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Ή  <ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ» διατελεΐ ύπό  την έπ ί- 
β λ εψ ιν  κα ί τόν ελεγχον όωδεκαμελοϋς συμβου
λίου έκ δικηγόρων έν Ά ΰ 'ήνα ις.
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Έ π Ι  τή ς  ε ρ γ ο λ α β ία ς  ϊϊί-χ^ς
’Αναγκάζομαι άπό τού τελευταίου νά 

άρξωμαι έρωτήματος, καθόσον προφα
νώς ή «Δικαιοσύνη» έπλανήθη κατ’ έμέ 
περί τήν έρθότητα της θέσεως τοΟ έξε- 
ταστέου ζητήματος «καί ταύτην τήν πλά
νην όμολογξΐ δι’ αύτοΰ τοϋ έρωτήμα- 
τός σας.

"Ας μοί έπιτραπή νά φρονώ δτι at 
ύποβαλλόμεναι έρωτήσεις καθ’ όλοκλη- 
ρίαν παρέλκουσι, καθόσον.όρώσαι εϊς πα- 
γιώτατα λελυμένον ζήτημα, έξουσιν ώς 
ΑπΑντησιν καί κατά συνέπειαν καί τε
λειωτικήν τοϋ ζητήματος λύσιν, τήν Αν- 
τιγραφήν τών άρθρων τοΟ Όργανισμοϋ, 
τήν παράθεσιν των σχετικών χωρίων τών 
Πανδεκτών καί τών Βασιλικών, καί τήν 
άπαρίθμησιν τών πολυπληθών άποφά- 
σεων τού Άρ. Πάγου, δι’ ών έλύθη άπό 
πασών τών Απόψεων τό ζήτημα, καί έ
λύθη έπί τή σαφή καί Ακλονήτφ έκδοχή, 
δτι διά τής έργολαβίας δίκης παραβιΑ- 

.  ζονται καί τοϋ Δικαίου αί άρχαί, καί 
τής ηθικής αί αξιώσεις, δτι διά τής Απα- 
γορεύσεως αυτής έξυπηρετεΐται καί τό 
Δίκαιον, διότι δέν παραβιάζεται, καί ή 
’Ηθική διότι δέν κηλιδοΟται, καί ή Κοι
νωνία, διότι δέν Αριθμεί ένα περισσότε
ρον απατεώνα, ένα περισσότερον έκβια- 
στήν, ή παραβάτην τών καθηκόντων του. 
Καί είς τήν λύσιν ταύτην, ήν έδωκαν, 
λίαν ορθήν καί λίαν δεδικαιολογημένην, 
συνφδΑ άλλως ταΐς άξιώσεσι τοΟ Δι
καίου, τής ’Ηθικής καί τής Κοινωνίας, 
περιέλαβον ώς έξιλαστήριον θΰμα, πρός 
τφ δικηγόρφ, καί τόν μή τοιοΰτον. 'Ώστε 
«γλαϋκας ές ’Αθήνας κομιεΐ» ό έπιχει- 
ρήσων τήν άπάντησιν είς τάς προβαλλο- 
μένας έρωτήσεις· καί ούχί δρθώς συνε
πώς ή «Δικαιοσύνη» κατά τοιοΰτον τρό
πον διετύπωσε τάς έρωτήσεις αύτής, 
άλλ δρθώς έτέρωθεν έρωτά περί τής όρ- 
θότητος τής θέσεως αύτών.

Μή λησμονώμεν πρό παντός δτι ό 
αιών ον διατρέχομεν δέν είνε ό αίών τοϋ 
Κιγκίου δστις, διά τήν άξιοπρέπειαν τοΟ 
συνηγόρου καί διά τήν θειότητα τής 
έπιστήμης αύτοΰ, Απηγόρευσε πάσαν Α
μοιβήν πρός συνύγορον δίκης. Δέν ζώ- 
μεν κατά τόν αίώνα τοϋ Κυντιλιανού, 
δστις τήν redemtio litis έφρόνει δτι 
είνε piraticus mos, άλλ’ ούτε καί είς 
τήν έποχήν τέλος τοΟ συλλαβόντος τό 
πρώτον, ή τοΟ μεταφυτεύσαντος παρ’ ή- 
μίν βραδύτερον τό άρθρ. 145 τοΟ ’Οργα
νισμού, οί'τινες άμφότεροι ύπό τό κρά
τος τών Ρωμαϊκών άπαγο ρεύσεων τε- 
λοΟντες καί υπό τήν αίγλην καί τήν έ- 
πήρειαν το Ο Ρωμ. Νόμου παιδαγωγη- 
θέντες, δέν ήδύναντο κατ’ Ανάγκην καί 
νά καινοτομήσωσι καί δή έπί ζητήματος, 
δπερ τό μέν άφεώρα ώρισμένην τάξιν 
έπαγγελματιών, δι’ οϋς έθεωρήθη άρ- 
κοΟσα ή έτέρα το Ο Β. Διατ. τοϋ 34 πρό
νοια καί μέριμνα τής Πολιτείας! καί 
έτέρωθεν διότι δέν κατέλεξαν καί ούτοι 
τό ζήτημα τοΰτο μεταξύ τών ζωτικών 
ζητημάτων, μεταξύ τών άμεσώτατα τήν 
Κοινωνίαν καί τήν Πολιτείαν διαφερόν- 
των, ώστε νά τό περιβάλωσι διά θερμο
τέρας στοργής. — ΒιοΟμεν είς έποχήν 
καθ’ ήν τάς ωραίας θεωρίας διεδέχθη 
καθ’ όλοκληρίαν ό ύλισμός, είς έποχήν 
ής ή έν τή κερδοσκοπία, έπιχειρηματι- 
κότητι, τφ έμπορίφ καθολική ‘ ζύμωσις 
άπειργάσατο πάντα πολίτην, πάντα έ- 
παγγελματίαν, καί ένα κερδοσκόπον, καί 
ένα έπιχειρηματίαν άγωνιζόμενον δπως 
τό προϊόν τής έργασίας του τής πνευμα

τικής ή τής χειρωνακτικής καταστήση 
μάλλον περίζήτητον, μάλλον κερδαλέον, 
μάλλον προσοδοφόρον. Καί τήν ίσοπέ· 
δωσιν ταύτην τών προϊόντων . πάσης έρ
γασίας, τήν είς χρήμα δήλα δή αύτών 
Αποτίμησιν, σπεύδει καί τό έπίσημον 
Κράτος νά πραγματοποιή, άσφαλίζον 
τήν πνευματικήν έκάστου έργασίαν δι’ 
ένός διπλώματος, ήτοι δι’ ένός μέσου 
κερδοσκοπίας καί έμπορίας τοϋ προϊόν
τος έκείνου, δπερ είς ούχί λίαν μεμα- 
κρυσμένας έποχάς ήδύνατο νά άποτε- 
λέση τίτλον τιμής μόνον, ούδέποτε δέ 
υλικού κέρδους. Καί βλέπομεν πάντα 
έπιστήμονα (πλήν τοϋ θύματος τοϋ άρθ. 
145 όργαν.) κερδοσκοποΰντα, έμπορευό- 
μενον τή ν έπιστήμην του, τάς γνώσεις 
του, τήν ικανότητά του, χρώμενον δέ 
ταύταις άπολύτως ώς μέσω πλουτισμού, 
καί ούχί παρέχοντα καί μεταδίδοντα ταύ- 
τας μόνον έναντι νομίμου άποζημιώ- 
σεως διά τήν συντήρησίν του, ούδέποτε 
δέ κινδυνεύοντα νά Αντιμετώπιση τόν 
’Ανακριτήν διότι δαψιλώς καί πλουσίως 
ήμείφθη.

Καίΐδετε τόν μεγαλοφυά μηχανικόν, 
έργολαβικώς άναλαμβάνοντα τήν έκτέ- 
λεσιν, τήν πραγματοποίησιν τοϋ σχεδίου 
έκείνου, δπερ έπί τή βάσει ·%·ρν θεωριών 
έξεπόνησε, τόν διάσημον θεωρητικόν η
λεκτρολόγον πωλοϋντα καί έμπορευόμε- 
νον τά προϊόντα ένδελεχοϋς πνευματικής 
έργασίας του, τόν ’Ιατρόν τής σήμερον 
κατερειποϋντα τοϋ ’Ασκληπιού τούς θεί
ους βωμούς, ί'να άνεγείρη περικαλλή είς 
τόν κερδώον Έρμήν Ναόν, ένθα ύπό τά 
εύηχα όνόματα τοϋ « Θεραπευτηρίου» καί 
τής « Κλινικής» καί τοϋ «‘Ιατρείου» θε
ραπεύεται καί παχύνεται τό . ίσχνόν τού 
’Ιατρού βαλάντιον ή ό προσφεύγων ά- 
σθενής, ένθα εύτόλμως καί Ανευ προκρι
ματικών συζητήσεων Ασκείται παρά τή 
έγχειριτική καί ή έπιχειρηματική έπι- 
στήμη. Καί βλέπετε άπαντα τόν κόσμον 
τόν έπιστημονικόν καί μή, τόν έπίσημον 
καί Ανεπίσημον, άγωνιζόμενον, κινούμε- 
νον, κοπιώντα, μοχθοϋντα, ύπέρ ένός μο
ναδικού σκοποϋ, δπως καταστήση μάλ
λον πλουτοπαραγωγόν τό έργον του, κερ- 
δαλεώτερον τό έπάγγελμά του.

Καί έν τφ μέσο) τής γενικής ταύτης 
κινήσεως, τής πανδήμου ταύτης ζωής, τής 
καθολικής ταύτης προόδου, εις και μόνος 
ί'σταται ξηρός, Ακίνητος, άκαμπτος, Ατε
νής, περιτυλιγμένος εϊς τήν μακράν μέ- 
λαιναν τήβεννόν του, άνευ ζωής, άνευ 
σφρίγους, τυφλός έκ τής αίγλης τών Ρω
μαϊκών διατάξεων, περίτρομος έκ τοϋ φά
σματος τοϋ άρθρ. 145 τοϋ ’Οργανισμού, 
εϊς και μόνος, ό Νομικός καί δήθεν έπαγ- 
γελματίας (Αφού τό έπάγγελμά του μό
νον υποχρεώσεις έναντι παντός Ανθρώπου 
κτήνους τφ δημιουργεί, Αφού οέν τφ δί
δει τόν άρτον του, ουμφώνως τω Ν όμω !!) 
Ό τάλας Δικηγόρος, δστις μόνος έν τή 
Απειρί^ τών λοιπών έπαγγελματιών κα
λείται καί προτάσσεται έπί Απειλή τό
σων ποινών, νά τηρή τάς ΑρχΑς τού Δι
καίου, νΑ φυλάττη τάς άρχάς τής ήθικής, 
νά έπιδεικνύη σεβασμόν είς τήν κοινω
νίαν, καί ταϋτα τίνι τρόπφ ; τίνι μεθόδφ ; 
τίνι έξωτερικεύσει; τίνι έκδηλώσει; 'Α 
πλούστατα, διά τής άπαγορεύσεως τής 
έργολαβίας δίκης, διά τής άπαγορεύσεως 
τής έλευθέρας έξασκήσεως τοϋ έπαγγέλ- 
ματός του. Καί ή μέν έργολαβία δίκης, έξ 
ής ό έντολεύς ήττώμενος ούδέν ζημιω- 
θήσεται, νικών δέ θέλει ωφεληθεί δ,τι 
δήποτε προσεδόκα έλλείψει τού Αναγ
καίου χρήματος, έκρίθη καί έξακολουθεΐ 
νΑ κρίνεται Απαγορευταία καί προσβάλου- 
σα τό Δίκαιον, τήν ’Ηθικήν καί τήν Κοι
νωνίαν, ή δέ έργολαβία— νόσου, ή κατ’ 
έκτασιν ένασκουμένη είς τά ποικιλώνυμα 
δσα καί αί Νόσοι θεραπευτήρια, έξ ής 
πάντοτε ό πάσχων, Αν μή πληρώση τόν

έργολάβον διά τής ζωής του, πάντως θά 
τόν Αποζημίωση τούλάχιστον διά τού βα
λαντίου του, ή δέ εργολαβία — αέρος ή 
χαρτιών, ή έν πολυτελέσι μεγΑροις ένερ- 
γουμένη, ή καταβροχθίζουσα καί Ανθρώ
πους καί περιουσίας καί κράτη όλόκλη- 
ρα, αύτοϋ τού ε’ίδους αί έργολαβίαι δέν 
Αντιβαίνουσιν ούτε είς τοϋ Δικαίου τΑς 
Αρχάς, ούτε Ανήθικοι καί αίσχραί τυγ- 
χάνουσιν, ούτε τήν Κοινωνίαν κηλιδοΰ- 
σιν, άλλά προστατεύονται, φρουροϋνται, 
άσφαλίζονται ύπό τής Πολιτείας καί τών 
Νόμων αύτής καί τών όργάνων αύτής ! 
Δέν, έχουσιν άνάγκην πλειοτέρων ταύτα 
σχολίων, άναποδράστως δμως δημιουρ- 
γοϋσι τό Ακούσιον έρώτημα:

Δέν σάς φαίνεται ύπό τοιούτου έπιχει- 
ρηματικοϋ όργανισμοϋ τήν έπήρειαν, έν 
τοιούτφ έν παντί κερδοσκοπική περιβάλ- 
λοντι, ύπό το βάρος τοσούτων καί τηλι- 
κούτων βιωτικών Αναγκών, καταπληκτι
κός Αναχρονισμός, Αδικαιολόγητος καί 
ηθικώς έτι όπισθοδρομικότης ή τής έρ
γολαβίας τής δίκης Απαγόρευσις;

Δέν σάς φαίνεται αύτη ώς ρητή Απα- 
γόρευσις τής έλευθέρας έξασκήσεως τοϋ 
έπαγγέλματος ;

Καί ήδη, κατόπιν τούτων, δυνάμεθα 
κατ’ έμέ, νά έχωμεν τήν δρθήν θέσιν τοϋ 
ζητήματος καί κατ’ Ακολουθίαν τήν δρ
θήν λύσιν αύτοϋ.

