
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Ε  Τ Ω Ν  Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ω Ν

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΞΑΜΗΝΟΣ
Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ .......................... Δραχμάς 6
Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ .........................  Φβ· Χ β· 8

ΕΤΟΣ Α' ΑΡΙΘΜΟΣ 14

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ
Ε Κ Α Σ Τ Ο Ν  Φ Υ Λ Λ Ο Ν  Λ .  IΟ  "

A ta  πΰ<5αν a v tn d iv  :

“ Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Ν Η Ν , ,  * βΗΝΑΣ
Έ ν  Ά θ ή ν α ις  τήί 8 ’Α π ριλίου  1906

Ή  «Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Ν Η » διατελεΐ ύ πό  τήν έπ ί- 
βλεψ ιν καί τών ελεγχον δωδεκαμελοϋς συμβου
λίου έκ δικηγόρων έν ’Α θ ή ν α ις .

Ε π ό π τη ς  τή ς  ΰ λ η ς  κ α ί  νπ ενθ ιτνος
Π ΕΤΡΟ Σ Θ Η ΒΑ ΙΟ Σ

Δ ι κ η γ ό ρ ο ς  ε ν  Ά θ ή ν α ι ς

01 ΚΟΜΒΟΙ ΤΟΝ ΙΥΚΑΛΜΓΙ
ΚΑΙ 0 ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΥΠΝΟΣ

ΤΗΣ N0B08EIUI
( Ό  έκ  τώ ν  συνεργα τώ ν μ α ς '..«’ Ιώ β » , 

δικα ιολογώ ν προφανώ ς τό  ψ ευδώ νυμ ον 
ύ π ό  τ 6  όπ ο ιο ν  π α ρ έχ ει τ ή ν  π ο λ ύ τιμ ο ν  
Συνεργασίαν το υ , δσχε τ ή ν  ύ  π  ο μ  ο
ν ή  ν νά κα τα ρ τίσ μ  κατάλογον τώ ν  ά- 
τελ ειώ ν  ύ π ό  τά ς  ό π ο ία ς  έ π ί  δ τη  τό σα  
λειτο υ ργεί Λ νομοθεσία ή μ ώ ν . Ή  σ χ ε 
τ ικ ή  έπ ιό το λ ή  το ϋ  συνεργά του ή μ ώ ν  
το ύ το υ  εχ ε ι  ώ ς έ ξ η ς  :

Πρός την Διενΰννσιν τής «Δικαιοσύνης*
Αί όλίγαι γραμμαί τάς οποίας είχετε 

την καλωσύνην νά δημοσιεύσητε εις τό 
προηγούμενον ύμών φύλλον, έν σχέσει με 
το ζήτημα τοΰ Άστυκοΰ Κώδικος, μοί 
δίδουν τό θάρρος νά προβώ είς εργασίαν 
ή οποία, πλήν τής υπομονής, ούδέν άλλο 
έ'χει νά δείξν] τό πρωτότυπον η τό χα
ρακτηριστικόν. Έ φ ’ δσον απευθύνομαι 
είς νομικούς, οΐοι αί άναγνώσται τής ύ- 
μετέρας έφημερίδος, ουτε έγώ έχω την 
άξίωσιν νά έμφανισθώ μέ ιδίας, νέας 
σκέψεις, οΰτε καί εκείνοι αναμένουν τοι- 
οΰτό τι. Έθεώρησα τό προοίμιον τοΰτο 
απαραίτητον, διότι προτίθεμαι νά απα
σχολήσου τάς στήλας τής έφημερίδος σας 
μέ ζητήματα τά όποια άνά πασαν η
μέραν προσπίπτουν είς την άντίληψιν 
παντός δικηγόρου, άν μη και παντός 
άστοϋ άναμιγνυομένου καί είς τάς κοι- 
νοτέρας έ'τι τών συναλλαγών. Καί εινε 
μέν άληθές δτι ή υπομονή όλων αύτών 
τών ανθρώπων υπερβαίνει τά  δρια τής 
γνωστής υπομονής τοΰ συνωνύμου μου, 
είνε δμως έπισης άληθές δτι, παρ’ δλα 
ταΰτα, ό μέν συνήθης τόκος έν τί) άγορί£ 
ποικίλει μεταξύ τών επτά καί δώδεκα, 
πάσα δέ δίκη, μόνον έάν θέλγι ό έναγό- 
μενος δύναται νά καταλήξγι είς οριστι
κήν άπόφασιν και τέλος’ τό άποτελεσμα 
ταύτης ούδέποτε δύναται νά εινε έκ τών 
προτέρων γνωστόν, άφοΰ πασα σχεδόν 
διάταξις δύναται νά τύχν) ταύτης τής 
ερμηνείας, δέν άποκλείεται δμως νά τύχν) 
καί τής έτέρας. Τά τοιαΰτα ατοπήματα 
οφείλουν βεβαίως την υπαρξίν των καί 
είς άλλα γενικώτερα αί'τια, άποτελοΰσιν 
δμως κατά τό πλεΐστον τούς βλαστούς 
μι&ς νομοθεσίας ή οποία έξακολουθεΐ 
ζώσα και ρυθμίζουσα τάς συναλλαγάς 
ήμών έπί τ·  ̂ βάσει διατάξεων, ών άλ- 
λαι μέν είδον τό φως πρό τής γεννησεως 
τοΰ Σωτήρος, άλλαι δέ είκνί καί ώς έτυ- 
χεν άπεσπάσθησαν άπό τάς νεωτέρας 
νομοθεσίας τών διαφόρων τής Εύρωπης 
πολιτειών, άπαρτισθέντος ουτω ένός νο- 
μοθετικοΰ Βαβέλ έν τνί πολυγλωσσία 
τοϋ οποίου μάνται καί ούχί γνώσται 
τών Νόμων καλούνται νά είνε οί δικη
γόροι καί οί δικασταί, περίτρομοι δέ οί 
κάτοχοι τών χρηματικών κεφαλαίων,θά- 
πτουσι ταΰτα άτοκα είς τά θησαυροφυ
λάκια τών Τραπεζών, θεωροΰντες τοΰτο 
προκοιτότερον τοΰ κινδύνου είς όν είνε 
εκτεθειμένοι χάρις είς τό πολυδαίδαλον 
καί άσυνάρτητον καί γριφώδες καί πα- 
νάρχαιον τοΰ πλείστου μέρους τής νο
μοθεσίας ήμών, τής κατά τό μεγαλει- 
τερον μέρος Ρωμαϊκής, άλλά καί Βαυα
ρικής κατά τό άλλο καί Γαλλικής κατά 
τό ετερον καί διεθνοΰς κατά τό δλον.

Τοιουτοτρόπως, είνε μέν καθολικόν 
τό νόσημα καί κατά συνέπειαν χρηζει 
καθολικωτέρας θεοαπείας, ητις θά έπέλ- 
θν] διά γενικής άναθεωρησεως, η, δπερ

ταυτόσημον, διά τής εισαγωγής καί 
παρ’ ήμΐν τοΰ Ά στικοΰ κώδικος, άλλά 
μέχρί τής εποχής έκείνης, η οποία άτυ
χώς ούδείς οιωνός προδίδει οτι εύρίσκε- 
ται έγγύς, -«το καί είνε έπιβεβλημένον 
είς τά σημεία τούλάχιστον εκείνα, τά  
όποια όξυτέραν παρουσιάζουσι τής νόσου 
την κατάστασιν νά έλαμβάνοντο τά  άπό 
πολλοΰ υποδεικνυόμενα καί γνωστά είς 
πάντας μέτρα.

Έπιτρέψατέ μοι νά προβώ ούχί συ- 
στηματικώς ά λλ’ έκ τοΰ προχείρου καί 
έκλέκτικώς είς άπαρίθμησιν τινών έκ 
τών σημείων τούτων, μέ πλήρη μέν την 
βεβαιότητα δτι ούδέν ύπάοχει έλπίς νά 
συντελεσθϊί,μέ την πεποίθησιν δμως συγ
χρόνως, δτι ολίγη καλή Θέλησις, ό'χι 
πλέον τοΰ νομοθετικοΰ σώματος, άλλά 
τών ύφισταμένων άμεσώτερον τάς συνε- 
πείας τής τοιαύτης καταστάσεως,θά ήτο 
ικανή είς πλεΐστα δσα νά συνετέλει.

Κ α τ’ εμέ καί καθ’ άπαντας άνευ έξαι- 
ρέίίώς τούς νομίζοντας 5τι η περί τά 
γενικώτερα ασχολία περιλαμβάνεται με
ταξύ των υποχρεώσεων τοΰ πολίτου, τι - 
νές τών άτελειών έκ τών οποίων κατα- 
τρύχονται πρό πάντων αί συναλλαγαι, 
καί τών οποίων η άνόρθωσις δέν χρηζει 
καί σοφίας μεγάλης,είσίν αί εξής.

Ή  ΰπαρξις έν τ γ  ζωνί τοΰ Β ελλεια - 
νείου δόγματος, πλήν τοΰ δτι έπαναφέ- 
ρει την γυναίκα είς την πρό τής Δωδε- 
καδέλτου εποχήν, καθιστά συγχρόνως 
ταύτην, καί ιδία την έ'γγαμον, άνίκανον 
νά χρησιμοποίησή την ακίνητον πρό 
πάντων κτήσίν της. Ά ν  δ’ ύποτεθ^ δτι 
τό ημισυ τοΰ ανθρωπίνου γένους άποτε
λ εΐ τό θήλυ τοιοΰτο, καταλήγει τις είς 
τό άνεπίδεκτον άμφισβητήσεως συμπέ
ρασμα, δτι τό ημισυ τής έν Έ λλά δι ά- 
κινήτου κτήσεως κατέστη έκτός συναλ
λαγής. Είς ταΰτα αν προστεθώσιν αί 
περί προικώας ύποθηκης γνωσταί δια
τάξεις, αί άτέλειαι τοΰ περί μεταγραφής 
καί ύποθηκών νόμου, αί διάφοροι λόγω 
άνηλικότητος η άπαγορεύσεως ανικα
νότητες καί διάφοροι άλλαι λεπτομέ- 
ρειαι, ή είκών . τής άκινήτου κτήσεως έν 
Έ λλά δι αποβαίνει έν μέρει πλήρης.Λέ- 
γομεν έν μέρει, διότι τό τελευταΐον κ α τ’ 
αύτής κτύπημα άναλαμβάνει νά κατα- 
φέριρ ή Πολίτικη μας Δικονομία μέ τό 
περίφημόν της περί έκτελέσεως σύστη
μα, μέ τάς άτελευτήτους σχολαστικάς 
καί άνευ ούδεμιας πρακτικής σημασίας 
διατυπώσεως, μέ την τριακονταετή άπό 
τής κατακυρώσεως παραγραφήν καί τά 
παρόμοια. Έρωταται ήδη : Κατά τής 
τοιαύτης, έκτός δλων τών όοίων τής ά- 
νοχής καταστάσεως, πταίει η ύπό την 
νάρκην τής συναλλαγής καθεύδουσα νο
μοθετική μας έξουσία μόνον, η ή ευθύνη 
έν δλω βαρύνει δλας έν γένει τάς κοινω- 
νικάς μας τάξεις, τάς στεναζούσας κατά 
κυριολεξίαν ύπό νομοθεσίαν τοιούτου 
εί'δους ;

’Ά λλος κοινωνικός κόμβος τά πε
ρίφημα τοΰ Ίουστινιανοΰ καί τών ΙΊα- 
τριαρχών καί τών συνόδων κωλύματα 
τοΰ γάμου. Α π α ιτείτα ι σοφία Σολο- 
μόντων άρά γε καί έργασία νομοδιδα
σκάλων ποός διαορύθμισίν τινα τοΰ θεσ
μού τούτου έπί τό κοινωνικωτεοον ; ·

Ά λ λ ά  μήπως οί λόγοι τής δ*αζεύ- 
ξεως, οί έφευρεθέντες άπό τόν αύτόν αύ- 
τοκοάτορα καί διελθόντες διά τών δια
φόρων Λεόντων η τών άλλων τοΰ Βυζαν
τίου νομοθετών προσαρμόζονται πλέον

είς τάς νέας περί γάμου καί διαλύσεως 
τούτου άρχάς ;

"Ινα κατέλθωμεν δμως καί είς τά  μ ι- 
κροτέρας κατά τό φαινόμενον, μεγίστης 
δμως κ α τ’ ούσίαν ζητήματα έρωτώμεν :

Μία συναλλαγματική,είς ξένην γλώσ
σαν έκδεδομένη, πόσον χρόνον καί πό- 
σας δικαστικάς άποφάσεις άπαιτεΐ οπως 
διά τής μεταφράσεως καταστί) έ'γγραφον 
δυνάμενον νά ληφθγί ύπ’ οψιν ύπό τών 
ελληνικών δικαστηρίων ; Καί έν τού- 
τοις έπι αιώνα σχεδόν μέχρι σήμερον ζή 
η Δικαιοσύνη ήμών μέ τάς γνωστάς περί 
πραγματογνωμοσύνες καί έν τω  θέματι 
τούτω διατάξεις της, ένώ έν τώ  μεταξύ 
τό ξένον έμπόριον, τό όποιον κυρίως 
βλάπτει ή κατάστασις αυτη, άπειλεΐ 
κατά καιρούς διά τών επίσημων άντι- 
προσώπων του . . . ετεροδικίαν  !

