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Είς τό ζήτημα αν ό βασιλεύς πταίη 
διά την κατάστασιν δ ί  ην ό σεβαστός τοϋ 
Ά ρείον Πάγον κ. Πρόεδρος θρηνεί έν τη 
επιστολή τον, ην άλλοι άπεκάλεσαν δια 
κήρνξιν καί άλλοι εγερτήριον, ήμεΐς δε 
θρηνολόγιον, εκτοτε έδηλώσαμεν ότι ή 
μεΐς τούλάχιστον δεν είμεθα αρμόδιοι νά 
άναμιχβώμεν. "Ενεκα τούτον τήν εκ τοϋ 
εγερτηρίου εκείνον συζήτησιν άπό τής 
πρώτης στιγμής περιωρίσαμεν εις δ,τι 
αφορά τήν δικαιοσύνην, έν σχέσει δέ πρός 
ταύτην εθέσαμεν τό ερώτημα : Ή μεΐς ή 
υμείς εις ους άνετέϋη τό εργον τοϋ άπο- 
νέμειν τό δίκαιον, πρώτιστα δέ τό ερ
γον τοϋ καταρτίζειν τό σώμα είς δ ή 
απονομή τής δικαιοσύνης ανατίθεται, 
έπράξαμεν τό κ α θ ’ εαυτούς; Τό ερώ
τημα δέ τοϋτο ήτο κ α θ ’ ή μας άπαραίτη
τον καί ή έπ αύτοϋ σνζήτησις προεΐχε πά 
σης άλλης, τό μέν διότι άπόλυτος πλέον 
παρίσταται ή άνάγκη τοϋ νά παύσωμεν 
αιπαπατ ώμενοι και αντοκολακενόμενοι, 
τό δέ κα'ι διότι ή δύναμις τοΰ φωτός καί 
ή επιβολή τής αλήθειας π ιθανόν νά ώδή- 
γει ήμάς είς δδόν εύθυτέραν τον κρημνοΰ  
εκείνου εις ον κατά τόν κ. Πρόεδρον τοϋ 
'Ά ρείου Πάγου φερόμεθα. Έ πίσης δέν 
άνεμίχθημεν και είς τό μετά τόσης σφο- 
δρότητος γεννηθέν ζήτημα, άν τό εγερτή
ριον εκείνο τον κ. Προέδρου σαλπίζτ] 
τήν βασιλικήν άπολνταρχίαν καί τήν κα- 
τάλνσιν συνεπώς τοϋ Συνταγματικού μας 
πολιτεύματος ή διδάσκη τήν θεραπείαν 
έντός τών άρθρων καί τών όρίων τον πο
λιτεύματος τούτον. Είς τά βλέμματα ή 
μών και ή πρώτη καί ή δεντέρα οιρις τοΰ 
ζητήματος είς ούδέν άλλο θά  έχρησίμενεν 
ή είς τήν μετατόπισιν τοΰ κυρίως ζητή
ματος, εκείνον όπερ αυτά τά πράγματα  
έγέννησαν. Τά πράγματα δέ αυτά, άτινα 
έν γραμμαΐς γενικωτάταις καί άφηρημέ- 
νως νπεδείξαμεν, ζωηρότατα άπό πολ- 
λόϋ λαλοΰσιν, δτι τήν θεραπείαν έξ ήμών 
αύτών έπί τή βάσει τοΰ δόγματος «βοή- 
θει σαύτόν» πρέπει νά άναμένωμεν.

Απόλυτος άρα ή άνάγκη γλώασης δσον 
τό δυνατόν ειλικρινούς καί έξομολογή- 
σεως δσον τό δυνατόν άνυποκρίτου. °Ο
ταν άνομολογώμεν δτι ώς Κράτος δια- 
τρέχομεν τόν έσχατον τών κινδύνων, οβ- 
δέν σώζομεν κλαν&μηρίζοντες, ένώ άντι 
θέτως άποτελεσματικώς άντεπεξερχόμεθα 
ν-ατά τοϋ κινδύνου, όταν καταδείξωμεν δτι 
εχομεν τήν ψυχικήν δύναμιν καί ήμών 
αυτών τάς πράξεις νά καταδικάσωμεν 
μέ τήν άπόφασίν τήν ειλικρινή άλλοι νά 
δειχθώμεν έν τώ μέλλοντι.

Τάς άναπέρω γραμμάς έθεωρήσαμεν 
άναγκαΐον νά παραθέσωμεν ώς προοίμ ιον 
τής κατωτέρω έπιστολής, ήν άπενθύνει 
πρός ήμάς εις τών πολυτιμότερων συν
εργατών μας, λίαν δέ γνωστός είς τούς 
άναγνώστας ήμών, γράφων έκάστοτε υπό 
τό ψευδώνυμον «.’Ιώβ».

Τά διά τής έπιστολής ταύτης άποκαλν- 
πτόμενα όμολογοΰμεν δτι ουτε νέα εινε 
ον τε άγνωστα είς τονς περισσοτέρονς, ή 
στιγμή δμως κ α θ ’ r)p φέρονται είς τήν 
δημοσιότητα εινε τόσον κατάλληλος, ώστε 
ολίγη αυτοθυσία έκ μέρους έκείνων, πρός 
ονς ή έπιστολή απευθύνεται, άρκεΐ δπως 
θεραπεύσει πολλά, διότι τό νά γράφωμεν 
τήν σήμερον δτι χρειάζεται εϊςΉρακλής διά 
νά σαρώστ] «τά σαπρά καί τά φανλα καί τά 
άκαρδα όργανα τής σνναλλαγής» (Κ. Σ η 
μαντήρας τή 1 Ί α νοναρίον 1907) καί τήν

αΰριον δτι «ή πολιτική ήμών κατάστασις 
είνε άξια οίκτον, αυτη δ* επιδρά καί είς 
τό σύνολον, τό δέ κράτος απειλείται νπό  
τοϋ άπελπιστικωτέρου τών νοσημάτων, 
νπό τής παρακμής» (Δ. Τσιβανόπουλος τή 
1 5 ίανουαρίου 1908), άπαγγέλλομεν ίσως 
ώραίας λέξεις, αίτινες έκπλήσσονν έπ ί τινα 
δευτερόλεπτα τους άπλοϊκωτέρονς καί 
παρατάσσομεν ήχηράς φράσεις ικανάς νά 
έμπνεύσονν τήν άπογοήτενσιν καί είς τόν 
μάλλον αίσιόδοξον, πρακτικήν δ ιιω ς ά- 
πήχησιν τών ώραίων μας αύτών λέξεων 
καί τών ηχηρών μας φράσεων ουτε εχο
μεν οντε υπάρχει έλπίς νά άναμένωμεν.

Έ πί τά πράγματα έπομένως.
Μία δέ πτυχή, όπισθεν τής όποιας τά 

πράγματα ταΰτα, άνασύρεται τήν σήμε
ρον, διά τής έπιστολής ταύτης :

’Αξιότιμε κ. Συντάκτα,
Είς τήν πολεμικήν σας των τελευ

ταίων έβδομάδων άνεμίξατε καί τήν λει
τουργίαν ένός θεσμοΰ, τοΰ τών έμμισθων 
δικαστικών παρέδρων, ή, διά νά είμαι ά- 
κριβέστερος, έρρίψατε ύπαινιγμούς, οί 
όποιοι, διά τούς έχοντας Εδεαν τών συν
θηκών ύπό τάς όποιας ένεργοϋνται οί 
διαγωνισμοί πρός άπόκτησιν τοΰ αξιώ
ματος τοΰ έμμισθου παρέδρου, έσήμαι- 
νον δτι οί διαγωνισμοί οδτοι τελούνται 
διά τήν τήρησιν τών προσχημάτων μό
νον καί δτι έμμισθοι πάρεδροι, κατά κα
νόνα τουλάχιστον, χειροτονούνται ούχί 
οί συγκεντροΰντες τάς περισσοτέρας 
γνώσεις, ά λλ ’ οί έχοντες νά έπιδείξουν 
τάς περισσοτέρας γνωριμίας δπό τήν εύ- 
ρυτάτην τής λέξεως σημασίαν.

Θά μοί έπιτρέψητε τούς ύπαινιγμούς 
σας έκείνους νά τούς άποκρυσταλλώσω 
είς γεγονότα τών όποιων καί σείς βε
βαίως πληρεστάτην έχετε γνώσιν, άτινα 
δμως μέχρι τής σήμερον απασχολούν 
μόνον τάς συζητήσεις καί πρόκαλοΰν τά 
πικρά μειδιάματα τών γνωστών έκείνων 
στενών ιδιωτικών κύκλων, τών άποτε- 
λουμένων άπό άνθρώπους καθ’ δλα ευυ
πολήπτους καί ανεξαρτήτους ύπό πασαν 
έποψιν καί τά πρώτα ούναταί τις νά 
εΐπη έν τή κοινωνία φέροντας, οΐ'τινες 
δμως έχουν τό προτέρημα νά διεξάγουν 
τάς συζητήσεις ταύτας μέ τήν φωνήν 
δσον τό δυνατόν χαμηλήν, συγχρόνως 
δέ να περιάγωσι καί κατά τήν στιγμήν 
τούτων γύρω τό βλέμμα των ύπόπτως 
έκ τοΰ φόβου μήπως καί άλλος τις ά- 
κούση τά λεγάμενα.

Π α ρ έ / β α « ξ .
’Αρχίζω άπό μίαν παρέκβασιν. Τήν 

έξεταστικήν τών έμμισθων παρέδρων έ- 
πιτροπήν άποτελεΐ, ώς δλοι γνωρίζομεν, 

Πρόεδρος καί ’Αντιπρόεδρος καί ό 
Εΐσαγγελεύς τοΰ Άρείου Πάγου, ό Πρό
εδρος καί ό Εΐσαγγελεύς τών Έφετών 
καί δύο Καθηγηταί τοΟ Πανεπιστημίου. 
Έπτά έν δλω, έξ ών οί έξ είνε ισόβιοι, 
οί πέντε δέ ισόβιοι καί αμετάθετοι. Τί 
δέ σημαίνει τοΰτο ; "Οτι είς ούδεμίαν α
πολύτως ύπόκεινται έξάρτησιν, δτι έπ’ 
αύτών καί έπί τοΰ αξιώματος των ούδε- 
μία δύναται νά άσκηθή πίεσις, δτι ό 
έπαγγελματικός των άρτος είνε νόμφ 
άδύνατον νά άπειληθή. Καί δμως οί τιτ- 
λοϋχοι ούτοι οί άμετάθετοι καί οί υ
πάλληλοι αύτοι οί ισόβιοι συναλλάσσον
ται, δπερ σημαίνει* ένδίδουν, δπερ εινε 
ταύτόσημον μέ τό δτι παραβαίνουν τό

καθήκον αύτών. Χάριν τής πολιτικής 
πράττουν τοϋτο, ή, έν άλλαις λέξεσι, με
τέρχονται πολιτικήν ’συναλλαγήν, πιε- 
ζόμενοι άπό τόν βουλευτήν ή άπειλού- 
μενοι άπό τόν Υπουργόν ή δεχόμενοι 
υποσχέσεις ανταλλαγμάτων, πολιτικών 
πάντοτε, άπό τούς έκάστοτε πρωθυπουρ.- 
γούς ; "Οχι έπαναλαμβάνομεν μέ δλην 
τών πνευμόνων ήμών τήν δύναμιν καί 
μέ δλην τήν άκράδαντον ήμών πεποί- 
θησιν. Οί άνθρωποι αύτοι μετέρχονται 
συναλλαγήν κοινωνικήν. Ήτοι τήν χει
ριστήν πασών, διότι αυτη προϋποθέτει 
όλιγαρχίαν, έπικράτησιν δηλαδή ώρισμέ- 
νηςή ώρισμένων κοινωνικών τάξεων ή 

έπαγγελμάτων ή καί οικογενειών. Με
τέρχονται τήν συναλλαγήν τών άνεψιών 
καί τών θείων, τών συνεπαρχιωτών καί 
τών συναδέλφων, τήν συναλλαγήν τών 
έπιτηδείων κολακειών καί θωπειών, έ- 
κείνην δηλαδή ή οποία ώς προϋπόθεσιν 
εχει τήν ασθένειαν τοΰ χαρακτήρος, τήν 
μάλλον ύπουλον. καθ’ ής δυσχερέστατον 
άν μή άδύνατον νά άντεπεξέλθη τις.

Έ ϊϊΙ το  π ρ ο κ ε ίμ ενο ν  
Επαναλαμβάνω δτι λαμβάνω καί ώς 

δεδομένον καί ώς άνεπίδεκτον άμφισβη- 
τήσεως τό γεγονός, δτι · ί άποτελοΰντες 
τήν έξεταστικήν τών έμμισθων παρέδρων 
ώς άνω έπιτροπήν συναλλάσσονται, σας 
παραθέτω δέ τά πράγματα, τά όποια 
πειστικώτατα θάήχήσουν καί εις έκείνου 
άκόμη τά ώτα, δστις τόνους βάμβακος 
έχει έπιθέσει έπ’ αύτών.

