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ETSSETIS ΠΕΡΙΚΑΙΗΓΟΠΔΪ
Ό επίλογος τοϋ παρά τφ Άρείφ  

Ilayq) Άντεισαγγελέως κ. Κ. Μανιά- 
κη, δν έν τφ προηγουμένφ φύλλφ 
έδημοσιεύσαμεν καί περί του οποίου 
κρίσεις ήμών τινάς παραθέτομεν έν 
έτέρα στήλ^, ήτο βέβαιον δτι δέν θά 
έξέπληττε μόνον τδν νομικδν κόσμον 
και δέν θά προεκάλει μόνον τήν ευ
γ ν ω μ ο σ ύ ν η ν  αύτοΰ διά τδ θάρρος, μέ 
τδ όποιον υπευθύνου έχαράχθησαν 
καί έδόθησαν είς τήν δημοσιότητα 
τόσαι άλήθειαι, άλλά θά εξενίι,ε και 
τδ σώμα αύτδ τοΰ άνωτάτου ήμών 
δικαστηρίου, περι τοΰ οποίου είνε μέν 
απολύτως βέβαιον δτι ούδεμία ύπδ 
τοΰ κ. Άντεισαγγελέως έξηνέχθη 
ανοίκειος φράσις, οπερ δμως καιριώ- 
τατα έθίγετο έν αύτή τ-ξ) άποστολή 
του.

Συνέπεια τής τοιαύτης έντυπώσεως, 
ήτις μετά τά δημοσιευθέντα παρήχθη 
μεταξύ α ύ τώ ν  τών μελών τοΰ Άρείου 
Πάγου, υπήρξε συνέλευσις τής έλο- 
μελείας, ήτις έλαβε χώραν έν τφ κα- 
ταστήματι τοΰ Άρείου Πάγου τήν 
παρελθοΰσαν Δευτέραν καί ήτις έπί 
μακρδν άπησχολήθη έπί τοΰ ζητή
ματος άν δ Άρειος Πάγος, ώς σώμα, 
πρέπει νά έπιζητήση διά τής άρμο- 
δίας δδοΰ ίκανοποίησιν δι’ δσα περι 
τοΰ έργου καί τής άποστολής αύτοΰ 
έγράφησαν έν τφ προηγουμένφ φυλ- 
λq) τής «Δικαιοσύνης» στεγασθέντα 
ύπδ τήν ύπογραφήν τοΰ παρά τφ δι- 
καστηρίφ τούτφ κ. Άντεισαγγελέως. 
Κατά τάς πληροφορίας ήμών, άς έχο
μεν άπαντας τούς λόγους νά θεωρώ- 
μεν άσφαλεΐς, πρδ πάσης συζητή- 
σεως, δ παρά τφ Ά ρείφ Πάγφ Είσ- 
αγγελεύς κ. Δ. Τσιβανόπουλος, έξή- 
νεγκε τήν γνώμην, δτι δια τών γρα- 
φέντων ήσκήθη έλεγχος γενικώτερος 
διά τοΰ δποίου οΰτε έσκοπεΐτο οΰτε 
έπήλθε προσβολή τής άξιοπρεπβίας 
τοΰ Άρείου Πάγου ώς σώματος, τού
του δ’ ένεκα κατέληξε προτείνων δ
πως ούδεμία ληφθή ένέργεια πρδς 
άνόρθωσιν διά τής νομίμου δδοΰ προσ
βολής τινδς διά τήν οποίαν, κατά 
τήν κρίσιν του, ούδεμία ύπήρξε πρό- 
θεσις καί ήτις άλλως δέν έπήλθε.

Πρδς τήν γνώμην ταύτην τοΰ κ. 
Είσαγγελέως εύρέθη σύμφωνον δλό- 
κληρον σχεδδν τδ σώμα τοΰ Άρείου 
Πάγου, λέγομεν δέ σχεδόν, διότι κατά 
τάς αύτάς άκριβείς ήμών πληροφο
ρίας, ήκούσθη καί γνώμη δύο ή τριών 
έκ τών έγκριτωτέρων τοΰ άνωτάτου 
ήμών δικαστηρίου μελών, κατά τήν 
έποίαν, δσα ύπδ τοΰ κ. 5Αντεισαγγε

λέας έξετέθησαν, ίσως νά μή απέ
χουν κατ’ ούδέν τής πραγματικότη- 
νος καί δτι άφοΰ έδόθη άπαξ τοιαύ
της φύσεως άφορμή, σκοπιμώτερον 
θά ήτο δ Άρειος Πάγος νά συνεσκέ- 
πτετο ούχί περί τοΰ καταλληλοτέρου 
τρόπου δ:’ ού θά έπετύγχανε τήν δι
καστικήν καταδίωξιν παντδς δστις, 
εί'τε έλέγχων εί'τε παραινών, έκθέτει 
δημοσία άληθείας, άλλά περί τοΰ λυ- 
σιτελεστέρου μέσου δι’ ού τδ δικαστή- 
ριον τοΰτο θά ήδύνατο νά χρησιμεύσω 
ώς άσφαλής όδηγδς τών δικαστηρίων 
τής ούσίας έπί τών άπείρο>ν ζητημά
των άτινα κλυδωνίζουν τάς ένώπιον 
αύτών διαφοράς.

Εύνόητον δτι ή σύσκεψις έπε- 
ραιώθη ληφθείσης τής άποφάσεώς νά 
μείνουν τά πράγματα ώς έχουν.

ΤΑ ΤΟΪ Π Ρ ίΙ Τ Ο Μ Ο Ϊ  ΑΒΗΗίΙΝ
ΚΑΙ Κ Α Κ Ο Ϊ Ρ Γ Ι Ο Α Ι Κ Ε Ι Ο Ν

Έξ δλης της κινησεως τών διαφόρων 
άρχών, ητις έπηκολούθησε την νέαν έςέ- 
γερσιν των έν Άθήναις δικηγόρων διά 
τό ζητημα της μεταφορας τοΰ Πρωτο
δικείου, κατεδείχθη τοΰτο τούλάχιστον, 
δ'τι κατ’ άρχην τό ζητημα της έγκατα- 
λείψεως τοΰ ηδη έπί της όδοΰ Σταδίου 
κτιρίου καί τ^ς μεταφορας τοΰ Πρωτο
δικείου είς τό Εθνικόν τυπογραφεΐον 
δέν δέ/εται άμφισβητησιν. Αίσθανομεθα 
δέ την άνάγκην νά τονίσωμεν τοΰτο, 
διότι κατά την τελευταίαν τές παρελ- 
θούσης έβδομάδος συνέλευσιν των έν 
Άθήναις δικηγόρων πλεϊστοι δσοι έρρί- 
φθησαν υπαινιγμοί, ό'τι η παρατηρού
μενη έν ταΐς έργασίαις τνίς μετασκευης 
τοΰ Έθνικοΰ τυπογραφείου βραδύτης, 
είνε αποτέλεσμα ούχί υπηρεσιακών η 
άλλων προσκομμάτων, άλλ ’ υστεροβου
λίας τίς οϊδε τίνος.

Τάς κωμικά; λεπτομερείας τοΰ ζη- 
τηαατος τούτου,τάς έκδηλωθεισας κατά 
την ληξασκν έβδομάδα είς άφαντώστου 
φαιδοότητος επεμβάσεις καί αύτης της 
αστυνομικής άρχης! δέν νομίζομεν δτι 
υπάρχει άνάγκη καί ημείς νά άναγρά- 
ψωμεν, έφ’ δσον εινε πλέον η βέβαιον 
ό'τι έ'κτοτε τό ζητημα τοΰτο η το καί 
εινε όριστικώς λελυμένον, άφοΰ, |πλην 
των άλλων, τό Δημόσιον έ'κτοτε άνε- 
κοίνωσε πρός τόν έκμισθωτήν δτι θεω
ρεί λελυμένην την σύμβασή της μισθω- 
σεως έκείνης. Τά λεχθέντα επομένως, 
δτι καί μετά την μετασκευην τοΰ Ε 
θνικού τυπογραφείου θά παραμείνωσιν 
έν τω παλαιω Καταστηματι τά άνα- 
κριτικά η άλλα γραφεία, στεροΰνται 
πάσης ύποστάσεως.

Τ ο  Κ α χ ο υ ρ γ ιο δ ιχ ε ίο ν .
Έπίσης εί'μεθα είς θέσιν νά άνακοι- 

νώσωμεν, δτι οχι μόνον σκέψις έγένετο, 
άλλά καί άπόφασις έληφθη, δπω; μετά 
τοΰ Πρωτοδικείου γίνη η μεταφορά είς 
τό αύτό κτίριον τοϋ Έθνικοΰ τυπογρα
φείου καί τοΰ Κακουγιοδικείου, πρός 
τοΰτο δέ έγενοντο νίδη και αι δεουσαι 
μελέτα^ καταρτισθέντος καί τοΰ πρός 
τοΰτο προσθέτου σχεδίου. Την σημα
σίαν της νέας ταύτης άποφάσεώς δέν ύ 
πάρχει άνάγκη νά έξάρν) τις, διότι, ανε
ξαρτήτως πρός την εύκολίαν, ητις έπεο-

χεται είς τούς δικηγόρους διά τής συγ- 
κεντρώσεως καί τοΰ δικαστικοΰ τούτου 
καταστήματος, τοΰ άπό άμνημονεύτων 
είς τά πέρατα των Αθηνών έγκκθιδρυ- 
μένου, αίρεται έπί τέλους καί μία άσχη- 
μία ένός τεμένους της ποινικής όικαιο- 
ηύνης, δπερ διηγωνίζετο μέ τάς φυλα- 
κάς αύτοϋ τοΰ ΙΙαλαιοΰ Στρατώνος 
κατά την ευπρέπειαν.

ΤΟ
Ε Ν  Τ Η , Ν Ο Μ Ι Κ Η ,

Tfj άξιοτίμοι διευ&ννοει τή; «Δικαιοσύνης»
Τό συζητεΐν περί βελτιώσεως της κα- 

τευθύνσεως της νεωτέρας νομικής έπι
στήμης, ταύτόν πρός τό έπιδιώκειν κατά 
τινα τρόπον τήν διοργάνωσή κρειττόνων 
βάσεων της κοινωνικής δικαιοσύνης. Καί 
ούδείς βεβαίως ήθελε θεώρηση άνιαράν, 
σύντομον περίσκοπησιν της πορείας καί 
έξελίξεως τοΰ έν γένει δικαίου, ώς αύται 
δει νά συντελώνται έν τψ φυτωριψ της 
νομικής έπιστήμης, έν τφ φυτο>ρίψ δπερ 
άναπτύσσεται διά τής προοδευτικής δια- 
μορφώσεως τής Νομικής τοΰ Έθνικοΰ 
Πανεπιστημίου Σχολής.

Τό σημερινόν δίκαιον, άναμφιρήστως 
άκολουθεΐ ού μόνον τή δικανική, άλλά 
καί τή πολιτειακή καί ίδία κοινωνιολο
γική έξελίξει. Τό δίκαιον τής σήμερον 
διαφέρει λίαν τοΰ αύριανοΰ, έφ’ δσον δ’ 
αί άξιώσεις τής πολιτειακής κοινωνίας είς 
ύπερτέρας έξυψοΰνται σφαίρας, τδ δί
καιον άκολουθεΐ καί· δεί νά τό πράττη, 
έπόμενον πάση κοινωνιολογική έξάρσει.

Άλλοτε, έξεθέμην τήν νέαν βάσιν τής 
κοινωνιολογικής προόδου τοΰ ποινικοΰ 
δικαίου. Σήμερον ποθώ νά έπιδείξω τόν 
συνδυασμόν τοΟ καθόλου δικαίου πρός 
τήν διαβάθμισιν τής κοινωνιολογικής 
προόδου καί άναπτύςεως.

