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Πρέπει νά τεθ^ ώς άναμοίβολον, 
δτι ή άπδ τών μέσων τοΰ παρελθόν
τος Αύγουστου έμφανισθεΐσα έπανά- 
στασις, οδτε κατά τοΰ πολιτεύματος 
άπηυθύνετο ουτε ύπήρξεν άποτέλε- 
σμα τών μεγάλων έκείνων οικονομι
κών ή κοινωνικών η τών άλλων κλυ- 
;δωνισμών οί'τινες, έπί μακρδν ύποβό- 
σκοντες, έξεγείρουν έξαίφνης τάς τά
ξεις έναντίον άλλήλων καί συνεπιφέ
ρουν τήν έκ βάθρων άνατροπήν τοΰ 
καθεστώτος καθ’ οδ αί νικήσασαι τά
ξεις άπηυθύνοντο.

Παρ’ δλα δμως ταΰτα, οί μετ’ Αλ
λοφροσύνης άνευ υπερβολής κατά 
μυριάδας συγκεντρωθέντες τη 14η 
Σεπτεμβρίου έν τφ πεδίψ του ’Άρεως 
’Αθηναίοι αστοί, έπεζήτουν μίαν ά
νατροπήν ή οποία ουτε τδν θρόνον 
Ιπρεπε νά θίξη ουτε τδ πολίτευμα νά 
άναιρέση ουτε με τούς μεγάλους θε
σμούς νά συγκρουσθη.

Τπδ τοιούτους δρους, δεδομένους 
έπαναλαμβάνομεν, οί μέν άπεκάλε- 
σαν τό φαινόμενον  έπανάστασιν 
ειρηνικήν, μεταξύ δέ τούτων καταλε- 
ν.τέος καί ό’Ανώτατος ’Άρχων, ό δη
μοσιά δύναταί τις νά εί'πη τεθείς έπί 
κεφαλής τής ύπδ τοιαύτην έννοιαν 
κινήσεως, οί δέ άνόρϋ·ωσιν άπλώς. 
Τόσον δμως οί πρώτοι δσον καί οί 
δεύτεροι, ή ούδέν ύπενόουν καί άσυ- 
ναισθήτως άνέμενον τήν φοράν τών 
γεγονότων ή έξ άλλων όρμηθέντες 
σημείων είς άλλα έν έπιγνώσει, ίσως 
δέ καί έν άγνοία, έφέροντο.

Έν τφ μεταξύ δμως τρίμηνον πε- 
:f ίπου διέρρευσε καί ή νομοθετική έ- 
ξουσία, άπδ τήν δράσιν τής οποίας 
τδ μέγιστον κατά τδ φαινόμενον έξ- 
ηρτήθη τών έλπίδων, έργατική δσον 
ούδέποτε, άποβαλοΰσα άέκουσα καί 
έκοΰσα πάσαν έκ τοΰ παρελθόντος 
συνήθειαν, έξακολουθεΐ τίκτουσα νό
μους, τροποποιούσα τοιούτους, μετα- 
βάλλουσα διατάξεις, δτέ μέν μερι- 
μνώσα περί τής αύξήσεως ταύτης ή 
έκείνης τής προσόδου καί άλλοτε 
έπί τδ αύστηρότερον ή έπιεικέστερον 
ρυθμίζουσα τοΰ ύποτελώνου ή τοΰ 
άντεισαγγελέως τά προσόντα.

Κατά τδ αύτο δμως διαρρεΰσαν 
τρίμηνον διάστημα δ άριθμδς τών 
σκεπτικιστών μικρδν καί κατ’ δλίγον 
ήρξατο δγκούμενος, άόριστον δέ πολ- 
λαχόθεν ήρξατο πολλαπλασιαζόμε- 
νον τδ έρώτημα : Είνε τοΰτο ειρη
νική έπανάστασις ; Είνε τοΰτο άνόρ- 
θωσις;

Δέν δυνάμεθα νά βεβαιώσωμεν άν 
άπάντησις είς τδ έρώτημα τοΰτο τών 
σκεπτικιστών είνε ή νέα δοθεΐσα είς 
τήν έπανάστασιν κατεύθυνσις, ούδέ 
θά συντελέση είς τι έάν άπδ τοΰδε 
συζητήσωμεν τί άρχικώς έπεδίωξεν 
αυτη καί ποΰ κατέληξεν ή ποΰ είνε 
Ενδεχόμενον νά καταλήξη. Άρκεΐ εις

ήμάς τοΰτο καί μόνον : "Οτι ή έπα- 
νάστασις χθές μόλις ύψωσε τήν ά- 
ληθή καί πραγματικήν σημαίαν της, 
έκείνην πέριξ τής οποίας συνωθοΰντο 
πρδ διμήνου έν άλλαλαγμοΐς οί’Αθη
ναίοι αστοί, έκείνην ή οποία πρίν ή 
ακόμη έκτυλιχθη έπρεπε νά φέρη 
τήν έπιγραφήν : Έ κ  τής πρόσω
π ό  λατρείας ό κίνδυνος.

Τά δστρακα τά καταλαβόντα πά
σαν έπιφάνειαν καί άπανταχοΰ μέχρι 
τών ένδοτέρων μεταδώσαντα τήν σκω- 
ρίασιν, αύτά ήτο άπόλυτος ή άνάγκη 
νά άποσπασθώσι. Τήν ημιτελή νομο
θεσίαν ούδείς υπήρχε λόγος νά κατα- 
στήση τελειοτέραν μία έπανάστασις, 
ήτις άλλως ούδαμοΰ καί κατ’ ούδε
μίαν έποχήν έσχε τοιοΰτον προορι
σμόν. Μία έπανάστασις τών συνθη
κών ύπδ τάς οποίας παρ’ ήμίν έξερ- 
ράγη, καλείται νά έπιδείξη τδν γρόν- 
θον της είς τδν τελώνην τδν παχυνό- 
μενον καί τδν Εισαγγελέα τδν άνε- 
παρκή ή κακόβουλον καί τδν διαχει
ριστήν τοΰ δημοσίου χρήματος τών 
κακών έξεων καί τδν Καθηγητήν τοΰ 
Πανεπιστημίου τδν ύπούλως μέχρι 
τής έδρας έκείνης δλισθήσαντα καί 
τδν τραπεζίτην τδν λυμαινόμενον. 
Καί άποκαλεΐται μέν μία τοιούτου 
είδους έξέγερσις έπανάστασις κατά 
προσώπων, πρέπει δμως συγχρόνως 
νά δμολογηθή, δτι μόνον ύπ’ αύτήν 
τήν έννοιαν ήτο νοητή ή έπιτελε- 
σθεΐσα έκρηξις. Τδ φαινόμενον, δτι 
μία κίνησις τοιαύτης φύσεως, οία ή 
έπιτελεσθεΐσα, δέν συνήντησεν ούδέ 
συναντά μέχρι τής σήμερον ούδέ τήν 
έλαχίστην άντίδρασιν, μαρτυρεί, κατά 
τρόπον μή έπιδεχόμενον άντίρρησιν, 
δτι έκεΐνοι καθ’ ών ή κίνησις αυτη 
έστρέφετο ήσαν καί είνε δλίγιστοι 
κατ’ άριθμόν, τοιοΰτοι δμως ώστε εί
χον καταστή αφόρητοι.

Τούτους δέ, έ'στω καί μετά τρίμη
νον, ήρξατο άναζητοΰσα ή έπανάστα- 
σις. ’Ά ν  θά τούς άνεύρη δλους, άν 
καθ’δλων θά καταστη δυνατδν νά με- 
τέλθη τδ προσήκον μέτρον, άν με
ταξύ τών άφορήτων αύτών συμπέση 
νά παρασύρη τδ ρεΰμά της καί τινας 
άνευθύνους, πάντα ταΰτα δευτε- 
ρεύουν. Εκείνο τδ όποιον πρωτεύει 
είνε δτι τά νεΰρά της πρέπει νά είνε 
τόσον ισχυρά, ώστε νά μή λιποψυ- 
χήση πρδ τής θέας τοΰ κο ινω νικού  
αί'ματος τδ οποίον άπόλυτος υπάρ
χει άνάγκη νά ρεύση.

Δέν άρκεΐ νά λέγωμεν δτι ή πλειο
νοψηφία τών Είσαγγελέων δλων τών 
βαθμών δέν είνε είς τήν περιωπήν 
της, δταν συγχρόνως δέν φθάσωμεν 
μέχρις έκείνου τοΰ ύψους τής ψυχι
κής δυνάμεως, ώστε βί<χ έν άνάγκη, 
ούχί δέ έπί τή βάσει σοφιστικών Αρ
θριδίων νόμων, ν’ άφαιρέσωμεν άπ’ 
αύτών τδ Είσαγγελικδν ένδυμα, δπως 
δέν Αρκεί νά μεμψιμοιρώμεν διά τοΰ
τον τδν οίκονομικδν έπιθεωρητήν ή 
έκεΐνον τδν υπάλληλον τών δημο
σίων έργων ή τδν άλλον τμηματάρ-

χην ή πρέσβυν ή Καθηγητήν, έφ’ δ
σον δέν άποφασίζομεν τήν καθαίρε- 
σίν των.

’Αποφάσεις τοιαύτης φύσεως κα
τέστη άπδ τής χθές Αναμφίβολον δτι 
συνέλαβον οί πρωτοστατήσαντες είς 
τήν παραγωγήν τής νέας μετά τδν 
Αύγουστον καταστάσεως, έφ5 δσον δέ 
ήμεΐς είμεθα είς θέσιν νά είπωμεν δτι 
έρμηνεύομεν τάς γνώμας κύκλου τι- 
νδς προσώπων, άδιάφορον μικροΰ ή

μεγάλου, έχομεν τήν ύποχρέωσίν νά 
διαλαλήσωμεν, δτι άφ’ ής στιγμής αί 
νέαι αδται άποφάσεις άνεκοινώθησαν, 
δ κύκλος τών σκεπτικιστών καί τών 
μετά τίνος δυσπιστίας άτενιζόντων 
πρδς τδ παραχθέν καθεστώς, κατέ
στη άσυγκριτως μικρότερος. Παρά τδ 
πλευρδν τών οδτω συλλαβόντων τήν 
άπόφασιν νά έργασθώσι, έτάχθησαν 
άπδ τής χθές δλοι οί πονοΰντες τδν 
τόπον.

Είς τό φύλλον της ποοπαρελθονοης  
έβδομάδος ελέγομεν, δτι άδηλον πο'ιον 
θ ά  εχη επ ι της ήμετέρας χώ ρας αποτέ
λεσμα ή έπανάστασις . ’Ελέγομεν δμω ς  
προσέτι, δτι μ έχρ ι τής στ ιγμής ταύτης  
κατεδείχ&η ή κατεύθυνσ ις  αυτής δ ρμ η - 
τικω τέρα πρός άναστήλω σιν τοϋ  στρα 
τ ιω τ ικόν  γοήτρου τής χώ ρας δ ιά  πάσης  
θυσ ία ς , έν ω  ή κατεύθυνσ ις  αυτή δεικνύε
τα ι χαλαρά κα ι άτονος ώς πρός ήθ ικ ή ν  
άναστήλωσιν τοϋ κράτους, τόν πόλεμον  
δηλαδή κατά τής π ο λ ι τ ι κ ή ς  σ υ ν 
α λ λ α γ ή  ς : Λεν θέλομεν νά εξετάσω μεν  
πρός τό παρόν  τά α ίτια  τής κατά τό 
σημε ΐον  τοϋτο χαλαρωτέρας κα τευθύν- 
σεως. Ά λλά μένει άλλο ακόμη  νά  θ ίξω -  
μεν κα ι τό όπο ιον  έθ ίξαμ εν  μάλ ισ τα  είς 
τό φύλλον εκείνο τής «Δ ικα ιοσύνης». Ή  
συναλλαγή κα ί π αρ ' ή μ ΐν  δεν είνα ι μόνον  
πολ ιτ ική , άλ.λά κα ί ο ικ ονομ ική , ή συν 
αλλαγή παρουσ ιά ζετα ι είς τά δμματα  
τώ ν βαθύτερον έξεταζόντων τά π ρ ά γ μ α 
τα κα ί ώ ς κο ινω νική ολιγαρχ ία , ισχυρά , 
γ ιγαντ ια ία , ’ύπουλος, πολυπλόκαμο ι:.

