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s m u m  τον ιικηγορ, m m
'Ως και έν τώ προηγούμενο) ανέγρα

ψαμεν, τό c Υπουργεΐον τής Δικαιοσύνης, 
δ ΐ εγγράφου π^ός τόν κ. Πρόεδρον τοΰ 
δικηγορικού Συλλόγου Ά ϋηνών, έζήτησε 
νά προκληϋή ή γνώμη τών εν ‘Αθήναις 
δικηγόρων έπί τοΰ ζητήματος άν τό επι 
τής όδοΰ Σταδίου και απέναντι τοΰ νέου 
Καταστήματος τοΰ Πρωτοδικείου κτίριον 
είνε κατάλληλον πρός έγκατάστασιν εν 
αύτφ τοΰ ’ Αρείου Πάγου και τοΰ Έφε- 
τείου μετά τών Εισαγγελιών των. Συνε- 
πεία τοΰ εγγράφου τούτου, συνελϋόντες τό 
παρελϋόν Σάββατον οί κ. κ. ^δικηγόροι 
κατέληξαν είς τήν κατωτέρω άπόφασιν, 
ήν ό Πρόεδρος τοΰ δικηγορικού Συλλό
γου κ . ’Ιωάν. Ευκλείδης διεβίβασε πρός 
τό επι τής Δικαιοσύνης ' Υπουργεΐον διά 
τοΰ κατωτέρω εγγράφου.

Πρός
τόν Κύριον παρά τοΐς έν ‘Αθήναις Έ φέ- 

ταις Εισαγγελέα.
Είς άπάντησιν τοΰ ύπ’ άριθμόν 7681 

τή 16 Μαΐου ε. ε. έγγράφου ύμών, δι’ού 
άνακοινοΰται εΓς τόν Πρόεδρον τοΰ δικη
γορικού Συλλόγου ’Αθηνών, τό ύπ’άριθ. 
14810 ε.ε. έγγραφον τοΟ υπουργείου της 
Δικαιοσύνης, καί ζητείται ή γνώμη τοΰ 
Δικηγορικοΰ Συλλόγου, άν ό β' καί γ' 
όροφος της έν όδφ Σταδίου οικίας τοΰ 
κ. Τωάν. Κ. Σημαντήρα, καί τά παρά
πλευρα διαμερίσματα τοΰ α' όρόφου, ώσι 
κατάλληλα πρός έγκατάστασιν έν αύτοΐς 
τοΰ Έφετείου καί τοΰ Άρείου Πάγου 
καί τών Εισαγγελιών αύτών, λαμβάνω 
τήν τιμήν νά γνωρίσω ύμϊν δτι ό Δικη
γορικός Σύλλογος, συνελθών τη 24 Μαΐου 
ε.ε. έν τή αιθούση τοΰ Πρωτοδικείου Α 
θηνών, συνεπεία ειδικής πρός τοΰτο 
προσκλήσεως, καί λαβών γνώσιν τοΰ εί- 
ρημένου έγγράφου, έψήφισε τήν έξης 
πρότασιν, ύποβληθεΐσαν ύπό τοΰ δικη
γόρου κ. Α. Νάκου, και γενομένην όμο- 
φώνως δεκτήν υπό τοΰ Συλλόγου. «Οί δι
κηγόροι τών Αθηνών μετά θλίψεως πα- 
ρατηροϋσι τήν έπιμονήν τοΰ Υπουργείου 
τής Δικαιοσύνης, δπως δαπανά είς μί

σθωσιν ιδιωτικών οικιών πρός έγκατά- 
στασιν τών δικαστικών καταστημάτων, 
ένφ και άλ\οτε ό Σύλλογος ύπέδειξεν 
είς τό Ύπουργεΐον, δτι είναι δυνατόν νά 
συγκεντρωθώσιν δλα τά δικαστικά κα
ταστήματα έν τω οίκοπέδω τοΰ Δημο
σίου, ένθα ήδη τό Πρωτοδικεΐον (πρφην 
’Εθνικόν Τυπογραφεΐον) διά δαπάνης 
σχετικώς μικράς πρός τά έτησίως πλη- 
ρωνόμενα ενοίκια είς ίδιωτικάς οικίας, 
οΰτω δέ πλήν τής προσγενομένης οικο
νομίας, έξυπηρετοΰνται λυσιτελέστερον 
τά συμφέροντα τών δικηγόρων καί τών 
διαδίκων, ώς πρός δέ τό κατάλληλον τοΰ 
β' καί γ' όρόφου τής έν όδφ Σταδίου 
οίκίας τοΰ κ. Ίω. Κ. Σημαντήρα διά τήν 
έγκατάστασιν τοΰ Έφετείου καί τοΰ Ά
ρείου Πάγου, οί δικηγόροι όμοφώνως έ- 
ξέφρασαν τήν γνώμην δτι ό γ ' δροφος έ- 
στίν άκατάλληλος πρός έγκατάστασιν έν 
αύτφ δικαστικού καταστήματος.

Έκ τής άφορμής ταύτης λαμβάνω τήν 
τιμήν κ. Είσαγγελεΰ, νά προκαλέσω 
καί τήν ύμετέραν συνδρομήν καί τήν 
τοΰ Σ. 'Υπουργείου τής Δικαιοσύνης, δπως 
ληφθη πρόνοια ί'να έγκατασταθή καί τό 
ΈφετεΤον Αθηνών καί ή Εισαγγελία τών 
Πρωτοδικών, έν τφ Καταστήματι, ένθα 
τό Πρωτοδικεΐον, εί δυνατόν δέ καί τό 
Κακουργιοδικεΐον, καί ούτως έπιτευχθή 
πλήρης σχεδόν ή συγκέντρωσις τών Δι
καστικών Καταστημάτων.

Άθψαι τ{] 26 Μαΐου 1908 
Ό  Πρόεδρος τοΰ Διοικ. Συμβουλίου

I. Κΰν,λίίδικ;
Ό  Ειδ. Γραμματεΰς 

Εύάγ. Μιχαήλ

Η E A E M I A j r o r  ΛΟΓΟΓ
Τπό τήν πρόφασιν τοΰ νομικοΰ έλέγ- 

χου, άν ό κ. όπουργός έπί τής Παιδείας 
έν άνεγνωρισμένη ύπό τών κ αθεστηκότων 
νόμων δικαιοδοσία, έκάλεσεν είς απολο
γίαν δύο άνωτάτους τοΰ Έθν. Πανεπι
στημίου υπαλλήλους ώς καινά δαιμόνια 
είσάγοντας είς τήν έθνικήν γλώσσαν, 
άνεπέτασαν τήν σημαίαν τοΰ δημοτικι
σμού άπό τών φιλοξενών προμαχώνων 
τής «Δικαιοσύνης» μία έμάς αίσθηματιών 
έπιστημόνων μεταπίπτοντες άπό νο- 
μικοΰ είς φιλολογικόν καθαρώς άγώνα. 
Οΰτω δέ ’ίσως έξηγείται καί ή σύμπρα-

ξις ένός διδάκτορος τής φιλολογίας, καθ’ 
ού βαρεϊαι ύπόνοιαι έγείροντα:, δτι ύ- 
πήρξεν ό εισηγητής καί τοΰ νομικοΰ 
θέματος τής Διακοινώσεως, τήν όποιαν 
έκάλυψαν ύπό τήν δημοκοπικήν ση
μαίαν τής «έλευθερίας τοΰ Αόγου» καί 
έπεσφράγισαν δια τής υπογραφής των 
νεαροί, άλλ’ έπίλεκτοι τοΰ Δικαίου μύ- 
σται, πρός τούς όποιους όφείλομεν δύο 
λέξεις, διότι φοβούμεθα, δτι είς τήν έν- 
θουσιώδη αύτών όρμήν έν τή προασπίσει 
τής έλευθερίας τής σκέψεως καταλύουσι 
τήν πολιτείαν καί τούς νόμους αύτής.

Κατά τόν νόμον περί προσόντων καί 
πειθαρχικής τιμωρίας τών δημοσίων 
λειτουργών, ό άρμόδιος ύπουργός έκα
στου ύπαλληλικοΰ κλάδου άναγνωρίζε- 
ται ώς ένασκών τήν ύπερτάτην καί άνε- 
ξέλεγκτον πειθαρχικήν δικαιοδοσίαν ά- 
φιεμένης είς τήν διακριτικήν αύτοΰ έξου- 
σίαν κατά κανόνα τής έκτιμήσεως τών 
γεγονότων καί τής άναγωγής αύτών είς 
τινα τών περιπτώσεων, καθ’ άς έπιβάλ- 
λεται πειθαρχική ποινή, οΐαι είσίν ή 
παράβασις ή ύπέρβασις- τοΰ καθήκοντος, 
ή ραθυμία, ή κουφότης ή διαγωγή άνα- 
ξία δημοσίου λειτουργοΰ κλπ.

Κατά τήν τελευταίαν ταύτην ιδία πε- 
ρίπτωσιν τίθεται ύπό τόν ελεγχον καί 
τήν πειθαρχικήν δικαιοδοσίαν τών αρ
μοδίων καί ό κατ’ ιδίαν βίος καί πάσα 
πράξις, καί πάσα σκέψις, έφ’ δσον έξω- 
τερικεύεται, τών δημοσίων ύπαλλήλων.

Κατ’ άκολουθίαν τό κυριεΰον έν τή 
Διακοινώσει έπιχείρημα τοΰ κ. διδάκτο 
ρος τής φιλολογίας, δτι «ή δικαιοδοσία  
τοΰ ϋπουργοΰ εκτείνεται μόνον έντός τοΰ 
κύκλου τής έκτελέσεως τών καθηκόντων 
τών δημοσίων υπαλλήλων, έκτος δε τοϋ 
κύκλου τούτου είνε κάτά κανόνα οι υ 
πάλληλοι ελεύθεροι, έφ' δσον τηροϋν α 
ξιοπρεπή διαγωγήν» είνε δρθότατον ίσως 
άπολύτως, ήγουν φιλολογικώς, δέν άνα- 
γνωρίζεται δμως ύπό τοΰ νόμου. Τοΰτο 
μόνον θά ήρκει είς άπόδειξιν, δτι ό κ.· 
ύπουργός έν πάση περιπτώσει νομίμως 
έπελάβετο τής πειθαρχικής έρεύνης τών 
γλωσσικών αιρέσεων τών ύπαλλήλων του.

Υπολείπεται ήδη ή έξέτασις, μήτοι ό 
ύπουργός ύπέπεσεν είς κατάχρησιν τοΰ 
άνεξελέγκτως δεδομένου αύτφ δικαιώ
ματος, ήτις ούχ ήττον καί συντρέχουσα 
δέν καθίστα Ικνομον τήν ένέργειαν αύ
τοΰ. Κατ’ άνάγκην ούτως έμπλεκόμεθα

είς τό πραγματικόν ζήτημα, άν ό μ χλ- 
λαριασμός, τουτέστι γλωσσικόν σ ύστη μ α  
ιδίας δλως έφευρέσεως, άγνωστον είς πά
σαν τοπικήν διάλεκτον, «ταραμορφοΰν 
τάς λέξεις καί εύτελίζον τά νοήματα, 
άκολουθοΰν δέ κατά περίεργον άναχρο- 
νισμόν ύποτυπώδη δλως καί άρχέγονον 
τρόπον άντιλήψεως καί σκέψεως, δρθώς 
έξετιμήθη ώς εύλογος αιτία τής πειθαρ
χικής έπεμβάσεως τοΰ κ. δπουργοΰ.

Παρά πάντων άνεξαιρέτως άποκηρύσ- 
σεται ό μαλλιαρισμός ώς τις γελοία αύτό
χρημα μορφή τοΰ γλωσσικού ζητήμα
τος, καθ’ έαυτήν δέ λογική παράκρου- 
σις, ή'τις έν τούτοις άγρεύει όπαδούς, ώς 
πας νεωτερισμός, δστις τούλάχιστον έξα- 
σφαλίζει, έλλείψει πάσης άλλης, μίαν 
άσχολίαν, εϊκαι εκθέτει είς δημόσιον 
χλευασμόν.

