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Εινε έκτός πάσης  άμφισβητήσεως, δτι 
ή άδιαφορία ήτις άπό έτών κατέχει τό 
δικηγορικόν σώμα τών ’Αθηνών πρός 
παν δπερ άφορα καί τά ζωτικωτερα 
άκόμη ζητήματα, τά άμέσως συνδεόμενα 
μετά της άσκήσεως τοΰ δικηγορικού 
έπαγγέλματος, κατέληξεν έπ έσχατων 
είς κάρωσιν κατά κυριολεξίαν, συνέπεια 
άμεσος της όποιας είνε ή παρούσα κατά- 
στασις, καθ’ ήν ή θέσις τοϋ δικηγόρου 
καί ώς μέλους της κοινωνίας καί ώς ορ
γάνου της δικαιοσύνης οίκτροτάτην^ έχει 
ύποστή μείωσιν. Οί δικηγορικοί σύλλο
γοι, άλλεπάλληλοι ιδρυόμενοι καί έμ- 
πνέοντες έλπίδας χρυσας έπί τινας έβδο- 
μάδας άπό της συστάσεώς των, φυτοζω- 
οΟσιν έπί τινα έτη καί μετά τοΰτο. δια
λύονται, Ϊνα άντικατασταθώσι δι’ άλλων, 
ενώ συγχρόνως ή κατάστασις έξακολου
θεί πάντοτε ή αύτή καί έκ τών τόσων 
ζητημάτων, άτινα είς σύλλογος, έκ δικη
γόρων άποτελούμενος, ήτο είς θέσιν, δχι 
νά άνακινήση μόνον άλλά καί να έπι- 
βάλη, ούδέ έν θίγεται.

Τοιουτοτρόπως συνειθίσαμεν νά βλέ- 
πωμεν τούς δικηγόρους, τών ’Αθηνών 
τούλάχιστον, ανικάνους νά δράσωσιν ώς 
σώμα, άδιαφόρους πρός παν σχετιζόμε- 
νον μέ τήν άξιοπρέπειαν τοΰ έπαγγέλμα- 
τός των, έκλιπαροΰντας τήν δικαστικήν 
άμεροληψίαν, δειλούς μέχρι ταπεινώσεως 
καί πρό τοΰ τελευταίου δικαστικοΰ υπαλ
ληλίσκου, μεμψιμοιροΰντας δέ κατ’ ιδίαν 
καί έξαγριουμένους κατά μονάδας, ουδέ
ποτε' δμως έπιτυχόντας νά έπιδείξωσι τόν 
δγκον, δν ώς σύνολον ήσαν είς θέσιν 
πάντοτε νά έπεδείκνυον. ’Ήδη, ώς είς 
άνθρωπος έξηγέρθησαν. Τούς ήνάγκασε 
πρός τοΰτο ό άκαμπτος νόμος τοΰ άδ ια -  
γωρήτου ; Τυχαΐον είνε το σύμπτωμα 
καί άμοιρον άπωτέρας, βαθυτέρας σημα
σίας ; Είνε τιναγμός πρόσκαιρος, άποτέ
λεσμα τής μακρας νάρκης, ήτις καί πά
λιν θά έπέλθη ;

Τήν άπάντησιν εϊς τά έρωτήματα 
ταΰτα δέν καλούμεθα νά παράσχωμεν 
ήμεΐς, οϊτινες μίαν ύπέχομεν ύποχρέω- 
σιν: νά χαιρετίσωμεν τά γεγονός ώς 
προάγγελον μέλλοντος αίσιωτέρου. Διά 
τούς έξαρτώντας άπό τήν δικηγορικήν 
πρωτοβουλίαν, τοιοΰτοι δέ καί ήμεις έκ 
τών πρώτων, τήν διευθέτησιν άτόπων 
ούκ ολίγων έν τή δικαιοσύνη κρατούν- 
των, ή παρατηρηθεΐσα όμοφωνία μεταξύ 
τών δικηγόρων καί ή σύσσωμος κατά τήν 
λήξασαν έβδομάδα έξέγερσις, άποτελεΐ 
τό φωτεινότατον σημεΐον τής άνατολής 
νέας περιόδου διά τήν δικαιοσύνην ή 
μών.

Ποιον έσεται τό άποτέλεσμα τής τοι
αύτης έξεγέρσεως, έπίσης καί τοΰτο δέν 
είνε τό κυρίως ένδιαφέρον, διότι, έπανα
λαμβάνομεν, ή διαμαρτυρία ώς τοιαύτη, 
οΰτως έντόνως καί οΰτως άνδρικώς δια- 
τυπουμένη, αΰτη καί μόνη άποτελεΐ τήν 
νίκην.

Φ
Τήν προϊστορίαν τοΰ ζητήματος, δπερ 

κατέληξε είς δ τήν σήμερον εύρίσκεται 
σημεΐον, δέν ύπάρχει άνάγκη νά έπανα- 
λάβωμεν, διότι παρηκολουθήσαμεν έκ- 
τοτε τό ζήτημα μέχρι καί τών τελευ
ταίων λεπτομερειών του, άπό τής πρώ
της δέ στιγμής μέ δλας ήμών τάς δυ
νάμεις έτονίσαμεν, δτι ή έκλογή τοΰ έπί 
τής όδοΰ Σταδίου κτιρίου, ώς Καταστή
ματος Πρωτοδικείου, πιθανόν νά θερα- 
πεύη ιδιωτικά ή κομματικά συμφέροντα,

ούδέποτε δμως πληροί καί τάς στοιχειώ
δεις άκόμη άνάγκας δι’ άς πρέπει νά είνε 
προωρισμένον. ’Εκείνο δπερ έκτοτε μετά 
πικρίας παρετηρήσαμεν είνε δτι ή τελεία 
άποξένωσις τών δικηγόρων άπό ζητήμα
τος δπερ αύτούς πρωτίστως, άν μή μό
νον ενδιαφέρει, μαρτυρεί περιφρόνησιν 
πλήρη πρός σώμα, όλόκληρον, δπως τό 
δικηγορικόν καί ύποτίμησιν άπερίγρα- 
πτον τής δυνάμεώς του.

Διότι περιφρόνησις μόνον δύναται νά 
δνομασθή τό φαινόμενον καθ’ δ λαμβά- 
νονται άποφάσεις δποις τό μέχρι τοΰδε 
Κατάστημα μεταβληθή, διεξάγονται με
ταξύ άρχών καί ιδιοκτητών διαφόρων 
διαπραγματεύσεις, συνιστώνται έπιτροπαί 
δπως κρίνωσι τοΰτο ή έκεΐνο, καί ό μό
νος δστις κρίνεται έντελώς περιττός νά 
έρωτηθη, είνε ό δικηγόρος!

"Οπως δήποτε εύρισκόμεθα τήν σήμε
ρον πρό μιας καταστάσεως ήτις πολύ 
όλίγον απέχει τοϋ άπροχωρήτου. Ή  Κυ- 
βέρνησις, πτοηθεΐσα προφανώς πρό τής 
τοιαύτης άνδρικής τών δικηγόρων στά
σεως, ήδη τό πρώτον αισθάνεται τήν 
άνάγκην νά έλθη είς έπικοινωνίαν μετά 
τών δικηγόρων, προθυμότατα δέ κατήλ- 
θεν ήδη καί είς συνθηκολογίαν, ύπό τόν 
δρον νά τηρηθή ό μίσθωσις τοΰ κτιρίου, 
δπερ νά χρησιμοποιηθή είς τό μέλλον 
μόνον διά γραφεία καί άρχεΐα, νά έγκα- 
τασταθή δέ ή αίθουσα τών συνεδριάσεων 
είς μέρος άλλο, δπερ ήθελε κριθή κα
τάλληλον. ’Αποτελεί τοΰτο λύσιν ή καί 
μετ’ αύτήν ή σημερινή έκρυθμος κατά- 
στασις, καθ’ ήν οί δικηγόροι έξακολου- 
θοΰσιν άπέχοντες τών συνεδριάσεων, θά 
παραταθή;

Καθ’ ήμας, οί'τινες άπό τής πρώτης 
στιγμής παρετηρήσαμεν δτι τό ζήτημα 
τοΰ νέου Πρωτοδικείου δέν είνε ζήτημα 
αιθούσης μόνον, άλλά κτιρίου έν γένει 
διά παν άλλο προωρισμένου ή διά κα
τάστημα Πρωτοδικείου -πρωτευούσης, ή 
λύσις αΰτη είνε ή μάλλον άτυχής πάσης 
άλλης. ’Εν τοιαύτη δμως περιπτώσει τί 
γενήσεται; Νά ζημιωθή τό δημόσιον τό 
μέγα έκεΐνο ποσόν, δπερ θά ζημιωθή 
λυομένης τής μισθώσεως ; Είς τό έρώ
τημα τοΰτο άρμοδιώτεροι παντός άλλου 
νά άπαντήσουν είνε οί παραγαγόντες τήν 
κατάστασιν τής σήμερον. Ά ν  ουτοι δπέ- 
χουν τάς εύθύνας, άς κληθώσι πρός τοΰτο 
καί άς ύποστώσι ταύτας. Ή μεΐς πιστεύο- 
μεν δτι ή στάσις ήν ϊλαβον οί δικηγόροι 
δέν είνε άποτέλεσμα στιγμιαίας παρα- 
φορας καί άποφάσεως άπρομελετήτου. 
"Οταν έπομένως ή άπόφασις αύτών θεω
ρηθή προϊόν γενικωτέρου συμφέροντος, 
ριζικωτέρα πρέπει νά είνε καί ή λύσις.

Σχετικώς μέ τό αύτό ζήτημα, ό δικη
γορικός σύλλογος Αθηνών, ώς καί εις τό 
προηγούμενον φύλλον ε’ίχομεν αναγγεί
λει, καλεΐ τούς δικηγόρους είς συνέλευσιν 
διά τής έξής προσκλήσεως:

ΙΙρόα κ λη α ις
'Ο  Δικηγορικός Σύλλογος ’ Αθηνών, 

προσκαλεΐ τους κ. κ. δικηγόρους όπ ω ς  
προσέλϋοιοι την προσεχή Κυριακήν 4ην 
Ν οεμβρίου και ώ ραν  10 π. μ. έν τή αϊ- 
jfovor] τον Π ρω τοδικείου , ΐνα λάβωσιν  
αποφ άσεις έπ ϊ ζητήματος άφ ορώ ντος είς 
τήν αξιοπρεπή  και ομαλήν έξάσκησιν τοϋ 
έπαγγέλματος αυτών.
Έ κ  χοΰ γραφείου τοΰ Δικηγορικού Συλλόγου

Κατά τήν συνεδρίασιν ταύτην θά άνα- 
κοινωθή, ώς έπληροφορήθημεν, ή γνώμη 
τής Κυβερνήσεως δπως ώς αίθουσα τών 
συνεδριάσεων χρησιμοποιηθή πρωσορι- 
νώς ή αίθουσα τοΰ Έθνικοΰ Τυπογρα
φείου, θά ζητηθή δέ έπί τής λύσεως ταύ
της ή γνώμη τών δικηγόρων. Έ τέρα  
σις, ήτις πιθανόν νά καταστή άντικείμε- 
νον συζητήσεων κατά τήν αύτήν συνέ- 
λευσιν, θά είνε ή γνώμη ούκ δλίγων δπως 
έξευρεθή άλλη αίθουσα διά τάς συνε
δριάσεις τοΰ Πλημμελειοδικείου άποκλει- 
στικώς, αί δέ συνεδριάσεις διά τάς πολι- 
τικάς υποθέσεις έξακολουθήσωσιν έν τή 
ύπαρχούση αιθούση, ήτις θά δυνηθή νά 
έπαρκέση, έάν διπλασιασθώσιν ή καί 
τριπλασιασθώσιν αί συνεδριάσεις. Ή  
γνώμη αΰτη, ήν καί ό σεβαστός δικηγό
ρος κ. Σ. Μπαλανος, φαίνεται αποδεχό
μενος, δέν δύναται τις νά ίσχυρισθή δτι 
είνε κατ’ άρχήν άποκρουστέα, τοσούτφ 
μάλλον καθόσον τό σύστημα τών συχνών 
συνεδριάσεων διά τής μεθόδου τών πολ
λών τμημάτων κρατεί άπανταχοΰ τής 
Ευρώπης.

