
AIKAIOOfNn
Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΕ  ΤΩ Ν  Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ω Ν

ΣΪΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ

Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ ..........................  Δ ραχμάς 7 .5 0
Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ .......................... φ β· Χ β· 8

 *—#-«-----
ΕΤΟΣ Γ' — ΑΡΙΘΜΟΣ 93

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ Κ Α Τ Α  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
Ε Κ Α Σ Τ Ο Ν  ΦΥΛΛΟ Ν Λ. ΙΟ

Δνά πΰ<5αν α ϊτη ό ιν  :
“ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ,, ΑΘΗΝΑΣ

Έ ν ΆθΛναχς τη. 19 ’Απριλίου 1908

Ή  «ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ» δ ιατελεΐ ύπό  τήν έπ ί- 
β λ εψ ιν  κα ί τόν ’έλεγχον δωδεκαμελοϋς συμβου
λίου έκ δικηγόρων έν ΆΦ ήναις.

Έ η ό η τ α ι τη ς  ν λ η ς  κ α ι  ν π ε ΐτ θ ν ν ο ι
ΠΕΤΡΟΣ ΘΗΒΑΙΟΣ

Π. ΛΑ ΓΟ Π ΑΤΗ Σ — Α. ΜΠΟΥΚΡΑΣ
Δ ι κ η γ ό ρ ο ι  ε ν  Ά  & ή ν α ι ς

ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Ζ Ω Τ Ι Κ Α
Έ ρ γ ο λ * 6 ί « ,  δ ί κ η ς .  — δ ι κ η γ ο ρ ι 

κ ά  Π ι κ α ι ώ μ α - α .
Έ ν ΧΑΑΚΙΔΙ, τή 16 ’Απριλίου.

Κ ύρ ιε  Σ ν ν τάκ τα ,
Ή ίδέα της «Δικαιοσύνης» τοΟ νά 

ύποβάλη ζητήματα αμέσως ένδιαφέροντα 
τούς δικηγόρους καί νά προκαλέση γενι- 
κωτέραν καί έλευθέραν έπ’ αύτών συζή- 
τησιν, πρέπει νά όμολογηθή δτι δέν εΐνε 
άτυχης.

Κατά πόσον είνε και σκόπιμος, τοϋτο 
δέν είνε τοΟ παρόντος, θά κριθή δέ, κατ’ 
έμέ; ούχί έκ τοΟ άποτελέσματος, διότι 
δέν πιστεύω δτι ύπό τάς συνθήκας ύφ ’ 
άς κοινοβουλευτικής ζώμεν ύπάρχει 
έλπίς τά ώτα τών δυναμένων νά κατα- 
στώσιν ώς έκ θαύματος εύαίσθητα, άλλ’ 
έκ τής συμμετοχής δσον τό δυνατόν πε
ρισσοτέρων είς τήν συζήτησιν, ήτις, έπί
σης κατ’ έμέ, πρέπει νά είνε άπηλλαγ- 
μένη άπό τάς φαινομενικάς έκείνας σο
φίας, μέ τάς όποιας—άς τό όμολογήσω- 
μεν—πρό πάντων ήμεΐς οί δικηγόροι, 
παραγεμίζομεν καί τήν άπλουστάτην 
άκόμη έννοιαν.

Καί ήδη έπί τά ζητήματα.
Τό πρώτον άφορά τήν περίφημον έρ- 

γολαβίαν δίκης, περί τής όποίας τό 
τόσον αύστηρόν 145 άρθρον τοΰ ’Οργα
νισμού.

Τό ζήτημα, ώς καί ύμεΐς παρετηρή- 
σατε, είνε ούχί άν επιτρέπεται,-άλλά αν 
όρθώς δέν έπιτρέπεται ή έργολαβία δί
κης. Ή  Εστορία είμαι τής γνώμης οτι 
πολύ όλίγον θά μας ώφελήση είς τήν 
μόρφωσιν ταύτης ή έκείνης τής γνώμης, 
διότι αΰτη έσχε περιόδους, κατά τάς 
όποίας καί αύτή άκόμη ή αμοιβή πρός 
τόν δικηγόρον έθεωρείτό τι ύποβιβάζον 
τό άξίωμα καί τήν άποστολήν αύτοΰ, 
τοιαύτη δέ ή περίοδος τοΰ μακαρίτου 
Κιγκίου νόμου, δπως Ισχεν άλλας καί 
μεταγενεστέρας άλλά καί προγενεστέρας 
περιόδους, καθ’ άς ή άμοιβή έθεωρείτο 
ώς τι αύτονόητον άν μή καί πεζότατον, 
έκδηλούμενον ζωηρότατα διά μιας άμι- 
μήτου περικοπής, ήν ό άεΕμνηστος Οί- 
κονομίδης παραθέτει είς τό Έγχειρίδιόν 
του καί κατά τήν όποίαν: « ’Αρίστιπ
πος όνειδιζόμενός ποτε δτι δίκην έχων 
έμισθώσατο ρήτορα1 καί γάρ έφη, δταν 
δείπνον έχω μάγειρον μισθοΟμαι!».

"Οταν έπομένως άπό τήν συζήτησιν 
έξοβελισθή τά περιττεΟον ιστορικόν στοι- 
χείον, παραμένει τό ζήτημα, ώς ζήτημα 
ατενώς έπαγγελματικόν άλλά καί σύγ
χρονον κοινωνικόν.

Όσαδήποτε φιλοσοφήματα καί άν 
παραταχθώσι πρός ύποστήριξιν τού πε
ριωνύμου 145 άρθρου τοϋ δργανισμοΰ. 
ούδείς θά δυνηθή νά πείση, έμέ τούλά
χιστον, δτι ώς σήμερον έχουσιν αί έπαγ- 
γελματικαί καί πλουτολογικαί καί κοι- 
νωνικαί έν γένει συνθήκαι, τό άρθρον 
τοΰτο έκπληροΐ προορισμόν τινά. Τά 
άλλο έπίσης περίφημον νομοθέτημα, τό 
διάταγμα τοϋ 1834, είνε έλεύθερον νά 
έπιτάσση καί νά άπαγορεύη δσα θέλει. 
Ούδείς κατ’ ούσίαν τό ήκουσεν ή τό 
άκούει μέχρι τής σήμερον καί ούδείς δι
κηγόρος ήννόησεν ή θά έννοήση νά δι- 
ατιμήση τήν άμοιβήν του μέ τά είκοσι- 
πεντάλεπτα μεγαλοδωρήματά του.Άναμ- 
φισβήτητον άρα δτι ό έχων ύπόθεσιν 
τινα σοβαράν πως καί προτιθέμενος νά 
κατέλθη σοβαρώτερον είς τήν δικαστι
κήν κονίστραν, θά άναζητήση τά φώτα 
καί τήν συνδρομήν δικηγόρου έξ έκεί
νων οί'τινες θεωρούνται δόκιμοι, μέ τήν

άπόφασιν νά άμείψη τοΰτον άσυγκρίτως 
γενναιότερον ή δσον τό διάταγμα όρίζει. 
Αύτά θά συμβοΰν δταν ό έχων τήν ύπό- 
θεσιν έχει συγχρόνως διαθέσιμον καί πο
σόν τι πρός διεξαγωγήν ταύτης. "Οταν 
δέν έχη ; Είς τήν απορίαν αύτήν άς 
άπαντήσουν οι μεγαλοϊδεάται, οί προσ- 
κεκολλημένοι ώς δστρεα είςτά δόγμα τής 
δικηγορικής άξιοπρεπείας. Είς τήν περί- 
πτωσιν αύτήν ή θά καταλίπη έρημον 
τήν ύπόθεσιν του, ή θά ύποκύψη είς λη
στρικόν συμβιβασμόν ή θά συναγωνισθή 
χετά τίνος άμφιβόλου ποιότητος δικηγό
ρου πράς κ α τα σ τρ α τή γη σ ιν  κ α ί τοΰ άνω- 
τέρου άρθρου τοϋ δργανισμοΰ καί δλων 
τών άπαγορευουσών τήν έργολαβίαν τής 
δίκης διατάξεων. Τοιουτοτρόπως άνδρι- 
κώτερον τίθεται τό έρώτημα: Προτιμώτε- 
ρον μυριάκις δέν είνε, φανερά νά έπιτρα- 
πή ή έπί ποσοστοίς άνάληψις πάσης δίκης, 
άντί τής χαριτωμένης ταύτης ^τριλογίας 
ήν κατ’ άνάγκην καί άποροι διάδικοι καί 
δικηγόροι εμπειροι παίζουν, ής τριλο
γίας τά τελευταίον μέρος άποτελεΐ, είς 
περιστάσεις ούκ δλι'γας, ή διαδικασία 
πρός άκύρωσιν τής συμφωνίας έπί τή 
βάσει τής άπαγορεύσεως τής έργολα- 
βίας ; "ΐνα δέ σαφέστερον έκφρασθώ, 
καταλήγω :

Κατ’ ούσίαν τήν σήμερον, ή σύμβασις 
τής έργολαβιας δίκης δέν είνέ τι άσυνη- 
θες, πραγματοποιείται δέ διά τής στρε- 
βλώσεως τοΰ νόμου καί διά τών εικονι
κών συμβάσεων τής έκχωρήσεως, των 
όποιων συμβάσεων τά άπλυτα συνηθε- 
στατα άπλοΰνται έν τοΐς άκροατηριοις 
τών δικαστηρίων, πράγμα δπερ βεβαίως 
δέν συντελεί είς τήν άνύψωσιν τής δικη
γορικής άξιοπρεπείας. "Οταν έπομένως, 
έκεΐνο δπερ άπαγορεύεται, έπιτελεΐται 
δι’ έλιγμών, πράς τί νά μή έχωμεν τά 
ψυχικόν θάρρος νά τά καταστήσωμεν νό
μιμόν, άφοΰ πράς έπίμετρον έξυπηρετοΰ- 
μεν καί τάξιν διαδίκων οί'τινες έχουσι μέν 
ύπέρ εαυτών τά δίκαιον, στερούνται δμως 
τών μέσων πράς έπιδίωξιν αύτοΰ ;

£
Τό άλλο έρώτημα, τό άποβλέπον τήν 

νόμιμον δικηγορικήν άμοιβήν, είνε βε
βαίως σπουδαιότατον, δέν θίγει δμως, 
κατ’ έμέ, ούτε τό δικηγορικόν γόητρον 
ούτε τό χρηματικόν συμφέρον. "Οπως 
πάσαν συναλλαγήν τήν κανονίζει ό νόμος 
τής προσφοράς καί τής ζητήσεως, ούτω 
καί τήν μεταξύ τοΰ δικηγόρου καί τοΰ 
διαδίκου συναλλαγήν, ό αύτός άμείλι- 
κτος νόμος θά τήν κανονίση.

Βεβαίως ύπάρχουν περιπτώσεις καθ’ 
άς εύπρεπές θά ήτο νά ύφίστατο νόμος 
άνθρωπινώτερον έκτιμών τάς δικηγορι- 
κάς ύπηρεσίας. Έν ταΐς περιπτώσεσιν 
δμως ταύταις τήν παρά τώ νόμφ έλλει- 
ψιν τοΰ άνθρωπισμοΰ δέν είνε πολύ δύ- 
σκολον νά άναπληρώση ό άνθρωπισμός 
τών κ. κ. Προέδρων τών δικαστηρίων, 
καλουμένων νά έξελέγχωσι τούς δικηγο
ρικούς πίνακας καί τών δικαστηρίων, κα
λουμένων νά δικάζωσιν άνακοπάς κατά 
δικηγορικών πινάκων.

Ά λλα  άπώτερα ώφελήματα έκ τής 
τροποποιήσεως τοΰ διατάγματος τουτου 
θά έπέλθωσι πλεΐστα δσα, νομίζω δμως 
δτι δέν είνε τοΰ παρόντος νά θίξω ταΰτα, 
άφοΰ καί έγώ καί πάς δικηγόρος είνε 
τής γνώμης δτι είνε ήδη καιρός νά βελ- 
τιωθή διά νέου νόμου τά διάταγμα αύτό 
τοΰ 34.

