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Ο LACASSAGNE
ΚΑΙ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ
Έ ν ταΐς άπό τίνος διεξαγόμενα:? έν 

Γαλλία συζηχήσεσιν περί τής καταργή- 
σεως, ή μή, τής ποινής τοΟ θανάτου, 
παρενέβη ό διαπρεπής Γάλλος άνθρωπο- 
λόγος καί καθηγητής τής ιατροδικαστι
κής έν τφ Πανεπιστημίφ τής Αυώνος κ. 
L,acassagne, δημοσιεύσας κατ’ αύτάς, 
ένδιαφέρον βιβλίον, ύπό τόν τίτλον Peine 
de mort et criminalite.

Ή  σημασία τοΰ βιβλίου τούτου έγκει
ται, φρονώ, ούχί τόσον είς τά ύπέρ τής 
διατηρήσεως τής θανατικής ποινής προ
βαλλόμενα παρά τοΰ συγγραφέως έπι- 
χειρήματα, δσφ είς διαφόρους άλλας 
άξιοσημειώτους αύτοΰ σκέψεις, είς τήν 
ποινικήν καταστολήν άφορώσας, αίτινες 
εδρηνται έγκατεσπαρμέναι είς διαφόρους 
τοΟ βιβλίου σελίδας.

Τινάς τών σκέψεων τούτων μεταφέρω 
είς τάς στήλας τής «Δικαιοσύνης» χάριν 
των άναγνωστών αύτής, συμπληρών καί 
άναπτύσσων ταύτας διά τών άντιστοίχων 
έν ’Ιταλία γενομένων μελετών παρά τής 
θετικής έγκληματολογικής σχ«ολής, πρός 
πολλά τών συπερασμάτων τής όποιας 
εδρηται σύμφωνος 6 L,acassagne.
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Ό  Γάλλος άνθρωπολόγος παρατηρεί, 

δτι τήν κατά τούς νεωτέρους χρόνους 
παρατηρηθεΤσαν έπαύξησιν τής έγκλη- 
ματικότητος, έπιβλαβώς, έκ παραλλήλου, 
παρηκολούθησεν ή ύπέρ τών έγκλημα 
τιών έπιείκεια.

Ό Lacassagne δημοσιεύει στατιστι
κούς πίνακας έμφαίνοντας άφ’ ένός μέν 
τήν κατ’ άναλογίαν πρός τόν πληθυσμόν 
μεγάλην έπαύξησιν τής έγκληματικότη- 
τος έν Γαλλία, άφ’ έτέρου δέ τήν έφαρ- 
μοσθεΐσαν έπιείκειαν καί διά τών άφει 
δέστατα παρεχόμενων χαρίτων τής θανα
τικής ποινής, (αδται άνεβιβάζοντο είς 
3 6 β/0 άπό τοΟ 1826-1830... 46 °/0 άπό 
τοΟ 1852 -1 8 7 0 ... 65 °/0 άπό τοΰ 1801- 
1900, 91 °/0 έπί τής προεδρείας Lou- 
bet—1900—1906 καί 100 °/ο Fallie- 
res) καί διά τής ψηφίσεως νομοθετημά- 
των τεινόντων, κατά τόν Lacassagne, 
είς έξασθένισιν τής ποινικής καταστολής.

ΤοιοΟτο, κατ’ αύτόν, έπέφερον Αποτέ
λεσμα οί θεσμοί τής ύφ’ δρον καταδί
κη?, τής ύφ’ δρον χάριτος καί τοΰ ύπερ
ο ρισμοΰ (relegation). «Οί έγκληματίαι 
— γράφει ό Lacassagne — δέν διέϊδον 
έν τοΐς τοιούτοις νομοθετήμασιν είμή ση
μεία άδυναμίας καί φόβου.Ούτοι,άλλως,δυ- 
σκόλως έκφοβίζονται. ’Αλλά καί τί έχουσι 
νά φοβηθώσιν ; Ή  θανατική ποινή δέν 
έφαρμόζεται πλέον, αί φυλακαί άποτε- 
λοΰσιν άνετον διαμονής τόπον, άσυλον, 
ένθα ή διαβίωσις σπανίως άποβαίνει 
σκληρά, ώς έπί τό πλεΐστον άνεκτή, καί 
όπόθεν εδκολον είναι νά έξέλθη τις».

ΙΙερί τής έπιφόβου αύξήσεως τής έγ- 
κληματικότητος καί τής όπερβολικής 
ύπέρ τών έγκληματιών έπιεικείας πρώτοι 
έρρηξαν κραυγήν οί θετικισταί έν ’Ιτα
λία πρό τριακονταετίας καί πλέον.

«Ή  κατά τής ώμότητος τών ποινών 
άντίδρασις (Ιγραφον έν τψ βιβλίψ μου. 
Ή  ίξέλιξις τοϋ II. Δ. εν ’Ιταλία τόμ. α' 
σελ. 161 σημ. 6) λαβοΟσα τήν ίσχυροτέ- 
ραν αύτής ώθησιν άπό τοΰ Βεκκαρίου, 
κατέληξεν έν τοΐς καθ’ ήμάς χρόνοις είς 
πολλάκις ύπερβολικήν έπιείκειαν ύπέρ 
τών έγκληματούντων. Συνηθέστατον ά
ποτελεΐ καί παρ’ ήμΐν φαινόμενον ή πρό 
τών ένδεχομένων παθημάτων τοΰ κατα- 
δικασθησομένου λήθη τών παρ’ αύτοΟ 
πραχθέντων κακών. Είς τό τοιοΟτον άπο- 
τέλεσμα συνετέλεσεν έν μέρει καί ή παρά

πολλών σχηματισθεΐσα πεπλανημένη άν- 
τίληψις τών θεωριών τής θετικής σχο
λής. Πολλοί έπίστευσαν, δτι αί άνθρω- 
πολογικαί διδασκαλίαι, αΐτινες άπεδεί- 
κνυον τήν παρά τοΐς έγκληματίαις πλη
σμονήν τών έπιληπτικών, διανοητικώς 
έξησθενημένων, ή άσθενών, έδει νά έπι- 
φέρωσιν ώς συνέπειαν τήν ήπιωτέραν 
αύτών τιμωρίαν . . .  Ούτοι δέν ένόησαν, 
δτι αί θεωρίαι αύται τείνουσι μέν είς 
μείωσιν τής άτιμωτικής περί τών έγκλη- 
ματιών ίδέας, πλήν άγουσιν είς τήν έπαύ 
ξησιν τής διαρκείας, ή είς τό διηνεκές 
τών υπό τόν τύπον τής κοινωνικής άμύ 
νης ποινών, καθ’ δσον, δσφ δλιγώτερον 
ύπεύθυνος θεωρηθή έγκληματίας τις, 
τόσψ έπιρρεπέστερος είς τήν υποτροπήν 
καί συνεπώς έπικινδυνωδέστερος τυγ
χάνει.»

’Όντως, όλόκληρον τό σύγχρονον ποι
νικόν νομοθετικόν καθεστώς έρείδεται 
έπί ψευδών βάσεων.

Προϋποτίθησι τοΰτο όμοιόμορφον άφη- 
ρημένον έγκληματικόν τύπον, βαθμολογεί 
δέ την ποινήν άναλόγως τοΰ μεγέθους 
τον Αδικήματος, μή λαμβάνον ύπ’ δψει, 
δτι ούτε οί έγκληματίαι είσίν δμοιοι πρός 
άλλήλους,—άλλ’ άπ’ έναντίας ούτοι ύ- 
πάγονται είς διαφόρους κατηγορίας— 
ούτε έν καί τό αύτό άδίκημα δέον νά 
τιμωρήται όμοιομόρφως, διά τόν λόγον 
δτι ή κοινωνική κατά τίνος έγκλήματος 
άντίδρασις δέον νά προσαρμόζηται συμ- 
φωνως πρός τήν φύσιν τοΰ έγκληματίου 
τούτέστι τήν είς ήν άνήκει κατηγορίαν 
(κα®’ εξιν, έκ γενετής, έκ περιστάσεως, 
έξ δρμής πάθους, έκ παραφροσύνης) καί 
τό ώβητικόν αίτιον τής τελεσθείσης παρ’ 
αύτοΰ άδικοπραγίας, άφ’ ού μία καί ή 
αύτή πραξις έπί τοσούτω καταδεικνύει 
μάλλον κοινωνικώς επικίνδυνον έγκλη- 
ματίαν τινά έφ’ δσφ τό ώθητικόν αίτιον 
έξ ού ούτος ώρμήθη είναι άντικοινωνικώ- 
τερον, άνεξαρτήτως τοΰ μεγέθους τοΰ 
άδικηματος, ώς άφηρημένης νομικής 
έννοιας.

Λ. X. ό διαπράξας έν βραχεί χρονικφ 
διαστήματι 5 κλοπάς είς βαθμόν πτα ί
σματος (ίσως διότι δέν υπήρξε τυχηρό- 
τερος είς τήν ευρεσιν μεγαλητέρων πο
σών) είναι μάλλον κοινωνικώς έπικίνδυ- 
νος, τοΰ διαπράξαντος άναίρεσιν, έάν 
τό μέν παρελθόν τοΰ άναιρέτου τυγχά
νει άμεμπτον, ή δέ άναίρεσις έγένετο 
συνεπεία δεινής δβρεως έκ μέρους τοΰ 
άναιρεθέντος, είς ήν δέν έδωκεν άφορ- 
Λήν ό άναιρέσας.

