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Μία συνεδρίασις τοΰ Δικηγορικοΰ συλ
λόγου’Αθηνών, ή τοΰ παρελθόντος Σαβ
βάτου, άπετέλεσεν ακριβή άντιγραφήν 
τών δύο προηγουμένων, μέ μόνην τήν 
διαφοράν δτι αί δύο αύται είχον κατα- 
λήξει είς άποτέλεσμά τι έκδηλωθέν διά 
ψηφοφορίας καί άποφάσεως, ένφ ή τε
λευταία ήρξατο καί έπερατώθη χωρίς νά 
περατωθή !

θέμα τά γνωστόν τής Έθνοσυνελεύ- 
σεως ή τής άναθεωρητικής ή τής διπλής 
Βουλής καί άντικείμενον κυρίως τής συ
ζητήσεως ή σύστασις έπιτροπής πρός 
μελέτην συστηματικωτέραν καί διατύπω- 
σιν επιστημονικήν τών άναθεωρητέων 
άρθρων. Ευνόητος άρα ή ψυχολογία τής 
συνελεύσεως καί ή δρεξις, άν μή ή βουλι
μία, ούκ όλίγων έκ των μελών, ή καί πά
λι ν κεντηθεΤσα, έπί τή θέα τοιούτου έδέ- 
σματος.

Τό στερέωμα καί πάλιν ήπειλήθη διά 
τών αύτών γνωστών περί έλευθερίας καί 
λαϊκής κυριαρχίας καί κληροδοσίας τών 
προγόνων κραυγών, οί αυτοί Βυζαντι
νισμοί, καί άνευ τέλους συνέχεια καί 
άνευ ψηφοφορίας καί άποφάσεως πρό- 
τασις μία άναληθέΐσα τδ πρώτον εϊς 
τρςίς καί μετά τοΰτο, κατά σειράν συλ
λογιστικήν, ήν θά έφθόνει καί ό δεινό
τερος τών Γλωσσογράφων ύποδιαιρεθεΐσα 
είς δωδεκάδας καί έν τέλει μετατραπεΐσα 
εις Λερναίαν 'Ύδραν ής αί κεφαλαί κα
τέστησαν άσύλληπτοι. Εύστοχωτέρα άρα 
λύσις δέν υπήρχε άλλη ή έκείνη ήνκατά 
θείαν Ιμπνευσιν έσχεν ό κ. Πρόεδρος λα- 
βών άνά χείρας τόν κώδωνα καί διαλύ 
σας τήν συνεδρίασιν.

Καί ταΰτα μέν τά γενικώτερα, άτινα 
παραθέτομεν δι’ δσους ήθελόν ποτε λά
βει γνώσιν δτι ό Δικηγορικός Σύλλογος 
’Αθηνών συνήλθεν έν τακτική συνεδριά
σει κατά τό παρελθόν Σάββατον, τά ό
ποια μάς δίδουν άφορμήν νά παραθέσω- 
μεν καί έν έτέρα στήλη παρατηρήσεις 
ήμών τινάς μέ τάς όποιας είμεθα βέβαιοι 
δτι θά εύρεθή σύμφωνος ή πλειοψηφία 
τουλάχιστον τών έν Άθήναις δικηγόρων.

Είδικώτερον, προκειμένρυ περί τής 
αύτής συνεδριάσεως, θά ήδύνατό τιςχρο- 
νογραφικώς νά άναγράψη δτι άντικείμε- 
νον αύτής ήτο ή : «Σύστασις έπιτροπής 
πρός μελέτην καί ύποτύπωσιν τών άρ
θρων τοΰ Συντάγματος ών άπεφασίσθη ή 
άναθεώρησις, συμφώνως τή προηγούμενη 
άποφάσει τοΰ Συλλόγου».

Περί τοιαύτην πρότασιν άνεπτύχθη ό 
κύκλος έκεΐνος, ό περιλαβών άγορεύσεις 
τόσων ρητόρων καί καταλήξας είς άνα- 
πήδησιν τόσων προτάσεων καί προκαλέ- 
σας τόσα άπαράδεκτα καί δύο ή τρεις έπ’ 
αύτών ψηφοφορίας, άλλ’ ό μή καταλή
ξας είς άπόφασιν τινα.

Ά ς  έλπίσωμεν δτι ή προσεχής συνέ- 
λευσις, ήτις είνε πεπρωμένον νά άσχο- 

~ληθή κατ’ άλλην διατύπωσιν έπί τοΰ αύ 
τοϋ ζητήματος, θά καταστή δυνατόν νά 
παρουσιάση άλλην εικόνα, ί'να μή βραδύ
τερον λεχθή, ισως δέ καί αρκετά εύλό
γως, δτι οί έν Άθήναις δικηγόροι ούδ’ 
ώς έπιστήμονες κατέστη δυνατόν νά έχουν 
γνώμην έπί ώρισμένων θεμάτων άτινα 
μετά τινα χρόνον θά λάβωσι διά τής θε- 
λήσεως τοϋ έθνους ταύτην ή έκείνη ν τήν 
διεύθυνσιν.

Δέν ήτο δυνατόν ή κα'ι ό πρόσφατος 
νόμος δ ι’ οΰ μετερρυθμίσθη τό σύστη
μα τοΰ φόρου επιτηδεύματος τών δικη
γόρων, ό περι φοροσήμου αποκληθείς, 
νά παρουσίαζε τά αυτά κενά καί νά έδιδε 
λαβήν εις τάς τάς αυτάς πολυειδεϊς ερ
μηνείας είς ας καί άπαντες οί κατά τήν 
λήξασαν σύνοδον ψηφισθέντες νόμοι.

ΑΡ6ΡΑ m  " i i i r

Τινά τών κενών τούτων, ίσως ουδέ τό 
εκατοστόν τούτων, παρουσίασεν ή μέχρι 
τοΰδε πρακτική, έπί τούτων δέ έφιστά 
τήν προσοχήν τοΰ αρμοδίου υπουργοΰ 
τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ Δικηγο
ρικού Συλλόγου Α θηνώ ν διά τοΰ εγ
γράφου του τοΰ απευθυνόμενου πρός τό 
έπί τών Οικονομικών Ύπουργεΐον, 
δπερ έχει ώς έξής:

Κατά τήν έφαρμογήν τοΰ άρτι έν ισχύϊ 
τεθέντος ΓΧΚΓ' νόμου περί τέλους έπι
τηδεύματος τών δικηγόρων προέκυψαν 
σημαντικαί δυσχέρειαι καί άνωμαλίαι έφ’ 
ών έπικαλούμεθα τήν σύντονον ένέργειαν 
τοΰ Υπουργείου πρός άρσιν αύτών.

Α'.) Ένφ κατά τήν ρητήν τοϋ νόμου 
τούτου διάταξιν, το δι’ αύτοΰ καθιερού- 
μενον εναημον άναγράφεται μόνον διά 
τάς ένώπιον τών Ειρηνοδικείων καί Πται
σματοδικείων Αθηνών δίκας, έν τούτοις 
οί είρηνοδίκαι καί πταισματοδίκαι Πει
ραιώς άξιοΰσι τήν έπιβολήν τοϋ τέλους 
τούτου έπί τών δικηγόρων (κατ’ άντίθε- 
σιν τών δικολάβων δντων άπηλλαγμέ- 
νων). Περιττόν επίσης νά σημειωΟή δτι 
κατά τήν διάταξιν τοϋ άρθρ. 59 τοϋ Συν
τάγματος φόρος δέν δύναταί νά έπιβληθή 
άνευ νόμου, ούδέ κατ’ άναλογίαν νά έ- 
φαρμοσθή. Έξ οίουδήποτε άρα λόγου άν 
προήλθεν ή παράλειψις αϋτη, ώς εχει 
σήμερον ό νόμος, δέν δύναταί νά έφαρ- 
μοσθή ή φορολογία εϊς τάς ένώπιον τών 
Ειρηνοδικείων καί Πταισματοδικείων Πει
ραιώς παραστάσεις. Τά αύτό άτοπον πλη- 
ροφορούμεθα δτι συμβαίνει καί ένώπιον 
τοΰ Ειρηνοδικείου Μεγάρων.

Β'.) Ό νόμος κατά τά άρθρα 2 καί 
3 αύτοϋ, φορολογεί μόνον τάς ένώπιον 
τών Πολιτικών δικαστηρίων παραστά· 
σεις πρός συζήτησιν τών ύποθέσεων, δια 
τάσσον τήν έπικόλλησιν τοΰ ένσήμου έπί 
τής πρώτης σελίδος τών προτάσεων. Έν- 
τεϋθεν είνε πρόδηλον, δτι τά άπλά πρα
κτικά τών δικαστηρίων, καθ’ ά δέν πρό
κειται νά γείνη συζήτησις ύποθέσεως, 
άλλά νά βεβαιωθή όρκοδοσία, παραίτησις 
δικογράφων, άποδοχή τοιούτων, έξέτασις 
μαρτύρων έπ’ άκροατηρίου κλπ. δέν υπο
βάλλονται είς τέλος. Ούχ ήττον τινά τών 
δικαστηρίων άξιοΰσι νά ύποβάλλωσι τά 
τοιαϋτα πρακτικά είς φόρον συζητήσεως, 
Ιτερα δέ ζητοΰσι νά έφαρμόσωσι τήν πέμ- 
πτην παράγραφον τοΰ άρθρ. 2 τοΰ νόμου, 
τήν έπιβάλλουσαν 50λεπτον τέλος εϊς 
τάς ένώπιον τών γραμματέων δικαστικάς 
έκθέσεις, δπερ, έπίσης είνε έσφαλμένον, 
διότι ό νόμος ένταΰθα όμιλεΐ περί τών 
έκτός τοΰ άκροατηρίου συντασσομένων 
έκθέσεων ένφ τά πρακτικά άφορώσι 
πράξεις ένώπιον τοΰ ίδίου δικαστηρίου 
καί διά τό κΰρος αύτών ένεργουμένας 
καί βεβαιουμένας.

Περί τούτου φρονοΰμεν δτι ένδείκνυται 
ή δπό τοΰ Υπουργείου έκδοσις έρμηνευ- 
τικής έγκυκλίου τοΰ νόμου τούτου δπως 
θέση τέρμα εϊς τ’ άνωτέρω άτοπα, άτινα 
άποτελοϋσι καθ’ ήμας άναμφισβήτητον 
παρανομίαν.

Ό  Πρόεδρος Ό  Γ ρ α μ μ α τε ΐ/ ς

Έν ΑΘΗΝΑΙΣ -cfl 17^ ’Απριλίου.

Καί είνε άνάγκη δπως υπάρξουν 
άκόμη :

Έ ρ & θ ε ώ ρ η β ις  κ α ί  ά σ κ η 
σ ε ς  π ε ι θ α ρ χ ία ς .

Ί Γ ρ ό ίτ ο ς ,ο π ω ς  λ ε ι τ ο υ ρ γ ά  
ή  ά γ ω γ ή  κ α κ ο δ ικ ία ς .

"Οταν τις έ'χη ύπ’ δψιν τά θέματα 
ταΰτα δέν είνε δυνατόν ή νά περιπί
πτω Ιναλλάξ άπδ τοΰ έθνικοΰ ένθου- 
σιασμοΰ είς τήν έθνικήν άπόγνωσιν. 
Ναί· άς φαίνεται ή παρατήρησις αυτη 
ώς σχήμα δξύμωρον. Είνε ή αλήθεια.

Τδ εί’πομεν καί άλλοτε· είς οίονδή- 
ποτε άλλο μέρος τοΰ Κόσμου έάν οί 
δικασταί ήσαν παντελώς άνεπιτήρη- 
τοι καί άνεύθυνοι διά πάσαν άμέλειαν 
καί απροσεξίαν, διά πασαν αυθαιρε
σίαν καί παρεκτροπήν, αύτοκράτωρ 
έκαστος έν τφ  κύκλφ τής ένεργείας 
του, αύτοκράτωρ δε άμειβόμενος δι’ 
ένδς άξιοθρηνήτως γλίσχρου μισθα- 
5ΐ'ου, άναμφιβόλως θά είχον καταντή
σει είς τήν έσχάτην κακοήθειαν καί 
είς άναίσχυντον δωροληψίαν. Καί λέ- 
γομεν άναμφιβόλως, διότι, καί ώς νΰν 
έχουσι παρ’ ήμΐν τά πράγματα, μόνον 
ί'σως έν Έλλάδι καί έν τή κατωτάτη 
ετι Δικαιοσύνη κατά σπανιωτάτην έ- 
ξαίρεσιν παρετηρήθη δωροληψία, δύ
ναταί τις νά είπη δέ άναξία παντδς 
λόγου καί προσοχής. Ή αύτή μάλι
στα τιμιότης παρατηρεΐται καί με
ταξύ τών δικαστικών ύπαλλήλων, 
τών ύπογραμματέων καί γραφέων, είς 
χεΐρας τών οποίων έμπιστεύονται δι- 
κογραφίαι άνεξελέγκτως, ών πολλά 
κις εν δικόγραφον έχει άξίαν δεκά 
δων χιλιάδων δραχμών. Αύτή είνε ή 
ύπερηφάνεια Φυλής, ής ή άρετή είνε 
άπαράμιλλος.

