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Ικανή κατάχρησις τοΰ όρου «Κ οινω- 
νιολογίατ), κατά τάς τελευταίας ταύτας 
ήμέρας, έλαβε καί λαμβάνει χ ώραν πζρά 
τε τω ήμερησίω καί τω περιοδικώ 
τύπω, έπιταθεΐσα δυστυχώς παρά δει
νών επιστημόνων συζητούντων έν τη 
«Δικαιοσύνη» τά αίτια καί τάς συνε- 
πείας μιας έξεγέρσεως μερίδος τές εκτε
λεστικής εξουσίας (τοΰ στρατοΰ) κατά 
τές πολιτειακής αρχές (τών κυβεονή- 
σεων τές χώρας ήμών). 'Ομιλώ περί 
έξεγέρσεως, διότι άσφαλώς ούδείς θά 
δυνηθγί νά άμφισβητήσγι, δτι ού'τε ποοΰ- 
κειτο, οΰτε πρόκειται περί έπαναστά
σεως, καί πολύ όλιγώτερον περί «κοι
νωνικής έπανασιάσεως» /

Ούδόλως προτίθεμαι νά παρέμβω εις 
διαμάχην τρίτων αυτόκλητος· φρονώ 
οτι μόνον η δεσποτεία καί άναγνώρισις 
τής αλήθειας, έν τγί έπιστήμγι, μέ ήνάγ- 
κασε νά προβώ είς την πετώντι κα
λάμε διατύπωσιν των ολίγων τούτων. 
Πλήν της καθημερινές κχταχρήσεως του 
ορου «Κοινωνιολογία», είς την οποίαν, 
μη έ'τι ώργανωμένην έπιστήμην, ποοσ- 
παθοΰσι νά άποδώσωσι παν δ,τι δέν δύ- 
ναται νά λυθγί ύπό τών ετέρων ήθικοπο- 
λιτικών επιστημών, καί ιδία ύπό τές 
μόνης ώργανωμένης κοινωνικής Επιστή
μης, ή'τις καλείται «Πολιτική Οικονο
μ ία», αφορμήν μοί έ'δωκε φράσις τις τοΰ 
άξιοτίμου φίλου μου καί συναδέλφου κ. 
Ν. Μοσχοβάκη, καθ’ ην «ό δρος socio- 
logie καί sociologique·» κρεϊττον μετα
δίδεται καί άνταποκρίνεται διά της έν
νοιας τές λέξεως « πολιτειακός», καί 
κατά Συνέπειαν ηολιτειολογία !  Είνε ή 
παλαιά γνώμη τοΰ Courcelle-Seneuil, 
έπιθυμοΰντος τό αύτό περίπου διά της 
άντικαταστάσεως τοΰ γνωστοΰ ορου ύπό 
τοϋ άγνώστου « Πολίβλογία». Ή γνώμη 
έκείνη τοΰ φίλου συναδέλφου καί νομο
μαθούς, εινε τελείως εσφαλμένη ούδέ 
κδν άλλως άνταποκρινομένη πρός τά  
πράγματα καί τήν άλήθειαν.

Ή πολιτειολογία, ήθικοπολιτική έπ ι
στήμη ώργανωμένη ωσαύτως, καθορ  ̂
πασαν κοινωνία» καί τήν έξέλιξιν αύτές, 
μόνον άπό άπόψεως Κράτους, καί τό 
Κράτος ί'σως θεωρεί τότε ώς ό Treits- 
chke, «λαόν έν τω όμοϋύμο) και εξωτε
ρικά) κοινφ αύτοϋ β ίφ » ,  όπότε καί δι
καίως ΐνα μετά τοϋ Molll εΐ'πω, δέν 
καταλείπεται χώρος ετερος διά τόν κύ
κλον τές κοινωνίας. ’Αλλά τοΰτο βε
βαίως δέν θά ήθέλησέ ποτε νά έννοήσγι 
ό κ. Μοσχοβάκης.

"Οταν. αληθώς τό Κράτος, προήχθη 
έκ προγενεστέρων κοινωνικών αγώνων, 
εϊνε άπολύτως άναμφισβήτητος ή έκ- 
δοχή, δτι ή πολιτική, έν γένει,'έπιστήμη 
μετά τές πολιτειολογίας δύνανται νά 
έρευνώνται καί σπουοάζωνται ώς μέρος 
τές «Κοινωνιολογίας» κατά τήν μοναδι
κήν φιλοσοφικήν αύτές μέθοδον της ψυ- 
χολογήσεως καί ψυχογενέσεως τών γε
γονότων τά όποια παρήγαγον τοιαύτην 
ή τοιαύτην πολιτειακήν κίνησιν, άλλ’ 
ούδέποτε ή ρηθεΐσα πολιτική έπιστήμη 
δύναταί νά άναπληρώσν) ή νά άποκλείστ) 
τήν Κοινωνιολογίαν, ή καί νά συνταυ- 
·τισ®·$ πρός αύτήν.

’Εάν ή πολιτική έπιστήμη, θεωοηθγ) 
ώς έφηρμοσμέ νη κοινωνιολογία, οπερ 
έπόθησαν οί Γάλλοι συγγραφείς άπό τοΰ 
Ix tourneau  μέχρι τοΰ I. Β. S ay , καί 
πάλιν δέν δύναταί νά περι λάβν) τήν έν
νοιαν τοΰ εύρεος δρου « κοινωνιολογία». 
Δέν εύρίσκω δ’ έπί τούτου πρακτικω- 
τέραν ύποστήριξιν έκείνης ήν μας παρέ
χει ό έν τφ  Πανεπιστήμιο) τοΰ Graz 
καθηγητής Gumplowitz (Soziologie 
und Politik § 36 Λειψία 1892), ήν
παραθέτω. «Ώς διδασκαλία λέγει (σ. 
104) περί τών τάσεων καί κινήσεων τών 
κοινωνικών μονάδων, ομάδων ή κοινο
τήτων, έ'χει ή κοινωνιολογία τήν άξίαν 
διά τήν «ροκκτικήν « ο λ ε τε κ ή ν , δτι 
έρευν^ τήν φυσιολογικήν καί έντεΰθεν 
άναγκαίαν καί άναπόφευκτον πορείαν τές 
κοινωνικές άναπτύξεως, καί ύποδείκνυσι 
διά τούτου είς τόν πολιτικόν ή δημόσιο- 
λόγον τήν όδόν, ήν οφείλει νά άκολου- 
θήσγι, έάν δέν θέλγ] νά προσβ ληθγί ύπό 
τών φυσιολογικών ρευμάτων».
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Τά θέματα τές συγχύσεως της Κοι- 

νωνιολογίας, ότέ μέν πρός τήν κοινω
νικήν ψυχολογίαν, άλλοτε πρός τήν φ ι
λοσοφίαν της ιστορίας, ενίοτε δέ κζί 
πρός αύτάς τάς ήθικοπολιτικάς έπιστη- 
μας ή τήν επιστήμην τον Σοσιαλισμού, 
είνε λίαν άρχαΐα, έξερε υνηθέντα καί ά- 
ποκρουσθέντα τελείως. ’Άξιον μάλιστα 
πολλής απορίας εϊνε πώς αεταιρία τις 
κοινωνιολογική» έ'λαβε παραπλήσιον τ ί
τλον, άφ’ ου καί διεκήρυξε, ί'σως δέ καί 
άπέδειξεν,δτι άποκλειστικός σκοπός αύ
της εϊνε ό τές μεταδόσεως τών άρχών 
τοΰ σοσιαλιασμοϋ. Εϊνε λοιπόν σοσιαλι
στική καί ούχί κοινωνιολογική.

Καί είς τόν θέλοντα νά λάβν) γενικω- 
τέραν τινά ίδέαν περί τοΰ ζητήματ( 
θά παρέπεμπον είς τό μόνον ελληνικόν 
εργον τοΰ γράφον.τος τάς γραμμάς ταύ
τας «Είσαγωγή εις τήν κοινωνιολογικήν 
Ε πιστήμην» (1901. Έκδοσις Σ. Βλα
στού), άλλά καί είς τόν ζητοΰντα νά 
διαμφισβητήσγι τήν γνησίαν έ'ννοιαν της 
Κοινωνιολογίας, ώς χωριστής έπιστήμης, 
ασχέτου πρός τάς έγνωσμενας έπιστήμας 
τοϋ πνεύματος, τάς οποίας έξηρεύνησεν 
ό D ilth ey έν τω περιφήμω του έ'ργω 
«Einleitung in Geisteswissen- 
Schaften», θά ύπεδεικνύομεν τήν πρώ 
την βάσιν, οίονεί θεμέλιον άποτελοΰσαν 
έν τγί σημερινή κοινωνιολογική συζητή
σει, καθ’ ήν έξετάζεται, έάν ή κοινωνία 
(ούχί ή πολιτική κοινωνία τοΰ Riel καί 
τοΰ Stein) άποτελ-?) ιδιαίτερον οργα
νισμόν.

ο®ο

Τρίτη παραπλάνησες εϊνε ή τών δεχο- 
μένων τήν κοινωνιολογίαν ώς δετικήν 
έπιστήμην, οΐτινες παρασύρονται ύπό 
τές Ιϊετικιστικής φιλοσοφίας τοΰ Augu- 
ste Comte, έν ω εϊνε σήμερον λελυ- 
μένον τό πρόβλημα, οτι αί κοινωνιολο- 
γικαί προβλέψεις, εί'τε ποιότητος εί'τε 
ποσότητος, καίτοι κεκτημέναι βαθμόν 
τινα θετικότητος ή ακρίβειας, πάντοτε 
όμως διάφορον καί μεταβλητόν, έπ’ αύ- 
δενί λόγω δύνανται νά παραβληθώσι πρός 
τήν επιστημονικήν ακρίβειαν τών θετι
κών έπιστημών. Τό ζήτημα έκρίθη ύπό 
τοΰ διεθνοΰς κοινωνιολογικοΰ Συνεδρίου 
Παρισίων 1900.

Έκ τοϋ συγγράμματος δθεν, ή μάλ
λον άποσπαμάτων τινών αύτοϋ,τοΟ Aug. 
Comte, παρασυρόμενοι, ότέ μέν νομί-

ζουσιν, δτι έπί της κοινωνιολογίας έφαρ- 
μόζεται ή δετική ερευνά και μέθοδος, 
άλλοτε δέ φρονοϋσιν, οτι κοινωνιολογι- 

ίς σπουδάζουσι τά  κοινωνικά φαινό
μενα, έξετάζοντες ούχί τήν ψυχολογίαν 
και ανατομικήν ψυχογένεσιν αύτών, ά- 
νερχομένην είς σφαίρας ύπεροργανικής 
τάςεως, άλλά τά φαινόμενα ταΰτα αύτά 
καθ’ έαυτά, ύποκείμενα ύπό τό πειρα
ματικόν χημεΐον τών έπιστημών, ώς έάν 
ό άνθρωπος καθίστατο άντικείμενον μό
νον τών έπιστημών, ώς έάν ή κοινωνία 
μόνους παράγοντας γενέσεως εϊχε τάς 
έπιστήμας !

Έπί τούτου καί ό Aug. Co mte έ' 
σφχλλεν, ύποστηριζων, δτι δέν ύφίσταν- 
ταΐ νόμοι πνεύματος, άλλά μόνον νόμοι 
τοΰ έγκεφάλου (!) όπότε ή φρενολογία 
καθίσταται κλάδος της φυσιολογίας. Καί 
άπέδειξεν ό S. St. Mill, δτι ό διδάσκα
λός του έπλανήθη θελήσας νά θεμε- 
λιώση τήν κοινωνιολογίαν έπί τοΰ {θετι
κισμού καί επιτυχών, δπως 'ή φιλοσο
φία αύτοϋ αποτνχη! Ά λ λ ’ ή έπιστημη 
τές Κοινωνιολογίας, άκολουθοΰσα την 
συνήθη έξέλιξιν καί άνάπτυξιν τών έπι
στημών,τείνει ήδη νά διαμορφωθ·?) καί όρ- 
γανωθνί, ανεξάρτητος ούσα πάϊης άλλης.
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”Αρΰ·ρον τοϋ έν  Kar lsruhe  δικηγόρου Ernst Fuchs.
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(Συνέχεια εκ τηΰ προηγουμένου).

