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Έάν καταφεύγω καί πάλιν είς τήν 
-φιλοξενίαν της φίλης «Δικαιοσύνης», 
πράττω τοΰτο διότι και τό θέμα έφ’ r>5 
Φέλω νά έπιστήσω τήν προσοχήν τοΟ νο- 
μικοΰ ιδία κόσμου εινε των καιριωτά- 
των καί, ή στιγμή αΰτη, στιγμή ζυμώ- 
σεως καί άνανήψεω:, ώς προσδοκώμεν, 
εινε ή προσφορωτάτη τών μέχρι τοϋ νΰν.

Έξέθηκα έν προηγουμένφ τινί φύλ- 
λφ  δτι ή πολιτειακή (*) ήμών κακοδαι
μονία άρχήν καί πηγήν έ'χει τό άπαιδα- 
γώγητον τοΰ λαοΰ, ήτοι τήν ελλειψιν 
•παρ’ αύτώ πολίτικων ηθών, καί δτι, έάν 
ή νεωτέρα Ελλάς δέν άνέδειξεν άνδρας 
πολιτικού; ανταξίου: τών εθνικών ίδεω- 
όών καί πόθων, τοΰτο οφείλεται ούχί 
εις τό οτι ύπηρξεν άτυχης τις συγκυρία 
ή απόκρυφος ύπερφυσική δύναμι:, συγ- 
κεντροΰσα διαρκώς περί τό πηδάλιον 
τής πολιτείας τούς μάλλον «διεφθαρμέ
νου;» τών πολιτών, άλλά διότι ουτοι, 
ό'ντες τό απαύγασμα τοΰ λαοΰ καί ή 
σάρξ έκ τής σαρκός αύτοΰ, δέν ήτο άλ
λως δυνατόν ή νά άνταποκρίνωνται πρός 
τό περιβάλλον έν ω έγεννήθησαν. Καί 
ήτο τό περιβάλλον τοΰτο, άφ’ ής άπό- 
ψεως έξετάζεται ένταΰθα, έγωϊστικόν, 
ιδιοτελες, δουλεΰον είς τό προσωπικόν 
συμφέρον, σχεδόν τι έχθρόν πρός τήν 
πολιτείαν κατά κληρονομικήν παράδο- 
σιν άπό τών χρόνων τής δουλείας, ά- 
γευστον δ’ δλως πολιτικών ίδεών.

’Έμελλε δ’ άναγκαίως τό περιβάλ
λον τοΰτο, έάν δχι νά μένη στάσιμον, 
ομως νά έξελίσσηται είς πρόοδον βρα
δέως καί μετά πείραν μακράν καί πι- 
κράν κα' πρό πάντων μετά διάψευσιν 
έλπίδων καί ονείρων ιερών καί ταπεινώ
σεις έθνικάς άνηκέστους, διότι τό έγκα- 
θιδρυθέν οθνεΐον σύστημα δέν. ήτο προ- 
ωοισμένον νά άναδείξγ], παγιώσ·/] καί ά- 
ναπτύξτ) τήν μεγάλην τοΟ έλλην. λαοΰ 
ιδιοφυίαν πρός βίον πολιτικόν.

’Όντως έν τνί ηπειρωτική Εύρώπ-/) 
και, κατά μίμησιν παρ·’ ήμΐν, τό μόνον 
σημεϊον έμφανίσεως τοΰ πολίτου ώς πα
ράγοντος δρώντος έν τή πολιτεία είναι 
τό όικαίωμα της ψήφου, ήτοι τοΰέκλέ- 
γειν αντιπροσώπους έν τώ κοινοβουλίω 
ή δημοτικούς άρχοντας έν τή στενοτέρι»; 
ύποδιαιρέσει τοΰ Κράτους, τώ Δ̂ Ρ-φ· 
Εςω τής άσκήσεως τοΰ δικαιώματος 

τούτου ό πολίτης—ό έλεύθερος ουτος καί 
αύτοκυβερνώμενος καί «κυρίαρχος» πο
λ ίτης— απομένει παντελώς ξένος καί 
άμετοχος τών τής πολιτείας, ούδαμοΰ 
δρών άμέσως, ούδαμοΰ έμπράκτως προ- 
παιδευόμενος καί έθιζόμενος είς τό έ'ρ
γον τοΰ κυβερνάν ή διοικεΐν, ούδαμώς 
κεντριζόμενος είς τό ύπέρ τής πολιτείας 
ενδιαφερον, ούδέν έποπτεύων, ούδέν έκ 
τοΰ σύνεγγυς παοακολουθών καί έλέγ- 
χων. Κατ’ άντίθεσιν λοιπόν πρός τήν 
άρχαιαν έλληνικήν δημοκρατίαν, έν η ό 
λαος όντως αύτεκυβερνατο, διότι οί πο- 
λιτα ι εβουλεύοντο αύτοπροσώπως περί

(*) Ό  ορος έψ^χθη έν τη έοημερίδι ταύτη 
α/Λ’ όμοις ανταποκρίνεται πάντως πληρέστε- 
ρον πρός τήν σκοπουμένην έννοιαν η ό κατά 
μεταφρασιν τοϋ γαλλικοί «sociologies καί 
«sociologique» προτεινόμενος «κοινωνιρλο- 
γία» *;αί «κοινωνιολογικός», διότι ή έλλην. 
γλώσσα διακρίνει, λίαν όρθώς, έννοιαν τής 

-«κοινωνίας» άπό τήν τής «πολιτείας».

τών κοινών, παρ ημΐν και εν γενει εν 
τή νεωτέρα πολιτεία, εύρυνθείση κατά 
τρόπον άποκλείοντα πασαν άμεσον προ
σωπικήν συμμετοχήν τοΰ πολίτου, ή 
κυριαρχία τοΰ λαοΰ συνεκεντρώθη είς τό 
μοναδικόν δικαίωμα τοΰ ψηφίζειν, δπερ 
άπέβη τό μόνον μέσον έπιδράσεως τοΰ 
λαοΰ έπί της ίθύνσεως τής πολιτείας. 
Καί κατ’ άντίθεσιν έπίσης πρός τά έν 
’Αγγλία, έ'νθα ή έν τή αύτοδιοικήσει 
άσκησις τοΰ λαοΰ διεμόρφωσε τά πολι
τικά έκεΐνα ήθη, άτινά είσι τό σέμνωμα 
καί ή ισχύς έν ταύτώ τής κραταιας αυ
τοκρατορίας, ή ήπειρωτική Εύρώπη άπε- 
γύμνωσε τό δικαίωμα τής ψήφου άπό 
παντός έτερου στοιχείου συμπράξεως είς 
τά τής πολιτείας καί άπειργάσατο τόν 
άδιάσπαστον έκεΐνον κρίκον δια τοΟ 
οποίου καί τό έλάχιστον ίδιωτικόν συμ- 
φεροντίδιον ευρίσκει τόν τρόπον νά άνέρ- 
χηται μέχρι τοΰ ύπουργοΰ καί νά έπι- 
βάλληται αύτφ· άνερχόμενον δ’ £ως 
έκει, νά άνατρέπγ) τούς δρους τοΰ πολι
τεύματος, νά διασπείρνι τήν πολιτικήν 
διαφθοράν πανταχοΰ δθεν διέρχεται, νά 
έξουδετεροΐ δέ πασαν αγαθήν διάθεσιν 
άντιστάσεως.

Ή άλληλουχία αυτη δεικνύει ποϋ 
έ'γκειται τό αίτιον καί ποΰ τό αποτέ
λεσμα. Σήμερον δ’ δτε, κορυφωθέντος 
τοΰ κακοΰ, έπήλθεν άναγκαίως ή έπα- 
ναστασις όπως καταλύσν) τήν άπαισίαν 
φατρίαν, ύπό τήν πτέρναν τής οποίας 
έσφάδαζε τό έλλην. έ'θνος, ανίκανον νά 
πραγματωσν) εύτακτον μέν έν τώ έσω- 
τερικώ διοίκησιν τούς εθνικούς δέ πό
θους του έξωτερικώς· σήμερον φαίνεται 
μοι έπιστασα ή πρόσφορος στιγμή όπως 
έντυπώσωμεν βαθέως είς τήν συνείδησιν 
τοΰ λαοΰ δτι αύτός διά τής ψήφου του, 
ήν έχειοίσθη μέχρι τοΰδε δπως έγκαθι- 
δρύσ·/) τήν συναλλαγήν καΊ δι’ αύτης τήν 
φατρίαν, αύτος οφείλει καί αύτός δύνα- 
ται νά καταλύσν) αύτήν, ποιούμενος ευ
λαβή χρησιν τοΰ δικαιώματος του καί 
σύμφωνον πρός τό δημόσιον καί ούχί τό 
άτομικόν έκαστου συμφέρον.

Έάν τήν ύποχρέωσιν ταύτην δέν κα- 
τανοήσνι καί τώρα ό έλλην. λαός, πρέπει 
νά παύστ) πιστεύων οτι δύναται νά 
ζήσνι ώς λαός έλεύθερος καί κύριος τής 
τύχης του, νά παρασκευασθή δέ δπως 
ύποταχθή είς τήν δεσποτικήν θέλησιν 
άλλων — έ'σωθεν ή έξωθεν ερχομένων, 
άόιαφορον— οι όποιοι νά κυβερνήσωσιν 
αύτόν διά τοΰ μαστιγίου. Ά λλά  τό 
μαστίγιον έκπολιτίζει δούλους καί ανί
κανους νά αύ.τοκυβερνηθώσι, τά δ’ απο
τελέσματα . δυνατόν μέν πολλάκις νά 
έπέλθωσι ραγδαία άλλά καί είνε έφή- 
μερα ώς τά πολλά. Ή ίστορίκ γέμεί 
τοιούτων παραδειγμάτων, ύπό τήν ήγε- 
σιαν δέ άπολυταρχίας πεφωτισμένης 
και φιλοπάτριδος πολλάκις άνέλααψαν 
προς στιγρ.ήν λαοί, πρότερον άποδει- 
χθέντες ανίκανοι πρός παν βήμα προό
δου- πλήν έκλιπούσης της δυνάμεως 
εκείνης ή'τις ή'σκει τήν βίαν, ή άναλαμπή 
έσβεσθη καί ούδέν ίχνος αύτής άπέμεινε. 
Τούναντίον παρά λαοΐς έλ^υθέροις καί 
ίκανοΐς πρός βίον πολιτικόν, ή πρόοδος 
εξελίσσεται μέν βραδέως καί κατ’ ολί
γον, ά λλ ’ άσφαλώς, μονίμω; καί όοιστι- 
κώς. Χθές έν Αίγύπτφ,ή'τις είδεν άλλοτε 
προς στιγμήν ήμέρας δόξης ύπό τόν 
Μεχμέτ Ά λή , άλλ’ ή'τις έπανέπεσεν 
εύθύς άμέσως είς τήν πρίν νάρκην καί 
άσημότητα, έκήρυξεν ό μέγας τής ’Α

μερικής πολίτης ΡοΟσβελτ ότι «ή ελευ
θερία τοΰ λαοΰ δέν έ'γκειται είς τήν ά- 
πόκτησιν συνταγματικών χαρτών, άλλ’ 
είς τήν δ ιά  - ή ς έ κ π α ιδ ε νσ εω ς  μ ό ρ φ ω σ ιν  
έ λ ε υ ΰ έ ρ ω ν  χ α ρ α κ τή ρ ω ν . Καί τό έ'ργον 
τοΰτο είνε έ'ργον γενεών καί χρόνων, 
ούχί δέ επαναστάσεων». Οί δέ μελε- 
τώντες τήν ιστορίαν γινώσκουσιν δτι οί 
λόγοι ουτοι συνοψίζουσι τό μυστήριον 
της πολιτικής έπιτυχίας τής άγγλοσα- 
ξωνικής φυλής.