Διεμαρτυρήθη τις ποτέ διά τήν κατά- 
στασιν ταύτην, ή'τις αίρεται τελείω ς 
δι’ άρθρων δύο ή τριών ένός νόμου είσά- 
γοντος τό άπλουστατον σύστημα τών 
έπισήμων μεταφραστών ;

Ή  δέ Ν ομη  μέ τό περίφημόν διά τήν 
σημερινήν έποχήν άπόφθεγμά της «κα- 
τέχω  διότι κατέχ ω » καί τά  παραγγελ- 
ματά της καί τάς άλλας της άγωγάς, 
ή κατά τάς γραφάς είς τήν κυριότητα 
άγουσα, καταλήξασα δμως νά περιπλέξγι 
τήν άκίνητον κτήσιν καί νά παρουσιάζω 
δι’ έν καί τό αύτό άκίνητον τριπλοΰς 
καί πενταπλούς κυρίους ;

Τ ί δέ νά εί'πν) τις μέ τόν θεσμόν τής 
συνεισφοράς χειραφέτων ή άχειραφέτων, 
ποοικός ή δωρεών, πρώτου βαθμοΰ κα- 
τιόντων ή άπωτέρων τοιούτων ; Ό  δι
καστής ή ό δικηγόρος ό τολμών νά ίσχυ- 
ρισθνί δτι έ'χει γνώσίν τινα περί τοϋ τ ί  
παρέμεινεν έν ίσχύϊ παρ’ ήμΐν έκ τοΰ 
θεσμοΰ τούτου, άναμφιβόλως δέν είνε 
ειλικρινής.

’Ό χ ι δμως όλιγώτερον γριφώδεις καί 
αί περί προγάμου δωρεάς διατάξεις καί 
αί περί προικός έν γένει.

"Οσον άφορα τό περί τοΰ τύπου τών 
διαθηκών ψήφισμα τοΰ κυβερνήτου πας 
λόγος περιττεύει, κοινωνία δέ μόνον άνε- 
κτική τόσον δσον ή ήμετέρα ήτο δυνα
τόν νά ρυθμίζτ) τήν τύχην τής τελευ
ταίας βουλήσεως έπί τγί βάσει νόμου 
ούτως έξαμβλωρ.ατικοΰ.

Ά λ λ ά  μήπως αί σχέσεις τής συνενο
χής καί τής είς ολόκληρον ενοχής διέ- 
πονται ύπό νόμου τινός ή είνε δυνατόν 
νά άποφανθγί τις πότε ύπάοχει ένοχή 
πλειόνων καί πότε ό είς τούτων έ'χει ά- 
ναγωγήν κ α τ’ άλλου ;

Δίδω τέλος είς τάς σημειώσεις μου 
τής σήμερον μέ τόν περιλάλητον σκόπε
λον τής κατασχέσεως έπί κινητών ή ά- 
κινήτων,διά τής όποίας ό κακόπιστος ο
φειλέτης άποφεύγει διά παντός τόν κίν
δυνον τής κ α τ’ αύτοΰ έκτελέσεως, άφοΰ 
πας άλλος δανειστής, ένφ δέν δύναται 
νά προβί) είς νέαν κατάσχεσιν, είνε ύπό- 
χρεως νά άκολουθήσν) τήν περίφημόν 
περί παραδόσεως τών έγγραφων τής εκ- 
τελέσεως διαδικασίαν, ή οποία, κατα
λήγει μέν είς τελεσίδικον άπόφασιν ά- 
παγγέλλουσαν τήν παράδοσιν τών έγ - 
γράφων τούτων, δέν καταλήγει δμως 
καί είς τήν πράγματι παράδοσιν αύτών, 
άφοΰ, έν περιπτώσει άφερεγγυότητος, τό 
μόνον πρός έξαναγκασμόν μέσον τής προ
σωπικής κρατήσεως αποβαίνει άνεφάρ- 
μοστον, δταν ό έν συνεννοήσει μετά τοΰ 
οφειλέτου κατασχών τύχν) νά άνήκγι,^

καί κατά κανόνα άνήκει, είς τό θήλυ 
γένος.

Τά  ολίγα ταΰτα, γνωστά έπαναλαμ- 
βάνω είς δλους καί έ'κπαλαι προκαλοΰντα 
τήν κοινήν άγανάκτησιν, άνασύρω σή
μερον έκ τοΰ άκενώτου πίθου τοΰ Ρ ω - 
μαϊκοΰ καί τοΰ άλλου δικαίου μας. Έάν 
ή φιλοξενία τών στηλών τής έφημερίδος 
σας φθάσ·/] μέχρι τοΰ σημείου ώστε καί 
άλλο μέρος τών σημειώσεών μου νά δε- 
χθί), δέν θά βραδύνω νά σ&ς άποστείλω 
καί ταύτας.

Δ έξασθε κ .Ι .π .
Π ρόθυμος 
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Ό  πρό έβδομάδος διορισμός τοϋ 
κ. ’Α. ’Ανδρεάδου ώς καθηγητοΰ της 
Δημοσιονομίας καί Στατιστικής Ιν τψ 
ΙΙανεπιστημίψ, έγένετο αφορμή πρός 
άνακίνησιν τοΰ ζητήματος τών κενών 
εδρών έν τη Νομική Σχολή. Ά π ό 
τοΰ θανάτου τών αειμνήστων Κ .Κ ω -  
στη  καI Ξ. Ψαρρά, αι άπορφανι- 
σθεΐσαι έ'δραι τοΰ Ποινικοΰ δικαίου 
καί της Πολιτικής Δικονομίας μένου- 
σιν είσέτι κεναί, κλάδοι δε τοΰ Δικαίου 
τοιοΰτοι, ους έδίδασκονοί άποβιώσαν- 
τες καθηγηταί, κατέστησαν διά τους 
φοιτητάς μας άσχολίαι πάρεργοι.

Καθ’ ήμας ή έκ τοΰ κενοΰ τούτου 
προκύπτουσα ζημία δέν εινε στενώς 
Πανεπιστημιακή ή φοιτητική, άλλά 
γενικώτερα, ιδίως δσον άφορά τήν έ- 
πιστήμην τοΰ Ποινικοΰ δικαίου, ής αί 
άρχαί άπό έ'τους είς έτος έκ βάθρων 
κατά κυριολεξίαν άνακαινίζονται, διά 
τών άλματικών προόδων, άς ή άν- 
θρωπολογία καί ή ψυχολογία καί ή 
κοινωνιολογία καί αί σχετικαί ένγέ- 
νει έπιστήμαι έπιτελοΰσι. Καί εινε 
μέν άληθές δτι άριστεΐς έν τή έπιστή- 
μη τοιοΰτοι, οιτινες σχετικώς εύ- 
προσώπως θά ήσαν είς θέσιν νά παρ- 
ηκολούθουν, έστω καί έξ άποστά- 
σεως, τήν τελουμένην πρόοδον, δέν 
έπεφάνησαν είσέτι έν Έλλάδι, άναμ- 
φισβήτητον δμως έπίσης εινε δτι καί 
τό Κράτος έξ ένός, άλλά καί τό Πα- 
νεπιστήμιον αυτό έξ άλλου, έξήντλη- 
σαν παν τό παρ’ αύτών έξαρτώμενον 
δπως παγιώσωσι τήν κρατοΰσαν τήν 
σήμερον κατάστασιν της πλήρους έ- 
πιστημονικής νάρκης καί τό φαινόμε- 
νον καθ’ δ, δ  τίτλος τοϋ καθηγητοΰ 
είς ούδέν άλλο χρησιμοποιείται ή ώς 
έφόδιον έν τη έπαγγελματικη βιοπά
λη. Ό  θεσμός τών έκτάκτων καί ά- 
μίσθων ή έπί μετρίοχ άντιμισθία κα
θηγητών, δ τόσον εύδοκιμήσας είς 
άλλα Πανεπιστήμια, είνε δι’ ημάς 
σχεδόν άγνωστος, οΰτως ώ σ : ε μεταξύ 
έπιστήμονος καί καθηγητοΰ ούδείς 
μεσολαβεί σταθμός, έκτός άν σταθμόν 
τοιοΰτον θελήσωμεν νά όνομάσωμεν 
τόν τίτλον τοΰ Τφηγητοΰ.

Ύπό συνθήκας τοιαύτας δ  λόγος 
φυσικώτατα έδόθη είς τήν έξ αίμα
τος συγγένειαν καί τήν αγχιστείαν,
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ούδένα δέ πρέπει νά ξενιστή μετά 
τινα έ'τη τό θέαμα ένός Πανεπιστη
μίου άποτελοΰντος μίαν κα! ένιαίαν 
έν ειρήνη καί ηρεμία καί μακαρίψ 
έπιστημονικψ ΰπνψ παρερχομένην 
τάς ημέρας της οικογένειαν, άνανεου- 
μένην έπί τη βάσει δλων τοΰ κληρο- 
νομικοΰ δικαίου τών κανόνων, άνα
λόγως πάντοτε πρός τάς περιστάσεις 
καί τάς άνάγκας τών μελών αύτής, 
δπως έπίσης ούδένα πρέπει νά ξενί
ση τό άπό έτών θέαμα καθ’ δ, παρά 
τήν δεκάδα ή δωδεκάδα τών Καθη
γητών τής Νομικής μας Σχολής, ή 
μέν καθαρώς έπιστημονική Νομική 
φιλολογία εύρίσκεται είς τήν πρό τών 
αειμνήστων Παπαρρηγοποόλου καί 
Καλλιγα περίοδον, τά δύο δέ ή τρία 
κατ’ ονομα μόνον νομικά περιοδικά 
μας μελανώνουν άπό έτών τάς σελί
δας των μέ τάς διαφόρους τών δικα
στηρίων μας άποφάσεις, μεταβληθέν- 
τα είς περιοδικά άποκλειστικώς νο- 
μολογικά. Τοιοΰτοι οί κλοιοί ύπό τούς 
οποίους, ή μέν Ε λληνική νομική 
έπιστήμη καλείται νά έκδηλωθή, τό 
δέ Πανεπιστήμιόν μας νά παρίσταται 
άρτιον ύπό έποψιν άριθμοΰ Καθηγη
τών τούλάχιστον.’Ερωτάται ή δ η : Τ ί- 
νει οί άπλοϊκώτεροι; Οί δυσανασχε- 
τοΰντες διότι έπί έ'τη ήδη τόσα μένου- 
σιν δρφαναΐ έ'δραι τοιαύτης σημασίας 
οΐας ή τοΰ Ποινικοΰ δικαίου καί τής 
Πολιτικής Δικονομίας, ή οί άποροΰν- 
τες πώς τοιοΰτο έπετελέσθη θαΰμα, 
ώστε αί έδραι αύται νά μή πληρω- 
θώσι τήν έπομένην τοΰ θανάτου τών 
κατεχόντων αύτάς; Ή μεΐς, άνευ καί 
τοΰ έλαχίστου δισταγμού, άπονέμο- 
μεν τό γέρας τής άπλοϊκότητος είς 
τούς πρώτους, τούς άνυπομόνους.

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ
ISouo» κα» έ φ α ρ μ ο ΰ τα ί.—  Ο Μ ία  κ α ι

κ ε ίμ ε ν ο ι  δ ια τ ά ξ ε ις

J iio ie  Ααν&νντά.