Μεθ·’ νπολήψεως
Χ Α Λ Κ ΙΔ Ε Τ Σ

Φίλε μ. σ υ ν τά κ τα  τής  « Δ ικα ιοσύνης»
Ά ν  δ σκοπός, τόν όποιον έξεθέσατε έν 

τφ τελευταίφ φύλλφ, τάξαντες είς άρχήν 
έκτελέσεως καί δύο ζητήματα ένδιαφέ- 
ροντα στενώς καί μόνον τόν δικηγορικόν 
κόσμον, είνε, δπως διά τούτων καί άλλων

κατόπιν «σχηματισθή κοινή γνώμη πε
φωτισμένη καί Απαιτητική περί τών έ- 
πειγουσών παρ’ ήμΐν μεταρρυθμίσεων τής 
δικαστικής μας νομοθεσίας», έπιτρέψατέ 
μοι νά έκφράσω άπροκάλυπτον άμφιβο- 
λίαν περί τής έπιτυχίας αύτοΰ ύπενθυμί- 
ζων άπλώς τάς συνθήκας, δι’ ών είμεθα 
πάντες δεδεσμευμένοι άπό τοΰ γηραιο- 
τέρου νομομαθοΰς μέχρι τοϋ νεωτέρου 
θεμιστοπόλου καί άπό τών μακαρίως έ- 
παναπαυομένων είς τάς προηγηθείσας έ
πιτυχίας τοΰ έπαγγέλματος των καί «είς 
τό Ιδικόν τω ν» κατά το δή λεγόμενον,μέ
χρι τών άπλώς βιοπαλαιστών έπιτηδευ- 
ματιών τής θέμιδος, καί τών όποιων συν
θηκών σφραγίς, γνώρισμα καί καταστά
λαγμα είνε η μοιραλατρεία, ήτις διατελεΐ 
νΰν έν ακμή μεταξύ πασών τών τάξεων 
τής Κοινωνίας.

Έπί νομικών ζητημάτων κοινή γνώμη, 
ήτις καί καθ’ έαυτήν αποτελεί ούτοπίαν 
ένταϋθα, άδύνατον βεβαίως νά σχηματι- 
σθή καί δή πεφωτισμένη, άφ’ ού καί τούς 
θεμιστοπόλους κατά τ’ άνωτέρω έπαυσαν 
ταΰτα πρό πολλοΟ συγκινούντα, γνωστοΰ 
δντος τοΐς μή παροικοΰσιν έν 'Ιερουσα
λήμ, δτι σκότος καί άδιαπέραστος άχλύς 
έπικάθηται πρό τών όφθαλμών τών αρ
μοδίων, τά δ’ ώτα αύτών είνε ερμητικώς 
καί δι’ ισπανικού κηροΰ κεκλεισμένα κατά 
τής άπηχήσεως τών περιστοιχουσών αύ
τούς μυρίων άναγκών, ών ή πρώτιστη 
πρός άνόρθωσιν τών τής Δικαιοσύνης 
πραγμάτων ούδέ τήν ύστάτην βαθμίδα 
τής κλίμακος τών φαινομενικών έκείνων 
φροντίδων κατέλαβεν ή κατέχει,

'Γιτό τοιαύτας συνθήκας μεγίστην βε
βαίως υπηρεσίαν πρόκειται νά προσφέρη 
ή «Δικαιοσύνη» είς τό Κράτος άν καί 
έκτός τών γραπτών συζητήσεων άσχο- 
ληθή είς δημιουργίαν απαιτητικής Κοινής 
Γνώμης.

θά  ήνε δμως ή διά τής «Δικαιοσύνης» 
κραυγή τών μελλόντων ν’ άγωνισθώσι 
διαπεραστικωτέρα τής τών μέχρι τοΰδε 
έπί δεκάδας έτών γνωμοδοτούντων καί 
προφητευόντων τήν καταστροφήν πολύ 
πολυτιμοτέρων τοΰ Κράτους ήμών συμ
φερόντων έκ τής συστηματοποιηθείσης 
άδρανείας, έκ τής καθιερωθείσης δικο- 
λαβικής περί αύτής δικαιολογίας καί έκ 
τής άποκρυσταλλωθείσης άβελτηρίας τών 
κατά καιρούς Κυβερνήσεων καί τών ποι
κιλώνυμων ύπ’ αύτάς αρμοδίων. . .

Διά νά μή άπομακρυνθώ καθολοκλη- 
ρίαν τοΰ είρημένου εύγενοΰς δσφ καί Εε- 
ροΰ υμών σκοποΰ, δστις βεβαίως δέν δύ- 
ναται νά έξυπηρετηθή διά τής άπλής 
διασταυρώσεως τών χειρών ήμών, τολ
μώ είπείν δτι δύναται νά σχηματισθή 
κοινή γνώμη Απαιτητική τ’ δλιγώτερον 
μέν διά συζητήσεων έν έπιγνώσει περί 
τής άνεπάρκοΰς αύτών, πρακΐικώτερον 
δέ ήτοι μετά μείζονος έλπίδος έπιτυχίας, 
καί δι’ άλλων τρόπων καί μεθόδων — 
συνταγματικών καί νομίμων, — άς εύά- 
ριθμοι έν άρχή ένισχυόμενοι ύπό συσσώ- 
μου τοΰ δικηγορικού στοιχείου, δύνανται 
καί νά έξεύρωσι καί νά ρυθμίσωσι καί 
νά καταστήσωσιν έν καιρφ εύθέτφ άπο- 
τελεσματικάς.

Οί δικηγόροι, μή προλαμβάνοντες κατ’ 
ίδιαν έκαστος τό κακόν, άπτότερον δέ ή 
οί λοιποί πολίται άντιλαμβανόμενοι τής 
άφορήτου τούτων καταστάσεως —έκ τής 
ίδιας έαυτών τούλάχιστον ταπεινώσεως 
καί ώς έπιστημόνων καί ώς δικαστικών 
ύπηρετών καί ώς ατόμων καί ώς πολι- 
τών—έχουσιν ήδη ύπέρποτε τό καθήκον 
νά ήγηθώσιν είς τόν σχηματισμόν τοιαύ
της απαιτητικής Κοινής γνώμης, πολλα- 
πλασιάζοντες έκαστος έαυτόν έν πάσ^ 
αύτών ένεργεία έπαγγελματική, κοινω
νική καί έν οίαδήποτε έκδηλωσει τής 
δραστηριότητος αύτών, πρός τήν ώ ρ ι- 
σμένην ταύτην κατεύϋννσιν τής ειρηνι

κής ταύτης έπαναστάσεως», έν έξεγηγερ' 
μένη συνειδήσει, ώς σημαιοφόροι έκεί
νης, μαχόμενοι έπί τών έπάλξεων τών 
έρειπίων έστω τοΰ παρφδηθέντος οίκτρώς 
μέχρι τοΰδε Κράτους ήμών.

Ή  μή συνοχή αύτών κατά τύπους «είς 
Σύλλογον» είνε πρόσχημα κατά πάσης 
προσπαθείας άπέναντι τής· πολύ νΰν ύ- 
περτέρας άνάγκης πράς σωτηρίαν καί 
αύτών καί τοΰ Κράτους.

Ό τυχόν ύπάρχων κύκλος όμοφρό- 
νων καί όμαιμόνων  άς εύρυνθή. Καί θά 
ένισχυθώσιν οί έξ αύτοΰ εύάριθμοι, οίς ή 
δοκιμασία θ’ άναθέση τήν καί έπί τών 
λοιπών ήγεσίαν.

Άπαιτεΐται καί νΰν, ώς διά πάντα εύ- 
γενή αγώνα, μείζων θυσία τής άπλής έρ
γασίας πρός έκδήλωσιν γνώμης διά τοϋ 
τύπου δσονδήποτε αύτη καί άν ή σοφή, 
καί όθενδήποτε ύψηλότερον ή χαμηλό- 
τερον καί άν προέρχηται.

Ή  «Δικαιοσύνη» άς γίνη τό δργανον 
τής άπηχήσεως τών έργων καί ιδεών τής 
συναθροίσεως ταύτης πρός τά δημόσιον 
συμφέρον, δπερ καί είνε έργον τοΰ ήμε- 
ρησίου τύπου, δστις πολύστομος ών θέ
λει άποκαταστή ό τηλεβόας σαλπιγκτής 
τής πρός έπανόρθωσιν τών τής Δικαιο
σύνης πραγμάτων 5Ανάγκης* καί αύτη 
τότε ηχήσει μέγα είς τά ώτα τών μέχρι 
τοΰδε μή άκουόντων.

"Οταν ό Άμλέτος ήρωτήθη ποίον τό 
περιεχόμενον τοΰ βιβλίου, δπερ τυχαίως 
διεφύλλιζε διά τών χειρών του, ένφ 
θύελλα έμυκάτο έν τή καρδία καί τή 
φαντασία του έξ ύπονοιών άπαισίων, ό 
μέγας τής Αγγλίας τραγικός Σαίξπηρ 
έθεσεν είς τό στόμα αύτοΰ τήν άγγλικήν 
ρήσιν : «Λέξεις, λέξεις, λέξεις /»

Ά λλ ’ ώς έν τή έξελίξει τοΰ όμωνύμου 
δράματος,—ένφ έπρόκειτο περί τραγικής 
πράξεως έν μυστηρίφ ταφείσης καί άπο- 
καλυφθείσης δι’ υπονοιών, άς ήτον ά
νάγκη φάσμα νεκροΰ νά έμβάλη είς τόν 
Άμλέτον, — τά μυστήριον διελευκάνθη 
διά τής έπιμονής ένός άτόμου, βαρεία δέ 
καί τιμωρός έπήλθεν έν τέλει ή έκδίκη- 
σις αύτοϋ κατά τών ένόχων τοΰ άποκα- 
λυφθέντος έγκλήματος, ούτω καί δή κατά 
μείζονα λόγον οί μή έχοντες πρό δφθαλ
μών φάσματα καί δπτασίας, άλλά πράγ
ματα καί γεγονότα μαρτυροΰντα τελείαν 
άδράνειαν, άδιαφορίαν καί άναλγησΕαν 
τών κατά καιρούς ήδη αρμοδίων, όφεί
λουσι κατ’ έξέλιξιν καί διά τής έπιμονής 
έν τιμιωτάτφ άγώνι ν’ άπαιτήσωσι τήν 
άνόρθωσιν τών τής Δικαιοσύνης καί τοΰ 
Κράτους έν γένει πραγμάτων.

Καί πρώτιστον τότε θέμα αύτών έσε- 
τα ι: «Τίνα τά μέσα τής άποκαταστάσεως 
ήμών είς πολίτας έχοντας συναίσθησιν 
τών δικαιωμάτων ήμών δσον καί τών 
ύποχρεώσεων».
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(Συνέχεια ϊν. τοδ προηγουμένου)

Νομίζομεν, δτι ή παράθεσις τοΰ 30Α' 
καν. τών Αποστόλων, τοΰ Β τής 

καί τοϋ Ε' τής Ζ' ΟικουμενικήςΙΔ '
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Συνόδου πρός ύποστήριξιν της γνώμης, 
δτι διά τοΰ ΣΑ' νόμου οί κανόνες ουτοι 
έτροποποιήθησαν ώς πρός τήν έκλογήν 
καί χειροτονίαν τών έπισκόπων καί τοΰ 
Μητροπολίτου, είνε άτυχής, διότι ή έκ- 
λογή αυτών καί χειροτονία ούχί παρά 
τών άρχόντων γίνεται, άλλ’ ύπό της 
Συνόδου. ’Αλλως τε δέ έν τοΐς κανόσι 
τούτοις δέν πρόκειται άπολύτως περί 
έκλογής καί χειροτονίας, άλλά περί έ
κείνων, οίτινες διά πλαγίων μέσων, διά 
της ^πολιτικής, ώς άν έλέγομεν σήμερον, 
κατώρθουν νά ψηφισθώσιν έπίσκοποι. Ό 
κανών Α' τών ’Αποστόλων έχει- «εΐ τις 
έπίσκοπος κοσμικοΐς άρχουσι χρησάμε- 
νος, δι’ αύτών έγκρατής έκκλησίας γέ· 
νοιτο . . . », έν δέ τφ Β ' τής Δ' Οικου
μενικής Συνόδου πρόκειται περί Σιμω- 
νίας «εΐ τις έπίσκοπος έπί χρήμασι χει- 
ροτονίαν ποιήσαιτο . . .  ». Τοιαΰται πα- 
ρερμηνεΐαι δέν είνε, νομίζομεν, έπιτε- 
τραμμέναι είς νομικούς.