Τό σύστημα δμως τοΰτο προυποτίθη- 
σιν άριθμόν δικαστών φίλεργων μεγαλεί- 
τερον καί δικηγόρους μή δντας ύπο- 
χρέους, ώς παρ’ ήμΐν συμβαίνει, νά δι- 
κηγορώσι παρ’ άπασι τοΐς δικαστηρίοις, 
άπο τοΰ Άρείου Πάγου μέχρι τοΰ Πταισ
ματοδικείου.

Έ ν  πάση περιπτώσει έκ τής συνελεύ- 
σεως τής Κυριακής άναμένομεν ούκ’ 
όλίγα, μέ τήν πεποίθησιν πάντοτε δτι οί 
δικηγόροι, οί'τινες λελογισμένως συνέ- 
λαβον τήν άπόφασίν, ή'τις κατέληξεν είς 
τήν σημερινήν των στάσιν, δέν θά φθά- 
σουν μέχρι -τών άκρων έκείνων μετά τά 
όποια άναφα ίνεται ή κατάχρησις μιας 
δυνάμεως, ήν συνακολουθεί ή άποτυχία.

’ Ε π ί τοΰ αύτοϋ ζητήματος ό κ. Σ . 
Μ παλανος, φ έρων πλήν τών άλλων έφο- 
δίων και τήν πείραν  τών τόσων έτών τής 
δικηγορίας του, μ α ς  άποστέλλει τήν κ ά 
τω θ ι έπιστολήν.

Φ ίλ ε  X . σ υ ν ά δ ε λ φ ε ,

Ή  έπικρατήσασα άπό τίνος τάσις πρός 
τάς άπεργίας είσέδυσεν άτυχώς πως καί 
είς το έν Άθήναις δικηγορικόν σώμα, 
έξ άφορμής τοΰ άκαταλλήλου καταστή
ματος τοΰ πρό τίνος ένοικιασθέντος διά 
κατάστημα τοΰ Πρωτοδικείου ένεκα τοΰ 
ΰψους αύτοΰ είς δ τά σπουδαιό
τερα γραφεία, ίδίως μάλιστα δια τήν ανε
πάρκειαν τής αιθούσης τών συνεδριάσεων, 
ήτις, ώς έκ τοΰ έπικρατοΰντος άτόπου 
συστήματος, δπως κατά τήν εναρξιν έκα- 
στης συνεδριάσεως, έπί άπειλή τής δια
γραφής τών ύποθέσεων, πρέπει νά παρ- 
ευρίσκωνται έντός αύτής, άπαντες οί δι
κηγόροι, ούς παρακολουθοΰσι καί πολ
λοί διάδικοι, τινές δέ τούτων συν γυναιξί 
καί τέκνοις άτινα κλαυθμηριζουσι προ
κειμένου περί υιοθεσίας —  δικαστικοί 
κλητήρες έρχόμενοι πρός επιδοσιν οικο- 
γράφων, άπαιτεΐται αίθουσα μεγίστων 
διαστάσεων, ή δέ νέα αίθουσα πολύ άπε- 
χει τοΰ πλεονεκτήματος τούτου, ένεκα 
δέ πάντων τούτων ή απεργία δέν φαίνε
ται αδικαιολόγητος. Είνε άληθές δτι είς 
ούδέν έτερον Κράτος άπαιτεΐται τό άπα- 
ραίτητον τοΰτο προσόν τής μεγάλης έκ- 
τάσεως τής αιθούσης τών συνεδριάσεων, 
άλλ’ άλλαχοΰ ή τάξις τών πρός συζήτη- 
σιν ύποθέσεων λογικώτερον κανονίζεται,

οί δικηγόροι δέν είνε διωρισμένοι άπαν
τες εις άπαντα τά δικαστήρια, τμήματα 
πολλά ύπάρχουσι δι’ έκάστην τάξιν ύπο
θέσεων, αϊθουσαι δέ παρακείμεναι τής 
αιθούσης τών συνεδριάσεων, ένθα ϊσταν- 
ται οί δικηγόροι, ών δέν έφθασεν ή πράς 
συζήτησιν σειρά τών ύποθέσεων των, ειδο
ποιούμενοι δταν έλθη παρά τοΰ δικαστι- 
κοΰ κλητήρος- τούτων ένεκα βασιλεύει 
είς πάντα τ ’ άλλα κράτη μεγίστη εύκο- 
σμία καί τάξις, άπαραίτητα στοιχεία διά 
τόν τόπον τής άπονομής τοΰ δικαίου.

Παρ’ ήμΐν τ ’ άνωτέρω έθεωρήθησαν 
περιττά καί άσκοπα, χρησιμεύοντα ά
πλώς πρός κατανάλωσιν χρόνου, χρησι- 
μεύοντος πρός έτερα σπουδαιότερα- άλλ’ 
ή μή τήρησις τών κρατουσών παρ’ άλ- 
λοις κράτεσι διατάξεων, ή μή τήρησις 
καί αύτών τών διατάξεων τοΰ δργανι- 
σμοΰ τών δικαστηρίων περί έκφωνήσεως 
τών ύποθέσεων, έπιφέρει, ιδίως ώς έκ 
τοΰ γενομένου συνωστισμοΰ, αταξίαν καί 
άκοσμίαν μή άπαντωμένην είς ούδέν αλ
λοδαπόν δικαστήριον, ήτις μειώνει τό δι
καστικόν γόητρον, ίδίως δέ ταΰτα 
πάντα προξενοΰσιν αίσθησιν καί θλίψιν 
δταν παρίσταται ξένος τις, βλέπων τήν 
κατάστασιν μας ταύτην. Εΐμεθα παρόν- 
τες δτε πρό τίνος χρόνου ήλθεν ένώπιον 
τών Έφετώ ν Γάλλος τις δπώς όρκισθή, 
Εδών δέ τό πλήθος τό συσσωρευμένον περί 
τήν προεδρικήν έδραν καί τήν έπικρα- 
τοΰσαν άταξίαν άνέκραςεν « E st-cc  qu 
on v en t des poissons la» Δικαία έν- 
τύπωσις.

Ά λλά  ταΰτα έπί τοΰ παρόντος οδτως 
έχουσιν, ώς δ’ έχουσιν, άπαιτεΐται αί
θουσα μεγίστων διαστάσεων, τοιαύτη δέ 
δέν ύπάρχει ήδη ούδ’ είναι εΰκολον ού 
μόνον νά διαλυθή ή μίσθωσις άλλά καί 
νά εύρεθή οίκημα κατάλληλον, όμολο- 
γοΰμεν δέ δτι καί τό πρφην έχει πλεί- 
στας έλλείψεις.

Κ αθ’ ήμας τό πράγμα θά ήδύνατο νά 
διορθωθή π ροσω ρινώ ς, έάν εΐναι δυνατόν 
έν τφ παλαιφ έθνικφ τυπογραφείιρ νά 
έπισκευασθή έκ τοΰ προχείρου μεγάλη 
τις αίθουσα— ίσως δέ καί παραρτήματά 
τινα διά τά προχειρότερα γραφεία—  
καί οδτω έξοικονομηθή προσω ρινώ ς, τό 
πράγμα, άλλά συγχρόνως πρέπει τό δι
κηγορικόν σώμα νά έργασθή δλαις δυνά- 
μεσι δπως κατανοηθή παρά τών άρμοδίων, 
δτι πρέπει νάλυθή ήδη όριστικώς τό πρό 
πεντηκονταετίας καί επέκεινα έκκρεμές 
ζήτημα τής άνεγέρσεως δικαστικοΰ κατα
στήματος, διότι άλλως δέν είνε δυνατόν 
νά έπέλθη ή δέουσα διόρθωσις. Αί ίδιω- 
τικαί οίκίαι είνε ακατάλληλοι πρός τόν 
σκοπόν δι’ δν ένοικιάζονται. Φρονοΰμεν 
δτι ή άνέγερσις δικαστικοΰ καταστήμα
τος δέν είνε δύσκολον νά έπιτευχθή, ά ρ 
χ ε ι άπλώς καί μόνον νά ύπάρχη καλή 
θέλησις, ήδη μάλιστα δτε πρόκειται, ώς 
λέγουσι, νά περιέλθη τό πολιτικόν νοσο- 
κώμεΐον είς τήν κυριότητα τοΰ Δημο
σίου, δύναται έπί τοΰ οικοπέδου τούτου, 
τοΰ λίαν καταλλήλου καί ώς έκ τής θέ
σεώς του καί ώς έκ τής έκτάσεώς του 
ν’ άναγερθή έπί αύτοΰ εύπρεπέστατον 
κατάστημα. Ά λλά  καί άν ύπάρχη δυ
σκολία νά περιέλθη τοΰτο είς τήν κυ
ριότητα τοΰ Δημοσίου, δέν ύποθέτομεν 
νά είνε δύσκολον νά εύρεθή έτερον γή- 
πεδον, έστω καί άπόκεντρον, δπως λυθή 
τέλος τό ζήτημα τοΰτο, οΰτε είνε δύ
σκολον νά εύρεθή δάνειον, δπερ διά τής 
καταβολής τών μέχρι τοΰδε διατιθεμένων
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είς ενοίκια καί άποζημιώσεις, θά δυ- 
νηθή νά εξοφληθώ Ι12™  τινα τ̂γ1 κα'° 
οΰτω θά έπέλθη έκτος άλλων καί με
γάλη ωφέλεια εις τό Δημόσιον, θά συν- 
τελέση δέ ή άνέγερσις εύπρεποΰς κατα
στήματος καί είς ευπρεπεστέραν άπονο- 
μήν της δικαιοσύνης.

Έ ν ’Α ϋήναις  τή 1 Ν οεμβρίου 1907 .

Σ . Κ. Μ παί.άνος
δικηγόρος έν ’Αθήναις

Η ΝΕΑ ΔΙΚΗ
ΧΑΡΔΕΝ Μ ΟΛΤΚΕ

Έρωτηθείς πρό τινων ήμερών παρά 
τίνος τών συντακτών τοΰ «Εμπρός» περί 
τοΟ πώς είνε δυνατόν κατά τήν Γερμανι
κήν Ποινικήν Δικονομίαν ό αθωωθείς 
Χάρδεν νά καταδίωχθή έκ νέου έπί τή 
αύτή πράξει, παρέσχον κεφαλαιώδεις τι- 
νάς έξηγήσεις καταλλήλους ’δι’ άναγνώ- 
στας ήμερησίου φύλλου. Χάριν τών παρ’ 
ήμΐν έν τούτοις νομικών κύκλων παρ’ 
οίς ίσως δέν είνε πρόχειροι αί διατάξεις 
τής Γερμ. Ποιν. Δικ. σκόπιμον κρίνω νά 
έπεκταθώ ένταΰθα έπί τών νομικών λε
πτομερειών τής ύποθέσεως Χάρδεν-Μόλ- 
κτε έφ’ ής άνακριβώς διαβιβαζόμεναι τη- 
λεγραφικαί πληροφορίας πολλάκις ’ίσως 
θά διήγειρον άπορίας καί παρά τοίς νο- 
μικοΐς.

Ό  στρατηγός Κοΰνο Μόλτκε κατήγ
γειλε τόν δημοσιογράφον Μαξιμιλιανόν 
Χάρδεν έπί συκοφαντικΐϊ εξυβρίσει τελε
σθείση διά τής δημοσιεύσεως τών γνω
στών έν τφ «Μέλλοντι» άρθρων. Ή  πρα- 
ξις, προβλεπομένη υπό τής § 187 Γερμ. 
Ποιν. Ν. καί τιμωρουμένη διά φυλακί
σεως τούλάχιστον ένός μηνός, διώκεται 
μόνον κατ’ έγκλησιν (Γ. Π. ν. Λ. § 194). 
Ά λ λ ’ έπί τών τοιούτων κατ’ έγκλησιν 
διωκομένων έξυβρίσεων, ό Είσαγγελεύς 
έγείρει τήν δημοσίαν ποινικήν άγωγήν, 
μόνον άν εΰρη δτι τοΰτο έπιβάλλεται ύπό 
τοΰ δημοσίου συμφέροντος, άλλως ό μη
νυτής, άν έπιμένη είς τήν ποινικήν δίω- 
ξιν, όφείλει νά καταφύγη είς τήν ιδιωτι
κήν κατηγορίαν (Γ. Πν. Δ. § 416  έν συνδ. 
πρός § 414).

