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Κ ΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ

Μ Η Τ Ρ Ω . Ο Ν  Τ Ο Υ  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ
” Αρϋρον Ιον. Εις τά Μητρφον έγγράφονται 

δπά ιού Ι’ρομμαιέως πάντες οι νομίμως διορι- 
σθένιες y.al τόν δρκον της υπηρεσίας όμόσαν- 
τες Δικηγόροι, συμφώνως πρός τάς διατάξεις 
ιού άρθρου 2 τού ΓΤΙΖ' Νόμου της 23 Δεκεμ
βρίου 1 ν>08 καί τοΰ άρθρ. 2 τοΰ άπά 24 Ί α 
νουαρίου 1909 έκτελεστικοΰ Β. Διατάγματος.

"Αρϋρον 2ον. Πας έν τή περιφερείς του Προ>· 
τοϊικείου ’Αθηνών διοριζόμενος Δικηγόρος ο
φείλει εντός ένάς μηνός από της δρκίσεως αυ
τού νά καταθέσ^ εις τά γραφεΐον τοΰ Συλλόγου 
έν κεκυρωμέ\ω άντιγράφφ το πρακτικόν τής 
δρκίσεώς του.

'Α ρϋρον 3ον. Δικηγόρος μετατεθείς έκ τής 
περιφερείας έτέρου Πρωτοδικείου ε!ς τήν τοΰ 
Πρωτοδικείου ’Αθηνών οφείλει, έντός μηνός άπό 
τής έν τή Έφημ. τής Κυβερνήσεως δημοσιεύ- 
σεως τοΰ Β. Διατάγματος τής μεταθέσεώς του, 
νά άναγγείλη τοΰτο προς τόν γραμματέα τοΰ 
Συλλόγου, δποβάλλων κεκυρωμένον απόσπασμα 
τοΰ μητρώου τοΰ Συλλόγου, έξ ού ή μετάθεσις, 
περιέχον τήν τε χρονολογίαν τοΰ διορισμού καί 
τής δρκίσεως τοδ μετατιθεμένου καί πάσας τάς 
έν τφ άρθρ. 2 τοΰ έκτελεστικοΰ Β. Διατάγμα
τος δριζομένας μεταβολάς, άμα δέ καί πιστο- 
ποιητικόν τοΰ Γραμματέως τοΰ Συλλόγου, έξ 
οΰ μετετέθη, περί τών τυχόν έπιβληθεισών αύτφ 
ποινών ή τής έλλείψεως αυτών.

’’Αρϋρον 4ον. ΙΙρός βεβαίωσιν τής άρχαιότη- 
τος τοΰ Δικηγόρου κατά τά έδάφια 2 καί 3 τοΰ 
άρθρου 9 τοΰ ΓΤΙΖ’ Νόμου, πας Δικηγόρος, 
αίτούμενος τήν έν τφ μητρφφ τοΰ Συλλόγου 
έγγραφήν του, έάν είχεν άλλοτε υπηρετήσω ώς 
τοιοΰτος ή έν δικαστική θέσει ή ώς Δικαστι
κός ή Νομικός Σύμβουλος, δποβάλλει καί τά 
έπίσημα έγγραφα τά βεβαιοδντα τήν τοιαύτην 
υπηρεσίαν του ώς καί τήν διάρκειαν αυτής.

"Αρϋρον ϋον. Ό Γραμματεύς τοΰ Συλλόγου, 
εϋθύς ώς λάβη έπισήμως γνώσιν διορισμού Δι
κηγόρου έν τή ττεριφερείορ τοΰ Πρωτοδικείου 
’Αθηνών, οφείλει αϋτεπαγγέλτως νά ζητήση 
παρά τοΰ άρμοδίου δικαστικού γραμματέως 
επίσημον βεβαίωσιν περί τής δρκοδοσίας αΰτοΰ.

’Επίσης πάσαν μετάθεσιν, προαγωγήν, πα- 
ραί^ησιν ή οϊανδήποτε άλλην έκ τών έν τφ  
άρθρφ 2 τοΰ έκτελεστικοΰ Διατάγματος δριζο- 
μένην μεταβολήν όφείλει δ Γραμματεύς τοΰ 
Συλλόγου νά έγγράφη έν τφ  μητρφς) ευθύς ώς 
λάβη έπισήμως γνώσιν αΰτής, σημειών έν τή οι
κεία στήλ^ τά Αποδεικτικά αύτής καί φυλάττων 
αύτά έν τφ άρχείψ.

"Αρϋρον β‘ον. Δικηγόρος δποστάς προσωρινήν 
παύσιν διά τελεσιδίκου πειθαρχικής άποφάσεως 
παρ’ οΐφδήποτε άλλφ Συλλόγφ, δέν δύναται 
νά έγγραφή έν τφ μητρφφ τοΰ Συλλόγου ’Αθη
νών λόγφ μεταθέσεως ή άναδιορισμοΰ παρ’ 
οςύτφ πριν ή παρέλθη δ χρόνος τής ποινής.

Έν τή περιπτώσει τοΰ άρθρου 37 τοΰ ΓΤΙΖ’ 
Νόμου, δ Γραμματεύς όφείλει νά μή προβή είς 
τήν έν τφ μητρφφ έγγραφήν τοΰ άναδιορισθέν- 
τος, έστω καί δρκισθέντος ήδη, έάν μή άποδει- 
κνύηται καί ή τήρηαις τών έν τφ  ρηθέντι, άρ
θρφ τοΰ Νόμου δριζομένων δρων, οΕτινες ση- 
μειοΰνται έν τφ  μητρφφ.

’’Αρϋρον 7ον. Μέλος τοδ Συλλόγου ’Αθηνών 
μετατιθέμενον εϊς τήν περιφέρειαν άλλου Πρω- 
τοδικείου δικαιούται νά ζητήση παρά τοΰ Γραμ- 
ματέως τοΰ Συλλόγου έπίσημον απόσπασμα τοΰ 
μητρώου, περιέχον πάσας τάς άφορώσας εις 
αΰτά σημειώσεις.

’’Αρϋρον 8ον. Ό Γραμματεύς τοΰ Συλλόγου 
δύναται, δσάκις κρίνη τούτο άναγκαίον, νά ζητή 
έγγράφως παρά ιώ ν Γραμματέων τών άλλων 
Δικηγορικών Συλλόγων τοΰ Κράτους πάσαν 
πληροφορίαν έξηγμένην έκ τών βιβλίων αΰτών 
περί Δικηγόρου μετατεθέντος έκείθεν εις τήν 
περιφέρειαν τοΰ Πρωτοδικείου ’Αθηνών, ώς έπί- 
σης όφείλει έπί δμοίςι αιτήσει γραμματέως έτέ
ρου Δικηγορικού Συλλόγου νά παρέχη δμοίας 
πληροφορίας.

"Αρϋρον 9ον. "Εκαστον μέλος ιού Συλλόγου 
δικαιούται νά λαμβάνη γνώσιν τοδ μητρυιού, 
επί παρουσία τοδ Γραμματέως, καί νά αίτήται 
έγγράφως τήν διόρθωσιν τοδ μητρφου ε’ίτε ώς 
πρός έαυτόν, είτε ώς πρός άλλο μέλος τοδ 
Συλλόγου, διά μή άκριβή ή μή νόμιμον έγγρα
φήν ή τελείαν παράλειψιν έγγραφής τοΰ ονό
ματος μέλους τινός τοδ Συλλόγου ή σημειώ- 
σεως ή μεταβολής τίνος έκ τών έν τφ  άρθρφ 
2 τοδ έκτελεστικοΰ Διατάγματος δριζομένων. 
Ή αϊτησις πρέπει νά ή ήτιολογημένη καί νά

έπισυνάπτωνται αύτή τά τυχόν υπάρχοντα πρός 
άπόδειξιν αύτής έπίσημα έγγραφα.

Έάν δ Γραμματεύς εύρη νόμιμον καί άποδε- 
δειγμένην τήν αϊτησιν, διορθοϊ, τή έγκρίσει καί 
τοδ Προέδρου, τό μητρφον. ’ Αλλως προκαλεί- 
ται ή άπόφασις τοΰ Συλλόγου.

’’Αρϋρον ΙΟον. Ό Γραμματεύς τηρεί, πλήν 
τοδ κατά χρονολογικήν σειράν μητρφου, καί 
αλφαβητικόν εδρετήριον μετά παραπομπής εις 
τόν σχετικόν άριθμόν τοΰ χρονολογικού μητρφου.

"Αρϋρον Ι ΐον . Τό μητρφον αποτελεί, ώς πρός 
τήν λειτουργίαν τοΰ Συλλόγου, άπόδειξιν τοΰ 
αριθμού τών μελών τοδ Συλλόγου, τής άρχαιό- 
τητος αΰτών καί πάντων τών έν αύτφ σημείου - 
μένων νομίμων δρων τής κατάστάσεως αΰτών, 
ώς τοιούτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΓΤΕΡΟΝ
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Ε Ι Σ  Τ Ο Υ  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ

”Αρϋρ. 12ον. Ή κατά τό άρθρον 6 τοδ Νόμου 
δριζομένη 6ι’ έγκυκλίου πρόσκλησις τών μελών 
τοΰ Συλλόγου εις συνεδρίασιν γνωστοποιείται διά 
δημοσιεύσεων εις δύο τουλάχιστον έν ’Αθήναις έκ- 
διδομένας ήμερησίας έφημερίδας καί διά τοιχο- 
κολλήσεως εις τήν έξωτερικήν θύραν τοΰ τε 
καταστήματος τοΰ Συλλόγου καί εις τήν α ί
θουσαν τοΰ Πρωτοδικείου ’Αθηνών.

Έ ν περιπτώσει ματαιώσεως τής συνεδριάσεως 
δι’ έλλειψιν άπαρτίας, ή νέα πρόσκλησις (άρθρ. 
6 έδ. τελ. τοδ Νόμου) γνωστοποιείται έντός 
τριών ήμερών κατά τόν ώς άνω τρόπον.

Έάν έν οΐφδήποτε συνεδριάσει τοδ Συλλόγου 
δέν επαρκέση ή δρισθεϊσα ήμέρα πρός λήψιν 
άποφάσεως, συνεχίζεται ή περαιτέρω συζήτησις 
εις άλλην ήμέραν κα1 ώραν, δριζομένην Οπό τοδ 
Συλλόγου, άνευ ιδιαιτέρας προσκλήσεως.

Οί προσερχόμενοι εις τήν συνεδρίασιν δικη
γόροι έγγράφονται εις πρόχειρον κατάλογον, 
δστις τηρείται δι’ έκάστην συνεδρίασιν &πό τοδ 
Γραμματέως καί χρησιμεύει πρός έξακρίβωσιν 
τής άπαρτίας, Ιτι δέ καί διά τάς ψηφοφορίας.

"Αρϋρον 13ον. Ό Πρόεδρος κανονίζει τήν τά- 
ξιν- τών συζητητέων θεμάτων, κηρύσσει τήν 
έναρξιν καί λήξιν τών συνεδριάσεων καί διευθύ
νει τά ί συζητήσεις, δίδων τόν λόγον εις τού; 
αίτοδντας κατά τήν σειράν τής αίτήσεώς των, 
δικαιούμενος δέ νά διακόπτη τούς αγορεύοντας 
καί νά άφαιρή άπ’ αΰτών τόν λόγον, δταν οδτοι 
έξέρχωνται τοΰ συζητουμέ'ου θέματος ή έν γέ- 
νει παρεκτρέπωνται.

’Α ρϋρον 14ον. Οΰδενί επιτρέπεται νά παρα- 
τείνη τόν λόγον πλέον τοΰ τετάρτου τής ώρας, 
ώς ούδέ νά λάβη τόν λόγον πλέον ή δίς έπί τοδ 
αύτοΰ θέματος, έκτός άν δ Σύλλογος έρωτώμε- 
ο  ς έπιτρέψη τούτο.

’Α ρϋρον 15ον. Ό Πρόεδρος, δσάκις θεωρή 
έξαντληθείσαν τήν έπί τίνος θέματος συζήτησιν, 
προκαλεί άμεσως άπόφασιν τοδ Συλλόγου περί 
τής λήξεως τής σύζητήσεως.

’Α ρϋρον 16ον. Περατωθείσης τής σύζητήσεως, 
δ Πρόεδρος διατυποί τά ζητήματα καί τίθησι 
ταϋτα εϊς ψηφοφορίαν, κατά τά έν άρθρφ 26φ 
τοδ Διατάγματος δριζόμενα. Έ πί τής θέσεως 
τών ζητημάτων ούδείς δύναται νά λάβη τόν λό
γον έκτός δν δ Σύλλογος έπιτρέψη τοΰτο. Προ- 
κειμένου δέ περί προσωπικών ζητημάτων ή ψη
φοφορία γίνεται μυστική διά ψηφοδελτίων.

”Αρϋρον 17ον. Ά ν  κατά τήν διάρκειαν τής 
συνεδριάσεως συμβή γεγονός τι, δπερ κατά τήν 
κρίσιν τοΰ Προέδρου, δύναται νά Ιχη χαρακτήρα 
πειθαρχικού παραπτώματος, βεβαιοΰται τοΰτο 
έν τοίς πρακτικοϊς καί προκαλείται ή έπ’ αΰ
τοΰ ένέργεια τοΰ πειθαρχικού Συμβουλίου.

’Α ρϋρον 18ον. Εις τάς συνεδριάσεις τοδ Συλ
λόγου παρίστανται μόνον τά μέλη αύτοΰ. Κατ’ 
έξαίρεσιν, εις τάς συνεδριάσεις τάς έχούσας 
αποκλειστικόν άντικείμενον τήν συζήτησιν θε
μάτων άναγομένων εις τήν βελτίωσιν τής νομο
θεσίας ή τήν έφαρμογήν αΰτής (άρθρ. 4 έδάφ. 
β' τού Νόμου) δύναται νά έπιτραπή, άποφάσειτού 
Συλλόγου, ή παρουσία καί άλλων πλήν τών με
λών τοΰ Συλλόγου.

