
ΔΙΚΑΙΟίΥΝΜ
Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Σ  Τ Ω Ν  Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ω Ν

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

Δ ιαχειρ ιστής: 2 .  ΒΕΛΛΗ Σ

ΕΤΟΣ Δ' — ΑΡΙΘΜΟΣ 107

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ
Ε Κ Α Σ Τ Ο Ν  Φ Υ Λ Λ Ο Ν  Λ .  ·0

Διά iiudav α ΐτησιν :
“  Δ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ „ ΑΘΗΝΑΣ

Έ ν  ’Α θ ή ν α ις  τ φ  25 Ό κτο )6ρ ίου  1908.

Η  «ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ» διατελεΐ ύπό  την έπ ί-  
β λ εψ ιν  καί τόν ελεγχον δωδεκαμελοϋς συμβου
λίου έκ δικηγόρων έν ’Α θήνα ις .

’ Κπόπτα» τη ς  ίτ3.ης κ α ί  ύ κ ί ν θ ν ν ο ι
ΠΕΤΡΟΣ ΘΗΒΑΙΟΣ 

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

Η Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Α  Τ Ο Υ  Ε Λ Ε Γ Χ Ε Ι Ν
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τοΰ «a fi*  τω Ά ρ ε ίω  ΙΙά γω  είβαγγελέως / .
Δ. ΤΖ ΙΒ Α Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

’’ Οταν επανειλημμένα)ς καί από τής αρχής τής έκδόσεως τής «Δικαιοσύνης» πολ- 
λαπλώς έδηλώσαμεν, οτι εσεται, μεν ή έφημερίς ήμών όργανον τών δικηγόρων κυ 
ρίως, προορισμόν όμως εχει νά ταχθή παρά τό πλενρόν παντός, είτε Ιδιώτου ε’ιτε δ ι
κηγόρον, είτε δικαστοΰ, προτιθεμένον δημοσία νά συζητήοη περί τής παρ’ ήμΐν δι
καιοσύνης, έτρέφομεν πάντοτε τήν ελπίδα, ότι οί μάλλον πολύτιμοι, αν μή καί ο ί κύ
ριοι σννεργαται εν τω εργφ  ήμών τούτφ, θά  άπέβαινονσνν τφ χρόνφ οί δικασταί, εκεί
νοι τουλάχιστον, οΐτινες εν τω άξιώματι αυτών ον τε τό μέσον πρός βιοπορισμόν διαβλέ
πουν ουτε τό όργανον πρός θεραπειών άλλων αύτών ορέξεων καί άναγκών. Τρέφον- 
τες δε τήν έΐπ ίδα ταύτην, ουδέποτε έλησμονήσαμεν, ότι όπως καταστήσωμεν τάς στή
λης τής έφημερίδος ήμών έπαξίας πρός τοιαύτην συνεργασίαν' άναλαμβάνομεν τήν 
ϋποχρέωσιν νά τηρήσωμεν τήν στάσιν εκείνην τον θαρραλέου μεν έλέγχον, εκείνον 
όμως όπισθεν τον όποιον ον δε μ ία  μορφή, είτε χαιρεκακούσα είτε ίδιοτελή ϋπολογί- 
ζρυσα, ϋά ήτο δυνατόν νά έλλοχεύη. Κατά πόσον τοιαύτην ήδυνήϋημεν νά τηρήσωμεν 
στάσιν, δεν άνήκει είς ημάς νά διαλαλήσωμεν καυχησιολογοΰντες. °Εκείνο όμως,όπερ, 
μετά τέσσαρα έτη άφ ής τό πρώτον τής εφημερίδος ήμών φύλλον είδε τό φώς, υπε
ρήφανοι δικαιούμεθα νά επιδείξωμεν, εΐνε ότι μ ία  τών κορυφών τής παρ' ήμΐν δικα
στικής εξουσίας, μορφώνει τήν γνώμην ότι α ί στήλαι τοΰ φύλλον ήμών κατέστησαν 
ήδη τό άμερόληπτον εκείνο βήμα άπό τοΰ όποιου πρέπει νά άκονσθώοι καί α ί συμβου- 
λαί του καί αί περί τον έλέγχον τών τής δικαιοσύνης ίδέαι τον καί α ί περί τής πορείας 
ένός φύλλον ώς ή «Δικαιοούνή» γνώμαί τον. Δι’ ή μάς αποτελεί τοΰτο αληθή ίκανο- 
ποίησιν, ον μόνον δε τοΰτο, άλλά καί πολύτιμον ενθάρρνναιν, ούχί ήμών αποκλειστι
κούς, αλλ’ ΕΚΕΙΝΩΝ, οΐτινες ή ϋπέθαλψαν τήν πρόληψιν ή άκούσιοι ταύτης έγέ- 
νοντο οπαδοί, ότι ή «Δικαιοσύνη», ή τεταγμένη νά ελέγχω ούχί τους δικαστάς άλλά 
τάς δικαστικάς πράξεις, έκήρυξεν άμείλικτον τόν κατά τών δικαστών πόλεμον. Τήν 
πρόληψιν ταύτην επέρχεται νά διαλύση αυτός ουτος ό ανώτατος τών δικαστών επό
πτης, παρεχων σήμερον διά τοΰ πρώτου του άρθρου καί πολύτιμον εις ήμάς διδασκα
λίαν περί τοΰ τρόπου κ α θ ’ όν δ ελεγχος δέον νά διεξάγηται, άλλά καί παραίνεσιν πρός 
αύτους τούτους τους δικαστάς περί τής ανάγκης τον νά ϋποδέχωνται τόν ελεγχον ούχί 
ως νστεροβονλον κ α θ ' (ορισμένου προσώπου επίθεσιν, άλλ ’ ώς ϋποχρέωσιν παντός πο
λίτου μεριμνώντος ϋπέρ τών γενικωτέρων.

καστικαί αποφάσεις είνε άξιαι της 
μελέτης παντός πολίτου, πρέπει δέ 
νά παρα τηρήσωμεν, οτι ό τρόπος τοϋ 
συζητεΐν περί άπονομής της δικαιο
σύνης διά σχολίων και κρίσεων έπί 
τών δικαστικών άποφάσεων είνε δ 
τακτικός καί συνήθης παρ’ άλλοις 
έθνεσιν. Έν Γαλλία π. χ. καθηγηταί 
τοϋ Πανεπιστημίου καί δικασταί πλη- 
ροΰσι τάς στήλας νομικών περιοδικών 
καί προσφέρουσιν άνεκτίμητον υπη
ρεσίαν είς τήν δρθήν άπονομήν τοΰ 
δικαίου, διότι έκ τοιούτων έπιστημο- 
νικών διατριβών δύναταί τις νά όδη- 
γηθη είς τήν άνεύρεσιν της αληθούς 
έννοίας τοΰ νόμου, δλιγώτερον χρη- 
σιμευουσών είς τοΰτο τών συντόμων 
αιτιολογιών τών δικαστικών άποφά
σεων.

’Επανερχόμενος δέ είς τόν έλεγχον 
τών δικαστικών άποφάσεων, λέγω, δτι 
έμπαθεϊς συζητήσεις δέν πρέπει νά 
διαδίδωνται διά τής δημοσιογραφίας. 
Είς τούς θρύλλους δέ καί υπαινιγμούς 
ούδείς είνε ύπόχρεως νά δίδη προσο
χήν, πολλφ δέ μάλλον ή δημοσιογρα
φία. Δέν πρέπει δέ νά λησμονώμεν,δτι 
ο δικαστής εινε ο έπισύρων έκ τών 
έργων του τάς περισσοτέρας άντιπα- 
θείας καθ’ έαυτοΰ.Ταΰτα δμως λέγων, 
άποκρούω διαρρήδην τήν γνώμην δι
καστών, οΐτινες τήν παρρησιαστικήν 
συζήτησιν έκλαμβάνουσιν ώς ΰβριν 
καθ’ εαυτών καί μνησικακοΰσι, καί 
έτι δέ μάλλον καταδικάζω τήν έκδί- 
κησιν διά καταχρήσεως τής έξουσίας. 
Όέλεγχος, δσον αυστηρός καί άν είνε, 
ούδέποτε ίσοδυναμεΐ πρός ΰβριν, άρκει 
νά είνε μόνον δίκαιος. Καθ’ δν δέ χρό
νον δλαι αί δημόσιαι έξουσίαι ύπό- 
κεινται είς τόν ελεγχον είς δλας τάς

Α '·
Ή δημοσιογραφία έχει σπουδαίαν 

καί έπίζηλον άποστολήν έν ταΐς συ- 
ζητήσεσι περί πάντων τών δημοσίων 
πραγμάτων καί ίδία περί τής διαχει- 
,ρίσεως τής δικαιοσύνης. ’Επιθυμητόν 
δμως καί άπαραίτητον είνε νά προ- 
βαίνη είς τό έ'ργον της μετά φειδοΰς 
καί περισκέψεως, ΐνα μή άπολέση τό 
ίδιον κΰρος. Οί προσερχόμενοι είς τό 
δημοσιογραφικόν στάδιον, πρός συζή- 
τησιν νομικών θεμάτων καί έλεγχον 
τών δικαστικών άποφάσεων, ένερ- 
γοΰντες μετ’ άμεροληψίας, άποδει- 
κνύουσιν δτι κατανοοΰσι τήν άποστο- 
λήν αύτών, έπιδοκιμάζομεν δέ πλη
ρέστατα τήν άπόφασιν τών συντακτών 
της «Δικαιοσύνης» τοΰ νά διεξαγά- 
γωσι τό έργον των άνευ έπ ιε ικ ε ία ς  
προς τούς δικαστάς, καλυπτού- 
σης άνοχήν πρός τάς παρεκτρο- 
πάς αυτών. Αί συζητήσεις έν τή 
■δημοσιογραφία περί τών δικαστικών 
έργων ένα καί μόνον πρέπει νά έχωσι 
σκοπόν, νά διαφωτίζωσι τήν κοινήν 
γνώμην. "Οταν δέ αί συζητήσεις αύται 
ώσιν άδιάλειπτοι καί πεφωτισμέναι, 
ύπηρετοΰσιν άποτελεσματικώς τήν 
έπωφελή ιδέαν τοΰ νά διασκεδάζωσι 
τάς τυχόν παρεισφρησάσας πλάνας 
περί τών πραγμάτων καί τών προσώ
πων, καί νά άναδεικνύωσιν έπί τέλους 
θριαμβεύουσαν τήν δρθοτέραν γνώμην. 
"Οταν ό έ'λεγχος είνε δίκαιος, υπάρ
χει έλπίς δτι ό δικαστής δέν θέλει 
ίμπέση είς τό αύτό λάθος, δταν 8t- 
κάζη τό ίδιον ζήτημα. Ούτε φόβος 
υπάρχει δτι έκ ματαιοφροσύνης ή έξ 
έγωϊσμοΰ θά δυσκολευθή ν’ άποδεχθή 
τήν ορθήν γνώμην, δταν αΰτη έρρω- 
μένως υποστηριχθή. ’Αληθώς αί δι-

πολιτείας, άτοπον είνε ή διαχείρισις 
τής δικαιοσύνης, ή πρώτη τών δημο
σίων υπηρεσιών, νά διαφεύγη_ τόν 
έλεγχον παρ’ ήμΐν, νά μή υπόκειται 
είς τήν δημοσίαν κριτικήν. Ή άπο- 
νομή τής δικαιοσύνης εΐνε δ διακαε- 
στερος πόθος τοΰ Έλληνικοΰ λαοΰ, 
καί άν έπρόκειτο νά γραφή βιβλίον 
τι περί τής ψυχολογίας τοΰ συγχρό
νου Έλληνος, ηθελεν εύρεθή, δτι τό 
ύπερισχύον έν αύτφ αίσθημα εΐνε τό 
αίσθημα τοΰ πόθου τοΰ δικαίου, καί 
διά τοΰτο ή δημοσία γνώμη συγκινεΐ- 
ται καί συνταράττεται, δταν πιστεύη 
ή μόνον υποπτεύη δτι ή δικαιοσύνη 
δχι μόνον εΐνε υποχείριος άλλά καί 
άπλώς άσταθής έν τή εδθεία καί φω
τεινή αύτής όδφ. Είς τοΰτο δέ πρέ
πει ν’ άποδοθτι ή συμπάθεια, μεθ’ ής 
ή δημοσία γνώμη περιβάλλει τό έρ
γον τών δικαίων έπικριτών τών δικα
στικών άποφάσεων καί τήν προσπά
θειαν αύτών ν’ άπομακρύνωσι πάσαν 
αίτίαν άνησυχίας καί δυσπιστίας είς 
τήν διαχείρισιν τής δικαιοσύνης. Αι 
δίκαιαι έπικρίσεις, γιγνόμεναι μετά 
σταθεράς καί άναλλοιώτου συνειδή- 
σεως έκπληρώσεως καθήκοντος, είνε 
άληθής προστασία καί έγγύησις τής 
δικαστικής έξουσίας.

