
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Σ  Τ Ω Ν  Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ω Ν

ΣΥΝΔΡΟΜΗ 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 θ· χ β· 8
 — -------

ΕΤΟΣ Γ' ΑΡΙΘΜΟΣ 96

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ
* Α Σ Τ Ο Ν  Φ Υ Λ Λ Ο Μ  Λ. »0

Δ ιά  itfidav « ΐ τ η ι ί ι ν  :
“ Δ ΙΚ Α ΙΟ Σ ΥΝ Η Ν ,, ΑΘΗΝΑΣ I

Έ ν  Ά Ο Λ να ις τ φ  10 Μαί’ο υ  1908

‘Η  «Δ ΙΚΑ ΙΟ ΣΥΝ Η » διατελεΐ ύπό  τήν έη ί- 
βλειμιν κα ι τόν ελεγχον δωδεκαμελοϋς συμβου
λίου έκ δικηγόρων έν ΆΦ ήναις.

Έ η ό ϊΐτα »  τή ς  ί*λη ς κ α ί ν π * ν θ ν ν ο ι  
ΠΕΤΡΟΣ ΘΗΒΑΙΟΣ

Π. Α Α Γ Ο Π Α Τ Η Σ  — Α. Μ Π Ο Υ Κ Ρ Α Σ
Δ ι κ η γ ό ρ ο ι  ε ν  Ά  ϋ· ή V α ι ς

ΔΗΜ. Α . ΠΕΤΡΑΚΑΚΟΥ
Ύφηγητοΰ τοΰ ’Εκκλησιαστικοί) ΑικαΙου

ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
(De lege lata)

[Παρατηρήσεις επί τής γνωμοδοτή
σεων τοΰ κ. Εισαγγελέως τοΰ Άρείου 
Πάγου περί τοΰ ζητήματος τοΰ διορι- 
σμοΰ τών ψαλτών και νεωκόρων, έπί 
τής περί ταύτης κρίσεως τοΰ βουλευτοΰ 
κ. X. Βοζίκη και έπί τών περί τής έν 
λόγω κρίσεως παρατηρήσεων τοΰ Σ. 
'Επισκόπου Μεσσηνίας κ. Μελετίου :]

Ή  «Δικαιοσύνη» μέ προκαλεΐ έπί 
της έκ τών στηλών της διεξαγόμενης 
—ερί τών σχέσεων Πολιτείας καί Ε κ
κλησίας συζητήσεως, της όποιας ή 
τοιαύτη γενικεύεις προηλθεν εξ άφορ- 
αης του ζητήματος τοΰ διορισμού τών 
ψαλτών καί νεωκόρων. Θά προετιμων 
καί μ.ετά τήν πρόκλησιν νά σιωπήσω

έχαναλάβωδιά νά αή ηναγκαζόμην νά  ̂ » «/ «# \έν τοΐς πλείστοις όσα ήδη και δημοσία 
τόν παρ. Νοέμβριον έν τώ επί 'Τφηγε- 
σία έναρκτηρίω μου ανέπτυξα καί έν 
περισπουδάστω διεθνεΐ έπιστημ-ονικώ 
συγγράμ.ατι έ'γραψα (Όρ. έν τώ πανη- 
νυοικώ τόαω διά τόν καθηγητήν Αίμι-

i  [ * # < 1 ·  1

λιον F riedberg  τήν πραγματείαν μου :
Zur rechtlichen Stellung der hel- 
lenischen Kirche. Ein Beitrag zur 
Kenntnis ihrer Verfassung und 
ihres Verhaltnisses zum Staat σ. 
269-286. Leipzig, Δεκέμβριος 1907).
Εινε τόσω μ.ονότονον τό άντιγράφειν 
εαυτόν ! ’Επειδή όμ.ως καί προκαλοΰμαι 
καί τά της έρεύνης μου έκείνης δέν έ- 
γνώσθησαν ί'σως είς τούς πολλούς ώς μη 
δ η μ. ο σ ι ε υ θ έ ν τ α εΐσέτι ελληνιστί (είς το 
σερβικόν μετεοράσθησαν ήδη ύπό του 
’Επισκόπου Milasch, γνωστοτάτου έν 
τη ήαετέοα έπιστήμ.τ)), άλλά καί έν τν 
διεξαχθείση συζητήσει παρετήρησα γνώ- 
μ.ας, πρός άς δέν συμφωνώ, διά τοΰτο 
απαντώ είς τήν πρόκλησιν.

Χωρίς νά θέλω νά άαφισβητησω δί· 
καια πατρότητος ή προτεραιότητας 
πρέπει νά αναφέρω οτι πρώτος έγω ήρ· 
ξάμην της τοιαύτης συζητήσεως διά του 
έναρκτηρίου μου. "Οσοι τοτε ευηρεστη- 
θησαν νά αέ ακούσουν δέν μ,οί άπέκρυ- 
ψαν τήν έ'κπληςίν των διά τό πόρισμα 
της έρεύνης μ.ου : " Ο τ ι »> ό ρ γ α ν ί 'ΐ ί ί .ό ί 
τ·^ς iU fjV .K 'Jl; ΒΟΛχλιτ,'ή·*; άν'/Λ- 

τ ό  l i d v o v i x o v  A c x u c o v ,  καί- 
τοι τήν ίσχύν τούτου 
επέβαλε τό ίσχΰον Σύνταγμ.α. Μετά 
δύο μήνας μ.εγά'λη της χώρας νομ.ική φυ 
σιογνωμ.ία, ό Είσαγγελεύς τοΰ Άρείου 
Πάγου κ. Δ. Τζιβανόπουλος γνωμ.οδο- 
τών πρός τήν Ίεράν Σύνοδον έπί τοΰ 
ζητήμ.ατος τών νεωκόρων καί ψαλτών, 
λίαν πεφωτισμ.ένως ύπεστήριξεν οτι 
κατά τό πνεΰμ,α τοΰ 2ου άρθρου τοΰ 
Συντάγμ.ατος πάντες οί κανόνες ανεξαι
ρέτως ισχύουν ώς θεμελιώδεις τοΰ Κοά 
τους νόμ-ot, πασα δέ τροποποίησις οίου- 
δήποτε τούτων ώς αντικανονική θά ήτο 
αντισυνταγματική. Ή  σύμπτωσις ύπηρ- 
ξεν αληθές έπιστημ.ονικόν ευτύχημα δι’ 
έμ.έ, έπανειλημμ,ένως δέ έμελέτησα τήν 
είσαγγελικήν γνωμοδότησιν, ήτις άναν- 
τιρρήτως αποτελεί μίαν πολύτιμ.ον συμ
βολήν πρός κατανόησιν τών σχέσεων 
’Εκκλησίας καί Πολιτείας παρ’ ήμ,ΐν. 
Ό  κ. Είσαγγελεύς μ.εταξύ τών άλλων 
παρατηρεί: « Ά λ λ ’ ή ελληνική Πολι

τεία ουδέποτε ζηλώσασα τήν δόξαν 
ης μητροκτόνου κατωχύρωσε τήν έν τί) 
:παρασαλεύτω τηρησει των θειων και 

ίεοών κανόνων νόμιμον ενέργειαν της εν 
Έλλάδι ορθοδόξου ’Εκκλησίας καί τόν 
άδιάρρηκτον αύτης δεσμόν μετά της μ.η- 
τρός αύτης Μεγάλης τοΰ Χριστοΰ ’Εκ
κλησίας, άντικρυς δέ συκοφαντία  θά 
ήτο τό έπιζητεΐν έ'ν τισι νομ.οθετημ,ασι 
πλαγίαν τινά ή δεδηλωμενην προθεσιν 
περί τροποποιήσεως τών κανόνων επι 
τη αρσει τών κεκτημένων δικα ίω ν  της 
’Εκκλησίας». Τό ύπό γνωμοδότησιν 
)έμ.α ήτο τό περί ψαλτών καί νεωκόρων, 
ζναμ.φιβόλως δέ ό κ. Είσαγγελεύς ήθε- 
λησε διά της περιόδου ταύτης νά δη- 
λώσν) οτι καί άν διά νομοθετημάτων 
τινων προσεβλήθησαν κεκτημ-ένα δίκαια 
της ’Εκκλησίας, τοΰτο εγένετο ούχί εκ 
πρσ&έσεως, δπως ή πολιτική αρχή είσ- 
πηδήσν) είς τά όρια της δικαιοδοσίας 
της εκκλησιαστικής άρχης, άλλ έκ 
πλάνης ή άγνοιας. Δέν ύπηρχεν άλλως 
άντικείμ.ενον της γνωμ.οδοτήσεως τοΰ κ. 
Εισαγγελέως ή λεπτομερής κατ’ ιδίαν 
έξέτασις τών νεωτέρο)ν νοαοθετημάτων 
ώς πρός τάς σχέσεις της Πολιτείας 
μετά της ’Εκκλησίας. Ουτω καί μόνον 
επιθυμώ νά άντιληφθώ τήν γνώμην τοΰ 
κ. Εισαγγελέως.

I

Καί έν πρώτοις περί. της έννοιας τοΰ 
δευτέρου άρθρου τοΰ Συντάγματος. Ό  
κ. Β. διά της έπιμελοΰς άναδρομ.ης είς 
τά πρακτικά της ’Εθνοσυνελεύσεως της 

ρίτης Σεπτεμ.βρίου προσεπάθησεν άντι- 
θέτως πρός τόν κ. Εισαγγελέα νά από
δειξη οτι μ.όνον δογματικήν  έχει έ'ννοιαν 
τό Σύνταγμ.α, ούχί δέ, διοικητικήν. 
Κατά συνέπειαν δικαιοΰται ή Πολιτεία 
πρός μεταβολήν ή καί άναίρεσιν τών διοι
κητικών της ’Εκκλησίας κανόνων, τήν 
γνώμ,ην του δέ ταύτην κυρίως έστήριξεν 
είς τήν άπόρριψιν της φρασεως : και κα-

βαίως, τοιαΰτα λεγων, οτι 
ή γενομένη διά της Συνοδοί 
στασις τοΰ ρωσσικοΰ Πατριαρχείου άφε-

εν Ρωσσία 
άντικατά-

νονικώς. Ό  μ,ελετών τά πρακτικά της 
’Εθνοσυνελεύσεως τοΰ 43 θαυμάζει όχι 
αόνον τήν ευσέβειαν τοΰ Σώματος καί 
της εισηγητικές ’Επιτροπής, άλλά καί 
τήν εύλάβειαν άμ,φοτέρων πρός τόν τί- 
μ ιον  κληρον. Διά τήν φράσιν : «ύπαρχει 
δογμ.ατικώς μ.έν και κανονικώς ήνω- 
υ.ένη...» ό εισηγητής Μελας έδήλωσεν ό'τι 
«τοΰτο δέν σημαίνει κράτος έν κράτει 
ούτε ό'τι ο σκοπός τούτου εινε τό νά 
ύποταχθγί ή πολιτική εξουσία είς τήν 
εκκλησιαστικήν, ώς τινες ένόμισαν, άλλ’ 
ότι ή έλλ. ’Εκκλησία έ'χει κανονικήν 
ενότητα, έχει τούς αύτούς κανόνας ώς 
οδηγούς είς τά της θρησκείας.» ΙΙαρα- 
κατιών δέ προσέθετε : «Ή μεΐς ούδέν
πλέον τούτων δέν ζητοΰμ.εν (τούτων— 
τών ύπό τών βυζαντινών Αύτοκρατόριον 
τη ’Εκκλησία κυρωθέντων δικαίων) ή 
μ.αλλον είπεΐν, καί τό τριτημ.όριον τού- 
το ν̂ άρκεϊ ή|Λΐν· τό τρίτον μ,έρος τών έν 
τοΐς Βασιλικοϊς περιεχομ.ένων μ.ας αρκεί. 
Παρασιωπών δέ τό μ.έρος της συλλογής 
οπού ή πολιτική εξουσία παραδίδεται 
τη εκκλησιαστική, έπιθυμ.ώ νά άναγνω- 
ρι,οίΐώοιν οί εκκλ. κανόνες καί ή άνω- 
τάτη έποπτεία νά δοθ^ είς τόν Βασι
λέα». Ό  μ.ετά τόν Μελαν κατακρίνας 
τήν τροπολογίαν : και κανονικώς πλη 
ρεξούσιος εϊπε τόσα έσφαλμ-ένα, ώστε 
παρέστη άκόμη συνήγορος καί τών ύ 
της Άντιβασιλείας διαπραχθέντων καί 
προσέθηκεν ότι καί ή Ρωσσία έκήρυξεν 
ά©’ έαυτης ίδια'οιαν Σύνοδον ! Ήγνόει βέ-

