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“ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ,, α θ η ν α ς
Έ ν Άθηναις τφ 22 Μαρτίου 1908

Ή  «ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ» δ ιατελεΐ ύπό  τήν έπ ί-  
β λ εψ ιν  και τον έλεγχον δωδεκαμελοϋς συμβου
λίου έκ δικηγόρων έν Ά θ η να ις .

’ΙΪΤΕόπται τής ν λ η ς  ι:α ι νπενΟ ννοι
ΠΕΤΡΟΣ ΘΗΒΑΙΟΣπ . λ α γ ο π α τ η :
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δ ο τή σεω ς το ΰ  κ . Ε ίσ α γ γ ελ έω ς  
το ΰ  Ά ρ ε£ ο ο  Ι Ι ά γ ο ο  π ερ ί το ΰ  
ζ^τήμ-ατος το ΰ  <5ιορισμ.οΰ τώ ν  
ψ α λτώ ν  κ α ί νεω κ ό ρ ω ν.

( Υ λο τοΰ κ. Χαραλ. Βοζίκη, δικηγόρου έν 
Ά θ ή να ις  καί βουλευτοϋ).

(Συνεχεία έ>ι τοΰ προηγουμένου)

Εΐρηται δχι οί κανόνες Α τών Ά γιων 
Αποστόλων, 6 τής Δ., γ ’ της Α οίκ. καί 
άλλοι, τήν παρά τών άρχόντων γενομέ- 
νην έκλογήν έπισκόπου κηρύττουσιν α- 
κνρον. Κατά τό άρ. Γ τοϋ Σ νόμου, διά 
πασαν κενήν θέσιν έπισκόπου ή Σύνοδος 
ψηφίζει τρεις υποψηφίους καί ό Βασι
λεύς (ένασκών τήν Ικτελεστικήν έξου
σίαν διά τοΰ υπευθύνου Υπουργού) φέ
ρει τήν έγκρισιν του έπί ένα έξ αύτών, 
δστις, πριν άναλάβη τά· καθήκοντα του 
δίδει ένώπιον τοΰ Βασιλέως τήν διαβε- 
βαίωσιν εύπειθείας εϊς τό σύνταγμα καί 
τούς νόμους τού Βασιλείου.

Καί πάλιν έρωταται- συμφωνεί κατά 
τοϋτο ό νόμος Σ πρός τούς κανόνας ; Δέν 
άφορα εις τήν Έκκλησ. διοίκησιν; Ά λλ ’ 
άντί νά παραθέσωμεν τάς αναρίθμητους 
έν ταΐς λεπτομερείαις διαφοράς μεταξύ 
τών διατάξεων τών κανόνων καί τών νό
μων Σ καί ΣΑ, τών σχετικών πρός τήν 
έκκλησιαστικήν διοίκησιν καί,  πειθαρ
χίαν, καί νά προβάλλωμεν έπανειλημ- 
μένα ερωτήματα διά νά Αποδείξωμεν δτι 
οί νόμοι ούτοι μετερρύθμισαν έν πολλοΐς 
καί κατήργησαν τούς κανόνας καί άρα 
δέν Αναγνώρισαν αύτούς ώς συνταγματι- 
κάς διατάξεις, νομίζομεν δτι Αρκεί μετά 
τάς άνω δύω παρατηρήσεις νά έρωτή- 
σωμεν περιληπτικώς:

Είνε ή δέν είνε αληθές δτι οί νόμοι 
Σ καί ΣΑ διήρεσαν, ούχί συμφώνως πρός 
τούς κανόνας καί τόν ΙΙατρ. Τόμον, τό 
Κράτος είς έπισκοπάς καί ενορίας Αναλό- 
γως τών νεωτέρων άναγκών καί έκανόνι- 
σαν τά τής διοικήσεως αύτών; Είνε ή δέν 
είνεάληθές δτι οί αύτοι νόμοι μετερρύθμι- 
σαν ού μόνον τούς περί γάμου καί διαζυ
γίου καί τόσους άλλους κανόνας,άλλά καί 
τούς περί έκκλησιαστικών δικαστηρίων 
καί περί δικαιοδοσίας τοΰ έπισκόπου καί 
περί ποινών καί Εδίως διά τής διατάξεως 
τοΰ αρ. ΙΔ τοΰ ΣΑ, καθ’ ήν αί πειθαρ- 
χικαί άποφάσεις τών έπισκόπων καί τής 
ίερας Συνόδου δέν δύνανται νά έκτελε- 
σθώσι ή μόνον έγκρίσει τοΰ Υπουργε ίου , 
άλλως δέ μόνον έγκρίσει τοΰ Βασιλέως ;

Καί διά τούς μή θέλοντας ν’ Αρκε- 
σθώσιν είς τά περιληπτικά ταΰτα έρω- 
τηματα ερωτώμεν άκόμη : 'Η διάταξις 
τοΰ άρ. Ε τοΰ νόμου ΣΑ, καθ’ ήν «πασα 
άπόφασις ή πραξις τής ίερας Συνόδου 
γενομένη έν Απουσία τοΰ Β. ’Επιτρόπου 
ή μή φέρουσα τήν ύπογραφήν αύτοΰ 
είνε άκυρος» έξήρτησεν ή δέν έξήρτησε 
τό κϋρος πάσης πράξεως τής Συνόδου 
άπό τής γνώμης τής πολιτικής άρχής 
καί άποτελεΐ ή δέν αποτελεί ή διάταξις 
αΰτη καί μόνη ολικήν τροποποίησιν καί 
μεταρρύθμισιν τών περί έκκλησιαστικής 
διοικήσεως καί πειθαρχίας κανόνων ;

’Ιδού λοιπόν δτι καί έκ τών νόμων Σ 
καί ΣΑ, τούς όποίους ή Είσ. Γνμδ. έπι- 
καλεΐται ώς καθορίζοντας «τί συμπερι- 
λαμβάνονται είς τήν γενικήν φράσιν τοΰ 
άρ. 2 τοΰ Συντάγματος» ούδέν άλλο 
άποδεικνύται ή δτι έν τή γενική φράσει 
τοΰ άρ. 2 τοΰ Συντάγματος δεν συμπερι- 
λαμβάνονται οί περί έκκλησιαστικής διοι- 
κήσως καί πειθαρχίας κανόνες καί διά 
τοΰτο τούς κανόνας αύτούς, μή άποτε- I 
λοΰντας πλέον συνταγματικάς διατάξεις, I

τούς μεταρρυθμίζουσιν οί νόμοι ταΐς τοΰ 
καιροΰ καί τών πραγμάτων μεταβολαΐς 
καί ταΐς έντεΰθεν «εύπροσώποις αίτίαις 
ύπείκοντες» κατά τό μολυβδόβουλον τοΰ 
πατριάρχου Μανουήλ, ένφ έξ άλλου δί- 
δουσιν ίσχύν νόμου  είς τούς άλλους τούς 
μή μεταρρυθμιζόμενους κανόνας.

Ή  τοιαύτη δέ ύπό τών νόμων Σ καί 
ΣΑ γενομένη ούτως άναγνώρισις τών 
θείων καί ίερών Άποστολικών καί Συνο
δικών κανόνων ώς νόμων τοΰ Κράτους 
λύει τό ζήτημα τής διοικήσεως τής Ε λ 
ληνικής έκκλησίας καί είνε άρκετή νά 
διασκεδάση πάντα φόβον τής Είσ. Γνμ. 
περί δημιουργίας προηγουμένου δυναμέ- 
νου νά έπιδράση καί δή όλεθρίως έπί 
τών άλλων έκκλησιών.

Ή  χριστιανική θρησκεία πηγάζει έκ 
τής συνειδήσεως τοΰ Έλληνικοΰ λαοΰ, 
δστις έχει τόσον στενώς συνηνωμένην 
τήν έννοιαν τής θρησκείας μέ τήν έν
νοιαν καί τής έκκλησίας καί τής πατρί
δος, ώστε αύτός ούτος, νικήσας έν τφ ά- 
γώνι ύπέρ πίστεως καί πατρίδος, άμα τή 
ανακτήσει τής έθνικής κυριαρχίας έπρο- 
στάτευσε κατά πρώτον λόγον τήν έκκλη- 
σίαν του καί δέν έπέτρεψεν ούτε θά έπι- 
τρεψη ποτέ τήν παραμικράν καταδο- 
λίευσιν τών προσηκόντων τή Έκκλησία 
δικαιωμάτων, δπερ άρκεΐ νά καθησυχάσή 
πάντα όπωσδήποτε άνησυχοΰντα, άλλά 
καί διωργάνωσε τοιαύτην τήν πολιτείαν, 
ώστε νά δύναται νά έπιβάλλη τήν θέλησίν 
της είς πάντα όπωσδήποτε άπειλοΰντα.

Ταΰτα, έν πολλοΐς συνοπτικώς διά νά 
μή κάμωμεν μεγάλην κατάχρησιν τής 
φιλοξενίας τής «Δικαιοσύνης», είς άπό- 
δειξιν, δτι̂  ή γνώμη τοΰ νομικοΰ συμβου
λίου, καθ’ ήν «οί κανόνες τών Συνόδων 
είναι, ως καί τό Σύνταγμα καί ό κατα
στατικός νόμος τής έκκλησίας τής Ε λ
λάδος κελεύει, διατάξεις θεμελιώδεις και 
άμετάβλητοι μόνον είς παν δ,τι άφορα τά 
δογματικά, πασα δέ άλλη  τών Συνοδι
κών κανόνων διάταξις άσχέτως πρός τά 
δόγματα ισχύει ώς νόμος τοΰ Κράτους, 
έφ οσον δια νεωτέρου νόμου δέν έτρο- 
ποποιήθη» είνε ή μόνη δρθή.

Επιτραπητω δ’ ήμΐν νά παρατηρήσω- 
μεν, άσχέτως πρός τό Συνταγματικόν ζή
τημα, καί συνοπτικώς, δτι ή άξίωσις δτι 
πρέπει ή πολιτεία νά μή θίγη τούς κα
νόνας καί νά μή έπεμβαίνη είς τήν έκ- 
κλησιαστικήν διοίκησιν, είνε ύπερβολική 
καί δέν στηρίζεται έπί τής Ιστορίας τής 
Έκκλησίας. Έκ τής πολιτικής Βυζαν
τινής ίστορίας καί νομοθεσίας, έκ τής 
έκκλησιαστικής ίστορίας, έκ τών πρα
κτικών τών Οικουμενικών Συνόδων, έξά- 
γεται άριδήλως, δτι ούδέποτε συνεχω- 
ρηθη τή Εκκλησία νά ένεργή έν άπο- 
λύτΐι) έλευθερία καί άκωλύτως άπό πά
σης κοσμικής έπεμβάσεως. Οί Βυζαντι
νοί αύτοκράτορες άνεμιγνύοντο ού μόνον 
είς τά έκτος, άλλά καί είς αύτά τά έντός 
τής έκκλησίας, αί δέ Οίκουμενικαί Σύ
νοδοι ώριζον καί περί δογμάτων ύπό τήν 
έφορείαν τών αύτοκρατόρων καί πολλά
κις κατά διαταγήν αύτών, καί ή Βυζαν
τινή νομοθεσία βρίθει διατάξεων άλλων 
μέν διδουσών είς τούς κανόνας ίσχύν νό
μου, άλλων δέ τροποποιουσών τούς κα
νόνας καί άλλων κανονιζουσών τά τής 
διοικήσεως τής έκκλησίας άνευ τής γνώ
μης αύτής, μέχρις ού κατά τόν IB' αιώνα 
ό Βασιλεύς Αλέξιος ό Κομνηνός διά 
Νεαρας καθώρισεν άκριβώς τά πράγματα 
καί έλυσε καί τό ζήτημα ήμών. «Καί 
άπό τών παραθεωρουμένων νΰν θείων 
κανόνων, οί μέν πρός ευσέβειαν όρώντες, 
καί τι συστατικόν τοΰ όρθοΰ δόγματος
παραδιδόντες ήμΐν, παντί τρόπω άνα-
νεωθέντες, τηρείσθωσαν οί δέ λοιποί 
προεκβληθέντες δοθήτωσαν καί τή βασι
λεία μου, ί'να κοινή τή ύμετέρα άγιό-

τητι περί τούτων συνδιασκεψαμένη, τό 
δέον οίκονομήσή».

Ψ ά λ τ α ι  κ α ί Ν εω κ ό ρ ο ι
 ̂ 'Ωςέδηλώσαμεν έν άρχή, τό ζήτημα 

τίνες θά διορίζωσι τούς ψάλτας καί νεω- 
κόρους είνε καθ’ ήμας δευτερευούσης 
σημασίας καί θέλομεν πραγματευθή αύτό 
συνοπτικώς, παραλείποντες πλείστας 8- 
σας παρατηρήσεις χωρούσας έπί τής 
Είσαγγελικής Γνωμοδοτήσεως, καί ιδία 
έπί τών διακρίσεων αύτής περί τάξεων 
καί βαθμών καί τής ίσχΰος τής Βυζαν
τινής Έκκλ. νομοθεσίας καί της έννοιας 
τοΰ δημοτικού νόμου καί τών διαφόρων 
άλλων ασχέτων πρός τήν έρμηνείαν τοΰ 
νόμου ιδεών.