Εκλέγω τόν άληθή συντελεστήν τής 
προόδου ταύτης, έκ τών παρουσιαζομέ- 
νων πηγών τής νομοθετικής καί δημο
σιονομικής προεργασίας. Καί είνε αύτη 
ή συντελουμένη έν τή δημιουργία κοινω
νικών μονάδων όπερτέρων τών πρότερον, 
κατά τύπους καί ούσίαν υφισταμένων. 
Μονάδων, ή δργανισμών δυναμένων νά 
διαμορφώσωσι τόν καθόλου κοινωνικόν 
όργανισμόν, τό καθολικόν δίκαιον, έπί 
τή βάσει τοΰ νεωτέρου πνεύματος.

Τό νεώτερον πνεΰμα δει νά παρακο- 
λουθήται ύπό τοΰ δικαίου- ή δέ μορφω
τική Σχολή, ή τών Νομικών, πρέπει νά 
συνδυάζη τήν άληθή ταύτην πρόοδον 
πρός τήν τεχνικήν : ίδού ή βάσις μου!

Έκπληροΐ δντως ή παροΰσα διοργά
νωσή τής Νομικής Σχολής τόν προορι
σμόν της ;

θεωρώ τήν έρευναν τοΰ θέματος κα
τάλληλον, καθ’ ήν στιγμήν νομοσχέδια 
διοργανωτικά καί κοινοβουλευτικαί έπι- 
κλήσιις καλοΰσι τούς αρμοδίους είς με- 
ταρρύθμισιν τής κοινωνικής δικαιοσύνης, 
είς βελτίωσιν τής βάσεως αύτής κατά τό 
νεώτερον πνεΰμα τό συντελοΰν είς προα
γωγήν καί άνάπυξιν τών έπιστημών αί'τι- 
νες σπουδάζουσι τήν «Κοινωνίαν» καί τό 
«Κράτος» ώς μονάδα άπονέμουσαν δί
καιον ή άδικοΰσαν!

Αί πηγαί τοΰ άπλοϊκοΰ δικαίου έγ- 
κείμεναι έν τή ξηρα καί άνουσίψ έρμη- 
νεία άρχεγόνων διατάξεων, παρίστανται 
ήμΐν χεταριχενμεναι. Ά λλ ’ ή σημερινή 
πρόοδος, άνωτέρα τής άρχαίας δικανικής 
παραγωγής, άξιοι καλλιέργειαν νεωτέ- 
ρων κοιτών καί άναλόγων πρός τό ση
μερινόν πνεΰμα. Έν δέν δπάρξη τούτων 
συνδυασμός, έπικρατεΐ άντίθεσις οίκτρά, 
δθεν τά έλεεινά καί άξιοθρήνητα άποτε
λέσματα τής παρακμής τής κοινωνικής

δικαιοσύνης, τής παρακμής τοΰ Κράτους 
καί τής κοινωνίας!

Τό δίκαιον δέν είνε ή άποτελμάτωσις 
άνουσίων διατάξεων: ή άποτελμάτωσις 
έπάγεται σήψιν.

Τό δίκαιον είνε πολύπρισμα φωτοβό
λον : ένθεν μέν άναλΰον καί διαλΰον πά
σας τάς καί νεωτέρας φωτεινάς άποχρώ- 
σεις, ένθεν δέ καθαΐρον τήν διάπλασιν ά- 
κηλιδώτων λαμπηδόνων, αί'τινες άναγεν- 
νώσι καί μεταρσιοΰσι τήν απλοϊκότητα 
τών υφισταμένων μορφών.

Τό δίκαιον είνε άναδημιουργία κατά 
συνθήκην τοΰ μη δντος εκ τον δν- 
τος !  Καί τοιοΰτον παρουσιάζεται έν τή 
νέα θέσει καί άναπτύξει τών σπουδών 
αί'τινες διερευνώσι τήν άναδίφησιν τής 
καταστάσεως τοΰ «Κράτους και τής Πο- 
λιτείας»\)πό δημοσιολογικήν καί οικονο
μικήν έποψιν.

Δέν είνε τοιοΰτον δίκαιον sui generis* 
άλλ’ ή τάξις τών γεγονότων αί'τινες τό 
άπασχολοΰσι έφεξής, άποτελεΐ πρωτότυ
πον άναδημιούργησιν.

Τοιαύτην δέ τάξιν γεγονότων, άποτε
λεΐ πρώτιστα τό καλούμενον, άγνωστον 
δέ τοΐς πολλοΐς « Οικονομολογικόν δ ί
καιον !

Καί καθ’ ήν στιγμήν, αί μέν κοινο- 
βουλευτικαί έπιτροπεΐαι άσχολοΰνται 
περί τήν έπί τοιούτου άξονος μεταστρο
φήν καί καθ’ ήν στιγμήν ή τών Νομι
κών Σχολή, καλείται νά άποφανθή έπί 
ύπουργικών έρωτημάτων περί πληρώ- 
σεως διαφόρων έδρών, έπίκλησις είς προσ
οχήν περί διαμορφώσεως τοιούτου δι
καίου, πρέπει νά έκπεμφθή άπό τών 
στηλών τής «Δικαιοσύνης» καί μάλιστα 
καθ’ ήν έποχήν σφοδρός άνεμος άποκεν- 
τρώσεως τής άνωτάτης έκπαιδεύσεως, 
προήγαγεν έμβρυον νέου άλλ’ «αρχαίου 
ελληνικού δικαίου», καί καλλιεργεί τόν 
σπόρον γενέσεως έτέρων παραρτημάτων 
τών κειμένων τοΰ δικαίου κλάδων ! !

Ποιον δμως τό οικονομολογικόν δ ί
καιον ; ύπάρχει έδρα έν τή Νομική 
Σχολή ; διδάσκεται δέ τοΰτο;

'Υπάρχει, άληθώς, τό μάθημα τής ευ- 
ρείας οικονομικής επιστήμης, είς τήν 
προσωρινήν κατοχήν καθηγητβΰ δι’ άλ
λων δύο βεβαρυμένου, καί συνεπώς μή 
δυναμένου έξ ειδικής έπασχολήσεως νά 
άνταποκριθή πρός τάς άνάγκας καί τάς 
προόδους τοΰ νεωτέρου «οικονομολογι
κού δ ικα ίου». Ά λλ ’ άν καί ό καθηγητής 
έπήρκει είς τόσα βάρη, πάλιν ή έκτασις 
έπιστήμης όλοκλήρου ήν άπανταχοΰ τής 
Γερμανίας διδάσκουσι τρεις ή τέσσαρες 
ή καί πλείονες άλλαχοΰ καθηγηταί, έπι- 
καλεΐται ύπέρ έαυτής τήν συμπλήρωσιν.

— Καί συνάδει πρός διεξαγωγήν τοΟ 
σκοποΰ μου, έπίτομος έπισκόπησις τών 
περί ού πρόκειται δικαίου, Γνα καταστή 
γνωστή ή σπουδαία έλλειψις περί τήν 
διοργάνωσιν τής Νομικής.

Ή  κατάστασις τοϋ άτόμου , προσφέρει 
τήν πρώτην ύλην πρός σπουδήν, έρευνω- 
μένης ταύτης κατά τήν κοινωνικήν οικο
νομίαν έν σχέσει πρός τό κοινόν δίκαιον* 
δουλεία, δουλοπαροικία, έλευθερία, άτο- 
μισμός, κοινωνισμός, κοιτοκρατία, συνερ- 
γατικότης, έξεταστέαι ύπό οικονομολογι
κήν έν σχέσει πρός τήν νομοθετικήν άπο- 
ψ ιν  Ά λλ ’ ή κατάστασις αύτη, ύπό τό 
μικροσκόπιον τοΰ οίκονομολογικοΰ δι
καίου ύποβαλλομένη, παρουσιάζει τό 
μικρόβιον τής ίσότητος' καί άπό τοιαύτης 
θέσεως δημιουργοΰνται νέαι μορφαί τής 
οικονομικής δικαιοσύνης σπουδαζομένης 
πρός τήν άτομικήν κατάστασιν, τής δια- 
πλάσεως τοΰ περιουσιακού καί προσωπι- 
κοΰ δικαίου τοΰ άτόμου καθ’ έαυτό καί 
έν τφ συνδυασμφ τών φύλων.

Τό περιουσιακόν, δθεν, καί τό προσω
πικόν δίκαιον τοΰ γάμου παρ’ άρχαίοις 
καί νεωτέρας, έν σχέσει πρός τήν άνά-
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λογον κοινωνικήν καί βιομηχανικήν δρ- 
γάνωσιν τών συντελουσών τήν σχέσιν 
τοϋ γάμου μονάδων, ή πάλη τοΰ ατομι
κού πρός τδ κοινοτικόν δίκαιον, ή δια- 
μόρφωσις τοΰ περιηγητικού δικαίου 
(έλευθερία εκλογής τόπου κατοικίας, 
έπαγγέλματος κλπ. μετανάστευσις, άποί- 
κησις κλ.), έν σχέσει πρός τάς κειμένας 
νομοθεσίας, παρέχουσι νέαν εύρυτέραν 
δλην.

Ά λλ ’ έντεΰθεν άρχεται ή διερεύνησις 
τοΰ κυρίως οικονομολογικού δικαίου, διά 
τής σπουδής τής έπιδράσεως τής τεχνι
κής τε κα'ι οικονομικής έπί τοΰ κοινοΰ 
δικαίου. Δείτε δμως ή άναδίφησις αύτη 
προπαρασκευαστικής προεργασίας έπί 
τών διαφόρων με&όδων κτήσεως άπό οι
κονομικής δψεως έν σχέσει πρός τά κεί
μενα ή θετέα δίκαια. Ουτω πως έξετα- 
στέαι αί θεωρία! φυσικής κτήσεως ή κα- 
ταλήψεως, καί έξ άπεργασίας ή κατα
σκευής, αί δουλεΐαι καί τά έμπράγματα 
δίκαια, τά συναλλακτικά καί κληρονο
μικά κλπ. κλπ. καί ταΰτα έπί τή σπουδή 
τής διαπλάσεως τών διαφόρων κτήσεων 
καί τής έπιδράσεως αυτών έπί τής διαφό
ρου οικονομικής καί κοινωνικής δργανώ- 
σεως. Έ πί άναλόγου δέ βάσεως έρείδεται 
καί ή δημιούργησις καί προστασία τών 
κεφαλαίων, καί τούτων κτήσεων έτέρας 
μορφής.

Ά λλ ’ έκ τής οικονομικοφυσικής, οι
κονομολογικής καί νομοθετικής διαμορ- 
φώσεως τών κτήσεων, προάγονται νέοι 
τύποι άναδημιουργίας τοιούτων έκ τε 
τής μεταξύ τών κοινωνικών μονάδων δια
νομής, καί έκ τής γενέσεως καρπών κτή
σεως καί καρπών κεφαλαίων, οΓτινες κα
θίστανται εν τών σπουδαιότερων προ
βλημάτων τού οικονομολογικού δικαίου.

Προάγονται τοιουτοτρόπως πολύπλοκα 
οικονομικά καί νομοθετικά προβλήματα, 
τών έκ τής έργασίας, έκ τοΰ κεφαλαίου, 
έκ τής φύσεως (γή, ϋδωρ, άήρ) πολυποί
κιλων καρπών καί τής οικονομικής όρ- 
γανώσεως αύτών έν σχέσει πρός τήν νο
μοθετικήν. Ούτωσί δέ προάγεται τό έμπο- 
ρικόν ή συναλλακτικόν δίκαιον, τό δί
καιον τής έργασίας, τό δίκαιον τής δα
σονομίας, τό δίκαιον τής Θήρας καί α
λιείας, τό δίκαιον τής Ιχθυοτροφίας, τό 
δίκαιον τών μεταλλείων καί όρυχείων, ά- 
τινα σπουδάζονται άπό οικονομικής άπό
ψεως έν σχέσει προς άνάλογον νομοθε
τικήν.