Περί τοϋ δτι δεινοί θά προηγηθώσιν I Τί σημαίνουν οί δροι : «σοβαρά άφορ- 
άγώνες καί πάλη πείσμων καί μακρά θά μή)) ή «έν ταΐς συναλλαγαΐς άπαιτονμένη 
διεξαχθΐ) μέχρις οτου ή νέα αυτη νομική 
έπιστήαη έπικρατήσ·/), εϊνε πλέον ή αύ- 
τονόητον. Ό  νόμος τής άντιδράσεως, ό 
κρατών έν τώ ύλικφ κοσμώ, επίσης τρα
χύς ανακύπτει καί έν τγί ιστορία τές έ- 
ξελίξεως τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος.

Κατέλθωμεν δμως πρός στιγμήν εί'ς 
τινας τών λεπτομερειών. Μία έκ τών 
μεγάλων γραμμών τάς όποιας χαράσσει 
ή κοινωνιολογική νομική έπιστημη προ
κειμένου περί της έφαρμογής κανόνων 
τοΰ δικαίου ούχί δημοσίας ταξεως αλλα 
τοιούτων οΐτινες εϊνε έπιτετραμμένον νά 
μεταβληθώσι δι’ ιδιαιτέρας συμφωνίας 
εϊνε καί ή έξης : Όπου έκ τοΰ νόμου 
δέν δύναταί νά συναχθγί κανών, εκεί 
οφείλει νά κρίνγ) ό δικαστής επε τγί βά
σει τών άρχών τοΰ κοινωνικώς ω φ έλ ι
μου. "Οπου δέ ό υπάρχων κανών, εφαρ
μοζόμενος έν δεδομένη τινι περιστάσει, 
καταλήγει είς αποτέλεσμα δπερ κατά 
τήν κοινήν άντίληψιν θεωρείται ως προ
φανώς άδικον, έκεΐ ό δικαστής -οφείλει 
νά δεχθγί δτι ό νομοθέτης ό τάξας τόν 
κανόνα τοΰτον δέν εϊχε σκεφθγί να πε- 
ριλάβγι ούδέ καί περιέλαβε καί τήν δε- 
δομένην ταύτην περίπτωσιν.

Τί νοοΰμεν ojjiως λέγοντε; «κοινωνι- 
κώς ωφέλιμον» ή «έν δεδομενγι τινι πε
ριστάσεις ή «προφανώς άδικον ;» έρω- 
τώσιν οί προασπισταί τοΰ καθεστώτος ;

Ά ντ ί άπαντήσεως είς τά έρωτηματα 
ταΰτα έρωτώ καί έγώ : Τί σημαίνουν 
αί λέξεις : «καλή πίστις εν ταΐς αυναλλι- 
γαΐς, ;» Άπεκάλεσαν τόν νόμον,καί πολύ 
όρθώς, κωδικοποίησή τών συναλλαγών 
καί τών έν αύταϊς άναπτυσσομένων έθί- 
μων. Ρίψωμεν ήδη έν βλέμμα είς τά  
πρωτόκολλα τοϋ Άστυκοΰ Γερμανικοΰ 
Κώδικος ρ.έ τάς χιλιάδας τών προτάσεων 
καί εισηγήσεων καί ύποπροτάσεων. Έκ 
τής άναγνώσεως τούτων πείθεται πας 
δτι τά καλούμενα έ'θιμα έν ταΐς συναλ- 
λαγαΐς καί ή περί αύτών άντίληψις οΰτε 
όμοία παρ’ άπασιν εϊνε οΰτε σταθερα, 
άλλά ποικίλλει.

έπιμέλεια ;» Τί δέ σημαίνει «χρηστά 
ήθη ;» Ποιαν σημασίαν έχει ό δρος : 
«άντιστοιχεΐ εις τήν έπιείκειανν ή ό άλ
λος : «εκτάκτως έπαχϋ'ής'», ή ό ετερος : 
«έξ ιδιαιτέρων λόγων» ή «προθεσμία ύ- 
ποδεικνυομένη έκ τών κατ’ ιδίαν περι
στάσεων ;» Άναγινώσκων τις τόν Γερ
μανικόν Κώδικα θά ήδύνατο άνά πασαν 
γραμμήν τούτου νά ύποβάλλγι καί έν 
τοιούτου είδους έρώτημα. Ό  δέ δρος 
«πρ οφ ανώ ς ;»

Τό άρθρ. 560 τοΰ κώδικος τούτου κα
ταλήγει μέ τάς λέξεις : «ή έάν τά ένα- 
πομένοντα πράγματα έξαρκοΰν προφα
νώς πρός άσφάλειαν τοΰ έκμισθωτοΰί, 
τό δέ άρθρ. 1591 ορίζει : «έάν κατά τάς 
περιστάσεις εϊνε άδύνατον προφανώς νά 
συνέλαβεν ή γυνή μετά τοΰ άνδρός».

Καθ’ άπάσας τάς περιπτώσεις ταύτας 
ούδέν άλλο δύναταί νά σημαινγ) ή λεξις 
προφανώς ή δτι δι’ αύτές παρέχεται ή 
έλευθερία καί τό δικαίωμα είς τόν δι
καστήν νά παρεκκλίνγι τοΰ νόμου. ’Εξα
κολουθώ δμως έρωτών :

Ποίαν σημασίαν έ'χει ή έν τφ  προσχε- 
δίω του νέου Γεοαανικοΰ Ποινικού νόμου 
περικοπή : «ιδιαιτέρως έλαφρυντικαί πε
ριπτώσεις» έπί τγί βάσει τών όποιων πα
ρέχεται είς τόν δικαστήν ή έλευθερία νά 
έπιτείνη ή νά μειώσγι τήν ποινήν ή καί 
ούδεμίαν νά έπιβάλγι ποινήν ; Η ειση
γητική έκθεσις εξηγεί οΰτω τόν έν λόγφ 
δρον τοΰ ΙΙοινικοΰ νόμου: «Παρά πασαν 
τήν έπιμέλειαν ήν ό νομοθέτης καταβάλ
λει πρός συστηματοποίησιν τών γεγονό
των καί διαμόρφωσή τούτων, δέν άπο- 
κλείονται καί περιπτώσεις καθ’ άς προσ
αρμόζεται μέν ή έκ τοΰ νόμου συναγό
μενη άφγιρημένη έννοια ούχί δμως καί ή 
βούλησις καί ό σκοπός τοΰ νόμου. Έπί 
τών περιπτώσεων τούτων δύνανται νά 
προκληθώσι δικαστικαί αποφάσεις άς ή 
κοινή γνώμη θεωρεί άνεπιεικεΐς ή και 
άδικους, πρ&γμα δπερ κάκιστα διαθέτει 
τήν κοινήν ταύτην γνώμην άπέναντι τές 
δικαιοσύνης. Αί περιστάσεις δμω; αυ-
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ΑΡΘΡΑ m “ Ι Α Ι Ο Σ Ι ίTat, ένεκα τοΰ πολυμόρφου καί ποικί
λου τοϋ καθ’ ήμέραν βίου, εινε τοιαύτης 
φύσεως, ώστε πασα προσπαθεια δπως ά- 
πασαι περιληφθώσιν έν μια ή καί περισ
σοτέρους έννο.ίαις ή ύποβληθώσιν είς έ'να 
τ, καί πλείονας κανόνας ναυαγεί».

"Ο,τι κατά τάς άνω σκέψεις κρατεί 
έπί του ΠοινικοΟ δικαίου, τοΰτ’ αύτό 
κρατεί καί έπί τοΰ δλου δικαίου ίδιο: δέ 
έπί τοΰ ιδιωτικού, ουτω δέ έπισήμως, 
έν τώ ποινικώ τουλάχιστον δικαίω, κη
ρύσσεται 6 πόλεμος κατά τοΰ κρατοΰν- 
τος μέχρι τοΰ δεκλασικισμοΰ, καθ’ ον τό 
δίκαιον άπονέμεται έπί τνί βάσει συλ
λογισμών καί διά συνθέσεως άφνιρημένων 
έννοιών καί δύναται πλέον νά άναπνεύσ·/) 
ό άληθής δικαστής, καυχώμενος δτι δέν 
έτάχθη νά άπονέμν) μηχανικώς ώς αύτό- 
ματον τήν δικαιοσύνην.

’Αγνοεί δμως ή νομική τών έννοιών 
έπιστημη δτι πρός πλήρωσιν τών κενών 
άτινα αναφαίνονται έ'νεκα της άδυναμίας 
τοΰ νά προληφΟώσιν άπασαι αί περιστά
σεις τοΰ μέλλοντος άπαοαίτητον καί έν 
τη άστυκή δικαιοσύνη νά απολυτρωθώ ό 
δικαστής τών άφνιρημένων εννοιών καί 
έλευθέοως κατά τήν άντίληψιν καί βού- 
λησίν του νά έκδώσν) τήν άπόφασιν του ; 
Ένώ δέν άγνοεΐ τοΰτο δέν βλέπει δύο 
τινά. "Οτι τό ημισυ της νομικής Ιπιστή- 
μης εινε προωρισμένον νά διευκολύνγ] τόν 
δικαστήν πρός διασκευήν τοιούτων έλευ- 
θεριαζουσών τρόπον τινά αποφάσεων καί 
δή ού μόνον έν ταΐς περιπτώσεσι καθ’ 
άς υποδεικνύει τοΰτο ό νόμος διά γενι- 
κωτέοων έκφρασεων, άλλά κχι έπι πα- 
σης έν γένει περιπτώσεω:.

’Ανάγκη άρανά κατανοηθη, δτι ή μέ
θοδος τής άνευρέσεως τοΰ δικαίου διά 
τής συνθέσεως τών έννοιών καί διά μό
νης ταύτης παίζει τόσον ρόλον έν τι) νο
μική έπιστήμγ) δσον ρόλον δύναται νά 
παίζη έν τ-?) χημεία καί τνί χειρουργική 
καί δτι διά τής μετατοπίσεως τοΰ κέν
τρου τής βαρύτητος της νομικής έπιστη- 
μης μέχρι τοΰ κόσμου άποκλειστικώς τών 
έννοιών καί τών βιβλίων, κατέστη αυτη 
σχολαστική τόσον ώστε άσυγκρίτω; 
πλειότερον αμείβει τόν στρεψόδικον.

Πλήν τούτου ομως ή αύτή νορ,ική 
τών έννοιών επιστήμη δέν βλέπει, δτι 
τό έτερον ήμισυ ταύτης δι’ ούδέν άλλο 
ύφίσταται ή διά τήν έζακρίβωσιν τής 
κατ’ άντικείμενον άληθείας και ούχί διά 
τήν αύστηράν έφαρμογήν δ ικ ο νο μ ικ ώ ν  
{θεωρημάτων.

Όί δέ οικονομικοί καί κοινωνικοί άγώ- 
νες τής σήμερον καί ή διάστασις τών 
συμφερόντων ; Άναδιφήσατε καί τούς 
71 τόμους τών πολιτικών αποφάσεων 
τοΰ Άκυρωτικοΰ τής Γερμανίας καί δέν 
θά άνεύρητε ούδέ μίαν έρευνώσαν τό δί
καιον άπό άπόψεως τοιαύτης. Έ πί τοι
ούτου άρα πεδίου έπιβάλλεται νά μετα- 
τοπίσωμεν τήν νομικήν έπιστήμην καί 
κατά τρόπον τοιοΰτον νά διαπαιδαγω- 
γήσωμεν τον δικαστήν.Ό φόβος, δη έ- 
ξαρτώντες έκ της άντιλήψεως καί έλευ- 
θέρας κρίσεώς του τήν άνεύρεσιν τοΰ δι
καίου ύποθάλπομεν τήν αύθαιρεσίαν,εΐνε 
χιμαιρικός. 'Όταν θέλν) γίνεται αυθαίρε
τος ό δικαστής ύπό'τό σήμερον κρατοΰν 
σύστημα, καθ’ δ, έν μέσω δύο, συνηθέ- 
στατα δέ καί πλειοτέρων ευρισκόμενος 
θεωριών καί άφνιρημένων λύσεων, δέν 
έχει ή λίαν εύπροσώπως νά κλίνν) ύπέρ 
τής μιας, οπότε απέναντι τής έπιστήμης 
καί μό\ον είνε ύπόχρεως νά λογοδοτήσν). 
'Τπό τό σύστημα δμως τοΰ έλευθέρως 
κρίνειν καί έπίσης έλευθέρω; άποφασί-
γ  c \ / >* '  \ t  ̂ f(,ειν, η 3COIV7J συνειοησις χ.ζι ·/) οηαοσιχ 
συζήτησις εινε τιμηταί έχ.τάκτως επί
φοβοι.

