
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΣ  ΤΩΝ Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ω Ν

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ

Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ ..........................  Δ ραχμάς 7 .5 0
Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ .........................  Φρ. Χ ρ . 8

Δ ιαχειρ ιστής: Σ . ΒΕΛΛΗΣ

ΕΤΟΣ Ε' — ΑΡΙΘΜΟΣ 151

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΤΑ μ ΣΑΒΒΑΤΟΝ
Φ Υ Λ Λ Ο Ν  Λ . ΙΟΕ Κ Α Σ Τ Ο Ν

Α ιά  ·πΰ(ίαν α ϊτ η ό ιν  :
“  Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Ν Η Ν  „ ΑΘΗΝΑΣ

Έ ν  ’Α θ ή ν α ις  τ φ  28 Ν οεμβρίου 1909

Ή  «Δ ΙΚ Α ΙΟ Σ Υ Ν Η > δ ια τ ε λ ε ΐ ύπό τή ν  έσιί- 
β λ ε ψ ιν  κ α ι τό ν  ελεγχο ν  δω δ εκ α μ ελο ϋ ς  σ υμ β ο υ 
λ ίο υ  έκ  δ ικ η γό ρ ω ν  έ ν  ’Α θ ή ν α ις .

Έ ίτό π τα ι τ η ς  ν λ η ς  κ α ι  ιτπ ε ιτθννο ι
ΠΕΤΡΟΣ ΘΗΒΑΙΟΣ 

Π. ΛΑΓΟΠΑΤΗΣ— Ε. ΚΟΥΛΟΥΜΒΑΚΗΣ— Α. ΜΠΟΥΚΡΑΣ
Δ ι κ η γ ό ρ ο ι  ε ν  Ά & ή ν α ι ς

• « Π Ι Ι Μ »
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ fjj £85 Νοϊμβρίου

Διατελοϋμεν έν καταπλήξει έπί τφ 
άρθρφ τοΰ σεβαστού Είσαγγελέως τοΰ 
Άρείου Πάγου περί άνακρίσεως. Δέν J 
λέγομεν περί «μυστικής» ή «φανε
ράς», άλλ’ άπλώς «περί άνακρίσεως». 
Διότι, είς τοιαύτας μάλιστα περιστά
σεις, ύπεχρεοΰτο ο Ανώτατος Είσαγ
γελεύς νά όμολογήση καί διακήρυξή, 
δτι πράγματι έν Έλλάδι δέν λειτουρ
γεί Άνάκρισις, ώς κελεύει αύτήνδ νό
μος, ώς άξιοι αύτήν τδ αίσθημα τοΰ 
δικαίου, ώς άπαιτεΐ ή ηθική, ώς έπι- 
βάλλει έ σεβασμός πρδς τάς άρχάς 
τοΰ άνθρωπι·σμοΰ. Μετροΰμεν μετά 
προσοχής τάς φράσεις μας καί ζυγί- 
ζομεν μετά έντεταμένης λεπτότητος 
τάς λέξεις μας· δέν υπάρχει ούδέ έλα- 
χίστη υπερβολή. Ήδύνατο δ κ. Είσ
αγγελεύς νά είνε άξιόλογα κεκηρυγ- 
μένος θεωρητικώς ύπέρ τής μυστικής 
άνακρίσεως. Ά λλά  τοΰτο δέν είνε λό
γος, οπως, διά τής παρελκύσεως τής 
συζητήσεως, άποφύγη τδν έλεγχον 
έπί τή βαρυτάτη, ήν ύπέχη, εύθύνη 
διά τήν κατάστασιν ταύτην τής παρ’ 
ήμΐν Άνακρίσεως. Ή πανθωμολογη- 
μένη σοφία του καί ή άρετή του έ
βλαψαν, άντί νά ώφελήσουν διότι τά 
υπέροχα ταΰτα προσόντα του άφώ- 
πλιζον τού; .άπδ έτών ήγανακτημέ- 
νους διά τήν ύπερβολικωτάτην καλω- 
σύνην του πρός πάντας. ΙΙολύ μά
λιστα φοβούμεθα, μήπως καί τώρα 
έξεμεταλλεύθησαν τήν καλωσύνην του 
οί δικασταί, οί μαινόμενοι κατά τής 
φανεράς άνακρίσεως δι’ ους άμέσως 
θά εϊπωμεν λόγους. Καί διά νά μή 
τούς δυσαρεστήση άνέλαβε νά προτά- 
ξη δλον τδ κΰρος τής προσωπικότη
τάς του ώς οδόφραγμα κατά τής δι
καιοσύνης 5ί«ί τής ηθικής. Τδ Έθνος 
δμως δέν θέλει τδν Άνώτατον Εισαγ
γελέα του πολν καλόν άνθρω πον, 
άλλά Κριτήν άκαμπτον παντδς πα- 
ρεκτρεπομένου, μάλιστα δέ δικαστι
κού, διότι τά άδικήματα τής Δικαιο
σύνης είνε άπείρως τρο;·ερώτερα τών 
άδικημάτων τών πολιτών.

Ι\νώσκουσικάτι καί οί συντάσσον- 
τες τήν έφημερίδα ταύτην περί ’Α γ
γλίας καί Γαλλίας καί Γερμανίας. Θά 
ήδύναντο έν πάση περιπτώσει εύχε- 
ρώς νά πληροφορηθώσι περισσότερα. 
Ά λλά  προτιμώσι νά έ'χωσιν ύπ’ οψιν 
τί γίνεται είς τήν Αεβαδείαν, τήν Εύ
βοιαν καί τήν Μεσσηνίαν. Καί έρω- 
τώμεντδν κ. Εισαγγελέα τοΰ Άρείου 
Πάγου : Κατά τά δκτώ δέκατα ένερ- 
γοΰσι τάς άνακρίσεις οί άνακριταί ή 
οί γραμματείς των ; Τί ωφελεί έπο
μένως «τδ πολύ μάλλον έξασφαλι- 
σθέν άνεπηρέαστον άνακριτών καί 
εισαγγελέων ;» Είνε άπελπιστικδν νά 
έξέρχεται ή συζήτησις τών ορίων τής 
καλής πίστεως προκειμένου περί τών 
τιμιωτάτων τής Κοινωνίας. Ούδείς 
είπεν δτι διερρήγνυτο ή μυστικότης 
τής άνακρίσεως κυρίως ύπδ τών άνα-

κριτών καί εισαγγελέων. Ούδείς δέ ύ- 
πεστήριξεν, δτι κυρίως οί ισχυροί διερ- 
ρήγνυον αύτήν. Καί είς ούδένα έπι- 
τρέπεται ή σεμνοτυφία δτι δήθεν ά- 
γνοειτή,ν φαύλην άγοραπωλησίαντών 
μυστικών τής άνακρίσεως. Ύπάρχουσι 
δέ πλεΐστα παραδείγματα, δτι τά μυ
στικά τής άνακρίσεως έπί μιας καί 
τής αύτής ύποθέσεως έπωλοΰντο αδρά 
είς μηνυτάς καί κατηγορουμένους· 
καί παρουσιάσθη τδ φαιδρότατον (!) 
θέαμα έν τή άλ?.ηλουχίςι τών μαρτυ
ρικών καταθέσεων ν’ άναιρη ή δευ- 
τέρα τήν πρώτην, ή τρίτη τήν δευτέ- 
ραν καί ουτω καθεξής. Διότι άπετε- 
λέσθη όγκωδεστάτη δικογραφία, ής 
είχε γνώσιν δ άνακριτής δσην καί δ 
κ. Είσαγγελεύς τοΰ Άρείου Πάγου.

’Εάν άνετίθετο είς ήμάς, νά καταρ- 
τίσωμεν σύστημα άνακρίσεως, βεβαίως 
ήθέλομεν διστάση ν’ άναλάβωμεν τήν 
έργασίαν ταύτην, δπως μάλιστα πε- 
ραιώσωμεν αύτήν είς τδ διάστημα 
ωρών ή καί ήμερών τινων. Ά λ λ ’ έν 
πάση περιπτώσει άγνοοΰμεν τί θέλουν 
νά εϊπουν οί ύποστηρίζοντες τήν μυ
στικήν άνάκρισιν έπί τψ οτι δήθεν δ 
Έλληνικδς Λαδς είνε πολιτικώς καί 
κοινωνικώς τοωΰτος ή τοιοΰτος. Διότι 
ήμεϊς. νομίζομεν δτι πάντοτε τδ σκό
τος καλύπτει τούς φαύλους, δι’ δ καί 
σκότια λέγομεν έργα. Διότι άποροΰ- 
μεν, πώς δέν άντιλαμβάνονται, δτι θέ
λομεν τήν φανεράν άνάκρισιν καί 
ήμεΐς, διότι δέν έμπιστευόμεθα είς τήν 
^•νάπτυξιν καί ήθικήν άκεραιότητα 
τών άνακριτών καί μάλιστα τών γραμ
ματέων των, οί'τινες κυρίως ένεργοΰσι 
τάς άνακρίσεις. Όγράφων τάς γραμ- 
μάς ταύτας είσήλθέ ποτε είς εν άνα- 
κριτικδν γραφεΐον καί εύρέθη αίφνι- 
δίως πρδ τοΰ έξής φρικώδους θεάμα
τος : δ άνακριτής είχεν υψώσει άπει- 
λητικώς μίαν καρέκλαν καί έλεγε 
πρδς ένα περίτρομον μάρτυρα, «πες
το, βρε, πες το γ  τον σταυρόν
σον ! ! ! »

Αύτή -είνε ή άνάκρισις είς τήν Αα- 
μίαν, τήν Άμφισσαν, τήν Τρίπολιν 
καί τήν Κυπαρισσίαν. Τί γίνεται είς 
τήν Αυστρίαν, τήν ’Ιταλίαν, τήν 
’Ισπανίαν καί Πορτογαλλίαν άδιαφο- 
ροΰμεν ήμεΐς έντελώς. Αύτή είνε ή 
άνάκρισις κατόπιν τής όποιας έχο
μεν ύπέρ τδ τρίτον άθωωτικάς απο
φάσεις τών κακουργιοδικείων καί 
είνε αύται ύπέρ τάς τριακοσίας κατ’ 
έτος, άποβλέπουσαι ύπέρ τούς έξακο- 
σίους άθωουμένους. "Εκαστος δέ γνω
ρίζει πόσον δαπανηράς εχει καταστή
σει τάς έ',;ί κακουργιοδικείου δίκας 
διά τούς κατηγορουμένους ή δικα
στική κακεντρέχεια, μή έξετάζουσα 
τούς ύπδ τών κατηγορουμένων προ- 
τεινομ^ους μάρτυρας κατά τήν άνά- 
κρισιν, μή καλοΰσα μάρτυρας κατά 
τήν δίκην τούς καταθέτοντας ή έχον
τας νά καταθέσουν σημαντικώτατα 
γεγονότα ύπέρ τών κατηγορουμένων, 
παρά την ρητήν διάταξιν τοΰ άρθρου 
166 τής Ποιν. Δικονομίας, άναβάλ- 
λουσα πολλάκις τήν δίκην δταν άν-

τιληφθή δτι θ’ άθωωθή δ κατηγορού
μενος. Αύτή είνε ή άνάκρισις κατό
πιν τής οποίας εχομεν έξήκοντα 
πέντε έπί τής έκατδν τάς άθωωτικάς 
άποφάσεις τών πλημμελειοδικείων 
καί είνε αύται ύπέρ τάς 20.000 κατ’ 
έτος, άποβλέπουσαι βεβαίω ς νπερ  
τάς τεσσαράκοντα χιλιάδας °Ε λ
λήνω ν πο λ ιτώ ν !  Διότι τά πλεΐστα 
τών βουλευμάτων έκδίδονται έν πλη - 
ρεστάτη άγνοία δικαστών καί εισαγ
γελέων περί τών δεδομένων τών άνα- 
κρίσεων. Αύτή εινε ή δολοφονική 
άνάκρισις. Αύτή είνε ή μυστική άνά- 
κρισις ή στοιχίζουσα κατ’ έ'τος πολ- 
λάς εκατοντάδας χιλιάδας δραχμών 
είς τδ Κράτος. Ή μυστική άνάκρισις 
ή διά ψύλλων πηδήματα πληροΰσα 
άλογίστως τήν χώραν φυγοδίκων καί 
τάς άπαισίας φύλακας άσυνειδήτως 
καί άπανθρώπως υποδίκων.