’Αλλ’ έπίσης άναμφιβόλως δέν υ
πάρχει ίσως έν τφ  Κόσμφ Δικαιοσύνη, 
διαπράττουσα τόσον άνενδοιάστως καί 
τόσον άσφαλώς άνηκούστους αύτό- 
χρημα παντδς είδους αύθαιρεσίας καί 
διαστρεβλώσεις τών πραγμάτων καί 
τών δικαίων. Αί κυριολεκτικώς φρι- 
κταί τών συμβαινόντων εικόνες έχουν 
προβληθή ζωηρότατα καί πλειστάκις 
άπδ τών στηλών τούτων.

'II Φυλή έχει δλην τήν υλικήν 
άκμήν καί δλην τήν ηθικήν αγνότητα 
καί ρώμην νά βαδίσί] πρδς τάέμπρός. 
’Αλλά τδ άποτρόπαιον Κράτος άπο
τελεΐ άνυπέρβλητον οδόφραγμα τής 
προόδου της. ’Απόδειξις ή θαυμαστή 
κοινωνική προκοπή, καίτοι δρφανή 
Πολιτείας. ’Απόδειξις άφ’ έτέρου ή 
Έπανάστασις εΐς τά σπλάγχνα τής 
Πολιτείας άνευ τής έλαχίστης άντι- 
δράσεως, ύπδ τήν γενικήν έπιδοκιμα- 
σίαν.

Αύται είνε αί βάσιμοι έλπίδες, αί 
δικαιολογοϋσαι τά άρθρα ταΰτα. 
’Αλλά καί αύτή είνε ή παναθλία κα- 
τάστασις, έν μέσφ τής οποίας είνε ο- 
λοτελώς άδύνατος ή κοινωνική εύημε- 
ρία καί ή έθνική ήμών σταδιοδρομία

πρδς τά εμπρός. Δέν είνε δυνατδν νά 
ύποτεθή κατορθωτή ή έκπλήρωσις 
καί ένδς τών σκοπών τοΰ Κράτους, 
τών έθνικών δέ ιδανικών, άνευ Δικαιο
σύνης είς τήν προσήκουσαν περιω- 
πήν. Καί δέν θά κατορθώσωμέν ποτε 
νά εχωμεν τοιαύτην Δικαιοσύνην, έν 
δσφ δέν έξασφαλίσωμεν τδ φως Έ -  
π ιθ ε ω ρ η σ ε ω ς  αύστηράς καί ά- 
διαλείπτου, καί τήν λειτουργίαν 
Π ε ιθ α ρ χ ία ς  έπιβλητικής καί ά- 
κάμπτου. Ή έπιθεώρησις καί ή πει
θαρχία, θίγουσαι, ώς έλέγομεν καί 
άλλοτε, καθ’ ήμέραν καί άμεσώτατα 
τήν ύλικήν κατάστασιν καί τήν ηθι
κήν θέσιν τών προσώπων, άεννάως 
έξαίρουσαι τάς άρετάς καί καταδη- 
λοΰσαι τάς κακίας, διατηροΰσιν ά- 
παύστως τδν ζήλον καί τδν συναγω
νισμόν, άφ’ ών έκπηδώσιν οί έπαινοι 
καί οί ψόγοι, άφ’ ών άποσύρονται τά 
συντρίμματα τά παρεμποδίζοντα τήν 
αρμονίαν καί δύναμιν τοΰ άγώνος έν 
τφ σταδίφ του δικαίου, έν τφ στα- 
δίφ τής έξυπηρετήσεως τών κοινωνι
κών συμφερόντων. Ανευ έπιθεωρη- 
σεως καί πειθαρχίας καί οί καλοί άν 
δέν γείνωσι κακοί άπίθανον είνε νά 
καταστώσι καλήτεροι, έν πάση περι- 
πτώσει άποθαρρύνονται· οί κακοί ού
δείς λόγος υπάρχει νά μή καταντή
σουν χειρότεροι. "Ανευ επιθεωρησεως 
καί πειθαρχίας δέν είνε δυνατδν νά 
νοηθή δημοσία ύπηρεσία—οίαδήποτε 
ύπηρεσία— δυναμένη να έκτελεση την 
αποστολήν της. Είνε αυτη παρατη- 
ρησις στοιχειώδης τής πείρας, άπο
τελεΐ αξίωμα τής έπιστήμης τοΰ δη
μοσίου δικαίου. Δι’ 8 καί διαμαρτυ- 
ρόμεθα διά χιλιοστήν φοράν, διότι 
ούτε σκιά έπιθεωρήσεως καί πειθαρ
χίας παρατηρεΐται έν τή λειτουργά 
τής Έλληνικής Δικαιοσύνης. Δι’ 8 
καί οί πάντες άπαιτοΰσι καί έπιτυγ- 
γάνουσιν ού μόνον άσφαλειαν άλλα 
καί προαγωγήν. Δι’ δ καί τά πάντα 
άποτολμώνται κατά τάς άνακρίσεις 
καί κατά τήν διατύπωσιν βουλευμά
των καί άποφάσεων ποινικών και πο
λιτικών, άπδ τοΰ Άρείου Πάγου μέ
χρι τών Ειρηνοδικείων.

Τδ εί'πομεν έπίσης καί άλλοτε· ή 
άσκησις τής Ποινικής Δικαιοσύνης 
είνε σπανία, σπανιωτάτη διά τούς δη
μοσίους υπαλλήλους και μαλιστα 
τούς δικαστάς, άνδρας πάντως μορ- 
φώσεως καί είς θέσιν μή θιγομένην 
ύπδ τών άποτόμων συγκρούσεων, αΐ
τινες ώθοΰσιν είς τάς άξιοποίνους 
πράξεις. Μόνη ή πειθαρχία είνε έκείνη 
ήτις άπαιτεΐται άδιάλειπτος, διά τήν 
προσοχήν καί άκρίβειαν έν τή έκτε- 
λέσει καθηκόντων, ών ή έλαχίστη 
παρέκκλισις χωρίς νά εινε αξιοποινος 
πραξις είνε πολλακις κοινωνική 
πληγή μείζονος σημασίας και σπου- 
δαιότητος. Είνε άνάγκη άμεσος καί 
έπείγουσα καί ίσης πρδς πασαν άλ
λην έπιβλητικότητος, δπως έξευρε- 
θώσι διά παντδς δυνατοΰ μέσου έκεΐ- 
νοι, οΐτινες θ’ άναλάβωσι μετά γνώ- 
σεως καί άμεροληψίας καί έπιβολής
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καί δραστηριότητος το μέγα έργον 
της Ιπιθεωρήσεως καί πειθαρχίας έν 
τη λειτουργία τών δικαστών καί τών 
δικαστηρίων, δπως έξευρεθώσιν εισαγ
γελείς Έφετών δυνάμενοι νά έκπλη- 
ρώσωσι το καθήκον τοϋτο, ώς πολ
λάκις άπο τών στηλών τούτων εχει 
ευρέως άναπτυχθη. Νά συμπληρω- 
θώσι δέ καί αί σχετικαί πειθαρχικαί 
διατάξεις.

Ά λ λ ’ έν τη άσκήσει της Δικαιο
σύνης συμβαίνουσιν — άνθρωπίνως 
τούλάχιστον— άδικήματα έξ άμελείας 
ή καί έκ προθέσεως ζημιοΰντα ση- 
μαντικώς η καί καταστρέφοντα τούς 
διαδίκους, χωρίς νά είνε δυνατή ή 
προσφυγή είς τόν Ποινικόν Νόμον. 
Καί δέν πρόκειται μόνον περί τοΰ ά
δικου· άλλ’ είνε άνάγκη ν’ άνακουφι- 
σθη τό κοινόν αίσθημα, εινε κοινω
νική άνάγκη νά έχη πας πολίτης 
πεισθη δτι καί άν άδικηθη ύπό τοΰ 
δικαστοϋ ό νόμος τψ'παρέχει άσφαλη 
ίκανοποίησιν. Πώς εινε δυνατή ή εύ
κοσμος δημοσία τάξις καί ή δημιουρ
γία συναισθημάτων νομιμοφροσύνης, 
κατ’ άλλον τρόπον ; δταν ύπαρξη γε
νική πεποίθησις, δτι ό ον ήδίκησεν ή 
Δικαιοσύνη μένει όριστικώς ήδικημέ- 
νος είς τον αιώνα ; "Οταν όριστικώς 
ένεκρώθη ή άγωγή κακοδικίας ;

Πώς θά κατορθωθη ή έκ νεκρών 
άνάστασις της αγωγής κακοδικίας ; 
Έπί τούτου θά είπωμεν τήν γνώμην 
ήμών έν τφ έπομένψ ήμών άρθρφ, 
φέροντες τόν λόγον περί τοΰ καθ’ 
ημάς προσήκοντος τρόπου καταρτι
σμού τοΰ Άρείου Πάγου.

ΝΕΟ! ΝΟΜΟ!

Τ Ρ Ο Π Ο π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ  Τ Ο Υ  Π Ο Ι Ν Ι Κ Ο Υ  Ν 0 Β 1 0 Υ

Π α ρ α γρ α φ η -Ψ ενδ ο ρ κ»α ·’ Ε{ΐπ(>ηό{ΐί>ς

Δημοσιεύομεν κατωτέρω το κείμενον 
τον νόμου ,ΓΧΞΓ' (3 6 6 3 ) τροποποιούν-, 
τος τά άρϋρα 120, 121, 122, 265, 266, 
268, 408 και 411 τοΰ Ποινικοΰ Νόμον. 
Δημοσιεύονται δηλαδή τά αο&ρα ταΰτα 
ώς έτροποποιή&ησαν ήδη υπό τοΰ νέου 
τούτον νόμου. Και προκειμένον μεν περι 
της παραγραφής, ή απονδαιοτέρα διάτα- 
ξις τοΰ νέον νόμον είνε δτι τέλος πάντων 
ϋά  επέρχεται οριστική καϊ υπάρχοντας 
λόγου διακοπής διά τά πλημμελήματα 
και πταίσματα. Έ ν  τούτοις δ χρόνος ώ- 
ρίσϋη και ανϋις ύπέρ παν δέον μακρός, 
κ α ϋ ’ ήμας, διότι άναμφιβόλως ελάχιστα 
είνε τά πλημμελήματα τά δικαιολογούν τα 
ποινήν μετά μίαν πενταετίαν. Ά λλά και 
ώς εχει ή διάταξις ϋά εκκαϋαρίση τάς 
Εισαγγελίας άπό ικανάς χιλιάδας δικο
γραφιών. Προκειμένον περι τής ψενδορ- 
κίας ή γνώμη ήμών ήτο δτι κατά πάσαν 
περίπτωσιν εδει νά τιμωρήται με ποινήν 
επανορθωτικήν, δριζομένου άπλώς κα
τώτερον ορίου ποινής ύψηλοτέρον διά 
τήν περίπτωσιν τοΰ άρϋρον 265 άριϋ. 1. 
Προκειμένον τέλος περι τον εμπρησμόν 
τό δρϋόν ϋά ήτο νά διαρρνϋμισϋή άλλως 
τό άδίκημα, τοιοΰτο δε νομοσχέδιον είχε 
παρασκενάσει άρτιον δ κ. Τ .  Ί Ι λ ιό -  
π ο ο λ ο ς ,  μή λγιφϋϊν υ π ’ οψιν ελλείψει 
χρόνου πρός μελέτην αυτοϋ, δι ’  δ  ήλατ- 
τώϋησαν άπλώς αί ποιναι και εμειναν αί 
περιπτώσεις τον άδικήματος κατά τά ε- 
κάστοτε παραλλάσσοντα στοιχειά τον α
κριβώς ώς εϊχον καί πρότερον.

Ό  νόμος εχει ώς έξής ;

" Α ρ θ ρ ο ν  1 2 0 . — «Αί προθεσμί- 
αι τής παραγραφής είνε: 1) είςτά κακουρ
γήματα τά μόνον κατ’ έγκλησιν τοΰ πα- 
θόντος διωκόμενα δυο ετών, είς δέ τά 
λοιπά κακουργήματα έπτά έτών  2) είς 
τά πλημμελήματα τά μόνον κατ’ εγκλησιν 
τοϋ παθόντος διωκόμενα ένός έτους, είς 
δέ τά λοιπά πλημμελήματα τρ ιών έ τώ ν  
3) είςτά πταίσματα ένός έτους»,

Είς το άρθρον 1  προστίθεται τε- 
λευταΐον έδάφιον, έχον οΰτως.

