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Είνε κοινή ή ομολογία, δτι, ώς τά τής δικαιοσύνης ήμών εΐνε γενικώτερον δια
τεταγμένα, άγονοι μ ικρόν και κατ’ ολίγον είς παρεκκλίσεις αΐτινες, συν τω χρόνω, κα
θίστανται αίσϋητύπεραι. Δικασται ισόβιοι, περιβεβλημένοι τον τίτλον τοϋ Πρωτοδίκου, 
ρίπτονται άλληλοδιαδόχως είς τους πρόποδας τών μάλλον άποκρήμνων Ελληνικών 
όρέων, δπου ή Πολιτεία έσκέφθη νά συστήση πολυμελή δικαστήρια, εκεί δε καλούνται 
δχι. νά άπονέμωσι τό δίκαιον, διότι λίαν σπανίως παρέχεται είς αντους η αφορμή πρός 
τοιαύτην εργασίαν, άλλά νά φθονώπι τήν τύχην ουκ ολίγων Ειρηνοδικών, άν δεν κρ ί
νουν προκριτώτερον νά κατατρίβωσι τάς αρκετά μελαγχολικάς ώρας των παρά τινα 
γωνίαν τοϋ καφενείου τής κωμοπόλεως, ητις ελαβε τόν τίτλον τής έδρας Πρωτοδι
κείου και παρά τό πλευρόν φιάλης οινοπνεύματος ή και δέσμης παιγνιόχαρτων. Αλ
λην εικόνα, επίσης ονχΐ ενθαρρυντικήν, ής ενεκα σοβαρώτατα διατρέχομεν τόν κίν
δυνον νά συντρίψωμεν και τους μάλλον χαλυβδίνους χαρακτήρας, οΐτινες έν πλειοψη- 
φία κοσμούν τό σώμα τών Ελλήνων δικαστών, παρουσιάζει τό δλον τών δικαστών 
ήμών σώμα, εικόνα τής όποιας ή άπαισιωτέρα εκδήλωσις παρετηρήϋη επι τώ προ- 
σφάτοι θανάτφ  ’Αρεοπαγίτου εντίμου, οίος ό Σκαλιστήρης. Εικόνα τάξεως, ητις αγω 
νίζεται νά έπαρκέση διά τών πόρων, oik τό Κράτσς δεν έρυθριά καν να τή παρέχη. 
Τοιοΰτοι οι δύο σκόπελοι, τους όποιους έπιτακτικώτατα εΐνε επιβεβλημένον να ύπερ- 
πηδήσωμεν, δπως μετ αυτό σκεφθώμεν, άν δύναται νά όνομασθή απονομής τής δι
καιοσύνης ή γραφειοκρατική εκείνη τών υποθέσεων διεκπεραίωσις,^ χάρις είς τήν ο
ποίαν ή δημόσιό,της και τό προφορικόν τής διαδικασίας παρέμειναν εννοιαι μόλις άνα- 
ψαινόμεναι άπό τοϋ μέσου τών άρθρων τοϋ νομοθετήματος τοϋ Μάουρερ, αν πρέπη 
νά φέρη τό όνομα τοϋ λαϊκοϋ δικαστοϋ τό ερμαιον εκείνο τής συναλλαγής, τό εκπεμ
πόι μενον είς τό άκρότατον τών Κυκλάδων ή τής Πελοποννήσον σημεϊον, δχι διά να 
λύση διαφοράς μή νπαρχούσας, άλλά διά νά μετατροπή είς ταχυδρομικόν διανομέα 
ή είς μέλος λιμενικής έπιτροπής άν μή και είς επόπτην τις οίδε ποιον φανοϋ η και 
φάρου. ’ Υπό τοιαύτας σννθήκας εχομεν τό δικαίωμα να εΐπωμεν, ότι και παρ ημίίν 
λειτουργεί πολιτική ή καί ποινική δικαιοσύνη ή άντιθέτως εΐμεθα υ π ό χ ρ ε ο ιτ ό  αντί
θετον άνομολογοϋντες, νά συλλάβωμεν τήν άπόφασιν, δπως επιβάλωμεν τάς μεταρ- 
ρυθμισείς εκείνος άνεν τών όποιων εδραι μεν δικαστών πάντοτε θα  υφιστανται και 
άνθρωποι φέοοντες τόν τίτλον τον δικαστοϋ ονδεποτε θα πανσονν υπάρχοντες, το δι 
καιον δμως βεβαίως δεν θά άπονέμηται, δπως και σήμερον, δπως κοά άπό έτών δέν 
άπονέμεται; Τό σύνθημα πρός τοιαύτην αναμορφωτικήν έργασίαν τό δίδει αυτός ο 
παοά τώ Ά ρείω  Πάγο> Είσαγγελεύς διά τοϋ κατωτέρω Άρθρου τον, τονίζων άπροκα- 
λύπτως άληθείας, αΐτινες, δσον και αν εΐνε πικραί, εΐνε πάντοτε άλήθειαι.
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"Οτι ό αριθμός τών δικαστών είνε 
υπερβολικός καί δτι πρέπει νά περιορι- 
σθή έπαισθητώς ούδείς αμφισβητεί. Τά 
μικρά δικαστήρια είνε άνευ άσχολιών, 
κα'ι δι’ έλλειψιν έκοικαζομένων υποθέ
σεων, αί συνεδριάσεις είνε σπάνιαι καί 
βραχυχρόνιοι. Ή έν αύτοΐς άεργία τών 
δικαστών είνε συνηθεστάτη, διακινδυ
νεύει δέ τήν άξιοπρέπειαν καί τήν ύπό- 
λειψιν τοΰ δικαστοΟ καί έπαυξάνει τά 
βάρη το0 δημοσίου ταμείου. Ό Δουφώρ 
κατήγγειλε τδ κακόν τοΰτο ως έπικιν- 
δυνον, τό όποιον έπρεπε νά θεραπευθή 
άνευ αναβολής, λέγων δτι τό θέαμα τής 
άεργίας τών δικαστών στερεί αυτους τής 
αίγλης, ήτις πρέπει νά είνε τό προνόμιον 
τοΰ έπαγγέλματός των, το δέ δημόσιόν, 
συνειθίζον νά βλέπη αύτούς άνευ εργα
σίας, συνειθίζει έπίσης νά μην άναζητή 
έν αύτοΐς τό πρωτότυπον βίου ένεργητι- 
κοΰ καί νοήμονος, είνε δέ κακόν, προσ-, 
τίθησιν, οί έπιτετραμμένοι τήν ί>ψηλήν 
άποστολήν τής άπονομής τής δικαιοσύ
νης νά .άποβάλλωσι τήν έξιν τής εργα
σίας καί νά μή έχωσι τά μέσα τής έπαυ- 
ξήσεως τών έπαγγελματικών γνώσεων 
των. Έάν ή σπουδή τοΰ δικαίου είνε 
δυσχερής καί άπαιτή μάκρους κόπους, ή 
εφαρμογή είνε δυσχερεστέρα, καθ’ έκα
σ τ η  ν δέ τίθενται ζητήματα νέα καί προ
βλήματα περίπλοκα, πρός λύσιν δ’ αύ
τών όποια γνώσις τών υποθέσεων καί 
όπόση πείρα άπαιτεΐται! Λοιπόν πώς ό 
δικαστής θά ή ικανός πρός έκπλήρωσιν 
τοΰ λεπτοΰ τούτου έργου, έάν θά έξή- 
σκησε τό πνεΰμά του δι’ άδιακόπου καί 
γονίμου έργασίας, καί άν άπώλεσε κατα 
τάς μακράς άναπαύλας τάς γνώσεις καί 
τήν πράξιν τοΰ δικαίου ; Καί δέν είνε

φόβος μήπως παρ’ αύτψ ή διανοητική 
αξία δέν ίσοϋται πρός τήν ήθικήν τοιαύ- 
την, ή μήπως ή άκεραιότης δέν εύρί- 
σκει έν τή πολυμαθεία αύτοΰ όδηγόν 
άποχρώντως άσφαλή καί πεφωτισμένον ;

Ή  κατάργησις λοιπόν περιττών θέσεων' 
ήν καί άλλοτε έπανειλημμένως ύπεστή- 
ριξα ένώπιον τών Υπουργών τής δικαιο
σύνης, υποδεικνύεται ώς τό μόνον φάρ 
μακον είς τήν άξιοθρήνητον ταύτην κα- 
τάστασιν. Αδτη άποχρώντως υποστηρί
ζεται ώς πρός τά δικαστήρια, τά έχοντα 
όλίγας υποθέσεις καί ών ή ύπαρξις δέν 
δικαιολογείται. Είς ένίσχυσιν δέ τής γνώ
μης ταύτης δύναται τις νά προσθέση, δτι 

εύκολία τής συγκοινωνίας σήμερον 
καθίστησιν άνωφελή τήν διατήρησιν δι
καστηρίων έν έκάστω Νομψ. Ό διάδικος 
δέν έκτίθεται είς κοπιώδη μετάβασιν είς 
άλλον τόπον, ούτε είς έπιζήμιον άπώλειαν 
χρόνου, έχων δ’ δλας τάς εύκολίας διά 
τήν ευχερή μετάβασιν, θέλει κερδίζει 
πρός τούτοις δτι θέλει έχει δικαστάς 
άνωτέρας περιωπής παρέχοντας σοβαρω- 
τέρας έγγυήσεις πείρας καί μαθήσεως. 
"Οστις θέλει νά κατανοήση τήν άλήθειαν 
ταύτην άς μεταβή μόνον άπαξ είς Εύρυ- 
τανίαν. Έκεΐ θέλει ΐδει τούς δικαστάς 
άνευ έργασίας, ριγοΰντας έκ τοΰ ψύχους 
καί έπιδιώκοντας εύθύς άπό τής έκεΐ το- 
ποφετήσεως μετάθεσιν. Έκεΐ θέλει ΐδει 
δτι ό λαός έχει έθισθή νά θεωρή τούς 
τοιούτους δικαστάς ώς συνταξιούχους 
καταδεδικασμένους νά μένωσιν έν ώρι- 
σμένφ τόπω. Έ κ τής στατιστικής των 
έργασιών τών μικρών δικαστηρίων ούδέν 
άλλο "άποδεικνύεται σαφέστερον ή δτι 
πράγματι κατεπείγουσα καθίσταται ή 
κατάργησις αύτών. Δυσκολωτάτη δ’ άπο-

βαίνει ή άνεύρεσις έπιστημονικών λόγων, 
οί'τινες δύνανται νά έπιβάλλωσι τήν άνα- 
βολήν τοΰ μέτρου τούτου. ’Αλλ εκτός 
τούτου αί βιωτικαί συνθήκαι εν μικροΐς 
καί περιωρισμένοις τόποις καθιστώσιν 
έξ άνάγκης τούς δεσμούς τοΰ δικαστοϋ 
πρός τούς έπιχωρίους λίαν στενούς έπι 
μεγάλψ κινδύνψ έπηρεασμοΰ τής δικα
στικής άμεροληψίας, ένψ ο δικαστής ό 
ζών έν μεγαλειτέρα τινι πόλει δύναται 
πολύ εύκολώτερον νά διατηρηθή έλεύ- 
θερος άπό παντός τοιούτου δεσμοΰ καί 
άνεπηρέαστος. Φρονοΰμεν δέ δτι τό με- 
τρον τοΰτο πρέπει νά ληφθή συγχρόνως 
τή μεταρρυθμίσει τής διοικητικής περι- 
φερείας. Τφ 1876 ή έπιτροπή τοΰ προϋ
πολογισμού έπρότεινε τήν κατάργησιν 
τεσσάρων πρωτοδικείων, άλλ’ ή συζήτη- 
σις έσταμάτησε μετά τήν πρώτην άνά- 
γνωσιν, έπανελήφθη δέ ή πρότασις έπί 
τοΰ τελευταίου υπουργείου Δεληγιάννη, 
είς ούδέν καταλήξασα άποτέλεσμα ενε- 
κεν ισχυρών αντιδράσεων. Ομολογώ δτι 
ή έπιψήφισις τοιαύτης μεταρρυθμίσεως 
είνε δυσχερής, καί δέν φανταζομαι δτι 
άρκεΐ πρός λύσιν τοΰ ζητήματος^ ή έκ- 
φρασις εύχής ή έπίθυμιας. Γό ζγ;τημα 
δέν είνε τί έπιθυμεΐ τις νά γίνη.  ̂Έγώ 
περιορίζομαι μόνον είς την συζητησιν 
ύπό τήν έποψιν τοΰ όρθοΰ, ή έκτιμησις 
δέ τών δυσκολιών έν τή πράξει είς άλ
λους άπόκειται. ’Αληθώς ή σύστασις μι
κρών πρωτοδικείων ύπήρξε σφάλμα δυσ- 
κόλως έπανορθούμενον, διότι δσον καί 
άν δέν λειτουργώσιν έπιτυχώς, μετά  ̂τήν 
έγκατάστασιν τών πρωτοδικείων τούτων 
καί τήν πάροδον τοΰ χρόνου τό ζητημα 
τής καταργήσεως αύτών διαμένει μάλ
λον περιπεπλεγμένον ή πρότερον καί 
μάλλον δύσλυτον. Τό παρελθόν έδίδαξεν 
ή μ α ς άποχρώντως δτι αί έπαρχίαι, έν αις 
έγκατέστησαν πρωτοδικεία, δέν έννοοΰσι 
ν’ άφήσωσιν άνευ ζωηράς διαμαρτυρίας 
τήν νομοθετικήν έξουσίαν νά ^χειρουρ- 
γήση, καί ή κυβέρνησις πριν ή άποφα- 
σίσγ] τήν κατάργησιν, όφείλει νά σταθ
μίση σοβαρώς πάσαν τοιούτου μέτρου
συνέπειαν.