Είς τήν πρώτην περίπτωσιν εύρισκό
μεθα προφανώς πρό έγκληματίου καϋ ’ 
εξιν καί συνεπώς λίαν κοινωνικώς έπι- 
κινδύνου, είς τήν δευτέραν πρό έγκλη- 
ματιου έκ περιστάσεως ή έξ δρμης π ά 
γους, δστις κατά πάσαν πιθανότητα 
ούδέποτε θά έγκληματήση μή βαρέως 
προκαλούμενος καί περί τοΰ όποιου, έάν 
ύπάρχωσι λόγοι πείθοντες περί είλικρι- 
νοΰς αύτοΰ μετανοίας, δυνάμεθα νά δε- 
χθώμεν δτι καί βαρέως προκαλούμενος 
δέν θέλει έγκληματήση.

Έάν δμως τόν τελευταΐον τοΰτον, μή 
λαμβάνοντες ύπ’ δψει τό μη Ατιμωτι
κόν τοϋ ώϋητικοϋ αιτίου έξ οδ ήδίκησεν, 
έγκλείσωμεν έν ταΐς αύταΐς φυλακαΐς έν 
αίς έγκλείονται οί έξ άτιμωτικών αίτιων 
άδικοπραγοΰντες, δυνάμεθα άσφαλώς νά 
συμπεράνωμεν, δτι ένεργοΰμεν έναντίον 
τοΰ άληθοΰς συμφέροντος τής ποινικής 
καταστολής, ήτις άπαιτεΐ, δπως τούς 
επιδεκτικούς διορϋώσεως έγκληματίας 
(τούτέστι τους έκ περιστάσεως, ή έξ δρμής

ι πάϋ·ους) μή καταστήσωμεν διά τοΰ συγ
χρωτισμού μετά τελείως διεφθαρμένων 
έγκληματιών, έτι χείρονας καί συνεπώς 
μάλλον έπικινδύνους έν τφ μέλλοντι.

Έκ τών άνωτέρω έξάγεται δτι ή αύ- 
στηρότης, τό άμείλικτον μάλλον τής κα
ταστολής* κατά τούς θετικιστάς ποινικο 
λόγους, δέν άφορά είς τούς έκ περισ τά
σεως ή έξ δρμής πάγους έγκληματίας 
άλλ’ είς τούς παράφρονας, τούς καθ’ Ιξιν 
καί εις τούς έκ γενετής τοιούτους, τούτέ- 
στιν είς τούς ρέποντας είς τό άδίκημα, 
είτε συνεπεία διανοητικής τίνος παθή- 
σεως, κατά τό μάλλον ή ήττον βαρείας, 
είτε συνεπεία κτηθείσης έξεως πρός τό 
άδικοπραγεΐν, είτε λόγφ έγγενοΰς καί 
συμφύτου ώθήσεως είς τήν άδικοπραγίαν 
Ό τι δέ ύπάρχουσιν έγκληματίαι πασών 
τών κατηγοριών τούτων, ούδείς έστιν ό 
μελετήσας σοβαρώς τό ζήτημα καί άρ- 
νούμενος.

-Ϋ -
Πρό τών πολυτίμων ύπηρεσιών, άς ή 

έγκληματική άνθρωπολογία καί κοινω 
νιολογία προσέφερε καί προσφέρει τή 
ποινική έπιστήμη,είναι αύτόχρημα άστεΐον 
τό έγχείρημα έκείνων, οΐτινες ζητοΰσι νά 
καταρρίψωσί τό κΰρος κορυφαίων έγκλη- 
ματολόγων, έπί τψ λόγφ, δτι όλόκληρον 
αύτών τό σύστημα έρείδεται έπί τοΰ έπι- 
σφαλοΰς οικοδομήματος άνατομικών τι- 
νων διακριτικών τοΰ έγκληματίου γνω
ρισμάτων — ά'τινα, έπί τό κωμικώτερον 
περιορίζουσιν, είς τό χρώμα τών τριχών 
τής κεφαλής, ή τό μέγεθος τοΰ άναστή- 
ματος—ένφ τά ανατομικά δεδομένα δλως 
δευτερεύουσαν καί έπιβοηθητικήν σημα
σίαν κέκτηνται, τών φυσιολογικών δεδο 
μένων έχόντων μείζονα σημασίαν, μεγί- 
στην δέ καί κεφαλαιώδη τών ψυχολογι
κών τοιούτων, τούτέστι τής έγκληματικής 
■ψυχολογίας, ήτις άποτελεΐ τό σπουδαιό- 
τερον τών κεφαλαίων τής έγκληματικής 
άνθρωπολογίας.

Οί διά τών άνωτέρ^ρ άστείων μεθόδων 
ζητοΰντες νά μηδενίσωσι τάς πολυτίμους 
τής έγκληματικής άνθρωπολογίας όπη- 
ρεσίας, ή άγονται έξ έμπαθειών (ώς συ
νέβη είς πολλούς άντιζήλους τοΰ I/om- 
jroso κορυφαίους, άλλως, έπιστήμονας) 

ή—δπερ καί συνηθέστερον—δέν ήδυνήθη- 
σαν νά σχηματίσωσι σαφή ίδέαν περί 
τών έκ πρώτης δψεως δχι πολύ εύλή 
πτων, ή πειστικών, τών θετικιστών θεω
ριών, ών ή πλήρης κατανόησις καί γνώ- 
σις άπαιτεΤ μελέτην μακράν καί εύσυνεί- 
δητον πρός δέ καί γενναίαν μόρφωσιν έπί 
τών διαφόρων συναφών έπιστημονικών 
κλάδων.

ταύτης—άλλά διά ποικίλων καί διαφό
ρων μέσων (Βλ. ήμετέρου ’ Εναρκτήριου 
λόγου—σελ. 11—14).

'Ωσαύτως, έν τή καθιερώσει καί έ- 
φαρμογή ποινικών νομοθετημάτων δέον 
τά μάλιστα νά παράσχωμεν προσοχήν 
επι τών κοινωνιολογικών έκάστον περ ι
βάλλοντος δρων, τών διαφόρων ποινικών 
θεσμών, έχόντων, ύπέρ πάντα άλλον, 
σχετικήν καί ούχί άπόλυτον άξίαν, άνα
λόγως τών δρων έκάστου κοινωνικοΰ 
περιβάλλοντος. (Βλ. έφαρμογήν τοιαύτης 
κοινωνιολογικής έρεύνης έν τή ήμετέρα 
πραγματεία. Ό Θεσμός τής ’ υφ δρον 
καταδίκης κα'ι τά ατοπα τής εισαγωγής 
αυτοϋ έν Έ λλάδι σελ. 18-49).

Κέρκυρα Φεβρουάριος 1908.
("Επεται τό τέλος).

I I -  Γ ιω τό ϊτο ο λ ο ς
Υ φ η γ η τή ς  τον Ποινικοΰ δικαίου

Β

Έγράφομεν άνωτέρω, δτι όλόκληρον 
τό σύγχρονον ποινικόν νομοθετικόν κα
θεστώς έρείδεται έπί ψευδών βάσεων.

Είναι εδκολον νά πεισθή τις περί τής 
άκριβείας τοΰ ίσχυρισμοΰ τούτου έάν 
λάβη προσηκόντως ύπ’ δψει καί τά έξής.

Είς τό άστικόν δίκαιον άρκεϊ ή μελέτη 
τών άφηρημένων έννόμων σχέσεων, άνε- 
ξαρτήτως τών προσώπων ά'τινα παρέ- 
σχον τήν γέννεσιν είς τάς σχέσεις ταύ
τας, διότι ή τοιαύτη έρευνα δντως πα- 
ρέλκει. Είς τήν ποινικήν έπιστήμην ή 
ιελέτη τοΰ άδικήματος, ώς άφηρημέ- 
νης νομικής έννοιας, κέκτηται δλως 
δευτερεύουσαν σημασίαν, διότι είναι ά
κριβώς ή μελέτη έπί τοΰ έγκληματή- 
σαντος άν&ρώπον καί τοΰ βαθμοΰ καί 
είδους τών αντικοινωνικών αύτοΰ τάσεων, 
αΐτινες θά ύποδείξωσιν ήμΐν τόν βαθμόν  
τοϋ κοινωνικώς επικίνδυνου τοΰ δράστου, 
είς δν βαθμόν θέλομεν προσαρμώσει τήν 
άνάλογον κοινωνικήν άντίδρασιν, έκδη- 
λωθησομένην ούχί διά τοΰ όμοιομόρφου 
συστήματος τών στερητικών τής έλευ- 
('ερίας ποινών—τής ψευδοπανακείας

Π α ρ α τη ρ ή σ ε ις  έπ ί τ ή ;  γνω μ,ο- 
δ ο τή σ εω ς το ΰ  κ . Ε ίσ α γ γ ε λ έ ω ς  
το ΰ  Ά ρ ε ί ο υ  Π άγο ι) « ε ρ ι το ΰ  
ζ η τ ή μ α τ ο ς  το ΰ  <3ίορισμ.οΰ τώ ν  
ψ α λ τώ ν  κ α ί νεω κ ό ρ ω ν.

( ‘Υπό τοΰ κ. Χαραλ. Βοζίκη, δικηγόρου έν 
Ά θηνα ις καί βουλευτοΰ).

Τό έρώτημα ήτο- τίνες είσιν οί αρμό
διοι νά διορίζωσι και παύωσι τους ψ άλ- 
τας κα ι νεωκόρους; Οι έπίσκοποι ή τά 
έκκλησιαστικά Συμβούλια ;

Είς γνωμοδότησίν του περί τούτου ό 
κ. Εΐσαγγελεύς τοΰ Άρείου ΙΙάγου έθε- 
σεν ώς βάσιν καί έλυσε καί τό ζήτημα 
δτι πάντες οί θείοι καί ίεροί άπο- 
στολικοί καί συνοδικοί κανόνες ίσχύου- 
σιν ώς συνταγματικαί διατάξεις, συμφω
νίας τφ άρθρ.2 τοΰ συντάγματος, καί δχι 
μόνον έκ τούτων οί δογματικοί.

