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Β '.
Ύπο οικονομικήν έ'ποψιν ή δικαιο

σύνη ήμών δέν δύναται νά θεωρηθη 
έν τη κοινωνία κατέχουσα τήν άρμό- 
ζουσαν ώς έκ τοϋ ύψους τών καθη
κόντων της θέσιν. Είνε δρθοτάτη ή 
χιλιάκις μέχρι τοΰδε έπαναληφθεΐσα 
γνώμη, δτι ή περί άποχρώσης μισθο
δοσίας τών δικαστών νομοθετική πρό
νοια επιβάλλεται. Ή άξίωσις, ήν έ
κάστοτε τονίζομεν, οτι ή δικαιοσύνη 
πρέπει νά άσκήται ύπο δραστήριων, 
πεπαιδευμένων, νοημόνων καί τελείων 
τόν χαρακτήρα δικαστών, προϋποθέ
τει άναντιρρήτως τήν παροχήν τών 
οικονομικών μέσων έπαρκώς πρός τδ 
ζην. "Οταν ή μισθοδοσία, ήν υπόσχε
ται ή πολιτεία, παρασκευάζει είς τδν 
έχοντα τά στοιχεία νά υπηρέτηση τήν 
πατρίδα ώς δικαστής, μέλλον οικογε
νειακόν πλήρες στερήσεων καί θυσιών, 
έξωθεΐ αυτούς είς άλλα κοινωνικά στά
δια χάριν τών οποίων έγκαταλείπουσι 
τδν βωμόν τής θέμιδος πρός κοινωνι
κήν βλάβην. Καί μ’ δλα ταΰτα, ή έν 
Έλλάδι δικαστική έξουσία έν γένει, 
δύναταί τις νά είπη, δτι περιέχει προ
σωπικόν έκλεκτόν ύπό πάσαν έ'ποψιν. 
Έν τή διεξαγωγή τών αστικών υπο
θέσεων οί δικασταί έργάζονται άρι
στα. Πλάναι περί τήν λύσιν ζητημά
των νομικών ή έκτιμήσεως πραγμα
τικών στοιχείων δέν εινε βεβαίως α
συνήθεις, άλλ’ έν τή έπιστήμη τών 
νόμων έγκειται ή έρις καί ή διαφορά 
τών γνωμών. Καθ’ δσον τουλάχιστον 
έγώ έκ πείρας γνωρίζω, σπανιώτατα 
αί αποφάσεις τών δικαστηρίων προ- 
καλςΰσι τήν υπόνοιαν ύπόπτου προ- 
καταλήψεως.

Έν τή άπονομή τής ποινικής δι
καιοσύνης δύναται νά εύρη τις πλείο- 
νας άδυναμίας,διότι έν αύτή, πρό πάν
των, οί δικασταί τών κατωτέρων δι
καστηρίων ίδίως άσκοΰσι τήν έξου
σίαν έπί τής προσωπικής έλευθερίας 
τών πολιτών καί ύπόκεινται συνεπώς 
περισσότερον είς τήν έπίδρασιν τής 
πολιτικής καί τών κοινωνικών καί 
τών πολιτικών παθών καί έντυπώ- 
σεων καί πολλάκις παρεξηγήσεων.

Συνήθως τήν σοβαρωτάτην ύπηρε
σίαν έν τή εισαγγελία καί τή άνα- 
κρίσει διενεργοΰσι νέοι δικασταί καί 
πάρεδροι παροδικοί άνευ πείρας άπο
χρώσης κοινωνικής καί νομικής. Συ
χνότατα δέ οί νέοι άνακριταί ύποκύ- 
πτουσιν είς τήν άμεσον έπιρροήν τών 
εισαγγελέων, οΐτινες ύποδεικνύουσι 
πολλάκις τόν διορισμόν αύτών καί 
γίνονται ύποχείριοι αύτών, καί δ νό
μος δστις έσκόπει νά καταστήση τόν 
ανακριτήν άληθή άνεξάρτητον δικα
στήν, αποβαίνει νεκρόν γράμμα. Ε ν
τεύθεν κατά γενικόν κανόνα παρετη- 
ρήθη δτι πολλάκις τά άνακριτικά 
γραφεία μεταβάλλονται είς παραρτή

ματα τής είσαγγελίας πρός μεγάλην 
ζημίαν τήςάληθοΰς δικαιοσύνης. Έν
τεΰθεν δέ συχνάκις παρατηρεΐται καί 
ή άστοχος πολλάκις καί ακατάλλη
λος εκδοσις ένταλμάτων συλλήψεως 
μετ’ ευκολίας καί έλαφρότητος ένερ- 
γουμένη, ήτις ίσοδυναμεΐ βεβαίως 
πρός άσυνειδησίαν. ’Ορθότατα άρα δ 
κ. Χατζάκος έπικρίνει τήν νομοθε
σίαν τοΰ 1892, ήτις κατήργησε τό 
λειτούργημα τοΰ άντεισαγγελέως ώς 
διαρκοΰς καί κανονικής ύπηρεσίας.έν 
τψ δικαστικφ δργανισμφ, διότι ή τά
ξις μονίμων άντεισαγγελέων είνε τό 
θεμέλιον τοΰ είσαγγελικοΰ κλάδου 
καί τό προσωπικόν έξ ού δύνανται νά 
παρασκευασθώσι καί στρατολογηθώ- 
σιν ικανοί καί δόκιμοι καί έμπειροι 
εισαγγελείς.

Δέν πρέπει νά παρίδωμεν δμως καί 
τήν έπίδρασιν άλλων τινών δυνάμεων 
έπί τής άσκήσεως καί τής πολιτικής 
μέν, άλλά πρό πάντων έπί τής ποι
νικής δικαιοσύνης, έν τφ μέσψ τής 
κοινωνικής κινήσεως, έν τή δποία κα
λείται νά λειτουργήση. Καί σημειοΰ- 
ται ίδίως ή δύναμις τής δημοσιογρα
φίας, περί τής οποίας ολόκληρον άρ
θρον άφιέρωσεν άπό τής ύψηλής αύ
τοΰ σκοπιάς δ κ. Τζιβανόπουλος.’Ορ- 
θότατα δέ συνεβούλευσεν, δτι δ διά 
τοΟ τύπου έλεγχος τών δικαστικών 
άποφάσεων δέον νά ή δίκαιος καί 
αύστηρός ούχί δ’ έμπαθής. Ό κίνδυ
νος δμως έκ τοΰ τύπου δέν έγκειται 
είς τήν έπίκρισιν τών δικαστικών ά
ποφάσεων, άλλ’ είς τήν προκατάλη- 
ψιν τής δικαιοσύνης πριν ή αυτη έκ- 
δώση τήν άπόφασιν αύτής, διότι έν 
τοιαύταις περιπτώσεσιν, ή ποινική 
πρό πάντων έξουσία δύναται νά προ- 
βή είς πράξεις άδικους καί άνεπανορ- 
θώτους. «Ή εύρεΐα δημοσιότης τοΰ 
τύπου, γράφει έμπειρότατος Γάλλος 
νομικός, έδημιούργησε φαινόμενον, 
έπιτρέπον τάς έπικρίσεις τοΰ δικαστοΰ. 
Διά τοϋ τύπου τό κοινόν καθίσταται 
δ μέγας κριτής τών σπουδαίων υπο
θέσεων. Εξετάζει διά τών παθών αύ
τοΰ, διά τών προκατειλημμένων ίδεών 
του, διά τής τρομερας άγνοιας τών 
στοιχειωδεστάτων άρχών τοΰ δικαίου, 
καί έπί τών είδήσεων τάς οποίας πα
ρέχει ή προσφιλής αύτφ έφημερίς, 
έπιρρεπής πάντοτε είς έντυπώσεις 
μάλλον αίσθηματικάς καί ούχί είς 
πληροφορίας άπλώς άληθεις. Μετά 
τοιούτων καί δμοίων στοιχείων, τό 
κοινόν παρακολουθεί μετά περιερ- 
γίας, έρευνα, άποφαίνεται, άποφασί- 
ζει. Έάν δέ βραδύτερον ή αληθής υ- 
πόθεσις, μελετωμένη έπί τή βάσει 
τών άληθών έγγράφων ύπό τοΰ δικα
στηρίου, δέν καταλήξη είς λύσιν σύμ
φωνον πρός τήν ύπό τοΰ προκατει
λημμένου κοινοΰ νοσηρώς συλληφθει- 
σαν, οι δικασταί κινδυνεύουσι νά θεω- 
ρηθώσιν ώς άνάξιοι, διότι δέν ήκο- 
λούθησαν τυφλώς τάς γνώμας τοΰ 
κοινοΰ». , ,

Έν τή τοιαύτη κοι^ννική κατα- 
στάσει ή θέσις τοΰ δικαστοΰ καί ίδίως

τών άσκούντων τήν ποινικήν έξουσίαν 
είνε λεπτή. Οί δικασταί δέον ού μόνον 
νά όπλίζωνται δι’ οικείου θάρρους 
καί νά περικοσμώνται δι’ ηθικών 
προσόντων, άλλά καί νομοθετικώς νά 
έξασφαλίζηται ή άνεξαρτησια αύτών. 
Τόν σκοπόν τοΰτον έπαγγέλλονται 
οί νόμοι περί ίσοβιότητος, άμεταθέ- 
του, προαγωγής τών δικαστικών λει
τουργών.

ΑΝΤ. ΜΟΜΦΕΡΡΑΤΟΣ

01 ΝΕΟΙ ΜΙΣΘΟΙ
ΤΩΝ ΒΑΤΑΡΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

'Ο έν Βαυαρία άπό της 15ης Αύγου
στου έ. I. έν ίσχύ'ι τεθείς περί ύπαλλή
λων καί της μισθοδοσίας αύτών νόμος, 
ώς έξης καθορίζει ταύτην.

'Ο Πρόεδρος τοΟ άνωτάτου δικαστη
ρίου λαμβάνει δέκα πέντε χιλιάδας μάρ
κων έτησίως, ήτοι περί τάς δέκα έννέα. 
χιλιάδας δραχμών.

Οί πρόεδροι τών Έφετών δέκα τέσ- 
σαρας χιλιάδας μάρκων.

Οί πρόεδροι τών τμημάτων τοϋ άνω
τάτου δικαστηρίου δώδεκα χιλιάδας 
μάρκων.

Οί πρόεδροι τών τμημάτων τών Έφε
τών οκτώ χιλιάδας τετρακόσια μάρκα, 
άναβιβαζομένας είς ένδεκα χιλιάδας τε- 
τρακοσίας μάρκας, μετά δεκαπενταετή 
ύπηρεσίαν- τόν αύτόν μισθόν Ιχουσι καί 
οί πρόεδροι τών Πρωτοδικείων.

Τά μέλη τοΰ άνωτάτου δικαστηρίου 
έπτά χιλιάδας διακοσίας μάρκας, άναβι- 
βαζομένος είς έννέα χιλιάδας έξακοσίας 
μετά δεκαπενταετή ύπηρεσίαν.

Οί έφέται εξ χιλιάδας μάρκας, άναβι- 
βαζομένας είς όκτώ χιλιάδας τετρακοσίας 
μετά δεκαπενταετή ύπηρεσίαν.

Οί πρωτοδίκαι καί οί πρώτης τάξεως 
είρηνοδίκαι τέσσαρας χιλιάδας όκτακο- 
σίας μάρκας άναβιβαζομένας είς έπτά 
χιλιάδας διακοσίας μετά δεκαπενταετή 
ύπηρεσίαν.

Οί είρηνοδίκαι τρεις χιλιάδας μάρκας, 
άναβιβαζομένας ε|ς έξ χιλιάδας, μετά 
δεκαοκταετή ύπηρεσίαν.

Π. I. Κ.

ΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Μ ΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΑΙ
Δ&ν γνωρίζω, αν θά καταλήξη είς τό 

Πλημμελειοδικεϊον ή ύπόθεσις,άφοΰ ό γέρων, 
τόν όποιον παρέσυρε πρό ήμερων ή αμαξα 
είς τήν οδόν Σταδίου, δέν έτραυματίσθη. 
'Οπωσδήποτε θά ήδυνάμην νά βεβαιώσω εύ- 
συνειδήτως, δτι ό αμαξηλάτης δέν έπταιε. 
Παρέστην μάρτυς καθ’ δλην τήν έξέλιξιν 
τής σκηνής, ή όποια κατέληξεν εις τήν όδυ- 
νηράν πάντως περιπέτειαν τοϋ άτυχούς γέ- 
ροντος καί άπεκόμισα τήν έντύπωσίν, δτι τό 
συμβάν ύπήρξεν δλως τυχαΐον. Έ ν τούτοις, 
αν δεήστ) νά κληθώ μάρτυς, θά εύρεθώ είς 
πολλήν δυσκολίαν, διότι ένφ ήμην αύτόπτης 
τής σκηνής, ιήν όποιαν παρηκολούθησα, άφ’ 

θτιγμής ό γέρω^ ήρχετο άπό μίαν πάρο
δον καί άπό αισθητής άποστάσεως έφαίνετο 
βαίνων ακατάσχετος εναντίον ιών τροχών 
τής άμάξηί, δέν κατώρθωσα δμως νά έχω 
σαφή άντίληψιν τών λεπτομερηών Καί φο
βούμαι, δτι θά  διεγείρω τήν δυσπιστίαν τών 
δικαστών, δταν θά βεβαιώ, δτι είδον μέν, 
ούκ οίδα δέ, καί πολλώ μάλλον, δταν θά 
διαμαρτύρομαι, δτι ό αμαξηλάτης εΐνε α
θώος, άφοΰ δέν είμαι εϊς θέσιν νά δικαιο
λογήσω τήν έκ πρώτης δψεως αυθαίρετον 
αύτήν γνώμην, μή άντιληφθείς ούδέ τήν φυ
σιογνωμίαν καν αύτοΰ.

Διαφέρει, δν εΐμεθα πρό δικαστών, οί 
όποιοι τήν εμπειρίαν αύτών δέν οφείλουν

είς μόνους τούς Κώδικας, άλλά έχουν μορ
φώσει κριτήριον καί έξ ίδίων παρατηρή
σεων, έν τή προϋποθέσει εννοείται, δτι έχουν 
τήν έξιν τοϋ παρατηρεΐν καί έρευναν τά καθ’ 
έκάστην συμβαίνοντα, πλουσιώτατα πάντοτε 
είς ΰλην ψυχολογικών μελετών. Τοιοΰτόι δι- 
κασταί θά  έδυσπίστουν τουναντίον, αν ήρ- 
χιζον άδιστάκτως άναπαριστών τό έπεισό
διον, καθ’ δλην αύτοΰ τήν έξέλιξιν καί ήδυ
νάμην νά καθορίσω καί τό χρώμα τής μά
στιγος τοΰ αμαξηλάτου καί τά βήματα άκρι
βώς, δσα άπεΐχεν ή αμαξα άπό τού παθύν- 
τος, δταν έξήλθεν έκ τής παρόδου, καί εΐτι 
αλλο ή πολυπραγμοσύνη θ ά  ύπηγόρευε πρός 
έρώτησιν. Θά ήτο προφανές, δτι είς τήν 
ενσυνείδητον άντίληψιν τοΰ γεγονότος έν τώ 
συνόλφ αύτοΰ θά  έπεκαλούμην άσυναισθή- 
τως καί τήν φαντασίαν είς καθορισμόν τών 
λεπτομερειών, ή όποία πάλιν θά  ήτο ανά
λογος πρός τήν συμπερασματικήν έντύπω- 
σιν, ήτις μας άπέμεινε.

Διά τοΰτο εΐνε συν ηθέστατον πλείονες 
αύτόπται μιας πράξεως νά έχουν διάφορον 
έκαστος άντίληψιν καί πολλάκις εκ διαμέ
τρου αντίθετον κ.α; έν τούτοις νά ώσι πάσ
τες έν άλτ,θεία, έξ υποκειμένου τούλάχισιον. 
Κατ’ εξοχήν δέ παρατηρεΐται τοΰτο, δταν 
τά γεγονότα έξελίσΓωνται όπωςδήποτε τα
χέως έν αλληλουχία σκηνών. Ή  προσοχή 
το”  θεατοΰ περισπάται έν τ οιαύτη περι- 
πτώσει ε’ίς τι αποκλειστικό ς σημεΐον, τό 
όποιον θά  διιγείρη περισσότερον τό ένδια- 
ςέρον, καί θά έχη συγκεχυμένην τήν έντύ- 
πωσιν έπί τών λοιπών. "Αν δέ διεγερθή είς 
τόν παρατηρητήν καί συναίσθημά τι ζωη
ρό'· , δπως ή συγκίνησις, ό φόβος, ή αγω
νία έν τή προσδοκίςι τοΰ άπειλουμένου κα- 
κοΰ, τότε συσκοτίζεται δλως ή διάνοια καί 
ή ούδεμίαν > πάντως ελαττωματικήν καί 
δυσδιόριστον έχει τήν άντίληψιν. Καί τά 
κενά ταΰτα συμπληροΐ καί εύκρινιζει κατά 
κανόνα ή φαντασία, δημιουργούσα τήν δλην 
εικόνα έπι τό ν χονδρομερών εντυπώσεων, 
ώς έπί όριζουσών γραμμών, καί μέ τά χρώ
ματα τών εύνοϊκών ή δυσμενών διαθέσεων, 
τάς όποιας έσχομεν περί έκάστου τών ηρώων 
τής σκηνής.

Είνε γνωστότατον τό κλασικόν μάθημα 
τοϋ σοφοΰ διδασκάλου τής Εμπειρικής Ψυ
χολογίας έν Λειψία Wundt, δστις παρε- 
σκεύασεν έκ τών προτέρων μίαν εικονικήν 
συμπλοκήν μεταξύ δύο έκ τών μαθητών αύ
τοΰ εις έκαστον τών οποίων είχε διαγράψει 
έπακριβώς τό μέρος, τό όποιον θά  διεδρα- 
μάτιζεν. Ή  συμπλοκή έγένετο έν τή αι
θούση τών παραδόσεων καί πάντες οί φοι- 
τηταί έκλαβόντε; αύτήν σοβαράν, έσχον τήν 
εύκαιρίαν νά παρακολουθήσουν αύτήν. "Ο
ταν δέ ύστερον έκλήθησαν είς διοικητικήν 
άνάκρισιν παρετηρήθη, δτι όσοι υπήρξαν 
οί έξετασθέντες ύπό τοσαύτας έκδόσεις κα- 
τετέθη τό έπεισόδιο'. Καί έντεΰθεν έλαβεν 
όφορμήν ό σοφός διδάσκαλος νά διδάξη 
έκ τών πραγμάτων τήν διαστροφήν τήν 
οποίαν κατά κανόνα ύφίσταται ή έξ αντι
κειμένου άλήθειο έν τή έξ ύποκειμένου άν- 
τιλήψει καί άναπαραστάσει αύτής.

’Ά ν  ταΰτα άληθεύωσι διά τούς εύσυνει- 
δήτους μάρτυρας, δυναταί τις νά ύπολογίστ), 
πόσον δυσχερές εινε τό καθήκον τοϋ δικα- 
στοΰ πρός έξακρίβωσιν τής άληθείας, δταν 
έπί πάσι, τούλάχιστον έν Έλλάδι, οί μάρ
τυρες κατά κανόνα έν γνώσει διαστρέφουν 
τά πραγματα, ή δέ περί ψευδορκίας διά- 
ταξις τοΰ Ποιν. Νόμου αργεί, όχι μόνον διά 
τήν αύστηρότητα τής απειλούμενης ποινή;, 
άλλά κυρίως διότι πρό τών κατηγορουμένων 
θά επρεπε νά στέλλωνται είς τάς φυλακάς 
οί μάρτυρες.

Έ ν τούτοις, άφοΰ οί δικασταί μας δικά
ζουν καθ ’ εκατοντάδας καθ’ έκόστην τοϋ; 
κατηγορουμένους έν τοΐς Πλημμελειοδικείο^, 
άνώτεροι τοιούτων δυσχερείων καί περιφρο- 
νοΰντες τοιαύτας σχολαστικότητας, εΐμεθα 
ύποχρεωμένοι νά συμπεράνωμεν, δτι τά 
σταθμά έν τή πλάστιγγι τής Θέμιδος τίθεν
ται λιποβαρή έκτός αν απονέμουν ιήν Δι
καιοσύνην . . . έξ άποκαλύψεως.

ΙΙοΧ ύβ ιος Λ α γο π ά τη ς

Ζητείται « Ναυτικόν Δ ίκαιον.» τοΰ
Arth. Desjardins, είς καλήν τιμήν. 

Πληροφορίαι παρ’ ήμΐν.
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ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 29 Νοεμβρίου.

Έξοχος Γάλλος δικαστής, δ Έ- 
φέτης Lambert, έν τφ έ'ργφ αύτοΰ 
«Φιλοσοφία τοΰ Κακουργιοδικείου», 
μεταξύ πολλών σοφών άλλων γράφει 
καί τά έξης:

«Ό Νόμος άπήτησεν, δπως δ έπί 
τινι άδικήματι καταδιωκόμενος κά- 
θηται έπί τοϋ εδωλίου τοϋ κατηγο
ρουμένου έχων παρ’ έαυτφ άφωσιω- 
μένον μύστην τών απορρήτων του 
καί δδηγδν έν τη κινδυνώδει δδφ είς 
ην περιέπεσε, διάνοιαν μάλλον έξη- 
σκημένην έν τη μελέτη τών γεγονό
των, υπδ τήν εποψιν τής ην ύπέχει 
νομίμου εύθύνης. Ένεκα τούτου δ 
δικηγόρος έκτελεΐ άποστολήν έγ- 
γυησεως όπέρ τοΰ κατηγορουμένου, 
άλλά καί κατ’ έξοχήν ύπέρ τής δη
μοσίας τάξεως, εχων καθήκοντα, 
άλλά καί δικαιώματα, πρόσωπον, ώς 
είπεΐν, καί αύτδς δικαστικοΰ χαρα- 
κτηρος· κατ’ άκολουθίαν δφείλει νά 
καταβάλλη πάσαν φροντίδα, ώστε νά 
συνδυάζη τά καθήκοντα πρδς τά δι
καιώματα του, δπω ς έπαρκέση έν  
xfj φ ιλοσοφ ική  εργασία του τ fj 
άπαιτουμένη ύπέρ  μεγάλου δη
μοσίου ϋ'εσμοΰ». «Έν τφ κακουρ- 
γιοδικείψ ή παράστασις τοϋ δικηγό
ρου εΐνε νόμιμος άνάγκη καί είτε ύπδ 
τοΰ κατηγορουμένου διορισθείς, είτε 

' έξ έπαγγέλματος ύπο τοΰ Προέδρου, 
άποτελεϊ μετά τών συνέδρων καί τών 
ένορκων μέρος του κακουργιοδικείου».

Περί δέ τοΰ Προέδρου μεταξύ πολ
λών άλλων γράφει καί τά έξης δ σο
φές συγγραφεύς:

«Δέν πρέπει νά είνε μόνον, ώς έν 
τφ έαυτοΰ σπουδαστηρίφ, πρδ τών 
κειμένων καί τών έν αύτοΐς άναπτυσ- 
σομένων θεωριών άπο της προεδρι
κής του έδρας θά παρατηρήση πρδ 
αύτοΰ δρώντα τών άνθρώπων τά πά
θη· δθεν οφείλει ν’ άναζητήση έν 
ταΐς πράξεσιν αύτών τδ άπόρρητον 
έλατήριον τής βουλήσεώς των. Έ χει 
λοιπδν τήν ϋποχρέωσιν, πας πρόε
δρος, ν’ άνυψώται είς άνωτέραν σφαί
ραν ίδεών, νά εύρύνη τδν κύκλον τών 
συνήθων μελετών αύτοΰ καί οΰτω νά 
προετοιμάζη τήν ψυχικήν του δύνα- 
μιν έκ της έντελοΰς συναισθήσεως 
τοΰ μεγάλου προορισμού του, έκ τής 
συνειδήσεως τής μεγάλης του απο
στολής πρδς ίκανοποίησιν τοΰ νόμου 
καί τής κοινωνικής συνειδήσεως». 
«Ό Πρόεδρος τοΰ κακουργιοδικείου, 
διερευνών δλας τάς λεπτομερειας τής 
όποθέσεως καί άκαταπονήτως άνα- 
ζητών τάς άποδείξεις, οίαι δήποτε 
καί άν ώσιν, οφείλει νά ύποβάλλη 
ταύτας ύπο τήν βάσανον τοΰ έλέγ- 
χου και τής αντιρρήσεως, νά έπι- 
δεικνύη δέ άκλόνητον μετρ ιοπά
θ ε ια ν  έν τη διευθύνσει τής δίκης 
καί νά συγκρατήται μετά τής αύστη- 
ροτέρας ίσότητος άπέναντι τής κα
τηγορίας καί τής ύπερασπίσεως. Καί 
δταν ο Πρόεδρος δι’ ύπομονητικών 
καί άκριβών έξετάσεων καί έρευνών 
καταδείξη τήν άθωότητα κατηγορου
μένου τινός, ή εύτυχία αΰτη, τόσον 
σπανία έντη ιστορία τοϋ κακουργιο- 
δικείου, θ’ άναμιμνήσκη αύτδν μίαν 
τών ώραιοτέρων ημερών τοΰ δικαστι
κού του σταδίου».

