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Έγνώσθη, δτι έπιτροπή έκ δικη
γόρων παρουσιασθεΐσα ένώπιον τοΰ 
έπί τών Οικονομικών όπουργοϋ, δπως 
όποβάλη παράπονα κατά της απη
νούς καταδιώξεως, ήτις διενεργεΐται 
κατά τών όφειλόντων φόρους έπιτη
δεύματος συναδέλφων, έγινεν άφορμή 
δπως άπαξ ετι Έλλην ύπουργός σκε- 
φθή περί μεταρρυθμίσεως τοΰ φόρου 
έπιτηδεύματος τών δικηγόρων και 
εδωκεν, ώς λέγεται, σχετικήν έντολήν 
είς τήν άρμοδίαν υπηρεσίαν.

Ά λλ’ έκ πείρας γνωρίζοντες πάν- 
τες πόσον απέχει παρ’ ήμΐν ο στοχα
σμός όπουργοϋ άπό της έκτελέσεως 
καί τό νομοσχέδιον άπότοΰ νόμου, 
δέν δυνάμεθα βεβαίως νά έλπίζωμέν 
τι άμεσον ή οριστικόν.

Έν τούτοις δέν κρίνομεν άσκοπον 
νά εϊπωμέν τινα καί νά έπαναλάβω- 
μεν άλλα, καί παρ’ ήμών καί παρ’ άλ
λων συναδέλφων καί λεχθέντα καί 
γραφέντα έν σχέσει προς τόν νόμον 
τοΰτον.

Μολονότι ό δικηγόρος διορίζεται 
διά Β. Δ. καί είνε κατά τάρθρα 142 
καί 151 τοΰ Όργανισμοΰ τών Δικα
στηρίων δημόσιος ύπάλληλος άμι
σθος και δπόκειται είς πρόσκαιρον ή 
δριστικήν παΰσιν, είς μετάθεσιν—τη 
αιτήσει του έστω—είς πρόστιμα καί 
πειθαρχικάς ποινάς· μολονότι ώς δη
μόσιος υπάλληλος έπιβαρύνεται έκά
στοτε διά διαφόρων δημοσίων ύπη
ρεσιών άμίσθων, ώς αναπληρωτής 
δικαστοΰ ή εισαγγελέως καί ώς αντι
πρόσωπος της δικαστικής άρχης έν 
έκλογαΐς· έν τούτοις, δλως άνακολού- 
θως πρός ταΰτα, έπεβλήθη αύτφ φό
ρος έπιτηδεύματος, όπως είς τούς δια
φόρους καταστηματάρχας καί βιο- 
τέχνας καί λοιπούς έπιτηδευματίας, 
κατετάγη δέ είς κλάσιν καί κατηγο
ρίαν φορολογικήν, δπως καί πάντες 
οί έξασκοΰντες τά έλευθέρια, λεγό- 
μενα, έπαγγέλματα.

Όποία δντως άντίφασις της Πο
λιτείας πρός έαυτήν, διοριζούσης μέν 
άφ’ ενός τόν δικηγόρον διά Β. Δ. καί 
άνατιθεμένης αύτφ δημόσιον λειτούρ
γημα, άξιούσης δ’ άφ’ έτέρου παρ’ αύ
τοΰ τήν καταβολήν φόρου έπιτηδεύ
ματος !

’Αποτελεί κοινόν τόπον ήάντίρρη- 
σις, δτι ό δικηγόρος, ώς άλλη μαία, 
διά της ένασκήσεως τών καθηκόντων 
αύτοΰ—καθηκόντων, ούχί επαγγέλ
ματος—γίνεται οίονεί προμηθευτής 
πελατών πρός κατανάλωσιν τοΰ χαρ
τοσήμου τοΰ Δημοσίου, είτε διά τών 
δικογράφων, είτε διά τών τη συμβου- 
λϊ̂  αύτοΰ συντασσομένων συμβολαίων, 
είτε δι’ άλλων έξωδίκων πράξεων είς 
ας έκάστοτε προβαίνει χάριν τών Ιν- 
τολέων του.

Ούδείς άξιοι βεβαίως νά είνε δ δι
κηγόρος άσύδοτος καί νά μή συνεισ-

φέρη καί προοωπικώς είς τόν δημό
σιον θησαυρόν άλλ’ αύτόχρημα άσυμ- 
βίβαστον πρός το αξίωμα τοΰ λει
τουργού καί ιεροφάντου της θέμιδος 
καί πρός τήν άξιοπρεπειΛν αύτοΰ νο- 
μίζομεν τήν άμεσον παρ’ αύτοΰ εί'σ- 
πραξιν «φόρου έπιτηδεύματος» καί 
τήν έξομοίωσιν αύτοΰ έν τη ύπο- 
χρεώσει ταύτη πρός τούς λοιπούς 
έπιτηδευματίας, είτε έπιστήμονας 
είτε καταστηματάρχας καί τήν έπι- 
δίωξιν τής είσπράξεως διά τών αύ
τών μεθόδων.

Ή άρίστη γνώμη, ή ύπό τής πλει- 
ονότητος τών δικηγόρων ύποστηρι- 
ζομένη καί είς τήν λογικήν καί τό 
δίκαιον στηριζομένη καί είς τήν άξιο- 
πρέπειαν τοΰ λειτουργήματος μή 
προσκρούουσα καί ούσιαστικώς καί τα- 
μιευτικώς συμφερωτέρα ίσως τφ Δη- 
μοσίψ ταμείψ, είνε ή ύπέρ της μετα
τροπής τοΰ φόρου τούτου καί τής έμ- 
μέσου είσπράξεως αύτοΰ δι’ είδικοΰ 
ένσήμου έπικολλωμένου έπί τοΰ χαρ
τοσήμου πάντων τών δικογράφων ή 
τών προτάσεων μόνον κατ’ άναλογικήν 
τινά κλίμακα έπί πολιτικών δικαστη
ρίων καί ποινικών τοιούτων.

Τοιουτοτρόπως ή άνισος καταβολή 
φόρου έπιτηδεύματος ήθελε παύση, 
διότι τό Δημόσιον παρά μεν τών δι- 
κηγορούντων παρά τοΐς άνωτέροις δι- 
καστηρίοις ήθελεν είσπράττη πλείονα 
τών ήδη καταβαλλομένων, παρά δέ 
τών συνήθως έν τοΐς κατωτέροις δι- 
καστηριοις ένασκούντων τά εαυτών 
καθήκοντα ήθελεν δχι μόνον κατά 
δικαίαν άναλογίαν, άλλά καί άκόπως 
είσπράττη τόν φόρον.

’Ά ς έλπίσωμεν δτι ήδη, δτε κατά 
συγκυρίαν εύτυχή οι δύο αρμόδιοι 
έπί τοΰ ζητήματος τούτου ύπουργοί, ό 
τών Οικονομικών καί ό τής Δικαιοσύ
νης, προέρχονται έκ τοΰ δικηγορικού 
σώματος καί γινώσκουσι τοΰ φόρου 
τούτου τά τρωτά, θέλει γίνη σκέψις 
σοβαρά ύπέρ οριστικής καί δικαίας 
διαρρυθμίσεως αύτοΰ κατά τόν άνω- 
τέρω τρόπον.

ΣΠ. I. ΘΕΟΔΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
Δικηγόρος έν ’Αθήναις

ΔΗΜ. Α . ΠΕΤΡΑΚΑΚΟΥ
Ύφηγητοΰ τοΰ ’Εκκλησιαστικού Δικαίου

ΠΟΛΙΤΕΙΑ _ΚΑΙ_ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
(De lege lata)

[ΙΙαρατηρήσεις έπί τής γνωμοδοτή- 
σεως τοΰ κ. Εισαγγελέως τοΰ Άρείου 
ΙΙάγου περί τοΰ ζητήματος τοΰ διορι
σμού τών ψαλτών καί νεωκόρων, έπί 
τής περί ταΰτης κρίσεως τοΰ βουλευτοϋ 
κ. X. Βοζίκη καί έπί τών περί τής έν 
λόγω κρίσεως παρατηρήσεων τοΰ Σ. 
Επισκόπου Μεσσηνίας κ. Μελετίου :]

II
Ή  έ'ρις περί της έκατέρωθεν ισχύος 

τών κανόνων καί τών νόμων (leges) 
είναι παλαιά· μας έκληροδότησαν καί 
ταύτην οί βυζαντινοί. Οί leges ϊ'σχυον 
έν τη ’Εκκλησία μόνον έφ’ όσον συνε- 
φώνουν πρός τούς κανόνας ή έρρύθμιζον

σβέσεις, περί ών οί κανόνες ούδέν ώρι- 
ζον προκειμένης δ’ όμως συγκρούσεως 
πρός κανόνας, ύπεστηρίζετο οτι πάντοτε 
επικρατέστεροι ήσαν οί κανόνες, ε φ ’ υ σ ο ν  
ουτοι ήσαν δ ο γ μ α τ ικ ή ς  φύσεως. Ό  μέ- 
γας τοΰ δικαίου οργανωτής,ό ’Ιουστινια
νός, ώριζε (Νεαρ. 131 ,1 ): «Τών αγίων 
συνόδων καί τά δόγματα καΟάπερ τάς 
θείας γραφάς δεχόμεθα καί τούς κανό
νας ώς νόμους φυλάττομεν». Εις τούς 
μετέπειτα δμως χρόνους ύπεστήριζεν ή 
Πολιτεία δτι εδικαιούτο νά μεταρρυθμί- 
ζη ή καί έξ ολοκλήρου νά μετατρέπη 
τούς κανόνας έκείνους, τούς μ ή  δογμα- 
κούς, δσοι ή,σχολοϋντο μέ τόν κανονισμόν 
ζητημάτων τάξεως καί πειθαρχίας έν τή 
’Εκκλησία. ’Εντεύθεν αί σχέσεις Πολι
τείας καί ’Εκκλησίας κατέστησαν αστα
θείς, δυσδιάκριτα δέ τά δρια έκάοτης 
τών δύο εξουσιών. Άναλόγως τών δια
θέσεων καί της εύσεβείας έκαστου Αύ- 
τοκράτορος, πότε μέν τά δίκαια της 
’Εκκλησίας ηύρύνοντο, πότε δέ περιωρι- 
ζοντο- ή ’Εκκλησία δέ άναγκαζομένη νά 
άνέχηται δ,τι άπήρεσκεν αύτνί, πάν
τοτε προσεπάθει νά ίσχύν) ή αρχή : «Οί 
τοΐς κανόσιν έναντιούμενοι τύποι άκυροι 
είσιν» (Νομοκ. Φωτ. 1,2. ΙΙρβλ, Κ. 8 
της τρίτης Οίκ. Συνόδου). Είς τό ίου- 
στινιάνειον δίκαιον αί μεταξύ κανόνων 
καί νόμων (leges) συγκρούσεις είναι 
πολύ σπάνιαι, δταν λάβνι τις ύπ ’ ό'ψιν 
δτι ό ’Ιουστινιανός συνεβουλεύετο πάν
τοτε τήν ’Εκκλησίαν προκειμένου νά νο- 
μοθετή. Μετ’ αύτόν δμως αί συγκρού
σεις άπέβησαν συχνότεραι. Ούτω λ. χ. 
Αλέξιος ό Κομνηνός ώρισεν οτι ό Αύτο- 
κράτωρ δικαιούται νά ίδρύν) νέας μητρο- 
πολιτικάς έδρας, παρά τόν 12 κανόνα 
τής έν Χαλκηδόνι συνόδου. Ό  Ζωναρας 
έρμηνεύων τόν Κανόνα τοΰτον έπ ά γετα ι: 
«Καί ουτος δέ ό Κανών ο ν  φυλάττεται- 
τινές γάρ επίσκοποι καί έφ’ ήμών διά 
βασιλικών προσταγμάτων εις τιμήν άνή- 
^θησαν μητροπολίτου». Ό  δέ Βαλσα- 
μών άνεγνώρισε τώ Καίσαρι τό τοιοΰτο 
δικαίωμα. Κατά τούς χρόνους Μανουήλ 
του Κομνηνοΰ ύπεστηρίχθη δτι τά Βα
σιλικά ώς μεταγενέστερος νόμος είναι 
επικρατέστερα τών Κανόνων τών Οικου
μενικών Συνόδων. Ό  Φώτιος έν τώ νο- 
μοκάνονι αύτοΰ ούδέν λέγει περί της έν 
τή ’Εκκλησία ισχύος τών πολιτικών νό
μων, καίτοι δι’ δλης αύτοΰ της συλλο
γής αναγνωρίζει αυτούς.