S .  Δ .—-Ώ ; παρατηρεί ό άναγνώ ιτη;, τό 
σήμερον παρατιθέμενον μέρος τή ; άνωτέρω 
μελέτη; αποβαίνει ει; τινα σημεΐα οΰ/ 1 τή ; 
αύτή; σαφήνεια; πρό; τό πρώτον. Τοΰτο 
προέρχεται όιό« ό συγγραφεΰ; άπαντα εί; 
έπικρίσει; άλλων, οΰτω; ώστε 'ο άναγνωστη; 
εδει νά ήτο παρεσχευασμένο; χαί γνώστη; 
τών άντιϋέτων επιχειρημάτων.

Π Ε Τ Ρ Ο Τ  Σ . Ε Τ Τ Α Ξ Ο Π Ο Τ Λ Ο Τ
Δικηγόρου έν Τριπόλει

ΠΕΡΙ
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Τεύχος ίχ  σελ. 2 4

Έν ΑΘΗΝΑΙΣ τ^ 2qi ’Απριλίου.
Έθέσαμεν άλλην βάσιν, τήν έξης: 
Ε λ ά τ τ ω σ έ ς  τ ο ύ  ά ρ δ θ μ ,ο ϋ  

τ ώ ν  δ ικ α σ τ ώ ν .
Τοΰτο έσται άφ’ ένός συνέπεια της 

έλαττώσεως τοϋ αριθμού τών δικα
στηρίων. ’Αλλά κα! άφ’ ετέρου εχει 
άποδειχθή, έπί τη βάσει τών άριθμών, 
άπό τών στηλών τούτων, δτι ύπεραρ- 
κοΰσι διά τάς έργασίας τών παρ’ ήμΐν 
δικαστηρίων 12 μέλη τοΰ Άρείου 
Πάγου, 35 τών Έφετείων καί 150  
τών Πρωτοδικείων. Ούδεμίαν θά έχη 
άντίρρησιν έκεΐνος, δστις καί υπο τούς 
κρατούντας δρους ήθελε λάβη ώς μέ- 
τρον το ποσόν καί ποιόν έτι τής συν- 
τελουμένης έργάσίας έν τψ Έφετείψ 
καί Πρωτοδικείφ ’Αθηνών. Ή έλάτ- 
τωσις τοΰ άριθμοΰ τών δικαστών θά 
έχη άμεσον συνέπειαν τήν βελτίωσιν 
τής εκλογής των. Θά συντελέση δέ 
τέλος καί τοΰτο άκόμη είς τήν εύκο- 
λωτέραν αυξησιν τοΰ μισθού.

Μεγίστην βάσιν έθέσαμεν :
Τ ό ν  δ ο π λ α σ ε α σ μ ,ό ν  τ ο ΰ  

μ ,ισ β ο ϋ .
Τουλάχιστον τον διπλασιασμόν τοΰ 

μισθού. Τό ζήτημα τούτο άποτελεΐ 
ένα έκ τών μεγίστων σκοπών, δι’ ούς 
ή έφημερίς αΰτη έξεδόθη καί έξακο- 
λουθεΐ νά έκδίδεται. Διά τούτο σχεδόν 
δέν έκδίδεται φύλλον αυτής, χωρίς νά 
άξιώμεν τήν αυξησιν τών δικαστικών 
μισθών. Διότι θέλομεν νά καταστή 
κοινή έμμονος ίδέα, κοινόν καί σφο
δρόν συναίσθημα, δτι άνευ τούτου εινε 
άπολύτως άδύνατον ν’ άποκτήσωμεν 
Δικαιοσύνην πεφωτισμένην, άξιο- 
πρεπή, έργατικήν, ύπερήφανον. Καί 
έπαναλαμβάνομεν διά πολλοστήν φο
ράν τούς θαυμασίους λόγους τοΰ Ζα- 
ναρδέλλη έν τή "Ιταλική Βουλή :

«Είνε άνάγκη δπως κατορθώσω- 
μεν ώστε οί μάλλον έξέχοντες νομι
κοί, πριν ή προτιμήσωσι τό στάδιον 
τής δικηγορίας πρός ύπεράσπισιν τών 
ίδιωτικών συμφερόντων,ν’άποβαίνωσιν 
ύπερασπισταί καί προστάται τοΰ κοι
νού συμφέροντος. Έν άλλαις λέξεσιν, 
άνάγκη δπως, πρός έξασφάλισιν τοΰ 
ποθουμένου δικαστικού σώματος, έπι- 
τύχωμεν τοιούτους διά τούς δικαστι
κούς δρους, ώστε νά δύνανται ουτοι 
νά συναγωνίζωνται πρός τό δικηγορι
κόν σώμα. Ά λλά  πρός τούτο εινε ά- 
ναγκαΐον δπως αυξηθώσι σημαντικώς 
οι μισθοί. Ά λλω ς τά καλήτερα πνεύ
ματα τών σπουδασάντων τήν νομικήν 
έπιστήμην στρέφονται πρός τήν δικη
γορίαν, έν ή αί λαμπραί άμοιβαί δύ- 
νανται νά τούς όδηγήσωσιν είς τήν 
ευμάρειαν καί τόν πλούτον, μή δντος 
δυνατού δπως νέοι, έχοντες συνείδη- 
σιν τής ιδίας των άξίας, άρκώνται είς 
άπολαυάς, αιτινες τούς άφήνουσι σχε
δόν έν πενία κατά τούς πρώτους βαθ
μούς τοΰ δικαστικού σταδίου (Σ. Δ. 
κατά πάντας τούς βαθμούς έν Έ λ
λάδι) ετι δέ καί είς τούς άνωτέρους 
βαθμούς κρατοΰσιν αυτούς ύπό δρους 
άτυχεΐς άπέναντι έτέρων κλάσεων νο
μικών, άπολαυουσών υψηλών άμοι- 
βών τής ιδίας των έργασίας. Οί δροι 
ουτοι διαρκούς ένδείας έξασθενίζουσιν 
άναποφεύκτως παρά πολλοΐς τό αί
σθημα έκεΐνο τής υψηλής άξιοπρε
πείας, τό όποιον δεν γεννάται ευκό
λως έν μέσψ τών στενοχώριών τής έν
δείας, καί καθιστώσι δυσχερείς, διά 
τόν άνθρωπον, δστιζ οφείλει νά πα- 
λαίη καθ’ έκάστην πρός άνάγκας, τήν 
ηρεμίαν έκείνην καί γαλήνην τοΰ 
πνεύματος καί τής ψυχής, αιτινες εί- 
σιν άπαραίτητοι διά τήν έκπλήρωαιν 
τοΰ δυσχερούς έργου τοΰ δικαστοϋ».

Τίς δύναται, ούχί νά διαψεύση,

άλλά νά τροποπο ιήση άπλώς μίαν 
λέξιν τών οΰτως είπεΐν άφορισμών 
τούτων ; Τίς δύναται, ν’ άρνηθή, δτι 
οί μισθοί κατωτέρων καί άνωτέρων 
δικαστών έν Έλλάδι δέν άρκοΰσιν 
οΰτε διά τά στοιχειώδη ούχί δέ καί διά 
βίον άνετον, διά παράστασιν άξιο- 
πρεπή, δι’ άξιώσεις δικαστικής άπα- 
ραιτήτου βιβλιοθήκης; Καί δμως έχει 
άποδειχθή, άπό τών στηλών τούτων, 
δτι έάν ήλαττοΰτο ό άριθμός τών δι
καστηρίων καί τών δικαστών, περιο- 
ριζόμενος, έπαναλαμβάνομεν, είς ύπε- 
ραρκοΰντα άριθμόν, θά έπήρκει καί ό 
ύπάρχων προϋπολογισμός διά τόν υ- 
περδιπλασιασμόν τών μισθών, θά  
ώμεν άξιοι τής τύχης μας έάν δέν εί- 
σακουσθή προθύμως καί εύτόλμωςή 
πρόσκλησις τής έφημερίδος ταύτης 
πρός μίαν γενναίαν συνεννόησιν καί 
συνεργασίαν. Ήμεϊς ούδεμίαν θά αί- 
σθανθώμεν άνακούφισιν, διότι έπιτε- 
λοΰμεν καί θά έπιτελέσωμεν τό κα- 
θήκόν μας, έν δσψ δέν βλέπομεν δια- 
λυομένην τήν γενικήν κάρωσιν, ήν 
έπήνεγκε πολιτικός βίος, καθ’ οΰ έ- 
πευφημήθη άλλοπρόσαλλος έπανά- 
στασις καί ύπήρξεν άνεκτή,άν μήκαί 
ευλογητή, στρατοκρατία πολύμηνος. 
Διότι άλλως, διά τό άποτέλεσμα, εί- 
λικρινώς, δέν βλέπομεν άπαιτουμένην 
ή σταθεράν τινα θέλησιν, άφοΰ ούδε
μία υπάρχει άντίρρησις περί τοΰ ωφε
λίμου αύτοΰ, περί τού δικαίου τής ά- 
ξιώσεως χωρίς νά θιχθή ό Προϋπολο
γισμός τοϋ Κράτους.

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ
ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ
Τ ά  ί δ ι ο χ τ ^ υ ί α ι ς .

Ε π ισ το λ ή  τοΰ  φύλαικος τών 
έν Ά θ ή ν α ις  ΛΙετχγραφών.

Τό ζήτημα περί ού ή κατωτέρω έπι- 
στολή τοΰ φύλακος τών έν Άθήναις 
Μεταγραφών κ. Κ. Άρσενιάδου, εινε 
γνωστόν εις τούς άναγνώστας ήμών. Ζή
τημα καθαρώς δημοσίου συμφέροντος, 
άνευ τής λύσεως τοΰ οποίου καί δή κατά 
τρόπον έξυπηρετοΰντα τάς έπί ακίνη
των συναλλαγάς, άπειλεΐται αναστολή 
κατά κυριολεξίαν τούτων. Ό  κ. Κ. Άρ- 
σενιάδης είνε τής γνώμης (παρά τήν 
ννωμοδότησιν τοϋ παρά τφ  Άρείω Πά- 
γφ Είσαγγελέως καθ’ ήμας, συμφώνως 
πρός έκείνην,κατ’αύτόν) δτι μεταξύ τών 
έκ τοΰ άξιώματός του ύποχοεώσεών του ή 
καί τών δικαιωμάτων του άπλώς, δέν 
περιλαμβάνεται καί ή ύποχρέωσις ή καί 
τό δικαίωμα νά έκ,δίδ 7) πιστοποιητικά 
περί τοΰ δ π ώριη/,ένον ακίνητον δέν με
τέβαλε κύριον έντός ώρισμένου χρόνου ή 
άπό ώρισμένου χρονικού σημείου. Κ ατ’ 
άντίθεσιν πρός τήν οριστικήν ταύτην 
καί άνέκκλητον, οΰτως είπεΐν, άπόφασιν 
τοΰ κ. Κ. Άρσενιάδου, ήν άνακοινοΐ διά 
της κατωτέρω έπιστολής του, έπερχε- 
ται ή άξίωσις τών συναλλασσομένων καί 
ή επιτακτική τών συναλλαγών καί τοΰ 
δημοσίου έν γένει συμφέροντος άνάγκη. 
Ποιον έκ τών δύο θά έπικρατήσν), δεδο
μένου μάλιστα δτι μεχρις έσχατων, 
άδιάφορον άν καλώς ή κακώς, αν συμ
φώνως πρός τόν νόμον ή κατά διεσταλ- 
μένην τούτου ερμηνείαν,τά άπαραιτήτως 
άναγκαΐα ταΰτα πιστοποιητικά εδί- 
δοντο ; Ό  κ. Κ. Άρσενιάδης, έξαίρων 
τήν προσωπικότητα τοϋ προκατόχου 
του, παρατηρεί δ'.ι αί μέχρις έσχάτων 
πιστοποιήσεις έκεΐναι περιεΐχον τό κΰ
ρος ούχί τοΰ νόμου άλλά τοΟ προσώπου 
τοΰ έκδίδοντος αύτάς. Πρός στιγμήν θά 
εΐγομεν δλην τήν διάθεσιν νά εύρεθώμεν 
σύμφωνοι έν τούτω μετ’ αύτοΰ, άλλα 
μέ τήν προσθήκην, δτι πας δημόσιος 
υπάλληλος, είς δν τοιοϋτος κύκλος ένερ- 
γείας έ'χει άνατεθνί, ύπέχέι τήν έκ τοΰ 
άξιώαατός του έν γένει εύρυτάτην έκει- 
νην ύποχρέωσιν να εςυπηοετησν) κατα 
πάντα τρόπον τά συμφέροντα έκείνων 
ών έτάχθη φ ύ λ α ξ ϊ

Ή έπιστολή έ'χει ώς έξής :
’Α ξιότιμε Κ ύριε Διευϋ·υντά.

