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Προτιθέμενος ό κ. έπι τής Δικαιο
σύνης υπουργός νά ύποβάλη ύπό τήν 
ψήφον τής Βουλής τό περί περιορι
σμού τοΰ άριθμοΰ τών ’Αρεοπαγιτών 
και περι αύξήσεως τοΰ μισθοΰ αύτών 
νομοσχέδιον, έχων δέ συγχρόνως τήν 
γνώμην δτι ό περί έμμισθων παρέ- 
δρων θεσμός δέν ηύδοκίμησε μέχρι 
καί τής τελευταίας γραμμής καί δτι 
είς σημεία τινά έχρηζε διορθώσεως, 
δέν έκρινεν άσκοπον νά προκαλέση 
τήν έπί τών ζητημάτων τούτων γνώ
μην τοΰ κ. είσαγγελέως τοΰ Άρείου 
Πάγου. Ή άπάντησις τοΰ κ. είσαγ
γελέως δέν είνε ατενώς ειδική έπί 
τών ύποβληθέντων έρωτημάτων, άλλά 
πλήν τούτων έκτείνεται είς γενικω- 
τέρας περί τής δλης παρ’ ήμΐν δι
καιοσύνης σκέψεις έπί τών οποίων 
φαίνεται δμοφωνών καί δ κ. Πρόεδρος 
τοΰ Άρείου Πάγου, τή συνεργασίοι 
τοΰ όποιου συνετάχθη τό έξής έγ
γραφον :
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Π ρος τό  έ«1 τής Λ ιχΜ οβύνης
X .  Ί * π ο υ ρ γ ε ? ο ν

Ή  άναγνώρισις τη ; ίσοβιότητος τών 
δικαστών ύπό τοϋ Συντάγματος, έγέ
νετο, ούχί μόνον πρός ίκανοποίησιν άνω- 
μολογημένης άνάγκης ύφ’ όλων των πε- 
πολιτισμένων Εθνών, άλλά καί πρός 
εφαρμογήν της θεωρίας της διακρίσεως 
τών έξουσιών. Δέν είνε δ’ δμως άποχρών- 
τως ανεξάρτητος ό δικαστής, έάν δέν 
ληφθώσι καί έγγυήσεις διά τοΰ περιορι
σμού τοϋ δικαιώματος της μεταθέσεως 
αύτοΰ, ώς καί διά τνίς μή έξαρτήσεως 
της προαγωγής αύτοΰ άπό μόνης της 
εκτελεστικής έξουσίας. Έάν δ’ ό ύπουρ- 
γός ey νι την έξουσίαν νά μεταθέτνι άπό 
τόπου είς τόπον τούς δικαστάς, όπόταν 
θέλη, καί νά πολλαπλασιάζω μάλιστα 
τάς μεταθέσεις, έπέρχεται ούτως άλη- 
θής διάλυσις της οικογενειακής αύτών 
εστίας, καί δυνατόν ν’ άσκηθνί έ π ’ αύ
τών τοσοϋτον ισχυρά πίεσις, ώστε πολ
λάκις νά ισοδυναμώ αΰτη πρός έκβίασιν. 
Διά τούς ούτως άρα πιεζομένους δικα- 
στάς, ή ΐσοβιότης μικράν εχει άξίαν. 
Είνε δ’ απαραίτητος ό περιορισμός της 
μεταθέσεως πρός έξασφάλισιν της δικα
στικές ανεξαρτησίας· ό δέ προβιβασμός 
είνε μέγας κίνδυνος είς την άνεξαρτησίαν 
ταύτην. Έάν οί δικασταί προβιβάζωνται 
κατά τρόπον, έγγυώμενον την καλλιτέ- 
ραν έκλογήν, θά διαβλέπωσιν οί κατώ
τεροι δικασταί, δτι η θέσις αύτών είνε, 
οΰτως είπεΐν, προσωρινή δοκιμασία, καθ’ 
ήν τό έθνος έκτιμ^ την ικανότητα καί 
άρετην αύτών πρός άνύψωσιν εΐς άνωτέ- 
οας θέσεις, δι’ άς θά έκρίνοντο κατάλ
ληλοι. Ό  τρόπος ουτος θά καταστήσν)

τούς δικαστάς προσεκτικωτέρους, δπως 
προφυλάσσωνται άπό πάσης μομφής καί 
προσηλώνται εΐς τά  καθήκοντα, άτινα ή 
θέσις έπιβάλλε·. αύτοΐς.

Οί έπιθυμοΰντες λοιπόν εΐλικρινώς 
την βελτίωσιν της δικαστικής έξουσίας 
καί την έκμηδένισιν της έ π ’ αύτης έπ ι- 
δράσεως της τε Κυβερνήσεως καί τών 
κομμάτων, όφείλουσι νά δεσμεύσωσι διά 
νόμου τάς χειρας τνίς έξουσίας και νά 
θέσωσιν αύστηρούς δρους δ ι’ έ'καστον έν 
τνί δικαστικνί ιεραρχία βημα, οπως έκ- 
λίπωσιν άπό τών δικαστών όρέξεις συμ
φέροντος καί προαγωγής. Τά δύο δέ 
ταΰτα νομοθετήματα, ποοφυλάττοντα 
τόν δικαστήν άπό πάσης προσβολές, 
έξασφαλίζουσιν αύτόν τελείως, έπιτρέ- 
ποντα νά έμπνέηται μόνον έκ της συνει- 
δησεο>ς αύτοΰ.

ΜΙ 1<ίο6ιότης κα ί α ί  μεταθέόεις
Ή  άρχη της ίσοβιότητος δυστυχώς 

σήμερον είνε μέν καθιερωμένη έν τώ  
Συντάγματι, ά λλ ’ έν τνί πρακτικνί εφαρ
μογή τοσοϋτον έξησθένησεν, ώστε κα
τέστη, οΰτως είπεΐν, χιμαιρική. 'Απάν
των τών δικαστικών λειτουργών η θέσις 
έξαρταται νΰν έκ τνίς Κυβερνήσεως, έ- 
χούσης τό δικαίωμα της μεταθέσεως 
καί τό τοΰ προβιβασμοΰ, υποκείμενον εΐς 
περιορισμούς τυπικούς μάλλον η ούσια- 
στικούς, η δ ’ έλπίς τοΰ προβιβασμοΰ 
κρατεί τούς δικαστάς είς έξάρτησιν άπό 
της έξουσίας. Εύτυχώς δμως η Κυβέρ- 
νησις προύνόησε περί τνίς βελτιώσεως 
της διαχειρίσεως της δικαιοσύνης διά 
τοΰ ήδη δημοσιευθέντος νομοσχεδίου 
περί άμεταθέτου, ύπαγορευθέντος ύπό 
τοΰ θεσμοΰ τνίς δικαστικής ίσοβιότητος 
καί τοΰ σκοποΰ της συνυπάοξεω; μετά 
τοΰ θεσμοΰ τούτου άπαραιτήτου έγγυη- 
σεως πρός άπόκρουσιν της Κυβερνητικής 
πολλάκις αύθαιρεσίας κατά την μετάθε- 
σιν. Δέν πρόκειται σήμερον νά εΐσέλθω 
είς την έξέτασιν τοΰ νομοσχεδίου τού
του καί νά έξενέγκω γνώμην περί τών 
λεπτομερειών αύτοΰ, περιορίζομαι δέ 
μόνον νά έπιδοκιμάσω πληρέστατα τόν 
ύπαγορεύσαντα αύτό σκοπόν καί εύ- 
χηθώ, οπως έπιψηφισθνί ταχέως τοιοΰτο 
νομοσχέδιον, μη άφεθγί δέ η δικαστική 
αυτη μεταρρύθμισις έκκρεμής, παραπεμ- 
πομένη είς τάς Έ λληνικάς καλάνδας.

Οί προβιβασμοί 
Εύκταΐον ώσαύτως ή Κυβέρνησις, συμ- 

φληοοΰσα τό μεταρουθμιστικον αύτης έ'ρ- 
γον, νά προνοησνι καί περί νομοσχεδίου 
τροποποιοΰντος τόν ίσχύοντα νόμον καί 
έξασφαλίζοντος τούς δικαστάς άπό άδι- 
κιών κατά τούς προβιβασμούς. Ή  γνω- 
μοδότησις δέ τών άνωτέρων δικαστηρίων 
κατά κακώς έννοουμένην επιείκειαν, ά- 
νοίγουσα τάς πύλας αύτών είς πάντα 
υποψήφιον κατώτερον δικαστήν, καλύ
πτει μόνον την υπουργικήν εύθύνην μη 
ζητουμένη δέ δ ι’ ώρισμένην κενήν θέσιν, 
δτε οί γνωμοδοτοΰντες θά έχωσι συναί- 
σθησιν τνίς άνατιθεμένης αύτοΐς σπου
δαίας εντολής, άποτελεΐ νΰν ματαίαν 
έγγύησιν. Πόσον δέ τό καθεστώς τοΰτο

τών παραγκωνιζομένων, άλλά καί έπ ί 
την συγκοότησιν τών άνωτέρων δικα
στηρίων, άπό πολλοΰ χρόνου όμολο- 
γεΐτα ι.

’Ανάγκη άναπόδραστος παρίσταται 
νά ’ έργασθώμεν πάντες πάσν) δυνάμει, 
δπως άνορθωθ·?) τών νόμων ή ισχύς διά 
της έξασφαλίσεως της άνεξαρτησίας τών 
επιτετραμμένων την έφαρμογην αύτών, 
ης άνευ οί νόμοι ούδεμίαν έ'χουσιν ύπό- 
στασιν. Οί συντηρητικοί πολίτα ι εύδε- 
μίαν άλλην θερμοτέραν εύχήν εχουσιν 
η ν ’ άνορθωθ/j τών νόμων ή ισχύς έν- 
νοοΰντες κάλλιστα, δτι δπου δέν δ ε 
σπόζει απαντων ο νομος καί δπου η 
έλευθερία δέν συμβαδίζει μετά τνίς τά 
ξεως, έκεΐ, οΰτε ασφάλεια ζωης, τιμής 
καί περιουσίας, οΰτε κοινωνία εύνοου- 
μένη καί εύδοκιμοΰσα ύφίσταται. Ύ πό 
τούς σημερινούς δ’ δρους τίίς έξαρτη
σεως της δικαστικής έξουσίας άπό της 
εκτελεστικής, αδύνατον νά έμπνεύσνι 
εκείνη εΐς τόν λαόν την άπαιτουμένην 
έμπιστοσύνην.

Oi δ ικαστικ ο ί yidOoi
Ά λ λ ά  πλήν τών άνωτέρω, έπιβάλ- 

λετα ι καί ή αΰξησις τοΰ μισθοΰ τών 
δικαστών, διότι άνευ έπαρκοΰς μισθοΰ 
άδύνατον νά ώσιν ουτοι αληθώς άνεξάρ- 
τητοι. Ό  παρεχόμενος μισθός πρέπει 
νά εύρίσκηται είς άρμονίαν πρός τάς ά- 
νάγκας τοΰ βίου, δύσκολον δέ είνε, ίνα 
μη εί'πωμεν άδύνατον, νά ζώσιν άξιο- 
πρεπώς μέ τόν πενιχρόν μισθόν, δν άπο- 
λαμβάνουσι σήμερον παρά τνίς πολι
τείας. Δέν διστάζομεν δέ νά εί'πωμεν, 
δτι ό γλίσχρος μισθός τών δικαστών κα
ταρρίπτει αύτούς εΐς την ύπόληψιν της 
κοινωνίας, καί άν μη έ'τι ύποπέσωσιν 
είς παρεκτροπήν τινα, διότι καί μόνη 
ή πενία άρκεΐ νά ύποθρέψν) τάς άπό 
χρηστοΰ συνειδότος ύπαγορευμένας ύπο- 
ψίας περί πίστης έκπληρώσεως τών κα
θηκόντων τών δικαστών.