Εις τήν τοιαύτην μακραίωνα έ'ριδα 
μεταξύ τών δύο έξουσιών, έπετέλεσε νο
μοθετικήν πρόοδον τό ελληνικόν Σύν
ταγμα, τερματΐσαν ταύτην όιά τοΰ θε
σπίσματος περί τής απολύτου πάντων 
τών Κανόνων έπικρατήσεως. Ότι δέ 
διά τοΰ δευτέρου άρθρου πάντες οί κα
νόνες εννοούνται, άδιαφύρως τής φύσεως 
αύτών, εξάγεται καί έκ της προσθήκης 
περί της ίσ/ύος τών ιερών παραδόσεων. 
Τήν δικαιολογίαν της προσθήκης ταύ
της εί'δομεν ήδη είς τά πρακτικά της 
’Εθνοσυνελεύσεως. Τί σημαίνει τοΰτο ; 
Δέν εμφαίνει άριδήλως τήν απόλυτον 
της Πολιτείας έπί τήν ’Εκκλησίαν εμ
πιστοσύνην, άφοΰ ή ’Εκκλησία, ή συν- 
είδησις της ’Εκκλησίας, είναι ή θεμα- 
τοφύλαξ τών παραδόσεων ; Ά λλά  μή
πως πρόκειται καί έδώ μόνον περί δογ
ματικών παραδόσεων ; Βεβαίως δχι.
* . , χ \   τ

σχυν

δε τούτων περιλαμβάνεται άναμ<ριβόλως 
καί ή ισχύς έκείνων. Πρόκειται βεβαίως 
μάλλον περί παραδόσεων έκκλ. τάξεως, 
λατρείας, συνηθειών, ώς άναφέρουσι περί 
αύτών τά συγγράμματα τών πατέρων.

III
Καί ήδη έρωτώμεν : Τηρείται πράγ

ματι τό δεύτερον άρθρον τοΰ Συντάγμα
τος ; Τηρεί ή I. Σύνοδος πάντας τούς 
κανόνας ; Στηρίζεται ό οργανισμός αυ
τής έπί τοΰ παλαιού κανονικοΰ Δικαίου ;

Πρός μόρφωσιν ώριμου γνώμης, θετι- 
κοΰ συμπεράσματος, είναι έπάναγκες νά 
άναδράμωμεν εις τήν ιστορίαν τών νομο- 
θετημάτων της χώρας, έξ ής τά ήμέ- 
τερα έλήφθησαν. Ή  Άντιβασιλεία ήλ- 
θεν έκ Βαυαρίας καί τούς νόμους ταύτης 
έ'σχεν ώς υπόδειγμα διά τήν νομοθεσίαν 
της Ελλάδος. Δυστυχώς έπίστευσεν δτι 
καί τό έκκλησιαστικόν ζήτημα ήδύνατο 
νά διευθετήσ·/), μεθ’ ής ευκολίας καί τά 
αστικά- έλησμόνησεν δτι διά τήν Ε λ 
λάδα τό ζήτημα τοΰτο ήτο καί παρα
μένει ζήτημα ζωής καί θανάτου, τό δή 
λεγόμενον, δτι ή χώρα, είς ήν οί Βαυα- 
ροί εκαλούντο νά νομοθετήσουν ήτο όρ- 
ϋόδοξος, δτι δέ έντεΰθεν ειχεν ί'δια δόγ
ματα, ιδίαν έκκλ. τάξιν, ιδίας παραδό- * 
σεις. Ούδείς έπρόσεξεν εις ταΰτα. Ή  
έκκλ. νομοθεσία της Βαυαρίας ήτο τότε 
m odern καί ταύτην αντέγραψαν. Έ λα- 
βον έκ τοΰ έκεΐ όργανισμοΰ της τε κα
θολικής καί τής διαμαρτυρομένης ’Εκ
κλησίας δσα άρθρα έχρειάσθησαν καί 
έσερβίρισαν εις τήν Ελλάδα έ'να νόμον, 
οΐος ό τοΰ 1833. Έδημιούργησαν λοιπόν 
νέαν ’Εκκλησίαν καί τό κατασκεύασμα 
εκείνο έ'στερξεν ό ελληνικός Κλήρος, τοΰ 
όποιου άπό της έποχής εκείνης ήρχισεν 
ή κατάπτωσις. Ά λλά  *πρό παντός εν 
βλέμμα είς τά τότε έν Βαυαρία συντε- 
λεσθέντα, ΐνα καταδειχθή τό πνεΰμα 
τής έκεΐθεν άντληθείσης νομοθεσίας.

Πρό τοΰ 1800 άπετέλει ή Βαυαρία 
τήν μόνην πιστοτάτην τοΰ καθολικισμού 
χώραν, καίτοι δέ πρό πολλοΰ είγε  κα- 
ταλυθή ή κοσμική εξουσία τοΰ Πάπα, ' 
δέν διοικούν επομένως οί επίσκοποι, ώς 
πρότεοον, in spiritualibus et tem- 
poralibus, έν τοσούτω ό τόπος έ'στενεν 
ύπό τά δεσμά τοΰ Βατικανού. Ή  Πολι
τεία είχε παραχωρήσει είς τήν καθολι
κήν πίστιν όλα τά δίκαια τής έπικρα
τήσεως· τό καθολικόν θρήσκευμα άπε- 
τέλει τό άναγκαιότατον προαπαιτούμε- 
νον ΐνα άποκτηστ) τις τήν βαυαρικήν 
υπηκοότητα καί είσέλθν) είς τήν δημο
σίαν ύπηρεσίαν, είς τούς μή καθολικούς 
ήτο άπηγορευμενος ό γάμος, ή έγκατά- 
στασις, ή έργασία- τά μή καθολικά συγ
γράμματα δέν έπετρέπετο νά κυκλοφο
ρούν- ό κλήρος έξήσκει απόλυτον λογο
κρισίαν. "Ενεκα τών ανωμαλιών δμως 
τάς οποίας έδημιούργησεν ή γαλλική 
έπανάστασις καί ή έμφάνισις τοΰ Ναπο- 
λέοντος, ή Βαυαρία, περιελθοΰσα είς 
χρηματικάς στενοχώριας, ήναγκάσθη νά 
δημεύση τήν μοναστηριακήν καί λοιπήν 
εκκλησιαστικήν περιουσίαν. Τό κτύπημα 
κατά τοΰ Καθολικισμού ήτο θανατηφό- 
ρον, δπως θανατηφόροι δι’ αύτόν ήσαν 
καί αί ριζικαί μεταρρυθμίσεις, είς άς 
προέβη τό ύπουργεΐον τοΰ Montgelas.

Τώ 1801 κατηργήθη ή ανάγκη τοΰ 
καθολικοΰ δόγματος διά τήν δημοσίαν 
υπηρεσίαν, μετά μακράν δέ άντίστασιν 
τοΰ δημάρχου τοΰ Μονάχου, κατωρθώθη 
ή έγγραφή τοΰ πρώτου προτεστάντου-
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πολίτου. Τώ 1803 έπετράπησαν οί μι
κτοί γάμοι καί ή ελευθεροτυπία, η Πο
λιτεία δέ νίρχ'σε ρυθμίζουσα αύτη τάς 
εκκλησιαστικά; σχέσεις. Ή  ριζική πρό
οδος καί μεταβολή της Βαυαρίας πρού- 
ξενει εις πασαν την Ευρώπην κατάπλη- 
ξιν, ό δέ Πάπας έχαρακτηριζε τάς ελευ
θερίας της Βαυαρίας ώς καίρια πλήγ
ματα των θρησκευτικών ύποχρεωσεων 
τοϋ Ήγεμόνος καί ώς ύποσκαπτουσας 
τά θεμέλια τοΰ καθολικισμού. Πληρης
οργής διι ιρτυρετο ■ρος ποέσβ'υν
της Βαυαρίας, παρατηρών αύτώ μεταξύ 
τών άλλων : Vous aurez la liber te 
de penser ! τέλος δέ διέρρηξε τάς πρός 
την Βαυαρίαν σχέσεις. Έν τγί αύλή 
όμως άντενήργουν κατά του μεταρρυθ- 
μιστικου έ'ργου τοΰ Montgelas καί όταν 
ουτος τώ 1817 άπελύθη, έχρησιμοποι- 
ηθη η άπόλυσίς του ώς παροχή πρός 
τόν άγιον πατέρα διά νά έπέλθγι η μετά 
τοϋ Βατικανού συμφιλίωσις. Κατόπιν 
λοιπόν μακρών διαπραγματεύσεων πρός 
τό Βατικανόν, έπεκύρωσεν εις τάς 24 
’Οκτωβρίου 1817 ό Ήγεμών της Βαυα
ρίας τό Concordat μετά τοΰ ΙΙάπα, 
τό γεγονός δέ έχαιρετίσθη έν Ρώμγι μετά 
μεγάλης χαρας, διότι διά της συμβάσεως 
ταύτης έξησφαλίζετο τό παπικόν σύστη
μα έν Βαυαρία. Ή  νίκη δμως ητο φαι
νομενική. Εις τό 18 άρθρον ειχεν έν- 
τέχνως προσθέσει η Βαυαρία την ύπό- 
σχεσιν : et a Majestate Regia prae- 
sens Conventio lex Status declara- 
bitlir. Ή ύπόσχεσις τής δημοσιεύσεων 
της συμβάσεως ώς νόμου τοΰ Κράτους 
ένεΐχε την βαθυτέραν έ'ννοιαν οτι παρί- 
σταται αναγκαία ή σνμπραξ ις  της νομο
θετικής άρχης της χώρας ίνα η σύμβα- 
σις λάβν) ίσχύν νόμου. "Οτι επομένως ή 
σνμπραξ ις  τής Πολιτείας ε ίν α ι  ά να γ -  
/ α ία  διά το κϋρος τών εκκλησιαστικών 
διατάξεων και πραγμάτο)ν. ’Ενώ η Βαυ
αρία έσκέπτετο κατά τίνα τρόπον έ'πρεπε 
νά άνακηρύξν) τό Concordat ώς νόμον 
τοΰ Κράτους,ό Πάπας πονηρότερος έ'σπευ- 
σε νά δημοσιεύσγι είς το κονσιστόριον 
τών καρδιναλίων την σύμβασιν καί αί 
εφημερίδες άνεδημοσίευσαν τό περιεχό- 
μενον ταύτης έκ Ρώμης. Αί δημοσιεύ
σεις έξήψαν τά πνεύματα καί σφοδρός 
άνεπτύχθη τότε αγών μεταξύ τών εκ
κλησιαστικών καί πολιτικών μερίδων, οί 
δέ προτεστάνται έξηγριώθησαν. Τότε τό 
ύπουργεϊον ήναγκασθη νά άρνηθή την 
υπαρξιν τοιούτου Concordat καί άνε- 
βαλεν έπ ’ άόριστον την δημοσίευσίν του. 
Ίσχυρίζοντο μάλιστα ότι ό παρά τω 
Βατικανώ πληρεξούσιός του ύπερέβη τά 
όρια της εντολής του, προέβη δέ εις πα
ραχωρήσεις, άς η Βαυαρία άπέστεργε, 
διότι διά τούτων έπανεφέρετο τό πρό 
τοϋ 1800 καθεστώς. Ά λλά  καί εις την 
Γερμανίαν η κοινή γνώμη έστρέφετο 
κατά της Βαυαρίας, διότι οί προτεστάν- 
ται έξετίθεντο είς τάς κατά τών αιρε
τικών ποινάς τοΰ κανονικοΰ δικαίου, 
άφοΰ η σύμβασις άνεγνώριζε την ίσχύν 
του. Τό βαυαρικόν ύπουργεΐον ελεγεν ότι 
τό Concordat θά ίσχύσγ) μόνον διά την 
καθολικήν ’Εκκλησίαν, συγχρόνως δμως 
έλησμόνει ότι τό Κανονικόν δίκαιον ισχύει 
διά πάντα βεβαπτισμένον. Οί προτεστάν- 
ται ήξίουν ίδιον οργανισμόν διά τό Κον- 
σιστόριόν των. Κατά την αύτήν εποχήν 
έςεπονεϊτο έν Βαυαρία ό νέος Πολιτεια
κός οργανισμός καί τό ύπουργεΐον άπε- 
φάσισε νά συνδημοσιεύσγι μετά τούτου 
τό τε Concordat καί την λοιπήν έκκλ. 
νομοθεσίαν. Ουτω δέ τη 26 Μαίου 1818 
έδημοσιεύετο ό θεμελιώδης χάρτης, τόν 
’Ιούνιον τό περί τών θρησκευμάτων έ'δι- 
κτον καί τόν ’Ιούλιον ή μετά τοΰ Βατι
κανού σύμβασις, συγχρόνως μέ τόν οργα
νισμόν τοΰ κονσιστορίου τών διαμαρτυ- 
ρομενιον. Τοιουτοτρόπως μετά μακράν
~'ζ ' ' 5 ~ > /ρηςιν και μακροτερους αγώνας εκανονι- 

ζοντο αί σχέσεις Πολιτείας καί ’Εκκλη
σίας είς την Βαυαρίαν. Ή  Πολιτεία έπε- 
φύλαζεν είς έαυτήν τό δικαίο>μα τής εγ- 
κρίσεως πασών τών εκκλησιαστικών 
πράξεων, υπέταξε δέ την ’Εκκλησίαν.

