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Μετά τδ στάδιον της άποδεικτικής 
διαδικασίας, δπερ έληξε τήν έννάτην 
ήμέραν διά της έξαντλήσεως τών κα
ταθέσεων δύο περίπου έκατοντάδων 
μαρτυρούν, ήρξατο ή άπολογία των 
κατηγορουμένων καί δή πρώτον τοΰ:

Άντ. Κωσταγερακάρη

δστις διεξοδικώτερον, παρ’ δσον έπι- 
στεύετο, άπέφυγε τάς κοινωνιστικάς 
ή άλλας θεωρίας είς άς έδεικνύετο 
Ιπιρρεπής, προσέλαβε δέ άφηγημα- 
τικδν μάλλον ΰφος, λαβών ώς βάσιν 
μάλλον τήν πρώτην έν τη άστυνομία 
άμα τη συλλήψει του κατάθεσιν καί 
πολεμήσας βήμα πρδς βήμα τήν δευ- 
τέραν κατάθεσίν του, δι’ ής είχεν 
υποδείξει ώς γνωστόν, συνένοχόν του 
καί τδν έτερον τών κατηγορουμέ
νων. ΙΙοία ή έπί της καταθέσεως τοΰ 
Α. Κωσταγερακάρη γνώμη ήμών, ή 
ποια ή έκ ταύτης έντύπωσις, δέν 
μας είνε έπιτετραμμένον νά έκθέσω- 
μεν, έφ’ δσον γράφομεν πρδ τοΰ πέ- 
ρατος της δίκης καί τής έτυμηγορίας 
τών ένόρκ(ον. Τδν κατηγορούμενον 
τοΰτον διεδέχθη έν τή άπολογία ό 
έτερος.

Γεώργιος Μ ητσέας

Ή  άπολογία τούτου υπήρξε μακρο- 
τατη άπασχολήσασα τδ δικαστήριον 
επι τρεις καί πλέον ώρας. Παρηκο- 
λουθησεν άπολογούμενος καί τήν τε- 
λευταίαν άκόμη τών λεπτομερειών, 
άς υπώπτευεν δτι θά έχρησιμοποίει 
κατ’ αύτοΰ ή κατηγορία, κατήλΟεν 
είς άφήγησιν καί άναίρεσιν άπάντων 
τών γνωστών γεγονότων, προέβη είς 
συνδυασμδν τών καταθέσεων, ίδια δέ 
τοΰ Γεννήματα, παρεμπιπτόντως δέ 
έπετέθη κατά τής τότε άστυνομικής 
αρχής, ήτις μεροληπτικώς, ώς έ'λε- 
γεν, ένήργει τήν καταδίωξιν τών χαρ
τοπαιγνίων, προσθέσας δτι άφ’ ής 
στιγμής είχε ληφθή τδ μέτρον τής 
καταδιώξεως είχε παύσει συντηρών 
τά χαρτοπαικτικά του κέντρα.

Μετα τήν άπολογίαν καί τοΰ κα
τηγορουμένου τούτου έδόθη δ λόγος 
είς τδν κ.

Εισαγγελέα

Τήν περί τής άγορεύσεως τοΰ κ. 
Είσαγγελέως γνώμην ήμων, ήν γνώ
μην δέν σχετίζομεν ποσώς μέ τδ ζή
τημα άν κατ’ ούσίαν έπεισεν ή αύ
τούς ένόρκως, παραθέτομεν έν έτέρα 
στήλη Ό  κ. Είσαγγελεύς, μέ καλ
λιέπειαν δμολογοΰμεν, προέταξε πρό
λογον, έν φ άνέπτυξε διάφορα κοι
νωνικά καί άλλα%ητήματα, άτινα έ- 
σχέτισε μέ τήν ύπόθεσιν, έποιήσατο

χρήσιν τών δριμυτέρων φράσεων καί 
εικόνων πρδς στιγματισμδν τοΰ πά
θους τοΰ χαρτοπαιγνίου, δπερ άπε- 
κάλεσε κοινωνικδν έ'λος καί είδεχθή 
πηγήν έξ ής άναβλύζουν τά ειδεχθέ
στερα τών κοινωνικών τεράτων, παρ
έστησε ζωηρότατα δτι διά τοΰ άδική- 
ματος δπερ άγεται πρό τής κρίσεως 
τών ένορκων δέν έσπαράχθη μόνον 
μία κορυφή τοΰ πολιτειακού οικοδο
μήματος, ούδ’ έκυλίσθη πρδ τών προ
πυλαίων τής Βουλής είς στρατιώτης 
τοΰ καθήκοντος, άλλ’ έκλονίσθη έκ 
βάθρων καί αύτή ή πολιτεία έν τή 
έφαρμογή τοϋ νόμο καί διά πλέον ή 
μακράς άναδρομής είςτά διάφορα γε
γονότα καί τά άλλα στοιχεία έφ’ ών 
έστηρίχθη ή κατηγορία, κατέληξεν 
έκφράζων τήν πεποίθησιν δτι ύφ’ ούς 
τδ άδίκημα έτελέσθη δρους πάντως 
ή συμμετοχή καί τοΰ Γεωργ. Μητσέα 
ώς ήθικοΰ αύτουργοΰ είνε άποδεδει- 
γμένη. Έ ν  έκ τών κυριωτέρων διά τδ 
συμπέρασμα τοΰτο τοΰ κ. Είσαγγε
λέως, έπιχειρημάτων υπήρξε, κατ’ 
αύτόν, καί τδ γεγονδς τών διαφόρων 
άντιφάσεων είς τάς οποίας περιέπε- 
σεν έ φυσικδς αύτουργδς έν τε τή 
προανακρίσει καί τή κυρία άνακρίσει 
ή τφ άκροατηρίω, ώς καί τδ έτερον, 
δτι ή ύπεράσπισις, έγκατέλιπεν έν 
τή έπ’ άκροατηρίου διαδικασία καί 
κατά τήν τελευταίαν στιγμήν, τδ μέ- 
γα έπιχείρημά της, δτι ή πρώτη κατά 
τοΰ Γεωργ. Μητσέα κατάθεσις τοΰ 
φυσικοΰ αύτουργοΰ δέν ύπήρξεν άβία- 
στος, άλλά προϊδν βασανιστηρίων έν 
τφ άστυνομικφ κρατητηρίφ, άτινα 
βασανιστήρια διέψευσε καί αύτδς δ 
φυσικδς αύτουργδς έν τή άπολογία 
του έπ’ ακροατηρίου.

Μετά τδν κ. Εισαγγελέα έλαβε 
τδν λόγον δ έκ τών συνηγόρων τοΰ 
φυσικού αύτουργοΰ κ.

Β . Άντω νόπουλος.

Ή  έκ τής άγορεύσεως τοΰ συνη
γόρου τούτου έντύπωσις ύπήρξεν άγα- 
θή, λαμβανομένων ύπ’ δψιν τών δρων 
ύπδ τούς οποίους άνεδέχθη ό συνή
γορος ούτος νά έξαγνίση πραξιν κι- 
νοΰσαν έτι τήν γενικήν φρικίασιν.

ΙΙρώτος έκ τών συνηγόρων τοΰ 
Γεωργ. Μητσέα έ'λαβε τδν λόγον σή
μερον τήν πρωίαν δ κ.

Κ . Κωνσταντόπονλος.

’Ατυχώς δέν έναπομένει είς ημάς 
έπαρκής χρόνος δπως μεταδώσωμεν 
τάς έπί τής άγορεύσεως τοΰ συνηγό
ρου τούτου γνώμας ήμών. Έκεΐνο τδ 
οποίον δυνάμεθα νά παρατηρήσωμεν 
είνε, δτι, έν τφ προϊμίψ του τουλάχι
στον, άπετέλεσε τδν άντίποδα κυριο- 
λεκτικώς τοΰ κ. Είσαγγελέως, μή 
κατορθώσας νά έξαρθή πρδς στιγμήν 
πέραν τών έκ τής άποδεκτικής δια
δικασίας έκτυλιχθέντων, Ή  έγνωσμέ- 
νη δεξιότης τοΰ συνηγόρου τούτου, 
ήτις είνε άποτέλεσμα πείρας δικη

γορίας δεκαετηρίδων, μάς δίδει τδ 
δικαίωμα νά πιστεύωμεν δτι τδ άγαν 
πεζδν τοΰ προλόγου του δφείλεται 
είς στρατηγικήν δικανικήν καί είς 
σχέδιον προμεμελετημένον, καθότι 
εύθύς άπδ τών πρώτων τής άγορεύ- 
σεώς του λέξεων, ζωηρότατα παρέ- 
στησεν είς τούς ένορκους δτι ή ιερά 
αύτών ύποχρέωσις είνε νά άποφαν- 
θώσιν έπί τοΰ άδικήματος καί μόνον 
άνεξαρτήτως καί πρδς τήν ιδιότητα 
τοΰ θύματος καί πρδς πάσαν προκα- 
τάληψιν ήν ή έκ τοΰ άδικήματος έν- 
τύπωσις παρήγαγε. Ά ν  άπδ τοιαύτης 
έκδοχής ήθελε κριθή ή άγόρευσις, 
δντως είνε έπιτυχής.

Τά κύρια ζητήματα

Καίτοι τά είς τούς ένόρκους ύπο- 
βληθησόμενα ζητήματα δέν είνε είσέτι 
γνωστά, ιδία τά ιδιαίτερα, έπί τών 
δποίων μακρά προμηνύεται συζήτη- 
σις, έντούτοις έχοντες ύπ’ δψιν τδ 
έγκλητήριον, δυνάμεθα νά παραθέ- 
σωμεν τά κύρια ζητήματα, άτινα θά 
έχωσιν ώς έξης:

1) Είνε ένοχος ο κατηγορούμενος 
Αντώνιος Κωσταγερακάρης, γεννη

θείς έν Ααγεί^ καί κατοικών έν Ά -  
| θήναις, έτών 35  άεργος καί Χριστια- 

νδς δρθόδοξος, δτι κατά τήν 31ην 
Μαίου 1 9 0 5  έν Άθήναις καί έξωθι 
τοΰ Βουλευτηρίου έκ προμελέτης 
άπεφάσισε καί έσκεμμένφς έξετέλε- 
σεν άνθρωποκτονίαν κατοί τοΰ τότε 
Πρωθυπουργοΰ θεοδώρου Π. Δηλι- 
γιάννη, πλήξας αύτδν έπανειλημμέ- 
νως δι’ άμφιστόμου μαχαίρας κατά 
τήν κοιλιακήν χώραν;

2) Είνε ένοχος δ Γεώργιος Μητσέας, 
γεννηθείς έν Ά βία τής Οίτύλου καί 
κατοικών έν Άθήναις, έτών 3 9  κτη
ματίας καί χριστιανδς δρθόδοξος ώς 
ύπαίτιος τοΰ δτι α') Κατά Μάϊον τοΰ 
αύτοΰ έτους καί ίδίως κατά τήν 21ην 
έν Άθήναις καί έκ προθέσεως παρε- 
κίνησε τδν είρημένον Ά ντ. Κωσταγε- 
ρακάρην είς τήν έκτέλεσιν τής άνω
τέρω πράξεως τοΰ έκ προμελέτης φό
νου τοΰ θεοδ. Δηλιγιάννη, παραγγει- 
λας καί συμβουλεύσας αύτδν πρδς 
τοΰτο μετ’ άπάτης, πειθοΰς καί φορ- 
τικότητος καί μεταχειρισθείς έπίτη- 
δες ώς ερμαιον τήν είς ήν ούτος εύ- 
ρίσκετο ψυχικήν δρμήν καί ψυχικδν 
πάθος, ήτοι τοΰ μίσους αύτοΰ κατά 
τοΰ δολοφονηθέντος;