Ά λ λ ’ έάν εις την αΰξησιν τοΰ μισθοΰ 
τών δικαστών άντιτάσσεται η οικονο
μική άνεπάρκεια τών δημοσίων εσόδων, 
μέχρις ου παρουσιασθ·?) ό πρός τήν γενι
κήν ταύτην αΰξησιν εΰθετος χρόνος, έπά- 
ναγκες άποβαίνει, ίνα> ληφθνί πρόνοια 
περί τοΰ Ά νωτάτου δικαστηρίου, παυ- 
ούσης τνίς ισχύος τοΰ νόμου, δ ι’ άνεστάλη 
προσωοινώς ή αΰξησις τοΰ μισθοΰ τών 
Α ρεοπαγιτών. Ό  μισθός τούτων είνε 
άνεπαοκέστατος νΰν είς τήν ίκανοποίη- 
σιν τών άναγκών αύτών, όφειλόντων νά 
βιώσιν άξιοπρεπώς, άναλόγως τοΰ ύψί- 
στου αύτών βαθμοΰ έν τί) δικαστική ιε
ραρχώ ν’ άγοράζωσι βιβλία, χρήσιμα είς 
τάς έπιστημονικάς αύτών μελέτας καί 
εΐς τήν καλλιτέραν έκδήλωσιν τών κα
θηκόντων αύτών καί νά ύποβάλλωνται 
έν γένει είς δαπάνας, έπιβαλλομένας 
έκ τνίς ύψηλνίς αύτών θέσεως.

Ούδείς πιστεύει, δτι θά παρουσιασθί) 
άντίστασίς τις κατά τοΰ μέτρου, άφο· 
ρώντος είς τήν καλήν άπονομήν της δι
καιοσύνης ύπό τοΰ Ά νωτάτου Δικαστη-

έπέδρασεν, ού μόνον έπ ί τήν φιλοτιμίαν J ρίου, ούδείς ό μή έπ ιθυμώνκαί εύχόμενος
τήν άντί πάσης θυσίας βελτίωσιν της οι
κονομικής καταστάσεως τών Α ρεοπαγι
τών καί τήν άνεξαρτησίαν αύτών καί ό 
μή έκ ταύτης βασίμως προσδοκών τήν 
καλλιτέραν άπονομήν τνίς δικαιοσύνης 
έν γένει καί έκ ταύτης τήν ύλικήν καί 
ηθικήν προαγωγήν τοΰ τόπου. Πρόκει
τα ι περί άναγκαίας καί παραγωγικής 
δαπάνης, διότι άνευ καλνίς άπονομης 
της δικαιοσύνης, ό λαός στερείται, ούχί 
πλέον τοΰ ύψηλοτέρου καί θεωρητικωτέ- 
ρου άγαθοΰ τοΰ πολιτισμού, άλλά καί 
αύτοΰ τοΰ έπιουσίου άρτου τνίς άσφα- 
λείας καί τάξεως ύπό τήν ΐσχύν τών νό
μων. Τοΰτο δ’ άφορίρ εΐς πάντας τούς δι- 
καστάς τοΰ Κράτους. Ή  έφαρμογή άλ
λως τε τοΰ νόμου περί αύξήσεως μισθών 
δέν έπάγετα ι καί μεγάλην δαπάνην διά 
τούς Ά οεοπαγίτας, διότι τό ποσόν τοΰτο 
δυνατόν νά έξοικονομηθν), μή συμπλη- 
ρουμένων τριών θέσεων Α ρεοπαγιτών, 
ώς δλως π ε ίίτ τώ ν , οπότε καί εύρίσκεται 
άντάλλαγμά τ ι της εφαρμογές τοΰ νό
μου περί αύξήσεως.’

Ό  άριθμός τώ ν ’Α ρεοπαγιτώ ν
Έν τ ·?1 στατιστική τών έογασιών τοΰ 

Άρείου Πάγου δυνατόν νά όρισθώσι τά  
στοιχεία πρός άσφαλη κρίσιν περί τοΰ 
άναγκαίου διά τάς έργασίας τοΰ Άρείου 
Πάγου άριθμοΰ τών Α ρεοπαγιτών. Ύ πο- 
βάλλων δέ συνημμένως πίνακα έπίσημον 
τών έργασιών τοΰ δικαστηρίου τοΰ Ά 
ρείου Πάγου, έν ω έμφαίνεται, δτι άπό 
τοΰ έ'τους 1867 — 1877 έδημοσιεύθησαν 
πολιτικα ί μέν άποφάσεις 3567 καί ποι- 
νικαί 2183 , άπό δέ τοΰ έτους 1896 — 
1905 έδημοσιεύθησαν τοΰ μέν Α '. τμή
ματος 2840 , τοΰ δέ Β ', 3344 καί τνίς 
ολομελείας 8 1 , παρατηρώ, δτι, τήν μέν 
πρώτην δεκαετίαν οί Ά ρεοπαγΐται ήσαν 
όκτώ, σημπεριλαμβανομένου τοΰ τε Προ
έδρου καί τοΰ Αντιπροέδρου, τήν δέ 
δευτέραν δεκαετίαν ήσαν άπό μέν τ>ϋ 
’Ιουλίου τοΰ 1877 μέχρι τοΰ ’Ιουλίου 
1892 δε>.απέντε, άπό δέ τοΰ ’Ιουλίου 
1892 μέχρι τοΰ 1899 δέκα έπτά  καί 
άπό τοΰ 1899 διά τοΰ νόμου ,ΒΦΝΔ' 
ώρίσθη ό άριθμός αύτών εΐς δεκαέξ, πλήν 
τοΰ Προέδρου καί τοΰ Αντιπροέδρου, 
οΰτω δέ μέχρι τοΰ θανάτου τοΰ Αρεο
παγίτου Παπαδοπούλου, Ά ρεοπαγΐτα ι, 
σύν τώ  Πρόεδρο» καί Άντιπροέδρψ, ή
σαν δεκαοκτώ.

Συγκρίνων δέ νΰν τήν εργασίαν της 
πρώτης δεκαετίας πρός τήν τνίς δευτέ- 
ρας εύρίσκω, δτι τήν δευτέραν δεκαε
τίαν συνετελέσθη εργασία ύπό άριθμοΰ 
Αρεοπαγιτών υπερδιπλάσιου μείζων 
κατά 515 αποφάσεις μόνον, έν αΐς, ώς 
είκός, περιλαμβάνονται καί ούχί όλίγαι 
ερήμην δθεν άναλογοΰν 51 άποφάσεις 
εΐς έκαστον ετος έπ ί πλέον τοΰ άριθμοΰ 
έκάστου έ'τους της προηγουμένης δεκαε
τίας. Οί άοιθμοί εύτυχώς άφ’ έαυτών 
λαλοΰν σαφώς, τό δέ θέμα της άναλο- 
γίας τοΰ ύπάοχοντος προσωπικού πρός 
τάς άνάγκας της ύπηρεσίας είνε άνεπ ί- 
δεκτον πάσης άλλης, πλήν τ?ίς δι’ άριθ-
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μών ύποσ-.ηρίξεως. Οί δέ άριθμοί είνε 
kx . xu.tvto’. .  ΓΙροδήλως λοιπόν τοιαύτη 
έρνασία δέν δικαιολογεί ποσώς την ΰ- 
παρξιν τοΰ σήμερον υπάρχοντας τοσού- 
του άριθμοΰ -Αρεοπαγιτών, άφοΰ μάλι
στα νΰν τό άλλοτε πολύ βεβαρημένον 
Α ’. τμήμα τοΰ Άρείου Πάγου δικάζει 
τάς κατά τό ετος 1906 έγγραφείσας είς 
τό πινάκιον υποθέσεις. “Οθεν πρέπει 
νά συζητηθη ποιον των δύο συστημάτων 
είνε προτιμότερον. Ή  επάνοδος είς τό 
πρό τοΰ νόμου τοΰ 1877 καθεστώς, κα- 
ταργουμένου τοΰ νόμου περί δύο τμημά
των και έπομένως ό περιορισμός τοΰ 
άριθμοΰ τών Α ρεοπαγιτών εις όκτώ 
μετά τοΰ προέδρου καί άντιπροέδρου, 
δσοι ήσαν τότε, η μόνον ό περιορισμός 
τοΰ άριθμοΰ τών αρεοπαγιτών, έπ ί τ$ 
βάσει τών δύο τμημάτων ;

’Αποδεχόμενος ώς όρθοτέραν την δευ- 
τέραν γνώμην καί έπομένως την διατή- 
ρησιν τοΰ Άριθμοΰ τών ’Αρεοπαγιτών 
εις δεκα καί τρεις, πλήν τοΰ Προέδρου 
καί τοΰ Άντιπροόδρου, ώστε έκαστον 
τών δύο τμημάτων νά ·/] άρτιον κατά 
τόν νόμιμον άριθμόν τών δικαστών, ώς 
ό νόμος τοΰ 1877, ό διαίρεσα; τόν Ά -  
ρειον Πάγον ε ί; δύο τμήματα, ώρισε, 
τροποποιουμένου πρό; τοΰτο τοΰ 2 άρ
θρου τοΰ νόμου ΒΦΝΔ' τοΰ 1899. Ά λ λά  
τ ιν ι τρόπω γενησεται η έλάττω σ ι; αΰτη; 
Οσον άφορδί τόν τρόπον τοΰ περιορισμού 

τών δικαστικών έδρών, δύο συστήματα 
συνεζητηθησαν, έν οι; έ'θνεσιν ισχύει η 
ίσοβιότης. Τό πρώτον είνε η βραδεία καί 
κανονική περιστολή τών έδρών τούτων, 
συνεπεία τοΰ θανάτου η της πληρώσεως 
τών κενών έδρών, τό δε δεύτερον συνί- 
σταται είς την κατάργησιν της ίσοβιό- 
τητος τών ύπεραρίθμων. Τά πρώτον, 
καίτοι αναβάλλει άορίστω; τήν μεταρ- 
ρύθμισιν καί μειώνει τό δ ι’ αύτήν ενδια
φέρον, δέν προσκρούει ποσώς είς τήν άρ
χήν της ΐσοβιότητος καί διά τοΰτο είνε 
προτιμότερον. Δύσκολον δμως είνε καί 
τοΰτο νά έφαρμοσθη παρ’ ήμΐν καί α 
πα ιτε ίτα ι πρός τοΰτο σταθερά θέλησις 
τοΰ ύπουργοΰ, διότι μόλις κενοΰται δι
καστική τις θέσις, επιδ ιώκεται ή συμ- 
πλήρωσις αύτης, ή προθεσμία δέ πρός 
τοΰτο, χωρίς νά δίδηται προσοχή είς 
τήν άνάγκην τνί; ύπηρεσίας, παρασύρει 
πλείστους οσους εις τήν ύποστήριξιν 
τοιούτων ά;·.ωτεων έπ ί τοσοΰτον, ώστε 
νά μή ύπολογίζωσιν όποιον προηγούμε- 
νον καθ’.εροϊ ή συμπλήρωσις περιττών θέ
σεων καί όπόσον επιβλαβείς αί συνέπειαι 
αύτη ; διά τε τόν διοριζόαενον αύτόν, 
τούς συναδέλφου; αύτοΰ καί τό δηαόσιον 
ταμεΐον.

Τό μέτρον, οπερ προτείνομεν, άφορα 
είς τήν θεραπείαν προφανοΰ; καί πανθο- 
μολογόυμένου άτοπήματο; ύπεραρίθμων 
δικαστών έν αύτώ τώ Ά νω τάτω  Δικα
στήριο. Δυστυχώ; παρ’ ήμΐν πασα επω 
φελής μεταρρύθμισις, προσβάλλουσα συμ
φέροντα ατομικά, άναβάλλεταί έ π ’ άό- 
οιστον, διότι ή θυσία τοΰ συμφέροντος 
τών πολλών είς τούς ολίγους κατήντησε 
νά θεωρηται ώς άνίατος νόσος, καθ’ ής 
ούδέν άλλο φάρμακον ύπάρχει, πλήν της 
ύπομο^η; και τη ; ε ΐ; τόν πανδαμάτορα 
χρόνον άναθέσεως της θεραπείας τοΰ 
κακοΰ.