Έθεώρησα καθήκον μου νά άπο- 
κρούσω τήν τοιαύτην λύσιν τοΰ ζητήμα
τος, δχι άπλώς διότι έχω γνώμην έναν
τίαν τής έν τή Είσαγγελική γνωμοδο- 
τήσει, δημοσιευθεΐσαν άλλως πρό έτών, 
άλλά διότι ώς πολίτης φοβοΰμαι δτι άν 
ήθελεν έπικρατήσει ή ύπό τής Είσαγγ. 
γνωμοδοτ, διδόμενη λύσις, τάχιστα ήθελον 
περιέλθει Πολιτεία καί Έκκλησία είς 
δυσαρέστους δι’ άμφοτέρας περιπετείας 
καί συγκρούσεις, καθόσον μάλιστα ή 
πρός τοΰτο διάθεσις τής έκκλησίας έξε- 
δηλώθη πρό έτους καί κατά τρόπον, ό 
όποιος δέν έπρεπε νά μείνι^ άπαρατήρη- 
τος, άλλά περί ού δέν πρόκειται ήδ^. 
Φοβοΰμαι δέ δτι δύναται νά έπικρατήση 
τοιαύτη λύσις δχι μόνον ένεκεν τοΰ άξιώ- 
ματος τοΰ γνωμοδοτοΰντος, άλλά πρό 
πάντων ένεκα τής προσωπικότητος καί 
τής πανθωμολογημένης νομικής ίδιοφυΐας 
τοΰ κορυφαίου μεταξύ τών νομομαθών 
τής έποχής, τοΰ σεβαστοΰ παρά τφ 
Άρείφ Πάγφ Είσαγγελέως.
T t  υ π ο σ τ η ρ ίζ ε ι ή  Ε ίσ α γ γ ε λ ικ ή  

Γ ν ω μ ο δ ό τ η σ ις .
Τό ζήτημα τίνες θά διορίζωσι τούς 

ψάλτας κλπ. είνε κατ’ έμέ δευτερευού- 
σης άξίας· περί αύτοΰ δέ θέλω πραγμα- 
τευθή συνοπτικώς έν τέλει τής παρού- 
σης.

Ή  Είσαγγελική γνωμοδότησις παρα
τηρεί έν άρχή δτι έκ τοΰ τεθέντος έρω- 
τήματός φέρονται είς τό μέσον «πολλά 
μέν καί άλλα ζητήματα, δύο δέ τά μέ
γιστα πάντων ά'περ είσίν. Α'.) Ή  διά- 
κρισις τών δύο έξουσιών, τής πολιτικής 
καί τής έκκλησιαστικής, καί ό αύστη- 
ρός περιορισμός έκατέρας τούτων έντό

ζ
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ισχύς αύτών), άλλά τούς οποίους ούδείς 
ποτε χριστιανός, καί δή "Ελλην νομοθέ
της, θέλει σκεφθή νά καταργήση, καί δτι 
ύπάρχουσιν έπίσης καί άλλοι κανόνες, 1 
περιπεσόντες είς τοιαύτην έκ τδν περι- ' 
στάσεων αχρησίαν, τούς όποιους ούδείς ; 
ποτε νομοθέτης θέλει σκεφθή νά άνα- I 
στήση.

Καί ταΟτα διότι καί αί πολιτεΐαι αί j 
νεώτεραι καί ή κατάστασις καί ό προο
ρισμός της έκκλησίας καί ή νεωτέρα κοι
νωνία είσίν έν πλείστοις διάφοροι έκεί
νων, υπό τό κράτος τών όποιων έψηφί- 
σθησαν οί διάφοροι κανόνες.

Ά λλ ’ έπανερχόμενοι είς τό ζήτημα, 
δ έστι, είς τήν έρευναν περί τής έννοιας 
τοΰ άρθρ. 2 τοΰ Συντάγματος, είνε άναγ- 
καίον νά σημειώσωμεν έν συντομία, 
ποΐαι περί τής αναγκαίας δικαιοδοσίας 
τής έκκλησίας έκράτησαν, μέχρι τής ψη- 
φίσεως τοΰ έν λόγψ άρθρου ίδέαι, παρά 
τε τή έκκλησία, παρά τή Πολιτεία, καί 
παρά τψ έπιστημονικφ κόσμω τής νεω
τέρας Ελλάδος.
Τ ά  κρατήσα,ντα. πρό τοΰ 5 υ ν ·  

τ ά γ μ α τ ο ς  τ ο ΰ  1 8 4 4 .
Διά τοΰ α' άρθρου τής άπό 23 ’Ιουλίου 

1833 διακηρύξεως περί άνεξαρτησίας 
τής Ελληνικής ’Εκκλησίας ή Ελληνική 
Πολιτεία ώρισεν, έκ συμφώνου μετά τών 
έν τφ Κράτει άρχιερέων, «Ή  ’Ορθόδοξος 
Ανατολική Άποστολική Έκκλησία τοΰ 
Βασιλείου τής Ελλάδος, έν Πνεύματι μή 
άναγνωρίζουσα άλλην κεφαλήν παρά τόν 
θεμελιωτήν τής Χριστιανικής πίστεως 
τόν Κύριον καί Σωτήρα ήμών ΊησοΟν 
Χριστόν, κατά δε τό διοικητικόν μέρος 
εχουσα άρχηγόν τόν Βασιλέα τής Ε λλά 
δος, είνε αύτοκέφαλος καί άνεξάρτητος 
άπό πάσης άλλης έξουσίας, φυλαττομέ- 
νης άπαραχαράκτου τής δογματικής έ- 
νότητος κατά τά παρά πασών τών δρθο- 
δόξων Ανατολικών Εκκλησιών άνέκα- 
θεν πρεσβευόμενα». Διά τών άλλων δέ 
διατάξεων τής αύτής διακηρύξεως διηρέ- 
θησαν τά τής Έκκλησίας είς έσωτερικά, 
έξωτερικά καί σύμμικτα καί έκανονίσθη, 
άνευ προσηλώσεως καί έν πολλοΐς ασχέ
τως πρός τούς κανόνας, ή δρασις καί τής 
Έκκλησίας καί τής Πολιτείας. Τήν έν
νοιαν τής διακηρύξεως δίδει σαφώς εύθύς 
τότε ή Ιερά Σύνοδος τής Ελλάδος μέ 
Γραμματέα τόν πολύν Φαρμακίδην διά 
τής άπό 30 ’Ιουλίου 1833 καί ύπ’ άρ. 3 
έγκυκλίου της πρός τούς σεβασμιωτάτους 
μητροπολίτας, Αρχιεπισκόπους, έπισκό- 
πους καί έκκλησιαστικους τοποτηρητάς 
τοΰ Βασιλείου, έκδοθείσης κατ’ εγκρισιν 
τής Αύτοΰ Μεγαλειότητας. «Έκρίθη λοι
πόν εύλογον, λέγει ή έγκύκλιος, νά συ- 
σταθή σύνοδος διαρκής, ένεργοΰσα κατά 
μέν τά εντός τής Έκκλησίας πράγματα, 
οίον τά δόγματα καί τάς Ιεράς τελετάς, 
κατά τούς Άποστολικούς καί Συνοδι
κούς κανόνας καί τάς παραδόσεις, άφ’ 
έαυτής καί δι’ έαυτής έλευθέρως· κατά 
δέ τά εκτός, οίον τό διοικητικόν αύτής 
μέρος ύπό τήν κοσμικήν έξουσίαν, κατά 
τήν άρχαιοτάτην τής ’Ανατολικής Έ κ
κλησίας συνήθειαν, κατά τους Εκκλησια
στικούς κανόνας και τους πολίτικους νό
μους». Αύτά έφρόνει τότε Πολιτεία καί 
Εκκλησία- δτι δηλ. ώς πρός τά δόγματα 
καί τάς ίεράς τελετάς έδει νά ίσχύωσιν

άπολύτως οί Άποστολικοί καί συνοδικοί 
κανόνες, ώς πρός τό διοικητικόν δέ μέ
ρος τής Έκκλησίας και οί πολιτικοί νό
μοι. Σημειωτέον δέ, δτι ταΰταξέκράτησαν 
καί μετά τό Σύνταγμα καί μέχρι τοΰ νό
μου ΣΑ' τοΰ 1852.

Καί ταΰτα μέν περί τών ιδεών τής πο
λιτείας καί τής Έκκλησίας.

Τής δέ έπιστήμης αί γνώμαι περίπου 
 ̂ αί αύται συνοψίζονται είς τήν εξής περι- 
! κοπήν μελέτης τοΰ άειμνήστου Π. Καλ- 
! λιγα περί τής σχέσεως τής Ανατολικής 
ι Έκκλησίας πρός τό πολιτικόν Δίκαιον,
I οημοσιευθείσης κατά 1840.

«Σήμερον δέν έχει πλέον ή Έκκλησία 
ούτ  ̂ τό δικαίωμα νά έξέλθη άπό τά δριά 
της, άφοΰ ήλλαξεν ή κοινωνία άπέναντι. 
της. Έ  κοινωνία δέν είνε πλέον τό άγ- 
γειον, τά όποιον πρέπει νά συντριφθή, 
μή δυνάμενον νά περιλάβη τόν άπειρον 
στοχασμόν τοΰ Χριστιανισμού. Έ  σημε
ρινή κοινωνία έξήλθεν άπό τόν Χριστια
νισμόν, έχει έντός έαυτής τό στοιχειόν 
του καί είνε άπέναντι του έλευθέρα, κυο- 
φοροΰσα τό σπέρμα δπερ έδέχθη. Τό ά
πειρον έγεννήθη έντός τοϋ πεπερασμέ
νου. Ή Εκκλησία λοιπόν παύει άπό τοΰ 
νά έχη άποστολικήν έπαγγελίαν καί 
εινε μόνον ό φνλα'ξ τοϋ δόγματος, διατη
ρούσα διά πάντοτε τήν ζωήν του καί 
προοδεύουσα μέ τήν άνάπτυξιν τοΰ άν- 
θρωπίνου γένους....

