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Έ ν ΆθΛναις τη?. <3 Μ at ου 1908

‘Η  «ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ» διατελεϊ ύπό  τήν έπ ί- 
βλε-ψιν και τόν ελεγχον δωδεκαμελοϋς συμβου
λίου έκ δ ικηγόρων έν Ά ϋ'ήνα ις.

Έ ϋ ό χ ΐα ι  τη ς  ύ λ η ς  κ α ί ΐτπενΟ ννο ι 
ΠΕΤΡΟΣ ΘΗΒΑΙΟΣ

Π. Λ Α Γ Ο Π Α Τ Η Σ  — Α. Μ ΠΟ Υ  Κ Ρ Α Σ
Δ ι κ η γ ό ρ ο ι  ε ν  Ά θ ή ν α ι ς
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'Αξιότιμε κ. Συντάκτη,
Τά άληθώς «ζω τ ικ ά  ζ η τ ή μ α τα », τά

όποια άνεκίνησεν εσχάτως ή «Δικαιο
σύνη», προκαλοΰσα των ειδημόνων τάς 
γνώμας, δέν άπαιτοϊίσιν ίσως νομικάς και 
θεωρητικάς μόνον γνώσεις, άλλά καί πεί
ραν έκ της έφαρμογής κεκτημένων καί 
τών κρατουσών κοινωνικών καί συναλ
λακτικών σχέσεων βαθεΐαν παρατήρησιν 
καί διάγνωσιν.

Οί λόγοι ούτοι θά με άπέτρεπον νά 
διατυπώσω γνώμην, άλλ’ ή γενική πρόσ- 
κλησις της «Δικαιοσύνης» μέ ένθαρρύ- 
νει νά ύποβάλω είς τών άρμοδιωτέρων 
τήν κρίσιν τάς σκέψεις, τάς όποιας πρόσ
φατος έπιστημονική σπουδή μοί ένέπνευ- 
σεν έπί τών ζητημάτων τούτων.

I
Άμφότερα τά ζητήματα, τά ύπό τής 

«Δικαιοσύνης» ύποβληθέντα, τοσοΟτον 
ατενώς Ιχονται άλλήλων, ώστε ό τοΰ ένός 
έπιλαμβανόμενος καί τό έτερον κατ’ ά
νάγκην πραγματεύεται, καί τοΟ μελετών- 
τος άφ’ έτέρου το δεύτερον κατ’ άνάγκην 
αί σκέψεις καί έπί τοΰ πρώτου στρέφονται.

-Ϋ-
Δεδομένου δτι ή έργολαβία οίκης άπα- 

γορεύεται ώς πρός τούς δικηγόρους,καί 
τούς μή τοιούτους υπό τοΰ άρθρου 145 
τοΟ όργανισμοϋ τών δικαστηρίων καί τών 
λοιπών τοΰ ρωμαϊκού καί βυζαντινού νό
μου διατάξεων, έν αίς καί τοΟ Ούλπιανοΰ 
ή διάταξις περί 100 χρυσών ώς άνωτά- 
της δικηγορικής άμοιβής, ών διατάξεων 
ή νϋν ισχύς δέν δύναται σπουδαίως νά 
άμφισβητηθή, έξεταστέον έστί τίνες οί 
λόγοι, οί τάς άνωτέρω άπαγορευτικάς 
διατάξεις προκαλέσαντες- καί άν ή περί 
αύτών άντίληψις καί σήμερον Ιτι όμοίως 
κρατή ώς πρός τε τούς δικηγόρους καί 
ώς πρός τούς μή τοιούτους.

-*■
Πρώτιστος λόγος, ό όποιος έν τή κα

θαρά καί άμιγεΐ αύτοΰ μορφή διαφαίνε- 
ται έν ταΐς διατάξεσιν έκείναις, ταΐς έν 
άρχή τής ρωμαϊκής νομοθεσίας κρατού- 
σαις, κατά τάς όποιας έν γένει απαγο
ρεύεται ή είς τούς νομοδιδασκάλους πα
ροχή πάοης άμοι,βής, είνε ή άντίληψις 
τής ρωμαϊκής κοινωνίας, δτι ή είς τούς 
τοιούτους τοΰ Δικαίου προασπιστάς, τούς 
έχοντας τήν διάνοιαν πρός τοΰτο μόνον 
πάντοτε καί τήν άλήθειαν προσηλωμένην, 
παροχή χρηματικής άμοιβής είνέ τι ύπο- 
βιβάζον αύτούς, είνέ τι περιστέλλον τήν 
πνευματικήν αύτών έλευθερίαν καί αύτό 
κί*θ’ έαυτό πεζόν καί έκ διαμέτρου άντί- 
θετον πρός τήν εύγενή καί υψηλήν λει
τουργίαν τής έξακριβώσεως καί τής απο
νομής τοΰ Δικαίου.

*
Ά λλ’ ή καθαρά αύτη καί άμιγής καί 

απλή περί τοΰ δικαίου καί τής άληθϊίας 
καί τών είς τήν διακρίβωσα τούτων άσχο- 
λουμέ.ων θεμιστοπόλων άντίληψις τής 
άρτιπαγοΰς ρωμαϊκής νομοθεσίας προϊ
όντος τοΰ χρόνου ύπεχώρησεν, ώς ήν έ- 
πόμενον έν πολλοΐς είς τάς έπιτακτικάς 
τής πραγματικότητος καί τοϋ θετικισμοΰ 
ένδείξεις· καί ή είς τούς θεράποντας τής 
θέμιδος άναλόγως πρός τάς γνώσεις καί 
τήν εύγλωττίαν των, τήν ικανότητα καί 
τήν έν γένει αξίαν αύτών παροχή άμοι
βής έθεωρήθη τι ού μόνον ούδαμώς είς 
τό υψηλόν καί έλευθέριον τοΰ έπαγγέλ- 
ματός των άπαδον καί άσυμβίβαστον, 
άλλά τουναντίον ώς ένδεδειγμένον καί 
άπαραίτητον είς τήν άξιοπρεπή καί περι

φανή θέσιν, ήν έν τή κοινωνία ούτοι Ιδει 
νά κατεΐχον.

4 -
Τής υστέρας δέ ταύτης περί τής δικη

γορικής άμοιβής άντιλήψεως τής ρωμαϊ
κής νομοθεσίας άπόρροια είνε καί τοΰ 
Ούλπιανοΰ ή διάταξις δτι ή άμοιβή αυτη 
δέν δύναται νά δπερβαίνη τούς έκατόν 
χρυσοΰς, καί αί λοιπαΐ έν τοΐς νομοθετι- 
κ'οΐς κειμένοις διατάξεις τών αύτοκρατό- 
ρων καί τών νομοδιδασκάλων [Ν. 20 
Κώδ. 4, 35. Βασιλ. ΙΔ' α' 2 καί 82 καί 
Ν. 1 § 12 II (50.13), Ν. 6 καί 7 Π (17. 
1) καί Ν. 53 (2.14), Βασιλ. ΙΑ' α' 53] 
αί άπαγορεύουσαι τοΐς δικηγόροις τήν 
έργολαβίαν δίκης, τό pactum de quota 
litis, ώς καί τό λεγόμενον palmarium, 
ήτοι τήν διαρκούσης τής δίκης συμφω
νίαν περί άμοιβής τών δικηγόρων διά τήν 
περίπτωσιν τής έπιτυχοΰς τής δίκης πε- 
ραιώσεως.

-Ϋ-
Τοΰ αύτοΰ περιεχομένου, άνεξαρτήτως 

βεβαίως πρός τήν ποσότητα τής χρημα
τικής άμοιβής καί τάς ποινικάς συνε- 
πείας, είνε καί αί διατάξεις τών άρθρων 
144 καί 145 τοΰ Όργανισμοϋ τών Δικα
στηρίων, αί τούς δικηγόρους μόνους άφο- 
ρώσαι.

-*■
Κατά ταΰτα, πλήν τής δετικής τών 

άνωτέρω διατάξεων άπόψεως — τοΰ κατ’ 
άρχήν έπιτρεπτοΰ δήλον δτι τής δικηγο
ρικής άμοιβής —, ής α’ίτιον δικαιολογούν 
αύτήν είνε ή νεωτέρα ρωμαϊκή άντίληψις 
περί τής έν τή κοινωνία θέσεως τών λει
τουργών τοΰ νόμου, έχομεν καί τήν άρ- 
νψ ικην  τοιαύτην, τήν συνισταμένην είς 
τήν άπαγόρευσιν τής έργολαβίας τής δί
κης ή τής συμφωνίας περί άμοιβής ύπερ- 
τέρας τής νομίμου, ή δίκαιολογική βάσις 
έπί τριών εδράζεται σημείων :

1) Τής άξιοπρεπείας τοΰ δικηγορικού 
έπαγγέλματος.

2) Τών περιουσιακών τών διαδίκων συμ
φερόντων- καί συνεπώς:

3) Τής καθόλου τύχης τής Δικαιοσύ
νης έν τή πολιτεία καί τής έπί ταύτης 
έπιδράσεως έκείνης.

Καί ώς πρός τά τρία ταΰτα σημεία, 
άδιασπάστως πρός άλληλα συνδεόμενα, 
παρατηροΰμεν, δτι ή διαμόρφωσις τής 
τοιαύτης νομοθετικής προνοίας καιά μέγα 
μέρος όφείλεται, καί κυρίως καί πρός τό 
πρώτον έκ τών τριών σημείων, είς τά 
ύγια λείψανα τής άρχικής άντιλήψεως 
περί δικαίου καί περί τής τών είς τήν 
θεραπείαν τούτου άσχολουμένων νομομα
θών άμοιβής καί κατ’ άρχήν άσυμβιβά- 
στου πρός το ύψος τής άποστολής αύτών.

Ή περί τής άξιοπρεπείας τοΰ έπαγγέλ
ματος άντίληψις τότε μέν τελείως τήν 
άμοιβήν ή οί'αν δήποτε περί τοιαύτης 
συμφωνίαν άπεκήρυττε, σήμερον δέ δια
γράφει είς ταύτην δρια πέραν τών όποίων 
θεωρεί αύτήν παράνομον καί καταρρί- 
πτουσαν τό γόητρον τοΰ δικηγορικοΰ 
έπαγγέλματος, τόν §έ είς τοιαύτην συμ
φωνίαν περιερχόμενον δικηγόρον έκπί- 
πτοντα τής περιφανούς θέσεως, είς ήν τό 
έπάγγελμά Ιταξεν αύτόν καί μεταβαλλό- 
μενον είς διάδικον ή μάλλον είς έμπορον, 
ούδέν πλέον ούδέν ελλατον ή κερδοσκο- 
ποΰντα έπί τών υποθέσεων διά τής με
τατροπής αύτών είς δικαστικάς έπιχει- 
ρήσεις.

Φ
Καί ή άντίληψις αύτη καί εύλογος, νο

μίζω, είνε καί ζή έτι έν τή κοινή συνει- 
δήσει. Διότι διά τής τοιαύτης αύτοΰ είς 
διάδικον μεταμορφώσεως ό δικηγόρος 
κατέρχεται είς τόν δικαστικόν άγώνα

ούχί ώς δημόσιος λειτουργός, όπέρμαχος 
τής έπακριβοΰς τών νόμων τηρήσεως καί 
ύπερασπίστής τών άδικουμένων, άλλ’ 
άγωνιζόμενος πλέον περί τοΰ ίδιου αύτοΰ 
συμφέροντος. Έκ τούτου δέ είνε λίαν έν- 
δεχόμενον καί είς ποικίλας καί πολυωνύ
μους στρεψοδικίας νά έξοκείλη κατά 
πολύ πλείονας έκείνων, είς τάς όποιας, 
παρά πασαν βεβαίως τοΰ δικαίου άπαγό- 
ρευσιν καί έπιτακτικήν υποχρέωσιν, συμ
βαίνει νά προάγηται ύποστηρίζων δίκας 
απλώς ώς πληρεξούσιος διαδίκων.

’Αλλ’ ή δπο τών δικηγόρων έργολα- 
βική τών δικών αναδοχή δέν έπηρεάζει 
μόνον τό πρόσωπον αύτών τούτων τών δι
κηγόρων καί τήν έπαγγελματικήν αύτών 
άξιοπρέπειαν, άλλ’ είνε λίαν ένδεχόμενον 
καί πιθανώτατον καί αύτούς τούς διαδί- 
κους είς τά έπίδικα αύτών περιουσιακά 
συμφέροντα σπουδαίως νά παραβλάψη.

Καθ’ δσον αύτόδηλον τυγχάνει, δτι 
στερούμενος ό διάδικος τών μέσων πρός 
εναρξιν ή έξακολούθησιν τοΰ δικαστικού 
άγώνος καί καταφεύγων είς δικηγόρον, 
δπως έργολαβικώς άναθέση τούτψ τήν 
ύπόθεσίν του, έλπίζων δέ πρός τούτοις 
είς τήν ώς έκ τής ίκανότητος καί έμπει- 
ρίας τοΰ δικηγόρου ύπέρ αύτοΰ έκβασιν 
τοΰ δικαστικού άγώνος, ούδαμώς είνε άπί- 
θανον νά στέρξη, ούδεμίαν ή άσθενεΐς 
προβάλλων άντιρρήσεις καί πρό τών 
μάλλον πλεονεκτικών τοΰ δικηγόρου δια
θέσεων.