Ά λ λ ’ είνε θέμα τοΰτο διά τήν πρό
χειρον κάν άνάπτυξιν τοΰ οποίου δέν 
έξαρκοΰσι τά. όρια τής έφημερίδος ήτις 
φιλοξενεί τάς γραμμάς ταύτας. Τοΰτο 
μόνον έν συμπεράρματι θέλω νά τονίσω 
ότι έάν είλικρινώς καί μετ’ άποφάσεως 
έννοώμεν νά μεταβάλωμεν τήν ο υσ ία ν  
τής πολιτικής ήμών καταστάσεως, ό- 
φείλομεν νά ένστερνισθώμεν τήν ιδέαν 
ότι, παρ αλλήλως πρός τό έπιδιω- 
κόμενον τήν στιγμήν ταύτην έ'ργον τής 
έκκαθαρίσεως τών δημοσίων ύπηρεσιών, 
πρός τήν νομοθετικήν άνάπλασιν καί τά  
μέτρα έν γένει τής έξυγιάνσεως τοΰ 
Κράτου:, πρέπει νά έπιδιώξωμεν βαθύ- 
τερον, ^-.ζικώτερον καί διά τοΰτο όρι- 
στικώτερον, τήν άναμόρφωσιν, καθαίρον- 
τες αύτήν ταύτην τήν π η γ ή ν  τής πολι

τικής ζωής, παιδαγωγομένου δηλαδή 
αύτοΰ τούτου τοϋ κυριάρχου λαοΰ.

Νά έπιχειρηθή σήμερον ριζικωτέρα 
καί γενναιοτέοα πρός τόν σκοπόν τοΰ
τον μεταρρύθμισις διά τν̂ ς έπανιδρύσεως 
τοΰ μεγάλου έκείνου σχολείου τοΰ λαοΰ 
καί τοΰ άληθοΰς έρείσματος τοΰ κοινο- 
βουλευτικοΰ πολιτεύματος, τής αύτο ■ 
διοικήσεως, μοί φαίνεται έλπίς ματαία- 
διότι παρενέπεσε χάσμα μέγα χρόνου καί 
λήθη πλήρης τοΰ αύτοφυοΰς έκείνου έν 
Έλλάδι θεσμοΰ· ειμεθα άλλως τε νΰν 
πάντίβ άωροι, καί έκ τών άνω καί έκ 
τών κάτω, δπως έπιχειρήσωμεν οϋτω 
ριζικάς καί δυσκόλους μεταβολάς.

Ά λ λ ά  άς φωτίσωμεν τούλάχιστον δι’ 
άλλων μέσων καί διαπαιδαγωγήσωμεν 
τόν λαόν, βοηθήσωμεν αύτόν δπως λάβη 
συνείδησιν τών βαρυτάτων ύποχοεώσεων 
άς τό δικαίωμα τής ψήφου συνεπάγεται, 
έμπνεύσωμεν δ’ αύτφ τήν ιδέαν τής 
πειθαρχίας, ή'τις παντελώς σχεδόν ελ
λείπει, τήν αγάπην πρός τήν πολιτείαν 
καί τόν σεβασμόν πρός τόν Νόμον, μορ- 
φώσωμεν έν μι^ λέξει ήθη πολιτικά, 
άνευ τών οποίων οίαιδήποτε μεταβολαί 
τοΰ συνταγματικοΰ χάρτου, καί αί προσ- 
φορώταται, είνε προωρισμέναι νά ναυα- 
γώσι. Ν- Γ. 3Ιο02ςο6άκης
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Τ Α ΚΑΙΝΑ ΔΑΙΜΟΝΙΑ
Η Ν Ο Μ ΙΚ Η  Ε Π ΙΣ Τ Η Μ Η

Κ Α  I

0 Δ Ι Κ Α Σ Τ Η Σ  Τ Ο Ϊ  Π Α Ρ Ο Ν Τ Ο Σ  Κ ΑΙ Τ Ο Τ  Μ Ε Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ
’Άρϋ·ρον τοϋ έν  Karlsruhe δικηγόρου Ernst Fuchs.

(Κ α τά  |»ετάφρα<ίιν έκ τ ο ΰ  Γ ε ρ μ α ν ικ ό ν  ίτηό το ΐί ί ν  Ά θ ή ν α ι ς  
δ ικ η γ ό ρ ο ν  κ .  Π. Θ η β α ίο ν ) .

’Ίσως τό υλικόν δπερ αποκομίζεται εκ τής κατωτέρω μελέτης τοϋ Γερμανοϋ 
επιστήμονος και δικηγόρου E rnst Fuchs, ήτις δημοσιεύεται είς τό φύλλον τής 1 
Μαρτίου 1910 τής « Έφημερίδος τών Νομικών» τοϋ Βερολίνου, είνε λίαν δύσπε- 
πτον διά στομάχους ώς οι τών δικαστών και νομικών μας εν γένει τους οποίους 
τόσον διέφϋειρεν ή τροφή τοϋ Ρωμοϊκοϋ δικαίου μ ΐ τήν οποίαν έπι τόσας δεκαετη
ρίδας άποκλειστικώς συντηροϋνται Έντός περιβάλλοντος, ώς τό ήμέτερον, έν τω  
οποία) 6 άγών πρός άνεύρεσιν τοϋ δικαίου κατέστη άλη&ες ζατρίκιον, δπερ παίζεται 
υπό τών δικηγόρων, οι δε δικαστα'ι κατά πρόσχημα μόνον άπονέμονσι τό δίκαιον, 
ένώ πράγματι ονδεν άλλο είνε ή έλλανοδίκαι βραβεύοντες, ύπό τήν μορφήν δικα
στικών άπ οφάσεων, τάς εϋστοχωτέρας τών ζατρίκια τών δικηγόρων κινήσεις, έντός 
περιβάλλοντος τοιούτου, ή κραυγή τοϋ Γερμανοϋ έπιστήμονος: «εξω τά βιβλία, 
είσδύσατε είς τόν κοινωνικόν βίον, διδάξατε και διδαχϋήτε τήν έπιστήμην τοϋ άπο- 
νέμειν τοϋτο είς τάς κλινικάς τοϋ δικαίου !  οϊαι είνε τά δικαστήρια καί αί συναλλα- 
γαί», γνωρίζομεν κάλλιστα δτι μόνον μετά μειδιαμάτων &ά άκουο&ή. 'Όσον δμως 
εινε βέβαιον τοϋτο, άλλ,ο τόσον είνε βέβαιον δτι ό νομικός σχολαστικισμός, ή, κυ
ρ ιολεκτικώτερον, ο ντοκτριναλισμός, κινδυνεύει μικρόν καί κατ’ ολίγον νά κατα- 
πνίξη πάσαν περί τοΰ πράγματι δικαίου άντίληψιν καί νά καταστήση, άν δεν κατέ
στησε μέχρι σήμερον, κα&αρώς μηχανικήν καί ατενώς πνευματικήν τήν πρός άπο- 
νομήν τοΰ δικαίου εργασίαν, τήν έπιτελουμένην έντός τών δικηγορικών καί δικαστι
κών σπουδαστηρίων έπί τή βάσει τών παπύρων τών πρό και μετά Χριστόν δεκαε
τηρίδων. Έ φ ’ δσον έπομένως δεν κατέστημεν είσέτι ώριμοι νά ηαρακολουϋ ώ  μεν 
έμπράκτως τά έκ τών νεωτέρων κοινωνιών διδάγματα, ας λαμβάνωμεν τουλάχιστον 
έκάστοτε εϊδησιν δτι ό τρόπος τοϋ νομικώς κρίνειν καί δικαστικώς ακέπτεαϋαι καί 
άποφααίζειν άπό πολλοΰ κατέστη εντελώς διάφορος τοΰ τρόπου τής έποχής τών 
Γλωσσογράφων είς τήν όποιαν άνευ υπερβολής ειμεθα ποοσκεκολλημένοι.

'Η  μετάφρααις τής κατωτέρω μελέτης, ελεύθερα μέχρις όρίων άτινα ύπό άλλας 
αυνϋ·ήκας δεν ΰά έπετρέποντο, εύνόητον δτι προσκρούει καί είς τήν άπόδοσιν τών 
τεχνικών δρων οΐτινες παρ’ ήμΐν ού μόνον δεν έπαγιο')&ησαν άλλά καί μέχρις 
έσχάτων παρέμενον τεϊείως άγνωστοι.

Ό  άγών κατά τής άφνιρημένης τών 
εννοιών νομικής έπιστήμης κατευθυνε- 
ται ούχί κατά τών έννοιών ώ; τοιούτων.
Έννοιας καί τεχνικούς δρους ή είδικάς 
έκφράσεις περιέχει πασα έπιστημη οπως 
καί πασα τέχνη. Εϊς πάσας δμως τάς 
νεωτέρας έφηρμοσμένας έπιστήμας αί

έ'ννοιαι είνε τό δευτερεΰον, έν αύταίς 
δέ ή έξακρίβωσις τής άληθείας. έπ,ιτυγ- 
χάνεται ούχί διά τοϋ συχδυασμοϋ τών 
έννοιών. “Απασαι ,αί πρακτικαί έπιστη- 
μαι οφείλουν τήν νεωτέραν άνάπτυξιν 
των είς τήν μέχρις άπ,άρνήσεώς άπομά- 
κρυνσιν αύτών άπ£> τών'συλλογισμών καί
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είς τήν προσκόλλησίν των είς την πα
ρατήρηση1. Ή άναγκαία αΰτη έξέλιξις 
δέν περιορίζεται στενώς μεταξύ τών κυ
ρίως φυσικών επιστημών, άλλ’ έζετάθη 
καί πέραν τούτων. Ή έπιστημη ητις 
τελευταία πασών, άκολουθοϋσα την 
τοιαύτην μεταβολήν, μετετράπη άπό 
έπιστήμην έννοιών είς φυσικήν έπιστή
μην, είνε η ψυχολογία. Ή έπιστημη 
αΰτη, παρεμφερής πρός την νομικήν 
ώς έπιστημη τ ον πνεύματος, ητοι ώς 
έχουσα άντικείμενον ούχί ενσώματόν τι 
άλλά ψυχικά φαινόμενα, ύπέκυψε καί 
αΰτη είς την μεταμόρφωσιν την οποίαν 
οί έν τί) νομικί) έπιστήμγι νεωτερισταί 
επιδιώκουν και δι’ αυτήν και άπό ψ υ 
χολογίας κατέστη ψυχοφυσική. Σημαί
νει ομως τοϋτο οτι ή νεωτέρα αΰτη ψυ
χολογία η ψυχοφυσική στερείται πλέον 
έννο ιών; Άντιθέτως· έν τ·?ί εξελίξει της 
ταύτ/) και ποικιλωτέρας καί λεπτοτέ- 
ρας έννοιας περιλαμβάνει της παλαιας 
εκείνης δογματικής καί συστηματικής 
ψυχολογίας τών έννοιών.

Λέγεται, δτι ή νομική έπιστημη τών 
εννοιών είνε έκείνη καί μόνη, ή'τις δια- 
πλάσσει τόν νομικόν και άρκετά προσ- 
φυώς καί όρθώς λέγεται τοΰτο προκει
μένου περί της νομικής έπιστήμης τής 
σήμερον, ή'τις Άκαδαμαΐκώς μορφώνου- 
σα τόν νομικόν τόν οδηγεί είς μίαν αφε
τηρίαν ής ή συνέχεια άγει ούχί είς τήν 
ζωην άλλ’ εις τήν βιβλιοθήκην καί ή'τις 
τέλος έ'χει νά παρουσιάζν) πολυμαθείς, 
συγχρόνως δμως καί άνικάνους νά είσδύ- 
σουν είς τόν καθ’ ημέραν βίον. Ή νομική 
τών εννοιών επιστήμη τής σήμερον οδη
γεί βεβαίως τόν μύστην ταυτης μέχρι 
τοϋ γραφείου τοϋ εμπόρου καί μέχρι 
τών υπογείων στοών τοΰ μεταλ
λωρύχου καί μέχρι τών άγρών τοΰ γαιο- 
κτήμονος καί τοϋ καλλιεργοϋντος τήν 
γην, τόν οδηγεί δμως έξ άποστάσεως 1 
καί δή τοιαύτης, ώστε ένφ λέγει δτι 
είνε κάτοχος τής επιστήμης του, έ'χει 
τόσην γνώσιν τοΰ άντικειμένου ταύτης, 
ήτοι τοΰ άνθρώπου καί τοΰ βίου τών 
συναλλαγών ύπό τήν εύρυτάτην έννοιαν, 
δσην γνώσιν τοΰ ίππεύειν ή τοΰ κολυμ- 
βαν δύναται νά έ'χνι ό μελετών βιβλία 
ιππασίας ή κολυμβητικής. Κ ατ’ άντί- 
θεσιν δμως πρός τήν εικόνα ταύτην ήν 
παρουσιάζει ή νομική επιστήμη τής σή
μερον, επέρχεται ή κοινωνιολογική νομι
κή επιστήμη, ήτις αναλαμβάνει τό έ'ρ
γον νά έξυψώσγι ταύτην, μετατρέπουσα 
αύτήν είς καθαράν έπιστήμην παρατη- 
ρήοεως μετ’ αύτής δέ καί τόν δικαστήν.