Έλπίζομεν δ’ δ'τι σήμεοον, δτε αύτά 
τά  πράγματα λαλοΰσιν, ή πρότασις ή
μών θέλει τύχει αποδοχές καί άναγνω- 
ρίσεως. Ά λ λ ά  καί δίκαιον ά φ ’ έτέρου 
καί τά  μάλα έπιβαλλόμενον θεωρώ, 
συμφώνως πρός δσα προεΐπον, νά κα- 
ταργηθη ό προσωρινός νόμο; τοΰ 1892 
καί νά έπανέλθη έν ίσχύϊ ό ΑΜΜΒ' νό
μος τοΰ 1891, καθ’ ον ό μισθός τοΰ 
Προέδρου καί τοϋ Ε ίσαγγελέως ώριστο 
ε ί; δραχ. 800 κατά μένα καί τών δι
καστών ε ί; δρ. 600 , προσδιοριζομένου 
ήδη τοΰ μισθοϋ τοΰ άντιπροέδοου* είς 
δρ. 700 καί του γοα^αατέως, τοΰ επί 
δεκαετίαν τούλάχιστον ύπηρετοΰντος ώς 
γραμματέως παρά τώ Άρείω Π άνω, ε ΐ; 
δρ. 300. Ούδεμία δέ αμφιβολία ύπάρ- 
χει δτι οί κ. Ά ρεοπαγΐται θά φιλοτι- 
μηθώσιν, ού μόνον ν ’ άναπληρώσωσι 
τήν εργασίαν τών μελλόντων νά έκλί- 
πωσιν, άλλά καί πολλώ μείζονα νά πα- 
ράσχωσι. Νΰν μάλιστα, οτε τό δικα-

στήριον κατέστη ένήμερον, ή συμπλή- 
ρωσις τριών θέσεοιν ’Αρεοπαγιτών, καθ’ 
δσον κενοΰνται, ού μόνον δέν θεραπεύει 
τήν πραγματικήν άνάγκην τές ύπηρε
σίας, άλλά καί ή δ ι’ αύτήν διατιθεμένη 
δαπάνη, φέρει άληθώς τόν χαρακτέρα 
δαπάνης πολυτελείας, καθ’ δν χρόνον 
παρακωλύονται συνεδριάσει; τών δικα
στηρίων τ έ ;  ούσίας, δ ι’ ελλειψιν τών 
άπαιτουμένων πρός συγκρότησιν αύτών 
δικαστών.

Αναντίρρητος, διά τήν ακρίβειαν τές 
της στατιστικές, μεγάλως συμβάλλεται 
καί ή φύσις τών δικασθεισών αιτήσεων 
άναιρέσεως, άλλά καί περί τούτου δύ
ναταί τις άσφαλώς νά εί'πγι, δτι δυσχε- 
ρέστερον ήτο τοΰ Άρείου Πάγου τό 
έ'ργον κατά παρελθόντα έ'τη ή σήκ,ερον, 
όπότε ή νομολογία έ'λυσε πλεΐστα δσα 
ζητήματα καί αύθις επαναλαμβανόμενα.

Ταΰτα πάντα είς άπάντησιν τοΰ έγ 
γράφου Ύμών, δ ι’ ού έζητήσατε τήν 
γνώμην μου ώς πρός τόν άναγκαΐον διά 
τάς εργασίας τοΰ Άρείου Πάγου άριθ
μόν τών Α ρεοπαγιτών.

Ot iiumijOoi ΙΙάοεοοοι
Ά παντώ ν δέ καί είς τό έ'γγραφον, 

δ ι’ ού έρωτώμαι περί τών τυχόν ύπαρ- 
χουσών ελλείψεων έν τώ νόμω περί Πα
ρέδρων έμμισθων λέγω , δτι ούδεμίαν 
εύρίσκω έν αύτφ πλημμέλειαν, τρα;'όν 
δέ τούτου μαρτύριον είνε ή έν τνί έφαρ- 
μογέ επ ιτυχ ία  τοΰ θεσμοΰ.

Έκρινα, δ ’ εύ'λογον νά μή περιορισθώ 
μόνον είς άπάντησιν πρός τά  τεθεντα 
μοι ερωτήματα, άλλά καί νά ύποβάλω 
τήν γνώμην μου περί τών αναγκαίων 
μέτρων, δ ι’ ών κατορθωθήσεται μεταρ- 
ρυθμισις επωφελής καί σπουδαία έν τοΐς 
δικαστηρίοις τοΰ Κράτους, καθ’ δ έ'χω 
έκ τοΰ νόμου καθέκον (άρθρ. 113 τοΰ 
Όργανισμοΰ τών Δικαστηρίων). Έ π ί 
τοΰ ζητήματος δέ τοΰ περιορισμού τών 
Αρεοπαγιτών καί έπ ί τοΰ θεσμοΰ τών 
Παρέδρων, περί ών τό ύπουργεΐον έζή- 
τησε ν ’ έκφράσω τήν γνώμην μου, συ
νεννοούμενος μετά τοΰ κ. Προέδρου τοΰ 
Άρείου Πάγου, παρατηρώ προσέτι, δτι 
σύμφο>νος ώς πρός ταΰτα είνε καί ή 
δηλωθεΐσά μοι γνώμη τοΰ κ. Προέδρου 
τοΰ Άρείου Πάγου, συμμεριζομένου έπ ί
σης τήν γνώμην περί τές άνάγκης τές 
αΰξήσεως τών μισθών τών δικαστών καί 
ιδίως τών ’Αρεοπαγιτών, δεχομένου 
δμως τόν περιορισμόν τών Αρεοπαγι
τών έπ ί τοΰ παρόντος κατά δύο μόνον. 
’Επανερχόμενο; δέ έν τελε ί ε ΐ; τήν 
άνάγκην τ έ ;  έπιψηφίσεω; παρομοίων 
νομοσχεδίων, πιστεύω , δτι αύτη θά έπι- 
σπάση τήν εύγνωμοσύνην τές κοινωνίας 
και θ’ άποδείξη τήν είλικρινεστάτην 
ύπέρ τές  δικαιοσύνη; μέριμναν, ή τ ι; 
γνωρίζει νά αί'ρηται ύπεράνω προσωπι
κών δυσαρεσκειών καί νά μή τείνη εύή- 
κοον ού; ε ί; κακώ ; παραδεδεγμένα; 
έξεις επεμβάσεων πρός τοποθέτησιν κα ι 
προβιβασμόν τών δικαστών καί προ
πάντων τών Είρηνοδικών.

Ή διν.αοίτιν.η έξοι/όϊα

Πιθανόν οί περιορισμοί ούτοι νά λυ- 
πήσωσί τινας τών ενδιαφερομένων, άλλά 
διά τών μέτρων τούτων έπ ιζητεΐτα ι ή 
άνύψωσις τές δ ικαστικέ; έξουσία; ε ί; 
τήν προσήκουσαν αύτη περιωπήν, ή; 
έξέπεσεν οπωσδήποτε. Ταχέω; έλπ ίζω  
δτι θά έκτιμηθη κα τ ’ άξίαν ή νομοθε
τική αύτη πρόνοια καί δέν αμφιβάλλω, 
δτι άπό τών ώφελιμων τούτων καινοτο
μιών θά χοονολογηθη ή άληθή; τοΰ δι- 
καστικοΰ κλάδου άναμόρφωσις, ύποβοη- 
θουμένη καί ύπό τη ; ά λλη ; ύλ ικ έ ; βελ- 
τιώσεω ;, της αύξήσεω; τών δικαστικών 
μισθών, δ ι’ ή ; συμπληρωθήσεται τό 
μεταρρυθμιστικόν έ'ργον τ έ ;  Κυβερνή- 
σεω;. Ή  καλή της δικαιοσύνης άπο- 
νομή, ού μόνον άποτελεΐ τό έ'ργον πά
σης Κυβερνήσεως, ά λλ ’ είνε καί πατριω
τικόν έν ταυτώ καθέκον παντός Έ λλη - 
νος ύπουργοΰ, διότι χρησιμεύει πρός 
άπόδειξιν τές εύνόμου άναπτύξεως τές 
χωράς καί πρός άντίκρουσιν τών δυσμε
νών πολλάκις κρίσεων τών άλλοδαπών 
περί τές πατρίδος ήμών, παροτρύνει δέ 
καί ενθαρρύνει καί τούς έν τη αλλο

δαπή ομογενείς πρός έγκατάστασιν αύ
τών ένταΰθα.

Τά ζητήματα ταΰτα  είνε άπό πολ- 
λοΰ λελυμένα έν τη συνειδήσει παντός 
χρηστοΰ πολίτου, εύκταΐον δέ μόνον νά 
εύρεθνί Κυβέρνησις καί πλειοψηφία βου
λές άρκοΰσαν έ'χουσαι αύτοπεποίθησιν, 
ώστε νά προτιμήσωσι τό κοινόν καλόν, 
έπ ί κινδύνω συγκρούσεως πρός τόν θεο- 
οουμενον άκαταγώνιστον συνασπισμόν 
τών αντικειμένων είς τοΰτο συμφερόν
των καί τών τιθεμένων τήν πολιτικήν 
αύτών ιδιοτέλειαν ύπεράνω τών έθνικών 
συμφερόντων.

ΕΓΘε νά μή άποδείχθγί δτι τοΰτο είνε 
απραγματοποίητος εύχή.

Ε υ π ε ιθ έσ τα το ς  Ό  Είσαγγελεύς

Δ. Τ ζιβανόπονλος
■  1 ■ ■ ■ ■  — — — — I I I

ΠΕΡΙ W  S I ’ ΕΦ Η Μ ΕΡΙΛΟ Σ
ΔΗΜΟΣΙΕΤΣΕΟΣ ΕΠΙ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
ΕΙ! 4Ι Α 1Ι Κ 0Ϊ Ε  Α Γ 1Μ Ε Τ 0Υ J I J M 0NHE

Γ'.

Είς άντίκρουσιν τών γραφέντων έν τ έ  
«Δικαιοσύνη» ύπό τοΰ κ. Μ. Λιβαδα 
περί τές  δ ι’ έφημερίδος δημοσιεύσεως 
έπ ί διαδίκων άγνώστου διαμονές προσ- 
τίθημι είς τά  προηγούμενα άρθρα τά  α
κόλουθα: α ') έν τη Πολιτική Δικονομία 
μου (§ 134 ση[>. 10) έ'γοαψα δτι κατά  
τόν νόμον δημοαιεύετα .1 ή έπ ίδοσ ις , μη  
έξετάσας κατά τ ίν α  τρόπον εννοεί ό νό
μος νά  γ ίνητα ι ή δημοσ ίευσ ις  αύτης καί 
παρέθηκα τόν Λιβαδαν μετά τοΰ Οίκο- 
νομίδου ώς πρό; τό δτι η έπ ίδοσ ις δ η μ ο 
σιεύεται· δθεν δέν παλινώδησα ώ ; άξιοι 
ούτο; έκθείς διά τών άρθρων μου, πώς 
έννοώ τήν δημοσίευσιν της έπιδόσεως.

