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H EAAHNIKH ήΙΚΑΙΟΙΥΝΗ
ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΑΕΙ

Δ ιακεκρ ι μένος έν Κωνσταντίνου πόλε ι 
"Ελλην δικηγόρος και επιστήμων εύρέθη 
εις τήν ανάγκην νά θεωρήση ώς ΰπο- 
χρέωσιν άπορρέουσαν καί εκ τής ιδιό
τητάς του ώς Έλληνος και έκ τοϋ αξιώ
ματος του ώς δικηγόρου, δπως διά τών 
στηλών τής έφημερίδος ημών άπευθΰ- 
νη τάς εξής ώς εΐπωμεν μόνον διαμαρ
τυρίας.

Ε ίνε αλήθεια άναμφισβήτητος, δτι ε- 
Όνος φοβούμενον την πραγματικότητα  
κα ι ζητούν νά συγκάλυψη αυτήν είνε κα - 
ταδεδικασμένον εις θάνατον. Λαοί κα ι 
κοινω νία ι, εις ας η δικαιοσύνη δεν ένε- 
πνεύοϋη  και δέν έκινήθη κα ι εν τη εκδη
λώσει κα ι εν τη εφαρμογή αυτής υπό  
ιδεω δώ ν υψηλών, άλλ' άπεπνίγη εις την 
πν ιγηράν  ατμόσφαιραν ταπεινού περ ιβάλ
λοντος κα ι εντελών ελατηρίων, κατεδικά- 
σϋηοαν  εις μαρασμόν. 'Εάν διά παν έ
θνος κα ι πάσαν κοινωνίαν αληθεύουν  — 
κα ι βεβαίως αληθεύουν — αι σκέψεις αυ- 
ται, διά τό ελληνικόν έθνος καί τάς ελλη
νικός κοινω νίας άποτελοΰσιν δρον νπ ά ρ -  
ξεω ς . c Ο "Ελλην, φύσει ανήσυχος κα ι π α 
ρατηρητικός, ουδέποτε ήνέχθη τήν α ν ι
σότητα υπό οιανδήποτε αυτής μορφ ήν  
κα ι .τήν δ ικαιοσύνην αύτοΰ ήθέλησε μ η 
τέρα ανστηράν μέν, άλλα δικαίαν, εξ ίσου 
άπονέμουσαν τό sn u m  cu iq u e  είς τά 
τέκνα αυτής, έφαντάσϋη αυτήν ουχ ι ερ- 
μα ιον  άνϋρω π ίνω ν αδυναμιών, άλλά σε
μνήν  ιέρειαν διακονοΰσαν εν τω βω μω  
τής εθνικής ψυχής. Τήν διακονίαν αυτής 
έπεζήτησε κα ι επ ιζητεί ουχι εν τή εφ αρ 
μ ογή  ξηρώ ν τύπων και εν τή άντιλήψει 
δτι τά όργανα αυτής είνε υποκείμενα ^δι
κα ιω μάτω ν μόνον, ουχι δέ και υποχρεώ 
σεων, άλλά τουναντίον εν τή πεποιθήπει 
δτι τά όργανα αντής δέον νά έπιζητώσι 
κα ι ενρ ίσκω σι τό πνεύμα τον νόμου, δπερ 
είνε ή εκφρασις αντής τής εθνικής ψ υ 
χής, κα ι δτι δέον νά έμπνέωνται ύπό τής 
ιδέας, ιδέας εμμόνου μέχρι καθημερινής 
ενοχλήσεως, δτι πρωτίστως είνε υποκεί
μενα καθηκόντω ν, κα&ηκόντων σοβαρών 
πρός τήν Πολιτείαν, πρός τήν Δικαιοσύ
νην. Τότε άφ ' εαυτόν έξαίρεται, έξνψον- 
ται κα ι επιβάλλεται τό γόητρον τής δ ι
καιοσύνης, άφ ' έαντών οι πολΐται άπονέ- 
μονσ ι δ ικα ιώ ματα τιμής κα ι σεβασμόν α 
περιόριστόν πρός τους λειτουργούς τής 
Θέμιδος, οϋς κα ι ·&εν)ροΰσι τότε — και 
δικαίω ς κα ι ϋυμοσόφ ω ς  — όργανα εθνι
κής ευδαιμονίας, ονχ'ι δε τής λεγομένης 
δικαστικής τνραννίας.

Κ α ί ερωταται ήδη εν σχέσει πρός τήν 
απονομήν τής δ ικαιοσύνης τής ελενθέρας 
πατρ ίδος εν τή πρω τενούση τον Εένους, 
εν τή κοιτίδ ι τής Βυζαντινής, τουτέστι τής 
εθνικής ημώ ν νομοθεσίας, αν τό γόητρον 
τό δ ικαστικόν ΐσταται υψηλά κα ι αν ή δ ι
καστική έξονσία δεν μετέπεσε διά τόν λαόν 
είς δ ικαστικήν τυραννίαν. ’ Ερωταται αν 
τό δικαστικόν γόητρον ενρηται είς τήν 
έμπρέπουσαν νπέροχον ϋέσιν, δταν έπί 
σειράν ετών γίνωνται ατασθαλία  ι ύπό δ ι
καστικού προσώπου μ έχρ ι σκανδάλου κα ι 
ο ι προϊστάμενοι α ιωπώσι γ ινόμενοι οΰτω  
συνένοχοι τών ατασθαλιώ ν εκείνων ; ’ Ε- 
ρω τάτα ι πόθεν αύτή ή σατανική σύμπτω - 

. σις νά ζη τηϋή  ή άμεσος μετάϋεσις τοϋ έν 
λόγω προσώπου και νά επ ιτευχθή αΰτη, 
μόνον δταν έϋίγησαν, δ ικαίως ή άδίκω ς  
άδιάφορον, συμφέροντα ένός με:γαλοπλού
του ; Διατί τά δ ίκαια  παράπονα τών π ο 
λιτών Ε λλήνω ν δεν λαμβάνονται έξ ίσου 
νπ  δ ψ ιν ; Μή δέν εινε πάντες ϊσοι απέ
ναντι τοΰ νόμον κα ι απέναντι τών ' Ελλη
νικών άρχών ;

Κ α ι Άν απαντήσουν ο ί αρμόδ ιο ι, α π ο 
λογούμενοι ή δικαιολογούμενοι, δτι δέν ε ί
χαν γνώοιν τών ατασθαλιώ ν εκείνων, α 
παλλάσσονται τάχα τής μ ομφ ής  έπί ένόχω  
άμ ελε ία ; Κ α ί άν άπαντήσουν δτι κατέ
στησαν αύτάς γνωστάς δπον δει, άλλά δέν 
είσηκούσθησαν, άπαλλάσσονται άρά  γε τής 
μομφ ής  δτι δέν εΐχον τό ψ υχ ικόν σ&ένος 
νά έγκαταλίπωσι ϋέσιν, έξ ής κα ί αυτοί 
δωρεάν έϋίγοντο κα ι έν ή παραμένοντες 
τόν ίδ ιον χαρακτήρα ϋπ ενόμ ενον ;

Είνε αληθές ή ον δτι έπι ετη ολόκληρα  
έν τω προξενικω  δικαστήριο) τής Κ ω ν 
σταντινουπόλεως ούσιαστικώς είς κα ι μ ό 
νος δικαστής ώς νπατος, ποντίφ ηξ έδί- 
καζε, τον άλλον μή  τολμώντος ν' άντείπη  
ώς εκ τής υποδεούς ϋέσεως, ήν έδημ ιούρ- 
γησαν αύτώ  α ί ΐδ ια ι αύτοΰ ά τα σ ϋα λ ία ι; 
Είνε αληθές ή ον δτι έσχηματίσθηοαν  
περί τήν δικαστικήν έδραν κ λ ίκ α ι επ ιτη
δείων, υποκλινομένων μέ ανατολικήν μ ι
κροπρέπειαν πρός βλάβην τής αυστηράς ά- 
πονομής τοΰ δικαίου Ετη οήθ  η έν τω Ιερώ 
δικαστικφ  περιβόλω  κατά τήν τελενταίαν 
δεκατετραετίαν ό αυτός σεβασμός, ή αυτή  
έκτίμησις πρός πάντας ; Κ ατω ρβώ θη ή 
άπαλλαγή άπό ενμενείας κα ί δυσμενείας, 
άπό έκδηλώσεις επ ιδεκτικός έννοιας μέν 
πρός τους μέν, άντ ιπαθε ίας δέ πρός τούς 
άλλους ; ’Ε ξεμεταλλεύϋησαν ή ον ο ί επ ι
τήδειοι τάς έννοιας ταύτας, τάς όφειλομέ- 
νας είς άνϋρω π ίνους άδνναμ ίας , έξ ών ε- 
δει νά είνε άπηλλαγμένη ή δ ικαιοσύνη ; 
Κλονίζεται ή ον ή πίστις τών πολιτών  
πρός τήν δ ικαιοσύνην τής πατρίδος, δταν 
αντη άπονέμητα ι μέ ταχύτητα χελώνης 
έν χώρα, δπως τόσος νπάρχει διεθνής  
άνταγωνιαμός, τοιαύτη σύγκρισ ις συμφε
ρόντων, τοιοΰτος λυσσαλέος καταδιω γμός, 
τόσα εθνικά κα ί ο ικονομ ικά  συμφέροντα ; 
Κ αταπ ίππει ή ον τό δ ικαστικόν , γόητρον, 
δταν ή είσαγγελική αρχή δέν είνε είς τό 
ϋψος αντής, ουδέ τυγχάνει δ άγρυπνος  
οφθαλμός, ό τά πάντα έφορών κα ί τήν 
κακίαν πατάσσων, κα ί αν αντη καλύπτε
ται νπό χρνσοπάρυφον ένδυμα ; Ποια ή 
έπ ιβολή κα ί ή ευεργετική έπ ίδρασις τής 
δικαιοσύνης, δταν εισαγγελείς κα ί άνακρ ι- 
τα ι πτήσσωσι πρό τον κατατυραννοϋντος 
τούς πολίτας κα ί άσεβοΰντος έν τή έξασ- 
κήσει τών καθηκόντω ν αύτοΰ πρός δ ικα 
στικός άποφάσεις, άποκαλοΰντος αύτάς 
«κολοκύθα» /

Ποΰ ή ασφάλεια τής προσω πικής έ- 
λευθερίας, ή προστασία τής τ ιμής κα ί ν - 
πολήψεως τών πολιτών, δταν εισαγγελείς 
καί άνακριτα'ι παραπαίοντες π ίστωσιν ε
λαφρά τή καρδ ία  {λύματα δολοπλοκιών 
καί ραδιουργιώ ν κα ί προβαίνουσ ιν ετι έ- 
λαφροτέρα τή συνειδήσει εις διαβήματα  
έκθέτοντα τήν νπόληψ ιν κα ί πλήττοντα  
καιρίω ς τήν φ ιλοτιμ ίαν πολιτών έλλήνων ; 
Διά τοΰτο λοιπόν κατεκτήθη ή ελληνική 
ελευθερία, διά τοΰτο λοιπόν έχνϋη τίμ ιον  
α ίμα  νπέρ τοΰ Συντάγματος, ΐνα νπό  τήν 
έλευϋέραν στέγην ελεύθερον σννταγματι- 
κοΰ βασιλ.είου κινδυνευη ή έλενθερία κα ί 
ή τιμή τών πολιτών είς τάς χείρας άκρ ι- 
βώς έκείνων, οϊτινες έτάχϋηοαν νπό τής 
πολιτείας άγρυπνο ι φρονρο ί τών μεγίστων 
αγαθώ ν τής ανθρωπότητας, τής έλευθε- 
ρίας κα ί της τιμής ; ' Υποσκάπτεται ή ον 
τό γόητρον τής ελληνικής δικαιοσύνης,δταν  
έν δημοσία  συνεδριάσει κα ί πρό  τών όμ - 
μάτω ν κόσμον δ ιεθνούς δικασταί μ α ίν ο ν 
ται άπό τής έδρας των μέχρ ι παραληρή 
ματος, πρόεδρος δε άδννατή νά προλάβη  
το ιαντα άτοπήματα κα ί έν μ ια  στιγμή με
ταβάλλεται ή σεμνή α ίθουσα  τοϋ δικαστη
ρίου εις άληθές πανδα ιμόν ιον ;