Έ π ί τοΰ προκειμένου άρμόδιος Είσαγ
γελεύς ήτο ό παρά τφ Α ' Πρωτοδικείφ 
τοΰ Βερολίνου, δστις εύρεν δτι δημόσιον 
συμφέρον δέν ύφίσταται. Ούτως 6 Μόλ
τκε ήναγκάσθη νά καταφύγη είς τήν 
ιδιωτικήν κατηγορίαν, άλλ’ ή τοιαύτη 
δίωξις δέν έπιδρα μέν έπί τής ποινής άλλ’ 
έχει σημασίαν έπί τοΰ αρμοδίου.δικαστη
ρίου καί τής διαδικασίας. "Αν τούτέστιν ή 
έξύβρισις (άδιαφόρως άν απλή ή συκο
φαντική) διώκεται έπί τή βάσει τής παρά 
τοΰ Είσαγγελέως άσκουμένης δημοσίας 

άγωγής, ύπάγεται είς τήν άρμοδιότητα 
τοΰ πενταμελούς ποινικοΰ τμήματος τοΰ 
Πρωτοδικείου (S tra f  K am m er), άλλως 
δικάζεται ύπό τοΰ κατωτέρου παρά τφ 
έπαρχιακφ δικαστηρίφ όρκωτοϋ δι
καστηρίου τοΰ Sch o ffen g erich t, δπερ 
συντίθεται έξ ένός έπαρχιακοΰ δικα- 
στοΰ προεδρεύοντος καί δύο'ένόρκων 
πολιτών (πρβλ. περί τής αρμοδιότητας 
τοΰ κατωτέρου ποινικοΰ τούτου δικαστη
ρίου § 27 Γ. Ό ργ. Δικ. ώς έτροποποιήθη 
διά τοΰ Ν. τής 5 Ιουνίου 1905). Ώ ς  
πρός τήν διαδικασίαν σπουδαΐαι διαφοραί 
είναι δτι ό ιδιώτης κατήγορος δέν είναι 
δυνατόν νά έξετασθή ώς μάρτυς κατά τήν 
παγίαν έρμηνείαν, ήτις έδόθη είς τάς § 
424  καί 4 2 5  Γ. Πν. Δ. καί δτι ό πρόε
δρος τοΰ δικαστηρίου όρίζει τούς έξετα- 
σθησομένους μάρτυρας καί πραγματο- 
γνώμονας (§ 426).

Είσαχθέντος κατά ταΰτα τοΰ Χάρδεν 
έπί τή βάσει ιδιωτικής κατηγορίας πρό 
τοΰ παρά τφ Κεντρικφ Έπαρχιακφ Δι- 
καστηρίφ τοΰ Βερολίνου S ch o ffen g e
rich t, έπήλθεν ύπό τάς γνωστάς συνθή- 
κας ή άπαλλαγή τοΰ Χάρδεν, άλλ’ εύθύς 
οί κύκλοι τών συντηρητικών, πρωτοστα- 
τούσης τής «Εθνικής Έφημερίδος» 
προέβαλον δτι ό Μόλτκε ήδικήθη μή 
προστατευθείς δεόντως άφ’ ού κατ’ άκο- 
λουθίαν τής άρνήσεως τοΰ Είσαγγελέως 
ή δίκη είσήχθη πρό κατωτέρου δικαστη
ρίου, προεδρευομένου ύπό νεαροΰ κατω
τέρου δικαστοϋ, συμπαρεδρευόντων δύο 
πολιτών πρό τών όποιων δέν ήτο κάν 
δυνατή ή ένορκος έξέτασις τοΰ Μόλτκε 
είς δν περιωρίσθησαν καί τά μέσα τής 
άποδείξεως λόγφ τοΰ είρημένου δικαιώ
ματος τοΰ προέδρου. ΠροεκαλεΤτο δ’ ό

: Είσαγγελεύς ν’ άναλάβη αύτός τήν έπί 
τή βάσει τής έγκλήσεως τοΰ Μόλτκε 
δημοσίαν ποινικήν άγωγήν. Έ τ ο  δ
μως δυνατόν μετα τήν άπαλλακτικήν ά- 
πόφασιν; Ή  § 417  Γ. Πιν. Δ. έν έδ. 2 
όρίζει δτι κατά τήν έπί τή βάσει ιδιωτι
κής κατηγορίας διαδικασίαν, ό Είσαγγε
λεύς δικαιούται εις πάσαν  στάσιν τής ν- 
π οΰ έσ εω ς μέχρι τής έπελεύσεως τής τε- 
λεσιδίας τής άπ οφ άσεω ς  νά δηλώση δτι 
άναλαμβάνει αύτός τήν καταδίωξιν. Ή  
άπόφασις τοΰ S ch o ffen g erich t ύπέκειτο 
είς έφεσιν ήν ήδύνατο καί ό ιδιώτης κα
τήγορος ν’ άσκηση πρό τοΰ ποινικοΰ 
τμήματος τοΰ Πρωτοδικείου (§ 430  έν 
συνδ. § 354  έπ. Γ. Πν. Δ.), δντως δέ καί 
προέβη ό στρατηγός Μόλτκε είς τοιαύ
την έφεσιν. Έ  § 417 δέν όρίζει ρητώς 
άν τό δι’ αύτής παρεχόμενον δικαίωμα τφ 
Είσαγγελεΐ ύφίσταται καί δταν ή ύπόθε- 
σις ευρηται έκκρεμής έν δευτέρφ βαθμφ, 
πάντοτε δμως τό άνώτατον Δικαστήριον 
τής Αύτοκρατορίας έλυσε καταφατικώς 
τό ζήτημα, στηριχθέν κυρίως είς τήν φρά- 
σιν τοΰ νόμου «είς πάσαν  στάσιν τή ςυπ ο-  
ΰέσεω ς»  καί είς τήν διά τής’Εφέσεως έ- 
περχομένην άναστολήν τής τελεσιδικίας 
(ϊδ. άπόφασιν τοΰ Γ '. Ποιν. Τμ. τής 13 
Μαρτ. 1884, τοΰ Δ', τής 26  Φεβρ. 1897 
καί τοϋ Β '. τής 21 Νοεμβρ. 1902 έν τό- 
μοις άποφάσεων Β '. 237, ΚΘ'. 422  καί 
Α ς '.  5).

Ό  Είσαγγελεύς οΰτω παρορμηθείς 
άνέλαβεν δντως τήν δημοσίαν άγωγήν 
ά λ*’ ή τοιαύτη δήλωσις τοΰ Είσαγγελέ
ως προκαλεΐ έτερον ζήτημα. ’Ανατρέ- 
πεται έκ ταύτης ή άρμοδιότης τοΟ δικά- 
σαντος είς πρώτον βαθμόν S ih offen g e- 
g erich t δπερ ώς εϊπομεν είνε άρμό- 
διον νά δικάση μόνον έπί τών δι’ ιδιωτι
κής κατηγορίας διωκόμενων έξυβρίσεων 
καί έπομένως δέον νά γίνη νέα άπ’ άρ
χής δίωξις τοΰ άδικήματος ή απλώς πρό 
τοΰ δικαστηρίου δευτέρου βαθμοΰ συνε
χίζεται ή δίκη έπί τή βάσει τής διαδικα
σίας ή'τις τηρείται έπί τών διά δημοσίας 
ποινικής άγωγής διωκομένων άδικημά- 
των ; Ή  τοιαύτη ή τοιαύτη λύσις έχει καί 
έπί τοΰ προκειμένου σπουδαιόταεα άπο- 
τελέσματα.Άν άνατρέπεται ή άρμοδιότης 
τοΰ S ch offen g erich t, τότε θά γίνη 
νέα δλως προδικασία, ή πρωτόδικος συ- 
ζήτησις δέν θά ληφθή ύπ δψιν ούδέ θ’ 
άναγνωσθώσιν αί καταθέσεις τών μαρτύ
ρων, τό δέ δικαστήριον θά συγκροτηθή 
πενταμελές, έν φ άν ή δίκη συνεχισθή 
κατ’ έφεσιν, τό δικαστήριον θά συγκρο
τηθή έκ τριών μόνον 'μελών (Γ. όρ. Δ.
§ 76 καί 77) καί θά έπιτραπώσι μέν νέα 
μέσα άποδείξεως, άλλ’ ό Εισηγητής θ’ 
άναγνώση τά πρακτικά τής πρωτοδίκου 
δίκης, ήτις ούτω θά χρησιμεύση ώς βά- 
σις τής κατ’ έφεσιν (Γ. ΓΙΙ. Δ. § 364  
καί 365).

Τό ούτως προκύπτον ζήτημα ήμφι- 
σβητήθη ύπό τών διαφόρων Ιρμηνευτών 
(πρβλ. τάς άφθονους παραθέσεις έν L ow e 
K om m en tar Strafp rocessordnng. Έ ν - 
δεκάτη Έ κδοσις (1904) σελ. 46  σημ. 
14 καί σελ. 87 σημ. 3.) Έπεκράτησεν 
δμως έν τή νομολογία ή λύσις δτι δλη ή 
διαδικασία άνατρέπεται καί δτι το τρι
μελές κατ’ έφεσιν δικάζον ποινικόν τμήμα 
ούδέν άλλο θά πράξη εύρισκόμενον πρό 
τής δηλώσεως τοΰ Είσαγγελέως ή θά 
διατάξη τήν άναστολήν τής περαιτέρω 
κατ’ έφεσιν διαδικασίας. Ούτω δ’ ’ίσως 
έξηγεΐται καί τό χθεσινόν τηλεγράφημα 
περί τής έπελθούσης νέας άποφάσεως.

Ώ σ τ ε  θά Ιχωμεν νΰν νέαν δλως δίκην 
πρό ένός τών πενταμελών ποινικών τμη
μάτων τοΰ Α' Πρωτοδικείου Βερολίνου 
άνάλογον πρός έκείνην ήτις έγένετο έπί 
τή κατά Βράντ μηνύσει τοΰ Ά ρχικαγ- 
γελαρίου Βύλωφ καθ’ ήν ή καταδίωξις 
έγένετο έπί τή βάσει μέν πάντοτε έγκλή
σεως άλλά διά δημοσίας ποινικής άγω
γής, τοΰ Είσαγγελέως εύρόντος πρός 
τοΰτο δημόσιον συμφέρον.

Κατά τήν νέαν ταύτην δίκην ό τέως 
ιδιώτης κατήγορος στρατηγός Μόλτκε 
δύναται νά μετάσχη ώς παρεμ βαίνω ν μη
νυτής (N ebenklager) δτε δέν θά στε- 
ρήται τοΰ δικαιώματος νά έξετασθή ώς 
μάρτυς ένόρκως άλλά θά έχη τό δικαί
ωμα νά μετάσχη αύτοπροσώπως ή διά 
πληρεξουσίου τής διαδικασίας ένασκών 
καί ένδικα μέσα κατά τής έκδοθησομένης 
άποφάσεως πρβλ. Γ. Πν. Δ. § 435  έπ.

Κ ω ν .  Α .  Β α ια ε λ ε ίο υ

Δικηγόρος ' ΓοηγητΫ,ς

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ
ΤΟΤ ΙΕΡΟΚΗΡΤΚΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Ε ις  έκ τών μάλλον έγκριτων έν Κ ο -  
οίνΰω  δικηγόρων, ό  κ. Κ ω ν σ τ . Τ α ρ έ ζ ο ς  
αποστέλλει έπι τοϋ ζητήματος τούτου, δπερ  
κα'ι σήμερον χειριζόμεΟα, λεπτομερείας  
καί κρίσεις, αΐτινες άντίκεινται μεν πρός  
τήν έπι τον ζητήματος άπ ο  γενικωτέρας 
άπ όψ εω ς γνώμην ήμών, εΐνε Άξιαι δμ ω ς  
πολλής προσοχής.

ΙΙυ ό ς  τίιν S isvO i/vd iv  τής « Α ικ α ιο ιίύ ν η ς»

Έ ν  τώ τελευταίφ φύλλφ τής ύμετέ- 
ρας έφημερίδος καταχωρίζεται έπιστολή 
τις έντεΰθεν περί τής καταδιώξεως τοΰ 
ίεροκήρυκος Κορινθίας έπί έξυβρίσει τής 
δικαστικής άρχής καί έπιζητοΰνται διά 
ταύτης παρά τοΰ έπιστέλλοντος συνδρο- 
μητοΰ, πρός προάσπισιν τοΰ άμβωνος, αί 
κρίσεις ύμών, είς τάς όποίας παρέχετε 
τήν έλπίδα δτι θά προελθητε μετά μελέ
την.