Έν γένει δε πας κλάδος τοΰ σημερι
νού δικαίου, δει νά σπουδάζηται άπό οι
κονομολογικής άπόψεως έν σ/έσει πρός 
τήν κειμένην ή θετεαν νομοθεσίαν.

Πλήν δμως τών τοιούτων προβλημά
των, καί άπειρων άλλων έπασχολούν- 
των τάς καλουμένας ήθικοπολιτικάς έπι- 
στήμας, υπάρχουσι καί έτερα άφορώντα 
πρός τήν βάσιν πάσης νομοθεσίας καί πά
σης προόδου, λέγω τά τής διανομής τών 
πληθυσμών έπί τοΰ έδάφους, μετά σχετι
κής νομοθεσίας.

Καί ώς κατακλείς έπέρχεται ή περί 
Κράτους θεωρία,μετά τών λειτουργών αυ
τοΰ, ή μετατρέπουσα καί άλλοιούσα πολ
λάκις τάς βάσεις τού οικονομολογικού 
δικαίου.

Τά πλεΐστα δέ τών άνωτέρω θεμάτων, 
άποτελοΰσιν έν άλλοδαποΐς πανεπιστη-
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Ό  ίκ  τών εγκριτωτέρων π α ρ ' ήμ ΐν  
λογογράφων, εκ των ολίγων δε μελετητών 
της λαϊκής ψυχής κ. X. Χρηατοβασίλης, 
με το ίδιάζον είς αύτόν γλωσσικόν νφος, 
δπερ πρέπει νά υμολογηΟη οτι προσήκει 
είς δημοσιεύματα τοιαύτης έμπνεύσεως, 
εαχε τήν ιδέαν νά άποκρνσταλλ-ώστ] την 
γνωστήν περι τοΰ δικηγόρου, τοϋ κρύφα 
είσδύσαντος είς τόν Παράδεισον λαϊκήν 
παράδοσιν, ν ' άποστείλΐ] δε ταύτην ποός  
τήν «Δικαιοσύνην» έπί τί] εορτή τοϋ Ά 
γιου Καασιανοϋ, ουτινος ή μνήμη,,καϋά ό 
γράφων μας πληροφορεί, μόνον άνά τε
τραετίαν τιμάται υπό τής εκκλησίας.

νΤ.

Ψ
0  Αγιος Κασσιανό:, ώ ; άγιος, ποΰ 

ειταν, καθονταν στόν Παράδεισο μέ 
ολ'.υς τους άλλου: άγιου:, καί καθεμέρα

λ. χ. τής δασικής οικονομίας καί νομοθε
σίας, μάθημα άναφαίρετον τών πολιτι
κών έπιστημών, έπίσης τό τής γεωργικής 
οικονομίας καί νομοθεσίας, τό τής οικο
νομικής γεωγραφίας έν συνδυασμω πρός 
τό δημόσιον δίκαιον καί τήν στατιστικήν 
καί δημοσίαν οίκονομίαν.

Έάν ή βάσις τής σημερινής πολιτεια
κής κοινωνίας έγκειται έν τή διαμορφώ
σει ού μόνον δικανικών, άλλά καί πολι
τικών καί δημοσιολόγων, έάν ή Νομική 
Σχολή δέν σκοπεί τήν έτησίαν παραγω
γήν άνθρώπων καταληγόντων είς τάς 
στρεψοδικίας τών ειρηνοδικείων, βεβαίως 
ουδόλως έκπληροΐ τόν γνήσιον προορι
σμόν αύτής, έν τή παντελεΐ παραμελήσει 
τών έδρών τοΰ οικονομολογικού δικαίου 
καί τής οικονομικής δημοσιονομικής νο
μοθεσίας, ί'να συστήση τήν σπουδήν 
κλάδων,ών ή μέν άξια είνε άρχαιολογική 
καί μόνον, τό δέ πνεΰμα ουδόλως συνάδει 
πρός τήν σημερινήν τής κοινωνικής δι
καιοσύνης πρόοδον.

Κ. X. Β Ο Υ Ρ Ν Α Ζ Ο Σ
* Υφηγητής-δικηγόρος

Α Ρ Β Ρ / 1 Μ 1 1 Μ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ τγ) 23 Φΐβρουαρίου.

Ή έφημερίς ήμών ούδένα θά είχε 
προορισμόν αν άντιπαρήρχετο έν σιγή 
καί άνευ σχολίου τινός σημεΐά τινα 
τών παρατηρήσεων τοϋ παρά τφ Ά 
ρείφ Πάγφ άντεισαγγελέως κ. Κ. 
Μανιακή, ά; έδημοσιεύσαμεν είς το 
προηγούμενον φύλλον ύπό τύπον 
γραπτού έπιλόγου, άποτελέσαντος τό 
δεύτερον τρόπον τινά μέρος τής ένώ
πιον τοΰ άνωτάτου δικαστηρίου άγο- 
ρεύσεως τοΰ γηραιοΰ τούτου δικαστι
κού λειτουργοΰ έπί πολιτικής διαφο
ράς. Τά σημεία δε ταΰτα, άτινα κατά 
τήν άντίληψίν ήμών ύπέχομεν άπό 
προορισμοΰ τήν ύποχρέωσιν νά τονί- 
σωμεν, δεν είνε έκεΐνα καθ’ ά ό παρά 
τφ άνωτάτφ ήμών δικαστηρίφ άντι- 
πρόσωπος τής Πολιτείας μετ’ άλγους 
καταφανοϋς καταλήγει είς τό πόρι
σμα, ό'τι άνάγκη τοΰ νομοθετικού έρ
γου οπερ υποδεικνύει καί δπερ, κατά 
τήν κρίσιν του «συντελεί πρός πα- 
γίωσιν σταθερας πεποιθήσεως, ότι ή 
δικαιοσύνη έν Έλλάδι άπονέμεται 
έξ ϊσου πρός π ά ντα ς τους πολί- 
τας, μή ύπαρχούσης άνάγκης πρός 
ύποστήριξιν τής θεμελιώδους ταύτης 
άρχής, τής ύποστηρ ίξεως τοΰ δι- 
καίου έν  τώ άκροατηρίω ύπό δι
κηγόρου άνήκοντος ε ίς τη ν κα 
τηγορίαν τώ ν  ισχυρών τής ήμέ
ρας» ( !!) . Νομίζομεν δέ ότι τό μέρος 
τοΰτο τών παρατηρήσεων τοΰ παρά 
τώ Ά ρείφ  Πάγφ κ. Άντεισαγγελέως 
δέν είνε έξ έκείνων άτινα πρέπει νά 
ύποβληθοϋν ύπό τήν κριτικήν ήμών,

λάβαινε την διαταμμένη του διακονιά, 
που έβγαινε άπό τά χρυσαφένια μαγει
ρεία τοϋ παλατιού τοΰ θεοϋ.

Είχε κ ι’ αύτός, σαν τούς άλλους τού; 
Παραδεισΐτας τό κελλΓ του καί τόν άγ
γελο, ποΰ τόν υπηρετούσε, καί πόρευε 
ζωή χαριοάμενη.

Δεν είχε καμμιά δουλειά νά κάνη, 
παρά νά πηγαίνη κάθε πρωι μαζύ μέ 
ολους του; άλλους άγιους μπαοστά στον 
χρυσαφένιο Θρόνο τοΰ Θεοϋ νά προσκυ
νάν) κ ι’ υστέρα ολην την άλλη την ηαέοα 
περίπατο μέσα στους χιλιομύριου; κή
που; τοΰ Παραδείσου. Σ’ αύτό τό διά
στημα οποτε ήθελε έ'ψαλλε, οποτε 
ήθελε έτρωγε κ ’ έπινε, κ ι’ οποτε ήθελε 
κοιμώνταν. Παράδεισος μαθές.

Μιά μέρα άπό τές πολλές πηγε καί 
καθ η σε σιμά στη θύρα τοϋ Παραδείσου 
καί τραβούσε τό κομπολόγι του. Τόν 
είόε ό ’Απόστολος Πέτρος, ό κλειδοκρά
τορας τοϋ Παραδείσου καί τοϋ είπε :

— Κόπιασε, "Άγιέ μου, στο Γραφείο 
μου, νά ποϋμε τίποτε, καινά σέ κεράσω 
κανέναν καφέ....

Στο προσκάλεσμα τοϋ ’Αποστόλου 
Πέτρου, ό Ά γιος Κασσιανός —φχίνεται

διότι έκεΐνος, ό μετά τόσου θάρρους 
τοιαΰτα, πρός τό πολύ κοινόν άπο- 
τεινόμενος, γράφει, έχει άμεσωτέραν 
τήν άντίληψίν καί έν στενωτέρα πρός 
τά γεγονότα εύρίσκεται έπικοινωνία, 
ένφ άντιθέτως ήμεΐς, οί κοινοί θνητοί, 
καλούμενοι τυχόν νά δώσωμεν λόγον 
τών σχολίων ήμών, ούχί άπίθανον νά 
καταληφθώμεν άπαράσκευοι έν τή 
ύποστηρίξει καί αποδείξει τών όσων 
θά έλέγομεν. Ανεξαρτήτως όμως καί 
πρός τοΰτο, ή περικοπή αυτη τοΰ 
ύπευθύνως γράφοντος, καί, άν ούχί 
προκαλοΰντος, πάντως όμως λαλοΰν- 
τος μέ τήν γλώσσαν έκείνην ήτις 
μαρτυρεί τήν πεποίθησιν περί τής 
άληθείας τών λεγομένων, ενδιαφέρει 
πρό παντός έκείνους περί τών οποίων, 
μετά θάρρους όπερ θά έζήλευε καί 
σφριγών άνήρ λέγει έν τέλει: «Ά λλά  
τοιαύτην ύψηλήν περιωπήν δέν δύνα- 
ται νά τηρήση τό άκυρωτικόν τμήμα 
τοΰ Άρείου Πάγου, όταν σειρά άπο
φάσεων άποδεικνύει καταπληκτικήν 
άνωμαλίαν είς τήν νομολογίαν αύτοΰ, 
τά  αύτά δέ μέλη τοΰ Ά ρείου  
Πάγου έντός βραχυτάτου χρο- 
νικοϋ διαστήματος μεταβάλλωσι 
γνώμας, καθιερώσι δε διά νεωτέρων 
άποφάσεων άρχάς όλως άντιθέτους 
πρός έκείνας, άς διά προγενεστέρων 
άποφάσεων διετύπωσαν. Διότι τοΰτο 
άποδεικνύει ότι οί δικασταί, οί έντε- 
ταλμένοι νά άποφαίνωνται τούς χρη
σμούς τής θέμιδος, δέν είνε άρτιοι 
νομομαθείς ούδέ άφωσιωμένοι είς τήν 
έπιτέλεσιν τών ύψίστων τοΰ δικαστι- 
κοΰ άρχοντος καθηκόντων, παρέχον- 
τες ουτω άφορμήν είς τό κοινόν νά 
σκεφθή, άν πρέπει νά ληφθώσιν έκ
τακτα μέτρα πρός άναστήλωσιν τής 
δικαιοσύνης κα ι άν ή τήρηαις τοϋ 
περ ι τοϋ Ά ρείου Πάγου ϋ'εσμοϋ 
ε ίνε  λυσ ιτελής ή έπ ιβλαβής είς 
τά συμφέροντα τή ς χώ ρας» (!!)·

Ταΰτα έπομένως τά τελευταία, 0t’ 
ών εύρύτερον τίθεται τό ζήτημα καί 
άπό σκοπιάς ύψηλοτερας κατοπτεύε
ται διά τοΰ φακοΰ τής ειλικρίνειας 
τό εργον τοΰ άνωτάτου ήμών δικα
στηρίου, ταΰτα ένδιαφέρουσιν άμέσως 
πάντα, συνεπώς δέ καί ήμας, οίτινες 
έχομεν τό δικαίωμα νά τά καταστή- 
σωμεν άντικείμενον σχολίων.

