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Στερεοτύπως πλέον άπό τινων ετών, 
τάς παραμονάς τής ένάρξεως έκάστης 
συνόδου της Βουλής διαθέτομεν εις δη
μ ιουργίκν ονείρων καί κατάστρωσήν σχε
δίων περί της νομοθετικής έργασίας . , . 
της πάντοτε μελλούσης, στερεοτύπως 
δέ η μεγαλειτέρα μερίς τών ονειροπολη
μάτων τούτων άνήκει εις το Ύπουργεΐον 
της Δικαιοσύνης, ουτινος οί έκάστοτε 
'Υπουργοί, έξ ισου φιλότιμοι, οσον καί 
οί λοιποί συνάδελφοί των, κατά σωρούς 
έ'νουν έναποΟέσει είς τά διάφορα του
«V* ' ' ' ' VΥπουργείου τουτου συρταρια τους ογ- 
κους εκείνους τοΰ χάρτου, οίτινες επ ι- 
νευούσης τυχόν της Βουλής, εΐνε προο
ρισμένοι νά μετατοαπώσιν είς νόμους.

Τοϋ γενικού τούτου κανόνος, εύνόητον 
οτι δέν υπήρχε λόγος τις νά παρουσιά
σουν έξαίρεσιν αί παραμοναΐ της έπικει- 
μένης συνόδου της Βουλής, τούτου δ’ ε 
νεκα, άπό μηνός καί πλέον, αί στηλαι 
τοϋ ημερησίου τύπου όλονέν πολλαπλα
σιάζοντας δπως κκταστή δυνατόν νά 
περιλάβωσιν άπαντα εκείνα τά νομοσχέ
δια άτινα τό Ύπουργεΐον της δικαιο
σύνης σκέπτεται νά ύποβάλν) ύπό την 
ψήφον τής Βουλής.

Ύ πό τοιούτους ορούς ένομίσαμεν δτι 
ίτο  είς ήμας έπιβεβλημένον νά μη πα- 
ρακολουθησωμεν έν τω ύπερθεματισμώ 
τούτω τόν ήμερήσιον τύπον, άλλά νά 
άσχοληθώμεν έπί τοϋ ζητήματος τού
του έάν καί έφ’ δσον εί'χομεν θετικω τέ- 
ρας πληροφορίας. Έ π ί τούτω ό κ. έπί 
τής Δικαιοσύνης Ύπουργός, οστις Ισχε 
την εύμένειαν νά δεχθή είς άκρόασιν ενα 
τών ήμετέοων συντακτών, άνεκοίνωσε 
τά επόμενα περίπου :

— Ή  μετά τοΰ 'Υπουργείου τής Δι
καιοσύνης σχετιζομένη νομοθετική έργα- 
σία, ής ή έπιψήφισις θά έπιδ'.ωχθή κατά 
τήν προσεχή σύνοδον τής Βουλές, δέν 
ϊΐνε δυνατόν νά κριθή άπό τοΰδε άσφα- 
λώς οποία θά εΐνε, διότι ούδείς εΐνε δυ
νατόν η καί ευχερές νά προΐδνι έκ τών 
προτέρων τόν δρόμον ον ή δλη νομοθετική 
εργασία θά άκολουθήσνι καί τούς σκο
πέλους πρό τών όποίιον ενδεχόμενον νά 
προσκόψν).

Ή  Κυβέρνησις ομως, μετά τήν πλή· 
οωσιν τών θέσεων τών Εισαγγελέων, δέ' 
έχει λόγον νά θεωρηθή πλέον λίαν έπεϊ 
γον τό γνωστόν σχετικόν νομοσχέδιον, 
δπερ είχεν  ύποβληθή κατά τήν λήξαοαν 
Σύνοδον, ούτως ώστε δέν θά έπιδιώξν) 
τήν ψήφισιν τούτου κατά τήν προσεχή 
Σύνοδον. Νομοσχέδια, άτινα κατά τήν 
κρίσιν τής Κυβερνησεο,ις καλοΰνται νά 
θεοαπεύσουν άνάγκας έπιτακτικάς καί 
νά πληρώσουν κενά άπό πολλοΰ αισθητά 
καί συνεπώς νομοσχέδια θεωρούμενα ύπό 
τής Κυβερνήσεως επείγοντα, είνε τό 
περί μεταθέσεως τών ισοβίων δικαστών 
καί δικαστικώνι έν γένει υπαλλήλων, 
δι’ ου επιδιώκεται καί κατά τό δυνα 
τον επιτυγχάνεται τό σχετικώς άμ ετά-  
&trov αύτών,τό περί δικηγορικών συλλό
γων, δπερ άπό έτών άπετέλεσε τόν μονα
δικόν δύναται τις νά εί'πη πόθον απάντων

άνευ έζαιρέσεως τών δικηγόρων, τό περι 
άναστολής τής έκτελέσεως τών άποφά
σεων τών καταγινωσκαυσών φυλάκισιν 
μέχρις έξ μηνών μετά τοΰ συναφοΰς περι 
τοΰ ποινικοΰ μητρώου ή ποινολογίου 
καί τό περί μεταρρυθμίσεως τών διατά
ξεων τής ποινικής διατιμησεως.

"Οταν τά νομοσχέδια ταΰτα, άτινα 
θά προτα^θώσι, τύχωσι τής εγκρισεως 
τής Βουλής, ή Κυβέρνησις δέν θ ’ άπο- 
κνήσ·/) νά έπιδιώξτι τήν έπιψήφισιν καί 
τινων άλλων νομοσχέδιων,ων τινα κατα 
τήν παρελθοΰσαν τής Βουλής Σύνοδον 
ειχον ύποβληθή, μεταξύ δέ τούτίον μ ε- 
γαλητέρας σημασίας θεωρεί τό περί 
’Οργανισμού τοΰ 'Υπουργείου τής Δι
καιοσύνης, τό περί καταργήσεως ίκανοΰ 
άριθμοΰ Ειρηνοδικείων, άτινα έκ τής 
πείρας κατεδείχθησαν όχι μόνον περιττά 
καί άσκόπως βαούνοντα τόν ΙΙρουπολο- 
γισμόν, άλλά καί έπιβλαβή δύναται τις 
νά εΐ'πγι, τό περί μεταρρυθμίσεως ούκ 
όλίγων διατάξεων τής Πολιτικής και 
Ιοινικής δικονομίας, ιδιαίτατα δέ εκεί
νων αΐτινες ή ύποθάλπουν τήν στρεψο- 
διαίαν ή δυσχεραίνουσι τάς συναλλαγάς 
έν γένει, ιδίως δέ τάς έμπορικάς, καί το 
περί όργανισμοΰ τών φυλακών.

Ταΰτα περίπου έ'σχε τήν εύμένειαν 
νά ανακοινώσει πρός τόν συντάκτην 
ήμών ό κ. ύπουργός, δστις, ώς παρατη
θεί τις, διαπνέεται ύπό άρκετής αισιο
δοξίας , ήτις, παρά την πείραν τοΰ παρ
ελθόντος, αποτελεί έ'να τών κυριωτέρων 
διά πασαν έπιτυχίαν παραγόντων, εύ
τυχώς δέ η αισιοδοξία αυτη προσελαβεν 
ήδη πρακτικωτέραν, άν ή εκφρασις εΐνε 
έπιτετραμένη, διεύθυνσιν, άφοΰ κατε- 
νοήθη δτι ή άρχή καθ’ ήν, έπι τυγχάνει 
τις ολίγα δταν έπιδιώκιρ πολλά, δεν 
δύναται έπίσης τελεσφόρως νά έφαρμο- 
σθή καί δταν άκόμη πρόκειται νά άπαι- 
τήση τις ταΰτα άπό μίαν Έλληνικην 
Βουλήν.
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5Ε π ι τοϋ ζητήματος,δπερ είς σειράν π ρο
ηγουμένων φύλλων άνεκινήσαμεν, κατα-  
κρίνοντες την πραγματοποιηϋ'έϊσαν άτυ- 
χώ ς άπόφ ασιν τής κυβερνήσεως δπω ς συν 
τώ  χρόνω  το σώ μ α τών Εισαγγελέων άπ ο-  
τελεσ&Α υπό Ισοβίων δικαστώ ν, ό ίν  Θή- 
βαις δικηγόρος κ. Βασίλ. Ε . Κυρέλλος 
άποστέλλει την κατω τέρω  επιστολήν έπί 
ιής όπ οίας εχομεν νά παρατηρήσω  μεν δτι 
άν και άλλοι δικηγόροι ένεπνέοντο υπό τοϋ 
αύτοϋ ύφ ου ό γράφ ω ν ϋάρρους, ζητή
μ ατα  τοιαύτης φ νοεω ς άναμφισβητητως  
δέν ϋ ά  έγεννώντο, πολλω  <3’ ήττον δεν ϋ ά  
έπραγματοποιοϋντο.

Τδ προηγούμενον, τό όποϊον καθιέ 
ρωσεν ό υπουργός τής Δικαιοσύνης κ. 
Βοκοτόπουλος, διορίσας είς τάς κενάς 
θέσεις εισαγγελέων δικαστάς άντί δικη
γόρων, ώς κατά κανόνα έπραττον πάν
τες οί κατά καιρούς προκάτοχοί του, δέν 
έπρεπε φρονώ, ούτε ή «Δικαιοσύνη» νά 
παρέλθη ώς τό παρήλθεν,*ούτε οΠδιάφοροι 
δικηγορικοί σύλλογοι νά τό χάψουν μεθ’ 
δσης άπαθείας φαίνεται, δτι τό έχαψαν. 
Έ γ ώ  τούλάχιστον είς τήν καινοτομίαν 
αύτήν τοΟ κ. ύπουργοΟ εύρίσκα#£ν τόσον 
μέγα άδίκημα πρός τό δικηγορικόν σώμα, 
μίαν τόσον βαρεΐαν περιφρόνησιν πρός 
τούς άποτελοΰντας αύτό, τόσον δέ βαθύ 
τό πλήγμα κατά τής φιλοτιμίας καί τοΰ

μέλλοντός των, ώστε θεωρώ, δτι επρεπε 
άπό κοινού δλοι οί έν Έλλάδι δικηγόροι 
νά έξεγερθώσι διά παντός θεμιτοΰ τρό
που, ί'να άφ’ ένός μέν έκφράσουν 
τήν ζωηράν άγανάκτησιν των κατά τής 
πράξεως ταύτης, έξ άλλου δ’ άποτρέψουν 
πάσαν έν τφ μέλλοντι έπανάληψιν αύτής.

"Οπως δλα τά επιστημονικά έπαγγέλ- 
ματα, ούτω καίτό δικηγορικόν, έχει τούς 
άριστείς του, εχει τούς έπιλέκτους του, 
Ιχει τούς κοινούς καί τούς μέτριους, έχει 
— διατί νά τό άποκρύψωμεν— καί τούς 
ναυαγούς του. Ά λ λ ’ δταν έρχεται ή Πο
λιτεία καί έν τή έπισημότητί της διακη
ρύττει έμπράκτως, δτι μεταξύ τών τόσων 
έκατοντάδων τών έν Έλλάδι δρώντων 
δικηγόρων δέν ύπάρχουν ούδέ Ιξ  (άριθ. 
6 ) ικανοί νά καταλάβουν έδρας είσαγγε- 
λικάς, καί δανείζεται δι’ αύτάς πρωτοδί- 
κας καί είρηνοδίκας, ώ αύτό είναι άφο- 
ρητον. Είνε δέ κάτι τι, τό όποιον τού
λάχιστον δ κ. Βοκοτόπουλος, ό διά τής 
δικηγορίας άνελθών, ό είς τήν δικηγο
ρίαν έφείλων παν δ,τι άπέκτησεν καί 
είς αύτήν μέλλει, αργά ή γρήγορα, να 
έπανέλθη, έπ ’ ούδενί λόγφ επρεπε νά 
διαπράξη.

Ούδ’ είνε άρκοΰσα δικαιολογία έκεΐνο, 
τό όποιον συνήθως λέγεται. "Οτι δη
λαδή ή πληθώρα τών άπαιτήσεων τών 
έπιζητούντων τήν θέσιν τοΰ Είσαγγε
λέως δικηγόρων καί τό δύσκολον τής 
έξοικονομήσεως αύτών άνευ σοβαρών 
κομματικών ψηγμάτων, ήτο ό λόγος, ό 
ό εξαναγκάσας τόν ύπουργόν νά* στραφή 
πρός τούς δικαστάς.

Υπουργός, καυχώμενος, δτι έπαξιως 
κατέχει τό ύψηλόν άξίωμα, φιλοδοξών 
δέ νά λεγηται περί αύτοΰ, δτι ή σπον
δυλική του στήλη δέν είνε τόσον ευλύγι
στος πρό τών βουλευτικών άξιώσεων, 
καί τοιοΰτος, άν δέν άπατώμεθα, είνε ό 
κ. Βοκοτόπουλος, δέν επρεπε ποσώς νά 
πτοηθή πρό τής δήθεν πληθώρας των 
πανταχόθεν άπαιτήσεων. Ούδ’ έπετρέ- 
πετο είς αύτόν καί τήν Κυβέρνησιν νά 
σκέπτωνται έπί τόσφ μεγάλων ζητημά
των, δπως δ τελευταίος κομματάρχης, δ 
έτοιμος νά θυσιάση και ιερα καί όσια, 
χάριν έστω καί τοΰ τελευταίου φίλου έκ- 
λογέως του.

