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E xtra L ipsiam  non est v ita  
S i est v ita , non est ita ! (')

Τό δημώδες τοΰτο ακαδημαϊκόν λό- 
γίον έπανέρχεται είς τήν μνήμην μου, 
καθ’ ήν στιγμήν μανθάνω δτι κατ’ αύ
τάς (28 Ιουλίου), άρχίζουν είς τήν Λι- 
ψίαν αί έορταί ΙπΙ τη πεντακοσιετηρίδι 
τοΰ Πανεπιστημίου.

Τό Πανεπιστήμιον της Λιψίας προηλ- 
θεν άπό τό της Πράγας, αίφνιδίως καί 
άνευ οίουδήποτε σχεδίου., Ό  ανταγωνι
σμός των διαφόρων έθνικοτήτων έν Βοη
μία ήγαγεν είς ρήξιν, ήν Ιπέτεινεν ό 
υπό τοΟ Βασιλέως διορισμός τοΟ άρχι- 
μαγείρου του ώς διευθυντοΰ, ούτως εί
πεΐν, τοΟ Πανεπιστημίου της Πράγας. 
Ούτω δέ άπό της 11 — 18 Μαΐου 1409 
Ιφευγον σωρηδόν έκ Πράγας πρός δια
φόρους διευθύνσεις έκ τών 2,500 οί
2,000 σπουδασταί. ΤοΟ Πάπα κυριαρ- 
χοΰντος τότε άπητεΐτο παπική έγκρισής 
πρός ί'δρυσιν Πανεπιστημίου- τη 9 Σε
πτεμβρίου έφθασεν είς τήν Λιψίαν ή 
bu lla  τοΟ Πάπα, ή όποια έχρειάσθη 
δύο μήνας άπό τήν ΙΙίσσαν. Κατά τά 
τέλη Ιουνίου θά άπηυθύνθη λοιπόν ή 
α’ίτησις πρός τόν Πάπαν, δστις χαρα
κτηρίζει τούς Λιψιανούς _ της έποχής 
έκείνης ώς: Homines c iv iles et in 
moribus bene dispositi. Τό πρώτον 
έξάμηνον ήρίθμει 369 σπουδαστάς καί 
46 καθηνητάς, έκ τών όποιων δύο τόΰ 
Κανονικού Δικαίου.

Ό ακαδημαϊκός βίος της έποχης
έκείνης είνε τι παράδοξον διά τάς σημε- 
ρινάς συνθήκας. Άπό του 11 αίώνος, 
κυρίως διά τών σταυροφοριών, είχεν άρ- 
χίσει νέα πνευματική έποχή είς τήν 
Εσπερίαν μέ κέντρον τούς Παρισίους. 
Τό Πανεπιστήμιον άπεκαλεΐτο τό τε :
S tudium  generale, έπειτα δέ: Uni- 
versitas litterarun i. Ό  άρχικός βίος 
έν τοΐς ΙΙανεπιστημίοις ήτο κοινόβιος, 
κατά τό ύπόδειγμα τών μοναστηριακών 
κοινοβίων. Οί καθηγηταί μετέδιδον είς 
τούς σπουδαστάς άπό γενεάς είς γενεάν 
τάς άς κατείχαν γνώσεις — έξ ού καί ή 
χρήσις τοΟ δρου : παράδοοις  — είς ώρι- 
σμένας δέ ήμέρας έγίνοντο ασκήσεις,
γνωσται έκτοτε ύπό τόν δρον: D ispu- 
tatio. Διά τοΰ H um anisraus είσήχθη ή 
φιλολογική καί ιστορική έρευνα, ή δέ 
Μεταρρύθμισις άποτελεϊ τήν γέφυραν 
πρός τό σημερινόν καθεστώς.

Τοιαύτη τις καί ή πρώτη (s) λειτουρ
γία τοΰ Πανεπιστημίαμ της Λιψίας. Αί 
παραδόσεις ήρχιζον άπό τής πέμπτης

( ’) Λέγεται καί μετερρυθμισμένον οδτως :
E xtra  L ipsiam  non est v ita  
l i t  s i v ita , non est ita.

ή:
E x tra  L ipsiam  n u lla  v ita  
E t s i v ita , non est ita .

(*) Emil Friedberg Die U n iv e rs ita t L e i
pz ig  in V e rgan gen h e it und G egenw art. 
L e ip z ig  1898 (σ. 148;. Γενιχδς δέ διά τά γερ
μανικά Πανεπιστήμια καί τόν βίον τίδν σπουδα
στών δρ. R. Fick Auf D eutsehlands hohen 
Sch u len . E ine illu s tr ie r te  k u ltu rgesch i 
ch tliche D arste llun g  deutsehen  Hoch- 
sch u l- und S tuden tenw esen s B erlin  - L e i
pzig  1900 (a. 488).

πρωινής, Ινεκα δέ τούτου ήγείροντο άπό 
τής τρίτης- είς τάς έννέα εκλειον αί θύ- 
ραι/Όταν δμως, μετά τό 1500, οί καθη- 
γηταί ένυμφεύοντο, τότε κατ’ ανάγκην 
έχωρίζοντο τών σπουδαστών, οί'τινες 
βαθμηδόν άνέκτων πλειοτέραν έλευθε- 
ρίαν. Αί έσωτερικαι διαμάχαι καί οί πό
λεμοι είχον πάντοτε όδυνηρόν άντίκτυ- 
πον έπί τού Πανεπιστημίου- τό οίκημά 
του έχρησίμευεν ώς νοσοκομεΤον έπί μή
νας καί οί σπουδασταί του μετεβάλλοντο 
είς πολεμιστάς. Ά λλά  πολεμιστάς πλή
ρεις πατριωτισμού* δταν τώ 1808 ή πό
λις ήθελε νά δεξιωθη τόν Ναπολέοντά 
έν τιμαΐς, οί σπουδασταί μόνοι άντέστη- 
σαν, συχνόταται δ’ ήσαν αί ρήξεις αύ
τών πρός τούς κατοίκους. Οί καθηγηταί 
είχον έγκαθιδρύσει άληθή δυναστείαν- 
τά τέκνα διεδέχοντο τούς γονείς έπί τής 
έδρας καί αί σπουδαί ήσαν έλαττωματι- 
καί. Α γώνες μακροί καί δοκιμασίαι 
σκληρόταται έχρειάσθησαν κατά τούς 
παρελθβντας αιώνας, ί'να κατορθώση τά 
Πανεπιστήμιον νά κατα λάβη τά σκήπτρα 
τής έπιστήμης έν Γερμανία, ί'να δυνηθή 
ό σπουδαστής αύτοΰ, ό ΓκαΤτε, νά εί'πη 
δικαίως τό κλασικόν έκεΐνο : Mein L e ip 
zig  lob ich m ir, es is t ein k lein  
P aris und b ildet seine Leute. Τό 
σημερινόν κτίριον τοΰ Πανεπιστημίου 
είνε τό ώράιότερον καί μεγαλοπρεπέστε- 
ρον τών έν Ευρώπη. Περιέχει 28 αίθού- 
σας μέ 3232 θέσεις- έκάστη τών μεγά
λων αιθουσών δύναται νά περιλάβη 1350 
άκροατάς. Ό  προϋπολογισμός του, δστις 
τφ 1833 άνήρχετο μόλις είς 281,575 
μαρκών, άνήλθε τφ 1891 είς 1,987,486, 
έκ τών όποιων αί 878,349 διατίθενται 
διά τήν μισθοδοσίαν τών ύπερδιακοσίων 
καθηγητών του (*). Μόνον τό κτίριον 
τής πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης· έκό- 
στισε 4,548,685 μαρκών- έτησίως δέ δια
τίθενται 100,000 πρός άγοράν βιβλίων 
καί πλουτισμόν έν γένει τής βιβλιοθήκης.

Ά λλά  τό Πανεπιστήμιον όφείλει τήν 
καταπληκτικήν πρόοδον αύτοΰ κυρίως 
είς τούς αγώνας τής νομικής σχολής 
καί τήν έπιστημονικήν ταύτης φήμην. 
Έντεΰθεν ένδιαφέρει νά σημειωθοΰν δύο 
λέξεις είδικώς διά τά collegium  ju r i-  
dicum τής Λιψίας (2). Ή  bulla τοΰ 
Πάπα, ή καθιεροΰσα τό studium  gene
ra le  ώριζεν: In utroque ju re , uideli- 
cet canonico et c iu ili. Τοΰ Κανονικοΰ 
Δικαίου ή σπουδή έκυριάρχει καθ’ δλον 
τόν Μεσαίωνα. Οί σπουδασταί είς τήν 
Λιψίαν μετά τριετή φοίτησιν έξητάζοντο 
είς τό Κανονικόν Δίκαιον, τά όποιον έδι- 
δάσκετο άπό τής 5—7 πρωινής ώρας. 
Κατά τάς παραδόσεις ό κλητήρ παρι- 
στάμενος έσημείου τούς παρόντας. Ή  
μέθοδος τής διδασκαλίας άγονος, πλη
κτική, κατά τό σύστημα τών γλωσσο-

(1) Μόνον τό Βερολΐνον ύπερέχει. Κατά τά 
αύτό 'έτος—1891—έπλήρωσε 890,000 μαρχων 
είς μισθοδοσίας καθηγητών έπί δλικοϋ προϋπο
λογισμοί) 2,476,786. Σήμερον αί δαπάναι θά 
ήνε βεβαίως πολλφ ΰπέρτεραι.

(2) Emil Friedberg Das C o lleg ium  ju r i-  
d icum . E in B e itra g  zur G eschichte der 
L e ip z ig er  Ju r is te n —facu lta t. L e ip z ig  1882 
(σ. 160).

γράφων. Ό  καθηγητής έχρειάζετο παλ 
λάδας μήνα όλόκληρον διά νά έρμηνεύση 
μίαν παράγραφον τών πηγών, έντεΰθεν 
δέ ή σπουδή τοΰ δικαίου έθεωρεΐτο τά 
μάλα έπαχθής. Ή  D isputatio άπετέλει 
χρήσιμον άσκησιν πρός τό νομικώς κα- 
ταρτίζεσθαι καί κρίνειν. Πλήν τών άλ
λων κατά τριμηνίαν ό ordinarius ώριζεν 
Εν δικαστήριον, ούτως είπεΐν, consisto- 
rium , τά όποιον έπραγματεύετο λατι
νιστί νομικάς ύποθέσεις- κατά τών άποφά- 
σεων έχώρει καί έφεσις.

Παρ’ δλα δμως ταΰτα ή σπουδή άπό 
μέρους καί διδασκόντων καί διδασκόμενων 
διεξήγετο κατά τόν όκνηρότερον τρόπον. 
Τά μέσα ήσαν τόσον γλίσχρα, ώστε οί 
καθηγηταί ήσχολοΰντο πλειότερον έκτός 
τοΰ Πανεπιστημίου- ό είς ήτο συγχρόνως 
δήμαρχος, ό άλλος πρόεδρος τοΰ δικα
στηρίου, ό τρίτος άπουσίαζεν ώς άντι- 
πρόσωπος είς τό Ράϊχσταγ, οί άλλοι 
κατεγίνοντο περισσότερον μέ τήν πράξιν. 
"Οταν ό Bauer ύπέβαλε τήν παραίτησίν 
του (1808) έδικαιολόγησε ταύτην διά τοΰ 
γεγονότος δτι είχε λάβει μέρος είς 30,000 
δίκας καί είχε γράψει 200 διατριβάς καί 
γνωμοδοτήσεις! Ή  σχολή είχεν ήδη άπό 
τοΰ 1580 τό δικαίωμα τοΰ προτείνειν 
τούς υποψηφίους διά τάς κενουμένας 
έδρας, ύπέρ τοΰ δικαιώματος δέ αύτοΰ 
ήναγκάσθη έπανειλημμένως νά παλαίση 
πρός τήν Σαξωνικήν Πολιτείαν. Τφ 1830 
ήσαν485 σπουδασταί τοΰ δικαίου- τώ1880 
ήσαν 1022- σήμερον 2000. Οί μεγαλεί- 
τεροι νομικοί τής Λιψίας ύπήρξαν καθη- 
γηταί τοΰ Λιψιανοΰ Πανεπιστημίου. Ση- 
μειοΰμεν προχείρως τούς: Z iegler, B e
yer, Scliilter, Thom asius, H eineccius, 
von Senckesberg, Pufendorf, Wolf, 
Leibnitz, Hommel, Biener, Puchta, 
A lbrecht, W aichter, W indscheid, B in
d ing, W ach, F riedberg , Sohm , Mit- 
teis κλπ. Ώς άναγνώρισις δέ τών υπη
ρεσιών τής νομικής σχολής τής Λιψίας 
πρός τήν νομικήν έπιστήμην ύπήρξε τά 
γεγονός £τι. μετά τήν συντέλεσιν τής Γερ
μανικής Αύτοκρατορίας παρά τήν έπι- 
μονήν τοΰ Βίσμαρκ, ίδρύθη είς τήν Λιψίαν 
τά γερμανικόν Ακυρωτικόν. .