Έκαστον μέλος τής έν λόγω έπιτρο- 
πής έχει καί μίαν ψήφον βαθμολογίας 
ούχί έπί τοΰ μαθήματος δπερ έξετάζει, 
άλλ’ έπί τοΰ σρνόλου. Τονίζω τήν τε- 
λευταίαν ταύτην λέξιν καί αισθάνομαι 
τήν άνάγκην νά τήν έπεξηγήσω, διότι 
έκ ταύτης καί μόνης συλλαμβάνεται ό 
λέων. "Οταν λέγωμεν δτι έκαστον μέ
λος τής έπιτροπής βαθμολογεί έπί τοϋ 
συνόλου, έννοοΰμεν δτι δίδει βαθμόν ούχί 
είδικώς διά τό Ρωμαϊκόν ή τό ποινικόν 
δίκαιον, λ. χ. άλλά δι’ άπαντα έν γένει 
τά μαθήματα έπί τών όποιων γίνεται ή 
έξέτασις. Αογικώτερον τούτου δέν ήδύ
νατο ν’ άπαιτήση είς νόμος, δστις οΰτω 
προκαλεΐ έπί ένός καί τοΰ αύτοΰ ύποψη- 
φίου έπτά δλας άντιλήψεις, οΰτως ώστε 
έπτά έν συνόλο) άποφαίνονται περί τής 
έν γένει έπιδόσεως τοΰ ύποψηφίου τούτου.

Πλέον άρα ή εύνόητον δτι έπτά άν
θρωποι δέν είνε νοητόν δτι θά έχωσι 
τήν αύτήν άκριβώς άντίληψιν περί τοΰ 
αύτοϋ πράγματος καί δτι δέν άποκλείε- 
ται νά είνε διάφορος ή άντίληψις τοΰ 
ένός άπό τής τοϋ άλλου. Τοΰτο δέ άκρι
βώς τό άξίωμα ένεθάρρυνε καί ένθαρρύ- 
νει τά αξιότιμα μέλη τής έν λόγφ έπι
τροπής νά καταλήξουν είς δσα καταλή
γουν είς έκάστην έξεταστικήν περίοδον 
καί έπί παντός σχεδόν άνευ έξαιρέσεως 
ύποψηφίου. Δέν εινε σπάνιαι αί περι
πτώσεις, καθ’ ας είς καί ό αύτός υπο
ψήφιος λαμβάνει αριθμόν βαθμολογίας 
έν ή τρία άπό έν μέλος τής έπιτροπής 
καί δέκα τέσσαρα ή δέκα πέντε άπό 
έτερον. Σημαίνει δέ τοΰτο δτι ό βαθμο- 
λογήσας μέ έν ή τρία τόν έκρινεν άνα-

Ά βο έκ τρ ο π ο υ  ε ίς  εκ τρ ο π ο ν
Διά νά πεισθή δέ πας δτι παν άλλο ή 

εύσυνείδητος βαθμολογία ένεργεΐται, ά- 
ναφέρω τοΰτο καί μόνον, δπερ, κατ’ έμέ, 
ήρκει νά δώση τήν πληρεστάτην είς τό 
δλον οικοδόμημα τής λειτουργίας τών 
έξετάσεων τούτων εικόνα. Τοΰ άτοπου 
τούτου, δπερ παρουσιάζει ή τόσον μεγά
λη αΰτη διαφορά τής βαθμολογίας, έχουν 
πληρεστάτην τήν συνείδησιν αυτοί πρώ
τοι οί άποτελοΰντες έκάστοτε τήν έξετα
στικήν έπιτροπήν, διότι πρέπει νά όμο- 
λογήσωμεν δτι οί άνθρωποι αυτοί πιθα
νόν νά είνε ασθενείς τόν χαρακτήρα, 
πνεύματος δμως δέν στεροΰνται. Συμφέ
ρον άρα έχουν νά μή παρέχουν καί 
γραπτήν τών συμβαινόντων των τήν άπό- 
δειξιν. Δημοσιεύουν έπομένως πίνακα, 
δστις έμφαίνει τό άθροισμα τής βαθμολο
γίας, ήτοι τόν άριθμόν δστις έν συνόλφ 
παράγεται έκ τής κατ’ιδίαν βαθμολογίας. 
Οί άριθμοί, διά τών όποίων έκαστον μέλος 
έβαθμολόγησεν, αύτοι, σημειούμενοι είς 
τεμαχίδια χάρτου, πρόχειρα τάχα, κα- 
ταστρέφονται αύτοστιγμεί.

Υποθέτω δτι άρκετά εύκρινώς έζω- 
γράφισα τό πρώτον μέσον διά τοϋ όποιου 
ύποψήφιός τις «ρίχνεται ή σπρώχνεται», 
κατά τήν συμβολικήν τεχνικήν έκφρασιν, 
άναλόγως τών άντιπαθειών ή» συμπα
θειών, άς κατώρθωσε νά άναπτύξη. Περί 
άλλων τινών έν τώ αύτω σημείιρ λεπτο
μερειών ?σως δέν είνε καί πολύ σκόπιμον 
νά σας άπασχολήσω, διότι είνε κοινώς 
γνωστόν δτι περί ένα ή πλείονας ύποψη- 
φίους αναπτύσσονται συνδυασμοί μεταξύ 
τών έξεταζόντων, δέν είνε δέ σπάνιαι αί 
περιπτώσεις, καθ’ άς καί έμπράκτως 
έφαρμόζεται τό do άριστα, u t des άρι
στα, ή δίδω μηδέν διότι δίδεις άριστα, 
καί τόσα άλλα, άτινα είνε τόσον μικρά, 
άτινα δμως άθροιζόμενα άποτελοΰσιν.. .  . 
ένα έμμισθον πάρεδρον, ήτοι ένα ίσόβιον 
μεθ’ έν έτος δικαστήν.

ξιώτατον, ό δέ μέ δέκα τέσσαρα ή δέκα 
πέντε άριστον. Έ να και τόν αύτόν 
έπαναλαμβάνω υποψήφιον δι’ αύτάς ταύ
τας τάς άπαντήσεις κατά μίαν καί τήν 
αύτήν έξέτασιν. θ ά  μοΰ ε'ίπητε ϊσω ς: 
άντίληψις είνε· θά τό εΐπητε δμως ούχί 
πιστεύοντες τοϋτο, άλλά διά νά προκα- 
λέσητε τήν άπάντησίν, δτι οί οΰτω βαθ- 
μολογοΰντες δέν βαθμολογοΰν, άλλ’.άν- 
ταγωνίζονται τόν άγώνα τής προστασίας 
τής προσωπικής ’ ή τής καταδιώξεως τής 
προσωπικής τούτου ή έκείνου τοΰ ύπο
ψηφίου, τόν άγώνα τόν έχοντα άλλα 
έλατήρια άνευρισκόμενα εϊς τήν κοινω
νικήν συναλλαγήν περί ής άνωτέρο).

’Ά λ λ η  μ έ θ ο δ ο ς

Τό σύστημα των έξετάσεων τούτων, 
ώς έπίσης δλοι γνωρίζομεν, είνε μικτόν, 
ήτοι έξετάσεων γραπτών καί προφορι
κών. "Ολοι δμως πάλιν γνωρίζομεν δτι 
είς τά γραπτά έλαχίστη ή μάλλον ούοε- 
μία άποδίδεται σημασία καί δτι αί έξε- 
τάσεις αύται είνε άποκλειστικώς προ- 
φορικαί. ’Ιδού άρα έδαφος έκμεταλλεύ- 
σεως εύρύτατον διά τοΰ όποιου ύποψή
φιός τις δύναται ν’ άναδειχθή πρό τοϋ 
άκροατηρίου φωστήρ ή τανάπαλιν ά
γευστος καί τής κοινοτέρας νομικής έν
νοιας. Τά θέματα έν τή έπιστήμη τή 
νομική δέν είνε μόνον άνεξάντλητα άλλά 
διακρίνονται καί είς εύχερή τήν λύσιν 
καί είς δυσχερέστατα, είς θέματα άτινα 
προϋποθέτουν μνήμην μόνον ή κρίσιν ά
πλώς ή λογικήν άπλουστάτην καί είς 
θέματα πρός λύσιν τών όποίων ή πρό
χειρος κρίσις δέν έπαρκεΐ. Τά μέν άρα 
είς τούς εύνοουμένους,τά δέ είς τούς άπο- 
διοπομπαίους. Κατά σύστημα δέ τοϋτο 
καί μετά προμελέτην, ί'να μή ε’ίπωμεν 
καί μετά προσυνενόησιν μετά τών δπο- 
ψηφίων. Διότι καί τοΰτο άκόμη λέγε
ται, δτι συχνότατα υποψήφιοι άγαν εύ- 
νοούμενοι έγνώριζον έκ τών προτέρων 
τό μέρος ή τά μέρη είς ά ύπό ώρισμέ
νων μελών θά έξητάζοντο. Τό τελευ- 
ταΐον τοϋτο ήμεΐς τουλάχιστον δέν θέλο- 
μεν νά τό πιστεύσωμεν.

’Ά λ λ η  ε&κών
Ταύτην τήν λαμβάνω άπό τό άποτέ- 

λεσμα τών τελευταίων πρό έβδομάδος 
μόλις παρεδρικών έξετάσεων. Ό  πρώτος 
έπιτυχών κατά τάς έξετάσεις ταύτας εί
χεν ύποστή τάς αύτάς έξετάσεις καί 
κατά τον προηγούμενον πρό τριών ή 
τεσσάρων μηνών διαγωνισμόν. Τότε εΐ-
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χεν άποτύχει, τώρα δχι μόνον έπέτυχεν 
άλλά καί έπρώτευσεν.Έμεσολάβησαν, το
νίζω, τρεις μόλις ή τέσσαρες μήνες. Τί 
συνέβη έν τφ έλαχίστφ τούτω σχετικώς 
χρονικφ διαστήματι; Τό πνεΰμα τό νο
μικόν έπεφοίτησεν έπί τόν νέον αύτόν 
καί τοΰτο διά της μαγικής του δυνάμεω,ς 
άπό άνίκανον πρό τριών μηνών, ώς ή 
επιτροπή άπεφήνατο, κατέστησεν ικα
νόν κα'ι δή πρωτεύοντα μετά τρεις μή
νας, ώς ή αύτή επιτροπή άπεφήνατο ; 
Τίποτε άπό δλα αύτά. Τότε, ήτοι πρό 
τριών μηνών, αί ύποσχέσεις είχον έξαν- 
τληθή ύπέρ άλλων.

Αισθάνομαι τήν άνάγκην νά παρατη
ρήσω δτι δ έν λόγω νέος χρησιμεύει δι’ 
έμέ ώς παράδειγμα άπλώς £ν έκ τών μυ- 
ρίων όμοιων και δτι δι’ δσων έν σχέσει 
πρός τοΰτον γράφω δεν προτίθεμαι ούδέ 
κατ’ έλάχιστον νά μειώσω τήν ικανότητά 
του ήν ειδικώς προκαλούμενος είμί πρό
θυμος καί δημοσί<χ νά άναγνωρίσω. Ά - 
ναλαβών δμως νά καταστήσω δημοσιώ- 
τερα άτοπη ματα τοιαύτης φύσεως, κατ’ 
άνάγκην θά προσκρούσω καί προ φιλο
τιμιών προσωπικών.

Χ ο μ π έ ρ α σ ίΛ * .
"Ισως ήσχολήθην περι μικρά. ’Αθροί

σατε δμως πάντα ταΰτα κα'ι εκατοντα
πλάσια ϋσως τούτων άτινα ή μέ διαφεύ
γουν ή δέν ύπέπεσαν είς τήν άντίληψίν 
μου κα'ι τότε ώς άθροισμα θά έχετε §ν 
σύνολον, κατά τό οποίον ό τρόπος καί οί 
δροι ύπο τούς όποιους άπό δέκα καί 
πέντε περίπου έτών καταρτίζονται τά 
μγ^τρφα τών δικαστών μας καί άπονέ- 
μεται τδ ίερώτερον τών άξιωμάτων δέν 
είναι εκείνος, τούλάχιστον, τόν όποιον δ 
νομοθέτης έφαντάσθη.