Ή έπί τί) βάσει τής κοινωνιολογίας 
διάπλασις τοΰ δικαίου καί ή έκ ταύτης 
άπορρέουσα νεωτέρα νομική επιστήμη 
άτενίζει πρό παντός είς τό άποτέλεσμα, 
έχουσα ώς οδηγόν τό πρακτικώ; κατα
ληπτόν, τό δίκαιον καί τό επιεικές, ένώ 
ή νομική επιστήμη τών εννοιών τάσσει 
.έν τ·?) πρώτνι γραμμή ώς έπικρατέστε- 
ρον τήν ορθήν σύνθεσιν (Konstruction) 
κρύφα δέ τρόπον τινά (κρυπτοκοινωνιο- 
λογία) καί ώς πρός τι δευτερεΰον άτε- 
νίζει πρός τό άποτέλεσμα.

Ό  άγών άρα δέν άπευθύνεται κατά 
τών εννοιών, άλλά κατά τής ολιγαρ
χίας καί τής προνομιακής ύπερισχύσεως 
τούτων. Ή κοινωνιολογική σχολή τοΰ 
δικαίου δέν ζητεί νά άποσπάσγι τόν με
λετητήν τοΰ δικαίου καί τόν έφαρμο- 
στήν τούτου δικαστήν άπό τόν νόμον, 
άλλά σκοπόν έ'χνι νά τόν άπολυτρώσν) 
άπό τήν πράγματι άρχουσαν δουλείαν 
τών έννοιών. Παρά τούς νομικούς κανό
νας τούς μέλλοντας νά ρυθμίσουν κατα
στάσεις ή γεγονότα, άτινα είχεν ύπ ’ δ- 
ψιν ό νομοθέτης, άνακύπτουν εύθύς άμέ
σως άμα τή  δημοσιεύσει τοΟ νόμου χ ι
λιάδες άλλαι γεγονότων διά τά όποια 
ούδέ κάν έσκέφθη ό νομοθέτης. Ό  ό- 
λονέν πρός τή ν  πρόοδον εξελισσόμενος 
άείποτε δέ μεταβαλλόμενος βίος προκα- 
λεϊ άνά πασαν στιγμήν εικόνας, αιτινες 
έν μέρει μόνον δύνανται νά προσαρμο- 
σθοΟν πρός τού; τεθειμένους νομικούς 
ορισμού; ή κανόνας, δλοι δέ οί τόμοι τών

*) Το Γερμανικήν πρωτότυπον, έχιρραστι- 
κώτατα έν τούτω, μεταχειρίζεται τον γλωσ
σικόν Γερμανικόν ιδιωτισμόν : «εως πίσω άπό 
τή σόμπα».

δικαστικών άποφάσεων είνε κατά τά 
9/]0 καί πλέον πλήρεις έκ τοιούτων πε
ριπτώσεων. Κίνησιν τοιούτου εί'δους κα
λείται νά έξυπηρετήσ·/) ή νομική επι
στήμη τών εννοιών.

Κατά τίνα δέ τρόπον ύπολαμβάνει, 
δτι επιτυγχάνει τοΰτο ; Παραλαμβάνει 
τά έκ τοΰ βίου γεγονότα ή τάς κατα
στάσεις τάς οποίας προσαρμόζει είς έν 
νομοθετικόν, οΰτως είπεϊν, όιά τοΰ συν- 
δυασμοΰ τών έννοιών πλασθέν πρότυ
πον (*) καί άπό τοϋ σημείου τούτου καί 
πέραν άρχεται ή διανοητική πρός άνεύ- 
ρεσιν τοΰ δικαίου εργασία. Εύνόητον, 
δτι ή προσαρμογή σπανιώτατα είνε δυ
νατόν νά είνε πλήρης, ένφ έξ άλλου ό 
άγών δπως διά συλλογισμών καί συμ
περασμάτων άποδειχθ·?) ώ; τοιαύτη έ- 
ξακολουθεϊ. Οΰτω; έ'χει τό πραγμα καί 
τοιαύτη είνε ή λύσις άναφωνοΰν οί μέν· 
ούχί οΰτως, άλλ’ οΰτώς επιμένουν ή 
συζητοΰν οί . δέ καί τοιουτοτρόπως πα- 
ράγονται αί πολυάριθμοι έφ’ άπάντων 
σχεδόν τών ζητημάτων καί τών νομι
κών λύσεων γνωσταί διχογνωμίαι. Πρός 
ποίαν τών οΰτω διαμαχομένων μερίδων 
θά κλίντ) ό δικαστής ; Τό έρώτημα τοΰτο 
άπασχολεϊ μόνον τόν σχολαστικόν δι
καστήν ή νομικόν τόν άτενίζοντα πρός 
τόν νόμον καί πρός τό δίκαιον ώς πρός 
έπιστήμην άπαρτιζομένην έξ άφνιρημέ- 
νων εννοιών καί θεωρημάτων.

Τόν καλόν νομικόν, άσυνειδήτως ή 
καί έν πληρει ή ήμι^λή συναισθήσει, 
καθοδηγεί είς τήν λύσιν τό περί τοΰ δι
καίου συναίσθημα, έκεΐνο δπερ δαιμόνων 
άποκαλεΐται. Όρθώς άρα είνε είς θέσιν 
νά δικάζγι έκεΐνος μόνον δστις έ'μφυτον 
έ'χει τά συναίσθημα τοΰτο, άκριβώς 
καθ’ δν λόγον καλός λογογράφος δέν 
είνε ό γνώστης τής γραμματικής ή τής 
φιλολογίας άλλ’ ό έμφύτω; προικισμέ
νος μέ τό συναίσθημα τής γλώσσης καί 
τοΰ ΰφους καί καλός μουσικός δέν είνε 
ό γνώστης τοΰ συστήματος τών μουσι
κών τόνων καί τής ιστορίας τής μουσι
κής άλλ’ ό προικισμένος μέού; μουσικόν 
καί καλλιεργήσας τοΰτο. Ή σπουδή 
καί ή γνώσις τών νομικών κανόνων πα
ράγει τόσον ολίγον τόν νομικόν δσον πα
ράγει τόν αρχιτέκτονα ή γνώσις τής 
οικοδομικής.

Είς έκ τών μάλλον έπικινδύνων έ- 
χθρών τής κοινωνιολογικής διδασκαλίας 
τοΰ δικαίου είνε ή άίοϋ·ητικη άπόλαυοις 
ήν παρέχει τό σύσττ,μα τή; κατά τρό
πον διαλεκτικόν συνθέσεως τών έννοιών. 
Έν τί) σχέσει τής άγοραπωλησίας πε- 
ριέχονται κατά τόν Γερμανικόν Ά στυ-  
κόν Κώδικα αί έξής έ'ννοιαι καθ’ άς ή 
αγοραπωλησία είνε: 1) Δικαιοπραξία 
μέ δύο δηλώσεις βουλήσεων. 2) Σύμβα- 
σις. 3) Ενοχική σύμβασις. 4) Άμφοτε- 

βαρής σύμβασις. 5) ’Αγοραπωλησία. 
"Αν είς τάς διαλεκτικάς ταύτας λεπτό
τητας προστεθώσι καί αί εκατοντάδες 
άλλαι τών υποδιαιρέσεων, ή είκών τοΰ 
ύπό σύστημα τοιοΰτο μοοφωθέντος καί 
έπί τ·?ϊ βάσει τοιούτων λεπτοτήτων καί 
διακρίσεων άναλαμβάνοντος νά άνεύρν) 
τό δίκαιον δικαστοϋ, καθίσταται πλή
ρης. ’Αντί νά έμβαθύν·/) είς τά γεγονότα 
καί είς τήν άνθρωπίνην ψυχήν καί είς 
τάς άνάγκας τών συναλλαγών, βύθιζε 
ται είς τοιούτου εί'δους λεπτάς καί σο- 
βαράς κατά τό φαινόμενον διακρίσεις. 
Τόν άνθρωπον δμως καί τά πράγματα 
μόνον συμφώνως πρός τό σύστημα καθ’ δ 
ουτος σκέπτεται δύναταί τις νά κρίνν). 
Καί ένεκα τούτου ή κοινωνιολογική νο
μική έπιστημη άναφωνεΐ : Έξω τά βι
βλία καί μέσα είς τόν ανθρώπινον βίον 
καί έλεύθεοα είς τάς συναλλαγάς. Αύτά 
είνε τά κύρια Αντικείμενα τής έπιστή- 
μης σας. Ό  Κάντιο; συνεβούλευε τού; 
καθηγητάς τής φιλοσοφίας νά διδάσκουν 
ούχί τήν φιλοσοφίαν άλλά τό φιλοσο- 
φεϊν. Ήμεϊς προτρέπομεν τάς νομικάς 
μας σχολάς νά μή διδάσκουν τήν νομι
κήν έπιστήμην διά νομικών περιπτώ
σεων, ά λλ ’ εις τάς κλινικάς τοϋ δι
καίου ( ! ) ,  είς τά δικαστήρια καί είς παν- 
άλλο μέρος δπου .αισθητός άναφαίνεται

ό βίος. Ή νομική έπιστημη είνε κατά 
πρώτον λόγον ή έπιστήμη καί τέχνη 
τοΰ άνερευναν καί άνευρίσκειν τήν αλή
θειαν. Πάντα τά λοιπά δευτερεύουν.

("Επεται τδ τέλος).

*) Ή λέξ-.ς « κ α λ ο ΰ π ι »  έκοράζει το 
πραγμα.
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Άναπτύσσομεν άπδ σήμερον τάς 
βάσεις, άς έν τφ προηγουμένφ φύλλψ 
ήμών έθέσαμεν, έφ’ ών καθ’ ήμας θά 
στηριχθή ή συνεννόησις καί συνεργα
σία δικηγόρων καί δικαστών, διά τήν 
άνόρθωσιν τής Δικαιοσύνης. Πρώτην 
βάσιν έθέσαμεν τήν έξής: 
Έ λ ά τ τ ω σ ι ς  τ ο ϋ  
τ ώ ν

Συνεζητοΰμεν μέχρι τοΰδε τδ ζή
τημα τούτο, άπδ τών στηλών ήμών, 
μόνον άπδ τής άπόψεως τοΰ συμφέ
ροντος τής Δικαιοσύνης. Τήν οικονο
μικήν άποψιν τήν έθεωρήσαμεν πάν
τοτε καί τήν θεωροΰμεν παντελώς 
άναξίαν ν’ άπασχολήση τάς σκέψεις 
καί δή μετά προσοχής έκείνου, δστις 
θά έσχεδίαζε τήν άνόρθωσιν τής Δι
καιοσύνης, άφ’ ής έξαρταται ή έτμτυ- 
χία ή πολιτειακή καί ή έν παντί κοι
νωνική ασφάλεια καί προκοπή. Καί 
εί'πομεν έπανειλημμένως, δτι ό δικα
στής πρέπει νά ζή έν μέσψ κοινωνι
κού περιβάλλοντος τδ μέν εδρύνοντος 
τήν διανόησίν του καί δξύνοντος τοϋ 
άνθρωπισμοΰ του τά ένστικτα, τδ δέ 
παρέχοντος τήν άνεσιν καί τέρψιν 
έκείνην τοΰ βίου, ήτις είνε άπαραίτη- 
τος διά τήν ήρεμίαν τής κρίσεως καί 
τδν ζήλον πρδς τδ καθήκον δημοσίου 
λειτουργοΰ έπιτελοΰντος έργον κατ’ 
έξοχήν δυσχερές καί λεπτεπίλεπτο ν. 
Είνε δέ προφανές δτι δέν άποτελοΰν 
τοιοΰτο κοινωνικδν περιβάλλον κωμο- 
πόλεις, αιτινες μόνον δι’ άκαταλογί- 
στου έπισωρεύσεως δημοσίων άρχών 
μετεβλήθησαν είς άστικά κέντρα, ί'να 
έξυπηρετώνται ύπδ τοΰ προϋπολογι- 
σμοΰ τοΰ Κράτους ίδιοκτήται οίκιών 
δουλεύοντες άσυνειδήτως είς άσυνει- 
δήτους φατρίας. Ταΰτα ήσαν ικανά 
διά τήν ύποστήριξιν τής γνώμης 
ήμών.

