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Έν ΆΘΛναχς τζί \ ’Οκτωβρίου 1908.

Η  «ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ» διατελεΐ ύπό  τήν έπ ί-  
βλε'ψ ιν κα ί τόν ελεγχον δωδεκαμελοΰς συμβου
λίου έκ δικηγόρων έν Α θ ή να ις .

Έ κ ό π τ α ι τή ς  ίΟ .ης κ α ί  ΐτ « ε ν θ irvot 
ΠΕΤΡΟΣ ΘΗΒΑΙΟΣ

Π. Λ Α Γ Ο Π Α Τ Η Σ - Ε  Κ Ο Υ Λ Ο Υ Μ Β Α Κ Η Σ
Δ ι κ η γ ό ρ ο ι  εν ‘Α ϋ ή ν α ι ς

01 ΣΤΝΕΡΓΑΤΑΙ ΤΗΣ “ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,,
Κ Α Τ Α  Τ Ο  Π Α Ρ Ε Λ Θ Ο Ν  Γ ΟΝ Ε Τ Ο Σ

f  Ο ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ. — ΒΟΖΙΚΙΙΣ ΧΑΡ. Βουλευτής. — ΜΑΝΙΑΚΗΣ ΚΩΝ. Άντεισαγγελεύς τοϋ Άρείου Πάγου.— 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΑΙΑΣ. — ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝ. — ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. ΒΟΥΡΝΑΖΟΣ Γ. — ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. — 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΙΜ. — ΜΟΣΧΟΒΑΚΗΣ ΝΙΚ. — ΠΕΤΡΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜ. — ΠΕΤΜΕΖΑΣ Θ. — ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. 
Ύ φηγηταί.— ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ Α. — ΑΝΤΩΝΙΑΛΗΣ ΔΗΜ.— ΓΑΖΗΣ ΑΝΤΩΝ. ΕΣΣΛΙΝ ΚΩΝΣΤ.— ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Σ ΙΊΥΡ .— 
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ Π Υ Ρ —ΘΗΒΑΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.-ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ MIX.—ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ Π —ΚΟΤΣΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν.— 
ΚΟΥΛΟΥΜΒΑΚΗΣ Ε.—ΛΑΓΟΠΑΤΗΣ ΠΟΑ. ΛΑΙ ΟΣ ΣΤΥΛ. ΜΠΑΛΑΝΟΣ ΑΡ.— ΜΠΑΛΗΣ ΚΩΝ.— ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛ.— 
ΝΑΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ.—ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α. ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ Μ.—ΤΣΑΚΜΑΚΓΙΣ ΑΛΚ. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ Γ.—ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ 
ΔΗΜ. ΦΡΑΓΚΙΑΣ I. Δικηγόροι έν ’Αθήναις. ΒΑΡΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Δικηγόρος έν Τριπόλει.—ΒΛΙΤΣΑΚΗΣ ΑΠ. Δικηγόρος έν 
Τρικκάλοις.—ΖΕΡΒΕΑΣ ΠΕΡ. Δικηγόρος έν Σπάρτη.—ΚΑΛΛΙΡΙΤΣ Γ. Δικηγόρος έν ΚορίνΘ'φ.—ΚΑΝΑΚΑΣ Μ. Δικηγόρος έν ’Ατα
λάντη.—ΚΑΝΑΣ Α θ. Δικηγόρος έν Καλάμαις.—ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΗΛ. Δικηγόρος έν Αρχη.—ΚΥΡΕΛΛΟΣ ΒΑΣ. Δικηγόρος έν Θήβαις.— 
ΛΑΣΚΑΡΗΣ Σ. Δικηγόρος έν Κερκΰρα.—-ΜΕΤΝΊΆΝΗΣ Σ. Δικηγόρος έν Κέρκυρα.—ΜΟΥΤΖΟΥΡΙΔΗΣ Γ. Δικηγόρος έν Ναυπλίω· 
ΠΕΤΡΕΑΣ X. Δικηγόρος έν Καλάμαις.— ΓΑΡΕΖΟΣ Κ. Δικηγόρος έν Κορίν&φ. — ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ Π. — ΠΡΙΝΑΡΗΣ ΚΙΜΩΝ· 
Πρωχοδίκαι. — ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Είρηνοδίκης. ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ ΕΥΘ. Συμβολαιογράφος.— ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ Α. Δ(0«? Φιλοσο
φίας.— ΜΙΤΑΥΤΣΗΣ ΤΗΛ. Ίατρός-νευρολόγος.— ΧΡΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΗΣ X. Λόγιος.— ΛΑΓΟΠΑΤΗΣ Δ. Γραμμ. Ά ναθ. Στρατοδικείου.

Ό καλούμενος νά χαφετίση τήν 
επέτειον φύλλου, ο Ιον ή «Δικαιοσύνη», 
δύσκολο ν είνε νά άπευΟύνη αύτφ ευ
χήν περί τοΰ μέλλοντος άνευ τίνος 
έπί τό παρελθόν άνασκοπής.

Πρόχειρος δε έρευνα τοϋ τριετοΰς 
αυτής βίου άποδεικνύει δτι ό κύριος 
αύτής άγων περιεστράφη εις τόν έλεγ
χον τών περί τήν απονομήν τής δι
καιοσύνης άτελειών, έφ’ δσον αύται 
οφείλονται είς τών άπονεμόντων ταύ- 
την δικαστικών προσώπων τάς ελλεί
ψεις, ή τής νομοθεσίας τήν άνεπάρ- 
κειαν.

1
Έφ’ δσον ή άνθρωπίνη άτέλεια δέν 

δύναται νά ήνε άλλοτρία ήμών, 6 έ
λεγχος θά άποτελή πάντοτε δρον τής 
προόδου άναπόφευκτον. Καί έ έν 
τούτφ αγών άξιος πάσης ένθαρρύν- 
σεως.

Φέρει δμως ό άγων ούτος έν προ
κειμένη καί ηθικής καί λυσιτελείας 
μειονεκτήματα ούσιώδη.

Τά μειονεκτήματα, άτινα έχει πάσα 
μονομέρεια.

Διότι τήν δικαιοσύνην δέν άπονέ- 
μουσι μόνον οί τάς αποφάσεις έκδίδον- 
τες δικαστικοί λειτουργοί. Μέγας είς 
τήν απονομήν ταύτης, ίσης σχεδόν 
καίτοι άφανοΰς h* πολλοΐς δυνάμειος, 
συντελεστής είνε οι δικηγόροι.

Ό έλεγχος καί τούτων μετ’ εκεί
νων θά έπεβάλλετο πανταχού ύπό τής 
στοιχειώδους άντιλήψεως τής ίσότη- 
τος. Ά λλ’ έν Έλλάδι, δπου οί δικη
γόροι άπωλέ3αμεν έξ ένός μέγα μέ
ρος τοΰ δικανικοΰ, πολιτειακού καί 
κοινωνικού έδάφους, δπερ προώριζεν 
ήμΐν ή φύσις τοΰ δικηγορικού άξιώ- 
ματος, έν ώ έξ άλλου είσεβάλομεν είς 
έδαφος άλλότριον καί διαγωνιζόμεθα 
περί τής έν αύτφ έπικρατήσεως, 6

έλεγχος ήμών ώς παραγόντων τής τοΰ 
δικαίου απονομής, ένδείκνυται μετά 
δυνάμεως μείζονος. Καί εινε άπα- 
ραιτήτως έπιβεβλημένος ώς άγων 
προέχων.

Διότι, ώς έχουσιν ιδία τά παρ’ ήμΐν, 
πρώτιστης δυνάμεως μέσον πρός βελ- 
τίωσιν τών Δικαστηρίων είνε ή βελ
τίωσές ήμών αύτών.

Τοΰτο πρέπει νά άναγνωρισθη.
Ή άνάκτησις τοΰ έδάφους, δπερ 

άπωλέσαμεν, καί ή έγκατάλειψις τοΰ 
άλλοτρίου έδάφους, είς ο είσήλθομεν, 
—ήτοι ή άνόρθωσις τοΰ δικηγορικού 
σώματος καί ή άποκατάστασις τής 
λειτουργίας αύτοΰ έντός τών ορίων, 
άτινα ή ισχύουσα νομοθεσία ήσφάλι- 
σεν αύτφ καί ύπό τούς δρους, ούς παν- 
ταχοΰ ή κοινή συνείδησις άνεγνώρισε, 
τό μέν εργον τών δικαστών τών άξίων 
τοΰ ονόματος τούτου, ο'ίτινες εύτυχώς 
άποτελοΰσι καί νΰν έτι τήν μεγάλην 
πλειονότητα, θά καθίστα απείρως εύ- 
χερέστερον τά δέ έργα τών ασθενών, 
ή πολλαχώς ύστερούντων, ή πάντως 
άναξίων, θά καθίστα αδύνατα, καί τήν 
βελτίωσιν αύτών ή τήν έκ τοΰ σώμα
τος άπομάκρυνσιν άπολύτως έπιβε- 
βλημένην καί άναπόδραστον.

Ά λλ ’ ό οργανισμός ήμών, ώς ήδη 
έχει, ή μάλλον ή κατάστασις είς ήν 
διατελοΰμεν, -είς μέν τών δικαστών τό 
εργον παρεμβάλλει πολλάκιςδυσυπέρ- 
βλητα προσκόμματα, τών δέ άναξίων 

■στοιχείων ύποτρέφει τά έργα καί 
θαλ-ει αύτά, παρέχουσα έδαφος καί 
καί ατμόσφαιραν επιτήδειας είς .έπι- 
κράτησιν έπικίνδυνον.

II
Συμβαίνει καί είς τό σώμα ήμών, 

δ,τι παρατηρεΐται είς τόν κατ’ άτομον 
ανθρώπινον δργανισμόν.

’Ισχυρός οργανισμός αντιδρά τελε- 
σφόρως κατά τής εισβολής τής νόσου. 
Άλλά καί είσβαλοΰσαν καθίστησιν 
δλως άκίνδΰνον. Διότι μεταξύ ταύτης 
καί έκείνου συνάπτεται αγών έπικρα

τήσεως. Αιμοσφαίρια, καί ιστοί, καί 
τοΰ οργανισμοΰ ή δλη λειτουργία, τί- 

| θενται έξ ένστικτου αύτοσυντηρήσεως 
1 είς κατάστασήν ένεργητικής άμύνης, 
άπωθούσης τήν νοσογόνον έπιρροήν. 
Καί ή νόσος ήττάται καί θνήσκει 
αντί νά θανατώση.

Ά λλ ’ άσθενής οργανισμός είνε ανί
κανος είς πάσαν άντίδρασιν. Καί ο 
είσβαλών εχθρός, εύρίσκων το έδαφος 
άνυπεράσπιστον καί έπιτήδειον είς 
κατάκτησιν, τάχιστα κυριαρχεί φέρων 
τόν δλεθρον.

Ό οργανισμός ήμών, έφ’ δσον δύνα- 
ται νά δνομασθή ούτως ή ύπάρχουσα 
παραλυτική κατάστασις, πάσχει.

’Άνευ αίματος έν τώ συνόλφ αύτοΰ, 
άνευ ζωής, άνευ συνοχής φέρει έν 
έαυτφ τά σπέρματα τής άπουνθέσεως.

Τίς δύναται νά άρνηθή άληθείας, 
ώς πάντες αίσθανόμεθα; Τήν ήλατ- 
τωμένην έμφάνισιν ήμών ώς δικηγό
ρων έν τε τφ δημοσίψ καί τφ ίδιω- 
τικφ βίψ; Τήν μείωσιν τοΰ δικηγορι
κού αξιώματος έν τη κοινή συνει- 
δήσει;

Απέναντι τών δικαστηρίων λησμο- 
νοΰμεν πλειστάκις τά δικαιώματα ή
μών· καί ευχαρίστως άνταλλάσσομεν 
ταΰτα μέ αξιώσεις έπί τών δικαιωμά
των έκείνων.

