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ΤΑ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Αί δλίγαι άλήθειαι, τάς όποιας παρε- 

θέσαμεν είς τό προηγούμενον ψύλλον, 
σχολιάζοντες τά εύχολόγιον άν μή καί 
τό θρηνολόγιον, δπερ έπί τή εύκαιρία 
τοϋ νέου έτους ένυπογράφως άπό τών 
στηλών της έφημερίδος « ’Ακρόπολης» 
έψαλεν ό παρά τφ Άρείφ Πάγφ Είσαγ- 
γελεύς κ. Δ. Τσιβανόπουλος, ένφ άφ’ένός 
Ιτυχον της γενικής έπιδοκιμασίας καί έ- 
κρίθησαν ώς διερμηνεύουσαι τήν γενικήν 
Εδέαν όλοκλήρου τοΟ νομικού τουλά
χιστον κόσμου, έξ άλλου προεκάλεσαν, 
ώς άλλως ήτο λίαν φυσικόν, έξηγούμενον 
πρός έπίμετρον καί έκ τών υποχρεώ
σεων τής ξενίας, δυσμενείς τάς κρίσεις 
τής συντάξεως τής αύτής έφημερίδος 
«Άκρόπολις», τά πόρισμα τών κρίσεων 
τής όποιας ήτο δτι ή «Δικαιοσύνη», χει- 
ρισθεΐσα ώς έχειρίσθη τό ζήτημα, προσε- 
πάθησε νά έντοπίση άν μή καί νά μετα
τόπιση τοΰτο. Είς τάς παρατηρήσεις ταύ
τας, ό έκ τών υπευθύνων τής ήμετέρας 
έφημερίδος κ. Πέτρος Θηβαίος ένό- 
μισεν δτι ύπεΤχε τήν ύποχρέωσιν, ούχί 
άμυνόμενος ύπέρ τών άρχών τής έ
φημερίδος ήμών, άλλά τονίζων αλήθειας 
πικράς, νά άπευθυνθή δημοσιώτερον πρός 
τά πολύ κοινόν άπά τών αύτών στηλών 
τής «Άκροπόλεως», πρός ήν άπέστειλε 
τήν έξης έπιστολήν, δημοσιευθεΐσαν έν 
τώ άπό 7 Ίανουαρίου φύλλφ αύτής ύπό 
τόν τίτλον:

ΤΗΝ Σ ΚΑΦ Η Ν
ΤΗΝ ΘΕΛΕΤΕ

Σ Κ Α Φ Η Ν ·
_________  7

Ά ξ»ότ«{χε κ .  - ν ν τ ά κ τ α ,

I I  «Δικαιοσύνη,» ητις άπό τίνος κά
νει κατά την άντίληψιν σας τόν ν τα η ν  έν 
ον δέοντι, α ισθάνεται την άνάγκην, έπ ι- 
δεικτικώτερον οΐονεί ανρουσα τό ζον- 
νάρι της, νά άπαντήοη εις μερικάς ερω
τήσεις σας.

Τί έπερίμενε, τήν έρωτάτε, άπό ένα 
πρόεδρον και άπό ενα εισαγγελέα τον 
Ά ρείον Πάγου ; Νταηλήκια ; Λόγους 
υπα ιθρ ίους ;

'Ακριβώς αύτό καί μόνον αύτό δεν 
έπερίμενε. Ουτε δε κα'ι ώς νταηλήκι έ- 
θεώρησε τόν επιτάφ ιον τον έ&νονς, ον 
άπό τών στηλών σας έξεφώνησε πέρυ- 
σιν ό κ. Κ . Σημαντήρας και τόν έπ ική- 
δειον, δν άπό τών αύτών στηλών σας α
πήγγειλε φέτος δ κ. Δ. Τσιβανόπουλος. 
Τούς δύο τούτονς, τούς τόσον υψηλά 
υπό της πολιτείας τοποθετημένους, τους 
ώνειρενθη πάντοτε ή «Δικαιοσύνη» ά- 
σχολονμένονς εύρύτερον κα'ι δρώντας γε- 
νικώτερον και κηρύσσοντας τής ευνομίας 
τό Εύαγγέλιον και έκπέμποντας τους κε
ραυνούς των κατά τάς τριακοσίάς εξή
κοντα και τέσσαρας έκάστου 'έτους ημέ
ρας.

Θέλετε τώρα κα'ι νά σας πείσωμεν δτι 
δράσιν τοιούτου ε'ίδονς, καθημερινήν, 
έξωτερικευομένην είς γεγονότα, έκτυλισ- 
σομένην είς άποτελέσματα, ήμεΐς του
λάχιστον, παρ' δλην τήν άρίστην ύπέρ 
τών άνδρών ιδέαν ήν εχομεν, δέν άνευ- 
οίοκομεν ;

"Αν να ί" θά  μας έπιτρέψητε πρός 
στιγμήν νά άφήσωμεν ήσνχον τήν Β α
σιλείαν, νά λησμονήσωμεν πρός στιγμήν 
τά παχέα τε, άφηρημένα τε, πεφυσιω 
μένα τε, άνεμώλιά τε γενικολογήματα 
κα'ι νά συζητήσωμεν όλίγον καζουϊοτικά.

"Εχετε σείς τήν ιδέαν δτι έν τή δικα
στική έ^ονσία αντιπροσωπεύεται ή Πο
λιτεία άπό Εισαγγελείς τής περιωπής 
έκείνης ήν προϋποθέτει τό μέγα άξίωμα

τοϋτο; Θά μάς έλέγξητε ώς ψευδομένους 
έάν εΐπωμεν δτι και σείς 'έχετε τοι
αύτην ιδέαν, διότι μέχρι διαρρήξεως τών 
πνευμόνων σας σας άκούομεν άνά πάσαν 
ημέραν κραυγάζοντας : δτι Εισαγγελείς 
δεν έχομεν.

Χρίει δέ τονς Εισαγγελείς ποιος ; Ό  
Βασιλεύς ; 'Άν δέν τό γνωρίζετε μάθετέ 
το τώρα, δτι τούς Εισαγγελείς δ "Αρειος 
Πάγος τονς χρίει.

Τό κατά τινα τρόπον τονς χρίει, 'ίσως 
και ύμεΐς έχετε γενικήν τινά ιδέαν, ή 
οποία ειδικεύεται και καθ ίστατα ι θετι- 
κωτέρα, δταν λάβητε γνώσιν τοϋ εξής 
χαρακτηριοτικωτάτου γεγονότος. Γ ε 
γο νό το ς έπ α ν α λ α μ β ά νο μ ε ν . Είς 
μ ίαν άπό τάς τελευταίας τον Π ρωθυ- 
πονργίας, ό μακαρίτης Ύρικούπης ένό- 
μισεν δτι έπρεπε νά εξοικονομήστ] τόσους 
φίλους του δσοι οί Εισαγγελείς τοϋ Κ ρά 
τους. Κατεσκεύασεν ένα νόμον δ ι' ον 
αύτοδικαίως άπηλλάσσοντο άπαντες οί 
κατά τήν στιγμήν τής δημοσιεύσεώς τον 
Εισαγγελείς και ά ν τ ' αύτών θά δ ιω ρί- 
ζοντο έκεΐνοι ούς ό 'Άρειος Πάγος θά  
ένέκρινε.

Π ράγματι δέ ό 'Ά ρειος Πάγος ένέ- 
κρινε τόσονς Εισαγγελείς δσα και τά 
Πρωτοδικεία. Κ ατά σύμπτω σιν δμως 
δλοι οντοι ο ί έγκριθέντες έτνχε νά ήσαν 
έκ τών στενωτέρων φίλων τοϋ Τρικούπη.

'Έπεσε μετ ' ολίγον ό Τρικούπης και 
άνήλθεν είς τήν άρχήν δ Δηλιγιάννης. 
Νέος νόμος, νέα απαλλαγή τών Εισαγ
γελέων, νέα πρότασις έκ μέρους τοϋ Ά 
ρείον Πάγου και νέα σύμπτωσις. °Ολοι 
οί έγκριθέντες έτνχε νά εινε έκ τών στε
νωτέρων φίλων τοϋ Δηλιγιάννη !

Πώς έξηγεΐται σείς αύτάς τάς σνμπτώ - ■ 
σεις ;

Λυτά δμως, θά  μάς εΐπητε, άνήκονν 
είς τήν ιστορίαν. Τήν δ ιαμαρτυρίαν σας 
αύτήν τήν εΐχομεν προΐδει και διά τοϋτο 
σπεύδομεν νά έρωτήσωμεν. Ποια προ 
σόντα νομίζετε δτι πρέπει νά έχη δ έπ ι-  
ζητών μετ ' άποτελέσματος νά επ ιτυχή  
τήν έγκρισίν του ώς είοαγγελέως ; ' Αν 
δέν άνήκη είς τήν φάλαγγα τώ ν  ϊ« 1 ΐ ΐ ΐ·  
τέρ ω ν τών έκάστοτε 'Υ πουργώ ν,αν  δέν 
είναι κομιστής εκατοντάδων επ ισκεπτη
ρ ίων τών τρανών τής ήμέρας είτε έν τή 
πολιτική είτε έν τή κοινω νία, δύναται νά 
εϊτε δσον θέλει και Α ριστείδης Ο ικο
νόμου κα'ι Λ αμπορή άκόμη, έγκρισιν 
Είοαγγελέως δέν θά έπιτύχη.

'Έστι δέ Εΐσαγγελευς δ έπιβλέπων 
έπ'ι τους δικαστάς, δ έποπτεύων τάς πε- 
ρισσοτέρας τών δημοσίων υπηρεσιών, δν 
οί διαχειριστα'ι τών περιουσιών τών φ ι
λανθρωπικών καταστημάτων και τών 
άλλων νομ ικών προσώπων μετά τρόμου  
ονειρεύονται, έπ'ι τή θέα τον όπο ιον μέ
θοδοι τόσαι διά τών ανωνύμων έταιριών 
και τών άλλων τεχνασμάτων δέν θά ετί
θεντο είς εφαρμογήν.

Τό κατά τινα τρόπον λειτουργεί δ νό
μος περι έμμ ισθω ν Παρέδρων, περιτ
τεύει και ήμεΐς νά άναπτύξωμεν, διότι 
άριστοτεχνικο')τατα Άλλοτε ύμεΐς αύτοι 
άνεπτύξατε, συγχρόνως δέ ύμεΐς αύτοι 
γνωρίζετε, δτι δ έμμ ισθος πάρεδρος τής 
σήμεροι> εινε δ Πρωτόδικης τής ανριον  
και δ Πρόεδρος τών Π ρωτοδικών τον 
έγγυτέρου μέλλοντος και δ Έφέτης και 
ό Πρόεδρος τών Έφετών τοϋ μέλλον
τος. Διά πάσαν δέ τοιαύτην βαθμ ίδα  
άπαραίτητος ή τοϋ Ά ρείου Πάγου έγ- 
κρισις.

Γνωρίζετε ύμεΐς περίπτωσιν καθ' ήν 
κατώτερος δικαστής νά έπεζήτ^σε σοβα- 
ρώς—λέγοντες δέ σοβαρώς έννοοΰμεν μέ 
έφόδια συναλλαγής πολιτικής ή κοινωνι
κής—έγκρισιν τοϋ Ά ρείον Πάγον πρός 
προαγωγήν κα'ι νά άπέτυχε ;

Ή μεΐς τοιαύτην περίπτωσιν δέν γνω- 
ρίζομεν.

Θέλετε κα'ι ά/λας λεπτομερείας ; 
Δώδεκα δικηγόροι, δσοι ίδρυσαν τήν 

«Δικαιοσύνην», κατήγγειλαν πέρυοιν δσα 
δημοσία  κατήγγειλαν. ' ΙΙθω  ώθ η σαν έκ- 
τοτε αύτοι διά βουλεύματος, δ ι' ού έβε- 
βαιοϋτο δτι δέν είχον πρόθεσιν νά έξν- 
βρίσονν, έκτοτε δ ί σιγή νεκρική διεδέχθη 
τόν κοινωνικόν εκείνον σάλον κα'ι δλοι 
έκτοτε,ήσυχώτατα, μέ τήν σννείδησιν κα
θ αρωτάιτην καθήμε&α είς τάς πολυθρό
νας μας, ο ί  μ .έ ν  « λ η σ ι έ α τ ε ρ ο ν  π ρ ό ς  
τ ο ύ ς  δ έ .