Ά λ λ ’ έδόθη προέχουσα θέσις είς 
τδ οίκονομικδν ζήτημα. Καί ύπε- 
στηρίχθη δτι ή κατάργησις τών κρι- 
θέντων ώς καταργητέων δικαστη
ρίων θά είχεν ασφαλώς συνέπειαν νά 
μειωθώσιν αί εισπράξεις τοΰ δημοσίου 
ταμείου. ’Ά ς  συζητήσωμεν έπί τού
του, καίτοι τά πράγματα μεθ’ ήμών 
διαμφισβητοΰσι τδ ύποστατδν τοΰ 
ίσχυρισμοΰ τούτου. Είνε δμως γνω- 
στδν δτι τδ Κράτος δαπανα διά 
τήν Ποινικήν Δικαιοσύνην, διά τάς 
φυλακάς, διά τά οδοιπορικά τών δι
καστικών υπαλλήλων, διά μεταγω- 
γάς καταδίκων άπδ φυλακής είς φυ
λακήν, ίκανδν ποσδν ύπέρ τά τρία 
έκατομμύρια δραχμών. Τίς δύναται 
νά διαμφισβητήση, δτι δύναται εύχε- 
ρώς καί άσφαλώς τδ Κράτος νά κερ- 
δήση τά δύο τούλάχιστον έκατομμύ
ρια, έάν ή Ποινική Δικαιοσύνη έπι- 
τελή έπιμελώς καί προσεκτικώς τδ 
έργον της ίδίως κατά τήν προδικασίαν 
καί έάν διαρρυθμισθή τδ ζήτημα τών 
φυλακών ώς πολλάκις άπδ τών στη
λών τούτων έ'χομεν ύποδείξει;

Ά λ λ ’ έχουν καί δευτερεΰον έπιχεί- 
ρημα. "Οτι θ’ άπομακρυνθή τοΰ Λαοΰ 
ή Δικαιοσύνη. Περί τών πολιτικών 
δικαστηρίων βεβαίως δέν δύναται νά 
γείνη σοβαρδς λόγος. Διότι έν ταΐς 
έδραις τών νΰν υπαρχόντων καί κα
ταργητέων Πρωτοδικείων θά παρα- 
μείνωσι παρά τοΐς Είρηνοδικείοις ύπη- 
ρετοΰντες δικηγόροι, διά μέσου τών

οποίων εόχερέστατα θά έπικοινωνώ- 
σιν οί διάδικοι μετά τών έν τοΐς Πρω- 
τοδικείοις ύπηρετούντων πληρεξου
σίων δικηγόρων των: Προκειμένου 
περί τής Ποινικής Δικαιοσύνης, έάν 
άποδειχθή δτι δντως έπέρχεται βλάβη 
δυσανάλογος πρδς τήν ώφέλειαν νά. 
μειωθώσι κατά τινας χιλιάδας αί ψευ
δείς μηνύσεις, θά ήτο δυνατδν νά μεί- 
νωσιν αί Είσαγγελίαι ύπδ άντεισαγ- 
γελεΐς έκ περιτροπής δι’ ώρισμένον 
χρόνον τοποθετουμένους, νά ίδρυθώσι. 
δέ καί είδικά Πλημμελειοδικεία, είς 
ά θά έτοποθετοΰντο έκ περιτροπής,, 
δι’ εν έτος έκαστος, δικασταί μή έχον- 
τες οικογένειαν. Καί θά ήρκουν μετά 
τοΰ Ειρηνοδίκου δύο δικασταί, ών ό 
είς θά ήτο προεδρεύων, έχων καί δι
καιοδοσίαν Προέδρου Πρωτοδικών,, 
διά τήν έπ’ άναφορα διαδικασίαν, ό 
έτερος δέ θά ήτο άνακριτής. Είδικδς 
νόμος θά καθώριζεν εδκρινέστερον τά 
καθήκοντα έκάστου.

Έν τούτοις είνε καιρδς και είνε 
άνάγκη τδ παρ’ ήμΐν οίκονομικδν ζή
τημα νά μελετηθή άπδ εύρυτέρας καί 
θετικωτέρας άπόψεως, έπιστημονικώ- 
τερον δηλαδή, τοΰτ’ έστιν έπί τή βά
σει τής στατιστικής, άνευ τοΰ φωτδς, 
τής οποίας πάσα μελέτη είνε άναξία 
νά φέρη τδ δνομα «μελέτη» κατά 
τήν έποχήν μας. Ό μή λαμβάνων σή
μερον ύπ’ οψιν τήν στατιστικήν είνε. 
βάρβαρος.

Κατά τήν τδ 1907 ένεργηθεΐσαν 
άπογραφήν οί κάτοικοι τοΰ Βασι
λείου εύρέθησαν συμποσούμενοι είς 
2.631.952. Έχομεν ύπ’ δψιν τούς 
έπισήμους πίνακας, τής άπογραφής 
ταύτης, έν οίς κατατάσσονται οί κά
τοικοι τοΰ Βασιλείου κατά έπαγγέλ- 
ματα. Καί παρατηροΰμεν τά έξής :

’Εκ τοΰ δλου πληθυσμοΰ είνε γεω
πόνοι, γεωργοί, άμπελουργοί, καπνο- 
καλλιεργηταί, δασοκόμοι, δενδροκό- 
μοι, κηπουροί, άνθοκόμοι, μισθωταί 
καί έπιστάται γεωργικών κτημάτων, 
άλιεΐς, κυνηγοί, ποιμένες, βουκόλοι,, 
αιγοβοσκοί, χοιροβοσκοί, ίπποτρόφοι, 
πτηνοτρόφοι, μελισσοτρόφοι τδ δλον 
μόνον 333,385.

Οί δουλεύοντες είς τδν κερδψον 
Έρμήν, οί παντδς είδους έμποροι είνε 
τδ δλον 82.017, δηλαδή τδ V3S τοΰ 
δλου πληθυσμοΰ, δπερ σημαίνει δτι 
έπί 32 κατοίκων δ είς είνε ^έμπορος!

’Ίδωμεν τήν τάξιν τής Βιοτεχνίας 
(βιομηχανίας, χειροτεχνίας, χειρωνα
κτικής). Ό πληθυσμδς τής τάξεως 
ταύτης είνε 189.443, δηλαδή τδ '/ίτ 
τοΰ δλου πληθυσμοΰ, δπερ σημαίνει 
οτι έπί 17 κατοίκων ό είς είνε βιο- 
τέχνης!

Δηλαδή έπί 9 ή 10 κατοίκων έ 
είς είνε ή έμπορος ή βιοτέχνης. Καί 
μεταξύ τών 9 ή 10 είνε καί τά μέλη 
τής οίκογενείας—άν υπάρχουν—τοΟ· 
έμπορου ή βιοτέχνου. Και έπειτα πα- 
ραξενευόμεθα διά τήν έμπορικήν αι
σχροκέρδειαν παραξενευόμεΟα διά 
τήν άλλεπαλληλίαν τοΰ πλήθους τών 
πτωχεύσεων παραξενευόμεθα διά τήν 
τρομεράν δαπανηρότητα τοΰ βίου καί 
διά τής τρελλής τά μαλλιά τοΰ δα
σμολογίου.

Είς τήν κατηγορίαν τής «μετα
φοράς», δηλαδή έφοπλισταί, άχθο- 
φόροι, μεσΐται, άμαξηλάται, θερμα- 
σταί, σιδηροδρομικοί υπάλληλοι κλπ. 
άνήκουσι 34.763. Ελευθέρια έπαγ- 
γέλματα (δικηγόροι, ιατροί, μηχανι
κοί, διδάσκαλοι, καλλιτέχναι κλπ.) 
άσκοΰσιν έν δλψ 21.732. Δημόσιοι 
καί δημοτικοί ύπάλληλοι είνε 12.448. 
Ή Δημοσία Δύναμις είνε 20.000 πε
ρίπου. Οί έκτελοΰντες προσωπικάς 
καί οίκιακάς ύπηρεσίας είνε 31.802. 
Οί κληρικοί έν γένει είνε 9.435..
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’Άλλοι τινές είσιν 861.— Δηλαδή έ
χομεν άπέναντι 333.385 γεωργοκτη- 
νοτρόφων 382 501 άσκοΰντας άστικά 
έπαγγέλματα. Καί δέν είνε ή Χώρα 
ημών Χώρα έμπορική ή βιομηχανική. 
Καί δέν θά καταστή βέβαια χώρα 
βιομηχανική, οΰτε σημαντικώς έμπο
ρική, πάντως διά πολύν έτι χρόνον.

Τό υπόλοιπον τοδ πληθυσμόν, ήτοι j 
1.896.182 είνε «πρόσωπα άνίκανα 
πρδς έργασίαν λόγφ τής ήλικίας των, 
οί άποζώντες έξ εισοδημάτων άκινή- 
του αγροτικής ή αστικής περιουσίας 
χ προσόδων κινητής περιουσίας ή έκ 
συντάξεων τοΰ Κράτους, οί μαθηταί, 
αί περί τά οίκιακά άσχολούμεναι γυ
ναίκες, ώς καί πρόσωπά τινα, ών δέν 
έξηκριβώθη τό έπάγγελμα».

Ό Βολταΐρος είπε που, δτι ή τέ
χνη τοΰ κυβερνάν συνίσταται είς τό 
ύποχρεοΰν τά δύο τρίτα τοΰ έθνους νά 
πληρώνωσιν δ,τι είνε δυνατόν νά λη- 
φθή πρός όφελος τοΰ άλλου τρίτου. 
Καί ή ρήσις αυτη έθεωρήθη έξοχου 
σαρκασμού. Τί θά ελεγεν όμως ό Βολ
ταΐρος άν είχεν ύπ’ όψιν τό Ε λληνι
κόν Κράτος, έν φ τό f/7 δουλεύει 
διά τά % ;

Διότι βεβαίως τό Κράτος έδημι- 
ούργησε διά τής άσυνειδησίας του 
τήν τρομεράν άνισορροπίαν μεταξύ 
άστικοΰ καί άγροτικοΰ πληθυσμοί), 
διά τοΰ άλογίστου πολλαπλασιασμού 
τών δημοσίων άρχών, δικαστηρίων, 
ειρηνοδικείων, γυμνασίων, Ε λληνι
κών σχολείων άνευ μαθητών, καπνο
κοπτηρίων χωρίς νά κόπτωσι μίαν ό- 
κάν καπνοΰ, ταμείων άνευ εισπρά
ξεων, έφοριών άπείρων, νομαρχιών 
φθοροποιών, δήμων άκαταμετρήτων 
— έν τφ  μεταξύ δέ κατήργει τά δη
μοτικά σχολεία ! Καί ούδέ σκέψις έ
γένετο σοβαρά περίάγροτικής άσφα- 
λείας, ούδέ σκεψις περί χημικών λ ι
πασμάτων. Μόνον κωμικαί ή δημοκο- 
πικαί έγίνοντο άπόπειραι περί άπο- 
ξηράνσεως έλών, καθ’ ον χρόνον ά- 
μέτρητα εκατομμύρια έσπαταλώντο 
κακοήθως ή άσκόπως, άμέτρητοι δέ 
χιλιάδες άποχαυνοΰνται σωματικώς 
καί ψυχικώς ή καί θνήσκουσιν έκ τών 
έλειογενών πυρετών.

