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ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΟΣ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ 

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΑΝΑ ΠΡΩΤΗΝ TOΥ ΜΗΝΌΣ. 

-»<χ>ο<>uaQ/S* &ΐ>&* 

« 7 / φωνή μας ϋστω μία, ή à-ιάστασις τοΰ Γένους καί ή ίΰ*·ομία. » 

Πρ'ί-λτιρωτέχ ετησία συνδρομή Δρα/_. νέα; 5 . — Δια δε το έξωτερικον καί τα ταχυδρομικά. 
— ΐ ' . |Α·)) προπληροιτέα καταχωρήσεων, κατά συμφωνίζν — Εν φύλλον λεπτά 6 0 . 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α 

Άναχωρών κάγώ έκ τής τετριμμένης Α ρ χ ή ς 
οτι έν ελευθέρα συνταγματική Πολιτεία έκα
στος ελεύθερος πολίτης έχει άπαραίτητον κα
θήκον νά έργάζηται δι' δσονί δύναται, προς κοι-
νήν εύημερίαν του "Εθνους και τής Πατρίδος 
του, δι' άμιγοΰς παντός κοματικοΰ ή ιδίου 
συμφέροντος επιδιώξεως και άνακαλύψεως τής 
αληθείας παντοΟ καί πάντοτε, προς έπίτευξιν 
τής παρ' δλων ποθούμενης καί προσδοκομένης 
προόδου καί βελτιώσεως των κακώς εχόντων 
και βλαπτόντων τα συμφέροντα αυτών καί των 
άπραρτιζόντων αυτήν πολιτών. 

Αί όποΤαι ουδέποτε είναι δυνατόν νά έπιτευ-
χθώσιν έν παραβιάσει τής προεκτεθείσης Ά ρ -
^ ή ς , καθό άντικείμεναι καί ανωφελείς εις τά 
τής Πολιτείας γενικά συμφέροντα και αληθείς 
αυτής επόψεις. 

Διόπερ απεφάσισα νά εκδώσω· προς επιτυχίαν 
τοΰ προεκτεθέντος σκοπού καί τέλους τό παρόν 
μηνιαΐον Περιοδικόν Σύγγραμα υπό τό αύτεξή-
γητον αύτοΰ "Ονομα, ό έκ πρώτης αφετηρίας 
ανακαλύπτει καί φανερώνει τον σκοπόν καί τον 
τρόπον δι' ου προτίθεμαι νά διαπραγματευθώ 
εν αύτώ τά κατιόν σπουδαία χαΧ έπίζηλα ζητή
ματα, τουτίστι 

1. Περι βαθμιαίας γνωστοποιήσεως δλων 
τών δπαρνουσών σπουδαίων ελλείψεων και α
ναγκαίων μεταρ'ρυθμήσεων τής νομοθεσίας η 
μών, δια τής καταλλήλου υποβολής επωφελέ
στατων Νομοσχεδίων προς άρσιν τοΰ κακοΰ. 

2. Περι άοκνου άνακαλύψεως και έπικρί-
σεως οιασδήποτε βασίμου παρανομίας τών Ά ρ 
χων, και παροτρυνσεως αυτών εις το' ευ ποιεϊν 
προς όφελος τών φορολογουμένων πολιτών. 

3. Περι πολιτικών καί πλουτολογικών ζ η 

τημάτων αποβλεπόντων τήν εύημερίαν τοΰ Έ 
θνους και τών αποτελούντων αυτό πολιτών. 

4. Περί συλλογής'καΐ καταχωρήσεως οσάκις 
υπάρχει καινόν έν τή ογδόη αύτοΰ σελίοι τερπνής 
αναγνώσεως και σπουδαίων ενίοτε ειδήσεων. 

Ά λ λ ' επειδή πρός εύόδωσιν του ήδη έπιχειρι-
σθέντος τούτου Ιργου δεν άρκοΰσιν βεβαίως ή 
μόνη καλή πρόθεσις και ol άφιλοκερδεις διανοη
τικοί καί υλικοί έμοΰ κόποι, άλλ ' απαιτούνται 
και άδραΐ χρηματικαί δαπάναι υπέρτεραι αναμ
φιβόλως τών] χρηματικών πόρων μου, έκρινα 
εύλογον και άποτελεσματικόν νά επικαλεσθώ 
δια τοΰ παρόντος τήνήμετέραν άδιάψευς*ον γεν-
ναίαν χρηματίκήνι έαικουρίαν πρός άνακούφισιν 
κατά τών δυσφορίτως καταπιεσάντων μοι εκεί
νων εξόδων. Διό καί σας πέμπω τό παρόν, όπως 
βουλόμενοι, γένηται συνδρομηταί. "Αλλως, εάν 
όχι, παρακαλήσθε μετά τήν άνάγνωσίνν αύτοΰ 
νά τό έπιστρέψητε πρός έμέ τόν 'Εκδότην εντός 
τριών ημερών αποκλειστικής προθεσμίας από 
τής παραλαβής αύτοΰ. Παρελθουσών τών οποίων 
χωρίς Ύμε ϊ ς νά πράξητε τό τοιούτον θεωρεϊσθε 
αυτοδικαίως υποχρεωτικοί συνδρομηταί αύτοΰ, 
δι' εν ετος καί είσθε κατά συνέπειαν υπόχρεοι 
νά προπληρώσητε τήν έτησίαν συνδρομήν σας 
μέ Δραχμάς νέας 5. 

Κέρκυρα τή 27 Μαίου 1880 . 
Ό 'E*Sórr,; 

ϊΩΑΝΝΗΣ Μ. Κ. ΡΕΣΣΟΣ. 

Α 
Ο ΝΟΜΟΣ. 

"Εάν ό Νόμος προώρισται κανονίζειν τάς με
ταξύ τών εν Πολιτεία ©ίκουντων διαφόρων 
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πολιτών σχέσεις, άναντί^ρητον αποβαίνει ότι 
ό Νόμος ούτος πρέπει νά η ναι όχι μόνον δίκαιος, 
άλλα και επαρκής είς τάς ανά ήμέραν αύξανο-
μένας καΐ παρουσιαζομένας νέας καΐ ποικίλας 
άνάγκας τής προοδευούσης Πολιτείας,ής τα πο
λυάριθμα καί πολύπλοκα συμφέροντα καΐ σχέσεις 
προώρισται νά διέπη και κανονίζη. 

Ί ν α μή άλλως βλαβερός άποβή εΓς τε τά 
συμφέροντα αυτής, καί των άπαρτιζόντων αυ
τήν πολιτών, καί άντί οφειλομένου σεβασμού 
καί εκουσίου υπακοής νά έφελκύη κατ ' αύτοϋ το 
μίσος και τήν άπέχθειαν, άτ.ινα θαττον ή βρά-
ο·.ον πλην άναποφεύκτως άγουσιν αυτόν εις τήν 
περιμενομένην άχρηστίαν καί σιωπηλήν αύτοϋ 
κατάργησιν, ήτις ώς μή πηγάσασα έκ της αρ
μοδίου νομίμου Α ρ χ ή ς αποδεικνύει άθέμητον 
χαλάρωσιν της λειτουργίας του Νόμου, ήτις έ-
ςοίΧδίοΐ τους μεν πολίτας νά άναβρύονται εις 
τήν παρανομίαν και τό αύθαίρετον, τούς δέ έ-
φαρμοστάς του νόμου εις τήν ασυστόλως πα -
ράλειψιν του πρωτίστου αυτών καθήκοντος οίον 
είναι καί οφείλει νά ηναι ή αυστηρά, αμερόλη
πτος καί λογική τών κειμένων Νόμων εφαρμογή. 