Φρονώ, δτι διά τήν συγκρότησιν τοΰ 
Πλημμελειοδικείου άρκεΐ ό άριθμός τριών 
δικαστών ώς καί άλλοτε ύπεστήριξα, νο
μίζω μάλιστα, δτι κατ’ ισχυρότερος λό
γον ένδεικνύεται ή έλάττωσις τοΰ άριθ- 
μοΰ τών πλημμελειο.δικών ή τών πρωτο
δ ικώ ν , διότι έν τοΐς πλημμελειοδικείου 
τά θέματα είνε πολύ άπλούστερα ή έν 
τοΐς πρωτοδικείοις. Ή παράτασις τής ση
μερινής καταστάσεως ύπαγορεύεται όπό 
ύπερβάλλοντος σεβασμού πρός τό καθε
στώς, άλλον δέ λόγον δέν έχει ούδένα. 
θέλομεν δηλαδή νά δικάζωσι^ πέντε έν 
τώ πλημμελειοδικεία), διότι  ̂ μέχρι τοϋδε 
οΰτω γίνεται, ένψ έν Γαλλία και αλλα- 
χοΰ τρεις δικασταί δικάζουσι πλημμε
λήματα.

Πολύς λόγος έγένετο έσχάτως περί μο
νομερών πρωτοδικείων δεκτών δέ τού
των γινομένων, ήθελε περιορισθή το προ
σωπικόν καί ήθελε γίνει έπαισθητή οικο
νομία, οί διάδικοι δ’ δμως προτιμώσι νά 
έχωσι τρεις δικαστάς καί ούχί ενα, διότι 
ό εις εύκόλως δυνατόν νά πλανηθή, ή δέ 
πλάνη είνε όλιγώτερον έπίφοβος, έάν 
πλείονες δικασταί, έπίσης πεπαιδευμένοι 
καί αρμόδιοι, συνεισφέρουν όμοΰ τα 
φδτα αύτών. Τό σύστημα δέ τοΰτο καί 
έν Γαλλία άπεκρούσθη, διότι, εί καί ά- 
νωμολογήθη, δτι είνε θελητικόν κατ’ αρ
χήν, ούτε έπιθυμητόν είνε ούτε άποχρών
τως προστατεύει τούς διαδίκους.

Τοΰ λόγου δ’ ένταΰθα γιγνομένου περί 
ύποδείξεως έλλείψεων έν τφ όργανισμφ 
τών δικαστηρίων, κρίνω εύλογον νά υ
ποβάλω καί τήν γνώμην μου περί εύρυ- 
τέρας μεταρρυθμίσεως τοΰ δικαστικού

δργανισμοϋ, ύπαγορευομένης πρό πάντων 
ύπό τοϋ σκοπού τής βελτιώσεως τής δι
καιοσύνης διά τής καταργήσεως περιτ
τών θέσεων καί τής αύ|ήσεως τού μισθοδ 
τών δικαστών. Κατά τήν. γνώμην μου 
πρέπει νά καταργηθή §ν περιττόν Έφε
τεΐον, νά περιορισθή δέ ό άριθμός τών Έ- 
φετών τών άναγκαίων πρός συγκρότησιν 
τοΰ δικαστηρίου είς τρεις μόνον άντί τών 
νΰν πέντε, ώς καί τών ’Αρεοπαγιτών είς 
πέντε άντί έπτά. Ό  πολύς άριθμός τών 
δικαστών, τών συμπραττόντων είς τήν έ- 
ξέτασιν τής δίκης, δέν είνε άπαραίτητος 
δρος ούτε έγγύησις όρθής κρίσεως. Έάν 
εις μόνον δικαστής είνε έπικίνδυνος, δέν 
εΐνε άκριβές νά συλλογισθώμεν, δτι δσψ 
πλειότεροΐ είνε οί δικασταί τόσω περισ
σότερον αί άποφάσεις αύτών είνε σύμ
φωνοι πρός τό δίκαιον καί τήν έπιεί- 
κειαν. Ή ζξία δικαστικής τίνος κρίσεως 
έξαρτάται πλειότερον έκ τής ίκανότητος 
τοΰ δικαστοϋ ή έκ τοΰ άριθμοΰ αύτών.
Ό άριθμός' δέ τών διασκεπτομένων του
ναντίον δυνατόν πολλάκις ν’ άποβή αίτια 
συγχύσεως. Είνε δύσκολον νά ’ίδη τις έπτά 
ή πέντε δικαστάς σκεπτομένους καί κρί
νοντας κατά τόν αύτόν τρόπον, ή δέ δια
φορά αύτη τών έν τφ συμβουλίφ γνωμών 
δέν έπιτρέπει πάντοτε νά προκύψη πλειο
νοψηφία καθαρά καθ’ ώρισμένην έννοιαν. 
Τσως τό άτοπον τοΰτο δέν ήθελεν υπάρ
χει, έάν οί Έφέται καί ’Αρεοπαγίται εϊ- 
χον -τήν αύτήν μέθοδον τής κρίσεως, έ- 
ξηγμένην έξ όμοιας πείρας τών ύποθέ
σεων. Τούτο δμως δέν έχει ούτως. "Ε
νεκα δέ τής διαφορας τών κρίσεων, δύ
σκολον εΐνε νά συμβιβασθώσιν αύται, καί 
ένίοτε καταλήγουσιν είς τήν υπερίσχυση/ 
γνώμης όλιγώτερον άκριβοΰς καί όλιγώ
τερον δικαίας.

Ούδέ είνε δυνατόν ν’ άντιταχθή δτι οί 
δικασταί τοΰ β' βαθμοϋ (έφεται) πρεπει 
νά ώσι πολυαριθμότεροι τών τοϋ πρώτου, 
διότι τοΰτο δέν εΐνε λογικόν. Λογικόν 
δ’ είνε μόνον νά έχωσι περισσοτέραν πεί
ραν καί κΰρος. Τό τεκμήριον τοϋ αριθ
μού δέν είνε άσφαλές. Διατί τρεις έφέ- 
ται, διανύσαντες μακρόν δικαστικόν στά- 
διον, δέν είνε έξ ίσου ίκανοί νά έκτιμή- 
σωσι τήν όρθότητα πρωτοδίκου άποφά- 
σεως δπως οί πέντε έφέται; «Περιορίζον- 
,τες τόν άριθμόν τών έφετών τών άναγ
καίων είς τό κϋρος τών άποφάσεων τοΟ 
Έφετείου είς τρεις καί μόνον, Ιλεγεν δ 
υπουργός τής Γαλλίας είσάγων τό περί 
τούτου νομοσχέδιον τώ 1904, συμμοφού- 
μεθα μέ τήν γνώμην τής πλειονοψηφίας 
τών δικαστών καί δικηγόρων, καί φρο
νοΰμεν δτι καθιστώμεν όλιγώτερον συ- 
χνάς συγκρούσεις γνωμών, αΐτινες περι 
πλέκουσι τήν διάσκεψιν άντί νά ένισχύ- 
σωσιν αύτήν».

Τοΰτ’ αύτό δυνάμεθα νά έπικαλεσθώ- 
μεν και ήμεΐς, τρανήν δέ άπόδειξιν τού
του δύναται τις νά προτείνη τήν άποτυ- 
χίαν τής παρ’ ήμΐν όλομελείας τοΰ Άρ. 
Πάγου εν τή άποστολή αύτής, διότι αί 
άποφάσεις τής όλομελείας κατά τήν δρ- 
θήν λύσιν τών ζητημάτων ύστεροϋσι τών 
άποφάσεων τών κατ’ ιδίαν τμημάτων.

Ό ύπουργός τής δικαιοσύνης έν ’Ιτα
λία έπίσης προέτεινε τόν περιορισμόν 
τών έφετών είς τρεις καί τών άρεοπαγι- 
τών είς πέντε. 'Όθεν άν καί ήμεΐς ήθέ- 
λομεν προβή είς περιορισμόν τοΰ άριθμοΰ 
τών δικαστών, δέν ήθέλομεν πραξει τι 
αύθαίρετον ούδέ άγνωστον παρ’ άλλοις.

Μένει ήδη νά εΐπωμεν άν ή περιστολή 
τοΰ προσωπικοϋ τών δικαστηρίων είνε 
άντισυνταγματική ή μή. Τό ζήτημα τοΰ
το δέν γεννάται έν Γαλλία, διότι τό τε- 
λευταΐον σύνταγμα τής Γαλλίας τής 25 
Φεβρουάριου 1875 δέν περιέχει τήν διά- 
ταξιν περί ίσοβιότητος τών δικαστών καί



Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Ν Η
έπομένως δέν δυνάμεθα νά έπικαλεσθώ- 
μεν τά εν Γαλλία συμβαίνοντα, δυνάμεθα 
δ’ δμως νά στηριχθώμεν είς τά παρ’ άλ- 
λοις έθνεσι δεκτά γενόμενα, έν οΐς ισχύει 
ή ίσοβιότης. Ή ίσοβιότης εΐνε θεσμός 
ίερός, δν δέν δυνάμεθα κατ’ έλάχιστον 
νά θίξωμεν. εΐνε έγγύησις πολύτιμος, δι
δόμενη ούχί είς τούς δικαστάς, άλλ’ είς 
τούς διαδίκους κατά της έκτελεστικής 
έξουσίας, δέν δύναται δ’ δμως ν’ άποτε- 
λέση έμπόδιον είς πάσαν πρόοδίν καί είς 
πασαν άναμόρφωσιν. Οί δικασταί, ών θά 
καταργηθώσιν αί θέσεις, θά λάβωσιν ή 
δλόκληρον τόν μισθόν αύτών ή σύνταξιν 
άνάλογον πρός τά ετη της ύπηρεσίας 
αύτών, ώς ήθελε κρίνει καλόν νά όρίση 
τό θέμα τοΟτο ή νομοθετική έξουσία.

Ούτως έν 'Ολλανδία ό νόμος τής 10 
Νοεμβρίου 1874 περιώρισε τά Έφετεΐα 
είς πέντε άντί τών ένδεκα, οί δέ μή το- 
ποθετηθέντες Έφέται είς τά διατηρηθέντα 
Έφετεΐα διετήρησαν όλόκληρον τόν μι
σθόν αύτών οί μή έχοντες δέ ήλικίαν ά- 
νωτέραν τών_6δ έτών δέν άπήλαυον τοΰ 
προνομίου τούτου είμή μέχρι τής στιγμής, 
καθ’ ήν ήθελον κληθή είς άλλην υπηρε
σίαν. Καί έν άλλοις δέ έθνεσιν, έν οΐς ι
σχύει ή ίσοβιότης, ύπάρχουσι παραδείγ
ματα μεταρρυθμίσεων πρός τόν σκοπόν 
τής καλλιτέρας διαχειρίσεως τής Δικαιο
σύνης, τά δέ δικαιώματα τών δικαστών 
διετηρήθησαν σεβαστά μάλλον ή ήττον 
εύρέως. «Βεβαίως, λέγει, ό Desgardins 
τό σέβας πρός τήν ίσοβιότητα δέν δύνα- 
ται νά καταστή δεισιδαιμονία, καί δέν 
δύναται νά έξιχθή μέχρι τής άμφισβη- 
τήσεως είς τήν νομοθετικήν έξουσίαν τοΰ 
δικαιώματος τοΰ μεταβάλλειν τόν δικα
στικόν όργανισμόν, τοΰ περιορίζειν τόν 
αριθμόν τών δικαστηρίων. Ύπάρχουσι 
συντάγματα, τά όποια, άφοΰ έθεντο' τήν 
άρχήν τής ίσοβιότητος, έπεφύλαξαν |5η- 
τώς είς τήν νομοθετικήν έξουσίαν τό δι
καίωμα νά είσαγάγη τροποποιήσεις έν 
ταις θεμελιώδεσι βάσεσι τής διαχειρίσεως 
τής δικαιοσύνης ή έν ταΐς λεπτομερείαις 
τής έφαρμογής. Ή έπιφύλαξις οΐκο- 
θεν έννοεΐται, δίαν δέν έκφράζηται. 
Εκείνο δ’ δμως τό όποιον δύναται τις 
ν’ άξιώση είνε : ή καλή πίστις νά προ- 
εξάρχη τοιούτων πράξεων καί ούδέν ξέ
νον τή δικαιοσύνη συμφέρον νά έμπνέη 
αύτάς. Μέγας δέ κίνδυνος άπειλεΐται δι’ 
ένα τόπον, δταν θίγωνται οί νόμοι ουτοι, 
οΐτινες πρεπει νά ώσιν οί δλιγώτερον 
εύμετάβλητοι, διά συμφέρον προσωρινόν 
ή φαντασιώδες».