θέλετε και άλλα ;
Είς συνάδελφός σας, πρό εβδομάδων 

μόλις, σχεδόν δέν έπτυσε κατά πρόσω πον  
τήν καταδιωκτικήν άρχήν ώς άναξίαν 
πάσης εμπιστοσύνης. Κα'ι δ μέν συνά
δελφός σας έκεΐνος μένει άκόμη μέ τήν 
υγρασίαν τοϋ σιέλου είς τά χείλη, ούδέ 
μ ιας δέ κορυφής συνεσπάσθησαν ο ί μϋς.

"Ολαι αύται α ί λεπτομέρειαι και σειρά 
άλλη τοιούτων, άνευ τέλους, έπεισαν, 
ήμάς τούλάχιστον, δτι θετική έργασία 
άρχόντων ώς εις Πρόεδρος και εις Ε ίσαγ- 
γελενς τοϋ Ά ρείον Πάγου έπϊ ήμέρας 
τριακοοίας εξήκοντα τέσσαρας θά είχεν 
αποτελέσματα άσνγκρίτως θετ ικώτερα 
ένός επ ικήδειου ή και μ ιας πρός έπανά- 
στασιν προκηρύξεως, ώς ύμεΐς άφελώς 
πιστεύετε, τήν τριακοσιοστήν εξηκοστήν 
πέμπτην.

Ουτε τοϋ παρόντος εινε ουτε κα'ι τής 
αρμοδιότη τός μας νά συζητήσω  μεν,Άν δύ- 
ναται γενικώς νά έπέμβγι ό Βασιλεύς και 
άν ή έπέμβασίς του θά  έχγ] ώς άποτέ- 
λεσμα εκείνο τό όποιον έπιδιώκομεν και 
εύχόμεθα. ■

Μή άδιψΌμεν δμως έν παντ'ι τό 
αμοιρον αύτό Κράτος, τό τόσον δύσπ ι- 
στον, τό μή  έχον ούδεμίαν είς εαυτό π ε- 
ποίθησ ιν , τό όποιον, διά τό μή  έχειν τήν 
αύτοπεποίθησ ιν ταύτην, έταξεν ισοβίους 
και άμ,εταί)έτους Ά ρεοπαγίτας και Ει
σαγγελείς τοϋ Ά ρείου Πάγου, συνέταξεν 
αύτούς είς έπ ιτροπάς και είπε πρός α υ 
τούς :

— 'Εγώ περ ιστοιχ ίζομα ι άπό π ε ιρα 
σμούς άπειρους, αδυνατώ νά διακρίνω  
τό κακόν άπό τοϋ καλοϋ, μύω ψ  κατέ
στην κατ' άνάγκην, δέν γνωρίζω τό νό 
μ ιμ ον  άπό τό παράνομον. Σείς έποπτεύ- 
σατε έπ'ι τήν δικαιοσύνην, σείς επ ιστρα
τεύσατε τό σώμά της, σείς διευθύνετε το, 
σεις κολάσατε τούς παρανομονντας, σείς 
άινταμείψατε τους άριστεΐς.

Δι έργασίαν τοιαύτης φύσεως, δι* ήν 
μόλις θά  έπήρκονν ώ μοι Βριάρεω , α ρ 
κεί εις θρήνος ή εϊς παννγνρ ικός ή εις 
Φ ιλιππικός, γραφόμενος τήν πρώτην  
ημέραν έκάστου έτου ς ;

*Επειδή δέ α ισθάνομα ι τήν ύποχρέω - 
σιν νά καταλήξω Γερμανιστ'ι κα ι μ ά 
λιστα είς δίστιχον, δέν δύναμα ι νά έξη- 
γήσω έκ τίνος συνειρμού ιδεών, προκει- 
μένον περι τής δράσεως τών κατά τά 
άλλα πλέον ή άμέμπτω ν άνωτάτων τού
των δικαστικών λειτουργών, έρχεται είς 
τήν μνήμην μου  τό λαϊκόν τραγούδι, δπερ 
άμα τή  πτώσει τοϋ Β ίσμαρκ  κα'ι τή δ ια 
δοχή αύτοΰ ύπό τοϋ Κ απρ ίβη  είχε γενι- 
κενθή έν Γ ερμαν ία ;

Ντέρ Κέρλ τουτ αουχ ζάϊνε πφλ'ιχτ.
” Αμπέρ Β ίσμαρκ ίστερ . . . νίχτ.
( Ό  έρίφης καλά κάμνει τή δουλειά 

του, άλλά Β ίσμαρκ δέν είνε).
Μετ’ άκρας ύποίΛψεως 

Πέτρος Θηβαίος

Κατά πόσον ή έπιστολή αΰτη παρή- 
γαγεν ή ού αΐσθησιν, δέν άνήκει είς ήμάς 
νά ύποδείξωμεν. Έ ν μόνον είνε τό βέ
βαιον, δτι ό κ. Πρόεδρος τοϋ Άρείου 
Ίάγου ήσθάνθη τήν άνάγκην νά μή κα- 
ταλίπη ταύτην άνευ άπαντήσεως, τούτου 
δ’ ένεκα άπηύθυνε πρός τήν έφημερίδα

«Άκρόπολιν» έπιστολήν, φέρουσαν τήν 
υπογραφήν του καί δημοσιευθεΐσαν έν 
τφ φύλλφ τής 9 Ίανουαρίου τής έφημε
ρίδος ταύτης ύπό τόν τίτλον:

ΤΟ Ε Γ Ε Ρ Τ Η Ρ Ι Ο Ν
ΤΟΓ ΠΡΟΕΔΡΟΓ J l ^ A P E I O r  Π ΑΓΟ Ι
Τα ερωτήματα ήσαν: διαίί κακοδαι- 

μονεί η Πατρις και τίνι τρόπω δυνά- 
μεΟα νά τήν σώσωμεν άπό αυτήν τήν 
κακοδαιμονίαν; Ή  δέ απαθής «Δικαιο
σύνη», απο̂  υπερβολικήν, ώς φαίνεται, 
αγαπην προς την δικαιοσύνην, μετέφερε 
τον αγώνα κατά τοΰ Προέδρου και τοϋ 
Εισαγγελέως τοϋ Άρείου Πάγου, οΐτι- 
νες,  ̂ κατά τήν πεποίθησίν της, άναξίως 
κατέχουσι τάς ύψηλάς -θέσεις των, μολο
νότι, ως λέγει, έχει άρίστην ιδέαν περι 
αυτών. Αλλ ω «Δικαιοσύνη» καί ήμεΐς 
αυτό  ̂ ζητοϋμεν, νά καθαρισθώσιν αί έ- 
ςουσιαι απο τα ανάξια όργανα είτε πρω
θυπουργοί, ειτε προεδροι, είτε εισαγγε
λείς τοΰ Αρείου Πάγου εινε οΰτοι. Και 
ταΰτα μέν πρός τήν «Δικαιοσύνην» τής 
οποίας την πεποιθησιν ώς πρός τά ανω
τέρω πρόσωπα, τά όποια έπι45 έτη υπη
ρέτησαν τήν Πολιτείαν, άφίνομεν εις 
τήν κρίσιν τής κοινωνίας.

Ήδη ας έκφράσωμεν τήν γνώμην μας 
επι τών ερωτημάτων σαφέστερον.

Από περάτων έως περάτων τής γης 
εινε γνωστόν οτι μόνον ή πίστις πρός 
την πατρίδα κα'ι πρός τόν ηγεμόνα, τό 
σέβας πρός τήν θρησκείαν καί τήν δι
καιοσύνην κα'ι ή ΰπακοή πρός τούς νό
μους κρατΰνουσι κα'ι μεγαλύνουσι τά 
ε'θνη, ώστε δέν πρέπει νά παραξενευώ- 
μεθα ουτε διά τήν κήρυξιν τής χρεωκο- 
πίας μας, οΰτε διά τήν έπονείδιστον ήτ
ταν μας, οΰτε διά τούς έξευτελισμούς, 
τούς οποίους ύφιστάμεθα παρά τών άλ
λων Κρατών, οΰτε διά τήν κακοδαιμο
νίαν τής πατρίδος, άφοΰ άπαντες όμο- 
λογοϋμεν οτι τό διέπον ήμάς σύστημα 
εινε ή άναίσχυντος συναλλαγή, ήτις στη
ρίζεται επι τής άσεβείας καί τής παρα- 
βιάσεως παντός οσίου καί ίεροΰ.

Τί λοιπόν πρέπει νά γείνη διά νά πο- 
λεμησωμεν αύτόν τόν τύραννον δστις 
ροφα δλον τό αιμα τοΰ έθνους;

Κατά τήν ταπεινήν μου γνώμην 
πρεπει να περιβληθή ο Βασιλεύς τήν 
λαμπράν καί φοβεράν πανοπλίαν, τήν 
οποίαν τοΰ έ'δωκε τό έ'θνος διά τοΰ Συν
τάγματος καί δι’ αύτής νά κατασυντρίψη 
το ολεθριον καί έθνοφθόρον αύτό σύ
στημα κατά τόν εξής τρόπον :

Αον). Νά έκλέξη επτά υπουργούς φ ι- 
λοτίμους καί εργατικούς μέ δύναμιν σώ
ματος, ψυχής καί νοΰ καί ικανούς νά 
έκπληρώσωσι τά καθήκοντα τοΰ Κυβερ
νήτου καί νά εί'πη πρός αύτούς, διοική
σατε την Χώραν κατά τό Σύνταγμα καί 
τούς νόμους, διαγράψατε άπό τόν προϋ
πολογισμόν τά άκάθαρτα καί πονηρά καί 
περιττά κονδύλια, καθαρίσατε τό Κράτος 
άπό τούς περιττούς καί φαύλους καί ανα
ξίους καί οκνηρούς υπαλλήλους καί ύπη- 
ρέταςκαί μεριμνήσατε ί'να ή Πατρίς άπο- 
κτήση τήν άπαιτουμένην υλικήν καί ηθ ι
κήν δύναμιν, φροντίζοντες περί άξιομά- 
χου στρατοΰ καί στόλου, περί τάχιστης 
καί αμέμπτου άπονομής τής δικαιοσύνης, 
περί μορφώσεως άξίων ιερέων και διδα
σκάλων, ι'να δι’ αύτών έξευγενισθή τό 
φρόνημα καί ή ψυχή τών πολιτών καί 
περί άξίων διπλωματικών ύπαλλήλων, 
ί'να δι’ αύτών παρίσταται τό Κράτος 
άξιοπρεπώς άπέναντι τών άλλων Κρα
τών καί

Βον) Νά διαλύη τήν Βουλήν, ενόσω 
οί βουλευταί φέρουν προσκόμματα εις
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τήν εθνικήν ταΰτην διοίκησιν τών υ 
πουργών.

’Ίσως άντιτάξη τις δτι, έάν ό Βασιλεύς 
πράξη τοΰτο, ·θά έκθεση τον Θρόνον εις 
κίνδυνον. Μεγίστη ή πλάνη του- διότι 
ακριβώς τό εναντίον θά συμβή, καθόσον 
είμαι βέβαιος δτι εις τοιαύτην περίστα
ση» θά εχη ό Βασιλεύς εις τό πλευρόν 
του ολους τούς επιφανείς και ενάρετους 
πολίτας, ολόκληρον τόν στρατόν, δστις 
πάντοτε ύπερεμάχησεν ύπέρ τών ελευθε
ριών τής χώρας κα'ι ολόκληρον τόν κα- 
ταπιεζόμενον λαόν, δστις βεβαίως δέν 
θά πρστιμήση τούς εθνοκτόνους τυραν
νίσκους του άπό τόν Σωτήρά του. Έ ν 
τέλει πιστεύω δτι δ Βασιλεύς δέν θά 
όρρωδήση νά πράξη δ,τι τό συμφέρον 
τής Πατρίδος απαιτεί, διότι γνωρίζει 
κάλλιον παντός άλλου, δτι οί Ηγεμόνες 
διά νά ζήσουν μέ δόξαν κα'ι τιμήν οφεί
λουν κα'ι αύτήν τήν ζωήν των νά κιν
δυνεύσουν.

