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Η  «ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ» διατελεΐ ύπό  τήν έπ ί-  
β λ εψ ιν  κα ί τόν έλεγχον δωδεκαμελοϋς συμβου
λίου έκ δικηγόρων έν Α·&ήναις.

’ E x o s ta t  τ ϋ ς  ν λ η ς  κ α ί ν π ε ν θ ν ν ο ι  
ΠΕΤΡΟΣ ΘΗΒΑΙΟΣ

Π. ΛΑΓΟ Π ΑΤΗ Σ — Α. Μ ΠΟΥ ΚΡΑΣ
Δ ι κ η γ ό ρ ο ι  εν Ά θ ή ν α ι ς

ΖΗ Τ Η Μ Α Τ Α  Ζ Ω ΤΙΚ Α
’Από τοΰ πρώτου φύλλου της «Δικαιοσύνης» και ούχί άπαξ έπειτα 

έκηρύξαμεν, δτι πόθος καί φιλοδοξία ήμών εινε, έπικαλούμενοι διαρκώς τήν 
συνεργασίαν δικηγόρων καί δικαστών, νά συντελέσωμεν είς τήν διαφώτισιν 
καί μάλιστα τήν ζωπύρωσιν Κοινής Γνώμης έπί τών δικαστικών μας πραγ
μάτων. Ούχί δέ τό πρώτον νΰν άναγνωρίζομεν, δτι βαίνομεν βραδέως πρός 
τήν έκπλήρωσιν τών πόθων καί τήν ίκανοποίησιν τής φιλοδοξίας ήμών. 
Ά λ λ ’ άπαιτοΰμεν δικαιοσύνην έν τή κρίσει, άν ήμεΐς εί'μεθα υπαίτιοι τής 
βραδύτητος. Διότι δέν έξεδόθη εν φύλλον τής «Δικαιοσύνης», έν φ νά μή 
έπικαλεσθώμεν τήν συνεργασίαν δλων τών δικηγόρων καί δλων τών δικα
στών. Διότι εί'χομεν καί έ'χομεν τήν συνείδησιν, δτι τό μέγα έ'ργον, δπερ 
ήμεΐς δήθεν άνελάβομεν, είνε τό καθήκον πράγματι τοΰ συνόλου τών ήμε- 
τέρων συναδέλφων. "Ήτο απλή σύμπτωσις νά παράσχωμεν ήμεΐς καί ούχί 
άλλοι τό μέσον τής έρεύνης, τής μελέτης, τής συζητήσεως, τής συνεννοή- 
σεως. Καί δυνάμεθα νά καυχηθώμεν, δτι, δσον είνε άληθές τό βραδύ τής 
πορείας, τόσον πραγματικόν τό άσφαλές τής μέχρι τοΰδε προόδου μας.

Φρονοΰντες, δτι ίστάμεθα ήδη έπί έδάφους άσφαλοΰς, άποφασίζομεν 
θαρρούντως, ϊνα μετά όλιγωτέρας έπιφυλάξεως βαδίσωμεν. Καί νά θέσωμεν 
είς ένέργειαν μέθοδον, ήν εί'χομεν έξ άρχής ύπ’ δψιν. Έπικαλούμεθα τήν 
συνεργασίαν τών συναοέλφων, δικαστών καί δικηγόρων, έπί θεμάτων γενικής 
σημασίας, έπί τήν άνάπτυξιν καί λύσιν ζητημάτων, καθοριζομένων είς έρω- 
τήματα σαφή καί συγκεκριμένα.

’Ιδού ή άφετηρία ήμών. Άναντίρρητον καί μεγάλην αλήθειαν άπεκά- 
λυψεν ή περικλεής Ιστορική Σχολή τοΰ μεγάλου Σαβινύ, περί τής γενέ- 
σεως τοΰ Δικαίου· άλλ’ άναντιρρήτως ή γνώμη αύτής ύπήρξεν ύπερβολική. 
Ταϋτά είσι σήμερον γενικώς παραδεδεγμένα. Τό Δίκαιον γενναται έκ τών 
άναγκών, τών δημιουργουμένων έκ τών κοινωνικών άλλοιώσεων καί προό
δων καί έκ τών παθημάτων τοΰ Έθνους, έμφανιζόμενον ώς ρυθμιστής τών 
άναγκών καί φραγμός τών παθημάτων, έν άρχή μέν ώς προϊόν τής άνθρω- 
πίνης λογικής, έπειτα δέ ώς γνώμη τής κοινωνικής πείρας ύπό τήν μορφήν 
τοΰ έθίμου. Ά λ λ ’ ή τελεία μορφή καί εύρωστος ΰπαρξις τής περί τοΰ Δι
καίου ’Ιδέας είνε τέκνον τής Έπιστήμης, ήτις μελετά καί τούς λόγους τών 
άλλοιώσεων καί τούς σκοπούς τών κοινωνικών προόδων, καί τά αίτια τών 
παθημάτων, καί τάς άρετάς καί τά έλαττώματα τών προηγηθέντων νόμων. 
Μάλιστα δέ κατά τούς σημερινούς χρόνους καί έν κοινοβουλευτική Πολιτεία, 
ένθα ή Κοινή Γνώμη καί φωτίζει καί συνέχει ύπό τό κράτος της τήν νομοθε
τικήν έξουσίαν. Μέγας πολιτικός τής ’Αγγλίας, ό Πήλ, είσηγούμενος είς τό 
’Αγγλικόν Κοινοβούλιον τήν κατάργησιν τών προστατευτικών νόμων, έκή- 
ρυσσεν άπό τοΰ βήματος τόν όφειλόμενον έπαινον είς πολιτικόν τότε Σύλ
λογον, δστις έπέβαλεν είς τήν ’Εθνικήν συνείδησιν τήν γνώμην περί τής 
θεσμοθεσίας έκείνης, ήτις κυριώτατα έστήριξε τό ’Αγγλικόν μεγαλεΐον. Είνε 
παράλογον καί θά ήτο άπελπιστικόν νά ύποτεθη, δτι τά πλείω άν μή καί 
τά μείζω φώτα τών κοινοβουλευτικών άναγκών δέν ύπάρχουσιν έκτός τοΰ 
Κοινοβουλίου. Άναμφιβόλως δέ, προκειμένου περί τών δικαστικών μας 
πραγμάτων, καί τά άσυγκρίτως μείζω ύπάρχουσι μεταξύ τών δικηγόρων καί 
δικαστών, ή μεταξύ τών βουλευτών και τών υπουργών, ή μεταξύ τών συν- 
τασσόντων παρ’ ήμΐν τά νομοσχέδια.

’Ιδού ό σκοπός ήμών. Νά σχηματισθή Κοινή Γνώμη πεφωτισμένη καί 
άπαιτητική περί τών έπειγουσών παρ’ ήμΐν μεταρρυθμίσεων τής δικαστικής 
μας νομοθεσίας. Είς τοΰτο και έπι συγκεκριμένων θεμάτων άνοίγομεν τάς 
στηλας τής «Δικαιοσύνης» και προκαλοΰμεν εύρεΐαν καί γενικήν συζήτησιν.

Θέτομεν κατωτέρω ουο σήμερον ζητηματα, άτινα θεωροΰμεν γενικής 
σημασίας καί δεόμενα έπειγούσης άντιλήψεως. Έάν δντως ύπάρχωσιν άλλα 
καί σημασίας γενικωτέρας καί δεόμενα μάλλον έπειγούσης άντιλήψεως, θά 
έ'λθη καί ή σειρά αύτών έν τή συζητήσει, ήν προκαλοΰμεν. Καί άλλως 
ήμεΐς, ού μόνον δέν άποστέργομεν, άλλά καί προκαλοΰμεν, δπως οί συνερ- 
γαται ήμών θέσωσιν αλλα ζητηματα, άτινα ήθελον θεωρήση σπουδαιότερα 
καί πρό παντός άλλου συζητητέα. Ά λλά  νομίζομεν πρέπον, διά τήν τάξιν 
τής συζητήσεως, ν’ άφεθή είς ήμας τό δικαίωμα, ν’ άρχίζωμεν καί νά κλείω- 
μεν τάς συζητήσεις έπί τών έκάστοτε τιθεμένων ύφ’ ήμών ή ύπό άλλων 
γενικών ζητημάτων. ΙΙιστεύομεν ώς μ,εγίστην έπιτυχίαν, ούχί ήμών, 
άλλά τοΰ νομικοΰ ήμών κόσμου, άν τελεσφόρηση έστω καί κατά τι μέτρον 
τό μέγα άληθώς έργον τοιαύτης γενικής συζητήσεως.

Ζ Η Τ Η Μ Α  Α
Ε Ρ Γ Ο Λ Α Β Ι Α  Δ Ι Κ Η Σ

fI I  έ ρ γ ο λ α δ ί»  δ ίκ η ς  α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι .
Κ α ί  έρο>τώμεν :

Ι ο ν )  Π ρ ο ς  π ο ία ς  ά ρ χ ά ς  τ ο ΰ  Α ικ α ίο υ  ά ν τ ιβ α ίν ε ι  ή  έ ρ γ ο λ α β ία  
δ ίκ η ς  ;

ίίο ν )  Π ρ ο ς  π ο ία ς  ά ρ χ ά ς  τή ς  Η θ ικ ή ς  ;

3 ° ν )  Χ υ μ β α ίν ο υ σ ι κ α τα σ τρ α τη γ η θ ε ίς  ; Κ .α ί ε ινε  δ υ ν α τή  η ά π ο σ ό -  
β^ σις α ύ τώ ν  ;

Λ ον) *Η α π α γ ό ρ ευσ ις  τή ς ε ρ γ ο λ α β ία ς  δ ίκ η ς  έ ξ υ π η ρ ε τε ΐ τό  Α ί»  
κ α ιο ν , τήν ’Η θ ικ ή ν , τή ν Κ ο ιν ω ν ία ν  ;

£»ον) Ά π ό  τή ς  α υ τή ς  ά π ό ψ εω ς έξεταστέο ν  τό  ζ ή τ η μ α  δ ιά  το ύ ς  
δ ικ η γ ό ρ ο υ ς  κ α ί μ ή  δ ικ η γ ό ρ ο υ ς  ;

6 ον) ν% .αμ€ανομένου ύ π ’ ό ψ ιν ,  ό τ ι ή ο ρ θ ή  λ ύ σ ις  το ΰ  ζ η τ ή μ α τ ο ς  
έ ξ α ρ τά τα ι ά π ό  τή ς  ο ρ θ ή ς Θέσεως α ύ τ ο ΰ ,  ό ρ θ ώ ς  τ ίθ ε τ α ι  
ά νω τέρ ω  κ α ι κ α τά  τή ν π ρ ο σή κο υσαν τ ά ξ ιν ,  ή  εδ ε ι νά  τεθή  
ά λ λ ω ς  κ α ι π ώ ς ;

Ζ Η Τ Η Μ Α  Β
Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Α  Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Τ Α

Ι ο ν )  "Ο τι τό  Λ ιά τ α γ μ α  το ΰ  1 8 3 4  ε ινε  σή μ ερ ο ν α ξ ιο ν  ο ίκ τ ο υ  
ε ινε  ά ν α μ φ ή ρ ισ το ν .