*
λ*«τ> Λ; . V Φ

Έκ τοΰ συνδυασμού άμφοτέρων τών 
άπόψεων τούτων τής έργολαβικής παρά 
τών δικηγόρων άναλήψεως τών δικών καί 
τοΰ είς τόν διάδικον προβαλλομένου δι
λήμματος ή τής άπωλείας βεβαίας καί δι- 
καίας ά;ΐώσεώς του ώς καί τής χρηματι
κής αύτοΰ πρός δικαστικόν άγώνα άπο- 
ρίας ή τοϋ κινδύνου τής ένεκα ταύτης 
είς δικηγόρον πρός εργολαβικήν παρ’ αύ
τοϋ άναδοχήν προσφυγής, συνάγεται καί 
ή έπί τοϋ γ' τών άνωτέρω σημείων πα- 
ρατήρησις, περί τής θέσεως καί τής τύ
χης τής Δικαιοσύνης έν τή Πολιτεία καί 
τής έπί ταύτης έπιβλαβοΰς έπιρροής της- 
ζήτημα, δπερ ούτε έντός υών όρίων τοΰ 
υπό τής « Δικαιοσύνης » υποβληθέντος 
έρωτήματος Ισως περιέχεται, καί αί έπί 
τοΰ όποιου άλλως τε παρατηρήσεις ούδέν 
άλλο θά άπετέλουν, ή απλήν έπανάληψιν 
τών ήδη μέχρι κορεσμοΰ περί αύτοΰ εί- 
ρημένων.

II
Πλήν δμως, άν τοιαϋτά είσι τά άποτε- 

λέσματα ώς πρός τε τούς δικηγόρους καί 
τούς διαδίκους ώς έκ τής παρά τών πρώ
των έργολαβικής τών δικών άναδοχής 
ίσχυρώς συνηγοροΰντα υπέρ τής διατη- 
ρήσεως τής τοιαύτης άπαγορεύσεως, νο
μίζω δτι ούδείς σπουδαίος νομοθετικός 
λόγος συνηγορεί ήδη δπως μή είς τόν μή 
δικηγόρον άνατεθή έργολαβικώς ή διε
ξαγωγή οί'ας δήποτε ύποθέσεως.

Κατά τής τοιαύτης παρ’ ιδιώτου έργο
λαβικής άναλήψεως τής διεξαγωγής δί
κης τινός φρονοΰμεν δτι δέν συντρέχουσιν 
ούτε οί σοβαροί έκεΐνοι λόγοι, οί άναφε- 
ρόμενοι είς τό πρόσωπον τών δικηγόρων 
ώς δημοσίων λειτουργών, ούτε άφ’ έτέρου 
οί λόγοι, όί τών διαδίκων τά συμφέροντα 
προασπίζοντες. Διότι ούτε άναξιοπρεπές 
είνε ή παρ’ ιδιώτου άνάληψις έργολαβι
κώς δίκης τινός, ήτις έργολαβία έν τοι- 
αύτη περιπτώσει είνε έπιχείρησις ώς οία- 
δήποτε άλλη θεμιτή καί μή άντικειμένη 
είς τά χρηστά ήθη, ούτε ό αύτός ύφίστα- 
ται κίνδυνος τής έκμεταλλεύσεως τοΰ κυ
ρίου τής έπιδίκου άπαιτήσεως παρά τοΰ 
εργολήπτου, άτε μή άσκοΰντος τούτου 
έπ’ αύτοΰ τήν έπιρροήν, ήν ήθελεν άσκή- 
σει δικηγόρος,' είς τοΰ όποιου τήν ικανό

τητα ήθελεν έλπίζει ό τήν έπίδικον άπαί- 
τησιν κεκτημένος.

Ή  τοιαύτη παρ’ ιδιώτου έργολαβία δί
κης πρός ούδεμίαν κατά τήν νεωτέραν 
άντίληψιν τών συναλλακτικών καί κοι
νωνικών έν γένει συνθηκών συγκρουο- 
μένη άρχήν, τούναντίον δέ μετά πάσης 
τοιαύτης άρμονικώς συμβαδίζουσα, ήθελε 
προσθέτως τά μέγιστα συντελέσει είς τήν 
εννομον προστασίαν τών καταπατουμέ- 
νων ιδιωτικών δικαίων. Διότι δέν είνε 
δύσκολον νά διαγνώση τις, δτι προσβλη- 
θέντα δικαιώματα πλειστάκις 5έν δύναν- 
ται νά άχθώσιν ένώπιον τών δικαστηρίων 
πΰός άνόρθωσιν, δι’ ελλειψιν τών πρός 
τορτο άπαιτουμένων δαπανών. Οί έχοντες 
δέ ικανήν όπωσδήποτε πείραν δικηγόροι 
θά έχωσι βεβαίως νά έπιδείξωσι πλεΐστα 
δσα παραδείγματα διαδίκων άδυνατησάν- 
των νά άνταποκριθώσιν είς τόν σύγχρο
νον πολυδάπανον δικαστικόν άγώνα, έγ- 
καταλειπόντων δέ τάς ύποθέσεις, διότι 
ούδαμώς περί τής διεξαγωγής καί περα- 
τώσεως αύτών δαπάναις άλλου δύνανται 
νά συμβληθώσι.

Διά τίνα λόγον νά μή έπιτραπή, δπως 
οί τοιοΰτοι διάδικον έλευθέρως συμβαλλό
μενοι μετά παντός μή δικηγόρου, νά άνα- 
θέτωσιν είς τοϋτον τήν καταβολήν πάσης 
τής άπαιτουμένης διά τήν διεξαγωγήν 
τής ύποθέσεως καί τήν περάτωσιν αύτής 
δαπάνης έπί τή έκχωρήσει ώρισμένου 
ποσοστοΰ έκ τής έπιδικασθησομένης ά- 
ξιώσεως;

’Αμφιβάλλω άν δπάρχη τις λόγος είς 
τήν σύγχρονον περί δικαίου συνείδησιν, 
άντικείμενος είς τοιαύτην τινά σύμβασιν.

Άθηναι τη 21 ’Απριλίου 1908.

Μετά πάσης τιμής 
Κ,ωνστ. Μπαλλής

Δικηγόρος έν Άθήναις

ΔΙΠΛΗ ΔΙΚΑ.ΙΟΣΓΝΗ
Τό δτι ή Έλληνική Δικαιοσύνη, ή 

κατά συνθήκην ώς τυφλή, ή μετ’ δφθαλ- 
μοδέτου συνήθως είκονιζομένη, έχει πολ- 
λάκις διπλήν τήν δρασιν καί τήν νόησιν, 
πάσχουσα όξεΐαν διπλοπίαν, ^ΪΊ είνε τι 
νέον- ή εύφήμως κληθεΐσα «νομολογία» 
καί ή άπειρία τών λύσεων έπί τόσων 
καί τόσων ζητημάτων, τά όποια καθ’ 
ήμέραν παρουσιάζονται έν τή πρακτική, 
αί άντιφατικαί αποφάσεις έφ’ ένός καί 
τοΰ αύτοΰ θέματος ύφ’ ένός καί τοΰ αύ
τοΰ πολλάκις δικαστηρίου, ούχί δέ σπα- 
νίως καί ύπό τών αύτών δικαστών, άπε- 
τέλεσαν κατ’ έπανάληψιν τό άντικείμενον 
συζητήσεων έκ μέρους πλείστων καί έγ
κριτων συναδέλφων.

Ύπάρχουσιν δμως ένίοτε περιπτώσεις 
προκαλοΰσαι γενικωτέρας σκέψεις, προ- 
κειμένου ιδίως περί άσαφειών νόμων 
τινών, αί'τινες μόνον δι’ έπισήμου έρμη- 
νείας θά ήδύναντο ν’ άρθώσι- καί άπο
ρε! τις άληθώς διατί ή δικαστική έξου- 
σία ή έντεταλμένη, ί'να τά παρά τής νο
μοθετικής συναδέλφου αύτής δεδογμένα 
έφαρμόση, δέν προσφεύγει ένίοτε είς τά 
έπίσημα αύτής φώτα, άποζητοΰσα τήν 
άλήθειαν άπ’ αύτής ταύτης τής πηγής 
αύτής καί μή άφίνουσα τήν Δικαιοσύνην 
έρμαιον τών τυχαίων έμπνεύσεων καί 
αύτοσχεδιασμών τών ίεροφαντών αύτής.

Φύσεως τοιαύτης περίπτωσις σπουδαιο- 
τάτη είνε κατά τήν γνώμην μου ή άκό- 
λουθος, τήν όπ^ίαν αισθάνομαι τήν δπο- 
χρέωσιν καί τήν άνάγκην ν’ άνακοινώσω 
διά τής φίλης «Δικαιοσύνης».

Είς τόν Η. Κ., διατελέσαντα πολιτικόν 
ύπάλληλον, άπενεμήθη σύνταξις, μετά 
τήν άπό τής δημοσίας ύπηρεσίας άπο- 
χώρησίν του- άλλ’ είχεν ούτος προϋπη- 
ρετήση έπί τετραετίαν ώς στρατιώτης



καί ύπαξιωματικός, στηριζόμενος δ’ έπί 
τοΰ άρθρου 3 τοϋ ΧΝΒ' νόμου τοϋ 1861 
περί συντάξεων καί άξιών, ί'να προσμε- 
τρηθή είς τά πολ'.τικάς αύτοϋ υπηρεσίας 
ό χρόνος τών στρατιωτικών τοιούτων, 
ήγειρεν άγωγήν κατά τοΰ Δημοσίου, ήν 
δεχθέν τό Πρωτοδικεΐον κατεδίκασε τό 
Δημόσιον έπί δέ τή έφέσει τοΰ τελευ
ταίου τό Έφετεΐον έπεκύρωσε τήν πρω
τόδικον άπόφασιν άχθείσης δέ της ύπο
θέσεως ένώπιον τοΰ Άρείου Πάγου, τό 
α' αύτοΰ τμήμα άνήρεσε τήν άπόφασιν 
τοΰ Έφετείου καί άπέρριψε τήν άγωγήν, 
έπί τφ λόγφ δτι δ ένάγων δέν είχε διο- 
ρισθή διά Β. Δ. ώς στρατιωτικός, δπως 
άπαιτεΐ τό άρθρον 1 τοΰ μνησθέντος νό
μου : «δικαίωμα πρός σύνταξιν έχουσιν 
οί διά Β. Δ. είς δημοσίαν ύπηρεσίαν διο
ριζόμενοι καί μισθοδοτούμενοι. . . »  καί 
παρέπεμψε τήν ύπόθεσιν πρός περαι 
τέρω συζήτησιν ένώπιον τοΰ β'τμήμα- 
τςς τοΰ Άρείου Πάγου- τούτου δέ δια- 
φωνήσαντος, έπικουρούσης καί άναλυ- 
τικωτάτης γνωμοδοτήσεως τοΰ άειμνή- 
στου νομοδιδασκάλου Β. Οίκονομίδου, 
ήχθη ή ύπόθεσις ένώπιον τής όλομε 
λείας, ήτις διά τής 141 τοΰ 1895 άπο
φάσεως αύτής, ταχθεΐσα πρός τήν γνώ
μην τοΰ α' τμήματος, έκρινεν άπορρι- 
στέαν τήν άγωγήν τοΰ Η. Κ., επί μόνφ  
τώ λόγφ, δτι δεν εΐχεν οντος diooiaitfj είς 
την στρατιωτικήν υπηρεσίαν διά Β. Δ.

Έκ τής τοιαύτης έρμηνείας τής όλο- 
μελείας τοΰ Άνωτάτου Δικαστηρίου έν- 
θαρρυνόμενος έτερος πολιτικός συνταξι- 
οΰχος, ό Α. Δ., διατελέσας πρό τών πο
λιτικών αύτοΰ ύπηρεσιών ώς στρατιωτι
κός ιατρός, διορισϋεις δε τοιοντος διά 
Β. Δ., ήγειρεν άγωγήν κατά τοΰ Δημο
σίου άξιών καί ούτος προσμέτρησιν τών 
στρατιωτικών αύτοΰ ύπηρεσιών είς τόν 
καταλογισμόν τής συντάξεως αύτοΰ καί 
επομένως αύξησιν αύτής.