«Έ ν πάση δμως περιπτώσει ή πρός 
οριστικήν παραγραφήν προθεσμία κατ’ 
ούδένα λόγον δύναται νά επεκταθή πέ
ραν τής διετίας διά τά πταίσματα, καί

πέραν τής εξαετίας διά τά πλημμελή
ματα.

»Πασα πραξις εξ επαγγέλματος διω- 
κομένη διά τήν οποίαν έξεδόθη βού
λευμα παΰον πρός καιρόν τήν καταδίω- 
ξιν, παραγράφεται μετά τριετίαν άπό 
τής δημοσιεύσεως τοϋ βουλεύματος έπί 
πλημμελημάτων καί κακουργημάτων, 
καί έπί πταισμάτων μετά παρέλευσιν 
τριμηνίας.

’Ά ρ θ ρ ο ν  1 » * . —« Έάν κατά τήν 
περίπτωσιν τοΰ άρθρου 119 ό κατηγο
ρούμενος έγένετο ένοχος νέου τινός κα
κουργήματος ή πλημμελήματος, ή δια
κοπή τής παραγραφής έπέρχεται άμα τή 
τελέσει τής νέας πράξεως, άλλ’ έάν κη
ρυχθή ένοχος αύτής διά τελεσιδίκου καί 
άμετακλήτου άποφάσεις».

’Ά ρ θ ρ ο ν  2 6 5 ί . - « Ό  κατά τήν 
άνάκρισιν ή ένώπιον τοϋ Ποινικού Δ ι
καστηρίου δρκιζόμενος έν γνώσει ψευ- 
δώς, ή ομοίως άναφερόμενος εις τόν ήδη 
δοθέντα όρκον του, όμολογών δέέν γνώ- 
σει ή βεβαιών ψευδές τι υπέρ ή κατά 
τοΰ κατηγορουμένου, τιμωρείται ώς έ
νοχος ψευδορκίας: 1) μέ ειρκτήν, έάν ή 
•ψευδορκία έγένετο πατά κατηγορουμέ
νου καταδικασθέντος εις έγκληματικήν 
ποινήν 2) είς πασαν δ’ άλλην περίπτω- 
σιν μέ φυλάκισιν».

Τοΰ άρθρου < 2 β 6  τοϋ Ποινικοΰ 
Νόμου αί λέξεις «εις ειρκτήν» άντικαθί- 
στανται διά τών λέξεων «εις φυλάκισιν».

’Ά ρ θ ρ ο ν  2 6 8 . - «Έ άν δ ψεύ
δορκος έλαβε χρήματα ή άλλα^ δώρα, 
κατά πάντα τρόπον, έστω καί υποσχέ
σεις, ταΰτα άποτελοΰσιν έπιβαρυντικας 
περιπτώσεις. Έ πί πλέον δέ καταδικά
ζεται καί είς χρηματικήν ποινήν ισοδύ
ναμον πρός τά ύπ ’ αύτοΰ ληφθέντα, 
υποκείμενα αυτούσια εις δήμευσιν, άπαγ- 
γελλομένην διά τής άποφάσεως».

’Ά ρ θ ρ ο ν  - £ 0 8 . — «"Οστις έβαλε 
πϋρ εις οικήματα, είς πεπληρωμένα 
πλοία, είς άποθήκας ή ναυπηγεία, τά 
όποια κατοικοΰνται^ ή χρησιμεύουσιν είς 
κατοίκησιν ή εις άλλας άνθρώπων κα
τασκηνώσεις, ή είς κτίρια ή πράγματα, 
τά όποια προσεγγίζουσι τοσοϋτον είς 
κατοικίας ή κατασκηνώσεις άνθρώπων, 
ώστε δύναται νά μεταδοθή τό πϋρ είς 
ταΰτα, τιμωρείται 1) μέ φυλάκισιν τού
λάχιστον ένός έτους, έάν δέν έξερράγη 
τό πΰρ· 2) μέ ειρκτήν, έάν έξερράγη 
τοΰτο- 3) μέ πρόσκαιρα δεσμά έάν έκτός 
τής έκρήξεως τοΰ πυρός συνέβη έν ταΰτφ 
καί τις τών περιπτώσεων τών άριθμών 
2 καί 3 τοΰ επομένου άρθρου 409, 4) μέ 
θάνατον έάν έκτός τής έκρήξεως τοϋ πυ
ρός συνέβη έν ταύτώ καί τις τών λοι
πών περιπτώσεων τοΰ αύτοΰ άρθρου 
409».

’Ά ρ θ ρ ο ν  4 ί 1 1 «Ό  εμπρησμός 
οστις έπράχθη ιδίως είς δάση ή εις μή- 
πω θερισμένους δημητριακούς καρπούς, 
χωρίς δμως νά φέρη κίνδυνον εις άν
θρώπους ή είς άνθρώπων κατασκηνώ
σεις, τιμωρείται μέ φυλάκισιν τουλάχι
στον ένός έτους, έάν δέ τό πΰρ έξερράγη 
μέ ειρκτήν.

Ο Λ Ι Γ Ο Ν  Α Λ Λ Ο Π Ρ Ο Σ Α Λ Λ Α
Πρός την Αιεύ&υνσιν τής <Δ ικα ιοσύνης»

Σκέπτομαι, οτι εξυπηρετούνται τά 
συμφέροντα της Δικαιοσύνης έάν δημο
σιεύσατε το έγκλειστον έν αντιγράφω 
έ'γγραφον του Δικαστικού Συμβούλου. 
Έξ άλλου ή έφημερίς υμών, καθ δ θε
μιστοπόλος ΐδίγ., θά έξυπηρετήσν) διά 
της δημοσιεύσεως καί τοϋ νομικού ύπο- 
μνηματιαμοΰ τοϋ εΐρημένου εγγράφου 
κ α ι αύτόν τον άγώνα της ’Αλυτρώτου, 
άφοΰ έ/ω την ατυχίαν'νά ^μαι το τρα- 
γικώτερον αύτοΰ θΰμα κατ’ επισήμους 
έντολάς.

Τά τοιαΰτκ θύματα, κύριε συντάκτα, 
μίαν έγουσι κατά την ώραν τών άφε- 
λειών των καί της είς τά κυβερνητικά 
κελεύσματα μ,ή υ π ο χ ρ ε ω τ ικ έ ς  υ
ποταγής των ελπίδα, δτι αί πύλαι τοΰ 
Ναοΰ της Θέμιδος έν τγί δήθεν λελυ- 
τρωμένν) πατρίδι θά ηναι και αύτοΐς ά- 
νοικταί, άφοΰ δέν άγανακτοΰσι διά την 
άρνησιν πάσης άλλης προσοχής έκ μέ- 
οους τών επίσημων καί αναξίων έντο- 
λέων των.

Ά ν  θελησητε, θά μεταδώσω ύμΐν τά 
πραγματικά γεγονότα, δσα συντελοΟσιν 
είς μείζονα εποικοδόμησή η ρ-αλλον 
φοικιασιν ύμών, θά σχολιάσω δέ καί

τινα σημεία τοΰ έγγραφου, μη ών δλως 
ξένος πρός τά νομικά.

Έ ν Άθήναις τfj 14 ’Απρίλιον 1910.
Γ . Ξ . Κ α ρ α π α ν α γ ϊώ τη ς

ΤΠΟΎΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΤΜΗΜΑ δ ικ α σ τ ικ ό ν

Ά ριθ . Πρωτ. 10831 ‘Εν Ά&ήναις, τχ\ 3 Μ αρτίου 1910.

Πρός τόν κ .  Γ εώ ργ. Κ α ρ α π α ν α γ ιώ τη ν
Γνωρίζομεν ύμΐν εις άπάντησιν τής 

άπό 24 Ίανουαρίου έ. έ. αίτήσεώς σας, 
δτι ένετειλάμεθα τω έν Πάτραις πληρε
ξούσιο) δικηγόρω τοΰ Δημοσίου κ. Χρ. 
Μαραγκοπούλφ, ΐνα συμμορφωθή πρός 
τάς «Γ>θ7ΐγθΌμ.ένα,ς διαταγάς ήμών 
καί δσα έγγραφα έκ τών διά τών περι 
έπιδείξεως έγγράφων αγωγών ήμών εις
τήν κατά κληρονόμων Μ  δίκην ζ̂η-
τηθέντων κατέχει τό Δημόσιον νά επί
δειξη μόνον αύτά τοΐς δικασταΐς κατ ιδίαν 
καί τοΐς διαδίκοις, άλλά νά μή δωση 
άντίγραφα αύτών τοΐς διαδίκοις, ούδέ να 
προσαγάγη αύτά ή άντίγραφα αύτών 
είς τό Δικαστήριον, ούδέ νά παρουσιάση 
αύτά κατά τήν συζήτησιν, μή επιτρεπόμε
νης τής προσαγωγής είς τό Δικαστή- 
ριον ή τής χορηγήσεως άντιγράφων έκ 
λ ό γ ω ν  δ η μ ο σ ίο υ  σ υ μ φ έ ρ ο ν τ ο ς  !  
ΙΊροστίθεμεν δέ διά τό άσφαλέστερον, 
δτι έκ τών ζητηθέντο)ν έγγράφων παρ’ 
ύμών τινά τούτων δέν εύρίσκονται εις 
χεΐρας τοΰ Δημοσίου καί έπομένως περί 
μόνον τών υπαρχόντων είς χεΐράς μας 
θά γείνϊ] κατά τά άνωτέρω ή έπίδειξις. 
Περί δέ τοΰ δρκου έπιφυλασσόμεθα 
παντός δικαιώματος μας καί παντός άλ
λου κατά τήν ύπεράσπισιν τοΰ Δημοσίου.

Ό  Δικαατ. Σύμβουλος 
Ά ρ -  Γλαράν.ης

2 .  Δ· Τι» πραγμα κάμνει έν μέρει τήν έ -̂ 
τύπωσιν, τηρουμένων πάντοτε τών αναλογίων, 
τοΰ περίεήμου ό η μ ε ιώ μ α το ς  εν τη  γνωστή 
otjtv) Δρέϋιρου;. “Ενεκα τούτου ύποθετομεν οτ' 
το άνωτέρω έπίσημον εγγραιρον Οά έγρά:ρη εις 
στιγμά; οκνηρία; σκέψεω;, διό« μόνον τοι
οΰτο δικαιολόγημα απαλλάσσει τον γραψαντα 
αΰτ^ δικαστικόν σύμβουλον τής [ΑΟμΏ'ης ότι ·η 
ήγνόει τούς στοιχειώδεις δρους υΦ* ους^ιε- 
ζάγεται ένώπιον τών πολιτικών οιχαστηρεων 
ή διαδικασία 'ή έν γνώσει συνεβούλευε τγ(ν 
κατάργησιν τούτων καί τήν εισαγωγήν δι’ 
ύρισμένην ύπόθεσιν ιοιου τύπου οιαοικασιας. 
"Εν έκ τών δύο δέ κατ’ ανάγκην πρεπει τα 
δεχθη τ ι;  διότι ή υποβάλλεται εί; το δικα- 
στήριον, δημοσία πάντοτε συνεδριάζον, παν 
εγγροι<ί>ον σ'/δτιζόρ.ενον με την συζητουμενην 
ύπόθεσιν, όπάτε, υποτίθεται τούλάχιστον, οτι 
το εγγραιρον τοΰτο, άναλόγω; πρό; τήν ’χρη
σιμότητα του, άναγινώσκεται κατά την συ- 
ζήτησιν, η δέν ύποβάλλβται. Το νά κατατεθν^ 
δμω; το έγγραφον καί νά ληφθη ύπ ’ δψιν 
καθ’ δν μυστηριώδη τρόπον υποόεικνυει ό κ. 
Δικαστικός Σύμβουλο;, έπιδεικνυάμενον εί; 
τούς δικαστά; καί διαδίκου;, μή παρουσιαζό- 
μενον δμω; κατά τήν συζήτησιν, άποτελεΐ 
τρόπον διαδικασία; ίεροξεταστικόν τό όλι- 
γώτερον. ’Ή πρόκειται έπομένω; περί έγγρά- 
οου στενώ; διπλωματικού, ουτινο; τό περιε- 
χόμενον εί; ούδένα εινε έπιτετραμμένον νά 
γείνη γνωστόν, η πρόκειται περί έγγράιρου 
άνευ τοιαύτη; σημασία;, οπότε αί ληοθεΐσαι 
έπιουλάςει; βεβαίως δέν μαρτυροΰσι σοβαρό- 
τητα . Kqct* ά[ΑΦοτέρας 0[ΐ.03ς τας περιστατεΐζ 
ταύτα; ούδεμίαν έξιλέωσιν ύπέρ τοΰ άνω έγ- 
γράφου τοΰ κ. Δικαστικού Σύμβουλου, παρ 
δλην τήν καλήν ή μ ώ ν  θέλησιν, άνευρίσκομεν.