ί£ον) Π ο ία ν  εχ ε ι το ΰ το  σ η μ α σ ία ν  έπ ι το ΰ  δ ικ η γ ο ρ ικ ο ΰ  έ π α γ γ έ λ 
μ α το ς  ;

5>ον) Π ο ία ν  εχ ε ι το ΰ το  σ η μ α σ ία ν  έπ ί τώ ν  σχέσεω ν δ ικ η γ ό ρ ω ν  κ α ί 
δ ικ α σ τώ ν  ;

4 ο ν )  Π ο ία ν  εχ ε ι σ η μ α σ ία ν  έπ ί τή ς  ήΟ ικότητος τώ ν  δ ικ α σ τώ ν  ;
ί»ο ν) Π ο ία ν  εχ ε ι σ η μ α σ ία ν  έπ ί τώ ν  σ υ να λ λ α γ ώ ν  ;
6 ον) Π ο ία ν  εχ ε ι σ η μ α σ ία ν  έπ ί τή ς  έν γένε ι κ ο ινω ν ικ ή ς  π ρ ο κο π ή ς  

α π ό  τε ο ικ ο νο μ ικ ή ς  κ α ί η β ικ ή ς  ά π ό ψ εω ς  ;

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Π α ρ α τη ρ ή σε ις  έπ ί τώ ν π α ρ α τη ρ ή σ εω ν  

τοι" κ .  Κ ο ζ ίκ η  έ π ί τη ς  γνω μ ο δ ο τή »  
«ίεως τ ο ν  κ .  Ε ίσ α γγ ελέω ς  τ ο ν  Ά -  
ρ ε ίο ν  Π άγον περί τ ο ν  ζ η τ ή μ α το ς  
τ ο ν  δ ιο ρ ισ μ ο ί?  τώ ν  β α λ τ ώ ν  κ α ί  
νεω κόρω ν

'  Υπό τον Σεβααμιωτάτον Ε πισκόπου Μεσσηνίας

Μ Ε Λ Ε Τ Ι Ο Υ  Σ Α Κ Ε Λ Λ Α Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ
Ό  έγκραος δικηγόρος καί εύφραδής 

βουλευτής κ. ΒοζΕκης άπεπειράθη διά 
μακρας μελέτης δημοσιευθείσης είς δ 
άρθρα τής «Δικαιοσύνης» νά ποιήσηται 
παρατηρήσεις έπί τής γνωμοδοτήσεως 
τοΟ κ. Είσαγγελέως τοΰ Άρείου Πάγου 
περί τοΰ ζητήματος τοΟ διορισμού τών 
ψαλτών καί νεωκόρων καί δι’ έπιχειρη- 
μάτων νομικών έθεώρησε καθήκον νά 
άποκρούση τήν λύσιν, ήν έπί τοΰ ζητή
ματος τούτου έδωκεν ό κ. Είσαγγελεύς 
τοΟ Άρείου Πάγου άποφηνάμενος, δτι δ 
διορισμός τών ψαλτών καί νεωκόρων είνε 
κατά τούς ίερούς κανόνας καί τούς ίσχύ- 
οντας νόμους άποκλειστικόν δικαίωμα τών 
έπισκόπων. Καί είς τάς παρατηρήσεις 
ταύτας προέβη, διότι φοβείται, «δτι, άν 
ή ύπό τής Είσαγγελικής γνωμοδοτήσεως 
δοθεΐσα λύσις ήθελεν επικρατήσει, τάχιστα 
ήθελον περιέλθει πολιτεία καί Έκκλη
σία είς δυσάρεστους δι’ άμφοτέρας περι- 
πετεΕας καί συγκρούσεις...» Ό δέ φό
βος γεννάται είς τόν κ. Βοζίκην ούχ’ δτι 
ή Είσαγγελική γνωμοδότησις στηρίζεται 
έπί άσφαλών βάσεων, «άλλ’ ένεκα τοΟ 
άξιώματος τοΰ γνωμοδοτοΟντος καί πρό 
πάντων Ινεκα τής προσωπικότητος καί 
πανθωμολογημένης νομικής ιδιοφυίας 
τοΰ κορυφαίου μεταξύ τών νομομαθών 
τής έποχής, τοΰ σεβαστοΰ παρά τω Ά 
ρείφ Πάγφ Είσαγγελέως».

Ήμεΐς παρακαλοΰμεν τόν κ. Βοζίκην 
νά μή φοβήται. Ή  διά τής είσ αγγελικής 
γνωμοδοτήσεως δοθεΐσα λύσις είς τό ζή
τημα έκράτησεν άμα ώς έδημοσιεύθη, 
διότι στηρίζεται έπί άσφαλών νομικών 
καί κανονικών βάσεων, άς ό κορυφαίος 
άληθώς μεταξύ τών νομομαθών τής έπο
χής οίδε νά άνευρίσκη καί έπ’ αύτών 
στηριζόμενος νά άποφαίνηται άσφαλώς.

Τό ζήτημα περί δ στρέφονται αί πα
ρατηρήσεις τοΰ κ. Βοζίκη Ιπί τής είσαγ. 
γνωμοδοτήσεως είνε, δτι οί ίεροί κανό
νες τών Αποστόλων καί τών Οικουμενι
κών Συνόδων καί αί ίεραί παραδόσεις, 
οδς τά 2 άρθρ. τοΰ Συντάγματος άναφέ- 
ρει, δέν ίσχύουσιν ώς Συνταγματικαί δια

τάξεις, άλλά μόνον έκ τούτων οί δογμα
τικοί κανόνες, πάντες δέ οί άλλοι οί μή 
δογματικοί ώς μή ίσχύοντες ώς Συνταγ- 
ματικαί διατάξεις δύνανται διά νέων νό
μων νά μεταβληθώσιν ή καί νά καταρ- 
γηθώσιν. Πρός ύποστήριξιν δέ τής γνώ
μης του ταύτης έπικαλεΐται έκτός τών 
άλλων έπιχειρημάτων, γνώμας νομομα
θών, παραθέτει διατάξεις, έκ τοϋ πρό τοΰ 
Συντάγματος έκδοθέντος Καταστατικοΰ 
τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος, αύτό τό 2 
άρθρ. τοΰ Συντάγματος καί τάς έπ ’ αύ
τοΰ γνώμας τής συνελεύσεως, τόν τόμον 
τοΰ Πατριαρχείου τής Κων)πόλεως, δι’ 
ού έχειραφετήθη ή έκκλησία τής Ε λ
λάδος, τόν Καταστατικόν νόμον Σ. καί 
ΣΑ. καί άλλα.

Δέν σκοποΰμεν νά είσέλθωμεν είς λε
πτομερή συζήτησιν τών παρατηρήσεων 
τοΰ κ. Βοζίκη, ούδέ νά άναιρέσωμεν τά 
έπιχειρήματα αύτοΰ, δι’ ών προσπαθεί νά 
πείση έαυτόν, δτι δντως τό 2 άρθρ. τοΰ 
Συντάγματος έννοεΐ μόνον τούς δογμα
τικούς κανόνας καί έπομένως ούτοι καί 
μόνον είνε άμετάβλητοι, πάντες δέ οί άλ
λοι, οί μή δογματικοί, είνε μεταβλητοί 
διά νέων νόμων. Ημείς θά περιορισθώ- 
μεν εις τοΰτο καί μόνον, δτι δογματικοί 
κανόνες δέν ύπάρχουσι, διότι παρά πά
σας τάς μελέτας καί έρευνας ήμών, δέν 
ήδυνήθημεν νά άνακαλύψωμεν ποΰ είνε 
ούτοι κεκρυμμένοι. Έ ν τή Συλλογή τοΰ 
Ράλλη καί Ποτλή, τό Πηδάλιον καί άλ- 
λαις Συλλογαΐς, εύρίσκομεν μόνον κανό
νας άφορώντας είς τήν διοίκησιν τής 
έκκλησίας, τήν πειθαρχίαν, τήν τέλεσιν 
τών μυστηρίων, τήν έκκλησιαστική'/ τά
ξιν, τά δργανα τής έκκλησίας, τά καθή
κοντα αύτών πρός έαυτά, πρός τήν έκ
κλησίαν καί πρός τούς πιστούς κλπ., κα
νόνας δμως δογμαζικούς ούδαμοΰ άνεύ- 
ρομεν.

Ό κ. Βοζίκης, ί'να στηρίξη τήν γνώ
μην του, δτι ύπάρχουσι δύο είδών κανό
νες δογματικοί τε καί μή καί μόνον τούς 
πρώτους έχει ύπ’ δψει τό 2 άρθρ. τοΰ Συν
τάγματος καί έπί τούτου δέ καί μόνον ή έν* 
ότης τής Έκκλησίας τής Ελλάδος, μετά 
τοΰ Πατριαρχείου καί τών άλλων όρθοδό- 
ξων έκκλησιών στηρίζεται,δίδει τήν άκό- 
λουθον έρμηνείαν,ή'τις κατ’αύτόν είνε καί 
ή άληθής έννοια τοΰ 2 άρθρ.τοΰ Συντάγ
ματος. «Είνε άναμφισβήτητον (λέγει), 
δτι ή ένότης μετά τών όμοδόξων έκκλη
σιών δέν είνε διοικητική, ούδείς μέχρι 
τοΰδε τό διενοήθη, άλλά μόνον δογμα
τική. Ή  Έλληνική έκκλησία υπάρχει 
άναποσπάστως ήνωμένη δογματικώς 
μετά τής έν Κων)πόλέι κλπ. Καί έξακο - 
λουθεί- «Βεβαίως ή ένότης αΰτη, ό σύν
δεσμος ούτος, ώς όρθώς παρατηρεί καί ή
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Είσαγγελική γνωμοδότησις, δέν είνε προ
σωπικός, άλλ’ Ιγκειται έν τή άπαρεγ- 
κλίτω καί όμοιομόρφφ τών τε δογματι
κών δρων καί τών έκκλησιαστικών κα
νόνων, οΰς οι ’Απόστολοι καί αί Σύνοδοι 
έξήνεγκαν καί διά τοΰτο έν τφ άρθρφ 2 
τοΟ Συντάγματος, πρός καθορισμόν τής 
ένότητος, άνεγράφη ή παρεμπίπτουσα 
πρότασις eJvrn ηνωμένη (ή έκκλ. τής'Ελ- 
λάδος) δογματικώς, τηροΰσα άπαρασα
λεύτως, ώς έκείναι τούς τε ίερούς Άπο- 
στολικούς καί Συνοδικούς κανόνας καί 
τάς ίεράς παραδόσεις, ή  ώς έλεγεν ό ει
σηγητής τής τροπολογίας (έπί τοΰ 162 
άρθρ. τοΰ Συντάγματος τοΰ 1844, εχει 
τούς αύτούς κανόνας ώς όδηγούς είς τά 
τής θρησκείας. Δηλαδή ή τήρησις τών 
κανόνων διετάχθη είς έξυπηρέτησιν τής 
δογματικής ένότητος. Ά λλά τίνων κανό- 
νω ν ; (έρωτα ό κ. Βοζίκης). Βεβαίως τών 
χρησίμων είς έξυπηρέτησιν τής δογμα
τικής ένότητος, τούς όποιους καί έκείναι 
(αί άλλαι όρθόδ. έκκλησίαι) χάριν τής 
ένότητος ύπεσχέθησαν νά τηρώσι...»

Κατά ταΰτα ό κ. Βοζίκης δέχεται δτι 
ύπάρχουσι κανόνες χρησιμεύοντες είς 
έξυπηρέτησιν τοΰ δόγματος—δογματικοί 
—οί δέ λοιπαί χρησιμεύουσιν είς άλλους 
σκοπούς τής Έκκλησίας. Δέν άδικοΰμεν 
τόν κ. Βοζίκην οΰτω κρίνοντα' διότι έχει 
ίσως ίδίαν άντίληψιν περί Έκκλησίας 
καί διά τοΰτο φρονεί δτι ή Έκκλησία, 
δχι βεβαίως μόνον τής Ελλάδος άλλά 
καί ή καθόλου δρθόδοξος ’Ανατολική, 
δέν άποβλέπει είς ένα μόνον σκοπόν, είς 
τήν τηρησιν δηλονότι τών δογμάτων 
τών καθορισθέντων ύπό τών Οικου
μενικών Συνόδων καί τήν διά τών 
κανόνων έξυπηρέτησιν ήτοι πραγμάτω- 
σιν αύτών έν τφ βίψ τών μελών αύτής, 
άλλ’ έχει καί άλλον σκοπόν, δν έπιδιώ- 
κει διά τών κανόνων «τών πρός τοιαύ
την έξυπηρέτησιν άχρηστων». Ά λλ ’ δταν 
μας ύποδείξη τά δύο είδη τών κανόνων 
τούτων καί τούς δύο σκοπούς, οί)ς ή Έ κ
κλησία έπιδιώκει, όμολογήσωμεν τήν 
άγνοιαν, διότι ήμεΐς γινώσκομεν καί δε- 
χόμεθα, δτι πάντες έν γένει οί Άποστο- 
λικοί καί Συνοδικοί κανόνες καί αί Εεραί 
παραδόσεις χρησιμεύουσιν είς έξυπηρέ- 
τησιν ένός καί μόνου σκοποΰ, δν ή Ε κ 
κλησία έπιδιώκει.

Έχομεν, ώς γνωστόν, δόγματα διατυ- 
πωθέντα έν τοΐς δροις τών Οικουμενικών 
Συνοδών, καί κανόνας. Ή  διάκρισις με
ταξύ αύτών είνε μεγάλη, άλλ’ ένταυτφ 
καί ή σχέσις αύτών στενοτάτη. Τά δόγ
ματα όρίζουσι τήν πίστιν τών άνηκόντων 
είς τήν χριστιανικήν Εκκλησίαν, ήτοι 
τί πρέπει νά πιστεύη έκαστος μέλος τής 
Έκκλησίας γενόμενος, οί δέ κανόνες 
διαγράφουσι τόν τρόπον, καθ’ δν ή πίστις 
δέον νά έκδηλώται έξωτερικώς, έν άλ- 
λαις λέξεσιν, οί κανόνες άποτελοΰσι τό 
πολίτευμα τής Έκκλησίας καί χρησι- 
μεύουσιν ώς νόμοι, δι’ ών ή Έκκλησία 
οδηγεί, έξαναγκάζει, περιορίζει, έπιτάσ- 
σει, ή άπαγορεύει, Ϊνα τά μέλη πιστεύω- 
σιν δρθώς καί τήν πίστιν αύτών δεικνύω- 
σιν έν έργοις καί λόγοις έν τψ χριστια- 
νικφ αύτών βίψ. Ούτος είνε ό σκοπός 
τής Έκκλησίας, είς καί μόνος, καί είς 
τοΰτον τόν σκοπόν πάντες οί κανόνες 
άνευ διακρίσεως άφορώσιν, είτε είς τό 
λειτουργικόν, είτε είς τό τελετουργικόν, 
ε?τε είς τήν διοίκησιν άναφέρονται.