Διό πάσα καλώς όργανισμέν/j καί είλικρινώς 
έπιοιόκουσα τήν ήΟικήν καί υλική ν πρόοδον του 
λαοο τής Κυβέρνησις πρός αποφυγήν τοιούτων 
όλεΟριοτάτων αντικοινωνικών αποτελεσμάτων, 
καθήκον άπαραίτητον εχει ώς προαγωγός και 
ούλαξ τής κοινής ευημερίας του λαοΰ της , 
ήτις είναι καί ευημερία αυτής, νά επισκοπή 
άεννάως,ώς άλλος Ά ρ γ ο ς ΙΙανόπτης πρός άμε-
σον άνακάλυψιν τών παρουσιαζομένων πρός κα-
τάργησιν ή μεταρρύθμησιν Νόμων και Βασ Δια
τ α γ μ ά τ ω ν , νέων κοινωνικών αναγκών καί αμέ
σως άνευ τής ελαχίστης χρονοτριβής άμα πει-
σΟή περί τής υπάρξεως αυτών νά ύποβάλη εις 
τόν σεβαστόν Ά ν α κ τ α , καί τήν έθνικήν Βουλήν 
τά πρός Οεραπΐίαν τοΰ κακοΰ κατάλληλα Βασ. 
Διατάγματα καί Νομοσχέδια. 

Α λ λ επειδή όχι πάντοτε ατυχώς αί Κυβερ
νήσεις, καί τοι έχουσαι όλην τήν καλήν διάΟεσιν 
νά έ/.τελώσι τό τοιούτον επίζηλον καθήκον εί
ναι καί έν κατας-άσει νά τό πράξωσι δια λόγους 
ανεξαρτήτους τή^ θελήσεως τ ω ν , δι' αυτό εις 
τά συνταγματικά Κράτη τήν ελλειψίν των ταύ-
την τήν άναπληροΐ ή αντιπροσωπία τοΰ Εθνους, 
υποβάλλουσα αυτη επί τής τραπέζης τής Βου
λής τά πρός άρσιν τοΰ κακοΰ κοτάλληλα Νομο
σχέδια πρός συζήτησιν καί παραδοχήν αυτών. 
Καί έν περιπτώσει καθ' ήν ούτε Κυβέρνησις, 
ούτε Αντιπροσωπία ήΟελον εκπληρώσει τοιού
τον ιερόν καθήκον, έρχεται ώς επίκουρος δύνα-

μις πρός άρσιν του κακοΰ, και προστάτευσιν 
τών καταπατουμένων δικαιωμάτων τοΟ φορολο
γ ο ύ μ ε ν ο και πάσχοντος λαοΰ ή ακατάβλητος 
φιλελεύθερα, φιλόνομος καί αμερόληπτος φωνή 
τής έφημεριδογραφίας προς άμεσον άφύπνησιν 
αμφοτέρων αυτών χαί ύπόδειξίν αύτοΐς τοΰκακοϋ 
καί τών θεραπευτικών μέσων αύτοΰ καί τών εν
δεχομένων συνεπειών ώς έκτης μή ταχείας θερα
πείας αύτοϋ,καί τότε βεβαίως ή φ ω ν ή αυτής καθό 
έρειδομένη επί ακαταμάχητων γεγονότων καί α
ληθειών οφείλει νά είσακουσθή, πρός καθησύγα-
σιν τών άγανακτούντων καί δυσφορούντων φο
ρολογουμένων πολιτών, οΐΐινες έπί τέλους I -
χουσιν πλήρες δικαίωμα νά ζητήσωσι παρ" α υ 
τών τήν παΰσιν τής παρανομίας καί τήν έπάνο-
δον τής βασιλείας τοΰ δικαίου καί τοΰ Νόμου, 
όστις κςί είναι ό τελικός ημών σκοπός, δν έπι-
διώκομεν ακαταπαύστως διά τοΰ παρόντος πε - · 
ριοδικοΰ. 

ΠΕΡΙ ΚΑΚΟΥ - ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 
ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ. 

Κατά γενικήν αρχήν τοΰ δικαίου άναγνωρ ι-
σθεΐσαν καί παραδε-/θεΐσαν παρ* όλων τών πεπο-
λιτισμένων καί ευνοουμένων Κυβερνήσεων διά 
τώνΐίολιτικών Δικονομιών των ό ήττώμενος Ιν 
τινι πολιτική Δίκη διάδικος είναι κατά Νόμον 
υποχρεωμένος νά πλήρωση εις τον νικήσαντα 
αυτόν άντίδικον τοΰ διάδικον άπαντα τά παρ* αύ
τοΰ έννόμως καί αποδεδειγμένως άπαντηθεντα 
καί ζητηθέντα δικαστικά έξοδα τέλη σημάνσεως 
καί δικαιώματα τών Δικαστηρίων. 

"Ωστε έν υπάρξει τοιαύτης Α ρ χ ή ς ουδείς βε
βαίως ποτέ ήδύνατο νά φαντασθή καί πιστεύση, 
ότι έν τή καθημερινή ποικίλη εφαρμογή αυτής 
ήδύνατο νά άναφυώσιν παράπονα έν συνόλω ευ
λογοφανή, έχοντα τήν παραγογικήν αυτών αΐ-
τίαν κατά τήν ημών κρίσιν εις δύο κυρίους λ ό 
γους. 

1. Εις τήν μή υπαρξιν αρθ. Νόμου τό όποιον 
ρητώς καί υπό έναλλακτικήν ποινήν νά έπιβάλλη 
τό καθήκον τοΐς προσδιοριζούσοις αυτά Δικα-
σταϊς έν ταΐς άποφάσεσει αυτών νά τά ύπολο-
γίζουσιν επακριβώς καί έως τό λεπτόν υπέρ τών 
νικώντων διαδίκων, καί ουχί ώς ή πρακτική πα
ραδέχεται επιεικώς καί κατά προσέγγισιν. 
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2. Εις τήν έπαισθητήν καί ώσειμέραι αύξα-
νομένην ελλειψιν καταλλήλων καί άρμοζών-
των μέ τάς νέας απαιτήσεις τής προοδευούσης 
κοινωνίας άνάγκας νέων δικαστικών διατιμή
σεων, πεσόντων τών ή3η υφισταμένων είς άχρη
στίαν ώς έκ τής άνεφίκτου εφαρμογής αυτών* 
όπερ βεβαίως έπιρεάζει καί δεσμεύει τήν θέλη-
σιν τών δικαστών εις τήν αδύνατον ακριβή έφα-
μογήν των καί τούς αναγκάζει κατά συνέπειαν 
ή νά τά προσδιορίζωσιν άκαταλλήλως δι' αυ 
τών, ή παρανόμως εναντίον αυτών, κατά τήν 
ενίοτε αύθαίρετον άπαίτησιν τών διαδίκων ή 
κατά τήν διάφορον αυτών εύμετάβλητον κρίσιν 
και πεποίθησιν. Πράγμα τό όποιον δέν ευχαρι
στεί τό παράπαν ούτε τούς ενδιαφερομένους 
διαδίκους, ούτε τούς ύπερασπιστάς αυτών Δι
κηγόρους, ούτε τήν άκροαζομένην τόν τρόπον 
τοΰτον τής εκδικάσεως αυτών κοινωνίαν, ήτις 
άπαιτεΐ αύστηράν καί σύμφωνον μέ τόν Νόμον 
άπονομήν τής όικοιοσύνης, καί ουχί παρανόμους 
φιλοφροσύνας καταστρεφοΰσας διαρρήδην τάς 
βάσεις τής οφειλομένης ίσότητος τών δικαιω
μάτων καί υποχρεώσεων δια προνομιακής παρα
νόμου εφαρμογής τών Νόμων. 

Διό καί φρονοΰμενότι πρός άμεσον άναγκάίαν 
ριζικήν άρσιν τοϋ κοινωνικού τούτου χακοϋ ή 
Κυβέρνησις οφείλει νά ύποβάλλη είς τήν ε γ -
κρισιν τής εθνικής Βουλής κατάλληλον Νομο-
σχέδιον, ώς τό έπί παραδείγματι κατιόν παρ* 
ημών σήμερον ύποδεικνυόμενον. 

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΝ 

IJepì προσόιορίσεαχ: όιχασπκώ>' έϊ,όάα»: 

ΑΡΘ. 1. 