Είς τάς πρός άλλήλους σχέσεις 
ήμών, άγνοοΰμεν τούς δρους, τήν έν
νοιαν καί τήν έκτασιν τών συναδελ- 
φικών δεσμών, ο'ίτινες καί άνευ άλλης 
οργανώσεως ένοΰσι τά άτομα είς 
σώμα· τήν μεγάλην δηλαδή έκείνην 
δύναμιν, ητις άπετέλεσεν αλλαχού τό 
θέλγητρον τοΰ δικηγορικού αξιώμα
τος. Μερίμνώντες έκαστος δι’ έαυτόν, 
άπωλέσαμεν την έννοιαν τής κοινό- 
τητος τών συμφερόντων, καί τής άξιο- 
πρεπείας, καί τής καθόλου ηθικής 
ύποστάσεω; ήμών ώς σώματος.

Άλλά καί απέναντι αύτών τών 
διαδίκων, κατά τάς ήθικάς καί ύλι

κάς πρός τούτους σχέσεις ήμών, τη- 
ροΰμεν άλώβητον τήν περιφάνειαν τοΰ 
άξιώματος; Καί ένθυμούμεθα δτι est 
sine dubio domus jurisconsulti to- 
tius oraculuni civitatis;

Ύπό τοιούτους δρους ζωής καί ορ
γανικής λειτουργίας τοΰ σώματος ή
μών, πάσα έξωθεν προσβολή αύτοΰ 
-άμεσος ή έμμεσος, ευρίσκει έδαφος 
άθλήσεως καί γόνιμον είς εύδοκί- 
μησιν.

Άλλά καί έτι πλέον.
Ύπό τοιούτους δρους οί προσβάλ- 

λοντες πληθύνονται διαφθειρόμενοι. 
Διότι τά ασθενή στοιχεία κάμπτον
ται ύπό τών αύξομένων πειρασμών. 
Τά ηθικώς άνερμάτιστα έκφαυλίζον- 
ται. Τά φαύλα έκτελοΰσι τά έργα των 
άκωλύτως. Καί θαλπόμενα παρ’ ήμών, 
οτέ μέν άρνητικώς ότέ δέ καί θετι- 
κώς, κρατύνονται είς δύναμιν καί πολ- 
λαπλασιάζονται είς αριθμόν, ώς τά 
μικρόβια ύπό τόν κλίβανον τής καλ
λιέργειας.

Είσέλθετε είς τοΰ μικροβιολόγου 
τό έργαστήριον.

Ύπάρχουσιν ώρισμέναι σκευασίαι, 
άς ονομάζει ή Επιστήμη «καλλιερ
γήματα» ή «θρεπτικά ύποστρώματα». 
Έπί τούτων προσπίπτουσι τά μικρόβια· 
ή σκευασία τίθεται είς σωλήνα ύέλι- 
νον ούτος δέ θερμαίνεται είς έπωαστι- 
κόν κλίβανον. Καί εύθέως τά μικρό
βια πολλαπλασιάζονται είς βαθμόν 
κατακλήσσοντα πάσαν φαντασίαν. 
Εκαστον έξ αύτών, άόρατον είς 

άοπλον οφθαλμόν, σχηματίζει ιδίαν 
απο ικ ίαν, άποτελουμένην έκ πο λ
λώ ν εκατομμυρίων όμοιων μικρο
βίων, ορατών καί διά γυμνοΰ οφθαλμού.

Συμβαίνει πολλάκις έν τφ ψυχικώ 
καί τφ κοινωνικφ ήμών βίφ, δ,τι καί 
είς τον φυσικόν κόσμον παρατηρεΐται. 
Καί ούτος παρέχει ούχί σπανίως τάς 
πιστοτέρας εί/.όνας πρός διάγνωσιν 
έκείνου. »
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’Απέναντι της καταστάσεως ταύ
της ην έμφανίζει το σώμα ήμών ώς 
τοιοϋτο, καί τών -εριστοιχούντων 
τούτο έξωτερικών κινδύνου, τίς ή τα
κτική τώ ν  κ α τ ’ ιδ ίαν ά τόμ ω ν ;

Έχομεν και έν τούτφ διαιρεθή είς 
τάξεις. Καί σκέπτεται και δρα έκα
στος ήμών άναλόγως της διαπλάσεως 
αύτοΰ· της επιστημονικής, τής κοινω
νικής, τής ψυχικής, τής ήθολογικής.

"Αλλοι έπιμελούμενοι τοΰ Έγώ 
ύπό τήν ηθικήν και τήν ύλικήν επο- 
ψιν, παραμένομεν τελείως αδιάφοροι 
είς τά περί ήμας συμβαίνοντα.
’Άλλοι δυσφοροΰμεν διά τήν κατά- 
στασιν άλλά ψυχικώς αδρανείς, ασθε
νείς, άτολμοι, άβουλοι, ε’ίμεθα άνίκα- 
νοι πρός πάσαν Ινέργειαν.

’Άλλοι, οί άποτελοΰντες τήν μεγα- 
λειτέραν τάξιν, στέργομεν άλαλήτως 
τήν κατάστασιν ταύτην, καρπούμενοι 
εύχαρίστως τά έξ αύτής ωφελήματα. 
Καί λησμονοΰντες τήν ηλικίαν ήμών 
καί τήν σοφίαν ήμών ώς ό Φάουστ, 
παραδίδομεν ώς ούτος σώμα καί ψυ
χήν είς τόν Διάβολον. Ούδένα κατά 
τών άναξίων στοιχείων άντιτάσσομεν 
άγώνα- ούδεμίαν ύπέρ τών αγαθών, 
τών πλειστάκις άδικουμένων, προβάλ- 
λομεν ύπεράσπισιν. Δούλοι μικροσυμ- 
φερόντων, πνίγομεν τήν φωνήν τής 
συνειδήσεως ήμών. Καί οταν ή προ- 
σοχή ήμών προκαλείται, καί δταν ή 
γνώμη ήμών ζητείται, κινοΰμεν τήν 
κεφαλήν, ύψοΰμεν τούς ώμους, κατα- 
βιβάζομεν τούς οφθαλμούς, δπως μή 
έκφράσωμεν γνώμην καί τρέξη κίν
δυνον τής φακής τό πινάκιον.

’Άλλοι βαίνομεν παραιτέρω. Δη- 
μιουργοΰμέν τήν κατάστασιν. Περι- 
θάλπομεν τούς αναξίους. Καθιστάμεθα 
τό «θρεπτικόν ύπόστρωμα» τής καλ
λιέργειας τών μικροβίων.

Πρός ταύτην τήν κατάστασιν ανά
λογα είνε καί τά παράπονα ήμών.

Μεμψιμοιροΰμεν κατά προσώπων, 
ούχί καταγγέλλοντες ώς ελεύθεροι, 
άλλ’ δδυρόμενοι ώς δοΰλοι ύπό δεσπό
του ραπιζόμενοι.

Έχοντες τήν δύναμιν, γινόμεθα 
έκβιασταί σοβοΰντες καί άνέδην εύω- 
γούμενοι. Καί δταν παλίντροπος ή 
τύχη περιποίηση είς άλλους τής έκ- 
βιάσεως τήν εύχέρειαν, γινόμεθα ήθι- 
κολογοΰντες ύβρισταί.

Παροπονούμεθα έν γένει διά τήν 
κατάστασιν, ής έν τούτοις εί'μεθα, θε- 
τικώς ή άρνητικώς, ένεργητικώς ή 
παθητικώς, οί πρώτοι συντελεσταί 
καί οί κυριώτατοι έργάται.

Βλέπομεν έκπληκτοι σχηματιζο- 
μένας τάς «άποικίας» τών μικροβίων 
καί λησμονοΰμεν δτι ήμεΐς είμεθα τό 
ύπόστρωμα τής καλλιεργείας των καί 
ό κλίβανος τής έκτροφής των. Δέν 
άναγνωρίζομεν τό εργον ήμών. Καί 
δέν Ιχομεν τήν ειλικρίνειαν νά συνο-. 
μολογήσωμεν δτι εί'μεθα ποΰ μέν οί 
ηθικοί αύτουργόί, πού δέ οί άναγκαΐοι 
συνεργοί τής καταστάσεως, ήν άτολ
μοι θεώμεθα καί κρυπτόμενοι θρη- 
νοΰμεν.

I I I
Καί συμπεραίνω.
"Ελεγχος μεμονωμένων δικαστι

κών παραπτωμάτων ούδέποτε περιτ
τεύει- άλλ’ είνε άνισος διά τό μονομε
ρές καί άλυσιτελής αγών.

’Έλεγχος ένδείκνυται καί αύστη- 
ρός καί απροκάλυπτος, καί αγών 
άνένδοτος δέον νά γίνη πρός άνόρθω- 
σιν ήμών αύτών.

Έν τφ διττφ τούτφ άγώνι πρέπει 
ή τάξις ήμών νά έπιστρατευθή.

Δύναται ή «Δ ικαιοσύνη  ώς < ε- 
φημερίς τών δικηγόρων» νά άποτε- 
λέση τό κέντρον τοιούτου άγώνος;

τήν ζύμην τοιαύτης άνάπλάσεως; τό 
άπεόσιυπον δργανον τοιαύτης δημιουρ
γό ς ;

Το έπ’ έμοί έπί τοιαύτη έλπίδι δύ
ναμαι νά χαιρετίσω τήν είσοδον αύ
τής είς τόν τέταρτον τής ήλικίας της 
ένιαυτόν.

ΝΙΚ. Π. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΙΣ Α Ρ Ε Ο Π Α Γ Ι Τ Η Ν

Ε ύ ρ ισ κ ό μ ε β α  ε ίς  τήν εκτάκτω ς  
εύχ ά ρ ισ το ν  θέσ ιν νά μ ε τα δ ώ σ ω -  
μ εν  τή ν ε ΐδ η σ ιν , ήν έκ « η γ ή ς  ά- 
« φ α λ εβ τά τη ϊ ήρύσ6ν]μεν, ό τ ι  
«ρ ό β φ α το ς  π ^ ό τ ιβ ις  το ΰ  ύ π ο υ ρ -  
γ ε ίο υ  τή ς Α ικ α ιο σ ύ ν η ς ,  Π ιαβι- 
βασβεΐσα  π ρο ς τό  έπ ι τώ ν Ε ξ ω 
τερ ικ ώ ν  ύ π ο υ ρ γ ε ιο ν , τόσον μ ά -  
λ ίσ τα  π ρ ό σ φ α το ς , όοστε νά φέρ'/j 
τήν υ π ο γ ρ α φ ή ν  το ϋ  νΰν έπ ι τή*? 
Α ικ α ιο σ ύ ν η ς  ύ π ο υ ρ γ ο ΰ  κ . ΔΙΟ
ΝΥΣΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, υ π ο δ ε ικ νύ ε ι  
τήν π ρ ο α γω γ ή ν  το ΰ  Α ρ ε ο π α γ ί 
το υ  κ . ΑΝΤΏΝΙΟΥ ΠΕΤΑΛΑ άπ ό  
Ι π π ό τ ο υ  το ΰ  Τ ά γ μ α τ ο ς  το ΰ  
χ ρ υσ ο ΰ  ϋ τ α υ ρ ο ΰ  το ΰ  ϊω τ ή ρ ο ς ,  
ε ίς  ό  μ έ χ ρ ι το ΰ ο ε  άνήκεν, ε ις  
'Ιπ π ό τη ν  το ΰ  Τάγ[ί,-*τος τώ ν  
Τ α ξ ια ρ χ ώ ν .

Τ ο ιο υ τ ο τ ρ ό π ω ς  Πιά μ υ ρ ιο 
στήν φ ο ρ ά ν π λέον ή 'τρανώ ς άπο- 
δ ε ικ ν ύ ε τ α ι,  ό τ ι ή μ α κ ρ ά  κ α ι έν 
τ ιμ ο ς  ύπ έρ  τώ ν  κ ο ινώ ν  ερ γ α σ ία ,  
κ α ί έν 'Ε λ λ ά ϊ ΐ ι  ά κ ό μ η , έ ν ίο τε  
ισ ω ς  ο λ ίγ ο ν  ά ρ γ ά ,π ά ν το τε  ό μ ω ς  
α μ ε ίβ ε τ α ι,  ή  δέ  π ρ α γ μ α τ ικ ή  α 
ξ ία  π ά ντο τε  έ κ τ ιμ ε ϊτ α ι.

