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Έ ν  ΆΟήναχς τη, 8 Δεκεμβρίου 1907
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’ E s i s t o i  τη ς  ϊ ν .η ς  κ α ί ντ.ενΟ ι/νοι 
ΠΕΤΡΟΣ ΘΗΒΑΙΟΣ

Π. ΛΑΓΟ Π ΑΤΗ Σ — Α. ΜΠΟΥΚΡΑΣ
Α ι κ η γ ό ρ ο ι  εν Ά θ ή ν α ι ς

Ε Ρ Ρ Ι Κ Ο Υ  D E R N B U R G

Η ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΕΝ Τίΐ, ΔΙΚΑΙΟ
Α ε ά λ ε ΐ ξ ε α ;  έ ν  x i j  σ υ ν ε δ ρ ε ά σ ε ε  5 ί  1  Μ α ρ τ ί ο υ  1  K U 4  

τ ή ς  « Έ τ α ε ρ ε α ς  τ ώ ν  Λ ί ο μ ε κ ώ ν »  έ ν  Ι ί ε έ ν ν ^ .

[Κατά μετάφρασιν τοΰ έν Ά θ ή να ις  δικηγόρου κ. Π έτρου Θ ηβαίου.]

(Συνέ/εια έκ τοΰ προηγουμένου.)

Πρώτη ή ιστορική σχολή άνεγνώρισε 
τήν σημασίαν τοϋ έθίμου έπί τής διαπλά- 
σεως τοΰ δικαίου. Πρό τής βαθειας ταυ- 
της άντιλήψεως ύπεχιόρησεν ή διδασκα
λία τοΰ φυσικοΰ δικαίου, καθ’ ήν ή ισχύς 
τοΰ έθίμου μοναδικήν βάσιν έχει τήν 
σιωπηράν έγκρισιν τοΰ νομοθέτου, πρός 
δν τό έθιμον έν τή αυτή τρόπον τινά δια- 
τελεΐ θέσει, έν ή ή όμίχλη πρός τάς ή- 
λιακάς ακτίνας. Τό βήμα δέ ήτο μέγα. 
Όλιγώτερον δμως ευτυχής έδείχθη ή ι
στορική σχολή, διδάξασα δτι τό εθιμον 
ούδέν άλλο είνε ή άπόρροια τής πεποι- 
ϋήσεως τον λαοΰ καί τοιουτοτρόπως ά- 
ναγορεύσασα πηγήν δικαίου τήν πεποί- 
ϋησιν τοϋ λ.αοϋ καί καταλήξασα είς τήν 
αρχήν δτι δταν μόνη ή πεποίθησις αΰτη 
ύπάρχη, ούδέν άλλο πρός ΰπαρξιν έ
θίμου Απαιτείται* ούτε έφαρμογή κάν 
μακρά.

Ή  προπορευομένη τοΰ έθίμου, ή Ε- 
δρύουσα τοΰτο πεποίθησις τοΰ λαοΰ, είνέ 
τι μή ύπάρχον, ξένον πρός τήν πραγμα
τικότητα, πλάσμα. Τό έθιμον διαπλάσσε- 
ται ούχί έν συναισθήσει, άλλ’ άσυνειδή- 
τως. Άνάγκαι γενικαί άμέσως αϊσθηταί, 
σκοπιμότης, δοξασίαι θρησκευτικαί καί 
Αντιλήψεις περί τήςήθικής, έπιδρώσιν έπ’ 
αύτοΰ καί τό παγιοΰσι. Λαοί μέ φαντα
σίαν ταπεινήν καί βδελυράν καταλήγουν 
είς έθιμα κοινά καί κτηνώδη, εϊς τοιαύ- 
τας άπαισίας μορφάς σαρκικών ένώσεων 
τάς όποιας άναφέρει ή συγκριτική νο
μική έπιστήμη, εις έθιμα είς τά όποια 
ούχί σπανίως καί ή σύγχρονος βαρβαρό- 
της έντός αύτοΰ τούτου τοΰ πεπολιτισμέ- 
νου κόσμου έντρυφά. Λαοί δμως μέ φαν
τασίαν εύγενή, τοιοΰτοι είς οΟς ή άνθρω- 
πότης οφείλει τήν ποίησιν, λαοί ώς οί 
"Ελληνες, οί Ρωμαίοι, οί Γερμανοί, οί 
Σημίται, μορφοΰσιν έθιμα Αγνότερα.

Τό δίκαιον δέν παγιοΰσι γνώμαι κυ- 
μαινόμεναι καί πεποιθήσεις άμφίβολοι. 
Εις δίκαιον μεταβάλλεται έκεΐνο, δπερ 
κατακτά αύθεντίαν έπί τών συναισθημά
των τών άνθρώπων, δπερ αιχμάλωτον κα- 
θίστησι τήν κρίσιν τούτων καί ρυθμίζει 
τάς πράξεις των.

Τό Ανθρώπινον πνεΰμα αισθάνεται πάν
τοτε τήν άνάγκην τής έξαρτήσεως άπό 
τίνος ύψηλοτέρου, έμπνέοντος σεβασμόν 
καί έπιβαλλομένου. Τό έκ τοΰ παρελ
θόντος έκπορευόμενον καί έπί μακρόν υ
φιστάμενον παρίσταται εϊς τά βλέμματα 
τών άπλών καί μή διεφθαρμένων ώς τι 
άξιον σεβασμοΰ καί άγιον. Επιβάλλεται, 
διότι έπέζησε μεταβολών τόσων δσαι έ- 
κάστοτε μετέωρον συνεκράτησαν τόσον 
τά κατ’ ίδίαν άτομα δσον καί τάς κοι
νωνίας. ’Εξεγείρει άναμνήσεις Αναρίθμη
τους. Περί τοΰτο περιστρέφεται ή ποίη- 
σις, ητις Αποκαθαίρει καί παν έτι Ανο
σιούργημα, δπερ έν τφ παρελθόντι έπε- 
τελέσθη.

"Ο,τι έπέζησε διά μέσου τών γενεών 
προκαλεΐ εϊς τήν φαντασίαν τοΰ Ανθρώ
που τήν έντύπωσιν τοΰ Ακμαίου, τοΰ Α- 
κλονήτου, τοΰ Αναγκαίου καί τοΰ κρα- 
τοΰντος.

Εϊς βαρύ έπομένως παράπτωμα καί είς 
πλάνην οίκτράν ύπέπεσεν ή ιστορική 
σχολή, παριδοΰσα έκ τών στοιχείων τοΰ

έθίμου τήν έπί μακρόν έφαρμογήν, ύπό 
τοιαύτας δέ συνθήκας τελειοτέραν άντί- 
ληψιν τοΰ έθίμου έσχε τό δίκαιον τών 
παλαιών Σαξωνικών έθίμων (Σαξωνικόν 
κάτοπτρον Sachsenspiegel), έν ώ Ανα- 
φέρεται: «Τό δίκαιον αύτό δέν είνε έπι- 
νόημά μου- μετεδόθη είς ημάς Από τού; 
καλούς ήμών προπάτορας».

Τά πρώτα στάδια τής διαπλάσεως τών 
πολιτειών Από πολλοϋ είχον παρέλθει, 
όπότε δ νομοθέτης, κατ’ Αντανάκλασιν 
ούτως εϊπεΐν, έξέδοτο γενικούς κανόνας 
έπιταγών καί Απαγορεύσεων, δπως δέ οί 
κανόνες ούτοι προσλάβωσι σταθερόν τό 
κύρος, δέν ήρκεσε μόνη ή θέλησις τοΰ 
τοΰ άρχοντος ή τοΰ δυνάστου, δστις τό 
κύρος τών διαταγών αύτοΰ Ανεζήτησε 
καί Ανεΰρεν έν τή θεία θελήσει, θρη
σκευτικοί καί κοσμικοί θεσμοί κοινήν 
έχουσι τήν καταγωγήν καί έκ μιας καί 
τής αυτής έβλάστησαν £ίζης. Ή  ϊσχύς 
αύτών Απορρέει έκ τής φαντασίας, ήτις 
τό Ασύλληπτον καί ύπεργήϊνον μετατρέ
πει εϊς κανόνα διέποντα τό γήϊνον. ’Εν 
τώ μέσιρ τών Αστραπών καί βροντών τοΰ 
δρους Σινά κατήλθεν είς τήν γήν ό λό
γος τοΰ θεοΰ «ού φονεύσεις» «ού μοι- 
χεύσεις». Ή  θεία πρόνοια ώδήγησε τούς 
λαούς διά τοΰ θείου νόμου εϊς τήν 
πρόοδον

Έπρεπεν δμως νά έλθη ή έποχή καθ’ 
ήν ή νομοθεσία έχειραφετήθη καί κατέ
στη κοσμική. Εϊς τό έργον τοΰτο τά 
πρωτεία όφείλονται εϊς τήν Ρώμην, ήτις 
ώς τοιαύτη υπέταξε μέ τήν σθεναράν δύ- 
ναμίν της τάς βουλήσεις τών πολιτών 
αυτής καί τών άλλλοδαπών καί παρεσχεν 
εϊς τούς νόμους της τήν δύναμιν τής συν- 
εχοΰς καί μακράς έφαρμογής.

Προ τής πύλης τοΰ παγκοσμίου Ρω- 
μαϊκοΰ δικαίου Ανηρτήθη ή νομοθεσία 
τής Δωδεκαδέλτου. Οΐα δέ διαύγεια καί 
πλαστικότης! Πώς προσπίπτουν είς τήν 
Ακοήν καί τήν αίσθησιν αί λέξεις! Πόσον 
υψηλή, φαντασιώδης σχεδόν ή έξουσία 
τοΰ Ατόμου κατά τήν αιτία θανάτου καί 
μεταξύ ζώντων διάθεσιν, άλλά καί ποία 
τραχύτης έν τή έκτελέσει, έπί παραδείγ- 
ματι, κατά τοΰ καταδικασθέντος Οφειλέ
του. Προ τών δμμάτων τοΰ χρεωκόπου 
δφειλέτου έτέθησαν δλαι αί φρικιάσεις 
θανάτου σκληρού.

Οί τύποι καθ’ ους. έπί μακρόν άκόμη 
μετά τήν έποχήν τής Δωδεκαδέλτου συνε- 
τελοΰντο αί νομικαί πράξεις ήσαν άνευ 
έξαιρέσεως δραματικοί, πλήρεις αισθή
ματος καί φαντασίας.

'Η περί τό έμόν καί τό σόν διαδικα
σία ήνοίγετο διά μονομαχίας. Έκάτερος 
τών διαδίκων προήρχετο κατέναντι τοΰ 
άντιδίκου του διεκδικών διά προκλητι
κών έπιφωνημάτων τό δίκαιόν του. Έκά
τερος τών έριζόντων, Απειλών τόν έτε
ρον μέ τό δόρυ, έκήρυττε τήν έναρξιν 
τών έχθροπραξιών. Ένεφανίζετο δέ τότε 
ό πραίτωρ έπιτάσσων τήν ειρήνην. Ε νώ
πιον αύτοΰ έκάτερος τών διαδίκων Απέ- 
διδεν είς τόν έτερον τό αίτιον τής δια- 
σπάσεωςτής ειρήνης,έκάτερος δέ ύπεχρε- 
οΰτο νά καταθέση χρηματικόν τι ποσόν 
δπερ θά περιήρχετο είς τόν έτερον έν ή 
περιπτώσει κατεδεικνύετο δτι αύτός εύ-

ρίσκετο έν τφ άδίκω. Περί τό ποσόν δέ 
τοΰτο περιεστρέφετο πλέον ή δίκη. ’Α
κριβώς όμοία είνε καί ή έτέρα καθαρώς 
θεαματική σκηνή καθ’ ήν ό διεκδικών 
τό Ακίνητον ώς ίδιον Αποκομίζει βώλον 
χώματος έκ τούτου.

’Άνευ τοιούτων δραματικών σκηνών 
Απέβαινεν Αδύνατον είς τόν Αρχάΐον Ρω- 
μάΐον νά φαντασθή διαδικασίαν, αύται 
δέ ήσαν ό κάλυξ ούτως εϊπεΐν έξ ού 
προήλθεν ό άφθονος καρπός τής συγ
χρόνου δικονομίας. Διεσώθησαν αύτά ά
κόμη τά όνόματα τών αρχαίων Αγω- 
γών, καί τοι, ώς εύνόητον, Ασθενή ίχνη 
τής αρχαίας Ρωμαϊκής διαδικασίας ώς 
τοιαύτης παρέμειναν μέχρις ήμών.

Τήν αρχικήν βάσιν παντός δικαίου 
άποτελεΐ ή λαϊκή φαντασία, δυνάμεθα 
δέ νά ε’ίπωμεν δτι αυτη είνε ή πηγή 
ήτις τό ζωογονεί καί τό διαπλάττει.

Τοΰτ’ αύτό έκδηλοΰται καί έν τή 
σταδιοδρομία τών πολιτειών,, αίτινες, έπί 
τοσοΰτον προάγονται καί μεγαλύνονται 
καί καθίστανται κραταιαί, έφ’ δσον ή 
φαντασία τοΰ λαοΰ έξ ού άποτελοΰνται, 
έξυψοΰται, Αντιθέτως δέ περιπίπτουν εϊς 
παρακμήν όπόταν ή φαντασία τούτου 
περιπέση είς νάρκην.

