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Ή ύπό τοΰ ’Αθηναϊκού τύπου έν 
σχέσει πρός εύφρόσυνον συμβάν τής 
Βασιλικής Οίκογενείας προκήρυξις 
απεργίας, άποτελεΐ γεγονός άξιον 
πολλές προσοχής καί ώς έκ των ά- 
φορμών, αίτινες προύκάλεσαν αυτί), 
καί ώς έκ της θέσεοις τοΰ Τόπου έν 
τοΐς σημερινοίς χρόνοις.

Μεταξύ των μέσων πρός διάδοσιν 
τοΰ πολιτισμού, δ Τύπος κατέχει σή
μερον τήν πρώτην θέσιν παρά τά 
σχολεία και άλλα παρόμοια δημόσια 
ιδρύματα. Ένφ δμως των τελευταίων 
τούτων ή λειτουργία καί ή δρασις 
κανονίζονται έκ των προτέρων ύπό 
τοΰ Κράτους, ό Τύπος άποτελεΐ ίδίαν 
έξουσίαν αυτοτελή· τό Κράτος δεν ά- 
ναμιγνύεται πλέον εις τον τρόπον της 
λειτουργίας καί ένεργείας αύτοΰ.

'ί2ς έκ της διαφοράς ταύτης τοΰ 
Τύπου πρός τάς λοιπάς μορφωτικάς, 
έκ τοΰ Κράτους έκπορευομένας, δυ
νάμεις, συνάγεται δτι ό Τύπος, ώς ι
δία παρά τό Κράτος έξουσία. άποτε
λεΐ όργάνωσιν καί ένέργειαν τόσψ τε
λείαν καί λελογισμένην, δσον καί αυ
τό τό Κράτος.

Ά φ ’ ετέρου ό'μως, ένφ τά υπό τοΰ 
Κράτους παρεχόμενα μέσα ούδένα έτε
ρον έπιδιώκουσι σκοπόν, φέρει ό Τύπος 
έν έαυτφ προφανή άντίφασιν θέλει 
μέν νά δρα ώς στοιχεΐον έκπολιτιστι- 
κον, άποτελεΐ όμως συγχρόνως καί 
κερδοσκοπικήν έπιχείρησιν. Τήν μό
νην έξαίρεσιν έν τούτφ παρουσιάζει 
ό σοσιαλιστικός Τύπος είς ό'σας χώ
ρας άνυψώθη ό κοινωνισμός εις ίδίαν 
δύναμιν έν τώ Κράτει· έκεΐ διατίθεν
ται τά χρήματα υπέρ τής έπικρατή- 
σεως των σοσιαλιστικών ιδεών.

Γίίς έκ τής δευτέρας ταύτης διαφο
ράς, Ιτι δε πλέον ώς έκ τοΰ χειρι
σμού τοΰ Τύπου πολλαχοΰ τής Εύρώ- 
πης καί ’Αμερικής υπό άνικάνων καί 
ασυνειδήτων, μετεβλήθη ούτος ένια- 
χοΰ, άπο έκπολιτιστικής δυνάμεως, είς 
όλεθρίαν κοινωνικήν δύναμιν.

Αί παρεκτροπαί αύται τοΰ Τύπου 
προκαλοΰσιν εύρείας συζητήσεις με
ταξύ τών κοινωνιολόγων περί των λη- 
πτέίον μέτρων. Ή βιαία καταστολή 
τοΰ κακοΰ διά δημοσίας δργανώσεως 
τοΰ Τύπου άνήκει πλέον είς τήν ιστο
ρίαν, διότι ό Τύπος, κληρονομιά καί 
ουτος τών περί έλευθερίας άρχών 
τοΰ παρελθόντος αίώνος, άπέκτησε 
τόσφ βαθείας ρίζας, ώστε ή διάσεισις 
αυτών θά έπέφερε κλονισμόν επικίν
δυνον είς τό όλον πολιτειακόν καθε
στώς τής σήμερον. Έν ’Αμερική καί 
Ελβετία Ιδρύθησαν έν τοΐς Πανεπι- 
οτημίοις Ιδιαίτερα:, έδραι πρός μόρ- 

j φωσιν δημοσιογράφων άλλ’ ουτε έκεΐ 
έοταμάτησεν ή κατάπτωσις τοΰ κα- 
θημερινοΰ ίδία Τύπου, ου τ’ έν Ελβε

τία άναμένεται σπουδαΐόν τι άγαθόν. 
"Οθεν έν Γερμανία ώς μόνον άντίδο- 
τον κατά τών έπιβλαβών ένεργειών 
τοΰ έκτραχηλιζομένου Τύπου προτεί- 
νεται ή υπό τοΰ Κράτους μετάδοσις 
εις τόν λαόν ώς οίόν τε βαθυτέρας 
μορφώσεως, εις τρόπον ώστε νά κα- 
ταστή άκίνδυνος είς τόν κοινωνικόν 
όργανισμόν ή δρασις τοΰ νοσοΰντος 
Τύπου.

Καί ουτω μέν σκέπτονται άλλαχοΰ 
περί άποτροπής τών κινδύνων, ους 
συνεπάγεται σήμερον πανταχοΰ ή 
κακώς έννοουμένη έλευθερία, ή α
κολασία μεριδος τινός τής έφημεριδο- 
γραφίας.

’Επανερχόμενοι δέ είς τό ζήτημα 
τό προκαλέσαν τάς γραμμάς ταύτας 
καί έχοντες ύπ’ οψιν τήν άναπτυχ- 
θεΐσαν θέσιν τοΰ Τύπου έν τφ σημε- 
ρινφ Κράτει, φρονοΰμεν, ότι ή άποχή 
τοΰ καθημερινού Άθηναϊκοΰ τύπου 
άπό σπουδαίου κοινωνικού γεγονό
τος, άποτελεΐ διά τάς άφορμάς αυτής 
αυτό τοΰτο άρνησιν καί άναίρεσιν τών 
άρχών, ύφ’ ών διέπεται καί λειτουρ
γεί σήμερον ή μεγάλη αύτη πολιτεια
κή δύναμις. Διότι, δεδομένου ότι ό 
Τύπος άνυψώθη καί παρ’ ήμΐν είς 
ιδίαν αύτοδιοικουμένην έξουσίαν παρά 
τό Κράτος, απαγορεύεται πάσα κα- 
τάχρησις τής δυνάμεώς του ταύτης, 
πολλψδέ μάλλον κατάχρησις είς προ- 
σωπικάς τών όργανωτών αύτοΰ άν- 
τεκδικήσεις. Είνε τό· αυτό, ώς έάν ά- 
νώτεροι δημόσιοι λειτουργοί, οι έπί- 
σης διαχειριζόμενοι έκ τοΰ λαοΰ έκ
πορευομένας έξουσίας, μετεχειρίζοντο 
τήν δύναμίν των είς Εκανοποίησιν 
προσωπικών συμφερόντων.

Τό δέ σπουδαΐον τών γάμων μέ
λους .τής Βασιλικής Οίκογενείας έγ
κειται είς τοΰτο, ότι είς τά μοναρχι
κά, συνταγματικά ή μή κράτη καί 
παρ’ ήμΐν καί άλλαχοΰ, εϊθισται νά 
μετεχη ό Τύπος, έκδηλών τήν λαϊ
κήν γνώμην, τών χαρμοσύνων ή λυ
πηρών γεγονότων τής Βασιλικής Οί
κογενείας. ’Ά ν  ήθελεν άφαιρεθη καί 
αυτή ή αίγλη, μεθ’ ής περιβάλλονται 
οι μονάρχαι, δεν βλέπω τί άπομένει 
έκ τής βασιλικής δυνάμεως έν ταΐς 
κοινοβουλευτικαΐς χώραις. ’Εν τφ ση- 
μείφ τούτω πάλιν ό σοσιαλιστικός 
Τύπος άποτελεΐ έξαίρεσιν συνεπής 
πρός το δόγμα τοΰ σοσιαλισμού ότι 
διά τήν εύημερίαν τοΰ λαοΰ δεν είνε 
απαραίτητος ή ΰπαρξις βασιλικής ή 
αύτοκρατορικής οίκογενείας, ής αί 
ύπέρογκοι δαπάναι βαρύνουσι τόν 
λαόν, απέχει συστηματικώς πάσης 
περιγραφής σχετικής πρός τήν Αύ- 
λήν. ’Αλλά παρ’ ήμΐν, ώς γνωστόν, 
δέν υπάρχει άκόμη Τύπος τοιαύτας 
έξυπηρετών ιδέας.

Έ ν Ά θήναις τ[ι 28 Νοεμβρίου 1907.

Κ. Γ ρ»αν·:αύν2> λό^ονλος
δικηγόρος έν Ά θήναις
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’Α ξιότ ιμος ό μ ή γ ν ρ ις
Ή έκτάκτως τιμητική δι’ εμέ πρόσ 

κλησις τοΰ προέδρου υμών δπως έν τφ 
μέσφ υμών αναπτύξω θέμα τι, μέ κατέ- 
λαβεν άσχολούμενον περί τήν μελέτην 
έπί τοΰ νομοσχεδίου τοΰ Γερμανίκοΰ ά- 
στυκοΰ Κώδηκος καί κατεχόμενον έκ 
τής άφορμής ταύτης δπό τής σκέψεως, 
δτι δόσις τις φαντασίας, έστω καί μικρά, 
δέν είνέ τι δευτερεΰον διά τόν νομοθέ- 
την. Ή σκέψις μου αΰτη, άπετέλεσε τήν 
πρώτην διά τήν καταφατικήν άπάντησίν 
μου παρόρμησιν. Τήν στιγμήν ταύτην 
αισθάνομαι τήν ύποχρέωσιν νά παράσχω 
τήν έπεξήγησιν, τίνος ένεκα τόσον τα
χέως, ίσως μάλιστα ταχύτερον τοΰ δέον
τος, έδήλωσα δτι προ υμών θά όμιλήσω 
περί τής σημασίας τής φαντασίας έν τψ 
δικαίψ, προβαίνω δέ είς τήν έπεξήγησιν 
ταύτην, έν πλήρει διατελών γνώσει δτι 
διά τοΰ θέματος τούτου προκαλώ τήν 
κριτικήν, ή μάλλον προκαταβολικώς έχω 
δυσμενή ταύτην.

Τί τό κοινόν μεταξύ φαντασίας καί δι
καίου, ακούω τούς μέν μετά περισκέψεως 
έρωτώντας, τούς δέ σκωπτικώς έπιφω- 
νοΰντας ; Τί δύναται νά συνεισφέρη αΰτη 
είς τούς ύπό τοΰ νοός τιθεμένους καί 
υπό τής λογικής έπεξεργαζομένους, τού
του δ’ ένεκα σαφείς, συγχρόνως δέ καί 
ύπό τήν βάσανον τής έφαρμογής ύπο- 
βαλλομένους νομικούς κανόνας ; Πρός τάς 
ξηράς τοΰ νόμου παραγράφους, πρός τήν 
παν άλλο ή έμπνέουσαν τοΰ δικαστοΰ τρά
πεζαν καί τά κατάφορτα άπό τήν κόνιν 
δικόγραφα, περί ατό δίκαιον καί ή εφαρ
μογή τούτου περιστρέφεται, ή φαντασία 
είνέ τι ξένον.Έν τή μουσική βεβαίως πρω
τοστατεί ή φαντασία καί είς ταύτην 
άναμφιβόλως όφείλεται ή ποίησις καί 
αΰτη κινεί τόν χρωστήρα τοΰ ζωγράφου 
καί έμφυσα τήν ζωήν είς τό μάρμαρον 
καί τόν χαλκόν. Άπό τήν σφαίραν δμως 
τοΰ δικαίου είνε άποκεκλεισμένη. Έκεΐ 
τό δεσμεΐν καί τό λύειν κατέχει ή λο
γική, ύπό τής όποιας καλούμεθα, έπί 
τή βάσε·. έννοιών καί τή βοήθεια νομι
κών διατάξεων, οίονεί μαθηματικώς, νά 
καταλήξωμεν είς άσφαλή καί ώρισμένα, 
Αντικειμενικά καί άπροσωπόληπτα συμ
περάσματα. Ύπό τοιαύτην έννοιαν καί 
6 μέγας μαθηματικός καί φιλόσοφος, ό 
πατήρ τής συγχρόνου κωδηκοποιήσεως 
τών έννοιών Leibniz, έθεώρει ώς τό ιδε
ώδες τών μόχθων του τήν συστηματικήν 
τών νομικών κανόνων συλλογήν καί τήν 
έν πίνακι ούτως είπεΐν άναγραφήν τού
των.

