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Ό όργανισμδς τών Δικαστηρίων, 
καθ’ δσον άφορα είς τήν έκλογήν τών 
προσώπων, είς α πρέπει νά άνατίθη- 
ται ή απονομή τής δικαιοσύνης, προϋ
ποθέτει προσόντα έπιστημονικής μορ- 
φώσεως, άκεραιότητος χαρακτήρος, 
άλλά και ανεξαρτησίας προσωπικής. 
Διότι μόνον ύπδ τοιούτους δρους έξα- 
σφαλίζεται ή έλευθερία τής δικαστι
κής δράσεως, ήτις άποτελεΐ άσφά- 
λειαν κοινωνικήν. Παρ’ ήμΐν αναγρά
φεται έν τψ θεμελιώδειΝι^) ό θεσμός 
τής ϊσοβιότητος τών δικαστικών λει
τουργών, έθεωρήθη δέ οτι άποχρώσα 
παρ3ΐ'χετο έγγύησις είς τήν άνεξαρ- 
τησίαν τής έκτελέσεως τών υψηλών 
αύτών καθηκόντων. Ά λλ ’ έν τή πρά- 
ξει ή άνάμιξις τής πολιτικής πολύ- 
τρόπως δύναται νά συμβή. Ή απειλή 
τής μεταθέσεως, τδ δέλεαρ τής προα
γωγής, παρέμειναν είς τήν απόλυτον 
διάθεσιν τοΰ Υπουργοί», δπλα δηλαδή, 
τά δποΐα δύνανται νά άσκηθώσιν έπι- 
κινδύνως πρδς βλάβην τών κοινωνι
κών συμφερόντων. Καί δρθώς μέν ό 
κ. Τζιβανόπουλος άποφαίνεται δτι δ 
νομοθέτης δέν ένόησε νά καταλίπη 
είς τδ αυτόβουλον τοΰ Ύπουργου, δ
πως ούτος κατά τδ δοκοΰν αύτφ 
μεταθέτη καί προάγη, άλλ’ δφείλει 
νά άποβλέπη είς τδ συμφέρον τής 
ύπηρεσίας, διότι δταν ύποκύπτη είς 
τήν έπέμβασιν τών ίσχυόντων καί 
προάγη τούς εύνοουμένους αύτών, ή 
κοινωνία δυσπιστεΐ είς τάς πράξεις 
τής δικαστικής έξουσίας. Ή τοιαύτη 
όμως κατάστασις, κατά τήν γνώμην 
τοΰ Mirabelli είσαγγελέως τοΰ άκυ- 
,ρωτικοΰ τής Νεαπόλεως, πρέπει νά 
άποδοθη είς τδ κοινοβουλευτικόν πο
λίτευμα. ’Ισχυρός π. χ. πολίτικος 
άναγκάζεται νά άξιώση τήν μετάθε- 
σιν δικαστοΰ. Ό Ύπουργδς αποκρούει 
αύτήν, προσπαθών νά διατηρήση τδ 
γόητρον τής δικαιοσύνης «resiste, 
resiste, resiste, ed alia vigilia di 
una votazione importante accoglie 
la domanta».

Άλλά πώς δύναται νά άπομα- 
κρυνθή ή διά τοιούτων κινδύνων δο
κιμασία τής δικαστικής συνειδήσεως; 
Ανεξάρτητοί δικασταί δύνανται νά 
θεωρηθώσι μόνον οί μή έπηρεαζόμε- 
νοι έκ τοΰ φόβου καί τών σαγηνεύ
σεων άνωθεν, άκλόνητοι δέ έν μέσψ 
τών κοινωνικών παθών, ψυχρώς καί 
εύσυνειδήτως χειριζόμενοι τήν πλά
στιγγα τής δικαιοσύνης. Καί ύπάρ
χουσι μέν βεβαίως χαρακτήρες, οί'τι- 
νες έκ φύσεως δεσπόζουσι τών περι
στάσεων καί πρδς ύποστήριξιν τής 
άρετής αύτών δέν έχουσιν άνάγκην 
ούδεμιας έξωθεν έπικουρίας, συνταγ
μάτων καί νόμων άσφαλιζόντων τήν 
θέσιν των. Τοιούτους δικαστάς κατά 
τάς φράσεις έτέρου διάσημου είσαγ

γελέως τοΰ ακυρωτικού τής Ρώμης 
de Falco «ούτε έλπίδες, ουτε φόβοι 
ίσχύουσιν ί'να άποτρέψωσιν τής εύ- 
θείας όδοΰ, impavidum ferient rui- 
nae». Άλλά δέν πρέπει νά έκλάβω- 
μεν ώς βάσιν τάς έξαιρέσεις τοιούτων 
ήρωϊσμών.

Είνε όρθή ή γνώμη τών ατενώς 
έχομένων τοΰ συνταγματικού χάρτου, 
δτι πρέπει νά χωρίζηται ούχί κατά 
φαντασίαν, άλλά πραγματικώς έκάστη 
τών μεγάλων έξουσιών καί δή ή δι
καστική καί νομοθετική. Ά λλ ’ έν τή 
πράξει τδ κοινοβούλιον, έχον τδ νομο- 
θετεΐν καί έλέγχειν, συγκεντροΐ έν 
έαυτψ τήν λαϊκήν δύναμιν. ’Άνω τής 
πλειοψηφίας τής Βουλής ή Κυβέρ- 
νησις καταρρέει. Κυβέρνησις δέ έ- 
χουσα τήν πλειοψηφιαν ύποχρεοΰται 
νά διατηρήση αύτήν, άναγκάζεται 
έπομένως νά περιποιήται πάσας τάς 
όρέξεις τής μικροπολιτικής καί νά 
προστατεύη τά τοπικά ζητήματα 
καί συμφέροντα ύπερβολικώς. Οί βου- 
λευταί πιέζονται ύπδ τών έκλογέων 
καί ή πιεσις μεταδίδεται ώς άπδ η
λεκτρικού ρεύματος είς τά κέντρα 
τών δημοσίων κλάδων. Ή άνάμιξις 
έπομένως είς τήν δικαιοσύνην είνε 
άναπόφευκτος, καί δή είς τάς μετα
θέσεις καί τάς προαγωγάς, δταν αύ- 
ται ήρτηνται έκ τής Κυβερνήσεως 
άμέσως. Ή πλειοψηφία τής Βουλής 
άποτελεΐ τοιουτοτρόπως δύναμιν, ήτις 
ένέχει το πλεονέκτημα, δτι πηγάζει 
άμέσως έκ τής βουλήσεως τοΰ κυ
ριάρχου λαοΰ καί έπομένως περιβάλ
λεται τεραστίαν ηθικήν δύναμιν, ήν 
άσκει καί κατά τοΰ στέμματος αύτοΰ 
έν άνάγκη, τδ οποίον μόλις δύναται 
νά προασπίση τδ δόγμα τοΰ άπαρα- 
βιάστου τής βασιλείας, ύπδ τήν έν 
τψ χάρτη άναγραφομένην ήθικήν, 
πολιτικήν καί ποινικήν εύθύνην τών 
Υπουργών.

Ή πλειοψηφία τής βουλής παρου
σιάζει έν τούτοις τά έλαττώματα τής 
συγκεντρωτικής δυνάμεως.

Άλλά πώς δύναται νά έπέλθη θε
ραπεία τ ις ; Πώς δύνανται οί βουλευ- 
ταί νά άνακουφισθώσιν έκ τής πιέ- 
σεως τών έκλογέων, ί'να άπαλλαγώσι 
καί οί ύίιουργοί έκ τών άξιώσεων τών 
βουλευτών ; Διά τής θεωρίας περί 
έτέρου σώματος, τής διχοτομήσεως 
τής βουλήσεως τοΰ λαοΰ, διαπλάσεως 
δηλαδή γερουσίας, καλουμένης δήθεν 
νά μετριάση τάς ύπερβολάς τοΰ κοι
νοβουλίου καί νά προλάβη τάς συγ
κρούσεις τών έξουσιών;

Τδ μέσον .δέν είνε σοβαρόν, διότι 
ή ύπεροχή καί έπιβολή τοΰ λαϊκού 
βουλευτικοΰ σώματος έπεκτείνεται 
καί έπί τής Γερουσίας, ήν έν ’Ιταλία 
ώνόμα3αν επίσημον γηροκομεΐον.

Διά τής έθνοσυνελεύσεως ; Οί έπι- 
καλούμενοι αύτήν δέν δύνανται νά 
όρίσωσι τίνα στοιχεία τής πολιτικής 
μηχανής πρέπει νά διορθώσωσι καί 
πώς. Διά τής βελτιώσεως τοΰ Συν
ταγματικού χάρτου ; Έπί τίνων ση
μείων σαφώς καί ώρισμένως; Δέν δύ-

νανται νά είπωσιν. Ό κίνδυνος είνε 
δμως προφανής, διότι ή έθνοσυνέλευ- 
σις δύναται ya. ταράξη καί τά καλώς 
κείμενα.

Διά τοΰτο ή πρακτικωτέρα θεωρία 
σήμερον πρδς μείωσιν τής έπεμβάσεως 
τής πολιτικής είς τούς διαφόρους κλά
δους τής διοικήσεως έν τοΐς κοινο- 
βουλευτικοΐς πολιτεύμασι, έν μόνον 
φάρμακον αναγνωρίζει, τήν αύτοδιοί- 
κησιν καί τήν άποκέντρωσιν. Καί ό 
δικαστικός κλάδος έπομένως, πλήν 
τοΰ θεσμοΰ τής ϊσοβιότητος, έχει ά
νάγκην νομοθετικής ποοστασίας διά 
τήν μονιμότητα καί τήν προαγωγήν. 
Περί τούτων θέλω διαλάβη. έν τοΐς 
έξης.

ΑΝΤ· ΜΟΜΦΕΡΡΑΤΟΣ

H H I M  Ε Μ Ρ Ι ί
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

* Δημοσιεύομεν αμέσως κατωτέρω την 
νπ  άρι&. 13993 της 8 Νοεμβρίου 1908 
αναφοράν τοϋ είσαγγελέως τών εν Σπάρτη 
Πρωτοδικών πρός τό έπι της Δικαιοσύ
νης ‘ Υπουργεΐον, έκ της όποιας πολλά 
δύναται τις νά διδαχ&η περί τής άντιλή- 
ψεως ητις επικρατεί παρ ’ ήμΐν διά τήν 
έπιβαλλομένην προστασίαν τής προσωπι
κής ελευθερίας, δ ί ήν τόσαι αι έπι μα - 
ταίω κείμεναι συντάγματικαι διατάξεις.
Πρός τό έπ ί τής Δικαιοσύνης Σεβα

στόν ύηουργεΐον
Κκτά το άρθρον 197 της ποιν. Δικο

νομίας, «έάν ό κατηγορούμενος κλητευ
τε ίς  δέν έμφανισθν), έκδίδεταικατ’ αύ
τοΰ ένταλμα συλλήψεως»- έκ,'της δια- 
τάξεως ταύτης σαφώς προκύπτει, δτι 
τότε μόνον δικαιολογείται ή εκδοσις εν
τάλματος υ'υλλήψεω; κατά τοΰ κατηγο
ρουμένου, δταν ουτος «κλητευτείς δέν έ- 
νεφανίσθη». Ή  διάταξις δέ αυτή δέν 
φαίνεται άντικειμένη εις την έτεραν διά- 
ταξιν τοΰ άρθρ. 211 της αύτης Δικο
νομίας, καθ’ ην «  είς πασαν άλλην
περίστασιν (δταν δηλ. έπιτρέπεται ή 
προφυλάκισις τοΰ κατηγορουμένου) έκ- 
δίδεται ένταλμα συλληψεω;, διότι διά 
της τελευταίας διατάξεως ήθέλησεν ό 
νομοθέτης ν’ άποκλείσν) τήν έ'κ,δοσιν εν
τάλματος συλλήψεως δταν πρόκειται 
περ'ι αδικήματος μή συνεπάγοντος προ- 
φυλάκισιν, χωρίς δμως ν’ άποκλείγι τήν 
δι’ άπληι, κλήσεως πρόσκλησιν τοΰ κα
τηγορουμένου έπι έγκληματι έπιφεροντι 
τήν προφυλάκισιν.Ή τοιαύτη δέ γνώμη, 
ύποστηριζομένη και ύπό τοΰ κ. Κων- 
σταντοπούλου, εινε και ή όρθοτέρα, 6\’ 
ου; λόγους έκθέτει έν § 573 έ'κδοσις Β' 
τοΰ συγγράμματος αύτοΰ.