Έάν κατά τόν κ. Βοζίκην ήθέλομεν 
δημιουργήσει κανόνας δογματικούς, έφ’ 
ών καί μόνον στηρίζεται ή κανονική ένό
της τών έπί μέρους δρθοδόξων έκκλη
σιών καί οίτινες χρησιμεύουσιν είς έξυπη- 
ρέτησιν καί έρμηνείαν τοΰ δόγματος καί 
έπομένως τούτους καί μόνους άμεταβλή- 
τους ώς Συνταγματικούς, πάντας δέ τούς 
άλλους δυναμένους νά τροποποιηθώσιν 
ή καί νά καταργηθώσι διά νέων νόμων 
ύπό τής πολιτείας, δέν θά έχωμεν φό
βους, κατά τόν κ. Βοζίκην, νά διασπα- 
σθή ή τε δογματική καί κανονική ένότης 
τής Έκκλησίας τής Ελλάδος άπό τής 
τοΰ Πατριαρχείου καί τών άλλων όμο- 
δόξων Έκκλησιών. Κατά ταΰτα, έάν ή 
ή πολιτεία όρίση διά νόμου τήν τροπο
πο ίησιν τών κανόνων καί είπη, δτι ή χει- 
ροτονία έπικόπου δύναται νά γίνη ούχί 
ύπό δύο ή τριών έπισκόπων (Καν. Ά - 
ποστ. Α'), άλλ’ ύφ’ ένός, δτι ή χειροτο- 
νία πρεσβυτέρου καί διακόνου δύναται 
νά γίνη ούχί ύπό έπισκόπου (Καν. Ά 
πο στ. Β') άλλ’ ύπό έτέρου ίερέως, δτι οί 
έπίσκοποι δύνανται νά είνε ούχί άγαμοι 
(Καν. ΣΤ' Οίκουμ.) άλλ’ έγγαμοι, δτι οί 
έπίσκοποι, πρεσβύτεροι καί διάκονοι καί 
μετά τήν χειροτονίαν νά συνάπτωσι γά
μον (Καν. Άποστ. ΚΣΤ') έπίσης καί οί

μοναχοί, δτι τά άπαιτούμενα προσόντα 
διά τήν είς τό τής ίερωσύνης άξίωμα 
προαγωγήν ώς καί τά κωλύματα τής ίε
ρωσύνης δύνανται νά μεταβληθώσι καί 
οΰτω νά χειροτονήται έπίσκοπος ή πρε- 
σβύτερος καί ό φονεύς καί ό ληστής καί 
ό δίγαμος καί ό αίρετικός καί ό έτερόδο- 
ξος καί ό μή χριστιανός καθόλου (Καν. 
Άποστ. ΞΑ' Γρηγ. Νυσ. 5. Μ. Βασ. 
8,43. Άποστ.ΞΒ'. Άγκυρ. Ε'), άλλά καί 
γυναίκες νά χειροτ'νώνται ίέρειαι (Λαοδ. 
ΜΔ'. Τρουλ. καν. θ '). Ωσαύτως έάν ή 
πολιτεία όρίση διά νόμου τήν τροποποίη- 
σιν τών κανόνων καί ίερ. παραδόσεων 
καί είπη δτι ή θεία λειτουργία δύναται 
νά τελεσθή έν μή έγκαινιασμένψ ναψ 
καί άνευ άντιμηνσίου άλλά καί κατ’ άλ
λον τρόπον ή ώς νΰν τελείται (Τρουλ. 
ΑΒ', Ζ' Οίκουμ.), δτι τό βάπτισμα δύνα- 
ται νά τελεσθή καί κατ’ άλλον τρόπον ή 
ώς νΰν τελείται (Καν. Άποστ. Μθ' καί 
Ν'), δτι τό σημεΐον τοΰ σταυρού δέον 
κατ’ άλλον τρόπον ή ώς νΰν νά ποιή ό 
χριστιανός, δτι άντί νά προσεύχωνται οί 
χριστιανοί πρός άνατολάς δέον νά προσ- 
εύχωνται έστραμμένοι πρός δυσμάς(Καν. 
Μ. Βασ. 91).

Έάν ή Πολιτεία διά νόμου όρίση, δτι 
αί νηστεΐαι καταργοΰνται, αί έορταί τοΰ 
Πασχα καί αί άλλαι θά έορτάζωνται έν 
άλλη έποχή τοΰ έτους, έν δέ τοΐς ίεροΐς 
νά καίηται άντί κηροΰ καί έλα ίου πρός 
φωταγώγησιν πετρέλαιον (Καν, Άποστ. 
69, Τρουλ. 52 καί 55 καί 29 Α. Οίκουμ. 
Σύνοδ.), δτι οί έπίτροποι καί ό δήμαρ
χος νά όρίζωσι τούς ΰμνους τούς όποι
ους θά ψάλλωσιν οί ψάλται καί πώς 
δέον τούτους νά ψάλλωσι, διά νά έλκύ- 
σωσι δέ τούς Χριστιανούς είς τούς να
ούς νά ψάλλωσιν ένίοτε καί κλέφτικα 
τραγούδια. Έάν ή πολιτεία διά νέων νό
μων τροποιήση τούς περί μετανοίας κα
νόνας καί τάς πνευματικάς ποινάς τάς 
είς τούς άμαρτάνοντας έπιβλητέας. Έάν 
όρίση δτι οί κληρικοί δέν πρέπει νά φέ- 
ρωσι τό ένδυμα δπερ νΰν φέρουσιν ούδέ 
κατά τάς ιεροτελεστίας ιερατικήν στολήν, 
καί έν γένει έάν όρίση νά τροποποιηθή 
ή τέλεσις τών μυστηρίων έν γένει ή καί 
νά καταργηθώσι ταΰτα. Έάν λέγομεν 
πάντες οί κανόνες καί αί ίεραί παραδό
σεις, αί είς τάς άνω άναφερομένας περι
πτώσεις καί είς πάσας τάς άλλας άφο- 
ρώντες, περί ψν πάντες οί κανόνες καί 
ίερ. παραδόσεις διαλαμβάνουσι, τροπο
ποιηθώσιν ή καταργηθώσιν ύπό τής πο
λιτείας, είνε πρόδηλον, δτι ούτε ή δογ
ματική ούτε ή κανονική ένότης τής Ε λ 
ληνικής Έκκλησίας μετά τής τοΰ Πα- 
νριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως καί τών 
άλλων όμοδόξων έκκλησιών θά τηρήται. 
Έσημειώσαμεν τούς άνωτέρω κανόνας 
οίτινες δέν είνε δογματικοί, δέν έρμηνεύ- 
ουσι τά δόγματα, καί δμως πάσα τροπο- 
ποιησις αύτών άναγκαίως συνεπάγεται 
τόν τέλειον χωρισμόν τής ελληνικής 
έκκλησίας άπό τών λοιπών δρθοδόξων. 
Δύναται έν τοιαύτη περιπτώσει νά δνο- 
μάζηται έλληνική ή προτεσταντική ή 
παλαιοανατολική, κατά τό παλαιοκαθολι- 
κή, δρθόδοξος δμως Ανατολική ούδαμώς.

"Οτι ύπάρχουσι καί κανόνες περιπε- 
σόντες είς άχρηστίαν, διότι έξέλιπον οί 
λόγοι οί προκαλέσαντες τήν έκδοσιν αύ
τών καί δή οί οδς ό κ. Βοζίκης παρα
θέτει ΝΗ. (27) καί ΠΔ. τής έν Καρθα- 
γενη Συνόδου, τοΰτο δέν είνε άποχρών 
λόγος νά γένηται διάκρισις κανόνων δογ
ματικών τε καί μή καί νά ύποτεθή, δτι 
άν ήσαν δογματικοί δέν θά περιέπιπτον 
είς άχρηστίαν. Οί λόγοι, δι’ οΰς τότε οί 
κανόνες ούτοι έξεδόθησαν δέν ύφίστανται 
σήμερον, διότι οί Έλληνες δρθόδοξοι 
έχονται στερρώς τής χριστιανικής πί- 
σιεως, άλλ’ ούδέ ύπάρχει φόβος, μήπως 
ούτοι βλέποντες τά λείψανα τής είδωλο- 
λατρείας έπιστραφώσιν είς τόν έθνισμόν, 
ώς οί τών χρόνων έκείνων χριστιανοί άρ- 
τίως τήν χριστιανικήν πίστιν άσπασθέν- 
τες. Καί οί κονόνες άρα ούτοι, οί είς ά
χρηστίαν περιπεσόντες, προδήλως σχετί
ζονται πρός τό δόγμα—πρός τήν πίστιν 
—ώς καί πάντες οί έν χρήσει καί νΰν 
δντες. Έπίσης δέν ύφι'σταται καί ό λό
γος, δι’ δν κανόνες άπαγορεύουσι τοΐς 
κληρικοΐς νά προσφεύγωσιν είς τά κοσ
μικά δικαστήρια, διότι οί δικαστικοί σή
μερον είνε χριστιανοί καί έπομένως δέν 
ύπάρχει φόβος δτι δέν θά δικάσωσι δι
καίως. Εν Τουρκία δμως, ώς γνωστόν, 
οί λόγοι ύφίστανται Ιτι άρα καί οί σχε
τικοί κανόνες έν χρήσει. Ωσαύτως ύπάρ
χουσι καί καιρικοί λεγόμενοι κανόνες, 
άναφερόμενοι έπί ώρισμένους καιρούς 
καί περιστάσεις, αΐτινες δμως, άμα πα-

ρήλθον, καί οί κανόνες ούτοι έπαυσαν νά 
έχωσιν εφαρμογήν.

("Επεται τ'ο τίλος)

Α Π Ο  Τ Α  Δ Ι Κ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α  Α Ο Η Ν Ο Ν
Έ φ ε τ ε ε ο ν

Ο έπίλογος μιας ύπο&έσεως. Δύο 
νόμιμοι γάμοι. Τριτανακοπή 

δευτέρου συζύγου.
Πρό όκτώ περίπου έτών δλοί οί ’Αθη

ναίοι, νομικοί καί μή, συνεζήτουν έπί 
μιας δικαστικής ύποθέσεως, ής αί λεπτο- 
μέρειαι καί αί συμπτώσεις ήσαν κατά 
κυριολεξίαν πρωτότυποι, έπί ήμέρας δέ 
αί στήλαι τοΰ ήμερησίου τύπου έπλη- 
ροΰντο μέ φιλοσοφικάς καί κοινωνικάς 
θεωρίας περί τοΰ θεσμοΰ τοΰ γάμου καί 
τοΰ διαζυγίου καί μέ διατάξεις Ρωμαϊκάς 
καί Βυζαντινάς. Τό ίστορικόν τής ύποθέ
σεως έκείνης είχεν έν όλίγοις ώς έξής: 
Αθηναίος έκ τών γνωστότερων, άρίστης 
δέ κοινωνικής τάξεως, ήγειρε κατά τής 
συζύγου του τήν περί διαζεύξεως άνω- 
γήν, ήτις, μετά τήν διεξαγωγήν τών άπο- 
δείξεων έγένετο όριστικώς δεκτή ύπό 
τοΰ Πρωτοδικείου Αθηνών. Τήν άπόφα- 
σιν ταύτην έκοινοποίησε πρός τήν σύζυ
γόν του, ήτις άμέσως προέβη είς σύντα
ξιν̂  πράξεως συμβολαιογραφικής, δι’ ής 
έδήλου δτι άποδέχεται τήν άπόφασίν 
ταύτην καί παραιτεΐται πάντα τά κατ’ 
αυτής ένδικα μεσα. 'Τπολαβοΰσα οΰτως 
ή σύζυγος δτι κατέστησε τήν άπόφασίν 
ταύτην άμετάκλητον, ού μόνον έμόρφωσε 
την γνώμην δτι ήδύνατο νά άθετήση τι- 
νάς τών χρηματικών δοσοληψιών, δί’ ών 
έκανονίζοντο τά τής προικός έν ένδεχο- 
μένη λύσει τοΰ γάμου, άλλά καί συνήλ- 
θεν είς νέον γάμον μεθ’ έτέρου! Ά λλα 
δμως ό σύζυγος καί ή δικονομία έκέ- 
λευσε. Την όριστικήν ώς άνω άπόφασίν, 
τήν δεχθεΐσαν τήν άγωγήν τοΰ συζύγου 
και κηρυξασαν λελυμενον τόν γάμον, ήν, 
ώς έλέχθη, είχε κοινοποιήσει ό σύζυγος, 
προσβάλλει ό αυτός συζυγος δι’ έφέσεως, 
έν ή δηλοΐ, δτι παρέχει συγγνώμην είς 
την σύζυγόν του διά τόν λόγον έπί τή 
βασει τοΰ όποιου ήγειρε τήν περί δια- 
ζεύξεως^ άγωγήν του καί δτι παραι- 
τεΐται τήν άγωγήν του ταύτην.

