
AIOOTNH
Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Σ  Τ Ώ Ν  Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ω Ν

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ

ΕΤΟΣ Δ'

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ
Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ ..........................  Δ ραχμάς 7 .5 0
Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ .......................... Φρ. Χρ .  8

Δ ιαχειρ ιατής: Σ . ΒΕΛΛ Η Σ

Ε Κ Α Χ Τ Ο Ν  Φ Υ Λ Λ Ο Ν  Λ .  ΙΟ
W V A A / V / W V V

ΑΡΙΘΜΟΣ 110

Λιά rudav aiitndtv :
“  Δ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ , ,  α θ η ν α ς

Έ ν  Ά θ ή ν α α ς  τχι 15 Ν οεμβρίου 1908.

Ή  «ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ» διατελεΐ ύπό  τήν επ ί
β λ ε ψ ή  κα ί τόν ελεγχον δωδεκαμελοϋς συμβου
λίου έκ δικηγόρων έν ΆΌ'ήναις.

Έπόπτα» τής ί/Ι.ης καί ίτπενθννοι
ΠΕΤΡΟΣ ΘΗΒΑΙΟΣ 

Π. ΛΑΓΟΠΑΤΗΣ— Ε. ΚΟ ΥΛΟ ΤΜ ΒΑΚΗΣ-Α. ΜΠΟΥΚΡΑΣ
Δ ι κ  ΐ) γ ά ρ ο ι  εν Ά Ο ή ν α ι  ς

Ό περι προσοντων των ο«καστικών 
υπαλλήλων νόμος ΧΞΣΐ' της 31 Δεκεμ
βρίου 1877 ώρισεν έν άρθρω 9 ώς άπα- 
ραίτητον προσόν τοΰ άπ’ εύθείας εις θέ
σιν πρωτοδίκου ή * άντεισαγγελέως παρά 
πρωτοοίκαις διορισμοΰ, πλήν τοΰ διπλώ
ματος νομικής σχολής καί τής οιετοΰς 
υπηρεσίας τοΟ υποψηφίου οΐς παρέδρου 
ή δικηγόρου πολυμελοΰς δικαστηρίου, ή 
τής τετραετούς ώς είρηνοδίκου ή γραμ- 
ματέως πολυμελοΰς δικαστηρίου, και τήν 
εγκρισιν συνεπεία έξετάσεως ένώπιον ει
δικής έπιτροπής- άξιον δέ παρατηρή- 
σεως εΐνε, δτι ένφ δ νόμος Όυτος έξω- 
μοίου έντελώς τάς θέσεις τοϋ πρωτοδί
κου καί τοϋ άντεισαγγελέως, υπό τήν 
έννοιαν, δηλονότι, δτι ή έν ταΤς έξετα- 
σεσιν έγκρισις ή άπόρριψις έδει νά 
άφορα εϊς άμφοτέρας τάς θέσεις καί ούχί 
εϊς τήν έτέραν αυτών, ή έξεταστική ■ έπι
τροπή άπό τής πρώτης εφαρμογής τοΟ 
νόμου ήρμήνευσε παγίως αυτόν ύπό τήν 
άντίθετον έκδοχήν, δτι ήδύνατο τούτέστι 
νά έγκρίνη ώρισμένον υποψήφιον είτε 
δι’ άμφοτέρας τάς θέσεις, είτε διά μόνην 
τήν θέσιν τοϋ άντεισαγγελέως.

Ά λλ’ έπήλθεν είτα ό νόμος Β Η' τής 
1 ’Οκτωβρίου 1892, δστις άφ’ ένός μέν 
άντικατέστησε τήν Ιγκρισιν διά τοϋ δια
γωνισμού, εις ον εϊσι δεκτοί οί δικηγό
ροι μετά ■ διετή ύπηρεσίαν, ή οί λαβόν- 
τες τήν άδειαν τοΰ δικηγορεΐν καί ύπη- 
ρετήσαντες έπί διετίαν είτε ώς γραμμα
τείς έν πολυμελεΐ δικαστηρίφ, είτε ώς 
είρηνοδίκάι, άφ’ έτέρου δ’ είσήγαγε τόν 
θεσμόν τών έμμισθων παρέδρων, τών έν 
τώ διαγωνισμφ έπικρατούντων, διοριζο- 
μένων ώς τοιούτων παρά τοΐς Πρωτοδι- 
κείοις καί μόνον μετά διετή ύπηρεσίαν 
καί έπακολουθοΰσαν εγκρισιν αύτών ύπό 
τής όλομελείας τοΰ Εφετείου, διοριζόμε
νων έν τάϊς κεναΐς θέσεσιν άντεισαγγε- 
λέων καί πρωτοδικών. Άντιπαραβάλλον- 
τες τούς δύο νόμους,εύρίσκομεν, μεθ’ δσα 
άνωτέρω περί τής ύπεροχής τοΰ διαγω
νισμού άπέναντι τής απλής έγκρίσεως 
έξεθέσαμεν, δτι ή καινοτομία τοΰ διαγω
νισμού ύπήρξεν εύτυχής· τό πνεύμα άμ- 
φοτέρων, ρητώς μάλιστα διαδηλούμενον 
έν τοΐς οϊκείοις έκτελεστικοΐς Διατάγμα- 
σιν (άρθρ. 20 τοΰ Διατάγματος τής 4 
Ίανουαρίου 1878 καί 6 τοΰ Διατάγμα
τος τής 14 ’Οκτωβρίου 1892), είνε δτι ή 
έξέτασις, ή τε πρός έπιτυχίαν τής έγκρί
σεως καί ή ταύτην άντικαταστήσασα 
ύπό τόν τύπον τοΰ διαγωνισμού, φέρει 
έξαιρέτως πρακτικόν χαρακτήρα, άπο- 
σκοποΰσα κατά πρώτιστον λόγον είς τόν 
έλεγχον τή ς ' ικανότητος τοϋ ύποψηφίου 
πρός εφαρμογήν τών νόμων- άλλ’ ί'να ή 
έξέτασις ή πρακτική, άπαιτεΐται άναγ- 
καίως, δπως οί προσερχόμενοι εϊς ταύ
την έχωσιν ήδη έκ προκαταβολής άσκη- 
θή είς τό εργον, δπερ μέλλουσι νά άσκή- 
acoatv- ή έξέτασις έχει τότε τόν σκοπόν 
νά καταδείξη τίνα ώφέλειαν ήρύσθησαν 
έκ τής πρακτικής' άσκήσεως, άν τό κε- 
φάλαιον τών άφηρημένων γνώσεων απέ
κτησαν τήν ικανότητα νά προσαρμόζω- 
σιν είς τά πράγματα καί άν έν γένει' 
κατενόησαν τόν χειρισμόν τής ύπηρε- 
σίας· τοιαύτην δ’ δμως άσκησιν δέν άπο-
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Εκ τής ενώπιον τον Νομικον τμήματος τον Σνλλόγον «ΙΙαρναασονη περισπού
δαστου διαλέξεως ίο υ  ’ Α ρεοπαγίτου κ. Μ. Xατζάκον, ητις ευμενούς εδόϋη είς ή μας 
πρός δημοσίενάν, παραϋέτομεν σήμερον τό μεγαλείτερον μέρος αντήξ τό άποβλέπον 
τα καϋ r/μας. Είς το επόμενον ορνλλ.ον δημοσιεύομεν τό Πρωσπικόν σύστημα, οπερ 
ύπό τον όμιλήσαντος εκρίϋη ώς τό άριστον.

υπηρεσία  τών νεαρών δικηγόρων, έξ ών 
άποκλειστικώς σχεδόν απαρτίζονται αί 
τάξεις τών ύποψηφίων .έννοοΰμεν άρι
στα τό Πρωσσικόν καί ’Ιταλικόν σύστη
μα, δπερ τήν μέν θεωρητικήν έξέτασιν 
τάσσει ώς τό άναγκαίον είσιτήριον τής 
παραδοχής εϊς τήν προπόνησιν, ώς κατα
κλείδα δέ ταύτης καί πρός έξακρίβωσιν 
τής δι’ - αύτής προσπορισθείσης πείρας 
καί δεξιότητος καθιεροΐ τήν πρακτικήν 
έξέτασιν, άλλά πρακτική έξέτασις άνευ 
προηγουμένης πράξεως θά είνε τοιαύτη 
μόνον κατ’ δνομα καί θά ένέχη πάντοτε 
έν έαυτή έννοιαν λογικώς άντιφάσκουσαν.

'Οπωσδήποτε ό νομοθέτης τοΰ 1892 
προσεπάθησε νά θεραπεύση τό άτοπον 
διά τοΰ διορισμοΰ τών έν τφ διαγωνισμφ 
έπικρατούντων ούχί αμέσως ώς πρωτοδι
κών ή αντεισαγγελέων, άλλ’ ώς έμμι
σθων παρέδρων, τής διετοΰς άύτών δο
κιμασίας καί τής έπακολουθούσής παρά 
τοΰ Εφετείου έγκρίσεως, άποτελούσης 
τής προηγηθείσης δοκιμασίας, τόν έλεγ
χον ώς άτύχημα δέον νά θεωρη- 
θή, δτι διά μεταγενεστέρου νόμου, τοΰ 
ΒΧΝΣΤ' τοΰ 1899, περιωρίσθη μέν ό 
χρόνος τής δοκιμασίας ταύτης -εϊς έν 
έτος κατ’ άκολόυθίαν δέ καί ή χρονική 
διάρκεια, έφ’ ήν ήδύναντο, ανατιθέμενα 
διά Β. Διατάγμοτος, νά άσκηθώσιν ύπό 
τών παρέδρων τούτων τά καθήκοντα τοΰ 
άντεισαγγελέως, άπό ένιαυσιου είς έξά- 
μηνον, ηύρύνθη δέ ό κύκλος .τών Πρω
τοδικείων, εϊς ά δύνανται νά διορισθώ.σιν 
οί πάρεδροι, ήτοι ούχί μόνον εϊς, τά έ- 
δρεύοντα, δπου καί τό Έφετεΐον,. ή τά 
άποτελούμενα έξ έπτά τούλάχιστον δικα
στών, ώς ώρίζετο πρότερον, άλλά καί 
εις τά άποτελούμενα έκ πέντε δικαστών, 
μή περιλαμβανομένου τοΰ προέδρου, 
διότι διά/τών μεταβολών τούτων ή μέν 
δοκιμασία, περισταλεΐσα κατά χρόνον 
έγένετο άνεπαρκής, ή δ’ έπίβλεψις τών 
Έφετείων διά τής εϊς άπομεμακρυσμένα 
Πρωτοδικεία τοποθετήσεως τών .παρέ
δρων δυσκολώτερον δύναται νά άσκηθή, 
άλλά τό δεινότερον πρόσκομμα, καθ’ ού 
προσέκοψεν έν τή έφαρμογή δ Νόμος 
τοΰ 1892, καί ώς άρχικώς είχε καί ώς 
είτα ούχί έπί τό βέλτιον μετεβλήθη, ύ
πήρξεν ή άτελής άντίληψις αύτοΰ, ήν 
έσχον τά Έφετεΐα- παρειδον όντως τά 
δικαστήρια ταΰτα, δτι ή ύπηρεσία τοΰ 
παρέδρου άποτελεΐ ούχί άπλώς τόν ά- 
ναγκαΐον προθάλαμον τοΰ δικαστικοΰ 
σταδίου,άλλά καί τό κριτήριον έν ταύτφ, 
έν ώ δοκιμαζόμενη έλέγχεται ή χρησι- 
μότης έκάστου- εϊς τούς άποδεικνυομέ- 
νους άξίους πρέπει νά άναπετασθώσιν αί 
θύραι, άλλ’ οί άχρηστοι πρέπει νά άπο-. 
πέμπωνται- άντί - τούτου τά Έφετεΐα 
μετέβαλον τήν έγκρισιν είς άπλοϋν τύ
πον, διότι άπό τής ένάρξεως τής έφαρ- 
λογής τοΰ νόμου ούδέ έν ύπήρξε παρά
δειγμα αρνητικής οί'ουδήποτε Εφετείου 
κρίσις, ένφ άπλήν κομπορρημοσύνην 
θά άπετέλει ή άξίωσις, δτι πάντες ένε- 
κρίθησαν διότι έπρεπε νά έγκριθώσιν. 
Εϊσήλθον βεβαίως ύπό τό σύστημα τοΰ 
διαγωνισμοΰ έν τώ δικαστικφ σώματι 
νέοι έπιστήμονες, οΐτινες θά. ήδύναντο 
νά τιμήσωσι τό δικαστικόν τάγμα καί

τελεί βεβαίως ή διετής έπί ψιλφ όνόματι1 τής μάλλον προηγμένης έν τφ πολιτισμφ

χώρας, άλλ’ εϊσήλθον καί άλλοι, ο'ίτινες 
ώς δικν|γόροι ούδέποτε θά ύπερέβαινον 
τόν κύκλον τής άφανείας, εϊσήλθον μά
λιστα καί τινες, οΐτινες κατόπιν άπεβλή- 
θησαν ύπό τοΰ Άρείου Πάγου ώς άχρη
στοι. Εύχής εργον είνε νά παύση εφεξής 
ή τοιαύτη άντίληψις'έφ’ δσον έξακολου- 
θοΰμεν νά συνδέωμεν τήν περί τών προ
σώπων κρίσιν μετά τής καλοκάγάθου 
είς τάς άτομικάς περιστάσεις έκάστου 
άνάσκοπής καί ούχί μετά τοΰ άνωτέρου 
κοινωνικού συμφέροντος, δέν παύομεν 
παρέχοντες έπιχειρήματα είς έκείνους, 
οΐτινες φρονούσιν, δτι δέν είμεθα έτι 
ώριμοι διά τούς άποκεντρωτικούς θε
σμούς καί δτι πρέπει νά άφήσωμεν τά 
πάντα είς τήν κεντρικήν διοίκησιν. 'Υπό 
μίαν έν τούτοις έποψιν σκόπιμον είνε νά 
μεταβληθή ό νόμος πρός δίευκόλυνσιν 
τής έφαρμογής αύτοΰ, δπως μή άπο- 
βάλλωνται τούτέστιν αμέσως οί μή ύπό 
τοΰ Εφετείου έγκρινόμενοι, άλλ’ ύπο- 
χρεώνται είς έπανάληψιν τής ύπηρεσίας 
τοΰ παρέδρου, άποβαλλόμενοι δριστικώς, 
έάν καί τό δεύτερον άποκρουσθώσιν ύπό 
τοΰ Εφετείου.