Ποια επιβολή δύναται νά έξαακηθή  
νπό  δικαστών έκφραζόντων τήν λύπην  
αντών διά παράπτω μα , δπερ δ ιέπραξον  
έν τή  έξασκήσει τών καϋηκόντω ν αντών  
κα ί νπό  προέδρον μή  δννηθέντος ή μή  
Θελήοαντος νά προλάβη τοΰτο ή κα ί γε- 
νόμενον νά καταπνίξη  άμέσως δ ιά  τον 
δγκου τοΰ αξιώ ματος α ύ το ΰ ; Ποΰ τό 
ϋψος τής δικαιοσύνης, δταν καλοθεληται 
έπ ιζητώσι νά δώσωσιν είς δικαστας π ι
στοπο ιητικά  καλής δ ια γω γή ς ; Ποΰ κα ί 
πότε έγένετο ενέργεια έκ τής άνωτέρας κα ί 
ενγενεστέρος έκείνης άντιλήψεως τής α 
ποστολής παντός 'Έλληνος, δπω ς ή δύ - 
ναμ ις  ή εθνική , ή δυναμένη νά νπάρξη  
κα ί έργασϋή νπέρ γενικών σκοπώ ν τής 
δ ικαιοσύνης κα ί τής πολιτείας, συγκέν
τρω σή  είς οργανισμόν τινα περ ιλαμβά- 
νοντα δ ,τ ι έκλεκτόν κα ί λΑμπον κέκτηται 
ή ενταύθα ελληνική κοινωνία, ονχ ι βε
βα ίω ς υπό τήν εποψ ιν τον ψνχοφ&όρον 
χρυσ ίου , άλλ ’ νπό  εποψ ιν μορφωσεως, 
εθνικώ ν α ισθημάτω ν, πνεύματος κα ί Ia si 
n o t  lea st... χ α ρ α κ τ ή ρ ο ς . Έγένενο άρά  
γέ ποτε άπόπειρα ΐνα, δσον άφορα του
λάχιστον τονς έν τώ προξενικω  δ ικαστή
ρια) δρώντας "Ελληνας δ ικηγόρονς, χ ρη - 
σιμεύση ή εθν ική στέγη ώς έργαστηριον  
εϋγενών κα ί άνεξαρτήταιν χαρακτήρω ν, 
ελεύθερα. φρονΟνντων κα ί έλενθέρως σκε- 
πτομένω ν, μετά σεβασμόν μέν, άλλά κα ί 
μεϋ·' ύπερηφανείας κα ί παρρησ ίας παρου- 
σιαζομένω ν πρό  τής ελληνικής δικαιοσύ
νης ; 'Ή  μήπω ς κα ί έκ τής εθν ικής ταύτης  
στέγης έχύθη τό δηλητήριον τό δηλητη- 
ριάσαν, κακή  μο ίρα , δλον τόν εθνικόν  
οργανισμόν κα ί δπερ άπεκρνσταλλώ ϋη εις 
τό περίπνστον κα ίπερ ίπτνοτονεκε ίνο <ώχ !
άδελφέ !  σύ ϋ ά  δ ιορθώ σης τό ρω μα ίϊκο  !»

Κ αθ ' ήν έποχήν άλλοι άντίπαλοι ημών, 
εχοντες ήττονα μέν καταγωγήν, κρεισσονα  
δέ τύχην, έξήρθησαν νπέρ τα ταπεινα  
κα ί τετρ ιμμένα κα ί κατώ ρϋω σαν νά  έμ - 
πνεύσονν νέον πνενμα, νέαν ζωην, νεας 
σκέψεις κα ί άρχάς είς τήν δ ικαιοσύνην  
κα ί τήν δ ιο ίκησιν  αύτών, είνε κ ρ ίμ α  νά 
νοτερή κα ί πάσχη ό rΕλληνισμός διά τών 
άρχών αύτοΰ έν τή πρω τενούση τής Τ ονρ- 
κίας, έν ή  τόσα εϋνη άκαμάτω ς α γα π ί
ζοντα ι τόν άγώνα τής επ ικράτησε ω ς !  
Τοΰτο δέον νά νοήσωσι καλώς ο ί έν Ά -  
ϋήνα ις  τεταγμένοι δπω ς σκέπτωνται κα ί 
άποφασίζω σιν άνεπηρεάστως, δίχα φ ιλίας 
κα ί μ ίσους, περι τών ελληνικών συμφε
ρόντων έν τή ξένη. Ή  ελπίς έπι τον π α 
τρ ιω τισμόν τών άρμοδ ίω ν κα ι νομ ίμω ν  
άρχών, ένταΰθά τε κα ί εν 'Λθήναις, δεν 
έξέλιπεν ευτυχώς άκόμη. Εις τόν π α τρ ιω 
τισμόν αύτών τόν άνεπηρέαστον γίνεται 
εκκλησις, ΐνα έξετασθή νομ ίμω ς άν νπάρ· 
χη κ α ί κόκκος άληϋείας είς τάς γραμμας  
ταύτας. Διότι κα ί κόκκος αληΌ'ειας εαν 
νπάρχη , επιβάλλεται ανστηρά  ή επεμβα- 
σις τής στιβαράς χειρός τής δικαιοσύνης. 
Ή  άλήθεια  ν ικάτω  !

Έν ΚωνΟταντινουπόλετ XII 1909 
P r o c u l i a n u s

TO AHQTATDH HEI8HPHII10H
Διά διατάγματος (δημοσιευθέντος έν 

Tfl Έφημ. τής Κυβερνήσεως), διωρίσθη- 
σαν μέλη τοΰ παρά τφ  Ά ρείφ  Πάγιο 
άνωτάτου πειθαρχικοΟ συμβουλίου, τα 
κτικά μέν οΣ κ.κ. Μιχ. Μαρούδης καί Δημ. 
Δεληγεώργης Άρεοπαγίται καίοΕΣ. Μπα- 
λανος, Άνδρ. Άντωνιάδης, Κ. Κωνσταν- 
τόπουλος, Ν. Δαμασκηνός, Γ. Μελισσουρ- 
γός καί Ά θ. Κατριβανος δικηγόροι, άνα- 
πληρωματικοί δέ ο[ κ.κ. Κ. Φάραγγας, Σ. 
Διγενόπουλος καί Γ. Μητσόπουλος Άρεο- 
παγίται καί Κ. Λαμπαδάριος, Δ. Τσά- 
τσος καί Σ. Νικολόπουλος δικηγόροι.

Α Κ Α Ι Ρ Ο Ν  Μ Ε Τ Ρ Ο Ν
Δέν γνωρίζομεν τίνος ‘/ίτο ·ή πρωτο

βουλία τ έ ;  έν τοΐς άρχείοις τοΰ υπουρ
γείου τής Δικαιοσύνης αναζητησεως καί 
ε ισαγωγές εις την Βουλήν τοΰ περί έκτε
λέσεως παλαιοΰ νομοσχεδίου τές  Πολι
τ ικές Δικονομίας,' ά λλ ’ δστις καί άν 
είνε, θέλει, φρονάΰμέν, πεισθνί κα λλ ίτε- 
οον, μελετών τό πράγμα, δτι έ'δειξεν 
άκαιρον ζήλον.

Ή  πείρα περί την εφαρμογήν τών 
νόμων, ώς καί έπ ί παντός άλλου, εινε 
βεβαίως αοιστος περί τής αξίας των οδη
γός, η δέ ημετέοα δικονομία δέν άπε- 
δείχθη άψογος έν πολλοΐς καί δη είς τό 
περί έκτελέσεως. Τά πάοουσιαζόμενα 
όμως έν τη πρακτικ·/] άτοπα όμολογεΐ- 
τα ι παρ’ δλων τών άρμοδίων, δτι δέν 
έπηγαζον έξ άτελειών τοΰ έ'ργου τοΰ 
Μάουρερ μόνον, άλλά καί έξ άλλων λό
γων, καί ιδία έκ τής ανέκαθεν ύπό τών 
δικαστηρίων άποδειχθείσης άνοχής πρός 
την πειθαρχικώς δυναμένην νά παταχθ-jj 
στρεψόδικον διεξαγωγήν τών υποθέ
σεων. "Οθεν, οίν καί περί την έκτέλε- 
σιν χρονίζουσιν αί δίκαι, όφείλομεν νά 
Ιχωμεν ύπ ’ δψιν, ώς κύριον τούτου πα 
ράγοντα, την ηθικήν ημών άσθένειαν 
μάλλον, η τά  άρθρα τής δικονομίας, 
τών οποίων προτείνεται η μεταβολή διά 
τοΰ ύποβληθέντος νομοσχεδίου.

Τό ζητημα δμως έπ ί νομοθετικών με
ταβολών, καίτοι βεβαίως συνδεόμενον 
καί μετά τοΰ περιβάλλοντος, μένει καί 
δέον νά μέν/) πρό πάντων ζήτημα άρ- 
χΐ|ς, τής διευθύνσεως δηλ., ην ό νομο- 
θέτης άπεφάσισε νά άκολουθησνι, έπ ί 
δικονομικών δέ αντικειμένων κυριαρ
χούσα ίδέα είνε η τών έγγυησεων, ας 
πάσα διχ.ονομία όφείλει νά άσφαλίσϊΐ. 
Δύναται τωόντι εΐς νά εινε ολιγαρκέ
στερος ετέρου, ώς πρός τήν παροχήν τών 
έγγυησεων τούτων, ά λλ ’ είς ούδενα έπι- 
τοέπεται, ενεκα οίουδήποτε λόγου, νά 
δειχθ-Jl αδιάφορος ώς πρός αύτάς. Ούδε- 
μία άλλη σκέψις δύναται νά θέση έν ησ- 
σονι μοίρι  ̂ τήν πρωτεύουσαν, δι’ δ καί 
το προκείμενον περί έκτελεσεως νομο
σχέδιον, παραγνώρισαν ταΰτα , χωλαίνει, 
ώς είκός, θεμελιωδώς, διότι θυσιάζει 
τόν καταδιωκόμενον δανειστήν, έν μόνον 
έ'χον ύπ ’ δψιν, πώς τό ταχύτερον νά ιδη 
τόν έπισπεύδοντα φθάνοντα είς τό τέρμα.

Καί γενναται άμέσως τό έρώτημα : 
συμφέρει κοινωνικώς νά χορηγηθη είς 
πάντα δανειστήν ή ιδία περί τήν έκ- 
ποίησιν τών άκινήτων ευκολία, ήτις κα- 
θιερώθη ύπέρ τών προνομιούχων Τρα
πεζών ; Αυτό είνε τό ποοεξάρχον ζήτη
μα, καθόσον τό νομοσχέδιον, τόσον διά 
τών συντμήσεων τών προθεσμιών, ώς καί 
τές καταργήσεως τές  κατασχέσεως, τό 
ίδιον, ώς έ'γγιστα εισάγει σύστημα. 
Φρονοΰμεν δέ άδιστάκτως, δτι έπ ί ιδιω
τών δέν δύναται νά ΰπάρχη ή ιδία πε- 
ποίθησις, δτι δέν θά θυσιασθώσι τά 
συμφέροντα τοΰ οφειλέτου, ήν δύναται 
νά έχη ό νομοθέτης είς τόν άπρόσωπον, 
ούτως εΐπειν, δανειστήν, δστις καλείται 
Τράπεζα. Μονόπλευροι έκτιμήσεις συμ
φερόντων, ένίοτε δέ καί δυσμενείς προ- 
σωπικαί διαθέσεις ούδένα πλέον θά έ'χωσι 
χαλινόν.

’Έ πειτα  δέν πρέπει νά λησμονώμεν, 
δτι ή ακίνητος ιδιοκτησία καθ’ δλας τάς 
έποχάς έκρίθη ώς μετέχουσα έ'ν τινι μέ-
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τρω του δημοσίου δικαίου, ώς ενδιαφέ
ρουσα αυτήν τήν πολιτειακήν τάξιν. 
’Ά νευ της έννοιας ταύττις θά ήτο ανε
ξήγητος, π . χ . ή πολιτεία  άγοράζουσα 
μεγάλα κτήαατα , ΐνα τά  διανείμν) έπ ί 
πιστώσει είς άκτήμονας. ’Οφείλει λοι
πόν ή ίδια νά ένδιαφέρηται πολύ πλέον, 
ΐνα  μή έκ τοΰ προχείρου στερώνται τών 
ακινήτων αύτών οί ήδη κεκτημένοι 
τοιαυτα. Τό πρακτικόν ’Έθνος τών 
Ά γ γ λ ω ν  δεικνύεται, ώς γνωστόν, πολύ 
φειδωλόν είς παροχήν εύκολιών περί 
τήν άπαλλοτοίωσιν ακινήτων, ά λλ ’ έκ 
τούτου δέν έ'παθε βέβαια ή π ίστις του.

Τήν στενότητα τών σκέψεων τοΰ νο
μοσχεδίου άρκεϊ νά άποδείξτι ή κατάο- 
γησις της έξουσίας τοΰ προέδρου τών 
πρωτοδικών, καθόσον αύτόχρημα κατάρ- 
γησις είνε ό περιορισμός τοΰ απολύτου 
δικαιώματος του περί τήν χορήγησιν 
αναστολές έκτελέσεως. "Εν έκ τών δύο, 
η πρέπει νά εινε ό δικαστής έκτιμητής 
ελεύθερος τών περιστάσεων καί τών κιν
δύνων, ούς συνεπάγεται έκτέλεσίς τις, 
ή νά μείνν) τό πραγμα είς τήν κρίσιν τοΰ 
έπισπεύδοντος, τό οτι όμως έδόθη ή'δη 
άπαξ αναστολή δέν σημαίνει τ ίπο τε, 
καθόσον κατόπιν δύναται ή έκτέλεσίς 
νά παρουσιάζνι κίνδυνον μεγαλείτερον 
τοΰ πρώτου. Ή  χάριν τοΰ συμφέροντος 
τοΰ δανειστοΰ' τόση σ π ισ τ ίχ  τυρός το 
ίδιον αυτό δικαστικόν πρόσωπον, είς 
χεΐρας τοΰ όποιου κεΐτα ι ή ζωή καί ή 
τιμή τών πολιτών, είνε πραγμα άκατα- 
νόητον.