Μόνη ή πολιτική τέχνη, δσον σώφρων 
καί αν έκληφθή ή μέσα άλλα διάφορα 
πρός προαγωγήν τών πολιτειών, δέν είνε 
έκεΐνα, άτινα παρέχουν εις τήν πολιτείαν 
τό σθένος καί τήν Ακμήν, πλανώνται δέ 
έπί τούτων καί μόνον ύπολογίζοντες καί 
Αποτυγχάνουσι καί αύτοί οί δεξιώτατοι 
τών πολιτικών Ανδρών, συνηθέστατα δέ 
τά προϊόντα τής διπλωματικής των τέ
χνης καταλήγουσιν εϊς άντίθετα Αποτε
λέσματα, αύτά δέ τά δραστικώτατα τών 
μέσων άποτυγχάνουσιν, έφ’ δσον δέν συμ
βαδίζουν μέ τάς ίδέας καί τήν φαν
τασίαν τοΰ λαοΰ.

Ό  μικροσκοπικός τών Σπαρτιατών σω
ρός, οΐτινες έπεσαν «ύπακούοντες είς 
τούς νόμους τής Σπάρτης» έπέτυχε τόσα, 
δσα στρατιαί Απειράριθμοι μή έμπνεο- 
μέναι ύπό τής φαντασίας καί τοΰ ένθου- 
σιασμοΰ, δπως θυσιάσωσιν έαυτάς ύπέρ 
τών νόμο ν̂ τής πατρίδος, δέν είνε δυνα
τόν νά έπιτύχουν.

Τό Ρωμαϊκόν Κράτος άναμφιβόλως ού- 
δέποτε θά ήττάτο υπό τών Γερμανών, έάν 
αί ρίζαι τής ύποστάσεώς του δέν είχον 
άποξηρανθή, δτε δέ τό αύτό Ρωμαϊκόν 
Κράτος ένέπνευσε τήν φαντασίαν τών 
Γερμανικών φύλων, έκυριάρχησε τής Εύ- 
ρώπης, καί δτε πάλιν έπαυσε φερόμενον 
έν τή φαντασί^ τοΰ λαοΰ, μετεβλήθη εις 
μούμ ιαν , μέχρις δτου ήρκεσε τό λάκτι
σμα τοΰ αύτοκράτορος τών Γάλλων, δπως· 
είς κόνιν τά καταθρυμματίση.

'Η φαντασία τοΰ Έλληνικοΰ καί ’Ιτα
λικού λαοΰ Ανεγέννησε τήν νέαν 'Ελλάδα 
καί τήν νέαν ’Ιταλίαν καί δταν ή περί 
τής Γερμανικής έθνικότητος ιδέα έκυ- 
ριάρχησεν έκ νέου έν τή φαντασία τοΰ 
Γερμανικού λαοΰ, Ανέκυψεν ή νέα Γερ
μανική αύτοκρατορία.

Μέγα διά πάσαν πολιτείαν πλεονέ
κτημα καί θεμέλιον δύναται τις νά εΐπη 
άκλόνητον δι’ αύτήν, νά παρίσταται φο- 
ρεύς τής ιδέας τής ύπάρξεώς της δ έπί 
κεφαλής αυτής υπάρχων κληρονόμος πα- 
λαιοΰ ήγεμονικοΰ οίκου, μεθ’ ού έπί 
αιώνας ή πολιτεία νά έδοκίμασεν Ατυχή
ματα ή έπανηγύρισεν έπιτυχίας.

Ύπό τοιαύτας συνθήκας έξιδανικεύε- 
ται έν τή λαϊκή φαντασία αύτή αΰτη ή 
Πολιτεία πρός ήν ή προσήλωσις καί ή 
άγάπη μεγεθύνονται.

Εύτυχεΐς οί λαοί έπί τής κορυφής τών 
όποιων Αγαθοί καί ύψηλόν έχοντες τό 
αίσθημα ί'στανται ήγεμόνες, έν τφ προ- 
σώπφ τών όποιων ένσαρκοΰται ή πολι
τεία καί τό δίκαιον.

(Συνέχεια εις το επόμενον)

Η ΤΤΟΛΤΟΡΤΛΛΗΤΟΣ
Β Α Σ Ι Λ Ι Κ Η  Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Η
Ή  «Έφημερίς τής Κυβερνήσεως», εϊς 

τό Από 23 Νοεμβρίου 1907 ψύλλον τής 
όποιας κατεχωρίσθη τό άπό 22 Νοεμ
βρίου 1907 Β. Διάταγμα, δπερ κατωτέρω 
Αναδημοσιεύομεν, εϊς δλίγων άναμφιβό
λως τά βλέμματα προσπίπτει. "Ενεκα 
τούτου αϊσθανόμεθα τήν ύποχρέωσιν νά 
καταστήσωμεν δημοσιώτερον καί έν ταΐς 
λεπτομερείαις του τό Διάταγμα τοΰτο, 
άφοΰ τό περιεχόμενο·; αύτοΰ κατέστη 
Πανελλήνιον διά τοΰ έλέγχου, δν δίς έν 
τή Βουλή ύπέστη.

Ή  συζήτησις έπί τοΰ θεωρητικοΰ ζη
τήματος, Αν τόν παρά Ρωμαίοις διά τής 
Βασιλικής άντιγραφής γνωστόν τρόπον 
τής νομιμοποιήσεως δύναται παρ’ ήμΐν 
ν’ Αντικαταστήσω τό Β. Διάταγμα, εϊς 
ούδέν θά κατέληγεν, άνακινουμένη καί 
ύφ’ ήμών, γνωστοΰ δντος δτι τό ζήτημα 
τοΰτο καί άπό τής μιας καί άπό τής έ- 
τέρας δψεώς του έχει πολλούς τούς ύπο- 
στηρικτάς καί πολλά τά έπιχειρήματα,

Έ νεκα τούτου τό άτοπον δέν άνευρί- 
σλομεν ήμεΐς έν τή άρχή έξ ής ώρμήθη 
ό συντάκτης τοΰ Διατάγματος κ. έπί τής 
Δικαιοσύνης Υπουργός, άλλά κυρίως έν 
ταΐς λεπτομερείαις τοΰ περιεχομένου αύ
τοΰ, αίτινες λεπτομέρειαι, καθ’ ήμάς τού- 
λάχιστον, εϊς ούδέν συνετέλουν δπως έπι- 
τευχθή τό 6t’ αύτοΰ έπιδιωκόμενον, ένφ 
έξ άλλου, τεθεΐσαι, κατέστησαν τήν πρά- 
ξιν ταύτην τής έκτελεστικής έξουσίας ού 
μόνον άναχρονιστικήν, άλλά καί άντι- 
κρυς προσκρούουσαν καί προς θεσμούς 
άπό αϊώνων κρατούντας καί πρός συνθή
κας κοινωνικάς ύπό τών όποιων πάντοτε 
διεπόμεθα. Τό άναφερόμενον έπί παρα- 
δείγματι έν τφ Διατάγματι, δτι δύο μάρ
τυρες έβεβαίωσαν ένόρκως δτι ή νομιμο- 
ποιουμένη έκείνη κόρη έγεννήθη έκ φυ
σικής συνομιλίας τοΰ νομιμοποιοΰντος 
μετά τίνος γυναικός, άποτελεΐ κατά τήν 
άντίληψιν δλων, δχι άγνοιαν, διότι ού
δείς φαντάζεται τοΰτο, άλλά διαστροφήν 
χονδροειδή τοΰ θεμελιώδους άξιώματος, 
ό πατήρ μόνον άπό γάμου δείκνυται, ώς 
επίσης τό έτερον, δτι ό γάμος είνε άνέ- 
φικτος λόγφ τής κοινωνικής απ’ άλλή- 
λων άποστάσεως! δέν φρονοΰμεν δτι Αν
τιστοιχεί πρός τάς κοινοτάτας ίδέας καί 
αύτής έτι τής μετά τόν ’Ιουστινιανόν κοι
νωνίας. Όπωςδήποτε τό διάταγμα έχει 
έπί λέξει ώς έξής:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΛΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Περί νομιμοποιήσεως τής Παρασκευής, φ υ 

σικής θυγατρός τοΰ Γερασίμου Δελλα-
πόρτα, κατοίκου Φαγιοΰμ.

ΓΕΠΡΓΙΟΣ Α'
Β Α Σ ΙΛ Ε Γ Σ  ΤΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν

Λαβόντες υπ δψ ιν α’)  τήν άπό 16 
Σεπεμβρίον 1907 αΐτησιν τον Γερασίμου 
Δελλαπόρτα, δημότου ΐΐυλαρέω ν τής Σ ύ 
μης, εμπόρου, κατοίκου Φαγιούμ, αίτονν- 
τος νά κηρυχ&ή νόμ ιμον αΰτον τέκνον 
ή εξ αύτοΰ καί τής μουσονλμανίδος υπη 
ρέτριας του Χαδονγκας, θυγατρός Μ ω- 
χάμετ Σαΐντ, γεννη&εΐοα τή 26 'Ιανουά
ριου 1898 φυσική ΐ)υγάτηρ Παρασκευή, 
β') τό ΰπ  άρι&. 64 τής 15 Μάιου 1907 
πιστοποιητικόν βαπτίσεως τής ειρημένης 
κόρης, όνομασύείσης Παρασκευής, εκδο- 
!)εν υπό τοΰ έν Κ αιρω  Πατριαρχικοΰ επι
τρόπου τοΰ Πατριάρχου Αλεξάνδρειάς, 
γ') τήν υπ ’ άρι&. 284 τής 16 Σετεμβρίου 
1907 εκΰεοιν ενόρκου έξετάσεως ενώπιον 
τοΰ έν Ά σσιουτ Μ ινία '  Υποπροξένου τής 
’Ελλάδος, ώς είρηνοδίκου, τών 'Ελλήνων 
μαρτύρων Α ντωνίου Φωσκόλου και ’ Αν
τωνίου Σκαραμαγκα, οΐτινες έβεβαίωσαν 
οτι ή εϊρημένη κύρη Παρασκευή είνε φ ν -
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Όΐκ'η ϋυγάτηρ τον ρη&έντος Γεράσιμον 
Δελλαπόρτα, γεννηΟεΐσα εκ της ρη&είσης 
Χ αδουγκας, ΰνγατρός Μωχαμετ Σαίντ, 
άμφοτέρων αγάμων, και δτι δ μεταξύ 
τούτων γάμος είνε ανέφικτος λόγω τής 
κοινωνικής απ άλλήλων άποστάσεως, δ') 
τό ύπ άριΰ. 285 τής 17 Σεπτεμβρίου 
t  ε. π ιστοποιητικόν τον εν Ά σσιοντ Μινία 
*Υποπροξένον τής'Ελλάδος, βεβαιοΰντος, 
δτι ό ρηϋεις Γεράσιμος Δελλαπόρτας δεν 
ουνήλ&εν είς νόμ ιμον γάμον ουτε πρό, 
ούτε μετά τήν γέννησιν τής μνησ&είσης 
φυσικής Ουγατρός του Παρασκευής καί 
επομένως δεν εχει τέκνα εκ νομ ίμου γά 
μον , ε ) τάς Νεαράς 74 (κεφ. α και β') 
κα ι 89 (κεφ. ·&’).

Προτάσει τον ' Ημετέρου επί τής Δι
καιοσύνης '  Υπονργοϋ.

Εύδοκοΰ μεν νά νομ ιμοποιήσωμεν και 
νομ ιμοποιοϋμεν τήν θυγατέρα τοΰ Γερα
σ ίμου  Δελλαπόρτα, Παρασκευήν, εξ αύτοΰ 
κα ι τής μουσονλμανίδος Χαδουγκας, ϋ·ν~ 
γατρός Μωχάμετ Σαΐντι, γεννη&εΐσαν έν 
Φαγιού μ  τή 26  ’ Ιανοναρίου 1898.

'Ο αυτός '  Υπουργός δημοσιεύσει και 
έκτελέσει τό διάταγμα τοΰτο.

Έ ν Ά θ ή να ις  τϊ) 22 Νοεμβρίου 1907. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ό  έπ ί τής Δικαιοσύνης 'Υπουργός 
Δ. Κ . Β ο κ ο τό π ο υ λ ο ς

Ο Υ Τ Ε  Κ Α Τ Α Δ ΙΚ Ο Σ
ΑΛΛ’ ΟΥΤΕ ΚΑΙ Υ ΠΟΔ Ι ΚΟΙ !
Ό  εν ταΐς φυλακαΐς Καλαμών κρα

τούμενος ώς κατάδικος, Πέτρος Ιΐχτσος, 
άπηύθυνε προς τό Δικαστήριον τών έν 
Ναυπλίω Έφετών τήν άπό 8 8 βρίου 
1907 αί'τησίν του, έ'χουσαν ουτω:

« Διά τής ύπ ’ άριθ. 35 καI άπό 29 
’Απριλίου 1906 άποφάσεώς τών έν Τρι- 
πόλει συνέδρων κατεδικάσOvjv είς φυλά- 
κισιν δύο έτών καί ήμερων 181, έπί 
πλαστογραφία- άφαιρεθέντος όε διά της 
άποφάσεώς ταύτης τοϋ χρόνου της προ- 
φυλακίσεως μου,' ένός έ'τους καί ημερών 
2 2 , ύπελείφθη ποινή πρός έ'κτισιν ένός 
έτους καί ημερών εκατόν πεντήκοντα.