-Ϋ -

Ά λλοτε καί ν ΰ ν ! Πόσον διάφορα τά 
πράγματα σήμερον- λειτουργεί τώρα έκεΐ 
ό τελειότερος άκαδημαϊκάς δργανισμός, 
περί ού άλλοτε, διατίθενται δέ πρός θε
ραπείαν τής έπιστήμης μέσα, πρό τών 
όποιων ίλιγγιά ή πτωχή Ελλάς. Είς 
τάς πανεπιστημιακάς έορτάς τής Λιψίας 
δέν ήδύνατο νά μή άντιπροσωπευθή καί 
τό ήμέτερον Πανεπιστήμιον. Καί ή Σύγ
κλητος παρεκάλεσε τούς ήμετέρους κα- 
θηγητάς κ. κ. Κ. Πολυγένην καί Γ. 
Στρέϊτ, δπως άντιπροσωπεύσωσι τήν Ε λ 
ληνικήν έπιστήμην είς τάς μεγάλας έορ
τάς τοΰ «νεύματος- είνε δέ πράγματι εύ- 
στοχωτάτη ή εκλογή, διότι πλήν τών 
άλλων "άμφότεροι οί νομοδιδάσκαλοι έ- 
σπούδασαν έπί μακράέτη είς τάς σχολνάς 
τοΰ Πανεπιστημίου τής Λιψίας, είς τήν 
νομικήν μάλιστα σχολήν τοΰ όποιου ό κ. 
Γ. Στρέϊτ έχει, άφιερώσει καί τόν πρώτον 
τόμον τοΰ Διεθνοΰς Δικαίου του. Ά λλά 
καί συγχαρητήριον γράμμα έτοιμάζεται 
νά άποσταλη έπί μεμβράνης γραφόμενον, 
ύπογραφόμενον δέ ύφ’ δλων τών Ε λ 
λήνων, δσοι έσπούδασαν έκεΐ.

Έάν τά πανεπιστήμια έχωσι σκοπόν 
νά προάγωσι τήν έπιστήμην καί νά δη- 
μιουργώσι τούς έπιστήμονας τοΰ μέλλον
τος, τάν σκοπόν τοΰτον άριστα καί θαυμα- 
στώς έπλήρωσε καί πληροί τό έορτάσον 
πανεπιστήμιον. ΤΙ διεθνής έπιστήμη εύ- 
γνωμόνως άτενίζει πρός τήν alm a m a
ter, περί τήν όποιαν στρέφεται άπό τόσων 
ήδη αιώνων λαί άφ’ ής έμψυχοΰται όλονέν 
ή παγκόσμιος πνευματική κίνησις. Δέν

θά ύπάρχη δέ νομικός είς τόν κόσμον» 
δστίς νά μή έπαναλαμβάνη μεθ’ ήμών: 
F acu ltas ju r id ic a ' a lm ae U niversita- 
tis L ipsiensis , v iv a t, floreat, crescat!

Λ »ι| ιανός

ΠΟΙΝΙΚΑJHTHMATA
Έ ν τνί εφαρμογή τοΰ Νόμου ΒΩΖ' 

του 1901, οστις έτροποποίησε τά  άρθρα 
205 καί έπομ. τνίς Ποιν.Δ/μίας καΙ^ΒΙΔ' 
τοΰ 1892 περί ύπολογισμοΰ τοΰ χρό
νου τ -?;ς προφυλακίσεως, άνεφύ'/ιυαν δύο 
προδ'Αλως σπουδαιότατα, διά τάς συνε- 
πείας των, ζητνίματα, τά  όποια ri πρα
κτική τών παρά Πρωτοδίκαις ε ισαγγε
λέων καί -/ι νομολογία τών Πλημμελειο
δικείων λύουσι, καθ’ δσον εγώ τουλά
χιστον γνωρίζω, άντιθέτως πρός ττιν 
άΧτιθη έ'ννοιαν τών νόμων τούτων.

I
Κατά τό άρθρ. 261 της Ποιν. Δικο

νομίας, ώς τοΰτο έτροποποιηθ-/) ύπό του 
Νόμου ΒΩΖ’ του 1901, « .Ά ν διά τοΰ 
βουλεύματος διετάχθη Ϋι άπόλυσις τοΰ 
κατηγορουμένου, διαμένει ουτος είς τί|ν 
φυλακήν διαρκούσης ττίς πρός ανακοπήν 
προθεσμίας, έκτός αν ή έν τώ  βουλεύ- 
ματι διάταζις ότι δέν πρέπει νά γέντι- 
τα ι κατηγορία τυγχάνη ουσα έν πασι 
σύμφωνος τ -̂  προτάσει τοΐί Ε ΐσαγγε- 
λέως, οτε ό κατηγορούμενος απολύεται 
προσωρινώς».

Προσήλωσις αποκλειστική έν τι) 
φράσει του Νόμ.ου «έκτός άν ή εν τω  
βουλεύματι διάταξις οτι δέν πρέπει νά 
γένηται κατηγορία», άνευ της έξετά- 
σεω; αύτης έν συνδυασμω πρός την δ- 
λην οικονομίαν του Νόμου, τοΰτ’ έ'στι 
πρός τόν σκοπόν, όν έπεδίωξεν ό νομοθέ- 
της καί πρός τάς άφορμάς έξ ών ώρμή- 
θη είς τήν μεταρρύθμισιν τοΰ άρθρ. 261 
της ΙΙοιν-. Δικονομίας, καθ’ ο, πρό της 
μεταρρυθμίσεως, η προθεσμία· πρός ανα
κοπήν άνέστελλε τήν διαταχθεΐσαν ά- 
πόλυσιν τοΰ κατηγορουυ,ένου, μας ύπο- 
^ρεοΐ, νά δεχθώμ.εν, δπως άχρι τοΰδε 
γ ίγνετα ι δεκτόν, δτι μόνον δταν έξεδόθη 
έντελ.ώς απαλλακτικόν βούλευμα, οΰ 
μόνον διά τήν πραξιν δι’ ήν προεουλα- 
κίσθη τις, άλλά καί διά πασαν άλλην, 
εί'τε συνεπαγομ.ένην προφυλάκ,ισιν, εί'τε 
μή, μετά προηγουμένην σύμφωνον πρό- 
τασιν του Ε ίσαγγελέως, απολύεται ου
τος καί πρό της παοελεύσεως της προ
θεσμίας πρός ανακοπήν, κατά πασαν δέ 
άλλην περίστασιν, ώς όταν παραπέμπη- 
τα ι είς τό ΙΙταισματοδικεΐον η Πλημ
μελειοδικείων, καίτοι δέν υπάρχει περί- 
πτωσις παρατάσεως προφυλακίσεως, 
πρέπει νά κρατηται.

Τήν έ'ννοιαν ταύτην τοΰ Νόμου μάς 
δίδει, ώς είπομεν, ή άποκλειστική 
ποοσήλωσις εις τό γράμμα αύτοΰ. Ά λ λ ’ 
δμιΛς δέν εινε αύτη καί ή αληθής έ'ννοια 
του Νόμ,ου. Διά τούς έξης λόγους :

Ό  νομ-οθέτης έν τω  νω αύτοΰ, δταν 
εθετεν έν τω  νόμ-φ. τήν διαληφθεϊσαν 
φρασιν «έκτός άν ή έν τω βουλεύ- 
μ,ατι διάταξις δτι δέν πρέπει νά γένη- 
τα ι κατηγορία», είχεν ούχί παν άδί- 
κημ-α, άλλά τό άδίκημ-α δ ι’ ό προεφυ- 
λακίσθη ό κατηγορούμενος καί περί 
τούτου μ.όνον προέ βλεψεν ; Ά ν  δέ διά 
τό άδίκημ,α τοΰτο είνε σύμ,φωνος ό 
Ε ίσαγγελεύς καί τό Συμβούλιον δτι δέν 
πραεκ,υψαν άποχρώσα·. αποδείξεις καί 
παρεπέμ,φθη ό κατηγορούμενος δι’ άλλο
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αδίκημα, χαρακτηρισθέν ώς πλημμε- 
λημ.α, μή συνεπαγόμενον προφυλάκισιν, 
δέ„ν εύρισκόμεθα εντός του νόμου άπο- 
λύοντες τόν κατηγορούμενον ;

Πως έσκέφθη 6 νομοθέτης, καθιερω- 
σας τήν διάταξιν ταύτην, καί τ ί δι’ 
αύτης έπεδίωξεν; Έσκέφθη, καθ’ ήμας, 
δτι, εις περίστασιν κατά τήν όποιαν 
Συμβούλιον καί Ε ίσαγγελεύς άπό συμ.- 
φώνου άποφαινονται μή παραπεμπτεον 
τόν κατηγορούμενον διά τό άδίκηαα δι’ 
δ προεφυλακίσθη, παραπεμ-πτέον δέ δι’ 
άλλο αδίκημα μή συνεπαγόμενον προ
φυλάκισα, υπάρχει πρόληψις, δτι ή 
ανακοπή τοΰ πολ. ένάγοντος ούόένα άλ
λον σκοπόν επιδιώκει ή τήν καταπόνη- 
σιν τοϋ κατηγορουμένου διά της παρα- 
τάσεως τΫίς προφυλακίσεως, διά της 
διατάξεως δέ ταύτης ήθέλησε νά θέσιρ 
τέρμα είς τάς άνακοπάς τάς σκοπόν ε- 
χούσας τοιαύτην έκδίκησιν καί νά ά- 
σφαλίστι τήν προσωπικήν ελευθερίαν 
εναντίον της έμ-παθείας τών ώς παθόν- 
των παρισταμενων. Είς τάς σκέψεις 
ταύτας ήδύνατο τις ν’ άντινάξνι, δτι ό 
νομ.οθέτης μόνον είς τήν περίπτωσιν εν
τελούς άπαλλαγης ήθέλησε τό μ.ή άνα- 
σταλτικόν άποτέλεσμα, καί τοΰτο, διότι 
ή παοάτασις τής προφυλακίσεως είς τήν 
περ ίπτωσή ταύτην εΐνε άνεπανόρθωτον 
κακόν διά τόν κατηγορούμενον, άμ.α έπ'ι- 
κυρωθή τό άπαλλακτικόν βούλευμ-α, 
ενώ είς τήν έτέοαν περίπτωσιν διαφέρει 
τό πραγμ.α, καθόσον υπάρχει μία παρα
πομπή είς τό ΓΙλ/ιμμελειοδικεΐον καί ή 
προφυλάκισις θέλει ύπολογισθη είς τήν 
καταδίκην, ή'τις είνε πολύ ένδεχόμε- 
νον νά έπακολουθήσγι. Δέν έ'χει δμως 
ουτω τό πραγμα, διότι καί είς τήν περί- 
πτωσιν ταύτην γενναται άνεπανόρθω
τον κακόν διά της παρατάσεως της προ
φυλακίσεως, καθόσον εΐνε ωσαύτως εν
δεχόμενον ή προφυλώκισις νά παραταθή 
έπ ί χρόνον ύπερκαλύπτοντα τό άνώτα- 
τον δριον της ποινής τό όποιον συνεπά
γετα ι τό άδίκημα δ ι’ δ παρεπέμφθη. 
Πλήν τούτου καί τά  άτοπα τά  όποια 
γενν^ ή μέχρι τοϋ νϋν άκολουθουμενη 
ερμηνεία πείθουσιν OTt δέν εΐνε αΰτη ή 
τη άληθεϊ έρμ.ηνεία τοΰ νόμ.ου άρμό- 
ζουσα. Καί άναφέρω εν εκ τών πολλών : 
Προφυλακίζεται τις δι’ άπόπειραν άναι- 
ρέσεως, καί μετά τοΰτο παραπεμ-πεται 
είς τό Πταισμ.ατοδικεΐον η Πλημ,με- 
λειοδικεΐον, έπ ί απειλή ή άδίκω επιθέ
σει, μετά προηγουμένην πρότασιν τοΰ 
Είσαγγελέως εντελώς άπαλλακτικήν. 
Τί γενήσεται έν περιπτώσει ανακοπής 
τοΰ Ε ίσαγγελέως, θέλοντος νά ύποστη- 
ρίξν) τήν πρότασιν του ; Βεβαίως θά 
κρατηθή ό κατηγορούμενος, διότι δέν 
έ'χομεν βουλευμ.α έντελώς άπαλλακτι- 
κόν. Καί αμέσως άνακύπτει τό άτοπον, 
ένω ό Ε ίσαγγελεύς έπ ιζη τεΐ νά βελ- 
τιώση τήν θέσιν τοϋ κατηγορουμ.ένου, 
άθώου κατά αήν γνώμην του, σπουδαίως 
τήν επιβαρύνει διά της ύπό της ανακο
πής παρατεινομένης προφυλακίσεως.