Τά: τοιαύτας σχέσεις, ώς διεμορφώθη- 
σαν αυται είς χώραν, οπού η ’Εκκλησία 

είχεν εθνικόν χαρακτήρα , όπου η Έκ-
λησία όλως διαφορετικούς έπεδίωκε καί

επιδιώκει σκοπούς, έντεΰθεν δέ καί ύπη- 
χθη απολύτως ύπό την Πολιτείαν, οιότι 
ή Βαυαρία είχε πρό παντός τό καθήκον 
νά προστατεύσγι την βαυαρικήν Πολι
τείαν άπό τών κατακτητικών όρμων τοϋ 
Βατικανοΰ, μετεφύτευσεν είς την 'Ελ
λάδα η Άντιβασιλεία.

Τά κατά την έκβιασθεΐσαν συγκατά- 
θεσιν τοΰ κλήρου έν τγί συνελεύσει τοΰ 
Ναυπλίου είναι βεβαίως γνωστά είς τούς 
πολλούς. Ή  Άντιβασιλεία έ'σπευσεν αμέ
σως νά δημοσιεύσν] την λεγομένην De
claration, περί της ανεξαρτησίας της 
έλληνικης ’Εκκλησίας, έκείνη όέ άπε- 
τέλεσε τόν πρώτον καταστατικόν νόμον
τοΰ 1833.

(Έ πετα ι συνέχεια) ·■

IlIEPmnSsESS
Α ξ ιό τ ιμ ε  η . Σ υ ν τ ά χ τ α ,

Παρακαλεΐσθε όπως καταχωρίσητε είς 
τάς στηλας της «Δικαιοσύνης» την κά
τωθι ύπ ’ άριθ. 516 τοΰ 1908 άπόφασιν 
τοΰ Πρωτοδικείου Τρικκάλων, είσηγου- 
μένου τοΰ κ. Κ ίμω νος Πρινάρη, άνευ 
έπικρίσεώς μας, καθ’ οσον φρονοΰμεν, 
δτι η μεγαλειτέρα έπίκρισις αύτής εινε 
η έν ταΐς στηλαις της «Δικαιοσύνης» 
δημοσίευσίς της.

« ’Επειδή ό έφεσείων δέν προσηγαγε 
συμβολαιογραφικόν έ'γγραφον χορηγοΰν 
είς τόν Δημ. Πελέκην, δικηγόρον, τό δι- 
ν.αίωμα τοΰ παραλαμβάνειν δικόγραφα 
καί δη εφέσεις έπ ’ όνόματι τής έφεσι- 
βλητου Κοινότητος — συνεπώς η έ'νστα- 
σις της έφεσιβλητου Κοινότητος περί ά- 
κυρότητος της κοινοποιησεως της έφέ- 
σεως ώς βάσιμος δέον νά γένηται δεκτΛ/ι, 
ό δέ έφεσείων νά καταδικασθή είς τά 
έ'ξοδα τών γενομένων συζητησεων καί 
ν* 5ι«ταχ6»ί η ηροβήχουι* χοι 
νοποίηβις τής έφέαεως.

Αιά ταϋτα
Ά η έ χ ε ι  νά. Stx isyj μέχρι νο- 

μ.£μ.ο\> κοινοποιήοεως τής υπο 
κρίαιν έφέσεως.»

Έ ν Τρικκάλοις rfj 12 Μαΐον 1908.
Μ εθ’ ΰπολήψεως

ΑΠ. X. ΒΛΙΤΣΑΚΗΣ 
Δικηγόρος έν Τρικκάλοις

Σ. Δ. 'II άπόφασις αύτη μας υπενθυμίζει 
άλλην, καταλιποΰσαν προ δεκαετίας περίπου, 
έπο/ήν έν Ά θήνα ις . Έ ν  τγί περιπτώσει εκείνη 
ό έναγόμενος υπέβαλε προτάσεις δ ι’ ών ώμο- 
λόγει τήν άγω γήν, ό δέ ένάγων, στηριζόμενος 
πλέον έπί τής δικαστικής ταύτης όμολογίας 
έζήτει τήν αποδοχήν τής αγωγής του.

Το δε δικαστήριον τ ί άπεφήνατο ; 'Ό τι εινε 
αναρμόδιον, διότι κατά τήν διάταξιν τούτου 
καί έκείνου τοΰ άρθρου τής Π ολιτικής Δικο
νομίας, τά  πολιτικά δικαστήρια άποφαίνονται 
επ ί γεγονότων αμφισβητούμενων, στερούνται 
δέ δικαιοδοσίας οταν δέν ύοίσταται τοιαύτη 
μεταξύ τών διαδίκων διαφωνία !

Σημειωτέον δέ δτι καί έπ ί τής περιπτώ- 
σεως έκείνης καί έπί τής άνωτέρω δέν πρό
κειτα ι περί κοινών δικαστών είς ο'ύς ήτο δυ
νατόν νά άποδοθη αμάθεια τοιαύτης ωύσεως. 
Άφορμή καθ’ ήμάς τών τοιούτου είδους δικα
στικών παρεκκλίσεων είνε ή μεταξύ τών θεω- 
ρητικώς μεμορφωμένων πως δικαστών μας ά- 
ναπτυσσομένη μανία κατά κυριολεξίαν πρός 
καινοτομίαν καί πρός έπίδειξιν γνώσεων θεω
ρητικών, α ϊτινες έφαρμοζόμεναι, καταλήγουσιν 
αναποφεύκτως είς παραδείγματα παρεμφερή 
πρός τά άνω.

Γερμ-ανικ^ άποφθέγμ-ατα.
Τά μέγιστα τών σφαλμάτων εις τά 

όποια περιέπεσεν έκάστοτε ή ποινική  
δικαιοσύνη διεπράχϋηπαν, διότι ή πρα- 
ξις ή ή κατάΟεοις γυναικών εμετοψ}η 
με τό αυτό μέτρον ώς Άν προήρχετο παρ  ’ 
άνδρών.

G ro s s  Ποινική ψυχολογία

Ή συνδρομή της «Δικαιοσύνης» 
διά το τρέχον δικαστικήν Ιτος δπερ 
άρχεται άπο τοϋ πρώτου Σαββάτου 
τοΰ ’Οκτωβρίου, καί λήγει τ& τελευ- 
ταΐον Σάββατον τοϋ ’Ιουνίου, ώρίσθη 
εις δραχμάς 7.50, δύναται δέ νά κα- 
ταβλη,θττ/ καί είς δύο δόσεις έκ δρ. 4.

Τόμο» τ ΐ ι ς  «Δ ικ α ιο σ ύ νη ς  > «ω λο Ο ντα ι 
«Ις τά  γ ρ α φ ε ϊα  α ϊττή ς , τ ο ν  y iv  πρώ τον 
ετο ν ς  πρός Γι^ια^ηάς S το ν  δέ ό ιν τ έο ο ν  
πρός δραχμάς 7.ί>0 έκαστος.

Αί στήλαι τής «Δικαιοσύνης» 
είνε  ε ίς τή ν διάΰ'εσιν παντός δι
κηγόρου, δικαστοϋ ή Άλλου δι
καστικού προσώπου, ευρισκο
μένου είς τήν άνάγκην ή έπιϋ·υ- 
μοΰντος νά  άνακινήση π α ν  έν  
γένε ι ζήτημα σχετιζόμενον μέ 
τήν άπονομήν τοϋ δικαίου.

Τ£> οτι ο δικηγόρος καταλέγεται 
μεταξύ τών δημοσίων υ π α λ λ ή λ ω ν ,  
άποτελεΐ καθ’ ήμάς τ6 άσθενέστερον 

τών έπιχειρη-
Ίβότης vc.Vv.fl· μάτων προς ύ- 

ποστήριξιντης 
γνώμης, δτι δεν εινε νόμιμον ή καί 
εύπρεπίς Ιστω νά υποβάλλεται είς 
φορολογίαν έπιτηδεύματος. Έφ’ δσον 
μετέρχεται έπάγγελμά, και μετέρχε
ται τοιοΰτον, έλευθέριον ή μή, άδιάφο- 
ρον, πλέον ή δίκαιον νά διανεμηθη 
μετά τοΰ Κράτους τά έκ τοΰ έπαγ- 
γέλματός του τούτου ώφελήματα. T i 
ζητούμενον άρα εινε κατά τίνα τρό
πον ή πρ6ς τ& Κράτος συνεισφορά 
του αυτη εινε δυνατόν καί άνετώτερον 
καί εύπρεπέστερον νά άπαιτηθ^. "Ενα 
τών τρόπων τούτων, τδν γενικώς δύ- 
ναταί τις νά εϊπη ύποδεικνυόμενον, 
συζητεΐ σήμερον ο έν Άθήναις δικη
γόρος κ. Σπ. θεοδωρόπουλος διά της 
έν έτέρα στήλη δημοσιευόμενης έπι- 
στολης του. T i σήμερον κρατοΰν σύ
στημα, ανεξαρτήτως προς τ& άμέθοδον 
δπερ παρουσιάζει, εχει καί τοΰτο τί> 
έλάττωμα, δτι φορολογεί άνίσως. ’Α
ναλογική άρα φορολογία, έπί τη βά
σει καί τοΰ άριθμοΰ καί τοΰ ποιοΰ τών 
υποθέσεων άς ό δικηγόρος υποστη
ρίζει, θά ήτο καί ή δικαιοτέρα άλλά 
καί ή σκοπιμωτέρα ύπδ έποψιν πλειο- 
τέρων έκ μέρους τοΰ δημοσίου τα
μείου εισπράξεων. Τοιαύτη τις φορο
λογία άπδ πολλοΰ είνε έπιβεβλημένη 
καί έπί τώνσυζητουμένων υποθέσεων, 
είς άντικατάστασιν τοΰ περιφήμου συ
στήματος τών τριδράχμων ή ένδεκα- 
δράχμων προκαταβολών, άς τ& Κρά
τος βλακωδώς ζητεί διά νά άπασχο- 
λήση δικαστήν έπί ύποθέσεως άξίας 
δραχμών δέκα ή τριακοσίων δέκα, 
άλλά καί έπί ύποθέσεως άντικειμένου 
άξίας δέκα χιλιάδων ή καί δέκα εκα
τομμυρίων.

"Ολαι αδταί δμως αί μεταβολαί 
προϋποθέτουσι μέριμναν καί έργασίαν 
συστηματικήν καί πόνον τόσον ύπέρ 
τοΰ δημοσίου ταμείου δσον καί ύπέρ 
τών έπαγγελματικών τάξεων, πράγ
ματα τά όποια άπο πολλοϋ έπαυσαν 
νά μάς απασχολούν.

Κατά τινα πρό όλίγο^ν ημερών δικά
σιμον τοΰ ένταΰθα Πλημμελειοδικείου 
ειχον προσδιορισθγί εξήκοντα καί μία 

(άριθ. 61) δίκαι. ’Εξ
'Έ ω ς πΑτε ; αύτών τεσσαράκοντα εν

νέα (49) έγένοντο κατ’ 
έρημην, έκ τών όποιων αί είκοσιν έννέα, 
άπόντων κατηγορουμένων καί μαρτύρων, 
άνεβλήθ^βα ιν — άγνοοΰμεν πόσαι αύ
τών διά δευτέραν η τρίτην η τετάρτην 
φοράν. "Ωστε μόνον είς δώδεκα (12) δί- 
κας ησαν παρόντες οί κατηγορούμενοι, 
εις τάς 7 δέ κατ’ ανακοπήν εκπρόθεσμον 
η δευτέραν, δηλαδη κατ’ έκτέλεσιν ορι
στικών καί τελεσιδίκων αποφάσεων, δι’ 
δ καί ώδηγηθησαν εις τό Δικαστήριον 
δέσμιοι έκ τών φυλακών. ’Επί τών δώ
δεκα κατ’ αντιμωλίαν δικών έ'σχομεν 
δύο άποσυρθείσας, δύο αποφάσεις κατα- 
δικαστικάς καί έπτά (7) άθωωτικάς 
(διότι έν μια ήσαν δύο κατηγορούμενοι, 
ών ό εις κατεδικάσθη καί ό έ'τερος ήθω- 
ώθη). Καί τοιουτοτρόπως έπί δικών 61 
καί ύπέρ 100 κατηγορουμένων έ'σχομεν 
καταδικασθέντας δύο (χριθ. 2).

Κατά τινα δέ ολίγον προηγουμένην 
ταύτης δικάσιμον, δικηγόρος τις έ'λεγεν 
ημϊν, ότι ύπερησπισε δ ε κ α τ ρ ε ίς  (13)

κατηγορουμένους, έξ ών οί δώ δ^Λ * 
( 12) ήθωώθ/ισκν, τοΰ δέ ένός άνεβληθτ)
Γη οικη.

Ζητούνται συμπεράσματα ;
Ή  κατάστασις αύτη, η ικανή νά στιγ- 

ματίση ολόκληρον αιώνα, πρό τής οποίας 
θ’ άποτροπιασθγί καί ό εχων έλάχ ιστόν 
στοιχεΐον άνθρωπίνης φιλοτιμίας, εινε η 
κατά κανόνα άνεςαίρετον καταστασις 
της 'Ελληνικής Δικαιοσύνης. Αύτα είνε 
τά συμπεράσματα, τά άποοεικνύοντα 
τήν ΰπαρςιν τοϋ Κράτους τούτου ούχι 
άπλώς άδικαιολόγ/ιτον άλλ’ αύτόχρημα 
έγκληματικήν διά τήν άνθρωπότητα.