Κατά δέ τό άρθρον 213 της αύτης 
Δικονομία;,., πάση; παρά τοΰ άνακριτοΰ 
διαταχθείσης συλλήψεως ,η άπολύσεω; 
κατηγορουμένου τινό; Ιτρόηγεΐται ή ά- 
κρόασις τοϋ Είσαγγελέως' δτι δέ περί 
συλλήψεως (ώς διωρθώθη) και ούχί φυ- 
λακίσεω; (ώ; ειχε τό αρχικόν κείμενον 
τοΰ νόμου) προκύπτει έκ τοΰ δτι περί 
τοΰ έντάλματο; προφυλακίσεω; όμιλε? τό 
άρθρον 228'(Κωστης σελ. σημ. 12 έ'κ- 
δοσ. Γ').

Ένώ ταΰτα άναμφισβητήτω; ούτω; 
έ'χουσιν, έπεκράτησεν ή συνήθεια δπω; 
οί μέν άνακριταί έκδίδωσι μετά περισ
σής εύκολίας έντάλματα συλλήψεως άνευ

της άκροάσεω; τών Εισαγγελέων, οί δέ 
Εισαγγελείς άνευ ούδεμία; άντιρρή- 
σεω; νά στελλωσι ταΰτα πρό; έκτέλε- 
σιν, ώ; αποτέλεσμα δέ τών τοιούτων έν- 
ταλμάτων επέρχεται κατά 60 ο)ο τού
λάχιστον ή άπόλυσι; τών συλλααβανο- 
[λενων. Έντεΰθεν όμως προκύπτουσι
τά έξη; κακά, Ιον) ό κατάλογος τών φυ- 
γοδίκων, εί’ς τε τά Είσαγγελικά καί ά- 
στυνομικά γραφεία, αύξάνεται έπί το- 
σοΰτον, ώστε άπό έ'τους είς έ’τος νά πα- 
ρίσταται ή Ελλάς ώ ; έ'χουσα αριθμόν 
φυγοδίκων ϊ'σον σχεύόν πρό; τό ήμισυ 
τοΰ πληθυσμοΰ αύτης. Βον) ’Απασχο
λείται ή δηαοσία δύναμις πρός σύλλη- 
ψιν τοιούτων κατ’ δνομα φυγοδίκων, τά 
στρατιωτικά αποσπάσματα παντοιο- 
τρόπως πιέζουσι, κατά τό σύνηθες, τούς 
οικείους τούτων· αύτοί οί δήθεν φυγόδι- 
κοι,έκλαμβάνοντες τό ένταλμα της συλ
λήψεως ώς κάτι σοβαρόν δι’ αύτούς, 
παραιίοΰσι τά έ'ργα των τρεπόμενοι είς 
φυγοδικίαν δτε ή έγκληματοΰσιν έκ νέου 
πραγματικώς ή φορτώνονται έπί της 
ρά/εω; αύτών άδικήματα άλλων- τοιου- 
τοτρόπω; δέ, πληθυνομένων τών κατ’ 
αύτών ένταλμάτων, έπέρχονται έζεζη- 
τημέναι πολλάκις έπικηρύζεις καί αύτο- 
δημιουργοΰνται λ·/ιστρικαί δήθεν συμμο- 
ρίαι προσπορίζουσαι άμοιβάς καί προσ- 
κομίζουσαι γαλόνια. Γον) Συλλαμβανό- 
μενοι πολλάκις οί ένταλματίαι ούτοι είς 
μέρη άπομεμακρυσμένα της έδρας τοϋ 
άνακριτοΰ, ανάγονται δέσμιοι ύπό κου
στωδίας χωροφυλάκων καί ού'τω αύτοί 
μέν διαπομπεύονται άδίκω; τό δέ δη
μόσιον ύφίσταται ούχί άσημάντους δα
πάνα; πρός μεταφοράν αύτών, ή δέ δη
μοσία δύναμις απασχολείται- προσερ- 
χόμενοι δέ εΐ;*τόν ανακριτήν καί έξε- 
ταζόμενοι αφήνονται κατά τό πλεΐστον 
ελεύθεροι. Συνέβη δέ πολλά'/.t;, ώστε 
ένταλματίαι τοιοΰτοι, άνευ δεδικα.ολο- 
γημένου λόγου κκταστάντε; φυγόδικοι, 
νά φέρωνται έκ Θεσσαλίας είς Λεβαδείαν 
ή έξ ’Άνδρου εις Σπάρτην καί άφιέμε- 
νοι έλεύθεροι μετά τήν έξέτασιν των νά 
μή έ'χωσι τά έ'ξοδα της έπιστροφης των 
καί νά προκαληται αύτοί; συνεισφορά 
παρ’ αύτών τών έκδιδόντων καί έκτε- 
λούντων τά ένταλματα αρχών. Περί τού
του ήδυνάμην ν’ αναφέρω άπειρα παρα
δείγματα.

Συμβαίνει δέ συνηθέστατα ή μάλλον 
κατά κανόνα καί τόέςη;άτοπον : οί κ.κ. 
άνακριταί, θέλοντε; νά ύποβάλωσι πε- 
ραιωμένας τάς δικογραφίας, έκδίδουσι 
συγχρόνως έ'νταλμα συλληψεω; καί κα
τασχετήριον,έν ώ κατά νόμον (άρθρ.220 
καί έπ. τη ; Ποιν. Δικόν.) κατασχετή
ριον τότε αόνον έκδίδοται, δταν 6 κατη
γορούμενο; είνε απών ή έ'φυγε καί ά- 
γνοεΐται ό τόπο; της διαμονή; του- αί 
τοιαΰται δέ περιπτώσεις πρέπει νά έξ- 
άγωνται έκ τών βεβαιώσεων τών άνα- 
λαβόντων τήν έκτέλεσιν τοΰ έντάλμα- 
τος ύπαλλήλων, τοΰθ’ δπερ βεβαίως δέν 
γίνεται, άφοΰ τό έ'νταλμα της συλλη- 
ψεως έ’/.δίδεται συγχρόνως μέ τό κατα
σχετήριον. ' Τοιουτοτρόπω; δέ οί κατά 
φαντασίαν ενίοτε κατηγορούμενοι ύφί- 
στανται καί τήν διαπόμπευσιν της διά 
τοιχοκολλουμένου κατασχετηρίου κκτα- 
διώξεω;, ένώ πολλάκις άγνοοΰσι καί τήν 
ύπαρξιν κατ’ αύτών κατηγορία;.

Όλα τά ανωτέρω άτοπα ήθελον 
έκλείψ 7 ) ,  άν αί σχετικαί διατάξεις 
της Ποινικής Δικονομίας έφηρμόζοντο
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μετά πλείοτέρας προσοχής· ήτοι αν 
οί (Λεν άνακριταί έξέδιδον τά έν- 
ταλματα. της συλλήψεως ouyi έπί 
τγ) βάσει μόνον τών μηνύσεων καί τοΰ 
διδομένου χαρακτηρισμού εις την δΓ αυ
τών καταγγελλομένην πραξιν, άλλά 
ρετά προηγουμένων συλλογήν στοιχείων 
<Ηκαιολογούντων την προφυλάκισιν τοϋ 
συλληφθησομένου, είς πασαν δ’ άλλην 
περίπτωσιν έξέδιδον η  άπλην κλησιν η 
άνέθετον την άπαγγελίαν κατηγορίας 
τυπικής εις άνακριτικόν υπάλληλον της 
κατοικίας του κατηγορουμένου, οί δέ 
Εισαγγελείς ηκουοντο πρό της έκτάσεως 
τδν τοιούτων ενταλμάτων καί δέν έξε- 
τελουν ταΰτα άνευ μελέτης της σχετι
κής δικογραφίας καί έκτιμησεως τών 
προκυπτουσων ενδείξεων. δπως σήμερον 
γίνεται.

“Οπως διά τό ένταλμα της φυλακίσεως 
ό νόμος άπήτησε την άκρο'ασιν τοΰ Εί- 
σαγγελεως καί ομόφωνον γνώμην αύτοΰ 
πρός τόν ανακριτήν, θεωρήσας ταΰτα ώς 
έγγύησιν μεμελετημένης χρήσεως τοΰ 
δικαιώματος τοΰ άνακριτοΰ καί καθιέ- 
ρωσεν έν διχογνωμία την μεσολάβησιν 
τοΰ Συμβουλίου, τοιουτοτρόπως καί προ- 
κειμένου περί έκδόσεως έντάλματος συλ- 
λήψεοις τάς αύτάς διά τόν αύτόν λόγον 
άπνιτησεν εγγυήσεις καί άνέγραψεν έν 
άρθρω 213 ώς άναγκαίαν την άκρόασιν 
τοϋ Εισαγγελέως, διότι, οπως διά τοΰ 
έντάλματος της φυλακίσεως στερείται ό 
κατηγορούμενος της προσωπικής αύτοΰ 
ελευθερίας, τοιουτοτρόπως διά τοΰ έν- 
ταλματος της συλλήψεως η τοΰ κατα- 
σχετηρίου ύφίσταται μείωσιν της προ
σωπικής αύτοΰ καταστάσεως.,διότι δια
σύρεται η υποληψις αυτοΰ, καθίσταται 
ύποπτος παρά τν) κοινωνία, είς έποχήν 
μαλιστα κατα την οποίαν η δημοσιο
γραφία, παρεμβαίνουσα ούτως είπεΐν εις 
τά της άνακρίσεως έργα, διαλαλεΐ την 
έκδοσιν τών τοιούτων ένταλμάτων, ή δέ 
κοινωνία, αγνοούσα τί ακριβώς συμβαί
νει, διατίθεται όυσμενως κατ' αύτοΰ, 
ταΰτα δέ πάντα καθιστώσι προβλημα
τικήν την ύπόληψιν τοϋ καθ’ ου τό* έν
ταλμα η τό κατασχετήριον. Τάς συνε- 
πειας δε ταυτας όεν δυνατα,ι νά δια- 
λύσν) ή κατόπιν άπόλυσις αύτοΰ.

Τάς τοιαύτας σκέψεις, άς μοί ύπηγό- 
ρευσί. πολυετής έν τί] υπηρεσία παρα- 
τήρησις καί μελέτη, έθεώρησα καλόν νά 
ύποβάλω εύσεβάστως ύπό την κρίσιν τοΰ 
Γπουργειου^ Τάς τοιαύτας δέ παρατη

ρήσεις μου δύναται νά ένισχύση η ζή- 
τησις πληροφοριών έκ μέρους τοΰ Υ 
πουργείου άπό τας διάφορους Εισαγγε
λίας, αΐτινες να υποβαλωσι πίνακα, έκ 
τοΰ οποίου νά έμφαίνηται ό άριθμός τών 
παρ έκαστου ανακριτικοΰ γραφείου έκ- 
διδομένων ένταλμάτων, άλλά συγχρό
νως νά έμφαίνηται καί πόσοι εκ τών 
τοιούτων ένταλματιών άπελύθησαν εί'τε 
απο τον ανακριτήν τόν έκδόσαντα τό 
ένταλμα και τον Εισαγγελεα τόν έκτε- 
σαντα εί'τε άπό τά Συμβούλια. Έκ της 
ύποβολης όέ τών τοιούτων πινάκων εί
μαι βέβαιος οτι θάέπαληθεύσωσιν αί ά
νωτέρω παρατηρήσεις μου.

Εύλαβώς δέ έκφράζω την εύχην ό'πως 
τό ύπουργεΐον, άν εδργι ορθάς τάς άνω 
παρατηρήσεις μου, εύαρεστηθί) νά συ- 
στησνι άρμοδίως είς μέν τούς άνα- 
κριτάς πλειοτέραν φειδώ είς την έκδο- 
σιν ένταλμάτων καί κατασχετηρίων 
μετά προηγουμενην γνωμοδότησιν τοΰ 
εισαγγελεως, συμφωνώ; πρός τό μνησθέν 
άρθρον 213 της ΙΙοιν. Δικονομίας, είς 
όέ τους κ. Εισαγγελείς νά εινε πλέον 
^/)λοτυ,„οι πρός τα ύπό τοΰ είρημένου 
άρθρου, παρεχόμενα αύτοΐς δικαιώματα 
ατινα ό νόμος μετά λόγου καί προς τό 
συμφέρον τών πολιτών καθιέρωσε, καί 
να μη άφινωσιν άποκλειστικώς είς τήν 
κρισιν τών κ. άνακριτών τήν έκδοσιν 
ένταλμάτων καί κατασχετηρίων. Τούτου 
όε γενομενου, έχω τήν γνώμην δτι καί

τοΰ τε Δ'ψ,οσιου χ,κΐ τών ι&ιωτών έττκρ 
κ,ώς θά προστατεύωνται.