Κατά ταΰτα έπομένως εΐνε άδικαιολό- 
γητος ή κατάργησις χρησίμων δικαστη
ρίων, δταν ύπαγορεύηται ύπό ιδιωτικού 
συμφέροντος καί ούχί ύπό τοΰ τής ύπη- 
ρεσιας. Σήμερον δέ έπιβάλλεται διά τούς 
άνωτέρω λόγους ή έλάττωσις τών άριθ- 
μών τών δικαστών διά τής καταργήσεως 
περιττών δικαστηρίων, διά τοΰ περιορι
σμού τοΰ άριθμοΰ τών Έφετών καί τών 
’Αρεοπαγιτών συμφώνως πρός δσα άλ
λοτε έχω προτείνει, στηριζόμενος είς 
στατιστικήν τών έργασιών τοΰ Άρείου 
Πάγου έπί πολλά έτη, ν’ αύξήση δέ ό 
μισθός τών διατηρουμένων δικαστών. Ούδέ 
πρέπει νά παρακωλυθή τοιαύτη μεταρ- 
ρύθμισις, τοιαύτη έλάττωσις τοΰ προσω- 
πικοΰ, ώφέλιμος είς τόν τόπον, έξ ύπερ- 
βολικοΰ σεβασμοΰ πρός θεσμόν άρ ιστόν 
μέν καθ’ έαυτόν, ούχί δ’ δμως καί ά- 
θικτον.

αύτης, αρκετά, πρακτική; γνώ
μης τοΰ κ. ' ϊ ’ πουργοΰ, έλη 
φΟη ή απόφασις όπως ή έπιτρο 
πή έπεξεργασΟή νομοσχέδιον 
περί if/.ll'/j/wv έπί τή βάσει τοΰ 
ετοίμου ήδη άπό ικανών έτών 
νομοσχεδίου και τών διατάξεων 
τοΰ Γερμανικού άστυκοΰ κώδι- 
κο«, μετά τοΰτο δέ συναρμολ*ο 
νήο?1 εΐ? ίδιον έπίσης νομοσχέ 
διον τήν περί παραγραφής έτοί- 
μην καί εις τό γενικόν μέρος 
κατατεταγμένήν έργασίαν της, 
διά τής όποιας εΐσάγεται τό 
βραχυπρόθεσμον τής παραγρα
φής επί πλείστων όσων άξιώαεοιν.

E'jvoij-rov ότι αί μερικαί αυ· 
ται έργασίαι δέν Οά καταστώσιν 
αφορμή όπως ή έπιτροπή πα
ρεκκλίνω τοΰ προορισμού της, 
οστις εινε ή επεξεργασία ολο
κλήρου τ&ΰ 
δικός.

Ά σ τυ κο ΰ  Κώ ·

Ο ΑΣΤΥΚΟΣ ΚΩΔΙΞ

Ί·π ό τήν προεδρείαν τοΰ κ. 
έπί τής δικαιοσύνης 'ϊ*πουρ- 
γοΰ, ήρξατο τών έργασιών τη; 
από τής παρελΟούσης Πέμπτης  
ή πρός σύνταξιν νομοσχεδίου 
τοΰ Ά σ τυ κ ο ΰ  Κ ω δικός  άπό 
τοΰ παρελθόντος έτους συγκε- 
κροτημένη έπιτροπή. 'Ο  κ . 'V -  
πουργός, όστις κατ’ αρχήν ένέ- 
κρίνε πασαν τήν μέχρι τής σή
μερον συντελεσΟεισαν υπό τής 
επιτροπής έργασίαν, ύπέδειξεν 
ότι σκοπιμώτερον Οά ήτο αν 
αυτοτελή τινά τοΰ Ά σ τυ κ ο ΰ  
δικαίου μέρη, μή συνεχόμενα 
αναποσπάστως μετά τοΰ όλου, 
απήρτιζον ίδια τρόπον τινά νο
μοσχέδια,άτινα νά μετετρέποντο 
είς νόμους, όπως οϋτω 0 ρα- 
πευΟώσιν άπό τοΰδε έπείγουσαι 
άνάγκαι καί πληρωΟώσι τινά 
των κενών, εν εκ/, τών όποιων 
αί συναλλαγαί ούκ ολίγον δυ- 
σχεραίνονται. 'Έ νεκα  τής τοι-

ΕΞ ΕΝΟΣ ΕΠΕΙΣΟΑΙΟΤ
Έ κ τής αίτήσεως τον εν 'Αθήναις δ ι

κηγόρον κ. Γεωργ. ΙΊετροπούλον πρός 
τον κ. Πρόεδρόν τον δικηγορικού Σ ύλ
λογον Α θηνών, ήνέδη  μοσιεύσαμεν είς τό 
προηγούμενοι1 φύλλον,διατελονσιν εν γνώ- 
σει ο ί άναγνώοται ήμών τον επεισοδίου 
δπερ ειχε λάβει χώραν μεταξύ'αύτοΰ και 
τον Προέδρου τών Πρωτοδικών κ. Τιμ. 
Βιζβίζη και τό όποιον ελαβε κατά τοΰτο 
πρωτοτνπον δια τα ηθη μας τροπήν, διότι 
προεκαλεϊτο ή έπέμβασις τοΰ συμβουλίου 
τοΰ δικηγορικού σνλλ,όγου, από τής γνώ
μης τον οποίον έξήρτησεν ό κ. Γ. I It - 
τρόπονλος τήν λύσιν. Συνεπεία τής α ίτή
σεως ταύτης τοΰ κ. Γ. Πετροπούλου, 
συνήλθε τήν παρελθοϋσαν Κυριακήν, επί 
τούτο, κληθέν, τό συμβούλων τον δικη
γορικού Σνλλόγον, δπερ κατέληξεν είς τήν 
άπόφασιν τοΰ νά μεταβή τριμελής εκ τού
τον επιτροπή παρα τώ κ. Προέδρω καί 
εκ τών δοϋ ησομένων τυχόν ν π ’ εκείνου 
εξηγήσεων νά κανονίση τήν περαιτέρω 
στάσιν καί αυτόν καί τοΰ σώματος έν γ ί
νει τών εν Ά  θήναις δικηγόρων δπερ εκ
προσωπεί. Πράγματι τήν πηρελϋοΰσαν 
Τρίτην, ή έπιτροπή τοΰ σνμβονλίον, άπο- 
λονμένη υπό τών κ. κ. Ίω άν Ενκλείδον, 
Π. Τσαλδαρη και II. Θηβαίον, έπεσκέφθη 
τον κ. Πρόεδρον είς τό γραφεΐάν τον. 
Τί μετάξι) αντοΰ καί τής έπιτροπής έπί 
μίαν καί πλέον ώραν άντηλλάγη, δεν φρο- 
νονμεν δτι συντελεί κατά τι εις τό ζήτημα, 
δπως καί δημοσία έκτεϋή. Τό αποτέλε
σμα είνε, οτι ο κ. Πρόεδρός ήννόησε νά 
παράσχ-ft εκείνην τήν λύσιν ήν ό κ. Κ. 
Εσσλιν, οστις, σημειωτεον άντεπροσώ- 

πενσε παρα τώ ουμβουλιω τον δικηγο
ρικού σνλλόγον τόν κ. Γ. ΙΙετρόπουλον, 
άπονσιάζοντα τών Α θηνών, έκτίθησι 
λακωνικώς μεν άκριβέστατα δμως έν τή 
κατωτέρω επιστολή τον. j.1Ιετα τάς παοα- 
σχεϋείσας ύπό τον κ. Προέδρου τών 
Πρωτοδικών έξηγήσεις κ α ί  τ ή ν  ( , π = f n ) _  

τοΰ νποδειχθείσαν λύσιν, τό σνμβούλιον 
τοΰ δικηγορικού σνλλόγον, σννελθόν τήν 
χθες Παρασκευήν, κατέληξεν είς τήν γνώ
μην, δτι ό μεν κ. Γ. ΙΙετρόπονλος καί 
εινε και δέον να $εωρησΐ] έαντόν ίκα- 
νοποιη&έντα ώς ατομον, τό συμβού
λιον ομως τον Σνλ.λογον είς δν ανήκει, 
θεωρεί αυτόν μή  ίκανοποιηΟέντα ώ ς  
οικηγορον, ότι θεωρεί τήν στάσιν τοΰ 
κ. Προέδρου ως μη σύμφωνον πρός τά 
δικαιώματα άτινα ό 'Οργανισμός τών δι- 
/iCiozYjQicov tco TKXQEŷ Et και τιροζ τάς νττο- 
χρεώσεις είς άς ό αυτός ’ Οργανισμός τόν 
υποβάλλει, τούτου ό’ ενεκα έκφράζει τήν 
ευχήν δπως έν τώ μέλλοντι τηρηθώσιν αί 
διαταξεις τον Ο ργανισμόν.cI I  άπόφασις 
αντη, ην βεβαίως πρέπει νά παρακολ.ον- 
θηση είτε νόμιμος τις ενεργεια τοΰ αντοΰ 
συμβουλών τοΰ Σνλλόγον, άφοΰ κατά 
τήν γνώμην αύτοΰ προσεβλήθη ώς τοι- 
οντο έν τών μελών τον, είτε αντεπάγγελ- 
τός τις τοιαύτη τής άραοδίας αρχής, έχει

μά, αν έπί τή βάσει τών σχετι
κών διατάξεων τοΰ Όργανισμοΰ  
δικαιούται ό πρόεδρος νά άπο- 
βάλλη έκ τού γραφείου του δι
κηγόρον, εστω κ^ί παρεκτρεπό· 
μενί>ν κατά τήν ένώπιον αυτού 
επ’ άναφορα διαδικασίαν. Ή  
περί τοΰ ζητήματος τούτου, ο 
μόφωνος έπίσης γνώμη τοΰ συμ
βουλίου, εΐνε αποφατική, τού 
Όργανισμού τών δικαστηρίων 
μή άναγράφοντος μεταξύ τών 
πειθαρχικών ποινών καί τήν α
ποβολήν. Ε ξ  αφορμής δέ τών 
γενομένυ»)', έλπίζει τό Χυμβού- 
λιον, ότι έν τώ μ.έλλοντι Οά τη- 
ρώνται εϋλαβώς αί διατάξεις τού 
‘Οργανισμού τών δικαστηρίων.

Ί ω ά ν .  Ε ύ κ λ ε ίδ η ς . Πρόεδρος.
Δ . I ό ά τό ο ς . Άντϊπρόεδοος.
"Α γ γ ελ ο ς  ’Α θ α ν α σ ίο υ .
Π α να γ . Ά ρ α Ο α ντ ινό ς .
Π έτρ . θ ι ιβ α ϊο ς .
Οεόδ. Μαριολόπονλος.
WpativfC. Ι Ι ε τ η ιε ζ ΰ ς .
Μ άρκος Σ εβ α σ τ ια νό ς .

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Κ-11’ Κ. ΒΣΣΔΙΝ

Ό  δικηγόρος κ. Γ. ΙΙετρόπουλος υ
πέβαλε προς τόν κ. Πρόεδρον τόν έν 
Αθήναις Πρωτοδικών αΐτησιν περί 
συντηρητικής κατασχέσεως, παρεκά- 
λεσε δέ νά μή κληθη δ άντίδικος, 
διότι άλλως ηθελεν άπομακρύνει τά 
κατασχετέα καί ματαιώσει τήν κα- 
τάσχεσιν. Ό  κ. Πρόεδρος άπήντησεν 
δτι έχει άπαράβατον άντίθετον άρχήν, 
τοΰ· δέ κ. Πετροπούλου άπαντήσαντος 
οτι έν τούτοις εις άλλας περιστάσεις 
έχορήγησεν άδειας κατασχέσεως χω
ρίς νά κλητεύση τόν καθ’ ου ή αίτη- 
σις, ό κ. Πρόεδρος, θεωρήσας δτι 
προσεβλήθη, άπέβαλε τόν κ. Πετρό- 
πουλον έν όργη τοΰ προεδρικού δω
ματίου.