α) οι ψάλται
"Οτι κατά τήν άρχαιοτέραν τής έκ

κλησίας νομοθεσίαν κατελέγετο είς τόν 
κλήρον καί ή τάξις τών ψαλτών, καί άν 
άκόμη δέν ήσαν ούτοι έκ τών ιερατικών, 
είνε άναμφισβήτητον καί δρθώς περί αύ
τοΰ άποφαίνεται ή Είσ. Γνώμη. Ά λλ ’ 
είνε άνάγκη νά γίνη  διάκρισις.

Ό  κανών ΙΕ' τής έν Λαοδικεία συνό 
δου λέγει «Περί τοΰ μή δεΐν πλήν τών 
κανονικών ψαλτών, τών έπ'ι τόν άμβωνα  
άναβαινόντων καί άπό διφθέρας ψαλλόν- 
των, έτέρους τινάς ψάλλειν έν τή έκ
κλησία».

Διά τοΰ κα νάνος τούτου άπαγορεύεται 
είς πάντας πλήν τών κ α νο ν ικ ώ ν  ψαλτών, 
τό ψάλλειν έν τή έκκλησία. Ποιους δέ 
έννοεΐ κανονικούς ψάλτας; «Τούς έν τώ 
κλήρψ δηλαδή τεταγμένους, τούς έν έ- 
κάστη εκκλησία  κεχειροτονημένους, τούς 
άπό διφθέρας ψάλλοντας» Ζωναρα σχό- 
λιον αύτοΰ. Αλλ’ ό Βαλσαμών αύτ. προσ- 
τίθησι «μηδένα έτερον πλήν τών κληρι
κών τών έπ άμβωνος άναγιγνωσκόντων 
έπ’ έκκλησίας, κατάρχεσθαι (τό κατάρ- 
χεσθαι, έργον τοΰ πρωτοψάλτου Ράλλη 
Ποτλή. 5 6.287) τών θείων ψαλτψδημά- 
των, τό γάρ συμψάλλειν καί λαϊκούς επ ’ 
έκκλησίας ού κεκώλυται» δηλ. ό πρωτο
ψάλτης έδει πάντως νά είνε κληρικός.

Ταΰτα κατά τόν τέταρτον μ. X. αιώνα.
Αί μετέπειτα τοπικαί Οίκουμενικαί 

σύνοδοι μέχρι τοΰ έκτου αίώνος ούδένα 
ειδικόν περί ψαλτών άναγράφουσι κα
νόνα.

Έν ετει δμως 528 έξεδόθη ή έξής 
διάταξις 42  ̂§ 10 Κωδ. (1-3) τοΰ Ίου- 
στινιανοΰ «Έ τι θεσπίζομε ν πάντας τούς 
κληρικούς τούς έν έκάστη εκκλησία  δι’ 
έαντών ψάλλειν τά τε νυκτερινά καί τά 
όρθρινά καί τά έσπερινά, καί μή μόνον 
έν τφ δαπαναν τά έκκλησιαστικά πράγ
ματα κληρικούς φαίνεσθαι, δνομα μέν έ
χοντας κληρικών, μή έκτελοΰντας δέ τό 
πραγμα τοΰ κληρικοΰ πρός τήν λειτουρ
γίαν τοΰ δεσπότου θεοΰ- άτοπον γάρ 
έστίν, άντ’ αύτών γραπτούς, άνάγκης έπα- 
γομένης αύτούς, ψάλλειν. Εί γάρ πολλοί 
τών λαϊκών, διά τό τήν οίκείαν ώφελή- 
σαι ψυχήν ταΐς άγιωτάταις έκκλησίαις 
προσεδρεύοντες σπουδαίοι περί τήν ψαλ
μωδίαν δείκνυνται, πώς ούκ άτοπον, τούς 
κληρικούς τούς έπί τούτψ τεταγμένους, 
μή πληροΰν τό οίκεΐον έπάγγελμά; Λιό 
παντί τρόπψ τούς κληρικούς ψάλλειν κε- 
λεύομεν . . . .  » Έκ ταύτης δείκνυνται, 
δτι ή άπαγόρευσις είς τούς μη κληρι
κούς νά ψάλλωσιν είς τήν έκκλησίαν δέν 
ΐσχυε πλέον «εί γάρ πολλοί τών λαϊκών, 
διά τό τήν οίκείαν ώφελήσαι ψυχήν, 
ταΐς άγιωτάτας έκκλησία ις  προσεδρεύον
τες, σπουδαίοι περί τήν ψαλμωδίαν
δείκνυνται » Καί δτι οί κληρικοί δέν
έπετέλουν τά καθήκοντα τοΰ ψάλτου 
(καθήκοντα τοΰ κληρικοΰ) δ ι’ εαυτών, 
άλλά  δι’ άλλων, τών γραπτών, οί όποιοι 
έκ τής αύτής διατάξεως φαίνεται δέν 
ήσαν κληρικοί τής έκκλησίας έν η έψαλ- 
λον. Ή  διάταξις έπιτάσσει ούτως είς τούς

κληρικούς ψάλλειν, δι εαυτών καί ανα
γνωρίζει είς τούς λαϊκούς τό δικαίωμα 
τοΰ ψάλλειν «διά τό τήν οίκείαν ψυχήν 
ώφελήσαι».

Κατά τάν έβδομον αιώνα ή έν Τρούλλψ 
-ιΊ^ Οικ. σύνοδος διά μέν τοΰ κανόνος 
ΑΓ' άπαγορεύει τό άναγινώσκειν έπ ’ 
άμβωνος τάς θ|ίας γραφάς καί ψάλλειν 
εί5  μή 'κληρικούς «άλλά  μηδέ τινα 
τών απαντων συγχωρεΐν έπ’ άμβωνος 
κατα την τών έν τφ κλήρψ καταλεγο- 
μενων ταξιν, τους θειους τφ λαφ λόγους 
άποφωνεΐν, εί μή τι άν ιερατική κουρά 
χρήσηται^ ό τοιοΰτος καί την ευλογίαν 
ύπό τοΰ οικείου ποιμένος κανονικώς ύπο- 
δείξηται», διά δέ τοΰ κανόνος ΟΕ κανο- 
ζουσα τάν τρόπον τοΰ ψάλλειν έν ταΐς 
έκκλησίαις, δέν διακρίνει μεταξύ κληρι
κών καί λαϊκών ψαλτών, άλλ’ άναφέρε
ται συλλήβδην είς πάντας «τούς έπί τφ 
ψάλλειν έν ταΐς έκκλησίαις παραγινομέ- 
νους» καίτοι έν τφ Δ' κανόνι αύτής καί 
τούς ψάλτας καταριθμεί μεταξύ τών κλη
ρικών.

Έκ τούτων συνάγεται δτι τό ψάλλειν 
έν ταΐς έκκλησίαις δέν έμεινεν Αποκλει
στικόν προνόμιον τών κληρικών, άλλ’ 
ένεκα τών διαφόρων περιστάσεων καί 
των άπαιτουμένων πρός τό ψάλλειν 
ιδιαιτέρων μουσικών γνώσεων καί ιδιο
τήτων, περιήλθε καί είς τούς λαϊκούς, ών 
πολλοί άνεδείχθησαν κατά τήν άνω διά- 
ταξιν τοΰ κώδικος σπουδαίοι περί τήν 
ψαλμωδίαν, απεμεινε δέ αποκλειστικόν 
καθήκον τών κληρικών τό άπό τοΰ άμ 
βωνος ψάλλειν καί πρός τοΰτο ύπήρχεν 
εν τή εκκλησία ή ταξις τών κανονικών 
ψαλτών, τών μετ’ έπικουρίδος, τών κατε- 
ταγμένων ̂  τφ κλήρψ «Σημείωσις δτι 
άμα τφ δέξασθαί τινα σφραγίδα έπί κου- 
ρίδος άπό χειράς άρχιερατικής κληρικόν 
τοΰτον εχει ό κανών» (Βαλσαμών ύπό 
ΑΓ τής ΣΤ') ύποκείμενον είς τούς περί 
κληρικών κανόνας καθ’ ούς τφ άπαγο- 
ρεύετο φορεΐν ώράριον, άλλ’ έπετρέπετο 

ϊ°Ψ;2ν έρχεσθαι, ούχί δμως καί μετά 
έτεροδόξου γυναικός.

Και ταξις δμως αυτη τών κανονικών 
ψαλτών, τών κατατεταγμένων τφ κλήρω, 
φαίνεται δτι βαθμηδόν έξέλιπεν' δχι μό
νον διότι δέν έψάλλοντο πλέον άπό τοΰ 
άμβωνος ύμνοι καί διότι μετεβλήθη I- 
κτοτε  ̂ή άρχιτεκτονική τών ναών (ό άμ- 
βων έκειτο τότε άμέσως πρό τοΰ βήμα- 
τ°ς), &λλα και διότι «πολλά τών έν ταΐς 
έκκλησίαις πάλαι γινομένων, νΰν άλλως 
έκράτησε γένεσθαι· καί τοΐς άναγνώ- 
σταιςγάρ τό άναγιγνώσκειν τάς θείας 
γραφάς είς έπήκοον τοΰ λαοΰ έργον ήν, 
ώς καί  ̂έκ τοΰ όνόματος αύτών δείκνυ- 
ται... αλλα νΰν (αιων ΙΑ—IB) εργον αυ 
τών το ψάλλειν, τό δέ άναγιγνώσκειν αύ
τούς ώς επ’ έλάχιστον γίνεται» Ζωναρ. 
υπό ΚΒ Ααοδικείας. 'Ο Βαλσαμών (ύπό 
Δ τής ΣΓ ) πληροφορεί, δτι έπί τών ή- 
μερών του  ̂(αιών IB) τό τών ψαλτών 
ταγμα συνιστατο μόνον άπό εύνούχους 
«Τό παλαιόν ούκ άπ’ εύνούχων μόνον τό 
τών ψαλτών τάγμα συνίστατο, καθώ ς γί
νεται σήμερον, αλλα καί άπό μή τοιού- 
των». Ητο δέ φυσικόν τότοιοΰτον τάγμα 
καί διά τοΰτον τάν λόγον νά μή είνε πλή
ρες και να εκλειψη βαθμηδόν καί διά 
τοΰτο ευθυς μετα τόν Βαλσαμώνα ’Ιωάν
νης ό έπίτροπος Κίτρου, ζήσας κατά τά 
τέλη τοΰ ΙΕ' αίώνος, μεταξύ τών όφφι- 
κιων τοΰ Αναγνώστου άναγράφει καί 
ταΰτα· δομέστικος τοΰ δεξιοΰ χοροΰ, δο- 
μεστικος τοΰ αριστερού, δομέστικος τών 
ψαλτών, (πρωτοψάλτης), άρχων τών κον
τακίων, πρωτοκανόναρχος,έπικυρών ουτω 
τη > πληροφορίαν τοΰ Ζωναρά. ’Αναγ
κα ίο ς δμως άποτέλεσμα τής έκλείψεως 
τοΰ ταγματος τών ψαλτών ήτο νά άπο- 
μεινή εν πάσι τά ψάλλειν καί τούς λαϊ- 
Υ,ΟΌζ ε<3τω xcci Ότζο ty]v δοεύθυνοίν τών
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άναγνωστών, ώς πρωτοψαλτών, άφοΰ μά
λιστα δέν ψάλλουσιν άπό το0 άμβωνος 
καί συνεπώς νά μή κατατάσσωνται με
ταξύ τών κληρικών οί λαϊκοί ψάλται.

Ά λλ ’ άφοϋ ουτω τδ ψάλλειν έπαυσε 
νά εΐνε άποκλειστικόν ώρισμένης τάξεως 
καθήκον καί ένασχόλησις, ή Εκκλησια
στική μουσική παρημελήθη, αδτοδίδα- 
κτοι δέ τδ πλεΐστον έψαλλον ίερωμένοι 
καί λαϊκοί ούχI ώς άπήτησεν δ ΟΕ κα
νών τής ς ' Οίκ. «μετά πολλής προσοχής 
καί κατανύξεως», άλλά «βοαΐς άτάκτοις» 
καί τήν «φύσιν πρός κραυγήν εκβιά- 
ζοντες».

Εις τοιαύτην κατάστασιν εδρε τήν 
ψαλτικήν ή νέα Έλληνική πολιτεία καί 
διά τοϋτο έξέδωκε τδ άπό 26 Ίανουα
ρίου 1837 Β. Δ. περί συστάσεως σχο
λείου ψαλτικής, ής τούς μαθητάς, λαϊκούς, 
ύπεχρέωσε «νά συμπράττωσιν αμισθί είς 
τούς γενομένους ψαλμούς είς τάς έκκλη
σίας καί είς τάς χορφδίας έν καιρφ έ- 
θνικών έορτών», χωρίς νάάπαιτήση παρ’ 
αυτών νά γίνωσι κανονικοί ψάλται, προ- 
νοοΰσα δέ έσχάτως καί περί τών έκκλη
σιών τών έν τή άλλοδαπή Ελληνικών 
κοινοτήτων διά τοϋ Β. Δ. τής 23 ’Ιου
λίου 1893 περί νεωκόρων καί ψαλτών 
τών έν Μονάχω καί Λειψία Ελληνικών 
έκκλησιών, ώρισεν δτι είς τάς θέσεις ταύ
τας διορίζονται οί έ'χοντες ώρισμένα προ
σόντα καί τριετεΐ θητεία  (έπ’ ούδενί λόγφ 
παρατεινομένη) τούτέστιν, δτι είνε λαϊκοί, 
διότι οί κληρικοί ψάλται δέν διωρίζοντο 
κατά τούς κανόνας έπί θητεία, άλλά ή
σαν, καθό κληρικοί, ισόβιοι.