Προκειμένου καί πάλιν περί τών πο
λύπαθων πιστοποιητικών ιδιοκτησίας 
καί τοΰ φύλακος τϋν μεταγραφών, ειδον 
εν τφ άπό 20ής Μαρτίου φύλλω τής 
«Δικαιοσύνη;» μίαν παραβολήν δυο πε
ριστάσεων, ών τήν ομοιότητα καταγίνο
μαι εκτοτε άνενδότως νά άνευρω. Ή  
μ ία : μάς χρειάζεται εν κτηματολόγιον—■ 
εν τώ μεταξύ 3 ; εφαρμώσωμεν τόν νό
μον. Ή  αλλη: μάς χρειάζεται μία τε
λεία εργατική νομοθεσία εν Έλλάδι—εν 
τφ μεταξύ ας άνατρέψωμεν τόν νόμον. 
Κατά τό σύστημα τοΰτο πάντα τά άντι- 
κείμενα καί πάσαι αί ίδέαι, όρθαί ή μή, 
γίνονται ζητήματα μιας φράσεως. Ή  α
λήθεια — γέρας τής μάλλ,ον επιτυχούς. 
Παραθέσατε έν τοιαύτη περιπτώσει, πα
ρακαλώ, καί τήν κάτωθι: μάς χρειάζον
ται συναλλαγαί—αςρίψωμεν δλίγηνστά- 
κτην εις τά μάτια τής κοινωνίας, ώστε νά 
τήν παρασΰρωμεν νά συναλ',άσσηται τυ- 
φλώττουσα προκειμένου νά άπρακτή βλέ- 
πουσα καί άμφιβάλουσα. Είναι άληθές 
δτι προθΰμως αΰτη συναλλάσσεται οΰτω- 
χειραγωγούμενη παρά τοϋ φΰλακος χών 
μεταγραφών, φ  περ δ νόμος δέν έχορή- 
γησε κρείσσονας διόπτρας. Έν τέλει δ
μως τυφλός τυφλόν οδηγεί, άμφότεροι 
είς λάκκον εμπεσοϋνται.

Έν τοΰτω δμως τώ χρόνφ ό φΰλαξ 
έμβλέψας δέν θέλει έπιτρέψη ΐνα ή ά- 
ποτΰφλωσις αίίτη τελεσθη διά χειρός αΰ- 
τοΰ, καθόσον θεωρεί επαρκείς διά τό ερ- 
γον τοΰτο τούς διαφόρους έκμεταλλευτάς 
καί έξ επαγγέλματος απατεώνας, ώστε νά 
μή στέργη νά παράσχη αΰτοΐς ό'ργανον 
τήν ιδίαν υπογραφήν. Δύνανται μάλι^ 
στα οί έπιθυμοΰντες νά θέσωσι διά πά
σης άλλης χειρός τήν υπογραφήν τοϋ 
φύλακος επί τών πιστοποιητικών αΰτών^ 
βέβαιοι δτι δέν διαπράττουσι πλαστο
γραφίαν, καθόσον ταΰτα εχουσι την αρε
τήν, νά μή ώσι δεκτικά πλαστογραφή- 
σεως, οί'αν δ ποινικός νόμος απαιτεί.

Τά πιστοποιητικά ταΰτα, ών μνήμην 
σήμερον έπιτελοΰμεν, ίδρΰθησαν ούχί 
επί τή βάσει τοϋ νόμου, άλλ’ επί τής. 
πανελληνίους άνεγνωρισμένης προσωπι- 
κότητος τοΰ αλήστου μνήμης προκατό
χου μου, οΰ ή έντιμότης προσέδιδε κΰ
ρος εις έγγραφα ούδέν έτερον δντα ή μό
νον παρέχοντα την προσωπικήν αύτοΰ 
διαβεβαίωσιν. Τό κΰρος δέ τοΰτο προ- 
σελάμβανον ούχί έκ νομικής τίνος διατά-· 
ξεως, άλλ’ έκ τής απολύτου εμπιστοσύ
νης, ήν ένέπνεεν είς τά μεγάλα συμφέ
ροντα ή έπιβάλλουσα έκείνου φυσιογνω
μία. Έ  μακρά δμως συνήθεια άφήρε- 
σεν άπ’ αύτών τήν αρχικήν αύτών ταύ
την έννοιαν καί περιέβαλε λεληθοτωζ- 
αύτά μέτήν λεοντήν δημοσίου εγγράφου. 
Ή δη ευρισκόμενος πρό τής τοιαύτης 
άξιώσεως, ΐνα ώς δημόσιος υπάλληλος, 
παράσχω βεβαίωσιν ώς· έκ τών καθη
κόντων μου άπορρέουσαν, οφείλω νά α
ναζητήσω άπαραιτήτως τά δρια τών κα
θηκόντων μου τούτων εν τ ώ  νό μ φ  καί 
κατά πόσον ή ύποχρέωσις αύτη περιέ- 
χεται έν αύτώ. (’Ανάλυσιν τούτου τό γε 
νΰν δέν επιχειρώ, καθόσον ή θΰρα αυ
τής μοί άπεκλείσΟη διά τής γνωμοδοτή- 
σεως τοΰ Άνωτάτου Κυρίου Είσαγγε
λέως). Κ αθ’ ήν δμως στιγμήν έκ τής 
ιδίας εύθύνης τό δικαίωμα άρυόμενος ει
δοποιώ τά μ εγάλα  συμ φ έρ ο ντα , δτι ή βά- 
σις, έφ ’ ή έκάθευδον, έξέλιπε καί δέον 
νά μεριμνήσωσι περί άλλης, ταΰτα έξε- 
γείρονται καί έξαγριοΰνται, έπιλανθανό- 
μενα δτι ούδεμία έξέγερσις εινε ίκανή νά 
κύρωση δ,τι ό νόμος δέν κυροϊ, ούδέ νά 
ύποχρεώση δντινα δ νόμος δέν ύπο- 
χρεοΐ.

Δ ι’ αναφοράς μου ύπ ’ άριθ. 1 ύπο- 
βληθείσης άπό 22 Φεβρουάριου τώ παρά 
τοΐς ένταΰθα Πρωτοδίκαις Κυρίω Εϊ- 
σαγγελεΐ, έγνώρισα αύτώ τήν ούσίαντών 
τοιούτων πιστοποιητικών έκτιθείς τάς 
τε έκ τοΰ Νόμου καί τάς έκ τών πραγ
μάτων δυσκολίας περί τήν έκδοσιν^αύ
τών καί αίτούμενος τάς κατά νόμον οδη
γίας αύτοΰ, δπως δυνηθώ καί μορφώσω 
σαφεστέραν περί τούτων γνώμην, ών 
έφρόνουν έπιβεβλημένην τήν κατάργη- 
σιν. Τήν άναφοράν μου ταύτην ό Κύ
ριος Είσαγγελεύς διεβίβασε πρός  ̂ τόν 
παρά τφ Ά ρ ε ίφ  Πάγφ Κύριον Εισαγ
γελέα αίτούμενος καί ουτος έκεΐθεν γνώ
μην διά τοΰ ύπ’ άριθ. 7608 έ. έ'. εγγρά
φου του, δ ι’ ού έξέφερε καί τήν ιδέαν, 
έγκρίνουσαν τήν έμήν σκέψιν καί ενέρ
γειαν.

Τήν άναφοράν μου αύτήν ύπεστήριξα-



διά τοΰ ύπ’ άριθ. 2 και από 12ης παρ. 
Μαρτίου υπομνήματος μου, ΰποβληΟεν- 
τος εύλαβώς τφ άνωτάτω Κυρίω Είσαγ- 
γελεϊ καί προφορικώς, τιμηθείς παρ αύ
τοΰ δ ι’ επανειλημμένων ευμενών ακροα- 
σεων. Διά τών έγγράφων μου τούτων 
και προφορικών παραστασεων ανεφερον 
δτι τά πιστοποιητικά ταΰτα, μή άπορ- 
ρέοντα εκ τών παρά τοΰ νόμου Π-] άρθ.
5 διαγραφομένων καθηκόντων μου και 
’μη δντα τοΰτου ένεκα έγκυρα δημόσια 
έγγραφα ούδεμίαν παρέχουσιν άπόδειξιν 
δημοσίου έγγραφου,αμάχητον τουτεστιν, 
άνευ τής έπί πλαστογραφία προσβολής 
αύτών, καί δή έπί {δέματος μόνον είς τήν 
δικαιοδοσίαν τοΰ δικαστηρίου υπαγο- 
μένου καί ούχί τήν έμήν. Ά λ λ ’ δπερ 
σπουδαιότερον, οτι έκτής πεπλανημένης 
γνώμης [περί τής αποδεικτικής αυτών 
Ισχύος οι τήν άπόκτησιν αύτών επιτυγ- 
χάνοντες παραλείπουσι νά μορφώσωσι 
δ ι’ άλλης έρεύνης γνώμην έκάστοτε περί 
τοΰ πράγματος, ώς τό σΰνολον τής νο
μοθεσίας ήμών απαιτεί. Επι τούτων 
έξεδόϋη ή γνωμοδότησις τοϋ παρά τώ 
Άνωτάτω Δικαστηρίω Κυρίου Είσαγγε- 
λέως διαβιβασθεΐσά μοι άρμοδίως, ήτις, 
κατ’ έμήν εκτίμησιν, παρά τήν έξ αύτής 
αρχικήν έντΰπωσιν, δέχεται κατά τό πλεΐ
στον τήν έμήν γνώμην, ώς έν καιρώ καί 
άρμοδίως θέλω ίσως λογοδοτήση. Τήν 
γνώμην ταύτην τοΰ Κυρίου Είσαγγελεως 
έδημοσίευσεν ήδη ή «Δικαιοσύνη» μετά 
τών παρατηρήσεων αύτής περί τών έντός 
καί έκτος τής 'Ελλάδος τελούμενων καί 
περί τών έντός καί έκτος τών βιβλίων 
κειμένων.

'Υποχρεωμένος ήδη έκ τής κρατοΰ- 
σης έν τή δικαστική ιεραρχία αρχής νά 
εφαρμόζω ύπό ιδίαν ευ&ννην τόν νόμον, 
διατηρών δέ πάντοτε- τόνβαθύτατον σεβα
σμόν πρός τήν άνωτέραν Ελληνικήν έν 
τοΐς νόμοις αύθεντίαν καί έξαιρετικήν 
εύλάβειαν πρός τήν γνωμάτευσιν αύτοΰ, 
ύπέβαλον διά νεωτέρας ύπ ’ άριθ. 3 καί 
ύπό χθεσινήν ημερομηνίαν αναφοράς 
μου τφ Κυρίφ παρά ΓΙρωτοδίκαις Ει- 
σαγγελεϊ τούς δισταγμούς, ούς γέννα έν 
έμοί ή άναμέτρησις τής Ιδίας ευ&ύνης, 
καί ών έ'νεκα νομίζω δτι οφείλω νά άνα- 
στείλω έν τώ μέλλοντι την έκδοσιν τών 
τοιούτων πιστοποιητικών.

Τών έγγράφων μου τούτων πάντων 
έκτυπουμένων θέλει λάβη ή «Δικαιο
σύνη» καί πας δ έπιθυμών γνώσιν. ’Α 
ναμένω ούχ ήττον παρά τής «Δικαιοσύ
νης», συνεχιζοΰσης τάς κρίσεις αύτής επί 
τή ευκαιρία τών έγγράφων τούτων, έκ- 
φερομένην τήν νομικήν γνώμην : ”Ε- 
χουσι τά πιστοποιητικά κυριότητός νόμι
μον αποδεικτικήν ίσχυν δημοσίου εγγρά
φου η οϋ ; Υπόσχομαι δ’ έν περιπτώσει 
καταφατικής άπαντήσεως νά έπαναλάβω 
οϊκοθεν τήν έκδοσιν αύτών. ’Άλλως ή 
«Δικαιοσύνη» καί ούχί έγώ καταργεί αύτά.