Κ. ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ

ΤΙΜΩΝ Τ Τ 1 Α Τ Ε Τ 0 Ν Τ Ω Ν
Μία περικοπή της έπαναστατικής 

προς σωτηρίαν τοΰ έθνους προκηρύ- 
ξεως τοϋ σεβαστού Προέδρου τοΰ Ά 
ρείου Πάγου, ή περικοπή δι’ ής, άπο- 
στρεφόμενος μετά πικρίας ό κ. Κ. 
Σημαντήρας πρός τήν «Δικαιοσύ
νην», λέγει: «Κα'ι ταΰτα μέν προς 
»τήν «Δικαιοσύνην», τής οποίας τήν 
»πεποίθησιν ώς προς τά άνωτέρω 
»πρόσωπα, τά όποια έπί 45 έτη ύ- 
»πηρέτησαν τήν πολιτείαν, άφίνομεν 
»είς τήν κρίσιν τής κοινωνίας», ίσως 
θά ειχεν άνάγκην άπαντήσεώς τίνος, 
άν έν έτέρα στήλη δέν παρετίθεντο αί 
έλίγαι έκεΐναι λέξεις, δι’ ών τόσον 
θαυμασίως έςεικονίζεται ή αίγλη τής 
προσωπικότητος τοΰ άρχιδικαστοΰ, 
προκειμένου περι τής Γαλλίας.

’Εναπομένει ήδη ή περικοπή δι’ 
ής ό σεβαστός τοΰ Άρείου Πάγου 
Πρόεδρος έρωτα: διατί κακοδαιμονεΐ 
ή Πατρίς και τίνι τρόπο) δυνάμεθα 
νά τήν σώσωμεν άπδ τήν κακοδαι
μονίαν ;

Ευτυχώς κα'ι ή περικοπή αυτη 
δέν έχει άνάγκην άπαντήσεώς καί 
έκ μέρους ήμών, διότι αύτδς ουτος 
δ τιτρώσκων αναλαμβάνει νά χορη- 
γήση καί τδ άντιφάρμακον, άναφω- 
νών όντως μετά έθελοθυσίας καί κυ
ριολεκτικούς μετ’ αυταπαρνήσεως, δτι 
ή πατρίς πάσχει καί κακοδαιμονεΐ: 
«διότι εχει άνάγκην τάχιστης καί 
άμέμπτου άπονομήφής δικαιοσύνης.»

• Άνευρέθη άρα δ νοσών, διεγνώσθη 
τδ νόσημα τδ βαρύτατον, ύπεδείχθη 
καί τδ φάρμακον.

’Ήδη ζητείται δ ιατρός.
Ό Βασιλεύς είνε δ χειροΰργος 

έκεΐνος καί δ παθολόγος, δστις θά 
άναλάβη νά παράσχη είς τήν ψυχορ
ραγούσαν πατρίδα, τήν πεινώσαν καί 
διψώσαν δικαιοσύνην ταχεΐαν καί 
άμεμπτον, τήν δικαιοσύνην αύτήν;

Ό  σεβαστός τοΰ Άρείου Πάγου 
Πρόεδρος, γονυκλινής πρδ τοΰ Βασι- 
λικοΰ θρόνου, Τούτου τήν άντίληψιν 
έκλιπαρεΐ καί παρ’ Αύτοϋ άναμένει 
τήν σωτηρίαν καί έκ τών βραχιόνων 
Τούτου δνειροπολεΐτήν μαγικήν έκεί
νην δύναμιν, ήτις τήν μέχρι τοΰδε 
βραδυποροΰσαν δικαιοσύνην θά τήν 
μετατρέψη είς «ταχίστην» καί τήν 
μέχρι τής σήμερον έπίμεπτον δικαιο
σύνην θά τήν καταστήση «άμεμπτον». 
Φαντάζεται δέ τδν ’Άνακτα λαμπράν 
περιβεβλημένον καί φοβεράν πανο
πλίαν καί διά ταύτης κατασυντρίβοντα 
τδ όλέθριον καί έθνοφθόρον σύστημα.

Τοιοΰτο τοΰ σεβαστοΰ τοΰ Άρείου 
Πάγου Προέδρου τδ γλυκύ δραμα, 
δπερ άτυχώς, οίκτρότατα διαλύει ή 
πραγματικότης, άπδ τήν οποίαν ή 
κραυγή ένδς λαοΰ πονοΰντος, ζωηρό
τατα καί ευκρινέστατα άκούεται δια- 
λαλοΰσα:

Τμών έπί τεσσαράκοντα καί πέντε 
έτη αρχόντων, άπροστάτευτος ή δι
καιοσύνη μου άφέθη ερμαιον τών 
έξυπνοτέρων μέ διατίμησιν δραχμών 
τετρακοσίων διά τδ κακούργημα, 
δραχμών έκατδν διά τδ πλημμέλημα 
καί δραχμών είκοσι πέντε διά τδ 
πταίσμα (Άκρόπολις 11  Ίανουαρίου 
1908 ύπδ τδν τίτλον «Οι Βάτραχοι 
καί ή Σάλπιγξ»).

Υμών ύπατευόντων, έν έκάστη 
εδροι Πρωτοδικείου ίδρύθη καί ιδιαι
τέρα εδρα πολιτικοΰ πρακτορείου, ενθα 
άμείβονται οί κατανεύοντες κριταί καί 
άπειλοΰνται καί ριμωροΰνται καί με
τατίθενται καί γηράσκουν μαραινό- 
μενοινοί εύσυνείδητοι.

Υμών κατεχόντων τής δικαιοσύνης 
μου τά αετώματα, ή προφορική δια
δικασία παρέμεινε τύπος νεκρός, έν 
τψ νόμω μόνον άπαντώμενος, καυέ- 
ληξε δέ έν Πρωτοδικεΐον, ώς τδ τών 
Αθηνών, δεκατετράκις μόνον νά συ- 
νεδριάση πρδς συζήτησιν υποθέσεων 
έμπορικών έντδς ένδς δλοκλήρου έ
τους τοΰ 1907.

Υμών χειριζομένων τά δσια καί 
τά ιερά τής δικαιοσύνης μου, αντι
πρόσωποι τών εύνοουμένων τής Ευ
ρώπης Κρατών άπειλοϋσιν έκάστοτε 
ετεροδικίαν.

Ό Βασιλεύς μου τή θελήσει έμοΰ 
έτάχθη ανεύθυνος. Σεις οί υπεύθυνοι. 
Οί άνεχόμενοι τδν βουλευτήν νά σάς 
πιέζη καί μή πατάσσοντες αύτόν, έν 
φ δύνασθε, ή μή διαμαρτυρόμενοι 
δταν νομίζετε δτι δ γρόνθος ήμών δέν 
έπαρκεΐ. Σείς οί μή καλέσαντες πέ- 
ριξ ύμών τούς άμέπτους δικαστάς. 
Σείς οί ούδέποτε πρδς ούδένα τών 
Υπουργών συγκρουσθέντες δταν έ- 
πείσθητε δτι δ άμείλικτος δικαστής 
χάριν τής συναλλαγής μετετέθη ή δ 
άνάξιος χάριν τής αύτής συναλλαγής' 
προήχθη, ή δ άξιος χάριν τής ιδίας 
παρηγκωνίσθη.

Τήν φωνήν ταύτην ένδς λαοΰ φρι- 
κτότατα άλγοΰντος, κυλιομένου είς 
τάς δικαστικάς καί άνακριτικάς αί- 
θούσας έπί έτη, στερηθέντος άσφα- 
λείας, ύποχρέου μέ τδ περίστροφον 
άνά χειρας νά προστατεύη τήν ιδιο
κτησίαν του, ευκρινέστατα, ήμεΐς 
τούλάχιστον, άπδ έτών τήν άκούο- 
μεν.

Μήπως ή άπήχησις τής αύτής 
κραυγής τοΰ πόνου έφθασε σήμερον 
τδ πρώτον μέχρι τών κορυφών δπου 
είνε ένθρονισμένοι οί αρχηγοί τής 
δικαιοσύνης μας; Καί τδ συναίσθημα 
τής κραυγής ταύτης μήπως ·εξεδη- 
λώθη είς τά πρόσφατα έγερτήρια ;

Ά ν  ναί· τότε ούχί νεκροφόροι 
άλλά έργάται καλούμεθα νά κατα- 
στώμεν. Ούχί συντάκται αναφορών 
πρδς τδν ’Άνακτα, άλλά πολΐται υ
περήφανοι καί ύπάλληλοι πονοΰντες 
τδν τόπον καί συλλαβόντες τήν άπό- 
φασιν νά σώσωμεν ημάς αύτούς.

"Οταν τοιαύτην συλλάβωμεν τήν 
άπόφασιν, δ Ά να ξ  δ άνεύθυνος ού
δείς ύφίσταται λόγος νά μετατραπη 
είς συνυπεύθυνον καί μεθ’ ήμών νά 
διανεμηθή τήν εύθύνην. Διότι, περί 
.τής δικαιοσύνης τούλάχιστον προκει
μένου, ούδεμίαν άνέλαβεν οΰτε καί 
ύπέχει εύθύνην. Οΰτε κατά τύπους 
οΰτε καί κατ’ ούσιαν.

'Η συνδρομή τής «Δικαιοσύνης» 
διά τδ τρέχον δικαστικόν ετος οπερ 
άρχεται άπδ τοΰ πρώτου Σαββάτου 
τοΰ ’Οκτωβρίου, καί λήγει τδ τελευ- 
ταΐον Σάββατον τοΰ ’Ιουνίου, ώρίσθη 
είς δραχμάς 7.50, δύναται δέ νάκα- 
ταβληθή καί είς δύο δόσεις έκ δρ. 4·
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Ή  κάτωθι στατιστική τρόπον τινά 
στήλη, έν ή κατοπτρίζεται ή κατά τό 
παρελθόν έτος έργασία των έν Άθήναις 
δικαστηρίων, δσον καί άν θεωρηθή ξηρά 
στήλη αριθμών, είναι ίκανή νά δώση ά- 
φορμήν είς παρατηρήσεις ούσιωδεστάτας 
και είς συμπεράσματα ούκ όλίγα. Άτυ- 
γώς ή άτελεστάτη στατιστική έργασία, 
ή έπιτελουμένη έν τφ Ύπουργείφ της 
Δικαιοσύνης, ούδέποτε κατέστη άντικεί- 
μενον, ού μόνον καί της κοινοτέρας άκόμη 
μελέτης, άλλά καί ούδέ απλής άναγνώ- 
σεως. 'Όπως δήποτε, χάριν έκείνων οίτι
νες άρέσκονται είς άνεύθυνα σχόλια ή 
καί είς παρατηρήσεις γενικωτέρας, πα- 
ρέχομεν καί κατά τό έτος τοΰτο τήν εί
κόνα τής έργασίας τής έν Άθήναις δι
καιοσύνης κατά τό παρελθόν έτος.

”Αρειος Πάγος.
Κατά τό 1907 τό άνώτατον ήμών 

τοΰ το δικαστήριον έξέδοτο πολιτικάς μέν 
άποφάσεις 488, ποινικάς δέ 198, άπέ- 
ναντι 545 πολιτικών καί 172 ποινικών, 
ας έξέδοτο κατά τό παρελθόν έτος 1906.

Έκ τών 488 πολιτικών τούτων απο
φάσεων, αί 13 ήσαν τής όλομελείας (έξ 
ών 4 άπέρριψαν τήν άναίρεσιν, 1 άνήρε- 
σεν, 7 άνέπεμψαν είς τό Β' τμήμα καί 1 
είς τό Α'), 4 παρέπεμψαν είς τήν όλομέ- 
λειαν, 6 προδικαστικαί τοΰ Α' τμήματος,
3 περί κανονισμού τμημάτων, 4 περί ά- 
ποχωρήσεως δικαστών, 59 έκλογικαί, 27 
περί άνατροπής, 7 έπί αιτήσεων παρατά- 
σεως, 21 προδικαστικαί τοΰ Β' τμήμα
τος, 42 όριστικαί τοΰ Β' τμήματος, 2 τοΰ 
Β' τμήματος παραπέμπουσαι είς τήν ό- 
λομέλειαν, 36 έρήμην τοΰ άναιρεσείοντος 
(άρνητικαί), 107 δεχόμεναι τήν άναίρε- 
σιν καί 157 άπορρίπτουσαι ταύτην.

Έ κ τών 198 ποινικών, αί 149 άπέρ- 
ριψαν τάς περί άναιρέσεως αιτήσεις, αί 
39 έδέξαντο τήν άναίρεσιν, αί 6 είνε πει- 
θαρχικαί, ή 1 περί κανονισμού άρμοδιό- 
τητος καί αί 3 τής όλομελείας δεχόμεναι 
τήν άναίρεσιν.

