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SXEDIO.71A
1878: ΜIΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ∆IΚΑΣΤΗΡIΟ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣIΑΣ.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑI Η ΕΜΦΑΝIΣΗ ∆IΚΗΓΟΡΩΝ. ΠΕΡIΓΡΑΦΗ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΧΕΠΓΟΥΩΡΘ ΝΤIΞΟΝ
1878: Μια µέρα στo ∆ικαστήριo της Λευκωσίας
πέρασε o Χέπγoυωρθ Ντίξov πoυ έγραψε στo βιβλίo τoυ
BRITISH CYPRUS 1879:
" Τo ∆ικαστήριo µoυ αvoίγει στις 10 τo πρωί"
λέγει o υπoλoχαγός Σίγερ, έvας αξιωµατικός τoυ
vαυτικoύ, πoυ είχε τo µεγάλo πλεovέκτηµα vα κληθεί
στη voµική υπηρεσία.
"Εάv σας αρέσει vα έλθετε και vα µας δείτε,
παρόλov ότι δεv επιτρέπoυµε σε δικηγόρoυς vα
εµφαvίζovται πoτέ, δεv µας πειράζει vα τoυς δoύµε
στo ∆ικαστήριo. θα ήµoυv ευτυχής vα σας δείξω τι
κάvoυµε και πως τo κάvoυµε".
"Θα
υπάρχoυv
παρόvτες
δικηγόρoι
για
συµβoυλή;"
"Μάλιστα για vα συµβoυλεύoυv τoυς πελάτες
τoυς, αλλά δεv τoυς επιτρέπεται vα µιλoύv. Είµαστε
απλός λαός και έχoυµε καθιερώσει πατριαρχικό
∆ικαστήριo. ∆εv υπάρχoυv δικηγόρoι κατηγoρίας και
υπεράσπισης. Θέλoυµε vα γίvεται η δoυλειά µας".
"Ούτε υπάρχει ελπίδα vα υπάρχει ∆ικαστής, όπως
εκείvo τo vηστικό ∆ικαστή πoυ άφησε τoυς αvθρώπoυς
µέσα στo ∆ικαστήριo, εvώ εκείvoς πήγε σπίτι τoυ για
vα φάει;"
"Οχι. Οι τύπoι, όπως θα δεις, δεv είvαι
µακρoσκελείς. ∆ιακιvδυvεύoυµε vα είµαστε πoλύ
απότoµoι".
"Ούτε vα δώσετε λαvθασµέvη πoιvή, όπως εκείvη
τηv αλεπoύ πoυ σύµφωvα µε τo µύθo καταδίκασε τη φίλη
της, τηv έvoχη πάπια, vα τη ρίξoυv µέσα στη θάλασσα;"
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"Οχι, έχoυv αρκετoύς vόµoυς γι' αυτό".
Στις 10 τo πρωί µπήκαµε στo Μετζιλίς ∆ααβί πoυ
τώρα έχει µετακιvηθεί από τηv Κυθρέα στηv
πρωτεύoυσα.
Τo
∆ικαστήριo
απoτελείται
από
δ∩o
Χριστιαvoύς ∆ικαστές και δ∩o Μoυσoυλµάvoυς πoυ
εκλέγovται από τo λαό. Εvας Καδής πρoεδρεύει και o
υπoλoχαγός Σίγαρ κάθεται σαv "ακρoατής", όπως λέµε
"πρόεδρoς".
Τα καθήκovτά τoυ είvαι vα ακoύει τις
παραδoχές και vα εξετάζει τη µαρτυρία και vα
υπoγράφει τηv απόφαση τoυ ∆ικαστηρίoυ.
Υπoτίθεται ότι δεv πρέπει vα αvαµιγvύεται µε
τo Νόµo. αλλά εφόσov καµιά καταδίκη δεv είvαι
δγκυρη, χωρίς τηv υπoγραφή τoυ, είvαι υπoχρεωµέvoς
vα ικαvoπoιεί τov εαυτό τoυ ότι (όλα είvαι) σύµφωvα
µε τo Νόµo.
Στηv πρακτική o υπoλoχαγός Σίγερ, είvαι τo
∆ικαστήριo.
Τo δωµάτιo είvαι µικρό µε ξύλιvo δάπεδo µε τo
χαρτί vα είvαι ξεκoλληµέvo από τoυς τoίχoυς. Μια
καρέκλα είvαι τoπoθετηµέvη για τov "ακρoατή" και µια
δεύτερη για µέvα.
Iθαγεvείς κάθovται στo vτιβάvι.
Ο Καδής και oι µωαµεθαvoί αδελφoί τoυ
κάθovται πάvω στα πόδια τoυς.
Τα oρθόδoξα µέλη αφήvoυv τα πόδια τoυς vα
κρέµµovται και σπρώχvoυv τα πέδιλά τoυς µέσα και
έξω.
Εvας υπάλληλoς, έvας ζαπτιές και έvας
∆ραγoµάvoς βoηθoύv στo ∆ικαστήριo.
Χασoµέρηδες µε τoυρµπάvια αvτιπρoσωπεύoυv
τoυς πoλίτες.
Με κάθε έvvoια, η αίθoυσα είvαι αvoικτή, γιατί
oύτε σχoιvί, oύτε oτιδήπoτε άλλo δεv χωρίζει τoυς
ύπoπτoυς από τo ∆ικαστήριo.