Είς τοιαύτην άμηχανίαν καί στενόχω- 
ρον θέσιν ένεκα τών έρωτημάτων τούτων 
περιεχόμενος, αισθάνομαι τήν άνάγκην 
ν’ άναζητήσω °περί έμαυτόν προστάτην. 
Τίς δ’ άλλος είνε δυνατόν νά είνε ό προ
στάτης μου ούτος ή ό μέγας νομοδιδά
σκαλος Ροδόλφος von Jhering, έν τώ 
ύπερόχφ πνεύματι τοΰ όποιου τόσον άρ- 
μονικώς συνδυάζονται συναίσθημα ισχυ
ρόν περί τής πραγ|ΐατικότητος καί τής 
σκοπιμότητος, μετά όξύτητος λογικής 
καί ύψηλής φαντασίας.

Μετ’ άγαλλιάσεως έπαναφέρω είς τήν 
μνήμην μου τήν έποχήν, καθ’ ήν, τον ού- 
δόν μόλις τής ανδρικής ήλικίας πατών ό

Jhering , έδημοσίευε τό πρώτον τό ύπό 
τόν τίτλον«Πνεΰμα τοΰ Ρωμαϊκοΰ δικαίου» 
σύγγραμμά του. Ένεφανίσθη τότε ό Jhe- 

είζ τά βλέμματα τών έν τή έπι- 
στήμη συναδέλφων του, ώς ό Προμηθεύς 
κεκλημένος νά μεταφέρη τό θειον πΰρ. 
'ϊπ ό  τό φώς τών ύπό τής φαντασίας δια- 
πνεομένων διανοημάτων του άνέζων αί 
μορφαί τών Ρωμαίων καί τό μυστήριον 
τοΰ δικαίου τών αιώνων δλων έφαίνετο 
άποκαλυπτόμενον ώς οργανισμός εύρύ- 
τατον παρέχων τό έδαφος είς τάς κατ’ 
ίδίαν βουλήσεις. Έκυριάρχησε δέ τότε ή 
γνώμη, δτι διά τοΰ Ρωμαϊκοΰ δικαίου 
έπραγματοποιήθη τελείως ή άπόλυτος τοΰ 
δικαίου ιδέα.

Ζωηρά έπίσης μοί παραμένει ή έντύ- 
πωσις τής αύθορμήτου καί άφελοΰς τοΰ 
Jherin g  μεταγνώσεως έν ταΐς άμέσως 
μετ’ όλίγον ύπό τόν τίτλον «Aufsatze» 
μελέταις του, αίτινες άναμφιβόλως άποτε- 
λοΰσι τον μαργαρίτην έν τφ στέμματι 
τής Γερμανικής νομικής έπιστήμης.Έκεΐ 
ό Jh erin g  όμιλεϊ περί τής έξεγέρσεως 
ήν τό συναίσθημά του ύπέστη έξ άφορμής 
ειδικής περιπτώσεως καί έξομολογεΐται 
«δτι παν δπερ ώς άνθρωπος έχων συναί- 
σθησιν τοΰ δικαίου καί ώς νομικός έχων 
άντίληψιν τούτου αισθάνεται, αύτό άντί- 
κειται πρός έκεΐνο δπερ ή νομική κρίσις 
ύποδεικνύει ώς λύσιν, δτι έπί εβδομάδας 
δλας δέν ήδύνατο νά άνεύρη διέξοδον 
ικανήν νά ίκανοποιήση τήν νομικήν του 
συνείδησιν».

Τήν τελευταίαν έπομένως άπάντησίν είς 
τό έρώτημα τί δέον νά εϊνε δίκαιον, παρεϊ- 
χεν αύτώ ή δύναμις τής φαντασίας. Ό 
μετά νηφαλιότατος ύπολογίζων, συστημα
τικώς έργαζόμενος νοΰς, παρηκολούθει 
κατάκοπος καί άσθμαίνων. Κατ’ άλλον 
τρόπον δυοχερέστατα άνακύπτουν αύτο- 
τελεΐς καί πρωτότυποι έπιστημονί'ΐαί έρ- 
γασίαι.

* **
Τολμώ έπομένως νά υποστηρίξω δτι 

την βάσιν παντός $ικαίου αποτελεί ή φαν
τασία καί δτι αντη είνε τό ζωογονούν ατοι- 
γέϊον δ ί ου τό δίκ·ιιον γενναται.

Οίος δέ άκμαΐος όργανισμός τό δίκαιον. 
Εντός τής παλάμης του περικλείει όλό- 
κληρον τήν έξωτερικήν ζωήν τών άτό- 
μων, τών σωματείων, τών πολιτειών. Είς 
έκαστον, είτε ώς άτομον είτε ώς πολίτην, 
παρασκευάζει ίδιον κύκλον δράσεως,έντός 
τοΰ όποιου κατ’ οίκείαν κρίσιν είνε έλεύ- 
θερος νά κινήται. Εξευγενίζει τήν προσω
πικότητα τών κατ’ ίδίαν άτόμων καί προ
λειαίνει τό έδαφος έπί τοΰ όποιου ή άν- 
θρωπότης έποι/οδομεΐ τήν ύψίστην αύτής 
άποστολήν.

Έργον τής λογικής είνε νά συστημα- 
τοποιή συνοπτικώς τόν όργανισμόν τοΰ- 
τον. Ή λογική αΰτη άναπτύσσει τούς κα
νόνας οίτινες άνταποκρίνονται είς τάς ά
πειρους έρωτήσεις αίτινες άνά πασαν 
στιγμήν άπασχολοΰν τούς νομικούς.Ή λο
γική αΰτη διαπλάσσει τήν νομικήν τέχνην 
άνευ τής όποιας δέν είνε δυνατόν νά 
τύχη τό δίκαιον άσφαλοΰς καί όμοιο- 
μόρφου έφαρμογής καί συστηματοποιεί 
άναριθμήτους λεπτομερείας είς έν συνο
πτικόν δλον δπερ καλείται σνοτημα.
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Τους θεμελίους δμως λί&ους δεν ίϊέτει 
η λογική. ’Αναλύει αυτη καί συνδυάζει τό 
ύπαρχον, αναπτύσσει δεδομένας σκέψεις, 
πράγματι δμως δέν δημιουργεί.

Ώρισμένην έπίδρασιν πρός άνάπτυξιν 
του δικαίου ήσκησαν άνευ άμφιβολίας 
καθ’ άπάσας τάς έποχάς αί οικονομικά! 
άνάγκαι τοΰ άνθρώπου. Άνεπίδεκτον έπι- 
σης άμφισβητήσεως είνε, δτι κατ' άνάγ- 
κην διαφόρως διεπλάσθη εκάστοτε τό δί
καιον, άναλόγως πρός τάς διαφόρους οΕ- 
κονομικάς συνθήκας τής άνθρωπότητος. 
’Άλλο έν άλλαις λέξεσιν υπήρξε τό δίκαιον 
κατά τήν κηνυγετικήν και αλιευτικήν πε
ρίοδος τής άνθρωπότητος. Άλλο χρώμα 
Ιπρεπε κατ’ άνάγκην νά περιβληθή τό 
δίκαιον δταν ή άνθρωπότης μετέπεσεν εΕς 
τήν ποιμενικήν περίοδον κα'ι ούσιωδώς 
Ιπρεπε νά μεταβληθή δταν τά έθνη άνήλ- 
θον τήν βαθμίδα τής γεωργικής περιόδου 
μέχρις δτου ή άκμή τής χειροτεχνίας καί 
τής βιομηχανίας καί τοΰ Ιμπορίου νέας 
διέπλασαν περί τοΰ δικαίου έννοίας καί 
ιδέας.

Συνεπεία τούτου άνευρίσκει τις ποιαν 
τινα ομοιότητα έν τή εξελίξει τοΰ δικαίου 
παρά διαφόροις λαοΐς οίτινες ούδέν τά 
κοινόν έχουν έν τή καταγωγή, οί’τινες 
ούτε οΕκονομικώς ούτε πολιτικως συν 
δέονται, οίτινες δμως εύρίσκονται εΕς 
τό αύτό τοΰ πολιτισμού επίπεδον, ώς ή 
συγκριτική νομική έπιστήμη διδάσκει.

Φυσικοί δροι, οΕκονομικαί συνθήκαι, 
συμφέροντα κοινωνικών τάξεων κα'ι άγω 
νες των αύτών τάξεων, παρέσχον εΕς τό 
δίκαιον τό πρός άνοικοδόμησιν υλικόν.

Δέν είνε δμως δρθόν τό έπ’ έσχάτων 
διδαχθέν δτι κατέναντι τής άνθρωπίνης 
ζωής μία μόνη ύπάρχει έπιστημονική 
άποψις, ή άποψις τής άνατομίας καί φυ
σιολογίας.

'Η άπομικότης των λαών ώς καί τών 
κατ’ Εδίων ατόμων είνε μυστήριον εΕς δ ό 
νοΰς ούτε εΕσέδυσεν ούτε θά εΕσδύση. 
Έ κ τής Εδιαιτέρας φαντασίας καί τοΰ 
διαφόρου συναισθήματος τών κατ’ ιδίαν 
λαών προσλαμβάνουν Εδίαν μορφήν καί 
ίδιον χρώμα καί Εδιάζοντα χαρακτήρα 
οί μεγάλοι θεσμοί τοΰ γάμου, τής πατρι
κής έξουσίας, τής ιδιοκτησίας, τής ποι
νικής δικαιοσύνης, τής Βασιλείας. Τάς 
ρίζας αύτών άκλονήτους εκτοτε οί θε
σμοί ούτοι βαθύτατα συγκρατοΰσιν εΕς 
έθιμα έποχών ών ή μνήμη ίσως καί νά 
μή ύφίσταται.

Η ΠΡΟ 9 ' ) !  Ε Τ Ω Ν  Π Τ Ω Χ Ε Υ Σ Ι Σ
’Αξιότιμε κ. Διευθυντή,

Άφοΰ ή «Δικαιοσύνη» έν τή ύψηλή 
αύτής αποστολή άνεκίνησεν έν τοΐς τε- 
λευταιοις δυσίν αύτής|φύλλοις τό ζήτημα 
τής έκδόσεως άποφάσεως τοΰ Πρωτοδι
κείου ’Αθηνών όριζούσης χρόνον παύσεως 
πληρωμών πτωχεύσαντος εμπόρου τήν 10 
Μαΐου 1898, καί τοΰ ζητήματος έπελή- 
φθη καί δ ήμερήσιος τύπος, ή δέ «Άκρό- 
πολις» έν τφ φύλλφ αύτής τής 25 Νοεμ
βρίου έ. έ. προκαλεΐ τήν «Δικαιοσύνην» 
εΕδικεύουσα τό ζήτημα νά γνωρίση, αν 
πράγματι ή μή ύφίστατο εκτοτε παΰσις 
πληρωμών. Θά έπιτρέψητε εις εμέ ώς 
γνώστην τής ύποθέσεως ταύτης, θιγού- 
σης σπουδαίως τά συμφέροντα τοΰ πελά
του μου κ. Δημοσθένους Πουρή έργοστα- 
σιάρχου νά άπαντήσω έν όλίγοις διά τοΰ 
ύμετέρου φύλλου.

Έ ν πρώτοις χάριν τής άκριβείας 
δέον νά σημειωθή δτι ή άπόφασις φέρει 
άριθμόν 4846 καί χρονολογίαν δημοσι- 
εύσεωςτήν 2 5 'Ι ο υ λ ίο υ  1 9 0 7, έξεδόθη 
δέ τή αΕτήσει τοΰ ’Αποστόλου Ν. ΟΕκο- 
νόμου κατά τοΰ Σωτηρίου Τσάκωνα οΕ- 
νοπνευματοποιοΰ κατοίκου ’Αθηνών.