"Αλλως τε τό συνήθως συμβαΐνον άτο
πον ύπό τό κράτος ένός νόμ,ου προκαλεΐ 
κυρίως τό ενδιαφέρον τοΰ νομ-οθέτου πρός 
διόοθωσιν δ ι’ ετέρου νομ.οθετήμ.ατος, 
καί ούχί τό σπανιώτατα, αν μ,ή ποτε 
παρατηρούμ.ενον. Καί τό συνήθως συμ.- 
βαΐνον ήν προφυλάκισις έπ ί άδικήματί 
τινι συνεπαγομένω προφυλάκισιν καί 
μετά τοΰτο παραπομπή διά βουλεύμα
τος έπ ί έτέρω, ήπιωτέρω, μ,ή συνεπα- 
γομένφ προφυλάκισιν, σπανιώτατα δέ 
προφυλάκισις έπί τινι άδικήμ.ατι καί 
μετέπειτα  έ'κδοσις έντελώς άπαλλακτι- 
κοϋ βουλεύματος. Καί άν τοϋτο εΐνε 
άκριβές, εΐνε δέ παραδεδεγμένον έξ έ- 
τέρου ύπό τών συγγραφέων δτι είς τήν 
ερμηνείαν νόμου τινός σπουδαίως συμ.- 
βάλλει ό πρός τήν κατάρτισιν αύτοΰ λό
γος (occasio legis), πρέπει κ α τ ’ άνάγ
κην νά δεχθώμεν, δτι ό νομ.οθέτης, θε- 
λήσας διά της άνω παρατεθείσης Six- 
τάζεως νά περιορίσ·/) τάς πρός έκδίκησιν 
άνακοπάς τών παθόντων, τάς έπιδιω- 
κούσας τήν παοάτασιν της προφυλακι- 
σεως, εΐχεν ύπ ’ οψιν κυρίως τήν συνη- 
θϋστάτην περίπτωσιν, ήν άνωτέρω άνα- 
φέρομεν, καί ή'τις έκίνησε τό ενδιαφέ
ρον αύτοΰ. Διότι αν εκείνην άποκλεισω-

μεν, δέν λέγομ.εν δτι ούδεμ.ία μενει περί 
ί ς  νά διέταξεν. άλλά πάντοις μενει ή 
σπανιωτάτη εκείνη περίπτωσις της προ
φυλακίσεως, μ.εθ’ ήν επετα ι έντελώς 
άπαλλακτικόν βούλευμ,α, διά τήν όποιαν 
δέν νομίζομεν δτι θά διετασσεν άπο- 
κλειστικώς χωρίς νά ένθυμ,ηθή τήν συν- 
ηθεστέραν.

I I
Κατά τό άρθρον 1 τοΰ Νόμου ΒΙΔ' 

τοϋ 1892, « ‘Ο χρόνος της προφυλακί
σεως υπολογίζεται ύπέρ τοΰ καταδι- 
κασθέντος είς φυλάκισιν, ειρκτήν ή πρόσ
καιρα δεσμά. Τό Δικαστήριον έν τη ά- 
ποφάσει, τή καταγινωσκούσν) την ποι
νήν, προσδιορίζει τόν χρόνον, καθ’ δν ό 
καταδ'.κασθείς διετέλεσεν έν προφυλα
κίσει έ φ ’ f i  κ α τεδ ικ ά β Ο ι^ ,
άφαιρεΐ τοΰτον έκ της έπιβληθεισης ποι
νής, καί ορίζει τόν χρόνον της διαρκείας 
αύτης». Καί δταν μ,έν πρόκηται περι 
πράξεως, δι’ ή'ν ύπέστη τις προφυλάκι
σα , καί μιας καταδίκης διά τήν πραξιν 
ταύτην, ευχερής έστιν ή έρμ.ηνεία τοΰ 
άρθρου τούτου καί εύκολος ό κανονισμ.ος 
της διαρκείας της ποινής, ήν οφείλει νά 
έκτίσν) ό καταδικασθείς κατηγορούμε
νος. 'Ό ταν δμ.ως πρόκηται περι πολλών 
■κολασίμων πράξεων καί περί ισαρίθμων 
καταδικαστικών άποφάσεων, διά μ.ίαν 
δέ έκ τών πράξεο>ν τούτων ύπέστ/ι τ ι ;  
προφυλάκισα, πολύ άνωτέραν τ'/ί; κα
ταδίκης διά τήν πραξιν ταύτην, δυσκο- 
λία ι παρουσιάζονται κατά τόν ύπολο- 
γισμόν της διαρκείας της ποινής, διότι 
έγείρεται ή αμφιβολία άν ή προφυλα- 
κισις, ήν ύπέστη ό καταδικασθεί; δια 
μ.ίαν έκ τών πολλών πράξεων, δι’ άς 
κατεδικάσθη ύπό διαφόρων άποφάσεων, 
θέλγι άφαιρεθή έκ της ποινής, ή'τις έπε- 
βλήθη αύτώ Six τήν πραξιν ταύτην. 
ή' έκ τοΰ συνόλου οΰτως είπεΐν τών ποι
νών. Καί τό ζήτημα τοΰτο αναφύεται 
δταν είσαχθή αί'τησις είς τό Δικαστη- 
ριον, εί'τε έκ μερου; τοΰ Ε ίσαγγελεω;, 
εί'τε έκ μέρους τοΰ κατηγορουμένου , 
πρός έφαρμογήν τοΰ άρθρου 109 τοΰ 
Ποιν. Νόμ.ου καί έπιβολήν μιας ποινής 
δι’ δλας τάς πράξεις. Τί οφείλει νά 
πράξγι έν τή περιπτώσει ταυτν] τό Δι- 
καστήριον, τιμ.ωροΰν τήν βαρυτέρκν έκ 
τών πολλών πράξεων καί έπιτεΐνον τήν 
ποινήν αύτης ώ ; έκ τών άλλων έλαφρο- 
τέρων πράξεων, ·ώς πρός τόν ύπολογι- 
σμ.όν της προφυλακίσεως, ή'ν ύπεστη ο 
καταδικασθείς διά μ.ίαν έκ τών έλαφρο- 
τέρων πράξεων ; Πρέπει τά  ύπολογίσγι 
τήν προφυλάκισιν ταύτην μ.όνον είς τήν 
έπιβληθεϊσαν ποινήν έπ ί τή πράξει δι.’ 
ήν προεφυλακίσθη, καί έπομενω; έάν 6 
χρόνο; τ'/j; προφυλακίσεως ταύτας ήν α
νώτερος τής καταδίκης διά τήν ώ ; εΐ- 
ρηται πραξιν δέν θελει ληφθή ύ π ’ οψιν 
καί δέν θέλει ύπολογισθή είς τήν π ο ι
νήν τήν οποίαν έπιβάλλει νΰν τό Δ ικα- 
στήριον, έφαρμόζον τό άρθρον 109 τοΰ 
Ποιν. Νόμου δι’ δλας τά ; πράξεις ; Τά 
Πλημμελειοδικεία (καί έσχάτως τό 
Πλημ-μελειοδικεΐον Κυπαρισσίας) προ
σηλωμένα ε ί; τήν φράσιν τοΰ Νόμ.ου 
«Τό Δικαστήριον ύπολογίζει τόν χρόνον 
καθ’ δν ό καταδικασθεί; διετελεσεν έν 
προφυλακίσει έφ  ’ γΐ π ρ ά ξ ε ι κχτεΠ ι-  
κά,βθϊ}» άποφαινονται δτι, ή προφυλά- 
κισις υπολογίζεται καί άφκιρεΐται μ.ό
νον άπό τήν ποινήν της άποφάσεως ή- 
τις εκρινε καί έτιμώρησε τήν πράςιν δι’ 
ή'ν προύφυλακίσθη, δέν υπολογίζεται δέ 
οΰτε άφαιρεΐτα·. άπό τήν έπιβληθεϊσαν 
ποινήν διά τό σύνολον τών πράξεων ύπό 
τής άποφάσεως της έκδόθείσης συνε
π ε ίς  της αίτήσεως τοΰ κατηγορουμένου, 
ή τοϋ Είσαγγελέως, πρός έφαρμογήν τοΰ 
άρθρου 109 τοϋ Ποιν. Νόμου. Νομ.ί- 
ζομ.εν, δτι ούχί όρθώς άποφαινονται. 
Διό-ft ή άπόφασις αΰτη, ή έκδιδομέ- 
νη συνεπεία αίτήσεως εί'τε τοΰ κα
τηγορουμένου εί'τε τοΰ Ε ίσζγγελεως, 
πρός έφαρμογήν τοΰ άρθρ. 109 τοΰ 
Ποιν. Νόμου, είνε άπόφασις ούσικστι- 
κή, έξετάζει δέ καί τιμ.ωρεΐ χ ζ χ σ χ ;  τάς 
ποάξεις τοΰ κατηγορουμένου,' τά ; τε βκ- 
ρυτέρκς καί έλαφροτέρα;, έπιβάλλει 
μίαν ποινήν, εκείνην ήν συνεπάγεται τό 
βχρύτερον άδίκημα, έπιτεινβμένην άνα.- 
λόγως, ώς έκ τών άλλων έλαφροτέρων

πράξεων, αΐτινες χρησιμ.εύουσιν ως επ ι- 
βαρυντικαί περιπτώσεις, έπομ-ένως και 
ή προφυλάκισις, διά μ.ίαν έξ αύτών, 
πρέπει ν’ άφαιρηται άπό τήν επιβαλλο- 
μ,ένην ποινήν διά τό σύνολον τών πρά
ξεων, καθ’ δσον κοά έν τή περιπτώσει 
ταύτν) εύρισκόμ,εθα έντός τοϋ Νόμ.ου, 
δστις ύπολογίζει τόν χρόνον καθ’ ον ό 
καταδικασθείς διετέλεσεν έν προφυλα
κίσει « έ φ ’ γι « ρ ά ξ ε ι  κ α τ ε δ ικ ά α θ ϊ ΐ» ,  
άφοΰ κατεδικάσθη όμ.οϋ μ,ετά τών ά λ 
λων καί διά τήν πρκξιν ταύτην.

Τό έσφαλμένον της αντιθέτου έκοο- 
y -̂ ς όξύτερον παρατηρεΐται δταναί πολ- 
λα ί πράξεις, είς άς ύπέπεσέ τις, δικά- 
ζωνται τα-ύτοχρόνως. Διότι άνακολουθως 
κατά τήν περίπτωσιν ταύτην, άναμ.φη- 
οίστως παρομοίαν πρός τήν προηγουμέ
νως τεθεΐσαν, προδήλως τήν αύτήν,δια- 
φέρουσαν μ.όνον διαδικαστικώς, καθ’ δ
σον έ'χομεν ταύτόχρονον τήν έκδίκασιν 
τών διαφόρων πράξεων, τά  Πλημμε
λειοδικεία άνεξαιρέτως δέχονται, δτι ή 
έπιβληθησομένη ποινή θέλει είσθκι μία, 
κατά τό άρθρον 109 τοϋ Ποα. Νόμ.ου, 
έκείνη δηλαδή ήν συνεπάγετα.ι τό βκ- 
ρύτερον άδίκημ.κ, άναλόγως έπιτεινο- 
μ.ένη ώς έκ της συνυπάρξεω; καί συνεκ- 
δικάσεως τών έλαφροτέρων πράξεων 
άλλων, έκ τ-̂ ς ποινής δέ ταύτης ά- 
φαιοεΐται ό χρόνος της προφυλακίσεως, 
ήν ύπέστη τ ι; δι’ οΐανδηποτε - έκ τών 
συνεκδικκζομ.ένων πράξεων.