Τδ έπιχείρημα δτι οί μάρτυρες θά 
φοβοΰνται νά καταθέτουν τήν άλή- 
θειαν κατά τήν φανεράν άνάκρισιν 
είνε δι’ ήμάς τόσον άστεΐον, ώστε καί 
ή στοιχειωδεστέρα έπιστημονική άξιο- 
πρέπεια άπαγορεύει ήμΐν νά τδ θεω- 
ρήσωμεν άξιον συζητήσεώς τίνος. Τδ 
δέ λεγόμενον δτι δέν θ’ άνακαλύ- 
πτωνται τά μυστηριιοδη έγκλήματα 
είνε παντελώς παιδαριώδες, διότι τδ 
μέν ταΰτά είσιν έλάχιστα, ί'σως ούτε 
πέντε κατ’ ετος, τδ δέ καί σπουδαιό- 
τερον διότι ούδείς βεβαίως πρέπει νά 
συλ?.αμβάνεται άνευ βάσιμων υπο
νοιών, άνευ σπουδαίων ένδείξεων, πρίν 
ή δέ συλληφθή βεβαίως άγνοεΐ τα£ 
ένεργείας καί τά πορίσματα τής άνα
κρίσεως.

Ά λ λ ’ ήθελεν έρωτήση τις διατί 
μαίνονται οί δικασταί ύπέρ τής μυ
στικής άνακρίσεως; Διά δύο λόγους 
έκ περιτροπής τδν ενα σπουδαιότερον 
τοΰ άλλου. Πρώτον διά νά έξακολου- 
θήσουν οί άνακριταί μεταβαίνοντες είς- 
τά γραφεΐά των δταν θέλουν καί άνα- 
χωροΰντες έπίσης δταν θέλουν. Ά να- 
κριταί τινες μόλις διά νά ύπογράψουν 
—καί τότε χασμώμενοι— μεταβαί
νουν είς τά γραφεΐά των. Δεύτερον δέ 
διότι θά είσέλθη έφορών δφθαλμδς 
καί έξελέγχων διαφερόμενος έκεΐ, 
δπου έχουν συνειθίσει νά είνε άπόλυ- 
τοι αύτοκράτορες, άχαλίνωτοι τύραν
νοι, άφιλάνθρωποι δεσπόται. Ή δκ- 
νηρία άφ’ ένός, ή αυθαιρεσία άφ’ ετέ
ρου, άμφότεραι καταλύονται ύπδ τής 
φανεράς άνακρίσεως. ’Ιδού διατί καί 
μετά βιαιότητος τόσης, είς δσην ούδέ- 
ποτε μάς συνείθισε τδ έπιστημονικδν 
καί κοινωνικόν διαφέρον των, έξη- 
γέρθησαν κατά τής φανεράς άνακρί
σεως. Διότι βεβαίως παρισταμένου 
του δικηγόρου δέν θά είνε δυνατδν νά 
άνακρίνη δ γραμματεϋς καί νά τελών- 
ται έγκλήματα. Βεβαίως θά είνε αδύ
νατον νά κρατώνται έν προφυλακίσει 
έπί μήνας πτωχοί οίκογενειάρχαι, 
άνευ λόγου, άλλά μόνον διότι βαρύνε- 
ται ό άνακριτής νά άναφυλλίση τήν 
δικογραφίαν.

Είνε καιρδς νά τδ καταλάβουν:

πρέπει νά έργάζωνται· καί πρέπει 
νά έννοήσουν, δτι τούς θέλομεν δικα» 
στάς, διά νά τούς τιμώμεν, δχι δέ αύ- 
τοκράτορας, διά νά τούς άπεχθανώ- 
μεθα. Είνε καιρδς νά τδ εϊπωμεν: δτι 
είνε καιρδς νά παύση ή δικαστική  
τυραννία .

ΙΑΕΛΕΤλΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

0 ΚΑΤΑ TO ! O IK O n m M A T O :
Α Γ Ω Ν

Ή  ιατρική επιστήμη, αί τών νοσο
κομείων καί τών φρενοκομείων στατι
στικοί! καί αί έγκληματικα ί στατιστικα ί 
ώς καί τών φυλακών, άπεκάλυψαν πρό 
πολλοΰ ενα τών έπικινδυνωδεστέοων 
εχθρών τνίς άνθρωπότητος, ου ενεκα οί 
πληθυσμοί τών φυλακών, τών νοσοκο
μείων, τών φρενοκομείων καί οί αριθμοί 
τών αύτοχείρων ηύξησαν καί αύξάνου- 
σιν. Ό  εχθρός ουτος, καθ’ ου ή'δη πας 
ό πεπολιτισμένος κόσμος διεξάγει αγώνα 
έξοντώσεως, εινε τό οινόπνευμα. Καί 
ενώ παντοΰ Κυβερνήσεις καί πεφωτι- 
σμέναι κλάσεις τών κοινωνιών εχουσι 
την σήμερον, μίαν έκ τών κυριωτέρων 
ασχολιών των, τήν άμυναν κατά του 
οινοπνεύματος καί τοΰ άλκοολισμοΰ, μό
νον ήμεϊς καθεύδομεν ύπό Μανδραγόρα 
πρό τοΰ άπειλοΰντος την ήμετέραν φυ
λήν έκφυλισμοΰ, ώς έκ της άρξαμένης 
καταχρήσεως τών οινοπνευματωδών πο
τών, προσφερόμενοι μάλιστα μετά φιλο
φροσύνης πρός τόν άμείλικτον καί άνευ 
έλέου τοΰτον εχθρόν, άποκαλοΰντες τήν 
παράγουσαν αύτόν δηλητηριώδη βιομη
χανίαν « ’Εθνικήν».

I
Μετά τήν οριστικήν καταδικαστικήν 

άπόφασιν, ήν έξήνεγκεν ή ’Ιατρική Α 
καδημία τνίς Γαλλίας κατά τοΰ οινο
πνεύματος καί τών οινοπνευματωδών 
ποτών, προσκληθεΐσα ύπό της Γ αλλι
κής Κυβερνήσεως πρός έκτέλεσιν του 
νέου νόμου της 29 Δεκεμβρίου 1900 
(sur le regime des boissons) ούτι- 
νος τό άρθρ. 13 ίπεχρέου τήν Κυβέρνη- 
σιν νά άπαγορεύστ) διά Διατάγματο; τήν 
κατασκευήν, τήν κυκλοφορίαν καί τήν 
πώλησιν πάσης ούσίας άναγνωρισΟησο- 
μένης κινδυνώδους ύπό της Ίατριν.ης 
’Ακαδημίας της Γαλλίας, πασα έκ μέ
ρους τής ήμετέρας πολιτείας αδιαφορία 
είνε έ'γκλημα. Ή  Ακαδημία εις τό τε- 
θέν αύτγί ύπό τοΰ ύπουργοΰ τών Ε σω
τερικών της Γαλλίας έρώτημα δέν άπε- 
φάνθη κεχωοισμένως, άπέφυγε νά καθι — 
ρώση μεταξύ τών οινοπνευματωδών πο
τών βαθμίδα, προετίμησε νά καταδι- 
κάσν) συλλήβδην πάντα, μετά τοΰ κοινοΰ 
αύτών ύποστηρίγματος, ό'περ εΐνε τό 
οινόπνευμα, καί διεκήρυξεν οτι τά  οινο
πνευματώδη ποτά εΐνε πάντα κατα
στρεπτικά, καί τό καλλίτερον αύτών 
εΐνε έπιβλαβές.

Μετά τριών μηνών συζήτησιν καί βα- 
θεΐαν έξέτασιν τοΰ ζητήματος, ή ’Ακα
δημία άπηύθυνεν είς τήν Κυβέρνησιν τά 
έξης συμπεράσματα καί εύχάς. Διεκή
ρυξεν δτι ολαι αι essences φυσικαί ή 
τεχνηταί ώς αί έκθλιβόμεναι ούσίαι, αί 
ένσωματούμεναι εις τό οινόπνευμα ή είς 
οίνον, άποτελοΰσι ποτά κινδυνώδη καί
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επιβλαβή. "Οτι ό κίνδυνος τών ποτών 
τούτων προέρχεται έν τα ύτφ  έκ τών 
essences καί τοϋ οινοπνεύματος δπερ 
περιέχει και πρέπει, οίαδήποτε και άν 
εΐνε ή βάσις αύτών, νά προγραφώσι 
πάντα- καί δτι υπάρχει περίπτωσις νά 
έπιβλϊΐθνί τοιοΰτος επιπρόσθετος φόρος 
ωστε νά καταστί) άπαγορευτικός.

Ή  Ακαδημία δέν περιωρίσθη είς 
γενικάς εκφράσεις, ά λλ ’ όνομαστί μνη 
μονεύει πάντα τά  οινοπνευματώδη ποτά 
και τά  λεγάμενα ηδύποτα, τά  λαμβα- 
νόμενα πρό τοΰ γεύματος ή μετά τό 
γεΰμα, ώς χωνευτικά* κατά πάντων 
τούτων έξεδόθη γενικός άφορισμός, έν ω 
περιλαμβάνονται τό vermouth, amer, 
bitter, byrts, quinquinas, absin
the, anisette, cura§o, chartreuse, 
benedictine, Kummel, τά  πλε ΐσ τα  
τών vins liquoreux, ώς καί αύτά τά 
φυσικά οινοπνεύματα eau-de-vie, co
gnac, fin champagne armaquae 
calvados, Byrrhs, prunelle, rhum.
Ή  Ακαδημία, έμπνεομένη ύπό φιλαν- 
θρώπων καί πατριωτικών αισθημάτων, 
προετιμησε νά θυσιάσ·/) πάντα τά  ιδιω
τικά  συμφέροντα, ώς καί τά  τοΰ προϋ
πολογισμού τοϋ Κράτους ύπέρ τών γε- 
νικωτέρων συμφερόντων τής Γαλλίας, 
προετιμησε νά μεριμνήσ?) περί τοΰ μέλ
λοντος τοΰ γαλλικοΰ έ'θνους καί περί 
της δημοσίας υγείας καί ασφαλείας της 
Γαλλίας, θυσιάζουσα τά  συμφέροντα 
6000 d e s t i l l a t e u r s  κατασκευαστών 
d ’a b e r i t i f s  καί 750 ,000  b o u i l le u r s  
de c r u  καί προσέτι τά  συμφέροντα 822 
χ ιλ . λιανοπωλητών.

II
Έ ν τών δραστηριωτέρων μέσων είς 

ά κατέφυγον τά  έθνη τά  άρξάμενα τόν 
κ,ατά τοϋ οινοπνεύματος αγώνα, εΐνε οί 
βαρείς φόροι κατά τήν κατασκευήν καί 
την πωλησιν, δσον εύωνότερον εΐνε τό 
οινόπνευμα, τόσον μεγαλητέρα κατανά- 
λωσις αύτοΰ γ ίνετα ι. Βαρεία φορολογία 
κατά τήν κατασκευήν καί βαρεία φο
ρολογία έπ ί τών αδειών πρός πώλησιν, 
θέλει περιορισν] την έν τφ  έσωτερικφ 
κ,ατανάλωσιν ώς κκ ί τά  πρατήοικ τοΰ 
οινοπνεύματος καί τών οινοπνευματω
δών ποτών. Ού μόνον οί ιατροί καί 
πολιτικοί τήν σήμερον ύποστηρίζουσι 
τήν άπαγόρευσιν, άλλά καί οί οικονομο
λόγοι, ώς ό Leon Say, ό M agnan^  
τάς παραδόσεις του περί άλκοολισμοΰ 
κατά τό 1899, 6 δέ Λερουά Μ πωλιέ, 
έξετάζων τά  καθήκοντα τοΰ Κράτους έν 
οχεσει πρός τό εσωτερικόν έμπόριον, 
γράφει ώς πρός τά  προϊόντα ών ή συ- 
χνή χρησις εΐνε άποδεδειγμένως επιβλα
βής εις τον άνθρωπον καί συνεπάγεται 
δυσάρεστά αποτελέσματα, αδενοπά
θειαν, εγκληματικότητα, ώς τό οινό 
πνευμα, πρέπει τό κράτος νά μετκχει- 
ρισθν) τόν φόρον πρός μείωσιν της πω - 
λησεως, μαλιστα εν άναγκν) δύναται νά 
περιορίσν) τούς τόπους της κκταναλώ- 
σεως. Έάν τό Κράτος, επ ιλέγει ό σο
φός ούτος οικονομολόγος, δύναται νά 
προβγί μέχρι τοΰ στμείου τούτου, δέν 
εΐνε τόσον έ'νεκα λόγου δημοσίας ηθικής 
δσον πρός πρόληψιν μεγάλων εξόδων, 
άτινα έπιβάλλει εϊς τό Κράτος ό αλ
κοολισμός, έ'νεκα τοΰ οποίου τά  έ'ξοδα 
της αστυνομίας, τών νοσοκομείων, τών 
φρενοκομείων, της ποινικής δικαιοσύνης 
καί τών φυλακών ήύξηθησαν. Τό Κοά- 
τος εν τνί περιπτώσει ταυτνι άμύνεται 
κατά φοβεροΰ εχθρού, λέγει ό Μ πωλιέ.