Ύποπτεύων μή κατά τάς κρίσεις ύμών 
έπηρεασθήτε έκ τής προκειμένης έπι- 
στολής σπεύδω νά σημειώσω τάς,προκα- 
λεσάσας τήν καταδίωξιν φράσεις τοΰ ίε
ροκήρυκος, παρέχων ούτω τήν πραγμα
τικήν βάσιν τής ύποθέσεως είς τήν φί
λην «Δικαιοσύνην». Αί άποτελοΰσαι. τήν 
ύπό άνάκρισιν ήδη κατηγορίαν φράσεις, 
κοινώς γνωσταί ένταΰθα, έχουσιν ούτω 
σι. «Δέν εύρίσκομεν δικαιοσύνην διότι οί 
δικασταί έκδίδουσιν άμελετήτους άποφά- 
σεις, έργάζονται μεροληπτικώς καί έπη- 
ρεάζονται διαφοροτρόπως». Αί φράσεις 
αύται καί άλλαι δμοιαι άλλοτε ή καί 
μάλλον βαρειαι περί άρχών καί αύτοΰ 
τοΰ Κράτους πιθανώς έξηνέχθησαν έν 
ρητορική έξάρσει ή κατά τόν έπιστεί- 
λαντα συνδρομητήν έν τή ρύμη τοϋ λό
γου τοΰ κατηγορουμένου, πλήν είνε προ
φανές δτι προυσκρούουσιν είς τόν κοι
νόν ποιν. νόμον.

Πρέπει δέ νά προστεθή άφ’ έτέρου 
δτι τοιαύτη τις τακτική, προκαλέσασα ώς 
μή ώφειλε τούς ύμνους μερίδος τοΰ ήμε
ρησίου τύπου, ού μόνον άναιρεΤ τήν 
σκοπιμότητα τοΰ άπ’ άμβωνος κηρύγμα
τος άλλά καί δεινά άπεργάζεται πλεΐ- 
στα.—  Μετ’ απείρου ύπολήψεως

Κωνότ. Ταρέζος
Δικηγόρος Ιν Κορίνθψ

Ε Ι Κ Ο Ν Ε Σ  ΑΠΟ Τ Α  Δ Ι Κ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α

ΝΕΟΣΣΟΣ Ο Β
Μετά τάς Πανεπιστημιακός του εξετάσεις, 

καθ’ ας ήξιώθη ενός καλοϋ βαθμοΰ καί τοϋ 
απαραίτητου κοινωνικοί), είς τάς εφημερίδας 
εκλείσϋη είς τούς τέσσαρας τοίχους τοΰ σπου- 
δαστηρίου του, άνεφύλλισε καί πάλιν τά βιβλία 
του, έμελέτησε τό Ρωμαϊκόν δίκαιον, έγέμισε 
τό κεφάλι του μέ θεωρίας, έφρόντισεν έπι- 
μελώς, νά̂  μή προστριβή πολύ μέ τόν κόσμον, 
διότι καιά τήν γνώμην του, τό επάγγελμα 
δι’ ό προωρίσθη, είχεν ανάγκην μάλλον σο- 
βαρότητος, καί δχι μελέτης τών συνθηκών, 
ύφ’ ας βιοϊ ή κοινωνία.

Έ ζη σ ε πάντοτε μακράν τοϋ άγώνος τής 
ζωής, φρονών δτι δύναται νά εΐνε, είς τό ύψος 
τής άποστολής του μεθαύριον, χωρίς νά έχτ| 
βυθισθή προηγουμένως, είς τό πέλαγος τό 
πολυκΰμαντον, δπερ καλείται κοινωνία.. Καί 
οΰτω άψυχολόγητος καί αφιλοσόφητος, μέ 
τήν ψυχήν άνερμάτιστον καί άδοκίμαστόν, 
προσήλθεν είς τάς εξετάσεις, καί πετών έπί 
τών πτερών τής θεωρίας, άνήλθεν είς τό 
άξίωμα.

Τά όνειρα έπραγματοποιήθησα.ν, οί μεγά
λοι πόθοι έπληρώθησαν.

Τό μαγικόν δραμα, δπερ τοΰ έτάρασσε τόν 
ύπνον, δέν θά τόν ταράξη πλέον καί αί προσ- 
δοκίαι έπηλήθευσαν.

Αί ενδελεχείς μελέται άπεκρυσταλλώθη- 
σαν είς ένα διορισμόν,

Ή  τήβεννος ή πολυπόθητος εΐνε έτοιμη 
καί αναμένει τόν παράκλητον νυμφίον τής 
θεάς Θέμιδος, Ϊνα τήν άναδυθϊ),

Καί ό νυμφίος έρχεται.
Καί ό νεοσσός άνήλθε, είς τήν έ'δραν.
Άπό τής στιγμής έκείνης, τείχος μέγα ύ- 

ψοΰται, καί χωρίζει τήν κοινωνίαν άπ’ αύτοΰ, 
καί τάφρον μεγάλην ορύσσει ή φαντασία του, 
ΐνα ούδείς κοινός θνητός τόν πλησιάση.

Είνε υπερήφανος διά τό νέον του άξίωμα.
Εινε έγοοϊστής διά τάς γνώσεις του.
Βαδίζει μέ βήμα βαρύ, εΐνε όλίγον συνω- 

φρυωμένος, καί αναμένει νά τόν χαιρετίσητε 
πρώτος.

Υποπτεύεται πάντα δστις τόν προσεγγίζει 
δτι θέλει νά τόν έκμεταλλευθή καί άρνεϊται 
τήν κοινωνίαν.

’Εκεί άπό τοϋ ΰψους τής έδρας, άτενίζων 
τούς κοινούς θνητούς συνωθουμένους καί ζη- 
τοΰντας παρ’ αύτοΰ δικαιοσύνην, φαίνεται ώς 
νά διερωτξ,: ποιοι εΐνε αύτοί οί μύρμηκες, οϊ- 
τινες καταστίζουν μέ τό μαΰρον τους χρώμα, 
τόν α’ίθριον ούρανόν τής θεωρίας είς τόν ό
ποιον αύτός ζή.

Εΐνε ή δύναμις καί ή ίσχύςκρατεΐ είς χεϊρας

του τόν κεραυνόν καί κραδαίνων τήν πυρίνην 
ρομφαίαν του, φθέγγεται ποινάς καί τονίζει 
καταδίκας.

Έκπροσωπών έπί γής τήν δικαιοσύνην τοϋ 
θείου, εΐνε ώς έκεΐνο αμείλικτος τιμωρός τοΰ 
κακοΰ, απρόσιτος είς ικεσίαν καί άνοικτίρμων.

Άπληστος είς ποινάς, αισθάνεται δτι τά 
δρια τοΰ Νόμου εΐνε ασφυκτικά—θέλει νά τά 
ύπερβή.

Ώ ς πάσα νεότης χύνεται άκράτητος είς τό 
υπερβολικόν, όργά καί ούτος πρός τήν άκραν 
αύστηρότητα.

Δέν γνωρίζει τί έστί επιείκεια—δπως δέν 
γνωρίζει τί έστί μετριοφροσύνη.

Κοινωνικώς άκοινώνητος, έπαγγελματικώς 
άβυγκράτητος καί πείσμων, αποτελεί δγκον 
έγωϊσμοΰ . . .  καί κίνδυνον.

Τάς πράξεις του, τάς σκέι^εις του, διέπει 
ή θεωρία, καί δέν θά διακρίνητε τόν 
άνατόμον τής ψυχής τής άνθρωπίνης, τόν 
ψυχολόγον, τόν άνθρωπον τής πείρας.

Σάς υπενθυμίζει άνά πάσαν στιγμήν, τήν 
μεγάλην καί αθάνατον τοΰ Hering αλήθειαν.

— «Οί νέοι δικασταί ομοιάζουν μέ τροχι- 
στάς ξυραφιών, οί όποιοι αποπειρώνται νά 
ξυρίσουν—θά κόψουν σάρκας».

Τροχισταί καί οΰτοι θεωριών, θά τραυμα
τίσουν τό δίκαιον έν τή έφαρμογή αύτοΰ.

Πλήν όλίγον κατ’ όλίγον, θά μεταβληθή.
Θά έπιστρέψΑ πρός τήν κοινωνίαν, ή θεα>- 

ρία θά ύποχωρήση είς τήν πείραν ποΰ προ
μηθεύει ή ζωή, καί ήτις θά φωτίζη εύεργε- 
τικώς τάς . . . άποφάσεις του.

Τό τείχος τό χωρίζον αύτόν άπό τοΰ λοι- 
ποΰ κόσμου, θά κρημνισθή, καί ήδη λογικώ- 
τερος, μεμετρημένος, απροσποίητος, δέν βλέ
πει κάτω άπό τήν έ'δραν μύρμηκας, άλλά ό
μοιους του, δέν κρατεί πυρίνην ρομφαίαν, 
άλλά γραφίδα, δέν άπολλύει κεραυνούς άλλά 
λαλεϊ ώς θνητός.

Κα.ί τόν συναντάτε πλέον είς τούς λιμένας 
καί είς τούς σταθμούς τών σιδηροδρόμιον 
μέ τήν πικρίαν ποϋ άφήνει τό επάγγελμα, 
έτοιμον νά έκσφενδονισθή ώς βολίς είς τό 
άπειρον, διότι έτσι τό ήθέλησεν ή . .  . ύπη- 
ρεσία.

*
* *

’Εάν έρευνήσητε είς τό βάθος τών άπο- 
σκευών του, θ ’ άνεύρητε τήν άπογοήτευσιν 
καί μερικά πτίλλα τοΰ νεοσσοΰ ώς παλαιάν 
άνάμνησιν φυλασσόμενα οίχομένης νεότη- 
τος καί ώραίων ονείρων.

ΗΘΟΓΡΑΦΟΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΙ ΑΡΓΟΣΧΟΛΟΥ

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΑΪ ΠΟΛΙΤΑΙ
Ε ίς επίλεκτος ’Αθηναίος, διευθυν

τής τής « Ε σ τ ία ς » , δ κ. Α . Κύρου, 
υπέστη πρό τινων ήμερών δολοφονι
κήν έπίθεσιν έξ εκείνων αΐτινες, άτυ
χώ ς, άρκετά συχνά απασχολούν και 
τήν κοινωνίαν καί τά δικαστήριά 
μας. Λέγουν δτι δ έπιτεθείς ήτο μι
σθωτές καί δτι πρδ τής κάνης τοϋ 
περιστρόφου τοΰ άμυνθέντος δημο
σιογράφου κατέθεσε τήν ρά βδον.Ό  
αυτδς δημοσιογράφος, ούχί πρδ πολ- 
λοΰ χρόνου, είχεν ύποστ^ καί άλλην  
όμοιας φυσεως ΐπίθεσιν. Κ αί διά μέν 
τήν πρώτην έκείνην έπίθεσιν κατέ- 
φυ'γεν είς τήν δικαιοσύνην καί έπε- 
ζήτησε δι’ αύτής τήν τιμωρίαν τοϋ 
άδικήσαντος αύτόν. Διά τήν δευτέραν 
δμως, τήν πρόσφατον ταύτην έπίθε- 
σιν, έσιώπησε. Διατί; Διότι λέγει έ
χασε τήν προς τήν δικαιοσύνην έμ- 
πιστοσύνην του. Τόσον δε ό αδικη
θείς ουτος πολίτης καί δημοσιογρά
φος ύπήρξε θαρραλέος, ώστε τήν 
περί τής δικαιοσύνης ίδέαν του, ήν 
έκ τών πραγμάτων καί έκ πείρας 
ίδίας έμόρφωσε, δέν έδίστασε νά κα
ταστήσω καί δημοσίαν έν συνεντεύξει 
ήν ελαβε μετά συντάκτου τής « Ά -  
κροπόλεως» δημοσιευθείση είς τδ 
φύλλον τή ς 2 9  ’Οκτωβρίου τής έφη
μερίδος ταύτης.

Έ ν  τή συνεντεύξει του έκείνη, ά- 
φοϋ περιγράφει κατά τίνα τρόπον 
ατιμώρητοι έξέφυγον οί ηθικοί αυ
τουργοί τής κατ’ αύτοΰ έπιθέσεως, 
έπιεικέστατα δέ έτιμωρήθη ό φυσι- 
κδς αυτουργός, άφοΰ τονίζει οτι οι 
ήθικοί αυτουργοί ήθωώθησαν πανη- 
γυρικώς, διότι βεβαιότατα ν π ε α τ η -  
ρίξοντο , καταλήγει λέγω ν.