Σπουδαίας-άφορμάς έπικρίσεως παρέ- 
χουσιν αί διατάξεις τοΰ Νόμου τοΰ 1892, 
δι’ ών τό λειτούργημα τοΰ άντεισαγγε- 
λέως παρά πρωτοδίκαις ώς διαρκής καί 
κανονική ύπηρεσία σχεδόν κατηργήθη- 
ώς εχουσι νΰν τά πράγματα, τά καθή
κοντα τού άντεισαγγελέως έκτελοΰνται 
προσωρινώς ύπό εμμίσθων παρέδρων, 
ών ή τοιαύτη ύπηρεσία δέν δύναται νά 
ύπερβή τό εξάμηνον, έάν δ’ έντεΰθεν 
ώφελοΰντα ι οί πάρεδρο ι πειραματιζόμε- 
νοι, έλάχιστα βεβαίως ώφελεΐται ή ύπη- 
ρεσία έκ τής- απειρίας αύτών. Είνε άλη- 
θές δτι ο Νόμος τοϋ 1895 έπέτρεψε τόν 
διορισμόν ώς'μονίμων άντεισαγγελέων 
τών προδιατελεσάντων τοιούτων, άλλ’ ή 
διάταξις αΰτη, · μεταβατική ' ώς έκ τής 
φύσεως αύτής ούσα, δέν δύνάται νά έπι- 
ζήση τών εύαρίθμων προσώπων, άτινα 
κατέχουσι τό προσόν τοΰτο- ή έτέρα έν 
τφ νόμψ τοΰ 1892 διάταξις, καθ’ ήν οί 
εγκριθέντες ύπό τοΰ Εφετείου πάρεδροι 
διορίζονται είς τάς κενάς θέσεις άντει- 
σαγγελέων. ούδέν ώφελεΐ, διότι καί δ 
διορισμός .ούτος είνε προσωρινός, μέχρις 
ού ήθελε κενωθή θέσις πρωτοδίκου, εϊς 
ήν ύποχρεωτικώς μετατίθεται δ διορι- 
σθείς άντεισαγγελεύς, ούδ’ έτυχεν άλ
λης μέχρι τοΰδε έφαρμογής, έφ’ δσον έγώ 
γινώσκω, ή τοιαύτη τοΰ νόμου διάταξις. 
Έντεΰθεν έξηγεΐται, διατί at μέν τάξεις 
τών μονίμων άντεισαγγελέων ήραιώθη- 
σαν έπί τοσοΰτον, ώστε μόλις έπί τών 
δακτύλων τής μιας χειρος άριθμοΰνται 
ούτοι, ή δέ είσαγγελική ύπηρεσία ύπέ- 
στη /.ατά τά τελευταία έτη τοιαύτην 
έξάρθρωσιν- ούδεμία άμφιβολία, δτι ή τά- 
ξις τών άντεισαγγελέων δέοννά ή τό θε
μέλιον τοΰ εϊσαγγελικώϋ κλάδου- ύπο τήν 
έπίβλεψιν καί τάς όδηγίας πεφωτισμένου 
προϊσταμένου έπί σειράν έτών έργαζόμε- 
νοι ούτοι δύνανται νά άποκτήσωσι τό κε- 
φάλαιον τής πείρας, τήν άσφάλειαν καί 
έτοιμότητα τής κρίσεως, τήν περί τό λέ- 
γειν δεξιότητα, δλας έν γένει τάς άρετάς 
άξιου τοΰ ονόματος είσαγγελέως- πάντες 
δμολογοΰσιν δτι ή διά δικηγόρων διανυ- 
σάντων οκταετή ύπηρεσίαν πλήρωσιςτών 
είσαγγελικών θέσεων, ητις άπετέλεσε τόν 
κανόνα, ούοόλως συνετέλεσεν είς τήν 
προαγωγήν τοΰ κλάδου, διότι οί μέν δια- 
κρινόμενοι δικηγόροι δέν στέργουσι νά 
άνταλλάξωσι τήν άνεξαρτησίαν τής θέ- 
σεως καί τά δαψιλή έκ τής πελατείας 
αύτών κέρδη πρός τάς βαρείας εύθύνας 
και άδιαλείπτως άπ’ άκρου εϊς άκρον 
τής Ελλάδος περιηγήσεις, αΐτινες συν
δέονται μετά τοϋ άξιώματος, οί δέ άνευ 
ύποθέσεων ή έκ τών τάξεων . τής πολιτι
κής δικηγόροι δέν δύνανται βεβαίως νά

άποτελέσωσιν ύποδείγματα εισαγγελέων 
ούδ’ άποτελοΰσι φραγμόν * κατά τής εισ
βολής τών τοιούτων αί κατά νόμον διά 
τόν διορισμόν άπαιτούμεναι γνωμοδοτή
σεις τών προέδρων καί εισαγγελέων τών 
έφετών καί τού ύπεράνω ίσταμένου έν 
τφ Άρείφ Πάγφ συμβουλίου, διότι καί 
τοΰτο καί έκεΐνοι έν τή ένασκήσει τής 
έξουσίας αύτών ταύτης έφαρμόζουσι 
σχεδόν άπαραβάτως τό εύαγγελικόν ρη
τόν: «Αιτείτε καί δοθήσεται ήμΐν, κρού
ετε καί άνοιγήσεται». ’Απαραίτητον λο'ι- 
πόν είνε νά άνόρθωθή δ θεσμός τών άν- 
τεισαγγελέων. Καθ’ δν τρόπον οί πρωτο- 
δίκαι προέρχονται έξ έμμισθων παρέ
δρων, εϊσαγομένων διά διαγωνισμοΰ, ύ- 
πηρετούντων έφ’ ώρισμένον χρόνον καί 
έγκρινομένων ύπό τοΰ Εφετείου, οΰτω 
καί οί Αντεισαγγελείς δέον νά προέρχων- 
ται έκ δοκίμων άντεισαγγελέων, εϊσαγο- 
μένων διά διαγωνισμοΰ, ύπηρετούντων 
ώσαύτως έφ’ ώρισμένον χρόνον καί έγ- 
κρινομένων ύπό τοΰ Εφετείου- δι’ αύτών 
καί μόνων, βαθμηδόν προαγομένων, δέον 
νά πληρώνται αί άνώτεραι είσαγγελικαί 
θέσεις, έξαιρέσει τών παρά τφ Άρείφ 
Πάγφ, εϊς $ς δέον νά μετακαλώνται έκ 
τών ισοβίων.

Είπομεν, δτι ό διαγωνισμός ύπήρξεν 
εύτυχής καινοτομία- άλλ’ δπως ή 
τελεσφόρος, άσφαλίζων τήν έπικράτη- 
σιν τών άριστων, δέον ό τρόπος τής διε
ξαγωγής - καί έν γένει αί λεπτομέρειαι 
αύτοΰ νά. μεταβληθώσιν. Αί λεπτομέρειαι 
ένταΰθά είσιν οΰσιώρεις, διότι έξ αύ
τών κατά μέγα μέρος ήρτηται ή επι
τυχία τοΰ σκοποΰ- έν πρώτοις πρέπει νά 
χωρισθώσιν αί γραπταί εξετάσεις τών προ
φορικών καί νά άποτελέσωσι τήν κυρίαν 
βάσιν τοΰ διαγωνισμρΰ, ιδιαιτέρως βαθ
μολογούμενα’.- δ μή τυχών κατ’ αύτήν 
τού άπαιτουμένου βαθμολογικού δρου 
δέον νά άποκλείηται τοΰ περαιτέρω δια
γωνισμού, περιοριζομένου έφεξής μεταξύ 
τών λοιπών- ή βαθμολογία έπί τών γρα
πτών έξετάσεων δέον νά εχη εύρυτέραν 
κλίμακα, ώστε τό άποτέλεσμα αύτών νά 
μή έπηρεάζηται μεγάλως έκ τών κατό
πιν προφορικών, χρησιμευουσών μάλλον 
πρός ένίσχυσιν τής ήδη έκ τών γραπτών 
θεμάτων σχηματισθείσης γνώμης. Αί 
προφορικαί έξετάσεις συντελοΰσι μέν εϊς 
διάγνωσιν τής έτοιμότητος τοΰ ύποψη
φίου καί τής άκριβείας περί τήν εκφρασιν 
τών νομικών έννοιών,άλλά δέν παρέχουσι 
πάντοτε άσφαλές κριτήριον, έπηρεαζόμε- 
ναι έκ τυχηρών περιστάσεων καί ιδίως 
τής νευρικότητος τοΰ ύποψηφίου καί τής 
άνισδτητος, ήτις γεννάται έκ τής ποικι
λίας τών ύποβαλλομένων ζητημάτων, δύ
σκολων έν τή δοκιμασία τοϋ ένός καί εύ- 
κόλων έν τή δοκιμασία' τοϋ άλλου, καί 
ήτις έν πάση περιπτώσει δέον νά παύση 
συνδεομένη μετά της αύθαιρέτου κρίσεως 
τών έξεταστών, τής ΰλης έκάστου μαθή
ματος διαιρουμένης κατά κλήρους, ώστε 
ή τύχη καί μόνη έκτός πάσης αύθαιρε- 
σίας νά άποφασίζη  περί τοΰ ύποβλητέου 
έκάστφ ύποψηφίφ ζητήματος.

’Απαραίτητον ώσαύτως νομίζω, δπως 
έν τοΐς έξεταστέοις μαθήμασιν έπί τε 
τών γραπτών καί τών προφορικών έξε
τάσεων περιληφθώσιν ύποχρεωτικώς μέν 
ή Γαλλική γλώσσα, προαιρετικώς δέ 
καί ή Γερμανική καί ’Ιταλική, ώς πρός 
τούς κατέχοντας δηλονότι καί ταύτας 
ή καί τήν έτέραν τούτων ύποψηφίους, 
πλεονεκτοΰντας κατ’ άκολουθίαν τών 
άλλων ώς βαθμολογουμένους έπί πλέον 
διά βαθμών, ών οί άλλοι άγνοοΰντες θά 
στερηθώσιν. Ή  νομική έπιστήμη έν Έ λ
λάδι είνε καί έπί πολύν έτι χρόνον θά 
είνε έτερόφωτος, δέν λέγει δέ τις υπερ
βολήν ύποστηρίζων, δτι όσηνδήποτε εύ- 
θυ'/ρισίαν καί γνώσιν τής ήμεδαπής φι
λολογίας άν έχη δ δικαστής παρ’ ήμΐν,
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θά θεωρήταt πάντοτε ύπό νομικήν επο- 
ψιν ώς μονόφθαλμος, έφ’ δσον δέν κα
τέχει μίαν τούλάχιστον τών είρημένων 
γλωσσών ή γνώσις μάλιστα τής Γαλλι
κής είνε έκ τών ών ούκ άνευ'πώς ό έν τή 
Έπτανήσω ύπηρετών δικαστής θά έφαρ- 
μόση τόν Ίόνιον Κώδηκα, μετάφρασιν 
σχεδόν δντα του ΓαλλικοΟ άστυκοΰ Κώ- 
δηκος, έάν δέν είνε είς θέσιν νά προσ- 
φύγτ(j είς τήν ερμηνείαν τών Γάλλων 
συγγραφέων ; πώς άνευ τής βοήθειας 
τής Γαλλικής έπιστήμης καί νομολογίας 
θά-λυθώσι τά πολλά και ποικίλα ζητή
ματα, άτινα προκαλεΐ ή έφαρμογή τοΰ 
Εμπορικού Κώδηκος, ούτινος τά μέν 
δύο πρώτα βιβλία εινε πιστή μετάφρα- 
σις τοΰ Γαλλικοΰ, τό δέ τρίτον, τό περί 
πτωχεύσεως καί χρεωκοπίας πραγμα- 
τευόμενον, άκολουθεΐ κατά πόδας τόν 
Γαλλικόν Νόμον τοϋ 1838 ; Ά λλ ’ έπί 
πασιν άναγκαΐον ύπολαμβάνω, δπως ή 
ψήφος έπί τε τών γραπτών καί τών προ
φορικών έξετάσεως δίδηται φανερά παρ’ 
έκάστου τών εξεταστών ή φανερά ψη
φοφορία προσήκει είς άνδρας έπιστήμο- 
νας, έχοντας τό θάρρος τής γνώμης αύ
τών, καί προλαμβάνει τά πολλά καί με
γάλα άτοπα, άτινα δύνανται έκ τής μυ- 
στικότητος νά προκύψωσιν ή αύθαίρε- 
τος ή μεροληπτική γνώμη τοϋ ένός δέν 
προάγεται είς φώς αιδουμένη τήν εύσυν- 
είδητον γνώμην τοΰ άλλου, ένώ ή μυ- 
στικότης ύποθάλπει τήν έκ τοΰ άσφα- 
λοΰς άσκησιν τής εύνοίας ή τής δυσμε- 
νείας, ύποθάλπει τήν δυσπιστίαν μεταξύ 
τών μελών τής έπιτροπής, ώς έκ τής 
όποιας είνε ένδεχόμενον νά συμπέσωσιν 
έν τή κρίσει περί ένός καί τοΰ αύτοΰ 
ύποψηφίου ή τε άνωτάτη βαθμολογία, 
ή προδίδουσα άδικαιολόγητον εύνοιαν, 
καί ή κατωτάτη βαθμολογία, ή ένέχουσα 
άμυναν κατά τής εύνοίας έκείνης, υπο
θάλπει έν ένί λόγφ τήν άδικίαν δέν 
θέλω μέ τοΰτο νά εΐπω, δτι τοιαΰτα ά
τοπα συμβαίνουσι παρ’ ήμΐν, διότι τό 
ύπέροχον ηθικόν καί νομικόν κύρος τών 
άποτελούντων τήν έπιτροπήν, άποκλείει 
πασαν προσωποληψίας ύπόνοιαν, άλλά 
θέλω νά ε’ίπω, δτι τό σύστημα τής μυ
στικής ψήφου παρέχει έδαφος έπιτήδειον 
πρός άνάπτυξιν τοιούτων άτόπων, ούδείς 
δέ δύναται νά κατηγορήση έπί δυσπι
στία τόν Νομοθέτην, έάν, ύπσκειμένης 
κρίσεως τόσφ λεπτής καί τόσφ δυσχε- 
ροΰς, θελήση νά περιβάλη αύτήν δι’ δλων 
τών δυνατών έγγυήσεων, αΐρων έκ μέσου 
οίονδήποτε, καί ένδεχόμενον έτι νά γεν- 
νηθή, ατοπον.