Τό δικαίωμα τοϋ διορίζειν τόν ίσόβιον 
δικαστήν, ούτε εις τήν πολιτικήν, ούτε 
είς τόν βασιλέα ένεπιστεύθη δ  νόμος. 
’Αντιθέτως τό άφήρεσεν άπό τήν πολι
τικήν καί τό παρέδωσεν είς σώμα ξένον 
πρός αύτήν, έν μηδεμια μετ’ αύτής δια- 
τελοΰντι συναφεία, είς σώμα, δπερ κατά 
τά τρία τέταρτα τούλάχιστον ούτε προα
γωγήν άναμένει, ούτε παΰσιν φοβείται, 
ούτε καί μετάθεσιν. Τί πλέον τούτου 
ήτο δυνατόν νά πράξη ό νόμος ; Κατά 
τί δέ θά μεταβληθώσιν, έν τφ σημείφ 
τούλάχιστον τούτφ, τά πράγματα, άν δ 
βασιλεύς περιβληθή τήν φοβεράν καί τήν 
τρομεράν πανοπλίαν του καί έκλέξη έπτά 
όπουργούς πρός οδς νά παραδώση τό δε- 
σμεΐν καί τό λύειν καί πρός οδς άνεπιφυ- 
λάκτως νά ύποσχεθή τό συγκαλεΐν κατά 
τήν βούλησίν των καί διαλύειν τήν Βου
λήν ;

"Οταν τοΰτο γίνη θά μεταβάλη σύστη
μα έξετάσεων τών εμμίσθων παρέδρων ή 
άρμοδία έπιτροπή;

Ά ν  δέ δέν μεταβάλη ;
θ ά  έχουν τότε τό δικαίωμα οί έπτά 

Υπουργοί ν ’ άπολύουν τούς άποτελοΰν- 
τας τήν έπιτροπήν ταύτην ;

’Αλλά τότε ούτε Πρόεδρον καί άντι- 
πρόεδρον καί Εισαγγελέα τοϋ Άρείου 
Πάγου θά Ιχωμεν ούτε καθηγητάς τοΰ 
Πανεπιστημίου. Έν τή νομική σχολή 
τούλάχιστον.

Περί ή μάς άρα άς στρέψωμεν τό 
βλέμμα. Τήν ένδυμασίαν ήμών άς συν- 
τηρήσωμεν εύπρεπή καί δσον τό δυνα
τόν καθαράν, άς παύσωμεν δέ σκεπτό- 
μενοι περί τής πανοπλίας, τήν οποίαν 
πρέπει νά φέρη δ Βασιλεύς ήμών.

'Τποθέτω δτι αύτό άκριβώς ήτο τό 
πόρισμα τής πρό τινων έβδομάδων πολε
μικής σας.

Μετ’ άκρας ύπολήψεως.
Πρόθυμος ό συνεργάτης σας

I Π Β
Γ. Γ. Καί ύμεΐς ίσως παρατηρείτε δτι 

ή γλώσσά μου, παρά τό δικηγορικόν μου 
έπάγγελμα, δέν είνε καθόλου δικανική, 
δτι κανένα πέπλον δέν μεταχειρίζομαι, 
δπως περικαλύψω τάς πράγματι γυμνάς 
μου άληθείας καί δτι τά πράγματα τά 
έκθέτω δπως τά άντελήφθην ή τά ή- 
κουσα. Είς τοΰτο τήν πρώτην, 'ΐνα μή 
ειπω τήν κυρίαν ένθάρρυνσιν, τήν έμ- 
πνέομαι άπό αύτόν τόν κ. Εισαγγελέα 
τοΰ Άρείου Πάγου, δστις, άπευθύνων 
πρός τήν «Άκρόπολιν» έπί τφ νέφ έτει 
1908 τήν πλήρη θάρρους επιστολήν του, 
ήν καί ύμεΐς έσχολιάσατε, γράφει, πλήν 
άλλων, καί τά εξής έπί λέξει:

«'Όσον είλικρινέστερον λέγονται πρός 
τάς Κυβερνήσεις, πρός τάς Βουλάς καί 
πρός τόν λαόν αί άλήθειαι, τόσον πιθα- 
νώτερον είνε νά ζητήσωσιν άπαντες άφ’ 
έαυτών τήν σωτηρίαν τοΰ Κράτους...»

’Ανάγκη άρα αληθειών αϊτινες πρέπει

νά λέγωνται, κατά μέν τόν κ. Δ. Τσιβα- 
νόπουλον πρός τάς Κυβερνήσεις, πρός 
τόν λαόν καί πρός τάς Βουλάς, κατ’ έμέ 
δέ καί πρός πάντα ύπευθύνως χειριζό- 
μενον πάσαν έξουσίαν, τοιοΰτος δέ δέν 
άποκλείεται νά είνε είτε αύτός ούτος δ 
κ. Δ. Τσιβανόπουλος, ώς Είσαγγελεύς 
τοΰ Άρείου Πάγου, είτε δ κ. Κ. Σημαν
τήρας ώς πρόεδρος τοΰ αύτοΰ δικαστη- 

, ρίου είτε καί πας άλλος.
Ά ς  διεξαγάγωμεν έπομένως γυμνικούς 

περί τήν άλήθειαν άγώνας.
Ό  ϊδ ιο ς

Γ α λ λ ικ α .1 « α ρ ο ιμ ίκ ι .
Tel juge tel jugement.
Κ α τ ά  τον  δ ικ ι σ τ ή ν  κ α ι ή  ά π ό φ α σ ις .

Έ λ λ η ν ί / ϊ ί  « c i p o s i w a t  ( ; )
Κ α τ ά  τ ό ν  (5ι.ά<$ικον κ α ι ή  ά π ό φ α ο ις  ( ; )

δετερώσεως, ά λλ ’ οπερ χείριστον καί 
αυτόχρημα εγκληματικόν, διά παντός 
τρόπου θεμιτοΰ καί αθεμίτου έξαντλοΰν 
πασαν κυτών τήν ευφυΐαν είς υποβολήν 
της ιδίας αύτών γνώμης εις τούς ενόρ
κους. ’Ελευθερία μαρτύρων, άπαγόρευ- 
σις παραπειστικών έρο>τήσεων είνε θε
σμοί είς πλήρη αχρηστίαν περιπεσόντες.

"Οταν τοιαύτην έ'χωσι τήν άντίληψίν 
οί ποοεδρεύοντες της ίδιας αύτών απο
στολής, εινε εύνόητον, διατί μετά πε
ρισσής άφελείας υπολογίζουν έκάστοτε 
έπί της ύπερασπίσεως καί μετά τόσης 
προχειρότητας λύουσι τά άναφυόαενα 
ζητήματα σχετικώς πρός τήν θέσιν αύ
της.

Οί συνήγοροι τοΰ Ζευγώλη, καλώς ή 
κακώς, έ'κριναν, ότι έ'πρεπε ν’ άποχω- 
ρήσουν. Καί άπεχώρησαν άφοΰ ήδη εί- 
χον έξετασθή, άν μή πάντες, πάντως 
όμως οί σοβαρώτεροι τών μαρτύρων.

Ή  νομολογία παρ’ ήμΐν καθιέρωσεν, 
ότι ή αδιάλειπτος παρουσία τοΰ συνη
γόρου κατά τήν διάρκειαν της συνεδριά- 
σεως εινε απαραίτητο; διά τήν έ'γκυρον 
αύτης διεξαγωγήν. ’Εξ άλλου όμως άπ- 
εφηνατο, οτι ή άντικατάστασις τοΰ 
οπωσδήποτε άποχωροΰντος συνηγόρου 
επιτρέπεται, άν κατά τήν κρίσιν τοΰ 
Δικαστηρίου τών συνέδρων δέν βλάπτε
ται ή ύπεράσπισις, άν τούτέστιν ή ύπό- 
θεσις είνε τοιαύτη, ώστε ό διοριζόμενος 
έξ επαγγέλματος συνήγορος νά είνε είς 
θέσιν έξ υποκειμένου καί αντικειμένου 
ν’ άντιληφθή τήν ύπόθεσιν, νά διεξα- 
γάγ-/] αύτήν καί νά παρασκευάσν) ύπερ- 
άσπισιν. Τήν περί τούτου δέ έκτίμησιν 
εθεωρησεν ό Άρειος ΙΙάγος ύπαγομέ- 
νην εις τήν άνεξέλεγκτον κρίσιν τοΰ Δι
καστηρίου τών Συνέδρων.

Δέν είνε τοΰ παρόντος νά έξετάσωμεν, 
άν ή λύσις αυτη στηρίζεται που τοϋ 
νόμου, καθ’ ον, έν αρχή της συνεδριά-

σεως τούλάχιστον, οφείλει καί δικαιού
ται ό πρόεδρος νά διορίζ·/) συνήγορον είς 
τόν μη έ'χοντα τοιοΰτον κατηγορούμενον, 
ή ύπηγορεύθη καί αύτ/·, έκ, τοϋ κοα- 
τοϋντος πνεύματος νά ποοστατεύηται 
τό κΰρος τών άποφασεων, κυοουμένης 
έμμεσως πάσης αυθαιρεσίας. Λααβάνο- 
μεν τά ουτω δεδογμένα άντί άληθείας 
καί έρωτώμεν :

Δύναταί τις σεβόμενος καί έπ ’ έλά
χιστον ο,τι όνομάζουσιν καλήν πίστιν, 
νά θεωρήση καί νά δεχθή, ό'τι είς ύπό- 
θεσιν τοιαύτην, δι’ ήν ό παραστάς ώς 
εΐσαγγελεύων, άπό της προδικασία: έ'τι 
έμελετησε καί ύπέβαλε γνώμην, έκ δέ 
τοΰ τρόπου καθ’ ον διε/ειρίσθη αύτήν 
έν τή έπ ’ άκροατηρίου διαδικασία κα- 
τέδειξεν τήν δσω άξιέπαινον τοσούτω 
μακράν καί έπιμεμελημένην παρασκευήν 
αύτοΰ, δύναται ό έν τω μέσω της δια
δικασίας διοριζόμενος δικηγόρος νά άν- 
τιληφθή καί περί τίνος πρόκειται καν 
και νά ύπερασπίσνι τούς κατηγορουμέ
νους ;

Μετά τήν έπανειλημμένην μάλιστα 
δήλωσιν τών άγγαρευθέντων,ίνα άκοντες 
καί έπί άπειλή συμπαοαστώσι μάρτυρες 
άμα καί δράσται της παίζόμενης κωμω
δίας, ή οποία ήδύνατο νά τιτλοφορηθή 
«ή διάσωσις τών προσ^ημάτοον», ότι 
δέν δύνανται νά έπιτελέσωσι τό καθή
κον των είς τοσούτω πολυσχιδή καί σο- 
βαοάν κατηγορίαν, πώς έθεωρήθησαν ε
παρκείς διά νά έπιτελέσωσι τό έ'ργον 
της ύπερασπίσεως ;

Παρεοχόμεθα τό έπίσης σημαντικόν 
γεγονός της άποκηρύξεως τών διοοισθέν- 
των συνηγόρων ύπό τών κατηγορουμέ
νων, οπερ θά ήγεν είς έξέτασιν τοΰ 
θέματος ύπό διάφορον της προκειμένης 
έ'ποψιν, διά νά έμμείνωμεν έν τούτω 
κυρίως, ότι οί κατηγορούμενοι, τηρηθέν- 
των τών τύπων,έκρίθησαν ούχ’ήττον άνευ 
ούδεμιας ύπερασπίσεως κα ί... άπέθανον 
έπιστημονικώς. Τό κΰρος της διαδικα
σίας έσώθη, τ ί ένδιαφέρει διά τά λοιπά ;

Βεβαίως δέν έ'χομεν τήν γνώμην, ότι 
πρέπει ν’ άναγνωρισθή τό δικαίωμα είς 
τήν ύπεράσπισιν νά ματαιοΐ τό έ'ργον 
της Δικαιοσύνης. Ά λ λ ’ είς πρόληψιν 
τουτου είνε τεταγμένριι μυρίαι καί σο- 
βαραί εύθύναι διά τούς συνηγόρους, 
ούδ’ υποθέτει ό νομοθέτης ασυδοσίαν 
έπί ταύταις έκ τοΰ προσώπου τοΰ πτα ί- 
σαντος, άν καί έφ’ οσον έ'πταισεν.

Ά λλά  δέν έ'χομεν έπίσης τήν γνώ
μην, οτι τό πείσμα καί ή εύστοοφ'.α 
έπιτοεπεται νά υποκαθίστανται είς τό 
καθήκον καί είς τήν επιταγήν τοΰ άπο- 
λύτου δικαίου.

Δέν ήττήθη ό συνήγορος, άν όντως 
ό κατηγορούμενος έδικάσθη άνυπεράσπι- 
στος, ά λλ ’ ήττήθη τό δίκαιον.

Π ο λ . Λ α γ ο π ά τ α ς

ΑΠΟ Τ Α  Α Ι Κ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α  ΑΘΗΝίΙΝ
’Ά ρ ε ιο ς  Ι Ιά γ ο ς .

(Α μ φ ισ β η τ ο ύ μ ε ν α  Ο ικονομ ικά  ζ η τ ή μ α τ α  
ά ν α φ υ ό μ ε ν α  μετά. τήν δ ό ιίιν  Α ναγ
κ α ίο υ  δρ κο υ  έ π ιβ λ η θ έ ν τ ο ς  ύ π ό  προ - 
δ ικ α β τ ικ ή ς  ά π ο φ ά ιίεω ς  έπ ικ υ ρ ω θ ε ί-  
Οης ύ π ό  τ ο ΰ  Έ φ ε τ ε ίο υ . Γ νω μ ο δ ό τη - 
βις τ ο ϋ  Ά ντε ιΟ α γγ ελ έω ς  το ϋ  Ά ρ ε ίο υ  
Π ά γο υ  κ .  Κ . Ν . Μ α ν ιά κ ι ι  κ α τ ά  τ ή ν  
δ υ ν ε δ ρ ία ΰ ιν  τ ο ϋ  ά κ υ ρ ω τ ικ ο ϋ  τ μ ή μ α 
το ς  τ ή ς  ·14ης Ί α ν ο υ α ρ ίο υ  1908 ).