Πώς εΐνε δυνατόν νά έξηγηθή διάφορος 
λύσις, μόνον καί μ.όνον διότι συνέπεσεν, 
εί'τε έξ άμελείας της Ε ίσαγγελίκ ;, μ.ή 
προνοούσης νά είσαγάγν) συγχρόνως πρός 
έκδίκασιν τάς διαφόρους πράξεις, εί'τε έξ 
α ιτ ία ; της άνακριτικης άρχης, μ.ή δυνη- 
θείσης, έξ οίουδήποτε λόγου, νά φέρνι 
ταύτοχρόνως είς πέρας τήν άνάκρισιν 
τών πολλών πράξεων, διά νά κκταστή 
δυνατή ή σύγχρονος έκδίκασις, κκτά μ.έν 
τήν μίαν περίπτωσιν νά έκδικασθώσι 
συγχρόνως αί πολλαί πράξεις, κατά δέ 
τήν έτέοαν κκτά διάφορα χρονικά δια- 
στήμ.ατα ; Τό πταΐσμ.α της Κατα.διω- 
κτικης ή της Άνακριτίκνίς Άρχης εΐνε 
δυνατόν νά υποστήριξή τ ι ;  οτι'πρέπει 
νά βαρύνν) τόν κατηγορούμενον ;

’Α πελπιστική δντω; θέλει εΐσθαι ή Οέ- 
σις τοΰ κατηγορουμένου, δτανουτο; δ ι’ ήν 
πραξιν ύπέστη μακράν προφυλάκισιν 
'ί ιθ ω ω Ο ή . Τότε άληθώς ούδεμ,ία έκ τοΰ 
κείμενου νόμ.ου θεραπεία δύναταινά ύπάρ- 
ξνι'ή προφυλάκισις έν τή περιπτώσει ταύ
τη δέν εΐνε δυνατόν κατά νόμον ν’άφκιρε- 
θή άπό τήν ποινήν την έπιβληθεϊσαν διά 
τάς άλλα ; πρά'-εις, άλλά Οά πέσν) ε ί; 
βάρος τοΰ κατηγορηθέντο; άθώου καί θά 
καταλογισθή είς τάς δικαστικά; πλά 
νας. Κατά τήν περίπτωσιν ταύτην μ.όνον 
ή έκ τοΰ μεγάλου κανόνος διά πάντα 
ποινικόν δικ,αστήν πρόνοια, ή πρόνοια 
έκ της άνθρωπίνης έπιεικείας, Οά ε γγ  
ύ π ’ οψιν δπως ν.ρίνν) καί άποφασίσ·/) οΰ- 
τω περί τών άλλων πράξεων, ώστε κατά 
τό δυνατόν καί έπιτετραμμένον νά με- 
τριάσνι τό άναπότρεπτον κακόν.

·$■
Φρονοΰμεν, δτι άμ.φότερκ τά  άνωτέρω 

ζητήμ.ατα εΐνε μεγάλης σπουδαιότητο; 
καί θά προκκλέσουν σπουδαίαν τήν προ
σοχήν πάντων, κκί ΐδ ίς τών κ. κ. Εισ
αγγελέων τών Έφετών τό πρώτον, δπερ 
ύπάγεται ε ί; την άποκλειστικήν άρμο- 
διότητά των, δπω;, εάν ώ σ ι σύμφωνοι, 
διατυπώσωσιν άναλυτικώτερον καί σα- 
φέστερον τά ; προς, τήν άληθη έ'ννοιαν 
τοΰ Νόμου σχετικ Αγία; των, ίνα 
έπιτευχθή τό εύεργέτημ.α, δπερ καθ’ 
ήμ.ας ό Νομ.οθέτης ήθέλησε καί έπεδίωξε 
διά της μεταρρυθμ.ίσεως τών ά'ρΟρων 
261 καί 262 της Ποιν. Δικονομ.ίας.

Έ ν Κ υπαρ ισσία  rfj 31η Μ αΐον 1909
Μετ’ άκρας δπολήψεως 

ΙΙέτρος Μ ανοιτ^όπονλος  
Ε ίσαγγελεύς παρά πρωιοδίκαις

Τόμοι της «Δικαιοσύνης» πωλοΰν- 
ται είς · τά γραφεία αύτης, τοΰ μέν 
πρώτου έτους πρός δραχμάς 5 τών 
δέ λοιπών προς δραχμάς 7.50 έκα
στος.

Είς τόν έν τφ προηγουμένω φύλλψ 
της «Δικαιοσύνης» λίβελλον τοϋ δικηγό
ρου κ. Μιλτ. Σακελλαρίου, πρέπει ώς 
δικηγόρος τών άντιδίκων του, ν ’ άπαν- 
τήσω τινά. Ούχί δπως υπερασπίσω συκο- 
φαντούμενα πρόσωπα, μή έχονια ευτυ
χώς άνάγκην άμύνης· ούδ’ δπως κατα
κρίνω τόν κ. Σακελλαρίου, διά τόν ό
ποιον έπίσης εύτυχώς δέν όπάρχει ά
νάγκη κατακρίσεως, άλλ’ δπως άνα- 
σκευάσω δσα έν σχέσει πρός τήν ύπό- 
θεσιν καί πρός τήν άπόφασιν έγράφησαν.

I
Ό  θεμ . Νικολαΐδης, άπό πολλών δε

καετηρίδων έμπορευόμενος έν Ταυρίδι 
τής Περσίας, προσέλαβε παρ’ έαυτω άπό· 
τής παιδικής του ήλικίας τόν έπ’ άδελφή 
άνεψιόν του Νικόλ. Νικολαϊδην. Κατά 
τό έτος 1894, παθών τήν ύγείαν του, ήλ- 
θεν είς Αθήνας, άφείς πληρεξούσιον καί. 
διαχειριστήν τόν άνεψιόν του μέχζΐ τοΰ 
1900, δτε, άποφασίσας νά διαλύση τό 
κατάστημά του, διέταξε τοδτον νά έκκα- 
θαρίσ·{] τούς λ)σμούς, νά παραλάβη δλα 
τά χρήματα τοΰ καταστήματος καί τώ 
τά φέρη είς Αθήνας, δπου είχεν έγκα- 
τασταθή.

Ό  άνεψιός, συμμορφωθείς πρός τήν 
έντολήν τοΟ θείου, διέλυσε τό κατάστημα 
καί παραλαβών μεθ” έαυτοΰ τά χρή
ματα, εις όμόλογα τής υπογραφής τών 
τραπεζιτών Καστέλλι καί Στήβενς, άνερ- 
χόμενα έν δλω είςλίροίς Τουρκίας 4.500, 
ήλΟεν είς Αθήνας, δπως τά παραδώση 
είς τόν θεΐόν του.

Α τυχώς ένταΰθα έλθών, εύρέθη είς 
άλλο περιβάλλον. Περιεστοιχίσθη ύπό 
άφιλοκερδών καλοθελητών, οί'τινες ήγω- 
νίσθησαν νά τόν πείσωσιν δτι θά ήδύνατο 
κάλλιστα νά καταχρασθή τόν θείον. Ό  
άτυχής έκάμφθη ύπό τό δέλεαρ τών δι- 
κολαβικών επιχειρημάτων. Ό  θείος επέ- 
δωκε κατ αντοϋ μήννοι,ν έπι υπεξαιρέσει, 
ήγειρε δέ καί άγωγάς περί λογοδοσίας. 
Έ κ τών έπιστολών του καί έκ τών μαρ
τυρικών καταθέσεων, ιδία δέ καί τοΟ πα- 
σιγνώστου ένταΰθα εμπόρου Π. Καρυο- 
φίλλη, προέκυπτον άποδείξεις τοιαΰται 
καί διά τήν ποινικήν δίκην, ώστε δέν ήτο 
δύσκολον νά προΐδη τήν τύχην του.

Ταύτην προβλέπων, μεταμεληθείς διά. 
τό έγκλημα, δπερ -διέπραξε κατά τοΰ 
τύποις μέν θείου του, πράγματι δέ πα- 
τρός καί εύεργέτου του, ηύτοκτόνησεν 
έν τή φυλακή, καταρώμενος τούς απαί
σιους συμβούλους του.

* *
*

Μικρόν πρό τούτου έγραψεν έπιστολήν 
πρός τόν Στήβενς (παρ’ ώ τά χρήματα 
τραπεζίτην) λίαν χαρακτηριστικήν.

Έ  έπιστολή αυτη δυστυχώς δέν εύρί- 
σκεταί είς χείρας μας- έν πρωΐοτύπω, 
άλλ’ έχομεν άντίγραφον αύτής,έκδεδομέ- 
νον ύπό τοΰ υίοΰ τοΰ Στήβενς καί άπο- 
σταλέν είς τόν έν Κων)πόλει γνωστόν 
έμπορον Νικ. Φωτιάδην, δστις τό άντί- 
γράφον τοΰτο, προσεπιβεβαιώσας διά τής 
ύπογραφής του τό πιστόν τής άντιγρα- 
φής έν σχέσει πρός τό πρωτότυπον, άπέ- 
στειλε πρός ήμάς.

Ιδού τά κυριώτερα σημεία τής έπι- 
στολής ταύτης ύπό χρονολογίαν 20 ’Ιου
λίου 1901.

’ Δ γαη η τε  κ ύ ρ ιε  Σ τή β εν ς ,
«ΙΙώς τολμώ ν’ άπευθύνωμαι πρός 

»ύμας όντως; Α λλά  καλός άνθρωπος 
»ώς ύμεις δέν θά περιφρονήσητε τόν 
»χείριστον τοϋ ανθρω π ίνου  γένουςΐ Διά 
»τής μητρός μου ελαβον τήν εύγενή 
» έπιστολήν σας τής 1 ’Ιουλίου καί έσώ- 
»κλειστον εύρον καί μίαν πρός έμέ τής: 
»Κας Στήβενς...Σάς εΐχον γράψϊΐ ήδη 
»δτι είχον χάσεί πάσαν έλπίδα, λογικού 
ι>καί τά πάντα. Δέν γνωρίζω τί πράττω. 
»Καί τελευταίο-/«λίνο) νά πιστεύσω, δτι 
»ζώ , άφ’ δτου ά-^χώρησα έκ Ταυρίδος, 
»κατά παράδοξον τρόπον. Διατί έγεινε 
»τοΰτο; Βεβαίως τό σφαλμα εινε Ιδικ.ύν 
»μου. Α λλά κανείς δέν έίχεν όλίγην 
»ευσπλαχνίαν νά μ ο ι απόδειξή δτι εΐχον 
»Άδικον κα'ι νά μ ε  διαφώτιση νά διορ- 
»θώ σω  τάς πράξε ιc μου. "Οταν ήλθον 
» ένταΰθα με ώ ϋηοαν  δσον τό δυνατόν

(*) Σ . Δ . ’Απο π 000ρ’.5|Α0ΰ υπόχρεοι νά τη - 
ρώμεν στάσιν άκροις οΰοετέραν, και οή επ; 
ζητημάτων, ών ή άπόστασις άπο τοΰ προσω
πικού δέν είνε μεγάλη, τηροΰμεν καί τον 
τίτλον τοΰ άνώ δημοσιεύματος, δστις ύπό αλ- 
λας περιστάσεις βεβαίως δεν θά είχε θέσιν έν- 
ταίς στήλαις τής έφημερίδος ήμών.
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»πλειότερον είς τήν κακήν οδόν, είσήλ- 
»'θον δ’ είς αυτήν καί ήκολούθουν ενκό- 
»λως κα ι άσννειδήτως, χω ρ ίς νά γνω ρ ί- 
»ζω  τι πράττω  καί τώρα εφθασα νά εί- 
»μαι εϊς άθλιος κα!)' ολην την σημασίαν  
»τής λέξεως' Ικαμα πράξεις τάς όποιας 
»ούδέ ό ελάχιστος τών άνθρώ πω ν ήδύ - 
»νατο νά πράξγ\. ’Έχασα τό λογικόν 
»μ ο υ ;έγε ινα  φρενοβλαβής; Αύτή είνε 
»ή δικαιολογία μου. Βεβαίως πρέπει νά 
-η μ η ν  τρελλός, άφοΰ επραξα δ,τι Ι'πραξα' 
»άλλως δεν δύναμαι νά δώσω λόγον,
»ούτε νά έξηγήσω τάς πράξεις μου......
»’Ανήκω είς τους νόμους τής πατρίδος  
?>μον, κα ι ο ί νόμοι γινώσκουν πώ ς τ ιμω - 
»ροϋν. θεέ μου τι μέ περιμένει; ά- 
»νήκουστα πράγματα».

II
Έκτοτε έξηκολούθησε μόνη ή δίκη 

περί λογοδοσίας. ’Απεγνωσμένος δηλ. 
καί άτελεύτητος άγων κατά τής μεθο
δολογίας τοΰ πληρεξουσίου τής κληρο
νόμου κ. Σακελλάριου, δστις έργολαβι- 
κώς άνέλαβε τήν ύπόΟεσιν, ώς αύτός λέ
γει (διότι ήμεΐς ούτε προφορικώς, ούτε 
διά τών προτάσεων τω προσήψαμεν τοι
αύτην μορφήν) καί δστις,

1) Έρημοδικών καί άνακόπτων καί 
Ικκαλών, καί στρεψοδικών κα'ι παντοΐα 
πρός παρέλκυσιν τής δίκης μηχανώμε- 
νος, κατώρθωσεν, ώστε άγωγή περί λο
γοδοσίας, έγερθεΐσα κατά τό 1901, συζη- 
τουμένη δέ πάντοτε κατά προτίμησιν, νά 
διατελέση έκκρεμής έπί έξαετίαν δλην, 
καθ’ ήν έξεδόθησαν είκοσι και πλέον ά - 
ποφάσεις τοΰ Πρωτοδικείου καί τοΰ Έ 
φετείου ’Αθηνών μέχρις ού λυθή τό ζή
τημα δτι νποχρεοΰται είς λογοδοσίαν.