Οι Διάδικοι η Ύπερασπισταί αυτών δικηγόροι εινα' 
ΰποχρεομένοι πάντοτε οιτως εί; τήν τελευταίαν σε
λίδα τών παρ* αυτών συν-αττομένων δικαστικών ε γ 
γράφων προτάσεων των, v i ποιοΰσιν άκριβέστατον 
Ινατάλογον κατά κονδίλιον δικαιολογημένον δλων τών 
παρ αυτών έν τη υπερασπίσει των are αρχή; μέχρι 
τέλους τ ή ; δίκη; άπαντηθίντων καί έννόμως άποδει-
κνυομένων δικαστικών εξόδων, τελών Σημάνσεως καί 
δικαιωμάτων Δικαστηρίων. 

ΑΡΘ. 2. 

Εάν οι διάδικοι ή πληρεξούσιοι δικηγόροι αυτών 
παραλείψουν να ζητήϊαυν δια τών εγγράφων π ρ ο 
τάσεων των τα προ; υπεράσπ-.σιν [αυτών άπαντη* 
Οέντα δικαστικά ίξοδχ, τέλη σημάνσεως καί δικαίωμα 

τών Δικαστηρίων ή ζητήσουν «ύτά χωρ'ι; v i δώσωσι 
και τάς δέουσα; προς ένίσχυσιν τών απαιτήσεων των 
έγγραφους αποδείξει;, το Δικαστήριον ένεκα τ ή ; ούσ-.ο-
δεστάτης ταύτης ελλείψεως των δικάζει δλα τά άλλα 
ζητήματα καί απέχει νά διχάση περί αυτών, αυθαι
ρέτως καί έν αγνοία, καί ή περί απαιτήσεως διαδικασία 
αυτών επαναλαμβάνεται συμφώνως με το Αρθρον 2 1 
τής Ιίολ. Δ·.κονομ(»;. 

ΑΡΘ. 3 . 

Ό αίτιο; δμω; τοιαύτη; παραδρομή; καί ε π α ν α 
λήψεως τ ή ; διαδικασίας, αιτήσει τοΰ βλαφθέντος δ ια 
δίκου, καταδικάζεται είς όλα; τάς έκ τ ή ; πράξεώ; 
του αποδεδειγμένα; προελΟούοα; ζημίας και δαπάνα; 
υπέρ τοΰ αντιδίκου του. 

ΑΡΘ. 4. 

Οι Δικασται όλοι εν γένει και άνευ εξαιρέσεως ε · ; 
τί> Δικαστήριον ει; 8 αυτοί άνήκουσιν οφείλουσιν αδ ια
κρίτως έπιλαμβανόμενοι τής εκδικάσεως μ ι α ; οιασδή
ποτε Δίκη; νά καταψηφίζουσιν υπέρ τών νικησάντων 
διαδίκων δλα Εως το λεπτον τά παρ αυτών έννόμω; 
καί άποδεδειγμένω; άπαντηθεντα καί ζητηθέντα προ; 
δπεράσπισιν αυτών δικαστικά έξοδα καί τέλη σ η μ ά ν -
σεω; καί ούχ'ι έπιεικώ;, και κατά αύθαίρετον προσεγ-
γισμόν. 

ΑΡΘ. 5. 

Έάν έν παραβιάσεΓτοΰ προηγουμένου άρθρου οί Δ ι -
κασταί αϋτδ τοΰτο δέν πράζουσιν, |οί ζημιωθέντε; δ ιά 
δικοι ώς έκ τ ή ; παρανόμου ταύτης πορείας των δικαι
ούνται νά είσάξωσιν, προ; έννομον άποζημίωσίν των 
κατ' αυτών αϊτησιν Θεραπεία; σύμφωνα μέ το αρθ. 
5 6 τ ή ; Πολ. Δικονομία;. 

Α Ρ θ . G. 

Πάσα διάταξ'.ς αντικείμενη ει; τον παρόντα Νόμον 
καταργείται. 

ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΝ ΤΟΙ" 

ΑΝΩΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ 3ΙΑΣ. 

Διά τής διατάξεως τοΰ πρώτου άρθρου τοϋ 
παρόντος νομοσχεδίου προτιθέμεθα ν ' άπαλλά-
ξωμεν τήν κοινωνίαν έ κ τ η ς αντιφατικής καίάνε-
φαρμόστου έντή πρακτική υποχρεώσεως τής προ
κυπτούσης έκ τών άρθ. 217 καί 218 τής Π. Δι
κονομίας τοΰ νά συντάττει καίκοινοποιή έκαστος 
διάδικος είς τόν άντίδικον του διάδικον, τόν 
κατάλογον τών δικαστικών εξόδων του ιδιαιτέ
ρως, ώς νά επρόκειτο περί νέου καί άσχετου μέ 
τήν χυρίαν δίχην ζητήματος , ένω αυτά δ"ά τής 
χυρίας Α γ ω γ ή ς πάντοτε ζητούνται, καί άποτε-
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λοϋν μέρος άναπόσπχς-°ν αυτής, καί άντικείμε-
νον κοινής δια τών εγγράφων" προτάσεων των 
διαδίκων συζητήσεως, κατά τό αρθ. 5 8 0 τής Π. 
Δικον. ώς-ε μή κοινοποιουμένων μεταξύ τών δια
δίκων τών προτάσεων των, έπόμενον είναι ότι 
και το' έν αύταΐς περιλαμβανόμενον περϊ δικας-ι-
κών εξόδων κεφάλαιον δέν χρήζει κοινοποιήσεως 
καθό συνεκδικαζόμενον μετ ' αυτών κατά τά αρθ. 
2 0 9 τής Πολ. Δικονομίας, καΐ κατά συνέπειαν 
τά διατάσσοντα επιδώσεις αρθ. 2 1 7 και 2 1 8 
τής Πολ. Δικονομίας, καθό ανεφάρμοστα καΐ 
αντιφατικά χρήζουσιν ακυρώσεως. 

Διά δέ'τοΰ δευτέρου αρθ. του παρόντος Νομο
σχεδίου σκοπόν προτιΟέμεθα νά άπαλλάξωμεν 
τους διαδίκους έκ τής αυθαιρέτου εκδικάσεως 
τών εις αυτούς οφειλομένων δικαστικών έξόοων 
και τελών έκ μέρους δικας-ών άγνοούντων ώς έκ 
τής ελλείψεως συγκεκρυμένης αιτήσεως και α
ποδείξεως τό αληθές καί πραγματικόν εις αυ
τούς όφειλόμενον ποσόν αυτών. 

Διά δέ του τρίτου αρθ. του παρόντος Νόμου 
προτιΟέμεθα νά θέσωμεν φραγμόν νόμιμον καί 
άνυπέρβλητον κατά τής κακεντρεχίας ή τής α
βελτηρίας τινών διαδίκων οΐτινες άποπειρώνται 
διά παντός στρεψόδικου αθεμίτου τρόπου και 
μέσου νά βασανίζουν τον άντίδικόν των μέ τό νά 
διαιωνίζουν τήν έκδίκασιν τής δίκης του. 

Δια δέ του τετάρτου άρθρου του παρόντος 
Νόμου έπιδιώκομεν τήν δικαίαν, άμερό?.ηπτον 
και αύστηράν έφαρμογήν του Νόμου, διότι είναι 
άξιοδάκρυτον νά έξοδεύη τις εις μίαν λόγου χ ά 
ριν πρωτόδικον δίκην χ ιλ ίας δραχμάς εις δι
καιολογημένα δικαστικά έξοδα, νά βασανίζεται 
διά πολύν καιρόν εις τά Δικαστήρια, νά νικήση 
επί τέλους τήν δίκην του καί νά τώ υπερψηφι-
σθώσιν ούχι όσα δικαιούται λαμβάνειν δικανικά 
έξοδα, αλλά πότε ένα τρίτον, και πότε μόλις 
δύο τρίτα αυτών ώς νά επρόκειτο περι ελέους. 

Διά δέ τοΰ πέμπτου άρθρου του παρόντος Νό
μου ήθελήσαμεν νά προφυλάξωμεν έτι μάλλον 
τήν κοινωνίαν έκ τών ενδεχομένων παραβιάσεων 
του παρόντος Νόμου έκ τής ενδεχομένης ανεύ
θυνου, παρανόμου αυθαιρεσίας τινών Δικαστών. 