"Αν ύπάρχη πράγματι πληθώρα απαι
τήσεων, είς τόν ύπουργόν έναπόκειται 
νά τάς δεκατίση, προ καλών υπευθύνους 
πληροφορίας έπισήμων καί άρμοδίων δι
καστικών προσώπων περι ένός έκαστου 
τών υποψηφίων περί τοΰ χαρακτήρός 
του, περί τής αρετής του, περί τής ̂ επι
στημονικής του ίκανότητος, περί τής|δρα- 
στηριότητός του, περί τής εύγλωττίας 
του, περί τοΰ ψυχικοΰ του σθένους,

Διότι αύτά κυρίως, νομίζομεν δτι^είνε 
τά άπαραίτητα προσόντα ένός είσαγγε
λέως καί ούχί ή εύκολος άπομνημόνευ- 
σις κανόνων τινών τοΰ Ρωμαϊκοΰ Δικαίου 
καί διατάξεων τοΰ ποινικοΰ άνευ κρί- 
σ ε ω ς  καί δρθοφροσύνης περί τήν^έφαρ- 
μογήν αύτών, καί χωρίς κοινωνικήν πεί
ραν , άπαραίτητον δπως ύποβοηθήση τήν 
δρθοφροσύνην ταύτην.

Ά ν  υπήρχε πράγματι πληθώρα άπαι- 
τήσεων, δέν έχρειάζετο ^παρά όλίγη εύ- 
συνειδησία καί μικρός κοπος δια να προ- 
τιμηθοΰν άνά μέσον τών αίτούντων καί 
συνεστημένων οί καλλίτεροι.

Ζώμεν δ’ έν Έλλάδι, ήτις δέν άποτε- 
λει, εί μή, μιας εύρωπαϊκής _πόλεως 
τόν πληθυσμόν, καί ουσκολον οέν είνε 
είς πάντα είλικρινώς θέλοντα νά μαθη 
ποιος δ ικανός καί ποΤος δ άνίκανος, 
ποιος δ ήθικός καί ποιος ό φαΰλος, 
ποιος δ άξιος τής συστάσεώς του, ποιος 
δ άνάξιος αύτής. Πρός τιμήν άλλως συνι- 
στώντων καί συνιστωμένων δέν φαντάζο
μαι δτι μεταξύ τών τελευταίων θά ύπήρ- 
χον καί άνθρωποι τόσον κατώτεροι τοΰ

άξιώματος, πρός τό όποιον άπέβλεπον.
Ά λλά  θά προεκαλοΰντο δυσαρέσκειαι 

βουλευτών έκ τής προτιμήσεως τούτων ή 
έκείνων. Καί ύπό τίνων, παρακαλοΰμεν, 
παρά ύπό βουλευτών συνιστώνται οί 
παρελαύνοντες κατά χιλιάδας άπό τάς 
στήλας τής «Έφημερίδος τής Κυβερνή
σεως» καί καταλαμβάνοντες θέσεις 
ύψηλάς καί χαμηλάς είς δλας τάς 
βαθμίδας πασών τών ιεραρχιών ; Καί 
πώς συμβαίνει, οίστε έκ τής προ
τιμήσεως τών άνω διοριζομένων καί τοΰ 
άποκλεισμοΰ τών .άντιζήλων των είς θέ
σεις έπίσης ύψηλάς, ώς αί τών εισαγ
γελέων, νά μή προκαλώνται αί περί
φημοι δυσαρέσκειαι τών βουλευτών, τάς 
όποίας έπέσεισεν ώς μορμολύκειον ό έκ 
Σύρου βουλευτής, ί’να παραβιάση κα
νόνα, τηρηθέντα καί έφαρμοσθέντα ύφ’ 
δλων τών Κυβερνήσεων καί ύπό τής κοι
νής συνειδήσεως άναγνωρισθέντα ώς κα
λώς έχοντα; "Ινα καταρρίψη τήν μόνην 
χρυσήν γέφυραν, ήτις έναπέμεινεν είς 
τούς πρφην συναδέλφους του, ί'να είσέλ- 
θουν είς τά άδυτα τής δικαστικής ιεραρ
χίας ; Μήπως διότι οί δικηγόροι κατή- 
σχυναν τό είσαγγελικόν άξίωμα ; Μήπως 
διότι άλλοτε δ Αριστείδης Οίκονόμου 
(πρφην δικηγόρος), Ρόκος Χοϊδάς (πρφην 
δικηγόρος), Άντωνόπουλος (πρφην δι
κηγόρος), Ευλάμπιος (πρφην δικηγό
ρος) καί τόσοι άλλοι, τούς δποίους είμα& 
άρκετά νέος, ώστε νά μή γνωρίζω, δέν 
έτίμησαν, δέν έλάμπρυναν τό είσαγγε
λικόν άξίωμα ; ’Ή  μήπως, διότι καί έπί 
τών ήμερών μας άκόμη οί είσαγγελεΤς 
Αυκουρέζος (πρφην δικηγόρος) Μπενή- 
Ψ άλτης (πρϊφην δικηγόρος) καί άλλοι, 
ών δέν εχω πρόχειρα τά όνόματα, δέν 
φέρουσιν έπαξιώτατα αύτό ;

Ά λ λ ’ δχι. Ούτε ή πληθώρα τών α
παιτήσεων, ούτε ή κομματική άνάγκη 
έγέννησαν τούς δικαστάς-είσαγγελεΐς. 
Έκεΐνο, τό όποιον πρωτίστως συνετέλε- 
σεν είς τοΰτο, δέν είνε, κατ’ έμέ άλλο, 
είμή μία π α ρ ά δ ο ξ ο ς  ά δ ικ ο ς  καί τ ερ α 

τώ δ η ς  προκατάληψις κατά τών δικηγό
ρων άπό μέρους ύπουργοΰ-δικηγόρου, 
προκατάληψις, ή δποία εύχομαι καί έλ
πίζω, δτι θά παραμείνη μοναδική.

Β α σ ίλ . Ε . Κ υ ρέλ λ ος
Δικηγόρος παρά τώ πρωτοδικεία) Λίβαοΐΐας

Ε Ι Κ Ο Ν Ε Σ  ΛΠΟ Τ Α  Δ Ι Κ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α

Ο Ν Ε Ο Σ Σ Ο Σ

Είνε νέος άκόμη, καί δμως δέν εΐνε 
αφροντις. Το μέτωπόν του ρυτιδοΐ σκέψις 
βαΟεΙα, καί δμως ήδύνατο νά εΐνε αϊΟριον.

Φαίνεται πολυάσχολος δπως δέν εΐνε. ^
Τόν βασανίζουν μέριμναι πολλαί, καί δμως 

αΰται εΐνε τόσον όλίγαι.
Δέν σκέπτεται είμή τάς υποθέσεις του, καί 

δμως αΰται εΐνε τόσον όλίγαι.
Δέν συζητεΐπσρά μόνον δι’ αύτάς καί δμως 

πασα συζήτησις αυτών ήδύνατο νά εινε εξην- 
τλημένη. Φαίνεται δτι δέν αισθάνεται τήν 
ανάγκην τής άνοιττοιύΑεως του πνεύματος, και 
τοΰτο διότι δέν έπρόφθασε νά τύ κουράση 
άκόμη. Άνά πάσαν στιγμήν (ραίνεται, δτι τόν 
απασχολεί έν ζήτημα, καί ένφ ζητεί τήν 
λύσιν αύτοϋ, έν τούτοις απομακρύνεται αύ
τής. Καί όντως, άντί νά προστρέξη είς τά 
βιβλία του, τρέχει πρός άνεύρεσιν^τής λύ- 
σεως ή μάλλον τών λύσεων, διότι έχει πολ
λάς απορίας, είς τό καφφενεΐον, είς τόν δρό
μον, δπου υπάρχει συνάντησις συναδέλφων.

’Αλλοίμονον άν σάς συνάντηση καθ’ οδόν. 
Είσαι αιχμάλωτός του.

’Αμ έσως θά σοϋ άναπτύξη ποία ΰπόθεσις 
τόν απασχολεί άπό μιάς έβδομαδος, θά σοϋ 
ζητήση τήν γνο'ιμην σου, έπί τής έκδοθείσης 
προδικαστικής άποφάσεως, δι ύπόθεσιν 
τήν οποίαν αγνοεί έντελώς, θά σοϋ άραδιάση 
πέντε εξ απορίας του, καί δλα αύτά κατά 

, τήν ώραν ποΰ θέλεις καί σύ άτυχή συνά-
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δβλφε νά παραδοθϋς είς τάς ίδικάς σου σκέ
ψεις υστέρα άπό μίαν τρίωρον φυλάκισιν, 
μέσα είς τήν δηλητηριώδη καί πνιγηράν ατ
μόσφαιραν τών άκροατηρίων μας.

Ενεδρεύει, 'ίνα σοϋ άρπάση μίαν στιγμήν 
ανέσεως καί ζητεί νά σέ παρασύρη είς τό 
πέλαγος τοιν άποριών του, είς τό όποιον 
βυθίζεται όλοέν, Ϊνα τοϋ χρησιμεύσης ώς 
σωσίβιον.

Φαίνεται δτι ζή πλέον διά νά συζητϋ περί 
τής ύποθέσεως του, άνά πάσαν στιγμήν καί 
είς παν του βήμα, καί ή ΰπαρξίς του ορίζε
ται πανταχόχεν άπό δήθεν ασχολίας. Διά τήν 
ΰπόθεσίν του δύναται νά λεχθή έν παρο>δία, 
τό τοϋ ποιητοΰ, δτι αΰτη άποτελει 
Τήν περιστολήν τοΰ-πα ντός ε ίς  ταύτην 
■καί. τή ν  διαΟτολήν αύτιις μέχρι τοϋ

[ά π είρου .
Βαδίζει σύννους.·—Σκέπτεται άσφαλώς τάς 

■υποθέσεις του.
Είνε άφηρημένος.—Δέν διακρίνει ονδένα. 

Παραμερίσατε.
Έάν δέ πέση επάνω σας κατά λάθος, βε

βαίως θά σάς άπαγγείλη τάς προτάσεις ποΰ 
έγραψε.

Θά σοΰ παραπονεθή διά μίαν αδικίαν τής 
Δικαιοσύνης, θά σέ δεσμεύση έπί μίαν ώραν, 
θά σοΰ σφίγξη τόν έγκέφαλον μέ χιλίας ερω
τήσεις, καί άφοΰ σ’ έξαντλήση, σ’ εγκατα
λείπει ΐνα εΰρη νέον θΰμα πρός συζήτησιν 

Καί δμως, παρ’ δλα ταΰτα συγχωρήσατέ 
τον.

"Ο,τι πράττει, τό πράττει έν όνόματι τής 
νεότητος, ήτις κυλιέται έντός χρυσοκυάνου 
νεφέλης καί ζή έν μέσω ελπίδων χωρίς νά 
μαντεύη δτι τήν χρυσάκτινον ανατολήν δια
δέχονται νέφη χειμερινής νυκτός. . . .

Άφήσατέ τον νά όνειροπολή...................καί
νά σάς βασανίζη.

Τά έ'τη θά παρέλθουν, ό νέος θά γείνη 
παλαιός, αί τρίχες θά λευκανθώσι, αί έλπίδες 
θά πτερυγίσουν πρός άλλους όνειροπόλους, ή 
αισιοδοξία θά έχη υποχωρήσει, καί ή ώφέλι- 
μος πείρα θά έχη δηλητηριάσει τήν ψυχήν 
του.

Μή παραμερίζετε πλέον.
ΙΙερνά δ παλαιός δικηγόρος.
Εΐνε άκίνδυνος.
Δέν θά πέση επάνω σας έκ λάθους, οΰτε 

θά σάς όμιλήση περί προδικαστικής.
Κεκορεσμένος άπό παράξενα ποΰ είδε, 

αηδιασμένος άπό οξύμωρα, συντετριμμένος 
άπό τάς ίσχυράς συγκινήσεις τοΰ επαγγέλμα
τος, περιμαζεύει τά άπομηνάρια, μιας ζωής 
άνησύχου, καί συγκεντρών δσα λείψανα ζωής 
καί μειδιάματος τοΰ άπέμειναν, προσπαθεί νά 
εΰρη ώρας ανέσεως, καθ’ δς θά άποδιώξη 
ώς κώνωπα ενοχλητικόν, βομβοΰντα περί τάς 
άκοάς του, πάσαν άνάμνησιν νομικής διατά- 
ξεως, καί βαδίζει πρός τό καφφενεΐον ΐνα 
λησμονήση— καί άκουσθή μετ’ ολίγον μετρών 
τούς κύβους.

ΗΘΟΓΡΑΦΟΣ

ΑΡ0ΡΑ Τ Ν Ι  Ι Η Μ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 27 ’Οκτωβρίου.