2) ΙΙροβάλλων πάντοτε νέους ισχυρι
σμούς καί διατεινόμενος δτι είς προη- 
γουμένας τούτους προέβαλε συζητήσεις 
μή άποκρουσθέντας δήθεν ώς άπαραδέ- 
κτους, μας ήνάγκασε νά φέρωμεν άντί- 
γραφα τών προτάσεων δλων τών συζη- 
τήσεων δαπανήσαντες εκατοντάδας δραχ 
μών.

3) Τβρίζων διά τών προτάσεών του 
διαδίκους, δικαστάς καί δικηγόρους, ή
νάγκασε τό Έφετεΐον ’Αθηνών αύτεπαγ- 
γέλτως διά μέ» τής ύπ’ άριθ. 363 (1905) 
άποφάσεως του νά διατάξη τήν Ιξάλει- 
ψιν έκ τών προτάσεων τών σχετικών

ν  φράσεων μετά χαρακτηριστικών διά τήν 
επιείκειαν του συμβουλών, διά δέ τής 
ύπ’ άριθ. 1545 (1905) όμοιας ού, μόνον 
τήν άπάλειψιν τών σχετικών φράσεων 
νά διατάξη, άλλά καί πειθαρχικήν τι
μωρίαν προστίμου νά τώ έπιβάλη ώς 
καθ’ υποτροπήν είς τό αύτό παράπτω
μα ύποπεσόντα. Οί γνωρίζοντες τήν έ- 
πιείκειαν, μεθ’ ής κρίνουσί τά δικαστή
ρια τάς τοιαύτας υπερβασίας, κατανοοΰ- 
σι βεβαίως ποΰ έξώκειλεν ό άγαστός συν
άδελφος, ί'να προκαλέσΐβ τήν κατ’ αύ
τοΰ τιμωρίαν.

4) "Οταν έπί τέλους μετά τοιαύτας 
ταλαιπωρίας έπετύχομεν άπόφασιν 
ύποχρεοΰσαν είς λογοδοσίαν, δπως ά- 
νοίξη καί νέαν πηγήν παρελκύσεως, 
έσκέφθη καί προέβαλε τόν ισχυρισμόν, 
δτι είς τό πρωτότυπον τής άποφάσεως 
τής ύποχρεούσης είς λογοδοσίαν, προσε- 
τέθη Sv «καί» τό όποιον δέν υπήρχεν 
είς τό κοινοποιηθέν αύτώ άντίγραφον 
καί τό όποιον άλλο ιο ΐ τήν έννοιαν. Κα! 
προσέβαλε διά τοΰτο τήν άπόφασιν ώς 
πλαστήν.

Ά λλ δταν καί ήμεΐς εΐπομεν καί τό 
δικαστήριον έδέχθη δτι τό «καί» είτε υ
πάρχει είτε μή δέν άλλοιοΐ τήν έννοιαν, 
δτι ή λογοδοσία δύναται καί νά δοθή 
καί ν ’ άποκρουσθή είς τό άκροατήριον, 
ό κ. Σακελλαρίου έλησμόνησε τούς εγ
κληματικούς κορκορυγμούς του. Τήν 
προσβολήν τήν ήθελεν ώς έμπόρευμα 
χρήσιμον διά τήν παρέλκυσιν τής πολι
τικής δίκης. Άφοΰ' τοΰτο δέν έπέτυχεν, 
έκρινε καλόν νά σιωπήση- Ινώ  καί νά 
λεχθή είνε περιττόν, δτι είχε στοιχειώδη 
καί νομικήν καί ήθικήν ύποχρέωσιν νά 
καταγγείλη τήν πραξιν, άν είχε καί τήν 
έλαχίστην πεποίθησιν είς τό περί. πλα
στογραφίας άστεΐον επιχείρημά του.

5) Ήδη δέ μετά τήν τελευταίαν τοΰ 
Έφετείου άπόφασιν, δι’ ής ή ύπόθεσις 
φέρεται είς τά. τέρμα, έξήφθη καί πάλιν 
ό έντιμος συνάδελφος. Καί έν μέν τοΐς 
γραφείοις τοΰ Έφετείου Ιξετράπη είς 
φράσεις άπρεπεΐς καί ύβρεις κατά τοΰ 
είσηγητοΰ κ. Βάφα, έμέ δέ συναντήσας 
μετά τινας ήμέρας εξωθι τοΰ ΙΙρωτοδι- 
κείου, μοί έθεσε σαφώς καί άπερίττως τό 
έξής ζεΰγμα' «ή έντός τής ήμέρας κα
ταρτίζεται καί υπογράφεται συμβόλαιον 
συμβιβαστικόν τής διαφοράς ή έπιδίδω

μήνυσή έπί πλαστογραφία τής έπιστολής 
τοΰ Ν. Νικολαΐδου, είς τήν όποιαν στη
ρίζεται ή άπόφασις!»

Είς ταΰτα, μειδιών διά τήν καλοκαγα- 
θίαν τοΰ άνθρώπου, πιστεύσαντος δτι διά 
τοσοΰτον αστείας ά^ειλής θά ήδύνατο 
νά κερδήση ύπόθεσιν, ήν δέν κατώρθωσε 
νομικώς νά προστατεύση, άντί πάσης 
άλλης άπαντήσεως, τόν παρεκάλεσα νά 
προβή είς τήν έγχείρισιν τής μηνύσεώς 
του προσθείς έπί λέξει δτι «τήν περί 
συμβιβασμοΰ πρότασιν του θέλω άνακοι- 
νώσει τώ κ. Ν. Δημητρακοπούλω ί'να γε- 
λάση.»

Άποτυχών ούτω ό κ. Μιλτ. Σακελλα
ρίου είς τήν έσχάτην ταύτην καί άπελ- 
πιστικήν άπόπειράν του, τόν μέν περί 
καταγγελίας ταρταρινισμόν του έλησμό- 
νησεν, δπως καί τούς πρό αύτοΰ, προέβη 
δμως είς τήν οίκείαν αύτώ τακτικήν τής 
λιβελλογραφίας έναντίον δικαστών, δι
κηγόρων καί διαδίκων μήποτε κατορ- 
θώση, έστω καί διά τοιαύτης μεθόδου, 
ν’ άποσπάση μέρος τοΰ εύτελοΰς ποσοΰ, 
δπερ ή τελευταία άπόφασις είς τάς πε- 
λάτιδάς μου επιδικάζει.

I l l
Ηεωρώ κενόν καί μάταιον νά ύπερα- 

μυνθώ άποφάσεως φερούσης τό κΰρος τής 
είσηγήσεως δικαστοΰ ο Ιος ό κ. Βάφας.

Ά λλά  προξενεί κατάπληξιν ό ισχυρι
σμός τοΰ κ. Σακελλαρίου, δτι δι’ αύτής 
άπογυμνοΰται ή πελάτις του.

Ά ντί πάσης άλλης άναιρέσεως θ’ ά- 
φήσωμεν νά όμιλήσωσιν οί αριθμοί.

Βέβαιον είνε καί ούδέποτε έφιλονει- 
κήθη, δτι ό Νικ. Νικολαϊδης (άνεψιός) 
μόνον πόρον είχε τούς μισθούς του ώς 
υπαλλήλου καί διευθυντοΰ είτα τοΰ γρα
φείου τοΰ θείου του θεμιστοκλ. Νικο- 
λαΐδου. Ό  μισθός ούτος κατ’ έπιεική 
έκτίμησιν της άποφάσεως ταύτης υπο
λογίζεται είς 200 λίρας Τςμρκίας κατ’ 
έτος, συμπεριλαμβανομένης είς τό ποσόν 
τοΰτο καί τής πρός διατροφήν του δα
πάνης καί διά τό άπό 1 ’Ιουλίου 1892 
μέχρι 30 ’Ιουνίου 1900 χρονικόν διά
στημα, δι’ δ ή άντίδικος Ά ννα  Νικο- 
λαΐδου τήν άμοιβήν ταύτην ήξίωσε λ ί
ρας Τουρκίας 1600. Έ κ του ποσοΰ τού
του έδαπάνησε 400 λίρας διά τήν συν- 
τήρησιν κατά τό αύτά χρονικόν διάστη
μα τής μητρός του έν Άθήναις ώς δέ
χεται καί ή άπόφασις, πρός δέ καί έτέ- 
ρας 400 κατ’ έλάχιστον δρον διά τήν 
συντήρησίν του έπί έξαετίαν δλην έν 
Ταυρίδι, ένθα άρκετά μεγαλοπρεπώς έζη 
δίδων έσπερίδας καί έχων αίθουσαν ά- 
νοικτήν ώς έκ διαφόρων έπιστολών του 
μαρτυρεΐται.

Άφαιρουμένων τών ποσών τούτων έκ 
τών 1600 λιρών, άπομένει υπόλοιπον έκ 
λιρών 800, δπερ αντιπροσωπεύει κατά 
τους εννοικωτέρους διά τήν άντίδ ικον υ 
πολογισμούς τήν περ ιουσ ίαν  τοΰ Νικ. 
Νικολαΐδου άναχωροΰντος έκ Ταυρίδος.

Ούτος δμως άναχωρήσας Ικεΐθεν, συν- 
απεκόμισε διά τά χρήματά του καί τά 
χρήματα τοΰ Θεμιστ. Νικολαΐδου μπόνα 
4500 περίπου λιρών, ώς βεβαιοΰται έξ 
έπιστολών αύτοΰ τούτου καί έκ τοΰ πο
σοΰ τούτου τούλάχιστον 3700 λίρα', άνή- 
κον κατά τά έκτεθέντα τώ θεμιστοκλ. 
Νικολαΐδη.

Γ1Ι τελευταία δμως άπόφασις τοΰ Έ 
φετείου, κατά τά τελικά αύτής συμπε
ράσματα, δέχεται ώς δφειλόμενον παρά 
τοΰ Νικ. Νικολαΐδου μόνον τό ποσόν  
τών 1200 περίπου λιρών καί τούτου ή 
έπιδίκασις δι’ αύτής παρασκευάζεται.

Παρά πάντα ταΰτα ό κ. Σακελλαρίου 
φωνάζων αύτός, δπως φύγωσιν οί δικαι- 
οΰχοι τών χρημάτων, χαρακτηρίζει τήν 
έπιδίκασιν είς τάς πελάτιδάς μου τοΰ 
'/a έκ τοΰ πράγματι άνήκοντος αύταΐς 
ποσοΰ ώς άπογύμνωσιν τής πελριτίοος 
το υ !

IV
Χαρακτηριστικόν έπίσης τής ευσυνει

δησίας τοΰ κ. Σακελλαρίου είνε δτι σκε- 
φθείς νά έπιτεθή καί κατά τών δικηγό
ρων τών άντιδίκων του, προέκρινεν έκ 
τούτων τάν κ. Νικόλ. Δημητρακόπουλον. 
Καί τοΰτο ένω καλώς γνωρίζει

1) δτι' ή δίκη περί ής πρόκειται μό
νον κατά τήν 10 Μαΐου 1901 τής μετά 
τήν πρώτην συζήτησιν τής περί λογοδο
σίας άγωγής τοΰ θεμ. Νικολαΐδου κατά 
τοΰ Νικ. Νικολαΐδου είσήλθεν είς τό 
γραφεΐον αύτοΰ.

ΙΙασαι έπομένως αί πράξεις τής συν
τηρητικής προσωποκρατήσεως, τής κα
ταγγελίας καί αί κατ’ οίκον έρευναι, άς 
ένήργησε δήθεν δικηγόρος (δν δέν όνο- 
μάζει) «περιβληθείς ψευδώς τήν ιδιό

τητα τοΰ ιδιώτου κατηγόρου κλπ.» άνά- 
γονται είς έποχήν προγενεστέραν, καθ’ 
ήν δικηγόρος τής ύποθέσεως ήτο ό κ. 
Δημ. Τσάτσος. Ούτος βεβαίως θά ήδύ
νατο νά δώση έξηγήσεις, άν έστεργε νά 
άπαντήση είς τοΰ κ. Σακελλαρίου τά 
διατριβογραφήματα.