Α Ι Τ Ι Ο Α Ο Γ Μ Μ
ΙΊρό τινων ημερών δύο Άγγλίδες 

μετέβησαν εις τι θέατρον τοΰ Λονδίνου 
φοροϋσαι τεράστιων διαστασεων πιλοως. 
Είς ιδιότροτος "Αγγλος, ου άπεκλείετο 
παντελώς η θέα, καθημενος όπισθεν τών 
δύο κυριών καί μη δυνάμενος νά συγ
κράτησή την άγανάκτησίν του, άνε- 
κραύγασεν αίφνιδιως: «Βγάλτε αντα τα 
κ ω μ ι κ ά  πράγματα άπό τά κεφάλια σας». 
Καί άμέσως έπειτα : «Θά βγάλετε α ύ 
τάς τάς άηδίας, ναι ή δχι;» Επειδή ό
μως αί κυρίαι έπέμενον νά φέρουν τά 
τεράστια έκεϊνα πράγματα τό γεγονός 
άνεφέοθη είς τόν Διευθυντήν τοΰ Θεά
τρου, δστις δι’ ίκανώς αποτόμου τρόπου 
ηνάγκασε τάς δύο κυρίας ν’ άποχωρη- 
σωσι τοΰ θεάτρου, άφοΰ δεν επειθοντο 
ν’ άπο^ωρισθώσι κατά τό διάστημα της 
παραστάσεις τών πίλων των. Η υπο- 
θεσις έ'πειτα ηχθη ένώπιον τοΰ Πται- 
σαατοδίκου· καί κατηγορούμενοι ησαν 
ό ιδιότροπος κύριος κα' ο διευθυντής 
τοΰ θεάτρου. Μετά την αποδεικτικήν 
διαδικασίαν ό Πταισματοδικης έςεδω- 
κεν άθωωτικην την άπόφασιν του, αι
τ ιο λο γ ία ς  αύτην ώς έξης : «Πας άν
θρωπος, μεταβκίνων εις το θεατροε, με
ταβαίνει έπί τφ  αύτώ σκοπφ, εφ ω καί

ή μηνύτρια—διά νά ίδνι την παράστα- 
σιν. Καί είνε πολύ φυσικόν νά ένοχλη- 
ται καί νά έρεθίζηται έναντίον παντός 
άποκλείοντος εις αύτόν τήν θέαν της 
σκηνης· καί δταν τις έρεθίζεται είνε 
γνωστόν δτι λέγει καί πράγματα, '}.· 
τινα  δέν Οά ελεγεν έν ψ\>-
/ixij χαταβτάο ίΐ εί»ρισκόμ.ενος-

« ’Αποτελεί στοιχεΐον καλής άνατρο- 
φ^ς, όταν πηγαίννι τις είς δημόσιον τό
πον, δπως είνε τό Θέατρον, νά μή φέ
ρεται παοαλόγως. Είνε δέ βεβαίως παρά
λογον τό νά θέλω νά στερήσω τόν όπι- 
σθέν μου καθήμενον τοΰ θεάματος χάριν 
τοΰ οποίου μετέβην καί έγώ εις τό θέα
τρον». κλπ. κλπ. κλπ.

Ή ύπόθεσις βέβαια είνε άναξία λό
γου. Ά λ λ ’ άκριβώς διά τοΰτο χρησι
μεύει κατ’ έξοχήν εις τό νά τονίσωμεν 
τή.ι ιδέαν ήμών, δτι ή προσήκουσα αι
τιολογία τών δικαστικών άποφασεων 
άποτελεΐ τό μέγιστον στοιχεΐον Δικαιο
σύνης προκαλούσης τήν κοινωνικήν εμ
πιστοσύνην καί ύπόληψιν, δημιουργεί δε 
τό μέγα καί εύεργετικώτατον έκεΐνο 
κοινωνικόν συναίσθημα, δπερ άλλως κα
λείται συνείδησις κοινής εύταξίας καί 
άσφαλείας, ή κράτος τοΰ νόμου, δπερ 
καί μόνον δημιουργεί κοινωνικήν άλλη- 
λεγγύην, ηθικήν τάξιν, έρωτα πρός τήν 
νομιμοφιοσύνην, καθολικήν πρόοδον. Δέν 
έβαρύνθη ό "Αγγλος δικαστής, δικάζων 
καί έπί τόσον άπλής ύποθεσεως και 
άνευ σημασίας, νά αΐτιολογησγι την ά- 
πόφασίν του καί φιλοσοφικώς γενικωτε- 
ρον και ψυχολογικώς είδικώτερον. Εν 
πάσνι δέ εύρύτνιτι. Ό  "Ελλην δικαστής, 
έπί τε ποινικών καί πολιτικών αποφα- 
σεων, ευτύχημα είνε οίν μόνον εις το συ- 
νολον τής Αποδεικτικής διαδικασίας η 
τών έγγράφων άναφερθτί—S to x t—το 
χειρότερον—κ ιν δ υ ν ε ύ ε ι  να. ovojj.*." 
αβγϊ αχολαοτικός vi κ α ι α ν ι
σόρροπος !  Δέν εινε δέ άπίθαναν τό 
δίκαιον τοιαύτης ονομασίας, άφοΰ τόσον 
ανίκανοι έχομεν καταστ·?) προς τοιαΰτα 
εγχειρήματα, άφοΰ εί'μεθα *ντελώς ασυ- 
νείθιστοι. Καί δμως, έπαναλέγω, ούδέ- 
ποτε θά σ-χηματισθνί και μάλιστα θά 
παγιωθ'^ καί παρ ημιν η επι την Δι
καιοσύνην απαραίτητος εμπιστοσύνη καί. 
πεποίθησις έφ’ δσον δέν θά αίτιολογών- 
ται προσηκόντοις αί δικαστικαι άποφα- 
σεις, άπαγγελλόμεναι εύκρινώς και με
γαλοφώνως δημοσία. Πρέπει νά έννοή- 
σωμεν τά δικαστήρια ώς διδασκαλεία 
νομιμοφροσύνης πεφωτισμένης, και συν
ειδητής καί άρεστής, τοϋτο δέ βεβαίως 
δέν κατορθοΰται δι ένος ξηρα-ξηοα α- 
παγγελλομένου διατακτικού, δπερ φαί
νεται πολλάκις αύθαίρετον είς τήν άντί- 
ληψιν τοΰ άκροατηρίου. Αί δικαστικαι 
άποφάσεις δέν είνε β έ α φ α τα , ευρι- 
σκοντα τήν δικαιολογίαν καί επιβολήν 
των εις τήν θείαν καταγωγήν τω ν είνε 
έ'ργα ανθρώπινα καί πρέπει νά είνε έπι- 
δεκτικά πρεπούσης κριτικής καί ν’ άντέ- 
χωσιν εις αύτήν. Ιδού καί άλλο μέγα, 
ώς νομίζω, έπιχείρημα ύπέρ τής γνώ
μης σας, δτι πρέπει νά συνεδριάζουν 
καθημερινώς τά δικαστήρια, ίνα δικά
ζονται κατά συνεδρίασιν όλιγαι υποθέ
σεις, ώστε νά ύπάρχνι χρόνος επαρκής 
ποός ανεκτήν άνθρωπίνως δικαστικήν 
εργασίαν. Δέν υπογράφω, διότι...εί'μεθα 
άσυνείθιστοι. Π αρατηρη τή ς

Π ερ ίλη ψ ις
Τό Δικαστήριον τών έν Ά θήνα ι; Πρωτο

δικών διά τή ; όπ’ άριθ. 113  (1910) όριστι- 
κή; καί άμετακλήτου άποοάσεω; του, οε/θεν 
τήν άπό 10 Αύγουστου 1909 άγωγήν τοΰ 
Γεωργίου Λέκα, κατοίκου ’Αθηνών, κατά 
τή ; συζύγου του ’Αναστασία;, τό γένο; Ίω- 
άννου Καβαλιώτη έκήρυξε διαλελυμένον τον 
μεταξύ αύτών υφιστάμενον γάμον.

’Εν Ά θήναι; τήν 16 ’Απριλίου 1910.
Ό  πληρεξ. δικηγόρος 
Π. Ν . Π άγκαλος

Ή συνδρομή της «Δικαιοσύνης» 
διά τό τρέχον δικαστικόν ετος, δπερ 
άρχεται άπό τοϋ πρώτου Σαββατου 
του ’Οκτωβρίου καί λήγει τό τελευ- 
ταΐον Σάββατον τοΰ ’Ιουνίου, ώρίσθη. 
είς δραχμάς 7.50, δύναται δέ νά κα- 
ταβληθη καί είς δύο δόσεις έκορ. 4 
έκάστην.
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Αί στήλαι'τής  «Δ ικα ιοσύνης» 
εϊνε είς τήν διάϋ'εσιν 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 μέ 
τήν άπονομήν τοΰ δικαίου.

Τά διδάγματα άτινα θά ήδύνατο 
νά άρυσθή 6 ψύχραιμους παρακολου- 
θήσας τήν συνεδρίασιν τοΰ Δικηγορι

κού Συλλόγου 
Έ ν  άρχ·^ ’Αθηνών τοΰ

-ϊ̂ ν vj ε υ π ρ έ π ε ια  παρελθόντος 
Σαββάτου δέν 

θά ήσαν πολλά μόνον άλλά και πι
κρά συγχρόνως. Τό ρευστόν τοΰ θέ
ματος — περι Έθνοσυνελεύσεως γάρ 
κα'ι περί άναθεωρητέων άρθρων τοΰ 
Συντάγματος ό λόγος— εινε αναμφί
βολον δτι συνετέλεσε τά μέγιστα είς 
τήν Βαβέλ έκείνην τών έννοιών καί 
τών ποικιλομόρφων προτάσεων αί ό- 
ποΐαι άνευ ούδενδς τελικοΰ σκοποΰ 
άνέβλυζον άνά παν δευτερόλεπτον, 
εινε δμως έπίσης άνεπίδεκτον άμφι- 
σβητήσεως, οτι οι δικηγόροι, οί ’Α 
θηναίοι τουλάχιστον, συνερχόμενοι, 
εϊτε αύθόρμητοι ώς δμάς εί'τε έν έπι- 
σήμψ τοΰ Συλλόγου συνελεύσει, κα- 
τεδείχθησαν μέχρι καί τής τελευ
ταίας τοΰ παρελθόντος Σαββάτου συ- 
νελεύσεως άνίκανοι νά περιστείλωσι 
τήν προς τδ συζητεΐν ορμήν των μέ- 
•/ρις έκείνων τών ορίων πέραν τών ο
ποίων ού μόνον ή συζήτησις αποβαί
νει άδύνατος, άλλά καί προβάλλουν 
αρκετά ζωηραί εικόνες αί όποΐαι ου- 
δεμίαν έ'χουσιν ομοιότητα μέ τήν ευ
πρέπειαν. Άναγνωρίζομεν δτι ή λέξις 
είνε τραχεία,αντίστοιχος δμως πρδς τά 
γεγονότα καί πρδς τδ φαινόμενον ομά- 
δος ολοκλήρου έπιστημόνων έχόντων 
ώς έπάγγελμα τδ χειρίζεσθαι τδν λό
γον καί πείθειν διά τούτου, οΐτινες, 
συνερχόμενοι δπως διαφωτίσουν άλ- 
λήλους, λησμονοΰνται μέχρι τοΰ ση
μείου ώστε θεωροΰσι φυσικώτατον νά 
έντείνωσι τδν δείκτην τής δεξιάς και 
άπευθυνόμενοι πρδς έκεΐνον ον έταξαν 
διευθυντήν τής συνελεύσεώς των, νά 
εκτοξεύουν πρδς αδτδν τήν φράσιν : 

— Είνε αυθαιρεσία αύτό.
Καί ή συνέλευσις έξηκολούθησεν 

ώσανεί ούδέν νά είχε λάβει χώραν !

’ Ισως δμως το φαινόμενον νά έ'χν) 
ταύτην την έσωτέραν σημασίαν, ότι οί 
δικηγόροι, οί μέχρι καί της σήμερον δια- 

τελοΰντες ύπό τόν κατά 
’Κν ε’ίδ ε ϊ  κυριολεξίαν δουλικόν 

ό^ιπί.οντων. ζυγόν των κ. κ. Προέ
δρων καί προεόρευόν- 

των των δικαστηρίων, οί μη δυνάμενοι 
ν’ Αναπτύξουν ένώπιον των δικαστηρίων 
τούς συλλογισμούς των ή καθ’ όν τρό
πον καί καθ’ ην σειράν καί καθ’ ό πο
σόν λέξεων διατάξν) ό διευθύνων την 
συνεδρίασιν, οτι ύπό τοιαύτην τυραννίδα 
άνατρκφέντες, ητο λίαν φυσικόν, απο
κτήσανε ες άπαξ την ελευθερίαν τοΰ λε- 
γειν άπό τοϋ βήματος τοϋ Συλλόγου 
των, νά έποιοΟντο κατάχρν,σιν της έ
λευθερίας αύτης μέχρι του σημείου όπεο 
άνωτέρω περιγράφομεν. "Αν οΰτως έ'χτι 
το πραγμα καί αν αυτη ή εί; τό φαινο- 
μενον δυναμένη να άποδοθνί έξήγησις, 
άς εύ^ηθώμεν οί έν τω λέγειν όψίπλου- 
τοι συνάδελφοι νά κατανοήσουν συν τω 
/ρόνω τήν άληθη τοΰ νέου αύτοΰ άπο- 
κτήματός των αξίαν.