'Ως πρός τούς προβιβασμούς οί Νόμοι 
τοΰ 1892 καί τοΰ 1895 όρίζουσιν, δτι 
πλην τών προσονιων τοΰ χρόνου απαι
τείται διά μέν τόν προβιβασμόν πρωτο
δίκου είς πρόεδρον Πρωτοδικών ή προη
γούμενη γνωμοδότησις τής όλομελείας 
τοΰ Άρείου Πάγου, καί <5ιά τόν προβι
βασμόν άντεισαγγελέως Πρωτοδικών είς 
Εισαγγελεα, η τουτου είς άντεισαγγε- 
λεα παρ Εφέταις, άπαιτοΰνται αί γνω
μοδοτήσεις τοΰ προέδρου καί Είσαγγε- 
λέως τοΰ οίκείου ’Εφετείου ώς καί τοΰ 
δια τοϋ τελευταίου Νομού ίδρυθέντος 
παρά τώ Αρείου ΙΙάγω συμβουλίου. Τό 
σύστημα τοΰτο έν τή έφαρμογή έναυά- 
γησεν οίκτρώς· καί ό Άρειος Πάγος 
καί τά Εφετεΐα, άγόμενα ύπό τής σκέ- 
ψεως, δτι^ή ψήφος αύτών δέν είνε άπο- 
φασιστική, άλλά παρέχει άπλώς είσι
τήριον ύποψηφιότητος διά τάς άνωτέρας 
θέσεις, δέν έδίστασαν νά δώσωσι τό 
χρίσμα τής ίκανότητος είς πάντας σχε
δόν τούς αίτήσαντας· ένόμισαν οΰτως, 
δτι άποσείοντα άφ’ έαυτών τήν εύθύνην, 
έπιρρίπτουσι ταύτην άκεραίαν είς τόν 
Ιπουργόν, δυνάμενον νά ποίηση διά. - 

κρισιν μεταξύ τών κλητών, ένώ πράγ
ματι άνηρεσαν και αυτήν τήν εύθύνην 
τοΰ 'Γπουργοΰ, δστις εύλόγως δύναται 
νά άντιτάξη, δτι /) έγκρισις ίσοπεδόνει 
δλους τούς έγκριθεντας καί καθίστα άνέ- 
φικτον πασαν διάκρισιν μεταξύ των. Τό 
αναμφιλεκτον δέ τοΰτο καί μεμαρτυρη- 
μένον ναυάγιον τοΰ συστήματος έπιβάλ- 
λει σπουδαίως τήν σκέψιν περί μεταβο
λής αύτοΰ.

Μεταξύ τών διάφορων συστημάτων, 
σκοπιμωτερον κατά τήν έμήν κρίσιν είνε 
το Ιταλικόν, δπερ έν τοΐς προβιβασμοΐς 
απονέμει τά μέν δύο τρίτα είς τήν άρχαι- 
ότητα, τό δ’ έτερον τρίτον είς τήν έκλο- 
γήν·^ ό κανών τής άρχαιότητος,' δστις 
τηρεΐιαι σχεδόν άπαραιτήτως έν ΙΙρωσ- 
σία, δέν πρέπει νά κυριαρχήση καθ’δλην 
αύτοΰ τήν έκτασιν παρ’ ήμΐν, έάν δέν θέ- 
λωμεν νά ίδωμεν τά άνώτερα δικαστήρια 
πληρούμενα οιά μετριοτήτων, τόν δέ ζή

λον τών νεωτέρων δικαστών μαραινόμε- 
νον έπί πλέον καί έκλείποντα- δταν δλοι 
γνωρίζωσιν, δτι θά προαχθώσι μέ τήν 
σειράν των, ούδείς ύπάρχει λόγος, δπως 
άναπτυχθή ή εύγενής άμιλλα, έν ή δια- 
κρίνονται οί άληθώς ύπερέχοντες' ή ίκα- 
νότης δέν άναμένει τούς περιτελλομένους 
ένιαυτούς, καί εύλόγως δύναται ή έμβρι- 
θής νεοτης, ή συνδυάζουσα έν έαυτή τό 
φώς τής σκέψεως πρός τήν ζέσιν τής έ- 
νεργείας, νά άντιτάξη είς τό άπρακτον 
γήρας τήν άπάντησιν Ακμονος, πρός τόν 
γηραιόν, άλλά μωρόν, Κρέοντα :

«.Ει δ εγώ νέος, ον χρη τόν χρόνον 
μάλλον, η τά έ'ργα σκοπεϊν».

Δίκαιον βεβαίως είνε ·νά δοθή τό μεΐ- 
ζον  ̂μέρος είς την άρχαιότητα, διά τήν 
μετ’ αύτής κατά πρόληψιν τούλάχιστον 
συνδεομένην πείραν, άλλ’ ούτε ή ύπερ- 
πήδησις τής άρχαιότητος ώς έπαθλον έ- 
ξαιρέτου άρετής πρέπει νά άποκλείηται, 
ούτε ή έκ τής άρχαιότητος πρόληψις νά 
παραμένη άμάχητος, δταν έκ τών πραγ
μάτων αύτών άνατρέπεται- άρχαιότης 
μετ’ άποκλεισμοΰ τών στάσιμων ώς πρός 
τά δύο τρίτα καί έκλογή ώς πρός τό έ
τερον τρίτον, ιδού αί βάσεις, έφ’ ών άρ
τιον σύστημα προβιβασμών δύναται νά 
στηριχθή. Ά λλ ’ έρωταται, τίς καί κατά 
τίνα τρόπον θά έλεγχη τούς στάσιμους 
καί τούς έπιλέκτους· ένταΰθα κεΐται ή 
μεγάλη δυσχέρεια πρός εύτυχή λύσιν τής 
όποιας θά μοί έπιτραπή, ώς απλήν σκέ
ψιν, δυναμένην νά δώση άφορμήν συζη- 
τησεως, είς άλλους κρείσσονας καί μάλ
λον πεπειραμένους έμοΰ νά ύποβάλω τό 
έξής διάγραμμα.

Ή  όλομέλεια τοΰ Άρείου Πάγου, συ
νερχόμενη κατ’ έτος έν ώρισμένη έποχή, 
εκλέγει μεταξύ τών έφετών καί τών άρεο- 
παγιτών τρεις έπιθεωρητάς· ούτοι περι- 
ερχόμενοι τά Πρωτοδικεία τοΰ Κράτους, 
ήτοι έκαστος τόν προσήκοντα αύτώ κύ
κλον, έλέγχουσι καί συγκρίνουσι τήν ερ
γασίαν τών άποτελούντων τά δικαστήρια 
ταΰτα πρωτοδικών, προέδρων, εισαγγε
λέων, συλλέγουσι τάς άναγκαίας πλη
ροφορίας καί χαρακτηρίζουσι τούς στά
σιμους καί τούς κατ’ έκλογήν προα
κτέους· ό χαρακτηρισμός τών στάσιμων 
δέν πρέπει νά συνοδεύηται ύπό αιτιο
λογίας τινός, ένφ ό τών κατ’ έκλογήν 
προακτέων πρέπει νά στηρίζηται έπί δε
δομένων τής ύπηρεσίας· αί προτάσεις 
τών έπιθεωρητών ύπαβάλλονται είς τό 
^Ιπουργεΐον τής Δικαιοσύνης, κεντρική 
δέ έπιτροπή, συνερχόμενη έν αύτώ κα. 
άποτελουμενη έκ τοΰ προέδρου καί τοΰ 
είσαγγελεως τοΰ Άρείου Πάγου, τριών 
άρεοπαγιτών έκλεγομένων κατ’ έτος ύπό 
τής όλομελείας αύτοΰ, τοΟ γενικού γραμ- 
χατεως τοΰ ύπουργείου τής Δικαιοσύνης 
καί τοΰ παρ’ αύτφ νομικού συμβούλου, 
βασανίζει τάς προτάσεις ταύτας, δυναμένη 
νά ζητήση προφορικάς μέν διασαφήσεις 
παρά τών έπιθεωρητών, τάς άναγκαίας 
δέ πληροφορίας παρά τών προέδρων καί 
Εισαγγελεων τών Έφετών, καί συντάσ
σει δύο πίνακας, έν μέν τφ πρώτφ τών 
όποιων ύπό ιδίαν δι’ έκαστον βαθμόν κα
τηγορίαν Ιγγράφει κατά σειράν άρχαιό
τητος τούς πρωτοδίκας, προέδρους, Ει
σαγγελείς καί άντεισαγγελεΐς πρωτοδι- 
κών^μετά χαρακτηρισμού τών στάσιμων, 
έν δέ τώ δευτέρφ ,έγγράφει τούς κατ’ 
έκλογήν προακτέους· ή περί τής στασι- 
μότητος δμως άπόφανσις δέον νά άνα- 
κοινωθή είς τόν ένδιαφερόμενον, δστις 
δικαιοΰται έντός ώρισμένης προθεσμίας 
νά διαμαρτυρηθή κατ’ αύτής, ή δέ δια
μαρτυρία τοΟ ύποβάλλεται είς τήν έπι
τροπήν, όφείλουσαν νά άποφανθή έπ’ 
αύτής είτε πρός διατήρησιν, είτε πρός 
αρσιν τοΰ άρχικοΰ χαρακτηρισμού' ή 
όριστικώς >ιά τής παρελεύσεως τής προ
θεσμίας η τής άπορρίψεως τής διαμαρ
τυρίας άποφασισθεΐσα στασιμότης δέν 
δύναται νά άνατραπή πρό τής παρελεύ
σεως διετίας. Έπί τή βάσει τών πινάκων 
τούτων καί κατά τήν σειράν τών έν αύ- 
τοΐς έγγραφων ό υπουργός όφείλει νά 
προβή είς τήν πλήρωσιν τών κενών θέ
σεων προέδρων καί Εισαγγελέων Πρω
τοδικών, έφετών καί αντεισαγγελέων Έ- 
φετών,λαμβάνων τά μέν δύο τρίτα έκ τών 
άρχαιοτέρων καί μή χαρακτηρισθέντων 
στάσιμων, τό δ’ έ'τερον ζρ ίϊον  έκ τών έ- 
πιλέκτων.

Διά τοΰ συστήματος τούτου άφαιρεΐ- 
ται μεν έντελώς ή έξουσία τών προβιβα
σμών άπό τάς χεΐρας τοΰ ύπουργοϋ, κα
νονίζονται δ’ ούτοι έπί τή βάσε: δικαίας 
καί σταθερας άρχής, ήτις έγγυάτα ι τά 
προσήκον είς έκαστον ή δξύΐης τοΰ αν
ταγωνισμού,'ήτις καταβιβάζει τήν εύγενή

φιλοδοξίαν είς περισύναξιν εύνοίας, αίρε
ται, καί έκλείπει ή σκληρά άπογοήτευ- 
σις, ύφ’ ής καταλαμβάνονται οί άρχαιό- 
τεροι δικασταί, δταν βλέπωσι νά έπικά- 
θηνται αύτών διά τών προβιβασμών οί 
νεώτεροι άνευ άλλης υπέροχης, παρά 
τήν μείζ'ονα προστασίαν, ήτις τούς άνε- 
βίβασεν.- Ό φόβος, δτι οι έπιθεωρηταί 
καί ή κεντρική έπιτροπή θά μεταχειρι- 
σθώσι τήν έξουσίαν αύτών έπί εύνοία, δέν 
μοί φαίνεται βάσιμος, διότι έχω τήν ι
δέαν, δτι έπί τοιούτων θεσμών τότε δυ
νάμεθα νά έπιτύχωμεν, δταν καταστήσω- 
μεν τήν εύθύνην τών έπιτετραμμένων τήν 
έκτελεσιν τοΰ νόμου πλήρη καί άναπό- 
δραστον, άφαιρουντες αύτούς πασαν πρό- 
φασιν ύπεκφυγής ή μεταθέσεως τής εύ- 
θύνης· ούδέν βεβαίως σύστημα, καί τό 
θεωρητικώς άρτιώτερον, διαφεύγει έν τή 
έφαρμο γή τήν έπίδρασιν τής ανθρώπινης 
άδυναμ ίας, άλλά τό άνέφικτον τής ιδα
νικής τελειότητος δέν πρέπει νά έμπο- 
δίση ή μας άπό τήν δίωξιν τοΰ σχετικώς 
κρ'είσσονος.