2) "Οτι έκτοτε καί ιδίως άπό τοΰ 
1906, δτε ύπεχρεώθη ή έναγομένη νά 
λογοδοτήση, τήν δίκην διεξάγω έγώ, ώς 
πληρεξούσιος τών κληρονόμων τοΰ άρ- 
χ;κοΰ διαδίκου, ήτοι τών Ε λένης συζύ
γου Α. Ά μπελά καί Αικατερίνης χήρας 
Άρ. Νικολαΐδου, τοΰ κ. Νικολ. Δημη- 
τρακοπούλου, ούτινος τυγχάνω βοηθός, 
περιοριζομένου μόνον τάς γνώμας του 
νά παρέχη διά τό νομικόν τής διαφοράς 
μέρος καί τά παρίσταται είς τάς ένώ
πιον τοΰ Έφετείου συζητήσεις' ένω τήν 
δλην υπεράσπισή τής διαφορας καί δή 
τ ’ άφορώντα τό πραγματικόν αύτής, διε
ξάγω έγώ, έρχόμενος είς συνεννοήσεις 
μετά τών πελατών διαδίκων καί καταρ- 
τίζων τήν ύπεράσπισιν αύτής. Καίτοι δέ 
ταΰτα πάντα καλώς γινώσκει ό κ. Σα
κελλαρίου καί καθ’ δλας τάς συζητήσεις 
καί διά τήν ανταλλαγήν τών προτάσεων 
καί δι’ δλας έν γένει τάς μεταξύ δικη
γόρων έν αντιδικία διατελούντων συνεν
νοήσεις άπετείνετο πρός έμέ, δστις καί 
παριστάμην ένώπιον τοΰ Πρωτοδικείου 
καί ένώπιον τοΰ Έφετείου κατά τήν τε
λευταίαν συζήτησιν, ούχ ήττον έκ δυσε- 
ξηγήτοι^ φιλοδοξίας έμνημόνευσε μέν 
τόν κ. ]\ικόλ. Δημητρακόπουλον, δέν ή
ξίωσε δέ νά συγκαταβή ώστε νά ζη- 
τήση έξηγήσεις έπί τών αστείων αίτιά- 
σεών του παρ’ έμοΰ, μεθ’ ού συνειργά- 
ζετο έν άντιδικία είς τήν διαχείρισιν τής 
ύποθέσεως.

V
Πρίν ή άπαλλάξω τάς στήλας τής «Δι

καιοσύνης» τοΰ βάρους τοιούτων άνα- 1 
σκευών είνε άνάγκη νά προσθέσω δτι 
συμπαριστάμενος μετά τοΰ κ. Νικ. Δη- 
μητρακοπούλου κατά τήν τελευταίαν 
συζήτησιν τοΰ Έφετείου, ύπέμνησα αύτώ 
τήν έν άρχή τής παρούσης καταχωριζο- 
μένην αποκαλυπτικήν έπιστολήν τοΰ 
άνεψιοΟ Νικολάΐδου καί έκαμε χρήσιν 
ταύτης έν τή άγορεύσει του.

Ή  έπιστολή αύτη, ήν κάλλιστα γνω
ρίζει ό κ. Σακελλαρίου καί πολλάκις 
άνέγνω, προσηχθη διαρκονσης τής συνε- 
δριάσεως καί κατετέθη είς τήν δικογρα
φίαν.

Ά ν  δέ καθ’ ήν στιγμήν ήγόρευεν ό 
κ. Νικ. Δημητρακόπουλος δέν άνεΰρε 
ταύτην μεταξύ τών προσαγομένων έγ
γραφων, δπως τήν έπιδείξη άμφισβητη- 
θεΐσαν καί έκ τούτου ήρυθρίασεν, ώς 
άξιοι δ κ. Σακελλαρίου, δέν δύναμαι νά 
βεβαιώσω- άλλά μοί φαίνεται παράδοξος 
ή μομφή, ήν ό κ. Σακελλαρίου τή άπο- 
δίδει. θεωρεί ώς ύβριν τό δτι ούδέποτε 
έρυθριά- φαίνεται δτι διά τόν κ. Σακελ
λαρίου, ήναγκασμένον δντα συχνάκίς νά 
έρυθρια διά τάς πράξεις του, είνε μειο
νέκτημα τό νά μέριμνα τις ώστε νά μή 
εύρίσκεται είς τήν δύσκολον θέσιν νά 
έρυθριάση. ·

Έν Ά ΰήνα ις  xfj 10 Ιο υ ν ίο υ  1909
Ό  πληρεξούσιος δικηγόρος τών Ε 
λένης συζ. Λ . Ά απελα  καί Α ικα
τερίνης χήρας Ά ρ . Νικολαΐδου.

IV»K02». ΙΝ ικόπονλος

Α Π Ο  Τ Α  Δ Ι Κ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α  Α Θ Η Ν Ώ Ν
’Ά ρειος Πάγος,

Γ λ ω σ σ ικ ο ί κ α ί δ ικ α σ τ ικ ο ί γ ρ ίφ ο ι .
Καί άλλοτε μας έδόθη ή αφορμή νά 

παρατηρήσωμεν, οτι τό γλωσσικόν ΰ- 
φο;, κα ι ιδ ιαίτατα έκεΐνο ούτινος γίνε
τα ι χρήσι; έν ταΐς δικαστικαΐς άποφά- 
σεσιν, απασχολεί ζωηρότατα καί αυτού; 
άκόμη τους μάλλον προηγμένους πνευ- 
ματικώς ευρωπαϊκούς λαούς, οΐτινες είνε 
πλέον τόσον ώριμοι ίσ τ ε  νά ειχον απο
κρυσταλλώσει υφος εύληπτον καί διά 
τους μη είθισμένους νά εισδύουν είς έν
νοιας άφγιρημένας έξ αύτη; της φύσεώς 
των, ώς « ί  στενώς νομικαί.

Παρά τάς γενικάς δμως παρατηρή
σεις ήμών ταύτας, πλέον ή άπαξ μας 
έδόθη ή αφορμή καί είδικώτερον νά 
παρατηρήσωμεν, δτι δικαστικαί αποφά
σεις καί αύτοΰ άκόμ.η τού Άνωτάτου 
ήμών δικαστηρίου δύνανται κάλλιστα 
ν ά . χρησιμεύσουν ώς υπόδειγμα, δχι 
πλέον γλωσσικών χρησμών, άλλά γρί
φων κατά κυριολεξίαν. Μίαν τοιαύτης

ύφής άποτελεϊ ή προσφάτως όηαοσιευ- 
θεΐσα ύπ ’ άριθ. 188 τοΰ έτους 1909, 
ήτις, ένω χειρίζεται ζήτημα τόσον θε- 
μελιώόες καί τοιούτου γενικοϋ ένδιαφέ- 
ροντος, οΐον τό τοΰ απορρήτου τών επ ι
στολών. ζήτημα επομένως δπερ παντός 
άλλου ειχεν άνάγκην γλώσσης λαϊκω- 
τερας καί όμαλωτέρας, άν ή έ'κφρασις 
εινε επιτετραμμένη, καταλήγει είς φρά
σεις τόσον ανωμάλους καί είς δρους τό
σον ασαφείς, ώστε, άνευ υπερβολής ό 
ζένο: πρός τά ; λεπτομερείας τής ύπο
θέσεως αναγνώστης άδυνατεΐ νά δε-
ι Η γ -

Χάριν τοΰ πράγματος νομ.ίζομ.εν δτι 
όεν εινε άσκοπος ή παράθεσις τοΰ σκε
πτικού τής άποφάσεως ταύτη ; έ'^οντος 
ώ ; έξής έπ ί λέξει :

«Ε πειδή το Έ φετεΐον έδέχθη διά τής 
προσβαλλομένης άποφάσεώς του, δτι 
πρός άπόδειξιν τοΰ θέματος τής ΰπ ’ ά
ριθμόν 1240 άποφάσεως προσήχθησαν 
έν εϊδει έπιστολών έγγραφα ά'τινα έξετί- 
μησε, δέν έδέχθη ά'ρα δτι προσεκομίσθη- 
σαν έπιστολαί, ών τό απόρρητον εινε ά- 
παραβίαστον, άλλ5 έγγραφα αποδεικτικά, 
άπλώς έν εΐδει έπιστολιμαίας διευθυν- 
σεως γεγραμμένα, δθεν ό έπί τής εναν
τίας εκδοχής στηριζόμενος λόγος άναιρέ
σεως έστίν άπορριπτέος.»

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙ ΚΗΓΟΡΙΚΗΝ ΖΩΗΝ
Ώς ασφαλώς έπληροφορήΟημεν, συ- 

νεπεία τοΰ έν τώ προηγουμένω φύλλω 
δημοσιεύματος του έν Άθήναις δικηγό
ρου κ. Μ ιλτ. Σακελίαρίου, είς τόν ό
ποιον άπαντα σήμ-ερον ό κ. Ν. Νικόπου- 
λος,υπεβλήθη εις τον κ. Ε ισαγγελέα τών 
έν Άθήναις Έφετών κατά τοΰ κ. Μ ιλτ. 
Σακελλαρίου εγκλησις ύπό τοΰ όικηγό- 
ρου κ. Ν. Δημ-ητρακοπούλου έπ ί συκο
φαντία καί εξυβρίσει.

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο Σ  Σ Τ Λ Α Ο Γ Ο Σ  Β ΟΛΟΥ
Είς προηγούμ.ενον φύλλον ήμών έθεω- 

ρήσαμεν σ/.όπιμ.ον νά χαράξωμεν όλίνας 
γρ^μμάς έπ ί ζητήματος, δπερ ειχεν ά- 
νακινήσει ό Δικηγορ. Σύλλογος, Βόλου 
όρμ.ηθέντε; δέ έκ προϋποθέσεω;, τήν α
κρίβεια? τής οποίας ήμεΐς αύτοί έθέσα- 
μ.εν ύπό αμφιβολίαν, παρετηρήσαμ,εν 
δτι ε ί; τά πρώτα τουλάχιστον τοΰ θε
σμού βήματα πασα κίνησις τών Δικηγο
ρικών Συλλόγων, δι’ ής οΰτοι άντικρύ- 
ζονται έπισημότερον μέ τά ; άρ·/ ά ; έν 
γένει, ιδ ιαίτατα δέ τάς δικκστικάς, έπι- 
βάλλε'ται νά είνε δσον τό δυνατόν μεμε- 
τοημένη. Ά τυχώ ς αί παρατηρήσει; ή 
μών έκειναι παρηρμ.ηνεύθΛ,σαν ύπό τοΰ 
Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, δι’ ον καί 
μ,όνον, είμεθα υπόχρεοι νά τονίσωμ.εν, ,δέν 
έγράφησαν αί παρατηρήσει; ήμ.ών έκεΐ- 
ναι, άφοΰ σκοπός αύτών ήτο ού/ί νά 
ύποβάλωμεν είς έ'λεγχον ώρισμένην αύ
τοΰ ένέργειαν, άλλά νά έξενέγκωμεν, 
καθ’ ο καί όικαίωμα καί ύποχρέωσιν 
t y  ομεν, γενικωτέραν ήμών γνώμην, άφο- 
ρώσαν ζήτημα, δπερ πάντα έν γένει Δι
κηγορικόν Σύλλογον είνε ενδεχόμενον 
νά άπασχολήσν) έν τω μ-έλλοντι.

Παρά ταΰτα δμως λίαν εύχαρίστως 
δημ.οσιεύομ,εν τό κατωτέρω έ'γγραφον, 
διά μ.εσου τών γραμ.μ,ών τοΰ όποιου 
πολλά καί τά χρήσιμα καί τά μ.αρτυ- 
ροΰντα θετικήν τών δικαιωμάτων άντί- 
ληψιν άναγινώσκονται :

Ά ξ ι ό τ ι ω  κ .  Δ ιεντθνντά*
Ούτε δ ιαμαρτυρ ίαν  τινά έσκέφθημεν  

νά άπευθύνω μεν πρός τόν κ. Ε ισαγγε
λέα τών Έ φετών (τινα ;) κατά τών άνά 
τό Ε λληνικόν Εισαγγελέων τών ΓΙλημ- 
μελειοδικών, επί τώ  λόγω δτι δεν μάς  
ήξίω σαν άπαντήσεως, ο ντε κα ί νά άπο  - 
ατείλωμεν εγκύκλιον περί τής δ ιαπομπεύ - 
σεως τών συλλαμβανομένω ν η αύ&ορμή- 
τως προσερχομένων φυγοδίκων, φ νγοποί- 
νων ή λ ιπομαρτύρων, πρός τους Ε ισαγ
γελείς τοΰ Κράτους. Ά ποροΰμεν δέ, πώ ς  
επιστεύσατε τοιαύτην εΐδησιν, χαλκευθέϊ- 
σαν είς τό εργαστήριον άηδοΰς τίνος χα- 
ριτολόγου, πρός έμπα ιγμόν τών Δικηγο
ρ ικών Συλλόγων, κα ί επί τή βάσει ταύτη 
άνελάβετε νά διδάξητε περί τοΰ «πώς 
δει φέρεα&αι τόν Σ ύλλογον» είς τό «υπέρ
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τά έσκαμμένα», τον ά ρ ιθμ οϋ  σας 138, άρ - 
θ ρ ίδ ιό ν  σας».