Είνε γνωστότατον τό ευφυές δόγμα, 
δτι διά νά έπιτόχ^ τις δικαστικήν ά- 
ναγνώρισιν τοϋ δικαίου του πρέπει 
νά έχ η  δίκαιον, νά εύρη τον κα τά λ
ληλον δικηγόρον, δστις Θά τό υπο
στηρίξω και τον δικαστήν, δστις Θά 
το έννοήση. Οί ελληνες διάδικοι άπό 
πολλοΰ παρετήρησαν, δτι ύπέρ πάντα  
ταΰτα ή άκριβέστερον, άντί δλων τού
των, άρκεΐ νά εύρη τις τόν κ α τά λλη 
λον ισχυρόν, δστις διά τής άσφα- 
λοΰς όδοΰ τών παρασκηνίων Θά άπ- 
ευθυνθη είς τά δικαστικά πρόσωπα. 
Ή  πείρα φαίνεται έστερέωσε μίαν 
τοιαύτην ίδέαν, ή οποία κατά κανόνα 
προέχει έν τή συνειδήσει τών διαδί
κων έν τή έκλογή  δικηγόρου. Εΐνε ά- 
ληθές, δτι καταβάλλεται μία φιλότι
μος προσπάθεια πρός άποκατάστα- 
σιν τής πεποιθήσεως τοϋ κόσμου πρό; 
τήν δικαιοσύνην, ά λ λ ’ είνε έπίσης ά- 
ληθές, δτι οί άξιότιμοι κύριοι ίσχυροί 
άμύνονται κρατερώς πρός διατήρησιν 
τής ολέθριας έπιρροής των καί φαί
νεται άτυχώς, δτι δέν ήττώ νται έν τφ  
άγώνι τούτφ. Τοΰτο τούλάχιστον ά- 
ποδεικνύει ή  διαμαρτύρησις τών έν 
Ά ρ τ η  δικηγόρων έπί τούτφ συνελ- 
θόντων κατά τίνος τών αυτόθι πο- 
λιτευομένων, δστις διατηρεί ’ίδιον δι
κηγορικόν γραφεΐον, συγκεντροΐ τούς 
πλείστους τών διαδίκων καί ένταΰθεν 
παρακωλύει τήν έλευθέραν άνάπτυ- 
ξιν τοϋ δικηγορικού έπαγγέλματος. 
Δέν είμεθα διατεθειμένοι ν’ άνεύρω- 
μεν εύθύνας έν τή λιποψυχία τών δι
καστικών προσώπων μόνον, διότι ή  
προστασία τών νόμων πρός διατήρη- 
σιν τοΰ άξιώματός των δέν άφαιρεΐ

μυρία άλλα σκάνδαλα δυνάμενα νά 
δελεάσωσιν ή νά έκβιάσωσι τ ά ; δι- 
καστικάς συνειδήσεις. "Ισως καί οί 
πολιτευόμενοι πταίουσι καί ουτοι ό- 
λιγώτερον, δταν αί συνθήκαι τής π ο 
λιτικής έπικρατήσεως καθιέρωσαν 
καί τήν έν τή δικαιοσύνη συναλλα
γήν. Ή  άναζήτησις τής αίτιας ένός 
φαινομένου είς τούς άμέσως προσεχείς 
παράγοντας αύτοΰ είνέ τι άφιλοσόφη- 
τον. Ά λ λ ’ άν τό κακόν τοΰτο προδίδη 
μίαν κατάστασιν άποσυνθέσεως τοΰ 
δλου πολιτειακοΰ όργανισμοΰ, καί 
τότε πολΐται καί δικασταί είμεθα έν 
ταύτφ θύματα καί ήρωες τής κατά  
παραγγελίαν άπονομής τοΰ δικαίου 
ή τούλάχιστον τής περί τούτου κρα- 
τούσης γνώ μης, δέν παύομεν ούχ ή τ 
τον έκαστος νά διατηρώμεν τάς ιδίας 
εύθύνας. Ή μ εΐς  δέ ίδιαιτέρως εχομεν 
προφανή τήν ύποχρέωσιν νά άνομο- 
λογήσω μεν τάς ήμετέρας ύπερβα- 
σίας, ί'να διατηρήσωμεν τό κΰρος καί 
τό δικαίωμα νά καταγγέλλω μεν τά  
έγκ λήματα ή τάς παρεκτροπάς τών 
άλλων συναιτίων. Δέν θά ύποπέσω- 
μεν έν τούτοις είς τήν ύπερβολήν νά 
αίτιαθώμεν τών δικηγόρων ώς δυνα- 
μένων μόνων νά συντελέσωσιν είς τήν 
διόρθωσιν τοΰ κακοΰ. Οί δικηγόροι 
κατά κανόνα είνε οί περισσότερον έν
ταΰθα ζημιούμενοι έπαγγελματικώ ς, 
οί όδυνηρότερον αισθανόμενοι έκ τή ς  
θέσεως αύτών τά άποτελέσματα δι- 
καστικοΰ καθεστώτος, καθ’ δ τό δί
καιον δέν μετράται καί δέν άπονέμε- 
ται έπί τή βάσει τών νόμων πάντοτε. 
Έ φ ’ δσον έν τούτοις υπάρχουν δικη
γόροι, δσονδήποτε έλάχιστοι, οΐτινες 
έπωφελοΰνται εύπτοήτων δικαστικών 
ύπαλλήλω ν καί παρίστανται φέροντες 
μεθ’ εαυτών τήν πειθώ έστω άλλά  
καί τήν βίαν, καί πρό παντός έφ’δσον 
οί συνάδελφοι τούτων άνέχονται τήν 
περιοδικήν έπικράτησιν τών κομμα
τικών τροφίμων καί δέν κ α τα γγέλ-  
λωσι καί δέν διαμαρτύρονται καί δέν 
διαστέλλωσιν εαυτού;, δπως οί έν 
Τρικκάλοις δικηγόροι, δέν πρέπει νά 
θεωρώμεν έαυτούς άπηλλαγμένους  
εύθυνών. Πρός τίνα δμως άπευθύνεται 
ή διαμαρτύρησις τών Ά ρτινώ ν συνα
δέλφων καί τίνα σκοπιμότητα έ'χει 
άγνοοΰμεν. Πρόκειται περί ζη τή μ α 
τος καθαρας έπαγγελματικής άξιο-f 
πρεπείας, τήν τήρησιν τής όποίας δέν 
έγγυάται έπαρκώς ή πρός τήν κοι
νήν γνώμην προσφυγή. Παρ’ ήμΐν ά
τυχώ ς διά τήν άνυπαρξίαν δικηγορι
κών συλλόγων καί έντεΰθεν πάσης  
τιμωροΰ πειθαρχικής δικαιοδοσίας, ή 
έπ αγγελματική  άξιοπρέπεια έ'χει ά- 
φεθή έξ ολοκλήρου είς τόν πατριω
τισμόν τών Ε λ λ ή ν ω ν , καθ’ 8ν χρόνον 
έν Γαλλίςι τιμωρούνται δικηγόροι, 
διότι έδέχθησαν άμοιβήν καθ’ όδόν, 
άπαγορεύεται πάσα διαφήμησις καί 
ή προσθήκη τοΰ τίτλου τών διαφό
ρων έν ταΐς έπί τών θυροφύλλων έπι- 
γραφαΐς θεωρείται καί αύτη διαφή- 
μησις καί είς τοσοϋτον εύαιαθησίας 
περί τήν άντίληψιν τής δικηγορικής 
ύπερηφανείας εφθασαν, ώστε ν’ άμ- 
φισβητώσιν ώς τι άντικείμενον πρός 
αύτήν τήν αξιοπρέπειαν τήν διά τής  
δικαστικής προσφυγής διεκδίκησιν 
καθυστερουμένων δικηγορικών δικαι
ωμάτων.

Δέν θά ήτο προτιμώτερον οί έν 
Ά ρ τ η  συνάδελφοι, άντί μιας άσκό- 
που διαμαρτυρήσεως, νά έπεδίωκον 
τήν νομοθετικήν άναγνώρισιν τών 
δικηγορικών συλλόγων, δτε μετά κύ
ρους θά έξηλέγχομεν πάσαν παντός 
παρεκτροπήν καί αί διαμαρτυρίαι ή 
μών δέν θά είχον τήν άθλίαν κραυγήν 
μόνον ;

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο Σ  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ
ΑΘΗΝΩΝ

Ή  tfvveftpiacHc; τή ς  χΟές. Τ δ νο μ ο όχ έ- 
— διον πεοϊ Δ ικηγορικώ ν Σ υ λ λ ό 
γ ω ν — 16 κ α τά ν τη μ α  τονί ΙΙρω το- 
δ ικ ϊίο ν .

Συνεπεία ειδικής προσκλήσεως, συν- 
ήλθον χθές τά περισσότερα τών μελών 
τοϋ Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών έν 
τη μεγάλη(;!) αιθούση τοϋ Πρωτοδικείου, 
ή’τις, εϊτε κατ’ ευφημισμόν είτε καί κατ’ 
άνάγκην δνομάζεται αίθουσα τών συνε
δριάσεων.

Αντικείμενα της συνεδρίας ταύτης 
ήσαν, κατά τήν διανεμηθεΐσαν πρόσκλη- 
σιν, άνακοινώσεις είς άς θά προέβαινεν 
ό πρόεδρος τοΰ Συλλόγου κ. ’Ιωάννης 
Ευκλείδης, άναγόμεναι πρός τήν ψήφι- 
σιν τοΰ νομοσχεδίου περί Δικηγορικών 
Συλλόγων καί έκλογή τεσσάρων νέων 
μελών τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου είς 
άντικατάστασιν ισαρίθμων έξελθόντων διά 
κλήρου κατά τό Καταστατικόν.

ΙΙράγματι άμα τη ένάρξει της συνε
δρίας ό κ. I. Εύκλείδης, άνεκοίνωσε τάς 
διαφόρους ένεργείας είς άς καί ουτος καί 
τό συμβούλιον είχε προβη άπό τοΰ πα
ρελθόντος Μαΐου, τάς σχετιζομένας μέ 
τήν έπιψήφισιν τοΰ περί δικηγορικών 
συλλόγων νομοσχεδίου, κατέληξε δέ λέ- 
γων μετάχαρας δτι τό ζήτημα τοΰτο ού- 
δέποτε έχει φθάσιι είς τόσον ώριμότητος, 
δσον σήμερον καί δτι ή μεταβολή τοΰ 
νομοσχεδίου έκείνου είς νόμον είνε ζή
τημα χρόνου όλιγίστου . .  . 6πό τήν προϋ- 
πόθεσιν πάντοτε δτι θύελλά τις πολιτική 
δέν θά παρασύρη καί τοΰτο μετά τών 
έλπίδων τών δικηγόρων.

Μετά τήν άνακοίνωσιν ταύτην ό Σύλ
λογος προέβη είς τήν έκλογήν τών τεσ
σάρων συμβούλων, ώς τοιοΰτοι δέ έξελέ- 
γησαν οί κ. κ. Θρ. Π ετ μ εζ α ς , Π α ν α γ .  
Ά ρ α β α ν τ ιν ό ς ,  ’Ά γ γ ε λ ο ς  Α θ α ν α σ ί ο υ  
κ α ί  Ά ρ .  Μ π α λ ά ν ος .

Πριν ή δμως κηρυχθη ή ληξις της συ- 
νεδριάσεως ταύτης, ό δικηγόρος κ. Ά ρ. 
Μπαλανος, περιγράψας έν όλίγοις, άλλ’ 
άρκετά χαρακτηριστικώς, τήν κατάστα- 
σιν τοΰ δλου κτιρίου τοΰ νέου Πρωτοδι
κείου, ιδία δέ τήν άνεπάρκειαν της αι
θούσης τών συνεδριάσεων, ύποβάλλε; τήν 
πρότασιν δπως ό σύλλόγος έκφράση τήν 
διαμαρτυρίαν αύτοΰ. Ό  πρόεδρος κ. I. 
Εύκλείδης, άναγνωρίζων καί ούτος δτι 
τό νέον τοΰτο Κατάστημα τοΰ Πρωτοδι
κείου παν άλλο ή τάς άνάγκας δι’ άς τό 
προώρισαν πληροί, έκφράζει τήν γνώ
μην δτι, μετά τά τετελεσμένον γεγονός, 
πασα κραυγή θά έξισοΰτο πρός ούτοπίαν.

Τήν γνώμην ταύτην τοΰ κ. I. Εύκλεί- 
δου άναλαμβάνουν ούκ όλίγοι νά κεραυ
νοβολήσουν, ουτω δέ σχηματίζεται μ ι
κρόν καί κατ’ όλίγον μερίς αδιαλλάκτων 
καί μερίς συντηρητικών, αί'τινες κατά 
μέν τό φαινόμενον διίστανται, πράγματι 
δμως συμπίπτουν, διότι δλοι έκδηλοΰσιν 
άπερίφραστον τήν γνώμην δτι ή έγκα- 
τάστασις τοΰ Πρωτοδικείου είς τοιοΰτο 
κτίριον, άποτελει περιφρόνησιν τό δλιγώ- 
τερον πρός τό πρόσωπον τών δικηγόρων.