ΤΑ ΤΟΓ ΚΜΣΑΡΟΣ
”Ισως ολίγον βραδέως δημοσιεύομεν 

τήν κατωτέρω αρκετά λακωνικήν, πολλά 
δμως διά μέσου τών ολίγων γραμμών  
της έκφράζουσαν επιστολήν τοϋ εν ,Α- 
θήνα ις Πρωτοδίκου κ. Α. Γεωργοπού- 
λου. Πρώτοι ήμεΐς, οί αποδεγβέντρς τήν 
εντολήν νά έκδίδωμεν εφημερίδα ο ΐα  ή 
« Δικαιοσύνη», έτάξαμεν ώς κύριον α ύ 
τής προορισμόν τόν ελεγχον δημοσία τών 
δικαστικών πράξεων, υψ  ’ οΐανδήποτε 
μορφήν καί άν παρίστανται αυται, εϋεω - 
ρήσαμεν δέ, δτι, ή ΰπαρξις μ ιας ή πλειό- 
νων εφημερίδων, τοιούτων εχουσών 
προορ ισμόν , πληρο ί άνάγκην καταφανή, 
άφοΰ δ ημερήσιος τύπος δεν εΐνε νοητόν 
δτι επαρκώς δύναται νά επιτελέση καί 
τό εργον τοϋ ιο . ’Έλεγχος δμως τοιοϋ- 
τος, οίον ήμεΐς τουλάχιστον, τόν έφαντά- 
σ&ημεν, προϋποθέτει φακόν, δ ιά  τοϋ ο 
ποίου μόνον άντικειμενι.κώς δύνανται 
νά ώσιν ορατά τά γεγονότα, καί βλέμμα 
τόσον σταθερόν, ώστε τήν διεύθυνοιν 
τούτου νά μή  εΐνε δυνατόν νά όδηγή τό 
ατομικόν συμφέρον.

Μ ικρά άπό τής έννοιας ταύτης παρέκ- 
κλισις άγει εν ίϊν  εις τό άποτέλεσμα, δτι 
τό υψηλόν τής δημοσιογραφ ίας βήμα  
μεταπ ίπτει είς βρανίον σοφιστών, ΐνα μή  
εϊπωμεν ύοτεροβούλων, καί εις τό ’έτε
ρον, δτι λίαν δικαίως προκαλεΐ παρά 
τών τεταγμένων νά έπιτελώσιν ενόρκως 
τό καθήκον των, ε πιστολάς οΐα ή άμέ 
σα>ς κατωτέρω δημοσιευομένη,

Κύριε Συντάκτα !

Λαβών ύπ’ δψιν, ώς προεδρεύων, τήν 
συνημμένην αΐτησιν, έξέδωκατήν κάτωΰι 
άπόφασιν έπειδή δε έγράφη κατ’ αύτης 
έπίκρισις έν τφ «Ριζοσπάστη» παρά τοϋ 
δικηγόρου κ. Χαΐνη, σας παρακαλώ θερ
μώς, δπως, άντίπάσης άπαντήσεως,κατα
χωρίσατε άμφοτέρας, αΐτησιν καί άπόφα- 
σιν, έν τω αξιολογώ περίοδικφ σας, Γνα 
κριθη ή δεύτερα καί έπικριθή παρά τοϋ 
Νομικού Κόσμου, πεισθώ ρέ καί έγώ 
περί τοΰ μή όρθοΟ ταύτης.

Πολύ μέ κατέπληξεν ή άκαιρος σπουδή 
τοΰ έπισπεύδοντος, πειρωμένου παντί 
σθένει νά έκτελέση έξαφανισθεΐσαν άπό- 
φασιν, χωρίς ν άναμείνη τήν έπί τής 
ανακοπής του άπόφασιν» των Έφετών, 
ητις επί ύποθέσεως δικαζόμενης κατά 
προτίμησιν έντδς τριών ημερών, κατά ρη
τήν διάταςιν, θά έςεδίδετο παραχρήμα,

τής έκνόμου δέ ταύτης σπουδής του ήθέ- 
λησ£ συνομόδοξον νά έχη καί ήμας. -

Έν , ’Αθήναις τή 1 Σεπτεμβρίου 1908.
Μετά τιμής

Λ . Γ εω ργόπονλος

-Ϋ -

ΑΙΤΗ ΣΙΣ
ΙΙοός τόν κ .  ΙΙοόεόρον τώ ν iv  Α θ ή ν α ις  

Π ρω τοδ ικώ ν.
’Επί τής άπό 9 Ιουλίου 1908 έντελώ ; 

άπαραδέκτου. άνυποστάτου καί αναληθούς 
αγωγής τών καθ’ ών ή α’ίτησις κα τ ’ έμοΰ 
περί έςώσεοις, ενώπιον τοΰ κ. Ποοέοοου τών 
έν ’Αθήναις Πρωτοοικών έςεοόθη ή ϋ π ’ άοιθ. 
453 (1 908) άπόοαιιις τοΰ κ. Προέδρου, οστις 
παιαοόςοις έοέ'/θη τήν άγωγήν τών άντιοίκων. 
Ταύτην έςεκάλεσα έ')ώπιον τοΰ ’ [νρετείου 
’Αθηνών διά τής άπό 31 ’Ιουλίου 1908 έ'ρέ- 
σεώς «̂.ου έο ’ ής έςεδόθη ή ΰ π ’ αριθ. 1136 
(1908) έρήυ-ην άπό'ραιις.ήτις έοέ/θη τήν ε-ρε- 
σίν (Λου καί έξηφάνΐ(5  τ ά ν  &νω άπόφαΰχν 
τοΰ Προέδρου καί ά π έρ ρ ιψ ε  τήν άγωγήν τον 
άντιδικων.

Ε πειδή  αετά τήν εκδο^ιν τής «πο-ράτεως 
ταύτης τοΰ Έ'ρετείου προφανώς δεν δύναται 
νά γείνη  λόγος περί έ κ τ ελ έΰ εω ς  τής άνω 
άπο-ράιεοις τοΰ ΙΙροέδρου τελείο>ς έ ξα φ α ν ι-  
(5θεΐ(3ης καί μ.ή ΰ ’Λίστααένης πλέον, έν τού- 
τοις οί άντίδικοι πληρο'ροροΰχαι οτι ετοιμά
ζονται ίΛετά τήν πάροδον τής δ ι’ αύτής τα':- 
οομένης προθεσαίας νά έ/.τελέσουν τήν άνω 
άπόφαΊΐν τοΰ Προέδρου ί'Γ/υριζόαενοι οτι άνε- 
κοψαν δήθεν τήν έρήαην άπό'ρασιν τοΰ ’Επε
τείου ’Αθηνών.

’Ε π ε ιδ ή  ο ύδα μ ώ ς έπεδόθτι ε ίς  έμ έ 
ά να κ ο π τ ι ΐ·:ατά τ η ς  &νω άποοάσεως- τοΰ 
’Επετείου, ά λ λ ’ αύδε ε/ει σημασίαν *τινά ή 
άςιουαενη άνακοπή αϋτη ,τελείω ς απαράδεκτος 
καί άβάσιμος καί άνυπό(ΐτατος ούσα δι’ ους 
λόγους έπΐ'ρυλάίΊΟααι νά έκθέτω κατά τήν 
συζήτησιν της ενώπιον τοΰ ’Εοετείου ’Αθη
νών, οπερ είναι τό [λόνον αρμόδιον νά κρίνη 
καί άποοασίση τόοον περί τοΰ τύποις δεκτού 
τής άςιουμένης ανακοπής οσον_καί περί τοΰ 
κα τ ’ οϋτίαν ^ασίαου ταύτης καί έ·ρ’ διον 
τοΰτο δέν κριθή ή άπόφαιις τοΰ ’Εφετείου ή 
προσβαλλομ,ένη διά τής άςιουμένης ανακοπής 
ΰοίσταται πλήρης καί άκεραία μεθ’ ολης τής 
ίσ/ύος αύτής καί ιτυνεπεία αύτής ή τοΰ προέ
δρου ώς άνω άπόφατις δεν ύφίστατα; ώς έςα- 
(οανιυθεΓσα. ’Επειδή συνεπεία τής απειλουμέ- 
νης προδήλους παρανόμου έκτελέιεω ς έπίκειν- 
ται βιαιοπραγία’, καί συγκρούσεις, καί είναι 
δίκαιον καί νόμιμον νά ληιρθώσι προσωρινά 
μέτρα παρά τοΰ Παοέδρου καί νά διατα/θή ή 
άπο/ή άπο πάσης έκτελέσεοις δυνάμει τής 
άνω άποοάσεως τοΰ Προέδρου μέ/_ρι οριστι
κής καί τελεσιδίκου έκδικάσεως τής ύποθε- 
σεως παοά τοΰ ’Επετείου ’Αθηνών καί δή 
τής άςιουμένης ανακοπής τών αντιδίκων, ητις 
ουτε /.αν έπεδόθη ποτέ οϋ'τε είς έμέ ούτε είς 
αντίκλητόν μου οΐονδήποτε καί πασα τυχόν 
άςιουμένη έπίδοσις είναι άκυρος καί μή νόμι
μος δ ι’ οΰς λόγους έπιουλάσσομαι,

Δ·ιά ταΰτα,
Παρακαλώ τόν κ. Πρόεδρον,εύαοεστούμενον 

νά διατάςη άπο/ήν άπό πάσης εκτελέ- 
σεως τής ύ π ’ άριθ. 453 (1908; άποράσείος 
τοΰ Προέδρου τών έν Α θήναις Πρωτοδικών 
ώς έςα/ρανισθείσης μέ/ρις οριστικής καί τελε
σιδίκου έκδικάσεως τής ώς άνω παρά τών αν
τιδίκων άςιουμένης ανακοπής.

Ό  α ϊτ ώ ν .

*¥*
ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ά ριθ. 3329.

' Ο  Π ρ ό ε δ ρ ις  τ ώ ν  ε ν  Ά ’& ήναις Π ρ ω το δ ικ ώ ν

Λαβόντες ύ π ’ οψει τήν άπό 20 Αύγούστου 
1908 αΐτησιν κλπ.

’Επειδή ναι μέν κατά τό άρθο. 2 εδα;ρ. 3 
τοΰ νόμου ,Β Χ Η ' (1899) άπαγορεύεται πασα 
αναστολή τής έκτελέσεοις τών πεοί εςώσεως 
έκδιδομένων αποφάσεων, ά λ λ ’ ένταΰθα δέν 
ύπάρ/ει πλέον άπό'ρασις περί έςιόσεώς ήτοι 
τίτλος έκτελεστός, άοοΰ ή έπί ταύτης εκοο- 
θεΐσα οριστική τοιαύτη 453 (1908) έςηφανι- 
σθη ύπό τοΰ Έ'ρετείου διά ττις ύ π ’ άριθ. 1136 
11908) άπο'ράσεως, έρήμην μέν πλήν ή κ α τ ’ 
αύτής ασκηθεισα άνακοπή δεν έπάγεται μη- 
δένισιν ταύτης, ά λλ ’ απλήν αναστολήν τής 
έκτελέσεοις της (Πολ. Λικ. άοθρ. 507 < ή
προση/.όντως έπιδοθεΤσα άνακοπή επιφέρει α
ναβολήν τής έκτελέσεοις τής άποφάσεοις» Οί- 
κονομίδης Πολ. Λικ. Ν. 228 σημ. 5. ’Ά .Π ά 
γος 154 (99), Θεμις 10,450 , Garso:inet-Bru 
Δικονομία τόμ. (j Ν. 22Τ2 καί τούς παρ’ αύ- 
τώ  καί τήν Νομολογίαν), επομένως ένώ ά-ί' 
νός υπάρχει άπόαασις τοΰ ’Εφετείου άπορρί- 
πτουσα τήν περί έξώσεως άγο>γήν, τούναν- 
τίον δέν ύπάρ/ει τοιαύτη τοΰ Προέδρου δια- 
τάσσουσα τήν εςωσιν, άφοΰ έξηφανίσθη διά τής 
τοΰ ’Εφετείου άποφάσεο>ς. ’Εκτός δέ τούτου 
πρωτίστως προε^ει ένταΰθα τό ζήτημα τοΰ 
τύποις παραδεκτού τής άνακοπής. δπερ δμο ς̂ 
άμφισβητούμενον ήδη διαρρήδην παρά τών 
καθ’ ών αϋτη ούδαμώς δύναται νά κριθή ή 
έςετασθή ύπ ' τοΰ Ποοέδοου άλλά τού ’Εφε
τείου, υποκείμενης οριστικής αποφάσϊο>ς o jy  i 
προδικαστικής, κατά τε τα ; γενικάς άο/άς 
τού Λικονομικοΰ δικαίου ;'ΓΙολ. Λικον. 762 
κλπ .) καί τ ή ν  ρητήν τού νόμου ,ΒΧ Η ' άρθρ. 
2 έδαφ. 5.