—  ΙΙταίω έγώ  λοιπδν καί άποτε- 
λεί θράσος τάχα, έάν μετά τά πικρό
τατα αύτά, έσκέφθην δτι δέν μοΰ 
έπιτρέπεται νά εξακολουθώ νά είμαι



κατενθουσιασμένος με τήν δρασιν 
τής δικαιοσύνης καί νά άποφασίσω 
νά εισαγάγω νέους θεούς καί νέα 
δαιμόνια είς δ,τι μέ άφορα;

Φ
Ποια εινε τά νέα ταΰτα δαιμόνια 

καί οί νέοι θεσμοί ους εξα γγέλλει δτι 
άπεφάσισε νά είσαγάγη δ αδικηθείς 
δημοσιογράφος καί ποιον έκεΐνο τδ 
όποιον τόν άφορα; Τδ νά ύφίστα- 
ται έπίθεσιν καί νά είνε έκτεθειμένη  
έκ τούτου ή ζωή του ή ή σωματική 
άκεραιότης του, αύτδ είνε δπερ τδν 
άφορα, δπως φαίνεται δτι λέγει. Τδ  
νά προσφεύγη δταν θέλη καί νά μή 
προσφεύγη όπόταν δεν θελη είς τήν 
δικαιοσύνην αυτοί είνε οί νέοι θεσμοί 
καί τά νέα δαιμόνια.

Έ χα ρακτηρίσθη δέ ό πολίτης ού
τος, ο τόσον πομπωδώς διατυμπανί- 
σας τάς νέας ταύτας θεωρίας του, 
πολίτης θαρραλέος, άφοΰ κατά πρό
σωπον πλέον μιας έξουσίας ολοκλή
ρου, ή όποία δνομάζεται δικαστική, 
έσχε τήν δύναμιν νά εί'πη:

—  Δέν σέ έμπιστεύομαι.
Τοιαύτη ή έπιφάνεια τοΰ πράγ

ματος τδ όποιον εχει πάντοτε καί 
δφείλει νά έχη τήν έσωτέραν οψιν 
του, άπδ τήν οποίαν άναπηδά τδ έρώ
τημα : Τ ά  δικαιώματα έν γένει, εί’τε 
άπαλλοτριωτά είτε μή είνε, εί'τε ιδιο
κτησία ονομάζονται εί’τε προσωπική 
έλευθερία, προσβαλλόμενα, χρήζουν 
ίκανοποιήσεως; Ή  ίκανοποίησις δέ 
ήν εί'τε ή πολιτεία διά τής δικαιοσύ
νης παρέχει είτε τδ άτομον διά τής  
χειροδικίας κατακτ^ί, ανήκει άπο- 
κλειστικώς είς εκείνον ούτινος τδ δι
καίωμα προσεβλήθη ή μήπως υπέρ 
αυτής ένδιαφέρονται καί άλλοι, οΐτι
νες, έν συνόλφ λαμβανόμενοι, άποτε- 
λοΰσιν έκεΐνο δπερ έκφράζεται διά 
τοΰ δρ ου πολιτεία ;

’Ά ν  είς ,τά δύο ταΰτα έρωτήματα 
δοθή άπάντησις καταφατική, έν τοι
αύτη περιπτώσει, έκεΐνο τής πολι
τείας τδ μέλος, ούτινος δικαίωμα 
οίονδήποτε προσεβλήθη, νποχρευϋ- 
ται είς άμυναν καί ίκανοποίησιν καί 
τήν τοιαύτην ύποχρέωσιν υπέχει ούχί 
μόνον διότι αύτδ άτομικώς ύπέστη 
τάς πικρίας τής προσβολής άμεσώ- 
τατα, άλλά καί διότι έν τφ προσώπφ 
του προσεβλήθη τδ δίκαιον, ούτινος 
τήν φρούρησιν έχει άναλάβει ή πο
λιτεία ής άποτελεΐ μέρος.

Έ ν  έκ τών δύο ά ρ α : ’Ή  τήν ίκα- 
νοποίησιν διά τήν προσβολήν τοΰ δι
καίου θά άναθέση είς τήν πολιτείαν,

Ξ Ε Ν Η  Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Ι Ω Σ Η Φ  Κ Ο Λ Ε Ρ
Κα&ηγητοϋ τον εν Βερολίνο) Ιΐανεπιοτημιον.

ΤΑ ΣΤΓΧΡΟΝΑ
Ε Ν  Τ ί ! ,  A I K A I f i J P O B A H I f l A T A

Τό δνομα του Γερμανού έπιστήμονος 
καί καθηγητοΰ έν τφ  Πανεπιστη- 
μίφ τοϋ Βερολίνου Ί ω α ή φ  Μ ,ο λ ερ  
είνε άρκετά γνωστόν καί είς τούς άνα- 
γνώστας ήμών. Είς τόν κάλαμον τουτου 
όφείλεται τομίδιον άρτι εκδοθέν εν Β ε- 
ρολίνω ύπό τόν άνω τίτλον, έν τφ  όποίω, 
μέ τό χαρακτήριζαν τόν μεγάλσν έπι- 
στήμονα παράδοξον ύφος καί την τόλ
μην τών σκέψεων καί συμπερασμάτων, 
εξετάζονται ζητήματά τινα της νεωτέ- 
ρας κοινωνίας άμέσως η έμμέσως σχετι- 
ζόμ-ενα μέ τό δίκαιον. Ύπολαμβάνοντες 
οτι παρέχομεν έκδουλευσιν είς τούς άνα- 
γνώστας ήμών, άρχόμεθα άπό σήμερον 
δημοσιεύοντες έν μεταφράσει τινά τών 
θεμάτων τούτων. Τό σήμερον δημοσιευό-

ή μόνος διά τών ιδίων δυνάμεων θά 
άναλάβη. Έ ν  τή πρώτη περιπτώσει 
είνε πολίτης συντηρητικός ή, δπερ 
ταυτόν, φιλόνομος. Έ ν  τή δευτέρα 
έπαναστάτης. Κ α τ’ άμφοτέρας δμως 
πολίτης έχων συναίσθησιν καί τοΰ 
δικαιώματος του και τής ύποχρεώ- 
σεως ήν άπέναντι τών λοιπών σιω- 
πηρώς έχει άναλάβει, τοΰ νά προστα- 
τεύση τά ίδια δικαιώματα, διότι έν 
τή  προστασία τούτων πραστατεύον- 
ται καί τά  δικαιώματα τών άλλων.

Φ
Ό  πολίτης δημοσιογράφος έστη  

είς τδ μέσον. Δέν κατέφυγεν είς τήν 
δικαιοσύνην, διότι δέν τήν έμπιστεύε- 
ται πλέον. ’Έ συρε τδ περίστροφον 
καί έπανέθεσε τοΰτο είς τδ θυλάκιον, 
διότι ό άπειλήσας τήν ζωήν του πε- 

ίτρομος κατέθεσε τήν ράβδον. Μετά 
τοΰτο δέ έξήλθεν8 άνά τάς ρύμας καί 
τάς οδούς τών δημοσιογραφικών στη 
λών κηρύσσων τδ νέον Εύαγγέλιον, 
καθ’ δ τήν ίκανοποίησιν άνεΰρεν έν 
τή περιφρονήσει του πρδς τήν δικαιο
σύνην καί διεκδικών τδν τίτλον τοΰ 
έπαναστάτου ούχί διότι έτέθη έκτδς 
τοΰ νόμου δπως προστατεύση εαυτόν, 
άλλά διότι ούτε διά τοΰ περιστρόφου 
του ούτε καί διά τοΰ νόμου έπεδίωξε 
τήν ίκανοποίησιν.

Π ολίτην άνανδρότερον τούτου ή 
μεΐς τουλάχιστον δέν είνε δυνατδν νά 
φαντασθώμεν άλλον. Δειλδν διότι, εν 
τφ κακώς έννοουμένφ έγωϊσμφ του, 
έξέλαβεν δτι έκεΐνο δπερ διά τής ρά
βδου τοΰ άλλου έτέθη εν κινδύνφ 
ανήκει είς αύτδν άποκλειστικώς, πο
λίτην άχρηστον, διότι έκεΐνο οπερ 
ούχί δι’ έαυτδν μόνον άλλά πρδ πάν
των διά τούς λοιπούς, πάση δυνάμει 
ύπεΐχε τήν ύποχρέωσιν νά προστα
τεύση, τδ κατέλιπεν άπροατάτευτον.

*
’Ίδω μεν ήδη τάς συνεπείας τών 

νέων τούτων θεσμών καί τών καινών 
δαιμόνιων, φανταζόμενοι πρδς στιγ
μήν δτι τδν πολίτην τοΰτον καί δη
μοσιογράφον μιμείται ή πλειονότης.

« Ό  δειλός, ό πρδ τής μάχης τρε
πόμενος είς φυγήν, σώζει έκεΐνο δπερ 
οί άλλοι θυσιάζουν: Τήν ζωήν του. 
Τήν σώζει δμως έπί θυσία τής τιμής  
του. Έ ά ν  μεταξύ χιλίων μαχομένων 
είς μόνον λιποψυχήση καί τραπή είς 
φυγήν, τδ πράγμα δέν γίνεται αισθη
τόν. Έ ά ν  δμως έκ τών χιλίων τού
των οί έκατδν καταλίπουν τήν ση
μαίαν, τότε ή θέσις τών λοιπών, οΐ
τινες πιστοί παραμένουν, άποβαίνει 
δεινή καί αμφίβολος.’Αναλόγω ς τοΰτ’

μενον ύπό τόν τίτλον «ή έγκληματικοτης 
καί τά μέσα πρός πρόληψιν αύτής» άπο- 
τελεΐται έκ δύο κεφαλαίων ύπό τους 
τίτλους, «ό πολιτισμός καί τό έγκλημα» 
καί «αλκοόλ καί πορνεία.»

*  **
Ή  έγκλη μ .α 'κ /ότη ς και τά  μ έ β *  

π ρος πρόληψιν α,ύτής.
ι

'Ο  πολιτισμός κα ι τό έγκλημα.
Πολλά λέγονται καί γράφονται περί 

τής αύξήσεως τής έγκληματικότητος, 
δέν δύναταί τις δέ νά άρνηθ·?) καί έν 
Γερμανί^ ποιάν τινα αύζησιν κυρίως 
τών άγριων έγκλημάτων (R o h e its v e r  
b reech en ). Καί δμως ή «ύξησις αυτη 
δέν είναι γενική. ’Έν τισι χώραις παρα
τηθεί τις έλάττωσιν, έν άλλαις πάλιν 
ή έγκληματικοτης είναι έν πάστ) περι- 
πτώσει πολύ μικροτέρα ή παρ’ ήμΐν. 
Ύ π ό τήν έ'ποψιν ταύτην εύρίσκεται ύπό 
ευμενείς περιστάσεις ίδίως τό Καντό- 
νιον τής Γενεύη?, έπίσης είς τό Καντό- 
νιον τής Ζυρίχης ήλαττώθη ή έγκλη- 
αατικότης άπό 72  έπί 1 0 0 0 0  κατα τα 
έτη 1 8 5 4  — 1 8 5 8  είς 62  έπί 1 0 0 0 0  
κατά τά έ'τη 1899  — 1903" έπίσης ή

αύτδ λαμβάνει χώραν καί έν τή  
σφαίρα τοΰ δικαίου. ’Αγών τοΰ δι
καίου κατά τοΰ άδικου. ’Αγώ ν κοι
νός ολοκλήρου τοΰ έθνους, έν τφ ό- 
ποίφ άγώνι, πάντες, πιστοί είσίν υπό
χρεοι νά έμμένουν. Κ α ί έδώ ό τρεπό
μενος είς φυγήν ούδέν άλλο πράττει 
ή προδοσίαν κατά τών λοιπών, 
διότι δχι μόνον ένδυναμόνει τδν 
έχθρόν άλλά  καί τδν καθιστά θρασύ- 
τερον καί ίταμότερον. Ό  άξιών έπο
μένως τδ δίκαιόν του αμύνεται συγ
χρόνως καί ύπέρ τοΰ δικαίου έν γ έ -  
νει. Ό  άγων είνε ή  διηνεκής έργασία 
τοΰ δικαίου. ’Ά ν ευ  άγώνος δεν δύνα- 
ται νά νοηθή δίκαιον δπως, άνευ έρ- 
γασίας δέν δύναται νά νοηθή ιδιο
κτησία. Π αραλλήλω ς άρα πρδς τδ 
ρητόν: «έν ίδρώτι τοΰ προσώπου σου 
φαγεΐν τδν άρτον σου» δέον νά τεθή  
καί ύπάρχει τδ ρητόν : «έν τφ άγώνι 
θά εΰρης τδ δίκαιόν σου».