Ευπειθέστατος 
Ο Είσαγγελεύς Σπάρτης 

Λ . ’ Α ντω ν ιά δ η » ;

ΑΡΒΡΑ Μ  “ΐΐϊϊΝΗί,,

το συμφέρον της Δικαιοσύνης πλειότε- 
ρον θά εξυπηρετείται καί τά συμφέροντα

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 6 Δεκεμβρίοο.

Κοινοτοπίαι εινε τά γραφόμενα έν 
βραχεία έπιστολή ύπο τοΰ συνεργά
του ήμών «Παρατηρητοΰ». Κοινοτο
πία!, δμως καί λίαν έπικαίρως τονι- 
ζόμεναι καί οξύτατα τιθέμεναι. Κατ’ 
ακολουθίαν εί'μεθα βέβαιοι, δτι έπι- 
σταμένην θά προκαλέσωσι τήν συζή 
τησιν τουλάχιστον μεταξύ τών άνα- 
γνωστών τής «Δικαιοσύνης».

Έξαίροντες τδ φαινόμενον τής έξ- 
αντλήσεως τών πινακίων, πρδς ούδέν 
άλλο άπεσκοποΟμεν, ή νά καταδεί- 
ξωμεν τήν καί έν μέαφ  τοιαύτης κα- 
ταστασεως συνεχομένων άκμαίαν δ- 
πωςδήποτε έργατικότητα τών δικα
στών. Χαιραντες διά τδ άναμφηρί- 
στως ευχαριστον τοΰτο φαινόμενον, 
ούτε έλησμονήσαμεν ούτε δλιγώτε- 
ρον φοβούμεθα τδν μακρόθεν, Γσως 
έγγύθεν, ύπο τοΰ «Παρατηρητοΰ» ύ- 
ποδεικνυόμενον κίνδυνον.

I δ θέμα εινε μέγα, εύρύ, έκτάκτως 
πολυσχιδές. Ή περί αύτοΰ συζήτησις 
δέον νά εχη ύπ’ δψιν θέματα κοινω
νικά, θέματα πολιτικά, θέματα δικα- 
στικα. Αλλ’ ήμεΐς ούτε κοινωνιολο- 
γοΰμεν, ούτε πολιτικολογοΰμεν· ούτε 
χώρον ούτε καιρόν διά τά θέματα 
ταΰτα έ'χει ή έφημερίς ήμών.

Προκειμένου περί τής δικαστικής 
άπόψεως τοΰ ζητήματος, ούτε έπαύ- 
σαμεν ούτε θά παύσωμεν νά έξετά- 
ζωμεν καί διερευνώμεν αύτήν. Έπί 
τοϋ άγώνος δέ τούτου τής αποκλει
στικής και μόνης δυνατής ήμών άρ- 
μοδιότητος, ε’ίμεθα υπερήφανοι, δτι 
στρατεύονται άπδ τών στηλών μας οί 
κορυφαίοι τών παρ’ ήμΐν νομικών καί 
δικαστικών ανδρών. Γνώμη δέ καί 
πόθος ήμών είνε νά τύχωμεν τής έξ- 
όχως τιμητικής καί τά μάλιστα 
πρακτικής συνεργασίας τών μάλλον 
πεφωτισμένων καί έμπειρων συναδέλ
φων τών έπαρχιακών δικαστηρίων. 
Διότι και ο κίνδυνος παρουσιάζεται 
δι δλην τήν Χώραν. Ή εμπιστοσύνη 
τών πολιτών πρδς τά δικαστήρια μει- 
οΰται καταπληκτικώς· ή πεποίθησις 
έπι τήν απο πασης άπόψεως εύσυ- 
νείδητον άπονομήν καί τοΰ άπονεμο- 
μενου οικαιου χαλαροΰται όσημέραι 
έπι μάλλον και μάλλον. ”Αφευκτόν 
αποτελεσμα εσται ν’ άφανίζωνται αί 
συναλλαγαί, καί αί παρουσιαζόμεναι 
δ έξ αύτών ν’ άλυσσοδένωνται χεΐ
ρας καί πόδας. Ή αύξησις τοΰ πλη
θυσμοΰ, ή έπαύξησις καί ζωηρότης 
τών συναλλαγών, ή ακμή τοΰ περί 
δικαίου αισθήματος τών πολιτών, τέ
λος ή εν γενει προοδος μιας κοινω
νίας φυσικόν καί ευελπι εινε ν’ αύξά- 
νωσι καί ούχί νά μειώσι τάς έργασίας 
τών δικαστηρίων. Καθώς αι κυπά- 
ρισσοι είς τά νεκροταφεία ούτω καί αι 
λευκαί σημαΐαι έπί τών δικαστικών 
μεγάρων συμβολίζουσι τήν νέκρωσιν 
τής κοινωνικής ζωής.

01
ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Δεν εΐνε η πρώτη φορά καί) ’ ην ασχο
λούμεθα με την τάξιν αυτήν τών εντιμό
τερων υπηρετών τής δικαιοσύνης, ητις 
εχει άφε&ή εντελώς εις την τύχην της.

Η πρός τόν Πρόεδρον τής Βουλής 
καί τόν επι τής Δικαιοσύνης ' Υπουργόν  
μυριοστή πλέον αναφορά των, ην κατω
τέρω δημοσιεύομεν, απόλυτος φρονοΰμεν 
υπάρχει άνάγκη νά λη<ρϋή σοβαρώτερον 
ύ π ’ δψιν. 'Η  άναφορά αυτη εχει ώς 
έξής :

Γνωστόν δτι κατά τά τελευταία έτη αί 
έκάστοτε Κυβερνήσεις μετέβαλον έπί τό 
αύστηρότερον τά προσόντα τοϋ βοηθητι
κού προσωπικοΰ τών Δικαστηρίων καί 
οί μέχρι νϋν 'ύπογραμματεΐς αύτών Ιχου- 
σιν άποκλεισθη πάσης ιδέας βελτιώσεως 
της θέσεως των, έστω καί έν άλλω κλάδω. 
Ήδη δέ, δτε πρό διετίας έψηφίσθη δ 
Νόμος περί συντάξεων, δστις άπαιτεΐ 
25ετη υπηρεσίαν καί 60ετη ήλικίαν, καί 
άν ήθελόν τινες νά έγκαταλείψωσι τήν 
θέσιν των μετά 20ετη υπηρεσίαν άποκο- 
μίζοντες γλισχροτάτην σύνταξιν, ί'να τρα- 
πώσιν εις άλλο έ'ργον πρδς οικονομικήν 
των βελτίωσιν, δέν δύνανται, καί ούτω 
κατεδικάσθησαν είς έπιπονωτάτην καί 
διαρκή έργασίαν μέχρι τοΰ θανάτου των, 
καί διαρκή πενίαν, άφοΰ ώς έπί τδ πλεΐ-

Ζητεΐται « Ν αυτικόν Δ ίκα ιον  »
Arth. Desjardins, εις καλήν τιμήν. 

Πληροφορίαι παρ’ ήμΐν.

τοϋ

Εκ του περ ι αρμοδιότητος συγγράμματος τοϋ
Π ρωτοδίκου κ . Ά . Γ εω ργοπ ούλ ου , τά ΰπολει-
φγεντα ολίγα σώματα αωλοϋντα ι παρά τώ εκ-
, ?  f -  Τε9ζοπονλω κά τω ΰ ι Σ τοάς ^Αρσάκειου 
αντι Οραχμών 15.
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στον δέν ζώσι σήμερον οί άνθρωποι 60 
ετη καί δή οί 'Τπογραμματεΐς πολυμε
λών Δικαστηρίων.

Γνωστόν έπίσης δτι είς τά Δικαστή
ρια κατά καιρούς είσήγοντο μέ τήν ιδέαν 
της προαγωγής καλοί καί μεμορφωμένοι 
νέοι, μετά προηγουμένην δοκιμασίαν, έκ 
τούτων δέ οί. εύδοκίμως ύπηρετοϋντες 
παρέμενον είς τάς θέσεις των μή άπολυό- 
μενοι κατά τάς έκάστοτε πολιτικάς μετα- 
βολάς, πρός τό συμφέρον της ύπηρεσίας 
καί ενεκα αύτοΰ τούτου. "Οσοι λοιπόν 
είχον τήν άτυχίαν νά άναδειχθώσι καλοί 
ύπάλληλοι καί νά παραμείνωσι συνεπώς 
είς τά Δικαστήρια, σήμερον, δτε πολλά 
έτη τοΰ βίου των έθυσίασαν είς τήν δι
καστικήν ύπηρεσίαν, είνε ήναγκασμένοι 
νά παραμείνωσιν έν αύτη έκ τοΰ άνω
τέρω Νόμου μέ τήν κατά τό έτος 1835 
κανονισθεΐσαν γλισχροτάτην μισθοδοσίαν 
τών 60, 90 καί 100 δραχμών κατά μηνα, 
μη δυναμενοι νά ζήσωσιν ώς έκ τών ση
μερινών συνθηκών τοΰ βίου, υφιστάμενοι 
παντοίας στερήσεις.

'ϊπ δ  τοιαύτας περιστάσεις καταρτι- 
σθέντος τοΰ μονίμου ούτως είπεΐν προ- 
σωπικοΰ τών Δικαστηρίων, πας ύπο- 
γραμματεύς, έχων άνωτέραν τών πέντε 
έτών ύπηρεσίαν, είνε κατά τεκμήριον 
έκ τών ικανών ύπαλλήλων καί δύναται 
σήμερον ύπερηφάνως νά είπη, δτι τά 
έργα τοΰ Γραμματέως, τόν όποιον άνε- 
πλήρωσεν είς τά διάφορα της ύπηρεσίας 
τών Δικαστηρίων τμήματα, έξεπλήρωσε 
καί έκπληροΐ μετά περισσής καί διακε- 
κριμένης ίκανότητος, διεχειρίσθη δέ σπου
δαία ύπηρεσιακά συμφέροντα καί^διε- 
φυλαξε μεγάλας ίδιωτικάς περιουσίας 
οιαπεπιστευμένας εις τάς χεΐρας αύτοΰ 
είτε ως γραμματέως τών συνεδριάσεων 
είτε ώς άρχειοφύλακος είτε ώς γραμμα
τέως Κακουργιοδικείου, είτε ώς γραμ
ματέως τών Εισαγγελιών, μετά τιμιότη- 
τος καί άκριβείας.

