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ΚΑΙ ΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΝ
ΑΠ ΕΛΕΥΣΕΙ

Δέν είνε ή πρώτη φορά καθ’ ήν 
και έν τφ προσώπφ τοΰ ύπδ τάς 
γνωστάς περιστάσεις καταθέτοντος 
τδ άξίωμα τοΰ Υπουργού κ. Δ. Βο- 
κοτοπούλου, χαρακτηριστικώτατα ά- 
ποδεικνύεται, δτι οί δλιγώτερον ως 
Υπουργοί έπί της Δικαιοσύνης εύδο- 
κιμήσαντες, εινε οί κατ’ έπάγγελμά 
δικηγόροι. Τδ πράγμα, δσον καί άν 
είνε ικανόν νά ξενίση τους περισσο
τέρους, δσον καί άν θεωρηθή οξύμω- 
ρον ύπ?> τών μή παρακολουθούντων 
έκ τοΰ πλησίον τά γεγονότα, δέν 
παύει άπδ τοΰ νά είνε άληθές.

Συμπληροΰται ήδη τριετία, άν μή 
καί πλέον, άφ’ ής δ δόκιμος τής Σύ
ρου δικηγόρος, δ έπί είκοσιπενταε- 
τίαν, ίσως δέ καί περισσότερον, ζυμω
θείς μέ τδ έπάγγελμά τοΰ δικηγό
ρου, δ άμεσωτάτην έπί τόσον χρόνον 
λαβών τήν έκ τών πραγμάτων πεί
ραν, δ άναστραφείς δσον ολίγοι μετά 
τών προσώπων, δ κατά τεκμηριον 
τούλάχιστον τέλειος γνώστης καί 
τών τελευταίων λεπτομερειών ύπδ 
τάς όποιας έκινεΐτο καί κινείται η 
μηχανή τής δικαιοσύνης, έκλήθη νά 
διευθύνη τδ κατ’ έξοχήν είς αύτον 
άνήκον Ύπουργεΐον κ α ί έάν καθ’ ήν 
στιγμήν κατέρχεται τάς βαθμίδας 
τοΰ Υπουργείου δπερ έπί τριετίαν 
διηύθυνεν, ιδιώτης πλέον, προκληθή 
νά έπιδείξη τδ είς θετικήν εργασίαν 
ένεργητικόν του, ούδέν άλλο θα δυ- 
νηθή νά πράξη ή νά άνομολογήση 
δτι ή είς θετικήν έργασίαν πιστωσίς 
του δέν είνε άνωτέρα τοΰ μηδενικοΰ. 
Τήν άπάντησιν δέ ταύτην θά εύρε- 
θη είς τήν σκληράν άνάγκην νά πα- 
ράσχη δ κατ’ έξοχήν μέχρι τοΰ άκα- 
ταπονήτου φίλεργος δικηγόρος τής

Σύρου κ. Δ. Βοκοτόπουλος, δστις 
πρέπει νά δμολογηθή, δτι καί καθ’ 
ήν στιγμήν άν έλαβε νά διευθύνη τάς 
τύχας τής Δικαιοσύνης καί καθ’ άπαν 
τδ χρονικδν διάστημα καθ’ δ εφερε το 
άξίωμα τοΰ Υπουργού ύπδ ενός οιε- 
πνέετο ιδεώδους, νά καταδειχθή άν- 
τάξιος τής έντολης ήν άνεδέχετο. Α- 
τυχώς άπέτυχε καθ’ δλην τήν γραμ
μήν. Είργάσθ'η δσον ούδείς, καί πά
λιν δσον ούδείς ήλθε καί άπήλθε τοΰ 
Υπουργείου τής Δικαιοσύνης χο)ρίς 
ούδέ καί τδ έλάχιστον νά καταλίπη 
ίχνος τής διαβάσεώς του. Οι δικηγό
ροι τούλάχιστον εύρίσκονται είς τήν 
δυσάρεστον θέσιν νά άνομολογήσουν, 
δτι ούδέν θά*τψ οφείλουν. Είς τήν 
αύτήν δυσάρεστον θέσιν εύρίσκονται 
καί οί δικασταί. Είς τήν αύτήν δυσά
ρεστον θέσιν εύρίσκεται καί ή νομοθε
σία. Μετά τών πρώτων συνήνωσε τούς 
ένθουσιασμούς του πρδς έπιψήφισιν 
τοΰ περί δικηγορικώνσυλλόγων νομο
σχεδίου, δπερ εξακολουθεί νά παρα- 
μένη είσέτι νομοσχέδιον.

Τών δευτέρων άνέλαβε νά βελτιώ· 
ση τήν θεσιν συντάσσων τετραδα και 
πεντάδα νομοσχεδίων περί άμεταθε- 
του ή άναγκαστικώς μεταθετοΰ, άτινα 
έςακολουθοΰν νά παραμένουν νομο
σχέδια. Τήν τελευταίαν έπειράθη νά 
πλουτίση μέ έκατόμβας νομοσχεδίων. 
Έπειράθη όμως. Φεύγων καταλίπει 
σορδν δλ’/jv σχεδίων νόμων. Γπδ την 
σορδν ταύτην άπερχόμενος άς μή 
δυσθυμήση άκούων τήν έπφδδν τής 
τριετοΰς δράσεώς του:

— Δικηγόρος εί καί είς δικηγο
ρίαν άπελεύσει.

Γ ερ μ -α ν ικ  % ά τ ΐοφθέγμ -χτ *
'11 πολυμά&εια κάμνει τόν δικηγόρον 

διάσημον, ή εύφυία τον κάμνει δημοτι
κόν και ή ανοησία τών άλλων τόν κά- 
μνει. . . παχύν.

ΑΤΤΟ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
’Ά ρ ε ι ο ς  Μ ά γ ο ?

"Λ αβώ ν κ α ί Ι ίο ιν ικ ό ς  Νόμος

Μία φ ρ ά σ ις έκτοξευθεΐσα υπό ένός τών 
εν Κορίνθφ ιεροκηρύκων, άπό τοΰ άμ- 
βωνος ένός έκ τών ναών της πόλεως ταύ
της, θίγουσα δέ κατά τήν άντίληψιν τής 
έν Κορίνθφ καταδιωκτικής αρχής τήν 
αξιοπρέπειαν τής δικαστικής έξουσιας, 
διήλθε διά τοΰ κριτηρίου τών συμβου
λίων τών έν Κορίνθφ Πλημμελειοδικών 
καί τών έν Ναυπλίω Έφετών καί θεω- 
ρηθεΐσα ώς έπιλήψιμος άπετέλεσε τήν 
βάσιν κατηγορίας κατά τοΰ Εεροκηρυκος, 
δστις παρεπέμφθη είς τό Πλημμελειοδι
κείο·/ έπί έξυβρίσει. Τήν άναίρεσιν κατά 
τοΟ βουλεύματος τοΰ συμβουλίου τών έν 
Ναυπλίω Έφετών έκαλεΐτο τό παρελ
θόν Σάββατον νά δικάση ό Άρειος Πά
γος. Ή ύπόθεσις ώς τοιαύτη δέν είνε ά
γνωστος εις τούς άναγνώστας ήμών, κα
θότι, εύθύς ώς άνεπτύχθη έν Κορίνθφ τό 
έπεισόδιον, ήσχολήθημεν άπό γενικωτέ- 
ρας άπόψεως έπ’ αύτής πλέον ή άπαξ. 
Ό έν Κορίνθφ ίεροκήρυξ, κηρύττων από 
τοΰ άμβωνος τόν λόγον τοΰ θεοΰ, έλεγ- 
χων όέ τινας τών κοσμικών πράξεων εύ- 
ρέθη είς τήν άνάγκην ή έθεώρησεν έπι- 
βαλλόμενον είς αυτόν νά έκτοξεύση, με
ταξύ άλλων, καί τήν φράσιν : «τινές τών 
δικαστών έκδίδουσιν άποφάσεις άμελετή- 
τω ; ή κατ’ είσήγησιν».

Τοιοΰτο το σώμα τοΰ εγκλήματος, 
όπερ ώδήγησε τόν τιμητήν ιεροκήρυκα 
μέχρι τών βαθμιδών τοΰ Αρειου Πάγου, 
καθότι τό συμβούλιο ν τών έν Ναυπλιφ 
Έφετών, είς τό όποιαν κατέφυγεν άνα- 
κόψας τό βούλευμα τοΰ συμβουλίου τών 
έν Κορίνθφ Πλημμελειοδικών, έκρινεν, 
δτι «ή φράσις αυτη, κα τά  τή ν  γ ρ α μ μ α 
τ ικ ή ν  α ύ τή ς  έ ν ν ο ια ν  ( !  ! ) ,  εινε υβρι- 
στική κατά τής δικαστικής άρχής». _

Ό συνήγορος τοΰ κατηγορουμένου 
ίεροκήρυκος δικηγόρος κ. Σπυρ. Γκινης, 
ζητών τήν άναίρεσιν τοΰ άνω βουλεύμα
τος, ύπεστήριξε πρό παΆός, οτι ό πε
λάτης αύτοΰ ούτε διετέλει ούτε ήτο νοη
τόν νά διατελή έν δόλφ καθ ην στιγμήν 
έδίδασκε τό ποίμνιόν του, η, έν άλλαις 
λέξεσι, δέν υπήρχε παρ’ αύτφ τό κυριώ- 
τερον τών έξυβρίσεων στοιχεΐον, ή πρό-

θεσις πρός έξύβρισιν. Γενικώτερον δέ ά- 
ναπτύσσων τήν ΰπόθεσιν, παρέστησεν, 
δτι δπως πας πολίτης έν τή περί τών 
κοινών μερίμνη του Ιχει τό δικαίωμα νά 
κατακρίνη τά κατά τήν άντίληψιν του 
έπιλήψιμα έν τή πολιτεία, έλέγχων ούχί 
τά κζτ’ ιδίαν πρόσωπα, άλλά τά πράγ
ματα, κατά με'ζονα λόγον ό ίεροκήρυξ, 
ό έκ τής άποστολής του τεταγμένος νά 
ένισχύη τάς άγαθάς πράξεις είτε έξαίρων 
αύτάς είτε άντιτιθέμενος ταύτας πρός 
τάς μή τοιαύτας, έχει όχι μόνον τό δι
καίωμα, άλλά καί τήν ύποχρέωσιν νά 
έκφράζη γενικώτερον τάς περί τών κατ’ 
ιδίαν κοσμικών έξουσιών σκέψεις ή γνώ- 
μας του καί ούδένα παραβιάζει νόμον 
έφ’ δσον μέ πρόθεσιν έξυβρίσεως δέν 
θίγει τά κατ’ ίδιαν άτομα.

Ό κ. Είσαγγελεύς άπέφυγε νά έκ- 
ταθή είς άγόρευσιν έπί τοΰ ζητήματος, 
περιωρίσθη δέ νά ζητήση τυπικώς τήν 
άπόρριψιν τής άναιρέσεως.

IAIS1I
Εί'/ον λάβη εντολήν προ -/ίμερων, 

οπως έπιμεληθώ, ώ ; πληρεξούσιος δικη
γόρο;, ’Ιδιωτική; τινο; Κατηγορία;, 
ή'τι; έξεμέτρησεν ένδόξω; τό ζην μετά 
τέσσαρας μόλις ημέρα;, άφ η; είδε τό 
<οώ; τοΰ Ήλιου. Αίωνία έστω η μνημη 
τη ; μακαρίτιδο;. ’Αλλ to; δικηγορος 
είααι ύπό/ρεω; απέναντι τοΰ νόμου καί 
τη ; επαγγελματικής μου ευθυδικία;, νά 
συγκινησω επ ’ , ολίγον τού; γεννήτορας 
καί φονεΐ; αύτης, είμαι ύπόχρεω; άπό 
τών στηλών της «Δικαιοσύν/ι;», άπο- 
φεύγων τόν πολύν πάταγον τοΰ ημερη
σίου τύπου, νά ειπ,ω ολίγα; λεζεις. 
Διότι κατά τήν άπαισίαν ημέραν τοϋ 
θανάτου τη ; μακαρίτικο; άνεγίνωσκον 
έ'κπληκτο; εί; τά ; καθημερινά; εφημε* 
οίδα: καί έντό; είσαγωγί'κών οηλωσει; 
τοΰ κ. Ε ισαγγελέω; τών ενταύθα ΙΙλημ- 
αελειοδικών, άναγγέλλοντο; προ; τό εν 
αγωνία Κοινόν, δτι παραμένει άγρυπνο; 
καί άτεγκτο; Φρουρό; τοΰ Νόμου, καθ’ 
ού βέβαια έγώ, ώ; νομικός σύμβουλος 
τοΰ ' ’Ιδιώτου Κατηγόρου, επετιθέμην.