Ό  χαρακτηρισμός σας τοΰ έκ τής ά
ποφάσεως ταύτης προηγουμένου κακού 
ώς «τραύματος κατά τής δημοσίας πί- 
στεως» δύναται νά λεχθή δτι ε ϊν ε  έ π ι-  
ε ικ ή ς . Τό κακόν είνε πολύ μεΐζον άφ’ 
δ,τι φαντάζεται τις. Διότι ανεξαρτήτως 
τής άνωμαλίας ήν μία τοιαύτη άπόφασις 
έπιφέρει εΕς συναλλαγάς παρά τρίτων έν 
καλγί π ίβ τ ε ι συντελεσθείσας, ούχΕ σπα- 
νίως έν άγνοια τής δικαιοσύνης, άλλ’ 
όπό τήν σκέπην μιας δικαστικής άπο
φάσεως καλύπτονται εΕκονικαί καί έκ 
συμπαιγνίας τελούμεναι πράξεις σκοποΰ- 
σαι, ούδέν δλιγώτερον, τόν  σφ ετερ ισμ όν  
ά λλ ο τρ ία ς  π ε ρ ιο υ σ ία ς . Τουλάχιστον έν 
τή περί ής πρόκειται υποθέσει, ή πτώ- 
χευσις τοΰ Σ. Τσάκωνα δέν είνε συνέπεια 
τής παύσεως τών πληρωμών αύτοΰ, ήτις 
καί άν ποτε έπήλθεν, ούδέποτε έλαβε 
χώραν άπ ό  το ϋ  1 8 9 8  διότι καί τότε

καί πολύ βραούτερον ό Σ. Τσάκωνας 
σννηλλάααετο  μ ετά  Τ ραπεζώ ν  καί Εδι- 
ωτών καί έπλήρωνε καί έπιστοχρεοΰτο, 
καί έξώφλει άπαιτήσεις καί έν γένει έξε- 
πλήρου τάς υποχρεώσεις του, άλλά 
π ρ ο ϊό ν  μ ια ς  σ υ μ π α ιγ ν ία ς  μ ετα ξύ  α υ 
τ ό ν  κ α ί ε ικ ο ν ικ ώ ν  δανε ισ τώ ν , ής ό σκο
πός καί τό τέλος είνε ή προσβολή καί 
άκύρωσις συμβάσεων καί προνομίων κτη- 
θέντων άπό τοΰ 1899 καί έντεΰθεν πρός 
έξασφάλισιν άπαιτήσεων άνερχομένων 
εΕς τά στρογγυλόν ποσόν τών 100 χιλιά
δων περίπου δραχμών.

θά  ήρκει δέ καί μόνον τοΰ γεγονότος 
ή άναγραφή δτι ώς δανεισταί ένεφανί- 
σθησαν εΕς τήν πτώχευσιν, άοελφάς, σύ
ζυγος, γυναικάδελφος, θείος, συνεταίρος 
καί φίλοι, δτι ή έπαλήθευσις τών πιστώ
σεων συνετελέσθη έν μια καί μόνη ήμερα 
δτι τής πτωχεύσεως δέν ελαβον γνώσιν 
οί άληθεΐς αύτοΰ πιστωταί, διότι ή διαδι
κασία αύτής έγένετο κατά τό πλεΐστον 
κατά τάς διακοπάς καί τό δνομα τοΰ 
πτωχεύσαντος άνεγράφετο, άτελώς εΕς τά 
δελτία, δτι ούδεμία συναλλαγματική πα
ρουσιάζεται εΕς τήν πτώχευσιν διαμαρτυ- 
ρημένη, διά νά πείση πάντα περί τοΰ 
σκοποΰ τής πτωχεύσεως, ήτις έπί πλέον 
εινε μία έκδήλωσις μιας σειράς καταφώ- 
ρου στρεψοδικίας περί ής δύνανται νά 
μαρτυρήσωσι άξιότιμοι καί διακεκριμέ
νοι συνάδελφοι καί άλλοι ύπηρέται τής 
θέμιδος καί ής καί μόνον ή λεπτομερής 
έξιστόρησις θά προύκάλει τήν φρίκην καί 
θά έγέννα τό έρώτημα πώς ταΰτα δύναν- 
ται νά τελώνται ύπά τά κράτος τών Νό
μων.

Έν Πειραιεΐ τή 26 Νοεμβρίου 1907.
Μετά πολλής ύπολήψεως 

ΙΙέ το . Γ. Κ αιΙ’α ιιπ έ λ η ς
δι/.ηγόρος

ΖΗΤΟΎΝΤΑΙ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΕΦΕΤΜ
Έ κ παραλλήλου πρός τά Πρακτορεία 

τών μεταναστεύσεων, ήρξαντο άπό χρό
νων πολλών, έπίσης έπιτυχώς λειτουρ- 
γοΰντα, καί πρακτορεία κομματικών ε
ταιριών, ών εδραι τά άνά τήν Ελλάδα 
δικαστικά γραφεία, σκοπός δέ ή διά 
παντός τρόπου καί μέσου έκμετάλλευσις 
τής δικαιοσύνης έπ’ εύκαιρία είτε κομ
ματική είτε χρηματική. Τά πράγμα είνε 
κοινώς γνωστόν, τόσον μάλιστα γνωστόν, 
ώστε άπό πολλοΰ έπαυσε καί αΐσθησιν 
άκόμη νά έμποιή., ’Αραιά καί που άκού- 
ονται καί γράφονται κραυγαί τινες άσθε- 
νείς, αί δποΐαι είνε άναμφίβολον δτι δέν 
είνε ίκαναί νά φθάσουν μέχρι τών τυμ
πάνων τών ώτων έκείνων, οίτινες έφοροι 
τής δικαιοσύνης άποκαλοΰνται, διά τόν ά- 
πλούστατον λόγον, δτι τά τύμπανα τών 
ώτων τών έφορων τούτων έχουνπροσβληθή 
άπό τήν γνωστήν έκείνην νόσον, ήτις έν 
τή Εατρική όνομάζεται, άν δέν άπατώ- 
μεθα, πάχυνσις. Οί έκ τοΰ νοσήματος 
δέ τούτου προσβληθέντες είνε οιάπαντα- 
χοΰ τής Ελλάδος Εισαγγελείς τών Έ- 
φετών, οίτινες τυφλοί καί τόν νοΰν καί 
τά ώτα καί τά δμματα άντιπαρέρχονται 
άπαρατήρητον μίαν έπιστολήν τοΰ έν 
Άρτη δικηγόρου κ. Ήλ. Καφφετρή, 
ήν έδημοσιεύσαμεν εΕς τά φύλλον ημών 
τής 17 Νοεμβρίου καί μίαν έπιστολήν 
άνοικτήν, δημοσιευομένην εΕς τά φύλλον 
τής25Νοεμβρίου τήςένΜεσολογγίψ έκδι- 
δομένης έφημερίδος « ’Αγγελιοφόρος».Ή 
έν λόγφ έπιστολή τοΰ κ. Η.Καφφετρή, με
ταξύ άλλων περιείχε καί τά εξής: «Σας 
καθιστώμεν δέ γνωστόν δτι ένταΰθα ή ε
πάρατος πολιτική τείνει νά έκμηοενίβη 
καθ’ ολοκληρίαν τά δικηγορικόν έπάγ- 
γελμα, άφαιρέσασα διά τοΰ συστήματος 
τής εΕς τά γραφειον αύτής συγκεντρώ- 
σεως άπασών σχεδόν τών ύποθέσεων τά 
ύπό τής πολιτείας χορηγηθέντα άλλά 
μή προστατευόμενα δικαιώματά μας.» 
Καί πρός ήμας άπευθυνόμενος ό ουτω 
γράφων, έπιλέγει: «Ή  κατάστασις κα
τέστη πλέον άφόρητος καί διά τοΰτο 
σας παρακαλοΰμεν θερμώς νά μας ύπο- 
δείξητε ποια είνε τά συντελεστικώτερα 
μέτρα.» Νά είπωμεν ήμεΐς τί ; Νά ύπο- 
δείξωμεν ήμεΐς μέτρα ποια ; Ά λλά μέ
τρα άλλα ύπάρχουν πλήν τοΰ φραγγε- 
λίου, τοΰ όποιου χρήσιν ούδέποτε ήθέ- 
λησαν νά κάμουν Ικεΐνοι πρός ους παρε- 
δόθη, οίοι οί Εισαγγελείς τών Έφετών; 
Έ φ ’ δσον ό ναός τής Θέμιδος μετε- 
βλήθη εΕς οίκον εμπορίου, έπί τοσοΰ- 
τον τά έμπόριον αύτό παύει μόνον αν μι- 
μηθώμεν δλοι τόν Χριστόν.

'Η έν τώ «Άγγελιοφόρψ» έπιστολή, 
ής συνιστ ώμεν τήν άνάγνωσιν, έχει ώς 
έξής.»

Α ιά  σάς κ . Ε ϊσ α γ γ ελεύ
Βεβαιωθητε, κύριε Είσαγγελεΰ, δτι 

έν τωδε τω τόπω, έν ω ένάχθητε ύπό 
της Πολιτείας ώς ανώτερος επόπτης έπί 
της λειτουργίας τών νόμων καί του Δι- 
καίου, συνεστησαν άπό τίνος χρόνου καί 
έν μέσν) άγορί  ̂ δύο πρακτορεία άσυστό- 
λως χρηματιζόμενα καί βέβηλοΰντα καί 
καπηλεύοντα τήν Δ’./.ά’.οδύνην, έν όνό- 
ματι της πολίτικης καί τοΰ κόμματος.

Είς, κκκγ) τνί μοίρΐ)ΐ δικηγόρος, καί 
ετερός τις συνέταιρός του, έζ άλλου δή
μου όρμώμενος, προϊστάμενοι τών είρη- 
μένων πρακτορείων, έπιτηδείως ένερ- 
γουντες, κατώρθωσαν, ΐνα, παρά τ·̂  συ- 
νειδήσει της μικρας iSiac τάξεως καί τών 
χωρικών πληθυσμών, καταπέσϊ) οίκτρώς 
πασα πρός τήν Δικαιοσύνην εμπιστοσύνη 
καί εύλάβεια καί νά διαπιστωΟνί παρ’ 
αύτοΐς ή ίδεα, οτι- οί πώντες καί τά 
πάντα υποχείρια τοΐς καπηλοις τουτοις 
όιατελοΟσι.

Ή  θοασύτης των ύπερέβη παν οριον 
καί έξικνεΐται μέχρι τοιούτου σημείου, 
ώστε νά παρίσταται "·ό Κακουργιοδι- 
κεΐον καί τό Πλημμελειοδικείων, ώς 
ίδιον των, ούτως είπεΐν, έργαστήριόν τι, 
έν τω όποίω τά πάντα, ώς αύτοί βού
λονται, κατεργάζονται.

“Ολοι, οί οπωσδήποτε μετά της Δι
καιοσύνης σχέσιν έ'χοντες, όρρωδοΟσι τούς 
έκβιαστάς τούτους καί έκόντες άκοντες 
καταφεύγουν πρός αύτούς, άδρώς άπο- 
τίοντες τό λεγόμενον παλληκαργιάτικο  ! 
Σημειωτέον δέ οτι ουδόλως οί έκμεναλ- 
λευταί ουτοι λαμβάνουσι μέρος εις τάς 
συνεδοιάσεις, άπλώς μόνον λαμβάνουσι 
χρήματα, ύποσχόμενοι τήν έκ της κομ
ματικής δήθεν ισχύος των προστασίαν.

Κατήντησεν ή ιερά τών δικαστηρίων 
αί'θουσα, οικος εμπορίου ή μάλλον τόπος 
έκβιασμών καί ληστοπραξιών άκατονο- 
μάστων.

’Άπορον δέ τή άληθεία τοΐς πασι, 
πώς ό δικηγορικός Σύλλογος καί οί της 
κοινωνίας έπίλεκτοι ήνέχθησαν άχρι 
τοϋδε τήν τοιαύτην άξιοθρήνητον καί 
σκανδαλώδη κατάστασιν.