Έ ν  τ έ λ ε ι* έπικρατεΐ ή γνώμη δπως 
τήν μεταπροσεχή Κυριακήν κληθώσιν 
δχι πλέον τά μέλη τοΰ συλλόγου, άλλ’ 
άπαντες οί δικηγόροι δπως συσκεφθώ- 
σιν άν είνε δυνατόν νά έξακολουθώσι δι- 
κηγοροΰντες καί συνεδριάζοντες έν τοι- 
ούτιο καταστήματι καί συζητήσωσι τά 
ληπτέα μέτρα.

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ι Σ

Τδ Δικαστήριον τών Ιν ’Αθήναις Πρωτοδι
κών, διά τής ύπ’ άριθ. 5318 (1907) άποφά
σεως αυτοΰ, έδέχθη τήν αϊτησιν τής Άννέτας 
Ί ω .  Δεσίπρη τό γένος Νικολ. Μαραγκού κα
τοίκου ’Αθηνών κατά τοΰ συζύγου της Ίωάν. 
Ά λ .  Δεσίπρη άγνώστου διαμονής καί έπέ- 
τρεψεν αυτή νά έγείρη τήν περί δίαζεύξεώς 
της άγωγήν.

’ fav ’Αθήναις τή 2δ ’Οκτωβρίου 1907

Ό  τή ς αίτούόης πληρεξ. δικηγόρος 
Ή .  Ν . Τ . Χ α ρ ιτά το ς .

Ή  συνδρομή τής «Δικαιοσύνης» 
διά τό τρέχον δικαστικόν έτος δπερ 
άρχεται άπό τοΰ πρώτου Σαββάτου 
τοΰ ’Οκτωβρίου, καί λή γει τό τελευ- 
ταΐον Σάββατον τοΰ ’Ιουνίου, ώρίσθη 
είς δραχμάς 7 .5 0 ,  δύναται δέν άκα- 
ταβληθή καί είς δύο δόσεις έκ δρ. 4 .

Α ί στήλαι τής «Δικαιοσύνης 
εΐνε είς τήν διάθεσιν παντός δι
κηγόρον, δικαστοϋ ή άλλον δι
καστικόν προσώπον, ενρισκο- 
μένον είς τήν άνάγκην ή έπιϋ·ν- 
μοϋντος νά άνακινήστ] παν έν 
γένει ζήτημα σχετιζόμενον μέ 
τήν άπονομήν τοϋ δίκαιον.

Τό μεταξύ τοΰ δικαστικοΰ κλητή
ρος καί τοΰ έν Πειραιεΐ Προξένου τής 
’Ιταλίας έπεισόδιον, δπερ περιεγρά- 

ψαμεν είς τό προ-
Ξ ,εν ο φ ο @ £ α . ηγούμενον φύλλον 

καί τό όποιον παρ’ 
όλίγον νά μετετρέπετο είς διπλωμα
τικόν, μάς παρέχει άφορμήν νά πα- 
ρατηρήσωμεν δτι ή νόσος έκείνη, ήτις 
άριστα δύναται νά όνομασθ·?] ξενοφο
βία  καί ύπό τής όποίας δλοι άνεξαι- 
ρέτως καί ίδιώται καί δικασταί καί 
δικηγόροι καί άρχαί καί Υπουργοί 
κατεχόμεθα, όξύνεται όλονέν.

Δέν πρόκειται περί τοϋ άνωτέρω 
μεμονωμένου έπεισοδίου, περί ού λίαν 
εύχαρίστως άνακοινοϋμεν δτι δέν εί
χεν άκριβώς δπως μάς μετεδόθη καί 
δπως τό περιεγράψαμεν. Πρόκειται, 
λέγομεν, περί τοϋ φαινομένου, δτι άρ
κεΐ νά έμφανισθή εί'τε ένώπιόν οίου
δήποτε προέδρου παντός δικαστη
ρίου, ή άνακριτοϋ ή Είσαγγελέω ς ή 
καί ολοκλήρου δικαστηρίου, δ πρώ
τος τυχών μή όμιλών τήν Ε λ λ η ν ι 
κήν, ’Ά γ γ λ ο ς  ή Ό λλανδός, Γερμα
νός ή Ισπ α νός, ί'να περίτρομοι έγερ- 
θώμεν τής θέσεως μας καί μετά σε- 
βασμοΰ, δν ό τρόμος έπιβάλλει, άπο- 
καλυφθώμεν.

’Ενθυμούμεθα, τό άνεγράψαμεν δέ 
άπό τής αύτής στήλης πρό τινων 
μηνών, δτι Πρόεδρος Έ φ ετείου, δι- 
καιολογών τήν αύστηροτέραν τοΰ 
συνήθους στάσιν, ήν κατά τινα συνε- 
δρίασιν είχε προσλάβει άπέναντι τών 
δικηγόρων κατά τήν διεύθυνσιν τής 
συνεδριάσεως, είπεν, δτι ή τοιαύτη 
στάσις τφ ήτο διά τήν ήμέραν έκεί- 
νην έπιβεβλημένη, διότι τήν συνε- 
δρίασιν παρακολουθούσι καί... ξέν ο ι! 
Μυρία δέ άνάλογα πρός τοΰτο εί
μεθα είς θέσιν νά έπικαλεσθώμεν  
παραδείγματα, καταλήγοντα είς τοΰ
το, δτι δυσαναλόγως ταπεινοΰμεν έ
αυτούς απέναντι τών ξένων καί άνευ 
λόγου τινός τούς μεγαλύνομεν, τό
σον, ώστε μάλλον έκ τής μακροθυ- 
μίας τούτων ή έκ τής συναισθήσεως 
τών δικαιωμάτων ήμών, σώζομεν έ
νίοτε αύτήν ταύτην τήν άξιοπρέπειαν 
τής δικαστικής έξουσίας. Ό  νομίζων 
δτι δσα ήδη γράφομεν είνε ύπερβο- 
λαί, εύχόμεθα νά μή άντικρυσθή 
έν τφ  γραφείψ Προέδρου Πρω
τοδικών μέ δικηγόρον άλλοδαποΰ 
οίουδήποτε κομίζοντος είς τόν Έ λ 
ληνα δικαστήν προστατευτικόν έπι- 
σκεπτήριον οίουδήποτε Πρέσβεως ή 
Προξένου,ή νά μή διαγκωνισθή έντός 
οίουδήποτε άνακριτικοΰ γραφείου μέ 
άλλοδαπόν ύποβαλόντα καί τήν φαν- 
τασιωδεστέραν άκόμη μήνυση/ κατά 
ήμεδαποΰ. Ε ίς τήν πρώτην περίπτω- 
σιν άπεριόριστον θά παρασχεθή πάν 
συντηρητικόν μέτρον, ένφ είς τήν δευ- 
τέραν τό ένταλμα τής συλλήψεως θά 
είνε έκδεδομένον πριν ή ό ήμεδαπός 
προφθάσίβ νά ψελλίση καί λέξιν ώς 
δικαιολογίαν.

Ά ποτελοΰσιν δλα ταΰτα άλλο τι 
ή ψύχωσιν ένός Κράτους ολοκλήρου 
καί μιας δικαστικής τούτου έξουσίας 
ήτις πρέπει νά όνομασθή Ι ξ ε ν ο φ ο -



Δ Ι Κ Α ΐ Ο Σ Γ Ν Η 3

EKUilJ 01Ι Ι Ϊ Ϊ 1
3 Εκ Κ ορίνθου  έλάβομεν την έξη·; 

επιστολήν :
Τήν παρελθοΰσαν Κυριακήν, όμιλών 

έν τή έκκλησία ό ίεροκήρυξ, έφερε τόν. 
λόγον καί περί τής δικαιοσύνης έν τή 
ρύμη τοΰ λόγου του είπεν καί τά έξής 
περίπου δτι, «ένιοι τών δικαστών έπιπο- 
λαίως μελετώντες τάς ύποθέσεις καί έπ- 
ηρεαζόμενοι ίσως, έκδίδουσιν αποφάσεις 
αδίκους»— ΤοΟτο αί δικαστικαί άρχαί έ- 
θεώρησαν έξύβρισιν της δικαιοσύνης καί 
έξ έπαγγέλματος ένεργεΐται άνάκρισις 
κατά τοΰ ίεροκήρυκος.

Έ π ί τοΰ έπεισοδίου τούτου άναμένο- 
μεν τάς κρίσεις σας έν τφ φύλλω τής Δι
καιοσύνης.

Έ ν  Κόρινθό τη 23 ’Οκτωβρίου 1907 
Ιίϊς £ w 5(> oy ητιις

Σ . Δ. Τό έπεισόδιον, άρκετά πρω τότυ
πον, άπησχόλησε και τόν ημερήσιον τύπον, 
εινε δε άξιον και πολλών καί γενικωτέρων  
σχολίων, διότι δεν πρόκειται πλέον περι 
προσω πικής άντιλήψεως τον άντιπροσω - 
πεύοντος τήν καταδιω κτικήν άρχήν έν 
Κ ορίνϋο), άλλ.ά περι ζητήματος δ ιά  τό 
όποιον α ί όλίγαι έν έτέρα στήλη π αρατη 
ρήσεις ήμών βεβαίω ς δέν είνε επαρκείς.

Η “Μ Η , ,  ΥΠΟ M i l
Ό  κ. Ευστράτιος Κ ουλουμβάκης, μή  

{λεωρών εξηντλημένον τό θ έμ α  έφ ου 
α ί δύο προηγούμενοι έπιστολαί του, άπέ-  
στειλε καί τήν σήμερον δημοσιευομένην 
τρίτην, δϊ" ής,'άν έξαιρέση τις μ ερικάς  ά 
δικους γραμμάς, ϋ ιγούαας τήν πορείαν  
τής «Δικαιοσύνης» ούχ), βεβαίω ς έκ π ρο-  
ϋ·έσεως, εκτείνεται ό  γράφων είς κύκλον  
εύρύτερον, περί ου π ιθανόν  καί ήμεΐς νά 
άσχ ολη θώ μ εν :

Έ Λ ί β τ ο λ ή  τ ρ ίτ η

Δέν πιστεύω, δτι ύπολαμβάνετε ώς ά- 
πάντησιν πράγματι τής πρώτης καί δευ- 
τέρας έπιστολής μου έκεΐνα, άτινα έν γε- 
νικαΐς τισΐ γραμμαΐς διεχαράξατε έν εΐ- 
δει προγράμματος ύμών. Διότι δύναμαι, 
νά ίσχυρισθώ, δτι έθηκα θέματα ώρι- 
σμένα'και προέβαλον έρωτήματα σαφή 
— τά όποια δέν μεταβάλλονται καί άν 
ήθελεν υποτεθή δτι προέρχονται έκ τής 
« σ τ ρ α τ ια ς  τ ώ ν  α ψ ικ ό ρ ω ν » .—

Έ πεζήτησα  τήν τιμήν, νά άποτυπώσω 
εις τάς στήλας τής «Δικαιοσύνης» ιδέας 
καί σκέψεις, κρίσεις καί γνώμας, άς καθ’ 
έκάστην άκούω άπό έτών άναπτυσσομέ- 
νας υπό δικηγόρων καί δικαστών καί 
πολιτών άλλων, είς κύκλους δμως πάν
τοτε στενούς καί ίδιαιτέρους. Τοΰτο δέ 
ήτο τό καθήκον τής «Δικαιοσύνης», ώς 
τούλάχιστον έγώ άντελήφθην αύτοΰ, τά 
στενώς καί ιδιαιτέρως, άλλά καί άσυ- 
ναρτήτως λεγόμενα περί τών δικαστικών 
μας πραγμάτων, νά έκθεση αύτά πλατύ- 
τερον, άκριβέστερον, συστηματικώτερον 
καί έπιμονώτερον, μετά τοΰ κύρους καί 
τής έπιβολής όργάνου δημοσιογραφικού,, 
διερμηνεύοντος άμέσως ή έμμέσως, έγ-

, γύτερον ή άπώτερον τήν γνώμην δλου 
τοΰ νομικοΰ ήμών κόσμου. Τοιαύτην έρ- 

: γασίαν, άρχήν έργασίας τοιαύτης, άπό- 
πειραν, πράξιν προπαρασκευαστικήν δέν 
είδον κατά τό διάστημα δύο δλων έτών. 
Πιθανώς πλανώμαι, ίσως είμαι άψίκορος. 
Ά λ λ ’ έφ’ δσον όμολογεΐτε, δτι δέν είμαι 
μόνος άλλά μετά πολλών σκέπτομαι καί 
άντιλαμβάνομαι καί κρίνω όμοίως, έχετε 
ύποχρέωσιν νά άποδείξητε τήν πλάνην 
ήμών— τούλάχιστον έκ καθήκοντος συνα- 
δελφικοΰ— πρέπει νά άποδείξητε τό άψί- 
κορον ούχί δέ ν’ άναφωνήτε αύτό, ένφ 
όμολογεΐτε τήν έπί δύο δλα έτη άντο- 
χήν αύτοΰ.