Έ φ ετε ΐο ν
Ύπό τοΰ δικαστηρίου τούτου έξεδόθη- 

σαν κατά τό αύτό έτος 1907 άποφάσεις 
έν δλφ 2004, άπέναντι 1806 έκδοθεισών 
κατά τό 1906. Έκ τούτων δέ 752 έρή
μην, 1041 όριστικαί καί 211 προδικα- 
στικαί.

5Εκκρεμείς εν ά'πασι τοΐς πινακίοις τοΰ 
αύτοΰ δικαστηρίου, μή συζητηθεΐσαι μέ
χρι τής 31 Δεκεμβρίου παρέμειναν έν 
ολω 250 ύποθέσεις, απέναντι 430 αϊτινες 
είχον παραμείνει τή 31 Δεκεμβρίου 1906, 
έκ τών έκκρεμών δέ τούτων » ί 47 ήσαν 
έμπορικαί, αί 59 συνοπτικαί, αί 102 συ
νήθεις καί αί 42 τοΰ Δημοσίου.

Ό  Πρόεδρος τών Έφετών έξέδοτο 
428 έν δλφ πράξεις, άπέναντι 510 ας 
είχεν έκδώσει κατά τά 1906.

Βουλεύματα τό αύτό 'δικαστήριον έξέ
δοτο έν δλφ 495, άπέναντι 510 άτινα 
είχεν έκδώσει κατά τό 1906.

Πρωτοδικεΐον
Είς τά πινάκια τοΰ Πρωτοδικείου ένε- 

γράφησαν καθ’ δλον τό έτος 1907, συ
νήθεις μέν ύποθέσεις 2266, άπέναντι 
2591 έγγραφεισών κατά τό 1906, συνο- 
πτικαί 2994, άπέναντι 3322, έμπορικαί 
5239, άπέναντι 5985 καί έφέσεις 1405, 
άπέναντι 1607.

Εκκρεμείς έν τοΐς πινακίοις, ήΊοι μή 
συζητηθεΐσαι μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου 
1907 παρέμειναν, έμπορικαί μέν 1705, 
συνήθεις 878, συνοπτικαί 565 καί έφέ- 
σεις 366.

Αποφάσεις κατά τό αύτό έτος 1907 
τό δικαστήριον τοΰτο έξέδοτο έν δλφ 
7685, άπέναντι 9764 'άς έξέδοτο κατά 
τό 1906. Έκ τούτων 2347 είσίν έρήμην, 
3177 όριστικαί, 213 έπ’ άναφορα καί 
1948 προδικαστικαί.

Πράξεις έξεδόθησαν καθ’ δλον τό 1906 
ύπό τοΰ κ. Προέδρου 4399 έν δλφ, απέ
ναντι 4413 έκδοθεισών κατά τό 1906.

Πλημμελειοδικεΐον.
Κατά τό αύτό έτος 1907 τό δικαστή- 

ριον τοΰτο έξέδοτο 7929 άποφάσεις, α
πέναντι 7281 αποφάσεων έκδοθεισών 
κατά τό 1906.

Ειρηνοδικεία.
Α. Βόρειον. Ένεγράφησαν έν δλφ 

θέσεις 5278, έδημοσιεύθησαν δέ έν δλφ

άποφάσεις 3952, άπέναντι 3862 τοΰ 
1906.

Β'. Βόρειον. Ένεγράφησαν έν δλφ 
υποθέσεις 3940, έξεδόθησαν δέ άποφά- 
σεις έν δλω 2895, άπέναντι 2970 τοΰ 
1906.

Νότιον. Ένεγράφησαν έν δλφ ύπο- 
θέσεις 2330, έξεδόθησαν δέ έν δλφ άπο- 
φάσεις 1640, άπέναντι 1876 τοΰ 1906.

Κ αι ή κατακλείς.
Α ί έργάοιμοι τον Πρωτοδικεΐον.

"Οσον άπίστευτον καί άν θεωρηθή έκ 
πρώτης δψεως τό πράγμα, έξακολουθεΐ 
νά αντίστοιχη πρός τήν άλήθειαν άκρι- 
βώς καί είνε ικανόν, αύτό καί μόνον νά 
μάς έξεγείρη τοΰ ληθάργου ύπό τοΰ ό
ποιου κατεχόμεθα. Καθ’ δλον τό έτος 
1907 τό Πρωτοδικεΐον Αθηνών άριθμεΐ 
τάς εξής τακτικάς συνεδριάσεις : Αέγον- 
τες δέ τακτικάς έννοοΰμεν έκείνας καθ’ 
άς έξεφωνήθησαν καί συνεζητήθησαν ά- 
ναβεβλημέναι τούλάχιστον ύποθέσεις. 
Τοιούτας τακτικάς συνεδριάσεις τό μέν 
τμήμα τών έμπορικών άριθμεΐ δεκα. 
■τέοίϊαρΐ,ς !  2 (άριθμός 14), τό τών συ
νοπτικών δέκα εξ, τό τών συνήθων οεκα 
έπτά καί τό τών εφέσεων δέκα έπτά.

Τους άριθμούς τούτους άνεζήτησέ ποτε 
νά ίδη καί νά μελετήση είς Είσαγγελεύς 
τών Έφετών ή τοΰ Άρείου Πάγου ; Με- 
λέτας τοιούτου είδους βεβαίως δέν άπαι- 
τοΰμεν άπό ένα ύπουργόν Δικαιοσύνης, 
προωρισμένον νά άσχολήται διά σπου
δαιότερα.

Α Κ Ο Μ Η ;
ΜΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΙΪΤΕΡΑ ΓΝ8ΜΗ

Είς τό ζήτημα δπερ έπι μακρόν απη - 
οχόληοε θέωρητικώς είς συνεχή φύλλα 
τής «Δικαιοσύνης» πλειάδα δικηγόρων 
και εις δ εΟεσε τήν τελευταίαν λέξιν ό υπό 
τό ψευδώνυμον Ά . ’ Ορχομένιος γράψας, 
παρέχει τήν πρακτικωτέραν δύναται τις 
νά εΐπη λύσιν ό κ. Λουκάς Νάκος διά τής 
κάτωθι επιστολής του.

Είς τήν «Δικαιοσύνην» δέν έλύθη ά
κόμη τό ζήτημα μεταξύ τών άπο  εβδο
μάδων συζητούντο.>ν συναδέλφων, άν ό 
κ. Κύοος, μή καταγγείλας τον αυτουρ
γόν τνίς εναντίον του δολοφονικής έπιθέ- 
σεως, είναι « ερασιτέχνης πολίτης», « α 
δρανής πολίτης», «.παθητικώς άνθ ιστά- 
μενος», αίντελλεκτοναλιστής» καί δέν εί- 
ςεύρω καί έγώ τί άλλο άκόμη.

'Αμαρτίας είχεν ό, άνθρωπος! Έ λπι- 
ζομεν έν τούτοις οτι η πληγη της κε
φαλής του δέν ήτο τόσης διάρκειας οσον 
αί έπακολουθήσασαι συζητήσεις περί 
αύτης.

Τό πράγμα έν τούτοις μοί φαίνεται 
πολύ άπλούστεοον άπό ο,τ ι παρίσταται 
άπό τούς συζητοϋντας. Ή  κυρία αίτια» 
της στάσεως τοϋ κ. Κύρου, είναι άπλου- 
στατα, οικονομική. Ό κ. Κύρος έλυ- 
πήθη ένα ζευγάρι παπούτσια, τό όποιον 
Οά έ'λυωνε άδικα καί άνευ άποτελέσμα- 
τος, παρακολουθων τήν μήνυσίν του!

Καί ό μέν κ. Κύρος, σκεφθείς ώς έσκε- 
φθη, έσκέφθη, ώς άτομον, πρακτικωτατα. 
Ά λ λ ’ ήμεΐς, ώς κοινωνία, δέν είχομεν
άοαγε τίποτε άλλο πρακτικώτερον, έ-

' ~ ν ' ' ' ' ^κτος των συζητησεων, να καμωμεν, όια-
μαρτυρόμενοι έμπράκτως διά τήν κατά- 
στασιν, καί πρός ποοφύλαξιν τών κεφα
λών μας, άπό όμοιου εί'δους δολοφονι- 
κάς επιθέσεις;

Μετ’ άγάπης.
Λ ,ο υκ α ς  Μ ά κ ο ς

Ο ε ρ ίλ ν ιψ ις  ά η ο φ ά α ε ω ς

Το Δικαστήριον τών εν Ά θήνα ις Πρωτο
δικών λαβόν ϋ π ’ οψει το ΰ π ’ αριθμόν 1011 
π . ε. βούλευμα του συγγενικόν συμβουλίου 
τοΰ ύπο τήν ποοεορείαν τοΰ Είρηνοδίκου τοΰ 
β ' βορείου Ειρηνοδικείου Α θηνώ ν συνελθόν- 
τος έξέδοτο α ')  τήν ύ π ’ άρι9. 6565 (1907) 
άπό©ασίν του, δ ι’ ής διώρισε τον Ν ικόλαον 
Μ αρουλχανόν φαρμακοποιόν ένταΰδα προσω- 
οινόν δια/ειοιστήν της περιουσίας τοΰ απαγο- 
ρευτέου πατρός του ’Εμμανουήλ Μαροολιανοΰ 
ίερέως’ καί β ') τή ν ΰ π ’ άριθ. 7213 (1907) 
άπόφασιν του, δ ι’ ής έκήρυξε τόν είρημένον 
ίεοέα ’Εμμανουήλ Μαρουλιανόν ε ίς  κατά(5τα- 
cjtv άπαγορεύ<3εως.

’Εν Ά θήνα ις τήν 4ην Ίανουαρίου 1908
Ό  Πληρεξούσιος Δικηγόρος 

Γ. Ά ν α λ ν τ ί ι ς
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Αί στήλαι τής «Δ ικα ιοσύνης»  
εινε ε ίς τήν διάϋ'εσιν παντός δι
κηγόρου, δικαατοΰ ή άλλου δ ι
καστικού προσώπου, ευρισκο
μένου είς τή ν άνάγκην ή έπ ιϋ 'υ -  
μοϋντος νά  άνακινήση π α ν  έν  
γένει ζήτημα σχετιζόμενον μέ 
τήν άπονομήν τοϋ δικαίου.

On η ’a peut-6tre jam ais m ieux m arque 
combien les m agistrats doivent etre  deta
ches d’eux-memes et de tout ce qui les r e 
garde personnellem ent que par l ’u sage ou 
est le  Chancelier de France de ne porter 
jam ais le  deu il pour qui que ce so it. On 
dit aussi que ce prem ier m agistrat du 
royaum e ne recoit et ne rend jam ais de 
v is ite .

B .  W A R E E
< C uriositcs Judiciairesn, P aris, /S77, page I2g.

(Ή  έννοια δτι δ δικαστής δεν εχει ιδίαν 
προσωπικότητα είνε αδύνατον νά εκφρα- 
a&fj τελειότερον ή δσον εκδηλονται διά 
τον εθίμου, καιΤ δ ό αρχιδικαστής της 
Γαλλίας ουδέποτε και δι οίον δήποτε φέ
ρει πένθος. JΕπίσης λέγεται δτι ό αρχιδι
καστής ουτος ουδέποτε ούτε δέχεται οντε 
ανταποδίδει επισκέψεις).

«Ή  ύπεράσπισις περιβάλλεται δι- 
πλοΰν χαρακτήρα απέναντι τοΟ κατη
γορουμένου. Είνε δικαίωμα, οπερ αυτη

έ ξ α σ κ ε ΐ έ λ ε υ -  
Λ ιά  τ ο ν ς  π ρ ο έδ ο νς  θέρως κ α θ ’ ο-

κ α ί  δ ικ η γ ό ρ ο ν ς .  λ η ν  τη ν  δ ιάρ 
κ ε ια ν  τνίς συ-

ζητήσεως και μέχρι της άποφάσεως. 
’Απέναντι της Δικαιοσύνης είνε μέσον 
πληροφοριών, μία των πηγών της άλη- 
Οείας, τύπος ουσιώδης της Δικονομίας. 
Δέν υπάρξει Δικαιοσύνη, οπου η ύπερά- 
σπισις δέν είνε άκεραία, διότι δέν υπάρ
χει βεβαιότης της αλήθειας.»