Καί τό Έφετεΐον Αθηνών διά τής 
άποφάσεώς του, ήτις έδημοσιεύθη έν έτει 
1900, δέχεται τήν εφεσιν τοΰ συζύγου, 
έξαφανίζει τήν κηρύξασαν λελυμένον 
τόν γάμον άπόφασίν τοΰ Πρωτοδικείου 
Αθηνών καί άπορρίπτει τήν άγωγήν 
τοΰ συζυγου. Οΰτω δέ ή είκών καθίστα 
ται πλήρης καί τό άπροχώρητον πλη- 
ρεστερον, άφοΰ έν τώ μεταξύ ή σύζυγος, 
ως έλεχθη, ειχε συνέλθει είς νέον γά
μον και ανδρες δύο μέ άποφάσεις δικα- 
στικας και μέ διατάξεις τοΰ ίδιωτικοΰ 
καί τοΰ δικονομικοΰ δικαίου ήριζον 
περί τήν εύνήν μιας καί τής αύτής συ
ζυγου, ή όποία πρός έπίμετρον ά
φθονα παρουσίασε καί τά σημεία τής 
γονιμότητος, διότι καί τέκνα έκ τοΰ 
δευτέρου γάμου προήλθον είς φως !

Ίοιαυτη ή παραχθεΐσαπρωτοτύπως Α
νώμαλος κατάστασις, ήτις συνεκρατήθη 
μετέωρος έπί δκτώ δλα έτη μετά τό πέρας 
τών όποίων ό πανδαμάτωρ έμάλαξε τά 
πείσματα καί άνεζητήθη καί άνευρέθη 
ή λύσις, ήτις κατά τοΰτο ήτο δυσχερέ
στατη, καθότι επρεπε νά έφευρίσκετο 
μέσον δι’ ού νά άνετρέπετο ή άπόφασις 
τών Έφετών ή άπορρίψασα τήν περί 
διαζεύξεως άγωγήν τοΰ πρώτου συζύγου, 
διότι τοτε καί μόνον ό δεύτερος γάμος θά 
έθεωρεΐτο άπ’ άρχής έγκυρος καί τότε 
καί μόνον δέν θά έθεωροΰντο νόθα τά έν 
τφ μεταξύ γεννηθέντα τέκνα.

Πώς δέ έμεθοδεύθη ή λύσις αΰτη; Διά 
τριτανακοπής τοΰ δευτέρου συζύγου 
κατά τής άνω άποφάσεως τών Έφετών, 
ήτις είσήχθη ένώπιον τοΰ Έφετείου Α 
θηνών καί ήτις έγένετο δεκτή διά τής 
πρό τινων μόλις ήμερών δημοσιευθείσης 
υπ αριθ. 388 άποφάσεως αύτοΰ, έπί τή 
βάσει τών έξής σκέψεων.

« Επειδή ή ύπό δίκην άνακοπή έ-
γειρομένη ύπό τοΰ άνακόπτοντος .........
μή̂  προσκληθέντος είς τήν δίκην, 
^9 ήζ έξεδόθη ή τριτανακοπτομέ- 
νη άπόφασις καί στηριζομένη έπί έννό- 
μου συμφέροντος έπηρεαζομένου έκ τής 
άνακοπτομένης άποφάσεως, είνε δεκτή 
κατά τύπους καί έξεταστέα κατ’ ούσίαν, 
μετατιθεμένου τοΰ άνακόπτοντος είς τήν 
πρό τής άνακοπτομένης άποφάσεως κα- 
τάστασιν καί έξεταζομένης έκ νέου τής 
άπό 4 Αύγούστου 1900 έφέσεως τοΰ

ήδη καθ’ ού ή άνακοπή ............. άπευ-
θυνομένης κατά τής ήδη καθ’ ής ή άνα
κοπή καί κατά τής ύπ’ άρ. 5229 (1900) 
άποφάσεως τών ένταΰθα Πρωτοδικών.

Επειδή διά τής έκκληθείσης ταύ
της άποφάσεως έγένετο δεκτή ή περί
διαζυγίου άγωγή το ΰ ......................  κα[
έκηρύχθη διαλελυμένος ό μετά τής τότε
συζυγου ............. γάμος καί έπομένως
δεν είχεν ούτος συμφέρον νά έκκαλέση 
τήν ^άπόφασίν, διό άπορριπτέα ήτο ή 
έφεσίς του ώς άπαράδεκτος δι’ ελλειψιν 
νομίμου συμφέροντος· ή δέ συγγνώμη, 
ήν διά τής έφέσεώς του καί τής άπό 18 
Αύγούστου 1900 δηλώσεώς του παρέ- 
σχεν εις τήν σύζυγόν του, γενομένη ύπό 
τόν δρον τοΰ νά ζητήση τό διαζύγιον 
διά πάντα άλλον γεγένημένον λόγον, 
θεωρείται ώς μή οΰσα καί ώς μηδέν 
σχοΰσα νόμιμον αποτέλεσμα, καί δέν ή
δύνατο νά άποτελέση έννομον συμφέρον 
πρός παραδοχήν τής έφέσεώς του- ήμαρ- 
τημένως^ δέ ή άνακοπτομένη άπόφασις 
έξ έναντιων όρμηθεΐσα λόγων έδέχθη τήν 
έφεσιν καί μεταρρυθμίσασα τήν έκκα- 
λουμένην άπόφασίν άπέρριψε την περί 
διαζυγίου άγωγήν. Διό πρέπει, δεκτής 
γενομένης τής έπιδίκου άνακοπής, νά 
καταργηθή ώς πρός πάντας τούς διαδί- 
κους, προκειμένου περί άδιαιρέτου άντι- 
κειμένου. Εί καί ήδύνατο τις είπεΐν δτι 
ή προκειμενη ανακοπή εινε άπορριπτέα 
ώς άπαράδεκτος, διότι ή άνακοπτομένη 
άπόφασις, έκδοθεΐσα έπί δίκης άντικεί- 
μενον έχουσης προσωπικήν κατάστασιν 
τών  ̂δικαζομένων, αποτελεί δεδικασμένον 
κατα παντός και δή καί κατά τοΰ άνα
κόπτοντος.

Διά ταΰτα.
Δεχομενον την ύπό δίκην άνακοπήν.
Καταργεί τήν άνακοπτομένην ύπ’ άρ. 

1691 (1900) άπόφασίν τοΰ Δικαστηρίου 
ως προς παντας τούς διαδίκους, άπορρι- 
πτομένης τής άπό 4 Αύγούστου 1900
έφέσεως τοΰ ............... κατά τής ύπ’ άριθ.
5229 (1900) άποφ. τών ένταΰθα Πρω
τοδικών καί έπικυρουμένης ταύτης.

H ΙΤΝΑΛΛΛΓΙΪΙΑΤΙΚΗ
ΩΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΣΠΊΟ

Η Λ ΙΑ  Κ . Α Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΑ Δ Ο Ϊ
Ύ φ η γ η το ν  τοΰ ’Εμπορικού Δικαίου

(2υνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Παρετηρηθη δτι ή καινοτομία αΰτη 

άντίκειται καί πρός τήν οικονομικήν φύ
σιν τής συναλλαγματικής, διότι πώς, λέ · 
γουσι, συμβιβάζεται έκτελεστότης καί 
νόμισμα, πρός δ έξομοιοΰται αΰτη; Άλλά 
τόν συνδυασμόν τοΰτον εύρίσκομεν σκό
πιμον, διότι άκριβώς τότε ή συναλλαγμα
τική άποβαίνει οικονομικώς νόμισμα, τότε 
κατά τήν έκφρασιν τοΰ Vivante (n° 
1810) ή κατά παράδοσιν φράσις, δτι ή 
συναλλαγματική είναι τό νόμισμα τών 
έμπορων, άνταποκρίνεται πρός τήν πρα
γματικότητα, δταν δύναταί τις άμέσως 
να. είσπράξη τό έν αύτή σημειούμενον 
ποσόν, δπερ βεβαίως έπιτυγχάνεται διά 
τής έκτελεστότητος.

 ̂Άντετάχθη προσέτι, δτι είναι λίαν έπι- 
κίνδυνον νά έπιτρέπωμεν τφ τυχόντι νά 
καθιστά ιδιωτικόν έγγραφον μονονουχί 
τίτλον έκτελεστόν, άνευ διαμεσολαβήσεως 
δημοσίου λειτουργού, ή είδικώς τοΰ δι- 
καστοΰ καί τίνος βραχυτάτης άντιπαρα- 
στάσεως τών ένδιαφερομένων ένώπιον 
αύτοΰ, άλλ’ ή μομφή αΰτη οΰτε τήν κατ’ 
άρχήν παραδοχήν τής νέας διατάξεως 
άποκρούει, οΰτε είναι άκριβής, διότι ή 
νέα διάταξις έπιτρέπει, ώς νΰν έπί τών 
ήδη έκτελεστών τίτλων, τήν άνακοπήν 
έντός ώρισμένης προθεσμίας κατά τής 
έπιταγής περί πληρωμής τής συναλλα
γματικής,^ δι’ ής ή ύπόθεσις άνακρίνεται 
συνοπτικώτατα συνήθως ύπό τοΰ προέ
δρου τοΰ δικαστηρίου.

Νομίζω δέ δτι αί τυχόν καταχρήσεις, 
ών τό φάσμα οί άντειπόντες προβάλλουσι, 
μή σωματωθέν δμως έν τή ιταλική πρά- 
ξει μέχρι τοΰδε, καί αί όποΐαι δύνανται 
νά άναφανώσιν έν τή κυκλοφορία τής 
συναλλαγματικής, καί ποινικώς δύνανται 
νά τιμωρώνται καί έπί τέλους αύται δέν 
είναι τοσοΰτον πιθαναί, ώστε άμεσος νά 
προκυπτη κίνδυνος έκ τής έκτελεστότη
τος, δσον έξ ετερου βέβαια είναι τά κω
λύματα τοΰ κομιστοΰ, γνωστά ήδη τοΐς 
πάσι, τα όποια ούτος θά συνάντηση, τη
ρούμενου τοΰ κρατοΰντος συστήματος. 
Πρός τούτοις άδιστάκτως φρονώ, δτι προ-
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τιμώτερον είνε νά θυσιασθή λίαν Απίθα
νος κατάχρησις, καί Αν ποινικώς δέν δύ- 
ναται νά προληφθή, πρό της Αναμφισβή
τητου έντάσεως της κυκλοφορίας της 
συναλλαγματικής.

*
Έκεΐνο δμως, πρός δ καί έγώ συμ

φωνώ, είναι δπερβολή τις, μέχρι της 
όποιας έξίκετο ό ίταλός νομοθέτης. Όρ- 
θώς βεβαίως έπέτρεψε άνακοπήν κατά 
της έπιταγής καί δρθώς έξ έτέρου ώς κα
νόνα έδέχθη δτι ή Ανακοπή δέν αναστέλ
λει τήν έκτέλεσιν, εί μή διά σπουδαίους 
λίγους (gravi raotivi). Έδει δμως νά 
δρισθώσι τίνες οί σπουδαίοι ούτοι λόγοι, 
διότι πρέπει νά λεχθη, δτι έάν ή κρίσις 
περί τής σπουδχιότητος τούτων Αφεθή 
τψ δικαστή, ή αύθαιρεσία αύτοΰ ή συνή
θης τις έπιείκεια ήδύνατο νά ματαιώση 
τάς έκ τής έκτελεστότητος ώφελείας.

Ιδίως δμως έπικριτέα είναι ή άρχή 
τής διατάξεως. δτι 6 πρόεδρος τοΰ δικα
στηρίου, καί σοβαρωτάτων λόγων υπαρ
χόντων, δέν δικαιοΰται νά διατάξη τήν 
άναστολήν τής έκτελέσεως, εί μή άν δοθή 
άσφάλεια ύπδ το0 δφειλέτου. Καί άρά γε 
τοσοΰτον αμείλικτος καί άμάλακτος έδει 
νά δειχθή ό νομοθέτης καί δταν ή υπο
γραφή τοΰ καθ’ ού ή έκτέλεσις έφαίνετο 
προδηλότατα πλαστή, ή δ δφειλέτης 
προσάγη έξόφλησιν έν συμβολαιογραφική 
έγγράφφ  ή άλλοι ύπάρχωσι λόγοι άμέ
σως πείθοντες ;

Έν τφ τελευταίφ τούτφ άληθώς ση- 
μείφ ή διάταξις έπικρίνεται ύπό τών 
πλείστων συγγραφέων {Cesar eo - Con- 
so lo  Trattato della espropriazione 
(1891) Τόμ. I σελ. 48, M attiro lo  T rat
tato della procedura civile Τόμ. V 
(1896) n° 3 0 3 , Bolaffio έν τφ περ. 
Temi Veneta τοΰ 1883, 161, V ivante 
άνωτ. n° 1809, S u fiin o  Codice di 
commercio comment. I l l  n° 526, 
Vidari L a  cambiale n° 420, κλπ.). 