Καί τώρα άς ρίψωμεν έν βλέμμα καί 
είς τήν οικονομικήν κατάστασιν της 
Χώρας, ΐνα αμέσως έννοήσωμεν καί τό 
άκαιρον ακόμη τοΰ είρημένόυ νομοθετή- 
ματος. Δέν είνε μόνον άμφισβητησίμου 
όρθότητος, ά λλ ’ είνε πρός τούτοις βέ
βαιον, οτι είσάγετα ι έν έποχΐ) άκαταλ- 
λήλω . Οικονομικής δυσπραγίας φωνή 
προηγήθη τής γενομένης έσχάτως πολί
τικης μεταβολής. Είς τοιαύτας περιστά
σεις καί άν δέν ένδείκνυται δ ικα ιοστά - 
αιον  (m o ra to r iu m ) ,  πάντως δμως άν- 
τενδείκνυται ή διευκόλυνσις τών αναγκα
στικών εκτελέσεων, θά ήτο τοΰτο ή δια- 
κήρυξις λεηλασίας τών οφειλετών έν 
μέσω της κρίσεως. Ποΰ δέ εύρισκόμεθα 
οΐκονομικώς ώμολόγησε τό ί'διον Κράτος 
διά της ύποβληθείσης ύπ ’ αύτοΰ συμβά- 
σεως μέ ιδιωτικήν Εταιρίαν, ή'τις ώς 
ευεργέτημα τών σταφιδοκτημόνων κη
ρύσσει τήν έκρίζωσιν φυτειών, άποκτη- 
θεισών διά δραχμών 300 τούλάχισχον 
κατά στρέμμα, έπ ί αποζημιώσει αύτών 
πρός δραχμάς 80 μόνον. Ά ρά  γε ύπάρ- 
χει πλέον αγοραία τιμή, ής νά τύχωσι 
τά  άναγκαστικώς έκποιηθησόμενα άκί- 
νητα κατά τούς πλειστηριασμούς, ούς 
ερχεται τό νομοσχέδιον νά εύκολύνη ;

Έ π ί όμοιων περιστάσεων ή Ίονική 
πολιτεία  (ά λλ ’ ήτο πολιτεία  Α γγλ ικ ή ), 
έσπευσε νά μεταβάλνι έπ ί τό έπιεικέ- 
στερον τήν αναγκαστικήν έκτέλεσιν α κ ι
νήτων, είσαγαγοΰσα, άντί τοΰ απολύ
του πλειστηριασμοΰ (τοΰ καί παρ’ ήμιν 
ίσχύοντος), τόν λεγόμενον μ ε  τό τέταρ
τον όλιγώ τερον  (q u a r to  m eno), καθ’ 
δν ή κατακύρωσις δέν γ ίνετα ι είς τά  
πέντε λεπτά, τά  όποια ώς πρώτην προσ
φοράν ορίζει 6 έπισπεύδων, ά λ λ ’ οφείλει 
ουτος, έλλείψει συναγωνισμοΰ, νά κατα·· 
βάλν) τήν κα τ ’ έκτίμησι« άξίαν τοΰ ακ ί
νητου, έκπιπτομένου μόνον τοΰ ένός τ ε 
τάρτου αύτης.

’Ά ς μας έπιτραπγί νά φρονώμεν, δτι ό 
Έ λλην νομοθέτης οφείλει τούλάχιστον 
νά άπέχν) ώθήσεω; πρός τόν βυθόν, άν 
δέν θέλν] νά τείν·/) αρωγόν χεΐρα πρός 
τους πασχοντας, άναζητών παρόμοιον 
πρός τό Ίονικόν νομοσχέδιον ποό δεκα
πενταετίας, άν δέν άπατώμαι, κείμενον 
έν τοΐς άρχείοις της Βουλής.

Ά ρ ια τ ο μ .έ ν η ς  © ε ο δ ω ρ ίδ η ς  

Π ε ρ ί λ η ψ ι ς
Το Δικαοττήοίον τών έν ’Αθήνα· ς Πρωτο

δικών, διά τής ΰ π ’ άριθ. 8862 (1909) άπο- 
φασεως του έκήρυξε διαλελυμένον τον μεταξύ 
τής Σταυρούλας συζύγου Γ. Γεωργιάδου θυ- 
γατρος Α. Μιζεβίρη καί τοΰ συζύγου της τε- 
λεσθέντα ένταΰθα γάμον τήν 22 Σ)βο!ου 1902.

’Αθήνησι τι) 11 Δεκεμβρίου 1909 
Ό πληρεξ. δικηγόρος 

Π - Π α π α νδ ρ έο ν

Ύπο& έτομεν δτι άφ ' ής στ ιγμής ό δι 
κηγορ ικός Σύλλογος άνέλαβε την δ ιευ - 
&έτησιν τοΰ ζητήματος τοΰ κτ ιρ ίου  τον  
έν Κ αλάμα ις  Π ρωτοδικείου, άπό τής 
πρώ της εκείνης οτιγμής ώφειλε νά ά π ευ 
θ ύνη  έγγραφον τον  περιεχομένου τον  κ α 
τω τέρω .

"Ο-τως δήποτε ποτ'ε δέν εινε άργά.

Έν Καλάμαις zfj 30 Νοεμβρίου 1909

Π ρ ό ς  τ ό  i n  1
ϊ » "  'ν « ο ο ρ γ ε Ε ο ν

Κ ύ ρ ιε  'Υ π ο υ ρ γ έ ,

Διερμηνεύοντες τά  αισθήματα τοΰ Δι- 
κηγορικοΰ Συλλόγου Καλαμών, ούτινος 
έ'χομεν τήν τιμήν νά προϊστάμεθα, θεω- 
ροΰμεν ήμέτερον καθήκον ΐνα, μετά της 
προσηκούσης πάντες εύλαβείας, δ ιετυ- 
πώσαμεν τό δίκαιον παράπονον δτι, μεθ’ 
δλα δσα δι’ έπανειλημμένων ημών ανα
φορών έσχομεν τήν τιμήν ΐνα ύποβάλω- 
μεν τώ  Σ. Ύπουργείω διά τό τελείως 
ακατάλληλον τοΰ οικήματος τών κλη
ρονόμων Δεληγιάννη, έ'νθκ νΰν τό Πρω- 
τοδικεΐον, μεθ’ δσα καί προφορικώς, δι’ 
επίτηδες άποσταλείσης είς Αθήνας καί 
λαβούσης τήν τιμήν νά παρουσιασθ·?) έ
νώπιον τοΰ άξιοτίμου κ. Ύπουργοΰ της 
Δικαιοσύνης έπιτροπείας τοΰ ήμετερου 
Συλλόγου, παρεστήσαμεν αύτώ έπ ί τού- 
τω , μεθ’ δσα έ'τι ή ύπό τοΰ ίδίου Σ. 'Υ 
πουργείου διορισθεΐσα επιτροπεία ύπό 
τών κ. κ. Προέδρου τών Πρωτοδικών, 
Ε ίσαγγελέως καί Νομομηχανικοΰ, άνέ- 
φερεν αύτω , διαπιστοΰντα τό ακατάλ
ληλον τοΰ προκειμένου κτιρίου, ούόεν 
ήττον τό Σ. Ύπουργεΐον διέταξεν άρ- 
τίως τήν έπιτροπείαν ταύτην ΐνα σύν
ταξη προϋπολογισμόν δαπανών βελτιώ - 
τεων αύτοΰ, προτιθέμενον ΐνα μετά ταυ- 
τας προβΐ) είς τήν άναμίσθωσίν του, άν 
συντρέξωσι βεβαίως οί δροι τοΰ νέου, 
περί μισθώσεως καί άναμισθώσεως κ τ ι
ρίου, διά δημοσίαν ανάγκην, νόμου.

Έχομεν τήν τιμήν ΐνα ύποδείξωμεν 
τώ  Σ. Ύπουργείψ δτι, προκειμένου περί 
τοΰ κτιρίου τούτου, πασα βελτίωσις αύ
τοΰ είναι άδύνατον ν’ άποκαταστήσϊ) τό 
έρείπιον τοΰτο είς οίκημα, οικονομούν 
κάν τό δυνατόν της στεγάσεως της Θέ- 
μιδος καί τών λειτουργών αύτης, έξ ών 
ήμεΐς οί Δικηγόροι, διαδηλοΰντες δτι 
άποστεργομεν νά παραμένωμεν έν αύτω, 
ούδένα άλλως απολύτως έ'χομεν λόγον ή 
μόνον τό διά τήν παράστασιν της Δ ι
καιοσύνης κυρίως άνάρμοστον αύτοΰ άφ’ 
ένός, καί άφ’ έτερου τό μή προσηκον ΐνα 
στεγάζωντα ι έν αύτω άνθρωποι τ·ής π ε 
ριωπής τών δικαστικών προσώπων.

Ά ν  εύαρεστηθγί μάλιστα τό Σ. Ύ 
πουργεΐον νά λάβϊ) ύπό σοβαράν σημείω- 
σιν δτι ήμεΐς γεραίρομεν καί τιμώμεν 
τήν μνήμην χρηστοτάτου αληθώς καί 
έναρέτου συναδέλφου, είς τήν οικογέ
νειαν τοΰ όποιου άνήκει τό προκείμενον 
κτίριον, θέλει άναμφιλέκτως πεισθή,δτι 
ή άπόλυτος άνάγκη της αλλαγής άγει 
ήμας είς τάς αληθείς ταύτας παραστά
σεις.

Λέγομεν δτι, ύφ’ οίανδήποτε βελτίω - 
σιν, άποβαίνει αδύνατος ή έν αύτώ πα
ραμονή, καθόσον καί έκ τοΰ άοτι ύπο- 
βληθέντος σχεδιαγράμματος καταδήλου- 
toci  χ,χ ι  Υ) εκ, τοΰ χώρου αύτου άνετυάρ- 
κεια, όιότι, ΐνα εύρυνθνί ή αί'θουσα τών 
συνεδριάσεων, άφαιρεΐται τό είς αύτήν 
προστιθέμενον δωμάτιον τών Δικηγόρων, 
οΐτινες, ύπερεξηκοντα,έργαζόμενοι έν τώ 
Πρωτοδικεία) έκ τών έκατόν τοΰ Συλλό
γου μας άδηλον, τοιούτω τρόπω, ποΰ 
οφείλουν νά διημερεύωσι.

Τοΰτο έν παραδείγματι, άλλά γεν ι
κώς είπεΐν, άδύνατον νά βελτιωθη τό 
άνεπιδεκτον βελτιωσεως—έκτος άν κα- 
ταπεστ) έκ θεμελίων, — διότι ή’ τε στέ
γη, οΐ τε τοίχοι, τά  τε πατώματα, είσί 
σεσαθρωμένα καί ανεπίδεκτα οίασδή- 
ποτε επισκευής, δ ι’ δπερ ίκετεύομεν τό 
Σ. Ύπουργεΐον ΐνα , εύαοεστούμενον, 
λάβν) ύπ ’ δψει τήν άληθη τών πραγμά
των κατάστασιν, τών λεπτορ-ερειών της

όποιας πεποίθαμεν δτι δ ιατελεΐ έν ά
γνοια, καί μή στέρξνι ΐνα τό Δ ικαστή- 
ριον παραμείνν) έν κτιρίω, έν ω, καί 
μετά γενομένας άλλοτε βελτιώσεις, τά  
όμβρια ΰδχτα κατακλύζουσι τά  δωμά
τια , άπειλοΰντα καταστροφήν τών δη
μοσίων έγγράφων, ώς συνέβη τήν προ
χθές Κυριακήν, καθ’ ήν κατά τήν συνε- 
δρίασιν τοΰ Συλλόγου, άντελήφθημεν, 
προσκλήσει τοΰ Γραμματέως τοΰ Δικα
στηρίου, καταβεβρεγμένας πολλάς δικο
γραφίας, έντός καταπλημμυρισμένου δω
ματίου.

Ά ν  παρά πασαν έλπίδα ή ύπηρεσία 
φρονήστ) δτι ή παραμονή έν τώ ίδίω κ τ ι
ρίω γ  αναπόφευκτος, όφείλομεν ΐνα γνω- 
ρίσωμεν τώ  Σ. Ύπουργείω δτι τό πνεΰμα 
τών Δικηγόρων φέρεται σοβαρώς είς σκε- 
ψεις διακοπής πάσης έργασίας.