β'.) "Οτι κατά τδν Μάϊον τοΰ αύτοΰ 
έτους έν Άθήναις έδωκε παραγγε
λίαν (καί συμβουλήν) καί ύπεσχέθη 
μισθδν είς τδν είρημένον Αντώνιον 
Κωσταγερακάρην πρδς έκτέλεσιν άν- 
θρωποκτονίας έκ προμελέτης κατά 
τών Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, Α να
στασίου Παπούλα διευθυντοΰ τής Α 
στυνομίας καί Θ. Μπάκα άστυνόμου 
’Αθηνών αίτινες δμως πράξεις δέν έξε- 
τελέσθησαν παρ’ αύτοΰ τοΰ λαβόντος 
τήν παραγγελίαν ’Αντωνίου Κωστα
γερακάρη ;

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 25 Φεβρουάριου

Ή  περίοδος τοΰ λυρισμοΰ, ή ρω- 
μαντική δπως άπεκλήθη έποχή, δέν 
παρήλθε διά τήν ποίησιν μόνον ή τήν 
φιλολογίαν έν γένει. Ά π δ  πολλοΰ 
έσημειώθη τδ τέρμα αύτής καί έν τή 
δικανική τών κακουργιοδικείων. ’Ε 
κείνο δπερ πρό τινων μόλις έτών προ- 
εκάλει τά δάκρυα τών ένορκων καί 
συνεκλόνιζε τάς ψυχάς αύτών καί έξε- 
μηδένιζε τήν κρίσιν τούτων, καθι- 
σταμένων έτεροκινήτων δργάνων, άλ
λοτε τοΰ Είσαγγελέως καί άλλοτε 
τών συνηγόρων, τήν σήμερον τήν δυσ
φορίαν μόνον τών δικαστών τοΰ λαοΰ 
προκαλεΐ. Αί θετικαί έπιστήμαι προ- 
ήχθησαν τόσον, ή ποινική άνθρωπο- 
λογία καί ή έγκληματική ψυχολο
γία άνεπτύχθησαν μέχρι τοιούτου ση
μείου, ώστε αί ojpatat λέξεις καί αί 
ήχηραί φράσεις καί αί λαξευταί περί
οδοι τοΰ δικανικοΰ λόγου, άπδ πολ
λοΰ έπαυσαν χρησιμοποιούμεναι πρδς 
παράστασιν τής ένοχής τών κατηγο
ρουμένων ή πρδς άνεύρεσιν τής ά- 
θωότητος τούτων. Τδ φαινόμενον άπο- 
δίδουσιν οί πολλοί είς τδ γεγονδς, δτι 
ύπδ έποψιν ποιότητος, τδ προσωπι- 
κδν τών παρ’ ήμΐν ορκωτών δικαστη- 
ρίαν έφθασεν είς τδ σημεΐον τής τε- 
λειότητος. Καθ’ ημάς καί τοΰτο άπο- 
τελεΐ ενα τών συντελεστών τής τοιαύ- 
της μεταβολής, ούχί ομως τδν μονα- 
δικδν ούδέ κάν τδν κύριον. Ή  μετα
βολή έπήλθεν έξ αιτίων βαθύτερων, 
άναγομένων είς τήν άλλοίαν καί έπί 
τδ έκτάκτως πρακτικδν διάπλασιν 
τών νεωτέρων κοινωνιών, άπδ τά 
σπλάγχνα τών δποίων στρατολογοΰν- 
ται καί οί ένορκοι, ους πλέον δέν 
συγκινεΐ ή άπαγγελία, ών τήν κρί
σιν δέν έκμηδενίζει ή ρητορική τών 
λέξεων. Τοιαύτην δέ ρητορικήν έπί 
διήμερον, μέ θρόμβους ίδρώτος ποτί- 
σας τδ Είσαγγελικδν βήμα, διεξήγα- 
γεν δ Είσαγγελεύς κ. Τσέλος άνα- 
πτύσσων τήν κατηγορίαν, παρατάσ- 
σων λέξεις δντως λαξευτάς καί έκτι- 
νάσσων φράσεις, άς κυριολεκτικώς θά 
έφθόνει δ συνθέτης έμβατηρίου ή δ 
συγγραφεύς τραγψδίας. Διά τούτων 
δέν θέλομεν νά ύποστηρίξωμεν, δτι δ 
πολυμαθής δντως Είσαγγελεύς ήστό- 
χησεν άπδ τής πρώτης μέχρι τής τε
λευταίας γραμμής. Έκεΐνο δπερ καί 
ήμεΐς καί οί άκροαταί αύτοΰ αύθορ- 
μήτως συνησθάνθησαν, είνε δτι δ κ. 
Είσαγγελεύς άπεγνωσμένον διεξήγα- 
γεν άγώνα δπως άναστήση μίαν έπο- 
χήν τοΰ γραπτοΰ καί τοΰ προφορι
κού λόγου νεκράν άπδ πολλοΰ, είς 
τήν ιστορίαν άπδ δεκαετηρίδων άνή- 
κουσαν Τήν έποχήν τήν πρδ τοΰ τη
λεγράφου άνευ σύρματος καί τοΰ ρα
δίου, τών ήχηρών λέξεων καί τών 
πομπωδών φράσεων καί τών εικόνων 
τών καλλιχρώμων. Έ ν  τφ σημείω δέ 
τούτψ τοΰ λόγου του, δπερ δλόκλη-
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ρον κατέλαβε τδν πρόλογον καί τδ 
μεγαλήτερον άπετέλεσε μέρος τοΰ 
έπιλόγου, δ κ. Είσαγγελεύς άναμφι
βόλως δέν δύναται νά διεκδίκηση τήν 
δάφνην Είσαγγελέως ώς ή νέα έποχή 
τδν έφαντάσθη, ένφ άντιθέτως τδ 
σώμα τής δλης άγορεύσεως του, ιδι
αίτατα δέ τα μέρη εκείνα, δι’ ών τά 
γεγονότα συνδυάζονται πρδς άλληλα 
καί φυσικώτατα σύρονται τά συμπε
ράσματα, άνύψωσεν αύτδν είς υπό
δειγμα έ^γατικότητος, παρατηρητι- 
κότητος ού τής κοινής, άντιλήψεως 
ού τής τυχούσης. Είς τά μέρη δέ ά- 
κριβώς ταΰτα άναφαίνεται δ Είσαγ
γελεύς τής νέας έποχής, τών πραγ
μάτων καί τών έπί τούτων στηριζο- 
μένων έπιχειρημάτων, έπί τή βάσει 
τών δποίων καί μόνον δ σημερινδς 
ένορκος έκδίδει τήν έτυμηγορίαν του, 
έκζητών άναμφιβόλως τδ εΰγλωττον 
τών φράσεων, άναμένων δμως τήν 
μόρφωσιν τής γνώμης του, ούχί έκ 
τοΰ εύηχου μόνον τούτων, άλλ’ έκ 
τής εύγλωττίας τών έννοιών καί τής 
θετικότητος τών διατυπουμένων θεω
ριών. _____________

ΤΑ  ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ! Α0ΗΝΩΝ
Έάν αί πληροφορία-, ήμών εΐνε ακρι

βείς, καί είνε τοιαϋται, η Εισαγγελία 
τών έν ’Αθηναις Έφετών εξακολουθεί 
άσχολουμένη μέ τό ζητημα της διαχει- 
ρίσεως τοΰ τέως Είσαγγελέιος τών έν 
’Αθηναις ΙΙλημμελειοδικών κ. Δ. ’Αν- 
τωνιάδου, έκάλεσε δέ προς τοΰτο καί 
τινα πρόσωπα άτινα υποθέτει δτι δύναν- 
ται νά παράσχωσιν αύτνί τάς πληροφο
ρίας άς κρίνει αναγκαίας.

Έ πίσης πληροφορούμεθα, οτι συνε- 
πεία τοΰ εγγράφου οπερ 6 κ. Είσαγγε
λεύς τών Έφετών άπηύθυνε πρός τον κ. 
Δ. ’Αντωνιάδην, καλών τοΰτον εις απο
λογίαν, περί ου έγγράφου άνεφέραμέν 
τινα εις τό προηγούμενον φύλλον, ό κ. 
Δ . ’Αντωνιάδης παρέσχεν, έν εί'δει απο
λογίας, τάς έξηγήσεις έκείνας άς έθεώ - 
ρησεν έπαρκεΐς.

Έ ν  σχέσει πρός τό τμήμα έκεΐνο της 
αύτης ύποθέσεως, τό άποβλεπον αντι
κείμενα διάφορα Αρμενίων, κατασχε- 
θέντα καθ’ ήν εποχήν Είσαγγελεύς ήτο 
ό κ. Δ. ’Αντωνιάδης, ό διευθύνων την 
ύπόθεσιν έκείνην δικηγόρος κ. Κ . Κ ο -  
φινιο'ηης μας άπέστειλε τάς διά της κα- 
τω τω τέρω έπιστολης του έξηγησεις :

Π ρός τ ιιν  « ίνντα ξιν  τ η ς  « Α ικ η ιο ίύ ν η ς »

Έ π ί  της ύποθέσεως της μη δήθεν ά- 
ποδόσεως τών δπλων καί λοιπών φονι
κών οργάνων τών άνηκόντων εις τους 
'Αρμενίους, ήτις έσχολιάσθη ύπο τοΰ 
καθημερινοΰ τύπου, οφείλω νά δωσω 
ύμϊν τάς έξης λεπτομερείς πληροφορίας:

Μ ετά την άθώωσιν τών 'Αρμενίων 
ύπό τοΰ Κακουργιοδικείου Λαμίας (3 
Δεκεμβρίου 1 9 0 5 ) έξεδόθησαν α) ή ύπ’ 
άριθ. 2 3 )9 0 5  άπόφασις τοΰ δικαστηρίου 
τών έν Λαμ«>: συνέδρων, διατάσσουσα 
την άπόδοσιν γενικώς πάντων τών κα- 
τασχεθέντων ειδών τών άνηκόντων είς 
τούς 'Αρμενίους. Ε π ειδ ή  δέ αυτη δέν 
έθεωρηθη άρκοΰσα, ύπέβαλον νέαν αί'τη- 
σιν λεπτομερώς άναφέρουσαν τά  κατασχε- 
θέντα εί'δη, έφ’ ής έξεδόθη β) η ύπ’άριθ. 
6 2 )9 0 6  άπόφασις τοΰ δικαστηρίου τών 
έν ’Αθηναις συνέδρων, διατάσσουσα την 
άπόδοσιν τών έν τί) αιτήσει λεπτομε
ρώς άναγραφομένων καί περιγραφομενων 
ειδών. Συμφώνως λοιπόν ταΐς άποφά- 
σεσι ταύταις, ώς πληρεξούσιος δικηγόρος 
τών δικαιούχων 'Αρμενίων παρέλαβον 
μ ετά  τοΰ άρχηγοΰ τών 'Αρμενίων δό- 
•κτωρος Jea n  Ja co b  σχεδόν πάντα τά 
κατασχεθέντα είδη, λέγω δέ σχεδόν, 
διότι έκ τών κατασχεθέντων κατά τά  
τέλη  Αύγούστου 1 9 0 5  ειδών,έλλείπουσιν 
οκτώ περίστροφα έπαναληπτικά νεωτά- 
του συστήματος, μετά τών αναλογών 
φυσιγγίων 1 8 0 0  περίπου δύο τών οποίων, 
πρός κάλυψιν της καταχρησεως, άντικα-

________________________Δ I  Κ  A I

τεσταθησαν διά ρεβόλβερ κοινοτάτου συ
στήματος άξίας έκάστου τό πολύ 10 
δραχμών.

Διά την τοιαύτην καταχρησιν ο αρχη
γός τών 'Αρμενίων, διεμαρτυρήθη πρός 
τόν κ. Λυκουρέζον, ό όποιος ύπεσχέθη 
νά ένεργησν) ανακρίσεις.