Ουτω χαρακτηρίζει την θέσιν της 
ύπεοασπίσεως ό κ. Τσιβανόπουλος έν 
σχετική εκθέσει αύτοΰ πρός τό ύπουρ- 
γεϊον της Δικαιοσύνης.

Είνε τό συμπέρασμα της βαθείας με
λέτης και άκριβοΰς άιαγνώσεως τοΰ τόσω 
σοβαοοΰ, άλλά καί τόσω παρανοουμένου 
κατά κανόνα θέματος, διατυπωθέν έν 
μορφή κλασικού άποφθέγματος.

Συνισταται είς την μελέτην τών κ.κ. 
προέδρων, τών οποίων χαλιναγωγείται 
καί ρυθμίζεται η κωδωνοκρουσία, άλλ’ 
ούχ ήττον καί τών κ. κ. συνηγόρων, ών 
τά δικαιώματα ούτως έξαίροντα1, άλλ’ 
ίνα ύπομνησθώσι καί τ ’ άντίστοιχα κα
θήκοντα.

Ό κ. Εΐσαγγελευς τοΰ Άρείου Πά~ 
γου, διαγράφει δ ι’ ωραίων φράσεων τά 
δρια της ελευθερίας τοΰ δικαστικοΰ βή

ματος, πέραν τών όποί- 
Κ α ί o m it  ων έκτρέπεται αυτη 

κ α ί  άπόφημι είς προσβολήν άλλο- 
τρίων δικαιωμάτων η 

ώς άθέτησιν όφειλομένου σεβασμοΰ πρός 
καθεστηκυίας άρχάς τοΰ κράτους. Και 
ταΰτα προτάσσει ώς γενικάς άρχάς πρΐ· ' 
κειμένου ν’ άποφανθΐ) περί τνίς ευθύνη* 
τοΰ κ. Τσέλου διά την έπί άκροατϋΐψίου' 
μομφήν τών ενεργειών της άνακρίσϊίοζ' 
έπί της ύποθέσεως Κατσίχτη, 'ίνα συμ?· 
περάνν), δτι εδικαιούτο μέν ό κ. Τσέλος 
νά παρατηρηστι την παράλειψιν της 
άνακρίσεως μη προβάσης είς άμεσον έξέ- 
τασιν τοΰ μάρτυρος’Αργυροπούλου, ώφει- 
λεν δμως έτέρωθεν, «δπως άποφύγγι 
την περί την κρίσιν υπερβολήν» ν’ άνα- 
δράμνι είς τόν μετά τό έ'γκλημα χρόνον, 
δτε δέν είναι γνωστά τά έπ ’ άκροατη-, 
ρίου έκτυλιχθέντα, τούτέστιν νά μη 
κρίνγ) έκ τών ύστέρων, μη λαμβάνων ύπ ’ 
δψιν τάς παοομαρτούσας δυσχερείας είς 
τήν έξακρίβωσιν έκ προμελέτης πράξεως.

θά  έπεθυμοΰμεν δμως σαφέστερον νά 
άπεφαίνετο, άν ή παοάλειψις αυτη ήν 
δεδικαιολογημένη έκ τών πραγμάτων 
καί άν ή έκ τών ύστέρων άνευρισκομένη 
άτέλεια ήτο άνυπέρβλητος, δτε δύναται 
νά ζητηθ·/) ευθύνη τις, άδιάφορον άν 
πειθαρχική ή καί ηθική άπλώς παρά 
τοΰ άκαίρως καί άδικαιολογήτως μεμ-

φθεντος τήν άνάκρισιν κ. Είσαγγελέως, 
ή δεξιώτερον διεξαγόμενης της άνακρί
σεως ήδύνατο νά μή παρατηρηθ^ ή 
ατέλεια, δτε είς τούς διεξαγαγόντας τήν 
άνάκρισιν έ'δει νά έπιστηθνί μείζων ή 
προσοχή αύτών καί συντρεχούσης ύπαι- 
τίου άμελείας νά ληφθώσι πειθαρχικά 
μέτρα.

Τούναντίον i t  τέλει τοΰ έγγράφου του, 
ό κ. Εΐσαγγελευς τοΰ Άρείου Πάγου 
κηρύσσει έαυτόν άναρμόδιον νά έξετάζτ) 
άτελείας της άνακρίσεως ύπό έ'ποψιν 
πειθαρχικές καταδιώξεως τοΰ Είσαγ
γελέως τών Πρωτοδικών.

Καί τυπικώς φρονοΰμεν δτι δέν ύπε- 
ρέβαινε ή τοιαύτη έ'ρευνα τά δρια τνίς 
δικαιοδοσίας τοΰ κ. Είσαγγελέως τοΰ 
Άρείου ΙΙάγου, δστις προΐσταται καί 
έφορ^ της είσαγγελικης ιεραρχίας καί 
οφείλει νά δίδτ) οδηγίας είς τούς παρ’ έ- 
φέταις Εισαγγελείς, κ.ατά μείζονα δέ 
λόγον έν προκειμένω, δτε, προκαλούμε- 
νος μάλιστα παρά τοΰ ύπουργείου τής 
Δικαιοσύνης, έδικαιοΰτο νά μή άφησιρ 
άνε'έταστον ζήτημα διεγεΐοαν τήν κοι
νήν περιέργειαν καί θέσαν είς εμπόλεμον 
κατάστασιν δύο είσαγμελικούς λειτουρ
γούς.

Ούχί πρό πολλοΰ, σχολιάζοντες τήν 
ενημερότητα περί τήν συζήτησιν τών

Άντικείμενον τών φυσοκών έπιστημών 
είνε πρωτίστως τά φνσικά φαινόμενα, 
ένφ τοΰ δικαίου αί ϊδέαι. Τό ζήτημα 
περί τής σκοπιμότητος τών φαινομένων 
έκείνων, άτινα άποτελοΰσι τό άντικείμε- 
νον τών φυσικών έπιστημών, έκφεύγει 
τοϋ κύκλου τών επιστημών τούτων, ένφ 
άντιθέτως ή κυρία τής νομικής έπιστήμης 
άποστολή είνε νά έρευνα τάς κατ’ ιδίαν 
διατάξεις καί νά άναπτύσση ταύτας έν 
σχέσει πάντοτε πρός τόν σκοπόν αύτών.

Ά λλά τό πρόβλημα περί τοΰ ποιον τό 
σκόπιμον και τό μή τοιοΰτο, ούτε τό γεν- 
να οΰτε τό ίκανοποιεϊ ή πείρα. Τό πρό
βλημα τοΰτο τό λύουσι δυνάμεις μή ο- 
ραταί.

Ά ν  έπί παραδείγματι θέσωμεν τό ά- 
ξίωμα οτι ό τελικός σκοπός τής νομικής 
έπιστήμης είνε «ή κοινωνική δικαιοσύνη», 
άμέσως έρωτάται, άπό τί συνισταται αΰτη, 
πώς έπιτυγχάνεται, ποια τά άγοντα εϊς 
ταύτην μέσα; Ανακύπτει τότε ή άξία 
τής προσωπικότητος καί ή σχέσις ταύτης 
πρός τό σύνολον, πρός τήν έλευθερίαν 
καί τήν αύτονομίαν, πρός τήν υπόστασιν 
αύτής τήν ύλικήν καί τήν φυσικήν καί 
τήν ηθικήν, πρός τό παρελθόν, πρός τό 
.TjpcgtfX, πρός τό μέλλον. Ταϋτα δμως 
-Tifc 5 α^ο έ 'f,ζ υ γ ί ζ ο ν τ α ι οΰτως εϊπεΐν φυσι- 

Τ α γκή ν δφθαλμοΰ 
ι;τή ΰ Λ '{ ^ μ «^ ^ 'ψ ώ ν|(^ντ ^ ώ ς  καί νοΰ. 
30^ιαν^ύΧ Ιγω^,J αμφιβολίας, κατά
τήν Πασχαλιάν τόϋ δικαίου τείνομεν εϊς

?ό,0§βωρ.η«^όν ..τούτου μέρος καί άγωνι- 
όμεΟ^,^ην ΐεωρ/αν τούτου νά ένιχύσω- 

μεν. Δ ι^αύ^,^ταπολεμοΰμεν πρό παν
τός τόν δογματισμόν δστις κινδυνεύει νά 
μάς άποπνίξη καί μάς έξουδενώση. Είνε 
θλιβερόν ή διδασκαλία τοΰ δικαίου είς ού- 
ξέν άλλο νά συνισταται ή εϊς τήν ξηράν 
έκμάθησιν νομικών κανόνων καί χρονο
λογιών, δταν καί διά τούς διδασκάλους 
καί δίά τούς μαθητάς μετατρέπηται ή 
νομική έπιστήμη είς Μουσεΐον βοτανικόν 
έν τφ όποίφ ταξιθετοΰνται £ίζαι άνευ 
χυμοΰ καί άνευ δυνάμεως. Γνώσεις ύπό 
τοιούτους δρους άποκτώμεναι είνε γνώ
σεις άνευ άξίας ή μάλλον έπιβλαβεΐς, 
διότι είνε νεκραί άς συσκοτίζει καί δια- 
σκορπα ή ζωή.Ό στοιχειωδέστατος κατά 
τήν διδασκαλίαν καί τήν σπουδήν τοΰ 
δικαίου δρος είνε έκεΐνος καθ’ δν ό δι
δασκόμενος μορφοΰται οΰτως, ώστε νά 
λαμβάνη άμέσως τήν άντίληψιν τής έ- 
πιρροής έκάστου κανόνος ή τουλάχιστον 
νά συλλαμβάνη άμέσως έν ζωντανόν πα-

ύποθέσεων, είς ήν λίαν άξιεπαίνως έ'φθα- 
σεν άπό τοΰ παρελ-

Σνμπτωόις ; θόντος έτους ό Άρειος 
Πάγος, έξεφράσαμεν 

τήν ιδέαν δτι δέν είνε άπίθανον τό γε
γονός τοΰτο νά έπιδράση έπί τοΰ άριθ- 
μοΰ τών άποφάσεων τοΰ άνωτάτου ήμών 
δικαστηρίου καί νά έ'χτ] ώς αποτέλεσμα 
τήν συζήτησιν όλιγωτέρων ύποθέσεων 
καί φυσικώτατα τήν έκδοσιν όλιγωτέ- 
οων άποφάσεων. Τήν γνώμην ήμών εκεί
νην έστηρίςαμεν είς τήν σκέψιν δτι πιθα- 
νώτατα ένεκα της άμεσου, λόγω της 
ενημερότητας, εισαγωγής τών ύποθέσεων 
πρός συζήτησιν, νά έ'χουν άποκάμει οί 
διάδικοι, οΐτινες ούτως ή νά παραιτών- 
ται τής άναιρέσεως ή νά μή μετέρχων- 
ται τοιαύτην.

Άνή'δη ληφθΐί ύπ ’ δψιν δτι κατά τό 
έ'τος 1907 ό Άρειος Πάγος έξέδοτο 
488 πολιτικάς αποφάσεις,άπέναντι 545, 
άς έξέδοτο κατά τό προπαρελθόν έ'τος 
1906, ήτοι δτι καθυστέρησε κατά 57 
δλας άποφάσεις καί άν ύποτεθίί οτι τό 
φαινόμενον τοΰτο δέν είνε άπλή συμ- 
πτωσις, άλλ’ δτι έ'χει καί έσωτ έοαν ση
μασίαν, άγεται εις τό συμπέρασμα δτι ή 
άν ο) γνώμη ήμών δεν εστερεΐτο τελείως 
ύποστάσεως.

ράδειγμα. "Οταν ό σπουδαστής άκούη δτι 
είνε άπολύτως άκυρος ή πώλησις πράγ
ματος μή υπάρχοντος έν τή φύσει κατά 
τήν στιγμήν τής πωλήσεώς του, άμέσως 
ή φαντασία του πρέπει νά είνε έτοιμη 
δπως τφ προσκομίση πρό τών οφθαλμών 
του εν δοχεΐον οίνου περί ού διαπραγμα
τεύονται οί συμβαλλόμενοι καί δστις κατ’ 
εκείνην άκριβώς τήν στιγμήν έχύνετο έν 
τή αποθήκη, ή ενα ίππον, δστις, καθ’ ήν 
στιγμήν έπώλεΐτο, κατεκρημνίζετο ‘ καί 
έφονεύετο, ή μίαν οικίαν περί τής πωλή- 
σεως τής όποιας οί συμβαλλόμενοι είχον 
μείνει σύμφωνοι, ήτις» δμως μετετρέπετο 
εϊς τέφραν υπό πυρκαϊάς.