Τάς γενικάς γραμμάς τοΰσχεδίου τού
του έχω πλήρη πεποίθησιν, δτι έπιδο- 
κιμάζει ό δικαστικός κλάδος- ύπάρχουσι 
βεβαίως ύπό τό κρατοΰν ήδη σύστημα 
τών προβιβασμών οί ωφελούμενοι Ικ τής 
καταστάσεως, άλλ’ ή μεγάλη πλειονο
ψηφία τών δικαστών δυσφορεΐ καί άτε- 
νίζει σταθερώς είς τήν ιδέαν τής διορ- 
θωσεως- έάν καθήκον τής πολιτείας,είνε 
νά άπαλλάξη βαθμηδόν δλας τάς δημο
σίας ύπηρεσίας άπό τήν λέπραν τής 
εύνοίας, ή μέριμνα έδει πρό παντός νά 
στραφή είς τόν δικαστικόν κλάδον ού
τος, εί καί ταλαιπωρούμενος καί πιεζό- 
μενος, έμμένει εύτυχώς είσέτι είς τήν 
όδόν τοΰ καθήκοντος καί τής τιμής· άς 
ένισχύσωμεν αύτόν έν τή όδώ ταύτη· δέν 
ζητοΰμεν νά θεραπεύσωμεν τά πρόσωπα, 
άλλά νά άνορθώσωμεν τά πράγματα, νά 
προλάβωμεν τούς κινδύνους τοΰ μέλλον
τας, νά άσφαλίσωμεν τήν δικαιοσύνην έν 
αύτοΐς τοΐς κόλποις τοΰ δικαστικοΰ σώ - 
ματος καί νά παγιώσωμεν τήν είς αύτό 
πεποίθησιν, ήτις αποτελεί τήν άρχήν καί 
τό έρεισμα τής κοινωνικής εύημερίας.

COIME LA MJTIQUE SIRE
Αξιότιμε κ. Διευθυντά τής εφημερίδος «Δι

καιοσύνη».

Εύλόγως λέγετε έν τγ έφημερίδι 
σας δτι ως έχουν παρ’ ήμΐν τά τής άπο- 
νομής της Δικαιοσύνης άγουσι μικρόν 
καί κατ’ ολίγον εις παρεκκλίσεις, α ΐτ ι
νες συν τω χρόνω καθίστανται αΐσθητό- 
τεραι. Τρανωτάτη άπόδειξις τών λόγων 
σας εΐνε οι πολλοί ιατροί, οΐτινες ώση- 
μέραι πληθύνονται, ώ ; τά πολλά προ- 
τεινόμενα φάρμακα. Έν τούτοις λίαν 
εύχάριστον άληθώς εινε, ώς καί υμείς 
παρατηρείτε, οτι ό παρ’ ήμΐν διαπρε
πής Είσαγγελεύς τοΟ Άρείου Πάγου κ. 
Τζιβανόπουλος. έσπευσε νά δημοσίευση 
έν τγ  Δικαιοσύνν) σύνθημα αναμορφω
τικής εργασίας προς ίασιν τών κακώς 
έχόντων, τονίζων άπροκαλύπτως αλή
θειας, αΐτινες, ώς άληθώς παρατηρείτε, 
δσον καί άν εΐνε πικραί—τοιαΰται άτυ
χώς είσί πάντοτε αί ρίζαι τής αλήθειας 
—είνε πάντοτε άλήθειαι.

Ό  κ. Τζιβανοπουλος, ώς έν προλόγω 
τής αναμορφωτικής έργασίας του, διά 
σπουδαίων επιχειρημάτων, επικαλού
μενος καί τά έν τή Δυτική Εύρώπ·/) 
συμβαίνοντα, ύπεραμείνεται τοΰ έλεγ- 
χου, τδσον έν γένει, δσον καί τών δι
καστικών άποφάσεων, εύλόγω; δέ παρα
τηρεί δτι «οί τάς έπικρίσεις τών δικα
στικών άποφάσεων αναλαμβάνοντες πρέ
πει να εχωσιν υπ οψιν δτι γίνονται αύ-

\ r  \  ,  ,  I "  ,τοι οι idiot, όικασται χυτών, έποαένως 
δτι όφείλουσι νά έχωσι τά έφόδια τοΰ 
δρθώς καί εύσυνειδήτως δικάζειν, δταν 
δέ τις κρινη δικαστικήν τινα άπόφασιν 
ώς διάδικος άποβλέπων πρό πάντων είς 
τό ίδιον συμφέρον, εύκολον είνε νά πα- 
'ίδτ) τό δίκαιον καί νά έπιζητή τό άδι- 

/.ον, ανευ σζοους επ&γνωσεως χύτοΰχ).
Η περι του αντικειμένου τούτου 

γνώμη τοΰ κ. Τζιβανοπούλου εινε απρο
σμάχητος. άλλ’ ύποθέτοαεν δτι απα
ραίτητον εΐνε δπως ό έ'λεγχος ρίπτηται 
έπί γονίμου έδάφους, τούτέστιν ό έλεγ
χος να έπιζητήται παρά τών πρός τούτφ 
άρμοόίων προσο'^πων τταρκ τών έλεγ^ο- 
μένων, ουτοι δέ δταν ό έλεγ/ος άπο-

δειχθή βάσιμος δίδωσι εύθύνας τών 
πραςεων των, άλλος 6 ελεγχος απο
βαίνει ού μόνον άσκοπος άλλά καί επι
βλαβής, διότι τό άνεύθυνον, ή μή διδό
μενη σημασία εις τόν έ'λεγχον, ενθαρ
ρύνει τήν παρεκτροπήν. Πόσαι καί πό- 
σαι παρεκβασεις ηλεγχθησαν διά τής 
Δικαιοσύνης, πόσην έντύπωσιν έπροξέ- 
νησε τό παρ αύτής έσχάτως δημοσιευ- 
θέν, δπερ δεν διεψεύσθη, δτι μετετέθη 
τηλεγραφικώς είρηνοδίκης, διότι έτόλ- 
αησε νά έπιχειρήση τήν σφραγισιν πτω- 
χευσαντος εμπόρου, άλλ’ έ^οντος /.ατά 
τό κοινώς λεγόμενον «μπάρμπα είς τήν 
Κορώνην», δστις έμπορος έκαυχήθη μά
λιστα δι επιστολών διά τό κατόρθωμά 
τοΰτο. Αι μεν παρεκβάσεις διετυμπανί- 
σθησαν, άλλά περί ευθύνης ούδέν ή- 
κούσθη.

Μετα τόν περί ελέγξου πρόλογόν του 
ο κ. Γσιβανόπουλος, έρνοαενος έπί τοΰ
ζ / / \ / /ητηματος τοΰ τι όεον γενεσΟαι, υπο
στηρίζει ότι πρέπει νά περιορισΟή ό 
άριθμός τών δικαστών διά τής καταρ- 
γησεως μικρών δικαστηρίων, διά τής 
ελαττωσεως τοΰ άριθμοΰ τών Έφετών 
και Αρεοπαγιτών καί της αύξήσεως 
τοΰ μισθού τών δικαστών. Ταΰτα πάντα 
ορθότατα, ύπεδείχθησαν δέ καί διά τοΰ 
ημετερου περιοδικού άπό τών πρώτων 
ετών τής συστάσεώς του, ού^ί βεβαίως 
δια τών σθεναρών έπιχειρημάτων πρόσ- 
Οες και τής αύθεντίας τής γνώμης τοΰ 
κ. Τζιβανοπουλου, ήτις δύναται νά συν- 
τελεσ·/), «πως ταΰτα δυνηθώσι νά λά- 
βωσι σαρκα. 'Τπεστηρίχθη δέ παρ’ 
ήμών καί ή εισαγωγή τοΰ θεσμοΰ τών 
μονομελών Πρωτοδικείων, δν άποδοκι- 
μαζει ο κ. Τζιβανόπουλοι,. Ό'θεσμός 
ουτος, ώς γνωστόν, ύπεστηρίχθη διά 
σπουδαίων έπιχειρημάτων παρά τοΰ 
Αγγλου Βένθαμ καί άλλων, έάν δέ καί 

άλλαχοΰ ύπεστηρίχθη κατά μείζονα λό
γον δύναται νά ύποστηρι·/θή παρ’ ήμΐν, 
ενθα, ώς ύποθέτομεν, γινώσκει ό κ. Τζι- 
βανόπουλος, έν τοΐς ΓΙρωτοδικείοις παρά 
τάς ρητάς διατάξεις τής πολ. Δικονο
μίας (άρθ. 580 έπομ.) κατηργηθη ή 
προφορική όιαόικασία, ψευδώς δέ xvx- 
γραφεται έν ταΐς άποφάσεσιν, δτι ήκού- 
ο$ησαν οί διάδικοι, ένώ ίσως οί κ. Πρω- 
τοοικαι απλώς και μονον ακουωσιν ισως 
τόν δοΰπον τόν γενόμενον έκ τών ριπτο- 
μενων παρά τώ γραμματεΐ δικογραφιών 
μετά τήν δήθεν συζήτησιν έκάστηςύπο- 
θέσεως.'Ύστερον άπό τοιαύτην συζήτη- 
σιν μονος ο εισηγητής λαμβάνν) γνώσιν 
αύτής, κατά δέ τήν διάσκεψιν τά ζητή
ματα έκτίθενται δπως ουτος τ ’ άντελή- 
φθη, έσχάτως μάλιστα έδημοσιεύθη δτι 
άναπληρωτής δικαστής παραπονεθείς δτι 
οεν ήρωτήθη διά τήν έκδοθεΐσαν άπό- 
φασιν, ηκουσε παρά τοΰ είσηγητοΰ r 
«Κ αί πώς δεν σε εκντταξα ;»  Νέος τοό- 
πος συναινεσεως, δυνάμενος νά δώσ·/)χώ
ραν εις όιαφορα σπουδαία ζητήματα.

Έν τούτοις άφίνοντες ταΰτα καί έςε- 
τάζοντες τάς παρά τοΰ κ.Τζιβανοπούλου 
προτεινομένας τροποποιήσεις εύρίσκομεν 
ταύτας σπουδαιοτάτας, ιδίως δέ διά 
τής εισαγωγής αυτών θά εύρεθή τό μέ
σον προς αυςησιν τών δικαστικών μισθο
δοσιών, δπερ θά συντελέσ·/] μεγάλως, 
δπως έπαυξηθή ό ζήλος τών κ. δικα
στούν, φοβουμεθα μονον μήπως αι τρο
ποποιήσεις αύται άντιστρατεύονται εις 
ύψιστα προσωπικά συι/.φεροντα καί ώς 
εκ τουτου εύρωσιν άντίδρασιν. Ά λλά  
και επι τή υποθεσει οτι αί τροποποιή
σεις αΰται θά είσαχθώσιν, δέν δυνάαεθα · 
νά έννοήσωμε-ν, ούδέ καν λέγεται' πώς 
διά τών έπιδιωκομένων τροποποιήσεων · 
θά παύσωσιν αί καθ’ έκάστην καταγ
γελλόμενα'. παρεκτροπαί, ώς άσχημίαι. 
αί οσημέραι αύςάνουσαι.

Ο άοιόιμος ΙΙέτρος ΙΙαπαρρηγόπου- 
λος εις τους προτεινοντας τροποποιήσεις, 
πρός θεραπείαν τών δικαστικών παρεκ
τροπών έλεγε : «Τ ί τά θέλεις αυτά,' δός 
μοι Προέδρου; καί Εισαγγελείς έκπλη- 
ρουντας τό καθηκόν των καί τά πάντα 
υπόσχομαι νά τακτοποιήσω». ’Ήδη άπό 
τοΰ θανάτου τοΰ αειμνήστου Πέτρου Πα- 
παρρηγοπούλου παρήλθον δέκα καί επτά 
έτη, φαίνεται δέ οτι ή έξαχρείωσις τό
σον έπροχωρησεν. <όστε καί οί καλοί



Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Γ Ν Η

Πρόεδροι καί Εισαγγελείς δέν δύνανται 
νά φέρωσι τά αίσια αποτελέσματα ά
τινα προσεδόκα παρ’ αύτών ό αείμνη
στο; Παπαρρηγόπουλο;. Ήμέραν τινά 
ό μέγα; Ναπολέων ήρώτα τόν πολύν 
Ταλε'/ιράνδον πω ; έ'χωσι τά τή ; δικαιο
σύνης : «Comme la politique Sire»
άπηντησεν.