Ε νπεώέστατοι

Ό  Πρόεδρος 

Ν . Σ α ρ η γ ιά ν ν η ς

Ό Γραμματεΰς 
Π . Α .  Σ ά λ ιια ς

HI APZUPBZUI
’Αμφίβολον αν ή πλειονότης των 

έν Άθήναις δικηγόρων άνέγνωσε τήν 
προκήρυξιν του Προέδρου τοΰ Συλ
λόγου, καθ’ ήν αί άρχαιρεσίαι διά τό 
Προεδρεΐον καί τό Διοικητικήν συμ
βούλιον ώρίσθησαν διά τήν 5ην μ. μ. 
της σήμερον, δπως έτι μάλλον άμφί- 
βολον είνε, άν ή αυτή πλειονότης 
διατελή έν γνώσει δτι πρόκειται έν 
γένει νά ένεργηθώσιν άρχαιρεσίαι. 
Το φαινόμενον δέν έ!νε ένδεικτικδν 
έξαιρέσεως τοΰ γενικώς διέποντος η
μάς κανόνος, καθ’ δν, τήν τρικυμίαν 
ήτις έκρήγνυται άμα τή έφαρμογη 
νέου τιν^ς θεσμού, έπακολουθεΐ γα
λήνη, ήτις άπαραίτητον συνοδόν έχει 
τήν νάρκην. Ύπο τοιαύτας συνθήκας, 
κατ’ άντίθεσιν πρ6ς τήν θέρμην τών 
έκλογών τοΰ παρελθόντος έτους καί 
προς τά έκτάκτως ζωηρά τότε πεί
σματα, πρόκειται νά ένεργηθώσι σή
μερον αί έκλογαί, έν άγνοίοι τών δύο 
τρίτων άνευ υπερβολής τών δικηγό
ρων καί έν πλήρει απάντων άδιαφο- 
ρία. Σημαίνουν πάντα ταΰτα δτι οί έν 
Άθήναις δικηγόροι άποδοκιμάζουν 
διά τής τοιαύτης ουδετέρας στάσεως 
των τον θεσμόν; Σημαίνουν δτι ούδε- 
μίαν έν αυτφ διαβλέπουν έπαγγελ- 
ματικήν ή άλλην σκοπιμότητα ; Ση
μαίνουν μήπως δτι οί δικηγόροι,Έλ
ληνες ουτοι,έκ τών σπλάγχνων λαοΰ, 
ον πάντοτε ή ιδέα τής ψηφοφορίας 
έφανάτισεν, άπετέλεσαν έξαίρεσιν καί 
απαθείς προσέρχονται νά έκλέξουν 
τάς άρχάς τοΰ Συλλόγου των; "Οτι
δήποτε καί άν σημαίνουν, εν εινε τό j 
βέβαιον, δτι ή έκλογή τής σήμερον 
ούδεν ένδιαφέρον, ύπί> έ'ποψιν κι- 
νήσεως καί παθών καί πεισμάτων καί 
άντεγκλήσεων, κατ’ άντίθεσιν προς 
τάς πρώτας έκλογάς τοΰ παρελθόν
τος έτους, έχει νά παρουσιάση.

Περί τής έκλογής τοΰ Προέδρου 
καί αντιπροέδρου ουτε έπιτρέπεται 
νά γεννηθή ουτε καί θά γεννηθή δι
σταγμός τις, ή μάλλον διχασμός τών 
δικηγόρων, καθότι είνε άπολύτως βέ
βαιον δτι σχεδόν διά παμψηφίας θά 
ύποδειχθώσι καί πάλιν, δ μέν κ. Κων. 
Έσλιν ώς πρόεδρος, ό δέ κ. Κωνστ. 
Ρακτιβάν ώς άντιπρόεδρος.

Ποικιλίαν τινά ίσως παρουσιάση 
ή έκλογή τοΰ Γραμματέως, διά τήν 
θέσιν τοΰ οποίου, πλήν άλλων, φέ
ρονται καί τά έχοντα περισσοτέρας 
πιθανότητας έπιτυχίας ονόματα τών 
κ.κ. Δημ. Γ. Άντωνιάδου, Σ. Ίωαννί- 
δου καί Π. Τσιτσεκλή.

Περί δέ τών Συμβούλων ;...

ΕΝΩΠΙΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
Τό Διοικητικόν Σ νμβονλ ιον  τοΰ Δικη

γορικοί) Σ υλλόγου Κ ερκύρας, άπη ύϋννε 
πρός τό νπονργεϊον τής Δικαιοσύνης τό 
κάτω ϋ ι έγγραφον προκαλονν τήν λύσιν 
τον ζητήματος, άν ο ί σννήγοροι, άπευ&ύ- 
νοντες ερωτήσεις πρός τονς μάρτυρας, ό- 
φείλωσι νά εγείρωνται.

Τό έγγραφον τοΰτο εχει ώς έξης :
Εύσεβάστως λαμβάνω τήν τιμήν νά 

διαβιβάσω τήν εύχήν τοΰ ού προΐσταμαι 
Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Δικηγορι- 
κοΰ Συλλόγου Κερκύρας, δπως τό Σ. 
Ύπουργεΐον εύαρεστηθν) καί μεριμνήστ). 
έπί τοΰ έξης ζητήματος, άφορώντος είς 
τήν αξιοπρέπειαν τών δικηγόρων έν τοΐς 
ποινικοΐς δικαστηρίοις. Κατά τήν ρητήν 
διάταξιν τοΰ άοθρόυ 386 της Ποιν. Δι
κονομίας, έφαρμοζομένην καί έν τ·?ί ένώ
πιον τοΰ Κακουρνιοδικείου διαδικασίαν 
(άρ. 425 Ποιν. Δ ικ.), ό συνήγορος τοΰ 
κατηγορουμένου δικαιοΰται ν’ άποτείν·/). 
πρός τούς μάρτυρα; άπ ' ευθείας πασαν 
άναγκαίαν έρώτησιν. Τούτου τεθεντο:, 
καί έπειδή κατά τάς διατάζεις τοΰ 
ίσχύοντος όογανισμοΰ τών δικαστηρίων 
καί οι συνήγοροι, ώ ; καί οί εισαγγελείς,, 
ύποχρεοΰνται νά έγείρωνται μόνον οσά
κις άπευθύνωνται πρός τό δικζστηριον, 
προφανές δτι εισαγγελείς καί συνήγοροι 
δέν έ’/ουσι τήν ύποχρέωσιν ταύτην, οσά
κις δέν άπευθύνωνται εις τό δικαστη- 
ριον, βεβαίως δέ δέν απευθύνονται είς 
τό δικαστήριον, ού'τε είς τόν πρόεδρον 
οί συνήγοροι ή οί εισαγγελείς, οσάκις 
άπευθύνουσιν έρωτήσείς πρός του; μαρ- 
τυοας, ατε ά π ’ εύθείας δικαιούμενοι ν’, V , , \ / > fχ π οτεινωσι. προς του; ααρτυρκς ερωτή
σεις.

Συνεπώς ή ύποχρέωσις τών εισαγγε
λέων ή τών συνηγόρων δπως έγείρωνται 
οσάκις άπευθύνωσιν έρωτήσείς πρός του; 
μάρτυρας προφανώς δέν ύφίσταται.

Έν τούτοις δμως τινές τών κ.κ.προέ
δρων ποινικών δικαστηρίων, ένω ουόα- 
μώς άξιοΰσι παρά τών είσαγγελεων να 
έγείρωνται, προβάλλουσιν άπαιτητικώς 
καί παρά τόν νόμον τοιαύτην άξιωσιννομί
πρός τούς δικηγόρους, λόγω ύπάρχοντος 
έθίμου, μηδεμίαν δμως έ'χοντος ίσχυν, 
έναντι της σοφής διχτάξεως τοΰ νόμου, 
έντεΰθεν δέ αναφύονται άτόπως ζητη- 
ίΛατα.

Ε πειδή , έν τούτοι;, ή τοιαύτη τινών 
τών κ. κ. προέδρων άξίωσι; καί νόμιμο; 
δέν εινε καί είς μείωσιν τοΰ δικηγορικοΰ 
γοήτρου συντελεί καί ένόχλησιν ού μι- 
κράν τοΐς δικηγόροις προξενεί, ίδί^ι είς 
πολυπλόκους δίκας, πολλούς έχουσας. 
μάρτυρας,

Δ ιά  τ α ν  τ α  
Έξαιτούμεθα εύσεβάστως δπως τό 

Σ. Ύπουργεΐον έκδώσ·/) άρμοδίως έγκυ- 
κλιον καθορίζουσαν προσηκόντως τό ζη- 
τημα.

Ευπειϋ έοιατοι 
Ό  Πρόεδρος τοΰ Δ'.κηγ. Συλλόγου Κέρκυρας: 

Σ . Λ ά ό κ α ρ ις
Ό  γραμματευς 

Π. Δ. Γ ιω τό π ο υ λ ο ς

ΕΠΙ ΤΙΝΟΣ^ΝΟΜΟΥ
Κ ,ύ ρ ιε  Α ι ε υ θ υ ν τ ά

Ά νέγνων είς τήν έ'γκριτον ύμών έφη- 
μερίδα τόν νεωστί ψηφισθέντα νόμον,_ 
περί προσόντων δικαστικών ύπαλληλων. 
Ά νέγνων μετά προσοχής ολόκληρον τόν 
έκ 35 άρθρων νόμον, καί παρετήρησα 
με γ’ έκπλήξεως δτι, ένω λαμβάνεται 
πρόνοια περί δλων έν γένει τών δικαστι · 
κών προσώπων καί ρυθμίζεται έπ ί τά 
βελτίω ό δικαστικός έν γένει κλάδος, 
ούδέν άναφέρεται περί τοΰ σπουδαιοτε- 
ρου ΐ'σω:, τοΰ άνακριτικοΰ. Καί μοί ένε- 
ποίησε βαθυτέραν αί'σθησιν ή έ'λλειψι; 
αύτη, καί ώς έκ της κα τ’ αύτάς γενο- 
μένη; συζητήσεως περί φανερας άνακρί- 
σεως—καθόσον, κατά τήν έμήν ασθενή 
γνώμην, τά  δύο ταΰτα ζητηματα εινε 
άλληλένδετα, καί ή έπ ιτυχ ία  τοΰ ένός 
θεσμοΰ έξαρταται έκ της έπιτυχίας τοΰ 
άλλου.

Είνε καιρός πλέον νά κατανοηθ·?), δτι.
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ό άνακριτής, διά νά είνε τοιοΰτο;, πρε- 
πει νά έ'χη ώς κύριον εργον την άνάκρι- 
σιν, καί ούχί ώς πάρεργον, διοριζόμενο; 
ώς τακτικός μέν έπι έν έ'τος, ώς προσω
ρινός δέ ενίοτε καί έπι μήνα. Δέν δυ- 
νάμεθα ή νά όμολογήσωμεν δτι με τά 
έν Έ λλάδι άνακριτικάν σύστημα, δσον 
καί έάν έ'χωμεν μερικούς δραστήριου; 
καί μέ άνακριτικήν ιδιοφυίαν άνακριτας, 
δέν εινε δυνατόν ποτέ νά έ'χωμεν τ ε 
λείαν άνάκρισιν. Ό  άνακριτή; έν πρώ
τοι;, κατά την γνώμην ημών, πρεπει να 
έκλέγηται μεταξύ τών δραστηριότερων 
καί ίκανωτέοων πρωτοδικών, τών έπιδει- 
ξάντων ήδη άνακριτικήν έπιδεξιότητα 
είς σπουδαίας υποθέσει;, καί δη τη προ- 
τάσει του Είσαγγελέως τών Έφετών 
καί τη γνωμοδοτήσει της όλομελεία; 
τοΰ Έφετείου της περιφερείας, είς ήν 
υπηρετεί ό προτεινόμενο;, συγχρόνως δέ 
τ·/5 επικυρώσει της γνωμοδοτησεως ταύ- 
της τοϋ Έφετείου παρά τοϋ ’Ανώτατου 
Δικαστικού Συμβουλίου. Να εχη του
λάχιστον ό ώς ανακριτής έκλεγόμενος 
οκταετή δικαστικήν ύπηοεσίαν, ΐνα ουτω 
συνδέη μετά της ίκανότητος την τε κοι
νωνικήν καί δικαστικήν πείραν. Νά μην 
άπασχολνίται είς ούδέν απολύτως έ'τερον 
δικαστικόν εργον, επομένως ουτε εις συν
εδριάσεις πολιτικάς η ποινικά; νά λαμ- 
βάνη μέρος, ούτε ώς Συνδερο; ενώπιον 
τών Κακουργιοδικών κλπ .

Ό  χρόνος της υπηρεσία; τοΰ άνακρι- 
τοΰ νά είνε διαρκή;, διδομένου πρός αυ
τόν επιμισθίου κατά τά  έ'τη της υπηρε
σίας του, έκτό; τοΰ τακτικού μισθοΰ 
του, έκ δραχ. 50 — 200 μηνιαίως. Νά 
ύπάγηται, δσον άφορ^ τα ; μεταθεσεις, 
παύσει; κλ. ε ί; τά ; διατάξει; τοΰ νέου 
νόμου περί προσόντων δικαστικών υπ ά λ 
ληλων. Ύπό τοιούτου; δρου; τό άνακρι- 
τικόν σύστημα έν Έ λλάδι θα ηδυνατο 
νά λειτουργήση τελεσφορώ;, ω ; εν Γαλ
λία καί αλλαχόΰ. Καί έκ τη ; έπιτυχοΰ; 
ταύτης εφαρμογή; τοΰ άνακριτικοΰ συ
στήματος, έξαρταται καί ή επ ιτυχ ία  
τη ; φανερα; άνακρίσεω;, περί ή; βε- 
βαίω; πάντε; δεον να ομολογησωμεν οτι 
αποτελεί την ύπερτάτην έγγυησιν τη ; 
άτομικη; έλευθερίας.