Ό σπουδαστής τοϋ δικαίου άπόλυτος 
ύπάρχει άνάγκη νά συνειθίση είς νομικάς 
παραβολάς καί εϊς μύθους τρόπον τινά 
νομικούς. Εϊς τοΰτο τά μέγιστα συντελοϋ- 
σιν αί συστηματικαί άπό τής έδρας παρα
δόσεις καί αί πρακτικαί άσκήσεις, αί’τινες 
σύν τφ χρόνφ κατακτώσιν έδαφος. Είς 
ταύτας μεγίστην Ιδωσεν ώθησιν ή νομ ι
κή κλινική, ήν έξοχος πρακτικός καί πο
λυμαθής ί'δρυσεν, έν ή υποβάλλονται ύπό 
έξέτασιν καί διάγνωσιν καί θεραπείαν, 
ύποδεικνυομένων καί τών καταλλήλων 
φαρμάκων, χλωρωτικαί άποφάσεις ή χοι- 
ραδικαί έφέσεις ή χωλά θέματα δρκων!

Βαρυτάτη δμως θά-ήτο ή πλάνη έάν 
διά τήν μελέτην τής νομικής έπιστήμης 
έξησκεΐτο ή αναπαραγωγική  άποκλειστι- 
κώς φαντασία, ή τέχνη δηλαδή έκείνη 
δι’ ής μετουσιοΰνται καί παρίστανται ώς 
περιβεβλημένοι σάρκας αί ύφιστάμεναι 
διατάξεις καί οί κανόνες.

Έτερον, άπαραίτητον έπίσης διά τόν 
νομικόν είνε καί τό συναίσθημα τής δι
καιοσύνης, ϊδιότης ήτις είνε έρριζωμένη 
έν τή φαντασία καί έν τφ αϊσθήματι.'Ό- 
που ή πολυμάθεια δπονομεύει τήν ζων
τανήν ταύτην πηγήν, έκεΐ πλέον αί γνώ
σεις είνε άνωφελεΐς, έκεΐ άρχεται τό κρά
τος τής νέκρας τών τύπων νομικής.'Όταν 
παύση νά μάς φωτίζη πρός κατανόησιν 
τών νόμων τό θερμόν συναίσθημα διά τό 
δίκαιον καί διά τό άγαθόν τοΰ λαοϋ καί 
τής πολιτείας, τότε καί ή έννοια τών 
νόμων αποβαίνει τι άκατάληπτον. Τοντο 
δε διότι Τρίμματα μόνον τον ο ικοδομή
ματος εΐνε ο ί νόμοι. Εις σύνολον εν μ ό 
νον διά τάς ιδέας της δικαιοσύνης σνναρ- 
μολογοϋνται.

Συνοψίζω ήδη έν τέλει τάς σκέψεις

μου. Ή  σύγχρονος πολιτεία μέ τάς όλο- 
νέν αύξανομένας άνάγκας της, μέ τάς 
ύποχρεώσεις της τάς ποικίλας καί μέ τό 
νεώτερον πνεϋμα, πολύμοχθον καλείται 
νά έπιτελέση έργασίαν καί έν τή διαμορ
φώσει τοΰ δικαίου. Έν τή έργασία της 
ταύτη καθήκον εχει νά προχωρή έν αρ
μονία μετά τής φαντασίας τοϋ λαοΰ καί 
πρό ταύτης νά άποκαλύπτηται. Ή  φαν
τασία τοΰ λαοϋ άποτελεΐ τό έδαφος έπί 
τοϋ όποιου ριζοβολεΐ τό δίκαιον καί άπό 
τοΰ όποιου πρέπει νά βλάστηση.

Ά νευ  φαντασίας καί θεωρίας, νομοθε
σία καί έπιστήμη είνε αδύνατον νά κατα
λήξουν είς τόν δι’ δν είνε προωρισμέναι 
σκοπόν.

Μόνον έκ τής συμπράξεως τοϋ νοΰ καί 
τής φαντασίας προβάλλει ή άρμονία, έν ή 
τό ϊδεώδες συναντάται μετά τής πραγμα
τικότητας. \

_________
Έ ν τή διαλέξει μου ώφειλον νά θίξω 

τινά, διά πολλά άλλα ύπαινιγμούς μόνον 
νά ρίψω καί ούδέν ήδυνήθην νά έξαν- 
τλήσω. Ένεκα τούτου εδρίσκομαι είς τήν 
άνάγκην νά καταφύγω εϊς τήν έπιείκειάν 
σας.

Εκείνο δμως δπερ ένταϋθα δι’ άσθε- 
νών γραμμών έπειράθην νά χαράξω, ποϋ 
άλλοΰ ήτο δυνατόν νά τύχη άναπτύξεως 
καί συμπληρώσεως, είμή έν τφ μέσφ τών 
νομικών τής Βιέννης, ών ό πνευματικός 
βίος πλειότερον πάσης άλλης Γερμανικής 
πόλεως άπό αιώνων φωτίζεται ύπό τής 
φαντασίας;

(Διά τών άνω περατοϋται ή κυρίως 
διάλεξις τοΰ μεγάλου νομοδιδασκάλου. 
Τήν διάλεξιν ταύτην έπηκολούθησεν δχι 
μόνον θαυμασμός έκ μέρους τής έπιστή
μης, άλλά καί θύελλα έκ μέρους τών πο
λιτικών καί τών κοινωνικών όμάδων, ών 
τά συμφέροντα έθιγεν άμεσώτερον. Τού
του ένεκα δριμεΐαι έγέν οντο καί έν ίδιαι- 
τέροις φυλλαδίοις καί έν τφ ήμερησίφ 
τύπφ έπιθέσεις καί έπικρίσεις, είς άς ά- 
πήντησεν ό Dernburg δι’ έπιλόγου, δν 
παρέθεσεν είς τά τεΰχος έν φ έδημοσιεύ- 
θη ή διάλεξίς του. Τόν έπίλογον τοϋτον, 
χάριν τής ένότητος τοΰ δλου θέματος, 
δημοσιεύομεν είς τό έπόμενον φύλλον).

Ο ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
ΤΗΣ Υ Π Ο Θ Ε Σ Ε Ω Σ  Κ Α Τ Σ Ι Χ Τ Η

Ώς δέν έ'χομεν λόγους ν’ άμφιβάλ- 
λωμεν, συνεπεία άνακριβών πληροφο
ριών άνεγράφη είς τόν ήμερήσιον τύ
πον, δτι δ ι’ έκ,θέσεώς του ό κ. Είσαγ- 
γελεύς τοΰ Άρείου Πάγου άποφαίνεται 
περί πειθαρχικής καταδιώξεως τοΰ Εί
σαγγελέως τών Πλημμελειοδικών καί 
τοΰ άνακοιτοΰ κ. Λογοθέτου διά τάς 
παρατηρηθείσας δήθεν άτελείας τής ά
νακρίσεως έπί τής ύποθέσεως Κατσίχτη.

Προφανώς πρόκειται περί τελείας 
τών πραγμάτων άναστροφής.

Ή  άλήθεια άνευρίσκεται έν τω άπό 
4ης Νοεμβρίου 1907 έγγράφφ τοΰ κ. 
Είσαγγελέως τοΰ Άρείου Πάγου, δι’ ου 
ό κ. Τσι βανόπουλος,άπαντών είς τό τε- 
θέν αύτώ ύπό τοΰ Υπουργείου τής Δι
καιοσύνης ερώτημα, άν είνε πειθαρχικώς 
τιμωρητέος ό κ. Τσέλλος, άντεισαγγε- 
λεύς τών Έφετών, έπί ύπερβάσει τών 
ορίων τών καθηκόντων του έκ κουφότη
τας η ραθυμίας, διότι έν δημοσίι^ συνε
δριάσει έμέμφθη τής ένεργείας τής άνα
κρίσεως, άποφαίνεται, όρμωμενος έκ της 
άρχής τής ελευθερίας τοΰ λόγου, άπα- 
ραιτήτου τόσον διά τήν ύπεοάσπισιν 
τοϋ κατηγορουμένου,δσον καί διά τήν κα
τηγορίαν, δτι «είνε δυσδιάκριτα τά δρια 
»τά  διαχωρίζοντα τήν ελευθερίαν τοΰ 
«Είσαγγελέως περί τήν χρήσιν τών συν- 
»τεινόντων είς τήν ύποστηοιξιν τής 
«γνώμης του έπιχειρημάτων, άπό την 
«παρεκτροπήν τής ελευθερίας ταύτης, 
»ουτε δύναταί τις νά εχν) τήν άξίωσιν 
»νά κανονίσν) τόν τρόπον τής ομιλίας 
»του τοΰ παρ’ Έφεταις Είσαγγελεως, 
» διότι τοΰτο άντίκειτα ι είς τήν έλευθε- 
»ρίαν τοΰ λόγου, ήτις μόνον περιορι- 
»σμόν έχει τόν σεβασμόν πρός τά δι- 
»καιώματα τών άλλων καί πρός την 
«ίδίαν άξιοπρέπειαν».

Συνεπώς φρονεί ο κ. Τσιβανόπουλος 
δτι ήδύνατο ό κ. άντεισαγγελεύς τών 
Έφετών νά άναπτύξτι έ π ’ άκροατηρίου

Ε Ρ Ρ Ι Κ Ο Υ  D E R N B U R G

Η ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΕΗ Τίί, ΔΙΚΑΙΑ,
έ ν  t i j  σ υ ν ε δ ρ ι ά σ ε ι  τ ή ς  ί ί  1  Μ α ρ τ ί ο υ  1 8 9 4  

τ ή ς  « ' Ε τ α ι ρ ί α ς  τ ώ ν  Λ ί ο μ - ι κ ώ ν »  έ ν  Β δ ε ν ν ^ .

[Κατά μετάφρασιν τοΰ έν ’ΛΟήναις δικηγόρου κ. Π έτρου Θ ηβαίου.]

(Συνέχεια Ικ του προηγουμένου.)
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μετ’ ελευθερίας, νάς «τά  βοια εινε δυσ
διάκριτα» παν δ,τι /.ατά κατά τήν κρί
σιν του ετεινε πρός ύποστήριξιν της κατη
γορίας, έστω καί δν τά λεχθέντα θί- 
γουσι την άνακριτικήν άρχήν, έν τού- 
τοις δέν παραλείπει νά προσθέση οτι 
»ώφειλεν ό κ. Είσαγγελεύς τών ’Εφε- 
»τών, οπως άποφύγη την περί την κρί- 
»σιν υπερβολήν, ν’ άναδράμη είς τόν ά- 
»μέσως μετά τό έγκλημα χρόνον, δτε δέν 
»ήσαν γνωστά οσα έ'χουσιν άποκαλυφθη 
»κατά την έπ ’ άκροατηρίου διαδικα- 
»σιαν, καί νά μετριάση την έντύπωσιν 
»είς τό άκροατήριον έκ τνίς κρίσεώς του 
»περί άνακριτικών άτελειών διά τνίς 
»παοαστάσεως των άναποφεύκτων πρώ- 
»των δυσκολιών έπί τοιαύτης έκ προ- 
»μελέτης πράξεως είς την Πορείαν τνίς 
»άνακρίσεως».

Καταλήγει δέ ό κ. Τζιβανόπουλος 
έπί του τεθέντος αύτοϋ ύπό τοΰ Υπουρ
γείου ερωτήματος έκφράζων την γνώμην 
τνίς Δικαιοσύνης δτι δέν υπάρχει πει-

ικόν παράπτωμα καί δτι τοιαύτη 
καταδίωξις κατά τοΰ κ. Τσέλλου άντί- 
κειται εις την ελευθερίαν τοΰ είσαγγε- 
λικοΰ βήματος.

Οσον άφορί£ δέ διά τό εργον της ά- 
νακρισεως ύπό τήν έ'ποψιν πειθαρχικής 
καταδιώξεως τοΰ Είσαγγελέως τών πρω
τοδικών, κηρύσσει εαυτόν άναρμόδιον, 
διότι ή έ'ρευνα τών άτελειών της άνα- 
κρίσεως ύπάγεται είς τήν άρμοδιότητα 
τοΰ παρ’ ’Εφέταις Είσαγγελέως.