Εί'μεθα υποχρεωμένοι νά έπανέλθω- 
μεν είς τό ζήτημα της πληρώσεως τών 
κενωθεισών θέσεων εισαγγελέων πρώτο 

δικών. Διότι, καθώς 
‘Estovspjjoyefta φαίνεται, θά εύοε- 

θώμεν ήμεΐς είς τήν 
βέβαια ούχί εύχάριστον δι’ ήμας θέσιν, 
νά όμολογήσωμεν καί νά μεμφθώμεν 
ήμών έπί εύπιστία καί ΰπερβολ%κ·ρ πρός

τό ’Ανώτατον Δικαστικόν Συμβούλιον 
έμπιστοσύνν). Πρέπει δμως νά έννοηθνί 
οτι έν γένει οί θεσμοί, θεσμοί μάλιστα 
ώς ό τοΰ Συμβουλίου τούτου, δέν συν
δέονται άναποσπάστως πρός ώρισμενα 
πρόσωπα· οτι έπομένως ό θεσμός ούδεν 
iyz i νά πάθν) καί άν ύποτεθτί οτι τά 
ώοισμένα πρόσωπα, αύτοί οί άποτελοΰν- 
τες τό Συμβούλιον, αυτόχρημα συνώμω- 
σαν κατ’ αύτοΰ. ’Αλλά πρό παντός δέον 
νά κατανοηθγί καί ύπό τών άποτελούν- 
των τό Συμβούλιον καί ύπό παντός άλ
λου ότι ή νομοθετηθεΐσα άποκεντρωσις 
τής Δικαιοσύνης δέν ένομοθετήθη χάριν 
τών δικαστικών προσώπων, άλλά χάριν 
τής Κοινωνίας. Τό λεγόμενον ότι ή Δι
καιοσύνη κατέστη κυρία έν τω οί'κω της 
ύπό τήν έ'ννοιαν μάλιστα OTt οί δικα- 
σται κατέστησαν κύριοι εαυτών, εαν 
δέν είνε παντελώς άκατάληπτον κατα 
πασαν άρ^ήν τοΰ δημοσίου δίκαιου και 
τού κοινωνικοΰ δηλαδή συμφέροντος, θά 
άπετέλει πρόδηλον πολιτειακήν έξάρ- 
θρωσιν καί θά έσήμαινεν άπειλήν κατά 
τής Κοινωνίας εκ τοΰ οτενοΰ συνασπι· 
σμοΰ έκείνων, οΐτινες χειρίζονται τά μέ
γιστα τών συμφερόντων αύτής, έκείνων, 
οΐτινες εινε οί ύπό τούς αύστηροτέρους 
ορούς έντολοδόχοι της. Είνε δέ άδύνατον 
νά έπιδοκιμάσν) πας πονών τόν τόπον 
άνθρωπος, όπως άνατεθνί τόσον δυσχε
ρής λειτουργία, οΐα ή Είβαγγελική, είς 
τούς παρέ·/όντας τεκμ.ήριά τινα, ένω 
ύπάοχουσιν οί προβάλλοντες άπτάς άπο 
δείξεις. Τό ύπουργεΐον άχαλινώτου καί 
ακολάστου συναλλαγής ήδύνατο καί 
έπετρέπετο νά στραφνί προς τους πρω- 
τοδίκας, ΐνα έξέλθ·/) τοΰ αδιεξόδου, δπερ 
έδημιούργουν οί κατά εκατοντάδα προ- 
στατευόμενοι τής Συναλλαγής. Ά λ λ  
έάν τεθή ώς βάσις οτι καί τό Άνώτα- 
τον Δικαστικόν Συμβούλιον εύρίσκεται 
καί θά εύρίσκεται είς όμοια καί χειρό- 
τεοα αδιέξοδα, τότε τινα λόγον είχεν ή 
ούστασίς του ; Νά δημιουργησ’/ι στενώ- 
τερον καί έπομένως χειρότερον νεπωτι- 
σμόν, βαθμηδόν δέ Δικαστικήν Όλιγαρ- 
χίαν ;

Είς έπονήν κατά τήν όποιαν, ποΰ 
νοαίζετε ; εν Γερμανία, ώργανώθη σύλ
λογος μέ προορισμόν νά κηρύξτ) φανερά 

τόν πόλεμον κατά τής
Kut κόρκο^ος [Αονο|Ααχιας, υπο τι- 

νων δέ φρονείτε ; ύττο 
τών Γερμανών φοι-τη-τών, έκείνων δη
λαδή οΐτινες ύποχρεωτικώς μέχρις έ
σχατων έ'πρεπε κατά τόν φοιτητικόν 
των βίον νά κατήρχοντο έξάκις τουλά
χιστον είς τό λεγόμενον πεδίον τής τ ι
μής, είς τοιαύτην εποχήν ίππόται τινες, 
περιερχόμενοι μέ τό πιστόλιον άνά 
ψείρας τήν άπό τοΰ Τσάγεζι μέχρι 
τοΰ Ταινάρου λωρίδα τής γής, φονεύουν 
ένίοτε άλλήλους, ένω άλλη όμάς ιππο
τών μέ τά ομματουάλια τοΰ νομοθέτου 
καί μέ τό σκυθρωπόν βλέμμα τοΰ δικα- 
στοΰ άποφαίνονται δτι τό φονεύειν καθ’ 
ώρισμένους τρόπους καί μέ ώρισμένας 
διατυπώσεις τόν άλλον ούτε είνε ού'τε 
πρέπει νά χαρακτηρισθνί καί νομοθετι
κώς φόνος,

Οί δικαστικοί κύκλοι εύρίσκονται είς 
ποιάν τινα κίνησιν κατά τάς τελευταίας
, / V  ̂ ' V ' ’ ~ηαεροες, [Λετχ ουσφοριας οε κοα αρκετές 

δυσθυμίας έπι- 
Έκχώ(>η<Ης κρίνουν ύποχω-

ά ν « π α λ λ ο τρ » ώ τω ν  ρήσεις διαφόρους, 
τρεις μέχρι τής 

σήμερον, είς άς προέβη κατ’ αύτούς ύπέρ 
τοΰ κέντρου τό Ανώτατον δικαστικόν 
Συμβούλιον. Τήν πρώτην τούτων απο
τελεί ή πραγματοποιηθεΐσα ήδη άπό- 
φασις, καθ’ ήν τόν προαγόμενον δικα
στήν τοποθετεί ούχί τό Ανώτατον συμ
βούλιον, άλλ’ ό 'Υπουργός τής Δικαιο
σύνης. Τήν δευτέοαν, δτι ούδενός ζητή
ματος σχετιζομένου μέ τό προσωπικόν 
τής δικαιοσύνης δύναταί νά έπιληφθγί 
τό Ανώτατον Συμβούλιον καί ούδεμίαν 
έπ’ αύτοΰ δικαιοΰται νά έκδώση άπό- 
φασιν άν δέν ύποβληθνΐ είς αύτό ειδικόν 
ύπό τοΰ Υπουργείου τής Δικαιοσύνης 
έρώτημα. Τήν τρίτην, ήτις άνεφάνη διά 
τής άποσπάσεως τοΰ Αρεοπαγίτου κ.

Ίωάν. Τσάτσου καί τής προαγωγής (;) 
αύτοΰ είς Πρόεδρον Έφετών, δτι έχα- 
ρακτηρίσθη ώς προαγωγή ή άπόσπασις 
τών Αρεοπαγιτών διά τήν θεσιν τοΰ 
Προέδρου τών Έφετών καί κατά συνέ
πειαν ώς ύποχρέωσις τοΰ ουτω προαγο- 
μένου, ούτως ώστε ό Αρεοπαγίτης κα
θίσταται διά τής μεθόδου ταύτης μ ε 
ταθετός.

Καί αί τρεις, αύται περιπτώσεις είνε 
μέν γενικωτέρου ένδιαφέροντος, άμεσώ- 
τερον δμως θίγουν τούς δικαστάς, τού
του δ’ ένεκα θά είχε τις τό δικαίωμα 
νά προεκάλει τούτου; είς γενικωτεραν 
συζήτησιν ή κυριώτερον είς οημοσιωτε- 
ραν συζήτησιν, ή όποία έ'χει καί τοϋτο 
τό άξιοπρεπέστερον καί άνόρικωτερον, 
δτι θέτει κατά μέρος τά γνωστά μικρο- 
σχόλια τών γνωστοτέρων επιτραπέζιων 
κύκλων.

Η Γ Μ δ Μ ™
A.L έξενεχθειααι γνώμ.αι

’Έγραψα εϊς τό ύπ’ άριθ. 160 φύλλον 
τής «Δικαιοσύνης» : «Άρίστη Κυβέρνη- 
σις ένός Λαοΰ είνε έκείνη, ή'τις έκπροσω- 
πεΐ τάς ιδέας καί τά συναισθήματα αύτοΰ, 
έπομένως τό μέγιστον πολιτικόν άγαθόν 
Ααοΰ τίνος είνε τό νά έχη Κυβέρνησιν 
έκείνην, ήν δύναταί καί θέλει νά δώσή 
εϊς έαυτόν. Ή διανοητική δύναμις καί ή 
ηθική κατάστασις ένός Λαοΰ είνε έκεΐναι, 
α ΐτ ιν ε ς  ε ιν ε ,  καί αύτάς πρέπει νά έκ- 
προσωπή ή Κυβέρνησίς του, ί'να δυνηθή 
άνευ διαταράξεως καί προσηκόντως νά 
διευθύνη έπί τά πρόσω τήν σταδιοδρο
μίαν αύτοΰ, χωρούσαν έπί τά πρόσω έκ 
τής φύσει τοϋ άνθρώπου προοδευτικής 
τάσεως». Έλεγον δέ, δτι «ύπό τήν έπο- 
ψιν ταύτην ώς άριστα έχουσιν αί διατά
ξεις τών άρθρων 21 pal 66 τοϋ ήμετέ- 
ρου Συντάγματος τοΟ 1864, καθ’ &ς ά- 
πασαι αί έξουσίαι πηγάζουσιν έκ τοΰ 
’Έθνους καί ύπό τό κοινοβουλευτικόν σύ
στημα πηγάζουσιν έκ τής άμέσου καί 
καθολικής ψηφοφορίας». Καί ύπεστήριξα, 
δτι αί άρχαί καί αί διατάξεις αύται δέν 
εύρίσκουσιν έφαρμογήν παρ’ ήμΐν, διότι 
παρ’ ήμΐν άπό αίώνων κρατεί άκαταγω- 
νίστως Τάξις ’Ολιγαρχική, ή'τις, έπί τοΰ 
τελευταίου Πολιτεύματος, διά τοΰ συστή
ματος τών δημοτικών φατριών καί τών 
συνδυασμών τών υποψηφίων βουλευτών 
κατώρθωσεν, ώστε ή ψηφοφορία νά γείνη 
έμμεσος καί ούχί άμεσος, αί δέ έξουσίαι 
νά μή πηγάζωσιν έκ τοΰ Έθνους, άλλ’ 
έκ τών βλέψεων καί συμφερόντων μικρο- 
φατριών.