Καί τό πράγμα  είνε, δτι σήμερον δέν 
ψάλλονται ύμνοι άπο τοϋ Άμβωνος, δτι 
δέν ύπάρχουσιν οί λεγόμενοι κανονικοί 
ψάλται τής παλαιοτέρας έκκλησίας, καί 
δτι οί ψάλται είσί λαϊκοί, άδιάφορον άν 
καλώς ή κακώς «ούτως έκράτησε γί- 
νεσθαι».

"Επεται συνέχεια)

II E i  I  ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ.
Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Α Ι

A! mum m  της αιαφογαε
Έ ν τω προηγουμένφ  φύλλφ παρεθέσα- 

μεν εν γενικαϊς γραμμαϊς την διεξαχθεΐ- 
ααν εν τω ’Αρείφ Πάγο) συζήτησιν έπί 
ύποθέσεως ητις άντικείμενον είχε την άπο- 
δοσιν τών καταβληθέντων επι τω λόγω  
δτι ή σύμβασις πρός εκπλήρωσιν της 
δποίας είχε γίνει η καταβολή ήτο αθέμ ι
τος, εκ τών συμβάσεων έκείνων αϊτινες 
συνηθέστατα συνομολογοϋνται έν τω χρη
ματιστήριο) κα'ι εχονσιν άντικείμενον τήν 
έν ώρισμένφ , μέλλοντι χρονικώ σημείφ  
διαφοράν χρηματιστικής τινός άξίας. Έ κ  
τοϋ δημοσιεύματος ήμών έκείνου, λαμβά- 
νων αφορμήν δ έν Ά θήνα ις  δικηγόρος 
και * Υφηγητής τής Πολιτικής Ο ικονομίας 
κ Κ. X. Βουρνάζος, άπέστειλε τήν κατω 
τέρω έπιστολήν, δι ής άφοριστικώτατα 
άποφαίνεται δτι ουτε κ α τ ’ ουσίαν εΐνε 
ουτε κα'ι εΐνε έπιτετραμμένον νά Θεωρών- 
ται ώς κυβεία κα ι ώς καλύπτουσαι αθέ
μιτον ή έν γένει άπηγορευιιένην σχέσιν 
αί περι ών δ λόγος χρηματιστικαϊ συναλ- 
λαγαί. Τό ζήτημα, ώς και έν τω προη 
γουμένου φύλλφ εΐχομεν παρατηρήσει, 
ουτε δ ι’ ήμας, πολλώ δέ μάλλον ουτε διά 
τήν έν Ευρώπη έπιστήμην εΐνε νέον, συγ
χρόνως δέ δύναταί τις νά υποστήριξή δτι 
εΐνε ζήτημα μάλλον κοινωνικόν ή νομ ι
κόν, δταν δέ λάβη τις ύπ  δψ ιν δτι καί 
είς αυτά ετι τά υπό πασαν έποψιν άσυγ- 
κρίτως πλειότερον προηγμένα ήμών Ευ
ρωπαϊκά κράτη κα ι ή νομοθεσία ύπέστη 
έπανειλημμένας έναλλαγάς και ή νομολο
γία διακυμάνσεις ποικίλας, άγεται εις τό 
συμπέρασμα δτι τήν τοιαύτην ή τοιαύτην 
λύσιν τούτον έπηρεάζουν έκάστοτε σκο
πιμότητας μάλλον άφορμαί ή άρχαι έπι- 
στημονικαί καί καθαρώς θεωρητικαί. °Οσα 
δ κ. Κ. Βουρνάζος άρκετά πειστικώς π α 
ραθέτει, ούδεμία υπάρχει άμφιβολία δτι 
θεωρητικώς εΐνε λίαν συνεπή. Ά πό  άπό
ψεως δμως σκοπιμότητος εΐνε πάντοτε 
έπιτετραμμένον νά τεθώσιν υπό τήν α ι
γίδα τοϋ νόμου ή τής δικαστικής άποφά 
σεώ ς; Τήν κρίσιν άρα ήμών καί τά επι
χειρήματα υπέρ ταύτης ή έκείνης τής λύ- 
σεως απόλυτος υπάρχει άνάγκη νά έξαρ- 
τήσωμεν κατά τό πλεΐστον καί έξ άλλων 
συνθηκών, ξένων καί πρός τά τυχόν άξιώ - 
ματα τής έπιστήμης καί πρός τά δ ιδάγ
ματα τής θ εω ρ ίας .'Ό ταν δλοι γνωρίζο
μεν οτι εί'μεθα λαός κα τ ’ έξοχήν ευφάν
ταστος, ρέπων πλειότερον παντός άλλου

είς το ακοπον κέρδος, λίαν διατακτικοί 
πρέπει έκ τούτου νά δεικνυώμεθα δταν 
πρόκειται νά νομ ιμοποιήσωμεν σχέσιν ήτις 
ιδιαίτατα υποθάλπει τό ελάττωμα ήμών 
τοϋτο. Σχέσις δέ τοιαύτη καθ  ’ ημάς εΐνε 
κυρίως τό εις τά «Ανοικτά πα ίξ ιμο » 
κατά τήν καθιερωμένην έν τω χρηματι
σ τήρ ιο  ήμών εκφρασιν." Οσα δήποτε επι
χειρήματα καί άν παραταχθώσιν έκ τών 
νομοθεσιών καί τής νομολογίας τής αλ
λοδαπής δέν θά  εΐνε κ α θ ’ ήμας ικανά νά 
νά κλονίσουν τήν έντύπωσιν δτι δύο συμ 
βαλλόμενοι, οίτινες ουτε να άγοράσουν 
ουτε νά πωλήσουν έχουν πρόθεσιν, οΐτι- 
νες συνομολογούν ταύτην ή έκείνην τήν 
άπώλειαν έν η περιπτώσει κατ’ έκεΐνο τό 
χρονικόν σημείο ν ώρισμένη τις άξια εχη 
ταύτην ή έκείνην τήν τιμήν, δτι ο ί συμ 
βαλλόμενοι εκείνοι δέν κυβεύονται καί δτι 
σκόπιμον εΐνε είς περιστάσεις ούκ δλίγας 
ή σχέσις αύτών νά χαρακτηρισϋή άθέμ ι
τος καί άνίκανος νά παραγάγη ενοχικόν 
δεσμόν. Θεωρητικώς έπομένως λίαν π ι
θανόν, αν μή  καί βέβαιον, δτι έπικρατέ- 
στεραι εΐνε α ί υπό τοϋ κ. Κ. Βουρνάζου  
τιθέμεναι άρχαί. "Οταν δμως άγωνιζώ - 
μεθα νά μειατρέψωμεν είς δίκαιον θετι
κόν ή εις δίκαιον κρατούν άρχάς θεω ρη
τικάς, δέν πρέπει νά λησμονώμεν τά π α 
ραδείγματα τών έξαφανίσεων ή τών αυ
τοκτονιών έκ τών χρηματιστικών άτυχη- 
ματων, άτινα λίαν πυκνά μάς έ'χει κληρο
δοτήσει τό παρελθόν.

Η  επιστολή τοϋ κ. Κ. Βουρνάζου έχει 
ώς έξής :

ΠΟΪ Η Κ ΪΒ Ε ΙΑ ; HOT Η ΑΑΗΒΕΙΑ;
Tfj άξιοτίμφ  Διευΰ-ννοει της «Δ ικα ιο σ ύνης».

Τοΐς κ. κ . Δικαστάΐς παντός βαθμόν.

Καταντ^, άληθώς, έπικίνδυνος ή έμ
μονή καί έπιμονή τών δικαστηρίων είς 
τάς άρχαιοπρεπεΐς θεωρίας περί χαρα
κτηρισμού ώς κυβείας τής συμβάσεως 
περί «διαφοράς» ή άλλως «άγοραπωλή- 
σεως ύπό προθεσμ ίαν» περί ής καί άλ
λοτε έκτενώς έπραγματεύθημεν. (Βλ. Ν. 
Κουντουριώτου. Ν. Πανδέκται Τεΰχος 2, 
σελ. 64. άγοραπωλησία). Καί καταντα 
νά πιστεύη τις δτι οί έκδίδοντες τάς έπί 
τοΰ θέματος τούτου άποφάσεις, ού μόνον 
τελείως άγνοοΰν τήν ίστορίαν τοΰ ζητή
ματος καί τήν διεθνή νομολογικήν έξέλι- 
ξιν, (περί ής παραπέμπω είς τήν μνησθεΐ- 
σαν μελέτην μου), άλλά καί ουδόλως έν- 
δίαφέρονται διά τήν κίνησιν καί τήν προ
αγωγήν τοΰ κυρίως καί τοΰ πιστωτικού 
Εμπορίου τής χώρας.

’Αφορμήν, μοί δίδουν καί πάλιν τά παρά 
τής «Δικαιοσύνης» έν τφ προηγουμένφ 
φύλλφ γραφέντα, έν οίς ύπεμφαίνεται δτι 
ή νομολογία μας ούδόλως έννοεΐ νά άλ- 
λάξη τακτικήν, τό μέν έρειδομένη έπί 
τών ρωμαϊκών διατάξεων, τό δέ παρα- 
συρομένη ύπό τής γαλλικής νομολογίας !

Ά ς  άρχίσωμεν άπό τδ τελευταΐον. ’'Ι
σως οί μακαρίως έμμένοντες έν ταΐς τοι- 
αύταις άρχαίαις ίδέαις, άγνοοΰσιν, δτι, 
μετά τήν έν Γαλλία έπελθοΰσαν κρίσιν 
τοΰ 1882, καθ’ ήν τό μεΐζον μέρος τών 
έμπορων κατεποντίσθη, άκριβώς διότι οί 
πλεΐστοι τών συναλλασσομένων έν παρα- 
πλησίαις «έπί προθεσμ ία τίτλων ή έμπο
ρευμάτων παραδοτέων συμβάσεσιν» έπε- 
καλοΰντο τήν ένστασιν τοΰ παιγνίου ή 
τής κυβείας, άγνοοΰσι, λέγω, δτι Εψηφί- 
σθη νόμος τής 28ης Μαρτίου 1885, ού 
τό άρθρον πρώτον, έδάφιον 2 ον ρητώς 
φέρει : «Ούδείς δύναται νά ύπεκφύγη τάς 
υποχρεώσεις του, αίτινες προέρχονται έκ 
τών ύπό προθεσμίαν πράξεων, Επικαλού- 
μενος τό άρθρον 1695 τοΰ άστικοΰ Κώ- 
δικος, καί τότε μάλιστα, δταν αύται ήθε- 
λον έκπληρωθή διά τής πληρωμής άπλής 
διαφοράς.» Κατά δέ τάς προσφάτους 
άποφάσεις τοΰ άκυρωτικοΰ τής Γαλλίας 
(22  ’Ιουνίου 1898, 19 Μαρτίου 1900. 
Cass. κλ. κλ.), έν ταΐς «έπί προθεσμ ία ή 
παραδόσει συμβάσεσιν, άπαγορεύεται τοΐς 
διαδίκοις νά προτείνωσιν ένστασιν κυ 
βείας», ώς έπίσης άπαγορεύεται τοΐς δικα- 
στάίς νά άνερευνώσι τήν διάνοιαν καί 
διαθεσιν τών συναλλαγέντων, άρκεΐ δτι ή 
μορφή τής συμβάσεως εΐνε ΰπό προθε
σμ ίαν πράξις» (m archh  a  te rm e , m ar- 
c h e  ά liv r e r ) .

Και τί άλλο  είνε ή «πράξις διαφοράς» 
ή σύμβασις έπί προθεσμία ; Πώς θεμε- 
λιοΰσι τήν σύμβασιν ταύτην, προαχθεΐ- 
σαν διά τής προαγωγής τοΰ πιστωτικοΰ 
έμπορίου, έκ τών περί παιγνίου διατά
ξεων τοΰ F. δικαίου; Είνε τή άληθεία ά
κατανόητος ή λογική τών ούτω λογιζο- 
μένων. Διότι άναμφισβητήτως, ή «πρά -

ξις διαφοράς» ούδέ κάν τά στοιχεία φέ
ρει τοΰ τυχηροΰ παιγνίου, έστω κάν μή 
ώσαύτως πρόκειται περί τής συμβάσεως 
τής θεμιτής «περιδόσεως ή τοϋ στοιχή
ματος», άλλ’ είνε άνώνυμον Ιδίας φύσεως 
συνάλλαγμα νεωστί διαπλασθέν.

