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Σχολιάζοντες εΕς τό προηγούμενον 
φύλλον τό έν τφ Κακουργιοδικείφ  
"Αθηνών ύπό τοϋ Ά ντεισα γγελέω ς  
τών Έ φ ετώ ν κ. Τσέλου προκληθέν 
γνωστόν έπεισόδιον, δπερ τόσας έ
λαβε διαστάσεις, ώστε καί τήν Β ου
λήν έπανειλημμένως άπησχόλησε, 
παρετηρήσαμεν οτι ζητήματα τοιού
του είδους δέν είνε ευχερές νά συζη- 
τώνται δημοσί^ι καί δή άπό τών στη
λών τοϋ ήμερησίου τύπου, έφ' δσον 
αί προκαλοΰσαι ταΰτα, λεπτομέρειαι 
δέν είνε γνωσταί καί άναμφισβήτητοι.

Σήμερον ή «Δικαιοσύνη» εχει τό 
εύτύχημα νά μεταδώση είς τούς ά- 
ναγνώστας της τάς λεπτομερείας 
ταύτας, έπί τών όποιων άπέχει, ώς 
υπέχει ύποχρέωσιν, νά έκφέρη ιδίαν 
γνώμην, θεωροΰσα δτι τό έ'ργον τοΰ
το άνήκει είς άναγνώστας κύκλου 
τοιούτου οίοι οί πρός ους άπευθύνε- 
ται.

Ό  ένεργήσας τάς άνακρίσεις κ. Γ . 
Λογοθέτης, όν έθεωρήσαμεν ώς τόν 
μόνον άρμόδιον νά παράσχη πάσαν 
έκ τών έπισήμων έγγράφων συναγο- 
μένην πληροφορίαν, έσχε τήν κ α λ ο 
σύνην νά μάς άνακοινώση τά έξ ή ς :

— Δέν επιθυμώ νά εξετάσω τό ζητημα 
Οπό την τυπικήν του οψιν ούτε θέλω 
κάν νά εοευν'/]θγ5 έάν όρθιας καί νομίμως 
έλέγχωμαι ώ ; ανακριτής διά τό εργον 
της κοίσεως και συνειδησεώς μου. ’Ε π ι
θυμώ νά έρευνηθνί ή ούσία, νά έξετασθ-?) 
ή εργασία μου, νά μελετηθνί ή δικογρα- 
φίκ καί έάν έξ αύτης προκύψν) οτι πα- 
ρέλειψα οίανδηποτε ενέργειαν ένδεικνυο- 
μένην έκ της αύστηοοτέρας άντιληψεως 
τοϋ καθήκοντος, άγογγύστως θά ύποστώ 
πασαν κατάκρισιν καί πασαν τιμωρίαν. 
Διότι έ'χω την άξίωσιν δτι ό έ'λεγχος 
τών δικαστικών έν γένει υπάλληλων, 
οίοιδήποτε καί δν είνε, πρέπει νά είνε 
πάντοτε αυστηρός, αυστηρότατα δέ νά 
νά άσκηται έντός τών όρίων τνίς άλη- 
θείας καί της καλής πίστεως.

Τό έγκλημα έτελέσθη την νύκτα της 
29  ποός την 3 0  ’Ιουλίου π. έ'. ΙΙερί τη^ 
μεσημβρίαν δέ της 31 ίδιου μηνός άνε- 
λύφθη τό πτώμα τοΰ φονευθέντος παν
τοπώλου ύπό τοΰ άστυνομικοΰ σταθ
μάρχου Κολωνακίου λοχίου Άργυρο- 
πούλου.

Α &  π ρ ώ τ α ι  ε ν έ ρ γ ε ι α ν

Περί την 4ην μετά μεσημβρίαν ώραν 
της ιδίας ημέρας,τνί παραγγελία τοΰ κ. 
Εΐσαγγελέως μετέβην έπί τόπου καί 
συναντήσας έκεΐ τούς αστυνόμους κ. κ. 
Συνωκίδην λοχαγόν, Χρυσομάλλην άν- 
θυπολοχαγόν και Δημητρίου άνθυπομοί- 
ραρχον έπεληφθην τοΰ έ'ργου μου. AS 
ποώται πληροφορία·, άς έλαβον παρά 
τών κ. κ. αστυνόμων, ησαν δτι την ε 

σπέραν της 29 ’Ιουλίου μέχρι της 11ης 
ώρας μετά μεσημβρίαν παρέμενον είς τό 
παντοπωλεΐον δύο στρατιώται μετά 
πέντε ετέρων πολιτών διασκεδάζοντες· 
παρηγγειλα δ ’ αμέσως την σύλληψιν 
τών προσώπων αύτών καί άπησχολη- 
θην μετά τών άστυνόμων, δπως άντι- 
ληφθώ την θέσιν, είς ην εύοέθη τό σώμα 
τοΰ φονευθέντος, καί ένηργησα γενικήν 
καί λεπτομερή έν τω  καταστηματι έ'- 
ρευναν πρός έξακρίβωσιν τών τυχόν ύπαρ- 
χόντων πειστηρίων. Την εργασίαν ταύ
την έθεώρησα πρωτίστως έπιβαλλομέ- 
νην, πολύ μάλλον διότι τό πτώμα πρό 
40  περίπου ώοών στερηθέν της ζω/)ς 
άνέδιδε φρικώδη δυσοσμίαν καί έ'δει τά 
χιστα νά μεταφερθγί έκεϊθεν είς τό νε- 
κοοταφεΐον. Αί πληροφορίαι, άς παντα- 
χοΰ έζητησα έξ δλων τών πέριξ οίκούν- 
των ούδεμίαν μοί παοεΐχον βοήθειαν.

'Έν μόνον έβεβαιοΰτο άπό τόν οίκοΰν- 
τα #νωθι τοΰ παντοπωλείου δικηγόρον 
κ.Βουλπιώτην,άν δέν άπα-ώμαι,δτι περί 
την 11 ώραν μ . μ. της 29  ’Ιουλίου άντε- 
ληφθη τούς διασκεδάζοντας έν τώ παν- 
τοπωλείω έξελθόντας καί νίκουσε τόν 
παντοπώλην Κατσίχτην κλείσαντα την 
θύοαν καί άσφαλίσαντα αύτην διά τοΰ 
σιδηοοΰ έσωτερικοΰ μοχλοΰ. Πάντες οί 
την εσπέραν τοΰ έγκληματος διασκεδά- 
ζοντες συνεληφθησαν καί άπεμονώθησαν 
αμέσως- έπεληφθην δέ της έξετάσεως 
αύτών, ΐνα κατορθώσω έξ αύτης νά συλ- 
λέξω σχετικήν τινά πληροφορίαν.

Τ ό  ά λ λ ο θ ι.
Καί οί >λέν πολϊται παρεΐχον ώρισμέ- 

νας αποδείξεις περί της διανυκτερεύ- 
σεως αύτών, είς τρόπον ώστε ούδεμία νά 
έγείρηται υπόνοια, έκ δέ τών στρατιω
τών ό μέν Σκληοης ίσχυρίζετο οτι μετά 
την διασκέδασιν μετέβη είς την οικίαν 
τοΰ ύπολοχαγοΰ κ. Ιίετμ εζα , είς ην διε- 
νυκτέρευε πάντοτε ώς υπηρέτης τοΰ κ. 
άξιωματικοΰ, παραθερίζοντος έν Φαλη- 
ρω,ούδείς δέ ύπηρχε τρόπος νά έλ3γχθ·?ί 
ή αλήθεια τοΰ ίσχυρισμοΰ του, καθ’ δσον 
ούδείς έ'τεοος δ,έμενεν έν τ·?ί οικία ταύ- 
τντ ό έ'τερος δέ στρατιώτης Ά σπιώ της 
ίσχυρίζετο δτι διενυκτέρευσεν είς την έν 
όδώ Σκουφν. ύπ’ άριθ. 23  οικίαν μετά 
δύο ετέρων έκ τών διασκεδαζόντων. Έ κ  
της έξετάσεως αύτών δέν έβεβαιοΰτο 
έπαρκώς, έάν δντως διενυκτερευσεν μη 
έν τώ δοιματίω, καθ’ δσον έμαρτυρεΐτο 
δτι μετέβη είς τό δωμάτιον, έξηγαγε τό 
άμπέχονόν του, κατόπιν δμως έζηλθε 
τοΰ δωματίου, δέν ήδύνατο δμως ό μάρ- 
τυς νά βεβαιώσγι έάν επανήλθε καίέκο .- 
μηθη, διότι οίνοβαρης κατεκλίθη καί ά- 
πεκοιμηθη αμέσως, έβεβαίου δμως δτι 
την πρωίαν τόν ειδεν έν τώ δωματίω 
νιπτόμενον : Αύται ακριβώς -/ίσαν αί 
προκύψκσαι περί της διαμονής τοΰ Ά -  
σπιώτη άμφιβολίαι κατά τό στάδιον της 
άνακρίσεως περί τοΰ δν έκοιμηθη δέν 
έκοιμηθη είς τό δωμάτιον της ύπ’ άριθ.

23 οικίας. Ά λλά  δέχομαι χάοιν οιου- 
δηποτε δτι κατηγορηματικώς έβεβαιοΰ
το ύπό πλείστων μαρτύρων δτι ό’Ασπιώ- 
της ^έν έκοιμηθη την νύκτα έκείνην τοΰ 
έγκληματος είς τό δωμάτιον τ·ής ύπ’ 
άριθ. 23  οικίας τ*/3ς όδοΰ Σκουφα. Καί 
έρο>τώ πάντα εύσυνείδητον καί άπροσω- 
πόληπτον κριτήν : έ'πρεπε νά φυλακί
σω τόν στρατιώτην Ά σπιώτην έπί κα
τηγορία λνιστείας μετά φόνου, διότι δέν 
άπέδειξε ποΰ διενυκτέρευσε την νύκτα, 
καθ’ ην έτελέσθη εν τόσον μέγα έ'γκλη- 
μα, ένω ούδαμ.οΰ ούδαμόθεν ού'τε Τχνος 
τι άλλης ένδείξεως προέκυπτε περί αύ
τοΰ ; Ά π ’ έναντίας μάλιστα τό βεβαιού- 
μενον ύπό τοΰ Βουλπιώτου καί πολλών 
άλλων δτι διεσκέδαζεν είς τό παντοπω- 
λεΐον τοΰ φονευθέντος καί έξνίλθε μετά 
τών άλλων την ΙΙη ν  ώραν Μ. Μ ., ένω 
ό παντοπώλης έ'κλεισεν έσωτερικώς την 
θύοαν τοΰ παντοπωλείου του, παρείχε 
μάλλον ύπέρ αύτοΰ ενδείξεις. Όμ-ολογώ 
δτι δέν έ'χω τοιαύτην άντίληψιν τοΰ 
καθήκοντος καί διατηρώ σεβασμόν πρός 
την προσωπικήν ελευθερίαν καί την τ ι
μήν τοϋ πολίτου. Δέν πρέπει βεβαίως 
νά κρίνωμεν έκ τών γεγονότων, άτινα 
νΰν είναι γνωστά καί νά προκαταλαμ- 
βανώμεθα έκ της άποστροφης,την οποίαν 
αισθάνεται πας τις πρός ενα λιρστην καί 
δολοφόνον όφείλομεν νά κρίνωμεν τόν 
ανακριτήν κατά τό στάδιον τών ένερ- 
γειών του, δτε είχεν ύπ’ οψει του τά 
άνωτέρω γεγονότα.