Καί μετά ταΰτα, εύχαριστών διότι δη
μοσιεύετε έν τή «Δικαιοσύνη» έπιστο- 
λάς έλεγχούσας τήν μέχρι τοΰδε δρασιν 
ύμών, σημεΐον τοΰτο τών άριστων π ρ ο 
θέσεω ν  ύμών, άφορμή ή νά δοθή άλλη 
κατεύθυνσις είς τήν «Δικαιοσύνην», ή ν’ 
άποδειχθή ή πλάνη έμοΰ καί τών τυχόν 
όμοφρονούντων έμοί, δπερ ήθελεν έχη 
μεγίστην σημασίαν διά τήν ύπόληψιν 
καί τήν μέλλουσαν έπομένως δρασιν τοΰ 
φύλλου ήμών, έξαιτοΰμαι τήν άδειαν νά 
προχωρήσω είς τήν άποτύπωσιν τών 
σκέψεών μου,περί τοΰ ποίαν θά έπεθύμουν, 
κατά τήν ταπεινήν μου πάντοτε γνώμην, 
τήν πορείαν καί τήν δρασιν φύλλου ώς ή 
«Δικαισύνη»,

Έ χ ω  τήν γνώμην, δτι έθέσατε μίαν 
μεγάλην βάσιν τοΰ προγράμματος ύμών 
ά τ ο « ώ τ α τ α .Έ π ιτ ρ έψ α τ έ  μοι, νά ε’ίπω 
καί άνεπιστημονικώτατα. Έδηλώσατε 
ρητότατα καί δύναμαι νά εΐπω οίονεί 
μετά τίνος αύταρεσκείας, δτι μήτε θά θί- 
ξητε ζητήματα πολιτικά. Θά σταθήτε είς 
τόν άντίθετον πόλον τής Πολιτικής, μή 
βλέποντες αύτήν, μή άκούοντες αύτήν. 
Ποΰ τοΰτο ; Είς Κράτος κοινοβουλευτι
κόν, έν φ άπασαι αί έξουσίαι πηγάζου- 
σιν έκ τοΰ Έθνους, έκ τής κοινής δη
λαδή γνώμης, ήν, ώς λέγετε, άνελάβετε, 
νά διαφωτίσητε καί ένθαρρύνητε. Προ
κειμένου περί τίνος; Περί τοΰ σημαντι- 
κωτέρου κλάδου ττ^ς Π ο λ ι τ ε ί α ς .  
Δηλαδή περί τής σπουδαιοτέρας πολι
τικής συζητήσεως. Χωρίς νά λάβητε ύπ’ 
δψιν, δτι δλοι οί πολΐται Κράτους κοινο
βουλευτικού, έκόντες καί άκοντες, κινού
μενοι καί ίστάμενοι, λαλοΰντες καί σιω- 
πώντες, κοιμώμενοι καί έγρηγορότες καί 
δταν έτι άναπνέωσι, πολιτεύονται, θετι- 
κώς ή άρνητικώς έστω. Καί άπόδειξις 
είνε —  καίτοι ούδεμία υπάρχει άνάγκη 
άποδείξεως,— δτι δέν ήδυνήθητε νά συμ- 
μορφωθήτε πρός τήν δήλωσίν σας, διότι 
καί περί νομοθετικής έξουσίας έγράψατε 
καί έπηρεασμούς τής Δικαιοσύνης διελα- 
λήσατε καί θέματα τής πολιτικής, ύπό 
τήν στενοτάτην αύτήν τήν λέξεως έν
νοιαν, δέν κατωρθώσατε ώστε νά μή θί- 
ξητε. Ή το , λέγω, τό πράγμα φυσικόν 
καί άναπόφευκτον.

Κατά ταΰτα ή δήλωσις ύμών ήτο 
άτοπος. ’Έ πρεπε καί έπεβάλλετο ν’ ά- 
ναμιχθήτε είς τήν Πολιτικήν. Καί νά 
έξετασθώσιν έν τή «Δικαιοσύνη» τά παρ’ 
ήμΐν πολιτικά ζητήματα ευρύτατα καί 
καί όρμητικώτατα. Ά λλά  καί άμερο- 
ληπτότατα καί δή έ π ια τ η μ -ο ν ικ ώ τ ε -  
ρ ο ν ,  ώς έδικαιοΰτο πας τις ν’ άνα- 
μένη παρά τών συντακτών αύτής, δλων

τών νομικών τοΰ Έ θνους άνδρών. Τό 
πολύ-πολύ ήδύνασθε ν’ άπαιτήσητε, δ
πως ώσιν ύπογεγραμμένα τά άρθρα τά 
καταγγέλλοντα πρόσωπα άποπειρώμενα 
έπηρεασμούς τής Δικαιοσύνης ή άλλως 
πως διαφθείροντα αύτήν. Βεβαίως δέν 
θ’ άνείχεσθε τάς χυδαίας έπιθέσεις καί 
τάς ύβρεις. Άναμφιβόλως θά προσεί- 
χετε νά κρατήτε άδιαλείπτως τήν «Δι
καιοσύνην» είς ύψηλόν δψος εύπρεπείας 
καί άμεροληψίας. Ά λλά  πάντοτε έντός 
τής Πολιτικής, διότι έν αύτή πάντες κι- 
νούμεθα καί έσμέν.

Δέν δύνασθε ν’ άπαντήσητε, δτι ή 
δήλωσις ύμών έκείνη άφεώρα τήν δια- 
πάλην τών πολιτικών κομμάτων καί 
ούχί τήν Πολιτικήν. Διότι δήλωσις τοι
αύτη θά ήτο τό έπιεικέστερον περιττή . 
Καθ’ δσον ή «Δικαιοσύνη» θά συνετάσ- 
σετο ύφ’ δλων τών έν Έλλάδι νομικών 
καί προορισμόν είχε τήν έξέτασιν τών 
δικαστικών μας πραγμάτων. Πώς έπομέ
νως θά ήτο δυνατόν νά έξυπηρετηθώσι τά 
συμφέροντα ένός κόμματος; Καί πρός 
τί ή δήλωσις περί άδυνάτου ; Πώς ήθε
λον συμφωνήση αύτοί οί ίδρυταί μεταξύ 
τω ν ;

Ή το άτοπον, λέγω, ύπό νομικών άν
δρών, είς Κράτος κοινοβουλευτικόν, νά 
έξαγγελθή, δτι ή Πολιτική κατέχει στά- 
διόν τι ξένον πρός πάσαν κίνησιν καί 
έκφανσιν τοΰ έθνικοΰ ήμών βίου. Ή το 
δέ άπρεπές νά θεωρηθη άναγκαία δή- 
λωσις περί τοΰ δτι ή «Δικαιοσύνη», έκ- 
διδομένη δι’ 8ν λόγον έξεδόθη, συντασ- 
σομένη ύφ’ ών θά συνετάσσετο, θά έκρα- 
τεΐτο μακράν τής ένίοτε— πλειστάκις 
άτυχώς παρ’ ήμΐν— άπεχθοΰς καί άπαι- 
σίας κομματικής διαπάλης. Αναπόφευ
κτος δέ συνέπεια τής σφαλερας ταύτης 
άντιλήψεως ύπήρξεν ό περιορισμός τής 
δράσεως ύμών, ή άδυναμία ν’ άνταπο- 
κριθήτε πρός τόν σκοπόν φύλλου ώς ή 
«Δικαιοσύνη».

Ά λλά , πάντοτε κατά τήν ταπεινήν 
μου γνώμην, έθέσατε καί άλλην μεγά
λην βάσιν, κεντρικωτέραν ταύτγ)ν, έπί
σης σφαλερώς καί άδικαιολογήτως. Ά λλά 
περί ταύτης είς τήν έπομένην έπιστολήν 
μου, έάν βέβαια έξακολουθήση ή εύμέ- 
νεια ύμών νά δεχθήτε καί δημοσιεύσητε 
τήν παροΰσαν. Διότι πρέπει, καθ’ δσον 
δύναμαι, νά έξαντλήσω τό θέμα μου 
κατά πάσας τάς δψεις αύτοΰ, προβαίνων 
άπό τών γενικωτάτων είς τά είδικώτερα.

Μεθ’ ύπολήψεως καί άγάπης 
'Ο συνάδελφός σας 

Ε υ α ι ρ ά ,τ ι ο ς  Κ ο υ λ ο υ μ β ί χ η :

Γ . Γ . Ό  θεό ς νά μέ φυλάξη ! Διετύ- 
πωσα δντως άξίωσιν, .δπως χρησιμεύση 
ή «Δικαιοσύνη» ώς πανάκεια ; Ένεδεί- 
κνυον έστω τοιαύτην άξίωσιν αί έπιστο
λαί μου ;

Άδιάφορον ! Χρειάζεται μία άφορμή, 
άληθής ή κατά πλάνην, διά ν’ άναπτύξη 
τις μίαν κεφαλαιώδη γνώμην, ήν έχει 
περί τοΰ μεγάλου έλαττώματος τών Ε λ 
λήνων.

Αγνοώ άν έχαιρετίσθη ώς πανάκεια 
τό Σύνταγμα, δπερ άναμφιβόλως έσκό- 
πει μεταβολήν τοΰ Έθνικοΰ ήμών βίου. 
Αγνοώ πόσαι άπηρτήθησαν έλπίδες έκ 
τής Εθνοφυλακής, έχομεν δμως ήδη φυ-

Δέν εί'λεθα τόσον πρόχειροι, ωστε ά
μέσως νά έξενέγκωμεν γνώμην αν ή 
Είσαγγελική άρχή, η έπιληφθεΐσα τής 

καταδιώξεως του 
”A y6u>v εν Κορίνθω ίεροκη-

καΐ 5tKotodvrvn. ρυκος, S i’ ους λό
γους αναφέρει ή είς 

άλλην στήλην έκ. Κορίνθου άνταπόκρι- 
σις, εύρίσκεται έντός. της δικαιοδοσίας 
της. Ά π ό πρώτης ομως δψεως και 
κα τ’ έπιπολήν έξεταζόμενον τό πραγμα 
άγει είς την λύσιν οτι τά δάκτυλα της 
Είσαγγελικής άρχής άρκετά άσυνέτως 
επλησίασαν τόν πεπυρωμένον άνθρακα.

Τό ζήτημα άν ό θερμόαιμος άλλως 
ίεροκήρυξ, είσπηδήσας οΰτως άκαίρως 
είς έ'δαφος άλλότριον καί άναλαβών ου
τω  καθήκοντα τιμητοΰ η τό όλιγωτερον 
Είσαγγελέως Ε ρετώ ν, διέπραξεν άπό 
τοΰ άμβωνας καθαρώς εκκλησιαστικόν 
άδίκημα, όπότε μόνον πρό της προϊστά
μενης του άρχής, της έκκλησιαστικής, 
είνε ύπόχρεως νά δώση λόγον, ή αδί
κημα κοινόν, όπότε όρθώς άνέλαβί την 
καταδίωξίν του 6 κ. Είσαγγελεύς, είνε 
φρονοΰμεν ήευτερεΰον.

Τό πρωτεύον καθ’ ήμας είνε οτι διά 
καταδιώξεως ύπό τοιαύτας συνθηκας 
έγκαινίζεται τό χειριστον τών συστη
μάτων, καθ’ ο ό άμβων τίθεται ύπό εί- 
σαγγελικήν λογοκρισίαν, ής τά άτοπα 
βεβαίως δέν είνε ευχερές νά προδια- 
γράψη τις. "Ηδη ό λόγος δίδεται είς 
τόν εισαγγελέα τών Έφετών άφ’ ένός 
καί είς την Ίεράν Σύνοδον άφ’ έτέρου, 
δι’ ην οσον καί διά την ’Εκκλησίαν τό 
ζητημα εϊνε ούχί έκ τών ελάχιστων.

Ά ς  άποδοθή καί τοΰτο είς βάρος τών 
πολλών αμαρτιών τοϋ νέου Κ αταστη- 
μ-ατος τοΰ Πρωτοδικείου Αθηνών. Πρός 

έξοικονόμησιν της ύπό 
Μ ι α  « α γ ις  πασαν έποξιν άνοικονο- 

μήτου αιθούσης τών συ 
νεδριάσεων, άνηρτήθη προκήρυξις φέ- 
ρουσα ■’•ήν υπογραφήν του κ. Προέδρου, 
καθ’ ήν ή συνεδρίασις τής μετά μεσημ
βρίαν έκάστης Τετάρτης, ήτοι ή τών 
συνήθων ύποθέσεων, διηρεΐτο είς δύο, 
είς τό τμήμα τών αιτήσεων, όρκων καί 
προτετιμημένων άπό τής 4ης μέχρι τής 
5 ης και εί; τό τών άναβεβλημένων καί 
τοϋ πινακίου άπό τής 5ης μέχρι τής 
5 1)2 . Περιττόν νά εί'πωμεν οτι ή συ- 
νεδρίασις ήρξατο καί έ'ληξεν έξακολου- 
θητικώς άπό τής 4ης μέχρι τής 5ης, 
ώς έπίσης περιττόν δτι πλεϊστοι τών 
δικηγόρων, πιστοί θεράποντες τής προ- 
κηούξεως, έδικάσθησαν έρήμην.