Εν Εύρωπ·/) οί φόροι, οΰς είσπράττου- 
σιν τά  διάφορα Κράτη έπ ί τοΰ οινοπνεύ
ματος καί τών οινοπνευματωδών ποτών 
κα τ ’ έ'τος, έ'χουσιν ώς έξης:
Ρωσσια 5/4 εκατομ φράγκα
Μεγάλη Βρεττανία 474 
Γαλλία 258
Γερμανία 65
Ολλανδία 48

Αύστρουγγαρία 40
Βέλγιον 29
’Ιταλία  19
Σουηδία 4
Ε λβετία  7
Νορβηγία 4
Λανιααοκία 4

» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »

Ή  Ε λλάς, έ'χουσα πληθυσμόν 6πέρ- 
τερον τνίς Νορβηγίας καί τής Δανιμαρ- 
κίας, εισπράττει φόρον μόνον 300 χ ιλ . 
δραχμάς κα τ’ έ'τος, καί τοΰτον μόνον άπό 
τοΰ 1900 διότι πρότερον παρ’ ήμΐν τά 
οΐνοπνευματοΰχα ύγρά καί ποτά ούδενα 
φόρον έτέλουν, άφ’ δτου ό νόμος της 30 
Νοεμβρίου 1893 κατήογησε τό δικαίωμα 
τοϋ Κράτους έπ ί της καταναλώσεως χάοιν 
της αύξήσεως της τιμής της σταφίδος, 
ήτις κατάργησις, ενώ ούδόλως συνήργη- 
σεν εις τήν αύξησιν της τιμής της στα 
φίδος, έν τούτοις τοϋ μέν δημοσίου τά 
εισοδήματα έμείωσε κατά 300 χ ιλ , δρ. 
εις δφελος μέν τών οίνοπνευματοποιών, 
ά λλ ’ εις βάρος τοΰ όργανισμοΰ της Έ λ 
ληνικης φυλής καί τών πνευματικών 
αύτης δυνάμεων καί τοΰ πληθυσμό ΰ 
αύτής· ήδη δέ περί τάς 700 χ ιλ . έξ 
ών πρέπει ν’ άφκιρεθώσι περί τάς 150 
χ ιλ . α ΐτινες έπιστρέφονται είς τούς έξα- 
γωγεΐς τοΰ οινοπνεύματος εις τό έξωτε 
ρικόν.

I II
Έ κ τών πολλών εϊσαχθέντων κατά 

τήν παρούσαν σύνοδον νομοσχεδίων, τό 
περί φορολογίας τών οινοπνευμάτων ένέ- 
,χει πολλήν τήν σπουδαιότητα, ούχί 
τόσον, διότι πρόκειται νά έξασφαλίσγι 
εϊς τό δημόσιον ετήσιον έ'σοδον περί τά 
δύο έκατομμύρια δπως χρησιμεύσωσι 
όιά τήν έπείγουσαν στρατιωτικήν οργά
νωσήν της χώρας· ά λλ ’ δσον διά τήν 
ηθικήν έπίδρασιν ήν πρόκειται νά εξά
σκηση έπι τοΰ Ελληνικού λαοΰ, καί 
εΐνε άξιος τών ένθερμοτέρων συγχαρη
τηρίων ό κ. Υπουργός τών οικονομικών, 
διότι δ·,ά της εισαγωγής +οΰ νομοσχε
δίου τούτου δίδει τόν πρώτον κτύπον 
πρός καταπολέμησιν έχθροΰ φοβεροΰ, 
ά λλ ’ άοράτου, ούτινος έλάχιστοι έν Έ λ- 
λάδι διέγνων τόν κίνδυνον, καί δστις ού 
μόνον καταστρέφει φυσικώς, άλλά καί 
ηθικώς καί όιανοητικώς τόν άνθρωπον. 
Ό  μετ’ έπιστημονικοΰ ενδιαφέροντος 
μελετών τήν έξέλιξιν της ήμετέρας κοι
νωνίας, εύρίσκεται πρό λυπηροΰ φαινο
μένου, οπερ πολύ τό άνησυχαστικόν 
έ'χει. Διεξάγομεν τόν περί ύπάρξεως 
άγώνα, δστις ήρξατο μεταξύ τών εθνών 
νά καθίσταται δύσκολος, μετά τοσαύτης 
έλαφρότητος, άμαθείας καί άσυνειδησίας, 
ώστε ημέραν τινά θέλομεν εύρεθνί άπό 
άπόψεως ηθικής, διανοητικής καί φυσι
κής έν ύποδεεστέροι: καταστάσει άπέ- 
ναντι τών άλλων λαών. Τά τρία τ έ 
ταρτα τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου κκ- 

αβάλλουσι τήν σήμερον ύπερανθρώπους 
κόπους καί φροντίδας, δπως άπαλλα- 
χθώσι του άλκοολισμοΰ καί της μέθης 
και μόνον ήμεΐς άγνοοΰμεν τοΰτο, ώς 
άγνοοΰμεν καί τόν κίνδυνον δστις μας 
άπειλεΐ.

Αι μεν· στατιστικα ί τών νοσοκομείων 
και τών φρενοκομείων μας γνωρίζουσι 
τα  αποτελέσματα της οϊνοπνευματο- 
π'οσιας, ήτις καταστρέφει τόν άνθοώπι- 
νον οργανισμόν, ώς εϊσάγουσα άλκοόλ 
οπερ προσβάλλει ολα τά  όργανα τοΰ άν- 
θρωπου, το ήπαρ, τούς νεφρούς, τάς άρ- 
τηρίας, τήν κκοδίαν, τόν εγκέφαλον, 
προσέτι καθιστησι τον βίον βραχύτερον, 
αι δε στατιστικα ί τών φυλκκών μα; 
πληοοφοροΰσιν ότι μία έκ τών κυριωτέ- 
ρων α ιτιών της αύξήσεω; της έγκλημα- 
τικοτητος εΐνε το οινόπνευμα καί ή μέθη. 
Απο ημισεως αίώνος,’ό πεπολιτισμένος 

κοσμος εύρίσκεται έ'κπληκτος, διότι οί 
φρενοπαθείς καί οί έγκληματίαι καί οί 
αυτόχειρες ηύξησαν καταπληκτικώ ς- 
αλλ ως εΐπον, αί στατιστικα ί μας έ'λυ- 
σαν τήν απορίαν καί. κατέδειξαν τόν 
αόρατον εχθρόν : τό άλκοόλ. Έν Νορ-
μανόια τής Γαλλίας εσχάτως τά στρα- 
τολογικον συμβουλιον εις τινα καντόνια 
δεν ευρεν ουδενα κληοωτόν έ'νοντα τό
5 /«■ r/ Ι  r f  f '  , ,αναλογον υψος, οπερ ο νο[/.ος απα ιτε ί να 
εχ·{1 ό στρατιώτης, διότι, έν τοΐς τόποις 
εκεινοις, παντες άλκοολίζονται άπό αιώ
νας. Φαίνεται δτι τό έν τνί Π κλα ^  Γρκ- 
φν) αναγινωσκομενον δτι τιμωρηθήσονται 
έν τ·/ί τρίτγι γενεά ό φαγών τάς στκφυ- 
λάς πρασίνους, ποιείται άλληγορίαν της 
κληρονομικής έπιδράσεως τοΰ άλκοολι- 
σμοΰ, όιότι τά  άποτελέσματά του κατα- 
διωκουσι καί τους άπογόνους, χωρίς κδν ,

ουτοι νά αίσθανθώσιν τά ; ήδονικάς στιγ- 
μάς της πόσεως τοΰ οινοπνεύματος. Ρα- 
χητικοί, επ ιληπτικο ί, έγκληματίαι, φο- 
νεΐς, κλεπτομανείς, παντός εί'δους έκφυ
λοι, είσί τέκνα γονέων αλκοολικών ώς 
έπ ί τό πολύ.

’Από τό 1861-1865 εϊσήλθον φρενο
παθείς εϊς τά  δημόσια άσυλα έν Γαλλία 
14 ,983 . Μετάεί'κοσιν έ'τη εϊσήλθον ύπέρ 
τάς 57 χιλιάδας, έντός τοΰ αύτοΰ χρονι- 
κοΰ διαστήματος. Ό  άλκοολισμός, μας 
λέγουν οί ιατροί καί αί στατιστικα ί, εΐνε 
ή κυριωτέρ^ α ίτια  της αύξήσεως τ  αύ
της. Οί ιατροί τών φυλακών τοΰ Ση
κουάνα έποιήσαντο έρεύνας έπ ί τών κατα · 
δίκων άπό άπόψεως άλκοολισμοΰ καί εύ- 
οον ύποτρόπους μέν 78 έπ ί τοΐς 100 έκ 
τών πινόντων άλκοόλ, καταδικασμένους 
δέ διά τραύματα 60 έπ ί τοΐς 100. Έν 
Γερμανίά, έν συνόλω διαπράττονται έ γ 
κλήματα ύπό τήν έπίδρασιν τοΰ άλκοο- 
λισμοΰ καί της μέθης 60 έπί τοΐς 100.

Έν Γαλλίο»: ό άλλοτε νοήμων καί δε
ξιός έργάτης,· δστις ήτο στόλισμα αύτης, 
ήδη τείνει ν’ άπολέσν) τήν βιομηχανι
κήν του άξίαν δπου ό άλκοολισμός κυ
ριαρχεί. Κκί παρ’ ήμΐν πλεΐστοι γνωρί
ζουσι τάς φοβεράς συνεπείας τοΰ άλ 
κοόλ άλλά τινες φαντάζονται δτι αύτα ι 
δέν ένδιαφέρουσι τήν ήμετέραν χώραν 
άλλά τόν άλλον κόσμον ύπεστήριξαν 
δέ μάλιστα δτι τό παρ’ ήμΐν οινόπνευμα 
δέν έ'χει τάς τοιαύτας συνεπείας. Τοΰτο 
ί'σως ήτο άληθές πρό 15 έτών, άλλά σή
μερον άλλως έ'χουσι τά  πράγματα, τού
ναντίον μας έπιβάλλουσι νά μιμηθώμεν 
τάάλλα έ'θνη, άτινα, είδοποιηθέντα εγ
καίρως περί τοϋ κινδύνου όν δικτρέχου - 
σιν έκ τοϋ άλκοολισμοΰ, ήρξαντο τόν 
κα τ ’ αύτοΰ πόλεμον.

Έ ξ δλων τών εθνών άχρι τοΰδε μό
νον νι Ε λλάς εϊσέτι ούδέν μέτρον κατά 
τοΰ άλκοολισμοΰ έ'λαβε καί δμως μας 
έπιβάλλεται καθήκον νά άμυνθώμΐν 
κατά τοΰ έχθροΰ τούτου διότι ό άλκοο- 
λισμός εΐνε διά τήν φυλήν μας ζήτημα 
ζωής ή θανάτου. Δέν εΐνε άπλοΰν ρητο
ρικόν όχημα ή φοάσις μου αυτη. Έρω- 
τήσατε τούς ίατροΰς τούς έπιληφθέντα; 
τοΰ ζητήματος τούτου καί θέλουσ.ι σας 
εί'πνι δτι εΐνε ζήτημα γενεών τινων. Ό  
αλκοολισμός, γράφει ό δόκτωρ Brunon, 
δστις ήκολούθησε τό ζήτημα έν Νορ- 
μανδία, άπειλεΐ διά προσεχοΰς τέλους 
τήν ύπάρχουσαν κοινωνίαν καί ή Γαλ
λία πρέπει νά κατανίκηση τόν άλκοο- 
λισμόν ή θ’ άποθάνν).

Εϊς τό διεθνές συνέδριον, τό έν Πκρι- 
σίοις συγκροτηθέν κατά τοΰ αλκοολι
σμού τό 1889, ό Ύβερνέκ άπέδειξεν 
δτι δσον ή κατανάλωσις τοϋ άλκοόλ 
αύξάνει έπ ί τοσοϋτον αύξάνουσι καί 
τά  έγκλήματα κκί ή φρενοπάθεια καί 
ή αύτοχειρία. “Ετερον δέ μέλος τοϋ 
συνεδρίου κατέδειξεν, δτι έν Νορβηγέ 

έγληματικότης μειοϋται άναλόγως 
της μειώσεως τνίς Χκταναλώσεως τοΰ 
άλκοόλ. Έν Έ λλάδ: κα τ ’ έ'τος προπέμ- 
πονται είς τόν Ά δην 500-600  άτομα 
ενεκκ φόνων, αναιρέσεων καί τραυμάτων 
θανατηφόρων. Έ κ τοΰ άριθμοϋ τουτου 
ή μερίς τοϋ λέοντος άνήκει είς τήν μέ- 
θην κα ί δμως έπ ί τοΰ σοβκροϋ τούτου 
ζητήματος ούδόλως έσκέφθη ή ήμετέρα 
πολιτεία ’ συγκινεΐται μόνον δταν βλε- 
πν) τό αίμα ρέον, άλλά δυστυχώς τα 
χέως λησμονεί τό θΰμκ δπως προστα- 
τεύσν) τόν δράστην τοΰ έγκλήματος. 
Καί δμω; τό πραγμα δέν άπα ιτε ΐ πολύν 
κόπον· ολίγη θέλησις καί ό άριθμός τών 
κατ' έ'τος θυμάτων θέλει περιορισθ·?) κα
τά  2)3. Κλείσατε τά οινοπωλεία καί 
οϊνοπνευματοπωλεΐα τάς έορτάς καί τάς 
Κυριακάς έν τοΐς χωρίοις, ταΐς κωμοπό- 
λεσ ικα ί ταΐς πόλεσι καί έχετε τό άπο- 
τέλεσμα.