Ώ ς ένθυμοΟμαι, είς προηγούμενα φύλ
λα, ήσχολήθητε μ έ τό ζήτημα της προ
σωπικής έλευθερίας,ή όποία άνά παν βήμα 
άπειλεΐται άπό τά άνεξέλεγκτον δικαίω
μα τδν κ.κ. άνακριτών καί άνακριτικών 
έν γένει ύπαλλήλων. 'Υποθέτω δτι είς 
τάς παρατηρήσεις σας έκείνας δέν θά 
βλάψη έάν προστεθή καί τό έξης γεγο- 
ρός, τόν χαρακτηρισμόν τοΟ όποιου, έάν 
νομίζετε άναγκαΐον, δίδετε ύμεΐς. Συνε- 
πεία έντάλματος προφυλακίσεως, ένε- 
κλείσθη είς τά ς φυλακάς τοΟ ΠαλαιοΟ 
Στρατώνος έπί δίμηνον, άν Ιπληροφορή- 
θην καλώς, κάποιος Φλαμπούρης, ή τοι
αύτη δέ σύλληψις καί προφυλάκισις έ- 
κρίθη άπεφασίσθη καί διετάχθη, ώς αύτο- 
λεξεί τό σχετικόν ένταλμα άναγράφει: 
«διότι ά π ρομ ελ ετή τω ς  κ α ι εις β ρ α σ μ ό ν  
ψ υχ ική ς ο ρ μ ή ς  ά π εφ ά σ ιο εν  (ό Φλαμπού
ρης) κ α ί εξετέλεαε α ν θ ρ ω π ο κ τ ο ν ία ν  κ α τ ά  
τοΰ  μ ονοετού ς  π α ι δ ό ς . .. χ α τα π λ α κ ώ σ α ς

αύτόν διά τοϋ διτρόχου άμαξίου τον>.
Εύνόητον δτι έν τέλει τοΰ αίτιολογι- 

κοΟ τούτου τοΰ έντάλματος παρατίθενται 
τά σχετικά άρθρα τοΰ ποινικοΰ Νόμου, 
τά προβλέποντα τήν άναίρεσιν, οΟτως 
ώστε, ού μόνον κατά τύπους, άλλά καί 
Συνταγματικώς είνε έγκυρος ή διατα- 
χθεΐσα προφυλάκισις, είς τρόπον ώστε 
ούδενός Έ λληνος έπιτρέπεται ν’ άνορθω- 
θοΰν αί τρίχες έπί τή ιδέα δτι κατεπα- 
τήθη ό Συνταγματικός χάρτης ή έπετε
λέσθη έπιβουλή κατά τών θεσμών. Τά 
ζήτημα τώρα κατά πόσον τά έν τφ έν- 
τάλματι γεγονότα πιθανολογοΰσιν άναί- 
ρεσιν, φρονώ δτι άνήκει άποκλειστικώς 
είς υμάς.

Μεθ’ ύπολήψεως 
Ό  ά ν ώ ν ν μ ο ς

ΤΤΩΣ ΕΝΝΟΟΤΜΕΝ
ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΙΝ

(Λ ίαν εύχαρί<3τως δημοΟ ιεύομεν τά ς 
κ ά τω θ ι π α ρ α τη ρ ή σ εις  το ϋ  κ . Λ. Ζαλού- 
χ ο υ , άποτελού(5ας ά π ά ν τη α ιν  ε ίς  ά π ο- 
ρίας ή μ ώ ν  δη μ ο ΰ ιευ θείόα ς έν τώ  π ρ ο η - 
γο ν μ έν ω  φ ύλλφ ).

Θεωρών έπιβεβλημένον μοι καθήκον ν’ 
άπαντησω είς τό παρά της εγκρίτου έ
φημερίδος «Δικαιοσύνης» τεθέν μοι έν 
τφ  προηγουμένω φύλλω αύτης ερώτημα, 
τ ί έννοώ λεγων καθ ολ ικ ή ν  ά π οκ έν τρ ω σ ιν , 
αναβάλλω διά τό επόμενον φύλλον την 
συνέχειαν τοΰ λόγου περί τών έν τνί Δ ι- 
καστικί; έξουσία έπανεκτέων μεταρρυθ
μίσεων προς άπροσκοπτον λειτουργίαν 
τοΰ κοινοβουλευτικοΰ πολιτεύματος καί 
πλήρη άσκησιν αύτης κατά τό Δίκαιον, 
έν συνδυασμώ πρός την έλάττωσιν τών 
δαπανών.

Τό ερώτημα της φίλης «Δικαιοσύνης» 
είνε, έάν διά της κ α θ ολ ικ ή ς  ά π ο κ εν τ ρ ώ -  
α εω ς , έννοώ άποκέντρωσιν κοινω νική ν , 
ο έστιν άποκέντρωσιν διήκουσαν μέχρι 
τής ηθικότητας τών ατόμων. .Ό χι, απο
κρίνομαι. Διά τής καθολικής άποκεντρώ- 
σεως οί οπαδοί αύτής νοοΰμεν την αύ- 
τοδιοίκησιν καί αύτενέργειαν ά π α α ώ ν  
τών πολιτικών λειτουργιών καί στοι
χείων τοΰ έθνους, ανεξαρτήτως ολως τής 
κεντρικής εξουσίας καί τών οργάνων αύ
τής. Έπομένως, πρός έγκατάστασιν άπο- 
κεντρώσεως, άπαιτεΐται.ή χειραφέτησις 
τών δήμων άπό τής κυβερνητικής κηδε
μονίας, ή άποδέσμευσις τής δικαιοσύνης, 
η άπολύτρωσις τής έκπαιδεύσεως άπό 
τοΰ κέντρου, η χειραφέτησις τής έκ - 
κλησίας άπό τής διοίκήσεως, η διάσπα- 
σις τής διοικητικής, τής στρατιωτικής, 
τής άστυνομικής καί τής οικονομικής 
περισπκργανώσεως καί κηδεμονίας. “Ινα 
δέ συντελεσθώσι πάντα ταΰτα, άνάγκη 
νά συμμορφωθί) η νομοθεσία πρός τό 
πνεΰμα τών άντιπροσωπικών πολιτευ
μάτων, γίτοι νά έγκατασταθί) νομοθεσία 
άποκεντρωτική. Τίνι δέ τρόπφ δέον νά 
αύτοδιοικηθώσιν οί δήμοι καί η έκκλη- 
σία, τίνι τρόπω η δικαιοσύνη καί η ά- 
στυνομία κ .λ .π . δέν δύναται νά όρισθί) 
ένιαίως κατά ομοιόμορφον σύστημα παν- 
ταχοΰ τό αύτό. Ά πόκειτα ι εις έκάστην 
επικράτειαν νά κανονίσν) άλλως τήν ιδίαν 
αύτής άποκέντρωσιν, νά χορηγήσν) τό

δικαίωμά τής εκλογής είς πολλούς η είς 
ολίγους, νά όρίσ/) πλείονα η ήττονα προ
σόντα, νά όρίσ·/) μείζονας η ελασσόνας ά- 
σφαλιστικάς εγγυήσεις, έχουσα ύπ’ ό'ψει 
τά  ήθη, τά έθιμα, τάς παραδόσεις, τον 
χαρακτήρα πρό πάντων τοΰ λαοΰ αύτ^ς.

Διά τοΰτο καί ήμεΐς,έ'χοντες σύστημα 
αΰτοδιοικησεως διατετυπωμένον ύπό τοΰ 
αείμνηστου Φλογαίτου, ίδιον σύστημα 
περί λειτουργίας τής έκπαιδεύσεως καί 
τής δικαστικής εξουσίας, δέν νομίζομεν 
δτι έ'χομεν τά άριστα. Προτείνομεν τρό
πον αύτ οδιο ικησεως /,αΐ άττοκ,εντρώσεως, 
ον νομίζομεν τόν μάλλον ποόσφορον παο’ 
ήμΐν εις τόν σκοπόν ήμών, οντες πάν
τοτε πρόθυμοι νά συζητήσωμεν έν ταΐς 
λεπτομερείαις κα* φωτισθώμεν περί τοΰ 
κρατίστου άρκεΐ μόνον, (καί τοΰτο είνε 
τό ούσιωδέστατον), διά τοΰ συστήματος 
τούτου νά φράσσηται πασα θυρίς πρός 
ένάσκησιν τής συναλλαγής καί καταδο- 
λίευσιν τοΰ κοινοβουλευτικοΰ πολιτεύ
ματος, δπως άναπτυχθν] γνήσιον καί 
ένεργόν δημόσιον φρόνημα, δπως μορ- 
φωθώσι πολιτευόμενοι, λαός, κυβερνήται 
τίμιοι, εύσυνείδητοι, πολ.ιτικώς ένάρετοι, 
δπως αί συχναί καί πολλάκις κινδυνώδεις 
κυβερνητικά! κα! πολίτικα! κρίσεις παύ- 
σωνται ύπάρχουσαι, δπως έδραιωθή ά- 
σφαλής πολιτική τάξις, διαρκές καθε
στώς, τά άτομικά κα! πολιτικά δικαιώ
ματα καταστώσι σεβαστά, περιορισθη ή 
άτελεύτητος πολυνομία καί ό ποοϋπο- 
λογισμός μετριασθή.

Ά λ λ ά  δέν φρονοΰμεν ήμεΐς δτι διά 
τής εισαγωγής συστήματος άποκεντρω- 
τικοΰ, έν τνί δικαστικί) έξουσία φερ’ εί
πεΐν, θέλουσι καταστή οί δικαστικοί άγ
γελοι· θά εύρεθί) καί κατά τό σύστημα 
τοΰτο εύπαθής τις καί λίαν ευαίσθητος 
δικαστής, δστις, μεθ’ δλην τήν πολιτι
κήν άνεξαρτησίαν του, νά σαγηνευθίί 
παρά τίνος εύειδοΰς γυναικός είς τρόπον 
ώστε χάριν αύτής νά παρακάμψν) τό 
δίκαιον, δπως θά εύρεθί) καί άλλος άρ- 
γυρολάτρης, ον θά σκανδαλίσν) τό χρήμα 
είς βαθμόν τοιοΰτον ώστε νά παοαβί) τό 
καθήκον, θά εύρεθίί κενόδοξός τις έπ ! 
τέλους δστις νά παρασυρθί) έν τί) κρίσει 
αύτοΰ ύπό τοΰ ρεύματος τής κοινής 
κραυγής κα! τής προκαταλήψεως. Ά λ λ ά  
τά  τοιαΰτα γεγονότα άδύνατον νά έκλί- 
πωσι κα! παρ’ αύταΐς ταΐς άποκεντρω- 
τικώς ήδη κυβερνωμέναις έπικρατείαις, 
Έ ν τούτοις διά τής άποκεντρώσεως καί 
αί εξαιρέσεις αύται θά μετοιασθώσιν είς 
τό έλάχιστον, ού μόνον διότι ό λαός έθι— 
ζόμενος έξ άπαλών ονύχων είς την νομι
μότητα καί δικαιοσύνην, θά καταστί) εύ- 
άγωγος καί ήθικός, τοιοΰτοι δέ συνε
πώς κα! οί άπ’ αύτοΰ άπορρέοντες δικα
στικοί λειτουργοί, άλλά τά μέγιστα θέ
λει συντελέσει είς τοΰτο καί ό φόβος· 
διότι ό δημόσιος λειτουργός, μή υποκεί
μενος, ώς νΰν, είς τόν έλεγχον καί τήν 
κρίσιν μόνον τοΰ ύπουργοΰ, δηλαδή τοΰ 
βουλευτου ή ταύτόν είπεΐν τοΰ χυδαίου 
μικροκομματάρχου, έν άλλαις λέξεσι μή 
δυνάμενος ν’ άποφύγ·/), ώς νΰν, τήν εύθύ
νην, ήν βαοεΐκν θά φέρν) ένώπιον άνω- 
τέρου είδικοΰ συμβουλίου πολυμελοΰς 
καί αν εξα ρ τή του , έκών άέκων θά έκ τε-