Οί δημοσιεύοντες δμως έπικρίσεις 
δικαστικών άποφάσεων πρέπει νά έ- 
χωσιν ύπ’ οψιν δτι γίνονται αύτοΐ οί 
ίδιοι δικασταί, καί επομένως δτι δφεί- 
λουσι νά έχωσι τά έφόδια τοΰ δρθώς 
καί εύσυνειδήτως δικάζειν. "Οταν τις 
κρίνη δικαστικήν τινα άπόφασιν ώς 
διάδικος, άποβλέπων πρό πάντων είς 
τό ίδιον συμφέρον, εύκολον εΐνε νά 
παρίδη τό δίκαιον καί νά έπιζητή τό 
άδικον άνευ σαφοΰς έπιγνώσεως αύτοΰ. 
’Εάν έπομένως άναλάβη νά έπικρίνη 
δημοσίοι δικαστικήν τινα άπόφασιν, 
πρέπει πρώτιστα νά παύση σκεπτό- 
μενος ώς διάδικος καί νά κρίνη δλως 
άμερολήπτως ώς ξένος πρός τήν ύπό- 
θεσιν καί μηδαμώς ένδιαφερόμενος 
δι’ αύτήν. Ά ν  δέν πράξη τοΰτο, θά 
βλάψη τήν δικαιοσύνην.

ΕΞ ΕΝΟΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ
Μεταξύ τοΰ Προέδρου των έν ’Αθη- 

ναις Πρωτόδικων κ. Τιμολ. Βιζβίζη καί 
τοϋ έν 'Αθήναις δικηγόρου κ. Γεωργ. 
Πετροπούλου, παρηχθη τό γνωστόν ε
κείνο είς τούς άναγνώστας ημών πρό τι- 
τινων εβδομάδων έπεισόδιον, ούτινος τάς 
λεπτό μερείας έξέθεσεν ό κ. Γ. Πετρό- 
πουλος οι’ έπιστολης του, δημοσιευθεί- 
σης είς τό ύπ ’ άριθ. 104 φύλλον ημών. 
Παρ’ έλπίδα τό έπεισόδιον τοΰτο, δπερ 
άπό τνίς πρώτης στιγμής έπεβάλλετο νά 
έλύετο, καί δη διά τρόπου ίκανοποιοΰν- 
τος αύτην ταύτην την έπαγγελματικην 
άξιοπρέπειαν ένός δικηγόρου, εξακολου
θεί είσέτι υφιστάμενον, χάρις δμως είς 
την όρθην τοΰ κ. Πετροπούλου άντίλη- 
ψιν, δτι η προσωπικότης ένός δικηγόρου 
ούδαμώς θίγεται έκ ταύτης η έκείνης 
της στάσεως, ην άπέναντι αύτοΰ τηρεί 
ό δικαστής, τό έπεισόδιον τοΰτο μετα- 
φέρεται εις τό έ'δαφος εκείνο, .άπό τοΰ

οποίου, ο'ίαδηποτε καί άν έπέλθη λύ
σις, θά εινε η φυσική. Διά της κατωτέ
ρω οημοσιευομένης άναφορόές του ^ρός 
τόν κ. Πρόεδρον τοΰ δικηγορικού συλ
λόγου ’Αθηνών, 6 κ. ΙΙετρόπουλος άνοί- 
γει την θύραν της δικαιοδοσίας έκείνης, 
ητις εινε η μόνη είς ζητηματα τοιαύτης 
φύσεως. Τό φαινόμενον, άσύνηθες καθ’ 
έαυτό είς τά δικηγορικά μας ηθη, εΐνε 
έκτάτως παρηγορον, διότι, καθ’ ημας 
τούλάχιστον, ενέχει την σημασίαν δτι 
έπαύσαμεν άτενίζοντες πρός τόν δικη
γορικόν σύλλογον ώς πρός τό άθροισμα 
δικηγόρων έκλεξάντων ποτέ ένα πρόε
δρον καί μετά τοΰτο διαλυθέντων, άλλ’ 
ώί πρός μίαν δύναμιν ικανήν νά λύϊ) 
καί διαφοράς τοιαύτης φύσεως ώς η τοΰ 
κ. Πετροπούλου.
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Δ ικηγόρου

Πρός
Τόν Κύριον Πρόεδρον τοϋ Δικηγορι

κού Συλλόγου ’Α&ηνών.
"Ο Πρόεδρος τών έν ’ Αθήναις Πρωτο

δικών κ. Τιμολέων Β ισβίζης, εν τή ενα
σκήσει τών καθηκόντων μου ώς Δικηγό
ρου, μέ εξεδίωξεν έκ τον δημοσίου Γρα
φείου άνευ δικαιώματος καί κ α θ ' όν τρό
πον περιγράφω έν τφ  έπισυνημμένφ  τή 
παρονση ϋ π ' άριθ. 104 φύλλο) τής «Δι
καιοσύνης».

Ά πό  τής ήμέρας έκείνης μολονότι επα- 
νειλημμέναι μο ί παρόνσιάσθησαν περι
στάσεις, εν τούτοις πρός μεγάλην ζημίαν 
καί ίμ ο ν  άτομικώς καί τών ίντολέων 
μου, δέν ένεφανίσθην ενώπιον τον κ. 
Προέδρου, διότι διατρέχω τόν κίνδυνον 
νά έκδιωχθώ καί πάλιν έκ τοϋ δημοσίου 
Γραφείου καί δη αδίκως, άφ ου άδίκως 
κατά τήν κρίσιν μον έξεδιώχθην καί τήν 
πρώτην φοράν.

Έ ν τή πεποιθήσει ότι δ Δικηγορικός 
Σύλλογος δικαιούται νά υπεράσπιση ενα 
οϊονδήποτε δικηγόρον άδικονμενον κατά 
τήν έξάσκησιν τών καθηκόντων τον, έάν 
καί καθ  ’ όσον ένεργή οντος εντός τών 
νομ ίμω ν ορίων,

Έξαιτοΰμα»,
"Οπως, ευαρεστούμενοι, μετά εξέτασιν 

περί τοΰ αν είμαι ή μή έν τω δ ικα ίφ  ένερ- 
γήσητε ό,τι κρίνετε ορθόν ' Υμεΐς καί τό 
νφ  c Υμάς Συμβούλιον έν τή εκτεθείστ) 
περιστάσει πρός νπεράσπισιν έν τφ  μέλ- 
λ,οντι καί έπανόρθωσιν τοΰ γενομένου 
μο ι άδικον διά τό παρελθόν.
Έ ν Α θήνα ις τή 18 ’ Οκτωβρίου 1908 

'ΤτοΊηαειοΰαϊ.! εΰσεβάατως 
Ό αϊτών 

Γ εώ ρ γ ιο ς Κ . Π ετρόπονλο ς

Ή  αίτησις αυτη ύπεβληθη άπό της 
18 ’Οκτωβρίου είς τόν πρόεδρον του* δι- 
κηγορικοΰ συλλόγου ’Αθηνών κ. Ίωάν. 
Εύκλείδην, δστις έκάλεσεν είς είδικην 
σύσκεψιν τό συμβούλιον τοΰ συλλόγου 
όρίσας πρός τοΰτο την ΙΟην π. μ. της 
αΰριον Κυριακής.

ΛΡΒΡΑ m “Ι Ι Π Ι Ι , ,
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 25 ’Οκτωβρίου.

«Κατάλυσιν τής Πολιτείας» άπε- 
κάλεσαν αί καθημεριναί έφημερίδες 
τόν γενόμενον θόρυβον περί τήν θέ
σιν τοΰ ένταΰθα κ. Είσαγγελέως τών 
Πρωτοδικών. '£2ς έάν υπήρχε Πολι
τεία, ΐνα καταλυθή. Εΐνε έκ περιτρο-
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πής οί'κτου καί γελώτων άξιος 6 τρό
πος, καθ’ ον συζητουνται παρ’ ήμΐν 
τά πολιτικά γεγονότα. Κατά τάς έν- 
τυπώσεις της στιγμής λαμβάνονται 
τά δεδομένα, κατά τάς εμπνεύσεις 
της στιγμής συνάπτονται οι δροι τών 
συλλογισμών, καί κατά τάς ορέξεις 
της στιγμής συνάγονται τά. συμπε
ράσματα.

Διότι έρωτώμεν: Διατί καταλύεται 
ή Πολιτεία δταν θρασέως άπαιτώσι 
τήν μετάθεσιν τοΰ Εισαγγελέως πέντε 
ένεκα τούτου καί έκείνου ήγανακτη- 
μένοι έντιμοι πολεμισταί, καί διατί 
δέν καταλύεται ή Πολιτεία δταν έπι- 
βάλλωσι τήν μετάθεσιν Εισαγγελέων 
έταΐραι, δταν φέρωσιν άνω καί κάτω 
ολόκληρα δικαστήρια ζωοκλέπται ; 
Διότι κατά τήν μίαν περίστασιν γρά- 
φουσιν έφημερίδες, ένψ κατά τάς άλ- 
λας εύρίσκουσιν εύλογα τά γιγνόμενα 
ή άπλώς σιωπώσι; Διατί κατελύθη 
ή Πολιτεία διά τήν ίταμώς άπαιτη- 
θεΐσαν μετάθεσιν τοΰ Εισαγγελέως 
τών έν Άθήναις Πρωτοδικών, καί 
διατί έξηκολούθησεν ύφισταμένη ή 
Πολιτεία μετά τήν πρό τινων μηνών 
τηλεγραφ ικήν  άνάκλησιν τοΰ Εί- 
σαγγελέως τών ’Εφετών Ναυπλίου, 
ένεργοΰντος έπιθεώρησιν τών δικα
στηρίων τής περιφερείας του, διότι 
τηλεγραφικούς έπέβαλε τοΰτο άπό 
Καλαμών δ ίσχύων κομματάρχης; 
Διατί, λέγομεν, κατέλυσε τήν Πολι
τείαν ή έξωφρενική δήλωσις τών 
αφελών πολεμιστών, καί διατί δέν 
διατηροΰσιν έν καταλύσει τήν Πολι
τείαν αι άναισχύντως φυλασσόμεναι 
έν τφ Ύπουργείφ τής Δικαιοσύνης 
σημειώσεις τών βουλευτών, άς ύπη- 
γόρευσαν λωποδΰται, έταΐραι, φονεΐς, 
κλέπται τής περιουσίας τών ιδιωτών 
καί τοΰ Δημοσίου ; Διότι ένταΰθα μέν 
πρόκειται περί στιγμιαίας έξάψεως 
έξωργισμένων άνδρών, έκεΐ δέ περί 
συστηματικής έπιβουλής κατ’ έπάγ- 
γελμα φαύλων καί κακοποιών !