Καί άλλα, λέγομεν, πολλά καί 
σοφά γράφει δ έξοχος δικαστής καί 
συγγραφεύς. θερμώς συνιστώμεν είς 
τούς "Ελληνας δικαστάς, νά προ- 
μηθευθώσι τδ διδακτικώτατον σύγ
γραμμα έκεΐνο. Διότι τέλος πάντων 
δέν πρέπει καί δέν είνε δυνατδν νά 
έξακολουθήση έπί πολύ άκόμη ή

κατάστασις, ήν παρουσιάζουσι πολλοί 
κ. κ. Πρόεδροι καί προεδρεύοντες 
τών παρ’ ημϊν ποινικών δικαστηρίων, 
Πλημμελειοδικείων καί Κακουργιο- 
δικείων.

Μία αφόρητος κατάστασις, ήτις έκ 
τών κυρτότατων συντελεί, καί έν Ά - 
θήναις, καί ίδία έν ταΐς έπαρχίαις, δ
που δλοι οί δικηγόροι άναλαμβά- 
νουσι τήν ύπεράσπισιν ποινικών υπο
θέσεων, ώστε νά ώσι τεταμέναι αί 
σχέσεις δικηγόρων καί δικαστών. 
Έάν δέ ή κατάστασις αΰτη βασανίζη 
τούς δικηγόρους, δέν αφήνει άθικτους 
τούς δικαστάς άπέναντι τής κοινωνι
κής έκτιμήσεως. Πρδ παντδς δυσχε
ραίνει τδ εργον τής Δικαιοσύνης καί 
βλάπτει σημαντικώς τήν Κοινωνίαν.

Δέν άρνούμεθα ήμεΐς, δτι συμβαί
νει ένίοτε, ώστε νά έκτρέπωνται καί 
ποσοτικώς καί ποιοτικώς δικηγόροι 
είς άμετροέπειαν. Ά λλ ’ ιδού τί καί 
περί τούτου λέγει δ είρημέν^ς Γάλ
λος δικαστής: «Οί νέοι δικηγόροι δέον 
νά ένθαρρύνωνται καί νά ύποστηρί- 
ζωνται μετ’ εύμενείας ύπο τών δικα
στών, ών είνε, πλήν τών άλλων, ή 
δευτέρα δικαστική οικογένεια, συγ
χρόνως δέ καί νά προφυλάσσωνται 
διά πατρ ικής φ ω νή ς  άπο τών ζωη
ροτήτων». ’Έχει τόσα δικαιώματα δ 
Πρόεδρος καί είνε ή θέσις του τόσον 
έπιβλητική, ώστε δύναται ασφαλέ
στατα νά έξασφαλίση τδ προσήκον 
μέτρον καί τήν ευταξίαν καί κοσμιό
τητα της συνεδριάσεως. Τδ νά κρούη 
άδιακόπως τον κώδωνα, νά κτυπα 
μάλιστα αύτδν έπί της έδρας, τδ νά 
διακόπτη είς πάσαν έρώτησιν καί 
κατά πάσαν περίοδον τής άγορεύσεως 
τοΰ δικηγόρου, ήτις δέν είνε σύμφω
νος πρδς τήν ίδίαν έαυτοΰ γνώμην, 
τδ νά έκτρέπηται είς βαναυσολογίας 
καί διαρκώς άπειλητικδς νά έπιδει- 
κνύη τά δικαιώματά του, άρνούμενος 
τά δικαιώματα τοΰ συνηγόρου, δέν 
είνε μόνον είκών προδίδουσα τήν ά
γωγήν τών άτόμων καί τήν άκοσμίαν 
τών κοινωνικών μας ήθών, άλλ’ άπο- 
τελοΰσιν άπόδειξιν έρημίας ού μόνον 
νομικής, άλλά καί πάσης μορφώσεως, 
άπόδειξιν άσεβείας πρδς τδν νόμον 
μεγίστης, καί άφιλανθρωπίας έσχά- 
της, ήτις εινε ή χειριστή τοϋ άνθρώ- 
που διαστροφή.

Δέν δύναταί τις, ν’ άρνηθη, δτι τδ 
εργον τοΰ δικαστοΰ δσον είνε μέγα 
καί έπίπονον, τόσον είνε δυσχερές 
καί λεπτεπίλεπτον. Έπομένως ή άν- 
θρωπίνη άτέλεια, συνηνωμένη πρδς 
τάς γνωστάς παρ’ ήμΐν έλλείψεις καί 
τών νόμων καί τών περιστάσεων, 
ύπόκειται είς άναποφεύκτους καί 
έπομένως συγγνωστέας παρεκτροπάς, 
ή ύπερβολάς. Άλλά καί τδ Ιργον 
τοΰ δικηγόρου είνε πάντοτε μέν άσυγ- 
κρίτως μάλλον λεπτεπίλεπτον καί 
ούχί σπανίως δυσχερέστερον. Άμφό- 
τεραι δέ αί τάξεις ύπο τής αύτής νο
μοθεσίας καί ύπδ τών αύτών περι
στάσεων ταλαιπωρούμεθα, ώστε άκαι- 
ρον καί άτοπον καί άπονοίας εργον 
είνε νά μή βαστάζωμεν τά βάρη άλ- 
λήλων κατά τδ δυνατόν, άλλά νά 
έπιτιθέμεθα κατ’ άλλήλων.

Ή κατάχρησις, ήν σημειοΰμεν έν
ταΰθα, είνε καθ’ ημάς μεγίστης ση
μασίας. Διότι καί τά άκροατήρια 
δρώσι καί άκούουσι· καί άλλως μέν 
βλέπουσι προέδρους καί προεδρεύον
τας ύβριστικώς φερομένους πρδς δι
κηγόρους πεφωτισμένους, άξιοπρε- 
πεΐς καί έναρ έτους, άλλως δέ αίλου- 
ροειδώς καί προσηνέστατα προθυμο- 
ποιουμένους πρδ τών ισχυρών τής 
ήμέρας καί τών έρπετών των. Φερό- 
μενοι καλώς καί πρδς έκείνους, ού
δέν ειχον νά πάθωσιν έκ τούτων, καί

θά έσώζοντο τούλάχιστον τά προσχή
ματα έν τή προκειμένη περιστάσει.

ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
’Ά ρ ε ιο ς  Π ά γ ο ς

Αύτό καθ’ εαυτό τό ζήτημα είνε προω- 
ρισμένον νά συγκιν,ή έκάστοτε εύρύτερον 
καί τούς δικαστικούς κύκλους, άλλά καί 
τήν κοινωνίαν. Το ζήτημα περί τής 
τύχης τής προικός τής μοιχαλίδος μετά 
τήν ένεκα μοιχείας λύσιν τοΰ γάμου, 
δπερ μετά πάροδον δύο ή τριών έτών 
άπησχόλησε καί πάλιν τδ άνώτατον ήμών 
δικαστήριον κατά τήν συνεδρίασιν τής 
παρελθούσης Δευτέρας. Ώς γνωστόν, 
διά τής τελευταίας, είσηγουμένου τοΰ 
’Αρεοπαγίτου κ. Α. Πέταλα, άποφάσεώς 
του, ό Άρειος Πάγος έδέξατο, δτι υπαρ
χόντων τέκνων ή μοιχαλίς άπόλλυσι τήν 
προίκα της υπέρ τούτων καί τοΰ συζύγου 
της, Παρέμενεν έπομένως καί μετά τήν 
άπόφασιν ταύτην το ζήτημα άν ή αύτή 
προσήκει λύσις καί δταν δέν υπάρχουν 
τέκνα· καί περί τδ ζήτημα τοΰτο έστρέ- 
φετο ή συζήτησις κατά τήν άνω συνε- 
δρίασιν. Τδ Έφετεΐον ’Αθηνών, κατά 
τής άποφάσεως τοΰ έποίου έστρέφετο ή 
συζητηθεΐσα άναίρεσις, είχε δεχθή δτι 
καί τέκνων μή ύπαρχόντων έπέρχεται ή 
άπώλεια τής προικός ύπέρ τοΰ )συζύγου 
ώς άποζημίωσις αύτοΰ διά τήν διάρρη
ξήν τοΰ συναλλάγματος τοΰ γάμου, ούχί 
δέ ώς ποινή καί δή τοΰ δημοσίου δικαίου. 
Γνωστόν δτι τδ ζήτημα είνε έκ τών μάλ
λον άμφισβητουμένων καί δτι ή λύσις 
αύτοΰ έπεδιώχθη πάντοτε έκ τής λύσεως 
τοΰ έτέρου ζητήματος, άν αι σχετικαί 
τοΰ Ρωμαϊκοΰ δικαίου διατάξεις φέρωσι 
:όν χαρακτήρα δημοσίας ποινής, όπότε 
δέν . θά ίσχύσουν ένεκα τών έπίσης γνω
στών διατάξεων τοΰ Ποινικοΰ ήμών νό
μου καί τής Πολιτικής Δικονομίας, ιδιαί
τατα δέ διότι παρ’ ήμΐν τό Ρωμαϊκόν 
δίκαιον είσήχθη ώς δίκαιον ιδιωτικόν 
άνευ τών ποινικών αύτοΰ διατάξεων, ή 
άν φέρωσι τόν χαρακτήρα ιδιωτικής ποι
νής ή άποζημιώσεως, έπότε, κατά τήν 
κρατήσασαν τούλάχιστον γνώμην, θά 
ίσχύσουν. Τήν πρώτην τών γνωμών τού
των ύπεστήριξαν κατά τήν άνω συνε- 
δρίασιν τοΰ Άρείου Πάγου ώς πληρε
ξούσιοι τής άναιρεσειούσης οί δικηγόροι 
κ. κ. Κ. Ρακτιβάν καί Π. Τσιτσεκλής 
άναλυτικώτατα, άντιθέτως δέ, έπίσης δι’ 
έπιχειρημάτων ούκ δλίγων άνέπτυξαν 
τήν δευτέραν γνώμην οί δικηγόροι κ. κ. 
Κ. Πολυγένης καί Κ. Μαμίδης, ώς πλη
ρεξούσιοι τοΰ άναιρεσιβλήτου συζύγου.

Μέσην γνώμην άνέπτυξεν ό Άντει- 
σαγγελεύς κ. Κ. Μανιάκης, τήν άγόρευ- 
σιν τοΟ όποιου δημοσιεύομεν.

Π λη μ -μ ελε ιο δ ικ ε ΐο ν
Τήν παρελθοΰσαν Τρίτην έδικάσθη 

ύπό τοΰ ένταΰθα Πλημμελειοδικείου ό 
πρώην ’Αστυνόμος έν Πειραιεΐ κ. Δημ. 
Γιάκας, ύπομοίραρχος τής Χωροφυλακής, 
κατηγορούμενος έπί παρανόμψ κατακρα
τήσει καί εξυβρίσει τοΰ δικηγόρου κ. Σ. 
Παρασκευοπούλου, παρισταμένου καί ώς 
’Ιδιώτου Κατηγόρου.