(Συνέχεια εκ τοϋ προηγουμένου)
Τό σύστημα τών άποφασεων, αϊτινες 

άπαιτοΰσι πρός έφαρμογήν τοΰ τεκμη
ρίου τόν καθορισμόν τών έκ της δόσεως 
τοΰ δρκου συνεπειών, τείνει είς τήν έ
φαρμογήν της άρχης, ήν καθιεροΐ ή διά
τας·.? τοϋ άρθρου 180 της Πολιτ. Δι
κονομίας καθ’ ήν, όριστικαί άποφάσεις 
άφ’ ου δημοσιευθώσιν έν τώ άκίοατη- 
ρίω δέν δύνανται ν’ άνακληθοΰν παοά 
τοΰ άπαγγείλαντος αύτάς δικαστοΰ, 
κατά τόν αύτόν τρόπον ώς ή πυξίς τε ί
νει πάντοτε πρός τόν βόρειον πόλον.

Ά λλά  πότε ύπαρχε, τοιαύτη όοι- 
στική άπόφασις ;

Τοΰτο είνε τό ούσιωδέστατον ζήτημα 
οπερ έκάστοτε παρούσίασεν ύφάλους 1 
καί σκοπέλους, έφ’ .ών προσκρούσασα

ή ναϋς της Δικαιοσύνης τέλεον συνε- 
τρίβη :

Προκειμένου περί της εύρέσεως τοΰ 
σημείου της ένάρξεω; της προθεσμίας 
της αίτήσεως άναιρέσεως, ή Νομολογία 
τοΰ Δικαστηρίου τούτου άπεφήνατο οτι, 
ή νόμιμος προθεσμία πρός ένάσκησιν τοΰ 
της άναιρέσεως μέσου δέν άρ/ε-αι άπό 
της κοινοποιήσεως της άποφάσεώς μετά 
τήν δόσιν τοΰ όρκου, άλλά άπό της 
κοινοποιήσεως της άποφάσεώς ταύτης 
κ-ετά τοΰ της ορκοδοσίας πρακτικοΰ, 
διότι εκτοτε η άπόφασις οριστική καθ ί
σταται.

Αλλ έάν τοιαύτην άρχήν θεωοήσο>- 
μεν ως ορθήν, τότε δεν τείνομεν πλέον 
πρός τό άρθρ. 180 ώς ή πυξίς τών 
ναυτίλων πρός τόν βόρειον πόλον, άλλ ’ 
άπεναντία; άπομακρυνόμεθα αύτοΰ, 
διότι, έν ώ τό άρθρ. 180 προϋποτίθησι 
τήν ευρεσιν της όριστικότητος έν αύτή 
ταυττ) τή άποφάσει, όρίζον οτι, οριστική 
άπόφασις άφ’ ού δημοσιευθή έν τφ  ά- 
κροατηριω δέν δύναται ν’ άνακληθΐ) 
παρά τοΰ άπαγγείλαντος αύτήν δικα- 
στοΰ, ο Αρειος Πάγος άντιθέτως πρός 
την διάταξιν τοΰ Νόμου έπιζητει νά 
εύργι το χαρακτηριστικόν τνίς όριστικό
τητος είς άλλο άσχετον ταύτης γεγο
νός, ήτοι είς τό γεγονός τνίς κοινοποιή- 
σεως τνίς άποφάσεώς καί τοΰ ποακτι- 
κοΰ, ε ν  ω τήν όριστικότητα ό Νόμος 
άπαιτεΤ νά έξάγτι ό δικαστής έξ αύτης 
της άποφάσεώς, άφ’ ού κατά τήν ρητήν 
τοϋ Νόμου διάταξιν ή δημοσιευθεΐσα 
οριστική άπόφασις δέν ύπόκειται είς τόν 
ελεγχον τοΰ έκδόντος αύτήν δικαστοΰ.

Ας μοί έπιτραπή λοιπόν νά έκφέρω 
διάφορον πρός τήν τοΰ Άρείου Πάγου 
γνώμην:

Κατ’ έμήν κρίσιν άλλο είνε τό ζή
τημα άπό τίνος χρονικοΰ σημείου άοχε- 
ται ή τνίς άναιρέσεως προθεσμία, ή ε
κείνη τ{}ς ένασκήσεως τών τακτικών 
ενδίκων μέσων, καί άλλο τό ζήτημα τίς 
άπόφασις λογίζεται οριστική.

Η μή κοινοποίησις τοΰ πρακτικοΰ 
της ορκοδοσίας είνε ή μή έκπλήρωσις 
αίοεσεως πρός έπιχείρησιν άλλης τινός 
εννομου πραςεως- άλλά προκειαένου 
περί δρκου όφείλομεν νά δενθώμεν δτι 
καί άπό της δημοσιεύσεως της άποφά
σεώς, δυνάμει αύτης καί μόνης, έπέρχον- 
ται τά της όριστικότητος άποτελέσματα 
άμα ώς ήθελε δοθή ό δοκος, δ’.ά της δό
σεως τοΰ όποιου καί άνευ κοινοποιήσεως 
τοΰ πρακτικοΰ, η άπόφασις καθίσταται 
πλήρης, λαμβάνουσα άπαντα τά στοι
χεία της όριστικότητος.

Συνωδά πρός τάς σκέψεις ταύτας ορ
θότατα άπεφήνατο ή ύπ ’ άριθ. 47 τοϋ 
1875 άπόφασις τοΰ Δικαστηρίου τούτου, 
δτι ή τελεία όριστικότης τ^ς άποφά
σεώς έπερχεται άμα τή νομίμω όρκοδο- 
σΐ££ ένώπιον τοΰ δικαστηρίου ή τοΰ έν- 
ταλθέντος νά δεχθή τόν όρκον δικαστοΰ· 
Τοΰτο άρκεΐ' ή προσαγωγή δέ τοΰ πρα- 
κτικοϋ της ορκοδοσίας τότε μόνον είνε 
άναγκαία, δταν ήθελε προταθή έ'νστα- 
σις περί τοΰ δτι ή ύπό αΐρεσιν όριστικό
της δέν έπηλθεν, ώς μή δοθέντος τοΰ 
όρκου- άλλ ’ ό ισχυρισμός ούτος νομίμως 
αποκρούεται κατ’ έ'νστασιν διά της 
προσαγωγής τοΰ πρακτικοΰ της ορκοδο
σίας, χωρίς ν’ άπαιτεΐται ή προηνου- 
μένη κοινοποίησις τοΰ πρακτικοΰ, ΐνα ή 
άπόφασις θεωρηθή ώς οριστική, διότι ή 
νόμιμος δόσις τοΰ δρκου άνατρέχει είς 
τήν δημοσίευσιν της άποφάσεώς, ήτις ώς 
οριστική άπό της δ^μοσιεύσεως αύτης 
καθίσταται άνεπίδεκτος άνακλήσεως.

Πρός συνδιαλλαγήν τών διαφόρων 
γνωμών άπαοαίτητον είναι νά έπιχειρή- 
σωμεν τήν ουσιαστικήν τοΰ θέματος έξέ- 
τασιν :

Ή  λύσις δικαστικής τινός διαφοράς 
δέν είνε άλλο ή ή έφαρμογή τοΰ νόμου 
έπί ώρισμένου τινός γεγονότος.

Ό  δικαστής γινώσκει ρέν τούς νό
μους άλλ ’ άγνοών έντελώς τά γεγονότα, 
εύρίσκεται είς τήν άνάγκην νά τά μάθν) 
καί νά τά μάθν) μετά βεβαιότητας, ΐνα 
δυνηθή έπί άποδεδειγμενου δεδομένου 
νά έφαρμόσϊ) τόν νόμον.

Τό σύνολον άκοιβώς δλων τών μέσων

ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΖΕϊΤΩΑΗ
Μεθ’ δσα έ'γραψεν έν τώ τελευταίω 

αύτης φύλλω ή «Δικαιοσύνη» έξ αφορ
μής της άποχωρήσεως τών συνηγόρων 
Ζευγωλη γενικώς άφορώσα είς τό θέμα, 
υπολείπεται άπασχολοΰσα έ'τι καί νΰν 
τόν νομικόν κόσμον ή δημιουργηθεΐσα 
διαδικαστική κατάστασις, άνεξαρτήτως 
της εύθύνης τών προκαλεσάντων αύτήν.

Ή  παραστασις της ύπερασπίσεως δέν 
είνε πολυτελής θεσμός, ώστε τά κατ’ 
αύτην νά κρίνωνται ύπό τοιαύτην προϋ- 
πόθεσιν. ’Ενώ διά τόν κατηγοοούαενον 
εινε ιερόν οικαιωμα αμυνης προς ανα- 
γνώρισιν τών δικαίων του, διά τήν δι
καιοσύνην καθόλου είνε έγγύησις πρός 
άνεύρεσιν της άληθείας καί έκκαθάρισιν 
αύτης άπό της άχλύος, ήν κατά κανόνα 
δημιουργεί ένθεν μέν ή έμπάθεια ή πλά
νη παθόντων καί μαρτύοων, έ'νθεν δέ 
συμπτώσεις γεγονότων ή προκατάληψις 
τών έν οίαδήποτε στάσει της δί-κης έ- 
πιλαμβανομένων αύτης δικαστικών προ
σώπων.

Ταΰτα, τά στοιχειώδη άλλως τε, λη- 
σμονοΰνται κατά κανόνα άτυχώς ύπό 
τών διευθυνόντων τάς συνεδριάσεις τών 
ποινικών δικαστηρίων, οϊτινες μυρίας 
παρεμβάλλουσι δυσχερείας είς τό έργον 
αύτης, άναφανδόν άντιδικοϋντες. Καί 
οεν αρκουνται εις την απο του φχνερου 
αντιδικίαν, ήτις είνε έπιδεκτική έξου-



τών λυσιτελών πρός μόρφωσιν τής πε 
ποιθήσεως του δικαστοϋ πεοί ύπάρξεως 
τοΰ περί ου η δίκη γεγονότος αποτε
λεί την άπόδειξιν.

Προκειμενου περί έςακριβώσεω; τοϋ 
γεγονότος έφ’ ου ή διαφορά στηρίζεται 
διά του μέσου τών μαρτύρων, η ευθύνη 
τοϋ όφείλοντος νά εκτίμηση τάς κατα 
θέσεις αύτών ανέρχεται είς τό ύπατον 
αύτής σημεΐον-, διότι τό φάσμα τής έν 
δεχομένης ανηθικότητο; τών μαρτύρων, 
κατά τάς σημερινά; ιδίως έποχά;, ούχί 
σπανίως άτυχώς παρουσιάζεται 

Τί εινε γεγονός ;
Γεγονός είνέ τι όπερ έκτός ημών ώς 

δικαστών συμβαίνει καί τό όποιον δι’ 
ήμών αύτών δέν είνε εφικτόν νά γνωρί- 
σωμεν.

Ό  πλεονέκτης καί στρεψόδικος διά
δικος λαμβάνει ολα τά μέσα, ΐνα καί 
διά ψευδών Ιτι μαρτυριών κερδήση τήν 
πεποίθησιν τοΰ δικαστοϋ- δτι δέ ή πε- 
ποίθησις εύπιστου δικαστοϋ δύναται νά 
παγιδ^υθνί ύπό ψευδών μαρτυριών, άπο- 
δεικνύεται έκ τοΰ οτι καί ολόκληρα 
ιστορικά συστήματα, έπί αιώνας έπικρα- 
τησαντα, άπεδείχθησαν εσφαλμένα.

Τά δικ,αστικά χρονικά είσι μεστά έκ 
βεβαιώσεων δικαστικών πλανών άφ’ ου 
δε πλανώμεθα ύπό τής ιστορία; τών 
αιώνων καί άφ’ ου πολλάκις καί ήμεΐς 
αύτοι κακώς άντιλαμβανόμεθα περί τών 
ενώπιον ήμών συμβαινόντων, πώς ήμεΐς 
ώς δικασταί είνε δυνατόν νά ώμεν βέ
βαιοι περί τοΰ οτι ορθήν έμορφώσαμεν 
πεποίθησιν έκ τών καταθέσεων μαρτύ
ρων καί καθ’ ήν έ'τι περίπτωσιν αύταί 
είσι μέν ειλικρινείς, μή αληθείς δμως, 
ως έκ τοΰ δτι ή άντίληψις των δέν έγέ
νετο άκριβής ή ή μνήμη αύτών ήλλοιώθη 
ώς έκ τής παρελεύσεως τοΰ χρόνου ;

Καί περί τής βασιμότητο; τής άρχή; 
τ αυτής ά ; ε’χωμεν ύπ ’ δψει ούχί μόνον 
τάς πολιτικάς δίκας, καθ’ άς πρόκειται 
περί κανονισμοί! ιδιωτικών συμφερόντων, 
καί πολλάκις συμφερόντων ισχυρών τής 
ήμερας πλουσίων άπέναντι άδυνάτων 
πτωχών, άλλά τάς άξιοδακούτου; έκεί- 
νας ιστορίας αΐτινες άναγράφονται εις 
ολα τά άρχεΐα τών δικαστηρίων περί 
τών ολέθριων έκείνων πλανών αΐτινες 
ή'γαγον είς τό ικρίωμα τήν άθωότητα 
υπό τό περίβλημα τής ενοχής !