Ποία, λοιπόν, Πολιτεία κατελύθη ;
Τό άπαισιώτερον δι’ ήμας εινε 

ακριβώς ό θόρυβος—άν μή πρόκηται 
περί κραυγών έπιτετηδευμένων—-δι’ 
έ'να άπότομον δοθιήνα, ένφ δλον τό 
σώμα είνε πυώδ·ς. Διότι άποδεικνύει, 
δτι δέν κατανοοΰμεν καί δέν συναι- 
σθανόμεθα κατά βάθος, ποία είνε ή 
άτιμος ακαταστασία, έν ή  φθείρονται 
οί πάντες καί τά πάντα.

όδοΰ Λυκούργου ώς τι σύνηθες, εί 
καί λυπηρότατον καθ’ εαυτό, γεγο
νός. Ό χαρακτηρισμός είνε άφελώς 
ειλικρινής καί παρέχει τό μέτρον τής 
κυβερνητικής άδυναμίας πρό τής 
ισχύος τής χαρτοπαικτικής συμμο
ρίας. Ύπό τήν έ'ποψιν ταύτην ή πο
λιτική δημοσιογραφία καί νΰν καί 
πρότερον έτόνισε δριμύν δσφ καί μά- 
ταιον έλεγχον, διότι φοβούμεθα, δτι 
δέν θά έ'χη παρέλθη ή πρώτη συγκί- 
νησις καί τά χαρτοπαίγνια πάλιν άπό 
τοΰ έμφανοΰς θά στήσωσι τάς παγί
δας αυτών κατά τοΰ βαλαντίου τών 
απλοϊκών ή τών άδιορθώτων. Δέν 
ήδυνήθημεν δμως νά έννοήσωμεν διατί 
έξελέγη έξιλαστήριον θΰμα ό κ. Εί
σαγγελεύς τών ΙΙλημμελειοδικών καί 
είς τήν ράχιν αύτοΰ έφορτώθη ή ευθύνη 
τής λειτουργίας τών χαρτοπαιγνίων, 
ένφ ή περί τούτων πρόνοια ανήκει 
καθαρώς είς τήν προληπτικήν αστυ
νομίαν, έφ’ ής ούδεμίαν δικαιοδοσίαν 
εχει ό Είσαγγελεύς. Εινε ευνόητος ή 
άγανάκτησις τών Κρητών, θρηνούντων 
τετιμημενον συμπολίτην αύτών καί 
πολύ δεδικαιολογημένη ή έπιτροπή 
αύτών, ζητούντων ώς προχειρότερον 
υπεύθυνον τόν Εισαγγελέα, έφ’ δσον 
άγνοοΰν τήν έκτασιν τής δικαιοδοσίας 
έκάστης τών έξουσιών. θά  ήτο ούχ 
ηττον πολύ εΰκοπον νά έξαχθώσι τής 
πλάνης, μολονότι θά υπήρχε ανάγ
κη νά ώμολογεΐτο, δτι ούδέ ή Άστυ-, 
νομία, ή τυπικώς άρμοδία νά προλαμ- 
βάνη τάς έκνόμους πράξεις, είναι ού- 
σιαστικώς υπεύθυνος, δταν ή έπικρά- 
τητις τών χαρτοπαιγνίων υπήρξε τοι
αύτη, ώστε ή περί αύτών πρόνοια νά 
καταστή καθαρώς κυβερνητικόν ερ
γον. Ό Είσαγγελεύς προΐσταται τής 
δικαστικής άστυνομίας, ής ή ένέρ- 
γεια άρχεται έπί τετελεσμένων αδι
κημάτων, έπιλαμβανομένη οί'κοθεν ή 
κατά παραγγελίαν προανακρίσεις, 
δτε καί μόνον ό Είσαγγελεύς ώ£ ένα- 
σκών τήν ποινικήν άγωγήν κανόνίζει 
πάσαν τήν ένέργειαν αύτής καί δια
θέτει κατά τό δοκοΰν αύτψ τήν αστυ
νομικήν έξουσίαν. Διά τήν λήψιν δ
μως προληπτικών μέτρων, οίόν έστι 

ή άπαγόρευσις τών χαρτοπαι-

τών πρώτων έντιπώσεων, δέν δύναται 
ή νά κριθή ψυχραιμότερον καί δι- 
καιότερον ή θέσις τοΰ κ. Είσαγγε- 
λέως, άν μή δι’ αύτόν, τουλάχιστον 
διά τό άξίωμα δπερ Ικπροσωπεΐ.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙΠΙΝΔΚΕΣ
ΙΙλημμελειοΏ ι/εΐ*

Ενώπιον των Πλημμελειοδικείων 
κατά τά τέσσαρα έτη 1903— 1906. 

Είσήχθησαν υποθέσεις. . . 353,804
Άνεβλήθησαν........................  106,042
Έξεδικάσθησαν....................  247,762
Έκ. τών έκδικασθεισών ήσαν :
Κ χτ' άντιμωλίαν................  122,799
Κχτ' έρήμην........................  124,963
Έκ τών έκδικασθεισών επ ί

σης τούτων έπερατώθησαν τε
λεσιδίκως..................................... 138,858

ται οχι ολιγαι, καί άπαράδεκτοι έ'τι 
ενίοτε.
Έκ τών τελεσιδ. αποφάσεων 138.858 
Υπήρξαν άθωωτικαί 80.264

» καταδικαστικαί 58.594 
Απεβλεπον όε πρόσωπα άνδραςί 89.207 

» » » γυναίκας 8.029

Τό δλον 197.236
Έκ τούτων δέ ήθωώθ/]σαν 
Άνδρες 109,724
Γυναίκες 5.554

και

Πολύ όρθώς έχαρακτηρίσθη παρά 
τοΰ προϊσταμένου τής Δημοσίας Α 
σφαλείας κ. Ύπουργοΰ έπί τών ’Ε
σωτερικών τό αιματηρόν δράμα τής

γνίων, ή Αστυνομία είνε ή άρμοδία 
αρχή, συμμορφουμένη πάντοτε έπί 
σοβαρών μέτρων πρός τάς διοικητι- 
κάς προϊσταμένας άρχάς καί κατ’ 
έντολήν αύτών ένεργοΰσα.

’Εφ’ δσον άρα δέν ήτιάθησαν τοΰ 
κ. Εισαγγελέως έν τή άνακριτική 
αύτοΰ ένεργείοι, ό έγερθείς θόρυβος 
ώφείλετο είς παρηξήγησιν προσώπων 
καί πραγμάτων, καί παρερχομένων

Καθώς παρατ/ιρεΐ έκαστος, οί άριθμοί 
τών άναβληθεισών καί τών έρήμην έκ- 
δικασθεισών ύποθέσεων εινε τεράστιοι 
ύπέρ πασαν φαντασίαν. Απευθυνόμενοι 
πρός τούς άναγνώστας της «Δικαιοσύ 
νης», δέν έχομεν άνάγκην νά εί'πωμεν 
πλείονα περί θέματο; ζωηροΰ καί φλέ
γοντος κατά πασαν αύτών συζητ/ισιν 
περί της παρ’ ήμΐν Δικαιοσύνης. 'Όταν 
τοιοΰτοι ώσιν οί άριθμοί της έπανοοθω- 
τικης Δικαιοσύνες, ητις κυρίως προώρι- 
σται είς τήν διατήρησιν και έξασ©άλι- 
σιν της όημοσια; τάςεως, ποιος λόγος 
δύναται νά γείνν) περί τοϋ Κράτους ;

Έάν καλώς έμβαθύνωμεν είς τούς ά
νωτέρω αριθμούς τών επισήμων πινά
κων, μή παοεχόντων άτυχώς στοιχειώ 
δεις εστω εξηγησεις, 6 πραγματικός ά 
ριθμός τών κατά τά τέσσαρα ταΰτα έ'τη 
διωχθέντων πλημμελημάτων, έποαένως 
διαπραχθέντων καί έπισήμως γνωστών, 
εινε 6 τών τελεσιδίκως έκδικασθέντων 
κατά τινα βέβαια προσέγγισιν, δηλαδή
138.858.

Είς τό συμπέρασμα τοΰτο ήχθημεν 
προσθέσαντες είς τάς τελεσιδίκως έκδι- 
κασθείσας τάς δικασθείσας ερήμην καί 
άναβληθείσας, λαβόντες άθροισμα 369, 
863· σκεφθέντε; ώς έξης : Ό  αριθμός
ούτος ύπερβαίνει καθ’ ίκανάς χιλιάδας 
τόν αριθμόν τών άνωτέρω σημειουαένων 
ώς είσαχθεισών, διότι άπό έ'του; είς έ'τος 
αί άναβολαί καί αί έρημοδικίαι πληθύ- 
νονται, ώστε νά εινε άσυγκρίτως πλειό- 
τεραι αί κληροδοτηθεΐσαι ύπό τοΰ 1 906 
εις το 1907 ή αί κληροδοτηθεΐσαι ύπό 
τοΰ 1902 είς τό 1903. Αί τελεσιδί 
κως έκοικασθεΐσαι ύπερβαίνουσι κατά 
16,000 περίπου τάς άπλώς έκδικα- 
σθεισας κατ’ άντιμωλίαν, διότι καί άρ- 
κεταί κατ’ έρήμην αθωώσει; γίνονται 
καί κατ’ έρήμην αποφάσεις γίνονται ά- 
ποδεκταί ενίοτε, πλειότεραι άσυγκρί· 
τως ή όσαι κατ’ άντιμωλίαν άναβάλ 
λονται καί παραγεγραμμέναι κηρύσσον

Ήτοι ήθωώθ/ισαν έν ό'λω 115.278 
Κατεδ ικάσθησαν δέ

Άνδρε; 79.483
Γυναίκες 2.475

Ήτοι κατεδικάσθ/,σαν έν ολω 8 1,958
Εκ τών άριθμών τούτων συνάγομεν 

καί τάέζής γενικώτατα συμπεράσματα : 
α') Έχομεν κατ’ έτος άθωωτικάς α

ποφάσεις περίπου 20.000. Καί άν ύπο- 
τεθγί, δτι μόνον τό ήμισυ αύτών άπέβλε- 
πον προφανώς άθιόου; καί δτι αόνον αί
15.000 απησχολησαν τά διάφορα άνα- 
κριτικά γραφεία, φαντάζεται έκαστο; 
πόσοι δικαστικοί ύπάλληλοι κατεπονή- 
θησαν κα ίέπ ί ματαίω άπησχολήθησαν, 
πόσον αί άστυνομίαι έπεβαρύνθησαν, πό- 
σαι δαπάναι έγένοντο, πώς λειτουργοΰ- 
σιν αί καταδιωκτικαί δικαστικοί άρχαί, 
διατί τά Πλημμελειοδικεία άτόπως 
καταφορτώνονται καί δικάζουσι μετά 
φρενοκομειακής ταχύτατο;. Αί καταδι- 
καστικαι άποφασεις εινε όλιγώτεραι τών 
άθωωτικών κατά 5,500 περίπου κατ’ 
έ'τος.