Κ ατά  ταύτης τής συναλλαγής, κα ί ήδη  
έπαναλαμβάνομεν, ούδε πόρρω θεν  έστρά- 
φη ή έπανάστασις . Ποϋ οφείλεται τοϋτο  ; 
Είς ελλειψ ιν θάρρους  ή συνειδήσεως περ ί 
τοϋ  κ ινδύνου , ν φ ’ ον δ ιατελεΐ ή μ ικρά  
αυτη χώ ρα, τής ο ικονομ ικής άσφ ιξ ίας, 
ϋφ ’ ής κaτέχετac αυτη ;

"Η μήπω ς  χω ρε ϊ αμφ ιβολ ία  περ ί τής 
ύπάρξεω ς α ύ τ ο ΰ ; ’Ά ν είς τήν πρώ την  
αύτοϋ άνακο ίνω σιν ό πολύτ ιμ ος  ήμώ ν  
συνεργάτης κα ί υφ ηγητής κ. Ή λ ία ς  Ά ν α -  
σ τ α σ ιά δ η ς  κατ έδειξε τό μέγεθος τής βλά
βης, ήν ηθ ικώ ς τουλάχ ιστον ύφ ίστα τα ι τό 
κράτος έκ τής συγκεντρώσεως τώ ν δ ιο ι
κητικώ ν συμβουλ ίω ν τώ ν άνω νύμω ν ε
τα ιρε ιώ ν είς χείρας ελάχιστω ν κα ί έκ τής 
άναμ ίξεω ς βουλευτών κα ί δημοσ ίω ν υ π α λ 
λήλων, τάχα ό κ ίνδυνος τής χώ ρας δεν 
άποδεικνύετα ι όξύτερος, τραχύτερος, άμ ε- 
σώτερος έν τω  θ έμα τ ι, τό  όπο ιον , μ εταξύ  
τώ ν άλλων, άνέπτνξεν έν τή δεύτερα α υ 
τού ανακο ινώ σει έν τω  Ν ομικω  τμ ήμ α τ ι 
τοϋ  Π αρνασσού, κα ί τό όπο ιον  καταχω - 
ρ ίζομ εν  κατωτέρω , τώ ν ιδ ιω τ ικώ ν  κ α τα 
θέσεων εις τάς Τραπέζας ;

Ά λλά  παρά  τίνος λο ιπ όν  νά έκζητή - 
σωμεν, οπω ς ή έπανάστασις λάβΐ] κατεύ- 
θ υνσ ιν  κα ί έναντίον τής ο ικονομ ικής συν 
αλλαγής ; Π αρά τοϋ δ ικηγορ ικοϋ  συλλό
γου ; Παρά τών εν τω  δ ιαλύεσθα ι ευρι 
ακομένων συντεχνιώ ν ; Π αρά τής έν τω  
συγκροτεΐσθα ι ευρ ισκόμενης ένώσεως τώ ν  
σω ματείω ν  ; ”Εχουσι τό  σθένος τόσον 
μέγα , τήν δύναμ ιν  τής έπ ιβολής τόσον 
κολοασ ια ία ν ; ”Η  παρά  τοΰ  Σ τρατιω τ ικού  
Σ υνδέσμου  ; Ά λλ ’ εχει ουτος τό θάρρος , 
έν ω  εχει τήν δύναμ ιν  ; Κ α ί τάχα ή μ α 
ν ία  τής έν σεληνιαία περ ιόδω , αντί πάσης  
θυσ ία ς , στρατιω τικής παρασκευής δεν επ ι
βάλλει νά ζητήσω αι βοήθε ιαν  παρά  τής 
ο ικονομ ικής ταύτης ολ ιγαρχ ίας, αντί νά 
καταπολεμήσουν αύτήν, νά  κολ.ακεύσουν 
αύτήν διά τά εκα τομμύρ ια  τοΰ πολέμου ,

άντί νά πα τά ξουν  πρός π ραγμα τ ικ ή ν  ά - 
νόρθω σ ιν  η θ ικ ή ν  κα ί ο ικ ονομ ικήν  τον  
Κ ρ ά τ ο υ ς ; Μ ή αρά γε τό π υρ  κα ί ή μ α 
ν ία  τής έπαναστάσεως έξηφ αν ίσθησαν  διά  
τής ψ ηφ ίσεω ς ώ ρ ισμένω ν στρατιω τικώ ν  
νομοσχεδ ίω ν ;

Π άντοτε ήμ εθα  δ ια τακτ ικο ί περ ί τώ ν  
μελλόντων άποτελεσμάτω ν τής έπανα 
στάσεως ταύτης, άλλ.ά κα ί παραμένομεν  
αναγκαίους το ιοΰ το ι άκρ ιβώ ς λόγφ  Ιδίως 
τώ ν άνω τέρω  σκέψεων.
Λ ί  «αρά , τ α ίς  τ ρ α π έ ξ α ις  ΐδ ιω ·  

τ ικ α ί  « α τα δ έ β ε ις
Τδ ζήτημα, κύριοι, της νομοθετικής 

ρυθμίσεως τοϋ δικαιώματος τών πιστω
τικών ιδρυμάτων, έκ των άνωνύμων έται- 
ρειών, τοΟ δέχεσθαι καταθέσεις τών ιδιω
τών καί τοΰ δλου θέματος ήμών ατενώς 
έχεται καί έκτάκτως ένδιαφέρον είναι, 
ώς άποκαλύπτον μέγαν, ιδίως παρ’ ήμΐν, 
οικονομικόν κίνδυνον.
' I I  δ υ β α ν α λ ο γ ία  κ α ί ό  κ ίν δ υ ν ο ς

Αί παρ’ ήμΐν τράπεζαι, καίπερ άπο- 
τελοΰσαι πιστωτικά ιδρύματα, δέν περιο
ρίζονται είς τάς είς τοιαΟτα άρμοζούσας 
έργασίας, άλλά προβαίνουσιν είτε άνα- 
φανδόν, είτε κεκαλυμμένως είς βιομη- 
χανικάς καί άλλας έπικινδύνους έπιχει- 
ρήσεις. Τοϋτο βεβαίως είναι δικαίωμα 
τών διοικήσεων καί τών έκάστοτε πειθή
νιων συνελεύσεων, δύναται δέ νά έχττ) 
καί εύεργετικήν έπιρροήν έπί τής προα
γωγής τής παρ’ ήμΐν βιομηχανίας καί 
έμπορίας, προκαλεΐ δμως μεγάλους φό
βους περί τής τύχης τών κολοσσιαίων 
ποσών τών καταθέσεων, είς άς προβαί- 
νουσιν οί ίδιώται παρά ταΐς τραπέζαις, 
καί αί'τινες μέχρι τοϋ νΟν παρ’ ήμΐν άνέρ- 
χονται είς ποσόν μεΐζον τών 350 έκατ. 
δραχμών. ("Ορα καί διατριβήν Ά μλετ, 
δημοσιευθεΐσαν είς τήν «Αστραπήν» τοϋ 
’Ιουνίου 1909, έν ή ύπολογίζονται είς 
370 έκατ.). Ά λλά  τό ποσόν τοΟτο είναι 
μέγα καί δυσανάλογον άπέναντι τοΰ συν
όλου τών μετοχικών καί άποθεματικών 
κεφαλαίων, καί άν όποτεθή δτι τά έν 
τοΐς ίσολογισμοΐς σημειούμενα τοιαΰτα 
κεφάλαια είνα ι, καί πραγματικώς κατα
βεβλημένα, δπερ δέν αληθεύει.

Καί δμως τό μέγιστον μέρος τών κα
ταθέσεων τούτων διατίθεται είς έπικινδύ- 
νους έπιχειρήσεις. Ό  P au l Leroy-Beau- 
lieu  (T ra ite  III 1900, σελ. 490, 493) 
λέγει δτι αί τράπεζαι έκεΐναι, ών ή έρ- 
γασία σπουδαίως στρέφεται καί είς τήν 
άποδοχήν τών καταθέσεων τών ιδιωτών 
καί είς τήν χρήσιν αύτών είς βιομηχα- 
νικάς καί άλλας ούχί άσφαλεΐς έπιχει- 
ρήσεις, τρέχουσι τόν κίνδυνον είς τήν 
πρώτην οίκονομικήν θύελλαν νά 6πο- 
στώσιν καταστρεπτικούς κλονισμούς.

Χ ί  γ ίν ε τ α ι  « λ λ α χ ο ΰ
Άπεδείχθη δτι ή πτώσις τής Societe 

des depots et comptes courants, έχού- 
σης μετοχικόν κεφάλαιον 80 έκατομ.
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φράγκων, ώφείλετο είς τήν τοιαύτην πο
λιτικήν τών διευθυνόντων αύτήν, αύτάς 
δέ ό P. L eroy B eau lieu  (αύτ. σελ. 494 
σημ. 1) έπικρίνει τήν πρό τίνος τοιαύτην 
στάσιν τής τραπέζης τής ’Ιταλίας.

Έ ν Γαλλία καί ’Αγγλία άκολουθεΐται 
συνήθως αύστηρά διάκρισις μεταξύ τών 
τραπεζών τών καταθέσεων καί τών ιδιαι
τέρως κερδοσκοπικών ή βιομηχανικών 
τραπεζών. Τούναντίον δέ τό μικτόν σύ
στημα τηρείται έν Γερμανία, (καλήν 
συγκριτικήν μελέτην τών συστημάτων 
τών τριών τούτων έπικρατειών έν S a y o u s  
L es banques des depots et les ban 
ques de cred it etc. 1901), κατά τό 
όποιον τό πιστωτικόν ί'δρυμα, έκτός τών 
συνήθων έργασιών τής προεξοφλήσεως, 
τών προκαταβολών έπί ένεχύρων, τής 
άποδοχής καταθέσεων καί τών όμοιων, 
προβαίνει άναφανδάν είς βιομηχανικάς 
έπιχειρήσεις καί κατ’ άλλον τρόπον, 
ίδίως δέ διά τής άγοράς μετοχών τών 
ιδιαιτέρως κερδοσκοπικών έπιχειρήσεων, 
ώς ή παρ’ ήμΐν τράπεζα ’Αθηνών διά 
τής συμμετοχής αύτής ίδίως είς τήν έπι- 
χείρησιν τής Προνομιούχου Εταιρείας.

Φρονώ δμως δτι δέν πρέπει νά έπιμεί- 
νωσιν οί παρ’ ήμΐν τραπεζικοί είς τήν 
έμπέδωσιν τοΰ έν τή ήμετέρα έπιστήμη, 
ώς γνωστόν, κρατοΰντος παρ’ ήμΐν γερ- 
μανισμοΰ καί έν τή τραπεζική τέχνη. 
Ό  τελευταίος ουτος γερμανισμάς είναι 
λίαν έπικίνδυνος. Μή λησμονήση τις τούς 
σοβαρούς κινδύνους, ούς διήλθεν ή Τρά
πεζα ’Αθηνών λόγφ τής έμπλοκής αύτής 
είς τό σταφιδικόν ζήτημα πρό τής συστά- 
σεως τής Προνομιούχου, ούδέ τούς άλ
λους τούς έκ τής έν Α ίγύπτφ κρίσεως.

’Αλλά καί έν Γερμανία, παρά τήν όρ- 
θοδοξίαν τοΰ πολλοΰ R affalovich  (Eco- 
nom. f r a ^ a is  1908 I σελ. 5.) όψώθη- 
σαν έσχάτως φωναί έναντίον τοΰ μικτοΰ 
τούτου συστήματος καί ύπέρ τής ανάγ
κης τής νομοθετικής έπεμβάσεως πράς 
διαχώρισιν τών τραπεζικών έργασιών, 
αί φωναί δ’ αύται ήκούσθησαν ίδίως, ώς 
συνήθως συμβαίνει, μετά τά τρομερά 
K rack, τά όποια συνεκλόνισαν τό οίκο- 
νομικόν έδαφος τής Γερμανίας κατά τά 
ίτ η  1900 καί 1907. Κατά τήν περίοδον 
1900-1901 δεκάς τραπεζών καί μεγά
λων άνωνύμων έταιρειών μετά γδούπου 
κατέπεσαν, τόν οικονομικόν πανικόν έν- 
σπείρασαι, συγκλονίσασαι δέ καί αύτήν 
τήν κολοσσιαίαν R eichsbank (R a f fa lo 
v i c h  έν Ecom. fran^ais 1902 τόμ. 2 σελ. 
317).’Αλλ’ α ίτάς όξυτέρας κραυγάς προ- 
καλέσασαι, καί διότι είχον έξαπλωθή είς 
μεγάλας καί έπικινδύνους έπιχειρήσεις καί 
διά τούς δόλους τών διευθυνόντων ήσαν 
ή πτώσις τής K red itan sta lt fur Indu
strie  und H andel τής Δρέσδης, ίδίως δέ 
ή τής E eip siger B ank (Πρβ. B o g g ia n o  
I ,a  fusione delle Banche 1906 σελ. 
44-45).

Αί διαμαρτυρίαι ήσαν πλήρως δεδικαι- 
ολογημέναι. Ί να  δέ τις κατανόηση τόν 
κίνδυνον, δν διέτρεχον έκεΐ τά άποταμιεύ- 
ματα τών πολλών, άναφέρω δτι ή Deu
tsche B ank, ένφ κατά τό 1894 είχε 75 
Ικ. μάρκων ώς μετοχικόν κεφάλαιον, ά- 
πέναντι ’ίσου ποσοΰ έκ καταθέσεων, κατά 
τό 1904 έπί μετοχικοΰ κεφαλαίου 180 
έκ. μάρκων ύπήρχον 386 έκ. έκ κατα
θέσεων. (R iv is ta  τοΟ V ivan te καί 
S ra f fa  1906 σελ. 589).