"Ας προβάλουν οί αντίθετον έ'χοντες 
γνώμην, διά νά γνωρίσωμεν αύτούς έπί 
τέλους.

"Οσον προφκνής άλήθεια εινε ότι ή 
κυριωτάτ/ι λειτουργία πασης Πολιτείας 
εινε ή Ποινική Δικαιοσύνη, τόσον έπισης 

αληθές δτι ή κυριω-
ΙΙολχτεία τάτ/ι λειτουργία τής

εγκληηατοϊ?(5α Ποινικής Δικαιοσύνης 
ε?νε ή Άνάκρισις έν 

δλ·/ι αύτής τή έκτάσει. Διότι δσον είνε 
άναγκαΐον νά τιμωρώνται οί έγκλημα- 
τία ι, τόσον εινε ά ν α γ κ α ι ό τ ε ρ ο ν νά μη 
βασανίζωνται καί νά μή σύρωνται κιν- 
δυνεύοντες εις τά δικαστήρια οί άθώοι, 
πλήν τοϋ δτι καί τών εγκληματιών την 
τιμωρίαν ή Άνάκρισις καί παρασκευα- 
ζει καί ασφαλίζει.

Κοινόν μυστικόν μεταξύ τών ένταΰθα 
δικαστών καί πολλών δικηγόρων εινε 
δτι προ ημερών μόλις άπεδιώχθη εις 
υπάλληλος τής Εισαγγελίας καί ε'τερος 
τής κυρίας Άνακρίσεως. Ά λλά  δέν 
ύπάρχει εις μεταξύ όλων τών δικηγόρων 
καί δικαστών, τολμώμεν νά εί'πωμεν 
μεταξύ όλων τών Ελλήνων πολιτών, 
δστις ν’ άγνοή δτι εις τά Είσαγγελικά 
καί μάλιστα τά Άνακριτικά γραφεία 
οργιάζουν καί μαίνονται ή δωροδοκία, 
ή άπάτν], ή έκβίασις. Δέν ύπάρχει εις 
’Ανακριτής,δστις δέν διατελεΐ ένάπογνώ- 
σει έκ της άδυναμίας, έν γ κατεδικάσθη 
δπως έκπληρώση τό έ'ργον του κατά τόν 
νόμον καί τήν γνώμην του. "Ολα του 
τά σχέδια παραλύουν, δλα του τά δί
κτυα κατασχίζονται, ολα του τά μυ
στικά καταπροδίδονται. Άλλοίμονον δέ 
μόνον διά τούς στερουμένους ίσχυρας 
προστασίας, διά τούς στερουμένους ολί
γων νοημάτων, η διά τούς άπλοϊκούς 
και επιζητουντας την αντιληψιν οικη- 
γόρου ευσυνείδητου. Ή  ήλιθίως καί κω- 
μικώς καλούμενη
νίρ ΐίϊΐς  διά τούς μέν tabula l’asa διά 
τούς δέ τρομερόν καί άπαίσιον δόκανον. 
Καί ένω ταϋτα πάντα εινε παγκοίνως 
γνωστά, καί ένω πάντες εινε σύμφωνοι δτι 
ή μυστική άνάκρισις αποτελεί αναχρονι
σμόν έπικίνδυνον απολύτως, ένω καί τήν 
μυστικήν άνάκρισιν καθιστα φανερ<οτα- 
την ό κομματάρχης η έν πεντάδραχμον. 
ενώ δέν άποφασίζομεν νά καταστησω- 
μεν τήν άνάκρισιν φανεράν, φανερωτά- 
την, έξακολουθοΰσιν οί δύσμοιροι Άνα- 
κριταί νά έχωσι γραμματείς έντελώς 
καί καθολοκληρίαν άπ ’ αύτών άνεξαρ- 
τητους, μή λογαριάζοντας παντάπασιν 
αύτούς, ένίοτε καί δυναμένους νά μετα- 
θέσωσιν αύτούς εις Καρπενήσιον. Οί δέ 
έκ περιτροπής Κυβερνώντες τό πρότυπον 
Βασίλειον ύψοΰσι τήν φωνήν μέχρι τρί
του Ούρανοΰ, δτι προκαλοΰσι τούς άμφι-' 
σβητοϋντας τάς πρός τήν πατρίδα πολυε
τείς ό η ^ ρ εο ία ς  τ ω ν  !  !

Τ. Γ. Ά λλά  τούλάχιστον καί έπί 
τέλους, διατί δέν κατεβληθη προσπά
θεια, διατί δέν έθ εωρηθη έπιβεβλημένη 
ή είς δίκην παραπομπή τών δύο άπο- 
διωχθέντων υπάλληλων ; A t i  νχ  [ί,ή 
έχ τεΒ ^  yj ύπ/ ιρεβ ία . I l l ..............

Τό Πλημμελειοδικεΐον, τοϋ οποίου αί 
συνεδριάσεις ώς έπί τό πλεΐστον αποτε
λούν έντρύφημα, μας έκληροδότησε κατά 

την ληξασαν έβδο- 
Ξονθ«τ» μάδα άπόφασιν ή 

κα ί τά άπαλιν όποια προδίδει, δτι 
παρ’ δλην την έπι- 

κράτησιν της γυναικός καί την έξάπλω- 
σιν τών αρχών τής χειραφεσίας, τό 
πνεΰμα τοΰ αντιφεμινισμόν κυριαρχεί,
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μεταξύ τών δικαστών μας τουλάχιστον. 
Μία άπόγονος τη; αειμνήστου Ξανθίπ
π η  Άθηναία καί αύτή, ωδή γη σε μέ
χρι της αιθούσης τοΰ II λ η α μ ε λ εο  δ ι κ ε ί ο υ 
’Αθηνών τόν σύνευνόν της, καταγγελ- 
λουσα τούτον έπί κολαφισμοΐς καί λα- 
κτίσμασι καί ραβδισμοΐς, καί έξαιτου- 
μένη τήν εφαρμογήν τοΰ ποινικού νόμου. 
"Ατεγκτοι δμως οί ’Αθηναίοι Ήλιασταί- 
Πλημμελειοδίκαι. παρ’ δλην τήν απο
δεικτικήν διαδικασίαν, ήν επίκοιλον οί 
πολύχρωμοι μώλωπες της κατηγορούσης 
Ρεβέκας, οί π ρ ο κ λ η τ ι κ ώ τα τ α έπιοει- 
κνυόμενοι, εκοιναν άθώον τόν όπισθοδρο- 
μικόν σύζυγον δι’ άποφάσεως ςηρας μέν, 
ήν δα ως έπικολούθησεν ή ευχή τοΰ κ. 
Προέδρου δπως τό παράδειγμα τοΰ 
άθωουμένου συζύγου μιμηθωσιν δσον τό 
δυνατόν περισσότεροι.

Έ πί τ·?ί αναγορεύσει τοΰ έν Άθή- 
να.ς Πρωτοδίκου κ. " Α λ ίξ ί ν δ ρ ο υ  
ΓεωργοηούΧου ώς ύφηγητοΰ της 

Πολιτικής Λι- 
Ί1(»ω ίθ(> ίκης«ΰφηγητϊις κονομιας, λαμ- 

βάνομεν τήν ευ
καιρίαν νά έπαναλάβωμεν δ,τι καί έπί 
άλλων παρεμφερών περιστάσεων έγρά
ψαμεν. Ό  κατ’ έπάγγελμα δικαστής 
δέν έ'/ει αποκλειστικόν προορισμόν τήν 
λύσιν άπλώς τών ιδιωτικών διαφορών 
καί τήν έ'κδοσιν κατ’ έ'τος μεγαλειτέ- 
ρου ή μικροτέρου άριθμοΰ άποφάσεο)ν. 
Τήν επιστήαην τοΰ δικαίου καί τήν 
σχετικήν πρός αύτήν πνευματικήν κί- 
νησιν καλείται μεταξύ τών πρώτων νά 
ύποβοηθήση καί ό δικαστής. Άλλαχοΰ 
μέρος ούχί εύκαταφρόνητον τών σελι* 
δων τών νομικών περιοδικών καλύπτε
ται ύπό δικαστών έν ένεργεία, μελέται 
δέ άφορώσαι καί τό θεωρητικόν τοΰ δι
καίου μέρος άλλά καί τό πρακτικόν 
τούτου, άνά πασαν ημέραν βλεπουσι τό 
φώς προερχόμεναι έκ τών σπουδαστη
ρίων τών δικαστών. Παρ’ ήμΐν άτυχώς 
τό φαινόμενον τοΰτο άποτελεΐ Ιξαιρεσιν 
έκ τών σπανιωτάτων, δυνάμεθα δέ νά 
είπωμεν δτι άπό πολλοΰ έ'παυσεν ό 'Έλ
λην δικαστής γράφων άλλο τι πλήν 
τών άποφάσεων. Τοιοΰτοι οί δροι ύπό 
τούς όποιους εύφροσύνως χαιρετίζομεν 
τήν απονομήν τοΰ τίτλου τοΰ ύφηγητοΰ 
είς δικαστήν οΐος ό έν ’Αθήναις Πρωτό
δικης κ. Άλεξ. Γεωργόπονλος, ουτινος 
καί έργασίαν επιστημονικήν εκτάκτως 
εύσυνείδητον άνηγγείλαμεν πρό τίνος, 
σχολιάσαντες τό έ'ργον αύτοΰ περί άρ- 
μοδιότητος τών Είρηνοδικών καί περί 
βαθμών δικαιοδοσίας.

01 ΑΝΑΚΡΙΤΑΙ ΩΣ ΜΑΡΤΤΡΕΣ
Έν τφ Κακουργιοδικείψ Αθηνών 

κατά τήν ύφεστώσαν σύνοδον παρέστη 
κλητευθείς ύπό τοΟ παρ’ Έφέταις Είσαγ- 
γελέως καί έξητάσθη ώς μάρτυς ό άνα- 
κριτής τών υποθέσεων. Περιττόν νά 
προσθέσωμεν, δτι έπρόκειτο περί μυστη
ριωδών κατηγοριών, έφ’ ών δέν είχε κα
τορθωθώ νά εύρεθώσιν άποδεικτικά στοι
χεία, δτι δέ κατά τήν καθιερωθεΐσαν τα
κτικήν, ό ανακριτής έκαλεΐτο ούχί πρός 
διασάφησιν γεγονότων, άλλά πρός ύπο- 
βολήν τής Ιδίας αύτοΰ πεποιθήσεων προς 
τούς ένόρκους. Καί πρός τό έργον αυτό 
άνταπεκρίθη φιλοτίμως πάνυ ό μάρτυς— 
άνακριτής παρ’ δλας τάς σφοδράς δια
μαρτυρίας τών συνηγόρων, άπτόητος καί 
μετά φανατισμού διακηρύξας τήν πεποί- 
’θησιν αύτοΰ περί τής ένοχης τών κατη
γορουμένων καί οί κατηγορούμενοι κατ’ 
άμφοτέρας τάς δίκας έκρίθησαν ένοχοι. 
Ίσως δικαίως, πάντως δμως πρός θρίαμ
βον τοΟ άνακριτοΟ, δστις διά τής μεθό
δου τοΟ μάρτυρος προσετέθη δέκατος 
τρίτος αύτός Ινορκος δικαστής μέ συμ
βουλευτικήν μέν τό φαινόμενον, άλλά 
τήν κυροΰσαν ψήφον.

Ό άνακριτής δέν κωλύεται νά χρη- 
σιμεύση ώς μάρτυς, έφ’ δσον δ νόμος 
άπαλάσσει τούς δημοσίους ύπαλλήλους 
ώς πρός τά μυστικά μόνον τής ύπηρεσίας 
των, καθ’ δσον ή Κυβέρνησις δέν συγχω- 
ρεΐ τήν έξέτασίν των (115 έδ. 3 Ποιν. 
Δικ.), ό δέ άνακριτής μυστικώς μέν διε

ξάγει τό έργον αύτοΰ, άλλ’ ί'να καταστή 
άντικείμενον δημοσίας συζητήσεως, σπα- 
νίως δέ ή ούδέποτε δύναται νά συμβή 
ώστε νά περιέλθη είς έπίσημον αύτοΰ 
γνώσιν γεγονός ουνάμενον νά θεωρηθή 
ώς μυστικόν τοΰ κράτους, τοΰ όποιου ή 
δημοσίευσις ήδύνατο ν’ άποβή έπιβλαβής.