’Αντίθετον άντικρυς δμως όδόν ήκο- 
λούθησαν—ούχί, παραδόξως !—τά δικα
στήρια τών δύο βαθμών έπί τής άγω- 
γής ταύτης, μολονότι έπί τής αύτής, 
4φ’ ής καί ή πρώτη, βάσεως στηριζο- 
μένης, έχούσης δέ καί τό πλεονέκτημα 
τοΰ διά Β. Δ. διορισμοΰ τοΰ συνταξιού
χου έν τή στρατιωτική ύπηρεσία, ής συ- 
νυπολογισμός έζητεΐτο. Έ πί δέ τή 
αίτήσει άναιρέσεως παρά τοϋ Α. Δ. ό 
Άρειος Πάγος, άπαρνούμενος έαυτόν, έ- 
ξέδωκε τήν 327 τοϋ 1907 άπό- 
φασιν, δι’ ής εκρινεν άπορριπτέαν τήν 
άγωγήν ώς άβάσιμον καί άστήρικτον.

Τοιουτοτρόπως έπίούσιώδους ζητήμα
τος, άφορώντος τήν άπονομήν καί τόν 
διακανονισμόν τής συντάξεως, άποτελού- 
σης άφ’ ένός μέν ηθικήν καί ύλικήν ά- 
μοιβήν ύπέρ άνδρών παρασχόντων 
είς τήν Πολιτείαν έπί έτη μακρά τάς ύ- 
πηρεσίας αύτών, άφ’ έτέρου δέ ύποχρέω- 
σιν τοΰ Δημοσίου ταμείου είς τό όποιον, 
ώς είς άσφαλιστικήν έταιρείαν ζωής,κατα- 
βάλλουσιν ούτοι μηνιαίως άνάλογα ποσά 
κατά τό διάστημα τής όπηρεσίας αύτών, 
είτε στρατιωτικής, είτε πολιτικής, έ
νεκα τής άσαφείας τοΰ νόμου, τό Άνώ- 
τατον Δικαστήριον φωράται εχον διπλήν 
γνώμην.

Άναφέροντες άνευ σχολίων τήν περί- 
πτωσιν ταύτην άπό τοΰ βήματος τής «Δι
καιοσύνης» νομίζομεν, δτι χάριν αύτοΰ 
τοΰ γοήτρου τής θέμιδος, δέον ί'να, δταν 
τό σκάφος αύτής προσκρούη είς τοιαύ
τας ύφάλους τοΰ άπεράντου πελάγους 
τών νόμων, οί οίακισταί αύτής σπεύδωσιν, 
εστω καί μετά τήν πρώτην πρόσκρουσιν, 
νά καταφεύγωσιν είς τόν Σφραγιδοφύ- 
λακα τοΰ Κράτους, έπικαλούμενοι τήν 
μέριμναν αύτοΰ πρός είσήγησιν έρμηνευ- 
τικής διατάξεως ένώπιον τοΰ νομοθετι- 
κοΰ σώματος.

Ούτωπώς κατά μικρόν θ’ άπαλλαγώ- 
σιν, έν μέρει τουλάχιστον, τά δικαστή
ρια τής διπλής ή πολλαπλής έφαρμογής 
μιας· καί τής αύτής νομοθετικής διατά- 
ξεως, θά κατασταθή δέ μ ία  Δικαιοσύνη 
καί εν μέτρον, έκεΐ δπου χωροΰσι δύο 
σταθμά καί δύο Δ ικαιοσύναι (!)

Σ π . I. θεόδωρόποι/λος
δ ικηγόρος έν ‘Α θήναις

τ ο ΰ  w. 3Ε«·υρ. Ε\>*λε'δον> έΐξε- 
δό6ιτ4 τό  Β ο ν  τ ε ΰ χ ο ; το ΰ  Λ ε ύ 
τ ε ρ ο ι .»  τ ό ίΛ ο υ .

Τ όπο ι τή ς  «Δ ικ α ιο σ ύ νη ς»  ~ ω λο ι·ντ« ι 
ε ίς  τά γμ α φε ΐα  α ν τ η ς ,  το>~· u iv  π ρώ το ν 
ϊτ ο ν ς  πρός “lo a ru a c  8 το ίί δέ δ ιν τ έρ ο ν  

f>J>0"Jji(< 7.80 Ifv.nri-or-

Οί Π Α Ρ Ι Α Ι
ΤΟΤ ΚΑΚΟΐΡΓΙΟΔΙΚΕΙΟΤ

Κ Ε Ρ Κ Τ Ρ Α Σ

'Ως παρφδία τοΰ γράμματος καί τοΰ 
πνεύματος τοΰ περί δικαστηρίου τών 
κακουργιοδικών νόμου τής 20 ’Ιουλίου 
1902, δύναται νά θεωρηθή ό άπό τίνος 
χρόνου έφαρμοζόμενος τρόπος στρατο
λογίας τών ένόρκων Κέρκυρας. Αέγομεν 
στρατολογίας καί ούχί κληρώσεως, διότι 
ή άνυχής κλήρωσις είνε ή ήκιστα πταί- 
ουσα έν προκειμένφ.

Είνε πασίγνωστον έν Κερκύρα, δτι 
ώρισμένοι τής πόλεως ταύτης πολίται 
έκλέγονται τοσοΰτον συχνά, ώστε αλη
θώς θά ήδύναντο νά όνομασθώσιν ούτοι 
οί παρίαι τοΰ Κακουργιοδικείου Κεο- 
κύρας.

Μεταξύ τών ευτυχών τούτων θνητών, 
τών περιβαλλόμενων διά τοΰ ύψηλοΰ 
τούτου προνομίου τοΰ δικάζειν περί ζωής 
ή θανάτου τών Ελλήνων πολιτών, έχει 
άπό τίνος τήν τύχην νά καταριθμήται 
καί ό γράφων. Μέ ταύτην δμως τήν δια
φοράν, δτι ούτος, λόγφ διανοητικών έ 
ξεων, δέν ανήκει είς τήν κατηγορίαν 
τών άνθρώπων έκείνων, οί'τινες εύαγγε· 
λικώτατα ύπομένουσιν άγογγύστως τά 
πάντα, άλλ’ έχων τό θάρρος ιής γνώμης 
αύτοΰ άπέναντι οίουδήποτε, άκολουθεΐ 
τάς άρχάς έκείνων—καί δέν έλλείπουσιν 
εύτυχώς καί έν Κερκύρα οί τοιοΰτοι— 
οί όποιοι έννοοΰσι νά καθιστώσι τό δί
καιον αύτών σεβαστόν διά παντός προσ- 
φόρου μέσου.

Τό ζήτημα τής στρατολογίας τών ένόρ
κων Κερκύρας τείνει ν’ άναχθή, έν τή 
ήμετέρα πόλει, είς τήν περιωπήν άλη- 
θοΰς κοινωνικοΰ ζητήματος καί νά έφελ- 
κύση τήν μέριμναν παντός δραστήριου 
πολίτου, ποθοΰντος νά άποκατασταθή έν 
τφ ζητήματι τούτφ ή έφαρμογή τοΰ 
νόμου, δστις, έν προκειμένφ, καταπατεΐ- 
ται κατά τρόπον πολύ λυπηρόν.

Ό όριστικός κατάλογος τών έ/όρκων 
Κερκύρας διά τό έτος 1908 περιέχει 440 
όνόματα ένόρκων. ’Αριθμόν ούχί πολύ 
διάφορον τούτου περιείχε καί ό τοΰ προη
γουμένου έτους κατάλογος.

Έκ τών συνδυασμένων άρθρων 28 καί 
30 τοΰ είρημένου νόμου τοΰ 1892 σα
φώς έξάγεται, δτι τό Δικαστήριον τών 
Έφετών, παρόντος καί τοΰ είσαγγελέως, 
έκλέγει ήμέρας τινάς πρό τής ένάρξεως 
έκάστης συνόδου έκατόν ενόρκους έκ τοΰ 
όριστικοΰ καταλόγου. Πλήν, «μεταξύ τών 
ύπό τοΰ συμβουλίου έκλεγομένων ένόρ
κων dev περιλαμβάνονται οί τακτικοί καί 
άναπληρωματικοί ένορκοι, οί έκπληρώ- 
σαντες τά έαυτών καθήκοντα τάς προη- 
γουμένας συνόδους τοΰ αύτοΰ έτους» έφ’ 
δσον έντεΰθεν δέν περιορίζεται δ άριθ- 
μός τών 100 ένόρκων.

Επειδή δέ δ όριστικός κατάλογος τών 
ένόρκων Κερκύρας πέρυσι μέν άπετε- 
λεΐτο έκ 360 δνομάτων έφέτος δέ έκ 440, 
έπειδή προσέτι έν Κερκύροι 6 ή τό πολύ 
7, σύνοδοι Κακουργιοδικείου λαμβάνουσι 
χώραν έκαστον έτος, έπεται, δτι, λαμβα- 
νομένου ύπ’ δψιν, δτι είς έκάστην τών 
7, έστω, κληρώσεων, μόνον κατά 50 θά 
έλαττοΰται δ όριστικός κατάλογος τών 
ένόρκων, θά είναι δυνατόν διά τοϋ άριθ- 
μοΰ τών 440 ένόρκων, νά συσταθώσιν 7 
έν Κερκύρα σύνοδοι, διαρκοΰντος τοΰ 
1908, χωρίς ονδείς έκ τών ά'παξ ύπηρε- 
τησάντων κατά τό έτος τοΰτο ένόρκων νά 
ύπηρετήση δευτέραν φοράν.

Μόνον έάν συσταθώσιν ,8 . σύνοδοι τφ 
1908, (δπερ άδύνατον, διότι μέχρι τοΰ 
’Οκτωβρίου θά έχωσι τελεσθή 4 μόνον, 
έν Κερκύρα, σύνοδοι) θά ύπήρχεν έλά- 
χιστός τις κίνδυνος νά ύπηρετήση μικρός 
τις άριθμός ένόρκων δίς, διότι μόνον κατά 
τόν χρόνον τής δγδόης κληρώσεως θά 
ύπελείποντο 90 ένορκοι μή ύπηρετήσαν- 
τες καί ούχί 100 καί έπομένως θά έδει 
νά τεθώσιν έν τή κληρωτίδι καί 10 όνό
ματα έκ τών κατά προηγουμένας συνό
δους ύπηρετησάντων ένόρκων, πρός συμ- 
πλήρωσιν τοΰ νομίμου άριθμοΰ τών 100.

Δι’ άναλόγου ύπολογισμοΰ ευρίσκει τις, 
δτι ό άριθμός τών 360 ένόρκων τοϋ πε- 
ρυσινοΰ όριστικοΰ καταλόγου, Κερκύρας, 
έπήρκει δι’ έξ συνόδους καί δτι μόνον έπ’ 
άριθμοΰ συνόδων άνωτέρου τών 6 θά είχέ 
τις μικράν τινα πιθανότητα νά ύπηρε
τήση καί δευτέραν φοράν κατά τήν τε- 
λενταιαν σύνοδον τοΰ έτους έκείνου.

Ταΰτα είναι δσα εδει κατά τόν νόμον, 
νά γίνώντα:, άλλά πριν ή έπιληφθώμεν

τής έξετάσεως τοΰ τί γίνεται, έπί τοΰ 
προκειμένου, έν Κερκύρα, δέν θεωροΰ- 
μεν περιττόν ν’ άναγράψωμεν, δτι ό -παρά 
τφ ένταΰθα Έφετείφ Εΐσαγγελεύς κ. 
Σπανίδης, έχει δλως έναντίον γνώμην, 
φρονών, δτι δύναται τις, νά ύπηρετή πολ- 
λάκις τοΰ έτους ώς ένορκος έστω καί 
έάν ό άριθμός τών δνομάτων τοΰ όριστι- 
κοΰ καταλόγου είναι οΐος δ τής Κερ
κύρας.

Τοιαύτην γνώμην σαφώς έξεδήλωσεν 
δ κ. Εΐσαγγελεύς έν τινι συνεδρία τής 
τελευταίας συνόδου (τοΰ Μαρτίου) τοΰ 
Κακουργιοδικείου Κερκύρας. άπαντών 
είς τάς εύλόγους παραστάσεις παρίου 
τινός τοΰ Κακουργιοδικείου Κερκύρας, 
τοΰ λογίου ήμών συμπολίτου καί νομο
μαθούς κ. Άνδρ. Ίδρωμένου.

Πιθανώτατον ήδη είνε, τοιαύτην τινά 
δ κύριος παρ’ Έφέταις Εΐσαγγελεύς 
πρεσβεύων δόξαν — κατά τρόπον άληθώς 
άκατανόητον — συντελεί τά μάλα είς 
τήν έμφάνισιν τοΰ παραδόξου έκείνου 
κοινωνιολογικού φαινομένου τής Κερκύ
ρας, τής δημιουργίας τουτέστι ιδιαιτέρας 
παρ’ ήμΐν κοινωνικής τάξεως, ήν άπο- 
τελοΰσιν οί παρίαι τοΰ Κακουργιοδικείου 
Κέρκυρας.

Έν Κερκυραϊκή έφημερίδι άναγρά- 
φονται τά όνόματα πλείστων τοιούτων 
παριών, έξ ών τινες έχουσιν ύπηρετήση 
έπί 3 κατά σειράν συνόδους έν άρχη τον 
1907 καί άλλας τινάς βραδύτερον.