Ο νόαος ονομάζει τόν δικηγόρον δη-

δ η μ . α . π ε τ ρ α κ α κ ο υ
'YtpTlYHTOV το ΰ  Έ '/χληοιαοχιχού AtvtctCot)

ΙΤΟΑΙΤΕΙΑ _ΚΑ1_ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
(De lege lata)

[Παρατηρήσεις έπί τής γνωμοδοτή- 
σεως τοΰ κ. Εισαγγελέως τοϋ Άρείου 
Πάγου περί τοΰ ζητήματος τοΰ διορι
σμού τών ψαλτών καί νεωκορων, έπι 
τής περί ταύτης κρίσεως τοΰ βουλευτοΰ 
κ. X. Βοζίκΐ| καί έπί τών περί τής εν 
λόγφ κρίσεως παρατηρήσεων τοΰ Σ. 
Επισκόπου Μεσσηνίας κ. Μελετίου :]

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

' j-j εκκλησία έδίδάξε τήν πολιτείαν 
καί τ ο ύ ; άρχοντα; ταύτη; νά ύποκύ- 
πτωσι εί; τού; κανόνας της, ύπό μυ- 
ρίου; δέ διωγμούς κατέστησε τό δίκαιον 
αύτη; δίκαιον έξ ί'σου ισχυρόν καί έξ 
ισου δμοιον δι ολου; εν τω κοσμώ. Πό/ι 
δέ άποκαταστάσα ελεύθερα οφείλει εν 
τοσούτω καί διά τά ζητήματα τη ; συν- 
ειδήσεως άκόμη νά κλίνη τήν κεφαλήν 
πρό τοΰ P lacetum  regium! Ή φω
νή ’Αθανασίου τοΰ Μεγάλου : Τίοτε κρι-

οις ’Εκκλησίας παρά Βασιλέως εσχέ τό 
κύρος, δέν είχεν άτυχώ; φθάσει μέχρι 
τών διοικούντων τήν άναγεννηθεΐσαν Ελ
λάδα καί τοΰ εί; τοιαύτα; άντικανονι- 
κότητας συμμετέχοντας κλήρου! Συνήλ
θαν π. y .  αί έν Γάγγρα καί Λαοδικεια 
σύνοδοι, οί δέ κανόνε; αύτών έκρατησαν 
άμέσω;, άνευ οΐα; δηποτε αύτοκρατορι- 
κη; έπικυρώσεως. Έάν δε οι Βυζαντι
νοί έθεώρουν δικαίωμα τοΰ Καισαρο; την 
έπικύρωσιν τών συνοδικών αποφάσεων, 
έπρατταν τοΰτο ούγί διά να ελεγζουν 
τήν Εκκλησίαν, άλλ’ ίνα άποδειζουν 
τήν τ.ρό; αύτήν εύλάβειάν των, προσδό- 
σαυν δέ κα&ολικην τήν ίσχύν εί; τού; 
κανόνα';, Π Εκκλησία δε, τιμωσα του; 
Αύτοκράτορα; καθ’ ήν έλαβε παρά τοΰ 
Θεανθρώπου αύτη; ίδρυτοΰ εντολήν, πα- 
ρεκάλει τούτου; πρό; έπικύρωσιν τών 
ιδίων αύτη; αποφάσεων. Ά λ λ ’ ό έλλ. 
νόαος ύποβάλλων τα ; εκκλ. άποφασει; 
είς έγκρισιν, επιφυλάσσει εννοείται εί; 
τήν έγκρίνουσαν Πολιτείαν και το δι
καίωμα νά άρνηθη τήν παροχήν ταύτης, 
διότι άλλω; έ'γκρισις υποχρεωτική θά 
ήτο πολιτικώ; άσκοπο;. Ή  διά τών 
άρθρ. 13 (συγκατάθεσή και σνμπραξις

τη ; κοσμικής άρχη;) και 17 (επ ικύρω - 
σις) επιβαλλόμενη ύποχρεωσις άπω; 
πΧσα έκκλ. πραξι; ύπόκειται ε ί; τήν 
έγκρισιν τη; Πολιτεία; διά νά λαβ·/) 
i r , jυν. θεσπίζει τόν έν τώ έκκλ. δικαιω 
θεσυ.όν, τόν γνωστόν διά τοΰ όρου : 
Jus placeti regii ή καί placetum 
regilin i. ‘Όταν ήρχισε νά παραλυγ, ει; 
τήν Λύσιν ή κοσμική έξουσία τοΰ ΙΙαπα, 
αί καθολικαί χώραι πρό; νπε^άσπιοιν 
της ιδία; αύτών ανεξαρτησία; ένήργουν 
σωαατικήν έρευναν εί; τά σύνορα των 
έπ ί παντός έκ Ρώμης έρχομενου, εαν όε 
έπ ’ αύτοΰ εύρισκαν παπικήν τινα βού
λαν ή αίαδήποτε έγγραφα τοΰ Βατικα
νού, υπέβαλλαν ταΰτα εί; τόν έλεγχαν 
Χγ|ς κυβερνήσεω;, καί μόνον τ'  ̂ έγκρίσει 
ταύτ'/ις έπετρέπετο ή κοινοποίησις. Τό 

ε?/εν ίδιάζουσαν σημασίαν δη
μοσία; τώξεω;, άφαΰ Πολιτεία καί ’Εκ
κλησία έκεΐ διαφόρου;, συνήθω; μάλι
στα έ/θρικούς, είχον σκοπούς. Ά λ λ ’ εί; 
χώραν,* όπου Εκκλησία καί Πολιτεία 
έτα καί τόν αυτόν έχουσι σκοπόν, μίαν 
άποστολήν, ενα πόθον, πρό; εν αποβλε- 
πουσι. ΐ ί  έπεζητεΐτο διά τοΰ ξενικού 
τούτου θεσμοΰ ■

Ό  διορισμό; εί; έκκλ. αξιώματα θε
ωρείται ώς άντικείμενον συμμίκτου φυ- 
σεως, κατ ακολουθίαν όλοι οι έπισκο- 
ποι διορίζονται ύπό της κυβερνήσεω; 
κατά πρότασιν της Συνόδου (άρθρ. 16 .̂ 
Τήν καινοτομίαν έφερε βεβαίως η Αντι- 
βασιλεία όχι μόνον έκ Ρωσσίας άλλά καί 
έκ Βαυαρία;, όπου, ω ; ειδομεν, το δι
καίωμα τοΰ τοιούτου διορισμοΰ άνεγνω- 
ρίσθη καί ύπό τοΰ Πάπα τώ Κυριαρχώ 
τη; χώρα; (Concord, άρθρ. 8). Περί 
τούτου θά έπανέλθωμεν.

Τήν πειθαρχικήν έξουσίαν ύπάγει ό 
νόμο; ε ί; τά καθαρώ; πνευματικά άντι- 
κείαενα, /ωρί; νά έμ,ποδίζεται εκ του- 
του νά άπαιτ·^ καί εδώ το placetum 
(άρθρ. 17). Ώ ; άνταξία δέ κατακλίς 
μιας τοιαύτης εκκλησιαστικ-ης ελευθε
ρίας, προστίθεται ή απαγόρευσις όπως 
ή άνωτάτη έκκλησιαστική. άρχή καί ό 
ανώτερο; κλήρος άλληλογραφη απ ευ
θείας. Πασα τοιαύτη αλληλογραφία δι- 
έρέεται διά τοΰ οικείου 1 πουργειου
(άρθρ. 19).

Τέλος παρέχεται είς πάντα Έλληνα, 
έπομένω; καί τοί; κληρικοί; τό δικαί
ωμα νά υποβάλλουν ει; την κυβερν/ισιν
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μόσιον υπάλληλον. Οί πολΐται άνζθέ- 
τουσιν είς χεΐρζς τών όικηγόριον την 
τύχην ύψίστων καί μεγίστων ηβικών 
αύτών καί ύλικών δικζιωυ.άτων κζί 
συμφερόντων. Διά τού; λόγου; τούτους 
έχω τό άτύχημα νά θεο>ρώ τό δικηγο-, 5 / X C fc  ̂ \ρικον επάγγελμά ως οικζιουμενον και 
ύποχρεουμενον νά είνε λίαν εύθικτον, 
όταν δικηγόρος τις κατηγορηται ώς πει- 
ραθείς νά παρεκτραπώ της λεωφόοου 
τοΰ νόμου, δταν δικηγόρος τις, ώς έ'πα- 
θον εγώ, έλέγχηται εν τινι πράξει αύ
τοΰ όι’ άπλη; άντιγρζφης άρθρου τοΰ 
νόμου, ανευ.τινάς ερμηνείας· προ/,αλη- 
ται δηλαδή πας τις εκ τών πολιτών, 
δυνάμενος άπλώς ν’ άναγινώσκν), όπως 
άντιληφθή πόσον είχον εγώ άδικον καί 
πόσον μένα είνε δίκαιον ό κ. Εΐσαννε- 
λευς. — Και νΰν έπί τόν τύπον τών ήλων, 
έπί τά πράγματα.
, Την 31ην Μα'ιου έ. ε. μ. μ. ένεχειρί- 
σαμεν μετά τοΰ ’Ιδιώτου Κατηγόρου 
την μήνυσιν πρός τόν κ. Εισαγγελέα, 
ητησάμεΟα δε καίέγγράφως καί προφο- 
ρικώς, όπως καλέσωμεν τόν μηνυόμενον 
εις δίκην ενώπιον τοΰ Πλημμελειοδι
κείου δι’ α π ’ εύθείας κλήσεως. Ό  κ. 
Είσαγγελεύς λαβών άνά χεΐρας την 
ΙΙοιν. Δικονομίαν άνέγνω ήμΐν τό 294 
άρθρον αύτης καί είπεν ο τ', δεν δύναται 
να είσαχθή η δίκη δι’ άπ ’ εύθείας κλή- 

• σεως άνευ συνοπτικής προανακοίσεως. 
Τό άρθρον έκεΐνο εχει ού’τω·

«Ό  ένεκα πλημμελήματος ίδιωτικώς 
κατηγορών, έάν θέλγ) νά κάυ.η ά π ’ εύ
θείας κλήσιν προσκαλεΐ τούς αρμοδίους 
είρηνοόίκας καί άστυνόμους, δημάρχους 
η δημαρχικούς παρέδρους πρός έκτέλε- 
σιν της συνοπτικής προανακρίσεως, καί 
κατ’ αύτήν ενεργεί όλα τά δικαιώ
ματα τοΰ Εισαγγελέως κατά τά 
άρθρα 156— 161- άλλά τά δικαιώματα 
τοΰ ιδιώτου κατηγόρου πεοιοοίζονται είς 
άπλας αιτήσεις».

ΓΙαρετηρησα εύλαβώς πρός τόν κ. 
Εισαγγελέα, ότι η μηνυσις, ούσα τά 
μ,αλα λεπτομερής, άνεπληρου όλοκλη- 
ρως την συνοπτικήν προανάκοισιν, άλλ’ 
επεμεινεν είς τήν γνώαην του. ΙΙαοόν- 
τος του ιοιωτου κατήγορου και τοΰ 
άδελφοΰ αύτοΰ, ένόμισα, οτι δεν μοί 
επετρεπετο μακρά συζητησις, εδήλωσα 
δμως, οτι θά ύποβάλω τήν έπου,ένην 
α'.τησιν περι τών ισχυρισμών μας καί άν 
εξακολούθηση ή διαφωνία θ’ άνζφερθώ- 
μεν είς τό Συμβούλιον. ’Όντως δέ τήν 
επομενην, ήτοι την Ιην Ιουνίου, ύπέ- 
βαλον αιτησιν. έν ή| ελεγον α') οτι τό 
άρθρον 294 της Ποινικής Δικονομίας 
παρέχει δικαίωμα είς τόν ιδιώτην κατή
γορον πρός συνοπτικήν προανάκοισιν 
και δεν επιβάλλει ύποχρέωσιν, τήν 
γνώμην δέ ταύτην ήρύσθην έκ τοΰ συγ
γράμματος τοΰ κ. Κ. Κωνσταντοπούλου 
(έ'κδοσις β’ άριθ. 644) καί έκ τή; κοζ- 
τούσης νομολογίας· β') οτι έν πάση πε- 
ριπτώσει ή έκτασις της συνοπτικής 
προανακρίσεως έξαρταται άπό της κρί-

παράπονα κατά καταχρήσεων τής έκ- 
κλησιαστικής έξουσίας. (άρθρ. 21). Ή  
παρκχώρησις τοΰ reClirSUS ab al)USU, 
δπως είνε γνωστός ό θεσμός ούτο;. έν 
τγί έπιστημνι, έπί δικαστικών ύποθέσεων, 
δέν παρουσιάζει αληθώς τι τό όθνεΐον 
πρός τήν άνατολικήν ’Εκκλησίαν. ’Ήδη 
εύθυς άπό τής άναγνωρίσεώς της ώς θρη
σκείας τοΰ Κράτους καθιερώθη τό έ'νδι- 
κον τούτο μέσον, ο Αύτοκράτωρ δαως 
δέν άνεμιγνύετο άπ ’ εύθείας ί'να ααται- 
ωσν) ανευ ε;ετασεως τάς έ'κκλησιαστι- 
κάς αποφάσεις, άλλά τούναντίον προε- 
καλει την ’Εκκλησίαν είς νέαν έξέτασιν 
τών κατηγοριών ενώπιον εύρυτέρας Συ
νόδου (συνδικαζόντων ίκ  βασιλικής προ- 
οτάξεως κατά τήν έ κ κ λ η σ ι α στ ι κ ή ν φρα
σεολογίαν τών Βυζαντινών). Διά τοΰ εν
δίκου δέ τούτου μέσου . είνε γνωστόν 
δτι προσέφυγεν ό Μ .’Αθανάσιος πρός τόν 
Μ. Κωνσταντίνον, παρά τόν 12 κανόνα 
της έν ’Αντιόχεια Συνόδου, τόν όποιον 
ούχί συμφέρον τής ’Εκκλησίας, άλλά τό 
μίσος τών εύσεβιανών κατά τοΰ 'Ιεράρ
χου της ’Αλεξάνδρειάς ύπηγόρευσεν.