Παν μέλος τού Συλλόγου δικαιούται νά προ- 
καλέση τήν άπόφασιν αΰτοδ έπί τοΰ παραδεκτού 
τής σύζητήσεως οιασδήποτε ΰποβαλλομένης 
προτάσεως.

’Α ρϋρον ΙΟον. Έκαστον μέλος τοδ Συλλόγου 
δύναται νά ΰποβάλλιο πρός συζήτησιν πάσαν 
πρότασιν ύπαγομένην κατά τά άρθρον 4 τού 
Νόμου εις τά έργα τοδ Συλλόγου. Ή  πρότασις 
υποβάλλεται έγγράφως είς τόν Πρόεδρον, δστις 
εισάγει ταύτην εις τόν Σύλλογον, τηρουμένων 
τών δρων τοΰ άρθρ. 5 έδάφ. β' τοΰ Νόμου.

Έν τή δρισθείσιτ) συνεδριάσει δ ύποβαλών τήν 
πρότασιν ποιείται τήν έπ’ αύτής είσήγησιν.

Τάς έπί τών προτάσεων τών άφορωσών είς 
τήν έρευναν καί λύσιν νομοθετικών ζητημάτων 
ή είς τήν έφαρμογήν τών νόμων αποφάσεις τοδ 
Συλλόγου, ώς καί πάσαν άλλην, καθ’ ήν ήθελεν 
είδικώς ψηφισθή τοδτο, δ Πρόεδρος διαβιβάζει 
δι’ άναφορας είς τό 'Γπουργεϊον τής Δικαιοσύ
νης μετά συνοπτικής έκθέσεως τών λόγων, έφ’ 
ών αΰται στηρίζονται.

’Αρϋρον 20όν. Προτάσεις άφορώσαι είς παρά- 
λειψιν τοδ όφειλο'μένου πρός τούς Δικηγόρους 
σεβασμού κατά τήν ένάσκησιν τών έργων των 
έκ μέρους ’Αρχής τίνος ύποβάλονται είς τόν 
Σύλλογον μόνον διά τοδ Διοικητικοδ Συμβουλίου 
καί κατόπιν προεξετάσεως αύτοΰ.

”Αρϋρον 21ον. Έν τή αιθούση τοδ Συλλόγου 
επιτρέπεται νά γίνωνται δημοσίς δπό τών μελών 
αΰτοΰ ανακοινώσεις ή διαλέξεις, άναγόμεναι είς 
τόν κύκλον τών νομικών ή πολιτικών έπιστη- 
μών. Ό θέλων νά ποιήσηται τοιαύτην άνακοί- 
νωσιν ή διάλεξιν αίτείται πρός τοδτο άδειαν τοδ 
Προέδρου, δστις, έάν έγκρίνη τήν αϊτησιν, δρίζει 
τήν πρός τοδτο ήμέραν κα ί ώραν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ι  Τ Ο Υ  Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ
”Αρϋρον 22ον. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον 

διοικεί καί διαχειρίζεται τάς δποθέσεις έν γένει 
τοδ Συλλόγου κατά τά έν τφ νόμ4> καί τφ  Δια- 
τάγματι ώρισμένα. Δύναται δ’ έπί τών άναγο
μένων είς τήν δικαιοδοσίαν του δποθέσεων νά 
άναθέτη τήν προπαρασκευαστικήν εργασίαν είς 
έν ή πλείονα μέλη αύτοΰ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

Κ Α Θ Η Κ Ο Ν Τ Α  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ  Κ Α Ι  Γ Ρ Α ΙΥ ΙΙ Υ ΙΑ Τ Ε Ω Σ
’’Αρϋρον 23ον. Ό Πρόεδρος, ένασκών πάντα 

τά έν τφ  Νόμφ καί τφ  Διατάγματι καθωρι- 
σμένα δικαιώματα καί καθήκοντα αδτοδ, έπιμε- 
λεϊται τής έκτελέσεως τών αποφάσεων τοδ τε 
Συμβουλίου καί τοδ Συλλόγου.

’Α ρϋρον 24ον. ‘Ο Γραμματεύς φυλάττει τά 
άρχεΐον τοδ Συλλόγου, κρατεί τήν άλληλογρα- 
φίαν αΰτοδ, συντάσίει καί συνυπογράφει μετά 
τοδ Προέδρου πάντα τά έγγραφα, τηρεί πρωτό- 
κολλον, έν φ  κατ’ αΰξοντα αριθμόν άναγράφον· 
ται τά εισερχόμενα καί έξερχόμενα έγγραφοί, 
φυλάττει τά πρωτότυπα καί τά σχέδια αΰτών 
καί έκδίδει άντίγραφα, τή άδείι* τοδ Προέδρου, 
τών παρ’ αΰτοδ φυλλαττομένων έγγράφων 1 πρός 
έκείνους, είς ο'ύς άφορώσι προσωπικώς ταδτα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ι  Τ Ο Υ  Π Ε Ι Θ Α Ρ Χ Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ
’’Αρϋρον 25ον. Τό Πειθαρχικόν Συμβούλιον 

συγκαλεΐται δπό τοΰ Προέδρου.
Ή  κατά τό άρθρ. 25 έδ. α ’ τοδ Νόμου άνα- 

πλήρωσις τών μελών τοΰ Πειθαρχικού Συμβου
λίου γίνεται επιμελείς τοδ Προέδρου.

Τόν Γραμματέα τοδ Συλλόγου άναπληροϊ τά 
δπό τοΰ Συμβουλίου τούτου δριζόμενον, κατά 
τό αΰτά άρθρον, έδαφ. γ ’ τοδ Νόμου, μέλος τοδ 
Συλλόγου.

”Αρϋρον ' 26ον. Ή  καταγγελία γίνεται είτε 
έγγράφως, έγχειριζομένη πρός τάν Γραμματέα 
τοδ Πειθαρχικοδ Συμβουλίου, δστις βέβαιοί έπ’ 
αύτής δι- έκθέσεώς του τήν έγχείρισιν, είτε 
προφορικώς ένώπιον τοΰ αύτοΰ Γραμματέως, 
συντάσσοντος τήν προσήκουσαν έκθεσιν περί 
τής καταγγελλομένης πράξεως.

Αί ανωτέρω εκθέσεις τοδ Γραμματέως δπο- 
γράφονται καί δπό τοδ έγκαλοδντος ή βεβαιοδ- 
ται ή τυχόν αδυναμία αΰτοδ πρός δπογραφήν.

Καταγγελία άνωνύμως δποβαλλομένη είναι 
απαράδεκτος.

'’Αρϋρον 27ον. Τά πρακτικά τών διασκέψεων 
τοδ Πειθαρχικ·ΰ Συμβουλίου, συντασσόμενα καί 
τηρούμενα δπό τοδ Γραμματέως έν ι?ίφ βιβλίψ, 
είσί μυστικά.

’’Αρϋρον 28ον. Αί άποφάσεις τοδ Πειθαρχικοδ 
Συμβουλίου συντάσσονται δπό τοδ ΕΐσηγητΟΰ 
καί δπογράφονται δπό πάντων τών μελών αύ- 
τοδ καί τοΰ Γραμματέως.

'Αρϋρον 29ον. Ή  κατά τά άρθρον 24 τοΰ 
Νόμου νουθετική έπιστολή τοδ Προέδρου ανα
φέρει τάν άριθμόν καί τήν χρονολογίαν τής 
σχετικής άποφάσεως τοδ Πειθαρχικοδ Συμβου
λίου.

’’Αρϋρον 306ν. Έάν ή καταδικαστική άπόφα- 
σις μετερρυθμίσθη ή έπεκυρώθη δπό τοδ ’Ανώ
τατου Πειθαρχικοδ Συμβουλίου, σημειοδται 
τοδτο έπί τοδ πρωτοτύπου αύτή; μετά τοΰ άριθ- 
μοδ καί τής χρονολογίας τής τοιαύτης άποφά
σεως, ώς καί έν τφ  βιβλίφ τών πειθαρχικών 
ποινών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ι Σ
'Α ρϋρον 31ον. Τά δπό τοδ Ταμ(ου τοΰ Συλ

λόγου τηρούμενα, κατά τά άρθρ. 21 τοΰ Νόμου, 
τακτικά βιβλία, είσί, πλήν τοΰ βιβλίου τής άπο- 
γραφής, καί τά έξής: α') βιβλίον διπλοτύπων 
αποδείξεων εί*πράξεως, β') βιβλίον εισπρακτέων 
έσόδυιν, γ ')  καθολικόν, δπερ αναγράφει τήν κ ί
νηση/ έκαστου άρθρου τών χρεώσεων καί πιστώ
σεων, δ') βιβλίον ταμείου.

’’Αρϋρον 32ον. Ή  οικονομική χρήσις έκάστου

έτους άρχεται τή 1 Ίανουαρίου καί λήγει τφ 
31 Δεκεμβρίου, τά δέ έσοδα καί Ιξοδα αναγρά
φονται έν τφ  προϋπολογισμφ, καταμεριζόμενα 
είς κεφάλαια καί άρθρα, άναλόγως πρός τάς 
προβλεπομένας είσποάξεις καί δαπάνας.

’’Αρϋρον 33ον. Τάν έγκεκριμένον πίνακα 
εισφοράς τών μελών τοΰ Συλλόγου δ Ταμίας 
αΰτοΰ άναγράφει εν τφ  κατά τό άρθρον 31 έδ. 
β ' βιβλίφ εισπρακτέων καί είτα άποστέλλει είς 
τάν αρμόδιον έπαρχιακδν Ταμίαν πρός εϊσπραξιν 
μετά καταστάσεως είς τριπλοδν, έμφαινούσης 
τά σύνολον τοδ έν τφ  πίνακι ποσοδ.

’’Α ρϋρον 34ον. Είς τά τέλος έκάστης τριμη
νίας δ Ταμίας τοΰ Συλλόγου καταρτίζει καί 
άποστέλλει είς τόν Δημόσιον Ταμίαν '■ α) συμ
πληρωματικόν πίνακα τών κατ’ αύτήν έγγρα- 
φέντων έν τφ  μητρώφ νέων μελών, β) έτερον 
πίνακα τών κατά" τήν αύτήν τριμηνίαν διαγρα- 
φέντων έκ τοΰ μητρφου τοιούτων.

“Α ρϋρον 35ον. Τήν έν έκάστη πειθαρχική δπο- 
θέσει εκκαθάρισιν τών δικαιωμάτων τών μαρτύ
ρων καί πραγματογνωμόνων ποιείται κατά τάς 
διατάξεις τοδ περί ποινικής διατιμήσεως καί 
έκκαθαρίσεως νόμου δ Εισηγητή?. Μετά τήν 
τελεσιδικίαν δέ πάσης καταδικαστικής άποφά
σεως δ Γραμματεύς τοδ Πειθαρχικού Συμβου
λίου έκκαθαρίζει άπαντα τά κατά τά άρθρον 
30 τοδ Νόμου άπολήψιμα Ιξοδα, καταρτίζων 
κατάστασιν είς διπλοδν, ής τά μέν Sv άντίγρα- 
φον συνάπτει έν τή σχετική δικογραφίς, τό δέ 
έτερον πέμπει είς τάν Ταμίαν τοΰ Συλλόγου 
μετ’ άποσπάσματος τής άποφάσεως, δι’ ής έπι- 
βάλλεται ποινή προστίμου.-

”Αρϋρον 36ον. Τάς άνω καταστάσεις άπολη- 
ψίμων έξόδων καί τάς έπιβαλλοΰσας πρόστιμον 
τελεσιδίκους άποφάσεις καταχωρίζει δ Ταμίας 
τοδ Συλλόγου είς τά βιβλίον τών εισπρακτέων 
καί άποστέλλει είς τόν επαρχιακόν Ταμίαν 
πρός εϊσπραξιν.

“Αρϋρον 37Ον. Διά πάσαν εϊσπραξιν εκδίδει δ 
Ταμίας τοδ Συλλόγου διπλότυπον άπόδειξιν.

Έν ή περιπτώσει δέν είσπραχθή ή άπολεσθή 
διπλότυπόν τι συμπεπληρωμένον, ή άκύρωσις 
αύτοδ γίνεται έπί τοδ στελέχους, τή έγκρίσει 
τοδ Προέδρου, συνυπογράφοντος μετά τοδ Τα- 
μίου.

’’Αρϋρον 38ον. Έν τφ  γραφείφ τοδ Συλλόγου 
τηρείται βιβλίον διπλότυπον τών κατά τά άρθρ. 
21 τοδ Νόμου έκδιδομένων δπό τοδ Προέδρου 
ενταλμάτων πρός πληρωμήν.

"Αρϋρον 39ον. Ε ντάλματα έκδίδονται μόνον 
κατά τήν διάρκειαν τής χρήσεως καί έφ’  δσον 
δπάρχει πίστωσις διαθέσιμος διά τήν αίτουμένην 
δαπάνην.

Μή δπαρχούσης πιστώσεως ή μή έπαρκοό- 
σης, δ Ταμίας οφείλει ν’ άρνηθή τήν έξαργΰρω- 
σιν τοδ προσαγομένου έντάλματος.

”Αρϋρον 40όν. Τήν κατά τό άρθρον 21 τοΰ 
Νόμου λογοδοσίαν, συντεταγμένην κατά τήν § 
2 τοδ άρθρου 20 τοδ έκτελ. Διατάγματος, κα
ταρτίζει καί δποβάλλει δ Ταμίας τοδ Συλλόγου 
είς τό Διοικητικόν Συμβούλιον έντός τοδ πρώ
του οκταημέρου τοΰ μηνός Ίανουαρίου έκάστου 
έτους.