’Άν τό πραγμα δέν είνε καθαρώς πα- 
γίς εϊνε δμως παγίς . . .  έξ άμελείας.

Ζητούνται οί «Νέοι ΙΙανδέκται» Ν. 

Κουντουριώτου (Ικο. Γ .  Φ έξη). Έ πίσης καί 

τά «Βασιλικά» (εκδ. I .  Ζέπου). Προσ®ορια 

εις τά γραφεία της «Δικαιοσύνης».

Α Λ Φ Ρ Ε Α Ο Υ  I .  Α Θ Α . Ν Α Σ Ο Υ Λ Α  
Δ ικηγόρον εν *Αϋ·ήναις

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Έ ν Έ λλά δι τό Σύνταγμα (άρθρ. 45) 
ούδεμίαν ποιείται διάκρισιν μεταξύ γά 
μου καθ’ όμοτιμίαν καί μή· δι’ ούδεμιάς 
συνεπώς διομολογήσεως ορών ό έν νο- 
μίμω γάμφ γεννηθείς θά ήδύνατο ν’ ά- 
ποκλεισθγί τοΰ δικαιώματος τής διαδο
χής, οίαδήποτε δέ σχετική σύμβασις 
μεταξύ τών συζύγων, καί άνηκόντων 
τυχόν είς διάφορον κοινωνικήν τάξιν θά 
Υΐτο νομικώς άνίσχυρος, καθό τείνουσα 
πρός περιγραφήν καί καταστρατήγησιν 
τοΰ διά τών θεμελιωδών νόμων τής πο
λιτείας προδιαγραφομένου καί έπα- 
κριβώς καθωρισμένου τρόπου τής είς τόν 
θρόνον διαδοχής.

Ύ πό τήν σημερινήν αύτοΰ μορφήν, 
ενθα ό μοργανατικός γάμος έπιτοέπεται 
άποτελεΐ άπό τής άπόψεως τοϋ άστικοΰ 
Δικαίου συνάλλαγμα αύτοΰ νομικώς καθ’

δλου έγκυρον, άποκλεΐον έν αίς χώραις 
έπεκράτησεν ό χριστιανικός τής Ε σ π ε 
ρίας πολιτισμός, τήν έ'ννοιαν καί τό δ ε
κτόν έτέρου ταύτοχρόνου εγκύρου γάμου 
εί'τε προσομοίου εί'τε καθ’ όμοτιμίαν.

Έάν ύπήρξαν μοναδικαί έξαιρέσεις 
τής διδασκαλίας ταύτης, άποδοτέαι τ ό  
μ .έν  είς τήν πεπλανημένην γνώμην καί 
διδασκαλίαν, δτι ό έξ άριστεράς γάμο? 
άποτελεΐ προνομίαν τοΰ ήγεμόνος τής 
χώρας καί τών μελών τοΰ άνάσσοντος 
οί'κου δικαιουμένων δήθεν ( 1) νά συνά- 
πτωσιν έν ταυτφ πρός τω κα τ’ ισοτιμίαν 
( — οίονεί — έκ δεξιάς) γάμφ καί έ'τερον 
μοργανατικώς, τό δέ, είς νομικήν σύγ- 
χυσιν τοΰ θεσμοϋ τοΰ μοργανατικοΰ γά
μου μετά τής φυσικής σχέσεως τής παλ
λακείας.

Ή  τελευταία αυτη δμως ούδαμοΰ ά- 
πολαύει έννόμου άναγνωρίσεως, άτε ά· 
πασών τών νεωτέρων κοινωνιών καί νο-

(1) Κατά πρωσσικίιν επιχώριον Δίκαιόν 
(Preussisches Landrecht) ό τοιοΰτος γάμος 
άνεγνωριζετο καί έπετρέπετο ού μόνον είς τά 
μέλη τών ήγεαονευόντων οίκων, άλλά καί 
είς τά τής ύψηλης καί κατωτέρας αριστοκρα
τίας, ετι δέ καί είς (αύτοϋς) τους βασιλικούς 
συμβούλους

μοθεσιών τών πεπολιτισμένων κρατών 
βασιζομένων έπί τοΰ δικαιονομικοΰ δόγ
ματος τής μονογαμίας. Ύπάρχοντος δ- 
θεν εγκύρου γάμου οπωσδήποτε εί'τε 
κα τ’ ισοτιμίαν ή μή, ή σύναψις έτέρου 
μοργανατικώς άποτελεΐ διγαμίαν. Έ ξ  
άλλου δεδομένου, οτι διά τού; πληθυ- 
σμ.ούς τοΰ 5Α σιατικού και τοϋ ’Α φ ρικα  
νικοΰ, ιδ ία  δε κ α θ '  όλου τοϋ Μ ω αμ εθα-  
κοϋ (1 )  πολιτισμού, ή πολυγαμ ία  άπο
τελ εΐ ΐσχϋον νόμιμον, πολλώ ήσσον θά 
ήδύνατο αυτη ν’ άποκλεισθνί έκ τών έν 
ταΐς χώραις έκάστου αύτώ ν  ήγεμονευόν- 
των οί'κων. Έ ν ταύταις, τής έννοιας τής 
άτομικής ελευθερίας οΰσης άγνώστου, ό 
άσθενέστίρος υποτάσσεται τώ ίσχυρο- 
τέρω, ή δέ γυνή, ύπε'ικουσα είς τόν νό-

(1) Τό προέχον καί κύριον πρόσκομμα, 
ου ένεκεν ο Μ ω αμεθανισμός έν Αύστρουγ- 
γαρία δέν συγκατελέχθη μέχρι τοΰδε μεταξύ 
τών, παρά τής Πολιτείας άπολαυόντων επι
σήμου άναγνωρίσεως μονοθεϊκών θρησκευμά
των καί δογμάτων, υφιστάμενος δέ μόνον κατ’ 
άνεξίθρησκον έκ τοΰ Συντάγματος ανοχήν έν 
αΰτη, είνε ή ΰπ’ αύτοϋ έπιτοεπομένη πολυ
γυνία καί πολυγαμία- έφ’ ω άπβγορεύεται 
αντη είς τούς εν τε τή  Αύστρία καί Οΰγγα- 
ρία, τή  Βοσνία καί Ερζεγοβίνη συμπεριλαμ- 
βανομέναις, διαβιοΰντας Μωαμεθανούς.

μον τοΰτον, δέν εϊνε όμοία καί Γσνι τώ 
άνδρί, άλλά κτήμα καί πλοΰτος αύτοΰ· 
έπόμενον δθεν ήτο ν’ άναπτυχθνί ή πο
λυγαμία* διότι τοσούτφ μείζων ό πλοΰ
τος, δσω πλείου γυναίκας είχεν ό άνήρ.

Έ ν  Έ λ λ ά δ ι, ή'τις έκπροσωπεΐ καί 
έξέθρεψε τόν εύρωπαϊκόν τής Εσπερίας 
πολιτισμόν, καί ένθα τό πρώτον άνακη- 
ρύσσεται τό άτομον ελεύθερον ώς μέλος 
τής έλευθέρας πολιτείας, ή πολυγαμία 
δέν ήδύνατο νά έπικρατήσϊ) καί εισχώ
ρηση. Ή  νομοθεσία τών Ελληνικών πο
λιτειών ένέμεινεν άνέκαθεν είς τήν &ρ- 
χήν τής μονογαμίας ( 1), μολονότι έν τε 
τη  προϊστορική ( 2 ) καί τη κλασική, ώς 
καί τίί £μετέπειτα έλληνικη άρχαιότητι 
τό έθ }ςτή ς ταύτοχρόνου μετά παλλακών 
συνο κήσεως, καίπερ άπ^δον πρός τήν 
αύστηράν τής μονογαμίας άρχήν, ούδα
μώς άπέλιπεν (3 ).

(1) ’Έ π ιθι Σόλων [Βιβλ. Ε ',  Κεφ. Α '. 
Περί γάμου] άρθ. 291 : «"Ενα &νδρα μ ια ς  
γ υ ν α ικ ό ς  τυ χ ε ΐν »  καί έπάμ. άρθρ. 292.

(2) ’Αθηναίος Ι Γ ' , « Έ ν  Άθήναις πρώτος 
Κέκρωψ μίαν ένί εζευξε».

(3) Ό  Δημοσθένης έν τώ κατά Νεαιρ. δι-
καν. λόγω § 122 , απεικονίζει πιστώς τά έπί
τών ημερών αύτοΰ κρατοΰντα «τά ς μ έν  έ-
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σικά τό σύστημα γενικής στρατολογίας. , 
Α γ ν οώ  τί ήλπισαν έκ τής έξώσεως το 0 
Όθωνος —  ποιαν δηλαδή άντικατάστα- 
atv. Θα έπεθύμουν ν’ άκούσω γνώμας 
περί τής καθολικής ψηφοφορίας και τής 
ίσοβιότητος τών δικαστών. Ά λ λ ’άν ταΰτα 
πάντα καί άλλα άκόμη υπήρξαν ινδάλ
ματα καί φαντάσματα πανακείων —  καί 
δν δηλαδή υπήρξαν— βεβαίως τοΰτο δέν 
αποτελεί τό άληθώς μέγα έλάττωμα ήμών 
δπερ είνε δτι άδυνατοΰμεν έντελώς νά συ- 
ζητήσωμεν. Διότι δέν άκούομεν τί λέγου- 
σιν οί άλλοι, άλλά σκεπτόμεθα τί θά εϊ-  
πωμεν ήμεΐς. Δέν άναγινώσκομεν έκ τί
νος άρθρου, ή καί βιβλίου, παρά τόν 
πρώτον στίχον, λέξεις τινάς έκ τοΰ μέ
σου καί τήν υπογραφήν άν ύπάρχη, ά
μέσως δέ έχομεν έτοίμην καί τήν δήθεν 
άπάντησιν. Καί τό άποτέλεσμα είνε ά- 
ληθής Βαβέλ- διότι μένει έκαστος μέ τάς 
ιδέας του, έκαστος μεμονωμένος, έντελώς 
αγνώριστοι πρός άλλήλους, είς έκαστος 
έν πλάνη περί δλων τών άλλων. Ιδού τό 
κυριώτατον αίτιον τής άδυναμίας πρός 
πάσαν συνεννόησιν καί συνεργασίαν,πρός 
άμυναν κατά τών λυμαινομένων τά δη
μόσια ήμών πράγματα. ’Ιδού καί ό κυ- 
ριώτατος λόγος, δι’ 8ν καί ή «Δικαιο
σύνη» έξετράπη τοΰ προορισμοΰ της, 
διότι ούδείς προσέσχεν είς τά δημοσιευ- 
θέν αύτής πρόγραμμα, ώστε νά συμμορ- 
φωθώσιν οί γράφοντες έν αύτη πρός αύ
τό, άλλ’ έκαστος ένόμισεν δτι πρόγραμμα 
τής «Δικαιοσύνης» είνε έκεΐνο, δπερ αύ
τός έχει έν τη διανοία του ή έπιθυμεΐ. 
Δέν θά θεωρήσω παράξενον, άν τις άπαν- 
τήση έπικρίνων με διά τάς κατά τής 
καθολικής ψηφοφορίας ιδέας μου !

Έ .  Κ .

Ί
ΠΑ ΤΡΙΚΗΣ Κ Λ Η Ρ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ

(Γνωμοδότη<3ις το ϋ  κ .  Κ . Λί. Μ α ν ιά κ η , 
άντβ«5αγγελέω ς το ϋ  Ά ρ ε ίο υ  Π άγου)

(Συνίχεια έχ τοϋ προηγουμένου |

Πρός υποστήριξιν τής άρχής ταύτης 
λυσιτελες θεωρώ νά διακρίνω τήν δια
νομήν άπό άλλας δικαιοπραξίας:

Ή  em tio ή venditio  καί ή petm u- 
ta tio  λαμβάνουν τήν γένεσιν αύτών άπό 
τής έλευθερας τοΰ συμβαλλομένου συναι- 
νέσεως, άλλ’ ή διανομή έπιβάλλεται ύπό 
τοϋ νομού, διότι ούδείς άναγκάζεται έν 
διαρκεΐ ύποχρεωτική κοινωνία.

Εν τή άγορα~(^λησία άπαιτεΐται νά 
ύπάρχη τίμημα πραγματικόν ένφ έν τή 
διανομή τίμημα οέν ύπάρχει.

Ή  άνταλλαγή δέν ύπόκειται είς άγω
γήν περί διαρρήξεως, ή δέ πώλησις ύπό- 
κειται έξαιρετικώς είς τοιαύτην, ένώ ή 
διανομή κατά κανόνα είνε άκυρώσιμος 
καί ένεκα μικρας έτι βλάβης προελθού- 
σης έκ διαφόρων αιτιών.

Οθεν ό προορισμός τής διανομής είνε 
έκαστος συγκληρονόμος νά λάβη τήν άπό- 
λυτον καί άποκλειστικήν κυριότητα τής 
άνηκούσης αύτφ μερίδος πράγματι, συμ- 
φώνως πρός τόν νόμον, ή τάς συνθήκας, 
άς ό διαθέτης έν τή διαθήκη του άνέ- 
γραψε.