Δέν εύρίσκουσιν οί άξιότιμοι συνάδελ
φοι τό γελοΐον καθ’ εαυτό τής έπιχειρή- 
σεως τών μαλλιαρών άναιροΰν πάσαν σο
βαρότητα καί άντικείμενον είς τήν θέσιν 
δημοσίου λειτουργοΰ ;

Ά λλ ’ έφ’ δσον Ιδέχθημεν, δτι είς πά
σαν κοινωνίαν ύπάρχουσιν οί πρόθυμοι 
ν’ άκολουθήσωσιν οίανδήποτε αί'ρεσιν, 
δσον παράδοξος καί άν είνε, προστίθεται 
είς έπί πλέον λόγος νά καταστήση ούχί 
πλέον δεδικαιολογημένην, άλλ’ έπιτακτι- 
κήν τήν έπέμβασιν τοΰ κ. Ύπουργοΰ, 
ίνα άφαιρεθή άπό τούς αίρεσιάρχας τό 
κύρος δημοσίου ύπαλλήλου καί δή 
άνωτάτου τοΰ Έθνικοΰ Πανεπιστημίου, 
τό όποιον διά μέν τής Φιλολογικής Σχο
λής διδάσκει τήν Ελληνικήν γλώσσαν, 
δι’ δλων δέ τών Σχολών τονίζει τήν όμι- 
λουμένην καί προώρισται νά παρέχη ύ- 
πόδειγμα γλώσσης εύαρμόβτου μέν πρός 
τάς συγχρόνους άνάγκας, ρυθμιζομένης 
δέ κατά τούς κεφαλαιώδεις γραμματι
κούς καί συντακτικούς τύπους τής Ε λ
ληνικής Γλώσσης. Τοιούτου δέ τιθεμένου 
τοΰ προορισμοΰ τοϋ Έθνικ. Πανεπιστη
μίου παρατονεϊ καταφανώς καί ό έν αύτφ 
κ.καθηγητής,δστις άπροκαλύπτως τάσσε
ται ύπέρμαχος τοΰ δημοτικού ιδιώματος, 
τό όποιον, άν άνεγνωρίσθη έπικρατήσαν 
έν τή ποιήσει, τούτέστι τή διερμηνεύσει 
τών συναισθημάτων, άλλά διά τοΰτο 
άκριβώς ύπολείπεται είς τάς άνάγκας τής 
Επιστήμης καί Τέχνης.

Βεβαιότατα ή γλώσσα χρησιμεύουσα 
είς διατύπωσιν τών ιδεών ύπόκειται είς
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ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
(De lege lata)

[Παρατηρήσεις έπί τής γνωμοδοτήσεως τοϋ κ. Εισαγγελέως τοΰ Άρείου 
ΙΙάγου περί τοΰ ζητήματος τοΰ διορισμοΰ τών ψαλτών και νεωκόρων, έπί 
τής περι ταΰτης κρίσεως τοΰ βουλευτοΰ κ. X. Βοζίκη κα'ι έπί τών περί τής έν 
λόγω κρίσεως παρατηρήσεων τοΰ Έ. Επισκόπου Μεσσηνίας κ. Μελετίου:]

(Συνέχεια έκ τοΰ

A r t . 20.—S o lange die geistli- 
che Gewalt die Grenzen ihres W ir- 
kungskreises nicht iiberschreitet, 
hat dieselbe ein Recht auf den 
Schutz der weltlichen Gewalt, 
und alle koniglichen BehOrden 
sind verbunden, bei nachgewie- 
senen Verletzungen ihrer Rechte, 
auf deren Anrufen sie zu schiitzen 
und zu unterstutzen.

προηγουμένου)

§ 51.—So lange demnach die 
Kirchen-Gewalt die Grenzen ihres 
eigentlichen W irkungs-K reises 
nicht iiberschreitet, kann diesel
be gegen jetie Verletzung ihrer 
Rechte und Gesetze den Schutz 
der Staats-Gewalt anrufen, der 
ihr von den Koniglichen einschla- 
gigen Landes-Stellen nicht ver- 
sagt werden darf.

A r t . 21.—Jeder Grieche, wel- § 52.—Es steht aber auch den 
cher sich gegen die bestehenden Genossen einer Kirchen-Gesells- 
Verordnungen durch die geistli- chaft, welche durch Handlungen 
chen Gewalt beschwert glaubt, der geistlichen Gewalt gegen die

i s t  b e fu g t , den landesfiirstlichen 
Schutz an z u ru fen .

Eine solche Beschwerde gegen 
den Missbrauch der geistlichen 
Gewalt kann direct bei der Sta- 
atsregierung, oder auch bei jeder 
Verwaltungsstelle angebracht 
werden :

sie ist von dem zustandigen Sta- 
atsministerium untersuchen zu 
lassen, und nur nach Vernehmung 
der Synode zu verbescheiden, e i l i -  
g e  F d lle  a u sg en om m en , in welchen 
auch schon vor der Ver nehmung 
der Synode die angefochtene Ver- 
fiigung von dem genannten Sta- 
atsministerium sistirt werden 
Kann.

A r t .  2 2 . — Die Staatsregierung 
kann bei feierlichen Anlassen 
durch Weisungen an die Synode

festgesetze Ordnung b esch w ert 
werden, d ie  B e fu g n i s s  zu, dagegen 
den Koniglichen Landesfiirstli- 
chen Schutz an z u ru fen .

§ 53.—Ein solcher Recurs gegen 
einen Missbrauch der geistlichen 
Gewalt kann entweder bey der 
einschlagigen Regierungs-Behor- 
de, welche dariiber alsbald Be- 
richtan das Konigliche Staats-Mi- 
nisterium des Innern zu erstatten 
hat, oder bey Seiner Majestat 
dem Konige unmittelbar ange
bracht werden.

§ 54.—Die angebrachten Bes- 
chwerden wird das Konigliche 
Staatsm inisterium  des Innern un
tersuchen lassen, und, e i l i g e  F d lle  
a u sg en om m en ,  nur nach Verneh- 
mung der betreffenden geistlichen 
Behorde, das Geeignete darauf 
verfiigen.

§ 55. Der Regent Kann bey fei
erlichen Anlassen in den verschie- 
denen Kirchen Seines Staates
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έξέλιξιν καί μεταβολήν, άλλ’ ούχί πάν
τοτε έπί τά κρείττω. Επιστημονική στα- 
σιμότης καί χρεωκοπία ιδεών άπλοποι- 
οΰσι πολύ καί σκέψιν καί γλώσσαν. Οί 
πρωτογενείς άνθρωποι χειρονομίας μόνον 
καί δλίγας άνάρθρους κραυγάς έχρησι- 
μοποίουν διά τήν πρός άλλήλους συνεν- 
νόησιν. Μήπως νοσταλγούν διά τήν μ«- 
καρίαν έκείνην έποχήν ;

Ό  κ. καθηγητής δέν εινε άρα ειλικρι
νής πρός έαυτόν τοιαύτης γλώσσης όπερ- 
μαχών, διά τής όποιας δέν όμιλεΐ αύτός 
έν τή διδασκαλία του, δέν σκέπτεται, δέν 
συνεννοείται. Ά λλ ’ έν τοιαύτη περιπτώ- 
σει δέν είνε πλέον γλώσσα, έφ’ δσον δέν 
άνταποκρίνεται, ούδέ διερμηνεύει τούς 
στοχασμούς του.

Έπί πλέον άσυναισθήτως ’ίσως, άλλ’ ά- 
ναγκαίως παρέχει ένθάρρυνσιν καί είς 
τούς αίρεσιάρχας τοΰ μαλλιαρισμού, οί'τι- 
νες άποτελοΰσι μίαν νοσηράν έστίαν 
γλωσσικού νεοπλάσματος, άν μή άνα- 
χαιτίζουσαν τήν πρόοδον γλώσσης καί 
ιδεών κατά τήν φυσικήν άμφοτέρων έξέ- 
λιξιν, περιβαλλομένην 8μο)ς τό προσω- 
πεΐον σοβαράς γλωσσικής συζητήσεως 
καί άνευρίσκουσαν καί προθύμους ίππό- 
τας νά προστατεύσωσιν έν τψ προσώπφ 
αύτών «τήν έλευθερίαν τοΰ Λόγου».

Ά λλ ’ έπεθύμουν νά μάθω, άν οί φίλ- 
τατοι συνάδελφοι περιλαμβάνουν ύπό τήν 
γίνναιόφρονα αιγίδα αύτών καί τόν Σχο- 
λάρχην έκεΐνον, δστις ένφ έκ τών καθη
κόντων αύτοΰ διδάσκει είς τούς Έλληνό- 
παιδας τήν όρθογραφίαν, έξω τοΰ σχο
λείου άποκηρύσσει αύτήν, ύπομιμνήσκων 
τήν συνήθη κατακλείδα τών παραμυθιών 
«ούτε έγώ ήμουν έκεΐ, ούτε σείς νά τά 
πιστεύσετε».Άρα δέν έχει καί αύτός τήν 
άσυλίαν τής έλευθερίας τοΰ Λόγου ;

ΙΙο3.ύ6»ος Α α γο πά τη ς

Εύαρεστηθητε, παρακαλώ, νά κατα- 
χωρήσητε είς τάς στάλας της «Δικαιο
σύνης» τ ’ ακόλουθα παράπονά μου Six 
την στηθεΐσαν κατ’ έμοΰ κατηγορίαν 
έπί πλαστογραφία ύπό τοΰ Εισαγγελέως 
Σπάρτης Διαμ. Καζακοπούλου, μέ την 
έλπίοα, δτι η δημοσίευσις αύτών ού 
σμικράν θέλει παράσχω ύπηρεσίαν εις 
την άποκατάστασιν του ηθικού ένός δι
κηγόρου άφ’ ένός καί άφ’ έτέρου είς τόν 
σωφρονισμόν τοΰ είρημένου Εισαγγελέως, 
δστις τόσον παχυλόν ολίσθημα διέπρα- 
ξεν ιχνηλατών έν τή άποκαλύψει τοΰ 
εγκλήματος καί τή μελετηθείσ·/) ύπ ’αύ
τοΰ συλλήψει τοΰ έγκληματίου, όγο- 
ρούμενος ίσως ό'πισθεν τών κατ’ αυτόν 
ασυλληπτών εννοιών τών σχετικών άρ
θρων τοΰ ΙΙοινικοΰ νόμου.

Γυνή τις έκ Μολάων μοί είχεν άπο- 
στείλει έπιστολήν μετά σχετικής άμοι- 
βης καί πληρεξουσίου γενικοΰ καί εί- 
δικοΰ δπως υποβάλω αΐ'τησιν πρός τόν 
Κον Εισαγγελέα Σπάρτης περί συγκλή- 
σεως τοΰ συγγενικοΰ συμβουλίου ύπό 
τοΰ Είρηνοδίκου ’Επίδαυρου Λιμηράς

διά νά άποφανθή τοΰτο, άν πρέπη νά 
τεθνί ύπό άπαγόρευσιν ό ανισόρροπος σύ
ζυγός της πρός προστασίαν τοΰ απειλού
μενου όσημέραι οικονομικού ολέθρου της 
οΐκογενείας του. Έν τ·?ί ύποβληθείσν] 
ύπ ’ έμοΰ αιτήσει συνηπτον καί τρία δα
νειστικά συμβόλαια, έν οίς παρίστατο ό 
συμβαλλόμενος οφειλέτης καί σύζυγος 
της πελάτιδός μου, ότέ μέν γινώσκων 
γράμματα, ότέ άγνοών καί άλλοτε ώς 
άδυνατών νά ύπογράφγι, καθ’ δσον έ'τρε- 
μεν η χειρ του. Ά ν  καί κατά πόσον ό 
συμβολαιογράφος εκείνος ό βιών έν κω- 
μοπόλει ύπεχρεοΰτο νά στέρξη εις την 
σύνταξιν τοιούτων δικαιοπραξιών, καθ’ 
άς συμβαλλόμενος ήτο τό γνωστόν αύτώ 
ώς άνω πρόσωπον, άλλοις άπόκειται νά 
κρινωσι και άποφασίσωσι. Ήμεΐς παρε- 
νείοομεν την ύπόδειξιν ταύτην δπως κρι- 
θγί καί έπικριθή η παρέμβασις τοΰ συμ
βολαιογράφου Μολάων, η την αφορμήν 
δοΰσα είς την κατ’ έμοΰ κατηγορίαν. Ό  
Είρηνοδίκης Μολάων συνεπεία παραγγε
λίας τοΰ Είσαγγελέ-ως Σπάρτης έκάλεσε 
την πελάτιδά μου, όπως υπόδειξη τούς 
συγγενείς άμφοτέρωθεν, οΐτινες θά άπε- 
τέλουν τό συμβούλιον διά την κατάρ- 
τισιν τοΰ διασκέμματος. Ταύτης σπευ- 
σασης είς την πρόσκλησίν ένώπιον τοΰ 
Είρηνοδίκου, ό τά είρημένα δανειστικά 
συμβόλαια συντάξας συμβολαιογράφος έ'- 
κρινεν άναγκαΐον νά πάρεμβληθΐ) καί ά- 
ναπτύξν) πρός αύτήν, δτι η αί'τησίς της 
άφεωρα την άποστολήν τοΰ συζύγου της 
είς τό Φρενοκομεΐον Κερκύρας καί ούχί 
είς την άφαίρεσιν της διοικησεως καί 
διαθέσεως τών έαυτοΰ έ'νεκεν της ηλί
θιας διαχειρίσεώς των ύπ ’ αύτοΰ, ής συ
νέπεια, ήνε ή αναγκαστική έκποίησις ο
λοκλήρου της περιουσίας του πρός πλη
ρωμήν χιλιάδων δραχμών, άς ώς ισχυ
ρίζεται ή πελάτις μου, δέν είχε λάβν) ό 
σύζυγός της.