Έάν ή θρησκεία σήμερον διεγείρετο 
κατά τής πολιτείας ήθελεν είνε φανατι
σμός, διότι ή θρησκεία δέν έ’χει. πλέον ά- 
πέναντι τής πολιτείας ιδιαίτερον ηθικόν 
και ουσιώδη σκοπόν, δστις νά μή ύπάρχη 
εις τήν πολιτείαν.

Ή πολιτεία είνε ό αύτός ηθικός σκο
πός, άλλ’ ώς ύπάρχων, πραγματικός καί 
μάλιστα ηθικώς ύπάρχων, τόν όποΐον ό 
άνθρωπος έλευθέρως νοεί- ή θρησκεία δ
μως είνε αύτή ή ούσία ώς πίστις καί αί
σθημα- έάν αύτό τό αίσθημα άφίνετο είς 
τήνδιάκρισίν του, ήθελεν άνα τρέψει κάθε 
καθεστώς, μή συλλαμβάνον τό άντικείμε- 
νόν του ώς συγκεκριμένο'/ καί διακεκρι- 
μένον, άλλά βυθίζον καί καταστρέφον 
δλα έντός τοΰ άορίστου, τοΰ άνησύχου 
τούτου καί άκορέστου αισθήματος.

Καθώς είς τό κέντρον τοΰ πλανητικοΰ 
συστήματος ό ήλιος μακρόθεν ζωογονεί, 
φωτίζει τάς σφαίρας καί θέτει είς τήν κί- 
νησίν των τόν χαλινόν τής αρμονίας, έάν 
δμως τάς έπλησίαζεν, ήθελε φέρει τό 
χάος, τοιουτοτρόπως καί ή θρησκεία μό
νον άπό σύμμετρον άπόστασιν δύναται νά 
μεταδώση ζωήν σώζουσα καί δχι κατα- 
στρέφουσα ώ  πεπερασμένον έντός τοΟ ά
πειρου.... Τής θρησκείας τό έδαφος άπό 
τότε είνε τό έσωτερικόν, τής συνειδή- 
σεως, τής πολιτείας τό έξωτερικόν, τής 
ύπάρξεως. Ή  θρησκεία έχει λοιπόν μό
νον τήν εσωτερικήν ενέργειαν τής διαδο
χής, δχι τήν εξωτερικήν τής πράξεως, 
καί διά τοΰτο λέγει ό Ίησοΰς «τά Καί- 
σαρος Καίσαρι, τά τοΰ θεοΰ τφ θεφ», 
άλήθεια τής όποιας τήν έννοιαν καί τήν 
άξίαν μέ τόν 16ον αιώνα μανθάνει ή 
Εύρώπη.»
Τά. κ α τά  τή ν σ υζή τη σ ιν  το ΰ  ά ρ 

θ ρ ο υ  το ΰ  ίίυ ν τά γ μ ,α το ς  
το ΰ  1 8 4 4 .

Κατά τό σχέδιον τής Επιτροπής τοΰ

τών όρίων τής νομ ίμου  αύτής δικαιο
δοσίας. Ή  διάκρισις αδτη άποτελεΐ τήν 
βάσιν τής παραλλήλου συμβιώσεως τής 
Πολιτείας καί τής Έκκλησίας, έν άμοι- 
βαία έλευθερία, έν άμοιβαίψ σεβασμφ 
πρός τά κεκτημένα έκατέρας δίκαια καί 
έν άλληλοβοηθεία. Ή  άρχή αϋτη, ήτις 
διήκει διά πάντων τών θεσμών τής με
σαιωνικής ήμών βασιλείας, διετυπώθη έν 
τοΐς νεωτέροις χρόνοις διά τοΰ περίφη
μου όρισμοΰ «Έκκλησία έλευθέρα έν 
Κράτει έλευθέρψ». Β'. Ό σύνδεσμος τής 
Έκκλησίας τής Ελλάδος μετά τών λοι
πών ’Ορθοδόξων Εκκλησιών καί ιδία 
μετά τοΰ Οίκουμενικοΰ Πατριαρχείου τής 
Κωνσταντινουπόλεως, ύπό τήν δικαιοδο
σίαν τοΰ όποιου τέως ύπαγομένη, έχειρα- 
φετήθη έπί τή άπελευθερώσει τής Ε λ 
λάδος. Γνωστόν δέ δτι έν τή Ανατολική 
Όρθοδόξψ Έκκλησία ό σύνδεσμος ού
τος δέν είνε προσωπικός, δέν έγκειται 
έν τή αναγνωρίσει ένός άπολύτου άρ- 
χοντος τής Έκκλησίας, άλλ’ έν τή άπα- 
ρεγκλίτψ καί όμοιομόρφιρ τηρήσει τών 
τε δογματικών δρων καί τών έκκλη- 
σιαστικών κανόνων, ούς οί Απόστολοι 
καί αί Σύνοδοι καί οί θείοι Πατέρες 
έξήνεγκαν, καί καθόλου τών ίερών πα
ραδόσεων. Τούτου ένεκα καί ή διά τοΰ 
Τόμου τοΰ Πατριαρχείου Κωνσταντι
νουπόλεως γενομένη χειραφέτησις τής 
Έκκλησίας τής Ελλάδος έπιβάλλει ώς 
δρον άπαράβατον τήν τήρησιν τών Άπο- 
στολικών καί Συνοδικών Κανόνων καί 
τών ίερών παραδόσεων.

Τάς δύο ταύτας βάσεις εύθύς άπό 
τής άνεξαρτησίας αύτής ή έλληνική Πο
λιτεία ήθέλησε νά καθορίση καί νά έμ- 
πεδώση δι’ αύτοΰ τούτου τοΰ καταστατι
κού αύτής νόμου, διά τοΰ Συντάγματος.

........................καί καϋ’ώ ρ ισε . . . . »
Δέν είνε τοΰ παρόντος νά έρευνήσω- 

μεν έν σχέσει πρδς τό Α'. ώς άνω ζή
τημα, ποίαν δίδει έννοιαν είς τήν λέξιν 
έξουσία ή γνωμοδότησις, καί άν, έκτός 
τών τριών γνωστών έξουσιών, έπεδίωξε 
νά διακρίνη καί τετάρτην έξουσίαν τδ 
τό Σύνταγμα, ούδ’ είνε τοΰ παρόντος νά 
άνεύρωμεν ποια πρέπει νά είνε τά δρια 
τής δικαιοδοσίας τής Έκκλησίας ώς έκ 
τοΰ σημερινού προορισμού  της. Τό ζη- 
τούμενον σήμερον είνε ποια είνε τά δ- 
ρια τής νομ ίμου  δικαιοδοσίας τής Έ κ
κλησίας έν τή νεωτέρα Έλλάδι καί ποια 
τά δρια τής έλευθερίας αύτής. Έν άλλοις 
λόγοις ποία είνε ή ίσχύς τών θείων καί 
ίερών Άποστολικών καί Συνοδικών κα
νόνων κατά τδ Σύνταγμα ήμών καί τήν 
σύμφωνον  πρός τό Σύνταγμα Ε κκλη
σιαστικήν ήμών νομοθεσίαν.

Τοΰτο τδ ζητούμενον, ταΰτα τά φερό- 
μενα είς τό μέσον δύο τά μέγιστα πάν
των ζητήματα , ή Είσ. Γνωμ. άποφαίνε- 
ται λελυμένα, δεχόμενη δογματικώς, δτι 
κατά τό άρθρ. 2 τοΰ Συντάγματος 
τοΟ 1844 (ούτινος κατά λέξιν άντιγραφή 
είνε τό άρθρ. 2 τοΰ Συντάγματος τοΰ 
1864) δχι μόνον οί δογματικοί, άλλ’ ά- 
διακρίτως απαντες οί θείοι καί ιεροί Ά - 
ποστολικοί καί Συνοδικοί κανόνες ίσχύ- 
ουσιν ώς συνταγματικαί διατάξεις καί 
δτι πας  νεώτερος νόμος άντικείμενος είς 
τούς θείους καί ιερούς κανόνας είνε &κυ-

ΕΠΙΦΥΛΛΙΣ ΤΗ Σ „ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ“
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Ο  Α Γ Ι Ο Σ  Κ Α Σ Σ Ι Α Ν Ο Σ
(Συνέχεια και τέλος)

— Καί τ ’ ε ίν’ ή τέχνη σου ;
— Δέν ηχούσες, δτ’ είμαι δικηγόρος;
— Ηκουσα, 3τ’ είσαι διγηγόρος, άλ

λά δέν ’ξέρω καί τ ’ είν’ αυτη ή δικηγο
ρική, και σέ τί θά χρησιμέψν) έδώ πέρα.

— Νά ! "Οποιος άπό εκείνους, που 
είναι έδώ μέσα έ'χει παράπονα, θά μου 
τά "λέγγ!, κ ι’ έγώ θά κάνω αγωγή στόν 
Θεο. Εννοείται, οτι θά πληρόνωμαι γιά 
τόν κόπο μου...