Κ .  Ε .  Κοφ ννιώ της

Έ ν τέλει πληροφορούμεθα δτι συνε- 
πεία αίτήσεως τοΰ δικηγόρου κ. Στυλ. 
Π έππα πρός τόν κ. Εισαγγελέα τών 
ΙΙλημμελειοδικών, ύποβληθείσης πρό τι- 
νων ημερών, κατέθεσε χθές ό κ. Δ. Ά ν - 
τωνιάδης παρά τνί Εισαγγελία τών Έ 
φετών μικρόν χρηματικόν ποσόν όπερ 
κατά Δεκέμβριον τοΰ 1 9 0 4  είχε κατα- 
τεθνί παρ’ αύτώ ύπό τίνος Ίω άν. Πολί
του ώς έγγύησις πρός άποφυλάκισιν αύ
τοΰ, έπί πράξει δι’ ην έπηλθεν η έρήμην 
άθώωσίς του. Τό γεγονός της βραδύτη- 
τος πρός άπόδοσιν τοΰ ποσοΰ τουτου ε- 
δικαιολό^ησεν ό κ. Δ. ’Αντωνιάδης διά 
της δηλώσεως δτι δέν έ'χει μνήμην ουτε 
της παρ’ αύτώ καταθέσεως οΰτε και της 
ύποθέσεως έν γένει, έπεφυλάχθη δέ νά 
άναλάβνι τοΰτο δταν πεισθνί καί άπο- 
δείξη δτι δέν έγένετο παρ’ αύτώ τοι
αύτη κατάθεσις.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΕΙΣ Π Ε ΙΘ Α Ρ Χ ΙΚ Α  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Α

Π λ η ρ ο φ ο ρ ο ύ μ ε Ο ι  δ τ ι  τ $  εν 
τ ο λ ή  τ ο ΰ  'ν η ο υ ρ γ ε ί ο υ  τ ή ς  Α ι-  
χοιιοβόνης n ap cin £| i.«o v tw  ε ίς  
π ειβ»ρχιχόνβν>ιι.δούλιον ο ι ΐ ί ρ ω -  
τ ο δ ίκ α ι  κ - * .  Ά ν δ ρ .  Γαιρουφα.» 
λια,ς χ α ΐ Ή λ ί α ς  Χ ά κ κ η ς  κα ί 
ό  ά ν τ ε ιβ α γ γ ελ ευ ς  τώ ν  Έ φ ε τ ώ ν  
* .  Λ η μ .. Λ ά λ ω β » ) ς .Τ ο ύ ;  λ ό γ ο υ ς  
εν εχ α  τ ώ ν  ο π ο ίω ν  η ρ ο ε χ λ ή 0 η 5 * ν  
τ ά  π ε ιθ α ρ χ ικ ά  β\>μ.δούλια δ έν  
ήδυνήθνιμ.εν νά έ ξ α κ ρ ιβ ώ β ω μ .εν .

ΛΪΊΙΗΡΟΝ ΕΠΕΙΣΟΛΙΟΝ 
Μ Κ Η Γ Ο Ρ Ο Γ Π Ρ Ω Τ Ο Α Ι Κ Ο Ϊ

Ό  κ. Ε ίσαγγελεύς τώ ν Έ φ ετώ ν , είς 
τήν δικαιοδοσ ίαν  τοϋ οπ ο ίον  ανήκει τό 
Π ρω τοδικεΐον  Λ αμ ίας ,, οφείλει φ ρονοΰ-  
μεν νά έπιληφ&ή Άν δεν έπελήφ&η εί- 
οέτι, τής έξετάσεω ς τον επεισοδίου  δπ ερ  
π ερ ιγράφ ετα ι εν τή άμ έσω ς κατω τέρφ  
δημοσιευόμενη  επιστολή. Έ φ 5 δσον δεν 
άπ οδεικνύετα ι έπ ισήμ ω ς τό άντί&ετον, 
εΐμ είία  υπ όχ ρεο ι να α π οδ εχ θ ώ  μεν τά  
γεγονότα ώ ς  ιστοροϋντα έν τή έπιστολή  
τανττ}.

'  Υ π ό  π ο ίας  σνν&ήκας έζετόξευσε τοι
αύτην φ ράσιν  κατά  δικηγόρου έντός τοϋ  
άκροατη ρίου  καϊ κατά  τήν διάρκειαν  τής 
συζητήσεως τής ποινικής νπ οϋέσ εω ς , ό 
Π ρω τόδικη ς κ. Γ ερ α κ ά ρ η ς , δέν εχομεν  
άνάγκην νά έςετάσω μεν . Τό γεγονός^ 
αν  τό καβ  ’ έαντό , εΐνε ικανόν πολλάς νά  
προκαλέσΐ] λυπηράς σκέψεις είς βάρος, 
δχι τοϋ π ρ ο σ ώ π ο υ  τοϋ  δ ικαστοΰ, άλλα 
τοϋ  άξ ιώ μ ατος  αύτοΰ , δπ ερ  κ α θ ’ ήμας  
ύπέατη  μείω σιν κατά  τήν στιγμήν έκεί
νην. Τό τελεντάίον δε ακρ ιβώ ς τοΰτο  
άφ ορ α  τόν κ. Ε ισαγγελέα τών Έ φ ετώ ν ,  
τήν π αρέμ β ασ ιν  τοΰ όπ οιου  επ ικαλού
μ εν α ,

Ή  έν λόγω έπιστολή εχει ώ ς εξής :

Έ ν  Λ α μ ία  τιν21ν) Φ εβ ρ ο ν α ρ ίο ν  1906

*Α ξιότιμε κύριε Σννάδελφ ε,
Τό συναδελφικόν θάρρος καί η συναί- 

σθησις της ύψηλης αποστολής της ύμε- 
τέρας έφημερίδος, μέ παρακινοΰσιν άδι— 
κηθέντα ύπό δικαστοΰ έν τνί έν ασκήσει 
τών δικηγορικών μου καθηκόντων, δπως 
άπευθυνθώ πρός ύμας καί έλπίσω την 
διά τοΰ άξιολόγου ύμών φύλλου, ίκα- 
νοποίησίν μου, έν σχέσει πρός τό έξ*ίς 
λυπηρόν έπεισόδιον, δπερ κατά την 
συνεδρίασιν τοΰ ένταΰθα Πλημμελειο
δικείου τι) 17νι ίσταμένου έ . έ', έ'λαβε 
χώραν μεταξύ έμοΰ καί τοΰ ένταΰθα 
Πρωτοδίκου κ. Νικολ. Γερακάρη, ώς 
Πλημμελειοδίκου. Ο έν λόγω δικαστής,

0  Σ Τ Ν Η_________________________

δστις διετέλει ποός έμέ έν ψυχρότητι 
σχέσεων άπό τίνος, εις τρόπον ώστε καί 
τόν χαιρετισμόν εί'χομεν διακόψν), προ- 
κειμένης κατά την προχθεσινήν συνε- 
δρίασιν τοΰ Ι|λημμεΛειοδικείου ποινικής 
τίνος δίκης, είς ην ύπερασπιστης έτύγ- 
χανον έγώ, ούτος δέ δικαστής, κα τ’ 
έξαίρεσιν πάντων τών λοιπών δικαστών 
καί τοΰ Είσαγγελέως άπέτεινεν εΓς τινα 
τών έξεταζομένων μαρτύρων τνίς κατη
γορίας στενότατον συγγενή καί φερωνυ- 
μόν μου δντα, τοιαύτας έρωτήσεις δι’ 
ών ετίθετο ούτος εις θέσιν κατηγορου
μένου, καίτοι έκ της πολύ γνωστής έδώ 
διαγωγής τοΰ μάρτυρος, τών απαντή
σεων αύτοΰ τε  καί τών λοιπών μαρτύ
ρων καί της άναγνώσεως της δλης δι
κογραφίας, προέκυπτέν δτι ούτος ητο 
άνώτερος πάσης ύπονοίας, έπέμενε δ’ 
ουτω έξετάζων τόν μάρτυρα ό δικαστής 
(δέν δύναμαι νά έκφρασθώ αν έκ δόλιας 
προαιρέσεως), είς τρόπον ώστε έγώ ώς 
ύπερασπιστης, ήναγκάσθην ν’ άναφερθώ 
είς τόν Προεδρεύοντα κ. Τιμ. Τολιόπου- 
λον, παραπονούμενος κατά τών τοιού
των έρωτήσεων, δι’ ών δέν ήδύνατο ν’ 
άνακαλυφθνί ή άλήθεια, καί ήσαν αύ- 
ται παράνομοι κατά τήν γνώμην μου. 
Ή  έπίκλησις δ’ αΰτη τοΰ κ. Προέδρου 
έγένετο ούχί διότι ένόμιζον οτι έφερον 
ευθύνην τινά διά τόν μάρτυρα, δντα άλ
λως τε  άνώτερον ώς εί'ρηται πάσης ύπο
νοίας, άλλά διότι έιταναλαμβάνω είχον 
καί έ'χω έ'τι τήν γνώμην δτι αί έρωτη- 
σεις του ήσαν παρά τόν Νόμον. Μ’ δλα 
ταΰτα ό κύριος ούτος, θυμωθείς διά τήν 
έπέμβασίν μου ταύτην, μέ άπεκάλεσεν 
αυ θ άδη , τήν φράσιν δέ ταύτην έν πλη- 
θούση συνεδριάσει έξενεχθεΐσαν μεγαλο
φώνως καί μ ετ ’ όργης σημειωθεΐσαν καί 
έν τοΐς πρακτικοΐς τνί αιτήσει έτέρου 
συνηγόρου έπί της αύτης ύποθέσεως, κα
θόσον έγώ εύτυχώς δέν άντελήφθην ταύ
την ώς έκ τοΰ έρεθισμοΰ είς δν έτέθην καί 
τοΰ διαρκώς κρουομένου προεδρικοΰ κώ
δωνος, διότι άλλως ζήτημα ήτο άν ήθε- 
λον δυνηθνί νά ύπολογίσω τήν πενταετή 
φυλάκισιν τοϋ ΙΙοιν. Νόμου, άνταποδίδών 
πάραυτα τήν έξύβρισιν είς τόν έπί της 
έδρας καθήμενον καί δικάζοντα Πλημ- 
μελειοδίκην, τήν λέξιν επαναλαμβάνω 
ταύτην έπηκολούθησε πείσμων άπαί- 
τησις τοΰ δικαστοΰ τούτου δπως κληθώ 
καί είς άπολογίαν, ώς μή τηρήσας δή
θεν τόν προσήκοντα σεβασμόν, μετά μα- 
ταίαν δέ άντίστασ.ν πρός τοΰτο τοΰ 
προεδρεύοντας (δστις είρήσθω ούδέ κάν 
παρατήοησιν άπέτεινε είς τόν δικαστήν 
διά τήν άπρεπη συμπεριφοράν του), έ- 
δόθη ό λόγος είς τόν είσαγγελεύοντα δι
κηγόρον κ. Λάζον ΙΙαπαλουκαν, δστις 
δικαιολογήσας τήν στάσιν μου ώς νόμι
μον έξνιτήσατο τήν άθώωσίν μου, ήλεγ - 
ξε δέ δοιμύτατα τήν στάσιν τοΰ δικα- 
στοΰ, έκφράσας έν τέλ ει τήν λύπην του 
διά τήν συμπεριφοράν ταύτην τοΰ κ. οι- 
καστοΰ.Τό δέ δικαστήριον έξέδωκε παρα- 
γ ρημα τήν άπόφασιν του άθωωτικην. 
Ευθύς μετά τό έπεισόδιον καί τό πέρας 
της συνεδριάσεως άπετάθην έκ περιτρο
πής είς έξ συναδέλφους, παρακαλέσας 
«ύτούς δπως μέ άπεριόριστον έντολήν μέ 
άντιπροσωπεύσο^σι πρός λύσιν της μετα
ξύ έμοΰ καί τοΰ κ. Γερακάρη διαφοράς, 
αύτοί δμως, έκτος δύο μή δεχθέντων νά 
λάβωσι μέρος, δι’ ον λόγον καί οί λοι
ποί παρνιτήθησαν ώς άμέσως έκτίθεται, 
μετά σύσκεψιν κατέθεσαν τήν έντολήν, 
δι’ άλλους λόγους καί διότι, ό έν λόγω 
δικαστής μέ κατήγγειλε, άθωωθέντα ώς 
εί'ρηται, εχει δέ έκκρεμές τοιοΰτο ζή
τημα καί έδήλωσε πρό ήμερών ένταΰθα 
προκληθείς είς μονομαχίαν ύπό έτέρου 
δικηγόρου τοΰ κ. Ήρακλέους Τσαούση, 
δτι δέν μονομαχεί καθό δικαστής, καί- 
τοι είς τούς έκ μέρους τοΰ δικηγόρου έ- 
κείνου ζητήσαντας παρ’ αύτοΰ έξηγή- 
σεις κ. κ. Ά λ ε ξ . Παπαθανασίου καί 
Νικ. Κουκουλάκην, δικηγόρους, εΐπεν 
OTt χωρίζει τήν ιδιότητα τοΰ Γερακάρη 
τνίς τοΰ δικαστοΰ, μ ’ δλα ταΰτα ού μό
νον τήν μονομαχίαν έκείνην δέν άπεδέ- 
ξατο, άλλά καί τόν προκαλέσαντα δι
κηγόρον έμήνυσε, δηλώσας μάλιστα δτι 
παρίσταται καί ώς ιδιώτης κατήγορος, 
τοΰθ’ οπερ δμως δέν έτόλμησε νά ποάξν)

     +   *
μή παραστάς κάν κατά τήν δίκην, ήτις 
άνεβλήθη νομίμως, καταδικασθέντος τοΰ 
ύπαιτίου Πρωτοδίκου είς τά έξοδα.