Τό κράτος τής ’Ολιγαρχικής Τάξεως 
δέν άποτελεΐ έπιχείρημα μονομερές, διότι 
καθ’ ήμας άποτελεΐ τήν ψυχήν οΰτως εί- 
πεΐν τοΰ πολιτικοΰ ήμών βίου, τήν μόνην 
διευθύνουσαν δύναμιν. Οί Κυβερνήται τοΰ 
Έθνους δέν προέρχονται έξ δλου τοΰ 
Λαοΰ, άποτελουμένου έκ 500,000 περί
που οικογενειών, άλλ’ έκ 500 τό πολύ 
οικογενειών, αί'τινες έχουν δημιουργήσει 
δι’ έαυτάς άποκλειστικάς ϊδέας ύπεροχής 
καί συμφέροντα πρός έπικράτησιν—ατι* 
να καλοΰσ ι « ο λ ιτ ικ ά ς  τω ν άνά- 
γκας, 5» ’ ας δ ί^ εν  κ α ί δυαανα- 
σχετοΰσι—συμφέροντα συγκρουόμενα 
πρός τά συμφέροντα τοϋ Έθνους. Τοΰτο 
σημαίνει, δτι έκ 1000 Έλλήνων πολιτών 
οί 999 είνε άποκεκλεισμένοι τής πολιτι
κής· τοΰτο σημαίνει, δτι ή Ελλάς δέν 
αύτοδιοικεΐται· τοΰτο άποδεικνύει δλην 
τήν μωρίαν τοϋ λεγομένου, δτι δημοκρα- 
τούμεθα. θά  μας άντιταχθή ίσως δτι ίκα- 
νοί τόν άριθμόν έκ τοϋ Λαοϋ έγένοντο 
βουλευταί. Είς τοϋτο έχω άπαντήσει, δτι 
ή αύτή έξακολουθοϋσα ίστορία έμοίως 
έξακολουθεΐ περιωρισμένως έκ δημοκόπων 
καί νεοπλούτων δημιουργοΰσα νέους. ’Ολι
γαρχικούς. Ά λλά  προσθέτω: διατί ό έκ 
τοΰ Λαοΰ δέον νά ή ύπερεξοχότης, ό δέ 
έξ ώρισμένης οίκογενείας καταγόμενος 
άρκεΐται είς τοΰτο μόνον, διανοητικώς καί 
ήθικώς τυχών άνάπηρος καί διεστραμ
μένος, διατί δ πρώτος πρέπει καί νά ά- 
γωνισθή έπί μακρά ετη έξαντλούμενος 
είς δυνάμεις σωματικάς, διανοητικάς, ή- 
θικάς έτι, περιουσιακάς, διατί δέ ό δεύ
τερος άρκεΐ νά θεωρήται υίός τοΰ πα- 
τρός του ;

Κατά τοιαύτης καταστάσεως, έλεγον, 
ήγέρθηή Έπανάστασις. Καί προσέθετον : 
«Έμαίνετο καί μαίνεται ό Λαός κατά τοΰ 
άπαισίου ’Ολιγαρχικού συστήματος. Καί 
διά τοΰτο ηύλόγησε τήν Έπανάστασιν 
καί πανδήμως ένεθάρρυνε καί ύπεστήρι-

*

ξεν αύτήν». Ά λλά «ό Αρχηγός τής 15 
Αύγούστου καυχαται, δτι άνήκει εϊς τήν 
’Ολιγαρχικήν Τάξιν», τοΰτο δέ είνε γε
γονός, ού έλαβον άμεσον γνώσιν. Ίσχυ- 
ριζόμην δέ, δτι καί ό κ. Βενιζέλος δέν 
έσχε βαθεΐαν καί άκριβή άντίληψιν τής 
Έπαναστάσεως.

Οίονεί άπαντών ό κ. Γιωτόπουλος είς 
τάς γνώμας μου έκείνας έγραψεν εϊς τό 
ύπ’ άριθ. 164 φύλλον τής «Δικαιοσύνης», 
δ ti παρ’ ήμΐν δέν δύναταί νά γεννηθή ή 
δέν δύναταί νά δράση έπιτυχώς είς υπέ
ροχος, ή καί μεγαλοφυής άνήρ, δτι έπο
μένως δέν είνε υπαίτιοι τής άποτυχίας 
τής Έπαναστάσεως οί κ.κ. Ζορμπας καί 
Βενιζέλος. Είς τήν γνώμην ταύτην πλειο
δοτών δ κ. Μοσχοβάκης, έν τφ ύπ’ άριθ. 
165 φύλλω τής «Δικαιοσύνης», ύπεστή- 
ριξεν έπί πλέον δτι ό Ααός είνε 6 δη
μιουργός τής κακοδαιμονίας του.

Άνταπήντησα είς τό ύπ’ άριθ. 167 
φύλλον τής «Δικαιοσύνης». Καί προκει
μένου μέν περί τοΰ ζητήματος μιας Με- 
γαλοφυΐας έστερξα νά τό θεωρήσω καί 
ώς «-ζήτημα μεταφυσικόν», έπεκαλέσθην 
δέ τόν Worms άπ λώ ς δπως άποδείξω 
δτι έν τή έπιστήμη δέν ύπάρχει όμοφρο- 
σύνη. ’ Ι δ ία ν  γνώ μ η ν δέν έξεδή- 
λω σα . ’Ά ν  έθεώρουν άναγκαΐον, έπιβαλ- 
λόμενόν μοι μάλλον διά τήν καλήν πί- 
στιν καί τήν αρτιότητα τής συζητήσεως, 
νά ειπω τήν ίδιαν μου γνώμην, ήθελον 
παραπέμψη είς τό ύπ’ άριθ. 76 τής 22 
Δεκεμβρίου 1907 φύλλον τής «Δικαιοσύ
νης», δπου άναπτύσσω δτι, κατά τήν 
γνώμην μου, οί υπέροχοι άνδρες είνε δύο 
είδών, πολιτικοί καί φιλόσοφοι, καί οί 
μέν πρώτοι είνε άνδρες τής έποχής των, 
οί δέ δεύτεροι άνήκουσιν είς τήν άνθρω- 
πότητα καί παρασκευάζουσι τό μέλλον. 
Προκειμένου τέλος περί τής εύθύνης τοΰ 
Λαοϋ έλεγον δτι δ Λαός δέν δύναταί νά 
έκλέξη έκείνους, οΰς θέλει, διότι καί δε
λεάζεται καί άπατάται καί βιάζεται.

Ά λλά  καί αυθις άπηντήθη δτι «ή 
πολιτειακή ήμών κακοδαιμονία άρχήν 
καί πηγήν έχει τό άπαιδαγώγητον τοΰ 
λαοΰ». (Τόν δρον «πολιτειακή έπιστή
μη» είχομεν έπικρίνη ώς άδόκιμον παρ’ 
ήμΐν άπλώς, κυρίως εΐπομεν δτι δέν 
είνε ή πολιτική έπιστήμη ή διερευ- 
νώσα θέματα ώς ή γέννησις καί δράσις 
μιάς Μεγαλοφυΐας. Τόν δρον «πολιτειακή 
κακοδαιμονία» θεωροΰμεν άκατανόητο ν 
έντελώς. Τήν έννοιαν δέ τής «κοινωνίας» 
άπό τήν τής «πολιτείας» διακρίνουσι 
«α αα ι αί γλώσσαι τών πεπολιτισμένων 
έθνών, έν τή Γαλλική π. χ. λέγουσι «so- 
ciete» καί «Etat». Ή πολιτειακή απο
τυχία δφείλεται είς τόν Λαόν! Ά λλά  δέν 
λέγουσιν ήμΐν, πώς κατορθοΐ ό αύτός 
Λαός νά προκόπτη κοινωνικώς είς βαθ
μόν άξιοθαύμαστον, ιδίως δπου δέν έχει 
τό άποτρόπαιον Κράτος ώς άπαίσιον όδό- 
φραγμα τής προόδου του ; Τί άλλο δύ- 
ναται νά σημαίνη τό έν άληθεία λεγό
μενον ύπό τοϋ κ. Γιωτοπούλου δτι έν τώ 
Έξωτερικφ διεκρίθησαν έξόχως πολλοί 
"Ελληνες, ή δτι ό Λαός ουτος έχει δλα 
τά προτερήματα καί τάς άρετάς νά προ- 
χώρήση άξιοζηλεύτως είς τήν ιστορίαν 
του ; Ά λ λ ’ έν τή πολιτική δέν δρά δλό- 
κληρον τό Έθνος, δλος 6 Λαός, δρα 
άποκλειστικώς μία Τάξις, ή'τις διά νά 
συγκράτηση τό κράτος της κατασωτεύει 
καί διαφθείρει τά πάντα καί τούς πάντας. 
Κατά τής τάξεως ταύτης άγωνίζεται ό 
Λαός καθ’ ήμέραν μικρόν καί κατ’ δλί- 
γον. Κατά τής τάξεως ταύτης ήγέρθη ή 
Έπανάστασις.

Ί Ι  νίκτϊ δέ το ϋ  J\.αοΰ Οά 
μ-ειωθ^ όρ ιο τική  μ,όνον οταν  
έξαφανισθώ ο ιν α ί δ^μ.οτικαί φα- 
τρ ία ι κα ί ο ταν έ/λείψ»ι τό  άνή» 
θικον βύστ*ιμ.α τώ ν συνδ·ααομ.ών 
τώ ν Υποψηφίων β ο υλευτώ ν . Τήν 
νίκην ταύτην, φρονώ, ήδύνατο νά νικήση 
ή Έπανάστασις, έάν είχεν άλλον άρχη- 
γόν, δστις νά τολμά περισσότερον καί νά 
μή εχη ίδέας καί συναισθήματα ’Ολιγαρ
χικά, διότι, έπαναλαμβάνω, δ Λαός έπευ- 
φήμησε τήν Έπανάστασιν, ήτις δταν 
ήθελε κατεδείχθη άκαταμάχητος. Ά λ λ ’ 
άλλως ήθέλησεν ή Τύχη, μία απλή σύμ- 
πτωσις νά τεθή δ Α καί ούχί είς Β Α ρ 
χηγός τής Έπαναστάσεως. Δέν πιστεύω 
δέ, δτι θ’ άρνηθή τις τήν έπήρειαν τής 
συμπτώσεως έν τή 'Ιστορία. ΤΗτο δέ ή 
Έπανάστασις στρατιωτική, πειθαρχούσα 
κατά τό μέγιστον μέρος «στρατιωτικώς» 
είς τόν Αρχηγόν της. Τοΰτο έχων ύπ’ 
δψιν, έξ άμέσου έπίσης γνώσεως, μετεχει- 
ρίσθην τό παράδειγμα τοΰ Αλεξάνδρου 
καί Παρμενίωνος, δ δέν δέχεται δ κ. Γιω- 
τόπουλος. Τό παράδειγμα τοΰ Χριστοϋ, δ
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έτηκαλεΐται <5 κ. Γιωτόπουλος εϊς τό 169 
φύλλον τής «Δικαιοσύνης», δέν πείθει 
περί τοΰ έναντίου, διότι πρώτον μέν «ή 
βασιλεία του ούκ ήν έκ τοΰ Κόσμου τού
του», δεύτερον δέ δέν ήτο πολιτικός ά- 
νήρ. Έπίσης δέν πείθει τό παράδειγμα 
τοΰ Γκάμπελ, πρώτον μέν διότι δέν άπε- 
δείχθη άλλαχοΰ ούτος μέγας όργανωτής, 
ώστε νά μή άποδοθή είς αύτόν προσωπι
κώς ή άποτυχία, δεύ τερον δέ διότι ί  Υ 
πουργός τών Οίκονο μικών τής Τουρκία^ 
άνήγγειλεν έλλειμμα τοΰ Τουρκικού προϋ
πολογισμού 7 εκατομμυρίων λιρών, τρίτον 
δέ καί σπουδαιότατον διότι, έάν όντως οί 
Τοΰρκοι εινε ανεπίδεκτοι ναυτικής μορ- 
φώσεως, ό Ελληνικός Λαός μέμφεται 
τής Έπαναστάσεως άκριβώς διότι 6πήρ- 
ξεν άτολμος καί άλλοπρόσαλλος.

Τό εϊπομεν καί τό έπαναλαμβάνομεν, 
δτι «βεβαίως τό άριστον πάντων είνε νά 
μορφωθώμεν καί ήθικοποιηθώμεν πάν
τες». Ά λλ ’ άκριβώς είς τήν επιτυχίαν 
τούτου άποτελεΐ μέγα έμπόδιον μία Τά
ξις, ή'τις κατά κληρονομιάν άποτελεΐ τήν 
Πολιτείαν καί Ιχει προνομιακήν θέσιν είς 
τό εύεργετεΐν καί πλήσσειν, είς τό άρπά- 
ζειν καί παντοιοτρόπως έγκληματεΐν ά- 
νευθύνως, είς τό διατηρεΐν φατρίας ώργα- 
νωμένας καί συνδυάζεσθαι έπί τή βάσει 
αύτών, είς τό πείθειν τέλος δτι παρ’ αύ- 
τοΐς πάσα δύναμις καί δλα τά μέσα, δφ’ 
ών εύεργετοΰνται οί κύπτοντες καί έξον- 
τοΰνται οί ύψοΰντες τήν κεφαλήν, άφοΰ 
καί είς πάσαν δημοσίαν λειτουργίαν 
έχουν τοποθετήσει τούς άνθρώπους των. 
Καί δμως· έάν μόνον έ συνδυασμός 
αύτών κατά τάς έκλογάς παρημποδίζετο, 
ή πανωλεθρία των θά ήτο έξησφαλισμένη. 
Ιδού διατί πρέπει νά μείνωμεν πιστοί 
είς τό Κοινοβουλευτικόν σύστημα—ιδού 
διατί ούτε δυνάμεθα ούτε πρέπει νά έ- 
πανέλθωμεν είς τήν Γ' Σεπτεμβρίου 1843, 
δτε άλλος ήτο ό Λαός, δτε μάλλον δέν 
ήτο Λαός, άλλά πλήθος δούλων. ’Ιδού 
διατί έθεώρησα καί θεωρώ γ ε γ ο ν ό ς ,  
δτι ό Λαός δέν είνε άξιος τής τύχης του, 
δτι ήτύχησεν έν τή Έπαναστάσει, άλλά 
θά είχε λόγον νά έλπιζα, δτι καί διά 
τής ειρηνικής έπαναστάσεως—τής βαθ
μηδόν δηλαδή έξελίξεως—βαθμηδόν θά 
ήδύνατο νά φθάση άσφαλώς είς τήν 
νίκην βραδύτερον. Καί έκφράζομαι οδτω, 
διότι φοβοΰμαι, δτι ή ’Ολιγαρχική Τάξις 
θά έξωθήση τά πράγματα μέχρι νέας 
βιαίας Έπαναστάσεως, ήτις, κατά τήν 
γνώμην μου, θά έξαρθρώση άνεπανορ- 
θώτως τόν άθλιον άλλως πολιτικόν ήμών 
οργανισμόν, είς έποχήν τής ιστορίας ήμών, 
καθ’ ήν Ιχομεν ιδιαζόντως άνάγκην νά 
οίκονομήσωμεν καί συγκεντρώσωμεν δυ
νάμεις ύλικάς καί ήθικάς μέχρι τοΰ δυ
σαναλόγου. Διότι φοβοΰμαι, δτι ή μή κα- 
ταβληθεΐσα υπό τής Έπαναστάσεως Τά
ξις αδτη θά έπανέλθΐβ βουλιμιώσα, λυσ- 
σώσα καί μαινομένη διά τήν ταπείνωσιν 
είς τήν ίσχύν καί τό κράτος.