ώρα ’Εκκλησίαν, ούσαν ήδη άπό της 
εποχής της ίδρύσεως της Εκκλησίας 
έσωτερικώς ανεξάρτητον. Έτερος οε πλη
ρεξούσιος, όστις ύπεστήριξε τήν τροπο
λογίαν ειπεν ότι πρέπει νά τεθ·?) καί τό: 
κατά τάς Ιεράς παραδόσεις, διότι εινε 
πολλά αναγκαία διά τήν θρησκείαν μ.ας, 
όσα δέν προβλέπονται άπό τους ιερούς 
κανόνας, άλλ’ ή συνήθεια καθιερωσεν. Η 
συζήτησις άρξαμένη τγί 3 παρετάθη μέ
χρι της 5 Ίανουαρίου, έλέχθησαν δέ τόσα 
άντιφατικά, ώστε εις τών τελευταίως 
λαβόντων τόν λόγον πληρεξουσίων ε’καμ.ε 
τόν έξές εύστοχον χαρακτηρισμ.όν : «Οί 
πλεΐστοι εξέφρασαν οτι δέν έσπούδασαν 
θεολογίαν καί δέν γνωρίζουσι κανονικόν 
δίκαιον. Οσοι έπαρουσιάσθησαν ώς έ'χον- 
τες ιδέαν τούτου εύρέθησαν άσύμ.φωνοι 
πρός άλλήλους καί έ'φερον είς δισταγ- 
μ.όν όλόυς!»*(σ. 129). Τέλος ή φράσις : 
καί κανονικώς άπηλείφθη, κυρίως έκ 
τοΰ φόβου μήπως «ύπάρχουν κανόνες 
καθιεροΰντες τήν έπεμ.βασιν τοΰ κλήρου 
είς τά πολιτικά», διά νά όρισθ-ji ευθύς 
άμ.έσως ή απαρασάλευτος τήρησις τών 
κανόνων κα ί τών Ιερών παραδόσεων. Ή  
εισηγητική δέ επιτροπή, ώς εί'δομεν, 
όμ.ιλοΰσα περί κανόνων ενόει τούς περιε- 
χομ.ένους είς τήν συλλογήν τών Βασιλι
κών. Ά λλά  ποιοι τάχα κανόνες περιέ- 
χονται είς τά Βασιλικά; Τό βιβλ. α ’ 
περί της καθολικής πίστεως άνακηρύσ- 
σει τήν ίσχύν τών κανόνων τών οικου
μενικών συνόδων καί έπαναλαμ.βάνει 
πλείστας Νεαράς τοΰ Ιουστινιανού (πρβλ. 
Ν. 144 έν 1, 1,56). Τό βιβλ. γ ' περί
επισκόπων καί κληρικών καί χειροτονίας 
καί προνομ.ίων αύτών, περί τοΰ ώρισμ.ε- 
νου είναι τόν άριθμ.όν αύτών περί τοΰ 
μ.ετατίθεσθαι τούτους κλ. Τά βιβλ. δ' 
περί μ.οναστήρίων καί μ,οναχών καί ά- 
σκητών καί διαγωγής α.ύτών. Τό βιβλ. 
ε' περί εκκλησιών καί μ,οναστηρίων, 
περί έκποιήσέως έκκλ. πραγμ.άτων, περί 
έκκλ. κανόνων καί προνομ.ίων. (Έν τώ 
βιβλίω τούτω μ.άλιστα θεσπίζεται τό 
κΰρος τών επτά οικουμενικών συνόδων 
άνευ οίαςδήποτε διακρίσεως κανόνων. 
(Πρβλ. Νεαρ. 131).

Ποιας όμ.ως φύσεως εκκλησιαστικούς 
θεσμ.ούς εννοεί τό Σύνταγμ.α διά της 
λέξεως: Κ ανόνες : Ό  κ. Είσαγγελεύς, 
είδικώτερον δέ ό άγ. Μ. άντικρούων τόν 
κ. Β. παρετήρησεν ότι δογματικοί κα
νόνες όέν ύπάρχουσι, διέκρινε δέ μ.εταςύ 
τών δρων και κανόνων. Τά δόγμ.ατα — 
λέγει, δηλ. οί δροι—όρίζουσι τήν πίστιν 
τών άνηκόντων είς τήν χριστιανικήν 
Εκκλησίαν, οί δέ κανόνες διαγράφουσι 
τόν τρόπον, καθ’ δν ή πίστις δεον νά εκ- 
δηλοΰται έξωτερικώς, έν άλλαις λέξεσιν 
οί κανόνες άποτελοΰσι τό ΙΙολίτευμ.α 
της ’Εκκλησίας. Μοί φαίνεται ότι ή 
διάκρισις αυτη, ή τόσον αύστηρά, δεν 
άνταποκρίνεται είς τήν άπόλυτον επι- 
στημ.ονικήν άκρίβειαν. Τά δόγματα, αί 
διδασκαλίαι της χριστιανικής πιστεως, 
χαρακτηρίζονται συνηθέστερον βεβαίως 
ώς δροι, χωρίς όμ.ως τοΰτο νά άποκλειη 
καί τήν ΰπαρξιν κανόνων δογμ.ατικης 
©ύσεως. Τούναντίον κανόνες καί δροι 
εναλλάσσονται πολλάκις έν τη αύτη μ.ι- 
κτη έννοια τοΰ δόγμ.ατος καί της εκκλ. 
λατρείας καί τάξεως. Ή  λέξις κανών 
(—γνώμων), σημαίνουσα άρχικώς

τι (συνήθως εκ ξύλου, τό λεγόμ.ενον είς 
τά σχολεία : ρήγα, λατιν. I*6gula) εση- 
ν.αινεν έν τη θρησκεία τόν εύι)υν βίον, 
τήν όοθήν πίστιν, διά τοΰτο όέ οί πατέ
ρες της ’Εκκλησίας χαρακτηρίζουσι τάς 
θείας γραφάς ώς τόν κανόνα της άλη- 
,'ϊείας. Ή  λέξις ελαβε μεγάλην χρησιν 
είς τήν έκκλ. γλώσσαν κ α ί : ό κανών 
τής ’Εκκλησίας άπέβη συνηθεστάτη έ'κ- 
φρασις, έ'χουσα γενικωτάτην έ'ννοιαν. 
Ούτω δέ καί τά βιβλία της Καινής Δια
θήκης άπεκλήθησαν ό Κ ανώ ν τής Κ α ι
νής Διαθήκης ("Ορ. Κ. 53 της Λκοδικ. 
« . . .  τά κανονικά της καινής καί πα- 
λα ια ς ...» . Τοιαύτην της λέξεως έκδοχήν 
άσπάζεται ή έπιστήμ-η τοΰ κανονικοΰ 
δικαίου. Ό  μέγας Friedberg έν τώ 
Έκκλησιαστικώ του Δικαίω (εκδ. 5 § 
31 I) παρατηρεί : Das W ort Kanon 
bezeichnet in der apostolischen 
Zeit die christliche W ahrheit als 
Lebensprinzip, und so auch d ie  
r e in e , christliche L eh r e , wie sie 
die Richtschnur des G lauhen s  und 
Lebens bildete. Όμ.οίως ό Richter 
(Έ κκλ. Δ. έκδ. 8 | 16 I) λέγει δτι διά
της λέξεως κ α νώ ν : _ der VOn der
katholischen Kirche als R icht
schnur d e s  G lcm ben s  ... aner- 
kannte, auf Christus und die A- 
postel zuriickfiihrende Typus der 
Lehre verstanden wurde. (Ή  έν 
Τριδέντω μ-άλιστα δυτική Σύνοδος ονο
μάζει ccm on es  τάς δογματικάς αύτης 
διδασκαλίας). Πρβλ. επίσης καί Ve- 
ring (Έ κκλ. Δ. έ'κδ. 3 § 7) : Als κα
νών, d.h. Richtschnur, bezeichnete 
man urspriinglich sowohl die 
einzelnen Regeln des christlichen 
G lauhen s und Lebens, als auch die 
Gesammtheit derselben ; seit dem 
vierten Jahrhundert vornehm- 
lich die auf den Synoden festge- 
setzen und schriftlich verzeich- 
neten Satzungen im Gegensatz 
zur Tradition zu den νόμοι.... Im 
Abendlande enstand aber schon 
im friihen M ittelalter der Sprach- 
gebrauch, uberhaupt alle von 
kirchlichen Organen ausgegange- 
nen Rechtsbestimmungen ca n on e s  
zu nennen, im Gegensatz zu den 
l e g e s .  Λεπτομερής άνάπτυξις της λε-
ξεως κανών ευρηται παρα τω Bickell
(Gesch. d. Kirchenr. 1. § 2) παρα- 
τηροΰντι ότι κανών λέγεται die VOn
der Kirche bewahrte miindliche 
und schriftliche ijberlieferung im 
allgemeinen. Ό αύτός μάλιστα αύτ. 
1017 σημειοΐ: Auch der Ausdruck 
όρος (definitio) kommt haufig fur 
Gesetz oder Norm uberhaujjt vor. 
Πρβλ. κα ί: "Ορος Κανονικός  τών Α 
ποστόλων. Πρβλ. προσθέτως καί Έκκλ.
Δ. Milasch (έ'κδ. 2) § 13.

Είς -τοιούτους κανόνας δογματικής 
φύσεως παραπέμ.πει ό μ.εγας Φώτιος εν 
τώ νομ.οκάνονί του: Τ. 1 Κ. 1 : Περι 
Θεολογίας καί ορθοδόξου Πίστεως, ήδυ- 
νάμεθα δέ νά παραπέμψωμεν καί ήμεΐς 
είς πλειοτέρους. Ουτω λ. χ. πρβλ. Κ. I 
της έν Κωνσταντινουπόλει Οίκ. Συν. 
όαιλοΰντα περί της Πίστεως, δυνάμενον 
δέ νά !  αρακτηρισθ?, καί ώς δ ρ ο ν  Κ. 7 
της έν Έφέσω περί τοΰ αύτοΰ, Κ. I 
της έν Τρούλλω, άσχολούμ.ενον λεπτο- 
μ.ερέστερον περί της ορθής ΓΙιστεως ^κα- 
ταλήγοντα δε: « . . .  Ει δε τις τών ά-



Δ I K  Α ί Ο 1 N r Η

πάντων μη τα προειρ·/)μενα— εν τώ αυ- 
τώ κανόνι — τής εύσεβείκς δόγματα κρα- 
το ΐ...» . Η σύνοδος τής Καρθαγένη; εξέ- 
δωκε σωρείαν τοιούτων δογματικών κα
νόνων. ως τούς : 2 (περί κηρυκτέα; τή ; 
άγιας Τριάδος), 109 (δτι Άδάμ θνη
τός άπό τοΰ Θεοΰ ούκ εγενετο), 110

αίρεσιν αμαρτιών(ότι τά μικρά
βαπτίζονται) 111 (ότι ή του Θεοΰ χα- 
ρις ού μόνον άφεσιν χαρίζεται αμαρτιών, 
άλλα και βοήθειαν παρέχει τοΰ μηκέτι 
άμαρτάνειν), 112, 113 κλ. Όρ. ομοίως 
και τόν 85 καν. τών άγ. ’Αποστόλων, 
δστις καθορίζων ποια είνε τά βιβλία, 
τα οποία πρεπει νά άναγινώσκουν οί 
πιστοί, ποια περιέχουν επομένως την 
γνησίαν, την ορθήν πίστιν, άποτελεΐ βε
βαίως άρθρον πίστεως. Ά λλά  καί των 
πάτερων της ’Εκκλησίας υπάρχουν κα
νόνες δογματικής φύσεως, ώς λ. χ. οί 
καν. 91. 92 τοΰ Μ. Βασιλείου, έν οίς 
ούτος πραγματευόμενος ποϊαι αί πηγαί 
τών δογμάτων, παρεχει δογματικόν κα
θορισμόν.

Ιδού λοιπόν καί κανόνες ορίζοντες 
τών χριστιανών την πίστιν. Όρθώς άρα 
ό Ζωναρας έρμηνεύων τόν Κ. 1 τής έν 
Χαλκηδόνι Οίκ. Συν. λέγει ότι αί σύνο
δοι «κανόνας έξέθεντο, τούς μέν, εις 
δογμάτων συντελοΰντας ακρίβειαν, τούς 
δε, εις εκκλησιαστικήν αφορώντας κα- 
τάστασιν», εύστόχως δέ ό κ. Β. έμνησθη 
αύτοΰ.