A.C κ α τ’ άλλω ν ενδείξεις
Έ νω δέ ταΰτα μόνον προέκυπτον 

περί Ά σ π ιω τη , άφ’ έτέρου μ-οιραΐαι συμ
πτώσεις πλεΐσται έβάρυνον τόν πατέρα 
τοΰ υπηρέτου Βρετοΰ· α ') διότι δύο 
μάρτυρες καί μία υπηρέτρια προσκομι- 
σθέντες ύπό τοΰ άστυνομ. σταθμάρχου 
Άργυροπούλου έβεβαίουν καί κ α τ’ άν- 
τιπαράστασιν πρός τόν πατέρα Βρετόν 
έξετασθέντες, δτι την προτεραίαν τοΰ 
έγκληματος είδον αύτόν έν τώ  παντο
πωλεία) τοΰ Κ ατσίχτη συνομιλοΰντα ίδι- 
αιτέοο>ς μετά τοΰ υίοΰ του, ένω αύτός 
ίσχυρίζετο, δτι πρό πολλών ημερών, 
πλέον τών δέκα, άν δέν άπατώμ-αι, εί
χεν έ'λθει είς Άθηνας έκ Μενιδίου' β’.) 
διότι,ένω ό Βρετός ουτος ίσχυρίζετο, δτι 
την 6 πρωινήν ώραν της 30  ’Ιουλίου,της 
επομένης δηλονότι τοΰ έγκληματος μ έ
χρι της 9 πρό μεσημβρίας -/Ιτο έν Μενι- 
δίω μετά τοΰ άμπελοφύλακος, ού λη
σμονώ τό ό'νομα, ό άμπελοφύλαζ ουτος 
έβεβαίου, δτι μόνον την 9 καί 1)2 πρό 
μεσημβρίας τόν είδεν  γ '.)  διότι είς αρ
τοποιός της συνοικίας Νεαπόλεως, όν 
έγώ μετά τοΰ αστυνόμου κ. Συνωκίδου 
άνεΰοον περιελθών τάς γειτονικάς συνοι
κίας έβεβαίου, δτι περί την τρίτην ώραν 
μετά τό μεσονύκτιον τνίς νυκτός εκείνης 
τοΰ έγκληματος είδε χωρικόν, ό όποιος 
δινίλθεν έκεϊθεν μετά τίνος παιδός καί 
ή'κουσα τόν παΐδα λέγοντα : «θά υπά

γω εις την αστυνομίαν να τό μαρ 
τυρησω» κ .τ  λ .· δ '.)  διότι ένω είς
την οικίαν τοΰ γέροντος Βρετοΰ έν 
Μενιδίω κατεσχέθησαν δύο χαρτονομί
σματα τών 1 0 0  έπιμελώς κεκρυμμ.ένα, 
ύπηρχεν άντίφασις περί τνίς προελεύ- 
σεως αύτών μεταξύ τοΰ Βρετοΰ καί της 
συζύγου του, ό δέ Βρετός ίσχυρίζετο 
οτι τό έν χαρτονόμισμα έ'λαβε κατά τάς 
άρχάς Ιουλίου άπό τόν παντοπώλην Κ α
τσίχτην διά τάς μισθοδοσίας τοϋ υίοΰ 
του, έκεΐ μ-εταξύ τών έγγράφων τοΰ Κ α 
τσίχτη  άνευρέθη επιστολή τοΰ Βρετοΰ 
πρός αύτόν μέ ήμ.ερομηνίαν 10 ’Ιουλίου 
δι’ ης τώ  έζητει 10  δρ. διά τάς μισθοδο
σίας τοΰ ύπηρέτου υίοΰ του. Ένω δέ 
τοσ^ΰται σοβαραί ένδείξεις προέκυπτον 
μοιραίοις κατά τοΰ δυστυχοϋς πατρός. 
ή άνάκρισις δέν προέβη είς την προφυ- 
λάκισίν του, διότι μεταβάς είς Μενίδιον 
καί πρός τόν αύτόν σκοπόν άποστείλας 
καί τόν αστυνόμον Συνωκίδην έβεβαιώ- 
θην έκ πολλών μαρτυριών οτι κατά την 
προτεραίαν τοΰ έγκληματος ό γέρων 
Βρετός παοηκολούθησεν έν Μενιδίω τάς 
κηδείας τών θυμάτων τοΰ Μίχα, την 
ημέραν έκείνην τελουμ,ένας· έξ αύτοΰ 
δέ προέκυπτε ύπόνοια περί τνίς άναξιο- 
πιστίας η της πλάνης τών βεβαιούντων 
δτι ό Βρετός ητο έν Άθήναις την ποοτε- 
ραίαν τοΰ έγκληματος.

Τ α  έκ της προκαταλήψ εω ς δεινά.
Τό σύνολον δέ της έξετάσεως καί ή 

έντύπωσις έκ τνίς καταστάσεως είς ην 
εύρίσκετο ό γέρων Βρετός καί ή σύζυγός 
του, δέν ποοηγον είς την γνώμην περί 
της ένοχϋς. Καί άν μία άνάκρισις προ
καταλαμβανόμενη έκ τών εντυπώσεων 
τοΰ έγκληματος καί \>.η έμβαθύνουσα είς 
την έξέτασιν τών μοιραίων συμπτώσεων, 
αίτινες παρακολουθοΰν πολλάκις τόν 
βίον τοΰ ανθρώπου, παρεσύρετο νά φυ- 
λακίσν) τόν δυστυχή αύτόν γέροντα καί 
διετέλει ουτος έν τνί φυλακή, δτε αί σε- 
σηπυΐαι σάρκες τοΰ τέκνου του άνελκύ- 
οντο έκ τοΰ φρέατος τνίς όδοΰ Θηβών, 
ποιον κατηγορητηοιον δέν θά ηκούετο 
κατά της άνακρίσεως καί ποια εύλογος 
άγανάκτησις δέν θά έξηγείοετο κατά 
της δικκστ. άρχης ; Περί τούτου δμως 
ούδέ λόγος καν έγένετο, ούδέ της ελά 
χιστης μνείας ηξιώθη ή άνάκρισις, ά λλ ’ 
νίκουσε κατηγορητηοιον διότι δέν προέβη 
είς την φυλάκισιν τοΰ στρατιώτου Ά -  
σπιώτη έπί τώ  λόγφ δτι ουτος δέν ά- 
πέδειξεν η δέν ήθέλησε νά άποδείξη τό 
μέρος είς τό όποιον διενυκτέρευσε κατά 
την νύκτα τοΰ έγκληματος. Ή  έάν η 
άνάκρισις έπιπολαίως σκεπτομένη έφυ- 
λάκιζε τόν Ά σπιώτην διότι δέν άπ έ- 
δειξε τόν τόπον τνίς διανυκτερεύσεως, έν 
τώ μεταξύ δέ έξεδίδετο βούλευμα ά- 
παλλακτικόν, διότι οίίτε έπί 8 μήνας 
ήδύνατο νά παραταθνί ή προφυλάκισίς 
του, μέχρι δηλ. της έξομολογησεως τοΰ 
Τσούση, ητις έ'δωσε νέαν άφορμ.ην είς ά-
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νακριτικάς ενεργείας, ουτε νά παραπεμ- 
φθν) μέ τοιαύτας ενδείξεις, τίς η θέσις 
της δικαστ. άρχής, οτε τό έ'γκλημα θά 
άπεκαλύπτετο καί δέν θά είχε τό δι
καίωμα η δικαιοσύνη νά συλλάβν) τούς 
δράστας πραγματικώς καί εύλόγως τότε 
καγχάζοντας;

Έάν τοιουτοτρόπως έπετρέπετο νά 
σκεφθή εις ανακριτής, τίνος προσωπική 
ελευθερία θά ητο ασφαλής ; Καί ποιοι 
κίνδυνοι θά ήπειλοΰντο διά την κοινω
νίαν ; καί ποία κωμικοποίησις της άνα- 
κριτικης άρχνίς ; Αφήνω την κρίσιν είς 
άλλους· άρκοΰμαι μόνον νά σας εί’πω, 
δτι έγώ είμαι άνίκανος νά σκέπτομαι 
καί νά ενεργώ ούτως.

Ο π ερ ίφ η μ ο ; μ.άρτυς
Ό  άντεισαλγελεύς δμως κ. Τσέλος 

άφοΰ ειπεν έν τω  λόγω του, «δτι η ά- 
νάκοισις απέλυσε τούς δολοφόνους καγ
χάζοντας, καθ’ ην στιγμήν είχεν είς χεϊ- 
ράς της δλα (τά ανω τέρω )  στοιχεία τοϋ 
εγκλήματος», προσέθεσε «καί έκ της 
μαρτυρίας τοΰ άστυνομικοΰ σταθμάρχου 
Κολωνακίου λοχίου Άργυροπούλου ποο- 
έκυπτον αποδείξεις πλέον καί ό'χι ένδεί- 
ξεις καί η άνάκρισις παραπλανηθεΐσα έκ 
της περί αυτοκτονίας γνώμης τών ια
τρών οΰτε νά τόν έξετάσνι έδέχθη κατα- 
θετοντα τόσον σπουδαία γεγονότα». ’Ά ς 
έρευνησωμεν λοιπόν καί τά  σχετικά μέ 
τόν κ. Άργυρόπουλον. Ουτος κατέθεσεν 
δτ^ δταν άνεκάλυψε τό πτώμα, αμέσως 
συνέλαβε την ιδέαν (διά μαντικής έ'στω) 
οτι ο Ασπιωτης είναι έ'νοχος, έ'σπευσε 
δέ άμέσως καί συνέλαβε τόν Ά σπιώ την, 
είς τόν όποιον είπε «Μπρέ, έσκότωσαν 
τόν Κ α τσίχτη» αύτός δέ άπηντησε «τό 
γνωρίζω πρό δύο ώρών» ά λ λ ’ ήτο φυσι- 
κώς άδύνατον, προσθέτει ό Άργυρόπου- 
λος, νά τό γνωρίζνι άφοΰ τό πτώμα εί
χεν άνακαλυφθνί πρό ολίγων λεπτών,Κ αί 
εξακολουθεί ό μάρτυς ούτος «δταν τόν 
συνώδευα είς την αστυνομίαν, έ'ξωθι τοΰ 
παντοπωλείου Κ ατσίχτη έ'τρεμε ή σια- 
γών του καί έκ τούτου έβεβαιώθην, δτι 
είναι έ'νοχος καί έ'σπευσα καί άνεκοίνωσα 
ταΰτα είς τόν άνακριτην· ουτος δμως δέν 
ηθέλησε νά μέ άκούσνι καί μοί έ'λεγε 
δτι είναι περιττά, διότι δέν πρόκειται 
περί εγκλήματος άλλά περί αύτοκτο- 
νίας. Μοί έπεδείκνυε μάλιστα εικόνας 
τινάς έ'κ τίνος βιβλίου αύτοκτονησάντων 
κατά τόν αύτόν πρός τόν Κατσίχτην 
τρόπον». Έ π ί  της μαρτυρίας ταύτης 
επαναλαμβάνω στηριχθείς έξέφρασε την 
έ'κπληξίν του ό κ. άντεισαγγελεύς καί 
έτόνισε c-ό άπαγγελθέν κατά τ-^ς άνα- 
κρισεως κατηγορητηριον. Έ άν, αξιότιμε 
Κύριε, εν βλέμμα μόνον ρίψητε είς την 
δικογραφίαν καί έάν θελησητε λογικώς 
καί άπροσωποληπτως νά σκεφθητε, βε
βαίως θά καταληφθητε ύπό άποστοο- 
φης καί περιφρονησεως πρός την κα- 
τάθεσιν τοΰ μάρτυρος τούτου. Καί 
πρώτον διά νά δεχθή τις δτι είς ανα
κριτής δέν στέργει νά έξετάσνι μάρ
τυρα καταθέτοντα ουσιώδη γεγονότα, 
οφείλετε νά δεχθητε δτι ό ανακριτής 
ούτος είναι κακοήθης καί συνεργάζεται 
εις την άπόκρυψιν τοΰ εγκλήματος· έάν

\ j «  t  ί rσε τοιαύτη περι εμου υπαοχν) γνώμη, 
εγω βεβαίως δέν είμαι ό αρμόδιος νά ε 
ξετάσω - δεύτερον διότι ό μάρτυς αύτός. 
ισχυρισθη δτι δέν ήθέλησα νά τόν εξε
τάσω προβαλλων την δήθεν γνώμην μου 
περί αυτοκτονίας. Ά λ λ ά  πρός Θεοΰ ! 
την πρωτην έκείνην ημέραν, καθ’ ην ό 
κ. Άργυρόπουλός ίσχυρίσθη δτι ήλθε νά 
μοι καταθεσν) τοιαΰτα γεγονότα δχι μό
νον ίδεα τις περί αυτοκτονίας δέν ύπηο- 
χεν είς ούδένα απολύτως, ά λλ ’ απεναν
τίας η πρώτη έ'κθεσις τοΰ Ίατροΰ κ. 