β') Τό άρθρον λέγει άπλώς δημοσ ιεύε
τα ι ή έπ ίδοσις· τό πώς άφίνει αόριστον, 
ούδαμώς λέγει δ ιά  καταχω ρ ίσεω ; τοϋ 
επιδοτηρίου· ό πολυμαθής υφηγητής 
της Πολιτικές Δικονομίας ισχυρίζεται, 
δτι ώς δταν λέγωμεν άναφορά, άγωγή, 
έννοοΰμε.ν τό δ ικόγραφ ον, ούτω καί δ
ταν λεγωμεν έπ ίδοσις  έννοοΰμεν τό έπι- 
δοτήρ ιον, άρα δταν λέγωμεν δημ ο 
σιεύεται ή έπ ίδοσ ις, έννοοΰαεν δτι δημ ο 
σιεύεται τό έπ ιδ ο τή ρ ιο ν  ά λλ ’ δταν ό 
νόμος λέγει δτι ή άναφορά ή ή άγωγή 
πρέπει νά περιέχω τοϋτο ή έκεΐνο, δτι 
έπ'ι τής αναφοράς σημε ιο ΐ τοϋτο ή έκεΐνο 
δ Π ρόεδρος, δτι ή άγωγή επιδίδεται, κτλ. 
τίς δύναταί νά άμφιβάλλη οτι πρόκει
τα ι περί δ ικογράφου τής άναφοράς ή 
άγωγής ; δταν ομως λέγωμεν ή έπ ίδοσ ις  
δημοσιεύετα ι διά τές έφημερίδος, διατί 
τάχα έννοοΰμεν τό έπ ιδοτήρ ιον  ; ή μή
πως καί δταν λέγωμεν δτι ή έπ ίδοσις 
γίνεται δ ιά  τοιχοκολλήσεως ή έγχειρί, 
σεως, έννοοΰμεν καί τότε τό έπ ιδοτή 
ρ ιον ; Έάν δύναταί νά γίνη χρέσις τοΰ 
δρου έπ ιδοτήρ ιον  (δν ούδέ έ'χει καν ό νό
μος, όμιλών περί άποδε ικ τ ικοϋ  έπ ιδό 
σεως) άντί της έπ ιδόσεως, πρόκεινται 
πάντοτε δύο διάφορα πράγματα· καί 
ούδαμώς δυνάμεθα νά δεχθώμεν δτι ο- 
που ό νόμος λέγει έπ ίδοσις  εννοεί ά -  
ναγπαίως τό έπ ιδ ο τή ρ ιο ν  ά λ λ ’ είνε τοΰ- 
τό ζήτημα ερμηνείας, δέν έννοώ δέ 
διατί ό κ. Λιβαδας άπαξιοΐ νά λάβη ύπ ’ 
δψιν του διά τήν ερμηνείαν ταύτην έπί 
τοΰ προκειμένου τό Γερμ. κείμενον, δ
περ λέγει δτι ή έπ ίδοσ ις  γίνεται είς τόν 
Εισαγγελέα κα ι δ ιά  δημοσιεύσεω ς· φρο
νεί τάχα δτι καί τό ή έπίδοσις γίνετα ι 
διά δημοσιεύσεως, εννοεί διά δημοσ ιεύ 
σεως τοΰ έπ ιδοτηρίου  ; δέν παρεισήγα- 
γον λοιπόν έγώ είς τό άρθρον δρον, μή 
περιεχόμενον έν αύτώ , αύθαιρέτως δέ 
ύπ ’ έμοΰ έπινοηθέντα, ώς μέ κατηγορεί 
ό κ. Λιβαδας, εΐπών άπλώς δτι μή όρί
ζοντος τοΰ νόμου πώς δέον νά γίνητα ι ή 
ύπ ’ αύτοΰ έπιτασσομένη δημοσίευσις 
τές έπιδόσεως, άρκ,εΐ ο ίοσδήποτε τρόπος 
δημοσιεύσεω ς, τούναντίον παρεισάγει είς 
τό άρθρον τόν δρον τοΰ έπιδοτηρίου καί 
τές καταχωρίσεως αύτοΰ ό κ. Λιβαδας.

γ ')  Ό  διακεκριμένος νομομαθής μέ 
κατηγορεί καί δτι καίπερ δεχόμενος δτι 
κατά τό άρθρον ή έπ ίδοσ ις  δημοσιεύε
τα ι, θεωρώ ΐσχυράν τήν δημοσίευσιν του

δ ικογράφου  ή περιλήψεως  αύτοΰ, καί δτι 
παρορώ τήν άνάγκην τές διά τές δημο
σιεύσεως γνωστοποιήσεως τοΰ χρόνου τές 
έπιδόσεως,άλλ’έγώ σαφώςδιετύπωσα τήν 
γνώμην μου,οτι τοΰ νόμου μή έπιτάσσον- 
τος τήν καταχώ ρισ ιν  τοϋ έπ ιδοτηρ ίου ,άλλ ’ 
απλώς δημοσ ίευσ ιν  τής έπ ιδόσεως (τές 
πράςεος, τοΰ γεγονότος τές έπιδό
σεως) άρκεΐ οιαδήποτε έν τή  έφ ημε
ρ ίδ ι μνεία , πληρούσα  κατά τήν κρί- 
σιν τοΰ δικαστοϋ τόν σκοπόν αύ
τοΰ ή'τοι μνείαν έπαρκέ τές έπι-* 
δόσεως καί τών στοιχείων αύτές γνώ
σιν παρέχουσα είτε εις τό έπιδοτήριον 
είτε εις τό δικόγραφον άφορί£ καί είδι- 
κώς καθιστώσα γνωστόν τό δικόγραφον, 
τούς δ ιαδ ίκους , τόν Εισαγγελέα εις ον 
ένεχειρ ίσϋη, τό δικόγραφον κα ί τόν χρό
νον τής έγχειρίσεως αντοϋ· όρθώς δέ εί- 
πον δ'τι καί ή τοΰ δικογράφου καταχώ- 
ρισις άρκεΐ έφ ' δσον δ ι ’ αύτής γνω στο- 
ποιοΰντα ι τά ρη&έντα στοιχεία τής έπ ιδό
σεω ς· έάν δ& προσέ&ηκα δτι ή δημοσίευ- 
σις τοϋ  δ ικογράφου αύτοΰ άποτελ.εΐ τι 
πλέον τής τοΰ έπ ιδοτηρ ίου , έπίσης ορθά 
είπον διότι δ ι ’ αύτής δλον τοϋ δ ικ ογρά 
φου τό περιεχόμενον  καθίσταται γνω
στόν, ένω κατά τό άρθρον 140 άπλώς 
περιγράφει αύτό ό κλητήρ είς τό έπ ι
δοτήριον· κατά δέ τήν πρακτικήν άτε- 
λεστατα τό μνημονεύει· τοΰτο δέ είνε 
τό κύριον, (άπόδειξις δτι κατά τήν έν 
ίσχύϊ Γερμανικήν καί Αύστριακήν Δ ι
κονομίαν τό δικόγραφον  δημοσιεύεται· 
ίδέ τό πρώτον άρθρον μου) διότι έκ τοΰ 
δικογράφου προκύπτουσιν έν γένει οΐτε 
δ ιάδ ικο ι κα ι τό Δ ικαστήριον κα ι ό Ε ίσαγ- 
γελεύς είς δν ή έγχείρισις (ό τοΰ Δικα
στηρίου είς δ άφορ^ τό δικόγραφον "δε 
Πολ.Δικονομίαν μρυ § 134 σημ. 7)καί ό 
χρόνο; άκόμη καθ’δν έγένετο ή έπίδοσις 
σημειοΰται· άλλά πάντοτε ώς έ'γραψα 
έν τοΐς άρθροις μου είνε έ'ργον τοΰ Δι
καστηρίου (σιγώντος τοΰ νόμου) νά κρίν/] 
έάν ή γενομένη δημοσίευσις καθιστ$ 
έπαρκώς γνωστήν τήν έπίδοσιν καί τά  
στοιχεία αύτές, άκυρότητος έπερχομέ- 
νης έάν κριθη κατά τοΰτο άτελής ούγί 
οΐλως οια jxovov τον λογον οτι αφορ<£ εις 
τό δικόγραφον  καί ούχί εις τό έπ ιδοτή 
ρ ιον  ή άφορα είς απλήν μνείαν  ή περ ί- 
ληιμιν αντοϋ  περιέχουσαν δμως τά ου
σιώδη τές έπιδόσεως στοιχεία καί ούχί 
είς δλον τό έπ ιδοτήρ ιον  ή λείπει έν ιώτα 
εκ τοΰ έπιδοτηρίου ώς έπιμένει νά άξιοι 
ό κ. Λιβαδας, πλάττων άκυρότητα, ήν 
δέν έπιβάλλει ό νόίλος.

δ') Τόν κ. Λιβαδαν έξένισε καί ή πα- 
ρατήρησίς μου δτι ό άγνώστου διαμονές 
διάδικο ς, εις ον η επιδοσις, λαμβανων 
αύτης γνώσιν διά δημοσιεύσεως (έπαρ- 
κοΰς κατά τά  άνωτέρω) δύναταί νά λάβη 
τό δικόγραφον παρά τοΰ Είσαγγελέως, 
καί τοΰ έπιδοτηρίου τήν γνωστο- 
ποίησιν νά ζητήση παρά τοΰ άντιδίκου 
κατά τά  περί κοινοποιήσεως τών δικα
στικών έγγράφων έν γένει κρατοΰντα· 
άλλά καί άν δημοσ ίευσή  όλόκληρον τό 
έπ ιδοτήρ ιον  διά τές  έφημερίδος δύναταί 
νά έ'χη άνάγκην ό διάδικος νά ί'δη τ ϊ  
πρω τότυπον  αύτοΰ ή κεκνρω μένον άντ ί
γραφον  καί τοΰτο έπ ιτυγχάνετα ι διά κα
ταθέσεως ή κοινοποιήσεως ούχί dk δ ιά  
τής έν τή έφημερίδ·. δημοσιεύσεω ς, ή κα- 
τάθεσις ή κοινοποίησις τοϋ επιδοτηρίου 
λοιπόν, καί τών διαδικαστικών έγγράφων 
έν γένει πάντοτε πρόκειται καί δέν ά 
ποτελεΐ διαδικασίαν, άντικαθιστώσαν δη- 
μοσίευσιν τοΰ έπιδοτηρίου, ώς έξέλαβεν 
ό κ.Λιβαδας, ούδέ πολυτελέ καί δαπα- 
νηράν,· ώς άξιοι, διότι τήν κατάθεσιν κο;̂  
κοινοποίηση» ταύτην, ζητουμένην πρός 
άποφυγήν άναβολές, θέλει στέρξει ό άν
τίδικος, έάν δέν κατέθηκεν ή προσήγαγε 
τό έπιδοτήριον, ώς συνήθως γίνετα ι μετά 
τών λοιπών διαδικαστικών έγγράφων 
ανεξαρτήτως αίτήσεως τοΰ εις δν ή έπ ί- 
δοσις.

Ά θένα ι 28 Μαρτίου 1907.
ϊπ ν ρ ίδ ω ν  S . Ε ύκλείδης
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ΙΡ 8 Ρ Ι  τ η ς  mum
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ τη 31 Μαρτίου.

«Έκρινα δέ εύλογον νά μή περι- 
» ορισθώ μόνον είς άπάντησιν πρδςτά 
» τεθέντα μοι έρωτήματα, άλλά καί 
» νά ύποβάλω τήν γνώμην μου περί 
» τών άναγκαίων μέτρων, δι’ ών κα
ί  τορθωθήσεται μεταρρύθμισις έπω- 
» φελής καί σπουδαία έν τοΐς δικα- 
* στηρίοις τοΰ Κράτους, καθ’ δ Ιχω 
» έκ τοΰ νόμου καθήκον (άρθρ. 113  
» τοΰ Όργανισμοΰ τών δικαστηρίων).»

Ύπο τοιαύτην προϋπόθεσιν άπδ 
κοινοΰ μετά τοΰ κ. Προέδρου τοΰ Ά 
ρείου Πάγου συνετάχθη τδ πρδς τδ 
ύπουργεΐον τής Δικαιοσύνης έγγραφον 
τοΰ κ. Είσαγγελέως τοΰ Άρείου 
Πάγου, δπερ έν άλλη σελίδι παραθέ- 
τομεν. Αί κορυφαί έν άλλαις λέξεσι 
τής παρ’ ήμΐν δικαστικής έξουσίας, 
προκαλούμεναι ύπδ τοΰ κ. έπί τής Δι
καιοσύνης Ύπουργοΰ νά έξενέγκωσιν 
ώρισμένην γνώμην έπί είδικών έρω- 
τημάτων, αισθάνονται τήν άνάγκην νά 
ευρύνωσι τδν ορίζοντα καί νά ύποδεί- 
ξωσιν είς τδ κεντρον δτι τά κακώς 
κείμενα καί πλείονα καί δεινότερα είνε. 
Έπέτυχον τοΰτο καί δή εύστόχως; 
Έχομεν τδ θάρρος νά εί'πωμεν άδι- 
στάκτως δχι. Άτυχώς εύκαιρίαι τοι
ούτου εί'δους ήν δ κ. έπί τής Δικαιο
σύνης Ύπουργδς παρέσχεν είς τους 
άπδ περιωπής άντιπροσωπεύοντας τδ 
δλον δικαστικδν σώμα, σπανιώτατα 
παρέχονται, ένεκα τούτου δέ εΐχομεν 
τδ δικαίωμα περισσότερα νά άναμέ- 
νωμεν έξ έκείνων οί'τινες κάλλιον 
παντδς άλλου ήσαν καί είνε είς θέσιν 
νά διατελώσιν έν γνώσει πληρέστατη 
καί τών λόγων έκ τών οποίων τδ δι- 
καστικδν σώμα ώς τοιοΰτο ταλαιπω
ρείται καί τών αιτίων ενε»Ρα· τών ο
ποίων ή διέπουσα αύτδ νομοθεσία κα
ταγγέλλεται έκάστοτε ώς χωλαίνουσα.