— Τί λές, βρέ άδε^φέ. (Τοΰ είπε ό 
"Αγιος Κασσιανός μέ άπορία). ’Ά ν είν’ 
ετσι, τότε εσυ θα εύεργετήσνις ιόν κό
σμο εδώ μεσα ! Πρώτα-πρώτα έγώ έχω 
ένα σωρό παράπονα.

— Τότε (είπε 6 Δικηγόρος) άρχίζομε

ρος καί άντισυνταγματικός.
ΕΕς τήν άποδοχήν τοιαύτης γνώμης 

περί τής έννοιας τοΰ Συντάγματος φαί
νεται δτι ώρμήθη ή Είσαγ. Γνωμ. εκ 
τε τοΰ Τόμου τοΰ Πατριαρχείου (άντε- 
γράφη άνωτέρω τό σχετικόν μέρος τής 
Είσαγ. Γνωμ.) καί έκ τών μετά τό Σύν 
ταγμα ψηφισθέντων κατά τό 1852 Σ καί 
ΣΑ νόμων «Συνωδά τω 2 τoύτq) άρθρω 
τοΰ Συντάγματος συνετάγη καί τό Α 
άρθρον τοΰ ΣΑ Καταστατικοΰ τής Ίερας 
Συνόδου νόμου, καθ’ 8 ή έκκλησία τής 
Ελλάδος διοικεΐται κατά τούί· ιερούς 
Άποστολικούς καί συνοδικούς κανόνας 
καί τό I άρθρον τοΰ αύτοΰ . . . καί τό Ζ 
καί Η τοΰ αύτοΰ έχοντα οΰτως . . . »

Καί διά τοΰτο άντιγράφουσα διαφό
ρους διατάξεις τών νόμων Σ καί ΣΑ τοΰ 
1852 καταλήγει είς τδ έξής σμπέρασμα. 
« Παντελώς αρα αστήρικτος είνε ή γνώμη 
δτι οί κανόνες τών συνόδων είνε κατά 
τό σύνταγμα καί τήν έκ τούτων άπορ- 
ρέουσαν έκκλησιαστικήν νομοθεσίαν δια
τάξεις θεμελιώδεις καί άμετάβλητοι μό 
νον είς παν δ,τι αφορά τά δόγματα, πασα 
δέ Άλλη τών συνοδικών κανόνων διάταξις, 
άσχέτως πρός τό δόγμα ισχύει ώς νόμος 
τοΰ Κράτους, έφ’ δσον διά νεωτέρου νό
μου δέν έτροποποιήθη».

Είπον άνωτέρω δτι ή Είσαγ. Γνωμ. 
άποφαίνεται δογματικώς περί τής έν
νοιας τοΰ άρθρ. 2 τοΰ Συντάγματος καί 
διότι έκ τής δλης γνωμοδοτήσεως μοί 
έφάνη δτι ή γνώμη, ήν ύποστηρίζει, 
παρίσταται ώς άποτέλεσμα τών έντυπώ- 
σεων τής άνά τούς παραδείσους τής με
σαιωνικής έκκλ. νομοθεσίας θεάρεστου 
περιδιαβάσεως, έντυπώσεων δμως άνα- 
γομένων ούχί εις τήν έννοιαν, ήν έχει, 
άλλ’ είς τήν έννοιαν, ήν έ'δει νά ί'χη, τδ 
2ον· άρθρ. τοΰ Συντάγματος καί διά 
τοΰτο ούδέν προεβλήθη είς ύποστήριξιν 
τής τοιαύτης γνώμης κοσμικόν έπιχεί
ρημα. Δέν δύναμαι δέ νά πεισθώ δτι είνε 
δυνατόν νά προβληθή ώς έπιχείρημα 
περί τής έννοιας τοΰ Συντάγματος οίοσ- 
δήποτε έπιγενόμενος νόμος ή, προκειμέ- 
νου περί τοΰ Συντάγματος τοΰ 1844, αί 
μετά 7 έτη προβληθεΐσαι αξιώσεις τών 
Πατριαρχείων ή μάλλον οί δροι, έφ’ οίς 
τά Πατριαρχεία έχειραφέτησαν τήν έλ- 
ληνίκήν έκκλησίαν, καί τούς όποιους 
μάλιστα δρους ή έλληνική Πολιτεία ώς 
καί έκ τών νόμων Σ καί ΣΑ έξάγεται 
δέν άπεδέχ&η. Προτιμώ δ’ άλλως νά έμ- 
μείνω είς τήν γνώμην δτι ή Είσαγ. Γνωμ. 
άποφαίνεται δογματικώς, ώς άνω, παρά 
νά δεχθώ δτι έπικαλεΐται ώς έπιχε.ιρή- 
ματα τούς νόμους Σ καί ΣΑ τοΰ 1852, 
οί όποιοι καί άν ήδύναντο νά χρησιμεύ- 
σωσιν είς έρμηνείαν τοΰ Συντάγματος, 
τούναντίον θ’ άπεδείκνυον δτι ούχί πάν
τες άλλά μόνον οί δογματικοί κανόνες 
ίσχύουσιν ώς συνταγματικαί διατάξεις.

Πρίν ή δμως έπιχειρήσω νά άποδείξω 
τήν κατ’ έμέ άληθή έννοιαν τής διατά- 
ξεως τοΰ άρθρ. 2 τοΰ Συντάγματος, πρέ
πει νά όμολογήσω δοι ύπάρχουσιν ίεροί 
Άποστολικοί καί συνοδικοί κανόνες, ά
σχετοι πρός τδ δόγμα, οί όποιοι όρθότε- 
ρον ήθελεν είσθαι νά ίσχύωσιν ώς συν- 
ταγματικαί διατάξεις (χωρίς έκ τούτου 
νά δικαιολογήταί τις νά υποστήριξή δτι 
καί καθιερώθη ύπό τοΰ Συντάγματος ή

κδά τώρα. Πέ μου τό ίστορικ,ό τών πα
ραπόνων σου γιά νά συντάξω -ήν α
γω γή ...

- Έ δ ώ  μέσα εί'μεστε πολλοί άγιοι...
— Είστε πολλοί Έ  ! Πολύ καλά ! 

Πολύ καλά ! Λέγε...
—Κι ένω ολοι μας, ώς άγιοι, πρέ 

πει νά έ'χωμε τές ί'διες τιμές, καί τές 
ί'διες προσφορές άπό τόν Κόσμο,... άλ
λοι έχουν πάρα πολλές, άλλοι πολλές, 
άλλοι λίγες, κ ι’ άλλοι, σαν καλιώρα 
έγώ, δέν έχουν καθόλου !

Ο Δικηγόρος πετάχτηκε μιά πήχη 
άπανω άπό τό κάθισμά του, γιά νά 
δείξγ) τήν άγανάχτησίν του, γιά τήν 
άδικία κ ι’ είπε :

— Τί λές, βρέ αδελφέ ; ’Έχει τό μέ
ρος και στον Παράδεισο ή άδικία ; 
Μωρέ, κι εγω νόμιζα, οτι βρίσκονταν 
μόνον στόν Κόσαο.

— Τώρα, κύο-Δικηγόρε, δέν μου λές, 
έ'χω δίκιο νά παραπονοϋμαι, ή δέν έχω;

— Έχεις καί παράχεις, άλλά πρέπει 
νά μοϋ δώστις τά στοιχεία τής αδικίας 
για να σοΰ συντάξω τήν άγωγή. Πρέπει 
να μοϋ ονομασνις τό πρόσωπο, ποΰ σέ 
άδικεΤ. . . .

— Νά, έγώ, μαθές, δέν λαμβάνω 
τίποτε άπό τόν Κόσμο, ένω ό Ά η-Ν ι- 
κόλας έχει κάθε μέρα καί δώρα. Σή
μερα εί'μουν στόν Απόστολο Πέτρο καί 
δέν πρόφτανε ό καμένος ν’ άνοίγν) καί 
νά κλει·/) τή θύρα γιά νά μπαίνουν μέσα 
τά κηριά, τά λάδια, τά θυμιάματα, οί 
εκκλησίες, οί λειτουργιές. . . Αύτά δλα 
τά παίρνει ό Άη-Νικόλας μοναχά, ένω, 
ώς ariot, πρέπει νά παίρωμε κ ι’ εμείς 
οί άλλοι . . . Κατάλαβες ;

— Ναι, ναί, κατάλαβα. Άνάγκη νά 
συντάξω μ ι’ άγωγή εναντίον τοΰ Ά η  
Ν'.κόλα, δτι σφετερίζεται πράγματα, 
ποΰ άνήκουν κ.αί σ’ άλλους άγιους . . .

— Είσαι βέβαιος, δτι θά βρώ τό δί
κιο μου ;

— Αύτό έξαρταται άπό τόν Θεό. 
Πώς καταλαβαίνεις; Είναι δίκιος ό 
Θεός ;

— Καί πολύ μάλιστα, άλλά δέν θά 
ζέρνι τί γίνεται.

— Έγώ δμως τό αμφιβάλλω πολύ, 
είπε μέσα του ό δικηγόρος, διότι δπως 
έβλεπα στόν Κόσμο, οί μεγαλύτερες αδι
κίες πηγάζουν άπό τόν Θεό. ’Άλλον 
κάνει πλούσιο, κ ι’ άλλον φτωχό, άλ

λον εύτυχισμένο κ ι’άλλον δυστυχισμένο, 
άλλον ώμορφο κ ι’ άλλον άσχτιμο, άλ
λου δίνει παιδιά κ ι’ άλλου δέν δίνει, 
άλλου τά παίρει κ ι’ άλλου τ ’ άφίνει. 