Τό παράνομον , τό άνελ.εύθερον, τό της 
άνα ισχνντίας κα ι τοϋ εγκλήματος δημ ι- 
ονργόν της δ ιαπομπεύαεως, εντολή τοϋ 
Συλλόγου, όν εκπροσωπώ , ήθέλησα νά 
καταδείξω  εις τόν κ. Ε ισαγγελία τών έν- 
τα νθα  Πλ^ημμελειοδικών κα ι τόν κύρ ιον  
τών εν Λαρίσστ] ’Εφετών , παρακαλέσας  
αντους διά τοϋ ν π  άρ ιθ . 54 έ. ε. εγγρά
φου μ ου  νά σνστήαωσι πρός τάς ν π ’ α υ 
τούς καταδιω κτικός άρχάς τήν παϋσιν  
τοϋ το ιούτου έκνύμον μέτρον, είς ο έγ
γραφον α ί ά ρχα ι αντα ι έϋεώρησαν περ ιτ
τήν τήν άπάντησιν. ° Οταν δε, άναγινω σκο- 
μένης τής αλληλογραφίας ενώπιον τον  
Σνλλόγον, εδηλο')σαμεν, δτι α ί άρχα ι α ν -  
ται έθεώ ρησαν καλσόν νά σ ιωπήσωαι, 
προεκλήθη  συζήτησις κα ι εκ ταύτης ψ ή 
φ ισμα  τον Συλλόγου δ ί  ου ενετάλημεν 
νά καταστήσω μεν γνωστόν πρός τό π ρ ο ϊ
στάμενον  ' Υ πουργεΐον τό γεγονός τοϋτο 
κα ί νά παρακαλέσω μεν δπω ς δ ιά  Β. Δ. 
ν.ανονιοΟή ή εν τή υπηρεσ ιακή ιεραρχία  
θέσις  τών έκπροσω πούντο ιν  τονς Δ ικηγο
ρ ικούς Συλλόγους, ονς ό νόμος-' 3317 έν 
άρθρ . 24, 29, 30, 34, 38, 39, 41 κα ι 
43 διαγράφει άπό τής τάξεως τών δ ικα 
στικών υπηρετών, είς ήν κατέτασσεν ό ’ Ορ
γανισμός τους δ ικηγόρους κα ι ρητώς 
κατονομάζει ώ ς άρχήν ανεξάρτητον τών 
λοιπώ ν δ ικαστικών άρχών.

Είς τήν άναγνώρια ιν δε: ταύτην δεν 
δύναντα ι νά συνηθ ίσω σιν  ο ντε ή Γενική 
τών Τ αχνδρομείω ν Δ ιεύθννσις, οντε τό 
προϊστάμενον τής Δ ικαιοσύνης ' Υ π ονρ -  
γεΐον, οντε α ί δ ικαστικο ί άρχαι, οντε α ί 
δ ιο ικητ ικο ί οντε κα ί αύτα ί α ί δημοτικα ί, 
διά  τοϋτο δε κα ί είς τό διά τήν τελετήν 
τοϋ μ νημοσύνου  τον τελενταίον αύτοκρά - 
τορος τοϋ Β υζαντίου Κ ωνσταντίνον τοϋ 
Παλ.αιολόγον δημοσιενθέν πρόγραμμα  
τοϋ κ. Δ ημάρχου ’Αθηναίων, ονδεμ ία  
ώ ρ ίσθη  θέσις διά τόν κ. Π ρόεδρον καί 
τό Δ ιοικητικόν Σ υμβούλ ιον  τοϋ Δ ικηγο
ρ ικού  Συλλόγου  ’Α θηνών , έν φ  ονδεμ ία  
παράλε ιψ ις  έγένετο διά τά Προεδρεία 
τώ ν συλλόγων τών έμπορω ν κα ί έμπο- 
ροϋπαλλήλω  ν.

Ε π ιτρέψατε δέ, άφοϋ σάς διαβεβα ιώ - 
οω μεν περί τής άκρας πρός νμάς  ϋπο- 
λ.ήψεως, νά σάς γνω ρίσω  μεν, δτι ο ί Δικη
γορ ικο ί σύλλογοι τώ ν επαρχιώ ν εχονται 
τώ ν δ ικα ιω μάτω ν των κα ί τών καθηκόν 
των των πολύ ζηλοτύπως, ώστε νά μη  
περ ιπ ίπτω σιν  είς τόσον χονδροειδή  σφάλ
ματα .

Έν Βόλο> τfj 8 Ί ονν ίο ν  1900. ,
Ό Πρόεδρος Ό Γραμματεύς

Ν. Δ Δ η μ η τρ ιά δη ς  Κ . Λ ίβανός

Αί στήλαι τής «Δ ικαιοσύνης» 
ε ΐνε  ε ίς  τήν διά’&εσιν παντός δ ι
κηγόρον, δικαατοϋ ή άλλου δ ι
καστικού προσώπου, ευρισκο
μένου ε ίς τήν άνάγκην ή έπιϋ·υ- 
μοϋντος νά άνακινήση π α ν  έν  
γένε ι ζήτημα σχετιξόμενον μέ 
τήν απονομήν τοϋ δικαίου.

Είς τήν ειδικήν στήλην τών εξω
τερικών νομικών καί δικαστικών ει
δήσεων παρατίθενται μερικοί αριθμοί, 

άξιοι προσοχής
Ο ι κ ρ (θ μ ο ί. ούχί ολίγης, κατά 

τούς οποίους 1ν 
Κράτος δπως ή Βαυαρία, μέ πληθυ
σμόν κατοίκων τριπλάσιον περίπου 
τών τής Ελλάδος, χρειάζεται διά 
τήν απονομήν τής Δικαιοσύνης του 
τόσα ακριβώς δικαστήρια δσα καί ή 
Ελλάς.

Μετά τδ δεδομένον αύτδ τίθενται 
τά έρωτήματα: Είνε χώρα τόσον
πλούσια ή Ελλάς καί χώρα τόσον 
πτωχή ή Βαυαρία, ώστε τόσον ολίγα 
δικαστήρια νά συντηρή ή δεύτερα καί 
τοσον πολλά Πρυτανεία νά ίδρύη ή 
πρώτη άνά τούς πρόποδας τών ό- 
ρέων της καί τούς όρμους τών νησίδων 
της; Μήπως τάχα ή Βαυαρία δέν αί- 
σθάνεται τήν άνάγκην τής ταχείας 
άπονομής τοϋ δικαίου, ένω ή Ελλάς, 
φιλότιμος -/αί ώς Κράτος καί ώς 
χώρα πεπολιτισμένη, έννοεΐ νά λύων- 
ται αί διαφοραί τών κατοίκων της τό 
βραδύτερο ν εντός πέντε ’Ολυμπιάδων;

’Έχει δμως οργανώσει μέ πειθαρ

χίαν άμεμπτον ή Ελλάς τό πολυά
ριθμον εστω στράτευμα τών δικαστών 
της, οϊτινες, ισόβιοι όντες κατά τό 
πλειστον έκ τού Συντάγματος των, 
δέν μετατίθενται παρά δταν ό πάρε- 
δρος μόνον καί τής μικροτέρας κοι- 
νότητος τό άπαιτήση καί δέν ύπο- 
τάσσονται παρά μόνον είς τά νεύματα 
τής συναλλαγής.

Εύγε λοιπόν είς τήν 'Ελλάδα καί 
αίδώς είς τήν Βαυαρίαν.

Νομίζομεν, δτι δέν θά εύοεθώσιν άνα- 
γνώσται τής «Δικαιοσύνης» μ ή έντελώς 
σύμφωνοι πρός όσα γράφει έν άλλή τιμών 

στήλν] ό κ. H .  Λ Ι^ νο ο - 
Έ ντελώ ς είσαγγελεύς

«Σύμφωνοι, τών έν Κυπαρίσσι^ Πρω
τοδικών. Ίδιάζουσαν δε 

αίσθανόμεθα εύχαρίστησιν, διότι ό κ. 
Μανουσόπουλος, δστις ώς δικαστής ει 
χεν έξόχως διακριθή ώς κοατερός μαχη
τής τοΰ άστικοΰ δικαίου, καί ώς Είσαγ - 
γελεύς ήδη άποδεικνύει τήν αύτήν ε υ 
ρύτητα καί μάλιστα την Οετικότητα 
σκέψεων έπ'ι τοΰ ποινικού δικαίου. Δέν 
θέλομεν νά ειπωμεν, δτι καί ιδιαιτέρως 
εύχάριστον -^-παράδοξον— φαίνεται νά 
έμπνέγ) ενα παρ’ ήμίν Ε ισαγγελέα ή 
έπ ιείκεια  καί ή στοργή πρός τήν προσω
πικήν έλευΟερίαν τών πολιτών, κατα- 
νοοΰντα καί συναισθανόμενον δτι ό προς 
ταύτην σεβασμός εΐνε τό πρώτον στοι- 
χεΐον τοΰ ανθρωπισμού καί τό μέγα 
κάτοπτρον άληθοΰς πολιτισμού, άλλά 
δέν δυνάμεθα νά μή έξάρωμεν τό γεγο
νός, δτι εις νέος δικαστικός άνήρ, εις 
νεώτατος Είσαγγελεύς διακρίνει καί 
τολμά παρ’ ήμΐν νά έξέλθή τό πρώ
τον είς τήν δημοσιότητα πραγματευό
μενος ζητήματα κα τ ’ έξοχήν πρακτικά 
καί καθ’ ημέραν ένδιαφέροντα, ούχί δέ 
κινοΰντα τήν περιέργειαν τών άπειρο- 
τέρων, τών πολλών, διά τό καινοφανές 
ή ϊόιότροπον τής ουσίας καί της μορ
φής των. Έςαίρομεν τοΰτο, διότι άπο 
δεικνύει τήν επιστημονικήν καί υπηρε
σιακήν ώριμότητα τοΰ άξίου συγχαρη
τηρίων Είσαγγελέως.

Έπικαλούμεθα σοβαρώτατα τήν προ
σοχήν, άλλά καί άπαιτοΰμεν δικαιω- 
ματικώς τήν ένέργειαν τοΰ κ. ΙΙροέ- 

δρου τοΰ Δικηγορικού 
. ’ Α ντιπο ίη ιίις  ; Συλλόγου καί τοΰ 

κ. Είσαγγελέως τών 
Πλη /.μελειοδικών. Άναγινώσκομεν συ
χνά έν τ·7ι έφημερίδι « Σκρίπ» διαφή- 
μησιν τής « ’Εμπορικής Τοκπέζης τής 
Έλ'λάδος», κατά τήν όποιαν ή Τράπεζα 
αυτη, μεταξύ τολλών άλλων τραπεζικών 
καί εμπορικών υπηρεσιών, ύπισχνεΐται 
κα ί «εκτελέσεις διαθηκών» καί « Γνο>- 
{λ ο δ ο τή σ ε ις  κα.1 αοντά ΐξε ις σομ.- 
β ο λ α ,ίω ν » .  Έάν ταΰτα πράτττ) διά 
δικηγόρων, ή διαφήμησις διά τούτους 
εΐνε άναξιοπρεπεστάτη. Έάν πράττν) 
αύτά ούχί διά δικηγόρων, έχουσι πλήρη 
έφαρμογήν τά  άρθρα 230 καί 231 τοΰ 
Ποινικοΰ Νόμου, άναγράφοντα εύλογώ- 
τατα  ίκανώς βαρείας ποινάς, ώστε νά 
μή τολμώνται πράξεις άπειλοΰσαι σπου
δαιότατα τό κοινωνικόν συμφέρον. Ιΐι- 
στεύομ,εν άκραόάντως, οτι όέν Οά έπα- 
νέλθωμεν, ή διά ν’ άναγγείλωμεν τήν 
νόμιμον ένέργειαν κατά μιας τοιαύτης 
καταφανοΰς παραβάσεως έν πάσ-/) περι- 
π τώ σει, έπ ί τής όποιας έπέστησε τήν 
προσοχήν ήμών δι’ έπιτολής του ό έν 
’Αθήναις δικηγόρος κ. Άριστ. Μπαλανος.

Π ε ρ ί λ η ψ ή
Το Δικαστήριον τ<7>ν έν ’Αθήναις Πρωτοδι

κών διά τής ύ π ’ άριθ. 3076 τοΰ 1909 άποιοά- 
σεώς του δεχθεί τήν άπό 26 Μαίου 1908 
άγωγήν τή ; ’Αργυρής συζύγου Διον. ΙΙλέσσα 
τό γένος Εόσταθ. Ιίαυλάκη , κατοίκου ’ Αθη
νών. κατά τού συζύγου της Λιον. Ι]λέσσα. 
κατοίκου Α θηνώ ν, έκήρυςε διαλελυίλένον τον 
μεταξύ των υφιστάμενον γάμον τελεσθέντα έν 
’Αθήναις τήν ΙΟην ’Οκτωβρίου 1899.