’Απαγορεύσατε τήν Απαγόρευσιν, κατ
αργήσατε τΑς ΡωμαϊκΑς διατάξεις τΑς 
Αποτελούσας είρωνίαν τραγικήν έν τή 
σημερινή προόδφ, Απαλείψατε καί μηδε
νίσατε τήν ίσχύν τού Αρθρ. 145, τό Ανα
πολούν τήν έποχήν τής ίεράς έξετάσεως.

Τοιαύτην, φρονώ τήν δρθήν λύσιν τοϋ 
ζητήματος, έπιφυλασσόμενος νά είσέλ- 
θω είς λεπτομερεστέραν αύτοϋ έξέτασιν 
δταν Ακούσω καί τών τυχόν έναντίων 
τήν γνώμην, Αρκεί μόνον νΑ στηρίζηται 
είς τΑς τοσάκις Αναμασσηθείσας θεωρίας, 
τΑς όποιας είς παντός είδους έργολαβι- 
κήν ή έμπορικήν έπιχείρησιν δύναται νΑ 
έφαρμόσωσι πάνυ δεδικαιολογημένως, ού- 
δαμώς δμως είς τήν έργολαβίαν δίκης, 
καθ’ ήν ώς έπί τό πολύ κερδαίνων καί 
νικών έξέρχεται ό έργοδότης-—διάδικος 
καί τό Κράτος.

Έ κ τής λύσεως τοϋ ζητήματος τούτου 
ήρτηται καί τοϋ-δευτέρου ζητήματος ή 
λύσις, καθόσον, έκτός δτι τήν διατίμησιν 
τού Διατάγματος δέν έτήρησαν έκ σεβα- 
σμοϋ πρός τό δικηγορικόν έπάγγελμά 
ούτε τά δικαστήρια, άλλ’ οί νοημονέστε- 
ροι τών δικηγόρων—έπαγγελματιών ού
δέποτε έτήρησαν ούτε ήδύναντο νΑ τηρή- 
σωσιν, έφ’ δσον τήν παροχήν συμβουλών 
αύτών, καί τών υπηρεσιών των, ένόη®αν 
νΑ έξαρτήσωσιν έκ τής έλευθερίας ένα- 
σκήσεως τού έπαγγέλμάτος, καί τής έ
λευθερίας τής Αποδοχής έκ μέρους τού 
πελάτου, καί ούχί έκ τοϋ όργανισμοϋ καί 
τής είς τούς Προέδρους προσφυγής διά 
τήν έφαρμογήν τού Διατάγματος.

Ά λ κ « 6 . Κ . Τ($ακ|»άκης 
Δικηγόρος iv Άθήναις

Φίλτατε κ. Σνντάκτα,
Ευχαριστώ υμάς, διότι δι’ ιδιαιτέρας 

προσκλήσεως παρέσχετέ μοι τήν τιμήν, 
ί'να μετάσχω είς τήν πνευματικήν παν
δαισίαν, είς ήν καλεΐτε διά τής «Δικαιο
σύνης» τόν νομικόν κόσμον σπεύδω δέ 
νά είσφέρω τήν έμήν πενιχνράν συμβολήν.

Έπί τοϋ ζητήματος Α'.
Είς τήν μόρφωσιν τοϋ δικαίου έν Ρώμη 

μεγάλως συνετέλεσεν ή διάκρισις τοϋ ρω
μαϊκού λαοΰ είς τάξεις, μή άπολαμβανού- 
οας τών αύτών πολιτικών καί άστικών 
δικαιωμάτων.

Ή  διάκρισις αύτη, ή οίκτρά κατάστα- 
σις τής δικαιοσύνης έν ταΐς έπαρχίαις, ή 
κατάχρησις τής έπιρροής τών ισχυρών

καί ή άκολασία αύτών, αί'τινες παρήγον 
πολυειδείς καταπιέσεις κατά τήν δικα
στικήν Ιπιδίωξιν τών δικαιωμάτων, ήνάγ- 
κασαν τούς αύτοκράτορας νά προ- 
βώσιν είς τήν έκδοσιν Απαγορευτικών 
διατάξεων, περιοριζουοών τήν έκχώρησιν 
τών Απαιτήσεων, έκ φόβου μή κατασταθή 
δυσχερεστέρα ή θέσις τού δφειλέτου διΑ 
κραταιοτέρου Απαιτητού.

Τό πάλαι παρά Ρωμαίοις ή έπί δικα
στηρίου ύπερΑσπισις άλλων έγένετο τ ι
μής χάριν προϊόντος δμως τού χρόνου οί 
ύπερασπισταί έζήτουν καί έλάμβανον Α
μοιβήν- Αλλ’ ύπό τού Κιγκίου νόμου Απη- 
γορεύθη ή τών δικολόγων Αμοιβή. Ό 
Κλαύδιος δμως κρίνων αύστηρΑν τήν διά
ταξήν ταύτην ώρισεν ώς Ανώτατον δρον 
δικηγορικής Αμοιβής δεκακισχίλια ση- 
στέρτσια ή έκατόν χρυσά νομίσματα' τό 
δέ ποσόν τής Αντιμισθίας προσδιώριζεν 
ό δικαστής πρός τό μέτρον τής δίκης 
καί τήν εύγλωττίαν καί τήν συνήθειαν 
τοϋ φόρου καί τοϋ δικαστηρίου (Βασιλ. 
14. 1. α'.). Ά λλ ’ ώς πρός τούς Αξιωματι
κούς διετηρήθη έν ίσχύϊ ή Απαγόρευσις 
«Έξεΐναι δέ τοΐς Αξιωματικοΐς έν Ρώμη 
εί βουληθείησαν συνηγορείν, έως δτε δ’ Αν 
βούλωνται, έστώσι μέν καί μή, ώς Αξιω
ματικούς καθέζ;σθαι- μηδέν γένοιτο λαμ- 
βάνειν λόγφ μισθού, Αλλ’ έπί αύξήσει τών 
οικείων έπαίνων τή συνηγορία κεχρή- 
σθαι- εί δέ μισθόν λαμβάνοντες φανείησαν, 
Αποβλήτους καί Αγενείς καί εύτελεΐς αύ- 
τούς νομίζεσθαι». (Βασ. 8.1 . ιε'.).

"Ινα δέ μή καταστρατηγήται ή διάτα- 
ξις τοϋ Κλαυδίου καί ί'να μή αί δίκαι γί
νονται Αντικείμενον κερδοσκοπίας καί ό 
Αγών πεισματώδης καί στάδιον παντοει
δών καί άτελευτήτων στρεψοδικιών, Απη- 
γορεύθη, ώς είς τΑ χρηστΑ ήθη Αντικεί- 
μενον, τό λαμβάνειν μέρισμα έπί τοϋ Α
ποτελέσματος τής δίκης Αντί Αμοι
βής, καί ή έκχώρησις τής δίκης μετά 
τών Αποτελεσμάτων αύτής. δπερ καί έρ
γολαβία δίκης έκλήθη. Κυρίως δμως έρ
γολαβία δίκης ήν ή έπί χρήμασιν έκχώ- 
ρησις Αγωγής. «Εργολάβος έστίν ό χρή
ματα δεδωκώς έπί τφ έκχωρηθήναι Α
γωγήν:*. (Άρμ. παραρ. Γ. 38. Βασ. 14. 
1. 84), ώστε καί άλλως πως γενομένη 
έκχώρησις δέν ή το Απηγορευμένη, ούδ’ έ- 
θεωρεΐτο, ώς έργολαβία δίκης.

Ά λ λ ’ δπως δήποτε γενομένη δέν έπε- 
τρέπετο ή έκχώρησις Αγωγής ή ή συμ
φωνία πέραν τού νενομισμένου δρου είς 
τούς συνηγόρους τής δίκης. Καί ή ήμε- 
τέρα νομοθεσία ώρισεν έν άρθρφ 145 τού 
Όργ. τάδε: «Δέν δύνανται οί δικηγόροι 
νά συμφωνώσι πρός βλΑβην τών διαδί- 
κων περί Αντιμισθίας Ανωτέρας τού νο
μίμου τέλους ή δικαιώματος. Τοιαύτη 
συμφωνία είνε άκυρος. Τό ληφθέν έπι- 
στρέφεται μετΑ τόκου καί 6 παραβάτης 
δικηγόρος παύεται πρός καιρόν τού έπαγ- 
γέλματός του. Μέ παρομοίαν ποινήν τι
μωρούνται καί δσοι πρό τής Αποπερα- 
τώσεως τής συζητήσεως ήνΑγκασαν τόν 
πελΑτην των νΑ δώση ή νΑ ύποσχεθή 
Αντιμισθίαν».

Αί περί έργολαβίας δίκης διατάξεις 
τών Ρωμαίων αύτοκρατόρων, αί'τινες εί- 
χον Αξίαν, καθ’ ήν έθεσπίσθησαν έποχήν, 
διΑ τούς έκτεθέντας λόγους, δέν έχουσν 
Αξίαν παρ’ ήμΐν σήμερον δτε διά τού αρ- _ 
θρου 3 τοϋ Συντάγματος Ανεγνωρίσθη- 
σαν «οί Έλληνες ίσοι ένώπιον τοϋ νό
μου»· Αλλως τε αί παντοειδείς κατα
στρατηγήσεις τών διατάξεων τούτων κα- 
θιστώσιν αύτάς άνευ άξίας.

Αί καταστρατηγήσεις, τό έπ’ έμοί, δέν 
είνε δυνατόν νά άποσοβηθώσίν, έπομένως 
τό δίκαιον, ή ήθική καί ή κοινωνία έξυ- 
πηρετεΐται κάλλιον, αν άρθώσιν οί ειδικοί 
περιορισμοί τή; έκχωρήσεως διά τε τούς 
δικηγόρους καί μή δικηγόρους.

Νομίζω δ’ δτι ή άρσις τών άπαγορευ-
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τικών διατάξεων δέν θά βλάψη τό δίκαιον, 
τήν ηθικήν ή τήν κοινωνίαν, ώς δέν 
Ιβλαψεν αυτά ή μή έφαρμογή των δια
τάξεων τούτων έπί συναλλαγματικών καί 
έμπορικών εις διαταγήν γραμματίων, δι’ ά 
ούδ’ ό Άναστασιανός Νόμος έχει έφαρ- 
μογήν.

ΈπΙ του ζητήματος Β'.
Τό άπό 8 Μαί'ου Β. Δ. τό κανονίζον τά 

δικαιώματα τών δικηγόρων σήμερον είνε 
άξιον οίκτου. Άλλα, φρονώ, τό γε νΰν 
Ιχον, ό δικηγορικός κόσμος θά έμενεν εύ- 
χαριστημένος άν ή δικηγορική αμοιβή 
παρείχετο υπό τών διαδίκων καί έκανονί- 
ζετο ύπό τών δικαστών, ώς έχη έν τώ 
διατάγματι. Άτυχώς δμως, κατά κανόνα, 
οί μέν διάδικοι, εφ’ δσον έγώ τουλάχιστον 
οίδα, δυσχεραίνουν έπί τή άπαιτήσει τών 
νενομισμένων δικαιωμάτων, οί δέ δικηγό
ροι ένδοιάζουσι ν’ άπαιτήσωσι καί αύτά 
τά νενομισμένα, ί'να μή οί πελάται κατα- 
πλαγώσι καί τραπώσι τήν πρός τούς πω- 
λοΰντας εύθυνά τήν δικηγορικήν συνδρο
μήν των άγουσαν, τά δέ δικαστήρια άσυ- 
νειδήτως Ιπιδικάζουσιν έξοδα καί τέλη 
χωρίς ποτε νά λάβωσιν ύπ’ δψιν, ούτε τό 
διάταγμα τοΰ 1835, ούτε τούς περί χαρ
τοσήμου νόμους, τούς βρίζοντας τά τέλη 
κλπ. είς βάρος πάντοτε τοΰ νικώντος δια- 
δίκου, δστις ένώ λ. χ. δαπανα εκατόν, 
συνήθως λαμβάνει διά τής άποφάσεως 
πεντήκοντα.