Ό  Αύτοκράτωρ Μαρκιανός στέλλων 
πρός τήν 4ην Οίκουμ. Σύνοδον τήν αί-

σεως τοΰ ιδιώτου κατηγόρου, ούτος δέ. 
άν όέν θεωρηθη ή λεπτομερεστάτη μή- 
νυσις του άποτελοΰσζ άρκοΰσαν συνοπτι
κήν προανάκρισιν, στέργειέπί τέλους νά 
εςετασθώσι καί δύο μάρτυρες, οί π ζ- 
ρόντες κατά τήν πραξιν κ. κ. I. Σόλων 
καί Γεώρ. Ιναλλισπέρης· γ ') άν εί: αη-

 ̂ f *Τ, ,  * k,οεν τούτων στερ;·/; ο κ. Είσαγγελεύς, 
να είσαχθη τό ζήτημα ένώπιον τοΰ συμ
βουλίου, όπου ήθελον ίσχυρισθή, οτι 
ούδέ γνώμης δικαίωμα έ'χει ό Είσαγγε- 
λευς, αναπληρουμενος κατά τόν νόμον 
ολοκληρως ύπό τοΰ ίδιο')του κατηνόοου. 
μη αναγραφοντος του νομού (έκτος τών 
ρητών έςαιρέσεων) δικαίωμα συμποάξεως 
τοΰ Εισαγγελέως.

Ό  κ. Είσαγγελεύς παοήγγειλέ υιοί, 
να μεταβώ τήν επομενην, οπωςυ.οί ά- 
νακοινωση τήν γνώμην του έπί της αί- 
τήσεως μου. Οντ<ος μετέβην τήν έπο- 
μενην, ήτοι τήν 2αν ’Ιουνίου, έσχον δέ 
τήν τιμήν νά συζητήσω μετ’ αύτοΰ διά 
μακρών επι τών θεμάτων της αίτήσεώς 
μου, μολονοτι εν αρχή άπεστεργε πα- 
σαν συζητησιν, κζθ όσον, έ'λεγεν. είχεν 
από πολλου βαθείος μελετήσει πάντα 
τα σχετικά χρο; την ίοιωτικην κ,κτη- 
γορίαν ζητήματα. Καί φρονεί ό κ. Εί- 
σαγγελευς, οτι ούδεν τών δικάιωμάτων 
αύτοΰ άπόλλυσιν έπί ιδιωτικής κατη
γορίας, διότι, λεγει, ό νόμος πάντοτε 
εννοεί αυτόν επόπτην καί ελεγκτήν 
τοΰ ιοιωτου κατηγόρου, κατά πασαν 
τούτου πρζςιν γνωμοδοτοΰντζ καί συα- 
πράττοντζ. Άδιάφορον άν λέγν) ό νό
μος δτι ό ιδιώτης κατήγορο; έ'χει ολζ 
τά δικαιώματα καί άλλζχοΰ δσα δι
καιώματα έ'χει ό Είσαγγελεύς· άδιάφο
ρον άν ο' νόμο; κελεύη ρητώς καί κατ’ 
έζαιρεσιν πότε συμπράττει καί μέχρι 
ποσού και πότε παρεμβαίνει ό Είσαγ
γελεύς π. χ. εν άρθρω $$5 « Ή  κλήσις 
τών κατηγορουμένων κζί μαρτύρων γ ί
νεται επιμελεία κζί δαπάνη τοΰ ιδιώ
του κατηγόρου, ό'στις όοείλει νά σ/ε-

' r / ι * .  /Οια,η και υπογραφή, το κλητηοιον έγ
γραφον, τό όποιον μόνον διά της συνυ- 
πογρζφης τοΰ Εισαγγελέως κζί τη; 
έπιθεσε<ο; της έπισήμου σοοαγΐδο; κα
θίσταται εκτελεστόν», π. χ. εν άοθοοι; 
301 καί 24 καθ’ ά ό Είσαγγελεύς εξα
κολουθεί τήν άνάκρισιν αύτεπα-γέλτως 
παοαιτηθέντος τοΰ ιδιώτου κατ^'όρου, 
π. χ. έν άρθρω 300 καθ’ ό παρέχονται 
μείζονα δικαιώματα τώ Ε ίσζγγελεΐ 
των Εοετων επι κζκουρν ηυ.ατο- κατάV  ̂ j ι' 1 1 ,
Γην  G / c d ' . y j 7'.ν του  ε γ / Λ η τ η ρ ,ιο υ , τ:. χ .  

ότι ό Είσαγγελεύς άγορεύει έν τω  ά'- 
κροατηριω ύπέρ τοΰ νόμου. Δέν κυοοΰ- 
σιν αί ές zip εσείς τόν κανόνα ; Κζί διατί 
αί ρηταί εξαιρέσει; εάν μηδέν δικζίωυ.ά 
του άπωλεσεν ό Είσζγγελεύ; έπί ιδιω
τική; κ ζ τη γ ^ ίζ ;, κζτά τό όντως άγνω
στον μοι πνεΰμζ τοΰ νόμου ; ΙΙοΐόν τι 
εινε αύτό το περίφημον πνεΰμα τό κ'ζτι- 
σχυον τοΰ τοσον ρητοΰ κ,ζί σζφοΰς 
γράμματος ; Τυχαΐαι δέ είνε όλω; αί 
ρηται εκεΐνζι εξαιρέσει; ;

τησιν τοΰ επισκόπου Βζσσιζνοΰ έ'γρζ- 
φεν αύτή : «Θεληοάτω τοίννν ή υμετέ- 
ρα ευλαβεια» νά έςετάσ·/) τήν ύπόθεσιν. 
Ό  ’Ιουστινιανό; έπεξέτεινε τήν πρός 
τον Βασιλέα προσφυγήν έπί πάσης έκκλ. 
παραβασεως ορισας: Αδειαν δε τιααι
διδομεν ϋεωμένοις τι τούτων τιαραβαι- 
νόμενον μηνύει ν ήμ ΐν τε και εις τήν αεί 
βασιλείαν. (Νεαρ. 6 ,8 ). Ή  β. Άντιβα- 
σιλεια δμως, άντιγράψασα τόν νόμον έκ 
τών έν Βαυαρία ίσχυόντων, άντέγραψεν 
επ ί λέξει καί τήν έκεΐ διάταξιν τής ij 
54 του Religionsedikt, διατυπώσασα 
ταύτην αύστηρότερον μάλιστα, ώς εΐ'δο- 
μεν έν τή προηγηθείση συγκρίσει. Έν 
Τουρκία απολαύει ή Μ . ‘Εκκλησία κζί 
εν τω σ"/)}Λειω τουτοο εύουτέρκ; έλευΟε- 
ρίας. Ή  Πύλη δέν δικαιούται π. χ. νά 
άποδεχθνϊ παράπονα κατά τοΰ Πατριάο- 
χου, ούτω δε προλαμβάνεται πασζ άνά- 
μιξις αύτής είς τά τής ’Εκκλησία; (έν- 
νοοΰμεν τήν έκ τών νόμων, ούχί δέ τήν 
αυθαίρετον άνάμιξιν).

Τοιαΰταί τινε; ήσαν αί δ ιζσζλπι- 
σθεΐσαι ύπό τοΰ Maurer έκκλησιαστικζί 
ελευθερίαιι Διά της δλης Declaration, 
ιδία δέ διά τών άρθρων 7 , 9 . 13, 17,

Καί όμω; ύπάρχει πνεΰυ.α- ή κατά 
την εκ τής συζητήσεως άντίληψίν μου 
(πιθανώς πλανηθεΐσαν) παρζνόησις τοΰ 
κ. Είσζγγελεως ώ ; πρό; τήν δικαιολο- 
γικήν βάσιν τη ; ’Ιδιωτικής Κατηγορία;. 
1 πολαμβάνει τήν ’Ιδιωτικήν Κατηγο

ρίαν ώς ύποδηλοΰσαν δυσπιστίαν πρός 
τήν είσαγνελικήν άρχήν, έ'νεκα τούτου 
δέ διερεθίζεται, καθ’ δσον, λέγει, έρμη- 
νευομενου τοΰ νόμου, ώς εγώ ίσχυριζό- 
μην, κατζλύεται τό δικζκοαα της 11ο- 
λιτειας του duo/.ειν τα ; ας^οποινου, 
πραςεις. Μεθ’ δσα κζί άν εΐ'πη τις αύτώς 
δεν κατορθώνει, ν’ άποδεχθή, δτι ή ’Ι
διωτική Κατηγορία δέν ύποδηλοΐ δυσπι
στίαν πρός τήν είσζγγελικήν άρχήν, 
άλλά άναγνωρίζει τήν πεποίθησιν παν
τός άνθριόπου, ό'τι ούδείς άλλος γινώ- 
σκει νά έ-ιμεληθη ώς αύτό; τών δι
καιωμάτων του. Δεν έ'χει ύπ ’ δψιν, δτι 
ύπηρξαν χρόνοι, καθ’ ου; δέν άνεγνωρί- 
ζετο ει; την Πολιτείαν τό δικαίωαα τοΰ 
διώκειν τά ; άξιοποίνους πράξεις, ό'τι δέ 
παραμένουσιν άκόμη λείψανα τών άρ- 
χών εκείνων (τίς οίδε πώς καί έπί πό
σον άκόμη χρόνον) π. χ. έπί τών μόνον 
κατ’ έ'γκλησιν διωκόμενων άξιοποίνων 
πράςεων, καθώς καί επί ’Ιδιωτικής κα
τηγορίας. Διερεθίζεται, νά βλέπν] τόν 
ιδιώτην κατήγορον, έ'χοντα δσα καί ό 
Είσαγγελεύς δικαιώματα’λησμονεΐ δμως, 
οτι ό νόμος επιβάλλει είς τόν ιδιώτην 
κατήγορον σπουδζίζς εύθύνζς, «άνάπορ- 
ριφθ·?! ή κατηγορία», δι’ οίονδήποτε λό
γον, ώ ; ήμεΐ; φρονοΰμεν διότι ό ιδιώ
τη ; κατήγορος, άν άπορριφθη ή κατηγο- 
ρίζ, όέν τρέχει μόνον τόν κίνδυνον της 
ψευδοΰς κζταμηνύσεως, άλλ’ ύποχρεοΰ- 
τζ ι νά πληρώσ-ρ δλζ τά έ'ξοδζ τοΰ Κρά
τους, ολζ δε τά έ'ξοδζ κ α ί τ ά ς  ξη - 
μ .ίας τοΰ κατηγορουμένου. Τοιαύτας 
εύθύνα; δέ ούτε ό Είσαγγελεύ;, ούτε ό 
άπλοΰ; μηνυτή;, ούτε αύτό; ό πολιτι- 
κώ; ένάγων ΰπέχουσι. ΙΙιθανώ; έλλεί- 
ψει χρόνου, δέν μέ κατηξίωσε τη ; τιμη; 
ό κ. Είσαγγελεύ;, νά μοί ύποδείξ·/) εί; 
ποίζ; μζκρά; μελέτα; άνεκαλύφθη τό 
πνεΰμα τοΰ νόμου, δπερ άνζτρέπει ριζη- 
δόν πάντζ τζΰτζ . Ά λ λ ’ δ'μω; άπεκά- 
λυψέ μοι γνώμην του άλλην, βεβαιότατα 
άσυγχώρητον ε ί; δικαστικόν αάλιστα 
άνδρα. Θεωρεί παοάλογον τόν Νοαοθέ-

f '  Λ /  1την, οστι; θα επετρεπεν εί; πάντα πο
λίτην, νά καλή ένώπιον τοΰ δικζστ/)- 
ριου πάντζ άλλον πολίτην, διότι ϊ'σω; 
ούτω έκαπνισεν αύτώ, τοιουτοτρόπω; 
όε νά τρεχη πα; τ ι; τόν κίνδυνον νά 
όιζσυρθνί ή ύπόληψίς του. Ά λ λ ’ ό νό
μος, κζθ’ δσον ήτο δυνζτόν, ήπείλησε κζί 
άπεκλεισε τά ; εντελώ; άβζσίμου; ιδιω
τικά; -κζτηγορία;. Ά λλά  κζί ζν συμ- 
β/.ίνη, βεβζίως άτόπω: κζί πζρζλόγω; 
συμβαίνει νά θεωρητζι ώ ; διασυρθεΐσζ ή 
τιμη τοΰ πολίτου, ούτινο; ή άθωότη; 
άνεγνωρίσθ/i ύπό δικαστηρίου της πζ- 
τριδος του (έκτος άν θεωρηθη άτιμίζ τό 
νά άντικρύση τ ι; δικζστήριον !) οστι; θά 
πληρωθ·?) πάντα τά έςοδά του κζί ολζ;