’Αλλά δέν πρόκειται περί τούτου, 
άλλά περί τοΰ τρόπου καθ’ 8ν κατά κα
νόνα έξετάζονται οί άνακριταί προσκα
λούμενοι μάρτυρες καί περί τής σκοπι
μότητας αύτών κατ’ άποτέλεσμα, διότι 
έσχηματίσαμεν τήν γνώμην, δτι τίθεται έν 
κινδύνψ ή άνεπηρέαστος διάγνωσις τών 
πραγμάτων, δτι δ’ έν άμφιβόλοις οί ένορ
κοι εύχερώς παρασύρονται έκ τής έπιβο- 
λής τής θέσεως τοΰ άνακριτοΟ, ένφ άντι- 
θέτως καί θεωρία καί πείρα διδάσκου- 
σιν, δτι ό άνακριτής άνεπιγνώστως κυροΐ 
διά τοΰ δρκου αύτοΰ ώς άληθείας τάς 
ίδιας αύτοΰ γνώμας, αίτινες δέν είνε έπό- 
μενον πάντοτε νά ώσιν άπηλλαγμέναι 
πλάνης.

Ό άνακριτής δέν συλλέγει άπλώς τά 
γεγονότα, άλλά καλείται έκ τοΰ νόμου 
νά έχη γνώμην μετέχων τοΰ έκδίδον- 
τος τό βούλευμα δικαστικού συμβουλίου.

Τό βούλευμα τοΰτο κατά νομοθετικήν, 
σοφήν άλλως τε προϋπόθεσιν, δέν περι
βάλλεται διά τοΰ κύρους δικαστικής άλη
θείας, άλλά χρησιμεύει άπλώς ώς μετα- 
βιβαστική τρόπον τινά πραξις είς τήν ύ- 
περτάτην τών ένορκων δικαιοδοσίαν καί 
άποτελεΐ δι’ αύτούς τό άποδεικτέον θέμα. 
'Όταν λοιπόν καλείται ό έκδούς τό βού
λευμα τοΰτο δικαστ. υπάλληλος, ί'να ά
πλώς έπιβεβαιώση, τό άληθές αύτοΰ, λο- 
γικώς μέν περιπίπτομεν είς τό σφάλμα 
διαλλήλου κύκλου, τό άποδεικτέον έπικα- 
λούμενοι πρός άπόδειξιν, δικαστικώς δέ 
άναιροΰμεν αύτόχρημα πασαν έγγύησιν, 
ήν παρά τών ένόρκων άπεκδέχεται τό 
πολίτευμα, ώς άπηλλαγμένων πάσης δι
καστικής ή έπιστημονικής προλήψεως, 
έκ τής κοινωνικής δ’ αύτών έμπειρίας 
διαγιγνωσκόντων τά πράγματα καί τιθε- 
μένων ύπερτέρων κριτών καί διαιτητών 
μεταξύ κατηγορίας, ήτις έκ τοΰ βουλεύ
ματος άπορρέει, καί ύπερασπίσεως.

’Αλλά καί έκ ρητών διατάξεων συνά
γεται ή δυσπιστία τοΰ νομοθέτου πρός 
τήν κατά παν τεκμήριον συνακολουθού
σαν τόν άνακριτήν προκατάληψιν, διότι 
κατά τόν νόμον δέν έπιτρέπεται ή συμ
μετοχή αύτοΰ έν τφ Δικαστηρίψ τών 
συνέδρων ώς δικαστοΰ.

Καί δέν είνε μόνον ό κίνδυνος άπλώς 
έκ τής προεσχηματισμένης παρά τφ άνα- 
κριτή γνώμης, άλλ’ ιδιαίτατα έκ τοΰ εύ- 
λόγου φανατισμού, δν έμπνέει τό ίδιον 
εργον καί τής άνθρωπίνης ματαιότητος, 
νά πιστωθή διά τής έτυμηγορίας τών 
ένόρκων ή άνακριτική εύφυΐα τοΰ δυνη- 
θέντος νά άποκαλύψη τό μυστήριον καί 
νά παραδώση είς χεΐρας τής δικαιοσύνης 
τούς μυστηριώδεις κακούργους. Είς τοι- 
αύτας ύποθέσεις είνε γνωστόν πόσον επι- 
κινδύνως διεγείρεται ό ζήλος καί πώς ή 
προσωπική φιλοτιμία πρός έπίδειξιν ικα
νότητας ύποκαθίσταται είς τό εργον τού 
άνακριτοΰ, τό όποιον πρέπει νά διακρίνη 
ψυχρά λογική καί περιεσκεμμένη βάσα- 
νος τών πραγμάτων.

’Αρκεί είς έπιβεβαίωσιν τούτων έν τι 
χαρακτηριστικώτατον βεβαιούμενον μετ’ 
άγαστής άφελείας έν τφ βουλεύματι μιας 
τών δικών τοΰ Κακουργιοδικείου ’Αθη
νών. Ό άνακριτής—λέγει τό βούλευμα— 
άμα μεταβάς έπί τοΰ τόπου τοΰ έμπρη- 
σμοΰ, έσχημάτισεν άμέσως τήν πεποίθη- 
σιν περί τής ένοχής τών κατηγορουμέ
νων, διότι περί αύτών τφ έξέφρασαν ύπο- 
νοίας οί ίδιοκτήται ώς έχόντων μεμακρυ- 
σμένας καί άπεσβεσμένας πλέον άφορμάς 
έχθρότητος καί έπί τή βάσει τής πεποι- 
θήσεως ταύτης κατηύθυνε τάς ^ένεργείας 
του άποκλειστικώς, προφυλακίσας τούς 
υπόπτους μέχρις ού μεθ’ ήμέρας ίκανάς 
τήν πεποίθησιν ταύτην τοΟ άνακριτοΰ 
έπέρρωσαν ένδείξεις τινές.

"Οπερ έστί μεθερμηνευόμενον, πρόκει
ται περί τής κλασικωτέρας μορφής προ- 
καταλήψεως καί λήθης τών στοιχειωδε- 
στέρων κανόνων τοΰ άνακριτικοΰ έργου, 
καθ’ οϋς ό άνακριτής μέχρι τοΰ περατος 
τών άνακρίσεων πρέπει τά πάντα νά έξε- 
τάζι[), ούδέν πιστεύων, άλλά τά πάντα 
θεωρών πιθανά, πρός πάντα δυσπιστών, 
άλλά καί ούδέν άπορρίπτων.

Άλλά καί άλλαι τοΰ νόμου διαταξεις 
παραβιάζονται. Ό μάρτυς δφείλει νά κα
ταθέτη περί γεγονότων, δσα ίδίαις αί 
σθήσεσιν άντελάβετο. Δέν άποκλειεταί 
βεβαίως καί ή άκοή ώς πηγή γνώσεως. 
Άλλά δέν έπιτρέπεται, φρονοΰμεν, ή βε-

βαίωσις περί καταθέσεων μαρτύρων, μή 
κλητευθέντων έπ’ άκροατηρίου, διότι ά- 
παγορεύεται ή χρήσις άνομότων κατα
θέσεων.

Ά ν  έν τούτοις μόνον ή υπερβασία αΰτη 
συνηκολούθει, τό κακόν δέν ήτο μέγα.

Τό άτοπον κεΐται, δτι παρά πάντα νό
μον ό άνακριτής δέν καλείται νά κατα- 
θέση περί γεγονότων, άλλά κρίσεις έπ’ 
αύτών, καί δή είς έπικράτησιν τοΰ ίδίου 
έργου, τοΰ όποιου άπλώς οί ένορκοι γί
νονται οί ύπεύθυνοι διεκπεραιωταί.

Π ολύβ ιο ς Λ αγοπάτη ς
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ϊ π ο  ΤΟΓ Κ : ΙΩΑΝ. Λ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΤ 
Είρηνοδίκου έν ”Αρτη

•
Τό νομικόν ζήτημα, περί ού έν φύλ- 

λοις 62—64 τής «Δικαιοσύνης» ό κ. Κ. 
Γιαννόπουλος καί κ. Διον. Κλάδης έγρα
ψαν, είνε όμολογουμένως περιεκτικόν 
πολλής πρακτικής σπουδαιότητος, δέν 
εύλυτοϋται δμως δι’ άπλής τοΰ νόμου 
,ΒΡΙΔ'. άναγνώσεως· (διότι «είδέναι νό- 
μοις έστίν ού τό γινώσκειν τά ρήματα, 
άλλά τήν δύναμιν αύτών»). Τοΰ ζητήμα
τος ή λύσις άποβαίνει δυσχερής, διότι αί 
πρός όρθήν λύσιν αύτοΰ έρμηνευτέαι δια
τάξεις τοΰ νόμου ,ΒΡΙΔ'. είνε νέαι, προ- 
χείρως πρός τροποποίησιν παλαιού θε
σμού ώς £άκος άνόμοιον έπί ίματίου μή 
χρήζοντοςδιορθώσεως έπικολληθεΐσαιύπό 
άδεξίου νομοθέτου, δστις παρέργως έπαγ- 
γειλάμενος νά θεραπεύση καί βελτιώση 
τήν είρηνοδικειακήν δικαιοσύνην, κατα- 
δήλως δμως ματαίως έλπίσας ν’ αύξήσ^ 
τούς πόρους τοΰ δημοσίου ταμείου, έθηκε 
ταμιευτικόν νόμον χρησάμενος άτόπως 
τή δικαιοσύνη ώς υποτελεΐ όργάνιρ καί 
μέσφ πρός έπιτυχίαν ταμιευτικού σκο
πού, καίτοι ώφειλε νά γινώσκη, δτι ή δι
καιοσύνη ούσατής Πολιτείας βάσις «ε&νη 
άννψοι» καί διά τούτο δεν προσήκε να 
μεταποιήση ταύτην είς ταπεινήν θερα
παινίδα άλλοτρίων καί άσυμβιβαστων σκο
πών πρός τόν ύψηλόν και ίερον προορι
σμόν της. Ό τόν νόμον σχεδιάσας προσέ- 
σχε τόν νοΰν είς τήν ποθητήν αύξησιν 
τών τελών χαρτοσήμου, έφ’ ω έτροπο- 
ποίησε τά άρθρα 498 και 499 Πολ. Δικ. 
καθιερώσας καί διά τά ειρηνοδικεία πι- 
νάκιον (παρά τήν άντίθετον διάταξιν τών 
άρθρων 263 όργ. καί 570 έπομ. Πολ. Δ.) 
καί έγγράφους προτάσεις περί ευτελε- 
στάτων καί άπλουστάτων πολ. διαφορών, 
αίτινες πρό τοΰ είρημένου νόμου έλύοντο 
τάχιστα καί οίκονομικώτατα δια τής προ
φορικής διαδικασίας, μεθ’ ήν παραχρήμα 
καί ή άπόφασις άπηγγέλλετο. Ά ν  ό νο
μοθέτης άληθώς έκήδετο τής είρηνοδι- 
κειακής δικαιοσύνης και την άπροσκο- 
πτον ταύτης λειτουργίαν είλικρινώς έπό- 
θει, είχε, έχει δέ έτι καί νΰν, πλεΐστα άν- 
τικείμενα δεόμενα νομοθετικής προνοιας. 
Περί τούτων καθ’ έκαστα γενήσετα; λό
γος, όπόταν ή «Δικαιοσύνη» θέση ζητη- 
ματα άκολουθούσα τακτικήν, ήν καθιέ
ρωσε νεωστί, προσφέρουσα πολύτιμον 
υπηρεσίαν τή Πολιτεία. Ό είρημένος νό
μος άπέτυχεν οίκρώς κατ’ άμφοτέρους 
τούς σκοπούς του, τόν τε δεδηλωμένον 
έν τφ νόμ4>, τήν βελτίωσιν τής δικαιοσύ
νης καί τόν άφανή άλλ ευνοητον, ητοι 
βελτίωσιν τών οικονομικών τού Κράτους- 
διότι τήν λαϊκήν δικαιοσύνην πολλαχώς 
έζημίωσε καί έβλαψε, καταστήσας αύτήν 
ύπερόγκως δαπανηράν καί δυσπρόσιτον, 
τούτων δ’ ένεκα άκουσίως έδωκε τροφήν 
είς αύτοδικίας καί παντοειδή άδικήματα, 
έπακολουθοΰντα- άναγκαίως τήν άδυνα- 
μίαν έπικλήσεως καί τήν άποφυγήν τής 
δικαστικής λύσεως τών διαφορών. Ούτε j 
τά οικονομικά τού Κράτους ώφέλησε, 
άπό τής έφαρμογής τοΰ νέου νόμου είσ- 
πράττοντος τοΰ δημοσίου έκ τελών χαρ
τοσήμου, καταναλισκομένου περί τήν εί- 
ρηνοδικειακήν δικαιοσύνην,^ όλιγωτερον 
ποσόν έσόδων, παρ’ δσα εισεπραξε πρό- 
τερον- διότι ή τεραστία αύξησις τών δα
πανών έπήνεγκε κατ’ ανάγκην καταπλη
κτικήν έλάττωσιν πολιτικών δικών παρ 
είρηνοδικείοις, ένφ κατ’ άντιστροφον λό
γον συνεκόμισε σημαντικην αύξησιν ποι
νικών δποθέσεων. Τά λυπηρά ταΰτα γε
γονότα, άτινα δέν προεΐδεν ό σοφός περί 
τά οικονομικά ύπουργός τότε τής δικαιο
σύνης τφ 1892, άποδεικνύει νΰν ή σκληρά 
καί άκαμπτος τής στατιστικής άλήθεια.