Τής άποφάσεώς έκείνης τών έν Τρι- 
πόλει Συνέορων ήτησάμην τήν άναίρε- 
σιν, ό δέ ”Αρ. Πάγος, διά τής ύπ ’ άριθ. 
72 καί άπό 13 ’Απριλίου 1907 άποφά
σεώς του άπέρριψε τήν αί'τησίν μου, ουτω 
ό'έ ή εκτισις τής ποινής μου ήρξατο άπό 
13 ’Απριλίου 1907, καθόσον τό χρονι
κόν διάστημα άπό 29 ’Απριλίου 1906 
μέχρι τής 13 ’Απριλίου 1907, ήτοι 
ήμερων 346, λογίζεται ώς χρόνος προ- 
φυλακίσεως.

’Επειδή δέ κατά τάς διατάξεις τοϋ 
άρθρου 1 τοϋ ΒΙΔ' Ν. τής 11 ’Ιουλίου 
1892 6 χρόνος τής προφυλακίσεως υπο
λογίζεται ύπέρ τοϋ καταδικασθέντος είς 
φυλάκισιν, ειρκτήν, ή πρόσκαιρα δεσμά, 
ό δέ χρόνος ουτος τής προφυλακίσεώς 
μου, ήτοι 6 άπό 29 ’Απριλίου 1906 μέ
χρι τής 13 ’Απριλίου 1907 δέν έ'χει 
άφαιρεθή έκ τοϋ χρόνου τής ποινής μου, 
δέον ν’ άφαιρεθή ήδη.

Κατέληξε δέ ζητών τήν άπό τών φυ
λακών άπόλυσίν του.

Τήν αιτησιν ταύτην 6 παρ’ ’Εφέταις 
Είσαγγελεύς ύπέβαλεν εις τό Έφε
τεΐον διά τή ςύπ ’ άριθ. 6194 έ. ε. προ- 
τάσεώς του καί προύτεινε τήν άπόρριψιν 
αύτής^ ώς μή βασίμου καί άνυποστάτου· 
διότι ή έ'ναρξις τής ποινής τοϋ αΐτοϋντος 
καταδίκου Π. Πάτσουορθώς έκανονίσθη 
άπό τής άπορρίψεως, καί δέν έθεωρήθη ώς 
χρόνος προφυλακίσεως, τό χρονικόν διά
στημα,καθ’ ο διετέλεσεν ύπό άνάκρισιν· 
τό δ’έφετεΐον διά τής ύπ ’άρ.761 (1907) 
άποφάσεώς του έδέξατο τούς έν τή 
προτάσει τοΰ κ. Είσαγγελέως λόγους, 
ώς ορθούς καί νομίμους καί άπέρριψε 
τήν αί'τησίν.

Έχων ύπ ’ οψιν τό ύπ ’ άριθ. 103 
έ. ε. φύλλον τής Έφημερίδος τής Κυ- 
βερνήσεως, ενώ έδημοσιεύθη Β. Δ ιά
ταγμα, δι’ ού έχαοίσθη ή ποινή εις τόν 
χατάδικον Β. ’Αρμόνην, διότι δέν ήδύ- 
■νατο νά ύπολογισθή ό χρόνος τής προ- 
<ρυλακίσεώ; του, ό μεσολαβήσας άπό 
τής αίτήσεως τής άναιρέσεως μέχρι τής 
ύπό τοϋ ’Αρ. Πάγου άπορρίψεως αύτής, 
έ'τι δέ τήν γνώμην πρώην έπί τής Δι
καιοσύνης ύπουργοϋ, συμβουλεύσαντος

φίλον του, καταδικασθένια ύπό τοϋ δι
καστηρίου τών έν Καλάμαις Πλημμε- 
λειοδικών είς τρίμηνον φυλάκισιν, νά 
παραίτηση τήν περί άναιρέσεω; της κα- 
ταδικασάσης αύτόν άποφάσεώς αί'τησίν, 
διότι δέν θά ληφθί) ύπ ’ οψει ό χρόνος, 
καθ’ δν θά κοατήται είς τάς φυλακά; 
καί οτι καί μετά -τήν δημοσίευσήν τοΰ 
νόμου ΒΙΔ' τοΰ 1892 πάντες οί κατα- 
δικασθέντες καί αίτησάμενοι άναίρεσιν 
τής καταδικαστικής άποφάσεώς εξέτισαν 
καί άλλοι έκτίουσιν ήδη ολόκληρον τήν 
έπιβληθεΐσαν αύτοΐς ποινήν, χωρίς ν’ 
άφαιρεθή έξ αύτής τό μεταξύ τής αίτή
σεως άναιρέσεως καί της άπορρίψεως 
αύτής χρονικόν διάστημα, άγομαι είς 
τό τολμηρόν συμπέρασμα, δτι δέν κα- 
τενοήθησαν αί τοϋ 'ΒΙΔ' νόμου τοΰ 
1892 καί τοϋ άρθρου 459 Ποιν. Δικ. 
διατάξεις.

'Ο ΒΙΔ' νόμος ώρισεν, απολύτως καί 
άνευ έζαιρέσεως, δτι ό χρόνος τή; προ
φυλακίσεως ύπολογίζεται ύπέρ τοΰ κα- 
ταδικασθέντος είς φυλάκισιν, ειρκτήν, ή 
πρόσκαιρα δεσμά,τό δέ δικκστήριον άφαι- 
ρεΐ τοϋτον έκ τής έπιβληθείσης ποινής.

Κατά δέ τήν ομόφωνον τών ήμετέρων 
ποινικολόγων γνώμην, έρμηνευόντων τό 
άρθοον 459 τής Ποιν. Δκον., ο έπί κκ- 
κουργήματι καταδικασθείς καί αίτησά- 
μενος άναίρεσιν τής καταδικασάσης αύ
τόν άποφάσεώς, θεωρείται ώς ύπόδικος· 
ή δέ ποινική άπόφασις έκτελεΐται έντός 
είκοσι τεσσάρων ώρών μετά τήν κοινο- 
ποίησιν τής άπορριψάσης τήν αί'τησίν 
άποφάσεώς· άρα τό χρονικόν όιάστημα, 
τό μεταξύ τής αίτήσεως άναιρέσεως καί 
τής άπορριπτούσης αύτήν άποφάσεώς, 
θεωρείται ώς χρόνος προφυλακίσεως, 
Ά φ ’ ού δε ό ΒΙΑ' Νόμος ώρισεν, δτι ό 
τής προφυλακίσεως χρόνος ύπολογίζεται 
ύπέρ τοΰ καταδικασθέντος, δέν επιτρέ
πεται διάφορος αύτοΰ ερμηνεία καί διά 
τό μετά τήν αί'τησίν τής άναιρέσεω; 
χρονικόν διάστημα.

Ύπό τοϋ άναξιοπαθοϋντος άτυχοΰς 
Πάτσου έζητήθη ή άναίρεσις τής άπο- 
φάσεως τών έν Ναυπλίω Έφετών καί 
μετ’ ού πολύ Ο’ άκούσωμεν καί τήν γνώ
μην τοΰ ’Ανωτάτου Δικαστηρίου, ήτις 
άναμφιβόλως θά θέσν) τέρμα είς τάς μέ
χρι τοϋδε στοαγγαλιζομένας διατάξεις 
τοΰ (ΒΙΔ' Νόμου έν συνδυασμω πρός τάς 
τοΰ άρθρου 459 τής Ποιν. Δικονομίας.

Έν Καλάμαις, τη 2 Δβρίου 1907
X . ϊίετρ έα ς  

Δικηγόρος

ΜΙΑ ΣΓΓΚΡΟΓΣΙΣ
Α Ν Α Κ ΡΙΤ Η Σ  Κ Α Ι  ΤΤΠΟΤΡΓΟΣ

Κατωτέρω άναγράφομεν έπεισόδιον 
χαρακτηριστικόν τής άγνοιας τών νόμων 
έκ μέρους προϊσταμένων εξουσιών, οίτι
νες κεκλημένοι είς εφαρμογήν τούτων, 
ύπέρ πάντα άλλον όφείλουσι νά μελε- 
τώσιν ή τουλάχιστον νά προσφεύγωσιν 
είς τά φώτα είδημονεστέρων, πρίν προ- 
βαίνωσιν είς ένεργείας δυναμένας νά προ- 
καλέσωσιν άτοπα καί συρράξεις εξουσιών.

Ό  άνακριτής τών έν Λαμία Πλημ- 
μελειοδικών ήτήσατο παρά τοϋ ύπουρ- 
γείου τών Εσωτερικών δι’ άναφορας του 
έν άντίγραφον εγγράφου τής ύπηρεσίας 
τοΰ ύπουργείου, χρήσιμον είς άνάκρισίν 
τινα έκκρεμή παρ’ αύτώ. Μετά ματαίαν 
προσδοκίαν, άπαυδήσας άναμένων έπί 
μακρόν, δι’ έτέρας άναφορας του ύπε- 
μνησε τήν ποώτην, άλλά καί πάλιν τό 
ύπουργεΐον δέν ήξίωσεν άπαντήσεως τόν 
ύπάλληλον τής δικαστικής έξουσίας. Ό 
ανακριτής τότε ύπέβαλε καί τρίτην άνα- 
φοράν, έν νί πρός τοΐς άλλοις έ'γοαφεν, 
δτι άπέναντι τής σιγής ταύτης τοΰ 
ύπουργείου τω έπεβάλλετο νά προβϊί είς 
κατάσχεσιν τοΰ άναγκκιοΰντος διά τήν 
υπηρεσίαν του έγγραφου.

Τό ύπουργεΐον τών Εσωτερικών ε- 
σπευσε τήν φοράν αύτήν νά διαβιβάσγι 
τό έ'γγραφον τοΰ άνακριτοΰ πρός τό 
ύπουργεΐον τής Δικαιοσύνης, έξαιτούμε- 
νον τήν τιμωρίαν τοΰ άσεβοΰς δικαστοΰ. 
Τά ύπουργεΐον τής Δικαιοσύνης διεβίβα- 
σε τά έγγραφα ταΰτα πρός τόν κ. Ει
σαγγελέα τών έν Άθήναις Έφετών,

έντελλόμενον νά κληθ/) τάχιστα είς ά- 
πολογίαν ό πτωχός δικαστής διά τήν 
άσυγχώρητον ί'σοις αύτοΰ απλοϊκότητα 
νά νομίζν), δτι αί άνοησίαι τοΰ Συντάγ
ματος περί διακρίσεω; τών έξουσιών καί 
τά δικαιώματα, δι’ ών περιβάλλεται ό 
ανακριτής ύπό τής Ποιν. Δικονομίας, 
ήσαν ίκανά νά τόν προστατεύσωσιν έν 
τή ένεργεΐ5ί τών καθηκόντων του.

Δέν γνωρίζομεν τάς ένεγείας τοΰ κ. 
Είσαγγελέως τών Έφετών. Έλπίζομεν 
δμως, δτι θά έπωφεληθίί τής ευκαιρίας 
νά δώσ·/ι στοιχειώδη μαθήματα Ποιν. 
Δικονομίας είς τούς δύο, νομικούς άτυ- 
χώς, ύπουργούς καί θά Λροοτατεύσν) 
τήν δικαστικήν έξουσίαν άπέναντι τής 
άσεβοΰς παοαγνωρίσεως τής δικαιοδο
σίας αύτής έκ μέρου; τών κ. κ. ύπουρ- 
γών. ’Αρκεί ή διά τών παρασκηνίων 
έπέμβασις, ήτις άτυχώς παρελυσε πα- 
σαν άνεξαρτησίαν τής δικαστικής συνει- 
δήσεως, ΐνα τηρηθώσι τούλάχιστον τά 
προσχήματα καί συν αύτοΐς, δ,τι ύπε- 
λείφθη είσέτι έκ τής εμπιστοσύνης, 
μεθ’ ής δέον νά άποβλέπν) ό λαός πρός 
τήν δικαιοσύνην.

Βεβαίως ό κ. ύπουρνός τών Έσωτε- 
ρικών, έφ’ δσον τό ζητούμενον έ'γγραφον 
άφεώρα είς μυσ-.ικά τής δημοσίας ύπη- 
οεσίας, έδικαιοΰτο καί ώφειλε ν’ άρνηθγί 
τήν άποστολήν τούτου, δεδομένης αύτφ 
έκ τοΰ άρθρου 1 15 Ποιν. Δικ. τής δια- 
κοιτικής έξουσίας νά σταθμίσνι, άν συν
έτρεχε περίπτωσις άπορρήτου τηρητέου 
ποός τό δημόσιον συμφέρον.