Άθωοΰνται κατ’ έ'το; ύπό τών 
Πλημμελειοδικείων 30.000 περίπουπρό- 
σωπα, ώστε καί άν ύποτεθγί 1 δτι τό ή'- 
μισυ μόνον αύτών ήσαν προφανώ; άθώοι,
15.000 κατ έτος Ελληνικών οικογε
νειών βασανίζονται καί ύποβάλλονται 
είς δαπάνας, διότΐτ μαίνεται παρ’ ήμΐν 
μάλλον η ακόλαστός μηνυσεοαανία τών 
αχρείων μικροκομματαρχών τών Δήαων 
παρα η εκτεταμενη έγκληματικότης, 
οιότι ή προδικασία τής Ποινικής Δίκαιο- 
συν/); εινε τυφλν), κ,ω©'/), άβουλος, ό- 
κνηρκ (οστε ν άςιζ*/) [/.κστίγω^ζ, ά©ι- 
λάνθρωπος δέ άνηκούστως. Ή  άλλως ή 
διαδικασία τοΰ Πλημμελειοδικείου στρέ
φει άναισχύντως μίαν κληρωτίδα άφ’ ής 
εξέρχονται ότέ μέν δύο λευκά ότέ δέ έν 
μ.έλαν.

γ ) Καιτοι κατόπιν τούτων ούδεμίαν 
ταρε^ουσι πραγματικήν πίστιν οί επ ί
σημοι αριθμοί, δμω; ές αύτών συνάγε
ται, δτι πλέον τών 20,000 Ελλήνων 
πολιτών άδικοΰσι κατ’ έ'το; εί; βαθμόν 
πλημμελήματος. Νά μή λησμονώμεν δέ 
τα έζή; : 1) δτι οί άδικοΰντε; εινε άν- 
δρε;· 2) οτι μέγα μέρο; τοΰ πληθυσμοΰ 
ή δέν άδικεΐ, ή δέν καταγγέλλεται· 3) 
ότι ο αριθμό; ούτο; δέν άποβλέπει τό 
μειζον μερο; τοΰ πληθυσμοΰ, ήτοι τήν 
παιδικήν ήλικίαν μέχρι τούλά^ ιστόν τοΰ

ΛΙ4ΑΓΜ ΑΤΑΕΚ ΚΡΗΤΗΣ
Δ Ι Α Τ Α Γ Μ Α  

ΤΓερι άμοιβής τώ ν δικηγόρων.

(Συνέχεια, έκ τοΰ προηγουμένου)

Πϊ £>1 « ρ ο ίθ έ τ ο ν  ά » ιο ι6 η ς .
Άρθρ. 10. Πλήν τής άνωτέρω άμοι

βή;, ό δικηγόρο; δικαιούται νά λάβη 
κατα προσθηκην παρά του έντολέω; του 
αμοιβήν πρόσθετον 3 0 )q έπί τοΰ μέρου; 
εκείνου τοΰ έπιοίκου ποσοΰ, ή έπί τή; 
άζία; τοΰ μέρους εκείνου τοΰ έπιδίκου 
πράγματος, κινητού ή άκινήτου, δπερ 
κατά πρώτον ή δεύτερον βαθμόν έκερ- 
δήθη ύπέρ τοΰ έντολέω; του κατ’ έπί- 
θεσιν ή άμυναν. Έάν τό ποσόν, έφ’ ού 
θα επιδικασθ·?) ή πρόσθετο; άμοιβή είνε 
άνώτερον τών είκοσι πέντε χιλιάδων 
Ρ̂χΧ!Λ“ ν> ®~>ι τ03 ύπερβάλλοντο;. μέχρι 

μεν τών πεντηκοντα χιλιάδων ή άμοιβή 
θά περιορίζεται εί; 2 0 )q, πέραν δέ τοΰ 
ποσού τούτου ε ί; 1 0)g.

Αρθρ. 11. Έ πί δίκη; συνθέτου μία 
μονη οφείλεται τοιαύτη πρόσθετο; άμοιβή 
εις τόν πληρεξούσιον, τόν άντιπροσω-

πευσαντα πλείονας είς ακέραιον συνοφει- 
λετα ; η πλειονα; είς άκεραιον συνδανει- 
στάς ή ένεργήσαντα κατά πλειόνων τοι
ούτων όμοδίκων.

Αρθρ. 12. Κατ’ έξαίρεσιν δέν οφεί
λεται ή πρόσθετος άμοιβή είς τάς έξής 
περιπτώσεις:

1) "Οταν ή δίκη δέν εδικάσθη κατ’ 
ουσίαν.

2) "Οταν πρό πάσης συζητήσεως ή 
πρό πασης ·κατά τήν έπ ’ άναφορα δια
δικασίαν άπαντήσεως έπήλθε συμβιβα
σμό; ή έγινε παραιτησι;. Έάν κατ’ 
άλλο στάδιον μεταγενέστερον έπήλθεν ό 
συμβιβασμό;, ή ή παραιτησι;, τούτων 
ί'σα δυναμένων άποφάσει τελεσιδίκω, 
το τή ; αμοιβή; θά κρίνεται άναλόγω; 
τή ; δι’ αύτών ουσιαστική; τυπικής 
περατώσεως τής διάφορά;.

3) Οταν ει; έπαληθεύσει;, κατατά
ξεις καί διανομά;, έπ ί πτωχεύσεων, εκ
στάσεων και πλειστηριασμών δέν ήμφι- 
σβητήθη τό δάνειον ή ή τάξι;.

4) "Οταν εί; δίκα; περί τήν έκτέλε- 
σιν δέν ήμφισβητήθη ή άπαίτησι;.

5) Έ πί διορθώσεω; λογιστικού σφάλ- 
ματο; άποοάσεω;.

6) "Οταν έπί. δικαστικής άπαλλο- 
τριώσεως ή διανομής έπικοίνου δέν ήμ- 
φισβητήθη ή κυριότης, ούδέ παρεπόμενον 
αύτή; δικαίωμα, ούδέ ήγέρθη άλλη τις 
άμφισβήτησι;.

7) "Οταν έπί άγωγών περί κύρου; 
κατασχέσεω; δέν εδικάσθη ή κυρία άπαί- 
τησις, ούδέ διεξήχθη κατά τοΰ τρίτου.

8) "Οταν ή άγωγή, στηριζομένη έπί 
δημοσίου έγγραφου περιέχοντο; άπαί- 
τησιν έκκαθαρισμένην, μή χρήζουσαν 
άποτιμήσεω; εί; χρήματα καί δυναμέ- 
νου νά περιαφθνΐ τόν τύπον τή ; έκτελέ- 
σεω;, έγινε παραχρήμα δεκτή, τοΰ ένα- 
γομενου ούοέν άντιτάξαντο;.

9) 'Όταν παρά τοΰ αύτοΰ πληρεξου
σίου ήγερθησαν συγγρόνω; ή διαδογικώ;

“ν '  ~ 1 V .πλειονε; τη; μιας όικαι κατα συνοφει- 
λετών είς ακέραιον, οπότε, έξαιρουμέ- 
νης τής πρώτης, έπί τών άλλων δέν θά 
επιδικάζεται άμοιβή πρόσθετος, πλήν 
εναντίας ειδικής συμφωνίας.

10) 'Οταν πρό τής περατώσεως τής 
δίκης, ό πληρεξούσιος άδικαιολογήτως 
παρν]τηθη, ή δταν δικαίως διά δόλον 
αύτοΰ ή βαρεΐαν άμέλειαν, άνεκλήθη ή 
πληρεςουσιότης παρά τοΰ έντολέως.

11) Καθ’ άς περιπτώσει; δέν οφείλε
ται ουδε κοινή αμοιβή, οίον έπί δικών δι* 
αμοιβα; και εζοόα δικαστικών προσώπων.

Αρθρ. 13. Εάν ο λόγο; έκάστης 
τών προηγουμένων έξαιρέσεων δέν εκτεί
νεται έπί τής δίκης δλης, άλλ’ έπί μέ
ρους αύτής, οίον δταν είς τάς περιπτώ
σεις τών ύπ ’ άριθ. 3, 4, 5, 6, 7 καί 8 
εςαιρεσεων έπί μέρου; μόνον προέκυψεν 
άμφισβήτησι;,ή όταν εί; τήν περίπτωσιν 
τή ; υπ αριθ.9 εζαιρεσεω^ ύπήρξε διαφο
ρά τή ; συνενοχή; έπί πλέον κλπ. έπί τοΰ 
μέρους εκείνου, επι τοΰ οποίου δέν εκ
τείνεται ο τής εζαιρεσεως λόγος,εφαρμό
ζεται ή περι προσθέτου αμοιβή; διάταξις..

Αρθρ. 14. Οταν τό άντικείμενον- 
τής δίκης είνε άςιας άπροσδιορίστου, ή. 
εν περιπτώσει ολικής ή μερικής έπιτυ- 
χ ι*?> κατ έπιθεσιν ή άμυναν, πρόσθετος 
άμοιβή συνίσταται είς πολλαπλάσιον 
τής κοινής άμοιβής, ή δέ αΰξησι; αύ'τη, 
διαβαθμιζομένη ύπό τοΰ δικαστοϋ έπί 
•τγ βάσει τής περιουσιακής σπουδαιότη- 
τος τής διαφορας' καί τοΰ έπιτευχθέντος 
άποτελέσματος, διπλασιάζει έν πάσν). 
περιπτώσει τήν κοινήν αμοιβήν, άλλά 

χωρίς εν ουδεμια περιπτώσει ν’ άναβι-
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17ου έτους, καθώς καί τούς γέροντας·
4) δτι πιθανώτατα τό ήμισυ τοΰ αριθμοϋ 
τούτου., ί<τως καί πλέον, ανήκει είς τούς 
ζωοκλέπτας.

στήλαι τής «Δ ικαιοσύνης > 
ε ΐνε  είς τήν διά&εσιν παντός δι
κηγόρον, δικαστοΰ ή άλλου δ ι
καστικού προσώπου, ευρισκο
μένου είς τήν άνάγκην ή έπ ιϋ 'υ- 
μοϋντος νά άνακινήση π α ν  έν  
γένει ζήτημα σχετιζόμενον μέ 
τήν άπονομήν τοϋ δικαίου.

Γνωρίζομεν περίπτωσιν καθ’ ήν δι
κηγόρος παρά τοΐς έν Αθήναις δικα- 
στηρίοις κυλιέται έπί τρία ήδη έτη

εις τά άνα-
Κατι»χ*ΐς ει*.τ:νεν>σις κριτικά γρα

φεία ώς κα
τηγορούμενος έπι πλαστογραφία, έπί 
τφ λόγφ,δτι τό άντίγραφον ένός συμ
βολαίου, ούτινος έποιήσατο ένώπιον 
τοΰ δικαστηρίου χρησιν, περιείχε τήν 
λέξιν «τμήμα» ένφ έν τφπρωτοτύπφ 
τοΰ αύτοΰ συμβολαίου ή λέξις αΰτη 
άνεγινώσκετο ώς «κτήμα» ! Έπίσης 
πρόσφατον εινε καί τό έπεισόδιον τοΰ 
έπίσης έν ’Αθήναις. δικηγόρου κ. Α. 
Ρακοπούλου, ύποχρέου καί τούτου τις 
οίδε ποσάκις νά καραδοκή πρό τών 
άνακριτικών γραφείων άναμένων τήν 
σειράν του δπως άπολογηθή πρό τής 
δικαιοσύνης διά πράξιν, ίσως κολάσι
μον έπί τή βάσει τών διατάξεων τοΰ 
Ποινικού νόμου, πάντως δμως λαβοΰ- 
σαν χώραν καθ’ ήν στιγμήν δχι δ κ. 
Α. Ρακόπουλος, άλλ’ δ δικηγόρος, έ- 
ξετέλει τό έκ τοΰ αξιώματος του κα
θήκον. ’Ήδη έπερχεται ή σειρά τοΰ 
έπεισοδίου τοΰ έπίση'ς έν ’Αθήναις δι
κηγόρου κ. Γ. Πετροπούλου.