’Επειδή κατά νόμον αρμόδιος ό Πρόεδρος 
νά διατάςη προοοιρινά μέτρα έπί άπει λουμέ
νης συνεπεία παρανόμου έκτελέσεως συγκοού- 
σεωι; κλπ. (Πολ. Δικόν. 634— 1).

Διά ταΰτα. ■
Δεχόμενοι τάς άντιρρήσεις τού καθ’ ου ή

έ κ τ έ λ ε σ ις .................
Άποφαινόμεθα μή έκτελεστήν ήδη τήν 

ποοκειμένην απόΰασιν ήαών ύ π ’ άοιθ. 453 
(1908)

Τό έκ δικηγόρων δωδεκαμελες σνμ- 
βούλιον, τό άακοϋν έη ί τής «Δικαιο
σύνης» τήν έη ίβλεψ ιν  καί τόν 'έλεγ
χον, άπετελέαϋη κατά τό τρέχον ε'τος 
ύπό τών έν ’Α θήναις δικηγόρων κ.κ.

ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΚΩΝΣΤ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΣΠΥΡ. ΒΕΛΛΗ 
ΘΑΝΟΥ ΖΩΡΑ 
ΣΤΙΛΠΩΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ 
ΓΕΩΡΓ. ΚΕΦΑΛΑ 
ΕΥ2ΤΡ. ΚΟΥΛΟΥΜΒΑΚΗ 
ΠΟΛΥΒΙΟΥ ΛΑΓΟΠΑΤΗ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΥΔΗ 
ΑΡΙΣΤ. ΜΠΑΛΑΝΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΑΡΚΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ 

Διαχειριστής διά τό αύτό έτος ώρί- 
οϋ·η δ δικηγόρος κ. Σπνρ. Βελλής.

ΑΡΒΡΑ ΤΗΣ " Μ ί Μ ,,
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ τη 4 ’Οκτωβρίου.

«Έπί τον τύπον τών ήλων» έπι- 
γράφει το θαυμάσιον άρΟρον του ό 
κ. Ν. Δημητρακόπονλος. ’Αλλά 
καί τούς τύπους έξαφανίζει καί οί ή
λοι αύτοί τήκονται. κα ί' έξαεροΰνται, 
χάος δε τρομακτικόν προβάλλει ένώ- 
πιον ήμών. Το άρθρον τοΰ κ. Δημη· 
τρακοπούλου είνε αύτόχρημα κεραυ
νός. Αί αλλεπάλληλοι εικόνες είνε 
άπαίσιαι καί οί έκ τού φυσικοΰ χα
ρακτηρισμοί αποτρόπαιοι καί απελ
πιστικοί. ΙΙόσοι καί ποιοι θά έμβλέ- 
ψωσιν είς τήν εαυτών συν είδη σιν καί 
πόσοι καί ποιοι θά διεξετάσωσι καί 
θά διερευνήσωσι τήν στάσιν των καί 
κατάστασιν των ; Πόσοι καί ποιοι αι
σθάνονται τό άνηλεές μαστίγωμα έπί 
τής ράχεώς των ; Διότι, πρέπει νά  
έννοηϋ'Ί] νοϋτο καλώς, το άμείλι- 
κτον φραγγελιον τοΰ φοβερού άρθρο- 
γράφου δέν φέρεται ουτε άκροθιγώς 
κατα πάντων τών δικηγόρων, άλλά 
καταφερεται παταγωδώς καί άπο- 
κλειστικώς μόνον κατά τών ίσταμέ- 
νων είς ήν καί ο κ. Δημητρακόπου- 
λος κορυφήν τού έπαγγέλματος. Καί 
είνε ούτοι ολίγοι, και εΐνε γ νω 
στοί. Δέν είνε δε δυνατόν, διότι δέν 
είνε φυσικόν, νά μή είνε δδυνηρότα- 
τον τό μαστίγωμα ύπό τοιαύτης χει- 
ρος καταφερόμενον. Εί'μεθα δε λίαν 
περίεργοι ν’ άκούσωμεν τάς κραυγάς 
τοΰ πόνου.
----------Γϊπϊ»8βΟ'Τ'ι~!Γΐ·»-------

Η ΕΙ ΤΗ: M J P  DH BB
— Τό -9ο/ ί<ι·νέό»>ον τώ ν  Ν ο ιιικώ ν έν

Κ αοί.((οονη
Τ η ν ^ εκ ά τη ν  τρ ίτη ν  Σ επτεν .βρ ίου  έ.έ'. 

συνηλΟεν εν Κκρ>.'7Ρθύ·/ι τό 2 9ο ν συνέ- 
όριον τώ ν  νο μ ικ ώ ν , ε ί; ο προτήλΟον 
εξακό σ ιο ι τρ ιά κ ο ντα  α ντ ιπ ρ ό σ ω π ο ι τή ς 
Θ έμ ιδο ;.

Μετά τά ; ίιζφόρου: . προσφωνήσεις, 
προέβησαν οί εΐσηνηταί’ τών διαφόρων 
ΐμημάτων ε ΐ; άνάγνωσιν τών εκθέσεων 
αύτών. Δνάφορα η σαν τά  συζητηθέ.ντα 
θέματα έφ’ ολο ν̂ τών κλάδων τοΰ &ι- 
καιου, επ ι πλειστων όε εκ τούτων, το 
συνεόριον κατέληεεν ε ί; οριστικά συα/ Λ / ' 'περασμκτκ. Σπουόαιω; άπν,σχόλησε τά 
μέλη τοΰ συνεδρίου το ζητημα τής άλ- 
λα γή ; τοΰ κρκτοΰντο; συστήματα; προ- 
ανακρίσεω;, καί οριστικά; μέν άποφάσει; 
ιίέν έ'λαβον, έθεωρηθη δμω; ώ ; ένίε ι- 
κνυομενη ή μείωσις τών ε ί; τον κατηγο
ρούμενον επιβαλλόμενων περιορισμών,•ν ' V f  ;  . .  > > i rιόιω ; οε οσον αφόρα την μετα του υπερ- 
ασπιστοΰ αύτοΰ επικοινωνίαν, καί την 
γνώσιν τή ; κα τ ’ αύτοΰ όικτυπουμενη; 
κκτηγορία;. Το τέταρτον τμήμκ τοΰ



Δ I Κ. A I Ο Σ r  Ν Η 3

συνεδρίου, άπησχολήθη μ.ε ζητήματα 
σχετικά πρός τό κρατούν δικονομ.ικόν 
σύστημα, ιδιαιτέρως δε συνεζητηθη ευ
ρύτατα τό ζήτημ.α, έάν ένοείκνυται πε- 
ριορισμ.ός της δράσεως τών πολυμελών 
δικαστηρίων '/.αί έπεκτασις της τών 
μονομελών, ετι δε καί τό ζήτημα κατά 
πόσον ένδείκνυται μεταρρύθμισις τοΟ 
κρατοΰντος είρηνοδικειακοΰ συστήματος. 
Τό πρώτον τών ζητημάτων τούτων ά- 
περρίφθη διά μεγάλης πλειοψηφιας, 
έκρίθη δμ.ως ώς απαραίτητον όπως ωρι- 
σμένα ζητηματα άφαιρεθώσι της δικαιο
δοσίας του πολυμελούς δικαστηρίου και 
άνατεθώσιν είς τήν τοϋ μονομελούς- επί
σης έθεωρήθη δτι πάσης μεταβολής τοΰ 
είρηνοδικειακοΰ συστήματος, δέον νά 
προηνηθη τοιαύτη της πολίτικη; Οικο
νομίας. Φέροντες ταΰτα εις γνώσιν τών 
αρμοδίων, θεωροΰμεν έπιβαλλόμ.ενον καθ
ήκον δπως ύποδείξωμεν αύτοΐς. δτι ή 
ανασκευή καί ή άνάπλασις της νομοθε
σίας εις τά ευνομούμενα και πεπολιτι- 
σμένα Κράτη, εινε άποτελεσμα πολυ
χρονίου καί σοβκρας εργασίας ά πάντων 
τών στοιχείων τών ύπηρετούντων εν τώ 
ναώ της Θεμιδος, καί δτι δέν τελείται 
είς τούς διαδρόμους τών υπουργείων δι’ 
επιγονατίου εργασίας* Π. I . Κ .

— Ι ία ΐ'£ ζ ( ίγ γ £ λ ιΐίΐ <ίνι*(ίονλοι έ ΐα ιπ ιω ν
Φαίνεται δτι καί είς Κράτη μάλλον 

ήμών προηγμένα, έν οί; πασα εργασία 
ύπό τήν μορφήν τοΰ συνεταιρισμού ενερ- 
γουμένη, έπί άσφαλεστέρων στηρίζεται 
βάσεων, τό ζήτημα τών διοικητικών 
συμβουλίων καί της εκ μέρους αυτών 
ενασκούμενης εξουσίας και οιαχειρισεως 
τών εταιρικών ύποθεσεων, δεν εχει τε
λείως κανονισθνί, καί εκεί ύε πλειστα- 
κις συναντώγται τά άτοπα, τά όποια 
τόσον συνήθως εμφανίζονται καί παρ' 
ήμΐν. Τό φαινόμενον τοΰτο είνε άποτε
λεσμα άτελοΰς νομοθετικής μεριμνης 
περί τόν καθορισμόν τών υποχρεωσεων 
καί τών εύθυνών τών διοικητικών συμ
βουλίων, τά όποια συνήθως απαρτίζον
ται έκ προσώπων μηδέν ώς έπι το πλεΐ- 
στον κοινόν έχόντων μετά της εταιρίας, 
καί τά όποια άπλώς δανείζουσι το ο- 
νομα αύτών πρός διαφήμισιν της εται
ρικής έπιχειρήσεως, λαμβάνοντα ώς αν
τάλλαγμα, χρηματικήν άποζημιωσιν. 
Κατά τό έτος 1908 εξάγεται έκ της 
στατιστικής, οτι τριάκοντα πρόσωπα 
κατέχουσιν έ'καστον δέκα τεσσαρας θε- 
σεις μελών διοικητικών συμβουλίων, εί
κοσι κατέχουσι δέκα τρεις, τριάκοντα 
δώδεκα, είκοσι ένδεκα, καί τεσσαρακον- 
τα δέκα, ύπάρχουσι μάλιστα πρόσωπα, 
τά όποια κατέχουσιν είκοσι, τριακοντα, 
καί τεσσαράκοντα τοιαύτας θεσεις. Το 
άτοπον τοΰτο συνανταται και παρ 
ήμΐν, ένθα ώρισμένοι μεγαλόσχημοι μο- 
νοπωλιακώς νέμονται τάς θεσεις μελών 
τών διοικητικών συμβουλίων ανωνύμων 
εταιριών, περί ούδενός μεν ποιούμενοι 
τήν εύρυθμον διεξαγωγήν καί διευθυνσιν 
τών εταιρικών έργασιών, ασχολούμενοι 
δέ μόνον περί τνίς ένθυλακώσεως τών ως 
συμβούλων δικαιωμάτων αύτών, τρα- 
βώντες δέ κανονικώτατα τήν ούράν αύ
τών. έν πεν.πτώσει κρίσεων και κατα
στροφών. Π. I . Κ .