Κατά τήν 5 Μαρτίου 1908 (E^conom. 
francpais 1908 I σελ. 447), γενομένης 
συζητήσεως έπί τοΰ θέματος τούτου έν 
τή έταιρεία τής πολιτικής οικονομίας τών 
Παρισίων, ώμολογήθη μέν δτι αί κατά 
τό γερμανικόν σύστημα Τράπεζαι προά- 
γουσι ταχύτερον τήν βιομηχανίαν, άλλά 
παρετηρήθη δτι καί συνεπιφέρουσιν έν 
έαυταΐς μεγίστους κινδύνους. Τούναντίον 
τό έν ’Αγγλία καί Γαλλία συνήθως κρα- 
τοΰν σύστημα έξήρθη έν τή συζητήσει 
έκείνη, ίδίως υπό τοΰ Ε i ch ta l . ’Αλλ' αναί 
έν Γερμανία οίκονομικαί έκεΐναι πτώσεις 
δέν δφείλωνται άπολύτως είς τό μικτόν 
σύστημα, ώς τούναντίον νομίζει ό S ch u lz e  
έν τφ  Ιργφ αύτοΰ B ankkatastrop lien  
(1903 σελ. 4 έν Zeits. fiir d ie gesam - 
m te S taatsw issenschaft. Κατ’ ούσίαν 
σύμφωνος καί ό E u len b u r g  έν Jah rb . 
fiir N ationaloconom ie und S ta t is t ik  
1902 σελ. 320-321, 385), άλλ’ ήν καί 
άπήχησις τής έν ’Αμερική τότε κρίσεως ή 
καί συνέπεια τής αύξήσεως τών μερισμά
των (τοΰτο άποκρούεται έν Econ. fran- 
9a is  1908 I σελ. 492), έξ ής καί ή μή έ- 
παρκής αύξησις τοΰ άποθεματικοΰ κεφα
λαίου, ώμολογήθη δμως γενικώς έν τή 
άνωτέρω συνεδριάσει καί 6π ’ αύτοΰ τοΰ 
R aphael-G eorges L,evy ό μέγας κίνδυ
νος, δν έγκλείει τό γερμανικόν σύστημα.

Ά λλω ς τε δέ έν Γερμανία ούχί πασαι 
αί οίκονομίαι τών ιδιωτών τρέχουρι τόν 
άμεσον τοΰτον κίνδυνον καί διά τόν λό
γον. δτι τό μεΐζον μέρος τούτων κατατί
θεται είς τά άποταμιευτήρια. Ώ ς πλη
ροφορεί ήμάς ό Raffalovich (ijconom. 
francpais 1908. I. σελ. 5), κατά τά 1907 
έν μόνη τή Πρωσσία αί καταθέσεις έν 
μέν ταΐς Τραπέζαις δέν ύπερέβησαν τά 
7—8 δισεκατομμύρια φράγκων, ένφ τά 
έν τοΐς άποταμιευτηρίοις άνήρχοντο είς 
11 δισεκατ. (Πρβ.καί Annales τοΰ T h a l
ler 1908, σελ. 311). Πρός τούτοις, ώς 
πληροφορεί ήμας ό W eber, (Depositen- 
Banken und Speku lation  - B anken 
1902, σελ. 222), καί αί γερμανικαί Τρά
πεζα! φροντίζουσιν, δπως τηρώνται μεγά
λα ποσά πράς ασφάλειαν τών καταθέ
σεων, κατά δέ τφ 1901 τό μετοχικόν 
καί άποθεματικάν κεφάλαιον τών έν Βε- 
ρολίνφ Τραπεζών άνήρχετο είς 1411 
έκατομ. μάρκων, τά δέ ποσά τών παρ’ 
αύταΐς καταθέσεων είς 415 έκατ. μάρ
κων, ήτοι τά κατατιθέμενα άπέναντι τών 
άσφαλειών, δηλονότι των κεφαλαίων 
έκείνων, άνήρχοντο είς τήν άναλογίαν 
μόνον τών 29 °/0. Είδικώτερον δέ ευρί- 
σκομεν έν τοΐς Jah rb iich er τοΰ Conrad 
τοΰ 1907 (ΙΓΪ Fo lge, 34 τόμος, σελ. 
536), δτι κα ιά  τό τέλος τοΰ 1906 
σπουδαία ιδρύματα, ώς τά D iscontoges- 
selscliaft, είχε 170 έκ. μ. μετοχικόν κε- 
φάλαιον, 57 έκ. μ. άποθεματικάν καί 
153 έκ. μ. καταθέσεις, ή δέ Dresdener 
Bank 180 έκ. μ. μετοχικόν, 50 έκ. μ. 
άποθεματικάν καί 199 έκ. μ. καταθέσεις.

Γενικώς δέ αί σύνεσιν έν τή διοικήσει 
δεικνΰσαι Τράπεζαι, άν θέλωσι νά αύ- 
ξήσωσι τάς έργασίας αύτών, προβαίνουσι 
συγχρόνως καί είς τήν αύξησιν τών με
τοχικών κεφαλαίων, μετ’ άναλόγου δμως 
πραγματικής καταβολής αύτών, είτε δι’ 
έκδόσεως νέων μετοχών, είτε είίπράτ- 
τουσαι τά μήπω καταβληθέντα ποσά ύπό 
τών ήδη μετόχων. Ή  διοικητική αύτη 
τακτική τηρείται έν τή τελευταία ίδίως 
δεκαετηρίδι έν Γαλλία καί δή καί έν 
αύτή τή Γερμανία. (A nnales τοΰ T h a l
ler 1902, σελ. 73 ,74). ’Αληθώς καί 
παρ’ ήμΐν ύπήρξαν Τράπεζαι, μικραί τε 
καί μεγάλαι, αί'τινες διεφήμισαν αύξησιν 
τών μετοχικών κεφαλαίων, άλλ’ ούδένα 
δύνανται νά πείσωσι περί τής ειλικρινούς 
καταβολής καί ποσοστοΰ τών προστεθέν- 
των ποσών.

Διδακτική πρός τούτοις είναι ή έκθε- 
σις τής 9 ’Απριλίου 1902 τοΰ διοικητι
κού συμβουλίου τής Credit Lyonais 
(A nnales τοΰ T h alle r 1902, σελ. 76), 
άπευθυνομένη πράς τήν γενικήν συνέλευ- 
σιν τών μετόχων. «Ό  προσανατολισμός 
τών προσπαθειών ήμών, έλεγε, φέρεται 
διαρκώς πράς τάς τραπεζικάς πράξεις. 
Σπανίως δύναταί τις νά ίδη ήμάς φερο- 
μένους πράς βιομηχανικάς έπιχειρήσεις, 
αί'τινες, καί σωφρονέστατα  διοικούμεναι, 
συνεπιφέρουσι κινδύνους, ούς θεωροΰμεν 
άσυμβιβάστους πράς τήν άπαραίτητον 
άσφάλειαν τών έν τή χρήσει τής Τραπέ
ζης καταθέσεων. . .  Ή  Credit E yonais, 
Τράπεζα παρακαταθήκης, δέν δύναται 
νά ευρη ώς πράς τήν χρήσιν τών κεφα
λαίων αύτής κρεΐττον παράδειγμα τοΰ 
υπό τής Banque de F rance διδομένου, 
τής άρχαιοτέρας καί άκμαιοτέρας τών 
τών Τραπεζών».

Τήν αύτήν άρχήν άκολουθεϊ καί ή 
Banque N ationale Suisse, είς ήν ρη
τώς ό δημιουργικός αύτής νόμος τοΰ 
1905 (Annales τοΰ T h a lle r , 1907 σελ.
39) άπηγόρευσε τάς έπικινδύνους κερ- 
δοσκρπικάς ένεργείας.

Τά διδάγματα ταΰτα έκ τών άνωτέρω 
τραπεζών ίσως ήδύνατό τις νά τολμήστ] 
ν’ άπευθύνη καί πράς αύτήν τήν προέ- 
χουσαν έκ τών παρ’ ήμΐν τραπεζών, δέν 
ένδιαφέρει δέ ήμάς, έάν τήν έναντίαν πο
ρείαν αύτών δύνανται νά δικαιολογήσωσι, 
προτάσσοντες διατάξεις καταστατικών, 
έγκεκριμένων ύπό τής Κυβερνήσεως, 
διότι απέναντι τής άτονίας τοΰ έλλη- 
νικοΰ κράτους είνε εύχερεστάτη παρ’ 
ήμΐν ή συγκρότησις καί ή έγκρισις οίου- 
δήποτε καταστατικού.

Τ ί  π α ρ ’ ή μ ,ΐν
Καί δμως παρ’ ήμΐν ό λαός σπεύδει 

πρός κατάθεσιν τών Αποταμιευμάτων αύ
τοΰ είς τάς τραπέζας, μικράς τε καί με
γάλας, καί γοητεύεται, βλέπων άπέναντι 
20 έκ. μετοχικοΰ κεφαλαίου, άμφιβόλου 
υπάρξεως, τό ποσόν τών 100 έκ. ή καί 
πλειόνων έκ καταθέσεων καί έκλαμβάνει 
τήν αύξησιν τών καταθέσεων, άπό τής 
πομπώδους διαφημίσεως τής όποιας δέν 
άπέχονται οί διευθύνοντες, ώς ένδειξιν

εύδαιμονίας καί προκοπής τών Τραπεζών.
Τό Banco Sconto, κύριοι, τά τοσάκις· 

μνημονευθέν, κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 
1895 είχε 6 έκατ. λιρών ιταλικών έκ κα
ταθέσεων, τώ 1896 6 1/2 έκατ., τφ 1897 
8 έκ. καί τφ  1901 10 έκ. λιρών, δηλαδή 
άκριβώς τήν παραμονήν τής έκρήξεως 
τοΰ σκανδάλου τών διοικητών αύτοΰ. 
(P a n ta le o n i  e  P o li. Lo scandalo ban- 
cario di Torino, σελ. 45).

Ή  δέ Βιομηχανική Τράπεζα τής Ε λ 
λάδος προύκάλεί τόν θαυμασμόν τοΰ πε- 
ριοδικοΰ ή «Οικονομική Ε λλάς» τοΰ 
Κατσελίδου (1905 σελ. 86), διότι άπό 
τοΰ 1903 έ'ως τοΰ 1904 αί καταθέσεις 
άπό 5 έκατ. άνεπήδησαν είς τά 10 έκατ., 
συνίστα δέ τοΐς μετόχοις τό περιοδικόν 
τοΰτο, κατά τήν παγίαν αύτώ συνήθειαν, 
άπεριόριστον έμπιστοσύνην πρός τό ί'δρυ
μα έκεΐνο. ’Αλλ’ αί τοιαΰται συστάσεις 
είναι βεβαίως έπιτυχή μέσα συγκροτή- 
σεως πειθήνιων συνελεύσεων. Δέν ήρευ- 
νάτο δμως έν άλλοις διά τίνα λόγον τό 
κονδύλιον τών τρεχόντων λογαριασμών, 
άνευ ειδικών μάλιστα έξηγήσεων, ώς 
παρετήρει καί αύτό τά περιοδικόν, κατε- 
βρόχθιζεν δγκώδη ποσά, διατί ή μερίς 
τών έπισφαλών άπαιτήσεων άνήρχετο είς 
έκατοντάδας χιλιάδας δραχμών. Ά λ λ ’ ή 
τοιαύτη στάσις οικονομικών περιοδικών 
καί συνελεύσεων, εύκόλως έξηγουμένη, 
έπέτρεπε τή διοικήσει τής Τραπέζης 
έκείνης νά ύψοΐ μέν κατά τό τέλος τοΰ 
1905 τάς καταθέσεις είς 15 περίπου έκα- 
τομμύρια, νά παριστα δέ έν τή συνελεύ- 
σει τοΰ Φεβρουάριου τοΰ 1906 αύξησιν 
τών κερδών είς τά τεράστιον ποσόν τών 
54 °/0, άσυστόλως νά υποκρίνηται άπε
ριόριστον αισιοδοξίαν, άλλ’ δπως έπί τέ
λους κατά τόν Μάϊον τοΰ 1906, ήτοι μετ’ 
όλίγους μήνας, σπεύσωσιν οί περί τήν 
Τράπεζαν έκείνην νά συσκευάσωσιν έν μια 
ήμερα καί μόνη τήν συγχώνευσιν αύτής 
μετά τής Τραπέζης ’Αθηνών, ίσως πράς 
ματαίωσιν έξωτερικεύσεως τών λόγων 
τής πτώσεως τοΰ ιδρύματος έκείνου, τούς 
όποιους δμως δέν ηύδόκησεν, έκ πληθώ
ρας ύλης φαίνεται, νά έρευνήση τά πε
ριοδικόν ή «Οικονομική Ε λλάς» τοΰ 
Κατσελίδου!

Σπεύδουσι π ι̂ός κατάθεσιν οί πολλοί, 
άλλά δέν φαντάζονται, δτι, άν ή τοιαύτη 
πορεία δύναται νά άπολήγη είς πομπώδη 
μερίσματα ειλικρινή ή μή, ούχ ήττον έν 
καταστροφή τούτου ή έκείνου τοΰ π ι
στωτικού ιδρύματος, έκεΐνα τά ποσά, τά 
όποια θά έξανεμισθώσι πρώτα είς τούς 
τέσσαρας άνέμους, έσονται τά ποσά τών 
καταθέσεων, ί'να έπακολουθήση πανικός, 
δεδικαιολογημένος μέν, κατ’ άκολουθίαν 
δμως τής διαγραφείσης έκείνης πορείας 
έπερχόμενος.

