυφαί κατηγορίαι καί 
διαβολαί ήσαν συγχωρημε'ναι, οπού ύπώπτευαν άλλήλους, ώς εχθρούς, 
ό πολίτης τόν συμπολίτην, ό συγγενής τόν συγγενή, καί ό φίλος τόν 
φίλον , οπού καί αύτός ό περί τής Αριστοκρατίας έπαινος έπετιμάτο, ώς 
άδίκημα. Δέν έπρεπεν όμως, Αιά φόβον τής Βενετικής άνομίας , νά 
είπγι, οτι είναι πολλάκις άδύνατον νά εξάλειψη τις τά προσκολλημένα 
εις τό πολίτευμα κακά. Είναι βε'βαια άδύνατον νά τά έκριζώση αύθη- 
μερόν καί βιαίως· άλλ’ ό φιλάνθρωπος Ηγεμών τά περισκαπτει καί τά 
διασείει κατά μικρόν, έωσοΰ νά μαρανθώσι καί νά πε'σωσιν αύτοματως. 
Οταν οί πολιται όμονοώσι μετ’ άλλήλων, καί ζώσι χωρίς νά ύποπτεύη 
εις τόν άλλον, ώς άδελφοί καί τε'κνα μιας μητρός , τής πατρικός, τότε 
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ή πολιτεία μένει άσάλευτος , καί άν άνατραπη έκ θεμελίων ή πόλις. 
Ηρημώθη άπο τούς Σπαρτιάτας ιό Μεσσήνη, άλλ’ οί Μεσσήνιοι εύρή- 
κασιν άλλην Μεσσήνην εΐς την Σικελίαν. Κατέστρεψαν οί Πέρσαι την 
Φωκαίαν, άλλ’ οί Φωκαεΐς κτίζουν, άντί μιας, πολλάς άλλας πατρί
δας εις την Ιταλίαν και εΐς την Γαλλίαν. Αλλ’ όταν οί πολϊται άναγκά- 

ζωνται νά φυλάσσεται είς τον άλλον, ώς εχθρόν, όταν άλλην σωτη
ρίαν της τιμής και της ζωής αύτών δέν εΰρίσκωσι παρά την παντελή 
σιωπήν, το'τε ή πολιτεία σαλεύεται κατά μικρόν, και τέλος πίπτει 
πτώσιν άνίατον, καί άν ή πο'λις μείνφ όλο'κληρος. Η Βενετία σώζεται, 
καθώς καί προ'τερον, άλλ’ ή Βενετική, Αριστοκρατία έξηλείφθη είς ολί

γων ήμερων διάστημα άπό τό προ'σωπον τής γης.
Σεαιδι 35, στίχ. 13, χρεωστεϊ νά κολάζη τόν συκοφάντην , κ. τ. λ.] 

Τά αύτά έσυμβούλευε και ό Ισοκράτης τόν Νικοκλέα (σελ. ιδ), 

« Ταϊς αύταϊς κο'λαζε ζημίαις τούς ψευδώς διαβάλλοντας, αίσπερ άν 
« τούς έξαμαρτάνοντας. * Είς τάς Αθήνας έκόλαζαν οί νόμοι τόν κατα

δότην, έάν, άρκούμενος εΐς τήν κατάδοσιν, δέν έκάλει εΐς τό δικα- 
στήριον τόν καταδοθέντα, ή καλέσας , δέν έλάμβανε τό πέμπτον 
μέρος τών ψήφων · ή ποινή του ήτο χίλιαι δραχμαί, καί παρά ταύ
την ή άπαγο'ρευσις (ητις έλογίζετο μέρος άτιμώσεως) μήτε νά μη- 

νύφ , μήτε νά έγκαλφ, μήτε νά σύρφ τινά είς δικαστήριον είς τό 
έξης. (Δημοσθέν. Κατά Θεοκρίν. σελ. ι3α3 και Β. Κατά Αριστο- 

γείτ. σελ. 8ο3.) Οταν τό κατηγορούμενον άδίκημα ήτον άσέβεια, 
έκολάζετο μέ θάνατον ό ψευδώς κατηγορήσας (Πολυδεύκ. Βιβλ. Η, 
κεφ. ς- )· καί τοΰτο, διότι ό νομοθέτης ήθέλησε νά έπάρφ άπό τάς 
χεϊρας τών άδικων άνθρώπων τό οπλον τής Θρησκείας, οπλον τό

σον φοβερώτερον, όσον είναι σεβασμιώτερον, και όσον εύκολώτε- 
ρον έμπορεΐ νά το μεταχειρισθφ πας ένας. ΐδ. Ανωτέρω σελ. αοο. 
---- § X, ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΪΠΟΒΑΗΤΙΚΑΙ. ] Ερωτήσεις ύ π ο- 
βλητικάς ( interrogazioni suggestive ) άναγκάζομαι νά ονο

μάσω, μέ λέξιν άκόμη άσυνείθιστον, τάς έρωτήσεις έκείνας, οσαι 
διδάσκουν τρόπον τινά τόν έρωτώμενον πώς έχει ν’ άποκριθνί· Παρα
δείγματος χάριν, έάν ό κριτής έρωτήση, είδικώς τόν έγκαλούμενον, 
άν έ'πραξε τό άδίκημα, περί τοΰ οποίου έγκαλεϊται, ούτος φυσικά 
θέλει τό άρνηθήν · καί καθώς ή τοιαύτη τοΰ κριτοΰ έρώτησις ονομά
ζεται υποβλητική, διότι υποβάλλει καί ύπαγορεύει εΐς τόν έγκαλού-
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μενον την άρνησιν τοΰ άδικήματος, ωσαύτως και τοΰ έγκαλουμε'νου 
V άρνησις δύναται εις τοιαύτην περίστασιν νά όνομασθή άπόκρισις 
ύπόβλητος, ή ύποβεβλημένη (risposta suggerita). όθεν άπαγορεύουν , 

ώς λε'γει ό συγγραφεύς, οί νόμοι τάς περί τοΰ είδους τοΰ άδικήματος 
έρωτήσεις, άρκούμενοι εις τάς γενικάς, ήγουν τάς περί τών περιστά
σεων , δσαι έσυνώδευσαν την πράξιν τοΰ άδικήματος. Τοιαΰται είναι 

εις την κρίσιν περί φόνου, καθυπδθεσιν, άν ό έγκαλούμενος έγνώριζε 
τόν φονευθέντα, άν τόν εγνώριζε προ πολλοΰ, όποιας σχέσεις είχε μέ 

αύτόν , κ. τ. λ.
Σελιδι 3j, § XI, ΠΕΡΙ ΟΡΚΩΝ.] Εις τάς Αθήνας πριν άρχίση 

ή δίκη, έπρεπε νά όρκισθώσιν ό έγκαλούμενος, ό έγκαλών, καί οί 
μάρτυρες. Οί κριταί ώρκίζοντο, ό'ταν έ'μβαιναν είς την δικαστικήν 
άρχήν. ίδ. Αναχάρσ. περιήγ. έλλάδ. Κεφ. ις·' καί ιζ'.

Σελιδι 3ρ, στίχ. ι8, επειδή άθώος λογίζεται κατά τούς νο'μους, 
κ. τ. λ.] Λε'γει καί ό Δημοσθε'νης · « Τά τοιαΰτα πάντα πρό τοΰ μέν 
« την κρίσιν γενέσθαι, αιτιών όνόματά έστιν έπειδάν δέ κριθείς τις 
« έξελεγχθή, τηνικαΰτα αδικήματα γίγνεται. » Καί μετ’ ολίγα· «Πρώ- 
« τον μέν δη τοΰτον άνδροφόνον λε'γει, τόν έαλωκο'τα ήδη τη ψήφω· 
« ού γάρ έ'στ’ ούδείς ύπό ταύτη τη προσηγορία, πριν άν εξελεγχθείς 
« άλώ. » (Δημοσθ. Κατά Αριστοκράτ. σελ. 628-629.) Είς τά ελλη

νικά δικαστήρια, δ κρινο'μενος, πρό της άποφάσεως τοΰ κριτοΰ, έπι- 
στεύετο το'σον άθώος, ώστε οί νο'μοι έδιδαν είς αύτδν καί την δεξιάν 

στάσιν, διά νά τδν έξισώσωσι τρο'πον τινά μέ τδν κατήγορον, είς 
τδν όποιον ή κατηγο'ρησις αύτη έλογίζετο πλεονέκτημα· « Τώ φεύγοντι 
« έν τώ δικαστηρίω την δεξιάν στάσιν διδοασιν...........διο'τι έπανι- 
« σοΰν βούλονται· πλεονεκτοΰντος ουν τοΰ διώκοντος, την στάσιν (γρ. 

«τήν στάσιν ταύτην) τώ φεύγοντι διδόασιν. » (Αριστοτ. Προβλήμ. 
κθ , ΐ2.)-----2τίχ. α3, αί κρυφαί βάσανοι καί κρεουργίαι.] Και 

αύτδς δ συμπαθε'στατος κριτής δύναται νά καταδικάση είς θανατον 
τδν κακοΰργον, έάν δ θάνατος ήναι άναγκαιος , η κάν διωρισμε- 
νος άπδ τον νόμον. Αλλ’ αί στρεβλώσεις τοΰ κακούργου, επειδή 
είναι καί άπ’ αύτδν τδν θάνατον όδυνηρο'τεραι, επειδή μή δυνά· 

μεναι νά διορισθώσιν άπδ τδν νόμον , άφίνωνται έξανάγκης είς την 
διάκρισιν τοΰ δικαστοΰ , άποδείχνουν τήν άσπλαγχνίαν τούτου. 
« Ανήρ άνυποίστους καί άγριας καί άμετρους ζητέων τας τιμωρίας, 
« θυμώ άλόγω ξυγχωρέων καί γυναικείως έμπικραινόμενος, ούκ αισθα- 
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« νεται έξω τής δίκης ές τδ όμογενές έξυβρίζων · άγνοεΐ τό μέ- 
« γιστον (καίτοιπερ χρή εΐδέναι πάντα τόν μέλλοντα ανθρώπου κατα- 
« δικάσειν), ότι και ό θάνατος αύτός παρά τών πρώτως δικαιωσάντων, 

« ούκ ώς τι κακόν έπετιμήθη , άλλ’ ώς έσχατον, καί έν φαρμάκου λόγω 
« κατά τών ού δυναμένων της κακίης έλευθερωθήναι · όκως, επειδή ούκ 

« οΐά τε ην άλλως , τούτω γε ούν τώ τρόπω άπολυθέντες τοΰ ενταύθα 
« δεσμού, αύτής πορίσωνται φυγήν." (Εύσέβ. παρά Στοβ. σελ. 3ιο.) 

----- Στίχ. 28, Τό πραχθέν άδίκημα, επειδή δέν έχει πλέον θερα

πείαν ...........μέ την ελπίδα τής ατιμωρησίας.] Επρεπεν , ώς σημειο'νει 
ό Διδερότος (σελ. 4° , σημ. ι) , καί ώςαύτός ό συγγραφεύς τδ λέγει 
κατωτέρω (σελ. 72), πρόσθεση έδώ καί τδ δεύτερον τέλος τής ποι
νής, το όποιον είναι νά έμποδίση τον άδικήσαντα νά άδικήση καί δεύ
τερον · « θύσεις γάρ κολάζει τούς άδικοϋντας , πρδς τούτω τόν νουν έχων, 
« καί τούτου ένεκα , ότι ήδίκησεν , ό'στις μή ώσπερ θηρίον άλογίστως 
« τιμωρείται. Ο δέ μετά λόγου επιχειρών κολάζειν , ού τοΰ παρεληλυ- 
« θότος ένεκα άδικήματος τιμωρείται (ού γάρ άν τό γε πραχθέν άγέ- 

« νητον θείη), άλλά του μέλλοντος χάριν, ινα μή αύθις άδικήση μήτε 
« αύτός ούτος, μήτε άλλος ό τούτον ΐδών κολασθέντα." (Πλάτων, Πρω- 
ταγόρ. σελ. 3α4, *αί Γοργ. σελ. 525.)

Σεαιδι 4ο, στίχ. g, Συγχέει περιπλέον 0λας τάς σχέσεις κ. τ. λ.] 
Διστάζω, άν κατεκρίθη δικαίως ό Βεκκαρίας (ϊδ. Βεντηαμ , Trait. de 
legislat. civil. et penal. tom. I, pag. 111.), ότι έμεταχειρίσθη (εδώ 
τούλάχιστον) λέξιν άσαφή τδ Σχέσεις. 0 έγκαλών καί ό έγκαλού

μενος είναι βέβαια ονόματα σχετικά. Εΐς τούτο μόνον ίσως έσφαλ’ 
ό συγγραφεύς, ό'τι εΐς τόπον αύτών δέν έβαλεν, 0 μάρτυς καί ό έγκα

λούμενος. Οστις άναγκάζει τόν φονέα, παραδείγματος χάριν, μέ τούς 
πόνους τής στρεβλώσεως νά έκφωνήση τδ Εφόνευσα, τόν άναγκάζει 
όχι νά έγκαλέση, άλλά νά μαρτυρήση καθ’ έαυτοΰ τον φόνον____Στίχ. 11, 
νά γίνεται δ σωματικός πόνος τοΰ βασανιζομένουχωνευτήριον δοκιμαστι
κόν.] Γίνεται υπομονής πλέον παρά άληθείας δοκιμαστήριον, II semble 
que ce soitplutot un essai de patience que de verite. (Montaigne, 
Essais, II, 5.) Ο άθώος, άν έχη δύναμιν ικανήν νά ύποφέρη τάς 
βασάνους, Θέ'λει έπιμείνειν νά όμολογή τήν άθωοτητά του· καί ουτω 
βασανίζεται άδίκως · άν αί βάσανοι τόν άναγκάσωσι νά όμολογήση ψευ
δώς οτι είναι ένοχος, πάσχει διπλήν ποινήν, ηγουν διπλήν άδικίαν
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βασανίζεται διά νά ψευσθή , έπειτα καί κολάζεται μετά τήν ψευδή 
ομολογίαν, ώς ένοχος. Εξεναντίας ό πλε'ον άνοσιουργός ένοχος, άν 
άναγκασθή νά όμολογήση τήν άλήθειαν , κολάζεται δικαίως διά τήν 
οποίαν έ'πραξε κακίαν, άλλ’ έβασανίσθη άδίκως, διά νά όμολογήση ό,τι 
ήτο δυνατόν ν’ άποδειχθή καί χωρίς βασάνων. Αν ή ύπομονή του εις 
τάς βασάνους ήναι θηριώδης, όχι μο'νον απολύεται άπο τήν πρε'πουσαν 
είς αύτόν κόλασιν , άλλά καί κερδαίνει ψευδή άθωότητος υπόληψήν. Καί 

, τοιαύτης θηριώδους υπομονής παραδείγματα έφάνησαν όχι μόνον εις 

πολλούς μερικούς άνθρώπους, άλλά καί εις έθνη ολόκληρα. Περιβόητοι 
είς τήν υπομονήν τών βασάνων ήσαν τό παλαιόν οί Αιγύπτιοι (Αίλιαν. 

Ποικ. ίστορ. ζ , ι8), οί Καππαδόκαι (Schol. in Pers. Satyr. VI, 
77·)' Ισπανοί καί έτραγωδοΰσαν είς τόν σταυρόν προσηλωμε'- 

νοι, κατά τόν Στράβωνα. (Γε'ωγραφ. γ', σελ. ι65.)
Σελιδι 4ι > στίχ. 8, Κρίσεις θεού.] Οτε ή Εύρώπη έκοιμάτο βυθι

σμένη είς τής άμαθίας καί βαρβαροτητος τόν σκότον, μεταξύ παμπόλ- 
λων άτοπημάτων , όσα φυσικά έπρεπε νά γεννήση ή άμαθία, ήτο καί 

τοΰτο · ήνάγκαζαν πολλάκις οί κριταί τόν έγκαλούμενον νά βάλη τήν 
χεϊρα είς τό πΰρ , ή είς βραστόν ύδωρ. Αν έκαίετο, έκρίνετο άναμφι- 
βόλως ένοχος τοΰ άδικήματος · άν έμενεν άβλαβής, τό θαΰμα τοΰτο (καί 

τοιαΰταθαύματα εύκόλως έθαυματουργοΰντο, οσάκις ήθελαν νά άπολύσω- 
σιν άτιμώρητον τόν κακοΰργον) έγίνετο φανερά άπόδειξις τής άθωότητός 

του. Αλλοτε πάλιν ήνάγκαζαν τούς άντιδίκους νά μονομαχώσι δι’ όπλων 
οστις τών δύο ένικάτο, κατεδικάζετο ώς ένοχος· ό νικητής άπελύετο ώς 

άθώος. Τό βάρβαρον έ'θος τοΰτο είναι άρχαιότερον τοΰ χριστιανισμού, 
ώς φαίνεται έκ τών ίστορουμε'νων περί Ομβρικών. «ύμβρικοί, όταν 

« πρός άλλήλους έχωσιν άμφισβήτησιν, καθοπλισθε'ντες ώς έν πολε'μω 
» μάχονται· καί δοκοΰσι δικαιότερα λε'γειν οί τούς έναντίους άποσφά- 
« ξάντες. ” (ΐδ. Πρόδρομ. Ελληνικ. βιβλιοθήκ. σελ· 272.) Τά αύτά 
ιστορεί ό Τίτος Λίβιος (Histor. XXVIII, 21.) περί τών Ισπανών. 

Τάς παρανόμους καί βαρβάρους ταύτας κρίσεις ώνόμασαν έπειτα οί 
δυτικοί χριστιανοί Κρίσεις θεοΰ, διά τοΰτο, ώς φαίνεται, ότι εύρί- 
σκονται παρόμοιαι είς τόν Μωσαϊκόν νο'μον, οστις ήναγκαζε τήν έγκα- 
λουμένην μοιχαλίδα νά πίνη ύδωρ μιγμένον μέ γήν , άπό τό όποιον 
έπρίσκετο ή κοιλία της, άν εΐχεν άληθώς μοιχευθή (Αριθμ.ε', ia-3i). 

Τής Παλαιάς ό'μως Διαθήκης αί κρίσεις έλέγοντο κρίσεις θεοΰ, έπειδή 
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αύτδς ό θεός ήτον ό Νομοθέτης, άλλά ό'έν άπε'βλεπαν παρά μόνον τών 
Ιουδαίων το έθνος· όθεν ουτ’έπρεπε νά προβάλλωνται είς τάλλα έθνη 
ώς παράδειγμα, οΰτε νά τολμώνται άπδ τους χριστιανούς, έχοντας 

νο'μον τδ εύαγγε'λιον.
Σελιδι 42, στίχ· 20, πλήν είς μονούς τούς δούλους.] όσαύτως 

μονούς τούς δούλους είχαν εξουσίαν νά βασανίζωσι καί τά δικαστήρια 
τών Αθηναίων, οσάκις ήτο χρεία μαρτυρίας δούλων εις πίστωσιν τοΰ 
εγκλήματος. Εκ τών άντιδίκων όμως, οστις έζήτει τήν διά τής στρε- 
βλώσεως τών δούλων μαρτυρίαν, έχρεώστει, έάν δι’ αύτής δέν άπέ- 
δειχνε τά κατηγορούμενα, νά πληρόνη τήν βλάβην, άν έβλάπτετο ό 
δούλος, και τδν θάνατον αύτδν, άν άπε'θνησκεν είς τάς βασάνους · καί 
τοΰτο ήτον οπωσδήποτε θεραπεία τής σκληρο'τητος τοΰ νομού, έμπο- 
δίζουσα τήν συνεχή στρε'βλωσιν τών δουλών.

Σελιδι 48, στίχ. ι3, Δόγμα τής θρησκείας άψευδές είναι, κ. τ. λ.] 
Αναγκάζεται ό φιλόσοφος συγγραφεύς νά όνομάση Δο'γμα. άψευδές, 
τδ περί τοΰ καθαρτηρίου πυρδς δο'γμα, τδ όποιον είς τήν Δυτικήν 

εκκλησίαν κηρύττεται μέ ζήλον άπ’ εκείνους, είς όσους έ’γινεν άληθινδν 
έργαστήριον πλούτου, άλλά δέν πιστεύεται πλήν άπδ τδν άναίσθητον 
όχλον , τδν όποιον ή άμαθία κατεδίκασε νά τρέφη μέ τούς ίδρώτάς 

του άργούς καί άνωφελεΐς είς τήν πολιτικήν κοινωνίαν άνθρώπους. Εί
μαι βε'βαιος, οτι έχαμογε'λα. ό Βεκκαρίας γράφων άψευδές τδ γελοΐον 
τοΰτο δο'γμα· άλλά ·τί είχε νά κάμγ ; Οταν ό φωτισμε'νος άνθρωπος 
εύρίσκεται μεταξύ άνθρώπων τυφλωμε'νων άπδ τήν δεισιδαιμονίαν, άν
θρώπων οδηγούμενων άπδ ολίγους τινάς, οί όποιοι χωρίς τής δεισιδαι
μονίας τούς φόρους κινδυνεύουν ν’ άποθάνωσι τής πείνας, μιμείται τδν 
σοφόν ιατρόν , οστις δέν δίδει είς τούς άσθενεΐς πλήν εκείνα μο'να τά 
φάρμακα και βρώματα, ό'σα δύναται νά χωνεύση ό άσθενής αύτών 

στόμαχος. Μ’ όλον τοΰτο φιλοσοφικώτερον ήθελε πράξειν , άν άπε'φευγε 
μέ κάνε'να τρόπον άλλον αρμόδιον τήν άνάγκην νά όμολογήση άψευδές 
ό',τι ή συνει'δησίς του ώμολόγει ψευδε'στατον. Συγχωρεΐται είς τόν φιλό
σοφον νά σιωπά, διά νά μή δώση άφορμήν είς τούς λαοπλάνους νά 

διεγείρωσι τδν μωρόν όχλον κατά τής κεφαλής του· χρεωστεΐ όμως 
καί νά άποοεύγη ό,τι δύναται ν’ αύξηση τήν μωρίαν τοΰ όχλου. 
Τδ περί καθαρτηρίου πυρδς δόγμα πιθανόν ότι έπε'ρασεν άπδ τήν 

Πλατωνικήν φιλοσοφίαν είς τήν Θρησκείαν τών Δυτικών χριστιανών
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« Εΐσί δέ οί μέν ωφελούμενοι τε καί δίκην διδόντες ύπδ θεών τε καί 
“ άνθρώπων ούτοι, οι άν ιάσιμα αμαρτήματα άμάρτωσιν · όμως δέ δι’ 
" άλγηδόνων καί οδυνών γίγνεται αύτοΐς ή ώφε'λεια καί ενθάδε καί έν 
« αδου· ού γάρ οιόν τε άλλως άδικίας άπαλλάττεσθαι. » (Πλάτων, Γοργ. 
σελ. 5α5.)

Σελιδι 49, στιχ.·5, δέν έλογίζοντο προ'σωπα.] όνομάζεται πρό- 

σωπον τδ λογικόν καί νοούν υποκείμενον, τδ όποιον σώζει τήν μνήμην 
εαυτού, ήγουν ένθυμάται, ότι είναι τδ αύτδ εκείνο δν, τδ όποιον εύρέθη 
άλλοτε εις την δείνα ή δείνα περίστασιν, ή κατάστασιν · οθεν νά εχη 
τις πρ ο σ ωπ ο'τη τ α, άλλο δέν σημαίνει παρά νά εχη, οσα ό ορισμός 
οΰτος περιέχει. Αφαιροΰντες λοιπόν άπδ τούς δούλους την προσωπό- 

τητα, όσοι άπδ τούς παλαιούς καί νε'ους έτόλμήσαν νά τυραννώσιν 
ομοιοπαθείς αύτών άνθρώπους, έδειξαν μέ τούτο, οτι τούς έλογίζοντο 

ώς υποζύγια κτήνη, ή μάλλον, ώς καί τών κτηνών αύτών άλογωτέ- 
ρους, ή καί παντάπασιν άναισθήτους. Διά τοιαύτην άπάνθρωπον καί 
τυφλήν κρίσιν , καί αυτοί οί έλληνες ώνόμαζάν τούς δούλους απλώς 

Σώματα, ώς καί τούς πωλητάς τών δούλων ,Σωματέμπορους· 
"έλεγαν, παραδείγματος χάριν, ό δείνα έχει το'σα σώματα, ήγουν το'σους 
δούλους, ώσάν νά ησαν οί ταλαίπωροι δούλοι σώματα νεκρά καί στερη
μένα ψυχής. Καί τούτο μέν άληθεύει οπωσδήποτε, έπειδή όστις υποτάσ

σεται εις την αύτογνώμονα θέλησιν τών άλλων , είναι τρόπον τινά νεκρός · 
δέν είναι όμως τοιούτος φύσει, άλλά τοΰ ένέκρωσε τάς ψυχικάςδυνάμεις 
ή δουλεία, την οποίαν έπαθεν η έκ βίας, η διά μικράς εις την άρχην 

άφροσύνας, τάς οποίας ηυξησε καί έ'καμεν άνιάτους ή άμέλειά του. 
Παύσε νάτδν τυραννής, δίδαξε τον τά άληθη αύτοΰ συμφέροντα, καί δ 
νεκρός θέλει πάλιν άνασταθήν, καί τδ άλογον κτήνος θέλει πάλιν άναλά- 
βειν την άνθρωπότητά του. Προσθέτω τούτο εις τιμήν τών Αθηναίων, 
ότι, άν καί είχαν καί αύτοί δούλους, φιλανθρωπότεροι όμως άλλοι 
παρ’ αύτούς δέν έφάνησαν πρός τούς δούλους· "Πολλούς άν τις οικετας 
« ΐδοι παρ’ ήμιν μετά πλείονος έξουσίας ό,τι βούλονται λέγοντας, ή πολί- 
« τας έν ένίαις τών άλλων πόλεων. ” (Δημοσθ. Γ. κατα Φιλιππ. σελ. 111.) 
Εις τάς Αθήνας οί δούλοι είχαν έξουσίαν νά έργάζωνται, νά κερδαί- 
νωσιν έκ τής εργασίας, καί πολλάκις νά πλουτώσι, νά έξαγοράζωνται 
πληρόνοντες τήν τιμήν εις τδν δεσπότην , ή νά έκλέγωσι νέον άλλον 
δεσπότην, έάν ό πρότεροςτούς έμεταχειρίζετο τυραννικώς. όστις έτυπτε 
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δοϋλον άλλότριον, έκολάζετο ομοίως καί άν έτυπτεν ελεύθερον (ϊδ. 

Πετίτ. Νομ. Αττικ. σελ. ζ55 - , καί έκρίνετο ώς φονεύς, άν τόν
έφόνευε. Τών Αθηναίων ταύτην την φιλανθρωπίαν αΐνίττεται ό Εύρε- 
πίδης, όταν λέγτρ (Εκάβ. 2gi ),

« Νόμος δ’ έν ύμϊν τοΐς τ’ έλευθέροις ’ίσος 
« Και τοίσι ^ούλσις αίματος κεϊται πέρι. ”

-----  2τίχ. 2ΐ, οί στρατιώται· . ·τό άχρειέστερον με'ρος τοϋ έθνους.] 

Είς μονούς τούς στρατιώτας τών τυράννων άληθεύει τοΰτο. Είς τάς 
εύνομουμένας πολιτείας, οί στρατιώται είναι πολϊται ισόνομοι μέ τούς 
λοιπούς πολίτας · η μάλλον όλοι οί πολϊται γίνονται είς καιρόν άνάγκης 
στρατιώται, καί πολεμούν περί μονής της ελευθερίας των , άπε'χοντες 
άπο πάντα άλλον άδικον πόλεμον, όστις άληθώς άχρειο'νει τόν στρα
τιώτην, έπειδη τόν καταστένει ληστην άντί πολίτου.

Σεδιδι 53, στίχ. ίο, κάμμίαν παραγραφήν χρονικήν. Είναι πολλά 
είδη παραγραφής, κατά' τούς Νομικούς. Χρονική παραγραφή 
(prescrizione) , περί της οποίας είναι β λόγος έδώ, λε'γεται κατ’ αύ

τούς ό διωρισμένος άπό τούς νόμους χρόνος, μετά παρε'λευσιν τοϋ 
οποίου ό έγκαλούμενος μένει ελεύθερος άπό πάσαν άναζη'τησιν καί κρί
σιν , άν έως τότε ημέλησεν ό κατήγορος νά τόν καλέση είς δικαστηριον. 
Οί νόμοι, διορίζοντες τόν χρόνον της δίκης, ηθέλησαν νά παύσωσι τάς 
συκοφαντίας καί άδικίας τών έγκαλούντων , έτι δέ νά προλάβωσι καί 

τόν ένδεχόμενον θάνατον τών μαρτύρων, καί τόν άφανισμόν άλλων έλέγ- 
χων, η σημείων, χωρίς τών οποίων ό δικαστής, η δέν ήθελε δυνηθην 
νά κρίνγ την δίκην, η έκινδύνευε νά την κρίνη άδίκως. Παραδείγματος 
χάριν, ό έγκαλών άδίκως, φοβούμενος τούς ελέγχους καί τά σημεία 

της άθωο'τητος τοϋ έγκαλουμένου, έμπορεϊ νά άναβάλη την κατηγορίαν, 
έωσοΰ , η διά τόν θάνατον τών μαρτύρων, η δι’ άλλας περιστάσεις, νά 
άφανισθώσιν οί έλεγχοι καί τά σημεία ταϋτα. Οί νόμοι τοΰ Σόλωνος 
έδιώρισαν πενταετή την παραγραφήν· « Δοκεϊ γάρ μοι καί ό Σόλων 
« ούδενός άλλου ένεκα θεϊναι αύτόν, η τοΰ μη συκοφαντεΐσθαι υμάς. 
« Τοΐς μέν γάρ άδικουμένοις ικανά τά πέντε έτη ήγησατο είναι είσπρά- 
« ξασθαι· κατά δέ τών ψευδομένων , τόν χρόνον ένομισε σαφέστατον 
« έλεγχον έσεσθαι· καί άμα, έπειδά άδύνατον έ'γνω ον τούς τε συμ- 
“ βαλόντας καί τούς μάρτυρας άεί ζην , τόν νόμον άντί τούτων έθη-
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" κεν, όπως μάρτυς είη τοΰ δικαίου τοις έρήμοις.» (Δημοσθ. υπέρ 
Φορμίων. σελ. g5a.)

Σελιδι 55, στίχ. χ4, Η διμερής τών άδικημάτων αυτί) διαίρεσις, 
κ. τ. λ.] Τοιοΰτον είναι τοΰ Συγγραφέως τδ νόημα· δέν ήθελ’ εισθαι 
όρθή ή διαίρεσις τών άδικημάτων εις δύο τάξεις, έάν ·ή έκ τής άτιμω- 
ρησίας βλάβη ήτον ισόμετρος μέ την αυτών πιθανότητα· άλλ’ή βλάβη 
αυτή είναι άνισος, ήγουν είς μέν τινα άδικήματα, μεγαλητέρας πιθανό- 
τητος, είς άλλα ό1 ί τινα, μικροτέρας. Τδ παράδειγμα τοΰ άτιμωρήτου 
φονέως προξενεί βέβαια πλειοτέραν βλάβην παρά τδ παράδειγμα τοΰ 
ατιμώρητου κλέπτου ( ώς είναι, φερειπειν, πλειότερα τά τέσσαρα παρά 

τά δύο) , μ’ δλον ότι ή πιθανότης τοΰ φόνου , οσάκις κατηγορεΐται τις 
περί φόνου, είναι μιζροτέρα παρά την πιθανότητα της κλοπής (ώς είναι 
όλιγωτέρα τά δύο παρά τά τέσσαρα) · άρα δίδονται δύο τάξεις άδικη- 
μάτων διάφοροι· και, έπειδη αί ποιναί πρέπει νά ήναι άνάλογοι μέ τά 
άδικήματα, άρα καί διαφόρως πρέπει νά κολάζωνται αί δύο τάξεις 

αύται, ήγουν ή τάξις τών πιθανοτέρων μέ ποινάς μετριωτέρας, έπειδή 
αυτή ή πλειοτέρα πιθανότης υποθέτει, οτι δέν είναι δεινότατα, ή δέ 
τάξις τών όλιγώτερον πιθανών μέ σφοδροτέρας (άφοϋ δηλαδή άπο- 

δειχθώσι) , επειδή διά τοΰτο είναι όλιγώτερον πιθανά, ότι είναι δει

νότερα.
Σελιδι 56, στίχ. a4, Ποτέ σχεδόν δέν έχρημάτισε νομοθέτης, 

κ. τ. λ.1 ΐδε ανωτέρω, σελ. 176.
Σελιδι 57, στίχ. 5 , Λείπει άπδ τών πλειοτέρων. · .καθώς καί είς 

τάς μεγοίλας άρετάς.] Τοΰτο ένόει και ό πολιτικώτατος Σωκράτης, 
ό'ταν έ'λεγε προς τδν Κρίτωνα, « Εί γάρ ώφελον, ώ Κριτών, οιοί τε είναι 
« οί πολλοί τά μέγιστα κακά έξεργάζεσθαι, ί'να οίοί τε ήσαν καί άγαθά 
« τά μέγιστα! καί καλώς είχε· νυν δέ ούδέτερα οίοί τε...........ποιοϋσι 
« δέ τοΰτο ό,τι άν τύχωσι.» (Πλατ. Κρίτ. σελ. 44·)

Σελιδι 58, στίχ. 8 , οστις ήθέλησεν , άλλά δέν έξετέλεσεν άκόμη τδ 
άδίκημα.] Παραδείγματος χάριν, έάν ό νόμος κολάζη μ.ε ποινήν θανά
του επίσης καί τδν φονέα. καί τδν , ό'στις έμελέτησε να φονεύση , άλλά 
κρατηθείς άτ ό τήν δικαιοσύνην, δέν έπρόφθασε νά τελέστ; τδν μελετη- 
θέντα ©όνον, τότε άλλος τις κακούργος, έάν μελετήσφ νά φονεύση τινά, 
θέλει ταγύνειν τόν σκοπόν του τόσονέ γρηγορότερα, ό'σον έξεύρει, οτι 
καί διά υ-όνην τήν μελέτην μέλλει νά θανατωθή άπδ τούς νόμους, έάν 
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φανερωθή · άλλ έαν, φερειπεΐν, ή ποινή τοϋ αέν φονεύσαντος ήναι 
θάνατος, τοϋ δέ μελετήσαντος jjlqvov εξορία, τότε ό μελετήσας, σιμά 
τών άλλων ενδεχομένων αφορμών νά μετανοήση, και νά μή πράξη 

τον φόνον, έχει και ταύτην, οτι, άν πιασθή, δέν θανατο'νεται. -----.
Στίχ. ΐ9, Επειδή ή ταχθεϊσα εΐς τον αύτουργον αμοιβή, κ. τ. λ.] Σκο
πός τοΰ νόμου είναι νά έμποδίζη τά αδικήματα. Οσον πλειότερα 

εμπόδια άπαντοΰν οί κακούργοι, τόσον δυσκολότερα κακουργοΰν. Υπό- 
Θες , οτι τρεις κακούργοι έσυμφώνησαν νά θανατώσωσι τινά, διά νά 
κλέψωσι τά χρήματά του· είς άπό τούς τρεις, ό τυχών, έμβαίνει εΐς τον 
οίκον τοΰ πολίτου, πράσσει τόν φόνον, κλέπτει τά χρήματα καί τά 
παραδίδει εΐς τήν φυλακήν τών λοιπών έάν αυτοί κρατηθέντες, ό 

μέν αυτουργός τοΰ φόνου κολασθή με θανατικήν ποινήν, οί δέ συναί- 
τιοι καί κλεπταποδόχοι μέ εξορίαν, δυσκόλως θέλουν σύμφωνήσειν τρεις 

άλλοι νά πράξωσι παρόμοιον φόνον , διότι καθείς έξ αύτών , έξεύρων, 
ό'τι είναι σφοδροτέρα ή ποινή τοΰ αυτουργού , θέλει φυσικά προσπαθήσειν 

νά στέκη μακράν αυτός, καί νά κάμη κάνέν’ άλλον άπό τούς συν
τρόφους οιύτουργόν τοϋ φόνου. Αλλ’ έάν οί πρώτοι τρεις κολασθώσι μ,έ 

τήν αύτήν ποινήν τοϋ θανάτου , τότε κάνεις άπό τούς δευτέρους τρεις 
δέν θέλει φύγειν τήν αύτουργίαν τοϋ φόνου, έπειδή, είτε είναι, είτε δέν 
είναι αύτουργός, ή ποινή του θέλει είσθαι ή αύτή. Είναι λοιπόν ωφέ
λιμον wz κολάζεται βαρύτερον, και άκολούθως νά κινδυνεύη πλειότερον ό 

αύτουργός τής κακίας παρά τούς συνεργούς. Τό πράγμα όμως άλλάσσει, 
έάν οί κακούργοι έσυμφώνησαν νά δώσωσιν είς τόν αύτουργόν τοΰ φόνου 
αμοιβήν διά τήν πλειοτέραν του τόλμην, τό ήμισυ με'ρος, παραδείγ
ματος χάριν, τών κλεφθέντων χρημάτων , άρκεσθέντες οί δύο είς τά 
έπίλοιπα · διότι τότε γίνονται καί αύτοί αύτουργοί, θαρρύναντες τόν 

άλλον, μέ τήν ύπο'σχεσιν τής άμοιβής, νά άναδεχθή τόν πλειότερον 
κίνδυνον. ----- 2τίχ. α6, Τινά δικαστήρια συγχωρούν, κ. τ. λ.] Είς

τάς Αθήνας έσυγχωρεϊτο όστις άπό τούς κακούργους έμ.ήνυε τούς συναι
τίους του· άν ήτο δούλος, έλάμβανε καί τήν έλευθερίαν του. ϊδ. Πετίτ. 
Νομ. Αττικ. Βιβλ. Ζ, Τίτλ. ίο.

