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Τον ένθυμούμεθα δταν πρό τινων 
μηνών, πνευστιών, ώς τότε τον έφαν- 
τάσθημεν, άνήλθε τάς οχι δλίγας διά 
τά έτη του βαθμίδας τής μαρμαρίνης 
κλίμακος τοΰ Υπουργείου τής Δι
καιοσύνης. Έτάνυσεν ό εμπνευσμένος 
πολιτευτής δλα τά μέλη του, έστρεψε 
περί έαυτδν τά βλέμματά του, καμ- 
μύων δέ τούς δφθαλμούς είς Ινδειξιν 
αυτοθαυμασμοΰ, άνελύθη είς δάκρυα, 
διότι δέν άνευρίσκει περί έαυτδν τούς 
άνδρας έκείνους οΰς άνεζήτησεν άπδ 
δεκαετηρίδων, καί τούς χαρακτή
ρας έκείνους τούς οποίους έκπαλαι 
δνειρεύεται ϊνα καί αύτδς καί ό τό
πος, τοΰ οποίου έχει τήν μετριόφρονα 
συγκατάβασιν νά άναπνέη τδν αέρα, 
μεγαλουργήση. Συντετριμμένος ψυχι- 
κώς τότε, ώς διελάλησε, καί απογοη
τευμένος, ώς διεκήρυξε, καί περίλυπος 
μέχρι θανάτου διά τήν άξιοθρήνητον 
κατάστασιν, είς ήν ή δύσμοιρος πα- 
τρίς του περιήλθε, θά υπέθετε κανείς 
δτι σ υ ν έ λ α β ε  τ ή ν  άπόφο^ιν η  υ ά  τ ή υ  

σώση ή αύτδς μάρτυς τών άποφά- 
σεών του καί τοΰ μεγάλου του πνεύ
ματος καί τής εύρυτάτης έπιστημονί
κης του μορφώσεως νά πέσ-iQ. Ευτυ
χώς δμως διά τήν περιώνυμον ευφυΐαν 
του, ούτε τδ πρώτον έπειράθη ούτε τδ 
δεύτερον άπεφάσισε. Προκριτώτερον 
καί τών δύο έθεώρησε νά θερμάνη έπί 
τινα χρόνον, έστω καί ώς άντιπρόσω- 
πος, τδν υπουργικόν του θώκον, θερ
μαινόμενος συγχρόνως καί αύτδς είς 
τάς άγκάλας έκείνας άς οί γνωρίζον- 
τες τά πράγματα δνομάζουν υπουργι
κήν έξουσίαν.

Νά τδν δνομάσωμεν δέν νομίζομεν 
δτι ύπάρχει καί άνάγκη. Είνε δ κ. 
Διονύσιος Στεφάνου, τέως Υπουργός 
έπί τής Δικαιοσύνης. Νομομαθής, διά 
τδν όποιον ή πτωχή μας ιστορία τής 
νομικής έπιστήμης θά έγραφε πολλάς 
σελίδας άν καί αύτδς είχε γράψει 
έστω καί δλίγας δι’ αύτήν. Πολιτευ- 
■τής ό όποιος θά ήτο πράγματι εύρύς, 
πράγματι πέραν τοΰ τετριμμένου, άν 
δέν έθεωρεΐτο μόνον άλλά καί ήτο 
τοιοΰτος.

Υπάρχει κοινωνικόν άξιώμα καθ’ δ 
δεδικαίωται ό άποθανών καί τδ ά
ξίωμα τοΰτο είς ήμας πρώτους έπε- 
βάλλετο νά σεβασθώμεν, άν δ κ. Διο
νύσιος Στεφάνου, άποθνήσκων ώς πο- 
λιτευτής, άπεφάσιζε νά άποθάνη . . .  
άνευ άξιώσεων. Όξύμωρον βεβαίως 
τδ σχήμα, άνάλογον δμως πρδς τδ 
θέαμα ένδς Ύπουργοΰ τής Δικαιοσύ
νης, δ όποιος ούδέποτε διά τήν δικαιο
σύνην έμόχθησεν, δστις συνέλαβε τδ 
άξίωμα αύτδ μέ τήν άπόφασιν τήν 
άμετάτρεπτον περί παντδς άλλου νά 
μεριμνήση ή περί τοΰ κλάδου ούτι- 
νος ύπήρξε τρόφιμος, ό όποιος ομως, 
άτενίζων καί πάλιν μέ τούς αύτούς 
μυωπάζοντας δφθαλμούς του τούς 
περί αύτδν θνητούς, συγκατατίθεται

χάριν τής σωτηρίας των καί άλλα 
βάρη νά άναλάβη. «"Ενα τέτοιον έ- 
ξαιρετικδν Έ λληνα, σπινθηρίζοντα 
είς πνεύμα, όξυνούστατον, βαθυγνώ- 
μονα, πολυπειρότατον, παντογνώ
στην, νομικόν, διπλωμάτην, ύπέρ 
πάντας έγκυκλοπαιδικόν, ή μικροπο
λιτική δέν ήδύνατο νά τδν άνεχθή ώς 
υπουργόν, άλλ’ ούτε αύτδς ήμποροΰσε 
νά συμφύρεται έπί πολύ μέ τήν πο
λιτικήν».

Τοιοΰτον πανηγυρικόν έ π I τη με- 
ταϋ'έσει του ένόμισεν άναγκαΐον νά 
τφ πλέξη ή «Άκρόπολις» τήν έπο- 
μένην τής μετά&εσεώς του.

"Ολα τά ύπερθετικά ταΰτα τά χα- 
ρίζομεν ήμεΐς καί είς τδν πανηγυρί- 
ζοντα καί είς τδν πανηγυριζόμενον. 
"Εν μόνον δέν χαρίζομεν. Τδ δ'τι ό 
Διονύσιος Στεφάνου δέν ήδύνατο νά 
ανεχθη τήν μικροπολιτικήν. Τδ οτι 
ή άπογοήτευσις τδν κατέλαβε τώρα, 
μετά τήν συμπλήρωσιν τής έβδομης 
τοΰ βίου του δεκαετηρίδος. Ά ν  τδ 
πρώτον ήτο αληθές, ό Διονύσιος Στε
φάνου δέν θάέχρίετο Υπουργός, διότι 
μόνη ή μικροπολιτική, ή έπαρχιακή

άντικαταστάτην, κατά τδ ύπόδειγμα 
τδ μή άπέχον καί κατά πολύ τών 
περίφημων αντικαταστατών κληρω
τών τοΰ στρατού.

’Ά ν τδ δεύτερον σοβαρώς τδ ύ- 
ποστηρίζει, υποβιβάζε; δχι έαυτδν, 
άλλ’ έκείνους οϊτινες παρηκολού- 
θησαν τά πράγματα. Διότι έκεΐνο τδ 
όποιον ό Διονύσιος Στεφάνου δέν συ- 
νήντησεν είς ολόκληρον τδν βίον του, 
τοΰτο εινε ή άπογοήτευσις. ’Εν τη 
δικαστική έξουσία τδν θέλετε ; Τδν 
ανευρίσκετε ’Αρεοπαγίτην. Έ ν  τή 
διοικητική υπηρεσία τδν άναζητεΐτε; 
Τδν συναντάτε δικαστικόν σύμβου
λον. Έ ν  τή δικηγορία; Τδν άνακα- 
λύπτετε σύμβουλον τοΰ πρώτου πι
στωτικού καταστήματος τής Ε λ λ ά 
δος, δικηγόρον τής Εθνικής Τραπέ
ζης. Διπλωμάτην τέλος τδν θέλετε; 
'Ως τοιοΰτον τδν θαυμάζετε είκονιζό- 
μενον ύπδ τοΰ άρχηγοΰ τής άντιπο- 
λιτεύσεως έν τή λίαν προσφάτφ ά- 
νοικτή έπιστολή του.

Φαντασθήτε τώρα έ'να ’Αρεοπα
γίτην, ένα δικαστικόν σύμβουλον τοΰ 
Κράτους, ενα δικαστικόν σύμβουλον 
τής μοναδικής τοΰ αύτοΰ Κράτους 
Τραπέζης, ένα δίς χρηματίσαντα 
Υπουργόν, ένα δίς άντιπροσωπεύσαν- 
τα έν τή αλλοδαπή τδν τόπον του, 
μέ μισθούς ένθεν, μέ έπιχορηγήσεις 
έκεΐθεν, μέ συντάξεις άριστερά μέ 
έπιδόματα δεξιά, μέ νέα τοιαΰτα "Α- 
νωΰ'εν, περίλυπον καΐαθέτοντα έ'ν 
άξίωμα ύπουργικδν καί στυγνόν τήν 
δψιν βαινοντα τήν πρδς τά ’Ανάκτο
ρα, μέ τήν πικρίαν είς τά χείλη δτι 
ή πατρίς του, ή μητρυιά, τδν παρεΐδεν, 
αύτόν, τόν μεθ’ δλους τούς έβδομή- 
κοντα ενιαυτούς του νέον χάριν τής 
αύτής πατρίδος του μετά τόσης αύ- 
τοθυσίας χαράσσοντα πολύμοχθον 
καί πάλιν στάδιον!

Φαντασθήτε δλα αύτά, καί άν είνε 
δυνατόν πνίξατε τήν σκέψιν δτι ή 
ιστορία τών Άβδήρων είνε προωρι- 
σμένη πάντοτε νά συνεχίζηται.

ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΝ ΨΕΥΔΟΣ
«P oser ία  question , c ’est Ια 

resoudre·».

Ύ πό τοΰ ήμετέρου 1 ό>6 έτέθησαν 
οίίτω τά ερωτήματα : « Έ χ ε 1, το δικαίω
μα ό διάδικός, η ό εκπρόσωπων τοϋτον 
δικηγόρος, εμφανιζόμενος πρό τοϋ δικα- 
στοΰ, νά ψεύδηται ;» Καί ύπό άλλην 
μορφήν : «Εΐνε σκόπιμον νά ύποβληθή ό 
διάδικος ή ο δικηγόρος εις ύποχρέωσιν 
νομικώς έξαναγκαστήν, ής ή μη τήρη- 
σις νά Ινη  ώς επακολούθημα « ο ιν ή ν  τ ι-  
να η οί,λλην έ« ιζ ή μ .κ » ν  η ν> νέπ ει*ν , 
δπως λέγει την αλήθειαν ;»

Καί άπαντα ό ’Ι ώ β :  «Τό πρόβλημα, 
καθώς γνωρίζετε, καί παλαιόν εΐνε, γεν- 
νηθέν άφ’ ής έγεννηθη καί ή Δικονομία, 
άλλ 'Χ  * 3.1 ά λ υ τ ο ν ,  κοινώς δέ γνωστά 
καί τετριμμένα τόσον τά ύπέρ δσον καί

, V  ' 5 "> V _ tτα κατα επιχειρήματα, τινα των ο
ποίων, άναπτυχθέντα έπί τ ·?5 ευκαιρία 
της έν λόγω έν Γερμανία μελετωμενης
1/ .&  V ,  w T r w  J L * .  r * · *  I .  ■* .  ■

περιέλθουν εις γνώσιν καί τών αναγνω
στών υμών».

*

Περί τοΰ οτι τό πρόβλημα είνε πα
λαιόν, καί έγεννηθη άφ’ ής καί η Δικο
νομία, άπόδειξιν πληρη άποτελοΰσιν αυ
τοί οί κείμενοι παρ’ ήμΐν παλαιοί νομοί, 
καί μάλιστα ή Δικονομία ημών. Καί ά- 
παντώσιν οί παρ’ ημΐν νόμοι, εις ικανοΰ 
άριθμοΰ περιπτώσεις, άρνητικώς μεν εις 
τό πρώτον έρώτημα τοϋ Ιωβ, κχταφα- 
τικώς δέ είς τό δεύτερον (η. χ. άρθρον 
156 έδ. 2 καί 4, άρθρον 2 1 0 , άρθρα 
4 4 8 , 461 καί 466  της Πολ. Δικονο
μίας, άρθρον 146  τοϋ Δικαστικοί) Ορ
γανισμού, άρθρον 2 6 6  του Ποινικού TSo- 
μου, άρθρον 5 9 4  έδ. 3 καί περίπτωσίς 
τις τοΰ άρθρου 5 9 6  τοΰ Εμπορικού Νό
μου). Θά εύρίσκετο επομένως έν'τγ) ά- 
ληθείίκ; ό ’Ιώβ, έάν ελεγεν ούχί δτι εινε 
«άλυτον» τό πρόβλημα, άλλ’ άν έ'λεγεν 
«άλυτον καθ’ ολην την έ'κτασίν του». 
Πρός τοΰτο δέ θά είχε νά έπικαλεσθγί 
καί τό άρθρον 5 5 2  έδ. 2 καί 4 της 
παρ’ ήμΐν Πολ. Δικονομίας.