Διά τούς υπαλλήλους τών άλλων κλά
δων, οί'τινες ούτε καί εύθύνας μέ τάς 
όποίας περιβάλλονται οι ύπογραμματεΐς 
τών Δικαστηρίων έχουσιν, ούδέ τάς αύ
τάς έπιμόχθους ύπηρεσίας προσφέρουσι, 
πρός ους καί μισθοδοσία εύθύς έξ άρ- 
χής μείζων της τών ύπογραμματέων τών 
Δικαστηρίων έδόθη, άφέθη αύτοΐς ή οδός 
της προαγωγής άνοικτή, συνεπώς καί 
ή οικονομική των δι’ αύτης βελτίωσις, 
έν ω διά τούς ύπογραμματεΐς καί γρα
φείς ούδέν έλήφθη μέτρο ν, άπό τής έθνι- 
κής μας άποκαταστάσεως μέχρι τοΰ νϋν. 
Επομένως δίκαιον καί νόμιμον δσον καί 

φιλάνθρωπον είνε κ. Υπουργέ ί'να λη- 
φθη πρόνοια καί διά τούς Τπογραμμα
τεΐς καί Γραφείς τών πολυμελών Δικα
στηρίων καί διά νόμου, α') Μονιμοποιών- 
ται ούτοι άμα τη συμπληρώσει πενταε
τίας είς τας εαυτών θέσεις- β') άποκτώσι 
προσοντα διά τήν θεσιν Γραμματέως πο- 
λυμελοΰς Δικαστηρίου οί συμπληρώσαν- 
τες δεκαετή ύπηρεσίαν ύπογραμματέιυς, 
άλλά μή έχοντες άπολυτήριον Γυμνα
σίου ως καί τοιαΰτα δι’ άλλους, κλάδους 
άναλόγως τής θέσεως ήν κατέχουσι καί 
κατά τήν νόμιμον διαβάθμισιν, άφοΰ, βέ

βαιον είνε δτι ούτοι, ώς έκ της ύπηρε
σίας τών Δικαστηρίων, άσχολοΰνται 
είς ζητήματα άφορώντα ύπηρεσίας 
και άλλων κλαδών καί γ ;) κανονι- 
σθη ή μισθοδοσία τούτων, τών μέν ύπο
γραμματέων είς δραχμάς 120, τών δέ 
γραφέων είς 80, αύξανομένη κατά πεν
ταετίαν τών μέν ύπογραμματέων άνά 20 
δραχμάς μηνιαίως τών δέ γραφέων άνά 
δέκα, ώς τοΰτο γίνεται καί διά τούς 
δημοδιδασκάλους. Συνεπώς είς τούς έχον
τας νΰν ύπηρεσίαν 10, 15, 20 καί 25 
έτών, άλλά μή συμπληρώσαντας τό 60όν 
έτος τής ήλικίας των, νά ύπολογισθη ή 
αύξησις άναδρομικώς άπό τής 1ης πεν
ταετίας,ούτως ώστε, άν μή τύχωσι προα
γωγής, συμπληροΰντες τά τής συντάξεως 
έτη καί τά της ήλικίας καί έγκαταλεί- 
ποντες τήν ύπηρεσίαν συντετριμμένοι έκ 
τής μεγίστης έργασίας τοϋ βίου των γε- 
γηρακότες καί άνίκανοι πρός πασαν 
άλλην έργασίαν, νά λαμδάνωσιν έάν ύπο- 
τεθη δτι έπιζώσιν, άνάλογον σύνταξιν, 
οι’ ής νά δύνανται νά ζήσωσι καί ούτοι 
έν τη έσχατια τοΰ βίου των, καί μετά 
θάνατον αί οίκογένειαί των νά έχωσι 
τούλάχιστον τόν έπιούσιον, άφοΰ βεβαιω- 
μενον εινε δτι περιουσίαν ούδέποτε είνε 
δυνατόν νά άποκτήσωσιν ούτοι.

Εύπειθέστατοι
Ο» 'νπογμαμματεϊς· και γραφείς.

I  Β Ρ Α Χ Ε  Α ΐ ΐπ ίΣ Τ Ο Α Α Ι
Κ νρ ιε duvtUKxa*

Καταφανής ήτο ή χαρά σας, διότι 
μικροΰ δεΐν έν τώ Έφετείω ύψοΰτο 
λευκή σημαία. Νά εινε άρά γε καί εύ
λογος ή χαρά σας ; Έξηντλήθησαν σχε
δόν τά πινάκια καί είς τά άλλα δικκ- 
στηρια τ·̂ ς πρωτευούσης.

Καί δμως ούχί μόνον ό πληθυσμός 
τών Αθηνών καί τοΰ Πειραιώς αύξάνει, 
άλλα καί ή κεντρομόλος αύτών δύναμις 
εμπορικώς, βιομηχανικώς, κοινωνικώς 
ποικιλοτροπως. Καί συναλλακτί’/.ώς έ- 
πομενως. —-H αναμφισβήτητος έστω φι- 
λοπονία τών δικαστών έξηγεΐ τό καθ’ 
ύμας εύχάριστον φαινόμενον της έξαν- 
τλησεως τών πινακίων ; 1II μήπως άντι- 
λαμβάνεσθε δτι παρ’ ήμΐν πλημμυρεΐ 
τό αι'σθημα τοΰ δικαίου καί έκχειλίζει 
η καλη πιστις κατά πασαν συναλλα
γήν, άμφότερα ταΰτα βασιζόμενα έπί 
κεφαλαίων αφθονουντων καί έν πάση 
ασφαλεία κυκλοφορούντων ; ’Εν πάση 
περιπτώσει σας παραπεμπω καί είς τό 
πλήθος καί είς τό είδος τών παρ’ ήμΐν 
πτωχεύσεων.

Κατά τήν ταπεινήν αου άντίληψιν\ t c _ ’ .και κρισιν, η εςαντλησις τών πινακίων 
σημαίνει εκκωφαντικώς τόν έπερχόμε- 
νον μέγιστον κίνδυνον τοΰ κοινωνικού* 
επομένως χ.αι τοϋ πολίτικου, ήμών βίου. 
Δέν εκτείνομαι, διότι απευθύνομαι πρός 
μάλλον εμοΰ επαϊόντας. ’Ιίπιμενετε είς. 
τήν γνώμην σας ;

'Ο Παρατηρητίκ-.

I I  χειραφε·:^ΐΛένΥ3 . . .  rtoTIo-
κ ρ ο το υ μ .έ ν^ .

Α ξ ιό τ ιμ ε  κ .  Σ υ ν τ ά κ τ α .
’Επιτρέψατε μοι, ν’ απευθυνθώ δΓ 

υμών πρός τάς κυρίας έκείνας τάς Έλ- 
ληνιοας ύφηγητρίας καί δημοσιογράφους 
και χειραφετημενας έν γένει καί νά 
ύποβάλω πρός αύτάς δΓ υμών τό έρώ- 
τημα: Γνωρίζουν τήν σημερινήν άπό νο
μοθετικής άπόψεως θέσιν των ; Έστρε- 
ψάν ποτε τό βλέμμα των είς τήν ζων
τανήν ζωήν τήν άποτελουμένην άπό τάς 
καθ’ ήμέραν συναλλαγάς διά νά πεισθοΰν 
περι της ά.ληθοΰς καταστάσεώς των ;
Αν δεν έπραξαν τοΰτο καί άν δέν έμα- 

θον άκόμη τήν γνώμην, ήν περί αύτών 
τρεφει ή καί σήμερον έτι ίσ/ύουσα νο
μοθεσία, ορθόν θά ήτο ύμεΐς νά άνελαα- 
βανετε τήν τοιαύτην ύπό πλείστας επό
ψεις ωφελιμωτάτην δι’ αύτάς διδασκα
λίαν. Μεταξύ τών άλλων μή λησμονή- 
σητε, νά ύποδείξητε είς τάς κυρίας ή καί. 
δεσποινίδας άκόμη αύτάς, οτι περιουσίαν 
κινητην δεν έχουν, κατα τεκμήριον τού- 
λαχιστον, εν τω οικω το ν̂. 'jv.ρις εic τό 
γνωστόν Μουκιανειον τεκμήριον, οτι 
κηρύσσονται ανίκανοι νά έγγυώνται ύπό 
τινας όε συνθηκας χ.αι νά δανείζωνται, 
χάρις είς τήν περιβόητον 134 Νεαράν·
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καί τό έ'τι περιβόητον Βελλειάνειον 
δόγμα τό όποιον τάς άνακηρύσσει κού» 
φ ο υς , δτι επιτρέπεται ύπό τινας περιο
ρισμούς νά άγνοώσι τούς νόμ.ους έξομ.οι- 
ούμ.εναι κατά τοΰτο μέ τους α γ ρ ο ί
κ ο υς  καί τούς ανρ& τίΜ τα,ς ! δτι δεν 
δύνανται νά έμπορεύωνται άν όέν κατα- 
νεύση ό Κρονίων σύζυγός των, οτι και 
νά λούωνται ακόμη εινε είς τινας περι
στάσεις επικίνδυνον. Αύτά έκ τοΰ προ
χείρου καταστήσατε γνωστά είς τας 
Έλληνίδας ύφηγητρίας μας και παραι- 
νέσατέ τας νά στρέψωσι τάς τρυφεράς 
των ένεργείας είς άλλα ζωτικώτερα ση- 
αεΐα της καταστάσεως των, δταν όε 
έπιτύχουν έν αύταΐς βελτίωσίν τινα, 
έστω καί μερικήν, τότε άς στρέψουν τό 
βλέμμα των καί πρός ήμας, δπως μας 
διδάξουν τήν ιατρικήν ή καί δ,τι άν άλλο 
f' εγκέφαλός των ταΐς έπιτρέψ·/].

Μ ιιίο γνΜ κ .

ατήλαι τής «Δικαιοσύνης» 
ε ινε είς διάθεσ ιν παντός δ ι
κηγόρον, δικαστοΰ η άλλον δ ι
καστικού προσώπον, εν  ρίσκο- 
μενον εις την άνάγκην η έπ ιΰ 'ν-  
μοϋντος νά άνακινήση π α ν  έν  
γένει ζήτημα σχετιζόμενον με 
τήν άπονομήν τοϋ δίκαιον.

Μέχρι της ώρας, καθ’ ήν γράφομεν, 
τί) ζωτικώτατον των νομοθετημάτων, 
ουτινος τήν έπιψήφισιν μετά τόσης

άγωνίας από 
Ά « ο  τήν Β ουλήν έτών αναμέ

νει ολόκλη
ρος ό δικηγορικός κόσμος της Ε λ
λάδος, εχει γείνη δεκτήν υπό της 
Βουλής κατά τά πρώτα αύτοΰ τρία 
άρθρα, ήρξατο δέ ή έπί τών λοιπών 
συζήτησις άπο της παρελθούσης 
Πέμπτης. Έάν εινε έπιτετραμμένον 
νά προδικάζη τις τήν γνώμην τοΰ 
νομοθετικοΰ σώματος, μετά βεβαιό- 
τητος δύναται νά είπη, δτι ούδεμία 
παραμένει άμφιβολία περί τής έπι- 
ψηφίσεώςτου, λαμβανομένου μάλιστα 
ύπ’ οψιν δτι τήν ύποστήριξιν αύτοΰ 
(πλήντής Κυβερνήσεως) έχουσιν άνα- 
λάβη βουλευταί τής περιωπής τών 
κ. κ. Ν. Μπουφίδου, X. Βοζίκη, I. 
Ράλλη, Α. Άλεξανορή, Δ. Βοκοτο- 
πούλου, Τ. Μπασιά καί άλλων. Ούχί 
παραδόξως—χωρίς νά λέγωμεν καί 
ευτυχώς — τήν πολεμικήν κατ’ αύ
τοΰ άνέλαβον οί βουλευταί κ. κ. Κρε- 
μεζής, Άντωνόπουλος καί I. Μπακό- 
πουλος, οΐτινες έπί ττ| βάσει τών ιδεών 
περί συγκλήσεως ή μή τής Έθνο- 
συνελεύσεως, έν συνδυασμφ πρός τάς 
πολεμικάς παρασκευάς καί πρός το 
γλωσσικόν ζήτημα, καί πρός τά άλλα 
φλέγοντα, τής ανάγκης τής δημο
σίας άσφαλείας καί συγκοινωνίας, 
άνέλαβον νά καταπείσουν τήν Βου
λήν καί ήμεΐς ούκ οίδαμεν περί τίνος.

’Εκείνο ομ.ως δπερ έπιβώλλεται έκ 
της μέχρι τοΰδε έπί τοΰ νομ.οσχεδίου 
συζητήσεω; νά έξαρθγί, εινε ή άγόρευσις 

τοΰ Βουλευτοΰ Καρ-
Άπό «ϊ^ιωπης δίτσης κ. Άλεξαν- 

δρη. ΆλήΟειαι τό
σον τρα.ναί, μετά τόσης δυνάμεως καί 
καλλιέπειας διατυπούμεναι δέν ακούον
ται τόσον συχνά άπό τοΰ βήματος της 
Βουλής μας. Είς τό σημεΐον δέ τοΰ λό
γου του, καθ’ ό ύπέβαλε τήν τροπολο- 
λίαν, δπως διά πασαν έν γένει πραξιν 
ύπαχθώσιν οί δικηγόροι είς τήν ίδιάζου- 
σαν δικαιοδοσίαν, άνεδείχθη καί γνώ
στης της καταστάσεως καί παρατηρη
τή ; δεινός, άλλά καί πρό παντός αγορη
τής κατέχων τό μυστήριον όχι τοΰ πα- 
ρασύρειν άλλά τοΰ πείθειν.