Πρέπει νά νοηθή, δτι ω ; εινε η Εισ- 
αγγελικη αρχή, περί η; τόσον προνοεϊ 
ό τελευταίο; νόμος,δέον νά καταστη καί 
ή άνακριτική, καί τοΰτο θά κατορθωθη 
έάν περιορίσωμεν τόν ανακριτήν είς το 
εργον του, χ.αθιστώντε; αύτόν ειδικόν ε ι; 
τό αυτό καί έξασφαλίζοντε; αύτόν τοι- 
ούτω τρόπω, ώστε νά βχίνη άπροσκό- 
πτω ; ε ί; την έπιτέλεσιν των υψηλών 
αύτοΰ καθηκόντων.

Μετ’ άπειρου ύπολΛψεως 
Δημήτρ. Π. Σκαλτόοννης 

Δικηγόρος έν.Κερκύρφ

At στήλαι τής «Δ ικαιοσύνης» 
εινε είς τήν διάΰ'εσιν παντός δ ι
κηγόρου, δικαστοϋ ή άλλου δι
καστικού προσώπου, ευρισκομέ
νου εις τήν ανάγκην ή έπιϋ·υ- 

\μούντος νά άνακινήση π α ν  έν 
γένει ζήτημα σχετιζόμενον μέ 
τήν άπονομήν τοϋ δικαίου.

Μέ τόν πόνον τη ; ψυχη; μέ τόν όποιον 
πας Έ λλην θά άναγνώση την έν άλλη 
στήλη δημοσιευομένην διαμαρτυρίαν τοΰ 

έν Κωνσταντι- 
Τ ο ύλά χ ιίιο ν  νουπόλει Έλλϊ^-

ίϋ ν ικ ίιν  φ ϊλο τ ιιιια ν  νο; επιστημονο;
καί δικηγόρου, 

μέ τόν αύτόν πόνον προέβημεν καί 
ηυ.εΐ; ε ί; την άπόφασιν οπω; την δη- 
μοσιεύσωμεν. Έλέχθη καί αποτελεί 
αξίωμα, δτι ή δικαιοσύνη είνε μία δι’ 
άπαντα;, δπω; επίσης αξίωμα αποτε
λεί, οτι πδίς άνευ έξαιρέσεω; δικαστή;, 
έξ ίσου πάντα καλούμενο; νά δικάση, 
ποέπει νά κοσμηται ύπό τών αύτών 
ύφ’ ών καί π&; άλλο; συνάδελφό; του 
πλεονεκτημάτων καί προσόντων. Τά 
θεωρητικώ; δμω; νοητόν αξίωμα τοΰτο 
εινε νοητόν καί έν τη εφαρμογή ; Ά -  
τυχώ ; η άπάντησι; είνε άποφατικη. 
Ύπό τοιούτου; άοα δρου:, πρό παντά; ή 
Κωνσταντινούπολή, απόλυτο; ύπηρχεν

ή ανάγκη νά περιλαμβάνη έν τη α ι
θούση τοΰ Ελληνικού δικαστηρίου τού; 
άδάμαντα; τοΰ Έλληνικοϋ δικαστικοΰ 
σώματος. "Οταν τά πρώτα δικαστικά 
άναστήαατα ύψοΰντο άπό τών έδρών τοΰ 
δικαστηρίου έκείνου, άνταπόκρισι;, ώ ; η 
έν έτέρα στήλη δημοσιευομένη βεβαιω; 
δέν θά έβλεπε τά φώ ;..

Μία δικαστική φυσιογνωμία την ο
ποίαν δλοι σχεδόν κατά καιρού; ύψωσαν 
ύπεράνω τη ; κοινής. Αδέκαστο;, λ έ 

γουν, άρτιο;, γράφουν,
Ό  εύφ ν ΐις  ε ί; επιστήμην, ε ί; φώτα 

γενικώτεοα, ε ί; παρά- 
στασιν. 'Ο Πρόεδρο; τοΰ έν Κωνσταντι- 
νουπόλει Έ λλην. ΙΊροξενικοΰ δικαστη
ρίου κ. Π α γ α ν έ λ ν ι ς .  Έ ξυπνο; δμω; 
ύπέο τό δέον. Μέ εύφυ'ία; έκείνου του 
είδου; τών οποίων τά  δείγματα άφη- 
νουν ίχνη. Εύφυ'ία; δέ, ώ ; πάντοτε λέ
γουν, αί όποΐαι διαλάμπουν κατά τά 
πλεΐστον κατά τά ; συνεδριάσει; ών αύ
τά; προεδρεύει, εύφυ'ία; έν άλλα ι;  λέξε- 
σιν α ΐτινε; έκτοξεύονται έκ τοΰ άσφζ- 
λοΰ;, άφοΰ η ε ί; αύτά ; άπάντησι;, δσον 
εύφυεστέρα καί αν ύποτεθή, δέν θά εινε 
άπίθανον νά εχη άνταπάντησιν ύπό μομ
φήν άποφάσεω; έπί εξυβρίσει κατά τοΰ 
δικαστηρίου. Τύπος λοιπόν καί ό κ. 
Παγανέλης άπό τού; ολίγου; έκείνου;, 
οί όποιοι δέν λείπουν κατά καιρού; και 
άπό τά έλεύθερον βασίλειόν μας, τύπο; 
άπό έκείνου; τού; οποίου; καί άλλοτε 
μας έδόθη αφορμή νά περιγράψωμεν άπό 
τη ; αύτνί; στήλη ;, τύπο; θυσιάζων ολα 
του τά  προσόντα καί ολα του τα  πλεο
νεκτήματα καί αυτόν άκόμη τόν Προε- 
δοικόν του θρόνον, δι’ εν. . . λογοπαί- 
γνιον. Τό φάινίμενον ό πολύ; N ordan  
τό χαρακτηρίζει παθολογικ-όν, τό δέ νό
σημα λογοπαικτικήν μανίαν η d e l i 
r i u m .

Είθε νά μή έσημείωσεν άκόμη παρά 
τ φ  κ. Παγανέλη τό μειονέκτημά του 
τοΰτο τά ; μέχρι νοσήματο; προόδους. 
Ό λοψύχω; τά εύχόμεθα καί δι’ αύτόν 
καί διά τήν παράΛασιν τη ; Ε λλη ν ι
κή; δικαιοσύνης έν Κωνσταντινουπόλει.

Ή  καθιερωμένη συνήθεια νά έγεί- 
ρωνται οί συνήγοροι άπευθύνοντες έρω- 
τήσει; πρό; τού; μάρτυρας οφείλεται 

βεβαίω; ε ί; παραγνώ- 
”Oo0iot η ;  ρισιν τής θέσεω; αύτών 

ένώπιον τών Δικαστη- 
οίων, ιδ ιαίτατα τών ποινικών. Καί ή 
συνήθεια αύτη βεβαίω; δέν είνε ξένη 
τών συνθηκών, ύφ’ ά ; οί ποινικοί δικα
σται κατα κανόνα αποφαινονται περί
τής τύχης τών κατηγορουμένων. Καί 
τό πρόσωπον τοΰ συνηγόρου καί ή θέσι; 
τοΰ κατηγορουμένου, καί ή διάθεσι; τών 
δικαστών, υπαγορεύουν διαφόρου; έκά- 
στοτε άποφάσει;, διά τά ; όποια; μα- 
τα ίω ; θά προσπαθήση τ ι ;  ν ’ άναφέρη 
κοινόν μέτρον. Έντεΰθεν οί συνήγοροι 
εύρίσκονται ε ί; τήν άνάγκην νά άπευ- 
θύνωνται μάλλον ε ί; τήν προσωπικήν 
εύμένειαν τών δικαστών ή ε ί; τήν συν- 
είδησιν αύτών, καί εγείρονται έν ού δέ- 
οντι καί κάθηνται σιγώντες, οταν όφει- 
λωσι νά έγερθώσιν.

Είνε ούχ ήττον άληθές, δτι ή έ'νδει- 
ξ ι; σεβασμού πρό; τά Δικαστήριον καί 
πέραν τών νενομισμένων τύπων, δταν 
δέν άντίκειτα ι πρό; αήν αξιοπρέπειαν 
τοΰ δικηγόρου, είνε στοιχειώδε; καθή
κον, άλλά τοιούτου είδου; ύποχρεώσει;, 
έξαοτώμεναι δλω; από τη ; ελεύθερα; 
έκάστου άντιλήψεω;, δέν είνε άπαιτη- 
τα ί, διότι τότε δέν είνε ό δικηγόρο;, 
ά λλ ’ ό 'δικαστή;, δστις προσκρούει είς 
τήν ευπρέπειαν. Καί βεβαίως θά έδόθη 
εύλογο; α ίτία  ε ί; τάν Δικηγορικόν Σύλ
λογον Κεοκύρα; νά άναγάγη είς ζήτημα 
άξιοπρεπείας έν παρόμοιον γεγονός.Άπό 
τοιαύτη; μορφής θεωοοΰμεν πληρέστατα 
δικαιολογούμενον τά έ'γγραφον τοΰτο, 
δπερ έν άλλη στήλη δημοσιεύομεν, έφ’ 
οσον δι’ αύτοΰ δέν τίθεται πρός δια
κανονισμόν ή έξ υποκειμένου ύποχρέω- 
σις τοΰ δικηγόρου είς ένδείξεις εύλα- 
βείας πρό; τό Δικαστήριον, άλλά τά δι
καίωμα τοΰ Δικαστηρίου νά θεωρή α
πα ιτητά ; τάς ένδείξει; ταύτα ;.

Εύρισκόμεθα άκόμη ε ί; τά ; έποχά; 
κατά τά ; όποια; διά νά διαορυθμισθη 
δημοσία τ ι ;  ενέργεια άπητεΐτο νά έξη- 

γείροντο οί θιγό-
Φ ωνΰ (ίοώντος ; μενοι καθ όν τοο- 

πον έξεγείοονται 
οί έν Καλάμαι; δικηγόροι διά τοΰ έγ
γραφου τοΰ Συλλόγου των δπερ σήμε
ρον δημοσιεύομεν ;

"Ας έλπίσωμεν δτι είς τά παρελθόν 
άνήκουν αί έποχαί έκεΐναι.

ΕΠΙΞΤΟΛΛΙ U f o f ΤΒ!·Γ,,ί!2λίΑΞ?ΗΗΜ"
Κ α τ ’ αντάς είς τό «Σ κρ ίπ »  εΐδομεν  

κα ί άλλον α νώ νυμον  λίβελλον κατά τον  
ένταϋ&α Ε ίρηνοδίκον Β ορ . Πλευράς Δ. 
Τ σιγκονράκον , ώ ς άνταπόκρ ιο ίν .

Ή  αφ ορμή  τοϋ δ ια τρ ιβογράφ ον  είνε 
άναξία  λόγον, αναγόμενη εις μ ικ ρά ν  τινα  
νπό&εσιν τον  Ε ιρηνοδικείου περ'ι π λ η 
ρω μής φ όρου  επ ιτηδεύματος ένός Διεν- 
ϋ ν ν το ν  ά τμ ομύλου , δστις φα ίνετα ι δτι 
είνε κα ι ό συντάκτης τής εναντίον τοϋ  
Ε ίρηνοδ ίκον δ ιατρ ιβής. Ε ίδικώτερον μ ά 
λιστα κακίιζεται δ εν λόγω Ε ίρηνοδίκης  
δ ι ’ εκτ ίμ ηα ιν  μ αρ τυρ ιώ ν  επ ί τής εύτε- 
λοϋς αυτής υπο&έοεως.

-θ-

” Εχ ομε ν καϋ ήκον, ώς ίκ  τής δέσεως 
ημώ ν, νά διαμαρτνρη& ώμεν διά τάς α π ο - 
δ ιδομένας εις τόν εν λόγω Ε ιρηνοδίκην  
μας μ ομφ άς , α ΐτινες κα ι ψενδεΐς κα ι άδ ι- 
κώ τατα ι είνε κα ι νά  άποδοκ ιμάσω μεν  
αντάς άνεπ ιφ νλάκτω ς. Κ α ι τ ο ϋ ιο  ΐνα  μ ή  
ύποτεθή , δτι δ ιά  τής σ ιω πής  μ α ς  &ά εκ ν - 
ροΰντο  τά εν λόγω  δημοσ ιεύματα ' δ ιότι 
κα ι άλλοτε δ αυτός δ ιατρ ιβογράφ ος κα ι 
δ ι ’ όμο ιας άφ ορμάς εξεμεταλ/.εύΟη τήν  
εμπ ιστοσύνην  τής άνω  έφημερ ίδος πρός  
ίδ ιοτελεΐς σκοπούς κα ι είς μ ά την  πολ - 
λάκις επετιμή&η δημοσ ία  υ π ό  τοϋ  κ. 
Π ροέδρου τώ ν έν Ν ανπλίω  Π ρωτοδικών  
δ ι ’ όμο ία ν  συμπ ερ ιφ ορά ν  είς άλλΜς ν π ο -  
&έσεις τον .