Οί δύο πρώτοι δικηγόροι έξακο- 
λουθοΰσιν είσέτι άσθμαίνοντες καί 
άναμένοντες, Κύριος οίδεν είς ποίας 
Καλένδας, τήν γνώμην τής τακτικής 
δικαιοσύνης. Ευτυχέστερος ό τελευ
ταίος, έσχε τήν δντοις έπιτυχή έμ- 
πνευσιν νά καταφύγη είς τόν φυσικόν 
του κατά κυριολεξίαν δικαστήν, οίος 
είνε ο Σύλλογος είς δν άνηκει. Θά 
έπέλθη άρά γε ήμερα κχθ’ ήν δ έκ 
τών πραγμάτοον φυσικός ούτος δικα
στής θά καταστή καί τύποις τοιοΰ- 
τος; Μέχρι τής ήμέρας έκείνης άς 
έχωμεν τούλάχιστον άπαντες οί δι
κηγόροι τήν έμπνευσιν νά προσφεύ- 
γωμεν είς τόν δικαστήν ήμών τοΰ- 
τον, ούτινος το κύρος είνε τόσον μέγα 
δσον καί τοΰ Είσαγγελέως ή τοΰ άνα- 
κριτοΰ έκείνου τοΰ ένεργουντος έν 
όνόματι τής Πολιτείας. Πάντως ή

ένέργεια τοΰ κ. Γ. Πετροπούλου άπο- 
τελεΐ δι’ ημάς τόν πρόδρομον νέας 
έποχής διά τά δικηγορικά μας ήθη.

Δέν έγοάφ·/) [λόνον, άλλ εινε '/.χι 
αληθές, δτι ό χθες κηδευθείς ’Αρεοπα
γίτης Σκαλιστήρης κατώρθωσε όυσχε- 

ρέ'ττκτκ ν ’ άντ/770- 
Ο ’ Αρεοπαγίτης κριβή είς τάς όαπά- 

νας της τελευταίας 
του ασθενείκς καί είχε περιέλθει σχεδόν 
είς χρηματικόν άδιέςοόον κατα τας τε
λευταίας πρό του θανάτου του έβόομά- 
δας, διότι ό ισχνός μισθός, ον έλάμβκνε, 
μόλις έπήρκει πρός στοιχειώδη συντη- 
ρησίν του. Τιμή είς τόν άποθανόντα 
’Αρεοπαγίτην καί καταισχύνη είς τό 
Κράτος, τό έ'χον την άξίωσιν νά έ'χν) 
Διογένεις δικαστάς διά νά έξωθνί τούς 
αη τοιούτους είς . . . »

Δύο μεγάλα·, καταχρήσεις έν τω δικη- 
γορικω συναγωνισμώ, δύο μεγάλαι δι«- 
στροφαί της επαγγελματικής άντιλή-

ψεως τοϋ κατ’ 
Λΐκηγοροαντιπρό^ωποι εξοχήν άξιο-

r.ui ΙΙοακτορεΐα .. >1 ρ πρεπους επ
αγγέλματος παρατηροϋνται έν Έλλάδι. 
Δικηγόροι αντιπρόσωποι κομματρχών, 
άναιδώς κομπάζοντες διά τοΰτο. Δικη
γόροι διανεμόμενοι τά κέρδη μετά οικ,α- 
στικων κλητήρων, δικολάβων, ιδιωτι
κών ταχυδρόμων, πανδοχέων και οίνο- 
πωλων, κζί καταδίκων ενίοτε. Οί μέν 
άνερυΟριάστως θέτουσι τ,ήν όικηγορικην 
τήβεννον ύπό τούς βεβορβορωμενους πό- 
δας φαύλων και άκορέστων εραστών της 
πολίτικης συναλλαγής, οί δέ σύρουσι 
κατερρακωμένην την δικηγορικήν τήβεν
νον είς ισόγεια και πολλάκις ύπόγεια 
κατάμεστα κραιπαλώντων. Αναμφιβό- 
λως εινε ουτοι ελάχιστοι, άλλ’ έν ταϊς 
έπαρχίαις ιδίως ή ορασις αύτών ούχί 
σπανίως εινε μεγίστη. Έάν βεβαίως οί 
ΙΙρόεδροι καί οί Εισαγγελείς ιδίως ησ- 
κουν προσηκόντως τά εκ τοϋ Δικαστικοΰ 
’Οργανισμού δικαιώματα των, κατά τό 
μείζον μέρος θά έπηρχετο θεραπεία. Δέν 
πρόκειται μόνον περί ζητήματος αξιο
πρέπειας, ούτε περί τών συμφερόντων 
ώρισμένων έπαγγελματιών δέν πρόκει
ται ακόμη περί τών άναποφεύκτων έπη- 
ρεασμών της Δικαιοσύνης, ούτε περί τών 
ατυχών τών έμπιπτόντων είς τοιουτους 
όνυχας. Κυριώτατα πρόκειται περί της 
σχηματιζομένης παρά τώ λαώ πεποι- 
θ ή σε ως έπί την Δικαιοσύνην. ’Ιδού μέγα 
θέυ,α διά τούς συναδέλφους ιδία τών 
έπαρχ ιών.

Έλπίζομεν, δτι δέν θ’ άναγκαζώμεθα 
έπί πολύ ακόμη νά έπαναλαμβανωμεν 
συχνά το παράπονόν μας ώς δικηγόροι, 

την μομφήν ώς πολϊται, δτι
'Ένόεκα οί δικηγόροι, άλλά καί οί 

δικασταί, τών έπαρχιών δέν 
άσκοΰσι τόν καί στοιχειωδώς προσή
κοντα έ'λεγχον τών δικαστικών μας

προσώπων καί πραγμάτων. Ευελπιστοΰ- 
μεν, δτι τό ηχηρόν καί έπιβλητικόν κή
ρυγμα τοϋ έν Άρείω ΓΙάγω Εΐσαγγε- 
λέως θά οπλίσν) τήν ψυχήν αύτών μέ 
τήν συνείόησιν τοΰ καθήκοντος. Διότι 
αόναν ενΤΐενι·* δικηγόροι έκ τών έπαρ
χιών υπήρξαν συνεργάται ήμών κατά τό 
παρελθόν έ'τος, έ'γραψαν δέ οί ένδεκα 
ουτοι δεκαεξάκις μόνον, καί μόνον πεν- 
τάκις έπί ζητημάτων μή προσωπικών 
των, ας μας έπιτραπή δέ νά εΐπωμεν τά 
δέκα έκ τών δεκαέξ ήσαν ζητηματάκια . 
Άνααιμνησκόμεθα τοΰ μεγάλου Δημο
σθένους, λέγοντος· «έ'στι γάρ έ'στιν άπά- 
σης αρετής αρχή μέν σύνεσις, πέρας δ’ 
ανδρεία- καί τή μέν δοκιμάζεται τί τό 
πρακτέον έστί, τν) δέ σώζεται». Καίτοι 
ήμεΐς θεωροΰμεν ήκιστα σοβαρόν καί 
αόνον έκ πανικοϋ προβαλλόμενον τό 
έπιχείρημα, δι’ ό άνεμνησθημεν τοΰ Δη
μοσθένους. Καθ’ ήμας απαιτείται μόνον 
σύνεσις,, έν προκειμένω, καί συνείόησις 
τοΰ καθήκοντος. Έννοούμεθα.

Έπανειλημμένως έγραψαν καθημερι- 
ναί εφημερίδες καί εύρείας συζητήσεως 
θέμα μεταξύ τοϋ νομικού κόσμου κατέ

στη ή πρό
Έτνμηγορία «επλανημένη είκο σ α η

μέρου ά-
πόφασις τών έν Λεβαδεία συνέδρων, κη- 
ρυξάντων πεπλανημένην αθωωτικήν ε
τυμηγορίαν. Ημείς δέν ήσχολήθημεν 
έ'τι, διότι εις τών συντακτών μας ήτο 
συνήγορος κατά τήν δίκην εκείνην.Κατά 
της άποφάσεως έγένετο άναίρεσις, προ- 
μηνύεται δ’ έκτάκτως ένδιαφέρουσα ή 
συζήτησις,μεθ’ήμέρας τινάς διεξαγομένη, 
ούχί τόσον διά τά νομικά ζητήματα, 
άλλά διά τόν χαρακτηρισμόν καί τήν 
βαρύτητα, ήν θ’ άποδώσν) ό κ. Είσαγγε- 
λεύς τοΰ Άρείου Πάγου είς δικαστικόν 
πραξικόπημα, ένδεικτικόν δλης της πρός 
τούςνόμους καί τάς θεμελιώδεις άρχάς τοΰ 
Πολιτεύματος ολιγωρίας τών δικαστών 
έκείνων. Μετά τήν έκδίκασιν της άναι- 
ρέσεως θέλομεν έκθέσν) άναλυτικώς τήν 
γνώμην ήμών ώς δικηγόρων καί ώς πο
λιτών, διότι φρονοΰμεν, δτι εινε γενικω- 
τάτη καί ούσιαστικωτατη ή αίτια της 
φαινομένης άπροσεςίας, ητις έστοιχισε 
τήν στέρησιν της προσωπικής ελευθε
ρίας ένός πολίτου ί'σως έπί μήνα ολό
κληρον, δπερ δμως, λέγομεν, εινε τό ό- 
λιγώτερον.

Εις πολυτάλαντος, δπως λέγουν, καί 
πατριώτης, δπως έπίσης λέγουν, ό κ. 
Α. Λιβιεράτος, δέν ήρκέσθη νά γίνγι 

άφορμή δπως διπλ η έκ- 
Ός φα«5ί- δοθνί μία έφημερίς, ητις 

άσχολεΐται καί περί τά 
δικαστικά, ώς αυτή λέγει, άλλά καί διά 
μερικών «δήθεν» καί τά παρόμοια,έπε- 
ζήτησε νά φθάσν) μέχρι τοΰ υψους είς ό 
ή έφημερίς ήμών ΐσταται. Χαρίζομεν είς 
τόν κ. Α. Λιβιεράτον τά τάλαντά του, 
δπως καί τόν πατριωτισμόν του, δπως

καί τά «δήθέν» του.Έν δέν τώ χαοίζο- 
μεν. Τήν κακήν συνήθειαν τοΰ νά καθι- 
στα έκάστοτε άντικείμενον κοινής συζη
τήσεως υποθέσεις του ίδιωτικάς στενώς 
περιουσιακής φύσεως, καθ’ ήν στιγμήν 
αί υποθέσεις του αυται εΐσίν έκκρεμεϊς 
ένώπιον τών δικαστηρίων. Εναπομένει 
τώρα νά χαρίσουν καίοί άναγνώσται τής 
εφημερίδος έκείνης είς τόν κ, Α. Λιβιε- 
ράτον τό μέγα αδίκημα ουτινος κατέστη 
υπαίτιος, τοΰ νά έκδοθή διπλή αΰτη, 
ένώ εινε άπολύτως βέβαιον δτι καί άπλή 
ύπερήρκει.