Ο δε πολιτικός δικαστής, καίπερ 
εκ τής μελετης τών καταθέσεων τών 
μαρτύρων πείθεται οτι γεγονός τι άπο- 
δεικνυεται, ουχ ήττον πρό; καθησύχα- 
σιν τή; πεποιθήσεώς του έπιβάλλει είς 
τόν διαδικον συμπληρωματικόν δοκον. 
Τό τοιοΰτον οΐί,ως αετοον χχτ* έ|/.γ]ν κ,ρί- 
σιν ού μόνον είνε άλυσιτελές, άλλά καί 
τείνει προ; παρελκυσιν τών δικών, διότι 
ό φιλαλήθη; ούδέποτε ψεύδεται, ό δέ 
μη τοιοΰτο; ούδαμώ; έπηρεάζεται ύπό 
τής ίεοότητο; τοΰ δρκου.

Η εύθύτη; τοΰ δικαστοϋ, καί τά 
επαρκή αυτοΰ φώτα όδηγοΰσιν αύτόν 
να κρινν] εκ τή; έλευθερα; έκτιμήσεω; 
τών μαρτύρων εΐ; τίνα ανήκει τό δί
καιον καί τοΰτο αρκεί χωρί; νά είνε 
άνάγκη επιβολή; τοΰ δρκου.

Τήν άρχήν ταύτην άνεγνώρισε τό άρ
θρον 378 τή; II. Λ. καθ’ δ ή χρήσις 
τής επιβολής τοΰ όικαστικοΰ ορκου τότε 
μόνον δύναται νά γείνν), δταν ή άγωγή 
ή ή ένστασις δέν είνε μέν έντελώς άπο- 
δεδειγμένη, δέν στερείται δμως καί πά 
σης αποδειξεω;, καί έν τοιαύτνι περι- 
πτωσει επιβάλλει ή τόν άναπληρωτι- 
κον ή τον άπαλλακτικόν δρκαν.

Εκ τών είρημένων επεται ή όρθότη; 
τής γνώμη; δτι, ή έπιβάλλουσα δικαστι
κόν δρκον άπόφασις δέν λύει ούδ’ άπο- 
περατοΐ τήν διαφοράν άλλά συντελεί 
μόνον είς τό νά άποκτήσν) ό δικαστής τά 
φώτα έκεΐνα, άτινα χρησιμεύουσι πρός 
έ'κδοσιν όρθής άποφάσεως.

Εάν λοιπόν καί μετά τήν δόσιν τοΰ 
δρκου παρατηρήσν) ό δικαστή; δτι ή δια
φορά λύεται έξ άλλων άποδείξεων, ά; 
δέν έλαβεν ύπ ’ δψει, δύναται ν’ άνακα- 
λεσγι τήν περί δρκου άπόφασίν του, άφ’ 
ου έκ τών προσαγομένων άποδείξεων ά- 
ποδεικνύεται έντελώ; ή άγωγή ή ή έ'ν- 
στασις.

Ή περί τοΰ εναντίου γνώμη τοΰ Οί-

κονομιδου, περί τοΰ οτι καί δταν πρό
κειται περι δικαστικόν δρκου, ό δοθείς
tf y / · ·ορκ.0; αποτελεί voiU[/.ov τεκ.[ΛΤ)οιον juris 
et de jure, δέν είνε όρθή καί έσφαλμέ- 
ναι θεωρητεαι αί σύμφωνοι πρό; τήν 
γνώμην ταύτην άποφάσει; τοΰ Δικα
στηρίου τουτου- διότι τό νόμιμον τεκι/.ή- 
ριον ju ris et de jure εφαρμόζεται μό
νον έπί τοΰ έπακτοΰ άλλ ’ ούχί καί έπί 
τοΰ δικαστικού δρκου.

( ’Ακολουθεί)

Α ί στήλαι τής  «Δ ικαιοσύνης 
ε ινε  ε ίς τή ν διάϋ'εσιν παντός δ ι
κηγόρου, δικαστοϋ ή άλλου δι
καστικού προσώπου, ευρισκο
μένου είς τή ν  άνάγκην ή έπ ιΰ 'υ - 
μοϋντος νά  άνακινήση  π α ν  έν  
γένε ι ζήτημα σχετιζόμενον μέ 
τήν απονομήν τοϋ δικαίου.

Είς τήν μακράν καί άναλυτικωτά- 
την περί τών διαγωνισμών τών έμ
μισθων παρέδρων έπιστολήν του,

ήν σήμερον 
’Έ χ ε ι  ώ ς αρεστα δημοσιεύο-  

μεν, παρέ- 
λειψεν ο γράφων μίαν λεπτομέρειαν 
ήν ήμεΐς τφ ύπενθυμίζομεν. Ή λε
πτομέρεια είνε δτι οί ψίθυροι οί έκ 
τών οιαγωνισμών τούτων άναπτυσσό- 
χενοι έκάστοτε, συχνότατα κατέλη
ξαν μέχρι τών ακοών τών έκάστοτε 
υπουργών, είς τών όπο,ίων, έ νΰν τοι- 
οΰτος άν δέν πλανώμεθα, έζήτησεν 
έπισήμως τήν έπί τούτου γνώμην τών 
παρά τφ ’Αρείφ Πάγφ αρμοδίων. Ή 
άπάντησις δέ ύπήρξεν οτι 6 θεσμός 
ουτος λειτουργεί ώς άριστα.

Είμεθα έπίσης είς θέσιν νά κατα- 
στήσωμεν γνωστόν, δτι παρά τήν έ- 
πίσημον ταύτην γνώμην τών παρά 
τφ Άρείφ Πάγφ αρμοδίων περί τής 
άρίστης τοΰ θεσμοΰ τούτου καί τών 
διαγωνισμών έπ’ αύτοΰ λειτουργίας, 
διάφοροι έκάστοτε εχουσιν ύποβληθη 
μελέται καί τροποποιήσεις, κατά μίαν 
τών όποίων υποδεικνύεται ώς σύστημα 
έξετάσεων, τ& τών γραπτών άποκλει 
στικώς, άτινα καί μόνα ή έπιτροπή 
θά έ'χη ύπ’ δψιν καί έπί τή βάσει τών 
οποίων γραπτών καί αυτη, ήτιολογη- 
μένην καί άναλυτικήν θά έκδίδη ά- 
πόφασιν ήν θά συντάσση καί θά δη- 
μοσιεύη κατά τον αύτδν άκριβώς τρό
πον καθ’ δν καί ό ’Άρειος ΙΙάγος ώς 
δικαστήριον καί παν έν γένει δικα- 
στήριον συντάσσει, δημοσιεύει καί αι
τιολογεί τάς αποφάσεις του.

Φαίνεται δμως δτι καί ή μελέτη 
αυτη ελαβε τήν προσήκουσαν αύτγ 
θέσιν είς τά άρχεΐα τοΰ 'Γπουργείου 
τής Δικαιοσύνης, άφοΰ ή άπάντησις 
τών παρά τφ Ά ρείφ  Πάγφ αρμο
δίων ήτο οτι δ θεσμΐς λειτουργεί ώς

γασιας ; Απο τοιαυτη; δέ άπόψεως 
δεν εινε επιβεβλημενη ή λήψις προχεί 
ρου τίνος μέτρου πρός διαρρύθμισιν κατ’ 
άλλον τρόπον τής άρμοδιότητος τών έν 
ΑΘήναις Εί ρηνοδικειων, τρόπον διάφορον 
εκείνου δστις εύρίσκεται έν εφαρμογή 
άπό τής άπελευθερώσεως άν δέν άπα- 
τώμεθα ;

Θα ελεγομεν άκόμη δτι ή ΰπαρξις 
τριών άκόμη Ειρηνοδικείων έν αια καί 
τνί αυτή πόλει, έξαρτώντων τήν άρμο- 
διοτητα των εκ τής είς τοϋτο ή εί; 
εκείνο τό σημεΐον τή ; πόλεως τοποθε
σία; τής στέγης τή ; κατοικία; τοΰ ένα- 
γομένου, μονον ώς άκενωτος πηγή στρε- 
ψοδίκων ενστάσεων εχει λόγον ύπάρ- 
ζεως καί θά ύπεΐεικνύομεν τήν άνάγκην 
τής συγχωνεύσεως καί τών τριών είς εν, 
οπερ καλλιστα δύναται νά λειτουργ·?)· 
υπο τρεις Ειρηνοδίκας, τοιούτου εί’δους 
δμως μέτρα είς τά βλέμματα τών άρ- 
μοδίων παρουσιάζονται ώς ριζικά καί 
πρός θεραπείαν τών ριζικών είθισται ή 
παραπομπή εί; τά ; Καλένδα; τά ; Ε λ 
ληνικά;.

Ουτε καί ω ; έ’ζθετον άκόμη δέν μα; 
παρεμεινε ή ευχαρίστησις νά τά βλέπω- 
μεν. Ή  άρξαμένη έν τνί Βουλνί πολιτι- 

κ ο κ ο μ μ ατική 
Α Ιω ν ία  ή  uvt'um τ ο ν  θύελλα τό πα

ρέσυρε τό δύ- 
σμοιρον καί τό έσάρωσεν άπό τόν πίνακα 
τής ήμερησίας διατάξεως, δπου μέχρι 
πρό ολίγου εφιγουραριζεν, άναμένον τήν 
εις δευτέραν άνάγνωσιν έπιψήφισίν του. 
Δια τό ττερί δικηγορικών Συλλόγων νο- 
μοσχέδιον ό λόγος. Ή ειμαρμένη άς 
τοΰ έμφυσήσνι όλίγην ζωήν διά μέλλου- 
σαν τινα βουλευτικήν σύνοδον ή πεοίο- 
δον, άφοΰ ό τριγμός τών όδόντων τών 
Αθηναίων δικηγόρων κατ’ ούδέν τό ω

φέλησε τό δύσμοιρον.

Α Α Θ Ο Σ

αριστα ι

Εν τν) στατιστική τών έργασιών τών 
έν Άθηναις δικαστηρίων κατά τό 1907, 
τήν οποίαν παρεθέσαμεν είς τό φύλλον

τής 12ης Ία-
Τ ά β όρ ε ια  κ α ί  τά  ν ό τ ια ,  νουαρίου, πα

ρατηρεί τις,
ιτι έκ τών τριών έν Άθηναις Ειρηνοδι
κείων, τό μέν Α' Βόρειον έξέδοτο 3,952 

άποφάσεις καθ’ δλον τό έτος 1907, τό 
δε Β Βόρειόν 2,895 κατά τό αύτό ετος 
και το Νοτιον 1640 κατά τό ίδιον
ετος.

Εκ τών άριθμών τούτων ούδέν άλλο 
συνάγεται ή δτι έκ δύο ίσοβάθμων καί 
ίσομίσθων έν ΑΘήναις έδρευόντων Είρη- 
νοδικών, ο είς είνε επιφορτισμένος νά έο- 
γαζηται διπλασιως, άφοΰ διπλάσιαν 
αριθμόν άποφάσεων εκδίδει, ποσοτικώς 
τούλάχιστον, διότι περί τής ποιότητος 
τή ; έργασία; τόσον τοΰ ένός δσον καί 
τοΰ άλλου ω; καί παντό; έν γένει δικα- 
στοΰ, ούδεί; ποτε ήσχολήθη. ’Έχει δ- 
μω; λόγον τινά ή δυσανάλογο; αυτη 
άνισότης τοΰ φορτίου τής ποσοτικής έρ-

Ε ις τον Π ειραιά πρό δλίγιον ημερών δύο 
αλήται συνελαβον μίαν άτυχή έπαίτιδα φ ρ ε 
νοβλαβή ε ίς  άπόκεντρόν τ ι μέρος κα ί άφοΰ 
ήσέλγησαν έπ ’ αύτής διά τής βίας κα ί επ α 
νειλημμένους,τής άφχιρεσαν καί διακοσίας π ε
ρίπου δραχμάς ας ό οίκτος τώ ν χριστιανών 
τή είχε προμηθεύσει.

Ή  πράξις αΰτη έγένετο γνωστή είς τήν 
’Αστυνομίαν Π ειραιώς, ή τις μετά δραατηριω- 
τάτας ενέργειας άνεκάλυψε τούς ενόχους, τέσ
σαρας τόν αριθμόν.

Ε ίς τό αστυνομικόν τμήμα άρχεται ή προ- 
ανάκρισις.