^Βλαχανη, η οποία έβεβαίου δτι έτελ έ- 
σθη έγκλημα ύπό τούς φρικωδεστέοους 
ορούς. Πώς λοιπόν ητο δυνατόν νά λέγω 
είς τόν μάρτυρα δτι πρόκειται πεοί αυ
τοκτονίας ; τρίτον διότι ό Ασπιώτης συ- 
νεληφθη την 5ην μετά μεσημβρίαν ώραν 
τγ;ς 3 0  ’Ιουλίου ήτοι πέντε ή έξ ώοας 
μετα την ανακαλυψιν τοΰ έγκληματος. 
Είναι περι τουτου μάρτυρες οί αστυνόμοι 
κ.κ.Συνωκίδης, Χρυσομάλλης καίΔημη- 
τριου. Πώς ητο λοιπόν δυνατόν νά εί'πη 
είς εμέ τοιοΟτον τι ό κ. Άργυρόπουλος,

δτι δηλαδή άμέσως έπί τγ3 ανακαλύψει 
τοΰ πτώματος μετέβη καί συνέλαβε τόν 
Ά σπιώτην καί ούτος τώ  είπε δτι τό 
γνωρίζει πρό δύο ώρών. 4ον) Διότι διά 
την άνάκοισιν αύτήν έξητασα έγγρά- 
φως ύπέρ τούς 1 0 0  μάρτυρας καί περί 
τούς 2 0 0  άλλους προφορικώς, διότι ημέ
ρας ολοκλήρους περιηρχόμην τάς συνοι
κίας καί τό Μενίδι καί δλα τά  πρακτο
ρεία τών άτμοπλοϊκών εταιρειών έν Πει- 
ραιεϊ, ΐνα άνακαλύψω ίχνη τών δραστών 
καί τοΰ έξαφανισθέντος μικροΰ ύπηρέτου, 
θά παρέλιπον δέ νά εξετάσω τόν σταθ
μάρχην Άργυρόπουλον βεβαιοΰντα σπου
δαία γεγονότα δν μάλιστα £έπί πολλάς 
ημέρας είχον μαζύ μου καί είς^τόν αστυ
νομικόν σταθμόν τοΰ οποίου έγένβντο 
πλεΐσται άνακρίσεις ; Άποροΰν ομως 
τινές, διατί νά μη έξετασθή.

Ά λ λ ’ ό Άργυρόπουλος έβεβαίου μό
νον τό γεγονός, δτι είδε τούς επτά  δια
σκεδάζοντας άφ’ εσπέρας καί τί) παραγ
γελία; του έ'παυσαν τά  άσματα καί άπήλ- 
θον. Τοΰτο δμως έβεβαίωσαν αυτοί οί 
διασκεδάζοντες έξετασθεντες, καί φυσι- 
κώς ήτο άσκοπος η έξέτασίς του, βε
βαίως δέ ό ανακριτής, ό γνωρίζων τό έ'ρ
γον του δέν κατατρίβεται είς τήν έξέ- 
τασιν παντός οργάνου της αστυνομίας, 
τό όποιον παρέχει πασαν επουσιώδη 
πληροφορίαν η άλλως βεβαιωμένην έν 
τή άνακρίσει. Ε κ τό ς  δέ τούτου ό κύριος 
σταθμάρχης ύπεδείκνυεν έ'νοχον τόν πα
τέρα τοΰ ύπηρέτου καί αύτός, ώς προεΐ- 
πον, προσεκόμισε τούς κ α τ’ αύνοΰ μάρ
τυρας, τούς βεβαιώσαντας τήν παρουσίαν 
του έν τώ πκντοπωλείω τήν προτεοαίαν 
τοΰ εγκλήματος.

Ή  επίμονος δέ ύπ’ αύτοΰ ύπόδειξις 
τοΰ Βρεττοΰ ώς ένοχου άντιστρατευο- 
μενη είς τήν πεποίθησιν της άνακρίσεως 
κατά τά άνω έκτεθέντα καί άφ’ έτέρου 
αί παρ’ αύτοΰ διδόμεναι είς τάς έφημε- 
ρίδας ποικίλαι ειδήσεις περί τών ένερ- 
γειών του καί περί τνίς δεξιότητός του 
είς τήν άνακάλυψιν τοΰ πτώματος, κα
τέστησαν λίαν ύποπτον τήν εύθυκρισίαν 
του καί τήν καλήν του πίστιν είς τήν 
άνάκρισιν.

Ταρταρινιαμ.ώ ν α\>νέχεια
Μ ετά ταΰτα λάβετε ύπ’ όψιν δτι ό 

κύριος αύτός μάρτυς προσέθηκεν έν τώ 
άκροατηρίω δτι ώς τοΰ είπεν ό παντο
πώλης Μουρίκης τήν νύκτα τοΰ έγκλή- 
ματος είδε τούς δύο πυροβολητάς καί 
τόν ύπηρέτην τοΰ παντοπωλείου ρί- 
πτοντας έκ τής έξωθύρας τήν κλείδα 
τοΰ παντοπωλείου, ένω ύπάρχει έν τνί 
δικογραφία έ'γγοαφος ή κατάθεσις τοΰ 
Μουρίκη δστις κατέθεσε σαφώς δτι ούχί 
τήν νύκτα τοΰ έγκληματος άλλά τήν 
προτεραίαν νύκτα είδε είς τό ούρητήριον 
τής πλατείας Κολωνακίου δύο πολίτας 
άγνώστους έντελώς αύτώ μετά τίνος 
παιδός καί ύπέλαβεν δτι πρόκειται περί 
άνηθίκων σκοπών ούδέ λέξιν προσθέτων 
περί πυροβολητών ή περί της νυκτός τοΰ 
εγκλήματος· λάβετε δ’ έπ ίση ' ύπ’ οψιν 
δτι ό κύριος αύτός Άργυρόπουλος μέ 
έξελιπάρει όπως τόν συστήσω ώς συντε- 
λέσαντα είς τήν άνακάλυψιν τοΰ εγκλή
ματος ίνα έπι\.ύχν) προβιβασμόν είς τόν 
βαθμόν τοΰ άξιωματικοΰ βεβαιών με 
δτι έ'χει τήν ύποστήριξιν ίσχυροΰ προ
σώπου δπερ καί μοι ώνόμασε καί κρί
νατε τίς έ'πρεπε νά είνε ή τύχη τοΰ 
μάρτυρος αύτοΰ έν τώ  άκροατηρίω καί 
τίς γνώμη προσήκει εί: τήν σπουδαίο- 
τητα  καί τό σοβαρόν της καταθέσεώς 
του.

Τόν αστυνομικόν τοΰτον σταθμάρχην 
έξητασα, δτε έπρόκειτο νά περατωθή ή 
δικογραφία, διότι ήτο ανάγκη διά ιό 
άρτιον της άνακρίσεως καί διά τόν κα
ταρτισμόν της προτάσεως τοΰ Είσαγγε- 
λέως νά βεβαιωθή πώς έ'λαβεν άφορμήν 
καί άνεκάλυψε τό πτώμα τοΰ φονευθέν
τος. Έ κ το ν , διότι ή άνάκρισις ούδέποτε 
ού'τε έπί στιγμήν έ'δωκε προσοχήν είς 
τήν γνώμην τών ιατρών περί αυτοκτο
νίας. Με^εχειρίσθη δέ καί έκθεσιν ώς 
άνακριτικόν τέχνασμα, Ϊνα κατορθώσνι, 
έφησυχαζόντων τών ύποπτων, νά δυ- 
νηθή δπως συλλέξν) στοιχεία πεοί τής 
τυχόν ένοχης. Πρός τοΰτο δέ δύο καθώ-

οισεν οδούς ένεργείας, μίαν διά τής ά- 
στυνομικής έπιβλέψεως [τοΰ Ά σπιώ τη 
καί έτέραν διά τής έπιτηρήσεως τοΰ πά- 
τοός τοΰ ύπηρέτου, καθ’ δσον ούδενός 
ύπάρχοντος ίχνους περί τοΰ μικροΰ ύπη- 
ρετου έσκέπτετο ή άνάκρισις δτι, έάν 
ούτος εφυγαδεύθη, θά έ'γραφε μετά χρό
νον έπιστολήν τινα είς τόν πατέρα του.

Ε ιν ε  τα ΰτα  ϊληΟ ή ;
“Οτι δέ τοΰτο είνε καί τοΰ βεβαίου 

βεβαιότερον, είνε μάρτυς ό παρ’ έφέταις 
είσαγγελεύς κ. Καρατζας έγκοίνας τό 
τέχνασμα τής άνακρίσεως, ό ύπουργός 
τής Δικαιοσύνης κ. Βοκοτόπουλος, ό 
γενικός γραμματεύς κ. Φίλων, ό διευ
θυντής τής Ε σ τία ς κ. Ά δωνις Κΰρος, 
δστις παρεκλήθη ύπό τοΰ κ. Είσαγγε- 
λέως νά παράσχ·/) τήν ύπηοεσίαν είς τήν 
άνάκρισιν δημοσιεύων τήν ψευδή εί'δη- 
σιν καί πρός δν έδηλώθη ή πεποίθησις 
της άνακρίσεως περί τοΰ έγκληματος 
καί ό σκοπός δν επιδιώκει ή άνάκρισις 
διά τής διαδόσεως, ό συντάκτης τοΰ 
«Σκρίπ» κ. Μιχαλόπουλος δστις παρε
κλήθη πρός τό αύτό, ό κ. Σιδεράς υπο
διευθυντής τοΰ ταχυδρομείου καί ό τα 
χυδρόμος καί έπιστάτης Μενιδίου, οΐτι- 
νες παρεκλήθησαν νά είδοποιήσωσι τήν 
άνάκρισιν, έάν ποτε πεοιελθνι επιστολή 
διευθυνομενη πρός τόν Βρεττόν, ό πρώην 
άστυνόμος Μενιδίου κ. Τσολάκος καί ό 
μετά τήν έφαρμογήν τοΰ νέου νόμου 
περί χωροφυλακής αστυνομικός σταθ
μάρχης Μενιδίου Στραβακος, οΐτινες 
παρεκλήθησαν νά έπιτηρώσι τήν οικογέ
νειαν Βρετοΰ καί καθωρίσθη είς αύτούς ό 
τρόπος της ένεργείας, ό πρόεδρος τής 
Βουλής κ. Ν. Λεβίδης, ό βουλευνήςΆτ- 
τικης κ. Θ. Λέκκας, ό Δήμαρχος Α θ η 
νών κ. Μερκούρης. ό Δήμαρχος Ά χαρ- 
νών κ. Βαρέλας, οΐτινες θερμώς παρε
κλήθησαν νά άσκήσωσι τήν έπιροοήν 
των, δπως ληφθή πληροφορία τις περί 
της ύπάρξεως ή μή τοΰ έξαφανισθέντος 
ύπηρέτου Βρετοΰ. ’Όσον δ’ άφορδί τόν 
Ά σπιώτην, ό διευθυντής τής Α στυνο
μίας κ. Βοΰλτσος, ό διοικητής τοΰ συν
τάγματος του κ. Χατζόπουλος, οί άστυ- 
νόμοι κ. κ. Συνωκίδης, Χρυσομάλλης, 
καί ό άστυνόμος τής καταδιώξεως κ. 
Δημητρίου, οΐτινες κατέβαλον ένερ
γείας, δπως τηοώμεθα έν γνώσει τής έν 
γένει διαγωγής καί τοΰ βίου τοΰ Ά 
σπιώτη. Ύπάοχουσιν έν τή  δικογραφία 
καταθέσεις μαρτύρων ύπαξιωματικών καί 
αξιωματικών τοΰ συντάγματος έκ τών 
οποίων βεβαιοΰται δ-’-ι ό Ά σπιώ της 
έπετηρεΐτο μέχρι τοιούτου σημείου, ώ 
στε έπαοουσιάσθη είς τήν άναφοοάν τοΰ 
Συντάγματος νά παραπονεθή δτι π ιέζε
ται “Ο τε δέ άπελύθη τών τάξεων τοΰ 
στρατοΰ καί συνηλθεν είς γάμον μετά 
τής Άνθης Καπάτου, έτέθη έν γνώσει 
ή άνακριτική άρχή- καί δτε ή'νοιξε μικρόν 
όπωροπωλεΐον είς τήν συνοικίαν Μ ετα
ξουργείου, ό άστυνόμος Δημητρίου μετά 
πολλής έπιμελείας ήοεύνησε τούς πό
ρους του καί τάς έργασίας του διά νά 
σχηματισθή γνώμη έάν είνε κάτοχος 
τνίς λνιστευθείσης περιουσίας, ή'τις κατά 
τάς πληροφορίας τοΰ φονευθέντος άνεβι- 
βάζετο είς τριάκοντα (30 ) χ ιλ . δραχ
μών.