Διά δέ τοΰ έκτου και τελευταίου άρθρου του 
παρόντος Νόμου νά καταργήσωμεν οιανδήποτε 
άντικειμένην εις τάς λαοσωτηρίους διατάξεις τοΰ 
παρόντος Νόμου έτερογενήν διάταξιν. 

Γ 
Πΐζΐί /Λΐιγοόσης ανάγκης ('χν ρύσεως τοΰ π(ρΙ 

ό ι χα ι ω πάτων άικηγόρων Πασι.Ιιχοΰ Α' ιατάγιιατος. 

"Αμα περιεργασθή νά λάβη άνά χείρας τ ις 
τον όργανισμόν τών ημετέρων Δικαστηρίων και 
κατά συγχυρίαν τύχη νά ρίψη εν έταστικον 
βλέμμα υπό τό άρθρον 1 4 4 του αύτοϋ οργανι
σμού γεγραμμένον άπό 3 Μαΐου 1 8 3 5 Βασιλ. 
Διατάγματος αναμφιβόλως φρίκη και άθυμία 
καταλαμβάνει αυτόν βλέπων έπΙ τοσοΰσον πε -
νιχρώς καί έξευτελεστικώς προσόιωριζομένην 
τήν εις τους διδάκτορας τής νομικής κυρίους 
Δικηγόρους οφειλομένη ν άντιμισθίαν των, καί 
αίσθημα άκρας δικαιοσύνης καταλαμβάνει τον 
νουν και τήν καρδίαν του και αναγκάζεται να 
άναβοήση ώς ήμεΤς σήμερον καταργηΟήτω αύ-
θωρεΐ τοιούτον Βασ. Διάταγμα πεσόν έκ γεννε-
τής του διά τής ακαταλλήλου και ανέφικτου ε
φαρμογής αύτοϋ εις απόλυτον άχρηστίαν κα'ι 
άντικατασταθήτω πάραυτα δι' έτερου νέου αξιο
πρεπούς δικαίου και καταλλήλου, και ούτως 
παύση νά δ.έπη και κανονίζει τό έπίζηλον τούτο 
άντικείμενον τό αύθαίρετον καί ή αδικία. . προς 
φανεράν βλάβην τών διαδίκων και τής όλης 
κοινωνίας. 

Διό καί θέλομεν υποβάλλει Σχέδιον Διατάγ
ματος έν τώ προσέχει φύλλω τοϋ παρόντος, δυ-
νάμενον κατά τήν γνώμη μας νά θεραπευση τό 
κακόν τούτο. 

ΤΟ ΑΤΟΠΟΝ Τ Η Σ ΜΥΣΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΚΡΙΣΕΩΣ. 

Ένώ άπαντα τά φιλελεύθερα Κράτη μή έ 'αιρουμενη; 
καί τ η ; πρώην Ιονίου Πολιτεία; τ η ; γυρασάση; υπό 
την φιλοπρόοδον προστασίαν τών μεγάλων π ε π ο λ ι τ ι -
σμένων Κύρωπαϊίών κρατών, προ πολλών ήδη ετών διέ-
γραψχν έκ τη; ΙΙοινικής αυτών Δικονομία; τί> τρομα
κτικών καί άσύμφερον διά πολλού; καί διαφόρου: σο · 
βαροτάτους λόγου; το εν άλλοι; χρόνοι; καί κυβερ-
νήσεσι αρμόζον σύστημα τ η ; μυστική; ανακρίσεως καί 
διά χειραψίας υποσχέσεως τοϋ άνακρινομένου οτι λέγει 
τήν άλήθειαν. 

Ιίμεΐς οί έρανισθέντες και μεταγλωττίσαντε; αυτό έκ 
έ κ τ ο ς μάλλον άπολυτοφρόνου η συνταγματική; Βαυα
ρία; διά τ ή ; π-αραδοχή: κ^ι είσάξει-ις έν τώ βασιλείω 
μα; τ ή ; I I . Δικονομία; αύτη; , καί τοι έκ τή; σ —αργκν.-
κή; έπε-Ινη; έί?οχή; μα; , Ιως σήμερον -παρήλθον ετη ουκ 

ΑΜΕΡΌΛΗΠΤΟΣ. (5 ) 

ίλ-ίγα και άναγνωρίζωμεν και άνομολογοϋμεν το άσυμ-
βίβαστον αύτοϋ με τό φιλελεύθερο-/ πνεύμα του έθνους 
μ α ; καί μέ του; φιλελευθέρου; θεσμού; αύτοϋ. Οΰχ 
ήττον ομω; άνεςηγήτω; π ω ; φαίνεται δτι φοβούμεθα 
κα'ι δέν τολμώμεν νά άνυψώσωμεν γενναίαν και φιλάν-
Ορωπον φωνήν δι ή ; νά είτ.ομεν παρρησ'α καί μ.ετά 
θάρρους δτι δεν αρμόζει ει; τό φιλελεύθερων και συν
ταγματικών ημών κράτο; νά άνακρίνωνται ετι και σή
μερον τά κατά τ ή ; ζωή; , τ ή ; τ ιμή; καί τ ή ; περιουσία; 
ημών προσαπτόμενα αδικήματα υπό τον βαθύν πέπλον 
τοϋ προμαισαιωνικού απόλυτου μυστικισμ.οϋ, άνευ δρκου 
καί διά Υΐίραψ,ία; υποσχέσεως καί εν απουσία τοϋ ύ -
πετιαζομένου καί τοϋ νομίμου ύπερασπιστοϋ αύτοϋ. 

(ακολουθεί) 

ΤΟ ΑΝΕΠΑΡΚΕΣ ΤΟΥ Π Ε Ρ Ι ΕΝΟΡΚΩΝ 
ΝΟΜΟΥ. 

Χωοίς νά έπιληφθώμεν σήμερον νά έςετάσωμεν ά*ν 
αρμόζει, ή αν δέν άρμ.όζει εί; τήν ελληνικήν ημών Πο-
λιτείαν τό όρκοτικόν σύστημα. Σεβόμενοι τό υφιστάμε-
νον Σύνταγμα τοϋ Ελλ. ημών Βασιλείου, συνενοϋμεν 
μάλιστα νά τό παραδεχθώμεν καί νά τό θεωρήσωμεν 
καί ήμεΐ; αυτό ώ; έθνικόν θεσμόν τοϋ κράτους μας. 
ΙΙλήν, αυτό τοϋτο δεν αφαιρεί εις ημάς καί τό δικαίω 
w.a, τοϋ νά ύποδείςωμεν τη, 11ολιτεί$ παν δτι συντεί
νει νά διαφθείρνι καί χαλαρώσει τήν νόμιμον αύτοϋ 
ύπαρξιν καί έςάσκησιν, δ π ω ; άρθή τό κακόν καί έπέλθί) 
ή νόμ.ιμος θεραπεία αύτοϋ. 

II διαφθορά καί χαλάρωσι; λοιπόν, τοϋ παρ ήμΐν 
Ορκοτικοϋ Συστήματος προέρχεται κατά τήν γνώμην 

μας , έκ διαφόρων αιτιών καί περιστάσεων το σύνολον 
τών οποίων ουνάμεθα νά το άνακεφαλαιώσιομεν ώς α
κολούθως -

<. Έκ τής ατέλειας τοϋ Νόμου, με τό πνεϋμα τ ή ; 
εποχή; . 

Έκ τοϋ ανεπαρκούς τών καταναγκαστικών μ ό 
νων μέσων. 