λέσν) τό καθήκον του.
Ά λ λ ’ ήδη έ'φθασα είς τό άπόρημα τής 

φίλης «Δικαιοσύνης»: «Ά νευ τής πρω
τοβουλίας τοΰ Άρείου Πάγου, τοΰ σώ
ματος τών άμεταθέτων καί ισοβίων,κατά 
συνέπειαν δέ κα! τών ίδεωδώς άνεξαρ- 
τήτων, ούδείς χρίεται Είσαγγελεύς. Οί 
μέχρι τής σήμερον ομως χρισθέντες είνε 
κα! οί τελειότεροι ; ’Άνευ τής ψήφου 
τοϋ αύτοΰ ανεξαρτήτου σώματος ή θύρα 
τοΰ δικαστικού σώματος είς ούδένα α
νοίγεται. Μέχρι τής σήμερον δμως, οσά
κις ήνοίχθη, είσήλθον οί άριστοι ; Τά 
πράγματα άτυχώς τήν αποφατικήν δί
δουν άπάντησιν. Τό δέ αί'τιον ;» («Δ ι
καιοσύνης» άριθ. 13). Χαίρω δτι δίδε
ται μοι άφορμή νά έπαναλάβω ένταΰθα, 
δπερ πολλάκις άλλαχοΰ έ'γραψα, καθο- 
ρίσας τό αίτιον, ού έ'νεκα τά  έξ ισοβίων 
καί άνωτάτων δημοσίων λειτουργών ά- 
ποτελούμενα σώματα δέν έ'δειξαν πάν
τοτε τήν προσδοκωμένην άνεξαρτησίαν 
φρονήματος έν τν] ενασκήσει τών ανατε
θειμένων αύτοΐς καθηκόντων ύπό τό κρά
τος νόμοιν αποκεντρωτικών. Έ ν παρόδω 
σημειωτέον δτι ούτε οί άρεοπαγΐται οΰ
τε  οί έφέται είνε τά  κατάλληλα πρό
σωπα πρός έκλογήν τών διοριστέων δι
καστών καί εισαγγελέων, άτε άγνοοΰν- 
τες κα! τήν άξίαν κα! τό ποιόν αύτών. 
Ά λλά  δέν πρόκειται περί τούτου σήμε
ρον. Ά λ λ ’ είνε πράγματι ίδεωδώς ά- 
νεξάρτητοι οί άρεοπαγΐται καί οί άλλοι 
ισόβιοι καί άμετάθετοι λειτουργοί, ώς 
φρονεί ή «Δικαιοσύνη»; Πολλοΰ γε κα! 
δή. ΚαΟηγηταί τοΰ Πανεπιστημίου (μή 
δέν είνε καί ούτοι ισόβιοι καί αμετάθε
τοι ;) έν τνί έκλογί) τών συναδέλφων αύ
τών ή ώς μέλη άλλων επιτροπών, άρειο- 
παγΐται έν τνί έκλογνί εισαγγελέαν/ φέρ’ 
είπεΐν, αρχιερείς κατά τήν έκλογήν επ ι
σκόπων ή περί παύσεως διδασκάλων ώς 
πρόεδροι τοΰ έποπτικοΰ συμβουλίου τής 
στοίχε.ώδους έκπαιδεύσεοις, έκεΐ δηλο
νότι ένθα ίσχύουσι νόμοι άποκεντρωτι- 
κοί, έτήρησαν πάντοτε δικαιοσύνην άπό- 
λυτον ; Ό χ ι ,  άναφωνοΰμεν σύν τνί «Δι- 
καιοσύνν)», μυριάκις ό'χι. Ά λ λ ’ ιδού έν 
όλίγοις τό αί'τιον. Ό  άρειοπαγίττς$  ιό  
μέλος τοΰ Έλεγκτικοΰ συνεδρίου, ό κα
θηγητής τοΰ Πανεπιστημίου ή ό Ε π ί 
σκοπος έχει υιόν, αδελφόν, ανεψιόν,συγ-

Ϊ ενή, φίλον, ού έπιθυμεΐ καί ζητεί τόν 
ιορισμόν είς δημοσίαν θέσιν ή τήν προ

αγωγήν ή τήν μετάθεσιν είς εύάρεστον 
μέρος· χάριν λοιπόν τοΰ κέρδους τούτου 
δ δύναται νά χορηγησν) αύτώ ό ύπουρ- 
γός, άνταλλάσσει πρός αύτόν τήν ψή
φον αύτοΰ, έκλέγων ώς καθηγητήν, ώς 
δικαστήν, ώς εισαγγελέα, ώς έφέτην, ώς 
επίσκοπον κ τλ . τόν άρεστόν τνί κυβερ
νήσει ή κα! τνί άντιπολιτεύσει έπ ’ έλ - 
πίδι μελλούσης παροχής κα! οΰτως ά- 
κων γίνεται νομίμως παραβάτης τοΰ Δι
καίου. Λέγω ν ο μ ίμ ω ς , διότι οί νόμοι έ- 
πιτρέπουσιν αύτφ τήν παράβασιν κα! 
άσυνειδησίαν ταύτην, άφοΰ ό ύπουργός 
έ'χει τό δικαίωμα τοΰ διορισμοΰ, τής 
παύσεως, τής προαγωγής, τής μεταθε- 
σεως, παραλείπω δέ πόσων άλλων έπω - 

I φελών παροχών, ών χάριν ό μέγας κατά 
! πάς έκλογάς μέχρις άλληλοσπαραγμοΰ

Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Υ  Μ  Α Υ Ρ Ο Γ Ι  A N N  Η  
Τ Φ Η Γ Η Τ Ο Τ  Κ Α Ι  Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ  Τ Η Σ  Ι Α Τ Ρ Ο Δ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ

ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΥΝΤΩΝ

(Συνέχεια έκ τοδ προηγουμένου)

Ή  διάγνωσις τών άκατασχέτων ορ
μών ουδόλως, αποβαίνει δυσχερής τώ  
ίατρω τώ  είδικώς άσχολουμένφ είς ψυ- 
χιατρικάς μελέτας· έκ τής έξετάσεως 
τών όρων ύφ’ ούς έξετελέσθη ή πραξις, 
έκ τής λεπτομ^ροΰς άναλύσεως τής προ- 
γενεστέρας διαγωγής τοΰ κατηγορουμέ
νου καί έκ τής έρεύνης τοΰ κληρονομι
κού, δύναται 6 ιατροδικαστής νά γνωμο- 
δο τήσν) περί τοΰ παθολογικοΰ ή μή τής 
καταδιωκομένης πράξεως κα! άποφανθν) 
περ! τοΰ καταλογιστοϋ κα! τοΰ βαθμοΰ 
τοΰ καταλογιστοϋ αύτής. Ό  ιατρός, ΐνα 
ποιήσηται σαφή καί ασφαλή διάγνωσιν

άκατασχέτουόρμής, δέν άρκεΐται μόνον, 
ώς πιστεύουσιν οί πολλοί καί ώς φαίνε
ται παραδεχόμενος καί αύτός ό Κωστής 
έν τί) έρμηνεί«)ΐ, ήν ποιείται τοΰ 86ου 
άρθρου τοϋ ποινικοΰ Νόμου, είς τήν δια- 
βεβαίωσιν τοΰ κατηγορουμένου δτι ούτος 
ένήργησεν ύπό τό ■ κράτος άκαθέκτου 
έσωτερικής υποταγής, ά λλ ’ οφείλει νά 
στηριχθίί έπί ιδιαιτέρων σημείων, ΐνα 
άφ’ ένός μέν διαγνώσν) τούς χαρακτήρας 
τής άκατασχέτου ορμή?, άφ’ έτέρου δέ 
διαγνώσν) έκφυλισμόν, καθόσον τοιαΰται 
όρμα! μόνον είς άτομα παρουσιάζοντα 
σαφή στίγματα έκφυλισμοΰ δύνανται νά 
άναφανώσι.

"Οσον δ’ άφορ^ τούς χαρακτήρας τών 
άκατασχέτων ορμών, ούτοι είνε τό άνό- 
ητον κα! τό παράλογον τών ύπό τήν έ -  
πήρειαν αύτών διαπραττομένων πρά
ξεων, αΐτινες ευρηνται έν άντιθέσει πρός 
τήν προτέραν διαγωγήν τών κατηγορου
μένων, δτι αί άκατάσχετοι όρμαί έπέρ-

χονται κατά παροξυσμούς, είνε δέ πάν
τοτε αί αύταί δι’ έν καί τό αύτό άτο- 
μον, τούλάχιστον έπί τινα χρόνον—  δτι 
ό άσθενής έως δτου έκτελέσν) τήν πραξιν, 
κατέχεται ύπό στενοχώριας, δυσφορίας, 
παλμών, περιρρέεται ύπό ιδρώτων, τού- 
ναντίον δέ άμα έκτελέσν) αύτήν, αισθά
νεται άνακούφισιν καί αίσθημα ευεξίας· 
ένίοτε δέ ή άπόλαυσις είνε τοιαύτη ώστε 
ούδόλως προσπαθεί νά άποφύγν) τάς 
συνεπείας τών πράςεών των. Αί μάλ
λον διαφέρουσαι τόν ιατροδικαστήν ά- 
κατάσχετοι όρμαί είνε :

α '.) Ή  α κ α τά σ χ ετος  άρμ η  π ρ ό ς  Αν
θ ρ ω π ο κ τ ο ν ία ν , έξ ής ό άσθενής φονεύει ή 
τραυματίζει άνευ ούδενός λόγου άτομα, 
άτινα ούδόλως γνωρίζει ή καί ύπερα- 
γαπ(£. Ρ

Ή  έπιθυμία αύτών αΰτη έπέρχεται 
κατά παροξυσμούς έπί τνί Qsoc φονικών 
δπλων 9) ώρισμένων άτόμων. Σημειω- 
τέον δέ δτι οί τοιοΰτοι έ'χουσι πλήρη

συνείδησιν τοΰ άπαισίου τής πράξεως, 
ήν μέλλουσι νά διαπράξωσι καί προ- 
σπαθοΰσι πάση δυνάμει νά άντιστώσιν 
είς τήν έσωτερικήν ταύτην δύναμιν ή 
νά προλάβωσι θλιβερά άποτελέσματα, 
διά τοΰτο κα! συγχρόνως προσέρχονται 
αύτοβούλως κα! ζητοΰσι τήν έν τοΐς φρε- 
νοκομείοις έγκάθειρξιν αύτών.

Οΰτω νέος τις λεπτής καί έπιμεμελη- 
μένης άνατροφής,ού τήν ιστορίαν διηγεί
ται ό M agnon, άπό καιροΰ είς καιρόν 
κατελαμβάνετο ύπό τής έπιθυμίας τοΰ 
νά φονεύσν) τήν έαυτοΰ μητέρα, ΐνα όέ 
άποφύγν) τοΰτο, έζήτησε τήν έν τώ  Φρε
νοκομείο) έγκάθειρξιν αύτοΰ, προειδο- 
ποιήσας συγχρόνως τόν διευθυντήν δτι 
ούδέποτε καί έπ ’ ούδενί λόγω ώφειλε 
νά άφήσν) αύτόν έλεύθερον, τούναντίον 
μάλιστα έπρεπε νά διπλασιάσ·/) τήν έ π ’ 
αύτοΰ έπαγούπνησιν έάν ποτε ήθελε ζη- 
τήση παρ’ αύτοΰ έλευθεοίαν τινα- διότι 
πρός ούδένα σκοπόν, έγραφε τώ  διευ-



Ac στήλαι τής «Δικαιοσύνης» 
εΐνε είς τήν διάϋ'εσιν παντός δι
κηγόρου, δικαστοΰ ή άλλου δι
καστικού προσώπου, ευρισκομέ
νου εις τήν άνάγκην ή έπιϋ·υ- 
μοϋντος νά άνακινήση παν έν 
γένει ζήτημα σχετιζόμενον μέ 
τήν άπονομήν τοϋ δικαίου.