("Επεται συνέχεια)

Δ ΙΚΗ ΓΟ ΡΟ Ι 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 0 1  Μ

Τ Η Σ  Α Λ Λ Ο Δ Α Π Η Σ
Αρκετά έ'ζησαν αί άρχαί της Νεα- 

ρας 118, αί ώς γνωστόν κανονίζουσαι 
τά της έξ αδιαθέτου διάδοσης, καθ’ 
όλα δέ τά φαινόμενα, ταχύτερον η βρα- 
δύτερον, έπίκειται τό τέλος των. Ή  
υπονομευτική κατ’ αύτών προπαγάνδα, 
η άρξαμένη άπό τινων δεκαετηρίδων έν 
Γαλλία καί Γερμανία, ή'τις όμως δέν 
είχεν ακόμη άνδρωθγί ώστε νά έπιβάλη 
τά επιχειρήματα της εις τού; συντά- 
κτας τοΰ Γερμανικού Άστικοΰ Κωδι
κός, δύναται τις νά εί'πγι ότι κατακτα 
ρ.έγα έ'δαφος κατά τά τελευταία πρό 
πάντων έ'τη, βοηθουμένη σημαντικά άπό 
τήν έξάπλωσιν καί τήν πρακτικωτέραν 
έφαρμογήν τών άρχών τοΰ σοσιαλισμού. 
Τό άξίωμα, λέγουν οί μεταρρυθμισταί 
της εξ άδιαθέτου διαδοχής, κατά τό ο
ποίον ή έξ αΐματςς συγγένεια καλείται 
έπ ’ άπειρον είς τήν κληρονομιάν, άντί- 
κειται και εις την κοινοτάτην σημερι
νήν άντίληψιν, ή'τις αύτόχρημα κωμι
κόν, άν μη εγκληματικόν θεωρεί τό 
θέαμα, καθ’ δ άνθρωποι ξένοι τελείως 
πρός τόν άποβιοΰντα, οΐον οί δισεξάδελ- 
φοι η οί μικροί ανεψιοί καί τό άλλο 
σμήνος τών καλοθελητών, οΐτινε; περι
στοιχίζουν τά πλούσια φέρετρα, κα- 
λοΰνται εις τήν κληρονομιάν έν έλλείψει 
διαθήκης. Πρακτικόν έπομένως νά έπα- 
νέλθωμεν είς τό πρό τής Νεαρας 118 
δίκαιον, συστέλλοντες έ'τι πλέον τά δι
καιώματα τής οΐκογενείας καί τής έξ 
αίματος συγγενείας έν γένει. Καί οΰτως 
ή καινοτομία έξαγγέλλεται ώς εξής : 
Απόλυτος ελευθερία πρός τό διατιθέναι 
διά διαθήκης. Έν έλλείψει όμως δια
θήκης τήν έξ άδιαθέτου διαδοχήν ν’ ά- 
ποτελώσιν οί κατιόντες καί ανιόντες 
έπ ’ άπειρον, έκ δέ τών έκ πλαγίου μό
νον οί άόελφοί καί κατά τινας έκ τών 
ούχί άδιαλλάκτων καί οί θείοι καί ανε
ψιοί. Πέραν τούτων τό Κράτος. ΙΊοία 
δέ φρονείτε ή έκ τοότου ύπολογιζομένη 
όιά τό Κράτος ώφέλεια ; Είς Γερμανός 
νομομαθής, ό πολύς Bamberger, ύπο- 
λογιζει ότι τό κέρδος τοΰ Γερμανικού 
ταμείου έκ τής προσόδου ταύτης θά ά- 
νέρχηται είς 500 εκατομμύρια μάρκας, 
ή'τοι εϊς 625 εκατομμύρια φράγκα κατ’ 
ετος. Επι τών πέραν τοΰ ύπολογισμοΰ 
τούτου ονείρων είνε περιττόν φρονοΰ- 
ρ.εν ν’ άσχοληθώμεν, διότι άπό τοΰ ση
μείου τούτου λαμβάνουν τόν λόγον οί 
σοσιαλισταί, οί όποιοι παραθέτουν τόσα

καί τόσα, τά όποια θά επιτύχουν εκ 
τοΰ εισοδήματος τούτου αί κοινότητες 
καί οί δήμοι.

Είς τό μεταξύ άς ζφμεν ημείς με το 
σύστημα τό καλούν καί τούς τρισεξα- 
δελφου; άκόμη εις τήν κληρονομιάν, τό 
άποκλεΐον δέ καί αύτούς τους συζύγου:.

Αλλη παράβολος ιδέα έτέθη έπί τοΰ 
νομικού τάπητος. ΙΙαράβολος άπό νομι
κής άπόψεως ήκιστα δέ πρακτικής, κοι- 
νωνικώς τούλάχιστον. Είσηγηταί οί πο- 
λυπαθεΐς Γ άλλοι οί μαστιζόμενοι ώς 
γνωστόν άπό τήν τόσην έξάπλωσιν τοΰ 
δ ιπα ιδ ικοϋ  (ό δρος προφανώς είνε κακόη
χος) συστήματος, οπερ οφείλεται είς τάς 
άναγκας τοΰ σημερινού βίου καί τάς δυσ- 
βαστάκτουί έκ τούτου δαπάνας άο’ ένός 
και άφ· έτερου εις τήν τελειοποίησήν 
άνά πασαν ήμέραν τών κατά της συλλή- 
ψεως μέσων. Περί τοΰ δτι ή πραξις 
αύ'τη ού'τε άπόπειρα έκτρώσεως ή άμ- 
βλωσεως είνε ούτε άλλο τι αδίκημα 
άποτελεΐ, ούδεμία χωρεΐ συζητησις. Τό 
ερωτωμενον δμως καί άνακινούμενον ώς 
ζήτημα πρό παντός κοινωνικόν, έκ πα
ραλλήλου δμως καί νομικόν, είνε : Λύνκ- 
ται νομοθετικώς νά χαρακτηρ’,σθή ώς 
άδίκημα ή πραξις αύτη ; Ή  συζήτησις 
εζακολουθεΐ εί; τά περισσότερα κοινω- 
νιστικά καί νομικά περιοδικά, προσ- 
κρούουσα σπουδαιότατα πρό τοΰ σκοπέ
λου τοΰ άσύλου τή ; εύνής καί τής δη
μοσίας ηθικής.

*
Νεον δείγμα τοΰ πρακτικού πνεύμα

τος μέ τό οποίον παρακολουθεί τάς εμ
πορικά; και κοινωνικά; άνάγκας μας 
παρέχει ή Γερμανική νομοθεσία. Έψη- 
φισθη πρό εβδομάδων μόλις έν τω Ράϊχ- 
σταγ είς τριτην άνάγνωσιν τό νομοσχέ- 
διον περί μεταρρυθμίσεως τών περί δια
μαρτυρίας διατάξεων τοΰ ’Εμπορικού νό
μου. Αι σχολαστικαί έκεΐναι διατάξεις 
υπο των οποίων καί ημείς διεπόμεθα( 
ή παρέμβασις τοΰ συμβολαιογράφου άνευ 
τοΰ οποίου δέν δύναται νά νο.ηθή δια- 
μαρτυρικόν, ή Φαρισαϊκή τηρησις τή ; 
ώρισμένης ημέρα; καθ’ ήν έπί ποινγί 
απώλεια; καί αύτοΰ άκόμη τοΰ δικαιώ- 
ματο; κατά τών όπισθογράφων, ύπό 
ώρισμένας δέ προϋποθέσεις καί κατά του 
εκδότου, διατάσσεται ή σύνταξις τοΰ 
διαμαρτυρικού, δλα ταΰτα κατά τό πλεΐ- 
στον καταργοΰνται, γενικώς δέ άπλο- 
ποιοΰνται όλαι αί διατυπώσει; καί έλα- 
φροτεραι τασσονται συνεπειαι έν περι- 
πτωσει μη συντάξεω; διαμαρτυρικού.
V '  ~  C /  ,  /   ̂ '  r / * .νAocpiv της ιστορίας αναφερο^εν, οτι εις 
έκ τών παραγόντων, τών κατά ΐά  
λευταία ε'τη έργασθέντων ύπέρ τή ; τοι- 
αυτη; ‘καινοτομία; ήτο καί ό πρό μηνών

ΚΑΙ Π Α Λ ΙΝ
Ο Ι  Π Α . Ρ Ι Α Ι

ί,Υς τό προηγονμενον ψύλλον εΐχομεν 
δημοσιεύσει επιστολήν τον εκ τών πολυ
τιμότερων συνεργατών τής «Δικαιοσύνης» 
ϋφηγητοΰ τοϋ ΙΙοινικοϋ Δικαίου καί δ ι
κηγόρον εν Κερκύρα κ. ΓΙ. Γιωτοπούλου, 
διά τής οποίας παραστατικότατα εξεικο- 
νίζεται δ τρόπος καθ' δν καταρτίζονται 
αί κατάλογοι τών ενόρκων, τρόπος ενεκα 
τοϋ οποίον, ώς καί ήμεϊς παρετηρήσαμεν, 
κατέληξε τό λαϊκόν δικαστήριον νά ά

ρος, εί; τά ; συνεδριάσει; τοΰ Κακουργιο 
δικείου Κερκύρα;.

Δέχθητε, παρακαλώ, τά ; φιλικά; καί 
συναδελφικάς προσρήσεις μου.

Κέρκυρα 23 ’Απριλίου 1908.
ΚΙ. Ι 'ιω τόπ ο υλος

ΐ .  ,Γ. ’Εκ τής έπιμελοΰς έρεύνη; τοΰ 
περί Κακοργιοδικείον νόμου προέβην εϊς 
τήν έξη; μαθηματικήν άνακάλυψιν, ήν 
καί σας άνακοινώ, ύποβάλλων αύτήν καί 
ώς talisman τοΐς απανταχού τοΰ Βασι
λείου κυρίοις ’Ενόρκοις.

'Όπως εύ'ρωμεν πάραυτα τόν άριθμόν 
τών συνόδων (Σ) είς άς δύναται νά έ-παρτίζηται έκ τών αύτών στερεοτύπως < · « , . „ > ·

προσώπων άτινα έκ περιτροπής οδηγούν- '·Κρκεσ*1 fl =·φ άπας προσκλησις ωρι- 
ται οποίο έκτελέπωσιν αΐιτά αποκλειστ ικο ί ομένου αριθμ,οΰ ένορκων I Ε] δεον να κα-rat δπως έκτελέσωσιν αυτά ά-ιοκίειστικώς 
τά καϋ-ήκοντα τοϋ ένορκου κριτοϋ. Συνέ
χειαν τής επιστολής έκείνης άποτελεΐ ή 
κατωτέρω τον κ. Π. Γιωτοπούλου διά 
μέσου τών ενΟνμοη· γραμμών τής όποιας 
πολλά εχει τό δικαίωμα νά διαβλέπΐ] δ 
αναγνώστης.

Φίλοι Κύριοι Δ ιευθυντα ί τής «Δικαιοσύνης»

’Εν τω προχθές άποσταλέντι ύμίν 
άρθρω μου περί τών παριών τοΰ Κα- 
κουργιοδικείου Κερκύρας. παρέλειψα ν’ 
άναγράψω, ό'τι αί ύπηρεσίαι μου ώς 
ένορκου δέν θά ήσαν άπλώς τέσσαρες 
έπί 5 συνόόων, άλλ’ δτι θά έ'φθανον ά- 
ναμφιβόλως μεγαλείτερον ρεκόρ, έάν μή 
είχον έν μέρει διασωθ’ίΐ έκ τής έν Ά - 
θηναις κατά τό πρώτον έξάαηνον τοΰ 
1907 διαμονής μου.