'Ως πρός δέ τούς κανόνας 38ΑΗ' τών 
άγίων ’Αποστόλων καί Β' Κυρίλλου 
’Αλεξανδρείας τούς άφορώντας εϊς τήν 
διοίκησιν τής έκκλησιαστικής περιουσίας, 
ήδύνατο τις νά στηρίξη ζήτημα καί νά 
έξαγάγη συμπέρασμα, δτι διά τοϋ δημο
τικού νόμου έτροποποιήθησαν αύται, άνα- 
τεθείσης τής διαχειρίσεως τής έκκλησια- 
στικής περιουσίας εις τούς δήμους. Είνε 
γνωστόν έκ τοΰ Κ ζ' τής έν Χαλκηδόνι 
κανόνος, δτι ούχί οί έπίσκοποι άμέσως, 
αλλα δια τών οίκονόμων ένήργουν τήν 
διοίκησιν τής έκκλησιαστικής περιουσίας, 
ήν καί διέθετον είς έκκλησιαστικούς σκο
πούς. Διά τοΰ δημοτικοΰ δέ νόμου άρθρ. 
114 καί 116, δέν κατηργήθησαν οί κανό
νες ούτοι, άλλ’ άνετέθη ή διοίκησις τής 
έκκλησιαστικής περιουσίας δι’ έκλογής 
είς τούς έπιτρόπους τών ναών, Ιν δέ έκ 
τών μελών είνε καί ό έφημέριος έκάστου 
ναοΰ, δι’ ού ό έπίσκοπος, ούτως εϊπεΐν, 
μετέχει τής διοικήσεως. Δύναται τις άρα 
νά είπη, δτι έπέκτασις τής διατάξεως 
τών σχετικών κανόνων έγένετο χάριν 
ευκολίας τής διοικήσεως, κατάργησις 
δμως ούχί, διότι καί ό έφημέριος μετέ
χει τής διοικήσεως, τουθ’ δπερ καί πρό 
τοΰ δημοτικοΰ νόμου έγίνετο καί νΰν Ιτι 
έν τή τοΰ πατριαρχείου ’Εκκλησία, δπου 
ούδείς νόμος έξεδόθη, συμβαίνει. '

’Εάν δέ σήμερον οί έκκλησιαστικοί 
έπίτροποι δέν έρωτώσι τόν έφημέριον έν 
τή διοικήσει καί διαχειρίσει τής έκκλη- 
σιαστικής περιουσίας διά λόγους εύνοή- 
τους, τοΰτο ένδιαφέρει τούς ένορίτας τούς 
προσφέροντας τόν όβολόν των.

’Εκ τών εϊρ^μένων κατεδείχθη, δτι 
διάκρισις κανόνων είς δογματικούς καί 
μή δέν ύφίσταται άπολύτως, άλλ’ δτι 
πάντες  ̂οί κανόνες τών Ά γίων Αποστό
λων καί τών Οικουμενικών Συνόδων καί 
ή Ιερά Παράδοσις έχουσι τήν αύτήν 
ίσχύν καί ώς τοιοΰτοι έκυρώθησαν ύπό 
τοΰ Συντάγματος άνευ διακρίσεως. Συνε
πώς ϊσχύουσιν^ αί συνταγματικαί διατά
ξεις καί δέν δύνανται διά νέων νόμων νά 
τροποποιηθώσιν ή καταργηθώσι. Τούς 
κανόνας τούτους τηροϋσιν άπαρασαλεύ
τως καί πασαι αί όρθόδοξοι Έκκλησίαι 
καί έπ’ αύτών στηρίζεται ή κανονική 
ένότης τών Έκκλησιών, ώς ό τόμος τοΰ 
Πατριαρχείου όρίζει, καί ούτως ύπεσχέθη 
και ή Εκκλησία τής Ελλάδος νά τηρ·̂  
καί ενεργεί «προθεμένη άεί τούς ιερούς 
κανόνας τών θεοπνεύστων άποστόλων 
καί τών σεπτών άγίων Συνόδων τάς ίεράς 
παραδόσεις καί τά πατροπαράδοτα έθιμα 
τής καθολικής όρθοδόξου Έκκλησίας...» 
(Άπάντησις τής Συνόδου είς τόν πατριαρ
χικόν τόμον 1850 6 Σεπτεμβρίου). "Ωστε 
καί ή  πληροφορία τοϋ κ. Βοζίκη, δτι 
τούς δρους τοΰ πατριαρχικού τόμου «δέν 
άπεδέχθη ή έλληνική πολιτεία ούτε ή 
έλληνικη Εκκλησία» δεν είνε άκριβής 
Τό μόνον αληθές είνε, δτι τό Πατριαρ- 
χεΐον δέν έζήτησε τήν ακριβή τήρησιν 
των δρων τοΰ τόμου ύπό τής έλληνικής 
Εκκλησίας καί έν άρνήσει νά άρη τήν 

άνακήρυξιν αύτής ώς αύτοκεφάλου Έ κ
κλησίας, έσιώπησεν δμως διά λόγους 
έθνικούς.

Μετα τα έκτεθεντα, δτι δέν ύπάρχουσι 
κανόνες δογματικοί, άλλά πάντες ϊσχύου- 
σιν ώς Συνταγματικαί διατάξεις, πασα 
περαιτερω συζητησις περί ψαλτών καί 
νεωκόρων είνε πάντη περιττή. Ή  Εϊσαγ- 
γελ·κή γνωμ.οδότησις έλυσε τό ζήτημα 
όριστικώς.

Γοΰ κ. Βοζίκη θαυμάζομεν τήνεύφυΐαν 
και ̂ έπαινοΰμεν άνυποκρίτως τήν φιλο- 
πονιαν, άσχοληθέντος καί περί ζητήματα 
εκκλησιαστικά καί δή μετά μελέτης έν- 
δελεχοΰς έρευνήσαντος τάς πηγάς περί

νεωκόρων καί ψαλτών. Συμφωνοΰμεν δέ 
πληρέστατα καί ώς πρός τόν καθορισμόν 
αύτών, δτι άνήκουν ώς κληρικοί εϊς τήν 
ύπηρεσίαν τή; έκκλησίας καί ώς πρός 
τήν θέσιν αύτών,—διϊστάμεθα δμως ώς 
πρός τόν διορισμόν αύτών.

Ο κ. Βοζίκης, θέλων νά υποστήριξή 
δτι τό δικαίωμα τοΰ διορισμοΰ τών ψαλ
τών καί νεωκόρων δέν έχουσιν ' οί έπί- 
σκοποι, έπικαλεϊται διατάξεις τών Νεα
ρών τοΰ Ίουστινανοΰ καί δή τήν 123 
ιη', έν ή δμως πρόκειται περί ιδιωτικών 
ναών, καί λέγει· «Κατά τήν Βυζαντινήν 
νομοθεσίαν ή έκλογή τών παντός βα&- 
μ ο ν , καί αύτών τών χειροτονουμένων 
κληρικών, άνήκεν εϊς τόν ιδιοκτήτην, κα
θώς καί ό καθορισμός τοΰ άριθμοΰ αύ
τών, διότι ό ιδιοκτήτης κατέβαλε τάς 
δαπανας», δι’ οΰς κληρικούς προαπη- 
τεΐτο δοκιμασία καί χειροτον'α, άνήκεν 
είς τον έπίσκοπον έχοντα τό δικαίωμα 
νά έκλέγη αύτός τούς καλλίφωνας, άν οί 
ύπό τοΰ ιδιοκτήτου έκλεγέντες έκρίνοντο 
κατά τούς θείους κανόνας άνάξιοι, καί έκ 
τούτων δείκνυται δτι δταν ό ναός δέν ήτο 
ιδιόκτητος, άλλ’ άνήκεν είς τήν καθόλου 
έκκλησίαν καί τήν έπισκοπήν, ό έπίσκο
πος καί έξελεγε καί ώριζε τόν άριθμόν 
ώς πραγματικός διοικητής, άλλά καί έ- 
δοκίμαζε καί έχειροτόνει ώς θρησκευτι
κός άρχηγός τοΰ ναοΰ. Άλλά σήμερον ή 
έκκλησία, ήτοι ό ναός, άνήκει εϊς τήν 
ένορίαν, είς τόν δήμον , έν άντιθέσει πρός 
τόν έπισκοπικόν ναόν, είνε ιδιόκτητος 
καί διοικεΐται κατά τον περί δήμων νό
μον ύπό έκκλησιαστικοΰ συμβουλίου διο- 
ριζομένου ύπό τοΰ ιδιοκτήτου». Όμολο- 
γοΰμεν, δτι τό πρώτον ήδη μανθάνομεν, 
δτι ό δήμος είνε ιδιοκτήτης τών ένορια- 
κών ναών καί τό δικαίωμα τοΰτο τής 
ιδιοκτησίας έπί τών ένοριακών ναών καί 
έπί τών φιλανθρωπικών ιδρυμάτων έν 
γενει έλαβεν ό δήμος, διότι άνετέθη εϊς 
αύτόν διά τοΰ νόμου μόνον ή διοίκησις 
καί διαχείρισις, ώστε κατά τόν κ. Βοζί
κην δ δήμος, ώς ιδιοκτήτης, δύναται νά 
διαθέση τόν ναόν καί πάν φιλανθρωπι
κόν ί'δρυμα, κατά βούλησιν ώς καί πας 
ιδιώτης τάν ναόν, δν ϊδίαις δαπάναις άνή- 
γειρε.

Δέν πρόκειται ήδη νά συζητηθή, τίς 
είνε δ ιδιοκτήτης τοΰ ναοΰ καί τής πε
ριουσίας αύτοΰ, άλλ’ άπλώς μόνον λέγο- 
μεν, δπ έκαστος ναός ώς καί παν φιλαν
θρωπικόν ί'δρυμα, άποτελεΐ νομικόν πρό- 
σωπον καί δτι ή περιουσία τών έκκλη
σιών, ονσα ιδία δλως, δέν δύναται νά συγ- 
χωνευθή τή λοιπή δημοτική περιουσία 
(ήμετ. έκκλ. Δικ. σελ. 357) καί μόνον 
διοικεΐται ύπό τοϋ δήμου διά τοΰ έκκλη- 
σιαστικοΰ συμβουλίου.

'Ως διοικηταί λοιπόν τής έκκλησιαστι- 
κής περιουσίας καί τοΰ ναοΰ, τά έκκλη- 
σιαστικά συμβούλια έχουσι τό δικαίωμα 
νά διορίζωσι καί τό προσωπικόν τό κατά 
τήν τέλεσιν τής θείας λατρείας ύπηρε- 
τοΰν σήμερον; Καί είς τδ έρώτημα τοΰτο 
άπαντα δ κ, Βοζίκης· «Τήν νέαν ταύ
την κατάστασιν (δτι διοίκησις τών ναών 
άνετέθη είς τον δήμον) καί τήν άρχαίαν 
νομοθεσίαν έχων ύπ’ δψιν δ νομοθέτης 
τοΰ Σ. νόμου, έπανέλαβε διά τοΰ άρθρ. 
ΙΑ' δτι καί πάλιν «εϊς τόν έπίσκοπον 
άνήκει ή δοκιμασία καί ή χειροτονία
τών ιερωμένων άφήρεσεν "άπό τόν
ιδιοκτήτην τόν καθορισμόν τοΰ άριθμοΰ 
τών κληρικών». Καί βεβαίως δ νομοθέ
της έπραξε τοΰτο όρθώς, διότι ό ναός δέν 
είνε ιδιόκτητος τοΰ δήμου, ούδέ έδωκεν 
είς τόν δήμον άλλο δικαίωμα δ νόμος, 
πλήν τοΰ τής διοικήσεως τής περιουσίας, 
πέραν τής διαχειρίσεως ταύτης ούδέν, 
άπολύτως ούδέν.

Ας δεχθώμεν κατά τόν κ. Βοζίκην, 
δτι ό Σ. νόμος ούδέν διέταξε περί τών 
μή ιερωμένων κληρικών, «άλλά καί 
άφοΰ περί αύτών λέγει, ούδέν διέταξεν, 
άφοΰ καί διά τών ιερωμένων τήν έκλο
γήν άφήκεν έν ίσχύϊ'τάς παλαιάς διατά
ζεις, προκύπτει σαφέστερον, δτι καί διά 
τούς μή ιερωμένους έμειναν έν Ϊσχύϊ αί 
διατάξεις αί παλαιαί, καθ’ άς τήν έκλο
γήν αύτών—τόν διορισμόν καί τόν όρι- 
σμόν τοΰ άριθμοΰ έχει ό ιδιοκτήτης, δ 
πραγματικός διοικητής καί δχι ό έπί
σκοπος». Άληθώς πρό τοιούτων σκέψεων 
καί συμπερασμάτων άδυνατεΐ τις νά προ- 
χωρήση. ’Ιδιοκτήτης καί πραγματικός 
διοικητής είνε ταυτά ! ίκλογή κα'ι διορι
σμός ταυτόσημα!