Ά λ λ ’ έν ταύτω ώφειλε νά διαβε
βαίωσή έπισήμως τόν αίτούμενον τό 
έ'γγραφον άνακριτήν περί τοΰ άσυμφόρου 
τής δημοσιεύσεως αύτοΰ, διότι ή μυ- 
στικότης τοΰ έγγράφου δέν τεκμαίρε- 
ται, τούναντίον τίθεται ώς έξαίρεσις 
ύπό πλείστους περιορισμούς τοΰ κκ- 
νόνος, καθ’ δν τγ5 άνακρίσει δέδοται ή 
διαπίστωσις δλων τών γεγονότων καί ή 
συλλογή παντός έγγράφου, δσα ή'θελον 
θεωοηθή ούσιωδώς ή έπουσιωδώς χρή
σιμα είς τό έ'ργον της, έπιτρεπομένης 
αυτή καί τής ένασκήσεως τών γνωστών 
άναγκαστικών μέσων.

Ή τοιαύτη έπίσημος διαβεβαίωσις 
τοΰ ύπουργοϋ είς τοιαύτας περιστάσεις 
θέλει χρησιμεύσει καί ώς νόμιμος δι
καιολογία τώ άνακριτ-/) τής έλλείψεως 
έκ τής δικογραφίας τοΰ σχετικοΰ έγγρά
φου, τηρουμένης άκεραίας τής κοινο
βουλευτικής ευθύνης διά τόν άρνηθέντα 
τήν παράδοσιν τοΰ έγγράφου ύπουργόν. 
Ή  ευθύνη αυτη παρέχει άρκοΰσαν έγ- 
γύησιν κατ’ αυθαιρέτου καί άόικαιολο- 
γήτου άρνήσεως, οία ήθελεν είσθαι, άν 
έζητεΐτο π .χ . τό μισθωτήριον τοϋ ΙΙρω- 
τοδικείου’Αθηνών ή ή εγκρισις τής έται- 
ρείας τών αύτοκινήτων κ .λ .π .

Ίσως καί ό κ. άνακριτής ύπέπεσεν 
είς ύπερβασίαν τινά άπέναντι τής εύλα- 
βείας, τήν όποιαν οφείλει νά τηργί πάν
τως πρός τούς 'Υπουργούς, άπειλήσας 
τήν κατάσχεσιν τοΰ έγγράφου. Ή  κα- 
τάσχεσις καθ’ έαυτήν έπετρέπετο καί 
είς τά γραφεία τοΰ ύπουργοϋ, μέχρις ού 
ουτος δέν διεβεβαίου ύπευθύνως τό ά- 
πόρρητον τοΰ έγγράφου, άλλ’ ή άπειλη 
τής κατασχέσεως ήδύνατο, αύστηρώς 
κοινοαένη, νά θεωρηθή άθέτησις σεβα- 
σμοϋ πρός τόν προϊστάμενον καθ’ ύπαλ- 
ληλικήν ιεραρχίαν ύπουργόν.

Εννοείται δτι θά ήτο μία άσυνείδη- 
τος άναστροφή εύθυνών, δν άπέναντι 
τής περιφρονητικωτάτης διά τήν δικα
στικήν άρχήν καί τόν έν τή πεοιστάσει 
ταύτη έκποοσωποΰντα αύτήν άνακριτήν 
σιγής τοΰ ύπουργείου είς έπανειλημμέ- 
νας αιτήσεις τής άνακριτικής αρχής, 
άν ή'θελε κληθνί είς άπολογίαν ό άνα 
κριτής, οστις ί'σως έν τω μέτοφ τής ίδιας 
έκτιμήσεως πιθανόν νά έθεώρησεν, δτι 
ή κατάσχεσις τοΰ έγγράφου ήδύνατο, 
καί έν δικαιώματι άκόμη ένασκουμένη, 
νά έκθεστι καιρίως τήν άξιοπρέπειαν τοΰ 
ύπουργοϋ καί προέκρινεν ώς ήπιώτερον 
μέτρον νά προαγγείλγι ταύτην.

Τό βέβαιον εινε δτι ένός άτοπου δο- 
θέντος μυρία επονται καί τό βεβαιιότε- 
ρον άκόμη, δτι οί κ. κ. Υπουργοί πρέ
πει νά διαβάζουν ή τούλάχιστον νά 
έοωτοΰν.

Α ί στήλαι τής «Δ ικαιοσύνης» 
ε ινε  είς τή ν διάϋ'εσιν παντός δι
κηγόρον, δικαστον ή άλλου δι
καστικού προσώπου, ευρισκο
μένου ε ίς τήν άνάγκην ή έπ ιϋ 'υ- 
μοϋντος νά άνακινήση π α ν  έν  
γένε ι ζήτημα σχετιζόμενον μέ 
τήν απονομήν τοΰ δικαίου.

Ή περίπτωσις της έν τφ είκοστψ 
αιώνι νομιμοποίήσεως νόθου τέκνου 
έπί τη βάσει νομοθετικών διατάξεων

, , αί'τινες είδον τί)Ο ι Λίομ-οθετικοΙ> , φως τις οιοε κα-
'x v i x y p o v t m i .o i .  Τ , ,τα ποιον μετα 

Χριστήν  ̂ καί προ άκόμη αίδνα, ή 
άποσχολήσασα τήν Βουλήν ε?ς δύο 
διαφόρους συνεδριάσεις, δέν θά πείση 
έπί τέλους ουδέ ένα έκ τών δυναμέ- 
νων, δτι κράτος διεπόμενον ύπο Ά στυ
κοΰ δικαίου, μεταβεβλημένου άπο 
αιώνων ήδη είς άνάμνησιν, δτι Κρά
τος τοιοΰτο δέν είνε δυνατόν νά εύνο- 
μ η ; Έπείσθημεν δλοι έκ της πείρας 
δτι ό Ελληνικός Άστυκδς κώδηξ 
δέν είνε ζήτημα οΰτε τοϋ παρόντος, 
ουτε τοΰ προσεχοΰς μέλλοντος, άλλ’ 
ουτε καί τοΰ άπωτέρου, άφοΰ μετά 
συζητήσεις δεκαετηρίδων καί μετά 
έπιτροπάς κατά δωδεκάδας διαδεχο- 
μένας άλλήλας, τδ ζήτημα ουτε κατά 
βάσιν άκόμη έ'χει όριστικώς λυθη. 
Είμεθα ύπόχρεοι άρα νά ύφιστάμεθα 
τούς αναχρονισμούς τοΰ Ρωμαϊκοΰ 
δικαίου έν άπάσαις, άνευ καί της τε
λευταίας έξαιρέσεως, ταΐς λεπτομε- 
ρίαις καί νά άναζητώμεν, σήμερον μέν 
τήν νομιμοποίησιν τέκνων έπί τή 
βάσει Νεαρών καί τήν έπομένην τήν 
λύσιν τοΰ γάμου έπί τη βάσει άλ
λων διατάξεων έποχών καθ’ άς ό 
μίμος καί ό κυνηγδς δεν ειχε τδ δι
καίωμα νά όνομάζηται σύζυγος; Αύ
τοΰ τούλάχιστον τοΰ ποιου αί άπηρ- 
χαιωμέναι νομοθετικαί διατάξεις είνε 
τόσον δυσχερές νά καταργηθώσιν ή 
άντικατασταθώσιν; Ό νομοθετικδς 
της Ελλάδος θεδς τόσον κατέστη 
άπηνής, ωστε οΰτε έ'να δέν εύδοκει 
νά έμπνευση, ούτε εις ένα δέν στεργει 
νά μεταδώση τον κοινότατον άκόμη 
νοΰν καί τήν θέλησιν, δπως άπαλλα- 
γώμεν άπαξ διά παντδς τοιαύτης 
ειδωλολατρίας, οίαν άποτελεΐ ή κατ’ 
άνάγκην έφαρμογή νόμων, οίτινες έν 
τή έποχη έν ή ζώμεν ούτε σκιαί νό
μων είνε;

Συνιστώμεν ιδιαιτέρως τήν άνάγνω- 
σιν τής έν έτέοα στήλνι δημοσιευομένης 
επιστολής τοΰ έν Καλάμαις δικηγόρου

κ. X. Πετρέα. 
Τνποι καϊ «οοιίωηικη ’ Εγνωρίζομεν, 

έλευΟεοία οτι τό νόσημα
τοΰ ντοκτρινα- 

λισμοϋ  έ'χει καταλάβει τό μεγαλείτερον 
μέρος τών έφαρμοζόντων τούς νόμους δι
καστών μας,ούδέποτε δμως εί'χομενφαν- 
τασθή δτι έφθασεν είς τοιοΰτον όξύτη- 
τος, ώστε οί κατεχόμενοι ύπό τούτου 
νά γνωμαντεύουν δι’ άποφάσεων, δτι εις 
άνθρωπος, έγκεκλεισμένος είς τάς φύλα
κας, δεν είνε οΰτε κατάδικος, άλλ’ ουτε 
καί ύπόδικος ! Πώς τό θαΰμα τοΰτο τής 
λογικής καί τής έρμηνευτικής τών νό
μων έπ ιτελεΐτα ι, άναλαμβάνει ό κ. X. 
Πετρέας νά άποδείξϊ) έν τη ειρημέννι έ- 
πιστολ·?) του διά γεγονότων καί δι’ άοιθ- 
μών, καί δι’ άποφάσεώς άνωτέρου δικα
στηρίου, οΐον τό Έφετεΐον Ναυπλίου, 
καθ’ ήν, τό διάστημα τό άπό της κατα- 
οικαστικής άποφάσεώς ποινικοΰ τινός 
δικαστηρίου μέχρι τής έκδόσεως τής ά- 
ποφάσεως τ &0 Άρείου Πάγου, τής ά- 
ποροιπτούσης τήν αί'τησίν άναιρέσεως, 
δέν θεωρείται ούτε ώς χρόνος έκτίσεως 
τής ποινής ούτε ώς χρόνος ύποδικίας ! 
Ά λλά  τότε τί είνε ; Θεωρείται μήπως 
ό έγκεκλεισμένος έν ταΐς έλληνικαΐς φυ- 
λακαΐς ώς παραθερίζων έν αύταΐς ;

Εις μίαν τών ώοαίων του σελίδων ό
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μέγας εξερευνητής Στάνλεϋ ενθυμούμεθ* 
δτι περιγράφει ·τκηνήν καθ’ ήν οί άγριοι, 
βλέποντες αυτόν νά γράφη καί μ ή δυ- 
νάμενοι νά εννοήσουν τί δύναται νά πράτ- 
τη άνθρωπος σύρων έπί λευκοΰ αντικει
μένου μέλαιναν αιχμήν, έπεσαν λιπόθυ
μο1. σχεδόν άπό γέλωτας άκοατήτους. 
-Φανταζόμεθκ είς ποιους γέλωτας σπα- 
σμωδικούς θά έκραγοϋν οί μεταγενέστε
ροι, αν υποτεθώ?', σωφρωνέστεροι ήμων, 
•όταν άναγνωσουν οτι μία έπιστημη, νο
μική άποκαλουμένη καί μία εξουσία, δι
καστική όνομαζομένη, κατέληςαν είς εν 
συμπέρασμα, οτι ό ύπό τινας συνθήκας 
κρατούμενος έν ταΐς φυλακαΐς καί ουτω 
στερούμενος πράγματι τής προσωπικής 
του ελευθερίας....δεν στερείται ταύτης, 
διότι δέν είνε ούτε υπόδικος οΰ'τε κατά
δικος !

Ύπεστη έπί τέλους καί τό ζήτημα 
τής τελευταίας στάσεως τών έν Άθηναις 
δικηγόρων τόν απαραίτητον έν ττί ΒουλΫ) 

έ'λεγχον ύπό τήν 
Έ ό ώ θ η ό α ν  ο ι θε<<ιιοί. μορφήν τοϋ ζη

τήματος τής δη
μοσίας τάξεως, έξεφωνήθησαν δε έπί τνί 
εύκαιρέ ταύτγι καί οί συνήθεις Φιλιπ
πικοί, οτι μειοΰται τοΰ Κράτους καί 
των νειριζομένων τάς εξουσίας τούτου ή 
άξιοποέπεια, όταν κατέρχωνται εις συν- 
Φηκολογίας καί διαπραγματεύσεις ύπό 
τό Κράτος απεργιών.