Οί Πίνακες|τοΰ Υπουργείου της Δι
καιοσύνης περιέχουσι καί τούς αριθμούς 
καί τά εί'δη τών έκδοθεισών πειθαρχι

κών άποφάσεων κατά 
Πει0αρ2ί*α τ ων δικαστικών ύπαλ

λήλων. ’Εθεωρήσαμεν 
δμ.ως περιττήν πασαν μελέτην τών αριθ
μών τούτων, διότι καθ’ ήμας ή πειθαρ
χική εξουσία δέν ασκείται έν τώ Βα- 
σιλείω τούτω. Ούχ ήττον κατά τά τεσ- 
σαρα έ'τη 1903— 1906 έπεβλήθησαν έν 
δλω 590 πειθαρχικαί ποιναί «προσωρι
νή; παύσεως», «προστίμ.ου» καί «έπι- 
πλήξεως». Καί έτιμωρήθησαν :
Σύνεδροι 2
Πρόεδροι Πρωτοδικών - 2
Εισαγγελείς Πρωτοδικών 5
Πρωτοδίκαι 24
’Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών \
Δικηγόροι 16
Γραμματείς Πρωτοδικών 6
Είρηνοδίκαι 107
Ύπογραμ-ματεΐς Έφετών 3
Γραμματείς Ειρηνοδικείων 56
'Υπογραμ.ματεϊ; Πρωτοδικών 42
Ειδικοί ΓΙταισμ.ατοδίκαι 6
Γραμ.ματεΐς Πταισματοοικών 1
Ειδικοί υποθηκοφύλακες 7
Συμβολαιογράφοι 105
Αστυνόμοι ώς άνακριτικοί ύπάλληλοι 6 
Άστυνόμ.οι ώς δημόσιοι κατήγοροι 1 I 
Γραφείς Πρωτοδικών 12
'1 πογραμματεΐς Ειρηνοδικείων 3
Δικαστικοί κλητήρες . 175

Τό εύχάριστον εΐνε δτι ούδείς έκ τών 
άποτελούντων τά άνωτερα καί τό άνω- 
τατον δικαστήριον ύπέπεσεν είς πειθαρ
χικόν παράπτωμα κατά τά τέσσαρα 
ολόκληρα έ'τη. Διά προσωρινής παύσεως 
κατά τά τέσσαρα έ'τη έτιμωρήθησαν 4 
Πρωτοδίκαι, 2 Είρηνοδίκαι, 6 δικηγο- 
ροι, 2 συμβολαιογράφοι, 1 γραμματεύς 
Πρωτοδικών, 1 1 δικαστικοί κλητήρες 
καί 2 γραμματείς Ειρηνοδικείων. Κατα 
τά λοιπά άφήνομεν τάς παρατηρήσεις 
είς τούς άναγνώστας μ.ας. Ήμεΐς επα- 
ναλαμβάνομ.εν διά μυριοστήν φοράν, οτι 
ή Πειθαρχική έξουσία έν Έλλάδι δέν 
λειτουργεί' καί δταν δε κινήται σπα- 
σμωδικώς...τόσον τό χειρότερον.

Συζητουαένης άναιρέσεώς τίνος έν τφ 
Αρείω Πάγω, κατ άποφάσεως δικα
στικού Συμβουλίου άπορρίψαντος αί'τη- 

σιν έξαιρέσεως δικαστοΰ τι- 
Μ «ά  '  voc, λέγεταν, δτι εις τών κ.

κ. ’Αρεοπαγιτών έξεφώνησε 
κατά τήν διάσκεψιν: «Τί, εινε αυτα,
τώρα θ’ αρχίσουν καί νά μας έξαιροΰν, 
σιγά νά μή μας κάμνουν καί άγωγάς κα- 
κοδικίου, ΓΜίΛάϊ»

Καί δμως είχεν άδιαφιλονείκητον δί
καιον ό κ. ’Αρεοπαγίτης καί άν είπε τά 
άνωτέρω καί άν δεν ειπεν αυτα. Διότι 
αί μέν περί κακοδικίου διατάξεις τών 
νόμων ευτυχώς κατέστησαν ολοκληρως 
είοωνικαί, αί δε περι εζαιρεσεως δικα
στών εύτυχώς μέν δια τους δικαστας 
συαβαίνει συχνά νά διευκολύνωσιν αύ- 
τούς, δυστυχώς δε δια τινας αφελείς 
διαδίκους χρησιμεύουσι μόνον ΐνα τραχύ- 
τερον ύποστώσι τά αντίποινα της άφε- 
λείας των. Καί τάς μέν καί τάς δέ μό
νον ή έλλειψις πάσης έντροπης διατηρεί 
τεθειμένας άνεξιτνιλως εις τα κείμενα 
τών νόμ.ων. Διότι ούδείς νομ.ος επιτρεπε- 
ται νά κήται "παρα την περι δίκαιου 
συναντίληψιν καί συνειδησιν τοΰ συνο- 
λου τών πολιτών. Ή  δέ παρ’ ήμΐν συ- 
ναντίληψις καί συνείδη®'·? περι δικαίου 
θεωρεί παραλογισμόν να υπαρχωσι νόμοι 
κατά τών δικαστών, τών κυρίων καί 
παικτών τών νόμων.Ό έ'χων άντίρρησιν, 
άς άναγνώσ/) τ ί γίνεται καί είς την 
Γαλλίαν.

’Άλλος τις τρόπος έκείνου ον οί κ. κ. 
Ταμία! έξέλεξαν πρός είσπραξιν τοΰ 
φόρου το-ΰ έπιτηδεύμ.ατος παρά τών δι

κηγόρων φρονοΰμεν 
Τό έπχτίιοεί'ΐια δτι ήτο ό μάλλον 

ένδεδειγμένος άν μή 
καί ό έπιβεβλημένος.’Ανεξαρτήτως δμως 
πρός τοΰτο, δπερ αποβλέπει τόν ανθρω
πισμόν μόνον τών άκοιμητων 'Αργών

τοΰ δημοσίου θησαυροΰ, έκεΐνο,'δπερ ού- 
σιαστικώτερον ένδιαφέρει τήν τάξιν ολό
κληρον τών δικηγόρων, εινε ή κατανομή 
τοΰ φόρου μ.εταξύ αύτών. Έκ προχείρου 
έρεύνης, ήν έσχάτως έπεχειρήσαμεν, ά- 
νεκαλύψααεν ονόματα ούκ ολίγα της 
τάξεως έκείνης τών προνομιούχων δικη
γόρων, ο'ίτινες, άντί δικηγορίας, έκπέμ-

\ ~  f >πούσι τα φωτα των εν ειοει συμοου- 
λών πρός τάς διαφόρους Τραπέζας καί 
τάς άλλας πολυωνύμ.ους καί πολυθρυλ- 
λήτους έταιρίας, κατατεταγμένα είς την 
τρίτην καί είς αύτήν άκόμη τήν κατω- 
τάτην τετάρτην φορολογικήν κλίμακα, 
άντιθέτως δέ άλλα όνόμ.ατα δικηγόρων, 
κατά τό φαινόμ,ενον μέν πολυάσχολων, 
πράγματι δμ.ως άγωνιζομένων τόν άληθή 
τοΰ βίου καί τοΰ έπαγγέλματος άγώνα, 
κατατεταγμένα είς τάς άνωτάτας φορο- 
λογικάς κλίμακας.

Περί της είκόνος ταύτης θά άσχολη- 
θώμεν λίαν προσεχώς λ ε ~ τομ.ε ρ έ στε ρ ο ν ,· 
διότι τό ζήτημ,α, δσον καί άν φαίνεται 
μικρόν, αποβλέπει αύτήν τήν ισότητα 
καί τήν στοιχειώδη δικαιοσύνην.

Τ Ο Τ Ε  Κ Α Ι  Ν Τ Ν
Φίλε κ. Συνάδελφε,

"Οτι ύφίστανται έν Έλλάδι Δικασταί 
(Είρηνοδίκαι) καί Συμβολαιογράφοι άγο- 
ράζοντες τάς δημοσίας θέσεις των τη 
άνοχή τών έκάστοτε Κυβερνήσεων δέν 
ήτο καί πολύ γνωστόν. Επίσημον τοΰ 
πράγματος γνώσιν, δσον άφορα τούς Εί- 
ρηνοδίκας, λαμβάνομεν έκ της κάτωθι 
περικοπής της έκθέσεως της έπί τοΰ 
Προϋπολογισμού τοΟ Κράτους Επιτρο
πής τοΟ παρελθόντος Ιτους. «Ύπέρ παν 
άλλο φρονεί ή έπί -τοΰ προϋπολογισμού 
Έπιτροπή οτι έπιβάλλεται ή συντονω- 
τάτη λήψις μέτρων νομοθετικών πρός 
κατάπαυσιν τοΰ σκανδάλου, δπερ ύπό 
τάς όψεις τής Πολιτείας τελείται περί 
τήν κατάληψιν τών θέσεων τών Είρηνο- 
δικών. Ή  θέσις τοΟ Είρηνοδίκου άπέβη 
άπό τίνος χρόνου ώνητή. Οί έχοντες 
συμπεπληρωμένον τό δικαίωμα τής συν
τάξεως ή άλλως άποβλέποντες είς έτέ- 
ρας έργασίας τήν έπιδίωξιν πωλονσιν έκ 
τοϋ ασφαλούς τήν έκ τής ύπηρεσίας άπο- 
χώρησιν αύτών, παραδίδει δ’ είς τήν άρ- 
μοόίαν υπηρεσίαν ό εύτυχής άγοραστής 
συγχρόνως τήν παραίτησιν τοϋ άποχω- 
ροΰντος μετά τών .άποδεικτικών τών εαυ- 
τοΰ προσόντων. ΟΕ5τω άφ’ ένός τό σε
μνόν τοΰ δικαστοΰ άξίωμα κατά τρόπον 
άξιον στιγματιβμον καί άττοτοόπαιον ά
πέβη άντικείμενον πλειοδοτικής δημο- 
μοτιρααίας, άφ’ έτέρου δ εκλεισθη ερμη
τικώς ή θύρα τής προαγωγής τών Είρη- 
νοδικών β' τάξεως, καθόσον οί ποιούμε
νοι τάς προσφοράς αύτών πρός άγοράν 
είρηνοδικειακής θέσεως προτιμώσι προ
φανώς τάς θέσεις τών Είρηνοδικών α' τά
ξεως ώς ύπερτέρας ύλικώς, οΰτω δέ πλήν 
τών σπανίων περιπτώσεων τής αίτια 
θανάτου ή λόγφ ποινής κενώσεως θεσεως 
Είρηνοδίκου α' τάξεως, πασα κενουμένη 
τοιαύτη θέσις πληροΰται άπ εύθειας διά 
διορισμού τοΰ άγοράσαντος αύτήν, ουδέ
ποτε δ’ απομένει θέσις κενη πρός πλη- 
ρωσιν διά προαγωγής Είρηνοδίκου β' 
τάξεως».

Τής έπιτροπής, ήτις ύπ=βαλε τήν έκ- 
θεσιν, έν ή καί πολλά άλλα περί δικαιο
σύνης λέγονται, προήδρευεν ο κ. Διον. 
Στεφάνου, μέλη τής έπιτροπής ήσαν ό 
κ. Ε. Εμπειρικός καί άλλοι έπιφανεΐς 
τής Βουλής άνδρες. Φαίνεται δτι ο Βα
σιλεύς", δστις κατά τό Σύνταγμα διορίζει 
καί παύει τούς Υπουργούς του, έμελε- 
τησε μετά προτοχής τήν έκθεσιν ταύ
την, ή οποία δέν πραγματεύεται μόνοΛ 
περί τών άφορώντων είς την δικαιοσύ
νην, καί ώρίμως καί πολύ δρθώς σκε- 
φθείς- έκάλεσεν ώς 'Γπουργους, άφ ένός 
τόν κ. Λεβίδην Πρόεδρον τής Βουλής, 
πρός ήν άπηυθύνετο ή εκθεσις, άφ έτέ
ρου δέ τούς κ. ·/.. Στέφανου καί Εμπει
ρικόν, τά έπιφανέστερα τής έπιτροπής 
μέλη, άτινα, ώς ήκουσα, ιδιαζόντως χ- 
τρύτους κατέβαλον κόπους δια την σύν
ταξιν τής έν λόγω μακράς έκθεσεως καί 
τήν ύπόδειξιν τών κακώς κείμενών, είς 
ούς άνέθεσε τά γνωστά 'Ιπουργεΐα.

Και δσον μέν άφορα τάς άλλας υπό 
τής έκθέσεως ύποδεικνυομενας μεταρ
ρυθμίσεις, λέγουν οι αισιόδοξοι, οτι μέ
χρι κεραίας έφηρμοσθησαν, άλλα και άν 
δέν έφηρμόσθησαν άς άσχοληθώσιν 
άλλοι.