Οί_ συλληφθέντες άρνοΰνται τήν πραξίν 
τω ν ώ ς συνήθω ς.

Ό  κ. ’Αστυνόμος δμως, δστις είνε συνειθ ι- 
σμένος ε ίς τά  τοιαϋτα, επ ιμ ένει ΐνα  έξαναγ- 
κάστ] τήν ομολογίαν τώ ν κατηγορουμένων, 
διότι ο*δείς άλλος μάρτυς υπάρχει.

Καί θ έτε ι είς ενέργειαν τάς πεπαλαιωμέ
νος άλλά πάντοτε νεαζούσας δ ιατάξεις τοΰ 
αστυνομικού βούρδουλα.

Καί οΰτω, υπό τόν πλαταγισμόν τοΰ χαράσ- 
σοντος μέχρις αίματίόσεως τά  σώματα τώ ν 
αλητών βούρδουλα,, τραυλίζετα ι μ ία όμολο- 
γίμ.-—Οί κατηγορούμενοι όμολογοΰν τή ν ενο
χήν τω ν καί αφηγούνται ειλικρινέστατα πλέον 
τας λεπτομερειας τής βδελυράς πράξεώς των. 
—Εύγε κ. ’Αστυνόμε. Τά μέσα δ ι’ ώ ν  άπε- 
κτήσατε τήν ομολογίαν τώ ν κατηγορουμένων 
υπήρξαν  ̂ όλίγον υπ ερ β ο λ ικ ά !! άλλά τέλος 
πάντω ν άνέλαμψεν ή αλήθεια .

Οί κατηγορούμενοι τότε σφικτοδένονται 
κα ί οδηγούνται ενώπιον τής άνακρίσεως, ή τις 
πειθομένη ε ίς  τάς διαβεβαιώσεις τώ ν άστυ- 
νομ ικών καί βλέπουσα τάς ομολογίας τώ ν 
κατηγορουμένων, δ ιατάσσειτήν προφυλάκισιν 
αύτών. Καί οΰτω άπάγονται ε ίς  τόν Παλαιόν 
Στρατώνα ΰις β ιασταί καί κλέπται.

II
Μ ετ’ όλίγας ήμέρας, έκ τυχαίας δλως συμ- 

πτώσεως, ανακαλύπτονται οί αληθείς ένοχοι, 
ο ΐτινες άβ ιάστως όμολογοΰν δτι αυτο ί είνε 
δράσται τής πράξεως, άνακαλύπτονται ε ίς  
χεΐρας τω ν τά κλοπιμαία κα ί προβάλλει άκε- 
ραίως άποδεδειγμένη ή ένοχή των 

111
Τώρα έπακολουθεΐ ή κάθαρσις.— Ή  άνά- 

κρ ισις σπεύδει νά  άπελευθερώστ] τούς πρώ 
τους, κα ί νά  φυλακίσχ) τούς δευτέρους. Ό  κ. 
Αστυνομος εισαγεται δ ι’ απ ’ ευθε ία ς κλήσεως 

ε ίς  τό Π λημμελειοδικεΐον.— "Ίσως διά ν ’ 
άθω θή  δπως ήθω ώ θησαν είκοσι μέχρι τοΰδε 
όμοιοι του.— Τό άνωτέρω έπεισόδιον άπλοΰν 
έν τή λύσει του, μάς ρ ίπτει ε ίς  όδυνηράς 
σκ έψ ε ις .—’Εξέλιξις, πρόοδος, μόρφωσις παρ’ 
ήμ ΐν ε ίνα ι λέξεις κεναί, άνευ σημασίας.—Ψη
φ ίζο ντα ι νέοι θεσμοί άστυνομικοί, μεταρρυθ
μ ίζονται στολαί, αλλ αν οι θεσμοί ήλλαξαν, 
τό σύστημα τής άστυνομικής ένεργείας δέν 
μετεβλήθη._____________  μ „ ,

Π  Ο Λ Ε I Τ A I
Otto Lenel ,  l ’E d it p erpetu el, t ra d u it  en 

f r a a 9a is  p a r  P eltier  su r  un  tex te  rev u  p a r  
l ’au teu r, 1903. Τόμοι 2 δεμένοι, αντί φρ. 
χρ. 84 μόνον.............. .................. , . . .  ^ραχ_ 2 0

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
ΠΡ02 ΤΗΗ “ilKAIOSTHHH,,

Κ Ρ Α Τ Ω  ΣΗΜ ΕΙΩΣΙΝ

Φ ίλ η  «Α ικα ιο »5ύ·νη » ,

Νά μή σας φαννϊ παράξενον, μεθ’ ο- 
λην την προσκλησίν σα;, διότι άπό τών 
στηλών ύμών δέν έξέθηκα καί δέν θά 
έκθέσω τήν γνώμην μου έπί τών εύθαρ- 
σών κηρυγμάτων τών σεβαστών κ. κ. 
Προέδρου καί Είσαγγελέως τοϋ Άρείου 
Πάγου. Νομίζω, δτι προσήκει έν ποο- 
κειμενω ύποχονή, εύ'ελπις ύπομονή.

Εςαιτοΰμαι τήν εύμένειαν τών στη
λών σας τοΰ πρώτου φύλλου τής «Δ ι
καιοσύνη;» τοΰ 1909. Διότι θέλω νά ελ 
πίζω , δτι οί ύψώσαντες μίαν τοιαύτην 
σημαίαν, ηρωικήν καί ύπερήφανον, ούχί 
μόνον εκ τής βαθυτάτης συναισθήσεως 
του καθήκοντος, ουχι μονον έκ τής έπι— 
δειχθείσης φλογέρας των φιλοπατρίας, 
αλλα και ες αύτής πλέον τής στοιχειω- 
όεστατης έντροπής, τοιαύτην, λέγω ση
μαίαν ύψώσαντες, μέχρι τής 1ης Ία
νουαρίου 1909 θά μας παρουσιάσουν 
λαμπράς έκπλήξεις καί έν πάσ·/) πεοι- 
πτώσει άν δέν άνεγείρουν θά θεμελιώ
σουν στερεά καί εύρυθμότα τό μεγα
λόπρεπες τοϋ μέλλοντος τέμενος τής 
μέχρι τοΰδε άμαρτωλής καί χαύνης Ε λ
ληνικής Θεμιδος. Καί θά σας άναγκά- 
σουν νά έκδώσητε ύπερχαρεΐς πανηγυ
ρικόν ύπέρ αύτών φύλλον τής «Δικαιο
σύνης», έν ω μονονουχί θά τούς θεο
ποιείτα ι.— Πληροφοροΰμαι, δτι άμα ώς 
παρελθν) ό χειμών θά περιοδεύσν) έκά
τερος αύτών άνά πασαν πόλιν και κίό- 
μην άκόμη. Ετοιμάζουν άπό τώρα πε
λώριας 2£κο6«ας.

Πιστευσατε με- διότι δέν πιστεύω 
νά. μ,ή έ ν τρ ε« ω νχ α ι.

Μέ vjzύ λ η ψ ιν  x a l α γ ά π η ν
*

* *

Ζ Η Τ Η Μ Α  Ψ Υ Χ Ο Λ Ο ΓΙΚ Ο Ν

Ά ν  ήτο έπιτετραμμένον έκ τοΰ προ- 
ορισμοϋ τής «Δικαιοσύνης» καί άν οί 
συνεργάται αύτής έπεθύμουν νά συζη
τησουν, θά προεκάλουν άπό τών στη- 
λώνσας τήν έξής συζήτησιν.

Δέν ύπάρχει άμφιβολία, δτι μέγιστον 
στοιχεΐον προόδου είνε ή αύτοπεποίθη- 
σις. Τό κατά τούς ψυχολόγους αύτοσυν- 
αίσθημα τά μάλιστα εξετάζεται καί 
ύπό τών παιδαγωγών κατά τίνα μέθο
δον καί μέχρι τίνος ορίου δέον νά ένι- 
σχύθ·?) είς τούς παΐδας.

Δέν ύπάρχει έπίσης άμφιβολία, δτι 
οί Ά γγλο ι είνε έκ τών προοδευτικωτε- 
ρων άν μή οί προοδευτικώτατοι τών 
ανθρώπων άπό ίκανοΰ χρόνου. Ά λλά  
καί γνωστόν είνε δτι οί Ά γγλο ι 
έ'χουν τά μάλιστα άνεπτυγμένον τό αύ- 
τοσυναίσθημα, τήν αύτοπεποίθησιν, μέ
χρι σημείου, ώστε νά θεωρώνται ένω ϊ- ' > 1 « / , 1 στικωτατοι· το εγο> γράφουν πάντοτε
μέ I. πάντοτε κεφαλαΐον.

Ποΰ οφείλεται ή παρά τοΐς Ά γγλοις 
άνάπτυξις αυτη τοΰ αύτοσυναισθήματος 
τουτου ; Έ χω τήν γνώμην, δτι οφείλε
ται κυριώτατα είς τόν άπόλυτον σεβα
σμόν πρός. τήν προσωπικήν ελευθερίαν 
καί τοΰ εσχάτου τών πολιτών· ό σεβα
σμός ουτος φρονηματίζει τούς πάντας 
καί πληροί έ'καστον πεποιθήσεώς περί 
τής άςίας του. Ή  παραβία«ις τοΰ οικο
γενειακού άσυλου εν Αγγλία άπαιτεΐ 
μεγίστας αίτιας καί διατυπώσεις, λαμ
βάνει γνώσιν αύτής ή Κυβέρνησις ένίοτε, 
αποτελεί κοινωνικον γεγονός μεγίστης 
σημασίας.

Η παράνομος δέ κατακράτησις έπά- 
εται εύθύνας μεγάλας, ούδέν υπάρχει 
ι ’ αύτήν έλαφρυντικόν καί ούδεμίαν έ

χει έννοιαν ό παρ’ ήμΐν άσυνείδητος 
ισχυρισμός οτι δέν ύπήοχεν δολία προαί- 
ρεσις, έάν δέ έν Α γγλ ία  έπληροφοροΰν- 
το δτι καί εν βούλευμα μετεχρονολογήθη 
διά νά δικαιολογηθώ έ'στω καί λωπο
δύτου ή έν ταΐς φυλακαΐ; παράνομος 
κρατησις, βεβαίως θά ήστραπτον καί θά 
εβροντων εν τω Κοινοβουλίω, ό Τύπος



4 Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ  Γ Ν Η

θά έ^αίνετο, συλλαλητήρια θά συνεκοο- 
τοΰντο.

Φρονώ, οτι παρ’ η[Λΐν λείπει τό θάρ
ρος 'της γνώμης, σπανίως τις συνιχντ^ 
ανθρώπους ρ,έ αυτοπεποίθησή. Έκ δι
κηγορικής πείρας, έκ παραδειγμάτων ά
πειρων γνωρίζω, δτι οί δικασταί ηΐΛων 
αισθάνονται βαθυτάτην περιφρόνησιν 
πρός την προσωπικήν ελευθερίαν των 
Ελλήνων πολιτών, ιδίως μάλιστα άν 
δέν ποόκηται περί άνθρώπων ποοκαλούν- 
των την πλ»?ρη ύπόληψίν τω ν—καί βέ
βαια ουτοι είνε οί πλεΐστοι πίπτοντες είς 
τά δίκτυά των. Καί ώ: άνακριταί, καί 
ώς μέλη δικαστικών συμβουλίων, καί 
ώς κριταί άστυνομικών παραβάσεων, καί 
ώς πλημμελειοδίκαι βο$ Κ ύ 
ρ ιε  ψ\>λα.κήν :ό  β ϊό μ α τ ί  μ,οΐ) !  
Πλειστάκις έ'χω άκούσει τινων έξ αύ
τών λεγόντων «ωχ άδελφέ, λόγος θά 
γείνη τώρα διά μίαν έβδομάδα φυλακί- 
σεοίς αύτοϋ τοϋ παληανθοώπου !»

Καί άλλα παρόμοια. (Ένταϋθα δέν 
πρόκειται πεοί τών Ελληνικών Φυλα
κών έν αις τριών ήμερών φυλάκισις ίσο- 
δυναμεΐ ίσως μέ θάνατον).

Θετω ζήτημα ψυχολογικόν, μεγάλης, 
ώς νομίζω, σημασίας. ’Αγνοώ άν συνε- 
ζητηθη άλλοτε παρ’ ήμΐν ή άλλαχοΰ.