Κοινόν μυστικόν θά άπεκαλύπτο- 
μεν, έάν έλέγομεν ότι άπό έτών ούχί 
όλίγων ή ψήφος τοΰ Άρείου Πάγου 
έπί ζητημάτων διαφόρων κυμαίνεται ■ 
κατά τρόπον οστις παν άλλο ή πα- j 
ρέχει τήν έντύπωσιν ότι τό δίκαιον 1 
έπί τών αύτών περιστάσεων είνε έν i 
καί άδιαίρετον, όπως κοινοτοπήματα

θά τοΰ τραβοϋσε η καρδιά τόν καφέ 
εκείνη τη στιγμή—άμέσως σηκώθηκε 
καί μπήκε στο Γραφείο τοϋ θυρωροΰ.

— Προσκυνώ σας! Είπε ό Ά γιος 
Κασσιανός στόν Απόστολο Πέτρο, κ ι’ 
έκλινε τό σώμά του πρός τά εμπρός.

— Προσκύνα τόν θεό ! Τοΰ άπολο- 
γηθηκε ό Απόστολος Πέτρος.

— Καί πώς τά περνάς έοώ στη θύρα 
μέ τά κλειδιά ;

— Κόπος, άγιέ μου, κόπος ! ..
Κι’ ένφ ετοιμάζονταν νά εξακολού

θηση την κουβέντα του «τσιάκ-τσιάκ» 
η θύρα. Παίρνει τά κλειδιά ό Α πό 
στολος Πέτρος καί βγαίνει ν’ άνοιξη...

— Ιίοιός είνε ; Φωνάζει ό ’Από
στολος Πέτρος.

— Είμαι μιά καραβιά κηοΐ (άπολο- 
γιέτα ι άπ ’ έ'ξω μιά φωνή) καί στέλλο- 
μαι άπό τόν Κόσμο στόν Παράδεισο...

— Σέ ποιόν στέλλεσαι ; Έρωτάει 
ό Απόστολος Πέτρος.

— Στόν Άη-Νικόλα. Άπολογιέται 
ά π ' έξω η φωνη.

Βάνει τότε ό Απόστολος Πέτρος την 
κλεΐόα στην κλειδωνότρυπα καί την 
στρεφει τρεΐ; φορές. «Γουουουουουού»

θά παρετάσσομεν έάν ύπεδεικνύομεν 
ότι τό πολύμορφον τοΰτο τών άπο- 
φθεγμάτων του άνωτάτου ήμών δικα
στηρίου δέν έμπνέει μόνον τήν δυσπι
στίαν είς τούς κατ’ άνάγκην προσφεύ- 
γοντας είς αύτό ίδιώτας, άλλά καί 
όλεθριώτατα έπιδρα έπί τών κατωτέ
ρων δικαστηρίων τής ούσίας, άτινα 
καί τοΰτο έπί τή βάσει τής μιας γνώ
μης τοΰ Άρείου Πάγου δυνάμενα διά 
τών άποφάσεων του νά είπωσιν, άλλά 
καί τό άλλο έπί τή βάσει έτέρας γνώ
μης τοΰ αύτοΰ Άρείου Πάγου νά δε- 
χθώσι, άφίενται οΰτως, άνευ χαλινοΰ, 
έλεύθερα νά κρίνωσι τάς διαφοράς τών 
ίδιωτών, ούχί πλέον ώς δικαστήρια 
έφαρμόζοντα νόμους, άλλ’ ώς κριτή- 
pta λύοντα τάς διαφοράς κατά κρίσιν 
έντελώς οίκείαν. Παύουν όμως αί πα
ρατηρήσεις ήμών αύται νά παρίσταν- 
ται ύπό τήν μορφήν τών κοινοτοπη- 
μάτων, όταν άναλογισθή τις ότι τό 
δίκαιον όπερ κατά τό πλεΐστον διέπει 
τάς σχέσεις ήμών είνε τό Ρωμαϊκόν, 
ήτοι έκεΐνο όπερ οί περισσότεροι τών 
δικαστών μας δέν είνε είς θέσιν ούδέ 
νά άναγνώσουν έν πρωτοτύπφ. Ύπό 
τοιαύτας άρα συνθήκας νομοθεσίας, 
ήτις έπεκάθησεν έπί τής ράχεώς μας 
έπί όγδοήκοντα περίπου έτη, καλεί
ται τό Άκυρωτικόν μας νά περιμα
ζεύσω κατά κυριολεξίαν μίαν νομοθε
σίαν, ήτις, παρ’ όλον τό ιστορικόν της 
μεγαλεΐον, έπαυσεν άπό πολλοΰ έν 
ταΐς λεπτομερείαις της'νά είνε ικανή 
όπως ^υθμίζΐβ τάς περισσοτέρας τών 
σχέσεων τοΰ ίδιωτικοΰ δικαίου. Έρ- 
γον όμως περισυλλογής τοιοΰτο όμο- 
λογοϋμεν ότι καί ήμεΐς, ώς καί ό 
παρά τφ Ά ρείφ  Πάγφ Άντεισαγγε- 
λεύς, δέν βλέπομεν.

0 ΑΣΤΥΚΟΣ ΜΑΣ ΚΩΔΗΞ
Άπό τοΰ παρελθόντος Σαββάτου ήρ- 

ξαντο τακτικώς έν τώ ύπουργείψ τής Δι
καιοσύνης καί ύπό τήν προεδρείαν τοΰ 
κ. έπί τής δικαιοσύνης ύπουργοϋ, αί 
συνεδριάσεις τής έπιτροπής πρός έπε- 
ξεργασίαν τού Άστυκοΰ Κωδικός. Ή 
έπιτροπή αυτη, πλήν τοΰ κ. ύπουργοϋ, 
προεδρεύοντος, άποτελεΐται, ώς γνωστόν 
ύπό τών κ. κ. Ίωάν. Εύκλείδου, Ίωάν. 
Εύταξίου, Κωνστ. Πολυγένους, Γεωργ. 
Στρέϊτ καί Ε. Μπασιά ώς μελών καί 
τών κ. κ. Ίωάν. Σημαντήρα καί Πέτρου 
Θηβαίου, ώς γραμματέων, άν δέ αί πλη- 
ροφορίαι ήμών είνε άκριβείς, είς τά μέλη 
ταύτης προστίθεται καί ό καθηγητής 
τού Πανεπιστημίου κ. Δ. Θεοφανόπου- 
λος.

Διά τών μέχρι τοΰδε εργασιών της ή 
έπιτροπή συνεπλήρωσε τό πρώτον μέρος 
τοΰ σχεδίου, ήτοι τό «Γενικόν μέρος», 
είσηγουμένου τοΰ καθηγητοΰ τοΰ Πανε-

έ'στρεψε ή θύρα, άνοίγοντας, καί μπαί
νει μέσα ή καραβιά μέ τό κηρί. “Ενας 
άγγελος της υπηρεσίας τοΰ Αποστόλου 
ΓΙετοου άκολούθησε τό Κηρί γιά νά τοΰ 
δείξ-/) τό κελλί τοΰ “Αη Νικόλα.

’Έκλεισε την θύρα καί γύρισε στό 
Γραφείο του, γιά νά εξακολούθηση τήν 
κουβέντα μέ τόν Άη-Κασσιανό.

— Πώς σέ λέν τήν άγιωσύνη σου ; 
Ρώ τησε τόν Άη-Κασσιανό ό Απόστο
λος Πέτρος.

— Κασσιανός δοΰλος σας.
— Δοϋλο; τοΰ Θεοϋ ! Τοΰ άπολογή- 

θηκε ό Απόστολος Πέτρος κ ι’ ώς νάο- 
χίσγι καί νά είπη μιά κουβέντα ατσιάκ- 
τσιάκ» πάλι ή θύαα.

Παίρνει πάλι τά κλειδιά ό Α πό
στολος Πέτρος καί βγαίνει έ'ξω νάνοίξη.

— ΓΙοιό; είνε ; φωνάζει πάλι.
— Είμαι ένα καμηλοφόρτι θυμίαμα 

καί στέλλομαι άπό τόν κόσμο στόν Πα
ράδεισο. Άπολογιέται μ·.ά φωνή άπ ’ 
έ'ξω.

— Σέ ποιόν στέλλεσαι ;
— Στόν “Αη-Νικόλα.
Βάνει ό ’Απόστολος πάλι τήν κλεί

δα στην κλειδωνότρυπα καί. τήν στρέφει



πιστημίου κ. Ίωάν. Εύταξίου,' 6π:ερ κα! 
έξετυπώθη ήδη.

Άπό τής παρελθούσης έβδομάδος ήρ- 
■ξατο ή επεξεργασία τοΰ εμπραγμάτου 
δικαίου δπερ άνετέθη είς τόν έν Άθή- 
ναις δικηγόρον κ. Ίω. Εύκλείδην. Κατά 
.πόσον ή έπιτροπή θά έμμείνη έν τω 
τμήματι τούτω τοΰ ίδιωτικοΰ δικαίου εϊς 
τό κρατοΰν παρ’ ήμΐν σύστημα τών με
ταγραφών καί όποθηκών, ή θά άσπασθή 
τό σύστημα τών κτηματικών βιβλίων, δεν 
άπεφασίσθη είσετι.

Έκ της δλης μέχρι τοΰδε έργασίας 
της έπιτροπής καταφαίνεται δτι παρακο
λουθεί σχεδόν κατά βήμα τόν Γερμανι
κόν Άστυκάν Κώδηκα με τινας παραλ- 
λαγάς έπιβαλλομενας έν ταΐς λεπτομε
ρείαις έν τοΐς θεσμοϊς ίδίως τοΰ Γερμα- 
νικοΟ νομοθετήματος οΐτινες ή είνε άγνω
στοι τελείως παρ’ ήμΐν ή δεν είνε εύχε- 
ρές νά προσαρμοσθώσι. ΙΙαραλλαγαί τοι- 
αΰται θά παρουσιασθώσι κατ’ άνάγκην 
,πλείονες έν τφ Κληρονομική, ιδιαίτατα 
.δμως έν τω Οίκογενειακφ δικαίφ.

Α ί στήλαι τής «Δ ικαιοσύνης» 
ε ινε  είς την διάϋ'εσιν παντός δι
κηγόρον, δικαστοϋ η άλλου δι
καστικόν προσώπου, ευρισκο
μένου ε ις τήν άνάγκην η έπ ιϋ 'υ- 
μοϋντος νά  άνακινήση π α ν  έν  
γένει ζήτημα σχετιζόμενον με 
τήν άπονομήν τοϋ δικαίου.