Τά ξηρά πραγματικά περιστατικά ή- 
σαν τά έξης: Τήν έσπέραν τής 21ης 
πρός τήν 22αν Ίανουαρίου I. έ. πολΐταί 
τινες έν εύθυμία διατελοΰντες συνεπλά
κησαν έν Πειραιεΐ. Έκ τών συμπλακέν- 
των τινάς, ή καί δλους, συνέλαβον τά ά- 
στυνομικά δργανα καί ώδήγησαν είς τό 
άστυνομικόν κατάστημα. Έν τώ μεταξύ 
συνήχθη πλήθος πολύ έν τψ τόπψ τής 
συμπλοκής (τφ άναιμάκτψ άλλως καί έν 
φ  πυροβολισμοί δέν ήκούσθησαν) καθώς 
έπίσης πλήθος πολύ συνήχθη έξωθι τοΰ 
άστυνομικοΰ καταστήματος. Ό κ. Γιάκας 
εύρίσκετο έν τινι* ξενοδοχείψ, δπου έλα
βε γνώσιν τής συμπλοκής καί όπόθεν 
έξώρμησε καί κατέφθασεν είς τόν τόπον 
αύτής. Μόλις κατέφθασεν έξ δλου τοΰ 
πολλοΰ πλήθους έξέλεξε καί συνέλαβε 
καί πύξ καί λάξ ώδήγησεν είς τό ά
στυνομικόν κατάστημα τόν δικηγόρον κ. 
Σ. Παρασκευόπουλον, ού μόνον μή μετα- 
σχόντα τής συμπλοκής,άλλά καί διά τών 
συμβουλών του πρός τούς συλληφθέντας 
καί δυστροποΰντας νά όδηγηθώσιν εις τό 
άστυνομικόν κατάστημα παρέσχεν υπη
ρεσίαν σημαντικήν είς τά άστυνομικά δρ
γανα, ώς αύτά ταΰτα ένόρκως έβεβαίω- 
σαν. Πάντως, καθ’ ήν στιγμήν συνελή- 
φθη ύπό τοΰ άστυνόμου, άγνοοΰντος τά 
συμβάντα καί τούς δράστας αύτών, ί'στα- 
το ήσυχο££ χτά τοΰ πολλοΰ πλήθους τών 
άλλων πολιτών. ’Ισχυρίζεται δέ ό κ.

Σ. Παρασκευόπουλος, δτι συνελήφθη ύπό 
τοΰ κ. Γιάκα ένεκα προσωπικών αίτιων. 
Ούχ ήττον ό κ. Γιάκας άντιλέγει, δτι 
ούτε προσωπική αίτια ώθησεν αύτόν, 
ούτε πάντως έκ δολίας προαιρέσεως έ- 
νήργησε. καί είδησή είχε λάβη δτι ό κ. 
Σ. Παρασκευόπουλος ήτο εις έκ τών συμ- 
πλακέντων. Ό κ. Παρασκευόπουλος έ- 
κρατήθη έν τή ’Αστυνομία μέχρι τής έ- 
πομένης καί ύπό συνοδείαν έστάλη εις 
τήν Εισαγγελίαν, ύφ’ ής καί άπελύθη.

Ό κ. Παρασκευόπουλος ίσχυρίσατο, 
δτι δ κ. Γιάκας έν τψ άστυνομικψ κα- 
ταστήματι έξύβρισεν αύτόν χυδαιότατα- 
έβεβαίωσαν δέ τοΰτο ένόρκως καί μάρ
τυρες. ’Αλλ’ ό κ. Γιάκας ήρνήθη καί 
τοΰτο.

Ό κ. Παρασκευόπουλος, βεβαιούντων 
έπίσης μαρτύρων ένόρκως, ίσχυρίσατο 
καί δτι έδάρη ύπό τοΰ κ. Γιάκα, δύο δέ 
ίατρικαί έκθέσεις ύπήρχον περί ζημίας 
κατά τό πρόσωπον, παρά τόν άριστερόν 
όφθαλμόν, πρός τόν κρόταφον, συνεπεία 
κολάφου ίσχυροΰ πιθανώς ύπό φοβέρας 
πυγμής. Ούχ ήττον καί τοΰτο ήρνήθη ό 
κ. Γιάκας.

«Τ ο  δ ικ α σ τή ρ ιο ν  τώ ν έν Ά ·  
ϋ ή να ις  Ο λ η μ μ ,ελε ιο δ ικ ώ ν  δέν  
έπείβΟκ), ο τ ι ό **τηγορ ούιι.ενο ς  
έξετέλεσε τά ς ε ίς  α ύτό ν  ά π ο δ ι-  
δ ο μ ένα ς  «ρ ά β ε ις  κ α ι επ ομ ένω ς  
κηρύσσει αύτό ν  ΑΘΩΟΝ». Ούχί λό- 
γψ άμφιβολιών, ώς έγράφη έν τινι κα
θημερινή έφημερίδι.

Δικασταί ήσαν οί κ. κ. Λιγδόπουλος. 
(προεδρεύων) Γεωργόπουλος, ’Αγγελί- 
δης, Δαμιανός καί ό έμμισθος πάρεδρος 
κ. Θεοφίλου.

1 Μ 1 Ι  I I I D l
ΕΝ ΛΕΒΑΔΕΙΑ,

Χ υ νεπ ε ία  το ΰ  υπ ο μ νή μ α το ς  
όπ ερ  έν ε ϊδ ε ι μ η νύσεω ς ή ε π ι
τρ ο π ή  τώ ν  έν Α θ ή ν α ις  δ ικ η γ ό 
ρω ν υπ έβ α λ ε  πρός τόν κ . Ε ισ α γ 
γελέα  τώ ν  έν ’ Λ β ή ν ν ις  Έ φ ε τώ ν  
έν σχέσει πρός τήν στάσιν τής έν 
Λ ε β α ίϊε ία  ά νακ ρ ιτ ικ ή ς άρχής α 
π έναντι τώ ν  δ ικ η γ ό ρ ω ν κ- κ. 
Λ ο υ κ ά  M i/ου κα ι Γ - ΖΕπυρο- 
π ο ύλο υ  κ α ί ιδ ία  πρός τήν συμ 
π ερ ιφ ο ρ άν το ϋ  έν Λ ε β α δ ε ία  
ΙΙρ ω το δ ικ ώ ν  κ. Ι ΐα ν τ .  Α .  *Ι*ω- 
μ άχη . άνετέΟη ε ις  τόν π αρά  το ΐς  
έν ’Α θ ή ν α ις  Έ φ έ τα ις  Α ν τ ε ισ α γ 
γελ έα  κ .Ί ω ά ν .  ϋ υ ρ ια κ ό π ο υ λ ο ν  ή 
ένεργεία  ανακρ ίσεω ν, π ρό ς το ΰ το  
δέ, ώ ς έπληροφορή6*ιμ.εν, πλήν  
τώ ν  έν Λ ε β α δ ε ία  έίςετασθεντω ν  
κα^έξετασθησομ-ένω ν μ α ρ τύρ ω ν  
μ.εταξύ τώ ν ό π ο ίω ν  κα ι ό  π ρ ό ε
δρος τώ ν έν Λ ε β α δ ε ία  ΙΙρ ω το -  
δ ικώ ν κ. Λ ίια ν ιά ρ α ς , Οά έξετα- 
σθώ σι κ α ι έν ’Α β ή ν α ις  ό χ ι ο 
λ ίγ ο ι μ ά ρ τυρ ες-  Λ αμ .βανομ .ένη ; 
ύ π ’ ο ψ ιν  τή ς π ρ ο σω π ικό τη το ς  
το ΰ  κ . Ίωάν. Κ υ ρ ια κ ο π ο ύ λ ο υ  
κ α ι τή ς φύσεω ς έν γένε ι τή ς  ύπο- 
θέσεω ς, έχ ομ εν τήν π επο ίθησ ιν  
δ τ ι ή άνάκρ ισ ις  α ϋ τη , έξ ης έξ- 
α ρ τά τα ι ή ύπ ό στα σ ις  α ύτή  ένός 
Ισοβίου δ ικαστοΰ , θά  |διεςαχΟή 
ο ύ χ ί μ.ετά τή ς γνω στής έκε ίνη ς  
τα χ ύτη το ς  μ έ  τήν ο π ο ία ν  έχ ο 
μ εν  συνε ιθ ίσ ε ι νά β λ έπ ω μ εν  κ ι
νούμενους έκείνους ο ΐτ ιν ε ς  τά σ 
σοντα ι έκάστοτε  νά ασκήσουν έ 
λεγχον έπ ι τώ ν π ράξεω ν συνα* 
δέλφω ν τω ν.

Κ Α Ι E3ST Τ Ε Χ Ν Α Σ Μ Α

Λ έν  κατωρθώ σαμ-εν νά έξακρ ι-  
β ώ σ ω μ εν , π λη ρ ο φ ο ρ ο ύμ ενα  έν- 
το ύ το ις  π αρ ά  π ροσώ που δυνα -  
μ ένο υ  ώ ς έκ τή ς Οέσεώς το υ  νά 
κατέχγι κ α λώ ς τά  π ρ ά γ μ α τα , ό τ ι 
ό π ρ ω τό δ ικ η ς  κ. Π . *1*ωμάκης 
υπ έβ α λ ε  κα τά  το ΰ  έν Λ ε β α δ ε ία  
π ρ ο έδ ρ ο υ  τώ ν Ι Ιρ ω το δ ικ ώ ν  κ. 
Λ Ιιανιάρα  μ ή νυσ ιν , ο τ ι ουτος,, 
ασκών τήν έκ το ΰ  α ξ ιώ μ α το ς  
το υ  έπ ιρροήν, έπ εδ ίω ξε  τήν ανα
στολήν τής έκτελέσεω ς τώ ν  κατά  
τώ ν κ. κ. Λ ο υ κ ά  Ν άκου κα ί Γ .  
Χ π υ ρ ο π ο ύ λ ο υ , έκτελεσβέντω ν  
ε ν τα λ μ ά τω ν . Τ ό  α υτό  πρόσω-
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rcov μόίζ δ ιε δ ε β ϊΐω ο ε ν  *ixt yj I*·*!· 
νυσ ίς α υτη  εχ ει μ.ον*δο*όν ««ο
πόν να μ.ειώ<ηΐ τήν α ξ ιο π ισ τ ία ν  
τής μ α ρ τυ ρ ία ς  το ΰ  *. Λ ίιανάρα ϊ

J[i στήλαι τής «Δικαιοσύνης» 
είνε  ε ίς  τι)ν  διάθεσ ιν παντός δι
κηγόρον, δικαστοΰ η άλλον δ ι
καστικού προσώπον, εύρισκο- 
μένου ε ίς τήν άνάγκην ή έπ ιΰ 'ν- 
μοϋντος νά άνακινήση π α ν  έν  
γένει ζήτημα σχετιζόμενον μέ 
τήν άπονομήν τοϋ δίκαιον.

Μία τάξις ολόκληρος, ώς ή τών 
δικηγόρων, έπί έτη τώρα σύσσωμος 
άγωνίζεται νά οργανωθη θετικώτερον, 

νά συστηματο-
θ ί  ά ντ ιλή π το ρ ες  ποίηση τά δι

καιώματα της, 
νά δύναται έπι τη βάσει θετικωτέρων 
διατάξεων νά κανονίση τάς υποχρεώ
σεις της και άπέναντι της Πολιτείας 
και απέναντι της δικαιοσύνης καί 
άπέναντι τών ιδιωτών. Ή ταξις δέ 
αΰτη, ολόκληρος έπαναλαμβάνομεν, 
έμόρφωσεν άπο έτών τήν πεποίθησιν 
δτι έπιτυγχάνει τοΰτο, έάν μετατρέψη 
εις νόμον, τό νομοσχέδιον έκεΐνο περί 
δικηγορικών συλλόγων, δπερ απο 
δεκαετίας καί πλέον αύτή αΰτη διε- 
μόρφωσε καί ένεπιστεύθη είς τούς 
κατά καιρούς Υπουργούς τής Δικαιο
σύνης. Καί μετά τοΰτο προβάλλουν 
οί διάφοροι άντιλήπτορες ύπό τήν 
μορφήν βουλευτών τινών, οΐ άγωνιζό- 
μενοι, χάριν αύτών, ώς λέγουν, τών 
δικηγόρων νά ματαιώσουν τάς το-.αύ- 
τας προσπαθείας ! Πρό τής είκονος 
αύτής, τής άκαταλήπτου δι’ ημάς και 
διά πάντα διατελοΰντα έν γνώσει τής 
σημερινής καταστάσεως, χωρει συζή- 
τησις λογική ; Ήμεΐς δηλοΰμεν δτι 
άδυνατοΰμεν νά μεταφέρωμεν είς τοι- 
οΰτο λογικής συζητήσεως έδαφος 
τούς δπαδούς τοΰ «ού μέ πείσης καν 
μέ πείσης».