Πρός έπίτευξιν δμως τοΰ σκοποΰ τού
του ούδείς άλλος ύπάρχει τρόπος ή νά 
χορηγήται έκάστφ συγκληρονόμφ τό 
δικαίωμα τής προσβολής οίασδήποτε ά- 
παλλοτριώσεως ή οίασδήποτε άλλης πρά
ξεως, ήν ένήργησαν οί πρώην κατ’ ίδιαν 
συγκληρονόμοι έπί τών λαχόντων είς 
άλλον συγκληρονόμον, δστις ούδαμώς 
συμμετέσχε τών πράξεων τούτων.

Τό δικαίωμα τοΰτο καθιεροΐ ρητώς 
καί σαφώς τό άρθρον 777 τοΰ Ίονίου 
Κώδικος δπερ όρίζει έν τέλει δτι, «ώς 
πρός τά λοιπά πράγματα, άτινα δέν έ- 
λαχον είς τήν μερίδα τοΰ συγκληρονό- 
μου, τήν Ιδιοκτησίαν τούτων θεωρείται 
ώς ούδέποτε λαβών ό συγκληρονόμος».

'Ότι αΰτη εΐνε ή έννοια τής ύπό τοΰ 
νόμου διατυπωθείσης άρχής ούδεμία ύ- 
πάρχει άμφιβολία, άφοΰ ώς εΐρηται έκα
στος συγκληρονόμος δικαιούται νά λάβη 
τήν μερίδα αύτοΰ ώς αύτη είς αύτόν ά- 
φέθη, ού μόνον κατά ποσότητα άλλά καί 
κατά ποιότητα.

Πασα άρα πράξις έκ μέρους συγκλη- 
ρονόμου, παραβιάζουσα τήν άρχήν ταύ
την δύναται νά προσβληθή δι’ άγωγής 
ή δι’ ένστάσεως, στηριζομένης τής άκυ
ρότητος έπί τοΰ λόγου δτι τοιαύτη πρά
ξις έγένετο  έπί άλλοτρίου πράγματος.

’Ε κ  τών είρημένων συνάγεται δτι άπα- 
γορεύεται ύπό τοΰ νόμου διαρκούσης 
τής κοινωνίας πράξις διαθέσεως τών ιδα
νικών μερίδων άνευ τής συναινέσεως τών 
συγκυριών.

Κατά τάς διατάξεις τών άρθρ. 1045 
καί 1047 τοΰ Ίονίου Κώδικος, άθέμιτος 
θεωρείται ή σύμβασις δταν αυτη άφορα 
είς πράξεις άπαγορευομένας ύπό τοΰ νό
μου.

Τοιαύτη δέ σύμβασις θεωρείται ώς μή 
τελεσφόρος. "Αρα ή διάταξις τοΰ άρθρ. 
777, οδσα απαγορευτική  άφορα τήν δη
μοσίαν τάξιν καί ή παραβιασις αύτής 
συνεπάγεται τήν άκυρότητα τής άλλως 
κανονιζούσης τά πράγματα συμβάσεως.

Ή  διάκρισις τής καταστάσεως τής 
πρό τής διανομής ύπαρχούσης άπό έκεί- 
νης τής μετά τήν διανομήν, ού μόνον δέν 
έξασθενεϊ τήν προεκτεθεΐσαν θεωρίαν, 
άλλ’ ένισχύει αύτήν, άφοΰ κατά τήν τε- 
τευταίαν περίοδον τοΰ άρθρ. 777 ό συγ
κληρονόμος «έπί τών μή λαχόντων αύτώ 
κτημάτων θεωρείται ώς μήποτε λαβών 
τήν ίδιοκτησίαν».

Ή  άρχή δμως αΰτη δέν έφαρμόζεται 
καθ’ ήν περίπτωσιν ελαχον είς τόν συγ
κληρονόμον τά ύπ’ αυτοΰ τούτου έπιβα- 
ρυνθέντα άκίνητα δυνάμει έτέρας άρχής, 
καθ’ ήν quem  de ev iction e ten et actio  
eundem  rep ellit exceptio».

’Ε κ  τών είρημένων έπεται σαφώς δτι 
ή μεταξύ τών συγκληρονόμων πατρικής 
περιουσίας διανομή δέν ύπόκειται είς με
ταγραφήν, ούδέ συνεπεία τοΰ άπό 29 
’Οκτωβρίου 1856 περί Μεταγραφής Νό
μου τοΰ Βασιλείου, διότι ό νόμος ούτος 
όρίζων, δτι είς μεταγραφήν ύπόκεινται, 
καί αί δικαστικαί περί διανομής έκθέ- 
σεις, άναφέρεται είς έκείνας τάς περί 
διανομής δικαιοπραξίας, αΐ'τινες άφορώσι 
είς τήν μεταβίβασιν κυριότητος άκινή- 
των ή έμπραγμάτων δικαιωμάτων, άτινα 
άναφέρονται είς τήν μεταβίβασιν κυριό
τητος, άλλά κατά τάς άρχάς τών Τ ω

’Εν 'ΡώμΥ), ούχ -/ιττον, ένθα τό άτο- 
μον ανακύπτει ελεύθερον ώς τοιοΰτο, 
Χαιτοι ουχι ως μέλος τνίς έλευθερας π ο 
λιτείας, αλλα λογφ τών ποοϊόντος τοΰ 
χρόνου συντελεσθεισών, τελειοτέρας καί 
συστηματικωτέρας διαμορφώαεως τ·^ς νο
μοθεσίας,ώ; καί τνίς άναπτύξεως τϊ)ς|περί 
Δικαίου τυνειδησεως. ύπετυπώθη έναρ- 
γέστερον γ) άρχν] τής μονογαμίας, έν vj 
jcai μόνη δύναται νά ύπάοξν) ή άλγ]θ·/)'ς 
ίσότης δικαιωμάτων καί ή πλήρης άφο- 
σιωσις καί πίστις τών συζύγων πρός άλ- 
ληλους. "Ο τε δμως οί μέν γάμοι, ώς έκ 
της επελθουσης εκλυσεως καί διαφθοράς 
τών ηθών άπέβησαν σπανιώτεροι, ό δέ 
ρωμαϊκός πληθυσμός διά τών εμφυλίων 
σπαραγμών ηλαττώθη μεγάλως, ό Αύ
γουστος άνεγνώρισε διά τής νομοθεσίας 
αύτοϋ xal την σχέσιν τής παλλακείας 
ώς έννομον.

Αλλ αύτη ως άτελης τοϋ γάμου ά- 
πομιμ.ησις έπετραπη μόνον έλλείποντο;

ταίρας Λ οονης εν εκ ’ έχ ο μ εν , τά ς δέ 
π α λλα κ ά ς τ η ς  κ α θ’ Λ μέραν θερα π εία ς  
τοϋ «Σώματος, τά ς δέ γυνα ίκ α ς το ϋ  π α ι- 
δοπ οιεΐοθα ι γνη<Κως καί τώ ν ένδον φύ
λακα π ιΰ τ ή ν » .

τοιούτου, δι’ ο καί ούδείς 6 νόμιμον έ'- 
χων σύζυγον ήδύνατο νά συζνί μετά παλ- 
λακής ( 1).

(1) ΙΙρβλ. 1. 3  G (7. 15) Si quis sine u- 
xore constitutus ancillam suam nomine ha- 
beat concubinam, . . et in eadem usque ad
mortem consuetudine permanserit, sancimus 
non concedi heredibus efuncti deandem vel 
liberos ejus in servitutem deducere . . . Sin 
autem taciturnitate eos praeteriit, tunc pos1 

mortem ejus ad libertatem eripiantur . . . 
Omnibus etenim uxores habentibus concu- 
binas vel liberas vel ancillas habere nec an- 
tigua ju ra  nec nostra concedunt.— 1. 144 Dig. 
(5 0 , 1 6 )— 1 un. C. (5 , 26) καί Paulus S. R. 
I I .  20 .

Τ Ε Λ Ο Σ

Τ ό μ . θ !  "cSJ  ̂ « Α ιχ α ιο α ύ ν ν ις»  
πωλοΰνταιι εις τά  γραφεία <*ύ- 

τοΰ  μ.έν « ρ ώ το υ  £τους π ρ ό ;  
δραχμ,άς £5 τοΟ δ έ  δ ευ τέρ ου  
π ρ ό ς δρ *χμ .ά ς Τ .Σ ίΟ  έκαστος.

μαϊκών καί Βυζαντινών νόμων, ή δια- [ 
νομή τής πατρικής περιουσίας, δέν είνε j 
ή πράξις δηλωτική τής είς έκαστον κλη
ρονόμον άνηκούσης μερίδος, ούδέποτε δέ 
δύναται να θεωρηθή ώς μεταβιβαστική, 
διότι οί συγκληρονόμοι, μή έχοντες κυρι
ότητα, έπί τής είς τόν άδελφόν των ά- 
άνηκούσης μερίδος έπί τής πατρικής 
κληρονομιάς, ούδέ νά μεταβιβάσωσι 
ταύτην είς αύτόν δύνανται, κατά τόν κα
νόνα τοΰ δικαίου quod ineum  e st am 
p lius m eum  fieri nequit».

To δικαίωμα τοΰ συγκληρονόμου έν- 
δείκνυται μέν διά τής διανομής, τοΰτο 
δμως θεωρείται ώς προϋπάρχον ταύτης· 
π.ρ.β.λ. Ν. 77. Π. de leg a tis  e t fidei- 
xom m issis 31 «καί δτε άνταλλαγή 
πραγμάτων έπικολούθησε».

Ή  όρθότης τής άρχής ταύτης, άνε- 1 
γνωρίσθη καί ύπό τοΰ , Ιταλικού Κώδι- ! 
κος άρθρ. 1034, παγία δέ είνε καί ή 1 
έπί τοΰ άρθρου τούτου στηριζομένη Ίτα - ! 
λική Νομολογία καθ’ ήν ή διανομή πα
τρικής κληρονομιάς δέν ύπόκειται είς 
τόν τύπον τής μεταγραφής «non e sog- 
g e tta  a lia  form a della transcrizione».

Ή  άντίθετος γνώμη ή γενομένη δε
κτή ύπό τής 114 (1904) άποφάσεως τών 
έν ΙΙάτραις Έφετών, τής άπορριψάσης 
άγωγήν διεκδικητικήν διά τήν έλλειψιν 
τής μεταγραφής τής πράξεως τής διανο
μής μεταξύ τών συγκληρονόμων πατρι
κής περιουσίας, άπομακρύνεται τέλεον 
τών είρημένων άρχών τοΰ δικαίου, ψευ- 
δώς δέ έρμηνεύει καί έσφασμένως έφαρ- 
μόζει τόν περί μεταγραφής νόμον.

Ά λ λ ’ άτυχώς ό έλεγχος τής άποφά
σεως ταύτης τοΰ Έφετείου Ιΐατρών δέν 
υπεβλήθη ένώπιόν τοΰ Άρείου Πάγου.

Ά φοΰ δέ άμφότερα τά τμήματα συμ- 
φωνοΰσιν δτι, αί διατάξεις τοΰ άρθρ. 777 
τοΰ Ιουνίου Κώδικος δέν άντίκεινται είς 
ούδεμίαν διάταξιν τοΰ Νόμου τοΰ Βασι
λείου προτείνω ί'να τό Δικαστήριον τοΰτο 
τής όλομελείας τοΰ Αρείου Πάγου δε- 
χόμενον ώς όρθάν τό Διατακτικόν τής 
άποφάσεως τοΰ άκυρωτικοΰ θέλει άπο- 
φανθή δτι ή ύπό τίνος τών συγκληρονό
μων ύποθήκευσις τής ιδανικής αύτοΰ 
μερίδος ισχύει ύπό τήν αί'ρεσιν τοΰ άπο 
τελέσματος τής διανομής' έάν δέ τά 
ύποθηκευθέντα άκίνητα έλαχον είς τήν. 
μερίδα τοΰ μή δφείλοντος συγκληρονό
μου, ή έγγραφεΐσα υποθήκη έπ’ αύτών 
δυνάμει τοϋ άρθρ. 777, είνε άκυρος, ή 
δέ τροποποιοΰσα τάς διατάξεις τοΰ άρ
θρου τούτου, άφορώντος τήν δημοσίαν 
τάξιν, δέν είνε ουσιώδης.

Ι ϊ α ρ α τ η ρ ή α ε ε ς

Έ  όλομέλεια, δεχθεΐσα τήν είρημένην 
πρότασιν τοΰ Άντεισαγγελέως κ. Κ . Ν. 
Μανιάκη άπεφήνατο δτι, ή μεταξύ τών 
συγκληρονόμων τοΰ Πάνου Δέ Τζώρτζη 
άδελφών Ίωάννου καί Πέτρου Δε Τζώρ
τζη διά τών ύπ’ άριθ. 6 ,613  τής 5 Φ ε
βρουάριου 1885 διανεμητηρίου συμβο
λαίου τοΰ συμβολαιογράφου Λευκάδος 
Δ. Π. Καταπόδι γενομένη συμφωνία τοΰ 
νά άνήκωσι τά έν αύτφ άναφερόμενα 
κτήματα είς έκαστον τών συγκληρονό
μων άδελφών άπό τής ήμέρας τής δια
νομής (καί ούχί άπό τοΰ θανάτου τοΰ 
ύπ’ αύτών κληρονομηθέντος πατρός των) 
είνε άκυρος.