Τήν έργασίαν ταύτην άποκαλοΰμεν, 
μαθηματικώς έκφραζομενοι, δ ι ε ρ ε υ ν ά  · 
otv τοΰ προβλήματος, έπί τ·?ί βασει τών 
κειμένων νόμων. Κατόπιν δέ τής διε- 
ρευνήσεως ταύτης όυο απόψεις προβαλ- 
λουσι,μία θεωρητική καί μία πρακτική. 
Θεωρητική μέν άποψις εΐνε άν προσήκ·/) 
ή μή ή άπαγόρευσις τοΰ ψεύδους έν τ·ρ 
πολιτική δίκ·/), άπειλουμένης καί «ποι
νής ή άλλης έπιζημίου συνεπείας». 
Πρακτική δέ άποψις^ έν καταφατική 
απαντήσει πρός τό έρώτημα τής θεω
ρητικής άπόψεως, άν ύπάρχωσι καί άλ- 
λαι περιπτώσεις, πλήν τών έν τοΐς κει- 
μένοις ήμών νόμοις άναγραφομένων, καθ' 
άς δέον ν’ άπαγορευθ·?) τό ψεΰδος καί 
ν’ άπειληθώσιν άναλόγως ποιναί ή άλ
λα! επιζήμιοι συνέπειαι.

# Γ ·
Τήν θεωρητικήν άποψιν τοΰ προβλή

ματος ό ’Ιώβ έξήτασε τό μέν ώς γνώ
μονα έ'χων τήν ηθικήν, «γενικά θετουσαν 
άξιώματα καί αδιαφορούσαν άν έν τφ

ύλικώ κόσμφ εινε δυνατόν έν παντί νά 
τύχωσιν έφαρμογής», τό δέ ώς γνώ
μονα κύριον έ'χων τήν σκοπιμότητα, 
«ύφ’ ής πρέπει πάντοτε νά έμπνέηται 
ή νομοθεσία», μή άποκρούων δμως καί 
τήν ηθικήν.

Νομίζομεν, δτι ή Η θική , ώς εννοεί 
αύτήν ό 'Ιώβ, δέν εινε πλέον Η θική , 
ά λλ’ έν κυριολεξία Μεταφυσική. Μ ετα- 

υσική δέ μάλιστα άλλων χρόνων, ούχί 
έ της καθ’ ήμας εποχής, καθ’ ήν καί 

τών μεταφυσικών αύτών δοξασιών βά- 
σις έν πολλοΐς έστίν ή άτομική καί κοι
νωνική ψυχολογία, διαμορφωθεΐσαι είς 
έπιστήμας ού μόνον ύπό της παρατηργι- 
σεως καί της πείρας, άλλά καί διά πει
ραματικών έ'τι έργασιών. Ή  Ήθικνι, 
κατά τόν γενικώς κρατοΰντα ορισμόν 
αύτης, εΐνε τό σύνολον τών προσηκόντων 
κανόνων τοΰ βίου τών άνθρώπων έν κοι
νωνία πρός άλλήλους διατελούντων. Ή  
έ'ρευνα καί γνώσις τών κανόνων τούτων 
άποτελοΰσι τήν επιστήμην τής ’Ηθικής, 
τήν άλλως καλουμένην «επιστήμην τών 
καθηκόντων» (la science des de
voirs). Ή  θρησκεία διά τοΰ ένανθρω- 
πήσαντος Θεοΰ έθεμελίωσε τήν Ηθικήν 
είς δύο λέξεις, « * γ ο «.«α,τε * λ λ ή ·  

Χον>ς», άνέπτυξε δέ αύτήν διά τών
μακαρισμών άπό τοϋ ’Όρους τών Ε 
λαίων. £1 επιστημη υμωι, γ.ιι λολκ».»·».
ή είς τήν παρατήρησιν καί τήν έξ αύ
της έμπειρίαν, άναγοοεύει τά  έαυτής 
δόγματα, βάσιν έ'χουσα τήν κοινωνικό
τητα  καί στάδιον μελετης τας σχεσεις 
τών άνθρώπων πρός άλλήλους, κατά 
διαφόρους έποχάς καί περιστάσεις, καθ’ 
δσον υπηρέτησαν ώφελίμως ή βλαβερώς 
τήν εύρυθμίαν τής κοινωνικότητας. Καί 
προχωρούσα περαιτέρω, δημιουργικώς 
πλέον, ή Ε π ισ τή μ η  καθορίζει αύτή 
προσηκούσας σχέσεις τών άνθρώπων 
πρός άλλήλους. Καί φθάνουσα είς τόν 
σκοπόν αύτης ή Ε π ισ τή μ η , ότέ μέν ύπό 
τήν μορφήν της Κοινωνίας, ότέ δέ ύπό 
τήν μορφήν της Πολιτείας, καθορίζει τά 
ήθη άφ’ ένός καί τούς νόμους άφ’ έτεροί 
καί τά μέν καί τούς δέ σκοπίμως.

’Έ σ φ α λ ε  κ α τ ’ άκολουθίαν ό Ί ώ β  δια- 
κρίνας, ώς διέκρινε, τήν ’Ηθικήν της 
σκοπιμότητος· καί ή όιακρισις αυτοΰ 
εινε άπαράδεκτος ύπό της  συγχρόνου 
Φιλοσοφίας.

*

Ά λ λ ω ς έξήτασε τήν θεωρητικήν ά
ποψιν τοΰ προβλήματος ό μελετηρότα
τος ύφηγητής τοΰ Εμπορικού Δικαίου 
κ. Ή λ . Άναστασιάδης. Άποκρούων τήν 
βάσιν, καθ’ ήν «ή πολιτεία καί ή κοι
νωνία έμ|7.έσως καί έλάχιστα ένδιαφέ- 
οονται περί τής ένεργείας τών άτόμων, 
έν τώ  κύκλω τοΰ ίδιωτικοΰ δικαίου κι
νούμενων», καί καθ’ ήν 5 ^ 0 εν θά ητο 
έπιτρεπτέον τό διαδικαστικόν ψεΰδος, 
άποδέχεται τήν «κοινωνικήν άλληλεγ- 
γύην, τήν νέαν ταύτην θρησκείαν της 
άνθρωπότητος, είς ήν προάγονται ήδη 
οί πλεΐστοι τών κοινωνιστών, καί στε
νώς νομικών καί μή, έκ τής άντιλήψεως, 
δτι ό άνθρωπος πάντοτε καί έν πάσν] 
κινήσει παρουσιάζεται ώς μέλος του 
κοινοΰ όργανισμοΰ της ώργανισμενης κοι
νωνίας καί έλάχιστα ώς άτομον, ήτοι 
ώς ον κεχωρισμένον», καθ’ ήν, μη εξε- 
τάζων τό ζήτημα «άπό της έπόψεως 
της ήθικης», άλλ’ «άπό τής έπόψεως 
τής έννόμου καί ένδικου τάξεω ς», ύπο- 
στηρίζει τό μή έπιτρεπτεον τοΰ διαδι-
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καστικοΰ ψεύδους. Φρονών δέ, «οτι υ
πάρχουν υποχρεώσεις και δημοσίου καί 
ιδιωτικού δικαίου, Γών οποίων δέν χω - 
ρεΐ η έπί τέλους είνε έξόχως δυσχερής ό 
εξαναγκασμός, ενίοτε δέ καί ή άποκά- 
λυψις καί ή τιμωρία τοΰ διαδικαστικού 
ψεύδους δέν είνε συνήθως δυναταί»,προ
τείνει ν’ άναγορευθή κ α τ’ άρχήν το μή 
επιτρεπτόν καί δτι «επιβάλλεται ιδίως 
διά της αύξήσεως της ελευθερίας του 
δικαστοΰ νά έπιδιωχθ·?) κ ατά  τό δυνατόν  
ό περιορισμός τοΰ ψεύδους».

Καθ’ ήμας έτέθησαν ύπ’ αύτοΰ προ
βλήματα έν τφ  προβλήματι.

Διά τό περί ού πρόκειται πρόβλημα 
αί έν τν) πολιτική κ^ί κοινωνική έπ ι- 
στημγι άρχαι τών άτομιστών καί σοσια
λιστών, καί τών έκ τών δευτέρων ά
κρων, τών κοινωνιστών λεγομένων (in-
dividualistes, socialistes, com m u-
n istes) δέν έτέθησαν ώς βάσεις ύπό τοΰ 
’Ιώβ, ά λλ’ έλήφθη ώς βάσις τό ύπαρ
χον καθεστός. Τό δέ ύπάρχον καθεστός, 
καί άν έ'ν τισιν ήρξατο άποδεχόμενον σο- 
σιαλιστικάς ιδέας, την ελευθερίαν δμως 
καί την αύτεζουσιότητα τοΰ άτόμου καί 
την άναγνωρίζει καί τήν προστατεύει. 
Ά λ λ α  καί άν ήθελεν ύποτεθή δτι θά ή'ρ- 
χετό ποτε ή έποχή της έπικρατήσεως αύ
τών τών άκρων κοινωνιστικών αρχών, τό 
περί ου πρόκειται πρόβλημα θά έξηκο- 
λούθει τιθέμενον κατά τήν αύτήν ύπό- 
στασιν καί μορφήν ομοιότατα· διότι δέν 
εινε δυνατόν νά μή έγείρωνται δίκαι 
μεταξύ άτόμων πρός άτομα ή πρός τό 
σύνολον, κ α τ’ έζοχήν άτομικοΰ διαφέ- 
ροντος καί μορφής, οσονδήποτ’ άν τό σύ
νολον άναλάβν] τήν κυριότητα καί τήν 
διαχείρισιν τών περιουσιακών δικαίων, 
διότι ζωηρά θά παραμείνωσι τά  δικαιώ
ματα συμμέτοχης καί άπολαύσεως τών 
κοινών άγαθών, κατά μέτρον, καθ’ 
δ καί τά δικαιώματα τοΰ πράττειν 
η μή πράττειν τοϋτον τοΰτο καί έ -  
κεΐνον έκεΐνο. Καί άντιθέτως, άν ήθελεν 
ύποτεθγ), δτι θά έπικρατήσωσιν οί άκροι 
άτομισταί. ουδέποτε ίσχυρίσθησαν, δτι
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ματα τοΰ συνόλου της κοινωνίας, έν
νοιαν, ήν άποκρούει αυτή ή ύ'παρξις δι
καστηρίων πολίτικων, διατηρουμένων 
δηλαδή ύπό της Πολιτείας, ή'τις βε
βαίως δέν έ'χει τά δικαστήρια ώς έλευ- 
θέρας παλαίστρας άτόμων, ά λλ ’ ώς δη
μόσια κριτήρια, άναλώμασι πάντων, άρα 
πρός τό συμφέρον πάντων, είς δ καί οί 
νόμοι καί αί δίκαι άποσκοποΰσι, μία έ
καστη έκ τών δικών, συμβαλλομένη έ
καστη είς τόν ένδιάθετον καί κ α τ’ άν- 
τικειμενον ρυθμόν τοΰ πολιτικοΰ καί 
κοινωνικοΰ βιου, διότι προς ενα έκαστον 
υπισχνειται η Πολιτεία την δέουσαν 
ύπό τών δικαστηρίων της προστασίαν, 
και έν τοΐς όμοίοις ομοίως.