Καί έζήτησαν μέν συγγραφείς τινες 
( G iann in i άνωτ. σελ. 83, V idari άνωτ. 
Π° 420) καί ή νομολογία νά κολάσωσι 
τήν αύστηρότητα τής διατάξεως διά 
τής έκδοχής δτι, τοΰ νόμου μή όρίζον- 
τος τό ποσόν ή τδ είδος τής έγγυήσεως, 
δ δικαστής δύναται νά δρίση έλάχιστον 
ποσδν άναλόγως τής βαρύτητος τών λό
γων τής άνακοπής τοΰ δφειλέτου, ούχ 
ήττον συμφωνώ τή έπικρίσει καί Ανομο- 
λογώ δτι τδ σημεΐον τοΰτο τής διατά- 
ξεως είνε τραχύ καί ύπερβολικόν,ήδύνατο 
δέ δ νομοθέτης νά άφήση τψ δικαστή 
έλευθερίαν, δπως έπιβάλλη τήν έγγύησιν 
έπιλεκτικώς, τφ δφειλέτη ή τφ δανειστή, 
κατά τάς περιστάσεις, ώς άλλως τε άφή- 
κεν αύτφ τήν έλευθερίαν νά έκτιμήση 
τήν σοβαρότητα τών ύπδ τοΰ δφειλέτου 
προτεινομένων άντιρρήσεων τ) δπως μή 
έπιβάλλη αύτήν παντάπασι. Πρόδηλον 
δμως δτι ή παρατήρησις αδτη δέν Αφο
ρά τήν βάσιν τής νέας διατάξεως, περί δέ 
τής βάσεως ταύτης ήμεΐς μόνον ασχο
λούμεθα.

III

Ή έκτελεστότης άρα τής συναλλαγ
ματικής δέν είνε άποκρουστέα κατ’ άρ
χήν, διά καταλλήλου δέ τροποποιήσεως 
τής διατάξεως ώς πρδς τήν διαδικασίαν 
τής άνακοπής, ήδύνατο ούχί δυσχερώς 
νά έκλίπη καί ή άνωτέρω άντίρρησις.

Ά λλ’ έπισείουσιν ήμΐν οί άπολύτως 
μεμφόμενοι τής καινοτομίας ταύτης τό 
έπιχείρημα δτι οί μετά τδν ιταλικόν κώ- 
δηκα συνταχθέντες κώδηκες, δέν άπεδέ
χθησαν αύτήν, ιδίως δέ ό ρουμανικός 
κώδηξ, δστις μάλιστα σχεδόν κατ’ Αντι
γραφήν τοΰ ίταλικοΰ συνετάχθη, δέν πε
ριέχει τήν καινοτομίαν ταύτην, ούδέ ό 
τοΰτον τροποποιήςας νόμος τής 5  Απρι
λίου 1900 ("Ορα G ian n in i άνωτ. σελ. 
24 καί ιδίως D ien a  Trattato di diritto 
commerciale internazionale τόμ. I l l  
(1905) n° 248 σελ. 228 σημ. 1). Ά λλ ’ 
ή άντιλογία αδτη δέν είνε βεβαίως κρίσι
μος, τό μέν διότι λόγφ τής σπουδαιότη- 
τος τής καινοτομίας ταύτης, μή κατα- 
νοηθείσης έπαρκώς έν άρχή ύπό τινων 
νομολόγων, πολλαί καί δειναί μομφαί 
κατ’ αύτής, ώς εΐρηται, έξηνέχθησαν, έν
τεΰθεν δέ οί συγχρόνως σχεδόν συντάσ- 
σοντες τούς άλλοδαπούς νόμους, έπηρεά- 
σθησαν έξ αύτών, άλλως τε δέ καί αύτός 
δ ισπανικός κώδηξ, συνταχθείς μετά τδν 
Ιταλικόν καί δή κατ’ άρχήν έπί τή βάσει 
αύτοΰ, περιέχει παραπληοίαν διάταξιν, 
έπιβάλλουσαν άσθενή τινα μεσολάβησιν 
τοΰ δικαστοΰ, έπίσης δέ καί έν τή έλβε- 
τική νομοθεσία ύπάρχουσι τοιαΰται τολ
μηροί διατάξεις. (Ίσπαν. κώδ. άρθ. 521,

κώδηξ δμοσπονδ. τής Έλβετ. άρθ. 812 
καί νόμ. περί πτωχεύσεως τοΰ 1889. 
Πρβ. καί Μεξικανικόν κώδηκα άρθ. 534 
κα! Αργεντινόν άρθ. 673 καί 675. Τό 
άρθρον 673 λέγει: Die Wechsel be-
grunden ex ek u tivk la g en  "Ορα
B o r ch a rd  Sam m lung. Ούχ ήττον 
δρα τδν ρωσσικόν νόμον τής 27 Μα'ί'ου 
1902 περί συναλλαγματικών άρθρ. 
73—77 καί 112—114 έν Goldschmidt 
Zeitsch. τοΰ 1903 τόμ. 53 σελ. 479 καί 
έν Annuaire de la  legislation etran- 
gere 1902 σελ. 579 καί ίδίως C anstein  
Das W eshselrcht Osterreichs 1903 
σελ. 275). (Άκολουθεΐ)

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙΓΙΡ0Σ T H N I I K l f f l l , ,
Έ κ τής αφορμής τών ολίγων παρατη

ρήσεων εκτάκτου ήμών συνεργάτου, σχο- 
λιάσαντος είς τό ποοπαρελϋόν φύλλον ά- 
πόφασίν τινα τοϋ Ειρηνοδικείου Μεγαλο- 
πόλεως, μας άποστέλλεται ή κατωτέρω  
έπιστολή, ητις, πλήν τοΰ μειονεκτήματος 
δτι συνθηματικήν φέρει υπογραφήν, έ'χει 
κα'ι τό ετερον μειονέκτημα, δτι δέν ανα
φέρει ούτε τούς άρν&μούς τών δεκτικών, 
κατά τόν γράφοντα, ελέγχου άποφάσεων, 
ούτε τά έκδόντα αντάς δικαστήρια. Προ
φανές επομένως δτι πας ελεγχος υπό 
τοιοντονς δρους, μαρτυρεί, <χν μή  τι άλ
λο, πάντως δμως ελλειψιν {Μηρούς, τό 
όποιον εΐνε άναποοπάστως συνδεδεμένον 
με τήν έννοιαν τοΰ ελέγχου.

'Η  επιστολή έχει ώς έξής :
Φίλε κ . Σ υ ν τά κ τα  τής  «Δ ικα ιοσύνης»,

Μετά πολλής προσοχές παρακολουθώ 
ττ)ν ευθαρσή πορείαν της «Δικαιοσύνης» 
έν τω έλέγχψ ίδίως των δικαστ. άπο
φάσεων, άλλά δέν δύναμαι νά μή ομο
λογήσω οτι έλυπήθην τόν άτυχνί Είρη- 
νοδίκην Μεγαλοπόλεως διά την εύλογον 
μέν λίαν όμως άνεπιεικη έπίκρισιν της 
άποφάσεώς του ύπό τοϋ «Άλι έως» ,  
οτι άπηγόρευσε μαρτυρικήν άπόδειξιν 
τοΰ περί ιατρικών επισκέψεων ίσχυρι- 
σμοΰ. Έάν 6 Αλιεύς ήρχιζε τόν έλεγ
χον αύτοΰ άπό τών άποφάσεων των ά- 
νωτέρων δικαστηρίων, σας βεβαιώ δτι 
τόσον πολλούς καί τόσον όγκωδεστέρους 
μαργαρίτας ήθελε συλλάβει, ώστε ό έκ. 
Μεγαλοπόλεως ήθελε τελείως έξαφανι- 
σθγί πρό τών μεγάλων έκείνων ογκολί
θων.

Ό  άτυχης Είρηνοδίκης ευρεν ίσως έν 
τω άρθρ. 408 § 2 τη Πολ. Δικόν, οτι 
τά βιβλία τών άνεγνωρισμένων ιατρών 
άποδεικνύουσι τάς επισκέψεις αύτών, 
καί ί'σως διά τοΰτο διέταξε τοιαύτην ά- 
πόδειξιν. Ά λλά  τ ί εινε τοΰτο άπέναντι 
άποφάσεώς έπταμελοΰς δικαστηρίου, 
καθ’ ην επιτρέπεται τώ όφειλέτΥ) Α 
κατά τοΰ δανειστοΰ του Β μαρτυρική  
άπόδειξις δτι ό Γ οφειλέτης τοΰ Α λα
βών καί δεχθείς έντολήν παρ’ αύτοΰ νά 
καταβάλτ) τφ  Β μεγάλα ποσά άπέναντι 
τοϋ χρέους τοϋ έντολέως έπί έγγράφφ 
Αποδείξει, τά κατέβαλε τφ ό ντ ι;

Τί είνε η άπόφασις τοΰ Εΐρηνοδ. Με
γαλοπόλεως άπέναντι άποφάσεώς πεν
ταμελούς δικαστηρίου,έπιβαλόντος παμ- 
ψηφεί επακτόν δρκον, δτι δι’ ούδενός 
συμβολαίου μετεβιβάσθη ή κυριότης ά- 
κινήτου ;

Τί εινε τέλος ή άπόφασις τοΰ Είρη- 
νοδ. Μεγαλοπόλεως άπέναντι άποφά
σεώς τριμελοΰς δικαστηρίου, παμψηφει έ- 
πιτρέψαντος μαρτυρικήν άπόδειξιν ισχυ
ρισμών, δτι ό άποδεικνύων έ'χει άπαίτη- 
σιν δρ. 30,000 κατ’ άλλου τινός, έπι- 
δικασθεΐσαν αύτφ δ ι ’ ώριομένης δ ικα 
στικής άποφάσεώς ;

Καί ταΰτα είνε άπλα παραδείγματα 
ληφθέντα έκ μεγάλης σωρείας όμοίων 
μαργαριτών, ών τό πλήθος εξακολουθεί 
όσημέραι αύξανόμενον, καί έκ τών ό
ποιων άλλοτε ίσως θά προσφέρω τινας 
πρός την «Δικαιοσύνην», καίτοι η χω- 
ρητικότης τών στηλών αύτης δέν φαίνε
ται άρκοϋσα ϊνα περιλάβν) τόσον πλήθος.

Χάριν λοιπόν διά τόν Εΐρηνοδίκην 
Μεγαλοπόλεως, παρακαλώ.

Άβήνησιν 9 ’Απριλίου 1908.
Ίχνιίτμων

Α ί ατήλαι τής  «Δ ικα ιοσύνης» 
εΐνε  ε ίς τήν διάϋ'εσιν παντός δι
κηγόρον, δικαστοΰ ή άλλου δι
καστικόν προσώπου, ευρισκο
μένου ε ίς τήν άνάγκην ή έπ ιϋ 'υ -  
μοϋντος νά  άνακινήση π α ν  έν  
γένει ζήτημα σχετιζόμενον μέ 
τήν άπονομήν τοΰ δικαίου.

Φαντασθώμεν ενα Σ. Σταματίου, 
διάφορον έκείνου 8ν ή πραγματικό- 
της έχει παρασκευάσει, μή παιδαγω- 

γηθέντα έν τη έπι-
Ή  εΐκώ ν στήμη τοϋ δημοσιο- 

γραφεϊν ύπδ ένδς Γα- 
βριηλίδου, μέ άντίληψίν τών ύπο- 
χρεώσεων πρδς έκάστην άρχήν τοΰ 
Κράτους καί πρδς έκάστην κοινωνι
κήν καί έπαγγελματικήν τάξιν ούδε
μίαν, μέ εν έγώ τεράστιον, κτηνώδες 
δπως λέγουν, μορφώσαντα άνευ η 
μετά λόγου, τήν άντίληψίν δτι δ κλή
ρος έ'δει τελειότερος νά ήτο η ό στρα- 
τδς άλλος έκείνου δ δποΐος τήν σή
μερον είνε ή ή δικαιοσύνη διάφορος, 
λαμβάνοντα δέ άνά χειρας μίαν ρά
βδον καί διευθύνοντα ταύτην σήμερον 
μέν κατά τής κεφαλής τοΰ Μητρο
πολίτου καί αυριον κατά της ^άχεως 
τοΰ Ύπουργοϋ τής Δικαιοσύνης ή 
καί τοΰ Προέδρου τοΰ Άρείου Πάγου 
καί τήν έπομένην κατά τοΰ πρώτου 
τυχόντος άρχηγοΰ ή στρατιώτου οιασ- 
δήποτε δημοσίας ύπηρεσίας.

"Οταν δέ τοΰτο πρδς στιγμήν φαν
τασθώμεν, άς ρίψωμεν δπισθεν ήμών 
τδ βλέμμα καί άς άπαντήσωμεν εις 
τδ έρώτημα: Πολιτείας τδ δνομα άρ- 
μόζει νά φέρτη μία έκτασις γης κα- 
τωκημένη ύπδ άνθρώπων μεταξύ τών 
οποίων είς, φέρων ένδυμα δπερ προ
δίδει δτι οι λοιποί έπ’ αύτοΰ έστήρι- 
ξαν τά ίερώτερα τών ονείρων του, 
τοιαύτην ποιείται χρήσιν τοΰ ξίφους 
του; Ά ς  εύχηθώμεν τοιαύτην γενι
κήν σημασίαν νά μή εχη τδ έν Κερ- 
κύρα έπεισόδιον.