Χάρις είς την εργατικότητα τοϋ σώ
ματος τών έν ’Αθήναις Πρωτόδικων, 
άλλά καί είς την επιμέλειαν τόσον τοΰ 

κ. Προέδρου όσον
Τό Πρωτοδικεϊον και των κ.κ. Προ- 

ΆΟηνών εδρευόντων τών
διαφόρων τμημά

των, τά πινάκια κατέστησαν τελείω 
ένημερα, τοσον μαλιστα ωστε και /] 
συνήθης παρά τοΐς δικηγόροι; δυσφορία 
ή αναπτυσσόμενη έκ της σπουδής μέ 
την οποίαν εΐνε ύπρίχρεοι να παρασκευα 
ζουν και υπερασπίζουν τάς υποθέσεις, 
ήρξατο παρατηρούμενη. Ήοη τό μεν 
τμήμα τών Εμπορικών δικ'αζει υποθε- 
σεις έγγραφείσας κατά τό τελευταΐον 
δεκαήμερον τοϋ ’Οκτωβρίου, εις την 
αύτην δέ ενημερότητα εύρίσκεται και 
τό τών συνήθων, ένώ εξ άλλου το τών 
Συνοπτικών καί ’Εφέσεων δικάζει ύπο-

, , ι \θεσεις εγγεγραμμενας μόλις προ οκτω 
ή δέκα ημερών.

Ύπό τοιούτους ορούς θα παρατηρηθνί 
τό σπάνιον διά τό II ρωτοδικείον ’Αθη
νών φαινΧόμενον, το ετος 1908 να μη 
κληροδοτησν] χρέη είς τό μετ’ ολίγον 
έπερχόμενον. "Οπερ δέ το ετι πλέον 
ένθαρρυντικόν, αί άποφασεις τοΰ έτους 
τούτου, ύπάρχει πρόβλεψις οτι Οά ύπερ- 
βώσι τάς τοΰ προηγουμένου κατα χ ι
λίας καί πλέον.

περισσότερα', διεγράφησαν και μία μο
νον έκρατήθη πρός συζητησιν, ούτως 
ώστε, αν καί αύτη όιεγράφετο η άνε- 
βάλλετο, Οά έλάμβανον την ευκαιρίαν

w   ' · « ■   Γ » Λ e  > Γ  > Υ  Λ

’Αθηναίοι νά θαυμάσουν ύψουμένην ! καθ ήν η Βουλή )αυμα,ουσα τα

σθέντας νά παύσουν, ό ταμίας όμως δεν 
πρέπει νά πληρόνν) τον μισθόν των.

Κατόπιν τούτων νομίζομεν, ότι έπρεπε 
νά καταλήςτ) ή συζήτησις είς προτασιν,

νοαικά
άπό τοΰ έξώστου τοΰ έπί τής όδο 
φοκλέους μεγάρου τοΰ Εφετείου των 
τήν γνωστήν λευκήν σημαίαν, τήν έπί 
άναλόγων περιπτώσεων κυματίζουσαν 
έν τοΐς δικαστηρίοις τοϋ Λονδίνου. 
Σημαίνει τάχα τό φαινόμενον επικρα- 
τησιν καί έν ’Αθήναις τών ’Αγγλικών 
ηθών, ή μήπως σημαίνει καταπόνησιν 
τών διαδίκων ή αληθή τούτων πενίαν, 
ήτις, πλήν τών άλλων τεχνών, κατερ
γάζεται καί τήν τέχνην τοϋ προτροπα- 
δην πρό τής δικαιοσύνης φεύγειν :

Τό κατάστημα τοϋ Πρωτοδικείου ά
κόμη διατελεΐ είς κατάστασιν δημιουρ
γίας, ένώ έβεβαιοΰτο, οτι τήν πρώτην 

Σεπτεμβρίου θά ήτο 
Άμαΐ καί εΐτχαϊ έτοιμον. Είς επιμε- 

τοον μάλιστα ή ά- 
νεγειρομενη αίθουσα του Κακουργιοδι- 
κείου άφέθη ημιτελής καί ύψοϋνται οί 
τοίχοι αύτής ώ ; σύγχρονα έρείπια συμ- 
βολίζοντα ί'σως τήν κατάστασιν τής δι
καιοσύνης. Εινε παράδοξον . πώς δέν ήρ- 
^ισαν νά καταθέτουν επί τών ερείπιων 
τούτων... τόν νενομισμένον φόρον εύλα- 
βείας οί διερχόμενοι έκεϊθεν, ότε τούλα- 
νιστόν θά ύπήρνεν έλπ ί; νά έπενέβαινεν

/  ̂ λ -V '  ̂ 1 * 1η άστυνοatos ο\οc λογους όνψ-οσνκς υγεικς.
’Ίσως είς τάς άράς τοΰ οικοδεσπότου 

τοΰ πρώην Πρωτοδικείου νά οφείλεται 
ή κατάστασις αύτή, ί'σως έπίσης καί είς 
τάς εύγάς τοΰ οικοδεσπότου τοϋ νΰν 
Κακουργιοδικείου. Έν τοιαύτη περιπτω- 
σει χρειάζεται έξ άπαντος ή παρέμβασις 
τοΰ Μητροπολίτου.

’Άλλοτε ειχομεν δημοσιεύσει μακράν 
μελέτην Γερμανοϋ δικαστοΰ περί της 
άνεπαρκείας τών μισθών των. Σήμερον 

δημοσιεύομεν έν 
Άνα(ΐαρρή<ίω«ιεν. έτερα στήλγι τού;

νέους μισθούς, ού; 
ή Βαυαρία απονέμει άπό τοΰ παρελθόντος 
Αύγούστου είς τού; δικαστά; τη;. Όμο- 
λογοϋμεν ότι οί μισθοί ούτοι εινε διπλά
σιοι ί'σω; πρός τούς μισθούς τών Ε λλή
νων δικαστών,πρέπει όμως συγχρόνως νά 
δεχθώμεν, οντι δέν εινε καί τόσον δαψι
λείς διά Κράτος ώς ή Βαυαρία, άφοΰ, 
πλήν τοΰ Προέδρου τοΰ άνωτάτου ’Ε
φετείου, οπερ έζισοΰται πρός ακυρωτι
κόν, καί τοΰ προέδρου τών Έφετών, οί 
μισθοί τών άλλων δικαστών δέν φαί
νονται άξιοι ιδιαιτέρου λόγου. Έν πάστ) 
όμως περιπτώσει πρέπει νά ληφθη ύπ ’ 
οψιν, ότι τά πλεΐστα τής Ευρώπης Κρά
τη, μεταξύ τών όποιων καί ή Βαυαρία, 
έμερίμνησαν διά λογικωτέρας φορολογίας 
νά καταστήσουν ανεκτόν τό νβ ίοντώ ν 
άστυκών τάξεων, ού'τω; ώστε οί όικα- 
σταί των θά ήδύναντο νά ζήσουν άνε- 
τώτερον καί άν έλάμβανον τούς μισθού; 
τών Ελλήνων συναδέλφων των.

Ή  Βουλή άφοΰ έπί ήμέρας κατέγινε 
μετά πολλής έμβριθείας είς τό γλωσσι
κόν ζήτημα, εκρινεν άναγκαίον νά άσχο-

A _ \ » t

φώτα τών κ. κ. υπουργών, έπαναλαμ- 
βάνει . . . τήν περί τών ώτων τοΰ όνου 
συζήτησιν.

τύπον εν

Βασίλειον
τώ ν

ϊΐλα<ίτο5ήτων

Έ πί τή ευκαιρία δέ ταύτν] επιβάλ
λεται, φρονοΰμεν, νά έξαρθ'ίί τό φαινό- 
μενον όπερ παρετηρήθη κατά τήν συνε- 

δρίασιν τής παρελθού- 
ΙΙαρ ’ ό λ ίγ ο ν  σης Τρίτης τοΰ Έφε- 

λενκήν. τείου Αθηνών. Έ κ
τών δέκα περίπου ύ- 

ποθέσεων μέ τάς οποίας έν όλω ήτο 
βεβαρυμένον καί τό πινάκιον καί το 
δελτίον τών προτετιμημένων τοΰ τμη- 
αατος τούτου, άνεβλήθησαν τινες, αί

ληθν
’ Ιίκ τϊϊς Β ο ν λ η ς .

.ηΰγί και είς έρ- 
μηνευτικάς μελέτας 
τής ένκυκλίου τοΰ 

ρώην ύπουργοϋ τών Οικονομικών, οι’ης 
άπεκόπτετο ό μισθός τών καθ’ύπερβασιν 
νόμου διωρισμένων δημοδιδασκάλων.Καί 
ήλιεύθησαν καί κατά τήν 
ταύτην πρώτου μεγέθους νομικοί μαρ
γαρίτα'., άλλ’ είς βάρος ούτοι τών κ. κ. 
ρητόρων, εί καί δέν ώνομάζοντο καί ου- 
τοι . . . Μαργαρΐται.

Τοιουτοτρόπως εύρέθ/ι, οτι διά τήν 
κατάργησιν τής περίφημου αύτής έγκυ 
κλίου πρέπει . . . νά ψηφισθή νόμος."Οτι 
οί ταμίαι δικαιοΰνται καί μάλιστα ο
φείλουν έπί προσωπική εύθύνν) νά ελέγ
χουν, άν καλώς ή κακώς διωρισθησαν 
οί δημοδιδάσκαλοι,'ένφ ό διορισμός αύ
τών έγένετο καθ’ ολας τάς διατυπώσεις 
τοΰ νόυ.ου. "Οτι ό Νομάρχης, ο διόρισα; 
τού; δημοδιδασκάλου;,καί τό εποπτικόν 
συμβούλιον καί τό Υπουργεΐον δέν δύ- 
νανται τού; τυχόν καθ’ ύπέρβασιν διορι-

Το Βασίλειον τοϋτο είχεν, ως γνω
στόν, προορισθή, όπως καταστή το προ- 

τή Ανατολή. Έν πασνι πε- 
ριπτώσει κατέστη πρό
τυπον διά τάς άναριθ- 
αήτου; πλαστότητά; 
του. Καί ακούσατε : Οί 

πλεΐστοι νόμοι ψηφίζονται πλαστώ;, 
διότι κατά κανόνα ή Βουλή ούτε έν 
άπαοτια συζητεΐ και ψηφίζει, ουτε αν
τιλαμβάνεται τί ψηφίζει. Εν όε χ7\ 
έκτελέσει καί εφαρμογή τών νόμων ή 
πλαστότη; είνε άδιάλειπτος, άφοΰ και 
δλαι αί δικκστικαί άποφάσεις σχεδόν ανε
ξαιρέτως εινε τύποις πλασται. Αλλα τ έ 
λος πάντων, πλαστότητα έπί έπισημων 
πινάκων, εικονιζόντων τήν δρασιν τής Δι
καιοσύνη δέν τήν άνεμένομεν. Τοιαυ 
την τόσον ασυνείδητον και μετα τόσου 
θάρρους πλαστότητα δέν έφανταζόμεθα 
οτι θ’ άπετόλμα καί ή μακροτέρα έγ- 
κληματική εξις. Διότι βέβαια μόνον έγ- 
κληματική έ'ξις άφαντάστου πωρωσεως 
ήδύνατο ν’ άποτολμησ*/] τοιαύτην πΛα- 
στότητα καθ’ ολοκληρίαν αδικαιολόγη
τόν, άφοΰ ό κόπος αυτός δεν θα ητο 
μείζων έάν έ'λειπεν ή πλαστοτης. Εκτο; 
άν ύπήρ·/ε κίνδυνο; να πάρουν τον κα
κόν πρό; τήν άλήθειαν όρομον και κ.ατα 
τό λεγόμενον νά ξεχάσουν την τέχνην. 
Καί ομω; ήτο δυνατόν νά οικονομηθώσιν 
ικανοί άργόμισθοι μέ τα γενομενα ε^οόα.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
T iin u a  Λ’ο μ ικόν  

κ α ί Π ο λ ιτ ικ ώ ν  Έ ϋ ΐ ι ί ιη μ ω ν .

Σήμερον Σάββατον καί ώραν 6 μ. μ, 
ό έφέτη; κ. Τ. Αμπελα; θέλει ανακοι
νώσει μελετην αυτοΰ (illsQL νομοθετι
κής προοταπίας τών δραματικών έργων)). 
Εί'σοδο; έλευθέρα.

Η πΡΟΙΞ ω Η  ΜΟΙΧλΑΙΣ
Περ'ι τής τύχης τής προικός μετά την λν- 

αιν τον γάμον, tv  εκ εν μοιχείας τής 
ονζνγον.

Γνωμοδότηιίις τοΐί κ . Κ. Λ. Μανιάκη, 
ώς ϊίΰηγγϊλέω ι;, κατα τήν (ϊι,'νε- 

δρίαιΐιν τής 24ης Νοέμβριον 
1908, ένώπιον το»? Ά ρείον 

ΓΙάγον.
Έ πί τοΰ ζητήματος τίς τύχη τής 

προικός μετά τήν λύσιν τοΰ γάμου, λόγφ 
μοιχείας τής συζύγου, δύο μόνον γνώμαι 
αντίθετοι πρός άλλήλας έξηνέχθησαν ύπο 
τοϋ άνωτάτου τής Δικαιοσύνης βαθμοΰ, 
χωρίς νά καταστή είσέτι έφικτόν νά σχη- 
ματισθή άκράδαντος τοΐς πασι πεποίθη- 
σις περί τοΰ τίς εσεται ή τελευταία τής 
Έπιστήμης καί τής Δικαιοσύνης λέξις.