Ά λλά ποία είνε βάσις, έφ’ήςτήν «Δια
φοράν» χαρακτηρίζουσιν οί δικασταί μας 
ώς κυβείαν; ’Ιδού αΰτη: «ή μή λαμβά- 
νουσα χώραν παράδοσις». Άλλοίμονον 
δμως είς τό έμπόριον, έάν ήθελε περιο- 
ρισθή έν μόναις ταΐς πράξεσι, δι’ ών ά
κριβώς διά πραγματικού άντιτίμου πλη
ρώνεται τό πωλούμενον, καί δι’ ών μό
νον τό δυνάμενον νά παραδοθή, έπετρέ- 
πετο νά πωλήται! Ά λλως τε ή ώς βά- 
σις τής άνακηρύξεως τής «διαφοράς» ώς 
κυβείας, «μή παράδοσις» τών άντικειμέ 
νών τής συμβάσεως, τίτλων, χρεωγράφων, 
νομισμάτων, ή καί έμπορευμάτων, είνε 
εύθύς έξ άρχής σόλοικος καί άνεπίδεκτος 
έκτιμήσεως. Καί τοΰτο καθ’ δσον, ούδείς 
δικαστής δύναται νά κρίνη έάν πράξις 
τις, καταλήξασα είς τήν πληρωμήν άπλής 
διαφοράς, έπί τοιούτφ συνέστη σκοπφ. 
ΙΙρέπει νά μάθωσιν, οί ίσως μή σχόντες 
ποτέ ίδέαν Εμπορικής καί χρηματιστικής 
άγορας, δτι πράξίς τις έπί προθεσμία τί
τλων, ή έπί παραδόσει έμπορευμάτων, 
δύναται άρχήθεν νά ή πραγματική καί 
άληθής, καί έν τούτοις νά μή καταλήξη 
είς παράδοσιν, δπως είνε δυνατόν καί τό 
άντίθετον, πράξις συνομολογηθεΐσα έπί 
τή πληρωμή διαφοράς καθαράς, νά κα
ταλήξη πράγματι είς παράδοσιν !  Ούτω 
λ. χ. είνε γνωστόν, δτι δ άγοραστής δύ- 
ναται ν’ άφήση έπί ίδίφ κινδύνφ τήν ύπό 
τοΰ πωλητοΰ μεταπώλησιν τίτλων ή έμ
πορευμάτων, καί νά μή πληρώση ή τήν 
διαφοράν, έν μόνη τή περιπτώσει τής 
έκπτώσεως τής τιμής κατά τήν μεταπώ- 
λησιν.

Καί θά μοί είπωσι λοιπόν, δτι ή μνη- 
σθεΐσα πραξις είνε πα ίγν ιον ; καί θά μοί 
άκυρώσωσι τήν συνομολογηθεΐσαν σύμ- 
βασιν; Άλλά μήπως άπαντα τά έμπο
ρικά γραμμάτια, ού μόνον τά σκοποΰντα 
μεταφοράν χρημάτων άπό τόπου είς έ- ' 
τερον, άλλά καί έκεΐνα ών ή χορήγησις 
έλαβε χώραν είς άξίαν έμπορευμάτων, δέν 
είνε συμβάσεις έπί προθεσμία παρα- 
πλήσιαι;

Δέν θά προσπαθήσω νά υποστηρίξω 
τήν «διαφοράν» διά τοΰ γερμανικοΰ ή 
άλλου νόμου, ώς έπραξεν δ ύπερασπιστής 
τής έσχάτως παρά τφ άνωτάτφ δικαστη- 
ρίφ δικασθείσης ύποθέσεως, διότι δ νόμος 
έκεΐνος (B d r s en g e s e tz  τής 2 2ας ’Ιουνίου 
1896. Βλ. μελέτην μου έν Ν. ΙΙανδέκταις 
ιελ. 79, τεΰχος 2) προάγεται άπό άλλης 
άρχής έγκρίνων τήν «διαφοράν», έφ’ δ
σον αδτη συντελεΐται διά προσώπων Εγ- 
γεγραμμένων έν τφ  είσαχθέντι διά τοΰ 
νόμου « T e rm in r e g is t e r » . Έάν θέλω νά 
δώσω τοιαύτας δικαιολογίας, παρέχω τάς 
έργασίας τής έκ σοφών «ερευνητικής έ- 
πιτροπείας» (1892—1893) έπί τών προ
παρασκευαστικών εργασιών τής όποιας 
έθεμελιώθη καί δ γερμανικός νόμος καί 
τό αδστριακόν νομοσχέδιον. Καί αί προ- 
εργασίαι αδται κραυγάζουσι διαπρυσίως : 
« ’Οχι, μυριάκις δχι, τό παίγνιον ή ή κυ
βεία, δέν δύναται ούδαμώς νά περιληφθή 
έν τή σημασία τής διαφορας ή καθαράς 
διαφοράς (R c in c s  D iffcren z g  e s c  h a ft)  », 
καθ’ δσον δφίστανται λειτουργίαι τής συμ
βάσεως ταύτης καταληγούσης είς πραγ
ματικήν παράδοσιν». Καί δέν είνε άλη
θώς πραξις καθαράς διαφοράς έάν ή πρό- 
θεσις τοΰ ετέρου τών συμβαλλόμενων ή 
άμφοτέρων άπευθύνεται είς άμεσον έπί- 
τευξιν τής τών τιμών διαφορας, άδιαφό- 
ρως έάν συνωμολογήθη νά καταλήξη καί 
είς παράδοσιν, ή δύναται νά καταλήξη, 
καίτοι μή συνομολογηθέντος τοΰ τοιού
του. Έ τι πλέον τούτου : έν τή καθαρα 
διάφορά, πρέπει άναμφισβητήτως «τό άν- 
τικείμενον τής συμβάσεως» νά έγκαθί- 
σταται μόνη ή τής διαφορας πληρωμή, 
άλλά καί τότε άκόμη, διαφέρει τοϋ παι- 
γνίου. ’Ιδού λ.χ. ’Άγγλος τις παραγωγός, 
δστις έξάγει έμπορεύματα είς Ελλάδα, 
καλύπτεται κατά τήν πρός παράδοσιν δ- 
ρισθεΐσαν προθεσμίαν, έναντίον τών δια
κυμάνσεων τοΰ έκ τής άναγκαστικής κυ
κλοφορίας συναλλάγματος άγοράζωνκατά 
τήν αύτήν προθεσμίαν δμοιον ποσόν φρ. 
ή δραχμών χρυσών, δπερ ποσόν προώρι- 
σται νά μεταπωληθή έπί προθεσμία καί 
διά τής διαφοράς νά έξασφαλίση τόν Ά γ 
γλον παραγωγόν κατά τών έν τφ μεταξύ 
έπερχομένων έξευτελιστικών κυμάνσεων 
τοΰ έλληνικοΰ χαρτονομίσματος. Καί θά 
μοί εϊπωσιν δτι ή πραξις αδτη είνε παί- 
γνιον ή κυβεία; Τίς λοιπόν, θά είνε δ

δικαστής, ̂  δστις θά Ιχη τό θάρρος νά 
προμαντεύση ή έκ προοιμίου διακριβώση, 
δτι σύμβασις τις περί «διαφοράς» δύνά- 
ται νά καταλήξη ή μή είς παράδοσιν, 
έφ’ δσον γνωρίζει δτι πάσα παραπλήσια 
σύμβασις δύναται νά μεταβάλη έν τφ 
μεταξύ χαρακτήρα, μετά τήν συνομολό- 
γησίν της κατά λόγον έπωφελεστέρας 
άναγοράσεως ή μεταπωλήσεως τοΰ πρα- 
θέντος; Καί έάν πραξις διαφοράς κατα
λήξη είς παράδοσιν, τότε είνε θεμιτή, 
άφ’ οδ άντικείμενον τής άρχικής συμφω
νίας παρήν αύτη  ή πληρωμή διαφοράς ;

Προσοχή, κύριοι δικασταί, παντός βαθ- 
μοΰ. Προσοχή, διότι νομοθετείτε έν μή 
νενομοθετημένοις. Άκυροΰντες τάς τοι
αύτας συμβάσεις, ταύτόν είνε ώς νάάπα- 
γορεύητε ταύτας διά νόμου. Μία δμως 
τοιαύτη άπαγόρευσις‘ έστοίχισεν άλλοτε 
έν Βερολίνφ, ί'να τοΰτο άπολέση τά Εμ
πορικόν κΰρος τής διακανονιστικής άγο
ρας του έπί τών τιμών τής σακχάρεως, 
τών σιτηρών κλπ. Όμοίως έσχάτως έν 
Γαλλία, έπί τή προτάσει νόμου τοΰ Dron- 
Rajon, δι’ ού έπεζητεΐτο ή ύπό προη- 
γουμένην διοικητικήν εγκρισιν συνομο- 
λόγησις πάσης πράξεως διαφοράς καί 
έπί προθεσμία, οί Γάλλοι έμποροι έξη- 
γέρθησαν, καί δπέδείξαν τήν καταστρο
φήν τοΰ έμπορίου καί τήν άπώλειαν τοΰ 
κύρους τής άγοράς τής Χάβρης!

Άλλά θά μοί άντιτάξωσι τέλος: ήμεΐς 
ένταϋθα, δέν έχομεν «έμπόριον έπί προ
θεσμία .», δέν έχομεν τοιούτους φόβους. 
’Απατώνται δμως διότι έχομεν. Άλλως 
τε τό ζήτημα είνε γενικόν. Ή  δλαι αί 
πράξεις αί συνιστώσαι τήν διαφοράν, είσί 
θεμιταί καί νόμιμοι, ή είσίν άκυροι. Ά 
κυροΰντες, κατά τελικήν συνέπειαν, τάς 
πράξεις έκείνας, παρ’ αίς ό έλπίσας κέρ
δος καί άπωλέσας φέρει τήν ένστασιν κυ
βείας πρός δπεκφυγήν, πρέπει νά έχητε 
ύπ’ δψει δτι καταστρέφετε τό έμπόριον. 
Διότι, έφεξής, ούδείς ήθελε συνομολογή 
παραπλήσιας καί έπί παραδόσει πράξεις, 
φοβούμενος τήν ένστασιν, άλλά καί τά 
οίκτρότερον, θέλετε ττλεΐστάχις καταντα 
είς άκύρωσιν πραγμαΐΐκωτάτων καί άλη- 
θών συμβάσεων, αίτινες, καίτοι μή άλλως 
πως συνομολογηθεΐσα; κατέληξαν καθ’ 
ένα ή κατ’ άλλον τρόπον είς πληρωμήν 
διαφοράς.

Καί τά δικαίωμα τοΰτο ούδείς έδωκε 
τοΐς κ. κ. δικασταΐς.

Κ - X.- Β ο υ ρ ν ά ζ ο ς
Δικηγόρος έν Ά θ ή ν α ις —Υ φ η γη τή ς

Ε Ι Κ Ο Ν Ε Σ
Δ ΙΚ Α Σ Τ ΙΚ Α Ι  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ

Ο Α. έ'μπορος εδζνεί'τθ·/) καί έ’λαβε 
παρά του Β., έμπορου έπίσης, διά τάς 
έμπορικάς του-εργασίας τ.ό ποσόν δοαχ. 
2 .500, απέναντι τών οποίων κατά δύο 
διαφόρους έποχάς άπέδοικε δραχ. 1.700 
καί ύπελείφθη νά όφείλν) δραχ. 800, 
■’τερί ών ίδί^ χειοί είς τά βιβλία τοΰ 
Β. έ'γραψεν ό Α. την έν γένει δοσολη
ψίαν καί τήν οφειλήν του διά τό έκ δρ. 
800 υπόλοιπον. Μή έξοφληθέντος τοϋ 
υπολοίπου τούτου ύπό τοΰ Α. ήγέρθη 
πρός πληρωμήν αύτοΰ έκ μέρους τοϋ Β. 
άγωγή, ήν ήρνήθη έκεΐνος καί πρός ά- 
πόδειζιν τής όποιας επήχθη αύτω όρ
κος, ον καί έ'δωκεν ό Α. καί δή, όμό- 
σας «δτι δέν είνε αληθές, οτι έδανεί- 
σθη δρ. 2 .500, άπέναντι τών οποίων 
άπέοωκε δρ. 1700 καί οτι έ'μεινε νά 
οφείλν) δρ. 800» .  Δοθείσης καταγγε
λίας έπί ψευδορκία, τό μέν Συμβούλιον 
τών Πλημμελειοδικών παρέπεμψε τόν 
Α. έπί τή καταφώρω ταύτη ψευδοοκία, 
άλλά τό Συμβούλιον ένός τών έν Έλ- 
λάδι Έφετείων διά βουλεύματος του, 
έ'χοντος τό σκεπτικόν έπί λέξεσιν ώς 
έξής· «Επειδή έκ τοΰ συνόλου τής ένεο- 
«γηθείσης άνακρίσεως προκύπτει μέν, 
»οτι ό άνακόπτων κατά τήν ορκοδοσίαν 
»ώμολόγησεν, οτι δέν έδανείσθη ιό πο- 
»σόν τών δρ. 2500, ένω καί έκ τής ά- 
»πολογίας του καί έκ τοϋ συνόλου τήί 
»άνακρίσεως βεβαιοΰται, δτι τό ποσόν 
»τοΰτο έδανείσθη παρά τοϋ μηνυτοϋ, 
»πρός ον κατά δύο διαφόρους έποχάς 
»άπέδωκε δρ. 1700 καί ύπελείφθη πο- 
»σόν όφειλό(/.ενον έκ δρ. 800* ή γλισ- 
»χρότης δμως τοΰ ποσοΰ τούτου, λαμ- 
»βανομένης ύπ ’ δψει καί τής χρηστής 
»τοΰ άνακόπτοντος, ώς εμπόρου, δια- 
βγωγής, δέν άποτελεΐ κατά τήν κρίσιν
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»τοΰ συμβουλίου άρνησιν άληθείας, δπως 
»στηριχθΐ) τό άδίκημα της ψευδορκίας, 
»άλλά μάλλον ή τοιαύτη άντίφασις τνί 
»άληθεία, άπότοκος ούσα προσωρινής 
«στενοχώριας τοϋ εμπόρου, δύναται ν’ 
»άποτελέσ·/) ασθένειαν ενδείξεων, μ.ή 
«έπαγουσών παραπομπήν», έπαυσε 
πρός καιρόν την περαιτέρο) ποινικήν 
καταδίωξιν καί διέταξε την έκ των φυ
λακών άπόλυσιν τοΰ Α... Μετά την 
ορκοδοσίαν, επισπεύσει τοϋ όμόσαντος 
Α., έξεδόθη άπόφασις, άπορριψασα τήν 
άγωγήν τοΰ Β. καί καταδικώσασα τού
τον είς τά έ'ξοδα έκ δοαχ. 45 καί τά 
τέλη... Πρό ήμερων έξετελέσθη έκ μέ
ρους τοΰ Α. κατά τοΰ Β. ή άπόφασις 
αυτη, κατασχεθείσης άναγκαστικώς καί 
της τελευταίας τούτου καρέκλας... Τί 
θηρίον είνε ό άνθρωπος!