19 κζί 21 άννιοεΐτο πζσζ ύπόστζσι; 
εκκλησιαστικής άνεξαρτησίας. Ή  ’Εκ
κλησία μετετράπη άπλούστατα εί; δού- 
λην τή ; Πολιτεία;. Καί ταΰτα συνε- 
πληροΰντο διά τοΰ ρυθμίζοντο; τά ; έο- 
γασία; τη ; Συνόδου άπό 15 Αύγούστου 
1833 Β. Δ., δ ι’ ού έκανονίζοντο αί πε- 
ριπτωσει;, κατά τά ; οποίας θά ήρκει τό 
Vldit τοΰ Β. ’Επιτρόπου, καί δι’ άς θά 
άπ·/ιτεΐτο τό Placet 1 1 1 1 1 εκ μέρους τοΰ 
ύπουργείου καί τοΰ Βασιλέως. O’jtco; ή 
άνωτάτη εκκλησιαστική άρχή μετεβάλ- 
λετο εί; collegium ecclesiasticum. 
Οι ισχυρισμοί τοΰ πατρό; τή ; νομοθεσία; 
ταυτης, ότι ό σχηματισμός τή ; Συνόδου 
εγινε κατά τό πρότυπον της ρωσσικης 
συνόδου, δέν είνε ακριβείς. Πλήν τών 
άς έσημειώσαμεν ήδη διαφορών, ή Ε λ 
λά ; δεν άνεκοίνωσεν ε ί; τό ΙΊζτριαρ- 
χεΐον τ ι τών τελεσθέντων, ένώ Πέ
τρο; ο Μεγα;, καίτοι μή Έ λλην, καίτοι 
προεκειτο περί έσ(θτε ?̂|Τη; . μεταβολή;, 
εν ήδη αύτοκεφάλω διοικήσει, έδείχθη 
εύλαβεστερο;, διότι άνεκοίνωσε τώ Οίκ. 
ΙΙατριάρχ·/ι τά ά συνετέλεσε ί'νζ ενδο- 
κησαντες δμολογήσητε δίκαιον. ’Εν Ρωσ- 
αιγ. έκλήθη άλλω; καί ό κατώτερο;

\ / / λ ' ? ' »  «, /τκς του. ττερι ων ε/. το̂ ν ττοοτε-
?ων μέριμνα 6 νόμο;. Ά ν  πρόκηται νά 
φυλακισθ·?) άσφαλίζει αύτόν άλλω; ό 
νόμο;, ώ; θά εί'πωμεν κατωτέρω. Τοι- 
αύτα; έ'χων γνώμζ; ό κ- Είσαγγελεύ;, 
μητε ν ακούσ·/) ήθελε την γνώμην τοΰ 
κ. Κ. Κωνσταντοπούλου, διδάσκοντο; 
επανειλημμενω; εν τώ συγγράμματί του 
«ό ιδιώτη; κατήγορο; άναπληροΐ κ α θ ’ 
ο λ ο κ λ η ρ ία ν  τόν εισαγγελέα». Τοι- 
αύτα; έχων γνώμας, παρέβλεπε τήν ρή
τραν τοΰ άρθρου 29.4, κηθ’ ή-ν έπί της 
συνοπτικής προανζκρίσεως ό ιδιώτης κα
τήγορος α έ'χει ό λ α  τά δικαιώματα τοΰ 
εισαγγελέως», καί δέν άπεδέχετο δτι 
τήν έ'κτασιν αύτης καθορίζει ό ιδιώτης 
κατήγορο;· έπομένω; δέν άπεδέχθη τήν 
συμβιβαστικήν, προφορικώ; διατυπωθεΐ- 
σαν, αί'τησίν μου, δπω; έπί τέλου; έξε- 
τασωμεν ολου; τους παρόντα: κατά τήν 
περι ή; προύκειτο άςιόποινον πραξιν, 
άλλά τό μέν ίσχυρίζετο, δτι αύτό; θά 
καθορίσ·/) τήν έ'κτασιν τη; συνοπτική; 
προανακρισεω;, τό δε έδήλωσέ μοι, δτι, 
εάν κριθή άναγκαΐον, θά έξετζσθώσιν ού 
μόνον κζί άλλοι μάοτυρε;. άλλά κζί 
μάρτυρες υττεραστησεω; άκό(/,ν), άνχΧό- 
γω ; τών περιστάσεων.

Μετά θερμά; παρακλήσει; κζί συ- 
στασει; μου, έν τ·/ί γνωστή αύτοΰ προ
θυμία κζί άβρότητι, άπεδέχθη τελο; νά 
μελετήση καί αύθι; τά ζητήματα,διότι, 
ως ωμολογησε, οεν ήτο άδύνατον καί νά 
μεταβάλη 'γνώμην. Ταΰτα συνέβησζν 
την 2αν Ιουνίου καί συνεφωνήσαμεν νά 
συναντηθώμεν τήν έπομένην, καθ’ ήν 
μετεβην πζο αύτώ, άλλά μοί είπε νά 
μεταβώ τήν επιοΰσαν, διότι δέν είχεν 
άποφασίσει άκόμη.’Εξημέρωσε τέλος καί 
η 4η Ιουνίου, καθ ήν άνέγνων είς δια
φόρου; εφημερίδας τάς κατατροπωσάσα; 
με όηλωσεις αυτοΰ. Και είς άλλην μέν 
έφημερίδα άντεγράφετο τό άρθρον 294, 
εις άλλην όε ελεγετο ότι τό άρθρον τοΰτο 
λεγει οτι «διατάσσεται άνάκρισις», εί; 
ocXX'/jv όε oiWy. 77κρό[/,ο\y..

Τό ατύχημα είνε δτι, συζητούντων 
ημών οι; εν συμπαιγνία διζτελούντων 
ίνζ μη κζτζρτισθ-̂  τό κλητηοιον θέσπι
σμα. άπο τη; 31η; Μα'ιου μέχρι τη; 
ιη ; Ιουνίου, επήλθεν ή παρζίτησι; τοΰ 
ιδιώτου κατήγορου, ούτω δέ έχζσα τήν 
εύκζιρίζν ν’ άκούσω τοΰ κ. Είσαγγε- 
7.εοί; ανζπτυσσοντο; τά ; γνιόμα; αύτοΰ 
ενώπιον κζι τοΰ Συμβουλίου. Ο κ. 
Είσαγγελεύς βεβ.ζίω; είνε κζτευχζρι- 
στημενο;, διότι άκώλυτον πλέον παρα- 
μενει αυτω το σταδιον τή ; αύτεπαγγελ- 
του ένεργείας.

Μετα ταΰτα δέν θεωρώ άσν.οπον, 
δπιος άπαντησω εις απορίαν άλλοθεν 
διατυπιοθεΐσαν μοι. Τί θέλει συμβή, 
έάν ό ιδιώτης κατήγορος κάμη άπ ’ εύ- 
θεια: κλήσιν επι πλημμελήματι, ένώ ή 
πραςις φερει χαρακτήρα κακουργήματος; 
Και παλιν θ' άδρανήσ·/] ό είσαγγελεύς ;
Γό ζητημα εν τή τοιαύτ·/) περιστάσει 
λύεται ύπό τοΰ άρθρου 296 της Ποιν.

κλήρος προς όιασκεψιν, διότι καί τών 
άρχαιων έν τή 'Εκκλησία συνόδων συμ- 
μετεΐχον πάντα τά εκκλ. τάγματα. Ού'
τω δε της εν Νίκαια πρώτης Οικουμε
νική; Συνοδου συμμετεσχον, διακριΊϊέν- 
τες μαλιστα, ο Μ. Αθανάσιο;, διάκονος 
ών καί ό μοναχό; ΙΊαφνούτιο;. ’Εκ τοΰ 
γεγονότα;, ό'τι ό παρά τή Ίερα Συνόδω 
Αύτοκρατορικό; ’Επίτροπο; έ'χει άρνη- 
τικην εν τή συνόδω ψήφον, συμπεραίνει 
ο Maurer, δτι ή ελληνική εκκλησία 
ώργανώθη κζτά πολύ μάλλον άνεξάρ- 
τητον τρόπον τη ; ρωσσικη;, λησυ.ονεΐ 
όμω; δτι εί; τήν ρωσσικήν σύνοδον πα- 
ρεσχεθησζν τοσον εύρέζ δικζιώματα, 
ώστε νζ έχν) εί; τά ; πνευματικά; ύπο- 
θέσεις, οΐζν είς τάς πολιτικάς είχε δύνζ- 
μιν η I ερουσια. Τό παράδειγμα λοιπόν 
δέν ελήφθη έκ Ρωσσίας, άλλ ’ έκ Βαυα
ρίας, ώς νομίζομεν αρκούντως άπέδειξε 
και ή τών νόμων σύγκρισις καί άνάλυσις.

I ον εξοστρακισμόν τών κανόνων έκ 
τώς Ελλάδος συνεπλήρωσεν ή Άντιβα- 
σιλεια διά τών νόμων περί τών μονών. 
Δια τοΰ νομού τ^ς 25 Σεπτεμβρίου 
1833 διελύθησαν αί εχουσαι ολίγους 
μοναχούς μοναί, διά δέ τοΰ Β. Δ. τής



Δ I K A I Ο Σ r  Ν Η

Δικ.ι ο έπί κακουργημάτων κ α ί 
φ\)^ακ£»ϊεων πάντοτε διατάσσεται 
τακτική άνάκρισις καί ύπαρχούσης ιδιω
τικής κατηγορίας. Μετά τήν εναρ,ξιν 
της τακτικής άνακρίσεως πάλιν κατά 
τό άρθρον τοΰτο ό ιδιώτης κατήγορος 
έ'χει δλα τά δικαιώματα τοϋ Είσαγγε- 
λέως, άσφαλιζομένου τοϋ νόμου καί τών 
κατηγορουμένων ύπό τής συμπράξεως 
τοΰ άνακριτοΰ και τοΰ Συμβουλίου.

Αύταί εινε αί διατάξεις τοϋ νόμου, 
οστις δέν ασφαλίζει πρώτα τά δικαιώ
ματα τών κατηγορουμένων, άλλά τά 
δ ικα ιώ μ ατα  τών άδικουμένων, πρώτι
στα δέ διά τών περί ιδιωτικής κατηγο
ρίας διατάξεων. Εύλογώτατα δε κατά
τήν ταπεινήν ήμών γνώμην. "Οταν δέ

~ ’Τ e  ̂ - ' τοιαυται εινε αι οιαταςεις του νομού,
τά  περί δυσπιστιών καί οί ες αύτών διε- 
ρεθισμοί καί τά γενικά πνεύματα, δέν 
θέλομεν νά εί'πωμέν τ ι άλλο, άλλά βε
βαίως μήτε να λέγωνται επιτρέπεται. 
Άναφερόμεθα δέ εύλαβέστατα πρός 
τούς άρμοδίους< ίνα έν καιρώ καθοδηγή- 
<ιωσι τούς υφισταμένους των, πρός άπο- 
κατάστασιν τοΰ κύρους τοΰ νόμου, κει
μένου ύπεράνω πάσης καί άςιεπαίνου 
Φιλοτιμίας. ’Αγνοώ άν επ ’ εσχάτων έ- 
ξαιρετικώς έπληθύνθησαν αί ίδιωτικαί 
κατηγορία.'., πολύ μάλλον αγνοώ τούς 
λόγους τοΰ πληθυσμού τούτου1 άλλά 
διά τούς δυναμένους νά φιλοσοφώσιν, 
έάν δέν ύπάρχωσιν άλλοι λόγοι, τό νά 
πληΟύνωνται αί ίδιωτικαί κατηγορίαι 
•σημαίνει εύρωστίαν τοΰ δημοσίου φρο
νήματος καί καταδηλοΐ συγχρόνως ισχυ
ρά ν νομιμοφροσύνην άπεχθανομένην τήν 
αυτοδικίαν, συντελεί δέ σπουδαίους εις 
τήν ένίσχυσιν της έννόμου έν τή κοινω
νία  τάξεως. ’Ά ν ύπάρχωσιν δμως άλλοι 
λόγοι... καί πάλιν οί αρμόδιοι άς κρί- 
νωσι καί άς πράςωσι τά δέοντα καί 
προσήκοντα. Μεθ’ ύπολήψεως

Είότρά-ηος Ι\ονλοΐ';ι<ίάν.ης 
Δικηγόρος

Π Ε Ρ Ι Α Η Ψ Ι Σ
Τής ΰπ ’ άριθ. 54. έ, ε. άποφάσεως τών 

έν ’'Aprr, ΙΙροίτοδικών,
Το Δικαστήριον τών έν 'Άρτη Πρωτοδικών.