Τοιοΰτον αγώνα δπως τδν έννοεΐ 
ό μεγας τοΰ δικαίου φιλόσοφος 
I h e r in g  διεξήγαγεν ό ’Αθηναίος δη
μοσιογράφος ;

Α  Ρ Γ Ο Σ Χ Ο Λ Ο Σ

ΝΙΚ.  Π.  Δ Η Μ Η Τ Ρ Α Κ Ο Π Ο Ϊ Λ Ο Υ

0 ΑΡΙΘΜΟΙ 3 Ε Ν  Τ Ω ,  &IKAIQ.
Ό  ημερήσιος τύπος προέλαβεν ήμας 

έν τή  αναλύσει του νέου έ'ργου τοϋ κ. Ν.
II . Δημητρακοπούλου α 'Ο  άριθμός 3 εν 
τφ  Δικαίω». Καί εύλόγως ή μελέτη τοΰ 
πολυμαθοΰ; συγγραφέως προύκάλεσε καί 
πέραν τοΰ νομικοΰ κόσμου γενικωτεοον 
τό ένδ'.αφέρον, διότι άποκαλυπτει την 
άνεπίγνωστον έπικράτησιν εν τφ  θετικφ 
δικαίω τοΰ άριθμοΰ 3 εν τφ  προσδιορι- 
σμφ χρόνου, ποσοΰ ή προθεσμίας, ως α
ληθώς καβαλιστικοΰ άριθμοΰ καθ’ ύπο- 
βολήν τινα περίεργον άλίσκοντος την 
βούλησιν τοΰ νομοθέτου, καί δικαίως 
συμπεοαίνει δτι «ύπάρχουσι και πηγαι 
τοΰ θετκοϋ δικαίου άσχετοι πρός την 
βούλησιν τοΰ νομοθέτου, ξέναι πρός τους 
υπολογισμούς αύτοΰ τούς φιλοσοφικούς 
ή πολιτικούς ή κοινωνικούς... άπορρέου- 
σαι έξ ύπερτέρων καί καθολικωτερων 
νόαοιν, είς ούς άσυνέιδήτως δουλευει ό 
νομοθέτης.»

Ό  κ. Δημητοακόπουλος άνευρισκει 
ώς λογον τοΰ φαινομένου τουτου τας φι- 
λοσοΦ'.κάς περι αριθμών θεωρίας τών 
Πυθαγορείων, αίτινες ούσιωδώς επεκρα- 
τησαν έν τ·?) διαπλάσει τοΰ Ρ ω μ . Δι
καίου. Είνε όντως γνωστόν, δτι οί Πυ
θαγόρειοι έθεώρουν τόν άριθμόν 3 ως 
συμβολίζοντα τό τέλειον έν τε τφ  ύλικφ 
καί ήθικφ κόσμοι καί βάσιν τής καθο- 
λου αρμονίας, ώς έ'χοντα «άρχήν καί μ έ
σον καί τελευτήν. . . διό παν τό μεσό-

έγκληματικότης έν Ά γ γλια  είναι πολυ 
μικρότερα ή εν Γαλλία καί I ερμανιοε. 
Ά φ ’ έτέρου ό αριθμός τών εγκλη
μάτων έν Γαλλία, κατ αντιθεσιν προς 
τό παρελθόν, άποδεικνυει μιαν σημαν
τικήν έλάττωσιν κατά τά έ'τη 1 8 9 2  
1902  καί ή ιδέα,* οτι έν τοΐς μεγάλοις 
κέντοοις ο άριθμός τών εγκλημάτων 
αυξάνει, άπεδείχθη άβάσιμος, διότι ή 
έγκληματικοτης έν Λονδινω και Πκρι- 
σίοις είναι πολύ μικρότερα ίπ εν αλλαις 
πόλεσι τών χωρών τούτων.

Έπίσης δέν έπηλήθευσαν αί έλπίδες 
τάς οποίας ήό'ύνατό τις να προσύοκα, 
δτι ή άγρια έγκληματικοτης βαθμηδόν 
καί κ α τ’ ολίγον έλαττοΰται καί ταύτην 
άντικαθιστώσιν τά δια τοΰ δόλου καί 
της απάτης τεκταινομενα εγκλήματα, 
καθόσον έν Γαλλία καί Γερμανι^ε του
ναντίον κατά πολύ ηύξηθησΛν τα  αγρια 
καί αιμοχαρή κακουργήματα.

Οί λόγοι τής έλαττώσεως ή αύξή- 
σεως της έγκληματικότητος δέν δύναν- 
ται άκόμη νά καθορισθώσιν. Εν πασν) 
περιπτώσει δύναται τις νά παραδεχθΐ) 
οτι έν Γαλλίοε ή έξορία πολύ συνετέλε- 
σεν είς τήν έξυγιανσιν τής κοινωνίας απο

τη τι ποοσκεχωρημένον τριοειδές είναι 
φασίν, ούτω δέ καί παν τό τέλειον 
ποοσηγόρευσαν.»

Π ft' 'ΙΙαραθετει όε ο συγγραφευς μαρτυ
ρίαν τοΰ Ρωμαίου νομοδιδασκάλου Παύ
λου παρατηροΰντος, δτι ή διάταξις τοΰ 
Ρω μ. Δικαίου, καθ’ ήν ώριμος λογίζε
ται ό κατά τόν έβδομον μήνα τής κυή - 
σεως τοκετός, οφείλεται εις τήν έπιρ- 
ροήν τής περί τών αριθμών θεωρίας το~> 
Πυθαγόρα, δστις κατά τόν άριθμόν 7 
περιελάμβανεν είς τούς προνομιούχους 
άριθμούς.

Έντεϋθεν έδημιουργήθη έν περιβάλ
λον τ ρ ι α δ ι κ έ ς  έ π ικ ρ -χ τή σ ε ω ς , ών
τήν σφραγίδα φέρει βαθέως κεχαραγμέ· 
νην καί τό θετικόν δίκαιον.

Τοιοΰτο κατά τήν βάσιν τό έ'ργον 
τοΰ κ. Δημητρακοπούλου, τό όποιον 
άποτελεΐ μίαν πολύτιμον συμβολήν είς 
τήν τοσούτω πενιχοάν παρ’ ήμΐν νομι
κήν φιλολογίαν.

Αί στήλαι τής «.Δικαιοσύνης» 
εϊνε είς την διάϋ'εσιν παντός δι
κηγόρου, δικαατοϋ ή άλλον δι
καστικόν προαώπον, ενρισκο- 
μένον είς την άνάγκην ή έπιϋ·ν- 
μονντος νά άνακινήση παν έν 
γένει ζήτημα σχετιζόμενον μέ 
την άπονομήν τοϋ δικαίον.

Γραφήν λόιπδν ύβρεως κατά τής  
Δικαιοσύνης έγράψαντο τδν ιεροκή
ρυκα Κορίνθου οί αυτόθι υπερευαί

σθητοι λειτουρ- 
’Ά μ β ω ν  γοί αύτής, διότι

\)«ό λ ο γ ο κ ρ ισ ί α ν  απ άμβωνος έ- 
τόλμ ησε νά έ- 

λ έγ ξη  «ένίους τών δικαστών» δι’ έ- 
πιπολαιότητα ή καί έκ μεροληψίας 
ί'σως έκδίδοντας άδικους άποφάσεις. 
Τίνα σοφιστικόν σωρείτην κατέστρω
σαν διά νά εΰρουν ποινικήν διάταξιν 
δικαιολογούσαν τήν αύτεπάγγελτον  
καταδίωξιν δέν ένδιαφέρει καί πολύ. 
’Ίσ ω ς δέν εΐ'μεθα άσυνείθιστοι είς 
τοιούτου είδους κατορθώματα. Φ ο- 
βούμεθα δμως δτι δέν θά έξέλθουν 
θριαμβεύοντες έκ τοΰ τολμηροΰ έγ-  
χειρήματος ούτε οί τήν καταδίωξιν με- 
γαλοφυώς έπινοήσαντες, ά λ λ ’ άτυχώς 
ούτε καί ή Δικαιοσύνη. ’Έ χ ε ι  πρό
χειρον τήν απολογίαν ό κατηγορού
μενος αγαθός Λ ευίτης έκ τοΰ Ε ύ α γ-  
γελίου, τδ όποιον διδάσκει : Ούαί ύ
μΐν Γραμματείς καί Φαρισσαΐοι κλπ ., 
καί τότε δέν θά είνε ό ίεροκήρυξ ό 
δι’ ού τδ σκάνδαλον έλεύσεται. Ά λ λ ’ 
ύπέρ τδ νόμιμον καί ύπέρ τδ συνετόν 
ετι τής καταδιώξεως τοΰ ίεροκήρυ- 
κος έπρεπε νά σταθμίσουν καλώς 
τήν εύλάβειαν, τήν όποιαν δφείλει

τοϋ έγκληματος, καθόσον εξορίζονται 
πάντες εκείνοι οίτινες Ooc 87uocpoixyioc· 
ζοντο έκάστοτε ένεργοΰντες πράξεις 
εναντίον τής κοινωνικής ταζεως και 
οίτινες θά παρεΐχον τήν βεβαιότητα 
οτι θά έξακολούθουν νά έζων έν τνί έγ- 
κληματικότητι. Έάν καί έν Γερμανί<χ 
1 0 0 0 0  — 2 0 0 0 0  έκ τών χειροτέρων 
κακούργων έκδιωχθώσιν, τοτε θα επελθν) 
μία σημαντική βελτίωσις τών συνθηκών 
μας. Ά λ λ ο τ ε  έσυνείθιζον, έν ελλείψει 
άποικιών καταδίκων, νά μεταχειριζωνται 
ώς τόπον έξορίας τάς Ηνωμένας Πολι
τείας τής Αμερικής καί έπί μακράν σει
ράν έτών άπέστελλον εκεί εκ I ερμανια' 
τά άχρηστα μέλη της κοινωνίας, οπου 
ταΰτα εί: έν έντελώς ξένον περιβάλον ή 
κατεστρέφοντο ή κατά τό μάλλον και 
ηττον έβελτιοΰντο γενόμενα χρήσιμοι 
υπάρξεις. Τοΰτο δμως έ'παυσε σήμερον 
καί δέν εύρέθη νέος τρόπος άπομακρύνσεως 
τών κακούργων. Δεν ηθελησαν να σκε- 
φθώσιν άκόμη περί αποικιών καταόικων 
καί ουτω μένει ένταΰθα μια μαζα εκ 
τών μάλλον κακών καί άνηϋικων στοι
χείων, ώστε δέν πρέπει να απορνί τις 
δτι ή έγκληματικοτης αυξάνει.
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νά έπιτηδεύηται τούλάχιστον, οταν 
έξ  άτελοϋς άντιληψεως τών καθη
κόντων δέν εχ η , πασα έξουσία τοϋ 
κράτους πρός τοϋς θρησκευτικούς λ ει
τουργούς η ώστε τόσον προχείρως νά 
σύρουν είς τό Πλημμελειοδικεΐον ενα 
Ιεροκήρυκα ύπάγοντες υπό λογοκρι
σίαν τό θειον κήρυγμα. Ά λ λ ’ έξ ίσου 
άνευλαβώς προσέκρουσαν καί έπί τοΰ 
Συντάγματος, δπερ έν άρθρφ 2  κα- 
θιεροΐ ώς διέποντας τήν έπικρατοΰ- 
σαν ορθόδοξον χριστιανικήν θρη
σκείαν έν Έ λ λ ά δ ι  τούς ιερούς άπο- 
στολικούς καί συνοδικούς κανόνας 
καί τάς ίεράς παραδόσεις. Κ α τά  τούς 
κανόνας τούτους άναποσπάστως συν
δέεται μετά τής λατρείας ή άπ’ άμ
βωνος διδασκαλία καί ή  κατ’ αύτήν 
νουθεσία καί έ'λεγχος παντός έκτρο
που, πάσης νοσηράς καταστάσεως 
αρχόντων ή άρχομένων. Ε ν τεύ θεν  
έ'δει νά έξετασθή το ΰτο : Ό  ιεροκήρυξ 
Κορίνθου παρεσύρθη άπλώ ς είς έ λ εγ 
χον έν ού δέοντι τής δικαιοσύνης, 
δτε είς τήν έκκλησιαστικήν προϊστα- 
μένην άρχήν άπέκειτο ή έξέτασις 
περί τής σκοπιμότητος τής διδασκα
λίας του, ή μήπω ς είχε δεδικαιολο- 
γημένας αιτίας νά επιτίμηση καί τήν 
δικαιοσύνην χωλαίνουσαν, δτε βε
βαίως έπεβάλετο ή άνάμιξις τοΰ κ.
Ε ίσ α γ γ ε λ έ ω ς  ά λλά  πρός άνεύ-
ρεσιν__τοΰ χωλοΰ.