Σεδιδι 5g, στίχ. 1» το έθνος δικαιόνει τοιουτοτρόπω, τήν προδο
σίαν.] Δέν τήν δικαιόνει· είς ένα μόνον άπό τούς κακούργους τήν συγχω- 
ρει, δια νά φυλάξη τούς άλλους όλους πολίτας άπό τάς κακουργίας 
των· ουδ’ ακολουθεί έκ τούτου, ότι ό συγχωοηθείς, διότι έπρόδωκε
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τούς συγκακούργους, καί παρέβη τά μέ αύτούς συμφωνημενα , θέλει 

του λοιπού παραβαίνει* καί τάς αβλαβείς μέ άλλους πολίτας συμφωνίας 
του. ϊ^ε Bentham, Theor. des pein. et des recompens. tom. II 

chap. 14, pag. 129-i35.

Σελιδι 6a, στίχ. 4, Τοιαύτη άνωφελης σκληρο'της, ό'ργανον της μα
νίας.] Προσφυέστερο* ήθελε τήν όνομάσειν έ'ργον παρά ό'ργανον τής 
μανίας, ΐδε τά σημειωθέντα άνωτέρ. σελ. 2θ3 καί 2ο4· ___ Στίχ. g, 

καί όχι νά ενεργή αυτή κατά πάθος;] Διο'τι ή πολίτικη κοινωνία υπο
θέτει πολιτικόν συνάλλαγμα, καί τοΰτο πάλιν ύποθέτει νόμον, όστις, 
καθώς έλεγεν ό Αριστοτέλης, είναι νους χωρίς όρέξεως. ίδ. τά σημειω

θέντα άνωτέρο) σελ. ιθο.
Σελιδι 63, στίχ. 17, πλήν διότι έφύλαξαν........ καί γνώμας;] 

Ούτω κατεδικάσθησαν πολλότατοι παλαιοί καί νέοι μάρτυρες της Φιλο
σοφίας καί της Θρησκείας· ούτω κατεδικάσθη είς Θάνατον άπό τούς 

Αθηναίους,' ώς άθεος, ό θεοσεβέστατος Σωκράτης· ούτως ό Γαλιλαίος 
βάλλεται εβδομηκονταετής εις τό δεσμωτήριον, διο'τι έ'λεγεν, ότι κινεί
ται ή γή· ούτως ό Καλβϊνος πείθει τούς δικαστάς της Γενεύας νά καύ- 

σωσι τόν δυστυχή Σερβέτον , άνθρωπον μωρόσοφον είς πολλά θρησκευ
τικά δόγματα, άλλ’ όχι διά τοΰτο άξιον νά προσφερθή ολοκαύτωμα είς 
τόν θεόν της εύσπλαγχνίας. Αί περί Θρησκείας κακοδοξίαι είναι αμαρ

τήματα υποκείμενα είς τάς ποινάς, τάς οποίας επιβάλλει εις αύτά ό 
ύψιστος Νομοθέτης , όταν καί όπως θέλη, και όχι είς τούς νόμους της 
πολίτικης τών άνθρώπων κοινωνίας. Αλλ’ είναι (λέγει) αιρετικός, χωλαί

νει είς τά της θρησκείας· καί οί πολιτικοί νόμοι , ό φύλαξ τών νο'μων , 
ό Ηγεμών, δέν πρέπει νά ύποφέρωσιν αιρετικούς. Εάν ήναι αιρετικός, 

κάμε ό,τι σέ λέγει ό Παύλος , του οποίου πλειότερον βέβαια ζήλον νά 
έχης δέν είναι δυνατόν «Τάς δέ μωράς καί άπαιδεύτους ζητη'σεις 
« παραιτοϋ, είδώς ότι γεννώσι μάχας · δοϋλον δέ κυρίου ού δει μά- 
« χεσθαι, άλλ’ ήπιον είναι πρός πάντας , διδακτικόν, άνεξίκακον , έν 
« πραότητι παιδεύοντα τούς άντιδιατιθεμένους , μηποτε δω αύτοΐς ό 
« θεός μετάνοιαν είς έπίγνωσιν άληθείας.» (Πρός Τιμόθ. Β, β\ 23-25.) 

έπειτα σύ, οστις κρίνεις, οτι είναι δίκαιον νά παιδεύη τούς ετεροδόξους 
ό Ηγεμών μέ πολιτικάς ποινάς, -δέν συλλογίζεσαι, ότι δίδεις τό αύτό 
δίκαιον καί είς τούς ετεροδόξους ήγεμόνας; εάν είς την πατρίδα σου 
κοίνης δίκαιον νά καύσης τον Καλβινόφρονα, · μή δεν έ'χει δίκαιον ό 
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Καλβινόφρων νά σέ προσφέρη καί αύτδς ολοκαύτωμα βίς την θρησκείαν 
του, όταν σ’ εύρη είς τόπον, όπου βασιλεύει ό καλβινισμός; Αλλά · τί σε 

φοβίζω μέ ξένα παραδείγματα; - δέν συλλογίζεσαι, ό'τι τοΰ ορθοδόξου σου 
Ηγεμόνος ό διάδοχος ενδέχεται νά ήναι κακόδοξος, καί νά κολάζη δει- 
νώς αύτδς , όσους έτίμα ό πατήρ του; · δέν σ’ έδίδαξεν ή ιστορία, ότι 
εις τής Κωνσταντινουπόλεως τδν θρόνον έκάθισαν, όχι μόνον ορθόδοξοι, 

άλλά καί Αρειανοί, καί· εικονοκλάσται Αύτοκράτορες ; · Είναι άλλο τι 
έναντιώτεοον είς τήν χριστιανικήν πραότητα παρά τδ άλογον μίσος, μέ 
τδ όποιον δλαι σχεδόν αί χ,ριστιανικαί αίρε'σεις κατεδίωξαν , καί κατα- 

δίώκουν έτι είς τινά τής Ευρώπης μέρη τούς ταλαίπωρους Ιουδαίους; 

ί διά τί; διότι οί πρόγονοί των έσταύρωσαν τδν πραον καί φιλανθρω- 
πότατον ΐησοϋν , οστις, καί παραδίδων τδ πνεϋμά του επάνω τοΰ 

σταυρού , παρεκάλει τδν πατέρα του νά συγχώρηση τούς σταυρωτάς. 
Αί περί Θρησκείας κακοδοξίαι είναι αμαρτήματα τής διανοίας, πολλά

κις ακούσια, είναι άπδ τήν τάξιν εκείνων τών αμαρτημάτων, τά όποια, 
είς τδν παρόντα βίον , έχουν χρείαν, ώς έ'λεγεν ό Σωκράτης, διδαχής 
καί μαθήσεως, καί όχι κολάσεως· « Τών τοιούτων καί άκουσίων άμαρ- 
« τημάτων ού δεϋρο νόμος είσάγειν έστίν, άλλ’ ιδία λαβόντα διδάσκειν 
« καί νουθετεϊν...........δεϋρο δέ εισάγεις, οί νόμος ε’στίν είσάγειν τούς 
« κολάσεως δεόμενους, άλλ’ ού μαθήσεως." (Πλάτων Απολογ. Σωκρ. 

σελ. α6.) ή ορθοδοξία δέν στέκει, ούδ’ ύπερασπίζεται άπδ τούς 
κατ’ άλλων διωγμούς· έξεναντίας οί διώκται, σπουδάζοντες νά άφα- 
νίσωσι τούς άντιλέγοντας, δίδουν χώραν είς αμφιβολίαν, μή δέν πολε
μούν ύπέρ τής άληθείας, ή οποία άλλα όπλα δέν πρέπει νά έχη παρά 
τδν λόγον. Οί διωγμοί ούτοι όλοι έφάνησαν άσυγκρίτως καί δεινότεροι 

καί πλειο'τεροι μεταξύ τών Δυτικών χριστιανών.
Σελιδι 65, στίχ. 9, ώστε μετά εκατόν χρόνους σκληρών κολάσεων, 

κ. τ. λ.] Επαινείται ό Βεκκαρίας, ότι πρώτος εξέτασε τά γεννώμενα 
άπό τήν αύστηρότητα τών ποινών είς τάς ψυχάς τών άνθρώπων αποτε
λέσματα. (Βεντηδμ, Theor. des pein. etc.Prefac. ρ.ΧΙΙ.)Τήν αυτήν 

παρατήρησιν έκαμεν όμως πρό του Βεκκαρίου ό Θουκυδίδης. Πιθανόν 
(λέγει), οτι παλαιά τών μεγάλων κακουργημάτων αί ποιναί ήσαν μα- 
λακώτεραι, καί επειδή κατεφρονήθησαν άπδ τούς κακούργους , μετεβλή- 

θησαν αί πλειότεραι είς τήν θανατικήν ποινήν , ήτις ό'μως καταφρονεϊται 
καί αυτή· όθεν ή πρέπει νά επινοηθή φοβερωτέρα τοΰ θανάτου άλλη
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ποινή, ή νά όμολογήσωμεν , οτι ούδ’ αύτός ό θάνατος είναι ικανός νά 
τούς έμποδίσγι άπό τάς κακίας· « Και εΐκός τό ποίλαι τών μεγίστων 
« άδικημάτων μαλακωτέρας κεΐσθαι αύτάς [τάς ζημίας] · παραβαινο- 

« μένων τώ χρονω, ές τόν θάνατον αί πολλαι άνήκουσι· καί τούτο 
« όμως παραβαίνεται. Η τοίνυν δεινο'τερο'ν τι τούτου Αέος εύρετεον 
« έστιν, ή το'δε γε ούΑέν έπίσχει.» Θουκυδ. γ’, 45·-----2τίχ. ΐ2, 
της ποινής ή σκληρο'της κάμνει, κ. τ. λ.] ίδε τάς κατωτέρω, ση- 

μειώσ. σελ. 2.25.
Σεαιδι 68, § XVI, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ.] 

όλον τούτο τό περί τής ποινής τού θανάτου κεφάλαιον (πελ. 68-90) τού 

φιλάνθρωπου συγγραφέως , καί αί συνοδεύουσαι αύτό άλλων σημειώσεις 
χρειάζονται σκέψιν πολλήν. Οί πλειο'τεροι σήμερον φιλόσοφοι καί νομο
διδάσκαλοι άποβάλλουν, συμφώνως μέ τόν Βεκκαρίαν , τήν ποινήν τού 

θανάτου ώς ανωφελή, καί άκολούθως άδικον. Η ποινή, διά νά ήναι 
δίκαια, πρέπει μάλιστα νά έχη δύο ταΰτα ίδια, πρώτον νά έμπορή νά 
μετριασθή ή νά αύξηθή κατά τάς άνωτέρω σημειωθείσας διαφο'ρους 

περιστάσεις, έπειτα νά ήναι καί παραδειγματική. Εΐς τήν θανατι
κήν ποινήν τό πρώτον δέν έχει χώραν όλο'τελα. Τό δεύτερον, ήγουν τό 
έξ αύτής παράδειγμα, είναι πολύ άσθενέστερον τών άπό άλλας ποινάς 
παραδειγμάτων. Ο θάνατος είναι στιγμής εργον , καί ό άριθμός τών 

θεατών του πολλά ολίγος , παραβαλλόμενος μέ τούς θεατάς, όσους εν
δέχεται νά έχγ ό κολαζόμενος πολυχρονίως μέ κάμμίαν άλλην ποινήν.

Επειδή ό λ.ο'γος δέν είναι περί όνου σκιάς , ώς λέγει ή παροιμία, άλλά 
περί ζωής άνθρώπου , καί μάλιστα είς ημάς, τών οποίων ή ζωή έως 
τώρα έλογίζετο άπό τούς άνομους καί άγριους τυράννους μας καί αύτής 
τής ζωής τών όνων άτιμοτέρα , συμφέρει είς τούς μέλλοντας Γραικούς 

δικαστάς, νά σημειώσω τάς εξής πηγάς, οθεν έχουν νά μάθωσιν οσα 

ένράφησαν άπό τούς νεωτέρους κατά τής ποινής ή υπέρ τής ποινής τού 
θανάτου. Β. Montagtj, The opinion of different authors upon the 
punishment of death , London , 1809. Fieangieri , Science de la 
legislat. livr. III, part. II, chap. V, pag. 16-26, de la traduct. 

francaise; BenthaM , Trait. de legislat. civil. et penal. tom. II, 
pag. 429 5 Theor. des peines et des recompens. tom. I, p. 28a-3i6. 
De TracY, Comment. sur Tesprit des lois de Montesquieuy pag. 78; 
καί εσχάτως τό Σύνταγμα τού Μ. Ρ. Α. Hfiberg, da la pcine de mort, 
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τού οποίου τήν άνάλυσιν έδωκεν ή Rkvue encyceopedique , tom. X , 

ρ. 33ι-354 *αι 66ο.
Σελιδι ;ο, στίχ. 2ΐ , άν τό παράδειγμα τών Ρωμαίων.] ό Ρω

μαίος πολίτης δέν έκαταδικάζετο εις θάνατον , εάν ή τοΰ θανάτου άπο- 
φασις δέν έκυρόνετο άπο την γενικήν όλων τών πολιτών ψήφον.

Σελιδι 72» στίχ· ώστε νά κινώνται οί θεαταί εις συμπάθειαν.] 
Τό τε'λος της ποινής είναι τό παράδειγμα· τοΰ παραδείγματος όμως ό 

τύπος, το'τε μο'νον ενεργεί είς τήν ψυχήν τών θεατών, όπόταν αύτοί κρί- 
νωσι δικαίαν τήν ποινήν, καί δίκαιον τόν νο'μον, οστις τήν επιβάλλει. 

Αλλ’ ή κρίσις αΰτη άμαυροΰται, και τε'λος άφανίζεται, όταν αύτοί κινη- 
θώσιν εις έλεον καί συμπάθειαν πρός τόν κολαζο'μενον. Αδύνατον είναι, 

έλεγαν οί Στωϊκοί, νά μή στοχάζεται τούς νο'μους άδικους καί τυραννι
κούς , οστις συλλυπεΐται τόν κολαζο'μενον άπ’ αύτούς. (Στοβ. σελ. 311, 
καί Διογ. Δαε'ρτ. ζ’, 123.)

Σελιδι 79 > στ^Ζ· θ » ·Τί πρέπει νά συλλογισθώσιν · · · · προσμένων 
τήν πληγήν τοΰ θανάτου;] Θέλουν σιμά τών άλλων συλλογισθήν καί 

τοΰτο, οτι «Τών μέν άρχο'ντων έ'ργον εστί, τούς άρχομένους ταϊς έαυ- 
« τών έπιμελείαις ποιεΐν εύδαιμονεστέρους · τοϊς δέ τυράννοις έθος 
« καθέστηκε τοϊς τών άλλων πο'νοις καί κακοΐς, αύτοΐς ήδονάς παρα- 
« σκευάζειν. » (ίσοκράτ. Περί είρήν. σελ. 176.) Φιλανθρωπο'τερα δικα- 

στήοια είς τήν Εύρώπην τήν σήμερον άλλα δέν είναι παρά τά δικαστήρια 

τής Αγγλίας· εις αύτά, άφοΰ καταδικασθή ό ένοχος, ένας άπό τούς 
κοιτάς μηνύει πρός αύτόν τήν φοβεράν άπόφασιν, άλλά μέ το'σην 
φιλανθρωπίαν, συμπάθειαν, εύσπλαγχνίαν, πολλάκις μέ τόσα δάκρυα, 

ώστε παρηγορεΐται καί αύτός ό καταδικαζόμενος, πληροφορούμενος, 
ότι οί νόμοι, καί όχι τά πάθη, ή τά λάθη τών δικαστών τόν κολάζουν. 
Άπό τά καθημερινά καί άναρίθμητα ταύτης τής φιλανθρωπίας παρα
δείγματα δέν ηθελ’ είσθαι άνάρμοστον νά άναφέρω έν. Εξηκονταετής 
γέρων τίς ονομαζόμενος Ιάκωβος Δέγγος, ηγούμενος στρατιωτικού τάγ
ματος , έφόνευσεν άλλον ηγούμενον στρατιωτικού τάγματος καί φίλον 
του. ό φονεύς έπιάσθη, καί μετά πολλάς άνακρίσεις καί εξετάσεις 

άποδειχθείς ένοχος τού φόνου , κατεδικάσθη είς θάνατον. Είς άπό τούς 
κριτάς μηνύει τήν άπόφασιν ταύτην πρός τόν φονέα μέ ταΰτα τά λόγιαν 
« Ποτέ ή εξουσία μου δέν μ.’ έφάνη τόσον σκληρά, καθώς τήν σήμερον. 
• Μέ λύπην άπαρηγόρητον άναγκάζομαι νά σέ καταδικάσω είς θάνα-



TOT ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΟΥ, σελ. 7ο-8ο. ai5
« τον, έξηκονταετή γέροντα., οστις άφοΰ έχυσες τό αίμά σου υπέρ τής 
« πατρικός, κατεστάθης ένοχος τοιαύτης άνοσίου μιαιφονίας. Αντί της 
« όποιας έπρεπε νά προσμένεις αμοιβής Αιοο τάς λεύκάς σου τρίχας, 
« καί τά πρός την πατρίδα σου υπουργήματα , πρέπει νά κολασθής μέ 
« την ποινήν τών κακούργων. Ιάκωβε Λέγγε (καί εδώ η φωνή τοΰ 

« δικαστοΰ έκόπη άπό τά δάκρυα), τό κριτήριον σέ καταδικάζει νά 
« θανατωθείς δι’ άγχο'νης. Ο Θεός τών οικτιρμών καί της εύσπλαγχνίας 
« νά σοΰ έλεήση την ψυχήν ! " Τών Αγγλικών δικαστηρίων η φιλανθρω
πία μέ ενθυμίζει την φιλανθρωπίαν τοΰ Αγριππίνου , οστις , καθώς λέγει 
ό Πλούταρχος (πάρά Στοβ. σελ. 3α8), έπαρηγο'ρει τους καταδικαζό

μενους, καί έπροθυμεΐτο κατά πάντα τρο'πον νά τούς πληροφορεί, οτι 
οχι αυτός, άλλ’ οί, νομοί τούς έκο'λαζαν έξανάγκης · « Ο Αγριππΐνος 

« ήγεμονεύων έπειράτο τούς καταδικαζομένους ύπ’ αύτοΰ πείθειν, οτι 
« προσείκει αύτοΐς καταδικασθήναι · ού γάρ ώς πολέμιος αύτοΐς, έφη , 
« ούδ’ ώς ληστής καταφέρω την ψήφον αύτών, άλλ’ ώς επιμελητής καί 
« κηδεμών ώσπερ καί ό ιατρός τόν τεμνο'μενον παραμυθεΐται, καί 

« πείθει παρέχειν έαυτο'ν. » Οταν παραβάλλη τις ταϋτα μέ ό'σα έπά- 
σχαμεν άπό τά τυραννικά δικαστείρια τών Τούρκων , πάθη γνωστά εις 

όλα τά φωτισμένα της Εύρώπης έθνη, άπορεΐ, πώς ευρέθησαν Εύρω- 
παΐοι άρκετά τολμηροί, ώστε νά μάς κατηγορησωσιν ώς άποστάτας , 
διότι άπεφασίσαμεν νά μή κρινώμεθα πλέον άπό Τούρκους δικαστάς. 
Αλλ’ όταν καί συλλογισθή, ό'τι μεταξύ τών κατήγορων έφάνησαν καί 

χριστιανικών πολιτευμάτων λειτουργοί ύπερασπίζοντες τούς τυράννους 
μας, τότε ή άπορία μεταβάλλεται εις έκπληξιν. Αν έκαταφρόνουν το'σον 
ημάς, διότι δέν εΐχαμεν διακοσίας χιλιάδας Γενιτσάρων, νά τούς 
άναγκάσωμεν νά μάς σέβωνται, δέν έντράπησαν καν τούς ιδίους των 
λαούς,τούς όποιους τάδικαστήριά των κρίνουν,άπολύουν ή καταδικάζουν 
με νόμους δικαίους , καί όχι μέ τουρκικήν θηριωδίαν ! « Θηρίων μέν 
« έ'ργον είναι ύπ’ άλλήλων βία κρατεΐσθαι ■ άνθρώποις δέ προσήκειν 
« νομω μέν όρίσαι τό δίκαιον , λόγω δέ πεΐσαι, έργω δέ τουτοις ΰπηρε- 
« τεΐν , ύπό νόμου μέν βασιλευομένοις , ύπό λόγου δε διδασκομενοις. " 
( Λυσίας Επιταφ. τοις Κορινθ. βοηθ. σελ. 78·)

Σελιδι 8ο, στίχ. ι5, και άπαραγράπτου άληθείας.] Εξήγησα άνω- 
τέρω (σελ. αο8) τί νοούν οί Νομικοί διά τής λέξεως Παραγραφή. 
Κατά ταύτην την σημασίαν, άπαράγραπτος δίκη ή κρίσις λ γεται ήτις



2ΐ6 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ίέν ύπόκειται είς παραγραφήν, ήγουν τήν όποιαν εις πάντα καιρόν έχει 

τήν εξουσίαν ό άντί^ικος νά κινήση. Οθεν μεταφορικός ονομάζει έ<ίώ 
ο συγγραφεύς τήν άλήθειαν άπαράγραπτον, ιίιότι πας ένας, εις πάντα 
καιρόν , εχει τό δίκαιον νά τήν κηρύξη, και άν ήτο κρυμμένη πολλούς 
χρο'νους προ'τερον. Φέρει πολλάκις κίνδυνον ή κήρυξις τής άληθείας είς 
τόνκήρυκα, καί βλάβην ακόμη είς τούς άκούοντας, όταν ίεν ήναι προε
τοιμασμένοι είς αύτήν. Αλλά, <?ιότι ίέν έκρινε συμφέρον νά τήν όη- 

μοσιεύση σήμερον, ^έν έχασε ίιά τοΰτο τό δίκαιον νά τήν φανέρωση 
αΰριον, ή άλλοτ’ όπο'ταν εύρη καιρόν άρμοιί'ιώτερον καί άκροατάς νουνε- 
χεστε'ρους.-----Στίχ. 2ΐ, Αν είς ολίγα μο'νον Εθνη, κ. τ. λ.] ίστοροΰσιν 
ό Ηρόδοτος (β\ i3y) καί Διόδωρος ό Σικελιώτης (ά, 65), ότι Σαβα- 

κώς ό βασιλεύσας Αίγύπτου κατήργησε τήν ποινήν τοϋ θανάτου, άρκού- 
μενος νά καταίικάζη τούς κακούργους είς δημοσίους εργασίας. Διηγεί
ται καί ό Στράβων (Γεωγρ. ιά, σελ. 52ο),περί βαρβάρων τινών εθνών, 

πλησιόχωρων τοΰ Καυκάσου, ότι ίέν έκο'λαζαν μέ θανατικήν ποινήν ούί1’ 
αύτά τά δεινότατα κακουργήματα, άλλ’ έξώριζαν μόνον τούς κακούργους 
μέ τά τέκνα των. Είς τούς Ηρωικούς τής Ελλάδος χρόνους, ή θανατική 
ποινή φαίνεται ότι ίέν ήτον είς χρήσιν ούίέ κατ’ αύτών τών φονέων. 
Εξωρίζετο ό φονεύς άπό τήν πατρίδα τοΰ φονευθέντος, όπου πλέον θύ
σεις έτολμα νά τόν συναναστραφή, καί έπλανάτο είς τήν ξενιτείαν, 
έωσοΰ νά εύρη άνθρωπον πλούσιον νά τόν καθαρίση άπό τόν φόνον μέ 
θρησκευτικάς πολυί'απάνους τελετάς, τάς οποίας πιθανόν οτι έπενόησε 
καί έίίί'αξε πρώτος ό Ορφεύς (ϊ^. Αριστοφ. Βατράχ. στίχ. 1064), ^ιά νά 
παύση τάς άλληλοκτονίας τών πρώτων άγριων κατοίκων τής έλλάι^ος. 

Τό επινόημα ήτο σοφόν, επειδή έ'καμνε φρικωί’εστέραν τήν εκχυσιν τοΰ 
αίματος ή χρεία τών θρησκευτικών καθαρμών, ό’ιά νά έπανέλθη καί 
πάλιν ό φονεύς είς τήν πολιτικήν κοινωνίαν , οθεν ήτον άληθώς άφωρι- 
σμένος. Υπολαμβάνουν τινές , ότι τών καθαρμών ή χρήσις ήτο «ϊ'εά α,ό- 
νους τούς άκουσίους φόνους· πιθανόν όμως είναι, ότι κατ’ εκείνους τούς 
χρόνους ούί" οί εκούσιοι φόνοι έκολάζοντο μέ θανατικήν ποινήν. Τοιοΰ- 
τον καθαρμόν αίνιττεται ο Ομηρος, χωρίς οιαστολής εκουσίου και ακου
σίου φόνου, όπόταν λέγη (ϊλιάί'. ω, 48ο),

« Ώς οτ’ άν άνίρ’ άτη πυκινή λάβη , όστ’ ένί πάτρη
« Φώτα κατακτείνας , άλλων έξίκετο ίήμον,
« Α ίΐϊ'ρός ές άφνειοΰ , θάμβος ί” έχει είσορόωντας. »



ΤΟΥ METΑΦΡΑΣΤΟΥ, σελ. 81-82. 2ι7
Τοιοΰτον καί ό Εύρι—ί^ης (Ορέστ. 5ια), λαλών περί της Κλυταιμνή
στρας, ητις εκουσίως έφόνευσεν Αγαμέμνονα τον άν^ρα της·

« Καλώς έθεντο ταΰτα πατέρες οί πάλαι, 
« Εις ύυ.μάτων μέν οψιν ούκ ειων πέραν, 
« Ούύ” είς άπάντημ’, ό'στις αίμ’ έχων κυρεΐ · 
« Φυγαΐσι <J” όσιοΰν , άνταποκτείνειν ίέ μη. -

Είς τους Σπαρτιάτας έπειτα ή θανατική ποινή ήτο μέν είς χρήσιν · 
άλλ’ οί νόμοι έζήτουν τόσας εξετάσεις, το'σους ελέγχους και άποιί’είξεις 
πριν καταό’ικάσωσι τον πολίτην είς θάνατον, είχαν τόσην αποστροφήν 
άπό τήν έ'κχυσιν τοϋ άνθρωπίνου αίματος, ώστε οχι μόνον σπανιότατα 
έπεβάλλετο ή ποινή τοΰ θανάτου , άλλά και έθανατοΰτο τήν νύκτα είς 
τήν φυλακήν αύτήν ό καταίικασθείς ένοχος. (ί£. Ηρό^οτ. 146, καί 

Θουκυδ. ά, ι3α.) Η νομοθεσία τοΰ Χαρών^ου έξήλειψεν, άν όχι παντά- 

πασιν , είς τινά καν εγκλήματα, τήν ποινήν τοΰ θανάτου, (ΐό'ε Διόσ. 
Σικελ. Βιβλ. ιβ', ι6.)

Σελτδι 8α, στίχ. ία, τών Τίτων, τών Αντωνίνών καί τών Τραϊα
νόν.] Τίτος ό Αύτοκράτωρ τών Ρωμαίων ένόμιζε ματαίαν εκείνην τήν 

ημέραν, είς τήν όποιαν ίέν εΰρισκεν άφορμήν νά εύεργετήση κανένα· 
^“έν έκατα^ίκασε ποτέ τινά είς θάνατον, λέγων, ό'τι έπρο'κρινε νά άπο- 

λεσθή αύτός παρά νά άπολέστ, τινά τών υπηκόων του. Ο Τραϊανός, 
άλλος Αύτοκράτωρ Ρωμαίων, έπωνομάσθη Βέλτιστος, Λ’ιά τήν 
φιλανθρωπίαν, καί τήν προς άπαντας εύμένειαν. Αφοΰ κατέστησεν 
άρχισωματοφύλακα τόν Σαβυρανόν , έίωκεν είς αύτόν τό ξίφος, λέγων 

ταΰτα τά λόγια· « Μεταχειρίζου τήν μάχαιραν ταύτην υπέρ έμοΰ είς 
« ό'σα δίκαια σέ προστάσσω · μή φοβηθής νά τήν μεταχειρισθής κατ’ 
« έμοΰ, έάν ποτέ ζητήσω κάμμίαν άί'ικίαν παρά σοΰ. " Τοΰ αύτοΰ είναι 
καί τοΰτο το άξιομνημόνευτον άπόφθεγμα · « Είναι είς τήν πολιτείαν ό 
« Φίσκος (ηγουν ό δημόσιος θησαυρός) δ,τι είναι είς τδ άνθρώπινον σώμα 
« ό σπλήν · οσον αύτός πρίσκεται, το'σον τά λοιπά μέλη ξηραίνονται.» 
Τρίτος μετά τον Τραϊανόν άνέβη είς τον Αύτοκρατορικόν θρόνον Αντω- 

νΐνος, ό <5\ά τάς άρετάς του έπονομασθείς Εύσεβής, καί άξιος, ώς 
λέγει ό Παυσανίας ( Βίβλ. Η, κεφ. μγ'·) , νά έπονομασθή Πατήρ άν- 
θρώπων. Τόν Αντωνΐνον ^ιείεχθη ό Μάρκος Αντωνϊνος · όποιος ήτο 

τήν ψυχήν ό φιλόσοφος ούτος Αύτοκράτωρ, τδ μαρτυρεί ή ιστορία, τδ 



αι8 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ααρτυρεΐ καί τό πολύτιμον αύτοΰ σύγγραμμα, έπιγραφόμενον, Τά εις 

αυ τ ο' ν.

Σελιδι gi, § XVII, ΠΕΡΙ ΕΞΟΡΙΑΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΕΥΣΕΩΣ 
ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ.] Εξορίαν (Εβηάο,Γαλλ. bannissement) λέγο- 

μεν τόν έλληνικώτερον όνομαζομενον έξορισμόν,ύπερορισμόν, ή 
καί φυγήν, ήγουν την απλώς άπο'κλεισιν του καταδικασθέντος άπό 
την πο)ιν η χώραν, οπού επραξε τό άδίκημα. Αλλ’ έάν παρά ταύτην 

καταδικασθή άζο'μη καί νά διατριβή είς τόπον άλλον ώρισμένον, η ποινή 

τότε ονομάζεται, κατά τούς Γραικορωμαίους νομικούς, Εις νήσον εξο
ρία (διότι εις τάς νήσους συνήθως έστέλλοντο οί εξοριζόμενοι], η απλώς, 

Περιορισμός· οστις λε'γεται, Γαλλιστί Relegation, όταν ό έξωρισμέ- 
νος, άν καί άπόκλειστος της πόλεως, μένιρ όμως πολίτης, η Deporta- 
tion, όταν παρά τόν περιορισμόν χάνη καί τά δίκαια τοΰ πολίτου. Η 
απλή εξορία έχει τοΰτο παρά τάς άλλας ποινάς ίδιον ,. ότι κινδυνεύει 

πολλάκις νά γίνεται άντί ποινής εύεργεσία. Ο Διογένης, όταν τόν έλε
γαν , Οί Σ t ν ω π ε ϊ ς σ’έξώρισαν άπό τήν πατρίδα, « Σινω- 
πέϊς σου φυγήν κατέγνωσαν,” άπεκρίνετο , Εγώ δέ τούς περιό
ρισα διαπαντός εις τήν πατρίδα των, «Εγώ δέ γε 
εκείνων μονήν.” Πολλοί δέχονται τήν εξορίαν μετά χαράς, άλλοι διά 
κυνισμόν, ώς ό Διογένης, καί άλλοι δι’ εντροπήν, προκρίνοντες νά συ- 
ζώσι μέ ξένους άγνωστους, παρά νά βλέπωνται καθημέραν άπό συμ- 
πολίτας, τούς όποιους ήδίκησαν. Οθεν είναι χρεία προσοχής εις τήν 
επιβολήν τής εξορίας, διά νά μή γίνεται άντί ποινής εύεργεσία. Οστις 
επιθυμεί πλειο'τερα περί τούτου, άς άναγνώσγ τόν Bentham, Theor. 
des pein. et des recompens. tom. I, pag. 181-193.