Μετά την άνάπτυξιν ταύτην περί 
τοΰ σκοποΰ της συνταχθείσης ύπ ’ έμοΰ 
αΐτησεως ώς πληρεξουσίου δικηγόρου, ή 
απλοϊκή πελάτις μου άνέκρουσε πρύμναν 
καί διεμαρτυρήθη πρός τόν Είρηνοδίκην, 
ειποΰσα, δτι δέν έδωκε τοιαύτην εντο
λήν καί πληρεξουσιότητα πρό; έμέ δπως 
ζητησν] την άποστολην τοΰ συζύγου της 
εις τό φρενοκομεΐον. Ό  κ. Είρηνοδίκης 
έπέστρεψε την παραγγελίαν τοΰ Εΐσαγ- 
γελεως μετά της αίτησεώ; υ,ου συν τη 
πληροφορία, δτι η γυνη δέν εδωκε την 
έντολην καί πληρεξουσιότητα, ύφ’ ης διά 
συμβολαιογραφικού έγγράφου ή'μην ώπλι- 
σμενος. Η πληροφορία αΰτη άπετέλεσε 
τό έρεισμα της i n i  π λ α σ το γ ρ α φ ία  
κατηγορίας έναντίον (ΐλου καί ευθύς άυ.έ- 
σως οιαπεμπεται η σχετική παραγγε
λία τοΰ Εισαγγελέω; πρός τόν κύριον 
Ανακριτήν δπως μοί άπαγγείλν) την κα

τηγορίαν. Ή  άνάκρισις τίθεται είς κί- 
νησιν κατ’ άνάγκην. Προσκαλείται έκ 
Μολαων η πελάτις μου ώς μάρτυ; κα
τηγορίας, παρακαλώ. Προσκαλούμαι ώς

κατηγορούμενος, παρακαλώ. ’Εκτίθεται 
έπί της Ανακριτικης Τραπέζης ό σχε
τικός φάκελλος, παρακαλώ, εν ω έπιγε- 
γραπται: Ό  Είσαγγελεύς Σπάρτη; κατά 
Περικλεούς Ζερβέα, δικηγόρου. Έ πί πλα
στογραφία κ .τ .λ . Έν Μολάοις δπου άρ- 
κοΰσαν πελατείαν έ'χω συζητεΐται η 
τύχη μου παρά τοΐς άπλοικοΐς. 'Υπο
λαμβάνομαι ώ; καταδιωκόμενο; ύπό τοΰ 
Είσαγγελεως, έκαστος δ’ έννοεΐ τάς συ
νεπείας 4-οιαύτης φήμης. ΙΙερατωθείσης 
τέλος της Άνακρίσεω; ό Εΐσαγγελεύς 
Σπάρτης κύριος Άντωνιάδης, υποβάλλει 
πρότασιν, πρός ήν συνεφώνησε τό συμ- 
βούλιον τών Πλημμελειοδικών, δτι δέν 
πρεπει νά γείντ) κατηγορία, άφ’ ού καί 
πληρεςούσιον είχον καί η πελάτις μου 
άνακριθεΐσα ύπό τοΰ Είρηνοδίκου καί 
Άνακριτοΰ κατέθηκεν, δτι είχε δώσει 
πρός έμέ καί έ'γγραφον πληρεξουσιότητα, 
άλλ’ δτι άπεπλανηθη καί είπεν δσα ει- 
πεν είς τόν κύριον Εΐρηνοδίκην. ΙΙαρέ- 
λειψα νά μνημονεύσω, δτι εύθύς ώς επλη- 
ροφορήθην την έ'κδοσιν έγγράφου παραγ
γελίας πρός τόν Ανακριτήν δπως μοί 
άπαγγείλν) κατηγορίαν, έπεσκεφθην τόν 
κύριον Εισαγγελέα καί ύπέδειξα αύτώ 
τά σχετικά άρθρα της Πολ. Δικονομίας, 
καθ’ ά, η άρσις της πληρεξουσιότητας 
λαμβάνει χώραν δπως καί ό διορισμός, 
διά συμβολαιογραφικού έγγράφου, δτι 
καί άνευ πληρεξουσιότητος διά συμβο- 
λαιογραφικοΰ έγγράφου πλειστάκις ύπέ- 
βαλον αιτήσεις παρεμφερείς χωρίς τό πα
ραπαν νά φαντασθώ, δτι καί άν ήρετο ή 
προφορική τοιαύτη ύπό τών πελατών 
μου, ηθελον χαρακτηρισθη ώς παραβά
της οίασδήποτε ποινικής διατάξεως, 
πολλώ δέ ηττον πλαστογράφος.

Ά λ λ ’ ό κ. ούτος Είσαγγελεύς, πρός 
δν είχον προσκομίσει, καί τό πληρεξού
σιον έ'γγραφον, τό φέρον χρονολογίαν 
προγενιστέραν της υποβολής της αίτή- 
σεως, άπέστεργεν είς οίανδήποτε νομι
κήν παράστασίν μου, δτι παραγγέλλων 
την απαγγελίαν κατηγορίας έναντίον 
μου έπί πλαστογραφία δέν έβάδιζε πε- 
ριεσκεμμένως. καί έπέμεινε φρονών, δτι 
έφ’ δσον έ'χει την πληροφορίαν τοΰ Είρη
νοδίκου, δτι η πελάτις μου δέν ένέκρινε 
την έξ ονόματος της ύποβολην της έν 
λόγω αΐτησεως όπως τεθγί ύπό άπαγό- 
ρευσιν ό σύζυγός της άρμοδία ητο ή άνά- 
κρισις δπιος δια λεύκάν·/) την ύπόθεσιν 
καί η Ποινική Δικαιοσύνη δπως έκόώσγι 
την έπ ’ αύτης γνώμην της. ’Ήδη ύπάρ- 
χει τελεσιδίκως έκπεφρασμενη η γνώμη 
τοΰ Συμβουλίου, δτι δέν διεπραξα πλα
στογραφίαν, ούδ’ άλλην τινά παράβασή 
τοΰ ποινικοΰ νόμου καί κατά συνέπειαν 
δικαιούμαι νά έλέγξω την άπερίσκεπτον 
πορείαν ένός εισαγγελέως, δστις έξέθηκε 
την ύπόληψίν μου ώς δικηγόρου καί 
ατόμου, πρός άναστηλωσιν της ό
ποιας θά προέβαινον καί είς ετερα νό
μιμα μέτρα, άν μη έφρόνουν, δτι ή έφη- 
μερίς τών δικηγόρων, η έγγυωμένη την

προάσπισιν τών δικαίων των. ηθελεν ι
κανοποιήσει ταύτην διά της αναγραφή; 
τοΰ ιστορικού τούτου Εΐσαγγελικοΰ ό- 
λισθηματο;, δπερ ίστορικώτερον, καθ’ 
δσον ύπέβαλον κατά τό στάδιον της Ά - 
νακρίσεως νεωτέραν αΐ'τησιν ώς πληρε
ξούσιος, ό'πως παραγγείλ·/) τόν Ρ]ίρηνο- 
δίκην Έπιδαύρου Λιμηράς διά την συγ- 
κρότησιν τοΰ συγγενικοΰ Συμβουλίου, 
άλλ’ έφ’ ης ούδέν ενηργηθη, καίτοι προέ- 
κειτο περί πάσχοντος, δι’ ον καί αύτε- 
παγγέλτω ; πλέον έ'δει νά διατάξη ό κ. 
Κα ζακόπουλο; την ένέργειαν τών δεόν
των, οποις τεθη ύπό άπαγόρευσιν, άφ’ 
ού ή αιτία της άπαγορεύσεως του είναι 
όμολογουμένως γνωστή. Αμίμητος δ’ 
είναι η φράσις του : Καί νομίζετε, δτι 
είμπορεΐτε νά στείλητε είς τό φρενοκο
μεΐον έ'να άνθρωπον, ώσάν έγώ η τό συγ
γενικόν συμβούλιον ητο έπιτετρκμμένον 
την άποστολην του εις τό φρενοκομεΐον. 
Έ τ ι δέ περισσότερον άξιον μνεία; έστί 
τό γεγονό;, δτι η δίωξί; μου έπί πλα
στογραφία έπηκολούθησεν ολίγα; ημέ
ρα; μετά την .τηλεγραφικήν άναφοράν 
μου πρό; τόν Εισαγγελέα τών Έφετών, 
δι’ η; παρεπονούμην, δτι ό κ. Καζακό
πουλος παρά τόν νόμον'διέταξε την ά- 
πόδοσιν κατεσχημένων μετά την έ'κδο- 
σιν βουλεύματος τοΰ Συμβουλίου τών 
Πλημμελειοδικών Σπάρτης, συμφώνου 
όντο; πρός την πρότασιν, δτι δέν πρέπει 
νά γείν/ι κατηγορία κατά τοΰ έπί κλοπγί 
καταγγελθέντος, άτε της πράξεοι; φε- 
ρούσης χαρακτήρα πολίτικης διαφοράς, 
άφ’ ού παριστάμην ώ; πολιτικώ; ένά- 
γων διά δηλώσεώ; μου έγχειρισθείσης 
αύτώ ύπ ’ έμοΰ πρό της έκδόσεως τοΰ 
Πρωτοδίκου βουλεύματος καί κατά συ
νέπειαν έ'δει νά κοινοποιηθώ πρό; εμέ 
τοΰτο, όπερ θ’ άνεκοπτον καί ώφειλε ν’ 
άναμείνν) την έπέλευσιν τη ; όριστικότη- 
το; διά τη ; έκδόσεω; τοΰ βουλεύματο; 
τοΰ Συμβουλίου τών Έφετών ■/] διά τη; 
παρελευσεω; απράκτου τοΰ εικοσιτε
τράωρου άπό της κοινοποιησεως πρός 
έμέ τοΰ βουλεύματο; τών Πλημμελειο- 
δικών διά νά δικτάξ·/) δ,τι παραβάς τό 
καθηκόν του διέταξεν . . .

Έ πί τνί ευκαιρία τχύ τγ  δέν άποκνώ 
νά έκφράσω την μονομερή γνώμην, οτι 
ό διορισμός Εισαγγελέων έκ τοΰ δικη
γορικού σώματος τότε μόνον ηθελεν εί- 
σθαι εύστοχος, δταν έκ τούτου έλαμβά- 
νοντο οί οοκιμώτεροι.