* *
*

Γνωρίζομεν, κ. Εΐσαγγελεΰ, τό έ'ντι- 
αον καί διακεκριμμενον παρελθόν σας, 
τήν περισπούδαστον ικανότητά σας καί 
τόν έ'νθερμον πρός τήν ύπηρεσίαν ζηλόν 
σας, καί δι’ ολα ταϋτα άποτεινόμεθα 
ύμΐν μέ τήν πεποίθησιν,οτι δέν θά άποκ· 
νήσητε τοΰ νά θεσητε τήν χεΐρά σας 
βαοεΐα; έπί τών θρασέων τούτων έ·κβια- 
στών, άποδιώκοντες διά της μάστιγος 
αύτούς άπό τών ναών της Θέμιδος.

Καλέσατε συνάμα πρός έςέτασιν τούς 
άποτελοϋντας τόν δικηγορικόν Σύλλο
γον, Ϊνα πλήρες έπιχυθή φως έπί τών 
είοηαένων σαπριών, πεισθητε παρακα ■ 
λοϋμεν, οτι καί ήμεΐς είμεθα προθυμό
τατοι νά συνταέξωμεν τό κατά δύναμιν 
τήν Δικαιοσύνην έπί τό έ'ργον αύτης και 
κολάσατε τούς έργάτας τών φαυλοτη- 
των, ώς ό νόμος έπιτασσει.

a?Q2 η ,  m m
Ή  «Λ ’.ζ ϊΚ ΐηύνη » ητ&ς ώς κύ

κλον αναγνωστών εχεε ττάντας 
τοίις 7>ικ/ιγόρους χ.%1 τούς μ.ετα 
τών οεκαστ^ρόων έπαγγελμ-ατι- 
κώς οί-λλως αυνδεομ-ένους, εινε 
προφανώς το μοναδικόν οργα- 
νον δ ια  τού όποίο\>, συμφώνως 
Sfjii; το «νεύμα τού νόμου, επ ι
βάλλετα ι να γ ίνω ντα ι α ί έπί δ ια -  
ζογ ίω ν, αιτήσεων περί χ ω ρ ι
σ μ ο ί κτημάτω ν κλπ. όριζόμε-  
ναι ύπο τού νόμου δημοσιεύ
σεις. Π εριττόν έπίσης να ύπο- 
μνήσωμεν οτι τό δργανον τούτο  
τών δ ικηγόρων κυρ ίω ς, παν 
άλλο  η κερδοσκοπικόν σκοπόν 
έπ ιδ ιώ κει, τούτου δ ’ ενεκα ανα
λαμβάνει πάσαν έν γένει το ιαύ-  
της φύσεως δημοσίευσιν εις τό 
ημ ισυ τής συνήθους τ ιμ ή ς.

Α ί στήλαί της ( Δ ικαιοσύνης» 
εΐνε ε ις τήν διάϋ'εσιν παντός δι
κηγόρου, δικαστοϋ ή άλλου δι
καστικού προσώπου, ευρισκο
μένου ε ις τή ν ανάγκην ή έπιΰ·υ- 
μοϋντος νά άνακινήση π α ν  έν  
γένει ζήτημα σχετιζόμενον μέ 
τήν άπονομήν τοϋ δικαίου.

Είς άλλην στήλην δημοσιεύομεν 
γενικωτέρας παρατηρήσεις τοΰ έν Ά -  
θήναις δικηγόρου κ. Κ. Τριανχαφυλ- 

λοπούλου περί του
Ό  Χ ύ π ο ς  τύπου ώς έξουσίας 

καί τοΰ προορισμού 
του, γραφείσας έξ αφορμής τής γνω
στής προ ημερών στάσεως τοΰ ’Αθη
ναϊκού τόπου. ΕΕδικώς μέ τήν στάσιν 
ταύτην τοΰ Άθηναϊκοΰ τύπου τοΰτο 
έ-/ομεν νά προσθεσωμεν, δτι άν ό τύ
πος άποτελη έξουσίαν έν τφ Κράτει, 
καί δή τετάρτην, έπί τοΰ αύτοΰ έπι- 
πέδου ίσταμένην έφ’ ου καί αί λοιπαί 
τρεις τυπικώς άνεγνωρισμεναι, έν τοι- 
αύττ, περιπτώσει καί ή τετάρτη αΰτη 
έξουσία Ιχει δικαιώματα έξ ϊσου σε
βαστά, τόσον κατ’ ουσίαν, αναγόμενα 
είς το περιεγόμενον αύτής, ο3ον καί 
προσωπικά, άναφερόμενα είς τά κατ’ 
ιδίαν πρόσωπα τά άσκοΰντα τά δι
καιώματα ταΰτα ή έκπροσωποΰντα 
αύτήν. Δικαίωμα δμως δέν δύναται νά 
νοηθή, άν συγχρόνως ό κεκτημένος 
τοΰτο δεν εχη τήν έξουσίαν καί τήν 
δύναμιν καί τήν θέλησιν νά τό έπι- 
βάλη κατά τρόπον οίονδήποτε, τόν 
άποτελεσματικώτερον πάντοτε. Οί δη
μοσιογράφοι δέ τών ’Αθηνών, οί έπι- 
δείξαντες έν τή συγκεκριμένη ταύτη 
περιπτώσει ώς μέσον προς έπιβολήν 
τών δικαιωμάτων τής έξουσίας, ής 
παρίστανται ώς αντιπρόσωποι, τήν σι
γήν, έξελεξαν καί καθ’ ήμας καί κατά 
τά πράγματα, τά έκ τών υστέρων ζω- 
ηρώς λαλήσαντα, xb άποτελεσματι
κώτερον τών μέσων. Δέν λέγομεν δτι 
είνε ή μόνη, είνε δμως μία έκ τών 
δλίγων περιπτώσεων, καθ’ ήν σιγών 
τις έκπέμπει κεραυνούς. Τδ γνωστόν 
άξίωμα καθ’ δ τά μέσα έξαγιάζονται 
έκ τοΰ σκοποΰ, φαίνεται οτι υπάρχει 
ανάγκη νά τίθεται ένίοτε είς έφαρμο-
γ ν ·

Άνέκυψαν καί οί πρόθυμοι νά ύπο- 
στηοίξουν τήν απόφασιν έκείνην τοΰ 
Πρωτοδικείου Αθηνών διά της οποίας 

ό σήμερον κηρυτ-
Ή λανθάνον<5α τόμενος είς κατά- 

«τώνευΰις στάσιν πτωχεύσεως
χαρακτηρίζεται οτι 

έ'παυσε τάς πληρωμάς του άπό τοΰ 
Μαίου του 1898, ή'τοι άπό έννέα καί 
ήμίσεος ετών! Τό έπιχείρημα δέ τό άκλό- 
νητον τών αύτοκλήτων (;) τούτων συν
ηγόρων είνε ή θεωρία της λαν&ανονσης 
πτωχεύσεως. Όθενδήποτε καί άν ήλι- 
εύθη ό δρος, εινε άρκετά απλοϊκός. Ό 
έ'μπορος έκεΐνος, σας λέγουν, έβίου έμ- 
πορικώς λάθρα καί ένφ πράγματι ήθέ- 
τει τάς έμπορικάς του ύποχρεώσεις, 
καθυστερών πληρωμάς, κατώρθου ώστε 
νά μή εινε καταφανής ή έμπορική του 
θέσις καί ουτω νά μή κηρύσσηται είς 
κατάστασιν πτωχεύσεως.

Αύτό εινε τό έπιχείρημα καθ’ ου 
ακράτητος έπέοχεται ή ανάγκη της έςα- 
σφαλίσεως της δημοσίας πίστεως καί 
τών συναλλαγών. Ό  δικαστής δέ, του
λάχιστον προκειμένου περί πτωχεύσεως, 
έτάχθη φρουρός της δημοσίας άκοιβώς 
πίστεως. Ά ν  τοιαύτην δέν ειχεν ύπό 
τοΰ νόμου έντολήν, τότε ούδεμίαν θά 
είχον σημασίαν xi διατάξεις τοΰ αύτοΰ 
περί πτωχεύσεως νόμου αΐτινες κατά 
τό πλεΐστον εινε δυνητικαί καί δέν ίε- 
σμεύουσι τόν δικαστήν.

Ό  δικαστής καλείται νά μόρφωση 
πεποίθησιν έκ της δλης είκόνος της
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πτωχεύσεως ούχί δέ έκ γεγονότων μ.ε- 
μονωμ-ένων καί έκ καταθέσεων μαρτύ
ρων, τήν ελαστικότητα τών οποίων δλοι 
γνωρίζομεν καί δλοι άνά πασαν ημέραν 
δοκιμάζομεν. Έ πί τοΰ προκειμένου δέ 
ήμεΐς δεχόμεθα δτι σειρά δλη μαρτύρων 
κατέθετε οτι ό έμπορος άπό τοϋ 1898 
είχε παύσει έ/.πληρών τά ; υποχρεώσεις 
του. Τί ύποχρέωσιν είχεν ό δικαστής; 
Νά άπομπέμ-ψη τούς ταΰτα καταθέτον
τας, άπαντών είς αύνούς οτι ό έμπορος 
εκείνος, δν έπί δέκα ολα έτη ανέχονται 
οί πιστωταί του, ό έ’μπορος οδτος τεκ- 
μ,αίρεται η έκπληοών δι’ άνανεωσεως 
τάς ύποχρεώσεις του η έπιτυγχάνων 
νέας προθεσμίας. Ουτω καί μόνον σώ
ζεται η δημοσία πίστις άφ’ ενός, τηρεί
ται δ’ άφ’ ετέρου καί τό πνεύμα αύτοΰ 
τούτου τοϋ νόμου, συγχρόνως δε καί οί 
τρίτοι οί άνύποπτοι, οί άποκτήσαντες 
έν τώ μεταξύ προνόμια διάφορα, δέν έμ.- 
πίπτουν είς δικαστικάς παγίδας, ών συ
νέπεια οτι άπό έτών άπασα η ακίνητος 
κτησις τών έμπορων έτέθη εκτός συναλ
λαγής, διότι ούδείς είνε τόσον άπλοΰς 
νά παοάσχνι δάνειον έπί ύποθηκγι είς 
έ’μ-ποοον, δταν τρέφνι την υπονοιαν να 
άντικρυσθ^ μετά δεκαετίαν μέ μίαν ά- 
πόφασιν τοϋ περιεχομένου καί τοΰ ποιοΰ 
της άποφάσεως ητις έθεσεν είς έφαρμο- 
γήν την θεωρίαν περι λαν&ανούσης πτω - 
χεύαεοος.

Ό νίδη έν Άθήναις Πρωτόδικης κ. 
Ά ντ. Ρωμανός, είς σειράν φύλλων της 
«Δικαιοσύνης» πεοιέγραψεν άλλοτε τάς 

ποοόδους άς έπιτε- 
Ίδοϋ ή πρόοδος λει εν 1 αλλιat καί 

έν Εύρώπ-/) έν γέ- 
νει η άνακριτική επιστήμη καί η επι
στήμη τών φυλακών, μεταξύ όέ άλλων 
άνέφερε καί το γνωστόν, εν Γαλλία 
έφαρμοζόμενον, άνθρωπομετρικόν σύ- 
στημ.α τοΰ Μπερτιγιόν, διά τοΰ οποίου 
η άνεύρεσις της ταυτότητος παντός εις 
οίοδήποτε άδίκημα ύποπεσόντος είνε 
ζήτημ,α στιγμών. "Ηδη καί ο κ. Α. Ρω- 
μάνος καί πας έ'χων την έσφαλμένην άν- 
τίληψιν δτι καί παρ’ ήμΐν δέν λειτουρ
γεί σύστημα παρεμ-φερές, άν μη καί τε- 
λειότερον τοΰ έν Γαλλία τοΰ Μπερτι- 
γιόν, άς άναγνώσ·/) δτι ό έν Ζακυνθω 
Εΐσαγγελευς τών Πλημμ.ελειοδικών, 
άπαντών είς τηλεγράφημα τοΰ έν Α θή
να ις συναδέλφου του έν σχεσει προς τινα 
κατηγορούμ.ενον έπί λαθρεμπορία, κρα
τούμενον δέ έν τί) άστυνομίφ Αθηνών 
καί χάριν της ιστορίας Σοφόν καλούμ-ε- 
νον, έζήτησεν δπως ό ύποπτος ουτος 
ά π θ ί ΐ * λ >1 \>«ί» α υ νο δ ε ία ν  ε ις

ο ν , οπού θά έξακριβωθΐ) άν 
είνε ό καταζητούμενος ώς λαθρέμ,ποοος, 
διότι, έπιπροσθέτει ό κ. Εΐσαγγελευς 
Ζακύνθου, και άλλοι φέρουν τό έπώνν- 
μον Σοφός.