TotaiJxcn τά  γεγονότα
Ταΰτα πάντα προκύπτουσιν, έπανα- 

λαμβάνω, έκ τής δικογραφίας καί έξ 
έγγράφων άτινα δέν έπιδέχονται άμφι- 
σβήτησιν, οί δέ άνωτέρω άναφερόμενοι 
κύριοι έ'χουν τοιαύτην βαρύτητα καί κΰ
ρος, ώστε δέν φαντάζομαι, δτι θά εύ- 
ρεΟή τις νά άμφισβητήσν) τήν άξιοπι- 
στίαν αύτών. Σας έρωτώ μετά ταΰτα 
καί σας παρακαλώ εύσυνειδήτως καί 
άμερολήπτως νά μοί εί'πη-.ε τήν γνώ- 
ιην σας. Είμαι άξιος μομφής; Παρέλε.ψα 
ο ,τι, ώς σας προεΐπον, έπέβαλλε ή αύ- 
στηροτάτη άντίληψις τοΰ άνακριτικοΰ 
μου καθήκοντος ; Βεβαία>ς έγώ δέν £π- 
αγγέλομαι τόν καρδιογνώστην ούτε 
κατέχω δύναμιν μαντιακήν.

Έ πραξα  παν δ,τι ώς άνθρωπος ήδυ- 
νάμήν νά ποάςω καί αί ένέργειαί μου 
είναι κατατεθειμένα', είς τήν δικογρα
φίαν. Έάν δέ ή ομολογία τών κατηγο

ρουμένων, ή όποια αποτελεί' τήν μόνην 
άπόδειξιν τοΰ έγκλήματος καί έπί της 
οποίας καί μόνης στηριχθεΐσα ή δικαιο
σύνη έξηνεγκε τήν καταδίκην κατά τών 
κακουργών, όφείληται είς τάς ένεργείας 
τής άνακρίσεως, άφίεμαι νά κρίνν] πας 
εύσυνείδητος καί άπηλλαγμένος πάσης 
ίδιοτελείας κριτής· τά δέ λοιπά θά κρίνη 
ή ποοϊσταμένη ύπηρεσία.

ΑΠΟ  Τ Α  Δ Ι Κ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α  Α Θ Η Ν Ω Ν
’ Εφετεϊον 

Ί δ ί ά ζ ο υ ι ι α  Π ίκ α ε ο δ ο α ί*

Τήν παρελθοϋσαν Τετάρτην έοικάσθη 
ένώπιον τοϋ Έφετείου, άσκοϋντος ίδιά- 
ζουσαν δικαιοδοσίαν, ό πρψην Γραμμα
τεύς τών έν Άθήναις ΙΙρωτοδικών κ. 
Ίωάν. Μπενή-Ψάλτης, κατηγορούμενος 
έπί παραβάσει τοϋ άρθρ. 487 τοΰ Ποιν. 
Νόμου, ώς υπαίτιος τοΰ δτι καταχρώμε- 
νος τής έξουσίας του έπορίζετο διάφορα 
χρηματικά κέρδη άτινα άπέσπα παρά 
τών ύπογραμματέων.

Επιφυλασσόμενοι είς τό προσεχές 
φύλλον νά παραθέσωμεν δσας κρίνομεν 
άναγκαιας λεπτομερείας έκ τής διαδικα
σίας, δημοσιεύομεν σήμερον τό σκεπτι
κόν τής κηρυξάσης άθώον τόν κ. Ίωάν. 
Μπενή-Ψάλτην άποφάσεως, δπερ έγει 
ώς^έξής:

Ε πειδή  άφοΰ κατά μέν τό άρθρ. 126 
τοϋ δργαν. Δικαστηρίων 6 δικαστικός 
γραμματεύς έχει τήν διεύθυνσιν άπάσης 
τής υπηρεσίας τοΰ δικαστικού γραφείου, 
τής κανονικής τοϋ οποίου λειτουργίας 
μή δυναμένης νά έκπληρωθή κατ’ ακρί
βειαν, ύφ’ ένός καί μόνου προσώπου, 
καί Γνα ύπάρχη δ άναπληρωτής αύτοϋ 
έν περιπτώσει κωλύματος, 6 νόμος έπρο- 
νόησε περί ύπογραμματέων, διατάξάς δτι 
παρά Πρωτοδίκαις πρέπει νά προσλη- 
φθώσι δύο τούλάχιστον, παρ’ έκάστψ δέ 
τών λοιπών δικαστηρίων είς άφεύκτως 
τής έκλογής καί άποπομπής αύτών άνα- 
τεθείσης ύπό τοΰ νόμοη είς τόν γραμμα
τέα τοΰ δικαστηρίου (άρθρ. 122 καί 123 
δργαν. δικαστ.) κατά δέ τό άρθρ. 124 
τοΰ αύτοϋ νόμου ό γραμματεύς διανέμει 
μεταξύ αύτοΰ καί τών ύπογραμματέων 
τάς ύποθέσεις, ών συνυπεύθυνος δι’ δλα 
τά σφάλματα καί πταίσματα τά αναγό
μενα είς τήν ύπηρεσί.αν αύτών καί πρατ- 
τόμενα παρ’ αύτών έκτελούντων τά έργα 
των ιδίως δέ δι’ δλας τάς έκ τούτων άπο- 
ζημιώσεις, άποδόσεις καί χρηματικάς 
ποινάς, διαφυλαττομένου είς αύτόν τοϋ 
δικαιώματος νά ένάξη τόν πταίσαντα : 
αύτός δέ έπί πειθαρχική ποινή κατά τό 
άρθρ. 127 όργ. δικαστ. δφείλει νά ση- 
μειοΐ καί τών είσπραττομένων δικαστ. 
τελών καί δικαιωμάτων τήν ποσότητα 
αύτών ήτοι οί ύπογραμματεΐς είσίν έ
νορκοι τοϋ Γραμματέως βοηθοί, διαφέ- 
ροντες αύτοϋ κατά τόν μισθόν μόνον καί 
μόνον δυνάμει τοΰ νόμου άπαγορεύεται 
τφ Γραμματεΐ νά μεταβάλλη τάς έν τφ 
έτησίφ προϋπολογισμό) άναγραφομένας 
μηνιαίας μισθοδοσίας· δυνάμει ούν τοΰ 
δικαιώματος τούτου τής διευθύνσεως καί 
διανομής τών ύποθέσεων ό δικαστικός 
γραμματεύς επεται δτι έχει καί τό δι
καίωμα τοΰ ποσοτικοϋ διακανονισμοΰ 
άπό κοινοϋ μεταξύ αύτοΰ καί τών ύπο
γραμματέων τών παρ’ αύτών συνεπεία 
τής είς αύτούς ύπό τοΰ γραμματέως άνα- 
τιθεμένης ύπηρεσίας είσπραττομένων νο
μίμων δικαιωμάτων. Διότι κατά τάς 
κειμένας διατάξεις 6 γραμματεύς προσ- 
λαμβάνων ώς βοηθούς τούς ύπογραμ- 
ματεϊς καί μή δυνάμενος κατά νόμον τήν 
νενομισμένην αύτών μηνιαίαν μισθοδο
σίαν νά μεταβάλη, ούδεμίαν έκ τοΰ νό
μου ύποχρέωσιν έχει, έπαρκών αύτάς είς 
τάς άνάγκας τής ύπηρεσίας τοΰ δικαστι
κού γραφείου, καί ταύτης άπροσκόπτως 
λειτουργούσης, νά διανείμη τάς ύποθέ- 
σεις μεταξύ αύτοΰ καί τών ύπογραμμα
τέων, άπολαμβάνων ούτως αύτός μόνος 
πάντα τά νομίμως είσπραττόμενα δικαιώ
ματα, άφοΰ λοιπόν δύναται νά άπολαμ- 
βάνη τό παν κατά μείζονα λόγον καί ά- 
ναγκαίαν λογικήν συνέπειαν δύναται δια- 
νεμομένων τών ύποθέσεων, ώς έκ τοϋ νό
μου (άρ. 124 όργανισμοΰ Δικαστηρίων) 
μεταξύ αύτοΰ καί τών ύπογραμματέων νά 
άπολαμβάνη μέρος τών είσπραττομένων 
νομίμων δικαιωμάτων, μέγα ή μικρόν, 
κατά τόν γενόμενον ποσοτικόν διαγωνι
σμόν- κατ’ άκολουθίαν έν προκειμένφ 
άφοΰ έκ τής αποδεικτικής διαδικασίας



Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Ϊ Ν Η 3

ουδόλως άπεδείχθη δτι ό κατηγορούμενος 
τέως Γραμματεύς τών έν ’Αθήναις Πρω
τοδικών έλάμβανε μή νόμιμα δικαιώμα
τα, έξαναγκαζομένων είτε ρητώς ειτε 
σιωπηρώς τών διαδίκων ή δικηγόρων πρός 
καταβολήν είς τούς ύπογραμματεΐς  ̂πέ
ραν τών νομίμων αύτών δικαιωμάτων 
δπως έπαρκώσιν ούτοι είς τάς πρός τόν 
Γραμματέα διά τά είσπραττόμενα ταΰτα 
δικαιώματα άναληφθείσας υποχρεώσεις 
αύτών, άλλ’ άπεδείχθη έκ τοΟ συνόλου 
τών έξετασθέντων μαρτύρων, καί τό δικα- 
στήριον έπείσθη δτι ό κατηγορούμενος 
Γραμματεύς. καθ’ ά έκ τοΰ νόμου (Όργαν. 
Δικαστ.) είχε δικαίωμα, δτι έκ τών δια
φόρων καί έν τιΤ> κατηγορητηρίω όνομα- 
ζομένων ύπογραμματέων κοινή συναινε- 
σει έκουσίως έλάμβανε κατά μήνα τά 
έν τώ αύτώ κατηγορητηρίψ άναγραφό- 
μενα'ποσά έκ τών είσπραττομένων νομί
μων δικαιωμάτων παρά τών όπογραμ- 
ματέων τούτων διά τήν ύπό τοϋ κατηγο
ρουμένου γραμματέως είς αύτούς άνάθε- 
σιν ώρισμένου είδους ύπηρεσίας, ένήσκει 
συνεπώς ό κατηγορούμενος δικαίωμα ύπό 
τοΰ νόμου έπιτρεπόμενον αύτψ,άλλ’ό ένα- 
σκών νόμιμον δικαίωμα ούδένα νόμον πα
ραβιάζει: ούτω δέ καί πολλών άμφιβολιών 
εγειρόμενων άν ό ύπογραμματεύς Βωγό- 
πουλος τή έντολή τοΰ κατηγορουμένου ή 
αύτεπαγγέλτως ό ύπογραμματεύς ουτος, 
δστις μετ’όλίγον άπελύθη τής ύπηρεσίας 
■ύπό τοΰ κατηγορουμένου, ώς έκ τής απο
δεικτικής διαδικασίας προέκυψε,καί πρός 
ίδιον δφελος καί πρός βλάβην τοΰ δικαστ. 
κλητήρος Δελέγκα ήξίωσε καί έλαβε παρ’ 
αύτοΰ διά τήν έκκαθάρισιν τών κλήσεων 
τών μαρτύρων, τών παρά τοΰ Δελέγκα 
πληρωνομένων τά μαρτυρικά αύτών δι
καιώματα δρ· 50, άς ό κατηγορούμενος 
άμέσως άϊιέδωκε τφ δικαιούχφ: ούδεμία 
νόμιμος περίπτωσις συντρέχει δπως ό κα- 
τηγοβούμενος κηρυχθή ένοχος έπί πα- 
ραβάσει τοΰ άρ. 487 τοΰ ποιν. νόμου, 
άλλά δέον νά κηρυχθή άθώος τής άπο- 
οιδομένης αύτφ καί έν τφ κατηγορητη- 
ρίφ άναγραφομένης παραβάσεως καθή
κοντος.