Τοΰτο σωανίως ταράσσει τάς μεταξύ 
δικηγόρων καί δικαστών σχέσεις· τούναν- 
τίον ή τοΰ κανόνος τούτου, παράβασις 
δύναται νά θεωρηθή, ώς έκδήλωσις δυσ- 
μενείας πρός τόν δικηγόρον τοΰ ήττωμέ- 
νου διαδίκου έκ μέρους τοΰ είσηγητοΰ δι- 
καστοΰ.

Έ ν τέλει λυσιτελέστερον κρίνω, άν, 
άντί τής μεταρρυθμίσεως τοΰ Διατάγμα
τος τοΰ 1835, περί δικηγορικών δικαιω
μάτων, έπεδιώκετο ή άξιοπρεπεστέρα 
άσκησις τοΰ δικηγορικοΰ έπαγγέλματος, 
περιστελλομένων τών άγρευόντων πελά- 
τας καί πωλούντων τήν δικηγορικήν αυ
τών συνδρομήν άντί πινακίου φακής, ή'τις 
δμως δυσχερέστατον νά έπιτευχθή, ούδ’ 
άν έπιψηφισθή τό περί δικηγορικού Συλ
λόγου νομοσχέδιον, δπερ έκρίθη ύπό τι- 
νων, ώς πανάκεια κατά τών μαστιζου- 
σών τό δικηγορικόν σώμα νόσων.

Έ ν Καλάμαις -crj 18 ’Απριλίου 1908.
X .  Π. Π ε τ ρ ε α ς  

Δικηγόρος

ΧΑΡΑΛ. ΒΟΖΙΚΗ
Δικηγόρου έν Ά ϋ ή ν α ι; κ α ι βουλεντον

Ά π ά ν τ η σ ις  ε ις  τά ς  π α ο α τη ο ϊκ ίε ις  το ν  
Σ εβαϋμ τω τάτον ’ E siiK o n o u  Meddn- 
ν ία ς  έ « »  τ ο ν  ζη τή μ α το ς  τώ ν  β α λ 
τ ώ ν  κ α ί νεω κ ό ρ ω ν .
§ 1. 'Ως συμ-περασμα της ύπό τοΰ 

Σεβασμιώτάτου Επισκόπου Μεσσηνία; 
έπικριθείσης μ-ελετης ημών έγράψαμεν 
« άπεδείξαμεν ανωτέρω ότι ούτε οί 
ψάλται ούτε οί νεωκόροι είνε σήμερον 
κληρικοί.» Ό  Σ. Μεσσηνίας γράφει· 
« Συμφωνουμεν δέ πληρέστατα καί προς 
τόν (ύπ’ έμοΰ δήθεν δοθέντα) καθορισμόν 
αυτών (τών ψαλτών καί, νείοκόρων) δτι 
ανήκουν ώς κληρικοί εις την υπηρεσίαν 
της εκκλησίας».

§ 2. Έγράψαμεν, οτι ό Πατρ. Τόμος 
ήθέλησε τήν Ίεράν Σύνοδον «διοικού
σαν τά της εκκλησίας κατά τούς θείους 
καί ιερούς κανόνας» καί δτι ή "Ιερά Σύν
οδος δέν άπεδέ^θη τόν Τόμον κατά 
τοΰτο, άλλ’ άπήντησε «κχθορίζουσα τήν 
διο ίκησ ιν καί περιορίζουσα αύτήν εις τό 
πνευματικόν μόνον μέρος.»

'Ο Σ. Μεσσηνίας διά νά άποδείξτ), 
δτι είνε ανακριβές τό παρ’ ημών γραφέν 
καί δτι πάντας τούς κανόνας καί ούχί 
μόνους τους άναγομένους εις τήν πνευ
ματικήν διοίκησιν ύπεσχέθη ή 'Ελλ. 
’Εκκλησία νά τηρ'/j, παραθέτει έκ της 
από 6 7βρίου 1850 άπαντήσεως της 
Συνόδου τά έξης· «προθεμένη αεί τούς 
ιερούς κανόνας τών θεοπνευστών απο
στόλων καί τών αγίων Συνόδων...» ένώ 
τό κείμενον της άπαντήσεως της Συνό
δου ί'/Ζ’. ούτω- «καί πηδάλιον της ήμε- 
τέρας πνευματικής  ποιμαντορίας προθέ- 
μ.ενοι αεί τούς ιερούς κανόνας κ λπ .» . 
’Ήτοι άποκόπτει τάς λέξεις «πηδάλιον 
της ήμετέρας πνευματικής  ποιμαντο-

r · » r  ■>  ̂ / · r ,ριας» οι ων α^τοοεικνυεται ο ισχυρισμός 
ημών καί αποδίδει εις τήν άπάντησιν 
της Συνόδου έ'ννοιαν αντίθετον της πραγ
ματικής.

§ 3. Οί θείοι καί ίερσί κανόνες περιέ- 
y ουσι διατάζεις, τό μέν άναφερομένας 
καί συντελούσας εις τήν ακρίβειαν τών 
δογμάτων, τό δέ εις τήν δ ιο ίκηοιν  της 
Εκκησιας.

Εις τήν μελέτην ημών παραθέσαμεν 
τήν παρατήρησιν τού Ζωναρα, σ^ολιά- 
ζοντος τόν κανόνα Λ της Δ. Οίκ. (Ράλ- 
λη-ΙΙοτλη 2 σ. 2J7 ) καθ’ όν αί διάφοροι 
Σύνοδοι «κανόνας έξέθεντο, τούς μέν, 
εις δογμάτων σνντελοϋντας ακρίβειαν, 
τούς δέ εις εκκλησιαστικήν άφορώντας 
κατάστασιν καί τάς εκκλησίας ρυθμί
ζοντας». ’Επίσης παραθέτομεν απόσπα
σμα της Νεαρας Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ 
καθ’ ήν «από τών παραθεώρουμένων 
νυν θείων κανόνων οί αέν πρός ευσέβειαν 
όρώντες κα ί τ ι συστατικόν τοΰ ορθοί) 
δόγματος παραδιδόντες ήμΐν... τηρήσθω- 
σαν. οι δε λοιποί προεκβληθεντες δοθή- 
τωσαν καί τή βασιλεία μου κ λπ .» . Πα- 
ρεθέσαμεν πρός τούτοις αποσπάσματα 
εκ τών επισήμων πρακτικών τ·?ίς Έθνο- 
συνελευσεως καί της Βουλής έξ ών δεί- 
κνυται δτι τούτους τους κανόνας τούς 
εις δογμάτων συντελοΰντάς ακρίβειαν 
καί τι συστατικόν τοΰ ορθού δόγματος 
παραδιδόντας ήμΐν άπεκάλουν οί ρήτο
ρες δογ ματικους  καί εις παράστασιν τού
των τών κανόνων καθιερώθη ή λέξις ήν 
καί ημείς μετεχειρίσθημεν.

Ό  Σ. Μεσσηνίας γράφει- « δογματι
κο ί κανόνες δέν ύπάρχουσι, διότι παρά 
πάσας τάς μελετάς ήμών δέν ήδυνήθη- 
μεν νά άνεύρωμεν πού είνε ούτοι κε- 
κρυμμένοι ! καί κατωτέρω' «κανόνας 
δμως δογ ματικους  ούδαμοΰ άνεύρομεν !»  
προσκολλαται δηλ. εις τήν λέξιν διά 
νά άποφύγνι τήν συζήτησιν περί της έν
νοιας αύτης καί δικαιολογήσει τό ϊ'διον 
όό γμα καθ’ ο «έχομεν, ώς γνωστόν, 
δόγματα διατυπωθέντα έν τοΐς δροις 
τών Οίκ. Συνόδων καί κανόνας» ΐνα 
οΰτω καταλήξη εις τό συμπέρασμα, δτι 
άφοΰ τό Σύνταγμα δέν όμιλεΐ περί 
όρων αλλά περί καΐ’όνω»’ άρα καθιεροΐ 
τήν ίσ^ύν τών διοικητικών κανόνων.

Καί δσον μέν άφορα τήν ανυπαρξίαν 
δογματικών κανόνων δέν χρειάζεται 
μετά τά ανωτέρω άλλη άπάντησις, άλλ’ 
δσον άφορα τούς ορούς , αρμόζει ή έξης 
άναλόγου ύφους άπάντησις· έ'χομεν ώς 
πασίγνωοτον, κανόνας καί μόνον κανόνας 
τών Οίκ. Συνόδων καί τών κανόνων 
τούτων, άλλοι μέν περιέχουσιν δρους 
άναφερομένους εις τό δόγμα (κανόνες 
δογματικοί), άλλοι δέ δρους άναφερο
μένους εις τήν εκκλησιαστικήν κατά- 
στασιν (κανόνες διοικητικοί κλπ .), καί 
ταΰτα διά νά παύσν) ή περ ι τάς λέξεις 
συζήτησις.

§ 4. Καί ένώ ποιείται ιδίαν διάκρισιν 
ό Σ. Μεσσηνίας καί δέν αναγνωρίζει 
κανόνας δογματικούς, παραθέτει μακράν 
σειράν κανόνων, ούς χαρακτηρίζει «δτί 
όέν « re  δογματικοί, δεν έρμηνεΰουοι τό 
δόγμα» διά νά άποδείςη. δτι «πασα 
τροποποιησις αυτών άναγκαίως συνεπά
γεται τόν τελειον χωρισμόν της έλληνι- 
κης έκκλησίας από τών λοιπών όρθοδό- 
ζων» παραλείπει νά λάβ·/] ύπ ’ δψιν δτι 
ημείς δέν έξητάσαμεν έν τοΐς καθέκαστα 
τούς κανόνας διά νά κατκτάςωμεν τού
τον μένεις τους δογματικούς, έκεϊνον δέ 
εις τούς διοικητικούς, διότι έθεωρήσα- 
μεν δτι τοιαύτη έζέτασις άφορα εις τό 
πραγματικόν ούτως είπεϊν μέρος τού 
ζητήματος καί δέν συντελεί εις έρμη- 
νείαν τοΰ Συντάγματος καί δτι τού- 
ναντίον σαφέστατα έδηλώσαμεν δ'τι 
«ύπαρχουσι ‘κανόνες άσχετοι πρός τά 
δόγμα, οί όποιοι όρθότερον ήθελεν εϊ- 
σθαι νά ϊσ^ύωσιν ως συνταγματικοί δια- 
ταςεις (χωρίς έκ τούτου νά όικαιολογη- 
ταί τις νά ύποστηρί 'γ  δτι καί καθιε- 
ρωθη ύπό τοΰ Συντάγματος ή ισχύς 
αύτών) αλλά τούς οποίους ούδείς ποτε 
Χριστιανός καί δή Έλλην νομοθέτης 
θέλει σκεφθγί νά καταργήση...»

§ 5 Έγράψαμεν «άλλά σήμερον ό 
ναός... δέν άνηκέι πλέον εις την επ ισκο
πήν, εις την κα!)όλου Εκκλησίαν, έκπρο-

σωπουμένην ύπό τού ’Επισκόπου, καί 
δέν διοικεΐται εν γένει ύπό τοΰ επισκό
που δ ι αχ ε ι ρ ι ζ ο μ έ ν ο υ δι’ οικονόμου τούς 
πόρους αύτοΰ, άλλ’ ανήκει εις τήν ενο
ρίαν, εις τόν δήμον, εν άντιΟέπει πρός 
τόν επ ισκοπ ικόν ναόν, είνε ιδιόκτητος 
καί διοικεΐται κατά τόν περί δήμων νό
μον κλπ .»

Ό  Σος Μεσσηνίας άποσπα έκ τούτων 
έν μέρος άπό τοΰ «ά λλ ’ ανήκει εις τήν 
ενορίαν» και εφεςης οια να αναφωνησ·/] 
«όμολογοΰμεν δτι τό πρώ τον ήδη μανθα- 
νομεν δτι ό· δήμος ε?νε ιδ ιοκτήτης έπί 
τών ένοριακών ναών καί δτι τό δικαίωμα 
τοΰτο έπί τών ένοριακών ναών καί επί 
τών φιλανθρωπικών ιδρυμάτων έν γένει 
έ'λαβεν ό δήμος, διότι άνετέϋ·η εις αυτόν 
διά νόμου μόνον ή διοίκησις και διαχεί- 
ριοις»

Διά τούς έχοντας ύπ ’ δψιν τήν δλην 
έπικριθεΐσαν μελέτην ήμών, άλλά καί 
διά πάντα^ναγινώσκοντα τά παραλει- 
φθέν μέρος εκ της άνω περικοπής, γίνε
ται προφανής ή προσπάθεια τοΰ έπικρι- 
τοΰ νά άποδώσ·/] εις τά ύφ’ ήμών γρα- 
φέντα έ'ννοιαν διάφορον της πραγματι
κής, άφοΰ μάλιστα δέν διστάζει νά πα- 
ραστήσ·/] ώς δοθεΐσαν παρ’ ήμών καί 
αιτιολογίαν έσφαλμένην «διότι άνετέθη 
εις αύτόν διά νόμου μόνον ή διοίκησις 
καί διαχείρισις».