Η έςέτασις δέ ζητήματος τίνος ούχί 
«από της έπόψεως της ηθικής», ά λλ’ 
«από της επόψεως της έννόμου καί έν
δικου τά ξεω ς» , εινε έξέτασις άκατανόη
τος έντελώ ς, διότι καί ή ηθική καί ή 
έ'ννομος τάξις έχουσι τό αύτό κατά τήν 
ούσίαν περιεχόμενον, άμφότεραι καθορί- 
ζουσι τας προς αλληλους σχέσεις άν- 
θρωπων, εκατερας δε το περιεχόμενον 
δέν μεταβάλλεται, άν κ α τ’ άλλον έκα- 
τερα τροπον επιβαλλν) τους έαυτης ορι
σμούς. Ο σκοπός άμφοτέρων εΐνε ό αύ
τός· ή έξυπηρέτησις της έρρύθμου κοι- 
νωνικότητος. Μόνη διάκρισις είνε νοητή 
καί πραγματική ή μείζων εύρύτης της 
ήθικης, ώστε σχέσι; τις εινε δυνατόν 
καί νοητόν νά μη κανονίζηται ύπό της 
έννόμου τάξεως, ούδέποτε δμως επιτρέ
πεται εννομος τις σχεσις να εί\ε ανήθι
κος, ή να εςετασθή άνεζαρτήτως τή ; 
παραδεδεγμένης ήθικης τάξεως, άνεξαρ- 
τητως έπι τέλους βουλησεως καί γνώ
μης οπως πρός τώ  ειόικώ αύτής σκοπώ 
μεταπλασνι ή διαπλαστ) καί άλλην ή 
άλλοίαν κοινωνικήν ήθικην σχέσιν. Διότι 
καί ή κοινοτάτη έμπειρία πείθει περί 
τ^ς αλληλεπιδρασεως νομών καί ηθών.

Τό «οτι ύπάρχουν ύποχρεώσεις καί 
δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τών 
όποιων δέν χωρει εξαναγκασμός», δέν 
δύναταί τις, νομίζομεν, νά τό παραδε- 
χ θ /j. Αν δέν χωρίί εξαναγκασμός, δέν

ύπάρχει καί ύποχρέωσις. ’Άν δέ «ό έ- 
ξαναγκασμός εινε δυσχερής» τοΰτο προ
έρχεται έκ της έν γένει άνθρωπίνης ά- 
τελείας, άν δέν πρόκηται περί άτελείας 
της Πολιτείας. Τό ν’ αύξηθή τέλος ή 
μή ή ελευθερία τοΰ δικαστοΰ άποτελεΐ 
πάντως πρόβλημα δεινότε^ον τοΰ συ- 
ζητουμένου, άν δέν εινε ορθή ή γνώμη 
ήμών δτι άγει είς τήν άνατροπήν της 
έννόμου τάξεως.

α
Τίς ό σκοπός πάσης δίκης πολιτικής ; 

Νά καθορίσγι ποΐαι αί ύπάρχουσαι πράγ
ματι έ'ννομοι σχέσεις τών διαδίκων. Νά 
εύ'ρν) τοΰτ’ έ'στι μίαν άλήθειαν. Έ ν τοι- 
αύτνι περιπτώσει, πώς δύναται νά έπι- 
τραπή το ψεΰδος, παριστών ανύπαρκτον 
έ'ννομον σχέσιν, παρεκτρέπον τήν δίκην 
της εύρέσεως της πραγματικής σχέσεως, 
της αλήθειας ; ’Α λλά  καί τό παρελ- 
κύον τήν δίκην ψεΰδος είνε μή επιτρε
πτόν, καθ’ ό'σον καί τοΰτο διατηρεί σχέ
σεις μή έννόμους_ μή άληθεΐς, παραβλά
π τει έπί τινα χρόνον τήν άληθή καί 
προσήκουσαν σχέσιν. Είνε επομένως σκό- 
πιμον ν’ άπαγορευθή τό ψεΰδος. Α λλ’ 
έπειδή, ώς ήδη άνεπτύχθη, τό Δίκαιον 
δέν μάχεται ποτε πρός τήν ’Ηθικήν, 
άλλά ταυτίζεται πρός αύτήν κατά τε 
τόν λόγον καί τόν σκοπόν, τό ψευδός έν 
τή  δίκ·/) εινε καί άνηθικον. Ε π ειδ ή  δέ ή 
Π ολιτεία, ύπάρχουσα καί διατηρουμένη 
ύπό τοΰ συνόλου καί ύφ’ ένός έκαστου 
τών έν αύτή πολιτών, άνέλαβε νά κρίνν) 
καί προστατεύν) τήν έ'ννομον κατάστασιν 
ένός έκάστου καί δλων, δικαίωμα καί 
καθήκον έ'χει ν’ άπαγορεύσν] τό ψεΰόος, 
τιμωροΰσα αύτό καθ’ ήν αποδίδει σημα- 
»ίαν είς αύτό καί δι’ άναλόγου τιμω 
ρίας. Ή  παρ' ήμΐν δέ Πολιτεία έχει 
άναγνωρίσει τό έαυτης δικαίωμα καί 
καθήκον τοΰτο, ώς άπεδείχθ/) άνωτέρω. 
Έάν αί τιμωρίαι δέν ώσιν ανάλογοι, έάν 
ύπάρχωσι περιπτώσεις, άς δέν προ- 
εΐδεν ή Πολιτεία*, ταΰτα άποτελοΰσι 
τήν πρακτικήν άποψιν τοΰ προβλήματος, 
είνε ζητήματα πραγματικά.
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καθ’ άς τό ψεΰδος είνε άδιάγνωστον, 
τότε ταύτόν έστι πρός τό είπεΐν δέν 
ύιΐάρχει ψεΰδος, άν δέν προτιμά τις νά 
έχτ) ύπ’ δψιν τήν άδυναμίαν έν ίκανώ 
μετρώ της Πολιτείας κατά τήν άτέλειαν 
τών άνθρωπίνων πραγμάτων.

Έάν δέ τέλος ύπάρχωσι και περιστά
σεις, καθ’ άς τό ψεΰδος καί σκόπιμον 
και ηθικόν είνε, τότε θά πρόκηται περί 
άμυνης κατά ψεύδους μείζονος, θά πρό- 
κηται περί καταπολεμήσεως προσβολής 
κατα,της έννόμου τά ξεω ;, τό ψεΰδος έ 
κεΐνο δέν τείνει νά παραστήσν) πράγματι 
άνυπαρκτον έ'ννομον σχέσιν,νά παρεκτρέ- 
ψγ) τήν δίκην της εύρέσεως τής πραγματι
κής σχέσεως,τής άληθείας,άλλά παν τού- 
ναντίον, προσέχοντες δέ είς τόν σκοπόν 
αύτοΰ,θά κατανοήσωμεν, δτι δέν σκοπεί 
να προστεθ·?) εις τό έτερον ψεΰδος, άλλά 
ν αφαιρεσγι καί έξαφανίσν; αύτό, έν δλω 
η εν μέρει. Τό σκόπιμον καί ηθικόν ψεΰ
δος είνε μέν καί καλείται ·έν τή γλώσ- 
σν) ψεΰδος, άλλά πράγματι λόγον έχει 
την υπό άλλου άπόκρυψιν τής άληθείας 
καί σκοπόν την φανέρωσιν αύτής, εινε ή 
κα τ’ ανάγκην οδός πρός τήν άλήθειαν. 
Εΐνε απεχθής βέβαια ή οδός αύτη, άλλά 
δεν πταίει ό κ α τ’ άνάγκην έν αύτή βαί- 
νων, όστις όέν εινε προφανώς καί τιαω- 
ρ/ίτέος. Κ ύ ό τ ο . Κ ο υ λ ο ι /μ β ά κ η ς

ΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣj i  ΑΝΑΓΥΡΩΝ
Ε ις  α ρ α ιά  μεν διαστήματα, πάντω ς  

δμ ω ς μ α ς  δίδεται ή ευκαιρία  νά έντρυ- 
φώμεν, αν εντρύφημα άποκαλήται ή άνά-  
γνωσις βουλευμάτων με περιεχόμενον ώ ς  
το τοΰ αμ έσω ς κατω τέρου, έπι τών σκο- 
τίων έκείνων λεπτομερειών, υπό τών ό 
ποιω ν οι εις την δικαιοσύνην προσφεύγον- 
τες συνη&έστατα περιβάλλονται. Τό περ'ι 
ου ό λόγος βούλευμα οφείλεται εις τό 
συμβούλιον τών έν Λ αρίσση Πλημμελειο- 
δικών, έχει δέ, κατά  τινα αύτοΰ μέρη, 
ώ ς εξής :

Αιά ταΰτα
’Ιδόν καί τ ’ άρθρα 2 5 1 , 34 καί 1 τ ή ; Ποι

νικής Δικονομίας.

Παραπέμ-πει είς τό άκροατήοιον τοϋ κατά 
τήν περιφέρειαν τών έν Λαοίσση Έ ο *τ ώ ν  συ- 
σταθηιομένου Κακουργιοδικείου τους 1) Ίω ά ν . 
Τσιτσικλήν κάτοικον Λ αρίσιης έτών 3 2  δι
κηγόρον καί 3) Κ ωνστ. Γιαννακίτσαν, κάτοι
κον Ααρίσσης έτών 42 γεωργόν, ινα οικασθώ- 
σιν ώς υπαίτιοί τοΰ ότι υπό κοινοΰ συμφέ
ροντος κινούμενοι συναπεφάσισαν τήν έκ τέλ ε- 
σιν τής επομένης πράξεωςκαίένεκα τα ύτης, συ- 
νομολογήσαντες πρός άλλήλους άμοιβαίαν συν
δρομήν έν Λαρίσσή κατά τό ’έτος 1907 θέλοντες 
νά βλάψωσι τόν Κ ων. Κουνήν,χτηνοτρόφον κά
τοικον ψ υχικού καί νά πεοιποιήσωσιν ε ί ; αύ
τούς άσυγχώρητον οφελος, παοέστησαν πρός 
αύτόν έν γνώσει ψευδή πράγματα άς άληθή, ή
τοι ότι ώς έκ τών ιδιωτικών αυτών σβέσεων ας 
εΐ/ον μετά τών τότε δικαστών καί τοΰ προέ
δρου τοΰ Δικαστηρίου τών Πρωτοδικών Λ α- 
ρίση; /αί τ ή ; έπ ’ αύτών έξασκουμένης έπιρ- 
ροή; παρά τούτων ώς έκ τοΰ (Ιουλευτικοΰ 
αξιώ ματο; τοϋ βουλευτοΰ τοΰ Ε π α ρ χ ία ; Λα- 
ρίσση; Ίω ά ν . Γιαννακίτσα, ήθελον ενεργήσει 
παρά τε  το ϊ; δικασταί; τούτο ι; καί τώ  Προέ- 
δρω. οπ ω ; έκδοΟή βούλευμα τοΰ Συμβουλίου 
τών έν Λαρίσσ·/) Π λημμελειοδικώ ν, δ ι’ ου θ ’ 
απε<ραίνετο τό Συμβρύλιον τοΰτο οτι δέν ύ- 
πήρχεν άοορμή ποό; κατηγορίαν κατά τού 
Ά θ . Κουνή κατηγορουμένου έπι έκ δόλιας 
προαιρέσεως άνΟρωπ-κτονία κατά τού Ταξιάρ- 
•/ου Νερίζου ή θά παρέπεμπε τόν κατηγορού
μενον τούτον εις τό Π λημμελειοδικεϊον έπί 
ανθρωποκτονία ές άμελείας έάν κατεβάλλοντο 
πρός αύτού; δρα/μαί πεντακάσιαι καί διά- 
οορα άλλα αντικείμενα παοά τοΰ πατρό; αύ
τοΰ Κ . Κ ο υ ν ή ...........................................................

Παραπέμπει ε’ι ; τό άκροατήοιον τού Κ α- 
κουργιοδικείου τόν άνωτέοω κατηγορούμενον 
Κ . Γιαννακίτσαν, ϊνα δικασΟή ώ ; υπαίτιος τοϋ 
ότι κατά τό έτος 1901 !! σκοπών νά βλάψγ] τόν 
Ν ικ. Ρ=γκή αμαξηλάτην κάτοικον Τυρνάβου 
καί νά περιποιήση είς έαυτόν άσυγ/ώρητον 
οιρελος. παριστών προς αύτόν έν γνώσει πράγ
ματα ψευδή ώς αληθή, άπεαάσισε καί πρός 
τούτο έπεχείρησεν έξιοτερικήν ποαςιν περιέ- 
χουσαν αρχήν έκτελέσεω ς, ήτο; παρέστησεν 
εις αυτόν έν γνώσει ψευδή πράγματα ώ ; α λ η 
θή, οτι έάν κατέβαλεν ουτο; ό Ν ικ. Ρ εγ κ ή ς 
πρός αύτόν δραχμάς δύο χιλιάδα; ένεκα τών 
ιδιωτικών σχέσεω ν, τ ά ; όποια; ειχε μετά τών 
τό τε δικαστών καί τοΰ προέδρου τοΰ δικαστη
ρίου τών έν Λαρίσση Έ ο ετ ώ ν  καί τής έ;α- 
σκουμένη; παρά τούτου έ π ’ αύτών έπιρροή;, 
ώ ; έκ  τού βουλευτικού αξιώ ματο; τού βουλευ- 
τού τή ς  έπαρχία; Λαρίσσης Ίω ά ν . Γιαννακί
τσα ήθελεν ένεργήσει παρ’ αύτοϊ; καί έκδοθή 
βούλευμα τού Συμβουλίου τών Έ ο ετ ώ ν  Λα- 
ρισση;, οι ου 0 απεφαϊνετο οτι οέν υπάρχει 
αφορμή πρός κατηγορίαν έπί τ α ϊ; άξιοποίνοι; 
πραξεσι τοΰ φόνου καί λ η σ τεία ;, δ ι’ ας ένηρ- 
γειτο  κ α τ’ αυτοΰ κατά τόν χρόνον έκείνον 
άνάκρισις.