Τ ό  νο μ ικ ό ν  ζ ή τη μ *
Ή  όρθή καί άκριβής λύσις τοΰ νομι

κού ζητήματος, περί ού έδημοσιεύθησαν 
τά έν φύλλοις 62—-64 τής «Δικαιοσύνης», 
προαπαιτεί πλήρη καί άκριβή θέσιν τοΰ 
ζητήματος, δπερ πρέπει νά διατυπωθή 
ούτω :

«Κλήσις ένώπιον ειρηνοδικείου, μή συ- 
ζητηθεΐσα ύπ’ ούδετέρου τών διαδίκων 
μερών κατά τήν τού άρθρου 497 Πολ. 
Δικ. προθεσμίαν (είτε κατά τήν συμπί- 
πτουσαν μετά τήν τρίτην ήμέραν άπό τής 
κοινοποιήσεως καί τήν λόγψ άποστάσεως 
παρεκτεινομένην, είτε κατά τήν ύπό τοΰ 
ένάγοντος όρισθεΐσαν μακροτέραν ταύτης 
προθεσμίαν) είνε δεκτή καί δύναται έγ- 
κύρως νά συζητηθή άκοντος καί ένιστα- 
μένου ή έρήμην θάτέρου τών διαδίκων 
μερών ; άρκούσης άπλής έγγραφής τής 
ύποθέσεως έν τφ πινακίφ, όσάκις δέν έχώ- 
ρησεν οδτε προηγουμένη άναβολή ύπό 
τοΰ δικαστηρίου ή τών διαδίκων, ούτε 
κλήσις πρός περαιτέρω συζήτησιν, ώστε 
ή τοΰ άρθρ. 497 Πολ. Δικ. προθεσμία 
δέν είνε τ α κ τ ή ; » .

Ό προβαλών τό έρώτημα έλυσεν αύτό 
καταφατικώς, δεξάμενος κατά νεωτερι
σμόν, δτι έγκύρως δύναται νά συζητηθή 
ή κλήσις δι’ άπλής έγγραφής έν τφ πι- 
νακίφ καί μετά παρέλευσιν τής είρημέ- 
νης πρός συζήτησιν προθεσμίας, ού μόνον 
έντός τής πρός άνατροπήν εξαμήνου προ
θεσμίας, άλλά καί μετ’ αύτήν, άφοΰ ή 
άνατροπή δέν έξετάζεται έξ έπαγγέλμα- 
τος. Τά έπιχειρήματα τής καταφατικής 
καί νεαρας ταύτης έρμηνείας φαίνονται 
μέν σοβαρά καί άξια λόγου, άλλά δέν μ’ 
έπεισαν ώστε ν’ άποπτύσω ώς έσφαλμένην 
τήν καί πρό τού νόμου ,ΒΡΙΔ'. κρατήσα- 
σαν νομολογίαν, ήν καί μετά μελέτην 
τών έν τή «Δικαιοσύνη» δημοσιευθέντων 
θεωρώ έτι ώς μόνην όρθήν. Συνοψίζω τά 
έπιχειρήματα τής νεαρας έκδοχής καί 
άποκρούων έν έκαστον εύχομαι νά εύλυ- 
τώσω τό ζήτημα, άν μή δυνηθώ νά λύσω 
αύτό.

Α'. Δέν είνε άκριβές τό έπιχείρημα, 
δτι ό διά τά ειρηνοδικεία τεθείς νόμος 
ΒΡΙΔ'. κατά πλήρη άντιγραφήν τής δια
δικασίας έπί συνοπτικών καί έμπορικών 
ύποθέσεων παρά πρωτοδικείοις προσέθη- 
κεν είς τό άρθρ. 498 Πολ. Δικ. τό γ'. καί 
δ', έδάφιον. Διότι καί μετά τόν νόμον τού
τον ή παρ’ είρηνοδικείοις διαδικασία δέν 
είνε όμοία τή διαδικασία τών έμπορικών 
καί συνοπτικών ύποθέσεων παρά πρώτο- 
δικείοις, κατ’ άλλα τε καί κυρίως κατά 
τά έξής διαφέρουσα. α') Παρά τοΐς πρω- 
τοδικείοις είνε ύποχρεωτική ή προδικα
σία ού μόνον έπί τών συνήθων, άλλά καί 
έπί τών συνοπτικών ύποθέσεων (Πολ. Δ. 
623 έδ. 5, 580—611 Οίκον. Έγχειρ. § 
180 σημ. 11, § 110 σημ. 1), ήτις παρά 
τοΐς είρηνοδικείοις είνε προαιρετική, δι- 
καιουμένων τών διαδίκων νά προσέλθωσι 
τφ είρηνοδίκη, δπως δικασθώσιν άνευ 
προδικασίας (Πολ. Δ. 496 έδ. 4). β') Παρά 
τοΐς πρωτοδικείοις άπό τής ίσχύος τοΰ 
νόμου ΑΓΝΗ', τού 1887 ούδεμία νομική 
διάταξις έπ’ ούδεμιάς ύποθέσεως έπιβάλ- 
λει άπόπειραν πρός συμβιβασμόν τού- 
ναντίον παρά τοΐς είρηνοδικείοις, πριν ή 
προβή είς τήν κατ’ άντιμωλίαν συζήτησιν 
πάσης ύποθέσεως ό είρηνοδίκης δφείλει 
νά προσπαθήση, δπως συμβιβάση τούς 
διαδίκους ή πείση αύτοός είς έκλογήν 
διαιτητών. (Πολ. Δ. 493—500). γ ') Έν 
τφ δικογραφήματι άγωγής ένώπιον τών 
πρωτοδικών δέν άπαιτεΐται ό καθορισμός 
τοΰ πρός συζήτησιν χρόνου νά περιλαμ- 
βάνη καί τήν μνείαν της ώρας τής συζη
τήσεως- έξ έναντίας παρά τοΐς είρηνοδι- 
κείοις άπαιτεΐται καί ή μνεία τής ώρας 
έν τή κλήσει (Πολ. Δ. 494,497). δ') Παρά 
τοΐς είρηνοδικείοις ύποχρεοΰται ό δικα
στής παραχρήμα μετά τήν συζήτησιν ή 
τό βραδύτερον κατά τήν άμέσως έπομέ- 
νην συνεδρίασιν νά έκδώση τήν άπόφασιν 
του (Πολ. Δ. 501). Τούναντίον, τόσον ρητή 
καί έπιτακτική διάταξις δέν ίσχύει διά τά 
πολυμελή δικαστήρια (Πολ. Δ. 164, όργ. 
83), ώς πρός τά όποια ό νόμος άφίνει νά 
έννοηθή, δτι καλόν είνε καί δυνατόν νά 
δημοσιεύηται παραχρήμα έπ’ άκροατη
ρίου ή άπόφασις, άλλ’ άν μή δημοσιευθή 
παραχρήμα, δέν έπιβάλλεται ή δημοσίευ- 
σις αύτής κατ’ άνάγκην είς τήν προσεχή 
συνεδρίασιν ώς παρά τοΐς είρηνοδικείοις· 
ε') Δέν ίσχύουσι παρά τοΐς είρηνοδικείοις 
αί περί τοΰ έν τέλει έκάστης Ιβδομάδος 
προσδιορισμού τών συζητητέων ύποθέ
σεων καί περί τοιχοκολλήσεως έκθέμα- 
τος διατάξεις τών άρθρ. 576—578 ΙΙολ. 
Δ. (νομ. ,ΒΡΙΔ'.) στ') Παρά τοΐς είρηνο- 
δικείοις δέν συντάσσεται δελτίον ύπό τοΰ
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κλητήρος τοΰ άκροατηρίου περί των συ- 
ζητητέων υποθέσεων- τούναντίον δρίζει δ 
νόμος νά γίνηται παρά τοΐς πολυμελέσι 
δικαστηρίοις, άρα καί παρά τοΐς πρωτο
δικείο^ (δργαν. 263, 266). Καθ’ δσον 
γινώσκω, δέν έπεφοίτησεν ετι έναντία 
γνώμη διά νά ειρηνοδικεία, παρ’ οίς παν- 
ταχοΰ τοΰ Κράτους εκφωνούνται αί υπο
θέσεις ούχί έκ δελτίου, άλλ’ άμέσως έκ 
τοΟ πινακίου, ζ') Παρά τοΐς είρηνοδικεί- 
οις δέν εινε άναγκαΐος, άλλά προαιρετι
κός δ διορισμός άντικλήτου (Νέοι Παν- 
δέκται τομ. Β'. σελ. 51, Θέμις Άγγελοπ. 
Γ'. σελ. 2 9 ,1ST', σελ. 239). η') Δέν τη
ρείται παρά τοΐς είρηνοδικείοις διά τάς 
έμπορικάς ύποθέσεις ιδιαίτερον πινάκιον, 
οΐον είνε άπαραίτητον διά τά πρωτοδικεία 
(νομ· ΑΓΝΖ'. τοΰ 1887). θ') ’Αναντίρρη- 
τον μέν είνε, δτι παρά τοΐς είρηνοδικείοις 
δέν άπαιτεΐται κατά νόμον ή κατάθεσις 
τών προτάσεων πρό 24 ώρών, μή έφαρ- 
μοζομένου τοΟ της Πολ. Δικ. άρθρ. 559, 
δπερ έπί συνήθων καί συνοπτικών υπο
θέσεων τών πρωτοδικείων ισχύει (Πολ. 
Δ. 559, 580, 623, Οίκον. Έγχειρ. § 110- 
-113, 180 σημ. 11), άξιον δμως μνείας, 
δτι είρηνοδίκης Κύμης (έν σκηναΐς δι
καίων ήδη άναπαυόμενος)διά κανονισμοί» 
δημοσιευθέντος καί έν τη «Έφημερίδι 
της Κυβερνήσεως» υποχρεωτικήν έκανό- 
νισε τήν κατάθεσιν τών έγγραφων προ
τάσεων πρό 24 ώρών, κατά παρανόησιν 
της άληθοΰς έννοιας τοΰ νόμου ,ΒΡΙΔ'. 
Τήν δρθήν έρμηνείαν διέταξε καί ή ύπ’ 
άριθ. 33,273 τοΰ 1892 έγκύκλιος τοΰ 
ύπουργείου της Δικαιοσύνης·

Έκ τών έκτεθέντων έξάγεται τό συμ
πέρασμα, δτι δ νομοθέτης δέν ήθέλησε 
νά έξομοιώση, ούδ’ έξωμοίωσε τήν διαδι
κασίαν παρ’ είρηνοδικείοις πρός τήν τών 
πολυμελών δικαστηρίων, ούτε κάν.είδι- 
κώς πρός τήν τών πρωτοδικείων, τήν 
ίσχύουσαν έπί συνοπτικών καί έμπορι- 
κών όποθέσεων.

Β'.) Δέν εινε δρθδν τό έπιχείρημα, δτι 
ή έγγραφή της ύποθέσεως έν τφ πινακίω 
τοΟ ειρηνοδικείου έπέχει τόπον κλήσεως. 
Διότι ή έν τφ πινακίφ έγγραφή έπιφέρει 
μόνας τάς τρεις έν άρθρψ 575 Πολ. Δ. 
συνεπείας, έν αΐς δέν καταριθμείται καί 
ή εις τούς διαδίκους καί τούς πληρεξου
σίους αύτών κινοποίησις, ήτοι κλήσις 
κατά τήν φράσιν τών άντίδοξούντων. Τήν 
κοινοποίησιν έπιφέρει (Πολ. Δ. 578) ή 
κατά τό άρθρ. 577 Πολ. Δ. τοιχοκόλλη
σή τοΰ έκθέματος· άλλά τοιαύτην τοιχο- 
κόλλησιν έκθέματος δέν καθιέρωσεν, παρ’ 
οίς δ νόμος 'ΒΡΙΔ'. ρητώς απέκλεισε τήν 
έφαρμογήν τών άρθρ. 576-578 Πολ. Δ.