Παρ’ έλπίδα δμως άντιπαρέρχεται 
ανεκμετάλλευτος καί ή ευκαιρία αυτη, 
οί δέ προκαλούμενοι νά ποδηγε- 
τώσι τδν ύπέρτατον τής Δικαιοσύνης 
άρχηγδν έν τή προσπαθείς του πρδς 
βελτίωσιν τών τής Δικαιοσύνης, έξα- 
τμίζονται έν ένί στενώς γραφειοκρα
τική ύπηρεσιακψ καθαρώς έγγράφφ 
καί παριστώσι τδ θεαμχ συμβούλων 
άδυνατούντων ή μή έχόντων τδ θάρρος 
νά έξαρθώσιν ύπέρ τά τετριμμένα. 
Λέγομεν ταΰτα ούχί διότι εί'μεθα τής 
γνώμης οτι αί κατ’ ιδίαν πλημμέλειαι, 
άς ό κ. Είσαγγελεύς τοΰ Άρείου 
Πάγου υποδεικνύει, άποτελοϋσι πα- 
ρονυχίδα έν τή σωρείς τών άτελειών 
αϊτινες άνά παν βήμα παρακωλύουσι 
τήν έλευθέραν τοΰ δικαστοΰ ένέργειαν, 
ούδέ διότι φρονοΰμεν δτι τά πρδς 
άρσιν τών πλημμελειών τούτων υπο
δεικνυόμενα είσίν ούχί τά σκοπιμώ- 
τερα, άλλά διότι ούδαμοΰ έν τψ έπι- 
σήμψ έκείνφ έγγράφφ άνακαλύπτο- 
μεν τά νέα έκεινα βήματα άτινα αι 
νομοθεσίαι τών άξιων μιμήσεως Κρα
τών έπετέλεσαν πρδς έξασφάλισιν τής 
δικαστικής άνεξαρτησίας καί άξιοπρε- 
πείας. Καθ’ ήν έποχήν κατέστη δόγμα 
αυτόχρημα άνεπίδεκτον καί συζητή
σεως, δτι τά πολυμελή δικαστήρια ά- 
ποτελοΰσι τδν μοναδικδν σκόπελον 
κατέναντι τοΰ οποίου συντρίβεται 
πάσα σκέψις περί βελτιώσεως τοΰ δι- 
καστοΰ άπδ υλικής άπόψεως, ήμεΐς 
συζητοΰμεν άν πρακτικώτερον θά ήτο 
δέκα πέντε καί ούχί δέκα όκτώ νά ά- 
πένεμον τήν έν τψ Άρείψ Πάγψ δι
καιοσύνην, καί κατατριβόμεθα περί 
τήν λήψιν ημιμέτρων πρδς έξασφά- 
λισιν τοΰ σχετικώς άμεταθέτου τών 
δικαστών μας.Συζητοΰμεν περί λαϊκής 
δικαιοσύνης καί στερεοτύπως, ώσανεί

νεόν τι λέγομεν, άποκαλοΰμεν ταύτην 
άρτον τοΰ λαοΰ, ένψ συγχρόνως κατά 
εκατοντάδας τροφοδοτοΰμεν τούς κατά 
τδ πλεΐστον άναπήρους έκείνους ύπδ 
πάσαν έ'ποψιν άποφοίτους τής νομι
κής μας σχολής, οΰς έξακολουθοΰμεν 
νά όνομάζωμεν Είρηνοδίκας καί τούς 
όποίους έξαποστέλλομεν ούχί νά δι- 
δάξωσι τδν λα δν καί νά άπονείμωσι 
τδ δίκαιον, άλλά νά έξυπηρετήσωσιν 
ήμάς, δτέ μέν ώς κομματάρχαι καί 
άλλοτε ώς τελωνοφύλακες ή ταχυ
δρομικοί διανομείς. Ύποδεικνύομεν 
δειλά οτι ή έκτελεστική έξουσία αμεί
λικτων έχει κηρύξει τδν πόλεμον 
κατά τής δικαστικής καί είς τυραν
νίδα ταύτης μετεβλήθη, καί δέν ε
χομεν τδ θάρρος νά συνομολογή- 
σωμεν δτι καί πάσα άλλη πρδς άπο- 
κέντρωσιν προσπάθεια έναυάγησεν, 
άφοΰ δλοι μεν οί Πρωτοδίκαι έκρί- 
θησαν καί κρίνονται ικανοί νά κατα- 
λάβωσι τδ άξίωμα τοΰ Έφέτου,οί πλει- 
ότεροι δέ τών δικηγόρων, άν μή πάν
τες, είνε είς θέσιν νά κριθώσιν άξιοι 
διά τδ Είσαγγελικδν άξίωμα.

Έπί τοιούτου εύρυτέρου, ύψηλο- 
τέρου έπιπέδου άναμένομεν καί τρέ- 
φομεν τήν έλπίδα νά άκούσωμεν συ- 
ζητούσας τάς κορυφάς.

v o M D S E m  ζ α ι  m u u m
Τή πρωτοβουλία τινών εκ τών έν Ά - 

θήναις συμβολαιογράφων συνετάχθη άνα- 
φορά, ήτις πρόκειται νά ύποβληθή είς τήν 
ίυβέρνησιν, έν τή όποια ύποδεικνύεται 

ή άμεσος ανάγκη της καταργήσεως τής 
γνωστής διατάξεως τοΰ περί πτωχεύσεως 
νόμου καθ’ ήν πασα έκ συμβώσεως ύπο- 
θήκη, έγγραφεΐσα μετά τήν παΰσιν τών 
πληρωμών ή έντός τοΰ ύπόπτου διαστή
ματος, θεωρείται άκυρος.

Τό ζήτημα τοΰτο ουτε νέον είνε οΰτε 
μικροΰ λόγου άξιον καί άλλοτε δέ ήσχο- 
λήθημεν καί ήμεΐς έπ’ αύτοΰ. Ανεξαρτή
τως πρός τό γεγονός, δτι αύτή καθ’ έαυτήν 
ή άκυρότης αΰτη ούσα άποτέλεσμα τής 
διατάξεως τής άποφάσεώς δι’ής ορίζεται ή 
ήμερα τής παύσεως τών πληρωμών, ού- 
δένα άπολύτως έκπληροΐ προορισμόν, γ ί
νεται έξ άλλου χρήσις ταύτης κατά τοιοΰ- 
τον τρόπον ύπό τών δικαστηρίων μας, ώστε 
ό σήμερον μετ’ έμπόρου συναλλασσόμε
νος δέν είνε καθόλου άπίθανον νά πλη- 
ροφορηθή ύπό δικαστικής άποφάσεώς 
μετά δύο Ιτη έκδιδομένης, δτι ό έμπορος 
μεθ’ ού προήλθεν είς συναλλαγήν είχε 
παύσει τάς πληρωμάς του άπό δύο έτών. 
Ποιου είδους δδυνηράς συνεπείας άσκεΐ 
τό άτοπον τοΰτο καί έπί τής πίστεως τοΟ 
έμπόρου καί έπί τοΰ έμπορίου έν γένει, 
δέν ύπάρχει φρονοΰμεν άνάγκη νά ύπο- 
δείξωμεν. Τά κακόν δμως, ιδίως κατά τά 
τελευταία έτη έχει προχωρήσει τοσοϋτον 
έν Άθήναις, ώστε ούδείς λέγει υπερβο
λήν ύποστηρίζων δτι ή άκίνητος ιδιοκτη
σία τών έμπόρων κατέστη νεκρά κατά 
κυριολεξίαν, διότι ούδείς θά είνε τόσον 
απλοϊκός νά παράσχη ύπό τοιούτους δ
ρους είς έμπορον δάνειον έπί ύποθήκη. 
"Ενεκα τούτου φρονοΰμεν δτι τό ζήτημα 
χρήζει εύρυτέρας άντιλήψεως καί είνε ά- 
νώτερον τών δυνάμεων τών δλίγων συμ
βολαιογράφων τών Αθηνών, οί'τινες άνέ- 
λαβον νά τό χειρισθώσι. Νομίζομεν δτι 
άποτελεΐ έν τών ζωτικωτάτων διά τούς 
Αθηναίους καί Πειραιεΐς πρό πάντων 
έμπορους ζητημάτων, καί αύτούς κυρίως 
πρέπει νά άπασχολήση, δέν βλέπομεν 
δέ τόν λόγον ένεκα τοΰ όποιου άπό έτών 
τινών, όπότε άνέκυψεν, έλύθη μόνον ώς 
πρός τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν, δι’ ήν ώς 
γνωστόν ή διάταξις αΰτη τοΰ περί πτω
χεύσεως νόμου δέν ισχύει. Άρκοϋσιν οί 
τόσοι σκόπελοι καθ’ ών άνά πάσαν στιγ
μήν προσκρούουν αί συναλλαγαΐ ένεκα 
τοΰ πολυσυνθέτου καί άνερματίστου τής 
νομοθεσίας μας καί δικαιολογούνται ίσως 
οί διατεινόμενοι δτι ή άρσις τούτων προϋ
ποθέτει γενικωτέραν καί έκ βάθρων με
ταρρύθμισή τοΰ διέποντος ήμας δικαίου, 
ούδεμία δμως δύναται νά ύπάρξη δικαιο
λογία, προκειμένου περί διατάξεων μονο
μερών, άς ή πείρα άπό μακροΰ κατέδειξεν 
έπιβλαβεΐς καί ή κατάργησις τών όποιων 
ούδέν άλλο κενόν δύναται νά παρουσίασή.

'Οπωσδήποτε ή ένεργεία τών άναλαβόν- 
των τήν πρωτοβουλίαν συμβολαιογράφων 
είνε άξία πάσης ένθαρρύνσεως.

Α ί στήλαι τής  «Δικαιοσύνης» 
ε ινε  ε ίς τήν διάϋ'εσιν παντός δ ι
κηγόρου δικαστοΰ ή άλλου δι
καστικού προσώπου, ευρισκο
μένου είς τήν άνάγκην ή έπ ιϋ 'υ- 
μοϋντος νά  άνακινήση π α ν  έν 
γένει ζήτημα σχετιζόμενον μέ 
τήν άπονομήν τοϋ δικαίου.

Αποδεχόμενος νά συντάξω έγγρα
φον πρδς τδν κ. έπί τής Δικαιοσύνης 
ύπουργδν γνωμοδότησιν περί τών χρη- 

ζόντων βελτιώ- 
Έ ά ν  σεως καί τών λη-

Ε ίααγγελεύς πτέων πρδς τοΰ
το μέτρων, έάν 

ήμην είσαγγελεύς τοΰ Άρείου Πάγου 
θά έγραφον:

Ό τι αύταπατώμεθα ύποκρινόμενοι 
δτι πιστεύομεν δτι λειτουργεί δικαιο
σύνη Είρηνοδικών, έφ’ δσον δέν πε- 
ριορίζομεν τδν άριθμδν αύτών κατά 
τά δύο τρίτα καί δέν εύρύνομεν τήν 
δικαιοδοσίαν αύτών καί δέν τριπλα- 
σιάζομεν τδν μισθδν αύτών καί δέν 
έξομοιοΰμεν τούτους κατά τδν τίτλον 
καί τά προσόντα με τούς Πρωτοδίκας.