Είς έξ αύτών μάλιστα, δ έγκριτος ια
τρός τής πόλεώς μας κ. Κ. ΙΙαλατιανός, 
έστενοχωρήθη τοσοΰτον έκ τής τοιαύτης 
καταστάσεως, ώστε έξωθήθη είς τό ν’ 
άποστείλη ζωηράν τινα έπιστολήν τφ 
κ. παρ’ Έφέταις Είσαγγελεΐ, έκδηλοΰ- 
σαν τήν εύλογον αύτοΰ άγανάκτησιν, 
πλήν άνωφελώς.

Έφέτος εύθύς άπό τής β' συνόδου 
(τοΰ Μαρτίου) ήρξαντο ύπηρετοΰντες 
ένορκοι ύπηρετήσαντες καί κατά τήν α' 
σύνοδον τοΰ αύτοΰ έτους. Τοιοΰτον λ. χ. 
συ,νέβη είς τόν σεβαστόν πρεσβύτην κ. 
Στέφανον Μικρουλάκην, κατοικοΰντα μά
λιστα ούχί έν τή πόλει άλλ’ έν τινι τών 
προαστείων καί άναγκαζόμενον νά έρχη- 
ται έν καιρώ χειμώνος έκάστην πρωίαν 
είς τό Κακουργιοδικεΐον.

Ό γράφων τάς γραμμάς ταύτας έχει 
είς τό ένεργητικόν αύτοΰ τάς έξής κατά 
τούς τελευταίους μήνας ύπηρεσίας. Έπί 
τών τελευταίων 5 συνόδων (τής τοΰ 
Μαί'ου έ.έ. συμπεριλαμβανομένης), ύπη- 
ρετεΐ είς τάς 4. Συγγνώμην έάν είνε δλί - 
γαι !... λέγει ιταλική τις παροιμία.

Βεβαίως. "Οταν τις καλείται είς τήν 
ένορκικήν ύπηρεσίαν νομίμως, όφείλει 
άνελλιπώς νά έκπληροΐ τό έαυτοΰ κα
θήκον. Δι’ δ έστί καταδικαστέα ή παρά 
τινων δικαστηρίων συνέδρων εύχερής ά- 
πονομή συγχωροχαρτίων είς άδικαιολο- 
γήτως άπουσιάζοντας ενόρκους.

"Οταν δμως τις καλείται είς τήν ύπη
ρεσίαν ταύτην ούχί νομίμως, άλλά κατά 
παράβασιν καί καταπάτησιν τοΰ νόμου, 
ή σκηνογραφία δέον νά μεταβάλη δψιν 
καθ’ όλοκληρίαν.

Οί παρίαι δέον νά μεταβληθώσιν είς 
άνδρας δραστήριους καί εύτολμους. Νά 
ύποβάλωσι τά παράπονα αύτών καί διά 
τοΰ τύπου—άφ’ ού ή προφορική ύποβολή 
είς ούδέν ώφέλησεν—-άμα δέ καί ν’ άνα- 
φερθώσιν εϊς τάς προϊσταμένας άρχάς, 
είδικώς δέ είς τόν κύριον Εισαγγελέα τοΰ 
Άρείου Πάγου, τόν άγρυπνον τοΰτον 
φρουρόν τών νόμων, δστις καί κατ’ αύ- 
τάς, έν άξιοσημειώτφ τινι περιπτώσει, διέ
σωσε τήν άξιοπρέπειαν τοΰ Έλληνος δι- 
καστοΰ, πατάξας δικαστικήν τινα αύθαι- 
ρεσίαν είς βάρος άστυνόμου τινός.

Ό τοΰ Α. Πάγου Είσαγγελεύς είναι ό 
άρμοδιώτερος παντός άλλου είς τό νά 
λάβη τις τόν λόγον έπί τής προκειμένης 
περιπτώσεως, άτε ένασκών τήν έποπτείαν 
καί κεκτημένος πειθαρχικήν έξουσίαν έπί 
τε τών Έφετείων καί τών παρ’ Έφέταις 
Εισαγγελέων.

Έν τή λίαν άπιθάνφ περιπτώσει, καθ’ 
ήν καί δ τοΰ A. II. Είσαγγελεύς δέν ή
θελεν ένεργήσει τι, έναπόκειται ή τελευ
ταία λέξις τφ κ. έπί τής Δικαιοσύνης ύ- 
πουργφ, ώθουμένφ, έν άνάγκη, καί διά 
ζωηρών έν τή Βουλή έπερωτήσεων.

Έάν πάντα τ’ άνωτέρω μέσα ήθελον 
άποβή άλυσιτελή, δπερ άπίθανον, οί ά-' 
δικούμενοι πολίται, έν καταστάσει άνάγ- 
κης εύρισκόμενοι, θέλουσιν είσθαι έν πλη- 
ρεστάτη τάξει καί έάν απολύτως ούχί 
εδστοχον χρήσιν ποιήσωνται τών δικαιω
μάτων καί καθηκόντων αύτών, τών συμ- 
παρομαρτούντων τή ένασκήσει ίδιότητος 
παρανόμως άποκτηθείσης.

Ό «βαθμός τής πολιτικής έλευθερίας 
λαοΰ τίνος τυγχάνει άνάλογος πρός τόν 
βαθμόν τής ένεργείας, ήν χρησιμοποιεί 
τό άτομον έν τή ύπερασπίσει τών πρόσω 
πικών αυτοΰ δικαιωμάτων»—έγραφεν δ 
διάσημος Jhering.

Κέρκυρα, 21 ’Απριλίου
Π. ΓίηΤΟΠΟΤΛΟΣ
Δ ικηγόρο; εν Κερκύρα

01 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΛΗΤΗΡΕΣ
Α Θ Η Ν Ω Ν

Ή  πεΐρκ μας έχει διδάξει, άτι racsc 
επαγγελματική τάξις διά παντός άλ
λου μέσου επέτυχε μέχρι τοΰδε νά βελ
τίωσή τα κατ αύτην, yj διά τών συλ
λόγων, οΐτινες, καταρτιζόμενοι έν στιγ- 
μαΐς προσκαίρου ένθουσιασμοΰ, άρχονται 
φυτοζωοΰντες άπό των πρώτων τνίς συ- 
στάσεώς των ήμερων. Τά σκέψεις ταύ
τας θά εγέννα και νι πρόσφατος εΐ'δνισις, 
δτι οί έν Άθήναις δικαστικοί κλητήρες, 
συνελθόντες υπέγραψαν καταστατικόν 
καί άπετέλεσαν σύλλογον ύπό την επω
νυμίαν «Σύλλογος δικαστικών κλητή
ρων Αθηνών», άν δέν εΐχομεν την γνώ
μην, δτι πρό παντός τό βοηθητικόν 
τοΰτο της δικαιοσύνης σώμα, τό υφιστά
μενον επί τγί βάσει τών παμπαλαίων 
γνωστών τοϋ ’Οργανισμού τών δικαστη
ρίων διατάξεων, τό είκη καί ώς έ'τυ/εν 
άπο-^ελεσθέν, κινούμενον δέ ύφ’ άς κινεί
ται συνθηκας, άνευ έποπτείας ούδεμιας, 
δτι τό σώμα τοΰτο πάντως έδει νά ετί
θετο ύπό χαλινόν τινά. Απαρχήν δέ 
χαλιναγωγησεως τρόπον τινά τούτου 
δύναται νά άποτελέσν) εις σύλλογος 
έχων ώς πυρήνα τούς σχετικώς έπαξίως 
φέροντας τό όνομα καί τό άΕίωμα τοΰ 
δικαστικού κλητηρος. Καί πυρήνα τοιοΰ
τον αποτελεί καθ’ ημας τό έκλεγέν διοι
κητικόν συμβούλιον τοΰ άρτισυστάτου 
συλλόγου, δπερ άποτελεΐται ύπό τοΰ 
Ή λία Κουτροπούλου ώς ΙΙροέδρου, ΙΙκ- 
ρασκευα Κωνσταντινίδου, γραμματέως, 
Άθαν. Γιανακοπούλου, ελεγκτοΰ καί 
τών κ. κ. Δ. ΙΙαπαντωνοπούλου, Λ. 
Δρακβπουλου, Λ. Άντωνιάδου, Χρ. 
Πορφύρη, Κ. ΙΙαπακώστα,1 Κ. Τρίμη I. 
Σαρρ·?ϊ καί Η. Ζάχου συμβούλο)ν.

Γπό ποιους δρους το Σωματεΐον τοΰτο 
ουνκται νκ όραση κκι πως ουνατκι νζ 
άποβ'^ πολλαπλώς ωφέλιμον καί εϊς τά 
άποτελοΰντα αυτό μέλη καί είς την δι
καιοσύνην έν γένει, δέν εινε τοΰ παρόν
τος, ές άλλου δμως, η άντίληψις δτι τό 
σώμα τοΰτο άπό έτών η δη έ'χει κατέλθει 
βαθμίδας ίκανάς άπό τοΰ σημείου έκεί
νου είς ό έ'ταζεν αυτό ό νόμος, εινε τόσον 
γενική, ώστε έπ ’ έλάχιστον άκόμη άν 
συνετέλει «είς την δσον τό δυνατόν εύ- 
προσωποτεραν παραστασιν τοΰτε επαγ
γέλματος καί αύτοΰ. . . .  » ώς έν τώ 
δευτερω άρθρω τοΰ Καταστατικού του 
άναφέρεται, θά ηδύνατό τις νά εί'πη δτι 
τοΰτο καί μόνον δικαιολογεί την υπαρ- 
ςίν του. Άτυχώς η Είσαγγελικη άρχη, 
άπό της οποίας καί μόνης έξηρτηθη η 
διάπλασις δικαστικών κλητηρων ικανών 
νά άντιμετωπίσουν, άν δχι τά τόσον 
υψηλά άλλά τά τόσης σημασίας καθή
κοντα. άτινα 0 ’Οργανισμός τών δικα- 
στηριο>ν επιβάλλει, είτε έ θεώρησε περιτ
τήν πασαν μέριμναν, εί'τε εινε άνεπαρ- 
κης πρός τοΰτο, εί'τε, δπερ καί τό άλη- 
θεστερον, άδυνατεΐ νά λάβη μέτρα γεν
ναιότερα έκ τών γνωστών πολιτικών 
καί κοινωνικών συνθηκών. Διά τοΰτο δέ 
παριστάμεθα πρό άποδεικτικών έπιδό- 
σειος άνευ άριθμοΰ αρχείου καί πρό πα
ραδειγμάτων κατά τά όποια επιδοτήρια 
κατασκευάζονται, προχρονολογημένα η 
μη, έν τώ πρώτω τυχόνΉ καπηλείω, 
δίκαι δ’ έκ τούτου άτελεύτητοι ανα
πτύσσονται καί συμφέροντα ύψίστης 
σπουοαιότητος τίθεται έν άμφιβόλο).

Άπό πολλοΰ άρα έ'χει καταστη επι
τακτική η άναγκη φραγμών έν ώρισι/.ένω 
τουλάχιστον κύκλω ένεργείας τών οικα- 
στικών τούτων ύπαλληλων. Ήμεϊς εύχό- 
μεθκ τοιαύτην τινά διεύθυνσιν νά έ'χη 
ή δρϊίσις τοΰ άρτισυστάτου συλλόγου, 
δρκσι: ητ,: Οά άποβη επωφελής εις
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εκείνους πρό παντός οίτινες ούδείς συνη
γορεί λόγος μετά συστολές νά λέγουν 
οτι ώς επάγγελμα μετέρχονται τό τοΰ 
δικαστικού κλητήρας.

-4ί στήλαι τής «Δ ικα ιοσύνης» 
■είνε ε ίς τήν διάϋ'εσιν παντός δι
κηγόρον, δικαστοϋ η άλλου δι
καστικού προσώπου, ευρισκο
μένου είς τήν ανάγκην ή έπ ιϋ 'υ-  
μοϋντος νά άνακινήση π α ν  έν  
γένε ι ζήτημα σχετιζόμενον μέ 
τήν απονομήν τοΰ δικαίου.

Είς έκ τών άρτιωτέρων ύπό πάσαν 
•έ'ποψιν δικαστών μας, ό τέως πρόε
δρος τών έν Τριπόλει Πρωτοδικών κ.