Ό  IverneS έν τώ  διεθνεΐ Συνεδρίω 
κατά τοΰ άλκοολισμοΰ έν ΙΙαρισίοις, 
άπέδειξε τοανώτατα, δτι οσον περισσό
τερον οινόπνευμα κκτανκλίσκετκι είς 
πόσιν, τόσον αύξάνουσι τά  εγκλήματα- 
τήν δέ γνώμην ταύτην πάντες έν τφ  
συνεδρίω παρεδέχθησαν τήν σήμερον δέ 
εΐνε άποδεδειγμένον δτι ή τοΰ οινοπνεύ
ματος κατανάλωσις εΐνε στενώτατα 
συνδεδεμένη μέ τήν αιτιολογίαν της αύ-

’ τοχειρίας καί της έγκληματικότητος
(Congres de Bruxelles 1880)* ό δέ 
Corre (le crime et suicide) γράφει 
δτι ή τοΰ ποτοπωλείου έπίδοκσις εΐνε 
άνεπίδεκτος άμφισβητήσεως, διότι εΐνε 
αί έστίαι της διά παραδείγματος διαφθο- 
ρας καί αί συναντήσεις τών άποκλήρων 
καί οκνηρών παντός κοινωνικοΰ- στρώ
ματος, ή σχολή της κακολογίας, τοΰ 
ελαττώματος καί τοΰ έγκλήματος.Έκεΐ 
τό άδύνατον ή άπειρον ύποκειμενον ύφί- 
σταται τούς πρώτους πειρασμούς· έκεΐ 
προπαρασκευάζεται δπως τελειοποιηθώ 
είς έτέοαν σχολήν διαφθορας, τήν φυλα
κήν. Έ κεΐ παρουσιάζονται περιστάσεις 
ερίδων αίτινες καταλήγουσιν είς βιαίας 
επιθέσεις καί εϊς φόνους. Εΐνε έπεΐγον 
καί παρ’ ήμΐν νά δημιουογηθώσι προφυ
λαχτικά μέτρα κατά τοΰ άλκοολισμοΰ 
καί τής μέθης.

Προτιμότερον νά έκδιώκηται τό κα 
κόν παρά νά έγκαθίσταται κκί μετά 
ταΰτα νά πολεμήται.Ή  μελέτη τών α ι
τίων καί τής παθογενείας τών άσθενειών, 
χάρις εϊς τήν έπιστημονικήν μέθοδον,, 
ώδήγησε φυσικώς είς τήν έ'ρευναν τών 
μέσων νά τίθενται εκποδών τά  άποτελέ 
σματα. Διά τάς κοινωνικάς καί άτομι- 
κάς ύγιεινάς προόδου·; έπέδρασε περισ
σότερον κατά άνθρωπίνων κακών παρά 
ή θεραπευτική. Ή  προφύλαξις είναι ή. 
ιατρική τοΰ μέλλοντος· τήν προφύλαξιν 
ταύτην καί τήν υγιεινήν έπικαλούμεθα 
δπως άμυνθώμεν κκτά τής πληγής τοΰ 
άλκοολισμοΰ. Ό  κ. Barbier, πρώτος 
έπίτιμος πρόεδρος τοΰ Άκυρωτικοΰ τής 
Γαλλίας, έν τώ προλόγφ του δι’ ού έτί- 
μησε τήν συγγραφήν τοΰ Δος Legrain
Degennerescence sociale et Alco- 
lisme, γράφει: «Si nous ne puvons 
esperer detruire completement 
le mal deja fait a la societe actu- 
elle, songons a la sosiets futu re. 
C’est la le devoir democratie pr o- 
gressive et vraiment humanitair e.

25 Νοεμβρίου 1909.
Ά ν  τ .  Π ετα5.3ς

Άρεο παγίτης

ΑΠΟ Τ Α  Λ Ι Κ Α Π Η Ρ Ι Α  Α 0 Η Ν Ω Ν
Πρωτοδικεΐον

Τά π ρ ο νό μ ια  τ ή ς  Ε κ κ λ η σ ία ς  κ α ί τώ ν  
έν Τ ο υρ κ ία  ο μ ο γενώ ν έ νώ π ιο ν  τ ώ ν  
Ε λ λ η ν ικ ώ ν  Δ ικ α σ τη ρ ίω ν

Τήν παρελθοϋσαν Τετάρτην έδ'.κάσθη 
ένώπιον τοϋ Πρωτοδικείου ’Αθηνών 5πό- 
θεσις ύψίστου ένδιαφέροντος καί λόγο) 
τών κατ’ αύτήν συντρεχόντων προσώπων- 
καί λόγφ τών άναφυομένων ζητημάτων.

Ό  έν Παρισίοις πρά χρόνων άποβιώ- 
σας γνωστότατος όμογενής Χρ. Ζωγρά
φος διά της διαθήκης του κατέλιπεν ικα
νά κληροδοτήματα εις διάφορα εύαγη έν 
’Αθήναις καί ιδία έν Κωνσταντινουπόλει 
καθιδρύματα, έν οίς καί είς τήν Μεγά- 
λην έν Φαναρίφ τοϋ Γένους Σχολήν.Τήν 
διαθήκην ταύτην άνεγνώρισαν οί κλη
ρονόμοι τοϋ διαθέτου, ήτοι οί κ. κ. Γε
ώργιος καί Σόλων Χρ. Ζαγράφος, Ά λ . 
Ρώμας καί Κωνστ. Καραπανος, καί δια- 
νείμαντες συμφώνως πράς αύτήν άπασαν 
τήν κληρονομιάν, άφήκαν άδοανέμητον 
μόνον τό έπαρκοϋν διά τήν πληρωμήν 
τών κληροδοτημάτων ποσόν, δπερ βρα- 
δύτερον προσεπάθουν νά περιορίσωσιν 
άπλώς.

Οί τετιμημένοι κληροδόχοι, άφοϋ έξ- 
ήντλησαν παν μέσον φιλικής καί έξωδί- 
κου προς τούς άνω κληρονόμους συνεν- 
νοήσεως, ήναγκάσθησαν τοϋτο μέν νά 
έπιδιώξωσι τήν νόμιμον έπικύρωσιν της. 
διαθήκης ένώπιον τοΰ άρμόδίου Μ. Δ. Ε. 
Συμβουλίου Κωνσταντινουπόλεως, τοΰτο 
δέ τήν άναγκαστικήν διά τών πολιτικών 
δικαστηρίων έκτέλεσιν τών κληροδοτη
μάτων τούτων. Καί τό μέν Μ. Δ. Ε. Συμ
βούλιον έπ εκ ύ ρω ο ε  τήν διαθήκην τοϋ- 
μακαρίτου Ζωγράφου συμφώνως πρός τά. 
περί Διαθηκών κρατοϋντα νόμιμα έν 
Τουρκία, τά πολιτικά δμως Τουρκικά 
δικαστήρια ή κ ύ ρ ω σ α ν  τήν συνεπεία της 
άποφάσεως ταύτης ένεργηθεΐσαν κατά- 
σχεσιν, δραξάμενα τής εύκαιρίας νά έ- 
πιδείξωσιν άπασαν τήν κατά τών π ρ ο 
ν ο μ ίω ν  τής Εκκλησίας καί τοΰ Γένους 
γνωστήν δυσμένειάν των.

Ή δη, τη άγωγη της έν Φαναρίω Με
γάλης τοΰ Γένους Σχολής έναντίον τών>
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άνω κληρονόμων, ή ύπόθεσις είσηχθη 
ένώπιον τών Έλλν)νικών δικαστηρίων, 
ατινα οΰτω καλοΟνται έπισήμως ν’ άπο- 
φανθώσιν δν τό κΰρος τών διαθηκών τών 
έν Τουρκία δμογενών πρέπει νά όπάγη- 
ται είς τήν αυθαιρεσίαν τών Τουρκικών 
δικαστηρίων, ή άν τούναντίον περί αί>- 
τών πρέπει, κατά τά άνέκαθεν καί δή 
άπό τών χρόνων αύτών τής άλώσεως ά -  
ν ε γ ν ω ρ ιο μ έ ν α  προνόμια τής Εκκλησίας 
καί τοΟ Γένους, νά άποφαίνωνται ά π ο -  
κ λ ε ιβ τ ικ ώ ς  καί μόνον τά άρμόδια έν 
Τουρκία Μικτά Έκκληστικά Συμβούλια.

Καλείται ώσαύτως νά έκφέρη ήδη έ
πισήμως τήν γνώμην της ή Ελληνική 
Δικαιοσύνη έπί τοΟ προνομιακοί) έν γέ- 
νει καθεστώτος έν Τουρκία.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ AflHNQN
Υπομιμνήσκεται είς τους κ. κ. δι

κηγόρους δτι σήμερον Σάββατον ώρα 
5 1)2 μ. μ. 6 Σύλλογος ήμών εχει 
κλη0·7] είς έκτακτον συνεδρίασιν.

Τ Α  Τ Ο Ϊ  Α Ϊ Τ Υ Κ Ο Υ  ΚΟΛΙΚΟΣ
Η Δ Ω Ρ Ε Α  ΤΟΥ κ. ΜΠΕΝΑΚΗ

Έ κ τής πρός τήν Κυβέρνησιν επιστο
λής τοϋ Προέδρου τής έν Αλεξάνδρειά 
Ε λληνικής Κοινότητος κ. Μπενάκη περι 
τής πρός σύνταξιν αστυκοϋ Κωδικός και 
Πολιτικής Δικονομίας δωρεάς άποσπώ- 
μεν τάς έπομένας περικοπάς:

Ι Ι ρ ό ς  τή ν  α ύ τ ο ΰ  ε ξο χ ό τη τα  τόν  
Κ ύ ρ ιο ν  Π ρ ό ε δ ρ ο ν  τ ο ΰ  '1*« 
« ο ο ρ γ ικ ο ΰ  5«\>μ.ίϊουΧιο\> κ α ί 
έ « 1  τ ή ς  Α ικ α ιο β ύ ν η ς  Τ ·  
« ο υ ρ γ ό ν .

Μ ίξοχώ ΐίιτε
Λ αμβάνω  τήν τ ιμ ήν  οπως έπαναλάβω  

προς  ' Υ μ α ς  τήν προφ ορ ικώ ς έκδηλω- 
θεΐααν έ π ιθ υ  μ ία ν  μ ο υ  νά καταβάλω το 
άπα ιτούμενον  χρηματικόν  ποσόν πρός 
ά π οζημ ίω σ ιν  τώ ν Ν ομομαθών είς τούς 
όπο ιους  ϋέλει άναθέ:ση ή Κυβέρνησίς τήν 
επεξεργασίαν κα ι τήν σύνταξιν σχεδίου 
‘Α στυκοϋ Κ ω δικός κα ί Π ολιτικής Δικο
νομ ίας  μετά  τοϋ  ’Ο ργανισμού τών Δι
καστηρ ίω ν, έπ ί τή  έλπ ίδ ι δτι ή βελτίωσις 
τών τμημά τω ν  τούτω ν τής Ν ομοϋεοίας 
ήμώ ν ϋέλει μεγάλως εξυπηρετήσει τήν 
ταχντέραν κα ί μάλλον ακρ ιβή απονομήν  
τής Δ ικαιοσύνης.