Γ Ρ Α Ρ Α Τ Ο Κ Ι Β Ο Τ ] Ο Ν _ ,,Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Τ Ν Η Σ „
Ν. 1’ . ”A 60nj)tt. Δέν νομίζομεν οτι τό 

«ρώτημά αας χ.ρήζίΐ αοβαρας άπαντήσεως. 
Ό  βουλευτής Ζακύνθου και ήδη ‘ Υπουργός 
έπί τής Δικαιοσύνης κ. Διονύσιος Στεφάνου 
βεδαίως συγκατελέγετο μεταξύ τών νομικών 
συμβούλων τής ’Εθνικής Τραπέζης. Ά πό  τής 
ανόδου ομως είς τό άξίωμα τοΰ ' 1‘πουργθΰ, 
τόσον είνε βέβαιον οτι άπέθαλεν αύθορμήτως 
τήν τοιαύττν ιδιότητα και δτι κατά συνε- 
πειαν ουσικωτάτην δέν μισθοδοτείται πλέον, 
ώττε έθεωρήσαμεν περιττόν νά ζητήσωμεν ει- 
δικωτέρας πληροφορίας.

Ή συνδρομή της «Δικαιοσύνης» 
διά τό τρέχον δικαστικόν ετος .δπερ 
άρχεται από τοΰ πρώτου Σαββάτου 
τοΰ ’Οκτωβρίου, καί λήγει το τελευ
ταίο ν_ Σάββατο ν τοΰ ’Ιουνίου, ώρίσθη 
είς δραχμάς 7.50, δύναται δε νά κα- 
ταβληθή καί είς δύο δόσεις έκ δρ. 4.

.ΑΙ οτήλαι τής Δ ικαιοσύνης» 
εινε  είς τήν διάΰ'εαιν παντός δι
κηγόρου, δικαοτοϋ η άλλον δι
καστικού προσώπου, ευρισκο
μένου είς τήν άνάγκην η έπ ιΰ 'υ- 
μοϋντος να άνακινήση π α ν  έν 
γένει ζήτημα σχετιξόμενον με 
τήν απονομήν τοϋ δικαίου.

"Οταν μία κωμψδία, καί μάλιστα 
τοϋ είδους τής φάρσας, παίζεται είς 
βάρος οΐουδήποτε κλάδου τής διοι-

κήσεως, ού-
Ό λ ίγ ο ν  έρύθνιΐί.'χ. °2’·ζ θά ευ- 

ρεθή, νά εϊ-
πη, οτι ή κωμφδία αυτή δέν συντε
λεί είς κατάπτωσιν αύτής τής έννοιας 
τής διοικήσεως. "Οταν δμως μία 
κωμφδία τοΰ είδους έκείνου παίζεται, 
άπδ τριών καί πλέον μηνών, είς βά
ρος τής κορυφής μιας έκ τών τριών 
τοΰ Κράτους έξουσιών αναμφιβόλως 
καταλήγει είς έξευτελισμδν αύτοΰ 
τούτου τοΰ Κράτους. Τοιαύτη δε κω
μφδία αναμφιβόλως παίζεται μέ τήν 
κορυφήν τής δικαστικής έξουσίας. Είς 
Υπουργός έξακολουθεΐ νά έκδίδη έγ- 
κυκλίους, ένώ έ'τερος συμπολίτης του 
λαμβάνει συνεντεύξεις έν Πάτραι; ή 
έν Ζακύνθφ, διά τών όποι ν ούδέν 
πλέον ούδέν ελαττον διαδη'λοΐ ή δτι 
έλεψ τούτου καί μόνου ονομάζεται 
τοιοΰτος 6 ψιλψ όνόματι Ίπουργός, 
δστις δέν παύει κχταρτίζων έπιτρο- 
πάς προς άνόρθωσιν τής νομοθεσίας 
τοΰ Κράτους του, καθ’ ήν στιγμήν 
πανήγυρικώτατα ό αύτός συμπολί
της του εκτυπώνει έπισκεπτήρια,δπως 
χρησιμοποίηση αύτά κατά τήν μετ’ 
ολίγον Υπουργίαν του. Ό Υπουργός 
δέ αύτός, δ νΰν τοιοΰτος, ό κ. Διονύ
σιος Στεφάνου, καθ’ ήν στιγμήν πάντα 
ταΰτα, όχι πλέον είς βάρος αύτοΰ, 
άλλ’ είς βάρος τής άξιοπρεπείας τοΰ 
αξιώματος δπερ φέρει, καί λέγονται 
καί γράφονται καί έπιτελοΰνται, δέν 
άποκνεΐ αύστηρότατα νά παραγγέλλη 
πρός Εισαγγελείς καί Νομάρχας δπως 
συντελέσουν ίνα καταπαύση ή συνή
θεια καθ’ ήν Συμβολαιογράφοι ή Εί- 
ρηνοδίκαι πωλοΰν τάς θέσεις των είς 
άλλους!

Τήν εικόνα της βάτου της Παλαιας 
Γραφής, της καιομένης άλλά μη κατα- 
φλεγομένης, ήρχισεν άπό πολλοΰ να πα

ρουσιάζει τό κτίριον
Τό ιιηδέποτε τοΰ νέου έπί της ό- 

άποπε^ατούμε-νον δοΰ Στάδιο· Πρω
τοδικείου, τό πάν

τοτε άνακαινιζόμενον, άλλ’ ούοεποτε α- 
ποπερατούμενον. Λέγεται ακόμη δτι διά 
τήν εικόνα αύτήν κατεβαλε μέχρι τούδε 
τό Κράτος τήν μηδαμινήν ποσότητα τών 
διακοσίων χιλιάδων δραχμών, άν μή 
καί περισσοτέρων.

Ή  θεά Θέμις ας έπιβάλη έφ’ ήμών 
τάς y εΐράς της, έκτός άν-είνε διατεθει
μένη να επίδειξη τους δαχ.τυλους της 
κατά τό γνωστόν γνησίως 'Ελληνικόν 
σχ·?μα.

Έ πί τή μεταθέσει έξ ’Αθηνών κατά 
τόν παοελθόντα Μάϊον, τοϋ πρωτοδί
κου κ. Καφοπούλου, παρουσιάσθη ό

κίνδυνος νά μα-
Άπό >**αν »̂ετάθε<Ην ταιωθνί η συ- 

ζήτησις δια- 
κοσίων επτα υποθεσεων. Πληροφο- 
ρούμ.εθα, δτι - ό κίνδυνος εκείνο, απε- 
σοβήθη. Ά λλα , φαίνεται, ητο πεπρω- 
ιχένον μία μετάθεσις τοϋ κ. Καφοπού
λου νά μή μείνη άνευ έπιζημίου συνε
πείας. Καί ιδού δτι . κατωρθώθη νά 
έπαναμετατεΟη εις Αθήνας ο κ. Κα- 
φόπουλος, διά νά νά διωχθνί είς Λα- 
ρισσαν ό κ. Μίχας.

Βεβαίως ή Λάρισσα είνε λαμπρά 
πόλις, πρωτεύουσα νομοΰ τοΰ Ελλη- 
νικοΰ Βασιλείου- άλλ’ ήμεΐς θελομ.εν 
νά είπωυ.εν, δτι διεβιβάζοντο κεραυνοί 
άπό τοϋ ενός 'Υπουργείου είς άλλο' διά

νά μετατεθη ό κ. Μίχας, μή φερόμ.ε- 
νος, καθώς έ'λεγεν ώρυόμ.ενος ό τηλε- 
φωνών υπουργός, εύλαβώς πρός τόν 
λεγόμ.ενον αντιπρόσωπόν του.

“Ας πεοιττεύου-ν, ήμεΐς θά εί'πωμεν 
όλίγας λέξεις περί ενός δικαστοΰ, οΰ ή 
αετάθεσις καί αύτήν τήν άναίσχυντον 

συναλλαγήν καται-
”Ας περυτεϋονν σχύνει. Πρόκειται 

περί της μεταθέ- 
σεως τοΰ πρωτοδίκου κ. Ε υ α γ γ έ λ ο υ  
Mix'·*., δστις ώ; άνακριτής ένταΰθα 
είχε τήν ύπερηφάνειαν διαρκώς νά διε- 
ρεθιζνι τά νεΰρα ώρισμένου Άττικαρχου. 
καί ύ^υργοΰ, μάλιστα οε τών λεγο- 
αένων άντιπροσωπων του. Η μεταθε-_ 
σις τοΰ κ. Μίχα κατώρθωσε νά έξεγείρτ] 
αύτήν τήν εν νάρκη δημοσίαν συνειδη- 
σιν, ιδία τών δικηγόρων, αλλ ατυχώς, 
καθώς πάντοτε είς παρομοιας περιστά
σεις, μ,όνον μέχρι τοΰ σημείου να εκόη- 
λώση σνετλιασμούς. Νά είνε όμω: βε-

* r \ / f f  \βαιος ό γενναίος οικαστής, οτι το κ.α- 
τόοθωαα αύτοΰ τοΰτο είνε μεΐζον εκεί
νου της άδιαλείπτου καί εύτολμου αύ
τοΰ πάλης ύπέρ τοΰ νόμου καί της πο
λίτικης ηθικής, έναντίον της φαυλότη- 
τος τών απαίσιων καί βόελυρων οργά
νων, ατινα άποτελοΰσι την ερπετοειδη 
αυλήν έκαστου ίσχυροΰ της ήμ.ερας. Η 
πεποίθησις αυτη θά συνοδευνι αυτόν εις 
Λάρισσαν καί άλλαχοϋ, πανταχοΰ, οπου 
λόγω μέν θά καταδιώκεται, πράγματι 
δέ θά καληται είς έπιδειζι> τοΰ τρόπου, 
καθ’ όν κυριώτατα θά στηριχθγί η Δι
καιοσύνη.

Ή  «Δικαιοσύνη» αισθάνεται την ύ- 
ποχρέωσιν νά έκφράσ·/) άνυπόκριτα τα 
συγχαρητήρια πρός πάντα σχόντα τήν 

έ'μ.πνευσιν και τήν 
Και φωτεινά tinmta πρωτοβουλίαν τών 

τελευταίων διά 
τόν βαθμόν τοΰ ’Αρεοπαγίτου προαγω
γών. ’Ονόματα τοιαΰτα, οία τά. τών 
είς Άρεοπαγίτας ποοαχθεντων Εφετών 
κ. κ. Γ . Μ κ ιχβοπο δλο ΐ), Α . Αε- 
λνίγεώ ργνΐ S .  Α ιγ ενο π ο ύ -
λ ο υ »  θά έτίμων παντός Ινρατους τό 
’Ανώτατον δικαστήριον.

Πανταχόθεν βεβαιοΰτ^ι δτι ό κ. Δ. 
Στεφάνου εξακολουθεί προσωρινως να 
διευθύνη τό Ύπουργεΐον τη ; Δικαιοσύ

νης. Κλί ήρωτώμεν
’Α ρκούδα ! ! ! άποροϋνΐες είς^τό τε

λευταίοι) ήμ.ών φυλ- 
λον τοΰ παρελθόντος έτους: « Ή  τοιαύ
τη σ/έσις είνε πρωτίστως δικαιοπρα · 
ξία : Ά ν ’ ναί, τότε είνε μ.ήπως διοικη- 
σις άλλοτρίων, ή αντιπροσωπεία, ή προ
σωρινή διαχειρισις σχολά,ουσης η έπι- 
κειμένης υπουργίας; ή έπιτροπεία ; Τά: 
απαντήσεις ή λύσεις δημοσιεύομεν εύ-
χαρίστως».

Ευτυχώς ό κ. Στεφάνου καί ήμ.ών 
διέλυσε τήν απορίαν καί τούς πιθανώς 
έπιδοθέντας εί; την λυσιν τοϋ προβλή
ματος άπήλλαξε τοϋ κόπου περαιτέρω. 
Βεβαιοΰται θετικώς, δτι έχαρακτήρισεν 
έ αυτόν," «."Αρκούδαν, την οποίαν άναγ- 
κάζουσιν οι βουλευτα'ι νά χορενΐ] κατά 
τά γόνατά τ ων ! »  Η φρασις εινε ολο- 
κληοος τοΰ κ. προσωρινοΰ Ύπουργοΰ, 
διά λογαριασμόν τοΰ οποίου ευρίσκει θε- 
σιν είς τάς σι'ήλας τ ς «Δικαιοσύνης» 
καί της Δικαιοσύνης. Διότι άλλως ε^ε 
γνωστόν οτι ό κ. προσωρινώς Ιπουρ- 
γός μεταχειρίζεται άκκιζομενος πάν
τοτε προφοράν καί φρασιολογίαν, ήν άλ
λοι μ.εν καλοΰσιν άφέλειαν καί ειλικρί
νειαν, ήμεΐς δέ άποφεύγομεν νά χαρα- 
κτηρίσωμεν προσηκόντω:.