Εΐνε λυπηρόν, κύριε συνάδελφε, δτι 
τήν στάσιν ταύτην τηρεί απέναντι τών 
δικηγόρων δικαστής χοηματίσας έπ ’ άρ- 
κετόν δικηγόρος.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δ. Κ Ο ΤΤΡΑ Σ 
Δικηγόρος έν Λαμία

ΤΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑ ΜΑΣ
ΣΥΗΕΗΤΕΥΞΙΙ HIE EIPHHOAUHH

Πρό τινων ήμερών άνεγράφετο έν μι$ 
τών ’Αθηναϊκών εφημερίδων πρωτότυ
πον διά τά ήθη μας καί διά τό θάρρος 
δημοσίου ύπαλλήλου. έπεισόδιον, κατά 
τό όποιον ό Είρηνοδίκης τοΰ Β ”. Βορείου 
Ειρηνοδικείου ’Αθηνών κ. Διονύσιος Κ λά- 
δης, αποτεινόμενος πρός τέως βουλευ
τήν  ’Α ττικής, μετά πόνου ψυχής έτόνισε 
προς αύτόν, δτι ώς ή δικαιοσύνη άπονέ- 
μεται διά τών Είρηνοδικών, βλάπτει 
μάλλον ή ώφελεΐ, άνυπολογίστων δέ 
ζημιών γίνεται πρόζενος. Τό συμπέρα
σμα, εις ο διά τοΰ διαλόγου του μετά 
τοΰ κ. τέως βουλευτοΰ κατέληξεν ο κ. 
Είρηνοδίκης είνε δτι θεσμός ώς ό τών 
Είρηνοδικών, καταλήξας είς ο κατέληξε 
σημεΐον, μυριάκις προτιμώτεραν είνε νά 
καταργηθν).

Ό  κ. Είρηνοδίκης δν παρεκαλέσαμεν 
νά άναπτύξνι . τάς περί τοΰ κλάδου του 
σκέψεις, είχε τήν κκλωσύνην νά μας 
εί'πν) τά  έξης, άτινα καταχωρίζομεν δσον 
τό δυνατόν πιστότερον :

— Έ ν πρώτοις, φίλτατέ μοι, κζταχρη- 
στικώς λέγομαι Είρηνοδίκης, διότι κάθε 
άλλο ή Είρηνοδίκης είνε ό σημερινός Ε ί
ρηνοδίκης. Χθές ήμην είς τό χωρίον Χ α - 
σιά τοΰ Δήμου Φαλης, ώς άντιπρόσωπος 
τοΰ κ. Νομάρχου πρός έκτίμησιν γαιών, 
τώοα έξετάζω μάρτυρας τοΰ Δημοσίου 
πεοί της κατοικίας ένός άξιωματικοΰ 
κατά παραπομπήν ύπό τοΰ Έφετείου 
’Αθηνών, μετά τήν έξέτασιν τών μαρ
τύρων θά τρέξω είς τό Εφοριακόν κατά- 
στημα ποός έκδίκασιν τών ενστάσεων 
κατά φορολογικών καταλόγων αΰριον 
πάλιν μάρτυρας τοΰ Δημοσίου θά έξε- 
τάσω πλησίον της Λαχαναγοοας καί άν 
εύτυχήσν) ή κοινότης Μενιδίου καί άπο- 
κτήση δηκ-όσια άφοδευτήοια, έγώ θά 
λάβω τήν τιμήν νά τά παραλάβιο. Λοι
πόν τί κοινόν έ'χω μέ δικαστήν τοΰ λαοΰ, 
δπως ό νόμος έννοεΐ αύτόν ;

Τώρα ώς πρός τήν γνώμην μου διά τά 
Ειρηνοδικεία, εινε κατηγορηματική ύπέρ 
τνίς καταογήσεως αύτών, άν πρόκηται 
νά έξακολουθήσουν λειτουργοΰντα ώς 
λειτουργοΰν. "Αλλοι ζητοΰν Ιερείς καί 
Διδασκάλους, έγώ ζητώ λαϊκόν δικα
στήν πραγματικόν καί πραγματικά λαϊ
κά δικαστήρια, διότι σήμερον δέν έ'χει 
ή Ε λ λ ά ς  οΰτε τό έν οΰτε τό άλλο.

“Οπως δλα παρήκμασαν χωρίς ν’ άκ- 
μάσουν, ουτω καί τά  Ειρηνοδικεία καί 
άντί βωμών της λαϊκής δικαιοσύνης, έ'- 
γιναν έστίαι κατεργαριας καί κακής πι- 
στεως. Δέν δύναται νά ύπάρξγι χειρό
τερα διδασκαλία διά τόν λαόν, έκείνης, 
τήν οποίαν λαμβάνουν οί άναμιγνυόμε- 
νοι μέ τά Ειρηνοδικεία : "Ο ,τι μέ τήν 
ποοχειροτέραν ψευτιάν καί μέ τήν άναι- 
δεστέραν έ'νστασιν μποροΰν ή νά φανε 
έντελώς τό ξένο χρνίμα, ή νά διαιωνί- 
σουν τήν δίκην. Εύρηκα ύπόθεσιν έκ- 
κρεμη είς τό Είρηνοδικεΐόν μου άπό τοΰ 
έτους 19Θ0, δτε έ'ζη άκόμη ό μακαρίτης 
Τσάντας. Καί διεδέχθησαν έ'κτοτε άλλή- 
λους έξ (6) Είρηνοδίκαι. Έπίσης άλλην, 
άπό τοΰ 1 9 0 2 , ήτις μάλιστα,υφιστάμενη 
μεταξύ έμπορευομένων, προξενεί άγανά- 
κτησιν, καί τήν άγανάκτησίν μου ταύτην 
άφηκα νά έκσπάσνι είς τό σκεπτικόν, διότι 
δικάζων ήδη έγώ κ α τ’ άνακοπήν ήδυνά- 
τουν νά λύσω όριστικώς τήν ύπόθεσιν 
οργιάζουν έν αύτνί ή στρεψοδικία, ή ά- 
διαφορία καί ή κακή πίστις. Μ εγαλει- 
τέραν έντύπωσιν μοΰ έ'καμε μία άλλη 
μεταξύ ένός παντοπώλου καί μιας εμ
πορικής εταιρίας της Ευρώπης. Προκει
μένου περί ξένων έ'πρεπε νά εί'μεθα προ- 
σεκτικώτεροι πάντες καί όλιγώτερον
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στρεψόδικοι. Διετάχθησαν άποδείξεις 
καί καθ’ ήν στιγμήν έπρόκειτο νά έξε- 
τασθοΰν οί μάρτυρες είς τό Είρηνοδικεΐον, 
κρυφά ό ρωμιός δικηγόρος, ίσως καί έν 
άγνοια τοϋ ρωμνιοΰ παντοπώλου, κοινο
ποιεί έφεσιν είς τόν κ. Εισαγγελέα· εξ
ετάζονται έρήμην οί μάρτυρες νομίμως, 
καί έκδίδεται έρήμην άπόφασις· έ'ρχεται 
νΐ έ'φεσις έκ της Ευρώπης καί ό δικηγό
ρος τνίς έταιρίας μένει COlla pipa in  
boca (άφοΰ πρόκειται περί ’Ιταλών) ό 
ρωμτρός δικηγόρος παραιτεΐται της έ -  
φέσεως, κάμνει ανακοπήν, προτείνει ά- 
νατροπάς, ακυρότητας κλπ. έγώ δέ 
μακαρίζω τόν συνάδελφόν μου τοϋρκον 
Κ ατη, ό όποιος θά έδίκαζε τοιαύτην 

ύπόθεσιν καί φαντάζομαι τήν ηδο
νήν ήν θά έλάμβανε καταδικάζων τόν 
παντοπώλην, νά φάγνι τάς έπιδίκους 
μορταντέλλας (αί όποΐαι έν τφ  με
ταξύ ώς έξάγεται έκ τής δικογραφίας 
έχάλασαν, καί νά τάς διπλοπληρώσν) 
προσέτι, άνευ περαιτέρω διαδικασίας. 
Έ γ ώ  δμως μή δυνάμενος νά πράξω τό 
αύτό, φωνάζω διαρκώς : καταργήσατε 
τά  Ειρηνοδικεία διά νά μή διδάσκηται 
είς αύτά ό λαός τήν κακήν πίστιν, άφοΰ 
■δέν δύνασθε νά τά άναδιοργανώσητε άρ
δην, χωρίς στρεψοδικίαν, χωρίς ψευδός, 
χωρίς ανικανότητας, χωρίς δικηγόρους 
δημιουργούς κατά τό πλεΐστον της κατα- 
στάσεως αύτης. Β ά λλετε είς τά  Ειρη
νοδικεία έπιστήμονας άνωτέρους τών 
σημερινών έμμισθων παρέδρων τών 
Πρωτοδικείων καί αλλάξετε τό σύστημα 
της διαδικασίας- καταργήσατε τάς προ
τάσεις καί βάλλετε τόν Είρηνοδίκην νά 
δικάζνι καθ’ έκάστην ημέραν, κάθε πρωί, 
συμβιβάζων καί νουθετών. Προτιμωτερον 
νά μή ύπάρχν) λαϊκή δικαιοσύνη καί νά 
κανονίζνι ό έργάτης, ό ψωμάς, ό μανά
βης τάς σχέσεις του μόνος του, παρά νά 
ζητνί τήν έπέμβασιν τόσον επιβλαβούς 
δι’ αύτόν δικαιοσύνης. Ά λ λ ’ ίδού ό ύπο- 
γραμματεύς μέ ειδοποιεί νά ορκίσω τόν 
νέον μάρτυρα. ’Ά λλοτε πάλιν θά λάβω 
τήν τιμήν νά τά ’ποϋμε.

mmm σ ύ λλογο ι αθηνων

Άναβληθεισών rnv παρελθοΰ- 
•cfctv Κυριακήν τών αρχαιρεσιών 
τοϋ Συλλόγου Πια τήν «Ι*ε* 
β ρ ο υ α ρ ίο υ  1 9 0 6  η μ έ ρ α ν  U o -  

ρ ια *ή ν  κα ί ώ ρ α ν Ι Ο  Ι ) ί£  η .  μ.., 

προσκαλούνται άπαντα τά έγγε- 
γραμμένα μέλη τοϋ Συλλόγου και 
πάντες έν γένει οί δικηγόροι ’Α 
θηνών έν τν̂  αίθούαγι τώ ν  συνε
δ ρ ιά σ εω ν  το ΰ  Π ρ ω τ ο δ ι κ ε ί ο υ ,  
κατά την ώς άνω ίψ,έραν και ώ 
ραν, όπότε α ν υ π ερ θέτω ς θέλου- 
<Λν ένεργηθη αί άρχαιρεσίαι τοϋ 
Συλλόγου, ΰυμφώνοις πρός τό διά 
Β.Διατάγματος εγκεκριμένον Κα- 
ναστατικόν αύτού.