Κατά τίνα τρόπον  θά ύποδεχθή ή 
Ελληνική Βουλή τήν γνωστήν πρό- 
τασιν τών δύο μελών αύτής δπως είς 

τό μέλλον άποκλεί- 
Τ ό  TStxacov ωνται ο ί Βουλευταί 

τών ά χ υ ρ ώ ν  τοϋ δικαιώματος νά 
d)3t μέλη τοϋ συμ

βουλίου τής εταιρίας τής Ενιαίας 
διαχειρίσεωςτής σταφίδας, δέν είμεθα 
είς θέσιν νά γνωρίζωμεν. ’Ά ν δμως 
πράγματι ή Βουλή συνέλαβε τήν ά- 
πόφασιν νά καταδείξη έμπράκτως δτι 
ώς σώμα υγιαίνει καί δτι τά κρού
σματα τής ίδιοτελείας κα! τής έκμε- 
ταλλεύσεως τοΰ βουλευτικού αξιώμα
τος, είνε έξαιρέσεις, ύπέχει τήν υπο- 
χρέωσιν, ού μόνον νά οίκειοποιηθή 
τήν προτασιν ταυτην καί νά θεώρηση 
ώς ζήτημα θίγον αύτήν τήν ΰπαρξιν 
τής Βουλής ώς σώματος καθαρώς νο
μοθετικού καί ξένου Ιντελώς πρός 
τήν διοικησιν, άλλά καί νά έπεκτείνη 
ταυτην έφ άπασών τών αναλογών 
περιπτώσεων. Ή πρώτη δε τών πε- 
ρίπτωσεων τούτων είνε ή ίδιότης τοϋ 
δικηγόρου. Βουλευτή; έξ ένός κα! 
δικηγορος ές άλλου κατ’ έπάγγελμα, 
καί δή ατενώς βιοποριστικόν, είνε 
ιδιότητες ούο, αΐτινες τόσον συγκρού
ονται πρός άλλήλας, ώστε ού μόνον 
άλληλας εκμηδενίζουν, άλλά συγ-

παλι τρεις φορές «Γουουουουού» ! ετριξε 
■πάλι η θυρα ανοιγοντας κα! μπαίνει 
;μεσα το καμηλοφόρτι μέ τό θυμίαμα.

Αλλος άγγελος πάλι τές υπηρεσίας 
τοΰ Αποστολου Πέτρου άκολούθησε τό 
θυμίαμα γιά νά τοΰ 5είξγι τό κελλ! τοΰ 
'Άη-Νικόλα.

Εκλεισε πάλι τήν θύρα ό Απόστο
λος Πέτρος, και γύρισε πάλι στό Γοα- 
φεΐό του γιά νά έξακολοθήση τήν κου
βέντα του μέ τόν Άη-Κασσιανό.

— Και πώς τά πορεύεις, “Ανιε- 
■Κασσιανέ μου, εδώ στόν Παράδεισο ;

— Καλά, δι’ εύχών σας... Άπολο- 
γήθηκε ό Άγιος Κασσιανός.

— Οί ευχές εινε τοΰ Θεοΰ ! Άπο- 
λογήθηκε ό Απόστολος Πέτρος, κ ι’ ώς 
νάρχίση νά είπη μια κουβέντα ατσιάκ- 
τσιάκ» πάλι ή θύρα.

Παίρνει πάλι τά κλειδιά ό Απόστο
λος Πέτρος καί βγαίνει έξω.

— Ποιός εινε ; Φωνάζει πάλι.
— Είμαστε χίλια ασκιά λάδι, καί 

στελλομέστε από τόν Κόσαο στόν Πα
ράδεισο... Άπολογήθηκαν ά π ’ έξω μο
νομιάς χίλια στόματα, κ ι’ άχολόγησε 
«λος ό Παράδεισος.

χρόνιος εις τά καίρια πλήττουν αύ
τήν ταύτην τήν έννοιαν τής ένώπιον 
τής Δικαιοσύνης ίσότητος. Υπάρχει 
παροιμία Γερμανική, καθ’ ήν ή με
γίστη τών αδικιών είνε το δίκαιον 
τοϋ ίσχυροτέρου. Βουλευτής άρα ά- 
γωνιζόμενος ένώπιον τών δικαστη
ρίων μας, υπό τάς συνθήκας όφ’ ας δ 
Έλλην δικαστής διατελεΐ απέναντι 
τοϋ Έλληνος βουλευτοϋ, προς έπι- 
κράτησιν τοΰ ύπό άμφισβήτησι.’ τε- 
λοϋντος δικαίου τοϋ πελάτου του και 
έπιτυγχάνων, έστω και κατά νόμον, 
τό δίκαιον τοϋτο, είς το βλέμμα τών 
τρίτων παρίσταται ώς έπιτελών τήν 
μεγίστην τών αδικιών.

________________  Δ I Κ Α Ι(

Λοιπιν μεταφερεται κα! ή αίθουσα 
τοΰ Κακουργιοδικείου εις τό νέον Ι1ρο>- 
τοόικεΐον και ή Νεαεσις άνασύρεται άπό 

τήν στενωπόν της Πλάκας 
Ποόωοος κκι το ήοειπωυιενον παν-

έπικήδειος δοχεΐον, οπου έκούπτετο
ές εύλογου ί'σω; αίδοΰς, 

και ενθρονίζεται κίς περίοπτον καί πλη- 
ροΰν πάντα; τούς ορούς της δημοσιό
τητας ίόρυμα. Τό ε’ργον αύτης δεν δύ- 
ναται πλέον νά θεωρηθη σκότιον κα! οί 
σεμνοί λειτουργοί της δεν θ’ άναγκά- 
ζωνται νά κύπτωσι τήν κεφαλήν . . . .  
έςερχομενοι απο τήν χθαμαλήν θύοαν 
τοϋ παλαιού ενδιαιτήματος.

Ίσως πρέπει νά έλπίσωμεν εις πάντα 
ταΰτα, έν τούτοις δεν θά παρέλθη απα
ρατήρητος διά τήν δικαστικήν τουλάχι
στο ν ιστορίαν της χώρας μας ή έξάλειψις 
ένός μνημείου βρωμαλέου μέν και απαί
σιου, άλλά χαρακτηριστικού της πεοι- 
φρονησεως ι ε̂θ ής ή επίσημος πολιτεία 
εφερετο πρός τήν Δικαιοσύνην. Κα! οι 
ρωμαντικώτεροι τών δικαστικών, οί πε
ρισσότερόν παντός άλλου συνδεόμενοι 
πρός τάς αναμνήσεις των κα! τάς πα- 
λαιας εςεις, θά άναμιμνήσκωνται oOy! 
άνευ αισθήματος τίνος νοσταλγίας της 
σεσαθρωμενης αιθούσης, έν η ούχί σπα- 
νιως έδεχοντο, έπικαίρως πάντοτε, ώς 
ψυχρολουσίαν τών εμπνευσμένων αγο
ρεύσεων, τά διά της στέγης άκωλύτως 
διαρρεοντα όμβρια ΰδατα.

Εύρισκόμεθα είς τήν εκτάκτως εύχά.· 
ριστον θεσιν νχ άνακοινώσωμεν είς τό 
Πανελλήνιον οτι τό μεγα ζήτημα δπερ 

συνεκράτει έξ άνησυ- 
ΈιίωΟιι χίας τήν αναπνοήν 

ίι Δικαιοσύνη ολων τών κατοίκων 
τοΰ μακαοιου τούτου 

τοπου έλυθη επ! τέλους. ΙΙοόσφατος 
γνωμοδοτησις τοΰ Νομικοΰ. συμβουλίου 
αποφαινεται οτι τό άςίωμα τοΰ ' j μ β ο— 
λαιογοάφου ν ζ ί τού δικαστικοΰ κλητη
ρος ει<ε ασυμβίβαστον ττόος τό τοΰ. . 
οημοτικοΰ συμβούλου ! Τοιουτοτ οόπως 
σώζεται και ή δικαιοσύνη κα! ή διοίκη- 
σις και ή αύτοδιοίκησις τών Δήμων,

— Σε ποιόν στέλλεστε ;
— Στόν Άη-Ν ικόλα...
Βανει ο Απόστολος Πέτρος πάλι τήν

κλεΐοα στην κλειδωνότρυπα κα! τή 
στρεφει πάλι τρεις φορές «Γουουουουού !»
Ετριξε πάλι ή θύρα άνοίγοντας, κα! 

μπαίνουν μέσα τά χίλια άσκιά λάδι.
Αλλος άγγελος πάλι τές υπηρεσίας 

τοΰ Αποστολου ΙΙετρου ακολούθησε τό 
λαδι νά τοΰ δείξη τό κελλ! τοΰ “Αη- 
Νικόλα.

Εκλεισε πάλι τή θύρα ό Απόστολος 
Πέτρος και γύρισε πάλι στό Γραφείο 
του για να εξακολούθηση τήν κουβέντα 
με τόν Αγιο Κασσιανό, άλλά πάλι έκεΐ 
ποΰ άνοιγε το στόμα του γιά νά είπη 
τόν λόγο : «τσ ιάκ-τσ ιάκ ! » χτυπάει 
πάλι ή θύρα.

Παίρνει παλι τά κλειδιά ό Απόστο
λος Πέτρος και βγαίνει έ'ξω.

— ΙΙοιός ε ίνα ι; Φωνάζει π ά λ ι....,
— Είμαι, άπολογήθηκε μιά φωνή ά π ’ 

εςω μιά εκκλησιά, κα! στέλλομαι άπό 
τόν Κόσμο στόν Παράδεισο.

— Και σέ ποιόν στέλλεσαι; Ρώτησε 
ό Απόστολος Πέτρος.

λύεται όΐ και τό τελευταίο ν τοϋτο μέγα 
ζητημα χάρις είς τήν άγουπνον έπο- 
πτειαν τών τεταγμένων νά παρακολου
θούν μέχρι και τών ελανίστων τάς άνάν- 
κας ίό ίω ;  της ΔικαΌσύνης. Άπό τοΰδε 
άρα όυνάμεθα ήσυχοι νά κοιμώμεθα.

Εν είδος βάτου μή άναφλεγοαενης 
κατήντησε τό ζήτημα της είς Πρωτο- 
δικεΐον μετασκευές τοΰ κτιρίου τοΰ

Έθνικοϋ τυ- 
Ή y ii άνα^λεγοαΐνη πογραφείου.

Εκθέσεις συν-
τάσσονται, σχέδια εκπονούνται, άλλα 
μεταρρυθμίζονται, έγγραφα διαμείβον
ται, αί άρχαί συγκρούονται πρός άλλή
λας, αρχιτέκτονες κα! μηχανικό! κα! 
έπόπται παύονται κα! διορίζονται, ένώ 
τό μεγαλοπρεπές τές όδοΰ Σταδίου 
Βαυαρικόν έρείπιον, σατανικώτατα έκ- 
μεταλλευόμενον τό απόφθεγμα αδιαίοει 
κα! βασίλευε», άκλόνητον παραμένει 
πάντοτε είς τήν θέσιν του.

Μία άκόμη δικηγορική συνέλευσις 
κκι μερικοί πύρινοι λόγοι ί'σως υποσκά
ψουν τά θεμέλιά του.

Σ Γ Ν Η___________________.

Εν έ'ργον, προσφάτως ίδόν τό φώς 
υπό τόν τίτλον «Περ! τές condictio 
ln c e r t i» , έξ έκείνων τά όποΐκ πολύ 

άραιά χαιρετίζει ή 
Νέος ίτφηγητιις πτωχή μας νομική 

φιλογογία, άπένειμεν 
είς τόν συγγραφέα του κ. H .. Χ ρ ια ν -  

τόν τίτλον τοΰ ύ- 
φηγητοΰ τοΰ Ρωμ. δικαίου. “Αν ό τ ί
τλος ουτος έξακολουθί] νά εχη τήν ση
μασίαν διακρίσεως επιστημονικές, άδι- 
στάκτως λέγομεν οτι τοιαύτης διακοί- 
σεως ήτο άξιος ό νεαρός επιστήμων, δι
κηγόρος δέ έν Άθηναις κ. Κ. Τριαντα- 
φυλλόπουλος.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ DIE ΑΛΗΘΕΙΑΣ

Μ Π Ε Ι Σ  ΚΑΙ Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ
'Α ξ ιό τιμ ε  κ . Συντάκτα.