7Ω της περινοίας καί της σοφίας της 
άνα/.ριτικης. Νά ύποβληθνί το Κράτος 
είς δαπάνας συνοδείας, νά άποσπασθγί

έπί εβδομάδας άπό τό έ’ογον του καί 
την οίκογένειάν του εις πολίτης, διά νά 
θέσγι ή άνακριτικη άρχή την χεΐρά της 
έπί τόν τύπον τών ήλων καί νά μάθγι 
άν ό Σοφός είνε πράγματι ό Σοφός λα 
θρέμπορος η άλλος τις ηλίθιος ύπηκοος
Έ λλην, οπότε θά τόν άπολύσν) !

   —

Αττο Τ *  Α ι κ α ι τ η ρ ι *  AaHHi lH
Α Ρ Ε ΙΟ Σ  Π Α ΓΟ Σ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΙΚΗ
ΤΤΕΡΙ  Λ Ο Γ Ο Δ Ο Σ Ι Α Σ  ΕΝ Γ Ε Ν Ε Ι
[’Αμφισβητούμενα ζητήματα.—Γνωμο- 

δότηίΗς τοί? Ά ντειόαγγελέως τοί? 
Ά ρείον ΙΙάγον κ . Κ. Μανιάκη κατά 
την <ίιτνεδρία<ίιν τοΟ ’Ακυρωτικοί; 
Τμήματος τοί? Ά ρεΐου Πάγον τΛς 
8ης Νοεμβρίον τον 1907.]

(Συνέχεια έκ τοΰ ΰ π ’ άριθ. 70 ©ύλλου).

Ό  όφείλων, κατά Νόμον, νά δώστ) 
λογοδοσίαν, έχει τό δικαίωμα νά πράξη 
τοΰτο έκουσίως· τοΰτο δέ δύναται νά 
πράξν) καί καθ’ ην έτι περίπτωσιν εξε- 
δόθη μέν κατ’ αύτοΰ δικαστική άπόφα- 
σις, ύποχρεοΰσα αύτόν πρός τοΰτο, 
άλλά προτιμά τήν έκουσίαν λογοδοσίαν, 
συναινοΰντος πρός τοΰτο τοΰ δεξιλόγου.

Αί έν τοΐς άρθροις 696 καί 697 της 
Πολ. Δικονομίας άναγραφόμεναι διατυ
πώσεις, ίίτοι περί τοΰ ο :ι  «πας λ)σμός 
πρέπει νά περιέχνι άντιπαράθεσιν τών 
έσόδων καί εξόδων, τών όφειλομένων, 
και τό έκ της παραθέσεως ταύτης προ- 
κύπτον, νά έπισυνάπτωνται δέ είς τοΰ- 
τον αί πεοί τούτου αποδείξεις», άφο- 
ρώσι προδήλως είς τά συμφέροντα τοΰ 
δεξιλόγου, ούδαμώς δ’ ένδιαφέοουσι τήν 
δημ.οσίαν τάξιν.

Έκ τών είρημένων επεταί δτι, ενώ 
μέν άφ’ ενός ό δεξίλογος δέν ύποχοεοΰ- 
ται νά δεχθΐ) λ)σμούς μή φέροντας τάς 
διατυπώσεις, άς ό Νόμ,ος απαιτεί, έ'χει 
δαως άφ’ ετέρου τό άπαοαβίαστον δι- 
καίωμ.α νά έγκρίνν] τοιούτους λ)σμούς, 
δταν έν γνώσει διατελών τής διαχειοί- 
σεως, κατανονί εύχερώς τά έν τφ  λ)σμώ 
σημειούμενα κονδύλια θεωρεί όε ως 
δλως περιττήν καί μ,αταίαν τήν προσα
γωγήν άποδείξεων.

Τούτων τεθέντων, έ'πεται δτι ή έ'γ- 
κρισις λ)σμοΰ, καλύπτει πασαν παρά- 
λε(.ψιν τών έν άρθρω 696 καί 697 άνα- 
γοαφομένων διατυπώσεων, οθεν έν πε- 
οιπτώσει έγέρσεως άγωγής περι άνα- 
θεωοήσεως τοΰ ουτω πως δοθεντος 
λ)σμοΰ, δικαιολογείται πληρέστατα ή 
έφαρμογή τοΰ άρθρου 714 τής Πολ. Δι
κονομίας, ή'τις άναγράφει τό άπαράδε- 
κτον τής πεοί άναθεωρήσεως τοΰ έγκρι- 
θέντος λ)σμ.οΰ άγωγής.

Τοΰ δέ ένάγοντος, στηρίζοντος τήν 
άγωγήν του έπί τοΰ γεγονότος, δτι ή 
έ'γκρισις τοΰ λ)σμ.οΰ προήλθε συνεπείς 
δόλου τοΰ δοσιλόγου, έν τοιαύτη περι-

πτώσει, καί άν ώρισμένως ο έναγων 
έν τί) άγωγνί του τά ψευδή κονδύλια 
τοΰ λ)σμοΰ έκτίθησι, ό τοιοΰτος καθο
ρισμός ούδεμίαν έχει νομικήν συνέπειαν, 
δταν τό Δικαστήριον τής ούσίας, μετά 
έκτίμησιν πραγματικών περιστατικών, 
άποφαίνεται δτι «οί ισχυρισμοί, οί άνα- 
φερόμενοι είς τά κονδύλια ταΰτα, δυ- 
νανται μέν νά θεωρηθώσιν ώς λαθη περι 
τόν λ)σμόν, ώς παραλείψεις περί αυτόν, 
ώς ψευδείς έγγραφαί χρηματικών ποσο
τήτων καί άλλα τοιαΰτα, άλλ ουδε- 
ποτε ώς άποτελοΰντα τά στοιχεία τοΰ 
δόλου ινα βεβακόσωσι τήν δημιουργη- 
θεϊσαν πλάνην». Διότι ή τοιαυτη εκτι- 
μησις άφίεται είς τήν άνεξέλεγκτον τοΰ 
Δικαστηρίου κρίσιν. Πρβλ. έκ τών νεω- 
τέ ρων Binding, έ'κδοσις 1902.

"Οθεν δταν τό δικαστήριον τής ού
σίας δέχεται δτι έκ τών έν τί) άγωγίί 
έκτεθειμένων γεγονότων δέν υποβάλλον
ται ισχυρισμοί έπαρχ.εΐς προς υποστη- 
οιξιν άγωγής ή ένστάσεως περί δολου, 
δλως άλυσιτελές εΓνε νά έςετασθνί έάν 
τό δικαστήριον τής ούσίας, κατά παρερ- 
μ.ηνείαν τής άγωγής, έξελαβεν ώς άορί- 
στως έκτιθέμ.ενα τά δήθεν ψευδή κονδύ
λια.

Ά λ λ ’ έξεταστέον έάν τό δικαστήριον 
τής ούσίας διά τοιαύτης έκτιμήσεως 
παραβιάζ'/ι κανόνα τοΰ Δίκαιου, διότι εν 
τοιαυτη περιπτώσει τά κατά τής άπο
φάσεως παράπονα δέν διαφευγουσι τον 
έλεγχον τοΰ άνωτατου δικαστηρίου.

Τά στοιχεία, άτινα άπαιτοΰσιν οί 
Ρωμ.αϊκοί Νόμοι ύποθέτουσι πράξεις 
δόλιας κ«1 ποινικάς συνεπαγομένας εύ- 
θύνας.

Προκειαένου περί δόλου συνεπαγο- 
μένου καί ποινικάς εύθύνας, δύναται 
μέν νά χρησιμεύσνι πρός ύποστήριξιν έν
στάσεως περί άπαραδέκτου τής άγωγής 
τό τεκμήοιον περί τοΰ δτι, ποοκειμενου 
περί λογοδοσίας μεταξύ έμπορων καί δή 
όμορούθμων συνέταιρων, η έλλειψις 
τών στοιχείων, άτινα άπαιτεΐ ο Ρϋ)μ. 
Νόμος, καθιστ* τήν περί δόλου άγωγήν 
άπαράδεκτον, πλήν άπέναντι τοΰ τεκ- 
ρίου τούτου άντιτάσσεται ετερον τεκμη- 
ριον περί τοΰ δτι ούδείς έν γνώσει άπο- 
δέ/εται γεγονότα, άτινα έάν εγνώριζεν 
δτι” είσί ψευδή δέν ήθελεν άποδεχθί) 
αύτά, άφοΰ, κατά φυσικόν λόγον, άναμ- 
φισβήτητον είνε ρτ ι ούδείς έν γνώσει 
άπσδέχεται τά πρός ζημίαν αύτοΰ ψευ- 
δώς παριστώμενα.

Τό έπιχείρημα τοΰ Δικαστηρίου τής 
ούσίας δτι, ή έπιπολαιότης ή ή κουφό- 
της τοΰ άποδεχθέντος ψευδείς λογα- 
οιασμούς δέν είνε λόγος δυνάμενος νά 
ύποστηρίξν) άγωγήν περί δολου κατα 
τοΰ παραστήσαντος ψευδείς λ)σμούς, 
δέν έ'^ει έφαρμ,ογήν είς λογοδοσίας διδο- 
μένας ύπό διαχειριστοϋ ομ-ορρυθμου εμ.πο- 
ρικής εταιρείας πρός συνεταίρον αύτοΰ, 
διότι ή άνευ προσηκούσης διαγνώσεως 
μή ειλικρινής διατυπωσις τοΰ λ)σμ.ου δέν 
θεωρείται ώς άπλή γεγονοτων παραστα-

σις, άλλά κατά τήν έπικρατεστέραν 
γνώμην, ή παρά τοΰ εΐρημένου διαχει- 
ριστοΰ γενομένη θεωρείται ώς άζιόποι- 
νος, διότι ό δεξίλογος δέχεται τοιοΰτον 
λ)σμόν, άφοΰ ό δοσίλογος άναφέρεται 
είς τά βιβλία καί τά διάφορα τής δια- 
χειρίσεως έγγραφα,άτινα αύτός κατέχει- 
X30C ή τοιαύτη ψευδής ύποβολη λ)σμών 
φέρει άπαντα τά παρά τοΰ ήμετερου 
ποινικού Νόμου άπαιτούμενα πρός ύπο- 
στήριξιν τής απάτης στοιχεία.

Ά λ λ ’ άφοΰ ό περί τούτου ισχυρι
σμός τοΰ ένάγοντος διαφεύγει τον ελεγ- 
χον τοΰ Άκυρωτικοΰ καθ’ ά προεξετέθη 
•καί συνεπώς ή ac tio  (Ιοίίδέν χω- 
ρεΐ, τό Δικαστήριον τής ούσίας παραβιά
ζει κανόνατοΰ δικαίου μη εζεταζον καί 
αύτεπαγγέλτως, κατά τόν κανόνα «Jus 
novit curia», έάν ή περί περί ής ό 
λόγος άγωγή δύναται νά στηριχθνί έπί 
άλλου νομίμου τινός λόγου.

’Επιφανείς νομοδιδάσκαλοι άποφαί- 
φαίνονται δτι άγωγη ως η περι ης ο 
λόγος, ήτοι άγωγή μή άναφέοουσα τε
χνάσματα καί μηχανορραφίας δι ων ο 
ένάγων, ό έγκρίνας ψευδείς λογαρια
σμούς, έπαγιδεύθη καί είς έγκρισιν αύ- 
τών προεκλήθη, μή δυναμένη νά χαρα- 
κτηρισθή, ώς actio doll δύναται νά 
ύποστηριχθν), ώς a ct io  fa c t u m .