“Εν μόνον δεν είχον ύπ ' δψιν εκείνοι 
ών κατά τήν απαγγελίαν ώρθοϋντο αί 
ξανθαΐ καί λευκαί τρίχες τής κεφαλής, 
δτι καί ποίν ή είσέλθουν είς τήν αίθου
σαν τής Βουλής καί μέχρι σήμερον, έξα- 
κολουθοϋν φέροντες τόν τίτλον <:οϋ δικη
γόρου καί μετερχόμενοι άν μή καί εκ
μεταλλευόμενοι τό δικηγορικόν έπάγ- 
γελμα. Υπέρ τοΰ δυστυχισμένου λοι
πόν τούτου επαγγέλματος έ'λαβον οί έν 
Άθήναις δικηγόροι τήν ήν έ'λαβον στά
σιν, ήτις στάσις ούδεμίαν ύφίσταται 
μείωσιν καί απεργία ακόμη αν όνομα- 
σθν5 ύπό τών άνδρών δικηγόρων καί 
^ουληφόρων.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΓΠΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΝ

Ο Τ Δ Α Μ Ω Σ  Π Ο Λ Ι Τ Η Σ
Ώς μή ώφελεν, έδημιουργήθη Ιν ταΐς 

•στηλαιςτής «Δικαιοσύνης» μέγα ζήτημα.
Διότι βεβαίως οΰτε μέγα οΰτε μικρόν 

ζήτημα ύπήρχεν έν τή δολοφονική έπι- 
θέσει, ύπό μισθωτοΰ δολοφόνου, κατά τοΰ 
διευθυντοΰ τής «Εστίας». Οΰτε μέγας 
νοΟς, οΰτε Iξοχος πολυμάθεια άπητεΐτο, 
ίνα πάς τις άντιληφθή καί κατανόηση, 
δτι, έάν δντως τοιαύτην έπίθεσιν ύπέστη 
<5 πολίτης έκεΐνος, υπήρξε πρώτον δειλός 
άνθρωπος καί κακός πολίτης, μή φονεύ- 
σας τόν μισθωτόν δολοφόνον, δστις εύ- 
ρέθη πρό τοΰ στομίου τοΰ περιστρόφου 
του, ί'να έξασφαλίση τήν ζωήν του, χάριν 
έαυτοΰ καί τής κοινωνίας, ί'να ίκανο- 
ποιήση τό δίκαιον συγκρουσθέν πρός τό 
άδικον, ί'να έφαρμόση τόν νόμον. Διότι 
τό φονεύειν έν άμύνη είνε άσκησις δικαίου, 
είνε ταυτοχρόνους νόμιμος καταδίωξις, 
δίκη καί Ικδοσις άποφάσεως καί έκτέ- 
λεσις αυτής, άναγνωριζόμεναι υπό τοΰ 
νόμου, έπιφυλασσομένου άπλώς, νά διε- 
ρευνήση, dev δντως ύπήρξεν άμυνα, άν 
•δντως δηλαδή υπήρξεν ή περίστασις 
έκείνη, καθ’ ήν έπιτρέπεται είς τό άτο
μον νά δικάση, ν’ άποφασίση, νά έκτε- 
λέση. Μετά τοΰτο δέ υπήρξεν ούχί εύσυ- 
νείδητος δημοσιογράφος, κακός δέ πάλιν 
πολίτης, μή κατονομάσας δημοσία τόν 
έπιτεθέντα δολοφόνον, έάν έγνώριζε τοΰ- 
τον, καί μή γνωρίσας πρός τήν κοινωνίαν 
τούςάδεσμούς αύτοΰ καί τάς έξαρτήσεις, 
μή νακοινώσας λεπτομερώς τά αίτια 
τής έπιθέσεως καί τούς ηθικούς αυτής 
αύτουργούς, ί'να στιγματίση αυτούς καί 
προφύλαξη πάντα άλλον πολίτην καθ’ 
όμοιας καί κατ’ έκείνου έπιθέσεως.

Καί δμως φιλοσοφοΰσι καί συνάγουσι 
γενικώτατα συμπεράσματα έκ γεγονότος, 
δπερ άγνοοΰμεν όποΐόν τι δντως ύπήρ- 
ξεν.’Ακολούθως δέ ύπήρξεν άνθρωπος 
καί πολίτης άνάξιος πάσης προσοχής, 
άσεβής πρός έαυτόν καί τόν νόμον, έπι- 
βλαβής δέ εϊς τήν κοινωνίαν, μή ζητήσας 
παρά τής Δικαιοσύνης τήν τιμωρίαν τών 
πραγματικών καί ηθικών αυτουργών τής

κατ’ αύτοΰ έπιθέσεως. Δέν δικαιολογεί
ται, ϊσχυριζόμενος, δτι δέν τφ έμπνέει 
έμπιστοσύνην ή Δικαιοσύνη. Έπρεπε νά 
χρησιμοποίηση τάς περί ιδιώτου κατηγό- 

. ρου διατάξεις τοΰ νόμου, έπρεπε νά χρη- 
σιμοποιήση έν άνάγκη καί έν δικαίφ τήν 
υπό τοΰ τύπου πίεσιν,ήν είχεν εϊς τήν διά- 
θεσίν του, ν’ άγωνισθή δέ πάση δυνάμει 
όπέρ τής ύπολήψεώς του ώς άτόμου, 
υπέρ τοΰ δημοσιογραφικού του γοήτρου 
καί κύρους, ύπέρ τοΰ νόμου και τοΰ δι
καίου έν άγώνι, έν ω καί άν ήττατο ύπό 
τής έπηρεαζομένης καί ύπό τοιαύτας 
περιστάσεις Δικαιοσύνης, θά έσωζε τήν 
ηθικήν του ύπόστασιν άπέναντι τών έντι
μων καί νομιμοφρόνων συμπολιτών του 
καί θά παρείχε παράδειγμα πολίτου ζη- 
λωτοΰ τών δικαιωμάτων του καί τοΰ νό
μου, έν πάση δέ περιπτώσει κατά μέγα ή 
καί κατά μικρόν μέτρον θά έκλόνιζε τήν 
δύναμιν έκείνην, ήτις συνέχει τήν Δικαιο
σύνην ήμών. Διά τοιούτων άγώνων ζω- 
πυροΰται ό νόμος, άνδρίζονται οί δικα- 
σταί, κεντρίζονται οί άδικούμενοι πολΐ- 
ται εϊς τήν μετά θάρρους ένάσκησιν τών 
δικαιωμάτων των, άποθαρρύνονται οί έχ- 
θροί τής έννόμου τάξεως, διαπλάσσεται 
όσημέραι εύρωστος καί πεφωτισμένη 
κοινή γνώμη καί ασφαλίζεται ή πολι
τική πρόοδος μιας κοινωνίας.

Μή πράξας ταΰτα ό δημοσιογράφος 
έκεΐνος, διά νά ή συνεπής πρός έαυτόν, 
θά θραύση βέβαια καί τόν κάλαμόν του 
τόν δημοσιογραφικόν. Διότι ό άνίκανος 
νά ύπερασπίση έαυτόν, δταν καί ή ζωή 
του κινδυνεύη, ό μή έμπιστευόμενος παν- 
τάπασι τήν Δικαιοσύνην, ό πιστεύων έν 
κινδύνω άναποτρέπτω πάντα τά δικαιώ
ματα καί τά άγαθά του, πώς είνε δυνα
τόν νά μένη δι’ άλλο τι δημοσιογράφος, 
παρά μόνον καί μόνον πρός βιοπορισμόν; 
Αύτό θά είνε τό κΰρός του ;

Καί έδώ άναμφιβόλως τελειώνει τό 
ζήτημα—ζήτημα μόνον διότι πρόκειται 
περί διευθυντοΰ έφημερίδος τής πρω- 
τευούσης.

Λ ίό τ ι  π ρ ά γ μ α τ ι ζήτημ-α μ,έγα. 
κα,Ι σ π ο υδ α ιό τα το ν  υπ ά ρ χ ε ι >».<»- 
νον έν τή  ένεργεία. η α δ ρ α νε ία  
τή ς Α εκαεοσύννις, η ρ ο χ ε ιμ ένο ιι 
π ερ ί μ.ιάς τόσον ί»ι*·:υμί!ϊ.ν'.ΐ!<)ίί· 
στ4ς α ξ ιο π ο ίν ο υ  π ρ ά ζεω ς  έν μ.έσγι 
πρω τευούσγι·

Άλλά κατέστημεν άτυχώς ύπόχρεοι 
νά συζητήσωμεν καί πέραν τούτων. Διότι 
ό δημοσιογράφος έκεΐνος, διά τής έκτε- 
θείσης άνωτέρω διαγωγής του, κατά μέν 
τήν «Άκρόπολιν έγένετο « επ α να σ τ ά 
τη ς» , κατά δέ τόν κ. Π. Άραβαντινόν, 
ύφηγητήν τοΰ Δικαίου έν τφ ’Εθνικφ 
Πανεπιστημίψ, «άπρακτεΐ, άνθίσταται 
κατά τής κοινωνίας παθητικώς, άπρα- 
κτών δέ, μέχρις ου καί τών πολλών έξυ- 
ψωθή ή συνείδησις είς παραστάσεις δι- 
καιοτέρας έφαρμογής τών νόμων, μ ά 
χ ε τ α ι (;!) ύπέρ τοΰ δικαίου».

Ά νω  ποταμών καί αί λέξεις καί αί 
φράσεις καί αί έννοιαι.

Μέχρι τοΰδε ένομίζομεν δτι ό έπανα- 
στάτης είνε πρό παντός άνήρ, γενναίος 
άνήρ, πλήρης αύταπαρνήσεως, όρμητι- 
κός καί εϊς τάς ίδέας καί είς τάς πράξεις 
αύτοΰ, μή άποδοκιμάζων άπλώς τό κα
θεστώς, άλλά καί έπιδιώκων τήν άνατρο- 
πήν αύτοΰ, έστω καί βία, Ιχων δέ πλή
ρη τήν εικόνα τοΰ νέου καθεστώτος, δ
περ άγωνίζεται νά καθιδρύση. ’Επανα
στάτην δμως, έπιτρέποντα νά τραυματί- 
ζωσι καί νά φονεύωσιν αύτόν, ένφ κρα
τεί δπλον έν τή χειρί, έπαναστάτην φρον- 
τίζοντα μόνον νά καλοτρώγη καί νά κα- 
λοκοιμάται, φακίρην δηλαδή, άναίσθη- 
τον καί άναμένοντα νά έπέλθη, αγνοώ 
πόθεν, μία μακαρία κατάστασις—άνθρω- 
πίνως βέβαια άνεπίτευκτος—άσφαλίζου- 
σα πλήρως καί άμεριμνομερίμνως τό 
καλοτρώγειν καλοκοιμάσθαι, άπορον πώς 
ή «Άκρόπαλις» δύναται νά έννοήση. 
ΙΙοία δέ «Άκρόπολις»; Έκείνη τής ό
ποιας ό διευθυντής καί τής άμύνης τό δί
καιον ήσκησέ ποτε πρεπόντως καί τήν 
περιουσίαν του έθυσίασε πρό τών ιδεών 
του καί εϊς τό έδώλιον τοΰ κατηγορου
μένου ήχθη μέχρις αύτοΰ καί άπ’ αύτοΰ 
στεντορείως κηρύσσων τάς άκλονήτους 
άρχάς του. Είνε νά γελα τις, ή μάλλον 
πολύ νά θυμώνη, δταν καί τής τοιαύτης 
«Άκροπόλεως» βλέπη τοσαύτην συνα- 
δελφικήν άδυναμίαν.

Τοιοΰτον ήδικημένον ύπό τής φύσεως 
άνθρωπον, εί/ε άπίστευτον, δτι ό κ. Π. 
Άραβαντινός δνομάζει αύτόν «πολίτην»
καί δή «έπίλεκτον» καί μάλιστα  «μα-
χητήν». Όμολογοΰμεν, δτι δέν δυνά- 
μεθα νά έννοήσωμεν τούς δρους απαθη-

τική άντίστασις» καί «απρακτών μαχη
τής», θεωροϋμεν δέ αύτούς δρους έκτρω- 
ματικούς καί γλωσσικώς καί λογικώς 
έπομένως.

Ό Θουκυδίδης, βαθύτατος τής άνθρω- 
πίνης ψυχής άνατόμος καί ΰπατος πά
σης πολιτικής κοινωνίας διδάσκαλος, 
τήν έναλλαγήν τών Ονομάτων, τήν με- 
τοβολήν δηλαδή τής σημασίας τών λέ
ξεων, θεωρεί άπόδειξιν ηθικής καταπτώ- 
σεως. Ά λλ ’ άς παρακολουθήσωμεν τήν 
άτελεύτητον σειράν τής προβληματολο- 
γίας τοΰ κ. Π. Άραβαντινοΰ, καθ’ δσον 
αΰτη συνδέεται πρός τό ύπό συζήτησιν 
θέμα- διότι προεβλήθησαν ύπ’ αύτοΰ καί 
προβλήματα, πράγματι ή μή, περιτ- 
τεύόντα ή καί δλως παρέλκοντα.

Άλλά μετά ταΰτα καί πριν προχωρή- 
σωμεν, Ιχομεν καθήκον, νά δηλώσωμεν, 
δτι ούδαμώς ένδιαφέρει ήμΐν ό κ. Διευ
θυντής τής «Εστίας», δν ούδόλως γνωρί- 
ζομεν καί περί ού δέν έχομεν λόγους ν ’ 
άντικρούσωμεν, δτι είνε κατά πάντα ά- 
ξιότιμος άνθρωπος καί άνεπίληπτος πο
λίτης. 'Ημείς συζητοΰμεν έπί θεμάτων, 
έφ’ ών προεβλήθησαν γνώμαι δημοσία 
καί έζητήθησαν κρίσεις — συζητοΰμεν 
δηλαδή έπί τών γνωμών καί κρίσεων 
τούτων καί μόνον.

Τό περίφημον πρόβλημα είνε τό έξής:
Τί π ρ έπ ε ι ν ά  πράξτ] ό α δ ικ ο ύ μ ενο ς  

π ο λ ίτη ς , δ τα ν  ή κ ρ α το ϋα α  έν τη  π ο 
λ ίτ ικ η  κ ο ινω ν ία  τά ξ ις  π α ρ α β ιά ζ η  τό  
δ ίκ α ιο ν ; Οΰτω έδει νά τεθή τό πρόβλη
μα, μετά δέ τήν λύσιν αύτοΰ νά έξετασθή 
άν σύμφωνος πρός αύτήν ύπήρξεν ή στά
σις τοΰ πολίτου έκείνου.