ΙΙροκειμένου περί προεδρικής υ
περβασίας, ένδιαφερούσης πάντα δι
κηγόρον, ό κ. Πετρόπουλος άνέφερε 
τό γεγονός είς τό διοικητικόν Συμ
βούλιον τοΰ δικηγορικοΰ Συλλόγου. 
Τοΰτο δι’ έπιτροπής άπετάθη πρός 
τόν κ. Πρόεδρον δπως βεβαιωθ̂  περί 
τών γεγονότων. 'Ως μανθάνω’ ό κ. 
Πρόεδρος έδήλωσε τη έπιτροπή, δτι 
τήν παρατήρησιν τοΰ κ. Πετροπού
λου έξέλαβεν ώς ένέχουσαν άπόδοσιν 
μεροληψίας, καί δτι έάν ο κ. Πετρό
πουλος βέβαιοι, δτι δέν είχε πρόθεσιν 
προσβλητικήν, έκφράζει καί αυτός 
-τήν λύπην του. 'Ωσεί νά ήσαν μάρ
τυρες μονομαχίας τά μέλη τής έπι
τροπής και ώσεί νά έπρόκειτο περί 
ίδιωτικής διαφοράς μεταξύ τών κ. κ. 
Πετροπούλου καί Βισβίζη.

ώς εξή ς .

α Ί Ι  άπάντησις,ήν εδωκενό κ. 
πρόεδρο; τών έν Α θήνα ις IIρ ω  
τοδικών, θεωρεί όμοφώνως τό 
Συμβούλιον, ότι άποτελεΐ ίχα- 
νοποιηαιν τοΰ πρό αυτού έμφα- 
νισΟέντος *. Γεωργίου ΙΙετρο-  
πούλου, ώς ατόμου, κατά τήν 
κρίσιν όμως τοΰ Συμβουλίου, 
παραμένει και μ,ετά τήν άπ/,ν- 
τησιν ταύτην ακέραιον τό ζήτη-

Ό  νόμος όρίζει τά μέτρα, άτινα ή 
δικαστική άρχή δικαιούται νά λάβη 
κατά δικηγόρου παρεκτρεπομένου. 
Εαν κατα τοΰ κ. Πετροπούλου έφηρ- 
μόζετο μέτρον τι πειθαρχικόν, τότε 
μόνον θά έγεννάτο ζήτημα, έάν τό 
μέτρον όρθώς καί έν δικαίω ή μή δρ- 
θώς καί έν άδίκψ έφηρμόσθη. ’Αλλ’ 
ουδαμοΰ τοΰ νόμου άπαντα δικαίωμα 
τοΰ προέδρου, ένασκοΰντος τά προε
δρικά του καθήκοντα, πρός άποβολήν 
δικηγόρου ένασκοΰντος υπηρεσίαν, έκ 
τοϋ δικαστικού καταστήματος ή τοΰ 
προεδρικού γραφείου. Κατά συνέπειαν 
ό κ. Πρόεδρος έν πάση περιπτώσει
ένήργησεν έκνόμως καί αύΟαιρέτως.

*·/

Τό διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ δι
κηγορικού Συλλόγου δέν έχει καμ- 
μίαν έπίσημον θεσιν άπό τής όποιας 
νά κρίνη καί άποφαίνηται, άλλ’ έκ 
νομομαθών συγκροτούμενον, ούς άνέ-

δειξεν ή έμπιστοσύνη τών συναδέλ
φων αύτών, έχει κοινωνικήν περιω- 
πήν. Άπό ταύτης δ’ έκαλεΐτο ν’ άπο- 
φανθη έκνομον καί αυθαίρετον τήν 
στάσιν τοΰ κ. Προέδρου'.

νΙ/V
Είνε άνθρώπινον νά καταληφθή τις 

ύπό οργής καί νά πράξη, 2,τι έν ψυ
χραιμία δέν θά έπραττεν. Άλλ’ δ δη
μόσιος λειτουργός ό περιπεσών είς α
τόπημα, έάν έχη τήν συνείδησιν τών 
καθηκόντων αύτοΰ, πρώτος σπεύδει 
νά άνορθώση κατά τό έφικτόν τό α
δίκημα.
’Επί τοΰ προκειμένου τοΰτο δέν 

έγένετο.
'1 πάρχει περίπτωσις έπεμβάσεως 

τοΰ κ. Είσαγγελέως τών Έφετών. Ό  
κ. Πρόεδρος τών έν ’Αθήναις Πρωτο
δικών περιέπεσεν εϊς σύγχυσιν τοΰ 
προσοιπου καί τοΰ άξιώματός του, τοΰ 
ιοιωτικοΰ αύτοΰ οίκου καί τοΰ προε
δρικού του γραφείου, ητις καθίστα είς 
τό εξής είς μέν τόν κ. Πετρούπουλον 
άπολύτως άδύνατον, είς πάντα δέ άλ
λον δικηγόρον, μή έπιθυμούντα νά 
είνε άπλώς άνεκτός έκ προσωπικής 
εύνοίας τού κ. Βισβίζη, καθίστα δυ- 
σχερή τήν έκτέλεσιν τών καθηκόν
των του, έφ’ δσον ήθελε τόν φέρει είς 
προσωπικήν συνάφειαν μέ τόν κ. 
Πρόεδρον.

Kw 'ΈΜ λιν

ΛΤΣΙΣ ΑΠΟΡΙΩΝ
’Αξιότιμε κ. Σνντάκτα,

Πρός λύσιν τών άποριών σας, σχετι- 
κώς με τό παρ έμοΰ ώς άνακριτοΰ παρά 
τοΐς έν Αθήναις Πλημμελειοδίκαις, χο- 
ρηγηθέν πρός τινα θ . Πασελίδην πιστο- 
ποιητικόν, περί ού διαποροΰντες έγρά- 
ψατε έν τώ προηγουμένω φύλλω τής 
έφημερίδος σας, γνωρίζω ύμΐν τά έξης, 
axcva σας παρακαλώ νά λάβατε τήν κα·̂  
λωσύνην καί καταχωρήσητε είς τό προ
σεχές φύλλον.

Κατά τό τέλος Αύγούστου έ. ε. μοί. 
διεβιβάσθη ύπό τοΰ ένταΰθα κ. Είσαγ- 
γελέως παραγγελία πρός συμπλήρωσιν 
προανακρίσεως μετά δύο άτόμων συλλη- 
φθεντων, ύπό τής ένεργησάσης τήν προα
νάκριση/ άστυνομίας ώς ύπόπτων τής. 
πράξεως, χαρακτηρισθείσης ύπό τής εισ
αγγελίας ώς έμπρησμοΰ. Ή πράξις 
(πυρκαϊα) είχε λάβη χώραν έν τφ έπί 
τής όδοΰ ’Αθήνας καί Εύριπίδου έτέρψ 
έμπορορραφείω τοϋ θ . ΙΙασελίδου, δστις 
κατά τόν χρόνον έκεΐνον άπουσίαζε δε- 
δικαιολογημένως έντεΰθεν είς Αε· 
βαδείαν καί Θήβας χάριν τών έκεΐσε τε
λούμενων πανηγύρεων είς άς κατ’έτος έσυ- 
νείθιζε νά μεταβαίνη πρός πώλησιν τών· 
έμπορευμάτων του, άντιπροσωπευόμενος. 
κατά τήν άπουσίαν του έκείνην ώς πρός 
τό άνω έμπορορραφεΐον ύπό τών δύο 
υπάλληλων του Μόσχου καί ΙΙαππά τών· 
καί συλληφθεντων ύπό τής άστυνομίας^ 
Έκ τής μελέτης τής ένεργηθείσης προα
νακρίσεως καί τής έξετάσεως μαρτύρων- 
τινών βαρεΐαι προέκυπτον ύπόνοιαι περί. 
έμπρησμοΰ, δι’ δ καί μετά γνωμοδότησιν- 
τοΰ^κ. είσαγγελέως προέβην είς έκοοσιν- 
έντάλματος φυλακίσεως κατά τών συλλη- 
φθέντων. Μετά τοΰτο άπέμενε νά έξε- 
τασω κατα ποσον είς τήν πράξιν ταύτην 
ήτο δυνατόν νά ένέχηται ό θ . ίΐασελίδης 
καί πρός τοΰτο έξήτασα άφ’ ένός μέν τόν 
τυχόν υπάρχοντα δεσμόν μεταξύ αύτοΰ 
καί τών ύπαλλήλων του, ένεκα τοΰ ό
ποιου θά προέβαινον ούτοι χάριν τοΰ- 
ίΐασελιδου, ησφαλισμενου δντοί,* είς τήν· 
πραξιν, άφ έτερου δέ τήν περιουσιακήν- 
τούτου κατάστασιν. Έκ τής έξετάσεως. 
άμφοτέρων τών στοιχείων τούτων ούδέν 
κατά τοΰ Πασελίδου προέκυψε, τό μέν 
διότι ούδείς ιδιαίτερος μεταξύ αύτοΰ καί 
τών ύπαλλήλων του, τόν ενα τών όποιων 
μάλιστα μόλις πρό όλίγου είχε προσλά- 
βη, ύπήρχε δεσμός, τά δέ διότι έκ τής 
ένεργηθείσης πραγματογνωμοσύνης καί 
τής έξελέγξεως τών βιβλίων του άπεοει- 
κνύετο δτι ή κατάστασις τοΰ Πασελίδου, 
κεκτημένου καί έτερον έμπορορραφεΐον 
έπί τής όδοΰ Άθηνάς, ήτο άκμαία καί 
ουδενα συνεπώς ει/ε λόγον δπως προβή. 
είς· τοιαύτην πραξιν, έκτός μόνον τής έκ
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τής θέας τών φλογών τοΰ πυράς Νερώ
νειου εύχαριστήσεως, ής δμως άτυχώς 
δέν ήδύνατο νά μεθέξη, καθά εύρισκόμε- 
νος μακράν τών Αθηνών.

Κατά τοΰ άνθρώπου λοιπόν τούτου ού
δεμίαν εύρισκον υπόνοιαν ένοχης, έκτός 
τοΰ λάθους δπερ διέπραξε ν’ άσφαλισθή 
μή ακολουθών κατά τοΰτο τό δόγμα α
πλοϊκού μέν άλλά σοφοΰ κατά τά φαι
νόμενα καφεπώλου, δστις έρωτηθείς ποτε 
διατί δέν άσφαλίζεται, άπήντησε λίαν 
προσφυώς «διότι θέλω άν καη τό μαγαζί 
μου καμμιά φορά νά μή πάω στή φυ
λακή άλλά νά πάθω ένα κακά μόνον». 
Άποκλειομένης ούτω τής έν τή πράξει 
μετοχής τοΰ ΙΙασελίδου, ήδύνατο τις προ- 
δήλως νά έρωτήση «τότε τίνα λόγον εί- 
χον οί υπάλληλοι νά προβώσΐ'4 άφ’ εαυ
τών είς.πράξιν έξ ής αύτοί μέν ούδέν 
θά προσεπορίζοντο ό μόνος δ’ ?σως ωφε
λούμενος θά ήτο ό Πασελίδης ;» Είς τήν 
έρώτησιν ταύτην δίδεται ή άπάντησις 
δτι οί υπάλληλοι πιθανώς κατά τήν ά- 
πουσίαν τοΰ ΙΙασελίδου νά προέβησαν 
είς κλοπήν ή οίανδήποτε άλλην κατά- 
χρησιν έμπισιοσύνης, ήν θέλοντες νά συγ- 
καλύψωσιν, έμηχανεύθησαν τήν πυρκαϊάν 
ό τρόπος και ό χρόνος τής έκρήξεως 

• τής όποίας (ήμέρα 2 μ. μ.) ένίσχυον τήν 
τοιαύτην υπόνοιαν ή καί πιθανόν οί υπάλ
ληλοι νά ήθέλησαν διά τοΰ τρόπου τού
του, έν συνεννοήσει πάντοτε μετ’ άλλων, 
νά προβώσιν είς κλοπήν πραγμάτων ήτις 
είνε συνήθης είς τάς περιστάσεις αύτάς 
τών πυρκαϊών. Ύπό τά κράτος τοιούτου 
έξαγομένου ήχθην είς τήν άπόφασιν δπως 
μή άπαγγείλω κατηγορίαν κατά τοΰ Πα- 
σελίδου, καθ’ ού ώς άνωτέρω λέγω ού
δεμίαν εύρισκον υπόνοιαν ένοχής καί 
καθ’ ού ούδεμία υπήρχε μήνυσις άλλά 
νά στραφώ είς τήν ερευνάν τών ώς άνω 
διά τούς ύπαλλήλους ύπονοιών μου. Τού- 