3. Εκ τής κακής εκτελέσεως τοϋ Νόμου. 
Α. Εκ τής ατέλειας τοϋ Νόμου μ.έ το πνεϋμα τ ή ; ε

π ο χ ή ; διότι κατά τό επικρατούν χρηματιστικών πνεϋμα 
τ η ; ε π ο χ ή ; έν ή ζώμεν, οί πλείστοι έξέκλιναν έν τή πρα 
κτική, έκ τών υψηλών «φιλοκερδών ιδεών καί δέν συνε 
νουν νά χρονοτριβούν καί κοπιάζουν πρός ελευσιν καί 
άπαρτισμόν τοϋ ένορκου Δικαστηρίου, άνευ τακτικοϋ 
ημερομ.ισθίου, 8 άν υπήρχεν όρισμένον υπέρ αυτών έν 
τώ Νόμω, οσάκις έδρεύουσιν δέν ήΟελον ποτέ λείψει 
ί>ιότι ήθελεν του; παρακινεί καί αναγκάζει τό νόμιμον 
ίυμ.φέρον ευχάριστοι;, καί άνευ γογγυσμοϋ, νά έγκα 
ταλείψωσι προΟύμο>; τ ά ; έπασχολήσεις των, προσερχό
μενοι εγκαίρως καί τακτικώς, ανά ήμέραν, κατά τήν 
προοδιορισμένην ώρχν εις τά ΚακουργιοδΊκεΧα πρός ν ό -
μιμ.ον συγκρότησιν τοϋ ένορκου Δικαστηρίου. 

Β. Εκ τοΰ άνεπαρκοϋ; των καταναγκαστικών μέ

σων, διότι ή διά προστίμων κατανάγκασ/ις αυτών νά 
προσέρχονται καί λαμβάνουσι μέρος εις τό όρκοτικόν 
Δικαστήριον, άνευ τοΰ άνωρηΟέντος νομίμ.ου κέρδους 
έκτό; τοϋ δτι δυσαρεστεί μεγάλως τους προστιμ.ηθέν-
τας ένορκους καί παρέχει άφορμήν, ε!ς μύρια δσα π α 
ράπονα τά όποια αντί νά διευκολύνωσει τήν υπηρεσίαν, 
ετι μάλλον τήν περιπλέκωσιν καί τήν άποδεικνύουσιν 
άναποτελεσματικήν καί ματαίαν έν τη πρακτική α ύ τ η ; 
έφχρμογή, διότι οί προστιμηΟέντες ένορκοι ποιοϋσιν 
αύΟωρεί άνακοπάς κατά τών έπιδοθέντων αύτοϊς καταδι -
καστικών εις πρόστιμον αποφάσεων στηριζόμενων ή 
έπί ένορκων επισημοποιημένων πιστοποιητικών, ή επί 
ενόρκων μαρτυρικών καταθέσεων, τό κύρος τών οποίων 
αποδείξεων δι' ελλειψιν εναντίας βεβαίας καί θετικής 
κατ* αυτών άνταποδείξεως ποοτάσει ενίοτε καί τοϋ 

. » ; ν · ν · 

ιδίου^υρ. Εισαγγελέως τών Κακουργιοδικών τό Δικα
στήριον τών Τ,υνέδοων δέν δύναται νά άμφισβίτήση. 
καί οφείλει μάλιστα νά παραδεχθή» καθό έστηριζομέ-
νας έπί πραγματικών γεγονότων καί άποδείςεων σύμ.-
φοινα μέ τόν Νόμον, τό κϋρος τών οποίων δέν δύναται 
νά μην άναγνωρισθη ή άμφισβητηθη, 'ίνα μην ά λ λ ω ; 
έκληφθή αυτό μεροληπτούν και άί ικον, καί ούτω; ά -
παλάσσονται οϋτοι τής επιβληθείσης διά προστίμου 
ποινής, μετά ού μικράς βλάβης, έ'νεκα τ ή ; ένϊόμου 
ταύτης υπεκφυγής, τής κανονικής υπηρεσία;. 

Γ. Έ κ τής κακής εκτελέσεως τοΰ Νόμου καθότι οι 
Υ.Α. Δήμαρχοι δέν συμορφοΰνται μέ τόν Νόμον εις τήν 
έτησίαν σύνταξιν καί άναθεώρησιν τοϋ καταλόγου τών 
ενόρκων καί εντεύθεν ώς έπί τό πολύ στερεοτύπως μ έ -
νουσιν οί αυτοί ένορκοι διά κάθε συνοδον καί τούθ έ 
νεκα επέρχονται κατά μέγα μέρος τά προρηθέντα α τ ο 
πήματα . 

(ακολουθεί) 

, 
Η ΣΦΑΓΙΑΣΙΣ ΤΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ 

ΤΕΧΝΙΤΩΝ. 

Έ ά ν κατά άδιαφιλονίκητον αρχήν δικαίου κάθε κα
λώ; συντεταγμένη κυ€έρνησις έχει άναπόφευκτον κ α 
θήκον νά προστατεύη δι' όλης τ ή ; ίσχύο; καί ενεργεία; 
αυτή; τήν Τ · ζωήν καί τήν Εδιοκτησίαν τών πολιτών 
ιης , άνευ ουδεμιάς διακρίσεως θρησκεύματος ή κοινω
νικής τ ά ; ε ω : , άναμφίβολβν αποβαίνει δτι πρός α π ό 
λυτον εύόδωσιν κα'ι έπίτευξιν τοϋ σκοπουμένου έ / ε ι 
άπαραίτητον ύποχρέωσιν νά προλαμβάν·/; καί μηδε-
νίζη, έ·' τή γεννήσει καί εμφανίσει του, παν οτι τείνει, 
είτε αμέσως είτε εμμέσως, νά έπιφέοη τοιούτον άπο -
τέλεσμα. · • ' · · 

Καί τώ δ/τι έν τίο Έλλην ικώ ημών Βασιλείω καί 
ιδίως έν τή μετ αύτοϋ προσαρτιΟείση Επτανήσω ύ-
πάρχουσιν ομολογουμένως πολυαριθμ.ότατοι άριστοι 
ώς έν τ'ή λοιπή εξευγενισμένη Ευρώπη, {τεχ-ΐται καί 
τεχνήτριαι , ίχανοί νά έκτελέσωσιν οποιανδήποτε άνα-
τεθεισομένην αύτοΐς παραγγελίαν , ραπτικής, καλλωπι • 



(6) ΑΜΕΡΌΛΗΠΤΟΣ. 

c T p i a t ; , βερετονοποιΐ'ας, υποδηματοποιία; , πιλοποιΐ'ας, 
ςυλουργική;, επιπλοποιίας, σιδηρουργία;, κατά τά παρ 
αυτών λαμβανόμενα άνά εβδομάδχν και μήνα, εκ 11α-
ρισίων καί Μεδιολάνων του συρμού σχέδια, προσπορι · 
ζόμενοι δια τ ή ; εντίμου, φιλόπονου καί επικεροούς 
εργασίας των, δ/'. μόνον τον έπιούιιον άρτον, α λ λ ά 
καί τα προ; το ζήν άναγκαιοΰντα αύτοίς καί ταί ; οί 
χ.ογενείχις των μέσα, άποβχίνοντες έπωφελεΐ; εαυτοί;, 
τ α · ; οικογένεια·.; τω/ν, τίι πχτρίδι των καί τώ έθνη 
•των. 

Ένώ μετά τήν πραγματοποιηθεί σαν ενωσιν οί τ ε -
y / ϊ τα ι καί αϊ τεν/νήχριαι τών ένωθεισών κρατών δι
καίως καί εΰλόγω; έκολακεύοντο, δτι τα γεγονός αυτό 
ήθελεν τ ο ί ; π α ρ έ ξ ε ι , ώ; έκ τής μεγαλητέρας κυκλοφο
ρία; τών νομισμάτων καί τ ή ; καταναλώσεως πολυα 
ριΟμοτέρχν έργασίαν καί κέρδη αιφνη; καί άπροσοοκή 
τοις άνενοήθησαν, δτι αμφότεροι έξηπατήθηιαν εις 
του; υπολογισμούς των, διότι κακός καί φθονερό; α
κόρεστο; κερδοσκόπο; δαίμων έδηλειτηρίασεν καί έμη 
δένισεν το ένεστώ; καί το άνΟηρον καί πλήρε; ελπίδων 
μέλλον των, δια τ ι ; παρεχομένη; αυτό λαβίδος έκ της 
απρονοησίας καί άτελείας τού υφισταμένου τελωνειακού 
ημών Νόμου, δ οποίος δεν προστατεύει ώ; ώφειλεν έ 
πχρκώς τάς εγχώριους ημών τ έ χ ν α ; έκ τών εξωτερικών 
κατ ' αυτών έκσφενδονιζομένων θανατηφόρων βελών. 