Σ ΐαος Μ ϊίαλάνο ς

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ
Τ Ι  Ϊ Γ Α Α Η Τ Ε Μ  Ε Ι  Λ Ε Β Α Α Ε ΙΑ

Τό γεγονός της υπό τάς γνωστάς συν- 
θήκας συλλήψεως έν Λεβαδεία τών δι
κηγόρων κ. κ. Λουκά Νάκου καί Γ. 
Σπυροπούλου, έξηκολούθησε καί κατά 
τήν παρελθοΟσαν έβοομάδα νά άπασχολή 
ζωηρότατα άπαντας τούς έν Άθήναις 
δικηγόρους. 'Ώς οί άναγνώσται ήμών 
γνωρίζουν, οί συλληφθέντες άπεφυλακί- 
σθησαν μετά δύο άπό τής συλλήψεως 
των ήμέρας συνεπεία βουλεύματος τών 
έν Λεβαδεία Πλημμελειοδικών, πράγμα 
δπερ ικανοποιεί ίσως αυτούς προσωπι- 
κώς κατ’ ούδέν δμως μετέβαλε τήν δψιν 
τής καταστάσεως έξ ής ή έξέγερσις, το- 
σούτο) μάλλον καθόσον τά έξακριβω- 
θέντα γεγονότα έπεκύρουν τάς άρχικάς 
ύπονοίας δτι αί συλλήψεις ώφείλοντο είς 
προσωπικάς άντεκδικήσεις ώρισμένου έν 
Λεβαδεία δικαστοϋ.

Συνεπεία τούτου μέγας άριθμός δικη
γόρων συνήλθε τό άπόγευμα τοΰ παρελ
θόντος Σαββάτου έν τή άπέναντι τοΰ 
Πρωτοδικείου αιθούση, είς τούτους δέ ό 
δικηγόρος κ. Κ. "Εσσλιν, όμιλών έξ ονό
ματος τής έπιτροπής, άνέπτυξεν άπάσας 
τάς λεπτομερείας τοΰ ζητήματος, κατέ
ληξε δέ λέγων δτι έπιβάλλεται ή ένέρ- 
γεια πρός κίνησιν τής πειθαρχικής 
έξουσίας καί έζήτησε νέαν πρός τοΰτο 
έντολήν τών συνελθόντων ώς καί τήν 
γνώμην αύτών άν πρέπει νά έξακολου- 
θήση ύφισταμένη ή αύτή έπιτροπή.

Μετά τήν όμόφωνον είς άμφότερα 
καταφατικήν άπάντησιν, ή έπιτροπή 
αυτη, λαβοΰσα ύπ’ δψει καί άναλυτι- 
κώτατον ύπόμνημα τοΟ κ. Λουκά Νά
κου, ύποβληθέν προς αύτήν, συνέταξε 
καί ύπέβαλε πρός τόν κ. Εισαγγελέα 
τών έν Άθήναις Έφετών το κατωτέρω 
ύπόμνημα, έν ω συνοπτικώτατα έκτίθεν- 
ταί τινα τών γεγονότων, συνυπέβαλε δέ 
καί τό ύπόμνημα τοΰ κ. Λ. Νάκου.

Έκεινο δμως δπερ ζωηράν είς τούς 
συνελθόντας δικηγόρους ένεποίησεν έν- 
τύπωσιν ήτο ό λόγος τοΰ κ. Κ. "Εσσλιν, 
διά τοΰ όποιου άπεκαλύφθησαν γεγο
νότα άποβλέποντα τόν έν Λεβαδεία δι
καστήν, ίκανά νά προκαλέσουν τήν άμε
σον μέριμναν τής προϊστάμενης άρχής. 
Τό σημεΐον δέ τοΰ λόγου τοΰ κ. Κ. 
"Εσσλιν, κατά τό όποΐον ό δικαστής ού
τος, ύπό τά βλέμματα τών πολιτών καί 
έν τώ κεντρικφ τής Λεβαδείας καφε- 
νείω χαρτοπαίζει έπί χρήμασι, προεκά 
λεσε ψιθύρους ήκιστα συντελοΰντας ύπέρ 
τής δικαστικής άξιοπρεπείας.

Τό ύποβληθέν ύπό τής έπιτροπής ύπό
μνημα έχει ώς έξής:
Ιΐρ ό ς  τον «αρά. τοΐς έν Α θ ή 

νας Έφέταις κύριον 
Ε ισ α γ γ ε λ έ α

Κύριε Είσαγγελεΰ,
"Οτε τό προπαρελ.θόν Σάββατον έγνώ- 

σθη εκ τών εφημερίδων, δτι ό εν ' Αθή- 
ναις δικηγόρος κύριος Λουκάς Νάκος', 
μεταβάς εις Λεβαδει'αν, δπως παραστή 
ένώπιον τοΰ Πλημμελειοδικείου, συνε- 
λήφθη δι' εντάλματος συλλήψεως και 
παρεκωλύθη ούτως, είς την έκπλήρωσιν 
των καθηκόντων αυτόν, ημε'ις, οι συνά
δελφοί τον, βέβαιοι δντες δτι παν άλλο η 
πρόσωπον ύποπτον δραπετεύσεως είναι 
υ κ. Νάκος, γνωρίζοντες δε δτι διατελεϊ 
εις προσωπικήν όήξιν προς τόν έν Λεβα
δεία ανακριτήν κύριον Ψωμάκην, έθεω- 
ρήσαμεν την σύλληψίν τον ώς ύποπτον. 
Και συνελθόντες πολλοί τών συναδέλ
φων τον κ. Νάκου δ ι' έπιτροπής άπε· 
τάθημεν πρός ίμιας, με την παράκλησιν, 
δπως ευαρεστούμενοι προκαλέσητε τήν 
νόμιμον ερευνάν.

Ευτυχώς ό κ. Νάκος έν τώ μεταξύ 
άπελύϋη επανήλθε δέ είς 5 Αθήνας καί 
παρ' αύτοΰ και τοΰ μετ' αύτοΰ διά τήν 
αύτήν νπόθεσιν είς Λεβαδείαν μεταβάντος 
ετέρου συναδέλφου ήμών κ. Ίω . Ράλλη, 
και άλλων έκ Λεβαδείας προσώπων, έλά- 
βομεν πληροφορίας, αΐτινες ού μόνον ένί-

σχυσαν τάς άρχικάς ύπονοίας ήμών, άλλά 
και σφόδρα παράδοξον εικόνα παρέσχον 
ήμΐν τής έν γένει συμπεριφοράς τοΰ πρω 
τοδίκου κ. Ψωμάκη. Τάς πληροφορίας 
ήμών οί υποφαινόμενοι άνεκοινώσαμεν 
είς τούς συναδέλφους ήμώ ν και νέαν 
παρ' αύτών έλΛβομεν κατά τό παρελθόν 
Σάββατον έντολήν, δπως πρός ημάς απο
ταθώ μεν καί πάλιν.

Αί κατά τοϋ κ. Νάκου κατηγορίαι 
προέκνψαν έξ άστυκών διαφορών μεταξύ 
τής εταιρίας τής Κα)παΐδος και τών καλλι
εργητών, διαφορών, ώς φαίνεται,σφόδρα 
πεισματωδών και μετεχουσών χαρακτήρος 
πολίτικου. Έ κ τοϋ έπισυναπτομένου πρός 
υμάς υπομνήματος τοΰ κ. Νάκον προκύ 
πτει δτι κατά τάς υποθέσεις ταύτας ό κ. 
Ψωμάκης, ώς ανακριτής άναμιχβείς, έτή- 
ρησε στάσιν πάν Άλλο ή αξιοπρεπή, με
τριοπαθή και άμερόληπτον.

ΙΙρός τούς έπι τούτα) έν Πετρομαγούλα 
σνναθροισθέντας καλλιεργητής κατά 'Ιού 
νιον έ. ε. άπηύ&ννεν ομιλίαν διαφωτιστι- 
κήν περι τών δικαιωμάτων αύτών ό έκ 
τών δικηγόρων αύτών κ. Ίω . Ράλλης. 
Άλλ' ώς στασιάρχαι έχαρακτηρίσ&ησαν 
διά τήν τοιαύτην πράξιν οί δικηγόροι κ. κ. 
Νάκος και Σπυρόπονλος3 ήτοι τά πρό
σωπα, καθ ' ών προσυ)πικώς άντεφέρετο 
δ κ. Ψωμάκης. Γνωρίζομεν έκ τοϋ κ. 
Ράλλη, δτι τήν έπι τούτο) εκπληξίν του 
άνακρινόμενος σαφώς διετύπωσε. Καί εΐνε 
δύσκολον τω δντι νά νοηθή, πώς, έάν ν -  
πάρχη ένοχή, ή καταδίωξις δεν έστράφη 
καί κατά τοΰ κ. Ράλλη, έάν δέ δέν νπάρ- 
χϊ], πώς έστράφη κατά τών κ. κ. Νάκον 
καί Σπυροπούλου, καί δή μέχρις έκδό- 
σεως ένταλμάτων συλλήψεως ; ' Ακριβώς 
διότι δ κ. Ίω . Ράλλης εΐνε νίός καί γαμ  
βρός σημαινόντων έν τή πολιτική προσώ 
πων, δικασταί σεβόμενοι εαυτούς είχον 
καθήκον ν' άποφύγουν διακρίσεις, αΐτι
νες ύποπτον καθιστώσι τήν ειλικρίνειαν 
τής ένεργείας αυτών.

Κατά τών κ. κ. Νάκον καί Σπυροπού- 
λ.ου έξεδόθη ένταλμα συλλήψεως τήν 29 
8βρίου έ. ε. διά πράξιν, ο)ς ηθ ικοί αυ
τουργοί τής όποίας χαρακτηρίζονται, ένώ 
κατά τών αύτονργών πέντε ήμέρας πρύ- 
τερον, τήν 2 4 ' Οκτωβρίου, είχεν έκδοθή 
βούλευμα, τό ύπ άριθ. 778, δι ου ή 
πράξις αύτών είχε χαρακτηρισθή ώς 
πλημμέλημα !

Τέσσαρα διά μιάς έξεδόθησαν έντάλ- 
ματα συλλήψεως, ών ή άπλή άνάγνωσις 
γεννά τήν έντύπωσιν τής σπουδής καί άμε- 
λετησίας. Καί εΐνε άληθές δτι ό .κ. Ψω
μάκης είχεν έξαιρε9fj, κατόπιν αίτήσεως 
περί τούτου, καί δτι τά έντάλματα φέρουσι 
τήν υπογραφήν τοΰ κ. Αημητριάδον, 
άλλά καί εξαιρεθείς δέν έπανσεν ένεργών, 
άποσπάσας καί τήν πρός έκτέλεσιν έντολήν 
τοϋ είσαγγελεύοντος δικαστοϋ καί τήν κα
τόπιν ένέργειαν τής δημοσίας δυνάμεως, 
ώς γνωρίζει τοΰτο ό συνάδελφος κ. ' Α
πόστολος Λύδης, είς συνομιλίαν, ήν έσχε 
μετά τοϋ πρόεδρόν τών έν Λεβαδεία 
Πρωτοδικών κ. Νιανιάρα, καί ώς θέλει 
Αναμφιβόλως βεβαίωση έξεταζύμένος καί 
δ έν λόγο) κ. Πρόεδρος.

Δέν δννάμεθα ν άποκρύφο)μεν ύμΐν, 
Κύριε Είσαγγελεΰ, οποίαν τινά άπογοή- 
τευσιν ήσθάνθημεν έκ τών πρός ημάς 
άνακοινώσεων περί τής έν γένει συμπερι
φοράς τοϋ πρωτοδίκου κ. Ψωμάκη. Λέ
γεται δτι ίδίαις χερσίν έν δημοσίω  τόπω  
πρός επίδειςιν αρετής έκακοποίησε χω 
ρικόν έπί τή άποδόσει, δτι ήθέλησεν ούτος 
νά τόν δωροδοκήσω], καί λέγεται έπίσης, 
δτι ό έν λόγο} δικαστής καί τώρα ακόμη 
μετά τήν έν Ά θήναις σφοδράν έξέγερσιν 
κατά τών χαρτοπαιχτείων, έξακολ.ονθεϊ νά 
χαρτοπαίζη καί διευθύνι/ μπάγκον έν 
τώ κεντρικφ τής Λεβαδείας καφφενείω  
παρέχων εαυτόν παράδειγμα άκοσμίας.

Καί έάν τά τελευταία ταΰτα γεγονότα 
έμμέσως μόνον θίγουσιν ήμάς, καθό Αφο- 
ρώντα είς τήν έν γένει αξιοπρέπειαν τοΰ 
δικαστοϋ, τά είς τήν αύλληψιν τοΰ Κου 
Νάκου καί Σπνροπούλου αναγόμενα, έν- 
διαφέρονσι,ν ήμάς Αμέσως, διότι έπη- 
ρεάζονσι τήν ένάσκησιν τοϋ έπαγγέλματος 
ήμών, εΐνε δέ άξια τής μερίμνης υμών, 
διά νά βεβαιωθή έάν αί νπόνοιαι ήμών 
αί βαρεΐαι εΐνε ή δέν εΐνε βάσιμοι.

Φρονοϋμεν, κ. Είσαγγελεΰ, δτι ή 
άπονομή ευθείας καί καλής δικαιο
σύνης, έξαρταται κατά τό πλεΐστον έκ 
τής διαρκούς έποπτείας και τοΰ έλεγ
χον τών πράξεων τώ ν δικαστικών 
προσώπων, είτε δικηγόρων, είτε δι
καστών. Δέν έννοοϋμεν τό παράπαν 
νά προκαλέαωμεν άντίθεσ ιν μεταξύ 
δικαστών καϊ δικηγόρων, ενελπιζό- 
μεθ'α τουναντίον δτι εϊμεθα σύμφω 

νοι μέ τά χρηστά στοιχεία άμφοτέρων 
τώ ν κλάδων, διότι σνμφέρει τόν χρη
στόν ό ελεγχος καί αμύνεται ύπερ  
τοΰ ουκοφαντονμένον, ζημ ιοϊ δε μό
νον τόν μή χρηστόν.