Ή  ’ Επ ιτροπ ή

Α ί στήλαι τής «Δικαιοσύνης» 
εινε είς την διάϋ'εσιν παντός δι
κηγόρου, δικαστοΰ η άλλον δι
καστικόν προσώπου, ευρισκομέ
νου είς τήν άνάγκην ή έπιΰ·υ- 
μοΰντος νά άνακινήση παν έν 
γένει ζήτημα σχετιζόμενον μέ 
τήν άπονομήν τοϋ δικαίου.

Μέ πόνον ψυχνίς, άπερίγραπτον όμο- 
λ( γοϋμεν, εύρισκόμεθα είς τήν άνάγκην 
νά δημοσιεύσωμεν έπιστολήν τοϋ περιε

χομένου της σήμε- 
Ιι,ιιίαι α υ θ ά δ η ς ρον δημοσιευομένης 

καί φερούσης τήν 
υπογραφήν τοϋ έν Λαμία δικηγόρου κ. 
Ά ν ασ τ . Κ ούτρα. Διαιτηταί τοΰ λυπη- 
ροΰ μεταξύ τοΰ δικηγόρου τούτου καί 
τοΰ εν Λαμία Πρωτοδίκου κ. Γερακάρη 
επεισοδίου δέν καλούμεθα νά γίνωμεν, 
αίσθανόμεθα δμως δντως άπογοήτευσιν, 
άν μή τι άλλο, δταν εύρισκώμεθα είς

τήν άνάγκην νά έλέγξωμεν ή έπικοίνω- 
μεν συμπεριφοράν δικαστοΰ άπό της 
έδρας του τοιαύτην, οιαν, κατά τήν 
έπιστολήν, έτήρησεν ό Πρωτόδικης κ. 
Γερακάρης. Έ χομεν άκράδαντον τήν τε  
νομικήν καί τήν κοινωνικήν πεποίθησιν, 
δτι άπόλλυσι τήν ιδιότητα αύτοΰ ό δι
καστής, καθ’ ήν στιγμήν, αδυνατών νά 
συγκρατήσν) τά  καταλαμβάνοντα αύτόν, 
δικαίως ή άδίκως, συναισθήματα ή πάθη, 
κατέρχεται είς φράσεις τοΰ ποιοΰ της 
φράσεως ήν ό κ. Γερακάρης έξεστόμισεν 
άπό της έδρας αύτοΰ κατά τοΰ δικη
γόρου. Τ ί δέ σημαίνει δταν ό δικαστής, 
άκριβώς καθ’ ήν στιγμήν εύρίσκεται έν 
τνί ένασκήσει τοΰ άξιώματός του, είνε 
συγχρόνως καί άνθρωπος, δέν φρονοΰμεν 
δτι παρίσταται άνάγκη νά έρμηνεύ- 
σωμεν.

Παραστατικώτερον δέν ήτο καθ’ ύμας 
δυνατόν νά ζωγραφισθνί ή κατάστασις 
τής διά τών Είρηνοδικών άπονεμομένης 

δικαιοσύνης, άφ’ δσον
Ή  λ α ϊκ ή  ζωγραφίζεται διά τών

δ ικ α ιο σ ύ ν η  σήμερον δημοσιευο- 
μένων παρατηρήσεων 

τοΰ κ. Διον. Κλάδη, Είρηνοδίκου έν τώ 
Β '.  βοοείφ Είρηνοδικείω Αθηνών. Διά 
μίαν άκόμη φοράν, μέ εικόνας έκ τοΰ 
πραγματικοΰ, μέ θάρρος μέ τό όποιον 
δέν συνειθίσαμεν άτυχώς νά φανταζώ- 
μεθα τούς άποτελοΰντας τούς κ α τ’ ιδίαν 
κλάδους ύπαλλήλους, μέ τήν δύναμιν 
τνίς άληθείας ό κ. Δ . Κλάδης δέν διστά
ζει νά βροντοφωνήσν) : Ώ ς  λαϊκοί δικα- 
σταί άποτελοΰμεν παρωδίαν, ώς τετα γ- 
μένοι νά ποδηγετήσωμεν τόν λαόν καί 
νά έμπνεύσωμεν είς αύτόν τό καθήκον 
τοΰ σεβασμοΰ πρός τά  δικαιώματα τοΰ 
άλλου, διαφθείρομεν μάλλον ή διδάσκο- 
μεν. Καταργήσατε μας άρα ή άνυψώ- 
σατε καί τήν θέσιν μας καί τόν προορι
σμόν μας. Αύταί είνε αί άπροκάλυπτοι 
άλήθειαι άς δλοι αίσθανόμεθα δλοι δμως 
καί άνεχόμεθα. Είρηνοδίκην διεκπεοαιω- 
τήν διοικητικών ύποθέσεων, άλλοτε λι
μενικών ή ταχυδρομικών ή τελωνειακών 
καί άλλοτε δημοτικών ή ποινικών ή 
συμβολαιογραφικών, ί'σως νά έ'χωμεν, 
Είρηνοδίκην δμως δικαστήν, τοιοΰτον 
οΐον βεβαίως έφαντάσθη ό νομοθέτης, 
δέν διέπλασεν δμως ή πολιτεία, άναμ
φιβόλως δέν έχομεν. Είρηνοδίκην κάπη- 
λον τοΰ ύπεραγίου άξιώματός του έγέν- 
νησε καί άνέθρεψεν ή συναλλαγή, λύ
την σοφιστειών καί μηχανήν άποφάσεων 
έμόρφωσεν ή δικηγορική στρεψοδικία, ή 
μέχρι καί τούτου είσδύσασα, ή καί τοΰ
τον ό'ογανόν της καταστήσασα. Λύτρω- 
σον ήμας πολιτεία άπό κριτήν είρηνο- 
ποιόν τοιοΰτον.

Ή  επιστολή ήν είς άλλην στήλην 
δημοσιεύομεν περί της στάσεως τοΰ κ. 
δικαστικοΰ συμβούλου, είνε άξια μεγα- 

λητέρας προσοχές.
Ό  τν ρ α ν ν ΰ ίκ ο ς Τά πείσματα τοΰ 

ύπαλλήλου τούτου 
τοΰ Δημοσίου καί αί αύθαίρετοι ερμη
νεία·. είς άς κατά κανόνα περιπίπτει, 
έ'χουσιν έξηγείρει τήν άγανάκτησιν ά- 
πάντων έν γένει τών έν Άθήναις δικη
γόρων, συχνότατα δέ ματαιοΰνται συμ
βιβασμοί έπωφελέστατοι διά τό Δημό
σιον καί περιπλέκεται τοΰτο είς δίκας 
άτελευτήτους, άς έν τέλει άδρότατα 
πληρόνει, έκ μόνου ,τοΰ λόγου δτι ό 
ύπάλληλος ούτος διεκδικεΐ τόν τίτλον 
τοΰ άκαμπτου. Δέν άρνούμεθα δτι ώς 
σύμβουλος νομικός, τεταγμένος νά περι- 
φρουρνί τά δικαιώματα τοΰ δημοσίου, 
έ'χει τό καθήκον έξαντλνί πασαν αύτοΰ 
τήν μέριμναν ύπέρ τών συμφερόντων τοΰ 
δημοσίου. Ά π ό τοΰ σημείου δμως τού
του μέχρι τοΰ έτέρου, είς δ κατέληξε, 
τοΰ άντιπολιτεύεσθαι κατά σύστημα πα
σαν ύπόθεσιν καί στρεψοδικεΐν μέχρι 
βαθμοΰ μή έπιτρεπομένου ούδ’ είς τόν 
κοινότερον τών διαδίκων καί άγωνίζε- 
σθαι δι’ ερμηνείας σχολαστικής τών λε
ξιδίων πρός παρεμβολήν προσκομμάτων, 
ιδίως είς τάς ένεργείας τών δικηγόρων, 
ύπάοχει μεγάλη άπόστασις, ενεκα της 
όποιας ή διά παντός τρόπου άμυνα τών 
ζημιουμένων άποβαίνει επιτακτική.

Οί Πρόεδροι τών Πρωτοδικών καί οί 
Γρμμματεΐς τών δικαστηρίων, χάρις είς 
τάς άλλεπαλλήλους μεταβολάς τών 

Κυβερνήσεων, διαδέ- 
Τ ό α ιώ ν ιο ν  χονται άλλήλους, κατά 

ζήτημα δωδεκάδας εξαγγέλ
λονται άνά πασαν τοι

αύτην μεταβολήν αί έν τνί έσωτερικνί 
ύπηοεσί^, τοΰ Πρωτοδικείου Αθηνών 
τούλάχιστον, μεταρρυθμίσεις καί, παρ’ 
δλα ταΰτα, τό ζήτημα της ταχείας ύπό 
τών κ .κ . Εισηγητών θεωρησεως τών 
άποφάσεων παραμένει αιώνιον καί άλυ- 
τον. Είς πλείστας περιπτώσεις καταντα 
νά καταναλίσκηται περισσότερος χρόνος 
πρός θεωρησιν ύπό τοΰ Είσηγητοΰ μια̂ ς 
άποφάσεως, άπό τόν χρόνον ό όποιος 
έμεσολάβησεν άπό της συζητήσεως της 
ύποθέσεως μέχρι της δημοσιεύσεως της 
άποφάσεως, κατά κανόνα δέ δέν άρ- 
κοΰσι δέκα πέντε τό όλιγώτερον ήμέραι 
πρός διεκπεραίωσιν της τοιαύτης υλικής 
καθαοώς έργασίας. Τό πραγμα, ζω τικώ - 
τατον καθ’ έαυτό διά τούς διαδίκους 
καί δικηγόρους, είνε μηδαμινόν, ώς έρ
γασία διά τούς κ. κ. Είσηγητάς. ’Ολίγη 
καλή θέλησις καί περισσοτέρα μέριμνα 
ύπέρ τών συμφερόντων τών ιδιωτών, άρ- 
κοΰν νομίζομεν δπως έντός τριών τό πολύ 
ημερών ένεργηται ή τοιαύτη έργασία.

Εύχαρίστως έπληροφορήθημεν, δτι ή 
Τράπεζα Έμπεδοκλέους, πολύ πρό της 
δημοσιεύσεως τών είς τό προηγούμενον 

φύλλον παρατηρήσεων, 
Ά νόρΟ ω ιίις είχε παύσει πωλοΰσα 

κατά δόσεις λαχειοφό- 
ρους ομολογίας της Εθνικής Τραπέζης 
ή δεχόμενη μηνιαίας δόσεις πρός άγο- 
ράν τοιούτων, έπί μόνν) τνί πληροφορία 
δτι μελεταται νομοσχέδιον άπαγορεΰον 
τήν ύπό πασαν μορφήν πώλησιν ομολο
γιών παντός είδους. Έ π ί τνί εύκαιρία 
ταύ-,7) λαμβάνομεν άφορμήν νά δηλώσω- 
μεν καί πάλιν δτι ό έ'λεγχος παντός γ ε
γονότος έν τνί «Δικαιοσύννι» ούτε άφορ
μήν ούτε σκοπόν δύναται νά έχνι τήν 
ειδικήν έπίθεσιν τών κα τ’ ιδίων προσώ
πων, φυσικών ή νομικών, τών έκ συμ- 
πτώσεως ευρισκομένων έν οίωδήποτε 
συνδέσμω μετά τοΰ άξιου έλέγχου κρι- 
νομένου έκάστοτε γεγονότος.

4ΙΚΑΙ0ΣΪΝΗ WET’ ΕΜΠΟΔΙΩΝ
Ο ί Σ κ ό π ελο ι τώ ν  α π ο δ είξ εω ν . —  Π οα γ-

y α το γ ν ώ ιιο ν ες . — Ι1ρο<ίωοινά μ έτρ α .