"Οσον δ’ άφορα τά τής Δικαιοσύνης 
έπιτραπήτω μοι, εί καί δέν είμαι πολύ 
δξυδερκής, νά φρονώ, δτι ό κ. Πρόεδρος 
τής έπιτροπής τής Έκθέσεως, γενόμενος 
Τπουργός, έλησμόνησε τάς έν τή έκθέ- 
σει σοφάς καί σαφείς σκέψεις του περί 
τής δικαιοσύνης, είς ούδέν λογιζόμενος 
τό ελαιον, δπερ άφειδώς εκαυσεν ό λύ
χνος του κατά τάς μακράς μεταμεσονυ
κτίους ωρας, καθ’ άς κατεπονήθη άό- 
κνως έργασθείς πρός κατάστρωσιν αύ
τών. Καί έν ώ ώς Πρόεδρον τής Έπιτρο
πής τόν βλέπομεν γιγαντούμενον καί μέ 
στιβαρόν βραχίονα κρατοϋντα αίμοστά- 
ζον τό μαστίγιον, δι’ οδ μαστιγώνει τούς 
ρυπάναντας τόν ναόν τής Θέμιδος, ώς 
Υπουργός άπέρριψεν αύτό ίστάμενος ά- 
παθής θεατής τών έκπαλαι καί νΰν έτι 
τελουμένων.

Θά έθεώρουν, Κύριε Συνάδελφε, έμαυ- 
τόν πολύ εύτυχή έάν Ύμεΐς ή άλλος τις 
τών άρμοδίων ήθελε μέ πείση δτι πλα- 
νώμαι.

Ύμέτερος 
Γεώργιο»; Κ . Π ετρόπονλ,ος

δικηγόρος βν ’Αθήναις.

Τό σώμ.κ τών έν ’Αθήναις δικηγόρων 
έστερήθη κατά τήν λήξασαν έβδομ.άδα 
ένός έκ τών μ.αλλον συμπαθών μ.ελών 
του, τοΰ ’ Ι ω ά ν ν α ν  ’Λ ν δ ρ ιά ,  άπο- 
βιώσαντος έν DaVOS της Ελβετίας. 
Ήρκεσε δικηγορία ολίγων μ,όνον έτών 
τοΰ άτυχους νέου, όπως έκδηλωθώσι 
προτερήματα δικηγορικης άξιοπρεπείας 
καί συναδελφικης λεπτότητος πράγματι 
ζηλευτά, δι’ ών ό τόσον ταχέως κκτα- 
λιπών τόν βίο ν νεαρός δικηγόρος κατά 
κυριολεξίαν είχε κατακτήσει τήν αγά 
πην τών συναδέλφων του. Τήν άπώ- 
λειαν συναισθάνεται ιδιαίτατα ή «Δ ι
καιοσύνη»,τών άρχών της όποιας ύπηρξε 
θιασώτης έκ τών μ,αλλον ένθέρμ.ων.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
Γενικα Ι Οχρ-κτ/ιρήτε-ς.

Έξ δσων έγράφομεν κατά τό προη- 
γούμενον άρθρον μ.ας, δέν έ'μεινεν ή έλα
χίστ ί άμφιβολία, δτι οί Πίνακες τοΰ 
Υπουργείου εινε πλαστοί. Σημ.ερον τε- 
λειώνοντες τάς παρατηρήσεις μας έπί 
της Ποινικής Δικαιοσύνης, θέλομεν κα- 
ταδείξη τόν λόγον της έκόόσεως τών 
Πινάκων εκείνων. Καί άναγιγνώσκομ.εν 
έν αύτοΐς : - . ,

«Ύ πό  έ'ποψιν της έν Έλλάδι έγκλη- 
μ.ατικότητος οι κατωτέρω δημ.οσιευομ.ε- 
νοι πίνακες παρουσιάζουσιν »ναι>.φι· 
σβνίτήτΟΜς (;) αποδείξεις έλαττώ- 
σεως της έγκληματικότητος κατά τά 
τελευταία έ'τη, διότι ή δημ.οσία κατη
γορία ήγέρθη μέν έν έτει 1904 έπί άδι- 
κήμασιν 87 .914 , άλλ’ ό άριθμ.ός ουτος 
κατά τό 1905έλαττοΰται είς87.249καί 
έν έτει 1906 είς 84 .630, δηλαδή έ'χο- 
αεν κατ’ αύτό έπί έ'λαττον τοΰ άμέσως 
προηγουμένου έτους ά Six. ήμ.ατα 2 .619».

Τό έ'τος 1906 είνε τό καθ’ ό Υπουρ
γός ύπηρξεν ό κ. Βοκοτόπουλος, ό τών 
Πινάκων έκδοτης. Τό πρώτον δέ βέ
βαια, δπερ έ'χομεν, νά εί'πωμεν, είνε 
δτι, καί άν οί άνωτέρω άριθμοί είχον 
σημασίαν τινά, ούδεμίαν παρέχουσι πί- 
στιν. Ά λ λ ’ έ'χουσι σημασίαν τινά οί 
άριθμοί ούτοι; Τί σημαίνει άν ή όημο- 
σία κατηγορία ήγέρθη δι’ άδικήματα 
όλιγώτερα κατά 2 . 619 ;  'Όταν είνε 
βέβαιον δτι ούτε τό τέταρτον τών έ γ ε ρ - 
θεισών δημοσίων κατηγοριών θά κατα- 
λήξωσιν είς καταδικαστικάς άποφάσεις;
Έκ τών 87.249 τοΰ 1905 ή έκ τών 
84.630 τοΰ 1906 δημοσίων κατηγο
ριών ήσαν πλείονα ή ολιγωτερκ κακουρ- 
γήμ.ατα καί πλημμ-ελημ.ατα η πτα ί
σματα, έκρίθησαν ύποσταταί ή ανυπό
στατοι τελεσιόίκως;

Τελεσιδίκους χ α τ ά δ ι κ ο * . σ τ ά -  
ποφάσεις τών Κακουργιοδικείων κατά 
μέν τό 1906 εσχομεν 916 κατά δέ το 
1905 έ'σχομεν 915 καί μετά τό 1904 
εσχομεν 911. Σημειωτέον δέ δτι κατά 
τό 1906 ειχομεν άναβολάς έν τοΐς Κα- 
κ ο υ ρ γ ι ο δ ι κ ε ίο ι ς 101 πλείονας ή κατά 
τό 1905 καί 192 πλείονας ή κατά τό 
1904, άγνοοΰμεν δέ πόσαι άνεβλήθη
σαν κατά τόν Δεκέμβριον τοϋ 1906 έκ
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τών 747 οσχι  άνεβληθηjcocv καθ’ δλον 
τό έτος τούτο, εϊτ'ι τυλεαν &ε άγνοοϋμεν 
και όέν γνωρίζουσιν 'ήμΐν οί Πίνακες τοϋ 
Υπουργείου ποτέ 6ιεπρχγ θησαν τά 

κακουργήματα εκείνα.
Τελεσιδίκους κατα.δικοιστικά,ς ά- 

πο<ρασεις τών Πλημμελειοδικείων άλνι- 
θώς ε'χομεν κατά τούς Πίνακας τοΰ 'Υ
πουργείου μόνον 13,510 κατά τό 1906, 
ενω κατα το 190ο ε^ομεν 13,829 και 
κατά τό 1904 έ'χομεν 15,973. Ά λλά
πλην τοΰ οτι οί πίνακες εινε αναξιόπι
στοι, ατά τό 1906 ειχομεν 29,509 
άναβολάς καί 33,659 ερημοδικίας, ένώ 
κατά τά 1905 ειχομεν μόνον 27,549 
άναβολάς καί μόνον 29,433 ερημοδικίας, 
κατα 6ε τό 1904 άν.αβολάς μόνον 
25,117 καί ερημοδικίας 30,246. Φρο
νοΰμεν όέ άδιστάκτως δτι άληΟοφανέ- 
στερον καταδεικνύουσι την εγκληματι
κότητα έτους τινός αί κατ’ αυτό άναβο- 
και και ερημοδικία·., παρά αί καταδι- 
καστικαί αποφάσεις δι’ αδικήματα γε- 
νόμ,ενα κατά κανόνα εις προγενέστερον 
έτος, διότι μάλλον αί άναβολαί καί έ- 
ρημοδικίαι συμπίπτουσι. συνήθως πρός 
τό έ'τος τής διαπράξεως τών άδικημά- 
των· καί μάλιστα αυται συνήθως άφο- 
ρώσιν αδικήματα όντως γενόμενα.

Λλλ ενώ ούτως έχουσιν έν αύτοΐς οί, »  -  -  - -    -  -  τ  -

άριθμοί τών αναβολών καί ερημοδικιών 
δέν διστάζουσιν οί επίσημοι Πίνακες νά 
κραυγάσωσιν άγαλλόμενοι: «Έ ν τοις 
Πλημμελειοδικειοις ειση^θησαν κατά 
τό έτος 1906 πλείονες υποθέσεις 7.535 
η κατα τό προηγοΰμενον έ'τος 1905, 
και 6.459 πλείονες τοΰ μέσου δρου τών 
είσαχθεισών κατά τά τρία προηγούμενα 
ετη. Το ευχαριστον δέ τοΰτο άποτέλε- 
σμα τής ψιλοπονιας τών Πλημμε
λειοδικείων εινε τοσούτω ρ,αλλον άξιον 
παρατηρησεως καί εΰελπι περί τής τα
χείας εκκαθαρισεως τών εκ τών προη
γουμένων ετών εκκρεμών κατηγοριών, 
όσω την φιλοπονιαν ταύτην άποδεικνύ- 
ουσιν επαινετώς τα αποτελέσματα τών 
έργασιών τών Πλημμελειοδικείων κατά 
το έτος 1907 (καθ’ ο υπουργός ητο 
αυθις ό κ. Βοκοτόπουλος) τά όποια δέν 
περιλαμβάνονται έν τοΐς κατωτέρω δη- 
μοσιευομένοις πίναξι, συνεκεντρώθησαν 
ομως έν τώ Υπουργείω.»

Προφανώς ο κ. Βοκοτόπουλος ήθελε 
ν’ άνακηρύξωμεν αύτόν εθνικόν άνδρα 
και μεγαν ευεργετην τής ελληνικής κοι
νωνίας. Αλλ ημείς έχομεν ■ άδίστακτον 
νομικήν γνώμην, δτι έν προκειμένω έ'^ει 
πλήρη έφαρμογήν τό άρθρον 2 έδ. α' 
τοΰ περι ευθύνης ύπουργών νόμου, έν 
συνόυασμώ πρός τό άρθρον 255 τοΰ ποι- 
νικοΰ νό .̂ου, έπισυρομένης ποινής πρόσ
καιρων δεσμών, χωρούσης δέ καί πολι
τικής αγωγής έκ μέρους τοΰ Δημοσίου, 
διά τά γενόμενα έξοδα, πρός έκτύπωσιν 
πινάκων πλαστών,έπί τώ άθεμίτω σκ,ο- 
πώ να ωφεληθί) ό έκδοτης αύτών, έπί 
>)θικ/] και υλικν] βλαβ'/j τοΰ Κράτους.

Απο τοΰ επομενου φύλλου θά εΐσέλ- 
θωμεν εις την ερευνάν τών αριθμών τών 
αφορώντων την Πολιτικήν Δικαιοσύνην.

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

Περι τη ς έν νο ία ς  τώ ν  ό ρ ιό τ ικ ο ν  άπο 
φ ά ιίεω ν  έν  τώ  Ά ι ίτ ικ ω  Δ τκονο ιιτκφ  
Δ ικ α ίω  ύπό  Δ(,ος *’Αλεξάνδ(ΐί>. I! 
Β αμ6έτ«ίον. Έ ν  Α θή να ις  191(8.
'Ο νεαρώτατος άριστοΰχος συγγραφεύς τής 

ποοκειμενης μελέτης, διατριβής έπί διδακτο
ρία, έπιλαμβάνεται μετά θάρρους καί πεποι- 
θήσεως είς τάς ιδίας μελετάς θέματος έκ τών 
ακρως περιμαχήτων παρ’ ήμίν έν τω  Ά στι- 
κώ Δικονομικώ Δικαίω. 'Υποβάλλει είς κρι
τικόν έλεγχον άπαντα τά παρ’ ήμΐν έπί τής 
έννοιας τοΰ όρου «όριστική άπόφασις» διδα- 
χθεντα καταλήγων είς το συμπέρασμα οτι 
όριστικαί αποβάσεις είσίν α ί  περατοίΜ αι 
τ ϊ ιν  κ ν ρ ία ν  δ ίκ η ν  ή αί τ ε λ ε ίω ς  έκδι- 
κάζον< ίαι μίαν ή πλείονας τών έν τώ αύτώ 
δικογραφήματι ένωθεισών άξιώσεων ή τήν διά 
παρεμπιπτούσης" άγωγής άρξαμένην παρεμ- 
πίπτουσαν.