Παρακαλοΰμεν υμάς, Κύριε Είσαγ
γελεΰ, νά θελήσητε, δπως δι έπί τούτω  
άνακριτοΰ έξακριβωθή ή αλήθεια έπί 
τόπου, παρακαλοΰμεν δέ προσέτι δπως 
ευαρεστούμενοι προκαλέσητε τήν έξέτασιν 
ένταΰθα μέν τών Κ ω νΊ ω άν . Ράλλη, Λ. 
Νάκου καί Ά π. Λύδη, έν Λεβαδεία δέ 
τοΰ κ. Προέδρου τών Πρωτοδικών Κ. 
Νιανιάρα, τών Κων Δικαστών καί Αξιω
ματικών τής Χωροφυλακής καί παντός 
άλλου προσώπου δυναμένου νά εχη γνώ
σιν τών πραγμάτων.

Έν Άθήναις τή 12 Νοεμβρίου 1908.
Εύυεβάστως ή έκ δικηγόρων Ε πιτροπή

Κ ω ν. "Ε ό λ ιν  
Λ η ιι. Τόάτόος 
Π έτρος © ηβαϊος 
Π α να γ . Ά ρ α β α ν τ ινό ς

Τ Τ ϊ
Ό Είσαγγελεύς τών έν Μεσολογγίω 

Πλημμελειοδικών κ. X. Τραπεζούντιος, 
είσάγων ένώπιον τοΰ συμβουλίου τών 
έν Μεσολογγίφ Πλημμελειοδικών τήν 
γνωστήν έπί έξυβρίσει τοΰ Διαδόχου κα
τηγορίαν κατά τοΰ διευθυντοϋ τοΰ σιδη
ροδρόμου τής βορειοδυτικής Ελλάδος κ. 
Οικονόμου, ύπέβαλε τήν σχετικήν πρό- 
τασίν του, ής μέρη, τυχόντα ήδη δημο
σιότητος, άναδημοσιεύομεν καί ήμεΐς χά
ριν καί τής δικαστικής καί τής πολιτι
κής άλλά καί τής πολεμικής ιστορίας 
τής νεωτέρας Ελλάδος.

Τά μέρη ταΰτα Ιχουσιν ώς έξής:
** *

« Επειδή δ ισχυρισμός τοΰ κατηγορου
μένου δτι έφήρμοζεν ουτος διατάξεις τοΰ 
κανονισμού τοΰ Σ ιδηροδρόμου, δέν δύνα- 
ται νά εχη νπόστασιν άληθείας κατά τήν 
ειδικήν ταύτην περίπτωσιν, έρρήθη δέ 
μάλλον ΐνα κάλυψη δ κατήγορον μένος 
εαυτόν καί άποφύγη τήν ποινικήν ευθύ 
νην τής πράξεως του’ διότι εΐνε γνωστόν 
δτι δ κατηγορούμενος Ανήκει είς διακε- 
κριμένην κοινωνικήν τάξιν, καί κέκτηται 
άρτίαν μόρφωσιν, ώστε δέν εΐνε έπιτε- 
τραμμένον νά πιστενση τις δτι ήγνόει ου
τος τόν τρόπον τοϋ νβριστικώς φέρεσθαι 
πρός υψηλά πρόσωπα, οίον εΐνε τό τοϋ 
Διαδόχου τής Βασιλείας, άσκοΰντος μ ά 
λιστα καί βασιλικήν έξουσίαν, ούτε δτι 
ήγνόει ποιος κατά τάς περιστάσεις έκεί- 
νας εΐνε δ τρόπος τής έφαρμογής τών 
κανονισμών, δστις δέν αντικρύζει νβρι- 
στικώς, οντε τήν Αξιοπρέπειαν ούτε τήν 
όφειλομένην είς τό πρόσαιπον τοϋ Διαδό
χου τής Βασιλείας τιμήν.

Εΐνε δέ γνωστόν δτι ή έκτίμησις τής 
έξνβριστικής Αξίας τών λόγων καί τών 
έργων έξαρτάται πολύ έκ τής κοινωνικής 
καί πολιτικής θέσεως τών διαφερομένων 
προσώπων, τοϋ τε ύβρίσαντος δηλονότι 
καί τοϋ τήν ύβριν νποστάντος προσώπου. 
’Ιδιαίτεροι δέ λόγοι σννέτρεχον διά 
πάντα "Ελληνα νά μή άποβλέπη άδια- 
φόρως, οντε άνεν ένθ·ουσιασμον,οϋτε 
Άνευ Ιδιαιτέρας και δλως έξ αιρετι
κής εις τό πρόσωπον τοϋ Κωνσταν
τίνον τοϋ Διαδόχου, διότι δεν έπι- 
τρέπεται είς τούς "Ελληνας άπονσία  
μνήμης τώ ν γεγονότων τοϋ ετονς 
1 8 9 7 , καθ·' δ οδηγών ό Διάδοχος 
τάς έλληνικάς φάλαγγας έναντίον τοϋ 
έχθ·ροϋ,ύφίστατο τάς ταλαιπωρίας τών  
μαχών και έδέχετο ή ηθική τοϋ "Ελλη - 
νος ατρατάρχον ύπόστασις τά κ τυπή 
ματα τής δνσμενείαςτής τύχης τοϋ πο
λέμου κα ί τής άσυγκροτήτον στρατιω
τικής ήμών όργανώσεως τάς λυπη- 
ράς άτνχίας, τών οποίων τήν ενρροΐαν (;) 
δι έπικινδύνον τής ζωής του τολμήματος 
έπεζήτησε νά αναχαίτιση δ Κωνσταντίνος 
έν τή μάχη τών Φαρσάλων, ταχθείς είς 
αύτήν τήν γραμμήν τοΰ πυρός.

Δέν επιτρέπεται, λίγο μεν, άπουσία μνή 
μης τοιούτων γεγονότων είς πάντα "Ελ
ληνα, πολύ πλέον είς τόν κατηγορούμε
νον, δστις ώφειλε τοιουτοτρόπως δχι μ ό 
νον τάς έκ τοϋ νόμον όφεάομένας τιμάς 
είς τό πρόσωπον τοΰ Διαδόχου τής Βασι
λείας νά μή Απόρριψη έκ περιφρονήσεως, 
Αλλά καί τάς έξ ηθικής τοιαύτας νή μή  
λησμονήση είς τό πρόσο)πον τοΰ Κων
σταντίνου τοΰ Διαδόχου τής Βασιλείας».

Άπο του προσεχούς φύλλου άρ- 
χόμεθα δημοσιεύοντες σειράν άρθρων 
τοΰ έν Άθήναις δικηγόρου καί πριρην 
Ύπουργοΰ κ. ’Αντωνίου Μομφερρά- 
του περί τών έλλείψεων της δίκαιο* 
σύνης παρ’ ήμΐν.
— — ^ ^ — ——> 

Αι ατήλαι τής «Δ ικα ιοσύνης» 
ε ΐνε  ε ίς  τήν διάϋ'εσιν παντός δ ι
κηγόρου, δικαστού ή άλλου δ ι
καστικού προσώπου, ευρισκο
μένου ε ίς τήν άνάγκην ή έπ ιϋ 'υ -  
μοΰντος νά άνακινήση  π α ν  έν  
γένει ζήτημα σχετιζόμενον μέ 
τήν άπονομήν τού δικαίου.

Διά της προτάσεως τοΰ κ. Εϋσαγ- 
γελέως τών έν Μεσολογγίφ Πλημ- 
μελειοδικών, ής περικοπάς παραθέ- 

ν τομεν έν έτέρα στή-
Α ,ΤδοχοΤ πληροφορείται

το Πανελλήνιον,οτι 
το πρόσωπον τοΰ Διαδόχου είνε σε
βαστόν καί δι’ άλλους μέν λόγους, 
άλλά πρό παντός, διότι ό ήγέτης τών 
Ελληνικών στρατευμάτων Διάδοχος 
τοΰ Έλληνικοΰ θρόνου, προέταξεν 
έν έτει 1897 τά στήθη Αυτοΰ, καί δή 
είς ώρισμένον σημεΐον τής γραμμής 
τών πολεμικών έπιχειρήσεων. Έάν 
ό Είσαγγελεύς κ. X. Τραπεζούντιος 
έζήλου δάφνας ιστορικού, θά είχοαεν 
πρόχειρον τήν προτροπήν νά παύση 
άσχολούμενος έπί γεγονότων τόσον 
νωπών. ’Εάν ομως μοναδικήν άσχο- 
λίαν είχε τήν τοΰ Εισαγγελέως, τότε 
τόν προτρέπομεν νά καταστή περισ
σότερον Είσαγγελεύς.

’Επί τής συγκεκριμένης δέ περι- 
πτώσεως, έάν οί γράφοντες τήν «Δι
καιοσύνην» ήσαν Διάδοχοι, θά έδιδον 
είς τόν κ. Εισαγγελέα τήν πράγματι 
πολύτιμον δι’ αύτόν συμβουλήν, νά έ- 
δείκνυε περισσότερον σεβασμόν είς τά 
Υψηλά ήμών πρόσωπα, διότι έν ύπο- 
τροπή θά έτρεχε τόν κίνδυνον άπό 
κατηγόρου έπί έξυβρίσει νά μετε- 
τρέπετο είς κατηγορούμενον έπ ι εξυ
βρίσει.

«'Όταν δέ διετάχθν) ύπό τοΰ υπουρ
γείου νά μεταβγί αύτοπροσώπω; έπί 
τόπου καί νά ένεργησνι ανακρίσεις, α

πάντησε τ/)λε-
ΙΙλέον ϊι  Λ ιιίη η το ν  γραφικώ; ότι δεν 

μετέβν) αν καί 
ητο άνάγκν), διότι... περικόπτονται αί
καταστασει; των όδοιπορικών του! !»

Τό άνωτέρω χρονικόν, ό'περ έκόσμησε 
τά ; στηλας Αθηναϊκή; έφημερίδος τής 
παρελθούσης Πέμπτης, άνηκει είς τό 
Κράτος, αποβλέπει δέ τόν έν Σπάρτν) 
Εισαγγελέα τών Πλημμελειοδικών κ. 
Δ. Άντωνιάδην.

Σφίγγομεν τάς χεΐρας άμφοτέρων. 
Καί τοΰ Κράτους δηλαδή καί του κ. 
Εισαγγελέως. Είσθε δέ περίεργοι νά 
πληροφορηθήτε τήν πιθανωτέραν υπό
νοιαν τής τοιαύτης άπαντήσεως τοΰ κ. 
Εισαγγελέως, ύπό τήν προϋπόθεσιν πάν
τοτε δτι έδόθη τοιαύτη άπάντ/·,σις ;

Λέγεται δτι ό κ. Είσαγγελεύς συνε · 
πλήρωσε τά έ'τη τής συντάξεως του, 
δτι έκορέσθη υπηρετών έπί τόσα μακρά 
έ'τη τό Κράτος,δτι διά νά τω άπονεμηθή 
σύνταξις υπάρχει άνάγκη νά παυθή, δτι 
τό Κράτος άρνεΐται νά τόν παύση καί...

— Μουντζώνει τώρα τό Κράτος τό 
όποιον, άν φιλοτιμίαν, θά τόν παύση.

“Η, δπερ ταύτόν, θά τω άπονείμνι 
τήν πολυπόθητον σύνταξιν.

“Ολα ταΰτα, έάν ,τό άναγραφόμενον 
εινε άληθές.

Χωρίς καμμίαν νά έ'χωμεν έντολήν, 
μεταβιβάζομεν πρό; τού; έν Λεβαδεία 
έπτά κ. κ'. όικηγόρου;, τού; μετά τών 

άλλων έν Λεβαδεία 
Τά ϋνναδελψικά πολιτών συνυπογρά-

<5νγχαρητήρ%α ψαντα; τό έν άλλ·/] 
στήλν) πρό; τάς Α 

θηναϊκά; έφημερίδα; τηλεγράφημα, άνυ-
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ποκριτα τα συγχαρητήρια απάντων των 
έν Αθήναις συναδέλφων των. Απαθείς 
τοΟ καθήκοντος αύτών έκτελεσταί οί 
έπτά έν Λεβαδεία κ. κ. δικηγόρο'., ουτε 
ύττο τής συσσο:>μαυ -έξεγέρσεως των ’Α
θηναίων συνάδελφων των παρεσύρθησαν, 
ουτε πρό των τόσον ραγδαίως έπελθόν- 
των γεγονότων έπτοήθησαν. Δύο συνά
δελφοί των, μεταβαίνοντες είς τό Πλημ- 
μελειοδικεϊον τής πόλεως τών έπτά 
κ. κ. δικηγόρων, δπως συνηγορήσωσιν 
ύπέρ κατηγορουμένων, η, εν άλλαις λέ- 
ςεσιν,δπως έκπληρώσωσι καθήκον έπαγ- 
γελματικόν, συλλαμβάνονται καθ’ οδόν 
ώς δεν θά συνελαμβάνοντο λησταί έπι- 
κεκηρυγμένοι, ένώ συγχρόνως, ή διά τή-ν 
ακρίβειαν μετά δύο ημέρας, απολύονται, 
γνωμοδοτοΰντος ένός συμβουλίου, καί 
μετά τοΰτο καί μόνον τό γεγονός, ανε
ξαρτήτως πρός . πασαν άλλην λεπτομέ
ρειαν, οί άξιοι συγχαρητηρίων έπανα-
λαμβάνομεν έπτά συνάδελφοί των, έκ-

' . γ , ^ρηγνυνται εις, (,ητωκραυγας μονονουχι
υπέρ τουτου η εκείνου του δικαστοΰ η
άνακριτοΰ, τοΰ προκαλέσαντός ?) εη ιτν -
χόντος νά προκληΟΐ) τό περί συλληψεως
τών δύο συναδέλφων των έ'νταλμα.