Παρακολουθών τόν αγνόν άγώνα δν 
άπο τών στηλών τής έφημερίδος μας διε
ξάγετε έπί παντός ζητήματος θίγοντος 
τήν άπονομήν τοΟ δικαίου, πλειστάκις 
έλαβον άφορμήν νά παρατηρήσω δτι με
γίστην άποδίδετε — λίαν δέ εύλόγως — 
σημασίαν είς τό ζήτημα τής δσον τό δυ
νατόν ταχέως δημοσιεύσεως τών άποφά
σεων, φθάνοντες μέχρι τής ιδεώδους ευ
χής δποίς έπί τών άπλουστέρων ύποθέ
σεων δημοσιεύωνται αύται έπ’ άκροατη- 
ρίου καί άμα τώ πέρατι τής συζητήσεως.

Καί ταΰτα μέν υποδεικνύετε ύμεΐς έκά
στοτε ώς ευχήν, είς έμέ δμως θά έπιτρέ- 
ψητε δπως υποδείξω περίπτωσιν, καθ’ 
ήν ή εύχή αυτη είνε άνάγκη έπιβαλλο- 
μένη ύπ’ αύτών τών πραγμάτων.

Ή περίπτωσις αΰτη αποβλέπει τάς 
αποφάσεις δι’ ών κηρύσσονται α ί πτω
χεύσεις, αίτινες, ώς γνωρίζετε, δημοσιεύ-

— Στόν “Αη-Νικόλα, άποκοίθηκε ή 
Εκκλησία.

Βάνει ό Απόστολος Πέτρος τήν 
κλείδα πάλι στήν κλειδωνότουπα κα! 
τη στρέφει πάλι τρεις φορές «Γουουουού !»  
Έτριξε πάλι ή θύρα άνοίγοντας κα! 
μπαίνει μέσα μιά ύπερύψηλη εκκλησιά, 
έ'χοντας στήν κάθε γωνιά της κ ι’ ενα 
πανώριο θεώοατο καμπαναριό.

“Ενας άγγελος πάλι τές υπηρεσίας 
τοΰ Αποστόλου Πέτρου άκολούθησε 
τήν Εκκλησιά μέ τά καμπαναριά γιά 
νά της δείξη τό κελλ! τοΰ "Αη-Νικόλα.

’Έκλεισε πάλι τή θύρα ό Απόστολος 
Πέτρος κα! γύρισε πάλι στό Γραφείο 
του γιά νά έξακολουθήση τήν κουβέντα 
του μέ τόν “Αγιο-Κασσιανό, άλλά πάλι 
έκεΐ ποΰ άνοιγε τό στόμα του νά πέ 
τόν λόγο «τσιάκ-τσιάκ», πάλι ή θύρα.

Παίρει πάλι τά κλειδιά ό Απόστο
λος Πέτρος καί βγαίνει έ'ξω.

— Ποιός ε ίνα ι; Φωνάζει πάλ ι....
— Εί'μεστε, άπολογήθηκαν χιλιάδες 

φωνές, δέκα χιλιάδες λειτουργιές καί 
στέλλομέστε άπό τόν Κόσμο στόν Πα
ράδεισο...

— Κα! σέ ποιόν στέλλεστε ;
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ονται κατά κανόνα μετά δκτώ δλας ήμέ
ρας άπό τής συζητήσεως. Ύπό τοιαύτας 
συνθήκας έρωταται : Ό Αθηναίος ή ό 
τοΰ Πειραιώς έ'μπορος, καθ’ ού υποβάλ
λεται αΐτησις πτωχεύσεως καί δ όποίος 
ένενήκοντα τούλάχιστον έπί τοΐς έκατόν 
θά κηρυχθή είς τοιαύτην κατάστασιν, 
είνε Ά γγλος κατά τάς περί εμπορικής 
τιμής παραδόσεις, ώστε, ένφ εχει δκταή- 
μερον ολόκληρον στάδιον ένεργείας, νά 
μή συλλήση τό έμπορικόν του κατάστημα 
καί νά μή περισυλλέξη τό πρώτον ύλικόν 
έπί τή βάσει τοΰ όποιου θά συνέχιση 
μετά τόν συμβιβασμόν του τό αύτό έμπό- 
ριον ; Ή  πραγματικότης τούλάχιστον μέ 
ϊχει πείσει περί τοΰ έναντίου, Αναμφίβο
λον δέ δτι καί ύμεΐς γνωρίζετε δτι κατά 
τήν μετά τήν κήρυξιν τής πτωχεύσεως 
άπογραφήν τών έμπορικών καταστημά
των τών πτωχευόντων, παρουσιάζουν 
ταΰτα τό θέαμα κυριολεκτικώς διαλελυ- 
μένης Μονής, δεν είναι δέ σπάνιαι αί 
περιπτώσεις καθ’ ας οί σύνδικοι άπογρά- 
φουν μόνον τούς σκελετούς ! Υπερβολήν 
κάλλιον παντός άλλου ύμεΐς γνωρίζετε 
δτι δέν λέγω.

Καί εινε μέν άληθές δτι αύστηρόταται 
άπειλοΰνται αί ποιναί κατά τών τοιούτων 
έμπόρων, είνε δμως έξ άλλου άναμφισβή- 
τητον δτι σπανιώτατα Ινεργοΰνται κατα
διώξεις διά τοιούτου είδους περί τήν πτώ- 
χευσιν περιστρεφόμενα άδικήματα καί 
ετι σπανιώτερον έπέρχεται καταδίκη.

Άνάγκη άρα έκ τών ένόντων νά άπο- 
τρέψωμεν, έστω καί έν μέρει τό άτόπημα. 
Τό άποτρέπομεν δέ κατά τό πλεΐστον, 
έάν δέν παράσχωμεν είς τόν κακόπισταν 
έμπορον τόν χρόνον δν τφ παρέχομεν, 
ήτοι δημοσιεύοντες αύθωρεί, ή τό πολύ 
τήν έπιοΰσαν τής συζητήσεως τήν περί 
πτωχεύσεως άπόφασίν. Ή  άξίωσίς μου 
δέν νομίζω δτι είνε ύπερβολική, ούδέ τό 
κατόρθωμα έκ μέρους τών κ.κ. δικαστών 
ύπεράνθρωπον. Είνε τόσον όμαλαί αί περί 
περί πτωχεύσεως υποθέσεις, ώστε κοινόν 
βλέμμα, ριπτόμενον έπί τών προσαγομέ- 
νων ληξιπροθέσμων συναλλαγματικών, 
ή συνήθης άκοή πρός άντίληψιν τών 
κραυγών τών παρεμβαινόντων, ύπεραρ- 
κοΰσι νά πείσουν τόν κατά τεκμήριον 
τούλάχιστον ήσκημένον δικαστήν άν πρέ
πει νά άπαγγείλη τήν κήρυξιν.

"Άν δσα σας γράφω τά κρίνετε καί 
πρακτικά τά καθιστάτε δημοσιώτερα.

Μεθ’ ύ π ο λ ή ψ εω ς  
Ό  <3\>νάδελφός «ας

Ά πό  τον ποοσϊχοΰς ούλλου τής «Λ:κα:ο- 
σύνης» άρχόΐΑεΟα δηαοσιεύοντες μελέτην τοϋ 
κ. Χαραλ. Βοζίκη δικηγόρου καί βουλευτοϋ 
έκ Κυνουρίας, έπί τοϋ φλέγοντος ζητήαατος 
τής οικαιοδοσιας τών έπισκόπων έπί τοϋ κα
τωτέρου προσωπικοϋ τών ένοριακών ναών, 
διάφορον πρός τήν γνωαοδάτήσιν τοΰ κ . Τσι- 
βανοποΰλου.

Π Ε Τ Ρ Ο Υ  Μ . Α Ν Τ Ω Ν ΙΑ Δ Ο Γ 
Είρηνοδίκου έν Πάτραις

ΠΕΡΙ ΤΩ Ν  Υ Δ Α Τ Ω Ν
τό  1*ω;ί.σι'£>ίόν δ ίκ α ιο ν  χ α ι 

τήν έν Έ λ λ ά δ ι  έφ κ ρ μ ο γ ή ν  το\>.
Τόμοι έκ Σελ. 128 Δραχ. 3

— Στόν Άη·Νικόλα !
Βάνει πάλι ό Απόστολος Πέτρος τήν

κλείδα στήν κλειδωνότρυπα κα! τή 
στρέφει τρεις φορές «Γουουουού ! « ’Έτριξε 
πάλι ή θύρα άνοίγοντας καί μπαίνουν 
μέσα οί δέκα χιλιάδες λειτουργίες.

Ά λλος άγγελος τές ύπηρεσίας τοΰ 
Άγιου Πέτρου άκολούθησε τές λειτουρ- 
γιές γιά νά τούς δείξη τό κελλ! τοΰ 
“Αη-Νικόλα.

Έκεΐ ποΰ ό Απόστολος Πέτρος γύ
ριζε τή θύρα γιά νά τήν κλείση, ακούει 
μιά φωνή:

— Μπάρμπα! μπάρμπα ! μήν κλει^ς 
τή θύρα, γ ιατί έρχομαι γιά τόν Παρά
δεισο.

Ό Απόστολος Πέτρος, γυρίζει καί 
βλέπει εναν κύριο.

— Τό εισιτήριό σου ! Τοΰ είπε
Κι’ αύτός εβγαλε τό εισιτήριο του 

κα! τό έδωκε τοΰ Αποστόλου.
Ό Απόστολος Πέτρος τό πέρε στα 

χέρια του κα! τό ξέταζε άπέ'δω κ ι’ 
άπέκει, σά νά μή τοΰ φαίνονταν γνήσιο. 
’Έβαλε κα! τά γυαλιά του γιά  νά τό



Δ I Κ A I Ο Σ Γ Ν Η

Τ Ο  Ρ Ω Μ Α Ϊ Κ Ο Ν  Δ Ι Κ Α Ι Ο Ν ;
(Μ ελέτη τον Κ αϋ'ηγητον τον έν  Λ ε ιψ ία  Π ανεπιστημίου  

Ροδόλφον  Sohm .^

[Κατά μετάφρασιν έκ τοΰ τεύχους τής 1 Ίανουαρίου 1908 τής έν Ιίερολίνοι «Έ φηαερίδος 
τώ ν Νομικών» ύπό τοΰ έν Ά θ ή να ις  δικηγόρου κ. Πέτρου Θηβαίου.]

(Συνεχεία έκ του ύπ

'Ως έξετέθη, διά της μελέτης τοΰ Ρω
μαϊκού δικαίου λεπτύνεται ό νοΰς καί 
διαμορφοΰται τό νομικόν πνεΰμα. ’Ανε
ξαρτήτως δμως πρδς τοϋτο ή σπουδή 
τοΰ Ρωμαϊκοΰ δικαίου εινε έπιβεβλημένη 
καί έξ άλλων πρακτικωτέρων λόγων.

Έ κ παραλλήλου πρδς τά κατ’ ιδίαν 
Γερμανικά δίκαια, τδ Ρωμαϊκόν δίκαιον 
άποτελεΐ μίαν τών πηγών τοΰ σήμερον 
ϊσχύοντος άστυκοΰ έν Γερμανία δικαίου, 
έξ οδ Επεται δτι άνευ τής γνώσεως τοΰ 
Ρωμαϊκοΰ δικαίου άποβαίνει άδύνατος ή 
κατανόησις ίστορικώς τοΰ έν ισχύϊ δι
καίου, οδτως ώστε ό θέλων νά μορφωθή 
τελείως έν τή έπιστήμη τοΰ σήμερον 
ίσχύοντος ίδιωτικοΰ δικαίου, δφείλει πρδ 
παντδς νά καταστή τέλειος γνώστης τοΰ 
Ρωμαϊκοΰ τδ πρώταν μετά τοΰτο δέ τοΰ 
Γερμανικοΰ δικαίου. Μόνη ή γνώσις καί 
ή μελέτη τοΰ νέου Άστυκοΰ Κώδηκος 
τής Γερμανίας εις οδδέν συντελεί.