Έ ν τω  προσώπφ τοΰ δικηγόρου ’Α
θηνών κ. Σωτηρ. ΙΙετροπούλου, το  άξί- 
ωμα τοΰ άντιπροσιόπου τ η ; δικαστικής 

άρχης ύπέστη τήν 
Τό ακούσιον γεΰμα  δεινοτάτην τών ΰ- 

βρεων καί έξευτε- 
λισμών. Τάς λεπτομέρειας ύπό τάς ο
ποίας εύρέθη εις τήν άνάγκην ό δημό
σιος λειτουργός νά άσκηση τήν ίερωτά- 
τ·ψ  τών ύπηρεσιών, οΐα ή έποπτεία της 
εκλογής, παρέσχομεν είς τό προηγούμε- 
νον φύλλον, είς δ έλάλησεν αύτός ουτος 
ό χυδαιότατα προπηλακισθείς καί βα- 
ναυσότατα άπειληθείς δικαστικός αντι
πρόσωπος, δστις δι’ ΰφους αποδίδοντας 
πικροτάτην κατά τνίς δημοσίας παρ’ 
ήμΐν τάξεως ειρωνείαν, άφηγήθη οτι έπί 
παρουσία αύτοΰ καί έν τω  μέσω π*ρι- 
στρόφων, έρρίπτοντο κατά φούχτας τά 
σφαιρίδια εις τάς κάλπας, οτι έξαναγ- 
κασθείς, οχι μόνον ύπέγραψε πρακτικά 
κατά τά όποια ή έν τώ  έκλογικφ έκείνφ 
τμήματι της Τήνου έκλογή διεξήχθη 
νομιμώτατα ! άλλά καί έδέχθη, ύπό τό 
κράτος τών αύτών περιστρόφων καί . . . 
γεΰμα, παρατεθεν αύτφ ύπό τών οργια- 
σάντων ένδιαφερομένων. Εύτυχώς κατα- 
κλείς τοΰ γεύματος έκείνου υπήρξε μή- 
νυσις τοΰ αντιπροσώπου τούτου κατά 
τών τοιαύτην έπιδειξάντων περιφρόνη- 
σιν πρός τόν νόμον, άλλά κυρίως πρός 
τό άξίωμα καί τόν θεσμόν τών δικαστι
κών αντιπροσώπων. Θά ύποδεχθή άρά 
γε ή εΐσαγγελική καί άνακριτική άρχή 
καί τήν μήνυσιν ταύτην μέ ro γνωστόν 
σημειωτόν βημα ; ’Αδικήματα τοιαύτης 
φύσεως η άνακρίνονται καί δικάζονται 
έντός δέκα πέντε τό πολύ ήμερών ή κη
ρύσσονται ακαταδίωκτα, οπότε οί άλ
λως ένδιαφερόμενοι διδάσκονται άμυναν 
άλλου ει'δους.

Τό σημεΐον είς ο καταλήγει ή διά λό
γους διαφόρους διαστροφή τών κειμένων 
νόμων, άρκετά ζωηρώς έξεικονίζεται διά 

της είς άλλην στήλην 
Κοινίι γνώμη δημοσιευόμενης επ ι-

κ α ΐ άνακριταί στολής, καθ’ ή'ν, ή 
άνευ δευτέρας γνώ

μης ανθρωποκτονία έξ άμελείας, χαρα
κτηρίζεται άναίρεσις, διά μόνον τόν λό
γον τίίς προφυλακίσεως. Ούδείς βεβαίως 
ό μή άγανακτήσας διά τά  διάφορα συ
νεχή δυστυχήματα, τά  όφειλόμενα είς 
τήν έπέλασιν κατά κυριολεξίαν τών δια
φόρων άνά τάς οδούς τών ’Αθηνών αμα
ξών. Διότι ομως πραξίς τις προκαλεΐ τήν 
κοινήν άγανάκτησιν, δέν σημαίνει δτι ά- 
πήχησις ταύτης έπιτρέπεται νά γίνη ή 
τεταγμένη νά έφαρμόζη τούς κείμενους 
νόμους δ καστική άρχή καί νομοθέτης 
πλέον αΰτη νά καθίσταται, άπαγγέλ- 
λουσα προφυλακίσεις καί οίονεί προκα-

ταβολικώς τιμωρούσα. Τάς συνεπείας 
της τοιαύτης πλέον η άτοπου άρχης 
τών αύστηρών καί δικαστών τ·?ίς ούσίας, 
ώς ώνομάσθησαν, ού μόνον πας τις κα
τανοεί ά λλ’ άπό πολλοΰ αίσθανόμεθα 
λίαν όδυνηράς, κατέληξε δέ τήν τύχην 
τών σοβαρωτέρων κατά καιρούς ποινικών 
υποθέσεων νά κανονίζη ή κοινή γνώμη 
καί ή δημοσιογραφία.

Είς επίσκοπος, μεταβαίνων μετά τοΰ 
διακόνου του είς χωρίον τι της έπισκο- 
πής του δπως κηρύξη τόν θειον λόγον, 

ύπέστη καθ’ οδόν 
’Ε κ λ ο γ ικ ά  έθ ιμα  χήν άγρίαν, έπίθεσιν 

τών κυνών ένός ποι
μνιοστασίου. Ά μέσως ή'ρχισε νά ψάλλη 
διάφορα τροπάρια αγίων, διατάξας καί 
τόν ύποτακτικόν του νά πράξη τό ίδιον, 
ΐνα άποφύγη τήν έπίθεσιν έκείνην.

Δυστυχώς δμως τά  τροπάρια έξην- 
τλοΰντο τό έν μετά τό άλλο, ένφ οί 
κύνες όλοέν έπλησίαζον τούς οδοιπόρους 
τούς όποιους θά έξέσχιζον.

Τότε ύ δυστυχής διάκονος, άπελπι- 
σθείς έκραύγασε:

«Δέσποτα προσευχαΐς καί λιθάρια» 
καί πράγματι, θεία συνάρσει τά  λιθά
ρια έπέφερον τό άποτέλεσμα, καί ό επί
σκοπος έσώθη μετά  τοΰ ύποτακτικοΰ 
του, καί τό ποίμνιον του δέν έστερήθη 
τοΰ θείου κηρύγματος.

Τό άνέκδοτον αύτό μας ύπενθυμίζουν 
πάντοτε ταλαιπωρίαι τών δικαστικών 
άντιπροσώπων.

Ποίου άρα γε αμαρτήματος τόν εξ ι
λασμόν τελοΰσιν οί θνητοί ουτοι, οΐτινες 
έκσφενδονίζονται έκάστοτε είς διάφορα 
σημεία τοΰ Βασιλείου ΐνα έν μέσω κο- 
χλαζόντων συμφερόντων, έπιβάλωσι τό 
Κράτος τοΰ Νόμου, άνευ έπαρκοΰς στρα
τιωτικής δυνάμεως, είς εκείνους οΐτινες 
παραπαίοντες έκ τής εκλογικής μέθης, 
μόνον είς τήν βίαν τής ένοπλου έξουσίας 
δύνανται νά ύποκύψωσι, καί ούχί είς 
τούς έξορκισμούς τοΰ εκλογικού Νόμου 
ούδ’ είς τά  τροπάρια τής Ποινικής Νο
μοθεσίας.

Μ Α ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ
ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΑΣ

Έ κ  της ύποβληθείσης πρός τόν ’Έφο
ρον τών άντιπροσώπων τής δικαστικής 
άρχης της έπαρχίας Τήνου έκθέσεως τοϋ 
δικαστικοΰ αντιπροσώπου τοΰ Α' τμή
ματος τοΰ Δήμου Περαίας τής έπαρχίας 
Τήνου κ. Κ . Σάγκα δικηγόρου Αθηνών, 
άποσπώμεν τά  κυριώτερα αύτής μέρη.

Έ ξ  αύτής εξάγεται δτι ή Εφορευ
τική έπιτροπή προέβη είς παραβάσεις 
νοθεύσεως καί καταστρατηγήσεως τοΰ 
Έκλογικοΰ καί Ποινικοΰ Νόμου, αΐτι
νες έκτίθενται ώς έξής.

«Καί διά μέν τάς παραβάσεις τοϋ 
ΙΙοινικοΰ Νόμου έπέδωκα τήν οίκείαν 
μήνυσιν πρός τόν αρμόδιον Είσαγγελεα, 
διά δέ τάς παραβάσεις τοΰ Έκλογικοΰ 
Νόμου ύτ.οβάλλω τήνδε ΐνα χρησίμευαν)*

αυτη ώς κάτοπτρον τοΰ πρωτοφανούς 
καϊ ανήκουστου τρόπου, καθ’ δν ένηργή- 
θησαν έν τφ  έκλογικφ έκείνφ τμήματι 
αί έκλογαί, ών τδ πόρισμα μόνον καί 
ούχί τό φρόνημα τών |έκλογέων άπο- 
δεικνύει.»

Ό  κ. Σάγκας λεπτομερώς είτα ’ έκθέ- 
τει τάς διαφόρους παρανομίας της επ ι
τροπής, ήτις έπέτρεπε νά ψηφίζωσιν οί 
έ'γγονοι διά τούς προαποβιώσαντας πάπ- 
πους των καί νά ψηφίζωσι πλέον ή ά
παξ τά  αύτά πρόσωπα κ τλ .

«Μ ετά τάς άνωτέρω παρανομίας έκά- 
λεσα τήν Εφορευτικήν επιτροπήν, πρός 
ήν άνέγνωσα τά  σχετικά άρθρα τοΰ Έ κ -  
λογικοϋ Νόμου, συστήσας αύτη ίδία τάς 
συνεπείας τοΰ Νόμου, άλλά τά  μέλη 
τής Επιτροπής ό'χι μόνον δέν έλάμβα- 
νον ταΰτα ύπ’ δψει, άλλά καί μ ’ ε-  
χλεύαζον. »

«Οΰτως έβαινεν ή διεξαγωγή τής έκ- 
λογής άπό πρωίας μέχρι τής ένδεκάτης 
π . μ . ,  οπότε περί τήν μεσημβρίαν άφι-
κνεΐται ό ύποψήφιος κ .............. ήγούμενος
όμάδος έξηγριωμένων καί ένοπλων έκλο- 
γέων, δστις έπί τφ  άκούσματι οτι έγώ 
έξασκώ αυστηρόν έ'λεγχον έπί τής ταυ- 
τότητος τοϋ έκλογέως, έξεμάνη καί ά- 
πειλητικός είσελθών μεθ’ όλων τών ά- 
κολούθων του είς τό τμήμα, μοί έδή- 
λωσεν δτι αυτός τό -θέλει νά ψηφίσωαιν 
όί φίλοι του ολους τούς άποβιώααντας 
καί άττοδημήααντας.

«Ά ντιληφθείς ένα τών εκλογέων, 
δστις άντί ένός σφαιριδίου έ'ρριπτεν είς 
τήν κάλπην τοΰ άντιθέτου του ύποψη- 
φίου μέ τήν φοΰχταν σφαιρίδια, ήρπασα 
αύτόν έκ τίίς χειρός, καί τότε τινά μέν 
τών σφαιριδίων έ'πεσαν έντός τής κάλ
πης, άλλα δ’ έκτος αύτης. Τόν εκλογέα 
τοΰτον παρανομοΰντα, ε π ’ αύτοφώρφ 
συλλαβών, παρέδωκα είς τήν στρατιω
τικήν δύναμιν. Πλήν άφ’ ένός μέν ή Έ -  
φορ. έπιτροπή δέν μοί έμαρτύρει τό 
πραγματικόν αύτοΰ δνομα, ΐνα έκδώσω 
τό ένταλμα, έξ άλλου δέ δέν μοί εδιδε 
τό βιβλίον τών πρακτικών, ΐνα συντάξω 
τήν περί τούτου πραξιν, ύποδηλοΰσα μοι 
συγχρόνως, δτι έάν συντάξω τοιαύτην 
θ ’ άποχωρήση της ψηφοφορίας, έκθέτου- 
σα τούς λόγους της άποχωρήσεως ποός 
τούς έξηγριωμένους έκλογεΐς, καί δτι 
άφεύκτως ήθελε έπέλθει αιματοχυσία. 
—  Έ νφ  δέ τοιαΰτα έτελοΰντο έντός τοΰ 
Τμήματο*,συγχρόνως έν μέλος τής Ε π ι 
τροπής παρώτρυνε τούς έκτος τοΰ Τμή
ματος παραμένοντας έκλογεΐς νά άρπά- 
σωσιν άπό τάς χεΐρας τών τεσσάρων χω
ροφυλάκων τόν συλληφθέντα εκλογέα, 
οπερ καί έγένετο.

«Τό περίεργον είνε δτι έκ φόβου, ούδ* 
οί φίλοι τοΰ άντιθέτου συνδυασμοΰ έτόλ- 
μων νά μοί γνωρίσωσι τά  ονόματα τών 
παρανομούντων έκλογέων».

«Ο ί άντιπρόσωποι τών καλπών τών 
υποψηφίων. . . .  διαρκώς άπειλούμενοι, 
έτράπησαν είς φυγήν».