Λησμονεί δ κ. Βοζίκης δ,τι άνωτέρω 
είπε, καί δικαίως, διότι έρριψε καί λί- 
ΰονς  και πλίνύους και ξύλα καί κερά
μους άτάκτως. Έπεσώρευσε τόσα πολλά, 
ώστε άπώλεσε τήν σειράν των. Άνωτέρω

είπεν, δτι καί _έπί τών ιδιωτικών ναών 
κατά τήν Νεαράν 123 ιη'. ό ιδιοκτήτης 
τοΰ ναοΰ προτείνει —προβάλλεσϋαι—κα
τωτέρω νΰν λέγει- εκλέγει και διορίζει ο 
ιδιοκτήτης—δχι μόνον τούς μή ίερωμέ- 
τους άλλά καί τούς ιερωμένους, πρός δέ 
καί όρίζει ό ιδιοκτήτης σήμίρον—τό έκ 
κλησιαστικόν συμβούλιον—καί τόν άριθ
μόν αύτών. Μόνον δέ παρέλειψε νά μας 
είπη, ^δτι ό πραγματικός διοικητής, ό 
ιδιόκτητης καί χειροτονεί αύτούς, ό δέ 
θρησκευτικός άρχηγός τοΰ ναοΰ (ώς τόν 
άποκαλεΐ) ό έπίσκοπος, ούδέν έχει. Δύνα- 
ται ό ιδιοκτήτης ! νά κλείση ’ καί τόν 
ναόν, άφοΰ είνε ιδιοκτήτης! καί ούδείς 
εχει τά δικαίωμα νά είπη τι. Καί ήμεΐς 
ούδέν έχομεν πλέον τι νά προσθέσωμεν 
καί ούδέν νά άντιτάξωμεν.

Η ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΩΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΣ

ΓΠΟ
ΗΛΙΑ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ

* Υψηγηιον τοϋ ’Εμπορικού Δικαίου

(Συνέχεια καί τέλος έ»  τοΰ προηγουμένου)
Παρατηρώ δέ δτι, έν φ τινες τών πρώ 

τον έρμηνευσάντων τήν διάταξιν ταύτην 
σφοδρώς έπέκριναν αύτήν, ήδη γενικώς 
αΰτη έπιδοκιμάζεται, καί άν, ώς όρθώς 
παρατηρεί ό V ivante άφήσωμεν κατά 
μέρος τήν θεωρητικήν συζήτησιν, καί 
κρίνωμεν τήν καινοτομίαν ταύτην έκ τής 
έπιτυχοΰς έφαρμογής, ήν έσχεν, ώς πάν
τες άνομολογοΰσι, δέν δυνάμεθα ή νά 
ταχθώμεν ύπέρ αύτής, ώς ήδη καθ’ ομο
ψηφίαν σχεδόν οί ’Ιταλοί έρμηνευταί 
πραττουσι. Μεταξύ αύτών άναφέρομεν 
τόν V ivante άνωτ. η° 1809, τόν V idari 
Corso didiritto comm. τόμ.VII n° 7160, 
καί τούς νεωτάτους Diena, T rattato di
n t. Comm, internazionale (1905) τόμ. 
I l l  σελ. 228, καί ιδίως τόν O tto len gh i  
La cambiale nel diritto internazio- 
nale (1902) σελ. 530 n° 223, θεωροΰντα 
τήν καινοτομίαν ταύτην la pifi logica 
espressione del moderno sistema cam
biale. Καί έκ τών πρότερον γραψάντων 
τόν B ola ffio  Temi Veneta τοΰ 1883, 
161, τόν P a ga n i  έν τή Rassegna di 
diritto comm, τοΰ 1883, 149 καί τόν 
S a r ed o  Instituzioni di procedura ci
vile τόμ. I l l  n° 1015, 1571.

IV
"Ισως άντείπη τις δτι δέν είνε συνετόν 

νά εϊσάγωνται παρ’ ήμΐν διατάξεις καί 
καινοτομίαι, περί ών δέν ύπάρχει άλλα
χοΰ παγία καί άπολύτως όμόφωνος γνώ
μη, καί αί όποΐαι δέν είσήχθησαν άκόμη 
εϊς πολλά άλλα κράτη, γνωρίζω'" δέ δτι ή 
άντίρρησις αΰτη βοηθεΐται καί ύπό τοΰ 
κρατοΰντος παρ’ ήμΐν συστήματος, καθ’ δ 
εϊσάγονται τότε μόνον διατάξεις μεταρ- 
ρυθμιστικαί, δταν άπό δεκαετηρίδων πολ
λών άλλαχοΰ ΐσχυσαν κα! έφηρμόσθη- 
σαν. Ίσως μάλιστα προσθέση δτι δέν 
πρέπει νά τάσσηταί τις ύπέρ διατάξεως. 
έχούσης ιστορίαν σχεδόν καθαρώς ιταλι
κήν, άλλά τούλάχιστον τήν σκέψιν ταύ
την και οι έν ’Ιταλία ούδέποτε ύπέρ τής 
καινοτομίας μέχρι τοΰ νΰν προέβαλον.

Ούχ ήττον έγώ κηρύσσομαι θερμώς 
ύπέρ αύτής, καταδεικνυμένης τοσοΰτον 
ευεργετικής έν τή πράξει, βεβαίως δμως 
δέν παρορώ τάς ρηθείσας άντιρρήσεις 
καί δέν άποκρούω μικράν τινα τροπο 
ποίησιν μή άναιρουμένης τής βάσεως.

Μή λησμονώμεν δμως δτι μακρά δια 
δικασια μέχρις δτου άποκτηθή έκτελε- 
στή άπόφασις, μακρά διαδικασία έν αύτή 
τή έκτελεσει, άποβαίνουσα παρ’ ήμΐν μά
λιστα μακροτέρα έκ ποικίλων αιτίων, ώς 
γνωρίζουσι καλώς οί δικολόγοι, καθι- 
στώσι σχεδόν άδύνατον καί προβληματι
κήν τήν ίκανοποίησιν τοϋ δανειστοΰ καί 
δή τοΰ έμπόρου. Μή λησμονώμεν έπίσης 
δτι ή τυχόν βεβαιότης καί ή άσφάλεια 
περί την ίκανοποίησιν τοΰ δανειστοΰ πολύ 
ήλαττώθη έκ τής παντελοΰς σχεδόν κα- 
ταργήσεως, εύλόγως βεβαίως έπελθούσης, 
τής προσωπικής κρατήσεως, ή κατάργή- 
σις δέ αΰτη ύπήρξε μία τών κυρίων ά- 
φορμών, αίτινες παρώρμησαν τόν ϊταλόν 
νομοθέτην είς τήν δημιουργίαν τής δια- 
τάξεως ταύτης, ώς αύτή ή έκθεσις τής 
βουλευτικής έπι τοΰ νομοσχεδίου έπιτρο
πής έξαίρει. (Pacifici - Manzoni άνωτ. 
σελ. 207).

-%-
Ή  πρόσφατος αϋτη κραυγή, ώς εϊπεΐν, 

τοΰ έν Πατραις έμπορικοΰ συλλόγου είναι,

κατ’ έμέ, έκδήλωσις πόνου, δν αισθάνεται 
τό έμπόριον έκ τής άνεπαρκείας τής 
παρ’̂ ήμΐν έμπορικής ϊδίως νομοθεσίας.

Ρίπτων τις μάλιστα γενικώτερον βλέμ
μα έπί τής οικονομικής έμπορικής παρ’ 
ήμΐν έξελίξεως ίσως θά ήδύνατο πολύ 
ν’ άμφιβάλη, έάν τό μέγα. ποσόν τών 220 
περίπου έκατομμυρίων, ά'τινα φέρονται έν 
τή τελευταία έξαμηνία ώς κατατεθειμένα 
έν συνόλφ εϊς τάς τρεις παρ’ ήμΐν σπου- 
δαιοτέρας Τραπέζας, έκτός τών χρεω- 
γράφων, δφείλεται είς τήν έντασιν τοΰ 
άποταμιευτικοΰ πνεύματος ή τούναντίον 
είς εντασιν τής έλλείψεως έμπιστοσύνης 
τοϋ κεφαλαιούχου, άν δηλαδή διαθέτων 
τά έαυτοΰ κεφάλαια, θά ήτο είς θέσιν με- 
τέπειτα άμέσως ν’ άναλάβη, βοηθούσης 
τής δικαιοσύνης.Ύποθέτω δμως δτι τό τε- 
λευταίον τοϋτο ύποφαίνεται είς τήν δια- 

j μαρτυρίαν ταύτην τοΰ έμπορικοΰ συλ
λόγου.

-ί~
Βεβαίως δέν είναι τό μόνον, έφ’ ού ή- 

σχοληθημεν, παρ’ ήμΐν, δπερ δϊΐται νο
μοθετικής άνακαινίσεως, καί εύχής εργον 
θά ήτο ή πραγματοποίησις γενικής τίνος 
νομοθετικής άναδιοργανώσεως, άλλά φαί
νεται, νΰν τούλάχιστον, δτι άποτελεΐ αδτη 
δι’ ήμάς piurn desiderium. Νομίζω δμως 
εγκληματικόν νά μή θίγωνται, μέχρις 
δτου 6 χρόνος ούτος έπιστή, καί νά μή 
βελτιώνται τά σημεία έκεΐνα, πρός ά 
συνηθεστερον καί δξύτερον συγκρούεται 
ή κοινή άνάγκη καί άντίληψις.

Ένθυμοΰμαι δτι πρό έτών ύπό διηνε
κούς κατείχετο άγανακτήσεως ό δικηγο
ρικός κόσμος λόγφ τής περιλάλητου έκεί
νης ^δικονομικής διατάξεως (546, 585), 
καθ’ ήν έπρεπε πάντες οί ισχυρισμοί τοΰ 
άντιδίκου ν’ άποκρούωνται είδικώς έπί 
ποινή δικαστικής όμολογίας τοΰ μή άπο- 
κρουσθέντος, ένθυμοΰμαι δμώς έπίσης 
καί τήν άνακούφισιν, ήν ήσθάνθη μεταρ- 
ρυθμισθείσης τής διατάξεως έκείνης τή. 
προτάσει διαπρεποΰς δικηγόρου καί μέ
λους τότε τοΰ κοινοβουλίου, πολλά ίσως 
παθόντος έξ αύτής.

Ίσως ή δικηγορική έκείνη άγανάκτη- 
σις δέν είναι άνωτέρα τής έμπορικής ταύ
της δυσθυμίας καί διαμαρτυρίας. Ταΰτα 
δέ λέγομεν, Γνα τονίσωμεν δτι τό έπεΐγον 
τής μεταβολής διατάξεώς τίνος δέν συνέ
χεται βεβαίως μετά τής γενικής νομοθε
τικής άνακαθάρσεως.

Ημεΐς τούλάχιστον, έπιφυλασσόμενοι 
νά πραγματευθώμεν καί περί τών άλλων 
προτάσεων τοΰ έν Πάτραις έμπορικοΰ 
συλλογου, δέν δυνάμεθα ή νά συγχαρώ- 
μεν αύτόν καί νά συστήσωμεν, δπως κα- 
ταβληθή κοινή ένέργεια ύπό τών διαφό
ρων συλλόγων πρός μεταβολήν τών άπο- 
λυτως τούλάχιστον δεομένων μεταρρυθ- 
μισεως σημείων ιδίως τής έμπορικής ήμών 
νομοθεσίας.

ΗΛΙΑΣ Κ. ΑΝΑΣΓΑΣΙΑΔΗ Σ
Υφηγητης τοϋ Έ μπορικοΰ δικαίου.

ΛΡ0ΡΑ T H I  Ι Μ Ο ί Υ Ν Η ί
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, Tfj 19 ’Απριλίου. 