Δέν δύναται δέ έξ έτέρου καί αύτοί οί 
μέτοχοι νά πιστεύσωσιν δτι ή αύξησις 
τών μερισμάτων ούδέποτε άποτελεΐ δείγμα 
άκμής άναμφισβήτητον τής Τραπέζης ή 
τής Εταιρείας έν γένει. Τά Comptoir 
d’Escompt, έχον κεφάλαιον 80 έκατ. 
φράγκων κατά τά 1881. διένειμε τότε 
48 φρ. μέρισμα έπί μετοχών τών 500 
φρ., κατά δέ τώ 1886 παρείχε 50 φρ. 
ώς μέρισμα, τά όποιον ήτο άληθώς τε 
ρατώδες έν συγκρίσει πράς τό ποσόν τής 
μετοχής. Δέν ήμπόδισεν δμως τούς πολ
λούς νά ύψώσωσι διά τών γνωστών με
θόδων τήν τιμήν τής μετοχής είς 1000 
φρ. ’Αλλ’ ή κατά τήν 5 Μαρτίου 1889 
έπελθοΰσα αυτοκτονία τοΰ διοίκητοΰ Ro- 
chereau άπεδείκνυε τήν Αθλιότητα τοΰ 
ιδρύματος έκείνου (.R a ffa lo v ich  Annee 
economique 1888-1889 σελ. 193, 215).

Ή  άπαισιοδοξία ήμών ούδαμώς πρέ
πει νά κριθή υπερβολική, ύποθέτομεν δέ 
δτι δέν θά παρεξηγηθή έξ οίασδήποτε αί
τιας. ’Αλλά τό παρελθόν όποστηρίζει αύ
τήν. Τά παρελθόν άποδείκνυσιν, δτι ένίοτε 
τινές τών περί τάς Τραπέζας λησμονοΰ- 
σιν δτι δύο ιδιότητας φέρουσιν οί διευ- 
θύνοντες αύτάς, τήν ιδιότητα τοΰ κεφα
λαιούχου, διαρκώς ώθοΰσαν αύτούς είς 
τήν διά πάσης μηχανής καί έπιτηδειότη- 
τος αύξησιν κερδών καί κεφαλαίων, άλλά 
καί τήν έμπιστευτικήν ιδιότητα τοΰ θε- 
ματοφύλακος, τοΰ διαμέσου προσώπου!

Ά π ο ο ο β ε ΐ τ α ι  ό  κ ίν δ υ ν ο ς  ;
’Αλλ’ άν ό χωρισμός τών τραπεζι

κών έργασιών εί'τε αύστηράς (άπόλυτος 
χωρισμός δέν είναι δυνατός ούδέ σκόπι
μος. Έπιτυχή άνάπτυξιν τοΰ σημείου 
τούτου S a y o u s  L,es banques de depots 
etc. 1901 σελ. 13), είτε μή, είναι παρ’ 
ήμΐν έπιβλαβής ή δυσχερής, ίδίως διότι 
ή άτονία τοΰ ήμετέρου κράτους, οικο
νομική καί ηθική δέν έπιτρέπει νά 
προβή είς έπέμβασιν, εύθύτατα βαίνου-

• σαν έναντίον τών τραπεζικών συμφε- 
» ρόντων, έγώ δμως τούλάχιστον δέν νο- 
> μίζω έφικτήν τήν πρότασιν τοϋ Four-
■ nier de F la ix  ('Etude sur 1’ organisa- 
f tion comparee de . la  Banque de 
i F rance et des banques de circu lati- 
l ons 1891 σελ 36.) περί συστάσεως ίδρυ-
• ματος διδακτικοΰ τής τραπεζικής τέ- 
' χνης, κατά τό έν ’Αγγλία έξαίρετον τοι-

οΰτον In stitu te of Bankers, ούδέ τήν
■ τοΰ Schulze σκέψιν περί διαμορφώσεως 
' είδους τραπεζικών έπιθεωρητών, ύπο- 
' κειμένων είς τά υπουργεία τών οίκονο-
• μικών καί τής δικαιοσύνης. Ή  τελευ

ταία πρότασις έπιδιώκει τήν έπαναφοράν
ι τής άμέσου κυβερνητικής έποπτείας έπί 

τών έταιρειών, έπικρινομένης σήμερον 
γενικώς, άλλως τε δέ ή πείρα περί τοΰ 
λειτουργήματος τών βασιλικών έπιτρόπων 
ούδέν ύπισχνεΐται περί τής έπιτυχίας τής 
προτάσεως ταύτης.

Νομίζομεν μόνον, δτι κατά τινα σημεία 
ήδύνατο νά έπέλθη τροποποίησις τοΰ 
κρατοΰντος παρ’ ήμΐν κινδυνώδους συ
στήματος. Ήδύνατο νά έπιβληθή, δπως 
είτε τό διοικητικόν συμβούλιον είτε δρθό- 
τερον ή έτησία ή άνά πάσαν τριετίαν 
γενική τών μετόχων συνέλευσις όρίζη, 
κατά τήν άναλογίαν τών μετοχικών καί 
άποθεματικών κεφαλαίων, τό άνώτατον 
ποσόν τών καταθέσεων, τά όποιον έπι- 
τρέπεται νά έχη ή Τράπεζα καί τά όποιον 
έπί ποινική εύθύνη τών διοικούντων δέν 
θά ήδύνατο νά ύπερβή. Οδτω, κύριοι, ό 
κίνδυνος, άείποτε βεβαίως υπάρχων, θά 
στρέφηται κατά έλάσσονος ποσοΰ άπο- 
ταμιευμάτων.

Δέν νομίζω δέ ώς έπάγουσαν άτοπή- 
ματα καί τήν άρχήν, ήτις άναγράφεται 
καί έν τφ καταστατικφ τής Banca L,om- 
barda (άρθρ. 14. Πρβ. V ivajite II, σελ. 
622, σημ. 299), καθ’ ήν οί καταθέται 
δύνανται νά παρευρίσκωνται είς τάς συ
νελεύσεις τών μετόχων. Οί μάλλον κιν- 
δυνεύοντες δύνανται νά παρακολουθώσιν 
έκ τοΰ σύνεγγυς τήν πορείαν τοΰ ιδρύ
ματος καί έγκαίρως κατά τά δυνατόν 
ν’ άντιλαμβάνωνται, δτι οί υπερβολικοί 
κυβισμοί αύτοΰ έπιβάλλουσιν είς τούς 
καταθέτας τήν ταχεΐαν άπομάκρυνσιν άπά 
τούτου. Ή  αύξησις τοΰ άριθμοΟ τών δυ- 
ναμένων έν τή συνελεύσει νά παρευρε- 
θώσι δύναται νά συντελή είς τήν έλάτ- 
τωσιν τής συνήθους άτονίας τών συνε
λεύσεων τών μετόχων. Ά λ λ ’ έπί τέλους 
ήδύνατο νά όρισθή τό κατώτατον ποσόν 
τής καταθέσεως τά έπιτρέπον τήν κατά 
τήν συνέλευσιν παράστασιν.

Ά λλά  καί ό νομοθετικός καθορισμός 
ώρισμένης άναλογίας μετοχικοΰ καί άπο- 
θεματικοΰ κεφαλαίου, καί δή έπί πάσης 
έταιρείας καί ούχί μόνον έπί τών Τρα
πεζών, είνε έπιβεβλημένος καί ούχί δυσ
χερής καί παρ’ ήμΐν. Κατά τάς άλλο- 
δαπάς νομοθεσίας τά τακτικόν άποθεμα
τικάν πάσης άνωνύμου έταιρείας πρέπει 
κατ’ έτος νά καταρτίζηται έκ τών κα 
θαρών κερδών, νά παρακρατήται δέ τά 
1/2ο> μέχρις ού άποτελεσθή άποθεματικάν, 
πραγματικόν δμως, έξικνούμενον μέχρι 
τοΰ Vs τοΰ μετοχικοΰ κεφαλαίου, ώς κατά 
τόν ιταλικόν κώδικα (άρθρ. 182), κατ’ 
άλλους δέ κώδικας μέχρι τοΰ 1/ιο (Γαλ. 
Ν. 1867 άρθρ. 36, γερμ. κώδ. § 262 καί 
Cosack Eehrb. des H andelrechts III 
§ 128 σημ. 15 μετά τοΰ κειμένου, Βελγ. 
Ν. τοΰ 1873 άρθ. 62). Έπιδοκιμάζομεν 
μάλιστα τήν γνώμην τής μεγάλης ιτα
λικής νομοοθετικής έπιτροπής τοΰ 1894, 
καθ’ ήν ή έταιρεία πρέπει νά παρακρατή 
τά V10, άντί τοΰ */,0, έκ τών καθαρών 
κερδών πράς σχηματισμόν τοΰ άποθέμα- 
τικοΰ κεφαλαίου. Αί σύγχρονοι άγοραί 
προκαλοΰσι συνηθέστατα άμπώτιδας οί- 
κονομικάς, έντεΰθεν δ’ έπείγουσα είνε ή : 
μόρφωσις άποθεματικοΰ κεφαλαίου, δι’ού 
πρό παντός δύναται νά παλαίση κατ’ αύ
τών ή έταιρεία.

Πάντως δμως, κύριοι, νομίζομεν δτι τό 
άποθεματικάν κεφάλαιον πρέπει νά το- 
ποθετήται ή παρά τή Έθνική Τραπέζη 
ή παρά τώ δημοσίφ Ταμείφ, διότι ούδα
μώς πρέπει νά έμπιστεύηταί τις τήν κα- 
τάθεσιν αύτοΰ έν τοΐς ταμείοις τούτου ή 
έκείνου τοΰ πιστωτικοΰ ιδρύματος, δθεν 
εύχερεστάτη ή μετά λαθροχειρίας όπεξα- 
γωγή αύτοΰ έν κρισίμοις στιγμαΐς, ώς ή 
πείρα διδάσκει.

Είδικώς δέ ώς πράς τάς Τραπέζας δρ- 
θή είναι ή γνώμη τής αύτής έπιτροπής, 
δπως τά άποθεματικάν άποτελήται έκ τί
τλων όνομαστικών τοΰ δημοσίου χρέους 
ή έκ τών υπό τοΰ δημοσίου ήγγυημένων 
(Relaz. e V erbali σελ. 67).

Ταΰτα πάντα φρονοΰμεν δτι άποτε-
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λοΰσιν άσθενή τινα μέτρα πρός άποσόβη- 
σιν τοΰ κινδύνου, τοΰ κολοσσιαίου κ ιν
δύνου, ώς μοι έξεφράζετο πρό τίνος. 4> 
φίλος μου καί διαπρεπέστατος πολιτευ- 
τής κ. Γούναρης, ύφ’ δν ή ήμετέρα χώρα 
πράγματι διατελεΐ.

ΔΙ Κ Η Γ Ο ΡΙ Κ Ο Σ  ϊ ί Λ Λ Ο Γ Ο Ι  ΚΑΛΑΜΟΝ
Ό  Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμών, 

διά τοΰ ΰ π ’ άριθ. 57 έ. ε. έγγράφου 
του, άπέστειλεν ύμ ΐν πρός δημοσίευσιν τά 
κατωτέρω αποσπάσματα τών πρακτικών 
του έν τοΐς όποίοις άνακινεΐται ζήτημα, 
έπί τοΰ οποίου καί ή «Δικαιοσύνη» ήσχο- 
λή{>η άλλοτε καί της οποίας τά συμπε
ράσματα κυροΰνται ήδη.
‘Α π όσπ ασμα  σ υ νε δ ρ ιά σ εω ς  2 6  Μ αΐου  1 9 0 9 .

Ό  δικηγόρος κ. Λ. Καπετανά*ης ζητεί 
■ΑχΙ λαμβάνει τόν λόγον καί διατείνεται 
ότι έξ αύτής της ποοσκλήσεως προκύ
πτει ότι τό προέχον ζήτημα, είς ο δέον 
νά άσχοληθγί 6 Σύλλογος κατά την πα 
ρούσαν συνεδρίασιν, είνε, έάν πρέπγι νά 
έξακολουθν) τό Δικαστήριον παραμένον 
εις τό παρόν ακατάλληλον, λίαν σεσα- 
θρωμένον καί απειλούν την ζωήν καί 
την υγείαν τών έν αυτί) συνερχόμενων 
δικαστών, δικηγόρων, υπάλληλων καί 
διαδίκων, οί'κημα, ή πρέπει διά παντός 
τρόπου νά έπιδιώξν) την έξ αύτοΰ άπο- 
μάκρυνσιν τοΰ Δικαστηρίου, ληγούσης 
όσονούπω τής μετά τοΰ Δημοσίου μ ι
σθώσεως, περιορισθγί δέ ε ί; την έ'κφρασιν 
της γνώμης του, ή'τις δέον νά είνε, καθά 
φρονεί, οτι τό ύπάρχον είνε άκαταλλη- 
λότατον, καί έπείγει, διά τούς άνω λό
γους, ή άντικ,ατάστασίς του.