Ήμεΐς είπομεν δτι ό ναός δέν άνήκει 
πλέον είς τήν επισκοπήν, εις τήν καθό
λου εκκλησίαν καί δέν διοικεΐται ύπό 
τοΰ επισκόπου ώς άλλοτε, άλλ’ άνηκει 
εις τόν δήμον καί, εν αντα'ϊέαει πρός τόν  
επ ισκοπ ικόν ναόν, είνε ιδιόκτητος· δηλ. 
δέν είνε επισκοπικός καί δέν εφαρμόζον
ται είς τήν διοίκησιν αύτοΰ οί θείοι κα
νόνες, άλλ’ ό περί δήμων νόμος.

Ό  Σος έν τούτοις δέν άρκεΐται είς 
τήν διά παραλείψεως ολοκλήρων φρά
σεων καί προσθήκης αιτιολογίας μετα
βολήν της έννοιας, άλλ’ άποδίδων αύτο- 
γνωμόνω^^,'ατυτάτην έ'ννοιαν είς τήν 
λέξιν «ιδιόκτητός», άφοΰ δηλοΐ δτι πρώ- 
την φοράν μανθάνει δτι ό δήμος είνε 
ιδιοκτήτης τού ναοΰ, συμπεραίνει είρω- 
νικώς· «ώστε, κατά τόν κ. Βοζίκην, ό 
δήμος ώς ίδι-οκτήτης δύναται νά δια- 
θέση τόν ναόν καί παν φιλανθρωπικόν 
ίδρυμα κατά (ϊούλησιν ώς καί πας ίδιώ-

. , ■ V £ ι , /της τον ναον ον ιοιαις οαπαναις ανη- 
γειρε...» προσποιούμενος, εκτός αν άλη- 
θώς άγνογί, άγνοιαν τών σχετικών νό
μων καθ’ ούς (Δημ. Ν. άρθ. 20) «δλη ή 
δημοτική περ ιουσ ία , μηδενός μέρους αύ
της έξαιρουμένου, είνε ιδ ιοκτησία  της. 
όλομελείας τών δημοτών· είς τήν αυτήν 
κατηγορίαν ύπάγεται καί ή περιουσία 
τών κατά τόπους άγαθοεργών κατα
στημάτων. καθόσον αυτη είς>συμμίκτους 
δήαους δέν άνήκει άποκλειστικώς είς 
ιδ ια ιτέραν ί)ρησκείαν». Β. Δ. 1 Δεκεμ
βρίου 1836 περί άγαθοεργών καταστη
μάτων άρθρα 3, 8 , 10, καθ’ ά τά άγα- 
θοεργά (πρός ά κατά τά άρ. 17 έξο- 
μοιοΰνται καί τά εκκλησιαστικά) κατα
στήματα άνήκουαιν είς τobς δήμους, καί 
άρ. 21 τοΰ αύτοΰ Δημ. Ν. καθ’ δ «δλη 
ή πρός άμεσον επιτυχίαν τών δημοτι
κών σκοπών διωρισμένη καί άπαραίτη- 
τος δι’ αύτήν περιουσίαν τού δήμου είνε 
αναπαλλοτρίωτος» καί λησμονεί δτι ευ
κόλως καί εύλόγως πείθει ■ δταν λέγει 
δτι άγνοεΐ τούς νόμους τούτους καί τήν 
δικαστικήν νομολογίαν, άλλά δυσκόλως 
πρέπει νά πείθ·/) δταν λέγν) δτι δέν έ'^ει
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1857 Συνοδικών ’Εγκυκλίων, οι’ ών κοι
νοποιούνται αί ύπό της Συνόδου προ- 
κληθεΐσαι ύπουργικαί έγκύλιοι 1906 
καί 4321 καθ’ ά; τά εκκλησιαστικά 
καταστήματα, οί ένοριακοί ναοί «άπο- 
τελοΰσι μέρος της περιουσίας τού δλου 
τών δημοτών» «εινε περιουσία δημο
τική ».

| 6'Όταν ειδον είς τήν έν τγ; «'Εσπε
ρινή» διατριβήν τοΰ Σου Μεσσηνίας δτι 
άπέκοπτεν άλλο μέρος της μελέτης μου 
παραλείπων τά προ αύτοΰ καί διασκευά- 
ζων αυτό δια προσθαφαιρήσεως λέξεων 
καί τό παρουσίαζεν αύτοτελές, ΐνα προσ- 
δώσ·/ι είς τό δλον άλλοίαν έννοιαν καί 
παραγάγνι δυσμενείς περί έμοΰ κρίσεις,

έ'σπευσα νά παρατηρήσω τοΰτο διά της 
«Πατρίόος» καί συνιστών καλήν πίστιν 
είς τήν συζήτησιν νά ευχηθώ νά μή έπα- 
ναληφθώσιν όμοιου τύπου περικοπαί καί 
κρίσεις είς τήν προαναγγελθεΐσαν ύπό 
τοΰ Σεβασμιωτάτου άντίκρουσιν τών ύπ ’ 
έμοΰ γραφεντων. Ά ντ ί δμως νά είσακου- 
σθώσιν αί εύχαί μου έλαβον παρά τοΰ 
Σου εν τελεί της έπικρίσεώς του τήν ά- 
τήν άπάντησιν δτι έρριψα «καί λίθους 
καί πλίνθους καί ςύλα καί κεράμους 
άτάκτως» είς τήν μελέτην μου.

'Ως γνωστόν είς τάς έπιστημονικάς 
συζητήσεις πρέπει πρά πάντων νά βα
σιλεύ·/) ή καλή πίστις καί ή περί τήν έκ- 
φρασιν ευπρέπεια.

Ή  μέθοδος, καθ’ ήν ή άποοίδει τις 
άλλοίαν, οΐαν αύτάς θεωρεί συμφέρου- 
σαν, έννοιαν είς τά λεγθέντα παρά τοΰ 
αντιπάλου, ή προσποιείται δτι δέν ήν- 
νόησε τήν άληθη έ'ννοιαν καί ή άλλη ν.έ- 
θοδος, ή εν y ρήσει μόνον εις λογοπαί
γνια ή άνεκδοτα, καθ’ ήν άποκόπτει τις 
λεςεις ή φράσεις εκ της δλης περιόδου 
λόγου τινός καί έςάγει ούτω; έννοιας 
προφανώς άντικειμένας είς τήν πραγμα- 

κήν, ίνα ούτω προκαλέση. οίας έπι- 
έντυπώσεις, είνε κοινώς γνω- 

σταί, άλλ’ αύστηρώ; άποκεκλεισμέναι 
από τά ; επιστημονικά; συζητήσεις καί 
άντικείμεναι είς τήν καλήν πίστιν.

Δυστυχώς δέν άπέφυγε τάς άπηγο- 
ρευμένας ταύτας μεθόδους, ό Σος Μεσ
σηνίας άναλαβών ώς είδικώτερος νά έπι- 
κρίν·/) τά ύπ ’ έμοΰ γραφέντα, καί δέν 
μετεχειρίσθη τήν προσήκουσαν φρασεο-

£ ' οί.ο)κε».

λο-fiscv εν τ*/] εχικρισει .τκυτ'/ι ενε/.s
τούτων εγω μεν εμι υποχρεω; να παυσω 
τήν πρά; αύτόν συζήτησιν οί δέ άναγνώ- 
σται άρμόδιοι νά κρίνωσι περί πάντων

01 ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
Τ Ο Υ  Ρ Ω Μ . ΔΙΚΑΙΟΥ
Ό  ένα ρ κτ ιιρ ιο ς  τοί? νφηγητοΓ· κ . Ι ί.

Γ ρ ια ντα ο ν ί.ν .ο π ο ύΙ .ο ι;.

Άπό τριών περίπου δεκαετηρίδων κυο
φορείται έπανάστασις άνευ υπερβολής έν 
τή επιστήμη τοΰ Ρ. Δικαίου, ής συνέ
πεια θά είνε ή άναίρεσις δοξασιών, αίτινες 
άσάλευτοι έπί αιώνας έκράτουν καί διδα
σκαλιών αίτινες σύν τψ χρόνφ είχον 
άποβή έπιστημονικά αξιώματα. Τήν έπα- 
νάστασιν δέ ταύτην άθορύβως μέν, άλλά 
μέ άλματα καταπληκτικά παρασκευάζει 
ή δσον ξηρά τόσον καί σταθερά έπι- 
στήμη τής άναγνώσεως καί συσχετίσεως 
τών παπύρων, ή παπυρολογία ώς άπε- 
κλήθη. Τό γεγονός δτι άπό τριών δεκαε
τηρίδων έν μόνη τή ΑΕγύπτφ άνευρέθη- 
σαν 40,000 πάπυροι, έξ ών μέγα μέρος 
σχετίζεται μέ τό Ρ. Δίκαιον, παρέχει 
άρκετά ζωντανήν εικόνα τής άναστατώ- 
σεως ήτις έν τφ μέλλοντι αναμένει τήν 
έπιστήμην ταύτην τοΰ Ρ. Δικαίου.

Τοιοΰτο τό θέμα δπερ έχειρίσθη έν 
τφ έναρκτηρίω του κατά τήν παρελθοϋ- 
σαν Πέμπτην έν τή αιθούση τής Νομικής 
Σχολής, ό νεαρός ταύτης υφηγητής, 
δικηγόρος δέ έν Άθήναις κ. Κ. Τριαν- 
ταφυλλόπουλος, θέμα έντελώς πρωτότυ
πον διά τήν Ελληνικήν νομικήν έπι
στήμην, τήν άτυχώς σπανιώτατα επικοι
νωνούσαν μέ τά μεγάλα πνευματικά 
κέντρα, άνίκανον δέ νά παρακολουθή 
προόδους τοιαύτης φύσεως. Άτυχώς ό 
χώρος τής έφημερίδος ήμών είνε άνεπαρ- 
κής δπως μεταδώσωμεν, έστω καί έν 
γενικαΐς γραμμαΐς, δσα ό νεαρός μέν έπι- 
στήμων, βαθύς δέ τοΰ θέματός του γνώ
στης άνέπτυξε. Κεντρικόν τοΰ λόγου του 
σημεΐον ήτο, δτι ή έπιστήμη τοΰ Ρ. 
Δικαίου δέν είνε μόνη έκείνη, ήν παρέδω
σαν είς ήμάς αί κλασικαί μελέται τών 
Ρωμαίων νομοδιδασκάλων, ούδ’ δσα περί 
τοΰ δικαίου τών Ρωμαίων γνωρίζομεν 
μέχρι τής σήμερον έξαντλοΰσι τούς 
ϊσχύσαντας έν τφ άπεράντφ έκείνφ 
Κράτει θεσμούς. Άπό τοιούτου όρμηθείς 
σημείου ό κ. Κ. Τριανταφυλλόπουλος, 
είσήλθεν είς λεπτομερείας διαφόρους δι’ 
ών, έπί τή βάσει τών έν Αίγύπτφ άνευ- 
ρεθέντων παπύρων, παρουσίασε προ τών 
άκροατών του θεσμούς δλους γνωστούς 
μέν τήν σήμερον, θεωρουμένους δμως ώς 
πλάσματα τής νέας άποκλειστικώς κοι
νωνίας, καί άγνωστους είς τό Ρωμαϊκόν 
δίκαιον. Μεταξύ τών άλλων άπέδειξεν 
δτι ό θεσμός τής μεταγραφής ή καταχω-



Δ Ι Κ  Α Ι Ο Σ Γ Ν Η ό

,ρίσεως έν δημοσίοις βιβλίοις τών πράξεων 
τών σχετιζομένων μέ τάς μεταβολάς έπί 
τής κυριότητας τών άκινήτων, ήτο γνω
στός καί έν έφαρμογή έν Αίγύπτψ καθ’ 
•ήν έποχήν αδτη άπετέλει Ρωμαϊκήν 
έπαρχίαν. Πλήν τούτου, διά τών αύτών 
παπύρων, άπέδειξεν δτι αί τραπεζικαί 
και χρηματιστικαί έν γένει συναλλαγαί, 
αί προϋπόθεσινέχουσαι τήν συναλλαγμα
τικήν καί τάς έπιταγάς, ού μόνον δέν ήσαν 
άγνωστοι κατά τήν αύτήν έποχήν, άλλά 
καί αρκούντως προηγμέναι. Έν τέλει, 
μετά παραδείγματα πλεΐστα άλλα, δι’ ών 
συνεκράτησεν άδιάπτωτον τό ένδιαφέρον 
τοΰ ακροατηρίου του, κατέληξεν έν έπι- 
λόγφ μέ τόν ύμνον ούτως είπεΐν πρός 
τήν νέαν ταύτην έπιστήμην, τοΰ Γερμα
νού καθηγητοΟ του έν Αειψεία Πανεπι
στημίου Λουδοβίκου Mitteis άπό τάςβα- 
θυτάτας μελέτας τοϋ όποιου ήρξατο ήδη 
έπηρεαζομένη ή δλη τοϋ Ρ. Δικαίου έπι- 
στήμη. Ή  εύχή ήμών θά ήτο νά μή 
άποκάμη μελετών καί πλουτίζων τήν 
πενιχράν ήμΐν φιλολογίαν ό κ. Κ. Τριαν- 
ταφυλλόπουλος.