ΛΡΧΛΙ ΕΞΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ
Πρό της θύρας ένός δωματίου τοΟ 

Πρωτοδικείου ’Αθηνών, δωματίου δπερ 
είνε διατεθειμένον δπως χρησιμεύση ώς 
αίθουσα τοΟ τμήματος τών πτωχεύσεων, 
είνε άνηρτημένη ή κατωτέρω είδοποίη- 
σις, ή πρός τό κοινόν, τρόπον τινά, ά- 
πευθυνομένη. Τό πραγμα μας ένθουσιά- 
ζει κατά κυριολεξίαν, δχι διότι έξ ένός 
τεμαχίου χάρτου, δι’ οδ άπευθύνονται 
νουθεσίαι περί εύπρεπείας πρός έκείνους, 
οΐτινες διέρχονται τόν ουδόν των δικα
στηρίων μας, άναμένομεν τήν κατάλυσιν 
£ξεων κακών Ικτοτε άποκτηθεισών, άλλά 
διότι ήλθεν έπί τέλους είς τόν νοΟν ένός 
διευθύνοντος μίαν δημοσίαν υπηρεσίαν 
νά ύποδείξη πρός τούς πολλούς, δτι ή 
κοινή ευπρέπεια έπιβάλλει μερικά καθή
κοντα, ή μή τήρησις τών όποιων ίσοΰται 
πρός κατάλυσιν αύτης ταύτης της άξιο- 
πρεπείας της δικαιοσύνης. Ή  είδοποίη- 
σις αΰτη, είς ήν ήμεΐς άποδίδομεν σημα
σίαν μεγαλητέραν άπό δράκα έγκυκλίων 
έκπεμπομένων έκάστοτε άσκόπως, καί 
τήν όποιαν είς άλλο μέρος σχολιάζομεν 
γενικώτερον, Ιχει ώς έξης :

c Υπομιμνήσκεται πάσι τοΐς μετέχονσι 
τών διαφόρων συνελεύσεων τών π ιστω 
τών πτωχεύσεων, δτι δέον άπό τής εισό
δου των εις την πρός ταύτας κα&ωρισμέ- 
νην α ίθουσαν τοϋ δικαστικοΰ καταστή
ματος, νά μή  φέρωσι τους πίλους αυτών, 
νά άποφεύγωσι πάντα θόρυβον και εν 
γένει ή συμπεριφορά αύτών νά fj ή επι
βαλλόμενη τοΐς μετέχονσι και παρισταμέ- 
νοις είς δικαστικάς συνεδριάσεις, οΐα εΐνε 
Χ α ι  ή συνέλευσις τών πιστωτών υπό τήν 
προεδρείαν τοΰ εν εκάστη πτωχενσει 
Ειοηγητοΰ δικαστοΰ.

(Έ κ τοϋ γραφείου τών πτωχεύσεων)
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Διά τάς έπαρχίας ελεύθερον ταχυ
δρομικών τελών.

Διά τό έξωτερικόν άντί φρ. χρ. 2 2 .

Πρόκειται περϊ άλη&οϋς ευκαιρίας, διότι 
ολίγα μόνον σώματα παραμένουν.

(Βιβλιοπωλείων I. Σαλιβέρου ό «Έ ρμ ,ής». 

Όδος Σταοίου, 38).

βάζη αυτήν πέραν τοΰ τετραπλοϋ. Καθ 
δλα τά άλλα καί ή πρόσθετος αΰτη 
αμοιβή διέπεται ύπό τών περιορισμών, 
έξαιρέσεων καί άλλων διατάξεων τοΰ 
προηγουμένου άρθρου.

Είς τήν κατηγορίαν ταύτην υπάγον
ται αί περί τήν έκτέλεσιν δίκαι, δταν, 
μή άμφισβητηθείσης τής άπαιτησεως, 
αί ύποβληθεΐσαι τυπικαί ενστάσεις άπερ- 
ρίφθησαν άπασαι.

’Άρθρ. 15. "Οταν ή έπίδικος. δια
φορά έ'χνι πλείονα άντικείμενα, ών τινα 
άξίας προσδιοριστής, ά^λλα όέ άςίας 
απροσδιορίστου, έφαρμόζεται έπί έκα- 
τέρου μέρους ή οικεία άμοιβή, χωρίς ή 
μέν ν’ άποκλείν) τήν δέ.

Έπίσης, έάν, δικονομικώς συνηνωμένα, 
συνεκδικάζωνται διάφορα χωριστά δί
καια, foiov έπί ανταγωγής, έπί διαδικα
σίας κατά τρίτου, άρνουμένου τήν είς 
χειρας του κατασχεθεΐσαν περιουσίαν τοΰ 
οφειλέτου κλπ.) οφείλεται χωριστή πρό
σθετος άμοιβή δι’ έκαστον χωριστόν 
δίκαιον.

Έπίσης ώς χωριστή δίκη, κατά τήν 
οίκείαν διατίμησιν, άμείβεται ή ένώπιον 
άλλου δικαστηρίου έγειρομένη πρός λύσιν

παρεμπίπτοντο; ή προδικαστικοΰ ζητή
ματος (οΰτω λ. χ. αί αιτήσεις περί 
κανονισμοΰ άρμοδιότητος ή άρσεως συγ- 
κρούσεως, άμείβονται κατά τήν τοΰ Έ- 
φετείου διατίμησιν κτλ.)

’Άρθρ. 16. Έάν, ύπαρχούσης περι- 
πτώσεως προσθέτου αμοιβής, ό πληρε
ξούσιοί; δέν διεξήγαγεν δλην τήν δίκην, 
ό δικαστής, πλήν τής κοινής διά τήν γε- 
νομένην εργασίαν άμοιβής, θά έπιδικάζν) 
καί ποσοστόν έκ τής προσθέτου, άνά- 
λογον πρός τήν σπουδαιότατα τής άμει- 
βομένης εργασίας. Έάν ή άνάκλησις τής 
πληρεξουσιότητας εΐνε αδικαιολόγητος, 
ούδέποτε ή πρόσθετος άμοιβή θά δύναται 
νά έλαττωθή πέραν τοΰ ήμίσεως, δυνα- 
μένη κατά τάς περιστάσεις νά έπιδι- 
κασθή καί δλη.

Ώς ολική διεξαγωγή τής κατ’ έ'φεσιν 
δίκης θεωρείται καί ή περίπτωσις καθ’ 
ήν πληρεξούσιος διεξήγαγεν δλην την 
διαδικασίαν, πλήν τοΰ έφετ/ιρίου δπερ 
άλλος συνέταςε καί έκοινοποίησε.

’Άρθρ. 17. Έάν ό πληρεξούσιος έ- 
νήργησε μίαν ή πλείονας έζ εκείνων τών 
πράξεων, τών δι’ οΐονδήποτε λόγον μή 
άμειβομένων, χωρίς νά ένεργήσν] άλλην

συνεπαγομένην καθ’ έαυτήν άμοιβην, 
εύλογον καί δι’ έκείνας, ό δικαστής, 
έκτιμών τήν εργασίαν ταύτην, επιδι
κάζει άμοιβήν κατά δικόγραφον καί 
κατά παράστασιν άπό μιας μέχρι δύο 
δραχμών, χωρίς είς ούδεμίαν περίπτωσιν 
τό άθροισμα όλων τών δικογράφων νά 
άαείβεται πέραν τών 10 δραχμών, ούδέ 
τό άθροισμα δλων τών παραστασεων 
πέραν ί'σου ποσοΰ.

Άρθρ. 18. "Οπως έπί τών άμειβο- 
μένων πράξεων, οΰτω καί έπί τών δι’ 
οΐονδήποτε λόγον μή άμειβομένων, πρά
ξεων, οΰτω καί έπί τών δι’ οΐονδήποτε 
λόγον μή άμειβομένων, οφείλεται χ̂ ω- 
ριστή ή χάριν αύτών καταβληθεϊσα δα
πάνη, είς τέλη, χαρτόσημα, κοινο
ποιήσεις κλπ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’.
Είς διαφοράς τής άρμοδιότητος 

τοΰ Ειρηνοδικείου.
’Άρθρ. 19. Διά τάς διαφοράς τής 

άρμοδιότητος τοΰ Ειρηνοδικείου, ή μέν 
κοινή άμοιβή, ή πάντοτε όφειλομένη, 
είνε τό ήμισυ τής διά τάς διαφοράς τής 
άρμοδιότητος τοΰ Πρωτοδικείου ώρισμέ-

νης, πλήν τής άμοιβής τών αντιγράφων 
ή αποσπασμάτων, άποφάσεων, πρακτι
κών δικαστηρίου καί συμβολαιογραφικών 
συμβολαίων, ητις θά είνε ή ίδία (Δραχ. 
1), ή δέ πρόσθετος εΐνε οΐα καί διά τάς 
διαφοράς τής άρμοδιότητος τοΰ Πρωτο
δικείου, ήτοι έπί μέν τών προσδιοριστής 
άξίας, 3 ο)ο, έπ ί δέ τών άπροσδιορίστου 
άξίας, αύξησις τής κοινής Είρηνοδικεια- 
κής μέχρι τοΰ τετραπλοΰ αύτής.

Κατά τά άλλα ίσχύουσι καί έπί τοϋ 
προκειμένου όσα άπό τοϋ ’Άρθρ. 2 μέ
χρι τοϋ παρόντος ορίζονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ .
Είς διαφοράς τής άρμοδιότητος 

τοΰ Εφετείου.
’Άρθρ. 20. Διά τάς διαφοράς τής 

άρμοδιότητος τοΰ Εφετείου, ή άμοιβή 
είνε οΐα καί διά τάς τοϋ Πρωτοδικείου, 
πλήν έάν, δι’ οΐονδήποτε λόγον, δεν 
έπεδικάσθη κατ’ έ'φεσιν άμοιβή πρόσθε
τος, οπότε ή κοινή οφείλεται διπλή. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.
Είς διαφοράς τής δικαιοδοσίας 

τοΰ Άνα&εωρητικοΰ.
’Άρθρ. 21. Διά τάς ένώπιον τοΰ Άνα-
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ΣΤΗΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ

'Όταν διεθέσαμεν τήν παροΰσαν ειδι
κήν στήλην έπί τφ σκοπώ δπως αΰτη 
χρησιμοποιηθη ώς προθήκη τρόπον τινα 
πρός έκθεσή δικαστικών μαργαριτών, 
ούδέποτε είχομεν φαντασθη δτι τόση θά 
ήτο ή πληθύς καί τόσον μέγα τό μέγεθος 
τών μαργαριτών τούτων. Σήμερον νέος 
μας άποστέλλεται έκ Ξηροχωρίου, άρκε- 
τοΰ καί ούτος μεγέθους καί λάμψεως 
μαργαρίτης, ύπό τήν μορφήν τής ύπ’ 
άριθ. 64 τοΰ έτους .1908 άποφάσεως τοΰ 
Ειρηνοδικείου τούτου, ή οποία άναγρά- 
φει έν τω διατακτικφ της καί τάς έξης 
ρήτρας :

«Α&ατάββεε όπως η α«3ΐγορευ· 
τί/ή αϋτη διάταζες μή  ή ίαχορα 
\>πέρ έκεένοο τών διαδίκων οστ&ς 
ήβελεν έκκαλέαγι τήν παροΰσαν 
απόφασήν ή ήβελεν άπε\>θύγιν 
αίτηβίν «ερί παρατάβεως τής 
ανωτέρω ταχθείανις περί παρα- 
τάσεως τής ανωτέρω ταχθείαης 
προς 5 ό « ν  τοΰ ορκου ή έξέτααιν 
τών μαρτύρων προθεσμίας!!»

Ά ν  τό πράγμα ήτο έπιδεκτικόν συζη- 
τήσεως, θά ήδύνατο νά είπη τις, δτι ό κ. 
Είρηνοδίκης, ύπερήφανος διά τό τέλειον 
τοΰ πνευματικού του τέκνου, δπως καυ- 
χώμενος εχει τό δικα'ωμα νά άπο καλή 
τάς άποφάσεις του, άπηγόρευσε πάσαν 
περί τής τελειότητός του αμφισβήτησήν 
καί τήν προσφυγήν χάριν τούτου είς 
οίον δήποτε άνώτερον δικαστικόν άρχοντα. 
Διά νά εΐπη τις δμως δλα ταΰτα, ύπέχει 
τήν ύποχρέωσιν νά φαντασθή τόν κ. 
Είρηνοδίκην Ξηροχωρίου αύτοκράτορα 
Ρωμαΐον ή Βυζαντινόν τά όλιγώτερον 
έκδίδοντα νόμους έν εΐδει άποφάσεων 
κατά τόν γνωστόν τύπον τών Βασιλικών 
αντιγραφών. Ή  είκών είνε ίσως ώραία, 
άτυχώς δμως καί διά τόν φανταζόμενον 
αύτην καί διά τόν κ. Είρηνοδίκην Ξηρο
χωρίου, πολύ δλίγον ή μάλλον καθόλου 
δέν άντιστοιχεΐ είς τήν πραγματικότητα-

Ά ριθ . 503.