Δ ικ η γό ρ ο ς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ

"ϊπό τοϋ κ. ΙΠΑΝ. Λ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
Ε ί ρ η ν ο δ ί κ ο υ  έν ’Ά  ρ τ τ]

(Συνέ'/εια έκ τοΰ προηγουμένου)
TotaOxat διατάξεις πρός ταΐς άνωτέρω 

είσίν ώς έν παραδείγματι καί αί έξης:
1) Τό άρθρ. 32 § 3 όργ. Δ. καθ’ δ διά 
τήν συγκρότησιν Πλημμελειοδικείου, ό 
πρόεδρος άναπληροΐ τούς έλλείποντας 
δικαστάς έκ των παρέδρων  τοΟ δικαστη- 
ρ ίου τδν Πρωτοδικών κατά τήν είς τό 
διάταγμα τοΟ διορισμού των όρισθεΐσαν 
τάξιν. Ούδείς δέ λόγος γίνεται περί άνα- 
πληρώσεως ύπό είρηνοδικών. Σημειωτέον, 
δτι ή διάταξις αύτη είνε ειδική διά τά 
Πλημμελειοδικεία, παραβαλλόμενη πρός 
τήν τοΰ άρθρου 278 όργαν. Δ. ούσαν γε
νικήν διά τά πολυμελή δικαστήρια καί 
κατ’ άκολουθίαν έπικρατεστέραν τής γε
νικής έν συγκρούσει καί άμφιβολία. 2 ) 
τό άρθρ. 33 όργ. Δ. καθ’ δ κωλυομένου 
τινός τών Πλημμελειοδικών, ώς πρός μέν 
τόν Πρόεδρον ίσχύουσι τά τοϋ άρθρου 27 
ήγουν, είς μέν τά δικαστήρια, παρ’ οίς 
ύπάρχει άντιπρόεδρος, ούτος προεδρεύει, 
ώς πρός δέ τά άλλα δικαστήρια προε
δρεύει δ  άρχαιότερος κατά τόν διορισμόν 
δικαστής· δσον άφορα δέ τούς λοιπούς 
πλημμελειοδίκας όριζεται, δτι μή έλθόν- 
των τών παρέδρων, ή άναχωρησάντων, 
έφαρμόζονται τά έν άρθρ. 22—28 ώρι- 
σμένα, ήτοι τιμωρούνται ούτοι πειθαρχι
κ ές  ώς άπειθήσαντες. Ούδείς λόγος γί
νεται καί ένταϋθα περί είρηνοδικών. Πα- 
ρατηρητέον, δτι καί ή διάταξις αύτη είνε 
είδική ώς πρός τήν σύνθεσιν τοΟ Πλημ
μελειοδικείου, ένφ ή τοΰ άρθρου 278 είνε 
γενική, άφορώσα είς τόν διορισμόν ή τήν 
πρόσληψιν τών είρηνοδικών ή δικηγόρων 
ώς παρέδρων παρά παντί δικαστηρίψ καί 
είς τήν συμπλήρωσιν τών πολυμελών δι
καστηρίων, άρα καί τών Έφετείων. (Σ. 
Εύκλείδου Πολ. Δ. § 38 σημ. 2, σελ. 70). 
ώστε δύναταί τις νά ύποστηρίξη, δτι έν 
τή διατάξει τοΰ άρθρου 278 περιλαμβά
νονται τά λοιπά πολυμελή δικαστήρια 
(Πρωτοδικεία καί Έφετεΐα), έξαιρουμέ- 
νων τών Πλημμελειοδικείων, περί ών εί- 
δικώς προέβλεψεν δ νομοθέτης τά έν τοΐς 
παρατεθεΐσιν άρθροις όργ. Δ. ώρισμένα. 
’Ίσως άπό τοιαύτης σκέψεως όρμώμενος 
καί ό Σαρίπολος (Ποιν. Νομοθ. § 1190j. 
φρονεί, δτι πρός συμπλήρωσιν τοΰ πεντα- 
μελοΰς Πλημμελειοδικείου «δύνανται λη- 
φθήναι έκ τών κατά άρθρ. 27, 32 καί 
278 Όργαν. άναπληρωτών παρέδρων ή 
δικηγόρων».

3) τό άρθρ. 278 Όργ. Δ. όρίζει, δτι 
κατ’ έξαίρεσιν τών έν άρθρψ 276 διατε
ταγμένων περί άσυμβιβάστου τής δικα
στικής λειτουργίας πρός είανδήποτε άλ
λην δικαστικήν, διοικητικήν κλπ. οί εί- 
ρηνοδίκαι καί οί δικηγόροι δύνανται νά 
διορισθώσι πάρεδροι παρά παντί δικα- 
στηρίψ. Τά (πολυμελή) δικαστήρια έ
χουν μάλιστα τό δικαίωμα νά προσ- 
λαμβάνωσιν είρηνοδίκας ή δικηγόρους

είς τήν συνεδρίασιν κατ’ έπικσυρίαν,
πρός άναπλήρωσιν δικαστοΰ τινός (Πρω
τοδίκου ή Έφέτου) ή Είσαγγελέως 
(Πρωτοδικών ή Έφετών) όσάκις δέν 
ύπάρχει κανείς πάρεδρος ή δέν είνε πα
ρών είς τήν καθέδραν τοΰ δικαστηρίου, 
καίτοι οί προσληφθέντες είρηνοδίκαι ή 
δικηγόροι δέν είνε έπίτηδες διωρισμένοι 
πάρεδροι. Όσον ήμεΐς γινώσκομεν, ούδέ
ποτε διωρίσθησαν είρηνοδίκαι παρά δι- 
καστηρίφ Πρωτοδικών ή Έφετών πάρε- 
δροι, προτιμηθέντων τών δικηγόρων καί 
πρό τής ισχύος τοΰ νόμου ΧΞΣΤ' τοΰ 
1877, δστις έν άρθρφ 8 περιώρισε τά 
προσόντα διορισμού παρέδρων είς τούς 
δικηγόρους. Αύτή αΰτη ή διάταξις τοΰ 
άρθρου 278 μάχεται ύπέρ τής όρθότητος 
τής ύφ’ ήμών ύποστηριζομένης έκδοχής· 
διότι προϋποθέτει τήν τών είρηνοδικών 
ή δικηγόρων παρουσίαν έν τή έδρα τοΰ 
Πρωτοδικείου ή Έφετείου διά τήν τυ- 
χαίαν καί προσωρινήν άναπλήρωσιν τών 
παρέδρων. Καί ναι μέν ώς άμισθοι πά- 
ρεδροι ήδύναντο πρό τοϋ νόμου ΧΞΣΤ' 
τοΰ 1877 (άρθρ. 8) νά διορισθώσι καί οί 
Είρηνοδίκαι παρά τε Πρωτοδικείψ καί 
Έφετείψ, άλλά καί τοΰτο μάχεται ύπέρ 
τής όρθής γνώμης, άφοΰ κατά νόμον 
(Όργ. 287) οί πάρεδροι όφείλουσι νά 
κατοικώσιν έν τή έδρα τοΰ δικαστηρίου, 
παρ’ ώ διωρίσθησαν άλλά τοΰτο πώς 
συμβιβάζεται πρός τήν διάταξιν τοΰ άρθρ. 
280 Όργ. Δ. καθ’ ήν οί είρηνοδίκαι οί 
έδρεύοντες έξω τής έδρας τοΰ Πρωτοδι
κείου ή Έφετείου, όφείλουσι νά κατοι- 
κώσιν έν φ τόπψ καθεδρεύουσιν; ’Αλλά 
μήπως κατά νόμον δύνανται ‘έξαιρετικώς 
οί είρηνοδίκαι νά έχωσι συγχρόνως δύο 
κατοικίας; ή συγχρόνως δύο έδρας, ή 
συγχρόνως δύο περιφερείας δικαιοδοσίας; 
ούδαμώς.

Πώς θά ήδύνατο νά θεραπευθή πρόσ
καιρος καί έπείγουσα χρεία άναπληρώ- 
σεως δικαστοΰ τινός ή Είσαγγελέως Πρω- 
τοδικών ή Έφετών, μετακαλουμένων εί
ρηνοδικών έκ περάτων τής οικείας περι- 
φερείας τών δικαστηρίων τούτων; Όπόσα 
έξοδα τοΰ Δημοσίου καί ήλίκη άταξία 
ήθελεν έπέρχεσθαι είς τήν λειτουργίαν 
τών ειρηνοδικείων έκ τής έφαρμογής 
τής έναντίας έκδοχής, ήτις ούτως άγει 
είς άτοπα άποτελέσματα! Ή έκ παραλ
λήλου τρόπον τινά καί άνευ προτιμήσεως 
έν τφ άρθρφ 278 φράσις «Είρηνοδίκαι 
και δικηγόρου) ύποστηρίζει τήν γνώμην 
ήμών καθόσον, άμφίβολον είνε, δτι δι
κηγόρους έννοεΐ ή διάταξις αδτη ούχί 
άπαντας τούς τής περιφερείας Πρωτοδι
κείου ή έφετείου καί έξω τής έδρας αύ
τών κατοικοΰντας (π. χ. διωρισμένους 
παρά τινι Ειρηνοδικεία), έδρεύοντι έκτός 
τής έδρας τοΰ Πρωτοδικείου ή έφετείου) 
άλλά μόνον τούς κατοικοΰντας έν τή 
έδρα τοΰ Πρωτοδικείου έν περιπτώσει 
συμπληρώσεως αύτοϋ, ή έν τή έδρα τοΰ 
έφετείου έν περιπτώσει συμπληρώσεως 
τοΰ έφετείου· διότι, άν ήτο όρθόν τό έναν- 
τίον, θά ήδύνατο νά προσληφθή κατ’ έ- 
πικουρίαν πρός συμπλήρωσιν έφετείου 
δικηγόρος τής περιφερείας ένός έκ τών 
πολλών Πρωτοδικείων τών ύπαγομένων 
είς τό έφετεΐον, μή έδρευόντων δμως δπου 
καί τό Έφετεΐον.

Οί'α λοιπόν άποδίδοται έννοια ώς πρός 
τούς δικηγόρους, ή αύτή πρέπει ν’ άπο- 
δοθή κατ’ όρθήν έρμηνείαν καί ώς πρός 
τούς Είρηνοδίκας, περί ών συμπλεκτικώς 
έκφράζεται τό άρθρον 278 Όργ. Δ. Διό 
καί ούδεμία χωρεΐ προτίμησις έκατέρων 
(Είρηνοδικών καί δικηγόρων). Ρυμουλκεί 
τούς άντιδοξοΰντας ή τοΰ άρθρ.278 Όργ. 
φράσις «Είρηνοδίκαι κα ι δικηγόροι» 
διατυπωθεΐσα κατά πληθυντικόν άριθμόν, 
ένφ κατά τούς άντιδοξοΰντας έδει νά 
γίνη χρήσις τοΰ δρου καθ’ ένικόν άριθ
μόν. Παρεΐδον δμως οί άντιδοξοΰντες, δτι 
πολλαχοΰ τών Νόμων (π. χ. Όργ. Δικ. 
άρθρ. 1 Πολιτ. Δικόν. άρθρ. 490 έδαφ. 
1 § 1 ώς έτροποποιήθη νόμ. 1 Φεβρουαρ. 
1838, Πολιτ. Δικ. 492) γίνεται χρήσις τοΰ 
αύτοΰ δρου είς πληθυντικόν άριθμόν (εί- 
ρηνοδίκαι) ένφ πρόκειται περί ένός καί 
μόνου άρμοδίου είρηνοδίκου, καθ’ δσον ό 
Νόμος έννοεΐ άπαντας τούς είρηνοδίκας 
τοΰ Κράτους καί ένα έκαστον αύτών, 
ώστε ή φράσις «Είρηνοδίκαι» ίσα δύνα- 
ται τή φράσει πας αρμόδιος είρηνοδί- 
κης η έκαστος άρμόδιος είρηνοδίκης 
τοϋ Κράτους.

( ’Ακολουθεί)

Τ ό ιιο ι τ η ς  « Δ ικ α ιο σ ύ ν η ς"  π ω λ ο ΰ ν ια ι  
ε ίς  τά  γ ρ α ύ ε ΐα  α ύ τ η ς ,  τοί? μ έν  π ρώ τον  
ε το νς  πρός δ ρ α ^ ά ς  ;> το ΰ  δέ δυντέρ ο ν  
πρός δρ α χ μ ά ς 7 .80  έκαστος*

ΙΙερέληψ ις
Tb Δικαστήριον τών έν Ά θήνα ις Πρω

τοδικών διά τής ΰ π ’ άριθ. 7268 (1907) άπο- 
φάσεώς του, οεχθέν τήν άπο 20 ’Οκτωβρίου 
1906 περι διαζεύξεως άγωγήν του Δημητρ. 
Μαντζούνη, κατοίκου ’Αθηνών, κατά τής ’Α γ 
γελικής Δημ. Μ αντζούνη, το γένος Νικ. Κα- 
τσ ιφτη , κηρύσσει οιαλελυαένον τον μεταξύ 
αύτών γενόμενον καί υφιστάμενον γάμον κλπ .

Ά θήνησι τή  22 Ίανουαρίου 1908 
Ό  π λ η ρ ε ξ . δ ικ η γό ρ ο ς  το ΰ  Δ .Μ α ντ ζο ύ νη .

Ά γ γ ε λ ο ς  Ρ α κ ό π ο ν λ ο ς .

Α Γ Ω Γ Η
Ί ω ά ν ν ο ι/  Ά γ γ ε λ ο π ο ν λ ο ν

κατοίκου Α θηνών 
Κατά

Ί ω ά ν ν ο ι ;  Μ π ο ύρ ιι
κατοίκου Πειραιώς καί ήδη άγνώστου διαμονής.