Ή μία τών γνωμών τούτων είνε δτι 
ή τύχη τής προικός έν τή περιπτώσει 
ταύτη είνε έκείνη, ήν όρίζουσ: σαφώς 
καί άκριβώς αί διατάξεις τών 'Ρωμαϊκών 
καί Βυζαντινών νόμων, αΐτινες έπανα- 
λαμβάνονται καί ύπό τοΰ Αρμενοπουλου.

Ή  έτέρα γνώμη είνε δτι άπαντα τά 
πλεονεκτήματα τά περιουσιακα, άτινα ο: 
Ρωμαϊκοί καί Βυζαντινοί νόμοι καθιεροΰ- 
σιν ύπέρ τοΰ εγκαλέσαντος tyjv καταδι- 
κασθεΐσαν έπί μοιχεία σύζυγον του, δέν 
ίσχύουσι πλέον σήμερον, διότι ταΰτα 
πάντα είσί ποιναί, ας έν ουδεμιά περί- 
πτώσει ό άνήρ δύναται να έπικαλεσθή 
ύπέρ έαυτοΰ. είτε πολιτικήν ειτε ποινι
κήν άγωγήν ήθελε κινήσει, ειτε και τας 
δύο έκ διαδοχής, ούτε δικαστήριον δύ-
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διότι αύται έπαυσαν νά ίσχύωσιν άφ̂  ής 
στιγμής έδημοσιεύθη ό ποινικός νομος 
τοΰ Βασιλείου τής Ελλάδος.

Αύται μόνον αί δύο γνώμαι παρουσια- 
σθησαν έν τώ όρίζοντι τής παρ ήμ'ιν^ά- 
νωτάτης πολιτικής Δικαιοσύνης, ουοε- 
μία δέ έκτοτε έγένετο προσπάθεια, ϊνα 
εύρεθή έν τή άρχαιοτέρα 'Ρωμαϊκή νο
μοθεσία ό πολικός άστήρ, ό δυναμενος

νά όδηγήση τόν δικαστήν είς τό σημεΐον 
δπου θά σώζηται νΰν καί είς τούς αιώ
νας ή καθαρά ιδέα καί ή άλάθητος σο
φία τοΰ Ρωμαίου νομοδιδασκάλου.

Ά λλ ’ ήδη προ έχει ή έρευνα περί τοΰ 
τίς έκ τών δύο προεκτεθεισών γνωμών 
είνε ή όρθοτέρα, ί'να μετά τήν τοιαύτην 
κρίσιν έπιληφθώμεν τοΰ έλέγχου τής τε
λευταίας γνώμης, ί'να ίδωμεν έάν ή άπο- 
δειχθεΐσα όρθότης αύτής είνε πραγμα
τική ή άπλώς φαινομενικώς όρθή, ί'να έν 
τή τελευταία ταύτη περιπτώσει άνεύρω- 
μεν έκείνην τήν λύσιν τοΰ ζητήματος, 
ήτις άνταποκρίνεται είς τάς εύχάς τής 
ύπό τοΰ άνωτάτου δικαστηρίου άπονε- 
μομένης Δικαιοσύνης. "Οθεν:

Είνε όρθή ή γνώμη, ήν έδέχθη ή ύπ’ 
άριθ. 26δ τοΰ 1900 άπόφασις τοΰ δικα
στηρίου τούτου, καθ’ ήν οί Ρωμαϊκοί 
καί Βυζαντινοί νόμοι, οί κανανίζοντες 
τήν τύχην τής προικός μετά τήν λύσιν 
τοΰ γάμου, λόγω μοιχείας τής γυναικός, 
είσίν άπλώς άστικής φύσεως, άποβλέ- 
ποντες είς τήν άσφάλειαν καί προστασίαν 
τοΰ ζημιωθέντος συζύγου, ένεκεν τής 
λύσεως τοΰ γάμου έξ ύπαιτιότητος τής 
γυναικός του, ή είνε όρθοτέρα ή γνώμη 
άλλων προγενεστέρων άποφάσεων, καθ’ 
άς αί κανονίζουσαι τάς περί &)ν ό λόγος 
στερήσεις ύπέρ τοΰ άνδρός διατάξεις τών 
Ρωμαϊκών καί Βυζαντινών νόμων είσί 
καθαρώς ποινικαί διατάξεις, ών ή ισχύς 
έπαυσεν, άφ’ ής έδημοσιεύθη ό ποινικός 
τοΰ Έλληνικοΰ Βασιλείου νόμος ;

Ή  ήθική καί τό δίκαιον κατ’ ούδέν 
διαφέρουσιν, άλλ’ ώς πρός τάς ποινικάς 
τής συνειδήσεως κυρώσεις έπέρχονται οί 
νόμοι, ή διατύπωσις τών όποιων παρα
κολουθεί τήν έξέλιξιν τών -άνθρωπίνων 
κοινωνιών καί τών κοινωνικών άδυνα- 
μιών καί άναγκών.

Μία άρχή φαίνεται έν τή Ρωμαϊκή νο
μοθεσία προέχουσα πάσης άλλης καί 
αΰτη είναι ή εύθύνη τοΰ άνθρώπου διά 
πασαν ύπ’ αύτοΰ διαπραχθεϊσαν έπιζή- 
μιον πραξιν καί καθ’ ήν έτι περίπτωσιν ή 
πραξις αΰτη έγένετο έξ άμελείας ή άπρο- 
σεξίας. Τήν άρχήν δέ ταύτην ήσπάσθη- 
σαν καί άπασαι αί νεώτεραι νομοθεσίαι 
έπί τή βάσει τοΰ Γαλλικοΰ κώδικος.

Έκ τής θεωρίας ταύτης συνάγεται σα
φώς δτι άμφότεραι αί προεκτεθεΐσαι γνώ- 
μαι ύπερέβησαν τά προσήκοντα δρια, 
διότι, έάν κριθή όρθή ή γνώνη, ήν καθι- 
έρωσεν ή ύπ’ άριθ. 110 τοΰ 1847- καί 
ύπ’άριθ. 196 τοΰ 1855 καί άλλαι περί τοΰ 
δτι αί περί ών ό λόγος διατάξεις τών 
Ρωμαϊκών καί Βυζαντινών νόμων φέ 
ρουσι ποινικόν χαρακτήρα, δέν έπεται 
έκ τούτου, δτι ούδεμίαν έχουσιν έφαρμο- 
γήν σήμερον καί αί περί τής άστικής 
εύθύνης διατάξεις τοΰ νόμου, άφ’ ού ού
δείς ύπάρχει ό άντιλέγων, δτι ή λύσις 
τοΰ γάμου έξ ύπαιτιότητος τής γυναικός 
δύναται ν’ άποβή έπιζήμιος τφ άνδρί καί 
δτι ούτος αίτούμενος παρά τής πολιτικής 
δικαιοσύνης τήν άνόρθωσιν τής έπισυμ- 
βάσης αύτφ ζημίας έπί νομίμου λόγου 
στηρίζει τήν άγωγήν του.

Έάν δέ πάλιν κριθή όρθοτέρα ή έτέρα 
γνώμη περί τοΰ δτι προκειμένου περί 
ούσιαστικής ίκανοποιήσεως τοΰ συζύγου 
λόγφ λύσεως τοΰ γάμου, ένεκεν ύπαιτιό- 
τητος τής συζύγου του πρέπει νά έφαρ- 
μοσθώσιν αί σχετικαί διατάξεις τοΰ νόμου 
δέν έπεται δτι καί άπασαι αί ύπό τών 
Ρωμαϊκών καί Βυζαντινών νόμων κανο- 
νιζόμεναι συνέπειαι δέον νά έφαρμοσθώ- 
σιν ώς άνεγράφησαν, άλλά μόνον έφ’ δ
σον αύται δέν φέρουσι καθαρώς ποινικόν 
χαρακτήρα, ή έρευνα δέ αΰτη είνε άπα- 
ραίτητος, προκειμένου περί'έρμηνείας καί 
έφαρμογής τοΰ Ρωμαϊκοΰ δικαίου, δπερ 
ώς γνωστόν δέν κέκτηται ιδιαιτέρους διά 
τό ποινικόν καί άστικόν δίκαιον κώδικας.

Οί Ρωμαϊκοί καί Βυζαντινοί νόμοι ώς 
καί ή νεαρά 117 τοΰ Ίουστινιανοΰ έκτί- 
θενται άκριβώς έν τφ βιβλίιρ 28ψ τίτλψ 7ω 
τών Βασιλικών καί έν τφ Άρμενοπούλψ, 
άπασαι δέ αί διατάξεις αύται όμοιομόρ- 
φως διατυποΰνται.

Έν τφ προοιμίψ τοΰ Νομ. Α τών Βα
σιλικών (28.7) έκτίθενται δτι, επειδή πρό- 
τερον εύχερώς καί διά πολλάς αιτίας έ- 
γέγένοντο αί τών γάμων διαλύσεις, πρός 
κατάπαυσιν τοΰ κακοΰ τούτου έκρίθη ά- 
ναγκαΐον νά όρισθώσιν άκριβώς αί αί- 
τίαι αΐτινες καί μόνον δύνανται νά κατα- 
στήσωσι παραδεκτήν τήν περί λύσεως 
τοΰ γάμου αΐτησιν.

'Άπασαι αί αίτίαι αί εύλογοι πρός λύ
σιν τοΰ γάμου αί άπαριθμούμεναι έν τφ 
είρημένω νόμω έθεωρήθησαν ύπό τοΰ 
νόμου τούτου ώς έπιζήμι&ι τφ άνδρί, αί 
δέ όριζόμεναι. συνέπειαι άναγράφονται
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αί αυται δι’ δλας έν γένει τάς λύσεις τοΰ 
γάμου ενεκεν των αίτιών τών άναφερο- 
μενων εν τω νομω, αύται δέ εινε δτι ό 
άνήρ δύναται άκινδύνως, νά πέμψ^ είς 
τήν σύζυγόν του διαζύγιοίν καί τήν προίκα 
αύτής ν’ άποκερδαίν^.

Ή δπ’ άριθ. 265 τοΰ 1900 έτους άπό- 
φασις τοΰ Άρείου Πάγου έρμηνεύουσα 
τον είρημενον Ρωμαϊκόν καί Βυζαντινόν 
νόμον άπεφήνατο δτι «έκ τοΰ δτι τις 
στερείται δικαιώματός τίνος ή άπόλλυσί τι 
συνεπεία παραβάσεως νομικής τίνος δια- 
τάξεως ούδόλως έπεται δτι αί στερήσεις 
αδται καί άπώλειαι^έπιβάλλονται άμέ- 
σως υπό χοΰ νόμου πρός ποινήν άύτοΰ, 
διότι δύναται ό σκοπός τοΰ νομοθέτου νά 
εινε άλλος τις' καθ’ δσον δυνατόν ό νο- 
μοθετης, συνδέων άμέσως μετά τής πα
ραβάσεως τάς νομικάς διατάξεις περί α
πώλειας περιουσίας, νά σκοπή κυρίως καί 
πρό πάντων ούχί τήν δι’ αύτών τιμωρίαν 
τοΰ παραβάτου, άλλά τήν προφύλαξιν 
καί προστασίαν τοΰ συμφέροντος τοΰ διά 
τής παραβασεως ζημιωθέντος καί νά συν- 
bt'Q έπιβλαβή διά τόν παραβάτην σύναμα 
άποτελέσματα. Ά λλ ’ έν τοιαύτη περι- 
πτωσει δέν πρόκειται περί ποινής, άλλά 
περί άποζημιώσεως άναγομένης είς τό 
άστικόν δίκαιον.

Καί τό ποινικόν καί τό περιουσιακόν 
δίκαιον όρίζουσι κακόν καχά χοΰ ύπαι- 
τιου, άλλά τά χωρίζοντα αύτά δρια είνε 
ή πρόθεσις τοΰ νομοθέτου, ή'τις όρίζει τό 
κακόν, διότι εκείνο έπιδιώκει μόνον τήν 
ίκανοποίησιν τής πρός άνταπόδοσιν όρ- 
μής, ήτις προήλθεν έκ τής όπαιχιόχηχος 
καί ήχις μόνη δύναχαι νά ικανοποίηση 
διά της τιμωρίας χοΰ όπαιχίου, ένώ τοΰτο 
σκοπεί χήν διά χρημάτων θεραπείαν τής 
ζημίας, ήν ύπέστη τις, καί ώς έκ τούχου 
είνε άνχικείμενον χοΰ άσχικοΰ δικαίου».