ΔΗΜΕΥΣΙΣ (confisca) ονομάζεται ή ποινή, διά τής όποιας τά 

υπάρχοντα τοΰ καταδικασμένου δίδονται εις τον δημόσιον θησαυρόν, ή 

ώς λέγεται κοινο'τερον, γίνονται αύθεντικά. II δήμευσις, λεί- 
ψανον τής, άρχαίας βαρβαρότητες, είναι τόσον φρικωδεστέρα. ποινή, 
οσον κολάζει πλέον τά τέκνα τοΰ δημευομένου παρ’ αύτόν τόν δη- 
μ.ευομενον, καί προσέτι τά αναγκάζει είς κακουργία.ς, είς μνησικακίαν 
καί επιθυμίαν έκδικήσεως κατά τοΰ πολιτεύματος. Τότε μόνον ήθελε 
κριθήν δικαία, έάν ό πλούτος τοΰ κολαζομένου έγεννήθη καί ήυξήθη 
άπό κλοπάς τοΰ δημοσίου. Αλλά καί τότε δέν είναι δίκαιον, διά 

τήν άπόδοσιν των κλεμμένων, νά στερηθή ή οίκογένείά του καί αύ-
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τον τόν έπιούσιον άρτον. lis περί τούτου τον Bureamaqui , Princip. 
du droit de la nature et des gens, tom. IV, pag. 402, edit, de 

1820, καί τόν Bentham, Traite de legislat. civil. et penal. tom. II, 
pag. 396.

Σελιδι q3 , στίχ. ι, έπικήρυξις χρημάτων.] Επικήρυξις 
χρημάτων, περί της όποιας ό συγγραφεύς θέλει λαλήσειν ιδίως κατωτέρω 
(§ XXII), ονομάζεται τό διαλαλούμενον καί διδόμενον βραβεϊον είς 

τόν, οστις ηθελ’ ή θανατώσειν ή κρατήσειν καί παραδώσειν εις τήν δι
καιοσύνην ζώντα τόν φυγάδα, ή κρυμμε'νον ένοχον τινός άδικήματος. 
0 Βεκκαρίας λε'γων , οτι ή δήμευσις ομοιάζει μέ τήν έπικήρυξιν τών 

χρημάτων , εννοεί τοΰτο· καθώς κινδυνεύει νά πιασθή, ή νά θα.νατωθή , 
ό φυγάς κακούργος διά τοΰτο, οτι οστις τόν πιάση , ή τόν θανατώση, 
ελπίζει νά λάβη τό διαλαληθέν βραβεϊον , παρόμοια, όταν ή δήμευσις 
γένη καί αύτή μία άπό τάς διωρισμένας τών αδικημάτων ποινάς, 
κινδυνεύει πας ένας νά έγκληθη καί νά καταδικασθή ώς ένοχος άδικη- 

ματος κολαζομένου μέ δήμευσιν, διά τοΰτο μόνον, οτι ή δήμευσις 
ωφελεί τόν Ηγεμόνα, τοΰ όποιου τόν θησαυρόν αύξάνει. Τά έκ τής δη- 
μεύσεως άτοπα έφάνησαν μάλιστα είς τούς έσχατους χρόνους τής ψυχο- 
μαχούσης έλευθερίας τών Αθηναίων. Οί κατάρατοι δημαγωγοί, διά νά 

κολακεύωσι τόν δήμον, καί νά θεραπεύωσι τήν άπορίαν τοΰ δημοσίου 

θησαυρού, έξηντλημένου άπό τάς μωράς δαπάνας, έπολυπλασίασαν τάς 
δημευτικάς ποινάς τόσον, ώστε αί θαυμασταί Αθήναι ήσαν, όχι πλέον 

εύνομουμένη πολιτική κοινωνία, άλλά σπήλαιον ληστών, όπου οί πένη- 
τες ήρπαζαν τά τών πλουσίων, έωσοΰ έπεσαν όλοι όμοϋ πτώμα ελεεινόν, 
άπολέσαντες καί πόλιν, καί πατρίδα, καί τήν έλευθερίαν έκείνην , τήν 
οποίαν μέ τόσους κόπους καί μέ τόσην άρετήν είχαν άποκτήσειν οί πρό
γονοί των. Τήν έλεεινήν ταύτην κατάστασιν προβλέπων ό Αριστοτέλης 
έ'λεγεν , « Οί δέ νΰν δημαγωγοί χαριζόμενοι τοϊς δήμοις πολλά δημεύ- 
« ουσι διά τών δικαστηρίων. Λιό δεϊ πρός ταύτα άντιπράττειν τούς 
« κηδεμένους τής πολιτείας, νομοθετούντας , μηδέν είναι δημόσιον τών 

« καταδικαζόμενων καί φερόντων πρός τό κοινόν, άλλ1 ιερόν· οί μέν 
« γάρ άδικοΰντες ούδέν ήττον εύλαβεϊς εσονται · ζημιωσονται γαρ 
« ομοίως· ό δ’ όχλος ήττον καταψηφιεϊται τών κρινομενων, λήψεσθαι 
« αηθέν μέλλων. ” (Πολιτικ. σελ. ig3.) Καί εδώ σημείωσε, οτι ή Οερα- 

πεία τοΰ κακού , τήν οποίαν προβάλλει ό Αριστοτέλης, να γίνωνται δη
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λαδή ιερά, καί όχι δημόσια τοΰ καταδικαζομένου τά χρήματα, ήρμοζεν 

ίσως εις τάς Αθήνας, όπου οί ιερείς είχαν πολλά όλίγην εξουσίαν άλλ’ 
εις τής Εύρώπης τάς νΰν πολιτείας, εις έκείνας μάλιστα, όπου άκόμη 
είναι δυνατός ό κλχρος τής Δυτικής εκκλησίας, άντί νά θεραπεύση , 
έμπορεΐ νά αύξηση τό κακόν. Εάν, ώς ή πεϊρα τό έ'δειξεν, οί πλούσιοι 
διάδοχοι τών πτωχών Αποστόλων, έκαμαν πολλάκις « πορισμόν τήν 

« εύσέβειαν 10 πωλοΰντες και αύτά τής ίερωτάτης Θρησκείας τά μυστή
ρια, · τί δέν ήθελαν τολμήσειν, άν οί πολιτικοί νόμοι έχάριζαν είς τόν 
Κορβανάν τών καταδικαζόμενων τά χρήματα ;

ΣεδιδΙ'94, στίχ. 22, Αρμόζει πλε'ον είς αύτά ό κατάγελως.] Από 
τήν ενθουσιαστικήν ταύτην ύπερηφανίαν έγεννήθησαν αί μανιώδεις 

σωματικαί κακοπάθειαι καί σκληραγωγία! τών Βραχμάνων και τών 
Γυμνοσοφιστών τής Ινδίας. Ικανή ποινή (ώς όρθώς κρίνει ό Βεκκαρίας) 

είς τοιαύτας μωράς πράξεις, οσάκις μάλιστα γίνονται μέ σκοπόν νά 
λάβωσι τόν παρά τών πολλών έπαινον, είναι ό κατάγελως καί ή κατα- 
φρο'νησις. «-Θέλεις νά διόρθωσης τόν ενθουσιαστήν κενόδοξον, οστις 
γυμνάζει τό ανωφελές είς τήν πολιτικήν κοινοινίαν σώμά του, διά νά 

βλέπεται καί νά τιμάται άπό τον μιαρόν όχλον; μή τόν τιμάς, μή τόν 
θαυμάζης, μή τόν βλε'πης όλότελα, ή γέλα τον, όταν τόν βλε'πης. 
Οταν ό Διογένης , βρέχόμενος γυμνός είς τό μέσον τής άγοράς , έκίνει είς 
οίκτον καί συλλύπησιν τούς θεατάς, έλεγε πρός τούτους ό Πλάτων, μή 
τόν βλέπετε , άν θέλετε νά τόν ελεήσετε, « εί βούλεσθε αύτόν έλεήσαι, 
άπόστητε. ” (Διογέν. Λαέρτ. ς', 4ΐ·) Καί μέ ταϋτα τά λόγια ένόει, 

ό'τι ό Διογένης , επειδή δι’ άλλο δεν έβρέχετο, πλήν διά νά βλέπεται, 
ήθελε βέβαια φυλαχθήν τήν βροχήν, άν κανείς δέν έφροντιζε νά τόν 
βλέπη. Εάν όμως αί σκληραγωγίαι προέρχωνται άπό άγνοιαν τών άλη- 
θινών καθηκόντων, μηδέ γίνωνται «πρός τό θεαθήναι,” τότε λάβε 

κατά μέρος τόν κακοπαθοΰντα, καί δίδαξε' τον, ότι άν ή Θρησκεία προσ- 
τάσση κάμμίαν φοράν τάς σωμα.τικάς γυμνασίας, τάς προστάσσει ώς 
μέσα τής χαλινώσεως τών παθών, καί όχι ώς καθ’ αύτό τέλος καί 
καθημερινήν ασχολίαν τοΰ λογικού ζώου, τό όποιον τότε μόνον εύαρεστεϊ 

είς τόν Δημιουργόν καί Νομοθέτην αύτοΰ, όταν καταγίνεται είς τήν 
πλήρωσιν τής μεγάλης καί άναγκαίας εντολής, «Αγάπα τόν πλησίον σου 
« ώς σεαυτόν,” επάνω τής οποίας έπιστηρίζεται ή άληθής εύσέβεια· 
» Η γάρ σωματική γυμνάσιά πρός ολίγον έστίν ωφέλιμος· ή δέ εύσέ-
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* βεια προς πάντα ωφέλιμός έστιν , κ. τ. λ. “ (Πρός Τιμόθ. Α, δ', 8.)

Σεαιδι 96, στίχ. ι6, $ νά κρύψη τούς ελέγχους κ. τ. λ.] Παρα
δείγματος χάριν, εΐς παντάπασι στενόν οίκημα τότε μόνον συγχωρεΐ- 

ταινά κρατήται ό έγκαλούμενος, και νά στερήται πάσαν συναναστροφήν 
φίλων , ή συγγενών , οσάκις ή εύρυχωρία τής φυλακής δύναται νά προ- 
ξενήση εΐς αύτόν τά μέσα νά κρύψη , ή νά χώση , τά υλικά σημεία τοϋ 
αδικήματος, όσα κατά τύχην έχει σιμά του, ή οσάκις άπό τών συγγε
νών ή φίλων την συναναστροφήν έμπορεϊ νά μάθη πράγματα ικανά νά 
τον άθωώσωσιν αδίκως.

Σεαιδι 98 , στίχ. ίο , Είναι λοιπόν άναγκαιοτάτη ή κ. τ. λ.] Είναι 
αναγκαία ή ταχύτης της ποινής, όχι μόνον διά τούτο, ό'τι εμποδίζει 
■δραστικότερου τάς άδικίας, άλλά και οτι καί παρηγορεΐ τον άδικού- 

μενον, καί τόν πληροφορεί, ότι ζή ελεύθερος, προστατευόμενος άπό τους 
νόμους· « Ούθέν γάρ οΰτω χρέος, ώς τό της δίκης, υπερήμερου γιυόμε- 
« νον, άσθευή μέν ταΐς έλπίσι ποιεί και ταπεινόν τόν άδικούμενον, αυξει 
« δέ θρασύτητι και τόλμη τόν μοχθηρόν. Αί δ’ υπό χε'ρα τοΐς τολμω- 

« μένοις άπαντώσαι τιμωρίαι, καί τών μελλόντων εισίν επισχέσεις 
« άδικημάτων , καί μάλιστα τό παρηγορούν τούς πεπουθότας ενεστιν 
« αύταΐς. * Πλούταρχ. Περί τών ύπό τού Θ. βραδ. τιμωρουμ. § 2.

Σεαιδι ιο2, στίχ. 17, Τό δίκαιον της συγχωρησεως..................της
άτελείας τών παλαιών νόμων.] Αν οί νόμοι ηναι δίκαιοι, άνομεΐ ό'στις 

συγχωρεΐ εΐς τους παραβάτας τών νόμων τάς κακουργίας· άν ηναι 
άδικοι, συμφέρει πλέον νά διορθωθώσιν αύτοί, παρά νά εξαλείφεται 
άπό τάς ψυχάς τών άνθρώπων, μέ τάς μερικάς συγχωρήσεις, καί αύτό 
τό πρός τούς δικαίους νόμους χρεωστούμενον σέβας. Οστις συγχωρεΐ, 
υποθέτει έξανάγκης, η ότι οί νόμοι είναι άδικοι καί σκληροί, η ότι οί 
παραβαίνοντες τούς παραβαίνουν άκουσίως , καί όχι έξ ιδίας αύτών 

κακίας. Ητο της Στωϊκης φιλοσοφίας δόγμα πολιτικόν καί τούτο, ότι 
ό φρόνιμος δικαστής δέν πρέπει νά έχη ούδεμίαν συγγνώμην εις τούς 
παραβάτας τών νόμων· « Μηδέ συγγνώμην έ'χειν μηδενί τόν νοΰν 

έ'χοντα ■ τού γάρ αύτοΰ συγγνώμην έ'χειν, καί νομίζειν τόν ημαρτη- 
« κότα μή παρ’ αύτόν ήμαρτηκέναι, πάντων άμαρτανοντων παρά 
« τήν ίδιαν κακίαν διό καί δεόντως λέγεσθαι τό μηδέ συγγνώμην 
« έ'χειν τοΐς άμαρτάνουσιν. Ούκ επιεική δέ φασιν είναι τόν άγαθόν 

« άνδρα· τόν γάρ έπιεική παραιτητικόν είναι τής κατ' αςιαν κολάσεως 
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« καί τοΰ αύτοΰ είναι επιεική τε είναι, καί ύπολαμβάνειν τάς έκ τοΰ νομού 

« τεταγμένας κολάσεις τοις άδικοΰσι σκληροτέρας είναι, καί το ήγεΐ- 
« σθαι παρά τήν άξίαν άπονε'μειν τάς κολάσεις τόν νομοθέτην. ” (Παρά 
Στοβ. σελ. 3ιι.) Μ’ ολον τοΰτο είναι καί περιστάσεις, εις τάς οποίας 

ό Αρχών άναγκάζεται νά θεραπεύση τοΰ νόμου την σκληρότητα μέ τήν 
συγχώρησιν. Εις τοιαύτας περιστάσεις πρε'πει βέβαια νά έχη χώραν 
ό’,τι έ'λεγεν ό Αντιφών, « Εΐ δέοι άμαρτεΐν επί τώ δικάζειν , τό άδίκως 
« άπολΰσαι όσιώτερον άν εΐη τοΰ μή δικαίως άπολέσαι. » (Περί τοΰ Ηρ. 
φόν. σελ. 140.) Αλλά τοΰτο πρέπει νά γίνεται σπανίως, ή μάλλον εΐπεϊν 

άπαξ· καί μετά τήν συγχώρησιν νά διορθόνεται πάραυτα ό νόμος, ^ιά 
νά μή δώση πλέον χώραν εις συγχωρήσεις άλλας. " Η συγχώρησις, 
« ό'ταν ό ηγεμών τήν μεταχειρίζεται μέ φρόνησιν , έμπορεΐ νά γέννηση 
« θαυιααστά αποτελέσματα, ” λέγει ένας άπό τούς έπισημους νομικούς. 
( Moutesquieu, Esprit des lois, VI, ι6.) Η φρόνησις ό'μως τοΰ ήγε- 

μόνος είναι πράγμα άβέβαιον · οθεν άσφαλέστερον είναι νά θέτωνται 
νόμοι τοιοΰτοι, ώστε άπ’ αύτούς μόνους νά προσμένωνται τά καλά άπο- 
τελέσματα, καί όχι άπό τήν φρόνησιν ή κρίσιν ενός μερικοΰ άνθρώπου.

Σελιδι ιο3, στίχ. ίο, άπό τυφλήν φιλανθρωπίαν, έκθέτει ψήφισμα 
κοινόν άτιμωρησίας.] Ταύτην τήν τυφλήν καί παράνομον φιλανθρωπίαν 
τών δικαστών έννοεΐ ό Μένανδρος, όταν λεγγι (παρά Στοβ. σελ. 3ο?),

« Η νΰν ύπό τινων χρηστότης καλουμένη 
κ Μεθήκε τόν όλον είς πονηριάν βίον · 
« θύσεις γάρ άδικων τυγχάνει τιμωρίας. »

___Στίχ. II, Αδυσώπητοι λοιπόν πρέπει νά ήναι...................ό νομο

θέτης. ] Ούτε νόμου, οΰτε πολιτικής κοινωνίας ορθήν έννοιαν ειχεν , 
οστις είπε, « Χρή τούς νόμους μέν τίθεσθαι σφοδρώς, πραοτέρως δέ 
« κολάζειν, ή ώς έκεϊνοι κελεύουσι. “ (Φίλων παρά Στοβ. Αογ. ΜΔ » 

σελ. δα;.) Τοΰτο σημαίνει, ότι οί μέν νόμοι πρέπει νά ήναι νόμθ[ 
Δοάκοντος, ό δέ δικαστής νά έχη τήν εξουσίαν, ό'τε καί ώς τόν δόξει, 
νά τούς παραβαίνη. ----- Στίχ. α3, χρεωστεΐ νά συγχωρή εις τού-
ΐδίους του άδελφούς , τούς ανθρώπους, κ. τ. λ.] Αδελφούς, οχι μόνος 
διότι εΐναι ομοιοπαθείς άνθρωποι, άλλά καί διότι είναι ομογενείςν 

συμπολΐται, καί συμπατριώται, μιάς καί τής αύτής μητρός τής πα 
τοίδος γεννήματα, μεταξύ τών οποίων άλλη διαφορά, άνισότης, &
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υπέροχη παρά την υπεροχήν της αρετής καί τής φρονήσεως δέν πρε'πει 
να χώραν « Ημείς δέ καί οί ήμέτεροι, μιας μητρός πάντες 
« άδελφοί φύντες, ούκ άξεοΰ^.εν δούλοι, ούΑέ δεσπόται άλλήλων είναι· 
« άλλ’ ή ίσογονία ημάς ή κατά φύσιν ισονομίαν άναγκάζει ζητεϊνυοατά 
«νόμον, και μηδενι άλλω ύπείκειν άλλήλοις , ή άρετής δόξη καί φρο- 
« νήσεως. ” (Πλάτων, Μενεξ. σελ. 23g.)

Σελιδι ιο4, § XXI, ΠΕΡΙ ΑΣΥΛΩΝ.] Τά άσυλα, ήγουν οί 
τόποι, ό'που φθάσαντες νά καταφύγωσιν οί ζητούμενοι άπο τήν δι
καιοσύνην, άποφεύγουν-τον κίνδυνον νά κρατηθώσι, καί νά κολασθώ- 
σιν άπο τούς νο'μους, ήσαν γνωστά και εις τούς Ελληνας. Επιση- 
μο'τερον των άλλων άσύλων ητον εις τάς Αθήνας ό ναός τοϋ Θησε'ως. 
Πολλάκις όμως, φοβούμενοι τά έξ αύτών άτοπα, έπενόησαν διαφόρου·; 

τρδπους νά κάμωσιν άνωφελή εις τόν προ'σφυγα τήν ύπεράσπισιν τοΰ 
άσύλου. Ούτω, παραδείγματος χάριν, οί Λακεδαιμόνιοι, μή τολμών- 
τες νά σύρωσιν άπό τόν ναόν τής Χαλκιοίκου Αθήνας τόν προδο'την 

τής πατρίδος Παυσανίαν, τόν έλιμοκτο'νησαν, φράξαντες τοΰ ναοΰ 
τάς θύρας. (Θουκυδ. ά, ι34· ) Ησαν ωσαύτως είς τούς Ρωμαίους 

άσυλοι οί ναοί τών θεών, καί μετά τον χριστιανισμόν, οί ναοί τών 
αγίων, έπειτα και τών Αύτοκρατόρων οί άνδριάντες , καί τελευταϊον 
άσυλα κατεστάθησαν καί αύτοί τών μεγάλων καί άξιωματικών οί 
οίκοι. Πο'σα -άτοπα ήδύνατο νά γεννήση τών άσύλων ή κατάχρησις, 
εύκολα πας ένας δύναται νά τό καταλάβγ, επειδή ούδ’ αύτή ή χρήσίς 

των, ώς λέγει ό Συγγραφεύς, πρε'πει νά συγχωρήται. Ητο κατά τοΰτο 
ορθότερος ρ Μωσαϊκός νο'μος, οστις διέκρινε καν (οσάκις ήτον ό λο'γος 
περί φανού) την εκούσιον απο την ακούσιον κακίαν. Ασυλον εγινετο 
ό ναός τοΰ θεοΰ είς τόν άκουσίως φονεύσαντα· άλλ’ ό έκουσίως καί προ- 
μελετηαένως φονεύσας άπεσπάτο χωρίς έλεον άπό τό θυσιαστήριον, 
και παρεδίδετο εις τήν κρίσιν. ( Εξόδ. κά , ι3-ι4·) Τό πρός τά 
άσυλα σέβας πιθανόν ότι έγεννήθη άπό τήν δεισιδαιμονίαν οί άν
θρωποι έφοβήθησαν μήν άσεβήσωσιν είς αύτόν τόν θεόν, αποσπώντες 
τόν προ'σφυγα άπό τόν βωμόν , ή τόν ναόν τοΰ θεοΰ, ούδ’ εσυλλογισθησαν, 
ότι μεγαλητέρα ασέβεια ήτο νά νομίζωσιν υπερασπιστήν και συμπρα- 
κτορα τών κακούργων καί παρανόμων αύτόν τόν ύψιστον Νομοθετην. Οί 
νόμοι είναι ή άδικοι, ή δίκαιοι· εάν τό πρώτον, έχουν χρείαν διορθώ- 
σεως · εάν τό δεύτερον, πρέπει νά ήναι άδυσώπητοι. Οθεν έλεγεν ά
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Εύριπίδης (παρά Στοβ. σελ. 307), ελέγχων τών άσυλων τήν άτοπίαν , 

« Εγώ γάρ, δστις μή δίκαιος ών άνήρ 
« Βωμόν προσίζει, τον νόμον χαίρειν έών, 
« Προς την δίκην άγοιμ’ άν ού τρέσας θεούς · 
« Κακόν γάρ άνδρα χρή κακώς πάσχειν άεί. »

Μ1 δλον τοΰτο, εΐς πολιτείας, δπου οί νο'μοι δέν έδιώρισαν άκριβώς 
τά προς άλλήλους καί προς τούς ξένους δίκαια τών πολιτών, ή είς 
άσυλα καταφυγή δέν πρέπει νά βιάζεται, έως καν νά έξετασθώσι τά 
δικαιολογήματα τοϋ καταφεύγοντος. Ουτω, παραδείγματος χάριν, είς 
τούς παλαιούς οι ταλαίπωροι δούλοι, φοβούμενοι πολλάκις άνυποφόρους 

κολάσεις έκ μέρους δεσποτών άπανθρώπων εύρισκαν καταφύγιον τά άσυλα.
Σεαιδι ιο5, στίχ. ι3, 0 τδπος τής ποινής πρέπει νά ηναι, κ. τ.λ.] 

Είς τάς Αθήνας , δστις έκρίνετο περί φο'νου προμελετημένου , ήδύνατο 
ν’ άποφύγη τήν ποινήν , έάν πριν λάβη τέλος ή κρίσις, έ'φευγεν είς 
άλλην χώραν Εκεί έμενεν ήσυχος και άκαταζήτητος, διότι ό νο'μος 
έλεγε, «Τούς άνδροφόνους έξεΐναι άποκτείνειν έν τή ημεδαπή, κ. τ.λ. · 
Τούτον τον νο'μον έξηγών ό Δημοσθένης (Κατά Αριστοκράτ. σελ. 631) 

λεγει, « Τήν τού πεπονθο'τος είπών πατρίδα · . . μηδ’ άλλοθι πλήν 
« ένταύθα. “ Καί μετ’ ολίγα (σελ. 63α), «Ειργειν μεν τής τοΰ πα- 

« θδντος πατρίδος δίκαιον ρίναι, κτείνειν δέ ούχ οσιον άπανταχοϋ.... 

« Εί δέ τούτ’ έ'σται, ή μόνη λοιπή τοΐς άτυχοΰσιν άπασι σωτηρία 
« διαφθαρήσεται · έ'στι δέ αύτη τίς; Εκ τής τών πεπονθδτων μετα- 
« στάντας είς τήν τών μηδέν ήδικημένων άδεώς μετοικεΐν. »

Σεαιδι ιο6, § XXII, ΠΕΡΙ ΕΠΙΚΗΡΙΞΕΩΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ.] Εξη- 
γήθη άνωτέρω (σελ. 219) τί σημαίνει ή έπικήρυξις χρημάτων, τήν 

όποιαν taglia οι Ιταλοί όνομάζουσι.
Σεαιδι 109, στίχ. 5, Εάν ή ηδονή καί ό πο'νος, κ. τ. λ.] Εκατά' 

λαβαν οι Πυθαγο'ρειοι φιλόσοφοι, πο'σον είναι άναγκαία ή ακριβής σκέψις 
τών δύο τούτων παθών είς έκείνους, δσοι θέλουν νά κυβερνώσιν άνθρώ

πους , είτε πατέρες τέκνα, είτε Ηγεμόνες ύπηκο'ους , είτε Νομοθέται 
τά έ'θνη. Ηδονή καί λύπη είναι δύο χορδαί είς τάς χεϊρας τοΰ πολι

τικού φιλοσόφου, τών οποίων ή έντεχνος χείρισις κάμνει τούς άνθρώ
πους φίλους τής άρετής καί εύδαίμονας · «Εκούσιον μέν άδονά, άκού- 

« σιον δέ λύπα· ταύτά δέ ταΰτα καί έπιτείνοντι καί άνιέντι τοί πολιτικοί 
« συναομόζοντες τά άλλα μέρεα τάς ψυχας ποτί τδ λόγον εχον · ταύτας
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" ύε τάς συναρμογάς όρος , τό μήτε διά τάν έ'νδειαν, αήτε διά τάν 
« ύπερβολάν άπείργεσθαι τον νόον τό ’ΐδιον έ'ργον έπιτελέν. ” (Θεάν, 
παρά Στοβ. σελ. ιι.) Κάνεις Αέν θε'λει νά ζή εΐς τόν κόσμον, Αιά νά 
κακοπαθή άδιαλείπτως. · Θέλεις νά κάμγ,ς τούς άνθρώπους φιλαρέτους ; 
κάμε τήν άρετήν τερπνήν, καί τήν κακίαν επίπονον καί λυπηράν. όχι 
μόνον κο'λαζε τόν κακόν πολίτην, άλλά τίμα καί τόν άγαθο'ν. Μή συγ- 
χέης τόν φιλόπονου άνδρα μέ τό οκνηρόν και άνωφελές μέλος τής πολι
τικής κοινωνίας. Αλλο δέν ψυχραίνει τόν ζήλον καί τήν είς τό καλόν 

κλίσιν τών άνθρώπων τόσον, όσον ό λογισμός, οτι δέν είναι ούδεμία 
διαφορά μεταξύ χρήστου καί πονηρού πολίτου, καί ότι, καθώς λε'γει ό 
Ποιητής (Ιλιάδ. ί, 31 θ) ,

Εν Αέ ΐγί τιμή ήμέν κακός, ήδέ καί εσθλός ·

Κάτθαν’ όμώς ό τ’ άεργος άνήρ, ο τε πολλά έοργώς.

-----Στίχ. ig, όστις βλέπει κολαζομένους μέ τήν αύτήν ποινήν τού 
θανάτου, κ. τ. λ.] Η σκληρότης αύτη εύρίσκετο μάλιστα είς τούς νο
μούς τοΰ Δράκοντος , κατά τούς όποιους όλα σχεδόν τά άδικήματα, καί 
μικρά καί μεγάλα, έκολάζοντο επίσης μέ θανάτου ποινήν « Μία γάρ 
" ολίγου Αεϊν άπασιν ώριστο τοΐς άμαρτάνουσι ζημία, θάνατος· ώστε 

" καί τούς άργίας άλοντας άποθνήσκειν, καί τούς λάχανα κλέψαντας ή 
« οπώραν, ομοίως κολάζεσθαι τοΐς ίεροσύλοις καί άνΑροφονοις. ” (ΐίλού- 
ταρχ. Σόλων. § ι?.) Αλλ’ έδιώρθωσεν έπειτα ό Σόλων τούς άγριους 

τούτους νομούς, τούς όποιους είχε γεννήσειν ή αύτή εκείνη άγρια αρετή, 
τήν όποιαν μετά ταΰτα έπηγγέλλοντο καί οί Στωϊκοί φιλόσοφοι. Κατά 
τούτους όλα τά άδικήματα ήσαν ίσα, καί μεταξύ άδικήματος καί άδι
κήματος δεν ήτον ούδεμία διαφορά. Είς άπόδειξιν τού γελοίου τούτου 

αξιώματος μετεχειρίζοντο τόν γελοιότερον τούτον παραλογισμο'ν · καθώς 
επίσης δέν κατοικεί τόν Κάνωβον [ πάλιν τής Αίγύπτου ], καί ό'στις 
άπε'χει μακράν έν μόνον στάδιον , καί ό'στις εκατόν άπ’ αύτόν, παρό
μοια καί ό πλε'ον καί ό όλιγώτερον άμαρτάνων , επίσης δέν είναι είς τήν 
άρετήν · «Καί γάρ ό εκατόν σταδίους άπε'χων Κανώβου καί ό ένα, 
« επίσης ούκ είσίν έν Κανώβιρ · ούτω καί ό πλεϊον καί ό έ'λαττον άμαο- 
« τάνων , επίσης ούκ είσίν έν τώ κατορθούν. ” ( Διογ. Λαέρτ. ζ , ιαο.) 
Εύκολα θέλει λύσειν τό σόφισμα, όστις συλλογισθή, ότι ό άπε'χων εκατόν 
στάδια τού Κανώβου, έχει ένενηκονταεννέα έμπόδια νά ύπάγη είς τον 

15
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Κάνωβον πλειότεραπαρά τον άπέχοντα έν μόνον στάδιον.Οθεν έπειδήπά- 
σης ορθής νομοθεσίας τε'λος καί σκοπός είναι νά εύρίσκωνται ολοι οί πολΐ- 

ται εις τοι! Κάνωβον , ήγουν εις τήν κατάστασιν νά μην άδικώσιν άλλή- 
λους , αί ποιναί τών οσοι μακρύνονται άπ’ αύτην πρε'πει νά ήναι άνάλο- 
γοι μέ τό ποσόν τοΰ διαστήματος, καί ακολούθως μέ τά εμπόδια, τά 

όποια δέν τούς συγχωρούν νά έπιστρέψωσιν εις αύτήν. Εάν, παρα
δείγματος χάριν , ό κλέψας ολίγα σταφύλια (τόν όποιον ύποθέτομεν έν 
μόνον στάδιον μακράν άπό τόν Κάνωβον) κολασθή μέ τήν αύτήν ποι

νήν , τής οποίας άξιος είναι, οστις έφο'νευσεν αύτόν τόν κύριον τοΰ άμ- 
πελώνος (ήγουν έμακρύνθη εκατόν στάδια άπό τόν Κάνωβον), τότε 

ό'στις άλλος έπιθυμήση σταφύλια, φονεύει πρώτον τόν άμπελουργόν, 
έπειτα τρυγά τήν άμπελον άκινδύνως , διότι μέ τούτον τον τρόπον δέν 

μένει πλέον τις νά τόν έγκαλέση · ή καί άν έγκληθή άπ’ άλλον τινά, 
βαρυτέραν ποινήν άλλην δέν προσμένει παρά τήν αύτήν εκείνην, τήν 

όποιαν ήθελε πάθειν, καί άν εκλεπτε μόνον τά σταφύλια · καί τοΰτο 
ένο'ει άνωτέρω (σελ. 65) ό Βεκκαρίας λέγων , ό'τι τής ποινής ή σκλη- 

ορτης παρακινεί τόν ένοχον νά πράξη πλειοτέρας κακίας , διά νά μή 

πάθη τήν ποινήν μιας μόνης. ----- 2τίχ. 22 , τόν πλαστογράφον. ]
Πλαστογράφον ώνο'μαζαν οί Γραικορωμαϊοι Νομικοί τόν όποιον οί 
Ιταλοί ονομάζουν falsario (Γαλλιστί faussaire). Πλαστογραφίας άδί- 

κημα είναι νά μιμήται, νά μεταγράφη, νά ξέη, νά σχίζη, ή νά μετα- 
ποιή τις μέ προσθήκα.ς ή αφαιρέσεις δολεράς τά χειρόγραφα τών άλλων, 
οίον έπιστολάς, ομολογίας, διαθήκας, ή όποιασδήποτε συνθήκας άλλας 

εγγράφους. Οστις δ’ άνοίγει καί άναγινώσκει καί έπιστολάς άλλων διά μό
νην περιεργίαν, άν καί δέν ενέχεται κυρίως εις τής Πλαστογραφίας το αδί

κημα, πράσσει μ’ ολον τούτο έργον άτιμου, άχρείου καί άδικου άνθρώπου.
ΣΕΛίάΐ 1ι8 , στίχ. τ5, παρ’ ό'σα ενδέχεται νά γεννήση ή πράξις 

αύτή.] Παραδείγματος χάριν , επειδή δέν εμποδίζουν ρητώς οί πολιτι
κοί νόμοι τήν μέθην , ό πολίτης έ'χει τήν άδειαν νά μεθυσθή οσάκις καί 
όσον θέλει, χωρίς νά φοβήται άλλα κακά, παρ’ ό'σα ένδέχε-at νά γεν
νήση ή αέθη αύτή· τοια.ΰτα είναι ή βλάβη τής υγείας του, ή άσχη- 
μοσύνη, καί ό διά τήν άσχημοσύνην παρά τών άλλων περίγελως, ή 
άμέλεια τού ίδιου του έργου, καί ή έκ τής άμελείας ένδεχομένη πενία 
κ. τ. λ. καί αέχοι τούτου ό νόμος (πρόσεχε ότι λαλώ περί τοΰ πολι
τικού, καί οχι περί τοΰ θείου νόμου) δέν έχει δίκαιον νά κολάση τόν
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μέθυσον. Αλλ’ άπό τήν μέθην ενδέχεται νά γεννηθώσι καί λογοτρι- 
ία>., άπό τάς λογοτριβάς ύβρεις, άπό τάς ύβρεις πληγαί, άπό τάς 

πληγας φόνοι· τότε ό μέθυσος κολάζεται δικαίως άπό τόν νόμον· οχι 
ομ.ως διότι έμέθυσεν, άλλά διότι ύβρισεν , έκτύπησεν, έφόνευσεν , εις 

ενα λόγον, διότι έτάραξε τήν κοινήν ειρήνην καί ησυχίαν. Καί είς ταύ

την όμως τήν περίστασιν, ή ποινή τού άπό μεθυσμένον πραχθέντος 
κακού πρε'πει νά ήναι μετριωτε'ρα, παρά τήν όποιαν ήθελε πάθειν, άν 
το έ'πρασσεν αμέθυστος· παρεκτός άν τό είχε μελετημενον καί πριν τής 
μέθης, άν έπροσποιήθη τήν με'θην εις άπολογίαν του, άν έμεθύσθη εξε
πίτηδες διά νά τό πράξη, ή άν τό έ'πραξε πολλάκις μεθύων. Οί νόμοι 
τής Αγγλίας δέν δε'χονται τήν με'θην ώς άπολογίαν άλλά κολάζουν 

επίσης τον μεθύοντα ώς καί τόν νήφοντα πταίστην. Τού Πιτακού ό 
νόμος ήτον έτι αύστηρο'τερος, ή μάλλον άδικος, επειδή, κατά τόν Αρι- 
στοτε'λην (Πολιτικ. σελ. 65.), έκόλαζε βαρύτερον τά πταίσματα τών 

μεθυσμένων, (ίδε Βεντηαμ , Traite de legislat. civile et penale, 
toni. II, pag. 277.)