Καί ομως ό χαριτολόγος δήθεν αύτο- 
χαρακτηρισμος δεν εινε ακριβής. Υπάρχει 
ούχί άπλώς διαφορά, άλλά όιαφορα ού- 
σιωδεστάτη. Ή  ’Αρκούδα φιμοΰται καί 
τύπτεται διά βιας, χορεύει όε εκ τών 
πόνων καί ίν ’ άποφεύγ·/ι τα κτυπημ.ατα- 
ένώ ό προσωρινός κ. 1 πουργος σκιρτά 
άγαλλόμενος είς μ.όνκ τά νεύμ.ατα τών 
βουλευτών, άν δέ ποτε προβάλλη δή
θεν άντίστασιν είς άσεμνους όρεςεις. . . - 
παο’ ολίγον νά φθάσωμεν είς τόν προ 
έτών έπί άλλης του Υπουργίας αύτοχα-

κτηρίσμόν τοΰ πάντοτε άπογοητευμέ- 
νου καί ομω; πάντοτε περιπαθούς κ. 
Στέφανου.

o i m i m i r m M i
Τόν Πρόεδρον τών έν Άθήναις Προ>- 

τοοικών κ. Τιμολέοντα Βισβίζην λέγου- 
σιν δτι χαρακτηρίζει εύρυμ.άθεια, όξύ- 
της άντίλήψεως καί σθένος χαρακτηρος, 
προσόντα άπαραίτητα διά τόν δικαστήν 
καί ιδία τόν Πρόεδρον- Εχει δμως 
ιδιόρρυθμον δλως τρόπον απονομής της 
δικαιοσύνης κατά τήν έπ ’ άναφορα δια
δικασίαν.

Πρό τίνος χρόνου ύπεβαλον αύτω αί- 
τησιν ώς πληρεξούσιος τών άδελφών 
Κωνσταντίνου καί Μαρίας Νέγρη, κατά 
τοΰ Ίω . Γιαννούλα, μισθωτού ενός κτη- 
μ.ατος αύτών, καθυστεροϋντος έκ τών 
μ.ισθωμάτων αύτών πε.οί τάς δραχμάς 
3000, έζήτησα δέ, δπω; μοί έπιτραπ^ 
συντηρητική κατάσχεσις έπί τών είς τό 
κτήμα είσκομισθέντων, άτι να ήσαν αγε
λάδες καί ίπποι. Άπήτησεν ό κ. Πρόε
δρος νά κληθη καί ό οφειλέτης, μ.ολονότι 
τώ υπέδειξα τόν έκ τούτου κίνδυνον τών 
έντολέων μ.ου, οίτινες έφοβοϋντο οτι μ.ό- 
λις θα έπληροφορεΐτο ουτος δτι πρόκει
ται νά γίν/ι κατάσχεσις θά έφυγάδευε 
τά είσκομ.ισθέντα. ’Επεκαλέσθην τό φε- 
ρέγγυον τών έντολεων μ.ου καί τήν κοι
νωνικήν των θέσιν κ α ί προβεφέρ()ιτ(ν 
ε ις  ^ . γ γ ύ ϊ άλ7*.’ ήτο άμετάπειστος 
κα ί διά τούτο έκλήθη καί ό οφειλέ
της, δστις δέν ήδυνήθη φυσικά ν’ άρ- 
νηθη τήν οφειλήν του. Καί έπετραπη 
μ,έν ή κατάσχεσις, άλλ’ άπό της στιγ- 
μ.ης της προσκλήσεως μ-έχρι της κα- 
θαρογραφης τ*̂ ς πράξεως τοΰ κ. Προέ
δρου τά είσκομ.ισθέντα. άπεμ.ακρύνθησαν, 
είς τοόπον ώστε ό κλητήρ δέν τά εύρε, 
κατασχών μ.όνον μικρας άςίας πράγμ.ατα. 
Ήναγκάσθησαν έκ τούτου οί έντολεΐς 
μ.ου νά ύποκύψωσιν είς τόν ύπό τοΰ οφει
λέτου των προταθέντα συμβιβασμ.όν μ.έ 
θυσίαν δρ. 2000 περίπου, μετά τήν 
ύπογραφήν δέ τοϋ σχετικού συμ.βολαίου 
ένεφανίσθη ό οφειλέτης των ΙΛαννούλης 
μ.έ τά ζώα του μυκτηρί ζων έμ.έ, ό όποιος 
κατεδείχθη δτι δεν είμ.αι καλό; δικη
γόρος, εύγνωμονών όέ καί τόν κ. Πρόε
δρον διά τήν έμ.πνευσιν, τήν όποιαν είχε 
νά διατάξη τήν πρόσκλησίν του.

Όμ.οίαν περίπου αιτησιν ύπέβαλον 
σήμερον τζ> κ. Προέδρω (παραλείπω τά 
όνόυ.ατα ποός τό συμφέρον τοΰ πελάτου 
μου) στηριζομενην επί έγγράφων καί 
παρέστησα αύτω τόν κίνδυνον τοΰ πε
λάτου μ.ου έκ της προσκλήσεως τοΰ οφει
λέτου. Ά λ λ ’ ό κ. Πρόεδρος μ.οί διετύ- 
πωσεν δτι κατ’ άρχην άτταράβατον θέλει 
νά άκούνι καί τάς αντιρρήσεις τών οφει
λετών. Έτόλμ.ησα ό ταλαίπωρος λίαν 
εύσχήμ.ωςνά παρατηρήσω,οτι ή περιστα- 

’ σις επιβάλλει νά μή κληθνί ό οφειλέτης 
καί πλήν τούτου δτι ή άρχή του δεν 
είναι απαράβατος" προκληθείς όε ύπέ- 
δειξα περιστάσεις παραβάσεων της προε
δρικής άρχής είς βάρος πελατών μου, 
άλλ’ ό κ. Πρόεδρος είς άπάντητιν μοί 
έδειξε τήν θυραν, έξ ής πάραυτα έξηλ- 
θον καί ήν έκλεισε μετά πατάγου.

Νου.ίζω δτι πρέπει νά είμ.αι εύχαρι- 
στημένος λαμβάνων ύπ ’ δψιν μ,ου δτι 
υπήρχε καί παράθυρον, άπό τοΰ όποιου 
ήδύνατο νά μ.ε πετάςν) ο κ. Πρόεόρος, 
ώς έπίσης νομίζω δτι ή συμπεριφορά αύ
τοΰ, εί καί μ.έ έλύπασε πολύ, όεν μ.ε 
θίγει άτομ.ικώς. Εχω -την ίδεαν δτι μ.ε-
ταξύ τοϋ κ. Προέδρου καί έμοΰ ύπάρχει , \ \ \ ~ · γ «τις αποστασις, και οια τούτο νομ.ι,ω οτι
δέν δύναται νά μ.ε θιγη.

Ά θ ή ν α ι τ ή  1 ’Ο κτωβρίου 1908.
Ιεώογιος Ιί. ΙΙετμόπκΐ’ί.ος

Λικηγόοος έν Λ  ■
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Διά τάς έηαρχίας έλεύΰερον ταχυ
δρομικών τελών.

Διά τό έξωτερικόν άντί φρ. χρ. 2 2 .
Πρόκειται περ 'ι άλη&ονς ευκαιρίας, διότι 

ολίγα μόνον πώματα παραμένουν.
(Β ιβλ ιοπ ω λεϊον I. Σ αλιβέρου ό « Έ ρ μ η ς" .

Ό 3ος Σ ταο ίου, 3 8 ).



Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ  Ϊ Ν Η

Α Μ Ι Π Α Μ Μ Ε Ι
Τόν επίλογον τοϋ επεισοδίου τοϋ απ ο 

βλέποντας τον Πρ on  ο δίκην κ. Γεωργό 
πονλον, την περι τον όποιου γνώμην 
ημώ ν παραϋέτομεν έν έτέρα στήλη, ας 
άποτελέαωσιν α ί κατωτέρω γραμμαί, α ΐ- 
τινες άπεστάλησαν είς ή μας πρός δημ ο 
σίευση’ :

Ή  «Θέμις» καί έάν είχεν ανησυχίαν 
τινα μήτοι τη  ήθελε άποδοθή δτι ήξίωσε 
σοβαρότητας τίνος τό περί άναστολης τής 
προεδρικής άποφάσεώς δημοσίευμα τοΟ 
«Ριζοσπάστου»,καθησύχασεν έντελως έκ 
της προχθεσινής βεβαιώσεως, δτι τό περί 
αύτοΰ διάφορόν της ήτο γεγραμμένον 
μετά πολλής κωμικότητος.Ό «Ριζοσπά
στης» ήτο ό άρμοδιώτατος νά κρίνη περί 
τοΟ βαθμοΟ τής κωμικότητος, τής έποίας 
χρείαν είχε τό δημοσίευμα εκείνο καί 
άφ’ οδ δι’ αύτόν άρκεΐ, διά τούς άλλους 
περισσεύει. Ή  μόνη ελλειψις, ήν πονή- 
ρως ανευρίσκει ό Ριζοσπάστης , ε?νε δτι 
τό διάφορον τής Θέμιδος έφερεν όπω- 
αοΰν άπό τά χρονάκια  τοΟ διευθυντοΰ 
της καί ύπόσχεται νά τό τόνωση μέ δλί- 
γον άπό τό πιπέρι του. Ό άγηρος Ριζο
σπάστης δέν θά κατώρθωσεν !σως νά 
μάθη δτι έν τφ κόσμφ τούτφ τά πάντα 
γηράσκουσι πλήν μόνης τής μωρίας καί 
τοΰ ξεθυμασμένου πιπεριοΰ.

Την παρελθοΰσαν Τετάρτην άπεβίω- 
σεν ό αρχαιότερος τών έν Άθήναις δι
κηγόρων ’Αθανάαιος Βερενίκης,
όστις επί πεντηκοντα και εν συνεχή 
έ'τη, άπό του Μα/ίου του 1857 μετηρ- 
χετο έν Άθήναις τό επάγγελμα τοΰ 
δικηγόρου, πάντοτε ακμαίος, πάντοτε 
προσηνης πρός πάντας τούς συναδέλ 
φους του, παρακολουθών, παρά τό βαθύ 
γήρας του, πάσαν κίνησιν έν τη έπι- 
στημη.

Δ ΙΚΗ ΓΟ ΡΟ Ι 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ Μ Η

Τ Η Σ  Α Λ Λ Ο Δ Α Π Η Σ
Μία άπό τάς σκέψεις έκείνας αί ό- 

ποΐαι παρ’ ήμΐν δύνανται νά όνομασθοΰν 
χιμαιρικαί τό όλιγώτερον, απασχολεί 
σοβαρώς τούς νομικούς της Εύρώπης. Τό 
δίκαιον έν γένει, σκέπτονται έκεΐ, άν 
δέν κατέληξε μέχρι τοΰδε, αναμφιβόλως 
θά καταληξ·/] έντός διαστήματος, άδιά- 
φορον μικροΰ η μεγάλου, νά καταστη 
διεθνές, άφοΰ η άνάπτυξις της έπικοι- 
νωνιας τών λαών άφωμοίωσε περίπου 
τάς άνάγκας καί τάς συνθηκας του βίου. 
Δίκαιον επομένως τοιοϋτο, μέ κανόνας 
κοινούς δι’ άπαντας τούς λαούς, εινε ευ
χερές νά καλλιεργηθεί άνευ παγκοσμίων 
συλλόγων νομικών καί άνευ διεθνών συν
εδρίων νομικών ; ’Επειδή δέ η άπάντη- 
σις είς τό έρωτημα τοΰτο ύπηρξε παν- 
ταχόθεν αποφατική, ήρξαντο ή'δη τιθέ- 
μεναι καί αί βάσεις πρός συγκρότησιν 
τοιούτου διεθνο ΰς σωματείου η συλλόγου 
η ένωσεως τών νομικών τών λαών, ητις 
έ'νωσις θά έ'χγι ώς άποτέλεσμα καί τά 
διεθνί ΐ συνέδρια τών νομικών. Αύτά σκέ
πτονται άλλαχοΰ, άν δ’ ύποτεθή δτι 
καί ή. Ελλάς περιλαμβάνεται έν τώ 
χάρτη τών 7Γεπολιτισμένων λαών, φαν- 
τασθώμεν τάς έκπληξεις αίτινες έπιφυ- 
λάσσουν. τούς όργανωτάς της διεθνοΰς 
ενωσεως. οταν λαβουν την άπάντησιν 
δτι δικηγορικός σύλλογος δέν κατέστη 
μέχρι τοΰδε δυνατόν νά συμπηχθη ούδ’ 
έν αύτω τώ ’Ά στει της ΙΙαλλάδος.