Καί δέν είνε δυνατόν τό έπεισόδιον 
αύτό νά μαρτυρώ καθολικήν παοάλυσιν, 
διότι Πολιτεία έν τοιαύτν) διατελοϋσα 

καταστάσει, δέν εΐνε νοη- 
Κα» δέν τόν δτι δύναται κατά ένός 

άνθυπιλάρχου τών αρχών 
τοΰ έν Κερκύρ$, νά άντιπαοατάξν) ένα 
Εισαγγελέα τοΰ αναστήματος τοΰ Έ -  
π»μ.. Β λα α το υ .

Θέλετε δέ την διαφοράν μεταξύ τού
του καί έκείνου ; Ό  πρώτος, ό άνθυπί- 
λαρχος, ίσως έκ τοΰ νεαροΰ της ήλι

κίας του, ί- 
Ίδοί; καί ή διαφορά, σως έ* συμ

πτώσεων,δέν
έ'λαβε τήν ευκαιρίαν νά άντικρύσν) έν 
πολέμφ τόν εχθρόν καί διά τοΰτο έξαν- 
τλεΐ τό πολεμικόν του μένος έντός τών 
πόλεων καί κατά τών ομοεθνών του. Ο 
δεύτερος, ό Είσαγγελεύς, ό Έπαμ.. 
Βλαστός, άφοΰ πρό δωδεκαετίας έ'βαψε 
μέ τό αΐμά του τό έ'δαφος της Κρητης, 
ήσθάνθη τήν ύποχρέωσιν καί έν είρήν·/) 
νά προτάξν) τό στηθός του πρός ύπερα- 
σπισιν ένός πολίτου.

Καί άλλοτε προέβημεν είς τήν αύτήν 
παρατήρησιν καί σήμ-ερον τήν έπανα- 
ναλαμβάνομεν. Κατά τήν εβδομάδα 

καθ’ ήν Έ κ ε ΐ ν ο ς ,  άπό τό 
Ά τ ο ϊ ΐο ν  στόμα τοϋ οποίου έξηλθε τό 

«Ειρήνη ύμΐν» καί α’Άφες 
αύτοΐς» πάσχει, καθ’ ήν τά μίση κατα
παύουν καί ή άνθρωπότης αισθάνεται 
τήν άνάγκην της γαλήνης, δέν ήτο δύσ- 
κολον νά κατέθετε πρός στιγμ,ήν τό ξί
φος της καί ή Ποινική δικαιοσύνη, διότι 
τό θέαμα τοΰ Πλημμελειοδικείου Α 
θηνών συνεδριάζοντος καί κ α τ ’ αύτήν 
τών Παθών τήν έβδομάδα καί δέσμιους 
έξαποστέλλοντος είς τάς φυλακάς τούς 
καταδίκους, εμπνέει, άν μή τι άλλο,

τούλάχιστον τήν έντύπωσιν, δτι ή έκ- 
δίκησις είνέ τ ι δπερ ούδέ πρό τοΰ Σταυ- 
ροϋ τοΰ Θεανθρώπου Αποκαλύπτεται.

Έν σχέσει πρός τήν γοργότητα ήν 
επιδεικνύει ή δικαιοσύνη ήμών κατά 
τήν λύσιν τών ιδιωτικών διαφορών, εί- 

χομεν άναγρά- 
Δ ιά  το ΐίς  ο ίκ τ ιρ μ ο ύ ς  Σ ψει είς τό προ- 

ηγούμενον φύλ
λον, δτι τώρα μόλις, μετά πέντε δλα 
έ'τη, κατέστη δυνατή ή έ'ναοξις τής 
διεξαγωγής μαρτυρικών Αποδείξεων έπί 
τής περίφημου ύποθέσεως τών άτμο- 
πλοίων «Άσσου» καί «Πυλάοου». Φαί
νεται δμως δτι έν τω άγώνι τούτω τής 
βραδύτητος τό έ'παθλον άνήκει όριστι
κώς είς τήν Ποινικήν δικαιοσύνην, άν 
κρίνγι τις έκ μιας είδήσεως έρριμμένης 
εί'ς τινα γωνίαν Άθηναϊκης έφημερίδος 
της παρελθούσης Τετάρτης, διά τν5ς ο
ποίας ξηρότατα άνακοινοΰνται είς τό 
ΙΙανελλήνιον τά έξνίς έπί λ έξε ι: «Έ ·
νώπιον τοΰ Στρατοδικείου έδικάσθη 
χθες έπί φυγοστρατεία έν καιρώ . . . . 
πολέμου, ό Ά θ. Καλλκρωνίτης !»  “Αν 
δέν άπατώμεθα, ό τελευταίος πόλεμος, 
όν διεξήγαγεν ή Ε λλάς, είνε ό πρό δω
δεκαετίας, ατυχής έπονομασθείς, διά 
παράπτωμα δέ τοΰ πολέμου έκείνου 
καλείται σήμερον νά δώσγι λόγον εις 
στρατιώτης.

Διά τούς οίκτιρμούς, δχι πλέον τοΰ 
Άρεως ή τ·«ς Νεμέσεως, άλλά τΐίς εύ- 
πρεπείας καί τής αίδοΰς, όπεοέτται μέ 
λιπρέττα τοιαύτης μορφής είνε τόσον 
δύσκολον νά τελειώσουν έπί τέλους ;

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 
Α Ι Μ Α  ΚΑΙ M B

Τ Η Σ  Α Λ Λ Ο Δ Α Π Η Σ
Ή  περίπτωσις είχεν ώς έξής: Ό Α· 

παρέστησεν είς τόν Β. δτι είνε είς θέσιν 
νά κατασκευάση ή έν γένει νά χορηγήση 
είς αύτόν κίβδηλα νομίσματα. Ό Β. κα- 
ταπεισθείς έκ τών παραστάσεων τούτων, 
Απεδέχθη τήν πρότασιν καί κατέβαλεν 
είς τόν Α. τό ύπ’ αύτοΰ ζητηθέν ποσόν. 
Ό Α. άφοΰ ένεθυλάκωσε τό ύπό τοΰ Β. 
καταβληθέν ποσόν, ήρνήθη νά έκτελέση 
τήν ύπόσχεσίν του, δηλώσας δτι οδτε 
γνωρίζει νΑ κατασκευάζη νομίσματα 
οδτε είνε κάτοχος κιβδήλων καί έπομέ- 
νως Αδυνατεί νΑ διαθέση τοιαΰτα. Έντεΰ
θεν τό διπλοΰν έρώτημα: Ενέχεται δ 
Α. άστυκώς; Εύθύνεται τούλάχιστον ποι- 
νικώς; Έπί τοΰ πρώτου έρωτήματος 
δμόφωνοι πάντες. Ή  αίτια αίσχρά, Αρα 
κρείσσων ό νεμόμενος, αρα στερείται ά
γωγής περί Αναλήψεως δ Α. Έπί τοΰ 
δευτέρου; Όμόφωνοι καί πάλιν πάντες 
ώς πρός τό τελικόν συμπέρασμα. Οδτε 
Αδίκημα ΑπΑτης δύναται νΑ ύποστηρι- 
χθή οδτε αλλο τι. Ποια δμως τά συνεπέ
στερα πρός τήν έπιστήμην καί τήν νομο
θεσίαν επιχειρήματα τά Αγοντα είς τό 
μοναδικόν τοΰτο συμπέρασμα; Έν τψ 
σημείψ τούτφ έρις Απερίγραπτος καί συ- 
ζήτησις Ατελεύτητος τών διαφόρων νομο
μαθών, δρμητήριονίχουσα σχετικήν Από- 
φασιν τοΰ Άκυρωτικοΰ τής πατρίδος των 
Γερμανίας. Οί Ανώτατοι Γερμανοί θεμι
στοπόλοι έδέχθησαν σοφιστικώτατα Αλλά 
καί πρακτικώτατα, δτι είς δλην αύτήν 
τήν ίστορίαν έλλείπει τό κυριώτατον 
στοιχεΐον τοΰ Αδικήματος τής Απάτης, 
ήτοι ή ζημία τοϋ άποπλανηθέντος τυχόν 
Α. Διατί δέ; Διότι έκεΐνο δπερ δ κατα- 
βαλών Α. συνεφωνήθη νΑ έλΑμβανε παρΑ 
τοΰ Β. τΑ κίβδηλα δηλαδή νομίσματα, 
ούδεμίαν είχεν Αγοραίαν Αξίαν. "Οπως 
Αρα, λέγουν, έάν τά έλάμβανε ούδέν θά 
έκέρδαινε, οδτω καί μή λαβών ταΰτα ού
δέν άπώλεσεν! Ά ρα ούδέν έζημιώθη καί 
έπομένως δέν έξηπατήθη κατά νόμον. 
Ναί δμως λέγουν οί Αλλοι σοφοί. Τό 
συμπέρασμα είνε δρθδν, ούχί δμως καί τό 
έπιχείρημα, Αντί τοΰ όποιου ύποδεικνύουν 
ώς μάλλον Ακλόνητον τδ έξής: Δέν πρέ
πει νΑ καταδιωχθή δ μή παραδούς, καθ’ 
ήν έδωκε ύπόσχεσίν, τΑ κίβδηλα νομί
σματα Β. διότι Αν τά παρέδιδε θά παρεΐ- 
χεν άφ’ ένός τά μέσα είς τόν Α. νά κα- 
ταστή ένοχος παραχαράξεως ή κιβδη
λείας, άφ’ έτέρου δέ καί ό ίδιος θά καθί
στατο αύτουργός ή συνεργός τοΰ αύτοο 
Αδικήματος. ΈΑν έπομένως χαρακτηρί-
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σωμεν τοΰτον Ινοχον άδικήματος τίνος, 
τότεκαταλήγομεν νά δεχθώμεν δτιό Ποι
νικός νόμος άπαγγέλλει ποινήν καί κατ’ 
έκείνου δστις άρνεΐται νά διαπράξη άδί
κημα. Καί κατ’ αύτόν τόν τρόπον ή συ- 
ζήτησις έξακολουθεΤ και άπορεί δλος ό 
άλλος κόσμος πως κατορθώνουν οί Γερ
μανοί νά γράφουν τόμους όλοκλήρους. 
Όπωσδήποτε άπό πάσης άπόψεως τό 
ζήτημα δι’ ήμάς είνε πρακτικόν, λαμβα- 
νομένων υπ’ δψιν των άναλόγων περι
πτώσεων τοΰ απατεώνας, ώς τόν ώνομά- 
σαμεν, περιφήμου Μανιάκη καί τών 
τούτφ όμοίων.

Νέα μεταρρύθμισις τών όρκωτών δι
καστηρίων, σοβαρώς μελετωμένη, άγγέλ- 
λεται έκ Γαλλίας. Ό Υπουργός τής δι
καιοσύνης Briand συνέταξε νομοσχέδιον 
καθ’ δ ο! ένορκοι μετά τήν καταδικα- 
στικήν έτυμηγορίαν θά λαμβάνωσι μέρος 
καί κατά τό στάδιον τής έπιβολής καί 
έπιμετρήσεως τής ποινής, δπερ, ώς γνω
στόν, ήτο καί είνε, ώς καί παρ’ ήμΐν, 
άποκλειστικόν Ιργον τών συνέδρων.Άναμ- 
φισβήτητον δτι καί τό νομοσχέδιον τοΰτο 
ε!νε άποτέλεσμα τοΰ δημοκρατικού πνεύ
ματος, δπερ τείνει νά καταστήση τά Κα- 
κουργιοδικεΐα καθαρώς λαϊκά δικαστή
ρια, νά μειώσω δέ τήν δύναμιν τών κατ’ 
έπάγγελμά δικαστών. Αί δυσχέρειαι δμως 
αί έκ τοΰ νομοσχεδίου, αί άναφυόμεναι 
κυρίως είς τό μέρος τοΰ άριθμοΰ τών 
ψήφων είνε τόσαι, ώστε λίαν αμφίβολον 
άν θά μεταβληθή είς νόμον.

-Ϋ -
Άγνωστον έκ ποίου λόγου ή ’Αθη

ναϊκή δημοσιογραφία κατέστη κατά τάς 
τελευταίας ήμέρας κομίστρια γλαυκών. 
’Αναγγέλλει σοβαρώτατα δτι ή Άστυ
νομία Βιέννης έξέδωκε διάταξιν καθ’ ήν 
δ εύρίσκων άντικείμενόν τι καί άποδίδων 
τοΰτο είς τόν άπωλέσαντα κύριον,δικαιού
ται είς δέκα τοΐς έκατόν έπί τής άξίας 
τού άποδιδομένου. Τοιαΰται δμως, δχι 
άστυνομικαί άλλά νομοθετικαί διατάξεις, 
δπάρχουν έκπαλαι είς τάς νομοθεσίας 
δλου τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου, πλήν.... 
τής Ελλάδος.