Α ρϋρον 41ον. Έ ν τή κατά τά άρθρον 20 τοδ 
έκτελ. Διατάγματος συνεδριάσει τοΰ Συλλόγου 
δίδεται καί ή κατά τό άρθρον 15 έδ. 4 τοΰ Νό
μου έτησία λογοδοσία τών πεπραγμένων δπό 

■ τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου.
Κατά τήν αύτήν συνεδρίασιν εκλέγει δ Σύλ

λογος τριμελή εξελεγκτικήν έπιτροπήν διά τάν 
δπό τοδ άρθρου 4 έδ. ε ’ τοΰ Νόμου δριζόμενον 
έλεγχον. Ή  έπιτροπή δ’ αύτη συντάσσει έντός 
μηνάς τήν έκθεσιν αύτής, δποβαλλομένην έν τή 
έπομένη συνεδριάσει τοδ Συλλόγου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΑΓΝΠΣΤΗΡΙΟΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΓΚΤΗΡΙΟΗ
”Αρϋρον 42ον. Έ ν τφ  καταστήματι τοδ Συλ

λόγου δύναται νά καταρτισθή βιβλιοθήκη καί 
άναγνωστήριον. Ή  έπιμέλεια δ’ αύτών καί έπο- 
πτεία άνατίθεται άμισθί είς Ιν μέλος τοΰ Συλ
λόγου δπό τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου δριζό- 
μενον.

Τά τής λειτουργίας τής βιβλιοθήκης καί τοΰ 
άναγνωστηρίου κανονισθήσονται δι’ ιδιαιτέρου 
κανονισμοΰ, συνταχθι?σομένου δπά τοδ Διοικη- 
τικοΰ Συμβουλίου.

’’Αρϋρον 43ον. Ε πιτρέπεται νά περιληφθή έν 
τφ  καταστήματι τοΰ Συλλόγου έντευκτήριον 
τών μελών αύτοΰ, ού ή λειτουργία καί ή 
έν αύτφ τηρητέα τάξις δρισθήσεται δι’ ιδιαιτέ
ρου κανονισμού, συνταχθησομένου δπό τοδ Λιοι- 
κητικοδ Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΟΓΔΟΟΝ

Γ Ε Ν Ι Κ Η  Δ Ι Α Τ Α Ξ Ι Σ
”Α ρϋρον 44ον. Συζήτησις έν τφ  Συλλόγφ περί 

μεταρρυθμίσεως ή καταργήσεως διατάξεων τοδ 
παρόντος Κανονισμοδ ή προσθήκης τοιούτων 
γίνεται εϊτε τή άποφάσει τοδ Συμβουλίου, είτε 
τή έγγράφφ αιτήσει δέκα τούλάχιστον μελών 
τού Συλλόγου. Έν τή σχετική προτάσει περι
λαμβάνονται ώρισμένως αί μεταρρυθμιστέαι, 
προσθετέαι ή καταργητέαι διατάξεις,



Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ  «’ Ν Η

01 Δ ΙΚ Α ΣΤ ΙΚ Ο Ι ΜΙΣΘΟΙ
Δεν είνε δυνατόν η ζωηρώς νά διατη- 

ρώσιν οί τακτικοί άναγνώσται τής «Δ'*- 
καιοσύνης» την άνάμνησιν τής θαύμα- 
σιας άγορεύσεως του ποτε πρωθυπουρ- 
γοΟ τής Ιταλίας C. Zanardelli, άνα- 
πτύσσοντος έν τή ’Ιταλική Βουλή τό 
1903 τό νομοσχέδιόν του περί Δικαστι
κού Οργανισμοΰ· διότι ή άγόρευσις ε
κείνη εδημοσιεύθη έν γλαφυρα μετα
φράσει από των στηλών τούτων. Έν 
τούτοις αναδημοσιεύουν, /άριν του θέ
ματος ημών, τα έξης :

«Έ ν  άλλαις λέξεσιν, ανάγκη όπως, 
πρός εξασφάλισιν του ποθουαένου δικα
στικού σώματος, έπιτύχωμεν τοιούτους 
διά τούς δικαστικούς δρους, ώστε νά δύ- 
νανται ουτοι νά συναγωνίζωνται πρός 
τό δικηγορικόν σώμα. ’Αλλά πρός τοϋτο 
είνε άναγκαϊον όπως αύξηθώσι σημαντι- 
κώς οι μισθοί αυτών. Αλλως τα  καλή- 
τερα πνεύματα τών σπουδασώντων την 
νομικήν επιστήμην στρέφονται πρός την 
δικηγορίαν, έν 7) αί λαμπραί άμοιβαί 
δύνανται νά τούς όδηγήσωσιν εις την 
ευμάρειαν καί τόν πλούτον, μη ό'ντος 
δυνατου δπως νέοι έ'χοντες συνείδησιν 
της ιδίας των άξίας άρκώνται εις άπο- 
λαυάς, αιτινες τούς άφηνουσι σ/εδόν έν 
πενιό:, κατά τούς πρώτους βαθμούς του 
δικαστικού σταδίου, ετι δέ καί εις τούς 
ανώτερους βαθμούς κρατοΰσιν αυτούς ύπό 
δ'ρους ατυχείς απέναντι ετέρων κλάσεων 
νομικών, άπολαυουσών υψηλών αμοιβών 
της ιδίας των εργασίας. Οί δροι ούτοι 
διαρκούς ενδείας έξασθενίζουσιν άναπο- 
φεύκτως παρά πολλοΐς τό αΐ'σθημα έ- 
κείνο της υψηλής αξιοπρεπείας, τό ό
ποιον δέν γενναται ευκόλως έν μέσω 
τών στενοχώριών της ένδείας, καί καθι- 
στώ σ ι δυσχερείς, διά τόν άνθρωπον,δστις 
οφείλει να παλαίν) καθ’ έκάστην πρός 
άνάγκας, την ηρεμίαν εκείνην καί γ α 
λήνην του πνεύματος καί της ψυχής, αΐ- 
τινες εισιν απαραίτητοι διά την έκπλή- 
ρωσιν του δυσχεροΟς αξιώματος του δι- 
καστοΟ. Οπως αύξηθώσιν όμως οί μι
σθοί, εϊνε προφανές δτι άναποφεύκτως 
δέον νά έλαττωθ·/) σημαντικώς ό άριθ- 
μος του προσωπικού, ίνα μη προσκρού- 
σωμεν εις δυσχερείας επ ί τοΰ παρόντος 
ανυπέρβλητους.»

Κατά τόν ύποβεβληθέντα εις την 
Βουλήν προϋπολογισμόν του 1909 τό 
ολον τών ύπό του Κράτους χορηγούμε
νων μισθώ'* πρός τούς δικαστάς, εισαγ
γελείς καί δικαστικούς υπάλληλους 
ανέρχεται εις δραχ. 2 ,815 ,200  άνα- 
λυόμενον ως έξης :

1) Ά ρειος Πάγος δρ. 130.920
2) Πρόεδροι Έ φετων καί Έ φέτα ι »
3) Γραμματείς Έ φετων » 
i )  'Γπογραμματεΐς Έ φετων »
5) Είσαγ. κα ί Ά ντεισαγ. Έ φετ. »
6) Βοηθ. προσωπ. Είσαγ. Έ φετ. »
7) Πρόεδρ. Πρωτ. κα ί Πρωτοδίκ. »
8) Γραμματείς Πρωτόδικων »
9) Βοηθ. προσωπ. Πρωτοδικείων »

10) ΕΙσαγ. κα ί Ά ντεισαγ. Πρωτοδ. »
11) Βοηθ. προσωπ. Είσαγ. Πρωτοδ. »
12) Ειρηνοδικεία »
13) Πταισματοδικεία »

Τό δλον »

3) ’Αντιπρόεδρος Άρ.
Πάγου.

_4) Ά ντεισαγγελ. Ά- 
ρείου Πάγου 

6) Πρόεδροι Έφετών
6) Είσαγγελ. »
7) ΆρεοπαγΙται
8 ) Έ φέται
9) ΆντεσαγγελεΕς Έ 

φετων
10) Πρόεδροι Πρωτοδ.
11) Είσαγγελ. Πρωτοδ. 16X700
12) Άντεσαγγελ. ΙΓρω-

τοδικών ΙβχδΟΟ
13) Πρωτοδίκαι 134χδ00
14) Γραμματ. Άρείου

Πάγου 
1δ) Γραμματεϋς Είσαγ.

Άρείού Πάγου
16) Γραμματείς Έφετ.
17) Γραμματ. Πρωτοδ.
18) Γραμματείς Εισαγ

γελιών Έφετων
19) Είρηνοδίκαι
20) Τπογραμματ. Ά 

ρε ίου Πάγόυ
21) Τπογραματείς Έ-

φετείων
22) Γραμματείς Εισαγ

γελιών Πρωτοδ.
23) Γραφείς Είσαγγε-

γελιών Έφετων
24) ΓραφείςΕίσαγ.Πρωτ. 3δχ ΐ20  
2δ) 'Γπογραμ. Πρωτοδ. 200X150 
26) Γραμμ. Είρηνοδικ. 150X150 
27,1 'Γπογραμματ. Ει

ρηνοδικείων 1δθχ7δ

1X900 Δραχ. 10.800

1X900
3X900
3X900

10X800
32X700

3X700
16X700

1X600

1X600
3χδ00

16χ δ 00

3X400
150X250

6X300

18X200

16X300

6χ ΐδ 0

10.800
32.400
32.400
96.000 

268.800

25.200
134.400
134.400

96.000
804.000

7.200

6,000
18.000 
96.000

14.400
450.000

21.600

43.200

δ7.600

10.800
δ0.400

223.200
270.000

13δ.000

της ανωτέρω προτάσεώς μας. Έχομεν 
ύποχρεωσιν νά έκθέσωμεν πρώτον δ ιατί 
ού'τω διεβαθμίσαμεν τούς μισθούς, ποια 
δέ καθ’ ήμας μέτρα νομοθετικά καί διοι
κητικά επιβάλλονται έχ. τών ιιισθών 
τούτων, ποΐαι τέλος συγκεκριμένως θά 
προκύψωσι γενικώς καίεΐδ ικώς ώφέλειαι 
έκ τών μισθών τούτων.

Αύτό θά εινε τό θέμα τοΰ επομένου 
ήι/,ών άρθρου.

Δ Ι Κ ΗΓ ΟΡ Ι Κ Ο Σ  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ  ΑΘΗΝΩΝ
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Ι Σ

280.800 
10.800 
34.δ60 
δ4.600 
79.760 

7δ9.300 
63.040 

' 223.840 
163.600 
119.700 
770.160 
144.120 

2.815.200

Έχομεν γ[δη αποδείξει δ ι’ αριθμών 
GC7Zο τ ώ ν  <7τ ν ) λ ώ ν  τ ^ ς  ( ( Δ ι κ α ι ο σ ύ ν ε ς »  τ ά  
έξης :

a  ) Οτι εινε εξωφρενισμός νά διατη- 
ρώνται 240 περίπου Ειρηνοδικεία καί 
δτι θά έπλεόναζον 150.

β ) Οτι εινε επιβεβλημενη ή κατάρ- 
γησις δέκα ( 10) Πρωτοδικείων καί οτι 
ύπεραρκοΰσιν έκατόν πεντήκοντα (150) 
Πρόεδροι Πρωτοδικών καί Πρωτοδίκαι.

ι γ  ) Οτι στοιχειώδης έντροπη ε π ι
βάλλει την κατάργησιν δύο Έ φετείων, 
και οτι υπεραρκοΰσι τριά/.οντα πέντε 
(35) Πρόεδροι Έφετών καί Έ φέται.

δ )  Οτι όεκα (10) Αρεοπαγϊται 
ύπεραρκοΰσι.

Kat ία  χωριστά Πταισματοδικεία 
δεν έχουν λόγον ύπάρξεως.

Επι τι) βασει τών αναμφισβήτητων 
τούτων, ιδου πώς θα έπεθυμουμεν τούς 
δικαστικούς μισθούς :
1) ΠρόεδροςΑ.Πάγου ΙχίΟΟΟ » 12.000
2) Είσαγ. Ά ρ. Πάγου ΙχίΟΟΟ » 12.000

28) Αΰξήσ. μισθοϋ Πρω
τοδικών καί Ά ν- 
τεισαγ. Πρωτοδ.

Δραχ. 3.072.000

60.000

Τά δλον δραχ, 3.132.600 

Δραχ.

Ζητοΰμεν έπί πλέον Δραχ.

"Ωστε:
Ζητοΰμεν
Καταβάλλοντα

3.132.600
2.815.200

317.400

Τά έπί πλέον τοϋτο θά έξοικονομηθη ώς Ιξης :
1) Έξ ένΟικίων καταργουμένων

Εισαγγελιών καίΔικαστηρΕων Δρ. 90.000
2) Έ ξ δδοιπορικων » 80.000
3) Έ κ τών γυναικείων φυλακών » 20.000
4) Έ κ των δήθεν πλυστικών δπο-

δίκων καί καταδίκων τούλά- 
λάχιστον » 40.000

Τά δλον Δρ. 230.000

Άπομένουσι, μέχρι τών 317 ,400 , 
δραχμαί 87 ,400 . ’Α λλ ’ έ'χομεν ηδη 
καταδείξει έν προηγουμένω φύλλω ημών 
δύο παραλόγους δαπάνας, την μίαν δραχ. 
5 ,000  καί την έτέραν δραχ. 7 ,000 , τό 
δλον δραχ. 12 ,000 , ωστε άπομένουσι 
μόνον 75 ,400 . ’Αλλά πολύ πλέον του 
ποσοϋ τούτου εινε εύχερέστατον νά εξοι
κονομηθώ, α') εάν περιορισθνί ό άριθμός 
τών ανακρίσεων, καθισταμένων τών ε ι
σαγγελέων έργατικωτέρων καί ίκανω- 
τερων, ώστε ν’ άπορριπτωσιν εύθύς άμέ- 
σως χιλιάδας άβασίμών εντελώς μηνύ
σεων, καθισταμένων τών ανακριτών 
προσεκτικωτέοων, άπαγορευομένης δέ 
και της προφυλακίσεως έν γένει έπ ί 
πλημμεληματι, ώστε νά μη έ'χωμεν 
κατά μυριάδας τάς άθωωτικάς αποφά
σεις τών ποινικών δικαστηρίων, έπ ιβ ζ- 
ρυνομένου τοΰ Δημοσίου μέ δαπάνας 
άμυθητους, ε κ α τ ο ν τ ά δ ω ν  χ ς λ ιά δ ω ν  
δ ρ α χ μ ώ ν *  β') έάν διαρρυθμισθώσι τά 
τών φυλακών τοιουτοτρόπως, τούλάχι- 
στον επ ι του παρόντος, ώστε τό Κράτος 
ν ’ άναλαμβάν·/] την συντηρησιν, έκ τών 
καταδικαζομένων εις έπανορθωτικάς ποι- 
νάς, μόνον τών άποδεδειγμένως πενη- 
των. Έ κ τών έπιβαλλοιιένων τούτων 
μέτρων, τών κοινωνικώς ώφελιμωτάτων 
ύπό πλείστας έπόψεις οίκονομικάς, δη
μοσίας τάζεως, δημοσίας ηθικης, άναμ- 
φιβόλως, λέγομεν, τό ποσόν τών δραχ. 
75 ,400  θά καλυφθίί πολλαπλασίως.