Περί τοΰ κτηματολογίου, ώς έφιλοδό- 
ξησα αύτό καί έπρότεινα τώ Κυρίω Ει- 
σαγγελεϊ διά τοΰ άνω ύπομνήματός μου, 
ώς τό μόνον μέτρον πληρώσεως τοΰ κε- 
νοΰ, θέλω άσχοληθή προσεχώς, έάν ή 
«Δικαιοσύνη» μοί παράσχη καί αΰ&ις 
τήν εύγενή αύτής φιλοξενίαν.

Αίξαο&β τήν ίιαβεβαίωοιν τής ν.τολήψεώς μου 
ΆΟήνγιυι 2 ’Απριλίου 1910.

Κ . Ά ρ σ ε ν ιά δ η ς .
Φύλαξ τών Μεταγραφών

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο Ι  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ  Α Θ Η Ν Ω Ν
Π ρόβχληαις

Καλούνται, τά μέλη του Δικηγορικού 
Συλλόγου ’Αθηνών εϊς τακτικήν συνε- 
δρίασιν την 10 ’Απριλίου 1910  ημέραν 
Σάββατον καί ώραν 5 μ. μ,, έν τί) α ι
θούση τοϋ Πρωτοδικείου.

θ έ μ α τ α  Σ υνεδρ ιάόεω ς :
1) Σύστασις επιτροπής πρός μελέτην 

καί ύποτύπωσιν τών άρθρων τοϋ Συν
τάγματος ών άπεφασίσθη ή άναθεώρη- 
σις, συμφώνως τ·?ί προηγουμένν) άποφάσει 
τοϋ Συλλόγου.

2) Πρότασις τοϋ Συμβουλίου περί 
προσθήκης έν τω Κανονισμω διατάξεων 
άφορωσών εϊς συγκρότησιν μονίμων έπι- 
τροπών έκ μελών αύτοΰ διά ζητήματα 
ερμηνείας καί εφαρμογές τών νόμ-ων.

3) Πρότασις τοΰ Ιΐροέδρου περί εγ
καίρου καταθέσεω; η διαμοιβης τών έ
νώπιον τοΰ Πρωτοδικείου προτάσεων.

4) Πρότασις τοΰ δικηγόρου κ. Α. 
Σιάτου περί σκοπεμωτέρου τρόπου άσκή- 
σεως τών ένδικων μέσων.

Έν Άθήναις τ·?) 30 Μαρτίου 1910

__________________ Δ 1 Κ A I

Α ί στήλαι τής «Δικαιοσύνης» 
εινε  ε ίς τήν διάϋ'εσιν παντός δι
κηγόρου, δικαστοΰ ή άλλου δι
καστικού προσώπου, ευρισκομέ
νου είς τήν άνάγκην ή έπ ιϋ 'υ- 
μοϋντος νά  άνακινήση π α ν  έν  
γένει ζήτημα οχετιζόμενον μέ 
τήν άπονομήν τοϋ δικαίου.

Άγών, λέγεται, θά διεξαχθη περί 
τάς κενωθείσας είσαγγελικάς θέσεις. 
Εύχόμεθα, άλλά καί άξιοΰμεν, νά διε- 

ξαχθη άγών. Καί 
Ε ισαγγελ ικός δπλα νά ωσιν η

άγώ ν νομική ίκανότης,
άλλά καί ή έν 

γένει μόρφωσις, ή δικαστική πείρα, 
άλλά καί ή κοινωνική πείρα, ή χρη- 
στότης καί ή άξιοπρέπεια τοΰ ήθους 
καί της παραστάσεως, άλλ’ ιδίως έάν 
έδοκιμάσθησαν καί κατίσχυσαν έν τφ  
άγώνι τοϋ βίου καί έν μέσφ τών πει
ρασμών τοΰ έπαγγέλματος, του δικα
στικού ή δικηγορικοΰ, έν τη προση- 
κούση είς εκάτερον άναλογί^. Έπί 
πλέον δέ θά ήτο περίεργον καί είνε 
πολύ συζητήσιμον άν δεν έπρεπε νά 
ληφθη 6π’ δψιν έν τη κρίσει τοΰ άγώ- 
νος καί δριον ηλικίας καί πρδς τά 
άνω, άλλά καί πρδς τά κάτω.

Έκεΐνο, δπερ ήμεΐς δέν πιστεύομεν 
είνε δτι παρασκευάζεται καί αυθις ή 
έξοικονόμησις μερικών καλών νέων 
άποκλειστικώς έκ της τάξεως τών 
Πρωτοδικών, ί'να έπίσης έξοικονομη- 
θώσι καί μερικά καλά ίδικά μας παι
διά, μή τολμώντα ν’ άντικρύσωσι τήν 
δεινήν δικηγορικήν πάλην.

Πριν ή θέσωμεν τδν δάκτυλον είς 
τδν τόπον τών ηλων, έκπεποιθήσεως, 
άλλά καί ΰψιστον καθήκον συναισθα - 
νόμενοι, θά έξακολουθώμεν διακηρυσ- 
σοντες τδν ένθουσιασμόν μας έπί τη 
ιδρύσει τοΰ Άνωτάτου Δικαστικοΰ 
Συμβουλίου. "Ωστε άδυνατοΰμεν νά 
πιστεύσωμεν δτι καί πρδς στιγμήν 
στεναί σκέψεις θά έπηρεάσωσι τήν 
κρίσιν των, προκειμένου νά έκλέξωσι 
τους δεξιούς έκείνους δικαστικούς λει
τουργούς, οΐτινες θέτουσιν είς κίνησιν 
καί έφορώσι καί διευθύνουσιν έν πολ- 
λοΐς τήν δικαστικήν μηχανήν, οΐτινες 
εινε άντιλήπτορες καί π'ροστάται καί 
ύπερασπισταί τών μεγίστων ηθικών 
καί υλικών κοινωνικών συμφερόντων.

Αί γραμμαί αύται έκπροσωποΰσι 
τήν οριστικήν καί άδιάσειστον γνώ
μην της «Δικαιοσύνης», ητις θεωρεί 
καί πρόωρον καί άδικαιολόγητον έ
λεγχον έκ τών προτέρων, έπί τη βά
σει ύπονοιών, αΐτινες δέν είνε δυνατδν 
νά μή ώσιν άβάσιμοι.

Έλπίζομεν, οτι ποοεκάλεσαν ιδια
ζόντως την προσοχήν τών άναγνωστών 
μας αί έν τω άρθρω τοΰ προηγουμένου 

φύλλου μας παρατηρήσεις 
Έλπίζομεν περί της διαιρέσεως τοϋ 

πληθυσμ,οΰ της χώρας η
μών κατά έπαγγέλμ-ατα. Ύποθέτομ,εν 
δέ οτι δέν υπάρχουν οί άντιλέγοντες είς 
τόν ίσχυρισμ.όν μας, οτι κυριωτάτη α ί
τ ια  της άνισορροπίας μεταξύ άστικοΰ 
καί άγροτικοϋ πληθυσμοΰ εϊνε ό πολλα
πλασιασμός τών δημοσίων άρχών. "Ας 
λάβγ] τις ύπ’ οψιν δτι ιδρύεται νέος δή
μος, προικίζεται δέ ή πρωτεύουσα του 
μέ Ελληνικόν Σχολεΐον καί Είοηνοδι- 
κεΐον. Κατ’ άναπόφευκτον λόγον θάέ'χω· 
μ.εν εύθύς άμέσως άστικάς οίκογενείας 
τάς έξης : 1) τοΰ Δημάρχου, 2) τοΰ αν
τιπάλου του, 3) τοΰ γραμμ.ατέως τές 
Δημ.αρχίας, 4) τοΰ δημοτικού είσπρά
κτορος, 5) τοϋ κλητέρος τοΰ δημ.άρχου, 
θ') τοΰ Είρηνοδίκου, 7) τοΰ γραμματέως 
τοΰ Ειρηνοδικείου, 8) τριών τούλάχι
στον δικολάβων, 9) ένός πάντως ΰπο· 
γραμματέως τοΰ Ειρηνοδικείου, 10) δύο 
τούλάχιστον δικαστικών κλητήρων, 11) 
τριών Ελληνοδιδασκάλων, 12) τοΰ επ ι
στάτου τοΰ Έλληνικοΰ σχολείου, 13)

Ο Σ Γ Ν Η _________________ ___

δύο καφεπωλών (τούλάχιστον, έκ μι- 
μησεως καί έκ της κομματικέ? διαιρέ- 
σεως), 14) δύο παντοπωλών, 15) δύο 
μαγείρων. Έχομεν δηλαδη εύθυς αμέ
σως καί άναποφεύκτως κατ’ έλάχιστον 
ορον 23 οίκογενείας αστών, πληθυσμόν 
τούλάχιστον ύπέρ τούς έκατόν. Διά τους 
γνωστούς δε εν Έλλάδι δρους, τά τέ
κνα πάντων τούτων γίνονται επίσης α
στοί, δπερ καί σπουδαιότερον άποτελεΐ 
ούχί άπλώς τήν συνέχειαν, άλλα προδη- 
λως τήν ύπεραύξησιν τοΰ άτοπου. Ας 
φαντασθ·?) τώρα έκαστος πόσον αύξανουν 
τόν πληθυσμόν αί ιδρύσεις πολυμελών 
δικαστηρίων, φυλακών, ταμείων, νομαρ
χιών καί άλλων άρχών τοιούτων. Ούτω 
έπηλθον τά άποτελέσματα, περί ών εί- 
πομ.εν είς τό άρθρον τοϋ προηγουμ-ενου 
φύλλου μας.

Πρός έκτέλεσιν ποινικές άποφάσεως 
τοΰ Έφετείου ’Αθηνών καταοικασασης 
Άθήναΐον δικηγόρον εΐ; κράτησιν ή φυ- 

λάκισιν οκτώ  ή- 
Ε ΐς τ ο ν  Σ νγγρο ί? ! μ.ερών, ω^ηγηθη ο 

Αθηναίος δικηγό
ρος ε ίς τάς φυλαικάς ΧογγροΟ  
δπου καί έξέτισε τήν ποινήν του ταύ
την. Λέγεται μάλιστα δτι πρό της ύπό 
τοιούτους δοους άποτίσεως τές ποινές 
τφ  έδόθη τό έκλεκτικόν δικαίωμα, ΐνα 
μ.ή εί'πωμεν έτέθη πρό τοΰ διλήμματος, 
άν εϊς τοϋ Π/λαιοΰ Στοατώνος τάς φυ- 
λακάς ή τοΰ Συγγοοΰ προτιμά νά έκτίσγ) 
τήν ποινήν του. Εί'μεθα ολοι κεκηρυγ- 
μ.ένοι οπαδοί τών άρχών της ίσότητος 
καί τές ήδελφότητος. Νά. βλέπωμεν 
δμως άδελφωμ-ενον έν ταΐς φυλακαΐς ένα 
δικηγόρον μ,έ ένα κατάδικον, τόν Ντό- 
κον έπί παραδείγμ.ατι, τό θεώροΟμεν 
ήκιστα έποικοδομητικόν διά πολλά 
πράγματα, ένώ έξ άλλου δέν πιστεύο- 
μεν δτι τό Έφετεΐον, τό έπιβχλόν είς 
τόν δικηγόρον τήν ποινήν .της δκταημ,ε- 
ρου κρατήσεως ή φυλακίσεως, ήννοει νά 
τήν έξομοιώσν] μέ τήν ποινήν τοΰ πιθα
νού διά της κάμ,ας ή τών μικροβίων θα
νάτου. ’Ολίγη θέλησις καί πόνος μ-έτριος 
κχί διά τό αξίωμα τοΰ δικηγόρου άλλά 
καί διά τόν φέροντα τοΰτο ήδύνατο νά 
περισώσν) δχι ολίγα προσχήματα διά τό 
μέλλον τούλάχιστον.