Ό Λαός είνε έκεΐνος, δστις είνε. θά  
ήδύνατο νά είνε καί καλήτερος καί χειρό
τερος. "Οτι προάγεται είνε άναμφισβήτη- 
τον. Ά λ λ ’ οίος δήποτ’ άν ή δέν κατώρ- 
θωσεν άκόμη νά δίδη είς έαυτόν τήν 
Κυβέρνησιν έκείνην, ήν δύναταί καί θέ
λει νά δώστβ. Διότι Ιχει άποκλεισθή τό 
Στάδιον τής έ λ ε υ ΰ έ ρ α ς  καί ά « ό  τ ο ϋ  
ί'βου έκλογής. Τοΰτο πρέπει νά έννοή- 
σωμεν, διά νά μή άοριστολογώμεν είς 
γενικότητας, διά νά έχωμεν καθωρισμέ- 
νον καί συγκεκριμένον τόν σκοπόν τών 
άγώνων μας.

Ε ΐ'ό τρ ά τ ιο ς  Κ ο νλ ο ιη ιίίά ν .ικ ;

ΕΠΙΣΤΟΑΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 1ΙΚΑΙ0ΙΥΝΗΝ
Ή  Χ Ιρ ο ΐδρ ική  εξο υσ ία .

Υποβάλλω ύπό την κρίσιν ύμ.ων καί 
τών συναδέλφων ζητημα, ύψίστη?, κατά 
την κρίσιν μου, σημασίας, ώς αναιρούν 
την έννοιαν τοϋ δικαίου καί την έπί τήν 
Δικαιοσύνην πεποίθησιν, γεννών δέ καί 
ύποδαυλίζον παρά τω λαω τήν υπό
νοιαν τοΰ ούχί άνεπηρεάστου της Δι
καιοσύνη;.

Το άρθρον 634 τη; Πολ. Δικονομίας 
εύρυτάτην τφ  Προέδρω των Πρωτοδι
κών παρέσχε δικαιοδοσίαν, ήν άνευ ά
νάγκη; έπηίξησε καί ό νεωστί ψηφι- 
σθεί; περί έκτελέσεω; νόμος. Βεβαίως ό 
νομοθέτης ΰπέλαβεν οτι οί κ. κ. Πρόε
δροι θά ποιωνται λελογισμένων καί δι- 
καίαν χρησιν της εξουσία; αύτών ταύ- 
τη;. Ά λ λ ’ ερωτώ τούς περί τά δικα
στήρια άσχολουμένους, αί υποθέσει; αυ-

ται του νομοθέτου δέν διεψεύσθησαν 
πολλάκις, καί πολλάκις δέν έδόθη α
φορμή νά πιστευθη οτι τινέ; τών κ. κ. 
Προέδρων καί Προεδρευόντων δέν ήσαν 
άξιοι τοσαύτης εξουσίας, ήν δλω; κατά 
Παοαλίδικον τρόπον καί αύθαίοετον έ- 
χειρίσθησαν ; ‘Ά ν δχι, έ'χω τρεί; τοι- 
αύτας περιπτώσεις, εντός βραχυτάτου 
χρόνου λαβούσα; χώραν εΐ; μ.όνον τό 
Πρωτοδικεΐον Κορίνθου, καί άφίημι τά; 
εί; τά άλλα δικαστήρια συμβάσα: εί; 
τήν καλωσύνην τών παρ’ αυτοί; συνα
δέλφων νά σάς παρουσιάσωσι. Καί :

1) Ό  Θ. Δ. χωρικό; γέρων, λίαν ευ
κατάστατος, εδικαιούτο δυνάμει επίση
μων δανειστικών συμβολαίων νά λάβτι 
παρά του συγχωρίου του X. Κ. περί τά; 
πεντακισχιλία; δραχμά;. Προκειμενου 
νά προβ·?ί ουτος εί; έκτέλεσιν διά την 
πληρωμήν τνίς άπαιτήσεώ; του, 6 οφει
λέτης υποβάλλει εΐς τόν Προεδρεύοντα 
αΐτησιν άδειας συντηρητικη; κατασχέ- 
σεω; κατά τοΰ πιστο^τοΰ του, έπί τω 
άναληθεΐ λόγφ δτι κατά τά έ'τη 1906  
καί 1907 τφ  έπώλησεν έπί πιστώσει 
7300 όκάδα; ρητίνη; άξία; δραχ. 3500  
καί άνευ ονδεμιΰς βεβαιώαεως, καί χω
ρίς νά συντρέχγι ούδεμ.ία πεοίπτωσις έκ 
των έν άρθρω 1034 Πολ. Δικονομία;, 
παρεσχέθη αύτώ ή ύπ’ άριθ. 87 (1909) 
Προεδρική άδεια, δι’ ή; ό οφειλέτης 
κατέσχεν είς χεΐράς του τήν κατ’ αύτοΰ 
άπαίτησιν τοΰ πιστωτοΰ. Καί ήδη ό α
τυχής πιστωτή; άναμ.ενει, έν τφ  πελα- 
γει της στρεψοδικίας, τό πέρας τνίς περί 
κύρους τη ; κατασχέσεω; δίκης, ΐνα έπι- 
ζητήση τήν ίκανοποίησιν της άπαιτη- 
σεώς του.

2) Ό  Δ. Π. έμπορος συνηλλάγη,περί 
τάς άρχάς τοΰ έτους 1907, μετά ^ών 
ενοικιαστών τοΰ Δημοτ. Φόρου τών ω
νίων καί έμ-πορευμάτων καί έπλήρωσεν 
αύτοϊς κατ’ αποκοπήν δραχ. 420 διά 
τόν φόρον δσων έμπορευμ.άτων ήθελεν 
είσαγάγν) ουτος εί; τό κατάστημά του 
καθ’ δλον τό έ'το; 1909. Μετά οκτώ 
άπό τούτου μ.ηνας, οί ένοικιασταί έκχω- 
ροϋσιν αυθις τάς μή ύφισταμένας πλέον 
κατά τοϋ έμπορου τούτου έκ τοΰ εΐρη- 
αένου φόρου απαιτήσεις των εΐς τόν Σ. 
Σ. άντί δραχ. 420. Ουτος ζητεί καί ε
πιτυγχάνει παρά τοΰ Προεδρεύοντος Γ. 
Τσιγαδά άδειαν συντηρητικης κατασχέ
σεως κατά τοΰ εΐρημ-ένου έμπορου διά 
ποσόν δραχ. 2900 έκπροσωπουσών φό
ρον εΐσαχθέντων έμ.πορευμάτων 75 καί 
πλέον χιλιάδων δραχμ.ών, άνευ τινός 
βεβιιώσεως καί άνευ ανάγκη;. ’Ήδη 
έπιβληθείση; τη ; κατασχέσεως πρό 
τριών ήμερών έπί τών έν τω καταστή- 
μ.ατί του έμπιρευμ.άτων, ό άτυχής ου
τος έμπορος, ό προκαταβολικώς πληρώ· 
σας τούς φόρους, ό άπολαύων εμπορικής 
πίστεω; καί έ'χων τοιαύτην εμπιστοσύ
νην, ώστε νά είσαγάγν) 75 χιλ. δραχμών 
εμπορεύματα, κρατεί τά; κλείδα; τοϋ 
καταστήμ.ατό; του, καταόικασθείς εΐς 
ηθικήν καί οικονομικήν καταστροφήν.

3) Ό  πατήρ τοΰ Δ. Λ. ώφειλε πρός 
τόν πατέρα τοϋ Γ. Λ. δραχ. 200. Μετά 
τόν θάνατον τοΰ πιστωτοΰ ό υιό; αύτοΰ 
Γ. Λ. παρ·/)τήθη της πατρικής κληρονο
μιάς διά της ύπ ’ άριθ. 20 έ'του; 1900  
ένώπιον τοΰ Γραμμ,ατέως τών έν Ναυ- 
πλίφ  Πρωτοδικών δηλώσεώ; του. Τόν 
Δεκέμβριον 1 908 ό Ν. Ο., έ'χων λόγους 
έκδικήσεως κατά τοΰ Δ. Λ. πείθει τόν 
έν ταΐς φυλακαΐ; άπό τριετία; κατάδι- 
κον Γ. Λ., καταβαλών αύτώ δραχ. 45, 
καί τφ  έκχωρεΐ τήν πατρικήν άπαίτη- 
σίν του κατά τοΰ Δ. Λ. άνερχομένην εΐ; 
1080 δρ. μ,ετά τών τόκων, ήν έκτελών 
ό έκδοχεύς κατέσχεν ολόκληρον τήν πε
ριουσίαν τοΰ Δ. Λ. Γενομένη; ανακοπή; 
κατά της κατασχέσεω; ταύτη; έζητήθη 
ή αναστολή τοΰ πλειστηριασμοΰ έπί τφ  
λόγφ δτι ό έπισπεύδων ούδέν έκ τη; 
έκχωρήσεω; έκτήσατο, καθ’ δσον ό εκ
χωρητή; παραιτηθείς της πατρικής κλη
ρονομιά; δέν ήδύνατο νά έκχωρήστ) τήν 
άπαίτησιν κατά τοΰ Δ. Λ. πληρωθεΐσαν 
άλλω; έν τφ  μεταξύ εΐ; τού; άλλους 
κληρονόμ.ου; τοϋ άρχικοΰ πιστωτοΰ.Την 
αί'τησιν δμω; ταύτην 6 ΙΙροεδρευων I. 
Μαρούδη;, ό πρό ολίγου μ,όλις χρόνου ά- 
ναστείλα; πλειστηριασμ-όν έπί μ,όν·/) τνί

άνακοπη κατ’ έπιταγής, άνευ ούδεμιά; 
ένδείξεως περί άνυπαρξία; τοΰ χρέους, 
διά μ,ονοκονδυλεας τήν άπέρριψεν. 
“Οταν δέ ήρωτήθη διατί τήν άπέρρι- 
ψεν, άπεκρίθη Σουλτανικώτατα «Έ τσι 
ήθελα».

’Υποθέτω δτι άρκοΰσι ταΰτα έν τη 
πληθύϊ τών συμβαινόντων πρός άπόδει- 
ξιν τοϋ δτι ή εξουσία αυτη τών κ. κ. 
Προέδρων ούχί δικαίως ενίοτε ασκείται. 
Ά λλά  τούτου δοθεντος δέν φρονείτε οτι 
έπιβάλλεται νά τεθώσι φραγμοί εί; τήν 
αύθαιρεσίαν ταύτην καί νά ληφθώσι μέ
τρα έπιβάλλοντα αύτοΐ; νά διαχειρί- 
ζωνται τήν έξουσίαν αύτών ταύτην κατά 
τό ορθόν καί δίκκιον ; ‘Ά ν δέ τοΰτο έ- 
πιβάλλεται, δέν φρονείτε δτι πρέπει νά 
δοθγί αφορμή ν’ άσχοληθώσι περί τού 
του οί Δικηγορικοί Σύλλογοι καί μετά 
γενικήν πάντων άπόφασιν (ητηθγί τη; 
αυθαιρεσία; ταύτης ό κολασμ-ός πρός τό 
συμ,φέρον τοΟ Δίκαιου ;

Τήν αφορμήν ταύτην δίδων προκαλώ 
τήν μελέτην τοΰ ζητήμ.ατος εκ μέρου; 
τών Δικηγορικών Συλλόγων καί τήν 
έξεύρεσιν τών μ.εσων πρό; θεραπείαν 
τοΰ κακοΰ.
Έν Κορίνθω Γ . Α .  Κ α3.5.ίρης

S .  Δ . Τόσον τά άνω παραδείγματα οσον 
καί μυρία άλλα ούδέν άλλο άποτελοΰσιν ή 
κύρωσιν τής άρχής ήν καί ό ήμέτερος νομο ■ 
θέτης ήκολούθησε, καθ’ ήν άρχήν ό Ιΐρόε- 
Spc; τών Πρωτοδικών άσκών τήν έν τή έπ’ 
άναοορα διαδικασία εξουσίαν του, α π ο γ ίνε
ται κατ’ οίκείαν άντίληψιν καί κρίσιν. Οί 
Δικηγορικοί άρα Σύλλογοι, ών τήν επέμβασιν 
επικαλείται ό γράφω«, καλούνται ούχί νά 
υποδείξουν γενικώτερα νομοθετικά μέτρα δι’ 
ών θά έτίθεντο περιορισμοί είς τήν δικαιοδο
σίαν τοΰ Προέδρου, άλλά νά έμπνεύσουν τήν 
άντίληψιν είς τούς κ. κ. Προέδρους οτι ή 
κοινή γνώμη άποτελεΐ δι’ αυτούς καί τάς 
άποφάσεις των δικαστήριον δευτέρου βαθμοί.