Ό τι ύπδ τδ σύστημα τής νεκράς 
γραπτής διαδικασίας, ένεκα τής ο
ποίας καί μόνης αί δίκαι κατέστησαν 
άτελεύτητοι καί κατά σύμπτωσιν μό
νον περαιοΰνται, εινε ειρωνεία νά πι- 
στεύωμεν δτι ή πολιτεία λύει πράγ
ματι διά τής δικαστικής έξουσίας τάς 
ίδιωτικάς διαφοράς.

"Οτι μέ σύστημα μισθοδοσίας τών 
Πρωτοδικών, τών Έφετών καί τών 
Εισαγγελέων, οίον τδ κρατοΰν, εχο
μεν ί'σως οίκογενειάρχας ταλαιπωρου- 
μένους κοί δικαστάς άγωνιώντας πρδς 
συγκράτησιν τής άξιοπρεπείας των, 
δέν εχομεν δμως δικαστάς δπως δλοι 
τούς φανταζόμεθα.

"Οτι ύπδ τάς συνθήκας ύφ’ άς δ 
δικαστής ήμών καλείται νά διαγωνι- 
σθή πρδς προαγωγήν, ούδεμία παρα
μένει άμφιβολία δτι πάς άνεξαιρέτως 
δικαστής, άν δέν μεταβληθή είς Ι ε 
ρεμίαν καί δέν άποβάλη πάσαν πρδς 
τιμίαν έργασίαν δρεξιν, κατ’ άνάγκην 
θά μεταβληθή είς έπιτήδειον καί κατ’ 
άνάγκην έπίσης τάς συνεπείας τής 
τοιαύτης έπιτηδειότητος θά δοκιμάζω 
σιν οί έκάστοτε ήττον έπιτήδειοι ί- 
διώται, οί παρ’ αύτοΰ άναμένοντες τδ 
δίκαιον.

Ταΰτα περίπου καί άλλα ί'σως θά 
έλεγον είς ώτα πιθανώς μή άκουόν- 
των. *

“Οσοι άνέγνωσαν τάς διαφόρους περι- 
γραφάς τών αθηναϊκών εφημερίδων τάς 
σχετιζομένας μέ το άποτρόπαιον κα-

κούργνιματών 
’ Ιδεώδης άπομόνω<ί»ς ήμερων αύτών 

καί μέ τάς
ένεργείας της άνακρίσεως πρός αποκάλυ
ψήν τών αύτουργών, άνέγνωσαν την έπο- 
χένην της συλλήψεως τινών εκ τών αύ
τουργών καί τό έξης ομοιόμορφον είς ο- 
λας έν γένει τάς έφημερίδας : α Ή μεΐς, 
παρ’ ολην την έφαρμοσθεΐσαν αύστηράν 
άπομόνωσιν τών δολοφόνων, κατωρθώ- 
σαμεν κκί τούς εί'δομεν καί συνωμιλή- 
σαμεν μετ’ α ύ τώ ν !»  Έ ποντα ι δέ μετά 
τό προοίμιον αύτό μακοαί συνεντεύξεις 
τών δολοφόνων μετά τών διαφόρων συν
τακτών τών κα τ’ ιδίων εφημερίδων. Ή 
μεΐς θαυμάζομεν είλικρινώς την ενημερό
τητα τοΰ τύπου μας καί τάς διαφόρους 
προσπαθείας δι’ ών ουτος επ ιτυγχάνει 
νά παρέχνι είς τούς άναγνώστας του καί 
τάς έλαχίστας λεπτομερείας παντός γε
γονότος προκαλοΰντος τό κοινόν ενδια
φέρον, θαυμάζομεν ομως συγχρόνως καί

τούς διευθύνοντας τά  της προανακρίσεως 
οίτινες τόν δρον απομόνω ο ις  μετέβαλον 
είς έλευθέραν επικοινωνίαν καθ’ ην πας 
κακούργος, μονονουχί παρά τό κύπελλον 
τοΰ τε’ί'ου, εκθέτει τάς σκέψεις του καί 
τάς περί εγκλήματος καί ποινής θεωρίας 
του μετά έλευθεροστομίας τήν οποίαν 
θά εφθόνει καί αύτός ό μέλλων καθηγη
τής τοΰ Ποινικοΰ δικαίου τοϋ Έ λληνι- 
κοΰ Πανεπιστημίου. Μεθ’ δλα δέ ταΰτα 
δυσκολευόμεθα νά πιστεύσωι/.εν οτι εί'
μεθα τόπος αληθώς πρωτότυπος.

Εί'μεθα είς θέσιν νά γνωρίζωμεν δτι 
τό ζήτημα τνίς έπιψηφίσεως τοϋ περί 
δικηγορικών συλλόγων νομοσχεδίου εύ- 

οίσκεται είς τό μαλ- 
Τό νομοσχέδιον λον εύάοεστον ση

μεΐον, ούτως ώστε 
δέν είνε άπίθανον καί πρό τών διακοπών 
τοΰ Πάσχα νά λυθή. Ούσιώδεις τινές 
άντιγνωμίαι τών μελών της έπιτροπης 
είς ήν είχε παραπεμφθνί ήρθησαν ήδη 
δ ι’ αμοιβαίων ύποχωρήσεων, τό μόνον δέ 
ούσιώδες ζήτημα τό άπασχολοΰν τήν 
έπιτροπήν καί διαιροΰν δύναται τις νά 
ειπη τά μέλη ταύτης είνε άν ή ισχύς 
τοΰ μέλλοντος νόμου πρέπει νά περιλά- 
βν) άπαντα ; παντός Πρωτοδικείου τούς 
δικηγόρους ή άν έν άρχγΐ πρέπει νά πε- 
ριορισθνί ή ισχύς αύτοΰ έπ ί τών έν ταΐς 
έδραις τών Έφετείων δικηγόρων. Οία
δήποτε δμως γνώμη καί άν έπικρατήσνι 
τό ποθούμενον, έ'στω καί έν μέρει, πραγ
ματοποιείται.

Είς τό προηγούμενον φύλλον έδημο- 
σιεύσαμεν τό σκεπτικόν προσφάτου ά- 
ποφάσεως τοΰ έφετείου Αθηνών καθ’ ήν 

ό άγνώστου διαμο- 
Έ νδς άτοπου νής διάδικος, ό έρή-

δοθέντος μην δικασθείς, δέν
δεσμεύεται ύπό προ

θεσμίας τινός έν τνί ενασκήσει της ανα
κοπής, ά λλ ’ έ π ’ άπειρον δικαιοΰται νά 
j-ετέλθν] τό μέσον τοΰτο. Μετά τοιαύ
την δμως της άποφάσεώς γνώμην ανα
κύπτει σκληρόν τό ερώτημα : ποία ή 
τύχη ώρισμένων‘κατηγοριών ύποθέσεων 
αίτινες ύποτίθεται μέχρι τοΰδε τούλά- 
χιστον, δτι έτερματίσθησαν ; Σειρά ά- 
ναρίθμητος δικών περί διαζεύξεως, έν 
χΐς ο εΐς τών συζύγων ήτον άγνώστου 
διαμονής έ'ληξαν καί δεύτεροι μετά τό 
είκαζόμενον δεδικασμένον συνήφθησαν 
γάμοι. ’Άκυροι οί γάμοι ούτοι καί δί
γαμοι οί συνάψαντες αύτούς ; ’Ά λλη  
σειρά ύποθέσεων περί άποσβέσεως ύπο- 
θηκών ή προσημειώσεων έτερματίσθη 
ύπό τάς αύτάς συνθήκας. “Ακυροι καί 
αί διαγραφαί τών ύποθηκών τούτων ; 
Περιοοιζόμεθα είς ταΰτα  μόνον τά  πα - 
ραδε ίγματα ώς τά  μάλλον τρανά, άτινα 
φρονοΰμεν δτι εινε ικανά νά πείσωσι 
πάντα δτι ό δικαστής δέν καλείτα ι στε
νώς νά λύσνι άφνιρημένα θεωρητικά ζη
τήματα , άλλά καί συγχρόνως νά προ'ί'δν) 
ποια τά  άτοπα τά  έκ ταύτης ή έκείνης 
της λύσεως έπερχόμενα.

Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΣ
Ε Ν  Ε Α Λ Α Α Ι

Γενικώς οί πάντες τονίζουσι τήν της 
Δικαιοσύνης έπ ί τά  βελτίω διαμόρφωσιν, 
διότι αισθάνονται δτι άνευ όρθης άπονο- 
j-νίς της Δικαιοσύνης ούδέν δύναται νά 
άναπτυχθνί έκ τών στοιχείων τών άπαρ- 
τιζόντων τήν έ'ννοιαν εύνομουμένης πο
λ ιτείας. Ά λ λ ’ ένώ παρά πάντων όμολο- 
γε ΐτα ι τοΰτο, ούδείς έ'χει τό θάρρος νά 
έπιβάλλνι τήν άλλαγήν τής καταστά
σεως.

’Επιζητοϋσι τήν θεραπείαν άρχόμε- 
νοι άπό τό τέλος. Άνευρίσκονσι τάς αι
τίας έκεΐ οπού εινε τό α ίτιατόν. Μάς 
πταίουσιν οί νόμοι καί ούχί ή κακή έ- 
φαρμογή αύτών. Μας πτα ίε ι τό μετα
θετόν τών δικαστών καί ούχί ή έ'λλειψις 
έν πολλοις άκάμπτου δικαστικού χαρά
κτης. Μας πτα ίε ι τό γλίσχρον τοΰ μ ι- 
σθοΰ τών δικαστικών ύπαλληλων καί 
ούχί ή έ'λλειψις συναισθησεως τής άπο 
χαρακτήρός, ύποχρεώσεως καί περιωπής
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έκπληρώσεως ΐοΰκαθηκοντος.Μας πτα ίει 
ή φυγοδικία καί . ούχί ή έ'λλειψις τα
χείας, άσφαλοΰς, ίσης, άπροσωποληπτου 
άπονομής της Δικαιοσύνης. Μας πτα ίε ι 
η έλλειψ ’.ς δικονομικών τύπων σαφών 
καί ούχί η έν έλαστικότητι μέχρις ευρε
σιτεχνίας έξικνουμένη εφαρμογή τούτων.

Μας πταίουσιν έν συνάψει πάντα τά 
εις τάς λεπτομερειας αναγόμενα καί ούχί 
τά  κεφαλαιώδη, άτινα στηρίζονται έπ ί 
της σννιοταμένης  πάσης παραβιάσεως 
παντός γραπτού, άγράφου καί ήθικοΰ 
νόμου έκ μέρους της Ε λληνικής Πολι
τείας, ητις δημιουργησασα έν παντί χα
ρακτήρας αδυνάτους, έλαστικούς, καμ- 
πτομένους, ότέ μέν ύπό την δύναμιν 
της συναλλαγής, ότέ δέ τών αναγκών 
τών βιωτικών, καί ότέ τών ανθρωπίνων 
αδυναμιών, μας παρουσιάζει τό είδεχθέ- 
στερον τών θεαμάτων άπό άπόψεως λε ι
τουργίας της διοικητικής μας μηχανής.

Ιδού δ ιατί τό έ'γκλημα κυριαρχεί. 
’Ιδού δ ιατί σφαδάζει ό τόπος ύπό την 
πτέρναν του. ’Ιδού διατί δέν έχομ,εν 
’Αστυνομίαν, δέν έ'χομεν Δικαιοσύνην.