.41 στήλαι τής «Δικαιοσύνης» 
εινε είς την διάϋ'εσιν παντός δι
κηγόρον δικαστοϋ η άλλον δι
καστικού προσώπον, ενριοκο- 
μένον είς την άνάγκην η έπιϋ'ν- 
μοϋντος νά άνακινήση πάν έν 
γένει ζήτημα σχετιζόμενον με 
τήν άπονομήν τοϋ δίκαιον.

Διά λόγους ποικίλους, μεταξύ τών 
οποίων τήν πρώτην θέσιν κατέχει ή 
ευπρέπεια, εύχης εργον θά ήτο, ύπο-

θεσις τοιού-
■() έργολά βος τοι) ά ν τικ ει.

τ ο ΰ . .  .Π ρ ω το ο ικ ϊΐο ν  ! „ χις

κατά τήν άγόρευσιν τούλάχιστον τοϋ 
κ. Είσαγγελέω ς, ήτο προωρισμένη νά 
λάβ^ οίον έλαβε πέρας, νά μή εφθανε 
μέχρι τοΰ ακροατηρίου, ένώπιόν τοΰ 
όποιου πρόεδροι δύο τών Πρωτοδι
κών διηγωνίσθησαν ΐνα ένόρκως κα- 
ταθέσωσιν δτι εύρίσκετο μέν έν άνω- 
μαλίίχ τδ ΙΙρωτοδικεΐον ’Αθηνών καί 
έπανειλημμένως άνηνέχθησαν πρδς 
τοΰτο εις τήν κεντρικήν υπηρεσίαν, 
άλλ’ ό υπεύθυνος τών ανωμαλιών ητο  
ίσχυρδς πολιτικώς.

’ Επίσης δέν θά έδίδετο ή εύκαιρία 
είς πέντε άλλους δικηγόρους καί δι
πλάσιους δημοσίους υπαλλήλους, ε 
νόρκως έπίσης νά βεβαιώσωσιν δτι 
ακριβώς διότι τόσα τά χιλιόδραχμα  
κέρδη παντδς γραμματέως Πρωτοδι
κών έν ’Αθήναις, ή θέσις τούτου εινε 
τόσον περίβλεπτος. Κ α ί τέλος δέν θά 
έδίδετο ή εύκαιρία είς έν ολόκληρον 
Έφετεϊον νά κύρωσή διά της άποφα- 
σεώς του έκεΐνο δπερ βεβαίως εινε νό
μιμόν, άφοΰ δι’ άποφάσεως οικαστι- 
κής άνηγορεύθη ώς τοιοΰτο, βεβαίως 
τό γνωρίζομεν δλοι ώς μή ευπρεπές, 
δπερ δμως πολύ διαφέρει καί έπισή- 
μως νά τδ ένισχύσωμεν.

Διότι δταν έπιθέσωμεν τόσον με- 
γάλην σφραγίδα έπί τοιαύτης μή 
άνεκτής είς δλους μας καταστάσεως,

ότε πλέον δέν βλέπομεν κατά τί δύ-

ναται νά διαφέρη πας γραμματεύς 
τών έν ’Αθήναις Πρωτοδικών άπδ ένα 
έργολάβον . . . .  τών άχθοφορικών τοΰ 
τελωνείου Πειραιώς.

ΙΙολλά τά  διδακτικά περιέχει ή είς 
άλλας στάλας δημοσιευομένη επιστολή 
τοϋ έν Κορίνθω δικηγόρου κ. Φ. Κ α τρ α -

μ π ή , δ'.ά 
Δνσπκίτία τνίς οποίας

πρός την Αικαιοόΐτνην ; άποκαλ ύ -
πτονταιδη-

μ.οσιώτερα πράγματα άρκετά μέν πρω
τότυπα, λίαν γνωστά δμως είς τούς κυ- 
κλους των έν ’Αθήναις δικηγόρων. Έ π ί 
τί) άναγνώσει δέ της επιστολής ταύτης, 
φυσικωτάτη γενναται ή άπορία. Ή  ’Ε 
θνική Τράπεζα, ή τοιαύτην έπιδει- 
κνύουσα στάσιν, τόσον εις την υποθεσιν 
ήν ή επιστολή περιγράφει, δσον καί είς 
παρεμφερείς υποθέσεις, δυσπιστεϊ προς 
τό δεδικασμένον, οπερ παράγουσιν αί 
αποφάσεις τών Πρωτοδικών και Εφε- 
τών καί αγωνίζεται νά σαγκρατνί είς

t ι *  ̂ » «' £ Ύχϊΐράς της το χοσον οι ο καταοικαςε- 
ται μέχρι της άποφάσεως του Άρείου 
ΙΊάγου ; Ή μεϊς εί'μεθα βέβαιοι, δτι μό
νον έκ τοιαύτης δυσπιστίας καταλήγει 
τοιαύτην μετερχομένη τακτικήν.Συγχρό
νως δμως δέν δυνάμεθα ν' άποκρύψωμεν 
καί τήν σκέψ'.ν, οτι χειριστον προς τους 
ίδιώτας παρέχει παράδειγμα άσεβείας 
πρός τάς δικαστικας άποφασεις και φω- 
οαται μή έχουσα τό θάρρος νά ύφίσταται 
τάς συνεπείας μ-ιας δικαιοσύνης,ήτις,κατ 
αύτήν έσφαλμένας εκδίδει άποφάσεις. 
"Οταν δέ έν ποόσωπον νομικόν της περιω
πής τ ή ς ’Εθν. Τραπέζης μεταβάλλεται 
αύτό είς επικριτήν, συνάμα δέ καί άρνη- 
τήν τοϋ δεδικασμένου, είς τί πρέπει νά 
μεταβληθ·?) εις ιδιώτης,έστω καί μή άξε
στος, πάντιος δμως, κατά πλασμα του
λάχιστον, ήττον ταύτης φιλόνομος ;

Ή  στατιστική οΰτε μας έπληροφό- 
ρησεν ουνε είνε είςθέσιν νά μας πληρο
φορήσει πόσαι έκατοντάδες χιλιάδες 

έλλην.κών δραχμών, 
Νομοθετικοί μετατρεπόμεναι είς

αναχρονισμοί χρυσόν, λαμβάνουσι 
τήν είς τήν άλλο- 

δαπήν άγουσαν δπως πληρωσωσι τά 
χρηματοκιβώτια τών διαφόρων άσφαλι- 
στικών έταιριών, αΐτινες, χάρις είς τό 
νεώτερον επιχειρηματικόν μας πνεΰμα, 
λυμαίνονται άνευ υπερβολής την Ε λ
λάδα. Τό ζήτημα δμως τοΰτο ίσως δέν 
έπιτρέπεται νά ένδιαφέρΥ) ήμας άπό 
τής τοιαύτης μορφής του, τής καθαρώς 
οικονομολογικής. ’Εκείνο τό όποιον καί 
ήμ&ς καί πάντας ζωτικώ τατα ένδιαφέ- 
ρει είνε τό φαινόμενον, δπερ άπειλητικω- 
τατα  κατά τά τελευταία ιδίως έτη πυ- 
κνοΰται, καί καθ’ ό μεταξύ άσφαλιστών 
καί άσφαλιζομ-ένων όμηρικώτατοι τό πρώ
τον διεξάγονται δημ,οσιογραφικοί αγώ
νες, οΐτινες μ ετ ’ ολίγον μετατίθενται είς 
τάς αίθούσας τών δικαστηρίων, άναμέ- 
νοντες τό τέρμα τίς οίδε μετα ποσας 
δεκαετηρίδας. Είνε δμως το'.αύτης φύ
σεως ό θεσμός τής άσφαλείας ώστε αί 
έκ τούτου διαφοραί νά λύωνται έπί τι) 
βάσει τής κοινής δι’ άπάσας τάς δια
φοράς διαδικασίας; ’Ίσω ς θεωρηθώμεν 
μονοτόνως τραγικοί έπαναλαμ,βάνοντες 
διά φοράν μυριοστήν, δτι καί έν τούτψ 
ή νομ.οθεσία ήμών είνε πρωτότυπος, το 
γεγονός δμώς είνε δτι ένώ άφ’ ένός αί 
συμ,βάσεις τής άσφαλείας έν γένει εί'τε 
τής ζωής εί'τε κατά τοΰ πυρός ή τών 
θαλασσίων άτυχημάτων έγενικεύθησαν, 
άφ’ έτέοου στερούμεθα τελείως είδικοΰ 
δικαίου άσφαλειών καί διαδικασίας έκ- 
τάκτου έπί τ?) βάσει τής όποίας καί 
μόνης δύναται νά νοηθΐί ώς έχων σκοπι
μότητα ό θεσμός τής άσφαλείας, έξα- 
κολουθοϋμ.εν δέ έπί έ'τη άναρίθμητα ήδη 
λύοντες τάς έκ τής σχεσεως ταύτης δια
φοράς κ α τ’ ουσίαν μ.έν έπί τι) βασει ά- 
ναλόγων! διατάξεων τοϋ Ρωμαϊκού δι
καίου, δικαστηριακώς δέ έπί τ·/) βάσει 
τής δικονομίας ής τήν ταχύτητα καλόν 
θά ήτο καί ή χελώνη νά έζήλευε. 'Ο 
πωσδήποτε· άς θεωρήσωμεν έαυτούς ίκα- 
νοποιουμένους, διότι εκαστοτε ιδιώται

γυμνοί έξερχόμενοι τών οικιών των 
κραυγάζουν δτι ή μία ή ή άλλη άσφα- 
λιστική εταιρία είνε καλής ή κακής π ι- 
στεως. Ίκανοποίησις καί τοΰτο.

Είς τήν «Άκρόπολιν» τής παοελ- 
θούσης Τετάρτης, είς άνώτερος άξιωμα- 
τικός, φιλόστρατος ύπογραφόμενος, ύπο- 

δηλών δέ καί
Πεοκίιίότερον δτι έχρημάτισε

άπό ά ληθη διευθυντής τής
έν ’Αθήναις ά- 

στυνομίας, άναλαμ,βάνει νά προφητευσν) 
δτι καί τό σημερινόν άστυνομικόν μ.ας 
σύστημα θά ναυαγήσν), άκολουθοΰν τήν 
τύχην τών προηγουμ.ένων, διότι τό δλον 
πεοιβάλλον είνε τοιοΰτον, ωστε παντες 
οί συναφείς πρός τήν άστυνομίαν κλάδοι 
διεξάγουσιν άληθή άγώνα ποος κατα- 
λυσιν πάσης άγαθής προσπαθείας. Έ κ  
τής μ,ακρας ταύτης μ,ελέτης, τής οποίας 
τήν άνάγνωσιν συνιστώμεν, άποσπώμεν 
τά κατωτέρω, τά άποβλέποντα τόν 
πταισμ.ατδδίκην καί δημόσιον κατή
γορον, πλέον ή ζωντανά, πλέον ή α
ληθή :

( ίΈ λ θ ω μ εν  τώ ρα  και εις τό β ’ μ έρος  
τής εκδικάσεω ς τών πταισμ άτω ν. "Ενας 
πταιαμαχοδίκης ποΰ  πετά στά μ ούτρα  
δλην οον την εργασίαν, δλονς σου τους 
κόπ ους, δλην σον τήν προσπά& ειαν δ ιά  
νά υπάρχη τάξις, καϋαρ ιότη ς, υγεία, α 
σφάλεια και τά  τούτοις δμ οια . ’Ε κδίδεις  
άστυνομικάς δ ιατάξεις. Μ οχϋοϋσι τά  ό ρ 
γανα νά τ ά ;  εκτελέσωσι. Καταγγέλλουσι 
τους π αραβ άτας , άλλά προκειμένης τής 
δίκης, απ αραίτη τον  π α ρ ά  τήν έδραν τοϋ  
πταισμ ατοδίκου  νά κάβη ται ό ισχύων  καί 
αύτός ούσιαστικώ ς νά δικάζγι και ούχι ό 
πταω μ ατοδ ίκη ς . “Ο που δέ κάπ ου  - κάπ ου  
σνναντήση δ αστυνόμος κανένα ενσυνεί
δητον πταισματοδίκην, δέν ϋ ά  τόν idrj είς 
τήν έδραν π οτέ  . . .  θ ά  δ ικάζη  δ γ ραμ 
μ α τε ίς  τοϋ πτα ισμ ατοδικείου . ’Α π ’ εδώ  
καί εμ πρός μούτζω νέ τα. "Ολα θάλ.ασσα. 
"Ολοι άθ φ ο ι, κανείς ένοχος. Λιά δέ τόν 
παρατηρητήν προξενεΐται οίκτος δ ια  τ ο ;  
πάσχοντα εκείνον Α ξιωματικόν τής π α 
τρώ ος, δ όπ οιος  κά&ηται εις εν σκαμνί 
δημοσίου κατηγόρου και δέχεται τους κο· 
λάφους, τους έκπ εμ π ομ ένους π α ρ  ενος 
γραφ εία, δστις εϋδοκ ία  νόμον μεταβάλλε
ται είς δ ικ αστή ν  αη διάζει δέ τήν ελεεινήν 
ταύτην κατάστασιν καί ενθυμείται και 
πάλιν τό γνωστόν α Β ασίλειο είνε αύτό ; » 

Υ πά ρχει τις ό φρονών δτι ή είκων 
αυτη δέν είνε καί ή πραγματικότης ;

Μ Ι Α  Λ Ι Κ Η
Φίλη Δικαιοσύνη,

Τήν ποοσεχή Δευτέραν, 28ην Μα'ίου 
1 9 0 7 , δικάζομαι ένώπιόν τοΰ ένταΰθα 
Πλημμελειοδικείου. Ώ ς  είνε ύμϊν γνω
στόν,ή αυτή δίκη μ.ου άνεβλήθη τήν. 9ην 
’Απριλίου έ. έ'. διότι άπουσίαζον μ.άρ- 
τυρές τινες τής κατηγορίας.