Μ άρκος. Ή ρ. Σ εβαότιανός
δικηγόρος έν Ά θήναις.

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

ΙΙάντες ένθυμούμεθα οτι τά πρώτα 
φύλλα τής έφημερίδος ήμών ήκο- 
λούθησε δυσφορία τοΰ δικαστικοΰ κό

σμου, ητις
ΛΙετά τήν άπόφαοεν υπήρξεν ά-

ποτέλεσμα
της άνευ λόγου μορφωθείσης τότε άν- 
τιλήψεως, δτι προορισμός της έφημε
ρίδος ήμών ήτο νά άντιδικήση τρόπον 
τινά δημοσίαι πρδς τους δικαστάς καί 
νά ύπονομεύση τήν περί αύτών και 
της δικαιοσύνης έν γένει πεποίθησιν. 
"Ολα δέ ταΰτα διότι έ'κτοτε άποκλει- 
στικδν ήμών πρόγραμμα εί’χομεν τά
ξει τδν δημόσιον έλεγχον τών δικα
στικών άποφάσεων καί τών δικαστι
κών έν γένει πράξεων. Εύτυχώς ή τδ 
πρώτον άναπτυχθεΐσα δυσφορία αΰτη 
μικρόν καί κατ’ όλίγον ήρξατο έκλί- 
πουσα, ούχί διότι άλλην έν τη πραγ- 
ματικότητι ήκολούθησεν ή έφημε- 
ρίς ήμών πορείαν, άλλ’ άκριβώς διότι 
έκ τών πραγμάτων αύτών κατεδεί- 
χθη δτι τον έλεγχον ον έπηγγέλθη- 
μεν, ήννοήσαμεν νά άσκήσωμεν καί 
άσκοΰμεν άντικειμενικώς καθαρώς, 
μακράν καί τών έλεγχομόνων προ
σώπων καί τών θιγομένων τυχδν συμ
φερόντων. Τάς παρατηρήσεις ήμών 
ταύτας, είς άς όμολογοΰμεν δτι μεθ’ 
ύπερηφανείας προβαίνομεν, προεκά- 
λεσε περικοπή προσφωνήσεως πρδς 
τούς έν Κωνσταντινουπόλει "Έ λλη
νας δικηγόρους τοΰ Προέδρου τοΰ 
αύτόθι 'Ελληνικοΰ Προξενικού δικα
στηρίου κ. Κ. Παγανέλη, ήτις έδη- 
μοσιεύθη είς τδ φύλλον τής παρελ- 
θούσης Τετάρτης τών «’Αθηνών». 
Έν τη προσφωνήσει ταύτη 6 ένθου- 
σιώδης δικαστής, πλήν τών άλλων 
αποστροφών, παρεμβάλλει καί τήν 
ώραίαν δντως είκόνα δι’ ής τελειό
τατα χαρακτηρίζεται ή άποστολή 
τοΰ δικαστοϋ καί ή θέσις τούτου ά- 
πέναντι καί έκείνων ών έκλήθη νά 
λύη τάς διαφοράς καί άπέναντι τοΰ 
κοινοΰ έν γένει.

«Ό  δικαστής, λέγει, μόνον 
έ φ ’ oorov δικάζει κρίνει, ά φ ’ ής 
δέ δικάση κα ί έκδώση τήν άπό
φασ ίν του, ΚΡΙΝΕΤΑΙ».

Τδν έλεγχον τών δικαστικών πρά
ξεων καί άποφάσεων οΰτως έφαντά- 
σθη έ'κτοτε καί ή «Δικαιοσύνη», 
οΰτω δέ καί μόνον ήσκησεν αύτδν 
μέχρι τοΰδε καί θά άσκήση καί έν 
τφ μέλλοντι.

Κατ’ έκείνων οίτινες φρονοΰν οτι ό 
αιών δν διατρέχομεν δέν είνε ό κατ’ 
έξοχήν τών έ'ργων καί τών πρακτικών 

συζητήσεων καί δτι 
ΤΏ πρωτοτυπία»! ή Βουλή ήμών, 

παρασυρομένη ύπό 
τοΰ ρεύματος τούτου τοΰ θετικισμοΰ, 
δέν λογοκοπεΐ, άντιτώσσομεν τήν κα
τωτέρω περικοπήν έξ άγορεύσεως άρ- 
χηγοΰ πολιτικής μερίδος έν τνί Βουλΐϊ, 
άναλαβόντος νά όμιλήσν) περί τών λη- 
πτεων μέτρων πρός βελτίωσιν τών τής 
Δικαιοσύνης.

«Διότι τί είνε ή Δικαιοσύνη, άν μή ό 
θρίαμβος τοΰ όρθοΰ λόγου κατά τής 
βίας καί τής αυθαιρεσίας ; Καί τ ί άλλο 
είνε ή βία καί ή αυθαιρεσία, άν μή ή 
πηγή παντός κακοΰ καί πάσης τυραν
νίας ; Είς τ ί δέ χρησιμ-εύουσιν είς ήμας, 
σας ερωτώ, αί πολιτειακαί ήμών ελευ
θερία! αί κτηθεΐσαι διά τόσων κόπων 
καί τόσων θυσιών, αί διά τοΰ συντάγ
ματος ήμών καθιερωθεισαι, δταν ή μέν 
Δικαιοσύνη χωλαίνει καί καθυστερεί, ό 
δέ δικαστής δέν είνε πλέον ώ ; ώφειλε 
νά είνε ό προμάχων κατά τής έκτελε- 
στικής έξουσίας, άλλά τό ευτελές αύτής 
ό'ργανον ;»

Πρωτότυποι αληθώς ύπό πασαν έ'πο- 
ψιν έ'ννοιαι, μαρτυροΰσαι πνεΰμα εκτά
κτως θετικόν, μέ μόνην τήν διαφοράν 
οτι, άν ολα αύτά τά κενολογήματα καί 
τά γλωσσικά άνούσια εμβατήρια δέν 
άπησχόλουν τούς βουληφόρους μ.ας, θά 
ήτο δυνατόν καί ή δικαιοσύνη μας νά 
είχε μέρος τι έκ τής έτησίας νομοθετι
κής παραγωγής, άν ύποτεθ-/) δτι παρα
γωγή ονομάζεται έκεΐνο δπεο έκάστη 
σύνοδος τής Βουλής <αταλίπει δπισθέν 
της.

“Αν ύπάρχτρ νόμ,ος δστις πρέπει νά 
άντιστοιχγί πρός τήν άντίληψιν τοΰ 
λαοΰ, ουτος είνε ποωτίστως ό Ποινικός,

ούτινος αί
Σ υνέπε ια»  α ν α π ό φ ε υ κ το ι, διατάξεις

μετατρέ-
πονται εις έχθρούς τής κοινωνίας άμ.ει- 
λίκτους δταν δέν εύρίσκωνται έν άρμ.ο- 
μίί£ πρός τήν γενικώς κρατούσαν περί 
τοΰ δικαίου ίδέαν, έφαρμοζόμεναι δέ δέν 
παράγουν είς τά βλέμματα τοΰ λαοΰ 
καταδίκους άλλά ήρωας κοινωνικούς, ώς 
προσφυέστατα παρατηρεί ό μέγας Dern- 
burg έν τνί μελέτη του ή «Φαντα
σία έν τώ δικαίω», ήν πρό τίνος έν με
ταφράσει έδημοσιεύσαμεν, ’Αποτέλεσμα 
τής τοιαύτης άντιθέσεως είνε προφανώς 
τό βούλευμα ουτινος περικοπήν παραθέ- 
τομεν έν έτέρα στήλα, έν ω ό δικαστής 
εύρίσκεται πρό τοΰ διλήμματος, ή νά 
άπαγγείλν) ποινήν πρόσκαιρων δεσμών 
ή καί ειρκτής, ή νά καταλήξν) είς τά 
ασυνάρτητα έκεΐνα, δι’ ών βέβαιοί οτι 
έκεΐνο δπερ φέρει δλα τά στοιχεία τής 
ψευδορκίας, δέν είνε ψευδορκία, δίλημ
μα πρό τοΰ οποίου άντικούζει συνηθέ- 
στατα καί ό ορκωτός δικαστής, ό κα
λούμενος νά δικάσγι έμπρησμόν ή απά
την ή άλλα άδικήματα είς ά άντιστοι- 
χοΰσι ποιναί κατά κυριολεξίαν δοακόν- 
τιαι. Έφ’ δσον άρα ή νομοθεσία ήμών 
παρακολουθεί μ-ετά τοιούτου σηυ,ειω- 
τοΰ βήματος τάς κοινωνικάς άνάγκας, 
έπί τοσοΰτον θά έ'χωμεν ευκαιρίας πλεί- 
στας δσας νά έφαρμόζωμεν τούς νόμους 
δι’ έλιγμών τοΰ ποιοΰ  τοΰ έν λόγφ 
βουλεύματος.

Δέν είνε ή πρώτη φορά καθ’ ήν λαμ- 
βάνομεν άφορμ-ήν νά ύποδείξωμεν δτι άν 
υπάρχουν έν Έλλάδι υπάλληλοι τε

λείως παρηγκω- 
Ο ί ϊη η κ ίΟ υ ι είλωτες νισμένοι, ουτοι 

είνε οί ύπογραμ- 
ματεΐς καλούμενοι τών δικαστηρίων, 
περί τής τύχης τών όποίων ηύδόκησε νά 
άσχοληθγί καί ή Ελληνική Βουλή κατά 
τήν λήξασαν έβδομάδα. Τήν κατάστασιν 
τών άνευ υπερβολής ειλώτων τούτων τής 
δικαστικής ύπηρεσίας τήν γνωρίζομεν 
δλοι τόσον καλά ώστε πασα περιγραφή 
περιττεύει, άποροΰμεν δέ πάντες δχι 
πλέον διά τήν άνεκτικότητα άνθοώπων 
έπί δωδεκάδας ώρών εξαντλούμενων άνευ 
άνταλλάγματος είς έργασίαν κατ’ έξο

χήν ξηοάν καί έκνευρίζουσαν, άλλά διά 
την τύχην καί δικηγόρων καί διαδίκων, 
ζωτικωτατα τών όποίων συμφέροντα είνε 
έξηρτημένα έκ τής καλής άπλώς θελή
σεως τών τόσον γλίσχρως άμειβομένων 
υπάλληλων τούτων. Έν τή έκλύσει τών 
διαφόρων υπηρεσιών, τήν οποίαν δλοι 
διεκτραγωδοΰμεν, σημεΐον φαεινόν πρέ
πει πάντες νά όμολογήσωμεν δτι άπο
τελεΐ ή τιμιότης τών εμμίσθων ύπο·· 
γραμμ-ατέων τών δικαστηρίων μας. “Αν 
οχι άρα δ ι’ άλλο τι, άλλ ’ ώς βραβεΐον 
άρετής έπιβάλλεται ή αυξησις κατά τι 
τοΰ μισθοΰ τοιούτων ύπαλλήλων, οΐτι
νες πρός έπίμετρον έχουσιν άφεθγί είς 
τήν διάκρισιν κατά κυριολεξίαν τών έ 
κάστοτε γραμματέων, τών προσώπων 
τούτέστιν έκείνων ους κατά τό πλεΐστον 
έξαποστέλλει τό κόμμα πρός λεηλασίαν 
άνευ ύπερβολής, έπιτελουμένην ύπό -χ  
δμματα πάντων είς βάρος καί τών δια
δίκων, άλλά καί τών άνω ύπαλλήλων.

Τά ύποβληθέν νομοσχέδιον δι’ ου 
λαμβάνεται ποόνοιά τις περί τής τύ^ης 
τών βοηθών τών νομ-ικών συμβούλων

καί τής βελ- 
Οί βοηθοί τιώσεως κα-

τών νομικών Συμβούλων τά τ ι τής
θέσεώς των,

πιθανόν νά έξοικονομίί έν μέοει τά πράγ
ματα, δέν είνε δμως τοιοΰτον, οίον τά 
πράγματα έπέβαλλον. Ή  πείρα ικανών 
έτών άρκετά σαφώς έ'χει καταδείξει δτι 
οί νομικοί σύμβουλοι δέν είνε δυνατόν 
άπό πάσης άπόψεως νά έπαρκώσιν είς 
άπάσας τάς ύποχοεώσεις άς ή ύπηρεσία 
έπιβάλλει αύτοις, ούδέ νά παρίστανται 
ένώπιον δλων τών δικαστηρίων, δπως 
σήμερον συμβαίνει. “Αν έπομένως έκρίθη 
άναγκαΐον νά ληφθνί πρόνοιά τις πρός 
χεταρρύθμισιν, αυτη έ'δει νά ήτο ριζι- 
κωτέρα. Νέοι δικηγόροι, έκ τών παρε- 
χόντων έχέγγυα εύδοκιμήσεως, λίαν 
πρακτικόν θά ήτο νά προσελαμβάνοντο ώς 
πάρεδροι τρόπον τινά νομικοί σύμβουλοι 
άντιπροσωπεύοντες τό δημόσιον έν τοΐς 
δικαστηρίοις τοΰ πρώτου βαθμοΰ, οΰτω 
δέ προπονούμενοι τρόπον τινά έν τή 
πράγμ.ατι δυσχερεστάτν) ταύτν) ύπηρε- 
σίοι, θά ήτο δυνατόν μετά τινα  έ'τη νά 
κατελάμ-βανον λίαν εύδοκίμως τήν θέ
σιν τών άποχωρούντων νομικών συμ
βούλων, καθότι τό σήμερον κρατοΰν σύ
στημα τής συγκροτήσεως τοΰ σώματος 
τοΰ νομικοΰ συμβουλίου διά τών απο
μάχων τής δικαστικής ύπηρεσίας, πρέ
πει νά όμολογηθΐί δτι είνε τό ήκιστα 
έπιτυχόν, παρά τήν πανθομολογουμένην 
έπιστημονικήν αξίαν τών κατεχόντων 
καί σήμερον τό άξίωμα τοΰ νομικοΰ 
συμβούλου. ’Ατυχώς τό γήρας έν παντί 
άπεδείχθη ό χείριστος σύμμαχος.