’Ιδού δ ιατί έξακολουθοΰμεν νά φρο- 
νώμεν ό'τι καί τά  νομοσχέδια περί συν
τάξεως ’Αστικού Κώδικος καί τά  περί 
άνεγέρσεως φυλακών, τά περί κανονι
σμού της προαγωγές τών δικαστών, τά  
περί συστάσεως Δικηγορικών Συλλόγων 
καί τά  τόσα παρεμφερή πρός βελτίωσιν 
της Νομοθεσίας μας έν γένει καί τοΰ 
πολιτειακού μας οργανισμού, πρός ούδέν 
δύνανται νά συντελέσωσιν, έφ’ οσον στε- 
ρούμεθα τοϋ κ α τ ’ έξοχην κεφαλαιώδους, 
τοΰ συνεκτικοΰ έκείνου δεσμοΰ δηλονότι 
της έκ μέρους της Πολιτείας έποπτείας 
πρός αύστηοάν έφαρμογην τών Νόμων. 
Έ φ ’ δσον δέν παγιώσωμεν την Δημό
σιον ασφάλειαν καί δέν πεοιστείλωμεν 
τό έ'γκλημα διά μέσων όλως έκτάκτων, 
θέλομεν κυλίει τόν λίθον τοΰ Σισύφου. 
Ή  Δημόσιος ’Ασφάλεια καί η περιστο
λή τής έγκληματικότητος, εινε αί κ α τ ’ 
έξοχην στεγάζουσαι την αρμονικήν κοι
νωνικήν συμβίωσιν καί άλληλεγγύην, 
καί περί τόν άξονα τών όποιων περι
στρέφεται ερρύθμως ό\όκληρος ή πολι
τειακή μηχανή πρός άνάπτυξιν παντός 
στοιχείου, ήθικοΰ, κοινωνικού, πλουτο- 
λογικοΰ.

Γ '.
Τ ί ν α  τ ά  μ .έσ * π ρ ο ς  π ε ρ ισ τ ο λ ή ν

Μετά την έπ ί τών α ιτίων της πλη
θώρας της έγκληματικότητος διατυπώ- 
θεΐσαν γνώμην μας, έρχόμεθα καί εις την 
ύπόδειξιν τών μέσων πρός πεοιστολην 
ταύτης.

Ή  ύπόδειξις ομως τών μέσων δέν 
εινε τόσον εύκολος, τόσον άπλη , δσον 
δύναται νά φαντασθγί τις.

Ή  ύπόδειξις αΰτη συνδέεται άρρη- 
κτως άφ’ ένός πρός τό σύνολον της ήμετέ- 
ρας ΙΙοιν. Νομοθεσίας, σχετικώς ποός την 
έφαρμογην ταύτης έν δλαις ταΐς λεπτο- 
μερείαις, δηλονότι είς τά τακτικά  μέσα 
τά  έξ αύτής της εφαρμογής τοΰ ΙΙοιν. 
Νόμου άπορρέοντα’ καί άφ’ έτέρου είς 
τά  προσιδιάζοντα έ'κτακα μέτρα, λόγφ 
τής έκρυθμοτάτης καταστάσεώς, ούσης 
συνεπείας τής μη κανονικής λειτουργίας 
τών Νόμων καί τής έν γένει διοικητικής 
καταστάσεώς μας.

Τοΰθ’ έ'νεκεν ή ύπόδειξις τών μέσων 
κατά την γνώμην μας δύναται νά διαι
ρεθεί διά τούς άνωθι έκτεθέντας λόγους 
εις Τακτικά καί ’Έ κτακτα μέσα, καί 
άτινα βεβαίως ώφειλον νά άποτελέσωσι 
πεδίον εύουτάτης, δσον καί έμβριθεστά- 
της συζητησεως έν τώ  Κοινοβουλευτικά) 
περιβόλφ.

Έν τώ  Κοινοβουλευτικά) περιβόλω 
έξιρρετο ετι μάλλον η ύπόδειξις τούτων, 
έ'ναντι καταστάσεώς τόσον άπειλητικής 
διά την ΰπαρξιν αύτοΰ τοΰ Κράτους μας 
καί ούχί ί) έν λογοκοπί^: άπαραμίλλω, 
άεροβάμων συζητησις έπ ί ζητημάτων 
ησσονος άπολύτως σημασίας, καί η άπό 
περιωπής δήθεν κοινοβουλευτικής άσκη- 
σις ελέγχου τών Κυβερνητικών πράξεων, 
καί έκ τών οπαίων άναμφιρρηστως ούδέν 
τό αγαθόν προέκυψε διά τό Κράτος μας.

Και ενώ ή ελλειψις Δημοσίου ’Ασφα
λείας, καί η πληθώρα τής έγκληματι
κότητος, άνά τά  στόματα πάντων φέ

ρονται, ώς κυρία α ίτ ια  τής κακοδαιμο
νίας μας, καί άποτελεΐ την έπωδόν τής 
άθλιας έθνικής καταστάσεώς μας.

Καί ένώ αισθάνονται οί πάντες οτι 
προσηγγίσαμεν εις τό χείλος τοΰ βαρά
θρου τής έθνικής καταστροφής. Ούδείς 
οίκτος, ούδεμία συγκίνησ ις! !

Έ κπληττόμεθα καί άγανακτοΰμεν 
διά τό άναπτυχθέν μεταναστευτικόν 
ρεΰμα, δπερ όσημέραι όγκούμενον κατα- 
πληκτικώς, τείνει νά μεταγγίσ·/) τό 
ημισυ σχεδόν τοΰ μικροΰ πληθυσαοϋ τής 
έλευθέρας ταύτης γωνίας τοΰ μεγάλου 
Έλληνικοΰ ’Έθνους. Είς τούς ’Αντίπο
δας πρός εΰρεσιν τύχης. Καί δμως ού
δεμία λαμβάνεται αποτελεσματική πρό
νοια πρός άρσιν τών μεμψίμοιρων α ιτ ιά 
σεων κατά τής Ελληνικής Πολιτείας 
διά την άστοργίαν τοΰ παραδεκτού γε- 
νομένοο πρός στιγμήν δτι μία έκ τών 
α ιτιών τής μεταναστεύσεως είνε καί

rfαυτη.
Λυπηρόν είναι τώ  δντι τό φαινόμε- 

νον τοΰτο τοΰ φρικώδους έκπατρισμοΰ, 
τής στερησεως πολυτίμων έργατικών 
χειρών, καί τών άλκιμοτέρων άνδρών 
τής πατρίδος μας. Λυπηρά έπίσης καί 
ή άπόδοσις τών αιτίων έν μέοει εις την 
έ'λλειψιν Δημοσίου ’Ασφαλείας, καί είς 
την άστοργίαν έν γένει τής Πολιτείας.

Λυπηρότερα δμως εΓναι έπ ί τής συ
γκεκριμένης ταύτης περιπτώσεως, ή 
έ'λλειψις συναισθησεως άγάπης πρός την 
πάτριον γην, τής όποιας οί τόσοι ανεκ
μετάλλευτοι πόροι, καί τά  παρθένα καί 
ζείδωρα εδάφη της, δέν είναι ικανά νά 
συγκρατησωσι τόν πληθυσμόν της έν 
στιγμαΐς έθνικής κρίσεως, ένώ συνεκρά- 
τησαν τοΰτον έν έποχαϊς σκληροτάτου 
ζυγοΰ, μακραίωνος δουλείας, καί μαρ
τυρικών δοκιμασιών.

Δέν έπιχειροΰμεν νά φιλοσοφησωμεν 
έπ ί τών αιτίων τών προκαλεσάντων την 
Εθνικήν ταύτην πληγήν, ούτωσί έκδη- 
λουμένην διά τής άθρόας μεταναστεύ
σεως, διότι τοΰτο είναι έκτός τοΰ θέμα
τός μας. Έ ξ άπαντος δμως δέον νά άπο- 
τελέστ) τό ζητημα τοΰτο θέμα εύρυτά- 
της συζητησεως, δπως άνακοπί) ή τάσις 
αυτη, ητις τείνει την Εθνικήν ήμών 
ύπόστασιν νά έκμηδενίσν] άπό ποικίλης 
άπόψεως.

Μετά την όφειλομένην ταύτην παρέκ- 
βασιν έρχόμεθα καί είς τό κυρίως άπα- 
σχολοΰν ήμας ζητημα.

Τακτικά λοιπόν μέσα πρός περιστο
λήν τής έγκληματικότητος καί παγίω - 
σιν τής δημοσίου άσφαλείας κατά τήν 
ταπεινήν ήμών γνώμην είσί τά  έξης·

Αον Εφαρμογή τοΰ Ποινικού ήμών 
Νόμου πληοης.

Διότι ώς άνωτέρω έξεθέσαμεν διά τής 
καλής τούτου εφαρμογής καί ή ατέλεια  
τοΰ γράμματός του άναπληροΰται, ώς 
έπίσης καί ή τοΰ πνεύματός του.

Διότι δσον καί άν ύποθέσν] τις πρόο
δον τών κοινωνικών σχέσεων έν γένει 
έν τή σημεριννί έποχ·?), καθώς καί άλλα- 
γήν βίου καί συνηθειών, ή βάσις τούτου 
ούσα ηθική, καί απαύγασμα φιλοσοφίας 
όλοκληοων αιώνων ούδόλως άντιτίθετα ι 
καί κ α τ ’ ούδέν προσκρούει. Ή  έφαρμογή 
δέ αυτη δύναται νά έπιτύχ-ρ Si’ απο
νομής Δικαιοσύνης, ταχείας, ίσης πρός 
δλους καί άκριβοδικαίας, ώστε νά σχη- 
ματισθνί πεποίθησις άπόλυτος έπ ί τα ύ
την περί τής τιμωρίας οίουδηποτε αδι
κήματος, ώς έπίσης καί έπ ί πάσης 
παοαβάσεως τών Ά στυκών σχέσεων.

Πρός τοΰτο μεγάλως θέλει συμβάλ
λει ή ενδελεχής, δσον καί άτεγκτος Έ - 
ποπτεία τής Πολιτείας μέχρι σχολα- 
στικότητος έπ ί τών οργάνων της, άτινα 
δέον νά αίσθανθώσι πλέον, δτι έκ τής 
έκπληρώσεως τών καθηκόντων των ήρ- 
τη τα ι ή παραμονή των.

Ή  έποπτεία  δέ αΰτη ή αυστηρά ή 
έκ μέρους τής Πολιτείας άσκουμένη, έ'σ3- 
τα·. ίκανή κατά την γνώμην μας, νά 
μορφώσν) καί τούς χαρακτήρας εκείνους 
τούς δικαστικούς, είς ούς άναπτυσσό- 
μενον τό δικαστικόν πνεΰμα, καί ή συ- 
ναίσθησις τής ύψίστης άποστολής τής 
Δικαιοσύνης, ώς Εξουσίας καταστατι
κής τοϋ Κράτους, δλως άνεπηορεάστου, 
καί ίσταμένης μακράν τών χαμαιζηλων

ύπολογισμών καί τών ύστερικών νευρο- 
παθειών, θά έπισύρν) άναμφισβητητως 
τήν γενικήν ύπόληψιν, καί θέλει ανα
στηλώσει τό κράτος τών Νομών, έξ ού 
ήρτηται ή γενική εύημερία.

β') ’Απόκτησις ’Αστυνομίας. ’Αστυ
νομίας μέ οργανισμόν πληρη, μέ στοι
χεία όμοειδή, άποκεντρωτικώς δλω; 
ένεργούσης, καί άσκούσης· τήν προλη
πτικήν αύτής δικαιοδοσίαν. Έπειραμα- 
τίσθημεν άρκούντως μέ τάς άλλαγάς 
τών συστημάτων, άτινα μέχρι σήμερον 
ούδέν θετικόν άποτέλεσμα άπέδωσαν.

’Ήδη εύρισκόμεθα πρό νέου Ά στυ- 
νομικοΰ όργανισμοΰ, μάλλον προσεγγί- 
ζοντος είς τήν άσκησιν άστυνομικών 
καθηκόντων.