τ -ϊ~
Τό πραγμα εινε προφανές. Έκ τών 

καί νυν παρεχομένων εις τό Ύπουργεΐον 
της Δικαιοσύνης πιστωσεων ε?νε εύκο- 
λώτατον νά λυθ·/ί τό μέγα τοϋτο ζη- 
τημα, τό ούδενος τήν κοινωνικήν κα ί 
έθνικην σημασίαν κατώτερον, τό ζητημα 
το υπερ παν αλλο ώριμον έν τη κοινή 
συνειδησει. Δέν απα ιτείτα ι, παρά εις 
κόκκος συνειδησεως έν τη Κυβερνήσει, 
[/.toe στκγων ερυΟρου κιακτος έν 
Βουλ*/), οττως άνεΧθτ) το έρύΟ’/]ΐΛ̂  τ*̂ ς 
αΐδοϋς εις τάς παρειάς των. Δέν απα ι
τε ίτα ι, παρά έν στοιχεΐον φιλοτιμίας 
παρά τοις δικασταΐς καί δικηγόροις, ό
πως αντιταχθώσι κατά της άναισχύν- 
του Συναλλαγής εϊς βάρος της Δικαιο
σύνης.

-Ϋ -
Α λλ έχομεν ύποχρεωοιν απέναντι

Καλούνται τά μ,έλη τοΰ Δικηγορικού Συλ
λόγου ’Αθηνών εις τακτικήν αυνεδρίασιν τήν 
27ην Μαίου 1909 ήμέραν Τετάρτην καί ώραν 
6 υ.. [Λ. έν τη αιθούση τού Πρωτοδικείου 
Α θηνών.

© έμ ατα  Σννεδριά<1εως
1) ’Ανακοινώσεις
2) Σ υζήτησι; έπί τής προτάσεώς τοΰ κ. 

Δ. Γ. Άντωνιάδου περί Βίρηνοδικειαχοΰ κα- 
ταστήαατος.

ΆΟήνησι 14 Μαΐου 1909.
'Ο ΓΙρόεδος Ό  Γραμ[Αατεύ;

Κ · Έ ί ι ί λ ι ν  Τ . Ή λ ι ίκ ο ν λ ο ς

Ό  λόγος δέ ούτος άπορρέων έκ θεμελι
ώδους διατάξεως τοΰ Συντάγματος, ϊ -  
δει ώς τοτοϋτος νά έφελκύση τήν προσο
χήν του Ά νωτάτου Δικαστηρίου. Φαίνε
ται δμως δτι έν τώ φόβω μή άναγνωρι- 
σθν) τά παράνομον μιας τοιαύτης πρα
κτικής, τήν οποίαν ενίοτε δικαιολογούν 
τά πράγματα, ά λλ ’ ούδέποτε δύνανται 
καί νά νομιμοποιήσουν αύτήν εύοεν ή. 
άπόφασις μίαν διέξοδον τοσούτω αδιέ
ξοδον.

El·'

Α Π Ο  Τ Α  Α Ι Κ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α  Α Θ Η Ν Ω Ν
"Αρειος Πάγος

Ή  ίτπ ό θ εό ις  τ ο ίί  ε ’κ ία γ γ ε λ έ ω ς  
κ .

Συνεζητήθη τελευταΐον έν τώ Άρείω 
ΙΙάγω αί'τησις άναιρέσεως τοΰ Είσαγγ»;- 
λέως τών Πρωτοδικών κ. Μίληση κατά 
βουλεύματος τοΰ Συμβουλίου τών έν 
ΓΙάτραις Έφετών, δι’ ου παρεμπέαπετο, 
ΐνα δι:4ασθ'^, έπί παραβάσει καθήκοντος. 
Κατά τό ιστορικόν τής ύποθέσεω:, ό α 
νακριτής Πύργου συνέλαβε τόν ?π ί ύπε- 
ζαιρέσει μηνυόμενον Μπουκαούρ»;ν διά 
τίνος ένωρ.οτάρχου, δν πρός τοΰτο διέ
ταξε, χωρίς νά ύπάρχτ) κα τ’ αύτοΰ έν
ταλμα συλλήψεως, ύπέβαλε δέ εις άνά- 
κρισιν, μεθ’ ήν όιατάξας τήν κράτησί 
του, ύπέβαλε τήν δικογραφίαν πρός τόν 
Ε ισαγγελέα, ΐνα γνωμοδοτήσ·/) περί τής 
προφυλακίσεως αύτοΰ. Ό  κ. Μίλησις έ 
πέστρεψε τήν δικογραφίαν Si’ έγνράφο 
του, οι’ ου ρητώς έ'γραφεν «άρνοΰμαι νά 
γνωμοοωτησω, έπ ί τώ λόγω, δτι ή κατά 
τοΰ μηνυομένου κατηγορία εινε άκυρος 
διά τήν μή έκδοσιν κα τ’ αύτοΰ έντάλ- 
ματος συλλήψεως καί δέν έννοώ νά δώσω 
κΰρος είς πραςιν παράνομον».

Άφοΰ τό ζήτημα έτέθη μεταξύ δι
καστών καί Είσαγγελέως δέν εινε διόλου 
παράδοξον, διατί. έκρίθη άναγκαΐον νά
δικαιωθ-ί) ο ανακριτής καί νά χαρακτηρι- 
σθ·̂  ή νομιμωτάτη ένέργεια τοΰ κ. Εί
σαγγελέως ώς παράβασις καθήκοντος, 
επ ι τώ  λογω, ότι ήρνήθη νά γνωμοδο- 
τήσ·/).

Ό  ’Άρειος Π άγος βεβαίως θά άν/ίρει 
έν τοιοΰτο βούλευμα. Ά τυχώς έθεω- 
ρηθη, οτι έ'πρεπε νά εύρεθή μ,ία συμβι
βαστική λύσις καί ή άπόφασις τοΰ Ά -  
ρειου Πάγου εύφυώς πάνυ έφεΰρε μίαν 
τοιαύτην. Δέχεται δτι ή άπάντησις τοΰ 
κ. Μίλησι «δέν άποτελεΐ ή γνωμοδότη- 
σιν αύτοΰ, καθ’ ήν θεωρείάπολυτέον τόν 
κατηγορούμενον καί πρός ήν διαφωνών 
τυχόν ό ανακριτής έ'δει νά προσφύγν) 
εις τό Συμβούλιον».

"Αν τήν άπάντησιν ταύτην τοΰ κ. 
Είσαγγελέως έθεώρει ό ’Άρειος Πάγος 
γνωμοδότησιν πάντως άφοΰ δπωσοή- 
ποτε περιείχε γνώμην τοΰ κ. Ε ίσαγγε
λέως, καθ’ ήν ένόμιζεν, δτι δέν ώφειλε 
νά γνωμοδοτήσ·/), θά έσώζοντο περισ
σότερον τούλάχιστον τά  προσχήματα. 
’Αλλά νά έρμηνεύηται ή άπόλυτος καί 
σαφής άρνησις πρός γνωμοδότησιν, ώς 
γνωμοδότησις περί άπολύσεως άντίκει- 
τα ι τοσούτω έμφανώς πρός τά  πράγματα, 
ώστε νά γενν£ τήν άπορίαν, πώς διατυ- 
ποΰνται οίίτω προχείρως τοιαΰται απο
φάσεις.

’Ό  κ. Τσιβανόπουλοςς έν ττί αγορεύ- 
σει του ήτήσατο τήν άναίρεσιν τοΰ βου
λεύματος κα τ ’ έξοχήν διά τόν λόγον δτι 
ή άνευ έντάλματος σύλληψις, μόνον άν
D μηνυόμενος προσήρνετο οΐ'κοθεν πρός

  . . .  -

Έ ν αγέσει πρός το ζήτημα υπερ ονν- 
εργάτης -ημών προ  ήμερων άνεκίνησεν αν 
ή διά τόν Δ ικηγορικόν Σύλλογον εισφορά 
τών μελών εινε καταβλητέα κατ’ ανάγκην  
εις τό δημόσιον ταμεΐον, όπερ κατά τόν 
σχετικόν νόμον Αποστέλλει ταύτην εις τόν 
ταμ ίαν τον Σνλλογον, η  αν τήν εισφοράν 
ταύτην δικαιούνται νά καταβάλλωσι τά 
μέλη κα ι απ' εν&είας εις τόν ταμίαν τοΰ 
Συλλόγου, ό έν Σ ύρω  δ ικηγόρος κ. Ευάγ. 
Ν. Π ροχεράρης μας αποστέλλει τάς κ α 
τωτέρω παρατηρήσεις.

Κ νρ ιε  Σ ν ν τ ά χ τ α  τη ς  «Δ ικα ιοσύνης» ,

Είς τό ύπ’ άριθ. 133 φύλλον τής «Δι
καιοσύνης» έτέθη παρά «Συνεργάτου 
σας», τό έρώ τημa : «Δύναται ό Δικηγ. 
Σύλλογος νά εισπράττω α π ’ ευθείας τάς 
εισφοράς των μελών ;» Νομίζω, δτ: άδι- 
στάκτως δύναταί τις ν’ άπαντήσγ] κατα- 
φατικώς. Καθότι δχι μόνον έναντία διάτα- 
ξις άμέσως ή εμμέσως άπαγορεύουσα τήν 
τοιαύτην καταβολήν ύπό τών μελών καί 
εΐσπραξιν υπό το0 ταμίου δέν υπάρχει έν 
τφ νόμφ, άλλα καί παράλογος δλως θά 
ήτο ή. ύπάρχουσα τυχόν άπαγόρευσις 
δπως είσπράττη άπ’ ευθείας ό Σύλλογος 
δ,τι τω ανήκει καί δπερ ό δημόσιος τα
μίας ήθελε μετ’ δλίγον τω άποστείλη διά 
γραμματίου παραλαβής (άρθρ. 38 $ 2 
Νόμου). Τό έπ’ έμοί δέν έ'χω τήν δέου
σαν δξυδέρκειαν δπως διά γυμνοΰ όφθαλ- 
μοΰ διακρίνω έν τώ νόμφ λόγον τινά ά- 
παγορεύοντα είς τόν δικηγόρον δπως 
πληρώση άπ’ ευθείας πρός τόν Σύλλο
γον αδτοΟ, έπιβάλλοντα δέ αύτψ τήν ύ- 
ποχρέωσιν Γνα λάβη τήν πρός τό δημό
σιον Ταμεΐον άγουσαν διά νά θεωρηθή, 
νόμιμος καί έγκυρος ή καταβολή, τής εισ
φοράς αύτοΰ- τήν τυχόν άντίρρησιν δτι 
δλα εινε δυνατά, καί τά μάλλον παρά
λογα, είς χαρτοβασίλειον, δέν θεωρώ έ- 
παρκή.

"Ασχέτως δμως πρός τάς γενικάς χαύ- 
τας σκέψεις ρητή διάταξις, έν άρθρω '21 
τοΟ νόμου, άναγράφει «ό ταμ:'ας φυλάτ- 
τει τήν χρηματικήν καί πάσαν άλλην 
περιουσίαν τοΰ Συλλόγου. Π αραλαμ- 
βάνειτάς εισφοράς τών μελών κλπ.»· 
δθεν άναμφισβήτητον δύναταί τις νά 
θεώρηση καί έκτος πάσης συζητή- 
σεως δτι ό ταμίας τοΰ Συλλόγου δύνα- 
ται, καί, άν θέλετε, όφείλει νά παραλαμ- 
βάνΐ] τάς είσφοράς. Τά δέ άρθρον 38, τε- 
θέν ύπό τό κεφάλαιον «γενικαί διατά
ξεις» έτέθη πρός έξασφάλισιν τής οικο
νομικής ύποστάσεως τοΟ Συλλόγου καί 
τής έν άρθρω 2 διατάξεως αύτοΰ καθ’ ήν 
«μέλη τοΟ Συλλόγου είσίν ϋποχρεωτικώς 
πάντες οί δικηγόροι κλπ.», υποδεικνύει 
τούτέστιν ή έν άρθρω 38 διάταξις δτι τά 
ϋποχρεωτικώς  δντα μέλη τών δικηγορι
κών Συλλόγων ϋποχρεωτικώς καί κατα- 
βάλλουσι τήν είσφοράν αυτών, έν δυστρο
πία δέ καί άρνήσει περί τήν καταβολήν· 
τής είσφορας, άλλά τότε μόνον καί έπί 
τή τοιαύτη καί μόνον αύτονοήτω προϋ
ποθέσει, διαγράφει τό άρθρ. 38 τόν τρό
πον τής ύποχρεωτικής είσπράξεως. Είρή- 
σθω δ’ έκ περισσού δτι ή έναντία έκ- 
δοχή θά προσέκρουε καί εις τάς περί. 
ύπερημερί ας διατάξεις. Μετά πολλής 
δθεν λιτότητος καί μεγάλης φειδοΰς διά 
τήν δικηγορικήν αξιοπρέπειαν όνομοθέ- 
της ύπέδειξεν δτι δύναται νά έκβιασθή ή 
πρός τόν Σύλλογον καταβολή τής εϊσφο- 
ράς· τοΰτο δέ ένέχει, φρονώ, στοργήν 
πρός τούς δικηγ. Συλλόγους, δπως μή 
διά τής άντιδράσεως καί τής άποποιή- 
σεως τής πληρωμής τών εισφορών άπο- 
βώσιν ούτοι θνησιγενείς- διά τής τοιαύ
της προνοίας θέλει καταστή δυνατή ή 
έκπλήρωσις τοΰ σκοποΰ τών δικηγ. Συλ
λόγων—ώς έν άρθρφ 4 άναγράφεται— 
καί τής ύψηλής καί προνομιούχου αύτών 
άποστολής.