Είς τό προηγούμενον φύλλον άπεπει- 
ράθημεν νά παραστήσωμεν οσον ήδυνή- 
θημεν πιστότερον τά  μαρτύρια, άτινα 
καί οί διάδικοι καί αί δίκαι ύφίστανται 
έν τώ σταδίφ τών διά μαρτύρων άποδεί- 
ξεων. Σήμερον άποπειρώμεθα νά άνα- 
σύρωμεν άπό τά δικαστικά παρασκήνια 
μίαν πτυχήν γνωστήν ύπό τό δνομα : 
πραγματογνω μοσύνη κα ι πραγμ ατογνώ -  
μονες. Ποιος ό ρόλος τών παρασίτων τού
των τών δικαστηρίων, τών μικροοργα
νισμών αύτών οί όποιοι παραλύουν κατά 
τό πλεΐστον πασαν ύπόθεσιν περιπί- 
πτουσαν είς χειράς των, μόνον οί διάδι- 
κοι οί δοκιμάσαντες τήν επιδρομήν των 
καί οί δικηγόροι οί καθ’ έκάστην άντι- 
κρυζόμενοι μ ετ ’ αύτών είνε είς θέσιν νά 
έκτιμήσουν.Ανήκουν είς τά περισσότερα 
τών έλευθερίων επαγγελμάτων, άρχιτέ- 
κτονες ή μηχανικοί κατά τό πλεΐστον, 
τιτλοΰχοι διαφόρων κατηγοριών ούχί σπα- 
νίως,καθηγηταί τών γλοισσών άλλοτε καί 
άλλοτε έργολάβοι οικοδομών ή κτηματό- 
μεσίται, πάντοτε δμως συνδεόμενοι διά 
της πνευματικής συγγενείας τοΰ βαπτί- 
σματος ή φίλοι στενοί ή προστατευόμ ε-  
νοι τοΰ έκάστοτε έν ένεργεία Είσαγγε
λέως τών Πρωτοδικών ή τοΰ Προέδρου 
τοΰ αύτοΰ δικαστηρίου ή καί τοΰ Είση
γητοΰ της ύποθέσεως ή τών λαβόντων 
κατά τήν συζήτησιν ταύτην μέρος δι
καστών. Τό άν κατέχουν καί τάς γνώ- 
«εις έκείνας, χάριν τών οποίων τό δι- 
καστήοιον καταφεύγει είς τά  φώτά των, 
τοΰτο είνε τό όλιγώτερον διά τό όποιον 
εαερψ-νησάν ποτε τά  περιβάλλοντα αύ-

k CVτούς μέ άξίωμα τόσον έμπιστευτικόν δι

καστήρια. Διά τοΰτο δέ πλέον ή συνή
θεις είνε αί περιπτώσεις καθ’ άς τυπο
γράφος, χοιόμενος ύπό τοΰ δικαστηοίου 
πραγματογνώμων, άναλαμβάνει τήν δι
καστικήν έντολήν νά εκτίμηση άν τό 
περί ού ή δίκη οινόπνευμα είνε τόσων ή 
τόσων βαθμών καί έπιπλοποιός αν ό με
σότοιχος δύναται νά ύποβαστάσν] τά 
βάρη της άνεγειρομένης οικοδομής καί 
τα  παρόμοια. 'Τπό τοιαύτας συνθήκας 
επωάζεται καί γενναται τό δικαστικόν 
αυτο μικροβιον,δπερ ή Ελληνική  γλώσσα 
καί ή Πολιτική μας Δικονομία τό περι
βάλλει με τό δνομα πραγματογνώ μω ν. 
Αί χαρακτηρίζουσαι τοΰτο ιδιότητες, αί 
άμα τι) γεννήσει του έξωτερικευόμεναι, 
έχουν γίνει τόσον αίσθηταί, ώστε άμφι- 
βάλλομεν άν ύπηρξε διάδικος, έλθών έκ 
κακής μοίρας είς έπαφήν μ ε τ ’ αύτοΰ, 
δστις νά μή έ'λαβε πικροτάτην πείραν.

Διηγοΰνται δτι κατά τήν πρό τνίς το
μής τοΰ Ισθμοΰ της Κορίνθου έποχήν, 
οι λεμβούχοι τοΰ Καλαμακίου, οσάκις 
τις τών επιβατών έβράδυνε καί έσπευδε 
νά έπιβιβασθνί καθ’ ήν ώραν τό άτμό- 
πλοιον συρίζον άνείλκυε τήν άγκυραν πρός 
άπόπλουν, έ'παυον τήν κωπηλασίαν είς 
τό μέσον της θαλάσσης καί άπήτουν 
ναΰλον διπλάσιον τοϋ συμφωνηθέντος, 
έπί ποινν) νά έπαναφέρωσι τόν δυστρο- 
ποΰντα είς τήν ξηράν. Μ εταθέσατε τήν 
εικόνα ταύτην άπό τοΰ Καλαμακίου της 
εποχής έκείνης είς οίανδήποτε Ε λ λ η 
νικήν πόλιν προικισμένην μέ ΙΙοωτοδι- 
χ.εΐον, καί τόν τύπον τών λεμβούχων 
εκείνων τόν έχ ετε  ύπό τήν μορφήν πραγ- 
ματογνώμονος, μέ μόνην τήν διαφοράν 
δτι ό εκβιαστής εκείνος έργάτης της θα
λασσής, επρεπε πρός άσκησιν τοΰ τιμίου 
αύτοΰ έπαγγέλματος νά άνεύρνι εύκαι- 
ριαν καθυστερήσαντος επιβάτου καί συ- 
ριζοντος άτμοπλοίου, ένώ ό ποαγματο- 
γνωμων της νέας έποχης είνε αύτός καί 
λέμβος καί λεμβοΰχος καί άτμόπλοιον. 
Τόν συριγμόν τόν δίδει ή διορίσασα αύ
τόν άπόφασις, μετά τήν δημοσίευσιν της 
όποιας άρχονται αί διαπραγματεύσεις. 
Τό τιθέμενον δίλημμα είνε χυδαιότατον: 
Τό βαλάντιον ή τήν ύπόθεσιν. 'Υπάρ
χουν κατηγορίαι πραγματογνωμόνων 
οιτινες έπιτακτικώς άπαιτοΰν ώρισμένον 
κα τ’ άποκοπήν διά τήν κατάθεσίν της 
έκθεσεώς των χρηματικόν ποσόν καί άλ
λων οι οποίοι δέχονται τήν διαβάθμισιν 
τουτου άναλόγως πρός τό ποσόν δπερ 
διά της έκθεσεώς των άπειλεΐται νά 
ζημιωθνί ή πρόκειται νά ώφεληθνί ό έπι- 
σπεύδων τήν πραγματογνωμοσύνην διά
δικος. Δέκα τοΐς έκατόν, έπί παραδείγ- 
ματι, έάν το έπίδικον οίκόπεδον έκτι- 
μηθνί πρός δραχμάς είκοσιν ή τριάκοντα 
κατά πηχυν καί πέντε ή οκτώ έάν ή έκ- 
τίμησις περιορισθνί είς δέκα ή δέκα πέντε 
καί ουτω καθεξής. ’Ά λλω ς ή κωπηλασία 
σταματα καί ό διάδικος άφίεται είς τό 
μέσον τοΰ δικανικοΰ πελάγους άδυνα- 
τών νά κινήσγι τήν ύπόθεσιν του, άφοΰ 
ό λεμβοΰχος άξιοι τά  λύτρα, μή δυνάμε- 
νος ό άτυχής διάδικος έπί άλλης νά έπι- 
βιβασθνί λέμβου άφοΰ καί ό έκ ταύτης 
κίνδυνος θά είνε άφεύκτως ό αύτός, άν 
μή χείρων.

Οσα γράφομεν έπί τοΰ θέματος τού
του, όέν είνε άπίθανον νά θεωρηθωσιν 
ύπό τών ευρισκομένων μακράν τών δικα
στικών παρασκηνίων ώς ύπερβολαί. Οί 
εγγύτερον δμως πρός τά  τελούμενα εύ- 
ρισκόμενοι, εί'μεθα βέβαιοι οτι θά τά  
άνεύρουν ώς μή άντιστοιχοΰντα τελείως 
πρός τά γεγονότα, τά  τόσον καταφώρως 
λαμβάνοντα χώραν, τά ύποπίπτοντα είς 
την άμεσον άντίληψιν καί δικαζόντων 
καί δικαζομένων, τά  κοινώς, δύναταί 
τις νά εί'πτ) γνωστά.

Ή δη ζητείτα ι καί πάλιν ό ύπαίτιος. 
Δεδομένου δτι έν κοινωνίαις ώς ή ήμε- 
τέρα, ένθα τό κέρδος δι’ ένεργείας, έ'στω 
καί μή νομίμου ή μή ήθικης, συνηθέ- 
στατα προκαλεΐ, ούχί τήν βδελυγμίαν 
άλλά τόν θαυμασμόν ή τούλάχιστον τήν 
έ'γκρισιν τών άλλων, ή εύθύνη άναμφι
βόλως δέν βαρύνει τά  κ α τ’ ιδίαν πρό
σωπα. “Οταν ό νόμος διά της άνοχηςτου 
έπιτρέπν) είς τόν διορισθέντα πραγμα- 
τογνώμονα, τόν μή άποκρούσαντα άπ’ 
άρχ·«ς τό άνατεθέν αύτφ (λειτούργημα,



MM

4 Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ  X N H

νά ut-γ) συντάξν) την έ'κθεσίν του καί νά 
παραλύσν] ούτως, άονητικώς ενεργών, 
την δλην ύπόθεσιν, δταν πρό; άρσιν τοΰ 
τοΰ τοιούτου άδικήματος, οπερ έπ ιτε- 
λεϊται κατά τοΰ δυσμοίρου διαδίκου, 
ούδέν άλλο παρέχει αύτώ ό νόμος μέσον 
η την πεοί άποζημιώσεως κατά τοΰ ό- 
λιγωρήσαντος πραγματογνώμονος άγω- 
γήν, δσα μέχρι σήμερον τελοΰνται όμο- 
λογοΰμεν δτι είνε ολίγα, άς εύχηθώμεν 
δέ νά μη έξογκωθνί τό κακόν, ένώ έξαλ
λου δέν άμφιβάλλομεν δτι αί νομιμοποιη- 
μέναι αυται συμμορίαι τώ ν προστατευο-  
μένω ν  ύπό των δικαστηρίων καί τών 
Εισαγγελέων, όλονέν θά αύξάνωνται καί 
θά πληθύνωνται, έφ’ δσον οί άμεσώτατα 
πρός άρσιν της τοιαύτης καταστάσεως 
ενδιαφερόμενοι, καί τοιοΰτοι οί δικηγό
ροι κατά πρώτιστον λόγον, δέν έξεγεί- 
ρονται, έπιδιώκοντες, ούχί την βελτίω- 
σιν τών προσώπων, δπερ αδύνατον,άλλά 
τών κοατουσών διατάξεων, ών τόση έ- 
τελεΐτα ι κατάχρησις. Κ ατά τίνα τρόπον 
αί διατάξεις αυται εινε δυνατόν, μεταρ- 
ρυθμιζόμεναι νά καταστησωσιν ύλικώς 
δυνατήν την ενέργειαν πραγματογνωμο
σύνης, εινε ζητημα δπερ δέν μας επιτρέ
πεται νά καταλίπωμεν άνεξερεύνητον.

(Ε ίς  τό  έπ ό μ εν ο ν  φ ύλλον. Π ροόω ρινά  
μ έτρ α ).

ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΚΑΤΑΧΡΗΣΙΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
Πρός την Δ ιεύϋννοιν τής »Δικαιοσύνης*.