Είνε καιρός, λέγομεν, καί είνε ά 
νάγκη νά μελετηθή άπό εύρυτέρας καί 
θετικωτέρας άπόψεως τό παρ’ ήμΐν 
οικονομικόν ζήτημα. Πρέπει τέλος 
πάντων ν ’ άρχίσουν περιοριζόμενα 
βαθμηδόν -ΐά άστικά κέντρα. Τοΰτο δέ 
θάκατορθωθή κυριώτατα διά τής βαθ
μιαίας καταργήσεως τών άπειραρίθ- 
μων δημοτικών καί δημοσίων αρχών, 
θά συντελεσθϊ] δέ δι’ έκτεταμένης καί 
έντεταμένης γεωργικής πολιτικής. 
Διότι είνε άπολύτως βέβαιον καί δυ- 
νάμεθα νά εί'πωμεν έντελώς κατάδη
λον δτι ή άνισορροπία τοΰ γεωργικού 
καί άστικοΰ πληθυσμοΰ χώρας, ήτις 
μόνον ώς χώρα κυρίως γεωργική δύ- 
ναται νά προκόψη,νά ζήση, έδημιούρ- 
γησε κοινωνικήν πενίαν, τήν θεσιθη- 
ρίαν, τήν πολιτικήν διαφθοράν, τήν 
έγληματικότητα, τήν δασμολογικήν 
άποτροπαιότητα, τήν μετανάστευσιν, 
τήν άκροσφαλή κατάστασιν τών δη
μοσίων οίκονομικών.

Ά ς  άρχίσωμεν, λοιπόν, άπό τής 
καταργήσεως τών δικαστηρίων. ’Ά ς  
άρχίσωμεν, διά νά μή καταλήξωμεν 
έσωθεν ή έξωθεν είς τήν κατάργησιν 
τοΰ Κράτους.

Ή συνδρομή τής «Δικαιοσύνης» 
διά τό τρέχον δικαστικόν ετος, δπερ 
άρχεται άπό του πρώτου Σαββάτου 
τοΰ ’Οκτωβρίου καί λήγει τό τελευ
ταΐον Σάββατον τοΰ ’Ιουνίου, ώρίσθη 
είς δραχμάς 7.50, δύναταί δέ νά κα
ταβληθώ καί είς δύο δόσεις έκ δρ. 4 
έκάστην.

Α ί ατήλαι τής  «Δ ικα ιοσύνης» 
ε ινε  είς τή ν διάϋ'εσιν παντός δι
κηγόρου, δικαστοΰ ή άλλου δι
καστικού προσώπου, ευρισκομέ
νου είς τή ν άνάγκην ή έπ ιΰ 'υ- 
μοΰντος νά  άνακινήση π α ν  έν  
γένε ι ζήτημα σχετιζόμενον μέ 
τήν άπονομήν τοϋ δικαίου.

Υπεβλήθη είς ημάς ή παρατήρη- 
σις, δτι δι’ δσων έπί τή έκλογή τοΰ 
άντιπροέδρου τοΰ Δικηγορικοΰ Συλ

λόγου ’Αθηνών έδη- 
I I ά λ λ ο  μοσιεύσαμεν είς τό 

προηγούμενον φύλ- 
λον, ήτο δυνατόν νά ήρμηνεύετο δτι 
ύπήρχε πρόθεσις νά θίξωμεν προσωπι
κώς τόν καταλαβόντα τό άξίωμα τοΰτο 
κ. Ά ριστομ . Θεοδωρίδην, ή άνευ- 
λαβώς νά έκφρασθώμεν περί αύτοΰ ώς 
άτόμου.Άν οί συντελοΰντες, δπωςκυ- 
κλοφορή ή έφημερίς αυτη ήτο έπιτε- 
τραμμένον ώς άτομα νά έκφράζωνται 
διά τών στηλών αύτής καί άν ό σκοπός 
δι’δν κυκλοφορεί είχεν ώς τελικόν τέρ
μα τήν στενήν κατά προσώπων πολε
μικήν, ή τάνάπαλιν τόν δημοσία έπαι
νον άτόμων, ύπό τήν στενήν πάντοτε 
έ'ννοιαν, εί'μεθα είς θέσιν νά βεβαιώ- 
σωμεν δτι, προκειμένου περί τοΰ κ. 
Άριστομ. Θεοδωρίδου καί ώς άτόμου 
καί ώς πολίτου, θά έγινόμεθα οί τε
λευταίοι είς άναγνώρισιν καί είς 
έπαίνους ύπερθεματισταί. Τοιαύτην 
δμως έντολήν ούδέποτε οΰτε έλάβο- 
μεν οΰτε άνεδέχθημεν παρ’ έκείνων 
ών τάς σκέψεις Ιτάχθημεν νά έρμη- 
νεύωμεν/il άρίστη περί τοΰ νέου Α ν 
τιπροέδρου τοϋ Δικηγορικοΰ Συλλό
γου ’Αθηνών ώς πολίτου καί ώς προ
σώπου γνώμη, όχι μόνον ήμών άλλά 
καί σύμπαντος τοΰ Σώματος, ούδεμίαν 
άπολύτως εχει σχέσιν μέ τήν άρχήν 
ήν εκτοτε έχαράξαμεν καί ήν έπανε- 
λάβομεν άπλώς έν τφ προηγουμένφ 
φύλλφ, δτι ίθύντορες τοΰ Σώματος 
τών δικηγόρων μόνον οί έκ τών 
σπλάγχνων αύτοΰ έξερχόμενοι έπι- 
τρέπβται έκάστοτε νά δνομάζωνται, 
διά τόν άπλούστατον καί μή χρή- 
ζοντα άλλης άναπτύξεως λόγον, δτι 
τούς δρους τοΰ δικηγορεΐν καί τάς 
έπαγγελματικάς δυσχερείας, κατά 
νόμον μή έπιδεχόμενον παρέκκλισιν, 
μόνος ό άπό γενετής δικηγόρος 
είνε δυνατόν νά κατανοήση. Τοιοΰ- 
τος κατά τήν άντίληψιν ήμών δέν 
είνε δ κ. Άριστομ. Θεοδωρίδης, ό 
νέος Αντιπρόεδρος τοΰ Δικηγορικοΰ 
Συλλόγου Αθηνών, τοΰτο δέ άπλού- 
στατα, άλλά μετά παρρησίας, ήτις 
άποτελεΐ εν τών καθηκόντων ήμών, 
άπευθυνομένων πρός άναγνώστας άνή- 
κονπας είς τό αύτό μέ ήμάς Σώμα, 
έγράψαμεν.

Άποτελεΐ τοΰτο άνευλάβειαν; 
Μαρτυρεί πρόθεσιν προσωπικής έπι- 
θέσεως ; Ή  άντιθέτως μαρτυρεί πρό- 
θεσιν νά μεταδώσωμεν, μικρόν δέ καί 
κατ’ ολίγον νά παγιώσωμεν, τήν άρ
χήν, δτι τά έν τφ Συλλόγφ αξιώματα 
δέν είνε προωρισμένα νά άποτελώσι 
βραβεία τής προσωπικής άρετής καί 
τής άτομικής έκτιμήσεως, άλλά τής 
έν τή δικηγορί^ δράσεως ;

Άπαραρίλλως έκφραστική ή είκών 
ήν ό Γερμανός δικηγόρος παρουσιάζει έν 
τή μελέτν) του, τίς τό πρώτον μέρος δη 

μοσιεύομεν σή- 
Ο ι « ίο φ ο λ ο γ ιώ τα το ι μερον, πρός χα

ρακτηρισμό ν 
τών σχολαστικών εκείνων σοφολογιωτά- 
των έν τί) νομική έπιστήμνι, οΐτινες, 
ικανοί νά έξονυχίσουν καί τό τελευταΐον 
των νόμων λεξείδιον, αδιαφορούν αν θά 
πάθν) τελείαν στρέβλωσιν τό δίκαιον ώς 
τοιοϋτο.

Τούς σοφολογιωτάτους αυτούς τούς

προσομοιάζει με έκεϊνον, δστις άπό στή
θους έ'χει έκμάθν) τά εγχειρίδια της κο- 
λυμβητικης η ιππευτικής, ούδέποτε δμως 
ΐππευσεν η είδε θάλασσαν ! Άνάλογον 
έπίσης έπιτυχή εικόνα τών αύτών πα
ρασίτων τοΰ κατ’ ουσίαν δικαίου παρέ- 
σχε καί ό μέγας Jehring. Οί έπιστή- 
μονες καί οί δικασταί τοΰ είδους αύτοΰ, 
ειπεν, είνε είς θέσιν νά έφαρμόσουν τό δί
καιον καί νά άπονείμουν αληθή δικαιο
σύνην, δπως είνε είς θέσιν οί τροχισταί 
ξυραφιών νά ξυρίσουν !

Πληθώρα δέ υπάρχει καί νομικών καί 
δικαστών τοΰ είδους τούτου καί παρ’ 
ήμΐν, προϊόντων γνησίων τοΰ Ρωμαΐκοΰ 
δικαίου.

Ό  προσωρινώς κατά τόν τελευταΐον 
νόμον έκπληοών χρέη Εισαγγελέως παρά 
τοΐς έν Άθήναις Έφέταις κ. Ο ν .σ ίλ .

Τ α μ Α » * ό « ο ΐ) λ ο ς ,  έ-
Ή  ΐλΐτς γράφη οτι κατήρτισε πίνα

κα τών κατά την τελευ- 
ι ταίαν δεκαετίαν χρισθέντων ύπό της 

Εισαγγελίας τών Πρωτοδικών Αθηνών 
μέ τήν ιδιότητα τοΰ προσωρινού διαχει- 
ριστοΰ τών σχολαζουσών κληρονομιών, 
κατά τόν όποιον ό άριθμός τούτων ανέρ
χεται είς 200. ’Εγράφη προσέτι οτι ό 
κ. Είσαγγελεύς τών Έφετών άνεΰρε τόν 
άριθμόν τοΰτον δυσαναλογως ύπέρογκον 
καί δτι συνεπεία τούτου διέταξε νά μή 
γίνεται χρήσις έκ μέρους τοϋ αρμοδίου 
Εισαγγελέως τών Πρωτοδικών τοΰ δι
καιώματος τούτου είμή είς έκτακτους 
καί λίαν κατεπειγούσας περιπτώσεις. 
’Εγράφη προσέτι, δτι κατά τάς δοθεί- 
σας είς τον αύτόν κ. Εισαγγελέα τών 
Έφετών πληροφορίας, λίαν αραιοί εινε 
οί έκ τών 200  τούτων διαχειριστών τών 
ξένων κληρονομιών λογοδοτήσαντες. Ή
μεΐς θά ηύχόμεθα νά υπήρχε καί συνέ
χεια τών γραφέντων τούτων, άν δέ δέν 
έχαρακτηριζόμεθα ύπερβολικά περίεργοι 
θα ήρωτώμεν : Οί 200 ουτοι διαχειρι- 
σταί διαχειρίζονται ισαρίθμους κληρονο
μιάς η μήπως τινές τούτων διαχειρίζον
ται ή διεχειρίσθησαν έντός της δεκαε
τίας  ̂πλείονας τής μιας, όπότε ό άριθμός 
μέν τών διαχειριστών παραμένει πάγιος 
200  ό δέ τών ύπό διαχείρισιν κληρονο
μιών ;Θά ήρωτώμεν άκόμη καί τοΟτο :
'Τπάρχει πρόθεσις νά τεθή ό δάκτυλος 
έπί τόν τύπον τών χειροκτίων τών 200 
τούτων ; Ή ιλύς είνε πάντοτε επικίν
δυνον διά τήν δημοσίαν ύγιείαν πραγμα, 
δέν σώζεται δέ ή ύγιεία άν ληφθνί μέ- 
τρον νά μή πολλαπλασιασθί) ή ιλύς ώς 
έγράφη οτι διέταξεν ό κύριος Εισαγγε- 
λεύς τών Έφετών, άλλ’ άν ληφθνί άπό- 
φασις νά σαρωθτ).