ΛΡΒΡΑ Τ « Μ „
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 24^ ’Ιανουαρίου.

Γην /»ρώμεν!
Τήν έπιφώνησιν ταύτην προκα- 

λεΐ τό έν άλλτ) στήλτ] ήμών δημο- 
σι&ίυόμενον διατακτικόν βουλεύμα
τος τών έν Λαρίσστ) Πλημμελειο- 
δικών, δπερ άναδημοσιεύομεν έκ 
τών στηλών καθημερινής ένταΰθα 
έκδιδομένης έφημερίδος. "Ηρξατο 
τέλος πάντων νά έξεγείρηται ή φ ι
λοτιμία τών δικαστών έκ τής αναί
σχυντου καί αναφανδόν έκμεταλ- 
λεΰσεως τών Ελλήνων πολιτών έν 
τώ όνο ματ ι τοΰ ίσχύοντος κομματ
άρχου. Ή ρξατο δηλαδή τέλος πάν
των ό επαγγελματικός ανταγωνι
σμός δικηγόρων, μή αντιπροσώπων 
κομματαρχών, νά κεντρίζη μετ’ α
ποτελέσματος αίσθήσεως τήν επ ι
δερμίδα τής δικαστικής φιλοτιμίας. 
Αυτόχρημα όνειδος προσήπτον καί 
τών μέν ή χαυνότης καί τών δέ ή 
πώροοσις, έπί τοσαύτας δεκαετηρί
δας, καίΚας πρός αίσχος γενικόν έ- 
πλοΰτουν οι άντυιρόσωποι αχαλί
νωτων κομματαρχών έκ τών βαλαν
τίων δυστυχών άνϋρώπων, οϋς αυ
τοί όΰτοι κατά τό πλεΐστον ωθούν 
καί ώθοϋσι πρός τό έγκλημα. Καί 
έπασχον πώρωσιν οί δικασταί, έν 
όνόματι τής συνειδήσεως τών ο
ποίων διεπράττοντο σχεδόν δημο
σία, πάντως έν γνώσει των, βδελυ- 
ραί άπάται καί φρικταί έκβιάσεις. 
Καί έ'πασχον χαΰνωσιν οί δικηγό
ροι παρατηροΰντες τήν συσσώρευ- 
σιν τής δικηγορίας είς χεΐρας έλα-

χίστων δικηγόρων κατά κανόνα η
θικώς καί νομικώς άνερματίστων, 
έπί βλάβη έ'τι τής Κοινωνίας. Καί 
ουδέ μία διαμαρτυρία ήκοΰετο έν 
μέσφ μιας τόσον μυσαράς καταστά- 
σεως, έν fj όσημέραι καί άλλοι δι
κηγόροι οίκτρώς παρεσΰροντο καί 
ά.λλοι δικασταί άξιοθρηνήτως διε- 
ψθείροντο. «

Έ ν  Γαλλία είς τοσοΰτο λεπτό- 
τητος καί διακρίσεως έχει φθάσει ή 
δικηγορική συνείδησις, ώστε νά συ- 
ζητήται άν ή υπέρμετρος πελατεία 
δέν άντίκηται πρός τήν δικηγορικήν 
άξιότητα, άν δέν εΐνε contre la dig- 
nite. Π αρ’ ήμΐν δμως ουδέ ώς πα
ράδοξον έθεωρεΐτο τό νά ΰπερ- 
φορτωθή ύπό πελατείας δικηγόρος 
τών τελευταίων τάξεων, είς τό διά
στημα ολίγων ημερών, δλως έξαπί- 
νης, μόνον διότι έγνωστοποιήθη 
είς τό κοινόν, δτι άνέλαβε τήν ένώ
πιον τής Δικαιοσύνης έκπροσώπη- 
σιν τοΰ ισχυρού τής ήμέρας, ένός 
πολλάκις αγροίκου καί άπαιδεύτου 
ανθρώπου.

Νομίζομεν, δτι πρόκειται περί 
σπουδαιοτάτου ζητήματος, τοΰ ο
ποίου μεταξύ τών πρώτων δέον νά 
έπιληφθώσιν οί Δικηγορικοί Σύλ
λογοι. Πρόκειται δέ περί ζητήμα
τος, δπερ πρώτιστα δέον νά ληφθή 
ύπ’ όψιν κατά τάς έκλογάς τών Διοι
κητικών Συμβουλίων. Πρόκειται, 
λέγομεν, περί φοβερού τέλματος, 
δπερ πρό παντός δέον ν’ άποορύγω- 
σιν αί άρχαιρεσίαι τών Συλλόγων 
είνε δ’εύχερεστάτη ή άποφυγή, διότι 
εις, δύο, τό πολύ τρεις έξ έκάστου 
κόμματος καί έν έκάστω Δικασιηρίφ 
δικηγόροι κυλίονται έν τφ άπαισίφ 
τούτφ βορβόρω.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ Δ ΙΚ ΤΑΤ ΟΡ ;
Φίλε κύριε,

*Ιαως νά νομίσητε Ικ τη ς  έπικεφαλί- 
δος, δτι πρόκειται νά καυτηριάσω όψη- 
λόν τι πρόσωπον έν xfj δικαιοσύνη, τον 
Υπουργόν λ. χ. ή τόν Πρόεδρον δικα
στηρίου τινός ! ’Ό χι φίλε κύριε. Άπλού- 
στατα πρόκειται περί συνήθους προσώ
που, ούτινος ή συνεργασία τελεσιουργεΐ 
τό πλεΐστον μέρον της θαυμασίας περί 
π τω χ εύ σ εω ς διαδικασίας, τόσον θαυμα
σίας, ώστε δικαίως νά διαμφισβητη νόμι
μον τίτλον είσόδου Ιν τψ σοβαρωτέρψ 
άρχαιολογικώ μουσείψ!

Ό  διοριζόμενος τήν σήμερον π  άγιος  
εισηγητής, δέν γνωρίζω έπί τή βάσει ποιας 
νέας έπιστημονικής άνακαλύψεως τοΟ· 
Πρωτοδικείου, κατέστη αυτοκέφαλος. Τό
σον μάλιστα αυτοκέφαλος, ώστε νά έρ- 
μηνεύη δι’ αύθεντικωτάτης έρμηνείας 
τάς διατάξεις τοΰ πτωχού έμπορικοϋ νό
μου, έτι πτωχοτέρου καταστάντος διά 
τών έκ τών πτωχεύσεων συνηθεστάτων 
βομβαρδισμών τούς όποιους σχεδόν κα
θημερινώς ύφίσταται.

Καί έπειδή ούδέποτε μοί άρέσει νά 
λαλώ έν παροιμίαις, άλλά παρρησία, κα
θιστώ γνωστόν, δτι άνεξαρτήτως τοΟ προ
σώπου τοΰ νΰν έπί της πτωχεύσεως κ. 
Είσηγητοΰ, προσώπου άληθώς συμπα
θούς, φιλοπόνου καί έπιμελοΰς, άνευ άμ- 
φισβητήσεως, 6 κ. Δαρδούγίας, μοί κά- 
μνει εντύπωσιν δικαστικού δικτάτορος.

Είνε άληθές, δτι τά άρθρα 4 6 1 . —- 4 0 2  

τοΟ Ε. Ν. εινε τόσον αινιγματώδη, ώστε 
ίσως νά δικαιολογήταί πως δ έπί τών 
πτωχεύσεων πάγιος εισηγητής είς τήν 
κατά βούλησιν έφαρμογήν των. Φρονώ 
έν τούτοις, δτι ό έρμηνεύων τόν νόμον, 
καί ών έν θέσει νά γινώσκη τάς άτελείας 
του, συμπράττει είς τήν περιγραφήν καί 
καταστρατήγησίν του, δταν ή άφίνει νά 
γίνεται έρμαιον οίκτρας χειροτερεύσεως 
τής έφαρμογής του, ή-· 6 ίδιος έπιοιώκει 
είτε καί συντείνει είς δημιουργίαν παρα- 
μορφωσεω; του, δ:’ άς αληθώς άνιστά- 
μενοι οί θεσμοθετήσαντες αύτόν νομοδό- 
ται έπ ουδενί λόγιρ ήθελον τον άναγνω- 
ρίση έν τή έφαρμογή, ώς τόν έφ ανιά-  
σ&ησαν. θά  μοΰ αντιτείνετε ίσως δτι ό
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δικαστής δέν δύναται νά έφαρμόση τόν 
νόμον κατά την φαντασίαν  τοΟ νομοδό
του. Δέν πιστεύω δμως νά τά υποστη
ρίξετε, διότι γνωρίζετε άριστα υμείς, 
όποιον τό Ιργον τής φαντασίας Ιν τε τή 
είσηγήσει καί τή έφαρμογη ιοΟ νόμου, 
γνωρίζετε δτι πηγή τής νομο&ετήσεως, 
Ιδία δσον άφορα είς νόμους παγίας κα'ι 
ούχί προσκαίρου διαρκείας είνε ή φ αντα
σία. Τό ζήτημα είνε τόσψ παλαιόν, δσψ 
καί γνωστόν, δέν μέ άφορα δέ ούδόλως, 
άλλ’ έν παρόδω. "Αλλο είνε τό ζήτημά 
μου, δπερ έπιτρέψατέ μοι, νά έκθέσω 
ύπό τύπον άποριών, μή δυναμένων άλη
θώς νά διχλυθώσιν ύπό τών μικρών μου 
δυνάμεων.

α') ’Απορώ, λοιπόν, τί σημαίνει έν τω 
άρθρψ 461 τοΟ Ε. Π. ή φράσις: «κατά 
τήν διά τής άποφάσεως τής κηρυττού- 
σης τήν πτώχευσιν, ώρισμένην ήμεραν, 
συνέρχονται οί πιστωταϊ (έρώτησις : 
προς τινα σκ οπ όν ; ) άπόκρισις : «ό π ω ς  
δ ώ α ω α ι  πληροφορίας περί τής συντά
ξεως τοΰ καταλόγου τών εικαζόμενων  
πιστωτών , καί δεύτερον δπ ω ς προβώσιν  
είς τόν διορισμόν τών οριστικών συνδί
κων.» Νομίζω δτι ό νόμος διακρίνει πι- 
στωτάς (άληθεΐς), -/.αί πιστωτάς εικαζό
μενους , καί έξακολουθώ νά πιστεύω, με- 
χρις έναντίας άποδείξεως, δτι, δταν το 
άρθρον τοΰτο λέγει, δτι ή συνέλευσις 
τών πιστωτών  Ιχει δύο σκοπούς, ήτοι νά 
δώσωσι πληροφορίας περί τών είκαζομέ- 
νων πιστωτών καί νά διορίσωσι τούς όρι- 
στικούς συνϊίκους, μά τήν θεμιδα, δέν 
έννοώ έπί τίνι δικαιώματι ό κ. Εισηγη
τής έπιτρέπει είς οίονδήποτε νά λαμ- 
βάνη μέρος είς τήν έκλογήν τών όριστι- 
κών του συνδίκων, έπί τή άφελεΐ βεβαιώ
σει, δτι είνε δανειστής δι’ έν έκατομμύ- 
ριον, άνεξελέγκτως. 'Γποθέτω δτι ό νό
μος, ή μάλλον ή φαντασία τον νόμου, 
διαπλάττει έπί τοϋ άρθρου, διαδικασίαν 
παραπλησίαν πρός τήν περί κατατάξεω ς  
μετά τελεσθέντα πλειστηριασμόν. Οί πι- 
στωταί, οί πραγματικοί, φέρουσιν αντιρ
ρήσεις, ή δίδουσι πληροφορίας περι τών 
είκαζομένων, οί'τινες κατά τό γράμμα 
τοΰ άρθρου δέν προβαίνουσιν αυτοί είς 
τόν διορισμόν νέων συνδίκων. Καί ότι 
λαμβάνει χώραν παρομοία* διαδικασία, 
μέ ένθαρρύνει νά πιστεύσοο, τό έτερον 
έδάφιον τοΰ άρθρου, Ιχον έπί λέξει «ο ει- 
σηγητης συντάσσει εκ&εσιν περι τών λε- 
χ&έντων» έκτός έάν λεχθέντα θεωρούν
ται αί λογοπαικτικαί εύφυΐαι καί αί ά- 
στειότητες αί’τινες ανταλλάσσονται κατα 
τήν συνέλευσή τών πιστωτών τής πτω- 
χεύσεως !