Ή μ εΐς  τοΰτο γνωρίζομεν έκ ’τής  
ιστορίας, ό'τι είς ύπερβασίας τών κο
σμικών αρχόντων πέραν άνεκτοΰ 
τίνος ορίου, κατήλθε πάντοτε ή Ε κ 
κλησία δι’ έξοχων αύτής άνδρών έπι- 
τιμώσα καί έλέγχουσα. Π λεΐστα εν
τεύθεν δραματικά έπεισόδια κοσμοΰν 
τάς ώραιοτέρας καί ύψηλοτέρας σε
λίδας τοΰ βίου τών κοινωνιών. Διά νά 
περιορισθώμεν είς τήν έκκλησιαστι-' 
κήν ιστορίαν, οί προφήται τοΰ ’Ισ 
ραήλ κατήρχοντο άπό τά  ορη καί τάς 
έρήμους, ΐνα έλέγξω σι παρεκτροπάς 
βασιλέων. Ό  Ά γ ι ο ς  ’Ιωάννης ό Χ ρ υ 
σόστομος όπέστη τόσας καταδρομάς, 
διότι έπετίμησεν άμάρτημα τής αύ- 
τοκρατείρας. Κ α ί κατά τόν μεσαίωνα 
μεγίστην έπιρροήν ήακουν οί ίεράρ- 
χα ι έπί τών άρχόντων. Ύ π έρ  τήν ξη- 
ράν μελέτην τής Δικονομίας πρός 
έξεύρεσιν τρόπων καταδιώξεως, δέν 
θά ήτο άνωφελής καί ολίγη μελέτη  
τής ιστορίας. Διά τούς μή εύκαιροΰν- 
τας διά τοιαύτας ένασχολήσεις, συνι- 
στώμεν ν’ άκούσουν τούλάχκίτον τήν 
Φαβορίταν. Θά ίδουν έκεΐ σχετικήν  
τινα σκηνήν.

Ή  θρησκεία είνε ή ύστάτη, άλλά  
καί ή μεγίστη δύναμις πρός χαλινα-

’Ανάγκη πρό παντός νά σημειωθή, 
δτι πλανώνται οί φοονοΰντες, δτι ή ποό- 
οδος τοϋ πολιτισμού εχει ώς ά π οτέλε
σμα την έλάττωσιν της έγκληματικό- 
τητος, τοΰτο δέ διότι ό πολιτισμός προ- 
ϋποτίθησι μόρφωσιν τών κ α τ’ ιδίαν α
τόμων, άνάπτυξιν της αίσθήσεως τοΰ 
ωραίου, πολλαπλασιασμόν τών αγαθών 
καί τών πρός τό ζην αναγκαίων. Πάντα 
ομως ταΰτα δεν δύναται τις νά υποστη
ρίξει δτι αποτελούν φραγμόν εις τάς α
κόρεστους τάσεις τών κ α τ’ ίδίανάτόμων.

Εί'δ η τ&νά κημάτων, ώς τό της 
ληστείας καί τό της έκδικήσεως τοϋ 
α'ίματος, άναμφιβόλως εξαφανίζονται, 
ούχί δμως όριστικώς, καθότι τό μέν τνίς 
λνιστείας άναφκίνεται ύπό άλλην μορ
φήν, τό δέ τής έκδικησεως τοΰ αΐματος 
αντικαθίσταται διά μυοίων άλλων βα- 
ρυτάτης μορφής αδικημάτων. Έ νώ  δέ 
δέν δύναται τις νά ύποστηρίξη δτι ό 
πολιτισμός έ'χει ώς άποτέλεσμα την 
έλάττωσιν της έγκληματικότητος, άντι- 
θέτως δύναται νά παρατηρησιρ, δτι η 
έκτυλιξις της πνευματικές άναπτύξεως 
συχνότατα είνε ό πρώτιστος παράγων, 
δ·. ου χιλιάδες έγκληαατικών σχεδίων

γώ γησιν τής άφηνιάσεως τών π ο λι
τικών άρχών.

ΤΑ ΙΟΜΕΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
Π α ρ ά  προσώ που , άμ εσον , ώ ς φαίνεται, 

εχοντος άντίληψιν τών πραγμάτω ν, έλά- 
βομεν την κατω τέρω  έπιστολήν ήν έκ κ α 
θήκοντος δημοσιεύόμεν.

Φ ϊλ ιι  «Δ ικ α ιοόννη »

Φρονώ δτι είναι πλέον καιρός την μέ
χρι τοΰδε είδικώς διά τά δικαστικά 
παραπτώματα καί άτοπα εξυγιαντικήν 
σου ενέργειαν νά έπεκτείννις καί έπί τών 
προσώπων έ'τι εκείνων, άτινα, έ'στω καί 
ούχί τόσον άμέσως, συνδέονται μέ της 
Δικαιοσύνης τό γόητρον.

Τά άτοπα άτινα άπό μηνός καί πλέον 
άρκετά ένδεικτικώς εκτυλίσσονται εις 
τόν άρκετά εύρύν Πανεπιστημιακόν κύ
κλον, θά ήδύναντο ί'σως μάλλον ν’ άπο- 
τελέσουν άντικείμενον μερίμνης τών όρ 
γάνων του καθημερινού τύπου- άλλά η 
τήρησις τοΰ κανόνος τούτου, θά μας ώ- 
δηγει είς τό άτοπον τών υπερβολών καί 
της μυθιστορικής άναγνωσματοποιησεως 
προσώπων, τά·* όποια, λόγφ τούλάχι
στον της μέχρι τοΰδε δράσεώς των, μας 
άναγκά(,ουσι, παρ’ ολας τάς ΰ·ετι.κώτατα 
κ α τ’ αύτών διατυπουμένας μου.φάς, νά 
κατέλθωμεν είς τόν άγώνα όν σήμερον 
άρχίζομεν  μετά τίνος έπιφυλακτικότη- 
τος, ην γενν^ ό σεβασμός μας πρός παν 
δ ,τι, λόγω γήρατος τούλάχιστον, φέρει 
την λευκότητα έπί τοΰ προσώπου.

Ό  σχετικώς εκτενής ούτος πρόλογος, 
δικαιολογείται μόνον έκ της βαρύτητος 
τνίς κατηγορίας, ην διατυποϋμεν :

Παρ’ όλην τήν δικαίαν η άδικον (δέν 
είναι τοΰτο τό ζήτημά μας) καταφοοάν 
τής Νομικής Σχολής κατά τών Νομι
κών φροντιστηρίων, ή πρό εικοσα ημέρου 
περίπου έπίσκεψις ένός τών Καθηγητών 
τής Νομικής Σχολής είς εν τούτων, καί 
ή ύπ’ αύτοΰ έξέτασις έν αύτή τή φρον
τιστηριακή αιθούση, ώρισμένων μαθη
τών, έ'δωκαν τό δικαίωμα μυσαρας δια- 
φημίσεως είς τόν δι·υθύνοντα τό φροντι- 
στηριον τοΰτο, δστις έ'κρινε καλόν, άμέ
σως άπό τής αύτής εσπέρας νά έξαπο- 
λύσ·/) τους κράχτες του  (είναι έν χρήσει ή 
λέξις είς τό νέον -τοΰτο επάγγελμα) καί 
νά διατυμπανίζ·/) άνά τούς τέσσαρας 
ορίζοντας τής Νομικής Σχολής καί $νά 
τά καφενεία τής Ποωτευούσης, τό γ ε 
γονός τής εσπέρας, διά λόγους, οΰς ού
δείς ύπάρχει ό μή έννοών, καί ών τόν 
κυριώτερον, ή μάλλον τόν μόνον, άποτε- 
λεΐ ό πόθος τής αύξήσεως τών φροντι- 
στηριαζομένων, πόθος, δστις φυσικώτατα 
έπετεύχθη.

Ένός δμως άτοπου δοθέντος μυρία 
επονται.

Τό κήρυγμα μετά τήν πρώτην έπιτυ- 
χίαν έξακολουθεΐ, οί δέ απόστολοι τού
του—  είς βάρος τοΰ επισκέπτου καθηγη-

συλλαμβάνονται καί τόσα μέσα έκ τών 
προτέρων τίθενται είς ενέργειαν πρός 
άπόκρυψιν τών αδικημάτων καί άπο- 
πλάνησιν της καταδιωκτικής άρχης. 
Πρό παντός δμως ό πολιτισμός καί ή 
κοινωνική πρόοδος μέγα διανοίγει χά
σμα μεταξύ πλουσίων .καί πτωχών, τά 
δέ πολλαπλασιαζόμενα μέσα τής άπο- 
λαυσεως, πολλαπλασιάζουν συγχρόνως 
καί τόν πρός άπόλαυσιν πόθον, προκα- 
λοΰντα ουτω τάσεις παν άλλο ή ύγιεΐς. 
’Αλλάμήπως καί αύτή ή μετά τοΰ ώ ραίου  
άπασχόλησις δέν γίνεται πλειστάκις 
άφορμή άκατασχέτων σαρκικών ορμών ;

Κυρίως δμως τόν πολιτισμόν ακολου
θεί ή τάσις τών κ α τ’ ιδίαν άτόμων δ
πως'περί εαυτών άποκλειστικώς μεοι- 
μνώσι καί άποχωρισθώσιν εί δυνατόν 
τελείω ς τοΰ συνόλου. Έκαστον άτομον 
εν άλλαις λεξεσιν άγωνίζεται κατά τίνα 
τρόπον αύτό νά επικράτηση καί αύτό 
νά κανονίσγ] τήν τύχην του, πραγμα τό 
όποιον είς ούκ όλίγας 7:ροσκούει δυσχε- 
ρείας καί σκοπέλους, οΰτως ώστε άνε- 
παισθητως άναπτύσσεται παρ’ έκάστω 
άτόμω τό συναίσθημα τής δυσπιστίας 
πρός τό καθεστώς, δπερ θεωρείται ώς

τοΰ —  καλοΰσι πλέον τούς θέλοντας νά 
πάρουν δ ίπ λω μ α, νά σπεύσουν είς τό 
κατασκευαστήριον αύτό τών διπλωμά
των, ό διευθυντής του όποιου τοσοΰτον 
συνδέεται μετά τοΰ επισκέπτου καθηγη
τοΰ,'ώστε αναλαμβάνει, τή προφορική ή 
έγγράφφ συστάσει του, ή καί τή αύτο- 
προσώπω κατά τάς εξετάσεις παρουσί^ 
του, νά άσφαλίση τό ποθητόν δίπλωμα 
είς τόν εύτυχή αμνόν.

’Άν οί κ .κ . Καθηγηταί μας, δέν προσ- 
δοκοΰν άλλην άμοιβήν άπό τήν συμπερι
φοράν των αύτήν, είμή τήν διαπόμπευ- 
σιν τοΰ όνόματός των, δύνανται νά συνε 
χίσωσι καί τήν άνά τάς οδούς καί τήν 
άνά τούς Πανεπιστημιακούς διαδρόμους 
καί τήν άπό τών εξεταστικών των εδρών 
τοιαύτην πορείαν των.