Τό « Κ ,λ η τ ή ρ ίο ν  θ έ σ π ι σ μ α »
έ'χει ουτω:

« Ό  παρά τοίς έν ’Αθήναις ΓΙλημ- 
μ.ελειοδίκαις είσαγγελεύς. Δυνάμ-ει τοϋ 
νόμ-ου, καλοΰμεν τόν Ευστράτιον Κου- 
λουμβάκην, κάτοικον ’Αθηνών, νά έμ,φα- 
νισθή αυτοπροσώπως ένώπιόν τοΰ δι
καστηρίου τών ένταΰθα πλημ-μ.ελειοδι- 
κών τήν 9 τοϋ μηνός ’Απριλίου έ.έ  
(ήδη 28ην Μαίου έ .έ .)  ήμέοαν Δ ευτέ
ραν καί ώραν 9 π. μ. ΐνα δικασθί) ώς 
υπαίτιος τοΰ δτι τήν 2αν Αύγούστου 
1 9 0 6  έν ’Αθήναις, όμιλών πρός διαδη- 
λωτάς συνηγμ-ένους κάτωθεν τοϋ Ξενο
δοχείου «Βικτώρια» ή'τοι είς δημ,όσιον 
τόπον, παρόντων πολλών, διά τών φρά
σεων 1 ) άν έκλείψϊ) ό ΓΙαπαδιαμαντό- 
πουλος καί ό Αεμ.πέσης θά εύρεθοϋν χ ί
λιοι άλλοι νά τούς άντικαταστήσουν, 
διότι έφ’ οσον δέν ύπάοχουσιν ήγεμόνες 
καί ήγεμονόπαιδες ευφυείς, οί πέριξ αύ
τών θά είνε κόλακες,» 2 ) «καί συνιστώ- 
μ,εν ταμ-ϊΐα Εθνικής ’Αμύνης καί Έθνι- 
κοΰ Στόλου διά τήν εισροήν χρημάτων, 
τά όποια κατατίθεν ;αι παρά τ^ Έ -  
θνικγΙ Τοαπέζν) χρησιμεύοντα ώς έ'ξοδα

έκλογικών διαδηλώσεων,» 3) «τό κρά
τος σήμερον δέν εύρίσκεται είς τήν θέ
σιν του, δταν οί άοχηγοί τών κομμάτων 
ομολογούν έντός τής βουλής οτι δέν δύ- 
νανται νά διοικήσουν άνευ τής αίσχρας 
συναλλαγής,» 4) ά λλ ’ ύπάρχουσιν οί 
άοχηγοί τών κοινοβουλευτικών πολι
τευμάτων, οί όποιοι δταν ΐστανται είς 
τήν θέσιν των, έπιβάλλουσιν είς τούς 
ήγεμόνας νά καθαρίσωσι τάς αύλάς των» 
καί δ ι’ άλλων παρεμφερών φράσεων έ- 
δυσφήμησε καί έχλεύασε τό πρόσωπον 
τής Α . Μ. τοΰ βασιλέω{ τών Ελλήνων 
καί έλοιδώρησε μ.έ περιφρονητικόν χλευα
σμόν τήν Κυβέρνησιν τοΰ ελληνικού 
Κοάτους καί προσεπάθησε νά διεγείρνι 
μίσος καί περιφρόνησιν κ α τ’ αύτής καί 
τών ποάξεών της κ τ λ .» .

Αύταί είνε αί φράσεις διά τών όποιων 
δήθεν καί α δ ι α ι ρ ε τ ω ς  λαμβανομένων 
έξύβρισα τήν Α. Μ. τόν Βασιλέα καί 
τήν Κυβέονησιν, αΐτινες, κατά τό παρα- 
πέμψαν μ.ε είς δίκην βούλευμα ( ή  « ρ ό -  
τα ,σις τ ο ΰ  ε ί σ α γ γ ε λ έ ω ς  (τοΰ τότε 
άντεισαγγελέως κ. Α. Ρωμανοΰ) ε£νε 
α θ ω ω τ ι κ ή )  « π ρ ο κ ύ π τ ο υ σ ιν  έ κ  
τί^ς έ ξ ε τ ά σ ε ω ς  τ ώ ν  μ -α ρ τύ ρ ω ν  
κ α ι  έ κ  τ ώ ν  έν  τ α ΐ ς  έφ η μ .ερ £ σ ι 
δ η μ ο σ ι ε υ θ ε ι σ ώ ν  π ε ρ ιλ ή ψ ε ω ν  τ ή ς  
ά γ ο ρ ε ύ σ ε ώ ς  μ .ο υ » .

Ε π ειδ ή  ύποθέτω καί πληροφορούμαι, 
δτι μόνον περί τήν πρώτην φράσιν θά 
διεξαχθνί ή κατά τήν δίκην μου συζή- 
ηησις, σ α ς  β ε δ α ι ώ ,  δτι έκ τών υ π έ ρ  
τ ο ύ ς  ε ϊκ ο σ ιν  έξετασθέντων μαρτύρων 
μ ,όν ο ν  δ ύ ο  πιθανολογοΰσιν αύτήν.
Καί ό μίέν είς λέγει τά  έξής : α .............
άπό τό έσωτερικόν τοΰ δωματίου οί έν
τός ευρισκόμενοι τοΰ συνίστων μετριο
πάθειαν, ά λλ ’ αύτός ετι π ερισ σό
τερον κ α τεφ έρετο  καί μάλιστα κατά 
τής Αύλής τής Χ α λ έ π α ς » .........................

«ή πεποίθησίς μου είνε δτι ό κατηγο
ρούμενος ειχ ε  πρόθεσιν νά μεμφθγί 
τής Β . Τ . τοΰ πρίγκηπος Γεωργίου, 
ά λλ ’ έπειδή άντελήφθη έκ τής γενομέ- 
νης κάτωθι ταραχής, δτι ή τοιαύτη έ'κ- 
φρασίς του θά έπέφερε δυσάρεστα άπο- 
τελέσμ-ατα, μετέστρεψε τεχνηέντως τόν 
λόγον του, ώμ.ίλησε κατά τών ύπασπι- 
στών [ΐ,όνον τοΰ πρίγκηπος».

« Ή  μόνη φράσις, ήτις έθιγε, κατά τήν 
έμήν κρίσιν, τό πρόσωπον τοΰ Βασίλεως, 
νομίζω δτι είνε ή έξής έκφρασις τοΰ κα
τηγορουμένου, δι’ ής έχαρακτήριζε τήν 
Α. Μ. ώς μή εύφυα, ήτοι είπε τά  έξής : 
«έφ ’ δσον δέν ύπάρχουσιν ήγεμόνες καί 
ήγεμ-ονόπαιδες ευφυείς θά ύπάρχωσι αυ
λοκόλακες», ή φράσις καθ’ έαυτήν μόνη 
της δέν ήδύνατο νά χαρακτηρισθί) δτι 
άφορ£ τήν Α. Μ. ά λλ ’ έν δσω πρό καί 
μετά  τήν φράσιν ταύτην ώμίλει περι τής 
Αύλής τοΰ πρίγκηπος Γεωργίου καί έ -  
θιγεν ώρισμένα πρόσωπα υ π ο θ έ τ ω  ότι 
έλέχθη άκριβώς διά νά θίξνι τό πρό
σωπον τοΰ Βασιλεως τής Ελλάδος αφ 
ένός κ α ί  τ ο ύ  η γ ε μ ό ν ο ς  τ ή ς  Μ ρ ή ·  
τ*ις  π ρ ίγ κ η π ο ς  Γ ε ω ρ γ ί ο υ » .

Ό  δέ έτερος τά  έξής :
« ...................... καί άντελήφθην δτι σχε-

τικώς μέν πρός τόν Βασιλέα καί τόν 
πρίγκηπα Γεώργιον δτι μια φράσις α- 
πέβλεπεν αύτούς, ή φράσις δέ αυτη ήτο 
ή έξής, έ φ ’ ο σ ο ν  έν θ υ μ .ο ύ μ .α ι :  «άν 
έκλείψουν Παπαδιαμαντόπουλος καί 
Λεμπέσης θά εύοεθοΰν άλλοι, δπως τους 
άντικαταστήσουν, διότι έν δσω δεν είνε 
ή εύφυΐα προσόν τών ήγεμ.όνων καί τών 
ήγεμονοπαίδων θά περιβάλλωνται πάν
τοτε ύπό κολάκων». Σημ.ειωτέον δέ, δτι 
πρό τής φράσεως ταύτης ώμιλησε περι 
τής Αύλής τής Χαλέπας τήν όποιαν ά- 
πεκάλεσε «περίφημον» έκ τούτου δέ καί 
έκ τής μ-ετέπειτα ρηθείσης ώς άνω φρά- 
σεώς του μοί έγεννήθη ή άντίληψις δτι 
προφανώς ήννόει ώρισμ.ένα πρόσωπα διά 
τής φράσεως ήγεμόνες καί ήγεμ-ονόπαιδες, 
τοΰτ’ έστι τόν Βασιλέα καί τόν πριγ- 
κηπα Γ ε ώ ρ γ ι ο ν ............................................

« Ώ ς  πρός τό πνεΰμα έν γένει τής 
άγορεύσεώς του, τοΰτο χωρίς νά τό θε-
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ωρώ ώς έξυβριστικόν, καθ’ δσον έσχημά- 
τισα γνώμην οτι ούχί έκ προθέσεως είπεν 
δσα είπεν, παρεκτραπείς τοΰ άρχικοΰ 
σχεδίου της άγορεύσεώς του ε ί ς  δ  ε -  
π α ν ^ λ θ ε ν  ε ύ β ύ ς  ώ ς  ο ί  « α ρ ισ τ ά -  
μ ε ν ο ι  έν  τ ω  δ ω μ ,α τ ίω  τόν άπεδο- 
κίμασαν, έν τούτοις κ α τ’ έμήν γνώμην, 
θίγει τό πρόσωπον τνίς Α. Μ. τοΰ Β α - 
σιλέως καί τοΰ πρίγκηπος Γεωργίου».

Έ ν  τούτοις τό βούλευμα, χωρίς νά 
λάβνι ύπ’ οψιν εικοσάδα άλλων κατα
θέσεων, βέβαιοί, οτι συνάγεται έκ τών 
καταθέσεων των μαρτύρων ή κατηγο
ρουμένη φράσις. Ά λ λ ά  κατά τό βού
λευμα συνάγεται καί έκτω ν εφημερίδων. 
’Ιδού τί περιέχεται είς τάς έφημερίδας : 

Είς τάς «Α θήνας» :
«Συνήλθομεν σήμερον, κύριοι, ούχί

όπω; . .  ..................................ούτε δπως
άπαιτησωμεν παρά τοΰ Διαδόχου νά 
τεθνί έπ ί κεφαλές τοΰ Στρατοΰ, ουτε 
δπως ό ύπατος Αρμοστής τεθγί έπί κε
φαλής των πλοίων μετά  τνίς περιβοητου 
Αύλης τ ί ς  Χαλέπας . . .