Προκειμένου νά έπιβάλω κατάσχεσιν 
εις χεΐρας διαφόρων ώς τρίτων, μεταξύ 
τών οποίων καί τό Δημόσιον, συνέταξα 
έν δικόγραφον κατασχετηρίου, δπερ αν
τέγραψα είς τόσα δσα καί οί τρίτοι, είς 
χεΐρας τών οποίων ένηργεΐτο η κατά- 
σχεσις, έν δέ των αντιγράφων τούτων 
άπέστειλα διά τοϋ δικαστικοΰ κλητη- 
ρος πρός κοινοποίησιν εις τόν Υπουργόν 
τών Οικονομικών, ώς αντιπρόσωπον τοΰ 
Δημοσίου, ώς ένός έκ τών τρίτων. Μετά 
είκοσι τέσσαρας ώρας δμως, οπότε συνή
θως άποδίδονται ύπό τοΰ Δημοσίου τά  
έπιδοτηρια υπογεγραμμένα, έπληροφο- 
ρηθην ύπό τοΰ δικαστικοΰ κλητηρος, δτι 
τό περί ου πρόκειται έπιδοτηριον τοΰ 
κατασχετηρίου τω  έπεστράφη ύπό τοΰ 
κ. Δικαστικοΰ συμβούλου άνυπόγραφον, 
μέ τήν παρατηρησιν οτι έγένετο δι’ αύ
τοΰ παράβασις τοΰ νόμου περί Χαρτοσή
μου, διότι, κατά την γνώμην τοΰ %. Δι
καστικοί» συμβούλου, κακώς έν τώ  αύτώ 
δικογράφω τοΰ κατασχετηρίου ηνοιθη- 
σαν τά  ονόματα τών διαφόρων τρίτων, 
ένώ, κατά την γνώμην τοΰ ίδίου πάν
το τε, δι’ έκαστον τρίτον έ'πρεπε νά συν- 
ταχθγί καί ιδιαίτερον κατασχετήριον. 
'Ομολογώ δτι τό γεγονός εκίνησε την 
άγανάκτνισίν μου οχι τόσον διά την συγ- 
κεκριμένην ταύτην περίπτωσιν, δσον 
διότι άνά πασαν σχεδόν ημέραν τό δι
καστικόν τμήμα τοΰ 'Υπουργείου τών 
Οικονομικών περιπίπτει, εις βάρος οχι 
μόνον τών δικηγόρων, άλλά καί σοβα- 
ρωτάτων τών διαδίκων συμφερόντων, είς 
άναριθμήτους αύθαιρεσίας.

Γνωστή λ . χ . πλήν τών άλλων εινε ή 
παράδοξος επιμονή τοΰ κ. Δικαστικοΰ 
συμβούλου, τήν οποίαν δεικνύει είς δι
κόγραφα περιέχοντα καί κλησιν πρός τό 
Δημόσιον πρός έμφάνισιν. Ζητεί, πλήν 
τοΰ κυρίως δικογράφου, πράξεως έπί πα- 
ραδείγματι Είσηγνιτοΰ όριζούσης τήν ή
μέραν καί ώραν πρός έξέτασιν μαρτύρων 
ή ένέργειαν πραγματογνωμοσύνης ή αύ- 
τοψίας, καί ιδιαίτερον δικόγραφον κλή- 
σεως έπαναλαμβανούσης αύτά ταΰτα, 
άτινα ή πραξις τοΰ Είσηγητοΰ περιέχει.

Δέν θέλω νά κουράσω τούς άναγνώ- 
στας ύμών καταριθμών τήν ά τελεύτη- 
τον σειράν τών περιπτώσεων, κατά τάς 
οποίας ό κ. δικαστικός σύμβουλος, αύ- 
τόκλητος επιστάτης τοΰ νόμου καί έ -  
λεγκτής τών καθηκόντων τών δικηγό
ρων γενόμενος, ού μόνον ύποβάλλει τούς 
διαδίκους είς δαπάνας πρός σύνταξιν πε
ριττών δικογράφων, άλλά καί εκθέτει 
αύτούς είς διαφόρους κινδύνους δυναμέ- 
νους νά ποοκύψωσιν έκ της βραδύτητος,

ή'τις κατ’ άνάγκην έπέρχεται περί την 
έπίδοσιν τών δικογράφων έκείνων τών 
μή συντεταγμένων συμφώνως πρός τάς 
ορέξεις του.

Διά τών άνω καταλήγω είς τό ερώ
τημα χάριν τοΰ οποίου σας απευθύνω 
τήν παοοΰσαν, τό ερώτημά μου δέ είνε 
τό έξης : ’Εν δικαιώματι ποίω ό δικα
στικός σύμβουλος ύπογράφει έκεΐνα μό
νον τά  δικόγραφα άτινα κρίνει αύτός ώς 
συντεταγμένα κατά νόμον, απορρίπτει 
δέ τά  μή κατά τήν κρίσιν του τοιαΰτα ; 
'Τπάρχει νόμος τις χορηγών αύτώ τοιοΰ- 
τό τι δικαίωμα ; ’Εγώ  τουλάχιστον, μέ 
τάς όλίγας μου γνώσεις, γνωρίζω δτι 
ούδεμία δικαστική πραξις καί ούδέν δι
κόγραφον δύναται νά θεωρηθγί άκυρον, έκ 
μόνου τοΰ λόγου οτι έγένετο δι’ αύτοΰ 
παράβασις τοΰ νόμου περί χαρτοσήμου, 
δπως έπίσης έδιδάχθην δτι πας πολίτης, 
είς τήν άντίληψιν τοΰ οποίου ύποπίπτει 
παράβασις τις τοΰ νόμου τούτου δικαιού
ται νά καταγγείλ·/) ταύτην ένώπιον της 
άρμοδίας άρχής. Τό δικαίωμα άοα τοΰ 
κ. δικαστικοΰ συμβούλου έν καί μόνον 
εΓνε : Νά καταγγέλλω τάς κατά τήν 
κρίσιν του τοιαύτας παραβάσεις, ουδέ
ποτε δμως νά άρνηται τήν ύπογραφήν 
έπιδοτηρίων. ΙΙράττων δέ τό τελευταΐον 
καί αυθαίρετος ερμηνευτής άλλά καί 
έφαρμοστής άνεξέλεγτος γίνεται καί τό 
Δημόσιον κινδυνεύει νά έκθέσν) είς δια
φόρους κινδύνους άποζημιώσεων.

’Εν τέλ ει σας ζητώ συγγνώμην διότι 
έ'χω τήν αφέλειαν νά πιστεύω δτι εινε 
πιθανόν νά έπέλθη θεραπεία τις καί έν 
τνί τοιαύτν) άπλοϊκν) έλπίδι μου νά απα
σχολώ τόν χώρον της έφημερίδος σας μέ 
μικρολογήματα τοιούτου εί'δους. ”Ας μοί 
έπιτραπγϊ δμως πρός στιγμήν νά λη
σμονήσω δτι οί δικηγόροι, έν Άθήναις 
πρό πάντων, εί'μεθα οί άνεκτικώτεροι 
τών Ελλήνω ν, δεχόμενοι έπί σειράν 
έτών τωρα κολαφισμούς ίσχυροτέρους 
κατά πολύ έκείνων μέ τούς όποιους καθ’ 
έκάστην σχεδόν μας φιλοδωρεί ή πα
λάμη τοΰ δικαστικοΰ συμβούλου.

Δέξασθε κλ.
Ό  συνάδελφός σας 
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ΕΠΙΚΡΙΣΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Έ λ ε γ χ ο ς  της  ν π ’ άρ ιθ. 1776 (905) ά - 

ποφ. Έ φ ετ. ’Α θηνώ ν. Π αρερμηνε ία  

τοίτ Α Ρ Μ Α  νό μο ν .

Ή  Α. άξιοΰσα νά λαρ.βάνν) λόγω δια
τροφής της 50  δραχμ. μηνιαίως παρά 
τοΰ συζύγου της, ταχυδρομικού ύπαλ- 
λήλου ό'ντος, κατέσχε συντηρητικώς τό 
*]4 τοΰ τε  μισθοΰ καί τών έκ ποσοστών 
αποδοχών αύτοΰ. Τό πρωτοδικεΐον Σύ
ρου, ου ένώπιον είσήχθη ή ύπόθεσις, ώς 
πρός μέν τό 1]4 τοΰ μισθοΰ έπεκύ- 
ρωσε τήν έν λόγω κατάσχεσιν, ώς πρός 
μέν τό 1]4 δμως τών έκ νομίμων ποσο
στών άποδοχών τοΰ καθ’ ού αύτη, ήκύ- 
ρωσεν αύτήν όλοσχερώς. ’Εκκληθείσης 
της άποφάσεως ταύτης ένώπιον τοΰ Έ -  
φετείου ’Αθηνών, έξεδόθη κατά πλειο- 
ψηφίαν ή ύπ’ άριθμ. 1 7 7 6  (9 0 5 ) άπό- 
φασις, όρίζουσα δτι ουχι δρ&ώς ή π ρ ω 
τόδικος άπ όφ αοις ε&εώρησεν εντελώς α -  
κνρον τήν ίπ ϊ  τών ποσοστώ ν τοΰ δημ ο
σίου υπαλλήλου κατάσχεσιν, καί δτι έ'
πρεπε νά περιορίσν) ταύτην είς το τ έ 
ταρτον  αύτής, έφ’ ού ό'ντως καί έπεκύ- 
ρωσε τό ’Εφετεΐον τήν κατάσχεσιν τής 
έκκαλούσης παρά τήν εναντίαν γνώμην 
τής μειοψηφίας. ’Ή δη έρωταται :

Ή  άπόφασις αυτη τοΰ Έφετείου εΓ- 
vat ορθή ; ’Επιτρέπων ό νόμος, χάριν 
της διατροφής συζύγου, τέκνων κλ ., τήν 
κατάσχεσιν τοΰ 1]4 τοΰ μισθοΰ, έπ ι- 
τρέπει αύτήν έπίσης καί έπί τοΰ ένός 
τετάρτου τών άλλων τοΰ δημοσίου ύπαλ- 
λήλου άπ οδοχώ ν ; Ε ίτε  σαφής καί ώρι- 
σμένη θεωρηθνί ή διάταξις τοΰ άρθρου 4 
τοΰ νόμου Α ΡΜ Α , είτε άσαφής καί άό- 
ριστος, φρονοΰμεν άδιστάκτως δτι π ε- 
πλανημένη καί άδικος είναι ή πεοί ής 
πρόκειται άπόφασις τού Έφετείου ’Α
θηνών, διά τούς έξης λόγους :

Ό  νόμος ΑΡΜ Α, άφορών είς τήν 
προστασίαν καί καλήν διεξαγωγήν τών 
δημοσίων ύπηρεσιών—  εφόσον ούτοι δύ-