Η «Εχιολογια χής άποφάσεώς χαύχης 
δέν μοί φαίνεχαι εύχερώς καχαληπτή, 
διόχι άφοΰ άναμφισβήχηχον είνε δχι ά'- 
πασαι αι ποινικαι διατάξεις προγενεσχέ- 
ρων νόμων καχηργήθησαν άπό τής δη- 
μοσιεύσεως χοΰ παρ’ ήμΐν ποινικοΰ νό
μου, έπεχαι έπιβεβλημένη ή υποχρέωσις 
είς χόν δικασχήν νά διακρίνη έν τώ νόμψ, 
δν πρόκειται νά έφαρμόση, τίνες είσίν 
αι διαταξεις εκειναι, αΐτινες σκοποΰσι 
τήν διά χρημάτων θεραπείαν τής ζημίας 
ήν ό άνήρ ύπέσχη έκ χής λύσεως χοΰ 
γάμου, καί νά μή έφαρμόση τάς διατά
ξεις έκείνας, αΐτινες σκοποΰσι τήν τιμω 
ρίαν τής υπαιτίου λύσεως αύτοΰ.

( ’Ακολουθεί)

λυρου; διχ.ολαβου;— κυριω'ιεραν των ερ
γασίαν έχοντας τήν σύνταςιν ΰευδών 
μηνύσεων. Η μεταρρύθμισι; καί του 
οργανισμού τών δήμων καί τη; άλλης 
δημοτικής νομοθεσίας εινε τό μέγιστον 
και επιτακτικώτερον καί τό μάλλον 
επείγον καθήκον της Πολιτείας.

β') Δέν αναγράφεται είς τού; επίση
μους πίνακας επι τή καταγγελία τίνων 
αρχών διώκονται πλέον η πενταπλάσιαι 
αξιόποινοι πράξεις τών έξ επαγγέλμα
τος διωκόμενων.

γ ) Και αν ειχομεν. τους άρίστους έν 
τώ κοσμώ άνακριτάς, αναμφιβόλως καί 
έν τοιαύττ) περιπτώσει θά έθρηνοΰμεν 
διά τό οΐκτρόν τ*̂ ς παρ’ ήμΐν Άνακρί- 
σεως εργον, έ'νεκα του έκ πολλών έκα- 
τονταδων πολλακιι: άριθυ.οΰ ύποθέσεων,f/ .  ̂ ’Ρ/οστις 7υλ7,[Λ[Λυρει έκαστον άνα^ριτικον 
γ ραφείο ν.

 ̂ ) At δε ανακρίσεις, αι ύττέρ 77ασαν 
φαντασίαν πολυάριθμοι, αΐτινες άνατί- 
θενται είς τούς άνακριτικούς ύπαλλη- 
λους ; ’Ίσως ουτε ο Θεός δύναται νά τάς 
καμν) ανακρίσεις. Ελλείψεις, άτέλειαι, 
χασματα, μ,ωριαι, ηλιθιότητες, πλαστο- 
γραφιαι, εκβιάσεις, στραγγαλισμοί καί 
νόμων και λογικής καί ήθικης εινε οί 
συνήθεις κανόνες τών διαιωνιζομένων 
συνηθέστατα τοιούτων άνακοίσεων.

ε ) Αι δι άμεσου κλησεως είσαγόμε- 
ναι δικαι είναι καθ’ ημας όλίγαι. Εινε 
δέ εντελώς αλλο τό ζητημα άν έπρεπεν 
αλλαι να ώσιν αί είσαγόμεναι καί άλ- 
Ι χ ι χ Ι  μη είσαγόμεναι συνήθως.

στ ) Αί άπορριφθεΐσαι δέ διά βουλευ
μάτων τών εισαγγελέων είνε πέραν πά· 
σ/ΐς ανοχής ολιγαι. Αλλά δυστυχώς 
εινε πασίγνωστον οτι συνήθως οί Εισαγ
γελείς δέν άναγινώσκουν τάς δήθεν αύ-

3 ) Κ α τά  τό  έ'τος 1 9 0 5  : 
προς επεξεργασίαν μετά τήν άνάκρισιν 13.842 
έτοιμοι διά το άκροατήριον................... 59.247

Ά οιθ. 2093

73.081)
4) Κατά τό έ'τος 1906 :
πρός έπεξεργασίαν μετά τήν άνάκρισιν 15.172 
έτοιμοι διά το ά κ ρ ο α τή ρ ιο ν ...................56.518

τοΐς έγχειριζομένας μηνύσεις· πράγματι

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
Προδικααία ΙΙοινική

Κατά τα τέσσαρα, περί ών πρόκειται,
• έτη, 1903 —1906, κατεδιώχθησαν ύπό 

τών παράΠρωτοδίκαις Εισαγ
γελέων αξιόποινοι πράξεις . . 346.242 

Δηλαδή : έξεπαγγέλματος 10.540 
έπί τή καταγγελία τών άρχών 51.811 
έπί τή μηνύσει τών παθόντων 283.891 

Έκ τούτων : 
απεσταλησαν πρός άνάκρισιν
είς άνακριτάς............................. 41.034
απεσταλησαν πρός άνάκρισιν 
είς άνακριτικούς ύπαλλήλους 179.134 
είσήχθησαν είς δίκην δι’ αμέ
σου κλησεω ς.............................  73 793
παρεπέμφθησαν είς άλλην δι
καιοδοσίαν, ήτοι είς δημοσίους
κατηγόρους κλπ ......................... 49.885
άπερρίφθησαν διά βουλεύμα
τος τοΰ εισαγγελέως . . . .  1.270
ύπεβλήθησαν είς τά ουμβούλια 855 
έμειναν άνενέργητοι είς τό τέ
λος τοΰ 1903 ......................... 271

Έ πί τών άνωτέρω αριθμών έχομεν 
τας έςη; προχείρους παρατηρήσεις : 

α ) Τεράστιος εινε ο άριθμός τών μη
νύσεων έκ μέρου; τών παθόντων· πλει- 
στακις τών όήθεν παθόντων. Καί έν 
προηγουμένω ήμών φύλλω έλαλήσαμεν 
περί της άπαισία; μηνυσεομανίας, ή τ ις  
μαστίζει τόν τοπον. Πρόκειται περί 
της δεινοτερας κοινωνικής πληγη;, πρό
κειται^ περί του μάλλον άνυπερβλήτου 
οδοφράγματος της Δικαιοσύνης της Χώ
ρα;. Τό μέγα κακόν θά έξακολουθήση 
άπαραμείωτον έφ’ δσον καί ό φανατιΐ 
σμός τών έν τοΐς Δήμοις κομμάτων θά 
τυραννή τους πολίτας καί θά συνεχή έν 
φρικωδει κλοιω τούς πολιτευομένους. 
Εκαστος φαύλο; δημοτικό; κομματάρ

χης έχει αχρεία όργανα—συνήθω; βδε- ,

• ο ·  V  1 ι  ■ Γ 1 Γ ...............
εΥχειρι(,ομενας ει; τόν πρωτοκολλητήν 
και αναλογώ; παραπεμπομένα; καί χα
ρακτηριζόμενα; υπο τών γραμματέων 
τών Εισαγγελιών.

Λιχαστικά 2Εν>μ.βούλι*.

Βουλεύματα Έφετών 0. 427
» Πλημμελειοδικών 144.524 

Εχομεν ήδη έκφράσει (ωηράν τήν 
δυσπιστίαν ήμών έπί τη ; άκριβεία; τών 
αριθμών τών επισήμων πινάκων. Έπα-
αλαμβάνομεν τοΰτο. Διότι δέν δυνάμεθα 

να εννοησωμεν, πώ ;, έπ ί διατασσομέ- 
νων ανακρίσεων 220.165, έχομεν βου- 
νλεύματα μόνον 144.524. Αί είσαγόμε- 
να: δι’ άμέσου κλήσεω;, μεταξύ τών 
οποίων και αι μετά προανάκρισιν, ανα
γράφονται χωριστά. Διότι δέν δυνάμεθα 
ακόμη περισσότερον νά έννοήσωυ.εν, πώ ; 
έπί είσαγομένων εί; δίκην 143.674 κα
κουργημάτων καί πλημμελημάτων, έχο
μεν βουλεύματα μόνον 144.524. Δέν δύ- 
ναται τις δε να ειπν], οτι αναγράφονται 
μόνον τά παραπεμπτικά βουλεύματα, 
διότι εινε γνωστόν δτι τά άθωωτικά καί 
παυοντα πρό; καιρόν τήν άνάκρισιν εινε 
πολλαπλασια τών παραπεμπτικών, καί 
τοτε καταληγομεν ει; το άτοπώτατον 
συμπέρασμα δτι τά βουλεύματα εινε 
πλείονα τών διατασσομένων άνακρίσεων. 
Τα οριστικά βουλευματα, διότι τά προ- 
δικαστικα προστιθέμενα θ άνεβίβαζον 
τόν άριθμόν πέραν παντό; ύπολογισμοΰ. 
Α λλά  δύναταί τ ι; πάλιν νά θεωρήσν) 
τοιαύτη; σημασίας επισήμου; άριθμούς 
ανακριβείς; Τό γεγονός δέν θά ήτο άπλώ; 
σκανδαλώδες, αλλ αυτόχρημα άουνεί- 
δητον. Εξηγήσεις δέν άναμένομεν, διότι 
δεν δυναμεθα νά τάς άπαιτήσωμεν έν 
ονοματι τών μεγίστων καί τιμαλφεστέ- 
ρων συμφερόντων της κοινωνίας.

Αι παρατηρήσεις ήμών αυται εινε εν
τελώς δεδικαιολογημέναι. Διότι καί 
άλλοι ετι συνδυασμοί τών έπισήμων α
ριθμών άγουσιν είς παράδοξα συμπερά
σματα. Εμειναν έν τοΐς γραφείοις τών 
Εισαγγελεων Πρωτοδικών έκκρεμεΐ; 
ποινικαι ύποθέσεις ;

1) Κατά τό έτος 1903 :
ποος επεξεργασίαν μετά τήν άνάκρισιν 10.009 
έτοιμοι διά το άκροατήριον . . . . .  52.095

~6ΪΜ04
2) Κατά τό έ'το; 1 904 :

πρδς έπεξεργασίαν μετά τήν άνάκρισιν 11.969 
έτοιμοι διά τό άκροατήριον 47.601

71 .690
Δηλαδή τό δλον τών πρός έπεξεργα- 

σιαν μετα τήν άνάκρισιν καί έτοίαων 
διά τό άκροατήριον 266.453. Αί έτοι- 
μοι διά τό άκροατήριον 215.461. Αί 
προς επεζεργασίαν μετά τήν άνά- 
κρισιν 50.992. Ό  δυνάμενος άς συμβι- 
βάσγι τούς άριθμούς τούτους πρός τόν ά
ριθμόν τών διαταχθεισών άνακρίσεων 
220.165. Πρό ς τό άθροισμα τών δια- 
ταχθεισών άνακρίσεων καί δι’ άμέσου 
κλήσεως είσαχθεισών,δπερ εινε218.317. 
Πρός τόν άριθμόν τών είσζχθέντων 
πλημμελημάτων, δπερ εινε 138.858 
μόνον. Πρός τόν άριθμόν τέλος μόνον 
τών βουλευμάτων. Ά ς  λάβν] ύπ’ οψιν 
καί τάς ύπό τοΰ 1902 κληροδοτηθείσας 
είς τό 1903, δτε δμως έν τή παραβολή 
πρός τόν άριθμόν τών βουλευμάτων δέον 
να εχν) υπ δψιν καί τήν κληροδοσίαν 
τοΰ 1906 είς τό 1907. — Έν πχσγ πε- 
ριπτωσει εκ τών επίσημων άριθμών συν
άγεται τό έξης σημαντικόν συμπέρα- 
ρκσμα· δτι άπό έτουί είς έτος ό άριθ
μός τών πρός έπεξεργασίαν μετά τήν 
άνάκρισιν έκκρεμών ποινικών ύποθέ
σεων έν τοΐς είσαγγελικοΐς γραφείοις 
αύξάνει κατά ικανά; χιλιάδας. Εί; ποιον 
ύ'ψος καί είς πόσον δγκον θά φθάση ή 
κόπρος τοΰ Αύγί'ου ;

Ά λλά  θά έζακολουθήσωμεν τάς άπο- 
δειξεις περί της εύλογου δυσπιστίας 
ήμών πρός τούς έπισήμους άριθμούς. 
Έπερατώθησαν ύπό τών άνα-
κριτών άνακρίσει;....................  55.375

Ώ ; δέ άνωτέρω εί'ποαεν,
άνετέθησαν α ύ τ ο ΐ ; ................  41.034

Πώ; συμβαίνει, ώστε νά έπερατώθη 
σαν πλείονες τών άνατεθεισών αύτοΐς ; Γ 
Βεβαίως είχον μείνγι έκκρεμεΐς έκ τοΰ 
1902. Ά λ λ ’ έμειναν καί κατά τό 1906 
επίσης 4.849. Λαμβανομένου δέ ύπ 
δψιν δτι τό 1903 έμειναν 6.778 καί τό 
1904 έμειναν 5.838 καί τό 1905 έμει
ναν 5.643, άναμφιβόλω; καί τό 1902 
δεν εμεινεν η διαφορά τών άριθμών 
55.375 και 41 .034 ’ <υστε δέν είνε 
δυνατόν νά μή ώσιν αύθαίρετοι οί έπί 
σημοι άριθμοί.