Έ νώπιον του Βορείου Ειρηνοδικείου Πειραιώς 
Ό  άντίδικος εναγόμενος τήν 28 Μαιου 

1904 έδανείσθη χάριν τοΰ έμπορίου του καί 
’έλαβε παρά τοΰ Γεωργίου Καπερώνη δίκαιο- 
παρόχου μου δραχ. 130 ας ύπεσχέθη νά τώ 
πληρώση μετά ενα μήνα εκτοτε καί έν υπε
ρημερία έντόκως 2 0)0 κατά μήνα περί ής 
ποσάτητος απεδέξατο το υπό ιδίαν -/ρονολο- 
γίαν γραμμάτιον. Τήν άπαίτησίν του ταύτην 
μετά τών από τής λήξεως τοΰ γραμματίου 
τόκων έκ δραχ. 140 ήτοι έν ολω έκ δραχ. 
240 ο Γ . Καπερώνης μοί έξεχώοησε δυνάμει 
τοΰ ΰ π ’ άριθ. 12621 τής 10 Ίανουαρίου 
1908 εκχωρητηρίου συμβολαίου τοΰ συμβο
λαιογράφου Α θηνώ ν Λεωνίδα II. Πέρδικα 
μετά τών εφεξής τόκων.

Ε πειδή  ό άντίδικος είναι υπόχρεος νά μοί 
πλήρωσή το άνω ποσόν τών δραχ. 240 ώς 
έκδοχέα κατά τά άνω τών δικαιωμάτων τοΰ 
Γ. Καπερώνη καί διά προσωπικής αύτοΰ 
κρατήσεως, καθ’ οσον ήτο έμπορος κατά τον 
χοόνον τής συνάψεως τοΰ δανείου καί δ ι’ 
έμπορικήν του χρήσιν έδανείσθη καί δ ι’ οσα 
θέλω προσθέσει κατά τήν δικάσιμον τής πα
ρούσης είς ήν καλώ τον άντίδικον πρός συζή- 
τησιν έμπροθέμως.

Έ ξαιτοΰμαι 
Τήν παραδοχήν τής αγωγής μου έπί τώ 

τέλε ι τοΰ νά ύποχρεωθή ό άντίδικος εναγό
μενος καί διά προσωπικής αύτοΰ κρατήσεως 
καί προσωρινής τής έκδοθησομένης άποφά
σεώς έκτελέσεως νά μοί πληοοίση ορα'/. οια- 
κοσίας τεσσαράκοντα (άριθ. 240) έντόκως τάς 
μέν δραχ. 1-10 ποός 24 ο)ο έτησίως, τάς δέ 
υπολοίπους 110 ποός 9 ο)ο έτησίως άπό σή
μερον καί

Νά καταδικασθή είς τά εςοδα καί τέλη . 
Άρμόδιος δικαστικός κλητήρ έπιδότιο νο

μίμως τήν παροΰσαν τώ  κ . Β ίσα γγελε ΐ τών 
έν Ά θήνα ις Πρωτοδικών διά τόν άγνώστου 
διαμονής αντίοικόν μου Ίωάννην Μπούρην.

Ά θήνα ι τή  11 Ίανουαρίου 1908.
Ό  πληοεξούσιος δικηγόρος 

Γ ε ώ ρ γ ιο ς  Κ . Β ε λ ίν τ ζ α ς

Ά ρ ι θ .  3*

Ό
Είρηνοδίκης Βορείου Ειρηνοδικείου Πειραιώς 

Λαβόντες ΰ π ’ δψει τήν άπό σημερινήν χρο
νολογίαν αϊτησιν τοΰ Γ. Κ. Β ελέντζα π λη 
ρεξουσίου δικηγόρου τοΰ Ίωάννου Ά γγελο 
πούλου, κατοίκου Α θηνώ ν, αίτουμένου οπως 
όρίσωμεν δικάσιμον τής άπό 11 Ίανουαρίου 
1908 έγωγής τοΰ αίτοΰντος κατά τοΰ 
Ίωάννου Μπούρη κατοίκου Πειραιώς καί ήδη 
άγνώστου διαμονής ώς ούσεο^ς κατεπειγού- 
σης.

’Επειδή ή αίτησις είναι νόμιμος 
Όοίζομεν χρόνον πρός συζήτησιν τής άπό 

11 Ίανουαρίου έ. ε. αγωγής τοΰ αίτοΰντος 
κατά τοΰ καθ’ ου αύτη τήν πρώτην δικάσι
μον τοΰ Ειρηνοδικείου τούτου μετά ένα μήνα 
άπό τής κοινοποιήσεως τής παρούσης.

Έ γένετο  έν Π ειραιεΐ τήν 18 Ίανουαοίου 
1908.

Ό  Είρηνοδίκης 
Κ . Z ru in ;

Ό  Γραμματεύς 
Μ . Ι Ι α π α π ά ν ο ν

Διά τήν αντιγραφήν 
Έ ν Π ειραιεΐ αυθημερόν 

Ό  Γραμματεύς 
Μ . Π α π α π ά ν ο ν  

Άρμόδιος δικαστικός κλητήρ έπιδότω νο
μ ίμως τήν παροΰσαν πραξιν τώ  κ. Ε ίσαγγε- 
λ ε ΐ τών έν Ά θήνα ις Πρωτοδικών διά τόν ά
γνώστου διαμονής αντίδικόν μου Ίωάννην 
Μπούρην πρός γνώσιν του,

Ά θήνα ι τή  19 Ίανουαρίου 1908.
Ό  πληρεξούσιος δικηγόρος 
Γ ε ώ ρ γ ιο ς  Κ . Β ελ έ ν τ ζ α ς

Ά ριθ. 225

Α π ο δ ε ικ τ ικ ό ν
Έ ν Ά θήνα ις σήμερον τήν εικοστήν, πέμ- 

πτην Ίανουαρίου τοΰ 1908 χιλιοστού ένεα- 
κοσιοστοΰ ογδόου έτους ήμέραν Παρασκευήν 
καί ώραν 10 Π. Μ. ό ύποφαινόμενος Η ρα
κλής Παπακωνσταντίνου δικαστικός κλητήρ 
τών έν Ά θήνα ις Πρωτοδικών έγγράοω παοαγ- 
γελ ία  τοΰ δικηγόρου κ. Γ .Σ .Β λάχου πληρεξου
σίου τής Εύσταθίας συζύγου Νικολάου Σ.

Μουζουράκη, τό γένος Θεοδώρου Μαλαπάνη 
κατοίκου Α θηνών μετέβην καί έπέδωκα πρός 
τόν κ. Ε ισαγγελέα τών έν Ά θήνα ις Πρωτο
δικών διά τόν αγνώστου διαμονής άντίδικον 
σύζυγόν της Νικόλαον Μουζουράκην κάτοι
κον Α θηνών καί ήδη αγνώστου διαμονής, τήν 
από 18 Ίανουαρίου 1908 άγωγήν κα τ’ αύτοΰ 
απευθυνομένην ένώπιον τοΰ Πρωτοδικείου 
Α θηνώ ν, δ ι’ ής καί διά τούς έν αύτή λόγους 
καλοΰσα πρός συζήτησιν ταύτης έμπροθέσμως 
έξα ιτεΐτα ι. Νά γίνη  δεκτή ή άγωγή. Νά κη- 
ρυχθή διαλελυμένος ό μετά τοΰ Νικολάου 
Μουζουράκη καί αύτής συναφθείς τόν Μάϊον 
τοΰ 1890 γάμος διατασσομένων τών έπί τού
τω  νομίμων. Νά καταδικασθή ό άντίδικος είς 
τά έξοδα καί τέλη . Καί είς ένδειξιν.

Ό  λαβών Ε ίσαγγελεύς 
Χ ρ. Κ ω ν ό τ α ν τ ιν ό π ο ν λ ο ς

Ό  δικαστικός κλητήρ 
Ή ρ. Π α π α κ ω ν ό τ α ν τ ίν ο ν

Ά ριθ. 226.
’Α ,ηοδειχτι/ον

Έ ν Ά θήναις σήμερον τήν εικοστήν πέμ- 
πτην (25) τοΰ μηνός Ίανουαρίαυ τοΰ 1908 
χιλ'.οστοΰ έννεακοσιοστοΰ ογδόου ’έτους ήμέοαν 
Παρασκευήν καί ώραν 10 π . μ. ό υποφαινό
μενος δικαστικός κλητήρ τών έν Ά θήναις 
Πρωτοδικών Η ρακλής Παπακωνσταντίνου τή  
έγγράφω παραγγελία τοΰ Γεωργίου Βλάχου 
δικηγόρου πληρεξουσίου τής Εύσταθίας συζύ
γου Νικολάου Ε. Μουζουράκη τό γένος Θεο
δώρου Μαλαπάνη κατοίκου Α θηνώ ν, μετέβην 
καί έπέδωκα πρός τόν κύριον Ε ισαγγελέα τών 
έν Ά θήνα ις Πρωτοδικών διά τόν άγνώστου 
διαμονής άντίδικον σύζυγόν της Νικόλαον 
Μουζουράκην κάτοικον Α θηνών καί ήδη ά
γνώστου διαμονής άντίγραφον έκ τής ύ π ’ άριθ. 
344 τοΰ 1908 πράξεως τοΰ κυρίου Προέδρου 
τών έν Ά θήνα ις Πρωτοδικών δι’ ής ορίζει 
δικάσιμον τής άπό 18 Ίανουαρίου 1908 ά- 
γωγής της άπηυθυνομένης ένώπιον τών έν 
Ά θήνα ις Πρωτοδικών τήν πρώτην συνεδρία- 
σιν τμήμα συνοπτικόν μεθ’ ήμέοας δέκα πέντε 
άπό τής κοινοποιήσεως τής πράξεως καί είς 
ενδειξιν.

Ό  λαβών Είσαγελεύς
Χ ρ . Κ ω ν ίτ α ν : ι ν 0 Ί ο ν λ ο ς

Ό  Δικαστ. Κλητήρ 
'Η ρ . Μ α π α κ ω νό τα ντ ίνο ιτ

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΑΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Έ κδοΟ ις έ κ τ η  ύ τ ίό  Μ ιχ. Γ . A iCaofi. 
Συνεπληρο^θη τό ΐίλον έογον έκ τριών 

τόμων.
Τ ιμ α τ α ι  ό ρ α ^ ιώ ν  4ίί

Κ. Τ Ρ Ι ΑΝΤΑΦΤ ΛΛΟΠΟΥ ΛΟΤ
Δικηγόρου έν Ά θ ή να ις

ΠΕΡΙ ΤΗΣ CONDUCT 1 0 I N C E R T I
Τόμοι εκ σελ. 168 Αρ. 3

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ω Σ  Ι Σ Χ Υ Ε Ι  Ε Ν  Ε Λ Λ Α Α Ι

ΥΠΟ

Σ Π Ϊ Ρ .  Ε Υ Κ Λ Ε Ι Δ Ο Υ
ΈξεΘδόη τό πρώτον τεΰχος τοΰ δευτέρου τόμου.

Π Ε Τ Ρ Ο Τ  Μ . Α Ν ΤΩ Ν ΙΑ ΔΟ Τ 
Είρηνοδίκου έν Πάτραις

Π Ε Ρ Ι Τ Ω Ν  Υ Δ Α Τ Ω Ν
Ι ία χ α  "ό Ρ ω μ,α ίϊχόν Λ ίκ α ιο ν  χ ΰ  
τήν έν Έ λ λ ά δ ι  έφ α ρ μ ο γή ν  το υ .

Τόμοι έκ Σελ. 128 Δραχ. 3

Δ Η Μ . Α . Π Ε Τ Ρ Α Κ Α Κ Ο Τ  
Δικηγόρου έν Ά θ ή να ις

01 ΜΟΝΑΧΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
'Ε ν τη ’ Ορθοδόξω ’Ανατολική 

’Εκκλησία
Τ ό μ , ο ς  π ρ ώ τ ο ς .  Ή  πρώτη όργά- 

νωσις. Οί κανόνες τοΰ Μ. ’Αντωνίου^ 
τοΰ Μ. Παχοψ-ίου καί τοΰ Μ. Βασι
λείου. Αί έκκλησιαστικαί καί πολιτικαί 
διατάξεις κατά τον τέταρτον αΐωνα. Ή  
νο(Α',κτ) θέτις τών τε αονών καί αονα^ών.

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ  Σ. Δ Ε Λ Ο Υ Κ Α
Ύ φ ηγη το ΰ  τοΰ Ε μπορικού Δικαίου

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Ϊ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΟΗΙΚΗΣ ΚΑΜΑΜΕ 
Τ Ω Ν  Α Λ Λ Ο Δ Α Π Ω Ν  Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Ώ Ν

ι δ ία  τ ώ ν  Α νω νύ μ ω ν  έν Έ λ λ ά δ ι

Τόμος έκ σελ. 23ο-^-Τιμαται δρ. 5