Άντ. Ζηλήμων, περί
’Οάσεις του χαρακτηρος καί 

της Επιστημονικής 
μορφώσεως τοΰ όίτοίου δεν όπάρχει 
δευτέρα γνώμη, άποστέλλεται είς 
Κρήτην δπως υπηρέτηση ώς Έφέ- 
της. Τοιουτοτρόπως εις έπί πλέον ά- 
ριστευς τοΰ δικαστικοΰ σώματος, άνα- 
δέχεται τήν έντολήν νά έκπροσωπήση 
τήν Ελληνικήν δικαιοσύνην καί πέ
ραν τών ορίων τής έλευθέρας Ελλά
δος. Αΰτη ή μία δψις τοΰ φαινομένου, 
τοΰ ευφροσύνου έπαναλαμβάνομεν, 
διά τό όποιον δέν εχει τις ή άνυπό- 
κριτα νά έκφραση τά συγχαρητήρια 
είς έκείνους είς ούς ή έκλογή όφεί- 
λεται. Ή άλλη δψις καταλήγει είς 
τήν απορίαν: Ποια είνε ή μαγική 
έκείνη δύναμις ήτις φωτίζει τούς άρ
χοντας μας, δταν πρόκειται περί δι
καστικής άποστολής έκτός τής Ε λ
λάδος καί ποιος ό κακός δαίμων δ- 
στις τούς τυφλόνει τούς αυτούς άρ- 
χοντάς μας, δταν πρόκειται περί τοΰ 
προσο>πικοΰ τής έλευθέρας Ελλάδος. 
"Αν ή αύτή μέριμνα καί ή αύτή ειλι
κρίνεια καί ό αύτός πόνος έπρυτάνευε 
καί κατά τήν κατάρτισιν τοΰ Είσαγ- 
γελικοΰ καί δικαστικοΰ σώματος, θά 
ήτο αδύνατον τάχα νά άπηρτίζετο 
τοΰτο άπό δ,τι έπίλεκτον έχει νά έπι- 
δείξη ή φάλαγξ τών νέων δικηγόρων 
καί τών έπιστημόνων έν γένει; Διατί 
δέ ό κακός αυτός δαίμων, ό όποιος 
γεννάται άπό τά βδελυρότερα μικρό
βια τής κοινωνικής πρό πάντων συν
αλλαγής, νά έξαφανίζεται μόνον δταν 
πρόκειται περί άποστολής δικαστοΰ 
Έλληνος έκτος τής Ελλάδος ;

φορίας, τάς οποίας οί εκτός της Ε λλά
δος απλοϊκοί κουτοευρωπαΐοι ή κουτοα 
μερικανοί στατιστικάς άποκαλοΰν, ί'σως 
μαλιστα ή άςίωσις αύτών θά έφθανε μέ
χρι τοΰ σημείου ωστε έκ τοΰ πίνακος 
αύτοΰ νά εμάνθανον συγκριτικώς τά κατ’ 
ιδίαν αδικήματα, η την ηλικίαν κατά 
τάξεις των καταδίκων, η την κατάστα 
θιν αύτών από υγιεινής έπόψεως. ή πα 
ρατηρησεις περί της (3ελτιώσεως η μη 
αύτών η άλλας παρατηρήσεις σχέτιζα 
μενας με τό σκόπιμον η μη ταύτης η 
εκείνης της έν εφαρμογή ποινής καί τά 
παρόμοια, όλα δμως αύτά κύριοί μου 
απαιτούν καί άλλας πράξεις της άριθ- 
μητικης, ενω οια την σύνταξιν τοΰ κατά 
τριμηνίαν έκτινασσομένου πίνακος αρκεί 
μόνη η πρόσθεσις. "Επειτα, άφοΰ έ'χομεν 
τμήμα φυλακών μέ τμηματάρχην έπί 
κεφαλές, εινε τάχα ανάγκη νά ύποβάλ- 
λωμεν αυτόν καί τό προσωπικόν του εις 
κοπους τόσους ό'σοι άπαιτοΰνται δι’ έρ- 
γασιας άσκοπους τοιούτου είδους αί ό- 
ποϊαι άλλαχοΰ εις ούδέν άλλο χρησιμο
ποιούνται η εις την διάπλασιν συστημά
των φυλακών άντιστοιχούντων πρός τόν 
χαρακτήρα τοΰ λαοΰ των η συστημάτων 
άλλων καταδίκης ύπό ό'ρον η άποφυλα- 
κισεως υπο όρον καί τόσα άλλα περιττά 
πράγματα ;

τά κακουργήματα πρέπει νά διέρχον
ται διά τής κρίσεως αύτης ταύτης της 
κοινωνίας ήν οί έ'νορκοι δέον νά έκπρο- 
σωπώσιν όσον τό δυνατόν πιστότερον. 
ούχί δέ νά εξονυχίζωνται ύπό κριτών 
κατ’ έπάγγελμα οιοι οί δικασταί, ών η 
κρισις ούδεποτε είνε δυνατόν νά είνε χει
ραφετημένη τελείως άπό την προκατά- 
ληψιν καί τόν ντοκτριναλισμόν. "Οταν
Γ/ r 1 ·\ ~ ’ rojxcoc οι κ α τ α λ ο γ ο ι τ ω ν  ένορκων κ α τα ρ -  
τίζωνται, όχι μόνον έν Κερκύρα άλλά 
πανταχοΰ, ύφ’ ους δρους ό κ. Π. Γιω- 
τόπουλο: υπαινίσσεται, πληροΰται 6 υ.ο- 
ναδικος ούτος τοΰ θεσμοΰ τών ένορκων 
προορισμός καί δέν θά ήτο ύπό πασαν 
εποψιν προτιμώτερον νά διορίζωνται καί 
ισοβιοι ένορκοι καθ ον λόγον διορίζον
ται καί ισόβιοι δικασταί, οπότε, πλήν 
τών άλλ»*ν, θά ύπαρχε καί ποιά τις 
εύθύνη :

ΣΟΦΙΣΜΑ Ή ΠΛΑΝΗ;

^υμφωνοτατοι.

Εν τώ Γπουργειω της Δικαιοσύνης 
λειτουργεί ώς γνωστόν καί τμήμα φυ
λακών, μέ διευθυντήν έπί κεφαλές τμη- 

ματάρχην, τών
Πέραν δέ τούτου; φυλακών καλού- 

μενον, ο όποιος 
δίδει έκάστοτε είς τό φώς. της δημοσιό
τητας καί αριθμούς τινάς σχετιζομένους 
άλλοτε με τά έν τώ κράτει αδικήματα 
και άλλοτε μέ τάς φυλακάς καί τούς έν 
αύταΐς καταδίκους καί υποδίκους. Τούς 
άριθμούς δέ αύτούς, δέν γνωρίζομεν άν ό 
κ. τμηματάρχης απ ’ εύθείας η άλλος 
τις, τούς βαπτίζει μέ τό ό'νομα . . . στα
τιστική. Οπως δηποτε εΤς δγκος, άμορ
φος η εύμορφος άδιάφορον, έξετινάχθη 
απο το ίδιον τμήμα τοΰ Τπουργείου 
τουτου, αποβλεπει δε τους καταδίκους 
καθ απαν τό Κράτος κατά την πρώτην 
τριμηνίαν τοΰ 1908. Κατάδικοι δέ τοι- 
οΰτοι είνε 440 είς ισόβια δεσμά, 1492 
είς δεσμά πρόσκαιρα καί 5924 είς είρ- 
κ tyjv κ α ι <ρυλακι<7ΐν . Atco τον αύτο ν ττί- 
νακιz 7τλ ·/] ρ ο φο ρ ο υ[Λε θρε, ο τ ι άττασαι α ί έν 
λ ε ιτο υ ρ γ ία  φ υ λ α κ α ί τοΰ  Κ ράτους ανέρ
χ ο ντα ι ε ις τρ ιά κ ο ντα  κ α ί π έ ν τ ε .

Μετά τοΰτο δέ ; Ό  πίναξ κλείει, διά 
νά άνοιχθγί καί πάλιν την προσεχή τρι
μηνίαν όπως και παλιν μας πληροφορήστ] 
διά τών αύτών η καί άλλων αριθμών. 
Ισως τώρα θά ύπάρξουν τινές οί όποιοι 

θα ειχον την περιέργειαν η την άξίωσιν 
νά έλάμβανον καί άλλας τινάς πληοο-

Εις σειράν φύλλων, προεξάρχοντος συ 
ζητητοΰ οίος ό κ. Χαράλ. Βοζίκης, η 
«Δικαιοσύνη», έπί τγί εύκαιρία της γνω

στής περί νεωκόρων καί 
Οί ε4δικοί. ψαλτών γνωμοδοτησεω 

τοΰ παρά τώ Άρείω Πά
γιο κ. Είσαγγελέως, άνεκίνησεν έν τη 
εύρυτάτ·/] αύτοΰ μορφίί τό ζήτημα της 
σχέσεως έν γένει της ’Εκκλησίας ήμών 
πρός τήν Πολιτείαν, έν τγί συζητήσει 
δέ ταύττ), είτε άπό τών στηλών τής 
εφημερίδας ήμών είτε καί άπό τών στη
λών οίασδήποτε έφημερίδος, εί'δομεν ά 
ναμιγνυομένους όλους τούς άλλους πλήν 
τών καλουμένων ειδικών. Έχομεν δέ 
αν δέν άπατώμεθα τοιούτους ειδικούς, 
θεωρουμένους τούλάχιστόν, έκ τών ό
ποιων είς την μνήμην ήμών κατά τήν 
στιγμήν αύτήν έ'ρχονται τά ονόματα τών 
κ. κ. Κ . Ράλλη καί /I. Πετρακάκον. 
Έκριναν μικράν διά τό ανάστημά των 
οι ειδικοί ουτοι τήν άνοιχθεΐσαν συζή 
τησιν και ένεκα τούτου ύπέστησαν τοι- 
αύτην, καθολικήν έκλειψιν ; Πιθανόν καί 
τοΰτο, ότε εύρίσκονται έν άπολύτω δι- 
καιω, εκτός άν είνε κεκηρυγμένοι οπα
δοί τοΰ άξιώματος ότι κόσμον ή σιγή 
φέρει.

Διά τήν άκρίβειαν καί πρός άποσό- 
βησιν πάσης τυχόν σατανικής παρεξη- 
γησεως τονίζομεν καί ιδιαιτέρως, ότι ή 

οφθαλμική νόσος 
Ο ν^ΐ δ ιπ λ ω μ α τ ία  άπό τήν όποιαν 

κατά τόν γρά- 
φοντα σήμερον κ. Σ. Θεοδο>ρόπουλον 
κατατρύχεται ενίοτε ή δικαιοσύνη μας, 
είνε κατά τήν διάγνωσίν του ή διπλοπ ία , 
έκείνη δηλαδή έ'νεκα τής οποίας δίπλα 
παρίστανται τά άντικείμενα, ούχί δέ ή 
δ ιπλω ματία  ήτις κατά τοΰτο διαφέρει, 
διότι δεν βλεπει άλλά αγωνίζεται νά 
παραστησνι δίπλα τά αντικείμενα.

II πρώτη εν άλλαις λέξεσιν εινε νό
σος καί ύπ ’ αύτής προσβάλλεται ενίοτε, 
κατά τόν γράφοντα πάντοτε κ. Σ. 
Θεοδωρόπουλον, ή δικαιοσύνη μας, ένώ 
η δευτέρα είνε τέχνη ή καί επιστήμη 
άκόμη ής μύστις, ό κ. Θεοδωρόπουλος 
τούλάχιστον δέν μας λέγει, αν είνε ή 
αύτή δικαιοσύνη μας.

Τής τοιαύτης έπεξηγήσεως απόλυτος 
νομίζομεν ότι ύπήρχεν ή άνάγκη.

Καί άπό άλλης άπόψεως είνε έξετα- 
στέον καθ’ ήμας τό ζήτημα, οπερ διά 
τής εν άλλή στηλ·/] δημοσιευομένης έπι- 

στολής του θίγει ό ύφη- 
Ot ένορκο», γητής τοΰ Ποινικού Δι

καίου καί δικηγόρος έν 
Κερκύρα κ. II. Γιωτόπουλος. Ό  λόγος 
ο έπιβαλων ώς ανάγκην τόν θεσμόν τών 
ένορκων είς' άπάσα: άνεξαιοέτως τά : νε~ 
ωτέρας Πολιτείας εινε ό γνωστός, ότι

Διά το εκκεντρικόν τής παρατηρή- 
αεως δημοοιενομεν την κατωτέρω επ ι
στολήν.