Ούτε εδώλιo υπάρχει.
Στα µάτια τωv Οθωµαvώv, έvας αδίστακτoς είvαι
αθώoς άvθρωπoς. Μόvo αφoύ τoυ επιβληθεί πoιvή
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βρίσκεται στα χέρια της ∆ικαισoύvης.
Ούτε έχoυµε εδώλιo τoυ µάρτυρoς. Τo Οθωµαvικό
σύστηµα δεv επιτρέπει σε έvα άvδρα vα διαπoµπεύεται
απλώς και µόvo γιατί στάθηκε και είπε τηv αλήθεια.
Η πρώτη υπόθεση καλείται.
Ο Κωvσταvτίvoς Γιαvvή πρoχωρεί µέσα στo
δωµάτιo και κάvει υπόκλιση πρoς τoυς ∆ικαστές και
πρoβαίvει στηv καταγγελία τoυ.
Κάπoια πρόσωπα, ισχυρίζεται, τoυ χρωστoύv
χρήµατα.
∆ίvει µια λίστα στo ∆ικαστήριo πoυ
περιλαµβάvει 20 ή 25 ovόµατα µε τα πoσά πoυ τoυ
χρωστoύv από δέκα ή δώδεκα γρόσια µέχρι τα
δεκαπέvτε και είκoσι Μετζετές.
"Πoιoς είvαι αυτός o άvθρωπoς, είvαι
δαvειστής", ρωτώ τov υπoλoχαγό Σίγερ.
"Οχι, έvας έµπoρoς στo παζάρι".
"Αυτά τα χρέη έγιvαv µε τo συvήθη τρόπo τoυ
εµπoρίoυ;"
"Ναι, ακριβώς".
"Και τι αvαµέvει από τo ∆ικαστήριo vα τoυ
κάµει;"
"Να µαζέψει αυτά τα χρέη. Θέλει vα στείλoυµε
ζαπτιέδες και vα υπoχρεώσoυv τoυς πελάτες vα
πληρώσoυv".
"Υπoθέτω χρησιµoπoίησε τηv ίδια µέθoδo και
τηv επoχή τoυ Πασά".
"Ναι, άκoυσε τov".
Μια δυvατή φωvή, ακόµα και για Ελληvα, λέγει
ότι θέλει ∆ικαιoσύvη και τίπoτε άλλo. Θέλει τα
χρήµατά τoυ και µόvo τα χρήµατά τoυ. Γιατί τoυ
αρvoύvται τoυς ζαπτιέδες. Πάvτoτε είχε ζαπτιέ πριv.
Τί έκαvε; Γιατί τoυ αρvoύvται τώρα;
Ο Σίγερ τov ρωτά κατά πόσov είvαι σωστό vα
σταλεί δηµόσιoς αξιωµατικός 25 µίλια για vα µαζέψει
τo πoσό τωv 25 πεvώv.
Μάλιστα, voµίζει ότι είvαι σωστό, είvαι o
vόµoς, είvαι η συvήθεια στη χώρα τoυ, πάvτoτε έτσι
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γιvόταv.
Μετά πoυ κoίταξα στov κατάλoγo, ρώτησα τov
υπoλoχαγό Σίγερ, εάv απoδείχθηκαv αυτά πoυ
παρoυσίαζε.
"Οχι, καθόλoυ. Εξαρτώvται µόvo από τα όσα είπε.
Τo πράγµα καταvτά φάρσα. Καvέvας από τoυς
ισχυριζόµεvoυς oφειλέτες δεv είvαι µπρoστά και
καµιά µαρτυρία για χρέoς δεv παρoυσιάστηκε".
"Ρώτησε τov κατά πόσov έστειλε στoυς
oφειλέτες τoυ oπoιαδήπoτε ειδoπoίηση για τov
ισχυρισµό τoυ".
Οταv
ρωτήθηκε
από
τov
∆ραµoγάvo,
o
Κωvσταvτίvoς απαvτά ότι δεv έκαµε κάτι τέτoιo. Πως
θα τoυς έστελλε ειδoπoίηση. ∆εv είχε καvέvα vα
στείλει, δεv έχει ζαπτιέδες στo σπίτι τoυ.
" Ρώτησε τov κατά πόσov κατέβαλε πρoσπάθεια vα
µαζέψει τα χρήµατα".
"Οχι", λέγει o ∆ραµoγάµoς" λέγει ότι ζoυv σε
διαφoρετικά σηµεία, µερικoί πoλύ µακριά. Εάv o Καδής
δεv τoυ δαvείσει ζαπτιέδες πως θα µαζέψει τα χρέη
τoυ;"
Η υπόθεση αvαβλήθηκε για µια βδoµάδα και o
υπoλoχαγός Σίγερ τoυ λέγει ότι είvαι καλύτερα vα
καταβάλει πρoσπάθεια vα µαζέψει τα χρήµατά τoυ.
Ο
Κωvσταvτίvoς
φεύγει
κατυφής
και
συγχυσµέvoς. Για εκείvov η επιβoλή ∆ικαιoσύvης
αvαβλήθηκε, εάv δεv τoυ αρvήθηκαv κάτι τέτoιo".
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