Αξιώσεις τοιούτου εί'δους καί έλπί- 
δας τοιαύτης φύσεως έστήριξεν ή κοινω
νία έπί τοΰ ονόματος τοΰ κ. Β. Ταμπα- 
κοπούλου.

.Φαίνεται δτι θά είνε πολύ δύσκολον 
έν Έλλάδι νά εύρίσκεται έκάστοτε τό 
προσήκον. Τοΰτο τούλάχιστον πρέπει νά 

συμπεράνωμεν έκ 
ΈκκαθάρκΗς τών μέχρι τοΰδε

τών Εισαγγελέων άποφάσεων τοΰ
Άνωτάτου Δικα- 

στικοΰ Συμβουλίου. Ήλπίσαμεν δτι ή 
αύστηρότης, ην έτήρησεν έν τ·?) κρίσει 
περί τών Εισαγγελέων τών Έφετών, ήτο 
αποτέλεσμα μιας λελογισμένης άρχης, 
πρός έντελή έκκαθάρισιν καί άνακαίησιν 
τοΰ Είσαγγελικοΰ κλάδου καί διά τοΰτο, 
άν καί ένομίζομεν, δτι έν τοιοΰτον άπό- 
λυτον μέτρον ί'σως συνεπήγαγε καί αδι
κήματα, έν τούτοις άπό γενικωτέρας 
άπόψεως έκηρύχθημεν ένθουσιώδεις ύ- 
πέρμαχοι τοΰ έργου τοΰ Δικαστικού 
Συμβουλίου. Ά λ λ ά  μας έπεφυλάσσετο 
άτυχώς πολύ ταχέως ή οδυνηρά άπο- 
γοήτευσις νά ίδωμεν έν τί) κρίσει περί 
τών κατωτέρων Εισαγγελέων, δτι έπα- 
νέκτησε τό κράτος της ή Έλληνικωτά- 
της έφευρέσεως έμβαλωματική καί έξοι- 
κονομητική μέθοδος, τήν οποίαν, όταν 
δέν έμπνέγι ή προσωποληψία, υπαγο
ρεύει ό οίκτος. Ά λ λ ’ άμφότερα ταΰτα  
είνε έξ ίσου χείοιστος τοΰ καθήκοντος 
έχθρός καί άπελπιστικώτατον σημεΐον, 
δτι ούτε άποκέντρωσις, οΰτε έπανάστα- 
σις είνε ικανά νά με ταβάλουν πατροπα

ράδοτα έλαττώματα καί δτι τό έ'ργον 
τής έκκαθαρίσεως θ’ άπολήξν) πολύ ακά
θαρτον.

Καί άφοΰ δίδεται αφορμή, μόνον διά 
τοΰτο, θά εί'πωμεν όλίγας λέξεις έπί 
τοΰ μέτρου τοΰ Άνωτάτου Δικαστικοΰ 

Συμβουλίου. 'Γπεδεί-
Λ»">οι»ίνης χθη ήμΐν έντόνως καί

«φορμίις πολλαχόθεν, οτι, εί-
χομεν καθήκον νά έ- 

πιληφθώμεν διά μακρών τής έρεύνης τών 
λόγων, οίτινες έ'πεισκν τό Ανώτατον 
Συμβούλιον, δπως μετά ύπερβαλλούσης 
έπιεικείας — καθ’ ά λέγεται — κρίνγ) 
τούς Εισαγγελείς τών Πρωτοδικών. Η
γνώμη της « περί τοΰ
είσαγγελικοΰ κλάδου είνε πλέον ή γνω
στή είς τούς άναγνώστας της. Ά λ λ  ’ ή 
αδιάσειστος έπίσης γνώμη ήμών εινε ότι 
δέν είνε άκόμη καθήκον ήμών ό έλεγχος 
τών άποφάσεων τοΟ Άνωτάτου Συμβου
λίου, ένόσφ δέν έξεπληρώθη ή ύπο- 
χρέωσις ήμών καί παντός άλλου να πα- 
γιωθί) ή άνάγκη τής ύπάρξεώς του παρά 
τί) κοινί) συνειδήσει. Τοΰτο είνε, τό γε 
νΰν έ'χον, καί τό καθήκον ήμών. Οί δέ 
εισαγγελείς τών Πρωτοδικών θά έςακο- 
λουθήσουν ευρισκόμενοι άδιαλείπτως ύπό 
τήν κρίσιν τοΰ Άνωτάτου Δικαστικοΰ 
Συμβουλίου, κατά τρόπον μάλιστα νΰν 
καί είς καιρούς, μή δικαιολογοΰντας, ώς 
άλλοτε, πράξεις καί έλλ&ίψεις έκ τής 
δήθεν ή πράγματι καταθλίψεως τής συ- 
νειδήσεώς των, ύφ’ ολοκλήρου τοΰ ό'γκου 
τοΰ περιβάλλοντος. Εύχόμεθα δέ νά μή 
άποτελέσουν ζώσαν έπίκρισιν τής ύπό 
πολλών άποδοκιμαζομένης έπιεικείας τοϋ 
Άνωτάτου Συμβουλίου δι’ αύτούς.

Έν τί) προχθεσινή τελετή τής Εθνι
κής εορτής έθεάθησαν δύο μέλη τοϋ δι- 
καστικοΰ σώματος, τό όποιον, είρήσθω, 

άντεπροσωπεύετο δι’
Δ ιαμαρτνρίαι έλαχίστου άριθμοΰ, 

νεα ρ α ς  κατά τήν επιστροφήν
καπνίζοντα τά σι- 

γάρα των καί νωχελώς έξηπλωμένα 
έπί τής άνοικτης άμάξης, παρ’ δλην τήν 
επίσημον στολήν, καί τήν έπίσης έπίση- 
μον θέσιν, ήν έξεποοσώπουν, καί τήν έπι ■ 
σημοτέραν έτι στιγμήν, καθ’ ήν προη- 
γοΰντο καί εΐποντο αύτών αί άνώταται 
άρχαί τοΰ κράτους, διήλαυνον δέ διά 
μέσου στρατοΰ έν παρατάξει.

Βεβαιοΰσιν οί είδότες δτι σχετική 
διάταξις δέν αναγράφεται που τών Κω
δίκων καί οί έγκαλούμενοι θ’ άπηλλάσ- 
σοντο έλλείψει νόμου. Ήκούσαμεν μό
νον, δτι μία ιδιότροπος Νεαρά, σεμνο- 
τύφως ίσως άπαιτητική, ήκούσθη δια- 
μαρτυοομένη διά τήν ένόχλησιν έκ τοΰ 
καπνίσματος. Ή Νεαρά αυτη ονομάζε
ται Ευπρέπεια.

Είς τήν πλημμύραν τών νέων νόμων 
δέν εύθυνόμεθα βεβαίως, δτι τό πρώτον 
νΰν έμάθομεν παρά τοΰ καθημερινοΰ τύ

που, δτι ψηφι- 
Ό  νό μ ο ς  σθείς δημοσιεύ-

περι Ί α τ ρ ο δ ικ α ό τ ικ ϋ ς  εται καί νόμος 
περί ’Ιατροδι

καστικής ύπηρεσίας τής Εισαγγελίας 
Αθηνών. Δέν γνωρίζομεν συνεπώς άν έκ 
πνεύματος οικονομίας μόνον χρημάτων... 
ή προσώπων ύπηγορεύθη ό νεαρός νόμος 
ή έπι^ειρεΐ κατά τό δυνατόν νά μορφώσν) 
τόν σπουδαιότατον τοΰτον κλάδον, δστις 
ένφ είς τήν σύγχρονον άνακριτικήν υπη
ρεσίαν τών ποπολιτισμένων κρατών θεω
ρείται ό μάλλον πεφωτισμένος καί άνα- 
πόφευκτος βοηθός, έν Έλλάδι έπιδει- 
κνύομεν πάντες βαθυτάτην περιφρόνησιν 
καί ύπολαμβάνομεν ώς περιττήν πολυ
τέλειαν. Είνε άληθές, δτι ή άνεπάρκεια 
τών έκάστοτε καλουμένων ίατρογνωμό- 
νων καί ή έλλειψις ειδικής μορφώσεως 
έδικαιολόγουν πληρέστατα τήν έ'λλειψιν 
έμπιστοσύνης ή καί τήν παντελή άγνοιαν 
της άξίας τής ιατροδικαστικής συνδρο
μής έν τί) άνακρίσει. Ή προχειρότη; 
μετά τής οποίας τιμίως καί εύσυ'ειδή- 
τως ηντοκτόνηοαν τόν Κατσίχτην, παρ’ 
δλα τά χονδροειδή σημεία εγκλήματος, 
τά όποια έ'φερε, καί μυρίαι άλλαι φαι- 
δρόταται άλλά καί άπελπιστικώταται
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γνωμοδοτήσεις, περί ών ίσως έν προσεχεϊ 
είδικώτερον θέλομεν άσχοληθΐί, ένέπνευ- 
σαν εύλογον δυσπιστίαν, ένφ έτέρωθεν 
και ή έκ μέρους τών άνακριτικων υπάλ
ληλων φιλότιμος έμμονη εις τά άπό 
αιώνων πάτρια τών άνακριτικων μεθό
δων, κρατεί την 'Ελληνικήν έπιστήμην 
τοϋ Ποινικού Δικαίου είς άρχέγονον δλως 
κατάστασιν. Φοβούμεθα ούχ ηττον, δτι, 
καί δν τι σοβαρόν έσκόπει ό νόμος, δέν 
θά τό κατορθώσν), ούδέ ό διαγωγισμό:, 
περί ου χειρουργοί καί μαιευτήρες μά
χονται, άνέγνοψεν, υπόσχεται τι, διότι 
ή ’Ιατροδικαστική επάρκεια προϋπο*θέ- 
τει, πρός τ^ άρτια έπιστημονικί) μορ
φώσει καί ειδικήν εμπειρίαν, της οποίας 
πάντες ί'σως έν Έλλάδι στερούνται. Ό  
διαγωνισμός ί'σως θά άπέβαινε χρήσιμος, 
άν δι’ αύτου έξελέγοντο οί άριστοι, ΐνα 
εΐδικώς σπουδάσωσι καί παρακολου- 
θήσωσι φροντηστηριακάς ασκήσεις είς 
Εύρωπαϊκά έπιστημονικά κέντρα. Έν 
Έλλάδι έ'χομεν άξιόλογον ίσως θεωρη
τικήν διδασκαλίαν της ιατροδικαστικής, 
άλλά ίατροδικαστάς δέν έ'χομεν, ούδέ 
υπάρχει έλπίς ν’ κποκτήσωμεν.

’Αστεία αύτόχρημα και πολλήν θυ
μηδίαν έν τφ  δικαστικώ κόσμφ προκα- 
λέσασα εί'δησις άνεγράφη εί'ς τινας τών 

καθημερινών έφημερίδων.
’ Αότεϊον Τό δέ άστειότερον οτι 

μετά πολλής σοβαρότη- 
τος έ'σπευσαν την έπομένην νά την δια- 
ψεύσουν, ώς έάν .ητο ανάγκη νά δίαψευ- 
σθγί. Πρόκειται περί τοΰ Είσαγγελέως 
τών έν ΓΙύργφ Πρωτοδικών κ. Ι Ι έ -  
τρ ο ο  Μ α ,ν ο ο σ ο ίΐο ύ λ ο υ , περί ου 
άνεγράφη καί διεψεύσθη οτι έκρίθη ύπό 
τοΰ Άνωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου
ώς...............άπολυτέος ! Ούχί Οά έπερίτ·
τευεν, άλλά θά vjxo άτοπον, έπ’ ευκαι
ρία τοιαύτν), νά έπαναλάβωμεν δσα έξη- 
ραμεν άλλοτε ίκανότη
τος καί ήθους προσόντα τοΰ κ.« Μ α -  
νθΌθθΤ!θύλθΌ ώς δικαστοϋ καί ώς 
είσαγγελέως. Χρονογραφικώς μόνον ση- 
μειοΰμεν, οτι η άναγραφεΐσα αστεία εί'- 
δησις έ'δωκεν αφορμήν νά γείννι άντικεί- 
μενον πολλών χαριεντισμών έκ μέρους 
τών συναντώντων αύτόν φίλων του.