Δεν θά ήτο ’ίσως άσκοπον ίνα καί 
έν τφ Κανονισμώ τών δικηγ. Συλλόγων

άνάκρισιν ήδύνατο νά νομιμο’ποιηθή αύ'τη. ■■ τεθή διάταξις καθ’ ήν ό ταμίας τοΰ.
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Συλλόγου πέμπει πρός τόν έπαρχιακόν 
ταμίαν κατάλογον τών κηϋυστερουμένων  
πρός τόν Σύλλογον έξ εισφορών προστί
μων καί προκαταβολών έντός τοό ’Ιου
λίου έκάστου έτους ή άλλου τινός μάλ
λον προσοδοφόρου μηνός.

Σύρος 44 Μα ίου 1909.
Λ/βτά πολλής νπολήψεως

Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ  Μ .  Π Ρ Ο Χ Ε Ρ Α Ρ Η Σ  
------------ - — u a a o ! ·!—·  —--------
Αί στήλαι τής «Δικαιοσύνης» 

ε ινε  είς τήν διάϋ'εσιν παντός δ ι
κηγόρον, δικαβτοϋ ή άλλου δ ι
καστικού προσώπου, ευρισκο
μένου ε ις  τήν ανάγκην ή έπ ιϋ 'ν-  
μοϋντος νά άνακινήση π α ν  έν  
γένει ζήτημα σχετιζόμενον με 
τήν απονομήν τοΰ δικαίου.

Έφ’ δσον δέν έλέχθη είσέτι ή τε
λευταία λέξις της Δικαιοσύνης έπί 
τοΰ λυπηροΰ επεισοδίου τοΰ Κακουρ- 

γιοδικείου Ά θη- 
Ά « ο  τό νών, πασα δημο-

e«staciStov σιωτερα συζητη
τ έ ς  ε β δ ο μ ά δ α ς  σ ις  έ π ’ α ύ το ΰ  έ"

πιβάλλεται φρο- 
νοΰμεν νά άνασταλή, τοσούτφ μάλ
λον καθόσον, ένφ ούδέν το έκ ταυ- 
της κέρδος, έξ άλλου μέγας δ κίνδυ
νος τοΰ νά άναμιχθωσι πρόσωπα και 
νά θιχθώσιν άνευ βασιμότητος υπο
λήψεις. Παρ’ όλα όμως ταΰτα τό έ- 
πεισόδιον, ώς τοιοΰτο, δύναται νά ε'ίπη 
τις, δτι είνε ίκανδν νά έμπνεύση θάρ
ρος είς δλους έκείνους τούς απαισιό
δοξους, οϊτινες παντοΰ διαβλέπουν 
έρείπια και άνά πάσαν στιγμήν περί
λυποι ϊστανται πρό τών κατωφερείων 
είς άς ακατάσχετοι φερόμεθα. Κοι
νωνία, ήτις μετά τόσης πεποιθήσεως 
ατενίζει πρός ένα θεσμόν ώς ό των 
ένορκων, ήτις έπί τη άπωτάτη ύπο- 
νοία, ώς είς άνθρωπος έξεγείρεται 
καί συσπειροΰται περί τόν θεσμόν καί 
τρέμει πρό τής ιδέας δτι ήτο δυνατόν 
καί δυσπιστία ακόμη κατ’ αύτοΰ νά 
έξενεχθή, κοινωνία τοιαύτη έχει όλα 
τά στοι/εΐα όπως παλαίση νικηφόρως 
κατά μιας διοικήσεως, έστω καί τοσον 
παραλελυμένην, δσον ή Έλληνικη.

”Αν ή νίκη αναμένεται ταχύτερον 
ή βραδύτερον, τοΰτο δέν είνε τό πρω- 
τεΰον, ένφ τό απολύτως βέβαιον, τό 
πολλαχόθεν έκάστοτε συναγόμενον, 
τό άνά παν σχεδόν βήμα διαπιστου- 
μενον, είνε δτι τό υλικόν όπερ ή κοι
νωνία παρέχει, έκεΐνο από το οποίον 
καί ή δικαιοσύνη καί ή διοίκησις 
στρατολογεί τά όργανά της, άν οέν 
κατέστη μέχρι τής σήμερον ίδεωδώς 
άμεμπτον, έφθασεν δμως μέχρι τής 
προόδου ώστε νά διαπλάσση ένα θε
σμόν ένόρκων μέχρι τοιαύτης περιω
πής, ώστε νά μή έπιτρέπη τήν άμφι- 
σβήτησιν τοΰ κύρους του.

Έσ/εν ομως καί εν έτι έν ταΐς λε- 
πτομ-ερείαις αγαθόν τό λυπηρόν εκείνο, 
έπεισόδιον. 'Όλη ή έκτίμ.ησις και η

συμιίαθεια,Υ)-
Κ οινωνική έτν|»ιιγορία ωφειλετο

είς τους δ ι
κηγόρους κ. κ. 2 * π υ ρ . ΙΙάτσγ}ν καί 
Ii.ooiJ.5iv Ρ ε π ο υ λ η ν ,  ών τά ονό- 
μ,ατα μ.οιραίω; άνεμ.ίχθ/ισαν είς τό επει- 
σόδιον, έξεδηλώθη ύφ’ όλων άνευ εςαι- 
ρέσεως των συναδέλφων των. Τό φαινο- 
μενον δέν αποτελεί ίκανοποίησιν άπλώς 
δυο άτόμων, ών ή ύπόληψις εινε ηδη 
έδραιωμ.ένη, αλλά συγχρόνως μαρτυρεί 
δτι ή άνατροφή ήμ.ών έφθασε μ.εχρ'. του 
σημ.είου ώστε άνευ δισταγμών καί περι 
προσοιπων νά έκδίδωνται αί κοινωνικαι 
έτυμηγορίαι.

Φαίνεται οτι οί προσωρινοί ίόΐοκτή- 
τα.ι τών τιμ.αρίω', τά όποια ονομάζον
ται Ε λληνικά Υπουργεία, οπαδοί μ.έ- 

^ρι τών άκρων τής 
Πρώτη»; τάξεως διαιτητικής του μ.ηόέν 

πράττειν, ήρχισαν νά 
μ, ή άναγινώσκουν μ.ηδε τά έγγραφα,

άτι να άποστέλλονται είς αυτούς ύπό 
τών υποδεεστέρων άρχών. Διά τό ύ- 
πουργεΐον της Δικαιοσύνης τουλάχι
στον ουδέ ή έλα·/ίστη παραμένει περι 
τούτου αμφιβολία, διότι καί άπλή άνώ- 
γνωσις τών διαβιβαζομ.ένων είς αυτό 
εγγράφων άν έγίνετο, εις Νομάρχη;, ο 
της Εύβοιας, Κ. Νιώτης ονομαζόμενος, 
από μηνός καί πλέον θά παρεκαλεΐτο νά 
παύσ-/) παρειών τάς πολυτίμ.ους αλλέως 
πρός τό Κράτος υπηρεσίας του, άν συγ
χρόνως δέν ελάμβάνεν άκων καί την 
πρός τόν ανακριτήν άγουσαν. Ό  ανώ
τερος ούτος διοικητικός υπάλληλος, 
άφοΰ διερρύθμ.ισεν οΰτω τά του νομού 
του, ώστε ή δημοσία ασφάλεια έφθασεν 
είς τό τέλειον καί η δημ-οτικη όιοίκη- 
σις κατέστη άμεμ.πτος, άνέλαβε πλ^εον, 
οχι μ.όνον καί τά της δικαιοσύνης νά ύπο- 
βάλη ύπό την υψηλήν του προστασίαν, 
αλλά καί τούς λειτουργούς ταύτης, έ 
στω  καί τούς άνωτάτους, νά συγκρατή 
τρέμ.οντας ύπό τό άγρυπνον ομ.μ.α του. 
Ενός μάλιστα Είσαγγελεως, τοΰ Ά - 
ρείου ΙΊάγου, ή συμ.περιφορά, τόσον ά - , 
τοπο; έφάνη είς τόν κ. Νομάρχην Εύ
βοιας Κ. Νιώτην, ώστε όι* έγγραφου 
του άπό μηνός καί πλέον σκονιζομένου 
τις οίδεν είς ποιαν γωνίαν τοΰ ’ Γπουρ- 
γείου της Δικαιοσύνης, αλλά και οημο- 
σιευθέντο; είς τήν «Πατρίόα» τοΰ ΓΙυρ- 
γου ύποδεικνύε'ι τήν ανάγκην οπως λη- 
φθώσι σοβαρώτερα μ.έτρα, διότι ο κ. 
Είσαγγελεύς τοΰ Άρείου Πάγου, άγο- 
ρεύων άπό τοΰ είσαγγελικοΰ βημ.ατος ή 
γνωμ,οδοτών έγγράφως, όρμαται έκ 
πνεύμ.ατος έπιδείξεως νομ.ικης σοφίας, 
αλλά καί είς συγκεκριμένην περίπτω- 
σιν, έπιλήσμ.ων τών έαυτοΰ καθηκόντων 
γενόμ,ενο;, άπεπειράθη νά διεγείργι μ.ΐ- 
σος καί έριδα; μ.εταξύ Πολιτείας και 
Εκκλησίας.

Καταστρέφει δέ ό εύθαρσης Νομ.αρ- 
^ης Εύβοίας κ. Κ. Νιώτης το πρός τό 
Τπουργεΐον της Δικαιοσύνης έγγραφον 
του μ.έ τήν έξης άμ.ίμητον κατακλείδα :

«Τούτων ένεκα παρακαλώ τό προί- 
στάμ.ενον 'Τπουργεΐον, όπως ευαρεστου- 
μενον λάβν) ύπ ’ οψει ταύτην μου και 
τήν εγκύκλιον τοΰ Ε ίσαγγελεως και 
προκαλέσν) τήν ένεργειαν τοΰ επ ι της 
Δικαιοσύνης Υπουργείου, υπό τήν επο- 
πτείαν τοΰ οποίου υπάγεται ό παρα 
τώ Άρ. IIάγω Είσαγγελεύς, διότι πασα 
ανοχή πρός τοιαύτας έπικινόυνου; γνω- 
υ.ας έκφερομ.ένας άπό τοΰ ύψους τοΰ 
Ε ίσαγγελικοΰ θώκου, όχι μ.ονον ένθαρ- 
ρύνει τούς επικίνδυνα διδάγμ.ατα εξαγ
γέλλοντας, άλλα καί διά το Κράτος 
επιφυλάσσει κακά, πρός πρόληψιν τών 
οποίων, μ.όνον ή τών τεταγμ,ένων φρου
ρών άμυνα καί έπαγρύπνησις επιβαλλε- 
ται ώς ικανή ν’ άποτρέψη» ·

Έρωταται ήδη : ’Ά ν τό ύπουργεΐον
τής Δικαιοσύνης είχε τήν συνήθειαν νά 
άναγινώσκν) τά  προς αυτο διευθυνομ.ενα 
έ'γγρζφα, δέν θά άνεγίνωσκε και το 
περί ού ό λόγος έγγραφον τοΰ κ. Νο
μάρχου : Καί άν τό άνεγίνωσκε δέν θά 
έτριβε τού; όφΟαλμ.ού;, άν ύποτεθνί οτι 
δέν έπροτίαα νά τρίψν) ιή  [ΐ-ούρκ ΐ τοΰ 
κ. "Νομάρχου ;

Είς ήι/.ας βέβαια τούς άναγνώστα; 
τή : «Δικαιοσύνης» ούδεμ.ιαν ενεποιησαν 
έντύπωσιν οσαι δήποτ άν παρετηρηθη- 

σαν άτέλειαι καί οΐα-
ϊυ νή θ εα —η ! δήποτε άν κατεδεί- 

j θησαν χάσματα ά- 
νακρίσεώς τίνος, έστω και έν υποθεσει 
φόνου, δικαζομένου προ ημ.ερών υπό τοΰ 
ένταΰθα Κακουργιοδικειου. Ια  εν αγα
νακτήσει δέ σχόλια αύτοΰ τοΰ ήμ.ερη- 
σίου τύπου μας έφάνησαν ά/.ρω; παρα- 
δοξα, καί δέον ν άποδοθώσιν εις ζωη
ρόν συναίσθημα της στιγμής, διότι όεν 
είνε δυνατόν να ύποτεθ'/) ω ; άγνωστον 
ότι μ.όνον τελεία  άνάκρισις εινε το ύυ- 
νάμ.ενον νά θεωρηθή παρ ημΐν κατ έςαι- 
ρεσιν, μοναδικόν, άπίστευτον. Χωρίς 
πολλά λόγια : κ α β ^ κ ο ν  « * ρ  ’ ή μ ιν  
τ ή ς  οινοτ,κρίβεως ε ίν ε  νά. r.tO'y.vo- 
λ ο γ ή β ϊ ΐ  ο η ω ς - ο η ω ς  τή ν  η ρ α ζ ιν  
■Λ'/.i νά  τή ν  ε ι ς  το
ά χ ρ ο α τ ή ρ ιο ν .  Ποια τά  τρομερά απο
τελέσματα διά τήν Κοινωνίαν μ.ια; τοι-

ταύτης άίακριτικής τακτικής, ποια τα  
απαίσια άποτελέσμ.ατα. είδικώς διά τό 
γόητρον τής Δικαιοσύνης, ποια τά  ση
μαντικά άποτελέσμ.ατα διά τόν προϋ
πολογισμόν τοΰ Κράτους έκ τών αμέ
τρητων γιλιάδων αθωωτικών άποφα- 
σεων των ποινικών όικαστηριων, εςετε- 
θησαν καί άνεπτύχθησαν έν πάσγι εύρύ- 
τη τι άπό τών ήμ,ετέρων στηλών κατα 
τό τρέχον έ'τος. Δέν έ'χομ-εν δέ ημείς πα- 
οαλείψει οτι τά  άνακριτικά γραφεία 
έχουν κυριολεκτικώς φορτωθή μΛεχρι 
άφορήτου έκ τοΰ πλ^ήθους τών δικογρα
φιών. Ά λ λ ’ έκ τούναντίου έ'χομ.εν ύπο- 
δείζει καί όλα τά  μέσα τής διορθώσεως 
τοΰ άπεριγράπτου κακοΰ, όιότι και υπο 
τούς ύπάρχοντας όρους νομ.ίζομ.εν ότι 
ιδίως αί είσαγγελία ι δύνανται νά μ.ε- 
τριάσωσι τά  κινοΰντα είς άγανάκτησιν 
καί αληθή οργήν πράγματα ταΰτα.