'Ο ε ίρηνοδ ίκης κ. Τ σιγκονράκος α π ο 
λαύε ι τής αμερ ίστου  ύπολήψεω ς κα ι σε
β α σμ ού  τώ ν ένταϋ&α Δ ικηγόρων κα ι τής 
κο ινω ν ία ς  μας κα ι τοϋ  έν Ν ανπλίω  δ ι
κ αστικού  κόσμου  κα ι σεμνυνόμε& α, δ ιότι 
εχομεν το ιοΰτον έν τή έπ αρχ ία  μας Εί- 
ρη νοδ ίκ η ν , ΐκανώ τατον κα ι έντιμώ τατον,

5Εν "Αργεί τή  3rj Δ εκεμβρίον 1909.
Οί ενταύθα Δικηγόροι 

Δ. Κ. Β α ρ δ ο υν ιώ χ η ς , Μ ιλ . Ζ ω γρ ά 
φ ο ς , Έ π α μ . Κ αλλ ιάρχης, Δ. Π. 
Ρ ο να α ο ς , Δημ. Μ αροναης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜ ΑΤΑ Κ Α Ι  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α Π Ο  Τ Η Ν  Δ ΙΚ Η Ν  Τ Η Ζ  S T E IN H E IL

"Εν τώ  τεύχει τής 15 Δεκεμβρίου τής 
«’Ε φημερίδος τών Ν ομ ικώ ν» τοϋ Β ερο - 
λίνον δημοσιεύοντα ι λίαν σννοπτικώ ς δ ιά 
φορο ι παρατηρήσεις έπί τής δ ίκης S t e in -  
h e i l τοΰ έν Π αριαίοις δ ικηγόρον S ch a u e r .

Τά άνακ ινονμενα ζητήματα , έκτάκτως 
νπό  πλείστας έπόιρεις ένδιαφέροντα κα ι 
ήμας, καϋόσον, έστω κα ι κεφαλαιωδώς, 
ΰίγετα ι κα ί τό ζήτημα  τής φανερας ά να - 
κρίσεως, ένομ ίσαμεν δτι ένδιαφέρουν κα ί 
τους παρ  ήμΤν νομ ικούς, τούτον δ ’ ενεκα 
μεταφέρομεν  ταΰτα εχοντα ώς εξής :

Ά ν ά κ ρ ς ο ι ς  
φα,νερα, κ α ί  μ υ ο τ ικ ή .

Δι’ άποφάσεως της 21 Νοεμβρίου 1909 
τοϋ Υπουργικοί» Συμβουλίου της Γαλ
λίας, κατηρτίσθη έπιτροπή άποτελουμένη 
έκ πέντε Εισαγγελέων, πέντε δικαστών, 
τριών υπαλλήλων τοΰ υπουργείου τής 
Δικαιοσύνης, ένός Καθηγητοϋ τής Νομι
κής Σχολής τοΟ Πανεπιστημίου καί δύο 
δικηγόρων, είς ήν άνετέθη ή έκπόνησις 
ένός ή καί πλειόνων νομοσχεδίων πρός 
μεταρρύθμισιν τών περί άνακρίσεως έν 
γένει καί διαδικασίας ένώπιον τοΟ ακροα
τηρίου τών Κακουργιοδικών κεφαλαίων 
τής Ποινικής Δικονομίας. .

Τό μέγεθος τών δυσχερείων, ας ή συ- 
στάσα έπιτροπή πρόκειται έν τφ  §ργφ 
της τούτφ νά άντικρύση, καθίσταται άρ- 
κετά καταφανές έκ τής έπισήμου έκθέ- 
σεως μέ τήν όποιαν ό Υπουργός τής 
Δικαιοσύνης συνώδευσε τήν πρός τό Υ 
πουργικόν Συμβούλιον πρότασίν του περί 
συστάσεως τής έν λόγφ Επιτροπής καί 
ίδια έκ τής έξής περικοπής ταύτης: 
«Παρά τό γεγονός δτι νόμοι σπουδαίοι, 
μεταξύ τών όποιων καί τινες λίαν πρό
σφατοι, έπέτυχον ίκανάς μεταρρυθμίσεις 
έν τφ συστήματι τής άπονομής τής ποι
νικής δικαιοσύνης, παραμένει πάντοτε 
τοΟτο πολύπλοκον καί άκατάλληλον διά 
τήν άμερόληπτον έξακρίβωσιν τής άλη- 
θείας. Συχνότατα, καί λίαν δικαίως, έγεί- 
ρονται έκάστοτε έκ μέρους τής κοινής 
γνώμης διαμαρτυρίαι διά τήν βραδύτητα, 
τάς αντιφάσεις καί τούς κινδύνους τής 
άνακρίσεως, ή’τις, κατ’ αλήθειαν, ουτε 
φανερά ουτε μυστική  είνε κα ί ή οποία, ά 
νευ τών πλεονεκτημάτων τών δύο σνστη- 
μάτω ν, περιλαμβάνει τά μειονεκτήματα  
άμφοτέρων. Καί περί τής άνεπαρκείας 
τοΰ συστήματος τής διαδικασίας ένώπιον 
τών Κακουργιοδικών δέν δύναται τις νά 
εΐπη δτι κρατεί καλλίτερα παρά τή 
κοινή γνώμη ιδέα, ζωηρότερον δέ καί 
έν τφ σημείφ τούτφ προβάλλει τό γεγο
νός, δτι τό πρόσωπον δπερ κατ’ αύτήν 
όποδύονται τά διάδικα μέρη (καοηγορία, 
ύπεράσπισις) δέν άντιστοιχεΐ πρός τάς 
προϋποθέσεις τής πράγματι άπονομής 
τής Δικαιοσύνης. Καιρός άρα δπως κατ’ 
άμφότερα τά σημεία ταΰτα έπιτευχθώσιν 
αί άναπόφευκτοι μεταρρυθμίσεις».

Ή  έξέγερσις τής κοινής γνώμης, περί 
ής όμιλεΐ ό Γάλλος υπουργός τής Δικαιο
σύνης, δφείλεται κατά μέγα μέρος είς 
τήν ύπόθεσιν S te inheil, έκ τών διδαγ
μάτων δέ ταύτης πχρεσχέθη έπ’ έσχάτων

καί ή κυρία άφορμή πρός έπιδίωξιν τών 
μελετωμένων μεταρρυθμίσεων.

Ή  καθαρώς ίεροεξεταστική μυστική 
άνάκρισις τής Ποιν. Δικονομίας τοΟ 1808 
υπέστη τό πρώτον πλήγμα διά τοΟ νό
μου τής 8 Δεκεμβρίου 1897, κατά τήν 
κυριωτέραν διάταξιν τοΟ όποιου, ό κατη
γορούμενος δέον νά ύποβάλληται είς 
άνάκρισιν μόνον  έπί παρουσία καί τοΰ 
συνηγόρου του. Έ ν τή ύπσθέσει τής 
S te in h e il ή άνάκρισις διεξήχθη έπί τή 
βάσει τοϋ ίσχύοντος τούτου δικαίου, ή 
μυστική δμως καί έν τή δποθέσει ταύτη 
άνάκρισις κατέστη φανερά, διότι σχεδόν 
καθ’ έκάστην έπλήρουν τάς στήλας τών 
έφημερίδων περιγραφαί τών καταθέσεων 
τών κατηγορουμένων καί τών μαρτύρων.

Οί πολέμιοι τοΰ νόμου τοΰ 1897'—ούκ 
όλίγοι σημειωτέον—δέν παρέλιπον νά 
περιγράφουν καί σχολιάζουν τήν άμε- 
τροέπειαν τών συνηγόρων, οδτω δέ έν 
τέλει έπεκράτησεν ή γνώμη, δτι πολύ 
προτιμώτερον θά ήτο νά άντικαθίστατο 
ή μυστική άνάκρισις, ήτις κατ’ άλήθειαν 
δέν είνε μυστική, διά τής φανερας κατά 
κατά τό ’Αγγλικόν υπόδειγμα, λέγεται 
δέ δτι δ νΰν Πρωθυπουργός τής Γαλλίας 
B riand  είχεν ήδη έπεξεργασθή και τό 
σχετικόν κατά τό ύπόδειγμα τοΰτο νομο
σχέδιον δτε ήτο Υπουργός τής Δικαιο
σύνης. Έ άν τοΰτο άληθεύη, ή συγκρο- 
τηθεΐσα έπιτροπή εχει. πλέον είς τήν διά- 
θεσίν της έν τφ ζητήματι τούτφ όλικόν 
άξιον πολλοΰ λόγου. Έ άν δμως ή έπι
τροπή δέν κατα λήξη είς τό πόρισμα τής 
εισαγωγής τής άκράτου, οδτως είπεΐν, 
φανερας άνακρίσεως, έν τοιαύτη περι- 
πτώσει πλεΐστοι βουλευταί θά προτείνουν 
δπως καί οί μάρτνρες  έμφανίζωνται ένώ
πιον τοΰ άνακριτοΰ καί έξετάζωνται έπί 
παρουσία καί τοΰ συνηγόρου των. Οί 
τοΰτο υποδεικνύοντες προβάλλουν τό ε
πιχείρημα, δτι κατά τήν ένώπιον τοΰ ά- 
κροατηρίου διαδικασίαν εής ύποθέσεως 
S te inhe il σειρά δλη μαρτύρων διεμαρ- 
τύρετο διά τήν παραμόρφωσιν τών κατά 
τήν άνάκρισιν καταθέσεών των.

Ε ξ έ τ α σ ε ς  τ ο ΰ  κα ·:ϊΐγορουμ .ένο\>  
έ «  ’ α κ ρ ο α τ η ρ ίο υ

Έλθωμεν ήδη είς τό ζήτημα τής ένώ
πιον τοΰ άκροατηρίου τών Κακουργιοδι
κών διαδικασίας, ήτις έν τή υποθέσει τής 
S te inhe il καί ιδίως έν τφ σημείφ τής ά- 
πολογίας αύτής καί τής έξετάσεώς της 
υπό τοΰ Προέδρου de V alles, τοΰ προ
φανώς άγωνισθέντος νά φανή άμερόλη- 
πτος, προεκάλεσε τήν έκπληξιν τών μή 
είθισμένων είς διαδικασίαν τοιούτου εί
δους άντιπροσώπων τοΰ Ά γγλ ικοΰ καί 
Άμερικα/ικοϋ τύπου.

Ή  Γαλλική Ποινική Δικονομία ούδέν 
όρίζει περί έξετάσεώς τοΰ κατηγορουμέ
νου ένώπιον τοΰ άκροατηρίου, άλλ’ άπλώς 
άναγράφει, δτι ό πρόεδρος δικαιοΰται 
νά άξιοι παρά τοΰ κατηγορουμένου έκεί- 
νας τάς διασαφήσεις τάς όποιας θεωρεί 
άναγκαίας πρό̂ ς έξακρίβωσιν τής άλη- 
θείας. Κατ’ έθιμον δμως άνεπτύχθη r ύ / 
τφ χρόνφ έκ τής διατάξεως ταύτης κατά
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τήν άπολογίαν τοΰ κατηγορουμένου σύ
στημα καθαρώς εξεταστικόν ή κάλλιον 
είπεΐν, κατηγορητικόν. 'Όπως έπιεικώς 
κρίνη τις υπέρ τοΟ Γάλλου Προέδρου εχει 
πολλά τά συνηγοροΰντα.: Τήν έκ της με
λέτης της δικογραφίας υποβολήν  ήν ύ- 
πέστη, τό γεγονός δτι κατά το πλεΐστον 
οί Γάλλοι δικασταί έχρημάτισαν Εισαγ
γελείς καί πλεΐστα άλλα. δτι δέ ένεκα 
τών λόγων τούτων έπιβάλλεται νά άφαι- 
ρεθή από τόν Πρόεδρον τό δικαίωμα 
τοΟτο τοΓ' νά έξετάζη τόν κατηγορούμε
νον, και κατέστη πόθος κοινός.