Έ ν Σπάρτη τη  22 Μαίοο 1008

Μεθ’ όπολήψεως

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΖΕΡΒΕΑΣ
δικηγόρος εν Σπάρτη

Γ ’ερμ.ανίΛαί εΰφυολαγίτιι
Ό  πελάτης, "ϋστε είσθε βέβαιος δτι 

θά χάσω τήν δίκην :
'Ο δικηγόρος. Σεις άσφαλώς όχι· τό 

πολύ οί δισέγγονοι σας.

offentliche Gebete und Dankfeste durch die geistichen Behorden of- 
anordnen. fentiiche Gebete und Dankfeste

anordnen.
Auch ist dieselbe berechtigt, § 56.—Auch ist Derselbe befugt,

unter koniglichem Schutze allge- wenn Er wahrmimmt, dass bey 
meine Kirchenversammlungen zu einer Kirchen-Gesellschaft Spal- 
berufen, die desfalls notwendigen tungen, Unordnungen oder Mis- 
Anordnungen zu treffen, namen- sbrauche eingerissen sind, zur 
tlich auch deren Prasidenten und W iederherstellung der Einigkeit 
Secretare zu ernennen, ohne sich and Kirchlichen Ordnung unter 
jedoch in das Dogma selbst ein- Seinem Schutze Kirchen-Versam- 
zumischen. mlungen zu veranlassen, ohne

jedoch in Gegenstanden der Reli- 
gionslehre Sich selbst einzumi- 
schen.

, /Γοΰ 'E b in iov j
O Maurer εις το̂  τρίτομον βιβλίον του περί τοΰ έλληνικοΰ λαόΰ ισχυρίζε

ται, οτι η . Αντιβασιλεία προεβη είς την νομοθεσίαν ταύτην, μόνον άφού ήκουσε 
την γνώμην τοΰ ελληνικού κλήρου ! Καί δμως ένω ή Declaration εδημοσιεύετο 
εις τας 23 Ιουλίου 1833, εις τας 13 Ατιριλΰον τοΰ 33 ειχε προδημοσιευθνί τό 
Β. Δ. περί τοΰ σχηματισμού καί τής άρμοδιότητος της έπί των Εκκλησιαστικών 
Γραμματείας, εί; τήν αρμοδιότητα καί δικαιοδοσίαν τη ; οποία; ύπήχθησαν :

Αρθρ. Β' I α') Αί τών διαφόρων χριστιανικών εκκλησιών πολιτικαί καί 
άστικαί σχεσει;, β ) Η διατηρησι; τών νομίμων ορίων μεταξύ της πολίτικης άο- 
χ/ίς και τών εκκλησιαστικών άρχών γ ) Η εςετασις δλων τών Διαταγμάτων τών 
εκκλησιαστικών αρχών . . . . . . .  στ') Τά ήγεμονικά δίκαια ώ; πρός τόν διορισμόν
εις εκκλησιαστικά ύπουργήματα.

ώριζεν

  1      —  —      -    —  ■ ,   .

Τό δέ άπό 4 Μαΐου τοΰ 33 Β. Δ. περί τη ; άρμοδιότητο; τών νομαργών

Αρθρ. 12 I" I. Νά φύ^άττν] έν γένει τά ήγεμονικά δικαιώματα της εξου
σίας είς έκκλησιαστικάς υποθέσεις, καί να διατηρώ τάς σχέσεις, τά ; οποίας οί νό
μοι καί αί κατέστησαν μεταξύ της Κυβερνήσεως καί της Εκκλησίας.
(ΓΙοίας συν&ήκας ήδύνατο νά συνάψγι ή ελληνική Πολιτεία μετά της ελληνικής 
Εκκλησίας ; Προφανώς ό νομοθέτης παρεπλανήθη έκ τών έν Βαυαρία ΐσχυουσών 
μετά τοΰ Βατικανοΰ συνθηκών !.)

Αρθρ. 8 . —Νά δέχεται καί νά έξετάζν) τά παράπονα τ,ών διοικουμένων, 
περί καταχρήσεως της εκκλησιαστικές έξουσίας.

Άρθρ. 10.—Νά δ ιατηρή είς τό δικαίωμα της έπικυρώσεως, τό όποιον ένά- 
ποκειται είς τόν Ηγεμόνα, έπομένως νά έφορ-κ είς τά νά μή δημοσιεύονται καί 
εισαγωνται νέοι εκκλησιαστικοί νόμοι καί κανονισμοί ή διατάξεις τών εκκλησια
στικών άρχών άνευ προηγουμένης έξετάσεως καί συγκαταθέσεως άπό μέρους της 
κυβερνησε<ος καί νά άναφέρεται οσάκις ή τοιαύτη συγκατάνευσις ζητηθγ).

Άρθρ. 12 .—Νά λαμβάν·/) άπό τούς κληρικούς τόν δρκον της πίστεως πρό; 
τόν Βασιλέα καί της υποταγής είς τούς καθεστώτας νόμου; τοΰ Κοάτου;.

Πόσον έσφαγίαζε τήν αλήθειαν ό M au re r !

IV
Ιδωμεν ήδη κατά πόσον 6 οργανι

σμό; ούτο; έστηρίζετο έπί τών κανόνων 
τη ; Ορθοδοξία;, ποία δέ ή τόσον πομ- 
πωδώ; ύπό της Άντιβασιλείας έξαγ-

γελθεΐσα ανεξαρτησία της νεοελληνικής 
έκκλησίας.

Διά τοΰ 1 άρθρ. ορίζεται ό Βασιλεύς 
αρχηγός τ^ς έκκλησίας κατά τό διοικη
τικόν μέρος. Ού'τως ώρισε καί Πέτρος ό
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Αί ατήλαι τής «Δ ικαιοσύνης» 
ε ινε  είς τήν διάϋ'εσιν παντός δι
κηγόρον, δικαστοΰ ή άλλον δι
καστικού προσώπου, ενρισκο- 
μένον ε ίς τήν άνάγκην ή έπ ιϋ 'υ- 
μοϋντος νά  άνακινήση π α ν  έν 
γένε ι ζήτημα σχετιζόμενον μέ 
τήν απονομήν τοΰ δικαίου.

Δέν αρκεί τάχα ή κατάστασις 
καθ’ ήν διά παν έν γένει, καί παρά
πτωμα άκόμη, οί δικηγόροι ύπόκειν- 

ται εις τήν δικαιο- 
’ ,νπ ό  τά. χρού- δοσίαν τών κοινών 

ποινικών δικαστη- 
ρίων, στερούμενοι 

τοΰ ευεργετήματος τής ίδιαζούσης 
δικαιοδοσίας, οΰτινος άπολαύουσι και 
οί γραμματείς τών Πρωτοδικείων, 
τόση δέ υπάρχει άνάγκη ώστε τήν 
κατάστασιν αύτήν νά τήν καθιστώ- 
•μεν έκάστοτε άφόρητον διά τής στά
σεως ήν ούχί σπανίως λαμβάνουν 
άπέναντι τών -δικηγόρων οί χειριζό- 
μενοι τήν ποινικήν δικαιοσύνην Εισ
αγγελείς και άνακριταί; Προ μηνών 
μόλις έλάβομεν τήν άφορμήν νά σχο- 
λιάσωμεν περίπτωσιν καθ’ ήν δικη
γόρος έν Καλάμαις παρεπέμπετο είς 
το Κακουργιοδικεΐον ώς συναυτουρ- 
γός μετά τοΰ δικαστικού κλητήρος 
πλαστογραφίας έπιδοτηρίου. ΙΙώς δέ 
κατά τό κατηγορητήριον έκεΐνο είχε 
διαπραχθή ή πλαστογραφία; Ό δι
καστικός κλητήρ, έν γνώσει τοΰ πα- 
ραπεμφθέντος δικηγόρου, είχε θέσει 
τήν ύπογραφήν του είς τι περιθώριον 
τοΰ έπιδοτηρίου δπερ εφερε τήν ύπο
γραφήν τοΰ πρός 8ν ή έπίδοσις, ούχί 
καθ’ ήν στιγμήν ένήργει τήν έπίδο- 
σιν, άλλά μετά μίαν ή δύο ώρας ή 
ημέρας!! Μετά τήν περίπτωσιν έκεί- 
νην, τήν πράγματι κλασικήν, καλού- 
μεθα σήμερον νά σχολιάσωμεν δευ- 
τέραν, κλασικωτέραν, ήν λεπτομερώς 
έν έτερίχ στήλη περιγράφει ό έν Σπάρ
τη δικηγόρος κ. Π. Ζερβέας, δστις 
παρ’ όλίγον νά καταλάβη τό έδώλιον 
του κατηγορουμένου έπί πλαστογρα
φία! έπίσης. Τό πραγμα θά ήτο ά- 
πίστευτον, άν διηγούμενος δέν ήτο 
δικηγόρος καί άν πρός άπόδειξιν έ- 
κείνων τά όποια διηγείται δέν έπε- 
καλεΐτο καί έγγραφα. ’Εκαλείτο δέ 
νά άπολογηθη έπί πλαστογραφώ έ
νεκα τίνος λόγου; Διότι έπεχείρησε 
πράξιν δικαστικήν έπ’ όνόματι ιδιώ
του, δστις μετά τήν έπιχείρησιν τής 
πράξεως έδήλωσεν δτι τφ είχε μέν 
παράσχει τήν πρός τοΰτο πληρεξου
σιότητα, ούχί ό'μως καί τήν προφορι-

Μέγας είς τήν Ρωσσίαν, έν τοσούτω μέ 
την διαφοράν δτι έκεΐ ό τοιοΰτος έκκλ. 
αρχηγός άνήκε και ανήκει εις τό αύτό 
δόγμα, ένφ εδώ ό Βασιλεύς Όθων ήτο 
καθολικός. Εκεΐ ή άναγνώρισις της βα
σιλικής αρχηγίας γίνεται διά του όρκου 
τών επισκόπων, έδώ χρησιμεύει αυτή 
ώς βάσις τοΰ δλου όργανισμοΰ. Οί πα- 
τερες της εκκλησίας προσεφώνουν τόν 
Αύτοκρατορα δεσπότην, καθ’ όν τρόπον 
και ούτος άπελάλει τόν Οικουμενικόν 
Πατριάρχην άγιώτατον δεσπότην. Ό  Ή - 
γεμών τοΰ Βυζαντίου τό παρά τους κα
νόνας είσαγόμενον ρνκ έάται πρός υπό
δειγμα (Έπαναγ. 2, 7)  διότι τά τής 
συνόδου υπηρετεί ώς Χριστός Κ υρίου  
και δεφένσωρ και υπηρέτης τής ’Εκκλη
σίας καταστάς. (Συμ. θεσσαλ. 225). 
Ήτο λοιπόν υπερασπιστής της εκκλη
σίας, επίσκοπος τών εκτός, κατά τούς 
λόγους τοΰ Μ. Κωνσταντίνου, έπιστη- 
μονάρχης κατά την μεταγενεστέραν φρα
σεολογίαν, ύπό τοιαύτην δέ ιδιότητα 
παρετηρει Θεοδόσιος ό I I  άϋέμιτον τόν 
μή τοΰ καταλόγου τών άγιωτάτων επ ι
σκόπων τνγχάνοντα τοΐς εκκλησιαστικοίς 
σκέμμασιν ίπ ιμ ίγνυσβα ι. ΙΙαρά τοΐς

κήν έντολήν δπως τήν έπιχειρήση.
’Επαναλαμβάνομεν δτι ουδέ κατά 

κεραίαν άπομακρυνόμεθα τής άκρι- 
βολογίας. Καί είνε μέν αληθές δτι 
κατ’ άμφοτέρας ταύτας τάς περιπτώ
σεις αι κατηγορίαι δέν εφθασαν μέχρι 
τοΰ ακροατηρίου, είνε δμως έπίσης 
βέβαιον, δτι όλοι ούτοι οί ακατανόη
τοι Φαρισαϊσμοί, ϊνα μή είπωμεν αί 
κουφότητες, άποτελοΰσι τραύματα, 
άνίατα, κατά τό πλεΐστον, κατ’ αύτής 
τής ύποστάσεως έπαγγελματιών τοι- 
ούτων οιοι οί δικηγόροι.