Πρόσκλησις άναγγελΰέντων δανει
στών προς κατάϋ'εσιν τών τίτλων 
των.

‘Ο Συμβολαιογράφος και κάτοικος ’Αθηνών 
Περικλής Δημητριάδης, έδρεύων έν ’Αθήναις. 
ώς έπ ί τοΰ πλειστηριασμοΰ υπάλληλος.

Πρός
Τους άναγγείλαντας εαυτούς δανειστάς:

1) Λάζαρον Κουντουριώτην αξιωματικήν του 
πολεμικοί) Ν αυτικο ί, κάτοικον ’Αθηνών, 2) 
Δημήτριον Μερκούρην δικαστικόν κλητήρα, 
κάτοικο ’Αθηνών, 3) τ ίν  έν ’Αθήναις έδοεύ- 
οντα καί το Δημόσιον άντιπροαωπεύοντα Τα
μίαν τώ ν εισπράξεων, 4) Έ λίζαν σύζυγον 
Άριστομένους Πετμεζα, τό γένος Ευγενίου 
Ό ρ ιγώ νη , οικοδέσποιναν, άνεπάγγελτον, κά
τοικον ’Αθηνών, 5) πρός τόν έπισπεύδοντα 
δανειστήν Λάζαρον Κουντουριώτην αξιωματι
κόν του Π ολεμικοί Ναυτικοΰ, κάτοικον ’Α
θηνών, και 6) πρός τόν οφειλέτην Άοιστο- 
μένην ©. Πετμεζάν άπόστρατον Ταγματάρ
χην τοΰ Ιΐυροβολικοΰ, κάτοικον ’Αθηνών.

Ιΐροκειμένου νά συνταχθή πίναξ κατατά- 
ξεως πρός διανομήν τοΰ έκπλειστηριάσματος 
της διά τής ύπ ’ άριθ. 418 (τετρακόσια δέκα 
οκτώ) τής εικοστής όγδοης ( 28; Σεπτεμβρίου

τοΰ ’έτους τούτου 1908 κατακυρωτικής έκθέ- 
σεώς μου αναπλειστηριασμού έκποιηθείσης οι
κίας τοΰ οφειλέτου Άριστομένους ©. Πετμε
ζα έκ δραχμών τεσσαράκοντα πέντε χιλιάδων 
(45000), προσκαλοΰμεν τους ανωτέρω άναγ- 
γελθέντας δανειστάς αύτοΰ, τόν έπισπεύδοντα 
καί τόν οφειλέτην, ϊνα έντός 'τής ύπό τοΰ 
Νόμου όριζομένης προθεσμίας, προσέλθωσι 
παρ’ έμοί καί έν τώ  ένταΰθα έπί τής δια- 
σταυρώσεως τών οδών Άοιστείδου καί Εύρι- 
πίδου παρά τή  πλατεία  τών Ά γ ιω ν  Θεοδώ- 
ρων κειμένω γραφείω μου καί προσαγάγωσι 
τά δικαιολογητικά αύτών "έγγραφα, έφ ’ ών 
στηρίζονται αί απαιτήσεις τω ν, οί δ« ένυπό- 
θηκοι δανεισταί μετά πιστοποιητικού τοΰ αρ
μοδίου υποθηκοφύλακας, λάβωσι γνώσιν τών 
ύπό τών άλλων δανειστών προσαχθέντων εγ
γράφων καί νά κάμωσι τάς δεούσας παρατη- 
ρήσειξ τω ν. ΙΙάσα δέ βραδυτέρα προσαγωγή ή 
βραδύτερον γενομένη παρατήρησις Ειται α
παράδεκτος. Αρμόδιος δικαστικός κλητήρ έ- 
πιδότω νομίμως άνά εν άντίγραφον τής πα
ρούσης πρός ένα έκαστον τώ ν ανωτέρω αναγ- 
γελθέντων δανειστών, τόν έπισπεύδοντα καί 
τόν οφειλέτην, δημοσιευθή δέ αΰτη εις τινα 
τών έν Α θήναις έκδιδομένων εφημερίδων.

Έ γένετο  καί έξεδόθη ή παροΰσα έν Ά θή- 
ναις τήν εικοστήν τετάρτην (24) τοΰ μηνός 
’Οκτωβρίου τοΰ χιλιο τοΰ ένεακοσιοστοΰ 
ογδόου 1908 έτους, ήμέραν Παρασκευήν και 
έν τω^ένταΰθα έπί τής διασταυρώσεως τών 
οδών Άριστείδου καί Εύριπίδου παρά τή  πλα
τε ία  τών 'Α γίω ν ©εοδώρων κειμένω γραφείω 
μου, ιδιοκτησία Ίωάννου Ζύφου, .η τ ις  βε- 
βαιωθεϊσα ϋπεγράοη παρ’ έμοΰ νομίμως.

Ό  συμβολαιογράφος Α θηνών 
(Τ . Σ .) Π . Δ η μ η τρ ιά δ η ς . 

’Ακριβές άντίγραφον 
Ά θήνα ι αύθημερόν.

'Ο συμβολαιογράφος ’Αθηνών 
(Τ . Τ . II. Δ η μ η τρ ιά δ η ς .

σεως τοΰ Πρωτοδικείου Α θηνών, διά τόν 
j άγνωστου διαμονής άντίδικον του Απόστολον 

Μάκον κάτοικον Πειραιώς, μέ τήν παρά 
| πόδας #ύτώ καί άπό 13 ’Οκτωβρίου 1908 
! παραγγελίαν πρός γνώσιν του καί διά τάς 
| νομίμους συνεπείας, έπιτασσόμενον άμα ϊνα 

τω πληρώση : 1) δ ι’ έπιδικασθεΐσαν δικα
στικήν δαπάνην δραχ. 15’ 2) τά τέλη  δραχ
μάς 11, καί 3) δ ι’ άπόγραφον, άντίγραφον. 
έπ ίταγήν, παραγγελίαν καί έπίδοσιν δραχ. 10, 
ήτοι έν ολω δικαστικά έξοδα δραχ. 36 ώς 
καί τά έπιδικασθέντα διά τής ύ π ’ άριθ. 6212 
(1906) άποφάσεως συμφώνως τή  γενομένη επ ι
ταγή πρός πληρωμήν αύτών έντόκως, άλλως 
ποοβήσεται είς έκτέλεσιν. Δημοσιευθήτο» δέ 
διά τίνος τών ένταΰθα έκδιδομένων εφημερί
δων. Καί είς ένδειξιν 

Ό  λαβών Ε ίσαγγελεύς 
Κ. ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΣ Ό  δικ. κλητήρ 

Κ . Σ τεργ ίο ν 
‘Ό τι ακριβές άντίγραφον, δπερ δημοσιευ- 

θήτω διά τής ένταΰθα έκδιδομένης έφημερίδος 
ή «Δικαιοσύνη».

Ά θήνησ ι, τή  18η ’Οκτωβρίου 1908.
Ό  πληρεξ. δικηγόρος 

Ν»κ. Λ άφης

Ά ριθ. 62.

Ά ριθ . 850.
’Εν Α θήνα ις σήμερον τήν (23) εικοστήν 

τρίτην τοΰ μηνός ’Οκτωβρίου 1908 ένεακο- 
σιοστοΰ ογδόου έτους ήμέραν Π έμπτην καί 
ώραν 4 μ. μ. ό υποφαινόμενος Π. Βασιλείου 
δικαστικός κλητήρ τών έν Α θήνα ις Πρωτοδι
κών τή  έγγράφω παραγγελία τοΰ δικηγόρου
I. Τούντα πληρεξουσίου τοΰ κ . Γεωργ. Λαζο- 
πούλου κατοίκου Α θηνώ ν μετέβην καί έπέ- 
δωκα πρός τόν κ. εισαγγελέα ■Λΰν έν Ά θή- 
ναις Πρωτοδικών διά τήν άγνωστου διαμονής 
άντίδικον Βασίλων σύζυγον Γ. Λαζοπούλου 
τό γένος Τρ. Ά γγελοκωνσταντή  άντίγραφον 
τής ύ π ’ άριθ. 6455 έ. ε. άποφ. τοΰ Πρωτοδι
κείου Α θηνών πρός γνώσιν της.

Ό  λαβών
Κ . 1‘ο ϊλ ό ς  Ό  κλητήρ

IJ . Β α σ ίλ ε ιο ν

Ά ριθ. 899.

A flo S itv ttiv io v
’Εν Α θήνα ις σήμερον τήν δεκάτην τετάρ

την (14) ’Οκτωβρίου 1908 ένεακοσιοστοΰ 
ογδόου έτους, ήμέραν Τρίτην καί ώραν 11 
π . μ. ό υποφαινόμενος δικαστικός κλητήρ 
τών έν Α θήνα ις Πρωτοδικών Κ. Στεργίου, 
τή  έγγράφο> παραγγελία τοΰ δικηγόρου κ. 
Νικ. Λάφη πληρεξουσίου τοΰ Ά ναστ. Βότση 
κατοίκου Πειραιώς, μετέβην καί έπέδωκα 
πρός τόν κ. Ε ισαγγελέα τών έν Α θήναις 
Πρωτοδικών, άντίγραφον έξ άπογράφου έκτε- 
λεστοΰ τ ή ί  ύ π ’ άριθ. 6046 τοΰ 1908 άποφά-

Ά π οδειχτικον
Έ ν Α θήναις σήμερον τήν δεκάτην (10) 

τοΰ μηνός Όκτοοβρίου τοΰ 1908 ένεακοσιο- 
στοΰ ογδόου έτους ήμέραν Παρασκευήν καί 
ώραν 5 μ. μ. ό υποφαινόμενος Χαράλαμ. Δ. 
ΌοΦανός οικαστ. κλητήρ τών έν Α θήναις 
πρωτοδικών τή  έγγράφω παραγγελία; τοΰ κ. 
Βασιλ. Βαχλιώτου πληρεξουσίου δικηγόρου 
τοΰ Δημητρίου Λειβαδίτου κατοίκου ’Αθη
νών μετέβην καί έπέδωκα πρόζ τόν κ. Ε ισαγ
γελέα τών έν Α θήνα ις Πρωτοδικών άντ ί
γραφον (διαγράφεται μία λέξις) διά τόν άγνω
στου διαμονής Λεωνίδαν ΙΙαϊκόπουλον κάτοι
κον ’Αθηνών άντίγραφον τοΰ άπογράφου εκ
τελεστού τής ύ π ’ ά,ριθ. 2416 ’έτους 1908 
έρήμην άποφάσεως τοΰ Α ' ειρηνοδικείου Βο
ρείου πλευράς Α θηνών μετά τής παοαπόδας 
αύτή παραγγελίας μ ετ ’ έπιταγής άπό 10 ’Ο
κτωβρίου 1908 έχούσης ούτω. «"Οτι άκριβές 
άντίγραφον είς /εΐρας μου άντιπεφωνημένου 
άπογράφου οπερ αρμόδιος δικαστικός κλητήρ 
παοαγγέλλεται νά έπιδώση νομίμως πρός τόν 
κ. Εισαγγελέα τών ένταΰθα πρωτοδικών διά 
τόν άγνώστου διαμονής άντίδικον Λεωνίδαν 
Παΐκόπουλον έντασσόμενον ϊνα έμπροθέσμως 
μοί πληρώση τά εξής ποσά, 1) διά κεφάλαιον 
δραχ. 788 καί 85)οο, 2) διά τάκους αύτοΰ
άπό τής έπιδόσεως τής άγωγής ήτοι 25 Ία - 
νουαρίου 1908 μέχρι σήμερον πρός 9 ο)ο 
έτησίως δραχ. 51, 3) δ ι’ έκδικασθέντα έξοδα 
δραχ. 35, 4) δ ι’ φπόγραφον, άντίγραφον,
συμβουλήν, επ ιταγήν, παραγγελίαν καί έπ ί- 
δοσιν δραχ. 8, ήτοι έν δλω δραχμάς όκτακο^· 
σίας δγδοήκοντα δύο καί λεπτά όγδοήκοντα 
πέντε (άριθ. 882 καί 85]οο) έντόκως πρός 
9 ο)ο έτησίως άπό σήμερον άχρις έξοφλήσεως, 
άλλως έκβιασθήσεται άναγκαστικώς κλπ. καί 
εις ένδειξιν συντάξεως ,τό παρόν.