Φ
Έλαβε καί κύρος νόμου ό άπό 30 

Μαίου 1908 ]' ερμανικός νόμος περί ά- 
πλοποιησεως τών διατυπώσεων του δια- 
μαρτυρικοΰ. Εισηγητής τοΰ νόαου τού
του, ώς καί άλλοτε έγράψαμεν, ύπηρξεν 
ό μέγας Ρωμαϊστής Dernburg, δστις 
απο ετων ηγωνιζετο πρός κατάργησιν 
τών πεπαλαιωμένων διατάξεων τών 
σχετιζομενων μέ τόν θεσμόν τοΰτον,δι’ ου 
τόσα εμπόδια έόοκίμαζον αί έμπορικαί 
καί τραπεζικαί συναλλαγαί. Κατά τόν

τοΐς οποιοις δύναται νά κατατεθη καί 
τό άντίτιμον της συναλλαγματικής, κη
ρύσσονται, πλήν τών συμβολαιογράφων 
και οί Γραμματείς τών Είριρνοδικών καί 
Πρωτοδικών καί οί ταχυδρομικοί ύπάλ 
ληλοι. Λεπτομερείας άλλας περί τοΰ 
νόμου τούτου, λίαν διδακτικάς άλλως 
όεν εινε τοΰ παρόντος νά παραθέσωι/.εν 
καταληγομεν δρ μέ την εύχήν δπως έν 
μελλοντι, έστω /.αί άπομεμακρυσμένω 
προαχθώσι καί τά ταχυδρομεία μας τό
σον, ώστε νά παύσωσι δεχόμενα τάς 
γνωστάς διαμαρτυρίας περί της κατα- 
στασεως των καί νά δέχωνται διαμαρ
τυρικά.

Νεον κεφάλαιον απειλεί την νομικήν 
έπιστημην τοΰ μέλλοντος, τό περί ανέ
μω ν !  Αί τελευταΐαι έπιτυχίαι τών πει
ραμάτων της άεροπλοΐας καί η όλονέν 
κρατυνομένη πεποίθησις δτι 
χρόνου μόνον εινε η τελεία εφαρμογή 
τοΰ πηδαλίου, έκέντησε την δρεξιν καί 
τών νομικών, οί όποιοι άρκετά σοβαρώς 
ηρχισαν νά έρωτοΰν : Αί γνωσταί δια- 
ταςεις τοΰ Ρωμαϊκού δικαίου, καθ’ ας 
η κάθετος στηλη τοΰ άέρος, ή διηκουσα 
άπό τίνος ακίνητου μέχρι τοΰ 'άπειρου, 
άνηκει κατά κυριότητα, είς τόν κύριον 
τοΰ ακίνητου καί αί άλλαι συναφείς 
διατάξεις τών νεωτέρων Κωδίκων, είνε 
επαρκείς όπως άντιμετωπίσουν την νέαν 
καταστασιν : Καί είνε αέν αληθές, έπι- 
προσθετουν οί αύτοί σοβαροί νομικοί, 
ότι ό άήρ αύτός καθ’ έαυτόν εινε κοινόν 
άγαθόν, πραγμα δπερ. πλήν τών άλλων 
οιεπιστωθη καί ύπό δύο διεθνών συνε
δρίων, τοΰ τών Βρυξελλών τοΰ ] 902
καί τοΰ ’Εδιμβούργου τοΰ 1904, ού/ 
ηττον ούδείς δύναται νά είνε βέβαιος δτ 
έκαστον κράτος κυρίαρχον τοΰ έδάφους 
του δεν θά έπιδιώξ·/] νά άσκησή τήν 
αύτην έπικυριαρχίαν καί έπί τοΰ ύπέρ 
το εοαφός του άερος. Τοιουτου εί'δους καί 
άλλαι παρεμφερείς σκέψεις άγουν είς τό 
πόρισμα ότι τό νεον περί άνέμων κεφά- 
λαιον εν τη νομική έπιστημη ή'ρχισε νά 
θεωρηται ώς απαραίτητον.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΕΠ ΊΘ ΕΩ ΡΗΣ ΙΣ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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Κατα το σύστημα τών εις τεύχη ή τοαίδια 
Ευρωπαϊκών περιοδικών, έξεδόθη το πρώτον 
τεύχος τοΰ ύπό τον ανω τίτλον περιοδικού,

σως καί ακριβώς κ ω δ ικ ο π ο ιο ν ^ έ ν α ς  π ά 
σας τάς σχετικάς διατάξεις.

Προ μηνών ηδη εχει έκδοθή το α '.  τεύχος 
τοϋ Α '. τόμου δπερ έκτοτε έχομεν εις χεΐ- 
ρας και έξ αύτοΰ άγόμεθα εις το νά συγχα- 
ρο>μεν τον ατρύτως έργασθέντα άξιότιμον 
συγγραφέα, ύποσχόμενον τέλειον εργον νέου 
δλως συστήματος. * *

Σ . Δ . Πολυσέλιδον τοΰ ανω έργου αγγε
λίαν ελάβομεν καί ήμεΐς, έν τέλει τοΰ προ
λόγου τής όποιας καί προ τής εισαγωγής, 
συνοψίζει τό εργον του ό συγγραφεύς διά τών 
εξής ολίγων :

«Τοιοΰτον έπιδιώκοντες σκοπόν προέβημεν 
από δωδεκαετίας (χωρίς νά άξιώσωμεν τήν 
δόξαν καί τήν α’ίγλην τών παρ’ ήμΐν κορυ
φαίων καί σεβαστών διδασκάλων Δικονοαολό- 
γων) εις τήν κα τ ’ ίδιαν μελέτην καί έπεξερ 
γασίαν τής παρ’ ήμΐν ίσχυούσης Π ολιτικής 
Δικονομίας, καί κατηρσίσαμεν οΰτω τό ποώ- 
τον αυτής μέρος, όπεο διδόμενον είς έκτύπω- 
σιν, ε/ω δ ι’ έλπίδος, δτι θέλει τύ/ει έΰμε- 
οΰς υποδοχής παρά τοΰ δικαστικοο καί λοι

πού νομικοΰ κόσμου ώς καί παντός Βίλομα- 
Gοΰς, διότι έν αύτω έκτίδεται ή μεθοδική κα- 
τάταξις καί συνΰοανσις τής ύλης τής Πολι- 

ικής Δικονομίας καί {ίλλων τινών σχετικών 
αύτή νόμων κατά τρόπον λίαν εύμέδοδον καί 
πρακτικόν (ώς έκαστος θέλει άντιληφθή έκ 
τής άναγνώσεως τοΰ ’έργου) κατά τό σύστημα 
οπεο ανωτέρω εκθέτω καί πρός καταοτισαόν 
τοΰ όποιου πολλάκις έμόχθησα.

Μετά την έκτΰπωσιν τοΰ 1ου Τόαου θέλω 
όημοσιεύσει τόν 2ον έν ω  έκτεθήσεται ή έο- 
μηνεία έκάστης σχετικής διατάξεως τής έν 
τώ  Ιω  τόμω περιεχομένης ύλης, όδηγουαένου 
τού μελετητοΰ διά 'τώ ν  έκασταχοΰ σηαειώ- 
σεων και παραπομπών, επιφυλασσόμενος έν 
3ω τόμω νά εκθέσω έν δημοσιότητι απαν, τό 
υπικόν μέρος, οπερ έν πλήθει χρησιμεύσει 

ό)ς οδηγός τοΰ άγνωστου.»

Α γ ω γ ή
Βασιλείου Τσακατίκα, κατοίκου Νεοχωοίου 

κατά
Κωνσταντίνου Π. Αύγήκου, κατοίκου Νεο- 
χωρίου καί διαμένοντςς είς Ζέλην.

Έ ν Λαμία, τή  7η ’Ιουλίου 1908 
Ένιόπιον τών έν Λαμία Πρωτοδικών.
Διά τοΰ ύ π ’ άριθ. 4569 τής 40ης ’Ιουλίου 

1905 συμβολαίου τοΰ Συμβολαιογράφου Λα
μίας Ευθ. Ινοντομήτρου έμίσθωσα παρά τοΰ 
Σπυρίδωνος Δασκαλοπούλου τά έν αύτώ πε- 
ριγραφόμενα κτήματα τοΰ παρ’ αύτοΰ κληρο- 
νομηθέντος Όδυσσέως Πάνου, κείμενα έν τή 
περιφερεια τοΰ χωρίου Ζέλης τοΰ δήμου ΙΙα- 
οαχελωϊτών καί απαρτιζόμενα 1) έξ ένός τε
μαχίου γαιών έκτάσεως είκοσι πέντε στοεμ- 
μάτων ώς έγγιστα κειμένου εις θέσιν «Λογ- 
γ ιές»  καί συνορευομένου γύρωθεν μέ αύλακα 
καί μέ άγρόν ’Αθανασίου Π αναγή. 2) έξ ετέ
ρου τεμαχίου γα ιών έκτάσεως είκοσι στρεμ
μάτων κειμένου- είς θέσιν γυφτόοευμα ή γ ε 
φυράκια καί συνορευομένου γύοωθεν μέ αύ'- 
λακα, δρόμον καί αβρούς τώ ν κληοονόαων 
Λασκάρεως ΙΙαπαρόδου 3) έξ έτέοου τεμαχίου 
γαιών έκτάσεως εκατόν εξήκοντα στρεμμά- 
_ων κειμένου εις θέσιν «Μπουζουοίκα» καί

γοοοσιαν προς με της όιαχειρίσεως τών ανο)- 
τερω κτημάτων καί θεωρηθή ώς είκαζόμενον 
ελλειμμα τό ποσόν τών δραχμών 2413.

Διά ταΰτα καί 
μέ τήν έπιφύλαξιν παντός έτέρου δικαιώιΐΐι- 
τός μου, καλώ τον άντιδικον πρός συζήτησιν 
τής παρουσης εμπροθέσμους καί

Αιτοΰμαι νά ύποχρεωθή νά πληοίόση είς 
έμέ δραχμάς δύο χιλιάδας τετοακοσίας δέκα· 
τρεις (2413), άλλοις νά ΰποχρεωθή εις λογο
δοσίαν διά την διαχείρισιν τών ανωτέρω κτη
μάτων άπό τής 10 ’Ιουλίου 1905 μέχρι τέ
λους Σεπτεμβρίου 1906, Οεωρηθή δέ ώς έλ- 
λειμμ,α είκαζόμενον τό ποσόν τών δρ. 2413.

Νά διορισθή εισηγητής πρός διεύθυνσιν τής 
λογοδοσίας ώς καί ό χρόνος καί ό τόπος πρός 
έγχείρισιν τοΰ λογαριασμοΰ.

Νά μοί έπιτραπή έν περιπτάισει άονήσεως 
τ,οΰ αν ’.ιδίκου πρός λογοδοσίαν καί καταβολήν 
τών οφειλομένων μοι ή κατάσχεσις τής π ε
ριουσίας τοΰ άντιδίκου καί ή αναγκαστική αύ
τής έκποίησις μέχρι τής είσπράξεως ποσοΰ 
’ίσου πρός τό είκαζόμενον έλλειμμα τών δοαχ- 
μών 2413.

Ν ’ απαγγελθή κατά τοΰ άντιδίκου ποοσω- 
π ική  κοάτησις διά τήν έκτέλεσιν τής άπο®ά- 
σεως. ·

Νά διαταχθή ή προσωρινή τής άποφάσεώς 
έκτέλεσις καί νά

καταδικασθή ό άντίδικος είς τά έξοδα καί 
τέλη .