Αντιθετως παρεμπίπτουσαι είνε αί έκδικά- 
ζουσαι παρεμπίπτοντα ζητήματα μή ποοτα- 
Οενταο·.’ αυτοτελούς δικογραοήματος. οίον 
αποδείξεις, ενστάσεις, ακυρότητας καί τ . λ. 
Λαμβανομενου υ π ’ δ'^ιν οτι ό γοά’̂ ας άοτίως 
συνεπ Ληρω σε τάς σπουδάς αύτοΰ έν τή Νομική 
Σχολή, ή προκειμένη μελέτη είνε πολλοΰ 
έπαίνου αξία μαρτυρούσα ιδιάζουααν έπίδοσιν 
εις τάς νομικάς σπουδάς καί παρε/ουσα τήν 
ελπίδα, οτ: ό νΰν έν Μονά/(ι> συμπληρών τάς 
σπουδάς αύτοΰ συγγραφεύς θά κατάλάβη τα
χέως έςεχουσαν θέσιν μεταξύ τών ν-ωτέρων 
νομομαθών ήμών.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΊΓΛΛΟΓΟί ΤΤΑΡΝΑίΣΟΙ
Τ ιιη μ α  Λτθ|ΐικόν 

κ α ι Π ο λ ιτ ικ ώ ν  ’ E x id tn u o iv .

Συνήλθε τήν 2 Δεκεμβρίου έν τω Νο- 
νικω τμηματι τοΰ Συλλογου Παρνασ
σού 1] επιτροπή επι τής άνακοινώσεως 
τοϋ αρεοπαγίτου κ. Μ. Χατζάκου «περί 
εισαγωγής καί προβιβασμών έν τφ δικα- 
στικώ κλάδφ» αναθέσασα τω εισηγητή 
κ. Μ. Χατζάκω, τήν σύνταξιν έκθέσεως 
δπως ύποβληίίή αΰτη εϊς τό Υπουργεΐον 
τής Δικαιοσύνης.

Σήμερον ένεκα τής έορτής τό Τμήμα 
οεν ΐίελει συνεδρίαση.

Η συνδρομή της «Δικαιοσύνης» 
διά τό τρέχον δικαστικόν έ'τος δπερ 
άρχεται απο του πρώτου Σαββάτου 
του ’Οκτωβρίου, καί λήγει τό τελευ- 
ταΐον Σάββατον του ’Ιουνίου, ώρίσθη 
είς δραχμάς 7.50, δύναται δέ νά κα- 
ταβληθη καί είς δύο δόσεις έκ δρ. 4.

Ά ριθ. 7582.
’Α  π ο δ ε ιχ :ιχ (ϋ ν

Εν ’Αθήναις σήμερον τήν δεκάτην Νοεα- 
t ίου τοΰ 1908 ένεακοσιοστοΰ ογδόου ’έτους 

ήμέραν Δευτέραν καί ώραν 3ην Μ. Μ. ό υπο
φαινόμενος δικαστικός κλητήρ .τών έν Ά θή - 
ναις Πρωτοδικών Παρασκευας Κωνσταντινί- 
δης, τή  παραγγελία τοΰ δικηγόρου κ. Ν. 
Νώε πληρεςουσιου τού ένάγοντος ’Αναστα
σίου Ι!ασά, κάτοικου ’Αθηνών, ώς ενασκοΰν- 
τος τήν πατρικήν έξουσίαν έπί τής ανηλίκου 
θυγατρός του Έ λισσάβετ, συζύγου δήθεν Δημ. 
Μανιατάκου, μετέβην καί έπέδωκα πρός τόν 
κ. Ε ισαγγελέα τών έν ’Αθήναις Πρωτοδικών, 
διά τόν Δημήτριον Μανιατάκον, κάτοικον 
’Αθηνών, νΰν δέ άγνώστου διαμονής, τήν 
από 8 Νοεμβρίου ε. ε. αγωγήν τοΰ ένάγον
τος, δ :’ ης καί έν έπιφυλάξει παντός δικαιώ 
ματος του και δή ποινικού, καλέ? αύτόν έα- 
προθεσμως προς συζήτησιν ένώπιον του Πρω
τοδικείου ’Αθηνών, αιτούμενος νά κηρυχθή 
και δικαστικός άκυρος ό φαινομενικός γάαος 
μεταξύ τής Ουγατρός του Έλισσάβετ-καί τοΰ 
έναγομένου καί έπιβληθώσι τά ’έξοδα καί τέλη 
εις βάρος αύτοΰ.

Ό  Λαβών Ε ίσαγγελεύς 
Κ. 1 'ο ΐλός

Ό  Δικαστικός Κλητήρ 
I I . Κ ω ν ό τ α ν τ ιν ίδ η ς

Ά ρ ιθ . 7692.
Α η ο δ ΐ ΐχ τ ιχ ό ν

Έ ν Α θήναις σήμερον τήν δευτέραν Δε
κεμβρίου τοΰ 1908 ένεακοσιοστοΰ ογδόου έ
τους ημεοαν Τρίτην καί oioav 5 Μ. Μ. ό 
υποφαινόμενος δικαστικός κλητήρ τών έν Ά -  
θηναις Πρωτοδικών Παρασκευας Κωνστχντι- 
νίδης τή  παραγγελία τού δικηγόρου κ. Ν. 
Νώε πληρεξουσίου τής Μαρίας Θ. Γεωργακο- 
πούλου, τό γένος Κωνστ. Σαμαρτζή κατοί
κου Αθηνών, μετεβην καί έπέδωκα πρός τόν 
κ. Ε ισαγγελέα τών έ'ν Α θήνα ις Πρωτοδικών, 
διά τόν Θωμαν Ρεωργακόπουλον, κάτοικον 
Α θηνών καί ήδη άγνώστοο- διαμονής, άντί
γραφον τής ϋ π ’ άριθ. 8129 (1908) άποοά 
σεως τού Πρωτοδικείου Α θηνώ ν, δ ι’ ης κη
ρύσσει οιαλελυμένον τόν μεταξύ τής παραγ- 
γελλούσης και τοΰ καθ’ ου ή έπίδοσις συνα- 
φθεντα και υφιστάμενον γάμον, πρός γνώσιν 
του και οια τάς νοαιαους συνεπείας.

Ό  Λαβών Ε ίσαγγελεύς 
Κ . Λ ν κ ο ν ρ ίζ ο ς

'Ο Δικαστικός Κλητήρ 
Π . Κ ω ν ό τ α ν τ ιν ίδ η ς

2) Ε λένη ν σύζυγον Χαραλ. Σταματοπούλου 
οικοδέσποιναν κατοίκους Α θηνώ ν. Καλείται 
δέ ό αντίδικος νά παραστή κατά τήν. έξέτασιν 
των γενησομένην άλλως καί έν απουσία αύ
τοΰ. Καί είς ’ένδειξιν.

Ό  Λαβών Είσαγγελεύς 
Κ . Λ νκ ο νρ έ ζο ς

Ό  δικαστικός κλητήο 
II. Βασιλείου

Ά ριθ. 674.
Έ ί ΐ ' ΐ ό η ί ω ;

Έ ν Α θήναις σήμερον τήν 2αν Δεκεμβρίου 
1908 ένεακοσιοστοΰ ογδόου Ιτους ήμέραν 
Τρίτην και ωραν 4ην μ. μ. ό υποφαινόμενος 
ΓΙ. Βασιλείου 6ικ. κλητηο τών έν Α θήνα ις 
Πρωτοδικών, τή έγγράφω παραγγελία τού 
δικηγόρου Ίω άν. Τούντα πληρεξουσίου τοΰ 
Αργυρίου Μ. Τούντα. κατοίκου Α θηνώ ν, 
μετεβην και επεοωκα πρός τόν κ. Είσαγνε- 
Λεα τών έν ’Αθήναις Πρωτοδικών διά τόν ά
γνωστου διαμονής άντίδικον Δημ. Σπουονί- 
την άντίγραφον έξ άπογράφου έκτελεστοΰ τής 
ύ π ’ άριθ. 7964 έ. ε. άποιράσεως τών έν Ά - 
θήναις Πρωτοδικών, πρός γν οσίν του καί αέ 
την επιταγήν νά πληοώση τό κεφάλαιον δρ. 
400 έντόκως πρός 9 0)0 έτησίως από 3 1 ’Ιου
λίου 190S έως έςοφλήσεως, τά έπιδικαζόμενα 
’έξοδα δραχ. 32, τά τέλη  δοα/. 11, καί δ ι’ ά- 
πόγραφον, άντίγραφον, παραγγελίαν, έπιτα- 

,γήν, έπίδοσιν καί δημοσίευσιν δραχ. 20 καί 
ταύτας έντόκως.

Ό  Λαβών Είσαγγελεύς 
[*Ρ. Σ .] Κ . Λ νκ ο νρ έ ζο ς

Ό  δικαστικός κλητήρ 
Π. Βασιλείου

50)003 έντόκως πρός 9 ο)ο έτησίως άπό τής 
18 Φεβρουάριου 1908 άλλως άπό τής άγω
γής εως έςοφλήσεως, ν ’ άπαγγελθή κατά του 
αντιδικου προσωπική κράτησις ώς έαπόρου 

_και δ ι’ έμπορικήν αιτίαν συναλλαξαμένου, νά 
κηρυ/Οή προσωρινούς εκτελεστή ή έκδοΟησο- 
μενη απόοχσις, νά καταδικασΟή ό αντίδικος 
εις τά δικαστικά έξοδα και τέλη . Και μέ τόν 
παρα ποδας αυτής λεπτοαεοή κατάλογον τών 
έν αυτή αναφερομενων αγοοασΟέντων έπι π ι- 
στο>σει συμιγδαλίων καί αλεύοων. Καί εις έν- 
δειξιν.
Ό  Λαβών Ε ίσαγγελεύς Ό  δικ. κλητήρ 

Ι\ων«(ν. Ι’ο ΐλ ό ς  Κ. Στεμγίοΐ'
Οτι ακριβές αντιγραφον έκ τού είς /εΐράς 

μου έπισήμου επιδοτηρίου τού δικ. κλητήοος 
Κωνστ. Στεργίου οπερ δημοσιευθήτω είς τήν 
ενταύθα έκοιδομένην έιοημεοίδα ή «Δικαιο
σύνη».

Έ ν Άθήνχις τή 28 Νοεμβρίου 1908.
Ό  πληοεξούσιος δικηγόρος 
I I . II α ν α γ ιω ϊό π ο ν ϊος

Ά ριθ. 675.

Ά ρ ιθ . 673.
’Αποδειχτικόν Έπιδόσεως
Έ ν Α θήνα ις σήμερον τήν δευτέραν (2) 

Δεκεμβρίου 1908 ένεακοσιοστοΰ ογδόου έ
τους, ήμέραν Τρίτην καί ώραν 3 Μ. Μ. δ 
υποφαινόμενος Πέτρος Βασιλείου δικαστικός 
κλητήρ τών έν Α θήναις Πρωτοδικών, τή 
έγγράφω παραγγελία τοΰ δ κηγόρου Ί ω ! 
Τούντα. πληρεξουσίου τής Ε λένη ς συζύγου 
Ίωάννου Διασκούφη, τό γένος Γεωργίου Ά - 
περγη κάτοικου Α θηνώ ν, μετέβην καί έπέ
δωκα πρός τόν Κον Εισαγγελέα τών έν Ά θή- 
ναις Πρωτόδικων, διά τόν άγνο>στου διαυ,ο- 
νής Ίωάννην Διασκούφην τήν από 2 Δεκεμ
βρίου έ. έ, γνωστοποίησιν άπευθυνομένην 
ένώπιον τοΰ παρά τώ  Πρωτοδικείο) Α θηνών 
αμίσθου παρέδρου κ. Ί ω . Φωσκόλου ώς εί- 
σ η γη τοΰ -καί έν τώ καταστήματι τοΰ Πρω
τοδικείου ’Αθηνών, κ α ί ’έχουσαν οΰτω : «Γ νω 
στοποιώ^ τώ  αντιδικώ ότι είς άπόδειξιν τοΰ 
εις έμέ έπιβληθέντος διά τής ύ π ’ άριθ. 8132 
ί 1908) άποφάσεως τοΰ Πρωτοδικείου Α θηνών 
Θέλω κλητεύσει^ καί έξετάσει ό'τ= καί όπου ή 
απόφασις αΰτη όριζες τούς έξής μάοτρρας 1) 
ΧαοαΛ. Σταματόπουλον, δημόσιον υπηρέτην.