Σελιδι iao, § XXVI, ΠΕΡΙ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΟΣΙΩΣΕΩΣ. 
Αδίκημα καθοσιώσεως ( τό όποιον οί Ρωμαίοι ώνομαζαν crimen maje

statis, καί ονομάζουν σήμερον οί Ιταλοί deiitto di lesa Maesta) πράσ- 
σει, όστις παραδείγμ.ατος χάριν , ζητεί νά άλλάξη τήν πολιτικήν τού 
Εθνους κυβέρνησιν, ή νά πράξη τι δημόσιον έξ ιδίας του γνώμης καί 
βουλής, καί όχι μέ τήν συγκατάθεσιν τού Εθνους, διεγείρει τόν όχλον 
κατά τής νομίμου καί άρεστής εις τό Εθνος πολιτικής διοικήσεως, ε’πι- 
βουλεύει τήν ζωήν τού νομίμου Ηγεμόνος, ή άθετεϊ τό πρός αύτόν όφει- 
λόμενον σε'βας μέ πράξεις ή λόγους ύβριστικούς , ή σφετερίζεται τήν 
ηγεμονίαν τού Εθνους· έκολάζοντο όλα ταύτα μέ κεφαλικήν τιμωρίαν. 
Αλλά πόσον έπειτα, ή τυραννία εξάπλωσε τήν σημασίαν καί κατάχρη- 
σιν τής καθοσιώσεως, έφάνη μάλιστα εις τούς χρόνους τών Ρω
μαίων Αύτοκρατόρων. Ωνομάζετο τότε καθοσίωσις, οχι μόνον ή 
πρός τόν Αύτοκράτορα, άλλά καί ή πρός τούς ύπηρέτας τού Αύτοκρά- 
τορος άτιμία, διότι έλεγαν οί τύραννοι Νομοθέται, - Καί αύτοί οί ΰπη· 
« ρέται ημών είναι μέρη τού ήμετέρου σώματος » Ipsi pars nostri 
corporis sunt. Καί τό κακόν δέν έμεινεν έως αύτοΰ. Ο Δομιτιανος 
κατεδίκασεν είς θάνατον εύγενή τινα Ρωμαίαν , διότι ειχεν ή ταλαί
πωρος έκδυθήν τά φορέματά της έμπροσθεν τοΰ άνδριάντος αύτοΰ 
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άλλον άρχήτερα πολίτην Ρωμαϊον ό Τιβέριος, βωτι είχε πωλήσειν οίκον, 
εις τον οποίον ^ιά κακήν του τύχην εύρίσκετο ό άν<?ριάς τοΰ Αύτοκοά- 

τορος.
Σελιδι ιαι , στίχ. 3 , Επειδή ή ασφάλεια τοΰ πολίτου είναι τό 

πρώτιστον κ. τ. λ.] Οί νόμοι τοΰ Σόλωνος είχαν τόσην πρόνοιαν της 
ασφαλείας'τών πολιτών, ώστ’ έκριναν ώς δημόσιον σχείόν αδίκημα, 
την βίαν την γινομένην άπό πολίτην εις πολίτην. Οθεν ε^ωκαν εξου
σίαν εις καθένα νά σύρη εις ^ικαστηριον, όχι μόνον τόν βιάσαντα τήν 

ΐ<ίίαν αύτοΰ άσφάλειαν, άλλά καί τήν τών άλλων · και τοΰτο, καθώς 
λε'γει ό Πλούταρχος, όλα νά συνειθίζη ό πολίτης νά συναισθάνεται τάς 

αδικίας τάς γινομε'νας πρός έν μέλος τοΰ πολιτικού συστήματος, καθώς 
αισθάνεται τούς πόνους έκάστου μέλους τοΰ ΐίίου του σώματος· « όρ- 
« θώς έθίζοντος τοΰ νομοθέτου τούς πολίτας, ώσπερ ενός μέρους, συναι- 
« σθάνεσθαι καί συναλγεΐν άλλήλοις. ” (Πλούταρχ. Σολ. § ι8.) Ηθελαν 
παύσειν , ή καν όλιγοστεύσειν αί ά^ικίαι, λέγει ό κωμικός Μένανδρος 
( παρά Στοβ. σελ. a4i), εάν καθείς άπό τούς πολίτας έλογίζετο ΐ^ίαν 

τήν εις τόν συμπολίτην του γινομένην αδικίαν·

Είπερ τόν άίικοΰντ’ άσμένως ήμύνετο 
Εκαστος ημών καί συνηγωνίζετο, 
ίσως νομίζοιν ΐ’ι^ιον είναι τό γεγονός 
Αδίκημα, καί συνέπραττον άλλήλοις πικοώς, 
Ούκ’ άν επί πλεϊον τό κακόν ήμιν ήυξετο 
Τό τών πονηρών · άλλά παρατηρούμενοι, 
Καί τυγχάνοντες ής εί“ει τιμωρίας , 
Ητοι σπάνιοι σφοόρ’ άν ήσαν, ή πεπαυαένοι.

Αιά φόβον, ^ι’ άλογον εντροπήν, ή και ίιά φιλανθρωπίαν καί άνεξικα- 
κίαν, ο βλαφθείς ή αδικηθείς πολίτης υποφέρει πολλάκις μέ σιωπήν τάς 

βίας καί αδικίας τοΰ συμπολίτου1 άλλά τοιαύτη ύποαονή θέλει μέ τόν 
καιρόν βόαλύσειν όλους τούς δεσμούς τής πολιτικής κοινωνίας, καί φέ- 
ρειν τήν αναρχίαν εις τό πολίτευμα (ί<?. άνωτέρ. σελ. ιοί.), έάν ό 

νομοθέτης βεν φροντίση νά χαλινώσγ μέ τούτον τόν τρόπον τήν κακίαν, 
ό τυραννικός καί βίαιο; άνθρωπος γίνεται ατολμότερος, όταν έξεύρη , 
ότι όχι μόνον ί άβ'ικηθείς παρ’ αύτοΰ, άλλ’ όλοι οί πολΐται έχουν τήν 
εξουσίαν νά τον σύρωσιν είς το ^ικαστήριον. Είναι έν άλλο εί^ος άσφα-
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λείας τοΰ πολίτου, άγνωστον εις τά τυραννούμενα έθνη, συχνά κατα- 
πατουμενον είς τά κυβερνώμενα άπό βασιλείς απολύτους, καί οχι 
ακόμη ακριβώς διωρισμένον ούδ’ είς αύτάς τάς κοινοβουλευτικάς πολι
τείας , άν εξαίρεσης τούς Αγγλαμερ ικανούς · οί νεώτεροι τήν ονομάζουν 
ελευθερίαν ά τ o μ ι κ ή ν η προσωπικήν (liberte individuelle) , 

τόσον άξιωτέραν προφυλακής πολλής, όσον βιάζεται τοΰ πολίτου ή 
άσφάλεια άπ’ αύτούς τούς κρατούντας. Τοιαύτη βία γίνεται είς αύτόν , 
όταν οί ύπηρέται τοΰ κράτους συγχωρώνται νά έμβαίνωσιν είς τόν 
οικόν του, Αιά νά έρευνήσωσι τά πράγματα, η καί νά σύρωσιν έξω 

αύτόν η κάνένα άπό τούς οικείους του, ώς ένοχον εγκλήματος. Βιάζεται 
άκο'μη τοΰ πολίτου η ασφάλεια, όταν Αιά ούτιδανήν υποψίαν φυλακίζε
ται, και τό χειρότερον κρατήται είς φυλακήν ημέρας η και αήνας πολ
λούς , πριν κριθή. Είς τάς Ελληνικάς πολιτείας τοιαΰτα άτοπα δέν 
εσυγχωροΰντο. Οταν έκρίνετο ό Μιλτιάδης, καθ’ όλον τό διάστηυ.α της 
κρίσεως εμεινεν είς τόν οίκον του, Αέν έφυλακίσθη. Οί άδικοι κριταΐ τοΰ 
Σωκράτους δέν έτόλμησαν ό'μως νά τόν φυλακίσωσι πριν της κατα
δίκης. Είσοδος είς οίκον κρυμμε'νου πολίτου καί βία ένομίζετο τόσον 
παράνομον έ'ργον , ώστ’ ούδ’ αύτοί οί άνομώτατοι τριάκοντα τύραννοι 
δέν τό έτόλμησαν, κατά την μαρτυρίαν τοΰ Δημοσθε'νους. (Κατά Αν- 
δροτίων. σελ. 6οα. ίδε καί τόν Περί Στεφάν. σελ. 271.) Οί Ρωμαίοι, 

ενόσω ήσαν ελεύθεροι, δέν εσυγχώρουν νά σύρεται μέ βίαν ό πολίτης 
άπό τον οίκον του, Nemo de domo sua extrahi debet, σεβόμενοι 
τόν οίκον ώς άσφαλε'στατον καταφύγιον τοΰ πολίτου, Domus tutissi
mum cuique refugium atque receptaculum. Οί Αγγλοι τόν ονομά
ζουν οχύρωμα ή φρούριον, καυχώμενοι περί τής προσωπικής των ελευ
θερίας, The house of an english man , is his castle. Εξέτασε τά 
περί τούτου γραφθέντα άπό τούς νεωτέρους φιλοσόφους καί νομικούς , 
καί έξαιρέτως τόν Daunou , Essai sur les garanties individuelles , 
Paris, 1819, καί τόν Dupin , Observat, sur plusieurs points import. 

de notre legislat. criminelle , Paris , 1821.
Σελιδι i 22, στίχ. 20, προσωπον , άλλά νά γίνεται πράγμα.] Εξη- 

γηθη ( σελ. 207 ) τί θέλει νά είπή προσωπον. Τό όνομα τοΰ πράγ
ματος δίδεται είς όλα τά άλλα φυσικά όντα άλογα ή άψυχα, οσα 
πρός ίδιαν του ωφέλειαν δύναται νά μεταχειρισθή ό άνθρωπος , εις το* 
όποιον μόνον αρμόζει τό όνομα τοΰ προσοιπου.
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Σεαιδι ιυ3, στίχ. 2ο, τερπνά καί καρποφόρα μηςγδρια.] Διά τοϋ 

Feconde ed amene isolette νοεί ό Βεκκαρίας τάς διά μιας λε'ξεως 
όνομαζομένας άπό τόν Στράβωνα (Μέρ. γ', σελ. 236, έμ. έκδ.) Αύά- 

σεις, « Αυάσεις άε οί Αιγύπτιοι καλοΰσι τάς οίκουμένας χώρας, περι- 
« εχομένας κύκλω μεγάλαις έρημίαις , ώς άν νήσους πελαγίας. » Είς 

1 τόν Βυζάντιον Στέφανον γράφεται ή λε'ξις τριπλώς, Αΰασις, Ύασις 
καί Οασις. Η τελευταία γραφή φαίνεται όρθωτέρα, οχι μόνον διότι 
εύρίσκεται είς τόν Ηρόδοτον καί τούς Λατίνους συγγραφείς (Oasis), 

άλλ’ ότι καί σήμερον άκόμη οί άπόγονοι τών Αιγυπτίων Κόπται Ο β ά 
ονομάζουν τά τοιαΰτα χερσαία νησύδρια. Πιθανόν ότι ή λε'ξις είναι 
Αραβική, επειδή καί είς τών Τούρκων τήν γλώσσαν ό όβάς σημαίνει 

πεΜΛα. κατάφυτον και καρποφορον, τήν διά μιας λε'ξεως όνομαζομε- 
νην άπό ήμάς Κάμπον. Και δια τοΰτο ίσως οί Ελληνες εξήγησαν 

τάς Οάσεις, Μακάρων νήσους. Μίαν άπό τάς Οάσεις ταύτας 
ίστορών ό Ηρόδοτος (γ\ 26) λέγει, « Απικο'μενοι μέν φανεροί είσι ές 
« όασιν · · · Ούνομάζεται ό χώρος ούτος κατά Ελλήνων γλώσσαν, 

" Μακάρων νήσος.»
Σεαιδι 124, στίχ. 3 , Αί ποιναί, μέ τάς οποίας..... είς τόν κοι

νόν λαόν πεινάς.] Αθλιον και δυστυχέστατον είναι εκείνο τό πολίτευμα, 
ό'που είς τό αύτό άδίκημα επιβάλλεται ποινή διάφορος, κατά τήν δια
φοράν τής εύγενείας ή δυσγενείας, τοΰ πλούτου ή τής πενίας, τής 
έπιεικίας ή τής φαυλότητος τοΰ άδικήσαντος πολίτου. Τότε πλέον δέν 
είναι μ.ία, άλλά δύο νομοθεσίαι, δύο τάξεις πολιτών, δύο πολιτικαί 
κοινωνίαι, ή, μάλλον* είπεΐν, άκοινωνησία, διχόνοια, καί πολίτου πρός 
πολίτην λαθραίος πόλεμος· « Ούθέν γάρ διαφέρει, εέ επιεικής φαΰλον 

« άπεστέρησεν, ή φαύλος επιεική· ούδ’ εί έμοίχευσεν επιεικής ή φαΰ- 
« λος· άλλά πρός τοΰ βλάβους τήν διαφοράν μόνον βλέπει ό νόμος, καί 
« χρήτάι ώς ίσοις, εί ό μέν άδικει, ό δ’ άδικεϊται· καί εί ό μέν έ'βλαψεν, 

« ό δέ βέβλαπται. Ωστε τό άδικον τοΰτο, άνισον δν, ίσάζειν πειράται 
« ό δικαστής. » ( Αριστοτέλ. Ηθικ. Νικομαχ. έ, 4·) ...... Στίχ. 12,
« όστις άπό μάς· - ·ύψώθη υπέρ τούς συμπολίτας του.»] Δικαιότερον 

άλλο δέν είναι παρά νά τιμάται υπέρ τούς συμπολίτας πλέον δστις καί 
πλέον τών άλλων ωφελεί τήν πολιτικήν κοινωνίαν , και νά καταφρονή- 
ται ό άνωφελής καί πο?.λάκις βλαβερός διά τήν άργίαν του πολίτης. Δί
καιον είναι νά δοξάζεται και νά άπολαμβάνη τάς χ,ρεωστουμε'νας άμοι-
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βάς τις ανδραγαθίας του, οστις μέ ηρωικήν καταφρόνησιν τής ιδίας του 

ζωής έσωσε την τιμήν καί τήν υπαρξιν τής πατρίδος του· δίκαιον είναι 
νά δίδωνται εις αύτόν αί μυριάδες, καί εις τούς άλλους αί χιλιάδες, 

« Τώ Σαούλ έν χιλιάσι και τώ Δαυίδ έν μυριάσιν. “ Αλλ' ωσαύτως δί
καιον είναι, όταν ό λόγος ήναι περί τής είς τούς νόμους υποταγής , νά 
μή γίνεται ούδεμία διαφορά ή διάκρισις μεταξύ εύγενοΰς καί δηυ.οτι 
κοΰ, δυνατού και αδυνάτου , φρονίμου και άφρονος · καί κατά τοΰτο ή 

πολιτική φιλοσοφία είναι σύμφωνος μέ τήν Θρησκείαν · « Ού ποιήσετε 
« άδικον έν κρίσει · ού λήψη προσωπον πτωχού, ούδέ μή θαυμάσγς 
« προσωπον δυνάστου· έν δικαιοσύνη; κρίνεις τόν πλησίον σου. ” ( Λευιτ. 

ΙΘ, ι5.) Ο Μωσαϊκός νόμος έφρόντιζε τόσον νά έμπνέη είς όλων τών 
πολιτών τάς καρδίας τήν ισότητα, ώστε ονομάζει πάντοτε καί παντα- 
χοΰ υιούς Ισραήλ τούς Ιουδαίους· «Καί έρεϊς τοϊς υίοΐς Ισραήλ,» 

καί πάλιν , " Λάλησον πρός τούς υιούς Ισραήλ. “ Καθώς ό πατήο δέν 
βάλλει κάμμίαν διαφοράν εύγενείας ή δυσγενείας άναμε'σον τών υιών 
του, ωσαύτως ή πατρίς λογίζεται ολα της τά τε'κνα ίσα, και δέν 
προτιυ.α πλήν έκεΐνα μόνον, οσα έχουν άρετήν καί φρόνησιν πλειοτέραν 
παρά τούς άδελφούς των. (ίδ. σελ. 245.) ί Είναι άρα πλέον άξιοθρήνη- 

τον άλλο παρά νά πολεμώσιν άλλήλους οί πολιται, ώς θηρία, καί να 
κατασφάζωσιν άλλήλους ώς άγριώτεροι καί αύτών τών θηρίων, διά ψευ

δείς υπολήψεις εύγενείας καί δυσγενείας; Εύγενής λογίζεται, οστις έχει 
εύγενή φοονήματα , οστις μιμείται τάς ενδόξους πράξεις, ή λαμπρύνει, 
τήν άδοξίαν τών ιδίων αύτοΰ προγόνων αγενέστατος έξεναντίας είναι, 
καί άν ή τύχη τόν έκαμε βασιλέως υίόν, όστις καυχάται είς μάνας 
πατραγαθίας, ή όστις αύξάνει τήν άδοξίαν τών προγονών μέ τήν ιδίαν 

αύτοΰ άδοξίαν. «Ούκ έστιν αϊσχιον ή παρέχειν εαυτόν τιμώμενον μή 
« δι’ εαυτόν, άλλά διά δόξαν προγόνων· είναι μέν γάρ τιμάς γονέων 
« έκγόνοις καλός θησαυρός καί μεγαλοπρεπής· χρήσθαι δέ καί χρημά- 
« των καί τιμών θησαυρω , καί μή τοϊς έκγόνοις παραδιδόναι, αισχρόν 
« καί άνανδρον, άπορία ιδίων αύτοΰ κτημάτων καί εύδοξιών. » (Πλάτ.- 

Μενεξ. σελ. 2 47·) Εως πότε θέλουν είσθαι κωφοί και τυφλοί οί ταλαί
πωροι άνθρωποι είς τά παραδείγματα τής πείρας καί τής ιστορίας ; 
• Εως πότε δέν θέλουν καταλάβειν οί νομιζόμενοι εύγενεϊς, ότι αί άδι- 
κίαι προκαλουσιν εκδικήσεις , και οι λεγόμενοι δυσγενεις ή δημοτικοί, 
ότι αί έκδικήσεις διεγείρουν άλλας αντεκδικήσεις; καί ούτω δεν παύει 
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ό εμφύλιος πόλεμός, έωσοΰ νά έξολοθρεύση τό Εθνος ολον, ή νά τό ύπο- 
τάξη εις ζυγόν άλλότριον ;

Σελιδι 126, στίχ. 25, Είναι λοιπόν ή τιμή μία .... τών πολιτι
κών κοινωνιών τά γενέθλια.] Ολην ταύτην τήν περικοπήν, τήν οποίαν 
μετέφρασεν ό πρώτος Γάλλος μεταφραστής (Morellet), ώς τήν μετέ

φρασα κ’ έγώ, κατά λέξιν, ό νέος μεταφραστής Γάλλος τήν εκφράζει 
συντομωτερον , άκολουθήσας (μέ δισταγμόν όμως) τήν Αγγλικήν μετά- 

φρασιν , τής οποίας τό νόημα, οχι πολύ σαφέστερον, είναι τοΰτο· «Τής 
« τιμής ή έννοια είναι έννοια σύμπλοκος, συμπλεγμένη άπό πολλάς 
« άλλας έννοιας όχι μόνον άπλάς, άλλά καί σύμπλοκους. Κατά τάς 
« όποιας προβάλλεται διαφόρους όψεις ή έννοια τής τιμής είς τόν άν- 

« θρώπινον νοΰν, είναι πλειότερον ή όλιγώτερον ουμπλεγμένη. Διά νά 
" καταλάβη τις τό πρόβλημα τοΰτο, πρέπει νά θεωρήση έμπαρόδω 
« τών πολιτικών κοινωνιών τά γενέθλια.»

Σελιδι 128, στίχ. ι6, Διά τοΰτο είς τήν άκραν πολιτικήν ελευθε
ρίαν............. μέ άλλας έννοιας.] Τοΰτο είναι τοΰ Συγγραφέως τό νόημα- 
ό'που δεσπόζουν οί νομοί, έκεϊ βασιλεύει ή άρετή · καί δι’ αύτό τοΰτο 
ούδεις τολμά νά άτιμάση τόν άλλον, διότι όλοι πείθονται είς τους νό

μους, καί όλοι υπερασπίζονται άπ’ αύτούς· ούδ έάν τις ύβρισθή , ή 
άτιμασθη άπ’ άλλον, θέλουν διά τοΰτο οί λοιποί τόν καταφρονήσειν , 
καί τόν κάμειν , ώς λέγει κατωτέρω (σελ. 129), « σκοπόν είς τά βέλη 
« τής καθημερινής ύβρεως καί άτιμίας. » Εξεναντίας είς τήν άκραν δου
λείαν, βασιλεύει ή άνομία- και τό έθνος είναι μερισμένου είς δύο τάξεις, 
τόν ούτιδανόν όχλον, οστις τόσον ολίγον έξεύρει τί σημαίνει τιμή, όσον 

καί αύτά τά άλογα κτήνη , καί έκείνους , οσοι δυνατότεροι, ή πλου
σιότεροι ό’ντες παρά τους άλλους, δέν έμποροΰν νά φυλάξωσι τόν πλού
τον καί τήν δύναμιν άλλως παρά ύποφέροντες τών άνωτέρων τάς ύβρεις 
καί άτιμιας, καί ύβρίζοντες, καί καταδυναστεύοντες άνομως τούς κατω

τέρους των « Τό μέν πλεϊστόν έστιν όχλος άτακτος, καί κινδύνων 
« άπειρος, προς μέν τόν πόλεμόν έκλελυμένος , πρός δέ τήν δουλείαν 
« άμεινον τών παρ’ ήμϊν οίκετών πεπαιδευμένος. Οί δέ έν ταΐς μεγί- 
« σταις δόξαις όντες αύτών , ομαλός μέν , ούδέ κοινώς , ούδέ πολιτι- 
« κώς , ούδεπωποτ’ έβίωσαν , άπαντα δέ τόν χρόνον διάγουσιν, είς μέν 
« τούς ύβρίζοντες, τοις δέ δουλεύοντες, ώσανει άνθρωποι μάλιστα τάς 
« φύσεις διεφθαρμένοι - καί τά μέν σώματα διά τούς πλούτους τρυφών-
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" τες , τάς δέ ψυχάς διά τάς μοναρχίας ταπεινάς καί περιδεείς έχον- 
“ τες ■ εξεταζόμενοι προς αύτοΐς τοΐς βασιλείοις , καί προκυλινδού- 
“ μενοι,καί πάντα τρόπον μικρόν φρονεΐν μελετώντες- θνητόν μέν ανίερα 
" προσκυνοϋντες, καί δαίμονα προσαγορεύοντες · τών δέ θεών μάλλον 
“ ή τών ανθρώπων καταφρονοΰντες. ” (ΐσοκράτ. Πανηγυρ. μά, σελ. 67.) 

Εΐς τοιούτων ανθρώπων ψυχάς θε'λεις εύρεΐν σπατάλην, κολακείαν, 
μικροπρε'πειαν , καταφρόνησιν καί θεοΰ και ανθρώπων , άλλ’ οχι τιμήν , 
ή τιμής πόθον. Αύτή καθ’ έαυτήν ή δουλεία είναι ή πλε'ον αξιοθρήνητος 
άπ’ δλας τάς ατιμίας · δταν άπό κεφαλής μέχρι ποδών ήναί τις δλος 
βυθισμένος εΐς τόν βόρβορον , ·τί τόν μέλει, άν τόν πιτυλίση τις άλλος 
μέ ρανίόας όλίγας βρωμερού υδατος; Αλλ’ εύρέθη τις άπ’ εκείνους 
τούς σπανιωτάτους άνδρας, τούς οποίους δέν εμόλυνεν ή δουλεία (ϊδ. 
σελ. 2θι)· τοιοΰτος θείος άνθρωπος, μόνος ορθός είς τήν πτώσιν της 

πατρίδος , άντί νά έπιθυμησγ, νά τιμάται άπό τοιαΰτα άνδράποδα, 
θέλει έξεναντΐας νομίζειν την παρ’ αύτών άτιμίαν και καταφρόνησιν ώς 
λαμπράν της άρετής του μαρτυρίαν. Είναι λοιπόν άνωφελής ή παρά 
τών άλλων τιμή, καί εΐς την άκραν ελευθερίαν, καί εΐς την άκραν δου
λείαν είς ολίγα λόγια, οί άληθώς ελεύθεροι προτιμούν, καθώς ό Αμφιά- 
ραος τοΰ Αισχύλου (Επτ. επί θηβ. ύθύ), νά wa- παρά νά φαίνωνται 

τιμής άξιοι*

Ού γάρ δοκεΐν άριστος, άλλ’ ει/αι θέλει-

οί δέ δούλοι γίνονται τόσον άτιμοι καί εύτελεΐς, ώστε δέν ταράσσονται 
πλέον άπό την παρά τών άλλων καταφρόνησιν.-----2τίχ. 23, τήν προσ
ωρινήν καί άβέβαιον προσωπότη τα.] Εξηγήθη άνωτέρω (σελ. 207) 

τί θέλει νά είπή προσωπότης. Ο συγγραφεύς λέγει, δτι είς τόν 
δούλον ή προσωπότης είναι προσωρινή καί άβέβαιος, διότι είς τήν εξου
σίαν τού τυράννου είναι, νά τού τήν άφαιρέση, δταν θέλη , καί νά τόν 
μεταχειρισθή ώς πράγμα (σελ. 22g), ηγουν ώς μεταχειρίζεται τόν 

ίππον του, ή καί αύτό του τό άψυχον φόρεμα.
Σελιδι 129, § XXIX, ΠΕΡΙ ΜΟΝΟΜΑΧΙΑΣ.] Μονομαχία 

(duello) ονομάζεται τό έ'τι επικρατούν είς τήν σοοήν Ευρώπην βάρβα

ρον έθος νά προκαλη ό άδικηθείς ή οπωσδήποτε άτιμασθείς άληθώς , ή 
κατά τό φαινόμενου, τόν άδικήσαντα ή άτιμάσαντα, είς μερικήν όπλο- 

ααχίαν , καί νά πολεμή μόνος πρός μόνον , εωσού να πληγωθή , ή και
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νά φονευδή εις έκ τών δύο , διά νά έκδικήση ούτω μέ τνν έκχυσιν τοΰ 
ίδιου , ή τοΰ άλλοτρίου αίματος, τήν τιμήν του. Τό γελοϊον έ'θος τοΰτο 

είναι λείψανον τής παλαιάς βαρβαρότατος · καί τόσον άπέχει νά εμπό
διζα, τάς αδικίας, ώστε καί τάς αύξάνει έπιπλέον, διότι κλίνουν εις 

τήν μονομαχίαν ώσεπιτοπολύ, όχι οί άληδώς άνδρεΐοι, άλλ’ όσοι είναι 
δεξιότεροι τών άλλων είς τήν μεταχείρισιν τών όπλων. ( ίδ1. καί τά 

σημ. περί Ομβρικών σελ. αο5.) ---- ^τίχ. 8, Οί παλαιοί δέν έσυνεί-
διζαν νά συναθροίζωνται ώπλισμένοι κ. τ. λ ] Οί Ελληνες όχι μόνον δέν 

εσυνείδιζαν νά όπλοφορώσιν είς αύτάς τάς πόλεις είς καιρόν ειρήνης, 
αλλ’, ώς εδος αγρίων ή βαρβάρων έδνών, καί μέ νόμον τό απαγόρευσαν. 
Και τοιοΰτοι βάρβαροι έχρημάτισαν καί αύτοί των οί πρόγονοι, κατά 
τήν μαρτυρίαν τοΰ Θουκυδίδου (ά, 6)· «Πάσα γάρ ή Ελλάς έσιδηρο- 
« φόρει, διά τας άφράκτους τε οικήσεις, καί ούκ ασφαλείς παρ’ άλλή- 
“ λους εφόδους- καί ξυνήδη τήν δίαιταν μεδ’ όπλων έποιήσαντο, ώσπερ 
" οί βάρβαροι. Σημεϊον δ’ έστ'ι ταΰτα (ισ. γρ. τά) τής Ελλάδος έτι 

« ούτω νεμόμενα τών ποτέ καί ές πάντας όμοιων διαιτημάτων. Εν 
« τοϊς πρώτοι δή Αδηναΐοι τόν τε σίδηρον κατέθεντο, καί άνειμένη τή 
« διαίτη ές τό τρυφερώτερον μετέστησαν.» Πρώτοι οί Αδηναΐοι άφήκαν 
τά όπλα, διότι καί πρότεροι τών άλλων έπολιτίσδησαν, καί ύπετάχδη- 

σαν είς νόμους , οί όποιοι, ικανοί νά έκδικώσιν αύτοί καδένα τών πολι
τών άπό τάς βίας τών άλλων , δέν έσυγχώρουν πλέον είς κανένα ούτε 
τήν μερικήν έκδίκησιν, ούτ’ αύτήν τήν απλήν όπλοφορΐαν , ώς λεγει ό 
Σόλων (παρά Αουκιαν. Ανάχ. ή Περί γυμνασ. § 34) πρός τόν Ανάχαρ- 

.σιν · « Το μέντοι όπλοφορεΐν άεί, καί άκινάκην παρεζώσβαι, περιττόν 
“ έν ειρήνη οίόμεβα. είναι· καί πρόστιμόν γ’ έστιν, όστις έν άστει σιδη- 
" ροφοροίη μηδέν δέον, ή όπλα εξενέγκοι είς τό δημόσιον. Υμείς δέ 

« [οί Σκύθαι] συγγνωστοί έν οπλοις άεί βιοϋντες · τό τε γάρ έν άφρακτω 

« οίκεϊν ράδιον ές έπιβουλήν. . . .ή τε πρός άλλήλους άπιστία , αυδαι- 
« ρέτως καί μή έν νομω ξυμπολιτευομένων, άναγκάϊον άεί τόν σίδηρον 

« ποιεί, ώς πλησίον είναι (ΐσ. γρ. είναι τόν) άμυνοϋντα.»-- Ετιχ. ιι , 
μαθημένοι νά βλέπωσι συχνά μονομαχοΰντας κ. τ. λ.] Οι μονομάχοι 
(gladiatori) τής Ρώμης ήσαν καταρχάς αιχμάλωτοι,καταδικαζόμενοι εις 

τήν μονομαχίαν , ή δούλοι, τούς όποιους ήγόραζαν πολιται τινες, έτρε
φαν καί έδίδασκαν τήν οπλομαχίαν μέ σπαδία ξύλινα, διά νά τούς έμ- 

βάσωσιν έπειτα είς τό Αμφιδέατρον , όπου έπρεπε να μονομαχωσιν εις



’ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΟΪ. σελ. ι3ι. a 3 5 ·
προς ένα μέχρι θανάτου, ενώπιον τοΰ λαοϋ συναθροισμένου, είς τόν 
οποίον έγίνοντο θέαμα τερπνο'τατον. Μέ τόν καιρόν, τό πράγμα έπροχώ- 
ρησεν εις τόσον, ώστε καί άνθρωποι ελεύθεροι, Αιοο κέρδος, ή δι’ αν
δρείας έπίδειξιν, αύτοθελήτως έμονομάχουν, και τέλος, άνδρες εύγενεις, 

γυναίκες, και αύτός ό Αύτοκράτωρ Κόμμοδος, δέν ήσχύνθησαν νά 
μονομαχήσωσι δημοσίως, μ.’ ολον ότι οι μονομάχοι, κατά τήν κοινήν 
ύπόληψιν, ήσαν οι άχρειέστατοι όλων τών άνθρώπων. Ηθέλησε νά 
εξάλειψη μέ νο'μον τήν μονομαχίαν ό Κωνσταντίνος· άλλά τό έθος 
έπεκράτησεν έτι καί μετά τούτον τόν Αύτοκράτορα, ούδέ τελείως 

κατηργήθη πλήν είς τήν βασιλείαν τού Ονωρίου.
Σελιδι ι3ι , στίχ. 7 , Τή? ιδιοκτησίας τό δίκαιον κ. τ. λ.] Εκατη- 

γόρησαν τόν Βεκκαρίαν , ό'τι ώνόμασε τό δίκαιον τής ιδιοκτησίας « δί- 
« καιον φοβερόν, καί ίσως όχι άναγκαΐον.» (Bentham, Trait. de 
legislat. civit, et penal. tom. II, pag. 3γ.) Ο Βεκκαρίας όμως, όνο- 
μάζων αύτό κατωτέρω (σελ. ι3β) « ίεοόν δίκαιον,” δείχνει, ό'τι άν 

εδώ τό κρίνη οχι άναγκαΐον, δέν νοεί, ό'τι πας ένας έχει τήν άδειαν 
νά σφετερίζεται τών άλλων τά κτήματα. Τούτο μόνον ύπολαμβάνει, 
ότι δυνατόν νά συσταθή πολιτική ενωσις άνθρώπων χωρίς τό δίκαιον 
τούτο· τοιαύτη δηλαδή εξαρχής , είς τήν οποίαν νά ήναι όλα κοινά, 

μηδέ νά έχη χώραν τό έμόν καί τό σόν · ώς τήν έφαντάζετο ό Πλάτων, 
καί ώς τήν έφαντάσθησαν μεταξύ τών νεωτέρων Θωμάς ό Μόρος , είς 
τήν έπιγραφομένην αύτοΰ Εύτοπίαν (Utopie), ό Καμπανέλλας, είς 

τήν Ηλιακήν πολιτείαν (Republique du Soleil), καί πρό ολί
γων ετών ό Γοδουΐνος, είς τήν Πολιτικήν δικαιοσύνην. ( God- 

wik, Polit, just.) Η πείρα ό'μως έδειξεν, ό'τι είς τοιαύτας κοινοκτητικάς 
πολιτείας, δι’ αύτό τούτο ότι είναι ό'λα κοινά, ούδ’ άμιλλα η συνέρι- 
σις γεννάται μεταξύ τών μελών, ούτε τής αύξησεως καί καλλιεργίας 
τών κτημάτων, ώς ορθώς τό έσημείωσεν ό Αριστοτέλης (Πολιτικ. 
σελ. 3ο-34, ia3) , ούτε τής προκοπής τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος 

καί τού πολιτισμού. Απ’ αύτάς μή προσμένης μήτε τέχνας, μήτ’ 
έπιστήμας , μήτε μέγαν. άριθμόν πολιτών. Η ιδιοκτησία εξεναντίας 
γεννά τήν φιλοπονίαν·, τήν άγάπην τής πατρίδος, τάς εύεργετικάς άρε- 
τάς, είς ένα λόγον, τήν εύδαιμονίαν. Χωρίς τήν ιδιοκτησίαν ό άνθρωπος 

δέν ήθελε ποτέ πολιτισθήν ■ καθώς είναι φύσει πολιτικόν ζώον , ούτως 
έμπορεΐ νά όνομασθή καί φύσει κτητικόν ζώον. Η πρός τούς όμοιους
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ταυ αγάπη αρχίζει άπο την άγάπην τοϋ κτήματός του · « Πρός ηδονήν 
« άμύθητον όσον διαφέρει τό νομίζειν ι^εον τι. - .Αλλά μην καί τό χαρί- 
« σασθαι και τό βοηθήσαι φίλοις ή ξένοις ή έταίροις ήδιστον ο γίνεται 
« τής κτήσεως ιδίας ουσης. » (Αριστοτέλ. Πολιτικ. σελ. 34·) Ταύτην 
τής ίδιοκτησίας τήν ηδονήν θέλων νά πμραστήση ό κωμικός Μένανδρος, 

φέρει παράδειγμα κτηματικού , όστις θεοποιεί τόν άγρο'ν του ·

Χαϊρ’, ώ φίλη γή, διά χρόνου πολλοϋ σ’ ιδών 

Ασπάζομαι. Τουτΐ γάρ ού πάσαν ποιώ 
Τήν γήν · όταν δέ τούμόν έσίδω χωρίον · 
Τό γάρ τρε'φον με τοΰτ’ εγώ κρίνω θεο'ν.