’Έ χων ύ π ’ δψ ιν  μ ο ν  τήν προφορικώ ς  
δηλω θεΐσάν μ ο ι άποδοχήν τής πρός  τόν 
σκοπόν τοϋτον δωρεάς κα ί τόν καταρτι
σμόν  καταλόγου τώ ν Ν ομομαθώ ν εις 
τούς όπ ο ίονς  ϋέλει άνατεθή τό εργον, 
σπεύδω  νά δηλώ σω  πρός τήν Ύ μετέρα ν  
εξοχότητα, δτι ευθύς μετά τήν εκδοσιν 
τοϋ σχετικού Β . Δ ιατάγματος περ ί συ 
στάσεως τώ ν επ ιτροπε ιώ ν, θέλω  κατα- 
ϋέσή  είς τήν Ε θ ν ικ ή ν  Τράπεζαν τής 
*Ελλάδος εις μετοχάς ταύτης ανωνύμους 
τό ποσόν τώ ν δρ. 135.000 εκατόν τρ ιά 
κοντα πέντε χ ιλ ιάδω ν ύπό  τούς έξής 
δρονς :

Λ '. ’Εκ τον  κατατΐ.Οησόμένου δλον 
ποσοΰ τώ ν δρ. 135.000 θέλουσι δ ιατεθή 
διά τήν σύνταξιν  τοϋ  άστυκον Κ ώδικος  
δρ. 70.000 ώς έξής :

Β ' . Διά τήν α ια θ εώ ρη σ ιν  καί μεταρ - 
ρ ύθ μ ισ ιν  τοΰ  ’Ο ργανισμού τών Δικαστη
ρ ίω ν κα ί τής Π ολιτικής Δ ικονομίας θέλει 
δ ιατεθή τόν ποσόν  δρ. 65.000 ώς έ ξ ή ς :

Γ ' . Τά ύπέρ έκατέρας τών δύο έπ ι- 
τροπειώ ν κα ια τεθησόμενα  ώς Άνω ποσά  
θέλονσ ιν ά π ο δ ο ΰή  κατά  τας ■ άνωτέρω  
ύπέρ έκάστου τώ ν μελών τούτων αναλο
γ ίας, άμα  ώς έκατέρα τούτω ν προσαγάγη  
τή  ’ Εθνική Τραπέζι] π ισ τοπο ιη τ ικ όν  τοϋ 
Σεβ. Υ π ο υ ρ γ ε ίο υ  δτι σννετέλεσε τήν 
άνατεθεΐσαν α ύτφ  εργασίαν κα ί κατέθεσε 
τό Σχέδιον μετά τής α ίτ ιολογ ικής έκθέ
σεως , ή μέν τό τοΰ  ’Α στυκοϋ Κ ώ δ ικ ο ς , 
ή δέ τό τοΰ  ’Ο ργανισμού τώ ν Δικαστη
ρ ίω ν κα ί τής Π ολιτικής Δ ικονομίας έντός 
τής ταχθησομένης προθεσμ ίας , ή το ι τό 
βραδντερον μέχρ ι τέλους ’Ο κτωβρίου
1911.

Π αρελθούσης τής προθεσμ ίας  ταύτης  
ούδέν έχουσι δ ικα ίω μά  τά μέλ.η τώ ν επ ι
τροπειώ ν έπ ί τοΰ κατατεθησομένου π ο 
σοΰ κα ί δύνατα ι τοΰτο νά ά π οσυρϋή  έκ 
τής Τραπέζης.

Δ'. Τά ύπέρ  τοϋ βοηθητ ικού  π ροσω 
π ικού  κα ί χάριν τώ ν δαπανώ ν τών επ ι
τροπειώ ν ώ ρισμένα ποσά δύναντα ι και 
πρό τοΰ χρόνου τούτου  νά άνα/.ηφθώοι 
καί δ ιατεϋώ οι διά πράξεω ς τοΰ κνρ ίου  
έπ ί τής Δ ικαιοσύνης Ύ π ο ν ρ γ ο ΰ  καί 
συμφώ νω ς πρός τάς έκάστοτε προτάσεις 
έκατέρας τών επ ιτροπε ιώ ν.

Ε '. Τά ποσά θά  δ ιατεθώ σιν είς αύτά  
ταϋτα τά διά τοΰ Β . Δ ιατάγματος δ ιορ ι- 
σ&ησόμενα πρόσω πα  κα ί ούχ ί είς Άλλα. 
Έ ν περ ιπτώ σει παρα ιτήσεω ς ή ά π ο - 
βιώσεως τινός έκ τώ ν μελών τών Επι
τροπειώ ν, καταβ ίλλεται πρός τοΰτο ή 
τούς κληρονόμους τον τό άνάλογον πρός  
τόν χρόνον τής ύπηρεσ ιας τον ποσον. 
"Αν ή επιτροπεία, κρ ίνη  άναγκα ίαν τήν 
άναπλ.ήρωαιν. δ ιορ ίζετα ι δ ιά  Β . Διατά 
γματος καί μετά προηγουμένην πρότασ ιν  
τής έπ ιτροπε ίας άναπληρω τής, είς δν 
θέλει καταβλη&ή τό υπόλο ιπον  τής ά μ ο ι
βής ποσόν κατά τά έν τφ  Β . Δ ιατάγματι 
όρισ&ησόΐ'ενα.

Έ ν περ ιπτώ σει δέ μ ή  δ ιορ ισμού  άνα - 
πλ.ηρωτοΰ, τό ποσόν τοΰτο δ ιανέμετα ι είς 
τά ύπολειπόμενα μέλη τής οικείας επ ι
τροπείας.

Έ κ τής έπιστολής ταύτης προκύπτει:
α ') δτι αί δυο επιτροπεΐαι δέον δπως 

καταρτίζωνται ούχί ύπό μόνου τοϋ κ. 
Μπενάκη άλλ’ έπί τή βάσει συνεννοή- 
σεως ΰπό τοϋ κ. ύπουργοΰ τής Δικαιο
σύνης.

β ') δτι ούδαμώς άπεμπολήθη τό δι
καίωμα τοϋ Κράτους πρός διορισμόν 
τών τυχόν αντικαταστατών τών μελών 
τών δυο επιτροπειών διότι ή έν ά'ρθ. 9 
ρήτρα τοϋΒ. Διατάγματος παραπέμπουσα 
«ώς πρός τήν άνακατάστασιν τών μελών» 
είς τήν «πραξιν καταθέσεως τοΰ φιλογε- 
νοϋς δωρητοϋ» εχει τήν έννοιαν, ώς δει
κνύει ή έπιστολή αύτη, δτι ό διορισμός 
τών αντικαταστατών γενήσεται πάντοτε 
δυνάμει Β. Διατάγματος τή προηγου- 
μένη προτάσει αύτής ταύτης τής επιτρο
πείας. Έπομένως ούδεμια ύφίσταται 
περαιτέρω άνάμιξις ώς πρός τόν διορι
σμόν τών αντικαταστατών τοϋ δωρητοΰ, 
δστις άμα τή γενομένη ήδη παρά τή 
Ε θνική  Τραπέζη καταθέσει άπεξενώθη 
πάσης περαιτέρω έπεμβάσεως αύτοΰ.

Ε IIΜΣΤΜΤΙΪΟΤΠΟΑΕΙ
Προαναγγέλλομ-εν, οτι εν τώ  έπομ.ένω 

φύλλω μ.ας Θά δνιμ.οσιεύσωμ.εν μ,ακράν 
καί σημαντικωτάτην έκ. Κωνσταντινου
πόλεως άνταπόκρισιν περί τών εκεί 
συμ-βαινόντων προξενικών καί δ ικαστι
κών έκτροπων, πρός μεγάλην υλικήν καί
ηθικήν ζημίαν τής.................. «Παροικίας»
(ουτω δύνανται νά γράφουν έν τή Πό- 
λει !) πρός ανυπολόγιστον βλάβην τοΰ 
Έλληνισμοΰ. Οί παρά τω Έ λληνικω  
Ποοξενικώ Δικαστηρίω δικηγοροΰντες 
συνάδελφοι άπεφάσισαν, φαίνεται, τέλος 
πάντων (40 περίπου τόν άριθμ.όν) ν’ ά- 
γωνισθώσι πραγματικώς καί γενναίω ; 
πρός ά?σιν τών άτοπων. Καθ’ ά γράφει 
ημ,ΐν διαπρεπή; συνάόελφος, εκλεκτός 
τής «Δικαιοσύνης» συνεργάτης, «άπεφα- 
σίσθη, οπως άρχίσνι άγων ε κ κ α θ α ρ ι
σ τ ικ ό ς ,  καί ζητηθή, δπως άποσταλή 
έντεΰθεν ανώτερο; δικαστικό;, εί δυνα
τόν Α ρεοπαγίτη;, πρός έξακρίβωσιν τών 
καταγγελλόμενων.» Τά συμβαίνοντα εινε 
πολύ σοβαρώτερα τών έν τω Άθηνκϊκώ 
Τύπω περιγραφέντων, σχεδόν ύποτεθέν- 
το; δτι συνέβη άπλώς ζωηρόν έπεισόδιον 
μεταξύ τοΰ δικαστοΰ κ. Λάμπρου καί 
δύο δικηγόρων, ενώ τ^ΰτο δέν ήτο ή μ.ία 
μ.ικρά έ'κφανσι; καταστάσεως πολυ γε- 
νικωτέρας καί βαθυτέρας. Αί έκεΐ Έ λ- 
ληνικαί εφημερίδες άφιεροΰσι μακρά; 
στήλας έπ ί τών άνακινηθέντων έκτρο
πων. Οί άναγνώσται τοΰ επομένου ήμών 
φύλλου θά κρίνωσι καί θά πεισθώσι πό
σην εκτασιν πρέπει νά λάβη ή έκκαθα- 
οισις, ην δέν πιστεύομεν οτι δέν έ'χει 
ύπ ’ ό'ψιν ώς \>πόΰεσιν τ ιμ ή ς  ή 15 
Αύγούστου. Πρέπει νά φθάση μέχρι καί 
τής Κων)πόλεω;, δπου καταβάλλονται 
μέγισται ένέργειαι καί σατανικαί πρασ· 
πάθειαι « « ρ ό ς  « ο γ κ ά λ υ ψ ιν  φ ο β ε 
ρ ώ ν  α τ ο π η μ ά τ ω ν ,  έκΟ ετόντω ν  
τή ν  εθ ν ικ ή ν  ύ π ό λ η ψ ιν » ,  γράφει 
ηαϊν ό αύτός συνάδελφο; έν τή ε π ι
στολή του.

Α ί στήλαι τής  «Δ ικα ιοσύνης» 
ε ινε  ε ίς τήν διάϋ'εαιν παντός δι
κηγόρου, δικαστοΰ ή άλλου δι
καστικού προσώπου, ευρισκομέ
νου εις τήν άνάγκην ή έπ ιϋ 'υ-  
μοϋντος νά  άνακινήση π α ν  έν  
γένε ι ζήτημα σχετιζόμενον μέ 
τήν άπονομήν τοϋ δικαίου.

Κατά τόν προσήκοντα τρόπον εχει 
έξηγηθη άπό τών στηλών τούτων, 
διατί παρατηρεΐται τόση άπροθυμία 

τών έν Ά θή- 
Ά δ ια φ ο ρ ία  ναις δικηγό-

ά ξ ιο κ α τάκ ρ ιτο ς ρων είς προσέ- 
λευσιν κατά 

τάς συνεδριάσεις τοΰ ήμετέρου Συλ
λόγου. Καί εχει τονισθ^ πρεπόντως ή 
εύθύνη τών διοικούντων, διότι δέν κα- 
τώρθωσαν νά κινήσωσι τ6 διαφέρον, 
προτείνοντες καί προκαλοΰντες τήν 
συζήτησιν θεμάτων κατ’ έξοχήν κι- 
νούντων αύτό, κατά τρόπον δέ τοιοΰ
τον διευθύνοντες τάς συζητήσεις, 
ώστε νά διεγείρα>σι τήν άμιλλαν καί 
φιλοτιμίαν συζητητών. Διότι δέν διέ- 
κριναν ποια είνε τά θέματα τά κατε- 
πείγοντα νά προκαλέσουν τήν Ενέρ
γειαν τοΰ Συλλόγου, ώς Συλλόγου. 
Ά λ λ ’ έν πάση περιπτώσει είνε αξιο
κατάκριτος ή πέραν παντδς ορίου ά- 
διαφορία περί τών έργασιών, οιωνδή- 
ποτε, τοΰ Συλλόγου. Είνε άσύγγνω- 
στος ή απροθυμία είς τήν ύποστήρι- 
ξιν καί διά μέσου οί'ωνδήποτε έμπο- 
δίων θεσμοΰ, δστις μόνος δύναται ν’ 
άνυψώση καί βελτιώση γενναίως τί> 
Σώμα ήμών. Έν πάση περιπτώσει τδ 
ταχύ καί ραγδαΐον ναυάγιον τοΰ θε
σμοΰ δέν είνε δυνατόν νά μή σημαίνη 
τήν επιβολήν άντιλήψεως γενικωτέ- 
ρας μή κολακευτικής περί ήμών ώς 
Σώματος.