νανται νά διαταραχθώσιν έξ οικονομικών 
περισπασμών τών δημοσίων ύπαλλήλων 
— τίθησιν έν τώ  άρθρω 1 αύτοΰ μίαν 
γενικήν άπαγορευτικήν άρχήν, καθ’ ή'ν : 
«άπαγορεύεται άπολύτως ή κατάσχεσις 
τών μ ια 3ων ή οιαςδήποτε Άλλης α π οδ ο 
χής τών πολιτικών ύπαλλήλων καί τών 
στρατιωτικών.» Μετά τόν όοισμόν τοΰ- 
τον τοΰ νόμου π ά σα  'ύπό οίονδήποτε 
τύπον ή δνομα χορηγούμενη ύπό τοΰ 
Δημοσίου Ταμείου άμοιβοληψ ία  ή άπο- 
ζημίωσις  είς τά έν ταΐς δημοσίαις ύπη- 
ρεσίαις τοΰ Κράτους άπασχολούμενα 
πρόσωπα είνε ακατάσχετος. Αύτός εινε 
ό γενικός κανώ ν  τοΰ νόμου. Ά λ λ ’ ό νο
μοθέτης έ'γνω νά θεραπεύσν) καί μίαν 
άλλην δημοσίου συμφέροντος κοινωνικήν 
άνάγκην, τήν έ'στω καί παοά τήν θέλη- 
σιν τοΰ δημοσίου υπαλλήλου διατροφήν  
τών οίκειοτέρων τοΰ οί'κου του μελών 
(άνιόντων, κατιόντων, συζύγου.) "Οθεν 
τοΰ άνω γενικοΰ κανόνος εισάγει μίαν  
έξαίρεσιν  διά τοΰ άρθρου 4 τοΰ νόμου 
του, ήτοι συγχω ρεϊ μερικήν κατάσχεσιν  
έπ'ι ρητώς ώρισμένης άμοιβοληψίας τών 
δημοσίων ύπαλλήλων, εξαιρετικώ ς, χά
ριν τούτέστι της διατροφής συζύγου, 
τέκνων κ τλ .). ΓΙοία ή εκτασις καί τό άν- 
τικείμενον  της εξαιρετικώς έπιτραπεί- 
σης ταύτης κατασχέσεως ; Σαφέστατα 
περί τούτων διαλαμβάνει ό νόμος όρίζων 
δτι διά τήν άνω αιτίαν επιτρέπει νά 
κατάσχεται τ ό  εν τ έτ α ρ τ ο ν  (έ'κτασις) 
τώ ν  μΛσθών (άντικείμενον) τών πο
λιτικών ύπαλλήλων καί στρατιωτικών. 
"Ωστε τήν έξαίρεσίν του ήθέλησε νά 
περιορίσν) 6 νομοθέτης μόνον επι ώ ρισμ έ-  
νου ποσοστοΰ τον μ ισθοΰ , σιωπά δέ 
καθόσον άφοο^ τάς  άλλας έκ τοΰ Δημο
σίου Ταμέίου καταβαλλομένας είς τούς 
δημοσίους ύπαλλήλους καί στρατιωτι
κούς άπ οδοχ άς , αίτινες κα τ’ ακολουθίαν 
ύπόκεινται είς τόν διά τοΰ 1ου άοθοου 
τοΰ νόμου τεθέντα γενικόν κανόνα τοΰ  
άκατασχέτου . Καί δέν ύποστηρίζει τήν 
ερμηνείαν ταύτην μόνον τό σαφές καί 
ρητόν γράμμα τοΰ νόμου, άλλά καί τό 
πνεϋμα  αύτοΰ, ήτοι ή πρόθεσις καί πρό
νοια τοΰ νομοθέτου, δστις ποοκειμένου 
περί τοιαύτης φ ύσεω ς άποδοχώ ν  οδοιπο
ρικών δαπανών, έπιθεωρήσεως ή άνακρί- 
σεως, εξόδων γραφικής ύλης, εξεταστρών 
Καθηγητών Πανεπιστημίου, ποσοστών 
χαρτοσήμου ή γραμματοσήμου κτλ. 
εννοεί καί θέλει νά περιέρχωνται αυται 
άσ^αλώς καί πλήρεις είς τόν δημόσιον 
ύπάλληλον, επειδή μόνη ή είς ακέραιον  
καταβολή τούτων έγγυαται καί έξασφα- 
λίζει τήν ειλικρινή έκπλήρωσιν  τών 
ύπηρεσιών χάριν τών οποίων δίδονται.

Ή  άπειλή τής κατασχέσεως τών τοι
ούτων άποδοχών έμπνέει άθυμίαν καί 
δισταγμόν είς τόν ύπάλληλον, δστις ούχί 
άπίθανον νά παραλείψν) ή άτελώς καί 
άνεπαρκώς νά έκπληρώσν) τήν ύπηρε
σίαν ύπέρ ής ή πρόσθετος έκ τοΰ Δημο
σίου Ταμείου άμοιβή του. Δεδόσθω δ
μως πρός στιγμήν δτι ή διάταξις τοΰ 
άρθρου 4 τοΰ νόμου ΑΡΜ Α' είναι ά σ α 
φής καί άόριστος. Ε π ιτρέπ ετα ι διασταλ
τική αύτης έρμηνεία ; Διά τών νόμων 
141 πανδ. (5 0 ,1 7 )  ρμά καί ρί)β' Βασιλ. 
(2 ,3 )  καθιεροΰται μία γενική ερμηνευ
τική αρχή κατά τήν οποίαν «τά δΓ ά
νάγκην παρά κανόνα νόμου δεχθέντα 
ούχ έλκεται είς δμοια». 'Ορίζει δηλαδή 
δτι π ά σα  εξαιρετική  διάταξις, τήν οποίαν 
ύπηγόρευσεν ή άνάγκη, καί τής οποίας 
ή έκφρασις τυχόν δέν είναι σαφής— ώς 
μή ρητώς περιλαμβάνουσα έν έαυτί) 
παραπλησίαν περίπτωσιν της δι’ ήν 
ένομοθετήθη — πρέπει νά θεωοήται ανε
π ίδεκτος επ εκτάσεω ς  διά τής κ α τ’ ανα
λογίαν εφαρμογής, καί δσον οΐόν τε  νά 
έρμηνεύηται στενώς, ώς νομοθετηθεΐσα 
έ'νεκεν εξαιρετικής άνάγκης, τήν οποίαν, 
έ'χων ύπ’ οψει του ό νομοθέτης, έ'γνω νά 
θεραπεύσν] ώς αύτός ήθελε καί ώοισε. 
Συνεπώς δ ,τ ι ρητώ ς δέν περιλαμβάνεται 
έν τω εξαιρετικό) όρισμώ του, θεωρητέον, 
κατά τούς έρμηνευτικούς κανόνας, άπο- 
κεκλεισμένον άντ’ αύτοΰ, καί ύποκείμε- 
νον είς τό κοινόν  καί γενικόν μέτοον τοΰ 
νομοθετήματος αύτοΰ.

Άθήνησι τήν 20 Φεβρουάριου 1906.
Γεώ ρ γ . Ά ν α λ ν τ ή ς  

δικηγόρος έν Ά&ήναις

Κ Ι Ν Η Σ Ι Σ
Άνεκλήθη τό Β . Διάταγμα ίίσον άφορα τάς 

μεταθέσεις τών Πρωτοδικών Ν. Τσάντα έκ 
Ναυπλίαυ είς Καλάμας καϊ ΓΙ. Ψωμάκη έξ 
’Ά ρτης είς Ευρυτανίαν.

—  Μετετέθησαν οί Πρωτόδικα·. Α·. Άγαπη- 
νός έκ Ναυπλ ου είς Καλάμας, Π. Ψωμάκης 
έξ Ά ρ τη ς είς Πύργον, Ί ω .  Μαρούδης έκ Σύ
ρου είς Σπάρτην, Γ . Χριστόπουλος έκ Σπάρ
της είς Σύρον, Δ. Δαμασκηνός έκ Κεφαλλη
νίας είς Σπάρτην, άντι τοΰ Ζ. Λιβάνου είς 
Πάτρας άντί τοΰ Α. Μουστακοπούλου είς Κ ε
φαλληνίαν.

—  Διωοίσθησαν δικηγόροι παρά τοΐς έν Ά - 
θήναις δικαστηρ'οις πλήν τοΰ Άρείου Πάγου 
ό Ζαχαρίας Ί ω . Λαμπρινόπουλος, παρά τοΐς 
έν Κοοίνθω δικαστηρίοις Φώτιος Γ . Κατσαμ- 
πής, παρά τοΐς έν Πάτραις δικαστηρίοις πλήν 
τοΰ Έφετείου b Χρ. Λαμπούσης, και παοά 
τοΐς έν Κερκύρα 6 Γεώργιος Κάτσαρης.

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΐ.  Δ Ι Ε Β Ν Ε Σ  Π Ο Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν  Σ Υ Ν Ε 4 Ρ Ι 0 Ν
Ε Ν  Β Ο Υ Δ Α Π Ε Σ Τ Η

ΈδημοσιεύΟη τεΰχος έκ σελ. 36 ύπο τοΰ κ.
Α Λ Ε Ξ .  Γ. Σ Κ Ο Γ Ζ Ε

πεοιέχον εκθεσιν πεοί τών εργασιών τοΰ Συνε- 
νεδρίου τούτου πρός τό Ύπουογεϊον τής Δι
καιοσύνης ώς καϊ τόν έκφαινηθέντα έν τώ Συ- 
νεδρίω τούτω ύπό τοΰ κ. Ά λ ,  Σκούζε λόγον.

Είς τό επόμενον φύλλον έπιφυλλασσόμεδα 
νά άσ/οληΟώμεν εύούτερον

ΚΠΔ ΙΚΕΣ  Φ Λ Ο ΓΑ Υ ΤΟ Υ

Έξεδόθη ό Ε ’ τόμος τών Κωδίκων τής 
Ελληνικής νομοθεσίας τοΰ αειμνήστου Θ. 
Φλογαίτου μετά νέαν έπεξεργασίαν ύπ’ αύτοΰ 
καϊ τοΰ κ. Δημ. Ζαλούχου δικηγόρου καί ύ
φηγητοΰ. Ό  τόμος ουτος έπιγραφόμενος όρ- 
γανιΟ μός τ η ς  Π ολιτεία ς καΛ τ η ς  Έ κ κ λ η -  
Οίας περιέχει τό Σύνταγμα τής Ελλάδος, 
τό Πηδάλιον, ήτοι τούς Άποστολικούς και 
Συνοδικούς κανόνας, τόν Κανονισμόν τής Βου
λής, τους ’Εκλογικούς νόμους μετά τών σχε
τικών γνωμοδοτήσεων καϊ έγκυκλίων, τών τύ
πων καί τών αναγκαίων οδηγιών διά τούς δι- 
κα<ίτικοίτς α ν τιπ ρ ο σ ώ π ο υ ς , τούς νόμους 
περϊ προσόντων τών υπαλλήλων καϊ πάντας 
τούς γενικούς νόμ.ους τούς μή ύπαγομένους είς 
την δικαιοδοσίαν ένός μόνον υπουργείου, τά 
σχετικά νομοτελεστικά Β . Διατάγματα, τήν 
νομολογίαν τοΰ Άρείου Πάγου καί τών Έ -  
φετείων, καϊ πλείστας δσας έπεξηγητικάς καϊ 
διασαφιστικάς σημειώσεις, <«στε αποτελεί βι- 
βλίον χρησιμώτατον και εύχρηστότατον τοΐς 
νομικοΐς. Τιμαται δραχ. 5 ,75  και εύρίσκεται 
παρά τοΐς κεντρικοίς βιβλιοπωλείοις Αθηνών 
καϊ τοΐς ύποπρακτορείοις τών έφημεοίδων έν
τός έπΛρ/ίας.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ν. ΣΙΑΤΟΥ
Δ ικηγόρου  ί ν  Ά θ ή ν α ις

Ερμηνεία τών νόμων περϊ Φ ό ρ ο ν  Ο ικ ο 
δ ο μ ώ ν  μετά προλόγου καϊ τυπικοΰ χάριν τόν 
διοκτητών. Τιμαται δραχ. 2.

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Ν  Τ Η Σ  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ  Δ Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ
ύπό Β α σ ιλ ε ίο υ  Τ . Ο ίκ ο ν ο μ ίδ ο υ

Έ κ δ ο ΰ ις  Εκτη 
Μ ετά η λύατω ν  προσϋηκών και βελτιώσεων 

ύπό Μ ιχ α ή λ  Ι -1.
Ύφηγητοΰ τής Πολιτικής Δικονομίας 

Έ ξ εδ ό ϋ ·  η τό μ ο ς  Α ' . τόμ ο ς  Β ' ,  τ εΰχ ος  α ' .

ΕΦΗΜΕΡΙΣ
Τ Η Σ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η !  ΚΑ Ι  £ Μ Λ Ι Κ Η Σ  Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Έ τ ο ς  2ί!ον 

Διευθυντής X. Κ. ΜΠΑΛΑΝΟΣ

Τ ιμή έτησίας συνδρομής δραχμάς 1 5

Πασα οίαδήποτε αί'τησις άφορώσα τήν 
εφημερίδα, άπευθυντέα πρός τόν /.. 
Ά ρ ι σ τ ε ί Π η ν  3 3 . Μ π α λ α ίν ο ν , δικη
γόρον.

’Οδός IIα ρ θεν α γο -γ είο ν — Ά ρ ιό τε ίδ ο ιτ  14

Φύλλα τής «Δικαιοσύνης» πωλοϋν- 
ται έν τοΐς Κ αταστήμασι τοϋ κ. Γ ε ω ρ 
γίου Φέξη έη ΐ τής Π λατείας Λ ουδο
βίκου άπέναντι τοϋ Πρωτοδικείου.

Τ Υ Π Ο ΙΖ  Π .  Α. Π Ε Τ Ρ Α Κ Ο Υ