Υπάρχει τάχα άνάγκη νά τό έπανα- 
λαβωμεν καί ήμεΐς ; Τήν δικαιοσύνην 
τής.Ελλάδος κατά τά τρία τέταρτα 
άνευ υπερβολής, τήν μαστίζει ή.πληγή 
τών έκ συναλλαγματικής δικών μέ 
τάς γνωστάς αηδείς ένστάσεις τής 
ανηλικότητος και τής γνησιότητος 
τής υπογραφής καί μέ τάς γνωστο- 
τέρας αιτήσεις περί παρατάσεων, 
τάς προκαλούσας κατά τδ πλεΐστον 
τετραδα αποφάσεων παρεμπιπτουσών 
καί με το δικονομικόν μας σύστημα 
δπερ έ'χει πλουτίσει μέ δύναμιν άνα- 
σταλτικην το μέσον τής έφέσεως καί 
δταν αΰτη απευθύνεται κατά παρεμ- 
πιπτουσών αποφάσεων καί δταν ά
κόμη ή διαφορά εΓνε έμπορική. Ή 
πληγή δέ αΰτη καθίσταται κατά κυ
ριολεξίαν ανίατος, δταν ληφΟη ύπ’ 
οψιν δτι τά δικαστήριά μας, εί'τε έξ 
ανεπαρκειας άριθμοΰ δικαστών, είτε 
καί έκ ποιοτικής άνεπαρκείας, μετέ
τρεψαν τήν διαδικασίαν άπασών τών 
ύποθέσεων είς γραπτήν άφ’ ένός, άφ’ 
έτέρου δέ έκτακτον καταβάλλουσι φι- 
λοπονίαν περί τήν έ'κδοσιν προπα* 
ρασκευαστικών καί παρεμπιπτουσών 
έν γένει άποφάσεων διά παν Ιν γένει
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ζήτημα οπερ άμέσως θά Ιλύετο άν ή 
διαδικασία έγένετο προφορικώς. Υ 
πάρχει τρόπος δπως άνδρικώτερον 
άντικρυσωμεν τήν κατάστασιν αύτήν 
ήτις δέν γέννα τους καγχασμούς μό
νον των πεπολιτισμένων κρατών, ά
τινα κατ’ άνάγκην προέρχονται είς 
έμπορικάς μεθ’ ήμών συναλλαγάς 
καί κατά σκληροτέραν άνάγκην έμ- 
πλέκονται είς τά δικονομικά δίκτυα 
τών έκ συναλλαγματικής δικών, άλλά 
και διαμαρτυρίας καί παραστάσεις 
καί άπειλάς ετεροδικίας;

Είς έκ τών τρόπων θά ήτο ή μετα
βολή ή ριζική τοΰ δικονομικοΰ μας 
συστήματος καί ή κατ’ άλλον τρόπον 
διαρρύθμισις τής διαδικασίας τών έμ
πορικών ύποθέσεων ή τούλάχιστον 
τών έκ συναλλαγματικής διαφορών. 
Άτυχώς διά μεταρρυθμίσεις ριζικάς 
δέν ήνδρώθημεν άκόμη. Άνάγκη άρα 
θεραπείας έκ τών ένόντων. θεραπεία 
δέ τοιαύτη έν τψ σημείψ τούτφ είνε 
ή νομοθετική άναγνώρισις ώς τίτλου 
έκτελεστοΰ τής συναλλαγματικής. 
"Οταν κράτη άλλα, έχοντα διαρρυθμί
σει τά τής δικαιοσύνης αύτών κατά 
τρόπον άσυγκρίτως τελειότερον ήμών, 
ή εύρέθησαν είς τήν άνάγκην νά ά- 
σπασθώσι τον θεσμόν τοΰτον ή έκρι
ναν αύτδν σκοπιμώτερον, δέν βλέπο- 
μεν έκ τίνος λόγου έπιτρέπεται είς 
ήμας νά δεικνυώμεθα διατακτικοί.

Έκ τής σήμερον περατουμένης 
μελέτης τοΰ ύφηγητοΰ τοΰ Έμπορι- 
κοΰ δικαίου κ. Ήλία Άναστασιάδου, 
ήν έν έτέρ<3ΐ στήλη παραθέτομεν, ού
δείς πιστεύομεν δτι δύναται νά μείνη 
h άμφιβάλλων δτι ή καινοτομία είνε 
Επιβεβλημένη. Ό έμπορικάς σύλλο
γος ΙΙατρών υπέδειξε πρδ μηνδς τήν 
αύτήν άνάγκην διά τοΰ έγγράφου τδ 
οποίον καί ήμεΐς έδημοσιεύσαμεν. 
Καινοτομίαι δμως είς κράτη δπως τδ 
ίδικόν μας δέν έπιτυγχάνονται δι’ 
έγγραφων απλών. ’Επιβάλλονται. Οί 
έμποροι δέ άποτελοΰσι καθ’ ήμας 
μίαν έκ τών τάξεων έκείνων, ής τήν 
έπιβολήν άμεσώτατα αίσθάνεται πασα 
Κυβέρνησις ή δπερ ταότδν ή νομοθε
τική έξουσία.

ΠΟΙΝΙΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ!
Καθ’ 8ν χρόνον έν Γαλλί^ γίνεται σκέ

ψις περί έφαρμογής καί αύτόθι των έν 
’Αγγλία κρατουσών σωματικών ποινών, 
έν ’Ιταλία δέ ή έπί τοϋ προϋπολογισμοΟ 
τοΰ 1908 τοΰ υπουργείου της Δικαιοσύ
νης έπιτροπεία προτείνει είς τόν ύπουρ- 
γάν, δπως, πρός συμπλήρωσιν τών κατά 
τήν τελευταίαν δεκαετίαν αυτόθι ψηφι- 
σθέντων μέτρων ύπέρ τών εγκαταλελαμ- 
μένων και τών εγκληματούντων παίδων, 
είσαχθώσιν οί άγγλικοαμερικανικοΐ θε
σμοί της ύπό Ιπιτήρησιν ελευθερίας καί 
τοΰ Δικαστηρίου τών παίδων (άποτελου- 
μένου έξ Ιατρών, φιλανθρώπων κλπ. πρός 
τάν σκοπόν τής διά κοινωνικών, ούχί 
ποινικών, μέσων καταπολεμήσεως τής 
εύρέως διαδεδομένης παιδικής έγκλημα- 
τικότητος) έν τινι άμερικανική πολιτεία 
έτέθη έν έφαρμογή μία έκ τών τολμηρών 
έκείνων προτάσεων τής έγκληματικής 
άνθρωπολογίας, αίτινες, έκ πρώτης δ- 
ψεως, δέν φαίνονται προωρισμέναι νά 
άναβιβασθώσιν είς τήν περιωπήν νόμου.

Ή  Βουλή τής πολιτείας In d ia n a , 
όρμηθεϊσα έκ τής άρχής, δτι ή κληρο- 
νομικότης σπουδαίον άποτελεΐ παράγον* 
τα τής διαδόσεως τής έγκληματικότητος, 
τής παραφροσύνης καί τών διανοητικών 
άσθενειών, καθ’ δλου, έψήφισε τόν δε 
τόν νόμον>

«. . .  Μετά τήν δημοσίευσιν τοΰ νόμου 
τούτου, έν πασι τής πολιτείας ταύτης 
τοΐς καταστήμασιν, ένθα εΰρηνται έγκε- 
κλεισμένοι έγκληματίαι άδιόρθωτοι, πα- 
ράφρονες, έξησθενημένοι τόν νοΰν, ή 
διοίκησις θέλει παραλαμβάνγ], πλήν τοΰ 
συνήθους ίατροΰ τοΰ ιδρύματος, δύο δε- 
•δοκιμασμένους χειρουργούς, άνεγνωρι-

σμένης ίκανότητος, οίτινες δφείλουσιν, έκ 
συμφώνου μετά τοΰ άρχιάτρου τοΰ κα
ταστήματος, νά έξετάζωσι τήν σωματικήν 
καί διανοητικήν κατάστασιν τών έγκε- 
κλεισμένων, οδς θέλει υποδεικνύει αύτοΐς 
ό διευθυντής καί οί ιατροί τοΰ καταστή
ματος».

"Οταν έν συμφωνία τής τεχνικής ταύ
της έπιτροπής καί τοΰ διευθυντοΰ, θέλει 
άναγνωρισθή δτι δέν είναι πρέπον νά 
έπιτραπή τψ κρατουμένψ ή τεκνοποίη- 
σις, άφ’ έτέρου δέ ούδεμία ύπάρχει έλ- 
πίς βελτιωσεως τής διανοητικής αύτοΰ 
καταστάσεως, οί χειρουργοί θά έχωσι τό 
δικαίωμα, δπως έμποδίσωσι τήν τεκνο- 
ποίησιν, νά προβώσιν είς τήν έγχείρησιν, 
ήτις, κατά τήν γνώμην αύτών, Ισεται ή 
άσφαλεστέρα καί δραστικωτέρα. Ούχ 
ήττον ή έγχείρησις δέν θά έπιτελήται 
είμή άποκλειστικώς έν τή περιπτώσει 
καθ’ ήν τό άδιόρθωτον ή άθεράπευτον 
έχει άναγνωρισθή».

'Η  καθιέρωσις τοΰ νομοθετήματος τού
του άποτελεΐ μίαν έπί πλέον άπόδειξιν 
τοΰ δτι αί σύγχρονοι ποινικαί νομοθεσίαι, 
άποβάλλουσαι τόν νομικόν σχολαστικι
σμόν, καθίστανται, ύπό τήν έπίδρασιν 
τών άνθρωπολογικών καί κοινωνιολογι
κών διδασκαλιών, όσημέραι πρακτικώτε- 
ραι ού μόνον, άλλά καί έγκαταλείπουσι 
προσέτι καί τάν άτοπον έκεΐνον έν τψ 
Ποιν. Δικαίψ αισθηματισμόν, δστις ού 
μικρόν πρόσκομμα άποτελεΐ έν τή κοι
νωνική, έναντίον τής έγκληματεκότητος, 
άμύντ;), ήτις δέον νά ή ό μόνος τών ποι
νικών συστημάτων σκοπός.

’ Απέχων τοΰ νά έκφέρω προσωπικήν 
γνώμην περί τής άνωτέρω καινοτομίας, 
τουθ’ δπερ θά μέ έξώθει είς μακράς άνα- 
πτύξεις, σημειώ δτι, έφ’ δσον γνωρίζω, 
τήν ιδέαν τοΰ εύνουχισμοΰ τών αδιόρθω
των καί είς ισόβια δεσμά καταδικαζό
μενων έγκληματιών, ύπέβαλε τό πρώτον 
έ Γάλλος ιατρός S e rv ie r, ώς μέτρον 
συμπληρωματικόν έπί τής άντικαταστά- 
σεως τής θαναχικής ποινής διά τής τών 
ισόβιων δεσμών (πρβ. A rc h iv e s  d’an- 
th ro p o lo g ie  c rim : 12 M ars 1901 p. 
129— 141).

Διά τά πρωτότυπον καί σχετικόν τής 
ιδέας, σημειώ καί τήν έξής πρότασιν, 
γενομένην πρό τίνος παρ’ Ίταλοΰ ποινι- 
κολόγου καί βουλευτοΰ, ήτις δμως, ώς 
ώς έκ τών λίαν εύνοήτων πρακτικών 
αύτής άτοπημάτων, εύλόγως δέν έγένετο 
μέχρι τοΰδε άποδεκτή, παρ’ δλον τά κατά 
θεωρίαν βάσιμον αύτής.

'0  ποινικολόγος ούτος, λαβών ύπ’ δψει, 
έκ τής παρακολουθήσεως τοΰ βίου τών 
είς μακροχρονίους σχετικώς ποινάς κατα- 
δεδικασμένων, δτι ή τούτων άναγκαστική 
άποχή άπό τής κορέσεως τών γεννητι- 
κών όρμών, έξωθεΐ εις τε τάς έκφυλι- 
στικάς παρά φύσιν άσελγείας καί τόν 
ωσαύτως έκφυλιστι?ιόν αύνανισμάν, έπί 
ζημία τών τε άτόμων καί τής κοινωνίας, 
είς ους τούς κόλπους ήθελον επιστρέφει 
οί τέως κατάδικοι, προέτεινεν δπως δα- 
πάναις τοΰ Κράτους χορηγώνται τοΐς 
είς προσκαίρους καί σχετικώς μακράς 
ποινάς καταδικασθεΐσι τά μέσα τής έπί 
τά φυσιολογικώτερον δράσεως... τής γεν- 
νητικής αύτών συσκευής.

Φαντάσθητε νΰν, δικηγόρον τινά τοΰ 
μέλλοντος, άγωνιζόμενον ού μόνον ί'να μή 
άποβή δ πελάτης · αύτοΰ θλαδίας, άλλά 
καί δπως έξασφαλισθώσιν αύτψ, δαπάναις 
τοΰ Κράτους, τά έξοδα τής τοΰ ύλικοΰ 
έρωτος λατρείας...