Αύτά φαίνεται θά κάννι κ ι ’ έδώ. 
"ΊΓστε ρα γυρίζοντας πρός τόν "Αγιον 

Κασσιανό, τοΰ είπε :
— 1 Αν είναι δπως λές, τότε άπό' ν \ 'Sr \ ,τωρα εχεις το οικ,ιο στον κορφο σου.
Ένφ ό Άγιος Κασσιανός χαίρονταν, 

ο δικηγόρος δίπλωσε ενα χαρτί τοϋ μά- 
κρου, πήρε τήν πέννα του κ ι’ άρχισε 
νά γράφτρ τήν άγωγή :

Ά γ ω γ ή
Αγίου Κασσιανοϋ, κατοίκου Παραδείσου 

Κ α τά
Αγίου Νικολάου, καποίκου ωσαύτως

Έ ν Παραδείσου τγ\..............
Ένοιπιον τοϋ Πρωτοδικείου Παραδείσου

Ό  άντίδικος, πρό πολλοΰ ηδη χρόνου, 
σφετεριζόμενος τά είς οίπασαν τήν Κοινότητα 
τοΰ Παραδείσου άνήκοντα αγαθά, ενεργεί 
παρά τφ  Κόσμφ και τφ  άποστέλλονται ταΰτα 
επ’ ένόματί του μόνον, χωρίς νά καρποΰται 
άλλος τις έκ τούτων. Μεταξύ τών άλλων πα- 
ραδεισιτών τυγχάνω καί ό υποφαινόμενος 
καί παρακαλώ δπως κατά τόν νόμον διατα-
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Συντάγματος τοΟ 1844 άρθρ. 2 «ή Έλλ. 
Έκκλησία πνενματικώς μέν κα! δογμα- 
τικώς είνε άναποσπάστως ήνωμένη μετά 
της έν Κωνσταντινουπόλει. .  . .».

Κατά τήν συζήτησιν δμως έπροτάθη 
είς τήν Συνέλευσιν νά προστεθώσι μετά 
τήν λέξιν «δογματικώς» καί αί λέξεις 
«καί κανονικώς», ό δέ εισηγητής της 
προσθήκης έξήγησε ταύτην ώς έξη ς : 
«Τό κανονικώς τοΟτο δέν σημαίνει κρά
τος έν κράτει, οΰτε δτι σκοπός τούτου 
είνε νά ύποταχθη ή πολιτική έξουσία είς 
τήν έκκλησιαστικήν, άλλ’ δτι ή Ε λλη
νική Έκκλησία εχει κανονικήν ενότητα 
μετά των άλλων όμοδόξων Εκκλησιών, 
έχει τούς αύτούς κανόνας ώς οδηγούς εϊς 
τά της θρησκείας».

Ή  έξήγησις αΰτη έσκόπει νά διασκε- 
δάση τούς φόβους τών μελών τής Συν- 
ελεύσεως δτι οί Άποστολικοί καί Συνο
δικοί κανόνες ήθελον πάντες ίσχύσει ώς 
συνταγματικαί διατάξεις καί νά πείση 
δτι πρόκειται περί τών δογματικών κα
νόνων, τών άναγομένων είς τήν μετά τών 
άλλων έκκλησιών ενότητα, τών όδηγών 
είς τά τής θρησκείας.

Ά λλ’ ή έξήγησις δέν καθησύχασε τήν 
άνησυχήσασαν Συνέλευσιν. Έπηκολού- 
θησε δέ συζήτησις καταναλώσασα τρεις 
συνεδριάσεις τής 3, 4 καί 5 Ίανουαρίου 
1844, καθ’ ας ώς έξάγεται έκ τών πρα
κτικών, άνεπτύχθησαν δλοι οί φόβοι μή
πως διά τής προσθήκης ταύτης ίσχύσω- 
σιν ώς συνταγματικαί διατάξεις οί θείοι 
καί ιεροί άποστολικοί καί Συνοδικοί κα
νόνες.

(ακολουθεί)

Α Π Ο  Τ Α  Δ ΙΚ Α Σ Τ Η Ρ ΙΑ  ΑΘΗΝΩΝ
Έ φετεΐον

(Τό ά τν ^ η μ α  το ΰ  ’Α θ η ν α ΐο ν  δ ικ η 
γόρον κ . Εΐτγ. Κ ω ό το π ο νλο ν)

Έν τή συνεδριάσει τής χθές τοΰ συνή
θους τμήματος τοΟ Έφετείου ’Αθη
νών έδόθη ύπό τοΰ έν ’ΑΘήναις δικηγό
ρου κ. Εύγ. Κωστοπούλου ό δρκος δ- 
στις είχεν έπιβληθή αύτφ ύπό τής ύπ’ 
άριθ. 160 τοΟ έτους 1908 άποφάσεως 
τοΰ αύτοΰ δικαστηρίου ήτις είχεν έκδοθή 
συνεπεία έφέσεως τούτου κατά τής γνω
στής άποφάσεως τοδ Πρωτοδικείου ’Αθη
νών έπί τής γνωστής ύποθέσεως κατά τή ς  
έταιρίας τών Ίπποσιδηροδρόμων ’Αθηνών.

Έπί τής ύποθέσεως ταύτης ήσχολή- 
θημεν διά μακρών πρό έτους περίπου 
όπότε είχε δημοσιευθή ή ύπ’ άριθ. 2502 
τοΰ 1907 άπόφασις τοΰ Πρωτοδικείου 
’Αθηνών ήτις, έκτιμήσασα τάς διεξαχθεί- 
σας άποδείξεις, είχε καταλήξει είς τό 
συμπέρασμα, δτι δικηγόρος έν ένεργεία, 
έξασκών τό έπάγγελμά του έν ’ΑΘήναις 
καί στερηθείς καθ’ όλοκληρίαν τοΰ ένός 
τών ποδών, δέν καθίσταται άνίκανος 
πρός τό δικηγορεΐν καί έπομένως δέν 
στερείται ούτε τοΰ δλου ούτε τοΰ 
μεγαλειτέρου μέρους τών έκ τοΰ έ- 
παγγέλματός του τούτου είσοδημάτων ! 
Έπί τή βάσει δέ τής τοιαύτης σκέ- 
ψεως είχεν έπιδικάσει είς τόν έν λόγφ 
δικηγόρον ώς άποζημίωσιν δραχμάς τέ σ 
σ α ρ α ς  καθ’ έκάστην ! Εύτυχώς ή άπό-

φασις αΰτη μετερρυθμίσθη ύπό τής άνω 
άποφάσεως τοΰ Έφετείου, ήτις έπιδικά- 
ζει άθρόωςτό ποσόν τών δραχμών 36.000 
έπί τή βάσει τής γνωστής διατάξεως 68 
τών Πανδεκτών (35.2), θεωρήσασα ώς ά- 
ποδεδειγμένον τό γεγονός, δτι καθ’ ήν 
έποχήν έπήλθε τό δυστύχημα, ό παθών 
δικηγόρος κ. Εύγ. Κωστόπουλος διέτρεχε 
τό 37ον έτος τής ήλικίας του. Ή άπό- 
φασις αΰτη τοΰ Έφετείου, ούσα όριστική 
ύπό τήν αΓρεσιν τής δόσεως τοΰ έν λόγφ 
δρκου, τερματίζει οΰτω τήν διαφοράν 
ταύτην καί παρέχει εύπρεπή πως τά μέσα 
τής συντηρήσεως είς §ν τών συμπαθεστέ- 
ρων μελών τοΰ δικηγορικοΰ σώματος τών 
’Αθηνών, οΖος ό τόσον δεινώς άτυχήσας 
κ. Εύγένιος Κωστόπουλος.

μ  u u r m n n i
ΑΙ Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ

Κύριε Σνντάκτα,
"Εν ζήτημα, ούχί έπουσιώδες κατ’ έμέ, 

τό παρεΐδε μέχρι τοΰδε ή «Δικαιοσύνη». 
Τό ζήτημα τής καθαρογραφής, κατά τήν 
κρατήσασαν έκφρασιν, τών άποφάσεων 
παρ’ ά'πασι μέν τοΐς δικαστηρίοις, ιδιαί
τατα δμως έν τφ Πρωτοδικείφ. ’Ονομά
ζω τδ ζήτημα ούσιώδες, διότι συνηθέστα- 
τα, είτε έκ τής άπειρίας έκείνων είς ους 
άνατίθεται ό καταρτισμός τοΰ πρωτοτύ
που τών άποφάσεων ύπογραμματέων ή 
γραφέων, είτε έκ τής τελείας τούτων α 
γραμματοσύνης, είτε καί έκ τής άπερι- 
γράπτου αύτών κακογραφίας, προσλαμ
βάνουν τδ δνομα τής άποφάσεως έγγρα
φα, άτινα άμφιβάλλω άν ήτο έπιτετραμ- 
μένον νά κατελάμβανον θέσιν καί έν τφ 
τελευταίψ άστυνομικφ άρχείφ. Τό φαι- 
νόμενον δέ παρατηρεΐται κατά κανόνα 
μέν έν τοΐς άντιγράφοις, άρκετά δέ συνή
θως καί έν τοΐς πρωτοτύποις. Καί έφ’ 
δσον μέν πρόκειται περί κακογραφίας 
ή καί άνορθογραφιών ή καί άσυνταξιών 
έπί τέλους, τό πράγμα έξοικονομεΐται, 
ύπάρχουν δμως περιστάσεις ούκ δλίγαι, 
κατά τάς όποίας είτε άλλοιοΰται αύτό 
τοΰτο τό περιεχόμενον τών άποφάσεων, 
είτε τό σκεπτικόν ή διατακτικόν αύτών 
άποβαίνει τελείως άκατανόητον. Έγώ 
τούλάχιστον γνωρίζω περιπτώσεις πλείο- 
νας τής μιας, καθ’ άς ό δρκος, ό κατά 
τό σκεπτικόν τής άποφάσεως έπιβλητέος 
είς τόν έναγόμενον, έπιβάλλεται είς τόν 
ένάγοντα καί τάνάπαλιν, ώς καί πλείστας 
άλλας περιπτώσεις, καθ’ άς μία παράλει- 
ψις ένός «δέν» ή μία άλλοίωσις τούτου 
έν τφ άποδεικτέφ θέματι περιήγαγεν είς 
άμηχανίαν κυριολεκτικώς τούς χειριζο- 
μένους τάς ύποθέσεις δικηγόρους, οί'τινες 
ύπεβλήθησαν είς δαπάνας δύο ή καί 
τριών συζητήσεων πρός διόρθωσιν τής 
προφανοΰς άγραμματοσύνης τών συντα- 
ξάντων τήν άπόφασίν ύπογραμματέων ή 
γραφέων.Γνωρίζω άκόμη περίπτωσιν καθ’ 
ην έρήμην τοΰ έναγομένου έξεδόθη άπό- 
φασις καταδικάζουσα τοΰτον νά κατα- 
βάλη είς τόν ένάγοντα τό άνπκείμενον 
τής διαφοράς έκ δραχμών είκοσι πέντε 
καί τά έξοδα τής δίκης έκ δραχμών 
όγδ οή κ ο ν τα  ’έξ χ ιλ ιά δ ω ν !  καί τά 
τέλη.