“Ωστε τό Κράτος, τό κατασκεύασαν 
τό περί τής συστάσεως τής έπιτροπής 
τοΰ Άστυκοΰ Κώδικοςπερίφημον Β. Διά

ταγμα,περί τοΰ 
Υ περθεμ ατισ μ ό ς; οποίου ησχο - 

λήθημ.εν έν τφ  
προηγουμ,ένω φύλλω, υπερεθεμ.ατιζεν εις 
διαθέσεις ταπεινώσεως εαυτοΰ άπεναντι 
τοΰ φιλογενοΰς δωρητοΰ. Τοΰτο τούλά- 
y  ιστόν άποδεικνύει η σήμ.ερον δημ-ο- 
σιευομ,ένη έπιστολή τοΰ κ. Μπενάκη, 
έκτός άν, κα τ ’ αναλογίαν τοΰ έρωτημ-α- 
τος περί τής προτεραιότητο; τής ό'ρνι- 
θος καί τοΰ ώοΰ, τεθνί τό έρώτημ.α : Τό 
Διάταγμ.α έγέννησε τήν έπιστολήν ή η 
έπιστολή τό Διάταγμ.α;

Παν άλλο ύποθέτομ.εν καί πιστεύο- 
μ.εν, ?ι δτι η ύποχώρησις έν μέρει τοΰ 
κ. Είσαγγελέως τοΰ Άρείου Πάγου, 

είς τό ζήτημα τής ά- 
U αν ά λ λ ο . . .  νακρίσεως, οφείλεται 

είς τό άρθρον τοΰ 
«Στρατιωτικοΰ Συνδέσμου», κηρυχθέν. 
τος αναφανδόν καί όλοκληρω; ύπερ τής 
φκνερας. Ά ν  έπιστεύομεν τό έναντίον, 
δέν δικαιολογείται περί ήμών άμφιβο- 
λ ία , δτι θά τό έλέγομεν άπεριφράστως. 
Ά π λ ή  σύμπτωσις ήτο δτι ή ύποχωρησι; 
έγένετο εύθύς μ.ετά τήν έπίθεσιν ύπό τοΰ 
Συνδέσμ.ου. Ά λ λ ’ έν πάση περιπτώσει 
ή ύποχώρησις εινε μάλλον έπικίνδυνο; 
τής έμμονής, διότι άπειλεΐ συμ.βιβα- 
σι/.όν. Άγνοοΰμεν δέ τ ι άξιοκατακριτω- 
τερον τών συμ.βιβασμών είς ζητήματα 
δημοσίας ηθικής. Τοιοΰτος συμβιβασμός 
είνε χειρότερος τής ανήθικου πράςεως. 
Διότι είνε προσχώρησις' πκρά τήν περί 
ηθική; ιδίαν γνώμην. Διότι ό συμ.βιβα- 
σμός είνε αμοιβαία ύποχώρησις, αμοι
βαία μ,αλλον παραχώρησις.Δύναται δέ νά 
θεωρηθή έπιτρεπομένη παραχώρησις έπ ί 
ζητήματος δημοσίας ηθικής, πάσης.ηθι
κής ; Αί έπιφυλάξεις τοϋ άρθρου μας 
σνίααίνουν μ.ονον τα ; δυσκολία; τή ; τε-

1 ί» Λ. ~ 'χνιχ,ης οια<7κευ*/;ς του νορ.ου, ω ττε να 
μή καταδειχθή έστω καί έν τισιν άνε- 

I φάρμοστος; Αλλως ουόε ελαχιστην έ

χομεν αμφιβολίαν, δτι μόνον τό άκροα- 
τήριον αποκαλύπτει καί βεβαιώνει κατά 
τό άνθρωπίνως δυνατόν τήν· αλήθειαν 
καί τών ποινικών ύποθέσεων. Καί τό 
άριστον σύστημα άναμφιβόλως είνε καί 
έπ ί άνακρίσεω; τό έ π ’ ακροατηρίου. 
Ούχί μ.όνον διά νά μή τιμωρώνται α
θώοι, άλλά κυρίως διά νά μή διαφεύγωσιν 
έ'νοχοι, αόρατοι είς τό σκότος τής μυ
στικής άνακρίσεως, ώς άποδεικνύουν 
πλεΐστα  π α ρ α δ ε ίγ μ α τ α  ικανά τών 
οποίων έντελώς « ρ ό β φ α τ α .  Θέλομεν 
τήν φανεράν άνάκρισιν κατά πρώτον καί 
κύριον λόγον ύπέρ τών παθόντων καί 
έντελώς κατά δεύτερον λόγον ύπέρ τών 
κατηγορουμένων. ’Ά ν  ένηργεΐτο μία εύ- 
ιεΐα καί έπισταμ,ενη έπιθεώρησις θ’ άπε- 
δείκνυεν άπειοίαν κατακαλυφθέντων έγ -  
κλημάτων σκοπίμως είς τά ανεξιχνίαστα 
σκότη τής μυστικής άνακρίσεως.

Τό άλλο δέ, δπερ έπίσης μέ αξιώσεις 
σοβαοότητος άνεπήδησεν, δτι τά  δικα
στήρια ύπέχουν τήν ύποχρέωσιν νά μή 

έφαρμόσουν τόν δημ,οσιευ- 
”0^1 δά! θησόμενον περί τής φανερας 

άνακρίσεω; νόμον, καθότι 
παρενεβλήθη ώς τροπολογία ε ί; τήν τρί- 
την άνάγνώσιν νομοσχεδίου μ.ή σχετι- 
ζομ,ένου άμέσως μετ’ αύτοΰ καί επομέ
νως δέν ύπεβλήθη είς τρεις άναγνώσεις 
καί έπομ.ένως εινε άντισυνταγμ.ατικός, 
τ.ό άλλο αύτό μ.όνον εις τά  έπιφωνή- 
ματα τό παραδίδομεν. At όλίγαι μας 
γνώσεις δέν είνε ισως άρκεταί νά μ^ς 
δώσουν πολυπληθή παραδείγμ.ατα, δσα 
δμως μας δίδουν σχετίζονται άμ.εσώ- 
τα τα  μ.έ τήν ύπηρεσίαν τοΰ κ. Ε ίσαγ
γελέως τοΰ Άρείου Πάγου, δστις προέ
βαλε τό έπιχείρημα. Ή  ίδιάζουσα δι
καιοδοσία τών δικηγόρων έπ ί τή βάσει 
τής όποιας δεκάδες άναιρέσεων συνεζη- 
τήθησαν μ-έχρι τής σήμ.ερον ένώπιον τοΰ 
Άρείου Πάγου, παοισταμένου καί τοΰ 
κ. Ε ίσαγγελέως, είνε νόμος είς τρεις ά- 
ναγνώσεις ψηφισθεις ; Τό νέον πεντη- 
κοντάδραχμ,ον, δπερ πλήν τοΰ παραβό- 
λου προκαταβάλλει ό άναιρεσείων, τρι
πλήν ύπεστη ψήφισιν ; Ποΰ δέ είνε τε- 
θειμένον ; Ε ί; μ.εταρρυθμ.ίσεις τοΰ... Έ - 
θνικοΰ Τυπογραφείου !

Μετά τάς έπ ιτυχ ίας, τάς περιφανείς 
δύναται τις νά εί'πν), άς τό σύστημα τής 
μυστική; άνακρίσεως έ'σχεν έπ ί τόσας 

δεκαετηρίδα; έν Έ λ- 
Τά μνότηρ ιώ δ ιι. λάδι κατά την τε- 

λεσιν μ.υστ/]ριωδών 
άδικημάτων, λίαν όρθώς οί πρόμαχοι 
τούτου, οί έπ ί τώ άκουσματι τής κατα- 
λύσεώς του άναλυθέντες είς θρηνφδιας, 
προβάλλουν έκπεπληγμένοι τό έ ρώτημα : 

— Καί τώρα πώς θά άνακαλύπτεται 
είς τό μέλλον έν άδίκημα παρεμφερές 
πρός τό περίφημον τοΰ άκεφάλου πτω- 
μ.ατος καί κατά τινα μέθοδον άνακριτι- 
κήν θά συλληφθή 6 ένοχος ένός αδική
ματος ώς τό τοΰ Διονύσου καί πώς οί 
φονεΐς τώ ν άρτοποιών τοΰ Πειραιώς θά 
περιέλθουν είς τάς άνακριτικάς χεΐρας 
καί ό δολοφόνος τοϋ Κατσίχτη καί τής 
Μαυρομ.ιχάλη πώς θά άνακαλυφθή ;

Όμολογοΰμεν, δτι τό έπιχείρημα είνε 
μ,έγα, πολύ δέ άμφιβάλλομ-εν άν οί συν- 
τάκτα ι τοΰ νέου νομοσχεδίου, έ'χοντες 
ύπ ’ ό'ψιν τάς τόσας έπιτυχίας τοϋ κατα- 
λυθέντος συστήμ,ατος, θά άπεφάσιζον 
τήν κατάλυσίν του.

Ώ ς έάν πρόκηται περί δημοτικής 
έκλογής, έπεστρατεύθησαν υπέρ τής μ.υ- 
στικής άνακρίσεω; καί νεκροί. Καί ώ ;

έάν πρόκηται περί 
Καί νεκροί ! καλπονοθεύσεω;,ποό;

αποφυγήν τ τΛς ευθύ
νης, τυμ.βωρύ^ος ήτο ε ί; άνώνυμ.ος.Είς <Η- 
κ. α σ τ ι χ. 6 ς ά ν η γ ε ι ρ ε ν &τζο του τάφου του τον 
μακαρίτην ένταΰθα Ε ισαγγελέα Έ φε
τών Καρχτζαν καί τόν παρέταξεν είς 
τά ; στήλα ; τής « Εστίας». Ημ.εΐς ά- 
γνοοϋμεν ποιας είχεν έν ζωή γνωμα; ο 
μ,ακαρίτης Ε ίσαγγελεύς, διότι άλλως τε 
τά ; εί/εν ύπερβολικά ύπερτιμήσει οιά 
τού; άλλου:. Ά λ λ  άν επανηρχετο από 
τοϋ Ά δου βεβαίω; δέν θά έκηρύσσετο 
ΰπ έί τή ; μ.υστικής άνακρίσεω:,. άφοΰ
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έκεΐ έδιδάχθη το σύστημα τοΰ Μίνωος, 
τοϋ Αιακού κα! τοΰ Ραδαμάνθυο:, ποέν 
άλλο η σύστημα Νεοελληνικής μυστικής 
άνακρίσεως.Δέν έντρεπόμεθα τέλος πάν
των; Με βρυκόλακας θά συζητησωμεν 
περ! τών μεγίστων κ χ !  ίερωτάτων κοινω- 
νικών συμφερόντων: Τί είχε γράψει καί τ ! 
διαπράξει ό μακαρίτης Καρατζας, ωστε 
κα! μετά τόν θάνατόν του νά μας άπαι- 
τήτε κΰρος διά τήν γνώμην του; Ποία δέ 
εΐχεν έ π ’ αύτοΰ καταστνί ή εν ΆΘήναις 
άνάκρισις ;

Κατετάχθη δέ μεταξύ τών πολεμίων 
τής φανερας άνακρίσεως καί ό Είσαγ
γελεύς τών έν ’Αθήναις Έφετών κ.

Τσέλος. Όμολογοϋμεν
Κ α τά  ό ν « έ ρ  δτι δίς καί τρις άνε- 

γνώσαμεν τό δημοσί
ευμά του κα! δίς κα! τρις κατεληξαμεν 
εις τό συμπέρασμα, οτι ό κ. Τσέλος έ- 
βροντοφώνησεν ύπέρ τής καινοτομίας. 
Τό νά έ'χη την γνώμην δτι τοΰτο τό 
σύστημα τής φανερας άνακρίσεως προ
κρίνει καί ό'χι τό άλλο, σημαίνει ί’σως 
δτι έν ταΐς λεπτομερείαις έ'χει διάφορον 
γνώμην, σημαίνει όμως συγχρόνως δτι 
έ'χει δλως άντίθετον πρός την τοΰ κ. 
Είσαγγελεως τοΰ Άρείου Πάγου, τοΰ 
άμειλικτου τής φανερας άνακοίσεως πο
λεμίου.

θ ά  ητο δέ κάτι τ ι πέραν τοΰ άντι- 
φατικοΰ τό νά λέγη  τις δτι ό κ. Τσέ
λος, ό κκτά τό δημοσίευμά του Εΐση- 
γητης τοΰ νέου συστήματος, έ'στω καί 
περιωρισμένου πως, έν Κρήτη, ηύτομό 
λησεν είς τό παλαιόν έν ’Αθήναις έντός 
μιας Όλυμπιάδος.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑΙ
Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ ΙΣ Ε ΙΣ

Ο ΡΙΟ » Η Λ ΙΚ ΙΑΣ  Τ Μ  ΑΙΚΑΣΤΑΚ
Δ ημοσιεύομεν κατω τέρω  τό νομοσχέ

δ ιον  π ερ ι ορ ίου  ηλ ικ ίας τώ ν Ισοβίων δ ι 
καστώ ν κα ι Ε ισαγγελέων, δπερ έξεπόνη- 
σεν ό Δ ικηγορικός Σ νλάογος Τρικκάλων  
μετά  της ε ισηγητικής έκθέσεως. Ούδείς 
δύνα τα ι νά άντε ίπη  δτι τό λε ιτούργημα  
τοϋ  δ ικαστοϋ εχει άνάγκην πε ίρας πρό  
παντός, ην μόνον  τά ετη δ ίδουν, ούδείς 
δμω ς  εξ α/ίλου δύνα τα ι κα ί νά ά ρνηθή , 
δτι ή οξεία άϊτ'άηχρις, ην τό αυτό  λε ι
τούργημα  προϋποθέτε ι, ή π νευματική  
αντοχή, 6 ζήλος κα ι τά τόσα άλλα ύπ ο -  
χω ροϋν  άτυχώ ς ά μ α  τή επ ισω ρεύσει ώ ρ ι- 
σμένω ν δεκαετηρίδων.Ε ίς ταϋτα  άς προσ- 
τεθώ σ ι κα ι α ι έν Έ λλάδι κλ ιματολογ ι- 
κα ι συ νθήκα ι, ώ ν άμεσος άπόρρο ια  εΐνε 
τό πρόω ρον  ύ π ό  πασαν  άτυχώ ς εποψ ιν  
γήρας , οπότε νομοσχέδ ια , ώς τό δ η μ ο -  
σ ιευομενον, ίσω ς νά εΐνε άρκετά π ολύτ ιμ α .