Ό σύνδεσμος είς δν τδ Ρωμαϊκόν δί
καιον, ιδιαίτατα δέ τδ ένοχικόν, διατελεΐ 
μετά τοΰ δικαίου τής σήμερον είνε πρό
δηλος καί δποπίπτει είς τά βλέμματα 
παντός. 'Όπως δμως τελειότερον κατα- 
νοήση τις τδν σύνδεσμον τοΰτον άνάγκη 
νά μορφωθή ίστορικώς. Ή  ιστορική μόρ- 
φωσις είνε τό κύριον γνώρισμα τοΰ έπι- 
στημονικώς παρασκευαζόμενου νομικοΰ, 
διότι διά ταύτης καί μόνης δύναται τό 
βλέμμα νά είσδύση είς τά βάθη τοΰ πα
ρελθόντος έξ οδ προέκυψε τό σήμερον 
κρατοΰν δίκαιον.

Έ κ παραλλήλου πρός ταΰτα, ή έπι
στήμη τοΰ Γερμανικοΰ ίδιωτικοΰ δικαίου 
είνε κατά πολύ μεταγενεστέρα τής έπι
στήμης τοϋ δικαίου τών Πανδεκτών, κα
θότι έκείνη μέν κατέστη έπιστήμη αδτο- 
τελής άπό τοΰ 19ου μόλις αίώνος, ένψ

’ άριθ. 83 φύλλου)

βάσανον τής έφαρμογής καί όλονέν διά 
ταύτης διαλευκαίνεται καί πλουτίζεται. 
Μή λησμονώμεν δμως δτι έν τή σπουδή 
καί τη έπιστήμη έν γένει τοΰ Γερμανικοΰ 
άστυκοΰ κώδηκος, εδρισκόμεθα έν έκείνη 
άκόμη τή περιόδω τής έξελίξεως έν ή 
εδρίσκετο ή έπιστήμη τοΰ Ρωμαϊκοΰ δι
καίου έπί τής έποχής τών Γλωσσογρά
φων. Εκείνο δπερ κυρίως μας άπασχολεΐ 
καί άπορροφά δλην ήμών τήν προσοχήν 
είνε τό γράμμα αύτδ τοΰ νόμου καί ή 
κατανόησις τών κατ’ ιδίαν διατάξεων καί 
άρθρων, άκόμη δέ δέν εί'μεθα είς θέσιν 
ευρύ έπί τοΰ συνόλου νά ρίψωμεν βλέμμα.

Παρασυρόμεθα άκόμη δπό τών κυμά
των άτινα πρδ τής προσπαθείας πρδς 
κατανόησιν τών κατ’ ιδίαν άρθρων ανα
κύπτουν, άνίκανοι μετά θάρρους νά πλεύ- 
σωμεν τόν ωκεανόν. Άναλλοίωτον άρα 
παραμένει πάντοτε τδ συμπέρασμα δτι 
έκεΐνος ό Γερμανός νομικός δύναται νά 
εϊπη δτι έμορφώθη έπιστημονικώς, δστις 
έγένετο κάτοχος τής έπιστήμης τών Παν
δεκτών.

Ή  Γερμανική έπί τοΰ νέου Άστυκοΰ 
Κώδηκος έπιστήμη ούδέν άλλο είνε ή ή 
έξέλιξις τής έπιστήμης τών Πανδεκτών, 
παρ’ δλας δέ τάς αλλοιώσεις τοΰ περιε
χομένου τοΰ θετικοΰ δικαίου, αί θεμελιώ
δεις Ιννοιαι τοΰ ίδιωτικοΰ δικαίου παρα- 
μένουσιν αί αδταί. Διαρκώς νέαΐ, είσίν 
έγκαθιδρυμέναι έπί τών κορυφών τοΰ 
Όλύμπου, μή έπηρεαζόμεναι ύπό τών 
μεταβολών ας έκάστοτε ύφίστανται οί 
νόμοι. "Οπως προσεγγίσωμεν ταύτας καί 
κατανοήσωμεν τό κράτος αύτών έπί τής 
σφαίρας τοΰ δικαίου, άνάγκη νά άκολου- 
θήσωμεν τήν όδόν ήν ή έργασία τών 
αιώνων διήνοιξε, έργαζόμενοι καί ήμεΐς 
έπί τών αύτών προβλημάτων άτινα καί 

αυτη στηρίζεται έπί τών νώτων οδ μόνον | πρό ήμών άπησχόλουν τήν έπιστήμην

νοχης του μετά τοΰ πνεύματος τών 
αιώνων.

Απόλυτος άρα δπάρχει άνάγκη ό 
πνευματικός ήμών βίος νά μή άπωλέση 
τήν ένότητα αύτοΰ μετά τοΰ αρχαίου. 
Μόνον διά τοϋ συνδέσμου τούτου παρι-, 
στάμεθα συμπληροΰντες τδ εργον δπερ 
έξεπόνησε μέχρι τοΰδε καί παρέδωσεν 
είς ήμας ή άνθρωπότης. Σπουδάζομεν 
άρα τδ Ρωμαϊκόν δίκαιον χάριν αδτής 
ταύτης τής έπιστημονικής ήμών μορφώ
σεως, έκεΐνο δέ οδτινος πρδ παντδς έ'χο
μεν άνάγκην, είνε ή διάπλασις τάξεως 
έπιστημονικώς μορφωμένων νομικών. Τής 
τάξεως δέ ταύτης ύπάρχει ή άνάγκη 
πρός διάκρισιν τής νομικής έπιστήμης 
ώς ώραίας τέχνης άπό τής νομικής έπι
στήμης ώς έπαγγέλματος βιοποριστικού.

Έ ν  Λνόιιατι τοΰΒαόιλέως τών Ε λ λ ή ν ω ν
* ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟ Ύ Α'.

Ά ριθ . ‘244.
Τό δικαστήριον τών έν Ά θήνα ις Πρωτοδι

κών
Συγκείμενον έκ τών δικαστών II. Γαλανο- 

πούλου, προεδρεύοντος, κωλυομένου τον» Προέ
δρου, Ε ίσηγητοϋ, Α. Γεωργοπούλου καί Γ 
Δαρδούγια.

Συνεδοιάσαν δτ)υ.οσία έν τω  ακροατηριω 
του τη  23 Ίανουαρίου 1908 παρουσία τοΰ 
τε είσαγγελεύοντος δικηγόρου I. Νικολάρα 
κωλυομένου τοΰ Ε ίσαγγελέως καί τών αμέ
σως αναπληρωτών του καί τοΰ ύπογραμμα- 
τέως Φ. Βαλασσοπούλου ΐνα δικάση μεταξύ

Τοΰ ένάγοντος Δημητοίου Τζαβάρα κατοί
κου ΙΙειοαιώς ώς έκδοχέως τών δικαιωμάτων 
καί ύπο/ρεώσεων τής διαλυθείσης εταιρίας 
«Τζαβάρας καί Σαράντης» παραστάντος διά 
τοΰ πληοεξουσίου δικηγόρου Δ. Ρεδιαοου και

Τοΰ έναγομένου ΙΙαναγιώτου I». Θεοδωοο- 
πούλου τέως κατοίκου Πατρών καί ήδη 
άγνώστου διαμονής, μή παραστάντος.

Ό  ένάγων διά τής άπό 28 Ιουνίου 1906 
πρός τό δικαστή,ιον τοΰτο άγωγής του άπευ- 
θύνομένης καί κατά τοΰ Στεφάνου Ζαγοραίου 
κατοίκου Πειραιώς, άς έκδοχέως τών δικαιω
μάτων κοί ύπο-/ρεώσεων τής διαλυθείσης 
εταιρίας «Σ τεφ . /αγοραίος καί Σιαχ ητή· 
σατο νά ύπο/ρεωθώσιν οί έναγόμενοι άλλη· 
λεγγύω ς διά προσωπικής κρατήσεως καθ’ ό 
έμποροι καί προσωρινής έκτελέσεως τής απο- 
οάσεως καί τώ  πληρώσωσιν είς έξόΰλησιν τής

τής περί ποοσωποκρατήσεως αιτησεως εμπο- 
οου οντος, δ ι’ έλλειψ ιν άντιρρήσεως ή έν- 
στάσεώς τίνος ές έπαγγέλματος έξεταστεας- 

Διά ταΰτα 
Δικάζον έρήμην τοΰ έναγομένου 
Δέ/εται τήν ύπό κρίσιν άγωγήν 
'Υπο/ρεοϊ τόν έναγόμενον ϊνα διά προσω

πικής κρατήσεως, καθ’ δ έμπορος, πληρώστ), 
τώ  ένάγοντι δραχμάς έννεακοσίας οκτω και 
30)00 έντόκως πρός 9 θ)0 έτησίως άπό τής. 
27 Ιουνίου 1905 μέχρις έξοφλήσεως.

Κηρύσσει τήν παροΰσαν προσωρινώς έκτε- 
λεστήν καί καταδικάζει τον έναγόμενον εις: 
τά τοΰ ένάγοντος έξοδα έκ δραχμών είκοσι 
πέντε καί τά τέλη .

Έ κρίθη, άπεφασίσθη καί έδημοσιεύθη έν 
Ά θήνα ις τή  23 Ίανουαρίου 1908.

Ό  Ιΐροεδρεύων 
II. Γ αλανό π ο ιτλο ς  φ

Ό  'Υπογραμματεύς 
Φ . Ι!αΛ α<ίόόπονλος 

Έ ντέλλετα ι πρός πάντα μέν κλητήρα να 
έκτελέση ζητηθείς τήν παροΰσαν άπόφασιν, 
πρός πάντας δέ τούς εισαγγελείς νά ένεργή- 
σωσι τό καθ’ έαυτούς καί πρός άπαντας τους 
διοικητάς καί άλλους αξιωματικούς τής δη- 
αοσίου δυνάμεως νά δώσωσι χεΐρα βοήθειας 
δταν νομίμως ζητηθώσι

Πρός βεβαϊωσιν τούτου ή παροΰσα ύπογρα- 
οεται νομίμως.

’Εν Ά θήναις τή  31 Ίανουαρίου 1908.
Οί Δικασταί 

Τ . Π ετρονΐ^όποιτλος  
I I .  Γ α λανόπ ο ιτλος
Α . Γ κ ιό κ α ς  Ό  'Υπογραμματεύς.

Ε. Π ανταζής
"Οτι α '.  άπόγραφον εκτελεστόν.
’Εν Ά θήναις αυθημερόν

*0 ‘Υπογραμματεύς 
(ΤΣ) I .  ί ία ν τ α ζ ΰ ς .  

Α κριβές έξ άπογράφου άντίγραφον 
Ά θήνα ι αυθημερόν

Ό  'Υπογραμματεύς 
I . Η ανταζΛ ς 

Παραγγέλλεται άρμόδιος δικαστικός κλητηρ 
νά έπιδώση νομίμως πρός τόν κ . Ε ισαγγελέα 
τών έν Ά θήνα ις Πρωτοδικών διά τόν άγνω
στου διαμονής άντίδικον Παναγιώτην Β. Θεο- 
δωρόπουλον τέως κάτοικον Πατρών, πρός 
γνώσιν καί διά τάς νομίμους συνεπειας, επ ι- 

ασσόμενον άμα ϊνα έμπροθεσμως μοι κλή 
ρωσή διά κεφάλαιον δραχ. 908, 3 0 )00 > διά

218, δ ι’ έπιδικασθεντα
?οδα nn«-/. 25. διά τέλη  δραχ. 11, δ ι’ απο-

τών Ρωμαίων νομικών άλλ’ έπί τής πνευ
ματικής έργασίας άπάσης τής άνθρωπό
τητος άπό τής έποχής τών Γλωσσογρά
φων και έντεΰθεν.