. των, §νεκα δταν προσήλθεν είς το γρα- 
φεΐον μου κατ’ έντολήν τοΰ κ. είσαγ- 
γελέως καί μοί έζήτησε νά πιστοποιήσω 
δτι δέν υπάρχει ένώπιον μου κατηγορία 
έναντίον του τά έπραξα, διότι έπιστο- 
ποίουν έν γεγονός άληθές, χωρίς νά έξε- 
τάσω, διότι δέν μέ ένδιέφερε ποσώς τά 
τοιοΰτον, είς τί θά τψ έχρησίμευε τό πι- 
στοποιητικάν έκεΐνο. Άλλά διά τοΰ πι
στοποιητικού αύτοΰ δέν έσκόπουν, ούδέ 
ήδυνάμην άλλως τε, νά προεξοφλήσω 
τήν γνώμην τοΰ διαδόχου μου ή τοΰ κ. 
Εισαγγελέως ή καί τοΰ Συμβουλίου, έκά- 
τερος τών όποίων, καθώς καί τά συμβού- 
λιον, ήδύναντο νά σκεφθώσιν άλλως ή 
έγώ καί νά εΰρωσι στοιχεία ένοχής κατά 
τοΰ ΙΙασελίδου, ώς πολλάκις άλλως τε 
συμβαίνει έπί πλείστων ύποθέστων. Καί 
ήδη, άναστρέφων τήν άπορίαν, έρωτώ 
ύμάς, κ. συντάκτα, τί έδει νά πράξω δταν 
ύπό τό κράτος τοιούτων σκέψεων μοί έ- 
ζητήθη τά πιστοποιητικόν ; Ν’ άρνηθώ 
τήν έκδοσίν του ; άλλά καί τότε ίσως δέν 
θά διέφευγον τήν κακοβουλίαν τών κα
λοθελητών καί άλλαι πάλιν θά έγεν- 
νώντο άπορίαι ! ! "Οσον άφορα τήν μή 
καταχώρησιν τούτου είς τό βιβλίον τών 
έξερχομένων, ήν μέ ύφος εύρεσιτεχνίας 
καί δψιν σκανδάλου περιβάλλει ό τάς 
άνομίας άνακαλύψας, φρονώ δτι ούδείς- 
ύπήρχε λόγος πρός τοιαύτην καταχώ- 
ρησιν, μή προκειμένου περί έγγράφου 
δπερ ν’ άπευθύνετο πρός άρχήν τινα ή 
έφ’ ού ν’ άνέμενον άπάντησιν, όπότε θά 
έχρησίμευεν ό άριθμός τών έξερχομένων 
διά μόνην τήν ευχερή συσχέτισιν τής 
άπαντήσεως είς τήν οίκείαν δικογρα
φίαν.

Έπί πάσι- τούτοις κ. συντάκτα, άναμι- 
μνησκόμενος τοΰ Λυσίου έν τώ ύπέρ 
Μαντιθέου λέγοντος «εί μή συνήδειν, ώ 
βουλή, τοΐς κατηγόροις βουλομένοις έκ 
παντός τρόπου κακώς έμέ ποιεΐν, πολλήν 
άν αύτοΐς χάριν είχον ταύτης τής κατη
γορίας· ήγοΰμαι γάρ τοΐς άδίκως διαβε- 
βλημένοις τούτους είνε μεγίστων άγαθών 
αίτιους οί'τινες άν αύτούς άναγκάζουσιν 
είς έλεγχον τών αύτοΐς βεβιωμένων κα- 
ταστήναι- έγώ γάρ οΰτω σφόδρα έμαυτώ 
πιστεύω, ώστ’ έλπίζω καί εί τις πρός με 
τυγχάνει κακώς διακείμενος έπειδάν έμοΰ 
λέγοντος άκούση περί τών πεπραγμένων 
μεταμελήσειν αύτψ καί πολύ βελτίω με 
είς τόν λοιπόν χρόνον ήγήσεσθαι». ’Ο
φείλω χάριτας είς τήν «Δικαιοσύνην» 
ήτις μοί έδωκε τήν άφορμήν Γνα χαράξω 
τάς γραμμάς ταύτας. Τελευτών δέ εύχο
μαι δπως, έάν, δ μή γένοιτο, συμβή ποτε

βούλων, τύχητε άνακριτοΰ δστις νά μή 
σκεφθή κατ’ άλλον ή έγώ τρόπον.

Μετά της προσηκούαης ύπολήψεως 
Κ υρ . Ά ν α γ ν ω σ τό π ο υ λ ο ς

Π ρωτόδικης
V .  Γ .  Έ άν 8έν κρ ίνετε ξένον πρός τάς 

απορίας υμών το έπί τής ύποθέσεως ταύτης 
δημοσιευθέν ύ π ’ άριθ. 2014 ε . ε .  βούλευμα, 
σάς Υποστέλλω τοϋτο, σας έφιστώ δέ τήν 
προσοχήν έπί τοΰ διατακτικού τούτου, οπεο 
’έχει ώς έξής : « Ά ποοαίνετα ι, οτι δ έν  π ρ έ 
π ε ι  νά  γ ίνχ ι κα τη γο ρ ία  κατά τοϋ Θεοο. 
Γ. Γ ίαΰελίδου, κατοίκου ’Αθηνών έπί ήθική 
αυτουργία είς τήν άνω ποαξιν τΟϋ έαπρη- 
σμοΰ. πραχθείση έν Ά θήναις προ τής 23 
Αύγουστου 1908».

—. Δ . Χαίρομεν. διότι παρέχεται είς τόν 
ανακριτήν κ. Κ. Άναγνωστάπουλον ή ευκαι
ρία όπως καταδείξη οτι ή έπί τής ύποθέσεοις 
ταύτης ένέογειά του ήτο άποτέλεσμα τής 
πεποιθήσεως αύτοΰ ώς άνακριτοΰ καί μόνον. 
Έ ν πάση περιπτώσει αί έν τώ προηγουμένω 
φύλλω διατυπωθεΐσαι άπορίαι, άναμοιβόλοις 
δέν θά είχον θέσιν, άν τό λεκτικόν τοΰ π ι· 
στοποιητικοΰ είχεν άλλως καί ιδίως άν έξ 
αυτοΰ έξήγετο, ότι μέχρι τής ήμέρας καθ’ ήν 
έξεδίδετο. δέν είχεν άπαγγελθή κατηγορία 
κατά τοΰ ζητοΰντος τήν έκδοσιν τοΰ πιστο
ποιητικού, διότι πρέπει νά συνομολογήση 
μεθ’ ήμών καί ό κ. Κ. Άναγνωστόπουλος, 
ότι ή έν τώ έν λόγω πιστοποιητικό) εκορασις 
ότι δεν υπάρχει κατηγορία έπί έμπρησμώ, 
άρκετά . κακόζηλος, σημαίνει μεν κατά τήν 
ερμηνείαν ήν ό κ. ’Ανακριτής παρέχει καί ήν 
ούδένα εχομεν λόγον νά μή άποδεχθώμεν, 
οτι ύπ ' αύτοΰ ώς άνακριτοΰ δέν είχεν άπαγ
γελθή μέχρι τής στιγμής τής έπιδόσεοις τοΰ 
πιστοποιητικού τοιαύτη κατηγορία, σημαίνει 
όμως έξ άλλου, κ α τ ’ αύτήν τήν γραμματικήν 
ερμηνείαν, οτι έν γένει δέν ΰπάοχει κατηγο
ρία. πράγμα οπερ δέν απέκλειε χρήσιν τον 
πιστοποιητικού τοιαύτην, δ ι’ ήν αναμφιβόλως 
δέν το έξέόωκεν ό κ. Κ. Άναγνωστόπουλος.

μελετάς, αν μή καί τον μύστακα πε- 
ρισπώντες, αΐτινες παράγουν βέβαια 
ενα καλόν μνηστήρα μιας ειδικής 
Πανεπιστημιακές έδρας, ουδέποτε 
δμως ενα καλόν τμηματάρχην φυ
λακών :

Η συντεχνία τών υποδηματοποιώνSS Ν ( / ' 1 Λ i >οιν. ψηφίσματος αυτής ο ιαμ,αρτυρεται 
διά τήν έπίθεσιν, ήν ύπέστη συνάδελ

φός των παρ’ 
To »[rn$tdya ι ανώτερου άξιω-

τώ ν  νπ ο ό ιη ια το π ο ιώ ν  φατικού, διότι 
είχε την αύθά- 

θειαν ό κοινός αύτός θνητός νά ζητήση 
το οφειλομενον αύτω άντί πμον έργα
σίας του. Προφανώς ή συντεχνία έθεώ- 
ρησε τήν προσβολήν γενομένην διά τά 
εργα της υπηρεσίας τοΰ ύποδηυ.ατο- 
ποιοΰ καί έπωφελήθη αύτή τν;ς ίκανο- 
ποιήσεως του συναδέλφου. ΙΙαρεΐδον
οαως οι α·faOoi βιοπαλαισταί, οτι καίι ο

στήλαι τής « Δικαιοσύνης 
εΐνε  είς τήν διάϋ'εσιν παντός δι 
κηγόρου, δικαστοϋ η άλλου δ ι
καστικού προσώπου, ευρισκο
μένου είς τήν άνάγκην η έπ ιύ 'υ- 
μοϋντος νά άνακινήση π α ν  έν 
γένει ζήτημα σχετιζόμενον μέ 
τήν άπονομήν τοϋ δικαίου.

πυρκαϊά έν τή τυχόν ήσφαλισμένη οικία 
σας κατά τήν δεδικαιολογημένην άπου- 
σίαν σας ύπό υπηρετών ή άλλων κακο-

Άνά διαστήματα μικρά ή μεγάλα 
πληροφορούμεθα έκάστοτε διά τών 
τι|]λών τών καθημερινών έφημερί- 

δων, δτι έν Έλλάδι, 
Τέλειοι κα! δή παρά τφ Ύπουρ- 

γείψ της Δικαιοσύνης, 
δέν λειτουργεί μόνον τμήμα φυλακών 
μέ υπηρεσίαν ιδιαιτέραν καί μέ προο- 
ρισμδν ίδιον, άλλ’ δτι τοΰ τμήματος 
τούτου προισταται καί υπάλληλος 
κατά βήμα παρακολουθών πασαν έν 
Ευρώπη έπί τών φυλακών έπιτελου- 
μένην πρόοδον και καθιστών ήμας 
ένημέρους τών προόδων τούτων. ”Ηδη 
τήν λήξασαν εβδομάδα, δ αύτδς τμη- 
ματάρχης κ. Θεόδωτος Γεννάδης, διά 
μελέτης του δημοσιευομένης έ'ν τινι 
’Αθηναϊκή έφημερίδι, πληροφορεί τδ 
κοινόν, δτι είς τάς Εύρώπας καί τάς 
Άμερικάς έκτακτος καταβάλλεται 
μέριμνα έπί τών άνήβων καί έφηβων 
έγκληματιών καί δτι ί'δια άναπτύσ- 
σονται συστήματα φυλακών ή σω
φρονιστικών καταστημάτων ή Maison 
de correction, δπως, κατά τδν κύ
ριον τμηματάρχην,λέγουσιν οίΓάλλοι, 
Τδ φαινόμενον καί αυτοθυσίαν μαρ
τυρεί καί ζήλον ού τδν τυχόντα, γεν- 
ν£ δμως συγχρόνως καί τήν άπορίαν, 
τήν έξης: Έξηκριβώθη πόσον χασίς 
καταναλίσκεται άνά παν δευτερόλε- 
πτον έν ταΐς Έλληνικαΐς φυλακαϊς 
καί πόσοι κρουνοί οίνοπνεύματος διέρ
χονται καθ’ ώραν διά τών λαρύγγων 
τών Ελλήνων καταδίκων καί πόσους 
τούτων διαγράφει τών καταλόγων 
τών καταδίκων δ τύφος καί ή φθίσις 
καί πόσοι άλληλοφονεύονται καί τά 
τόσα άλλα, τά οποία πανηγυρικώτατα 
λαμβάνουν χώραν πρδ τοΰ κατω
φλιού τοΰ Υπουργείου τής Δικαιο
σύνης δπου δ κύριος τμηματάρχης 
έχει ιδρύσει τδ σπουδαστήριόν του, 
ώστε νά δνειρευώμεθα Maison de 
correction καί νά περισπώμεθα είς

κ. αξιωματικός είχε προσβληθή είς τά 
καθιερωμένα καθήκοντα της ύπηρεσίας 
του, ών τό σοβκρώτερον είνε νά θεωρή 
τους πολιτας καί μάλιστα της έργατι- 
κής τάξεως μηδενικά, έκυτόν δέ μή ύπο- 
κειμενον είς κανένα νόμον καί είς κα
νένα σεβασμόν τών άλλοτρίων δικαιω
μάτων. Ύποθέτομεν ούχ ήττον, δτι ή 
συντεχνία τών ύποδηματοποιών σκοπι-

II
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΒΟΤΛΕΓΤΟΓ

'Λ ,μωτερον θά ένήργει, αν, αντί να ςητνϊ 
τήν τιμωρίαν τοΰ αξιωματικού, τούτέ 
στι την θεραπείαν (;)του συμπτώματος 
νά υποδειξ·/), ότι εφ’ όσον οί στρατιω
τικοί απολαύουν της ασυλίας τοΰ Στρα 
τοοικειου, πολυ συ^νά αί διάφοροι συν 
τεχνίαι, είδικώτερον δέ ή τών ύπαλλή- 
λων τοΟ τροχιοδρομ,ου, θα εύρίσκωνται 
είς τήν άνάγκην νά συντάσσουν ψηφί
σματα. Ή  δικαιοδοσία τοΰ. στρατοδι· 
κείου διά τά καθαρώς στρατιωτικά άδι 
κηματα δύναται νά έ'χν) αιτιολογίαν 
τινα, άλλ’ ή έ'κτασις αύτης καί διά τά 
κοινά αδικήματα καί δή τά κατά πο
λιτών οικπραττόμενα, είνε ύπόλοιπον 
στρατοκρατικης εποχής κατ’ εξοχήν 
βλάπτον τήν πειθαρχίαν, ήτις στηρίζε- 
ται είς τόν σεβκσμόν πρός τούς καθεστη- 
κότας της πολιτείας νόμους κ,αί τήν 
έ'ννομον τάξιν.