’Εάν δμως έκ τούτου θελησητε νά 
σχηματίσητε τήν ιδέαν, δτι ή άπλή έπι- 
χείρησι; ταξειδίων άποτελεΐ κατά τοΰ 
ένορκικοΰ κινδύνου άλάνθαστον προστα
τευτικόν μέτρον, βεβαιώθητε δτι πλαν#.- 
σθε. ’Όντως εγώ άναχωρήσας έντεΰθεν 
δι’ Αθήνας κατά τά μέσα τοΰ ’Οκτω
βρίου 1907. έδεησεν. όπως δυνηθώ ν’ 
άναχωρήσω νά λάβω, πρό τοΰ άταο- 
πλοϊκοΡ εισιτηρίου, άδειαν άπουσίας, 
ύπηρετών φυσικώ τώ λόγω ώς ενυρκος

ριν[/.υυ ενυρκων [Ε| 
μωμεν χρήσιν τής εξής έξισώσεω; Ε —
50 :50= Σ .

Τούτέστι άπό τοΰ όλικοΰ άριθμοΰ τών 
ενόρκων άφαιροΰμεν 50 διαιροΰμεν τό 
υπόλοιπον διά 50 τό δέ πηλίκον θέλει 
υπόδειξε ήμΐν τόν άριθμόν των ονομά
των.

καί κατ’ Όκτώέ ιον του 190 /. αμ.α δ

,  Λ Λ /' Ρ° ·αποθανοιν μεγας Ρωααίστή; Έ
Dernburg.

Ερρίκο;

Κ ,  Κ .

Ί Ι  «Α ακαιοσύνη» ϊίτ ις  ώς κ ύ 
κλον αναγνω β ΐώ ν Ιχεί ϊϊάντας  
”οί>ς δ ικη γόρ ους κ α ί τοί>ς μ ετα  
τώ ν δ ικαοτηρ ίω ν έπαγγελμίχτί»  
κώ ς η ά λλω ς  συνδεο ίλένους, εινε  
■προφανώς τό  μ ονα δ ικό ν  όργα.- 
νον Πια το ΰ  ο π ο ίο υ , υυμ φώ νω ς  
πρός τό «νε^ΐλα, το ΰ  νόμ,ου, επ ι
β ά λ λ ε τα ι να γ ίνω ντα ι α ί έπ ί δ ια 
ζ υ γ ίω ν , α ΐτήαεω ν περ ί χ ω ρ ι-  
σμ-οΰ κ τημ ά τω ν κλπ . ο ρ ιζό μ ε 
να ! υπ ό  το ΰ  νό μ ο υ  δ η μ ο σ ιεύ 
σε ις . ΙΙερ ιττό ν  επίσης νά υπο- 
μνήσω μεν ό τ ι τό  όργανον τοΰτο  
τώ ν δ ικη γόρ ω ν κ υ ρ ίω ς , «άν  
α λ λο  η κερδοσκοπικόν σκοπόν 
επ ιδ ιώ κ ε ι, το ύτο υ  δ ’ ενεκα α να 
λα μ β ά νε ι πάσαν έν γένει το ια ύ -  
της φύσεω ς δη μ ο σ ίευσ ιν  ε ις  τό 
η μ ισ υ  της συνήθους τ ιμ ^ ς .

T0yoi -cnr «Δικαιοσύνης» πωλοίίνται 
«Ις -τά γραφεία αντής, τοϋ μέν πρώτον 
κτονς πρός δραχμάς 15 τοϋ δέ δεντέρον 
πρός δρανμΰς 7.JJO εκαότος*

ώς έπανήλθον είς Κέρκυραν, κατά τα 
μέσα τοΰ Νοεμβρίου 1907. άποβιβα 
ίθε ί; έκ τής «Αντιγόνης» συνήντησα 
μεταςυ των πρωτιον εις την προκυ 
μαίαν τής Κερκύρας, δικαστικόν κλη
τήρα, δστις, μαθων ώς οαίνεται καί 
αυτός τά τοΰ διορισμοΰ τοΰ κ. Γουνα- 
ράκη, έξήλθεν< εις προϋπάντησίν μ 
άνά τήν προκυμαίαν, άμα τώ κατάπλω 
τοΰ πρώτου έκ Πειραιώς άτμοπλοίου 
καί άναχαιτίσα; με μοί έπέδωκε νομο- 
τύπω ; τήν πρό; εμφάνισιν κλήσιν (ώς 
ενόρκου εννοείται) διά τήν τοΰ Δεκεμ 
βρίου 1907 σύνοδον.

Έκ τιων ανωτέρω εξαγεται οτι μόνον
διά παρατεταμένης διαρκεία; ταξειδίων 
έχει τ ι ;  έλπίδα; τινάς διασώσεως καί 
μαλιστα ώ ; εύφρόσυνον γεγονό; δέον νά 
χαιρετισθνί το οτι παρ’ ήμΐν δέν έ'χουσι 
διαδοθ'^ αί περι άατρι,κοϋ σώματος δι- 
δασκαλίαι τών θεοσοφιστών, καθ’ ά; 
δύναται τις νά παρευρίσκηται συγχρό
νως εί; διαφόρου; πόλει;, άλλω ;, ού'τε 
τά μακρά; διαρκεία; ταξείδια, ού'τε αύ- 
τ χ ι  αί μεταναστεύσει; θά ήδύναντο νά 
μα; σώσωσι.

Πιστεύσατε έν τούτοι;, φίλοι Κύριοι, 
δτι έάν τό μεταναστευτικόν πνεΰμα ήτο 
μάλλον διαδεδομένον έν Κερκύρα, ή έάν 
τούλάχιστον ιδρύοντο καί παρ’ ήμΐν με
γάλα μεταναστευτικά γραφεία, — ώ; τά 
τοΰ Πειραιώ; καί τά τώ ν ΙΙατρών, όποια 
έ'δει νά λειτουργώσιν ε ϊ; πασαν πόλιν 
τοΰ προτύπου Βασιλείου — ήθέλομεν ί'δη 
την άθρόαν τών παριών τοΰ Κακουργιο- 
δικείου Κερκύρα; μετανάστευσιν δι’ Α 
μερικήν ή Αύστραλίαν.

Τό κατ’ έμέ, έν τούτοι;, μετά τό ώ ; 
εζήλθον τή ; «Α ντιγόνη ;» περυσινόν μου 
πάθημα ούδέν δύναται νά μέ παρηγο- 
ρησ·/). Έχω καταληφθή πλέον, φίλοι 
συνάδελφοι, άπό τήν έξή; idee fixe- 
ότι τίποτε δέν θά δυνηθγί πλέον νά μέ 
άπαλλάξν) άπό τοΰ έοιάλτου τούτου. 
Ούτε αύτό; ό θάνατο;. Διότι ούδέν άπο- 
κλειει, δτι έάν μέχρι τή ; έποχή; έκεί
νης διαδοθγί ό πνευ»Α(κτ&σ[Λ0ς έν Έλλάδι
δεν θά τρέχω τόν κίνδυνον νά καλοΰι/,αι

Λ Υ '  5 ' ' 5» > « -ραπεςιου, εαν μη όια κλητή->ια του

Παραβάλατε τόν μαθηματικόν τούτον 
τύπον πρός τάς διατάξεις τοΰ ,ΒΚΒ' νό
μου καί θέλετε έ'τι μάλλον πεισθγί περί 
τή ; όρθότητο; τή ; γαλλικής παροιμίας
necessity donne de l ’industrie.

Εν τουτοις καί αυτή ή μαθηματική 
άνακάλυψις δέν αέ έί/.ποδίζει νά σας 
παρακαλεσω δπως μοί άποστείλητε, 
μέχρι νεωτέρας άγγελίας, τά προσεχή 
φύ7Λα τής «Δικαιοσύνης» κατά τήν έ- 
ςής όιεύθυνσιν

Κον Π. Γιωτόπουλον, έ'νορκον ΓΙαρίαν 
— Κακουργιοδικείον, Κέρκυραν.

 -
Ά ΐ ατήλαι τής «Δ ικαιοσύνης 

ε ινε  ε ις τή ν διάϋ'εσιν παντός δι
κηγόρου, δικαατοϋ ή άλλου δι
καστικού προσώπου, ευρισκο
μένου είς τή ν άνάγκην ή έπ ιΰ 'υ- 
μοϋντος νά  άνακ ινήση  π α ν  έν 
γένε ι ζήτημα σχετιζόμενον μέ 
τήν άπονομήν τοϋ δικαίου.

Έ ν άπο τά σημαντικώτερα δικα
στικά γεγονότα της τελευταίας δεκαε- 
τηρίδος, πρέπει νά το όμολογήσω- 

μεν, θά άποτελέση
’Α νήμερος γεγονός οτι το 

πινάκιον τοΰ Άκυ- 
ρο>τικοδ τμήματος τοϋ Άρείου Πά
γου εφθασεν εις πλήρη κατά κυριο
λεξίαν ένημερότητα. Κατά τό τελευ- 
ταϊον έκδοθέν εκθεμα, πρόκειται νά 
έκφωνηθώσι πρός συζήτησιν τήν 
προσεχή Δευτέραν υποθέσεις Ιγγρα- 
φείσαι μέχρι τής 17 Μαρτίου 1908, 
ήτοι μόλις πρό δύο μηνών. Τά έκ τού
του άγαθά ούδείς υπάρχει λόγος καί 
σήμερον νά έξάρωμεν, διότι ή είκών 
ήν άπό άπόψεως ένημερότητος πα
ρουσίαζε το αύτό δικαστήριον πρό 
διετίας άκόμη, οπότε έδίκαζεν υπο
θέσεις έγγεγραμμέναςπρό πενταετίας 
άν μή καί εξαετίας, υπήρξε τόσον 
ζωηρά, ώστε πας λόγος περιττεύει. 
’Ήδη υπολείπεται καί τό τελευταΐον, 
δπερ υπό πολλάς έπόψεις θά ήτο 
προκριτώτερον νά έπετυγχάνετο πρώ
τον. Τό ένιαΐον έν τή νομολογίίζ. 
Κατά τήν γνώμην ήμών, ήτις, δυνά- 
μεθα νά βεβαιώσωμεν, άποτελεΐ τήν 
ευχήν παντός, ή έν τοΐς διαφόροις 
ζητήμασι γνώμη τοΰ ανώτατου ήμών 
δικαστηρίου άπόλυτος υφίσταται ά- 
νάγκη νά παραμένη μία καί ή αυτή, 
μή μεταβαλλόμενη είμή όταν σοβαρά 
συντρέξωσι γεγονότα ή κοινή περι 
τοΰ άντιθέτου μορφωθή κρίσις τοΰ δι- 
καστικοΰ ή νομικοΰ κόσμου. Ούδείς 
είνε έπιτετραμμένον ούδ’ έπί στιγμήν 
νά λησμονήση δτι διεπόμεθα άπό τό 
έλαστικώτερον καί εύπλαστότερον ά- 
στυκόν δίκαιον, οίον τό τών Ρωμαίων, 
δπερ άκριβώς εις τοΰτο έφείλει τό με- 
γαλεΐόν του, είς τό δτι αί διατάξεις 
του διεμορφώθησαν έκ τών έκάστοτε
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κοινωνικών αναγκών, άς ό Ρωμαίος 
δικαστής οίονεί ώς νομοθέτης παρα
κολουθεί. Α ί περιστάσεις δμως έκεΐ- 
ναι ύnb  ΐά ς  οποίας τ& δίκαιον τών 
Ρωμαίων διεπλάσθη έξέλιπον πλέον, 
άπδ πολλοΰ δέ έπί του δικαίου τού
των έλέχθη καί ή τελευταία λέξις. 
Ό  έφαρμοστής άρα της σήμερον κα 
λείται, ούχί νά άναπτύξη το δίκαιον 
τοΰτο, άλλά νά το άποκρυσταλλώση, 
άν ή έ'κφρασις είνε έπιτετραμμένη. 
Τολμώμεν δέ νά είπωμεν δτι μυριά
κ ις προτιμότερον είνε νά έπικρατήση 
έν τοΐς κατ’ ιδίαν ζητήμασιν οιαδήποτε 
λύί;ις, άλλά μία, ή νά άναζητώμεν 
έκάστοτε τήν τελειοτέραν, οπότε ί 
σως μέν δνομασθώμεν άκριβολόγοι 
.επιστήμονες, πάντως ομως τραυματί- 
ζομεν τήν δημοσίαν πίστιν, δπερ δέτο 
δεινότερον παριστώμεν είς τά βλέμ
ματα τών άπλοϊκωτέρων τήν δικαιο
σύνην μέ δύο μέτρα καί μέ δίπλα 
σταθμά.

Ύπδ τοιούτους δρους άνυπόκριτον 
έκδηλοϋμεν τήν χαράν ήμών διά το 
έπιτελεσθέν γεγονος τής πλήρους 
ένημερ ότητος.