β') ’Απορώ ώσαύτως διά τήν έτέραν 
φράσιν τοΰ άρθρου «συνέρχονται οί πι- 
στωταί αυτοπροσώ πω ς  ή διά πληρεξου
σίου», μάλιστα ό παλαιότερος νόμος πε
ριείχε καί τάς φράσεις «πληρεξουσίου  
ικανόν πρός συμβιβαστικής λύσεις». Δέν 
γνωρίζω άληθώς τί έπραττον οί άρχαγιό
τεροι είσηγηταί, άλλ’ ό νΰν πάγιος, ουδέ
ποτε έπεζήτησε νομιμοποίησιν πληρε
ξουσίου, τοΰθ’ δπερ συντελεί είς τό νά 
παρίστανται έν τή συνελευσει καί ψηφί- 
ζωσι, πιστωταϊ ύνόματι μονον καί ουχί 
τίτλφ άληθεΐ. Φρονώ δτι ό κ. Εισηγη
τής, ού μόνον δικαιοΰται, άλλά καί όφεί- 
λει καί καθήκον έχει, έάν τούλάχιστον

μή λάβη ύπ’ δψει τάς άντιρρήσεις άναμ- 
φϊσβητήτως άληθών δανειστών καί άπο- 
κλείση τούς καθ’ ών αί άντιρρήσεις τοΰ 
δικαιώματος τής έκλογής συνδίκων, νά 
περιλάβη τάς αντιρρήσεις ταύτας έν τή 
έκθέσει του.

Τοΰτο ύποθέ-ιω σημαίνει ή διάταξις 
τοΰ άρθρου, δτι οί πιστωταϊ συνέρχονται 
δπ ω ς δώ σω σι πληροφ ορίας , καί δτι ό είσ- 
ηγητής συντάσσει εκθεοιν  περί τών λε- 
χβ ίντω ν» .

γ'.) Ό  είσηγητής δέν άρκεΐται σήμε
ρον είς τοιαύτην τινά έκθεσιν, άλλά και 
προτείνει τούς, κατά τήν κρίσιν του, ικα 
νούς νά διορισθώσι, Πόθεν ήντλησε τό 
τοιοΰτον δικαίωμα άγνοώ. Γνωρίζω μό
νον δτι, δπου ό νόμος ήθέλησεν ί'να ό 
διορισμός συνδίκου λάβη χώραν τή προ- 
τάσει τοΰ είσηγητοΰ, τό λέγει ρητώς. 
Τοιουτοτρόπως έν τφ άρθρψ 465 , περί 
άντικαταστάσεως προσωρινών ή όριστι- 
κών συνδίκων, ό είσηγητής υποβάλλει 
τήν προσήκουσαν πρότασιν  είς τό δικα
στήριο'/. Ά λλά  τό άρθρον 461 δέν πε
ριέχει τοιαύτην πρότασιν, ούδ’ ένέχει 
τοιαύτην τινά έννοιαν. Α π λώ ς δέ μόνον 
άναφέρει δτι τό δικαστήριον διορίζει 
λαμβάνον ύπ’ δψει «τά διαληφ&έντα Εγ
γραφ α» , ήτοι τάς πληροφορίας τών πι
στωτών, τάς ένστάσεις των, τόν κατά
λογον τών πιστωτών καί τήν έκθεσιν τοΰ 
είσηγητοΰ περί τών λεχθέντων.

δ'.) “Αξιον ού μόνον άπορίας, άλλά 
καί έκπλήξεως είνε, δτι ό κ. Είσηγητής, 
ό νΰν τούλάχιστον, ού μόνον λαμβάνει 
μέρος είς τό δικαστήριον τό προωρισμέ- 
νον νά δικάση καί διορίση τούς όριστι- 
κούς συνδίκους, άλλά καί διορίζει αυτός  
εαυτόν  εισηγητήν τής τοιαύτης άποφά
σεως ! 'Οπότε καί ό κ. είσηγητής καθί
σταται έτι μάλλον αυτοκέφαλος, καθ’ 
δσον θέλει εύλόγως διορίσει τους παρ’ 
αύτοϋ προταϋέντας , διότι βεβαίως, κατα 
τήν φυσικήν λογικήν, δέν θά δύναται νά 
άντιλέξη αυτός εαυτώ  !

θ έλ ετε  ίσως σκεφθη: καί τό δικαστή- 
ριον; τά δύο έτερά του μέλη ; Οί παροι- 
κοΰντες έν τή Ίουδαία γνωρίζουσιν, δτι 
ταΰτα άπεκύπησαν, καταστάντα άδρανή 
ύπό τής άχρηστίας, καί άν σφάλλω πα- 
ραλώ νά μοί ύποδείξητε τήν πλάνην μου. 
Έ π ί τέλους θά μοι παρατηρήσω τις: ^ά 
δέν θεωρείς τόν εισηγητήν άξιον νά κρινη 
τις ό καταλληλότερος νά διορισθή σύν- 
δικος; Καλός καί άξιος εΐνε, άλλά τά 
πράγματα μοΰ λέγουν άντίθετον άπό- 
κρισιν. Διότι, ή ό κ. είσηγητής θά λάβη 
ύπ’ δψει τήν πλειοψηφούσαν μερίδα, ήτις, 
ώς άνωτέρω είπον, καταρτίζεται δπως 
κατηρτίζοντο άλλοτε οί δημοτικοί κατά
λογοι, ή θά λάβη ύπ’ δψει του τήν π ο 
σότητα τών πιστώσεων τών συνερχομένων 
δανειστών, ή τούλάχιστον τήν ποιότητα  
κα; τήν κοινωνικήν αύτών θέσιν. ’Ανε
ξέλεγκτος γάρ έν τή κρίσει του ! Έ χ ω  
τήν τιμήν νά έκπροσωπώ τήν ’Εθνικήν 
Τράπεζαν, άλλά καί τήν άτυχίαν νά πα
ρίσταμαι δι’ αύτήν έν τοΐς πλείσταις τών 
πτωχεύσεων, αΐτινες τήν ένδιαφέρουσι, 
καί 'δύναμαι, άνευ φόβου ψευδοΰς βε- 
βαιώσεως, νά σάς καταστήσω γνωστόν, 
δτι ουδέποτε ήμην είς θέσιν νά ίδω ίκα- 
νοποιουμένους ή τούς μεγαλειτέρους πι- 
στωτάς, ή τούς κατά κοινωνικήν ιεραρ

χίαν έμπνέοντας μείζω πεποιθησιν καί 
παρέχοντας τά πλείονα έχέγγυα, μεταξύ 
τών όποιων, θά φρονείτε καί υμείς, δτι 
καταλέγονται οί έκπροσωποΰντες τήν 
’Εθνικήν Τράπεζαν.

Δέν φρονείτε λοιπόν, δτι τοιοΰτός τις 
εισηγητής, δέν είνε άπλοϋς δικαστής, άλλά 
δικαστικός δικτάτω ρ, άποτελών μονοπρό-  
σω πον  άξιοθαύμαστον κριτήριον ;

Ίδικός 'Σας 
Κ ω ν σ τ Xq. Βουρνάζος

Δ ικηγόρος έν  Ά ϋ'ήναις

Α ί στήλαι τής «Δικαιοσύνης» 
εΐνε είς τήν διά&εσιν παντός δι
κηγόρου, δικαστοΰ ή άλλου δι
καστικού προσώ που, ευρισκο
μένου είς τήν ανάγκην ή έπι&υ- 
μοϋντος νά άνακινήση πα ν  έν 
γένει ζήτημα σχετιζόμενον μ έ  
τήν άπονομήν τοΰ δικαίου.

’Επιτακτικήν θεωρουμεν τήν ανάγ
κην νά ύπομ.νήσωμ.εν είς τους κ. κ. όι- 
κηγόρους, οτι κατά τον σοφωτατον περι 

επιτηδευμάτων νόμον,
r  \ *  t  '  Ν Ύ'Η  ηαγΐς υπο του οποίου και ου- 
τοι, παρά τήν ιδιότητά 

τοιν ώς δημοσίων υπάλληλων, όιέπον- 
ται, ύποχρεοΰνται νά υποβάλουν τήν 
δήλωσίν των ένώπιον τοΟ οικείου γραμ.- 
ματέως των Πρωτοδικών, ή τών Είρηνο- 
δικών, έάν μόνον παρ’ Είρηνοδικείω δι- 
κηγοροΰν, το βραδύτερον μέχρι της 31 
Ίανουαρίου, όιότι, εν περιπτωσει αρ.ε- 
λείας, απειλούνται μέ πρόσθετον φόρον 
επιτηδεύματος είκοσιν έπί τοΐς εκατόν. 
Αΐσθανόαεθα δέ τήν ανάγκην νά προβώ- 
μ,εν είς τήν ύπόμ.νησιν ταύτην, διότι ούκ 
ολίγοι δικηγόροι, μή δυνάμενοι νά φαν- 
τασθοΰν ότι ήτο δυνατόν νά άζιώσν) ό 
νομοθέτης καί παρ’ αύτών άκόμη, τών 
δημοσίων έπαναλαμβάνομεν υπάλλη
λων, δήλωσιν τοιούτου είδους, ένέπεσαν 
έπανειλημμένως εις τήν παγίδα τοϋ εί- 
κοσιν έπί τοΐς έκατόν.

Παρακαλοΰμ,εν τούς εύαισθήτους ή 
νευροπαθεΐς πως έκ τών αναγνωστών 
μας, νά άποφύγουν κατά τό δυνατόν τήν 

άνάγνωσιν τών κατω-
Φρικκιστίκδν τερω γραμμ.ων, διότι 

πρόκειται περί θεμ.α- 
τος, τό όποιον δέν είνε άπίθανον νά 
συγκλονίση την ψυχήν κκι τα νεύρα 
των. Είς ανώτερος Έ λ λ η ν  δημ-όσιος υ
πάλληλος, τμηματάρχης έν τω  Γπουρ- 
γείω τ η ς  Δικαιοσύνης, τοΰ: τμήματος τών 
φυλακών, Θεόδοτος Γεννάδης ονομαζό
μενος, έσχε τήν εμπνευσιν νά εκδράμν] 
χάριν αναψυχής [/-εχρι της πλατείας τοΰ 
Συντάγματος, οπότε —  θαϋμ.α δια την 
σύμ.πτωσιν —  συνκντ^ έ'να στρατιώτην 
τοΰ πεζικού τοΰ 'Ελληνικού στρατοί’. 
’Αναγνωρίζει τότε ό πρόμ,αχος ουτος 
τών ιερών της πατρίόο; Ελλην στρα
τιώτης καί τόν κ. θεόδοτον Γεννάδην

καί τήν ιδιότητά του, τόν πλησιάζει, 
τόν ν αιρετίζει καί μετά κατανύξεως προ
βαίνει είς τήν άποκάλυψιν, δτι μόλις 
πρό τινων ημερών, άποτίσας τήν ποινήν 
του, έξηλθεν έκ του σωφρονιστηρίου Ά -  
βέρωφ, έ'νθκ έκρατεΐτο ώς κατάδικος, καί 
περιεβλήθη τήν στρατιωτικήν στολήν 
ώς /.ληρωτός.

Τ ί μ.ετά τοΰτο έπηκολούθησε, μ.όνον 
ό κ. τμημ.ατάρχης τοΟ τμήματος τών 
φυλαχ,ών καί οί άναγνώσαντες τό <ρόλ- 
λον της παρελθούσης Πέν-πτης της έ- 
φημ.ερίδος α’Αθηναι» εινε ί'σως είς θέσιν 
νά μαρτυρήσουν.