Σεαιδι 132, § XXXI, ΠΕΡΙ ΚΛΕΨΕΜΠΟΡΙΑΣ.] Κλεψεμπορίαν 
ώνόμασα τό βαρβάρως Λεγόμενον Κόντρα ββάνδον, άπό τό Ιταλικόν 
Contrahbando. Εμπορεΐ νά δνομασθή και Κρυψεμπορία, ή Κρυ
πτό π ρ α γ μ α τ ε ί α. Οπως άν ήναι, ή λε'ξις σημαίνει τήν εισαγωγήν 
τών άπηγορευμε'νων άπό τούς νόμους πραγματειών , κολαζομένην δι

καίως, όταν ή άπαγόρευσις ήναι δικαία, ηγουν άποβλέπη είς τό κοινόν 
τής πολιτείας συμφε'ρον · άδίκως, άν άπαγορεύεται ή εισαγωγή, διότι 
αύτός ό ήγεμών πραγματεύεται, ή συγχωρή είς μίαν τάξιν πολιτών νά 
πραγματεύωνται μονοπωλικώς μέ βλάβην τών λοιπών. Είναι και έ'ν 
άλλο είδος κλοπής ή κρύψεως εμπορικής, δταν τις κρύπτη τήν πραγμα
τείαν , όχι διότι ήναι άπηγορευμένη , άλλά διά νά μή πλήρωσή είς τούς 
τελώνας τό νόμιμον τε'λος τής εισαγωγής ή τής εξαγωγής 'droit d’en- 
tree ou de sorde). Ας όνομασθή αύτη Κλεψιτέλεια ( επειδή έλεγαν 

Α τ ε'λε ι αν τήν μή πληρωμήν τών τελών), έάν δέν προκρίνγ τις νά τήν 

όνομάση μέ τούς Γραικορωμαίους νομικούς, Κλ ε πτ ο τ ελω νη μα.
Σεαιδι ι35, στίχ. ι , οί παραχαράκται.] Αν ό παραχαράκτης ιδιώ

της κολάζεται αύστηρώς, διότι άδικεϊ ολην τήν πολιτικήν κοινωνίαν, 
ταράσσων τά εμπορικά συναλλάγματα, χωρίς τών οποίων δέν έμπορει 

νά διαμείνγ, · τί όνομα, ή ποια κόλασις χρεωστεϊται είς τόν ηγεμόνα, 
όταν αύτός κιβδηλεύη τό χαραγμε'νον είς όνομά του νόμισμα; Πολλοί 
τύραννοι έτόλμησαν τοιαύτην άναίσχυντον κλοπήν άλλά κάνεις έξ αύ
τών δέν έ'φθασεν είς τήν άναισχυντίαν τοϋ τυράννου τών Γραικών, δστις 

είς τούς τελευταίους τούτους καιρούς έγινε καί φανερός Καλπιζανης 
(διά νά τόν ονομάσω κατά τήν γλώσσάν του) κλεπτών άνόμως αύτούς
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τους υπηκόους· ·Τί κρίνουν περί αύτοΰ οί φίλοι του; Κατ’ αύτούς, οί 
Γραικοί χρεωστοϋν νά ύποτάσσωνται εις τδν παραχαράκτην Σουλτάνον 
ως εις νόμιμον ηγεμόνα, κα'ι άν άλλάξη όλον τών υπηκόων τδ άργύριον 
εις σίδηρον. Οί δέ Γραικοί · τί αποκρίνονται είς τούς καλούς χριστιανούς 

τουτους ; « Υποτάχθητε σεις είς αύτδν , άν σε'βεσθε το'σον τούς παρα- 
« χαράκτας- ημείς προκρίνομεν ν’ άποθάνωμεν , παρά νά ζώμεν λη- 
« στευόμενοι καθ’ημέραν καί ώραν άπδ τοιοΰτον μιαοόν τύραννον. »___  
2τίχ. 2, τδ όποιον είναι τρόπον τινά ένε'χυρον κ. τ. λ.] Κάλλιστα εξη
γεί ό Αριστοτέλης την φύσιν τοΰ νομίσμ,ατος , λέγων οτι είναι εγγυ

ητής τής πρός άλλήλους μεταδόσεως εκείνων τών πραγμάτων, τών 
οποίων καθείς εχει χρείαν. Διά νά καταλάβη ό αναγνώστης ταύτην τήν 
έννοιαν, πρε'πει νά άναδράμη είς τούς άρχαίους εκείνους χρόνους, ότε 

ή χρήσις τοΰ νομίσματος δέν είχεν άκόμη έπινοηθήν. Τότε αί χρειαι 
τών άνθρώπων έπληροΰντο διά τής άλλαγής. Ο άμπελουργδς, παραδείγ

ματος χάριν, άν είχε χρείαν ά'ρτου, έπρεπε νά ζητήση γεωργόν ή άρτο- 
ποιόν έχοντας χρείαν οίνου, διά νά δώσγ οίνον , καί νά λάβη σίτον ή 
άρτον άπ’ αύτούς· καί ούτω καθεξής περί τών λοιπών· όθεν κατά τήν 

Ομηρικήν Ιλιάδα (ή, 4?1) c‘ Ελληνες ήγόραζαν τδν οίνον τής Λήμνου, 
δίδοντες χαλκόν, σίδηρον, δε'ρματα βοών, βόας καί άνδράποδα · άλλ’ 
ή άλλαγή αυτή είχεν έξανάγκης μεγάλα; δυσκολίας , όχι μόνον διότι 

οστις έίχε χρείαν τίνος, έπρεπε νά περιέρχεται πολύν καιρόν έως νά 
εύρη άλλον στερημένου όσων είχεν αύτός, άλλά καί διότι, επειδή 

τής τιμής ή έξίσωσις καί άντικαταλλαγή ήτο πολλάκις άδύνατος , 
ήναγκάζοντο οί πραγματευόμενοι ούτως νά λαμβάνωσιν ό,τι δέν ήθε

λαν, ή καί πλε'ον ή όλιγώτερον άφ’ ο,τι ήθελαν. Οθεν έπενοήθη τδ 
νόμισμα ώς έγγύη τής πρός άλλήλους μεταδόσεως· παραδείγματος 

χάριν, ό'ταν ό άμπελουργδς άγοράζη μέ άργύριον άρτους άπδ γεωργόν 
ή αρτοποιόν, τδ νόμισμα, τδ όποιον δίδει, γίνεται έγγύη καί ένε'χυρον 
είς τάς χεΐρας αύτών, διά νά δύνωνται καί αύτοί, όταν έ'λθωσιν είς 

χρείαν οίνου , νά τδν λαμβάνωσι παρ’ αύτοΰ έπιστρέφοντες τδ ένε'χυρον 
τούτο · « Οταν μ.ή έν χρεία ώσιν άλλήλων, ή άμφότεροι, ή άτερος, ούκ 
« άλλάττονται, ώσπερ όταν, ού έχει αύτδς, ού δέηταί τις, οίον οίνου, δι- 
« δόντος σίτου εξαγωγήν δει άρα τοΰτο ίσασθήναι. Υπέρ δέ τής μέλ
ι· λούσης άλλαγής , εί νΰν μηθέν δεϊται, οτι έ'σται, έάν δεηθή, τδ νόμισμα 

« οιον έγγυητής έστιν ήμ.ϊν έ'στι γάρ τοΰτο φέροντι, είναι λαβεϊν κ.τ.λ.»
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( Αριστοτέλ. Ηθικ. Νικομαχ. έ, 5, σελ. g3.)-----Στίχ. 6, οτι ή χρεωκοπία 
του είναι άδολ.ος. ] Χρεωκοπία ονομάζεται τδ κοινώς λεγόμενον φαλλι- 
μέντον (fallimento) , και χρεωκόπος (fallito), οστις δέν πληρώνει τά 

χρέη του.
Σελιδι ι36, στίχ. ι ι , καί τδ ίερδν της ιδιοκτησίας δίκαιον.] Το'σον 

ίερδν , ώστε ό Πλάτων ώνδμασε τά ό'ρια τά χωρίζοντα τούς άγρούς τών 
πολιτών , ό'ρια έχθρας καί φιλίας , καί έστησε θεωρόν καί επιστάτην εις 
αύτά τον Δία έπονομάβας αύτδν Οριον. « Διδς ορίου μέν πρώτος ό'δε 
« νόμος εΐρήσθω· μή κινείτω γης όρια μηδείς. · . νομίσας τδ τάκίνητα 
« κινειν άληθώς τοΰτο είναι · βουλε'σθω δέ πας πε'τρον έπιχειρήσαι κινειν 
« τδν μέγιστον άλλον πλήν δρον μάλλον (ί'σ. γρ. τδν με'γιστον μάλλον, πλήν 

« όρον με'γαν) ή σμικρδν λίθον, ορίζοντα φιλίαν καί έ'χθραν ένορκον παρά 
« θεών.» (Πλάτ. Νομ· ή, σελ. 843.) όθεν φαίνεται οτι ό Πλάτων 

έ'παιζεν, ότε εζήτει νά άναιρέση, τό έμδνκαί τό σδν. άπό τήν 
Πολιτείαν του. (ϊδ. άνωτε'ρ. σελ. 235·) Εδώ εξεναντίας κρίνει ορθό

τατα, ό'τι ό διορισμός τοΰ έμοϋ καί τοΰ σοΰ σώζει τήν ειρήνην καί 
τήν φιλίαν μεταξύ τών πολιτών · καί οτι ό'στις σφετερίζεται τά κτή
ματα τών άλλων , ασεβεί εις αύτόν τδν Δία. Τούτον μάλιστα τδν σφετε- 
ρισμον χρεωστοΰν νά κολάζωσιν οί νόμοι καί οί ΰπηρε'ται τών νόμων, οί 
Αοχοντες, δίδοντες αύτοί πρώτοι τδ παράδειγμα τής άποχής άπδ τά 
άλλότρια. Οταν έπιβάλλωσι, παραδείγματος χάριν, εις τούς πολίτας 

φόρους χωρίς ανάγκην, ή υπέρ τήν ανάγκην, · τί άλλο κάμνουν παρά 
σοετεοισμδν τών άλλοτρίων, άν καί δέν μετακινώσιν όρια; Χρεωστοΰν 

άκόμη νά έμποδίζωσιν οχι μόνους τούς μέ βίαν , άλλά καί τούς μέ δόλον 

γινομένους σφετερισμούς. Τοιοΰτοι είναι αί φορολογίαι αί τολμώμεναι 
άπό Μοναχούς άργούς περιερχομένους τάς πόλεις. Ούδέ ούτοι μετακι
νούν αγρών καί άμπελώνων όρια ποτέ · άλλά καταπίνουν πολλάκις ολο
κλήρους άγρούς καί άμπελώνας πολιτών.

Σελιδι ι38 , στίχ. ίο , εμπορικών συναλλαγμάτων.] Εμπορικά 
συναλλάγματα λέγονται αί δι’ εγγράφου συμφωνίαι (contratti) μεταξύ 

ποαγματευτών.-----Στίχ. ιβ, καί δημόσιος χρηματική τράπεζα.] 
Χρηματική τράπεζα είναι ό κοινώς λεγόμενος Πάγκος (Bauco.)

Σελιδι ι4°> σΤ^Χ· 2> Αστυνομίαν.] Διά νά εξηγήσω εκείνο, 
το όποιον ό συγγραφεύς ονομάζει police (φυλάξας άπαράλλακτον τήν 

Γαλλικήν λέξιν) έμεταχειρίσθην τήν λέξιν Αστυνομία, μ όλον ότι
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των Γάλλων ή λεγομένη police περιέχει καί τήν Αστυνομίαν και τήν 
Αγορανομίαν τών παλαιών. Εργον και τών δύο τούτων άρχών ήτο 
νά φροντίζωσι περί τής εύταξίας καί εύκοσμίας τής πόλεως. Οί Αγο- 
ρανόμοι έπεμελοΰντο τά τής αγοράς, ηγουν έφρόντιζαν νά γίνωνται 
κατά τούς νόμους τά συμβο'λαια μεταξύ τών πωλούντων και άγοραζο'ν- 
των, έμποδίζοντες τάς άπατας, τάς άδικίας, τάς φιλονεικίας καί Θορυ
βώδεις λογοτριβάς · οί Αστυνόμοι είχαν τήν προφυλακήν της πτώσεως 
τών οικοδομών , Την επιμέλειαν τών οδών, τών κρηνών , τών λιμένων, 
έφρόντιζαν της πόλεως την καθαριότητα διά τών κοπρολογων κ. τ. λ. 
Αστυνόμοι ήσαν εΐς τάς Αθήνας είκοσι τον αριθμόν, δεκαπέντε κατ’ 

αύτήν τήν πόλιν, καί πέντε είς τόν Πειραιά· καί το'σοι ήσαν καί οί Αγο- 
ρανο'μοι. (ϊδ. Αρποκρατ. λέξ. Αγορανόμοι, Αστυνόμοι, καί Κατά 

τήν αγοράν άψευδεϊν.) Η Αστυνομία αναλογεί μ.ε τήν άρ/ήν 
ήτις’ώνομάζετο εις τούς Ρωμαίους 2Edilitas. Αστυνόμων ή Αγορανο'μων 

είδος ήσαν καί οί έπειτα άπό τούς Γραικορωμαίους νομικούς όνοαασθέν- 
τες Εί-ρήναρχοι ή Ειρηνάρχαι, ώς φροντίζοντες τήν μεταξύ τών 
πολιτών ειρήνην καί εύταξίαν. Οθεν και είς τούς χριστιανικούς ναούς ό 
εχων τήν τοιαύτην φροντίδα υπηρέτης ώνομάζετο, Ο επί τής εύτα
ξίας,· ή συντομώτερον (ώς καί σήμερον άκο'μη τόν όνομάζομεν ), 0 

εύταξίας, άνάλογος μέ τόν Γαλλιστί όνομαζο'μενον Bedeau. ___  
Στίχ. θ, Αν οί Κήνσωρες κ. τ. λ.] Είς τών Ρωμαίων τήν δημοκρατίαν, 
ήσαν οί Κήνσωρες (άπό τοΰ Λατινικού Censores) δύο άρχοντες τιμη- 

.ταί τής ούσίας, καί έξετασταί τής διαγωγής τών πολιτών. Είχαν 

χρέος οί πολϊται νά φανέρωση *άς ένας πρός αύτούς τήν ηλικίαν, τήν 
γυναίκα, τόν άριθμόν τών τέκνων καί τών δούλων, καί τά εισοδήματα 
του. Εχρεοίστει περιπλέον νά δίδη είς αύτούς λόγον τής διαγωγής καί 
τού βίου του. Αν ήτο τίμιος καί χρηστός , επαινείτο άπό τούς Κήνσω- 
ρας· ώνειδίζετο έξεναντίας, άν δέν ήτον, ή καί έσωφρονίζετο , μέ ποι- 
νάς όμως άτιμίας έλαφράς · διότι οί άρχοντες ούτοι, άφίνοντες τά 
κυρίως άδικήματα είς ήους νόμους, καί είς τήν κρίσιν τών δικαστών, 
ήοκοΰντο νά έξετάζωσιν , έάν ό δείνα , παραδείγματος χάριν, δέν έπο- 

λέμησεν άνδρείως τούς εχθρούς, έάν ήμέλησε νά γεωργήση τόν άγρόν 
του, έάν έ'ζη άγαμος χωρίς εύλογον αιτίαν, έάν έκαμε χρέη χωρίς άνάγ- 
κην , καί άλλα παρόμοια. Τοιαύτη εξουσία, μ’ ολον ό'τι ό Κικέρων τήν 
όνοαάζει διδάσκαλον τής α ί δ ο ΰ ς καί τής σωφροσύνης, 
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είναι, καθώς όρθιός κρίνει ό Βεκκαρίας, εναντία είς τήν ελευθερίαν, άν 
ή ελευθερία άλλο- $εν ήναι παρά νά κυβερνάταί τις άπο νόαους όχι 
μόνον δικαίους, άλλά καί γραπτούς (σελ. igS), καί σαφείς, καί όχι 

άπό άρχοντας αύτογνώμονας , όσον ήθελαν εισθαι και νομίζεσθαι δίκαιοι. 
Η κηνσωρική ερευνά (λε'γει ό Ρουσσώς) έμπορεΐ νά έμποι^ίστ, τήν φθοράν 

τών ήθών, άλλ’ όχι ποτέ νά τά ί’ιορθώσφ, άφοΰ φθαρθώσι, La cen
sure peut etre utile pour conserver les mceurs, jamais pour 
les retablir. (Roussew^ Contr. Soc. liv. IV, chap. 7.) Οταν οί 

νόαοι ήναι ορθοί, καί φροντίζωσι μάλιστα τήν χρηστήν άνατροφήν τών 
νέων , άρκούν αύτοί νά έμποίίσωσι -τήν φθοράν τών ήθών , κατασκευά- 

ζοντες κοινήν χρηστοήθειας ύπόληψιν, άσυγκρίτως ίσχυροτέραν τής κην- 
σωρικής έρεύνης. Η φθορά τών ήθών σημαίνει οτι οί νόμοι ή έφθάρησαν, 
ή ^έν άομόζουν πλε'ον είς τήν παρούσαν τού έθνους κατάστασιν · καί 
ύπαγορεύει η ^ιο'ρθωσιν η μεταβολήν τών νόμων καί αύτής τής πολι
τείας. Είς τάς Αθήνας, οί ίΐκασται τοΰ Αρείου πάγου είχαν καί αύτοί 

τρόπον τινά Κηνσωρικήν εξουσίαν. Αλλ’ ή εξουσία των έφρο'ντιζεν 
ώσεπιτοπολύ (ώς θέλομεν ί^εΐν είς τήν εξής σημείωσιν), νά μήν ήναι 

κάνε'νας άργός άπό τούς πολίτας· τό όποιον ήτο πράγμα καλόν καί 
σωτήριον. ----- § XXXIV, ΠΕΡΙ ΑΡΓΙΑΣ.] Οί παλαιοί νομοθε'ται

έφρόντισαν νά μήν ήναι άργοί είς τήν πολιτικήν κοινωνίαν, ^ιότι ή 
άργία γεννά τήν άπορίαν , καί ή απορία τήν κακίαν « Απάντων μέν 
« ουν έφρόντιζον τών πολιτών, μάλιστα $ε τών νεωτε'ρων. . . . εί^ό- 

« τες τάς μέν απορίας <ίιά τάς αργίας γιγνομένας, τάς ίέ κακουρ- 

« γίας ^ιά τάς άπορίας. Αναιρούντες ούν τήν άρχήν τών κακών , άπαλ- 
« λάξειν ώοντο καί τών άλλων αμαρτημάτων τών μετ’ εκείνων γιγνο- 
« μένων - · · · τοιγαροΰν ούκ έν τοις σκιραφίοις οί νεότεροι «ίιέτριβον , 
« ού^’ έν ταΐς αύλητρίσιν, ού^’ έν τοις τοιούτοις συλλογείς, έν οίς 
« νΰν ίιημερεύουσιν · άλλ’ έν τοις έπιτη^εύμασιν έμενον, έν οίς έτά- 

« χθησαν, θαυμάζοντες καί όμιλοΰντες τούς έν τούτοις πρωτεύοντας, 
„ κ. τ. λ.» (ΐσοκράτ. Αρειοπαγιτ. σε?,. 146-147·) Αλλά καί άν ύπο- 

τεθη, ό'τι ού^εμίαν βλάβην φέρει είς τούς συμπολίτας του ό άργός, 
κατά τοΰτο μόνον, ότι ού<5” ωφέλειαν κάμμίαν προξενεί είς αύτούς, 

δικαίως άποκλείεται άπό τήν πολιτικήν κοινωνίαν, τής όποιας μέλος νά 
ονομάζεται άξιος ^έν είναι, έπειίή <ίέν συνεργεί είς τήν εύ^αιμονίαν 
της. Οι άνθρωποι όνώθησαν πολιτικώς, ίιά νά συμβοηθώνται καί νά
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μεταλαρ,βάνωσιν ένας άπό τόν άλλον ολα τά καλά, όσα καθείς χωρισμένος 
απο τούς άλλους ήτον αδύνατον νά προμηθευθη μόνος- « Γίγνεται τοί- 
* νυν πόλις, ώς έγωμαι, έπειίη τυγχάνει ημών έκαστος ούκ αύτάρκης , 
« αλλά πολλών ένίεής. Ούτω ίη άρα- · · - πολλών δεόμενοι, πολλούς 
« εις μίαν οΐκησιν άγείραντες κοινώνούς Τε καϊ βοηθούς, ταύτη τή ξυνοι- 
• κία έθέμεθα πο'λιν όνομα. » (Πλάτων, Πολιτ. σελ. 36g.) Οθεν κατά 

μέν τούς νόμους τοΰ Δράκοντος ό αργός έκολάζετο μέ τόν θάνατον (ή 
καθώς λέγουν άλλοι, μέ τήν άτιμίαν). Ο Σο'λων έμαλάκυνε τόν πολλά 

σκληρόν νόμον τούτον, <?ιορίσας την ποινήν της άτιμώσεως κατ’ εκείνου, 
όστις τρεις φοράς ηθελ’ έλεγχθήν αργός, άλλ’ έπρόσθεσε καϊ τοΰτο, ότι 
καθείς πολίτης είχε τήν εξουσίαν νά σύρη τόν άργόν είς τό ίικαστήριον*, 
καί οτι ή βουλή τοΰ Αρείου πάγου έπρεπε νά έξετάζη πο'θεν ε’κέρι^αιν» 
καθένας τά πρός ζωήν άναγκαΐα, καϊ νά κολάζη τούς άργούς. Και 
επειδή πολλάκις ή άργία είναι τής κακής άνατροφής άποτέλεσμα, ό 
σοφός ούτος νομοθέτης , νά παρακίνηση τούς γονείς νά συνεθίζωσι 
πακϊ'ιόθεν τά τέκνα των είς τήν εργασίαν , έθηκε και νο'μον νά μήν ήναι 
ύπο'χρεως νά τρέφη, μη^έ νά γηροκομή τόν πατέρα του, όστις ιίέν έί'ι- 
<^άχθη κάμμίαν τέχνην άπ’ αύτόν. Ελαβεν, ώς λέγει ό Ηρόδοτος, τόν 
κατά τής άργίας νόμον ό Σόλων άπό τούς Αιγυπτίους · άλλοι <ίέ τόν 
άποί'ίί'ουν είς τόν Πεισίστρατον. Πιθανώτερον ό'μως είναι, ότι πρώτος 
τόν έθηκεν ό Δράκων, έπειτα τόν έι^ιώρθωσεν ό Σόλων.

Σελιδι 142 , § XXXV, ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΧΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΙ- 
ΚΙΣΜΟΥ. ] Κατέκρινε τήν αύτοχειρίαν (Suicide) ό Πυθαγόρας, ώς 

πράξιν εναντίαν τοΰ θείου νόμου, Vetat Pythagoras injussu impera
toris, id est, Dei, de praesidio et statione vitae decedere (Cicer. 
in Catone). Τής αύτής γνώμης ήτο κα'ι ό Σωκράτης καϊ οί άπ’ αύτοΰ 
Πλατωνικοί φιλόσοφοι · « Ως έν τινι φρουροί έσμεν οί άνθρωποι, καϊ ού 
• ^εΐ όη εαυτόν έκ ταύτης λύειν καϊ άποίιί'ράσκειν. " (Πλάτων, Φαίιί. 

σελ. 6α.) Κατά τόν Αριστοτέλην , ή αύτοχειρία είναι άνανιίρία πλέον 
παρά φιλοσοφική τοΰ βίου καταφρόνησις · « Τό ό" άποθνήσκειν φεύγοντα 
« πενίαν , ή έρωτα, ή τι λυπηρόν, ούκ άν<ίρείου , άλλά μάλλον δειλού · 

« μαλακία γάρ τό φεύγειν τά επίπονα· καϊ ούχ’ ότι καλόν, υπομένει, 
• άλλά φεύγων κακόν. » (Ηθ. Νικομ. γ', η.) Μόνοι οί Στωϊκοί τήν 

έίικαιολόγησαν, όνομάσαντες αύτήν, Εύλογον έξαγωγήντοΰ βίου, 
ή Απ ο κ αρτ έ ρ η σ ι ν (Διογ. Λαέρτ. ζ', ι3ο),μ όλον ότι ή αύτοχειρία

ι6 
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αντιφάσκει είς τά λοιπά της Στωϊκής φιλοσοφίας δόγματα, ώς τό έδει- 
ξεν ό Γερμανός Τιεδεμάννος. (Tiedemabn , System der stoisch. Philo- 
soph. 3 Th. S. 3og-32O.) ----- Στίχ. ι5, Εΐς τής αύτοχειρίας. . . .

κυρίως λεγομένη ποινή.] Κατά τούς ηρωικούς χρόνους, ότε έκαίοντο 
άντί νά θάπτωνται τά νεκρά σώματα, ποινή της αύτοχειρίας ήτο νά 
θάπτωνται καί όχι νά καίωνται, άν πιστεύσωμεν τον Φιλόστρατον 
( Ηρωϊκ. κεφ. ιά, σελ. 721)> “Εθαψαν δέ αύτόν [τόν αύτο'χειρα 

« Αίαντα], καταθέμενοι ές τήν γην τό σώμα, εξηγούμενου Κάλχαντος, 
« ώς ούχ όσιοι πυρί θάπτεσθαι οί εαυτούς άποκτείναντες. » Κατά τόν 
Ζηνο'βιον (Παροιμ. ς', 17), οί Θηβαίοι δέν απέδιδαν. εΐς τούς αύτό- 

χειρας τάς όφειλομένας τής κηδείας τιμάς. Εΐς τάς Αθήνας, εκοπταν 

τήν χεΐρα διά τής οποίας είχε φονευθήν δ αύτόχειρ, καί τήν έθαπταν 
χωριστά τοΰ λοιπού σώματος. Τοΰτο όμως δέν ήτο τόσον ποινή τής 

αύτοχειρίας, όσον άνάμνησις καί μίμησις παλαιάς δεισιδαιμονίας, 
κατά τήν όποιαν έκρίνοντο εΐς δικαστήριον καί έκολάζοντο, οχι μόνον 

οί φανείς, άλλά καί αύτά τοϋ φόνου τά άψυχα όργανα, ή μάχαιρα δη
λαδή, τό ξύλον, ό λίθος, είτε ριφθείς μέ σκοπόν νά βλάψη , είτε πεσών 
αύτομάτως κατά τίνος· « Τά μέν ξύλφα καί τούς λίθους καί τόν σίδηρον, 
« τά άφωνα καί άγνώμονα, έάν τω έμπεσόντα άποκτείνη , ύπερορίζο- 
• μεν, καί έάν τις αύτόν διαχρήσηται, τήν χεϊρα τήν τοΰτο πράξασαν 
« χωρίς τοΰ σώματος θάπτομεν. » (Αίσχίν. Κατά Κτησιφ. σελ. 88.) 