Έ φ ’ δσον δμως καί τό σύστημα τοΰτο 
δέν άποκτησ·/) οργανισμόν τέλειον, καί 
έκπαίδευσιν άνάλογον πρός τό βάρος 
τών πολυειδών αύτοΰ καθηκόντων, καί 
δέν ύποστνί άνακάθαρσιν προσωπικού, 
καί έξακολουθεΐ νά συγχέηται ρέ ετε
ροειδή στοιχεία, ώς επίσης καί μέ οι
κονομολογικούς συνδυασμούς, οιτινες 
ποσώς δέν έ'χουσι θέσιν έπ ί τοΰ προ- 
κειμένου, άφεύκτως θέλει τό παρακο
λουθήσει ή άστοχία.

γ 1) ’Απόκτησις σώματος άγροφυλα- 
κής, τελείως οργανωμένου καί περιβαλ- 
λομένου μέ δικαστικόν κύρος, πρός πα- 
γίωσιν τής αγροτικής άσφαλείας, ή'τις 
είνε ό κα τ ’ έξοχην ούσιώδης παράγων 
τής προστασίας τής αγροτικής ιδιοκτη
σίας, τής άναπτύξεως τής γεωργίας, 
καί απείρων άλλων πλουτολογικών κλά
δων, έν σχέσει πρός τούς αγροτικούς, 
δσον καί άστυκούς πληθυσμούς πρός ά- 
νάπτυξιν οίασδηποτε βιομηχανίας.

δ') Σύστημα τακτικής άνακρίσεως 
τέλειον, μέ εκλεκτούς δικαστάς, ώς 
άνακριτάς, έχοντας κοινωνικήν πείραν 
άρκούσαν, καί ώριμους τήν φρόνησιν καί 
τά  φώτα, καί άποτελούντας, τρόπον 
τινα , ιδιαίτερον δικαστικόν σώμα, μέ 
ώρισμένας προνομίας πρός άπόκρουσιν 
πάσης συναλλαγής.

Έ ξ ένός τοιούτου άνακοιτικοΰ θεσμοΰ 
προδρόμου δντος άσφαλοΰς τής ορθής α 
πονομής τής δικαιοσύνης, θέλει γεν- 
νηθνί, ού μόνον ή άφοσίωσις πρός τελείαν 
μόρφωσιν, άλλά καί ή έπί τήν δικαιο
σύνην πεποίθησις θέλει στηριχθΐ), ώς 
καί ή πτόησις δλων τών κακοποιών 
στοιχείων.

Καί ταΰτα  μέν τά  κεφαλαιώδη τα
κτικά μέσα, τά  άπορρέοντα έκ τής ε
φαρμογής αύτοΰ τοΰ Ποιν. Νόμου, καί 
τής Καταστατικής έν γένει έξουσίας τής 
Πολιτείας.

Δέν είσηλθομεν καί είς άπειρους άλ- 
λας λεπτομερείας, άρκεσθέντες είς τά 
άνω ώς κεφαλαιώδη. ’Ά λλω ς τό έ'δαφος 
εινε πρόσφοοον πρός έξεύρεσιν καί άνά- 
πτυξιν καί άλλων ώσαύτως κεφαλαιω
δών, ώς καί άπειρων άλλων λεπτομε
ρειών, στρεφομένων είς τό θέμα τής τα 
χείας απονομής τής Δικαιοσύνης, έν σχέ- 
σει πρός την ταχείαν έκδίκασιν έπί 
Πλημμελημάτων καί Κακουργημάτων, 
καί ώς πρός τό ασφαλές καί ταχύ σύ
στημα έπιδόσεως κλήσεων, μαρτύρων, 
αποφάσεων, καί τής ένεργείας έν γένει 
έκ μέρους τών Δικαστικών Αρχών, τής 
εισαγωγικής δίκης, διότι ευτυχώς 6 
Ποινικός ήμών Νόμος περί δλων προβλέ
πει καί μόνον ή πιστή έφαρμογη αύτοΰ 
ελλείπει.

’Ίσως παρουσιασθνί τό «Δ ίλημμα» έν 
τελεί. Άφοΰ περί δλων προβλέπει ό 
Ποινικός Νόμος, διατί άραγε νά μή εινε 
δυνατή ή έφαρμογη αύτοΰ, ώστε νά μή 
έχωμεν τόσην πληθώραν έγκληματικό
τητος ; Δ ιατί νά μη έ'χωμεν έν γένει 
Δημόσιον Ασφάλειαν καί άρτίαν Δικαιο
σύνην καί νά έλλείπωσι ήμΐν δλα τά  
στοιχεία εύνομουμένης Πολιτείας ;

Είς τό «Δίλημμα τοΰτο» θέλομεν 
προσπαθήσει νά δώσωμεν δυνατήν λύσιν 
έν τώ  προσεχεΐ Κεφαλαίω, προσεγγίζον- 
τες είς την ύπόδειξιν τοΰ άναγκαιοΰντος 
δλως έκτακτου μέτρου, ούτινος άλλως 
ή προσπάθεια πρός έξεύρεσιν άφίεται καί 
είς άλλους έντριβεστέρους έμοΰ.

Ν ικόλ· Γ. Διαμαντόπονλος 
Δικηγόρος έν Πάτραις.

* Αριθ. 577

° Εν δνύματι τον Βαοάέως, τών'Ε λλήνων 
Γεώργιον τον Α '.

Τό Α '.  ΕΪ£»η>οΓηκεϊον Boptiov Π λ ιν*  
£>ας Α θ η ν ώ ν

Συγκείμενον άπό τόν Είρηνοδίκην Άχ.
Οίχονομόπουλον 

-Συνεδριάβαν δημοβία έν τψ άκροατηρίω 
του τάν 20 Φεβρουάριου 1907 πα
ρουσία καί τοϋ ύπογραμματέως ΓΙ. 
’Αρβανίτου ϊνα δικάΟι?. μεταξύ 

Τοϋ ένάγοντος Σπυρίο. Σιχλιμίρη κα
τοίκου ’Αθηνών παραΰτάντος καί 
διορίΟαντος πληρεξοϋΛόν του τόν 
δικηγόρον Ν. Γ. Λάφην—καί 

Τοϋ έναγομένου Βασιλείου Σ. Μαυριά 
άρτοποιοϋ κατοίκου πρώην ’Αθη
νών καί ήδη άγνώότου διαμονής άλ- 
λοδαποϋ, ά,πόντος.

Ό  ένάγων διά τής Lnb 14 Αύγουστου 
1906 αγωγής του ήτήϋατο νά ΰποχρεωδή 'ο 
εναγόμενος καί τω πληρώIV) Βιά προτωτακής 
του κρατήσεως καθ’ 3 Εμπορος και άλλοδαπος 
καί προσωρινής έκτελέσεως τής άηοαάαεως 
έντόκως 9 0]0 έτησίως οοαχ. 250 είς έξόφλη- 
σιν του άπό 22 Σ]βρίου 1901 '/ρεωστικοί 
γραμματίου, και τά εςοδα και τέλη.

ΙΊροκειμένης συζητησεως ό τοΰ ένάγοντος 
πληρεξούσιος άνηνέχθη είς τάς προτάσεις του 

Ίδον τήν δικογραφίαν 
Σκεοθέν κατά τόν Νόμον 

’Επειδή έκ τοΰ άπό 4 6 Αύγουστου 1906 
αποδεικτικού τοΰ κλητήρος τών ένταΰθα Πρω
τοδικών Ζανή Μίνη προκύπτει, οτι ή υπό κρί- 
σιν αγωγή έκοινιποιήθη νομίμως τω Εισαγγε- 
λεϊ τών έν Άθήναις Πρωτοδικών διά τόν αλ
λοδαπόν καί αγνιόστου δίομονής έναγόμενον, 
δημοσιευθείσης τής αγωγής ταύτης ποοσηκόν- 
τως, ώς προκύπτει έκ τοΰ ΰπ ’ άριθ. 1351 
τής 21 Αύγούστου 1906 δημοσιογραοικοΰ 
φύλλου τής ένταΰθα έκδιδομένης έεημερίδος 
«Εσπερινή» μή έμφανισθέντος δέ τοΰ έναγο
μένου κατά τήν σημερινήν συνεδρίασιν νόμι
μον δικάσιμον πρός συζήτησιν τής προκειμέ- 
νης ΰποθέσεως έκφωνηθείσης έκ τής σειράς 
τοΰ πινακίου δέον νά διχασθή ερήμην καί έπι- 
δικασθώσιν απασαι αί αιτήσεις τοΰ ένάγοντος 
ώς νόμιμοι ελλείψει άντιρρήσεως καί ένστά- 
σεώς τίνος έκ τών έξ έπαγγέλματος έξεταζο- 
μένων.

Λιά ταΰτα 
Δικάζον ερήμην τοΰ έναγομένου.
Δέχεται τήν υπό κρίσιν αγωγήν.
‘Τποχρεοϊ τόν έναγόμενον ί'να διά τήν έν 

τή άγωγή καί τώ ίστορικώ τής παρούσης άνα- 
φερομένην αιτίαν πληρώση τω ένάγοντι δ' ay .  
διακοσίας πεντήκοντα (250) έντόκως 9 0]0 
έτησίως άπό τής κοινοποιήσεως τής άγωγής 
μέχρις έξοφλήσεως.

’Απαγγέλλει κατά τοΰ έναγομένου καθ’ β 
εμπόρου καί αλλοδαπού, προσωπικήν κράτησιν.

Κηρύσσει τήν παροΰσαν ποοσωρινώς έκτε- 
λεστήν.

Καταδικάζει τόν έναγόμενον είς τά τής δί
κης ’έξοδα καί τέλη έκ δοαχαών τεσσαοάκοντα
(40).

Έκρίθη, άπεφασίσθη καί έδημοσιεύθη έν 
Άθήναις παραχρήμα,

Ό Είρηνοδίκης 
Α . Ο ίκονομ όπονλος

Ό 'Τπογραμματεϋς 
Π . ’ Α ρβανίτη ς 

Έντέλλεται ποός πάντα μέν κλητήρα νά 
έκτελέση ζητηθείς τήν παροΰσαν άπόφασιν, 
πρός πάντας δέ τους Εισαγγελείς νά ενεργή - 
σωσι τό καθ’ εαυτούς καί πρός απαντας τους 
διοικητάς καί άλλους αξιωματικούς τής δημο
σίου δυνάμεως νά δώσωσι χεΐρα ^οηθείας ό
ταν νομίμως ζητηθώσι. Πρός βεβαίωσιν τού
του ή παροΰσα εντολή υπογράφεται νομίμως. 

Άθήνησι τή 3 Μαρτίου 1907.
Ό Είρηνοδίκης 

Α . Ο ίκονομ όπουλος
Ό Γραμματεύς 

(. Ι ϊο νλπ ιώ τη ς
Άριθ. 342

άπογράφου 
"Ο,τι άπόγραοον έκτελεστόν 

Άθήνησι^ αυθημερόν 
Ό  Γραμματεύς 

[Τ. Σ .] I . Β ο νλ π ιώ τη ς  
"Οτι ακριβές άντίγραφον έκ τοΰ είς χεΐοας 

μου έπισήμου καί έκτελεστοΰ άπογράφου δπερ 
b αρμόδιος Δικαστικός κλητήρ έπιδότω τώ κ. 
Είσαγγελεϊ τών ένταΰθα Πρωτοδικών διά τόν 
αγνώστου διαμονής άντίδικον πρός γνώσιν του 
καί διά τά συνεπή, έπιτασσόμενον αμα ί’να έμ- 
προθέσμως μοί πληοώση 1) Διά κεφάλαιον 
έπιδικασθέν δραχ. 250. 2) Τούς τόκους αύτών 
άπό τής 26 Αύγούστου 1906 έντόκως πρός 
9 010 έτησίως. 3) Δ ι’ έπιδικασθέντα Ιξοδα 
καί τέλη δραχ. 40 καί 4) Δ ι’ άπόγραφον αντί
γραφο; επιταγήν παραγγελίαν έπίδοσιν και 
δημοσίευσιν έν τή έφημερίδι δραχ. 20, καί 
ταύτας έντόκως άλλως προβήσομαι.

Άθήνησι τή 26 Μαρτίου 1907 
Ό πληρεξούσιος δικηγόρος 

Ν»κ. Γ . Λ άφης

ϊνπ ο »ς  Π. Α . Π ϊτράκον