Εν μέσω άκρατήτων γελώτων άφ’ 
ένος καί έν μέσω καταφανοΰς δυσφορίας 
άφ’ ετέρου ήκυροΰντο πρό ημερών ύπό 

του ένταΰθα ΙΙλημ- 
IIΙ.αιίτά ίι ΰκι·οα. μελειοδικείου η μία 

μετά την άλλην 
δίκαι κατ’ ερήμην. διότι κα τ ’ αύτάς εί- 
χον συμπληρώσει το δικαστήριον δικη
γόροι χωρίς ν' άναγράφηται εν τοΐς πρα- 
κτικοΐς κατά τά συνδεδυασμένα άρθρα 
263 της Ιίοιν. Δικ. και 32 τοΰ ’Οργα
νισμού οτι έκωλύοντο οί λοιποί δικα- 
σταί καί οί έμμισθοι καί άμισθοι πάρε- 
δροι. Καί έ'φευγον οί κατηγορούμενοι 
κατενθουσιασμένοι· ίσως τινων έχουν 
παραγραφή τά άοικηματα. Ή  σπου
δαία άνακάλυψις οφείλεται είς τόν συν
άδελφον κ. Μανωλίδην.

Διεδόθη, οτι ασφαλώς έπίκειται ή 
τιμωρία τοΰ υπαιτίου της παραλείψεως 
υπάλληλου, ώς εάν άπήτησαν παρ’ αύ
τοΰ ποτε νά γινωσκγι τά καθήκοντά του 
πρώτον ώς εάν ύπάρχη κώλυμα ό'ταν 
άναγράφηται· ώς εάν φροντίζν] τις νά τό 
διακριβώσει δταν τό αναγράφω. Δυνά- 
μεθα νά βεβαιώσωμεν, δτι κατά τήν 
άνωτέρω συνεδρίασιν τοΰ Πλημμελειο
δικείου, καθ’ ήν ήκυροΰντο αί κατ’ έρή- 
(Α7)ν οικαι. παριστατο εν τω ακροατή- 
ρίω εις τών κ.κ. αμίσθων παρέδρων καί 
έγέλα, καί δμως δέν εκαλείτο πρός συμ- 
πλήρωσιν τοΰ δικαστηρίου, καί δμως 
παρηγγέλλετο καί άπεδέχετο 6 γραμ- 
ματεύς νά βεβαιών·/) τό κώλυαα αύτοΰ.

'Ώστε τά πρακτικά κατ’ ανάγκην 
πρέπει νά είνε η πλαστά η άκυρα. Καί 
ή μέν άκυρδτης είνε τιμωρητέα, διότι 
ελέγχει παράβασιν τύπου, η δέ πλα- 
στότης εινε αξιέπαινος διότι άποδει- 
κνύει την τήρησιν τοΰ νόμου ! Ό  κακό- 
μοιρος ό Καραγκιόζ Μπερντές έξηυτε- 
λίσθη εντελώς καί καθολοκληρίαν ! Μέ- 
γα θεμα διά τά καθ’ ήμας φαιδρολογή
ματα τών καθηκοντολόγων !...

Σχετικώς πρός τό ύπό τόν τίτλον 
«Διπλή Δικαιοσύνη» άρθρον τοΰ έν Άθη- 
ναις δικηγόρου κ. Σπ. I. Θεοδωροπού- 

λου. τό δημοσιευθέν έν
Τ ά ξ ε ω ν  «ρο^γο^μένω φύλλο)

της «Δικαιοσύνης», καί 
είύικώς ώς πρός τόν περί συντάξεων νό
μον της επίσημου τοΰ οποίου έρμηνείας η 
ανάγκη επιτακτική παρίσταται πρέπει 
νά σημειωθγί καί τοΰτο :

”Αν η Βουλή έρμηνε-ύσν) τό 3ον άρ
θρον τοΰ περί συντάξεως τών πολιτικών 
υπάλληλων νόμου ΧΝΒ' της 3ης Αύ
γούστου 1861 συμφώνως πρός την γνω- 
μοδ ότησιν τοΰ Β. Οίκονομίδου, τότε ό 
Νομος ΑΩΠΣΤ της 18 Φεβρουαρίδυ 
1891 δέν έ'χει πλέον λόγον ύπάρξεως 
καί συνεπώς πρέπει ν’ άκυρωθγί, καθό
σον μάλιστα περιορίζεται δι’ αύτοΰ τό 
δικαίωμα τ^ς προσμετρησεως τών πολι

τικών ύπηρεσιών είς μόνους τούς άπο- 
κτησαντας ή'δη τό δικαίωμα της συν
τάξεως στρατιωτικούς διά τών στρατιω
τικών των ύπηρεσιών, άδικουμένων ού'τω 
τών μη δυνηθέντων διά λόγους ανεξαρ
τήτους τ^ς θελήσεώς των, ήτοι άσθε- 
νείας κλπ. νά συμπληρώσωσι τά έ'τη 
της συντάξεώς των διά στρατιωτικών 
ύπηρεσιών, δυναμένους δμως νά συμπλη
ρώσωσι ταΰτα καί άποκτησωσι τό δι
καίωμα συντάξεως διά πολιτικών ύπη
ρεσιών προστιθεμένων είς τάς προγενε- 
στέρας αύτών στρατιωτικάς υπηρεσίας. 
Ά μα ό ύπάλληλος διορ’.σθ'/j είς δημο
σίαν ύπηρεσίαν διά Βασ. Διατάγματος, 
ώς απαιτεί τό Ιον άρθρον τοΰ περί συν
τάξεως ΧΝΒ' τοΰ 1861 νόμου, εΐ'τε διά 
πολιτικών η στρατιωτικών καθαρώς, 
είτε διά μικτών εκ στρατιωτικών,καί 
πολιτικών, άδιαφόρως τοΰ ποΐαι έξ αύ
τών προηγηθησαν η έπικολούθησαν, συμ
πλήρωσή ό ύπάλληλος τά έ'τη τά πρός, , „ X / /·/>■αποκτησιν του οικαιωματος συνταςεως, 
νά λαμβάνη ταύτην.

Δέν δύναται νά υπάρξη άντίρρησις, 
δτι τό έν τώ προηγουμένω ημών φύλλω 
άρθρον τοΰ κ. Γιωτοπούλου, ύπό τόν 

τίτλον «οί παρίαι τοΰ
Κ απετανάτα  Κακουργιοδικείου», εί- 

χεν δλην τήν σοβαρό
τητα τήν οποίαν έ'πρεπε νά έ'χτ] καί 
ένεποίησεν δλην τήν βαθεΐαν έντύπωσιν 
τήν οποίαν έ'πρεπε νά έμποιησν). Φο- 
βούμεθα δμως, δτι καί ή σοβαρότης καί 
ή εντύπωσις θά περιορισθώσιν είς τήν, 
τό δή λεγόμενον, θεωρίαν. Διότι μας 
πείθει μακρόν παρελθόν, δτι ούδαμώς 
θά μεταβληθ-?) ή κατάστασις. 'Έκαστος 
προϊστάμενος δημοσίας ύπηρεσίας έν τώ 
κλείνω Βασιλείω ύπολαμβάνει την ύ
πηρεσίαν του ώς ιδιαίτερον καί απο
κλειστικόν έαυτοΰ καπετανάτον, διαχει
ρίζεται δέ καί διοικεί αύτήν κατά τήν 
ιδιοσυγκρασίαν του, τάς διαθέσεις του, 
τάς εύνοίας ή δυσμενείας του, τήν έκά
στοτε ιδιοτροπίαν του καί τούς έκά
στοτε ισχυρούς της ημέρας, οΐτινες ϊ -  
χουν τό μέρισμά των έκ τών διαφόρων 
καπετανάτων. ΓΙαν παράπονον καί πασα 
διαμαρτ^ία άποτελοΰσιν ασέβειαν καί 
θρασύτητα, ή άλλως προδίδουσιν επι
πολαιότητα καί έρημίαν πρακτικοΰ 
πνεύματος. I Ιασα δέ επέμβασις προϊστα- 
μένης άρχης ή είνε ύποπτος ώς προκλη- 
θεΐσα ύπό τών ισχυρών της ημέρας πρός 
πλήρη κατάκτησιν τοΰ καπετανάτου, 
ή καυτηριάζεται ώς προερχομένη έκ 
πνεύματος κακώς έννοουμένης έπιδεί- 
ςεως, έκ κακεντρεχείας, πάντως έζ ελ- 
λείψεως άβρότητος, έπί τέλους είνε καί 
ανόητος διότι τείνει νά είσαγάγτ) τακτι
κήν ή'τις θά στραφώ καί κατά της ιδίας 
αύτών κεφαλής προϊσταμένων καί έκεί- 
νων άλλου καπετανάτου. Καί τοιουτο
τρόπως αι δημόσιαι παρ’ ήμΐν ύπηρε- 
σίαι είνε κύκλοι κεχωρισμένοι καί ιδιαί
τεροι, άνευ συνοχής καί έξαρτήσεως, έν 
αις πολλάκις μάλιστα άλλος προϊσταται 
καί άλλος διοικεί καί άλλος έμπνέει. 
Ενιαία ένέργεια καί ώρισμένη σκοπι- 
μότης ύπαρχει μόνον έν τί) έξυπηρετή- 
σει σκοπών φαύλων, τών σκοπών τών 
κομμάτων. Νόμοι, Διατάγματα, Ε γκύ
κλιοι, Ό δηγίαι, Κανονισμοί καί Έρμη- 
νεΐαι είνε δι’ άλλους μέν παγίδες άπαί- 
σιαι δι’ άλλους δέ παιγνίων αθύρματα. 
Θά ήδύνατο βέβαια, προκειμένου περί 
της Δικαιοσύνης, νά γείντ) λόγος περί 
πειθαρχίας, έπιθεωρήσεως, έλέγχου καί 
επιβολής, άλλ’ άτυχώς ό τώ δντι σοφός 
κ. Είσαγγελεύς τοΰ Άρείου Πάγου είνε 
διαρκώς άπησχολημένος είς τήν κατάρ- 
τισιν τών σοφών αγορεύσεων του καί 
είς τήν δημοσίευσιν αύτών, καθ’ δσον 
άλλως τε, λέγει, δεν ε'χει αρμοδιότητα  
εδώ, έκεΐ, πέραν.

Είς περιωπήν άλύτου ζητήματος κιν
δυνεύει νά άναχθνί τό της έγκαταστά- 
σεως καί τοΰ Κακουργιοδικείου έν τώ 

νέω Καταστήματι 
Ή  τετάρ τη  ouifu; τοΰ Πρωτοδικείου.

Ά π ’ άρχης ήμεΐς 
έτονίσαμεν δτι πρόκειται περί ζητήμα
τος καθαρώς Συναλλακτικόν. Τόν δρον

τόν γνωρίζομ,εν δλοι καί διά τοΰτο πασα 
έπεξήγησις περιττεύει. "Οταν πρό άρ- 
κετών μηνών έλήφθη ή πρώτη άπόφα- 
σις, ένεφανίσθη ή θεά συναλλαγή έν ολτ) 
της τν) μεγαλόπρεπε ία καί πρά τοΰ τό
σου μεγαλείου ή πρώτη έκείνη άπόφασις 
έξεμηδενίσθη. ΓΙοιά τις δμως τών δικη
γόρων καί τοΰ ήμερησίου τύπου κίνησις 
συνετάραξε κάπως τά συναλλακτικά 
τέλματά καί νέα φαινομενική ύποχω- 
ρησις ήν ήκολούθησεν άμα τ-?ί κατευνά
σει νέον ί}ράοος καί ούτω καθεξής. Ήδη 
εύρισκόμεθα είς τήν τετάρτην ολίγον 
πανηγυρικώτερον έξαγγελθεΐσαν οριστι
κήν άπόφασιν, καθ’ ήν τά κράτος τοΰ 
έπί της όδοΰ θουκυδίδου έρειπίου κατα- 
λύεται. “Ως φασιν δμως πάντοτε.

ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑ

ΤΙ ΕΙΝΕ;
/λευτέρχ έπ ιβτολή  τοΰ συνεργά

το υ  μ.'χς ’Ι ώ β .
Κ ύ ρ ιε  Σ ν ν τ ά κ τ α ,

Ό  θαυμασμός μου πρός τήν άνεξάν- 
τλητον ευφυΐαν τών νεωτέρων Ελλήνων 
δικηγόρων είνε τόσος, ώστε διαρκώς μέ 
εμπνέει ε ίς . . .  πολυγραφίαν καί είς έπα- 
νάληψιν τετριμμένων διηγήσεων τάς ο
ποίας οί άναγνώσταί σας γνωρίζουν καλ- 
λίτερον παντός ά'λλου. Όπωςδήποτε εχω 
τήν ελπίδα δτι ·θά φιλοξενήσητε καί τήν 
παρούσαν, εκλιπαροΰντες καί έκ μέρους 
μου τήν επιείκειαν τών αναγνωστών σας 
διά τό φορτικόν καί τοΰ θέματος καί τοΰ 
ίίφους μου. Εις τήν προηγουμένην επι
στολήν μου σάς περιέγραψα τήν τελευ- 
ταίαν έξέλιξιν τής μεθόδου, δυνάμει τής 
οποίας fi κατάσχεσις καί διά πλειστηριβ- 
σμοΰ εκποίησις οί'ουδήποτε ακινήτου 
έξαρτάται ούχί έκ τής ένεργείας τοΰ δα- 
νειστοΰ, ένυποθήκου ή μή, άλλ5 έκ τής 
καλής θελήσεως τοΰ οφειλέτου.

Σήμερον έπιτρέψατέ μοι νά σας απα
σχολήσω μέ τό ζήτημα τών έν γνώσει ά
κυρων είς χεΐρας τρίτου, ιδιαίτατα δέ είς 
χεΐρας τής Εθνικής Τραπέζης καί τοΰ 
Δημοσίου, κατασχέσεων. Δέν υποστηρίζω 
δτι ΰφίσταται συστηματική συμμορία έκ- 
βιαστών, χρηματιζομένων διά τής έκμε- 
ταλλεΰσεως τών άτελειών άφ’ ενός τών 
σχετικών διατάξεων τής Πολιτικής μας 
Δικονομίας καί τής έλλείψεως άφ’ ετέρου 
καί κόκκου ακόμη πρακτικού πνεύματος 
καί άντιλήψεως τών άτομικών άναγκών 
εκείνων είς ους έ'χουν αναιρέσει αί Τρά- 
πεζαι καί τό Δημόσιον τήν διαχείρισιν 
τών σχετικών τούτων ύπηρεσιών. Έ ν 
πάση περιπτώσει τό αποτέλεσμα εινε έ'ν, 
δτι δ πρώτος τυχών έπιτήδειος εινε είς 
θέσιν νά συγκράτηση επ’ άπειρον έν κα
τασχέσει περιουσίας ολοκλήρους κατατε
θειμένος παρ’ οί'ωδήποτε διά δαπάνης 
μονοδράχμων τριών άτινα, ώς γνωρίζετε, 
άρκοΰν πρός σύνταξιν ενός κατασχετη
ρίου καί πρός κοινοποίησιν τοΰτου. 
Τί πέραν τοΰτου αναμένει τόν δΰσ- 
μοιρον παρακαταθέτην, τό φαντάζεσθε. 
Α γώ ν πολυετής πρός άκΰρωσιν τών 
κατασχέσεων τούτων μετά τήν οποίαν 
νέα κατάσχεσις καί νέος αγών καί έπί 
τέλους καταβολή τών λύτρων. Αύτη ήτο 
ή γνωστή μέθοδος, ή οποία δμως έσχε 
καί τήν έξέλιξίν της, ήτις οφείλεται εις 
τόν δασκαλισμόν άποκλειστικώς τών χει- 
ριζομένων την ποινικήν μας δικαιοσύ
νην. 'Ως γνωρίζετε, διά τό τύποις έγκυ
ρον τής είς χεΐρας τρίτου κατασχέσεως, 
απαραίτητον νά ύπάρχη τουλάχιστον έ'γ
γραφον, άποδεικνύον ή καί πιθανολο
γούν τήν άπαίτησιν. Ό ταν δέν ύπάρχη; 
Τότε τό φαντάζεται ή δικηγορική έφευ- 
ρετικότης, τό έπικαλεΐται έν τφ κατα
σχετήρια), κατά κανόνα τό βαπτίζει ιδιω
τικόν, ενίοτε δέ τώ δίδει καί τό όνομα 
δημοσίου, άναφέρουσα καί άριθμόν ά- 
κόμη συμβολαίου έφ’ οΰ στηρίζεται ή 
οφειλή ! Θά σάς παρακαλέσω τό τελευ- 
ταΐον τοΰτο νά τό πιστεύσητε ώς γεγο
νός, δπως έπίσης ώς γεγονός νά πιστεύ- 
σητε, δτι συμβούλων Έφετών, ένώπιον 
τοΰ οποίου ήχθη τό ζήτημα, αν ό έπιβα- 
λών κατάσχεσιν είς χεΐρας τρίτου έπί τή 
βάσει άνυπάρκτου δημοσίου ή ιδιωτι
κού εγγράφου εινε ένοχος άπάτης ή έκ- 
βιάσεως ή οΐουδήποτε άλλου άδικήμα- 
τος, άπήντησε διά προσφάτου βουλεύ
ματος του, δτι ούδενός άδικήματος είνε 
ένοχος.

Άλλά τότε τί εινε ;

Έ γώ νά σάς άπαντήσω.
Αύτός μέν εινε άξιος παρασημοφο

ρίας, εκείνος δέ δστις ύπό τοιούτους δ
ρους άδικεΐται χωρίς ούτε αδίκημα ούτε 
άδικοΰντα νά άνακαλύπτη ή Ελληνική 
δικαιοσύνη, είνε άνόητος πρώτης γραμ
μής μήν χειροδικών.

Ή  λύσις εινε ήκιστα νομική, ανάλο
γος δμως πρός τά πράγματα.

Πρόθυμος ό συνεργάτης ί ας 
Ίώ6.
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ΠΑΝΑΓ. Μ. ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ
Πρωτοδίκου καί τακτικού άνακριτοΰ

( Ύ περ  τής περιθάλψεως τών φυλακισμένων
έν ταΐς ουλακαΐς Βόλου).

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Είνε λοιπόν λογικώς σόλοικον νά ύπο- 
τεθή δτι θ’ άνασταλη τδ λύθρον, τό με- 
λαμβαφές τών χαινουσών τής έγκλημα- 
τικότητος πληγών, έάν πρότερον δέν 
δημιουργηθώσιν εύγενεΐς προσωπικότη
τες ώς βράχοι, άντέχουσαι στερρώς είς 
δλας τάς μεοατροπάς τής τύχης, είς δλας 
τάς έπιδεξίους στροφάς τής λυσσώδους 
κοινωνικής θυέλλης, ήτις πάντοτε προ
σπαθεί νά ταπεινή, νά έξοντώνη, είς δλα 
τά μιαιφόνα μίση, είς δλας τάς προσβο- 
λάς, άς ή άνθρωπίνη έχθροπάθεια έξυ- 
φα ίνει! Ή  άληκτος αύτη τανυσίπτερος 
έγκληματικότης, ήτις προκαλεΐ τό άλ
γος καί τόν όδύνην τής πονεμένης έγ- 
κληματικής ψυχής καί τόν άπεγνωκότα 
δλεθρον τεκμηριοΐ άναποδράστως, κατ’ 
έπίφασιν ,τούλάχιστον εν μίσος εμμονον, 
άναπόσπαστον, ποδήνεμον, ταχύ, Εν 
έδαφος ήθικόν θρησκευτικόν, τά μάλα 
πεπτωκός, δπερ άκατασχέτως τείνει νά 
ζοφώση τό ισχυρόν, τό διαυγές, Ινθου- 
σιώδες καί δροσοβόλον πνεΟμα τοΰ νοή- 
μονο5 Ελληνικού λαοΰ και νά κατα- 
πνίξη τήν Ιμφυτον πλήν Ιντελώς άκαλ- 
λιέργητον φιλοπάτριδα καί άτάρβητον 
έθελοθυσίαν του.

Ένισχύσατε αύτόν μέ τά ζώπυρα τής 
χριστιανικής θρησκείας καί τότε Ιπετε- 
λέσατε τό παν. Πρό παντό'ς δμως διδά
ξατε αύτόν νά ή άνεξίκακος, καλός κά- 
γαθός έν έπιγνώσει, μάρτυς κοινωνικός 
καί ήρως, καί τότε άφεύκτως θά τρωθή 
θανασίμως τό φάσμα τής σπαργώσης 
έγκληματικότητος· διότι ή ήρωϊκή καί 
ανένδοτος καλοκάγαθία είνε ό σφοδρό
τερος τής έγκληματικότητος πολέμιος!

ΙΙαρετήρησα έκεΐ έν τή αιθούση τής 
Σπαρτιατικής δικαιοσύνης, τής δικαιο
σύνης τής πατρίδος μου, έν ή κατ’ έπαγ- 
γελματικήν άνάγκην συνεχρωτιζόμην 
τόσον στενώς μέ τήν έγκληματικήν ψυ
χήν, ήν τόσον φιλοστόργως ένίσχυον, 
παρηγόρουν, περιέθαλπον, έπροστάτευον, 
ήγάπων, παρετήρησα, ναί, έν πύρινον 
καί κελαινόν δάκρυ νά καταλείφη τάς 
κολασμένας έκείνας τοΰ έγκλη ματιού 
παρειάς τοΰ έγκληματίου δν τό πρώτον 
ώς συνήγορος άπό τής θέσεως τής ύπε- 
ρασπίσεως ύπερήσπισα- καί έπί τή θέα 
τοΰ τραγικώς μεγαλοπρεπούς δακρύου, 
δπερ δέν ήτο δάκρυ έρώσης καί τρυφε- 
ρας παρθένου, ούτε δάκρυ έρωτόκου καί 
συμπαθοΰς άγγέλου, άλλά μαΰρον δάκρυ 
ψυχής κολασμένης, πεπτωκυίας άνθρώ- 
που ήττημένου καί ήθικώς παρηκμακό- 
τος, έπί τή θέα ναί καί μόνη ήσθάνθην 
ρίγος ίερόν νά διαθέη όλόκληρον τό 
σώμά μου καί συγκίνησιν σφοδράν νά 
συνταράσση τά έπωδύνως ταλανιζόμενα 
καί καταπεπονημένα στήθη μου!

Τολμώ δ’ είπεΐν δτι έκ τοΟ δακρύου 
έκείνου τοΰ έγκληματικοΰ καί μόνου άφ- 
ήρπασα τό θέμα τής σημερινής διαλέ- 
ξεώς μου καί έκ τοΰ δακρύου έκείνου τοΰ 
μεγάλου ήρύσθην τάς άκραδάντους πε
ποιθήσεις μου περί τοΟ δυνατοΰ τής ήθι- 
κής παλινορθώσεως τής έγκληματικής 
ψυχής. Καί δταν κατόπιν τής άγορεύ- 
σεώς μου ήτις μέ νοσταλγόν σπαργήν 
άπέμαξε καί έξήγνισε τό μέγα έκεΐνο 
τοΰ αμαρτωλού δάκρυ, τό χρησιμέυσαν 
έκεΐ ώς έπίσημος σπονδή τής μετανοίας 
ένώπιον τής θείας καί άνθρωπίνης δι-
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χαιοσόνης. Καί δταν κατόπιν της άθωω- 
τ:κτ/ς των ένόρκων έιυμηγορίας, της 
οίονεί συμμετασχούσης ε?ς τήν έπίσημον 
ταύτην τοΟ άμαρτωλοΰ έξάγνισιν ελαβον 
iv σημείωμά του μέ τάς έξης λέξεις : 
«Σέ εύχαριστ© καθόσον δέν έπίστευον 
καί μέ έδίδαξες νά πιστεύω δέν ήγάπων 
καί μέ έδίδαξες ν’ άγαπώ !»

""Ω! τότε ή συγκεκινημένη καί πο
λυώδυνος ψυχή μου συνειδυΐα δτι έπ'ι 
μικρόν καί αϋτη είς τήν ήθικήν τοΰ έγ- 
κληματίου άναμόρφωσιν έν γνώσει ή έν 
άγνοια συνετέλεσε, καί έαυτήν ένδομύ- 
χως θεωρήσασαν ώς πασών των λοιπών 
εύτυχεστέραν έν υψηλή έκστάσει γλυκυ- 
πίκρως υπετραυλισεν. ’ Ω ! πόσον άδικον 
πόσον κρίμα είνε νά πάσχη μία ψυχή 
τόσον άπείρως ώραία τόσον εύγενής, 
ήτις καλείται Έλληνική έγκληματική 
ψυχή !