βραχειαΓεπιςτοααι
Λ ι  δέκαι τώ ν ϊΰ ν κ λ λ α γ μ α τ ι·  

κών κα ί -οί δ ικ η γ ό ρ ο ι.
Κύριε Σνντάκτα*

Μέ τό νέον σύστημα τό όποιον είση- 
γαγεν ό πρόσφατος νόμος, δι’ ου απλο
ποιούνται αί έκ συναλλαγματικών δίκαι 
καί η τελεσιδικία έπ’ αύτών έπιτυγ- 
χάνεται άσυγκρίτως άκοπωτερον, παρε- 
τήρησα δτί τινες τών συναδέλφων έζε- 
δήλωσαν δυσφορίαν, φρονοΰντες, δτι ζη- 
μιοΰνται έπαγγελματικώς άφοΰ κλείε
ται μία ακένωτος πηγή συζητήσεων. 
Άνεξαοτήτως πρός πασαν γενικωτέοαν 
πε^ί απονομής της δικαιοσύνης έννοιαν, 
ή'τις καί μόνη θά ητο ικανή νά διασκε- 
δάσ·/ι πασαν δυσφορίαν, είμαι τής γνώ
μης δτι καί άπό στενώς έπαγγελματι·1 
κής άπόψεως έπωφελής μάλλον ή έπι- 
βλαβής εινε ή έπιτευχθεΐσα άπλοποίη- 
σις. "Ολοι γνωρίζομεν τήν κόπωσιν άπό 
τήν οποίαν κατελαμβάνοντο οί έκ συ
ναλλαγματικών ένάγοντες, οΐτινες ύπε- 
χρεοΰντο νά ύποστώσι τάς δαπάνας δέκ. α 
τό όλιγώτερον συζητήσεων πρός άπόκτη- 
σιν τελεσιδικίας. Έναπέμενέ τι μετά 
τοιαύτην έξάντλησιν διά τόν δικηγόρον ; 
η τ ί Οά άνέμενεν ουτος άπό τόν έναγό
μενον δστις κατά τοιαυτην στρεψόδικον 
μέθοδον έπεζήτει ν’ άναβάλλγι τήν έκ 
συναλλαγματικής ύποχρέωσιν του ; 
Κατά τό σημερινόν τούλάχιστον άπλοΰν 
τής διαδικασίας σύστημα, ύπερήφανος 
ό δικηγόρος θά εινε είς θέσιν, μετά δύο 
ή τρεις τό πολύ μήνας άπό τής άγωγής 
καί μετά τρεις έπίσης τό πολύ συζητή
σεις, νά παραδίδν) είς τόν πέλάτην του 
περαιωμένην τήν ύπόθεσιν του, οπότε, 
φυσικώτατα,καί ή άμοιβή θά εινε σχε- 
τικώ; γενναιοτέρα, άφοΰ δέν άπερρόφη- 
σαν τά έξοδα τόσον ττοσόν, οσον Οκ ά- 
πεμύζα τό παλαιόν σύστημα.

ΙΙρόθυμος

ΝΕΟΙ ΝΟΜΟΙ
Τ Α  Χ Ρ Ε Η  Τ Ο Ν  Δ Η Μ Ω Ν

’Ιδιαιτέρας σημασίας καί γενικωτάτου 
ενδιαφέροντος θεωροΰμεν τόν κατωτέρω 
πατά τήν τελευταίαν συνεδρίασιν τής λη
ξάσης συνόδου είς τρίτην άνάγνωσιν ψη- 
φισθέντα νόμον, δ ι’ οΰ γενικώτερον μέν 
δ ι’ απαντας τούς Δήμους τοϋ Κράτους 
κανονίζονται ζητήματα σχετιζόμενα μέ 
τάς υποχρεώσεις τών Δήμων, είδικώτε- 
ρον δέ διά τόν Δήμον ’Αθηναίων παρέ
χεται διέξοδος πρός άπολΰτρωσίν του 
έ'στω καί έν μέρει έκ τής περίφημου έκ 
τοϋ πεμπτημορίου ύποχρώσεώς του.
Περί τόκοι; νπεριιμε^ίας τών δήι·ων

καί π ερ ί έξο φλτκ ίεω ς τ ώ ν  ^ρεώ ν τ ο ΐ
Λ ή α ιιν  Ά Θ ιιν α ίω ν .

"Αρ&ραν 1.
Ό  τής υπερημερίας τόκος διά τά χοέη τών 

δήμων ορίζεται εις 6 °/0 έτησίως. Τόκος δ’ 
έπί τόκου νόμιμος διά τάς όοειλάς τών δή
μων απαγορεύεται.

Διά συμβάσεως έπιτρεπεται νά συνομολο- 
γη!)?) τοιοϋτος δτε ίσχύουσιν αί διατάξεις του 
νόμου τής 22 Μαΐου 1882 περί τόκου υπερη
μερίας.

"Αρ&ρον 2 .
Τό κατά τό άρθρον 3 τοΰ νόμου τής 24 

Ίανουαρίου 1852 «περί έξοολήσεως τών χρεών 
τοΰ δήμου» διατιΟεμενον πεμπτημόριον, έκ 
τοΰ προϋπολογισμού τών έσόδων τοΰ δήμου 
πρός έξόφλησιν τών πιστωτών αύτοΰ, έξευρί- 
σκεται άφοΰ έκ τοΰ συνόλου τών έσόδων τοΰ 
προϋπολογισμού άφαιρεθώσι α') οί πρός άνε- 
γνωρισμένας Τραπέζας διά δάνεια καταβαλλό ■ 
μενοι ύπό τοΰ δήμου τόκοι καί χρεωλύσιον, 
ώς έπίσης καί οί τόκοι, χρεωλύσιον καί κε- 
οάλαιον πάντων τών ήδη υφισταμένου δανείων 
δυνάμει νομίμως έγκεκριμμένων συμβάσεων- 
β') αί δαπάναι τής δημοτικής έκπαιδεύσεως' 
γ') αί βαρύνουσαι τους δήμους είσφοραί ύπέρ 
τών αστυνομικών δαπανών τοΰ Κράτους, δ') 
αί ύπέρ οιλανθρωπικών καταστημάτων δημο- 
τικαί δαπάναι παντός είδους, ε') πασα μετά 
τήν δημοσίευσιν τοΰ νόμοι) τούτου προκύ- 
πτουσα δημοτική πρόσοδοςίέκ συμβάσεας ή 
είδικοΰ νόμου.

Ή δημοτική αρχή οφείλει νά καταβάλη 
έντός τής χρήσεως τοΰ δημοτικού προϋπολο
γισμού τό ώς άνω πεμπτημόριον είς τούς δα- 
νειστάς τοΰ δήμου ώ/ αί απαιτήσεις στηρί
ζονται είς εντάλματα καί δικαστικάς αποφά
σεις μή ΰποκειμένας ούδ’ είς άναίρεσιν. Οί 
τοίοΰ Tot δανεισταί, συμμορφωθέντες πρός τό 
άρθρον 2 τοΰ νόμου ΡΓ1Θ' τής 24 Ίανουα
ρίου 1852 δικαιούνται νά άπαιτήσωσι κατά 
τοΰ δήμου πάντα τά εκτελεστικά μέτρα πρός 
ε’ίσπραξιν τής άπαιτήσεως των άκεραίας, κατό
πιν άδειας τοΰ Προέδρου τών Ιϊρωτοδικών, 
αν αί απαιτήσεις των δέν κατεχωρίσθησαν εΐ'τε 
είς τόν προϋπολογισμόν ε’ίτε είς τό πεμπτη
μόριον τοΰ άμέσως επομένου ’έτους ή και κα- 
ταχωρ ισΟεΐσαι δέν έπληοώθησαν μέχρι τής 31 
Δεκεμβρίου τού έτους -ούτου.

’ Αρ&ρον 3 .
’Επιτρέπεται είς τόν δήμον ’Αθηναίων νά 

συνομολογήση δάνειον μέχρις οκτώ εκατομ
μυρίων δραχμών (8000000) έπί τώ άποκλει- 
στικώ σκοπώ τής έξοφλήσεως τών διά τοΰ 
πεμπτημορίου τοΰ προϋπολογισμού ύπηρετου- 
μένων αύτοΰ δανείων, έπί τόκω μη ύπερβαί- 
νοντι τό 6 °/0 έπί τοΰ πραγματικού κεφαλαίου 
καί χρεωλυσίω κατ’ ανώτατον ορον 1 °/0, έπί 
έγγυήσει οϊωνδήποτε πόρων αυτοΰ.

”Αρ&ρον 4 .
Ό  τάκος καί τό χρεωλύσιον τού κατά τό 

προηγούμενον άρθρον δανείου έξ 8 ,000 ,000  ή 
καί δλιγωτέρου οίοιδήποτε καί αν δοθώσι πό
ροι τοΰ δήμου πρός ασφάλειαν αύτοΰ θά μειώ- 
νωσι τό πεμπτημόριον, οπερ θά διατίθεται 
πρός έξόφλησιν τών δανειστών τοΰ δήμου, ο'ι- 
τινες δέν ήθελον συναίνεση, οπως έξοφλή- 
σωσι τάς απαιτήσεις των, κατά τά έν τω 
άρθρω 5 τού νόμου τούτου οριζόμενα.

“Αρ&ρον 5 .
Ό  δήμος ’Αθηναίων οφείλει έκ τοϋ συνα- 

©θησομένου δανείου νά πληρώση είς ακέραιον 
ήτοι τό κεφάλαιον καί τους τρεχούμενους νο
μίμους ή έκ συμβάσεως τόκους μέχρις έξο· 
ολήσεως, άοαιρουμένων έκ τών τόκων τών λη 
φθέντων έκάστοτε πεμπτημορίων, πάντας τούς 
δανειστάς του, όσοι είτε δέν άνετόκισαν τάς 
απαιτήσεις αύτών ή έντός προθεσμίας τριών 
μηνών άπό τής δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος 
νόμου έδήλωσαν διά συμβολαιογραφικής πρά
ξεως δτι παραιτούνται παντός δικαιώματος 
των έξ άνατοκισμοΰ, έκοινοποίησαν δέ καί 
άντίγραοον της πράξεως ταύτης διά δικαστι
κο ί κλητήρος τώ Δημάρχιυ ’Αθηναίων.

”Αρ&ρον β .
ΙΙαρελθούσης τής τριμήνου προθεσμία; ό 

δήμος ’Αθηναίων οφείλει νά καταβάλ?) είς 
τούς δανειστάς, οΐτινες άνετόκισαν τάς άπαί 
τήσεις των καί δέν έδήλωσαν κατά τό προη
γούμενον άρθρον παράίτησιν άπό τοΰ ανατο- 
κισμοΰ, τεσσαράκοντα πέντε (4 5 -ρ/0) έπί τοΐς 
εκατόν, έπί τοΰ δλου τής διά τού ανατοκι- 
σμοΰ συγκεοαλαιωθείσης απαιτήσεώς των. ,

'Άρ&ρον 7 .
Έάν'ό άνάτετοκισμένην έχων απα-ίτησιν 

δανειστής δέν άποδέ/εται τήν κατά 45 °/0 πλη
ρωμήν τοΰ δήμου ’Αθηναίων πρός ολοσχερή

έξόολησιν τής άπαιτήσεως του, έξακολουθεϊ 
ή άπαίτησις τοΰ τοιούτου δανειστοΰ νά έγ- 
γράωηται είς τόν κατάλογον τών πιστωτών 
τοΰ δήμου ’Αθηναίων καί ώς πρός τόν τρόπον 
τής πληρωμής αύτής εφαρμόζεται ό νόμος 
τής 24 Ίανουαρίου 1852 «περί έξοφλήσεως 
τών χρεών τών δήμων».