Κυρ ιε Συντάπτα.
Κατα την εκτιμησιν τών γραμμών, 

τάς οποίας σας άποστέλλω, θά σας πα- 
ρακαλέσω νά μή έπηρασθήτε ούτε άπό 
την προκαταληψιν τοΰ μέχρι τοΰδε κρα- 
τοΰντος ουτε άπό την έκλειψιν πάσης 
άντιθέτου μέχρι τής σήμερον γνώμης. 
Ή  άπορία μου, έπί τής οποίας θά σας 
ζητήσω τήν άδειαν νά προκαλέσητε τήν 
προσοχήν τών αναγνωστών σας, είνε ή 
εςής : Εν τω εδαφιω 4 τοΰ άρθρου 24 
τοΰ περι Χαρτοσήμου νόμου άναγινώσκω 
επι λεςει : «Εις τέλος δραχμών πέντε, 
υπόκεινται . . . .  πασαι αί άποφάσει; 
τών Πρωτοδικείων καί αί περί έξώσεως 
τών Προέδρων τών Πρωτοδικών, πασαι 
αι αποφασεις τών Πλημμελειοδικείων 
κ λπ .» . Εκτοτε δε μοί έγεννήθη ή ά
πορία, όταν ό νόμος λέγ·/) άπόφασιν,φαν
τάζεται ταύτην ώς τι ένιαΐον καί άδιαι
ρετόν, φαντάζεται δηλ. ταύτην ώς τι ο- 
λον, οπερ φορολογεί μέ δραχμάς πέντε 
η φανταζεται ταυτην άναλυομένην εις 
τοσα μερη οσα καί τά τεμάχια τοΰ 
χάρτου, επι τών οποίων καταχωρίζε
ται ; 'Άν τό πρώτον συμβαίνν), καί κατ’ 
εμε τούτο και μονον δύναται νά συνα-

Κ νρ ιε ϊ υ ν τ ά κ ιο ,
Πολύς λόγος έγένετο διά μίαν άπόφα- 

σιν είρηνοδίκου μή επιτρέψασαν μαρτυ
ρικήν άπόδειξιν είς ιατρόν πρός άπόδει- 
ξιν τής άγωγής του δι’ ής Ιζήτει πλη
ρωμήν έπισκέψεων άπό τόν άσθενή του, 
καί^εύρεν ό επικριτής τό θΰμα τόν Εϊρη- 
νοδίκην. Έγώ τψ ύποδεικνύω τήν ύπ’ 
άριθ. 389)1907 άπόφασιν τοΰ Έφετείου 
Ναυπλίου, Ιν ή φαίνονται δικασταί Άνδ. 
Γριμανης πρόεδρος, Κ. Κόκκινης ειση
γητής, Ν. Οικονόμου, Δ. Δαμίρης Ιφέται 
καί Δ. Πολίτης δικηγόρος καί Ιχουσαν 
ουτω μεταξύ

Τοΰ έκκαλοϋντος Βαρθολομαίου Γεωρ- 
γιάδου (δστις είνε ’Αρχιεπίσκοπος Κο
ρινθίας) κατοίκου Κορινθου καί 
τοΰ έφεσιβλήτου Νικολ. Λυμπεροπούλου 
(δστις είνε ιατρός) κατοίκου Ιπίσης. Αί- 
τιολογικόν, σχετικόν, «έπειδή ή αιτίασις 
τοΰ έκκαλοϋντος, δτι έσφαλμένως έπε- 
τράπη τώ έφεσιβλήτω πρός άπόδειξιν 
τής άγωγής τό έμμάρτυρον μέσον έστί 
3άσιμον, καθόσον ούδείς νόμιμος λόγος 
συντρέχει παροχής τοιούτου μέσου προ- 
κειμένου περί ποσοΟ μείζονος τών 50 
δραχμών, καί δή άδυναμία λήψεως έγ
γραφου παρά τοΰ έφεσιβλήτου, ώς έδέ- 
χθη ή έκκαλουμένη άπόφασις 148)1907 
Πρωτοδικείου Κορινθου, δστις καθ’ δλον 
τόν μακρόν χρόνον τών πρός τόν Ικκα- 
λοΰντα έπισκέψεών του ήδύνατο νά λάβη 
παρα τούτου Ιγγραφον άπόδειξιν τής 
ζητούμενης όφειλής, έπομένως μεταρ- 
ρυθμιστεα έστίν ή άπόφασις αυτη.»

 ̂Ήδη ό έπικριτής τής άποφάσεως τοΰ 
Είρηνοδίκου θά σιγήση, πρός ύπερηφά- 
νειαν τοΰ Είρηνοδίκου.

Δέξασθε
Α. Γ .

'II διάκοισις τήν όποιαν οοείλε! νά 
γνωρ’.ζγ) /Λί 5©αρΐΑ0ζγι ό δέλων νά είνε συνε
πής προς τάς περί άποοείξεως διατάξεις είνε 
πρόοηλος. ’Ά λ λο  σύμ-βαυις ο πως παρε·/ω τήν 
ιατρικήν συνδρομήν καί αλλο παρο/ή ταύτης. 
Το πρώτον αί περιστάσεις θά υποδείξουν αν 
είνε δυνατόν νά άποδει·/0γ| έγγοάαιως. Τό δεύ- 
τεοον ουοεποτε είνε δυνατόν νά άποδει^θί) 
έγγραφως. "Αν τήν διάκρισιν ταύτην ήκολού- 
θησεν ό περί ο ! πρόκειται είρηνοδίκης καί ή 
ανω απόφασις, τότε ή αλ ιευτική  έκδρομή τοΰ 
συντάκτου μας βεβαίως άπέτυ^εν.

χθ·ρ εκ τοΰ ρητοτατου καί άπεριστρόφου 
και άνεπιδεκτου άλλης έρμηνείας γράμ
ματος τοΰ νόμου, έν τοιαύτν) περιπτώ- 
σει ποΰ στηρίζεται ή πρακτική, ή πα- 
γιως κρατούσα άπο καταβολής τοΰ περί 
Χαρτοσήμου νόμου, καθ’ ήν διά χαρτο
σήμου δραχμών πέντε φορολογείται ούχί 
η άπόφασις, ως ο νόμος ρητώς ορίζει, 
άλλ έκαστον κατ’ ίδιαν φύλλον χάρτου 
ταυτης ; Δεν νομίζω ότι προσήκει είς 
εμε, απευθύνομενον πρός επιστήμονας, 
ώς οί άναγνώσται τής έφημερίδος υμών, 
νά άναμασήσω πρός έπίρρωσιν τής γνώ
μης μου τα τετριμμένα ότι αί φορολο- 
γικαι δ,αταςεις εινε τοΰ στενοΰ δικαίου' rf ’ "ν r rκ α ι ο τ ι α π ο κ λ ε ίε τ α ι  77ροκει»χενου π ερ ι 
ής ερμηνείας τούτων ή διασταλτική 

τοιαύτη και τα παρόμοια, διά τοΰτο δέ 
περιορίζομαι ριπτων άπλώς τό ζήτημα 
ω? ζήτημα, με άπόλυτον τήν πεποίθησιν 
ότι οιαδηποτε λυσις καί άν θεωρηθή ώς 
ή όρθοτερα. τά πράγματα βεβαίως δέν θά 
ύποστώσι μεταβολήν τινά.

’Ε κ κ εντρ ικό ς.
Σ. Δ . Πολύ φοβούμεΘα οτι ό γράφων δέν 

ελαβεν ΰ π ’ οψιν τήν πρώτην παράγραφον τοΰ 
αρθρ. 20 τοΰ αύτοΰ περί Χαρτοσήμου νόμου 
καθ’ ήν : «Ε ίς τέλος λεπτών 50 κ α τ ’ ακέ
ραιον φυλλον, υπόκεινται τά ακόλουθα:» 
Τοΰ άρθρου τούτου αναμφιβόλως άποτελοΰσι 
συνέχειαν τά επόμενα, μεταξύ τών όποιων 
και τό 24ον, όπερ αναλύει ό γράοων. Έ ν 
παση περατώ σει δέν δύναται τ ις νά ύποστη- 
ριςη ότι ό νόμος έξεφράσθη ούτως ή ούτως 
σαΦίος. ενώ έξ άλλου δύναται νά είνε βέβαιος 
ότι πασα έρμηνεία καί ή μάλλον ακλόνητος, 
δέν θά κατίσχυσή πρός μεταβολήν τοΰ καθε- 
θτο)τος. Φορολογική γάρ ή διάταξις καί εϋ 
ύπερ τοΰ Δημοσίου θησαυροΰ κεΐτα ι.

Π  C1  Λ  Ε  I Τ  Α  I
Otto Lenel, l ’E d it perpetuel, trad u it en 

f r a n ia is  p ar P elt ie r  stir  un tex te  revu  par 
1 au teu r, 1903. Τόμοι 2 δεμένοι, άντί cpp. 
yp . 34 μόνον..........................................  Δ;.αχ. 2 0

II
Ε Ν  Ε Α Λ Α Δ Ι  
ΚΑΙ Η ΠΡ00Α0Σ ΤΟΓ ΕΑΑ1ΚΜ0Γ

έκφωνηΦ εΐσα έν Βάλω  
τήν 1 6  Μ αρτίου 1 9 0 8

Τ ί * Π Ο

ΠΑΝΑΓ. Μ. ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΤ
Πρωτοδίκου κα ί τα κ τ ικ ο ί άνακριτοΰ

( 'Ί 'π ερ  τής περιθάλψεως τ(όν φυλακισμένων 
έν ταΓς ©υλακαις Βόλου).

'Ο έν Βόλφ  Π ρωτόδικης κ. ΪΙαναγ. 
Μ. Μελετόπουλος εσχε τήν καλωούνην 
νά άποστείλη πρός δημοσίενοιν τήν κατω 
τέρω διάλεξίν του, ής τό πρώτον μέρος 
δημοοιενομεν σήμερον. Τό ζήτημα είναι 
εν έκ τών πολλών επ ι τών οποίω ν άπό  
προορισμοί) είναι νπόχρεως νά άσχολεΤ- 
ται ή « Δικαιοσύνη», διά τοντο δέ λίαν 
ευχαρίστως παρέχομεν τάς στήλας εις 
πάντα και δή εις δ ικαστήν ώς δ κ. ΤΙ. 
Μελετόπουλος. Δεν πρέπει δμως νά λη- 
σμονώμεν δτι είναι ζήτημα κ α τ ’' εξοχήν 
και άποκλειστικώς πρακτικόν, κατά τόν 
χειρισμόν τοΰ οποίου αν δέν αποκλείεται 
πάντως δμως ό τελευταίος ρόλος ανήκει 
εις τον λυρισμόν. Εις τήν παρατήρησιν 
ταύτην προβαίνομεν δπως μή  καταλί- 
πωμεν ανεν σχολίου τινός τόν εν τή δια
λέξει τίτλον: « I I  έγκληματικότης εν *.Ελ- 
λάδ ι» , τόν υπό τον κ, II. Μελετοπούλον 
τείΐέντα, καθότι καί) ’ ήμας μάλλον προσή
κων τίτλος ϋ·ά ήτο <( Φ ιλιππικός κατά τον 
εγκλήματος».

Έξαρσις, ύπερόχου ρητορικής τέχνης, 
μανική πτήσις γοήτιδος καί φλεγμαινού- 
σης νεανικής φαντασίας, καί έμπνευσις 
μάγου καί θελκτικής εύγλωτίας, πρέπει 
νά μέ έμπνευση τήν στιγμήν ταύτην 
προκειμένου νά διαπραγματευθώ θέμα 
τόσον λεπτόν δσον καί υψηλόν. ΙΙλήττον
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λυπαλγώς καί θυμοφθόρως τήν καρδίαν 
μου, προκειμένου νά διαπραγματετθώ 
θέμα σχετικώς ύπερμέγεθες πρός τήν 
3?σέτι ατελή δικανικήν καί ρητορικήν 
μου πείραν, προκειμένου, να:, νά δι<*- 
πραγματευθώ συμπαθές έμοί θέμα είς δ 
σεμνυόμενος λέγω, άφιέρωσα ώς εύγενές 
όλοκαύτωμα τό έ'αρ τής άνθρωπίνης ήλι- 
κίας καί μετ’ αύταπαρνήσεως θ’ άφιε- 
ρώσω όλόκληρον τόν προορισμόν τοΰ 
βίου μου.

Καί δταν τό καθήκον τής ευγνωμοσύ
νης υίοΰ πρός τήν πάσχουσαν μητέρα 
έπιβλητικώς μοί έπέτασσε ν’ άναλάβω μέ 
τάς ασθενείς μου δυνάμεις τήν διαπραγ
μάτευσή τοΰ ύψηλοΰ τής έγκληματικό- 
τητος θέματος, τότε καί μόνον άπεφάσισα 
ν’ άναλάβω καί άνέλαβον ούχί βεβαίως 
ώς ούρανοβάμων μύστης τής Ρητορικής 
γοητείας άλλ’ είς άπλοΰς έργάτης τής 
παρακωλύσεως τοΰ εγκλήματος.

Τήν στιγμήν ταύτην εν αίσθημα άρ
ρητου έσωτερικοΰ γλυκασμού καθηδύνει 
τήν έκ τής συνεχοΰς έπαφής μετά τής 
έγκληματικής πνοής καταπεπονημένην 
μου ψυχήν, καί διαλύει τό βαρύ τής άπα- 
γοητεύσεως νέφος δπερ έκάστοτε μαραί
νει πάσαν όψιπετή τοΰ πνεύματός μου 
πτήσιν καί καταπνίγει έν αυτή τή γεν- 
νέσει της τήν έμπνεύσιν !

”Ω ! τότε πόσον βαρεία καί μαύρη πο- 
σον έπώδυνος καί άνοστος είναι ή κελαινή 
έξέλιξις τοΰ χρόνου τής ζωής μου· ζωή 
χωρίς έμπνεύσιν είναι αύτόχρημα μηδέν !