Αλλ ιδου τέλο; προδηλοτέρα έτι ή 
είκονικότης τών έπισήμων άριθμών. 
Κατά τό έ'τος 1905 άνετέθησαν εί; τού; 
άνακριτά; ύποθέσει; τό δλον 10.262

Έκ τοΰ 1904 υπόλοιπον 5.838
Άθροισμα....................  16.200

Ά λλά  κατά τού; αύτού; πίνακας: 
Κατά τό 1905 έπερατώ-

........................   13.105
Καί έμειναν έκκρεμεΐς . . 5.643

Άθροισμα. . . . . .  18.748
Πώς ; ; ; ! ! !  "
( II συνεχ εια δριμυτέρα είς τό επόμενον)

' λ Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Ν
Εν Λαμία σήμερον τήν δεκάτην έβδόμν

59.570

Περίλ-ηψις τής ύ π ’ άριθ. 8130 (1908) άπο- 
οάσεως τών έν Ά θήνα ις Πρωτοδικών.

Τό Δικαστήριον τών έν Ά θήναις Πρωτοδικών. 
Δικάσαν μεταξύ του ένάγοντος Στ. Τζάλα 

κατοίκου Α θηνών παραστάντος διά τοΰ πλη 
ρεξουσίου του δικηγόρου Μ ι/. Κούμα και 

Τής έναγομένης Α γγελ ικ ή ς  συζύγου Γ. 
Τζαλα τό γενος Γεωργίου, κατοίκου έπίσης 
μή παραστάσης.

Διά ταΰτα 
Δικαζον έρήμην τής έναγομένης.
Δέχεται τήν προκειμένην άγωγήν. 
Κηρύσσει διαλελυμένον τον μεταξύ τοΰ έ- 

ναγοντος και τ·ης εναγόμενης υφιστάμενον 
γάμον.— καί

Σ υμψηφίζει μεταξύ των τά έξοδα.
’Εκριθη, άπεφασίσθη καί έδημοσιεύθη έν 

Ά θήναις τή  8 Νοεμβρίου 1608.
Ό  ΙΤροεδρεύων 

Α · Α ν γ δ ό π ο ν λ ο ς  *0 ύπογραμματεύς
I . Π α π α ι)η (ΐα ΐίό «ο νλο ς  

Ά κριβές άντίγραφον 
Άθήνησι τή 17 Νοεμβρίου 1908.

Ό  Ύπογραμματεύς 
β , (Τ. Σ .) Κ . Ku{juut»T(fa<;
"Οτι ακριβής περίληψις έκ τής ύ π ’ άριθ. 

8130 s. ε. αποφασεως τών ένταΰθα Πρωτο
δικών.

Ά θήνησιν αύθημερόν
Ό  πληρεξούσιος δικηγόρος 

M ijj. Ν. Κ ονιια ς

I , | t - f - - I      » . j . WWfM/|V
(17) Νοεμβρίου τοΰ 1908 ένεακοσιοστοΰ 
ογδόου έτους ήμέραν Δευτέραν καί ώραν 3ην 
Μ. Μ. ό ύποοαινόμενος κλητήρ τών έν Λα
μία Πρωτοδικών Δήμήτριος Αύγέρης παραγ
γελία  τοΰ κ. Ν. Ξηρϊΰ δικηγόρου πληρεξου
σίου τής Μαρίας συζύγου Κ. Τυρογιάννη ώς 
μόνης εξ αοιαθετου κληρονομου τοΰ άποβιώ- 
σαντος πατρός της Γεωρ. Φλώρου κατοίκου 
Ιίαλαιοβράχας μεταβάς έπέδωκα πρός τον κ. 
Εισαγγελέα τών έν Λαμία Πρωτοδικών διά 
τόν είς άγνωστον μέρος τής Α μερικής κα- 
τοικοΰντα ήδη έναγόμενον Στυλιανόν ΙΙλατήν, 
πρώην κάτοικον Λαμίας άντίγραοον έξ άπο- 
γράιρου έκτελεστοΰ τής ύ π ’ άριθ'. 889 τοΰ 
1908 αποοάσεοις τών έν Λαμία Πρωτοδικών 
κλπ . εχον εν τέλει καί τήν άπό 10 Νοεμ
βρίου 1908 επιταγήν πρός πληρωμήν ε/ου
σαν ώς έξής :

« Ό  αρμόδιος κλητήρ νομίμως παοαγγέλ- 
λεται να επιδο>ση τό παρόν ακριβές άντίγρα
φον έκ τοΰ άνά /ειράς μου άντιπεοωνημένου 
άπογράφου πρός τούς μόνους έξ άδιαθέτου 
κληρονόμους τοΰ τρίτου Στυλιανοΰ Τσου
κνίδα, Ειρήνην Ε. ΙΙαπαγεωργίου, Σταυοού- 
λαν χήραν Δ. Κονταξή, Βασίλειον Τσουκνί
δαν και Ε λένην σύζυγον Κ. Καϊλάνη, κα
τοίκους Λαμίας πρός γνώσιν των καί διά τάς 
νομίμους συνεπείας καί πρός τόν κ. Είσαγ- 
γελεα των εν Λαμία Πρωτοδικών διά τόν εις 
άγνωστον μέρος τής Αμερικής κατοικοΰντα 
ήδη έναγόμενον 2 τ υ λ . II. ΙΙλατήν πρ<όην 
κάτοικον Λαμίας προς γνώσιν του καί διά 
τάς νομίμους συνεπείας, έπιτασσόμενον άμα, 
tva έμπροθέσμως καταβαλη τή  έντολίδι μου 
τά έπιδικασθέντα έ;οδα διά τής παρούσης δρ. 
45, τα τελη δύο συζητήσεων δρ. 27, διά τό 

■απόγραφον,πέντε άντίγραφα αύτοΰ καί διά τούς 
κληρονόμους τοΰ άποβιώσαντος τρίτου Στ. 
Τσουκνίδα, πεντε έπιταγάς, πέντε έπιδοτή- 
ρια και συμβουλήν καί δημοσίευσιν είς έιοη- 
μερίδα 8ρ. 60. ήτοι έν όλω δρ. 132 καί ί ι -  
τόκως από σήμερον πρός 8 ο)ο έτησίως. Δη- 
μοσιευθητω δε διά τής ’Εοημερίδος «ή Δι
καιοσύνη» έκοιόομενης έν Ά θήναις κλπ. Εις 
βεβαίωσή συνετάγη τό παρόν οπερ άναγνω- 
σθεν και βεβαιοιθέν ύπεγράφη νομίμους ώς 
έπεται.

Ο λαβών Είσαγγελεύς Ό  κλητήρ 
Ν. -τ ίθ «ν «1 κ ο Γ  Λ . Λ νγΐ(Η\<·

Ά ρ ιθ .  889.
Π ε ρ ί λ η ψ ι ς

Ί ό Δικαστήριον τ<ον εν Λαμία Πρωτοδικών.
Συγκείμενον έκ τών δικαστών Δ. Παππα- 

χαντζή προέδρου εισηγητοΰ, Ίοιάννου Μα- 
ρούδη καί Γ . Πανοπούλου.

Συνεοριασαν δημοσίως έν τώ άκροατηρίω . 
τούτην 28 ’Οκτωβρίου 1908 παρουσία τοΰ τε 
Είσαγγελεύοντος δικηγόρου Ν. Βελέντζα κω
λυόμενου τοΰ εισαγγελέως καί τών άρμοδιω- 
τερων αναπληρωτών του καί τοΰ ύπογραμμα- 
τεως Εύαγ. Κ. Λ άππα, ϊνα δικάση τήν έξής 
ύποθεσιν μεταξύ τής έναγούσης Μαρίας συζύ
γου Κ. Ζυρογιάννη ώς μόνης έξ άδιαθέτου 
κληρονόμου τοΰ άποβιώσαντος πατοός της Γ. 
Φλώρου κατοίκου Παλαιοβρά/ας παραστάσης 
διά τοϋ πληρεξουσίου της δικηγόρου Ν. Ξη- 
ροΰ.— καί τοΰ έναγομένου Σ τυλ. Πλατή κα
τοίκου Λαμίας άπόντος καί τοΰ τρίτου Στυλ. 
Τσουκνίδα, άπόντος.

Διά ταΰτα
Απορρίπτει τήν άπο 25 Μαίου 1903 άνα- 

κοπήν κατά τής ύ π ’ άριθ. 393 τοΰ 1904 άπο- 
φάσεως τοΰ Δικαστηρίου τούτου ώς άνυποστή- 
'ρικτον.

Άκυροι καθ’ δλας αύτής τάς διατάξεις τήν 
ανακοπτομένην έρήμην άπόιοασιν. καί

Καταδικάζει τόν έναγόμενον είς τά δικα
στικά έξοδα έκ δραχμών τεσσαράκοντα πέντε . 
(45) καί τά τέλη .

Δέχεται τήν άπό 22 ’Ιουνίου 1906 παρεμ- 
πίπτουσαν άγωγήν.

Έπικυροι’ τήν είς χεΐρας τοΰ τρίτου Σ τυλ. 
Τσουκνίδα ένεργηθεϊσαν συντηρητικήν , κατά- 
σχεσιν. 'Τποχρεοϊ τόν τρίτον τοΰτον, tva 
και διά προσωπικής του κρατήσεως πληρώση 
τή  έναγούση τάς είσπραχθησομένας δρα/μάς 
τετρακοσίας (400) μετά τών άπό 1 Ίανουα- 
ρίου 1905 τόκων αύτών, πρός 12ο)ο έτησίως 
μέχρις έξοολήσεοις.

’ Εκριθη καί άπεφασίσθη έν Λαμία τή  2 
Νβρίου 1908 καί έδημοσιεύθη τή  4 ίδίου μη- 
νός καί έτους.

Ό  πρόεδρος Ό  ύπογραμματεύς
Δ . Π α π π α ^ α ν τ ζ ΐίς  Ε ν α γ .  Λ ά μ π α ς 

’Ε ντέλλεται πρός πάντα μέν κλητήρα νά 
έκτελέσν] ζητηθείς τήν παροΰσαν άπόωασιν 
πρός πάντας τούς Ε ισαγγελείς νά ένερ- 
γήσωσι τό καθ’ εαυτούς καί πρός πάντας τούς 
Διοικητάς καί άλλους άξιωματικούς τής δη
μοσίας δυνάμεως ϊνα δώσωσι χείρα βοήθειας 
δταν νομίμως ζητηθώσι. Πρός βεβαίωσιν τού
του ή παροΰσα έντολή ύπεγράφη νομίμως.

Λαμία τή  6 Νβρίου 1908
Οί Δικασταί 

Δ . Π α π π α ^ α ν τ ζ η ς
Πρ.  Κ α λ λ ύ β α ς  Ό  ύπογραμματεύς 
Κ . Β ο ιτρτόέλα ς Ε ύ α γ . Α ά π ζ α ς

'Ό τι πρώτον απόγραφον έκτελεστόν 
Άριθ. 715 ’Εν Λαμία αύθημερόν

απογ. Ό  ύπογραμματεύς
Ε ν α γ .  Λ ά π π α ς

Τ ΐτπο ις  II . Α . Π ετρ ά κον