Ά λλ ’ ό κ. Άραβαντινός δέν έρωτα 
«τί πρέπει νά πράξη ό άδικούμενος πο
λίτης» άλλ’ έρωτά «τί ϋ·έλει σνμβη»' 
Καί άπαντα : α') «-̂ ό άτομον θά γείνη 
έγκληματίας έκ προσβληθέντος συναισθή
ματος δικαίου», ή β') «θά συντριβή έξ 
ηθικής αιμορραγίας (ή φράσις βέβαια 
είνε άκατάληπτος) καί θ’ άποβάλη τήν 
έπίτό δίκαιον πίστιν»,ή γ') «θ’ άπρακτή- 
ση, χωρίς δμως ν’ άποβάλη τήν πίστιν 
έπί τό δίκαιον».Ή τρίτη περίπτωσις άνε- 
καλύφθη ύπό τοΰ κ. Άραβαντινοΰ, λα- 
βόντος άφορμήν έκ τής στάσεως τοΰ 
έπασχολοΰντος ήμας δημοσιογράφου.

Ά λλ’ ήμεΐς προσθέτομεν καί τετάρτην 
περίπτωσιν τό άτομον θά αύτοκτονήση, 
χωρίς ν’ άποβάλη τήν πίστίν έπί τό δί
καιον ώς ό νεώτερος Κάτων έν Ίτύκη, ή 
άποβάλλον τήν πίστιν ταύτην,ώς ό Βροΰ- 
τος είς Φιλίππους.

Καί πέμπτην θά παραφρονήση τό ά
τομον. Καί έκτην τό άτομον θά πάθη 
έκ μαρασμοΰ, χωρίς ν’ άποβάλη τήν πί- 
στιν έπί τό δίκαιον. Καί έβδόμην θ’ άφο- 
μοιωθή πρός τό περιβάλλον καί θ’ άνελ- 
θη ίσως είς τήν κρατούσαν τάξιν, ούδα
μώς δέ θά συντριβή. Καί δγδόην θά ύπο- 
μείνη καρτερικώς καί θ’ άναμένη κατάλ
ληλον περίστασιν, ώς ό δίκαιος Αριστεί
δης. θ ’ άπρακτήση, άποβάλλον καί τήν 
πίστιν έπί' τό δίκαιον, ώς ό Διογένης ό 
κυνικός, ή ώς ό Τίμων ό μισάνθρωπος, ή 
θά κλεισθή εϊς μοναστήριον νά σώση τήν 
ψυχήν του. Άλλά καί πιθανόν ν’ άγω- 
νισθή καί νά παλαίση δι’ δλων τών δυνά
μεων τής ψυχής του, ώς ό Φωκίων 
έστω ή ό Δημοσθένης, ή ώς έν Γαλλία 
προσφάτως ό Δράϋφους. Καί χιλιοστήν 
περίπτωσιν δυνάμεθα ν’ άναγράψωμεν. 
Τίς δύναται, νά γνωρίση, τί θά συμβή ; 
Τό ζήτημα είνε τ ί  π ρ έ π ε ι νά γείνη. 
«Αδικούμενοι οί άνθρωποι δργίζονται> 
λέγει ό Θουκυδίδης, ό δέ έξοχος Γάλλος 
ποινίΊολόγος, ό σύγχρονος Garraud δι
δάσκει, δτι άφ’ δτου ύπάρχουσι κοινω- 
νίαι ανθρώπων, πάντοτε έθεωρήθη ώς 
άπαραίτητον έπί τινι έγκλήματι νά έπα- 
κολουθήση μία τιμωρία- είνε άφύσικον 
ό άδικούμενος άρτιος άνθρωπος νά 
μή ζητήση ίκανοποίησιν κατά ένα ή 
άλλον τρόπον- νά μή έξαντλήση δέ πρός 
τοΰτο πάντα τά μέσα αύτοΰ, διότι ή άν- 
ταπόδοσις πρός το γενόμενον αύτφ άδι
κον έμπνέεται αύτφ ύπό φυσικής άνάγ- 
κης, ύπό τοΰ έμφύτου συναισθήματος τής 
άγάπης τοΰ ’Ε γ ώ  του. Τό ν’ άπρα
κτήση είνε ίσως Ιδιον μαλακίου, ούδέ- 
ποτε άνεκτόν εϊς τόν άνθρωπον. Καί αύ- 
τός ό Χριστός έδίδασκε μέν «δστις σε 
ραπίσει έπί τήν δεξιάν σου σιαγόνα, 
στρέψον αύτφ καί τήν άλλην», άλλ’ έν 
τή έφαρμογή, δταν έρραπίσθη, ώργίσθη 
καί είπεν, «εί μέν κακώς έλάλησα, όμί- 
λησον περί τοΰ κακοΰ, εί δέ καλώς, τί 
μέ δέρεις ;» Ούδεμίαν δέ έχω άμφιβο- 
λίαν, δτι, άν μή είχε δεδεμένας τάς χεΐ- 
ρας, θ’ άνταπέδιδε τό ράπισμα πολλα
πλάσιον διότι έκεΐ μέν έδίδασκεν ώς

θεός καί έθετε τόν κανόνα τοΰ άπολύτως 
άγαθοΰ, άλλ’ ένταΰθα έπραττεν ώς άν
θρωπος, ού προσεβλήθη τό δίκαιον.

Ά λλ ’ ό κ. Άραβαντινός έρωτα, τί θά 
συμβή. Καί πιστεύει, δτι θά συμβή μία 
τών τριών περιπτώσεων, άς άναγράφει 
καί άντεγράψαμεν ήμεΐς άνωτέρω. Είπο- 
μεν δέ, πώς άνεκάλυψε τήν μίαν έξ αύ
τών. Ποΰ εύρε τάς άλλας δύο; τήν πρώ
την είς τόν Μ. Kohlhaas, πρόσωπον τοΰ 
όμωνύμου δράματος τοϋ K leist (αύτο- 
κτονήσαντος εϊς τάς άγκάλας κοινής γυ- 
ναικός) δστις έγένετο, λέγει, έγκλημα
τίας διότι κατεδιώκετο ύπό τής Κοινω
νίας. Αύτά είνε τά διδάγματα, τά όποια 
μας έρχονται άπό τάςΕύρώπας. Ποϋτώρα 
εύρέθη ή δευτέρα περίπτωσις; Είς τόν 
Άμλέτον καί είς τόν Σωκράτη, παρ’ οίς, 
άμφοτέροις, κατά τόν x Άραβαντινόν, 
ύπάρχουσι κοινά ή άπραξία τής βουλή- 
σεως, ή άμφιβολία, ή άβουλία, ή ειρω
νεία, ή αηδία καί ό κόρος.

( ’Ακολουθεί) 
Ε υ σ τ ρ ά τ ιο ς  Κ ο υ λ ο υ μ β ά κ κ ι^  

δικηγόρος

Μ Ι  ΕΡΚΙΤΕΧΝΑΙΣ ΠΟΑΙΤΑΙΣ
'Γπό άντίθετον τφ άνωτέρω τίτλον έν 

άρθρον τοΰ «άργοσχόλου» έντή «Δικαιο
σύνη», δημοσιευθέν έξ άφορμής τής 
γνωστής δολοφονικής άποπείρας κατά 
δημοσιογράφου καί τής ύπό τούτου 
γνωστής δικαιολογίας τής σιωπής του 
«ένεκα δυσπιστίας πρός τήν δικαιοσύ
νην», προεκάλεσε δίκην άντ ιδράσεως 
κατά τοιαύτης δικαιολογίας τήν... έρευ
ναν κοινωνικών προβλημάτων καί δη
μιουργίαν τρίτου τύπου «έπιδεικτικώς 
άδρανοΰντος καί παθητικώς άνθισταμέ- 
νου !»

Ή  δέ «Δικαιοσύνη» καί είς μίμησιν 
άφ’ ένός τοϋ φιλοσοφικώς ένδιατρίψαν- 
τος είς τήν μελέτην τοΰ άνω ζητήματος 
συναδέλφου κ. Π. Άραβαντινοΰ προέ- 
τρεψε τούς έχοντας τά έφόδια, «ί’να 
πραγματεύωνται ζητήματα έξω τοΰ στε- 
νοϋ κύκλου τής δικηγορίας ευρισκόμε
να», καί άφ’ έτέρου παρά τής Εϊσαγγε- 
λικής Αρχής άπήτησε νά γίνωσι γνω- 
σταί αί ένέργειαι αυτής άπό τής πρώ
της στιγμής τής τελέσεως τής άνω άπο
πείρας.

Καί οΰτω έφάνη ίκανοποιηθεΐσα ή 
κοινή συνείδησις έπί ταύτη· μάλιοτα δ’ 
έθεωρήθησαν καί ώς ικανά τά γραφέντα 
άν ούχί καί άδικαιολόγητα... (ελλείψει 
έγκλήσεως παρά τοΰ παθόντος). Διότι, 
άκριβέστερον ψυχολογουμένης τής «μή 
έπιδεικτικώς» άδρανούσης καί μή πο
σώς άνθισταμένης κοινωνίας ήμών, ή 
εϊς ξένην ράχιν ξυλιά  λογίζεται καί ξένη 
οι’ έκαστον !

Ά λλ ’ αύτά τό τέλος έδει νά έχωσι τά 
έν τή «Δικαιοσύνη» γραφέντα ;

Τότε είχε δίκαιον ό σιωπήσας «έρα- 
σιτέχνης πολίτης» καί δείκνυται καί έκ 
τών ύστέρων προνοητικώτερος καί δή 
καί σοφώτερος τών έπικριτών αύτοΰ, 
δλως δ’ άμέτοχος καί τών δοξασιών ή 
καινών δαιμόνιων, άτινα οί φιλοσοφή- 
σαντες έπί τής σιωπής του τφ άπέδω- 
καν.

Καί μεθερμηνεύονται τά γραφέντα έπί 
τοϋ προκειμένου νεολληνικώς είς τό δτι 
ήσαν άπλαΐ |πικρίσεις τοΰ σιωπήσαντος 
καί συμβουλαί πρός αύτόν, δμοιαι τοΐς 
λογαριασμοΐς, οί’τινες συντάσσονται «χω
ρίς τόν ξενοδόχον». Εύρίσκονται δ’ έν 
πλήρει άντιθέσει πρός τά πράγματα, ά- 
τινα δηλοΰσιν δτι ή σιωπή τοΰ δαρέντος 
πολίτου, ή μηδαμώς σημαίνουσα καί δτι 
«έφίλησε χέρι ποϋ δέν ήμπορεΐ νά δαγ- 
κάση», είνε τρομερά διαμαρτυρία άν μή 
πρόλογος δράματος, δπερ άκαδημαϊκώς 
μέν (διά τό ξένον τής ράχεως) συζητοΰν- 
τες όλοψύχως άπευχόμεθα, άλλ’ ώς μη  
εραοιτέχναι πολϊται δφείλομεν νά προλά- 
βωμεν.

"Οταν υπήρξε δικαιολογία, δέν υπήρ
ξε σιωπή· έντεϋθεν έστερεΐτο βάσεως ή 
άρθρογραφία κατά ταύτης- έφ’ δσον δ’ 
έθεωρήθη ώς σιωπή ή έλλειψις έγκλή
σεως ύπά τοΰ παθόντος, τό ζήτημα έξε- 
τοπίσθη «μή ληφθείσης ύπ’ δψει τής 
πλέον ή ζωηράς δικαιολογίας τοΰ «πα
θόντος», ήτις έδει νά άποτελέση άντικεί- 
μενον σοβαράς συζητήσεως καί νά άπα- 
σχολήση τήν προσοχήν τών συγχρόνων 
νομικών καί επίλεκτων πολιτών,—άν μή 
τών &έσει και νόμφ  αρμοδίων, ους άφε- 
ώρα ή τοιαύτη δικαιολογία.

Τότε, τούλάχιστον, ήθελον θεωρηθή
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οί πρώτοι τούτων ώς μή ερασιτέχναι πο- 
λϊται, ένφ, το μέγιστον,—καί ίκανώς νο
μίζω δεδικαιολογημένον έπί τοΟ προκει- 
μένου—ήθελεν είσθαι καί ή παρά τού
των Ιρευνα τών ένόχων προς έφαρμογήν 
έπ’ αύτών τοΰ νόμου τοΰ Λύντς.

Ά λλως, άν τό ζήτημα άφεώρα είς μό
νον τον παθόντα, ήτο δλως περιττή ή &- 
ναγραφή κα'ι έξέτασις αύτοΰ. Καί ώς εί- 
ρωνικωτέρα τών παρηγοριών διά τούς 
λοιπούς δσον καί δδυνηροτέρα τών δι
καιολογιών τής άδρανείας αύτών—ήτοι 
πάντων ήμών—άπομένει «ή κούφη δλως 
έλπίς δπως άναμένωμεν νά παραχθή πλει- 
οψηφία μέλλουσα καί ικανή νά έπιβλη- 
θη θετικώς έπί τής παθούσης νάρκην 
κοινωνίας ή πολιτείας !»