Ωραΐον πράγματι σημεΐον τών και
ρών, μαρτυροΰν, αν μη τι άλλο, τούλά
χιστον δτι τό συναίσθημα της δικηγο
ρικής συναδελφότητος άκμαΐον διατηρεί
ται έν Λεβαδεί*:.

«Περί τοΰ άρίστου συστήματος εισαγωγής 
προβιβασμών εν τφ δικαστικω κλάδφ» 
ής έν άλλη στήλη  μέγα μέρος δημο- 
σιεύομεν. Σήμερον δέ, ώρα 6 μ. μ. ό 
άρεοπαγίτης κ. Α. Πεταλας άνακοινώσει 
μελέτην αύτοΰ περί τοϋ <·Ποία ή περί 
ποινής άντίληψις της έλληνικής φυλής 
κατά τούς Τρωικούς χρόνους».

Ε  Τ  Γ  Ε
Τό

τας κρίσεις

Διαβλεπομεν μίαν διαφωνίαν, μεγί
στης σημασίας, μεταξύ τοΰ κ. Τζιβανο- 
πούλου καί τοΰ κ. Χατζάκου.Ό κ. Τζι

βανόπουλος έ'- 
Τπάρ^ει δ ια φ ω ν ία ; γραψεν, «άνώ- 

τατ.ον δικαστι
κόν συμβούλιον ν’ άποφαίνηται περί της 
μεταθεσεως ως καί περί τών έξαιρετι- 
κών προαγωγών κ-χι π ε ρ ί ΤΟΓ ΔΙΟ
ΡΙΣΜΟΙ τ ο ΰ  Κ ΐ< ϊ5 ΐγγελέως χ α ΐ 
τών μ.ελών τοΰ ’/%χυρωτ5.χοΰ». 
Την γνώμην τοΰ κ. Χν.τζάκου βλέπει 
δ αναγνώστης έν άλλ·/) στήλη τοΰ σηυ.ε-
ρινοΰ ίρυλλου. Ή  «Δικαιοσύνη» έν πά-

' ' / \ σ·/ι περιπτώσει μετα παρρησίας και ανα-
λυτικως θα εκθεσν] εν καιρώ την γνώ
μην αύτης επι ζητήματος κεφαλαιώδους 
διά τήν προσήκουσαν δρασιν τών διά
φορων βαθμών της δικαιοδοσίας, διά τόν 
προσήκοντα ελεγχον τών κατωτέρων 
ύπό τών άνωτέρων. ’Α λλ’ έάν καί ό σο
φός Είσαγελεύς τοΰ ’Αρείου Πάγου ή'θε- 
λεν αναλυτικωτερον καί εύκρινέστερον 
να εκθεσ·/) την ίσως μόλις ύπο©αινου.έ- 
νην βχρυσήμ .'χ ντον γνώμην αύτοΰ, 
σπουόαιαν θα εθετεν αφετηρίαν πρός 
συζητησιν τοΰ ισως μάλλον αναμορφω
τικού μέτρου πρός άνύψωσιν τής δικαιο
σύνης ύπεράνω τοΰ έπιπέδου τής γρα
φειοκρατίας ααί καταξήρου νομοερμηνευ- 
τικώς, ΐνα μόνον τοΰτο έπί τοΰ παρόν
τος ειπωμεν. Διότι άπό πολλών από
ψεων, πασών ες ίσου σημαντικών, εινε 
συζητητέον τό θέυ.α.

Οι αξιότιμοι πολϊται έκ Λεβαδείας 
οί άποκηρύξαντες τήν έπέμβασιν τών 
δικηγόρων ’Αθηνών εϊς τά δικαστικά

πράγματα τοΰ .τό-
Μία ενόταόις που των έ'χ ουν παν

άναρμοδιότητοΓ δίκαιον, τούλάνι-
στον δικονομικώς, 

υποβαλλοντες τήν έ'νστασιν αύτών άναο- 
μοδιότητος.Τπό τό αύτό βεβαίως πνεύ
μα καί οί νομοταγείς Σάμιοι έν συλλα- 
λητηρίω άπεδοκίμασαν τόν ελληνικόν 
Τύπον, τολμήσαντα νά έλέγξν] τήν ε
νεργητικήν διοίκησιν τοΰ άξιοτίι/.ου κ. 
Κοπαση, ως αναρμοδιως επεμβαίνοντος- 
εις άλλ.οτρίαν δικαιοδοσίαν.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΤΤΑΡΝΑΣΣΟΣ
( I i i im a  Ν ομ ικώ ν 

κ α ί Π ο λ ιτ ικ ώ ν  Ε π ισ τ η μ ώ ν )

I ενομενων τών αρχαιρεσιών τοΰ τμή
ματος τουτου, Ιξελεγησαν πρόεδρος ο 
ό άρεοπαγοτης κ. Μ. Ήλιάδης, αντιπρόε
δρος δ δικηγόρος κ. Άρ. θεοδωρίδης, 
τεως νομικός σύμβουλος καί γραμματεύς 
ό δικηγορος κ. Άριστ. Μπαλανος.

Καί τό μέν παρελθόν Σάββατον ο κ. 
Μ. »νατζάκος άνεκοίνωσε μελέτην αύτοΰ

κατωτέρω τηλεγράφημά, φέρον 
τάς ύπογραφάς, πλήν άλλων πολιτών, 
καί πεντε έν Λεβαδεία δικηγόρο)?, εύ- 
τυχώς ή δυστυχώς δέν άπεστάλη καί 
πρός ημάς, έδημοσιεύθη δμοις ύπό δύο 
ή τριών Αθηναϊκών εφημερίδων, ήμεΐς 
δέ έκ καθήκοντος τό άναδημοσιεύομεν, 
ώς έπίσης έκ καθήκοντος παραθέτομεν 
καί τάς ύπογραφάς τών πέντε έν Λεβα-
5 *  '  V  '  'οεια κ. κ. δικηγόρων και 
ήμών έν έτέρα στήλη.

Τό τηλεγράφημα έ'χει ώς έξης :
ΛΕΒΑΔΕΙΑ, 9 Νοεμβρίου.—-Διαψεύοομεν 

έντόνως καί μ ετ ’ άγανακτήσεως πάνθ’ δσα 
οια τού’ κ. ’Έ σλιν μετωχετεύθησαν είς τον 
εν ’Αθήναις «Δικηγορικόν Σύλλογον» πεοί 
της δράσεως τοΰ δικαστοΰ /.. Ψ ωμάκη καί 
τής κοινωνικής του συμπεριφοράς, ώς ούδέ 
σκιάν αλήθειας περιέ/οντα καί ποοερχόμενα 
ές εμπαθών ψευδών εισηγήσεων ένδιαφεοομέ- 
νων. Διατρανοΰντες είς ύψηλάωρονα άςιοποε- 
πέστατον δικαστήν κ. Ψ ωμάκην άμέριστον
τήν έκτίμησίν μας, έκοράζομεν εύχήν, δπως 
.και τά λοιπά δικαστήρια τής 'Ελλάδος άπαο- 
τιζωσι δικασταί τοιοΰτοι οίοι οί ένταΰθα. 
οΐτινες είνε άνωτέρας ανατροφής, τιμής καί 
μορφώσεως.

Γ. Δ ια ιιαντόποι/λο·,
Γ . ΙΙαπαόπΰρος 
Σ π . Φόρτιις 
Λοι/κ. Μ πορνόζοι,
Έ ϊΐ .  Κ α τω γα ς  
Α . Κ ιτρ ιαζης 
Ί ω ά ν .  Κ ά λ λ ια ς  
Δικηγόροι -έν Λεβαδεία

m m z j n m m

[ ‘Ε π ίκ ρ ισ ις  τη ς  ν π ’ ά ρ ιϋ .  8 4 9 ) 9 0 8  α π ο -  
φ άσ εω ς  τώ ν  έν Κ α λ ά μ α ις  Π ρω τοδ ικώ ν . 
—Ε ίση/ ουμ ένου  τ ο ϋ  Π ρω τοδ ίκ ου  Φ ]

’Επί διαφοράς μεταξύ τοΰ Σ. Κ. δα- 
νειστοΰ καί Κ. Δ. οφειλέτου, δ πρώτος 
ειχε λάβνι παρά τρίτου, πρός δν είχε 
κοινοποίηση κατάσχεσιν, έπικυρωθεΐσαν 
όριστικώς δραχ. 26, άς δ τοίτος ύπε- 
χρεοΰτο . νά πληρώστ) πρός ’τον κατα- 
σχόντα. Μετ’ ολίγας ήμέρας άπό τής 
λ.ήψεως τών είρημένων δραχ. 26, ό οφει
λέτης (Κ .'Δ.), πληροφορηθείς τήν ληψ;ν 
παρά τοΰ δανειστοΰ έκ τοΰ παρ’ ω ή 
κατάσχεσις δρ. 26, έ'σπευσε νά καταθέ- 
ση τήν δλην οφειλήν του έκ δραχ. 180 
εις τό δημόσιον ταμεΐον καί τό.γραμυ.ά- 
τιον τής καταθέσεως κατέθηκε πρός τόν 
συμβολαιογράφον Μ. καί ειδοποίησε τόν
δανει στήν (Σ. Κ.) νά προσέλθ·/) καί πα-
ραλάβ·/) τό γραμμάτιον καταθήκης καί 
έζοφλησν) τήν κατ’ αύτοΰ άπαίτησίν 
του, χωρίς νά καταβάλνι . καί τά έ'ξοδα 
τού έςοφλητικοΰ καί τοΰ χαρτοσήμου 
άποδείξεως παραλαβής. Είς την τοιαύ
την πρόσκλησιν άπήντησεν δ δανειστής 
(Σ. Κ.) πρός τόν συμβολαιογράφον, δτι 
οί όροι της καταθέσεως δεν είναι ορθοί 
καί προσφέρεται νά παραλάβη τά χρή
ματα, μεϊον δρ. 26, άς είχε λάβν) παρά 
τοΰ πρός δν ή κατάσχεσις οφειλέτου τοΰ 
οφειλέτου, ήτοι δραχ. 154 μόνον, δ δέ 
συμβολαιογράφος ήρνήθη νά δώστι τό 
γραμμάτιον, ώς έζήτει ό δανειστής 
(Σ. Κ.). Ούτως έ'χοντος τοΰ ιστορικού 
τής ύποθέσεως ταύτης,. έκοινοποίησεν 
επιταγήν δ δανειστής τοΰ τίτλου του,· 
δι’ ής άφήρει έκ τής άπαιτήσεώς του 
τάς ορ. 26. Κατά τής έπιταγης ταύτης 
ο δφειλετης άπηύθυνε ανακοπήν. Ά - 
χθείσης ταύτης πρός συζήτησιν έξεδόθη, 
ή ύπ ’ άριθ. 455 (907) άπόφασις τοΰ 
Ειρηνοδικείου, ή'τις ήκύρωσε τήν επ ιτα
γήν, λόγφ δτι ή άπαίτησις ειχε κατα- 
τεθή νομίμως. Κατά της άποφάσεως 
ταύτης ήσκήθη έ'φεσις καί τό Πρωτοδι- 
κεΐον ώς έφετεΐον έδέχθη ταύτην διά τής 
ύπ άριθ. 486 (t)08j άποοάσεώς του, 
εςηφανισε την εκκαλουμενην άπόφασιν 
και υπεχρεωσε τον οφειλετην ν’ άποδεί- 
ξη έγγράφως, δτι πρό της καταθέσεως 
τής οφειλής παρά τοΰ οφειλέτου εϊς τό

δημόσιον, ταμεΐον προηγήθη έγκυρος, 
νόμιμος καί πραγματική προσφορά τής 
οφειλής. Μή ύπαρχούσης δέ τοιαύτης, 
κατά τήν δευτέραν συζήτησιν έξεδόθη 
η υπ άριθ. 849 (908) άπόφασις τοΰ 
δικαστηρίου, ής εϊσ'/ιγεΐτο δ δικαστής 
Φ. . . καί δ όποιος είχε .λάβτ) μέρος καί 
εϊς τήν προηγουμένην άπόφασιν, καί 
χωρίς ν’ άνακληθή ή προηγούμενη άπό- 
φασις διά τής νέας τοιαύτης, μεταβάλ
λεται τό αποδεικτικόν μέσον καί έπι- 
τρέπεται ή διά μαρτύρων άπόδειξις τ.οΰ 
ισχυρισμού έκείνου, τοΰ οποίου τήν άπό- 
οειςιν ή προηγουμένη άπόφασις διέτα- 
ζ.εν, άπόδειξιν πλήν μαρτύρων. Σηαειω- 
τεον οτι ο οφειλετης υπεοαλε μεν αιτη- 
σιν άνακλήσεως τής προεκδοθείσης άπο- 
φασεως, άλλ επί τώ λόγφ ό'τι ώΐΛολο- 
γεΐτο παρά τοϋ δανειστοΰ ή άποδοχή 
τής προσφοράς του έν ταΐς προ>τοδίκοις 
προτασεσί του, δπερ δέν ήτο άληθές καί 
δεν ελαβε τούτο υπ οψιν ή άπόφασιν, 
αλλα κατεφυγεν εις την έξέτασιν τής 
προς τόν συμβολαιογράφον ποοσκλήσεώς 
τοΰ δανειστοΰ, έξ ής σκέπτεται δτι π ι
θανολογείται ή γενομένη προσφορά καί 
οια τής πιθανολογίας ταύτης /.ποδέχε
ται οτι είναι επιτρεπτεα καί ’/) έυ.μάρ- 
τυρος άπόδειξις.