Προβλ.
Hopfner, Institationes § 1018. 
W ern , Docrina juris, Κεφ. II § 

5 No 7, σημ-, 34 καί No 11 § 84. 
Gottshalk, Τομ 3, Κεφ. 31. 
Thibeau, System § 687.
Οί συγγραφείς ούτοι ύποστηρι^,ουσι 

δι’ έπαοκών έπιχειρημάτων οτι, οσάκις 
ή actio doli δέν χωρεΐ, χωρεΐ δμως ή
actio in factum.

Κατά τής θεωρίας περί έξομοιωσεως 
τών δύο τούτ ων άγωγών έκφέρουσι διά
φορον γνώαην οί έζής Νομ.οδ'.δασκαλοι.

Gluck Pand Τομ. 52. Σελ. 418. 
530. 

Schmidt, offetlichc Rechtsprii- 
che No 94 §1. Σελ. 620. 

Hanel im Civilr. Tom. 12. Σελ. 
415.

Ή  γνώμη τών συγγραφέων τούτων, 
έρείδεται έπί τοΰ λόγου, δτι ή άγωγή 
πεοί δόλου χωρεΐ δταν ύπάρχγι έξαπά- 
τησις διαπραχθεΐσα έκ δαλίας προαιαέ- 
σεως.

Ά λ λ ’ ώς εϊρηται έπί τής προκειμένης 
πεοιστάσεως ύπάρχει βαρεία άμ,έλεια, 
τοιαύτη δέ άμ.έλεια έξομοιοΰται μέ τόν 
δόλον.

Ά λ λ ’ ώς όρθώς άποφαίνονται οί ποι- 
νικολόγοι, μεταξύ δέ τούτων ό Klien, 
δόλος δύναται νά ύποτηριχθνί καί όταν 
άναφέρεται είς πταισματικάς ένεργείας: 
'Ολόκληρος ό τίτλος τών Πανδεκτών 
ad legem Aquiliam ώς ποός τό da
mn um injuria dataum, άναφέρεται 
είς πταισμα,τικάς πράςεις Πρβ7>. Lex. 
41 ad Legem Acquiliam (9. 2).

’Ορθή δθεν είνε ή γνώμη περί τής

Ξ Ε Ν Η  Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Ι Ω Σ Η Φ  Κ Ο Λ Ε Ρ
Καΰηγητοϋ τον εν Βερολιν(ο Πανεπιοτημιον.

ΤΑ ΣΐΓΧΡΟΝΑ
Ε Ν  Τ Ω ,  W K A j i U T P O B A H M A T A
' I I  έ γχ λη μ ϋ ΐΐ'.χ ό χ η ?  κ α ι τ α  μ έ» ια  

π ρ ό ς  η ρ ό λ η ψ ιν  « ΰ χ ή ί

'Εγκληματικοί τύποι
Τό έγκλημα είνε άντικοινωνική ένέρ- 

γεια τής άνθοωπίνης ψυχής, άποδει- 
κνύουσα μέν τήν έξατομίκευσιν ταύτης 
διά του είδικοΰ δν φέρει χαρακτήρος 
παρ’ ένΐ έκάστφ άνθρωπο), έξ άλλου δέ 
άναδεικνύουσα καί ειδικούς τινας τύ
πους έγκλημ-ατιών δυνάμει τών ομοιο
τήτων τοΰ τρόπου τοΰ ζήν τών έπικοί- 
νων αύτών σκοπών καί πόθων καίτής ό- 
μ.οιομ.όρφου έκδηλώσεως τοΰ αΐσθητικοΰ 
καί τοΰ βουλητικοΰ.

Οί τύποι οδτοι δύνανται νά κατα- 
ταχθώσι διαφόρως, άναλόγω: τής άπό-

ψεως τής έπιστημονικής έξετάσεως ή 
τοΰ συστήμ-ατος έπίτν) βάσει τοΰ όποιου 
διεξάγονται αί παρατηρήσεις καί αί μ.ε- 
λέται.

Ώς κυριωδεστάτην διάκρισιν μεταξύ 
τών παρατηρουμένων τύπων θεωρώ την 
ύφισταμένην μεταξύ « εγκληματιών, εμ - 
φορονμένων ετι ανϋρωτιιοτικών κοινω
νικών άρχών» καί έξ άλλου « εγκλημα
τιών μη  έχομένων τοιούτων αρχώ ν». 
Μεταξύ τών ποώτων καταλέγομ-εν τους 
έχομ-ένους τής συναισθήσεως συμ-παθειας 
διά τήν κοινωνίαν καί τά άπαιτηματα 
αύτής, έν άλλαις λέξεσι τούς έγκλημα- 
τίας, οΐτινες παρά τάς είς αύτούς αίσθη- 
τάς έτι ουσας ύπαγορεύσεις τοΰ συνει- 
δό τος, είς μ.εμ.ονωμ.ένας έξαιρετικάς πε
ριπτώσεις, έκ λόγων βαθέως παρ’ αύτοΐς 
έρριζωμ.ένων, ισχυρών όομών καί ροπών, 
ών έμμόνως έχονται, δέν άκούουσι πλέον 
τήν φωνήν τής συνειδήσεως, καί οΐτινες, 
μ,ολονότι είσί κοινωνικαί φύσεις, προ- 
βαίνουσιν εις άντικοινωνικάς πράξεις.

Ε π ’ άλλγι ευκαιρία άπεκάλεσα τούς 
τοιούτους, «εγκληματίας έκ παραφοράς». 
Ήννόουν δέ βεβαίως τό ψυχικόν πάθος 
τής στιγμιαίας καί παροδικής παραφο

ράς, ώς σφοδράν όρμην, άπορρέουσαν έκ 
τοΰ αισθητικού, ητις άπωθεΐ καί ουδό
λως πλέον ρυθμίζεται παρά τής βου- 
λήσεως, καίτοι ή τελευταία αυτη καθ 
έαυτήν έ’χει ώρισμενην κατευθυνσιν,προ- 
διαγεγραμ,μένην ύπο τής κοινωνικής 
φύσεως τοΰ άνθρώπου.

Είς άντίθεσιν πρός τούτους κατέλεξα 
τούς έγκληματίας έκείνους παρ οίς 
έλλείπει ή ηθική αύτη βασις και οιτι- 
νες ουδόλως συναισθάνονται τάς ύπα- 
γοοεύσεις τής συνειδήσεως καί τής κοι
νωνικής φύσεως (ένστικτου) τοΰ άνθρω- 
που. Τοΰτο έπεκοάτησε ν’ άποκαλή- 
ται διά τοΰ δρου ηϋικώ ς ανίατοι «mo
ral insanity», έκφρασις ητις ύπερ- 
βαλλόντως συχνά έπαναλαμ-βάνεται νΰν, 
χωρίς δμως ή εκλογή αύτοΰ νά ί) έπι- 
τυχής διότι συνυπονοεΐ καί φρενοπα- 
θειαν, έν ω πράγματι ούδαμώς πρόκει
ται πνευμ.ατική άνισορροπια, αλλα μο- 
νον τοΰ χαρακτήρος, ελλειψις τοΰ αι
σθήματος κοινωνικής άλληλεγγύης, 
ητις πάντως άποτελεΐ μ-εν ελαττωμ.α- 
τικήν καί έλλειπή ψυχικήν άνάπτυξιν, 
/) πλημμέλεια δμ.ως αυτη ούτε όιανοη- 
τικών δυνάμ.εων ούτε τών αισθήσεων

τήν φυσικήν καί ομαλήν λειτουργίαν 
έπηρεάζει. Επίσης ό δρος « ή&ικη άνι- 
σορροπία»  άνεπιτυχώς έξελέγη καθ 
οσον άπαντα ώς έπί τό πολύ προκειμ.ε- 
νου περί άνθρώπων πεπραικισμένων όι 
ίδιαζούσης ιδιοφυίας, φαίνεται όέ ωσεί 
ύποδηλών οτι τό διανοητικόν τών άν
θρώπων τούτων είνε άνισόρροπον και 
ώσεί δτι τό ηθικόν έλάττωμα είχεν ώς 
άφορμήν τήν έν πλημμελεΐ κατευθύνσει 
άνάπτυξιν τών διανοητικών δυνάμεων. 
Τοΰτο είνε έσφαλμένον καί άγει είς 
άτοπα.

Θεωρώ τήν έ'κφρασιν «έξ άσυνειδησίας 
έγκληματίαι ώς την επιτυχεστεραν και 
διαβλέπω τό προσιδίαζαν χαρακτηριστι
κόν γνώρισμα τών τύπων τούτων έν τν) 
πλήρει έλλείψει τής συναισθήσεως κοι
νωνικής άλληλεγγύης, άλλως δηλαδή 
έν τή άμεοίστω συγκεντρώσει πάσης 
σκέψεως καί παρατηρησεως εις το Εγο) 
αύτών.

Λαβών άλλοτε άφορμ-ήν έχαρακτηρισχ 
καί τούς πολιτικούς έγκληματίας ώ; 
ιδιαιτέραν κατηγορίαν τοιουτων.

Ή  κατηγορία δμ,ως αυτη δεον να μ.ή 
άναζητηθί) ώς ύπάρχουσα έκτός τών δύο
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actio in factum, ή άγω γη δέ αύ'τη 
άναφέρεται είς τήνδιάκοισιν μεταξύ άξιο- 
ποίνου καί Άστυκοΰ δόλου.

Ό  Άστυκός δόλος περιλαμβάνει 
ύπό τήν εύουτέραν αύτοΰ έννοιαν και 
τήν άπάτην, άλλά στοιχ εΐον αύτοΰ εινε 
ή βλάβη άλλοτρίκς περιουσίας, χωρίς ν' 
άπαιτήται άναγκαίως καί ή έ;απάτησις 
τοΰ ζημιωθέντος.

Έ πί δέ τοΰ προκειμένου, τό Έφετεΐον 
’Αθηνών, άποορίψαν αγωγήν ύπό την 
προεκτεθεΐσαν διατύπωσιν αύτής έπί τφ  
λόγφ, οτι αΰτη δέν περιέχει τά στοι
χεία της actio doli, ψευδώς ήρμήνευσε 
καί έσφαλμένως έφήρμοσε τάς προεκτε- 
θείσας διατάξεις, έτι δέ καί τάς ούσιώ- 
δει; τής Πολιτ. Δικονομίας περί άποδεί- 
ζεως παρεβίασε, άποφνινάμενον δτι πρό
κειται περί της άναθεωρήσεως άποδε- 
δεγμένων λ)μών, χωρίς πρίν η άπορρίψν) 
την άγωγην ώς άπαράοεκτον διατάξν) 
αποδείξεις περί τοΰ διατεινομένου δόλου, 
άνευ της οποίας άποδείξεως δέν η- 
δύνατο νά κρίνν) άν πρόκηται περί απάτης 
η άστυκοΰ δόλου, η περί άναθεωρήσεως 
λ)μών πρός εφαρμογήν τοΰ άρθρου 714 
τής Πολιτ. Δικονομίας.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΝΑ
Είς πολλάς περιστάσεις έ'λαβον άφορ- 

μήν νά παρατηρήσω δτι πολλαΐ διατά
ξεις τής ίσχυούσης έν Έλλάδι Νομοθε
σίας δεν δύνανται νά έφαρμοσθώσιν ή'δη 
ώς έπιφέρουσαι ού μόνον πολλάς δυσκο
λίας άλλά καί επιζήμιοι καθίστανται 
καί ήθελον πολλάκις ν/. γράψω την περί 
διορθώσεως αύτών γνώμην μου, άλλά 
πκώατηρησας,δτι οί δυνάμενοι να έπιφέ- 
ρωσι τήν διόρθωσιν δέν ένδιαφέρονται, 
άπέσχον ούχ ηττον εσχάτως έ'νεκα τοΰ 
σχηματισμού τής λεωφόρου Συγγροΰ μοί 
έδόθη άφοομή νά ποοβώ είς τήν περί ά- 
ποζημιώσεως τών παρόδιων διαδικασίαν 
ιδιοκτητών καί παοετηοησα δτι αί δια
τάξεις τών περί τούτου νόμων είναι 
πλέον άνεφάρμοστοι καί λίαν επιζήμιοι 
είς τούς άτυχεΐς παροδίους, δι’ δ καί ύ- 
ποβάλλω τήν τροποποίησιν τών σχετι
κών περί τούτου διατάξεων ώς εξής :

Οί Νόμοι ούτοι διαιροΰν-, αι είς δύο 
κυρίως μέρη, α') είς τήν περί σχηματι- 
σμοΰ τών οδών καί πλατειών διάτα- 
ξιν καί

β’) Είς την περί άποζημιώσεως τών 
παρόδιων ιδιοκτητών· καί ώς πρός τό 
πρώτον μέρος ευρίσκω δτι αί διατάξεις 
αυται έ'χουσι καλώς, διότι οί μόνοι κα
τάλληλοι πρός σχηματισμόν τών πόλεων 
καί κωμοπόλεων είσίν οί μηχανικοί καί 
αί διοικητικά! άοχαί· άλλ ’ ώς πρός τό 
δεύτερον μέρος περί άποζημιώσεως, αί 
διατάξεις τών νόμων αύτών κατέστησαν 
σχεδόν άνεφάρμοστοι, άδικοι καί λίαν 
επιζήμιοι είς τούς ατυχείς ίδιοκτη-ας, 
ών τά οικόπεδα καταλαμβάνει οδός τις 
η πλατεία καί δσα καθιστάμενα τεμά-

ώς προείρηται μεγάλων κατηγοριών, 
ά λλ ’ εντός αύτών. Ό πολιτικός εγκλη
ματίας δύναται νά η, καί είναι ώς έπί 
τό πολύ τοιοΰτος έκ παραφορας, καθ’ 
ήν ή άφοσίωσις είς τινα σκοπόν ύπερ- 
βάλλει πάσας τάς λοιπάς τάσεις, καί 
ητις δέν εινε ή εγωιστική, άλλ’ ενέχει 
καί στοιχεία αύταπαρνησεως καί άλ- 
τρουϊσμοΰ.