Καί τό αίσθημα τοΰτο τό σεμνόν, δ 
νΰν ή ψυχή μου θείως καί εύγνωμόνως 
δοκιμάζει είνε δτι πρόκειται νά δμιλήσω 
είς τήν πόλιν έκείνην έν ή έβίωσα καί 
έγνώρισα τόν κόσμον, έν ή έθηκα τάς 
πρώτας πνευματικάς μου βάσεις, έν η 
έδοκίμασα τάς πρώτας μαθητικάς όνει- 
ροπολήσεις καί τούς άγνοτέρους μου έν- 
θουσιασμούς· είς τήν χώραν τέλος έκεί- 
νην, ήτις άν καί δέν θεωρείται ώς ή μάλ
λον είς τήν έγκληματικότητα δαψιλής, 
έν συγκρίσει πρός άλλας αίματοβρέκτους 
επαρχίας τής Ελλάδος, πλήν δμως άπό 
τίνος χρόνου τροφοδοτεί καί αύτη τήν 
ποινικήν δικαιοσύνην μέ έγκλήματα ύψί- 
στης σοβαρότητος, ύψίστης σπουδαιό- 
τητος·

Διά τοϋτο άν καί πρός στιγμήν προε- 
κινδύνευσα νά θεωρηθώ έγωϊστής καί 
ματαιόδοξος, έν τούτοις δμως πάντα ταΰ
τα παριδών, έχώρησα εύθύ Ιπί τήν έκ- 
πλήρωσιν τοΰ έμοΰ ίδανικοΰ, · διότι κατά 
τήν έμήν κρίσιν ύπάρχουσι καί έγωϊσταί 
τοιοΰτοι, οΓτινες είνε κρείσσονες καί αύ
τής ταύτης τής χριστιανικής ταπεινο
φροσύνης.

Έγκληματικότης λέξις άνύποιστος, 
στρηνής, λέξις άμύσσουσα τήν θελκτικω- 
τέραν τών εύρωπαϊκών χωρών, λέξις ά- 
ποσπώσα τάς έπωδύνους Λοναχάς άπό 
αίμορροοΰντα στήθη άρκούντως καταπε- 
πονημένα ! λέξις φρικοποιός θυμοδακής, 
πλήσσουσα θανασίμως, τήν θυμήρη θυ- 
μηδή, ροδοβαφή καί έρωτοτόκον τήςΈλ- 
λάδος χώραν, ήτις έπλαστουργήθη, ί'να 
καί μόνον δημιουργή τόν Ι'ρωτα ! Πλήν 
φεΰ ! Είς τούς φαιδίμους, εύανθεΐς καί 
τούς θελξίνους κόλπους της, δέν άνα- 
παύεται ήρέμα, ό έρως, ή άγάπη ή ήδύ- 
θυμος, ή'τις γλυκαίνει τά πικραμένα χεί- 
λα, καί έξημερώνει τήν πονεμένην έγ- 
κληματικήν ψυχήν, άλλ’ άναπαύεται ό 
έρως καί ό οίστρος τής μαυρίλας τοΰ 
έγκλήματος!

Καί ή χώρα αδτη ή ήρωική ής τά 
σπλάγχνα ή άτιμος εγκληματική φθινάς 
καθ’ έκάστην κατατρώγει, προσπαθεί ν’ 
άντίσχη καί άντέχει.

Χαΐρε, ώ Ελλάς, ή τοσοΰτον άγα- 
πώσα καί έν ταύτφ θανατηφόρως πά- 
σχουσα- χαΐρε σύ, ή συμβολίζουσα έν 
δνομα γλυκύ, χαΐρε σύ ή έχουσα παρ’ 
δλην τήν ένεστώσαν κακοδαιμονίαν σου 
έν αϋριον συμπαθές, χαΐρε ναι καί έσο 
βεβαία δτι μίαν ήμέραν ή θεία δικαιο
σύνη θά στεφανώση τήν έξοχον καρτε
ροψυχίαν σου !

Πλήν δμως έάν ύπήρξε πληγή, ήτις 
τά ήθικά βάθρα τοΰ έθνους συνεκλόνισε, 
καί κλονίζει είσέτι τά θέμεθλα τής κοι
νωνικής ευημερίας καί προόδου, αύτη 
είνε ή ειδεχθής τής έγκληματικότητος 
πληγή. Ή  Ελλάς πάσχει καί σύν αύτή 
όδυνάται όλόκληρος ό Ελληνισμός διότι 
τό λύθρον τό μελαμβαφές τών χαινου- 
σών τής έγκληματικότητος πληγών, δέν 
i -ουλώθη -ίσέτι άπό τήν τής άγάπης 
δροσοβόλον τρυφερότητα. Ποιώ λοιπόν 
έπίκλησιν είς σέ, ώ χώρα τών γενναίων 
αισθημάτων, ήτις άτυχής εύρίσκεσαι έν 
τή πρώτη τής έγκληματικότητος γραμμή

καί λέγω' δός σύ πρώτη ήτις έπί τόσα 
έτη φρικωδώς έσφαγιάσθης καί· ύπενο- 
μεύθης ύπό τής πολυσχιδούς καί ποι>α- 
λωνύμου έγκληματικότητος έν μέγα πα
ράδειγμα θελκτικής δυνάμεως τής τόσον 
μεγάλης δσον καί άναξιοπαθούσης σου 
ψυχής, τοΰ ύψηλοΰ ένθουσιασμοΰ σου 
καί τής εύγενοΰς φιλοδοξίας σου καί 
είπε : στήθι ώ φάσμα τής έκληματικότη- 
τος, διότι ούτως εγώ τό θέλω νά γείνη 
καί θά γείνη !

Ποίησον θαρραλέως τήν φιλόδοξον καί 
εύγενή ταύτην άφετηριαν καί έσο βε
βαία δτι θά άπομάξης τό άγιώτερον 
τοΰ Ελληνισμού δάκρυ καί ύπερηφάνως 
θά δρέψης τούς εύγενεστέρους τοΰ Έλ- 
ληνισμοΰ ένθουσιασμούς.

Ποίησον σύ πρώτη διά τής ύπερόχου 
σου έθελοθυσίας, ήτις άείποτε σέ έχαρα- 
κτήρισε, τό πρώτον τοΰτο βήμα πρός 
τήν δόξαν καί τήν πρόοδον καί δπισθέν 
σου θ’ άκολουθήση δορυάλωτος όλόκλη
ρος ό Ελληνισμός ! Τότε άφεύκτως θά 
γνωρίσης πόσον ήδύ είνε τό νά άγωνί- 
ζηταί τις υπέρ μιας ίδέας'!

’Εγώ δέ τό τέκνόν σου, δπερ τοσοΰτον 
σέ ήγάπησα, σέ έγνώρισα, καί συνέπαθον 
μέ σέ, δέν είμαι άπονον, σκληρόν, άλλ’ 
είμαι έτοιμον παρά τό πλευρόν σου νά 
πέσω ύπέρ σοΰ θυσία, όλοκαύτωμα !

’Εκεί έν τή σεμνή αιθούση τής ποινι
κής δικαιοσύνης ταχθείς ύπό τοΰ νόμου, 
έκπροσωπώ διά τών άσθενών μου δυνά
μεων μίαν τών μαρτυρικωτέρων άποστο- 
λών άς έπιβάλλει ή άντίληψις τής δικα
στικής ζωής μου καί ή έπιτακτική άνάγ- 
κη τής θρησκείας τοΰ καθήκοντος! Έ 
κεΐ έν τή νυμφική παστάδι τών ένόχων 
συνειδήσεων, έφ’ ής έφορά ό γλυκύτατος 
Χριστός, καί ένθα δίδουσι λόγον τά έγ- 
κληματικά σου τέκνα, ώ προσφιλής πα- 
τρίς, ένώπιον τής άνθρωπίνης δικαιοσύ
νης, έκεΐ, ναί, λέγω, ευρισκόμενος αισθά
νομαι τά αίσθήματά σου καί τήν στοργήν 
σου πρός αύτά, συμμετέχω κατά γράμμα 
τών παθών σου καί συμπάσχω, άπομάσσω 
τά μεγάλα δάκρυα των μέ τρυφεράν πε- 
ρίθαλψιν, έπικουρώ καί συμβάλλω διά 
τής ταπεινής μου δυνάμεως είς τήν έκ 
τής πτώσεως άνόρθωσιν, τά άγαπώ, τά 
περιθάλπω, καί έν τέλει χορηγών τήν έ- 
πιείκειαν, αισθάνομαι ένδόμυχον έπιτα- 
κτικήν φωνήν βοώσαν : Πρός Θεού! σε - 
βασθήτε καί άγαπήσατε τήν πικραμένην 
καί πονεμένην έγκληματικήν ψυχήν, τήν 
ύπό τής εύτυχίας λησμονημένην είς τάς 
πρώτας έπάλξεις τής έγκληματικής βιο
πάλης, διότι καί έν αύτφ τφ άνοσιουργή- 
ματί της περιβάλλεται άπό ήρωϊκωτάτην 
καί μαρτυρικωτάτην α’ίγλην, καί έν αύτφ 
τφ, ώς έπί τό πολύ, έν βρασμφ ψυχικής 
όρμής έγκλήματί της, δέν είναι ένοχος, 
είναι άθώα διά τόν μόνον λόγον διότι εί
ναι τό συμπαθές θΰμα μιας άναποδρά- 
στου κοινωνικής άνάγκης, ένός διεφθο- 
ρότος κοινωνικού περιβάλλοντος! Νΰν έ- 
πιτρέψατέ μοι δπως τερματίσω τήν (5ώ- 
μην τών συμπαθών έκφράσεών μου καί 
έλθω έπί τό κύριον τής διαλέξεώς μου 
θέμα.
. Πριν δμως έπιληφθώ τούτου, κρίνω 

έπάναγκες νά προτάξω τό άξίωμα, 8 έ- 
σχάτως ό έξοχος Λομπρόζο περί τής έν 
Έλλάοι έγκληματικότητος άποφθεγμα- 
τικώς έξήνεγκε: «Ύπό τό διαυγές στε
ρέωμα τοΰ ώραίου τής Ελλάδος ούρανοΰ 
καί ύπό τό γλυκύ τής φύσεώς της κλίμα, 
ό Έ λλην έγκληματίας δέν γεννάται, 
άλλά γίνεται».

Λέγων συλλήβδην έγκληματικότητα 
δέν αίνίττομοι έκείνην ή'τις άπλώς άντιτί- 
θεται είς τάς διατάξεις τής ποινικής νο
μοθεσίας' είνε αύτόχρημα ουτοπία άκα- 
τάληπτος νά νομίζη τις δτι δύναται νά 
καταστείλη τήν άκατάσχετον πρός τό 
έγκλημα ορμήν, έάν πρότερον δέν πα- 
γιώση έρεισμα ήθικόν ίέπαρασάλευτον. 
Πλήσσετε τό αίτιατόν καί άφίνετε άνενό- 
χλητον τό αίτιον. Πώς είναι δυνατόν νά 
δημιουργήση τις ύπάρξεις ήρωϊκάς καί 
μεγαλόφρονας, τό ύψος τής ηθικής δυνά- 
γεως τοΰ άνθρώπου μαρτυρούσας, αί'τινες 
νά προκρίνωσι τήν όλοσχερή αύτών κα
ταστροφήν προκειμένου νά προσκρού- 
σωσιν είς δικαιώματα τρίτων, έάν 
πρότερον δέν ένσταλλάξητε είς τάς 
καρδίας αύτών δλα τά στοιχεία τής φιλο- 
δόζου καρτεροψυχίας, δλα τά νάματα τής 
ένθουσιώδους αύταπαρνήσεως; Έάν πρό
τερον δέν διαπλάσσητε ύπάρξεις έν έπι- 
γνώσει τών άρετών καί κακιών ΐής κοι
νωνίας κρατερώς κατεχούσας τήν εύγενή 
άντίληψιν τοΰ βίου καί τάς ύψήλάς θυ
σίας τής ζω ής;

Τί άναμένετε παρ’ ανθρώπων ών τόν

άχαρι, τόν άτερπή καί άπεγνωκότα βίον 
ούδεμία έλπίς αίγλήαισσα οίακοστποφεΐ 
καί έφ’ ών δηλητηριωδώς έπέδρασε μία 
πλημμέλεια ηθικής εύρωστίας, μία ανε
πάρκεια ήθικής, θρησκευτικής, κοινωνι- 

J κής, πολιτειακής καί οικογενειακής άνα- 
τροφής;

Καί άν τήν σήμερον βλέπομεν άλλε- 
πάλληλα τά κοινωνικά καί έγκληματικά 
ναυάγια έμπεφορημένα μέ δλον τό σθέ
νος ήρωϊκής νεότητος διά τόν λόγον δτι 
τούς λείχει δηλητηριωδώς ή κολακεία 
καί ό φόνος τούς δάκνει θανασίμως.

Έάν βλέπωμεν, λέγω, άλλεπάλληλα 
τά κοινωνικά καί έγκληματικά ναυάγια 
νέων άκρατήτως δολιχοδρομούντων καί 
μεσουρανούντων μετά καταπληκτικής τα- 
χύτητος είς τό διαυγές στερέωμα τών 
εύγενών ιδεωδών τής φαεσφόρου δια- 
νοίας των.