’Αδυνατών ό κ. τμηματάρχης νά έν- 
νοήσ·/) πώς συνέβη ωστε τρόφιμ.ος τών 
φυλακών νά φέρη τήν στολήν του φρου- 
ροΰ τοΰ έ'θνους, σπεύδει πνευστιών είς 
τήν βιβλιοθήκην του καί έκεΐ ανακαλύ
πτει τόσα καί τόσα, περί τών οποίων 
άλλα κράτη έ'χουν μεριμ.νησει έπί τοΰ 
ίδιου θέματος, άτινα δ ’ έν κατανύςει ό κ. 
τμημ.ατάρχης άνομ.ολογεΐ οτι τό πρώτον 
ήδη κατά τήν άνά τήν πλατείαν τοΰ 
Συντάγμ,ατο; εκδρομήν του έ'λαβεν άφορ- 
μ.ήν νά μάθν).

Υ π ά ρχει όμ,ως άνάγκη, τούλάχιστον 
τόν πρόλογον της ό'ντως τραγικής ταύ
της διηγήσεως ν’ άπολαύση τις έκ τοΰ 
πρωτοτυπου, όπερ είδε τό φώς έν τώ 
άνω φύλλω της έφημ.ερίδος α’Αθηναι» 
ώς έ ξ η ς :

«Φίλε κ. οιευθυντά. Διερχόμ.ενος πρό 
τινων ήμ.ερών έκ της πλατείας τοΰ Συν- 
τάγματος, συνήντησα στρατιώτην τινά 
τοΰ πεζικού, οστις, ΐδών μ.ε, μ.έ έπ λη- 
σίασε καί μ.έ έχαιρέτισε (!), γνωρίσας 
μ.οι, ότι μ.όλις πρό τινων ήμερών έξηλ- 
θεν έκ τοΰ σωφρονιστηρίου Άβέρωφ, 
έ'νθα έκρατεΐτο ώς κατάδικος καί περιε- 
βλήθη τήν στρατιωτικήν στολήν ώς 
κληρωτός. Όμ.ολογώ, ότι ή πρώτη μ.ου 
έντύπωσις *?ίτδ κάπως δυσάρεστος, μη  
δυνάμενος  (;) νά έννοήσω πώς τρόφιμ.ος 
τών φυλακών δύναται νά φέρτ) τήν στο
λήν τοΰ φρουροΰ τοΰ έ'θνους».

Πράγμ.ατι άκατανόητον καί σύμ.πτω- 
σις εύτυχής. χάρις είς τήν οποίαν ό κ. 
τμ. ημ.ατάρχης λαμ.βάνει γνώσιν κατά 
τοιοΰτον τρόπον τ ί έν Έ λλ ά οι συμ.βαίνει.

Περί της εισαγωγής τοΰ θεσμ.οΰ της 
ύπό όρον καταδίκης καί παρ’ ήμΐν υπάρ
χουν όχι ολίγοι οί άντιλεγοντες, αν 

ύποτεθή όμ.ως, ότι άπε- 
· Υ « 6  δ ρ ο ν  φάσιζεν ή νομική μας 

. . . δ ί π λ ω μ α .  Σχολή νά παρείχε, κ α τ’ 
αναλογίαν πρός τόν άνω 

θεσμ.όν, τά  διδακτορικά διπλώμ.ατα... 
ύπό τόν όρον της άφαιρέσεως τούτων, 
ούδείς νομίζομ-εν ότι πρέπει νά ύπάρ- 
ξη ό άντιλέγων. Δύο τούλάχιστον 
παραδείγμ.ατα, έπελθόντα έντός βρα- 
y υτάτου χρόνου το έν μ.ετα τό άλ
λο, είνε ικανά νά πείσουν καί τούς 
μ,αλλον διστακτικούς. Τό έν τούτων 
άπέβλεπε τήν περίπτωσιν περί της ό-

Α Π Ο  Τ Η Ν  Ξ Ε Ν Η Ν  Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α Ν

H Α Η Ι Ο ί Ι Ε Ϊ Ι Ι ί
J f i j V  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Ω Ν

"Αρ&ρον τοϋ εν Έ ρ λ ά γ γ η  Κ α ϋ η γ η -  
τον τον Π ανεπιστημίου  Dr ALLFELD

Κ ατά μετάψ ραοιν έκ τής «Ju r is ten  - Zeitung» 

■Υπό τοΰ κ. Δ Η Μ . Λ Α Μ Ψ Α
Auvfhrvzov τον έν Ά&ήναις Αιδ<κσ«α.λειου

(Σ υνέχεια  έκ rod προηγουμένου)

"Αν ή άντίληψις τοϋ ’Εφετείου ήτο 
ορθή, θά ύφίστατο προδήλω; ή συγγρα
φική προστασία άνυπόφορον περιορισμον. 
Είς ούδέν π. χ . θά ί'σχυεν αΰτη, άν τις 
συνέγραφε ποίημα δι’ έορτήν τινα έν 
ώρισμεν/ι οίκογενεία, δέν ήθελε δέ τοΰτο 
νά εκχώρηση καί είς άλλους κύκλους, 
διότι άπλ.δυστατα πας τις θά ηδύνκτο 
νά έκδώσ·/) τοϋτο- δέν θά ΐσχυεν έπίσης, 
άν καλλιτέχνης τις ένεκεν συμφωνίας 
μετά του πελάτου αύτοΰ άπεφάσιζε νά

μ.ή πολλαπλασιάσ·/) τό καλλιτέχνημα 
αύτοΰ, διότι πάλιν πας τρίτος θά ήου- 
νατο, ε ο  όσον δεν εκωλυεν η προστα
σία τδν εικόνων, νά κατασκευάση όσα- 
δήποτε αντίγραφα αύτοΰ καί νά όιαδω· 
ση ταΰτα- μ.άλιστα κατά τό παλαιότε- 
ρον δίκαιον ό παραγγείλας εικόνα τινά 
— παρά τάς διατάξεις της § 8 τοΰ νό- 
μ,ου της 9 Ίανουαρ. 1876  —  δέν θά ή- 
δύνατο νά απόλαυσή της συγγραφικής 
προστασίας, άν δεν ήθελε να διαδωσν) 
αύτόε άνά τόν κόσμον αντίτυπα της εί- 
κόνος, πράγμα, οπερ κατα κανόνα οεν 
θά συνέβαινε ποτε. Αν δ ηδίι τα α- 
τοπα ταΰτα επακόλουθα καταδεικνυωσι 
τήν σαθρότητα της πολεμουμένης γνό)- 
μηί, w /  ήττον καταφαίνεται αΰτη σάθρα 
καί έξ άλλων σκέψεων. Κατά τήν γνώμην 
τοΰ ’Εφετείου, τό μόνον κριτήριον ήμ.ών 
πρέπει νά είνε ό σκοπός τοΰ συγγρα
φέως κατά τόν χρόνον της συγγραφής. 
’Άν νΰν ό συγγραφεύς ουτος πολλνώ βρα- 
δύτερον τοΰ χρόνου της συγγαφης θέ
ληση νά διαδώσ·/) είς τό κοινόν τας εν 
ταΐς έμ.πιστευτικαΐς αύτοΰ έπιστολαΐς 
έκτεθειμ.ένας γνώμ.ας, πρός τοΰτο ό’ ά- 
ποφασίσνι νά δημ.οσιεύσν] τάς έπιστολάς,

δέν πρέπει ούτος νά προστατευθή κατά 
τοϋ πολλαπλασιασμ-οϋ ύπ’ άλλου, διότι 
κατά τόν χρόνον της συγγραφής δέν έ- 
σ,κέφθη περί δημ.οσιεύσεως ; Ή  πρεπει 
νά άρνηθώμεν τήν προστασία.ν ταύτην 
είς τούς κληρονόμ.ους αύτοΰ, οΐτινες ί'σως 
άνεκάλυψαν έν ταΐς είς τας επιστολας 
έκτεθειυ.έναις πολυτιμ.οΐί και εν τελεία  
λογοτεχνική [J-ορφή εκπεφρασμ.εναις ιόε- 
αις τοΰ κληρονομ.ηθεντος σημ.αντικην 
περιουσίαν : Η άπόφασις φρονεί, οτι
ούδείς Οά μ.νημονευση έν περιουσιακοις 
καταλόγόις' τοΰ συγγραφικοί αυτοΰ δι
καιώματος επ επιστολών. Ορθως* αλλ^α 
μήπως καί ό συγγραφεύς συγγράμματος 
πράττει τοΰτο πάντοτε ; Ο συγγραφευ; 
δύναται βεβαίως κατά τήν συγγραφήν 
τοϋ έργου αύτοΰ να σκεπτηται σοβαρώς 
περί τοΰ πολλαπλασιασμού αύτοΰ' άν 
δ’ όμ.ως δέν εύρεθή εκδότης αύτοΰ ή αν 
ό προσφερόμ.ενος δέν πληρών·/) αμοιβήν, 
βεβαίως οέν θα σ/.εφθ^ ό συγγραφεύς νά 
καταγράψτ) τό συγγραφικόν αύτοΰ όι- 
καίωμ.κ ώς «μ.ερος της περιουσίας» αυ
τοΰ, καιτοι βεβαίως ουόεις 0α αρν/,θ/] 
είς αύτόν τήν συγγραφικήν προστασίαν. 
Τέλος δ’ έοωτ(7ιμ.εν : άν είνε βέβαιον

οτι άνθρωπός τις δέν θέλει νά καρπωθή 
αύτός ένσώματόν τι πραγμ.α άνηκον είς 
έαυτόν, δέν προστατεύεται ούτος κατά 
πάσης άλλοτρίας καρπώσ3ως ; 'Όθεν 
καί άπ’ αύτης της άπόψεως του καθα
ρού περιουσιακοΰ δικαιώμ.ατος ό σκοπός 
τοΰ πολλαπλασιασαοΰ δέν δύναται νά 
είνε προϋπόθεσις της προστασίας. Αί έ
πιστολαί λοιπόν, έφ’ όσον έχουσι τά 
στοιχεία συγγράμ-μ.ατος, άπολαύουσι 
της προστασίας τοΰ συγγραφικοϋ δι
καιώματος, καί άν έτι άνήκωσιν είς τάς 
καλουμένας έμ-πιστευτικάς έπιστολάς.

Εί'δομεν δ’ όμ.ως πρότερον, ότι αί 
πλεΐσται τών έπιστολών οέν έχουσι τάς 
ιδιότητας συγγράμμ.ατο:. Γενναται νΰν 
τό ζήτημα, άν τό δίκαιον παρέχει ταύ- 
ταις άλλα μέσα προστασίας. Ιΐράγματι 
δέ πολλοί συγγραφείς παραδέχονται δ ι
κ α ίω μ α  προσω π ικότη τος  επί τών έπ ι
στολών, ο δή καί προστατεύει εί’τε τόν 
συγγραφέα, έφ’ οσον ζή ή καί έ π ’ ολί
γον χρόνον μ.ετά τον θάνατον αύτοϋ,είτε 
τούς κληρονόμ.ους τούτου κατά πάσης 
δηαοσιεύσεω;. Εν τω  θετικω δικαιω 
δέν εύρίσκεται ρητή -'.ναγνώρισις τοϋ 
δίκαιό)μ.ατος τουτου της προσωπικοτη-
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ποιας καί ήμεΐς ήσχοληθημεν,' κατά 
την οποίαν εις έκ τών βλαστών τής νο
μικής μας σχολής, αριστούχος μάλιστα 
διελάλει άπό τών στηλών του ήαερη·

/ tf \ J jσιου τυπου οτι τνιν αριστουχον εν τη 
έπιστημν) τών νομών ΰπαρξίν του οφεί
λ ε ι  άποκλειστικώς είς ώρισμένον έργα- 
στηριον διδακτόρων, έκάλει δέ ολους 
τους πιστούς καί απίστους ' νά συρρεύ- 
σουν είς τό φροντιστηριον αύτό ώς είς 
πηγήν πάσης νορ,ικής σοφίας. Τό δεύ
τερον, εκτάκτως προ'σφατον, άποβλέπει 
άλλον, νωπότατον έπίσης, διδάκτορα 
του δικαίου, ό όποιος μέ θάρρος χιλίων 
Ούλπιανών η Γαίων, επικρίνει διά τοΰ 
ημερησίου τύπου τάς έρωτήσεις άς κατά 
την έξέτασιν ύπέβαλεν είς αύτόν 6 Κα
θηγητής του τοϋ Έμπορικοϋ διικαιου,

ης αμίμηταπαρεμβάλλων καί τά  έ , . , ,
«διότι χθες, έπιλησμων (ό Καθηγητής 
τ ο υ !) γενόμενος τών γραφόμενων, έν 
ταΐς διδακτορικαΐς έξετάσεσιν ειπεν οτ!. 
δέν υπάρχει άμφισβητησις περί τούτου!!»