Καί έξακολουθεΐ 6 ρήτωρ : Ό  ΓΙα- 
παδιαμαντόπουλος καί ό Λεμπέσης . . .

Χειροκροτήματα καί ζητωκραυγαί 
διακόπτουσι τόν ρήτορα τοΰ οποίου αί 
τελευταΐαι λέξεις χάνονται είς τόν γεν- 
νηθέντα θόρυβον. Τέλος άποκαθίσταται 
σχετική ησυχία καί ό κ. Κουλουμβάκης 
έξακολοοθεΐ :

—  Έ φ ’ δσον ύπάρχουν ηγεμόνες ούχί  
μ ε γ α λ ο φ υ ε ί ς  θά ύπάρχουν κόλακες, 
ά λλ ’ είς τούς αρχηγούς τών Κοινοβου
λίων έπιβάλλεται νά καθαρίζουν τάς 
αύλάς. Τό σημαντικόν δέ ζήτημα, κύ
ριοι, εινε έάν οί άρχηγοί τοΰ κοινοβου
λίου χειρίζωνται δεξιώς καί μετά  δυνά- 
μεως την άνατεθεΐσαν αύτοϊς ύπό τοΰ 
ό'γκου της Λαϊκής θελήσεως έντολήν».

Είς τό «Νέον Ά σ τ υ »  (έν ω τά  έ'γρα- 
ψεν ό δεύτερος τών μαρτύοων, ών έδη- 
μ*σιεύσαμεν άνωτέρω τό σχετικόν μέρος 
της καταθέσεώς του) τά  έξης :

« . . . .  Ουτε ν’ άπαιτησωμεν άπό τόν 
έν Κρήτνι Αρμοστήν καί ναύαρχον τοΰ 
Ελληνικού στόλου νά τεθνί έπί κεφα
λής τών σαθρών καραβιών, τά όποια ά- 
ποτελοΰν τόν στόλον μας, έγκαταλείπων 
τήν περίφημον αυλήν της Χ α λέπ α ς... 

(Ζωηρά χειροκροτήματα).
Εύλόγως χειροκροτείτε. Ά λ λ ά  μή 

πλανασθε, διότι άν έκλειψη ό Π απα- 
διαμαντόπουλος καί ό Λεμπέσης θά εύ- 
ρεθοΰν χίλιοι άλλοι νά τούς άντικατα- 
στησουν. Διότι έφ’ δσον δέν εινε προσόν 
τών ηγεμόνων καί τών ήγεμονοπαίδων 
νά είνε μ εγα λο φ υ είς , πάντοτε θά 
περικυκλοΰνται ύπό κολάκων. Ά λ λ ’ ύ 
πάρχουν οί άρχηγοί τών κοινοβουλευ
τικών πολιτευμάτων, οί όποιοι δταν 
ΐστανται είς τήν θέσιν των επιβάλλουν 
είς τούς ηγεμόνας νά καθαοίσωσι τάς 
Αύλάς των».

Είς τήν «Α λήθειαν» :
« . . . .  Ούτε δπως άπαιτησωμεν νά 

τεθνί έπι κεφαλής τών σαθρών έκείνων 
καραβιών, τά  όποια καλούνται Ε λ λ η 
νικός στόλος, ό Αρμοστής τών Δυνά
μεων έν Κρήτν) μετά τ ί ς  περιβοητου 
Αύλης της Χ αλέπας».

Τό πλίθος είς τούς λόγους τούτους 
τοΰ ρήτορος χειροκροτεί παταγωδώς.

«Εύλογα καί δίκαια είνε τά  χειρο
κροτήματά σας, άλλά μή πλανασθε. 
"Αν άντικατασταθώσιν οί αύλικοί της 
Χαλέπας χίλιοι είνε έτοιμοι νά τούς αν
τικαταστήσουν. Διότι έφ’ δσον είνε φυ
σικόν καί έπόμενον οί ηγεμόνες καί οί 
ήγεμονόπ'αιδες νά μή είνε μ ε γ α λ ο 
φυείς επί τοσοΰτον θά ύπάρχωσι κό
λακες έπ ιδ ρώ ντες. Οι αρχηγοί ομως 
τών κοινοβουλευτικών κομμάτων, οΐτι
νες είνε εν τ·?ί έποχ*/) των μεγαλοφυείς, 
κρατούντες τόν δγκον τ ί ς  Λαϊκής δυ- 
νάμεως έπιβάλλονται νά καθαρίζουσι 
τάς αύλάς. Διά τοΰτο είπα πρός ύμας : 
μή πλανασθε».

Εις το « Ά σ τυ »  (έν ώ τά  έ'γραψεν ό 
πρώτος τών δύο μαρτύρων, ών άνωτέοω 
έδημοσιεύσαμεν τά σχετικά μέρη τών 
καταθέσεων) τά  έξ η ς :

« . . . , .  Ούδέ νά άπαιτησωμεν άπό 
τόν έν Κρήτνι αρμοστήν καί Ναύαρχον 
τοΰ Έλληνικοΰ στόλου νά τ ε θ ί  έπί κε

φαλής τών σαθρών καραβιών τά όποϊα 
άποτελοΰν τόν Στόλον μας, έγκαταλεί
πων τήν περίφημον αυλήν της χαλέπας.

(Ζωηρά καί παρατεταμένα χειροκρο
τήμα τα .)

Εύλόγως χειροκροτείτε. Ά λ λ ά  μή 
πλανασθε. ’Ά ν έκλειψη ό ΙΙαπαδιαμαν- 
τόπουλος καί ό Λεμπέσης, θά εύρεθοΰν 
χίλιοι άλλοι νά τούς αντικαταστήσουν, 
διότι έφ’ οσον δέν ύπάρχουσιν ήγεμό- 
νες καί ήγεμονόπαιδες εύφυεϊς, οί πέριξ 
αύτών είνε κόλακες. Ά λ λ ’ ύπάρχουσιν 
άρχηγοί τών κοινοβουλευτικών πολιτευ
μάτων, οί όποιοι δταν ΐστανται είς τήν 
θέσιν των έπιβάλλουσιν εις τούς ηγεμό
νας νά καθαρίσωσι τάς Αύλάς των».

Είς τούς «Καιρούς» :
« ........... ή ό πρίγκηψ Γεώργιος ό

“Τπατος Αρμοστής έν Κρήτνι νά τεθνί 
στόλαρχος τών σεσαθρωμένων πλοίων τοΰ 
στόλου διά νά καταστήσωμεν τά δίκαιά 
μας σεβαστά.

—  ’ Οχι λόγια.
—  Ό χ ι λόγια, φωνάζει κάτω τό 

πλίθος.
—Έ ίνε καιρός τών έ'ργων.
—  «Μή πλανασθε, λοιπόν, συνεχίζει 

ό κ. Κουλουμβάκης, διότι δέν πρέπει 
πλέον νά είνε αύτός ό σκοπός μας».

Είς τόν «Χρόνον» :
 Ούδέ νά ζητήσωμεν δπως άνα-

λάβϊ) τήν διοίκησιν τών διασάθρων κα
ραβιών μας ό “Υπατος τών Δυνάμεων 
Αρμοστής έν Κρήτνι ΙΙρίγκηψ Γεώργιος 
μετά της περιβοητου Αύλης της χαλέ
πας . . . .  (Παρατεταμένα χειροκροτή
ματα καί ζωηραί έπιδοκιμασίαι).

Εύλόγως χειροκροτείτε, διότι είπον ή 
περιβόητος Αύλή της Χ αλέπας. Διότι 
έφ’ δσον ύπάρχουν καί δέν λείπουν τοι- 
αΰται Αύλαί καί έφ δσον ύπάρχουν ΙΙα- 
παδιαμαντόπουλοι καί λοιποί, δέν είνε 
δυνατόν νά βαίνν) εύθέως έθνική ύπόθε- 
σις. (Νέα χειροκροτήματα). Έ φ ’ δσον 
ύπάρχουν ήγεμόνες, συνεχίζων λέγει ό 
κ. Κουλουμβάκης, δέν θά λείψουν οί κό
λακες. Οί άρχηγοί δμως τών Κρατών 
έ'χουν τήν ύποχοέωσιν νά έπιβάλλωνται 
είς τούς ήγεμονόπαιδας καί νά καθαρί
ζουν τάς Αύλάς. Σημαντικόν ζήτημα 
είνε, συμπολΐται, άν οί άρχηγοί τών 
κοινοβουλίων κάμνωσιν οΐαν πρέπει χρη- 
σιν τοΰ όγκου τοΰ λαοΰ».

Είς τήν «Πρωινήν» :
« . . . . καθώς έπίσης δέν θά άπαιτή- 

σωμεν νά τεθνί έπί κεφαλής τών τεσσά
ρων σεσαθρωμένων καραβιών ό πρίγκηψ 
Γεώργιος μετά τών ύπασπιστών αύτοΰ 
Λεμπεση καί Παπαδιαμαντοπούλου. 
Έ φ ’ δσον δέ ύπάρχουσιν ήγεμόνες βασι- 
λόπαιδες θά έ'χωσι καί περί αύτούς κό
λακας οΐτινες θά διευθύνωσι τάς τύχας 
τοΰ τόπου ήμών.

Μήν πλανασθε λοιπόν καί μήν ένθου- 
σιατε διότι λέγω  αύλήν της Χαλέπας, 
διότι έφ’ δσον οί άρχηγοί τών κομμάτων 
δέν χειρίζονται δεξιώς τήν δύναμιν τοΰ 
Λαοΰ, αύτή θά είνε ί'σως καί χειροτέρα 
ή κατάστασις».

Είς τό «Ε μ π ρός», «Σκρίπ», «Άκρό- 
πολιν», «Πατρίδα» ούδέν.

Αύτό είνε τό χειριστον μέρος της 
κ α τ’ έμοΰ κατηγορίας ύπό τήν χ ε ι ρ ι 
σ τ ή ν  δέ οψιν αύτοΰ. Καί λέγω ταΰτα, 
διότι έ π ’ ακροατηρίου θ ’ άποδειχθ' δτι 
ού'τε είπον, ουτε δυνατόν ήτο νά εί'πω 
τοιαΰτά τινα —  κολακεύομαι, νά πι
στεύω, δτι είνε έντελώς άποδεδειγμένον 
δι’ δσους άν καί πως μ ’ έγνώρισαν λα- 
λοΰντα καί γράφοντα. Αύτό είνε τό 
χειριστον μέρος της κ α τ’ έμοΰ κατη
γορίας, έκ της άγνοώ ποίας καί ό
ποιας έκθλίψεως τοΰ όποιου θά έκ- 
πηδησν) άπροσδοκήτως τό πρόσωπον 
της Α. Μ. τοΰ Βασιλέως ύβρισμένον ! 
Καί θά είμαι έ γ ώ  ό ύβριστής Αύτοΰ ;

Κ αθ’ δσον άφορα τήν έ'ννοιαν τ ίς  
πρώτης κατηγορουμένης φράσεως, ώς 
εχει έν τώ κατηγορητηρίφ, θά έπικα- 
λεσθώ τήν ψυχήν τοΰ αειμνήστου Μυ- 
ριανθούση. Καθώς θέλω έπικαλεσθί τήν 
ψυχήν τοΰ μακαρίτου Έξαρχοπούλου, 
διά τήν έ'ννοιαν της δευτέρας κατηγο
ρουμένης φράσεως. “Οσον άφορ^ τέλος 
τήν τρίτην φράσιν... ολίγη έντροπή μοΰ 
φθάνει καί μοΰ περισσεύει διά ν’ άθωωθώ.

Καλοΰνται δεκατέσσαοες μάρτυρες 
της κατηγορίας, έκ τών οποίων οί έ'νδεκα 
όιαψεύδουσι τήν κατηγορίαν όλοκ λή - 
ρ ω ς. θ ά  καλέσω καί έγώ είκοσι 
περίπου μάρτυρας τ ί ς  ύπερασπίσεως.