Δια καί δεν έλλειψεν έν βραχυτάτω χρόνω να είσάξη 
έκ τού εξωτερικού κατεργασμένα δλα τά έκ τών μ ν η -
σθεισών τεχνών προερχόμενα είδη, ατινα καί έ π ώ λ η -
σεν κα'. πωλεί έν τ% ημεδαπή είς λίαν υψηλά; καί ε
πωφελείς τιμάς, διότι ατυχώ; μεταξύ τών πολλών εγ
χωρίων καταναλωτών μας επικρατεί η όπισθοδρομι 
κή κα'. αντεθνική ιδέα, δτι τα έκ του εξωτερικού 
προερχόμενα τ χ δ τ α είδη, δ,ότι έρχονται απλώς καί μ ό 
νον κατεσκευασμένα έκ του εξωτερικού καί άπαλλάττου 
σιν αυτούς έκ του βάρους του να τά παραγγείλωσιν,είναι 
πάντοτ» προτιμώτερα τών έγχοιρίων, τά όποια καί άγο-
ράζουσιν σχεδόν άνεξετάστως καί εί; το ζητούμενον 
τ ίμημα .' 

"Οθεν ή ελλειψι; τελωνειακού έπαρκοΟ; άφ'ενός Νόμο.», 
καί ή ασύνετος άφ έτερου τών καταναλωτών πορεία, έ 
τ.έφερον ώς έπακόλουΟον οξιοδάκρυτον αποτέλεσμα τήν 
βεβαίαν φυγάδευσιν τών εγχωρίων κεφαλαίων μας , τήν 
κατας-ροφήν τών έμπορων τών μεταφερόντων ακατέργα
στα τα διά τ,ά-ς τέχνχς έκείνας άναγκαιοΰντα είδη, τήν 
ά π ο μ ά ν θ ι σ ^ τών τεχνιτών μχς, καί την καθημε; . ιώς 
γιγαντιαίοις βήμασι προχωρούσαν άκοίσιον άεργίχν 
κυτών, οί όποιοι στερούμενοι παραγγελιών καί εργα
σίας είναι άνχγκχσμένοι να κλείσωσιν, ώ; τινές αυτών 
ήδη τούτο έπραξαν, τά τεχνουργία των, τιθέμενοι ει; 
άκουσιον κχταθληπτικήν θχνατηφόρον άέργιχν, ήτις 
αναγκάζει αυτοί»; ή να άποθάνωσιν έκ τών στενοχωρ'-ών 
καί τ ή ; πείνας έν τή πατρίδι των, ή εναντίον παντός 
π^οστχτευτικοΰ εθνικού Νόμου, νά άναγκασθώσιν νά έ-
ξωρίζωσιν έχυτους εί; τά ξένα μετ' άμυδρας άβεβχίου 
έλπίοος ευρέσεως εργασίας καί πόρου ζωής, ήν άν δεν 
ΐ'ρ^,σιν, ώ; συχνάκις συμβαίνει, έξ ανάγκης μένουσ'. 

γυμνοί , άστεγοι, πειναλέοι καί περιφρονημένοι έν τη 
ξένη γή ένθα άντ αυτή; εόρίσκουσιν έν τώ μέσω μ υ -
ρίων βάσανων καί στενοχώριων τον περιμενόμενον αυ
τοί; πρόωρον θάνατον ! ί J 

Σπαραξ'.κάρδιον καί φρικτον γεγονο; διά πάσαν εύ · 
αίσθητον και τρυφεράν κχρδίχν, κατ ' εξοχήν δε δ.ά τήν 
τοΒ έλευθερωΟέντος έκ πολυχρονίου σκληρά; δουλείας 
έλληνος δστις τά πάντα έστερήθη καί άπώλεσεν δπω; 
θεία συνάρσει ε'ίοη τήν πολυπαθούσαν πατρίδα του £· 
λευθέραν καί του; χύσαντα; προ; έλευθέρωσιν αυτή; 
τ ο αιμά του υιού; τ η ; , ζώντας καί ευημερούντα; έν 
αυτή ώ; έμπρέπει εί; ελεύθερον πολίτην έλληνα. 

Διόπερ άπολύτω; έπάναγκε; αποβαίνει διά τήν ποοσ-
δωκομένην σωτηρίαν τών εγχωρίων τεχνιτών μ α ; καί 
διά τήν τήρησιν τ ή ; αξιοπρέπεια; τοΟ εθνου; μας νά 
παύση το ταχύτερον τοιαύτη ανώμαλος καί λαοφθόρο; 
κατάστασις πραγμάτων , ήτις μεγάλως επιδρά εις τήν 
ήθικήν καί ύλικήν πρόοδαν του ΙΟνου; διά προνοία; τής 
κυβερνήσεως, ήτις έχει άμεσον καί άναπόφευκτον / : ε ο ; 
νά άπομχκρυνθή έκ τών- πλατωνικών, άφηρηαένων καί 
ανεφάρμοστων έν τ ή πρακτική θεωριών περί απολύτου 
γενική; έλευθερεμπορία; τών μάλλον ιδεολόγων οίκονο-
μοπολιτικών οί όποιοι έν τή ιδανική Εξάψει των απαιτούν 
καί τήν κατάργησινδλων τών τελωνείων, καί νά έμβλέψζ 
εί;τήν ίδιαιτέραν άτυχη θέσιν τοΰ λαού τ η ; , καί ε:; τήν 
τών δυστυχών εγχωρίων τεχνιτών μ α ; , τά τών οποίων 
παράπονα καθο οί/.αια καί νόμιμα έφείλουσιν νά είσα-
κουσθώσιν, καί ουχί νά έμπαιχθώσι, καθά έκφερόμενα 
έκ στόματο; καί άλγούση; καρδία; ελλήνοιν πολιτών, 
οί οποίοι έχουσι επί τέλους δικαίωμα νά ζητήσωσιν, 
εύσεβάστως καί παρακλητικώς έκ τής κυβερνήσεως των 
νά έκδώση υπέρ αυτών Β. Δ ι ά τ α γ μ α ώ; έν όμοια π ε 
ρ ι π έ σ ε ι άλλοτε αυτή έπραξεν διά τοΰ όποιου νά ε 
παύξηση έπί τοσούτον τον επιβαρύνοντα τά έκ τής άλ-
λ ο δ χ π ή ; προερχόμενα εις το Κράτος μας,τεχνουργηθέ·.τκ 
εκείνα είδη τέλος ε ισαγωγή; , είστε νά μη συμφέρη τοί; 
κερδοσκόποι; νά τά είσάγωσιν πλέον έν αυτώ, και άν 
εί; το πείσμα ούτω; ειπείν τ ή ; κυβερνητική; ταύτης 
προνοίας ήθελον εξακολουθεί να τά είσαγάγωσιν νά έ-
λαττωθή έπαισθητώς ώς έκ τής άφεύκτου υπερτιμήσεώ; 
των ή εισαγωγή καί ή κατανάλωσις, καί ούτω; νά έ-
πιτευχθή το προσδωκόμενον άποτέλεσμ,α τ ή ; παύσεως 
τής κατά τών εγχωρίων ημών τεχνιτών άδικου x a l 
παραλόγου καταπιέσεως είσοδυναμούση; μέ θάνατον, 
χωρί; νά δυνηθή νά ισχυρισθεί 5 τυχών άντιφρονών δτι 
διά τ ή ; επαυςήσεως του τέλους ε ισαγωγή; παρεβιάσθη-
σαν αί περί πλουτολογία; γενικαί περί τελωνείων ά ρ -
χ α ! , διότι αύται κατά τ ά ; αρχάς τής πολιτικοοικονο-
μίας έχουσιν διττον σκοπάν, τον τού νά προστατεύ
σω»·^, ώς έν τω προκειμένω, τήν έθνικήν έργασίαν, καί 
τον τού νά έπιφέρουσι εισοδήματα μείζονα εί; το κράτο; , 

(άκολουθ-ϊ). 