ΕΝΩΠΙΟΝ 
των έν ’Αθήναις Πρωτοδικών

Α Γ Ω Γ Η
Τής έν ’Αθήναις έδρευούσης δμορρύθμου έμ

πορικής έταιρίας ύπό τήν έπωνυμίαν «Γ. X. 
Στρατούλης καί Σ. Τσαμπαρας».

Κατά
θεοφάνους Ματσούκα κατοίκου τέως Κιάτου 

καί ήδη αγνώστου διαμονής.
Ή  έταιρία ήμών έξέδοτο έν ’Αθήναις τάς 

κατωτέρω τρεις συναλλαγματικά; άπευθυνομέ- 
νας πάσας πρός τόν λαβόντα πρόβλεψιν καί 
έμπορεύματα τής άρεσκείας του διά τήν άνελ- 
λιπή πληρωμήν αύτών έναγόμενον καί άποδε- 
χθέντα αύτάς καί πληρωτέας εις τήν ιδίαν τής 
έταιρίας ήμών διαταγή* έν Κορίνθψ καί είς τό 
αύτόθι υποκατάστημα τής ’Εθνική; Τραπέζης 
τής Ελλάδος, καί 1) ή μέν τ^ 19 Αύγούστου 
1906 διά δραχ. 300 έκδοθεΐσα συναλλαγματική 
ήτο πληρωτέα τή 19 Νοεμβρίου 1906, μετά 
τήν ’ έκ μέρους ίτοΰ έναγομένου αποδοχήν της, 
μετεβιβάσθη δέ τήν 30 Αύγούστου 1906 ύφ’ ή
μών διά νομίμου καί τακτικής όπισθογραφή
σεως είς^τήν διαταγήν τής Ίονικής Τραπέζης. 
Αύτη δι’ όπισθογραφήσεως νομίμου, γενομένη; 
τή 6 Νοεμβρίου 1906 μετεβίβασε τήν ρηθείσαν 
συναλλαγματικήν μέ τήν έντολήν νά είσπράξ^ 
τό άντίτιμον αύτής είς τήν διαταγήν τής Τρα
πέζης Έμπεδοκλέους, ήτις δι’ ίμοίας ώς ή 
προηγουμένη όπισθογραφήσεως γενομένη; τή 
7 Νοεμβαίου 1906 μετεβίβασε τήν αύτήν συνα- 
λαγματικήν είς τήν διαταγήν τοΰ Γ. Άλπανο- 
πούλου, δστις μή πληρωθείς κατά τήν λήξίν 
της ύπό τοΟ δποχρέου έναγομένου διεμαρτύρησε 
ταύτην, συνταχθέντος τού έπί μή πληρωμή

διαμαρτυρικού 6π’ άρϊθ. 24493 τής 20 Νοεμ
βρίου 1906 τοΰ συμβολαιογράφου τής Νέας 
Ιίορίνθου Γερασ. Λαοίου. Μεθ’ δ, ίν α άποφύγω- 
μεν δικαστικόν αγώνα καί πρός διάαωσιν τής 
έμπορικής μας πίστεως καί τιμήν τής ύπογρα- 
ψή» μ·αί> κληθέντες δπό τής Ίονικής τραπέζης, 
έπληρώσαμεν τήν συναλλαγματικήν καί τά 
έξοδα τοΰ διαμαρτυρ/κοΰ έκ δραχ. 7 . - 2 )  ή δέ 
τή 21 Ιουλίου 1900 έκδοθείσα συναλλαγματική 
διά δραχ. 280 καί 85)οο ήτο πληρωτέα τή 21 
Οκτωβρίου 1906 μετά τήν αποδοχήν της έκ 

μέρους τοΰ έναγομένου, μετεβιβάσθη δέ τή 8 
Αύγούστου 1906 διά τακτικής όπισθογραφή
σεως τοΰ άντιτίμου ληφθέντος ύφ’ ήμών εί; τήν 
διαταγήν τής ’Ιονικής Τραπέζης, ΰπ’ αύτής δέ 
μετεβιβάσθη δι’ όπισθογραφήσεως έπί σκοπψ 
είσπράξεως τοΰ άντιτίμου τής συναλλαγματικής 
διά λογαριασμόν τής Ίονικής Τραπέζης εί; τήν 
τής Τραπέζης Έμπεδοκλέους τή 9 ’Οκτωβρίου 
1906 καί 6πό_ τής Τραπέζης Έμπεδοκλέους 
μετεβιβάσθη δι’ όπισθογραφήσεως έπί τιρ αύτφ 
σκοπψ τής είσπράξεως τοΰ άντιτίμου τής συ
ναλλαγματικής τή 10 ’Οκτωβρίου 1906 είς τήν 
διαταγήν τοΰ Γ. Άλμπανοπούλου. Ληξάσης δέ 
τής συναλλαγματικής ταύτης καί μή πληρω- 
θείσης υπό τοΰ έναγομένου, δ κομιστής αύτής 
Γ. Άλπανόπουλος διεμαρτύρησεν αύτήν έπί μή 
πληρωμή συνταχθέντος τοΰ ύπ’ άριθ. 24348 τής 
23 ’Οκτωβρίου 1906 διαμαρτυρικού τοΰ άνω
τέρω Συμβολαιογράφου. Μεθ’ 8 προσκλήσει τής 
Ίονικής Τραπέζης ήναγκάσθημεν δι’ 8ν λόγον 
έπληρώσαμεν τήν προηγουμένην, νά πληρώσω- 
μβν__καί τήν παροΰσαν συναλλαγματικήν καί 
τά έξοδα τοΰ διαμαρτυρικού αύτής έκ δραχ. 
7. 3) ή δέ τρίτη τή 26 Σεπτεμβρίου 1906 έκ
δοθείσα διά δραχ. 297 καί 60)οο συναλλαγμα
τική ήτο _ πληρωτέα τή 20 Δεκεμβρίου ίδίου 
Ιτου; μετά τήν ύπό τοΰ έναγομένου άποδοχήν 
της καί ύπό τόν δρον νά πληρωθή τή 26 Δε
κεμβρίου, μετεβιβάσθη ύφ’ ήμών, τοΰ άντιτίμου 
ληφθέντος νομίμψ καί τακτική οπισθογραφήσει 
είς τήν διαταγήν τών άδελφών Μαλτσινιώτη 
τήν 8 Νοεμβρίου 1906, ύπό δέ τών άδελφών 
Μαλτσινιώτη διά νομίμου έπίσης όπισθογραφή* 
σεω; μετεβιβάσθη ή αύτή συναλλαγματική είς 
τήν διαταγήν τού έν Κορίνθψ ύποκαταστήματος 
τής ’Εθνικής Τραπέζης τής ‘Ελλάδος, τού άντι
τίμου καταβληθέντος τήν ΙΟην Νοεμβρίου 1906. 
Τά υποκατάστημα τής άνω Τραπέζης μή πλη
ρωθέν κατά τήν λήξιν τή ; συναλλαγματικής 
ταύτης ύπό τοΰ έναγομένου, διεμαρτύρησε τήν 
συναλλαγματικήν ταύτην συνταχθέντος τοΰ έπί 
μή πληρωμή διαμαρτυρικοΰ 6π’ άριθ. 32,228 
τής 27 Δεκεμβρίου 1906 τοΰ Συμβολαιογράφου 
Νέας Κορίνθου*^. Τζιρακοποΰλου. Μεθ’ δ συ
νεπείς προσκλήσεως τοΰ έν ’Αθήναις καταστή
ματος τής ’Εθνικής Τραπέζης ήναγκάσθημεν 
νά πληρώσωμεν καί τό άντίτιμον τής συναλλαγ
ματικής ταύτης καί τά έξοδα τοΰ διαμαρτυρι
κού αύτής έκ δραχ. 7.·—Διά τών τοιουτοτρόπως 
γενομένων πληρωμών τών άνωτέρω τριών συ
ναλλαγματικών έγενόμεθα τελευταίοι νόμιμοι 
κομισταί αύτών ώς ύπεισελθόντες είς^τά δικαιώ
ματα τών τραπεζών, άς έπληρώσαμεν.

Επειδή δ έναγόμενος ώ ; άποδέκτη; καί ύπο- 
γραφεύς καί τών τριών ώς άνω συναλλαγματι
κών είναι ύπόχρεως εί; τήν πληρωμήν αύτών 
καί τών έξόδων τών διαμαρτυρικών πρό; ήμδ; 
τελευταίου; νομίμους κομιστάς αύτών.

’Επειδή άλλως δ έναγόμενος ώ ; λαβών πρό- 
βλεψιν διά τήν πληρωμήν τών συναλλαγματικών 
καί μή πληρώσας αύτάς είναι ύπόχρεως πρός 
ήμας κατά τάς περι έντολή; άλλως τάς περί. 
διοικήσεως άλλοτρύβν διατάξεις.^-’Επειδή κατά 
τού έναγομένου έμπορου δντος άτε άγόράζοντος 
κατά σύνηθες έπάγγελμα κινητά πρός μεταπώ- 
λησιν έπί κέρδει καί δι’ εμπορικήν αιτίαν συναλ- 
λαξαμένου, δέον ν’ άπαγγελθή προσωπική 
κράτησις.

Διά ταΰτα καί τά κατά τήν συζήτησιν εί; ήν· 
καλοΰμεν τόν έναγόμενον ένώπιόν τοΰ άνω δι
καστηρίου μετά μήναξ !ξ  άπό τής κοινοποιή- 
σεως τής παρούσης.

Έξαιτούμεθα 
Νά γίνη δεκτή ή άγωγή μας.
Νά δποχρεωθή δ έναγόμενος, Ι'να διά προσω

πική; του κρατήσεω; καί προσωρινής έκτελέ
σεως τής άποφάσεως μα; καταβάλη ά.) δι’ άν
τίτιμον τής πρώτη; συναλλαγματικής δραχ. 
300 διά τόκους αύτών άπό τής συντάξεως τοΰ 
διαμαρτυρικού μέχρι σήμερον πρός 9 ο)ο έτη
σίως δραχ. 22,85. καί δι’ έξοδα διαμαρτυρικοΰ 
αύτής δραχ. 7. ήτοι δραχ. 329 καί 85 έντόκως 
πρός 9 ο)ο έτησίως άπό σήμερον έω ; έξοφλή
σεως.— β'. δι’ άντίτιμον τή ; δευτέρο; συναλλαγ
ματική; δραχ. 280 καί 85, διά τόκου; αύτών 
άπό τή ; συντάξεω; τοΰ διαμαρτυρικού μέχρι 
σήμερον πρό; 9 ο)ο έτησίω; δραχ. 23 καί 35 
καί δι’εξσδα διαμαρτυρικού αύτή; δραχ. 7 ήτοι δρ. 
311.20 έντόκως πρός 9 ο)ο έτησίως άπό σήμερον 
εως έξοφλήσεως.—καί γ '.) δι’ άντίτιμον τής τρί
της συναλλαγματικής δρ.297 καί 60, διά τόκους 
αύτοΰ άπό τής συντάξεως τοΰ διαμαρτυρικού 
μέχρι σήμερον πρός 9 ο)ο έτησίως δραχ. 19.90 
καί δι’ έξοδα διαμαρτυρικοΰ αύτής δραχ 7 ήτοι 
δραχ. 324 καί 50 έντόκως πρό; 9 ο)ο έτησίω; 
άπό σήμερον έως έξοφλήσεως.— Καί νά καταδι- 
κασθή ούτος είς τά έξοδα καί τέλη.

‘Αρμόδιος κλητήρ έπιδότω τήν παροΰσαν πρός 
τόν κ. Εισαγγελέα τών έν ’Αθήνοις Πρωτοδικών 
διά τόν άγνώστου διαμονή; έναγόμενον, δημο- 
σιευθήτω δέ ή παροΰσα διά τή ; έν Άθήναι; έκ- 
διδομένης έφημερίδος «Δικαιοσύνη».

Έ ν  ’Αθήναις τή 20 Σεπτεμβρίου 1907.
Ό  πληρεξούσιος δικηγόρος 

Σ .  Ι ! (λ λ Α ς

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ 

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ω Σ  Ι Σ Χ Υ Ε Ι  Ε Ν  Ε Λ Λ Α Δ Ι

Υ Π Ο

Σ Π Υ Ρ ,  Ε Υ Κ Λ Ε Ι Δ Ο Υ

ΑΝΤ. ΓΡ. ΜΠΟΥΡΝΙΑ
Δ .  Ν .  Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ο Υ  Α Θ Η Ν Ω Ν

ΊΓύποις Π .  1% . Ιίετρ ά χ ο υ -