Έ ν ’Αθήναις τή  10 ’Ιουνίου 1909.
Ό  π ΐηρεξονο ιος  δ ικηγόρος τής ’Αργυρής 

ονζνγου Διον. ΤΙλέοοα τό γένος 
Ε νο ιαϋ . Πανλάκη

Ν . Α .  Κ οτόεΛ ,όπονλος

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

Τ Η Σ  Α Λ Λ Ο Δ Α Π Η Σ

Είπε καί τήν τελευταίαν της λέξιν 
ή νομική έπιστήμη διά τοΰ μεγάλου 
Labaild έπ ί τοΰ περιλαλήτου ζητή 
ματος τών παρά ταΐς Εύρωπαϊκαϊς Τρα- 
πέζαις χρηματικών καταθέσεων τοΰ έκ.- 
πτώτου Σουλτάνου Άβδούλ Χαμίτ. Τό 
πρώτον ζήτημα άν πας ήγεμών, συνε
πώς όέ καί ό Σουλτάνο; δύναται νά θεω
ρηθγί ώ ; άτομικώς συναλλασσόμενος, δέν 
άπησχόλησε σοβαρώς, διότι ούδέποτε 
ήμφισβητήθη ή γνώμη δτι καί οί ήγε- 
μόνες εΐνε υποκείμενα τοΰ Άστυκοΰ Δι
καίου. Έπίσης άνευ άντιλογιών έλύθη 
καί τό έτερον ζήτημα περί τοΰ νόμου 
δστις Οά έφαρμοσθτί, κριθέντος δτι έφκρ- 
μόζεται ό νόμος τής Πολιτείας έ'νθα έ- 
δρεύουσιν αί Τράπεζαι, παρ’ αΐς αί χρη- 
ιιατικα ί ή αί άλλα ι καταθέσεις.

Καί άν έπομένως ύποτεθγ δτι κκτά 
τό έν Τουρκία δίκαιον ή ατομική π ε 
ριουσία τοΰ έκπτωτου Σουλτάνου π ε
ριέρχεται εις τό Κράτος, ή έφαρμογή 
τοΰ νόμου τούτου δέν δύναται νά έκταθνί 
καί έπ ί τής κινητής τούτου περιουσίας 
τής εύρισκομένης έκτός τών ορίων τοΰ 
Τουρκικοΰ Κράτους. Παρά τά  ομαλά 
δμως ταΰτα έρωτήματα, άνεπτύχθη τό 
σοβαρώτερον, διά τήν λύσιν τοΰ οποίου 
άπγιτήθη ή παρέμβασις τοΰ Laband, 
ήτο'ι τό έρώτημα : Μήπως ό νέο; Σουλ
τάνας εΐνε καθολικός ούτως είπεΐν διά
δοχο: έν άπάσν.ς ταΐς σχέσεσι τοΰ έκ 
πτωτου Σουλτάνου εί'τε τα ΐ; τοΰ δημο
σίου εί'τε τα ΐ; τοΰ ϊδιωτικοΰ δικαίου ; 
ΆνοΓμφιβόλως δχι άπαντά ό τόσου κύ
ρους Γερμανό; έπ ιστήμων.Ή  διαδοχή έν 
τώ θρΓ'νω, λέγει, δέν έ'χει ποτέ ώς 
συνέπειαν καί τήν διαδοχήν έν ταΐς 
προσωπικαΐς καί περιουσιακαΐς οχέσεσι.

*
Γνωρίζετε τόν πληθυσμόν τή ; Βαυα

ρίας ; Ή  άπογραφή τοΰ 1907 τον άνα- 
βιβάζει εί; 6 .Β00.000 . Πόσα δέ δικα
στήρια λύουν κατά τήν στατιστικήν τοΰ 
αύτοΰ έ'του; τάς διαφοράς τών έξ τού
των έκατομμυρίων καί έξακοσίων χ ι
λιάδων : 267 Ειρηνοδικεία ή Έπαρ- 
χειακά λεγόμενα δικαστήρια, 28 Πρω
τοδικεία, 8 Κακουργιοδικεΐα καί 5 Έ- 
φετεΐα .

Γνωρίζετε τώρα κ '/ί τόν πληθυσμόν 
τής Ελλάδος ; Ή  τελευτα ία  άπογραφή 
τόν άναβιβάζει ε ί; 2 .031 .000 . Πόσα 
δέ δικαστήρια λύουν τάς διαφοράς τών 
φωστήρων τούτων Ελλήνων ; 238 Ει
ρηνοδικεία, ήτοι τόσα περίπου δσα τά 
τής Βαυαρίας, 2() Πρωτοδικεία, ήτοι 
κατά δύο μόνον ολιγώτερα τών έν Βαυα
ρία καί 5 Έ φετεΐα , ήτοι άκριβώς τόσα 
δσα καί τά τής Βαυαρίας! "Ωστε ό αύ
τός άριθμός δικαστηρίων Βαυαρικών 
λύει διαφοράς κατοίκων ίσων πρός τό 
τριπλάσιον περίπου τοΰ έλληνικοΰ πλη- 
θυσμοΰ, καί διά νά γίνγ άκόμη αΐσθη- 
τότερον τό πραγμα,δύναται τ ι; νά παρα
τήρησή δτι άν έτηροΰντο έν Έ λλάδι 
αί έν Βαυαρίοί άναλογίαι, έ'πρεπε νά 
εΐχεν ή Ε λλάς 89 Ειρηνοδικεία, 18 
Πρωτοδικεία καί 2 Έ φετεΐα.

Ζητούνται τωρα τά συμπεράσματα, 
τινά τών όποιων παραθέτομεν είς άλ- 
στήλην.

Λίαν προσφάτως άνεφάνη καί έν Γερ
μανία ή κλασική περίπτωσις τοΰ ίδικοΰ 
μας Μωραίτου δστι; εΐχεν ώς γνωστόν 
έκδώσει διπλας μετοχάς, αΐτινες έ'φερον 
τούς αύτούς αριθμού; καί τά ; οποία; 
έκυκλοφόρησεν είς διαφόρους. Ήρωτήθη 
δέ τότε καί παρ’ ήμΐν δπως τώρα έρω- 
τατα ι έν Γερμανία : Ή  πεοί άποζη-
μιώσεως έκ τής πλαστογραφίας ταύτης 
ευθύνη ορα μόνον τόν αυτουργόν ή καί 
τήν έταιρίαν ! Α ί άναλογίαι ύφ’ άς ή 
τοιούτου είδους πλαστογραφία έτελέσθη 
έν Γερμανία έ'χουσιν ώς έξής : Ώ ; γνω
στόν, πασα διά μετοχών έταιρία έκτυ- 
πόνει,, πλήν τοΰ άριθμοΰ τών μετοχών 
της, καί αριθμόν τινα έπ ί πλέον μετο

χών, άς χρησιμοποιεί πρός άντιχ.κτά- 
στασιν έκείνων, αί'τινες άπωλέσθησαν ή 
κατεστράφησαν. 'Ένεκα τοΰ λόγου τού
του εις διευθυντής άνωνύμου Γερμανικής 
έταιρίας έφύλαττε τά ; πλεοναζούσας 
ταυτας καί άνεΰ ύπογραφών και άριθ- 
μών, ώς εύνόητον, μετοχά;, έφύλαττε 
δέ συγχρόνως καί τάς σφραγίδας τών 
υπογραφών τών μελών έκείνων τοΰ συμ
βουλίου τής ^ταιρίας, άτινα εΐχον τό δι
καίωμα νά υπογράφουν. Εύχερέστατα 
άρά έσημείωσεν άριθμούς έπ ί τών πλεο- 
ναζουσών τούτων μετοχών, έπέθεσε διά 
τών σφραγίόων άς κατείχε τάς άναγ- 
καίοτς ύπογραφας καί έΌεσεν ού'τω; είς 
κυκλοφορίαν τά ; πλαστά; ταύτα ; μετο
χά ;. ΓΙοία ή έκ τουτου ευθύνη τής ε
ταιρία; ; ’Ά ν, λέγουν οί άναμίχθέντες 
είς τήν έπιστημονικήν ταύτην συζήτη- 
σιν, έξετύπωνεν έξ ύπαοχής τάς πλα- 
στάς μετοχάς ό κυκλοφορήσας αύτάς δι
ευθυντή; τή ; έταιρίας, ούδεμίαν Οά ε ΐ
χεν ευθύνην ή έταιρίκ, διότι έν τή πε- 
ριπτώσει ταύτή κα τ’ ούδέν ό πλαστο- 
γράφος ούτος διαφέρει παντός άλλου, 
δστις παραχαραττει παν έν γένει νόμι
σμα ή άλλο έ'γγοαφον παραστατικόν ά
ξια ;. Διαφέρει ομω;, προσθέτουν, ή πα 
ρούσα περίπτωσι;, διότι δέν έ'λαβε χώ 
ραν παραχάραξις, άφοΰ τό σώμα τών 
μετοχών ήτο γνήσιον. Ή  ευθύνη άρα 
τής έταιρίας Οάήτο άκεραία άν ύποτεθή 
δτι ό πλαστογράφος διευθυντή; έπετύγ- 
χανε δι’ απάτης έκείνων οϊτινες Οά ύπέ- 
γραφον τάς μετοχάς ή καί έκ συστά- 
σεως μετ’ αύτών νά άποσπάση τάς 
γνήσιας ύπογραφάς των έπί τών μετο
χών, πραγμα δπερ δέν έ'λαβε χώραν έπί 
τής προκειμένης περιπτώσεο>ς καί έ'νε- 
κα τούτου δέν δύναται νά φέοη ευθύ
νην ή έταιρία, τοσούτω μάλλον καθόσον 
καί οί έν καλή πίστει άγοράσαντε; τάς 
έν λόγω μετοχάς διατελοΰν ύπό τινα 
έ'ποψιν καί έν αμελείς, καθότι εύχεοώ; 
ήδύναντο νά διαγνώσουν δτ; έπ ί τών 
μετοχών δέν ύπήρχον ύτιογραφαί άλλ ’ 
αποτυπώματα ύπογραφών διά σφραγί
δων. .

’Ά ν ένθυμώμεθα καλώ ;, έπί τής π ε— 
ριπτώσεω; τοΰ ίδικοΰ μα; Μωίκ'έτου αί 
ύπογρκφαί τών ύπ ’ αύτοΰ τεθεισών εί; 
κυκλοφορίαν διπλών μετοχών ήσαν γνή- 
σιαι όιζ χειρ ό; τών άποπλανηθέντων 
συμβούλων καί επομενω; κατά τήν άνω 
συλλογιστικήν σειράν τών Γερμανών ύ- 
πάρχει εύθύνη παρά τή Τπερωκεανείω.

Π ε ρ ίλ η ψ ις
Τής ύ π ’ άριθ. 3992 τής 16 Μαίου 

1909 άποφάσεως τοΰ Δικαστηρίου τών έν 
’Αθήναις Πρωτοδικών έκδιθείσης αεταςύ τού 
ένάγοντος Κωνσταντίνου Λαγά κατοίκου ’Α
θηνών παραστάντος διά του πληρεξουσίου ίου 
δικηγόρο^ Νικ. Λάφη καί τής εναγόμενης Ευ
τέρπη; συζύγου Κωνστ. Λαγά τό γένος Γεωο. 
[Ιαρίση κάτοικου ’Αθηνών καί ήδη άννώστου 
διαμονής παραστάσης διά τού πληρεξουσίου 
της δικηγόρου Α. Ζωϊοπούλου.

Λιά ταΰτα 
Δε/όμενον τήν προκειμένην άγωγήν 
Κηρύσσει διαλελυαένον τόν μεταξύ ένά

γοντος καί έναγομένης ύφιστάμενον γάμ ον καί 
Συμψηφίζει μεταξύ τών διαδίκων τά ’έξοδα. 
’Εκρίθη καί άπεφασίσθη έν ’Αθήναις τή  22 

Μαίου 19 >9 καί έδημοσιεύθη αυτόθι τή 23 
ίδιου μηνός καί έτους.

Ό  ποοεδρεύων Ό  ύπογραμματεύς
3 , ’ Α ν τ ω ν ιά δ η ς  Α . Ά π ο($το5 .όπ ουλος  

'Ό τι άκοιβής περίληψις 
Ά θήνησι τή  3 ’ Ιουνίου 1909.

Ό  πληρεξούσιος δικηγόοος 
Λ ικ .  Γ . Λ ά φ η ς

ΝΕΑ Β Ι Β Λ Ι Α
Σ Π Υ Ρ .  Σ .  Ε Υ Κ Λ Ε Ι Δ Ο Τ

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
• ΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΕΝ ΕΑΑΑΔΙ

* Εξεδό& η τό τ ρ ίτ ο ν  τεϋχ ος  τ ο υ  δευτέρο υ  
τόμ ο υ  έκ  σ ελ ίδ ω ν  1 7 5 .

TiudTdi δρ·

Ή συνδρομή τής «Δικαιοσύνης» 
διά τό τρέχον δικαστικόν έτος δπερ 
άρχεται άπό τοΰ πρώτου Σαββάτου 
τοΰ ’Οκτωβρίου, καί λήγει τό τελευ- 
ταΐον Σάββατον τοΰ ’Ιουνίου, ώρίσθη 
είς δραχμάς 7.50, δύναται δέ νά κα- 
ταβληθή καί είς δύο δόσεις έκ δρ. 4.