Πλήν δμως άδόξως σβενυμένην άμα 
τή μεσουρανούση δράσει των. Έάν 
βλέπωμεν νέους μαχομένους ύπέρ δι
καίου καί ύψηλοΰ τίνος άγώνος καί έ
νεκα τούτου άντιμετωπίζοντας πικρίας 
άνεκφράστους, τά σκώμματα ή τάς μορ- 
φάς τού κόσμου τάς εκδικήσεις τών ισχυ
ρών καί τάς τιμωρίας τής πενίας. Καί 
έάν άκόμη βλέπωμεν νέους νά δώσωσι 
καί τελματώδες έδαφος προτού είσέτι 
άνατείλωσιν καί οί'τινες ώφειλον άτυχώς 
ν’ άνατείλωσιν, διά τόν μόνον λόγον 
διότι είνε πάντη άδαεΐς τών άνθρωπίνων 
καρδιών καί χαρακτήρων- πόσον μάλλον 
έπί τοΰ χύδην δχλου, τοΰ μεγάλου τού
του άπροστατεύτου δυστυχούς, δστις γεν- 
ναται αύξάνει καί κινείται είς τήν μαυ- 
ρίλαν καί σηπεδόνα τοΰ έγκλήματος καί 
έντός τοΰ πανταχόθεν δηλητηριασμένου 
καί διεφθορότος περιβάλλοντος είν άσφα- 
λής καί βεβαία, εινε τελείως άναπόφευ- 
κτος. ή βλοσχερής αύτοΰ καταστροφή.

Ναί λέγω, όλοσχερής αύτοΰ καταστρο
φή, καθότι έχω σχηματίσει έκ τής άνα- 
κριτικής μου πείρας άδιάσειστον πεποί- 
θησιν, δτι ούτος δέν είνε συνήθως ό αύ- 
τουργός καί δράστης τών διαφόρων έγ- 
κίημάτων, άλλ’ ώς έπί τό πλεΐστον τό 
άτυχές καί έκμεταλλεύσιμον θύμα τών 
παντοειδών επιτηδείων τοσούτφ μάλλον, 
καθόσον δπισθεν τών μεγάλων έγκλημά- 
των, άτινα συνταράσσουσι καί καταπλήσ- 
σουσι τήν κοινωνικήν συνείδησιν, δέν if- 
σταται ό άνεπεξέργαστος έγκληματικός 
τύπος, δ έπικαλούμενος φυσικός τοΰ έγ· 
κλήματος αύτουργός. Ά λλ ’ Γσταται πάν
τοτε ή φωτεινή έν τφ έγκλήματί καί ή 
έπιστημονική καλλιεργημένη έγκλημα- 
τική διάνοια, Γσταται ό αριστοτέχνης τού 
έγκλήματος, ό έκ τοΰ άσφαλοΰς καί ά- 
φανοΰς διευθύνων έπιφθόνως τάς ποικ·'λας 
τού έγκλήματος πράξεις καί καθοδηγών 
τελεσφόρως τάς διαφόρους έγκληματι- 
κάς δυνάμεις του- Γσταται 6 απαίσιος ή- 
θικός αύτουργός! Έ κεΐ! άνάνδρως ύπο- 
κρύπτεται ό κατ’ έξοχήν ούτος τοΰ έγ
κλήματος μύστης, ό έπικίνδυνος τής κοι
νωνίας καί τής πολιτείας έχθρός, ό 
καταστροφεύς, ό έκμεταλλευτής, ό ύπο- 
νομευτής,'1 ό σφαγιαστής, ό δλετήρ τοΰ 
άτυχοΰς καί άθλιου άπλοϊκοΰ έργατικοΰ 
λαού! (Ακολουθεί)

Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Α

ΤΟΙΣ ΣΓΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦ01Σ

Έ πί έκπλειστηριάσματος ακίνητου, 
έφ’ ού έ'χει έγγραφή υποθήκη ύπέρ της 
συζύγου πρός ασφάλειαν της προικός 
της, καί μηπω λυθέντος τοΰ γάμου καί 
μη γενομένου χωρισμού της προικώας 
περιουσίας, άνηγγέλθησαν οί σύζυγοι δι’ 
ιδίας έκαστος αναγγελίας, καί έξαι- 
τοΰνται νά καταταχθώσιν, ό μέν σύζυ
γος ώς διαχειριστής της προικώας πε-

/ e  $ '  · γ  cριουσικς, */) οε συί,υγος ω ; προνομιούχος 
ένυπόθ/ικος πιστώτρια. νά παραλάβωσι 
τό έκπλειστηρίασμα.

’Ε ρώτημα. — Είς τ'.να τών συζύγων 
δύναται ό συμβολαιογράφος νά κατα- 
βάλ'/ι άνευθύνως τό τοιουτο έκπλει- 
στηρίασμκ πρός έςόφλησιν της προικώας 
άπαιτησεως ; Μη συναινούσης δέ της 
συζύγου ΐνα καταλάβ'/ι ό σύζυγος τό 
έκπλειστηρίασμα, όύναται ο συν.βολαιο- 
γράφος νά καταβαλνι αυτό είς τόν σύ
ζυγον, άνευ πίνακος κατατάςεως; 

<&έμ.’χ [i 
Έ φ’ όμοιου τοΰ άνω θέματος, άλλά

τοΰ οφειλέτου συζύγου έπιτροπευομένου 
δικαστικώς τταρά της συζύγου του, ώς 
ό'ντος είς κατάστασιν άπαγορεύσεως έ- 
νεκεν φρενοβλαβείας.

’Ε ρώτημα. — Δύναται η σύζυγος νά
παραλάβνι τό έκπλειστηρίασμα, πρός
έςόφλησιν της προικώας άπαιτησεώς της
καί ύπό τίνα ιδιότητα, ώς δικαιούχος η.
ώς επίτροπος ; Καί άν αύ'τη δέν δύνα-
ται, τ ί: δύναται λααβάνειν νομίμως τό 1 >*έκπλειστηρίασμα πρός έςόφλησιν της 
προικώας άπαιτησεως.

Έ ν Ά θήνα ις , τγί 2 Μαίου 1908 .
Ι ίύ θ ύ μ ιο ς  Γ κο ο ίτ (ία ς  

Συμβολαιογράφος έν Ά θήνα ις .

Ά η ο δ ε ιχ ΐΐχ ό ν
Έ ν Ά δήναις σήμερον τήν εικοστήν πέμ~ 

πτην (25) Α πριλίου έτους 1908 έννεακοσίο" 
στοΰ ογδόου ήμέραν Παρασκευήν καί ώοαν 
10 π . μ. ό όποϊα'.νό[Αενος Χρηστός Λεονάρ" 
οος δικαστικός κλητήρ τών έν Ά θήναις Πρω
τοδικών, τη  έγγρά'ρα) παραγγελίοι τοΰ Δίκη” 
γόρου κ. Θεοδ. Γούσκου πληρεξουσίου τοΰ 
Μαρίνου Μακρή, κατοίκου Α θηνώ ν, μετέβην 
καί έπέδωκα προς τον κ. Ε ισαγγελέα τώ ν έν 
Ά θήναις Πρωτοδικών διά τον καθ’ οδ ή έπί- 
δοσις Παναγήν Δ. Βασιλάτον Κυριακάτον, 
κάτοικον πρώην μ.έν Έ νώσεως τοΰ Δήμου 
Ά σσου τής Κεφαλληνίας καί ήδη άγνωστου 
διαμονής, άντίγοαφον ές άπογράϊίου έκτελε- 
στοΰ τής ΰ π ’ άριθ. 731 έτους 1908 άποφά
σεως τοΰ Πρωτοδικείου Α θηνώ ν, Ϊνα λάβη 
γνώσιν αύτής καί διά τάς νομίμους συνέπειας 
καί έπιτασσόμενον ϊμ α  νά τώ  πληρώση- 1 ) 
δρα/_. 1029 καί 40)00 έντόκως προς 9 ο)ο 
έτησίως άπό τής 27 Δεκεμβρίου 1906 μέ/_ρις 
έξοφλήσεως 2 ) τά έπϊδικασθέντα Οπό τής άνω 
άποφάσεως δικαστικά έξοδα δραχ. 25 ' 3) τά 
τέλη  αύτής δρ. 11 ' 4) δ ι’ άπόγραφον, άντί-
γραφον, έπ ιταγήν, έπίδοσιν, παραγγελίαν καί 
δημδσίευσιν όμοΰ δραχ. 18 ήτοι έν ολω δραχ. 
5 ι καί ταύτας έντόκάίς. Καί ΐίς  ένδειξιν 
Ό  λαβών Ε ίσαγγελεύς

Κ . Λ νκ ο ν^ έ ζο ς  Ό  δικ. κλητήρ
Χρ. Λ ιο νά ρ δ ο ς 

"Ο,τι άκριβές άντίγραφον, οπερ δημοσιευ- 
θήτω διά τής ένταΰ(θα έκδιδομένης έφημερί- 
δος «Δ ικαιοσύνη».

Έ ν Ά θήνα ις τή 26 Α πρ ιλίου 1908.
'Ο πληοεξ. δικηγόρος τοΰ Μαρ. Μακρή 

© ϊό δ . 1’ο ίΜ κος

Έ ν Ναύπλιο) τή  εικοστή εκτη (26) Α 
πριλίου 1 "Ό8 , χιλιοστοΰ έννεακοσιοστοΰ ογ
δόου έτους, ήμέραν Σάββατον καί ώραν 4 
μ, μ. ό υποφαινόμενος δικαστικός κλητήρ· 
τών έν Ναύπλιο) Πρωτοδικών Ά θ . Τόμπρας 
τή  έγγράφω παραγγελία, τοΰ II. Ν. Γιασεμο- 
λαδα,πληρεξουσίου δικηγόρου τών Ά ρ ιστοτε- 
λους Λαδοπούλου, Ά ναστ. Μπούσουρας καί 
Νικολάου Δρόσου, κατοίκων Έομουπόλεως, 
ώς οριστικών συνοίκων τής πτωχεύσεως τού 
Ά θ . Διαμαντοπούλου, μετέβην καί επέδοίκα 
προς τόν κ. Εισαγγελέα τών έν Ν αυπλίω 
Ποωτοδικών διά τόν άγνωστου διαμονής Ά θ . 
Διαμαντόπουλον, έμπορον έν ’Ά ρ γε ι, διατε- 
λοΰντα έν πτωχεύσει, αντίγραφον τής ύ π ’ 
άριθ. 281 έ. έ. πράξεως τοΰ Είρηνοδίκου Νο
τίου πλευράς Α θηνών πρός γνώσιν του καί 
καλούμενον,τοΰτον νά παραστή έάν θέλη κατά 
τήν άποσφοάγισιν καί άπογοαφήν τών διαφό
ρων εμπορευμάτων αύτοΰ, ατινα κατασχεθέντα 
ύπό τής Αστυνομ ικής άρ/ής Α θηνώ ν υ.$τε- 
αίέοθησαν καί εύρίσκονται ήδη είς τήν έ ;  Ά -  
θήναις έπί τής όοοΰ Άδριανοΰ, παρά τά Γύ- 
οτικα, ιδιόκτητον άποθήκην τοΰ Παναγ. 
1’ουσάκη ύ π ’ άριθ. 17, ένθα ένεργηθήσεται. 
καί ή απογραφή κατά τάς ύπό τοΰ Βίρηνοδι- 
κου Νοτίου πλευράς Α θηνών όριζομένης διά 
τής παρούσας πράξεώς του ήμέρας καί ώρας, 
ήτοι τήν 6 Μαίου έ. έ . ήμέραν Τρίτην καί 
ώραν 9 π . μ. καί έν περιπτώσει μή περατώ- 
σεως τής άπογραφής κατά τήν ήμέραν ταύ
την κατά τάς έπομένας τοιαύτας, ήτοι τήν- 
7ην Μαίου 1908 ήαέραν Τετάρτην καί ώραν 
9 π . μ. καί τήν έπομένην (8 ) Μαίου 1908- 
ήμέραν Πέμπτην καί ώραν 9 π . μ.

Ό  είσαγγελεύς Ό  Δικ. κλητήρ
Ί .  Γιαιιαοέλος Ά Ο . Τόμπι>ας

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  Δ Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α
Ω Σ  Ι Σ Χ Υ Ε Ι  Ε Ν  Ε Α Λ Α Δ Ι  

ν π ο
Σ Π Υ Ρ .  Ε Υ Κ Λ Ε Ι Δ Ο Υ
Έξεθδόη τό δεύιερον τεΰχος του δευτέρου τόμου.

Β . ΟΙΧΟΝΟΜΙΔΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΑΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ:
ΈκδοΟις έκτη, ύ π ό  Μ tv . Γ . AtGaod.
ΣυνεπληρώΟη τό ολον έργον έκ τριών· 

τόαων.
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