Α π ο δ ε ικ τ ικ ό ν  Έ π ιδ ό σ ε ω ς
Έ ν Α θήνα ις σήμερον τήν δευτέραν Δε

κεμβρίου 1908 ένεακοσιοστοΰ ογδόου έτους, 
ήμέραν Τρίτην καί ώραν 5 Μ. Μ. ό υποφαι
νόμενος II. Βασιλείου, δικαστικός κλητήρ 
τών εν Αθήναις Πρωτοδικών, τή  έγγράφω 
παραγγελία τού δικηγορου I. Τούντα, πλη 
ρεξουσίου τής 'Ελένης συζύγου Ί ω . Διασκού- 
φη, τό γένος Γεωργίου Ά πέργη , κατοίκου 
Α θηνών μετέβην καί έπέδωκα πρός τόν κ. 
Ε ισαγγελεα τών εν ’Αθήναις Πρωτοδικών διά 
τόν αγνώστου διαμονής άντίδικον Ίωάννην 
Διασκούφην, άντίγραφον τής ύ π ’ άριθ. 8132 
έ. ε. άποφάσεως τών έν Α θήνα ις Πρωτοδι
κών, πρός γνώσιν του καλούμενον άμα καί 
εις περαιτερω τής υποθεσεως συζήτησιν αετά 
τήν διεξαγωγήν τών μαρτυρικών άποδείξεων 
Καί είς ενδειξιν.

'Ο Λαβών Ε ίσαγγελεύς 
Κ . Λ ν κ ο ν ρ έ ζο ς

Ό  Δικαστ. Κλητήρ 
11. Βασιλείου

Ά ριθ . 756.
Α π οδεικτικόν Έπιδόσεως

Έ ν Α θήνα ις σήμερον τήν τρίτην Δεκεα 
βρίου 1908 ένεακοσιοστοΰ ογδόου Ιτους ή
μέραν Τετάρτην καί ώραν ΙΙη ν  π . μ. ό υπο
φαινόμενός Π. Βασιλείου οικαστ. κλητήρ τών 
εν Αθήναις Πρωτόδικων τη  εγγράφω παοαγ 
γέλια  τοΰ οικηγόρου I. Τούντα πληρεξουσίου 
τοΰ Χρήστου Σταυροπούλου, κατοίκου Α θ η 
νών, μετέβην καί έπέδωκα πρός τόν κ. ε ι
σαγγελέα τών έν Α θήναις Πρωτοδικών διά 
τόν αγνώστου διαμονής άντίδικον Δημ. Νικο- 
λαίδην, άντίγραφον έξ άπογράφου έκτελεστοΰ 
τής υπ αριθ. 7115 ε. ε. αποφάσεως τοΰ ϊΐοω- 
τοδικείου ’Αθηνών πρός γνώσιν του καί μέ 
τήν έπιταγην ίνα πληρώση τό κεφάλαιον δρ. 
5 ,500 έντόκως πρός 9 ο)ο έτησίως άπό τής 
12ης Μαρτίου έ. έ. εως έξοφλήσεως, τά έπι- 
δικαζόμενα έξοδα δραχ. 45, τά τέλη δραχ.ΊΙ 
και οι άπόγραφον, αντιγραφον, παραγγελίαν, 
έπ ιταγην, έπιοοσιν καί δημοσίευσιν δραχ. 20 
βντόκως. Α λλως κλπ . και ε ίς  ένδειξιν.

Ό  λαβών είσαγγελεύς 
[Τ . Σ .] Κ. Λ νκ ο νρ έ ίο ς

Ό  δικαστ. κλητήρ 
Πέτρος Βασιλείου.

Ά ριθ. 987.
’Αποδεικτικόν

Έ ν Α θήναις σήμερον τήν εικοστήν πέα- 
π την ,(25ην) Νοεμβρίου τοΰ Ί 908 ένεακοσιο- 
στοΰ ογδόου έτους ήμέραν Τρίτην καί ώραν 
11 II. Μ. δ υποφαινόμενος δικαστικός κλητήο 
τών έν Α θήναις Πρωτοδικών Κ. Στεργίου τή 
έγγράφω παραγγελία τοΰ δικηγόρου κ. ΓΙ. 
Ιΐαναγιωτοπούλου πληρεξουσίου τής έν Πει- 
ραιει έδρευούσης έταιρείας Αδελφοί Ν. Έ - 
ξηνταβελώνη καί Μάνεση άποτελουμένης ύπό 
τών μελών αύτής Λεωνίδα, ΓΙαναγιώτου καί 
Κωνσταντίνου Ν. Έ ξηνταβελώνη καί Ί ω ά ν 
νου Μάνεση απάντων κατοίκων Πειραιώς, ώς 
έκδοχέως τών δικαιωμάτων δίαλυθείσης έν 
Πειραιεΐ έταιρίας Μάνεσης καί Έ ξηνταβελώ- 
νης μετέβην καί έπέδωκα πρός τόν Κον Ει
σαγγελέα τών έν Αθήναις Πρωτοδικών διά 
τόν άντίδικον Βασίλειον Λεντζον κάτοικον 
πρώην Πειραιώς καί ήδη άγνώστου διαμονής 
τήν από εικοστής τετάρτης Νοεμβρίου 1908 
αγωγήν τ/|ς απευθυνομενην ένώπιον τοΰ 
Πρωτοδικείου^ Α θηνών δ ι’ ής καλεΐ” τόν άντ ί
δικον έμπροθέσμως πρός συζήτησιν καί έξαι- 
τ=.ιται^νά γινη^ δέκτη ή αγωγή της, νά ΰπο- 
χοεωθή ό άντίδικος νά τή  πληρώση διά τήν 
έν τή άγωγή άναφερομένην αιτίαν τάς έν αύτή 
αναφερομένας δραχμάς χ ιλίας διακοσίας τεσ
σαράκοντα έννέα καί 50)00 [άριθ. 1249-καί

Άριθμ. 2J 57

Α π οδεικτικόν
Έ ν Αθήναις σήμερον τήν πρώτην (1) τοΰ 

μ/]νος Νοεμοοίου τοϋ χιλιοστού ένεακοσιο- 
στού ογδόου έτους ήμέραν Σάββατον καί ώ
ρα. ν 8 π . μ. ό υποφαινόμενος δικαστικός κλη 
τήρ τών έν ’Αθήναις Πρωτοδικών Θϊόδωρος 
I. Ζάχος τή  έγγράφω παραγγελία τοΰ δικη
γόρου κ. Β. Δημητρέσσα πΛηριξουσίου τοϋ 
1 Ιαναγιώτου Κοκκίνη κατοίκου' Α θηνών, με
τεβην καί έπέδωκα πρός τόν κ. εισαγγελέα 
τών έν Α θήναις Πρωτοδικών διά τήν κατα- 
διωκομένην όφειλέτριαν Ίσμήνην χήραν Κυ
ριάκου Βουρλίωτου κάτοικον πρώην Πειραιώς 
καί ήδη αγνώστου διαμονής, τήν άπό 15 ’Ο
κτωβρίου 1908 αναγγελίαν κατ’ αύτής καί 
κατά τών Γεωργίου Ν. Βουρλιώτου κατοίκου 
Πόρου, Ευπραςιας Ν. Βουρλιώτου κατοίκου 

Ιδρας, απαντούν έκ διαθηκης κληρονόμων τοΰ 
αποβιώσαντος Κυριάκου Βουρλιώτου καί Βα- 
σιλ. Άναστασοπουλου κατοίκου Πειραιώς επι- 
σπεύδοντος δανειστοΰ, άπευθυνομένην ένώ
πιον του έπί τού πλειστηριασμοΰ υπαλλήλου 
Γ&ωργ. Κ. I αςι νοπούλου συμβολαιογράφου 
και κάτοικου Πειραιώς, δ ι’ ής καί δια τούς 
έν αύτή άναφερομένους λόγους, έξαιτεΐται νά 
γίνη  δεκτή ή ώς άνω άναγγελία του, νά κα- 
ταταχθή.έν τώ συνταχθησομένω πίνακι κατα- 
τάξεως προνομιακώς καί πρό παντός άλλου 
πιστωτού διά τό όλον όφειλόμενον ποσόν τών 
δραχμών 420 καί τών τόκων αύτών, έτι δέ 
διά δραχ_. 70 έξοδα τής ώς άνω αναγγελίας 
του. Καί είς ένδειξιν.
* Ο λαβών είσαγγελεύς Ό  κλητήρ

I '· I I, Ζά^ος

Ά ριθ. 209

Απ οδεικτικόν
^Έ ν Α θήναις σήμερον τήν δεκάτην (10) 

.οΰ μηνός Οκτο^βρίου τοΰ χιλιοστού έννεα- 
κοσιοστοΰ ογδόου έτους ήμέραν Παρασκευήν 
και ωραν 4 μ. μ. ό υποφαινόμενος ' δικαστι- 
κός κλητήρ τοιν έν Α θήναις Πρωτοδικών 
Θεόδωρος I. Ζάχος τή έγγράοω παραγγελία 
τού δικηγόρου κ. Σπ. Β -λλή πληρεξουσίου 
τή ς εν ’Αθήναις έδρευούσης όμορρύθμου έμπο- 
ρικής έταιρίας ύπο τήν έπωνυμίαν «Γ . X. 
Στρατούλης καί Σ. Τσαμπηρας», μετέβην καί 
έπέδωκα προς τον κ. Εισαγγελέα τών έν 
Α θήναις Πρωτοδικών δια τον Χαράλ. ΙΙε- 
τροΰτσον κάτοικον τεως Αίγιου καί ήδη αγνώ
στου διαμονής άντίγραφον έξ άπογράφου έκ
τελεστοΰ τής ύ π ’ άριθ. 5820 (1908)' ’έτους 
αποφάσεως τών έν Αθήναις Πρωτοδικών πρός 
γνώσιν του καί έπιτασσόμενον ϊνα έμπροθέ
σμως τώ καταβάλη δ ι’ έπιδικαζόμενον κεοά- 
λαιον δραχμάς 338, 2) ο ι’ επιδικαζόμενα 
εξοοα δραχμάς 25, 3) διά τέλη  δρχ. 11 καί 
4) δ ι’ απόγραφο·ν, άντίγραφον, έπ ιταγήν, έπι- 
οοσιν καί δημοσίευσιν τής ώς άνω άποφάσεως 
ορχ. 25, ήτοι έν ολω δρχ. τριακοσίας ένε- 
νήκοντα έννέα (399J έντόκως έπί μέν τών 
ορχ. 338 κατά τά έν τή  άποφάσει έπί δέ τών 
υπολοίπων δραχμών προς 8°/0 έτησίως άπό 
σήμερον μεχρις εξοφλήσεως. Καί είς ’ένδειξιν.
Ό  λαβών είσαγγελεύς Ό  κλητήο

Κ . Λ ι/κονρέζος β .  Ζά^ος

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

ΠΕΡΙ ΤΗΣ Φ0Ρ0ΛΓΙΑΣ
ΩΝ

ΤΝ ΑΝΝΪΜΒΝ ΕΤΑΙΡΙΑΝ
ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ 

π ρ ό ς  τά  δ η μ ό σ ια  χ ρ εώ γρ αφ α  α ύ τώ ν  
Τ Π Ο

Γ . (Μ. Κ Φ Ι Ν Α
Τ μηματάρχου  Α . τάξεω ς το ν 'Υ ηου 'ργ . τώ ν Ο Ικονομι κώ ν.

Τ ε ύ χ ο ς  έ κ  Σ ε λ ί δ ω ν  1 6 .

1 ΐτη ο ις^ ΙΙ . Α . ΙΙετρά ι;ον