Έ  έπί τοΰ Ρωμαϊκοΰ δικαίου βιβλιο
γραφία ήμών άπό τών ήμερών τοϋ Sa- 
v igny κατέστησε κυρίαρχον έν τή σπουδή 
τούτου τήν Γερμανίαν, ούτως ώστε πάντα 
τά άλλα έθνη κατέστησαν μαθηταί ήμών.

Άναμφίβολον δτι άπό χρόνου ούχί 
μακροϋ νέα άνατέλλει έπιστήμη, ή έπι
στήμη, τοΰ σημερινοΰ Γερμανικοΰ ίδιω- 
τικοΰ δικαίου. Έν τφ διαρρεύσαντι έλα- 
χίστφ σχετικώς διαστήματι άπδ τής δη - 
μοσιεύσεως τοΰ Άστυκοΰ Γερμανικοΰ 
κώδηκος συνετελέσθη έπιστημονική έρ
γασία έκπλήσσουσα κυριολεκτικώς, ήτις 
δπεβλήθη ήδη κατά τδ πλεΐστον δπό τήν

τών Πανδεκτών. Ά νευ τών βάσεων τής 
έπιστήμης ταύτης, έπιστήμη έπί τοΰ Γερ
μανικού άστυκοΰ κώδηκος είνέ τι μ·̂  
νοούμενον.

Αδτη είνε ή γενικώς πλέον κρατοΰσα 
πεποίθησις, έπί έλάχιοτον δέ μόνον χρο
νικόν διάστημα έφάνη κρατήσασα ή 
γνώμη δτι διά τής μελέτης τοΰ Γερμανι
κού άστυκοΰ κώδηκος κατεπνίγη τό Ρω
μαϊκόν δίκαιον. Ή πρώτη δμως θύελλα, 
ήτις έγένετο αισθητή εύθύς ώς .έτέθη 
είς έφαρμογήν ό Γερμανικός άστυκός 
Κώδηξ, άντιπαρήλθε. Ήδη ή έπιστήμη 
έχειραφετήθη πάλιν, έλευθέρα δέ έπε- 
δόθη είς τήν μελέτην καί τήν ερευνάν 
τοΰ νέου νομοθετήματος πρός κατανόη- 
σιν ούχί τοΰ στενοΰ τούτου γράμματος 
άλλά τοΰ πνεύματος αύτοΰ καί τής συ-

τοκους αυτών οραχ 
, έξοδα δρα-/. 25, διά . . . .
I TP®·?07, άντίγραφον καί επ ιταγήν και παραγ- 

ev λ enr'/ir . ίευσιν δραχμας 22 ,
έκατόν όγδοήκοντα

, „ , , ·■ . ν -  Τί Ω ϊ  I τεσσαρας και oujuu \ ιιο 4 , 30) καί ταυτας
I αποδεχθεισης υπο τον Π . θεοδωροπουΛου, έξοολήσεως άλλως ένεργηθη-
- ΐ ’ όπισθογραφήσεως μεταβιβασθεισης τω  ε- | ^  viac;u .
νάγοντι διαμαρτυρηθεισης έπι μή πληρωμή 
δραχ. έν ολω 908 , 30)00 έντόκως “  
έξοδα καί τέλη .

Ποοκε’μένης σήμερον συζητήσεως επι τής 
άγωγής ταύτης, παοέστη μόνον ό τοΰ ένάγον- 
ιτος πληρεξούσιος αίτούμενος έγγράφοις προ- 
τάσεσι τά έν τοΐς πρακτικοΐς.

Ά κοΰσαν αύτοΰ καί τοΰ είσαγγελεύοντος 
Ίδόν τήν Δικογραφίαν 

Σκεοθέν κατά τόν Νόμον 
’Επειδή ώς προκύπτει έκ τοΰ από 31 Ίου 

λίου 1906 φύλλου τής ’Εφημερίδος «Νέας 
Κήρυξ » καί τοΰ ταυτοχρόνου έπιδοτηριου τοΰ 
δικαστικοΰ κλητήρος τών έν Ά θήνα ις Πρω· 
τοδικών .1 . Καζακοπούλου ή προκειμένη α
γω γή  έπεδόθη προσηκόντως τω  εισαγγεΛει 
τοΰ δικαστηρίου τούτου καί έδημοσιεύθη δια 
τοΰ τύπου διρι τόν άγνώστου διαμονής εναγο- 
μενον, οστις μή έμφανισθείς κατά την ανω 
συνεδοίασιν νόμιμον δικάσιμον τής προκειμε- 
νης ύποθέσεως έκφωνηθείσης έκ τής σειράς 
τοΰ οικείου π ινακίου, δικάζεται έρήμην και 
δεκτή καθίσταται ή κ α τ ’ αύτοΰ άγωγή μετά

σονται τα του νομού.
Ά θήνα ι 6 Φεβρουάριου 1908.

Ό  πληρεξ. δικηγόρος 
Α ινκαλίων Ρεδιάδης

ΝΕΑ J3IBAIA
Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

,. t ΕΓΧΕΒΊΑΙΟΗ ΤΗΣ Ι Ο Ι Ι Ι Κ Η Ϊ  I f f i O M U i
Έ κ δ ο ό ις  ε κ τ η  ύ π ό  Μ »χ . Γ . Λιβαδα.
Συνεπληρώθη τό ολον εργον έκ τριών 

τόαων.
Τ ια δ τα ι δ ρ α κ ώ ν  4ο

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
ω ς : Ι Σ Χ Υ Ε Ι  Ε Ν  Ε Λ Λ Α Α Ι 

ΥΠΟ
Σ Π Υ Ρ .  Ε Υ Κ Λ Ε Ι Δ Ο Υ
Έξεθδόη τά πρώτον τεϋχος τοΰ δευτέρου τόμου.

έξετάση καλύτερο?. "Ωμοια.ζε σάν εισι
τήριο καί δέν ώμοιαζε.

— Τί τό κυττάζης έτσι, μπάρμπα ; 
Μπας καί δέ σ’ αρέσει; Τοϋ είπε ό κύ
ριος.

— Ποϋθε είσαι, παιδί μου ; Τόν ρώ
τησε ό Απόστολος Πέτρος μέ αγαθό
τητα.

— Άπό τήν Ελλάδα ! Πολίτης Έ λ 
ληνας !

Α πάνω  σ’ αύτόν τόν διάλογο, τού; 
έπλησίασε κ ι’ ό “Άγιος Κασσιανός.

— Ποιός είνε τοΰ λόγου του, γερο- 
παππούλη ; Ρώτησε ό ‘Έλληνας τόν 
Απόστολο Πέτρο.

— Είνε, παιδί μου, (τοϋ άπολογή- 
θηκε ό Απόστολος) ό “Αγιος Κασσιανός.

— Τί Ά γιος είνε αύτός ; (είπε μεσα 
του ό “Ελληνας). Δέν τόν έ'χω άκούσει 
ποτέ...

Ό  Απόστολος Πέτρος δείχνει τό 
εισιτήριο στόν "Αγιο Κασσιανό καί τοΰ 
λέγει ιδιαιτέρως :

— Πώς σοΰ φαίνετοίναύτό τό εισι
τήριο, φίλε μου ; Τό νομίζεις γιά γνή
σιο ;

— Σα γνήσιο φαίνεται... Τοϋ άπο- 
λογηθηκε ό “Αγιος Κασσιανός.

Ό Απόστολος Πέτρος, σ& νά μην 
πείθονταν, έκανε καί μ ι’ άλλη ερώτηση 
στόν "Ελληνα.

— Καί τί δουλειά έ'κανες στόν τό
πο σου ;

— Τό δικηγόρο.
— Τί θά εΐπη δικηγόρος ; Πρώτη 

φορά μοϋ παρουσιάζεται άνθρωπος μέ 
τέτοιο έπάγγελμα.

Καί λέγοντας αύτά άνοιξε ένα μεγά
λο δεφτέρι, γύρισε χιλιάδες φύλλα, 
άλλά δέν ηύρε κανένα δικηγόρο νά είχε 
μπί) στόν Παράδεισο.

Ό  Δικηγόρος άκούοντας, βτι πρώτη 
φορά παρουσιάζονταν στή θύρα τοΰ Πα
ραδείσου δικηγόρος, είπε μέσα του :

— Χαρά σ’ εμένα ! Έδω θά κάνω 
τήν τύχη μου.

"Υστερα, γυρίζοντας πρός τόν Α πό
στολο Πέτρο τοΰ άποκρίθηκε :

— Δικηγόρος, παππούλη μου, λέγε
ται έκεϊνος, ποΰ παρουσιάζεται στά δι
καστήρια καί υπερασπίζεται τούς κατη 
γορουμένους...

— Σπουδαίο έπάγγελμα νά ύπερα-

! Καίσπίζεται κανείς τούς κακούργους 
χώς τότε ήρθες έδώ ;

Καί λέγοντας αύτά ζανακύτταςε τό 
εισιτήριο.

— “Οχι, παππούλη μου, τους πραγ
ματικού; κακούργους, άλλ ’ εκείνους, 
ποΰ κατηγοροΰνται άδικα.

— Ά  ! έτσι ; Χαίρω πολύ . . . Κό
πιασε μέσα.

— Δέ θά μ’ όδηγήσν) κανένας ;
— Είν’ εύκολος ό δρόμος.
Κι’ ό Δικηγόρος έ'κανε νά τραβηση 

ποός τό έσωτεοικό τοΰ Παραδείσου, οταν 
ό Απόστολος Πέτρος τόν έρωτησε :

— Δέν μοϋ λές, Χριστιανέ μου... ( Ο 
Δικηγόρος γύρισε ν’ άκούση τήν ερώτη
ση·) είδε; στο δρόμο νάρχωνται τίποτε 
πράγματα γιά έδώ ;

— ’Άφησα πίσω μου έ’ναν κόσμο έκ- 
κλησιές, καμπαναριά, πολυελαίου;,λαμ
πάδες, λάδια, λειτουργίες...

Άκούοντας αύτά ό Ά γιος Κασσιανός 
πιάνει τό χέρι τοΰ Αποστόλου Πέτρου 
καί τοΰ λέγει :

— Σέ ποοσκυνώ καί καλήν έντά- 
μωση...

— Τόν Θεό ! (Άποκρίθηκε ό Α πό

στολος). Ά λλά  γιατί βιάζεσαι ;
— Τί νά κάνω ; Λείπω άπό τό κελ- 

λ ί μου άπό τό πρωί, και μπορεί ναχτ) 
έρθη κανείς νά μέ γυρεύη.

— "Ωρα σου καλή, άγιε μου κι οπο
τε θέλεις έλα νά τά ποΰμε...

Ό  "Α γιο ς Κασσιανός πήρε δρόμο μαζυ 
μέ τόν Δικηγόρο.

Ό Δικηγόρος άνοιξε πρώτος τήν ομι
λία.

— Δέν μοΰ λές, πάτερ,... μέ παίρ
νεις στό σπήτι σου, ώ; που να βρώ δικο 
μου κατοικειό ;

— Ευχαρίστως, ευλογημένε, (τοΰ ά
ποκρίθηκε ό άγιο;). Έ λα  μαζυ μου.

’Έτσι λοιπόν περιπατώντας μαζυ άπο- 
κήπο σέ κήπο, κ ι’ άπο περιβόλι σε πε
ριβόλι, έφτασαν στό κελλί τοΰ άγιου.

Ό  Δικηγόρος έβγαλε τήν πέννα του· 
καί τό καλαμάρι του καί τά εβαλε^α- 
πάνω σ’ ένα τραπεζάκι, καθώς κ ι’ ένα 
δέμα άσπρο χ«?τί.

— Τ ’ είν’ αύτά ; Τόν έρώτησε ο Α
γιος Κασσιανός.

— Εργαλεία τής τέχνης μου... Ά 
ποκρίθηκε ο Δικηγόρος.

(Ακολουθεί)