Διά ταΰτα
Δεχόμενον τήν άπό 25 ’Απριλίου έ. ε. αΐ- 

τησιν τών Σπυρίδωνος Άμβράζη καί Εϋαγ- 
γελής συζύγου του, κατοίκων “Αρτης.

Κηρύσσει τήν Θεοδώραν Ίωάννου Κ. Γιαν- 
νάκου, όκταετιδα, θετόν τέκνον τών αίτούν- 
των Σπυρίδωνος καί Είύαγγελής Άμβράζη. 
έπι τώ τέλει ϊνα έαεςής οϊτε αίτού'ντες καί ή 
υιοθετουμένη e/ωσιν άμοιβαίως άπαντα τά 
^ικα'.ώματα καί άπάσα; τάς υποχρεώσεις περί 
•ων ορίζει ο περί υιοθεσίας αστικός Νόμος.

Διατασσει τήν έν περιλήψει δημοσίευσιν 
τή ς παρούσης είς τήν έν Ά θήναις έκδιδομέ- 
νην ’Εα ημερίδα «Δικαιοσύνη»· καί

Ε πιβάλλει τά εί;οδα καί τέλη είς βάρος 
τών αίτούντων.

Αί στήλαι τής «Δ ικαιοσύνης»  
εινε  είς τήν διάΦεσιν παντός δι
κηγόρον, δικαστοϋ ή άλλου δι
καστικού προσώπου, ευρισκο
μένου ε ίς τήν άνάγκην ή έπ ιΰ 'υ- 
μοΰντος νά άνακινήση π α ν  έν  
γένει ζήτημα σχετιζόμενον μέ 
τήν άπονομήν τοϋ δικαίου.

Τό πράγμα ευτυχώς διεψεύσθη, ε 
χομεν δε δλην τήν διάθεσιν νά δώσω 
μεν πλήρη πίστιν εις τήν διάψευσιν, 

μέ δλην χ- 
' I I  διελκυστίνΤ»-* θλίψιν ήν αί- 

σθανόμεθα δι
ότι δέν έχομεν το δικαίωμα νά άνα- 
παραστήσωμεν εις τήν φαντασίαν μας 
τήν ύπό πάσαν εποψιν χαριεστάτην 
εικόνα ένός προέδρου’Εφετών συρομέ- 
νου κατά μίαν διεύθυνσιν ύπό ενός'Υ
πουργού τής Δικαιοσύνης μέ το πρόσ
ταγμα νά επιταχυνθή ή έκδοσις τής 
άποφάσεως έπί τής τάδε ύποθέσεως, 
συγχρόνως δμως συρομένου κατά τήν 
άντίθετον διεύθυνσιν υπο ενός Ηρω- 
θυπουργοΰ μέ τό πρόσταγμα νά 
βραδύνη ή άπόφασις έπί τής αύ
τής ύποθέσεως. Κρίμα δτι ή πρωτό
τυπος αΰτη διελκυστίνδα δέν είνε δυ
νατόν νά διεκδίκηση το γέρας είς 
τούς έπικειμένους έν Λονδίνφ ’Ολυμ
πιακούς άγώνας. ”Ας εύχηθώμεν νά 
εξακολούθηση ή πολιτική ήμών πρό
οδος, όπότε τό γέρας αυτοδικαίως μάς 
άνήκει είς μέλλοντας άγώνας.

Ώστε καί απόπειρα βασιλικής έπεμ- 
σεως επί τών τής δικαιοσύνης έση- 

μειωθη και επί τώ άκούσματι δλαι αί 
δημοσιογραφικαί καί αί 

Ί α τ α τ α ϊ βουλευτικαί καί αί τέως 
ύπουργικαί τρίχες ήνωρθώ- 

θησαν. Φαντασθήτε άν με τήν πανο
πλίαν ήν επί τώ νέω έ'τει δ κ. Πρόε
δρος τοϋ Αρειου ΙΊάγου Τώ έδώρησεν, 
εϊσηρχετο δ ’Άναξ είς 
της Δικαιοσύνης.

ύπουργεΐον

η απεοασίσθη καί έδημοσιεύθη έν 
Ά ρ τη  τή 2α Μαίου 1908.

Ό  ΙΙροεδρεΰων 
Ρί. Μ ανρέας 

Ο^πληρε!;. δικηγόρος Ό  ύπογραμματεύς
Ε . Γ υρο ιτψαλτΰς Κ . Π α π ο ΰ λ ια ς

Κάτι τ ι δμως τό όποιον δλοι άντι- 
λαμβανόμεθα καί ούδείς έσκέφθη νά έξω- 
τερικεύση είνε δτι δλα αύτά, τά ίσως 

ύπό τά παρα- 
Ή  δέ ξενοόόνος ; σκήνια τελουυ.ε- 

να, συγνρόνω: δ-
> > ! > ’ τ -, *1 ,μως και ο ι αψ ε υ ο ομε ν α, εινε λογαριασμοί 

χωρίς δχι τόν άλλά τήν ξενοδόχον, ή 
οποία επ ί τοΰ προκειμενου είνε ή τά- 
λαινα δικαστική εξουσία, ή αυτοτελής 
εκείνη κατά τό περίφημον πολίτευμά 
μας εξουσία. Τήν έπίεσαν αύτήν, ή, 
οιά τό εύπρεπεστερον, τήν έθώπευσαν

/θον τινά  ; 
καί ό τόσος

μυστικισμος. τών ιερεων της δεν οοονεΐ 
τε ότι είνε ανεξήγητος ; Βεβαίως δέ· 
ύποστηρίζομεν οτι έ'πρεπε νά κατήρ· 
χοντο είς άγώνας δημοσιογραφικούς δια- 
ψευσεων, πάντως δμως κίνησίς της σώ- 
τειρα τής άξιοπρεπείας τής αύτοτελοΰς 
αύτής εςουσίας ήτο καί είνε επιβεβλη
μένη.

’Αναγνώστης μας ύπογραφόμενος «ά 
πειρος», είχε τήν υπομονήν νά άριθμήση 
τάς ύποθέσεις, ών ή συζήτησις κινδυ

νεύει νά μα^αιωθή ένεκα 
2  0  7  τής μεταθέσεως εξ ’Αθη

νών τοϋ προεδρεύοντας έν 
τώ τμηματι. τών ’Εφέσεων ΙΊοωτοδίκου 
κ. I. Ιναφοπούλου. Ανευρίσκει δέ ταύ
τας δςακοσίας κα,ί επτά καί έρωτα: 
Τόσον μεγάλη τάχα ήτο ή άνάγκη τής 
ύπηρεσίας, ώστε εϊς τά πρόθυρα τών 
διακοπών, οπότε κατά έκατοντάδας 
έςεφωνήθησαν καί συνεζητήθησαν ύπο- 
θεσεις έ ; δλων τών τμημάτων νά γείνη 
μετακίνησις Πρωτοδικών καί μάλιστα 
εζ Αθηνών; Καί συνεχίζει τό έοώτη- 
μά του καταλήγων : Τό συναίσθημα, τό 
οποίον ονομάζεται αιδώς καί τό άλλο τβ 
άποκαλούμενον πόνος πρός τά συμφέ
ροντα τών ιδιωτών ε'παθον μήπως έ'κλει- 
ψιν καθολικήν :

Εύχαριστως καί τήν εΐοησιν καί τά 
ερωτήματα τοϋ «άπειρου» άναγνώστου 
μας μετα.βιβάζομεν είς τούς έμπειρο- 
τέρου:.

ή έπέδειξαν είς αύτήν γρόνθον
Ά ή τόση άβρότης

Είμεθα απολύτως διατεθειμένοι νά 
πιστεύσωμεν τόν κ. υπουργόν τής Δι
καιοσύνης διαμαρτυρόμενον, οτι οί δικα

στικοί προβιβασαοίι I
ΔιΑ λόγονς έγένοντο εν πλήοει

«ίΐ'ναόελφότητος συνεννοήσει πρός τόν
κ. Πρωθυπουργόν καί 

τι ή παραίτησίς του δέν οφείλεται, ώς 
κατ’ άρy άς ύπετέθη, είς διαφωνίαν τινά 
έπί τούτων πρός τόν κ. Πρωθυπουργόν. 
Ό  κ. ύπουργός ύπήρζε τολμηρότατος 
είς τάς πράξεις του, ώστε νά μή' γνω- 

ζή τήν άνάγκην ν’ ά π αλλαγή τής εύ- 
θύνης αύτών. Αλλως τε δέν είνε πλέον 
μυστικόν, οτι ό κ. ύπουργός μετά τοϋ 
κ. πρωθυπουργοϋ καί άλλων ένδιαφερο- 
μένων διά τά πράγματα τής Δικαιοσύ
νης, ύπό κοινοϋ συμφέροντος κινούμενοι 
καί συνομολογήσαντες πράς άλλήλους 
άμοιβαίαν συνδρομήν καί βοήθειαν καί 
έν άγαστώ πνεύματι άμοιβαίας ύπο'/ω- 
ρήσεω: διέπραξαν τούς προβιβασαού:, 
ουτε ητο ουνζτον εΐ; αόνο; νά ουνηΟ'̂  
νά διαγκωνίση τόσα δικαιώματα καί 

οσας ικανότητας, ίνα συρη είς τήν έπι- 
φάνειαν άνυποαόνους φιλοδοξίας, είς τάς 
οποίας δμως, καί άν άρνηθώμεν πάσαν 
άλλην αρετήν, πρέπει ν’ άναγνωρίσω- 
μεν θαυμαστήν έπιτηδειότητα, ή οποία 
πάντως έ'δει νά βραβευθή άπό τόν πα- 
ραιτηθέντα τούλάχιστον ύπουργόν... διά 
λόγου: συναδελφότητος.

I  ΠΑΡ’ Π Ρ Ι Ι Β
Δ Ι ΑΔ Ι ΚΑΣ Ι Α

ΚΑΤΑ TOW ΒΡΙΑ' ΓίΟΜΟΝ ΤΟΓ 1892

rno Tor Κ : ΙΩΑΝ. Λ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟϊ* 
Είρηνοδίκου έν Άρτί)

(Συνεχεία έκ το ν  προηγουμένου).
'"Ωστε όρθ&ς ή είρημένη  άπόφασ;ς ά- 

περριψε την ενστασιν άπαραδεκτου της 
άγωγής καί ακυρότητας της συζητή- 
σεως σκεφθεΐσα, δτι ό ένάγων δέν εί/εν 
υποχρέωσιν νά φερη διά παρεμπιπτούσης 
κλήσεως τήν υπδθεσιν πρός συζήτησιν. 
Ά ς  μή παρίδη δέ ή Ιναντία γνώμη, δΐΐ 
τήν ενστασιν εκείνην άττέρριψε τδ πρω- 
τοδικεΐον καί ώς άνευ συμφέροντος προ· 
ταθεΐσαν, τρόπον τινά μή άρκεσθέν είς 
τήν πρώτην αιτιολογίαν, γ) διότι αί δια
τάξεις τών άρθρ. 576—578 Πολ. Δ. 
αί'τινες ίσχυουσιν επί εμπορικών 6ποθέ- 
σεων ένώπιον πρωτοδικείων (Π. Δ. 726) 
καί καθιστώσι περιττήν τήν περαιτέρω 
κλησιν καθ’ά ρητώς βρίζει τδ έδ. 1 άρθρ. 
578, δέν ίσχύουσι παρ’ είρηνοδικείοις.