Αί στήλαι τής «Δ ικα ιοσύνης» 
εινε είς τήν διάϋ'εοιν παντός δι
κηγόρον, δικαατοϋ ή άλλου δι
καστικόν προσώπου, ευρισκο
μένου είς τήν άνάγκην ή έπ ιϋ 'υ-  
μοϋντος νά  άνακινήση π α ν  έν  
γένει ζήτημα σχετιζόμενον μέ 
τήν άπονομήν τοϋ δικαίου.

Καί τά μικρά παιδία έν Άθήναις 
εχουσιν άντίληφθή, δτι μάχαι όμηρικαί 
διεξάγονται διαρκώς περί τά κατά τά 

άκρα τής πόλεως οί-
oiv-οπϊδοφάγο» κόπεδα. ’Αναρίθμητα 

δέ παντός εί'δουςσυμ- 
βαίνουσιν εγκλήματα. Αριστοι δέ συμ- 
πολΐταί μας έ'χουσιν άναγκάσθϊ) νά b\y.~ 
τηρώσιν έπί μισθώ παντός εί'οους καί 
πάσης προελεύσεως, εγκληματίας ενίοτε, 
ώς φύλακας τών έ ντή  «ρ ω τ ε υ ο ύ σ γ ι(ϋ )  
περιουσιών των.

Άναγιγνώσκομεν εις τό 109 άρθρον 
τοΰ δικαστικού Όργανισμοϋ : « Τοιαύ- 
τας τριμηνιαίας εκθέσεις θέλουν πέμπ·/;·
I) Οί δήμαρχοι η οί ώς άνακοιταί ένεο- 
γουντες δημαρχικοί παρεοροι η οι αστυ
νόμοι πρός τόν εισαγγελέα, περί τών 
πταισμάτων 2 ) πας εΐσαγγελεύς πρός 
τόν προϊστάμενον αύτοΰ παρά τοΐς έφε- 
ταις εισαγγελέα, περί πταισμάτων, 
πλημμελημάτων καί κακουργημάτων- 
3) πας παρά τοϊς έφέταις εΐσαγγελεύς, 
πρός τήν έπί της δικαιοσύνης γραμμα
τείαν περί πταισμάτων, πλημμελημά
των καί κακουργημάτων 4) Ό  παρά 
τώ Άρείω ΙΙάγω εΐσαγγελεύς, πρός τήν 
έπί τής δικαιοσύνης γραμματείαν περί 
τών κατά τούς ορούς της ποινικής δικο
νομίας παρά τοΰ Άρείου ΙΙάγου δικα- 
στέων πλημμελημάτων καί κακουργη
μάτων ». Εις δέ τό 108 άρθρον: «Λί 
περί διαχειρίσεως της ποινικής δικαιο
σύνης κατά τριμηνίαν εκθέσεις θέλουν
w«Pl«X? : ■ ■ ; ............■  , · · · ; ·

2) Τάς αιτίας της αύξήσεως, ή μείω
σε ως όλων ή τινων πταισμάτων, πλημ- 
μελημάτων καί κακουργημάτων, μ,έ τή ν  
β η μ ε ίω β ιν  τ ώ ν  « ε ρ ί  τ ο ύ τ ω ν  τ\>· 
χον α ν α γ κ α ίω ν  μ έ τ ρ ω ν  κ λ π .

Δέν έ'χομεν άντιρρησιν, δτι ό κ. Λυ- 
κουρέζος, άπησχολημένος ών είς τάς 
ακροάσεις, δέν έ'χει τόν άπαιτούμενον 
χρδνον πρός τοιαύτας πλήρεις εκθέσεις. 
Άλλά δύναται δμως ν’ άναθέση τήν έρ- 
γασίαν ταύτην είς τούς αρχαίους καί 
εμπείρους αντεισαγγελείς κ. κ. Ροϊλόν 
καί Άγγελακόπουλον. Διότι τέλος πάν
των πρέπει νά δο0·/5 είς τό ύπουργεΐον 
νά καταλαβ·/), δτι ή λεγομένη οϊκοπεδο- 
φαγία αποτελεί μάστιγα αληθή διά τάς 
Αθήνας, συχνότατα καί σπουδαιότατα 
διαταράσσουσα τήν δημοσίαν τάξιν. Εινε 
ζήτημα, καθ’ ημάς, πολύ σπουδαιότε- 
ρον τής παρενθέσεως εκείνης έπί της 
συμβάσεως τών σταφιδικών εγγυήσεων, 
δι’ ήν ή Βουλή ήσχολεϊτο έπί μήνας 
καί έξ ής έ'πεσον καί δημιουργοΰνται 
υπουργοί. Διότι τοΰτο δημιουργεί σω
ρείαν εγκληματιών καί φαυλοβίων, κύ
ριοι αρμόδιοι.

« Ε π ’ αύτοΰ εύρέθησαν εκατόν δραχ- 
μαί, 75 εις 25δραχμα καί αί υπόλοιποι 
25 είς μονόδραγμα καί δίδραχμα. Ό  

λγιστής έζήτησε νά 
Ά πο τά «ίυνήθη τοΰ αφησουν ες αυ

τών τάς 15, τί) πα- 
ρακλήσει δε τοΰ Δημάρχου τοΰ έδόθη- 
σαν 50, τών ύπολοίπων χρησιμοποιη- 
θεισών διά τήν αγοράν άμνών τούς ο
ποίους καί έψησαν οί άνορες τοΰ απο
σπάσματος».

Τήν περικοπήν ταύτην λαμβάνομεν 
έκ μακρας άνταποκρίσεως, περι κατορ- 
θωθείσης συλλήψεως ληστοΰ τίνος, 
«μιας ά π ό  τά ς  «^ νή θ ε ις  ζωοκλεπτι- 
κάς προσωπικότητας», κατά τήν έ'κ- 
φρασιν της ιδίας άνταποκρίσεως. Καί 
ήθελεν έρωτήσ·/) ό αφελής νομιμόφρων 
πολίτης, πώς άφτ,ρέθησαν ύπό τών κ.κ. 
αξιωματικών, τών ήγουμένων τοΰ απο
σπάσματος, τά χρήματα τοΰ ληστοΰ ; 
Ώς πειστήρια ; Καί τότε κατά ποιον 
δικαίωμα τώ έπεστράφη εν μέρος, τα 
υπόλοιπα δέ έληστεύθησαν παρά τοΰ 
λγιστοΰ πρός αγοράν άμνών ; Καί άπό 
σκέψεως είς σκέψιν ό αφελής πολίτης 
θά παρουσίαζε τελείαν τήν εικόνα τοΰ 
οίκτροΰ έκείνου, δστις έζήτει ψύλλον είς 
τάχυρα. Τό πράγμα είνε δτι έρρίφθησαν 
πυροβολισμοί κατά εκατοντάδας, δτι 
διάφοροι ύπαξιωματικοί προφανώς διέ- 
τρεξαν κίνδυνον θανάτου, δτι θά ύπο- 
βληθώσι περί τούτου εκθέσεις, δτι διά
φοροι βουλευταί πρέττει νά ένεργήσουν, 
δτι ό ύπουργός πρέπει νά κάμνγι έπί 
τινα χρόνον τόν δυσκολον, δτι έπ ί τέ
λους πρέπει οί βουλευταί νά τό θεσουν 
ζήτημα, ούτω δέη συνήθης ζωοκλεπτική 
προσωπικότης νά τάς·/] μιαν ώραιαν 
πρωίαν αξιωματικούς «έπ ί στρατιωτική 
α ρ ε τ ή »  . Διότι, φίλτατοι κύριοι, άνευ 
τής καί ηθικώς καί συνταγματικώς τε
ρατώδους καί θηριώδους έπικηρύξεως 
καί άνευ ύποσχέσεως έπωμίδων αξιω
ματικών, ή δημοσία τάξις εινε έντελνώς 
ανεπίτευκτος εις τό κλεινόν βασίλειον. 
Ή  νομ .ιμ .οφροσύν*ι εινε έ'ννοια κα
ταληπτή μόνον είς τούς ηλιθίους, αί δέ 
περί αύτής συζητήσεις καλούνται «κου
ραφέξαλα» .— Ά λλά  πρόκειται περί 
τών 50 δραχμών. ’Ωχ άδερφέΐ...

Ά ν  θέλετε νά Γδητε δλην -την ανοη
σίαν της νομιμοφροσύνης, δλην τήν έπι- 
πολαιότητα τών είς ταύτην πιστευόν- 

των ; "Οταν θελή- 
ΙΝομιμοφροόννην ; σητε, μεταβήτε εις 

τήν Διεύθυνσιν τής 
Αστυνομίας, έν τώ κρατητηρίω της 
οποίας θά εύρητε άπό ημερών καί πολ- 
λάκις άπό μηνών κρατουμένους άνθρώ- 
πους, διότι εινε πράγματι ή καθ’ ύπό- 
νοιαν λωποδΰταt. ’Ιδού πώς κατά πρα
κτικόν τρόπον εξασφαλίζεται ή Κοινω
νία καί ούχί μέ τήν χονδροειδή άνοη- 
σίαν τοΰ Συντάγματος, αούδείς συλ- 
λαμβάνεται, ούδέ φυλακίζεται άνευ 
ήτιολογημένου δικαστικού έντάλματος, 
τό όποΐ'ο·ν πρέπει νά κοινοποιηθώ κατά 
τήν στιγμήν της συλλήψεως ή προφυ- 
λακίσεως».

Καί έ'πειτα λέγουν, δτι δέν εΐμεθα 
πρότυπον Βασίλειον!

Ή  πληγή τοΰ ιδιαιτέρου είδους τών 
αλητών εκείνων της νυκτός, τών γνω
στών ύπό τό όνομα apaches, .κατέστη 

τόσον έπικίνδυνος
ΑΙνίγματα είς τάς περισσοτέρας

κ α ι λίτιίεις Εύρωπαϊκάς πρω- 
τευούσας, ώστε σο- 

βαρώτατα ήρξατο νά άπασχολή τούς ποι- 
νικολόγους τό ζήτημα της έπεκτάσεως 
είς κύκλβν εύρύτερον εγκλημάτων, κατά 
τό Αγγλικόν υπόδειγμα, τών σωματι
κών λεγομενων ποινών (μαστιγώσεως, 
νηστείας κ .λ .π .), δπερ καί ημείς είς έν 
τών τελευταίων φύλλων άνεκινήσαμεν.

Ήοη μας έγεννήθη ή άπορία : Τό σύ
στημα τοΰτο εινε άγνωστον τελείως παρ’ 
ήμΐν, καί άν τυχόν έ'χει τεθη Ίίς έφαρ- 
μογήν, κατά τ ί διαφέρει τοΰ Άγγλικοΰ ; 
Τό ερώτημα, οΰτω τιθέμενον, μετέχει 
έν μερει καί της μορφής αινίγματος, έ
νεκα τούτου δέ, δπως μή κουράσωμεν 
τους άναγνώστας μας, προκαλοΰντες τού

τους εις λύσιν, άπαντώμεν : Τό σύστημα 
τών σωματικών ποινών εινε καί έν Έ λ- 
λάδι άπό έτών γνωστότατον, διαφέρει 
δέ τοΰ Άγγλικοΰ, διότι εκεί μέν εφαρ
μόζονται αί σωματικαί ποιναί έπί τγί βά
σει νόμου ΐσχύοντος καί μετά δικαστι
κήν άπόφασιν, ενώ παρ’ ήμΐν ή εφαρμογή 
δέν εινε αποτέλεσμα ούτε νόμου ούτε 
δικαστικής άποφάσεως, άλλ’ έξαρταται 
έκ της κρίσεως άπλώς τοΰ τυχόντος 
υπαλλήλου τής δικαστικής ή διοικητι
κής αστυνομίας καί τοΰ ραγιαόισμοΰ τών 
άνά τήν Ελλάδα έγκατεσπαρμένων δί
ποδων.