Ό  λαβών Ε ίσαγγελεύς
Κ. ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΣ Ό  δικ. κλητήρ 

X . ‘Ο ρφανός

Ά κριβές άντίγραφον έκ τοΰ είς χεΐοάς 
μου, οπερ δημοσιευθήτω είς τήν ένταΰθα έκ- 
διδομένην έφημερίδα «Δικαιοσύνην».

Ά θήνησι τή  15 Όκτοιβοίου 1908.
Ό  πληρεξούσιος δικηγόρος 

Η. Α . Β α ^ λ ϊΐό τη ς

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ι Χ

Τό Δικαστήριον τών έν Α θήναις Πρωτο
δικών διά τής ύ π ’ άριθ. 6455 (1908). άποφά
σεώς του δεχθεν τήν άπό 5 Μαρτίου 1908 
άγωγήν. τοΰ Γεωργίου Λαζοπούλου κατοίκου 
Α θηνών κατά τής συζύγου του Βασίλως Γ. 
Λαζοπούλου τό γένος Τρ. Ά γγελοκωνσταντή 
κατοίκου Α θηνών άγνώστου διαμονής έκή- 
ρυξε διαλελυμένον τόν μεταξύ αύτοΰ καί αυ
τής συναφθέντα καί ύφίστάμενον γάμον.

Άθήνησι τή  23 ’Οκτωβρίου 1908.
Ό  πληρεξ. δικηγόρος 

Ί ω .  Τ οΰντα ς

Ι ίε ρ ίλ ν ΐψ ις
Τό δικαστήριον τών έν ’Αθήναις ΙΙρωτοδι- 

κών διά τής ύ π ’ άριθ. 6197 (έ. ε.) 1908
όριστικής άποφάσεώς του, δεχθέν τήν άπό 26 
Σεπτεμβρίου (έ. ε.) 1908 αΐτησιν τών συζύ
γων Δημητρίου Γεωργίου Μπαλώκα καί Βα
σιλικής Δημητρίου Γ. Μπαλώκα κατοίκων 
Μίλεση τοΰ δήμου Ώ ρωπίων τής ’Αττικής 
έκήρυξε θετόν αύτών υιόν τόν ανήλικον ορ
φανόν πατρός καί μητρός Νικόλαον Δημη
τρίου Φραντζήν, κάτοικον ώσαύτως, συναινέ- 
σαντος είς τοΰτο καί τοΰ πρός μητρός πάπ- 
που τοΰ υίοθετηθέντος άνηλίκου Θαλασσινού 
Βλάχου κατοίκου Καλάμου τοΰ αύτοΰ δήμου, 
διατάξαν τήν ενέργειαν τών νομίμων διατυ
πώσεων.

Έ ν Α θήναις 4 8βρίου 1908.
Ό  ΙΙροεδρεύων 

Ά ρ . Α νγ δ ό π ο νλ ο ς  'Ο 'Υπογραμματεύς
Τ. Σ. I . ΙΙα πα ιίη μ α κόπο νλο ς

’Ακριβής περίληψις
Ά θήναι 14 8βρίου 1908.

Ό  πληρεξούσιος δικηγόρος 
Σπΐίρος Π . Σ . Σ ι/νοδινός.

Ή συνδρομή της «Δικαιοσύνης» 
διά xb τρέχον δικαστικήν έτος δπερ 
άρχεται άπδ τοΰ πρώτου Σαββάτου 
τοΰ ’Οκτωβρίου, καί λήγει xb τελευ- 
ταιον Σάββατον τοΰ ’Ιουνίου, ώρίσθη 
είς δραχμάς 7.50, δύναται δέ νά κα- 
ταβληθη καί είς δύο δόσεις έκ δρ. 4.

ν εαΓ ε κ δ ο ς ε ις
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θεωρητικού δικαζόμενες υποθέσεις πλη
ρώνεται το διπλάσιον τής κοινής άμοι
βής του Πρωτοδικείου. Πρόσθετος αμοι
βή διά τάς υποθέσεις ταύτας δέν πλη
ρώνεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.
Είς διαφοράς τής δικαιοδοσίας 

άλλων Α ρχών.
Άρθρ. 22. Ό λαι αί προηγούμενα’, 

διατάξεις εφαρμόζονται καί έπ ί διαφο
ρών, διεξαγομένων ένώπιον Αρχών εξαι
ρετικής δικαιοδοσίας ή τοΰ αμφισβητού
μενου διοικητικού η διαιτητών.

’Επί τούτων ή εφαρμογή γίνεται διά 
τής κατά ποσόν υπαγωγής αύτών εις 
τήν Είρηνοδικειακήν η Πρωτοδικειακήν 
διατίμησιν, κατά τάς περιστάσεις δέ 
καί είς την τοΰ ’Εφετείου καί διά τής 
κατ’ αναλογίαν διακρίσεως τών πρώτων 
κυρίων δικογράφων καί παραστάσεων άπό 
τών τής δευτέρας τάξεως καί τούτων άπό 
τών μή άμειβομένων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'.
Είς πο ιν ικάς ύπο&έσεις.

Αρθρ. 23. Η ενώπιον πρωτοδικείου 
απ ’ εύθείας διά κλήσεως ποινική αγω

γή, ή κατ’ άποφάσεως ειρηνοδικείου έ'- 
φεσις καί ή περί έπαναλήψεως δίκης 
άΐ'τησις, αμείβονται, συμπεριλαμβανομέ
νων όλων τών αντιγράφων καί πάσης 
προσθήκης, ή άνταπαντήσεως, πρός 
δραχμάς 10.

’Άρθρ. 24. ΙΙασα άλλη έν<ί)πιον τοΰ 
δικαστικού Συμβουλίου αί'τησις ή παρεμ- 
πίπτουσα ένώπιον τοΰ πρωτοδικείου, καί 
πασα ένώπιον Εΐσαγγελέως ·?ι Άνακρι- 
τοΰ γραπτή έ'γκλησις ή μήνυσις, πλήν 
τών έπί πταίσματι, αμείβονται πρός 
δραχμάς 5.

Άρθρ. 25. Πασα ένώπιον πρωτοδι
κείου ή διά πλημμέλημα ένώπιον άνα- 
κριτικής Αρχής ή εΐσηγητου, έντός ή 
έκτός του δικαστηρίου παράστασις, αμεί
βεται πρός δραχ. 5., πλήν τής κυρίας, 
καθ’ ήν έ'γινεν ή τελική τοΰ κατηγορου
μένου απολογία ή ή αντίστοιχος άνά- 
πτυξις τής κατηγορίας, ητις αμείβεται 
πρός δραχμάς 10.

Άρθρ. 26. ’Επί κακουργημάτων αί 
ανωτέρω άμοιβαί οφείλονται διπλαί πλήν 
τών μηνύσεων καί εγκλήσεων καί τών 
έκτός τοΰ κακουργιοδικείου παραστά
σεων, (οιον παρ’ ανακριτή), αΐτινες αμεί

βονται δπως καί έπί πλημμελημάτων.
’Άρθρ. 27. Διά τήν ένώπιον τών Ει

ρηνοδικείων εργασίαν οφείλονται αί εΐρη- 
μέναι άμοιβαί ήλαττωμέναι κατά τό 
ήμισυ, πλήν τών έπί πταίσματι γρα
πτών εγκλήσεων ή μηνύσεων, αΐτινες 
άμοίβονται πρός δραχμήν μίαν έκάστη 
καί τών ένώπιον Είρηνοδίκου δευτερευ- 
ουσών παραστάσεων, ών τό άθροισμα 
δέν αμείβεται πέραν τών πέντε δραχμών.

’Άρθρ. 28. Διά πάσαν άλλην ένώ
πιον ποινικών δικαστηρίων καί αρχών 
παρεποαένην έργασίαν, οΐα ή τών κλή-

ι ■> / λ  ̂ >σεων προς εαφανισιν κατα <Ηαόικων κ.αι 
μαρτύρων, η τών προς κλητηρας παραγ- 
γελιών, ή τοΰ καταλόγου τών αποδεί
ξεων τής ύπερασπίσεως κ .λ .π . ούδεμία 
οφείλεται χωριστή άμοιβή.

’Άρθρ. 29. Καί έπί τών ποινικών δι
κών ή κατ’ ουσίαν ολική ή μερική αύτών 
έπιτυχία γέννα ύπέρ τοΟ πληρεξουσίου 
δικαίωμα προσθέτου αμοιβής, διαβαθμι- 
ζομένης ύπό τοΰ δικαστοΰ κατά τήν 
αξίαν τής άμειβομένης έργασίας, τήν 
σοβαρότητα τής κατηγορίας καί τό έπι- 
τευχθέν αποτέλεσμα καί συνισταμένης 
είς αΰξησιν τής κοινής, μέχρι τετραπλα-

σιασμοΰ αυτής, κατ ανωτατον ορον.
Ούδέποτε οφείλεται τοιαύτη πρόσθε

τος άμοιβή είς τόν πληρεξούσιον τοΰ 
πολιτικώς ένάγοντος. Ούδέ είς τόν τοϋ 
κατηγορουμένου, δταν συνεκδικασθείσης 
καί άπορρκρθείσης καθ’ δλου ή έν μέρει 
τής πολιτικής αγωγής, έγεννήθη, ύπέρ 
αύτοΰ έκ τής πολιτικής δίκης άνάλογον 
δικαίωμα προσθέτου άμοιβής.

’Άρθρ. 30. Συνεκδικαζομένης πολι
τικής άγωγής αί μέν παραστάσεις άμοί- 
βονται κατά τάς διατάξεις τοΰ παρόντος 
κεφαλαίου κατά δέ τά άλλα εφαρμόζον
ται διά τήν πολιτικήν διαφοράν αί δια
τάξεις τών άρθρων 1 —15.

’Άρθρ. 31. Αί διατάξεις τών άρθρων 
16, 17 καί 18 ίσχύουσι καί διά τήν 
έπί ποινικών υποθέσεων άμοιβήν τοΰ 
δικηγόρου. (Ακολουθεί)

Τόμοι της «Δικαιοσύνης» πωλοΰν- 
ται είς τά γραφεία αύτης, τοΰ μέν 
πρώτου έτους πρbς δραχμάς 5 τών 
δέ λοιπών προς δραχμάς 7.50 έκα
στος. ___________

Τ νπ ο ις  ΓΙ. Α· Π ετράκον