Πρό ολίγων έ'τι μ.ηνών έόικάζετο ά- 
ναίοεσίς τις, ενώπιον πάλιν τοΰ Κακουρ- 
γιοδικείου ’Αθηνών, γενομ-ένη ενώπιον 
άναριθμ.ήτου πλήθους κατά τό περυσινόν 
θέρος έν τινι τών υπαιθρίων θεάτρων τοΰ 
Θησείου. ’Ενώ δέ περί τοΰ δράστου, τοΰ 
παθόντος καί της πράξεως ήτο άκατα- 
νόητον νά ύπάρξν) άμ.φιβολία, τοΰ δρά
στου συλληφθέντος αυτοστιγμεί καί ό-· 
μολογήσαντος τήν ενοχήν του, ή άνακρι- 
σις ήρκέσθη νά έξετάσ·/] ελάχιστους μάρ
τυρας καί ή ρώτα αύτούς άπλώς καί ςη- 
ρώς ά^ό Α άνή,ρεσε τόν Β, ούδε σκεψις 
δέ έγένετο περί έρεύνης καί διεξετά- 
σεω; τών αιτίων καί περιστατικών. Τ.ι 
ήτο δυνατόν νά συμ.βν) έπ ’ άκροατηριου, 
είνε έντελώ ; περιττόν νά τό εί'πωμεν 
πρός τούς άναγνώστας ήμ.ών.

Ούτε τών ρητών διατάξεων τοΰ νό- 
μ.ου ύπήρχεν άνάγκη, οπως κατανοή έ
καστος καί άπαιτώσιν όλοι νά μ,ή έπ ι- 

ζητηται μ.όνον ή άπόδει-
’Ά λ λ ο . . .  ξις της ένοχης τών κατη

γορουμένων, άλλα καί τής 
άθωότητός αύτών. Τοΰτο έπαναλαμ,βα- 
νόαενον όπωςδ’ήποτε καί καθ’ οίονδηποτε 
τρόπον άποτελεΐ έσχάτην κοινοτοπίαν, 
άν δέν προκαληται ύπό συστημ.ατικης 
τακτικής τιθείση; έν άμ.φιβόλω τήν άν- 
τίληψιν καί συναίσθησιν ήθικών άξιω- 
υάτων πηναζόντων έ ί αύτοΰ τοΰ άνθρω-I I ' »
πισμ.όΰ. Ναι ή όχι ;

** *
Δέν άρκεΐ ότι ή άνάκρισις ύπολαμ.βά- 

νει ώ ; περαιωθέν τό καθηκόν της άμ.α 
ώς πιθανολογήση τήν πραξιν. Δέν άρκεΐ 
οτι έ'/ει λησμονηθή εντελώς τό άρθρον 
253 της ΓΙοιν. Δικονομ-ίας, καθ’ ό διά 
τήν παραπομ.πην εί; δίκην άπαιτοΰνται
«ά τ ΐο χρ ώ δο ιιι ά , ϊ ϊο δ ε ί^ ε ις » .  Δέν άρ
κεΐ ή αύθαίρετος πρακΆκή ή διαιρέσασα 
τούς κλ^ητευομένους μάρτυρας είς «μ.άρτυ- 
ρας τής κατηγορίας» καί «μ.άρτυρας τής 
ύπερασπίσεως», παρά τάς διατάξεις τοΰ 
νόαου, αΐτινες άγνοοΰσι τάς όνομ.ασίας 
ταύτας, έξ ών έπήγασε τό προνόμιον 
τών πρώτων νά ώσιν ασύδοτοι δι’ ο,τι 
άν είπωσι καταφώρως έστω ψευδές, 
έάν λ.έγωσΛ τοΰτο κατά τοΰ κατη
γορουμένου, διαστρέφοντες έστω άναι- 
σ^υντότα-α τάς κατά τήν άνάκρισιν 
βεβαιώσεις ^ων, ένω πας λεγόμ-ενος 
αάρτυ; τής ύπερασπίσεως χαρακτηρί
ζεται έκ προκαταβολής τουλάχιστον 
αναξιόπιστος, σπανίως ανεκτός είς τυ-
77’//-'/iV GCiCGQOCGLV, V>7w0 /.St|J-SV0 i  β ί ζ  7 .0CT '/)-

γορίαν έπί ψευδορκία καί άν μ,ίαν λέξιν 
προσθέσ·/ι ή άφαιρέση ή τροποποιήσ·/) 
τη ; κατά τήν άνάκρισιν καταθεσεω; 
του, ή τ ι; κατά 99/)00 δι’ ένα ή άλλον 
λόνον δέν συνεταγη άκριβως και π ι- 
στώ ;. Δέν άρκοΰσι ταΰτα· άλλα και 
κατά κανόνα άνεξαίρετον αί Ε ισαγγε
λ ία ’,, έκ τών έξεταζομένων κατά τήν ά- 
νά/.ρισιν μ.άρτύρων, κλητεύουσι μ.όνον 
τού; λένοντά ; τ ι κατά τών κατηγορου
μένων, ουδέποτε δέ τού; μαρτυροΰντας 
ύπεο αύτών. "Αν δε κλητεύση αύτού; ό 
κατηγορούμενο; χαρακτηρίζονται άμέσω; 
καί όνου.άζονται αμάρτυρες νπ ερ α οπ ί- 
αεως /» και αναμένει αυτού;, λέγομεν, 
τουλάχιστον ό y λευκσμό; έπ ’ άκρ.οατη- 
ρίου. Μόλι; πρό δύο ήμερών διεξήγετο 
δίκη τ ι ;  έν τώ  ένταΰθα Κκκουργιοδι- 
κείω, είς ήν, ενώ ειχον κλητευθ·?) δ ε -

χ χ π έ ν τ ε  μ-άρτ^ρε;, δέν είχε κλητευθ^ 
ουτε εις έκ τών τεσσάρων μ ό ν ω ν  α.·?»- 
τ ο « τ ώ ν  κ α ί  « ΐ ι τ η κ ό ω ν  κ α ί  ε ξ ε 
τ α σ μ έ ν ω ν  κα τά . τή ν  ά ν ά κ ρ ε β ε ν ,
ΔΙΟΤΙ, ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΨΕ1\10ΤΣΙ ΤΗΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΝ. Είνε δέ άξιον έπαίνων 
τό Δικαστήριον τών Συνέδρων, εί καί 
ήγωνίσθη πεισμ.ατωδώς καί περιτέχνως 
περί τοΰ εναντίου έφ’ ικανόν, οιότι 
περιήλθεν είς τό άδιέξοδον νά διατάξν] 
κρείσσονας αποδείξεις όπως κλητευθώ- 
σιν οί μ,άρτυρες έκεΐνοι, οΐτινες κατά 
τήν άπόφασιν « π ρ ό  π α ν τ ό ς  ε δ ε ι  
ν ά  κ λ » ]6 ώ σ ιν » .  Ά λ λ ’ έχομεν τήν ά- 
ξίωσιν παρά της Ε ισαγγελίας τών Έ - 
φετών, ήτις έν συνόλω τόσην επ ιδει
κνύει θέλησιν προς δρασιν έκτό; της 
ρουτίνας, νά καταργήστ) εντελώς τάς 
άλλων χρόνων καί άλλων καιρών μ.εθό· 
δους ταύτας, άπειλούσα; αυτό τό αί'- 
σθημ-α τοΰ δικαίου παρ’ ήμ-ΐν. Διότι 
γενναται φυσικά έν αίσθημ.α άναγκαιας 
άντιδράσεω; μ.εταξύ Ε ισαγγελίας καί 
’Τπερασπίσεως, οπερ έπεκτείνετα ι είς 
όλον τό κοινωνικόν πεδίον, άφ’ ού α
κούεται ή φωνή αό σώ ζω ν έαντ'ον οω - 
ζέτω , δ ιά  παντός μέσου  /»

** *
Οί κατηγορούμ,ενοι καί οί συνήγοροι 

αύτών, οί λησμονοΰντες, on δέν απευ
θύνονται πρός τούς ενόρκους τοΰ 42, οί 
ύπολαμ,βάνοντες, οτι οί ποινικοί νόμ,οι 
δέν έτέθησαν μ,όνον υπέρ τών κατηγο
ρουμένων, άλλά καί κ α τ ’ αύτών, κυριώ- 
τατα  δέ ύπέρ τών παθόντων καί έν 
γένει ύπέρ τής Κοινωνίας, καθίσταν
τα ι άξιοι τουλάχιστον οί'κτου. ’Ενώ 
δέ τοιοΰτοι συνήγοροι παν άλλο ή ώ- 
φέλιμοι γίνονται πρό; τούς πελάτας 
των, ούδόλως ε ιν ε . έπίφοβοΐ' διά τήν 
Κατηγορίαν, ώστε νά νομ.ίζν] αύτη έπι- 
τρεπόμενα έκ τίνος σκοπιμότητας μέ
τρα άντίθετα πρό; τά ; διαταξεις τών 
νόμων καί τήν καλώς έννοουμένην έξυ- 
πηρέτησιν τοΰ αίσθήμ.ατος τοΰ δικαίου.

Αί διαστάσεις τοΰ νεοσυστάτου άρ · 
^είου τοΰ Δικηγορικοΰ Συλλόγου Α θη 
νών ήρξαντο έξογκούμεναι είς βαθμόν 

αρκετά επικίνδυνον. 
Ή  π α ν ά κ ε ια  Ά πό πάσης γωνίας 

τής Ε λληνικής γης 
συρρέουν διαμ-αρτυρίαι άδικουμένων καί 
σχέδια πατριωτών περί διασώσεως τής 
δικαιοσύνης καί τοΰ τόπου-έν γένει, καί 
γνώμ.αι άλλων περί μ.εταρρυθμίσεω; τή ; 
Δικαιοσύνης κα ί εύ^αί όπως ό Σύλλο
γος τεθή έπ ί κεφαλής μ.ιας άναμ.ορφώ- 
σεως καί τά  παρόμοια, άτινα , άν όεν 
έχουν άλλο άποτέλεσμ,α, πάντως έχουν
άνάγκην άναγνώσεω;. _

Έ ν έκ τών τελευτα ίων τοιαύτης φύ- 
σεως εγγράφων είνε καί μ.ία άναφορά 
τών έν Λεβαδεία καταδίκων, συνοδευο- 
μ,ένη άπό μ-ίαν . . . κουραμ.άναν, «σεσκ- 
θρωμ.ένην καί περιτετυλιγμ-ένην έντός 
πανοϋ»  κατά τήν έκφρασιν τής άναφο- 
οας, δι’ ής οί άτυχεΐς κατάδικοι, άδυνα- 
τοΰντες νά τρέφωνται μ.έ ούσιαν ή'τις τό 
σχήμα μ.όνον τοΰ άρτου έχει, έρωτοΰν τόν 
δικηγορικόν Σύλλογον Α θηνών, άν εινε 
κατάστασις αύτή, θέλοντες ίσως νά εί- 
πουν άν είνε κουραμάνα αύτη.

Εύτυχώς ό Σύλλογος δέν θά εύρεθν] 
είς τήν άνάγκην τής διά πραγμ.ατο- 
γνωμόνων ή χημικής άναλύσεω; εξακρι- 
βώσεως, διότι είνε απολύτως βέβαιον 
ότι τό έντός πανοΰ περιεχόμ,ενον, δίδε
τα ι μ.έν ώς κουραμ,άνα, παν άλλο όμ.ω; 
ή κουραμ.άνα είνε.

Ή  πρός συλλογήν μαχαιρών καί ά λ 
λων φονικών όπλων ’Επιτροπή, άποτε- 
λουμ.ένη ύπό τοΰ κ. Ε ίσαγγελεως τών 

έν Άθήναις Ηλημ.μ,ελειο- 
Ό  Ληητός. δικών καί του παρά τή 

αύτΫ) Είσαγελία Γραμ.μ.α- 
τέως, έξελθοΰσα κ!λτά τήν προπαρελθοΰ- 
σαν έβδομ-άδα πρός συλλογήν φονικών 
οπλών έπέτυχε πληρέστατα. Μόναι αί 
φυλακαί τοΰ Παλαιοΰ Στρατώνοο, αύ- 
θόρμ.ητοι κχί μ-ετά έθελοθυσίζ; άπερι- 
γράπτου, έφωδίασκν την Ήπιτροπήν μέ 
δεκάδας τοιούτων φιλανθρωπικών όργα-
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νων, ατινα ό κ. Ε ίσαγγελεύ; f)oc άνα- 
λάβτ) νά χχ τχθ έα γ  είς τό ίδρυθησόμ.ενον 
Μουσεΐον, τό μέλλον νά μ,αρτυργί είς 
τους μεταγενεστέρους περί των προό
δων, άς ή Ε λληνική  διοίκη<ης έπ ιτελεΐ.