Ήνψ τό θετικόν ήδη εινε δτι εντός 
τοΰ εύρυτέρου κύκλου τής δικηγορίας 
καί έπί πάσης τάξεως τής καινωνίας 
ϊσταται αίωρούμενον ύπέρ τήν κεφαλήν 
παντός ερασιτέχνου και μή  πολίτου τό 
έφόδιον τοΰ πρώτου τυχόντος γαλατά, 
καί δστις δέν τό βλέπει. . . είνε έρασι- 
τέχνης πολίτης.

Ή  έκ μόνης τής άνακινήσεως τοιού- 
των θεμάτων,—έφ’ δσον τά πράγματα 
παρορώνται καί δή έφ’ δσον είσίν άντί- 
θετα ταΰτα πρός τ’ άνεμώλια έστω καί 
γραπτά έπη, ούτε τήν κοινήν συνείδησιν 
έπαναπαύει, ούτε είς τό συναίσθημα 
τής καινής προσβολής άνταποκρίνεται 
ουτε και προάγει αυτό.

Τό γενόμενον είνε άπλοΰν δείγμα νο- 
σηράς καταστάσεως, ή έξυγίανσις τής 
όποιας δεΤται τής συνδρομής πάντων καί 
συστηματικωτέρας ένεργείας πρός άμυ
ναν διητενή κατά τών ποικίλων ύπονο- 
μευτών πάσης ’Αρχής, παντός κλάδου 
διοικήσεως,παντός νόμου, πάσης τάξεως 
ηθικής, πάσης δικαιοσύνης, εύκοσμίας 
καί ευνομίας, οίτινες σιωπηρώς ύπερε- 
πληθύνθησαν, οί δ’ εχοντες τοιούτους 
οπαδούς ύπερεμεγαλύνθησαν.

Όργανον τοιαύτης άμύνης, τό ,γε νΰν, 
εύχομαι ν’ άποκαταστή ή «Δικαιοσύνη».

Μ ιχ. ϊδ . Ι£.ανακί.κης
Διγηγόρος έν Ά θήνα ις

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΝΑ
(συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

“Οταν δέ τά μέρη διορίσωσι τούς 
πραγματογνώμονάς των, ό μέν ύποχρεως 
εις άποζημίωσιν ονομάζει συγγενή 
του φίλον, οστις προσδιορίζει την 
αξίαν είς έλάχιστον ποσόν, ό δέ τοΰ 
άποζημιωθησομενου εις πολύ μεγαλη- 
τερον καί τότε γίνεται προσφυγή είς 
τό δικαστήριον πρός προσδιορισμόν της 
αξίας καί έκαστος εννοεί ποιας λαβάς 
δίδει ή ήμετέρα πολιτική δικονομία 
πρός διαιώνισιν της διαδικασίας καί μέ- 
y οις ου φθάσνι ενώπιον τοΰ Άρείου ΓΙά 
γου δστις νά εί'πιρ τήν τελευταίαν λέ- 
ξιν, παρέρχεται ολόκληρος πενταετία 
καί ό άτυχής ιδιοκτήτης στερείται ού 
μόνον της ιδιοκτησίας του άλλά καί της 
άποζημιώσεως και έως ου άποζημιωθη 
διά καταναγκαστικης είσπράξεως, ό 
κατά τήν εποχήν της άνοίξεως της όδοΰ 
ύπόχρεως, εκποιεί τό προσκυρωθέν γή- 
πεδον μετά της λοιπής περιουσίας του 
καί δέν απομένει είς αύτόν μηδέν καί 
ούτως ό στερηθείς ιδιοκτήτης τοΰ γη
πέδου του, μή εύρίσκων περιουσίαν τινά 
τοΰ οφειλέτου του, έκέοδησε νίκην Καδ- 
μίαν μείνας μέ τίτλους άποζημιώσεως 
μηδέποτε έλπίζων νά λάβϊΐ τι· συνεπώς 
τούτου έ'νεκα εΓνε έπάναγκες ή άντικα- 
τάστασις τών περί τούτου διατάξεων 
διά τών έξης άρθρων.

1) Τό άρθρ. 23 δέον νά τροποποιηθη, 
ώς έξης.

23) Ή  άποζημίωσις δλων εκείνων, 
οίτινες διά τ·̂ ς άνοίξεως ή πλατύνσεως 
άγυιας ή τοΰ σχηματισμού πλατείας ε- 
y  ουν ολόκληρον τό ιδιόκτητον γήπεδόν 
των ή μέρος αύτοΰ, θέλει γίνεσθαι παρά 
τών μενόντων ιδιοκτητών, (αυτη θέλει 
άναλογεΐσθαι κατά τό μήκος τοΰ ποο- 
σώπου) τών μενόντων γειτονικών γηπέ
δων, τά όποια αυτοδικαίως θέλουσι εί- 
σθαι ενυπόθηκα πρός ασφάλειαν τοΰ 
άπωλεσαντος τό οίκόπεήόν του μέχρι 
της ποσότητας της πληρωτέας άποζη- 
μ·.ώσεο)ς καί τών νομίμων τόκων άπό 
της ημέρας καθ’ ήν κατέστη οριστική 
ή πραςις τοΰ μηχανικού, νά έπιτραπ-?)

δέ ή έγγραφή της ύποθέσεως δι’ αύτνίς 
καί μόνης της πράξεως.

25) Ό δικαιούμενος είς άποζημίωσιν 
ιδιοκτήτης δικαιούται άμα καταστνί ο
ριστική ή πραξις τοΰ μηχανικοΰ της πό- ι 
λεως, νά έγείρν] αμέσως αγωγήν ενώπιον 
τού άρμοδίου Δικαστηρίου κατά τοΰ ύ- 
ποχρέου πρός άποζημίωσιν γείτονος, τό 
δέ Δικαστήριον θέλει έ'χει τήν έξουσίαν 
νά διατάξη άπόδειξιν δι’ όλων τών νο
μίμων μέσων περί τοΰ άν ό ένάγων εινε 
ό αληθής κύριος τοϋ άφαιρεθέντος οικο
πέδου, ώς επίσης καί έάν ό εναγόμενος 
είναι ύπό^οεος είς άποζημίωσιν, συνάμα 
δέ διορίστ) δύο πραγματογνώμονας πρός 
έξεύρεσιν της άξίας, ήν είχε τό άφαιρε- 
θέν οίκόπεδον κατά τόν χρόνον της όρι- 
στικότητος της περί ρυμοταμίας πράξεως 
τοΰ μηχανικοΰ. Έν περιπτώσει διαφω
νίας τών πραγματογνωμ-ότων τό Δικα- 
στήριον θέλει προσδιορίσει τήν πληρω
τέαν αξίαν κατά τήν κρίσιν του, λαμ- 
βάνον ύπ ’ οψιν σχετικά; πωλήσεις πλη- 
σιεστέρων οικοπέδων συγχρόνους ή καί 
προτητερινάς.

25) Είς δλας τάς πλατείας παλαιας 
καί νέας πόλεως προσδιορίζεται ή άπο- 
ζημίωσις \ 0 βασιλικών πήχεων πλά 
τους έπί έκαστον πλάγιον, τό δέ μέσον 
θέλει άποζημιοΰσθαι ύπό τοΰ Δήμου, 
ού-ινος ή πλατεία θέλει θεωρεΐσθαι ιδιο
κτησία, ώς καί τών μενόντων ιδιοκτη
τών διά τά πλάγια τ ή ί  πλατείας.

Τά άρθρα 25 καί 26 καταργοϋνται 
όλοτελώς ώς άντικατασταθέντα διά τοΰ
άρθ. 23.

25) Ό  παρών νόμος έ'χει άναδρομι- 
κήν δύναμιν έφ’ δλων τών υποθέσεων αΐ- 
τινες εύρίσκονται είς τό στάδιον τοΰ 
διορισμοΰ πραγματογνωμόνων καί προσ
διορισμόν της άξίας τών άφαιρεθέντων 
οικοπέδων.

26) Αί διατάξεις αύτκι θέλουσιν έ'χει 
έφαρμογήν καί είς τάς λοιπάς τοΰ Βασιλ
είου πόλεις, κώμας καί χωρία.

Ταΰτα υποβάλλω είς τήν κρίσιν της 
Νομοθετικής έξουσίας δπως έπιφέρν) δι- 
όρθωσιν τών παναρχαίων καί γεγηρα- 
κυιών διατάξεων τοΰ περί έκτελέσεως τοΰ 
σχεδίου της πόλεως ’Αθηνών νόμου τοΰ 
οποίου ή πείρα καί ό χρόνος κατέδειξε 
τά σφαλερά αύτοΰ μέρη καί πέποιθα δτι 
θά εύρεθτί νομομαθής βουλευτής ινα ύ
ψωση φωνήν έν τ*7ί Βουλή καί ζητήση 
τήν θεραπείαν τοΰ κακοΰ. Είθε !

Κηβισβία τη  1 9βρίου 1907
Δ . Χ α ρ ιτ ά κ η ς

Δικηγόρος έν Ά θή να ις

Α γω γή
Φ. Ε. Φωτιάδοο, κατοίκου Α θηνώ ν, 

κατά
1) Έ μ μ . Ί ω . Α εβαντή, κατοίκου Α θ η 

νώ ν, ήδη δ’ αγνώστου διαμονής, άτε απο- 
δράσαντος είς τό εξωτερικόν, καί 2) Κονω- 
νος Ί ω . Α εβαντή, κατοίκου επίσης Α θηνώ ν, 
άμοοτέρων οίνοπωλών.

’Ενώπιον τών έν Ά θήνα ις Πρωτοδικών
Οί άντίδικοι, έμπορευόμενοι ένταϋθα, ελαβον 

άνάγκην /άριν τώ ν έμπορίιιών επιχειρήσεων 
τω ν καί έδανείσθησαν παρ’ έμοΰ τήν 20 Φε
βρουάριου έ. ε. Δρα/. 2 ,0 00 , ών ΰπεσχέθη- 
σαν τήν άπόδοσιν μετά μήνας ές, έ®’ ω καί 
ύπέγοαΊιαν τήν ύπό τήν αύτήν χρονολογίαν 
συναλλαγματικήν, ληςάσης δε ταύτης τήν 20 
Αύγουστου 1907 μοί έζήτησαν τήν άνανέωσιν, 
ο καί έδέ/Οην' έπ ί τούτοι δέ ό μέν ’Εμμ. 
Ί ω . Λεβαντής έξέδοτο έν Π ειραιεΐ τή ν άπό 
20 Αύγουστου έ. έ . συναλλαγματικήν έκ Δρ. 
2 ,000 , πληρωτέαν ένταϋθα εις το κατά
στημα της Έ θν. Τραπέζης, μετά μήνας εξ 
άπό τής έκδόσεώς τη ς, ό δε Κόνων Ί ω . Λε
βαντής άπεδέχθη ταύτην ένταϋθα' μεβ' ο 
διά τακτικής όπισθογραοήσεως μετεβιβάσΟη 
αυτη ύπό τοΰ έκδοτου είς τήν ιδίαν μου δια
ταγήν. Ληξάσης δέ τής πρός πληρωμήν αύτής 
προθεσμίας ουδέτερος τώ ν ές αύτής ύποχρέων 
έπλήοωσεν, ές>’ ω συνετάχθη τό κατά νόμον 
έπί μή πληρωμή διαμαρτυρικόν διά τής ύ π ’ 
άριθ. 12392 τής 21 Νοεμβρίου ε. ε. πράξεως 
τοϋ ένταϋθα Συμβολαιογράφου Λ . Πέρδικα.

’Επειδή άμβότεοοι οί άντίδικοι είσ ίν άλ
ληλεγγύω ς καί διά προσωπικής των κρατή- 
σεως ϋπό’/οεοι πρός πληρωμήν τοΰ ποσοΰ αυ
τή ς εντόκους.

Καλών αύτούς έμπροθέσμως πρός συζήτη- 
σιν τής παρούσης.

Έ ξαιτοΰμαι
Νά ΰπο/ρεωβώσιν ουτοι άλληλεγγύω ς και 

διά ποοσωπίκής των κρατήσεως νά μοΰ πλη- 
ρώσωσι διά τήν έν τώ  ιστορικώ α ιτ ίαν Δραχ. 
δύο χιλιάδας (άριθ. 2 ,000) έντόκως πρός 9 ο)ο 
έτησίως άπό τοΰ διαμαρτυρικοΰ άχρις έςοολή- 
σεως καί

Νά καταδικασθώσιν είς τά έξοδα καί τέλη .

Αρμόδιος δικαστικός κλητήρ έπιδότω νο- 
μίμως εν μέν άντίγρα?ον τής τε παρούσης καί 
τοΰ διαμαρτυρικοΰ είς τόν κ. Ε ισαγγελέα τών 
ένταϋθα Πρωτοδικών διά τόν άγνωστου διαμο
νής έκδότην ’Εμμ. I. Λεβαντήν, δημοσιευθή- 
τωσαν δέ καί διά τής ένταϋθα έκδιδομένης έ- 
οημερίοος «Δ ικαιοσύνη», έτεοον δ’ άντίγρα- 
cοον τής παρούσης είς τόν αποδέκτην Κόνωνα 
Ί ω . Λεβαντήν.