Έξ εναντίου δέν άποκλείεται καί ή 
άσυνειδησία, ητις συμβιβάζεται άλλως 
μετά μεγάλης δόσεως αύταπαονήσεως 
έπί τοσοΰτον καθ’ δσον τό ύπέο τοΰ 
πλησίον ενδιαφέρον, ύποκαθιστών τάς 
έγωϊστικάς όρμάς καί οοπάς αΐτινες ά- 
παντώσι παρά τφ  ηθικώς άνισορρόπω, 
διαπνέει τόν δράστην τοΰ πολίτικου 
εγκλήματος.

Ε γ κ λ η μ α τ ικ ο ί  τ ύ π ο ι έν τή  πρχγ* 
μ α τ ικ ό χ η τ ι χ * ί τ^ π ο ιή σ ε ι

Καί άλλοτε έξ άφορμής μελετών έπί 
τών Σαιζπηρείων έργων, συγγραφών 
περί τών εγκληματικών τύπων, άπέ- 
όειξα πώς ό βαθύς ουτος γνώστης τής 
ανθρώπινης καρδίας έπέχυσε φως καί

χια προσαρτώνται είς τούς παοοδίους 
ίδιοκτητας καί συνεπώς δέον νά τροπο
ποιηθώ ολόκληρον τό δεύτερον τοΰτο μέ
ρος, τό διεπόμενον άπό τάς διατάξεις 
τών άρθρ. 23 — 27 τών είρημένων δια
ταγμάτων· δι’ αύτών πρός άποζημίωσιν 
τών άπωλεσάντων τά γήπεδά των ά- 
παιτεΐτα ι πολυτελής καί άσκοπος δια
δικασία καί διά μέν τοΰ άρθρ. 23 όοθώς
όοίζεται παρά τίνων θέλει γίγνεσθαι ή 

γ  t k > > ιαποί,τ^ιωσις και [i.!,x,poc τροποποι*/;σις 
δέον νά γίνν] είς αύτό, αί έπόμεναι δ
μως διατάξεις καθιστώσι λίαν δύσκολον 
τήν έξεύρεσιν τής άποζημιώσεως καί 
ίκανοποίησιν τών ιδιοκτητών, ών τά 
οικόπεδα κατέλαβεν ή οδός ή ή πλα
τεία ή προσεκυρώθησαν είς τόν παρόδιον 
ιδιοκτήτην, διότι πρός έξεύρεσιν τής 
άποζημιώσεως μετά τήν πραξιν τοΰ μη
χανικού τής πόλεως, τής προσδιοριζού- 
σης τό μέγεθος καί τήν έκτασιν τοϋ κα- 
ταληφθέντος ή προσκυρωθέντος οικοπέ
δου, άνατίθεται διά νόμου είς την άστυ- 
νομίαν δπως αυτη φροντίστ; νά άνεύοη 
τούς άπωλέσαντας καί έκείνους είς ούς 
προσετέθησαν γήπεδα καί έ'ως ου άνεύ- 
ρν) ή άστυνομία καί κοινοποιήσν) τήν 
πραξιν τοΰ μηχανικοΰ παρέρχεται ικα
νός χρόνος, άφοΰ δέ κοινοποιησνι τήν 
άπόφασιν τοΰ μηχανικοΰ γενναται τό 
δικαίωμα εί'ς τε τούς ζημιωθέντας καί 
τούς πρός άποζημίωσιν ύποχοέους νά 
προσφύγωσιν είς τό ύπουργεΐον τών έσω- 
τερικών περί τροποποιήσεως τών πρά- 
ςεων τοΰ μηχανικοΰ.

Έδώ τό πράγμα λαμβάνει νέαν φά- 
σιν, άρχίζει ή πολιτική, 6 ισχυρός π ιέ
ζει τόν υπουργόν νά τροποποίηση τήν 
πραξιν τοΰ μηχανικοΰ, καί έάν ή τρο- 
ποποίησις έγένετο άπαξ έτελείωσαν τά 
βάσανα τοΰ ζημιωθέντος, άλλ ’ ένίοτε 
γίνεται νέα προσφυγή καί τό ύπουβγεΐον, 
καταργοΰν τήν πρωτην άπόφασιν του 
εκδίδει νέαν μεταβάλλουσαν αύτήν, έ
νίοτε καί τρίτη προσφυγή γίνεται είς 
τό ύπουργεΐον, αυθις νέαν μεταβολήν ε
πιφέρει, δι’ δλας δέ τάς άποφάσεις τοΰ 
υπουργείου άπαιτεΐται νέα ποόσκλησις 
τής άστυνουίας πρός τούς ύποχοέους είς 
άποζημίωσιν καί τούς άποζημιωθησομέ- 
νου; καί. νέα παράτασις ποός άνεύρεσιν 
αύτών, άφοΰ δέ άνευρεθώσιν έπί τέλους 
μετά έ’τος προσκαλούνται ούτοι ύπό τής 
αστυνομίας νά διορίσωσιν έ'καστος τόν 
πραγματογνώμονά του εντός 5 ημερών, 
παρελθούσης δέ άπράκτου τής ποοθε- 
σμίας ταύτης, ό άστυνόμος πέμπει είς 
τόν Νομάρχην τά έ'γγραφα, δπως ουτος 
διορίσ-/) τούς ποαγματογνώμονας, μετά 
τοΰτο έπιστοέφονται τά έγγραφα είς τήν 
αστυνομίαν, ήτις κοινοποιεί διά μιάς 
προσκλήσεως είς τούς διοοισθέντας πραγ- 
ματογνώμονας καί τούς ενδιαφερομένους 
ίδιοκτητας.

( ’Α κολουθεί)
Δ . Χ α ρ ιτ ά κ ις

Δικηγόρος εν Ά ϋήναις

επι τοΰ σημείου τουτου τοΰ δυσδιαχω- 
οητου βάθους τής ανθρώπινης ψυχής.

Πρίν δμως έπανέλθω είς τό θέμα 
τοΰτο, πρός άποφνγήν βαρειών, κατ’ 
επαναλειψιν δέ λαβουσών χώραν παρε
ξηγήσεων, θεωρώ έπάναγκες νά προτάξω 
παρατηρήσεις τινάς.

Προβάλλεται στεοεοτύπως ώς τό προέ- 
χον καί ιδιαζόντως κύριον σημεΐον, οτι 
καθ’ έαυτά τά πρόσωπα τών Σα'.ξπη- 
ρειων ήρωων ούδαμώς δύνανται νά κατα- 
ταχθώσι μεταξύ τών εγκληματικών τύ 
πων, καθ δσον ταΰτα δίδουσι λόγον τών 
πράξεων των έπεν.εινα τών όοίων τοΰ 
υπαρκτοΰ τούτου κόσμου.

Ούδέν τούτου άναληθέστερον. Βεβαίως 
δύναται πρόσωπόν τ ι παρά τήν εγκλη
ματικότητά του νά ύπερέχτ] τών λοι
πών κατά τοσοΰτον καί νά καθέξη τοι- 
αυτην προεξέχουσαν θέσιν, ώστε ή έγ- 
κληματ’κή αύτοΰ φύσις νά ύπολείπη· 
ται κατα πολύ τής ύπέρ τόν κοινόν άν
θρωπον φύσεως αύτοΰ.

Μετά τάς σχετικάς διεξοδικάς ανα
λύσεις καί παρατηρήσεις τοΰ Nietzs- 
ehe δέν διαμφ.σβητεΐται πλέον δτι διά 
την Ιστορίαν δέν ποοέχει έν πρώτϊ) μοί-

Έ ν ώ π ιο ν  το ΰ  Α ικ α σ τη ρ ίο υ  τώ ν  
έν Κυπαρίσσι'*, Π ρ ω το δ ικ ώ ν
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Κατά

Α σημάκη Μπογιατζοπούλου δ :’ έαυτόν καί 
ώς κληρονόμον ές «διαθέτου του άποβιώ
σαντος αδελφού του ’Αναστασίου Βογιατζο- 
πούλου. 2) Κωνσταντίνου Βογιατζοπούλου 
ώς κληρονόμου ές αδιαθέτου τοϋ άποβιώ
σαντος υιου του ’Αναστασίου Κ ων. Μπογια- 
τζοποΰλου. 3) Γεωργίου Κ. Μπογιατζοπού- 
λου. 4) Διονυσίου Κ. Μπογιατζοπούλου ώς 
κληρονόμου καί τούτου τοΰ άποβιώσαντος 
άδελοοΰ του ’Αναστασίου Κ. Μπονιατζοπού- 
λου κατοίκων απάντων Άνδριτσαίνης καί ήδη 
τοΰ τελευταίου άγνωστου διαμονής.

Ό  εναγόμενος ’Ασημάκης Κ. Μπογιατζό- 
πουλος καί ό ’Αναστάσιος Κων. Μπογιατζό- 
πουλοι έδανείσθησαν καί ελαβον παρ’ έμοΰ 
τήν 21 Φεβρουάριου 1903 δραχμάς μετρητάς 
500, τάς όποιας διά τοΰ ύπό τήν αύτήν χρο
νολογίαν γραμματίου των είς διαταγήν ύπε- 
σχέθησαν νά μοί πληρώσωσιν άλληλεγγύως 
καί αδιαιρέτως μετά δέκα ήμέρας άτόκως καί 
έν ύπερημερεία. έντόκως πρός 12 ο)ο έτη- 
σ ίως, αλλά καίτοι ληξάσης προ πολλοΰ τής 
πρός πληρωμήν αύτοΰ προθεσμίας μοί καθυ- 
στεροΰσιν άδικαιολογήτως τό κεοάλαιον έκ 
δραχμών 500 καί ολους τούς τόκους μέχρι 
σήμερον πρός 12 ο)ο έτησίως, άνερχομένους 
είς δρα/μάς 265, ήτοι έν ολω δοαχμάς 765.

’Επειδή μετά τόν θάνατον τοΰ ενός έκ τών 
άλληλεγγύως οφειλετών μου τοΰ ’Αναστασίου 
Κων. Μπογιατζοπούλου, υπόχρεοι είς τήν 
σύμμετρον πληρωμήν τοΰ έκ δραχμών 765 
άλληλεγγύως μετά τοΰ ’Ασημάκη Κων. Μπο- 
γιατζοπούλου όαειλομένου χοέους μου είσίν 
ό πατήρ τοΰ άποβΐ(ί>σαντος ’Αναστασίου Κων. 
Μπογιατζοπούλου καί οί λοιποί τρεις έναγό- 
μενοι αδελοοί τοΰ άποβιώσαντος ώς αάνοι έξ 
αδιαθέτου κληοονόμοι «ύτοΰ.