Κέρκυρα, Α πρίλιος 1908,
Π. ΠΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Μ  ΤΟΥΣ π, ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ
'Η  «Α ικ α ιο σ ύνη »  η τ ις  ώ ς κ ύ 

κλο ν αναγνω στώ ν εχει π άντας  
το ύς  δ ικ η γ ό ρ ο υ ς  κ α ι το ύ ς  μ ε τά  
τώ ν  δ ικ α σ τη ρ ίω ν  έ π α γ γ ε λ μ α τ ι-  
κώ ς ή  ά λ λ ω ς  σ υνδ εο μ ένο υς , ε ίνε  
π ρ ο φ ανώ ς το  μ ο να δ ικ ό ν  ό ρ γα -  
νον διά, το ΰ  ό π ο ιο υ ,  σ υμ φ ώ νω ς  
προς τό  π νεύμ α  το ύ  ν ό μ ο υ , ε π ι
β ά λ λ ε τα ι νά  γ ίν ω ν τα ι α ί έπ ι δ ια 
ζ υ γ ίω ν ,  α ιτή σεω ν π ερ ί χ ω ρ ι
σ μ ο ύ  κ τη μ ά τω ν  κ λ π . όρ ι'ζόμ ε-  
να ι ύπ ό  το ύ  νό μ ο υ  δ η μ ο σ ιε ύ 
σ ε ις . Ι ίε ρ ιτ τ ό ν  έπ ίσης νά  ύπ ο -  
μ νή σ ω μ εν  ό τ ι τό  ό ρ γα νο ν  το ύ το  
τώ ν  δ ικ η γ ό ρ ω ν  κ υ ρ ίω ς ,  παν  
α λ λ ο  η  κερδοσκοπ ικόν σκοπόν  
έ π ιδ ιώ κ ε ι,  τ ο ύ το υ  δ  ’ Ενεκα α να 
λ α μ β ά ν ε ι πάσαν έν γένε ι τ ο ια ύ 
τη ς φύσεω ς δ η μ ο σ ίε υ σ ιν  ε ις  τό  
η μ ισ υ  τής συνήθο υς τ ιμ ή ς .

Α ί στήλαι τής «Δ ικαιοσύνης»  
ε ΐνε  ε ίς  τη ν διάϋ'εσιν παντό ς δι
κηγόρον, δικαστοΰ η άλλον δι
καστικόν προσώπου, ευρισκο
μένου ε ίς τή ν άνάγκην η έ π ιϋ ν -  
μοϋντος νά άνακινήσ# π α ν  έν  
γένε ι ζήτημα σχετιζόμενον μ έ  
τήν απονομήν τον δικαίου.

Οίονεί είς άπάντησιν τών δσων είς 
προηγούμενα φύλλα έγράψαμεν- περί 
τής μή ένημερότητος τών πινακίων 

τοΰ Πρωτοδικείου 
Χ υ μ φ ω ν ό τ α τ ο ι Αθηνών, πλήν 

τοΰ τών 'Εφέ
σεων, έλάβομεν άρμοδιώτεραν τήν 
πληροφορίαν, δτι κατ’ άντίθεσιν πρδς 
τδ γεγονδς δτι έκφωνοΰνται πρδς 
συζήτησιν υποθέσεις έγγεγραμμέναι 
κατά Σεπτέμβριον ή  ’Οκτώβριον, ύ- 
φίσταται τδ γεγονδς δτι ή έργασία 
τοΰ Πρωτοδικείου, κατά τήν λήξασαν 
πρώτην τριμηνίαν ΐαΰ έτους 1908  
είνε κατά τά δύο τρίτα περίπου άνω- 
τέρα τής έργασίας τής πρώτης τρι
μηνίας τοΰ παρελθόντος έτους, καθότι 
πέρισυ μέν κατά τήν πρώτην τριμη
νίαν έδημοσιεύθησαν 1531  άποφά- 
σεις, ένφ κατά τήν λήξασαν τριμη
νίαν αί δημοσιευθεΐσαι άποφάσεις 
άνέρχονται είς 2404, ήτοι άριθμητι- 
κώς άνώτεραι κατά 873 αποφάσεις. 
Τδ φαινόμενον είνε δντως εύοίωνον, 
μαρτυρεί δέ τήν έργατικότητα τών 
δικαστών μας καί δικαιολογεί τάς 
παρατηρήσεις ήμών έκείνας δι’ ών 
ούδέν άλλο έσκοπεΐτο ή νά όποδει- 
χθή δτι άνωτέρα τις προσπάθεια, δι’ 
ής θά έπετυγχάνετο ή σχετική τών 
πινακίων ένημερότης, εινε άπαραίτη
τος. Συμφωνοΰμεν άρα πληρέστατα 
καί καταλήγομεν και πάλιν με τήν 
εύχήν δπως καί ή δευτέρα τριμηνία 
σημειώση τήν αύτήν έργατικότητα.

“Αν μ. ή εί'χομεν ύπ ’ οψιν μακρόν πα
ρελθόν, ήθέλομεν τολμήσν), νά έρωτήσω- 
μεν τόν κ. Πρωθυπουργόν, Υπουργόν 

δέ τών Στρατιωτικών
Έκκρεμεϊ καί έπομένως Ύπατον 

τνίς Στρατιωτικής 'Ιε
ραρχίας καί Δ'.κτάτορα της Στρατιωτι
κής Δικαιοσύνης, νομίζει ώς έπιτρεπό- 
μενον ύπό της στοιχειώδους εντροπής νά 
μείνωμεν έπί μακρόν έστερημένοί του 
επίσημου πορίσματος περί τών συμβάν
των έν Κερκύρ^ μεταξύ ένός αξιωματι
κού καί ένός δημοσιογράφου. Καί θά 
έξακολουθησωμεν έπί μακρόν ετι ν’ άνα- 
γιγνώσκωμεν εί; εφημερίδας, δτι ό άζιω- 
ματικός έκεΐνος ύπνίρξεν έλεεινώς άναν
δρος καί χυδαιότατα δολοφόνος; Καί 
θά μένωσιν ατιμώρητοι οί τοιαΰτα πρά- 
ξαντες, η οί τοιαΰτα γράφοντες; Βε
βαίως ήμεΐς φρονοϋμεν, oTt ητο πλέον 
δυνατόν— ήτο έπιβεβλημένον — νά &χγ 
προχωρήσει άν μή ήδη περαιωθ·?) ή άνά- 
κρισις. Ά λλά , φεϋ ! καί βεβαίως π ι- 
στεύομεν, οτι καί μετά μήνας άκόμη θά 
μάς άπαντώσιν «ή ύπ ό θ εσ ις  έκκρε- 
μ ε ι ! »  Καί μέ τήν κακόζηλον ταύτην 
λέζιν σκεπάζονται καί κατακαλύπτον- 
ται αναρίθμητα φρικαλέα έγκλήματα 
είς τόν άαοιοον αύτόν τόπον. Έκκρεμ.εΐ 
τοΰτο, έκκρεμεΐ έκεΐνο, έκκρεμ,εΐ τό 
άλλο- καί δμως πρέπει κάποιος νά κρε- 
μασθγί, κ. Πρωθυπουργέ.

Τό έντελώς άςιοθρήνητον καί μάλλον 
άπελπιστικόν εΐνε δτι καί οί δημοσιο
γραφικοί πάταγοι καί αί εξεγέρσεις τής 
Κοινής Γνώμης έ'χασαν τήν σημασίαν 
των. Άγνοοϋμ,εν π .χ . άν καί οί μέν καί 
αί δέ έξεμάνησαν περισσότερον παρά 
κατά τήν δολοφονίαν της Μαυρομιχάλη, 
τόν φόνον τής Βαμβακά, τό σκάνδαλον 
τών πυροβόλων, ήδη δέ κατά τά έν Κέρ
κυρά συμβάντα. « Έ κ κ ρ εμ ο ύ σ ι ϊ»  
μ.άς άπαντώσι καί θά μ.ας άπαντώσιν. 
Αύτή εΐνε ή 'Ελληνική Δικαιοσύνη, τήν 
όποιαν πρό μηνών έ'πτυσε κατά προσω-

πον εις δημ,οσιογράφος, δεχόμενος έπειτα 
ύποκλινεστάτους τούς κυριωτάτους αντι
προσώπους αύτής.

θά  εί'πωμεν ολίγας λέξεις περί Ολημ- 
μ.ελειο5ικείου. Πολύ ολίγας. Διότι εν
ταύθα δέν άρκεΐ ό χώρος, παρά μόνον 

δπως θίξωμεν ζήτη- 
Καλη θέληόις μά τ ι. Νομίζομεν, 

δτι δέν εινε ή άνε- 
^τάρκεια τοΰ χρόνου, ητις έπιβάλλει 
άλοκλήοως τήν ηλεκτρικήν ταχύτητα 
τής διαδικασίας. “Ωραν ένάρξεως τής 
συνεδριάσεως, κατά τούς θερινούς μήνας, 
όρίζουσι τά κλητήρια θεσπίσματα καί 
αί κλήσεις τών μαρτύρων τήν 8ην π. μ. 
νομίζομεν. Κάτι δέ λέγει ό ’Οργανισμός 
τών Δικαστηρίων, δταν καταντά ν’ άρ- 

ή συνεδρίασις τήν 1 Οην καί ούχί 
σπανίως πέραν αύτής. Καί μία άλλη 
διάταξις δε τών ύποθέσεων, δικαζόμε
νων π. χ . τών άνακοπών πρό τών πρω- 
τοεισάκτων, φρονοϋμεν, δτι θά καθίστα 
δυνατήν τήν μετά μείζονος όρέξεως έξέ- 
τασιν τών πραγμάτων καί τήν έπιμε- 
λεστέραν έκδοσιν τών άποφάσεων. Έν 
πάσν) πέριπτώσει πρέπει νά Λοκιμασθϊί 
καί νά έπιβληθί) έπί τέλους μία άλλη 
μέθοδος έν τι) διαδικασίι^. Ή  άπό ά- 
μνημονεύτων έτών κρατούσα δέν ε?νε 
ανεκτή· αί δέ δικαιολογίαι δέν έχουν 
κΰρος έφ* δσον δέν δοκιμάζομεν διάφορα 
μέτρα.

Ά λλά  πλήν τούτων, δέν διστάζομεν 
καί έ'χομεν δλον τό θάρρος νά τό είΓπω- 
μεν, δτι οί κ.κ. Προεδοεύοντες δέν προ
σέχουν πάντοτε, δταν πρόκειται νά συμ
πληρώσουν τό δικαστήριον. Τά ευκόλως 
εννοούμενα παραλείπονται.

Ό ,τ ι δήποτε καί άν έ'λεγέ τις ήμΐν 
περί συμβαινόντων είς Ειρηνοδικεία, ου
δόλως ήμεΐς θά έθεωροΰμεν ύπευθύνους 

τούς Είρηνοδίκας, δυστυ- 
Έντροπη χεΐς άνθρώπους, τούς ό

ποιους κρατεί άπό τόν 
λαιμόν ό τελευταίος έκλογεύς τοΰ κλει
νού Βασιλείου. Άκόμη περισσότερον δέν 
θεωροΰμεν αυτού; ύπευθύνους διά τήν 
σαθρότητα τών Είοηνοδικειακών κατα
στημάτων καί τήν οίκτράν πενιχρότητα 
τών έν αύτοΐς έπίπλων. Ά λ λ ’ δταν τά 
καταστήματα ταΰτα γέμωσιν άκα- 
θαρσιών προσθέτων, είνε άδικαιολόγη- 
τοι. “Οταν τά μετά τό σάρωμα σκύβαλα 
(τά  σκουπ ίδ ια ) ρίπτωνται δπισθεν τής 
'Έ δ ρ α ς , είνε εντροπή ούχί πλέον διά 
τόν υπάλληλον, άλλά διά τόν άνθρωπον. 
Έ πί τοΰ παρόντος αύτά μόνα· έπιφυ- 
λασσόμεθα έν καιρώ νά έπανέλθωμεν 
έκτενέστερον έπί τής παραστάσεως τής 
παρ’ ήμΐν Δικαιοσύνης.

Παλαιών ήμερών τήν εύκλειαν φέρει 
είς τήν μνήμην μας, μία σημείωσις τοΰ 
Άστυνομικοΰ δελτίου τής προχθές καθ’

ήν : «συνελή-
Παρελθόντα μεγαλεία φθησαν οί Γ.

Ρουμ.πής καί 
Άογ. Τσαπραλης, οί όποιοι άφηοεσαν 
τά θυρόφυλλα τής έπί τής όδοΰ Ποοα- 
στείου οικίας, 'ίνα έξαναγκάσουν τήν 
κατοικοΰσαν έν αύτνί Α γγελικήν Χαρί- 
του δπως έκκενώσγ) τήν οικίαν ταύτην.»

Άναμφίβολον δτι οί συλληφθέντες 
είνε οί ίδιοκτήται τής οικίας, ή δέ άδι- 
κηθεΐσα μισθώτρια ταύτης έκ τής κατη
γορίας τών μετά δυσyεpείας έμπιπτόν- 
των είς τά δίκτυα τοϋ περί έξώσεως 
νόμου, διότι ή μ.ίσθωσις θά είχε προφα
νώς συνομολογηθή άγράφως. Τοιουτο
τρόπως, χάρις είς τάς νομοθετικάς άτε- 

νλείας, μετατρέπονται δύο αστοί είς έγ- 
κληματίας, άπλώς καί μόνον διότι έπε- 
ζήτησαν νά προστατεύσουν τήν ιδιοκτη
σίαν των.