Τδ έπιχείρημα, δτι τδ άρθρ. 721 Πολ. 
Δ. ούδόλως διαφέρει τών άρθρ. 497 καί 
498 τής αύτής δικονομίας, πολύ απέχει 
τής δρθδτητος. α) διότι τά άρθρα 497 
καί 498 όρίζουσι τήν προθεσμίαν ού μό
νον ώς προς τήν ήμέραν, άλλά καί ώς 
προς αύτήν τήν όίραν, ήν δέν προσαπαι- 
τεΐ το άρθρ. 721. ΙΙαρατηρεΐται λοιπδν 
μία μικρά διαφορά, β) διότι τό άρθρ. 497 
ορίζει, δτι θεωρείται κατά νόμον ώς 
ήμερα έμφανίσεως ή μετά τήν έπίδοσιν 
τής κλήσεως τρίτη ημέρα , ώς καί τδ 
άρθρ. 620 έπί συνοπτικών ύποθέσεων. 
Κλήσις λοιπδν έπιδοθεΤσα τήν Δευτέραν 
τής έβδομάδος συζητεΐται τήν Πέμπτην 
Οίκον. Έγχειρ. § 215 σημ. 3, 180 σημ.

3). Κατά τδ άρθρ. 721 ήμέρα έμφανί- 
σεως είνε κατά νόμον η μετά την παρά- 
δοαιν τον εγγράφου της αγωγής, δηλαδή 
άπαιτεΐται νά παρέλθη μία μόνη πλήρης 
ήμέρα «πδ τής ήμέρας τής έπιδόσεως, 
ήτις κατά νόμον (ΓΙολ. Δ. 193 έδ. 1) δέν 
λογίζεται. Αγωγή λοιπδν έπιδοθεΐσα τήν 
Δευτέραν συζητεΐται τήν Τετάρτην ένώ
πιον τοΟ πρωτοδικείου, άν είνε έμπορική. 
(Οίκον. § 217 σημ. 2). Καί κατά τήν 
γαλλικήν δικονομίαν άρθρ. 416 «Le 
delai sera au inoins d’un jour». Προσ
θετέα δθεν καί δεύτερα διαφορά, σπου
δαία. "Ενεκα λοιπδν άμφοτέρων τούτων 
τών διαφορών δέν εινε ορθόν τδ είρημέ- 
νον έπιχείρημα.

Άλλά, καί άν μή υπήρχον αί είρημέ- 
ναι διαφοραί τοΰ άρθρ. 721 άπδ τών 
άρθρ. 497 καί 498, ή αντιπαραβολή ήτοι 
ό συνδυασμδς τούτων πρδς τά άρθρ. 570, 
571, 572, 620, 623, 721, 727 ΓΙολ. Δ. 
άτινα ύπέρ έαυτής έπικαλεΐται ή έναντία 
έκδοχή, έν οίς συμπεριληπτέα καί τά 
άρθρ, 573—575, 576—578) κατά τά 
άνωτέρω άναπτυχθεντα άποκρούει τήν 
νέαν έρμηνείαν. Κατ’ αύτής μάχεται καί 
αύτδς ό σκοπός τοΰ νόμου, ήτοι ή ταχυ- 
τέρα δσον οίόν τε έκδίκασις τών υποθέ
σεων παρ’ είρηνοδικείοις· διότι ή πολε- 
μουμένη έρμηνεία εισάγει τήν παρέλκυ- 
σιν τών δικών είς τρόπον, ώστε ό διάδι-

25 Φεβρουάριου 1834, περί όργανώσεως 
τών γυναικείων μονών, περιωρίσθη ό 
αριθμός τούτων εις τρία καί ώρίσθη 
( α ρ θ ρ .  4), ότι αί έπιθυμοΰσαι δύνανται 
άηροκριματίστως νά έγκαταλίπουν τόν 
μοναχικόν βίον. Οί κληρικοί τής Ε λ 
λάδος είχον λησμονήσει τάς κανονικά; 
βάσεις τής μοναχικής τάξεως. Δέν ένε- 
θυμοΰντο πλέον, οτι ό Μ. Βασίλειος τάς 
άθετούσας τήν επαγγελίαν των μοναχάς 
τιμωρεί ώς μοιχαλίδας, ούδένα δέ γνω
ρίζει λόγον, διαλύοντα τό μετά τοΰ 
Θεοΰ pactum, δπως χαρακτηρίζει ό 
Μέγας 'Ιεράρχης τήν μοναχικήν ομολο
γίαν. Πώς ήδύνατο ή νεότευκτος έκείνη 
Σύνοδος νά θέτη έαυτήν ύπέρ τούς κα
νόνας ; Ό  μελετών τά πραξικοπήματα 
τής εποχής εκείνης, νομίζει δτι είχον 
έπανατείλει πράγματι διά τό δυσμοιρον 
έθνος αί κατά τών μοναχών καταδιώ
ξεις τοΰ Ούάλε'ντος. (C. Theod. 12, 
1, 63).

V
Όλόχληρα 15 έ'τη διωκεΐτο ούτως 

άντικανονικώς ή νεοελληνική Εκκλησία. 
Τό Οικουμενικόν ΙΙατριαρχεΐον έκ πα
τριωτικοί υπολογισμού δέν είχε κηρύξει

ταύτην σχισματικήν. Έξηντλήθη ή 
οικονομία  τής ’Εκκλησίας διά νά μή 
έφαρμοσθνΐ δ 15ος κανών τής πρωτοδευ- 
ρας, δ επιτάσσων : «Εί' τις' πρερβύτερος, 
ή επίσκοπος, ή μητροπολίτης τολμήσειεν 
άττοστήναι τής πρός τόν οίκεΐον Πατριάρ
χην κοινωνίας, καί μή άναφέροι τό δνο- 
μα αύτοΰ, κατά τό ώρισμενον καί τε- 
ταγμένον έν τή θεία μυσταγωγία, άλλά 
πρό έμφανείας συνοδικής καί τελείας 
αύτοΰ κατακρίσεως σχίσμα ποιήσει, 
τοΰτον ώρισεν ή άγια Σύνοδος, πάσης 
ιερατείας άλλότριον ε ίνα ι. . .» . Τό Φα- 
νάριον είς τάς κρίσιμους έκείνας έθνικάς 
στιγμάς έλησμόνει καί τόν 34 άποστο- 
λικόν κανόνα : «Τούς επισκόπους εκά- 
στου έ'θνους ειδέναι χρ'η τον έν αύτοΐς 
πρώ τον , καί ήγεισθαι αύτόν ώς κεφα
λήν, καί μηδέν τι πράττειν άνευ τής 
έκείνου γνώμης». Πόσας άνυπολογί- 
στους συμφοράς θά έδημιούργει εχθρική 
τοΰ Πατριαρχείου στάσις είς τήν χώραν, 
τής όποιας ο πληθυσμός τά μάλα εδυ- 
σφόρει έκ τής διακοπής τών μετά τοϋ 
Πατριάρχου σχέσεων! ’Έθνος, τό ό
ποιον καθ’ δλην τήν μακραίωνα δου
λείαν έ'να Γενάρχην του έγνώριζε, τόν

Οικουμενικόν Πατριάρχην, δέν ήνείχετο 
τής Άντιβασιλείας τήν στάσιν. Αί δια
δόσεις, δτι οί Βαυαροί θέλουν νά μας 
άλλαξοπιστήοουν έπιστεύοντο εύκόλως 
καί ή άγανάκτησις όσημέραι έκορυφοϋτο. 
’Ιδού έντεΰθεν ύπό ποίων ψυχολογικών 
αισθημάτων κατείχετο ή ’Εθνοσυνέλευ
σή, δταν εψήφιζε τό 2 άρθρον τοΰ Συν
τάγματος τοΰ 44. Διά τούτου έπεβάλ- 
λετο πρωτίστως ή αναπόσπαστος 'Ένω- 
σις τής νεοελληνικής ’Εκκλησίας μετά 
τής Μ. ’Εκκλησίας καί ή έ'νωσις αύ'τη 
έπρεπε νά π ρ α γ μ άτοποι η θ ή. ’Έγραψε 
λοιπόν τή 17 Μαΐου 1850 τό ύπουργι- 
κόν συμβούλ',ον πρός τόν Πατριάρχην, 
κατόπιν σχετικοϋ έγγράφου τής Ίεράς 
Συνόδου, τά γινόμενα. Παρεκάλει τήν 
Μ. Εκκλησίαν, ίνα έπ ιδοκιμάσασα  τήν 
έκκλησιαστικήν ταύτην θεσμοθεσίαν, καί 
τήν δι’ αύτής συστάσαν Ίεράν Σύνοδον 
τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος άναγνω- 
ρίσασα, άποοέζηται αύτήν ώς έν Χριστώ 
άδελφήν, διακοινοΰσα ταΰτα καί τοΐς 
λοιποΐς Μακαριωτάταις ΙΙατριάρχαις. 
Οί "Ελληνες ύπουργοί, ύποβάλλοντες 
λοιπόν τήν αΐ'τησιν ταύτην. είχον τήν 
γνώμην, δτι ή Πολιτεία ήδύνατο καί

κατεστησεν άνεξάρτητον τήν ιδίαν Ε κ
κλησίαν, γνώμην ήν καί δ κ. Β. ήδη 
ύποστηρίζει. Έζήτουν επιδοκιμασίαν 
καί άναγνώρισιν τής θεσμοθεσίας- άπε- 
στεργον άρα καί απέκλειαν οίανδήποτε 
μεταβολήν είς τά τής Έκκλησίας. Τί 
έπραϊε τότε τό ΙΙατριαρχεΐον ; Συνεκρο- 
τ·/]θη Σύνοδος ύπό τήν Προεδρείαν τοΰ 
Οίκουμενικοΰ ΙΙατριάρχου καί ταύτης 
μετεσχον πεντε πριόην Οίκουμ. Πα- 
τριάρχαι, δ Πατριάρχης 'Ιεροσολύμων 
καί δέκα τρεις Μητροπολΐται.

Η Σύνοδος έκείνη διά τοΰ Συνοδικού 
Τόμου άνεγνώρισε πράγματι κανον^κώς 
την ελλ. Εκκλησίαν, τήν άναγνώρισιν 
δμως ταύτην έξήρτησεν έξ επτά δρων 
καί έκ τοΰ καθόλου πνεύματος τοΰ άπο- 
λυτικοΰ Τόμου. (...Τούτων άπάντων καί 
τών τοιούτων ακριβώς καί έπισταμένως 
θεωρηθέντων τε καί εύκρινηθέντων, ε- 
δοξε τή άγια καί Μεγάλγι Συνόδω, ΐνα 
τάς τό Βασίλειον τής Ελλάδος Κρά
τος, τό γε νΰν έ'χον, άπαρτιζούσας άγι- 
ωτάτας Μητροπόλεις, Άρχιεπισκοπάς 
καί Έπισκοπάς, εξηρτημένας τέως τοΰ 
άγιωτάτου Οίκουμενικοΰ θρόνου τής Κων
σταντινουπόλεως, ά η ο λ ύ σ η  τοϋ λοι-
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κος (είτε ενάγων, εί'τε έναγόμενδς) άν μή 
συνεζήτησε τήν ύπόθεσίν του κατά τήν 
τοϋ άρθρ. 407 Πολ. Δ. προθεσμίαν, θέλει 
διατελ·ή έν αμηχανία καί άβεβαοότητι έκ 
τής υποψίας μή ποτε ό άντίδικος μετά 
παρέλευσιν μακροΰ χρόνου έγγράψας 
τήν ΰπόθεσιν είς τό πινάκιον συζητήση 
ταύτην έρήμην αύτοΰ.

Κατά τής νέας ερμηνείας μάχονται 
καί τά έξής: Ή  τοϋ άρθρ. 497 Πολ. Δ. 
προθεσμία, όριζομένη ώς χρονικόν ση- 
μεΐον καθ’ δ άκριβώς πρέπει νά γείνη ή 
συζήτησις, είνε καταδήλως τακη) 
(terminus), πολλψ μάλλον ώς όριζομένη 
άκριβώς καί κατά τήν ώραν. ΓΓοιαύ:η 
τακτή ήμέρα είνε ή προθεσμία έν γένει, 
όσάκις πρόκειται νά συνέλθωσιν έπί τό 
αύτό οί διάδικοι καί τό δικαστήριον ή 
άλλος δικαστικός λειτουργός καί άφορα 
κυρίως είς τάς έπ’ ακροατηρίου ένεργη- 
τέας πράξεις καί τάς προφορικές διεξα- 
κτέας (ΙΙρβλ. Σ. Εύκλείδου Πολ. Δικ. Α'. 
§ 110 σημ. 2). Ή παρά τοΐς είρηνοδι- 
κείοις επ’ ακροατηρίου συζήτησις παρα
μένει προφορική καί μετά τόν νόμον 
,ΒΡΙΔ' ’. καίτοι αί προτάσεις είσί μέν έγ
γραφοι, δμως πρός τήρησιν τοΰ συστή
ματος τής προφορικότητος τής δ:αδικα- 
σίας άναγινώοκονται κοιτά νόμον ώς καί 
παρά τοΐς λοιποΐς πολ. δικαστηρίοις 
(Πολ. Δ. 162, 173, 581, 623, 728, 774, 
798, 826 καί νόμ. ,ΒΡΙΔ'.) έξαιρετικώς 
δέ συγχωρεΐται ή έγγραφος διαδικασία 
(Πολ. Δ. 611.)