Γ'. Τό έπιχείρημα, δτι τά άρθρα 576 
—578 Πολ. Δ. Εσχύουσι μόνον έπί συ
νήθων ύποθέσεων, ούχί δηλ. καί έπί συ
νοπτικών καί έμπορικών ύποθέσεων, δέν 
είνε δρθόν. Παρά τοΐς πολυμελέσι δικα- 
στηρίοις, ή πρός συζήτησιν τών πολιτι
κών ύποθέσεων τάξις προσδιορίζεται, 
κατά τούς όρισμούς τής πολιτικής δικο
νομίας έν τέλει έκάστης έβδομάδος ύπό 
τοΰ προέδρου (όργαν. 264 Πολ. Δ. 276, 
623 έδ. 2, 769, 770, 727, 821 έδ. 3.) 
Προσδιορισμός τοιοΰτος δέν άπαιτεΐται δι’ 
έκείνας τάς κατεπειγούσας καί συνοπτι- 
κάς ύποθέσεις, αί'τινες άνετέθησαν είς 
την κατά τό άρθ. 249 δργ. διωρισμένην 
δικάσιμον ήμέραν διά τοΰ κανονισμοΰ 
τών έργασιών τοΰ δικαστηρίου. Έ  τάξις 
τής συζητήσεως τών συνοπτικών ύποθέ
σεων, δσαι δέν άνετέθησαν (δργαν. 249) 
είς £ητήν ήμέραν, προσδιορίζεται, κατά 
τά είρημένα, ύπό τοΰ προέδρου (δργαν. 
264 Πολ. Δ. 576). Έκ τούτων έξάγεται, 
δτι δέν άπαλλάσσονται τής διατυπώσεως 
τοϋ νά προσδιορισθώσι ύπό τοΰ προέδρου 
πασαι αί συνοπτικαί ύποθέσεις, άλλά μό
νον δσαι άνετέθησαν είς (5ητήν ήμέραν.
Ό Ά ρ. Πάγος (129 τοΰ 1873) είπεν, δτι 
«έν τοΐς είς δύο τμήματα διηρημένοις 
δικαστηρίοις, ών τό εν δικάζει τάς συνο- 
πτικάς καί τό έτερον τάς συνήθεις δίκας, 
πρέπει κατ’ άνάγκην νά συντάσσηται 
ιδία περίληψις τών συνοπτικών καί ίδια 
των συνήθων καί νά τοιχοκολλαται έκα- 
τέρα πρός γνώσιν τών διαδίκων καί πλη
ρεξουσίων αύτών.» Πρό τής ένάρξεως τής 
συνεδριάσεως δ κλητήρ τοΰ ακροατηρίου 
συντάσσει δελτίον διά τήν συνεδρίασιν έν 
φ  καταχωρίζονται Ιον) δλαι αί συνοπτι- 
καί ύποθέσεις, δσαι έγράφησαν μέν έν 
τφ πινακίφ. δέν χρήζουσι δέ προσδιορι- 
σμοΰ ύπό τοΰ προέδρου, ήτοι δσαι άνε
τέθησαν είς (5ητήν ήμέραν κατά τό άρθ. 
249. 2ον) Επονται αί άλλαι συνοπτικαί 
ύποθέσεις, δσαι ένεγράφησαν έν τφ πινα- 
κίφ μετα τόν τελευταΐον προσδιορισμόν τ 
τής τάξεως τών ύποθέσεων κατά τό άρθ. σ

576 Πολ. Δ- 3ον) Τέλος καταχωρίζονται 
αί λοιπαί συζητητέαι ύποθέσεις κατά τήν 
προσδιορισθεΐσαν ύπό τοΰ προέδρου τά- 
ξιν, ούτως ώστε προτάσσονται αί συνο- 
πτικαί, έπονται δέ αί συνήθεις. Αι διατά
ξεις αύται τοϋ άρθ. 266 δργ. Δ. καταδη- 
λοΰσιν, δτι δέν δύνανται νά συζητηθώσι 
πάσαι αί συνοπτικαί ύποθέσεις άνευ προσ
διορισμού, μεθ’ δν θέλει άκολουθήση ή 
τοιχοκόλλησις τοΰ έκθέματος. (Προβλ. 
Άρ. Π. 383 τοΰ 1861).

("Επεται το τέλος)

Ά « ο δ ε ι*τ ι/ ό ν
Έ ν Ά θήνα ις σήμερον τήν τριακοστήν (30) 

’Απριλίου τοΰ 1908 έννεακοσιοστοΰ ογδόου 
έτους ήμέραν Τετάρτην και ώραν 4 Μ. Μ. 
ό υποφαινόμενος κλητήρ τών έν Ά θήναις 
Πρωτοδικών Ί ω . Καζακόπουλος τη  έγγράφω 
παραγγελία τοΰ δικηγόρου κ. Δ. Ρεδιάδου 
πληρεξουσίου τοΰ Ζαχαρία Λυμπεριάδου κα
τοίκου Α θηνών μετέβην καί έπέδωκα προς 
τόν Κον Ε ισαγγελέα τών έν Ά θήνα ις Πρω
τοδικών διά τόν αγνώστου διαμονής Αβραάμ 
I. Φελσίς κατοίκου πρώην Τρικκάλων τήν 
άπό 15 ’Οκτωβρίου 1907 άγω γήν. κα τ ’ αύ
τοΰ καί κατά τής έν ΙΙειραιεΐ έδρευούσης εμ
πορικής εταιρίας ύπό τήν έποινυμίαν «Α . καί 
Γ . Σ ιμιγδαλας» άπευθυνομένην ένώπιον τοΰ 
Νοτίου Ειρηνοδικείου Πλευράς Πειραιώς δπου 
καλεϊ τους άντιδίκους έμπροθέσμως είς συζή- 
τησιν έξα ιτεϊτα ι. Νά ΰποχρεωθώσιν άλληλεγ- 
γύως οί άντίδικοι και διά προσωπικής κρα- 
τήσεως άπαγγελλομένης τοιαύτης κατά τών 
μελών τής άντίδίκου εταιρίας καί τώ  πληρο>- 
σωσι Δρχ. 230 90)00 έντάκως άπό 19 Μαίου 
1907 μέχρις έξοφλήσεως. Νά κηρυχθή προ- 
σωρινώς εκτελεστή ή άπόφασις καί νά κατα- 
όικασθώσιν οί άντίδικοι είς τά τής δίκης έ
ξοδα καί τέλη . Καί είς ενδειξιν.

Ό  Λαβών 
Κ . Λ νκο ν^ έζο ς

Ό  Δικ. Κλητήρ 
1. Κ αζακόπουλος

Ά π ο δ ε ιχ χ ιχ ό ν
’Εν Ά θήνα ις σήμερον τήν τριακοστήν (30 .1 

Α πρ ιλίου τοΰ 1908 ένεακασιοστοΰ όγδοο0 
έτους ήμέραν Τετάρτην καί ώραν 4 Μ Μ. ° 
υποφαινόμενος κλητήρ τών έν Ά θήνα ις Ι ίρω ' 
τοδικών Ί ω . Καζακόπουλος τη  έγγράφω πα
ραγγελία τοΰ δικηγόρου κ. Δ. Ρεδιάδου πλη" 
ρεξουσίου τής Αριάδνης χήρας Κ. Χριστο- 
φίδου κατοίκου Πειραιώς, ώς νομίμου έ π Γ  
τρόπου τών ανηλίκων τέκνων της Δεσποίνης. 
Ζηνοβίας, Ζωής καί Κ ωνσταντίνας μόνων 
κληρονόμων τοΰ άποβιώσαντος πατρός των 
Κ. Χριστοφίδου μετέβην καί έπέδωκα πρός 
τόν Κον Ε ισαγγελέα τών ένταΰθα Πρωτοδι
κών διά τόν αγνώστου διαμονής Ίωάννην 
Γ . Δεσποινάκην κάτοικον πρώην Πειραιώς 
τήν άπό 15 Δεκεμβρίου 1907 άγωγήν κα τ ’ 
αύτοΰ καί κατά τοΰ Α ντω νίου  Λεκάκη άπευ- 
θυνομένην ένώπιον τοΰ Πρωτοδικείου Α θη 
νών δπου καλεϊ τούς άντιδίκους έμπροθέσμως 
είς συζήτησιν έξα ιτεϊτα ι. Νά ΰποχρεωθώσιν 
αλληλεγγύω ς οί άντίδικοι καί διά προσωπικής 
αυτών κοατήσεως καί τή  πληβίύσωσι δραχ. 
508 50)θο έντόκως άπό τής άγωγής μέχρις 
έξοφλήσεως. Νά κηρυχθή προσωρινώς έκτελε- 
στή ή άπόφασις καί Νά καταδικασθώσιν εις τά 
τής δίκης έξοδα καί τέλη . Καί είς ενδειξιν.

Ό  Λαβών 
Κ. ΛίΓκονρέζος

Ό  Δ ικ. Κλητήρ 
I . Κ α ία κ ό π ο υλο ς

Άηο?5ε«τΐϊΐόν
’Εν Ά θήνα ις σήμερον τήν τετάρ τη ν-(4 ) 

Μαρτίου τοΰ 1908 ένεακοσ ιοστοΰ ογδόου 
έτους ήμέραν Τρίτην καί ώραν 10 Π. Μ. ό 
υποφαινόμενος κλητήρ τώ ν έν Ά θήναις Πρω
τοδικών Ί ω . Καζακόπουλος τή  έγγράαω 
παραγγελία τοΰ δικηγόρου κ. Δ. Ρεδιάδου 
πληρεξουσίου τής Αριάδνης χήρας Κωνστ. 
Χριστοφίδου κάτοικου Πειραιώς ώς νομίμου 
επιτρόπου τών ανηλίκων τέκνων της Δεσποί
νης, Ζηνοβίας, Ζωής καί Κωνσταντίνας 
μόνων κληρονόμων τοΰ αποβιώσαντος πατρός 
των Κωνστ. Χριστοοίδου, μετέβην καί έπέ
δωκα πρός τόν ΙΙαναγιώτην Έ λευσ ινιώ την 
κάτοικον πρώην Πειραιώς καί ήδη άγνωστου 
διαμονής τήν άπό 15 Δεκεμβρίου 1907 άγω- 
γήν της κ α τ ’ αύτοΰ άπευθυνομένην ένώπιον 
τοΰ Πρωτοδικείου Α θηνών οπου καλε ϊ τόν 
άντίδικον έμπροθέσμως πρός συζήτησιν εξαι
ρείται να όποχρεοιθή ό άντίδικος καί διά ποο- 
σωπικής αύτοΰ κρατήσεως καί τή  πληρώση 
ύπο την ιδιότητά της, έν δλω οοαχμάς δέκα 
έξ χιλιάδας (16 ,000) έντόκως άπό τής άγω- 
γής μέχρι? έξοφλήσεως. Νά κηρυχθή προσω- 
ρινώς έκτελεστή ή έκδοθησομένη άπόοασις 
καί νά καταδικασθή είς τά τής δίκης έξοδα 
καί τέλη . Καί είς ενδειξιν.

Ό  Λαβών άντεισαγγελεύς 
Κ. Ροϊλός

Ό  Δικ. Κλητήρ
I . Κ α ζα κό π ο νλο ς

Λ π ο δ ί ΐχ τ ιχ ό ν
’Εν Ά θήνα ις σήμερον τήν δεκάτην έννά- 

ην (19) Φεβρουάριου τοΰ 1908 ένεακοσιο- 
τοΰ ογδόου έτους ήμέραν Τρίτην καί ώοαν

10 Π. Μ. ό ύποφαινόμενδς κλητήρ τών έν 
Ά θήναις Πρωτοδικών Ί ω . Καζακόπουλος 
τή  έγγράφω παραγγελία τοΰ δικηγόρου Δ. 
Ρεδιάδου πληρεξουσίου τοΰ Δημητρίου Τζα- 
βάρα κατοίκου Πειραιώς ώς έκδοχέως τών 
δικαιωμάτων καί υποχρεώσεων τής διαλυθεί- 
σης έταιρίας «Τζαβάρας καί Σαοάντης» με
τέβην καί έπέδωκα πρός τόν Κον Είσαγγε- 
λεα τών ένταΰθα Πριοτοδικών διά τόν αγνώ
στου διαμονής Π αναγιώτην Β. Θεοδωρόπου- 
λον κάτοικον πρώην ΓΙατρών, άντίγραοον έξ 
απογράφου έκτελεστοΰ τής ΰ π ’ άοιθ. 244 έ .’έ. 
άποφάσεως τοΰ Δικαστηρίου τών έν Ά θήναις 
Πρωτοδικών μετά τής παρά πόδας έπιταγής 
καί άπό 6 Φεβρουάριου 1908 πρός γνώσιν 
του και διά τάς νομίμους συνεπείας, έπιτασ- 
σόμενον αμα ίνα έμπροθέσμως τώ πληρώση 
διά κεφάλαιον δραχ. 908, 30)οο διά τόκους 
αύτών δρ. 218 δι’ έπιοικασθέντα έξοδα δρ. 
25 διά τέλη δρ. 11 0t’ άπόγραφον άντίγρα- 
φον, έπ ιταγήν, παραγγελίαν, έπίδοσιν καί 
δημοσίευσιν δρ. 22 ήτοι εν ολω Δρα/μάς 
χ ιλ ίας εκατόν ογδοήκοντα τέσσαρας καί 30)οο 
(1 ,184 , 30)00) κ « ί ταύτας έντόκως μέχρις 
έξοφλήσεως.

‘Ά λλω ς ένεργηθήσονται τά τοΰ Νόμου. 
Καί είς ενδειξιν.

Ό  Λαβών άντεισαγγελεύς 
Κ . Ρ ο ϊλό ς

Ό  Δικ. Κλητήρ
I. Κ αζαν.ό «ο νλο ς

Ά ριθ. 598.