Τό τί άλλαχοΰ γίνεται έπί τοιούτου 
εί'δους περιπτώσεων τό γνωρίζομ.εν δλοι, 
χωρίς και νά εί'μεθα είς θέσιν νά τό είσα- 
γάγωμεν. Τάς μικροδιενέξεις αύτάς, τάς 
έκ τών μικρομισθώσεων,τάς λύει ή άστυ- 
νομία διά διαδικασίας συνοπτικωτάτης. 
Ή  άστυνοίλία δμως ή δπως άλλαχοΰ 
είνε διωογανωμένη.



4 Δ I K A I Ο Σ r  Ν Η

2ΚΕΨΕΕ EM ΓΜ ΑΙ
ΓΕΡΜΑΝΟΤ ΑΙΚΑΣΤΟΤ
Φαίνεται δτι ή Δικαιοσύνη εχει τόν 

άτυχή κ,λήρον νά προκαλνί πανταχοϋ τάς 
μεψιμοιρίας, εί'τε έν Έ λ λ ά δ ι ασκεί τό 
θειον έργον τνίς εί'τε άλλαχοΰ. Κ α ί κατά 
πόσον ήριεΐς εύλογωτερον δικαιούμεθα 
άνά πδίσαν στιγμήν νά ρηγνύωμεν τάς 
περίφημους κραυγάς τνίς διαμαρτυρίας, 
δέν είνε τοϋ παρόντος. Τό φαινόμενον 
δμως τοϋτο έξήγειρε τά νεΰρα τοΰ έν 
Limburg της Βαυαρίας προέδρου τών 
Πρωτοδικών de Νίβΐϊΐ, δστις αναλαμ 
βάνει νά καταστνί άπολογητης ταύτης, 
δ ι’ άρθρου δπερ δημοσιεύεται έν τώ τεύ- 
χ ε ι της 15 ’Απριλίου της έν ,Βερολίνΐι) 
«Έφημερίδος τών Νομικών» ύπό τόν 
άνω τίτλον «Ποίησις καί πραγματικό- 
της», έκ τοΰ οποίου άποσπώμεν σκέψεις 
τινάς ιδιορρύθμους καί άλλας αρκετά 
πειστικάς.

Ό  Treitschke ειπεν άλλοτε οτι δέν 
εΐνε δυνατόν νά θέλωσί τ ι σοβαρώς οΐ 
Γερμανοί, χωρίς συγχρόνως νά θίλωσι 
κκί τό άντίθετον ! Ή  πνευματώδης αυτη 
παρατηρησις έ'ρχεται πάντοτε εις την 
μνημην παντός δστις άνά πασαν ημέραν 
γίνεται άναγνώστης έν ταΐς έφημερίσι 
τών άτελευτητων μεμψιμοιριών περί τών 
άτελειών της Γερμανικής δικαιοσύνης, 
ώς καί τών πορισμάτων τών διαφόρων 
επιτροπών περί τών έπενεκτέων μεταο- 
ρυθμίσεων. Τ ί  δέ γράφεται καί τ ί συζη- 
τεΐτα ι καί πόσα δέν καλείται νά προ
λάβει καί νά θεραπεύσν) η δύσμοιρος Π ο
λ ίτικ η  Δικονομία!

*
Πρό παντός ή άξίωσις δλων εινε δπως 

ή διαδικασία καταστνί τα χεία, καταο- 
γηθγί δέ τό κρατούν δικονομικόν σύστη
μα, μέ τάς προθεσμίας του τάς άνευ 
τέλους καί μέ τά μέσα τ&υ τά διάφορα, 
δ ι’ ών τόσον ευρύ είς την στρεψοδικίαν 
παρέχεται τό έδαφος. Δέν άρκοΰνται 
ομως εις τοΰτο καί μόνον. Θέλουν τα - 
χεΐαν δικαιοσύνην, άλλά συγχρόνως θέ
λουν καί δικαιοσύνην πραγματικήν, ά- 
πονέμουσαν ούχί κατά τύπους τό δίκαιον 
άλλά κ α τ ’ ούσίαν. “Αν εΐνε δυνατόν νά 
συνδυκσθοΰν αί δύο αυται έ'ννοιαι τούς 
εινε έντελώς «διάφορον, καθ’ ην δέ 
στιγμήν τοιαύτας ρηγνύουσι κραυγάς δέν 
θέλουν νά λάβουν ύ π ’ ό'ψιν οτι ό δικα
στής, ό καλούμενος νά άνεύρη τό κ α τ’ 
ούσίαν δίκαιον, έ'χει άνάγκην καί τής 
κρίσεως πραγματογνωμόνων καί της άν- 
τιλήψεως μαρτύρων καί τόσων άλλων 
άτινα άτυχώς προϋποθέτουσι κατανά- 
λωσιν χρόνου.

·$■
Ή  αύτή εΐκών παρουσιάζεται προ- 

κειμένου περί τής Ποινικής Δικονομίας. 
Δικαιοσύνη ποινική ενήμερος, σας λέγουν 
μέ στόμφον, εΐνε τό παν. Ά λ λ ά ,  σας 
λέγουν συγχρόνως, δικαιοσύνη ακριβο
δίκαια, λαμβανουσα ύπ’ δψιν τάς κατα
θέσεις παντός δυναμένου νά βοηθήση 
ταύτην, μή άβλεπτοΰσα είς τάς διαμαρ
τυρίας τοϋ κατηγορουμένου, άναγινώ- 
σκουσα μετά προσοχής τά υπομνήματα 
τούτου καί έξονυχίζουσα τά ύπ ’ αύτοΰ 
υποδεικνυόμενα γεγονότα! Ταχέως δέ 
ολα ταΰτα, δια να ληζι>ε άπαζ διά παν
τός ή μετεωρος κατάστασις κατά τήν 
διάρκειαν τής όποίας διατελεΐ ύπό άμ- 
φισβήτησιν τόσον σοβαράν ή ύπόληψις 
ενός πολίτου, φέροντος τό στίνιχα τοΰ* Λ/ * ί Γυποόικου.

*
Ό  άκούων τάς τοιούτου εί'δους δια

μαρτυρίας θά ύποθέσν) δτι οί Οπαδοί τής 
εισαγωγής τής ηλεκτρικής ταχύτητος 
εν τή δικαιοσυννι, θά εΐνε τούλάχιστον 
κεκη ρυ γ^ενοι π ο λ έ μ ιο ι π α ντό ς δπερ συν
τ ε λ ε ί εις tvjv ε·7Π.βρα^υν<7ΐν τοΟ έργου 
α υ τή ς. Και (ψ,ως π λ α ν α τ α ι τοΰτο π ι-  
στεύω ν. Ο ι νεω τερ ισ τα ί ου το ι, οί ά γ ω - 
νιζόμενοι ύπέρ τής εισαγωγής καινοτο
μιών εν ταΐς δικονομίαις, συντελουσών

είς τήν ταχεΐαν τοΰ δικαίου απονομήν, 
έχουν συγχρόνως υψώσει καί τήν ση
μαίαν τής διαπλάσεως τοΰ ένδικου μέ
σου τής έφέσεως καθ’ άπασών τών π οι
νικών άποφάσεων ώς καί τής διαμορ- 
φώσεως καί τρίτου βαθμοΰ δικαιοδοσίας 
έν ταΐς πολιτικαΐς διαφοοαΐς !

’*■Μ ετά τό ζήτημα τής ταχύτητος περί 
τήν άπονομήν τής δικαιοσύνης, έν τώ 
όποίω διασταυοοϋνται αί άντιφατικώτε- 

*ραι τών έννοιών καί τά άμειλίκτως συγ- 
κρουόμενα πρός άλληλα επιχειρήματα, 
έπεται τό ζήτημα τών δαπανών άς τό 
κράτος α π αιτεί δπως άπονείμη τό δί
καιον κ α ί' τών ποσών ά-ινα τό αύτό 
κράτος διαθέτει πρός άμοιβήν τών δι
καστών. 'Ομόφωνοι δέ καί έν τφ ζητή- 
μ ατι τούτφ αί κραυγαί. Δικαιοσύνη 
προσιτή είς πάντας πρέπει νά εΐνε τό 
ιδεώδες πάσης Πολιτείας, ήτις συγχρό
νως πρέπει νά έ'χνι ώς ιδεώδες τήν δσον 
τό δυνατόν πλουσιοπαοόχως άμοιβήν τών 
δικαστών της. Άμφότεραι αί έννοιαι 
έξοχοι ώς τοιαΰται. Πώς δμως εΐνε δυ
νατόν νά λάβουν σάρκα ; Όρθότατον οτι 
ή δικαιοσύνη πρέπει νά εΐνε προσιτή είς 
πάντας, καίτοι έν ταΐς λεπτΟμερείαις 
ήδύνατό τις νά ύποστηρίξν) καί τό άντί
θετον, διότι ή εύχέρεια τοΰ προσφεύ^ειν 
είς τόν δικαστήν ύποθάλπει τήν άνά- 
πτυξιν διαφόρων κακών έζεων καί έλατ- 
τωματων παρά τφ λαώ, κατά τίνα δμως 
τρόπον θά έπαρκέσν) τό Κράτος, έάν 
αύτό άποκλειστ;κώς έπιβαρυνθή μέ τήν 
άμοιβήν τών πραγματογνωμόνων καί τήν 
συντήρησιν εύπρεπών δικαστικών κατα
στημάτων καί τήν πληρωμήν τόσων μ ι
σθών είς τούς διαφόρους δικαστικούς ύ- 
παλλήλους; Π άντα ταΰτα καί τόσα άλλα 
εΐνε άδιάφορα είς τούς νεωτερίζοντας, 
οΐτινες ευθύ πρός τήν πρόοδον βαίνοντες, 
άβλεπτοΟσιν άν οί παρεμβαλλόμενοι 
σκόπελοι εΐνε άνυπέοβλητοι.

■*-
Κ α ί μέ τό ίίφος αύτό ό Γερμανός δι

καστής άναλύει ένα πρός ένα τούς δια
φόρους θεσμούς καί άνευρίσκει μυρίας 
δσας άντιφάσεις εις άς περιπίπτουν οί 
έπιζητοΰντες τήν άθρόαν εισαγωγήν τών 
μεταρρυθμίσεων έν ταΐς δικονομίαις, 
προσπαθών ουτω νά πείσνι δτι ή λάμψις 
ήν διαχέει πασα ποότασις περί καινοτο
μιών εινε τόση, ώστε τυφλόνει τούς μή 
εύρισκομένους έντός τών πραγμάτων καί 
καθιστά τούτους άνικάνους νά διαγι- 
γνωσκωσι και τα μειονεκτήματα ατινα 
πασα καινοτομία σύρει οπισθέν της.

Ευτυχώς ή άτυχώς ήμεΐς δέν τρέχο- 
μεν τόν κίνδυνον νά έπηρεασθώμεν άπό 
τας σκέψεις ταύτας, διότι σπανιώτατα 
μας ζαλίζουν αί μέριμναι περί καινοτο
μιών.

Ι Ι ε ρ ίλ η ψ ις
Τής υπ αριθ. 334 τοΰ 1908 άποφάσεώς 

τών έν Ά θήνα ις Πρωτοδικών έκδοθείσης έπί 
διαφορας του έκκαλοΰντος Νικολ.*ΙΙετράκου 
κάτοικου ’Αθηνών μ ή παραστάντος, καί τής 
έφεσιβλήτου Ίωσηφίνης ’Α ντωνίου, κατοίκου 
’Αθηνών, παραστάσης διά τοΰ πληρεξουσίου 
της δικηγόρου Τ . I. Συνεσίου.

Διά ταΰτα 
Δικάζον έρήμην τοΰ έκκαλοΰντος. 
’Απορρίπτει ώς άνυποστήρικτον τήν προ- 

κειμενην εφεσιν αυτοΰ κατά τής ΰ π ’ άριθ.
1 ,022  [1907] αποφασεως τοΰ Β* Βορείου Ει
ρηνοδικείου ’Αθηνών ήν έπικυοοΐ, καί

Ιναταοικαζει τον έκκαλοΰντα είς τά τής άν- 
τιοικου του έξοοα εκ δρα/ . δέκα οκτώ καί τά 
τελη. φ

Έκρίθη άπεφασίσθη καί έδημοσιεύθη έν 
Ά θήνα ις τή  6η Ίανουαρίου 190S.

Ο προεορευων *0 ύπονραυ.υ.ατεΰς
Ι· Κ α φ ό κ ο νλ ο ς  Δ. Δ αμιανός

’Ακριβής πεοίληψις.
/  Ά θήνα ι 9 Φεβρουάριου 1908.

Ό  πληρεξ. δικηγόρος 
τής έφεσιβλήτου 

ΤάίΜος I. Σ ν νέ ιΐιο ς .