Ε ισ η γ η τ ικ ή  ’Έ κ β ε α ις .
Ποίκιλαν εινε τό συμφέρον τής Πο

λ ιτείας, ινα υπάλληλοι άπερχωνται τής 
ένεργοΰ ύπηρεσί&ς άμα συμπληρώσωσιν 
ωρισμενον ετος τής ηλικίας αύτών. Πρώ
τον μέν άπαλάσσεται τών έκ τής μεγά
λης ηλικίας άδυνατούντων νά έργασθώσι 
κα! έ'χει είς δλας τάς βαθμίδας άκμαίους, 
δεύτερονάποφεύγει την άπογοητευσιντών 
κατωτέρων περί τής ανόδου είςάνωτέρους 
βαθμούς,και υπεκκαιει τόν έγωϊσμόν αύ
τών έν τη έκτελέσειτοΰ καθήκοντος, καί 
άποφεύγεται ουτω τό θέαμα ύπαλλήλων 
ως π . χ. δικαστών διατελούντων έν τώ 
βαθμφ τοΰ Πρωτοδίκου ύπέρ τήν εικο
σαετίαν,διότι, ως έ'χουσι νΰν τά  δικαστι
κά, ΐνα τις προαχθη είς Πρόεδρον Πρω
τοδικών, πρέπει νά διατελη Πρωτόδι
κης κατά μέσον δρον τούλάχιστον 18 
έτη . Αλλ έάν ή πάρρδος τοΰ χρόνου 
φύσει ελαττοΐ τάς πρός εργασίαν δυνά
μεις του ανθρώπου, ή δικαστική ύπηοε- 
σία, έ'νεκα τής ίδιότητος κα! τοΰ παθ/)- 
τικοΰ αύτής,εκνευρίζει τόσον πολύ, ώστε 
ταχέως τό τε σώμα καί ό νοΰς νά άδυ- 
■νατώσι καί τό γήρας νά καταφθάνη. 
Πρός τούτοις καί έξ άλλης αιτίας, σπου- 
δαιοτάτης, έπιβάλλετα ι ή άποχώρησις 
κατα λογικόν optov καί τοΰτο είνε ή 
εντός τριακονταετίας τό πολύ άνανέωσις 
τών οιαχειριζομένων τήν δικαιοσύνην, 
διότι η ορθή άπονομή αύτής συνίσταται

όταν άνταποκοίνεται καί εις τήν έν τή 
κοινωνία περί Δίκαιο ι κρατοΰσαν συνεί
δησή.

Τό τοιοΰτο δέ έπ ιτυγχάνεται μόνον 
δταν είσάγωντα ι είς τό δικαστικόν σώμα 
νέοι άνδρες, άντιπρόσωποι τών κρατου- 
σών έν τη κοινωνία περ! Δικαίου ιδεών, 
δυνάμενοι νά έκδηλώσωσι ταύτας διά 
τής καταλλήλου τών Νόμων ερμηνείας, 
ή'τις τότε μόνον καθιστα αύτούς τήν ζώ- 
σαν φωνήν τοΰ Δικαίου.

Κα! περ! μέν τών Εισαγγελέων ούδέν 
δριον ήλικίας έ'χει νομοθετηθη πρός άπο- 
χωρησιν. Περ! δέ τών Δικαστών ύπάρ- 
χει ό Νόμος ΥΜ Γ.' τοΰ 1871 καθ’ δν 
οί μέν Πρωτοδίκαι καί ’Εφέται άποχω- 
ροΰσι μετά τό 70ον έ'τος τής ήλικίας 
αύτών, οί δέ Άρεοπαγΐται μετά τό 
7 5 ον. Τοΰτο δμως δέν εινε δριον ήλικίας, 
άλλά  ζωής, καθ’ δτι ελάχιστοι φθάνουσι 
μέχρι τοΰ χρονικοΰ τούτου σημείου, οί 
δέ φθάνοντες εΐνε σχεδόν πάντες άχρη
στοι- οιά τοΰτο, συμφώνως πρός τά  άνω 
έκτιθέμενα, συνετάχθη τό ύποβαλλόμε- 
νον νομοσχέδιον, τεΐνον εύθύ κα! ασφα
λώς είς βελτίωσιν ταχίστην τής Δικαιο
σύνης.

Τά Δ ιο ικ η τ ικ ό ν  Σ ν μ φ ο ν λ ιο ν  τοί? Δ ι
κ η γ ο ρ ικ ο ί  Σ ν λ λ ό γ ο ν  Τ ρ ικ κ ά λ ω ν .

Π ερ ι μετά ρρυθμ.ίαεως το$ 
V M I τοΰ 1 8 7 1  ΛΓόμου 
«ερ ι άτιοχωρήσεως τών ΐβο- 
6ιω ν δικαστών.
'Ά ρθρον Ι ο ν . — Άποχωροΰσιν αύτε- 

παγγελτω ς τής ένεργοΰ δημοσίας ύπηρε- 
σίας καί τίθενται αύτοδικαίως ύπό σύντα
ξιν οί Δ ικασταί καί Εισαγγελείς άμα 
συμπληρώσωσι τό έξής έ'τος'τής ηλικίας 
αύτών- 1) Ό  Πρόεδρος καί Ε ίσαγγε
λεύς τοΰ Άρείου Πάγου τό 65ον, 2) 
6 Αντιπρόεδρος τοΰ Άρ. Πάγου, πας 
Πρόεδρος καί Ε ίσαγγελεύς Έφετών τό 
63ον, 3) πας Αρεοπαγίτης ή Ά ντε ισαγ- 
γελεύς τοΰ Ά ρ. Πάγου τό 61ον, 4) 
πας Έφέτης κκί Ά ντεισαγγελεύς Έφε- 
τών τό 59ον, 5) πας Πρόεδρος καί Είσ
αγγελεύς Πρωτοδικών τό 57ον καί 6) 
πας Πρωτόδικης καί Ά ντεισαγγελεύς 
Πρωτοδικών τό 55ον.

Α ρθρον 2ον. — Πας ύπάλληλος τών 
έν τώ ήγουμένω άρθρω, έ'να μήνα πρό 
τή ; συμπληρώσεως τής ήλικίας αύτοΰ, 
οφείλει νά γνωρίση τοΰτο είς τό 'Υ 
πουργεΐον τής Δικαιοσύνης. Τοΰτο δέ 
άμα τή συμπληρώσει τής ήλικίας τοΰ 
ύπαλλήλου, καί άν παρέλιπεν ούτος νά 
δηλώση τήν συμπλήρωσιν, δημοσιεύει 
τό περί άποχωρήσεως Β. Διάταγμα.

Ά ρθρον  3ον. — Π&ς ύπάλληλος τών 
έν τώ  άρθρω Ιω , άμα συμπληρώση τάς 
είς τόν βαθμόν αύτοΰ όριζομένας ύπό 
τοΰ αύτοΰ άρθρου ήλικίας, οφείλει νά 
άπέχη τών καθηκόντων αύτοΰ, εί δέ μή 
τιμωρείται κατά τό άρθρον 460 τοΰ 
Ποινικού Νόμου.

Ά ρθρον  4 ον . —"Οσοι τών ύπαλλή
λων, τών έν τφ  άρθρω Ιω , δέν έδήλω- 
σαν μέχρι τοΰδε τήν ηλικ ίαν αύτών ή ή 
δήλωσις αύτών ύπόκειται είς άμφισβή- 
τησιν ύπότοΰ ύπουργοΰ τής Δικαιοσύνης 
κατά τό άρθρον 1 § 3 τοΰ νόμου ΥΜΓ' 
καί πας ό'στις εισέρχεται τό πρώτον είς 
τήν δικαστικήν ή Είσαγγελικήν ύπη- 
ρεσίαν, οφείλει νά ύποβάλη δήλωσιν είς 
αύτό περιέχουσαν τήν ήμέραν, τό έ'τος 
καί τόν τόπον τής γεννήσεως- υ.ετ' 
αύτής όέ έπισυνάπτει κα! τά  έγ
γραφα, τά αποδεικτικά τών έν τή 
δηλώσει, ήτοι άντίγραφον ληξιαρχι
κής πράξεως γεννήσεως αύτοΰ, π ι- 
στοποιητικόν έκ τοΰ μητρώου τών 
άρρενων καί πιστοποιητικόν τοΰ Πανε
πιστημίου πότε έ'λαβε τό δίπλωακ τής 
Νομικής Σχολής ή άντίγραφον τοΰ δι
πλώματος αύτοΰ. Ό  τυχών διπλώμα
τος θεωρείται δτι κατά τήν ήμέραν τών 
έςετάσεων είχε συμπληρώσει τό 22ον 
έ'τος τής ήλικίας αύτοΰ. Ή  ληξιαρχική 
πραξις έντός ε'τους άπό τής γεννήσεως 
γενομένη ισχύει κατά παντός έγγράφου 
μέχρι πλαστότητο:. Μεταξύ δέ τών ά λ 
λων προσκομιζομένων έγγράφων καί ύπό 
τή ; υπηρεσίας τοΰ ύπουργειου ισχύει τό 
έγγραφον τό φερον τόν δηλοΰντα πρε- 
σβύτερον.

"Αρθρον δ ο ν . —Τό υπουργεΐον τής 
Δικαιοσύνης αποστέλλει τήν δήλωσιν 
μετά τών έγγράφων είς τόν 'Εισαγγε
λέα τοΰ Άρείου Πάγου, δστις εισάγει 
τήν ύπόθεσιν είς τό δεύτερον τμήμα αύ
τοΰ, άφοΰ καλέση καί τόν δηλοΰντα 
είς έμφάνισιν, δστις κα! κληθείς καί 
άπών δικάζεται πάντοτε άντιμωλία. 
Ό  Άρειος Πάγος δι’ άποφάσεως ορίζει 
τόν χρόνον τής γεννήσεως τοΰ δηλοΰν- 
τος. Κατά τής άποφάσεως ταυτης, ήτις 
εΐνε ύποχρεωτική διά τε τήν Πολιτείαν 
καί τόν δηλοΰντα, ούδέν έ'νδικον μέσον 
έπιτρέπεται»

’Ά ρθρον  6ον. — Έντός τριών μηνών 
άπό τής ισχύος τοΰ παρόντος Νόμου, μή 
συμμορφωθέντος πρός τό άρθρον 4ον οί 
ύπόχρεοι είς δήλωσιν καί ών ή δήλω- 
σις ύπόκειται είς άμφισβήτησιν τιμω
ρούνται πειθαρχικώς διά προστίμου τού
λάχιστον δρζχ. 2 5 .’Επιμένο\τες δέ καί 
μετά τήν τιμωρίαν είς τήν παράλειψιν 
ταύτην άπολύονται. Είς τάς αύτάς ύπο- 
χρεώσεις τοΰ άρθρ. 4ου κα! τάς αύτάς 
ποινάς τούτου ύπόκειται καί ό τό πρώ
τον εισερχόμενος είς τήν δικαστικήν ή 
είσαγγελικήν υπηρεσίαν, καθώς κα! ό 
έ'μμισθος πρόεδρος άπό τοΰ διορισμοΰ 
αύτών.

Ά ρθρον  7ο ν . —Ούδείς διορίζεται είς 
δικαστικήν ή είσαγγελικήν ύπηρεσίαν 
άν μή προσαγάγη πιστοποιητικόν δτι 
εινε έγγεγραμμένος έν μητρώω τινι τών 
άρρένων.

'Ά ρθρον 8 ον . —Τό 'Υπουργεΐον τής 
Δικαιοσύνης έν άρχ*/5 έκάστου έ'τους δη
μοσιεύει έν ίδίω τεύχει τούς έν έν- 
εργεί^ι ύπαλλήλους τού άρθρου 1ου κα! 
άποστελλει έκάστω έν τεύχος. Ό  τρόπος 
τής συντάξεως κα! τό περιεχόμενον τοΰ 
τεύχους κανονισθήσονται διά Β. Δια
ταγμάτων.