’Εν Ά θήνα ις 30 Νοεμβρίου 1907.
Ό  πληρεξούσιος δικηγόρος 

Σ τέφ . ’ Ε λ ϊνΟ ερ ίο ι;

Ά ριθ. 12,392 .

Διαμαρτυρικόν 
’Εν Ά θήνα ις σήμερον τήν 21 Νοεμβρίου 

τοΰ 1907 έτους ήμέραν Τετάρτην ένώπιον 
έμοΰ τοΰ έν Ά θήναις έδρεύοντος Συμβολαιο
γράφου καί κατοίκου Α θηνώ ν Λεωνίδα Π. 
Πέρδικα καί έν τω  έπί τής όδοΰ Σοοοκλεους 
κειμένω γραοείω μου, έμ'ρανισθείς ο γνωστός 
μοί καί μή έξαιρετέος Φ. Ε. Φωτιάδης, δικη
γόρος, κάτοικος Α θηνώ ν, μοί ένεχείρισε τήν 
κατωτέρω άντιγρα:ρομένην συναλλαγματικήν 
ζητήσας τήν έπί μή πληρο)μή διαμαρτύρη
σήν της. « ’Εν Πειραιεΐ τή  20 Αύγουστου 
1907 Συναλλαγματική διά δρα/. 2 .000 . 
Μετά μήνας τρείς από σήμερον πληρώσατε 
είς τήν ιδίαν μου διαταγήν καί είς τό έν 
Ά θήναις κατάστημα τής ’Εθνικής Τοαπέζης 
τής Ελλάδος τάς άνω δραχμάς δύο χιλιάδας 
δ ι’ άλλας τόσας άςπαρ ’ έμοΰ έλάβατε τοΐς με
τρητούς πρός έμπορικήν σας χρήσιν. ’Εμμ. 
Ίω. Λεβαντής. Πρός τόν κ. Κόνωνα Λεβαν
τήν· είς Α θήνας- Κόνων Λεβαντής. Ά ν τ ’ 
έμοΰ πληρώσατε τή  διαταγή τοΰ Φωκ. ’Εμμ. 
Φωτιάδου, παρ’ ού έλαβον τό άντίτιμον είς 
μετρητά. Έ ν Πειραιεΐ τή  21 Αύγούστου 
1907.» Τήν συναλλαγματικήν ταύτην λαβών 
καί συμπαραλαβών ώς μάρτυρας τόν Νικ. 
Κουτσοβέλην δικαστικόν κλητήρα καί Ιά κ ω 
βον Κωστόπουλον, κτηματίαν κατοίκους Α 
θηνών, πολίτας "Ελληνας γνωστούς μοι καί 
μή έξαιρετέους, μετεβην μ ετ ’ αύτών είς τό 
ένταϋθα καί έπί τής όδοΰ Αιόλου κείμενον 
κατάστημα τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ε λ 
λάδος, τόπον προσδιωρισμένον πρός πληρο)- 
μήν τής είρημένης συναλλαγματικής, α λλ ’ 
εύρομεν αύτό κεκλεισμένον. "Οθεν πρός έπι- 
ούλαξιν τών δικαιωμάτων τοΰ κομιστοΰ τής 
είοημένης συναλλαγματικής κατά τών ύπο- 
γρα'J/άντων αύτήν, έπανελθίον είς τό ρηθέν 
γραβεΐόν μου συνέταξα τό παρόν έπί μή πλη- 
οωμή διαμαρτυρικόν, οπερ αναγνωσθέν είς 
έπήκοον τών μαρτύρων ύπεγράοη παρά τού
τω ν μόνον καί έμοΰ, τοΰ έμιρανισθέντος μή 
παοαμείναντος μέχρι τέλους ϊνα συνυπογράψη 
μεΟ ’ ήμών έν τω  παρόντ;.

Οί μάρτυρες 
Ν'. Κουτσουβέλης 
I. Ινωστόπουλος

Ό  Συμβολαιογράφος 
(Τ. Σ .) 1 Λ . Π έρ δ ικ α ς

Διά τήν αντιγραφήν 
Ά θήνησι 22 Νοεμβρίου 1907.

Ό  Συμβολαιογράφος 
(Τ . Σ .) Λ- Π έρ δ ίκ α ς

Π ε ρ ίλ η ψ ή
Τό Δικαστήριον τών έν Ά θήνα ις Πρωτο

δικών διά τής ύ π ’ άριθ. 6533 (1907) άποφά
σεώς του, δε/θέν τήν άπό 3 Νοεμβρίου 1907 
α’ίτησιν τοΰ Δημητρίου Δ. Ά ρβανιτάτη  κατοί
κου Α θηνών κατά τής συζύγου του Σταμα- 
τίνας Δ. Ά ρβανιτάκη τό γένος Έ λ . Μαρο- 
πούλου, κατοίκου έπίσης, διέταξε τήν δημο- 
σίευσιν καί τοι/οκόλλησιν αύτής κατά τά αρ- 
θρα 677 καί 683 ΙΙολ. Δ ικ. έπ ί τώ  τέλει τής 
έγέρσεως τής περί διαζυγίου αγωγής αύτοΰ.

’Εν Ά θήνα ις τή  30 Νοεμβρίου 1907.
Ό  τοΰ αίτοΰντος πληρεξ. Δικηγόρος 

Ο ίο δ . Μ . ΓοΐΜ κος

HP0S Τ Ο ΪΣ  2 1  ϋΚΚΓΟΡΟΥΣ
Ή  «Α εκ α ιο α ύνη » νίτις ώ ς κ ύ 

κλο ν άναγνοχ ιτώ ν εχει πάνταις 
το ύ ς  δ ικ η γ ό ρ ο υ ς  κ «  το ύ ς  μ ε τά  
τώ ν  δ ικ α σ τη ρ ίω ν  έπαιγγελί-λαιτι- 
κώ ς η  ά λ λ ω ς  σ υ νδ εο μ ένο υ ς , ε ινε  
« ρ ο φ * ν ώ ς  τό  μ ο να δ ικ ό ν  ο ρ γ * ·  
νον δ ιά  το ύ  όποιον», σ υμ φ ώ νω ς  
π ρ ό ς τό  πνεύμα, το ύ  νό μ ο ο , ε π ι
β ά λ λ ε τ α ι νά  γ ίν ω ν τα ι α ί έπ ί δ ια 
ζ υ γ ίω ν ,  α ιτή σ εω ν  π ε ρ ί χ ω ρ ι
σ μ ο ύ  κτημάτο>ν κ λ π . ό ρ ιζ ό μ ε -  
ν α ι ύ π ό  το ύ  ν ό μ ο υ  δ η μ ο σ ιε ύ 
σ ε ις . Ι ϊ ε ρ ιτ τ ό ν  έπ ίση ς νά  ύπ ο -  
μ νή σ ω μ ε ν  ό τ ι τό  ό ρ γα νο ν  το ύ το  
τώ ν  δ ικ η γ ό ρ ω ν  κ υ ρ ίω ς ,  πάν  
ά λ λ ο  η  κερδο σκοπ ικόν σκοπόν 
έ π ιδ ιώ κ ε ι,  το ύ το υ  δ ’ ενεκα α ν α 
λ α μ β ά ν ε ι  πάσαν έν γένε ι τ ο ια ύ 
τη ς φ ύσεω ς δ η μ ο σ ίε υ σ ιν  ε ις  το  
η μ ισ υ  τή ς  συνή  Οους τ ιμ ή ς .

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
Κ. Τ Ρ Ι Α Ν Τ Α Φ Υ Λ Λ 0 Π 0 Υ Λ 0 Τ

Δικηγόρου έν Ά θή να ις

ΠΕΡΙ  ΤΗΣ C O N D I C T I O  I N C E R I f
Τόμοι εκ σελ. 168 Δρ. 3

Π Ε Τ Ρ Ο Τ  Μ . Α Ν ΤΩ Ν ΙΑ ΔΟ Γ 
Είρηνοδίκου έν Πάτραις

Π Ε Ρ Ι ΤΩ Ν  Υ Δ Α Τ Ω Ν
Κ α τ ά  τό  Ι* ω μ ά ικ ό ν  Α ίκ α ιο ν  κ α ι 
τήν έν Έ λ λ ά δ ι  εφ αρ μ ο γή ν το υ .

Τόμοι έκ  Σελ. 128 Δραχ. 3

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ω Σ  Ι Σ Χ Υ Ε Ι  Ε Ν  Ε Λ Λ Α Δ Ι  

νπΟ

Σ Π Υ Ρ .  Ε Υ Κ  Α Ε Ι Δ Ο Υ
Έξεδόθη τό πρώτον τεύχος τοΰ δευτέρου τόμοο.

Δ Η Μ . Α . Π Ε Τ ΡΑ Κ Α Κ Ο Τ  
Δικηγόρου έν Ά θ ή να ις

01 Μ ΟΝΑ ΧΙΚ ΟΙ Θ Ε Σ Μ Ο Ι
Έ ν xfj’ Ορ&οδό'ξω Α νατολ ική  

Ε κ κ λ η σ ία
Τ ό μ ο ς  π ρ ώ το ς. Ή  πρώτη όργά- 

νωσις. Οί κχνόνες τοϋ Μ. ’Αντωνίου, 
τοϋ Μ. ΓΙκχωμίου καί τοΰ Μ. Βκσι- 
λείου. Αί εκκλησιαστικοί καί πολιτικαί 
διατάζεις κατά τόν τέταρτον αιώνα. Ή  
νομική Οέσις τών τε μονών καί ι/.οναχών.

Β . ΟΙΚΟΝΟΜΙΛΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
'Έι<δθ(5ις δ κ τη  ύ π ό  Μ ιχ . Γ . Λ ιΟ αδδ.
Σονεπληρώθη το ολον εργον *έκ τριών 

τόμων.

Κ Ω Ν Σ Τ . Α . Π Α Π Α Π Α Ν Ο Υ
Αιδάκτορος τοϋ Δικαίου

μελετη mi mmim maqkkhs
Τ εϋχος έκ Σ ελ ίδω ν 2 7

ΗΛΙ Α Κ. Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Α Δ 0 Υ
Δικηγόρου έν Ά θή να ις

Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Ι Α
Π Ε Ρ Ι  Α Π Ο Θ Ε Τ Η Ρ Ι Ω Ν  

ΚΑΙ ΕΝΕΧΥΡΟΓΡΑΦΠΝ
ή το ι ερ μ η νε ία  το ύ  νό μ ο υ  π ερ ί 

Γ ε ν ικ ώ ν  Α π ο θ η κ ώ ν  
Χ ιμ ά τ α ι  δ ρ α χ . Ύ

Πωλοϋνται βρ σννόλφ ή χωριστά τά 
τα εξής νομ ικά βιβλία και αντί τών οη- 
μειουμένων τιμών, αΐτινες αλλαι μεν ε ΐ-  
αιν ήλαττωμέναι κατά το 1 )2  άπο τής. 
πραγματικής, άλλαι <5έ κατά 30 0] q ε- 
λαττον τών εν τοΐς καταλόγοις σημειου- 
μένων. °Απαντα τά βιβλία εΐα'ιν καλώζ: 
διατετηρημένα και ήγγυημένης (υπό ε- 
ποψ ιν υγιεινήν) προελεύσεως.
S .  Μ χ α λ ά ν ο ν  Έφημερίς τής Ε λ λ η 

νικής καί Γαλλικής Νομολογίας, 
τδμ. 13, δεδεμ. ^ραχ. 9 0 .—·

Ί ω α ν ν ίδ ο ν ,  ΙΙεϊρα, δλόκληρος μετά 
τώ ν παραρτημάτων, δεδεμ. opay. 40.

Κ . Π ο λ ν γ έ ν ο ν ς ,  (καδηγ. Π ανεπιστ.) 
Μονογραιρία -,τερϊ προικός, 2 τόμ. 
έντελώς άμετα'/ίίριστοι ορα/. 1 0 .—·

Κ . Δ εμ ερ τζ ίι, (ύίρηγ. ΙΊανεπιστημ.)
Περί τής αναγκαστικής διαδοχής 
παρά Ρωμαίοις. 2 τόμ. έντελώς 
άμεταχ. δια/. 6 .—

Corpus ju r is  civilis, ή κλασική ϊκδο- 
σις Kriegel, 3 τόμοι δεδεμένοι, α£
Νεαοαΐ είσίν μεταωρασμέναι απέ
ναντι καί λατινιστί.

Π α νό έκ τα » , τοΰ Ίουστιανοΰ, μετά 
τής μεταφράσεως en regard γαλ
λιστί Οπό H u l o t ,  7 τόμ. δεδε- 
μένοι. ®?α/.· 40.·“
’Επίσης πωλοϋνται και διάφορα άλλα 

Γερμανικά καί Γαλλικά*νομικά συγγράμ
ματα τών οποίων τόν κατάλογον δημο- 
σιεύομεν εις τό επόμενον ψύλλον. ΙΙλη- 
ροφορίαι π α ρ ’ ήμϊν.

ΊΓύποις Π .  / V .  ϊ ίε τ ρ ά κ ο υ .