Ό  άμφιβάλλων περί της όρθότητος 
της λύσεως ήμών ταύτης δέν έ'χει ή νά 
άναγνώσνι πρόσφατον είς τάς έφημερίοας 
τών Αθηνών εί'δησιν, καθ’ ήν εις άντει- 
σαγγελεύς, τέλειος τοΰ συστήματος τών 
σωματικών ποινών έφαρμοστης, πλου- 
σιοπαραδόχως έφιλοδώρησεν ενα υπήκοόν 
του μέ κολάφους καί ραβδισμούς.

ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑ

Η Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ι Σ
Έ π ιβ το λή  το ϋ  έκτάκτ. σ υ νεργά του  μ α ς

'Ο υπό τό ψευδώνυμον α ’Ιώ β» κό
σμων έκάατοτε, με τό Ιδιάζον είς αυτόν 
κατά τό φαινόμενον παιγνιώδες ϋφος, 
τάς οτήλας τής α Δικαιοσύνης», μας απέ- 
στειλε τήν κατωτέρω επιστολήν, εν fj 
χειρίζεται τό γνωστόν ζήτημα δπερ άπό  
δεκαετηρίδων εδει νά ήτο λελυμένον και 
κόκκον άκόμη μερίμνης υπερ τών στοι- 
χειωδεστέρων συμφερόντων άν κατηνάι- 
λισκον οι περίφημοι αρμόδιοι.

Κ ύ ρ ιε  Χ ο ν τ ά κ τ α ,
Δέν πιστεύω νά έχετε άντίρρησtv, δτι 

οί εύφυέστεροι τών Ελλήνων είνε οί 
συνάδελφοί μου δικηγόροι, ύπό τήν προ- 
ϋπόθεσιν πάντοτε δτι δικηγορική εύφυία 
κατέληξε νά δνομάζηται έν Έλλάδι ή 
άνεύρεσις μεθόδων διά τής έφαρμογής 
τών όποίων παράγονται τά άναρίθμητα 
έκεΐνα άδιέξοδα πρό τών όποίων ή καλή 
πίστις καί ή έντιμος συναλλαγή άπό 
πολλοϋ προτροπάδην έτράπησαν είς φυ
γήν. Μίαν άπό τάς μεθόδους έκείνας, 
γνωστοτάτην έν ταΐς γενικαΐς αύτής 
γραμμαΐς, έπιτρέψατέ μοι νά τήν άφη- 
γηθώ χάριν τής τελευταίας έξελίξεως ήν 
ύπέστη. Πρόκειται περί τών εικονικών 
κατασχέσεων αί'τινες έπιβαλλονται έπί 
τών άκινήτων διά τών όποίων πας αλη
θής, μή προλαίών νά κατάσχη ταϋτα 
δανειστής, ένυπόθηκος ή μή, σταυρόνει 
κατά κυριολεξίαν τάς χεΐρας καί μέ τόν 
έκτελεστόν του τίτλον άνά χεΐρας άνα- 
μένει τήν έξ ύψους άντίληψιν. Ώς γνω
ρίζετε, ή πρώτη περίοδος τής μεθόδου 
ταύτης ήτο έκείνη καθ’ ήν ό ένεργών 
τήν κατάσχεσιν εικονικός δανειστής ήτο 
άρρην τό γένος.

Ή  περίοδος έκείνη δέν ήρίθμησε μα- 
κρόν βίον, διότι ή μέθοδος δέν κατεδεί- 
χθη τόσον τελεσφόρος δσον άνεμένετο. 
Μία άγωγή περί παραδόσεως τών έγγρα
φων τής έκτελέσεως, καταλήγουσα θάτ- 
τον ή βράοιον είς τελεσίδικον άπόφασιν 
ύποχρεοϋσαν τόν άρρενα κάτοχον τούτων 
είς παράδοσιν καί άπειλοϋσαν προσωπι
κήν κράτησιν, έλυεν δπως δήποτε τό ζή
τημα. Καί ιδού άφορμή δευτέρας περιό
δου, τελειοτέρας. Τό άρρεν γένος άντι- 
κατέστησε τό θήλυ δπερ, ώς γνωστόν, 
έθαλψεν ό νόμος διά τής εύεργετικής 
διατάξεως τής μή έπιτρεπούσης τήν προ- 
σωπικν'^ν του κράτησιν. Παρήλθον ούτως 
ίκανά έτη, καθ’ & έξηρτατο έκ τής κα
λής θελήσεως τοΰ δφειλέτου ή κατάσχε- 
σις τής ακινήτου περιουσίας του ύπό 
τών αληθών δανειστών του, όπότε άνευ- 
ρέθη τό άντιφάρμακον. Μία διάταξις τής 
πολυπλάγκτου δικονομίας μας, καθ’ ήν 
τήν διαδικασίαν τής έκτελέσεως δύναται 
νά συνέχιση καί πας άλλος, πλήν τοΰ 
κατασχόντος καί άμελοΰντος, εχων έκτε
λεστόν τίτλον δανειστής, εύρύτερον ύπό 
τών δικαστηρίων έρμηνευθεΐσα, έμα- 
ταίωσε τάς άγαθάς προθέσεις τών μετά 
τόσης έφευρετικότητος άγωνιζομένων 
υπέρ τής ακινήτου κτήσεως συναδέλφων 
μου, ούτω δέ έσημειώθη τό τέρμα είς 
τήν δευτέραν ταύτην περίοδον τών θη- 
λέων δανειστών. Ήδη εύρίσκεται είς τήν 
άκμήν της ή τρίτη, τελειοτέρα προφα
νώς τών δύο πρώτων, άναμφιβόλως δμως 
ούχί καί ή τελευταία περίοδος, διότι τό

πολυμήχανον τών συναδέλφων μου έχει 
έξιχθή είς τόσα υψη τελειότητος, ώστε 
ούχί άπίθανον καί νέα μέθοδος, τελειο- 
τέρα ταύτης νά τεθή μετ’ δλίγον εις έ- 
φαρμογήν.

'Όπως δήποτε τήν τελευταίαν έν ίσχύϊ 
ταύτην μέχρι τής σήμερον μέθοδον έπι
τρέψατέ μοι νά άφηγηθώ έν δλίγοις, άν- 
τιγράφων αύτήν έκ τής πραγματικότη- 
τος. Τόν κύριον ρόλον παίζει καί πάλιν 
ή γυνή, ήτις διά κάθε ένδεχόμενον δπο- . 
δύεται τό πρόσωπον τής κατασχούσης 
δανειστρίας.

Ή  μόνη διαφορά είνε δτι ώς τίτλον 
έκτελεστόν χρησιμοποιεί πλέον έρήμην 
άπόφασιν προσωρινώς έκτελεστήν. Έπί 
τή βάσει ταύτης ένεργεΐ άναγκαστικήν 
κατάσχεσιν καί μετά τοΰτο έφησυχάζει. 
Τί έναπομένει είς τούς αληθείς δανει- 
στάς ; Κάλλιον έμοΰ γνωρίζετε δτι ούδε- 
μία άλλη θύρα είνε ανοικτή ή ή τής 
έξακολουθήσεως τής έκτελέσεως. Α κρ ι
βώς δέ τοϋτο καί γίνεται ή τούλάχιστον 
τοΰτο έγένετο έπί τής συγκεκριμένης 
περιπτώσεως ήτις μοί έχρησίμευσεν ώς 
άφορμή δπως σάς άπασχολήσω μέ τάς 
δλίγας ή μάλλον τάς πολλάς ταύτας 
λέξεις.

Ό  αληθής λοιπόν δανειστής, έπί τής 
συγκεκριμένης περιπτώσεώς μου, άνίκα- 
νος νά έξέλθη τοϋ δικονομικοΰ λαβυ
ρίνθου, μετήλθε τήν πεπατημένην. Έπί 
τή βάσει δηλαδή τής έν λόγψ κατασχέ- 
σεως έξηκολούθησε τήν διαδικασίαν τής 
έκτελέσεως καί περιχαρής έπέτυχε τόν 
πλειστηριασμόν, τρίβων τάς χεΐρας έξ 
άγαλλιάσεως διότι έφθασε πλέον είς τόν 
ποθούμενον σταθμόν τής ίκανοποιήσεως 
τής άπαιτήσεώς του, όπότε τήν έπομέ- 
νην τοΰ πλειστηριασμοΰ δέχεται μίαν ά- 
γωγήν περί άκυρώσεως καί αύτοϋ καί 
τής διαδικασίας τής έκτελέσεως καί τής 
κατασχέσεως, έπί τίνι νομίζετε λόγψ ;

Έπί τφ άπλουστάτψ λόγω, δτι ή κα- 
τάσχεσις ή’τις είχεν έπιβληθή δυνάμει τής 
έρήμην προσωρινώς έκτελεστής άποφά
σεως ήτο άκυρος, καθότι πρό πάσης 
ταύτης έκτελέσεως είχε κοινοποιηθή... 
άνακοπή ! Τόσον δέ τοϋτο ήτο άληθές, 
ώστε καί τό έπιδοτήριον τής άνακοπής 
ταύτης προσήγετο. Θέλετε τώρα καί το 
ζενίθ ; Φυσικώτατα άνεπτύχθη δίκη με
ταξύ δφειλέτου, εικονικού δανειστοϋ καί 
άληθοϋς δανειστοϋ, καθ’ ήν ό εικονικός 
δανειστής, άποκρούων τόν άνω λόγον 
τής άγωγής περί άκυρώσεως τοϋ πλει- 
στηριασμρϋ, άντιτάσσει, δτι τό έπιδοτή
ριον τής άνακοπής κατά τής έρήμην 
προσωρινώς έκτελεστής άποφάσεως έπί 
τή βάσει τής όποιας ή κατάσχεσις καί ό 
πλειστηριασμός είνε άκυρον διά τοϋτον 
καί δι’ έκεΐνον τόν λόγον καί δτι έπο- 
μένως ή κατάσχεσις ήτο νόμιμος.'Όλα δέ 
ταϋτα κατά προσποίησιν. Αναμένεται 
ήδη ή προδικαστική άπόφασις, ή μέλ- 
λουσα νά διατάξη τάς σχετικάς άποδεί- 
ξεις, μετά πάροδον δέ δύο ή τριών ’Ο
λυμπιάδων θά σάς παρακαλέσω νά δια- 
θέσητε καί πάλιν δλίγον χώρον δπως α
νακοινώσω είς τούς περιέργους άναγνώ
στας σας τό άποτέλεσμα.

Ώ  ανεξάντλητος έλληνική δικηγορική 
εύφυία, πόσας προόδους επιτελείς.

Καί ώ άκάματος έλληνική καταδιω
κτική άρχή έπί πόσων προσκεφαλαίων 
τόσον μακαρίως χασμάσαι.

Π ρ ό θ υ μ ο ς  
'Ο συνεργάτης σας

ΙΩ Β

'Ο έγκριτος έκ Καλαμών δικηγόρος κ. 
’ Αϋ·αν. Καν&ς επανέρχεται διά τής κα 
τωτέρω επιστολής του εις τό ζήτημα δπερ 
πρό έτους περίπου εΐχομεν άνακινήπει, 
περι τής έννοιας τον έδ. 7 τοϋ αρβρ. 145 
τής Πολιτ. Δικονομίας και δπερ προεκά- 
λεσε τήν γνωστήν συζήτησιν, εις ήν ελαβον 
μέρος άπό τών στηλών τής «Δικαιοσύ
νης» οι κράτιστοι δύναται τις νά εΐπη τών 
δικονομολόγων μας. ’Επαναλαμβάνοντες 
δσα και τότε εΐχομεν άν$γράψει, παρα- 
τηροϋμεν και πάλιν δτι ή έν λόγω διάτα- 
ξις είνε όντως ασαφής και δή τόσον ώστε 
έκ τοΰ γράμματος ταύτης καί τοΰτο μετά 
πειστικότητος δύναται νά νποστηριχβή, 
άλλά και τό άλλο δέν δύναται νά νπο- 
τεί)ή δτι δέν συνάγεται.

'  Υπό τοιαύτας συνϋήκ.ας, δέον καιΤ ή 
μας, νά έπικρατήπ)] ή λύσις ή ύποδει- 
κνυομένη υπό τής σκοπιμότητος. Τοιάύτη 
δέ εινε έκείνη καιΤ ήν πληροΰται ό σκο_



Δ 1 Κ Α Ι 0 Σ Γ Ν Η

π ός τον νόμον , εάν καί μόνον τό επιδο 
Τήριον δημοσιεν&η, διότι άν νποτεϋ·fj δτι 
ό νόμος απαιτεί την δημοσίευαιν ολοκλή
ρου τοΰ δικογράφου, ι)ά υπάρξουν περι 
πτώσεις ονκ όλίγαι, καί) 3 ας η τήρησις 
τούτου εσεται άδύνατος, εκτός αν ό δ ιά 
δικος επιδιώξϊ] νά καταπτη και ιδ ιοκτή
της .. . τνπογραφείου

Εν πάσΐ] περιπτώοει ή πρακτική, τών 
Ι ν ’Α&ήναις δικαστηρίων τουλάχιστον, ε· 
κλινεν ήδη υπέρ τής λύσεως ήν εκτοτε και 
ημείς ύπεδείξαμεν, ής πολέμιος κηρύσσε
ται διά τής κατωτέρω επιστολής του ό 
κ. Ά ίϊ. Κανας.