"Οταν ό νόμος όμιλή περί κ α τ ο ικ ί
δ ιω ν  ζώ ω ν  συγκαταλέγει μεταξύ τού
των καί τάς μ ε λ ία σ α ς ; Τό έρώτημα, δσον 
έκκεντρικόνάν φαίνεται έκ πρώτης δψεως, 
έχει άρκετήν σημασίαν έπί τών περιπτώ
σεων ιδίως καθ’ άς πρόκειται νά κριθή 
ή άστυκή ή ή ποινική εύθύνη τοΰ ιδιο
κτήτου, πρός άπότισιν τής βλάβης ήν 
είνε πιθανόν νά υποστή τις. Τόσον δέ 
έχαρακτηρίσθη πρακτικόν ζήτημα, ώστε 
άπησχόλησε καί τούς νομομαθείς έν 
Γερμανία καί είδικήν τοΰ Γερμανικοΰ 
Ράϊχσταγ έπιτροπήν, είς ήν είχεν άνα- 
τεθή ή έπεξεργασία νομοσχεδίου πρός 
μεταρρύθμισιν τοΰ άρθρου 833 τοΰ Γερ
μανικού άστυκοΰ κώδικος, δπερ άρθρον 
κονονίζει τά τής άστυκής εύθύνης τοΰ 
ίδιοκτήτου κατοικίδιων ζώων. Έ κ τής 
διεξαχθείσης συζητήσεως κρατήσασα 
φαίνεται ή γνώμη καθ’ ήν αί μέλισσαι 
είνε καταλεκτέαι μεταξύ τών κατοικί
διων. . .  έντόμων ή πτερωτών. Ό έν Ά θή- 
ναις δικηγόρος κ. Δ. Άντωνιάδης, ό 
συγγράψας ώς γνωστόν είδικήν πραγμα
τείαν περί μελισσών άπό νομικής άπό
ψεως, άς λάβη ύπό σημείωσιν καί τά άνω 
διά τήν δευτέραν τής πραγματείας του 
έκδοσιν.

Κ Α Ι  Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Σ
Κύριε Συντάκτα τής «Δικαιοσύνης»

Τό νομικόν χρονογράφημα περ! τοΰ 
α ύ το υ ρ γ ο ϋ  . . . .  μ ια ς  α υ το κ το ν ία ς , τό
δημοσιευθέν έν τφ  τελευταίω φΰλλω 
τής «Δικαιοσύνης» υπό ’Ε κκεντρ ικού , 
έφ ’ δσον βάσιν εχει τήν έξ έφημερίδος 
ε’ίδησιν, δτι αφορμή τής αυτοκτονίας (διά 
τόν προτιμήσαντα τοιαύτην λΰσιν τών 
σχέσεων του μετά τοϋ Δημοσίου) ήτο ή 
απειλή τής προσωπικής του ελευθερίας 
δια χρέος πρός τό Δημόσιον, ήδύνατο 
νά θεωρηθή έμπνευσθέν έκ φιλανθρω
πικών μάλλον λόγων κα'ι αισθήματος 
συμπαθείας, ήτις έχει τό ελάττωμα νά 
ήνε αντίθετος πρός γενικώτερα συμφέ
ροντα τοΰ Δημοσίου. *

Έ φ ’ δσον δμως βάσιν έ'σχε καί έτέ- 
ραν, «τήν άλή·0·ειαν τώ ν  π ρ α γ μ ά τ ω ν », 
επιτρέψατε μοι νά σάς παρακαλέσω δ

πως δημοσιεΰσητε τήν παρούσαν, οΰχί 
μόνον χάριν τής αλήθειας, άλλά κα! πρός 
έκπλήρωσιν καθήκοντος, δπερ νομίζω 
δτι πας τις γνωρίζων τήν αλήθειαν πρέ
πει νά έχη πρός τάς Άρχάς κα! δή τήν 
Δικαστικήν, τό μέν εκθέτων τήν αλή
θειαν κα! φωτίζων τήν Δικαιοσύνην, τό 
δέ δίκαιων αυτήν κα! ΰποστηρίζων έν 
τή έπιτελέσει τοΰ έαυτής καθήκοντος, 
δ ι’ ήν διαρκώς παραπονοΰμεθα ώς ν -  
στεροΰσαν κλπ.

Ώ ς άνωτέρω ΰπηνίχθην, ή απειλή 
τής προσωπικής ελευθερίας τοϋ αΰτο- 
κτονήσαντος προήρχετο οΰχ! διά χρέος 
κα! συνεπώς έκ μέτρου νομίμου πάντως 
τής Διοικητικής Αρχής (δπερ χρέος π ι
θανόν κα! νά υπήρχε) άλλ’ έκ μέρους 
τής Ποινικής Δικαιοσύνης π ρ δ ς  έκτέ- 
λ εσ ιν  έντάλματος  σ υ λ λή ψ εω ς  συνε
πεία έγκλήσεως μιας πτωχής έντολίδος 
μου έπ! απάτη, πλαστογραφία κα! ύπε- 
ξαγωγή δικαιογράφου, έξ ών αΰτη έ
χασε δρ. 1300, τήν μόνην ήν ειχε πε
ριουσίαν.

Πιθανόν ό τοιαύτην εντολήν λαβών 
χωροφΰλαξ, πρός ή π ιω τέ ρ α ν  έκ τέλεσ ιν
α ύ τή ς  νά προέβαλεν ώς αιτίαν τής συλ
λήψεως τω κ α τα ξη το υ μ ένω  π ρ ό τερ ο ν
κα! έμπεσόντι τέλος είς χεΐρας αΰτοΰ, 
ήτοι τής Εξουσίας, τήν έκτέλεσιν εν
τάλματος διά χρέος πρός τό Δημόσιον, 
ώς λόγον άνωδυνότατον έπ! τοΰ προκει
μένου, έκ τής ιδιότητος ταΰτης τοΰ ο
ποίου έξήρθη μέχρις άγανακτήσεως ή 
συμπάθεια τοΰ ’Ε κκεντρ ικού  συντάκτου 
τοΰ νομικοΰ χρονογραφήματος.

Ά λλ ’ δ συλληφθε'ις ο ίδ ε  καί οί έπι- 
ζήσαντες αΰτοΰ, δσοι όλίγας στιγμάς 
πρό τής συλλήψεως καί τής αυτοκτονίας 
άνεμίχθησαν είς διαπραγματεύσεις περ! 
συμβιβασμοϋ μεταξύ τής μηνυτρίας καί 
τοΰ μηνυθέντος πρός παροχήν εις τόν 
δεύτερον τών μέσων καί τοΰ τρόπου τής 
ίκανοποιήσεως έκείνης, δτι ή σΰλληψις 
άφορμήν είχε τά άντικείμεΑα δ ι’ ών ό 
αΰτοκτονήσας άφήκε νά έπασχοληθή ή 
Ποινική Δικαιοσύνη, καί άπό τών ό
ποίων δ δείλαιος καί ταλαίπωρος ουτος 
έσπευσε ν ’ άπαλλάξη ταΰτην πάσης πε
ραιτέρω ένεργείας καθ’ δν τρόπον έκρι- 
νεν άσφαλέστερον έν τή ασθενεί φαν
τασία του.

Πρός άπόδοσιν δέ άκριβεστέραν τών 
τοΰ Καίσαρος τω Καίσαρι καί τών τοΰ 
Έκκεντρικοϋ . . .  τα ΐς  ’Ε φ ημ ερ ία ιν , υπ
ενθυμίζω άπλώς τοΐς άναγνώσταις τών 
καθημερινών τοιοΰτων δτι δέν εινε οΰτε 
δύνανται νά ήνε έξηκριβωμέναι πάντοτε, 
καί δή συνήθως, αί έν αΰταΐς ειδήσεις, 
καί πολΰ δλιγώτερον αΰται είσίν έπιβα- 
ρυντικαί τοΐς αΰτοκτονοΰσιν, δπερ νο
μίζω καί ώς δρθότερον καί λυσιτελέστε- 
ρον μέσον περιορισμοΰ τοΰ αΰξοντος 
άριθμοΰ αυτών, δταν, ώς καί έπί τοϋ 
προκειμένου συνέβη, άποδίδοται ή τρα
γική λΰσις ένός άγνώστου δράματος δ ι’ 
αυτοκτονίας είς... αδικαιολόγητον κατά 
τό φαινόμενον α ιτ ία ν !

Ή  π ο ιό τ η ς  δέ τών άναγνωστών τής 
«Δικαιοσύνης» μοί παρέχει πρός τώ θάρ- 
ρει, μεθ’ οΰ έτόλμησα νά ταράξω τήν 
γαλήνην ήν έπεζήτησεν ό αΰτοκτονήσας, 
καί τήν άνακοΰφισιν δτι δέν ασεβώ πρός 
τό ύπερλαϊκόν δόγμα «ό ά π οϋ 'α νώ ν  
δ ε δ ικ α ίω τ α ι».

M tjj. Ε· Κ α ν α κ ά κ η ς
Δικηγόρος έν Ά ϋήναις

Τ ό  μ.ή έχδοβέν ε ισ έ τ ι τεΟχος 
το ΰ  μ η νό ς  Μ α ρ τ ίο υ  « Έ φ η -  
μ.ερ£δος χής ‘ Ε λ λ η ν ικ ή ς  xxc 
Γ α λ λ ικ ή ς  Λ ίο μ ο λ ο γ ία ς»  δ ια νε ·  
1 « ε ρ ί το  τ έ λ ο ς  τί^ς 
προαεχοΟς έ β δ ο μ ά δ ο ς .

Ά ρ ιθ . 3425.

Ά π ο δ ε ιχ τ ιχ ό ν
Έ ν Ά θήνα ις σήμερον τήν τετάρτην (4ην) 

του μηνός Ά πρ ιλίσυ τοΰ 1908 έτους ήμέραν 
Παρασκευήν καί ώραν 5 μ. μ. ό ύποοαινάυιε- 
νος δικαστικός κλητήρ τών έν Ά θήνα ις ΪΙοω- 
τοδικών Γρηγόριος Δ. Τσιφλάκος τή  έγγράαω 
παραγγελία τοΰ δικηγόρου κ. Ί ω . Γ . Λάόή 
πληρεξουσίου τοΰ Νικολ. Γ . Λάοη κατοίκου 
Α θηνών μετέβην καί έπέδωκα προς τον κ. 
Ε ισαγγελέα τών έν Ά θήνα ις Πρωτοδικών διά 
τόν άγνώστου διαμονής άντίδικον Θεαιστο- 
κλήν Άγήνορον πρώην κάτοικον Α θηνώ ν, τό 
από 2 Απριλίου 1908 κατασχετήριον κ α τ ’ 
αύτοΰ, κοινοποιούμενον και πρός τήν Τράπε
ζαν Α θηνώ ν δ ι’ ής καί δυνάμει οριστικής καί 
τελεσίδικου αποφάσεως τοΰ Πρωτοδικείου Α 
θηνών δικαιούται λαμβάνειν παρά τοΰ όοειλέ- 
του δραχ. 920 καί με τήν έπιφύλαξιν παντός 
εν γενει δικαιώματος του κατάσχει συντηρη- 
τικώ ς εις χεΐρας τής άνω τρίτης Τραπέζης

Α θηνών τό ποσόν τών δώδεκα (12) ομολο
γιών τοΰ Λαχειοφόρου δανείου τής Έ θν. Τρα
πέζης τής 'Ελλάδος τών 20 ,500 ,000  μετά 
τώ ν άπό 2 Ίανουαρίου 1908 (άριθ. 3) καί ε
φεξής τοκομεριδίων των ή καί τήν άξίαν αυ
τών έκ δραχ. 100 έκάστην ήτοι τών δραχμών 
1200 έν ολω, ή καί πασαν άλλην λαχειοφά- 
ρον δμολογίαν τοΰ Λαχειοφόρου δανείου τής 
Έ θν. Τραπέζης τής Ε λλάδος τών 400 φρά
γκων έκάστην καί μέ/_ρις έξοφλήσεως ποσοΰ 
δραχ. 1200 ή καί πάν άλλο χρηματόγραφον 
καί παραστατικόν άξίας έγγραφον παρακατα- 
τεθειμένον είς τήν ώς άνω τρίτην Τράπεζαν 
Α θηνών καί μέχρι τοΰ ποσοΰ τών δραχμών 
1200 καί ή καί τό ποσόν τών δραχμών 1200 
δπερ εχει παρακαταθέσει ό δοειλέτης του 
παρ’ αύτή, καί

ΙΙροσκαλεΓ τήν άνω τρίτην Ϊνα κοατή είς 
χεΐρας αύτής τάς ομολογίας αύτάς ταύτας 
μετά τών τοκομεριδίων ή παν άλλο χρηματό
γραφον ή τήν άξίαν αύτών μέχοι τοΰ ποσοΰ 
τών δραχ. 1200 ή καί τό ποσόν τών δραχμών 
1200 μέχρις ου τό αρμόδιον Δικαστήριον άπο- 
φασίση περί τής πρός με άποδόσεώς τω ν.Γ νω 
στοποιεί δέ τή  τρίτη δτι ήγειρε καί τήν περί 
κύρους τής κατασχέσεως άγωγήν του ένώπιον 
τοΰ Πρωτοδικείου Α θηνώ ν.

Ό  λαβών Ε ΐσαγγελεύς 
Κ . Λ νκο νρ έζο ς

Ό  κλητήρ 
Γ ρηγόρ . Δ. Τ όχφλάκος 
"Ο ,τι άκριβές άντίγραφον δπερ’δημοσιευθήτω 

διά τής ένταΰθα έκδιδομένης έφημερίδος ή 
«Δ ικαιοσύνη».