Μετά ταΰτα ό κ. Πρόεδρος τίθησιν 
εις ψηφοφορίαν τήν πρότασιν τοΰ κ. Κα 
πετανάκη, ή'τοι «Νά άποφανθνϊ ό Σύλ
λογος άν τό παρόν οίκημα εινε κατάλ
ληλον ή οΰ». Οί δεχόμενοι τοΰτο ώ ; 
άκατάλληλον (ή'τοι τήν πρότασιν τοΰ 
κ. Καπετανάκη) λέγουσι Ναι, οί δέ ώς 
κατάλληλον, λέγουσιν ’Ό χ ι . Γενομένης 
ονομαστικής ψηφοφορίας, ψηφίζουσιν έν 
δλω 36. Έκ τούτων 31 λέγουσιν Ναί, 
τρεις άρνοΰνται ψήοον καί δύο λέγουσιν 
"Οχι. Έπομένως ή πρότασις τοΰ κ. Κα
πετανάκη, οτι τό ύπάρχον οί'κημα εινε 
άκατάλληλον, γ ίνεται δεκτή διά ψή
φων 31.

Μετά ταΰτα οί δικηγόροι κ. α. Μάρ
κος Δαζέας καί Χριστόδουλος Δίκαιος 
ύποστηρίζουσιν, οτι ό Σύλλογος δέον νά 
έντείληται τω  Διοικητικω αύτοΰ Συμ- 
βουλίω, οπως παρακολουθήσω τάς ένερ- 
γείας τής εντεταλμένης αρμόδιας ύπό 
τοϋ νόμου έπιτροπής καί κρατγί ένήμερον 
τόν Σύλλογον, φροντίζον συγχρόνως όπως 
έκλεγνί τό καταλληλότερον καί συμ- 
βάλλον συγχρόνως δι’ οίονδήποτε μέσων 
ήθελε κρίνει προσφορών πρός τοΰτο, έπι- 
σκεφθγ) δέ καί τά προσφερθέντα οική
ματα καί άποφανθνί περί τής καταλλη
λότητας τούτων, ύποβάλλον πρός τόν 
Σύλλογον τήν σχετικήν έ'κθεσίν του. 
Γενομένης ονομαστικής ψηφοφορίας, ή 
πρότασις αΰτη γίνετα ι δεκτή διά ψήφων 
30 έπ ί 35 ψηφοφορησάντων, τοΰ ένός 
άρνηθέντος ψήφον καί τεσσάρων άπο- 
φανΟέντων άρνητικώς.

’Α π ό σ π α σ μ α  σ υ νε δρ ιά σ εω ς  7  ’Ι ο υ ν ίο υ  1 9 0 9 .

«Τό Συυ-βούλιον έκ τών έντυπώσεων, 
άς συνήγαγεν έκ τής έπισκέψεως καί 
έξετάσεως τών άνωτέρω οικιών, ήχθη 
είς τή» ομόψηφον αύτοΰ γνώμην, της 
καταλληλότητας πρό παντός τών οικιών 
Μπενιάδου — Χρυσοσπάθου, αΐτινες αλη
θώς ού μόνον παρέχουσι άπαντα τά 
πλεονεκτήματα πρός χρησιμοποίησιν ώς 
δικαστικοΰ μεγάρου, ά λλ ’ έπ ί πλέον, 
κείμεναι έφ’ ύψηλοΰ μάλλον έδάφους 
καί είς θέσιν ούχί θορυβώδη, παρέχουσι 
πλήρη ησυχίαν, καί διά τής έγκαταστά ■ 
σεως έν αύταΐς τοΰ δικαστικοΰ κατα
στήματος δέν άποξενοΰμεν τήν άνω πό~ 
λιν ένός δημοσίου ιδρύματος, μή προκει
μένου νά κτισθνί ίδιον δικαστικόν μέ-

’ γάρον». Ό  Σύλλογος όμοψήφως δι’ άνα- 
στάσεω; αποδέχεται τήν άναγνωσθεΐσαν 
έ'κθεσίν, έπαφιέμενος τόν τρόποι» τής 
καταλληλοτέρας ένεργείας πρός έπι- 

, τευξιν τών καί παρά τοΰ Συλλόγου όμο- 
θύρ.ως καί άποΑλειστικώς έγκρινομένων 
οικιών Μπενιάδου — Χρυσοσπάθου, τώ 
Προεδρείφ.

"Ο,τι ακριβές άντίγραοον 
Έν Καλάμαις, τή 4η Νοεμβρίου 1909.
Ό Πρόεδρος Ό Γραμματεύς

Ν . Κ α ρ α γ κ ϊν ν η ς  ΓΙ. Λ . Σ ά λ ιια ς

 — -  —— ■-----------
Αί στήλαι τής  «Δ ικα ιοσύνης» 

ε ινε ε ίς τήν διάϋ'εσ ιν παντός δι
κηγόρου, δικαστοΰ ή άλλου δι
καστικού προσώπου, ευρισκομέ
νου είς τήν άνάγκην ή έπ ιϋ 'υ- 
μοϋντος νά άνακινήση π α ν  έν  
γένει ζήτημα σχετιζόμενον με 
τήν άπονομήν τοϋ δικαίου.

Λέγεται οτι πολλοί, τόσον στρα
τιωτικοί δσον καί πολιτικοί υπάλλη
λοι, λαμβάνουσι κατά καιρούς έν Γερ

μανία έπιστολάς 
Τ η ρ ο υ μ .έ ν ω ν  τοΰ έξης περίπου 

τών ά ν ^ λ ο γ ιώ ν  περιεχομένου:«Ή 
Α. Μεγαλειότης 

έκφράζει πρός υμάς τήν Υψηλήν ευα
ρέσκειάν Του διά τάς μέχρι τοΰδε 
πρός τό Κράτος υπηρεσίας σας».

Γϋς άπάντησις δέ είς τήν τόσον ά- 
βρόφρονα ταύτην έπιστολήν, όχι μό
νον άναμένεται, άλλά κατ’ άνάγκην 
έπέρχεται ή παραίτησις τοΰ δεχθέν- 
τος τήν 'Γψηλήν ευαρέσκειαν, εί’τε 
ίσοβία είνε είτε μή, εί’τε προστατεύε
ται ύπό τίνος νόμου εί’τε μή ή θέσις 
ήν κατέχει.

Δέν φρονείτε δτι, τηρουμένων πάν
τοτε τών άναλογιων, άλληλογραφία 
τις τοιούτου είδους θά ειχεν ύπό τάς 
σημερινάς περιστάσεις απτότερα τά 
αποτελέσματα καί θά ήχο μάλλον τε- 
τελεσφόρος τών τόσων άρθρων ατινα 
κατέκλυσαν τάς στήλας τών έφημε- 
ρίδων μας;

Τό άλλο δέ έπιχείρημα, όπεο μέ αξιώ
σεις πειστικότητας ήρζατο κωδωνιζόμε- 
νον, ότι δέν είναι απίθανον μεταξύ τών 

τόσων άμαρτω- 
Ό  λόγος λών νά παρα-

περΐ τών δ ικα ίω ν σύρ·/) τό ρεΰμα
κ α ί  δικαίους, 

είνε άπό τά  εύθυμότερα. Συνειθίσαντες 
νά βλέπωμεν έπί τρίμηνον μίαν έπανά- 
στασιν κρατοΰσαν διαβήτην καί άκρο- 
ποδητί μέ έμβάδας έκ βάμβακος βαδί- 
ζουσαν προσεκτικώτατα, μήπως έξονυ- 
χίσνι τινά, ήρχίσαμεν τρέμοντες ή ύπο- 
κρινόμενοι τόν τρέμοντα έπ ί ττι ιδέα ότι 
είνε ένδεχόμενον έν τώ μέσω τών τόσων 
άμαρτωλών, ους επέρχεται νά διαγκω- 
νίσηή έπανάστασις αύτή,νά συμπέσν) καί 
δίκαιός τις. Κατ’ αναστροφήν τοΰ Ευαγ
γελίου, άς διδαχθώμεν ο,τι προτιμότερον 
νά πέσουν ύπό μίαν επανάστασή πλείο
νες τοΰ ένός δίκαιοι ή νά έκφύγνι καί ε ΐ; 
άκόμη αμαρτωλός.

Έγράφομεν είς τό προηγούμενον φύλ - 
λονμας : «Έ φ ’ όσον ή τακτική τών κ. κ. 
προεδρευόντων καί προέδρων τών δικα

στηρίων μας θά έξα- 
Τ ώ ο ίΐ Ιδ ίω ς . κολουθνί πάντοτε ή αύ

τή » , θ’άκούωνται δια- 
μαρτυρίαι δίκαιαι, ώς ή τοΰ συναδέλφου 
κ. Λαΐου, σήμερον δέ τοΰ κ. Γ. Ά με- 
ρικάνου έκ Λεβαόείας. Καί ήτο δίκαια 
ή γενομένη ήμΐν παρατήοησις, ότι έν τγί 
σπουδή τής γραφίδος δέν έξηρέσαμέν 
τινας τών κ. κ. προεδρευόντων καί προέ
δρων, οΐτινες καί δέν μιμοΰνται καί 
πρώτοι ψέγουσι τούς συναδέλφους των 
τούς έπιζητοϋντας τήν έπιβολήν είς τό 
άπότομον τής παραστάσεως καί τό τραχύ 
καί άπελέκητον της έκφράσεως. Ά λ λ ’ 
άτυχώς εΓνε τόσον όλίγκι αί έξαιρέσεις, 
ώστε, οσον καί άν ώσι γνωσταί και 
ώμολογημέναι, δέν αποτελούν άριθμόν 
δυνάμενον να ληφθνί ύπ ’ οψιν όταν τις

περί τοΰ ζητήματος τούτου προκαλν] 
ίδιάζουσαν τήν γενικήν προσοχήν. Τήν 
προσοχήν δέ ταύτην έπιθυμοΰμεν νά 
προκαλέσωμεν τώρα ίδίως έπ ί τ·?ί συγ
κροτήσει τών Πλημμελειοδικείων έκ 
μόνων τριών τακτικών δικαστών. Διότι 
ενεκα τούτου ή άλογίστως—βεβαίως δέ 
μόνον 5 °/0 είνε αί'τιοι οί δικηγόροι — 
κρατούσα άσυμπαθής επικοινωνία καί 
συνεργασία μεταξύ δικηγόρων καί δικα
στών— ποός τ ί νά μή άνομολογήσωμεν 
δημοσία τό πραγμα — θά καταστν) άσυμ- 
παθεστέρα έκ τής άποκλειστικής συγ- 
κροτήσεως τοΰ δικαστηρίου, έάν οί κ. κ. 
πρόεδροι καί προεδρεύοντες δέν πεισθώ- 
σιν, οτι άοιστα συμβιβάζονται μετά τοΰ 
καθήκοντος καί τής έπιβολής των ή εύ- 
πρέπεια τής συμπεριφοράς, ή σοβαρότης 
τής στάσεως, ή ηρεμία τής άκροάσεω:, 
ή προσοχή πρός τούς ισχυρισμούς τών 
άλλων, ή εγκράτεια καί κοσμιότης τών 
έκφράσεων, ό σεβασμός πρός τήν άνθρω- 
πίνην φύσιν καί παρεκτρεπομένην καί 
σφαλλομένην καί άδυνατοΰσαν ή πλα - 
νωμένην ή καί ύπερβάλλουσαν είς τήν 
ύποστήριξιν τών δικαιωμάτων της. Έ 
χουν δέ μέγα συμφέρον νά εννοήσουν 
ταΰτα, διότι άν ή σύγκρουσις ύπερβγί 
τινα δρια, βεβαίως ό Δικηγορικός όγκος 
δέν είνε εκείνος δστις θά θραυσθ·?).

Τό θέμα τής αΐσχροκερδείας, οπερ έν 
άλλγι σ-ιήλν) χειρίζεται ό κ. Ά λέξανδρ. 
Μ υλωνάς, άγνωστον δύνοταί τις νά εί'πτ) 

ώς έ'ννοια αυτοτελής έν 
Α ύ ο  κενά. τω  παρ’ ήμΐν δικαίω, ά- 

ποτελεΐ άλλαχοΰ έ'να έκ 
χρησιμωτάτων διά τάς συναλλαγάς, θε
σμόν δπως άλλο θέμα, τό τής καταχρή- 
σεως τής εμπιστοσύνης, εξοικονομεί έν 
άλλα ις νομοθεσίαις μυρίας περιστάσεις, 
α ΐτ ινες παρ’ ήμΐν ή άπάτη είνε ή ούδέν, 
’Ά ς έλπίσωμεν δτι οί νεώτεροι τών παρ’ 
ήμΐν έπιστημόνων θά μιμηθώσι τό παρα- 
δειγμα τοΰ κ . ’Λλ. Μυλωνά καί διά τών 
δημοσιευμάτο>ν των θά γίνωσιν οί άρ- 
χηγοί τής προπαγάνδας άνευ τής όποιας 
δέν είνε δυνατόν νά έπιβληθώσιν οί νέοι 
θεσμοί.

Π Λ Η Θ Τ Ν Ο Ν  Κ Υ Ρ Ι Ε  κ  δ . π .

Μ ετά τό έπεισόδιον τοΰ έν Άθήναις 
δικηγόρου κ. Σ. Λάϊου, δπερ άνεγράψα- 
μεν έν τώ  προηγουμένω φύλλω , έπέρχε- 
τα ι τό κατωτέρω παρεμφερές τοΰ έν Λε- 
βαδεΐ£>: δικηγόρου κ. Γεωργ. Άμερικά- 
νου, άμφότερα δέ, ανεξαρτήτως πρός παν 
άλλο σχόλιον οπερ Οά ήδύνατο τις νά 
σύρη, μας παρέχουν τήν εύκαιρίαν όπως 
συστήσωμεν είς τούς κ. κ. Προεδρεύον
τας, OTt ό χειρότερος σύμβουλος κατά 
τάς ώρας τών δικαστικών συνεδριάσεων 
είνε τά  νεΰρα, τά  όποια, οταν τις δέν 
έ'χγι τήν δύναμιν νά συγκρατη, είνε μυ
ριάκις προτιμότερον νά τά παραιτγί είς 
τήν.,.κρεββατοκάμαράν του.