«Μ ετά τήν.τελευταίαν άπελευθέρωσιν 
(καθ’δσον έγένοντο πολλαί μάταιαι συλ
λήψεις),ό Πρόεδρος τής Εφορευτικής Ε 
πιτροπής μέ ήπείλησεν ύπό τύπον συμ-

άγών. Αί δέ τοιαϋται νόμιμοί παρεκτρο- 
παί εδωκαν άφορμήν νά διαβληθή ή ά- 
ποκέντρωσις, ε'νεκα τής άποτυχίας πάν
των τών ψηφισθέντων μέχρι τοϋδε άπο- 
κεντοωτικών νόμων, ωστε να νομισθή 
δτι ή άποκέντρωσις είνε ανεφάρμοστος 
παρ’ ήμΐν ! Διότι ή άποκέντρωσις έ'χει 
τοΰτο τό ίδιάζον, δέον νά η καθολική, 
άλλως αποτυγχάνει τέλεον. Καί έ'χομεν 
πρό οφθαλμών ήμών τήν άπόδειξιν.

Διά τής καθολικής ό'μως άποκεντρώ- 
σεως οΰτε ό Βασιλεύς, οΰτε ό πρωθυ
πουργός, ού'τε ό υπουργός, οΰτε ό Νο
μάρχης, οΰτε ό δήμαρχος, οΰτε ό αστυ
νόμος, οΰτε ο πρόεδρος ή ό είσαγγελεύς, 
οΰτε άλλος τις οίόςδήποτε δημόσιος λει
τουργός έ'χει τήν δύναμιν τοΰ διορίζειν, 
παύειν, μεταθέτειν, προάγειν δημόσιον 
ύπάλληλον, μέχρι καί τοΰ έλαχίστου ή 
άλλην οίανδήποτε παρέχειν ώφέλειαν έκ 
τών πολυωνύμων έκείνων λόγφ της υ
πηρεσίας αύτοΰ. Πολυμελή δε Συμβου- 
λια δέν μοί φαίνεται έφικτόν νά έ'ρχων- 
ται είς συναλλαγήν πρός άλληλα, ήτο,ι 
Σχολή τις τοΰ Πανεπιστημ!ου πρός τό 
ειδικόν συμβούλιον τών οικονομικών εφό
ρων καί ταμιών, δταν πρόκειται περί έ -  
κλογής τοΰ διοριστέου καθηγητοΰ τοΰ 
Πανεπιστημίου ή περί διορισμοΰ ή άπο- 
λύσεως ένός ταμίου. Συνελόντι είπεΐν, 
δταν θά έκλίπη παντελώς τό ρουσφέ- 
τιον, τότε μόνον θά καταστώσι πράγ
ματι ανεξάρτητοι οί θεωρούμενοι νΰν 
τοιοΰτοι.

Ά ς  συνδράμη λοιπόν ή «Δικαιοσύνη» 
είς τήν έργασίαν πρός έπικράτησιν τών 
άρχών τν3ς άποκεντρώσεως έν τή Δικα
στική έξουσία.

Δ η η ή τρ ιο ς  £ .  Ζα λο ΰχο ς.

Ι ί ΙΣ Η Φ  Κ Ο Λ Ε Ρ

Αί Άθηναι έφιλοξένησαν έπί δύο μό
νον ήμέρας τής ληγούσης έβδομάδος τόν 
έν τω Πανεπιστημίφ τοΰ Βερολίνου διά- 
σημον καθηγη-ήν Ί ω α ή φ  Ι 4 ό λ ε ρ ,  
ούτινος τό δνομα άπό πολλοΰ κατέχει 
τάς πρώτας γ^αμμάς της παγκοσμίου 
νομικής έπιστημης.

Ή  έφημερίς ήμών, έν τφ  βραχεί μέ
χρι τοΰδε βίφ της, έ'σχε τό εύτύχημα 
νά δημοσιεύση πλείονας τής. μιας μ ελέ- 
τας τοΰ σοφοΰ Γερμανοΰ Νομοδιδασκά
λου.

Είχε δε καϊ Άγαλμα (δ δικαστής) περί 
τόν αυχένα εκ σαπφείρου λί&ου και ε
καλείτο τό άγαλμα ’Αλήθεια. Έ γ ώ  6k 
ήξίονν μή λίθου πεποι ημένην καϊ εικα
σμένων τήν αλήθειαν περιφέρειν τόν δι
καστής άλλ’ εν αυτγι τΫ] ψυχή εχειν 
αυτήν,

(Αίλίαν. ίο. 34)

'Ολόκληρον το ούατημα 'Ρωμαϊκοΰ Δικα’ου 
Windscheid κατά μετάφρασιν Α. Άργυροΰ, 
πωλείται άντϊ δραχ. 40 . Πάσα α’ίτησις άπευ- 
Ουντέα εις τά γραφεία τής «Δικαιοσύνης η εις 
τόν κ. Κ . Μπίρην δικηγόρον δδος Πειραιώς 39.

θυντή,3 θέλω ποίηση χρησιν αύτής ή 
πρός διάπραξιν εγκλήματος δπερ διεγεί
ρει έν έμοί τήν φρίκην (ί'δε Μιταυτσίί 
Οί Έκφυλοι).

β') ’Ακατάσχετος ορμή πρός αυτο
κτονίαν, έξ ής ό άσθενής καταλαμβάνε
ται ίδία οσάκις εΰρηται είς ύψηλόν ή 
άπόκρημνόν τι μέρος. Ή  ορμή αΰτη ούχί 
σπανίως είνε οικογενειακή καί κληρονο
μική, ολόκληροι δέ οίκογένειαι έξωλο- 
θρεύθησαν έκ της φοβερές ταύτης παθή- 
σεως· αί αύτοκτονίαι τών διαφόρων με
λών μιας καί τής αύτης οίκογενείας ένίο
τ ε  λαμβάνουσι χώραν ύπό τούς αύτούς 
ορούς, ούχί δέ σπαΛως καί διά τοΰ αύ
τοΰ τρόπου.

γ ') Κλεπτομανία. Οί κλεπτομανείς 
ύπεξαιροΰσιν άνευ άνάγκης άντικείμενα 
μηδεμιας άξίας καί μηδόλως ύπ’ αύτών 
χρησιμοποιούμενα, συνήθως δέ ούδόλως 
φροντίζουσιν είς τό νά άποκρύπτωσι τά 
κλοπιμαία. Κυρία τις ύψηλης περιω

πής, έ'κλεπτεν έκ τών καταστημάτων 
τεμάχια μετάξινα άτινα έξερχομένη έρ- 
ριπτεν είς τόν δρόμον. ’Ιατρός τις έ'κλε
πτεν οίονδήποτε άντικείμενον ή'θελεν εΰ- 
ρει είς τά  δωμάτια τών άσθενών αύτοΰ· 
τά  άντικείμενα ταΰτα κατόπιν έλησμό- 
νει είς τά  θυλάκια αύτοΰ, ή δέ σύζυγος 
αύτοΰ καθ’ έσπέραν άνευρίσκουσα αύτά 
άπέδιδε τοΐς δικαιούχοις.

Έ νίοτε οί κλεπτομανείς δέν κλέπτου- 
σιν είμή έν ώοισμένον είδος άντικειμέ- 
νου· οΰτω ιατρός τις έ'κλεπτε μόνον ώρο- 
λόγια, άλλοι μόνον μαγειρικής σκεύη 
κτλ . Οί κλεπτομανείς, άλλοτε μέν κλέ- 
πτουσιν άναφανδόν, συνηθέστερον δμως 
λαμβάνουσιν πάσας τάς αναγκαίας προ
φυλάξεις ώς οί έπιτηδειότεροι τών λω
ποδυτών, άλλοτε πάλιν προβαίνουσιν είς 
έκποίησιν τών κλαπέντων έπί σκοπώ 
άργυρολογίας, άλλά καί έν τ^ τοιαύτη 
περιπτώσει,ούδεμίαν λαμβάνουσι προφύ- 
λαξιν δπως μή διεγείρωσιν ύπονοίας.

Διά τό τελευταΐον τοΰτο είδος τών κλε
πτομανών δέν δύναται τις βεβαίως νά 
άποκλείση όλοτελώς τήν εύθύνην αύτών, 
δπως δήποτε δμως άνάγκη νά παραδε
χθώ τήν εύθύνην άύτών ήλαττωμένην.

Ή  κλεπτομανία είνε συχνοτέρα παρά 
ταΐς γυναιξίν ή παρά τοΐς άνδράσιν, έ
νίοτε δέ δέν άναφαίνεται είμή έν ώρι- 
σμέναις περιστάσεσι, κατά τήν κίνησιν, 
ύπό τήν έπήροειαν τών οινοπνευματωδών 
ποτών κτλ . Ή  κλεπτομανία τών έκφύ- 
Τμον δέον νά μή συγ^έηται μετά  τής 
κλεπτομανίας,ήτις παρατηρεΐται έν ά λ- 
λαις φρενοβλαβείαις λ . χ . τήν προϊοΰ- 
σαν καθολικήν πάράλυσιν, ύστερίαν, τήν 
μορφινομανίαν καί περί της όποιας θε- 
λομεν πραγματευθη έν τοΐς οίκείοις κε- 
φαλαίοις κτλ .

δ) Πυρομανία. Οί πυρομανεΐς προβαί- 
νουσιν είς έμπρησμούς οικιών, σταυλων, 
κλπ . οΰτε έξ έκδικήσεως οΰτε ύπό άλλων 
λόγων κινούμενοι. Ή  ορμή αΰτη συχνάκις

άναπτύσσεται έπί έκφύλων ύπό τήν έ -  
πηρειαν τών οινοπνευματωδών ποτών, 
καί τοΰτο έξηγεΐ διατί κατά τάς έορ- 
τάς, οπότε οί άνθρωποι άφθονώτερον 
θύουσι τώ  Βάκχω , παρατηρεί τις κυρίως 
σειράν έμπρησμών. Οί πυρομανεΐς έπί 
ήμέρας ένίοτε παλαίουσιν έναντίον της 
έσωτερικής αύτών όρμΐίς καί κατά δια
στήματα κατέχονται ύπό στενοχώριας, 
ύποφέρουσιν έκ κεφαλαλγίας, όπόταν δ’ 
έκτελέσωσι τήν πραξίν των, άνακουφί- 
ζονται, ενίοτε μάλιστα αισθάνονται το- 
σαύτην εύχαρίστησιν, ώστε άπολαύουσιν 
ήδυπαθώς τής θέας τών φλογών.’Ά λ λ ο τε 
πάλιν, άμα τη  ικανοποιήσει τ^ς έπιθυ- 
μίας αύτών, αισθάνονται εύθύς άμέσως 
μεταμέλειαν καί διά τοΰτο, ώς παρετη- 
ρησαν πάντες οί ίατροδικασταί, συνήθως 
οί τοιοΰτοι μετά  μεγάλου ζήλου βοη- 
θοΰσι πρός κατάσβεσιν τοΰ πυρός.

(Συνέχεια είς τό επόμενον)



4 Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Ν Η

βουλής, οτι δέν πρέπει νά ανθίσταμαι 
είς τήν κ α τ’ έπκνάληψιν ψήφισιν δλων 
τών τεθνεώτων, ούδέ νά τολμήσω νά 
συλλάβω τινά τούτων, διότι οί εκλογείς 
είσίν εξερεθισμένοι, καί δτι θ ά  μέ φ ο -  
νεναωοι άφ εύκτοις  έπί τ·?ί διαμαρτυρία 
μου, ουδέν  δέ δικαστήριον θά τολμησ-/] 
νά μας καταδικάσγι, προσέθηκεν εν μέ
λος της Έπιτροπης, άλλως τε  έξηκο- 
λούθησεν ό κ. Πρόεδρος τοΰτο είνε εθ ι-  
μον τοΰ τόπον  νά ψηφίζουν οί άνθρωποι 
του Κ ... .  καί διά τούς πεθαμένους συγ
γενείς τω ν».

«Πολλοί έκ των προσερχομένων ψη
φοφόρων είχον γράψει τό ονομ ά τω ν  εις 
τεμάχιον χάρτου, δταν δέ τούς άφνίρουν 
το δελτίον τοΰτο έλησμόνουν τό ονομά
τους.

ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΑΐΙΑΤΗΣ
Κ Α Ι  Η Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η  Τ Ο Ν  Α 1 Κ Α Ϊ Τ Η Ρ Ι 0 Η  Κ Α Ι

Κ Ι Ν Η Σ Ι Σ

«Ά π ό  της 4 μ .μ . όπότε άφώπλισα 
ενα έκ τών έκλογέων, άφαιρέσας την ην 
έ'φερεν μάχαιραν, έπί τοσοΰτον άπεθοα- 
σύνθησαν οί έκλογεΐς, ωστε πλεΐστοι εξ 
αύτών μέ ήπείλουν καί μέ ώθουν δταν 
ήμπόδιζον αύτούς νά ψηφίσωσιν κ α τ’ 
έπανάληψιν, καθ’ δσον πολλοί έξ αύτών 
άλλάσσοντες ένδυμασίας έψήφιζον πεν
τάκις καί έξάκις, εις δέ ψηφίσας επτά 
κις προσηλθε ΐνα ψηφίσν) καί δι’ όγδόην 
φοράν. Έ π ί  τί! διαμαρτυρία μου δέ η 
Επιτροπή μοί άπήντησεν.