Έ ν Ά θήνα ις τή  8η Α πριλίου 1908.
Ό  πληρεξ. δικηγόρος 

Ί ω .  Γ . Λ ά φ η ς

Ά ριθ. 3427.

Ά .η ο δ ε ι* · ι* ό ν
Έ ν Ά θήναις σήμερον τήν τετάρτην (4ην) 

τοΰ μηνός Α πριλίου τοΰ 1908 έννεακοσιο- 
στοΰ ογδόου έτους ήμέραν Παρασκευήν καί 
ώραν 5ην μ. μ. ό υποφαινόμενος δικαστικός 
κλητήρ τών έν Ά θήνα ις Πρωτοδικών Γρηγό
ριος Δ. Τσιφλάκος τή  έγγράφω παραγγελία 
τοΰ δικηγόρου κ .Ί ω .  Γ . Λά®η πληρεξουσίου 
τοΰ Νικολάου Γ. Λάφη κατοίκου Α θηνών 
μετέβην καί έπέδωκα πρός τόν κ. Ε ισαγγε
λέα τών έν Ά θήναις Πρωτοδικών διά τόν 
άντίδικον Θεμιστοκλήν Άγήνορον πρώην κά
τοικον Α θηνών καί ήδη άγνώστου διαμονής 
τήν άπό 2 Α πριλίου 1908 άγωγήν κα τ ’αύτοΰ 
κοινοποιουμένην καί πρός τήν τρίτην Τράπε- 
ζάν Α θηνών απευθυνομένην ένώπιον τοΰ Πριυ- 
τόδικείου Α θηνώ ν, δ ι’ ης καί μέ τήν έπιωύ- 
λαξιν παντός έν γένει δικαιώματος του, ένθα 
καλεΐ τόν άντίδικον έμπροθέσμως είς συζή- 
τησιν καί έξα ιτεΐτα ι. Νά γίνη  δεκτή ή άγω 
γή του αΰτη καί άναγνωριζομένης τής κατά 
τοΰ αντιδίκου απαιτήσεώς του έκ δραχ. 920 
λόγω κεφαλαίου τάκων καί έξόδων. Νά έπικυ- 
ρωθή ή είς χεΐρας τής τρίτης Τραπέζης Α θ η 
νών ένεργηθεΐσα συντηρητική κατάσχεσις διά 
τοΰ άπό 2 Α πριλίου 1908 κατασχετηρίου 
του έπί 12 ομολογιών τοΰ Λαχειοφόρου δα
νείου τής Έ θν. Τραπέζης τής Ε λλάδος τών 
20 ,500 ,000 , ήτοι τών (100) έκάστης μετά 
τώ ν άπό 2 Ίανουαρίου 1908 (άριθ. 3) τοκο
μεριδίων του άς αΰτη ή τρίτη εχει είς χεΐράς 
της καί οφείλει εις τόν καθ’ ου ή κατάσχε- 
σις, ή καί πάσης άλλης λαχειοφόρου δμολο- 
γίας τής Έ θν. Τραπέζης τής Ε λλάδος τών 
400 φράγκων χρυσών έκάστης μέχρι του πο
σοΰ τώ ν δραχμών 1200 ή καί παν άλλο χρη
ματόγραφον παραστατικόν άξίας χρηματικής 
μέχρι τοΰ ποσοΰ τών δραχμών 1200 καί δια- 
ταχθή ή διά δημοσίου πλειστηριασμοΰ έκ- 
ποίησις τών ανωτέρω 12 ομολογιών τοΰ λα
χειοφόρου δανείου τής Έ θν. Τραπέζης τών 
20 ,500 ,000  ή καί πάσης άλλης λαχειοφόρου 
ομολογίας τής Έ θν. Τραπέζης τής Ελλάδος 
ή καί παντός έτέρου χρηματογράφου παρα- 
στατικοΰ χρηματικής άξίας εγγράφου, ϊνα έκ 
τοΰ έκπλειστηριάσματος πληρωθή τήν άπαί- 
τησίν του προνομιακώς διά τε τό κεοάλαιον, 
τούς τάκους καί τά έξοδα. Νά διορισθή έπί 
τοΰ πλειστηριασμοΰ υπάλληλος ό συμβολαιο
γράφος Α θηνών Ά γ γ ελ ο ς  Γρηγορόπουλος καί 
έν περιπτώσει κωλύματος τούτου ό νόμιμος 
αναπληρωτής του, πρός 8ν νά ύποχρεωθή ή 
τρίτη νά παραδώση τάς ώς άνω όμολονίας ή 
χρεώγραφα καί διά προσωπικής κρατήσεως τοΰ 
Διευθυντοΰ αύτής, ϊνα ύποχρεωθή ή τρίτη νά 
τώ  πληρώση έκ τοΰ είς χεΐρας κατασχεθέν- 
τος ποσοΰ τών δραχμών 1,200 τό έπιδικασθη- 
σόμενον αυτώ ποσόν διά κειοάλαιον τάκους 
καί έξοδα καί διά προσωπικής κρατήσεως τοΰ 
Διευθυντοΰ αύτής, νά καταδικοίσθή ό άντίδι- 
κος είς τά έξοδα καί τέλη  καί

Κηρυχθή προσωρινώς έκτελεστή ή έκδοθη- 
σομένη άπόφασις.

Ό  λαβών Ε ΐσαγγελεύς 
Κ. Λ ι/κονρέζος

Ό  κλητήρ 
Γρηγόρ. Δ. Τ ύχφλάκος 

"Ο,τι άκριβές άντίγραφον δπερ δημοσιευθήτω 
διά τής ένταΰθα έκδιδομένης έφημερίδος ή 
«Δ ικαιοσύνη».

Έ ν Ά θήνα ις τή  8η Α πριλίου 1908.
Ό  πληρεξ. δικηγόρος 

Ί ω . Γ. Λ ά φ η ς

Ά ριθ. 1084.

Ά .« ο δ ε ιχ τ ε * ό ν
Έ ν Λαμία σήμερον τήν δεκάτην τετάοτην 

(14) τοΰ μηνός Μαρτίου τοΰ 1908 έννεάκο- 
σιοστοΰ ογδόου έτους, ήμέραν Παρασκευήν 
καί ωραν 3ην μ. μ. ό υποφαινόμενος δικα
στικός κλητήρ τών έν Λαμία ΙΙρωτοδικώ/ 
Δημ. Ά ναγνώπουλος τή  έγγράφω παραγ
γελ ία  τοΰ Θεοδ. Στυλούδη, δικηγόρου, πλη 
ρεξουσίου του Μαρίνου Α. Αθανασίου, κα
τοίκου Σκιάθου, μεταβάς έπέδωκα ποός τόν 
ένταΰθα κ . Ε ισαγγελέα τών έν Λαμία Πρω- 
τοοικών δια τόν αγνώστου διαμονής άντίδικον 
Γεώργ. Ν. Κιτσοπανίδην, άντίγραφον έξ άπο- 
γράφου έκτελεστοΰ τής ύ π ’ άριθ. 673 καί 
άπό 20 Νοεμβρίου π . έ. 1907 έρήμην άπο- 
φασεως των έν Λαμία Πρωτοδικών έχούσης 
παρά πάδας αύτής καί τήν άπό 14 Μαρτίου 
1908 έπ ιταγήν πρός πληρωμήν, δ ι’ -ης επ ι
τάσσει αυτόν ϊνα έμπροθέσμως πληοιόση τώ  
εντολεΐ του Μαρίνω Ά .  Αθανασίου, κατοι
κώ Σκιάθου 1) τάς διά τής είρημένης άπο
φάσεως έπιδικασθείσας δραχ. 786 καί 30]οο 
έντόκως άπό 22ας Δεκεμβρίου 1906 πρός 
δραχ. 9 ο]ο έτησίως άχρις έξοφλήσεως, 2) δ ι’ 
έπιδικασθέντα έξοδα καί τέλη δραχ. 41 καί 
3) οιά τά άπόγραφον τοΰ είρημένου άντιγρά- 
φου, έπ ιταγήν, έπίδοσιν καί δημοσίευσιν δρ. 
18 καί ταύτας έντόκως άπό τής επιταγής ά- 
χρις έξοφλήσεως, άλλως είσπραχθήσονται νο- 
μιμως. Ή  παροΰσα δημοσιευθήτω διά τής 
έν Ά θήνα ις έκδιδομένης έφημερίδος ή «Δ ι
καιοσύνη», άλλως κλπ .

Συνετάγη, άνεγνώσθη καί ύπεγράφη.
Ό  λαβών Ε ΐσαγγελεύς 

[Τ . Σ .] Ν. Σ τεφανάκος
Ό  κλητήρ 

Δ. Ά ν α γ ν ώ π ο υ λ ο ς .

ΠΕΡ ΪΛΗΨΙΣ
Γης ύ π ’ αριθ. 334 τού 1908 αποοάσεως 

τών έν Αθηναις Πρωτοδικών έκδοθείσης έπ'ι 
διαφορας τού έκκαλούντος Νικολ. ΙΙετράκου 
κάτοικου ’Αθηνών υ.ή παοαστάντος, και τής 
έφεσιβλήτου Ίωσηοίνης ’Αντωνίου, κατοίκου 
’Αθηνών, παραστάσης διά τού πληρεξουσίου 
της δικηγόρου Τ. I. Συνεσίου.

Α:ά ταΰτα
Δικάζον έρήμην τοΰ έκκαλοΰντος.
Απορρίπτει ώς άνυποστήρικτον τήν προ- 

κειμένην έφεσιν αύτοΰ κατά τής ύ π ’ άριθ.
1 ,022 [1907] άποφάσεως τοΰ Β ' Βορείου Ε ι
ρηνοδικείου Α θηνώ ν ήν έπικυοοΐ, καί

Καταδικάζει τόν έκκαλοΰντα είς τά τής άν- 
τιδικου του έξοδα έκ δραχ. δέκα οκτώ καί τά 
τέλη .

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

Ό  προεδρεύων Ό  ύπογραμματεύς
ϊ .  Κ α φ ό π ο νλο ς  Λ. Δ α μ ια νό ς

Ακριβής περίληψις.
Ά θήναι 9 Φεβρουάριου 1908.

Ό  πληρεξ. δικηγάοος 
τής έοεσιβλήτου 

Τά(irtoc 1. ϊν ν έ ό ιο ς -

Περέληψ&ς
Τό Δικαστήριον τών έν Ά θήναις Πρωτο

δικών διά τής ύ π ’ άριθ. 1916 (1908) άποφά
σεώς του δέχεται τήν άπΰ 21 Μαρτίου 1908 
α’ίτησιν τοΰ Χρήστου Π. Κορώση, κατοίκου 
Α θηνώ ν, κατά τής συζύγου του Ειρήνης τό 
γένσς Σ. Ελευθερίου, κατοίκου Α θηνώ ν, 
δ ι’ ής έξητήσατο νά διαταχθή ή ένέργεια τών 
νομίμων διατυπώσεων καί τω  έπιτραπή ή 
εγεοσις τής περί διαζεύξεως άγωγής κατά τής 
συζύγου του καί Διατάσσει τήν δημοσίευσιν 
καί τοιχοκόλλησιν αύτής είς τά ύπό τοΰ 
άρθρ. 677 τής Πολ. Δικονομίας οριζόμενα 
μέρη.

Ά θήνησι τή 8 Ά π ,ιλ ίο υ  1908
Ό  τοΰ Χρ. II. Κοροιση πληρε

ξούσιος δικηγόρος.
Ε. Δ . ΚατάΑ ολος

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ι Σ

Τό Δικαστήριον τώ ν έν Ά θήναις Πρωτο
δικών διά τής ύ π ’ άριθ. 28 τοΰ 1908 άποφά
σεως του, δεχθέν τήν άπό 13 Ίανουαρίου 
1906 περί διαζεύξεως άγωγήν τής Άδοιανής 
συζύγου Β ασιλ. Λέκκα, τό γένος Δημητρίου 
Ταραση, κατοίκου Α θηνώ ν, κατά τοΰ συζύ
γου της Βασιλείου Λέκκα, κατοίκου έπίσης 
Ά θηνω ν, κηρύσσει διαλελυμένον τόν μεταξύ 
αυτών συ/αφθέντα καί ύφιστάμενον γάμον καί 
συμψηφίζει τήν δικαστικήν δαπάνην κα! τά 
τέλη  μεταξύ τών διαδίκων.

Ά ΰήνηοι xfi 8 ’Απριλίου 1908
Ό  πληρεξούσιός Δικηγόρος 
τής Άδριανής Δημ. Τάραση 

"Α γγελος Ι’α κ ό π ο νλο ς

M I X .  Λ Ι Β Α Δ Α

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
EQ mu mtlBSHlS Π04ΙΙ, ilSOMIii
Παράρτημα τής έκτης έκδόσεως τον εγχειριδίου· 

τής Πολιτ. Δικονομίας Β . Οίκονομίδον 
'Γ ιιια τα ι δρ α^ . 4 .