“Απασαι αί άνωτέρω είδικαί διατάξεις τοΰ 
παρόντος νόμου περί τοΰ δήμου ’Αθηναίων 
ίσχύουσι διά τούς μέχρι τοΰδε δανειστάς αύ
τοΰ μόνον έάν ό ρηθείς δήμος δυνηθή νά 
συνομολογήση τό έν τοΐς προηγουμένοις άρ- 
θροις δριζόμενον δάνειον καί έπί τώ έν τοΐς 
άρθροις τούτοις σκοπώ, έντός έτους από τής 
ισχύος τού παρόντος νόμου.

”Αρ&ρον 8 .
Ό  νόμος ,ΒΤΚΑ' τής 20 Μαρτίου 1896  

καί πασα διάταξιί άντικειμένη είς τόν παρόντα 
νόμον καταργοΰνται.

”Αρ&ρον 9 .
*Η έναρξις τής ισχύος τοΰ παρόντος νόμου 

κανονισθήσεται διά Β. Διατάγματος.

ΑΠΟ Τ Α  Δ Ι Κ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α  ΑΒΗΝίΙΝ
Πλημμελειοδικεΐον

Ό  Δ. Τ. συνελήφθη δυνάμει έρήμην 
τελεσιδίκου άποφάσεως καταδικαστικής 
καί έφυλακίσθη πρός έκτέλεσιν αύτής 
ήν άνέκοψεν (έκπροθέσμως). Είσαχθεί- 
σης τής ανακοπής εις τό άκροατήριον, ό 
άνακόψας πρό παντός άντεϊπεν εις τήν 
φυλάκισίν του, διαμφισβητών τήν ταύ- 
τότητά του πρός τον καταδικασθέντα. 
Μετά δέ τήν έξέτασιν τών έπί τής άν- 
τιρρήσεως ταύτης έξετασθέντων μαρτύ
ρων καί τάς άγορεύσεις τοΰ είσαγγε
λέως καί τοΰ άντιλέγοντος (αίτησαμέ- 
νου καί τήν έπιστροφήν αύτφ τών κα- 
ταβληθέντων έξόδων τής έρήμην δίκης), 
τό άνω Πλημμελειοδικεΐον διά τής ύπ’ 
άριθ. 9268 (1900) άποφάσεώς τουέ'κρι- 
νεν οΰτως :

«Επειδή, ώ; άποδεικνύεται έκ τών 
καταθέσεων τών δύο ενόρκως έξετασθέν
των μαρτύρων, έν τώ χωρίφ Μ. ύπάρχει 
πρόσωπον όνόματί Δ. Σ. Τ. ετερον παρά 
τόν παρόντα, συλληφθέντα καί άντιλέ- 
γοντα, κάτοικον έπίσης Μ. καί όνομα· 
ζόμενον πράγματι Δ. Γ. Τ. Τούτου ε
νεκα άτόπως έξετελέσθη κατά τοΰ άν- 
τιλέγοντος Δ. Γ. Τ. ή τελεσίδικος κα
τ αστασα έρήμην άπόφασις, δυνάμει τής 
οποίας, (ώς καί έκ τής προσκομισθεισης 
ήδη άποδείξεως έπείσθη τό δικαστή- 
ριον) ούχί αύτός (ό άντιλέγων) είνε ό 
καταδιωκόμενος, άλλά τό ετερον έκεΐνο 
πρόσωπον ό Δ. Σ. Τ. περί τοΰ οποίου 
καί σαφώς διαλαμβάνει ή έκτελεσθεισα 
άπόφασις. Συνεπώς βάσιμος είνε ή άν- 
τίρρησις καί δεκτή, ώς καί ή περί έπι- 
στροφής τών έξόδων τής έρημοδικίας ά- 
παίτησις, νομίμως εΐσαγομένη, κατ’ 
έφαρμογήν τοΰ έν τφ  άοθρφ 86 τής ποι
νικής δικονομίας κειμένου κανόνος, διότι 
τα"τα (τά έ'ξοδα) όμολογουμένως κατε- 
βλήθησαν άχρεωστήτως ύπό τοΰ αντι
λέγοντας, δστις άμφισβητών άπλώς την 
ταύτότητά του πρός τόν διά τής έρή
μην άποφάσεως καταζητούμενον άν
θρωπον, δέν είχε λόγον ή συμφέρον νά 
άνακόψγι αύτήν (τήν άπόφασιν) καί νά 
πληρώση έξοδα έρημοδικίας διά νά ά- 
κουσθγί, άλλά μόνον ένδιεφέοετο νά άν- 
τείπ·/) (ώς καί όρθώς άντεϊπεν έν τφ  ά- 
κροατηρίφ) είς τήν δυνάμει άποφάσεως, 
μή όρώσης αύτόν, σύλληψιν καί φυλά
κισίν του, τουθ’ δπερ τίκτει ζήτημα 
(καί δίκην άν ό είσαγγελεύς δέν έδέχθη 
τήν άντίρρησιν) περί τήν έκτέλεσιν, ά
σχετον πρός τήν ούσίαν τής ύποθέσεως, 
ής ή έ'ρευνα καθίσταται εφικτή διά τής 
άνακοπής (άνηκούσης είς άλλον, τόν 
καταδικασθέντα δηλαδή).

Π ερ ίλη ψ ις
Τό Δικαστήριον τών έν Άθήναις ΙΙρωτοδι- 

κών διά τής ύπ ’ άριθ. 160 (1910) άποφάσεώς 
του δέχεται τήν άπό 6 Φεβρουάριου 1910  
αϊτησιν τοΰ Νικολάου ΓΙατιστή κατά τής συ
ζύγου του Κατίνας τό γένο; Ν. Πρίφτη, κα
τοίκου ’Αθηνών ο ι’ ής έξητήσατο νά διατα- 
•/θή ή ένέργεια τών νομίμων διατυπώσεων 
καΓ τώ έπιτραπή ή έγερσις τής περί διαζεύ- 
ξεο>ς άγωγής κατά τής συζύγου του καί δια- 
τάσσει τήν δημοσίευσιν καί τοι/οκόλλησιν 
αύτής κατά τά άρθρα 677 καί 683 Πολ. Δι
κονομίας.

’Αθήνησι τ|) 12 Μαρτίου 1910.
Ό  πληρεξ. δικηγ. τού.Ν. ΙΙατιστή 

Κ. Δ . Κατά6ο2.ος

Ά Λ ο Γ ι ε ι χ τ ι κ ο ν  έ π ι ϊ ϊ ό β ε ω ς
Έν Άθήναις σήμερον τήν εικοστήν όγδόην 

(28) Νοεμβρίου τοΰ 1909 ένεακοσιοστοΰ έν- 
νάτου ’έτους ημέραν Σάββατον καί ώραν 4 μ.μ. 
δ υποφαινόμενος δικαστικός κλητήρ τών έν’Α- 
θήναις Πρωτοδικών Ίω. Δ. Χρόνης τή έγ
γράφω παραγγελία τοΰ ύποδιοικητοΰ τής 
Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος κ. I. Ευ
ταξία κατοίκου Αθηνών μετέβην καί έπέ
δωκα πρός τόν κ. Εισαγγελέα τών έν Άθή- 
ναις Πρωτοδικών διά τόν άγνώστου διαμονής 
Ίωάννην Μπούραν κάτοικον Αθηνών τήν άπό 
25 Νοεμβρίου 1909 άγωγήν τής ’Εθνικής 
Τραπέζης κατ’ αύτοΰ καί τών Χαρ. Χαρα- 
λαμποπούλου καί Άραγ. Λαζάρου κατοίκων 
Πειραιώς άπευθυνομένην ένώπιον τών έν Ά -  
θήναις Πρωτοδικών δι’ ής καλεϊ αυτούς έμ- 
προθέσμως πρός συζήτησιν καί έξαιτεΐται νά 
καταδικασθώσιν ουτοι άλληλεγγύως νά πλη- 
ρώσωσιν εις τό ταμεϊον τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης δραχμάς 1001) διά κεφάλαιον τής έν τή  
άγωγή άναοερομένης συναλλαγματικής μετά 
τοΰ νομίμου τάκου υπερημερίας άπό τής 19 
Νοεμβρίου 1909 ημέρας τού διαμαρτυρικοΰ 
μέχρις έξοφλήσεως. Νά κηουχθή προσωρινώς 
έκτελεστή ή έκδοθησομένη άπόφασις. Νά 
καιαδικασθώσι οί άντίδικοι είς τά τής δίκης 
έξοδα καί τέλτ.

‘Ο λαβών Είσαγγελεύς
Α . Σ π η λ ιά ό ιις

Ό  Δικαστικός Κλητήρ 
I. Δ . Χ ρόνης  

Διά τήν δημοσίευσιν 
Γ . Α . Φ ω κϋς ΚοίΙμετίΊτος

’Εν Άθήναις σήμερον τήν δεκάτην (10) 
Μαρτίου 1910 έτους ΐ  μέραν Τετάρτην καί 
ωραν ΙΙην π. μ. b υποφαινόμενος δικαστικός 
κλητήρ τών έν Άθήναις Πρωτοδικών Ι’ρηγ. 
Δ. Τσιφλάκος, τή έγγράφω παραγγελία τού 
κ. Νικολ. Κουμουτσοπούλου, πληρεξουσίου 
δικηγόρου τού ένάγοντος Δημητρίου Ντέντε 
κατοίκου Πειραιώς, μετέβην καί έπέδωκα 
πρός τόν κ. Εισαγγελέα τών έν Άθήναις 
Πρωτοδικών διά τόν άγνώστου διαμονής ένα- 
γόμενον Ματθαίον Α. Λεδεγκΐκαν κάτοικον 
προΊην Πειραιώς καί νΰν άγνώστου δ αμονής, 
τήν άπό 4 Μαρτίου 1910 άγωγήν τού ένά
γοντος Δημητρίου Ντέντε κατά τοΰ είρημένου 
έναγομένου Ματθαίου Α. Δεδεγκίκα, άπευθυ
νομένην ένώπιον τώ-ι έν Άθήναις Πρωτοδι
κών, δι’ ής καί τών κατά τήν συζήτησιν προ- 
στεθησομένων, καλών τόν αντίδικον έμπρο- 
θέσμως πρός συζήτησιν τής άγωγής έξαιτεΐται 
νά γείνη δεκτή ή άγωγή του, νά ύποχρεωθή 
b έναγόμενος νά τώ τίληρώση δραχμάς τε· 
τρακοσίας τεσσαράκοντα οκτώ (448) έντόκως 
9 %  έτησίως άπό τής λήξεως τής συναλλαγ
ματικής (1 Ιουνίου 1906) άλλως άπό σήμε
ρον μέχρις έξοφλήσεως, ν ’ απαγγελθή χατά 
τοΰ άντιδίκου προσωπική κράτησις, νά κηρυ- 
χθή προσωρινώς έκτελεστή ή έκδοθησομένη 
άπόοασις καί νά καταδικασθή είς τά έξοδα 
καί τέλη τής δίκης. Καί είς ένδειξίν.

Ό  λαβών Είσαγγελεύς
Α .  Σ π ιιλ ιά δ ιις  'Ο Δ. κλητήρ

Γ . Δ . Τ σ ιφ λ ά κ ο ς
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*Α νατνηω σ ις  έκ τον jiανηγνριχοΰ τενχονς 
τον ΚαΌ'ηγητον Κ Κόντου.

ΠΑΝΑΓ. Μ· ΜΕΛΕΤΟΠΟΎΛΟΤ
^  Πρωτοδίκου
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