’Εκ τών άνωτέρω άποδεικνύεται δτι 
τά περί πειθαρχικής καταδιώξεως δικα
στικών προσώπων εΓνε άνακριβΐ).

Η Τ Α Χ Ε Ι Α  Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Ν Η
ΕΚ ΤΟΙΞ M A M  AKASIHflOE

ΤΡΟΠΟΙ Α Π Ο Κ Τ Η Σ Ε Α Σ  Α Υ Τ Η Σ

’Εξ άφορμης τοΰ άκαταλλήλου τοΰ 
έπί τνίς όδοΰ Σταδίου κτιρίου ώς Ποω- 
τοδικειακοΰ καταστήματος ό έγκριτος 
συνάδελφος κ. Κ. Έ σλιν έδημοσίευσεν 
έν τη «Δικαιοσύνη» (άριθ. φύλλου 70 
της 10 Νβριου) επιστολήν θίγουσαν 
καί έτερα ζητήματα, ώς τό της τα
χείας απονομής της δικαιοσύνης, περί 
ής άνέφερεν δτι προβλέπει ή ήμετέρα 
ΙΙολιτ. Δικονομία έν άρθροις 579, 581, 
307, 309 κλπ. εν συνδυασμφ προς έ- 
τέρας διατάξεις άφορώσας καί είς τήν 
δημοσιότητα της διαδικασίας, αϊτινες 
«όλονέν ένισχύονται παντοΰ τοΰ λοιποΰ 
κόσμου, πλήν της Ελλάδος».

Επι τούτοις ή «Δικαιοσύνη» προοι- 
μιακώς, οιονεί κρούουσα τόν κώδωνα, έ- 
γραφε συγχρόνως δτι έκτός τοΰ έπασχο- 
λοΰντος τοτε τον δικηγορικόν κόσμον 
τών ’Αθηνών ζητήματος τοΰ δικαστικοΰ 
καταστήματος της οδοΰ Σταδίου ύπάρ- 
χουσι και ετεοα αληθώς σοβαρωτερα, 
ικανα ν απασχολησωσι τους δικηγόρους 
πρό παντός.

’Εν σχέσει πρός τό ήδη έξεταζόμενον 
θέμα, έν τγί «Δικαιοσύνη» της 13 Ία- 
νουαρίου 1907 ύπό τόν τίτλον «Τό 
Πρωτοδικεΐον ’Αθηνών—Ναός τνίς Θέ
μιδος ή τοΰ Ίανοΰ ;»  ήρκέσθημεν νά 
καταδειξωμεν το επιζημιον πολλαχώς 
τών αλλεπαλλήλων άδικαιολογήτων 
διακοπών τών συνεδριάσεων καί δή τοΰ 
Πρωτοδικείου, καί ήριθμήσαμεν μόλις 
είς ε ικοσ ι-μ ίαν  τάς έβδομάδας, καθ’ άς 
συζητοΰνται εκ τών πινακίων ύποθέ- 
σεις, έκ τών πεντήκοντα δύο τοΰ ολου 
ένιαυτοΰ.

Ά λ λ ’ ούκ ήν τις ό αώζων !
Τούναντίον δέ, τό κακόν ηυξησε καί 

επεδεινωθη ποοστεθεισών είς τάς έκ 
κακών εξεων παγιωθείσας ζημίας τνίς 
Δικαιοσύνης και ετεοων — γενεσιουργών 
τοιούτων ζημιών— άφορμών, έκ τνίς ά- 
βελτΑριας αμα δε και της άστοργίας 
τνίς Πολιτείας τό μέν διά της έπί δύο 
εργασίμους μνίνας άπασχολήσεως τών 
πλειστων Πρωτοδικών είς έκδοσιν έκλο- 
γικών φυλλαδίων, τό δέ διά τνίς μυ- 
ριοτρόπως έλεγχθείσης άμαρτωλης μ ι-  
σθώσεως ώς Πρωτοδικείου μιας πυργο- 
ειδοΰς κυψέλης.

cιΔιά τά χάλια  ταΰτα τής δικαιοσύ
νης» , ώς ή Διεύθυνσις της «Άκροπό- 
λεως» έτιτλοφόρησεν έπιστολήν μου 
(δημοσιευθεΐσαν έν αύτη,τη 28 Νβρίου), 
πρός ταΐς αίτίαις της βραδείας άπονο- 
μ·̂ ς της δικαιοσύνης, ώς μιας τών ου
σιωδέστερων άφορμών της κακοδαιμο
νίας τοΰ κράτους ήμών, έτόλμησα καί 
νά ύποδείξω ώς πρώτιστον μέσον θερα
πείας « τή ν  ένημ.ερ·0 τ ϊ] τ α  τών δικα
στηρίων πρός συζήτησιν», ώς τελικόν 
δέ διά ταύτης σκοπόν «τήν βαθμιαίαν 
κατάργησιν της ύπερεπιβαρυνομένης σ ε ν  

τών πινακίων»—της φαγεδαίνης 
ταύτης τών ζωτικωτάτων κοινωνικών 
καί έμπορικών συμφερόντων, — δπως ου
τω φθάσωμεν είς τήν . . . έφαρμογήν (!) 
τών ύπό τοΰ κ. Κ. Έσσλιν έκταφεισών 
διατάξεων της Πολίτικης ήμών Δικο
νομίας, ύφ’ ών διέπεται ή διπλή άρχή της 
τε ταχείας δικαιοσύνης καί της δημο- 
σιότητος.

’Επιτραπήτω μοι, έπανερχομένφ αύ- 
τοκλήτως έπ ί νομικοΰ ήδη έδάφους καί 
επί τοΰ αύτοΰ θέματος, ούχί πρός ύπό- 
μνησιν τοΐς άρμοδίοις άλλά πρός δι
καιολογίαν της επίμονης μου άμα δέ 
και νομ ιμοτιο ίησιν αυτής, νά έκθάψω 
καί έγώ έν έ'τι άρθρον, έκ τοΰ τλήμονος 
Οργανισμού τών Δικαστηοίων, τόδε :

« Ά ρ θ ρ ο ν  2 6 4 . (II [δ ιά ταξ ιςτώ ν προς συ- 
»ζητησιν ύποθεσεων προσδιορίζεται κατά τους 
»όρισμούς τής πολιτικής δικονομίας, έ π ι  π α ·  
«ρουΟίςι τ ώ ν  π α ρ ά  τώ  δ χ κ α ΰτη ρ ίω  δχ·κη- 
» γό ρ ω ν , κατά το τέλος έκάστης έβδομάδος 
»ε ις ωραν παρά του προέδρου προσδιοριζο- 
«μενην. Οί δικηγόροι όμως δέν προσκαλοΰν- 
»τα ι ιδεαίτεοως έπί τούτω , καί ή απουσία 
»τω ν δέν οερει άλλην ζημίαν [ό π ο ία  ε ύ τ ν -  
»2 ζ ία !] ειμή τήν στέρησιν τοΰ δικαιώματος 
»τοΰ να κάμουν παρατηρήσεις περί τής προ- 
»σοιορισθεισης τάξεως τών υποθέσεων».

Ο έρμηνεύσας τόν ’Οργανισμόν τών 
Δικαστηρίων χαλκέντ3ρος συνάδελφος κ. 
Γ. Φιλάρετος (αυτόθι σελ. 574), άπο- 
δωσας τό ίδ ιον εκάστω  περιώρισε τάς 
παραβιασεις τοΰ άνωτέρω άρθρου είς 
τας άθωας άπέναντι άλλων άταξίας τνίς 
σειράς πρός συζήτησιν τών αιτήσεων 
καί δρκων, ώς γινομένην ένίοτε άλλοτε 
εν άοχνί, άλλοτε δ’ έν τώ μέσω καί άλ
λοτε εν τέλει της συνεδριάσεως. Διότι 
όλίγα τινα έπεβάλλετο αύτφ έν τί) ί- 
κανώς πλούσιοι έπιστημονικών παρατη
ρήσεων συγγραφή αύτοΰ νά περιλάβη 
υφ έκαστον άρθρον, δίδων πάντως ά- 
φορμην καί τά έφόδια έκ της μακρας 
αυτοΰ πείρας πρός εύρυτέρας κρίσεις καί 
ερευνάς τών κακώς τε κειμένων καί έ ι ι  
χειριστον έφαρμοζομένων.

Ά λλ' εκ τον άνωτέρω άρθρου προά- 
γομαι είς έπ ίκλησιν εύρυτέρας παρ' ολου 
τοϋ δικηγορικού σώματος άντιλήψεως 
τών δικαιωμάτων ού μην άλλά κα ι τών 
καθηκόντων αύτοϋ.

Τό έπ ’ έμοί δέ, — ώς άποτολμήσαντι 
να ειπω δημοσία έν έπιλόγω της έν τη 
« ’Ακροπόλει» δημοσιευθείσης έπιστολης 
μου έπί τοΰ άνω θέματος, δτι πρός ά- 
ποκτησιν τοιαύτης οΓαν ώνειροπόλησαν 
οι νομοθέται τνίς Δικονομίας καί τοΰ 
Οργανισμοΰ ·τών Δικαστηοίων δικαιο

σύνης, άπαιτεΐται καλή θέλησις καί μό
νον,— διατυπώ νΰν καί θετικώς μίαν 
γνώμην δπως τελεσθη εν βηαα, μικοόν 
έστω άλλά συντελοΰν ποός κίνησιν πε- 
ρισσοτέραν της δικαστηριακής μηχανης, 
και τοΰτο ουχί προς ζωοποίησιν άμεσον 
τών νεναρκωμένων ώς άνω διατάξεων 
της πολίτικης ήμών δικονομίας καί τοΰ I 
’Οργανισμοΰ τών Δικαστηρίων ά λλ ’ 
ύπ ’ αύτάς τάς κρατούσας συνθήκας ήτοι 
ανευ διαταραχές τοΰ ήδέος υπνου τών 
. . . . έν λόγω διατάξεων, εως άν αυται 
άφ’ έαυτών ούτως έγερθώσιν.

Η ταπεινή μου γνώμη έρείδεται 
επι τοΰ άρθρου 262 τοΰ ’Οργανισμοΰ 
τών Δικαστηρίων, καθ’ δ, «παν πολυ- 
»μελές δικαστήριον έχει τό δικαίωμα 
»νά διαιρνίται...είς δύο ή καί πλείω 
9τμήματα, νά προνο^.,.περί της έσωτε- 
»ρικης υπηρεσίας τοΰ δικαστηρίου, καί 
»νά διατάττη τά περί τήν έκτέλεσιν 
»τών καθηκόντων έκάστου τών παο’ 
»αυτω υπάλληλων, 3ν αι γενικα'ι τον 
-ανόμου διατάξεις δεν ήθελον έξαρκεϊ 
»κατά τοϋτο....τ>

Διά τά Πρωτοδικεία πάντως, καί δή

τό της πρωτευούσης, ένδείκνυται έκ τών 
είρημένων ώς άναγκαία ή κατάρτισις 
νέου τμήματος (φερ’ είπεΐν «πέμπτου») 
πρός συζήτησιν άποκλειστικώς 1 ) αιτή
σεων ή παοεμπιπτουσών άγωγών,2 ) πρός 
δόσιν δρκων, — ώς πρός τάς δύο ταύτας 
κατηγορίας τών ύποθέσεων έκ τών προ- 
ερχομένων έξ δλων τών λοιπών τμημά
τω ν ,— καί 3) πτωχεύσεων.

Ή  συζή τησις αύτών, ώς είκός, θά 
προέρχηται δι’ έγγραφης έκάστης ύπο
θέσεως έν τώ οίκείω πινακίω καί έκ 
τοΰ δελτίου τοΰ έν λόγω νέου τμήματος· 
απομένει δέ ώς πρός τάς παρεμπιπτού- 
σας άγωγάς ή αιτήσεις τό δικαίωμα  τοΰ 
επισπεύδοντος νά συζητήση ταύτας έκ 
της σειράς τοΰ πινακίου τοΰ οικείου 
τμήματος έξ ου προέρχονται.

Και ώς πρός τήν έξοικονόμησιν τών 
μελών τοΰ νέου τμήματος φοονοΰμεν δτι 
αύτη είνε εύχερής έκ τοΰ Προέδρου τοΰ 
Πρωτοδικείου καί τών έν τοΐς άλλοις 
τμημασι Προεδρευόντων μεθ’ ένός παρέ- 
δρου, οίτινες καί ύπό τό νΰν καθεστώς 
επιβαρύνονται ομοίως διά τοΰ αύτοΰ ά- 
ριθμοΰ καί εί'δους τών συζητουμένων 
δικών.