Ή  προθεσμία πρός έμφάνισιν ένώπιον 
δικαστηρίου ή δικαστοϋ τίνος τρέχει 
κατ’ άμφοτέρων τών διαδίκων ώς συνά
γεται έκ τοϋ συνδυασμού τών άρθρ. Πολ. 
Δ 261, 507, 591, 616, 623 έδ. 2 707, 
708, 728, 774, 798, 827 (Άρ. II. 228 
τσΰ 1853 Εύρετ.Ίωαννίδου ΙΓ'. § 72 σελ. 
213).

Ά ρα καί ή τοΰ άρθρ. 497 Π. Δ. προ
θεσμία τρέχει ού μόνον κατά τοΰ έναγο- 
μένου, δστις μή έμφανιζόμενος δικάζεται 
έρημην (Ιίολ. Δ. 503, 504) άλλά καί κατ’ 
αύτοΰ τοΰ κοινοποιήσαντος, ένάγοντος, 
δστις μή έμφανιζόμενος δικάζεται έρή
μην προτάσει καί αιτήσει τοϋ έμφανι- 
σθέντος έναγομένου (Οίκον. Έγνειρ· 8 
215 σημ. 11.)

Εάν δμως δλοι οί διάδικοι δέν ένεφα- 
νίσθησαν κατά τήν τακτήν ήμέραν πρός 
συζήτησιν τή; ύποθέσεως, ήτοι άν μηδ-ίς 
τών διαδίκων ένεφανίσθη, καταλείπεται 
ή ύπόθεσις μέχρις ού τήν έπαναλάβωσιν 
οί διάδικοι (ΓΙολ. Δ. 200). Καί άν μέν οί 
διάδικοι πάντες συναινώσιν είς έπανάλη
ψιν, ήτο- συζήτησιν τής ύποθέσεως, ούδέν 
ζήτημα άναφύεται· άν δμως μή συναινή 
διάδικός τις, άναγκαία άποβαίνει ή πρές 
αύτόν κοινοποίησις κλήσεως πρός περαι
τέρω συζήτησιν (arg. 578 έδ. 1 Πολ. Δ.)

Έκ πάντων τών έκτεθέντών συνάγω 
τό συμπέρασμα, δτι ή ανέκαθεν κρατή- 
σασα έν τή νομολογία τών είρν^νοδικείων 
εκδοχή είνε ή μόνη όρθή κ«1 μετά τόν 
νόμον ,ΒΡΙΔ'. Έάν λοιπόν ή ύπόθεσις 
δέν συνεζητήθη ύπ’ ούδενός τών διαδί- 
κων κατά τήν τοΰ άρθρ. 497 Πολ. Δ. 
τακτήν ήμέραν, δι’ απλής καί μόνης έγ- 
γραφής έν τφ πινακίφ δέν δύναται έγκύ- 
ρως νά συζητηθή, έρήμην ή ένισταμένου 
τινός τών διαδίκων, μετά τήν προθεσμίαν

ταύτην, είμή μόνον, άν έχώρησεν έν τού
των, ή 1) άναβολή τών ύποθέσεων ύπό 
τοΰ δικαστηρίου αύτεπαγγέλτως, ή 2' 
ματαίωσις τής συνεδριάσεως δπωσδή- 
ποτε, άνευ δμως ύπαιτιότητος τών διαδί· 
κων, ή 3) κλήσις πρός περαιτέρω συζή- 
τησιν τής ύποθέσεως, ή καί 4) έκ νέου 
κοινοποίησις τής αύτής κλήσεως, ήτις 
δέν είνε άπαράδεκτος· διότι δέν πρόκειται 
περί δύο άγωγών, άλλά περί μιας καί 
τής αύτής, δίς κοινοποιηθείσης (Αρ. Π. 
117 τοΰ 1877).
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Αγνοώ, άν ποτε έθεωρήθη
νωσ/.ω, ότι, άπό άμνηίΛονεύτων

V /ω; ζητη-
μα.
ετών, οιί Πρόεδροι διορίζουσι καί εαυτούς 
είσηγητά; υποθέσεων. Νομίζω, δτι τοϋτο 
δεν επιτρεπεται υπό τοΰ νόυ.ου. Ιδού 
πώς έχει τό άρθρον 8 ί τοϋ Δικαστικού 
Όργανισμοϋ. «Έ άν αετά τήν συζήτη- 
σιν άναβληθνί ή έ'κδοσι; τής άποφάσεω; 
ό πρόεδρος δ ιο ρ ίζ ε ι  τόν εισηγητήν, 
α υ τ ό ς  δ ιε υ θ ύ ν ε ι  τή ν  δ ικ » ϊ* ε ψ ιν , 
έριοτα κατά σειράν την γνώμην τών δι
καστών, συλλεγει τάς ψήφους, είνε ίσό- 
ψηφος μέ τούς λοιπούς δικαστάς, καί 
κπαγγέλλει την άπόφασιν». ’Ιδού καί 
τό άρθρον 85. « 'Ο  ε ΐβ η γ η τ ή ; ε χ ε ι 
τό  δ ικ α ίω μ .*  ν*λ ψ η φ ο φ ο ρ ^  π ρ ώ 
τ ο ς , μετ’ αύτόν έ'πονται κα τά τάξιν  οί 
οικασται από τοΰ νεωτέρου μέχρι του 
πρεσβυτέρου, η μάλλον άπό τοϋ εσχά
του; μέχρι τοΰ κατά ' πρώτον διορισθεν- 
τος. Ό  Κ Ιρό εδρ ος ψ η φ ο φ ο ρ ε ί 
τ ε λ ε υ τ α ίο ς » .  Αντιγράφω τά άοθοα 
του νομού, οιοτι εινε ουνατον να αη λα-
 ̂ ’ ι > ? ' ϊ- ,1 -, .οωσι τον κοπον ν ανατρεςωσιν ει: αυτα 

εκείνοι, οίτινες δύνανται νά έ'χωσι την
όρθοτεραν ·\

Και ερωτώ*
ρω[Λ7]ν.

ο ε’.σηγητης τ:ροε- 
ηνόρο; θά εΐσηγήται η θά διευθύνη τη 

οιάσκεψιν; διότι άμφότερα εινε άκα· 
τόοθωτα βέβαια- β') ψηφοφορεί πρώτος 
ώς εισηγητή; η τελευταίο; ώς πρόεδρος;

Ψηφοφορεί τελευταίος ό Πρόεδρος, 
λεγουσιν οί συγγραφείς, «ίνα μη προ- 
καταλαμβάνη διά της ηθική; αύτοΰ υ
περοχή; την γνώμην τών νεωτέρων καί 
μάλλον συνεσταλμένων». Βεβαίως δέ 
άσυγκρίτως μείζων έ'σται ή προ>;ατά- 
ληψις άν τύχν) ό ΙΙρόεδρος καί είσηγη-

σιν ουτε εις την προ)την ουτε εις την 
τελευταίαν φράσιν αύτοΰ, λέγον εΐ; μέν 
την πρώτην «εκτός άν ή ό πρόεδρος» 
εις όέ την τελευταίαν «εκτός άν η εισ
ηγητής».

Την όιάταίιν θεωοώ καί ουσιώδη, 
έπομε.νως τήν παράβασιν αύτή; άναιρε- 
τέαν ύπό τοϋ Άρείου Πάγου, διότι βέ
βαιο); είνε ουσιώδη; ή πιθανότη; προ- 
καταληψεω; τοΰ Δικαστηρίου. Έν πάσή 
περιπτώσει νομίζω, οτι ύπάρχει ζήτη
μα. εφ’ ου νά προκληθή ή γνώμη τών 
σοφών καί έαπειοοτέρων.

Ε ις άναγνώ<ί·Μΐ<; ιία ς

Τ. Γ. Δέν λησμονώ, οτι ή πρακτική 
έχει άπλοποιήσει πολλά ζητήματα, δι
ότι ή κοινή άντίληψι; τοϋ «ό'πως-όποκ», 
τοϋ « τ ί σημαίνει τοΰτο καί εκείνο», 
τοϋ «αύτό μά; π τα ίει» , τού κύπτειν 
πρό της ρουτίνα; άπώλεσε τήν δύναυ-ΐν 
τη; προσοχή; κ,αί προσηλώσεω; έπί τών 
οιαταξεων τών καθιερουσών τήν ηθικήν 
ταςιν έν τή Δικαιοσύνη, ή; πάσα ενέρ
γεια εινε ίερουργί# άπαιτοϋσα άκραν 
λεπτότητα καί εύλάβειαν. Δέν θέλω 
να εί'πο) πλείονα έπί τοϋ παρόντο;. Ά 
κριβώς όμως έ'νεκα της κρατούση; πρα
κτική;, καθ’ ήν μόνοι οΐ είσηγηταί εκ- 
δίδουσι τά ; άποφάσει;, δέον νά τύχ·/] 
αυστηρότατης εφαρμογή; ή άνωτέρω 
οιαταζι;. Διότι άν ύπάρ!;·/] περίστασι; 
νά μή θέλγι τ ι; ώρισμένον δικαστήν εΐσ- 
ηγητην, δύναται νά σωθή καί διά τοΰ 
ΙΙροέόρου καί κατά τύχην έπί τέλου;. 
Ά λ λ ’ άπό τοΰ Προέδρου εΐσηγητοΰ ού- 
δεί;, ού'τε ή τύχη. δύναται .νά. σώσν), 
Ο όέ άντίδικο; δύναται έν πλήρει γνώ- 

σει νά παρασκευάση τήν δολοφονίαν.

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ι Σ
αποφασεο)ς του 
η ; κηρύσσεται

τής ύ π ’ αριθ. 3592 έ.
Πρωτοδικε-ίου ’Αθηνών, 
διαλελομένος ό μεταξύ τής ένχγούσης Εύστα 
θ'.ας συζύγου Νικολάου Μουζουράκτ) τί> γένος 
Θεοδώρου Μαλαπάνη κατοίκου Άδηνών καί 
τοΰ έναγομένου συζύγου της Νικολάου Μου- 
ζουρακη, κάτοικου ’Αθηνών καί ήδη άγνώ
στου διαμονής, υφιστάμενος γάμος.

’Ακριβής περΐληψις.
Έ ν Ά θήναις, 2 ’ Ιουνίου 1908.

Ό  πληοεξ. δικηγόρος 
Γ εώ ρ γ ιο ς  Β λά χ ο ς

Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Ν

Ένεκα τούτων νομίζω, ότι ό Πρόε
δρο; δεν δύναται νά ή καί εισηγητή;, 
διότι άν είχεν ύπ ’ όψιν τό έναντίον ό 
νόμο; θά έ'λεγεν αύτό, δπερ δέν συνά
γεται έκ τη ; φράσεω; τοϋ άοθρου 84 
«διορίζει τόν εισηγητήν», δπερ απο
κρούεται μάλλον εύκρινώ; ύπό τοΰ άρ
θρου 85 καθ’ όσον δέν πεοιέγει έΕαίοε-* t Λ · i

Ε  Φ Ε  Σ  1 Σ
Κωνσταντίνου Λουκά Κωνσταντίνου, 

κατοίκου Ά ναλάντης
Κατ ά

Γεωργίου ΙΙιπ ινελη , κατοίκου Πειραιώς καί 
ήδη άγνα>στου διαμονής· — καί — κατά τών 
ύ π ’ άριθ. 1621 (1908), 2642 (1906), 2781 
1905) καί 7523 (1903) άποοάσεων του 

Πρωτοδικείου ’Αθηνών.
’ Ε ν ώ π ιο ν  τ ώ ν  έ ν  Ά θ ή ν α ις  Έ φ ε τ ώ ν  
’Εκκαλώ τάς άνωτέρω αποφάσεις 1) διότι 

κακώς έδικάσθην έρήμην 2 ) διότι άκύοως 
διεξήχθησαν αί μαρτυρικαί αποδείξεις 3 ) διότι 
ή άγωγή είνε άπαράδεκτος καί άοάσιμος καί 
4)>διότι κακώς άπηγγέλθη προσωπική κοά- 
ησις.

Διά ταΰτα καί τά κατά τήν δικάσιμον, ώς 
καί διά τά πρωτόδικός ύποβληθέντα. είς ά 
έπ ιμένω ,

Έ ξαιτοΰμαι 
1 ) νά έςαφανισθώσιν αί έκκαλούμεναι απο

φάσεις, 2) ν ’ άπορριφθή ή άπό 18 ’ Ιουνίου 
1902 αγωγή τοΰ άντίδίκου ώς άπαράδεκτος 
καί άβασιμος καί 3) νά καταδικασθή ουτος 
εις τάς δαπα·, άμφοτέρων αών βαθμών. 