Άφοΰ έψηφισεν επτά  φοραΐς τί πειρά
ζει αν ψηφίσγι άλλη μία φορά.»

« Πρό της απελπίστηκες ταύτης κα- 
ταστάσεως, της αναφανδόν νοθείας, κα- 
ταπατη-τεως, καταστρατηγησεως καί γε
νικού κουρελιάσματος τών Νόμων, εύ- 
ρεθείς, καί μή έχων ικανήν στρατιωτι
κήν δύναμιν έ'στειλκ κρύφα ενα χωρι
κόν (ελλείψει τηλεγραφικής συγκοινω
νίας) μέ έγγραφον πρός τόν έν Τήνφ έ- 
δοεύοντκ στρατιωτικόν έπόπτην, ΐνα μοί 
άποστείλτ) δύναμιν έπκρκή τόσον διά τήν 
έφορμογήν τοϋ Νόμου, δσον χοά διά τήν 
ασφάλειαν έμοΰ καί τών αντιπροσώπων
ιών καλπών τών υποψηφίων......................
ούς θελησκντκς ν’ άπέλθωσιν,είχον απο
κλείσει εις μικρόν τινά οίκίσ/ον κοιτά 
τήν εξοδον τοΰ χωρίου. Πλήν ό χωρικός I 
ταχυδρόμος δέν κατώρθωσεν νά ποοχω- 
ρήσνι, διότι άντιληφθέντες τοΰτον οι κκ- 
τέχοντες τά  στενά τής έξόδου τοϋ χω 
ρίου, ήρχισκν νά τόν λιθοβολώσι έκ τών 
πέριξ υψωμάτων, καί ήνάγκασαν αύτόν 
νά έπιστέψν] άπρακτος.

Μή δυνάμενος δθεν νά βλέπω τήν 
κατά τόν άνωτέρω έκτιθέμενον τρόπον 
διεξαγωγήν τής έκλογής, μηδέ δυνάμε
νος νά πράξω τι, καθ’ δσον ή έ'νοπλος 
δύνκμις ήτις θά έπέβαλλε τόΚράτος τοΰ 
Νόμου ήτο ανεπαρκής, άπεχώρησα τοΰ 
Τμήματος τήν 5ην ωραν μ. μ. άφείς τόν 
άναπληρωτήν μου κ. Σ . Πετρόπουλον. 
Κ ατά τήν άντίληψιν μου οί πραγματι
κοί έκλογεΐς έν τώ  Τμηματι μου δέν 
ύπερέβησαν τούς 3 0 0 , πάντες δέ οί λοι
ποί είνε τεθνεώτες καί άποδημήσαντες.»

Καί ταΰτα μέν έκθέτει ό δικαστικός 
αντιπρόσωπος.

’Ή δη ας ί'δωμεν τί θά πράξν) ή Ποι- 
νικήΔικαιοσύνηκατά’ΕφορεκτικήςΈπιτρο 
πής,ήτις μετά τόσης άναιδείας έτόλμησε 
νά ύβρίσν) καί τόν Νόμον καί τήν δικα
στικήν αρχήν, προεξοφλοΰσκ τήν τύ
χην τών μηνύσεων άς ύπέβκλεν πρός 
τόν «Εισαγγελία Σύρου ό δικαστικός 
αντιπρόσωπος μέ τήν Ταρταρινικήν προ
φητείαν.

«Ούδέν δικαστήριον θά τολμήσν) νά 
μας κκταδικάσν).»

Τό μέλος τής Εφορευτικής Ε π ι 
τροπής τοΰ Δήμου Περαίας, τοιαΰτα 

ύ τ ’ όψ.' :>> άρά γε· κ ανέν 
παρόμοιον προηγούμενον ;

Έ ν  τώ φΰλλω τ ή ; « Έφημερίδος τής Κ υ- 
δερνήσεως» τής παρελθούσης Τετάρτης'έδη
μοσιεύθη Β . Διάταγμα, διά του οποίου διω- 
ρίσθησαν άμισθοι πάρεδροι παρά τώ  Πρωτοδι
κεία) ’Αθηνών οί έν Άθήναϊς δικηγόρο! κ. κ. 
Σ π υ ρ . Μ. Δ εόύλλα ς και Κ ω ν ΰ τ. Μ. Ά -  
δά μ , άντι τών κ. κ. Έ ύγεν . Κανέλλη και Γ . 
Μαντα.

Έ κ  τής έν τι) ήμετέρ^ έφημερίδι δη- 
λώσεως, δτι, «αί στήλαι τής Δικκιοσύ- 
»νης είναι εις τήν διάθεσιν παντός δικη- 
»γόρου, δικαστοΰ ή άλλου δικ. προσώπου 
«ευρισκομένου είς τήν άνάγκην ή έπιθυ- 
»μοΰντος ν’ άνκκινήσΥ) παν έν γένει ζή- 
»τημα σχετιζόμενον μέ τήν άπονομήν 
»τοΰ δικαίου», λαμβάνω καί έγώ τό 
θάρρος νά έπιστείλλω τάς κάτωθι όλίγκς 
γρκμμάς, δι’ ών νά εξετάσω ζήτημά τι 
δπερ, άτυχώς, λογίζεται λελυμένον 
παρά τώ  νομ. κόσμφ· λέγω δ’ άτυχώς, 
διότι διά τής λύσεως ταύτης πλεΐστα 
δσα αδικήματα διαπράττονται.

Πολλοί, πολλάκις, καί έκ τών ποινι- 
κολόγων καί έκ τών κοινωνιολόγων ή- 
σχολήθησαν πρός άνεύρεσιν τών αιτίων 
τής παρ’ ήμΐν κ α τ’ αΰξουσαν πρόοδον 
βκινούσης έγκληματικότητος, κκί διά 
τής άνευρέσεως τούτων, είς τήν θερα
πείαν ταύτης. Μολονότι δέ άπαντες οί 
άνωτέρω μ ετ ’ επιμονής κατέγιναν περί 
τήν έργώδη ταύτην ασχολίαν, έν τούτοις 
παρέλειψαν νά σημειώσωσιν ώς πρώτι
στον έν πολλοΐς σχεδόν αί'τιον, ώς πρω- 
τίστην άφετηρίαν τούτων, τήν Πολιτείαν 
καί τήν Δικαιοσύνην! Φρονώ δτι δέν 
πρέπει έπί μακρόν ν’άσχοληθώ πρός άπό- 
δειξιν τών λόγων μου, ών τήν αλήθειαν, 
εύχερώς ήθελε πας τις, οπωσδήποτε άνκ- 
μιγνυόμενος είς τά  τής δικαιοσύνης, κα
τανοήσει, ά©’ ου άλλως τε  δέν πρόκει
ται νΰν διά τής παρούσης μου νά έξετάσω 
εύρέως τό τής έγκληματικότητος ζήτημα, 
ουτινος άκροθιγώς ήψάμην, καθ’ δσον 
δηλ. σχετίζεται μέ τό θέμκ ουτινος τήν 
έξέτασιν έπιχειρώ. Έάν τις άνκτρέξν) 
είς τούς στατιστικούς πίνακας τής πκρ’ 
ήμΐν έγκληματικότητος καί έπ ιστκμ έ- 
νως έξετάσνι τούτους, ούχί δυσχερώς θε- 
λει καταλήξει είς τό συμπέρασμα, δτι έν 
τνί πρώτν) σχεδόν σειρόΐέ κατατάσσονται 
τά κατά τής περιουσίας άδικηματα· άν 
δέ μ ε τ ’ ί'σης ύπομονής καί έπιμονής πα
ρακολούθησή ταΰτα, θέλει πεισΟγί δτι 
αιτία τής πληθύος τούτων είναι έν πολ
λοΐς ή ατελής καταδίωξις τούτων, έ'στιν 
δ ’ δτε καί ή παντελής άτιμωρησία των. 
Διότι, άτυχώς, ί'σως δέν έμποιώσι ταΰτα 
τήν αύτήν έντύπωσιν, οΐαν τά  τοΰ αίμα
τος άδικηματα, άτινα —  καί τοΰτο έν 
παρόδω— παραδόξως συσκοτίζουσι πολ
λάκις τούς Έλληνας δικαστάς έπί το
σοΰτον, ώστε είς άδίχους νά καταληγω- 
σιν άποφάσεις ! Τινά δέ τών τοιούτων 
άδικημάτων, ώς έν παραδείγματι τό τής 
άπατης, εύνοοΰνται ύπό τής δικαιοσύνης 
τοσοΰτον, ώστε νά μένωσιν άτιμωρητα !

Συνέτυχέ μοι πολλάκις νά ί'δω άν- 
θρώπους έκμεταλλευομένους τήν εύπι- 
στίκν τών όμοιων των δι’ υποσχέσεων 
κύτοτελών, κκί κατορθοΰντας νά ύφκρ- 
πάσωσιν ολοκλήρους πολλάκις περιου
σίας, κκί έν τούτοις νά μένωσιν έκτός 
τών φυλκκών κκί έν τω μέσφ τής κοι
νωνίας, πολλαχώς τιμώμενοι καί διά δι
καστικών άποφάσεων προστκτευόμενοι. 
Ε ίχέ τις τήν άτυχίκν νά είνε εύπιστος. 
Έ τερός τις, κ α τ’ έπάγγελμα άπκτεων, 
έθεώρησε κκλόν, κκί πολύ δικκίως, νά 
μή τόν άφήσν) νά τοΰ διαφυγή. Πείθει 
τοΰτον νά τοΰ δώσ·/) 2 5 ,0 0 0  δραχ. κκί 
ούτος νά τώ  φέρν) ολόκληρον θησκυρόν 
έκ χρυσών νομισμάτων, έξ ών έκεΐνος 
νά κρατή τό 1)3 , ούτος δέ τό ύπόλοιπον. 
Έννοεΐτκι δτι δέν εύρε μεγάλην δυσκο
λίαν εις τό νά τόν πείσγ), κκί. άφοΰ ε- 
θετο τήν χεΐρα έπί τών 2 5 ,0 0 0  δρκχμ. 
έξηφκνίσθη λαβών μεθ’ έαυταΰ 6 ,0 0 0  
δρκχ. Ήννόησε, κκίτοι πολύ άργά, τήν 
άπάτην ό όνειρευόμενος τούς θησαυρούς 
καί τόν καταγγέλλει. Κατάσχονται έν 
τΐ) οικία τοϋ άπκτεώνος, κεκρυμμένκι 
έν τι) έστί<£, τό ύπόλοιπον τών 2 5 ,0 0 0  
δρκχ. αί 1 9 ,0 0 0  δραχ. καί παρκπέμπε- 
ται είς τό Κακουργιοδικεΐον, άλλά γ ε- 
νομένης άναιρέσεως τοΰ βουλεύματος, 
απαλλάσσεται. Άποθρασυνθείς, έγείρει 
άγωγήν κατά τοΰ θύματός του ζητών τήν 
άπόδοσιν τών κκτκσχ εθεισών 1 9 ,0 0 0  δρ. 
τοΰ προϊόντος τοΰ άδικήμκτος, κινδυνεύει

δέ ήδη ούτος νκ πληρώσνι οχι μόνον τάς 
1 9 ,0 0 0  δρ. εις τόν ένκγοντκ κκί ά πκ- 
τεώνά του, άφ’ ου έ'χκσε κκί τόν μέλ— 
λοντκ άμύθητον θησαυρόν, άλλά καί 
τούς τόκους τών ιδίων αύτοΰ χρημάτων! 
"Ισ τκτκι δέ κεχηνώς πρό τής Δικαιοσύ
νης, μή δυνάμενος νά συνελθν) έκ τής 
έκπληξεως, διότι βλέπει οΰτω προστκ- 
τευόμενον τό άδικον. Είμκι δέ βέβαιος 
δτι ούδείς θά δυνηθή νά τόν πείστ) δτι 
ή άπατη, κατά τήν νεωΐέρκν νομολο- 
γίκν τών δικκστηρίων, ή διά παρκστά- 
σεως ώς αληθών ψευδών πραγμάτων, 
είς τό μέλλον άνκγομένων, γιγνομένη, 
δέν είνκι άξιόποινος.