ΑΜΕΡΌΛΗΠΤΟΣ. (7) 

Η ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΗΘΩΝ. 

*Κν άπό τα κακά ό παρηκολοΰΟησεν καί πα
ρακολουθεί έτι καί σήμερον τήν ανθρωπότητα 
εις τάς διαφόρους καί ποικίλας αυτής φάσεις, 
από τους απωτάτους χρόνους, έως τήν στιγμήν 
ταΰτην, είναι βεβαίως καί αναμφιβόλως καί ή 
πορνία. 

Ά λ λ ' ό φανταζόμενος ότι δύναται να έκρι-
ζωση αυτήν ριζιδόν έκ τών κοινωνιών μεΟ' όσα 
είπον καί έγραψαν οί πλέον διακεκριμμένοι ηθι
κολόγοι καί πολιτικοοικονομολόγοι του αιώνος 
μας , ήθελεν αναμφιβόλως έκλειφθή ώς άνάπει-
ρος φαντασιολόγος. Άφ* ου αύτη ώς όμολο-
γούμενον ά/αγκαΐον καί άναπόδραστον κοινω-
ν.κόν κακόν, πρός αποφυγήν άλλων μεγαλητέ -
ρων καί άπανθρωποτέρων, οφείλει Οχι μόνον να 
άπάρχη tv αύταις άλλα κζί ύπό τήν έπιτήρησιν 
καί προστασίαν αυτών, γιορ\ς όμως αύται ώς 
έκ τούτου νά ύποβιβάσωσιν έαυτάς καί έπί το 
σούτον, ο,ίστε καί να παραδοθώσιν ερμαιον τής 
απολύτου, άχαλινότου θΐλήσεως καί κυριαρχίας 
της. 

Διό καί αξιοθαύμαστους βλέπομεν ότι άπαντα 
τα καλώς όργανισμένα καί προοδευμένα εις τόν 
αληθή πολιτισμόν εθντι καί κυβερνήσεις των, τά 
συναισθανόμενα τήν ιδίαν αυτών άξιοπρέπειαν 
ν* άφαιρώσιν έξ αυτής δι* αρμοδίων απαγορευ
τικών Νόμων, παν γόητρον καί έξωτερικήν έπί-
δειξιν, περικλείοντα καί περιορίζοντα αυτήν, εν
τός προσδιορισμένων οικιών, ( m a i s o n de p l a i s a n c e 

παρά Γάλλοις), έν άποκέντριις συνοικίαις, ύπό 
αύστηροτάτην άστυνομικ/jv καί ίχτρικήν άένναον 
έπιτήρησιν, ^ωρις ποτέ νά δύνανται έπί ποινή 
αμέσου αστυνομικής καταδιώξεως καί άπομα-
κρύνσεως αί έγκολποθείσαι καί μετερχόμεναι 
πρός φανερόν αίσχος του έαυτοϋ των, τής άν-
θρωπότητος του πολιτισμού καί τής κοινωνίας 
εις ήν άνήκουσιν, τό άποκεκυρηγμένον έκ παντός 
ηθικού καί θείου Νόμου άκατανόμαστον καί έπο-
νείδιστον έμπόριον τής πωλήσεως του ιδίου σώ
ματος των πρός οιονδήποτε βουλόμενοι» νά έκ-
θυμάνη έπ' αύτοΰ τάς ασελγείς σαρκικά; ορέ
ξεις του αντί άπολαύσεως συμπεφωνησμίνου 
προσδιορισμένου άτίμου τιμήματος πορνών, καί 
ισοδυνάμων όμοιοηθίκων καί όμοιοβάΟμων πορ-
νοτρόφων νά κατοικώσι ένθα βούλονται καί α
πέναντι ή πλησίον εντίμων οικογενειών, εύπαι-
δευτηρίων, εκκλησιών καί δημοσίων καταστη
μάτων, καθώς δε καί νά έμφανίζωνται έν τοΐς 
όημοσίοις περ;πάτοίς καί καταστήμασι προς 

κοινόν σκάνδαλον καί βεβαίαν διαφθοράν τών 
χρηστών ηθών δι' άγερόχου, εξευτελιστικής έπι-
έπιδείξεως καί ασελγούς συμπεριφοράς κομψώς 
καί πολυτελώςένδεδυμέναιπρός φαινομενικών κά-
λυψιν τής ηθικής καί φυσικής άσχυμίας των καί 
πρός φανεράν καί άναμφίβολον προσβολήν τής 
αίδοΰς καί τής τ ιμής τών έκεΐ συχναζόντων 
χάρις εντίμου αθώας διασκεδάσεως καί τέρψεως 
σεμνοπρεπεστάτων άναπείρων νεανίδων παρθέ
νων, εντίμων συζύγων καί ενάρετων έφηβων, 
εις οιανδήποτε καί άν άνήκωσιν αυτοί κοινωνικήν 
τάξιν καί περιοπήν. 

Ί ! τών οποίων αιδώ, τ ιμή καί αξιοπρέπεια 
δεν τοΐς έπιτρέπουσιν νά εχουσιν άνερυθριάστως 
πλησιογειτνιάζοντα, συμπεριδιαβάζοντα καί συν-
διασκεδάζοντα τοιαύτα καθάρματα άτινα είναι 
άκένοτος πηγή άνηθίκου, φθοροφόρου παραδεί
γ μ α τ ο ς καί παροτρύνσεως εις τήν άκολασίαν 
καί τήν διαφθοράν, χάρις του άπαισιοτάτου επι 
τηδεύματος των δι' ού κέκτηνται τήν άπαράμηλ-
λον τέχνην καί έπιτηδειότητα νά εμφανίζονται 
εις τ ά τ ή ς άναπείρου καί άκακου νεολαίαςόμματα 
ύπό τό άπατηλότατον ίοβόλον,έπίβουλον καί σα
τανικού πρόσχημα τήςάπατηλοτέραςπολυτελείας 
ψευδοκαλονής καί άσεμνου συμπεριφοράς, όπως 
διά τών αίσχίστων τούτων μέσων ύπερνικήσω-
σιν,άφ'ένός μέν τήν κατ'αύτών άπέχθειαν,έκ τοΰ 
άλλου δέ έςάψωσιν υπέρ αυτών τά σαρκικά πάθη 
καί όρέξεις/.αί ούτως έν πλήρει θριάμβω σύρωσιν 
όπισθεν του αποτρόπαιου άρματος των τους τε-
θαμβοθέντας'καί τυφλώτονταςαίχμαλώτους το^ν. 

Ους καί άνταμοίβωσι κατόπιν διά τήν άνόη-
τον εύπιστίαν των με τά συνήθη αυτών πανδώ-
ρια δώρα τούτέστι μέ τήν ήΟικήν ύποβίβασιν 
τής ανθρωπίνου αξιοπρέπειας, μέ τήν άπόσβεσιν 
έκ τής ανθρωπίνου καρδίας πάσης ηθικής σε-
μνοπρεπείας, υψηλού άγνοϋ αισθήματος άγά · 
πης καί πάσης ιδέας καλού καί ωραίου, παρέ
χων αύτοϊς ταχύν καί βέβαιον μαρασμόν κατε-
σπευσμένα οδυνηρά γυρατεΐα καί πρόωρον έπο-
νείδιστον, λυπηρόν συχνάκις θάνατον ! . . 

'Ενώ λοιπόν ώς απεδείχθη ή πορνία είναι ά-
νεπιδιόρθωτον κακόν διά τάς κοινωνίας καί πα
ράγει καθεκάστην τοσαύτα καί τοιαύτα λαο-
φθόρα αποτελέσματα, έάν διά καταλλήλων προ
φυλακτικών Νόμων δεν περιορισθή εγκαίρως και 
έτίμως ή ελευθέρα αυτής ενέργεια καί έξάσκη-
σις, τί ένομοθέτησεν ουν κατ* αυτής ό ελλτ,ν 
Νομοθέτης ; εμεινεν ίσως ανάλγητος ; ή έπρό-
βλεψεν περιορισρον τινά, κατά τοιούτου άνθρω-
ποβόρου θηρίου ; Καί άν έπρόολεψεν τί, εις 
συνίσταται αυτό ; 



(8) r _ Α Μ Ε Ρ Ο Λ Η Π Τ Ο Σ . 