Περί τής άρχ,ής τοΰ έθους τούτου, καί περί τοΰ μερικού δικαστηρίου, 
όνομαζομένου, Τό έν Πρυτανείω, τό όποιον έκρινε τά άψυχα όργανα 
τού φόνου, ίδε τόν Παυσανίαν. (Βιβλ. Α, κεφ. κή, σελ. 70·) Οτι δέ τής 

χειρός τοΰ νεκρού αύτόχειρος ή έκκοπή δέν έλογίζετο κυρίως ποινή τής 
αύτοχειρίας, συμπεραίνεται καί άπό τοΰτο, ό'τι δέν έκολάζετο τό άλλο 
τής αύτοχειρίας είδος , τό όποιον ήτο νά άφίνη τήν ζωήν , άπε'χων άπό 
τροφήν , ό'στις νά ζη πλέον δέν ήθελεν. Ούτως άπέθαναν πολλοί φιλόσο
φοι ■ και ό τοιοΰτος θάνατος ώνομάζετο έντίμως έξαγωγή τοΰ βίου, 
ή άποκαρτέρησις, ώς έσημείωσα άνωτέρω. 0 δέ περί τής αύτο
χειρίας νόμος τοΰ Πλάτωνος (Νομ. θ', σελ. 873), « Ος άν εαυτόν 

« κτείνη· · - μήτε πόλεως ταξάσης δίκην, μήτε περιωδύνω άφύκτω προ- 
« σπεσούση τύχη άναγκασθείς, μηδέ αισχύνης τίνος άπορου καί άβίου 
« μεταλαχών, άργία δέ καί άνανδρίας δειλία έαυτώ δίκην άδικον έπιθή· 
« τούτω δή τά μέν άλλα θεοί οίδεν ά χρή νόμιμα γίγνεσθαι. . . τάφους 
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* δ’ είναι τοϊς ούτω φθαρεϊσι, πρώτον μέν κατά μόνας , μηδέ μεθ’ ενός 

“ ξυντάφου · είτα ■ - · θάπτειν άκλεεΐς αύτούς , μήτε στήλαις αήτε δνό- 
« μασι δ-ςλοΰντας τούς τάφους· » ό νόμος ούτος, λέγω, είναι γνωροη 
ίο ία και συμβουλή τοΰ Πλάτωνος, καί οχι, ώς εφαντάσθη ό Μοντε- 
σκιώς, νόμος γενικός τών έλλώνων. ( Montesquieu , Esprit des lois, 
XXIX, g. ίδε καί τόν Condorcet είς τό σύγγραμμα τοΰ Destutt- 
Tracy, Comment. sur ΓEsprit des lois, pag. 4°7·) Η αύτοχειρία δύ- 

ναται νά θεωρηθή διχώς · πρώτον ώς αποτέλεσμα άπελπισίας ψυχής , 
ή όποία, διά νά έλευθερωθγ άπό τάς δυστυχίας, προκρίνει τόν θάνατον 

παρά τών ζωών · ώ κατά τής τοιαύτης αύτοχειρίας ποινή, άν έπιβ>ηθη 
εις το νεκρόν σώμα του αύτο'χειρος, είναι άνωφελής είς αύτόν, επειδή 
δέν τήν αισθάνεται, ανωφελής καί είς τούς θεατάς, διότι ούδεις άπ’ 
αύτούς θέλει άποφασίσειν τόν καθ’ εαυτού θάνατον, εάν δέν πέσγ πρώ
τον είς τάς αύτάς δυστυχίας καί τήν αύτήν άπελπισίαν τοΰ αύτο'χειρος. 
Αλλ’, όταν φθάσγ, είς το'σον, ώστε νά μισήσγ τήν ζωήν Αιά τά κακά τής 
ζωής , · είναι άρα πλέον ικανός νά τόν έμποδιση άπό τήν αύτοχειρίαν δ 

φόβος τής μελλούσης είς τό άναίσθητον αύτοΰ λείψανον ποινής; Παρά 
νά παιδεύεται άνωφελώς ό αύτοχειρ , δικαιότερον είναι νά κόπτωντσι 
τής αύτοχειρίας τά αϊτια. Κάνεις ποτέ δέν θέλει έλθεϊν είς τοιαύτην 

άνανδρον άπελπισίαν, όπόταν τό πολίτευμα ήναι τοιοΰτον, όπου ό φιλό
πονος πολίτης είναι βέβαιος νά εύρίσκη πάντοτε άκωλύτως τά πρός 
ζωήν άναγκαΐα. Θεωρείται δεύτερον ή αύτοχειρία ώς σύμπτωμα νόσου 
σωματικής, τής όνομαζομένης υποχονδρίας καί τής άδελφής αύτής 

μελαγχολίας. Είς τοιαύτην περίστασιν ό ταλαίπωρος αύτοχειρ φονεύ
εται, οχι διότι δυστυχεί, άλλά διότι φαντάζεται ότι είναι ό δυστυχέ- 
στατος πάντων άνθρώπων. Τοΰτο συμβαίνει καί είς τούς μαιν ο μένους , 

καί είς τούς παραφρονοΰντας είς αύτδν τδν πυρετόν.
Σελιδι ι 4-4 , στίχ. ιο, όσον πλέον σεβάζονται. . .είς τούς άληθώς 

ωφελίμους.] Οί συνδυασμοί τών άνθρωπίνων παθών είναι τόσον πολλοί, 
τόσον διάφοροι, ώστε γίνεται άδύνατον είς τδν Νομοθέτην νά πρόβλεψη 

καί νά διατάξη περί πάντων κατά μέρος τών άτοπων , όσα ενδέχεται 
νά γεννηθώσιν άπ’ αύτούς είς τήν πολιτικήν κοινωνίαν · καί άν ήτο δυ
νατόν, ήθελ’ είσθαι άνοήτον, τυραννικόν καί επικίνδυνον. Οθεν οί νόμοι, 
έπειδή σκοπός αύτών πρώτιστος είναι ή ειρηνική καί εύδαίμων συμ- 
βίωσις τών πολιτών, πρέπει νά έμποδίζωσι ρητώς εκείνα μόνα τά κακά,

ιβ* 
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οσα ταράσσουν ταύτην τήν συμβίωσιν , άφίνοντες τά πολλά άλλα καθη
μερινά σφάλματα είς την διά τής καλής ανατροφής τών νέων διόρθωσιν · 

« Σιγάς τε τών νεωτε'ρων παρά πρεσβυτέροις , ώς πρέπει, καί κατα- 
« κλίσεις, καί ύπχναστάσεις, καί γονέων θεραπείας, καί κουράς γε, καί 
<« άμπεχόνας, καί υποδέσεις, καί ολον τόν τοΰ σώματος σχηματισμόν , 
« καί τάλλα ό'σα τοιαΰτα, νομοθετεϊν , εϋηθες. » Ταϋτα λέγει ό Πλάτων 
(Πολιτ. δ\ σελ. 4^5), οστις προσθέτει καί την αύτην αιτίαν, τήν 

οποίαν λέγει ό Βεκκαρίας· « Καί γάρ διά σμικρότητα αύτών καί πυκνο- 
«τητα, επιζήμια τιθέντα ποιεΐν νόμους, άπρεπός άμα καί άσχημον 
« διαφθείρει δέ καί τούς γραφή τεθέντας νόμους, έν τοις μικροΐς καί 
« πυκνοΐς έθισθέντων τών άνθρώπων παρανομεϊν. » ( Νομ. ζ', σελ. γ88.) 
Τά καθημερινά ταϋτα σφάλματα, δέν είναι πλήν άπλώς σφάλματα, τά 
όποια ή καλή άνατροφή καί παιδεία τών νέων , άν όχι παντάπασι νά 

εξάλειψη , δύναται όμως κατά πολλά νά ελάττωση. ιπόθες Νομοθέτην 
άνο'ητον , ή Νομοθέτην τύραννον, οστις ήθελε θέσειν περί τών τοιούτων 
νόμους · τότε τά σφάλματα γίνονται παρανομήματα* καί επειδή οί 
παρανομοΰντες τά μικρά έξανάγκης είναι πολλοί, τότε τολμοϋν νά παρα- 

νομώσι καί τά μεγάλα, καί τοιουτοτρόπως άναιρεϊται τό πρός τους 
νου,ους χρεωστούμενον σέβας. Οί νομοί πρέπει νά ήναι ολίγοι, καί 
τόσοι μόνον, ό'σους καί ό χυδαίος λαός εύκολα δύναται νά φυλάσση καί 
νά ένθυμάται. Καί αύτδς ό ύψιστος Νομοθέτης δέν εδωκε πλήν ολίγους 

νόμους , θεμελιωμένους όλους είς τήν πρός τόν πλησίον άγάπην. Αύτούς 
έφύλασσαν οί Απόστολοι, αύτούς οί διάδοχοι τών Αποστόλων, καί όλη 

ή άοχαία Εκκλησία. · Τίνες τούς έπολυπλασίασαν ; οί ύποκριταί, οί 
Φαοισαϊοι, οί τύραννοι τών ψυχών καί τής συνειδήσεως · αύτοί έκαμαν 
νόμον εως καί τήν άποδεκάτωσιν τοϋ ηδύοσμου, τοΰ άνηθου καί τοΰ 

κυαίνου. Καί · τί συνέβη έκ τούτου; κατεφρονήθη ή πρός τόν πλησίον 
άγάπη · διότι ό'στις άγαπα τόν πλησίον του, δέν τόν άτιμάζει, δέν 
τόν άδικεί, δέν τον κλέπτει, δέν τόν φονεύει, δέν ψευδομαρτυρεί κατ' 

αύτοΰ, δέν τοΰ μοιχεύει τήν γυναίκα κ. τ. λ. άλλ’ ό'στις νομοθετεί περί 
άνηθου καί ήδυόσμου , πρέπει νά νομοθέτηση περί πάντων τών λάχα
νων τοΰ άγροΰ· καί επειδή ταϋτα, πολλά όντα, ζητοΰν νόμους πολ
λούς, άπό τούς πολλούς τούτους νόμους, ε’ίτε φυλάσσονται, είτε κατα- 
φρονοΰνται, γεννάται έν καί τό αύτό αποτέλεσμα , ή καταφρόνησις τών 

άληθινών νόμων.



ΤΟΥ MET ΑΦΡ ΑΣΤΟΥ, σελ. ι45- ’47·
Σεαιδι ι45, στίχ. α3, Ο άσφαλέστερος τρόπος .... εύδαιμονίαν 

καθενός.] Απ’ ό'σα ρ-εχρι τούτου εΐπεν ό συγγραφεύς, καί δσα άνέφερα 
είς τάς σηυ.ειώσεις, άπεδείχθη, δτι καθείς άπό τούς πολίτας είναι Αιόο 
τού πολιτικού συναλλάγματος προσκολλημένος εΐς την πολιτικήν κοινω
νίαν, ώς μέλος αύτής. Ταύτην αύτός ποτέ δέν θέλει άφησειν , διά νά 
μετέλθη είς άλλην, ένο'σω απολαύει ήσυχος την ένδεχομένην μερίδα τής- 
εύδαιμονίας, την οποίαν τό συνάλλαγμα ύπεσχέθη είς αύτόν, και διά 
την οποίαν συγκατένευσε νά ηναι μέλος της πολιτείας. Εύθύς δταν 
παύση νά δίδωται είς αύτόν η δφειλομένη της εύδαιμονίας μερίς, αύ
τός έλευθερώθη άπό τό χρέος τοΰ συναλλάγματος , καί εχει την εξουσίαν 
νά μεταφέρη εαυτόν καί τά υπάρχοντά του οπού άλλου ελπίζει νά εύρη 
πλειοτέραν εύδαιμονίαν. Είναι καί τυραννικόν καί έπικίνδυνον νά τόν 
έαποδίσης· τυραννικόν, επειδή τον άναγκάζεις νά ηναι πιστός είς 
συνάλλαγμα, διά τό όποιον αύτός δυστυχεί· επικίνδυνον, διο'τι κρατών 

αύτόν μετά βί'ας, τόν βιάζεις νά έπιθυμη την κατάλυσιν τοιαύτης πο
λίτικης κοινωνίας, είς τήν οποίαν δέν εχει εξουσίαν νά θεραπεύση τήν 
δυστυχίαν του . Ταΰτα τά άτοπα φοβούμενοι τών Αθηναίων οί νόμοι, 

έσυγχώρησαν είς τούς πολίτας, νά μετοικίζονται, δταν ή πολιτεία καί 
οί νο'υ.οι δέν ήρεσκαν είς αύτούς· « Ούδείς ημών τών νο'μων έμποδών 
« έστιν ούδ’ άπαγορεύει, έάν τέ τις βούληται είς άποικίαν ιέναι (εί μή 

« άρέσκοιμεν ημείς τε καί ή πόλις) , έάν τε μετοικεΐν άλλοσέ πη έλθών , 
■ ιέναι έκεϊσε δπη άν βούληται εχων τά αύτοΰ. » ( Πλάτ. Κρίτ. σελ. 5ι.) 

Παρά τούς Ελληνας, καί μάλιστα τούς Αθηναίους, άλλους πλέον φιλο- 
πάτριδας άνθρώπους δύσκολον ήτο νά εύρη τις, ένο'σω εύρισκαν έκαστος 
είς τήν πατρίδα του μέ εύκολίαν τά μέσα νά ζή έντιμος, έλεύθερος καΐ 
εύδαίμων, χωρίς νά υποτάσσεται εΐς άλλον κάνένα παρά είς τούς νόμους. 
Αλλ’ άφοΰ τό πρός τούς νόμους σέβας ήρχισε ν<α σαλεύεται, και τής 
πολιτικής κοινωνίας οί δεσμοί νά χαλώνται, τότε οί άληθεΐς φίλοι τής 
Ελευθερίας , ηγουν οσοι ούτε νά άδικώνται παρά τών άλλων ύπε'φεραν , 
οΰτ’ αύτοί άλλους νά άδικώσιν ήθελαν, έζήτουν άλλην πατρίδα, δπου 

ήλπιζαν νά ζήσωσιν ήσυχέστεροι καί εύδαιμονέστεροι , λέγοντες το 
γνωστόν έκεΐνο καί πολυθρύλλητον ( Αριστοφ. Πλούτ. n5a),

" Πατρίς γάρ εστι πάσ’, ιν’ άν πράττη τις ευ. »

Σεαιδι ι47> στίχ. aa, Αν αύτη κολάζεται ώς αμάρτημα άπό τόν 
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θεόν.] Εδείχθη άπο τά πρότερον σημειωθε'ντα, ότι -ή όρθή φιλοσοφία, 
κατεδίκασε τήν αυτοχειρίαν, ώς άληθινήν παράβασιν τών οποίων χρεώ

στε! καθηκόντων και πρός εαυτόν καί πρός τούς άλλους ό άνθρωπος, 
χωρίς όμως νά έπιβάλη ποινήν εις τό νεκρόν σώμα τοϋ αύτο'χειρος. Η 
θρησκεία δέν είπε τίποτε ρητώς περί αύτοχειρίας · ούδ’ ήτο χρεία νά τό 
διακρίνη ονομάστε, επειδή συμπεραίνεται άναγκαίως άπ’ αύτήν τήν 
εντολήν, «Αγαπήσεις τόν πλησίον σου ώς σεαυτόν. » Αν άλλο μέτρον 

τής πρός τούς άλλους αγάπης δέν έχη παρά τήν εις εαυτόν άγάπην , 
ακολουθεί οτι ού^έ τόν φο'νον τοϋ πλησίον ήθελε κρίνειν άδικώτερον 
τοΰ ίδιου φόνου. Αλλ’ όπως άν ήναι, αί κατά τής αύτοχειρίας, ώς καί 

κατά τών λοιπών αμαρτημάτων άμεσοι κολάσεις τοϋ θεοΰ , είναι άλλου 
δικαστηρίου καί άλλης ζωής ποιναί, αί όποια: δέν έχουν χώραν είς τά 
πολιτικά δικαστήρια. Οστις κολάζει τόν νεκρόν τοΰ αύτο'χειρος, είτε 
δικαστής είτε νομοθε'της, άξιος είναι ν’ άκούση ο,τι έλεγεν ή Αντιγόνη 
είς τόν τύραννον Κρέοντα (Εύριπίδ. Φοινίσσ. ιβίθ) ’

• Τί θεσμοποιείς έπί ταλαιπωρώ νεκρώ;

Σελιδι ι49, στίχ. , ή φυσική αΰτη χρεία. . . .ποσότης πάντοτε 
ίση.] Γνωστόν είναι κατά τούς πίνακας τών λεγομε'νων γενεθλιακών καί 
νεκρολογικών παρατηρήσεων, τούς οποίους έσύνθεσαν οί νεώτεροι πολι
τικοί φιλόσοφοι, ό'τι είς ένα διωρισμε'νον άριθμόν πολιτών, διωρισμε'νος 

κατά τό μάλλον καί ήττον είναι καί ό αριθμός τών γεννήσεων, θανάτων 
καί γάμων τών συμβαινο'ντων κατ’ έτος (ίδε Paucton , Metrolog. 

chap. VIII, pag. 484)’ ό διορισμός ούτος κρε'μεται άπό τήν φύ

σιν αύτήν τών άνθρώπων, τοΰ κλίματος καί τών άλλων περιστάσεων, εις 
τάς όποιας εύρίσκονται. Ϋπόθες λοιπόν, οτι είς μίαν όποιανδήποτε πολι

τείαν, φυσικώς θεωρουμένην , συμβαίνει νά γίνωνται χίλιοι γάμοι κατ 
έτος. Εάν διά τήν πτωχείαν τών πολιτών , πτωχείαν γεννωμένην απο 
νόμους άδικους , δέν συζευχθώσι γαμικώς μέ γυναίκας πλήν οκτακόσιοι 
μόνον, οί μείναντες άγαμοι διακόσιοι άναγκάζονται νά πειράζωσι τας 
άλλοτρίας γυναίκας. Ο άνθρωπος φυσικά δέν κλίνει οΰτ’ είς τήν πορ
νείαν, οΰτ’ είς τήν μοιχείαν, άλλ’ είς τον τίμιον έρωτα, ήγουν επιθυμεί 
νά γένη εις μιας γυναικός άνήρ · μέ οποίαν τήν άρχήν εύρε'θη (παρεκτός 

εάν ήναι παντάπασιν ασελγέστατος), εκείνην πάντοτε θε'λει, εκείνην 
προτιμά, εκείνην κρίνει εύμορφοτερα» όλων τών άλλων γυναικών. Εαν οί
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*&κοι, οί άδικοι καί τυραννικοί νόμοι τοΰ σηκώσωσι πάσαν ελπίδα νά 
αύξηση καί νά πληθυνθή έπι τής γης , κατά την προσταγήν τοΰ ΰψί- 
στου Νομοθέτου, τδν αναγκάζουν νά γένη μοιχός , ή νά πέση εις άλλα 
βδελυρώτερα ατοπήματα. Η άνάγκη Αέν δικαιόνει την μοιχείαν (οστις, 
βιαζόμενος νά έπιθυμήση, Αέν επιθυμεί την γυναίκα τοΰ πλησίον, 
εκείνου βέβαια ή άξιομισθία είναι πλειοτέρα)· άλλά διδάσκει τούς νομο- 
θέτας καί τούς ηγεμόνας την δικαιοσύνην, ανακαλύπτει τάς άληθεις 
αιτίας της νόσου , αύτην την ρίζαν τοΰ κακοΰ · οδηγεί περιπλέον καί 
τούς πνευματικούς ιατρούς είς την μετά λόγου καί κρίσεως θεραπείαν 
τοΰ πάθους. Η Θρησκεία , λέγει ό συγγραφεύς (σελ. ιϋο ), έχει μεγαλή- 

τερα βοηθήματα νά έμποδίση την ορμήν τών φυσικών άποτελεσμάτων. 
Αλλ’ οστις ακριβώς έξετάση τήν Θρησκείαν , θέλει πληροφορηθήν , οτι ό 
πάνσοφος αυτής Νομοθέτης , διά νά κρατή τούς άνθρώπους εντός τών 
ορίων τής άρετής, μεταχειρίζεται βοηθήματα καί μέσα άνθρώπινα · 
καί ταϋτα διδάσκει, οπού ταϋτα φαίνονται ικανά νά θεραπεύσωσι τών 
άνθρώπων τάς αδικίας. Πειράζει τδν Θεόν καί ασεβεί εις αύτδν, οστις 
ζητεί παρ’ αύτοΰ θαύματα πρός θεραπείαν τών κακών, δσα μέ μ.ο- 
νην τοΰ λογικού τήν δύναμιν έμπορεΐ νά άποφύγη , ή νά θεραπεύση. 
Οστις έκουσίως ρίπτεται εις τήν θάλασσαν, έπειτα επικαλείται τδν θεόν 
νά τδν σώση άπδ τδν πνιγμόν, εκείνος είναι πνιγμού, καί οχι σωτηρίας 
άξιος. Κο'πτε λοιπόν τάς άφορμάς τών κακών, άν θέλης νά θεραπεύση; 
τά κακά. Εάν ήσαι Αρχών , ή Νομοθέτης, άς μή συγχωρώσιν οί νόμοι 
σου είς κάνένα « νά σφετερίζεται όλην τήν δύναμιν καί τήν εύτυχίαν , 
« καί ν’ άφίνη είς τούς λοιπούς ολην τήν άδυναμίαν καί δυστυχίαν. » 
(σελ. ι.) Εάν ήσαι πνευματικός πατήρ καί διδάσκαλος, ένωσε μέ τής 

Θρησκείας τά μέσα τήν φιλοσοφικήν έρευναν τής άληθοΰς αιτίας καί 
πηγής τών αμαρτημάτων , καί κάμνε τήν θεραπείαν άνάλογον μέ τήν 
νόσον , άν θέλης νά ήναι δραστική ή θεραπεία. Δέν ιατρεύονται μέ τδν 
αύτδν τρόπον ό'στις, έχων αύτδς ιδίαν γυναίκα, μοιχεύει τήν άλλοτρίαν , 
καί ό άγαμος μοιχός· ό πρώτος χρειάζεται επιτίμια βαρέα· ό δεύτερος 
συμβουλήν νά έμβή είς τόν ζυγόν τού γάμου, άν ήναι δυνατός είς αύτόν 

ό γάμος, καί παρηγοριάν, άν στερήται τά με'σα νά έχη καί αύτδς κοί
την αμίαντον. Αντί νά καταδικάσης αύτδν νά διαμοιράση τδ ύστέρημά 
του είς τούς Φωμοζήτας , άνάγκασε τόν πλούσιον καί έθελοκακον μοι
χόν, διά συγχώρησιν τής αμαρτίας του, να αύςηση εκ τοΰ περισσεύ- 
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μα.τος το εργόχειρου τοϋ πέυητος , καινά τοΰ εύκολύνη τον γάμον. Η 
έλνιθης έλεημοσύνη είναι νά καταπαύη τις τάς άδικίας τών άνθρώπων, 

να φεργ τους πολίτας, οσον είναι δυνατόν, εΐς την άδελφικήν ισότητα. 
Είναι σημειώσεως άξιον δ,τι διηγείται ό Πλούταρχος περί τών κατοίκων 
της Κεω ή Κίας (σήμερον Τσίας) νήσου· εΐς αύτούς ούτε φθορά παρ- 

Θε'νου , ούτε γυναίκας μοιχεία ήκούσθη είς επτακοσίων ετών διάστημα. 
( Πλουταρχ. Γυναικ. άρετ.) Τούτο ·τι σημαίνει; οτι ή Κία τότε έκυ- 

βερνάτο άπο νο'μους δικαίους, οι όποιοι, ΰπερασπίζοντες επίσης όλους 

τους πολίτας, έδιδαν είς αύτούς τά μέσα νά ένόνωνται άνδρες καΐ 

γυναίκες τιμίως, όπόταν έφθαναν είς την νόμιμον ηλικίαν του γάμου. 
Παρομοίου τι δικαίας πολιτείας καί νομοθεσίας παράδειγμα ιστορεί 
άλλος ( Valer. Maxim, lib. II, cap. ι , § 4) ανερι τών Ρωμαίων. 
Εΐς την Ρώμην (λε'γει) έπέρασαν πεντακόσια είκοσι ετη άπό κτίσεως 

αύτης, πριν άκουσθνί ανδρογύνου χωρισμός.

Σεαιδι ι5ο , στίχ. α , Αλλ’ δταν συναρμοζωσι · . . ·ή πατρική εξου
σία.] ίδου καί άλλη πηγή όχι μόνον μοιχείας, άλλά και της κατ’ οίκον 
διχονοίας , καί άλλων μυρίων ατοπημάτων, όταν ό άναίσθητος πλού

σιος, η ό νομιζόμενος εύγενής, προτιμά τόν καπνόν της εύγενείας , καί 
τά άναίσθητα μέταλλα άπ’ αύτά τά χρηστά ηθη, καί δέν καταδέχε

ται νύμφην, ή γαμβρόν, έάν δεν ήναι πλούσιοι ή εύγενεϊς, ώς αύτός, 
είς τοιούτους βιασμένους γάμους μην έλπίσυις νά εΰρης σωφροσύνην, 
ομόνοιαν , ή κάμμίαν άλλην άρετήν. " Πλούτον τιμάν, καί σωφροσύνην 
« άμα ΐκανώς κτάσθαι έν τοΐς πολίταις άδύνατον· άλλ’ άνάγκη ή τοΰ 
« ετέρου άμελειν , ή τοϋ ετέρου. » (Πλάτων, Πολιτ. ή, σελ. 5ο5.)

Σεαιδι ι5ι, στίχ. ι5, συναθροίζουσα τήν θερμήν καί ζέουσαν νεό
τητα.] Τά αύτά γενέθλια δίδει καί ό Πλάτων είς τό βδελυρόν και παρά 
φύσιν πάθος τής παιδεραστίας. Κατ’ αύτόν, ή παιδεραστία ελαβεν 

αρχήν άπό τους Κρήτας καί τους Λακεδαιμονίους, είς αύτά τά συσσί
τια, ηγουν τά περιβόητα κοινόβια τών νέων, τά όποια ήσαν είς χρήσιν 

είς ταΰτα τά δύο έθνη- Αξιόν είναι νά μεταγράψω τήν ρήσιν ολην τοΰ 
Πλάτωνος, διά νά τήν μελετώσι μέ σκέψιν οσοι κυβερνούν νέους πολ
λούς , ώς διδάσκαλοι μαθητών, ή ώς Ηγούμενοι Μοναχών « Δοκεϊ [τά 

« ξυσσίτια ] τάς περί τά άφροδίσια ήδονάς ού μόνον ανθρώπων , άλλα 
, καί ΘΗΡΙΩΝ δίεφθαρκέναι· καί τούτων τάς ύμετέρας πόλεις [Κρή- 
« την καί Σπάρτην] πρώτας άν τις αίτιώτο. . . Εννοητέον οτι τή θηλεία
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" και τή τών άρρένων φύσει, εις κοινωνίαν ίούση της γεννήσεως ή περί 
" ταυτα ηδονή κατά φύσιν άποδεδο'σθαι δοκεΐ· άρρένων δέ προς άρρε- 
" ·, Τ θηλειών προς θηλείας παρά φύσιν · καί τών πρώτων τό το'λ-
" μζμα είναι δι’ ακράτειαν ηδονής.» (Πλάτων, Νομ. ά , σελ. 636.) 

Δια νά καταλάβγι ό άναγνώστης τί νοεί ό Πλάτων, ό'ταν λέγη, οτι 
τά συσσίτια φθείρουν καί αύτών τών θηρίων τάς ήδονάς, πρε'πει νά 
παραβάλη την ρησιν τοΰ φιλοσόφου τούτου μέ ρησιν άλλην τοΰ ααθητοΰ 
αύτοΰ Αριστοτέλους, όστις λέγει εις δύο το'πους τών συγγραμμάτων του 

(Περί ζώων γενέσ. β , 7? Uspl ζώων ίστορ. η', αδ), ότι εις την 

Λιβύαν γεννώντμι πολλά τερατώδη θηρία, διο'τι ή σπάνις τοΰ υδατος 
αναγκάζει τά διαφόρου γένους ζώα νά συνέρχονται όπου εΰρωσιν ολί
γον ύδωρ· καί εκεί σμιγόμενα καί τά αλλογενή μετ’ άλλήλων, γεννώσι 
τά τέρατα· <« διά γάρ την σπάνιν τοΰ ύπατος, άπαντώντα πάντα [ τά 

« θηρία] προς ολίγους τόπους τούς έχοντας τά νάματα, μίγνυσθαι καί 
• τά μη ομοιογενή. »

Σελιδι ιδα, § XXXVII, ΠΕΡΙ ΕΙΔΟΥΣ ΤΙΝΟΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ 
ΕΞΑΙΡΕΤΟΥ. ] Είς όλον τούτον τόν παράγραφον ήθέλησεν ό Βεκκαρίας 
νά έλέγξη την κατά τών ετεροδόξων σκληρότητα της Δυτικής Εκκλη
σίας · άλλ’ ό φόβος τοΰ έδέσμευσε καί τόν νοΰν καί την γλώσσαν τόσον, 
ώστε είναι δύσκολον νά κάταλάβη τίς τί λέγει, καί άμφίβολον άν καί 
αύτός έκατάλαβε καλώς όσα γράφει. Λέγει (σελ. ι53) ότι είναι « άναγ- 

« καία είς την πολιτείαν η παντελής ομοφροσύνη τών πολιτών. ” Αν 
νοή την ομοφροσύνην είς τά πολιτικά δόγματα, παρ’ αύτην άναγκαιό- 
τερον άλλο βέβαια δέν είναι · άλλ’ ή τοιαύτη ομοφροσύνη είναι έ'ργον τών 
δικαίων πολιτικών νόμων. Αν νοή (ώς πιθανόν ότι νοεί) την ομοφροσύνην 

είς τά της Θρησκείας , έσύμφερε βέβαια είς την πολιτικήν κοινωνίαν νά 
όμοφρονώσι, καθώς είς τάλλα, οΰτω καί είς τας θρήσκευτικάς αυτών υπο
λήψεις οί πολιται· άλλά τοΰτο είναι έ'ργον διδαχής (ίδ, σελ. ευ), έργον 

εύχης, οχι άνάγκης, ογι σίδηρου καί πυρός. Εάν ό Νομοθέτης της Θρη
σκείας ύποφέρη ζώντα τόν ετερόδοξον συμπολίτην σου, τοΰ όποιου καί 

την ψυχήν δύναται νά μεταβάλη , καί τό σώμα νά κεραυνώση , · πο'θεν 
έλαβες σΰ τό δίκαιον νά τόν καταφλέγγς επάνω είς την πυράν ; Λέγει 
ό Βεκκαρίας, ότι είναι άναγκαϊον νά εξουσιάζονται τών άνθρώπων τά 
πνεύυ.ατα, έπειτα, προσθέτει αμέσως, οτι ή τοιαύτη εξουσία γέννα την 
ύπο'κρισιν είς τάς ψυχάς τών ανθρώπων, καί είναι εναντία είς τήν 
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πραότητα καί φιλαδελφίαν, τάς όποιας διδάσκει ή Θρησκεία. Δι’ αύτό 
λοιπόν τοΰτο, διότι κάμνει ύποκριτάς τούς άνθρώπους, καί έναντιοΰται 

εις την Θρησκείαν, όχι μόνον δέν είναι άναγκαία, άλλά είναι πρόδηλο^ 
τυραννία, 1’ποκρινόμενοι τον χριστιανισμόν έσώθησαν άπο τάς φλόγα: 
πολλοί Ιουδαίοι της Ισπανίας· άλλ’ ή Ισπανία - πότε είχε νόμιμον εξου

σίαν ; όταν έσυγχώρει εις τό κριτηριον της Ιεράς Εξετάσεως νά καίη 
άσπλάγχνως τούς Ιουδαίους καί τούς Αιρετικούς, η σήμερον, ότε ^ιορ- 

θώσασα την πολιτείαν της κατάργησε καί την Ιεράν Εξε'τασιν ;
Σελιδι ι54, στίχ. ι5, και τό πϋρ , διά τόν φόβον τών πυρκαϊών 

κ. τ. λ.] Τοιοΰτος άλογος νόμος είναι και νά εμποδίζεται ό οίνος διά 

τόν κίνδυνον της μ-εθης καί τών έκ τής μέθης ενδεχομένων κακών. (1δ. 
τά σημειωθέντα. άνωτε'ρω σελ. 227.) Οταν ή πολίτικη κοινωνία κυβερ- 

ναται άπό τοιούτους μωρούς νο'μους, άνάγκη είναι νά μωραίνωσι καί 
τά μέλη της. Οταν ή δικαστική άρχη δέν άρκήται νά κολάζγ τά άδι- 
κάματα, άλλ’ έπιβάλλη ποινάς καί εις όλας τάς ενδεχόμενα; άφορμάς 
τών άδικημάτων, το'τε καί ή πατρική άρχη καί εξουσία διαστρέφει 
τήν άνατροφην τών τέκνων, καί δέν κάμνει πλέον ούδεμίαν διάκρισιν 

μεταξύ τών ωφελίμων καί βλαβερών μαθημάτων. Διά τοΰτο καί ό 
Πυθαγορικός Εενο'φιλος, έρωτηθείς άπο' τινα τόν κάλλιστον τρο'πον νά 
παιδεύση, τόν υιόν του, άπεκρίθη, οτι προ πάντων έπρεπε νά έπιμεληθή 
νά τόν άναθρέψγ εις ποχιν κυβερνωμένην άπό χρηστούς νόμους ( Διογ. 

Λαέρτ. ή, ιβ)· καί διά τούτου έσάμαινεν, ότι είς τάς πόλεις, όπου 

βασιλεύει ή άνομία, ή χρηστή, ανατροφή είναι δύσκολος, ή μάλλον 
είπεΐν άδύνατος. ----Στίχ. ig, ό νο'μος, οστις απαγορεύει τήν όπλοφο- 
ρίαν.] 0 νόμος ούτος δέν είναι, ώς νομίζει ό Βεκκαρίας, κακός, διότι 

άπαγορεύει τήν όπλοφορίαν (πράγμα κινδυνώδες, άν οχι πάντοτε 
κακόν)· άλλά διότι δέν τήν άπαγορεύει εξίσου εις όλους τούς πολίτας, 
άλλ’ άφίνει μέρος αύτών νά συναθροίζωνται ώ πλ ι σ μ έ ν ο ι είς 
τούς ναούς, είς τά θέατρα καί είς αύτάς τάς φιλικάς 
συνελεύσεις, ώς ελεγεν άνωτε'ρω (σελ. 129), ενώ οί λοιποί περι- 
ερχομενοι άοπλοι κινδυνεύουν νά κατασταθώσιν είλωτες τών ώπλισμέ- 
νων. Οστις νόμος είναι δι’ όλους κοινός, ενδέχεται νά ήναι άνόητος , 
άλλ’ όχι ποτέ άδικος · μόνα τά προνόμια είναι καί άδικα και ανόητα. Η 

κατά πόλεις είς καιρόν ειρήνης όπλοφορία έμεινε λείψανον τής παλαιάς 
βαρβαρότητος , καθώς έσημείωσα πρότερον (σελ. 234·)
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Σεαιδι ι56, στίχ. 5, ό άγριος τις φύσεως άνθρωπος..... καί χω

ρίς ΐό'ίαν του ωφέλειαν.] ό άγριος τής φύσεως άνθρωπος ίέν αισθά

νεται άλλας παρά τάς άναγκαίας εΐς την ζωήν χρείας· οθεν καί ίι’ 
αύτάς μόνας πολεμεϊ τον όμοιον αύτοΰ. Αρπάζει άπό τάς χειρας τοΰ 

άλλου ττςν τροφήν, όταν έχη χρείαν τροφής, καί τον γυμνόνει άπό τό 
ένδυμα, όταν έχη χρείαν σκέπης. (ϊ<^. σελ. 184.) Αλλ’ άφοΰ χορτασθη 

καί σκεπασθή, ησυχάζει, έωσοΰ νά έλθγ πάλιν είς τάς αύτάς χρείας· ό 
ίέ ενωμένος πολιτικώς μέ τούς όμοιους του άνθρωπος, έξω τών αναγ
καίων , έχει έτι καί τάς χρείας τής ύπολήψεως, χρείας το'σον πλειο- 
τέρας , όσον είναι τό έθνος πολυπληθέστερον καί πλουσιώτερον. 0 τοι- 

οΰτος λοιπόν άνθρωπος ά^ικεϊ, όχι μόνον όταν ρίγα ή πεινά, ί“ιά νά 

σκεπάση τήν γύμνωσιν, ή νά θεραπεύση τήν πεινάν του, άλλά καί <ίιά 
πράγματα, τά όποια, ούτ’ άναγκαΐα, ουτ’ άληθώς ωφέλιμα όντα εις 
αύτόν, επιθυμεί ^ιά τοΰτο μόνον, ότι τά βλέπει εις τούς συμπολίτας του. 
« Ού μόνον οί άνθρωποι ^ιά τάναγκάϊα άά'ικοΰσιν , ών άκος είναι 
« νομίζει [ό Φαλέας] τήν ισότητα τής ούσίας, ώστε μή λωπο^υτεΐν ίιά 
« τό ριγοΰν ή πεινάν · άλλά καί όπως χαίρωσι καί μή έπιθυμώσιν· έάν 
« γάρ μείζω έχωσιν επιθυμίαν τών άναγκαίων, Λά την ταύτης ίατρείαν 
» ά^ιζήσουσιν. » (Αριστοτέλ. Πολιτικ. σελ. 44·) Εχει λοιπόν ό πολιτι
κός ζών άνθρωπος τριών λογών χρείας · τάς άναγκαίας καί εΐς αύτόν 
τόν άγριον χρείας, έπειτα τάς άπολαυστικάς χρείας, καί τελευταΐον 
τάς χρείας της άλογου επιθυμίας καί φαντασίας του. 0 σοφός καί 

φρόνιμος νομοθέτης, χρεωστεϊ νά θεραπεύη τάς πρώτας, εύκολύνων είς 
καθένα πολίτην τούς τρόπους νά κερύ'αίνη τά πρός ζωήν, ^ιά τής ί^ίας 

εργασίας καί φιλοπονίας, τάς Δευτέρας καί τρίτας μΛ τά φάρμακα τής 
σωφροσύνης καί τής φιλοσοφίας, καί μέ τήν καλήν άνατροφήν τών 
νέων , ή οποία ένταυτώ ίι^άσκει καί τούς πένητας νά άρκώνται είς τά 
αναγκαία, ή νά προξενώσιν είς εαυτούς τά χρήσιμα <5\ά μέσου τής εργα
σίας , καί εμποδίζει τούς πλουσίους νά σπαταλώσι, καί νά Αιεγείρωσι 

τών πενήτων τόν ωθονον · « · Τί ούν οίκος τών τριών τούτων ; τοΐς μέν 
’ ουσία βραχεία καί εργασία, τοΐς ό*έ σωφροσύνη· τρίτον ά" ε’ίτινες 

·· βούλοιντο ίι’ αύτών χαίρειν , ούκ άν έπιζητοϊεν , εί μή παρά φιλοσο- 
" φίας άκος. » (Αύτ. αύτόθ.)