Δι’ αύτάς τάς ανήλιους καί ύγράς 
καί απαίσιας τοώγλας τοΰ Πρωτοδι
κείου, αί όποΐκι έκίνησαν τήν φρίκην 

τοΰ επιθεώρησαν·· 
Δ ιά  τ ή ς  μ εθό δ ο υ  τος αύτάς κ. Ύ -  
το ΐί έ π ε ίγ ο ντο ς  πουργοΰ επι τής 

Δικαιοσύνης, έδα- 
πανήθησαν περί τάς 150000 δραχμας, 
άνευ δημοπρασίας, καταβροχθισθείσας μέ 
τήν κλασικήν αιτιολογίαν τοΰ έπείγον- 
τος, ή όποία καλύπτει δλα τά έγκλη- 
μ.ατα τών δημοσίων έ'ργων.

Καί βέβαια θά υπήρξαν μηχανικοί 
έποπτεύοντες καί μηχανικοί παραλα- 
βόντες καί βεβαιώσαντες μέχρι λεπτοΰ 
τήν δαπάνην. Δηλαδή ύπέρξαν άναγ- 
καΐοι συνεργοί τές γενομένης καταχρή- 
σεως, δπως βεβαίως ύπάρχουν καί οί 
y-υρια'ς αυτουργοί οι ετυι προφασει του 
έπείγοντος παραδόντες το έ'ργον εις 
εύνοούμ.ενον εργολάβον μ.ε την μέθοδον 
τών συμ,πληρωτικών προυπολογισμ,ών.

Ό κ. ύπουργός τές Δικαιοσύνης θά 
ήτο πολύ εύάρεστον, άν δέν ήρκείτο εις 
τήν έ'κφρασιν της φρίκης, άλλά διέτασσε 
τούς άρμ,οδίους νά έπιληφθώσιν άνακρί- 
σεων, θά ήτο τούλάχιστον ουτω συνε
πής πρός τό έ'ργον τές έκκαθαρίσεως, 
τό όποιον τω έκληροδότησε μ.ια Έπα- 
νάστασις.

Τό έ'ργον δμως τές έκκαθαρίσεως θα 
έπεθυμοΰμεν καί πεζότερον νά έπραγ- 
μ.ατοποίει ό κ. 'Γπουργός έπί τές 

Δικαιοσύνης. Ά ν- 
Ό  λ ό γ ο ς  τελήφθη ό Γδιος

π ερ ί έκ κ α θ α ρ ίό εω ς  τήν άκαθαρσίαν 
τών άποχωρητη- 

ρίων τοΰ Πρωτοδικείου καί τήν κονισα- 
λέαν άχλύν, ή όποία πνίγει καί γραφεία 
καί αίθούσας. Ύποθέτομεν δτι δέν χρειά
ζονται έπιτροπαί γνωμοδοτικαί, ουτε 
Ανώτατον Δικαστικόν Συμβούλιον. Θά 
ήρκουν δύο σάρωθρκ τακτικώς καί εύσυ-
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νειδήτως λειτουργοΰντα. Είς τόν κ. 
Γραμματέα τοΰ Πρωτοδικείου ήδύνατο 
άριστα ν’ άνατεθγί τό έ'ργον καί ή εύ- 
θύνη τές καθαριότητος. ’Ά ν  ή διδομένη 
πίστωσις δέν άρκ·̂  Six τόν τακτικόν κα- 
θαρισμ.όν, Οά ήτο πολύ λογικόν νά συμ- 
πληρωθίί έκ τών νομίμ.ων άπολαυών του 
Γραμματέως, αΐτινες δεκάκις καλύπτουσι 
τόν μισθόν τές θέσεως.

’Επίσης έπιθυμοϋμεν νά ύποδείξωμεν 
μίαν εύκκιρίαν πρός τόν κ. Υπουργόν 
νά άποβγί αύτόχρημα έθνικός εύεργέτης.

Αί ξύλιναι κλίμακες κατ’ έξοχήν, 
άλλά καί ,τά πατώματα τοΰ Παλαιοΰ 
Στρατώνος εϊνε έπεστρωμένα ύπό βρω- 
μερας ίλύος, ή όποία έκ τές παλαιότη- 
τος έχει συσσωματωθν) μέ τό σανίδωμα 
καί παρέχει αηδέστατα καί έπικινδυ- 
νωδέστατα δλισθηράν τήν έπιφάνειαν. 
Μία πίστωσις έφ’ άπαξ πεντακοσίων 
ί'σως δραχμ-ών άρκεΐ διά τήν άνασκαφήν 
καί άποκάθαρσιν.

Διά τήν καθημερινήν τοΰ λοιποΰ κα
θαριότητα οί κ.κ. Έπιστάται, διδόμενης 
αύτοϊς μ-ικρας έπιχορηγησεω;, δύνανται 
νά καταστώσιν ύπεύθυνοι.

Θά έσώζοντο ουτω καί οί δυστυχείς 
φυλακισμένοι, άλλά καί ή πόλις έκ 
μιας μ,ολυσματικές έστίας.

Μά τήν άλήθειαν, ό Θεός νά τούς συγ- 
χωρήσ·/) τούς μ,εχρι τοΰδε βουλευτά; μ.ας, 
διά τήν άντίληψιν, ήν εϊχον τοΰ νομοθε- 

τικοΰ των καθή- 
Ό ©εός κοντος, διά τόν

να τοί/ς <}ΐίγχωρή(}ιι τρόπον, καθ’δννί- 
σκουν αύτό,μετά 

θάρρους καί ίταμότητος άπαραδειγμ.ατί- 
στων, ιδία κατά τήν τελευταΐαν στιγ- 
μ.ήν τές ψηφίσεως τών νομ.οσχεδίων. Ό  
Θεός δέ νά μας λυπηθί) καί νά μ.ας δώσ-/) 
άλλους βουλευτάς είς τό μέλλον. Είς 
τάς γραμμάς ταύτας άφορμήν λαμ.βάνο- 
μεν έκ τοΰ δημοσιευθέντος νόμ.ου περί 
μ.εταρρυθμίσεως τών διατάξεων περί πα
ραγραφές καί ψευδορκίας τοΰ Ποινικού 
Νόμου. Εργάζεται τις καί μ-ελετα έπί 
έ'τη, ΐνα καταλήξν) εϊς τινα συμ-περά- 
σ μ .α τα , άτινα μετά κόπου διατυπώνει 
εΐς έν νομοσχέδιον, δι’ δ λαμβάνει εύχα- 
ριστήρια καί συγχαρητήρια. Ά λ λ ’ ιδού 
τήν τελευταίαν στιγμήν εΐς κ. βουλευ
τής, οστις άδιστάκτως έκ τοΰ νομο
σχεδίου δημιουργεί ένα τραγέλαφον ή έν 
τερατούργημα ! Καί έ'πειτα . . . μικροϋ 
δεΐν νά έκδηλώσωμ,εν πόθον νέας Έ 
παναστάσεως ! Ά λ λ ά  βεβαίως ή κατά- 
στασις ήτο άξια νά πρακαλέσν] δέκα άλ
λου εί'δους Επαναστάσεις.

Πάντως, τόν δημοσιευθέντα νόμον α ι
σθάνεται τό πρός έαυτόν καθήκον ν’ άπο- 
κηρύξγι καί ό συντάκτης τοΰ νομοσχε
δίου καί άναμφιβόλως ό κ. Υπουργός 
τές Δικαιοσύνης, δστις έπέμενεν είς μι- 
κράς τινας τροποποιήσεις.

’Εστάλη ήμΐν μ.ία σοβαρά μελέτη, είς 
τευχίδιον 24 σελίδων, δημ,οσιευθεΐσα 
ύπό τοΰ έν Τριπόλει συναδέλφου κ. Ι Ι έ -

τρο\> Εν>τα·
Μία do6aj>a μελέτη ξ ο π ο ύ λ ο υ .

Ό  τίτλος της 
εϊνε : « Π ερ ί δ ικ α σ τ ικ ές  π ε π ο ι-  
θήαεως έν το ΐς  « ο ιν ικ ο ΐς  » - Ή 
μελέτη τοΰ κ. συναδέλφου εϊνε μία τολ
μηρά άλλά καί δεςιωτάτη άνατομια 
τές άνθρωπίνης ψυχές τοϋ δικαστοΰ, 
διατελοΰντος εΐς μίαν τών έξές κατα
στάσεων : «α') εΐς βεβαιότητα περί ά- 
θωότητος· β') ύπονοίας (πιθανότητας 
περί ένοχές, ήτοι σχετικήν έπικράτησιν 
τών άποφατικών αιτίων)· γ') άμ,φιβο- 
λίαν- δ') τάς κυρίως πιθανότητας (σχε
τικήν έπικράτησιν τών καταφατικών α ι
τίων)· ε') βεβαιότητα περί ένοχης». ’Ιδι
αιτέρως δέ άσχολεΐται περί τών αιτίων 
της προκαταλήψεως. Καί άναλυει τά  
λεπτεπίλεπτα θέματα μετά, τνί άλη- 
θεί$, θαυμ,αστές μ.εθοδικότητος καί ά- 
κριβείας, ύπό τό φώς τές έπιστήμης άπό 
τοΰ Άριστοτέλους μ·έχρι τοΰ Beccaria 
καί άπό τοΰ Mittermaier μέχρι τοϋ 
Tarde. Περιορίζει τέλος τάς παρατη
ρήσεις του έντός τών διατάξεων τών νο
μών, ών τεχνικώτατα έκθλίβει τό ζωο
γόνον πνεΰμα δι’ ου ζωοποιεί πρακτι-
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κώτατα συμπεράσματα άπαραίτητα διά 
τήν λειτουργίαν του ποινικού δικαστοϋ. 
Άγνοοΰμεν τήν τε φυσικήν και τήν ε
παγγελματικήν ήλικίαν τοϋ κ.συναδέλ
φου,. άλλ’ ή μελέτη του άποδεικνύει και 
δικαστικήν εμπειρίαν ού την τυχοΰσαν. 
Τά συγχαρητήρια τη; « Α ικ α .ιθ» ϊύ -  
ννίς * απευθύνονται πρός τόν άγνωστον 
συνάδελφον άνυπόκριτα καί άδίστακτα. 
“Ας εύχηθώμεν δέ γενικώτερον, οτι 
ήλθε καί διά την Δικαιοσύνην ό καιρός 
τοιαΟται μελέται νά κοίνωνται προση
κόντων, άλλά καί ν’ άμείβωνται ουσια- 
στικως, πρός τό συμφέρον καί την άνύ- 
ψωσιν τ ίς  Δικαιοσύνης.

Σ Τ Ζ Η Τ Η Σ Ε Ώ Σ

Ό συνάδελφος κ. Ε. Κουλουμβάκης 
δημοσιεύει έν τω ύπ’ άριθ. 167 φύλλφ 
της «Δικαιοσύνη;» άρθρον αύτοΰ έν ω, 
πλην άλλων, επικρίνει καί τινας τών 
γνωμων των παρ’ έμοΰ διατυπωθεισων 
έν τω δτμοσιευθέντι είς τό ύπ ’ άριθ. 164  
<ρύλλω της «Δικαιοσύνη;» άρθρψ μου.

Φρονώ οτι έάν ό άξιότιμος συνάδελ
φος άνεγίνωσκε μετά περισσότερα; προ
σοχής την μελέτην μου έκείνην ήθελεν 
άνεύρν) έν αύτνί έκεΐνα άκριβώς τά στοι
χεία, ών ή κατ’ αύτόν ελλειψις καθίστα 
τό δημοσίευμά μου εκείνο, κατά την 
γνώμην του, μονομερες.

Ό  κ. Κουλουμβάκης έπιμένει μέχρι 
μονομερείας είς τό επιβλαβε; της επι- 
δράσεως της κρατούσης τών πολιτευό
μενων τάξεως. Τοΰτο άκριβώς ύπεστη- 
ριζον καί έγώ, άλλ’ ούχί μονομερώς, 
προσθέσας μάλιστα οτι καί έάν πολί
τικη ιδιοφυία της δυνάμεως τοϋ Γλάδ- 
στωνος ειχε γεννηθγί έν μέσω τοιούτου 
πολιτικοϋ περιβάλλοντος ήθελε καί αΰ·.η 
πίθανώτατα συντριβγί.