Διά ταΰτα καί τά έν τή  δίκη

Καλών τούς αντιδίκους δ ι’ εαυτόν τόν πρώ
τον καί ύπό την ιδιότητά των ολους ποός συ- 
ζήτησιν τής παρούσης έμποοθέσμως

Έ ξ α ι τ ο ΰ μ α ι
Νά γίνη  δεκτή ή άγωγή μας ώς νόμιμος. 

Νά ύποχρεωθώσιν οί έναγόμενοι, b μέν ’Α
σημάκης Μπογιατζόπουλος νά μοί πληρώση 
διά προσωπικής του κοατήσεως δ ι’ εαυτόν 
τάς άνω δραχμάς 765 έντόκως τό μεν κειοά- 
λαιον πρός 12 ο)ο έτησίως, τόν δέ τάκον 
πρός 9 ο)ο έτησίως άπό τής αγωγής μέχρις 
έξοφλήσεως καί ώς κληρονόμος έξ αδια
θέτου τοΰ αποβιώσαντος αύτοΰ άδελοοΰ κατά 
τό εν τέταρτον έκ Spay .191 καί 25 ο)ο μετά 
τοΰ αύτοΰ τόκου, οί δε λοιποί έναγόμενοι 
Κωνστ. Μπογιατζόπουλος, Γεώρ. Κων. Μπο- 
γιατζόπουλος καί Διονύσιος Κ. Μπογιατζό- 
πουλος ώς μόνοι ές αδιαθέτου κληρονόμοι 
μετά τοΰ ’Ασημάκη Κων. Μπογιατζοπούλου 
τοΰ άποβιώσαντος άδελφοΰ καί πατρός τοΰ 
ενός ’Αναστασίου Μπογιατζοπούλου δραχμάς 
191 καί 25 ο)ο έκαστος κατά τό εν τέταρ
τον έκ τοΰ όλου χρέους έντόκως, διά μέν τό 
κεφάλαιον τών δοαχμών 125 πρός 12 ο)ο 
έτησίως από τής αγωγής μέχρις έςωφλήσεως, 
έπί δε τών λοιπών 66 καί 25 ο) ο έντόκως 
πρός 9 ο)ο έτησίως, ήτοι έν ολω 0ραχ_. 765. 
Νά κηρυχθή προσωρινώς έκτελεστή ή έκοοθη- 
σομένη άπόφασις καί νά καταδικασθώσιν οί 
έναγόμενοι ύπό τήν ιδιότητά των είς τά εξοδ*.

Ό  αρμόδιος δικαστικός κλητήο έπιδότω 
νομίμως τήν παρούσαν πρός ένα έκαστον τών 
έναγομένων καί πρός τόν κ. Ε ισαγγελέα 
Κυπαρισσίας διά τόν άγνο>στου διαμονής ένα- 
γόμενον Διονύσιον Μπογιατζόπουλον, δημο-

p̂ c ή ηθική σημασία καί σπουδαιότης 
τοΰ ίστοριογοαφουμένου ανθρώπου, άλλ ’ 
ή έπηρεια ήν ένήσκησεν έπί τής καθό
λου εκπολιτιστικής άναπτύξεο^ς καί ό 
τρόπος, καθ’ δν προάγει τήν άνθρωπίνην 
κοινωνίαν. Καθ’ δσον δέ ποόκειται οί 
ιστορικοί χαρακτήρες νά έξετασθώσι 
και έκτιμηθώσιν, έπί τοσοΰτον ΐστανται 
ουτοι ύπεράνω τοΰ Καλοΰ καί τοΰ Κα
κού. Ούόέν ήττον καί ό έκ χαρακτήρας 
ισχυρός, ύπερ τόν Κοινόν άνθοωπον 
(Der Uebermensch) εινε απαύγασμα 
τοϋ λαοΰ είς ον ανήκει, τής εποχής καθ’ 
ήν ήκμασε, τοΰ κοινωνικού περιβάλλον
τος έν ω διεβίωσε, πρό πάντων δέ τής 
ατομικής αύτοΰ ιδιοφυίας καί ιδιοσυγ
κρασίας.

Έάν δθεν ό Ποιητής θελήσν) νά σχε- 
διαγοαφήσϊ} αύτόν, οφείλει κατά ποώτον 
νά διαγνώσν) τά κύρια χαρακτηοιστικά 
γνωρίσματα τής έν λόγω προσωπικότη- 
τος καί άντιστοίχως νά ζωγραφίση 
αύτήν.

Έάν ό ποιητής έπεχείρει νά περίγρά- 
ψν) τόν ήρωα τής δημώδους μούσης λαοΰ 
άντιθέτως πρός τήν άνθρωπίνην φύσιν, 
ή άλλως άφ’ δ,τι παριστάται ουτος ψυ-

σιευδήτω δέ ή παοοΰσα διά τίνος τών έν 
Ά θήνα ις έκδιδομένων έοημερίδων.

Έ ν Άνδριτσαίνη, τή  25 ’Οκτωβρίου 1907.
'Ο έ ν ά γ ω ν  

’ Α θ α ν ά σ ιο ς  Λ Ι ινα λ η α ς

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ι Σ

Τής ΰπ  αριΟ. 56 (1907) ερήμην άποφά- 
σεως τοϋ Ε ιρηνοδικείου Ά νδρ ιτσα ίνης με
ταξύ τοϋ ένάγοντος Δημητρίου Βασιλοπού
λου κατοίκου 'Ανδριτσαίνης καί τοϋ εναγό
μενου Παύλου Κ. Κωνσταντοπούλου ή Βέλλα 
κατοίκου πρώην 'Ρ οβ ίω ν καί ήδη αγνώστου 
διαμονής.

Δ ιά  τα ί?τα
Δικάζον ερήμην τοΰ έναγομένου. Δέχεται 

τήν άπό 1ης Ιουλίου  1906 αγωγήν τοΰ ένά
γοντος. ΎποχρεοΤ τόν έναγόμενον ΐνα  διά 
τήν έν τή κλήσει κα ί τω  ίστορικφ τής παρού
σης α ιτ ίαν πληροίση τω  ένάγοντι δραχμάς 26 
έντόκως άπό τής αγωγής μέχρις αποπληρω
μής. Κ αταδικάζει τόν αυτόν έναγόμενον είς 
τά έξοδα κα ί τέλη έκ δραχ. 25. Έ ρίθη , 
άπεφασίσθη καί έδημοσιεύθη έν Ά νδριτσαίνη 
τήν 9 Φεβρουάριου 1907 έν τφ  άκροατηρίω 
έκτάκτως άπόντων τώ ν διαδίκων.

Ό  Είρηνοδίκη; Ό  Γραμματεύς
Φ . Κ ο ντρ ο τ 'β έλη ς Ε . Ι ίο κ κ ώ ν η ς

"Ο,τι ακριβής περίληψ ις, έν Ά νδριτσαίνη  
τή 10 ’Οκτωβρίου 1907.

Ό  πληρεξούσιος δικηγόρος 
Γ εώ ρ γ . Κ α ν * λ λ ό π ο ν λ ο ς

’Αριθ. 44986
Ό  Ινι»(ίολαιογ^>όύο<: ’ Α θ η ν ώ ν  

Δ η ιιή τ ρ ιο ς  Κ α ιο ν τ ζ ή ς
1 Ιρός

Τούς ά να γγελθέντα ς δανειΟ τάς,
1) Θεόδωρον Μποσινάκην όδοντοϊατρόν έπι- 

σπεύδοντα δανειστήν, 2) Π αναγιώτην Δά- 
γλαρην κτηματίαν. 3) Εύάγγελον Δάγλαρην 
κτηματίαν 4) Χρήστον Ίωάννου κτηματίαν
5) Ίωάννην Στεογιόπουλον άντισυνταγματάρ- 
χην άπόστρατον κατοίκους ’Αθηνών καί
6) Γεώργιον Φανούριον γεωργοκτηματίαν κά
τοικον Κηβϊσσίας. Προκειμένου νά συνταχθή 
πίναξ κατατάξεως έπί τοΰ έκ δραχμών τεσ
σάρων χιλιάδων έκατόν [4100] έκπλειστηριά- 
σματος τής ένώπιόν μου συμοιόνως μέ τήν 
ύ π ’ αριθ. 44928 εκθεσίν μου αναγκαστικού 
πλειστηριασμοΰ γενόμένου τή  έπισπεύσει τοΰ 
δανειστοΰ Θεοδώρου Μποσινάκή πλειστηρια- 
σθείσης οικίας τής όφειλέτιδος Πηνελόπης 
χήρας II. Κοφινοπούλου κειμένης έντός τοΰ 
χωρίου ’Αμαρουσίου τοΰ δήμου ’Αθηναίων 
καλεισθε κύριοι Ϊνα εντός τής νομίμου προ
θεσμίας προσαγάγητε ένώμιόν μου τά δικαιο- 
λογητικά τών απαιτήσεων ύμών εγγραοα καί 
λάβητε γνώσιν τών προεαχθησομένων. Ιΐας 
αρμόδιος δικαστικός κλητήο έπιδότω άντίγρα- 
φον τής παρούσης είς ενα έκαστον τών ώς 
άνω καλουμένων πρός τήν όφειλέτιδα Πηνε
λόπην χήοάν Π. Κοφινοπούλου κάτοικον 
’Αθηνών καί τόν κ. Φρούραρχον ’Αθηνών διά 
τόν έτερον -ώ ν  οφειλετών Σωτήριον Φάρφαν 
λοχίαν τοΰ πυροβολικού κάτοικον ’Αθηνών ή 
καί ατομικώς πρός αύτόν. Ή  παρούσα δημο- 
σιευθήσεται διά τής ένταυθα έκδιόομένης ’Εφη- 
μερίδοθ « Ή  Δικαιοσύνη»

Έ γένετο έν Ά θήνα ις έν τω  έπί τής όδοΰ 
Σοφοκλεους κειμενω γοαοείω μου [ιδιοκτησία 
τών αδελφών Νικολάου καί ’Αριστοδήμου Ι’ρυ- 
πάοηΐ σήμερον τήν εικοστήν τετάρτην [24] 
Νοεμβρίου 1907 έννεακοσιοστοΰ έβδομου’έτους 
ήμέραν Σάββατον.

Ό  Συμβυλαιογράφος. ’Αθηνών 
[ I .  S . ]  Δ . Κ ιιλ ιο ν τ ζΛ ς  

’Ακριβές άντίγραφον
’Αθήνησι τή  26 Νοεμβρίου 1907 

Ό  Συμβολαιογράφος ’Αθηνών 
[Τ . Σ .] Δ . Ι ία λ ιο ν τ ( ϋ ζ [

λολογικώς κατά τήν περί αύτοΰ κρα- 
τοΰσαν δόξαν, ουδέ κατά προσέγγισιν 
θε ήδύνατο νά ύποτυπώσνι τήν έξ αντι
κειμένου λαϊκήν δόξαν.

Ουτω δέ ολόκληρον τό δημιούργημα 
αύτοΰ θά έ'μενεν ώσεί εναέριον καί 
άστήρικτον καί θά έστερεΐτο, ακριβώς 
εκείνου τοΰ στοιχείου τής ψυχολογικής 
αντικειμενικότητας δπερ ιδιαίτατα χα
ρακτηρίζει τόν αληθή δραματουργόν.

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
Κ. ΤΡΙ ΑΝΤΑΦΥΛΑΟΠΟΥΛΟΤ

Δικηγόρου έν Ά θ ή να ις

ΠΕΡΙ  Τ Η Ι C O N D J J C T I O I N C E R T I
Τόμοι εκ σελ. 168 Δρ. 3

Π Ε Τ Ρ Ο Υ  Μ . Α Ν ΤΩ Ν ΙΑ ΔΟ Τ 
Είρηνοδίκου έν Πάτραις

Π Ε Ρ Ι ΤΩ Ν  Υ Δ Α Τ Ω Ν
14 α τα  τ«> ϊ*ω μ .α ϊ*ο ν Α ίκ α ιο ν  κα ί 
τήν έν Έ λ λ ά δ ι  έφαρ^ ογήν το υ .

Τόμοι έκ Σελ. 128 Δραχ. 3