Αί άποφάσεις τών δικκστηρίων, έρμη- 
νεύουσκι τό άρθ. 39Θ Π. Ν. κκτέληξκν 
εις τό συμπέρασμκ δτι ή τοιούτφ τρόπω 
ένεργουμένη άπατη δικφεύγει τό άξιό- 
ποινον, κκθ’ δσον είνκι άδύνκτον διά τής 
λέξεως « γεγονότα» νά σημκίνωνται τά 
μέλλοντα πράγματα, ερμηνευόμενης τής 
λέξεως γραμματικώς. Άποφαίνονται δέ 
ουτω τά δικαστήρια, καί τοΰτο σημειω- 
θήτω καλώς, έρμηνεύοντκ τήν ερμηνείαν  
πλέον τοΰ άρθ. 3 9 6  Π . Ν ., διότι τοΰτο 
άνκγράφει «δστις παριστκ έν γνώσει 
«ψευδή π ρά γ μ α τα  ώς ά ληθή».—  Β ε- 
βκίως διά τής λέξεως αγεγονότα» νοοΰν- 
τκι μόνον τά  λκβόντα χώραν, ιά  τετε
λεσμένα, ούδέποτε δέ τά μέλλοντα. 
Ά λ λ ’ κν θελησωμεν ούτω νά έρμηνεύ- 
σωμεν τήν λέξιν τκύτην, πρέπει ν’άπο- 
κλείσωμεν τών στοιχείων τής άπάτης 
καί νά εί'πωμεν δτι δέν υπάρχει άπάτη 
οτκν τό πκριστκμενον ώς άληθές ψευδές 
πραγμα, άνήκν) κκί είς τό παρόν. Διότι 
είνκι φκνερόν κκί έκτός πάσης ανζητή- 
σεω ς, δτι ή λέξις « γεγονός» άνάγεται 
πάντοτε είς τό παρελθόν, είς τι τό όποιον 
έ'λαβεν ήδη χώραν, καθ’ δσον είναι με
τοχή παρακειμένου, ό δέ παρακείμενος, 
ώς πάντες γνωρίζομεν, ανήκει πλέον είς 
τό παοελθόν. Καί ουτω προκειμένου 
περί παρόντος καί μέλλοντος δικφεύγο- 
μεν τί)ν rcotv. κκτκδίωξιν.

Ά λ λ ’ ό νόμος δέν λέγει «γεγονότα» 
— λέγει « π ρ ά γ μ α τα »· ή σημκσίκ δέ τής 
λέξεως « π ρά γ μ α τα» είνκι εύρυτάτη· διά 
τής λέξεως « π ρ ά γ μ α τα » νοοΰμεν ού μό
νον τά τώ  πκρελθόντι άνήκοντκ, άλλά 
κκί τά τώ  πκρόντι κκί μέλλοντι. Αυτη 
είνκι ή συνήθης έρμηνείκ τής λεξεως 
«.πράγματα» · ύπό τήν έ'ννοιαν ταυτην 
μεταχειριζόμεθκ τήν λέξιν «π ρα γ μ α» —
« π ρ ά γ μ α τα». Κ κί ύπό ταύτην τήν ση
μασίαν πρέπει νά εί'πωμεν δτι έλκβε τήν 
λέξιν «π ρά γ μ α τα» ό νομοθέτης. Μή θε- 
λήσωμεν νά έρμηνεύσωμεν κκί τκυτην 
γρκμμκτικώς, διότι θά κκταλήξωμεν είς 
τό αύτό, ώς άνωτέρω, μέ τήν λέξιν «γε- 
γονόταΌ συμπέρασμκ, κκθ’ δσον ή λέξις 
«π ρα γ μ α» πκράγετκι έκ τοΰ « π έπ ραγ -  
μαιτ) δστις είνκι πκρκκείμενος τοΰ πράτ
τω . Δέν δύναμαι, έγώ τούλάχιστον, να 
δεχθώ δτι ό νομοθέτης, δστις έσκόπει 
νά καταστείλτ) τά αδικήματα, έλαβε 
πρό οφθαλμών τάς γραμματικάς παρκ- 
γωγάς τών λέξεων, κκί έχρησκτο τού
των μέ τήν γρκμμκτικήν των έ'νναικν, 
καί δέν έ'λαβε τκύτκς ύπό τήν συνήθη, 
ύπό τήν κοινώς έννοουμένην σημασίαν. 
Δέν δύναμαι νά δεχθώ δτι έχρήσατο τής 
λέξεως «π ρά γ μ α τα » ύπό τήν άνωτέρω 
μή σαφώς έκδηλουμένην έ'ννοιαν, τήν μή 
κοινώς γνωστήν, είμή είς τούς σχολα- 
στικώς άκριβολογοΰντας διδασκάλους, 
έν ώ ήδύνκτο νά κκτκστνί λίκν σκ- 
φής, έάν προσέθετε εις τήν ’λέξιν 
«π ρά γ μ α τα» τήν λέξιν «π αρελ θόν τα» 
«παρόντα» καί ούχί μέλλοντα, καί ούτω 
ν’ άποκλείσΥ) τό άξιόποινον έπί τής 
περιπτώσεως ταύτης, έάν ήθελεν. Μα
κράν λοιπόν ή τοιαύτη έρμηνείκ, ήν ούδ’ 
είγε κκν κκτά νοΰν ό νομοθέτης, κκί διά

t / r «ν' * rτης οποικς φκινετκι τυφλωττων προ ε
νός άρκετά σοβκροΰ αδικήματος διατα- 
ράσσοντος σημαντικώς τήν δημοσίαν τά - 
ξιν καί πίστιν. Ό  νομοθέτης διά τής έν 
άρθρ. 3 9 6  Π. Ν. δικτάξεως, ήθέλησε 
νκ τιμωρήστ) πάντα  έ'ντεχνον δόλον, όν 
ώς παγίδα ΐστησιν ό άπκτεων, δπως 
έφελκύσν) είς έκυτόν τήν έμπιστοσύνην, 
καί τά παντοειδή δελέάσματα, δι’ ών 
συλλκμβάνετκι ό κπκτωμενος· τοικυτη 
δέ είνκι ή χρήσις ψευδοΰς ονόματος, ή

πκράστκσις έπικερδών επιχειρήσεων ά 
νυπάοκτων, καί λοιπά τοιαΰτα άπερ 
μηχανεύεται ό ανθρώπινος νοΰς. Έν ένί 
λόγφ ό νομοθέτης ήθέλησε νά τιμωρησγ) 
τήν άπάτην καί ύπό τήν γενικήν αύτής 
μορφήν, ώς αδικήματος κατα τής ιδιο
κτησίας, άφοΰ έτιμώρησε ταύτην καί 5» 
τά  ύπό ιδίαν μορφήν καί Γδιον δνομα
παρουσιαζομενκ α τ κ , ώς τό  τή ς

ι τοΰ διά
μου κ λ π . κ > π .
ψευδορκίκς, τό τοϋ διά άπάτης γκ-

Ή  τοιαύτη έρμηνεία τοΰ άρθρ. 3 9 6  
I I .  Ν ., δι’ ής πολλοί έγκληματίαι δικ- 
φεύγουσι τόν πέλεκυν τής δικκιοσύνης, 
κκτκσκεύκσμα τών νεωτέρων χρόνων, 
ήν άγνωστος εις τούς άρχκιοτέοους έρμη- 
νευτάς τοΰ ήμετέρου ποιν. Κώδικος. Ό  
κράτιστος πκρ’ ήμΐν ποινικολόγος, ού ε
φάμιλλος ούδείς μέχρι τοΰδε έγένετο, ό 
Σκρίπολο^, τοιαύτην έρμηνείκν κγνοεΐ, 
κκίτοι μετά μεγίστης καί θκυμκστής 
λεπτότητας κκί άκριβολογίκς χειρίζετκι 
άπκντα τά ζητήματα τοΰ ποινικοΰ δι
καίου καί ιδίως τό τής άπάτης. Τούναν- 
τίον, καταλήγει είς τό συμπέρασμα δτι 
ή ήμετέρα νομοθεσία εύρύ άφήκε τό στά
διον είς τόν δικαστήν πρός διάγνωσιν 
τής άπάτης, άπέφυγε δέ ουτω τάς μα- 
ταίας έκείνας καί λεπτάς διακρίσεις είς 
κς ή έπιτετηδευμένη άκριβολογίκ τοϋ 
άρθρ. 4 0 5  τοΰ γαλλ. κώδικος εφερε τήν 
παρά Γάλλοις θεωρίαν καί νομολογίαν
(Ν. Σαρίπ. τόμ. 3 σελ. 170  § 356  
σημ. η ').

Είναι περιττόν βεβαίως διά πλειοτε- 
ρων νά κκτκδείξω όποιων κκί όπόσων 
κκκών γίγνετκι πρόξενος τγί κοινων«£ 
ή τοικύτη άνωτέρω έκτεθεΐσα ερμηνεία 
τοΰ άρθρ. 3 9 6  I I .  Ν. Οί άπατεώνες, 
καθ’ ήμέρκν αύξανόμενοι, χείρονες καί 
αύτών έ'τι τών λτιστών, λυμαίνονται την 
κοινωνίαν άκαταδίωκτοι. Μεταχειρίζον
ται τά  πάντα, μή σεβόμενοι ούδ αυ
τούς τούς λειτουργούς τής δικαιοσύνης, 
ούς αισχρότατα έκμετκλλεύθΥται· το 
διά τούτων μάλιστα είδος τής άπάτης 
πλεονάζει [Αέχρι τοιούτου σημείου ωστε 
νά ύπάρχωσι πρόσωπα, έξ  επαγγέλματος 
έργολάβοι δ ικώ ν, άτινα, έκμεταλλευό- 
μενα, ού μόνον τήν εύπιστίκν τών κκτη - 
γορουμένων άλλά κκί τήν άνάγκην εις 
ήν εύρίσκονται, « γδύνωσι» κυριολεκτι
κούς τούτους διά τής άπορροφήσεως χ ι
λιάδων δρκχμών, ύποσχόμενοι αύτοΐς 
δτι θά τούς άπαλλάξωσι διά τής δωρο
δοκίας πλημμελειοδικών, έφετών ή ενορ- 
κο>ν. Συχνότατα οί τοιοΰτοι κατεδιω-. 
χθησαν πο.νικώς, πλήν άπηλλάγησκν, 
εί'τε παρά τών Πλημμελειοδικείων ειτε 
παρά τών Έφετείων ή Άρειου ΙΙαγου. 
Πεοί τοιούτου εί'δους άπάτης ομιλεΐ κκι 
ή ύπ’ άριθ. 141 (τοϋ 19 0 3 ) άπόφκσις 
τοϋ Άρείου Πάγου.

Δέν φρονείτε λοιπόν κκί ύμεΐς ότι ή 
κοινωνίκ τά  μέγιστκ άδικεΐτκι πκρά τής 
δικκιοσύνης, εύνοούσης ούτω τό φοβερόν 
τοΰτο άδίκημκ τής ά π ά τη ς; Δεν φρο
νείτε δτι διά τοΰ τρόπου τούτου η δι- 
κκιοσύνη, άντί νά κκτκστέλλϊ) τό άδι- 
κηακ, τούνκντίον ύποθκλπει τοΰτο ;

Γ .  Δ . A A A i iS H S  
δικηγόρος έν Ναυπλίω .

T m T T m r K
Έ ν  έκ τών συμπαθέστερων μελών 

του έκήδευσε τό παρελθόν Σάββατον το 
δικηγορικόν σώμα τών Αθηνών. Εργά
της τοΰ δικηγορικού έπαγγελματος επι 
είκοσιπενταετίαν ό Ο 'Λν'Χγ- Ι Ι α ν Λ -  
γ ιω τό ίΐο ο λ ο ς , συνετρίβη έν τφ  άχκοι 
τής βιοπάλης άγώνι, θΰμκ τών συνθη
κών ύπό τάς όποίκς διεξάγεται η δικη- 

1 γορία γενόμενος. Ή  συντριβή τών πα- 
ρακολουθησάντων τήν κηδείαν συνάδελ
φων του έ'στωσκν παρκμυθίκ είς την γη- 
ραιάν καί κατάμονον έν τω  κόσμω μη
τέρα του.

ΕΦ ΗΜΕΡΙΣ
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