Τό π λ η υ. μ ε λ ε ι ο δ ι κ; ·. ΐο ν υπόσχεται 
πλήρη καί ριζικήν θεραπείαν τοΰ κακοΰ, 
άρκεΐ νά τω ανοίξουν τάς θύρας.

Έάν είνε άληθές οτι ή μ.ετ’ εύσυνει- 
όησίας είς τό κ,κθνϊκ.ον άφοσίωσις καί ή 
μακρά ευδόκιμος δημοσίας υπηρεσία δέον 

νά άμείβωνται διά 
Ενλογος τιμή . παρασήμων, δέν δυ- 

ναμ.εθα ή νά έπικρο· 
τήσωμεν τήν άπονομήν τοιούτου είς τόν 
γραμματέα τών ένταΰθα Πρωτοδικών 
κ. Έπαμ. Παύλου. Έ π ί 25ετίαν περί
που εργαζόμενος ώς δημόσιος ύπάλλη- 
λος, δέν παρέσ^ε, καθ’ ά γινώσκομεν, 
ή άφορμ.άς επαίνων καί εύαρεσκειών είς 
τάς προίσταμένας του άρχάς, ,χί δέ είσ- 
αγγελικαί εκθέσεις, οσάκις συνεπεία 
επιθεωρήσεων, ήσχολήθησαν χερί αύ
τοΰ, εύφημως πάντοτε ήσχολήθησαν.

έν ένόιαφερόμεθα διά τά πρόσωπα, 
άλλ’ έθεωρησαμεν επίκαιρον νά έκφρά- 
σωμ.εν τήν ελπίδα ό'τι ό κ. Παύλου, είς 
την φιλοπονιαν καί νοημοσύνην τοΰ ο
ποίου δέον νά καταλογισθή αισθητή 
ϊελτίωσις της πολυδαιδάλου ύπηρεσίας 
ών γραφείων τοΰ Πρωτοδικείου τνίς 

πρωτευούσης, θά έντείν·/) έ'τι μάλλον τάς 
προσπαθειας του οπως άναβιβάση είς 
ζηλευτόν υψος λειτούργημ,α, έξ ου πολ
λά συμφέροντα καί τοϋ Δημοσίου καί 
τών ιδιωτών έξαρτώνται, δικαιολογών 
ούτω και την πρός αύτόν έαπιστοσύν/ιν 
των οικηγορων και την υπο του 1 πουρ- 
γειου άπονεμηθεΐσαν αύτω τιαήν.

ΔΙΚΟ ΓΡΑΦ Α
έκ τής Ελληνικής είς την Γαλλικήν καί 
τάνάπαλιν μεταφράζονται και αντιγρά
φονται αντί δραχ. 3 τήν σελίδα (χαρτο
σήμου) εις τό γραφέίον αντιγράφων διά 
γραφομηχανών, πλατεία r Αγίου Γεωργίου 
(Καρύτση) αριί). 10.

ι ί  ξένα μεταφράζον
ται ωσαύτως.

Ό βουλευτής Άργους κ. Γ. Καρπε- 
τόπουλος έθεωρησεν έπιβαλλόμενον νά 
μάς άπευθύνη τήν κατωτέρω επιστολήν 
πρός διευκρίνησιν έπεισοδίου άποβλέπον- 
τ°ς> ως παρατηρεί, αύτόν, άναγραφέντος 
είς προγενεστερον φύλλον τής «Δικαιο
σύνης ». Όμολογοΰμεν είλικρινώς, δτι ή 
εύτολμία καί ή πολιτική ειλικρίνεια ήτις 
διακρίνει τήν έπιστολήν τοΰ κυρίου Βου- 
λευτοΰ άποτελοΰσι σημεΐον πράγματι πα- 
ρήγορον, άν δέ ύποτεθή δτι είνε έπιτε- 
τραμμένον, δέν δυνάμεθα ή νά έκφρά- 
σωμεν πρός αύτόν άνυπόκριτα τά συγ- 
χαρητήριά μας, ένώ συγχρόνως δ,οαττό- 
μεθα τής εύκαιρίας δπως ύποδείξωμεν, 
δτι αοριστοι τινες ύπαινιγμοί, άποβλέ- 
ποντες τήν καλήν τής έφημερίδος ήμών 
πιστιν κατά τήν άναγραφήν οίασδήποτε 
είδήσεως ήτο δυνατόν καί νά έλειπον χω
ρίς ή έπιστολή ούδέν απολύτως έκ τοΰ 
ωραίου δντως καί ύφους της καί περιε
χομένου νά χάση. Είς πλάνην άναμφι- 
βόλως δέν άποκλείεται νά ύποπέσωμεν, 
είς έξ υπολογισμών δμως άναγραφήν ά- 
νακριβών γεγονότων είνε έπίσης άπολύ- 
τως βέβαιον δτι δέν θά ύποπέσωμεν. Διά 
τό πρώτον ή άνόρθωσις καί ή συγγνώμη 
εΐνε δυνατά. Τά δεύτερον μετατρέπει 
πάντα χειριζόμενον τήν γραφίδα είς άν
θρωπον διά τόν όποιον δέν ύπάρχει υπο
στάθμη δπως παραλληλισθή.
Ι Ιρ ό ς  τήν ΑεεύΟυνσιν έφ/j-

μ.ερ£δος vj «Αικαιοαύν^»
'Ανέγνωσα είς τό φύλλον τής 18ης 

υπερμεσονντος τήν νπό τόν τίτλον «Χει
ροφίλημα» καταχώριαιν, δ σνγγραφευς 
τής όποιας, ενώ μόνον περι προσώπων 
επρόκειτο, δέν είχεν εν τούτοις τό θάρρος 
νά τά όνομάαη.

Βουλευτής εκ Πελ.οποννήσου αξιω μα
τικός, συμπολίτης τοϋ μετατεΟέντος εν- 
τεϋ&εν δικαστοϋ κ. Κ. ’ Αναγνωστοπονλου, 
είμ'ι έγώ, ΰστις λυποϋμαι δτι διά πρώτην 
φοράν εΰρίακομαι είς τήν άνάγκην νά 
ΰπομνήσω  είς τους λησμονοϋντας και νά 
γνωρίσω είς τους τυχόν άγνοοϋντας, δτι 
ή μακρά σχετικώς πολιτεία μου ούδαμοϋ  
ποτε με φέρει ώς ταπεινωϋέντα. Έ διδά- 
χϋην νά μή γονυπετώ πρό ούδενός, άλλά 
μόνον πρό τοϋ Θεοϋ, απεναντίας εχω 
αρχήν να εγειρωμαι άκαμπτος και απο
φασιστικός, δταν πρόκειται νά υποστηρίξω  
πράξιν τόσον ήΰ ικήν δσον και δικαίαν, 
διότι άλλως ουδέ και αναμιγνύομαι, οΐα 
ήτο ή ανάχκλησις τής μεταϋέσεως τοϋ δι- 
καστοϋ κ. ’ Αναγνωστοπούλου, τοϋ οποίου 
τό μόνον αμάρτημα ί)ά εινε, δτι δέν 
ϋπήρξεν ευάρεστος  είς τους δ ιαπννΰανο- 
μένους τά τής ιιεταΟέσεχός του ανωνύμους 
κυρίους.

’ Εθισμένος νά διατελώ ξένος πρός 
συμφέροντα και εκ χαρακτήρος καί έξ 
επαγγέλματος αποφασισμένος έν τί/ π ο 
λίτική μου σταδιοδρομία νά υπάρχω  
παντού καί πάντοτε άξιοπρεπής, δέν ήϋ-έ- 
λησά ποτε νά λησμονήσω τάς υποχρεώ
σεις μου  άλλ' ούδε καί νά στερηΰώ τών 
δικαιωμάτων μου, έφ δσον είλικρινώς 
έπίστευσα δτι έξυπηρετώ τά καλώς έν- 
νοούμενα τής πολιτείας συμφέροντα.

Μέ τοιαντας συ inίήκ.ας ζών καί πολι
τευόμενος, περιφρονητικώς εχω πρός 
τους χαμηλούς, τους κρυμένονς είς τήν 
ανωνυμίαν, τους μή πιστεύοντας άλλ' έν 
τούτοις γράφοντας δτι ταπεινωθείς έγώ, 
έσυρα είς τήν ταπείνωσιν, τήν όποιαν βδε· 
λ.ύσσομαι, δικαστήν τής περιωπής τοϋ κ. 
Αναγνωστοπονλου.

Συνέστησα, ούχί βεβαίως είς τόν κ.
' Υπουργόν τών ’Εσωτερικών, τόν πάντη 
αναρμόδιον, καί δστις δ ί  επιστολής του 
κρίνει ώς άνάξια καί διαψεύσεως τά γρα- 
φέντα, καί έπέμεινα είς τήν άνάκλησιν τής 
μεταϋέσεως τοϋ δικαστοϋ τούτον, διότι 
ουδείς απολύτως συνέτρεχε λόγος δικαιο- 
λογών, εστω καί οπωσδήποτε, ταύτην τότε, 
έκτός τής ήδη εκ.δηλωϋείσης επιθυμίας 
άνυπομόνων τινών, τών διά τής μνησϋεί- 
σης Άακοβούλον καταχωρίσεως προδιδο- 
μένων ώς έπισπευδόντων τήν τοιαύτην 
μετάϋεσιν, έκ τής όποίας επ ιθυμώ  νά μή  
γνωρίζω όποια εχουσι νά προσπορισ&ώ- 
σιν ωφελήματα.

Α ισθάνομαι δμως τήν άνάγκην νά μή  
άποκρύψω τήν δυσφορίαν ήν μου γέννα 
ή ιδέα δτι ή ' Εφημερίς σας, ή εχουσα 
έξησφαλισμένην ζηλευτήν καί έπιμεμ/λη- 
μένην έπίβλεψιν καί ελεγχον, ή άληϋώς 
παρέχονσα έγγύησιν δι δ,τι πραγματεύεται



Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Γ Ν Η

η δικαστική εφημερίς, είς ήν προσήκει νά 
διακρίνω πάντοτε δ άναγινώσκων την 
παντελή ερημιάν πάσης. ιδιοτέλειας καί 
πάσης μη έξηκριβωμένης κατηγορίας, πε- 
ριήλϋε είς τήν ελλενψιν νά δημοσίευση 
νπευϋύνως καταχώρισιν, τήν οποίαν χα
ρακτηρίζει ή έμπάϋεια καί πλαισιο ΐ τό 
ψευδός.
Ά θήνησι, 24 ’ Οκτωβρίου 1908.

Μετά τής εξαίρετου πρός υμάς ύπολήψεως 
Γ. Κ α ρη ε τό π ο υ λ ο ς  

Βουλευτής "Αργους

ΒΡΑΧΕΙΑΙΕΠΙΣΤΟΑΑΙ
11 κατά «ώμ.* ερευνά

Κύριε Συντάκτη,
Είς προηγούμ.ενον ύμ.ών φύλλον έπε- 

κρίνατε τόν Εισαγγελέα. Τριπόλεως,δια- 
τάςαντα την κατά σώμ.α ερευνάν παρ
θένου κατηγορηθείσης -ττράς αύτόν δι’ α
νωνύμου επιστολής έπί άμβλώοει.