Ή άληθης διαφωνία μας έγκειται 
λοιπόν είς τοΰτο. Είς την πραγματικήν 
επιρροήν τών ύπερόχων άνόρών έν τώ 
κοινωνικώ βίφ. Κατ’ έμέ — έπικαλούμε- 
νον την γνώμην τοΰ —πενσερ φεροντα 
δέ καί διάφορα ίδικά μου παραδείγματα
— έφ’ ό'σον η δρασις τοΰ οίουδηποτε υ
πέροχου άνδρός δέν εύρίσκεται οπωσδή
ποτε έν άρμον-̂  πρός τάς έπικρατεστε- 
στέρας τοΰ κοινωνικοΰ περιβάλλοντος 
ιδέας τό έ'ργον τοΰ ύπερόχου άνδρός θά 
άποτύχν).Κατά τόν κ. Κουλουμβάκην— 
έπικαλούμενον τόν Rcil(i W  OrniS,οστις 
δμως έκ τών άς παραθέτει ό άρθρογρά- 
φος περικοπών ούδαμώς φαίνεται όριστι- 
κώς συντασσόμενος πρός την έναντίαν 
γνώμην — ό υπέροχος άνήρ δύναται νά 
μεταβάλγι την οψιν τών πραγμάτων καί 
την έξέλιξιν αύτών.

Καί έρωτ^ ό κ. Κουλουμβάκης. «Θά 
έπεθύμουν νά μάθω, άν ύπάρχγι τις ίσχυ- 
ριζόμενος, δτι καί άν άλλος ήτο ό αρχη
γός της Έπαναστάσεως θά έπηρχοντο 
(παρ’'ήμΐν) τά αύτά άποτελέσματα».

- Άπλούστατον. ’Εάν αί μετριοπαθείς 
γνώμαι τοΰ άρχηγοΰ της Αύγουσπανης 
Έπαναστάσεως δέν εύρίσκοντο έν άρμο- 
νί<£ πρός τάς έπικρατησάσας έν τώ

. στρατώ καί τώ λαώ συντηρητικά; σκέ
ψεις ό άρχηγός έκεΐνος θά άντικαθιστ&το 
παρ’ άλλου, εύτολμου, η ριψοκινδύνου, 
πλήν ή οπωσδήποτε άποδοχή τών με
τριοπαθών γνωμών τοΰ άρχηγοΰ έκείνου 
καί ή άποτυχία τών Τυπαλδικών άσφα- 
λώς δεικνύουσι ποΐαι αί τοΰ νΰν περι
βάλλοντος τάσεις. Τό της έπιδράσεως 
τών στρατιωτικών άρχηγών έν πολέμφ, 
έν τη έκβάσει τών μαχών, δέν άποτε
λεΐ κατάλληλον παράδειγμα, διότι έν 
τνί περιπτώσει ταύτν) δέν πρόκειται 
οΰτε περί έπιδράσεως οΰτε περί πει- 
θοΰς, ή επιρροής, ή καί συνήθους διευ- 
θύνσεως, άλλά περ5 κυριαρχικής έπιβο- 
λης άπορρεούσης έξ είδικοΰ καί ιδιορ
ρύθμου δεσμοΰ — τοΰ δεσμοΰ της αυστη
ρούς στρατιωτικής πειθαρχίας.

Έκ τών άνωτέρω δέν επεται βεβαίως 
οτι άρνούμεθα οΐανδήποτε σημασίαν είς 
τήν έπίδρασιν ύπερόχου τινός άνδρός 
δρώντος έν οΐφδήποτε περιβάλλοντι, ύ- 
ποστ7(ρίζομεν δμως δτι τά τελικά άπο
τελέσματα κανονισθήσονται έκ τών 
κρατουσών έν τώ περιβάλλοντι τάσεων 
καί ούχί έκ τών άτομικών ροπών τοΰ

ύπερόχου ή κκί μεγαλοφυοΰς άνδρός. | 
'Ολόκληρος ή ιστορία βρίθει σχετικών 
παραδειγμάτων άπό τών επισημότε
ρων καί σπουδαιότερων μέχρι τών α
φανέστερων καί έπουσιωδεστερων. Ιδου 
εν μόνον, χάριν συντομίας παραδειγ- 
μα, έζ έκατέρας κατηγορίας. Αύτός ο 
Ίησοΰς, μέγας άναμορφωτής, έν μονον 
δέν κατώρθωσε ζών, νά έπιβαλν) τας 
ιδέας του, άλλά καί δέν διέφυγε τήν θα
νατικήν καταδίκην, έν ώ αιώνας τινας 
βοαδύτερον, αύτοΰ μή ζώντος, αι ΐδεαι 
του έπεβλήθησαν, δταν άνεΰρον τό κα
τάλληλον περιβάλλον.

Είς ναύαρχος Ά γγλο ; — ό Γκάμπελ — 
δστις θά ήδύνατο νά προσφερνι σπου
δαίας υπηρεσίας είς δπωσδήποτε εύσυν- 
τακτον ναυτικήν έπικράτειαν άναχωρει 
άπογοητευμένος έκ Τουρκίας, καταλει- 
πων άδιοργάνωτον τό τουρκικον ναυ
τικόν μετά ματαίας ποοσπαθειας. Διατι; 
Διότι ή δρασις τών μεγάλων ή καί ά
πλώς τώ ν πρωτευόντων άνδρών τοτε 
μόνον δύναται νά έπιφέργ) σπουδαία α
ποτελέσματα, όταν εύρίσκηται εν αρμο
νία πρό; τού; έπικρατοΰντας έν τφ  γενι- 
κώ περιβάλλοντι αντιστοίχου; ορούς.

Κέρκυρα. II. Λ· Γ ιω ΐο ϋ ο ν λ ο ς
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Έκτος πάσης συζητήσεως εινε δτι 

πρωτίστως έπιβάλλεται ή ένδελεχής 
καί άμείωτος μέριμνα πάντων καί ιδια
ζόντως τών νομικών, πρός έπίτευξιν τοΰ 
μεγίστου τών άγαθών, της άνορθωσεως 
τών της Δικαιοσύνης· καί δτι, πρδ; 
τοΰτο, δέον νά καταβληθν) πασα έφικτή 
ποοσπάθεια, μετ’ έπιμονης άδιαπτώτου, 
έν τώ συγκληθησομένφ Έθνικώ Συνε- 
δρίφ. — Προτιμώ τό γενικόν καί περιε
κτικόν αύτό ονομα, άφοΰ δλα τά γνω
στά άλλα έτέθησαν ύπό αμφισβήτησή. — 
Ή πρωτοβουλία της «Δικαιοσύνης» καί 
έν τώ θέματι τούτφ, ή έξόχως προσή
κουσα, ή προσδοκωμένη άλλως τε και 
έκ τοΰ παρελθόντος της, εινε άςία παν
τός έπαίνου, καί ευτυχής ο Ελληνικός 
Ααός καί τό Κράτος, άν ή φωνή αύτη; 
άκουσθνί μετά της δεούσης προσοχής, 
παρά τών δυναμένων είς συρ-βολήν λυ
σιτελή καί σκόπιμον, ύπέρ της πραγμα- 
τώσεως τοΟ έπιδιωκομένου άγαθοΰ, τοΰ 
πάντων τών άλλων προέχοντος. Ώ ; 
πρώτον θέμα της προκαλουμένης ρ.ε- 
λέτης καί συνεργασίας τίθεται είς το 
σχετικόν άρθρον της «Δικαιοσύνη;» ή 
έλάττωσις τοΰ άριθμοΰ τών Δικαστη
ρίων, καί εύλόγως, διότι ό διακανονι
σμός τοΰ θέματος άποτελεΐ τήν βάσιν 
της σχετικής έργασίας, εινε δέ άλλως 
τε καί παραδεδεγμένον, δτι ο μεγα; 
καί δυσανάλογος πρός τούς κατοίκους 
άοιθμός τών Δικαστηρίων, ήκιστα θεω
ρείται χρήσιμος πρός ορθήν άπονομήν 
τοΰ δικαίου- έν τούτοις ή άνάπτυςις τόϋ 
θέαατος δέν θά μέ απασχόληση είδι- 
κώς σήμερον άλλ’ έ; αύτοΰ λαμβάνων 
άφορμήν, φρονώ, οτι πασα σχ,εψις εινε 
ματαία καί άνευ πρακτικού πλέον απο
τελέσματος, μετά τας ματαιωθεισχς 
έπανειλημμένας άποπείρας της Πολι
τείας καί μάλιστα τάς έπ’ έσχατων έν 
έπο/γί έπαναστάσεως, ένεκα της μεθόδου 
τών ένοπλων ομάδων καί ταραχωδών 
συναθροίσεων, τών κατ ευφημισμόν 
όνομαζομενων συλλαλητηρίων, αιτινες ου 
μόνον δέν άφησαν νά γείνν) νόμος το υπο- 
βληθέν νομοσχέδιον περί καταργησεως 
Δικαστηρίων τινών τοΰ Κράτους, αλλα 
καί τόν Νόμον περί τών Ειρηνοδικείων 
έξεμηδένισαν πριν ή άκόμη γεινν) εναρξις 
της έφαρμογής αύτοΰ καί όλιγας ημε- 
οας μετά τήν δημοσίευσιν του.

Πλήν τούτου έ'χώ τήν γνώμην, δτι, 
μετά τήν δημοσίευσιν καί τήν ίσχύν 
τών παλαιών καί νέων νόμων, περί με- 
ταορυθμίσεως τών περί προσωπικής κρα
τήσεως διατάξεων της Πολίτικης Δικο
νομίας, τοΰ άκατασχέτου παντός εί'δους 
μισθών, επιχορηγήσεων, συντάξεων καί 
τών τούτοις παραπλήσιων άποδοχών, 
τών έπίπλων παντός εί'δους καί άνευ 
ούδεμιας διακρίσεως της άξίας αύτών, 
τών γεωργικών έργαλείων παντός εί'
δους καί άξίας οΐασδηποτε, της ξυνω- 
ρίδος τών νεοτεύκτων νόμων περί άναγ-

καστικτ]; έκτελέσεως, τοΰ νόμου περι 
τελών χαρτοσήμου καί δλων τών συμ
πληρωτικών καί μεταρρυθμιστικών αυ- 
τοΰ νόμων, τοΰ έπαχθοΰς νόμου τουτου, 
καί καθισταμεΥου έπαχθεστέρου διά της 
νομολογίας τών Δικαστηρίων και τών 
περιφήμων έγκυκλίων τοΰ έπί τών Οι
κονομικών 'Υπουργείου, της έπελθούσης 
τελείας καί πλήρους συγχύσεως είς τους 
δικαστικούς νόμους, διά τών νόμων τών 
δύο τελευταίων συνόδων της Βουλής, 
καί άλλων άπειρων αιτιών καί άφορ- 
αών, ών ούκ έ'στιν άριθμός, είς άς ποοσ- 
θετέον τάς έκάστοτε δοκιμασία; τοΰ 
Κράτους έσωτερικώς καί εζωτερικώ;, η 
Πίστις, τό έ'ρεισμα της συναλλαγή; και 
τών συμβάσεων, σχεδόν έζηφανισθη και 
κατ’ άμεσον καί άναπόδραστον συνε- 
πειαν αί Πολιτικαί ύποθέσεις περιωρι- 
σθησαν σπουδαίως καί έντός μικροΰ χρο- 
νικοΰ διαστήματος θά περιορισθώσιν ετι 
μάλλον καί έπί τοσοΰτον, ώστε πολλά 
έκ τών Δικαστηρίων θ’ άποβώσιν άχρη
στα, άν μή άπεβησαν ήδη, ελλείψει ερ
γασίας, καί τότε κατ’ άνάγκην θά έκ- 
λείψουν καί θ’ άπκλλάξουν την Πολι
τείαν άπό τήν μέριμναν της καταργη- 
σεώς των.