Κ ίιρ ιε  Σ υ ν τ ά κ ΐα ,
Π αρακαλώ δημοσιεύσατε δ ιά  της άξιο - 

τ ίμ ο υ  εφημερίδας ο ας τά έξης : Την 30ήν 
παρελθόντος μηνός ΰπ ερη σπ ιζόμ η ν  ένώ 
π ιον  τοΰ  ΊΙλημμ.ελειοδικείου Λεβαδείας, 
ΙΙροεδρενομένου υ π ό  του Π ρωτοδίκου κ. 
Α ντω ν ίου  Ά γαπ ηνοΰ  π ο ιν ικ ή ν  τ ινα  ν π ό -  
&εοιν, κατά την δ ιεξαγω γήν τής όπο ιας  
δίς έξυβρ ίσϋην  ύ π ό  τον Κ ο ν  Π ροεδρεύ
οντας δ ιά  τώ ν ιδ ίω ν  φράσεω ν δ ι5 ώ ν κα ί 
ό συνάδελφός μ ο ν  Κ ος Ε. Αάϊος. ’ Επί 
τούτα) νπέβαλΜν διά  τον  Κ ο ν  ένταΰθα  
Είσαγγελεως μήνυα ιν  έπ ί εξυβρίσει, μετ ’ 
αγωνίας δε &έλω άναμείνη  τήν έξέλιξιν  
τής νποΰέσεω ς ταύτης, ΐνα  ΐδω  κατά π ό 
σον ο ί Κ ο ι Έ φέτα ι ΰέλ.ουσι διά τής ά - 
ποφάσεώ ς των δ ιδάξη εις τόν το ιοΰτον  
Π ρωτοδίκην τόν σεβασμόν τώ ν Ν όμων.

Δέξασθε τήν εκφρασιν τώ ν ευχαρ ι
στιώ ν μ ο υ  έπ ί τή δημοσιεύσει τής π α 
ρούσης μ ο ν .

Λ ϊβαοεία, τ?| 11 Νοεμβρίου 1909.
Μεθ’ ύπολήψεως 

Γ εώ ργ. Κ . ’ Α μ ε ρ ικ α νό ς  
Δικηγόρος έν Λεβαδεία

Γ Ρ Μ Ϊ Ι Ι Ϊ Ι Μ Ο Χ Ι Β Ω Τ ιΪ ν^ Δ Ι Κ Μ Ο Σ Ϊ Η Η Γ '

Τ έω ς  ( ίιτ ν δ ρ ο μ η τή . Έ ν τ α ΰ θ α . ΓΙρωτί- 
στως τό «φω ρ ίτα ι» γράοετα; με ω .  Ή μεΐς 
γράφομεν δημο ία καί ΰπευΟάνως' ϋμεΐς ο;ατ ί 
επικρίνετε άνωνυμως ; Τό ευρίσκετε μήπως 
έντιμον ;

Ν Ο Μ Ο Θ Ε Τ Ι Κ Α Ι  Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Ε Ι !
Π Ρ Ο Σ  T 03 S T

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο Ν  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Ν  Α Θ Η Ν Ω Ν
Α ΐτ ιο λ ο γ ικ ή  εκΟεσις « ρ ο τά ο εο ις  
νόμ.ο\) « ε ρ ί  « α ια χ ρ ο κ ε ρ δ ε ία ς»

Ή  συμβατική έλευθερία, έπιτρέπουσα 
είς τό άτομον τήν Ιγωϊστικήν έπιδίωξον 
τοΰ ίδίου συμφέροντος, έντείνει βεβαίως 
τάς παραγωγικάς δυνάμεις αύτοΰ καί 
προάγει τάς συναλλαγάς. Ά λλά  ή έ- 
λευθερία αΰτη είνε έπικίνδυνος όσά- 
κις ή θέσις τών συμβαλλομένων είναι άνι- 
σος ενεκα άνάγκης, κουφότητος ή απει
ρίας τοΰ έτέρου αύτών. Διό ή τε έπι- 
στήμη καί αί νεώτεραι νομοθεσίαι δέ
χονται τήν άνάγκην φραγμοΰ κατά της 
έκμεταλλεύσεως της άνισότητος τοΰ ένός 
τών συναλλασσομένων ύπό τοΰ έτέρου, 
άσχέτως πρός απάτην ή βίαν, και τοΰτο 
Ινεκα οικονομικών τε καί ηθικών λόγων.

Ώ ς πρός τό είδος τοΰ φραγμοΰ τού
του όπάρχουσι δύο συστήματα. Κατά τό 
μέν πρέπει νά τίθενται ύπό τοΰ νομοθέ- 
του έκ τών προτέρων ώρισμένα δρια, λ. 
χ. μέτρον τόκου, κατά τό δέ δ  φραγμός 
δέον νά είναι ώς οίόν τε έλαστικός, ώστε 
νά προσαρμόζωνται είς αύτόν ύπό τοΰ 
δικαστοΰ άναλόγως τών περιστάσεων αί 
ένέχουσαι αθέμιτον έκμετάλλευσιν δι- 
καιοπραξίαι. Τό πρώτον σύστημα, ίσχΰον 
άκόμη έν μέρει έν Γαλλία, είναι πρακτι
κόν, άλλά μειονεκτεΐ τοΰ δευτέρου ώς 
πρός τήν θεωρητικήν όρθότητα. Τό δεύ
τερον σύστημα, προαπαιτοΰν άκρίβειαν 
δικαστικής κρίσεως, παρέλαβον έκ της 
γερμανικής καί αύστριακης νομοθεσίας 
τά πλεΐστα πολιτισμένα κράτη.

Τό νομοσχέδιον ϊταμε μέσην όδόν. Δέ
χεται τό δεύτερον σύστημα ώς πρός τήν 
αισχροκέρδειαν γενικώς (άρθρ. 1), ήτοι 
τήν έπί πάσης άμφοτεροβαροΰς δικαιο- 
πραξίας άθέμιτον έκμετάλλευσιν, μικτόν 
δέ σύστημα ώς πρός τήν τοκογλυφίαν εί
δικώς (άρθρον 2), ήτοι τήν είς τάς πιστω- 
τικάς συμβάσεις αισχροκέρδειαν. Έ πί 
της αΐσχροκερδείας δηλ. άφι'εται είς τόν 
δικαστήν ή έξουσία τής άναλόγως τών 
περιστάσεων ύπαγωγής δικαιοπραξίας 
τινός είς τά περιστατικά, τά άποτελοΰν- 
τα τήν άθέμιτον τοΰ άρθρου 1 έκμε- 
τάλλευσιν. Τούναντίον έπί τής τοκογλυ
φίας, ή όποια κατά τό νομοσχέδιον πε
ριστέλλεται άμεσώτερον, καθ’ 8 μαστί- 
ζουσα τόν λαόν, καί ώς πρός τήν όποιαν 
άλλως τε ή νομολογία έχει ήδη καθιερώ
σει δριον συμβατικοΰ τόκου, ώρίσθη 
(άρθρ. 2) άνώτατον καί κατώτατον δριον 
(έν Ούγγαρία είσήχθη κατώτατον μόνον) 
μεταξύ δέ αύτών άφίεται ή κατά τό έλα- 
στικόν σύστημα έλευθερία είς τόν δικα
στήν. Τά ναυτοδάνεια, ώς έκ τής ιδιαιτέ
ρας φύσεως αύτών,έξηρέθησαν τών είδικών 
περί τοκογλυφίας διατάξεων (άρθρ. 8).

Τό νομοσχέδιον περιέχει άστικάς καί 
ποινικάς διατάξεις. Κατά τό ίσχΰον άστι- 
κόν δίκαιον ή αισχροκερδής δικαιοπρα- 
ξία, ώς άντιβαίνουσα είς τά χρηστά ήθη, 
είναι άκυρος, ή τοκογλυφία δέ είδικώς 
τιμωρείται ύπό τοΰ Ποινικοΰ Νόμου. 
Διά τοΰ νομοσχεδίου όρίζυνται άφ’ 
ένός τά στοιχεία τής άστικής αίσχρο- 
κερδείας, δπως μή έξαρτχ τα ι έκάστοτε 
έκ τής δικαστικής κρίσεως ό χαρακτη
ρισμός αύτής ώς άνηθίκου, άφ’ έτέρου 
δέ είσάγεται άδίκημα γενικώτερον τής 
κατά τάν Ποινικόν Νόμον τοκογλυφίας, τό 
τής α ΐσ χ ρ ο κ ε ρ δ ε ία ς ,  κανονίζονται 
δέ τέλος άκριβέστερον τά περί τοκογλυ
φίας είδικώς.Ώς πρός τήν αισχροκέρδειαν 
έπεξετάθησαν τά άστικά στοιχεία αύτής 
καί είς τό ποινικόν άδίκημα κατ’ άπομί- 
μησιν τοΰ νεωτάτου νορβηγικοΰ νόμου καί 
τών νομοσχεδίων τής Ελβετίας καί ’Ιτα
λίας, δέν έξηρτήθη δέ ή ποινική εύθύνη έκ 
τής κατά τόν γερμανικόν καί αύστρια- 
κόν νόμον κατ’ έπάγγελμα ή συνήθειαν 
άσκήσεως τής αΐσχροκερδείας· άλλ’ έξ 
άλλου περιελήφθη ώς ποινικόν στοιχεΐον 
αύτής, συμφώνως πρός τόν αύστριακόν 
καί άλλους νόμους, δτι διά τής έκμεταλ
λεύσεως πρόκειται νά έπέλθη βλάβη είς 
τόν πλεονεκτούμενον. Ώ ς πρός τήν το
κογλυφίαν ποινικώς έτέθη άνώτατον 
μόνον δριον τόκου.

Δ ιά  τοΰ νομοσχεδίου ύποβιβάζεται 
κατά τι ό νόμιμος καί δ  τής ύπερημε- 
ρείας τόκος (άρθρ. 4), ώς καί ό συμβατι
κός (άρθρ. 2), άλλ’ ούχί μέχρι τοΰ συνή
θους είς τά πολιτισμένα κράτη τόκου (έν 
Γαλλία καί Γερμανίαλ.χ. ό τόκος ύπεργ,με- 
ρίας άστικών χρεών είναι 4°/0, έμπορικών 
5®/0,έν Γαλλία ό σ υ μ β α τ ικ ό ς  ά σ τ ι -



4 Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ  Γ Ν Η

κ ό ς τόκος 5°/0). Άπέσχε δέ τό νομοσχέ
διον νά υποβιβάσω τόν τόκον ετι πλέον, 
όρμηθέν έκ τής σκέψεως, δτι παρ’ ήμίν 
ή σπάνις κεφαλαίων, ή Ιλλειψις τής προ- 
σηκούσης πιστωτικής όργανώσεως καί ή 
ατελής ασφάλεια τών συναλλαγών, δι- 
καιολογοΰσιν άτυχώς άκόμη τόν ύψηλό- 
τερον τόκον.

Αί έν τφ ναμοσχεδίφ ποιναί είνε ή- 
πιώτεραι τών είς άλλα κράτη εισηγμέ
νων, (τά έλβετικόν μάλιστα νομοσχέδιον 
προτείνει ώς άνώτατον δριον δετή 
ειρκτήν καί χρηματικήν ποινήν 30,000 
φρ.), τοΰτο δέ δχι διότι παραγνωρίζε
ται ή έκ της αίσχροκερδείας, καί δή τής 
τοκογλυφίας, μεγάλη κοινωνική βλάβη, 
άλλά διότι υπάρχει κίνδυνος £νεκα τής 
αύστηρότητος τής ποινής νά μένη άκα- 
ταδίωκτον τό άδίκημα, ώς συμβαίνει λ.χ. 
έπί τής ψευδορκίας. "Ενεκα δέ τής ποι
κίλης μορφής καί βαρύτητος τής αίσχρο
κερδείας, άφέθη μείζων έλευθερία είς τόν 
δικαστήν περί τήν έπιμέτρησιν τής ποι
νής άναλόγως τών περιστάσεων μεταξύ 
τοΰ άνωτάτου καί κατωτάτου όρίου τής 
ποινής.

Τέλος διά τοΰ νομοσχεδίου καταργοΰν- 
ται καί αί είς τό σύστημα τοΰ έλαστικοΰ 
περιορισμοΰ τής έκμεταλλεύσεως άπά- 
δουσαι διατάξεις τοΰ ρωμαϊκοΰ δικαίου 
περί ύπερό·; κου βλάβης καί ’Αναστασια- 
νοΰ Νόμου.