Πρός θεοΰ λοιπόν, σας ίκετεύω, ώ έγ- 
κληματικαί ύπάρξεις, καί ποιών έπίκλη- 
σιν είς τήν ύμετέραν συνείδησιν σας λέ
γω. Μεταπλάσσατε ριζικώς τάς συνειδή
σεις σας, κηρύξατε στύγος κατά τής έγ
κληματικότητος άπηνές, έστέ λάτρεις 
τής θρησκείας τοΰ καθήκοντος, έστέ κα- 
λαΐ κάγαθαΐ έν ύπερόχω εύγενεία, έστέ 
άθφαι έν ζηλωτή ύπερηφανεία, έστέ ή- 
ρέμως άνεξίκακοΐ έν άπτώτω έθελοθυ- 
σία μή γονατίζετε καί κάμπτεσθε πρό 
τών προσβολών τής άνθρωπίνης άστα- 
θείας καί τών άπηνών πληγμάτων τής 
άνθρωπίνης έχθροπαθείας, μή ζοφοΰσθε 
πρό τών κοινωνικών τελμάτων, τών απο
γοητεύσεων καί τών ίταμοτήτων, έν αΐς 
δπέροχοι διάνοιαι χύνουσι τό φώς καί 
μεγάλαι καρδίαι άποβάλλουσι τήν πί- 
στιν καί έστέ βέβαια? δτι θά ΐδητε μακρό- 
θεν άνατέλλοντα ένα κόσμον ύποκειμε- 
νικόν άπείρως ώραΐον, τόν κόσμον τής 
αγνής συνειδήσεως! Πέπεισμαι δ’ άκρα- 
δάντως καί φρονώ δτι ή Ελλάς μας ή έκ 
τής τέφρας άναγεννηθεΐσα καί μεγα- 
λουργήσασα θά ζήση. Ναί λέγω προώρι- 
σται νά ζήση, διότι είχεν έχει καί θά 
?χη είς τά σπλάγχνα της τόν κράτιστον 
καί εύγενέστατον τής άνθρωπότητος 
λαόν! Πλήν στήτε . . .  ή Ελλάς μας κα- 
κοδαιμονεί, ή δούλη καί έλευθέρα μας 
Ελλάς λυπαλγώς τό δμμα στρέφει είς 
υπερφυή σωτήρα! Ναί λέγω ή Ελλάς 
μας κακοδαιμονεΤ διότι αί ειδεχθείς αύ
τής πληγαί δέν έπουλώθησαν είσέτι. Καί 
μία έκ τών ειδεχθών αύτής πληγών ή 
πασών μυσαρωτέρα είνε ή άπεχθής τής 
έγκληματικότητος πληγή! Πατάξατε ταύ
την ήρωϊκύς καί άνενδότως καί τότε τε- 
τέλεσται όλόκληρος ό Ελληνισμός έξέ- 
λαμψε ! Διότι πρέπει νά μάθωμεν άπαξ 
διά παντός δτι έκεΐνος μόνον είνε δειλός 
πολύ δειλός έν τφ πολέμφ, είνε φρικώ- 
δης ύπονομευτής τής κοινωνικής τιμής 
έν τή είρήνη, είνε μιάστωρ, αίσχυντήρ 
τής Εθνικής σταδιοδρομίας καί προόδου 
δστις  ̂έντός του φέρει τά βδελυρά καί 
μιαιφόνα ένστικτα τής έγκληματικότη
τος. Ναί μέν ούτος φονεύει καί φονεύε
ται, άτιμάζει καί άτιμάζεται, υπονομεύει 
καί ύπονομεύεται, καταισχύνει καί καται
σχύνεται κορεννύων ούτω τά άνθρωπο- 
κτόνα και δολοφόνα μίση του ούδέποτε 
δμως πίπτει ύπέρ πίστεως καί πατρίδος !

Σύ λοιπόν, ώ προσφιλή; Ελλάς, ή 
κρατούσα άτυχώς τά σκήπτρα τής έγ
κληματικότητος· σύ άνάσσουσα τών έγ- 
κληματικών ψυχών,λάβε τό θάρρος καί 
είπέ, έν τή έμφύτω καί ζηλωτή ύπερη- 
φανεία σου ! Στήθι ώ έγκληματικότης, 
διότι θέλω νά γείνω μεγάλη καί θά 
γείνω !

Οταν δε ταύτην άδεώς καί άγερώχως 
άτενίσης καί είπης τό μεγασθενές σου 
θελω, τοτε έγώ τό τέκνον σου έρχόμενον 
έπίκουρον είς τόν έντιμον άγώνά σου θά 
σοί ειπω σεμνυνόμενον καί λίαν συγκεκι- 
νημένον κατά τήν έπίσημον ταύτην 
στιγμήν τό μέσον δι’ ού θά τελεσιουργή- 
σης τό πανσθενές σου έργον!

Καί τό μέσον τοΰτο δπερ άπό τής 
παιδικής μου ήλικίας διαφυλάττω είς τά 
βάθη τής ψυχής μου ώς ίεράν καί πολύ
τιμον παρακαταθήκην, καί τό μέσον 
τοΰτο δπερ μέχρι τοΰδε μέ έπροστάτευσε 
και τοσοΰτον μ’ ένεθάρρυνε καί τό μέσον 
τοΰτο δπερ μέ διέσωσε πνιγόμενον είς 
τελματώδες έδαφος είς τό τέλμα τής έγ
κληματικότητος είς ήν μετά τάχους έφε- 
ρόμην, καί πρός ήν δέν διστάζω νά τό 
είπω έπάλαισα άπεγνωσμένον αιματηρόν 
καί πολυώδυνον άγώνα, καί τό μέσον 
τοΰτο δπερ τελείως σκοτιζόμενον άπλέ- 
τως μέ έφώτιζε, καί γονατίζοντα ύπό 
τό βάρος μιας τόσον άσυμπαθοΰς ζωής 
συμπαθώς μέ έπανήγειρε, καί τό μέσον

τοϋτο δπερ μέχρι τοΰδε οίστρηλάτησε 
τάς εύγενεστέρας μου καί ήδυτέρας μου 
έμπνεύσεις, καί τό μέσον τοΰτο είς δ καί 
είς τό μέλλον θ’ άτεν'ίζω ώς είς πολικόν 
άστέρα δστις θά φωτίζη τήν έκάστοτε 
έκ τών περιπετειών τοΰ βίου ζοφουμένην 
διάνοιάν μου, καί θά μέ ύπεγείρη άπό 
τάς άναποφεύκτους πτώσεις μου, καί τό 
μέσον τοΰτο δπερ ώς έντελώς άπαρα- 
βίαστον καί άσυλον είς τά βάθη τής ψυ
χής μου διεφύλαξα χάριν σοΰ, ώς προσ
φιλής Ελλάς μου, ώ μητέρα ήν τόσον 
παραφόρως καί έμπαθώς ήγάπησα θά 
είπω, ναί θά σοί τό είπω λίαν συγκεκι- 
νημένος άπό τής θέσεως ταύτης κατά τήν 
έπίσημον ταύτην στιγμήν, διά τόν μόνον 
λόγον διότι πονώ βαθειά είς τά έντός 
μου, άλγώ, άσχάλλω, όδυνώμαι, δταν 
πάσχης ! . . . .  Τό μέσον τοΰτο μεθ’ ού καί 
μόνον κατήλθον εύδοκίμως είς τόν βίον 
είνε ό θεοφόρος Σταυρός τοΰ Γολγοθά ! !

’Ιδού τό σύμβουλόν μου, μεθ’ ού θά 
νικήσω ή θά πέσω !

Μάθε λοιπόν δτι αί θρησκευτικαί πε
ποιθήσεις δημιουργοΰσι μεγάλους Αν
θρώπους καί λαούς !

Μάθε, δτι ή δύναμις τής άρετής είνε 
μεγάλη, άκατάβλητος ! Μή λοιπόν πρός 
θεοΰ δυσανασχετήσης δι’ δσα μέχρι 
τοΰδε έπαθες διά τό αίμα τό πολύτιμον, 
δπερ τάς εύανθεΐς πεδιάδας σου κατέ
βαψε ! Λησμόνησον τά πάντα καί είπέ 
έχω έν αύριον συμπαθές, διότι τό μέλ
λον άνήκει είς έμέ !

Μάθε δτι ή άγάπη είνε προτιμητέα 
τοΰ μίσους καί ή συγγνώμη προτιμητέα 
τής έκδικήσεως !

Μάθε τοΰ λοιποΰ νά πάσχης χωρίς νά 
έκδικήσαι, μάθε νά δακρύης, νά αίμάσ- 
σης χωρίς νά φρικιας ! Μάθε νά θνήσκης 
χωρίς τό παράπαν νά ήττασαι!

Μάθε νά δημιουργής μάρτυρας κοι
νωνικούς καί ήρωας, οΐτινες νά φέρωσιν 
έντός των μίαν καρδίαν καταπληκτικώς 
μεγάλην « ’Αγάπην» έπονομαζομένην, 
μίαν εύρύχωρον ψυχήν γνωρίζουσαν τί 
έπαθε καί θέλουσαν νά πάθη !

Τοΰ λοιποΰ τό πάθος δέν πρέπει πο
σώς νά σέ τρομάζη, άλλά μόνον νά σέ 
έμπνέη καί ήρωικώς νά λέγης, έγνώρισα 
τί έπαθον καί ήθελον νά πάθω !

Μάθε ν’ άγαπάς, δπου πρέπει ν’ άγα- 
πήσης, μάθε νά μή μισής, δπου πρέπει 
νά μισήσης καί τότε άφεύκτως νά γεί- 
νης νικήτρια καί παλινορθώτρια τής έκ- 
πεσούσης δόξης σου !

Έ πί τοσοΰτον δέ πάσχουσα ώς μάρ- 
τυς καί ένταύτφ μή ήττωμένη άλλ’ άγα- 
πώσα καί πιστεύουσα έχεις πάλιν ν’ ά- 
κούσης παρ’ έμοΰ έν έταλόγω λέξεις φι
λόστοργους, ειλικρινείς, μεστάς συμπα- 
θείας καί Αγάπης λέξεις, άς πρέπει νά 
διατηρής άείποτε έν τή μνήμη σου πι- 
στώς, ίνα ή πάσχουσα ψυχή σου ένισχύη- 
tat καί παρηγορήται!

Σύ ώ προσφιλής Ελλάς μου κατέχεις 
τό πάθος τής άνθρωπίνης δυστυχίας τήν 
εύγενεστέραν έκφανσιν τής άνθρωπίνης 
καρδίας !

’Άνευ πάθους ούδέν έν τφ κόσμφ 
τούτφ μέγα δεσπόζεις δυνάμεως ύπερό- 
χου ήν ίσως είσέτι άγνοείς. Έγώ τοΰ 
πάθους σου στερούμαι- δός είς έμέ τό 
πάθος σου ίνα γείνω άνυπέρβλητος !

Παν δ,τι μέγα, παν δ,τι ύψηλόν, παν 
δ,τι εύγενές, παν δ,τι γενναΤον, μόνον 
καί μόνον άπό σέ προήλθεν ανθρώπινη 
δυστυχία !

Καί έγώ ίσως αύτός έν τφ άγώνί μου 
θά πέσω καί θά πέσω, άτε στερούμενος 
άνθρωπίνης δυστυχίας, τολμώ δ’ εύθαρ- 
σώς νά διακηρύξω, δτι δεσπόζω ύπερό- 
χου θελητικής δυνάμεως, δός μοι σταυ
ρικήν άνθρωπίνην δυστυχίαν άθλιότητα 
ίνα γείνω άκατάβλητος !

Ά ν δ’ έν τφ κόσμω τούτω περιπαθώς 
πλειότερον παντός άλλου ένοστάλγησα, 
ήγάπησα, έάν έπόθησα καί έφΛοδόξησα 
ιδεώδες άνεκπλήρωτον, τοσοΰτον μέγα, 
τοσοΰτον ύψηλόν, τοσοΰτον εύγενές, 
τοΰτο είνε τό ιδεώδες τής άνθρωπίνης 
δυστυχίας τό ιδεώδες τής άνθρωπίνης 
άθλιότητος !

’ 7ϊι· Β όλφ  ifj 8 Μ άρτιον lflOS.