Κ αλείται έμπροΟ;συ.ως πρός συζήτησ ιν καί 
Π αραγγελλεται δ ι κ α . - .  κλητήρ τήν έπιδο- 

σιν πρός τόν άντίδικον καί τόν κ. Ε ισαγγε
λέα των εν Ά θήναις Έ φετώ ν , καταχώριση 
δέ καί είς τήν έφημερίδα «Δ ικαιοσύν.;').
Έ ν Άθήναις τή  30 Μαίου 1908.

Ό  πληοεξ. δινηγόρος καί άντίκλητος 
Μάρκος Ή ρ . Σε6α<ίτιανός

Έ ν Ά θήναις σήμερον τήν τριακοστήν 
πρώτην (31) τοΰ μηνός Μαίου τοΰ 1908 χ ι- 
λιοστοΰ έννεακοσιοστοΰ ογδόου έτους ήμέοαν 
Σάββατον καί ώοαν 5 α . α . ό υποφαινόμενος 
δικαστικός κλητήρ τών έν Ά θήναις Πρωτο
δικών 'Ηρακλής ΙΙαππακωνσταντίνου τή εγ 
γράφω παραγγελία τοΰ Γεωργίου Σ. Βλάχου· 
δικηγόρου, πληρεξουσίου τής Εύσταθίας συ
ζύγου Νικολάου Σπυρίδ. Μουζουράκη τό γέ
νος Θεοδ<όρου Μαλαπάνη κατοίκου Αθηνών· 
μετέβην καί έπέδωκα πρός τόν κ. εισαγγελέα 
τών έν Ά θήναις Ι1ρο)τοδικών διά τόν άγνώ
στου διαμονής Νικόλαον Μουζουράκην πρώην 
κάτοικον Α θηνών, άντίγραφον έξ άπογράφου 
έκτελεστοΰ έκ τής ύ π ’ άριθ! 3592 τοΰ 1908 
άποφάσεως τοΰ δικαστηρίου τών έν Ά θήνα ις 
1Ιρο)τοδικών πρός γνώσιν του καί διά τάς νο
μίμους συνεπείας καί είς ενδειξιν.

'Ο λαβών εΐσαγγελεύς 
Κ . Λ νκο ΐ'ρ εζος

Ό  κλητήρ 
Η . Γ Ιαπακω νόταντ ίνο ν

Διά τήν άκρίβειαν τής άντιγραφής.
Ά θήναι 31 Μαίου 1908.

'Ο πλήρες, δικηγόρος 
Γ ε ώ ρ γ ιο ς  Σ π . Β λάχος

«■— I I I · ·  .  ■ ■ - ■ I . - ..........................., - . . - ,  , .    >

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ί Σ

Τό Δικαστήριον τών έν Ά θήναις Πρωτο
δικών διά τής ύ π ’ άριθ. 3624 τοΰ έτους 1908 
άποφάσεώς του δεχθέν τήν άπό 12 Μαίου 
1908 αΐ’τησιν τοΰ Θεοδώρου Κολιοδημήτρη 
κατοίκου Α θηνών κατά τής συζύγου του Να- 
ταλίας Θεοδ. Κολιοδημήτρη καί θυγατρός Α 
θανασίου Οικονόμου κατοίκου Α θηνών περί 
διαζεύξεως διέταξε τήν έν περιλήψει τοιχο- 
κόλλησιν καί δημοσίευσιν τής είρημένης αί- 
τήσεως συμφώνους τοΐς άρθροις 686 , 683 καί 
677 Πολ. Δικονομίας.

Ά θήνησι τή  3 ’Ιουνίου 1908.
Ό  τοΰ Θεοδο)ρου Κολιοδημήτρη 

πληρεξούσιος δικηγόρος 
0 .  Β ερενίκης

λοιπού τή; τοιαύτη; έςαρτήσεω; καί ά- 
~ναόείξν) κανονικώς έ φ ’ ό ρ ο ις  τ ισ ι  δι

καιότατοι; καί άναγκαιο4τάτοι; Εκκλη
σίαν αύτοκέφαλον, κατά τά ; λοιπά; αύ- 
τοκεφάλου; Εκκλησία;, καί χ η ν ι,ν ίβ η  
αύτη; καθάπας τήν έν γένει Εκκλησια
στικήν οικονομίαν αυμφώνώς τοΐς θείοις 
αποστολικοι; και συνοδικοί; κανόσι καί 
ταΐς πατρικαϊ; διατάξεσι καί διατυπώ- 
σεσι και τοΐς πατροπαραδότοι; έθίαοις 
τής Μια;, Α γ ία ;, Καθολική; καί Άπο- 
στολική; Εκκλησία;. . . . (Όρ. Κώδικ. 
πρακτ. σ. 19 — 20).· Ή  άπάντησι; δέν 
παρεόεχετο τό αίτημα, ώ; τοϋτο διετυ- 
πωθη. Οι επιβληθεντε; όροι δεν ήσαν 
ασήμαντοι· τοσούτω δέ μεγαλειτέρα ήτο 
ή σημασία των, καθ’ δσον δι’ αύτών έ- 
πανεφερε τό ΙΙατριαρχεΐον εϊ; τήν Έ λ- 
λαδα τό κράτο; τών κανόνων συυ.©ο>-
νως προ; το Σύνταγμα. Έν πρώτοι; ή 
αν ο) τα τη εκκλησιαστική άοχή εδει νά 
όνομάζηται : « Ιερά Σύνοδο; ’EW- 
κ/ιηοίας τή ; Έλλάδο;», ούχί δέ, ώ ; ό νό
μο; τοϋ 33 ωριζεν ( Ιερά Σύνοδο; τοϋ 
Βαοιλείον τή ; Ελλάδο;). Τά μέλη ταύ- 
τη ; να ήνε Λρχιερεΐ;, καλούμενοι κατά 
τα πρεσβεία τή ; νειροτονία;, ό δέ ποό- 
εορο; ο κατα καιρόν μητροπολίτης Α 

θηνών. Ο συνοδικό; Τόαο; ήζίου όαοίω; 
οπω; η Εκκλησία διοικεΐται κατά τους 
ίίείους καί ίερους κανόνας έλεν&έρωί και 
ακωλύτως άπό πάπης κοσμικής έπεμ- 
βασεως. Η ελληνική ΙΙολιτεία ύπερή- 
α9η επι τοΐ; γενομένοι; — ώ; έ'γραφε 
τό ΙΙατριαρχεΐον — άπεδέ/θη τόν τό
μον, εφ’ ω καί γενικαί δοςολογίαι ετε- 
λεσθησαν καί έ'σπευσεν εί; πραναατο-

,  ^  k i i
ποιησιν τών κανονικών δρων, ύ©’ ού; ά- 
πελύθη κανονικώς ή Εκκλησία. ΙΙόθεν 
συμπεραίνει ό κ. Β. δτι τό Ύπουργεΐον 

άπεδέχθη τού; όρου; ; ΛΙήπω; ή 
οιοικησι; και λειτουργία καί όνοαασία 
τή; Συνόδου δέν είνε έ'κτοτε δπω; ώ- 
ρισε ταύτην τό ΙΙατριαρχεΐον ; Ή  Ελ- 
λα ; απεόεχθη του; όρου;, καθ' δσον άλ-
λω ; τό ΙΙατριαρχεΐον θά εδικαιούτο εν /  ̂ ,  ,  ,..αση στιγμ·/; να ανακαλεσν) την κανονι
κήν απολυσιν τή ; ελληνική; Εκκλησία;, 
έπραγματοποίησεν εξ αύτών τού; μή 
σχετιζομενου; πρό; τήν κοσμικήν έν τή 
Εκκλησία επεμβασιν. άναφορικώ; δ’ 

ομω; πρό; τό τελευταΐον τοϋτο ή η ί

κανόνα; καί τόν Του,ου.ον και

γμα. "Οπο); ή Βαυαρία διά τοΰ R e li 
gionsedikt παρεβίασε τό μετά τοϋ 
Πάπα Concordat, ούτω; ή 'Ελλά; διά 
τών πρός εφαρμογήν τοΰ Τόμου’ καί τοΰ 
Συντάγματο; νόμων παρεβίασε τήν μετά 
τή; κεφαλή; τή; ’Ορθοδοξία; σύμβασιν.
Ο κ. Β. φρονεί δτι μετά τήν άπύρριψ ιν  

τών όρων τοϋ Τόμου, τά Πατριαρχεία 
έσιώπησαν, ότι λοιπόν άπεδεχθησαν τά  
γενόμενα, καίτοι, ώ; όρθώ; παρετήρη- 
σεν ο Σ. Μ. ήδύναντο νά άρουν τήν ά- 
νακηρυζιν τοϋ αυτοκέφαλου, δπερ όμω; 
οια λόγου; εθνικού; δέν έ'ποαςαν. Έν το- 
σουτω τά Πατριαρχεία δεν έσιώπησαν, 
άλλα ο ι ε μ α ρ τ υ ρ ηθ η σαν πρό; πάσα; τά; 
όμοδόζου; άύτοκεφάλου; Εκκλησία; 
κατά τών έν Έλλάδι διά τών νόμωντοϋ 
52 συντελεσθέντων. Καί ή διαμαρτυρία 
των εκείνη, άπευθυνθεϊσα καί πρό; τήν 
Εκκλησίαν τή; Κύπρου, έφερετο ύπό 
την ονομασίαν : Υπόμνημα  διασαφητι-
κόν .Πράγματι δέ διά λόγου; εθνικού; δεν 
προεβησαν καί περαιτέρω, δέν ν,θέλη
σαν να άρουν τήν τοΰ άύτοκεφάλου άνα- 
κήρυςιν, άφοΰ τινε; τών δρων τή ; συυ.- 
βάσεω; ήθετήθησαν, δέν παρέσχον λοι
πόν τά αντίποινα εΐ; τήν έλληνικήν πο
λικήν τή ; κατεργαριάς. (Ακολουθεί)

Π Ε Ρ Λ Η Ψ Ι Σ

Τό [Δικαστήριον τών έν Ά θήναις Πρωτο
δικών διά τής ύ π ’ άριθ. 3623 τοΰ έτους 1908 
άποφάσεώς του δε/θέν τήν άπό 12 Μαίου 
1908 αιτησις τοΰ Δημητρίου Γεωργ. Δάρα. 
κατοίκου Α θηνών καί προσωρινώς έν Πα- 
τραις διαμένοντος κατά τής συζύγου του Σμα- 
ραγδής Δημητρίου Δάρα θυγατρός ΊΐΛία Λια- 
κάκου κατοίκου Α θηνών πεοί διαζεύξεως διε- 
ταξε τήν έν περι/ήψει τοι/οκόλλησιν καί δη- 
μοσίευσιν τής είρημένης αΐτησεως συμφώνως 
τοΐς άρθροις 686 , 683 καί 677 Πολ. Δικο
νομίας.

Ά θήνησι τή  3 ’Ιουνίου 1908.
Ό  τοΰ Δημητρίου Γ . Λάρα 

πληρεξούσιος δικηγόρος 
θ .  Β ερενίκη ς

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ι Σ

Τό Δικαστήριον τών έν Ά θήναις Πρωτοδι
κών διά τής ύ π ’ άριθ. 3752 τοΰ 1^08 άποφά- 
σέώς του έκήρυξε διαλελυμένον τόν αετ^ξύ τοΰ 
Κο)νσταντίνου Ρωνκέτου κατοίκου ήδη -Πει
ραιώς καί τής Άργυρώς συζύγου Κωνστ. Ρω - 
σκέτου τό γένος Σπάθη κατοίκου ήδη Ζα
κύνθου τελεσθέντα ένταΰθα γάμον τήν 9ην 
8βρίου 1899 δεχθέν τήν άπό 22 Αύγουστου 
1901 αγωγήν τοΰ ένάγοντος.

Ά θήνησι τή  4η ’Ιουνίου 1908
Ό  πληρεξούσιος δικηγόρος 

τοΰ Κωνσταντίνου Ρωσκέτου 
Ν . Α . Κοτ(5ε5»όπονλος

.raiATPKH “At SEiPOiirSH
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

Μ ηνιαΐον ’Επιστημονικόν Περιοδικόν
Ά ρχιουνιάκτης κα ι Δ ιευθυντής :

ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ Γ. ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ 
’Ιατρός, νευρολόγος καί ψυχίατρος.

Έ κδίδετα ι έν Ά θή να ις . ’Έ τος 7ον.

Τ όμοι τή ς  «Δ ικ α ιο ιίύ ν η ς »  πω λο ΐ·ντα» 
ε ίς  τά  γρ α φ ε ία  Λνττής, μ έν π ρώ το ν 
ετο ν ς  πρός δρα^μας ο τοί/ δέ δευτέρου 
πρός δραχμάς 7.ί>0 έκαστος.

Χ ύ η ο ις  Π .  Λ .. Ε Ι ε τ ρ ίχ ο υ
m