Περισσότερος σεβασμός πρό τό τα- 
λαίπωρον αύτό έπάγγελμα είνε άρά γε 
πράγμα τόσον άκατόρθωτον;

Τό γεγονός έ'λαβε χώραν κατά τόν 
παρελθόντα Νοέμβριον καί επομένως θά 
σώζεται είς την μνήμην τών περισσο

τέρου. Εις Γερμανός εν
Διδάγματα Βερολινω, τιτλοφορού

μενος μηχανικός καί ονο
μαζόμενος Βίλδ, συνέλαβε την ιδέαν νά 
κερδοσκοπησν) είς βάρος τοΰ ονόματος 
τοΰ Βασιλέως ημών καί εκμεταλλευόμε
νος την άρίστην ιδέαν ην περί ημών 
τρέφουν οί Εύρωπαΐοι έν γένει. Πρός 
τοΰτο άπέστειλε πρός διαφόρους βιομη
χανικούς καί εμπορικούς οίκους της Γερ
μανίας εγκύκλιον δι’ης καθίστα γνωστόν 
δτι εινε είς θέσιν, άντί ώρισμένης χρημα
τικές αμοιβής, νά άπανείμτ] είς αυτούς 
τόν τίτλον τοΰ προμηθευτοΰ τοΰ βασι
λικού οίκου της 'Ελλάδος, κατέληγε 
δέ έν τ·?ί αύτγί έγκυκλίω μέ τά άμίμη- 
τον έν είδει ύστερογράφου, δτι πρόκει
ται περί εύκαιρίας πραγματικής, διότι 
ό βασιλεύς τών Ελλήνων έχει απόλυ
τον άνάγκην χρημάτων ενεκα τών έκτά- 
κτων δαπανών είς άς ύπεβλήθη χάριν 
τών γάμων τοΰ υίοΰ του βασιλόπαιδος 
Γεωργίου !

Τό πραγμα δσον καί άνάξιον διαψεύ- 
σεως καί άν ήτο, έθορύβησεν ούκ όλί
γον τόν έν Βερολινω πρεσβευτήν ημών, 
δστις ύπέβαλε κατά τοΰ χυδαίου άπα- 
τεώνος σχετικήν μηνυσιν, συνεπείς της 
οποίας τό Πλειμμελειοδικεΐον Βερολίνου 
κατεδίκασεν τοΰτον είς . . . φυλάκισιν 
ένός μηνός ! Ύπό ποιας συνθηκας διε- 
ξήχθη η διαδικασία αύ'τη καί κατά πό
σον η έκδοθεΐσα άπόφασις τοΰ Γερμανι- 
κοΰ δικαστηρίου δύναται νά θεωρηθγί 
ηπία η αύστηρά, ούτε δρεξιν ούτε καί 
δικαίωμα έ'χομεν νά έξετάσωμεν. Έκεΐνο 
δμως δπερ άποτελεΐ δίδαγμα άληθώς 
δι’ ήμας άπαντας, άλλά πρό παντός διά 
τούς δικαστας μας, τούς κατειλημμέ
νους άπό ξενοφοβίαν είς βαθμόν άπερί- 
γραπτον, είνε τό γεγονός δτι ύπόθεσις 
άφορώσα ενα βασιλέα έλευθέρου Κρά
τους, διεξήνθη καθ’ δν τρόπον θά διε- 
ξήγετο καί άν άπέβλεπε τόν κοινότε- 
ρον τών άστών.

Βαυαροϊς δμως είχε μορφωθνί έσφαλμενη 
άντίληψις περί τής θέσεως τοΰ Μονάρ
χου πρός τήν έκκλησίαν καί ό Maurer 
έπραγματοποίει τούς λόγους τοΰ άρεια- 
νοΰ Κωνσταντίου, δστις ήπειλει τους 
άρνουμένους νά καταδικάσωσι τόν Μ.
Αθανάσιον άνευ τής κανονικής διαδικα

σίας λέγων αύτοΐς : ”Οπερ έγώ βούλο
μαι, τοϋτο κανών νομιζέσΰω .

Το 2 άρθρ. τονΐζον τήν κυριαρχίαν 
τοΰ Βασιλέως άναθέτει την ύπερτάτην 
έκκλ. εξουσίαν είς τάς χεΐρας διαρκούς 
Συνόδου. Ή  μόνη ύπό τών έν Ναυπλιω 
έκβιασθέντων κληρικών γενομένη προ
σθήκη δτι ή ’Εκκλησία θά διευθύνεται 
κατά τους έκκλ. κανόνας, εμεινε μόνον 
είς τό πρωτοκολλάν. Ουτω παρεβιασθη 
άμέσως ή γνώμη τών αρμοδίων, διότι ή 
Άντιβασιλεία έπεθύμει νά διοικήται ή 
’Εκκλησία, ούχί κατά τούς κανόνας, 
άλλά κατά τήν Declaration αύτής, 
κατά τούς βαυαρικούς δηλ. νόμους. Ο 
θεσμός διαρκούς Συνόδου είνε άγνωστος 
τ·?ί Ορθοδοξία. Οί κανόνες ορίζουν πε- 
ριοδικάς μόνον συνόδους (Όρ. άποστολ. 
37, Νικ. 5, Άντιοχ. 20). Ό  Μ. Πέ
τρος ύπό προτεσταντικήν έπιρροήν πα-

’Ολόκληρος 6 ημερήσιος τύπος άνέ- 
γραψεν έν δλαις αύτοΰ ταΐς λεπτοαε- 
ρειαις τό ύπό πασαν έ'ποψιν απειθές 

έ'γκλημα τής άπο- 
Οί/ΐω πλανήσεως είς άσέλ-

τ ΰ ν  φ αντα ζόμ εθα  γειαν καί τοΰ βια
σμού, δπερ έν ΙΙύργω 

έ’λαβε /ώραν τυρό είκοσι περίπου ημε
ρών. διαπραχθέν ύπό δύο ή τριών έκφύ- 
λων. ύποδυθέντιον τό πρόσωπον τών 
ποινικών δικαστών. Ήδη εύρισκόμεθα 
είς τήν t'r/ άριστον θέσιν νά άναγγείλω- 
μεν δτι ή προδικασία έπί τοΰ άδικήμα- 
τος τούτου έπερατώθη, έξεδόθη δέ καί 
τό σχετικόν βδύλεμμα δι’ ού παραπέμ- 
πονται οί υπαίτιοι είς τό άκροατήριον 
τών Κακουργιοδικών. "Ολα δέ ταΰτα 
έντός είκοσι ημερών. Τήν άνάκρισιν, ί
διους έπί αδικημάτων άτινα συγκλονοΰν 
τήν κοινωνίαν, ούτω τήν φανταζόμεθκ, 
μόνον δέ ή άμεσος καταδίωξις καί ή έν
τός βραχέος χρόνου καταδίκη ή άθώω- 
σις είμεθκ τής γνώμης δτι έ'χει ώς άπο- 
τελεσμα τήν μόρφωσιν παρά τώ λαώ 
τής πεποιθήσεως δτι ή ποινική δικαιο
σύνη δέν έπαυσε λειτουργούσα.
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Τά γραφέντα είς τά δύο προηγούμενα 
φύλλα τής «Δικαιασύνης» έν σχέσει μέ 
τό ζήτημα τής καταστάσεως τινών έκ 
τών έν ’Αθήναις άνακριτικών γραφείων, 
εσνον ευτυχώς τόν αντίκτυπον των. Τό
t ~ ν ' ’ 'υπυυργειον της Δικαιοσύνης, όι έγγρα
φου δπερ άπηύθυνε πρός τόν κ. Εισαγ
γελέα τών Πλημμελειοδικών, διέταξε 
τοΰτον νά συλλέξν] πασαν πληροφορίαν 
σχετιζομένην μέ τά καταγγελθέντα καί 
έν γένει νά έξακριβώσ·/] αν όντως ύπήρ- 
ξαν ή ύπάρ/οτν ύπάλληλοι έν τοΐς άνα- 
κριτικοΐς γραφείοις ποιούμενοι κατάχρη- 
σιν τής θέσεώς των έπί χρηματισμω ή 
έπί άλλο) τινί σκοπώ.

Συνεπείς τοΰ έγγράφου τούτου ό κ. 
Είσαγγελεύς έκάλεσε τόν παρασχόντα 
είς ήμας τάς πληροφορίας έκείνας συνερ
γάτην ήμών, δστις κατέθεσε παν δπερ 
έπ ί τοΰ ζητήματος τούτον έγνώριζε. 
Κατά πόσον αί παρασχεθεΐσαι ύπό τοΰ 
συνεργάτου ήμών πληροφορίαι θά χρη- 
σιμεύσωσιν ώς άφετηρία πρός εύρυτέραν 
άνάκρισιν καί άποκάλυψιν τών τελουμέ
νων, άτινα άναμφιβόλως έτελοΰντο, 
άδιάφορον άν είς μικράν ή είς μεγάλην 
κλίμακα, δέν δυνάμεθα νά τό γνο>ρίζω- 
μεν. Τό εύχόμεθα δμως, άφ’ ένός μέν 
δπως τεθη τέρμα είς κατάστασιν ή 
οποία μειοΐ πράγματι είς τά βλέμματα 
τών πολλών τήν αξιοπρέπειαν άρχής 
οΐα ή άνακριτικη, άφ έτερου όε όπως 
μή διατελή έν άμφιβόλω ή ύπόληψις 
άπάντων τών έν ’Αθήναις άνακριτικών 
ύπαλλήλων τούς πλείστους τών οποίων

ρεβίασε πρώτος τούς κανόνας, άντικατα- 
στήσας τό Πατριαρχεΐον διά Συνόδου, 
ούχί βεβαίως διότι διέβλεπεν έν ταύτνι 
άρμοδιώτερον μέσον πρός τακτοποίησή 
τών έκκλ. ύποθέσεων, δπως έ'γραφε τώ 
1727 είς τόν Οικουμενικόν Πατριάρχην. 
Έκεΐθεν έ'λαβον καί οί νομοθέται τής 
Ελλάδος τό υπόδειγμα.

Ή  ύπερτάτη δμως αύ'τη εκκλησια
στική εξουσία χαρακτηρίζεται όιά τοΰ 
5 άρθρ. ώς άπλή επ ιτροπή  καί συνέπεια

r  Τ r   ̂ 'τοΰ χαρακτηρισμού τουτου εινε η ο ια 
τοΰ 6 άρθρ. έγκαθίδρυσις έν τ·?) Συνόόω 
ένός Βασιλικού ’Επιτρόπου, δστις κατά 
τό 7 άρθρ. «.παρεδρεύει είς δλας τάς 
συνεδριάσεις τής Συνόδου, καί άντιπρο- 
σωπεΐ παρ αύτ·  ̂ την κυβερνησιν. Καθε 
πραξις γενομένη έν άπουσια του εινε 
άκυρος.» > .

’Ά λλα  δμως διδάσκει ήμας ή παρά- 
δοσις καί τά πρακτικά τών Οίκ. Συνό
δων. ΓΙαρευρίσκοντο είς ταύτας οί άν- 
τιπρόσωποι τής Πολιτείας, άλλά μόνον 
διά τήν τάξιν τών συζητήσεων. Οί άν- 
τιπρόσωποι τού Αυτοκρατορος, οι αρ- 
χοντβς,παρίσταντο συνήθως — παρακαϋή - 
,ιιενοι—άπέφευγον δέ νά άναμιχθοΰν είς

ολόκληρον τό σώμα τών έν ’Αθήναις δι
κηγόρων άνά πασαν ήμέραν λαμβάνει 
άφορμάς νά έκτιμα καί διά τό φιλόπονον 
καί διά τό ηθικόν αύτών.