Διά δέ τά λοιπά παραπέμπομεν είς τό 
σημερινόν άρθρον μας.

Κύριε Συντάκτα,

Κατά τό άρθρ. 21 τοΰ Νόμου ,ΑΧΚΕ 
τής 30 Δεκεμβρίου 1887 περί τελών 
χαρτοσήμου τ’ άντίγραφα τών πράξεων 
τοΰ βιβλίου τών Μεταγραφών, άτινα έκ- 
δίδει ό αρμόδιος φύλαξ, συντάσσονται έπί 
χαρτοσήμου δραχμής μιας, κατά δέ τόν 
περί μεταγραφής νόμον, συνδυαζόμενον 
προς τόν νόμον ΓΤΗ τοΰ 1909, τά δι
καίωμα τοΰ φύλακος τών Μεταγραφών 
έπί τών άνωτέρω άντιγράφων συνίσταται 
εΐς τό 1)4 τής άξίας τοΰ χαρτοσήμου. 
Έπομένως δραχμήν μίαν όφείλει νά κα- 
ταβάλη ό λαμβάνων άντίγραφον μεταγε- 
γραμμένης πράξεως, δι’ έκαστον φύλλον 
χαρτοσήμου. Έν τούτοις ό κ. Φύλαξ τοΰ 
βιβλίου τών Μεταγραφών τοΰ Δήμου Α 
θηναίων, είσπράττει δραχμάς δύο (2) δι’ 
Εκαστον φύλλον χαρτοσήμου έπί παντός 
άντιγράφου. Ερωτώ δθεν δι’ υμών τόν κ. 
Μεταγραφοφύλακα υπάγεται ή πράξίς 
του αύτη είς τούς δρου; τοΰ άρθρου 461 
τοΰ ποινικοΰ νόμου τοΰ πραγματευομένου 
περί καταπιέσεως ή ου ; Καί άν υπάγη- 
ται, διά τί προκειμένου περί είσπράξεως 
χρημάτων παραβιάζει τόν νόμον, προκει
μένου δέ περί πιστοποιητικών ιδιοκτη
σίας χρησίμων είς τούς συναλλασσομέ- 
νους, αύτούς έκείνους, οί'τινες τφ καια- 
βάλλουσι δίκην ραγιάδων τά παράνομα 
δικαιώματα, ερμηνεύει αύτόν στενώτατα, 
προσέχων μήπως παραβιασθή καί Ιν μό
νον γράμμα αύτοΰ;

Άθήνησι τή 6 Απριλίου 1910.
Μετά τής προσηκούσης ύπολήψεως 

“Α γ γ ε λ ο ς  Ά θ α ν α ό ίο ν
δικηγόρος

'Λ « ο δ ίΐκ τ ι* ο ν
Έν Άθήναις σήμερον τήν δωδεκάτην 

(12η) τοϋ μηνός ’Απριλίου τοΰ 1910  έννεα- 
κοσιοστοΰ δεκάτου έτους ήμέραν Δευτέραν 
καί ώραν 5 μ. μ. ό υποφαινόμενος δικαστι
κός κλητήρ τών έν Άθήναις Πρωτοδικών 
Γρ. Ζυγούρη ιή  έγγράοω παραγγελία τοΰ 
δικηγόρου κ. Παν. Ιΐαναγιωτοπούλου πληρε
ξουσίου τοΰ Νικολάου Γ. Λάρη κατοίκου 
Αθηνών μετέβην καί έπέδωκα πρός τόν κ. 
Εισαγγελέα τών έν Άθήναις Πρωτοδικών 
διά τόν άγνώστου διαμονής άντίδικον Θωμαν 
Κατσικογιάννην κάτοικον πρώην Βομβάης 
καί ήδη άγνώστου διαμονής τήν άπό 10ης 
Απριλίου 1910  άγωγήν τοΰ πρώτου κατά 
τοΰ δευτέρου καί κατά τοΰ Ίωάν. Καίρη, κα
τοίκου Αθηνών, άπευθυνομένην ένώπιον τοΰ 
Πρωτοδικείου Αθηνών, δι’ ης καί διά τους 
έν αύτή άναοερομένους λόγους καλεΐ τους α·<- 
τιδίκους έμπουθέσμως είς συζήτησιν καί έ-
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ξαιτεΐται νά γίνη δεκτή ή ' άγωγή του, νά 
ΰπο/ρεωθώσιν οί άντίδικοι νά τώ πληρώσωσι 
διά τήν εν τή άγωγή αιτίαν λίρας Α γγλίας  
170 ή δραχμάς 4,292 !,0/οο ΰπολογιζομένης 
έκάστης λίρας Α γγλίας πρός δραχ. 2ό, 27οο 
ή οσον πλε'.ότερον ήθελον τιμασθαι κατά τόν 
χρόνον τής καταβολής των, ν ’ άπαγγελθή 
κατά τών άντιδίκων προσωπική κράτησις ώς 
εμπόρων καί δι’ εμπορικήν αιτίαν συναλλαςα- 
μένων, νά κηρυχθή προσωρινώς εκτελεστή η 
έκδοθησομένη άπό'οασις καί νά καταδικασθώ- 
σιν οί άντίδικοι είς τά έξοδα καί τέλη. Καί 
είς ενδειξιν συνετάγη τό παρόν, οπερ καί ύ- 
πεγράοη νομίμως.

Ό  λαβών 
Α. Σπηλιάδης

Ό  Λικ. Κλητήρ 
Γρ. Ζυγούρας

Άριθ. 11347.

’Α π ο δ ε ικ τ ικ ό ν .
Έν Άθήναις σήμερον τήν τριακοστήν (ά

ριθ. 30) Μαρτίου 1910  ένεακοσιοστοΰ δεκά
του έτους ήμέραν Τρίτην καί ώραν 11 π. μ. 
ό υποφαινόμενος δικαστικός κλητήρ τών έν 
Άθήναις Πρωτοδικών Ά λεξ. Άντωνιάδης, τή 
έγγροοω παραγγελία τοΰ δικηγόρου κ. Νικολ. 
Καρα πληρεξουσίου τοΰ Νικολ. Μπήτρου κα
τοίκου Α ίγίνης, μετέβην καί έπέδωκα πρός 
τόν ένταΰθα κ. Εισαγγελέα τών Πρωτοδικών 
διά τόν Μιχαήλ Κανάκην κάτοικον Αίγίνης 
καί ήδη άγνώστου διαμονής τήν άπό 29 Μαρ
τίου 1910 άγωγήν κατ’ αύτοΰ άπευθυνομένην 
ένώπιον τοΰ Πρωτοδικείου Αθηνών δι* ης κα
λεΐ τόν άντίδικον του έμπροθέσμως πρός συ- 
ζήτησιν καί έξαιτεΐται νά ύποχρεωθή ό ενα
γόμενος καί τοΰ πληρώση καί διά προσωπι
κής κρατήσεως δρχ. 1200 έντόκως έως έξο
φλήσεως καί νά καταδικασθή είς τά έξοδα και 
τέλη. Καί είς ενδειξιν.
Ό λαβών Είσαγγελεύς

Α . Σ π η λ ιά δ η ς . Ό δικ. κλητΛρ
’ Α λ .  Ά ν τ ω ν ιά δ η ς .

Άριθ. 46.
Έν Άθήναις σήμερον τήν εικοστήν τρίτην 

(23) τοΰ μηνός Μαρτίου 1910 (ένεακοσιο- 
στοΰ δεκάτου ’έτους), ήμέραν Τρίτην καί ώραν 
5 μ. μ. ό υποφαινόμενος δικαστικός κλητήρ 
τών έν Άθήναις Πρωτοδικών Κώνστ. Δ. Οι
κονόμου, τή έγγράφω παραγγελία τοΰ δικη
γόρου κ. Ίωάν. ΙΙαπαβασιλείου, ώς πληρε
ξουσίου τής έν ΙΙειραιεΐ έδρευούση; όμορρύθ- 
μου εμπορικής εταιρίας υπό τήν έποι/υμίαν 
«Ν. Ε. Κατσώνη» έκπροσωπουμένης ΰπο 
τοΰ διαχειριστοΰ αύτής Αντωνίου Κατσώνη, 
έπέδωκα πρός τόν κ. Εισαγγελέα τών έν Ά 
θήναι; Προ>τοδικών διά τόν άγνώστου διαμο
νής ήδη καί κάτοικον πρώην Καρβασαρα άν
τίγραφον έξ άπογράφου έκτελεστοΰ τής ΰπ ’ 
άριθ. 1318  (1910) άποτάσεως τον Πρωτοδι
κείου Αθηνών μετά τής ύπό σημερινήν χρο
νολογίαν παρά πόδας τούτου έπιταγής, πρός 
γνώσιν καί έπιτασσόμενον (τόν Λ. Καρέλην) 
ι'να έμπροθέσμως τή πληρώση διά κεφάλαιον 
δραχ. 315 και 50)00 έντόκως πρός 9 0)0 έ- 
τητίως άπό τής 1 1 Απριλίου 1909 μέχρις 
έξοφλήσεως δ ι’ έξοδα διαμαρτυρικού δραχ. 8, 
δι’ έπιδικασθέντα έξοδα δρ. 49, τά τέλη τής 
άποφάσεως ταύτης δρ. 11, δι’ άπόγραφον, άν
τίγραφον, έπιταγήν, έπίδοσιν είς κ. Εισαγ
γελέα καί δημοσίευσιν είς εφημερίδα δραχ. 25 
ήτοι έν δλω δρ. 399,50)00 καί ταύτας εντό- 
κως μέχρις έξοφλήσεως καί είς ενδειξιν.

Ό  λαβών 
Λ. Σ π π λ ιάδης

Ό  δικ. κλητήρ 
Κ. Ο ίκονόμου

Διά τήν άντίγραφήν.
Ά θήνησι τή 14 Απριλίου 1910 .

Ό  πληρεξ. δικηγόρος 
Ίω . ΙΙαπ αβασιλε ίου

Π Ε Τ Ρ Ο Τ  Σ . Ε Τ Τ Α Ε Ο Π Ο Τ Λ Ο Υ  
Δικηγόρου έν Τριπόλει

« ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΡΑΜΑΓΚΟΝ ΛΙΚΑΙΟΝ

Υ Π Ο

Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ  Π .  Ι Μ Ι Ο Υ Λ Ι Α
ΤΑμος Α  έκ  σελ. 3 7 7  έκδο&ε'ις έν Λ ιψ ία ·
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“ 0  ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ι Σ  '
T Q N 1  Τ Η Σ  Ο Υ Σ Ι Α Σ  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΝ Ι Σ Χ Ϊ Ρ Μ

ΕΝ ΤΗι ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΔΙΚΗ ,

T t i j jo t  έκ <5ε5.. 1 1 0 ·— Τ ΐ( ΐΰ τ α ι 3 .

ΣΠΥΡΙΔ . ΕΤΚΛΕΙΔΟΤ

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
2Σ ΙΣΧΥΕΙ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

Έ ξεδό& η τό τρ ίτον τενχος τον δεντέρον 
τόμον έκ  σελίδων 1 7 5 .

T t^ififai δρ . 4,6έ*

ΤΟΜΟΙ τής «Δικαιοσύνης» πωλοδνται εϊς τά 
γραφεία αΰτήί, τοϋ μέν πρώτου ϊτους πρός 
δραχμάς 5, τδν ϊέ  λοιπών πρός δραχμάς 7.50 
Ικαστος.

Τ Υ Π Ο Ι Γ  π . ΙΑ .  Π Ε Τ Ρ Α Κ Ο Υ