Β Ρ Α Χ Ε ΙΑ Ι Η Ι ΙΣ Τ Ο Α Α Ι
Έ π ί τη ς  ε ρ γ ο λ α β ία ς  δ ίκ η ς .

Ό  Άναστασικνός Νόμος άφορα, ώς 
γνωστόν, την εκχώρησιν λόγω πω λή - 
σεως, &ύδ’ εχει εφαρμογήν έπ ί έκχωρή- 
σεως, καθ’ ήν άντάλλαγμ-α της έκχω- 
ρουμ.ενης άπαιτησεως είναι η παροχή 
υπηρεσιών. Άνακριβως άρα ισχυρίζεται 
ό κ. Ά λ . Οικονόμου, έκ Χκλκίοος, είς 
τό τελευταΐον φύλλον της «Δικαιοσύ
νης», δτι έπ ί έργο λαβίας δίκης, έ<ρ’ ίσον 
η αςία της παροχής τών δικηγορικών 
υπηρεσιών είναι κατωτέρκ του ώντιτί- 
μ.ου της έκχωρουμένης έπιοίκου άπαιτη- 
σεως, έφαρμ-οστέος είναι ό Ά ναστ. Νό
μος. Αλλως τε δέν πρόκειται πάντοτε 
περι έκχωρησεως άπαιτησεως, αλλά 
καί περί μ,εταβιβάσεως είς τόν δικηγό
ρον μέρους της κυριότητας η άλλου εμ
πραγμάτου δικαιώματος.

Ώ ς πρός τό άθέμ.ιτον της έργολαβίας 
δίκης καί την ίσχύν τών περί αύτης 
ρωμ.αϊκών διατάξεων παρεΐλκε πλέον η, 
άλλως άοριστως καί ακροθιγώς γενο- 
μενη έν τω άρθρω τοϋ κ. Οικονόμου, 
επανάληψις τών έν έκτάσει άναπτυχθέν- 
των ηδη έν τ γ  «Δικαιοσύν·/)» έπιχειρη 
μάτων τών κ. κ. Μυλωνά καί Σημαν 
τηρα.

Π α ρα τηρη τή ς .

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
Δ Ι Κ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α  ΚΑΙ  Ν Ο Μ Ο 0 Ε Σ Ι Α Ι

Τ Η Σ  Α Λ Λ Ο Δ Α Π Η Σ

Έ ν άπό τκ  πλέον ιδιότροπα, φ λέ
γοντα όμως πάντοτε ζητήματα, άνακι- 
νεϊται τελευταϊον έν Γερμ,ανία συνεπεία 
άποφασεως Γερμ,ανικοΰ Στρατοδικείου 
Τό ζήτημα επιγράφεται : «Έγχείρησις 
κατά  οικταγήν ή προσταγήν!» ήτοι έγ- 
χείρησις άνευ της Οελήσεως τοΰ πάσχον- 
τος. Τό ιστορικόν τοϋ ζητήμ.ατος έχει 
ώς έςης : Γερμκνό: στρατιώτης ύπέστη
ένεκα κοπιώδους πορείας δίς έξάρθρωσιν, 
άπό τήν οποίαν άπηλλάγη μ,ετά νοση
λείαν έν τώ Στρατιωτικοί νοσοκοαείω. 
Μετά τοϋτο δμ.ως λαβών μ.έρος ε“ί; νέαν 
πορείαν έ'παθε καί πάλιν νέαν έζάρθρω- 
σιν, διά τήν θεραπείαν της οποίας έθεω- 
ρήθη αναγκαία ή έγχείρησις, είς ήν ό 
παθών στρατιώτης δέν συγκατετίθετο. 
Τό Στρατιωτικόν ομ.ως Νοσοκου.εϊον, ου 
μόνον προέβη, παρά τήν θέλησιν τοΰ 
πάσχοντος, είς τήν έγχείρησιν, άλλά 
καί μετά τήν αποθεραπείαν ένήργησεν 
οπως 6 στρατιώτης παραπεμφθ·^ είς τό 
Στρατοδικεΐον έπί παραβάσει καθήκον
τος καί μή τηρήσει της όφειλο/.ένης ύπ- 
οτκοης. Τό οτι τό Γερμανικόν Στρα- 
τοδικεϊον κατεδίκασε τόν στρατιώτην 
δέν εινε καθόλου απρόοπτον, έκεΐνο ομ.ως 
όπερ ιδιαιτέρως ενδιαφέρει εινε ή σκέψις 
της καταοικασάσης αυτόν άποφάσεως, 
ή'τις περίπου εχει ώς έξης : « Ή  πρός
το ΰπηρετείν έν τώ  στρατώ ύποχρέωσις 
παντός πολίτου δέν περιλαμβάνει μό
νην τήν έ'ννοιαν ό'τι πας τις εινε ύπό- 
χρεως ν’ άποτελέσ·/) μ.έρος το£ στρατού, 
άλλα. και την έτεραν, δτι πρέπει νά μ.ε- 
ριμνα δπως άποτελγί χ ρ ή σ ιμ ,ο ν  μέλος 
του στρατού».

Καί έπ ιλέγει ή άπόφασις : «Καθ’ ον 
λόγον εινε τιμ,ωρητέος ό έπιδιώκων 
δπως καταστνί σωματικώς ατελής, ΐνκ 
ούτως αποφυγή τήν στρατιωτικήν ύπο- 
χρεωσιν, κ*τά  τόν αύτόν λόγον εΤνε τ ι-  
μωρητεος*καΙ έ/.εΐνος, δστις, γενόαενος 
στρατιώτης, άρνεΐται νά ύποβληθη είς 
εκείνην τήν δίαιταν τήν όποιαν ή π ε ι
θαρχία υποδεικνύει, δπως παρέχη τάς 
υπηρεσίας δ ι’ άς έθεωρήθη ύπό της Πο
λιτείας ώς αναγκαίος». Και ταΰτα  μ.έν 
ή άκαμπτος Γερμ.ανική πειθαρ/ία φθέγ
γετα ι διά τοΰ στόμ.ατος τών στρατιω
τικών δικαστών της ’Ά λ λα  δμ.ως διδά

σκει ή έλευθέρα έπιστήμ.η, ή έλουσα τά 
θεμ.έλιά της έπ ί της άτομ.ικης ελευθε
ρίας. Ή  έπιστήαη αίίτη πικοότατκ. ■> £ ' k \ / V ϊ αντεττεςερχεται κατα τοιουτων αχκν-
θρωπων ώς λέγει μ.έτρων, τότε όε καί 
μ.όνον έπιτρέςιει την τιμωρίαν, όταν 
διαγνωσθή, δτι ό στρατιώτης άρνεΐται 
τήν θεραπείαν δολίω;, ήτοι οπως άπκλ- 
λαγή της στρατιωτικής ύποχρεώσεως 
καί ούχί δταν δείλια ή έξαλλω ν λόγων. 
Πάντως δεν είνε άσκοπον νά ληφθή 
ύπό σημείωσιν καί διά τά  ίδικά μ.ας 
Στρατοδικεία ή απόφασις αΰτη.

Υπάρχουν ένδόσιμ.α πιθανολογούν τα 
δτι καί τό άξίωμ,α τοΰ δικαστου απει
λ ε ί να κατακτησγι ή γυνή τοΰ μέλλοντος. 
Τό γεγονός δτι είσέδυσεν ήδη ή νέα 
γυνή είς ολα σχεδόν τά  επαγγέλματα  
καί αξιώματα, άφοΰ καί τήν δικηγορι
κήν τήβεννον περιεβλήθη καί άπό τών 
έδρών τών Πανεπιστημίων ακούεται ή 
λεπτή  φωνή της καί τόν άμ.βωνκ έπά- 
τησεν ήδη, έν Άμ.ερικνί τουλάχιστον, 
τό γεγονός λεγομ.εν τοΰτο ήρχισε νά κκ- 
θιστα σκεπτικούς τούς άντιφεμ.ινιστά; 
της Ευρώπης, σκεπτομ-ένους δτι δέν εινε 
άπίθανον νά έ'χωμ.εν καί γυναίκας δι- 
καστάς. Ένεκα τούτου, άπό τοΰδε ή'ρ- 
ξαντο καταριθμοΰντες τά μειονεκτήματα 
άτινα τό θηλυ γένος παρουσιάζει διά τό 
αξίωμα ή έπάγγελμ.α τοΰτο. Παραλεί- 
ποντες τά  γνωστά κατά της επικρατή- 
σεως της γυναικός έπιχειρήμ.ατα. τοΰ 
ευαίσθητοι» αύτης, τοΰ άσθενοΰς τοΰ χα- 
ρακτηρός της, τοΰ ευφαντάστου καί τά 
παρόμ.οια, παραθέτομεν μ.ίαν πρωτότυ
πον άντιρρησιν κατά της ύ-ονοίκς οτι 
εινε δυνατόν νά άνκρριχ ηθουν μ.έχρι καί 
τοΰ δικαστικοΰ άξιώμ.ατος αί γυναίκες 
τοΰ μέλλοντος. Ή  άντίρρησις δέ αίίτη 
εϊνε δτι εινε άκατάληπτον πώς ή γυνή 
θά άποφαίνεται έν όνόμ.ατι τοΰ βασι- 
λεως, άφοΰ άνομ.ολογή έαυτήν καί θά 
άνομ.ολογή καί έν τώ  μ.έλλον-η οτι είνε 
τόσον άσθενής καί κατά τάς αωμ.ατικάς 
δυνάμεις καί κατά τό ψυχικόν θάρρος! 
ώστε δέν λαμ,βάνει μ.έρος είς τήν άμ.υναν 
της χώρας ώς στρατιώτης. Όν έπομέ- 
νως τοιοΰτο, λέγουν οί σκεπτικισταί 
άνδρες τη : Εύρώπης, πώς δύναται νά 
ενεργή έν όνόμ.ατι τοΰ Βκσιλέως είς τόν 
όποιον εινε τελείως άχρηστον';

Όμ.ολογοΰμεν, δτι πο^ύ ολίγον π ε ι
στικόν μ.ας φαίνεται -φ  επιχί.ίρημ.α, 
παρά τήν διάθεσιν ήν έχομεν,νά θεωρώ- 
μ.εν άνικάνους τάς κυρίας οίουδήποτε 
αίώνος οπως μ,ετερχωνται καί τόν δικα
στήν.

*
’Ολίγοι ί'σως γνωρίζουν, δτι έν Χάγν) 

λειτουργεί ήδη διεθνές διαιτητικόν δι- 
καστήριον, λύον τάς μ.εταξύ τών Κρατών 
διαφοράς. Τό δικαστήριον τούτο έπελή- 
φθη ήδη τοΰ γνωστοΰ μεταξύ της Γαλ
λίας καί Γερμ.ανίας ζητήμ.ατος της Κα- 
ζαπλάγκας. Οί άποτελούντες τούτο 
δ ια ιτητα ί εινε τέσσαρες, ών δύο της 
Ι^αλλίας καί δύο της Γερμ.ανίας. Τό εν
θαρρυντικόν δέ, άπό άπόψεως άποσοβή- 
σεως πολέμ,ων έν τώ μ.έλλοντι, εινε δτι 
είς τό δικαστήριον τοΰτο άνετέθη μέχρι 
της σήμ,εοον ύπό διαφόρων Κέρατών ή 
λυσις ό'χι μ.όνον τεχνικών ή οικονομικών 
ή άλλων δημ.οσιονομικών, άλλά καί κα- 
θαρώς πολιτικών ζητημάτων, ών πρω
τεύουσαν θέσιν κατέχει τό άνω τίίς Κα- 
ζαπλάγκας.

θητε νά λάβητε ύπ ’ οψει σας κκί τόν 
/ !> 1 κλαόον ήμ.ών είς τάς κατά τό άρθρον 4

εδαφ. β'. τοΰ νόμου περί Δικηγορικών 
Συλλόγων προτάσεις καί γνώμ.ας σας.

Φρονοΰντες δτι ή παράκλησις ήμ.ών 
αΰτη, σκοπούσα τήν βελτίωσιν τοΰ θε- 
σμοΰ περι δικαστικών κλητηρων έπ ’ 
άγαθώ της Κ',ινω'.ίζς, ής κάλλιον παν- 
το ς άλλου ύμ.εΐς γνωρίζετε πόσα συμ.- 
φεροντα έκ τών δικαστικών κλητήοων 
έζαρτώνται, εύελπιστοΰμ.εν δτι μ.εταξύ 
τών πρωτων ενεργειών, παρεμφεροΰς 
φυσεως, τοΰ Δικηγορικού Συλλόγου .’Α
θηνών, θέλει άναγραφ·/) κκί ή μ.έριμ.να 
περί βελτιοισεως καί τροποποιήσεως τών 
κειμ.ένων περί δικαστικών κλητήρων 
διατάςεων, ώς πρός τε τά ’άτομ.α καί τά 
έργα αύτών. Ά λ λ ’ επειδή -ή έπίτευξις 
τούτου δεΐται νομ.οΟετικης κυρώσεως, 
πολλάς χάριτας θά όφ^ίλωμεν ύμΐν, άν 
ο ύμ.ετεοος Σύλλογος ήθελεν ένισχύσει 
ημ.α; οιά τοΰ κύρους του είς τήν έπί 
τοΰ παρόντος καί έπί τη βάσει τών 
ίσχυόντων νόμ,ων, ύπό τοΰ Σοΰ 'Γπουί- 
γειου της Δικαιοσύνης έγκρισιν ύποβλη- 
θησομενων αύτώ προτάσεων τεινουσών 
είς τό αυτό κατά τ ’ άνωτέοω τέλος.