Σεαιδι ι58 , στίχ. ι , Επειδή οί νομοί καί τά ήθη τοΰ έθνους γεν- 
νώνται · · .τής πολιτικής κοινωνίας κ. τ. λ.] Το εί^ος , ή κατάστασις 
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μλ ^ιά^ΐσΐζ τάσης πολίτικης κοινωνίας, <ίέν άναφύεται αυτομάτως 

άπδ την γην, άλλά γεννάται άπ’ αύτά τών πολιτών τά ήθη και τά 
φρονήματα. Οταν τδ Εθνος ήναι φρόνιμον καί χρηστοήθες, φρόνιμός 
είναι καί ή πολιτεία του· όταν κακοηθευθή και μωρανθή, ^ιαφθείρει 
καί τήν πολιτείαν, καί καταντά κατά μικρόν είς τήν άθλιεστάτην 

όλων τών καταστάσεων , νά κυβερνάται ίηλα^ή ώς άγέλη κτηνών άπδ 
κτη'νη άλλα θηριωδέστερα. «Η οϊει έκ δρυδς ποθέν, ή έκ πε'τρας τάς 
" πολιτείας γίγνεσθαι, άλλ’ ούχί έκ τών ηθών τών έν ταΐς πόλεσι, οι 
« άν, ώσπερ ρεύσαντα, τάλλα έφελκύσηται. » (.Πλάτων, Πολιτ. η', 
σελ. 544·)-----2τίχ. ι8 , τά τέκνα μένουν ΰπδ τήν έξουσίαν τοΰ πα- 
τρός.] Ατελείς πολιται ώνομάζοντο οί πάϊδες, ένοσω ήσαν υποκείμενοι 
εις τήν πατρικήν έξουσίαν. (Αριστοτέλ. Πολιτικ. σελ. 68 καί ?5.) Εις 

τάς Αθήνας έγράφοντο εις τών πολιτών τδν κατάλογον, ονομαζόμενο* 

Ληξιαρχικόν γραμματεϊον, όταν έγίνοντο εικοσαετείς, άφοϋ 
πρώτον ώμνυαν εις τδ ίερδν τής Αγραύλου νά φυλάξωσι τούς νο'μους καί 
τήν έλευθερίαν τής πατρίδος. ( Πολυδεύκ. Βιβλ. Η, κεφ. θ’.) ό όρκος 

ήρχιζεν άπδ ταϋτα τά άξιοσημείωτα λόγια, Οϊ ΚΑΤΑΙΣΧΥΝΩ ΤΑ 
ΟΠΛΑ. Καί βέβαια δέν τά κατήσχυναν, όταν έπολέμουν τούς Πέρσας· 

άλλ’ άφοΰ κατεφρόνησαν τούς νόμους τοϋ Σόλωνος, καί έγυναικώθησαν 
άπδ τήν κατάχρησιν τών ηδονών, τά όπλα των ίώθησαν πρώτον άπδ 
τους Μακεδόνας, έπειτα παντελώς έσυντρίφθησαν άπδ τούς Ρωμαίους.

Σελιδι ι6ι , στίχ. 8 , τήν έμπόδισιν τών άδικημάτων.] 0 πρώτος 
μεταφραστής Γάλλος (ό Morellet) μετά τάς λέξεις ταύτας προσθέτει, 

διά νά σαφηνίση τδν Βεκκαρίαν , τά εξής· «Διότι άνθρωποι υπερβολή 
« εύαίσθητοι, φωτισμένοι, καί πολλοί τδ πλήθος, ήθελαν είσθαι δυσκολώ- 
« τατοι νά κυβερνώνται καί νά συνέχωνται. » 0 δεύτερος μεταφραστής 

Γάλλος τά έδε'-χθη εις τδ κείμενόν του, άλλά μέ δισταγμόν, χωρίς νά προ
βάλη όρθωτέραν αύτδς έξήγησιν.---- 2τίχ. ι4, Δικτάτωρ αύτογνώμων.] 
Δικτάτωρ (Dittatore, άπό τής Λατινικής λέξεως Dictator) σημαίνει Αρ

χοντα χειροτονούμενον πρός καιρόν, άλλ’ άπόλυτον, αύτογνώμονα καί άνυ- 
πεύθυνον, ήγουν κύριον νά κατάργηση πρός καιρόν καί αύτούς τούς νόμους, 
καί νά διοίκηση τήν πολιτείαν κατά τήν ίδιαν αύτοΰ γνώμην καί βού- 
λησιν , χωρίς νά χρεώστη λογαριασμόν τής διοικήσεώς του είς κάνένα. 
Αί δημοκρατίαι έδιδαν κάμμίαν φοράν τήν φοβεράν ταύτην έξουσίαν είς 
(να άπο τούς πολίτας διά Πεινάς τινάς περιστάσεις καί φόβους μεγά»
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λων κινδύνων. Τοιαύται Δικτάτορες έχειροτονήθησαν κατά διαφόρους 
καιρούς είς τήν Ρώμην · καί σχεδόν άλλον χαλινόν της αχαλίνωτου ταύ- 
της εξουσίας δέν είχαν, πλήν ότι δέν έσυγχωρεΐτο είς αύτούς ή μετα- 
χειρισις τών δημοσίων χρημάτων χωρίς τήν θέλησιν τοΰ δήμου, ή τής 
Συγκλήτου, ούΑέ ή άδεια νά έξέλθωσιν άπό τά ό'ρια τής Ιταλίας, ενόσω 
είχαν τήν Δικτατορικήν αρχήν, ή οποία ήτον έξάμηνος. Αλλ’ ό Κορνή- 
λιος Σύλλας (τόν όποιον φέρε·. παράδειγμα ό συγγραφεύς) , μετά πολλά 
πάνδεινα κακά, όσα έκαμε τήν πατρίδα του, άναγορευθείς αύτογνω- 
μόνως Δικτάτωρ ( κατα τό 674 έτος άπό κτίσεως Ρώμης καί 8ο πρό 

Χριστού), καί καταφρονήσας όλους τούς νόμους, μετεσχηματίσθη είς 
φανερόν τύραννον, ΐφθασεν ή άπάνθρωπος αύτοΰ σκληρότης ώστε νά 

θυσιάση , διά διαφόρους προφάσεις, τεσσαράκοντα χιλιάδας πολιτών 
(Διον. Αλικαρν. Ρωμ. Αρχαιολογ. Βιβλ. Ε, κεφ. 77), Τών όποιων τάς 

ούσίας έμοίραζεν είς τούς φίλους καί συμπράκτορας τής κακίας του.__  
Στίχ. 24, αί πρός άλλήλους φιλίαι. · . .είναι βαρύτερος.] Ελαβεν , άν 

δέν λανθάνωμαι, τήν γνώμην άπό τόν Μοντεσκιώ, πιθανήν είς τό φαι- 
νόμενον, άλλ’ ϊσως οχι άληθή. Φιλία καθαρά καί μόνιμος δέν έχει ποτέ 
χώραν ούτε μεταξύ δύο πονηρών άνθρώπων, ούτε μεταξύ χοηστοϋ καί 

πονηρού· ή φιλία είναι άρετή ψυχών φιλαρε'των. Εάν ήναι αληθές, ότι 
ή διαφθορά τών ήθών είναι άνάλογος μέ τήν βαρύτητα τής δουλείας , 
εάν, ώς ομολογεί αύτός ό συγγραφεύς (σελ. 167 ), καί ώς τό έδειξε 

πάντοτε ή πείρα, α ί δ ο υ λ ω μ έ ν α ι ψ υ χ α ί ήναι π λ ε' ο ν φιλή

δονοι, πλε'ον άσωτοι, πλέον σκληραί κ. τ. λ., άκολουθεΐ, 
ότι καί τούτο τό πολύτιμον δώρον τοΰ ούρανού, ή φιλία, εύρίσκεται είς 

έκείνας τάς πολιτικάς κοινωνίας, ό'που βασιλεύουν οί νόμοι, όπου ή δι
καιοσύνη, έμποδίζουσα τούς πολίτας νά άδικώσιν άλλήλους ώς λησταί, 
τούς φέρει κατά μικρόν είς τήν ισόνομον άδελφότητα καί κοινωνίαν, 

χωρίς τής οποίας, αληθής φιλία νά συσταθή είναι άδύνατον · « Ούτος 
« έμοι γε δοκεϊ ό σκοπός είναι. .. .όπως δικαιοσύνη παρέσται καί σωφρο- 

« σύνη τώ μακαρίω μελλοντι έσεσθαι. · .ουκ επιθυμίας έώντα άκολά- 
« στους είναι, καί ταύτας έπιχειρούντα πληρούν, άνήνυτον κακόν, 
« ληστού βίον ζώντα· ούτε γάρ άν άλλω άνθρώπω προσφιλής άν είή ό 
« τοιούτος, ούτε θεώ. Κοινωνειν γάρ άδύνατος· οτω δέ μή έ'νι κοινωνία, 
« φιλία ούκ άν είή. · (Πλατ. Γοργ. σελ. ύογ.)

Σκαιδτ ι66, στίχ. ig, αύξάνει ίνταυτώ καί τήν πιθανότητα κ. τ.λ.] 
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Ηγουν πιθανώτερον είναι, οτι θέλει πέσίιν τις είς έν άπό εκατόν, παρ’ 
είς έν άπό ίέκα αμαρτήματα. ί^ε όσα άνωτέρω σελ. 244) έσημειώ- 

θησαν περί τής άνοήτου καί τυραννικής πολυπλασιάσεως τώννόμων____ 
Στίχ. 27 , °χι διαφόρους τάξεις τών πολιτών.] Τοΰτο παραγγέλ- 
λει συχνά καί ό Πλάτων (Πολιτ. ζζ, σελ. 5ig)· « Νομοθέτη ού τούτου 

« μέλει όπως έν τι γένος έν πόλει ^ιαφερόντως εύ πράξει· άλλ’ έν ό'λη 

« τη πόλει τοΰτο μηχανάται έγγενέσθαι, ξυναρμόττων τούς πολίτας, 
« πειθοϊ τε καί ανάγκη ποιών μεταίκϊ'όναι άλλήλοις τής ώφελείας, ήν 
.< άν έκαστοι τό κοινόν δυνατοί ώσιν ώφελεΐν καί αύτός έμποιών τοι- 
« ούτους άντρας έν τη πόλει, ούχ ΐνα άφίη τρέπεσθαι ό'πη έκαστος βού- 
« ληται, άλλ’ ΐνα καταχρήται αύτός αύτοϊς έπί τόν ξύν^εσμον τής 
« πόλεως. ·> ίό’ε και τά άνωτέρω (σελ. sa3 καί α3χ) σημειωθέντα πεοί 

τής άλογου ^ιακρίσεως εύγενών καί «ί'υσγενών πολιτών.
Σεαιδι 167» στίχ. 2 , άλλ’ ό φόβος του πολίτου .... ολέθριος. ] 

Επειδή φυσικά καί αύτός ό ούτιιϊ'ανώτατος άνθρωπος θέλει νά ήναι, ή 

νά λογίζεται καν τι είς τήν πολιτικήν κοινωνίαν, όταν άναγκάζεται νά 
φοβήται άνώτερον άλλον , προσπαθεί νά ήναι καί αύτός φοβερός είς 
άλλον κατώτερον , καί έκεϊνος πάλιν είς άλλον, καί οΰτω καθεξής, ότινά 

τις φοβείται, άνάγκη ήναι νά τόν μισή, καί δτινα μισεί, νά ζητή πάντα 
τρόπον νά τόν κακοποίηση· άγάπη καί φόβος, εύεργετική «^ιάθεσις καί 
υ.ϊσος, έντάμα ποτέ ^έν έσυγκατοίκησαν. Οταν άπό τήν πολιτικήν κοι

νωνίαν έξορισθή ή πρός άλλήλους αγάπη, τήν οποίαν παραγέλλει ή φιλο
σοφία, καί ώς χρέος άπαραίτητον προστάσσει ή Θρησκεία, τότε ή πολι
τική κοινωνία μεταβάλλεται είς συνάθροισιν άχρείων και άγριων θηρίων. 
Τότε είς όλα τά μέλη τής πολιτείας κυκλοφορεί ά ι αλ ε ί π τ ω ς , 
ώς ελεγεν άνωτέρω (σελ. 12) ό συγγραφεύς, ή άνανδρος σκλη

ρό της, καί ό φόβος, μέ τόν όποιον φοβίζει ένας τόν άλλον, έπιστρέφει 
πολυπλάσιος είς καθενός ψυχήν και τής άφαιρεΐ τήν αίσθησιν πάσης άρε- 
τής καί χρηστότητος.-----Στίχ. 4, είναι φυσικά αί βουλωμένα·, ψυχαί 
πλέον φιλήδονοι κ. τ. λ.] Είναι οί δούλοι πλέον φιλήδονοι, Λότι μ.όνας 
τάς σωμ.ατικάς καί κτηνώδεις άπολαύσεις γνωρίζουν, ούο’ έγεύθησαν 
ποτέ τάς άληθεις ήίονάς τών έπιστημών καί τεχνών, « ήιίονάς άμί- 
« κτους τε λύπαις καί ούβ'αμώς τών πολλών άνθρωπον, άλλά τών σφοδρά 
« ολίγων , » ώς τάς ώνόμαζεν ό Σωκράτης (Πλάτων, Φιλήβ. σελ. 5α)· 
πλέον φιλήδονοι, ό'ιότι σπεύδουν νά άπολαύσωσι τό σήμερον, μήν όντες
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βέβαιοι άν κάμμία άίικία τών νο'μων ίέν τούς στεοήση αύοιςν και τά 

υπάρχοντά καί τήν ζωήν πλέον σκληροί, ίιότι μή <?υνάμενοι νάέκ^ικη- 
Θώσι την όποιαν πάσχουν άπό τούς άνωτε'ρους αύτών ύβριν καί κατα- 
φρονησιν, υβρίζουν, καταφρονούν καί άόϊκοΰν τούς ύποά'εεστέρους , καί 
παρηγορούν τρόπον τινά τά ίΆοα κακά, κακοποιούντες άλλους. Σκληρό
τερος άσυγκρίτως καί θηριωδέστερος είναι ό δούλος έκεΐνος, οστις φοβε
ρίζει τόν σύνδουλόν του νά τόν καταδώση , ή καί νά τόν ύποβάλη είς 
τάς κολάσεις τοΰ τυράννου, παρά τόν τύραννον αύτο'ν. (ϊδ. σελ. soi.) 
Είς ολίγα λόγια, καθώς άπό τά φθαρμένα ήθη γεννώνται αί κακαί καί 
παράνομοι πολιτεΐαι (ίδ. σελ. a5a), ούτω πάλιν αί κακαί πολιτεΐαι 

φθείρουν τά χρηστά ηθη · « Μη ύπαρχούσας δ’ εύνομίας περί τάς πο- 
" λιας , ούκ άν δύναιτό τις αγαθός η εύδαίμων πολίτας » ελεγεν 
ό Πυθαγορικός ίππόδαμος (παρά Στοβ. σελ. 555). Καί τοΰτο δέν πρέ

πει νά φαίνεται παράδοξον. Επειδή κάνεις φυσικά δέν θέλει νά άδική- 
ται, είς δέ τάς δυσνομουμένας πολιτείας δέν ευρίσκει παρά δύο μόνα 
μέσα νά μην άδικήται, νά ήναι δηλαδή ή τύραννος αύτός , ή φίλος τών 
τυραννούντων, έξανάγκης , ό'ταν δέν ήναι τό πρώτον, σπουδάζει νά άπο- 

κτήση τήν φιλίαν τών τυράννων μέ κολακείας, μέ δώρα, καί μάλιστα 
μέ τήν μίμησιν τών τυραννικών ηθών * Τέχνη τής παοασκευής τού 
• μή άδικεϊσθαι · . . ή τυραννεΐν, ή τής ύπαρχούσης πολιτείας έταΐοον 

“ είναι. · . Εί άρα τις έννοήσειεν, έν ταύτη τή πο'λει, τών νέων , τίνα 
■ άν τρο'πον εγώ μέγα δυναίμην , καί μηΑείς με άδικοί; ή αύτή, ώς 

- έ'οικεν , αύτώ όΑο'ς έστιν, εύθύς έκ νέου έθίζειν αύτόν τοϊς αύτοΐς χαί- 
» ρειν καί άχθεσθαι τώ δεσπότη, καί παρασκευάζειν όπως ότιμάλιστα 
« όμοιος έ'σται έκείνω. » (Πλάτων, Γοργ. σελ. 5ιο.)---Στί/. 22, νά 

νομίζωσι φρο'νησιν, τήν προδοσίαν καί τήν ύπο'κρισιν.] Διά τούτο ελενεν 
ό Πλάτων ( Νομ. έ, σελ. φ38), ότι μεγαλή,τερον άλλο καλόν δέν δύνα

ται νά προξενηθή είς τούς πολίτας, παρά νά γνωρίζη είς τού άλλου τήν 
ψυχήν, τό όποιον τότε μόνον γίνεται, ό'ταν αί ψυχαί ήναι άβολοι, άνοι- 

κταί, καί φωτειναί, καί όχι όταν σκοτίζωνται μέ τό κάλυμμα τής απι
στίας καί τής ΰποκρίσεως · « Μεϊζον ούΑέν πο'λει άγαθόν , ή γνωρίμους 

• αύτούς αύτοΐς είναι· όπου γάρ μή φως άλλήλοις έστιν άλλήλων έν τοϊς 
« τρόποις , άλλά σκότος, ουτ’ άν τιμής τής άξίας , ουτ’ άρχών, ούτε 
“ δίκης ποτέ τις άν τής προσηκούσης όρθώς τυγχάνοι. Δει δή πάντα. 
« άνδρα έν πρός έν τοΰτο σπεύδειν έν πάσαις πόλεσιν, όπως μήτε αύτός 
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“ κίβδηλος ποτέ φανεϊται ότωοΰν , απλούς δέ καί άληθής άιί, μήτε 
« άλλος τοιοϋτος ών αύτόν διαπατήσει. » (ΐδ. καί τά σημειωθ. άνωτέο. 
σελ. 2θΐ.)

Σελιδι i6g, στίχ. 20, Εύεργέται τών άνθρώπων έχρημάτισαν · · · ■ 
εις τούς βωβούς.] Πρόσεχε μή νομίσης, οτι ό συγγραφεύς δικαιολογεί 

την είδωλολατρείαν , ή υπερασπίζει τό ψεύδος καί τήν άπάτην. Ούδείς 
ποτέ έχει δίκαιον νά πλανά τούς άνθρώπους είς βλάβην αυτών · άλλ’ 
όταν άλλος τρόπος δέν μένη νά τούς σύρη άπό τήν κακίαν καί νά τούς 

φέρη είς τήν άρετήν, είς ολίγα λόγια , νά τούς σώση άπό τόν όλεθρον , ό 
φιλόσοφος νομοθε'της μεταχειρίζεται ( άλλά πρός καιρόν μόνον) τήν άπά- 

την είς ωφέλειαν τών άνθρώπων, και τούς χειραγωγεί, ώς μ.ωρά παιδία, 
μέ τό ψεύδος, έωσοΰ νά τούς φωτίση καί νά τούς κάμη ικανούς νά δεχ- 
θώσι τήν άλήθειαν. Εγνώρισαν τήν άνάγκην ταύτην οί παλαιοί νομο- 
θε'ται καί φιλόσοφοι. Καθώς ό ιατρός άναγκάζεται ποτέ, έλεγε Τίμαιος 
ό Λοκρός (Περί ψυχ. κόσμ. καί φύσ.) , νά θεραπεύη τά πάθη τοΰ σώμα

τος μέ δηλητήρια καί φαρμακερά ποτά, όταν τά υγιεινά δέν ώφελώσιν, 
ουτω καί ό νομοθε'της θεραπεύει μέ τό ψεύδος τάς ψυχάς, αί όποιαι μέ 
τήν άλήθειαν νά θεραπευθώσι δέν δΰνανται· « Ως γάρ τά σώματα νοσώ- 

β δεσί πόκα ύγιάζομες, είκα μή είκη τοΐς ύγιεινοτάτοις, ούτω τάς ψυχάς 
« άπείργομες ψευδε'σι λο'γοις, είκα μή άγηται άλαθέσι. » (ϊδ. καί Πλάτ. 

Πολιτ. Βιβλ. Ε, σελ. 4$9·^ Πρέπει όμως νά σημειώσω εδώ, ότι ή γνώμη 
τοΰ Βεκκαρίου περί τών πρώτων νομοθετών , ώς εύρετών καί διδασκά
λων τής πολυθείας, είναι ή γνώμη τών σοφιστών τής Ελλάδος, τήν 

οποίαν ό Σωκράτης , ό Πλάτων , έπειτα άλλοι φιλόσοφοι, καί αύτός ό 
Κικέρων , έφοβήθησαν ώς άνατρεπτικήν πάσης θρησκείας. Πιθανόν οτι 
οί άνθρωποι, άδύνατοι νά καταλάβωσι τήν ενότητα τού Δημιουργού, 
ενόμισαν θεούς όλα τά μεγάλα καί φοβερά, ή τά ώφελιμώτατα είς αύ
τούς τής ούσεως πράγματα, άλλος άλλο, κατά τό μέτρον τής γνώσεως, 
ή τού φόβου , ή τής εύγνωμοσύνης του. Δέν είναι όμως όλιγώτερον πιθα
νόν, ότι καί οί νου.οθέται τών πρώτων πολιτικών συστημάτων έμετα- 
χειρίσθησαν κάποτε τό μέσον τής δεισιδαιμονίας, ώς δεσμόν επιτήδειον 

τής πολιτικής ένώσεως. Στερημένοι τήν γνώσιν τού όντως θεού, · τί 
είχαν νά κάμωσιν; έστήριξαν τό σέβας, τό όποιον καθέν Εθνος είχε 
πρός τούς εγχωρίους αύτοΰ θεούς, ή καί ηΰξησαν τόν άριθχόν αύτών 
μέ νέους θεούς· « Ού γάρ όχλον τε γυναικών, καί παντός χυδαίου πλήθους
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" έπαγαγεϊν λόγω δυνατόν φιλοσοφώ, καί προσκαλέσασθαι πρός εύσέ- 
« βειαν , καί όσιότητα καί πίστιν · άλλά δει καί διά δεισιδαιμονίας · 
« τοΰτο ί” ούκ άνευ μυθοποιΐας καί τερατείας .... ταΰτα ί” άπεδέξαντο 
" οί τάς πολιτείας καταστησάμενοι μορμολύκας τινάς προς τούς νηπι- 
« όφρονας. » ( Στραβ. Γεωργ. Βιβλ. Δ. σελ. ig.) ίδε καί Πλούταρχ. 
Περί τών άρεσκ. τοΐς φιλοσόφ. ά, η.

Σεαιδι ιηο, στίχ. ib, Ωστε νά διεγείρωσιν· · . - κατάστασιν τών 
ανθρώπων.] Τοιαύτη όμως επιθυμία, άν έγεννήθη ποτέ εΐς ψυχήν φιλο
σόφου , έγεννήθη είς μίαν άπ’ έκείνας τάς ώρας, δτε καί οί φιλόσοφοι 
γίνονται σοφισταί. Ο φρόνιμός άνθρωπος χρεωστεϊ νά ύποφέρη τά κακά, 
δταν νά τά φύγγ ή νά τά θεραπεύση δέν έ'χη την δύναμιν. Είναι βέβαια 

αξιοθρήνητος δυστυχία νά ζή τις είς πολιτείαν άνομον · άλλά δέν είναι 
μικροτε'ρα καί η μέ αγρίους άνθρώπους συμβίωσις καί συντροφιά, με
ταξύ τών όποιων διά νά ζήσης, πρε'πει έξανάγκης νά άδικης η νά άδι- 

κήσαι. Τοιοΰτό τι ελεγεν ό Πρωταγόρας προς τόν Σωκράτην, ζώντα 
μεταξύ τών Αθηναίων, οπότε οί Αθηναίοι καταφρόνησαντες τούς νόμους 
ήδικουν οί δυνατώτεροι η πανουργότεροι τούς άδυνάτους· « Οστις σοι 

« άδικώτατος φαίνεται' άνθρωπος τών έν νόμοις καί άνθρώποις τεθραμ- 
« μενών, δίκαιον αύτόν [οϊου] είναι καί δημιουργόν τούτου τοΰ πράγ- 
« ματος, εί δέοι αύτόν κρίνεσθαι πρός άνθρώπους, οίς μήτε παιδεία 
« έστί, μήτε δικαστήρια, μήτε νόμοι, μηδέ άνάγκη μηδεμι'α, διά 

« παντός άναγκάζουσα άρετής επιμελεΐσθαι ■ άλλ’ είεν άγριοι τινες. . . . 
« Η σφοδρά έν τοΐς τοιούτοις άνθρώποις γενόμενος. . · άγαπήσαις άν , 
« εί έντύχοις Εύρυβάτω καί Φρυνώνδα, καί άνολοφύραι’ άν , ποθών τήν 
« τών ενθάδε άνθρώπων πονηριάν. » (Πλατ. Πρωταγόρ. σελ. 827·) Είς 

μόνον, δστις έ’ζησε μέ Τούρκους, συγχωρεϊται νά έπιθυμήση τήν μέ 
άγριους συμβίωσιν · διότι κάνεις άπ’ έκείνους δέν ύπερέβαλεν τούς Εύρυ- 

βίετους καί Φρυνώ^δας Τούρκους είς τήν άγριότητα. ---- Στίχ. αο , Βλα
βεραί γίνονται άκόμη καί τότε κ. τ. λ.] Τοιοΰτον, παραδείγματος χάριν, 

κίνδυνον τρέχουν ετι σήμερον οί Γραικοί, βυθισμένοι πολλούς χρόνους τούς 
παρελθόντας είς τό σκότος τής άμαθίας, έάν μετά προσοχής δέν λαμβά- 
νωσι τάς έπιστήμας τής Εύρώπης, θέλουν πάθειν (πρός καιρόν όμως) 

δ,τι πάσχει δστις εξέρχεται άπό σκοτεινόν δεσμωτήριον άπροφυλάκτως 
είς τό φως Ήϋ ήλιου, καί τοΰτο μέν είναι μία άπό τάς ένδεχομένας 
καταοχάς βλάβας τών επιστημών είς τά άπαίδευτα Εθνη. Αλλη δέ τής 

‘7
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πρώτης όχι μικρότερα βλάβη είναι, ή δοξοσοφία, ήτις συμβαίνει μάλιστα 
είς την άπειρον νεότητα. Είς τήν φωτισμένην Εύρώπην οί νε'οι, επειδή 
γεννώνται καί άνατρέφονται είς τά φώτα, ζώσι και άναστρέφονται αε- 
ταξύ σοφών άνδρών, επειδή καί αύτοί οί ίδιώται είναι οπωσδήποτε 
φωτισμένοι, ολίγον κίνδυνον τρέχουν, διδασκόμενοι τάς έπιστήμας , νά 

έπαρθώσι άπο τήν γελοιώδη έπιστημοτυφίαν. Αλλ’ ημείς οί ταλαίπωροι, 
γεννώμενοι άπό απαίδευτους, καί συναναστρεφο'μενοι άπαιδεύτους, εύ- 
θύς όταν μάθωμεν ολίγον τι, νομιζο'μεθα καί όνομαζομεθα Αογιώτατοι , 
καί Σοφολογιώτατοι. Δίδει είς ημάς τούς τοιούτους βαρβάρους τής Ασια

νής άλαζονείας τίτλους, πρώτον μέν ό άπαίδευτος όχλος, έπειτα κατά 
μικρόν κινδυνεύομεν νά τό πιστεύσωμεν καί ήμεΐς οί δοξολογούμενοι. 
Τότε άντί τής εύγνωμοσΰνης , τήν οποίαν έπρεπε καν νά έχωμεν πρός 
τούς άπαιδεύτους ήμών συμπατριώτας , τούς λογιζομεθα ώς άλογα 
κτήνη, δημιουργημένα εξεπίτηδες, διά νά προσκυνώσι τήν σοφολογιό

τητα μας · τότε καταφρονοΰμεν υπερηφάνως καί αύτούς τούς άναθρέ- 
ψαντας καί δαπανήσαντας είς τήν παιδείαν ήμ.ών γονείς , καί γινομεθα είς 
ό'λους παράδειγμα κακοηθείας , βαρβαρότητας καί άλογίας οί Λογιώτα- 
τοι. Τοιαύτη ήτον έως τώρα ή κατάστασις καί διαγωγή μας· ούδ’ ήτο 
δυνατόν νά ήναι χρηστοτέρα, επειδή μάς έλειπε τών πλειοτέρων ή παι- 
διο'θεν χρηστή άνατροφή, χωρίς τής οποίας ολαι αί άλλαι τέχναι καί 
έπιστήμαι γίνονται καί παρ’ αύτήν τήν παντελή άμαθίαν βλαβερώτε- 
ραι· « Λυσιτελεΐ άρα τοις πολλοΐς μήτε είδέναι μηδέν, μ.ήτε οϊεσθαι 
« είδέναι .... κινδυνεύει [γάρ] τό γε τών άλλων επιστημών κτήμα, 

« έάν τις άνευ τής τοΰ βέλτιστου επιστήμης κεκτημένος ή, όλιγάκις μέν 
« ώφελεΐν , βλάπτειν δέ τά πλείω τόν έχοντα αύτό· . . όδέ δή τήν κα- 

« λουμένην πολυμάθειάν τε καί πολυτεχνίαν κεκτημένος, ορφανός δέ ών 
« ταύτης τής επιστήμης , άγομενος δέ ύπό μιας έκάστης τών άλλων , 
« άρ’ ούχί τώ όντι δικαίως πολλώ χειμώνι χρήσεται; » (ΐίλάτ. Αλκιβ.Β. 
σελ. 146-147 *αί Εύθυδήμ.σελ. 282). Είναι ταϋτα λόγια τοΰ σοφοΰ καί 

φιλαρέτου Σωκράτους , οστις έσυνείθιζε νά λέγη καί τοΰτο, « Πασά τε 
« επιστήμη, χωριζομένη δικαιοσύνης και τής άλλης άρετής, πανουργία, 
» ού σοφία φαίνεται. » (Πλάτ. Μενεξ. σελ. 246.)

Σελιδι 172, στίχ. ιι, ή έξις νά άγαπώσι τήν αρετήν διά μόνην 
αύτήν. ] Τοιοΰτοι άνθρωποι είναι πολλά ολίγοι. Αύτοί είναι οί άληθεΐς 
έρασταί τής φιλοσοφίας, τής Θρησκείας καί τής άρετής. Αύτοί είναι
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εκείνοι, διά τούς οποίους ελεγεν ό Αρίστιππος , οτι δύνανται νά ζώσι 
και χωρίς νόμους· « Ερωτηθείς ποτέ, τί πλέον έχουσιν οί φιλ.όσοφοι, έφη, 
« Εάν πάντες οί νομοί άναιρεθώσιν , ομοίως βιώσομεν. » ( Διογ. Ααέρτ. 
β , 68.) Εις αύτούς ·ή άρετή είναι έξις, καί γίνεται τρο'πον τινά χρεία 
φυσική· και ώς τούς είναι άδύνατον νά μή τρώγωσι μηδέ νά πίνωσιν , 
ούτω δέν έμποροΰν νά ζήσωσι χωρίς την καθημερινήν σπουδήν καί μελέ
την της εύδαιμονίας καί δόξης τοϋ έθνους των. Η άναισθησία, ή άχα- 
ριστία, καί αύτή τών κακών άντ’ αγαθών άπο'δοσις, αντί νά κάμωσι 
μισητήν εις αύτούς την αρετήν , τούς πληροφορούν εξεναντίας ότι είναι 
άναγκαΐα εις τήν σωτηρίαν τών άνθρώπων. Αύτοί σέ διδάσκουν, σέ φωτί
ζουν, σέ εύεργετοϋν, οχι διά τήν ελπίδα τής προς αύτούς εύγνωμοσύνης, 
ή τών πρός αύτούς επαίνων σου, άλλά διο'τι νομίζουν χρέος άπαραί- 

τητον νά σέ εύεργετώσιν. Εις ολίγα λο'για, αύτοί είναι άλλοι θεοί έπί τής 
γής, άνατέλλοντες τόν ήλιον τής διδαχής, καί βρέχοντες τά ζωογόνα 
ύδατα τής μαθήσεως εις όλας τάς ψυχάς τών ιδίων συμπολιτών , διά 
τοΰτο μόνον, οτι επιθυμούν τήν κοινήν άπάντων εύδαιμονίαν. Τοιοΰτοι 
άνθρωποι έχρημάτισαν μεταξύ τών έλλήνων ό Σωκράτης καί άλλοι 

πολλά ολίγοι τινές· τοιοΰτοι έφάνησαν, κατά καιρούς , καί μεταξύ τών 
άλλων έθνών , άλλά καί εις αύτά πολλά ολίγοι.