’Εναπομένει τώρα καί έξέλιξις διδα
κτόρων τοΰ μέλλοντος, έκκαλούντων τάς 
περι τής βαθμολογίας των άποφάσεις 
τής Σχολής, έκτός άν την έξέλιξιν ταύ
την αναστειλν) ο πλέον η αναγκαίος 
καθ’ ημάς θεσμός τής ύπό δρον παροχής 
τοΰ διπλώματος.

Έν είδος μουστάρδας μετά τό γεΰμα 
αποτελεί η έκάστοτε είς τήν θέσιν τών 
κοινωνικών τών εφημερίδων άναγινωσκο- 

μένη εί'δησις, οτι έ- 
Κ α τό π ν ν  έ ο ρ τ η ς . κείνος ή έκεΐνος ό γ χ -  

ριτόβρυτος νέος, επ ι
τυχών είς τόν διενεργηθέντα διαγωνι
σμόν πρός σπουδήν τ ώ ν  Κ Ι ο λ ίτ ιχ ώ ν  
ε π ι α τ η μ , ώ ν  Σ απέρχεται πρός τόν σκο
πόν τοϋτον είς την Εσπερίαν. Μας έκ- 
πλήσσει δέ οχι ό τρόπος καθ’ όν ό δια
γωνισμός ουτος ένεργεϊται, διότι έπί τέ- 
λους εχομεν συνειθίσει μέ εικόνας τοιού- 
του εί'δους, άλλά τό γεγονός δτι τό 
Κράτος έ'χει τόσα διαθέσιμα κεφάλαια, 
ωστε να μορφών·/) δι ίδιων δαπανών τούς 
πολιτικούς του τοΰ μέλλοντος, καθ’ ήν 
στιγμήν δι’ έ'να οργανωτήν τελωνείων ?) 
ένα υδραυλικόν η ενα άπλοΰν σχεδια- 

ην αναζητεί τά  έκ τών έ'ξω φώτα.στ1

ΒΡΑ1ΕΙΑΙ ΕΠΙΣΤΟΑΑΙ
Α ξ ιο ιLfn χ . Σ υ ν τ α χ τ α . ztjg «■ Δ ιχο.ιοαννης'»

Έ νταΰθα εχομεν Είρηνοδίκην Β ο 
ρείου πλευράς τόν κ. Δη μητριόν Γσιγκου- 
ράκον, άληθή άδάμαντα τοΰ είρηνοδι- 
κειακου κλάδου, διότι εινε αρχαίος εΐρη- 
νοδίκης καί έκ τών μάλλον διακεκριμέ
νων έπί ΐκανότητι καί έντιμότητι. Πρό 
εικοσαετίας διαγωνισθείς, ένεκρίθη διά 
την θέσιν τοϋ Πρωτοδίκου, εϊς ήν δμως 
δέν προήχθη, μεταρρυμισθέντος έν ' τω 
μεταξύ τοϋ σχετικοΰ νόμου. Υπηρετώ ν 
δέ έν τή δικαστική υπηρεσία έπι 23 ήδη 
έτη, έχει ύποστή 44  μεταθέσεις, έξ ου άπο- 
δεικνυεται, οτι εινε σιδηροϋ χαρακτήρος

καί δέν έχει τήν χαμέρπειαν, οΰτε τήν 
δειλίαν νά ύπηρετή τήν πολιτικήν, διά 
τής εΰνοίας τής οποίας ήδύνατο νά συν- 
τηρήται έκάστοτε, δπου ήθελε.

Χαράσσομεν τάς δλίγας ταΰτας γραμ
μάς, οΰχί διά τήν προϊσταμένην υπηρε
σίαν, διότι αΰτη τόν γνωρίζει ως δικα
στήν ίκανώτατον εις τό έργον του, ά'μα δέ 
και φιλόπονον, έπιμελέστατον κα'ι εύθύ- 
τατον άλλά διότι πρό τινων ήμερων έ- 
γράφησαν εις τήν «Άκρόπολιν» καί 
*Πρα:>ϊνήν» διατριβαί τινες συκοφαντι
κοί κατά τοϋ άρίστου αυτοΰ δικαστικοϋ 
υπαλλήλου, ως συρομένου δήθεν τυ- 
φλώς υπό τής πολιτικής. Αί διατριβαί 
αΰται έγράφησαν μέν ύπό μορφήν αν
ταποκρίσεων, άλλ’ εΐνε λίβελλόι αηδείς 
καί πλήρεις ψευδολογιών χάριν πλαγίων 
σκοπών. Καί άφοϋ οί συκοφάνται έχουν 
τό θάρρος τής αναισχυντίας διά νά δια
σύρουν τήν ύπόληψιν, νομίζομεν, δτι θά 
ήτον έλλειψις άσυγχώρητος νά μή χαρά- 
ξωμεν τάς δλίγας ταΰτας γραμμάς, έπί 
τού παρόντος, χάριν τής άληθείας και τής 
δικαιοσύνης.

’Ά ργος 15 Ίανουαρίου 1909.
ΜεΘ' ύπολήψεως 

Δ η μ  U . Ρ ο ν σ σ ο ς
Δ ικη γόρο ;

Α ζ ιοτ ιμ ,ε  κ . Σ ν ν τ ά κ τ α  τη ς  «Δ ικ α ιο σ ύ ν η ς »

Έ ν  τφ  ϋπ  άρ ιθ . 119 φύλλφ της έφη- 
μερίόος υμών, δ συνάδελφος κ. Α. Ά θ α -  
νασούλας προέτεινεν δπ ω ς έν πίνακι ή 
Ιδιαιτέρα) παραρτήματα δημοσιενθώ σι κατ' 
αλφαβητικήν τάξιν τά ονόματα τών εν 
’ Α θήναις καί έν Π ειραιεΐ δικηγόρω ν , δπω ς  
λάβω σι ταΰτα ΰ π ’ δψιν οί μέλλοντες νά 
ψηφίσωσι κατά  τάς έπ ικειμένας έκλογάς 
τοϋ Δ ικηγορικοΰ Συλλόγου  ’Α θηνώ ν. 
Πλήν τοϋ μέτρου τούτου, δπερ πράγματι 
λίαν σκόπιμον, φρονοΰμεν προσέτι δτι κ α 
λόν κα ι άναγκάίον ίσω ς θ ά  ήτο δπ ω ς ή 
έκλογή τών έκ δικηγόρω ν μελών τοϋ 
Ά ν ω τά το υ  Π ειθαργ ικοϋ  Συμβουλίου  
προηγηθϊ} τής εκλογής τών μελών τοϋ 
Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Συλλόγου, 
καθόσον , άφ  ένός μεν θ ά  μειω θη  ό α ρ ιθ 
μ ός τών π ροσώ π ω ν περι α  θ ά  στ ραφή ή 
έκλογή τών μελών τοΰ Διοικητικοϋ Σ υ μ 
βουλίου διά τής εκλογής τοΰ άνω τάτου  
Π ειθαρχ ικοΰ  Σ υμβουλίου, άφ  ετέρου δε  
θ ά  σνμ μ ορφ ω θώ μ εν  καί π ρός  τό πνεϋμα  
τοΰ Ν ό μ ον , δστις έν μεν τώ Άρθρ. 13  
ορίζει δτι ή έκλογή τοΰ διοικητικοϋ συμ 
βουλίου γίνεται κ ατά  μήνα Δεκέμβριον, 
έν δε τφ  άρ θρ . 31 ορίζει δτι ή έκλογή 
τών μελών τοϋ άνω τάτου Π ειθαρχ ικοΰ  
Συμβουλίου  γίνεται έντός τοϋ μηνός Ν οεμ 
βρίου.

Ε ν ν ο ε ίτα ι δμ ω ς δτι τάνω τέρω  δεν δν- 
νανται νά λάβω σι χώ ραν  έάν τό κανονιστι
κόν περ'ι εκλογών Β . Δ. δεν προνοήση περ'ι 
τούτον.

Μετ' άκρας ύπολήψεως
Λ n u .  Ά θ α ν α < ίίο ν

Δικηγόρο;

« Ι Ο Γ Μ  TON Ε Ρ Γ ί ί Ι
ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1908

Τόμοι της «Δικαιοσύνης» πωλοϋν- 
ται εις τά γραφεία αύτης, τοϋ μέν 
πρώτου Ιτους προς δραχμάς 5 τών 
δέ λοιπών προς δραχμάς 7 .50 έκα
στος.

Όρμώμενοι πάντοτε έκ της άφελοΟς 
σκέψεως δτι οί άριθμοί ούδέποτε έχασαν 
τήν σημασίαν των καί δτι έκ τής μελέ
της καί τής συσχετίσεως τούτων είνε δυ
νατή ή συναγο>γή συμπερασμάτων ικα
νών νά μάς όδηγήσουν είς ριζικωτέρας 
άποφάσεις, παραθέτομεν κατωτέρω τήν 
εικόνα τών έργασιών τών έν ’Αθήναις δι
καστηρίων κατά τό παρελθόν έτος, μέ 
δλην έπαναλαμβάνομεν τήν βεβαιότητα, 
δτι άφελεΐς τό δλιγώτερον τρέχομεν τόν 
κίνδυνον νά χαρακτηρισθώμεν, πιστεύον- 
τες δτι καί παρ’ ήμΓν είνε δυνατόν νά 
χρησιμοποιηθώσι διά τό μέλλον τά έκ 
τοΰ παρελθόντος διδάγματα.

" A f j i i o ;  Μ άγος
Κατά τό 1908 τό άνώτατον ήμών 

τοΰτο δικαστήριον έξέδοτ}, πολιτικάς μέν 
άποφάσεις 415 , άπέναντι 488 τοΰ 1907, 
ποινικάς δέ 207, άπέναντι 198 τοΰ 1907. 
Έ κ  τών 415  πολιτικών τούτων άποφά- 
σεων, αί 30 ήσαν τής όλομελείας, αί 286 
τοΰ πρώτου τμήματος καί 99 τοΰ δευτέ
ρου. Έ κ  τών 30 τής όλομελείας, αί 20 
ήσαν έκλογικαί, αί 6 άπέρριπτον τήν ά- 
ναίρεσιν, αί 2 έδέχοντο ταύτην καί αί 2 
άνέπεμπον είς τό Β ' τμήμα.

Έ κ  τών 286 τοΰ Α ' τμήματος, αί 126 
άπορρίπτουν τήν άναίρεσιν, αί 112 δέ
χονται ταύτην, αί 33 ήσαν άρνητικαί 
(έρήμην τοΰ άναιρεσειοντος), αί 4  παρα
πέμπουν είς τήν όλομέλειαν, αί 4  προδι- 
καστικαί, αί 4 περί άποχωρήσεως, αί 2 
περί κανονίσμοΰ τμημάτων καί μία άνα- 
πέμπουσα είς τό Β ' τμήμα.

Έ κ  τών 99 τοΰ Β ' τμήματος, αί 47 
ήσαν περί ανατροπής, αί 14 προδικα- 
στικαί καί αί 38 όριστικαί.

Έ κ  τών 207 ποινικών, αί 152 άπορ
ρίπτουν τήν άναίρεσιν (έρήμην κατά τά 
πλεΐστον), αί 34  δέχονται ταύτην, αί 12 
άποφαίνονται έπί αιτήσεων, αί 7 πειθαρ- 
χικαί καί 2 περί κανονίσμοΰ άρμοδιότητος.

Έ φ ε τ ε ΐ ο ν .
Ύπό τοΰ δικαστηρίου τούτου έξεδόθη

σαν κατά τό αύτό έτος 1908 άποφάσεις 
έν δλφ 1866, άπέναντι 2004, έκδοθεισών 
κατά τό 1907.