Τά; προτάσεις ημών ταύτας θέλ̂ ομ.εν 
ύποβαλ·/) είς την κρίσιν σας εύθύς ώς 
μας γνωρίσητε δτι ό Σύλλογος ύμ,ών 
εινε διατεθειμενος κατ’ αρχήν νά ύπο- 
στηοίξ·/] ταύτας.

Λέζασδε παρακαλοΰμ.εν κλ.
ΙΙΛ. ΚΟΥΤΡΟ110ΥΛΟΣ 

Ό  1 Ιρόΐδοος
Ό  Γραμμιατεύς 

I I .  Κ ω ν ί ΐ α ν τ ι ν ί δ η ς

Β’
ΠΡΟΣ Ε Ν ΙΣ Χ Τ Σ ΙΝ  ΤΟΓ ΤΔΜ ΕΙΟΓ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΟΗΝΛΝ
Ι υ ν τ α κ τ α .Κ ύ ρ ιε

Π αρακαλέΐσϋε οπως δημοσιεναητε εν 
τα «Α ικαιοσύν]]» τον κά τω ϋ ι δεύτερον 
κατάλογον εισφορώ ν τών εν ’Λ ϋήναις 
συναδέλφων προς ενίαγυσιν τοϋ Ταμείου 
τοϋ Δ ικηγορικού Συλλόγου  ’ Αϋηνών.

01 Δ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Ο Ι  Κ Α Η Τ Η Ρ Ε 1
'Ο έν Ά&ήναις Σύλλογος τών δ ικ α 

στ ικώ ν κλητήρω ν ά π η ύϋυ ν ε  πρός τόν δ ι
κηγορ ικόν Σ ύλλογον 'Α ϋηνών τό κα
τω τέρω  έγγραφόν έπ ί του οπο ίου  επ ι
βάλλεται φ ρονοϋμεν νά  ληφ ϋη  σοβαρω - 
τέρα σκέψις.

Κ ύρυε Π ρόεδρε
Λαμβάνομεν τήν τιμήν νά σας γνω» 

ρίσωμεν τήν ΰπαρξιν καί λειτουργίαν, 
κατά τους δρους τοΰ συνημ,μένου Κ ατα
στατικού, τοΰ ήμετέρου Συλλόγου τών 
δικαστικών κλητήρων ’Αθηνών, καί νά. 
παρακαλεσωμεν ύμ.ας δπως εύαρεστη-

2 3  ’Α π ρ ιλ ίο υ  —6  Μ α ΐο υ  1 9 0 9
Ν. Γουναράχης Λρ. 50, ΌΟ. Φωστηοόπου- 

λος 10, ©. Ζώρας 10, Γ. Βλά/ος 10, Λ. 
ΚαροΊαάτη,- 10, Ν. Συνοίινίκ II), ’Λθ. Σω- 
τηοιάδης 2 5 , ’Αγγ. Ρ ικόπουλος 15, Ιί. Γειορ- 
γακόπουλος 10, Δ. Βαγιανέλνις 5, Γ. Φιλά
ρετος 100, Β. Μοιταρα; 10, Ιίερ. Ά γγελό- 
πουλος ’Αθάνατος 10, I. ΙΊρινοποιιλος 10, 
I. Γενημστας 5, I. Παπαναττααόπουλος 10, 
’Αν. Νομικός 10, I. Τούντας 10, I. Σημαν
τήρας 1 0 0 ,’Α . Κατριβάνος 25, Φ. Λούης 15, 
Λ. Θεοδωρίδης 15, Δεμερτζής χαί Καρ%τΛ· 
νος 50, Λ. Μαύρος 10, I. Καρακαττάνης 10, 
Λ. Γ. Ά ντωνιάδης 25, Κ. Ρέπουλης 5, Α. 
Σχά-ιης 20, Μ. Μίνδλερ 5, Σ. ΜαντζουλΤνος 
10, Α .Λ '.-ύα α ς 10, Α. ΙΙαπαγιαννόποολος 
10. 11. ΣταΟαχόπουλος 25, X. Γίαννόπουλος 
5, Α. Σοφιανός 15, I. Φώσχολος 5, 11. Τσι- 
τσεκλής 25, Κ. Γελέκης 20, Θ. Γούσκος 10, 
’Αλέξανδρος Κυριακίδης 20, ’AosXcsoi Κ. 
Σταυρόποολοι 40, Ν. Κομνηνός 10, Ν. Μο- 
5/ονήσιος 5 , Ν. Μα/αίρας 5.

"Ητοι δρα/_[χαί 815, έχ δέ το-j πρώτου Κα
ταλόγου (δν ϊοε έν φύλλω «Δικαιοσύνης» 
άρίΟ. 133), δρ. 3280, ήτοι έν ολω δρα^μ-αί 
τέσσαρες χιλιάδες έννενήκοντα πέντε (4095), 
κατατεθειμένα1, παρά τη Έμποριχν] 'Γραπέζτ; 
τής Μίλλάδος, έν ονόματι τοϋ Δικηγορικού 
Συλλόγου ’Αθηνών, διά τοΰ ύ π ’ άριθ. 6793 
Ά ριθ. Μητρ. Βιβλίου ΚαταΟέσεοιν εις πράιτην 
ζήτησιν, έπί τόκω 3 '/ϋ % ·

/ί  'Επιτροπή
Λ . Τ(ίάτ<}ος 
Ά ρ .  Χ α ρ τ ο ν λ ά ρ ι ις  
Ά ρ .  Σ . >1ττα2.ανος

Θεοφιλόπουλος 5, Ά νάργ. Ί’αρδούλης 5, Στ. 
Νικολαίδης 5, Σπ. Σ ιμίτης 50, Κων. Γιαν- 
νόπουλος 10, Δηα. Σπηλιωτόπουλος 20, Α. 
Σπηλιωτόπουλος 10, Γεώρ. Πολίτης 20, Γ. 
Λαζαρίμος 25, ’Ά γγελο ς Μανοΰσος 10. Έ ν 
δλ<ο As. 420.

Ά ριθ. 1 400

’ A n o S sw ttv ic tv
Έ ν Λαμία σήμερον τήν τετάρτην (4) τοΰ 

μηνός Μαίου, τοΰ 1909 ένεαχοσιοστοΰ έννά- 
του έτους, ημέραν Δευτέραν καί ώραν 4 μ. μ. 
^υποφαινόμενος Δικαστ. Κλητήρ τών έν 
Λαμία Πρωτόδικων Δημήτρ'.ος Ήο Άναγνό- 
πουλος, τη έγγράφω παραγγελία τού Νικολ. 
Ζ = ρβα, Δικηγόρου, πληοεςουσίου τοΰ Νικο
λάου Κοντογιάννη. ώς έχδο/εως τών δικαιω
μάτων τοΰ Γεωργίου Κατσάνου, κατοίκου 
Σπερ/ειάδος, αεταβάς έπέδωκα πρός τόν κ. 
εισαγγελέα τών έ/ Λαμία ΙΙοωτοδικών διά 
τον Ναουμ Μπάτσην, κάτοικον πρώην Σπεο- 
/ειαδος καί ήδη αγνώστου διαμονής άντίγρα- 
οον τής ύ π ’ άριθ 279 καί άπό 30 Ά πρι 
λιου έ. ε. εχΟεσεως αναγκαστικής κϊτασ/έ- 
σεως ακινήτων ένυπο&ήκων κτημάτοιν, δ ι’ ής 
έκθεσεως τοΰ δικαστικοΰ κλητήρος τών έν 
Λαμία Πρωτοδικών Βασιλ. Παπαγεωογίου 
έμοαίνεται ότι κατεσ/έΟησαν άναγκαστικώς 
τά έν τή  ειρημένη έκθέσει τοΰ ώς ε’ίοηται 
κλητήρος περιγραφάμενα ακίνητα κτήματα, 
κείμενα έντος νί,ς κωμοπόλεως Σπερχειάδος, 
τοΰ ομωνύμου δήμου τού ό'ίειλέτου Ίωάννου 
Μπότση κατοίκου ήδη Καρβασαρα καί Να
ουμ Μπότση αγνώστου ήδη διαμονής έκ αέ- 
ρους τού ανώτεροι έπισπεύδοντος ήδη δανει- 
στοΰ Νικολάου Δ. Κοντογιάννη, κατοίκου 
Σπερχειάδος, ύπό τήν ώς εΐρηται ιδιότητά 
του προε γνώσιν κ .λ .π .

Και εις βεβαίο^σιν συνετάγη τό παοόν α
ποδεικτικόν έπιδόσεως ο-ττερ άναγνωσΟέν ύπε- 
γράοη νομίμως ώς έ’πετχι.

Ό  λαβών. Είσαγγελεύς 
Τ. Σ. Α . Ι*ω{ΐανός

Ό  κλητήρ 
Λ . Ά ν α γ ν ό π ο ν λ ο ς

Ε ία φ ο ρ α Ι  τώ ν  έν  Π ε ιρ α ιε ΐ δ ικ η γ ό ρ ω ν  
η ρ ό ς  έ ν ίσ χ υ σ ιν  τ ο ϋ  Τ αμ ε ίο υ  τ ο ϋ  
Δ ικ η γο ρ ικ ο ϋ  Σ υ λ λ ό γ ο υ  Ά Φ ηνώ ν.
Άνδρ. Ά ντωνιάδης Δρ. 20, I. Νικητό- 

πουλος 10, Ά ρ . ΙΙαίζης 10, Κ. Ζαρόκωστάς 
10, I. Κολύμβας 10, Δ. Μπινιάρης 5, I. 
Μάνος 20, Στέφ.. Μεζεβίρης 5, Παναγ. Σα- 
πουνάκηΊ 10, Δημ. Σκάγιαννης 5, Μιχαήλ 
Ρουνόπουλος 10, Γ . Γιαννοΰκος 5, Κωνστ. 
Κρητικός 10, Σπ. ΓΙαρασκευόπουλος 10, Ν. 
'Γσαμούρης 5, Μιχ. Κουκιας 10, Εύάγ. Λιό- 
λιος 5, Γεώργ. καί Δευκ. Ρεδιάδαι 20, Εΰστ. 
Σακελλαράκης 15, Δημ. Σόύγκρας 10, Σπ. 
Νικολετόπουλος 10, Σωτήρ. Ναθαναήλ 5, 
Ά γγελο ς  Κοσμής 10, Λεων. Οίκονδμίδης 
10, Ά ναστ. Κορδαντωνόπουλος 10, Λάμπρος 
Παππαγεωργίου 5. Γεώργ. Λεβαντής 5, Β.

ΙΙε^ίλ/,ψ::
Τό δικαστήριον τιΰν έν Άδήναις Ηοωτοδι- 

δικών ota τής ύ π ’ άριθ. 2976 (1909) άπο- 
οάσεώς του δεχΟεν τήν άπό 25 Μαοτίου έ. έ. 
αίτησιν τής ’Α γγελικής συζύγου Πέτοου 
Μαρκοπούλου, τό γένος Ίωάννου Παπαντω- 
νίου κατοίκου Α θηνών καί διαμενοΰσης ήδη 
έν Πόρω, κατά τού συζύγου της Πέτρου Μαρ
κοπούλου κατοίκου ώς έκ τής ύπηοεσίϊς του 
’Αθηνών , πρός εγερσ:ν αγωγής περί διαζεύ- 
ςεως, διέταξε τήν ένέργε'αν τών νομίμοιν 
δ'.ατυπ ώσεων.

Άθήνησι τή 8 Μαίου 1909
Ό  πληρεξούσιος δικηγέρος 

’ Ι ω ά ν .  A vu v .n iu ar

ΝΕΑ Β Ι Β Λ Ι Α

ΕΜΑΝ. Σ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
Διδάκτορος τής Ν ομικής

Π Ε Ρ Ι  m  Σ Υ Ν Ε Π Ε Ι Α Ν  
ΤΗΣ ΕΠΙΑΟΣΕΩΖ ΤΗΣ ΑΓΩΓ ΗΣ

ΕΝ ΤΩι ΝΕΩΤΕΡΩ. ΑΓΓΙΚΩι 
Δ Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Π ι  Δ Ι  ΚΑΙΩ.

Ε ναίσιμος έπί διδακτορία διατριβή έκ σελ. 34

Ό λίγα ς ήμών παρατηρήσεις έπί τής μελέτης 
ταύτης τοΰ νεαροΰ έπιστήμονος έπιουλασσό- 
μεθα νά παραΟέσωμ εν είς έν τών επομένων 
ούλλων.

ΗΑΙΑ Κ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
Ύ φ η γ η τ ο ϋ  τ ο ν  ’Ε μ π ο ρ ικ ο ύ  Δ ικ α ίο υ

Ε Ι Δ Ι Κ Α Μ Μ Ε Λ Ε Τ Α Ι
Εις τεϋχος εκ σελ. 78 εδημοσιεΰ·θησαν 

μελέιαι τοϋ πλήρους μέλ?ι,οντος συγγρα- 
φέως καί ύφηγητοϋ, ύπό τούς τίτλους: 
«Συγχο^νευσις ’Αστικού καί εμπορικού 
δικαίου. Λόγος εναρκτήριος έπί ύφηγε- 
σία. Χρόνος τών γενεθλίων τής ’Αστι
κής αγωγής, κατά τόν νόμον περι σημά
των. "Η συναλλαγματική ώς τίτλος εκ
τελεστός».

: m r p .  σ . ε υ κ λ ε ι δ ο τ γ

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
£12 ΙΣΧΥΕΙ ΕΚ ΕΛΛΔΔΙ

*Εξεδό& η τό τ ρ ίτ ο ν  τεϋχ ος  τ ο ΰ  δευτέρου  
τ ό μ ο υ  εκ σ ελ ίδ ω ν  1 7 5 .
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Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Ι Σ  
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Τ ν π ο ις  I I .  Α .  Π ε τ ρ ό κ ο υ