Ε ΠΑΡ’ M S 0 M M
Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α

ΚΑΤΑ TON ΒΡΙ1' NOMOW TOT 1882

rno Tor Κ: ΙΩ Α Ν . Λ . Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΔ Ο Τ  
Είρηνοδίκου έν ’Άρτχι

Ό νομοθέτης καθιερώσας τήν τοίχο- 
κόλλησιν περιλήψεως έξαγομένης εκ 
τοΟ πινακίου καί περιεχούαης τάς συζη- 
τητέας κατά τόν τοΰ προέδρου προσδιο
ρισμόν όποθέσεις (Πολ. Δ. 577), ϊξήρεσε 
μόνον τάς κατεπειγούσας καί συνοπτικάς 
δποθέσεις, δσαι πρέπει νά συζητώνται 
Ιν τφ άκροατηρίφ πρό πασών τών άλλων 
καί έάν δέν ήθελον περιέχεσθαι παντά- 
π»σιν έν τ^ τοιχοκολλήτιρ κοινοποιήσει 
(έκθέματι). Ή διάταξις τοΰ άρθ. 578 
ΙΙολ. Δ. ισχύει έπί τε συνοπτικών καί 
έμπορικών ύποθέσεων (Πολ. Δ. 623 έδ. 2). 
’Αναγκαία προϋπόθεσις της συζητήσεως 
άνευ προηγουμένως τοιχοκολλήσεως εκ
θέματος ε!νε, οτι ή συνοπτική ύπόθεσις 
έμφανίζεται κατ’ άνάγκην, ώς Ικ της 
φύσεως της, πρός έγγραφήν έν τφ πινα- 
κίφ καί συζήτησιν έν χρόνψ, καθ’ δν 
εγένετο ήδη ύπό τοΰ προέδρου ό προσ
διορισμός τών συζητητέων ύποθέσεων 
καί δτι §νεκεν τοΰ κατεπείγοντος δέν 
πρέπει νά μείνη ή ύπόθεσις ασυζήτητος, 
έγγεγραμένη άπλώς έν τφ πινακίω καί 
μακαρίως άναμένουσα νά συμπεριληφθή 
είς προσεχή προσδιορισμόν συζητητέων 
ύποθέσεων, (δτε ίσως καί συζήτησις καί 
άπόφασις Ισοντοι δώρον άδωρον), άλλ’ 
δτι είνε άνάγκη νά συζητηθη πρό της 
παρελεύσεως τοΟ άπαιτουμένου χρόνου 
διά τήν τοιχοκόλλησιν έκθέματος, άφοΰ 
μάλιστα συγχωρεΐται συζήτησις καί άνευ 
έγγραφης έν τφ πινακάρ, άν ή συνοπτική 
ύπόθεσις κατεπείγη έπί τοσοΰτον, ώστε 
δέν ήτο δυνατόν νά έγγραφη έν τφ πι- 
νακίψ (όργ. 267 έδ. 2). Τήν άνάγκην 
τοΰ προσδιορισμού ύπό τοΰ προέδρου καί 
της τοίχοκολλήσεως περιλήψεως έκ τοΟ 
πινακίου (έκθέματος) καθιεροΐ ώς κανόνα 
τό άρθ. 623 άρ. 2 Πολ. Δ. κείμενον έν 
τφ κεφαλαίψ περί διαδικασίας έν συνο- 
πτικαΐς-δίκαις, ώς πρός άς όρίζει, δτι 
«περί τοΟ πινακίου έφαρμόζονται τά έν 
τοΐς άρθροις 570—578 ώρισμένα». Έκ 
τούτοιν συνάγεται άδιστάκτως, δτι αί 
συνοπτικαί ύποθέσεις, δσαι δέν άνετέθη- 
σαν είς ώρισμένην δικάσιμον, δέν δύναν- 
ται νά συζητηθώσιν άνευ προηγούμενης 
έγγραφής έν τφ πινακίφ, καί άνευ προσ
διορισμού τοΰ προέδρου καί τοιχοκολλή- 
σεως έκθέματος. Τά αύτά έφαρμόζονται 
καί έπί έμπορικών ύποθέσεων (Πολ. Δ. 
727) ώστε καί έπ’ αύτών κατά κανόνα 
άπαιτεϊται έγγραφή έν τφ πινακίφ., προσ
διορισμός ύπά τοΰ προέδρου καί τοιχο- 
κόλλησις έκθέματος, έξαιρουμένων τών 
κατεπειγουσών κατά τό έδ. 2 άρθ. 578 
Πολ. Δ. ώς π. χ. α) έπί ναυτικών ύποθέ-

τήν ούσίαν τών συζητήσεων. Τό παν, 
έ'λεγον πρός τούς έν Χαλκηδόνι πατέ
ρας, τή άγια Συνόδω  καταλιμπάνομεν.., 
κατά τό άξιον και πρέπον και συμφέρον 
τή άγ ιοηάτη  εκκλησία τά δοκοϋντα ψ η - 
φίσασϋ·αι. Τοιαύτην δέ εύλάβειαν έπε- 
δείκνυον ώστε καί μετά τήν ύπογρα
φήν τών αποφάσεων ήρώτων: «.Λεγέ-
τωσαν οι επ ίσκοποι ε ΐ γε οικεία γνώμη  
ή ανάγκης τίνος αύτοΐς νπενεγβείσης 
υπέγραψαν, δπως οΰτω διαπιστοΰται 
τό άνεπηρέαστον αύτών. 1 [°Ορ. και Κ. 
12 τής μή  άνεγνωρισμένης άλλως κατά 
Φωτίου Συνόδου δτι πλήν τών οίκ. συ
νόδων ούδαμοϋ οί θείοι κανόνες συνέρ
χ ε σ α ι  κοσμικούς άρχοντας έν ταΐς συ- 
νόδοις νομοϋετοϋσιν, άλλά μόνον τους 
επ ισκόπους.] Είς μεταγενεστέραν έπο- 
χήν έπειράθη ποτε Μανουήλ ό II ο ΓΙα- 
λαιολόγος ΐνα  εχη Άρχοντας είς τά λα
λούμενα έν τή ιερά συνόδω έπ ί εγκλη
ματικών υποθέσεων, άλλά οί Μητρο- 
πολΐται Νικομήδειας καί Κορινθου έδή- 
λωσαν είς τήν Σύνοδον δτι ό Αύτοκρά- 
τωρ οφείλει πρώτον νά άποδείξνι έάν 
έ'χη πρός τοΰτο δικαίωμα. Είς τήν πα
τριαρχικήν σύνοδον οί άντιπροσωποι
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σεων, δτε πλοΐόν τι όρμάται πρός άπό- 
πλουν ή έπίκειται άλλος κίνδυνος έκ τής 
άναβολής συγχωρουμένης κλήσεως βρα
χυπροθέσμου άνευ προηγουμένως διατα
γής τοΰ προέδρου (Πολ. Δ. 726). β')Συν- 
τομευθείσης τής προθεσμίας ύπό τοϋ 
προέδρου (Πολ. Δ. 722). Δέν είνε λοιπόν 
ακριβές τό τών άντιδοξούντων επιχεί
ρημα, δτι τά άρθ. 576—578 Πολ. Δ. 
ρυθμίζουσι τήν διαδικασίαν μόνον τδν 
συνήθων ύποθέσεων παρά πρωτοδικείοις.

Δ'. Τό έπιχείρημα, δπερ ώς απορίαν 
καί δίλημμα ή ώς είς άτοπον άπαγωγήν 
προβάλλουσιν έρωτώντες «διατί ένώπιον 
τών πρωτοδικείων έν ταΐς Ιμ,πορικαΐς 
καί συνοπτικαΐς δίκαις συζητοΰνται έγ- 
καίρως αί ύποθέσεις μετά παρέλευσιν τής 
'νομίμου προθεσμίας έγγραφόμεναι, ήτοι 
μετά παρέλευσιν έτους ή δσου δήποτε 
χρόνου;» δέν είνε άπροσμάχητον. ’Ά ν 
μέν ή συνοπτική ή έμπορική ύπόθεσις 
ένώπιον τών πρωτοδικών συζητήται κατ’ 
άντιμωλίαν καί έκόντων τών διαδίκων, 
ώστε δ Ιναγόμενος ούδεμίαν άντιτάσση 
ένστασιν άπαραδέκτου τής άγωγής ή ά- 
κυρότητος τής γενομένης συζητήσεως, 
ούδεμία άπορία γενναται- διό καί τό 
έρώτημα τών άντιδοξούντων Ιδει νά δια- 
τυπωθή άκριβέστερον, ώστε νά μή περι- 
λαμβάνη §νεκεν τής άοριστίας του καί 
τήν περίπτωσιν ταύτην. Ά ν  δέ τούναν- 
τίον ό έναγόμενος προτείνη ενστασιν 
άπαραδέκτου ή άκυρότητος, ώς καί άν 
ύπόθεσις τις συνοπτική ή έμπορική δέν 
συνεζητήθη κατά τήν τών άρθ. 619— 
621 καί 721—726 Πολ. Δ. προθεσμίαν, 
είτε διότι δέν ένεγράφη παντάπασιν έν 
τφ πινακίφ, εϊτε διότι κατά τό άρθ. 269 
δργαν. διεγράφη, φρονώ, δτι δέν δύναται 
έγκύρως νά συζητηθή έρήμην ένός τών 
διαδίκων μερών, κατ’ άντιμωλίαν δέ δέν 
είνε έγκυρος ή συζήτησις ένισταμένου 
τοΰ έναγομένου, άνευ περαιτέρω κλήσεως 
πρός συζήτησιν (έξ άντιθέσεως έπιχεί
ρημα άρθ. 578 έδ. 1 Πολ. Δικ.), είμή 
μόνον άν έτηρήθησαν αί διατυπώσεις 
τών άρθρ. 576—578, ήτοι άν έγγρα- 
φεΐσα έν τφ πινακίψ προσδιωρίσθη ύπό 
τοΟ προέδρου καί περιελήφθη έν τή Tot- 
χοκολληθείση περιλήψει (έκθέματι)- διότι 
ή τοιχοκόλλησις αΰτη έπιφέρει τήν είς 
τούς διαδίκους καί τούς πληρεξουσίους 
αύτών κοινοποίησή ήτις περιττήν καθι- 
στα περαιτέρω κλήσιν, ώστε δικαιολο
γείται ή έρημοδικία κατόπιν τής τοιχο- 
κολλήσεως τοΟ έκθέματος, ίσοδυναμού- 
σης κατά νόμον πρός κοινοποίησιν. Ά ν  
δέ ύποτεθή ποτε, δτι δέν ήδυνήθησαν νά 
λάβωσι γνώσιν οί' τε πληρεξούσιοι καί οί 
διάδικοι, τοΰτο δέν έκώλυσε τόν νομοθέ- 
την νά νομοθέτηση τήν διάταξίν του 
ταύτην, διότι «τούς νόμους άπό τών ώς 
Ιπί τό πλεΐστον συμβαινόντων, ού μήν 
τών σπανίως είσάγεσθαι δει, ούδέ άπό 
τών δυναμένων έν ένί συμβήναι θέματι· 
παραβαίνουσι γάρ οί νομοθέται τό άπαξ 
ή δίς συμβαΐνον καί ούκ άξιοΰσι περί 
αύτοΰ νομοθετήσαι». νομ. 3, 4 καί 6 Π. 
1. 3, νόμ. 15—17 Βασ. (Β'. α'.), § 23 
Άρμεν. Α'. α'.

Ε '. Ή ύπ’ άριθ. 578 τοΰ 1903 τοΰ 
Πρωτοδικείου Κορινθου άπόφασις, έκδο- 
θεΐσα έπί έμπορικής δίκης τής άρμοδιό-

τ%ς Πολιτείας δεν έ'χουν δικαίωμα ει
σόδου, όπου δε ποτε παρέστη άνάγκη 
της παρουσίας τίνος τούτων, ό τοιοΰτος 
ούδέν άναμίξεως έ'σχε δικαίωμα. Ά λ λ ’ 
έν Ρωσσία ό Μ. Πέτρος, δταν ή επιρ
ροή τοΰ Πατριάρχου παρά τφ  λαω καθί
στατο δσημέραι έπιφοβωτέρα είς την 
Μοναρχίαν καί αντικατέστησε τοΰτον 
διά συνόδου, ήθελε καί νά προλαμβάνη 
διά τοΰ Επιτρόπου παν τω Μονάρχν) 
άπαρέσκον, διά τοΰτο δέ παρέσχεν 
αύτφ καί τό V8to.