“Αν ομως αυτη ή άμοιβή δέν τοίς 
φαίνεται επαρκής, καί δέν τούς άναγ- 
κάσν) νά έκτραποΰν τής όδοΰ, ήν έχά- 
ραξαν τελευταίως, θά άναγκασθώμεν νά 
κατέλθωμεν είς εύρυτέραν έκτύλιξιν τών 
τελουμένων, θά άναγκασθώμεν νά έπα- 
νέλθωμεν, άνευ ούδεμιας φειδοΰς τής ίδι- 
κής μας, άλλά ούτε τής ίδικής των 
υπαρξεως. Δ ίκ α ιος

Ε ν ώ π ιο ν  τών έν ’Α θή ν α ις  ΙΙρω τοδικώ ν

Α Γ Ω Γ Η
Τής έν Α θήναις έδρευούσης όμορρόθμου 

έμπορικής Ε τα ιρ ίας ύπό τήν έπωνυμίαν «Κ.
Στρατούλης καί Σ, Τσαγκρής

Κ α τ ά
Χαραλάμπους Πετρούτσου κατοίκου τέως 

Αίγιου καί ήδη άγνώστου διαμονής

Ή  εταιρία ήμών έξέδοτο έν ’Αθήναις τή 
22 Ίανουαρίου 1905 συναλλαγματικήν διά 
δραχ. 331 άπευθυνομένην πρός τον λαβόντα 
πρόβλεψιν είς εμπορεύματα τής άρεσκείας 
του έναγόμενον και πληρωτέαν παρ’ αύτοΰ 
είς τήν διαταγήν τής εταιρίας ήμών έν Αί- 
γίω καί είς τό αύτόΟι 'Υποκατάστημα τής 
’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος μετά μή
νας τρεις άπό τής έκδόσεώς της.

Ή  συναλλαγματική αΰτη δεκτή αύθημερόν 
γενομένη ύπό του έναγομένου, μετεβιβάσθη 
εκτοτε διά νομίμου όπισθογραφήσεως ΰπό τής 
εταιρίας ήμών είς τήν διαταγήν τοΰ Γεωργ. 
Στρατούλη ύπό τούτου δε διά νομίμου έπί
σης καί τακτικής όπισθογραφήσεως· μετεβιβά- 
σθη τή 29 Ίανουαρίου 1905 είς τήν διατα
γήν τών αδελφών Μαλτσινιώτη τοΰ αντιτί
μου αύτής καταβληθέντος, ύπό δέ τών άδελ- 
αών Μαλτσινιώτη διά τακτικής όπισθογοα- 
©ήσεως, τοΰ αντιτίμου πληοωθέντος, μετεβι- 
βάσθη είς τήν διαταγήν τοΰ έν Αίγίω 'Υπο
καταστήματος τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 
'Ελλάδος τή 3 Φεβρουάριου 1905 . Τό 'Υπο
κατάστημα τής ’Εθνικής Τραπέζης, μή πλη- 
ωθείσης τής συναλλαγματικής κατά τήν λή- 
ίν της, διεμαρτύρησε ταύτην έπί μή πλη

ρωμή συντα/θέντος τοΰ ύπ’ άριθ. 7 ,881  τής 
25 ’Απριλίου 1905 διαμαρτυρικοΰ τοΰ Συμ
βολαιογράφου Αίγιου Β . Τσιμένη. Μεθ’ δ τό 
έν .’Αθήναις κατάστημα τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης τής 'Ελλάδος έκάλεσε τήν 'Εταιρίαν ή
μών νά πληρώση τό άντίτιμον τής συναλλαγ
ματικής καί τά έξοδα τοΰ διαμαρτυρικοΰ έκ 
δραχ. 7 , ή δέ εταιρία ήμών πρός αποφυγήν 
δικαστικού αγώνος καί πρός τιμήν τής ύπο- 
γραφής καί διάσωσιν τής έμπορικής της πί- ; 
στεως ηναγκάσθη νά πληρώση τό άντίτιμον

κυρία άφορμή τής μή πραγματοποιή - 
σεως τών ύπολογισμών έκάστου ατόμου. 
’Ανεξαρτήτως δμως καί πρός τοΰτο, αύ
τός ούτος ό πολιτισμός περιέχει έν έαυ- 
τφ  τήν έ'ννοιαν δτι τό καθεστώς δέν 
πληροί άπαντας τούς δρους ύφ’ οΰς ή 
πρός τήν πρόοδον τείνουσα άνθρωπότης 
δύναται τελειότεοον νά δράση, διότι ά 
κριβώς ή τάσις ποος έπ ίτευξ’ν τοΰ τ ε -  
λειοτέοου περιλαμβάνει τήν έ'ννοιαν δτι 
τό ύπαρχον δέν εΓνε τό τέλειον καί δτι 
συνεπώς ή μεταβολή εινε άναγκαία. Τό 
ύφιστάμενον κατά τό μάλλον καί ήττον 
χαρακτηρίζεται ώς άνυπόφορον. Το γνώ
ρισμα άρα παντός ποιλιτισμοΰ οπως καί 
παντός παραγωγικού πνεύματος εινε ή 
πρός τό παρελθόν απαρέσκεια.Τρικυμιω- 
δεστέρους αιώνας άλλους άπό τόν τοΰ 
Περικλέους καί τοΰ Μιχαήλ ’Αγγέλου 
όέν έ'χει νά σημειώσγι ή ιστορία, δπως 
λαούς άλλους μάλλον άνησύ/ους άπό τόν 
Ελληνικόν καί τόν τής Φλωρεντίας. 
Διά τούτων πόρρω άπέχομεν άπό τοΰ νά 
καταληξωμεν είς-τό συμπέρασμα κοινω
νιολόγων τινών, καθ’ ους τό έ'γκλημα 
εινε ή ύγιής καί άναγκαία έκδήλωσις 
τοΰ πολιτισμοΰ καί δτι άνευ τοΰ έγκλή-

τής έν λόγω συναλλαγματικής ύπεισελθοΰια 
οΰτως είς τά δικαιώματα τής καμιστρίας Τρα
πέζης.

’Επειδή ό έναγόμενος εΐνε υπό/ρεως είς 
τήν πληρωμήν τοΰ άντιτίμου τής συναλλαγ
ματικής καί τών έξόδων τοΰ διαμαρτυρικοΰ 
ώς αποδεχθείς καί ύπογράψας τήν έν λόγω 
συναλλαγματικήν, άλλως κατά τάς περί έν- 
τολής, άλλως τάς περί διοικήσεως άλλοτρίων 
διατάξεις.

’Επειδή κατά τοΰ έναγομένου, έμπορου ον- 
τος, άγοράζοντος κατά σύνηθες έπάγγελμα 
κινητά πρός μεταπώλησιν, έπί κέρδει καί έμ- 
πορικώς έναγομένου δέον νά άπαγγελθή προ
σωπική κράτησις, κηρυσσομένης αμα προσω- 
ρινώς έκτελεστής τής άποαάσεως.

Διά ταΰτα καί τά κατά τήν συζήτησιν είς ήν, 
καλοΰμεν τόν έναγόμενον ένώπιόν τοΰ άνω 
δικαστηρίου μετά μήνας εξ άπό τής έπιδό
σεως τής παρούσης.

ΈξαχτούμεΟα 
Νά γίνη δεκτή ή παροΰσα αγωγή μας.
Νά ΰποχρεωθή ό εναγόμενος, Ϊνα διά προ

σωπικής κρατήσεως καί προσωρινής έκτελέ
σεως τής άποφάσεως καταβάλη τή εταιρία 
ήμών δραχμάς’ 1) 33-1 δι’ άντίτιμον τής συν
αλλαγματικής έντόκως πρός 9 0]θ έτησίως 
άπό τής συντάξεως τοΰ διαμαρτυρικοΰ (25 
’Απριλίου 1905) έως έξοφλήσεως καί 2) δρχ. 
7 δι’ ’έξοδα τοΰ διρμαρτυρικοΰ έπίσης έντό
κως, ήτοι έν ολω δραχ. τριακοσίας τριάκοντα 
οκτώ (338) έντόκως ώς έλέχθη μέχρι έξο
φλήσεως, καί νά καταδικασθή ουτος εις τά 
έξοδα- καί τέλη.

'Αρμόδιος κλητήρ έπιδότω τήν παροΰσαν 
πρός τόν κ. Είσάγγελέα τών έν ’Αθήναις 
Προιτοδικών διά τόν άγνώστου διαμονής ένα
γόμενον, δημοσιευθήτω δέ ή παροΰσα διά τής 
έν ’Αθήναις έκδιδομένης έφημερίδος «Δικαιο
σύνη» ή καί άλλης τίνος.

’Εν ’Αθήναις 18 Σεπτεμβρίου 1907.

Ό'πληρεξούσιος δικηγόρος 
ϊπ ίίρ ο ς  Β εί,λΛ ς

Π ωλοϋνται έ·*> συνόλφ η χω ριστά τά 
■'ά έξης νομ ικά βιβλία καί αντί τών ση- 
μειουμένων τιμώ ν, αΐτινες αλλαι μεν εϊ- 
σιν ηλαττωμέναι κατά  το 1 )2  άπ ό  της 
πραγματικής, αλλαι δε κατά  3 0  Ο] g  ε 
λάτι ον τών έν τοϊς καταλόγοις σημειου- 
μένων. "Α παντα τά βιβλία είσ'ιν καλώς 
διατετηρημένα και ήγγυημένης (ύπό έ- 
ποψ ιν ύγιεινην) προελεύοεως.
Σ . Μ παλάνοιτ Έιοημερίς τής 'Ε λ λ η 

νικής καί Γαλλικής Νομολογίας, 
τόμ. 13, δεδεμ. Ρ̂αχ· 90· —

Ί ω α ν ν ίδ ο ν , Πείρα, ολόκληρος μετά
τών παραρτημάτων, δεδεμ. δραχ. 4 0 .—  

Κ .  ΓΙοΧι/γένονς, (καθηγ. Πανεπιστ.) 
Μονογραφία περί προικός, 2* τόμ. 
έντελώς άμεταχείριστοι δραχ. 1 0 .— 

Κ . Δε|ΐε£>τζη, (ύφηγ. Πανεπιστηα.)
Πεοί τής αναγκαστικής διαδό/ής 
παρά Ρωμαίοις. 2 τόμ. έντελώς 
άμεταχ. δ^αχ. 6 .—

Corpus ju ris  civilis, ή κλασική εκδο- 
σις Kriegel. 3 τόμοι δεοεμένοι, αί 
Νεαραί είσιν μεταφρασμέναι απέ
ναντι καί λατινιστί.

Π α ν δ έκ τα ι, τοΰ Ίουστιανοΰ, μετά 
τής μεταφοάσεως en regard γαλ
λιστί ΰπό H u l o t ,  7 τόμ. δεδε- 
μένοι. δραχ. 4 0 .—
’Ε π ίσης πωλοϋνται και δ ιάφ ορα άλλα 

Γερμ αν ικά  καί Γ αλλ ικά^ ομ ικά συγγράμ
μ α τα  τών οπ οίω ν  τον κατάλογον δημο- 
σιεύομεν εις τό επόμενον ψύλλον. ΙΊλη- 
ροφ ορίαι π α ρ '  ήμΐν.

ματος πας πολιτισμός εινε νοσηρός. Θ έ- 
λομεν άπλώς νά άποδείξωμεν, δτι ή 
μόρφωσις σύρει μεθ’ εαυτός πληθύν εγ
κληματικών σπερμάτων άτινα άνά πα- 
σαν στιγμήν δύνανται νά έκδηλωθώσι. 
Δύνανται τά σπέρματα ταΰτα νά κατα- 
πολεμηθώσι καί έκμηδενισθοΰν ;

Πλήν τών άνω δέν πρέπει νά παρί.δνι 
τις καί τοΰτο, δτι καί ή στρατοκρατία  
αποτελεί ενα τών παραγόντων τής αύ
ξήσεως τών εγκληματικών τάσεων. Διά 
τής στρατιωτικής ύπηρεσίας ούδείς δύ- 
ναται νά άρνηθ’/j δτι τά άτομον έθίζεται- 
εις τήν πειθαρχίαν, έξ άλλου δμως πρέ
πει τις νά όμολογήσν) οτ ι ή διηνεκής 
χρήσις τών δπλων καί ή πολεμική άσκη- 
σις προσδίδουν ώμότητά τινα είς τό 
άτομον.. Καί διαρκούσης μέν τής στρα
τιωτικής θητείας πασα έκδήλωσις κα
ταπνίγεται ύπό τής σιδηράς πειθαρχίας, 
μετά τό πέρας δμως ταύτης φυσικόν νά 
έκρήννυται. Δέν εΐνε τις άρα τολμηρός 
λέγων δτι ύπό τινας έπόψεις ή άνάπτυ- 
ξις τής έγκληματικότητος, καί ενεκα της 
στρατοκρατίας, είνε μεγαλητέρα έν Γαλ- 
lis f καί Γερμανίφ ή έν ’Αγγλία.