Κατηγοροΰντο δύο άνήλικοι παΐδες 
επί κλοπ'/j. Ό πρώτος τών συνηγόρων 
μέ μίαν άτελείωτον ρητορικήν έ'λεγε καί

έπανέλεγε περί 
Ή νώ  έκ τοί? ’ sπ - Λ - ζ. , ηλικία:, περι 1 Ι λ η η ιιε λ ε ιο ο ικ ε ιο υ  ,

παιόων αγωγής
περί μ-εγάλης ίδέας, τοΰ προεδρεύοντας 
κ. Ρωμ.άνου ύφισταμένου άγογγύστως 
τό μαρτύριον. Καί ό δεύτερος τών συνη
γόρων λαβών τόν λόγον είπε :

— Έξαιτοΰμαι τήν έπιείκειαν τοΰ 
Δικαστηρίου διά τούς μικρούς κατηγο
ρουμένους καί τούς συνηγόρους αύτών.

Έ ντινι τελευταΐον γενομένν) δίκν) ένώ
πιον τοΰ ένταΰθα Κακουργιοδικείου έπί 
ύποθάλψει ληστών, έξηκριβώθη ή αιτία, 

δι’ ήν δέν κατωρ- 
Λιΐ(}ταί καί όρνιθες θοΰτο ή σύλληψις 

τοΰ Σαντα. Τά 
άποσπάσματα κατεγίνοντο δοαστηρίως 
είς τήν έξόντωσιν τών ορνίθων καί φαί
νεται δτι ή ύπηρεσία αύτή είνε διεξο
δική, ώστε νά μή έ'μ,ενε καιρός καί δι’ 
άλλας. Εκατόν όγδοήκοντα όρνιθες 
ένός ύδρομύλίυ γενναίως έξωλοθρεύθησαν 
ένώ έ'ν τινι καταλύματι παρεσκευάσθη 
ζωμ-ός άπό έξ όρνιθας καί δέκα οκτώ 
αύγά διά τέσσαρας χωροφύλακας. Δέν 
έγνωσθη ή τύχη τών ούτως άπερισκέ- 
πτως προκινδυνευσάντων τήν υγείαν τοΰ 
στομ,άχου των άξιοτίμων κυρίων χωρο
φυλάκων. Είνε δμων βέβαιον, δτι έξε-

φρασθη αύτοΐς ή ύψηλή εύαρέσκεια... 
τοΰ κ. Σαντα.
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τών ύπογραμματέων καί γραφέων τών πολυ

μελών Δικαστηρίων.
Έν Ά ΰήναις zfj 21 Μάρτιον 1908.

Πρός
τόν έπ ί τη ς  Δ ικ α ιο σ ύ ν η ς  Κ ύ ρ ιο ν  'Υ 

π ο υ ρ γ ό ν .

Εαν τολμώμεν, κύριε Τπουργέ, άπό 
τής άφανοΰς θέσεως, είς ήν ό δικαστη
ριακός οργανισμό; έ'ταξεν ήμάς, νά προσ- 
έλθω[/.εν πρός τόν έπί κεφαλής τοΰ δι-

-  /  c ,  , ,καστικου σώματος ισταρ,ενον αρχηγόν 
καί νά άφήσωμεν φωνήν ίκετήριον πρός 
αύτόν, τό πράττομεν άφ’ ένός μέν διότι 
αίσθανόμεθα τήν άνάγκην νά εί'πωμεν 
τό άπό μ,ακροΰ χρόνου καταθλίβον τήν 
καοδίαν [Λας πικρόν παράπονον, άφ’έτέ- 
ρου δέ διότι έλπίζομεν — έλπίδα τελευ- 
ταίαν — ότι έν τ γ  ένδελεχεΐ ύπέρ βελ- 
τιωσεως τών τής Δικαιοσύνης ήμ.ετέρα 
[;.ερί[Λνγι δέν θέλετε καί ύμ,εΐς παοίδει 
τήν θλιβεοάν κατάστασιν τών κατωτέ
ρων υπηρετών αύτής, ύπέρ τών όποίων 
ούδείς μέχρι τοΰδε άποτελεσματικώς 
έσκέφθη, καί δτι θέλετε έκτείνει καί 
έφ’ ήμάς τήν πατρικήν καί ποοστάτιδα 
χεΐρά σας.

Είμεθα καί ήμεΐς έν τφ  καθόλου ναφ 
τής θέμ,ιδος άσήμ,αντοι μέν, πλήν άπα- 
ραίτητοι λειτουργοί, συμ-βάλλοντες καί 
ήμ-εΐς κατά τό προσδιορισθέν μ,έτρον είς 
τήν κανονικήν αύτοΰ λειτουργίαν, καί 
διά τής έργατικότητος καί τής πείρας 
ήμών διευκολύνοντες τό έ'ογον τών προϊ
σταμένων, καθιστάμεθα αί δεξιαί χεΐρες 
ένός Προέδρου ή είσαγγελέως, ένός δι- 
καστοΰ ή άνακριτοΰ καί γινόμεθα πολ
λάκις οί αφανείς μ.έν, ά λλ ’ άληθεΐς έρ- 
γάται τής ένηρ,ερότητος τών δικαστι
κών. Ώς έκ τής ύπηρεσίας [λας, γενό- 
μ.εθα δοχεία δημ.οσίων καί ιδιωτικών 
απορρήτων καί έκ τών χειρών ήμών διέρ
χονται καθ’ έκάστην πολύτιμα συμφέ
ροντα τοΰ δημοσίου καί τών ιδιωτών, 
καί δέν ήκούσθη ποτέ δτι έξεμεταλλεύ- 
θημεν τήν θέσιν μ.ας ταύτην ύπό τό βά
ρος καταθλιπτικής έργασίας καί περι- 
βεβλημ.μένοι ρ.έ άπειρους εύθύνας, τί 
είς άντάλλαγμ,α άπολα[/.βάνο(Λεν καί 
τίνα άμ.οιβήν άναμένομ.εν ;

Καθηλωμένοι έπί τής τελευταίας 
βαθμ.ίδος τής δικαστικής κλίμακος, άπο- 
κεκλεισμ,ένοι δι’ άνυπερβλήτων φραγ- 
μ.ών τής έλπίδος νά άνέλθωμ-εν ταύτην 
έ'στω καί κατά [Λίαν βαθμίδα, μακράν 
πάσης ίδέας προαγωγής, μ.ισθοδοτού- 
(Αεθα μέ μ.ισθοδοσίαν κατά τό ήμισυ μ,ι- 
κροτεραν τής τοΰ ήμεοομισθίου χειρώνα- 
κτος, άρκούμενοι δτι άπεκτήσαμεν τήν 
έκτίμησιν καί έμπιστοσύνην τών έκά
στοτε προϊσταμένων, άμοιβήν προσφιλή 
[/.έν καί πολύτιμον, ά λλ ’ άκαρπον καί 
άϋλον, ύποριένοντες δέ καρτερικώς έν τ^ 
παθητική ήμ,ών θέσει προσεμ.ειδιώμ.εν 
μ.αταίως πρός τό μέλλον, άναμένοντες 
τήν χαρμόσυνον ήμ,έραν, καθ’ ήν ή Πο
λιτεία , άναγνωρίζουσα τάς ύπηρεσίας 
μας, ή'θελέ ποτε μ.εριμ,νήσει περί τής 
βελτιωσεως τής υλικής τούλάχιστον 
ήμών καταστάσεως, άναθεωροΰσα τό 
άπό τοΰ 1833 ίσχΰον μισθολόγιον, συμ.- 
φωνω; πρός τό όποιον εί'μεθα ήναγκα- 
σμ-ένοι νά παλαίωμεν κατά τών όλονέν 
αύξανομ,ένων άναγκών τοΰ βίου καί νά 
πίπτωμ.εν έν τ·?ί πάλνι ταύτγι, καταβαλ
λόμενοι ύπό τής πείνης αύτής.

Ή  Πολιτεία δμως, τής μ,ητρικής με- 
ρίμ.νης τής οποίας παραδείγματα ύπό- 
κεινται πάντες οί λοιποί τής ύπηρεσίας 
κλάδοι, ό διδασκαλικός, ό ταχυδρομι
κός, 6 τελωνειακός, 6 έφοριακός, ώς μ.η- 
τρυιά άπέστρεψε πάντοτε τό ποόσωπόν 
της άφ’ ήμών, ένώ καί ήμεΐς εί'μεθα 
γνήσια τέκνα της καί ένώ καί ήμ,εΐς 
δουλεύομ-εν έξ ί'σου πρός τούς άλλους 
ύπαλλήλους· έάν δέ ποτέ έ'λαβεν άφορ- 
μήν νά άσχοληθγί καί περί ήμ.ών, τό έ'- 
πραξε πάντοτε διά νά καταστήσνι χεί- 
ρονα την κακήν ήμ.ών κατάστασιν καί



Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Γ Ν Α
μείζο,ονχ την άπό των κόλπων αύτης 
άπόστασίν μας, προχθές μ.έν άποκό- 
πτουσα την πενιχράν αύ'ξησιν τοΰ μ,ι- 
σθοΰ των άοχειοφυλάκων, χθες δέ κα
ταργούσα την μόνην κατά της αυθαιρε
σίας ασφαλείαν ημ,ών, την γνωμ,οδότησιν 
του εισαγγελεως καί τοΰ δικαστικοΰ 
συμβουλίου ώς προαπαιτούμ,ενον διά την 
άπόλυσίν μας, ούχ'ι πλέον ώς άδιαφο- 
ροΰσα πρός ημ.άς, άλλά καταδιώκουσα 
έπιμόνως ήμας.

Καί εάν, έγκαταλελειμμ,ένοι υπό τοΰ 
Κράτους είς τούς μυρίους κινδύνους της 
πολίτικης συναλλαγής καί τοΰ περί 
έπικρατησεως άγώνος, μεταξύ τών άτό- 
μων, νίθελον ποτέ τινες έξ ήμών κατορ
θώσει νά διανύσωσιν ολόκληρον τόν μα- 
κρον τής συντάξεως χρόνον έν ύπηρε- 
α<$, εις την οποίαν, σφριγώντες νεα- 
νίαι είσελθόντες, κατηνάλωσαν άκαρ
πος τά ζωτικώτερα έτη της ζωής των, 
και ήθελον άπομ,ακρυνθή ταύτης έξην- 
τλημένοι καί ανίκανοι πρός πασαν άλ
λην εργασίαν, είσίν ήναγκασμένοι νά 
περισυλλεςωσι τό γήράς των καί νά 
διαθρεψωσιν έαυτούς καί τάς οικογέ
νειας των με τήν τεσσαρακοντάδραχμ,ον 
σύνταξιν, ήν ό μ,ισθός ήμ,ών άποφέρει.

Είς τίνα άλλον ήδυνάμ,εθα νά άπο- 
ταθώμ,εν έκθέτοντες τήν οίκτράν ταύ
την κατάστασιν ήμών, ή είς ύμας, Κύριε 
υπουργέ, δστις ύπέρ πάντα άλλον γνω
ρίζετε ταυτην, παρά τοΰ οποίου καί 
μόνον άποδεχόμεθα πασαν δυνατήν 
βελτιωσιν αύτής, καί δστις καί μ,όνος 
εινε εις θεσιν έν τή πατρική ύπέρ δλων 
τών υπ Αυτόν ύπαλλήλων μεοίμνη νά 
εξευρη τον τρόπον καί όρίσν) τό δυνατόν 
εκ τών περιστάσεων μ,έτρον της οικονο
μικής βελτιωσεως τοΰ κλάδου ήμ.ών, 
οιοτι εις ημ,ας βεβαίως δέν προσήκει νά 
ύποδείξωμ,εν Αύτφ ταΰτα.

Επι τή ελπίδι, δτι, άντιλήπτωρ τνίς 
καταστασεως μ,ας ταύτης θέλετε γείνει 
εισηγητης καί πρωτουργός τής προσδο- 
κωμ,ενης βελτιωσεως, έφ’ 7) αίωνία ε- 
σται η πρός υμάς εύγνωμ-οσύνη ολοκλή
ρου τοΰ κλάδου ήμών.