’ Λ τ .ο δ ε ιχ τ ιχ ό ν
Έ ν Ά θήναις σήμερον τήν δεκάτην τρίτην 

Μαϊου 1908 έννεακοσιοστοΰ ογδόου ’έτους 
ήμεραν Τρίτην καί ώραν 4 μ. μ. ό υποφαινό
μενος δικαστικός κλητήρ τών έν Ά θήναις 
Πρωτοδικών Ε. Ευσταθίου, τή  παραγγελία 
τοΰ δικηγόρου Γ. Ά ναλυτοΰ, πληοεξουσίου 
τής Έρατοΰς Φλώρου ώς έντολοδόχου καί 
αντιπροσώπου τής Αλεξάνδρας Λυκιαρδοπού- 
λου κατοίκου Α θηνώ ν, μετέβην καί έπέδωκα 
πρός τόν κύριον Ε ισαγγελέα τών έν Άθή/αις 
Πρωτοδικών διά τήν Τερέζαν Φόλτσεργ, άλ- 
λοδαπήν κάτοικον τέως μέν Α θηνώ ν, ήδη δέ 
άγνώστου διαμονής, τήν άπό 9 Μαίου έ. έ. 
άγωγήν, δ ι’ ης καλεϊ αύτήν ένώπιον τοΰ Β ' 
Βορείου Ειρηνοδικείου Α θηνών πρός συζή- 
τησιν έμπροθέσμως καί έξαιτεϊται νά ύπο- 
χρεωθή ή έναγομένη : α ') νά τή πληρώση
δραχμάς χ ιλ ίας τεσσαράκοντα (1040) έντό
κως πρός 8 ο]ο έτησίως άπό τής άγωγής 
μέχρις έξοφλήσεως καί β ') νά τή  καταβάλη 
ανά πασαν έφεξής τριμηνίαν συμφώνως τοΐς 
οροις τοΰ συμβολαίου αύτών δρα/μάς 720 
μέχρι λήξεως τοΰ μεταξύ μας ένοικιαστηοίου 
συμβολαίου, νά κηρυχθή προσωρινώς έκτελε
στή ή έκδοθησομένη απόφασις καί νά κατα- 
δικασθή ή άντίδικος εις τά έξοδα καί τέλη  
καί είς ενδειξιν.

Ό  λαβών Είσαγγελεύς 
ΚΩΝΣΤ. ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΣ

Ό  κλητήρ 
Ε . Ε Μ τ ιιθ ίο υ

Ά ριθ . 3467.

’Α π ο δ ε ικ τ ικ ό ν
Έ ν Ά θήνα ις σήμερον τήν δεκάτην (ΙΟην) 

τοΰ μηνός Μαίου 1908 έννεακοσιοστοΰ ογδόου 
έτους ήμέραν Σάββατον καί ώραν 5 μ. μ; 
ό υποφαινόμενος δικαστικός κλητήρ τών έν 
Ά θήναις Πρωτοδικών Γρηγόριος Δ. Τσι©λά- 
κος τή  έγγράφω παραγγελία τοΰ δικηγόρου κ. 
Νικολάου Λάφη πληρεξουσίου τοΰ Γεωργίου 
Π. Εάνθη, κατοίκου Α θηνών, μετέβην καί 
έπέδωκα πρός τόν κ. Εισαγγελέα τών έν 
Ά θήναις Πρωτοδικών διά τόν άντίδικον 
Όδυσσέα Δασκαλόπουλον κάτοικον Αθηνών 
και ήδη αγνώστου διαμονής άντίγραοον έξ 
απογράφου έκτελεστοΰ έκ τής ύ π ’ ' άριθ. 
1832 τοΰ 1907, άποφάσεως τοΰ Β ' Ε’ιρηνο- 
οικειου Βορείου πλευράς Α θηνών πρός γνώ 
σιν του και διά τάς νομίμους συνεπείας. 
Έπιτασσόμενον αμα όπως έμποοθέσμο>ς τώ 
πληρώση : 1) δ ι’ έπιδικασθέν κεφάλαιον δραχ
μάς (108 καί 85]00) έκατόν οκτώ καί 85]00 
έντόκως πρός 8 ο]ο έτησίως άπό τής άγωγής 
αχρις έξοφλήσεως’ 2) δ ι’ έπιδικασθέντα έξοδα 
και τελη δραχμάς 13 ’ καί 3) δ ι’ απόγραφον, 
άντίγραφον. παραγγελίαν, έπ ιταγήν καί έπί- 
δοσιν δραχμάς 9, ήτοι έν δλο> έξοδα δραχ
μάς είκοσι δύο (22) καί ταύτας έντόκως, 
άλλως προβήσομαι είς έκτέλεσ ιν, δημοσιευ- 
θήτω δέ ή παροΰσα διά τίνος τών ένταΰθα 
έκδιδομένων εφημερίδων.

Ό  λαβών Ε ίσαγγελεύς 
ΚΩΝΣΤ. ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΣ

Ό  κλητήρ 
Γ . Δ . Τ ό ιφ λά κ ο ς  

Ό τ ι άκριβές άντίγραφον, δπερ δημοσιευθή- 
τω  διά τής ένταΰθα έκδίδομένης έοημεοίδος 
ή «Δ ικαιοσύνη».

Έ ν Ά θήναις, τή  13η Μαίου 1908.
Ό  πληρεξούσιος δικηγόοος 

Λ ικ . Γ . Λ άψης

Έ ν Ά θήναις τήν πέμπτην Μαίου 1908 
χιλιοστοΰ εννεακοστου ογδόου έτους, ήμέραν 
Δευτέραν καί ώραν 10 π . μ. ό ύπο&αινόαε- 
νος Γ. Μερκουρης, κλητηρ τών έν Ά θήναις 
Πρωτοδικών τή  έγγράφω παραγγελία τής Κα- 
τήγκως Π. Φιλοσοφοπούλου κατοίκου Α θ η 

νών, ώς κληρονόμου έκ διαθήκης τοΰ συζύ
γου της ΓΙ. Φιλοσοφοπούλου, έπέδωκα πρός 
τόν κ. Εισαγγελέα τοΰ Άρείου Πάγου, διά 
τόν Νικόλαον Μιχαήλ Κουρήν, κάτοικον Δη- 
μητσάνης, νΰν δεν άγνώστου διαμονής, κλη
ρονόμον τής μητρός του Ά ννη ς  Μ. Κουρή 
καί τοΰ θείου του Γεωργίου II. Κανδηλώρου 
τήν άπό 30 Σεπτεμβρίου 1)07 αΐτησιν περί 
άναιρέσεως τής ύ π ’ άριθ. 634 τής 31 ’Οκτω
βρίου 1886 άποφάσεως τοΰ Ε πετείου Ναυ
πλίου, άπευθυνομένην ένώπιον τοΰ Άοείου 
Πάγου, ένώπιον τοΰ όποιου καλεϊ αύτόν καί 
τούς λοιπούς άντιδίκους της είς συζήτησιν 
έμπροθέσμως, καί έξαιτεϊται τήν παραδοχήν 
τής αίτήσεώς της, τήν άναίρεσιν τής προσ- 
βαλλομένης άποφάσεως, τήν καταχώρησιν αύ
τής είς τό περιθιόοιον τής έκδοθησομένης άπο- 
φασεως, καί τήν δημοσίευσιν ταύτης διά τοΰ 
τύπου δαπα\αις τών αντιδίκων της, τήν πα
ραπομπήν τής ύποθέσεοις πρός νέαν συζήτη- 
σιν εις άλλο έφετεϊον, τήν έπιστοοαήν τοΰ· 
παραβόλου, καί τήν καταδίκην τών άντιδίκων 
της είς τά έξοδα καί τέλη ’ άντίκλητόν της 
έν Ά θήναις διορίζει τόν Δικηγόρον II. Τσαλ- 
δάρην.— Καί είς ενδειξιν.

Ό  Λαβών 'Ο Κλητήρ
Δ. Τζι6ανό·πονλος Γ. Μερκοΰρης

Ά ριθ. 677.
Μ « ο δ ε ι « ι * ό ν  ε π ιδ ό σ ε ω ν

Έ ν Άθήναις σήμερον τήν δεκάτην (10) 
Μαίου 1908 έννεακοσιοστοΰ ογδόου έτους ή
μέραν Σάββατον καί ώραν 5 Μ. Μ, ό υπο
φαινόμενος Π. Βασιλείου δικαστ. κλητήρ τών 
έν Ά θήναις Πρωτοδικών τή έγγράΰω παραγ
γελ ία  τοΰ δικηγόρου κ. Ί ω . Τούντα πληρε
ξουσίου τοΰ Γεωργ. Λαζοπούλου, κατοίκου 
Α θηνώ ν, μετέβην καί έπέδωκα πρός τόν Κον 
Εισαγγελέα τών έν Ά θήναις Πρωτοδικών 
διά τήν αγνώστου διαμονής Βασίλων σύζυγον 
Γ . Λαζοπούλου τό γένος Τρ. Ά γγελοκων- 
σταντή, πρώην κάτοικον Α θηνών ήδη δέ 
άγνώστου διαμονής τήν άπό 10 Μαίου 1908 
γνωστοποίησιν άπευθυνομένην ένώπιον τοΰ 
παρά τώ ΓΙρωτοδικείω ’Αθηνών άμισθου πα- 
ρεδρου Τ. Συνεσίου ώς είσηγητοΰ καί έν τώ 
Καταστήματι τοΰ Πρωτοδικείου Α θηνών καί 
έχουσαν ούτω «Γνωστοποιώ τή αντιδικώ δτι 
είς απόδειξιν τοΰ είς έμέ έπιβληθέντος θέ
ματος άποδείξεως διά τής ύπ ’ άριθ. 2713 
τοΰ 1908 άποφάσεως τοΰ Πρωτοδικείου Α 
θηνών θέλω κλητεύση καί έξετάση τούς εξής 
μάρτυρας 1) Επαμεινώνδαν Στεργίου ένωμο- 
τάρχην χωροφυλακής, 2) Κοσμαν Καρβελαν 
κουρέα, 3) ’Εμμανουήλ Μιχαλόπουλον αμα
ξηλάτην, 4) Διονύσιον Καντσιλιεράκην ξυ
λουργόν καί 5) Βασίλειον Παρισίδην έμπο
ρον κατοίκους άπαντας Α θηνώ ν. Καλείται 
δέ ή άντίδικος νά παραστή κα τά -τή ν έξέτα- 
σίν των γενησομένην άλλως καί έν άπουσία 
α ύ ;ή ς .

Καί είς ενδειξιν.
Ό  Λαβών

Κ . Λνκονρέζος
Ό  Δικαστ. Κλητήρ

II. Ηαΰιλήον
Ά ριθ. 655.

’ Α π ο δ ε ικ τ ικ ό ν
Έ ν Ά θήναις σήμερον τήν ογδόην (8 ) 

Μαίου 1908 ’έτους ήμέραν Π έμπτην καί ώραν 
10 Π. Μ. ό υποφαινόμενος κλητήρ τών έν 
Ά θήναις Πρωτοδικών, τή  έγγράφω παραγ
γελία  τοΰ δικηγόρου κ. Ί ω . Τούντα πληρε
ξουσίου τοΰ Γεωργίου Λαζοπούλου, κατοίκου 
Α θηνώ ν, μετέβην καί έπέδωκα πρός τόν κ. 
Εισαγγελέα τών έν Ά θήναις Πρωτοδικών 
έδρεύοντα ένταΰθα διά τήν άγνώστου διαμο
νής Βασίλων σύζυγον Γ. Λαζοπούλου, τό γ έ 
νος Τρ. Ά γγελοκωνσταντή , άντίγραφον τής. 
ύ π ’ αριθ. 2713 ένεστώτος έτους άποφάσεως 
τοΰ Πρωτοδικείου Α θηνών ποός γνώσιν της 
καί καλουμένην καί πρός περαιτέρω τής ύπο
θέσεως συζήτησιν μετά τήν διεξαγωγήν τώ ν 
διαταχθεισών άποδείξεων.

Καί είς ενδειξιν ύπογράοεται.
'Ο Λαβών είσαγγελεύς 

Κ. Λνκονρέζος
Ό  Κλητήρ

II. Μαιΐιλείοι;

ΔΞΜ. Δ. ΠΞΤΡΑΚΔΧ0Υ
Ύ φηγητοΰ του ’Εκκλησιαστικού Δικαίου

ΕΞΕΔ0ΘΗΣΑΝ ΕΝ ΛΙΨΙΑι

01 ΜΟΝΑΧΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
js  is, o r s o m  a m io a ik s , E s s m ,
Τόμ,ος I . —Ή  πρώ τη κανονική όργάνωσις μέχρι 

τοϋ τέταρτον αιώ νος.

[Σελ. 2 2 3 ] ^ h o

Die Toten im Recht nach der 
Lehre und den Normen der orthodo- 
xen anatolischen Kirche und der 
Gesetzgebung Griechenlands.

(01 Ν ΕΚ Ρ Ο Ι Ε Ν  ΤΩ, ΔΙΚΑΙΟ,)
[Σοί. 2 6 4 ] g g - g -  ■

Τ νποις II. Α. ΙΙετοΛκοι·