Σελιδι 174, στίχ. ι, ό μέγας έκεΐνος φιλόσοφος, κ. τ. λ.] Αίνίττε- 
ται ό Βεκκαρίας τόν περίφημον Ρουσσών πολίτην τής Γενεύας, καί συγ
γραφέα τοΰ Περί παίδων άγωγής βιβλίου , έπιγραφομένου Αιμίλιος. 
Τό βιβλίον τοΰτο περιέχει, καθώς όλα τοΰ Ρουσσώ τά συγγράμματα, 
πολλά αξιόλογα παραγγέλματα περί τής φυσικής καί ηθικής άγωγής 
τών παίδων άλλ’ εΰρίσκονται είς αύτό καί πολλά, τά όποια άκρίτως 
καί χωρίς σκέψιν συμβουλεύει ό Γενευαΐος φιλόσοφος. Από τά μέχρι τοΰδε 
σημειωθέντα περί νόμων εύκολα δύναται νά συμπεράνγ ό προσεκτικός 

άναγνώστης , οτι τής άνατροφής ή εκβασις κρέμεται έξαιρέτως άπό τήν 
νομ.οθεσίαν καί τό είδος τής πολιτείας, εις τήν όποιαν άνατρέφονται καί 
παιδεύονται οί νέοι. « Πολιτεία γάρ (ελεγεν ό Πλάτων, Μενεξ. α38 ) 

" τροφή άνθρώπων έστί· καλή μέν, άγαθών, ή δέ εναντία, κακών.» Η 
καλή άνατροφή γίνεται καί βοηθεΐται πλέον άπό τά καλά παραδείγματα , 
παρά άπό τάς νουθετήσεις καί διδαχάς. sΤί ωφελούν τόν νέον αί διδά
χοι, όταν, όπου στρέψγ τούς οφθαλμούς, άλλο δέν βλέπη παρά ανομίαν, 
άνθρώπους άπανθρώπους καί άνδραποδώδεις , κολακεύοντας καί κόλα-

■7*
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κευομένους, τόν πλούτον τιμώμενον, καί τήν άρετήν καταφρονουμένην 
τήν άδικίαν τρυφώσαν, καί τήν δικαιοσύνην λιμοκτονουμένην ;Πιθανώτα- 
τον οτι τοιαΰτα παραδείγματα θέλουν τόν διδάξειν εκείνην τού βίου τήν 
διαγωγήν, εΐς τήν οποίαν ευρίσκει τά μέσα νά βόσκη τό κτηνώδές τοϋ 
σώμα, καί νά θεραπεύη της κτηνωδεστέρας αύτοΰ ψυχής τά πάθη.----- 
Στίχ. 20 , Δημόσιος, ταχεία, άναγκαία , μετριότατη · · · ανάλογος 
μέ τό άδίκημα, καί διωρισμε'νη ρητώς άπό τούς νόμους.] Τάς έξ ιδιό
τητας ταύτας, κατά τόν Βεκκαρίαν , πρε'πει νά έχη ή ποινή, διά νά 
λογίζεται δικαία. Πρε'πει νά ήναι δημόσιός’ διά τόν παραδειγμα
τισμόν, καί διότι αί κρυφαί ποιναί δίδουν εύλογον ύποψίαν μερικής 
έκδικήσεως καί τυραννίας. Ταχεία’ διότι αί άναβαλλόμεναι είς μάκρος 
ποιναί, ούτ’ εΐς τάς ψυχάς πλέον τών θεατών ενεργούν, οσον ήθελαν 
ένεργήσειν αί ταχεΐαι, καί τόν κολαζόμενον προκολάζουν άδίκως μέ τήν 
υ.ακοάν φυλάκισιν. Αναγκαία’ αί χωρίς άνάγκης ποιναί επιβάλλονται 
άπό τούς τυράννους. Μετριωτατη’ Μέτρον νοεϊ, όσον άρκεΐ είς διόρθω- 
σιν τοΰ άδικήσαντος, και ίκανοποίησιν πρός τόν άδικηθέντα. Ανάλογος 
με το αδίκημα· Περί τής αναλογίας ταυτης ίδε τόν Βεντηαμ, 

Theor. des pein. et des recompens. tom. I, pag. 59. Αναλογωτέρα 
ποινή δέν ήθελ’ είσθαι άλλη παρά τήν ταυτοπάθειαν (la loi du talion), 

άν ή ταυτοπάθεια ήμποροΰσε νά όρισθή είς όλα τά άδικήματα χωρίς 
άδικίαν είς πολλά είναι άδυνατος, είς τινά δέ οχι μόνον άδικος, άλλά 
καί αισχρά, ώς ήθελ’ είσθαι, παραδείγματος χάριν, άν ό μοιχεύσας 
άλλου γυναίκα έκολάζετο (κατά τόν νόμον τής ταυτοπάθειας) μέ τήν 

αοίχευσιν τής ιδίας του γυναικός άπ’ άλλον. Η ταυτοπάθεια είναι νόμος 
βάρβαρος, αναγκαίος ίσως είς τάς πρώτας πολιτικάς κοινωνίας διά τήν 

αγριότητα τών πρώτων άνθρώπων. Δια τοΰτο τόν βλέπομεν είς τήν 
νοαοθεσίαν τών Εβραίων (Εξόδ. κά , 24), τούς οποίους αύτός ό θεός 

ώνόμασε Λαόν σκληροτράχηλον, είς τό Κοράνιον τοΰ Μωάμεθ 
(κεο. 2 , σελ. 20 , μεταφρ. τοΰ Ryer) , είς τών Ρωμαίων τήν Δωδεκά- 

δελτον (les lois des douze tables)· καί διά τοΰτο έκαταργήθη άπό τήν 
ήαεοωτικήν διδασκαλίαν τοΰ Εύαγγελίου (Ματθ. έ, 38). Διλριςμενη 
ρητώς απο τους νομους. Τοΰτο δέν εχει χρείαν έξηγήσεως. Οσον 
ελαφρά καί άν ύποτεθή ή ποινή, άν δέν εύρίσκεται γραμμένη είς τούς 
νόμους , άλλ’ επιβάλλεται αύτογνωμόνως άπό τόν δικαστήν , δέν είναι 
πλέον νόμιαος ποινή, άλλ’ έκδίκησις τ κριτοΰ κατά τοΰ κρινομένου,
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και κολασις επιβαλλόμενη άπό δεσπότην είς δαυλόν. Από τάς ισότητας 
ταυτας τών δικαίων ποινών οί Τούρκοι ί'έν φυλάσσουν πλήν τάς Αύο 
πρώτας. Αλλά · πώς τάς φυλάσσουν; τό δημόσιον της ποινής είς αύ
τούς ^έν άποβλέπει είς τόν παραδειγματισμόν , άλλά γίνεται με'ρος ή 
μάλλον προσθήκη της ποινής· καί η ταχύτης σημαίνει τήν οχι ικανήν 
άνάκρισιν καί ερευνάν τοΰ εγκλήματος, ή καί τό παντάπασιν άκριτον. 
Περί δέ τής άναγκαιο'τητος, μετριότητες, αναλογίας καί νομιμότητες 
τής ποινής, ούΑέ φροντίζουν όλότελα. Χ-ωρίς άνάγκης επιβάλλουν χρημα- 
τικάς ποινάς άμέτρευς άΑιορίστους άπό τούς νόμους, και όχι άναλόγους 
μέ τό έγκλημα· χωρίς άνάγκης τάς μεταβάλλουν είς σωματικάς· χωρίς 
άνάγκης τάς κάμνουν καί θανατικάς , καί πολλάκις, ώς νά μήν ήτον 
αρκετός ό Αι’ αγχόνης ή ξίφους θάνατος, ή περίεργος άγριότης των έπε- 
νόησε τόν διά πασσάλου φρικωδέστατον θάνατον (1’empalement), είς 

τόν όποιον καί αύτός ό μυρίων άξιος θανάτων Σουλτάνος των ηθελ’ άδίκως 
καταδικασθήν. Καί τοΰ πασσαλωτοΰ τούτου τυράννου τής έλλάδος τήν 

πτώσιν έπροσπάθησαν νά έμποδίσωσιν γεννημένοι είς τόπους, ό'που 
μεταφράζεται είς όλας τάς γλώσσας, έκδίδεται καί μοιράζεται δωρεάν 
τοΰ δικαιοτάτου καί πραοτάτου Ιησοΰ τό εύαγγελιον !! !

ΤΕΛΟΣ.
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Αιτία [accusation,plainte], Π. κη. 
Ανατροφή νε'ων, ι?3, α5ο, a58-26o. 
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Π. μθ'.
Ανθρωποθυσίαι, 8ο.
Ανταυγαστήριον [ reverhere ], 51.
Αντιπρόσωπος [ representant] , Π. 

λθ'.
ΑΝΤΩΝΙΝΟΣ ό ευσεβής. — Μάρ

κος Αύρηλιος , 8α, 217.
Απαράγραπτος [impiescriptible ], 

2 15.
Αποκαρτε'ρησις , 242.
Αργία, 1.40-142, 240-241 ·
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λων κακιών, 57, αο9. Αρετών 
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τείαν, 89-9ο.
,ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΗΣ, Π. ις .

Α.

Αγγλαμερικανοι, Π. μς-'-μζ', ξδ', 
Ιςά.

Αγγλίας νόμοι, ιΐ2. — Αγγλοι, 
49·

Αγορανομία, Αγορανόμος, 239.
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ΑΓΡΙΠΠΙΝΟΣ, 2ΐ5.
Αδίκημα [delit], Π. κζ\ κή. Αδι

κήματα έξαιρε'του ε’ίδους. Ζ. Αί- 
ρε'σεις. — δυσαπόδεικτα, 148. 
— καθοσιώσεως, ιαο, 227.— 
βίας , ι 2 ι. — τρίτης τάξεως , 
ι 39. — άνδρίας καί ανανδρίας, 
59. Τρόποι τοΰ έμποδίζειν τά 
άδικηματ α, 16 5 - 17 4 · Αδικη - 
μάτων διαίρεσις, 55, ι 17, 2Ο9. 
— μέτρον, ι ι 3-116. — πηγαί, 
ι5/|.

Αθηναίοι, φιλάνθρωποι, 207· — 
φιλοπάτριδες, 245· — Αθηναίων 
δικαστήρια, Π. λθ', μζ. — νό
μος περί αύτοχειρίας, 242· — 
περί μετοικισμοΰ, 245.

Αθώος (τις) λογίζεται, 2θ3, 2θ4· 
Αιγύπτιοι, 2θ5 , 241·



ΑΣ — ΔΟ
Γάμοι ανάρμοστοι κακών αίτιοι, 

ι5ο, 246-2.48.
ΓΟΔΟΥΙΝΟΣ, ό Αγγλος συγγρα

φεύς τής Πολιτικής δικαιο
σύνης, 235.

Γρεύη [Greve] το'πος καταδίκης έν 
Παρισίοις , 87.

Γυμνοσοφισταΐ, 220.

Δ.

Δεισιδαιμονία, a56. Δεισιδαίμων, 
200.

Δημαγωγοί Αθηνών, 2ig.
Δήμευσις gi-g3, 218.
ΔΗΜΗΤΗΡ [Ceres] , ι79.
Δήμιος διάτί καταφρονεΐται, 77'79- 
Δημοκρατία, ι88. Δημοκρατίας 

πνεύμα, ι58-ι6ι.
Δημόσιός. Ζ. Θησαυρός- 
Δημοτικοί, Π. ξζ'.
Διατυπώσεις νομικαΐ [formalites], 

77-
Διδάσκαλοι μισθωμένοι άπό το δη- 

μο'σιον, Π. κά.
ΔΙΔΕΡΟΤΟΣ , 83, 86, go , 107. 
Δικαιοδοσία [ jurisdictionj Π. μθ'. 
Δίκαιον, 176, Σ77· — τού 

ζειν, g, 85, ιοί. Δικαιοσύνη, 
ι85. Π. ος- -πγί Δικαστική έξου- 
σία [pouvoir judiciaire], ι83, 
18g, 25ο. Δικαστής, 176» Π. 
μθ . Δικαστών άδικων καΐ δι
καίων διαφορά, 172. Δικαστή
ρια, 187-189, Π. μθ'. — Αγ
γλίας, 187, 214,21 5— Αττικά, 
Π. λθ', μ'. Δικαστήριον ίεράς έξε
τάσεως , Π. μ'.

Δικτάτωρ [Dictateur], 161, 2.52. 
ΔΙΟΓΕΝΗΣ ό Κυνικός, 2ΐ8, 220. 
ΔΟΜΙΤΙΑΝΟΣ, 227.
Δούλοι έβασανίζοντο είς τά δικα

στήρια 2ο6. Δούλων κατάστα-

Αστυνομία, Αστυνόμοι, ι4ο, 238- 
2 3 9.

Ασυλα, ιο4, 223-224·
Ατιμος, Ατιμώσεως ποινή, g3-g5, 

'99'
Αυασις. Ζ. όασις.
Αύθέντης , Π. νζζ, ρβζ.
Αύθεντικά, 218.
Αΰλικοΐ, Π. ό.
Αυτοχειρία [suicide], 142, 147- 

ι48 , 241-243 , 246.
ΑΦΕΝΔΟΪΛΗΣ, Π. ^γ'.
Αχυρο'στρωμα [paillasse], 5ο.

Β.

ΒΑΜΒΑΣ, Π. ρδζ.
Βάσανος , Στρέβλωσις [ question , 

torture], 36, 38-52, ι63, 
2θ3-2θ5. — προηγούμενη [ques
tion prealable], 5ο. — προπα
ρασκευαστική [ question prepa- 
ratoire ], 5ο , gg.

Βασιλεία πολίτικη, η Μοναρχία συν
ταγματική [Monarchie consti- 
tutionelle], ι85.

ΒΕΚΚΑΡΙΑΣ, 83, 85, go, 256. 
Π. ή, λθζ.

Βενετική αριστοκρατία, αοι.
ΒΕΝΘΑΜΗΣ [Βεντηαμ], Π. νά 
Βίας άδικήματα, ΐ2ΐ.
Βιβλιοπραγματεία [librairie] Π.κθ 
Βικε'τρη [Bicetre], φυλακή έν Παρι 

σίοις, 6ι.
Βιομηχανία [industrie] , 3, 122 

ι4ι, ι42.
Βραχμάνες , 220.
Βρεφοκτονία, ι48, ι5ι.

Γ.

Γαζοφυλάκιον, Ζ. Θησαυρός.
ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ, 2ΐι.



ΔΡ — ΙΠ
σι;, 224· — ήθη εις τάς Αθή
νας, 207. Δουλώσεως άποτελί- 
σμ.ατα , 167, 2οι, 2 3 3, 253, 
»54. Π. νς· ·

ΔΡΑΚΩΝ ό νομοθε'της, 225, 241, 
Π. μ.'.

Λωρο^οχία, Π. ρ', σημ. ι.

Ε.

Εβραίων νομοθεσία, 26ο.
Εγκλημα, Π. κζΛ, κη'.
έγκρυφον [le secret] ©υλακής ώρι- 

σμε'νος το'πος κ. τ. λ. 5ο-5α. s
Είδωλολατρεία, 256.

λήψεις , 248. Εΰγενής τίς, 231. 
Ζητεί καί Π. λά-λς·7, μέ-μή, 
ρι V νο , vd -νε.

Εύεργε'ται τίνες σήμερον έφάνησαν 
της Ελλάδος, Π. Ιχβ', σημ. ι, 

Εύμολπίδαι, έξηγηταί νομών άγρα
φων, ig3.

Εύσυνειδησία [ delicatessej 5g.
Εύταξίας (ό έπί της) η ό Ευτα

ξίας , 2 3g-
Εφεσις. Ζ. Εκκλητο^.

Ζ.

ΖΑΛΕΪΚΟΣ, 187.
Εΐρηναρχος η Ειρηνάρχης, 289-
Εκατομμύριον [un million], Π. ξθ'· Η.
Εκβιβαστης [executeur], 172.
ίκκλητος, η βφεσις [ Appel ], 11 , Ηγεμών, 185.

187· Ηδονή καί πο'νος, ή λύπη, 224.
Ελευθερία προσωπική [liberte indi- Ηδονών χρήσις, Π. ιέ.

viduelle] ι55, 229· Ηθη. Ζ. Νομοί.
ΕΛΙΣΑΒΕΤ, Αύτοκρατορισσα Ρωσ-

σίας, 70. Θ.
Εμβρίμησις [fremissement ] , 4-
ένθουσιασμος, Π. μ.θ'. Θάνατος ό διά πασσάλου, 261. Ζ.
Ενοχή, ΐ2, 13. καί Ποινή.
Ενοχος τίς ονομάζεται, 39,ao3. Θεσμοφοροι, 179·
Εξαγωγή τοΰ βίου, 242. Θηβαίων νο'μος κατ’ αύτοχειρίας,
Εξορία , 9ΐ ' Q2, 2 ι8. — εις νήσον 242.

[deportationi, 218. Θησαυρός δημόσιος ή Γαζοφυλά
Εξουσία, Π. κιον, 162-164·
Επιβολή [ dessein, projet ], 58. — Θρησκευτικά! £ο'ξαι, 211, 212.

ποινής [application de la peine] ΘΩΜΑΣ , Ζ. ΜΟΡΟΣ.
88.

Επικήρυξις χρημάτων, 106-107,
219, 224·

Επιστήμαι ωφελούν τήν έλευθερίαν, 
168. — ποτέ γίνονται βλαβεραί, 
169-170· έπιστημοτυφία, 2.58.

Ερωτήσεις υποβλητικά!, 35, 20 2. 
ήνερο^οξοι. Ζ. Αιρετικοί.
Εύγενών τάγμα ια3 - ΐ24·““ προ-

ΐ^ιοκτησίας δίκαιον, 54 , ι 3 ι, ι36, 
ι3γ, 235 , 2.36. Ποια βιάζουν 
τήν ιδιοκτησίαν, 238.

Ιουδαίοι διωκόμενοι, 2 12. Ζήτ. καί 
Π. λδ'.

1ΠΠΟΔΑΜΟΣ ό Πυθαγορικός, 255,



III — ΛΕ
Ιππότης [ chevalier ], 11;. 
Ισάζομαι [χυ<Ε Χιάζομαι], 177. 
Ισανομία [ίσότης ανομίας], Π. ξέ. 
Ισον , ■
ίσότης, Π. πγ' -πζ'. — φιλόττ,ς, 

Π. πγ '.
Ισπανοί, ao5.
ΙΩΣΗΦ ό ίεύτερος, Αϋτοκοάτωρ 

Γερμανίας, 197·Κ.
Καθαρτήριον πϋρ. 48, ao6. 
Καθοσίωσις. Ζ. Αδίκημα.
ΚΑΛΑΣ, 8ι.
ΚΑΛΒΙΝΟΣ ,2ΐι.
ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΑΣ , ό συγγράψας 

ττ,ί Ηλιακήν πολιτείαν, 
235.

Κάμπος. Ζ. Οασις.
ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ [ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ], 

Π. ζ'.
Καππά^οκες ΐΚαππα^οκαι, 2θ5, 

Π. οά.
ΚΑΡΤΟΪΧΟΣ [ Cartouche 1 , λη

στής περιβόητος, 6ι.
Καταδότης, 202.
Κατηγορίαι κρυφαι, 32-35.
Καυκάσια έθνη, 2ΐ6.
Κέως ή Κία * νήσο:, ή σήμερον όνο- 

μ αζομε'νη Τ σ ί α , 248.

* Είς τή,ν πρώτην εκίοσιν (σελ. a6g.) έβαλα είς τόπον τής Κίας 
την Χίον νήσον ίιότι καί αληθώς τρεις Λατίνοι μεταφρασταϊ (άκολου- 
θήσαντες διάφορα αντίγραφα^ τοΰ Πλουτάρχου (Γυναικ. άρετ. § ia ' 
εκφράζουν τό Χίων, και όχι τό Κίων. Αλλ’ επειδή τό Ελληνικόν κείμε
νον φεοειΚίων, χωρίς διάφορον άνάγνωσιν, άσφαλε’στερον έκρινα τώρα 
να φυλάξω τή,ν γραφήν.

Κηνσωρες [Censeurs], ι4ο, 23g, 
240.

Κίνας νόμοι, ιι3, ΐ2θ·ΐ2ΐ.

ΚΛΕΑΝΘΗΣ, Π. ις- . 
Κλειθροσπαστική . Ζ. Κλοπή. 
Κλεπταποσόχος [receleur], aio. 
Κλεπτοτελώνημα, ή Κλεψιτέ/.εισ 

[ entree des marchandises en 
fraude], 236.

Κλεψεμπορία [contrehande], i3a, 
a36.

Κλεψιτέλεια. Ζ. Κλεπτοτελώνημ.α.
Κλήρος Ρώμης, ig5, 220.
Κλοπή με ^όλον. — μέ βίαν, χ3ι, 

i3a· — κλειθροσπαστικη [νοί 
avec effectiori], 87·

Κοινοβίων μοναστικών κακά, ι5ι.
Κοινοβουλευτική πολιτεία ή Κοινο

βουλευτικόν πολιτείας σύστησα 
[gouvernement representatif ] , 
182, 188.

Κολαοι [Λειτουργοί τοΰ Αύτοκρα- 
τορος τής Κίνας], Π. ό, ρέ.

ΚΟΜΜΟΛΟΣ, 235.
Κοράνιον [le Coran], 260.
Κρίσεις θεοΰ, 4ΐ, 2ο5.
Κυριαρχία [ Souverainete], 8.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , Αύτοκράτωρ, 

2 35. — Λουκάς, ιι3.Λ.
Λειποταίίας ποινή, 8ι , Sa , 8 
λειτουργοί.[ministres], Π. ξθ



ΑΕ — ΟΝ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ , Π. ξδ'.
Ληξιαρχικόν γραμματεΐον, 232.
Λογοι άν πρ.ε'πη νά κολάζωνται 

άύικήματα, 2θο.
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ, ι7· Π. ξβ'.
Λύπη. Ζ. Ηδονή.
ΛΩΚΚΙΟΣ. Τό κατ’ αύτόν πολιτι

κόν συνάλλαγμα, ι82.

Μ.

ΜΑΑΕΣΕΡΒΗΣ [ M alesherbes] , 
Π. κθ'.

ΜΑΡΚΟΣ. Ζ. Αντωνϊνος.
Μάρτυρες, 27-32, igy.
Ματαιοσπουδία [frivolite], Π.π6/.
Με'θης [ό περί] νόμος, 227· 
ΜΕΝΕΔΗΜΟΣ, Π. ις'.
Μετανοητήριον [ Αγγλ. peuiten- 

tiary] , φυλακής όνομα , 197·
Μετοικισμός, ι44·ι47, 245.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, 229. Π. ξδ'.
Μοιχεία, 148 , ι5ο, 246-248.
Μοναρχία. Ζ. Βασιλεία. Μοναρχίας 

πνεύμα , 158.
Μοναστικά κοινόβια, ι5ΐ·
Μονομαχία [duel]. Μονομάχοι, 

129, 233-235.
ΜΟΝΤΕΣΚΙΩΣ , 3 , 35 , 253. 

Π. λθ'. — κακώς εξήγησε τόν 
Πλάτωνα, 243^

ΜΟΡΕΛΛΕΤΟΣ [MoreUet], Π. 
κη'-κθ'.

ΜΟΡΟΣ [ΘΩΜΑΣ ό] συγγραφεύς 
τη; Εύτοπίας [Utopie], 235.

Μυθιστορία [roman], 6, 178.

Ν.

Νόμιμον, 177·
Νόμισμα, 287-
Νομοθετική εξουσία [pouvoir legis- 

latifj, 182, 185, Π. μθ . Νομο

θετικόν συνε'δριον [ Corps legis- 
latif], 188.

ώς Νομοθε'του έργον, 254·
Νόμοι άγραφοι, ig3. Ζ. καί 221- 

222. — γραπτοί, Δράκοντος. — 
Σόλωνος, 225. —Εβραίων, 260.
Νομοί άλογοι, 25ο. — τοιοΰτοι 
όποια καί τά ήθη τών πολιτών, 
α5ι, 2 55. Νόμοι πόθεν έγεννήθη- 
σαν, 127. όποΐοιπρε'πει νά ηναι, 
ι66. Νόμοι μελωδούμενοι, 192. 
ποια πρε'πει νά άπαγορεύωσι, 
243-246. Νόμων ασάφεια, ι8, 
19, igi.—ερμηνεία, 187.— 
απροσωποληψία, 23ι.—εργον, 
ι. — σκοπός , 2 , 21 ο.

Νόμος, 7, 12, 176, ι8ο, 183, 
ι86, igo-ig3. Π. νθ', οε'. Νό
μου πνεύμα, ι4· — γράμμα, 
ι5. — σκοπός, 2ΐο.

Νομοτελεστική εξουσία [ pouvoir 
executif], ι83 , ι85, Π. μθΖ.

Νομοφύλακες, ι83.
Νυχτοφύλακες [la patrouille], i3g.

ΞΕΝΟΦΙΛΟΣ ό Πυθαγορικός, α5ο.

Ο.
Οασις,ή Αύασις [τόπος κατάφυτος 

περικυκλωμένος άπό άνυδρον καί 
έρημον γην · λε'ξις Ασιανή , οθεν 
καί τό Ο β ά ς τών Τούρκων , τό 
σημαίνον τόν Κάμπον], 2 3ο.

ΟΒΑΡΔΟΣ [Howard] , ^δ,Π.π'. 
όβάς. Ζ. Οασις.
0ΒΒΗΣ [HoBbes], 182.
Οικογένειας πνεύμα , ι57-ι6ι.
Οίκος φρούριον τού πολίτου, 22g. 
όλιγαρχικοί, Π. ξς·', οέ, πζ'. 
όμβρικοί, Ιταλικόν έ'θνος , 2θ5. 
ΟΝΩΡΙΟΣ, 235.



ΟΠ — ΣΟ
Οπλοφορία ή κατά τάς πόλεις βάρ

βαρον έθος, 129, 154, 284 , 
2.5ο.

όρκοι, 37*38, 2θ3,Π. Ιχνί- Ορκω
τοί κριτα'ι, Π. νζ.

Π.
Πάγκος [banque]. Ζ. Τράπεζα.
Πάθη ψυχής, Π. ιζζ.
Παιδεία νε'ων, a5g. Π. ργ .
Παιδεραστία, 148, ι5ι.
Παμβασιλεία [Monarchie absolue], 

ι85·
Πανομοιότυπον [fac-simile], Π. κθΖ. 
Παραγραφή χρονική, 53, 54, 2ο8, 

2ΐ5. και Τρυφή.
Παραχαράκτης [faux-monnayeur] , Πόνος. Ζ. Ηδονή.

135, 187, 236. Πράγμα [chose]. Προσωπον [per-
ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ , 223. sonne], 122, 229· Πρόσωπό
ΠΕΙΣ1ΣΤΡΑΤΟΣ, 241. της, 128, 207, 229, 233. Προσ-
Περιορισμός [relegation ή deporta- ωπική ελευθερία, 155, 229·

tion], 218. Προνόμια, Π. μζ\
ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΪΡΟΜΗΧ.ΑΛΗΣ, Π. Προσωπον, Προσωπο'της, κ. τ. λ.

ρβ\ Ζ. Πράγμα.
Πιθανότης, 24· ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ, 241.
ΠΙΤΤΑΚΟΣ , 227. Πυρκαεύς [incendiaire] , 88, ιΐ2.
Πιτυλίζω [τό χυδ. Πιτσυλίζω], 233.
Πλαστογράφος [ faussaire ] , log, Ρ·

ι33 , 226.
ΠΛΑΤΩΝ προσκαλείται άπό τούς 

Αρκάδας καί τούς Κυρηναίους, 
Π. ξά. Πλάτωνος δόξα περί φιλ- 
αρχίας, 178. — περί ιδιοκτη
σίας, 235,238. — αύτοχειρίας, 
242, 243. — παιδεραστίας, 
a48. — δικαιοσύνης, Π. οή. 
Πλατωνικοί φιλόσοφοι, 241.

Πλούτου χρησις ορθή , Π. κ'.
Ποινών μετριότης, 62,87· — σκλη- 

ρότης,65, 66, 87·—σκοπός, 
63, 2ο4· — ταχύτης, 221.— 
τόπος, ιο5,224·— ιδιότητες, 
®6ο.—ϊσότης εις ισα άδ ικήματα,

23ο. Ποινή θανάτου, 4, 68-ρο, 
2ΐο, 2ΐ2-2ΐ6. ( Ζ. καί 6-12, 
g5-io3, 109-113, ια5, 174·) 
— άτιμώσεως. Ζ. Ατιμος.

Πο'λις τί, 176, 183.
Πολίτης, Π. πζ', σημ. ι.
Πολιτική επιστήμη, 11 ο. Πολιτικής 

κοινωνίαςγενε'θλια, ι8ο,2ΐ ι.Πο
λιτικόν συνάλλαγμα, ι86, 2ΐι.

Πολιτικός. Ζ. Αγριος.
Πολυθείας πλάνη, 169. — διδά

σκαλοι τίνες , 256. Ζ. καί Δεισι
δαιμονία.

Πολυμάθεια, 258.
Πολυτε'λεια [somptuosite], ι4θ· Ζ.

ΡΟΥΣΣΩΣ, 2,83-85,90, 259.'Πο- 
λιτικόν αύτοΰ συνάλλαγμα, 182.

Ρωμαίοι, 42, 49’ θ2’ 79’ 229’ 
26ο. Ρώμη, πόλις, 248.

Σ.
ΣΑΒΑΚΩΣ, 2ΐ6.
ΣΑΒΥΡΑΝΟΣ, 217.
ΣΕΡΒΕΤΟΣ, 2ιι.
Σινωπεΐς, 218.
ΣΙΤΩ, [Ceres], 179·
Σκληραγωγίαι, 220.
ΣΟΛΩΝ, 22.5, 228, 241· Π. νγ\ 

ξβ', ξ*'·



ΣΟ — ΧΑ
Σουεκία [Suede], 49- 
Σπαρτιάται, 217.
Στρεβλώσεις. Ζ. Βάσανοι.
Στωϊκών δο'ξα περί ποινών, 214, 

221. —περί άρετών, 225, 241 ·
Συγκάθεδροι αιρετοί, ιο8.
Συγχώρεσις , ιοι-ιο3, 221 - 222.
Συκοφάντες, 202.
ΣΤΆΛΑΣ, ι6ι , 253.
Συμπάθεια. Ζ. Συγχώρεσις.
Συναίτιοι [complices], 58, 210.
Συνάλλαγμα. Ζ. Πολιτικά. Συναλ

λάγματα έρ.πορικά, 238.
Συντακτικέ ε Συνταγματικέ σύν

οδος [Assemblee constituante ], 
89-

Συρμός [mode] Π. πε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ, 209, 2ΐι, 229, 

24ι , 259· Π· ι , ιέ.
Σώμα τοΰ άδικεματος, 198·
Σώματα, οί δούλοι. Σωματέμπο- 

ρος [marchand d’esclavesj, 207·

Τ.
Ταυτοπάθειας νομος, 84, 260.
Τέχνε τοϋ γράφειν, ig, 192. Τέ

χναι θεών δώρα, 194.
ΤΙΒΕΡΙΟΣ, 228.
Τιμέ, 125*128, 173, 2 32.
ΤΙΤΟΣ, 82, 2ΐ7.
Τούρκων νομοί καί ποιναί, 260-261 · 
ΤΡΑΪΑΝΟΣ, 82 , 2ΐ7.
Τράπεζα χρεματικέ [ banque ] , 

ι38. 238.
ΤΡΙΠΤΟΔΕΜΟΣ, ι79·
Τροχός, 64-
Τρυφερός, ig5. -
Τρυφέ, ι4θ> 193"Ι9^· Τρυφελός, 

ig5. Ζ. καί Πολυτέλεια.
Τσία νέσος. Ζ. Κέως.
Τυπογραφίας (τά έκ τές ) καλά, 2 , 

3, 2θ.Ζετει καί Π. λθ - μά, L.

Τύπος [ impression ], 3 ι , 4 ι · — 
δικαστικός [ formalite] , 29, 79·

Τυραννία τών κατωτέρων τυράννων 
σκλεροτέρα τές τυραννίας τών 
άνωτέρων, 16, igo-igi. Τυ
ραννία τών τριάκοντα εις τάς 
Αθενας, 229· Τυραννίας είσοδος 
ποσον πρέπει νά φυλάσσεται , 
123, ι4ο. Τύραννος ποια στο
χάζεται, 2οο. Ζ. καί ι56.

Υ.
Ύβρεις, ia5.
Ύπερορισμός, Ζ. Εξορία. 
Υποβλετικαί. Ζ. Ερωτεσεις.

Φ.
φαναριώται, Π. ξς .
Φασιανός [faisan], 109.
Φελωσις [ filouterie], 112.
Φιλαυτία, ig5.
Φιλία. Ζ. Ισότες, καί Χυλός.
Φιλοσοφίας μάρτυρες, aix.
Φιλοτιμία, ig5.
Φο'βος πολίτου άπό πολίτεν ολέ

θριος, a54·
Φο'ρος , 134 , a38.
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣό πρώτος, βασιλεύς 

Γαλλίας, 87.
Φυγέ , 218.
Φυλακέ [prison], Φυλάκωσις ε Φυ- 

λάκισις [emprisonuement], 2ΐ- 
22, g6, 99» Τ9^» ’97’ 221· 
Ζ. καί Εγκρυφον.

Φυσικέ κατάστασις [etat de nature Τ 
ou naturel], ι84·

Φωνασκία [declamation], χ4ι.
ι

X.

ΧΑΡΩΝΔΑΣ, 187, 217. Π. κά/



ΧΡ — ΩΦ
Χρεωκοπία 238. Χρεωκόπων ποινή, Ψηφοφορίας, Π. ζ'-^θ' ■

ι34-ι 38. Ψωμοζητάς ποϋ πολλοί; Π. κά.
Χρηματική τράπεζα. Ζ. Τράπεζα.
Χυλός φιλίας , Π. οί'.

Ω.
Ψ.

Ωφελείας ψευδείς έ'ννοιαι, ι54* 
Ψεΰίος έάν ποτέ χρήσιμον, 256. ι55.

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ.

Σεαιδι 3ι,στίχω 19. γρ. υπολήψεων. — Σελ. 5g , στίχ. ι5, γρ. 
ώφελιμωτατον. — Σελ. 72, στ0? ι5 , γρ. συνεχείς. — Σελ. , 
στίχ. 6, γρ. όποια. — Σελ. 85, στίχ. ig, γρ.οτι ψευδώςύποθε'τει.— 
Σελ· 177’ στίχ. τελευτ. γρ. δσα ό συγγραφεύς. — Σελ. ι8ο, στίχ- 7 , 
τής ελευθερίας των. —· Σελ. 19’, στ^Χ· $ , γρ. ασθενές.·— Σελ 218, 
στίχ. 2, γρ. εαυτόν. — στίχ. n> γρ· Relegation. — Σελ. 222, 
στίχ. 3ο, γρ. εΐς τούς ίδιους του.