Ό  αρμοοιος κλητήρ έπιδότω τήν παροΰ- 
σαν πρός τόν ένταΰθα κ Εισαγγελέα διά τόν 
αγνώστου διαμονής άντιδικον" δημοσιευθήτο>
6έ δια τής έν Ά θήναις έκδιδομένης έ®ημε- 
ρίδος «Δ ικαιοσύνη».

Ό  πληρεξούσιος τοΰ ένάγοντος 
θ . I. ΣτΐΓλονΓ>ης
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ούτινος ιόρυται είνε οι εν ’Αθήνοας δικηγόροι συνορευομενου εν συνολω γύρωθεν μέ Σπερ- 
κ . κ. A . I I . Π α π α να ιίτα ό ίο ν , β .  Σ . I / ε̂ιον ποταμόν, μέ άγρους τών Ίωάννου Ά ο- 
Κ ο ντο ύ π ιις , Α . Λ ίν .u o r io r .  0 .  Γ . γυροπούλου, Νικολάου Γιαννοπούλου, Δημη-
Π εΐ»{ ΐεζ«ς , Π . I . Ά ρ α β α ν τ ιν ό ς  καί Κ. 
Δ - Τ ρ ια ν τα φ υ λ λ ό π ο υ λ ο ς . ’Εκείνο δπερ 

ακρίνει τό νέον τοΰτο νομικόν, ύπό τήν εύ- 
ρυτάτην έννοιαν, περιοδικόν καί χάριν τοΰ 
όποιου πληροί καθ’ ήμας ανάγκην άπό πολ- 
λοΰ αισθητήν, είνε δτι έκφεύγει τής νομολογι- 
κής ή στενής δικαστηριακής ύλης. χειρίζεται 
δέ θέματα εύρύτερον επιστημονικά καί παρακο
λουθεί έν απασι αύτοΰ τοΐς κλάδοις τό νεώτε- 
ρον τρόπον τινα  οικαιον καί τούς νεο>τέοους 
θεσμούς οΰς ή νέα κοινωνία άπό πολλοΰ δια- 
π λά ττε ι. Τά ονόματα τών συντακτών τοΰ 
περιοδικού τούτου παρέχουν τάσην έγγύησιν, 
ώστε δέν απομένει εις ήμας αμφιβολία, δτι 
καλείτα ι νά καταστη ό πρόδρομος τής επ ισ τη 
μονικής καί παρ’ ήμΐν κινήσεως.

νεον τοΰτον Γε
' ί ■

;μανικον νόαον. αρμο-
ύιοι πρός σύνταξιν διαμαρτυρικού, παρά

E P B H N E U  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ  ί ΙΚΟ ΝΟ ΙΜ »!
r π ο

ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΑΚΥΛΑ, π ρ ω τ ο δ ί κ ο υ

Ή  «Δ»κα»ο<5ΐτνη» ή τις εύχαρίστως άγγέλ- 
λειπάντοτε τήν έμφάνισιν παντός νέου έργο- 
αφορώντος την έομηνείαν τοΐν νόαων, ’ιδιαί
τατα δέον νά άγγείλη  τήν προσεχή έκδοσιν 
τοΰ ύπό τόν ανω τίτλον άγγελομένου έογου 
ύπό τοΰ άγαν μετριόφρονος καί άοωσιωμένου 
εις τήν ερμηνείαν τών οικονομικών νόμων 
πρωτοδίκου κ. ’Α κ ίτλα , άνδρός τελείαν έ- 
χοντος αντ ίληψ ιν, δπως τών καθηκόντων του, 
ώς μαρτυρεί ύπερεικοσαετής δικαστική, αθό
ρυβος άλλά λίαν πεφωτισμένη πείρα, τής 
ύλης ήν άπό δεκαετηρίδος καί πλέον έχει- 
ρίσθη.

’Εκ τής ’Α γγελίας βλέπομεν, οτι τό εργον 
το£ κ. ’Ακύλα καί διά τήν άρίστην κατάτα- 
ξιν τής πολυμόρφου 
μάλιστα δι

τρίου Δροσοπούλου καί μέ αύ'λακα καί 4) έξ 
ενός λιθοκτίστου ύδρομύλου μεθ’ δλων τών 
μηχανών καί έργαλείων αύτοΰ, έκτισμένου 
έντός τοΰ ανωτέρω ύ π ’ άοιθ. 3 τεμαχίου, δ) 
έκ διαφόρων ισογείων λιθόκτιστων κολληγο- 
σπήτων καί 6) έκ μιας χαμωγείου οικίας κεί
μενων καί τούτων έντός τοΰ αύτοΰ άνω ύ π ’ 
αριθ. 3 τεμαχίου.

Τά ανωτέρω κτήματα καλλιεργούμενα διά 
κολλήγων καί τοΰ ύδρομύλου ό'ντος ένοικια- 
σμένου αφ ’ ης ήμέρας ένοικίασα ταΰτα, διε- 
χειρίσθη δ άντίδικος ώς αντιπρόσωπός μου 
μέχρι λήξεως' τής μισθώσεως, ήτοι άπό 10 
’Ιουλίου 1905 μέχρι τέλους Σεπτεμβοίου
1906, είσπράττων πάντα τά εισοδήματα αύ
τώ ν. Οϋτω δ’ είσέπραξε κατά τό άνωτέρω 
διάστημα α) από ένοίκιον τοΰ ΰδοομύλου δο. 
750. 2) από σιτοσποράν 40 κοιλών, γενομέ- 
νων ύπό τών κολλήγων έπί τών άνιοτέοο) 
γα ιών, έξ ης παρήχθη καθαρόν έσοδον 320 
κοιλά σίτου, έξ ών δ άντίδικος έλαβε τό είς 
έμέ ανήκον ήμισυ ήτοι κοιλά 160 σίτου τ ι
μωμένου έκάστου κοιλοΰ πρός δραχ. 7, 8ν 
έπώλησε καί έλαβε τό άντίτιμον αύτοΰ έκ δρ. 
1120. 3) έκ τής ύπό τών ιδίων κολλήγων 
μου έπί τών άνωτέρω γαιών παραγωγής
4000 οκάδων κρομμύων, έξ ών ώς καθαοόν 
εσοδον έλαβεν επίσης δ άντίδικος τό είς έμέ 
αναλογοΰν ήμισυ έκ 2000 οκάδων τιμωμένης 
έκάστης όκας πρός λεπτά 20, α έπίσης έπο>- 
λησε καί έλαβε τό άντίτιμον αύτών έκ δραχ. 
300. 4) έκ παραγωγής τριφυλλιού έσπαομένου 
επι τών αύτών άγοών καί ύπό τών αύτών
κολλήγων μου, έλαβεν έπίσης ώς καθαρόν
έσοδον αναλογούν είς έμέ 2100 όκάδας, τ ι- 
μωμένης έκάστης οκας πρός λεπτά 11, έξ 
ου μας παρέδωκε μόνον όκ. 800, τό δέ ύπό-

αύ-ίλυμόρφου δικονομικής ύλης καί λοιπον έπώλησε ^αί έλαβε τό άντίτιμον a 
ιότι, αύτός πρώτος καί μόνος έκ τοΰ έκ δρ. 143 ' ού?ω δέ είσέπραξε καί έλ

βεν έν δλω δραχμάς 2413, ας άρνειται νά μοίτων όμοια γρα·]>αντ(ον έογα εγνω νά πεοιλάβη
π α ντα  νο ιιο ν  οικονοαικον και ουχι

n? ’ Επειδή δέον νά ύποχρεωθή είς τήν πλη-

'•λναφορα.ς
Κ ω ν σ τα ν τ ίν ο ν  Γ. Κ ο ν το ν  κ α τ ά  τη ς  ο ν ζ ν γ ο Γ  

τ ο υ  Μ αρ ία ς  τό  γένος Ζ ανή  Ν. ’Α γγελ ίδον
Ό  Κωνσταντίνος J 1. Κοντός διά τής άπό 

15 Σεπτεμβρίου ε .ε . 1908 άναφοράς του πρός 
τό Δικαστήριον τών έν Ά θήνα ις Πρωτοδικών 
ητήσατο διά τούς έν αυτή λόγους τήν άπό 
τής συζύγου του διάζευξιν, τοΰτο δέ διά τής 
ύ π ’ άρ. 5731 ε .ε . 1908 άποφάσεώς του παοε- 
δέξατο τήν αΐτησιν καί διέταξε τήν κατά νό
μον τοιχοκόλλησιν καί δημοσίευσιν αύτής έν 
περιλήψει.

Ά θήνησι τή 30 Σεπτεμβρίου 1908
Ό  πληρεξούσιος δικηγόρος 

Ε . Κ α λθ { ΐενό π ο νλο ς

I I  ΐρ ίλ η ψ ις
Τό Δικαστήριον τών έν Ά θήναις Πρωτο- 

οικίον (τμήμα Διακοπών) διά τής ύ π ’ άριθ. 
5232 (1908) άποφάσεώς του, δεχθέν τήν από· 
6 ’Ιουλίου 1908 αΐτησιν τής Α γγελ ική ς συ
ζύγου Δημητρίου Βουργια κατοίκου Α θηνών, 
παραστασης αυτοπροσιόπως καί διοοισάσης έπ* 
ακροατήριου πληρεξούσιόν της τόν δικηγόρον 
Νικολ. Λαφην κατά τοΰ συζύγου της Δημη
τρίου Βουργια κατοίκου πρώην Α θηνών καί 
ηδη αγνώστου διαμονής μή παραστάντος.

Διατασσει τήν έν περιλήψει δημοσίευσιν 
και τοιχοκόλλησιν τής αίτήσεως κατά τά έν 
τοΐς άοθροις 682 έδ Ιον καί 677 *τής Πολ. 
Δικονομίας δριζόμενα.

Έκρίθη άπεφασίσθη καί έδημοσιεύθη έν Ά -  
θήναις τή  16η ’Ιουλίου 1908.

Ό  ΙΙροεδρεύων Ό  Ύπογραμματεύς
Α . ΡωμΑίνος Α · Ι!αJwa<i«50rtoi;^oc

Άκοιβες άντίγραφον
Ό  ΔΙγραφεύς

A . T iifno i’ouc
δτι ακριβής περίληψις 

Έ ν Ά θήναις τή  28 Αύγουστου 1908 
Ό  Πληρεξούσιος Δικηγόρος 

Νικ. Λΰφης 
Οτι ακριβής περιληψις, ήτις δημοσιευθήτω 

οιά τής έφημερίδος ή «Δικαιοσύνη»
Άθήνησι 1 Σεπτεμβρίου 1908

Ό  I Ιληρεξούσιος Δικηγόρος 
Ν ικ . Γ . Λ ύ ψ η ς

Ά ριθ. 965.
Εν Αθήναις σήμερον την εικοστήν έννά- 

την Σεπτεμβρίου 1908 έννεακοσιοστοΰ ογδόου 
έτους ήμέραν Δευτέραν καί ώραν 5 Μ. Μ. ό 
υποφαινόμενος II. Βασιλείου δικαστικός κλη- 
τηρ τών έν Ά θήναις ΙΙρωτοδικών τή έγγράφω 
πα^αραγγελία τοΰ δικηγόρου I. Τούντα πλη
ρεξουσίου τοΰ Χρ, Σταυροπούλου κατοίκου 
Αθηνών μετέβην καί έπέδωκα πρός τόν Κον 

Ε ισαγγελία τών εν Ά θήναις Πρωτοδικών ota 
τόν άγνωστου διαμονής ήδη άντιδικον Δημή-, 
τριον Νικολαίδην άντίγραφον τής ύ π ’ άοιθ. 
14^0 ι .  ε. πραξευις τοΰ κ. Ιΐροέδρου τών έν 
Αθήναις Πρωτοδικών δ ι’ ής ορίζει δικάσιαον 

τής άπό 10 Μαρτίου ε. ε. αγωγής την πρώτην 
συνεδρίασιν (τμήμα Β '. ’Εμπορικόν) · μεθ’ 
ημεοας δώδεκα (12) άπό σήμερον πρός . γνώ- 
σίν του.

Ό  Λαβών Είσαγγελεύς 
Κ . Λ υκου^έζος

Ό  Δικαστ. Κλητήρ 
II. Ι!αιί»λϊί«ΐΓ

Ι ί 'π ο ις  II . α .  Π ετράκον