Ή συνδρομή της «Δικαιοσύνης» 
διά το τρέχον δικαστικήν ετος δπερ 
άρχεται άπδ τοΰ πρώτου Σαββάτου 
τοΰ ’Οκτωβρίου, και λήγει zb τελευ- 
ταΐον Σάββατον τοΰ ’Ιουνίου, ώρίσθη 
είς δραχμάς 7.50, δύναται δέ νά κα
ταβληθώ και είς δύο δόσεις Ικ δρ. 4.

Ά ριθ. 18 ,195 .
Α π ο δ ε ικ τ ικ ό ν

Έ ν Ά θήνα ις σήμερον τήν εικοστήν τετάρ- 
την (24) Μαρτίου 1908 έννεακοσιοστοΰ ογδόου 
έτους ήμέραν Δευτέραν καί ωραν 4 μ. μ. δ 
υποφαινόμενος δικαστ. κλητήρ τών έν Ά θή- 
ναις Πρωτοδικών Γεώργ. Άργυρόπουλος τή 
έγγράφω παραγγελία τοΰ δικηγόρου κ. Ή λ . 
Χαριτάτου πληρεξουσίου τής Ά ννέτα ς Ί ω . 
Δεσίπρη τδ γένος Νικολ. Μαραγκοΰ, κατοίκου 
Α θηνώ ν, μετέβην καί έπέδωκα πρός τδν κ. 
Ε ισαγγελέα τών έν Ά θήναις Πρωτοδικών τήν 
απδ 20 Μαρτίου έ .’έ. γνωστοποίησιν απευθυνό
μενη ένώπιον τών έν Ά θήνα ις Πρωτοδικών 
διά τδν αγνώστου διαμονής σύζυγόν της Ί ω . 
Ά λ εξ . Δεσίπρην έ/ουσαν ώς έξής: «Γνωστο
ποιώ τώ  αντιδικώ ό'τι πρδς άπόδειξιν τοΰ έπι- 
βληθέντος μοι θέματος διά τής ΰ π ’ άριθ.. 1436 
[1908] άποφάσεώς τών έν άθήναις Πρωτοδι
κών θέλομεν κλητεύσει καί εξετάσει ένώπιον 
τοΰ διά τής άποφάσεώς ταύτης δρισθέντος 
είσηγητοϋ, καθ’ ον χρόνον καί τόπον ή άνω 
άπόφασις ορίζει, τούς έξής μάρτυρας- Ιον) 
Στέφ.Πρέκαν, καφεπώλην, 2ον) Ί ω . Στεφανί- 
δην, άπόστρατον ΰπαξιωματικδν καί 3ον) Δημ. 
Ρωμάνον, μάγειρον, απαντας κατοίκους Α θ η 
νών, καλώ δέ τδν άντίδικον, όπως παρασταθή 
κατά την έξέτασιν αύτών καί πρδς περαιτέρω 
τής ύποθέσεως συζήτησιν μετά τήν διεξαγω
γήν τών μαρτυρικών αποδείξεων.— Ά νεγνώ - 
σθη καί ύπεγράφη.

'Ο λαβών αντεισαγγελείς Κ. Δ . Ρ ο ΐλ ό ς  
Ό  δικαστ. κλητήρ Γ . Ά ρ γ υ ρ ό π ο υ λ ο ς .

Τδ παρδν δημοσιευθήτω έν τή έφημερίδι 
«Δικαιοσύνη» διά τδν άγνώστου διαμονής 
άντίδικον.

Έ ν Ά θήνα ις τή  27 Μαρτίου 1908 
Ό  πληρεξ. δικηγόρος Ή λ .  Τ . Χ α ρ ιτ α τ ο ς .

Ά ριθ. 18 ,196 .
Α π ο δ ε ικ τ ικ ό ν

Έ ν Ά θήναις σήμερον τή ν εικοστήν τετάο- 
την (24ην) Μαρτίου 1908 έννεακοσιοστοΰ 
ογδόου έτους ήμέραν Δευτέραν καί ώραν οην 
μ. μ. δ υποφαινόμενος δικαστικός κλητήρ τών 
έν Ά θήναις Πρωτοδικών Γεώργ. Άργυρό
πουλος τή  έγγράφω παραγγελία τοΰ δικηγόρου 
κ. Ή λ . Χαριτάτου πληρεξουσίου τής Ά ννέ 
τας Ί ω . Δεσίπρη τδ γένος Νικολ. Μαραγκοΰ, 
κατοίκου Α θηνών μετέβην καί έπέδωκα πρδς 
τδν κ. Ε ισαγγελέα τών έν Ά θήναις Πρωτοδι
κών άντίγραφον τής ΰ π ’ Ά ριθ. 1437 έ. έ. 
άποφάσεώς τών έν Ά θήναις Πρωτοδικών διά 
τδν άγνώστου διαμονής σύζυγόν της Ί ω . 
Ά λ εξ . Δεσίπρην, καλούμενον κατά τήν διεξα
γωγήν τών μαρτυρικών άποδείξεων καί πρδς 
περαιτέρω τής ύποθέσεως συζήτησιν.— Ά νε- 
γνώσθη καί ΰπεγράβη.

Ό  λαβών άντισαγγελεΰς Κ . Δ . Ρ ο ϊλ ό ς
Ό  δικαστ. κλητήρ Γ. Ά ρ γ υ ρ ό π ο υ λ ο ς .

Τδ παρόν δημοσιευθήτω έν τή  ένταϋθα έκ- 
διδομενη έφημερίδι «Δικαιοσύνη» διά τόν 
αγνάιστου διαμονής άντίδικον.

Έ ν Ά θήναις τή  27 Μαρτίου 1908.
Ό  πληρεξ. δικηγόρος τής Ά ννέτα ς Δεσίπρη 

Ή λ . Τ . Χ α ρ ιτΰ το ς .

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ 

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

ΥΠΟ

Σ Π Υ Ρ .  Ε Υ Κ  Α Ε Ι Δ Ο Υ
Έξεθδδη τό πρώτον τεύχος το0 δευτέρου τόμου.

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Ε Γ Χ Ε ΙΡ ΙΙΙΟ ΙΤ Η Ζ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 4 Ι Κ 0 Μ Ι 1 Σ
Έ κδοό ις  εκ τη  ύ π ό  Μ»χ. Γ . Λ »6αδα.
Συνεπληρώθη τδ ολον εργον έκ τριών 

τόμων.
Τ ψ α τ α ι  δ ρ αχ μ ώ ν 48

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
EIS ΤΗΝ E4ETHHJHS ΠΟΛΙΙ, 4IIOT0MA2
Παράρτημα τής 'έκτης έκδόαεως τοϋ εγχειριδίου 

τής ΙΙολιτ. Δικονομίας Β . Οίχονομίδου 
Τ ιμ Α τα ι δρα^ . 4 .

ΠΕΡΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ EIPEMKQI
m m ? i  S A S H M  m u m :

r  n o
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ* ΓΕΩΡΓΟΠΟΓΛΟΓ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Σ ε λ ίδ ε ς  9 0 0  ε ίς  8 ο ν

Touoi τή ς  « Δ ικ α ιο σ ύ ν η ς»  π ω λ ο ϋ ν τ α ι  
*1ς τά  γ ρ α φ ε ία  α ύ τ ή ς ,  το ΰ  |ΐέν πρώτοι; 
έτο υς  πρός δραχμάς 8 το ύ  δέ δευτέρου  
πρός δ ρ α χ ιιά ς  7 .SO έκαστος*

Κ. ΤΡΙ ΑΝΤΑΦΤΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
Δικηγόρου έν Ά θή να ις

ΠΕΡΙ Τ Η Ι C O N D I C T I O I N C E R T
Τόμοι έκ σελ. 168 Δρ. 3

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

Π Ε Ρ Ι Τ Ω Ν  Υ Δ Α Τ Ω Ν
Ι ί  α ιά  τό  Ι*ωμ.αικόν Α ικ χ ιο ν  κα ί 
tyjv έν Έ λ λ ά δ ι  εφα^>|ΐ.ογήν το\».

Τόμοι έκ Σελ. 128 Δραχ. 3

ΗΛΙΑ  Κ. Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Α Δ 0 Τ
Δικηγόρου έν Ά θήνα ις

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

ΚΑΙ ΕΝΕΧΥΡΟΓΡΑΦΠΝ
ή το ι ερ μ η νε ία  το ΰ  νό μ ο υ  « ε ρ ί  

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

Π. ΓΙΩΤΟΠΟΤΑΟΤ

Η ΕΞΕΛΙΞΕ Τ Ο Ϊ  ΠΟΙΝΙΚΟΥ Ι ΙΚΑΙΟΥ
ΕΝ Ι Τ Α Λ Ι Α

Γόμος Α'·
Π ωλείται εν Α θήναις είς τά κυριώτερα 

βιβλιοπωλεία.

Οι εκ τών επαρχιών λαμβάνουσι τό 
βφλ ιον ελευϋερον ταχυδρομικών τελών, 
άποστέλλοντες δραχ. 6 τώ κ. Σ. Μεϊντάνιϊ 
δικηγόρω εις Κέρκυραν.

Δ Η Μ . Α . Π Ε Τ Ρ Α Κ Α Κ Ο Γ  
Δικηγόρου έν Ά θήνα ις

01 ΜΟΝΑΧΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
Εν τί) Ορ&οδόξω Ανατολική 

’Εκκλησία 
Τ ό μ ο ς  π ρ ώ τ ο ς .  Η  πρώτη όργά- 

νωσις. Οί κκνόνες τοΰ Μ. ’Αντωνίου, 
του Μ. ΙΙκχω μίου καί του Μ. Βασι
λείου. Α ι εκκλησιαστικοί! καί πολιτικαί 
διαταζεις κατα τον τέταρτον αιώνα. Ή  
νομική Οέσις τών τε μονών καί μοναχών.

Πωλοϋνται έν συνόλω η χωριστά τά 
r a εξής νομ ικά βιβλία και άντι τών ση- 
μειουμενων τιμών, αίτινες αλλαι μεν εΐ- 
αιν ηλαττωμέναι κατά τό 1J2 άπό τής 
πραγματικής, αλλαι δε κατά 30 0]() ε
λάτι ον τών εν τοΐς καταλ.όγοις σημειον- 
μενων. Απαντα τά βιβλία είσιν καλώς 
διατετηρημένα και ήγγυημένης (ύπό ε- 
ποψ ιν υγιεινήν) προελενσεως.
Σ . Μ π α λ ά ν ο ν  Έφημερίς τής Ε λ λ η 

νικής καί Γαλλικής Νομολογίας, 
τδμ. 13, δεδεμ. δραχ. 90 .—

Ί ω α ν ν ίδ ο ν ,  Πείρα, δλόκληρος μετά
τών παραρτημάτων, δεδεμ. δρα/_. 4 0 .__

Κ . Π ο λ ν γ έ ν ο υ ς ,  (καθηγ. Π ανεπιστ.) 
Μονογραφία πεοι προικός, 2 τόμ. 
έντελώς άμεταχείριστοι ®?α/· 10. — 

Κ . Δ εμ ερ τζή , (ΰφηγ. ΙΙανεπιστηα.)
Περί τής αναγκαστικής διαδο/ής 
παρά Ρωμαίοις. 2 τόμ. έντελώς 
άμ 'ταχ . δρα/.. 6 .||

Corpus ju r is  civilis, ή κλασική έκδο- 
σις K riegel, 3 τόμοι δεδεμένοι, αί 
Νεαραί είσίν μεταφρασμέναι άπέ- 
ναντι καί λατινιστί.

Π α ν δ έ κ τα ι, τοΰ Ίουστιανοΰ, μετά 
τής μεταφράσεως en regard γαλ
λ ιστί ύπδ H u lo t ,  7 τόμ. δεδε- 
μένοι. δρα/. 4 0 .—
Επίσης πωλοϋνται και διάφορα Άλλα 

Γερμανικά και Γαλλικά*νομικά συγγράμ
ματα τών όποιων τον κατάλογον δημο- 
οιεύομεν είς τό επόμενον φύλλον. Π/.η- 
ροφορίαι π α ρ ’ ήμΐν.

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ζα Κ ΕΤΡΙΑΙΓΙϋΗ
ΕΠΙΘΕΠΡΗΣΙΣ

Μ ηνιαΐον ’Επιστημονικόν Περιο δικόν
Ά ρχιοννιάκτης και Δ ιευθυντής :

ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ Γ. ΒΛΑΒΙΑΝ0Σ
’Ιατρός, νευρολόγος καί ψυχίατρος.

Εκδίδεται έν Ά θή να ις , “Ετος ίον*'