Έν Έλλάδι δμως ποια τις ή τοΰ μέ
τρου δικαιολογία ; Πόθεν ή τοιαύτη 
προς τόν εθνομάρτυρα κλΐϊρον δυσπιστία; 
Διά τον μελετώντα διά τών γραμ,μών 
εΐλικρινώς γράφει 6 Maurer δτι η ανε
ξαρτησία (!). της έλληνικης εκκλησίας 
είχε άποβνί αυτόχρημα άναγκαία πρός 
έδραίωσιν της Μοναρχίας έν Έλλάδι.

Έν τφ  όριζομένω δρκω τών συνοδι
κών μελών (άρθρ. 8 ) τονίζεται πρώτον 
η η ίοτις  πρός τόν Βασιλέα, έπειτα δέ 
η πίστη διαφυλαξις τών δικαιωμάτων 
καί έλενϋεριών της ορθοδόξου Ε κκλη
σίας. 'Ομολογώ δτι άνερευνήσας κατά 
δυναμιν τας ύπαρχούσας τοΰ κανονικού

τητός του. ΓΗ άπόφασις αΰτη, ής άντί
γραφον προθύμως μοί έχορήγησεν 6 
Γραμματεύς κ. Καλλιακούδας, έχει ώς 
έξής- «Επειδή κατά τήν διάταξιν τοΰ 
άρθρ. 721 τής Πολ. Δ. τό όποιον έπικα- 
λεΐται ό έναγόμενος, ό ένάγων δύναται 
νά παρατείνη τήν πρός συζήτησιν τής 
άγωγής αύτοΰ τασσομένην ύπό τοΰ είρη- 
μένου άρθρου νόμιμον προθεσμίαν, νά 
συντάμη δέ αύτήν δέν δύναται, είμή μό
νον είς τήν έξαιρετικήν περίστασιν τοΰ 
άρθρου 726 τής αύτής δικονομίας. Έπί 
δέ τοΰ προκειμένου καί άν ύποτεθή, δτι 
δντως άφήκεν ό ένάγων \>ά παρέλθη ή 
τοΰ είρημένου άρθρου 721 προθεσμία, ώς 
καί ή τής άποστάσεως, χωρίς νά συζη- 
τήση τήν άγωγήν* αύτοΰ κατά τήν 19 
Φεβρουάριου 1903, ή'τις συνέπιπτεν ώς 
ήμέρα συζητήσεως αύτης, κατά τά ύπό 
τοΰ έναγομένου λεγόμενα, καί ή μετά 
τήν ήμέραν έκείνην γενομένη συζήτησις 
τής άγωγής, ήτοι ή προκειμένη δέν είνε 
άκυρος· διότι ώς εΐρηται, αύτό τοΰτο τό 
άρθρ. 721 Πολ. Δ. δίδει είς αύτόν τά δι
καίωμα νά συζητήσ^ τήν άγωγήν αύτοΰ 
καί πέραν τής ύπά τοΰ άρθρου έκείνου 
όριζομένης προθεσμίας· ούδ’ είχε τήν 
ύποχρέωσιν ό ένάγων νά φέρη τήν ύπό- 
θεσιν πράς συζήτησιν, άφοΰ άφήκε νά 
παρέλθη έν άδρανεία ή νόμιμος καί ή 
τής άποστάσεως προθεσμία, διά παρεμ- 
πιπτούσης κλήσεως, διότι ούδεμία νομική 
διάταξις ύποχρεοΐ αύτόν πράς τοΰτο. 
Όθεν ή περί άπαραδέκτου τής άγωγής 
καί άκύρου τής προκειμένης συζητήσεως 
αύτής, ενστασις τοΰ έναγομένου, ή έπί 
τών έναντίων βασιζόμενη άπερριπτέα 
έστίν. ’Άλλως άπορριπτέα τυγχάνει αΰτη 
καί ώς άνευ συμφέροντος προτεινομένη».

Ή έπίκλησις τής άποφάσεως ταύτης 
ούδαμώς στηρίζει τήν γνώμην τών άντι- 
δοξούντων α) διότι ή άπόφασις προφα
νώς δέν έλυσε τό περί ού ή Ιρις νομικόν 
ζήτημα, δπερ δέν είχεν ώς άντικείμενον, 
άλλ’ ούδέ κάν έδίκασεν έπί ύποθέσεως 
ύπαγομένης είς τήν αρμοδιότητα τοΰ 
ειρηνοδικείου. Άδηλον τί ήθελεν άπο- 
φανθή τά πρωτοδικεΐον, άν ύπεβάλλετο 
αύτφ ώς ϊνστασις τό έν άρχή άνωτέρω 
τεθέν νομικόν ζήτημα. Αμφιβάλλω πολύ, 
άν ήθελε δυνηθή νά παρίδη ή άνατρέψη 
άπαντα τά άνωτέρω άναπτυχθέντα καί 
άναιροΰντα τά έπιχειρήματα τών άντι- 
δοξούντων μάλλον πείθομαι, δτι ήθελε 
συνταχθή τή γνώμη, ήτις άνέκαθεν έκρά- 
τησε παρά τοΐς είρηνοδικείοις καί πρά 
τής εισαγωγής τοΰ πινακίου, β) διότι 
παρά τοΐς πρωτοδικείοις, ώς έμποροδι- 
κείοις, έφαρμοζομένων τών άρθρ. 576— 
578 Πολ. Δ. (άτινα δέν ίσχύουσιν έπί 
ειρηνοδικείων), ή τοιχοκόλλησις έκθέμα
τος έπιφέρει τήν είς τούς διαδίκους καί 
πληρεξουσίους αύτών κοινοποίησιν, ήτις 
περιττήν καθιστα τήν περαιτέρω κλήσιν. 
(Πολ. Δ. 578 έδ. 1.)

("Επεται τδ τέλος)

Α ριθ. 12932
Ηρόσκλησις 

πρός κοτ.τάταξιν δανειστών
Ό  Συμβολαιογράφος "Αργους Θεοφάνης 

Σ π. Ά γγελόπουλος ώς έπί τον πλειστηρια-- 
σμοΰ υπάλληλος τών πλειστηριασθέντων κτη-

δικαίου πηγάς είς τάς βιβλιοθήκας Γερ
μανίας καί Αυστρίας εδρον δτι μόνον 
ot επίσκοποι της Δύσεως, κα ι ουτοι εις 
ωρισμένας χώρας, παρεΐχον δρκον π ί
στεως είς την Πολιτείαν.

Διά τήν ’Ορθοδοξίαν τοιοΰτος τις δρ- 
κος δέν άναφέρεται. Ό  επίσκοπος η ν - 
χετο μόνον ύπέρ τοΰ Βασιλέως. Ά π α ξ 
μόνον Μανουήλ ό Κομνηνός τω 1171 
ύπεχρέωαε τόν άνώτερον κληρον νά πα- 
ρκσχν; όρκον χιστεως είς τον υιόν του, 
τόν μόλις γεννηθέντα Αλέξιον, καί τοΰτο 
ΐνα καί διά τοιούτου μέσου έξασφαλίση 
τήν Δυναστείαν. Ά λλά  μετά τήν πτώ- 
σιν τοΰ Κομνηνοΰ έξέλιπε καί ό ύπο- 
χρεωτικός δρκος. Ά λ λ ’ ιδού καί περί 
ποιων εκκλ. ελενΦεριων γίνεται λόγος. 
Εις πάσας τάς έσωτερικάς ύποθέσεις ερ
γάζεται ή Σύνοδος ανεξαρτήτως της πο
λίτικης αρχΐίς. Η καινοφανής αΰτη δι- 
αιρεσις τών υποθεσεων είς έοωτερικάς 
προϋποθέτει συμπλήρωμα διά τών εξω
τερικών. Αλλ ο νομ,οθετης όμιλεΐ πε- 
ραιτερω (αρθρ. 14) περί αντικειμένων 
ου μ.μικτόν φυσεως, μ ή" άρκούμενος δέ 
εις την διακρισιν ταυτην προβαίνει καί 
είς έτέραν (άρθρ, 17, 18) είς πνευμα-

μάτων του άποβιώσαντος οφειλέτου Β. [Ιυρλή 
η Φλώρου κατοίκου "Αργους.

II ρ ο ς
Τον Άνδρέαν ΙΙαπαδημητρίου ιατρόν κά

τοικον Ά ργους έπισπεύδοντα δανειστήν τοΰ 
άνω οφειλέτου καί ήδη τής ’Α γγελικής χή 
ρας Β. Ιΐυρλή, ώς νομίμου έπιτρόπου τών 
ανηλίκων τέκνων της Άνδρέου, Αθανασίου, 
'Ελένης και Μαρίας κλήοονόμων τοΰ πατρός 
των Β. IΙυρλή καί τους αναγγειλαμένους δα- 
νειστάς 1) Ταμίαν Ά ργους, Κυριάκον Γαλια- 
τσατον, 2) ’Ίδιον Ταμίαν ώς νόμιμον αντι
πρόσωπον τοΰ Δημοσίου, 3) Σωτήριον Μπε- 
κιάρην κάτοικον Μ πουντίων, 4) Ίωάννην II. 
Σταματιάδην, Γ)) Σωφο. Σωφρονίου κατοί
κους Ναυπλίου, 6 ) Χρ. 'Ιερ. Παπαοικονόμου 
κάτοικον ’Αθηνών, 7) Μ ιλτιάδην Στυμφαλιά- 
δην, 8 ) ’Αθανάσιον Β. Θανάπουλον, 9) Πανα
γιώ την Σοββαντζόπουλον καί 10) Βασιλικήν 
χήραν Β. Ιΐυρλή, δ ι’ έαυτήν κατοίκους α- 
παντας Ά ργους.

ΙΙροκειμένου νά συνταχθή παρ’ έμοΰ πίναξ 
κατατάξεως πρός διανομήν τοΰ έκπλειστηριά- 
σματος τών ένώπιον μου δυνάμει τής 6π ’ άριθ. 
12905 δώδεκα χιλιάδας έννεακόσια πέντε 
τρέχοντος ’έτους ‘ έκθέσεώς μου πλειστηρια- 
σθεντων κτημάτων τών οφειλετών κληρονό
μων τοΰ Βασ. Ιΐυρλή, καλώ ύμάς κύριοι, ΐνα 
έντός είκοσι οκτώ (28) τό βραδύτερον ημε
ρών προσάγητε τους τίτλους σας, έ©’ ών 
στηρίζετε τάς έπί τοΰ έκπλειστηριάσματος 
απαιτήσεις σας καί έντός οκτώ (8 ) ετέρων 
ημερών, λάβητε γνώσιν τών προσαχθησομέ- 
νων καί φέρητε τάς τυχόν παρατηρήσεις σας. 
Ειδοποιεισθε δ’ οτι πασα βραδύτερον γενομένη 
προσαγωγή τών τίτλω ν ή βοαδυτέρα παρα- 
τήρησις εσται απαράδεκτος παρ’ έμοί. Κα- 
λοΰνται ώσαύτως καί οί μακράν τοΰ Ά ργους 
διατρίβοντες νά διορίσωσιν έμπρβθέσμως αντι
κλήτους αύτών έν Ά ρ γε ι άλλως ή προθε
σμία παρελεύσεται κα τ ’ αύτών. 'Αρμόδιος 
κλητήρ έπιδότω πρός ενα έκαστον τών άναγ- 
γειλαμένων καί πρός τήν όιοειλέτιδα Βασιλι- 
κήν χήραν Β. ΙΙυολή, υπό τήν ιδιότητά της. 
•Η παροΰσα δημοσιευθήτω διά τής έν ’Αθή- 
ναις έκδιδομένης έφημερίδος «Λ ικαιοσύνη». 
Έ γενετο έν Ά ρ γε ι σήμερον τή  εικοστή τρίτη 
23 τοΰ μηνός Μαίου ήμερα, τής Iβδομάδος 
Παρασκευή τοΰ χιλιοστοΰ έννεακοσιοστοΰ 
ογδόου 1908 έτους καί έν τω  παρά τήν πλα
τείαν Ά γιου  Πέτρου κειμένω γραφείω μου 
έντός τοΰ εργαστηρίου τοΰ Άνδρ. Παπαδη- 
μητρίου καί όπεγράφη πρός βεβαίωσιν παρ’ 
έμοΰ.

Ό  Συμβολαιογράφος 
(Τ . Σ .) © . Ά γ γ ε λ ό π ο ν λ ο ς

Αριθμός 12,936 .