'Ο Π ρόεδρ ος  τών Έφετών έξέδοτο 388 
έν δλφ πράξεις, άπέναντι 428, άς είχεν 
έκδώσει κατά τό 1907.

Βουλεύματα. Τά αύτό δικαστήριον έξέ
δοτο έν δλφ 612, άπέναντι 495  άτινα εί
χεν έκδώσει κατά τό 1907.

ϋ ρ ω τ ο δ ι κ ε Ζ ο ν .
Καί είς π ροη γούμ ενοι ήμών φύλλον 

έλάβομεν τήν εύκαιρίαν νά έξάρωμεν 
τήν έργατικότητα τήν όποιαν έπέδειξαν 
οί δικασταί τοΰ Πρωτοδικείου Αθηνών, 
κατά τό λήξαν έτος, τής όποιας άμεσον 
άποτέλεσμα ύπήρξεν ή άκρα ένημερό- 
της τών πινακίων κατά τούς τελευταίους 
μήνας.

Είς τά πινάκια τοΰ δικαστηρίου τού
του ένεγράφησαν, καθ’ δλον τό έτος 
1908, συνήθεις μέν υποθέσεις 2499, ά- 
πέναντι2266 έγγραφεισών κατά τό 1907,

συνοπτικά! 3178 , άπέναντι 2994 τοΰ 
προηγουμένου, έμπορικα! 6167, άπέ- 
ναντι 5239 τοΰ 1907 καί έφέσεις 1750, 
απέναντι 1607.

’Εκκρεμείς έν τοΐς πινακίοις, ήτοι μή 
συζητηθεΐσαι μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου 
1908, παρέμειναν έμπορικαί 885, άπέ- 
ναντι 1705 τοΰ 1907, συνήθεις 578, ά- 
πέναντι 878 τοΰ προηγουμένου, συνο- 
πτικαί 335, άπέναντι 565 καί έφέσεις 
185, άπέναντι 366. Έ ν  άλλαις λέξεσι, 
παρέμειναν έν άπασι τοΐς πινακίοις κατά 
μέν τό 1908 έκκρεμεΐς έν δλφ 1983 ά- 
πέναντι 3514 τοΰ 1907.

Αποφάσεις κατά τό αύτό έτος 1908 
έξέδοτο τό αύτό δικαστήριον 10,065, 
άπέναντι 7721 άς είχεν έκδώσει κατά 
τό 1907.

Ε ίς  πτώχενσιν  έκηρύχθησαν έν δλφ 
έμποροι 131.

Πράξεις έξεδόθησαν καθ’ δλον τό έτος 
1908  ύπό τοϋ κ. Προέδρου 5130  έν δλφ, 
άπέναντι 4399  τοΰ προηγουμένου.

Ό  αύτός Πρόεδρος έξέδοτο καθ’ δλον 
τό αύτό έτος 790  άποφάσεις έξώσεως.

Ι1λημ.μ.ε\εεοδικε£ον.
Κατά τό αύτά έτος 1908 τό δικαστή- 

ριον τοΰτο έξέδοτο 7989 έν δλφ άποφά- 
σεις, άπέναντι 7929 έκδοθεισών κατά τό
1906.
-%ί τϊ^ς τελευταίας' πενταετίας.

Ά ν  ύποτεθή δτι αί έργασίαι ενός δι
καστηρίου, οίον τό Πρωτοδικεΐον Α θ η 
νών, είνε τό κάτοπτρον τρόπον τινά καί 
τής οικονομικής κινήσεως καί τής 
διευθύνσεως ήν ή δικαιοσύνη άπά έτους 
εις έτος λαμβάνει, δέν νομίζομεν άσκο- 
πον νά παραθέσωμεν τήν είς άποφάσεις 
πολιτικάς έργασίαν τοΰ δικαστηρίου 
τούτου κατά τήν τελευταίαν έξαετίαν, έ- 
χουσαν ώς έξής:
Έ ν  έτει 1902 άποφάσεις έν δλφ 8506

» » 1903 » » » 9001
» » 1904 » » » 8460
» » 1905 » » » 8443
» » 1906 » » » 9764
» » 1907 > » » 7721

Ααμβανομένου επομένως ύπ’ δψιν δτι 
ό άριθμάς τάν κατά τό παρελθόν έτος 
έκδοθεισών άποφάσεων άνέρχεται είς 
10 ,065, συνάγεται δτι κατά τήν άνω 
έξαετίαν άναλογοΰν κατά μέσον δρον 
8649  άποφάσεις κ,ατ’ έτος καί δτι τόν 
μέσον τοϋτον δρον, αί άποφάσεις τοΰ 
1908, ύπερβαίνουν κατά 1416 άποφά- 
σεις, ένφ συγχρόνως αί κατά τά 1908 
έκδοθεΐσαι 10,065 αύται άποφάσεις 
ύπερβαίνουν τάς κατά τά 1907 έκδοθεί- 
σας 7721 κατά 2344.

ΪΙερ^ληψις
Τό Δικαστήριον τών έν ’Αθήναις ΓΙρωτο- 

οικών οιά τή ς ΰ π ’ άριθ. 3 0 3 3  τοΰ 1 9 0 6  άπο- 
φάσειος του, δεχθεν τήν άπό 4 Μαίοο 190 6  
αϊτησιν "(όν Γεωργίου Λ αγκαοί και τής συζύ
γου του "Ο λγας κατοίκου ’Αθηνών, έκήρυςε 
θετήν θυγατέρα αυτού τήν όρωανήν πατοός 
Μαρίαν Κ ω νστ. Κοοομάντζου.

Έ ν  ’Αθήναις 21 Ίανουαρίου Ί 9 0 9 .

Ό  πληρεξούσιος δικηγόρος 

X .  X .  Χ ρ υ ιία ν θ α κ ό Λ ο υ λ ο ς

Τ ίιχ ο ις  I I .  Α .  Γ1ετ{»άκοι/

τος. Ε?νε αληθές ό'τι έν τφ  πρώτφ σγ ε-  
δίω τοΰ περί συγγραφικοΰ δικαιώματος 
Νόμου περιείχετο ποινική διάταξις κατά 
τής άνευ άόείας δημοσιεύσεως επιστο
λών, ημερολογίων κτλ .· ή διάταξις δ’δ- 
μως αύτη δέν παρεληφθη καί έν τώ 
δευτέρφ σχεδιφ, καίτοι τό 2 5  Νομικόν 
Συνέδριον τοϋ 1 9 0 0  θερμότατα ύπεστή- 
ριςε τήν προστασίαν τών επιστολών.
Αναρ.φιβόλως δέ αί έπιστολαί, τά  η

μερολόγια κ .τ .λ . δέονται προστασίας 
κατά τής δημοσιεύσεως, κ at δή ο ά  έ 
πιστολαί ού μόνον ώς περιέχουσαι δη
λώ σει: γινόμενα; έν πεποιθησει περί 
της έχεμυθιας τοΰ λήπτου, άλλά καί 
καθόλου ώ ; ούσαι έ'κφρασις τών στιγ- 
ρ.ιαίων παραστασεων καί συναισθημά
των προσώπου τινο; καί δή εύρισκομέ- 
νου εν επικοινωνία πρός ώρισμένον έ'τε- 
ρον άτομον, ως ουσαι εξωτερίκευσις τοΰ 
εσωτερικοΰ βιου τοΰ προσώπου έν μοο- 
φή, έν ν] θελει τοΰτο νά φανή μόνον α
πέναντι τοΰ λήπτου, κατά κανόνα δ ’ 
ουχι και απέναντι άλλου τρίτου. Τοι- 
αϋται όέ σκέψεις πρεπει πάντως νά 
προκαλεσωσιν έν τώ προσεχεΐ μέλλοντι 
τήν νομοθεσίαν, οπως προνοησ·/) περί

\ X \  ̂ ,

ιοιας και ο η ποινικής προστασίας τών I προστασία. Ή  λεπτομερής νΰν έζετασις 
^/.ιστολών κατά τής επ ι λέςει άποδό- | τών περιπτώσεων τούτων δέν εινε έ'ρ

γον τής παρούσης διατριβής
Δεν λησμονοϋμεν βεβαίως, δτι τό κοι-

σεως αυτών είς την δημοσιότητα, ήτις 
δη προστασία πρεπει να παρέ^ηται 
πάντως μεν κατα τον χρόνον τής ζωής 
τοΰ γράψαντος, βεβαίως δ’ δμως καί 
επι τινα, καιπερ βραχύν, χρόνον ρ.ετά 
τόν θάνατον αύτοΰ. Εννοείται δ’ δτι 
συγχρόνως δεον να καθορισθώσι καί τι- 
νες έξαιρέσεις, ώς π. χ . διά την πεοί- 
πτωσιν, καθ ήν ή πρόνοια περί δεδι- 
καιολογηρ,ενων συμφερόντων απαιτεί 
την δημοσιευσιν. Α λλ ’ έν τώ παρόντι, 
ώς έπιτυχώς άποδεικνύει τό Έφετεΐον 
τής Ιενης, όέν δυνάμεθα νά παραδε
χθώμεν, δτι ισχύει γενικώς ή προστα
σία κατα αής δημοσιεύσεως τών επ ι
στολών. Έ π ί τοΰ παρόντος μόνον αί περί 
έζυβρίσεως διατάζεις έξυπηρετοΟσι τήν 
προστασίαν ταυτην. Βεβαίως αί τοιαΰ- 
ται δημοσιεύσεις σπκνιως θά έχωσι yoc- 
ρηκτήρα προσβολής τής τιμής· πάντως 
ομως δυνατόν εινε ή κοινόλόγησις έμπι- 
στευτικών

νόν ένδιαφέρεται σφόδρα νά σπουδάστ) 
άκριβέστερον τόν έσωτερικόν βίον τών 
προσώπων, άτινα πλέον άνηκουσιν είς 
τήν Ιστορίαν καί οτι ή σπουδή αύ'τη 
κατορθοΰται ολως ιδιαιτέρως διά τής 
γνωσεως τών ύπό τών προσώπων τού
των γεγραμμένων έπιστολών. Βεβαίως 
δε καί πάσα συνετή έρμηνεία τών Νό
μων δεν θα διιδη προσβολήν κατά τών 
χρηστών ηθών έν τή δημοσιεύσει έπι
στολών, τ'/j γιγνομένν) χρόνον τινά μετά 
τόν θανατον τών προσώπων τούτων, έφ’ 
δσον διά ταύτης δέν βλάπτεται τό ά
μεσον ένδιαφέρον τών κληρονόμων ή 
δεν προσβάλλεται τό συναίσθημα τής 
ευλαβειας αύτών- ομοίως δέ ούδεμία νο
μοθεσία εν τώ μέλλοντι θά θεωρήσν) την 
τοιαύτην δημοσιευσιν ώς άπαγορευομέ- 
νην. Ά λ λ ’ αν άπίδωμεν άπό τών τοι-

ΕI ' τηα χρηστά 
τάξεις αυται 
τας περιπτώσεις, εφ ών απαιτείται

περι 
όυνατόν ν’ απαιτη

ροσωτ 
τό κοινόν, έφ’

ιδίαιτεροι λόγοι δέν δικαιολογοΰσι τού
το, νά προτιμηθή τό ένδιαφέρον αύτοΰ 
υπερ τής γνωσεως τοϋ βίου καί τών σχέ
σεων τών δημοσία γνωστών προσώπων, 
τοΰ ενδιαφέροντος, δπερ έ'χουσιν αύτά 
τα πρόσωπα ταΰτα, δπως διαγάγωσι 
καί ί'διον βίον καθ’ έαυτά τε  καί, διά 
τής μορφής τών έμπιστευτικών έπιστο
λών, μετά τών οικείων αύτών. Μόνον 
δ , άν ή νομοθεσία καί ή δικαιοσύνη ή
μών ζητησν) νά προστατεύση τό άτομι- 
κόν τοΰτο ένδιαφέρον, θά ζώμεν πράγ
ματι εν δικα ίφ , ούχί δ’ έν δικαν ικφ  
αίώνι.

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ  ^ Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Ν Η Σ , ,
"Α μα  rfj κυρώσει τοϋ περί 

Δικηγορικών Συλλόγω ν νόμου 
και τη δημοσιεύσει τοϋ σχετικοΰ 
Δ ιατάγματος, ή «Δικαιοσύνη» 
ΰ'έλει έκδώση τοϋτον είς ιδιαί
τερον τεύχος μετά τών σχετικών  
βοηθημάτω ν.