Σκοπός τοΰ ύποδεικνυομένου ώς άνω 
μέτρου προφανής εινε, καί δή πολλα- 
πλοΰς : ή προσθήκη πάντως νέου χρόνου 
καί συνεπώς νέας εργασίας κατά ποσόν 
είς τήν μέχρι τοΰδε έπιτελουμένην έπ ’ 
άκροατηρίου- ή έπάρκεια καί έπί μείζονα 
κατά τό φαινόμενον πράγματι δέ κατά 
τόν αύτόν πρός τόν ήδη κατανκλισκόαε- 
νον χρόνον έπασχόλησις καί έκάστου τών 
λοιπών τμημάτων είς έκκαθάρισιν καί 
ενημεροποίησιν τών πινακίων· ή ίκανο- 
ποιησις τών εύλόγως άνυπομονούντων 
δικηγόρων καί διαδίκων πρό; ένεργείας 
αύτοπροσώπους έπ ’ άκροατηρίου καί δή 
έν βραχυτέρφ οσω καί μάλλον ώοισμένω 
χρόνω καί ^ρονικώ διαστήματι- ή άοαί- 
ωσις έντεΰθεν βαθμιαίως τοΰ ακροατή
ριου έκάστου τών λοιπών τμημάτων καί 
ή έξ αύτνϊς εύπροσωποτέρα παράστασις 
τών τε διαδίκων καί δικηγόρων καί τοΰ 
συνόλου τοΰ δικαστηρίου· ή έ'λλειψις ή 
άλλως μείωσις τών περί έπαρκοΰς έργα- 
σίας δικαιολογιών έκ τνίς έπιβαούνσεως 
ήδη τοΰ δικαστηρίου διά της άφροέσσης 
ταυτης ώς έπί τό πλεΐστον έργασίας, ώ: 
περιοριζομένης πλέον είς τό νέον τμήμα· 
κλπ. κλπ. κλπ.

’Εν περιπτώσει παροχής της μικράς 
ταυτης θυσίας είς τόν Μινώταυρον άν 
ούχί της αδιαφορίας άλλά της όγκωθεί- 
σης πολυόικίας, διά της άποδοχης της 
άνω γνώμης καί πραγματώσεως τοΰ ύ- 
ποδειχθέντος μέτρου, τολμώμεν νά συ- 
στησωμεν καί έ'τερον βημα, άλματικώ- 
τερον τοΰτο διό καί ού^ί αμέσως εκτε
λεστόν, συναφές δμως τώ προεκτεθέντι 
καί δπερ διά τοΰτο άπό τοΰδε άπλώς 
θίγομεν ώς έξης :

Τό εύγενέστερον σημεΐον καί δείγμα 
της άμίλλης μεταξύ τών μάλλον εύνο- 
μουμένων κρατών εινε ή παρά τών έγ~ 
χωρίων δικαστηρίων απονομή πραγμα
τικής δικαιοσύνης πρός τούς είς αύτά 
καταφεύγοντας, καί δή έξ άνάγκης, άλ- 
λοδαπούς. Άμεσος δέ συνέπεια ταύτης 
ε£νε ή μείζων τούτων έμπιστοσύνη ποός 
έκεΐνα καί πρός τόν καθόλου έμποοι- 
κόν καί βιομηχανικόν κόσμον, ών ού
τως ανυπολόγιστος ε?νε ή ώφέλεια. ’Εν- 
τεΰθεν ή Δικαιοσύνη άποβαίνει αύτό- 
χρημ<* παράγων ή πλουτοπαραγωγικός 
φορεύς της κοινωνικές εύημερίας καί της 
καθολικής τοϋ Κράτους εύεξίας, ώς άπο- 
τελοΰσα τό κύριον έρεισμα τνίς πίστεως, 
της βάσεως ταύτης τοΰ εμπορίου καί 
πάσης συναλλαγής.

Τί πρός τούς άλλοδαπούς δμως αί μυ- 
ρίαι δικαιολογίαι περί τών καθ’ ήμας 
άτελειών, έλλείψεων, παραλείψεων, στα- 
σιμοτητος, άντινομιών, καί τών έκάστο- 
τε ή παρεπομένων έκάστη τούτων στραγ
γαλισμών τοΰ δικαίου αύτών, ών συνη· 
θεστερός έστι καί ό άτέρμων δικαστικός 
άγών, όταν καί έν έπιτυχί^ αύτών τό 
γέρας τ^ς νίκης αποβαίνει αύτοΐς δώοον
ν kαοωρον ;

’Εξαιρετική τις ένεκα τούτων επιβάλ
λεται δ ιαδικασία , πρός τνί δλως άκάοπω 
δειχθείση μέχρι τοΰδε έπί έμπορικών

ύποθεσεων τοιαύτη.
Ως έν πρόχειρον μέσον τολμώμεν νά 

εί'πωμεν δτι δύναται νά χρησιμεύση ή 
τηρησις και ίδ ιον π ινακίου διά το μνη - 
μονενιΗν νέον τμήμα  πρός τόν πρόσθε
τον τοΐς προεκτεθεΐσι σκοπόν τνίς έκ τού
του συζητησεως κ.αι δικών έν οίαις τυγ
χάνει ων τις§ τών διαδίκων άλλοδαπός 
καί κάτοικος έν τ·?ί άλλοδαπνί.

Ως πρός τό δεύτερον δέ τοΰτο μέ- 
τρον, ενεκα της διά νόμου (ΑΥΝΖ' 
1887) καθιεοωσεως ήδη ίδιου πινακίου 
περί τών έμπορικών ύποθέσεων καί γ νώ 
μης τινός (Άρ. II. 222 : 1896) περί τοΰ 
μη υποχρεωτικού εσωτερικοΰ κανονισμοΰ 
περί τηρησεως χωριστών πινακίων δι’ε- 
καστον είδος ύποθέσεων ούχί δέ καί τών 
εμπορικών τοιούτων, άναγκαιόν είνε δ· 
πως πληρέστεοον καί άναμφισβητήτως 
ρυθμισθώσι τά περί τούτου <5«ί νόμ ον  
έφ’ ω τελευτώντες έκφράζομεν διάπυρον 
ευχήν μετα την έπί τοΐς γιγνομένοις 
διαμαρτυοίαν.

Μ ιν α η λ  Ε. Ι ία ν α κ ά κ η ς
Δικηγόρος έν ΆΦήναις.

Α  Γ  S 2  Γ  Η
Ίωάννου Ά γγελοπούλου κατοίκου Α θηνών 

Κ α τ  ά
Μιχαήλ Μουτζουράκη, κατοίκου Λεωνι- 

δίου τοΰ δήμου Λυμναίων τής έπαονίας Κυ- 
νουρίας καί ήδη αγνώστου διαμονής.

’Ενώπιον τοΰ Α ' Ειρηνοδικείου Βοοείου 
πλευράς ’Αθηνών.

Ό  Σ. Α. Σ υγγελλάκης έξέδοτο έν ΓΙει- 
ραιεΐ τήν 1 Αύγουστου 1906 δύο συναλλαγ
ματικά ; έκ δρα/_. 300 έκάστην πληρωτέας τή  
διαταγή του εις ’Αθήνας καί είς το έν Ά θη - 
ναις Κατάστημα τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος από τόν άντίδικον έναγόμενον οστις 
απεδέξατο τήν πληρωμήν αύτών, τής αέν 
μιας μετά μήνας δώδεκα, τής δ’ έτέρας μετά 
μήνας εννέα άπό τής έκόόσεως έκάστης, άντί 
ίσου ποσοΰ χρημάτων ληοθεντων εις μετρητά 
πρός χρήσιν τοΰ εμπορίου του, άμα»ότεραι « ί 
συναλλαγμα«κα ί αδται όπισθογραοηθεΐσαι τα- 
κτικώς παρά τοΰ έκοοτου τω ν μετεβιβάσθησαν 
εις τήν πλήρη κυριότητα καί κατοχήν έμοΰ, 
αλλά δεν μοί έπληρώθησαν καίτοι πρό πολλοΰ 
έληξαν καί έζητήθη ή πληρωμή αύτών.

Επειοη ο αντιδικος είνε ύποχρεως νά υ.οί 
πλήρωσή το ανω ποσόν καί δια προσκοπικής 
αυτου κοατησεως καθ’ ό έμπορος καί ποοκει- 
μένου περί εμπορικής πράξεως καί δ ι’ οσα 
θελω προσθεσει κατά την οικάσιμον τής τια- 
ρούσης ε ι ςήν  καλώ τόν άντίδικον πρός συζή— 
τησίν έμπροθέσμως.

Έ ξαιτοΰμα:
Τήν παροδοχήν τής παρούσης έπί τώ  τε 

λεί τοΰ να ύποχρεωθη ό αντιδικος εναγόμενος 
να μοι πλήρωσή δ’.ά την άνω α ιτίαν καί διά 
προσωπικής αύτοΰ κρατήσεως καί προσωρινής 
τής έκδοθησομένης άπο-ράσεως έκτελέσεως 
δραχ. έξακοσίας (άριθ. 600) έντόκως πρός 
9 0)0 άπό τής νομίμου κοινοποίησε(υς τή ς 
παρούσης άχρις έξοφλήσεως καί

Νά καταδ’.κασθή είς τά έξοδα καί τέλη .
'Αρμόοιος δικαστικός κλητήρ έπιδότω νο

μίμως τήν παρούσαν τώ  κ . Ε ίσαγγελ3ι τών 
έν Ά θήνα ις ΙΙρωτοδικών οιά τόν άννώστου 
διαμονής άντίδικον μου.

’Αθήναι τή  2 Ίανουαρίου 1908.
'Ο πληρεξ. δικηγόρος 

Γ ε ώ ρ γ ιο ς  Κ. Β ελ έν τ ζα ς
Ά ριθ 21

Ό  Ε ίρ η ν ο δ ίκ η ς  τ ο ν  Α '.  Ε ίρ α ν ο δ ικ ε ίο ν  
Β ο ρ ε ίο ν  Ο λει/ρας Α θ η ν ώ ν

Λαβόντες υ π ’ οψει την από 3 Ίανουαρίου 
1908 αϊτησιν τοΰ Ίωάννου Ά γγελοπούλου, 
κατοίκου Α θηνών κατά τοΰ Μ ιχαήλ Μουτζου- 
ρακη, κάτοικου Αεωνιδίου τοΰ δήμου Λ υ
μναίων τής έπαρχίας Κυνουρίας καί ήδη ά
γνωστου διαμονής , δΓ ης α ίτε ΐτα ι οπως όρί- 
σωμεν χρόνον πρός συζήτησιν τής άπό 2 Ία - 
νουαριου 1908 άγωγής αύτοΰ κατά τοΰ καθ’ 
ου η αίτησις ώς ούσεως κατεπειγούσης τής 
ύποθέσεως.

’Επειδή ή αϊτησις αύτη είνε νόμιμος 
Διά ταΰτα

όριζομεν χρόνον πρός συζήτησιν τής άπό 2 
Ιανουαρίου 1908 αγωγής τοΰ αίτοΰντος κατά 

τοΰ καθ ου η αίτησις τήν πρώτην δικάσιμον 
πολίτικων οικων του Ειρηνοδικείου τούτου 
δημοσία εν τω  ακροατηρίω του συνεδριάζον- 
τος και ωραν συνήθη τών συνεδριών μεθ’ ή
μέρας δέκα πέντε άπό τής έν άντιγράοω νο
μίμου κοινοποιήσεως τής παίούσης.
Έ γένετο  έν Ά θήνα ις τή  6 Ίανουαρίου 1908 

Ό  Είρηνοδίκης 
Ά χ ·  2 .  O in o vo jiA n o iflo ?

(Τ . Σ .) Ό  'Υπογραμματεϋς 
Ν. Μ π ίι ιπ α ς  

Αρμόδιος δικαστικός κλητήρ έπιδότω νο
μίμως τήν παροΰσαν τώ  κ. Ε ίσαγγελεϊ τών 
έν Αθήναις Πρωτοδικών διά τόν αγνώστου 
όιαμονής άντίδικον αου.

Ά θήναι τή  6 Ίανουαρίου 1908
Ό  πληρεξ. δικηγόρος 

Γ ε ώ ρ γ . Ι ί .  Β ε λ έ ν τ ζ α ς