Ι Ια να γ . Μ . Μ ελετόπ ο νλο ς
Πρωτοόικης καί τακτικός έν Βάλω ανακριτής

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι
Otto Lenel, l ’E d it p erp etu e l, t ra d u it  en 

frarKpais p ar P e lt ie r  su r  un tex te  re v u  p ar  
l ’au teu r , 1903. Τόμοι 2 ίεμένοι, αντί φρ. 
χρ. 34 μόνον........................................... Δραχ. 2 0

Ή συνδρομή τής -«Δικαιοσύνης» 
διά τό τρέχον δικαστικόν 'έτος δπερ 
άρχεται άπό τοΰ πρώτου Σαββάτου 
τοΰ ’Οκτωβρίου, και λήγει τό τελευ- 
ταϊον Σάββατον τοΰ ’Ιουνίου, ώρίσθη 
είς δραχμάς 7.50, δύναται δέ νά κα
ταβληθώ καί είς δύο δόσεις έκ δρ. 4.

"  Ε  φ  ε  ι  ί  ς

τής έν ΙΙαρισίοις εδρευούση'ς Ε τα ιρείας τώ ν 
έργων διά το εξωτερικόν εκπροσωπούμενης 
ήδη έν Λαμία ύπό τοΰ κ. Καρόλου Μπαρ- 
μπιέ κατοίκου ’Αθηνών.

Κατά
Γεωργίου Σμυρναίου κατοίκου πρώην Βοϊ~ 

δορρεύματος της περιιρερείας Δερβέν-Καρυας 
καί ήδη άγνωστου διαμονής αλλοδαπού καί 
τής ύ π ’ apt9. 807 τοΰ 1906 άποφάσεως τών 
έν Λαμία Πρωτοδικών.

Ε νώ πιον τών έν  ̂Αθήναις Έ οετών 
’Εν Λαμία τή  29 ’Απριλίου 1908. 
’Εκκαλώ τήν άνω μνημονευομένην άπόοα- 

σιν, δ ι’ όσους έν καιρώ Οά προσθέσω λόγους 
και otOTi ημαρτημένως το πρωτόδικον δικα- 
στηριον ΰπε^ρεωσε τον ένάγοντα είς άπάδει- 
ξιν τοΰ έν τή  άποφάσει ταυτη  διατυπωθέντος 
θέματος δια παντός άποδεικτικοΰ μέσου καί 
διά μαρτύρων, ένώ ούδείς συνέτρεξε λόγος τοΰ 
έπιτρεπτοΰ τοΰ άποδεικτικοΰ μέσου τών μαρ
τύρων, διότι, ώς έξάγεται έκ τοΰ υπό κρίσιν 
δικογράφου τής αγω γής, ό άντίδικος δέν εινε 
τρίτος, ώς έσφαλμένως έδέχθη ή πρωτόδικος 
αποοασις η έκκαλουμένη έν τή  δήθεν συνα- 
φθεισγι συμβάσε^ μεταξύ εργολάβου έμοΰ καί 
εργατών, άοοΰ ρητώς έν τώ  δικογράφω τής 
αγωγής ισχυρίζεται, οτι ή δήθεν αύτη σύμ- 
βασις ελαβε χώραν από 31 Αύγούστου εως 15 
Σεπτεμβρίου 1904 τή  προτάσει καί συγκατα- 
θέσει τών εργατών, τοΰ έογαλάβου, τοΰ άντι- 
δικου καί τών αντιπροσώπων μου, επομένως 
ό άντίδικος συνεβλήθη προσωπίκώς δυνάμενος 
και οφειλών νά εχη εγγρααον πρός άττόδειζιν 
τών ισχυρισμών του, καί κατά τοΰτο συνε
πώς τυγχάνει μεταρρυθμιστέα ή έκκαλουμένη 
άπόφασις.

Διά ταΰτα
Καί τά κατά τήν συζήτησιν, είς ήν έμποο- 

θεσμως καλεΐ τόν άντίδικον ένώπιον τοΰ άνω 
τέρω Δικαστηρίου.

Έξαιτοΰμαι
Νά γ ίν /f δεκτή ή ύπό κρίσιν εφεσίς μου έπί 

τώ  τέλε ι τοΰ νά μεταρουθμισθή ή έκκαλου
μένη απόφασις, ώς πρός τά μέσα καί τό θέμα 
τής αποδείξεως διατασσομένων είς βάρος τοΰ 
άντίδίκου ένάγοντος τών αποδείξεων διά τήν 
άρνηθεϊσαν βάσιν τής αγωγής του πλήν μαο- 
τύρων μή συντρέχοντος ούδενος λόγου, όπως 
έπιτραπώσι μάρτυρες, τήν προσωρινήν έκτέ- 
λεσιν καί τά ’έξοδα.

'Αρμόδιος δικαστικός κλητήρ παραγγέλλε- 
ται τήν νόμιμον έπίδοσιν τής παρούσης πρός 
τόν κ . Ε ισαγγελέα τών έν Ά θήνα ις Έ φετώ ν 
διά τόν ά γνώστου διαμονής άντίδικον δημο
σιευόμενης τής παρούσης διά τής έν Ά θήνα ις 
έκδίδομένης έφημερίδος ή «Δ ικαιοσύνη».

Ό  πληρεξούσιος τής έκκαλούσης 
Δικηγόρος 

Ν ικ ό λ . Γ . Ξ ηρός

Ά ριθ . 2118

Ό
Πρόεδρος τών έν Ά θήνα ις Πρωτοδικών.

Λαβόντες ύ π ’ όψει τήν άπό 2 Μαίου 1908 
α’ίτησιν τοΰ δικηγόρου Νικολάου Γ . Λάφη 
κατοίκου Α θηνώ ν δ ι’ ής έξαιτεΓται όπως 
διαταχθή ή κατά προτίμησιν συζήτησις τής 
από 2 Α πρ ιλίου 1908 αγωγής του απευθυ
νόμενης ένώπιον τώ ν ένταΰθα Πρωτοδικών 
κατά τοΰ άντίδίκου του Θεμιστοκλέους Ά γ ή -  
νορος κατοίκου πρώην Α θηνώ ν καί ήδη α
γνώστου διαμονής, ώς ούσης κατεπείγούσης 
καί όρισθή δικάσιμος αύτής.

’Επειδή ή προκειμένη α’ίτησις είνε νόμιμος.
Διά ταΰτα

Ίδόντες καί τό άρθρον 621 τής ΤΙολ. Λικ.
Όρίζομεν δικάσιμον τής έν λόγω αγωγής 

τήν πρώτην συνεδρίασιν (τμήμα συνοπτικόν) 
μεθ ’ ήμέρας ε’ίκοσι(20)άπό τής κοινοποιήσεως 
τής παρούσης.

Έ γένετο  έν Ά θήνα ις τή  5 Μαίου -1908.
Ό  Πρόεδρος

’Γ . Βι<56ίζης Ό  ΰπογραμματεύς
Δ . A atunvA r

Α κριβές άντίγραφον.
’Αθήνησιν αυθημερόν.

Ό  ύπογοαμματεύς 
Γ . Χ ο ν τ ό ^ ο υ λ ο ς

Ό  αρμόδιος δικαστικός κλητήρ έπιδότω 
νομίμως τήν παροΰσαν τώ  κ. Ε ίσαγγελεΐ τών 
ένταΰθα Πρωτοδικών οιά τόν άγνά>στου δια
μονής άντίδικον Θεμιστοκλή Άγήνορον 
πρώην κάτοικον Α θηνών καί ήδη άγνωστου 
διαμονής- δημοσιευθήτω οέ διά τής ένταΰθα 
έκδίδομένης έφημερίδος «Δ ικαιοσύνη».

Ά θήνησι τή  6 Μαίου 1908.
'Ο παραγγέλλων διάδικος 

■Ν. Λ ά φ π ς

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Π Α Ν Α Γ .  Α Ρ Α Β Α Ν Τ Ι Ν 0 Υ
'ν^>ηγητο<τ τοΟ Ρ ω μ α ϊκ ο ί  Δ ίκ α ιο ν

Δικηγόρον έν Ά θήνα ις
’Εδημοσιεύθη είς ιδιαίτερον τεΰχος ή έν 

τώ  τεύχει τοΰ μηνός Α πριλίου τής ’Εφημε- 
ρίδος τής Ε λλη ν ικ ή ς καί Γαλλικής νομολο
γίας δημοσιευθεΐσα κρίσις έπί τής πραγμα
τείας τοΰ έν Ά θήνα ις δικηγόρου καί 'Τ ι»ηγη- 
τοΰ κ. Κ . Β . Δ ε ιιερ τζ ίν  περί τής αναγκα
στικής διαδοχής παρά Ρωμαίοις καί ταΐς νεω- 
τέοαις νομοθεσίαις.

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

Υ Π Ο

Σ Π Υ Ρ .  Ε Τ Κ Λ Ε Ι Δ Ο Υ
Εξεθδόη τό δεύτερον τεύχος τοϋ δευτέρου τόμου.

Β . ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΎ

ΕΓΧΕΙΡΙ4Μ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ι Μ Ι Α Σ
ΈιςδοΟις εκ τη ύπό Μιχ. Γ- ΛιβαόΛ.
Συνεπληρώθη τό όλον έργον έκ τριών 

τόμων.
ΐ ι μ ά τ α ι  ορα^μώ ν 48

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

01 ΜΟΝΑΧΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
’Εν xfj’ ΟρΦοδόξω 'Ανατολική\

’Εκκλησία 
Χόμ-ας πρώτος. Ή  πρώτη όργά- 

νω^ις. Οί κανόνες τοΰ Μ. ’Αντωνίου, 
τοΰ Μ. ΙΙκχοψ,ίου y.xl τοΰ Μ. Βασι
λείου. Αί έκκλησιαστικ,αί καί πολιτικαί 
διατάζεις κατά τόν τέταρτον αΐωνα. Ή 
νομική θ έτ ις  των τε ιχονων καί ριοναχών.

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

Π Ε Ρ Ι Τ Ω Ν  Υ Δ Α Τ Ω Ν
τ ό  Ρ ω μ α ϊκ ό ν  A ixoitovxctt 

τ ή ν  έ ν  Ί ί λ λ ί . ΐ ϊ ι  ε φ α ρ μ ο γ ή ν  τ ο ν » .
Τόμοι έκ Σελ. 128 Δραχ. 3

Η ΛΙΑ Κ. Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Α Δ 0 Τ
Δικηγόρου έν Ά θή να ις

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

ΚΑΙ ΕΝΕΧΥΡΟΓΡΑΦΠΝ
ήτοι ερμηνεία τοΰ νόμου περί 

Γενικών Ά π οβηκώ ν  
Τ ιμα τα ι δραχ. Τ

Π . ΓΙΩ Τ Ο Π Ο Τ Λ Ο Τ

H Ε ΞΕΛΙΞ ΙΣ  Τ Ο Υ  Π Ο ΙΝ ΙΚ ΟΥ  Λ ΙΚΑΙΟΥ
Ε Ν  Ι Τ Α Λ Ι Α

Γόμος Α ’*
Π ωλείται έν Ά θ ή να ις  είς τά  κυριώτερα 

β ιβλιοπωλεία.

Οί έκ τών επαρχιών λαμβάνουηι τό 
βιβλίον ελεύθερον ταχυδρομ ικών τελών, 
άποοτέλλοντες δραχ. 6 τώ κ. Σ . Μεϊντάνι] 
δικηγόρω  είς Κ έρκυραν.

ΑΝΤ. ΓΡ. ΜΠΟΥΡΝΙΑ
Δ .  Ν .  Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ο Υ  Α Θ Η Ν Ω Ν

ΣΥ Μ Β Ο Λ Α ΙΟ Γ Ρ Α Φ Ο Σ
Πλήρης μελέτη περί συμβολαιογραφίας 

ΓιμΑ τα» Δ ρα2ς . Η

Κ Ω Ν Σ Τ . Α . Π Α Π Α Π Α Ν Ο Υ
Διδάκτορος τον Δικαίου

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΏΝ Μ8ΗΚΗS
Τεϋχος έκ Σελίδων 2 7

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΪΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΑΡΗΣΙΣ

Μ ηνιαϊον 3Επιστημονικόν Περιοδικόν
Ά ρχιαννιάκτης xai Λ ιενΰνντής :

ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ Γ. ΒΛΑΒΙΛΝ0Σ
’Ιατρός, νευρολόγος καί ψοχίατρος.

Έκδίδετο.ι έν Ά θή να ις . Ετος 7ον.

T j s o i ; I I .  λ . ίίετράχου