Επίσης καί οί μάρτυρες δέν πρέπει 
πλέον νά έξετάζωνται ύπό τοΰ Προέδρου, 
άλλά κατά τό ’Αγγλικόν καί ’Αμερικα
νικόν σύστημα, ύπό τοΰ Είσαγγελέως καί 
τοΰ συνηγόρου.
Α ν α κ ε φ α λ α ίω σ ε ς  κ α ί α ν ά π τ υ 

ξες τ ο ΰ  νομ-εκοΰ μ ,έ ρ ο υ ς .
Μετά τό πέρας της ένώπιον τοΰ άκροα- 

τηρίου διαδικασίας ό^Πρόεδρος, κατά τό 
παλαιότερον σύστημα της Ποιν. Δικονο
μίας, προέβαινεν είς τήν άνακεφαλαίωσιν, 
άπευθυνόμενος πρός τούς ένορκους. Ή  
άνακεφαλαίωσις δμως αΰτη ούδέν άλλο 
κατά κανόνα ήτο ή δευτέρα εκδοσις τής 
άγορεύσεως τοΰ Είσαγγελέως, τούτου- 
δ’ ενεκα κατηργήθη διά τοΰ νόμου τοΰ 
1881, χωρίς νά άντικατασταθή διά τοΰ 
έτέρου δικαιώματος, δπερ κατά τήν Γερ
μανικήν Ποιν. Δικονομίαν παρέχεται είς 
τόν Πρόεδρον, δπως άναπτύσση τό νομι
κόν τής ύποθέσεως μέρος. Οΰτω κατέ
ληξε νά άφίενται άνευ ούδενός βοηθή
ματος οί ένορκοι έν τω δωματίψ τών δια
σκέψεων των, ούτως ώστε, έάν παρέμεινε 
δι’ αυτούς κενόν τι, δέν ήδύναντο νά έ- 
πανέλθουν είς τό άκροατήριον δπως τό 
συμπληρώσουν, λαμβάνοντες παρά τοΰ 
Προέδρου τάς δεούσας έξηγήσεις, ώ ςή  
Γερμανική Δικονομία· έπιτρέπει, άλλά 
μετέβαινεν είς τό δωμάτιόν των ό Πρόε
δρος, δστις έκεϊ τοΐς διέλυε τάς τυχόν 
άπορίας. Εύνόητος δμως ή έκ τούτου 
εύλογος ’ίσως δυσπιστία τής ύπερασπί- 
σεως, ήτις ήτο έξηναγκασμένη νά παρί- 
σταται θεατής ένός άντικρύσματος κατ’ 
ιδίαν έκείνου δστις πάντοτε, ώς αύτή 
φρονεί, είνε προκατειλημμένος υπέρ τής 
κατηγορίας καί τών ένορκων. ’Αποτέλε
σμα τής δυσπιστίας ταύτης ύπήρξεν δ νό
μος τοΰ 1908, καθ’ δν τόν πρόεδρον, με- 
ταβαίνοντα είς τό δωμάτιον τών διασκέ
ψεων πρός παροχήν νομικών πληροφο
ριών είς τούς ένόρκους, παρακολουθεί καί 
ό Είσαγγελεύς καί ό συνήγορος τοΰ κα
τηγορουμένου.

]£ υμ .μ ετο χ ή  τ ώ ν  ε νό ρ κ ω ν  έν τγϊ 
ε π ιβ ο λ ή  τή ς  η ο ιν ή ς

Κατ’ ούσίαν δμως ή άνάπτυξις τοΰ νο
μικού μέρους τής ύποθέσεως ύπό τοΰ 
Προέδρου πρός τούς ένόρκους δύναται νά 
θεωρηθή καί άσκοπος, ένδεικτικός δέ έν 
τφ  σημείψ τούτφ. είνε ό τρόπος καθ’ δν 
οί ένορκοι άπήντησαν έν τή δίκη τής 
S ta in h e il είς τά ύποβληθέντα είς αύτούς 
έρωτήματα, καίτοι τρις έκάλεσαν πρός 
τοΰτο τόν Πρόεδρον έν τφ δωματίψ τών 
διασκέψεων. Ώ ς γνωστόν, οί ένορκοι ά
πήντησαν άρνητικώς είς άπαντα άνεξαι- 
ρέτως τά έρωτήματα. Μεταξύ τούτων 
δμως κατελέγετο και τό έρώτημα άν ή 
J a b y  ήτο μήτηρ τής S te inhe il. Πρός 
κατανόησιν τοΰ έρωτήματος τούτου ά- 
νάγκη νά γνωρίζη τις, δτι κατά τόν Γαλ
λικόν Ποιν. Νόμον ή μητροκτονία καί πα
τροκτονία άποτελοΰσιν ιδιαιτέραν περί- 
πτωσιν τοΰ άδικήματος τοΰ φόνου, ώς 
τοιαύτη δέ έδει νά άπετέλει αύτοτελές 
έρώτημα είς δ, άπαντήσαντες άρνητικώς 
οί ένορκοι, άπήντησαν ούδέν πλέον ούδέν 
έλλαττον ή δτι ή S te in h e il δέν είνε θυ- 
γάτηρ τής μητρός τ η ς ! Παρά τό κωμι
κόν δμως τοΰ πράγματος, ή άπάντησις 
αΰτη τών ένόρκων έχει ταύτην τήν έσω- 
τεραν δικαιολογίαν, έάν τά ύπό τών έφη- 
μερίδων γραφέντα έχωνται άληθείας, δτι 
οί ένορκοι ήρώτησαν τόν Πρόεδρον περί 
τής ποινής ήτις θά έπεβάλλετο έάν ού
τως ή ούτως άπήντων είς έν ή πλείονα 
έρωτήματα καί δτι τόν παρεκάλεσαν νά 
τοΐς βεβαιώση, δτι τά δικαστήριον θά έ- 
πέβαλλε τόν έλάχιστον δρον.

Έ άν ταΰτα έχωνται άληθείας, τότε κυ- 
ροΰται τό έπ’ έσχάτων ύποστηριζόμενον, 
δτι %αί έν τή έπιβολή τής ποινής πρέπει 
νά συμπράττουν οί ένορκοι, καθότι ή ά
γνοια περί τής ποινής, ήν θά κρίνη έπι- 
βλητέαν τό δικαστήριον τών Συνέδρων, 
καί ή δυσπιστία τούτων πρός αύτό, άναγ- 
κάζει αύτούς ού σπανίως νά άπαντώσιν 
άρνητικώς έπί ζητημάτων είς ά θά άπήν
των άλλως έάν συμμετεΐχον έν τή άπο-

φάσει πρός έπιβολήν τής ποινής. Πράγ
ματι δέ προ δύο έτών ή πρός μεταρρύθ- 
μισιν τής Ποιν. Δικαιοσύνης συστάσα έπι- 
τρο,.ή απεφάνθη έπί τή βάσει τών άνω 
ύπέρ τής συμπράξεως τών ένόρκων κατά 
τήν έπιβολήν τής ποινής, δτε δέ ό Bri- 
and ήτο ύπουργός τής Δικαιοσύνης, λέ
γεται δτι έπεξειργάσθη τοιοΰτο νομο
σχέδιον·

Ο ΝΟΜΟΣ
,,ΠΕΡΙ ΗΟΙΤΝ Til ΙΙΜίΤΙΜ » 1 » Μ "

Καθ’ ημάς,έπρεπε νά ληφθώσιν ύπ ’ ο
ψιν οά έξης τρεΐ; θε/ελιώδεις άρχαί πρός 
αναδιοργάνωσήν καί άνόρθωσιν τοΰ Δι- 
καστικοΰ Όογανισμοΰ. ΙΙρώτον :  νά 
καταλυθή τό μαστίζον την ’Ηπειρωτι
κήν Ευρώπην σύστημα της γραφειοκρα
τίας, άπαισιώτατον προκειμένου περ'ι 
Δικαιοσύνης. Νά παύση ή συναδελφότης, 
τό στενόν καί φίλαυτον πνεΰμα τοΰ σώ
ματος, τό άποκωλύον τήν ένάσκησιν 
πειθαρχίας καί ελέγχου, δημιουργοΰν 
ασυδοσίαν καί άνεύθυνον τών ανικάνων 
•/.αί ηθικώς μή αρτίων δικαστών, τών 
άπλώς παρεκτρεπομένων δικαστών, η 
καί έγκληματούντων άκόμη. Τοΰτο θά 
έπετυγχάνετο, έάν τάς άνωτέρας διχα
στικάς θέσει: δέν κατελάμβανον ή οί
ίκανώτεροι έκ δικηγόρων καί δικαστών, 
κατά τήν αναλογίαν τοΰ άριθμοΰ τού
των καί εκείνων. Αεΰτερον :  νά δο~ 
θώσι μισθοί υπερδιπλάσιοι τών νΰν δι- 
δομένων. Έχομεν δέ αποδείξει μέ τούς 
αριθμούς, δτι έπαρκεΐ ό νΰν προϋπολο
γισμό', έάν ύπάρξη νοΰς καί έντοοπή, 
άλλά καί έπιβολή τοΰ Κράτους. Διότι 
μόνον ουτω θά ποοσελκύωνται είς τάς 
δικαστικάς τάξεις οί ύπό πασαν έποψιν 
άριστοι τών νομικών. Καί θά διατηρών- 
τα ι ασφαλώς άριστοι, εργατικοί καί 
πρόθυμοι τής Θέμιδος λειτουργοί. Τ ρ ί
τον ί  Νά καθιερωθη μετά τής ίσοβιό- 
τητος καί τό απολύτως άμετάθετον τών 
δικαστών. Διά νά ίδρύση καί ο δικα
στής μόνιμον τήν οικογενειακήν του ε
στίαν. Νά δύναται νά έ'χη τήν άπαι- 
τουμένην βιβλιοθήκην. Νά έ'χη ολα έκεΐνα 
τά  πράγματα, τά  μικροπράγματα, τά 
αθύρματα πολλάκις, τά παρέχοντα δμως 
άπαοαιτήτου; διά τόν άνθρωπον α
πολαύσεις, αίτινες παρέχουν τήν εύχαρί- 
στησιν τής ζωής, έκ τής οποίας ή δύ- 
ναμις, ή αντοχή, ό ζήλος πρός έργασίαν, 
εργασίαν τόσον έπίπονον, τόσον δυσχεοή 
καί λεπτεπ ίλεπτον, ένω εινε καί τόσον 
σημαντική διά τήν Κοινωνίαν. Μόνον διά 
τούτου, διά τοΰ απολύτως άμεταθέτου, 
θά κατανόηση έντελώς καί θά συναι
σθανθώ βαθέως 6 δικαστής δεσμούς κοι
νωνικούς, καί θά έ'χη μετά τής Κοινω
νίας τάς αύτάς αντιλήψεις, τούς αύτούς 
παλμούς καί συναισθήματα, διότι θά 
έ'χη καί τά  αύτά συμφέροντα σταθερώς. 
’Έχομεν ύπ ’ οψιν τό σύμπτωμα τής 
προστριβής, δηλαδή τό έξ αύτοΰ έμπει- 
ρικόν έπιχείοημα. ’Αλλά βεβαίως ήμεΐς 
προϋποθέτομεν άλλην νομοθεσίαν, έπο- 
μένως άλλα πρόσωπα καί άλλα πράγ
ματα. Πρό παντός δέ Έπιθεώρησιν, ύπό 
άνωτέρου δικαστικού, έ'χοντος καί σω
ματικήν καί πνευματικήν καί ηθικήν 
δεδοκιμασμένην δύναμιν καί άντοχήν, 
ώστε καί συχνά καί ποεπόντως νά ένερ- 
γγί επιθεωρήσεις.

Ά λ λ ’ έν τούτοις είμεθα μετ’ εκείνων, 
οΐτινες Οέλομεν νά στηρίξωμεν πολλάς 
κα ί χρηστάς έλπίδας έπ ί τοΰ νέου νό
μου. Είνε εύλογοι καί έντελώς δεδι- 
καιολογημέναι αί άξιώσεις μας απέναντι 
τοΰ ίδρυομένου Ά νωτάτου Δικαστικοΰ 
Συμβουλίου. Ό ξύτατα  καί λογικώτατα 
θέτει τό ζητημα ό συντάκτης τοΰ νομο
σχεδίου, δπερ ήδη κατέστη νόμος. 
Έ ά ν ,  λ έ γ ε ι ,  άποτύχ*} τ ό  Ά ν ώ -  
τ α τ ο ν  Α ιχ α υ τ ίκ ό ν  Σ υ μ β ο ύ λ ιο ν ,  
ο ύ δ έ ν  π λ έ ο ν  ο ύ δ έ ν  ή σ σ ο ν , ή  Οά 
τ ε ϋ ή  ξ ή ΐη μ α  π ε ρ ί τή ς  Γ ια τ η ρ ή ·  
σ εω ς ή  μ ή  α ύ τ ο ΰ  τ ο ΰ  Ά ,ρ ε ίο υ  
Ι Ι ά γ ο υ .  Καί πράγματι, τό έ'ργον άλλά 
καί ή εύθύνη ήν αναλαμβάνει απέναντι 
τοΰ ’Έθνους 6 Άρειος Πάγος είνε τρις 
μεγίστη. Καί δέν έννοοΰμεν ποιον άλλο 
Σώμα θά ήδύνατο ν’ άναλάβη τό έ'ργον 
τοΰτο μετά ΐ'σης φερεγγυότητος, ώστε καί 
τοσαυτην ν ’ άςιώμεν παρ’ αύτοΰ εύθύνην.