3Εν Ά&ήναις, i f j  12 Ν οεμβρίου 1909
Ό  εισηγητής τής προτά-ιεως 

ΑΛΕΞ. Κ. ΜΥΛΩΝΑΣ
Δικηγόρος έν Ά&ήναις

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν  Ν Ο Μ Ο Τ
Π Ε Ρ Ι  ΑΙ  2 X Ρ Ο Κ Ε Ρ Δ Ε Ι  A 2

Ά ρθρον 1 .—Εινε άκυρος πάσα δι- 
καιοπραξία διά τής οποίας τις, εκμεταλ
λευόμενος τήν περίστασιν ανάγκης, 
ή τήν κουφότητα, ή τήν απειρίαν 
άλλου, δέχεται άντ! παροχής τήν υπέρ 
έαυτοΰ ή τρίτου τινός ΰπόσχεσιν ή χορή- 
γησιν περιουσιακών ωφελημάτων, άτινα 
ΰπερτεροϋσιν επι τοσοϋτον τήν άξίαν τής 
παροχής, ώστε διατελοϋν κατά τάς περι
στάσεις εις κατάφωρον δυσαναλογίαν 
πρός αυτήν.

Ά ρ θ ρ . 2 .—Εινε άκυρος ή συμφωνία 
τόκου καθ ’ύπέρβασιν τών 10 °/0 έτησίως.

Ε ινε έγκυρος ή συμφωνία τόκου μή 
ύπερβαίνοντος τά 8 %  ετησίως.

Έ π ι τόκου άπό 8 °/0 μέχρι 10 %  έ- 
τησίως εχει εφαρμογήν τό άρθρον 1.

Ά ρ θρ . 3. — Έ ά ν τό ύπέρμετρον κατά 
τό άρθρον 1 δφελος εινε χρηματικόν, ή 
δικαιοπραξία εινε, ώς καί κατά τό άρθρον 
2, άκυρος μόνον ώς πρός τήν ύπέρβασιν 
τοΰ θεμιτού μέτρου.

Ά ρ θρ . 4 .— Ό  νόμιμος και ό τής υπ ε
ρημερίας τόκος εΐνε 7 °/0 ετησίως έπι αστι
κών χρεών και 8 °/0 έπι εμπορικών, μή 
άποκλειομένης τής συμφωνίας μεγαλει- 
τέρου κατά τό άρθρον 2 τόκου.

’Άρθρον 5 .—§ 1. Έ άν τις εκμεταλ
λεύεται άλλον καθ ’ ον τρόπον και περι
στατικά ορίζει τό άρθρον 1 (αισχροκέρ
δεια), εΐνε δέ πρός τούτοις τά έν τφ  άρ- 
θρφ  τοΰτω άναφερόμενα περιουσιακά 
ώφελήματα τοιαΰτα, ώστε δΰνανται νά 
έπιφέρωσιν είς τόν πλεονεκτοΰμενον βλά
βην, τιμωρείται μέ φυλάκισιν 1 μηνός 
μέχρις Ιέτους.

§  2. Ό στις  συνεφώνησεν ή ελαβεν 
τόκον άνώτερον τών 10 °/0 έτησίως κα
θίσταται ένοχος τής τοκογλυφίας, ήτοι 
τής έπι τών πιστωτικών δικαιοπραξιών 
αίσχροκερδείας καί τιμωρείται μέ τήν 
ποινήν τής προηγούμενης παραγράφου.

§  3. Ή  αυτή ποινή έπιβάλλεται και 
είς τήν έν γνώσει άπόκτησιν αισχροκερ
δούς κατά τά άρθρα 1 καί 2 άπαιτή- 
σεως.

’Άρθρον 6. — Έ π ί κεκαλυμμένης α ί
σχροκερδείας, ήτοι έπί συγκαλΰψεως τοϋ 
πλεοναστικού ώφέλους, ή κατά τό προη- 
γοΰμενον άρθρον ποινή εινε κατ’ έλάχι- 
στον δρον 3 μηνών φυλάκισις.

Ά ρθρον 7.—Κατ’ έπάγγελμα ή συν
ήθειαν άσκουμένη ή μέν αισχροκέρδεια, 
πλήν τής τοκογλυφίας, τιμωρείται μέ φυ- 
λάκισιν 3 μηνών μέχρι 2 έτών, ή δέ τοκο
γλυφία μέ φυλάκισιν 6 μηνών μέχρι 2 
έτών καί χρηματικήν ποινήν άπό 300 
μέχρι 3000 δραχμών.

Ή  βεβαίωσις δτι έτελέσθη τρις του
λάχιστον έντός τής τελευταίας διετίας 
αισχροκέρδεια ή τοκογλυφία άρκεΐ πρός 
χαρακτηρισμόν τής κατ’ έπάγγελμα ή συ
νήθειαν άσκήσεως.

’Άρθρον 8 .— Έ π ί ναυτοδανείων δέν 
έφαρμόζονται α ί είδικαί περί τοκογλυ
φ ίας διατάξεις (άρθρ. 2 καί 5 §  2).

Ά ρθρον 9 .—Ό  τρόπος τής έκμεταλ- 
λεΰσεως, ή τό μέγεθος τής ζημίας τοϋ 
πλεονεκτουμένου, ή τό μέγεθος τοΰ πλεο
νεκτικού οφέλους λαμβάνονται ιδιαιτέρως 
ύ π ’δψ ιν κατά τήν έπιμέτρησιν τής ποινής.

Ά ρθρον 10.—Καταργοϋνται αί άντι- 
βαίνουσαι είς τόν παρόντα νόμον διατά
ξεις, ιδία δέ τά άρθρα 434 καί 435 τοΰ 
Ποιν. Νόμου, τό άρτ^ρον 1 τοϋ Νόμου 
ί?ΞΕ ' (1882) περί τόκου υπερημερίας, 
ώς καί α ί σχετικαί πρός τόν Ά ναστασια- 
νόν Νόμον καί τήν ύπέρογκον βλάβην 
διατάξεως τοϋ άστικοϋ δικαίου.

12Τ0Ι ΑΟΚΜΜ
Ή  έπ ί τοΰ νομοσχεδίου περί μεταρ

ρυθμίσεων τών νόμων περί προσόντων 
τών δικαστικών υπάλληλων Επιτροπή 
τνίς Βουλής, έν αρχή της έκθέσεως της 
αναγράφει δτι «παρ ’ δλας τάς αμφιβο
λ ία : τινών .τών μελών αύτης περί τοϋ 
αν επέστη παρ’ ήαΐν ό χρόνος νά έφαρ- 
μοσθή τό καθιερούμενον ύπό τοΰ νομο
σχεδίου αποκεντρωτικόν σύστημα, ούδέν 
ηττον τό άποδέγετα ι δ οκ ιμ ασ τ ικώ ς .r> 
Ουτω δέ σκεψκμίνη ή Επιτροπή δέν 
παρεξέκλινε ποσώ; έκ τών παρ’ ήμ.ΐν 
κρατουντών εν τώ νομ.οθετεΐν, τούτεστι 
διαρκώ; νά π ε ιοαμ α τ ιζώ μ εϋα . Ψηφίζο- 
μεν έκάστοτε νόμους, ού; μετ’ ολίγον κα- 
ταργοΰμ-εν ή μεταρρυθμ.ίζομ,εν, χτε  α τε
λέστατα  σχεδιασθέντα.', οσάκις δέν τού; 
μ,εταρρυθμίζομ.εν καί δι’ άτομ-ικούς λό
γους. Δέν πιστεύω δέ εις ούδέν πράγ- 
μ,ατι εύνομούμενον Κράτος νά ύπάρχωσι 
τοσοΰτοι νόμοι έπ ! τοΰ αύτοΰ άντικει- 
μένου όσοι κα ! παρ’ ήμΐν, διότι τό τοι- 
οΰτον είναι ίδιον παραλελυμ-ένης Πολι
τε ία ; — corruptissima republica 
plurimae leges—Νΰν δέ ,ά ντί νά πε- 
ριορισθώμ.εν ε ι; τά  στρατιωτικά και οι
κονομικά, μ.εριμ.νώντες κυρίως περί της 
είσπράξεως τών τόσων καθυστερουμέ- 
νων, ένομ.ίσαμεν οτι ν)το κατάλληλο; ή 
στιγμή ν’ άναδιοργανώσωμ,εν, καί δή 
έντός μ-ηνός, πάντας τού; κλάδους τής 
Πολιτείας διά ψηφίσεως άσυζητητε! σω
ρείας νόμων σχεδιασθέντων έν βρασμώ 
ψυχικής όρμ.ής, τοΰθ’ οπερ κα τ’ άνάγκην 
θά έπιφέρ*/) βραδύτεοον ένίων μέν τήν 
μ.εταρρύθμισιν άλλων δέ τήν κατάογη- 
σιν, άλλά καί αί πρός τοΰτο, άφ’ ού παρ’ 
ήμΐν τό νομο&βτεϊν έατί πειοαματίζεσΟ αι; 
Ίδρύσαμεν νέας νομαρχίας ά ; νΰν κα- 
ταργοΰμεν, κατηργήσαρ.εν τήν Επαρ
χιακήν εκλογικήν περιφέρειαν κα! ένο- 
μοθετήσαμεν τήν εύοεΐαν, ήν κατόπιν 
καταργήσαντες έπαναφέρομεν τήν Ε 
παρχιακήν, νΰν δ’ έπανερχόμ.εθα είς τήν 
εύρεΐαν, οίονεί παίζοντες, ώ ; τά  μ.ικρά 
παιδία άτινα διά.τών παιγνιδίων των 
φτιάνουν σπήτια  ΐνα κατόπιν τά  κα- 
ταρρίψουν κα! τά  φτιάσουν έκ νέου. 
Ά φ ’ ου δέ είς τά  σοβαρώτατα προβαί- 
νομεν τοσοϋτον έπ ιπολα ίω ;, διαρκώ; πει- 
ραματιζόμ,ενοι, άνευ ούδεμιά; ωρίμου 
μελέτης κα! σκέψεως, δέν είναι βεβαίως 
άπορον διατί κα! ή Επιτροπή τής Βου
λής, τό έ'θιμ,ον άκολουθοϋσα, προτείνει 
τήν ψήφισιν τοΰ νομοσχεδίου περ! προ 
σόντων τών δικαστικών ύπαλλήλων δο- 
κ ιμαστικώ ς. Έδοκιμάσαμεν σωρείαν νό- 
μ.ων περί τών τοιούτων προσόντων, διατ! 
νά μή δοκιμ-άσωμεν κα! τόν νΰν ποοτει- 
νόμ,ενον ; Τί τό κωλύον νά μή τ ίν  μ.ε- 
ταρρυθμ-ίσωμ,εν ή καταργήσωμεν αύ'ριον, 
ώς εγένετο διά τούς πρό αύτοΰ ; Κα! 
ταΰτα είναι μία ετι άπόδειξις (άν κα! 
ούδεμία χρεία τοιαύτης) τοΰ τρόπου καθ’ 
δν σκέπτονται οι νομ.οθέται μ.ας ψηφί- 
ζοντες τούς νόμους.

Ά λ λ ’ άρά γε τό είρημ-ένον νομοσχέ
διο ν έκπληροΐ τόν σκοπόν του ; Ά ναν- 
τίρρητον, οτι πολίτευμα άγαν φ ιλελεύ
θερον, οιον τό ήμ.έτερον, άνευ αποκέν
τρωσε ως δέν δύναται νά λειτουργήση, 
είναι κεφαλή άνευ ποδών. Ά λ λά  πεοί 
πραγματική; άποκεντρώσεω; ούδεμ.ίαν 
ού'τε τώρα, έν εποχή διαφημιζομένης 
άνορθώσεως, λαμ,βάνεται σπουδαία πρό
νοια. Νομ-ίζομεν δέ οτι ίδρύομεν σύστη
μα αποκεντρωτικόν άντικαθιστώντες 
τούς Υπουργούς διά τών δημ.οσίων ύ- 
παλληλων καί τμηματαρχών, ώς όρθώς 
γράφουσι κα! οί «Καιοο!» τής 3 Νοεμ.- 
βρίου. Βεβαίως τό Ά νώτατον Δ ικαστι