Οΰτω τό πρώ τον  θέμα της ρελέτη:, 
εί; ήν καλούνται ύπό της «Δικαιοσύνης» 
οί νομομαθείς, εινε περιττόν νά τού; 
άπασ/αλήσγι. Μόνον ποινικαί ύποθέσει; 
θά ύπάρχωσι καί μάλιστα θά βαίνωσιν 
αΰται πολλαπλασιαζόμεναι, άφοΰ είς 
αύτάς θά προστεθίί μέγας άριθμός αύ- 
τοδικιών καί τών έκ τούτων σχετικών 
άδικημάτων, λαρ-βανομένου ύπ’ οψιν καί 
τοΰ Ελληνικού χαρακτηρος καί της 
ούχί άνθηρας καταστάσεως της δημο
σίας άσφαλείας, ίδίως »ίς τήν ύπαιθρον 
χώραν, καθόσον καί οι νορ.οταγεστεροι 
τ ώ ν  πολιτών θ’ άναγκασθώσιν είς τήν αύ- 
τοδικίαν νά έπιζητώσι τήν άναγνώρισιν 
τοΰ δικαίου των καί τήν πραγματικήν 
ίκανοποιησίν των, ενοσφ η προσφυγή 
είς τά Δικαστήρια άποβαινει σχεδόν 
άδύνατος, λόγφ τώυ υπέρογκων δαπα
νών, έκτός δέ τούτου, κατά τό πλεΐ- 
στον, ό δικαστικός άγών, ενεκα τοΰ μ.α- 
κροΰ χρόνου διά τό πέρας αύτοΰ, δεί- 
κνυται άλυσιτελη;, διότι η οριστική 
άπόφασις ή μετά έτη άποκτωμένη είνε 
άχρηστος διά τόν ένάγοντα πιστωτήν, 
τό μέν ένεκα τοΰ Νορ.ου περί ακατα- 
σχέτου κλπ... το δε διότι δια χιλιων 
μεθόδων ό οφειλέτης έν τώ μεταξύ δύ- 
ναται ούχί δυσκόλως να έρ.φανισθΐί, κατα 
τήν έκτέλεσιν, κατ’ έπιφάνειαν τούλά- 
χ.στον, ρ.έ τήν γνωστήν έ'νστασιν τοΰ 
Κυνικοΰ φιλοσόφου.

Τρίκκαλα 23 Μαρτίου 1310.
Α .  Χ τρ α το υ Π ά κ η ς

Δικηγόρος

«114 Δ Ι Α Ι Η Μ Ι Ο ί  Μ Η  Ε Ν  ΑΜΕ ΡΙ ΚΗ·
Πρό ολίγου χρόνου επερατώϋη έν Α 

μερική ή μόλις πρό διετίας περίπου αρ- 
ξαμένΐ] δίκη περί επιστροφής τοΰ παρα- 
νόμως είσπραχθέντος φόρου έπί τών άπό 
δεκαετίας εισαχθεισών είς Αμερικήν έ- 
λαιών κυρίως έξ Ελλάδος, Ιταλίας και 
’Ισπανίας.

Τήν δίκην είχεν αναλάβη όμάς έξε- 
χόντων δικηγόρων, οΐτινες διεξηγαγον 
αυτήν έργολαβικώς. Εζητηθη και επε- 
τεΰ/θη ή' έπιστροψή τοΰ ευτελούς ποσοΰ 
έξακοα ίω ν ολοον χ ιλ ιάδω ν λ ιρώ ν οτερ- 
λ ινώ ν  ητοι φρ. 1 5 ,0 0 0 ,0 0 0 , εξ ών 
τό ήμισυ ήτοι φρ. 7 , 5 0 0 , 0 0 0  εδόθη 
ώς συμπεφωνημένη δικηγορική αμοιβή 1 
Τό ιδιαιτέρως άπασχολήσαν τήν Α μερι
κανικήν Δικαιοσύνην ζήτημα ΰπήρξεν 
ουχί ή ύποχρέωσις τοϋ Κράτους πρός ε
πιστροφήν τοΰ παρανόμως εισπραχθεν- 
τος φόρου, καθόσον ή ύποχρέωσις αυτη 
ευθύς από τής πρώτης συζητήσεως άνε- 
γνωρίσθη, αλλ’ ή άνευρεσις τών δικαι
ούχων. Διότι τό Δημόσιόν διετεινετο, 
ούχί αδίκως, δτι ο ζητούμενος δασμός 
ούσιασακώς έπεβάρυνε τούς καταναλω- 
τάς, παρ’ ών έ'δει καί να άπαιτηθή, του
ναντίον οί ένάγοντες ε’ισαγωγείς άπεδεί- 
κνυρν δτι αυτοί κατέβαλον τον παρανό
μως είσπραχθέντα φόρον, καί συνεπώς 
έδικαιοΰντο έξ αύτοΰ καί μόνου τοΰ γε
γονότος εις άπόληψιν αύτοΰ.

Καί ή Αμερικανική Δικαιοσύνη ταχεία 
και αμερόληπτος ανεγνώρισε πανηγυ
ρικούς τά δίκαια τών έναγόντων, δεξα
μενή τήν άγωγήν αύτών, καί τό Α μ ε
ρικανικόν Δημόσιον πάραυτα κατέβαλεν

εις τούς δικαιούχους τό έπιδικασθέν αύ- 
τοΐς ποσόν, καί οί νικηταί δικηγόροι αυ
θωρεί καί άνευ οΐας δήποτε άντιρρήσεως 
άπήλαυσαν τό πλέον ή ηγεμονικόν γέρας 
τής περιφανούς δίκης των.

Πόσα διδάγματα δέν παρέχει άφθό- 
νως ή ώς μυθικός θρύλος ερχόμενη εί- 
δησις αύτη έκ τής μεγάλης Χώρας τών 
παραδόξων καί μεγάλων γεγονότων, άπό 
άπόψεως άπονομής ταχείας καί αύστη- 
ράς δικαιοσύνης, εύθΰτητος Κράτους καί 
άντιλήι^εως περί τής άξίας καί τής αμοι
βής τής επιστημονικής έργασίας.

Π ίλ ιν α ϊο ς

ΙΙερίληψ&ς
Τής 6π’ άοιΟ. 110  τής 23 Ίανουαρίου τοΰ 

έτους 1910  άποφάσΐως τοΰ Πρωτοδικείου Α 
θηνών, έκδοθείσης μεταξύ τοΰ ένάγοντος Κων. 
Λύσσαοη κατοίκου ’Αθηνών προσωρινώς δ’.α- 
μένοντος έν Αίγίω καί τής εναγόμενης συζύ
γου του Μαρίας Κ. Λυσσάρη το γένος Σα- 
λούστρου η ΙΙαυλάκη η Ιίαυλίδου κατοίκου 
’Αθηνών, δι’ ης δικάζον έρήμην  ̂τής έναγο- 
μένης, δέ/εται τήν Οπίι κρίσιν απο 24 Μαρ
τίου 1903 άγωγήν τοΰ Κωνστ. Λύσσαρη, 
Κηρύσσει διαλελυμένον τον μεταξύ τοΰ ένά
γοντος καί έναγομενης τελεσθεντα κατα μήνα 
Μάοτιον τοΰ έτους 1901 γάμον καί Καταδι
κάζει τήν έναγομένην είς τήν τοΰ ένάγοντος 
δικαστικήν δαπάνην έκ Δραχμών Δίακοσιων 
(200) καί τά τέλη.— Έκρίθη άπιφασίσθη καί 
έδημοσιεύθη έν Άθήναις τήν 23 Ίανουα-
ρίου 1910.

Ό  ΙΙοοεδρεύων Ό  ύπογρααματευς 
Κ . Π απ αδόπ ουλος Π . Ο 'ικονο ιιίδης

"Ο,τι ακριβής περίληψις.
Άθήνησι τή 28 Μαρτίου 1910.

Ό  Πληρεξούσιος Δικηγόρος τοΰ Κ. Λύσσαρη 
ΙΝικόλ. Γ . Λ ά φ η ς  

"" : Άριθ. 1 1 0 :3
Α π ο δ ε ικ τ ικ ό ν  

Έν Άθήναις σήμερον τήν τριακοστήν (30) 
τοΰ μηνός Μαρτίου 1910 έννεακοσιαστοΰ δε
κάτου έτους ήμέραν Τρίτην καί ώραν 11  ̂π .μ 
ι) υποφαινόμενος δικαστικός κλητήρ τών έν 
Άθήναις Πρωτοδικών Γρηγόριος Ζυγούρης, τ^ 
•έγγράφω παραγγελία τοΰ οικηγορου Νικολ, 
Λάφη πληρεξουσίου τής έν Άθήναις έδρευού- 
σης' δμορρύθμου καπνεμπορικής έταιρίας ύπο 
τήν έπωνυμίαν Ίωαν. Καίρης και 'b t αποτε- 
λουμένης υπο τών μελών αυτής Ιωαν. Καΐοη, 
Σπυρ. Σιχλιμέρη καί Γεωρ. Πανταζή κατοί
κων απάντων Αθηνών, μετεβην και επεδωκα 
προς τον κ. Εισαγγελέα τών έν Άθήναις 
Πρωτοδικών διά τον άγνώστου διαμονής άντί- 
δικον Γεώργιον Φίλην κάτοικον πρώην Ά -  
σπροπύργου τής Φυλής τήν άπο 28ης^Μαρ- 
τίο'ν 19 10  άγωγήν τής πρώτης κατά τοΰ δευ
τέρου, άπευθυνομένην ένώπιον τοΰ Πρωτοδι  ̂
κείου Αθηνών, δι’ ής καί §-.ά τούς έν αύτη 
άναοερομανους λόγους, καλεϊ τον άντιοικον 
έμπροθέσμως είς συζητησιν και εςαιτεΐται ν̂ά 
γίνη δεκτή ή άγωγή των, νά ΰποχρεωθή^ό 
άντίδικος νά τοΐς πληρώση διά τήν έν τη α
γωγή άναφερομένην αιτίαν δραχμάς χιλιας 
πεντακοσίας (1500) έντόκως πρδς 9 ο)ο έτη
σίως άπο τής άγωγής εως έξοφλήσεως, ν 
άπαγγελθή κατά τοΰ αντιδικου προσωπική 
κράτησις ώς έμπορου και οι έμπορικην αι
τίαν συναλλαξαμένου, νά κηρυχθή προσωρινώς 
έκτελεστή ή έκδοθησομένη άπόφασις και 'ν« 
καταδικασθή 6 άντίδικος εις τά οικαστικα εςο- 
δα καί τέλη. Καί είς ενδειξιν συνετάχθη τ!> 
παρόν οπερ υπεγραφη νο^ί{λως.

Ό λαβών
Α . ϊπ ι ι λ ι ά δ η ς  Ό  δ ικ .  ·κλητήρ 

Γρ. / ν γο νρ ικ ;

Ι Ι ε ρ ίλ / ίψ ις
Το Δικαστήριον τών έν Άθήναις Πρωτοδι

κών, Διά τής ύπ ’ άριθ. 1706 (1910) άποφά
σεώς του δέχεται τήν άπο 15 Μαρτίου L ε. 
α’ίτησιν ·ιής Σεβαστής συζύγου Αποστόλου 
’Εμμανουήλ το γένος Δημ. Γκιωνακη, κάτοι
κοί) ’Αθηνών παραστάσης διά τοΰ πληρεξου
σίου της Δικηγόρου Μιχ. Κούμα κατά τοΰ 
συζύγου της Αποστόλου ’Εμμανουήλ κάτοι
κου πρώην Αθηνών ήδη Νέας 'Υόρκης, μή 
παραστάντος, καί Διατάσσει την οημοσιευσιν 
καί ΤΟΓ/Οκόλλησιν αύτής κατά τ ’ άρθρα 677 
καί 683 τής Πολ. Δικονομίας

Έκρίθη άπεφασίσθη καί έδημοσιεύθη αυ
θωρεί τή  20 Μαρτίου 1910 .

Ό ΙΙοοεδοεύων ^
Κ . Π α π α δ ό π ο νλο ς  Ό  ύπογραμματευς 

Π- Ο νκονομ ίδης
Άκριβές άντίγραφον.

Άθήνησιν αύθημερον (
Ό  ύπογραμματευς 

(Τ. Σ.) Α . Λ Ιανρογένης
"Ο,τι ακριβής περίληψις

Έν Άθήναις τή  31η Μαρτίου 1910  
'Ο πληρεξ. Δικηγόρος 

Mtjj. Ν« Κονμα<;
ΙΙερ ίλ η ψ ις

Τό δικαστήριον τών έν Άθήναις Πρωτοδι
κών διά τής ύπ ’ άριθ. 1703 (1910) άποφά
σεώς τουδεχθέν τήν άπο 14 Μαρτίου 1910  
αΐΐησίν τής Σοφίας συζύγου Ά χ ιλ . Σπ. Αα- 
ζαρα τό γένος Ε. Βούλγαρη κατά του συζυ- 
γου της Ά/ιλλέως διέταξε τήν δημοσίευσιν 
καί τοιχοκόλλησιν αύτής κατά τα αρθρα 677
καί 883 Πολ. Δικ.

Έν Ά θήνα ις χχί 28 Μάρτιο» 191U
Ό  πληρεξονπιος ΰικηγόρος

Ν. Γ . 1*ού·$ης