Είνε πασίγνωστος ή έθνική κατα
κραυγή έναντίον τοΰ Είσαγγελικοΰ κλά- 
όου. Καί πρόκειται περί έκείνων, οίτι- 
νε: έκ τοΰ νόμου έ'χουν τήν έντολήν να 
θέτωσιν είς κίνησιν καί νά ρυθμίζωσι 
τήν Δικαστικήν Μηχανήν. Πρόκειται 
περί τών άνωτέρων έξ αύτών, οίτινες 
έκ τοΰ νόμου έχουσι τήν έντολήν, νά έ- 
πιθεωοώσι καί έξελέγχωσι τήν έργασίαν 
ένός έκάστου δικαστηρίου, τήν ύποστα- 
σιν ένός έκάστου δικαστοΰ. Άγνοοΰμεν 
άν έ'χν] ήδη προβληθή μείζων καί έπιτα- 
κτικωτέρα έθνική άξίωσις τοΰ νά ύπάρξη 
καί διά τήν Δικαιοσύνην έπιθεώοησις, 
έ'λεγχος, εύθύνη. Ποια προσόντα άπαι- 
τοΰνται διά τούς Έπιθεωρητάς τής Δ ι
καιοσύνης λέγομεν άνωτέρω- είνε πρό
δηλος ή ανάγκη, δπως ό Είσαγγελεύς 
τών Έφετών έ'χη κΰρος μέγα ώς έπ ι- 
στήμων έφ ’ ό λ ω ν  τώ ν  κ λ ά δ ω ν  τ ο ΰ  
Δ ι κ α ίο υ .  — «Ε ντός τριών μηνών άπό 
τήί. ισχύος τοΰ νόμου τούτου», καθ’ ούς 
θ’ άποφανθή τό Ά νώτατον Δικκστικόν 
Συμβούλιον, θά ί'δωμεν άν πρέπη νά δι- 
καιολογήται ή ΰπαρςις τοΰ Άρείου Πά
γου. Ήκούσθη καί ή γνώμη : ή ολους ή 
κανένα. Διότι άλλως θά είνε μερολη
πτική  ή ένέργεια. Ά λ λ ’ είνε βέβαιον, 
δτι δύναται νά έκλεγή μία πεντάς ί'σω: 
ολόκληρος διατηρησίμων Εισαγγελέων 
Πρωτοδικών. Διά τούς λοιπούς βεβαίως 
ή όλου: ή κανένα. Δέν ύπάρχει ουδέ 
στοιχεΐον επιχειρήματος δτι ό Είσαγγε- 
λεύς τών Έφετών άπα ιτε ΐτα ι νά είνε 
ικανωτερος είς τό ποινικόν ή είς τό πο
λιτικόν δίκαιον.

Καθ’ δσον ήδυνήθημεν ν ’ άντιληφθώ- 
μεν ή γενική γνώμη είνε δτι ούδείς λό
γος ύπάρχει ν’ αποκλεισθεί τό δικαστι
κόν στάδιον . είς τούς ύπέρ τά 35 έ'τη 
γεγονότας. Ά λ λ ’ είνε άκρως εύχάριστον 
ότι ενομοθετηθη μεταξύ τών ποοσόντων 
τοΰ ύποψηφίου έμμισθου παρέδρου τριε- 
τής σ υ ν ε χ ή ς  δικηγορία πιστοποιούμενη 
ύπό τών Προέδρου καί Είσαγγελέως τοΰ 
παρ’ ω ύπηρέτησε δικαστηρίου. Μανθά- 
νομεν δέ μετά μεί<§ονος εύχαριστήσεως 
δτι έν τώ Έ κτελεστικώ Δ ιατάγματι θά 
καθορισθή τό περιεχόμενον τής πιστό- 
ποιήσεως είς ρητήν ποσότητα πολιτικής 
καί ποινικής εργασίας. Διότι βέβαια άλ
λως ή λέξις «συνεχ ή ς»  θά είχε τήν 
αερώδη έ'ννο»αν τής παρελεύσεως χρόνου 
άπό τής ορκισεω:· καί τό πραγμα θά 
ήτο κωμικόν. Τοιουτοτρόπως δέ ή κατά 
διαστήματα χασματώδη ύπεράσπισις 
ύποθέσεών τινων βεβαίως δέν αποτελεί 
ασυνεχή δικηγορίαν». Καί τοιουτοτρό
πως δέν θά καταρτίζωνται δικασταί είς 
βάρος τών κοινωνικών συμφερόντων. Καί 
έπ ί πλέον δύσκολα θά γίνωνται δικ,α- 
σταί οί ύπό τά  τριάκοντα έτη γεγονό- 
τες καί κατά κανόνα οί άριθμοΰντες μό
νον τριετίαν άπό τής όρκίσεώς των. Οί 
δέ κ. κ. Πρόεδροι καί Εισαγγελείς ά- 
ναμφιβόλως είνε είς θέσιν νά γινώσκωσιν 
άν πρόκητ/ι περί αύτοτελοΰς καί υπευ
θύνου δικηγορίας, ή περί άντιγραφής ή 
υπογραφής είς πολιτικάς ύποθέσεις, περί 
αστείας καί άπατηλής προσλήψεως είς 
ποινικάς δίκας. Ή  εύθύνη των άπέναντι 
τής Κοινωνίας, άλλά καί άπέναντι τοΰ 
κλάδου των, είνε επίσης μεγίστη, δσον 
καί ή τοΰ Ά νωτάτου Συμβουλίου.

Ά λ λ ά  και δοοι τινές ουσιώδεις τοΰ 
διαγωνισμού σκοπιμώτατα καθωρίσθη- 
σαν έν τώ  νόμω. « Ή  φανερά ψηφοφ-ο 
ρία, ή καταχώρισις έν τοΐς πρακτικοΐς 
της ψήφου ένός έκάστου τών μελών τής 
Επιτροπής, ή κλήρωσις τών θεμάτων 
καί ή εξαγωγή τών κλήρων, κατά τήν 
έξέτασιν, ύπό τοΰ διαγωνιζομένου». Τά 
θέματα ταΰτα  έ'χομεν εξετάσει εύρύτα- 
τ χ  καί ζωηρότατα άπό τών στηλών μας 
έπανειλημμένως. Έλέγομεν δέ καί έπι- 
μένομεν είς τήν γνώμην μας, δτι διά τήν 
επιτυχίαν έπρεπε ν’ άρκή ή γραπτή έξέ- 
τασις έφ’ ένός καί τοΰ αύτοΰ θέματος 
δλων, θέματος κληρουμένου βέβαια έκ 
πολλών. Έν τούτοις καί ή διάταξις τοΰ 
νόμου άσφαλίζει κατά πολύ τήν ηθικήν 
καί άμεροληψίαν.

Ά λ λ ’ ύπέρ πάντα ό νέος νόμος χει
ραφετεί τήν Δικαιοσύνην άπό τών δυσ- 
καταγωνίστων έπιδράσεων τής Πολιτι
κής. Καί ή εύθύνη τών δικαστών ήθι-

κώς πάντως θά είνε άσυγκρίτως μείζων. 
Ά ς  έλπίσωμεν, δπ άνατέλλουν ήαέραι 
δόςης όιά τήν Ελληνικήν Δικαιοσύνην, 
κατ’ ακολουθίαν ήμεραι εύτυχεΐ: διά τήν 
Έλληνικην Κοινωνίαν. Ήμεΐς πάντως 
εί'χομεν κκθήκον νά χαιρετίσωμεν ευφρό
συνους τό ίορυόμενον νέον κκθεστός, έστω 
κατηγορούμενοι έπί λησμοσύνη τοΰ ρη
τού, αρχαίου σοφοΰ, «ναφε καί μέμνασ’ 
άπιστεΐν, άρθρα ταΰτα ταν φρενών», έπί 
λησμοσύνη πιθκνοΰ κινδύνου παριστω- 
μενου ύπό τών δύο τελευταίων λέξεοιν 
τοΰ έν τώ προηγουμένω φύλλω άρ
θρου μας.

iD H m ilm ir a
Ό  Δικηγορικός Σύλλογος Λαμία:, 

κατά τήν συνεδρίασιν τ· ς̂ 28 Νοεμβοίου 
έ. έ. κατ’ είσήγησιν καί πρότασιν τοΰ 
αύτόθι δικηγόρου κ. Ι’εωργ. Παπαστερ- 
γίου, συνεζήτησε καί άπεφάσισε νά ύπο- 
βάλ·/) άρμοδίως ε ί; τήν Βουλήν πρός έπ«- 
ψήφισιν τό κάτο'θι νομοσχέδιον :

» ΓΙερί τοΰ τρόπου τής έκδικάσεως 
τών ένδικων μέσων άνακοπ·^ς καί εφέ- 
σεως, ώς καί τών αιτήσεων πεοί παρα- 
τάσεως προθεσμίας.

»Ό  άνακόπτων ερήμην άπόφασιν, ό 
έκκαλών, ώ ; καί ο αϊτών παράτασιν 
προθεσμίας ή άντικατάστασιν είσηγη- 
τοΰ, οφείλει νά έγγραφη έν τώ πινακίω 
τάς πράξεις ταύτας πρός συζήτησιν τήν 
πρωτην τακτικήν δικάσιμον τοΰ είς δ 
άπευθυνονται δικαστηρίου μετά τήν 
παρελευσιν τών νομίμων προθεσμιών, μή 
λαμβανομένης ύπ ’ οψιν της τυχόν έν αύ- 
ταΐς τασσομένης μακροτέρας προθεσαίας· 
κατά δέ τήν πρώτην αύτών συζητησιν 
οφείλει νά προκαταβάλη κκί τά τέλη. 
Ό  παραβάτης τής μέν πρώτης τών δια- 
τάςεων τούτων ύποβάλλεται ε ί; πρόστι- 
μον δραχμών 25, ούτινος ή εί'σπραξις, 
ένεργουμένη κατά τό άρθρον 39 § β τοΰ 
Νόμοο ΑΧΚΕ' τοΰ 1887 περί τελών 
χαρτοσήμου, δεον νά πιστοποιηται ύπό 
τοΰ γραμματέως τοΰ δικαστηρίου έφ’ ά- 
πλοΰ χάρτου τό βραδύτερον κατά τήν 
ήμέραν τής πρώτης συζητήσεως τών 
άνω πράξεων, άλλως αύται άπορρίπτον- 
τα ι ύπό τοΰ δικαστηρίου ώς άπαοάδε- 
κτοι· ό δέ παραβάτης τής δευτέρος δια- 
τάξεω ; λογίζεται ώς έρήμην δικαζόμε
νος. Πασα δ ιάταξι; άντικειμένη είς τόν 
παρόντα νόμον καταργεΐτα ι».

Διά τοΰ άνω νομασχεδίου τούτου, 
κατά τήν έκθεσιν τοΰ προτείναντος, τ ί 
θεται φραγμός τις είς τήν κατάχρησιν 
τών ένδικων τούτων μέσων, οσάκις (καί 
δυστυχώς πολλάκις) ταΰτα ένα καί μό
νον προτίθενται σκοπόν, τήν παρέλκυσιν 
τών δικών καί τήν έξάντλησιν είς δα- 
πάνας τοΰ καθ’ ού απευθύνονται ταΰτα 
διαδικου, οστις, άποκάμνων έπί τέλους, 
αναγκάζεται ένίοτε νά έγκαταλίπη  τήν 
δίκην μέ τό πικρόν παράπονον, δτι τά 
δικαστήρια καί οί δικηγόροι κατέστρε
ψαν τό δίκαιόν του, έν ω ό στρεψόδικος 
άντίδικός του θά καγχάζη έμπαικτικώς 
άλλά καί θά κομπάζν) θριαμβευτικώς 
έπ ί τή νίκν) του.

Ά ριθ. 7209.
Ά π ο δ ε ικ τ ε κ ό ν

Έ ν Ά θήναις τήν πρώτην (t.) Δεκεμβρίου 
1909 έτους ήμιέραν Τρίτγ|ν καί ώραν ΙΙη ν 
π . μι. ό ύποοοΐ!νόμ.ενος Άνδρ. Θ. Ρ.ζότοολος, 
δικαστ. κλητήρ τών έν Ά θήναις ΙΙρωτοδικών, 
τή  παραγγελίιι τοΰ δικηγόρου κ. Β. Κο,τα- 
βόλου, πληρεξουσίου τής ’Αμαλίας συζύγου 
Μιχαήλ Πυρρ-ή τό γένος Ί Ιλ ία  ΙΙουλοπούλου, 
κατοίκου Α θηνών, μετέβην καί έπέδωκα 
πρός τόν Κον Ε ίσ »γγελεα  τών έν Άθήναις 
Πρωτοδικών, δ ιά  τόν άγνωστου διαμονής 
Γεώργιον Βατόπουλον, ώς ένασκοϋντα τήν 
πατρικήν εξουσίαν έπί τής ανηλίκου Ουγατρός 
του Ά νν η ς , άντίγραφον έξ άπογράφου εκτε
λεστοί τής ΰ π ’ άριθ. 6770 τοΰ 1909 έρήμην 
άποφάσεως τοΰ δικαστηρίου τών έν Άθήναις 
Πρωτοδικών, πρός γνώσιν καί διά τά νόμιμα 
αποτελέσματα καί έπιτασσομένου συνάμα νά 
τή  πληρώση έμπροθέσμως 1) διά κυρίαν άπαί- 
τησιν δρ. 22 ,500 ' 2) διά τόκους αύτών πρός 
8 °/0 έτησίως άπό 3ης Σ)βρίου έ. ε. μέχρι 
σήμερον δραχ. 441 ' 3) δ ι’ έπιδικασθέντα έ
ξοδα καί τέλη δραχ. 46 καί 4) δΓ άπόγραφον, 
αντίγραφον, έπ ιταγήν, έπίδοσιν καί δημοσίευ- 
σιν δραχ. 15, ήτοι έν ολω δραχμάς 23,002 , 
καί ταύτας έντόκως άχρις έξοφλήσεως, άλλως 
κ. λ. π.
’ Ο λαβών Είσαγγελεύς Ό  Α. Κλητηρ 

Α .  Σ π η λ ιά ό η ς  ’ Α ν δ .Δ .Ι ’ ϊζ ό π ο ν λ ο ς