Εις άπάντησιν τοιούτων ερωτήσεων λέγομεν, 
όχι ó έλλήν Νομοθέτης δεν έμεινεν ώς δέν ώ-
φειλεν νά μείνη, αδρανής καί αδιάφορος άπέναντ( 
τοιαύτης κοινωνικής πανώλης, καΐ ούς καλδς 
και ειδήμων ιατρός ποιί«σας τήν οφειλομένη ν 
οιάγνωσιν άνακάλυψεν τήν έπιδημίαν και δέν ώ-
κνήσεν ούτε λεπτόν να δΐώρίση, και έόιώρισεν 
τά κατ ' αυτής κατάλληλα θεραπευτικά και προ
φυλακτικά μέσα και φάρμακα δια αρμοδίων κατ ' 
α υ τ ή ; νομοθετημάτων του. 

Και τω όντι δια του από 31 Δεκεμβρίου 1846 
έν ισχύει αστυνομικού Νόμου άρθρον 50, άδάφ. 
4 , περιέστειλέν αυτήν σπουδαίως, άφ ου διά του 
Νόμου έ κ 3 ΐ ν ο υ ρητώς και ευκρινώς λέγει ότι τά 
αστυνομικά όργανα χρεως-oüv νά καταστέλλουν 
αυστηρώς τάς προσβάλλουσας τά καλά ήθη 
πράξεις, άπαγορεύοντες παν ότι τείνει, προς 
διαφθοραν αυτών, και έμποδίζοντες κοινάς 
γυναίκας νά περιφέρονται εις δημοσίους πε
ριπάτους ύπό τήν διά των άρθρων 272 , 6 5 7 
και 6G9 του Ποινικού. Νόμου άποβλεπομένην ε
ναλλακτικών επιβολής ποινής κ α : ' αυτών φυλα-
κίσεως 4 

Και τή αλήθεια ουδείς ευσυνείδητος και αμε
ρόληπτος άνθρωπος θέλει 3ύρε0ή ποτέ νά αναί
ρεση ότι του νά κατοική και έξασκή μία πόρνη, 
τό άχαράκτήριστον καί έπονείδιοτον τής ιδίας 
αυτής σαρκός έμπόριον απέναντι καί έν τω μέσω 
οικιών κατοικουμένων έξ εντίμων και ενάρετων 
οικογενειών περιλαμβανόντων έν τοις κόλποις 
αυτών ότι άγνότερον καί ήθικότερον δέν προσ
βάλλονται και διαφθείρονται τά χρηστά αυτών 
ήθη έκ τού ακολάστου παραδείγματος και τής 
συμπεριφοράς αυτών. 

Διότι ήθέλαμεν τω άποδώση τότε έκούσιον δο-
λίάν άγνειαν τού βίου καΐ τής συμπεριφοράς αυ
τών. Έ ν ώ αύταΙ ως γνωστόν, άπό α υ γ ή ; έως τά 
έξημερώματα τής έπιούσης ημέρας ουδέν άλλο 
έργον ποιουσιν ή νά ενδύονται και στολίζονται 
κ?μψώς και νά περιμένουσι και δέχονται τάς'τών 
διαφόρων προσερχόμενων έν ταΐς οίκίαις αυτών 
επισκέψεις και νά συνομιλούν μέ τούς διερχό
μενους έκ τών άείποτε άνεωγμένων παραθύρων 
τών οίκειών των άνευ τής ελαχίστης συστολής 
και αίδούς. Τ ν κ μο αναφέρω τούς έν δημοσίω 
ασελγούς έναγταλισμούς των, τάς έσχράς φω-
νάς των, τούς γέλωτας των, τάς προσβολάς καΐ 
τάς παραπλήσιας αίσχράς σκηνάς αίτινες σχε
δόν άνά στιγμήν διαδραματίζωνται καί άνα-
νεούνται προς κοινόν σκάνδαλον εις τά δωμάτια 
τών οικιών των ένθα αύταΙ διαμένουσιν καί τά 
τών όποιων παραθυρόφυλλα άφίενται άείποτε 

ανοικτά προς όιασκέοασιν και ήθικοπο'ηοιν τών 
άτυχων γειτόνων των ! ! ! 

Μετά τήν γενομένην ταύτην έξιστόρησιν έ
καστος αμερόληπτος και νουνεχής άνθρωπος τή 
άληθεία δικαιούται να έρωτήση, ένώ ύπάρχουσιν 
ώς είπώθη Νόμοι άπαγορεύοντες έπί ποινή φυ
λακίσεως εις τάς πόρνας, και είς τάς όμοιοβά-
θμους αυτών πορνοβοσκούς να κατοικώσιν έν 
τω μέσω εντίμων οικογενειών, δημοσίων ήθι-
κοποιητικών καταστημάτων, "Εκκλησιών και ι
διωτικών εκπαιδευτηρίου, καθώς δέ και νά εμ
φανίζονται και περιδιαβάζουσι εις δημοσίους πε 
ριπάτους, πώς βλέπωμεν όλον τό εναντίον δια-
δραματιζόμενον έν τή ημετέρα ταύτη κοινωνία; 

Ή εις τήν έρώτησιν ταύτην άπάντησις είναι 
απλούστατη. Τό κακόν τούτο δέν είναι μιας η 
μέρας, αυτό είσεχώρησεν έν τή κοινωνία μας βα
θμηδόν καί είς έποχάς στρατοκρατίας και σχε
τικής άνηθιτικότητος, και ουδείς άξιοπαρατηρή-
τως έφρόντισεν ώς έκ τούτου νά τό άναχετήση, 
έπί τοσούτον, ένώ άπαντες ώς ημείς σήμερον 
σεβόμενοι εαυτούς άνομολογούσιν τήν άναπό-
φευκτον ανάγκην τής περιστολής αυτού. Πλην 
εύελπιστοΰμεν ότι εις τάς ημέρας τής δημαρ
χίας τού κ. Γεωρ. Θεοτόκη δέν θέλει τον δ'.εκ-
φύγη τό τοιούτον, καί ό Νόμος θέλει έπί τέλους 
θριαμβεύσει, άνευ ανάγκης νά έπανέλθωμεν έπί 
τού άϊδεστάτου τούτου ζητήματος, μέ τό νά ά-
ναγκάση αύτάς έπιγόντως νά άπέλθωσιν έκ τών 
ακαταλλήλων οικιών έν αις κατοικώσι> ένοικιά-
ζουσαι άντ 'αυτών άλλας οικίας είς απόκεντρους 
όλιγοκατοικημένας καί όλιγοσυχναζομένας συ
νοικίας τής πόλεως ταύτης, όπου ομολογου
μένως ύπάρχουσι πολυάριθμοι μεμονομέναι οί-
κίαι μέ ισόγεια αρμόζουσα διά τήν οίκησί ν αυ
τών, άνευ σκανδάλου τών γειτόνων καί διερχο
μένων μακράν τών δημοσίων καταστημάτων, 
εκπαιδευτηρίων καί Εκκλησιών, Άπαγορεύων 
αύταϊς ταυτοχρόνως καί τό νά έμφανίζωνταΐ έν 
ώρα δημοσίου περιπάτου, (καί οσάκις παιανίζει 
ή Μουσική) εις τήν Πλατείαν και νέον παραθα-
λάσσιον έως είς τό κανόνιον δρόμον. 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ 

•Το Γραφεΐον του «Αμερόληπτου» είναι έν τή συνοι· 
κ ία Σεβαστιανού έν τή ίδιοκτήτω ο ; κ'α του έκδοτου 
υπ Αριθ. Ι 3 I 8. ταύτη; τ ή ; Πόλεως, 
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