Υποσημειονμε&α μετ3 άπειρον οεβασμοϋ
Ο ί ά π ο τελ ο ϋ ντΕ ζ  -τίιν έ π ιτ ρ ο π ή ν

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Σ ϋ  I O M D 0 E M

Τ Η Σ  Α Λ Λ Ο Δ Α Π Η Σ
 ̂Διά τό σημειωτόν βήμα τής νομοθε 

σίας έν σχέσει προς τήν ίλ ιγγ ιώ δη  ύπό 
τών αυτοκινήτων άναπτυσσομένην ταχύ 
τητα, ζωηρότατα καί έν Γερμανία ήρ· 
ξαντό άναπτυσσόμενα παράπονα.' Καί 
έκεΐ αί αντίστοιχοι ποινικαί διατάξεις 
φαίνονται άνεπαρκεΐς, σύλλογοι δέ καί 
νομικά περιοδικά σφοδρον διεξάγουν 
κατά τής άδρανείας τής νομοθεσίας Α
γώνα.

Έ ν τούτων παρατάσσει τόν άριθμόν 
των έκ των αυτοκινήτων δυστυχημάτων 
άπό τής 1 ’Οκτωβρίου 1906 μέχρι τής 
Αντιστοίχου ήμέρας τοΰ 1907. ’Ανέρχε
ται δέ ούτος είς 4931 διά τήν Γερμανίαν 
έν γένει καί είς 2,635 διά μόνον τό Βε- 
ρολΐνον ! Έκ T'r"'    'ροΛίνον ! &κ των αυτοκινήτων άτυχή 
ματα  έπαναλαμβάνομεν. Ό Θεός τής 
Ελλάδος άς μάς σώση άπό τήν είσβο- 

λήν καί έξαπλωσιν τοιαύτης προόδου
*

Μία άναστάτωσις ή όποία άνατέλλει 
διά τήν ποινικήν έπιστήμην καί τήν ποι
νικήν διαδικασίαν τοΰ μέλλοντος όφείλει 
τήν πρώτην ώθησιν είς τήν ’Αμερικήν. 
Πρόκειται περι συστάσεως ειδικών οΰτως 
είπεΐν ποινικών δικαστηρίων, αρμοδίων 
νά δικάζουν κολασίμους πράξεις δια- 
πραχθείσας ύπό άνήβων ή έφήβων. Τήν 
άμερικανικην ταυτην Ιδέαν έπεκρότησεν 
έν Ευρώπη πρώτη ή ’Αγγλία, ήδη δέ 
όλόκληρος ή Ευρώπη συζητεΐ ένθουσιω- 
δώς έπ’ αύτής. Καί ό τελειότερος, λέ
γουν, ποινικός δικαστής διά τούς συνή
θεις, ύπερβάντας τήν άνηλικότητα έγ- 
κληματιας, στερείται δλων τών έφοδίων 
άτινα άπαιτοΰνται δπως καταστή δικα
στής άνήβων ή έφήβων.

Τοιοΰτος ό πρώτος λόγος. Ό δεύτερος 
έγκειται έν τω πανηγυρικφ καί έν τή 
δημοσιότητι τής σημερινής διαδικασίας.

Ύπό τό κράτος ταύτης, προσθέτουν, ό 
νεαρός έγκληματίας, ό άκούων τόν συνή
γορόν του πλέκοντα τόν πανηγυρικόν 
του, συλλαμβάνει τήν ίδέαν, δτι τό κα- 
κουργεΐν είνε τό όλιγώτερον ήρωϊσμός. 
Άπλοποίησις άρα τής διαδικασίας καί 
κατάργησις δλων τών δραματικών ταύ
της σκηνών. Περί τούς δύο τούτους πό
λους περιστρέφεται ή κυοφορουμένη με
ταρρύθμισή.

*
Μέγα τό ζήτημα ! Έν Γερμανία άνε- 

φάνη καί έχει ώς έξής : Συνεπεία έλα- 
φροτάτου φόρου έπιβληθέντος έπί τοϋ 
ζύθου έν ’Αλσατία, άλλα μέν ζυθοπω
λεία ένέμειναν είς τάς πρότερον τιμάς 
άλλα δέ ηΰξησαν ταύτας. Πόλεμος λοι
πόν κατά τών τελευταίων. Σύλλογοι καί 
σωματεία ΰψωσαν κατ’ αύτών δημοσία 
την σημαίαν τοΰ απόκλειαμοϋ, άν ή λέ- 
ξις έκφράζη τόν γνωστόν δρον Boy- 
kott ή μποϊκοτάρισμα, ώς οί τολμηρό
τεροι μεταφέρουν τόν δρον. Πινακίδες δέ 
είς τάς όδούς άνηρτήθησαν προκαλοΰσαι 
τούς ζυθοπότας νά μή είσέρχωνται είς τά 
ύψώσαντα τάς τιμάς τοΰ ζύθου καταστή
ματα. Προβλέπεται ή πράξις αΰτη ύπό 
ποινικής τινός διατάξεως ; Δύνανται έπ’ 
αύτής νά έφαρμοσθώσιν άναλόγως αί 
περί Απεργίας διατάξεις τοΰ Ποινικοΰ 
Νόμου ; ’Όχι άνεκραύγασαν έν χορφ οί 
σοφολογ(ώτατοι νομικοί, ή κραυγή* δέ 
τούτων εύρεν άπήχησιν καί έν τή αι
θούση τοΰ Πλημμελειοδικείου, δπερ Απε- 
φηνατο, δτι έπί τή βάσει , τοϋ δόγματος 
τοΰ έλευθέρως συναλλάττεσθαι, καί κατ’ 
ίδίαν έκαστος καί πλείαφες ήνωμένοι δι
καιούνται ού μόνον νά μή έπισκέπτων- 
ται ώρισμένους τόπους καταναλώσεως 
αλλα καί τούς άλλους νά προκαλοΰν ή 
άπο τρέπουν, ύπό τήν προϋπόθεσιν πάν
τοτε, δτι αί τοιαΰται προκλήσεις δέν με
τέχουν καί δυσφημήσεων. Έλύθη έπομέ- 
νως καί τά μέγα τοΰτο πρόβλημα.

*
 ̂Ας τό λάβωμεν καί ήμεΐς ύπό ση- 

μέιωσιν. Είς δικηγόρος έν Δαρμστάτη 
τής Γερμανίας προσέθετεν είς τά πλη
ρεξούσια τών πελατών του τήν’ έξής φρά- 
σιν : «Υπόσχεται δέ ό έντολεύς νά κα- 
ταβάλη είς τόν πληρεξούσιόν του, πλήν 
τών ύπό τοΰ νόμου κανόνιζομένων, καί 
έκτακτον αμοιβήν διά τήν άλληλογραφίαν 
ή τούς άλλους κόπους είς ο'ύς ήθελεν 
ύποβληθή ούτος διά τήν δραΐδτηριωτέ· 
ραν (!) διεξαγωγήν τής ύποθέσεως» 
Παρ’ δλην τήν έγγραφον ταύτην υπό· 
σχεσιν καί παρ’ δλην τήν έκ μέρους τοΰ

κοΰ κυναρίου ούδένα διέτρεχε κίνδυνον 
καί τήν συνήθη άντοχήν τών νεύρων 
ώστε νά μή λιποθυμήση έκ τών τελείως 
άκινδυνων τούτων ύλακών. ’Αντίρρησίν 
τινα είς ταΰτα καί ήμεΐς φρονοϋμεν, δτι 
ούδείς δύναται νά εχη.

*
Παρήγορον καί τοΰτο άπό άλλης άπό

ψεως δι’ ήμας. Έν Γερμανία συνέστη έ- 
πισήμως έπιτροπή, είς ήν * άνετέθη νά 
σκεφθή καί άνεύρη τά ληπτέα μέτρα έπί 
τή βάσει τών όποιων θά έπιτευχθή νά 
καταστή ένήμερον τό ’Ακυρωτικόν/ Εύ- 
τυχώς τά ζήτημα τοΰτο είνε λελυμένον 
παρ’ ήμΐν άπό έτους καί πλέον, άν δέ 
ύπάρχη άνάγκη σκέψεων καί γνωμών 
περί τοΰ Άκυρωτικοΰ μας, αύται, κατά 
τόν Αντεισαγγελέα του κ. Κ. Μανιάκην, 
εδει νά άπέβλεπον τό ένιαϊον τής νομο
λογίας του. Δυστυχώς δμως τά ζήτημα 
τοΰτο  ̂δέν είνε ζήτημα έπιτρόπων, άλλά 
μορφώσεως έπιστημονικής άρτιας κατά 
τόν αύτόν κ. Αντεισαγγελέα. 'Ώστε τό 
παράδειγμα τής Γερμανίας, έν τούτφ τού
λάχιστον, δέν μάς ώφελεΐ.

Ά ριθ. 740.
’/%ποδεικτ&κον έποδόαεως

Έ ν Ά θήνα ις σήμερον τήν εκτην [6] Μαρ
τίου 1908 έννεακοσιοστοΰ ογδόου έτους ήμέραν 
Π έμπτην και ωραν 5 Μ. Μ. ό υποφαινόμενος 
Π. Βασιλείου δικαστικός κλητήρ τών έν Ά θή- 
ναις Πρωτοδικών, τη  έγγράφω παραγγελία τοΰ 
δικηγόρου Ίωάνου Τούντα πληρεξουσίου τοΰ 
Γεωργίου Λαζοπούλου κατοίκου Α θηνώ ν, με
τέβην και έπέδωκα είς τον Κον Εισαγγελέα 
τών έν Ά θήνα ις Πρωτοδικών διά τήν άγνώ
στου διαμονής άντίδικον Βασίλων σύζυγον Γ. 
Λαζοπούλου το γένος Τ. Ά γγελοκωνσταντή  
την από 5 Μαρτίου έ. έ. αγωγήν άπευθυνο- 
μένην ένώπιον τοΰ Πρωτοδικείου Α θηνώ ν, 
ένώπιον τοΰ όποιου καλεΐ τήν άντίδικον έμ 
προθέσμως πρός συζήτησιν καί έξα ιτεΐτα ι νά 
κηουχθή διαλελυμένος 6 μεταξύ αύτοΰ καί 
τής αντιοικου συζύγου του γάμος τελεσθείς έν 
Ά θήνα ις τήν 11 Α πρ ιλίου 1904 καί νά κα- 
ταδικασθή είς τά έξοδα καί τέλη .

Ό  Λαβών Ε ίσαγγελεύς Ό  Δ. Κλητήο 
Κ . Ρ ο ϊλ ό ς  Π . Β α σ ίλ ε ιο ν

νους τρόπους πρός άσφάλειάν του διά τήν έν 
τω  ίστορικώ τής άγωγής α ιτίαν, καί νά τώ  
έπιτραπή ή παρακράτησις τοΰ τιμήματος (έκ- 
πλειστηοιασματος μέχρι τής χορηγήσεως τής 
αίτουμένης έγγυοδοσίας καί μέχρις οριστικής 
και τελεσιδίκου λΰσεως τών έκκρεμών δικών 
επι τής αιτησεως περι αναιρεσεως τής έγγε- 
γραμμενης έν τώ  Α ' τμήματι τοΰ Άρείου 
ΪΙάγοο ύ π ’ άριθ. 445 έτους (1906) καί τής 
απο 9 Μαρτίου 1908 προκλήσεως του και τών 
εκ ταυτης αποτελεσμάτων, καί νά καταδικα-* 
σΟη εις τά εξοοα καί τέλη , προς γνώσιν της, 
διά τάς νοαίμους συνεπείας.

Α ντίκλητόν του οε διορίζει τον δικηγόρον 
κ. Β. Β αχλιώτην.
Ό  λαβών Ε ίσαγγελεύς Ό  δικαστ. κλητήρ 

Κ. Λνκοι/ρέζος- Κ . Χ ρ ιό τό π ο νλο ς.

δικηγόρου δραστηριωτέραν διεξαγωγήν 
τής ύποθέσεως, το Έφετεΐον Δαρμστάτης 
άπέρριψε τήν άγωγήν τοΰ δικηγόρου, 
δεχθέν δτι μόνη ή έν τφ πληρεξουσίφ 
.περικοπή αΰτη δέν παράγει ένοχικήν 
ύποχρέωσιν δσον δήποτε ύπεράνω' τοΰ 
δραστήριου καί άν άποδειχθή δτι διεξή- 
γαγε τήν ύπόθεσιν ό δικηγόρος, έφ’ δσον 
αί παρασχεθεισαι ύπηρεσίαι δέν κανονί
ζονται ύπό τοΰ σχετικοΰ περί άμοιβής 
τών δικηγόρων νόμου.

α
Διά τήν άκρίβειαν παραθέτομεν καί 

τόν άριθμόν τής άποφάσεώς τοΰ ’Ακυ- 
ρωτικοϋ τής Γερμανίας, ή όποία Αρκετά 
πρακτικώς έλυσε τό κατωτέρω ζή τη 
μα. Ό άριθμάς εΐνε 202 τής  9 Δεκεμ
βρίου 1907, τό δέ ζήτημα τό έξής : 
Μία κυρία  έκτάκτως εύαίσθητος μέχρι 
τών όρίων τής νευροπάθειάς, ώς έκ τής 
άποδεικτικής διαδικασίας είχεν έξακρι- 
βωθή, μετέβη νά έπισκεφθή μίαν φίλην 
της, καθ’ ήν δέ στιγμήν είσήρχετο είς 
τόν διάδρομον, τό μικρόν κυνάριον τής 
φίλης της τήν έγαύγισε. Ή εύαίσθητος 
κυρία συνεταράχθη είς βαθμόν άπίστευ- 
τον,  ̂ έλιποθύμησεν, έκ τής λιποθυμίας 
κατέπεσεν είς τό έδαφος καί έκ τής 
πτώσεως δπέστη θραϋσιν τοΰ δεξιοΰ 
3ραχίονος. Έκλήθη είς βοήθειαν ή ία- 
τρική, ήτις δέν ήδυνήθη νά άποδώση είς 
την νευροπαθή κυρίαν τόν θραυσθέντα 
βραχίονα, ουτω δέ αΰτη, Ανίκανος πλέον 
πρός έργασίαν, κατέφυγεν είς τήν νομι
κήν  ένάγουσα έπί Αποζημιώσει κατά τής 
ίδιοκτητρίας τοΰ κυναρίου.