κόν Συμβούλιον, δπερ συνιστώ τό νομ.ο- 
σχέδιον ττεο! προσόντων τών δικαστι
κών, παρέχει μείζονα έχέγγυα τών τμη- 
μ.αταρχών κα! τών 'Υπουργών, ά λλ ’ 
αύτή αύτη ή πλειοψηφία τή ; Επιτροπής 
τής Βουλής αναγράφει έν τή εκθέσει της 
δτι «ή θεσι; τών Δικαστικών Συι/.βου- 
»λίων άλλαχοΰ εύρίσκεται ύπό δρους ά- 
»νεξαρτήτου κα! άμερολήπτου ένερ- 
»γείας, μ η  επ ιτρέποντας αύγκρ ισ ιν  πρός 
»τούς δρου: τής ένεργείας κα! τών κα- 
«θηκόντοιν τοϋ ή'δη νομοθετούμενου Ά -  
»νωτάτου Δικαστικοΰ Συμ.βουλίου». Ά - 
ναντιορήτως ταΰτα  είσί πως ύπερβολικά, 
άλλά τό βέβαιον είναι, δτι έάν θέλωμεν 
πραγμ-ατικήν άποκέντρωσιν, δέον, ώ ; ε- 
χουσι τά  παρ’ ήμΐν, νά κανονίσωμ.εν τά 
πράγμ.ατα, έφ’ δσον είναι εφικτόν, εί; 
τρόπον ώστε νά είναι άνεξάρτητα τνίς 
θελήσεως οίουδήποτε. Τά ήμίμ.ετρα ου
δέποτε φέοουσι καλά άποτελέσματα. 
Έάν θέλωμεν πραγματικήν άνεξαρτη- 
σία9 τών δικαστών, δέον νά νομ-οθετή- 
σωμ-εν ού μόνον τό άμ,ετάθετον έπ ! ώρι- 
σμένον χρόνον άλλά κα! τό ύποχρεωτικόν 
τής μ,εταθέσεως μετά τήν παρέλευσιν 
τοϋ όρισθέντος χρονου καθ’ δν τρόπον ο
ρίζει ή πλειοψηφία τής Επιτροπή; τη ; 
Βουλή;,καθόσον έάν ή μ,ετάθεσις δέν είνε 
υποχρεωτική, κα τ ’ ούδέν ωφελεί τό έπι 
ώρισμένον χρόνον άμετάθετον, διότι, ώς 
παρατηρεί ή αύτή Επιτροπή, θά κατα- 
βάλλωνται προσπάθειαι ύπό τοϋΑ ή τοΰ 
Β δπω;, ληγούσης της διετίας του μ.ή 
μ,ετατεθή, ή μ.ετατεθή, έάν δέν εύχαρι- 
στήται δπου εύρίσκεται, είς μέοο; εύά- 
οεστον. Ποΰ λοιπόν ή διαφημιζομένη ά- 
νεξαοτησία έκ τοΰ επ ί ώρισμ.ένου χρό
νου άμ.εταθέτου ; Ά λ λ ’ 'ίνα άποσοβηθή 
τό οπερ υποδεικνύει κακόν ή πλειψηφία 
τής έπιτροπής, δέν έπαρκεΐ, ώς αύτη νο
μίζει, τό ύποχρεωτικόν τής μ.εταθέσεως, 
καθόσον έναπομένει τό ζήτημ.α τοΰ τό
που είς δν Οά μ-ετατεθή ό Α ή Β δικα
στή;, τοΰθ’ δπερ είναι κα! τό σπουδαιό- 
τερον, καθόσον δέν είναι τόσον ή μετά- 
θεσι; αύτή καθ’ έαυτήν ήν έκαστος Οά 
προσπαθή ν’άποφύγν), δσον τό μ.έρος είς δ 
θά μ,ετατεθή, όταν ή έν αύτώ  παραμονή 
δέν είναι εύάρεστος. "Οσα δέ άναγρά- 
φει κατά τ ’ άνωτέρω ή πλειοψηφία τής 
Έπιτροπής της Βουλή; πρός ύποστήρι- 
ξιν τοΰ ύποχοεωτικοΰ τής μεταθέσεως, 
συνηγοροΰσι κα! πρός ύποστήριςιν τη ; 
μ.ή έξαρτήσεω; τοΰ τόπου τής μ.εταθέ 
σεω; έκ τη ; θελήσεως ούδενό;. Ό  τό
πος δέ ουτος δέον νά όρίζηται διά κλη- 
ρώσεω; έν δημοσίί): συνεδριάσει τοΰ Α.Π. 
ή τοΰ Άνωτάτου Δικαστικοΰ Συμ,βου- 
λίου, τιθεμ.ένων είς μίαν κληρωτίδα τών 
ονομάτων τών μ,ετατεθησομένων κα! είς 
έτέραν τών Δικαστηρίων είς ά θά λά- 
βωσι χώραν αί μεταθέσεις. Ουτω πω ; 
αί μεταθέσεις δέν Οά έξαρτώνται έκ τή ; 
θελήσεω; ούδενός κα! δέν θά καταβάλ- 
λωνται «προσπάθειαι» δπως αί θελή
σεις αυται καταστώσιν εύνοϊκαί. Πλήν 
φρονώ δτι είς ταΰτα  έ'δει νά προστεθή 
κα! ή διαίρεσις τών Δικαστηρίων εί; 
δύω τάξεις, πρώτην κα! δευτέραν, νά 
διορίζωνται δέ είς τά  τής δευτέρας (ή 
μ,ετατίθενται) οί νεώτεροι κατά τόν διο
ρισμόν , ών οί άρχαιότεροι νά μ.ετατίθεν- 
τα ι είς τά  δικαστήρια πρώτης τάξεως, 
άμ.α κενωθή θέσις, νά μ.ή δύνανται δέ 
ουδέποτε δικαστα! δικαστηρίου πρώτης 
τάξεως νά μετατεθώσιν είς δικαστήριον 
δευτέρας τοιαύτης. Ά νευ  τούτων κα! 
δή τοΰ διά κληρώσεως όοισμοΰ τοϋ τό
που τής μ.εταθέσεως, είς ούδέν θά ώφε- 
λήση τό  έφ’ ώρισμ.ένον χρόνον άμετάθε
τον κα! τό ύποχρεωτικόν τής μεταθέ
σεως μετά τήν παρέλευσιν τοΰ όρισθέν
τος χρόνου, εκτός κα! έάν Κυβέρνησις 
κα! Βουλή φρονώσιν, ώ ; ή έπ ! τοΰ νο- 
μ-οσχεδίου Επιτροπή, νά ψηφισθή τό 
νομ.οσχέδιον δοκ ιμαστικώ ς, ουτω δέ ά; 
έξακολουθήσωμ.εν πειραμ.ατιζόμ.ενοι διά 
ν’άναδιοργανωθή ή Πολιτεία !

Δέν εισέρχομαι είς τάς λεπτομερείας 
τοΰ νομ.οσχεδίου, δπερ δέν στερείται έλ- 
λειψεων μέ δλας τάς τροποποιήσεις τής 
Επιτροπής, μ.όνον παρατηρώ δτι κατά 
τό άρθρ. 27 άφορών τήν προαγωγήν τών 
δικαστών, άποφαίνεται περ! ταύτης τό 
Α. Δ. Σ. κατόπιν καταλόγου πεμπομέ-

νου ύπό τοΰ Υπουργείου της Δικαιοσύ
νη; δπερ συναποστέλλει κα! πάσαν σχε
τικήν πληροφορίαν, άλλά διατί νά μ.ή 
προηγώνται καί γνωμ,οδοτήσεις τής όλο- 
μελεία ; τών Έφετών ή τούλάχιστον τών 
προέδρων κα! Εισαγγελέων τώνΈφετών, 
άρμ.οδιωτέροιν νά κρίνουν περι των έν τή 
περιφερεία τοιν ύπηρετούντων : ”Ισω;
εί'πν) τις δ^ι δύναται νά τάς προκαλέσν] 
τό Υπουργεΐον ή καί τό Άνώτατον Δι
καστικόν Συμβούλιον, άλλά διατί νά μή 
νομ.οθετηΟή δπω; αίτώνται ι'-ποχρεωτι- 
κώς, τοσούτω μ.άλλον δσω τό Α. Δ. Σ. 
δέν δύναται νά έχν) ιδίαν γνώσιν τ'Λς 
ικανότητα; πάντων τών δικαστών τοΰ 
Κρά-ου; ίνα κατά τό άρθρον 1 3 προτιμά 
έκ τών αρχαιότερων τούς ίκανωτέρους. 
Σημειωτέον δέ δτι διά τή/ προαγωγήν 
Προέδρων ώ; Εισαγγελέων Έφετών κα! 
Αρεοπαγιτών απαιτείτα ι κκτά τό αύτό 
άρθρον νά προηγηθη γνωμοδότησις τοΰ 
'Τπουργικοΰ Συμβουλίου, οπερ δύνζται 
κα! νά βραδύνη νά ύποβάλν) τοιαύτην 
γνωμ,οδότησιν, μ.ή δεσμευόμενον ύπό 
προθεσμία;, μέχρις ού εΰρνι τόν αρεστόν 
αύτφ  ύπέρ οΰ πάσαν «προσπάθειαν» Οά 
καταβάλν). Διατί λοιπόν νά μ.ή προηγών.- 
τα ι γνωμοδοτήσεις τών προέδρων κα! 
Ε ισαγγελέων τών Έφετών διά τούς πρω · 
τοδίκας, προέδρους πρωτοδικών κα! Έ- 
φέτας, αΐτινες γνωμοδοτήσεις πάντως 
θά είναι άσφαλέστεραι πρός οδηγίαν τοϋ 
Α. Δ. Σ. τών γνωμοδοτήσεων τών 'Υ 
πουργικών Συμβουλίων, ήτοι τών πολι- 
τευομένων ; Δ ιατ! δέ, οσάκις άπαιτεΐτα ι 
ή γνωμ.οδότησις τών προέδρων κα! Ει
σαγγελέων τών Έφετών ή Πρωτοδικών, 
νά μ.ή όρίζηται δτι πάντοτε δέον νά γ  
ήτιολογημ.ένη, ώ ; άτταιιεΐται διά τά ; 
μ.εταθέσεις έν άρθρω 29, δέν άπα ιτε ΐτα ι 
δέ ιμ ιολογημένη  διά τάς παύσεις τών μ.η 
ισοβίων έν άρθρω 28 ; Ή  παΰσι; δέν 
είναι άρά γε πολύ σπουδαιοτέρα μια; 
μ.εταθέσεως ; Διά τάς μ.εταθέσεις δέ, 
περ! ών τό άρθρον 22, άρκοΰσιν αί πλη- 
ροφορίαι τοΰ 'Υπουργείου, δηλαδή της 
πολιτική ; ! (άρθρ. 30).

Ή  σπουδή μ.εθ’ ή ; ύπεβλήθησαν τόσα 
κα! τόσα νομ.οσχέδια, δι’ ών ένομίσαμεν 
δτι δυνάμ.εθα ά~νευστίνά άναδιοργανώ- 
σωμ.εν τό Κράτο; δέν ήδύνατο ή νά πα- 
ραγάγν) νόμου; άτελεΐ; κα! άστοχους, 
έπαχθεστάτου; δέ τούς φορολογικού;, 
ψηφισθέντα; άνευ ούδεμιά; ώοίμ.ου μ.ε- 
λ έ τη ; κα ! βασάνου, κα! οΐτινες δέν είναι 
δυνατόν παρά νά μ,εταβληθώσιν ή κα- 
ταργηθώσι θάττον ή βράδιον, άλλά τί 
πρός τοϋτο άφ’ οδ νομ.οθετοΰμ.εν ΔΟΚΙ
ΜΑΣΤΙΚΟΣ ; !

ΝοέΐΑβριος, 1000.
Σ. £ . Λάόκαρτς 
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Ά ριθ. 1 352.
’A n o S s t x n x o v

Έ ν ΆΘήναις σήμερον τήν έν5=κάτη-/ (11) 
του μηνος Νοεμ-βρίου το ϊ 1909 έννεακοσιο- 
στοΰ έννάτου έτους ήμέραν Τετάοτην καί ώ
ραν 4ην μ. μ. ό υποφαινόμενος δικαττιχός 
κκητήρ τών έν Α θήναις Πρωτοδικών Κων. 
Στεργίου, τΫ) άγγ^άιοω παραγγελία τοΰ δικη
γόρου κ. Ίω άν. Λιαλιαμα πληρεξουσίου τοϋ 
Γεωργίου Κολι οδημήτρη, κατοίκου Α θηνών, 
μετέβην καί έπέδωκα προς τον κ . εισαγγε
λέα τών έν ΆΘήναις Πρωτοδικών διά τόν 
αγνώστου διαμονής 0εόδ. Σ. Κομινοΰν, κά
τοικον πρώην Α θηνών αντίγραψον τής ύ π ’ 
άριθ. 4067 τής 5ης Νοεμβρίου 1909 πρά- 
ςεως τοΰ κ. Προέδρου τών έν ΆΘήναις Πρω
τοδικών δ ι’ ής ορίζει δικάσιμον τής έν αύτή 
άναφερομένης αγωγής του τήν πρώτην συνε- 
δρίασιν (Τμήμα Εμπορικόν) μεθ’ήμέρας δέκα 
(10) άπό σήμερον, κλπ . πρός γνώσιν καί διά 
τάς νομίμους συνεπείας καί καλούμενον πρός 
συζήτησιν τής έν αύτή άναφερομένης αγωγής 
του δτε καί οπου ή άνω πραξις τοΰ κ. Προέ
δρου τών έν ΆΘήναις Πρωτοδικών όρίζει.

Καί είς ενδειξιν.
Ό  λαβών Είσαγγελεύς 

Λ . Σ π η λ τά ο η ς
Ό  κλητήρ 

Κ. Στεργίου.

Π ε ρ ί λ η ψ ή  ά π ο φ ά σ ε ω ς
Τό Δικαστήριον τών έν ΆΘήναις Πρωτο

δικών διά τής ύ π ’ άριθ. 7340 έ. ε. άποφά- 
σεώς του, δεχθέν τήν άπό 19 ’Οκτωβρίου 
1909 α!τησιν τής Βασιλικής Α ντωνιάδου, 
θυγατρός Ματθαίου Τσουρνάκη, κατοίκου Α 
θηνών, έκήρυξε θετήν θυγατέρα ταύτης τήν 
Βασιλικήν Μάρκου Χαλακατεβάκη.

Έ ν ΆΘήναις τή  Τ Νβρίου 1909.
Ό  πληρεξούσιος τής Βασιλικής Ά ντω - 

νιάδου, θυγατρός Ματθαίου Τσουρνάκη, δικη
γόρος. Ν ικ ό λ .  Α . Χ α λΑ ς