χθή εμπρόθεσμός ουτος νά  μοΰ άποτίσχι τό 
άνάλογόν μου, έξ δλων τώ ν ποσοτήτων, ας 
έχει λάβει μέχρις σήμερον, ω ν ακριβής κα
τάλογος εύρίσκεται παρά τφ  κλειδοκράτορι 
τοΰ παραδείσου Ά ποστόλφ Πετρς), κα ι να  
παύση ε ίς  τό έξης διενεργών έπ ’ ονόματιτου 
τάς έκ τοϋ Κόσμου άποστολάς κηροΰ, ελαίου, 
•θυμιάματος, έκκλησιών, λειτουργιών κλ. ̂  

Προτείνω μάρτυρας τών διηνεκών τούτων 
αποστολών το ύ ς :

1) ’Απόστολον Πέτρον, κλειδοκράτορα τοΰ 
Παραδείσου καί 2—15 τούς παρ’ αύτφ   ̂ευρι
σκομένους θεράποντας, ο ΐτινες συνοδεύουσιν 
έκάστοτε αύτάς ε ις τάς άποθήκας τής κατοι
κίας του.

Ευπειθέστατος 
ό αϊτών

“Αμα έτελείωσε την σύνταξιν της ά- 
γωγ-^ς έ'δωκε το δικόγραφο στον Ά γιο  
Κασσιανό λέγοντας του :

— Υπόγραψε!
— Ποΰ νά υπογράψω ;
— Κάτω άπό τό « ε υ π ε ιθ έ σ τ α τ ο ς »
Ό  Άγιος Κασσιανό; υπόγραψε, κι’

υστέρα τόν έρώτησε .
— Καί τώρα ;
— Τώρα, νά πάρης την άγωγή σου 

καί νά π^ς στόν Γραμματέα του Κυ
ρίου Θεοΰ καί νά τοΰ την δώκνις. Τ ’ 
άλλα ύστερα έρχονται μοναχά τους.

Στη στιγμή ό Ά γ ιο ; Κασσιανός μιά

καί δυο στόν Γραμματέα τοΰ Θεοΰ. ΤοΟ 
έ'δωκε την άγωγη κ ι’ άμέσως γύρισε 
στό κελλί του.

Τό άλλο τό πρωΐ, δταν ό “Αγιος 
Κασσιανός πηγε νά παρουσιασθη στόν 
Θεό, μαζύ μέ δλους τού; άλλους άγιου;, 
ό Θεός τόν ρώτησε μέ αυστηρότητα :

— Δική σου είν’ αύτή ή άγωγη, 
Ά γ ιε  Κασσιανέ ;

— Δικη μου παμέγιστε ! Άπολογη- 
θηκε ό Ά γ ιο ; Κασσιανό;.

— Ποιός σου τήν έ'φκιασε ;
— 'Ένα; δικηγόρο;.
— Δικηγόρο;! (ξεφώνησε ό Θεός) 

Καί ποΰ βρέθηκε σ’ αύτόν τόν ιερόν 
τόπο δικηγόρο; !

— Χθές ήρθε άπό τόν Κόσμο καί 
μένει στό κελλί μου.

Άμέσω; ό Θεός διάταξε έναν άγγελο 
νά πάν) νά φέρν) μπροστά του τόν δι
κηγόρο άπό τό κελλί του Άγιου Κασ- 
σιανοΰ.

Πέταξε ό άγγελος καί σέ μιά στιγμή 
έ'φερε τόν δικηγόρο στό θεϊκό παλάτι.

Ό Θεό; τότε φώναξε βαρυά - βαρυά.
— Άη-Νικόλα ! “Αη-Νικόλα !

Διά νά μή ύποτεθη δμως δτι γράφω 
φαντασιώδη παραδοξολογήματα, σάς πα
ραθέτω περικοπήν έκ τοΰ σκεπτικοΰ 
προσφάτου άποφάσεως τοΰ Πρωτοδι
κείου ’Αθηνών ύπ’ άριθ. 7450 τοΰ έτους 
1907 έχουσαν έπί λέξει χάριν τής ίστο- 
ρίας καί τής άθανασίας ώς έξης: «Ή 
άπόδειξις δέ γενήσεται πλήν μαρτύρων 
κατά τήν κρίσιν τοΰ δικαστηρίου προκει- 
μένης άξίας λόγφ συμβάσεως τοιαύτης 
μή άποτελούσης τών έπικαλουμένων έγ- 
γράφων καθ’ δσον άφορά τής παρά τών 
διαδίκων έπικαλουμένης συμβάσεως καί 
τήν καταβολήν τοΰ άρραβώνος καί διά 
μαρτύρων δέ τήν ύπαίτιον ματαίωσιν τής 
συμβάσεως παρ’ έκατέρου τών διαδί
κων» ! ! !

Εννοήσατε σεις τίποτε άπό δλας αύ
τάς λέξεις ; Έγώ τούλάχιστον δχι μόνον 
δέν ήννόησα άλλά καί άδυνατώ νά δια
τυπώσω λόγους έφέσεως, διότι είμαι ύπό- 
χρεως νά έξενέγκω παράπονα κατά τής 
άποφάσεως, διά νά έξενέγκω δέ παρά
πονα, ή λογική τούλάχιστον προϋποθέτει, 
δτι ήννόησα έκεΐνο καθ’ ού παραπονοΰ- 
μαι.

Έν πάση περιπτώσει αύτούσιον τό 
άντίγραφον τής άνω άποφάσεως, ήτις μοί 
έκοινοποιήθη παρά τοΰ άντιδίκου μου 
καί ήτις έν τφ συνόλφ της άποτελεΐ άπό- 
λαυσιν τό όλιγώτερον καί έκθεσιν συν
τακτικών μαργαριτών, σάς άποστέλλω μέ 
τήν παράκλησιν νά μή μοί τό έπιστρέ- 
ψητε.

Ό  «Ιννάδ ίλφός <5ας

Α ί στήλαι της  «Δ ικα ιοσύνης» 
είνε  ε ίς τή ν  διάϋ'εσιν παντός δι
κηγόρον, δικαστοϋ η άλλον δι
καστικού προσώπον, εν  ρίσκο · 
μένου εις τή ν άνάγκην ή έπ ιϋ 'ν -  
μοϋντος νά  άνακινήση π ά ν  έν  
γένε ι ζήτημα σχετιζόμενον με 
τή ν άπονομήν τοϋ δίκαιον.

’Αριθμός έπιστολών ούχί ευκατα
φρόνητος, άς άπδ τοΰ παρελθόντος 
Σαββάτου λαμβάνομεν, έκ τών έπαρ-

χιών ίδία,
Κ α ι  γλωσβολογικά. ϊ  και διαμαρ-

τυρίαι προ-
φορικαί πολυπληθέστερα^, μετέτρε
ψαν τήν «Δικαιοσύνην» είς κατηγο- 
ρουμένην έπί έγκλήματι έσχατης 
προδοσίας κατά της καθαρευούσης ! 
Αφορμήν διά τήν τοιαύτην κατηγο
ρίαν παρέσχεν τδ έν έπιφυλλίδι δη
μοσίευμα τοΰ κ. X. Χρηστοβασίλη, 
δπερ δ γράψας Ισχε τήν εύμένειαν 
νά παραχώρηση είς τάς στήλας της 
έφημερίδος ήμών καί τοΰ οποίου το 
τελευταΐον μέρος δημοσιεύομεν σή
μερον. Γλώσσα τοιαύτη, μας γράφουν 
καί μάς λέγουν, άπασχολοΰσα στενδν 
κύκλον φαντασιοκόπων, δέν ήτο έπι- ! 
τετραμμένον νά τύχη ξενίας καί έν 
ταΐς στήλαις έφημερίδος ώς ή «Δι-

Πουθενά “Αη-Νικόλα; ! Είταν άπών.
Τότε ό Θεό; διέ:αξε εκατό αγγέ

λους άλλοι νά φέρουν γύρα τόν ΓΙαρά 
δεισο, κ ι’ άλλοι νά καταιβοΰν στή γΫ) 
καί στέ; θάλασσε; νά βρουν τόν Ά η  - 
Νικόλα καί νά τόν φέρουν μπροστά 
του.

— ΆδίΛα τόν γυρεύεται στόν Πα
ράδεισο (είπε ό “Αγιο; Κασσιανό;) αύ
τό; βρίσκεται πάντα στή γη γιά νά 
μαζεύνι εισοδήματα. Σιωπή ! ΤοΟ είπε 
ό Θεό; !