 ̂Κατ’ άντίθεσιν δμως πρός τά άκρως 
εύαίσθητον τής έναγούσης, οί στυγνοί 
τοΰ Άκυρωτικοΰ Γερμανοί δικασταί έ
κριναν άπορριπτέαν τήν Αγωγήν διά τής 
αιτιολογίας, δτι τάς συνεπείας τής Ασυ
νήθους ευαισθησίας δέν εΐνε πρέπον ούδέ 
νόμιμον νά άποτίσουν τρίτοι, ώφεάε δέ 
ή ένάγουσα κυρία νά είχε τήν κοινήν άν- 
τιληψιν δτι έκ τών ύλακών μικροσκοπι-

Ά ριθ. 756.
’Α η ο δ ί ΐ/ τ ικ ό ν  έ π ίδ ό α ε ω ς

’Εν Ά θήνα ις σήμερον τήν δεκάτην τετάρ- 
την Μαρτίου 1908 έννεακοσιοστοΰ ογδόου 
έτους ήμέραν Παρασκευήν καί ώραν δ Μ. Μ. 
ό υποφαινόμενος II. Βασιλείου δικαστικός 
κλητήρ τών έν Ά θήνα ις Πρωτοδικών τή 
έγγράφω παραγγελία τοΰ Δικηγόρου Ίωάννου 
Τούντα πληρεξουσίου τοΰ Γεωργίου Λαζο
πούλου, κατοίκου Α θηνών μετέβην καί έπέ
δωκα πρός τόν Κ. Ε ισαγγελέα τών έν ’Αθή- 
ναις Πρωτοδικών διά τήν άγνώστου διαμονής 
άντίδικον Βασίλων σύζυγον Γ. Λαζοπούλου 
τό γένος Τρ. Ά γγελοκωνσταντή , άντίγραοον 
τής ύ π ’ άριθ. 1238 έ. έ. πράξεως το ΰ 'κ . 
Προέδρου τών έν Ά θήναις Πρωτοδικών δ ι’ 
ής ορίζει δικάσιμον τής άπό 5 Μαρτίου έ. ε. 
αγωγής τήν πρώτην συνεδρίασιν (Τμήμα Συ
νοπτικόν) μεθ’ ήμέρας δέκα (10) άπό σήμε
ρον καί πρός γνώ νίν του.

Ό  Λαβών Ε ίσαγγελεύς 
(Τ . Σ .) Κ . Λ νκ ο νρ έ ζο ς

, Ό  Δικαστ. Κλητήρ
11. Ι ία ι ί ι ϊ .ε ίο ι ;

Ά π ο δ ε '- κ τ ιχ ά ν .
Εν Ά θήναις σήμερον τήν οεκάτην τετάρ- 

την Μαρτίου τοΰ 1908 ένεακοσιοστοΰ ογδόου 
έτους, ήμέραν Παρασκευήν καί ώραν 5 μ .μ ., 
ό υποφαινόμενος Κωνστ. Δ. Χριστόπουλος δι
καστικός κλητηρ τών έν Ά θήναις Πρωτοδι
κών, τή  έγγράοω παραγγελία τοΰ δικηγόρου 
κ . Β. Βαχλιώτου, πληρεξουσίου τοΰ προσε- 
πικαλοΰντος Σπυριδιονος Γοσολύμου, κατοί
κου Αθηνοίν προκαλοΰντος, μετέβην καί έπέ
δωκα πρός τόν κ. Εισαγγελέα τών έν ΆΟή- 
ναις Πρωτοδικών διά τήν Ε λένην /ήρανΆ ν- 
τωνιου Βολανη, προκαλουμένην άγνώστου δια
μονής τήν άπό 9 Μαρτίου 1908 κ α τ ’ αύτής 
καί τών 1) Σπυρίδωνος Μ παλτατζή καί 2) 
Έ λενης I. Βολάνη κατοίκων Α θηνών προσ- 
επικαλοομένων, προσεπίκλησιν είς αναγκα
στικήν παρέμβασιν, απευθυνομένην ένώπιον 
τοΰ ΠρωτοΌΐκειου Α θηνώ ν, δ ι’ ής καί τούς 
προστεθησομένους λόγους καί μέ τήν ρητήν 
επιούλαξιν όλων τών δικαιο^μάτων του, ποοσ- 
επικαλών τούς αντιδίκους ΐνα παρέμβωσιν είς 
την περί προκλήσεως δίκην, είς ήν καλεΐ τούς 
αντιδίκους πρός συζήτησιν ταύτης έμποοθέ- 
σμως' έςα ιτειτα ι. Νά γίνη δεκτή ή ποοσεπί- 
κλησις του αύτη· 2) Νά ύποχρεωθώσιν οϊ 
προσεπικαλούμενοι είς αναγκαστικήν παοέμ- 
βασιν εν τή  περί προκλήσεως δίκη συνεπεία 
τής άπό 9 Μαρτίου 1908 προκλήσεως του, 
ως κύριοι οιαδικοι καί ύποστηρίξωσι τήν πρό- 
κλησίν του αποκρούοντες τάς άξιώσεις τής 
καθ’ ής ή πρόκλησις· 3) Νά διατηοήση ή εν- 
στασίς του περί παρακρατήσεως τοΰ τιμήμα
τος, κατ αυτών εν παντί καιρώ τήν ένέογειάν 
τη ς ' 4) Νά στεοηθώσι τοΰ δικαιώματος τής 
τριτανακοπής κατά τής έκδοθησομένης άπο- 
οασεως' 5) Να αποτελέση ή έκδοθησομένη ά- 
πόαασις δεδικασμένου καί κ α τ ’ α ύ τώ ν  6) Νά 
καταδικασδώσιν είς τά έξοδα καί τέλη  καί είς 
ένδειξιν.

Ό  λ α β ώ ν  Ε ίϋ α γ γ ελ εύ ς  
Κ. Α ν κ ο ν ρ έ ζ ο ς .

Ό  Δ ικ . Κ λη τη ρ  
Κ . Χ ρκ ίτότΕ ονλος.

.\ r.< i!»ii/” i/(iv
Έ ν Ά θήνα ις σήμερον τήν δεκάτην τετάοτην 

Μαρτίου τοΰ 1903 ένεακοσιοστοΰ ογδόου ’έ
τους ήμέραν Παρασκευήν καί ώραν 5 μ. μ. 
ό υποφαινόμενος Κωνστ. Δ. Χοιστόπουλος δι
καστικός κλητήρ τών έν Ά θήναις Πρωτοδι
κών, τή  έγγράφω παραγγελία τοΰ προκαλοΰν
τος τήν άγωγήν καί άνακοπήν Σπυρίδωνος 
Γοσολύμου, κάτοικου Α θηνών μετέβην καί 
έπέδωκα πρός τόν Ε ισαγγελέα τών έν Ά θή- 
ναις 
Ά ν τ

Α π ο δ ε ικ τ ικ ό ν
Έ ν Ά θήνα ις σήμερον τήν δεκάτην τεταρ- 

την Μαρτίου τοΰ 1908 ένεακοσιοστοΰ ογδόου 
’έτους ήμέραν Παρασκευήν καί ωραν 5 Μ. Μ.

ύποοαινόμενος Κωνστ. Δ. Χριστόπουλος 
δικαστ. κλητήρ τών έν Ά θήναις Πρωτοδικών 
τή  έγγράφω παραγγελία τοΰ δικηγόοου κ. Β. 
Βαχλιώτου, πληρεξουσίου τοΰ ένάγοντος Σπυ- 
ριδ. Γοσολύμου, κατοίκου ’Αθηνών, ώ ςτελευ- 
λευταίου ύπερθεματιστοΰ δυνάαει τής ύ π ’ 
άριθ. 42299 καί άπό 2 Μαρτίου 1908 έκθέ- 
σεως πλειστηριασμοΰ τοΰ Συμβολαιογράφου 
Α θηνών Γ. Ά φεντάκη  ώς έπί τοΰ πλειστη- 
ριασμοΰ ύπαλλήλου έπ! τών έν τή  έκθέσει 
ταύτη  περιγραφομένων δύο οικιών, μετέβην καί 
έπέδωκα πρός τόν κ. Ε ισαγγελέα τών έν Ά -  
θήναις πρωτοδικών διά τήν έναγομένην Έ λέ- 
νην χήραν Ά ν τ . Βολάνη, όφειλέτιδα καί 
κάτοικον πρώην Α θηνών καί ήδη άγνώστου 
διαμονής τήν άπό 9 Μαρτίου 1908 κα τ’ αύ
τής άγωγήν περί έγγυοδοσίας άπευθυνομένην 
ένώπιον τοΰ πρωτοδικείου Α θηνώ ν, άνακοι- 
νουμένην καί πρός τόν έπισπεύδοντα τόν πλει- 
στηριασμόν Σπυρ. Μ παλτατζήν, κάτοικον Α 
θηνών καί τόν έπί τοΰ πλειστηοιασμοΰ υπάλ
ληλον Γ. Ά φεντάκην Συμβολαιογράοον,κάτοι- 
κον Α θηνών δ ι’ ής καί τούς προστεθησομέ- 
νους λόγους καί μέ τήν ρητήν έπιφύλαξιν παν
τός έτέρου δικαιώματός του, παρακρατεί τό 
τίμημα μέχρι τής αίτουμένης έγγυοδοσίας 
καί καλών τήν άντίδικον πρός συζήτησιν τής ! 
άνω άγωγής του, έμπροθέσμως ένώπιον τηί: ί 'ι 

δικαστηρίου έξαιτεΐται 1) Νά γίνη

ιρωτοοικών διά τήν Ε λένην ‘/ήραν 
Βολάνη, κάτοικον πρώην ’Αθηνών καί 

ήδη άγνώστου διαμονής, τήν άπό 9 Μαρτίου 
1908, κ α τ ’ αύτής πρόκλησιν είς άγωγήν καί 
ανακοπήν, άπευθυνομένην ένώπιον τοΰ Ποω- 
τοδικείου Α θηνώ ν, ανακοινουμένην καί πρός 
τον Σπ. Μ παλτατζήν καί 'Β λ . I. Βολάνη, 
κατοίκους άμφοτέρους ’Αθηνών, δ ι’ ής καί 
τούς προστεθησομένους λόγους κα: μέ ρητήν 
επιούλαξιν τών δικαιωμάτων του, προκαλεΐ 
τήν άντίδικον, ϊνα έντός προθεσμίας 30 ήμε
ρών από σήμερον, έγείοη τάς άξιουμένας έν
δικους σχέσεις ήτοι α) άνακοπήν περί άκυοώ- 
σεως τής κατασχ^έσεως τής έπιβληθείσης ΰπό 
τής Ε λένη ς Ί ω . Βολάνη, δυνάμει τής ύ π ’ 
άοιθ. 1518 καί άπό 31 Ίανουαρίου 1904 έκ- 
θέσεως κατασχέσεως τοΰ κλητήρος Γ .Κ . Κοκ- 
κινακη, καί τοΰ τίτλου έφ ’ ού αύτη έρείδεται 
β) άγωγήν κατά τοΰ Σπ. Μ παλτατζή περί 
ακυρώσεως τοΰ δανείου αύτοΰ τοΰ στηριζο- 
μένου είς τό 19015 έτους 1899 συμβόλαιον 
τοΰ Συμβολαιογράφου Α θηνών Γ. Ά φεντάκη 
καί τοΰ συμβολαίου τούτου, άλλως καλών 
αυτήν πρός συζήτησιν τής άνω προκλήσεως 
του έμπροθέσμως έξα ιτεΐτα ι. 1) Νά γίνη  δε
κτή ή πρόκλησις του 2) Νά κηρυχθή άπεσβε- 
σμένον, παν δικαίωμα τής άντιδίκου άποοοέον 
έκ τών περί ών ή καύχησις ένδικων σχέσεων 
καί νά διατηρήση ή ένστασίς του περί παρα
κρατήσεως τοΰ τιμήματος έν παντί καιρώ,

| τήν ένέργειαν τής άποσβεννυμένης τής τε 
j ανακοπής της κατά τής κατασχέσεως καί τής 
| άγωγής 3) Να καταδικασθή ή άντίδικος είς 
| τά έξοδα καί τέλη .

Καί είς ’ένδειξιν
ανω
άνω
κτή ή άνω άγωγή του 2) Νά ύποχρεωθή ή I 
άντίδικος νά καταθέση έγγύησιν δραχμών 
70.000 κατά τούς ύπό τοΰ νόμου δ'.αγοαοομέ- <

Ο Λαβών Ε ίσαγγελεύς Ό  Δικ. Κλητήρ 
Κ . Λ νκ ο νρ έζο ς Κ . Χ ρ κ ίτό π ο νλο ξ ;

Ί υ π ο ις  II. Α .  Μ ετράκον