Κΰριε Συντάκτα,
Επανέρχομαι είς ζητηαα, περι τοΰ 

οποίου πολλοί ελαβον τον λόγον καί 
οπερ εΕηντληθη ίσως, επειδή παρατηρώ 
εις τήν δικαστικήν, οτι, οί πλεΐστοι τών 
συναοελφων, άκολουθοϋντες τήν γνώμην 
τοΰ κ. Λιβαδα περί της έπιδοσεως διά 
τούς άγνωστου διαμονής διαδίκους, δη
μοσιεύουν τά επιδοτήρια άντί τών δι
κογράφων, έτεροι δέ προς πρόληψιν πά- 

. σης άκυρότητος οημοσιεύουσι τό τε δι- 
κόγραφον καί το έπιδοτήριον, υποβαλ
λόμενοι είς διπλήν δαπάνην, έπεθύρ.ουν 
να προσθέσω δυο λεΕεις περί τής ερμη
νείας τοΰ άρθρ. 145 της Πολιτ. Δικονομ. 
Ό  κ. Λιβαδας, λααβάνων τό άρθρον 
τοΰτο, ερμηνεύει κατά γραμματικήν ερ
μηνείαν, «ή έπίδοσις γίνεται» καί θέλει 
ωστε υποκείμενον τοΰ γίνεται νά ήνε τό 
«έπιδοσις» καί «συγχρόνως δημοσιεύε
τα ι» και υποκείμενον τοΰ δημοσιεύεται 
νά ήνε πάλιν τό «έπίδοσις» λαμβανόμε- 
νον έκ τνίς προηγούμενης προτάσεως, 
άλλ ή Ελληνική γλώσσα δέν φιλεϊ 
τόσω στενά ορια, ώστε νά θέλν) νά εχη 
τό υποκείμενον έκ της αμέσως προηγού
μενης προτάσεως, άλλά δύναται νά λάβν) 
υποκείμενον εν τή επομεντ) προτάσει έζ 
υποκείμενου πολύ προηγούμενης προτά
σεως ή καί έξ αντικειμένου τοιαύτης.Έάν 
δέ άναγνώσν) τις καλώς τό άρθ. 145 έν 
συνδυασμώ πρός τά άρθρ. 144 καί 143, 
θέλει πεισθη άκραδάντως, ότι είνε λίαν 
εσφαλμενη ή ερμηνεία, την οποίαν δίδει 
ό κ. Λιβαδας είς τό άρθρ. 145 καί άντι- 
κειμένη άντικρυς είς τούς κανόνας καί 
τούς ιδιωτισμούς της ελληνικής γλώσσης.

Ουτω τό άρθρ. 143 λέγε ι: «τό εγ- 
γραφον έπιδίδεται είς χεΐ'ρας ?ου διαδί- 
κου», τό δέ άρθρ. 144 λέγει «εάν διά
δικος διατρίβει είς πλοΐον, άρκεΐ ή είς 
τον πλοίαρχον έπιδοσις» εννοείται του 
έγγραφου, συνεχίζων ού'τω τήν έ'ννοιαν 
τοΰ άρθρ. 143 καί έν τή αύτή έννοια 
προγωρών είς τό άρθρ. 145 είπεν «ή 
έπίδοσις γίνεται» περιφραστικώς άντί 
τής κυρίας έννοιας, ήν διετύπωσεν είς τό 
άρθρ. 143, οτι τό έ'γγραφον έπιδίδεται, 
ούτω το υποκείμενον τοΰ περιφραστικοΰ 
η επιοοσις γίνεται ίσον τώ έπιδίδεται 
είνε τό έγγραφον, ή καί άν θέλετε έστω 
τό άντικείμενον τοΰ «έπίδοσις γίνεται» 
εινε τοΰ έγγραφου, ουτω δέ άναμφίρρη- 
στον είνε, ότι τό υποκείμενον τοΰ δη
μοσιεύεται θέλει ληφθη έκ τοΰ υποκει
μένου τοΰ έπιόίδεται, οπερ ό νομοθέτης 
περιφραστικώς έξέφρασε διά τοΰ «έπ ί- 
όοσις γίνεται» καί είνε τό έ'γγραφον 
είτε έκ τοΰ αντικειμένου τοΰ «έπίδοσις 
γίνετα ι» τοΰ εγγράφου καί είνε πάλιν 
τό έγγραφον. Η τοιαύτη έρμηνεία είνε 
τόσω προφανής ώστε δέν έπρεπε νά γεν- 
νηθή έτέρα έρμηνεία, καί έξ ολης δέ της 
οικονομίας της Ιίολιτ. Δικονομίας κατα
φαίνεται ή τοιαύτη έρμηνεία, διότι κατ’ 
ούδεμιαν άλλην περίπτωσιν ήθέλησεν ό 
νομοθέτης νά λαμβάνη γνώσιν τοΰ έπι- 
δοτηρίου ό διάδικος, οπερ μόνον διά τό 
δικαστήριον είνε χρήσιμον καί ούγί διά 
τόν διάδικον, ένώ τό

ητο τελείως άμοιρος τών γραμματικών 
κανόνων, ώστε νά θελη ύποκείμενον τοΰ 
δημοσιεύεται το έπίδοσις, άφοΰ ή λέξιε 
ε,αοοσις εινε η αφ·/ιρημενη έννοια τοΰ 
επιδοτηρίου και δέν δύναται νά πάθη 
οημοσιευσιν, άλλά τό έγγραφον, ότι το 
έγγραφον είχεν έν νώ 6 νομοθέτης άπο- 
δεικνυεται καί έκ της λέξεως συγχρόνως 
ήν μετεχειρίσθη λεγων συγχρόνως δη
μοσιεύεται, ένώ σύγχρονος έπίδοσις καί 
δημοσιευσις τοΰ επιδοτηρίου δεν δύναται 
να γινν) καί μόνον τοΰ εγγράφου δύνα- 
ται να γιν·/) σύγχρονος δημοσιευσις καί 
έπιδοσις. Πρός τήν ερμηνείαν ταύτην 
φαίνεται σύμφωνος καί ό νεώτερος νομο
θέτης, υστις διά τούς έν άλλοδαπή δια- 
τριβοντας όιεταξεν ώστε ή άπόοασις νά 
επιδιδηται πρός τόν υπουργόν καί τό 
διατακτικόν αύτης νά δημοσιεύηται διά 
τίνος εφημερίδος καί ούχί τό έπιδοτήριον.

Έ ν Καλάμαις -tf) 15 ’Απριλίου 1908.
Ά θ * ν .  Ι ί.'/ .ν ν .ς ,

Λικηγόρος

μείων, ούτω δέ θά άνδρωθή ή ανάγκη 
της μεταρρυθμίσεως καί -θά έξαρθώσιν 
τά σημεία αυτής.

Πάτραι τή 22 ’Α πριλίου 1908.
Μετά πάσης ·&πολή\|>εως 

Π ατμειτς

)υχι
έγγραφον τό κοι- 

νοποιουμενον είνε χρήσιμον πρός τόν διά
δικον, Ϊνα κρίνη περί τοΰ κύρους αύτοΰ

Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ,ισ ις  τί}ς
Α ια δ ι/ α β ία ς

Κ ύριε Σ νντάκτα !
Με τα ειύον οτι ■/) Δΐ’/,ζιθ(ΐύν'/]

ύψοΐ φωνήν ύπέρ μεταρρυθμίσεως της 
εμπορικής μας Νομοθεσίας καί ιδίως 
της Συναλλαγματικής είς τίτλον εκτε
λεστόν. Δεν δυνασθε νά φαντασθητε 
πόσον βαρυαλγεΐ εκείνος ό όποιος συνέ
δεσε την ιδιότητα τοΰ έμπορου καί δι- 
κηγορου, μενει δέ εν μεγάλω κεντρω 
ως αί ΙΙάτραι, (ϋλέπων τάς άπελπιστι- 
κάς έκείνας ένστάσεις καί παρελκύσεις 
τών δικών.

Άπό τετραετίας παρακολουθώ τήν 
εςελιςιν τών εμπορικών δικών έν τοΐς 
ένταΰθα δικαστηρίοις, δύναμαι δέ νά 
ϋεβαιώσω ότι ούδεμία δίκη έξηλθεν 
αναίμακτος εκ τοιουτων δικηγορικών 
καί νομοθετικών άτασθαλειών. Τό βαθύ 
άρθρον τοΰ γράψαντος έπί της συναλ
λαγματικής ώς τίτλου εκτελεστού, ύφη- 
γητοΰ κ. Αναστασιαδου, δύναται βε
βαίως να χρησιμευσν) ως αφετηρία zic 
σοβαρωτέραν ένέργειαν τών συλλόγων 
μας, αλλα ποΰ εινε κ. —υντακτα ή ένέρ- 
γεια τοΰ έμπορικοΰ συλλόγου Αθηνών ;

Έλήφθη άραγε καμμία άπάντησις 
αύτοΰ είς τόν ένταΰθα σύλλογόν μας : 
Καί άν ό σύλλογος Αθηνών καί είς 
άριθμόν εμπόρων μεγαλείτερος. καί εί: 
κεντρον τοΰ κράτους εύοισκόΐΛενος δέν 
κινηθή νομίζετε, »μέ όσα ώραΐα καί άν 
γραφωνται, οτι δύναται νά γίνη τίποτε:

Αλλως τε, ώς καί υμείς έγράψατε. 
επιμονή μέχρις επιβολής· άλλά δύναται 
να κατορθωθν) αύτη όταν ό σύλλογος 
Καλαμών διά της τοπικής του δημοσιο
γραφίας έπιτίθεται κατά τάς τελευταίας 
τζ.ντζζ  !/)|/.εραζ, ανευ tivoc xltixc χ,χτχ 
τοΰ ίδικοΰ μας Συλλόγου ;

Καί αν είς τοιαύτας νομοθετικά: με
ταρρυθμίσεις, προερχομένας έκ τών λα ϊ
κών ταςεων. δεν ύπάρχη ομόνοια, νομί
ζετε ότι πρέπει νά ελπ ίζετε ;

Και δεν εινε μονον *ν.εταβΛητεα έκ 
τών ενόντων ή διαδικασία τών Συναλ
λαγματικών, και δεν επιβάλλεται μόνοΛ 
ή μεταβολή αύτών ε' ' ‘ 
στους άλλά

τίτλους εκτελε-
και ή εισαγωγή τη; δι

τ/ίσιας <ος επροτεινεν ο Σύλλογός 
Έ γώ νομίζω προσέτι οτι παρηλθεν ή 
έποχη εκείνη της τριακονταετούς πα
ραγραφής.

Και επιτρεπεται τόσον μακρά παρα- 
κφή είς τάς εμπορικά;' υποθέσεις άν

tpivyj
τών στοιχείων αύτου καί του 
αύτου, υποτίθεται S’ οτι διά

ρασΐ[Λου 
Γης έφη-

[7.εριοος θέλει λαβει γνώσιν /,αί ο άγνώ- 
στου διαμονής καί θά -/)νε είς θέσιν ν’ ά- 
παντήσ'/j περι τοΰ ύπαρκτοΰ καί βάσι
μου τοΰ άξιουμένου δικαίου ύπό τοΰ άντι- 
δικου του. Ουδεμια λοιπόν άμφιβολία 
ότι τό έ'γγραφον δημοσιεύεται καί ούχί 
τό έπιδοτήριον. Ή  εναντία έκδοχή είνε 
μεγίστη άγνοια της γλώσσης καί δέν 
πρεπει νά πιστεύωμεν, ότι ό νοαοθέτης

γραφ 
μη και εις 

Τό
ας αστυκας 

συμπέρασμα μου είνε, νά συγ
χαρώ τήν Δικαιοσύνην διά τά θαρραλέα 
κοινωνικά βήματα της. άνακοινοΰσζν το- 
σοΰτον ζωτικά ζητήματα, άλλά καί 
συγχρόνως νά συστήσω είς αύτήν νά μ ή 
καταληφθή υπό τοΰ κοινοΰ, είς τόν ήι/.ε- 
ρήσιον τύπον ελαττώματος, «τη ; φούρ- 
γ ια ;»  διότι αυτη συνιστώσα εί; τούς έα- 
πόρους επιμονήν, αύτή πρέπει πρώτη 
να έπιδεις·/) ταύτην ά; προκαλέσν) εύ- 
ρυτεραν συζητησιν τών νομομαθών έπί 
τών κυριωτερων μεταρρυθμιστέων ση^

’Αριθμός 403 .