Ηδη προκύπτει τό έρώτ/ju.a: άφοΰ 
πασα η δικογραφία καί αί προτάσεις 
κλπ. έγγραφα ύπήρχον άπό της πρώτης 
συζητησεως καί έλήφθησαν ύπ ’ οψιν ύπό 
τοΰ δικαστηρίου καί τοΰτο έδέχθη μή έπι- 
τρεπτεαν τήν έμμάρτυρον άπόδειξιν, είς 
δε την δευτέραν συζήτησιν μέ τά αύτά 
αποδεικτικα μεσα, τά δποΐα ύπήον ον 
και κατα την πρωτην συζητησιν ο αυτός 
δικαστής είς άμφοτέρας τάς άποωάσεις 
ν’ άποφαίνηται δτι πρέπει ν’ έπιτραπή 
καί ή έμμάρτυρος άπόδειξις, ποία έκ 
τών δύο ά 
ορθή ; ; ;

Έ ν Καλάμαις, τή 3 Νοεαβρίου 1908.

—ω τ .  Κ λ α π έ α ς , δικηγόρος.

■οφασεων τούτων είναι ή

ΙΒερίλν,ψΐϊ άναφορας.
Ίωαννου Καλομ,ενοπούλου κατά τής συ

ζύγου του Άνδρονίκης τδ γένος Στεοάνου 
Γερωνυμάκη.

Ό  ’ Ιωάννης Καλομενόπουλος διά τής άπο 
2 Νοεμβρίου ε. ε. 1908 άναφορας του πρός 
τό Δικαστήριον τών έν ’Αθήναις Πρωτοδικών 
ήτήσατο διά τούς έν αύτή λόγους τήν άπό 
τής συζύγου του διάζευξιν, τοΰτο δέ διά τής 
ύ π ’ άριθ. 8122 ε. ε. 1908 άποφάσεώς του 
παρεδέςατο τήν αΐτησιν καί διέταξε τήν κατά 
νό[Αον τοι/ο/.όλλησ’.ν και οτ^οσίευσιν αυτής 
έν περιλήψει.

Ά θήνησι τή  12 Νοεμβρίου 1908
Ό  πλήρες, δικηγόρος 

Ε . Κ αλομενόπο ι/λος

Άριθ. 963
Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Ν

’Εν ’Αθήναις σήμερον τήν πέμπτην (5) 
Νοεμβρίου τοΰ 1908 ένεακοσιοστοΰ ογδόου 
έτους ήμέραν Τετάρτην καί ώραν δ μ. μ. ό 
υποφαινόμενος δικαστικός κλητήρ τών έν 
’Αθήναις ΙΙρωτοδικών Κωνστ. Στεογίου τή 
έγγράφω παοαγγελεία τοΰ δικηγόρου'κ. Ί ω . 
Λάφη πληρεξουσίου τής ’Α γγελικής συζύγου 
Δημητρίου Βοργιά τό γένος Δημ. Ταρταρούκα 
κατοίκου ’Αθηνών, μετέβην καί έπέδωκα 
πρός τόν κ. Ε ισαγγελέα τών έν ’Αθήναις 
ΙΙρωτοδικών διά τόν άγνώστου διαμονής Δη- 
μήτριον Βοργίάν τήν άπό δης Νοεμβρίου 
1908 άγωγήν του άπευθυνομένην ένώπιον 
τοΰ Πρωτοδικείου ’Αθηνών, δ ι’ ής καί μέ 
τήν έπιφύλαξιν παντός έν γέι/ει δικαιώματός 
της έξα ιτεΐτα ι νά γίνη δεκτή, ή άγωγή της, 
νά κηρυχθή διαλελυμμένος καί ούδαμώς υφι
στάμενος ό μεταξύ αύτής καί τοΰ άντιοίκου 
τελεσθείς κατά τήν 18ην Σεπτεμβρίου 1885 
γάμος των νά καταδικασθή ό άντίδικος είς τά 
’έξοδα καί τέλη , κηρυσσομένης 
σεως προσωρινώς έ/.τελεστής.

Καί είς ’ένδειξιν.
Ό  λαβών Ε ίσαγγελεύς Ό  δικ. κλητήρ

Κ . Δ . Ρ ο ϊλό ς  Κ . Σ τ ϊρ γ ίο υ
Οτι ακριβές άντίγραφον έκ τοΰ είς χεΓοάς 

μου επίσημου αποδεικτικού" τοΰ δικαστικοΰ 
κλητήρος Κωνστ. Στεργίου όπερ δημοσιεύ- 
θητω διά. τής ένταΰθα εκδιδομένης έ^ημερί- 
δος ή «Δικαιοσύνη».

Ό  Πληρεξούσιος Δικηγόρος 
Ν. Λ άφ ιις

A IΙΟΔΕΙΚΤΙΚΟΝ 
’Εν ’Αθήναις σήμερον τήν ένδε/.άτην (11) 

Νοεμβρίου τοΰ 1908 ένεακοσιοστοΰ ογδόου 
έτους ημέραν Τρίτην καί ώραν 5 μ. μ. ό 
ύποφαινόμενος δικαστικός κλητήρ τών έν 
’Αθήναις Πρωτοδικών Κωνστ. Στεογίου τή 
έγγράφω παραγγελία τοΰ δικηγόρου ' κ. Νικ'. 
Λάφη πληρεξουσίου τής ’Α γγελικής Δ. Βοο- 
γ ΐα  κατοίκου ’Αθηνών τό γένος Λ. Ταοτα-

Γής αποοα-

ρούκα, μετέβην καί έπέδωκα ποός τόν Κον 
Εισαγγελεα τών ένταΰθα Ποωτοοικών διά 
τόν αγνώστου διαμονής Δημήτριον Βοργιαν, 
άντίγραφον τής ύ π ’ άοιΟ. 4491 τής 8 Νοεμ
βρίου 1908 πράξεως τοΰ κ. Προέδρου τών έν 
’Αθήναις Πρωτοδικών, δ ι’ ής ορίζει δικάσι
μον τής έν αύτή άναφερομένης άγωγής της
την πρώτην συνεδρίασιν (τμήμα Συνοπτικόν)
μ.εΟ’ ημέρας δώδεκα (12) άπό σήαερον κ.-λ.π. 
πρός γνώσιν του.

Καί είς ένδειξιν.
Ό  λαβών Είσαγγελεύς

Κ. Δ . Ρ ο ϊλ ό ς . Ό  Λ- κλητήρ
. Κ. Σ τεογίο ν.

"Οτο ακριβές άντίγραφον είς τοΰ είς χεϊ- 
ράς μου έπισήμου αποδεικτικού τοΰ δικαστ. 
κλητήρος τών έ.ν ’Αθήναις Πρωτοδικών Κοιν. 
Στεργίου, οπερ δημοσιευθήτω διά τής έν. 
ταΰθα έκδιδομένης έφημερίδος ή «Δικαιο
σύνη».

’Αθήνησι. τή  12η Νοεμβρίου 1908.
Ό  πληρεξούσιος δι/.ήγόοο,"

Λ ικ . Λ ιιφ ιις .

’ΛριΟ. 7582.

Λ- « ο δ ε ικ τ εκ ο ν
Έ ν ’Αθήναις σήμερον τήν δεκάτην Νοεμ

βρίου 1908 ενεακοσιοστοΰ ογδόου έτους ήυ.έ- 
ραν Δευτέραν λαί ώραν 3ην p.. μ. ό ύποοαι 
νόμενος δικαστικός κλητήο τών έν ’Αθήναις 
ΙΙροιτοοικών Παρασκευάς Κωνσταντίνίδης, τή 
παραγγελία τοΰ δικηγόρου κ. Ν, Νώε πληρε
ξουσίου τοΰ ένάγοντος Α ν τ ω ν ίο υ  l la d a , 
κάτοικου ’Αθηνών, ώς ένασκοΰντος τήν πα
τρικήν εξουσίαν έπί τής ανηλίκου Ουγατρός 
του Έ λισσάβετ, συζύγου δήθεν Δημ. Μανια- 
τακου, μετέβην καί έπέδωκα ποός τόν κ. 
Εισαγγελέα τών έν ’Αθήναις ΙΙρωτοδικών, 
διά τόν Δηαήτριον Μανιατάκον, κάτοικον ’Α
θηνών, νΰν δέ άγνώστου διαμονής, τήν άπό 
8 Νοεμβρίου ε. ε. -αγοίγην τοΰ ένάγοντος, δ ι’ 
ής καί εν έπιφυλάξει παντός δικαιώματος του 
καί δή ποινικοΰ, καλεΐ αύτον έμπροθέσμως 
πρό? συζήτησιν ένώπιον τοΰ 1 Ιρωτοδικείου 
’Αθηνών, αίτούμενος νά κηρυ/θή κα! δικα- 
στικώς άκυρος ό φαινομενικός γάυ,ος μεταξύ 
τής Ουγατρός του Έ λισσάβετ καί τοΰ έναγο- 
μενου καί έπιβληθώσι τά έξοδα καί τέλη εις 
βάρος αύτοΰ.

Ό  λαβών Είσαγγελεύς
Κ. Ρ Ο Ί ’ΛΟΣ Ό  δικ. κλητήρ

II. Ιΐονιίταντινϊδης
Ά ριθ. 7584

'Λ π ο δ ε ιχ τ ιχ ό ν
Έ ν ’Αθήναις σήμερον τήν ένδεκάτην Νοεμ

βρίου τοΰ 1908 έννεακοσιοστοΰ όγδοου έτους 
ήμέραν Τρίτη'ί καί ώραν 3 Μ.Μ. ό ύποοαινό- 
μενος δικαστικός κλητήρ τών έν ’Αθήναις 
ΙΙρωτοδικών Παρασκευας Κωνσταντινίδης τή 
παραγγελία τοΰ δικηγόρου /.. Λ . Κωστοπού- 
λου, πληρεξουσίου τοΰ Άριστομένους Κ.
I Ιαππαγεωργακοπούλου, κατοίκου Αθηνών 
μετέβην καί έπέδωκα πρός τόν κ. Ε ισαγγε
λέα τών έν ’ ’Αθήναις ΙΙρωτοδικών, διά τόν 
Παναγιώτην Κ. Έ λευσ ινιώ την, κάτοικον 
ποωην Πειραιώς χαί ήδη άγνωστου,διαμονής, 
άντίγραφον - τής ύπ ’ άριθ. 4474 έ. ε'. πρά
ξεως τοΰ κ. Προέδρου τών έν Α θήναις Ποω- 
τοδικών έ/ουσαν ο ΰτω : «Ά ρ ιθ . 44 Ik . Ό
Πρόεδρος τών έν Α θήναις Πρωτοδικών. Λα- 
βόντες ύ π ’ οψει τήν άπό 4 Νοεμβρίου 1 908 
αΐτησιν τοΰ δικηγόρου Λυμπερίου Κωστοπού- 
πούλου, πληρεξουσίου τοΰ Άριστομένους Κ. 
Παπαγεωργακοπούλου. καί έκ διαθήκης κλη
ρονόμου τοΰ αποβιώσαντος πατρός του Κο>ν- 
σταντίνου Παπαγεωργακοπούλου, κατοίκου 
’Αθηνών, δ ι’ ής έξαιτεΐται όπως διατα/θή ή 
κατά προτίμησιν συζήτησις τής άπό 21 ’Ιου
λίου 1908 αγωγής του άπευθυνομένης ενώ
π ιο ν  τών ένταΰθα Πρωτοδικών κατά τοΰ άν- 
τιδίκου του Παναγιώτου Κ. Έλευσινιιότου, 
κάτοικου προ>ην Πειραιώς καί ήδη άγνώστου 
Οιαμονής, ώς φύσεως κατεπειγούσης καί νά 
όρισθή δικάσιμος αύτής.

Επειδή η προκειμένη αίτησις είνε νόμιμος 
Διά τ α ΰ τ α

Ίδόντες καί τό άρθρ.722 τής Πολ. Δικόν, 
όρίζομεν δικάσιμον τής έν λόγω άγωγής τήν 
πρώτην συνεδρίασιν (τμήμα Α ' Έμποοικόν) . 
μεθ’ ήμέρας τριάκοντα (30) άπό τής χ,οινο- 
ποιήσεοις τής παρούσης.

Έ γενετο έν Α θήναις τή  8 Νοεμβρίου 1908.
Ό  ΙΙρόεδοος

Τ . Β ιζβ ίζη ς

Άκοιβες άντίνοαοον.

Ό  ύπογραμματεύς 
Δ. Δ ιη ιια ν ίχ ; 

Άθήνησιν αύθημεοόν.
Ό  ύπογραμματεύς 

(Τ. Σ.) II . Κ. Σ αμαρτζής
Αρμόδιος δικαστικός κλητήρ έπιδότω νο

μίμως τήν παροΰσαν πρός τόν κ. Ε ισαγγελέα 
τοιν ένταΰθα Πρωτοοικίον διά τόν άγνώστου 
διαμονής άντίδικον, πρός γνώσιν του, καλού- 
μενον άμα εις συζήτησιν τής κα τ’ αύτοΰ ά
γωγής μου οτε καί δπου ή παροΰσα όοίζει.

Ό  πληρεξ. Δικηγόρος 
Λ νμ πέο ιο ς ί* . Κ ω ότόπονλος

Έ ν ’Αθήναις τή  11 Νοεμβρίου 1908.
Ό  λαβών Είσαγγελεύς

Κ* 1‘ο ΐλ ό ς  Ό  δικ. κλητήρ
Π . Κ ω (ίτα ντ ιν ίδ η ς 

Τ ύποκ ; 11. α .  ΙΙετοάκοι/