ϋ ρ ό α κ λ η σ ις  
π ρ ό ς  « ϊ χ ά τ ϊ ξ ι ν  δ α ν ε ισ τ ώ ν

Ό  Συμβολαιογράφος Ά ργους Θεοο. Σπ. 
Αγγελόπουλος ώς έπί τοΰ πλειστηοιασμοΰ 

ύπάλληλος, τών πλειστηριασθέντων κτημά
των τών οφειλετών Βασιλείου καί Χαριλάου 
Κοντοΰ κατοίκων Χώνικα χωρίον τοΰ Δήμου 
Προσυμναίων.

Πρός
Τήν ’Α γγελ ικήν χήραν Παναγιώτου Χ αν- 

τζοπούλου κάτοικον Ναυπλίου ώς νόμιμον 
επίτροπον τών ανηλίκων τέκνων της Εύαγγέ- 
λου, Βασιλείου, Μ ιχαήλ καί Δημητρίου, 
απάντων κληρονόμων τοΰ πατρός των Παναγ. 
Χαντζοπούλου έπισπεύδοντος δανειστοΰ καί 
τούς αναγγειλαμένους δανειστάς 1) Παναγ. 
Κολιαλεξην. 2) Χαράλαμπον Λυκούριζαν- 
3) Γεώργιον Καλλιγωμένον κατοίκους Ά ρ . 
γους. 4) Σπυρίδωνα Ντούλιαν κάτοικον 
Μπουντίων καί ’Αθανάσιον Τόμπραν δικα
στικόν κλητήρα κάτοικον Ναυπλίου.

Προκειμένου νά συνταχθή παο’ έμοΰ πίναξ

τικά καί κοσμικά πράγματα. Ή  ανεξαρ
τησία  έκείνη άναιρεΐται διά τοΰ 17 άρ
θρου, καθ’ δ «α ί αποφάσεις της δέν ήμπο- 
ροΰν νά έκτελεσθοΰν είμή μετά προηγου
μένων επικύρωοιν  της Κυβερνήσεως . . . »
Οταν ή Βαυαρία έδημοσίευσε τούς 

εκκλ. νόμους, τούς οποίους άνωτέρω ά- 
νεπτύξαμεν, δ καθολικός κλήρος διαμαρ- 
τυρηθείς ήρνή&η νά παράσχ·/) τον όρι- 
σθεντα δρκον πίστεως, μόνον δέ μετά 
μακράς διαπραγματεύσεις καί ύπό τήν 
έπιφύλαξιν δτι ό δρκος θέλει τόν ύπο
χρεοΐ έφ’ δσον δεν προσβάλλονται οί 
κανόνες, παρέσχε · τοΰτον. "Ο,τι λοιπόν 
είς τήν πατρίδα του τόσον δυσχερώς 
και έπιφυλακτικώς έπέτυχεν, εύκολώ- 
τατα κατώρθωσεν είς τήν ορθόδοξον 
Ελλάδα ό Maurer, χάρις είς τόν 
Φαρμακίδην καί τούς λοιπούς παραβά- 
τας τών κανόνων.

( Ή  συνέχεια e ls  τ6 προσεχές.)

Γόμοι τΛς «Δικαιοσύνης» πωλοιτνται 

τά γραφεία αΐττης, toif μέν πρώτον 

2-covc πρός δρανμάς 8 τον δέ δεντέρον 

πρός δρα^μάς 7.80 ΐκαότος.

κατατάξεως πρός διανομήν τοΰ έκπλειστη- 
ριασματος τών ένιόπιόν μου διά τής ύ π ’ άριθ. 
11,662 ενδεκα χιλιάδας εξακόσια εξήκοντα 
δύο τής δευτέρας 2ας Σεπτεμβρίου έτους
1907 χ ίλ ια  έννεακόσια έπτά έκθέσεώς μου 
πλειστηριασμοΰ, πλειστηριασθέντων κτημά
των τών ανωτέρω οφειλετών, καλώ ύμας κύ
ριοι ΐνα έντός ε’ίκοσιν οκτώ 28 τό βραδύτερον 
ήμερών προσάγητε τούς τίτλους Σας, έφ ’ ών 
στηρίζετε τάς έπί τοΰ έκπλειστηριάσματος 
τούτου απαιτήσεις Σας καί έντός οκτώ 8 έτέ- 
ρων ήμερών λάβητε γνώσιν τών προσαχθη 
σομένων καί φέρητε τάς τυχόν παρατηρήσεις 
Σας. Ειδοποιεισθε δε οτι, πασα βραδύτερον 
γενομένη προσαγωγή τών τίτλω ν ή βραδύ
τερα παρατήρησις έσται απαράδεκτος παρ’ 
έμοΰ. Καλοΰνται ώσαύτ<ος καί οί μακράν τοΰ 
Ά ργους διατρίβοντες νά διορίσωσιν έμπροθέ- 
σμως αντικλήτους αύτών έν Ά ρ γε ι άλλως ή 
προθεσμία παρελεύσεται κ α τ ’ αύτών. Α ρ 
μόδιος κλητήρ έπιδότο) άντίγραφον τής πα
ρούσης πρός ένα έκαστον τών άνωτέρω άναγ- 
γειλαμένων δανειστών καί πρός τόν κ. Ει
σαγγελέα τών έν Ναυπλιω Πρωτοδικών διά 
τόν άγνά>στου διαμονής όιοειλέτήν Χαριλ. 
Κοντόν καί Βασιλ. Κοντόν κάτοικον Χώνικα. 
Ή  παροΰσα δημοσιευθήτω διά τής έν Ά θή- 
να'.ς έκδιδομένης έφημερίδος Δικαιοσύνη. 
’Εγένετο έν Ά ρ γε ι σήμερον τή  εικοστή τε- 
τάρτη 24 Μαίου ήμερα τής έβοομάδος Σαβ
βάτου τοΰ χιλιοστοΰ έννεακοσιοστοΰ ογδόου
1908 έτους καί έν τώ  παρά τήν πλατείαν 
τοΰ Ά γ ιου  Πέτρου κειμένω γραφείω μου 
έντός τοΰ εργαστηρίου τοΰ Άνδρέου ΙΙαπα- 
δημητρίου καί ύπεγράφη παρ’ έμοΰ. Πρός. 
βεβαίωσιν.

Ό  Συμβολαιογράφος 
,  (Τ. Σ.) Δ . Ά γ γ ε λ ό π ο υ λ ο ς

Ά ριθ. 806.
Έ ν ’Αθήναις σήμερον τήν δεκάτην τετάρ- 

την Μαίου 1908 έννεακοσιοστοΰ ογδόου έ
τους ήμέραν Τετάρτην καί ώραν 10 Π, Μ. 
ό ύποφαινόμενος Π. Βασιλείου δικαστικός 
κλητήρ τών έν ’Αθήναις Πρωτοδικών τή  
έγγράφω παραγγελία τοΰ δικηγόρου Ί ω . 
Τούντα, πληρεξουσίου τοΰ Δήμητρίου Ράδου, 
κατοίκου ’Αθηνών, μετέβην καί έπέδωκα 
πρός τόν κ. Ε ισαγγελέα τών έν ’Αθήναις 
Πρωτοδικών διά τόν άγνωστου διαμονής άν- 
τίδικον Αναστάσιον Δήμον, άντίγραφον έξ 
άπογράφου έκτελεστοΰ τής ύ π ’ άριθ. 2548 
έ. ε. άποφάσεως τοΰ Πρωτοδικείου ’Αθηνών 
πρός γνώσιν του, καί μέ τήν επ ιταγήν νά 
πληρώση τό κεφάλαιον δρ. 631 καί 75)οο 
έντόκως πρός 9 ο)ο έτησίως άπό 28 Ίανουα- 
ρίου έ. έ . έως έξοφλήσεως, τά έπιδικαζό- 
μενα έξοδα δρ. 30, τά τέλη δρ. 11, δ ι’ άπό- 
γραφον, άντίγραφον, παραγγελίαν, επ ιταγήν, 
έπίδοσιν καί δημοσίευσιν δρ. 20. Καί ταύτας 
έντόκως. "Αλλως κ .λ .π . Καί είς Ινδειξιν.

Ό  λαβών είσαγγελεύς 
(Τ. Σ .) Κ . Λ νκουρέζος

Ό  Δικαστικός Κλητήρ
II. Β α ό ιλ ε ίο ν

Ά ριθ. 865
Απ οδεικτικόν

’Εν Α θήναις σήμερον τήν όγδότνν (8 ) 
Μ αΐου 1908 δ το υς  ήμέραν πέμπτην καί ώ
ραν ΙΟην π . μ. ό υποφαινόμενος δικαστικός 
κλητήρ τών έν Α θήνα ις Πρωτοδικών Αύγου- 
στής Πλάτων τή  έγγράφω παραγγελία τοΰ δι
κηγόρου Μιχαήλ Κωττάκη πληρεξουσίου τή ς 
έν ’Αθήναις έδρευούσης έμπορικής έταιρίας ύπό 
τήν έπωνυμίαν Τράπεζα Ίωσήφογλου, έκπρο- 
σωπουμένης ύφ ’ οίουδήποτε τών μελών αύτής 
Σωκράτους καί Όμήρου X . Ίωσήφογλου κα
τοίκων Α θηνώ ν, μετέβην εις τό ένταΰθα 
κ α τά ντη μ α , τ η ς  Ε υ α γ γ ε λ ία ς  τώ·ν έ ν  Ά -  
ΘΛναις Π ρ ω τοδ ικώ ν καί έπέδωκα πρός τόν 
Κύριον Ε ισαγγελέα τών έν ’Αθήναις Πρωτο
δικών διά τόν άγνωστου διαμονής Ίω<3ηφ 
Σ τέλ λ α ν  πρώην κάτοικον Κηφισσιας, άντί
γραφον έξ άπογράφου έκτελεστοΰ τής ύ π ’ άρ. 
2416 τ ο ΰ ’έτους 1908 έρήμην άποφάσεως τοΰ· 
Δικαστηρίου τών έν Α θήνα ις Πρωτοδικών 
μετά τής παρά πόδας ταύτης άπό 28 Α π ρ ι
λίου 1908 έπιταγής πρός πληρωμήν έχούσης 
ούτω : Πας αρμόδιος δικαστικός κλητήρ έπι
δότω νομίμως τό παρόν άντιπεφωνημένον έξ 
άπογράφου έκτελεστοΰ άντίγραιοον πρός τόν 
Κύριον Ε ισαγγελέα τών έν ’Αθήναις Πρωτο
δικών διά τόν αγνώστου διαμονής Ιωσήφ 
Στέλλαν κάτοικον πρώην Κηφισσιας, πρός 
γνώσιν του καί διά τάς νομίμους συνεπείας, 
έπιτασσόμενον συνάμα ΐνα έμπροθέσμως μάς 
πληρώση 1) διά κεφάλαιον Δραχ. 1438’ 2)· 
διά τάκους έ π ’ αύτών πρός 9 ο)ο άπό 9 Σε
πτεμβρίου 1907 μέχρι σήμερον Δραχ. 86 " 3) 
δι’ έπιδικασθέντα ’έξοδα Δραχ. 23 ' 4) διά τέλη  
σημάνσεως Δραχ. 11 καί 5) δ ι’ άπόγραφον, 
άντίγραφον επιταγήν έπίδοσιν καί δδοιπορικά 
Δραχ. 25, ήτοι έν δλω Δοαχμάς χ ιλίας πεν- 

^τακοσίας όγδοήκοντα τρεις (1583) καί ταύ
τας έντόκως πρός 9 ο)ο κατ’ ετος άπό τής 
έπ ιταγής άχοις βντελοΰς έξοφλήσεως άλλίος. 
κλπ . πρός δέ δημοσιευθήτω ή περίληψις τής 
παρούσης είς τήν ένταΰθα έκδιδομένην εφη
μερίδα «ή  Δικαιοσύνη». Είς βεβαίωσιν συνε- 
τάχθη τό παρόν, οπερ ύπεγράβη νομίμως.

Ό  λαβών Ε ίσαγγελεύς ·
Κ . Λνκονρέζος

*0 Κλητήρ 
Α. Πλάτων