’ .Jfc. r:o8 £ci«i:e.*6 v
Έ ν ΆΟήναις σήμερον τήν Λεκάτην έβδό- 

μην (17) τοΰ μηνός ’Απριλίου τοΰ 1908 έν- 
νεακοσιστοΰ ογοόοο έτους ήαέοανί [έαπτην καί 
ωοαν 5 [Α. α . ό όποοαινόμενος οικαστι/.ος 
κλητήρ τών έν ΆΟήναις Πρωτοδικών Η ρα
κλής Παπακωνσταντίνου τή  έγγράοω παραγ
γελ ία  τοΰ Γεωργίου Σ. Βλάχου πληρεξουσίου 
δικηγόρου τής Εύσταθίας συζύγου Νικολάου 
Μουζουράκη κατοίκου ’Αθηνών τό γένος ©εο- 
δωρου Μαλαπάνη, μετέβην ένταΰθα καί έπέ- 
οωκα πρός τόν Κύριον Εισαγγελέα τών έν 
’Αθήναις Πρωτοδικών, ■ ιά τόν αγνώστου δια
μονής σύζυγόν της Νικόλαο/ Μουζουράκην, 
άντίγραφον τής ύ π ’ άριθ. 1703 τοΰ 1908 πρά- 
ςεως τοΰ Κυρίου Προέδρου τώ/ έν ’Αθήναις 
Πρωτοδικών,δι’ ής δρίζει κατά προτίμησιν δι
κάσιμον τής μεταξύ αύτών έκκρεμοΰς ΰποΟέ- 
σεως έρχομένης πρός συζήτησιν μετά τήν διε
ξαγωγήν τών διά τής ύ π ’ άοιθ. 1252 τοΰ 
1908 αποοάσεως τών ένταΰθα πρωτοδικών 
διαταχθεισών μαρτυρικών αποδείξεων τήν 
ποώτην συνεδρίασιν (τμήμα συνοπτικών) μεθ ’ 
ημέρας είκοσι (20 ) άπό τής κοινοποιήσεως 
τής πράξεως καί είς ενδειξιν.

Ό  λαβών Ε ίσαγγελεύς 
·» · Ι’ο ϊλ ό ζ

Ό  Λ. κλητήρ 
Ή ρ . ΓΙαπακων(<χαντίνο»Γ

’Ακριβές άντίγρα»ον.
’Αθήναι τή  18 ’Απριλίου 1908.

Ό  Πληρεξούσιος δικηγόρος 
Γεώμ. Σ . Ι ίλα 2ζο<;

οον, αντίγραφα, έπιταγάς, επιδοτήρια, έξοδα: 
ύπρθήκας πρός έξασοάλισιν τόκων καί δημο- 
σιεύσεως δραχ. 31, έν όλω δραχ. 4031 καί 
ταύτας έντόκως άπό τής επ ιταγής. Είς [}ε- 
βαίοισιν συνετάγη,. άνεγνώσθη καί συνυπε- 
γράφη νομίμως

Ό  λαβών Είσαγγελεύς 
(Τ .Σ .) Ν. Σ τεφ α νά κ ο ς

Ό  κλητήρ 
Ε. Τ ο ιλ ιόπ ο υλο ς 

"Ο,τι ακριβές άντίγραφον, οπερ δημοσιευ- 
θητω ώιά τής έν ’Αθήναις έκδιδομένης έιοημε- 
ριδος ή «Δ ικαιοσύνη».

’Εν Λαμία τή  10η ’Απριλίου 1908
Ό  ΙΙληρεξ. Δικηγόρος 

Λ ικ ό λ α ο ς  /έο(ία<;

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  Δ Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α
Ω Σ  Ι Σ Χ Υ Ε Ι  Ε Ν  Ε Λ Λ Α Δ Ι  

Υ Π Ο

Σ Π Υ Ρ .  Ε Υ Κ  Α Ε Ι Δ Ο Υ
Έξεθϊόη τό  πρώτον τεΰχος τοΰ δευτέρου τόμου.

’ Α Λ ο δ ε ιχ ι ικ ό ν
’Εν Λαμία σήμεοον τήν εικοστήν έκτην 

τοΰ μηνός Μαρτίου 1908 έννεακοσιοστοΰ ο
γδόου έτους ημέραν Τετάρτην καί ώραν 10 
π . μ. ό υποφαινόμενος δικαστικός κλητήρ τών 
έν Λαμία Πρωτοδικών Εύθ. Τσιλιόπουλος τή 
παραγγελία τοΰ κ. Νικολ. Ζέρβα δικηγόρου 
πληρεξουσίου τοΰ Νικολάου Κοντογιάννη, κα
τοίκου Λαμίας, ώς έκδοχέως τών δικαιωμά
των τοΰ Γεωργ. Κατσάνου, μεταβάς έπέδωκα 
πρός τόν κ. Ε ισαγγελέα τών έν Λαμία Ιΐοω- 
τοδικών διά τόν Ναοΰμ Μπότσην, κάτοικον 
Σπερχειάδος καί διαμένοντα έν ’Αμεοική ά
γνωστον ποΰ, άντίγραφον τού ύ π ’-άριθ. 21.089 
τοΰ 1908 εκχωρητηρίου Συμβολαίου τοΰ Συμ
βολαιογράφου Λαμίας Χαο. Ζέρβα πρός γνώ- 
σίν του. Είς βεβαίωσιν συνετάγη, άνεγνώσθη 
καί συνυπεγράοη νομίμως.

Ό  λαέών Ε ίσαγγελεύς 
(Τ .Σ .) Ν. Σ τεφ α νά κ ο ς

'Ο κλητήρ 
Ε. ΤΟιλαόπουλος

“Ο ,τι ακριβές άντίγραφον, οπερ δημοσιευ- 
θήτω διά τής έν ’Αθήναις έκδιδομένης εφη
μερίδος ή «Δ ικαιοσύνη».

’Εν Λαμία τή  10η ’Απριλίου 1908
Ό  Πληρεξ. Δικηγόρος 

1\ ικ ό Λ «ο ς  Zi’(jCa<;

'Λ Β ο Γ ιί'.χ τ ι/ ό ν
’Εν Λαμία σήμερον, τήν εικοστήν εκτην

τοΰ μηνός Μαρτίου 1908 έννεακοσιοστοΰ ο
γδόου ’έτους ημέραν Τετάρτην καί ώραν 10 
π .μ . ό υποφαινόμενος δικαστικός κλητήρ τών 
έν Λαμία Πρωτοδικών Εύθ. Τσιλιόπουλος τή 
έγγράφω παραγγελία τοΰ κ. Νικολάου Χέροα 
δικηγόρου πληρεξουσίου τοΰ Νικολάου Κοντο- 
γ ιάννη , κατοίκου Λαμίας, μεταβάς έπέδωκα 
πρός τον κ. Ε ισαγγελέα τών ένταΰθα Πρω
τοδικών διά τον Ναούμ Μπότσην κάτοικον 
Σπερχειάδος καί διαμένοντα άγνωστον είς 
ποιον μέρος τής ’Αμερικής άντίγοαοον έξ ά- 
πογράφου έκτελεστοΰ τοΰ ΰ π ’ άριθ. 227 τοΰ 
18'.)3 δανειστικού Συμβολαίου τοΰ Συμβο- 
λαιογραφοΰντος Είρηνοδίκου Σπερχειάδος Νι
κολάου Κονταβίτου με τήν παρά πόδας άπό 
3ης Μαρτίου έ. έτους επ ιταγήν πρός πληρω
μήν, δ ι’ ής επιτάσσει αύτόν, Ϊνα έμπροθέ- 
σμως καί άλληλεγγύως μετά τοΰ συνοφειλέ- 
του του Ίω ά ν . Μπότση πληρώσωσιν είς τόν 
έντολέα του Ν. Κοντογιάννην, ώς έκδοχέα 
τών δικαιωμάτων τοΰ Γεωρ (.  Κατσάνου δυ
νάμει τοΰ ΰ π ’ άριθ. 21.589 τοΰ 1908 εκχω
ρητηρίου Συμβολαίου τού Συμβολαιογράφου 
Λαμίας Χαρ. Ζέρβα ή είς τόν έν Σπερχειάδι 
αντίκλητόν του Δημ. Γ. Ζουλούμην 1) Δ ι’ 
υπόλοιπον κεοαλαίου μετά τήν άοαίρεσιν τών 
καταβληθεισών δραχμών άπέναντι τών συμ- 
πεφωνημένων τόκων καί κεφαλαίου πρός τόν 
έκχωρητήν μέχρι τής 2ας Νοεμβρίου 1894 
είς αντίτιμον σανιδοπετούοων 1096 καί 50)00- 
τήν δέ 2οον Αύγούστου 1895 είς άντίτιμον ε
πίσης σανιδοπετούρων καί άνθράκο^ν μέ τόν 
’Ανδρ. Παπανικολάου 1507 καί 40100 δραχ- 
μάς μέχρι τής 2ας Αύγούστου 1895 δραχ. 
1584 καί 90)00 2) Διά τόκου; αύτών άπό 
2ας Αύγούστου 1895 μέχρι τής έπ ιταγής δε
δουλευμένους καί καθυστερουμένους πρός δρ. 
160)0 δραχ. 2916 90)00· Διά τό άπόγρα-

Β . ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

ΕΓΧΕ1ΡΙΑΙ0Η ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 4Ι1Ν0ΗΑ2
'Έ κ ύ ο ΰ ΐς  ίίκ τ η  ύ π ό  J l t j ; .  Γ . ΛιΟαΓκϊ.
Συνεπληρώθη τό δλον έργον έκεργον

'Ι’ι ι ι α τ α ι  δ ρ α χ μ ώ ν  48

τριο

M IX . Α Ι Β Α Δ Α

Ε ΙΣΑ Γ Ω Γ Η  
ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ _ΤΗ2_Π0ΔΙΤ, ΜΟΝΟΜΙΑΣ
Π αράρτημα τής έκτης έκδόαεως τον εγχειρ ιδ ίου· 

τής Πολιτ. Δ ικονομίας Β . ΟΙκονομίδου 
Γ ιικ ϊτ α ι fip a jj. 4 .

μ μ ο δ π μ μ ι
ΚΑΙ ΠΕΡΙ !4!m muiosus

r no ·
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ ΓΕΩΡΓΟ ΠΟΓΛΟϊ*

ΠΡΠΤΟΔΙΚΟΤ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Σ ελ ίδ ες  9 0 0  ε ίς  8 ο ν

Κ. Τ ΡΙ ΑΝΤΑΦΥΛΑΟΠΟΥΛΟΥ
Δικηγόρου έν ’Α θήναις

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

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

Π Ε Ρ Ι Τ Π Ν  Υ Δ Α Τ Ω Μ

τήν ίν  ’ f c C X X έφαί>;».«>γήν i o -j .

'Γόμοι έκ Σελ. 128 Δραχ. 3

Η Λ Ι Α  Κ.  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Α Δ Ο Υ
Δικηγόρου έν ’Α θήναις

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 ΕΝΕΧΥΡΟΓΡΑΦΠ Ν
ήτοι τοΰ νόμ.ον> «ερϊ

Γενικώ ν ΆποΟ η/ώ ν  
Τ ιμ α τ α ι  δ ρ α χ -  Τ

Π . Γ ΙΩ Τ Ο Π Ο Υ Α Ο Τ

Η Ε ΞΕΑΙΞ ΙΣ  Τ Ο Υ  Π Ο Ι Ν Ι Κ Ο Ι  J I K A I 0 Y
Ε Ν Ι Τ Α Λ Ι Α

Γόμος Α '·
Π ωλείται έν ’Α θήναις ε ίς  τά  κυριά>τερα 

βιβλιοπωλεία .

Οί έκ τών επαρχιών λαμβάνουσι τό 
βιβλίον ελεύθερον ταχυδρομ ικώ ν τελών, 
άποοτέλλοντες δραχ. 6 τώ κ. Σ. Μεϊντάνιγ 
δικηγορία εις Κέρκυραν.

'Γ όμοι τή ς  « Δ ικ α ιο σ ύ ν η ς »  π ω ϊ .ο ϋ ν τ α ι  
ι ΐ ς  τα  γ ο α φ ϊ ΐα  α ύ τ ή ς ,  το>? ι ι έ ν  π ρ ώ το ν  
ϊ τ ο υ ς  ποός <>οα;/Η(ΐς ί> το£· δέ 5 ϊΐτ τύο ο ν  
πρ ό ς δ(*α2ςμ ΰς  7 .50  εκαΛτος*

T W O '. ?  I I -  Λ .  Ι Ι ί τ ρ ϊ Χ Ο ΐ )