Βεβαίως δύναται νά γείνγ) σοβαρά φι
λοσοφική συζήτησις περί άνωνύμ.ου έπι- 
στολής, έ'χουσα καί πολλήν πρακτικήν 
σημ.ασίαν. Ά λ λ ’ ό κ. Είσαγγελεύς δύ- 
ναται νά ίσχυρισθή, ότι ένήργησεν έξ 
έπαγγέλμ.ατος, μόλις έδόθη αύτώ οΐαδή- 
ποτε 'αφορμή πρός ύποψίαν περί τελε
σθείσης αξιοποίνου πράξεως, ζήτημα δέ 
πραγματικόν έσται αν έδικαιολογεΐτο 
ή προιτη του κ. Είσαγγελέως υποψία.

Κατά τά άρθρα 96, 97 καί 98 της 
ΙΙοιν. Δικονομίας καί ή κατά σώμ,α έ'- 
ρευνα εΐνε έπιτετραμ.μένη. Τοΰ ζητήμ.α- 
τος όέ της άμ.βλώσεως ό'ντος έκ τών 
δυσχερεστάτων ιατροδικαστικως, έπι- 
βαλλομένης της άμ.βλώσεως καί έκ της 
θεραπευτικής έ'τι ένίοτε, ύποχρέου δέ 
ό'ντος τοΰ Είσαγγελέως νά γινώσκν) 
ταΰτα, καί αύθις περί πραγματικού ζη- 
τήμ.ατος πρόκειται, άν δηλαδή διετά- 
χθη πραγματογνωμοσύνη η ό κ. Είσαγ
γελεύς ένεπιστεύθη είς τάς ιδίας του 
γνώσεις, άν ό ύποτιθέμενος χρόνος της 
τελέσεως τοΰ έγκλήμ.ατός έδικαιολόγει 
τόν διορισμ.όν πραγμ.ατογνωμ.όνων, περί 
τούτου έρωτηθέντων προκαταβολικώς, 
άν ήσαν κατάλληλοι οί πραγμ-ατογνώ 
μ.ονες, διότι βεβαίως δέν ήρκει 
πάντοτε νά ώαιν άπλώς ιατροί, 
άν τέλος καί έν γένει ένηργησεν ό Είσ
αγγελεύς μετά περισκέψεως η σπουδής 
άκαιρου, δηλαδή άν υπήρξε περίστασις 
έφαρμ.ογης τοΰ νόμου κατά της παρ’ η- 
μ.ΐν ήθικής άντιληψεως. Διότι άν δέν ύ- 
πήρςαν αί περιστάσεις νά προτιμ.ηθή ή 
πρός τόν νόμ.ον υπηρεσία, η 'Ελληνική 
ηθική άντίληψις βεβαίως βαρύνει καί 
πρέπει νά βαρύνν) έπί μ.αλλον τάς συνε- 
πεία: πάσης άμ.ελείας, άπροσεξίας, κου- 
φότητος, δι’ ο καί θά παραξενευθή τις 
άν δέν δώσνι τάχιστα εξηγήσεις δημ.ο- 
σία ή Εισαγγελία Τριπόλεως. ’Εξηγή
σεις επαρκείς, ώς ελπίζω.

Παρατηρητής.
Σ . Δ . Ευχαρίστως πληροφορούμεθα οτι ή 

πραγματογνωμοσύνη διετάχθη έξ α ιτίας φη
μών καί μετά αΐτησιν τής συκοφαντηθείσης 
επ ί παιδοκτονία καί ούχί άμβλώσει κόρης.

Φ
Ι ί χ ί  περ’ί Αικαστικών l«L λη- 

τήρων τίποτε;
Δέν πρέπει νά λησμ.ονήσγι ή φίλη 

«Δικαιοσύνη» .ώς έφημερίς τών δικηγό
ρων, μ.εθ ών είσιν έπαγγελμ,ατικώς 
συνδεδεμ.ένοι οί δικαστικοί κλητήρες, 
νομ.ω μ.έν ώς άνήκοντες είς τόν αύτόν 
τίτλον τών έπουσιωδών δικαστικών προ
σώπων, έ'ργω δέ ώς συναντώμ.ενοι έν τώ 
καθαρώς βιοποριστικοί σταδίω, ότι έχει 
μίαν ύποχρέωσιν νά μ.εριμ.νήσν] περί της 
λογικωτέρας καί δικαιοτέρας διαρρυθμί- 
σεως της νομ.ίμ,ου άντιμισθίας τών δικα
στικών κλητήρων.

Καθόσον 1)ώς άμ.οιβή κατά τόν Νό
μον περι Χαρτοσήμ.ου χορηγούνται λε
πτά 75 διά τήν σύνταξιν ένός επιδοτη
ρίου πολλάκις μ.ακροσκελεστάτου, διά 
την καταχώρισιν τοΰ επιδοτηρίου έν 
δυσί βιβλίοις καί δ:ά τήν διαδρομήν ο
λοκλήρου της πόλεως πρός εύρεσιν της 
κατοικίας ή γραφείου καί κοινοποίησιν 
τοΰ δικογράφου- 2) ή χορηγούμενη ύπό 
της ποινικής όιατιμήσεως άμοιβή τών 
λεπτών 50 διά πορείαν έκτος της πό

λε ω< μ,ιας ώρας άνόδου καί μ.ιας ώρας 
καθόδου, ή'τοι διά διανυομενην άπόστα- 
σιν δύο ώρών,’ είσίν άποζημ.ιώσεις τάς 
οποίας ούδ’ ό Φελλάχος της Αίγυπτου 
ζηλεύει σήμερον. Διά τόν επαρχιώτην 
δικ. κλητήρα δέον νά προστεθώσιν οί 
κίνδυνοι τών έκ τοΰ άσφαλοΰς έκδική- 
σεων καθ’ οδόν καί οί φόβοι τών αγρίων 
και πελωρίων κυνών απαραίτητων έν 
κτηνοτροφικοΐς συνοικισμοί:, έν -χωρίοις 
καί έν όδοΐς κατεχομ.έναις ύπό ποιμνίων.

Λογικωτέρα διαρρύθμ,ισις της άντιμ.ι- 
σθίας, τούτους μέν θά ^αταστήσν) άςιο- 
πρεπεστέρους, συμ.φέροντα δέ διαδίκων 
θά περιφρουρήστ) έκ πολλών πειρασμ.ών.

Κΰ(5τάΟιο<’ Κ αλτ·!έτας
Δικαστ. κλητήρ έν 'Αλμυρώ.

ΣΤΔΤΙΣΤΙΚΟΓΪΪΙΝ ΔΚΕΣ
ΠΙτ«ι®ματοδι*εία.

Κατά τά τέσσαρκ, περί ών πρόκει
ται, έ'τη είσήχθησαν ένώπιον όλων τών 
Πταισματοδικείων τοΰ Κοάτου; ύπο- 
θέσεις 'ί 8 6.7 4 7
’Εξ αύτών άνεβλήθησαν 108.544
’Εξεδικάσθησαν 378.203

’Εκ τών έκδικασθεισών δέ 
’Εξεδικάσθησαν κατ’ άντιμωλ. 241.482 

·» κατ’ έρήμην 136.721
’Εκ δέ τών κατ’ αντιμωλίαν έκδι- 

κασθεισών
'Τπήρξαν καταδικαστικαί 79.344 

» άθωωτικαί 162.138
’Εκ δέ τών κατ’ έρήμην έκδικα- 

σθεισών
'Τπηρξαν καταδικαστικαί 108.163 

» άθωωτικαί 28.558
"Ωστε τό άθροισμ.α τών τελεσιδίκων 

άποφάσεων άποτελεΐται έκ της προσθέ-- 
σεως τών κατ’ άντιμ.ωλίαν καταδικα- 
στικών καί τοΰ όλου τών αθωωτικών. 
Δηλαδή ;
Κατ’ άντιμ,ωλ. καταδικαστικαί 79.343 
Κατ’ άντιμ,ωλ. άθωωτικαί 162,138 
Κατ’ έρήμ.ην άθωωτικαί 28.558
Σύνολον τελεσιδίκων άποοάσ. 270.040

Ό  αύτός άριθμός φυσικά προκύπτει 
καί έάν έκ τοΰ συνόλου τών έκόικα- 
σθεισών άποφάσεων άφαιρέσωμ.'εν τάς 
κατ’ έρήμ,ην κ α τ α δ ι κ α σ τ ι κ άς. ΔΛίτι : 
Έκδικασθεΐσαι 378.203
Κατ’ έρήμ.ην καταδικαστικαί 108,163 
Υπόλοιπον 270.040

Δικαιούται τις έπομένως νά εί'πη, οτι 
τό συνολον τών κατα τά τέσσαρα έ'τη 
διαπραχθέντων πταισμ.άτων παριστα ό 
άριθμ.ός τών τελεσιδίκων καταδικαστι- 
κών άποφάσεων, όστις, 'ώς ανωτέρω 
έσημ.ειώθη, εινε 79.344.

Καί τοιουτοτρόπως φθάνομεν, κατά 
τούς επισήμους πίνακας, είς έν άκρως 
περίεργον άποτέλεσμ.α,τούλάχιστον καθ’ 
ήμ.ας. Ώς έ'χει ύπ ’ οψιν ό άναγνώστης 
έκ τοΰ προηγουμ.ένου μ,ας φύλλου, αί 
καταδικαστικαί άποΦασεις τών Πληα-"V ' « * > / ν*λελειοόικειων κατά τα · τεσσαρα έ'τη 
υπήρξαν 58.594. Τό έπί πλέον τοΰ 
άριθμ.οΰ τών πταισμ.άτων, καθ’ ήμ.ας, 
εινε έλάχιστον. Λαμβανόμένου δέ ύπ ’ 
ό'ψιν, οτι σπανι ώτατα ένώπιον τοϋ 
Πταισματοδικείου έν μ.ια καί τη αύτη 
ύποθέσει είνε πλείονες τοΰ ένός κατη
γορούμενοι, ό'περ εινε σύνηθες, 6 κα
νών, ένώπιον τών 11 λ η μ μ.ε λ ε ι ο δ ι κ ε ί ο> ν, 
έν οις έν τώ συνόλω άναλονοΰσι δύο πε-
' , . 'γ ' ν  >ρίπου προ^σωπα εις εκαστην όικην, υ.ετχ 

πολ,λης θετικότητος δύναται νά βε
βαιώσω τις, οτι πλείονες καταδικάζον
ται ύπό τών ΙΙλημ.μ.ελειοδικείων ή ύπό 
τών Πταισμ-ατοδικείων.

Ή  σχέσις δέ τών καταδικαστικών 
πρός τάς άθωωτικάς αποφάσεις εΐνε ή 
έξης :

’Ενώπιον τών Πλημμελειοδικείων, 
Καταδικαστικαί 58.594
Άθωωτικαί 80.264

Ένώπιον τών Πταισματοδικείων, 
Καταδικαστικαί 79.344
Άθωωτικαί 190.696

Κατ’ άναλογίαν εΐνε πλείονες αί ύπό 
τών Πταισματοδικείων εκδιδόμεναι ά- 
θωωτικαί άποφάσεις, . άποδοτέος. δέ ό 
άριθμ.ός είς πλεΐστα όσα βεβαίους αίτια.

Τό έξ άπόψεως συμ.πέρασμ.α εινε ότι 
πλέον τών 50.000 Ελλήνων πολιτών 
κατ’ έ'τος άγονται πλέον ή άπαξ (ί'δε 
άναβολάς καί έρημ.οδικίας) ένώπιον τών 
Πταισματοδικείων, ένώ εινε άθώοι, πρό
κειται δέ περί πταισματικών παραβά
σεων καί ή πλάνη της Δημ.οσίας κατη
γορίας εινε πολύ όλιγώτερον συγγνω- 
στεα ή έπί πλημ.μ.ελημ.άτων καί κ/.- 
κουργημ.άτων.

Είσηχθησαν κατά τά τέσσαρα έ'τη 
ύποθέσεις τό όλον 486.747.

Υπήρξαν τελεσιδίκως καταδικαστι-
καί 79.344.