Φίλη «Δικαιοσύνη».
Σας έ'γραψα τά άνωτέρω, ΐνα αάθη 

τούλάχιστον ό νομικός κόσμος, δτι ού- 
δαμώς κατηγοοοΰμαι, ώς έγοάφη που 
έπανειλημμένως, έπί έσχατη π ρ ο 
δοσία* ΐνα μή έρωτώμαι παρά τινων 
συναδέλφων μας περί τών ύπαρχουσών 
έναντίον μου αποδείξεων.

Έπιτρέψατέ μοι, νά φρονώ, δτι 
σάς επιβάλλεται, νά παοακολουθή- 
σητε τήν δίκην μου προσεκτικώς καί 
έπιμελώς έξ άρχης μέχρι τέλους. 
Μ ετά τήν δίκην μου, οίουδήποτε 
οντος τοΰ αποτελέσματος, θά σας 
γράψω τίνα λέγουσί μοι πάσης τάξεως 
άνθρωποι καί δή φίλοι μου δικαστι
κοί, άναγνωρίζοντες τό παντελώς άβά- 
σιμον καί καθ’ ολοκληρίαν άδικαιολό- 
γητον τ ίς  κ α τ’ έμοΰ κατηγορίας, θ ά  
σας γράψω καί πολλά άλλα σχετικά, 
λίαν αξιανάγνωστα. Ά λ λ ά  προηγου
μένως πρέπει ν’ άγωνισθώ, όπως ή ά
θωωθώ ή καταδικασθώ είς πέντε έτών 
φυλάκισιν.

Έσκέφθην νά ύποβάλω μίαν αναφο
ράν πρός τήν Α. Μ. τόν Βασιλέα πα- 
ρακαλών Αύτόν, νά παρασταθν) κατά 
τήν δίκην μου, ά λλ ’ έφοβήθην τά σχό
λια τών λεγομένων παρ’ ήμΐν σοβα
ρών άνθρώπων άφ’ ένός, άφ’ έτέρου δέ 
τήν κατάκρισιν τών άπαιτούντων νά μή 
δείξο) δειλίαν... διότι θά παρακολου
θήσουν τήν δίκην μου ! λυπουμενοί τι- 
νες διότι δέν τοΐς έπιτρέπεται νά έ'λ- 
θουν μάρτυρες ύπερασπίσεως, ενώ, ώς μέ 
διαβεβαιοΰσιν, ή'κουσαν τήν άγόρευσίν 
μου καί τήν έπεδοκίμασαν άπό μέσης 
ψυχής, μά καί άπό μέσης καρδίας — 
διότι — τό είξεύρετε; — είνε καί αύτοί 
φιλελεύθεροι πολΐται! Θά σας -ά  γράψω 
ομως μετά τήν δίκην μου. Χαίρετε.

Ε ΐτότρά τ. Κ ο ν λ ο ν (ΐ6 ά κ η ς
Δ ικηγόρος

ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΥ Γ. ΑΝΤΠΝΙΑΔΟΥ
Δικηγόρον εν Ά&ήναις

Τ Ο  Δ ΙΚΑΙΟΝ Τ Ο Ϊ  Μ Τ Σ Τ Α Κ Ο Ι
Ε Ν  Ε Α Λ Α Δ Ι

Ή  Παρισιιή έφημερίς « L ’A lim e n -  
t a t i o n  O u v r ie re » , έπίσημον δργανον 
τοΰ εργατικού συνδέσμου, δημοσιεύει 
ύπό τόν τίτλον « L e  d r o it  du p oil en  
G re ce »  περίεργον μελέτην τοΰ έν Ά -  
θήναις δικηγόρου κ. Δ. Γ . Άντωνιάδου 
περί της άποδιδομένης αξίας είς τόν 
μυστακα εν Ελλάδι άπό τών άοχαιοτά- 
των χρόνων μέχρι σήμερον, ίδίως άπό 
νομοθετικίς άπόψεως. Τό άοθοον τοΰτο 
συνετάχθη έπ ’ εύκαιρίικ της έν Παρι- 
σιοις έκραγείσης απεργίας τών ύπηρετών 
τών καφενείων, (L im o n a d ie rs -R e s -  
ta u r a te u r s ) ,  καθ’ ήν έζήτουν νά τοΐς 
έπιτραπγί νά φέρουν τόν μύστακα καί 
εις απαντησιν τοΰ άρθρου δημοσιευθέν- 
τος είς τό « J o u r n a l»  ύπό τοΰ P a u l  
A d a m  συνηγοροΰντος ύπέο τοΰ ξυρί
σματος τοϋ μύστακος καί έπικαλουμέ- 
νου τήν άρχαίαν ελληνικήν καλλιτε 
χνίαν, ήτις παρέστησε πλεΐστα αριστο
τεχνήματα άνδοών άνευ μύστακος.

Τό άρθρον τοΰτο εχει ώς έξ ίς  κατά 
πεοιληπτικην μετάφρασιν.

« Ή  Ε λ λ ά ς διεφημίσθη άνά τήν ύ- 
φήλιον, χάρις είς τούς ένδοξους μύστα- 
κας καί τούς πώγωνας τών σοφών της, 
τών μεγάλων άνδρών της καί πλείστων 
θεοτήτων. Ίδίω ς ό Α σκληπιός παοι- 
σταται φέρων πέριξ τών χειλέων καί 
τοΰ πωγωνος παχύτατον χρυσοΰν τοί
χωμα, ύπενθυμίζον είς τού; θνητούς ό
ποιαν αξίαν έ'χει διά τήν ύγείαν ό 
προστάτης ούτ'ς τόσων κακών. Αύ
τή αύτη ή καλλιτεχνία τών αρχαίων 
Ελλήνων παρέστησε τήν Άφροδίτην 
της Κύπρου μετά πυκνοΰ τριχώματος 
κάτωθεν τών παρειών καί έπί τοΰ άνω 
χείλους, ΐνα άδιαιρέτως, ούτως εΐπεΐν,

έπισημοποιήσν) τόν συνδυασμόν τ ίς  καλ- 
λονίς μετά  τών έπί τοΰ προσώπου τοι- 
χώ ν .

Τό «Δ ίκαιον τοΰ μύστακος» περιεί- 
χετο είς δ’.αφόρους διατάξεις τοΰ άρ- 
χαίου έλληνικοΰ δικαίου,ύπό τόν τίτλον 
ίεροΰ καί άπαρκβιάστου πράγματος. Οί 
αρχαίοι 'Έλληνες, όρκιζόμενοι, πομπω- 
δώς επεκαλοΰντο τήν γενιάδα τοΰ Διός.

Οί Κ ρίτες έτιμώρουν τούς κλέπτας 
καί έμποησ-άς διά της ποινίς τοΰ ξυοί- 
σματος τοΰ ρ.ύστακος. Οί Σπαρτιοται 
έπεφυλασσον τήν ατιμίαν της στερή- 
σεως τοΰ μύστακος διά τούς δειλούς 
τούς φεύγοντας είς τάς μάχας. Αί Ά ρ - 
γεΐαι χηραι, ύπό τήν οδηγίαν τ ίς  Τ ελ ε-  
σίλλας, έξεδικήθησαν τόν φόνον τών συ
ζύγων των, έκδιώξασαι έξ Άργους τούς 
στρατούς τών βασιλέοιν της Σπάρτης 
Δημοκρίτου καί Κλεομένους: Αί ήρωΐ- 
δες ήμείφθησαν δι’ έξαιοέτου τιμής· Διά 
διατάγματος άναφερομένου ύπό τοΰ 
Πλουτάρχου, έπετράπη είς τάς χήρας 
ταυτας νά φέρωσι ψευδή πώγωνα καί 
[Λυπτ&χ,κ ειο’ερχόΐΛενκι εις τον νυ[Α<ρικον 
θάλαμον έν περιπτώσει δευτέρου γάμου.

Ό  αύτός συγγραφεύς αναφέρει διάφο
ρα αλλα σχετικά ιστορικά γεγονότα. 
Ηοωτησαν τόν Νίκανδρον διατί οί Λα

κεδαιμόνιοι διετήοουν μακράν κόμην καί 
μεγάλους μύστακας ·καί πώγωνα «διότι, 
απηντησεν, είναι τό ώραιότερον στόλι
σμα τοΰ άνδρός, τό όποιον ούδεμίαν δα- 
πανην απαιτεί καί δέν είναι πρόσθετον. 
Γέρων Λάκων ώς έ ; ί ς  έδικαιολόγει τήν 
μακράν αύτοΰ λευκήν γενειάδα «Αφήνω 
αύτήν αύξανομένην,είπεν,ΐνα βλέπων ά- 
διακοπως τάς λεύκάς μου τρίχας μή 
πράττω τι αντίθετον της εύγενοΰς ταύ
της λευκότητος ».

Διογένης ό κυνικός ήοώτα δσους ϊ -  
βλ επεν άνευ μύστακος έάν ήλλαξαν τό 
γένος αύτών καί έάν ήσαν δυσηρεστη- 
μένοι διότι ήσαν άνδρες.

Έ ν  μιίρ λέξει ό μύσταξ παρά τοΐς 
άρχαιοις Ελλησι ήτο σύμβολον ανδρικής 
αρετής καί πολίτικης τιμής. Ή  Ε λλ ά ς 
διεκριθη μεταξύ τών άλλων εθνών έφ’ 
δσον έτίμησε ι όν μύστακα. Ή  κατά- 
πτωσις της ισχύος τοΰ Ελληνισμοΰ χρο
νολογείται άφ’ ής έπ οχίς ε'νεκα στρα
τηγικών λόγων ό Μέγας Αλέξανδρος, 
ξυρίσας τούς στρατιώτας αύτου, μ ετέ- 
δωκεν τόν συρμόν τοΰ ξυρίσματος.

Οί “Ελληνες άνέλαβον τόν μύστακα 
άπό τ ίς  εποχής της αύτοκρατορίας 
τοΰ Ιουστινιανοΰ ό δέ Κωνσταντίνος ό 
Παλαιολόγος έ'πεσεν έπί τών επάλξεων 
της Κωνσταντινουπόλεως ©έρων έπί τών 
χειλέων του μακοόν μύστακα καί πώ- 
νωνα.I

Τήν μόνην σχεδόν ελευθερίαν, ήν οί 
Τοΰρκοι, λεηλατήσαντες τό ελληνικόν 
οικοδόμημα, παρεχώρησαν είς τούς “Ε λ 
ληνας, ήτο τό δικαίωμα νά φέρωσι τόν 
μύστακα καί τόν πώγωνα έλευθέρως. 
Ο Ελληνικός κληοος έκαλλιέργησε 

τήν ελευθερίαν ταύτην, τό δέ ξύρισμα 
δέν εφαρμόζεται δ·.’ αύτούς είμή πρός 
τιμωρίαν τών άμαρτησάντων, έν άντιθέ- 
σει πρός τόν κλίρον της Δύσεως (άλλως 
τε  τό ζήτημα τοΰτο δέν είνε άνευ ενδια
φέροντος είς τό σχίσμα τών έκκλησιών). 
Οί “Ελληνες άπολαύοντες της έλευθε- 
ριας ταύτης δέν είχον σχεδόν ώς πολε
μοφόδια κατά τήν επανάστασήν τοΰ 21 
εΐμη τους μάκρους μύστακας, όποιοι οί 
τοΰ Κολοκοτρώνη, τοΰ Μαυρομιχάλη, 
Οόυσσεως Άνδρούτσου, Δυοβουνιώτου· 

κτλ . Διηγούνται προσέτι δτι, δτε βοα- 
δύτερον υψηλόν πρόσωπον τ ί ς  Έ λληνι- 
κης αύλης ήθελησε νά έ'χ·/) μαγείρους 
άνευ μύστακος, είδε τό μαγειρεΐόν του* 
άνευ μαγείρων.

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
Η Λ Ι Α  Κ. Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Α Δ Ο Τ

Δικηγόρου έν Άθήναις

Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Ι Α
Π Ε Ρ Ι  Α Π Ο Θ Ε Τ Η Ρ Ι Ω Ν  

ΚΑΙ Ε Ν Ε Χ Υ Ρ Ο Γ Ρ Α Φ Π Ν
ή τ ο ι ερ μ η ν εία  το ΰ  νόμ.ον> περι.

Γ εν ικ ώ ν  ’ Λ,ποΟηκών
Τ ι μ ά τ * ι  δ ρ α χ . 7