Τό Αιοι κητικόν Σ νμβονλ ιαν τοϋ Δικη-
γορικοϋ Συλλόγου Τρικκάλων.

—*--- —— ---

Α π ο δ ε ικ τ ικ ό ν
Έ ν ΆΘήναις σήμερον τήν εικοστήν τε- 

τάρττ,ν Σεπτεμβρίου του 4 909 έννεακοσιοστοΰ 
έννάτου έτους ήμέραν Πέμπτην και ώραν δ 
μ. μ. υποφαινόμενος δικαστικός κλητήρ τών 
έν ΆΘήναις Πρωτοδικών Ί ω . Δ. Χρόνης τή 
έγγραφω παραγγελία τοΰ ύποδιοικητοΰ τής 
’ Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος κ. Ίω άν. 
Ευταξίου κατοίκου ’Αθηνών, μετέβην καί έπέ
δωκα πρός τόν κ. Ε ισαγγελέα τών έν Άθή· 
ναις Πρωτοδικών 6ta τόν άγνωστου διαμονής 
Λεωνίδα Θεοδωρίδην, τήν άπό 22 Αύγουστου 
1909 άγωγήν τής. ΈΘν. Τραπέζης κατ’ αύ
τοΰ καί τών 1) ΓΙ. Τσαγκάρη καί 2) Α. 
Γιαγκάκη.κατοίκων άμφοτέρων ’Αθηνών,άπευ- 
θυνομενην ένώπιον τών έν ’Αθήναις Πρωτο
δ ικών, δ ι’ ής καλεΤ αύτούς έμπροθέσμως πρός 
συζήτησιν καί έξαιτεΐται νά καταδικασθώσι 
ουτοι άλληλεγγύως νά πληρώσωσιν είς τό ca- 
μεΐον τής ’Εθνικής Τραπέζης δρα/μάς 500 
διά κεφάλαιον τής έν τή άγωγή άναοεοομέ- 
νης συναλλαγματικής μετά τοΰ νομίμου τό
κου υπερημερίας άπό τής 10 Αύγουστου 1909 
ήμέρας τής διαμαρτυρήσεως μέχρις έξοφλή- 
σεως. Νά άπαγγελθή κατά τών έναγομένων 
προσωπική κράτησις. Νά κηρυχθή πρ σωρι- 
νώς έκτελεστή ή έκδοθησομένη άπόφασις. Νά 
καταδικασθώσι οι άντίδικοι είς τά τής δίκης 
έξοδα καί τέλη . Καί είς ενδειξιν.

Ό  Λαβών Ό  δικαστικός κλητήρ
Α . Σ π η λ ιά ό η ς  I . Χ ρόνης

’Αριθμ. 8457

Α π ο δ ε ικ τ ικ ό ν
’Εν ’Αθήναις σήμερον τήν εικοστήν Νοεμ

βρίου τού έννεακοσιοστοΰ ένάτου έ:ους , ήμέ
ραν Παρασκευήν καί ώραν 5 μ. μ. ό υποφαι
νόμενος δικαστικός κλητήρ τών έν ’Αθήναις 
Πρωτοδικών Παοασκευάς Κωνσταντινίδης, 
τή  παραγγελία τοΰ δικηγόρου κ. Ν. Νώε 
πληρεξουσίου τοΰ ένάγοντος Συμων;δου Βλα- 
βιανοΰ, κατοίκου ’Αθηνών, μετέβην καί έπ έ
δωκα πρός τόν κ. Ε ισαγγελέα τών έν ’Αθήναις 
Μρωτοδικών διά τόν Χρήστον Στεο. Τασού- 
λαν, κάτοικον ’Αθηνών, άγνωστου ήδη δια· 
μονής, τήν άπό 12ης Νοεμβρίου 1909 άγω
γήν τοΰ ένάγοντος κατά τοΰ καθ’ ου ή έπίδο- 
σις, δι’ ης καλεϊ αύτόν πρός συζήτησιν έμ 
προθεσμως ενώπιον τοΰ Προ^τοδικείου ’Αθη
νών, αίτούμενος νά ύπο/ρεωθή νά τώ κατα- 
βαλη 1) ορχ.1200 έντόκως 8 ο)ο ετησίως άπό 
1 Νοεμβρίου 1908 έως έξοφλήσεω;’ 2) δρα^. 
62 έντόκως 8 ο)ο έτησίψς άπό σήμερον, άπ
αγγελθή κα τ’ αύτοΰ προσωπική κράτησις καί 
έπιβληθώσιν είς βάρος του τά ’έξοδα καί τέλη.
Ό  λ α β ώ ν  Ε ίσ α γγελ εύς

Α . Σ π η λ ιά δ η ς  'Ο δ ικ . κ λη τή ρ
I I .  Κ ω ν σ τ α ν τ ιν ίδ η ς

Έ νώπιον τοΰ Πρωτοδικείου ’Αθηνών 
’Α γ ω γ ή

Τής Ε θνικής 'Γρκπέζης τής Ελλάδος, άν- 
τιπροσωπευομένης ύπό τοΰ Διοικητοΰ αύτής 
Στεφάνου Στρέιτ, κατοίκου ’Αθηνών,

Κ α τ ά
Τών Γ) Λεωνίδα Θεοδωρίδη, 2) Π. Τσαγ- 

γάρη καί 3) Α. Γιαγκάκη, απάντων κατο ί
κων ’Αθηνών, τοΰ πρώτου άγνωστου διαμονής.

Ό  Π. Τσαγκάρης έξέδοτο έν ΙΙειραιεϊ τήν 
από 9 Μαίου 1909 έκ δρα/μών πεντακοσίων 
(500) συναλλαγματική», πληρωτέαν έν Άθή- 
ναις μετά μήνας τρεις (3) άπό τής έλδόσεώς 
της είς τήν ιδίαν του διαταγήν καί εί« βά
ρος τοΰ Λεωνίδα Θεοδωρίδη, άποδεξομένου 
αύτήν έν ’Αθήναι;.

Ή  κυριότης τής συναλλαγματικής ταύτης 
μετεβιβάσθη διά τής όπισθογρααιήσεω? τών 
Π. Τσαγκάρη τήν 9 Μαίου 1909 καί τοΰ Α. 
Γιαγκάκη τήν 11 Μαίου 1909, είς διαταγήν 
τής ΈΘν. Τραπέζης,μή πληρωθείσης δέ κατά 
τήν λήξιν της,συνετάχθη τό κατά Νόμον έπι 
μή πληρωμή διαμαρτυρικόν.

Ε πειδή  κατά τόν νόμον c'l ΰπογράψαντες 
την έν λόγω συναλλαγματικήν ε’ισίν άλλη
λεγγύως υπόχρεοι είς τήν πληρωμήν της καί 
διά προσωπικής κρατήσεως, καθό εμποοοι 

Διά ταΰτα
Καλοΰντες τούς ένα γομένους νά έμοανι- 

σθώσιν έμπροθέσμως ένώπιον τοΰ άνωτέρω 
Δικαστηρίου πρός συζήτησιν 

Έξαιτούμεθα
Νά καταδικασθώσιν ουτοι άλληλεγγύως νά 

πληρώσωσιν είς τό ταμεΐον τής ’ Εθνικής 
Τραπέζης δραχ. 500 διά κεφάλαιον τής έν 
λόγω συναλλαγματικής μετά τοΰ νομίμου τά
κου υπερημερίας άπό τής 10 Αύγουστου 
1909, ήμέρας τής διαμαρτυρήσεως, μέχρις έ- 
ξοφλήσεως.

Νά άπαγγελθή κατά τών έναγομένων προ
σωπική κράτησις, νά κηρυχθή ποοσωρινώς έ
κτελεστή ή έκδοθησομένη άπόφασις, νά κα- 
ταδικασθώσιν οί άντίδικοι είς τά τής δίκης ε- 
ςοδα καί τέλη . Όάρμόδιος δικαστικός κλη 
τήρ έπιδότω νομίμως τήν παροΰσαν πρός έ
καστον τών έναγομένων μ ετ ’ άντιγράοου τοΰ 
ύπ ’ άριθ. 854 διαμαρτυρικού τοΰ Συμβολαιο
γράφου ’Αθηνών Ίωάννου Γ. Οίκονομοπού- 
λου καί πρός τόν κ. Εισαγγελέα τών έν ’Α- 
θήναις Πρωτοδικών διά τόν άγνωστου διαμο
νής Λεωνίδαν Θεοδωρίδην.

Έ ν ’Αθήναις τή  22 Αΰγούστου 1909.
Ό  υποδιοικητής τής Ε θνικής Τραπέζης 

Ί .  Ε ύ τα ξ ία ς

’Αριθμός 2405.

Α π ο δ ε ικ τ ικ ό ν
Έ ν ’Αθήναις σήμερον τή  (25) εικοστή 

πέμπτγι^’Οκτωβρίου τοΰ 1908 έννεακοσιοστοΰ 
ογδόου έτους ήμε'ραν Σάββατον καί ώραν 5 
μ. μ. ό υποφαινόμενος δικαστικός κλητήρ 
τών έν ’Αθήναις Ιΐοωτοδικών Ί ίρ . Παπακων
σταντίνου τή έγγράφω παραγγελία τοΰ κ. 
Κωνσταντίνου Σ. Βλά/ου, πληρεξουσίου δικη
γόρου τής έν Πειραιεϊ έδρευούσης όμορρύθμου 
έμπορικής Έ ταιρ ίας ύπό τήν έπωνυμίαν «Γ . 
Π. ΓΙρωτοπαπας καί ’Αδελοοί», έκποοσωπου- 
μένης καί άποτελουμένης ύπό τών μελών 
αυτής, μετέβην ένταΰθα καί έπέδωκα πρός 
τόν κ. Εισαγγελέα τών έν ’Αθήναις Πρωτο
δικών διά τόν Ευστάθιον Ί ω . Σφυρήν, κάτοι
κον πρώην Λεβαδειας καί ήδη άγνώστου δια
μονής, άντίγραφον έξ άπογράφου έκτελεστοΰ 
τής 6π ’ άριθ. 1405 τοΰ 1907 άποφάσεως τοΰ 
Πρωτοδικείου ’Αθηνών πρός γνώσιν του καί 
διά τάς νομίμους συνεπείας, έπιτασσόμενον 
αμα ί’να έμπροθέσμως τώ πληοώση : α ') διά 
κεφάλαιον δραχμάς 1416 καί 20/00 έντόκως 
πρός 9 °/0 έτησίως, έξ ών τάς μέν 601 καί 
35/00 άπό, τής 21 Φεβρουάριου 1905, τάς δέ 
407 καί ®°/οο τ'θί  ^  Μαίου 1905 καί 
τάς έτέρας 407 καί 55/0Ο άπό τής 24 ’ Ιουλίου 
1905 άχρις έξοφλήσεως, β 1) δ ι’ έπιδικαζό- 
μενα έξοδα δρ/. 28, γ ')  διά τέλη δραχμάς
11 καί δ') δ ι’ άπόγραοον, άντίγραφον, παραγ
γελ ίαν , έπ ιταγήν, έπίδοσιν καί δημοσίευσιν 
δρχ. 21, ήτοι έν δλω δι’ έξοδα καί τέλη 
δρ. 60. αλ/ως κλπ . Καί είς ένδειξιν.

Ό  Λαβών Ά ντεισαγγελεύς 
Κ . Δ . Ί ’ο ϊλ ά ς

Ό  Κλητήρ 
Ή ο . ΓΙαπακων<5ταντίνοιτ 

Α κριβές άντίγραφον
ΆΟήνησι τή  1 Φεβρουάριου 1909.

Ό  πληρεξούσιος δικηγόρος 
Κ- Σ . Β λάχος

Π ε ρ ίλ η ψ ις
Τό Δικαστήριον τών έν ΆΘήναις Πρωτοδι

κών διά τής ύ π ’ άριθ. 8371 τής 18 9βρίου 
1909 άποοάσεώς του έκδοθείσης συνεπεία τής 
άπό 5 Ιουνίου 1909 άγωγής τής Ε λένη ς 
συζύγου ΓΙαναγ. Α λεξ ίο υ , τό γένος Γεο^ργίου 
Σταθοπούλου, κατοίκου Α θηνώ ν, κατά τοΰ 
συζύγου της- Παναγιώτη I. Α λεξίου, κατοί
κου ώσαύτως, έκήρυξε διαλελυμένον τόν με
ταξύ των ύφιστάμενον γάμον.

Έν Ά ΰ ψ α ις  rfj 26fl Νοέμβριον 1909 
Ό  τής Ε λένη ς Π. Α λεξίου πληρεξούσιος 

δικηγόρος
Ά λ κ ιΟ .  Α . Ζ ωΐό«οι/λος

• Τ ίτποις Π. Α . Ιίετράκοιτ