Έδέχθημ,εν δέ, ότι τά έπισήμως βε- 
βαιούμενα πταίσματα τόσα υπήρξαν, 
δηλαδή 79.344. Ά ς  δεχθώμ.εν, ότι 
ένεκα της φυσικής καί άναποφεύκτου 
ανθρώπινης άτελείας πάντως θά κατε- 
διώκοντο τό δ'λον ύποθέσεως 100.000 
Κατ’ άναλογίαν θ’ άνεβάλλοντο 25.000 

» » θά έδικάζοντο έρήμ.. 30.000
Θά είσήγ. έπομ.ένως τό όλον 155.000

Άφαιρούμενος ό άριθμ.ός ουτος 155. 
000 έκ τοΰ άριθμ.οΰ τών είσαχθεισών 
486.747 μας δίδει τόν τεράστιον αριθ
μόν 331.747 ύποθέσεων είσαχθεισών 
αδίκως καί παραλόγως, δι’ άς έχρειά- 
σθησαν τόνοι χάρτου καί άπησχολήθη- 
σαν χιλιάδες δημοσίων ύπαλλήλων καί 
μ.υριαδες χωροφυλάκων, κατηγορουμέ
νων, δικηγόρων, πολιτευομένων, έγέ- 
νετο δε έν άνακάτωμ.α άπερίγρκπτον 
έξόδων, ζημ.ιών, διαφθορας καί έξαχειώ- 
σεως. Αύτή εινε ή φαινομ.ένη έπισήμ.ως 
δρασις της παρ’ ήμΐν Ά σ -ύνομ.ίας. Η 
μείς βεβαίως δέν άρνούμεθα, ότι κατ’ 
ουσίαν ή Άστυνομ.ία δύναται ν’ άντι- 
στρέψ·/) καί τούς αριθμούς καί τά έξ 
αύτών συμ.περάσμ.ατα είς βάρος τών 
Πταισμ,ατοδικών καί νά ίσχυρισθ?) βα- 
σίμ.ως ότι καταισχύνει τούτους ό ύπέρ- 
ογκος τών άθωωτικών αποφάσεων άριθ- 
μ.ός, ό καταδηλών όλην τήν άπαισίαν 
της κομματικές συναλλαγής επήρειαν 
κατά της κοινωνικής εύκοσμ.ίας καί ευ
ταξίας. Ά λλά  πράγμ.ατι μέχρις ένός 
ορίου- πέραν τοΰ οποίου δέον νά συμ.ψη- 
φίσουν καί τά σφάλμ.ατα καί τάς άπρο- 
σεξίας καί τήν άνικανότητα καί τάς ά- 
μ.αρτιας.

Ό  άριθμ.ός τοΰ συνόλου τών ώς δια
πραχθέντων πταισμ.άτων, εί καί άναα- 
φιβόλως εινε μ,ικρότερος κατά πολύ της 
άκριβείας τών πραγμ.άτων, είς ήμας 
φαίνεται πολύ μ.ικρός άναλόγως πρός 
τόν πληθυσμ.όν τής χώρας καί μ,άλιστα 
πρός τάς πολιτικάς συνθήκας καί τας 
κοινωνικάς έξεις τοΰ έθνικοΰ αας βίου. 
Μία καθ’ ήμ.ας τρανή άπόδειξις τής 
άρετής τής Έλληνικοΰ Λαοΰ. — ’Ά λλα  
συμπεράσμ-ατα δέν δύναται τις νά συνα- 
γάγνι, έφ’ οσον άγνοεΐ τό είδος τών 
πταισμάτων, διότι ύπάρχουσι πταί- 
σμ.ατα, πολλά καί συχνά, άτινα καίτοι 
άντίκεινται πρός τόν νόμ.ον, ούτε πρός 
τήν ηθικήν ούτε πρός τό αίσθημ.α τοΰ 
δικαίου άντίκεινται, καί καταδηλοΰσι 
ψυχικήν εύρωστίαν τών άτόμ,ων καί 
προοδευτικήν τάσιν ηθικώς καί ύλικώς 
τής Κοινωνίας.

- Ώς εινε γνωστόν άπό τοΰ ’Οκτω
βρίου τοΰ 1906 λειτουργεί νέον άστυ- 
νομικόν σύστημ.α, τό τής Χωροφυλακής 
— Άστυνομ.ίας. ’Άνευ άλλης δέ τίνος 
έξηγήσεως οί επίσημοι πίνακες τοΰ Υ 
πουργείου δίδουσιν ήμΐν ένα άριθμ-όν 
170.183 τών κατηγοριών, οΐτινες είσή
χθησαν ένώπιον τών Πταισματοδικείων, 
κατά τά έ'τος 1907. ’Ισχυρίζονται δέ 
οί επίσημοι πίνακες, ότι ό άριθμ.ός ου
τος άποδεικνύει «τά  ευάρεστα άποτε-' 
λεσμ.ατα τής λειστουργίας τής πται- 
σμ.ατικής δικαιοσύνης έν ετει 1907». 
Ά λλά  διατί ;

Διότι λέγουσιν είσήχθησαν,
Κατά τό 1903 126.314

» » 1904 129.057
» » 1905 117.359
» » 1906 114.017
Ά λλά  πόσαι έξ άναβολών καί έρη- 

μ.ο δίκιών έκληροδοτήθησαν ύπό τοΰ
1906 είς το 1907 ; Πόσαι κατά τό
1907 άνεβλήθησαν, έδικάσθησαν έρή
μ.ην, ύπήρξαν καταδικαστικαί καί ά-

θωωτικαί ; ’Άνευ όλων τών στοιχείων 
τούτων, πώς έχουν τήν άςίωσιν, να πι- 
στεύσωμεν είς τά εύάρεστα άποτελέ- 
σμ.ατα : Ήμεΐς μ,άλιστα, κρίνοντες ές 
άλλοιν άποτελεσμ.άτων τής έν λειτουρ
γία Άστυνομ.ίας, ύποθετομ-εν καί τά 
περί ών πρόκειται δυσαρεστώτατα άπο- 
τελέσμ.ατα- καί οί τής τρεχούσης τε
τραετίας έκδοθησόμ.ενοι πίνακες θά τό 
αποδείξουν.

Ά λ λ ’ είς τό έπόμενον φύλλον, θά εί- 
πωμ.εν, πώς συντασσονται οί επίσημοι 
πίνακες τοΰ Υπουργείου., καί ποία, ή 
έν αύτοΐς εύσυνειδησία καί έντροπής έλ- 
λειψις, ΐνα κομπορρημονήσή άνοήτως 
και κωμ.ικωτατα ό "Τπουργός, έπ ι τής 
έποχής τοίί οποίου συντάσσονται πίνα
κες, χρήσιμοι διά τήν έπκττήμ.ην τοΰ 
τόπου, διά τήν νομ.οθεσίαν τής χώρας, 
διά τήν ιστορικήν σταδιοδρομ.ίαν τοϋ 
’Έθνους. Έν προκειμ.ένω ’Τπουργός ήτο 
ό κ. Βοκοτόπουλο:.

Α Γ Ω Γ Η
Δημητρίρυ Ζωγράφου κατοίκου ’Αθηνών 

Κατά
Ίωάνου Κωστοποόλου, Μ'./αήλ Κωιτοπού- 
λου. καί ΆΟαναιίου Ινωττοζούλου, κατοίκων 
έπίσης. έμπορων ή καί άγνώστου διαχο νής.

Έ νώπιον του I[ρωτοδικΰου ’Αθηνών.
Οίέναγόμενοι μετερχάμενοι τό έμπορικόν έ- 

πάγγελμα καί δή τήν αγοράνγλεύκους πρός με
ταποίησήν είς οίνον καί μεταπώλησήν έπί κέρ- 
δ ϊΐ, ήγόοαιαν δ:ά κοινόν αύτών έταιρικόν λο
γαριασμόν παρά τοΰ 'Αλεξάνδρου Καμπα 
κατά τάς άρ/άς Σεπτεμβρίου τοΰ έτους 1903 
γλεΰκος άξίας δραχ. /ιλίο>ν τριακοσίων (1300) 
πρός /ρήσιν αύτών έμπορικήν ήτοι πρός με- 
ταποίησιν καί μεταπώλησιν έ π ί ' κερδοσκοπία 
καί διά τό άνω τίμημα άπεδέ/Οησαν τάς κατω
τέρω συναλλαγματ:κάς έκδοθείσας έν ΙΙειραιει 
τήν 8 Σεπτεμβρίου 1903 ύπό τοϋ ’Αλεξάν
δρου Καμπά είς διαταγήν αύτοΰ τοΰ ίδίου 
πληρωτέας δε άπάσας είς ’Αθήνας άλληλεγ- 
γΰως ύπο τών άνω έναγομένων, ήτοι τήν 
μέν πρώτην διά δρα/μάς τετοακοσίας (400) 
πληρωτέαν μετά μήνας τρεις άπό τής έκοό- 
σεοις τήν δευτέοαν διά δραχμάς πεντακοσίας 
(500) πληρωτέαν μετά μήνας τέσσαρα; καί 
τήν τρίτην διά δραχμάς τετρακοσίας ,(400) 
πληρωτέαν μετά μήνας πέντε καί έν υπερη
μερία έπί τόκω 9 ο)ο άπό τής λήξεως έκά- 
στης. 'Απάσας δέ τάς άνω συναλλαγματικάς 
άπεδέχΟησαν οί άντίδικοι, αυται δέ διά τακτι
κής όπισθογοαφήσεως μετεβιβάσθησαν είς δια
ταγήν μου ύπό τοΰ ’Αλεξάνδρου Καμπδ.

’Επειδή ό τόκος τοΰ άνω ποσοΰ ανέρχεται 
έν συνόλω είς δραχμ. 552 ήτοι έπί μέν δραχ 
τετρακοσίων άπό Η Δεκεμβρίου 1903 δραχ. 
172; έπί δραχ. πεντακοσίων άπό 8 Ίανουα- 
οίου 1904 δρ. 214 καί έπί δραχ. τετρακο
σίων άπό 8 Φεβρουάριου 1904 δρ'. 166 ήτοι 
έν δλω τό όίίειλόμενον μέχρι σήμερον ποσόν 
κεφαλαίου καί τόκων ανέρχεται είς δρ. χ ιλίας 
δκτακοσίας πεντήκοντα δοό (1852).

’Επειδή κατά σαΰτα δέον νά ύποχρεωθώ- 
σιν οί άντίδικοι άλληλεγγΰως καί είς ολό
κληρον νά μοί καταβάλωσι τό άνω ποσόν.

’Επειδή οί άντίδικοι είσίν έμποροι καί τό 
γλεΰκος ήγόρασαν διά τήν κοινήν μεταξύ 
αύτών εταιρικήν έμπορικήν έπιχείοησιν.

Διά ταΰτα
Καί τά προστεθησόμενα.
Καλώ τούς άντιοίκους έμπροΟέσμως πρός 

συζήτησιν καί έξαιτοΰμαι. Δεκτής γενομένης 
τής παρούσης μου. Νά ύποχρεωΟώσιν οί άν- 
τίδικοι άλληλεγγύως καί διά προσωπικής 
αύτών κρατήσεως νά μοί καταβάλωσιν δραχ
μάς χιλίας δκτακοσίας πεντήκοντα δόα (1852) 
έντόκως πρός 9 ο)ο έτησίοις άπό σήμερον 
μέχρις έξοφλήσεως καί τά δικαστικά έξοδα 
καί τέλη . Νά κηρυχθή ή έκδοθησομένη άπό- 
οάσις προσωρινώς έκτελεστή.

'Αρμόδιος δικαστικός κλητήρ έπιδότω νο
μίμως τήν παροΰσαν πρός τόν εισαγγελέα 
τών έν ’Αθήναις Πρωτοδικών δι’ έκαστον τών 
αγνώστου διαμονής άντιδίκων.

Ό Πληρεξούαιος δικηγόρος 
’ Α . Σ . Μάτε<Η<,

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ι Σ
Τό Δικαστήριον τών έν ’Αθήναις Πρωτοδι

κών οιά τής ύ π ’ άρι9. 7455 (1908) άποφά
σεώς του, δεχθέν τήν άπό 14 ’Οκτωβρίου ε. ε. 
α ΐτησιν τών Δημητρίου ΓΙ. ΙΙαπα καί τής συ
ζύγου του Μαρίας Δ. Παπά κατοίκου Καλυ
βιών ΚοΤίβαρα, έκήρυξε θετόν τέκνον αύτών 
τόν Γεώργιο ν Σωτηρίου Κόλιαν.

Έ ν ’Αθήναις τή  30 ’Οκτωβρίου 19Q8.
'Ο  πληρεξούσιος Δικηγόρος τών αίτούντων.

Θάνο»; Ν . Χώρας.

Έ κ τοϋ περί άρμοδιότητος συγγράμματος τοΰ 
Π ρωτοδίκου κ. Α. Γ εω ργοπ ο νλ ο ν , τά ΰηολει- 
φϋένζα ολίγα σώματα πωλοϋνται παρά τω εκ
δότη  Δ. Τερζοπονλω κάτω θ ι Στοάς ‘Αρσάκειου 
άν ιι δραχμών 15.

Ι ύ π ο ις  Π. Α . ΓΙετράκον