Δέν πρόφτασε νά τελειώση τή λέξη 
του, καί παρουσιάστηκαν οί άγγελοι, 
που είχαν σταλνί στέ; θάλασσε;, κ ι’ ε- 
φεραν τόν Άη-Νικόλα γυμνό μέ τό σώ
βρακο μοναχά. Έτρεχαν τά νερά άπό 
πάνω. του σά βρύσε;. ’Έτρεμε άπό το 
κρύο καί κρατούσε στά χέρια του έ'ναν 
ναυτικό λιποθυμισμενο.

— ΙΙοΟ εί'σουν. Τοΰ φώναξε ό Θεό; 
μέ κατεβασ^ένα φρύδια.

— Έκεΐ που μέ προσκαλοϋσαν οί 
Χριστιανοί, “Τψιστέ μου !

Άπολογήθηκε ό Άη-Νικόλας.
— Καί τ ’ είν’ αύτό; που έχεις στά 

χέρια σου ;

καιοσύνη», ήτις άπευθύνεται πρ6ς 
έπιλέκτους άναγνώστας ώς ο ι δικη
γόροι καί ο ί δικαστικοί έν γένει.

Ανάγκη άρα νά άπολογηθώμεν 
καί άπολογούμεθα προσάγοντες καί 
έπιδεικνύοντες είς τούς έπιλέκτους 
ήμών άναγνώστας τούς τρεις μέχρι 
τοΰδε τόμους της «Δικαιοσύνης» μέ 
τήν γλώσσάν των τήν πλέον ή άρι- 
στοκρατικήν, άν ό χαρακτηρισμός 
είνε έπιτετραμμένος. Δι’ ήμας άρκεΐ 
τοΰτο καί μόνον, περιττήν δέ νά έκ- 
ταθώμεν καί είς περαιτέρω θεωρίας 
περί της γλώσσης ήτις αρμόζει νά 
έπικρατήσγ; ή ήτις θά έπικρατήση, 
τοσούτψ μάλλον καθόσον καί άρμο- 
διότητος στερούμεθα πpbς τοΰτο.

’Ά ν  έπομένως είς τών διαπρεπε- 
στέρων παρ’ ήμΐν λογογράφων, ώς δ 
κ. X. Χριστοβασίλης, άναπαρέστη- 
σεν είς γλώσσαν διάφορον έκείνης 
είς τήν οποίαν ή έφημερίς ήμών 
γράφεται, μίαν παράδοσιν τοΰ λαοΰ 
σχετιζομένην μέ το έπάγγελμά τοΰ 
δικηγόρου καί άν τδν μύθον τοΰτον, 
ώς έγράφη, έφιλοξένησαν αί στηλαι 
τής έφημερίδος ήμών, τοΰτο παν 
άλλο σημαίνει ή δτι έκηρύχθημεν 
οπαδοί τούτου ή έκείνου τοΰ γλωσσι
κού ίδιώματος, πολλφ δ’ ήττον καί
όργανα ταύτης ή έκείνης τής γλωσ
σικής προπαγάνδας ! Διότι καί ύπαι- 
νιγμοί τοιαύτης φύσεως ρίπτονται διά 
τινων έπιστολών άς ώς έλέχθη έλά- 
βομεν.

'Οπωσδήποτε παρέχεται είς ήμάς 
ή ευκαιρία νά έπαναλάβωμεν έκεΐνο 
δπερ ό δεινότερος χειριστής τής νεω- 
τέρας ήμών γλώσσης κ. Βλ. Γαβριη- 
λίδης έγραψε πρό τίνος, δτι μέχρι 
νεωτέρας διαταγής, τδ μέν διήγημα 
θά γράφεται είς τήν λαϊκήν λεγομέ- 
νην γλώσσαν— ούχί βεβαίως τήν τοΰ 
Φυχάρη ή Παλαμα—τά δέ άρθρα 
τών έφημερίδων, τά δικαστικά έγ
γραφα καί ή έπιστήμη έν γένει είς 
τήν μόνην γλώσσαν ήτις είνε ικανή 
ν’ άνταποκρίνεται είς τοΰτο. Γλώσσα 
δέ τοιαύτη είνε έκείνη ήν ή «Δικαιο
σύνη» άπδ τοΰ πρώτου φύλλου της 
ήκολούθησε καί θά άκολουθήση.

Εί; τά κατά συνθήκην ψεύδη του ό 
Μάξ Νορδάου δέν δύναται νά έννοήσ-/) 
κατά ποιαν λογικήν oci πολιτεΐαι ώ;

προϋπόθεσιν της 
’ Η θικής δ ιπ λ ώ μ α τ α  άσκήσεω; τοϋ δι

κηγορικού ή τοϋ 
ιατρικού ή τοΰ διδασκαλικού έπαγγέλ- 
ματο; άπαιτοϋσι δίπλωμα, ένώ διά τό 
επάγγελμα τοΰ δημοσιογράφου δέν ά- 
παιτοΰσι τοιοΰτο. Τό πράγμα δέ φ α ί
νεται κατά τοσοΰτον παράδοξον εις τόν

— Είν’ ενας καημένο; ναυτικός, μο
ναχοπαίδι τη ; μάννα; του, που τήν 
άρπαξαν τά κύματα τή νύχτα, μέ; στήν 
καρδιά τνί; Μαύρη; θάλασσα; !

Τότε γυρίζει ό Θεός καί λέγει τοϋ 
Αγίου Κασσιανοΰ :

— Βλέπει;, γ ιατί ό κόσμο; στέλλει 
καράβια τό κηρί, τό λάδι, τά θυμιά
ματα, κτλ. στόν “Αη-Νικόλα ; 'Οποιος 
κοιμάται σάν εσένα, καί στόν παρά
δεισο άν βρίσκεται, πάντα λησμονημέ
νος θά είναι.

— Ά λλά . . . . ’Άρχισε νά όμιλήσ·») 
ό δικηγόρος.

— Στάσου μιά στιγμή (τοϋ είπε ό 
Θεό;). Δέν ήρθε άκόμη ή αράδα σου!

"Υστερα γυρίζοντα; πρός τού; άγιους 
δλου;, τού; είπε :

Τιμωρώ τόν Ά γιο  Κασσιανό, άφαι- 
ρώντας του τά τρία τέταρτα της άγιω- 
σύνης του, καί τόν καταδικάζω νά μή  
γιορτάζεται τρία χ&όνια στήν άοάδα, 
καί νά γιορτάζεται μιά φορά στά τέσ
σερα χρόνια !

'Ο “Αγιος Κασσιανός έ'κλινε τό κε
φάλι του άπό τήν εντροπή του, καί 
βλαστήμησε τήν ώρα, ποϋ έ'κανε τήν



εκκεντρικόν συγγραφέα, καθότι,ώ; λέγει, 
είς τά επαγγέλματα εκείνα θά εύδοκι- 
μησν) ό επιδιδόμενος έάν είνε καλός, το 
δε δίπλωμα ουτε θά άφαιρέσν] οΰτε θά 
προσθέσϊ] τ ι, ενώ εις το επάγγελμα 
τοϋ δημοσιογράφου, άπο βιομηχανικής 
πάντοτε εποψεως, εύδοκιμοϋν, κατά 
κανόνα τούλάχιστον, εκείνοι είς ους η 
πολιτεία αναμφιβολως δέν θά άπένεμε 
δίπλωμα !

Μήπως αί παράβολοι αυται σκέψεις 
του εκκεντρικού τουτου συγγραφέως 
έχουν σχέσιν τινά μέ την έκτοοχίασιν 
των τελευτα ίο ι ημερών μερίδος τίνος 
τοϋ Άθηναϊκοΰ τύπου ; ’Εν τοιαύτη 
δμως περιπτώσει εδει έν τω Πανεπι- 
στημίω νά ίδρύετο καί εδρα στοιχείων 
κοινωνικής ηθικής, δίπλωμα δέ ταύτης 
νά ητο απαραίτητον πρός άσκησιν έν 
Άθήναις τοΰ έπαγγέλματος τοΰ δημο
σιογράφου.

Εν είδος Πτωχοκομείου τοΰ^κάστοτε 
έπικρατοϋντος πολιτικοΰ κόμματος η 
άσυλου τών άποφοίτων τών Γυμνασίων 

τοϋ Κράτους έ'χε 
Τό παιδομάζωμα άναγορευθή εκπα 

λαι τδ Πρωτοδι- 
κεΐον ’Αθηνών, δπερ είς τά βλέμματα 
δλων τών βουλευτών καί όλων τών 
κομματαρχίσκων παρίσταται ώς Πα
κτωλός άληθης. Την συνέπειαν τής 
τοιαύτης άντιληψεως τηνβλέπομεν ζων
τανήν εν τνί επιστολνϊ ·ην δημοσιεύομεν 
εις άλλην στηλην, τάς έκ τής τοιαύτης 
δέ καταστάσεως πικρίας πρώτοι δλων 
δοκιμάζουν οί δικηγόρος οίτινες είνε 
υπόχρεοι νά έ'ρχωνται είς άμεσον επ ι
κοινωνίαν μετά τών ύπό τύπον ύπο- 
γραμματέων η γραφέων αληθινών μηνυ
τών τής πολιτικής συναλλαγής. Καί 
είνε μέν αληθές δτι έπ ί σειράν τινα τών 
τελευταίων έτών, έκ συμπτώσεως κα- 
θαρας, άνετέθη ή διεύθυνσις τοΰ Πρω
τοδικείου Αθηνών είς επιστήμονας κα- 
ταδείξαντας καί καταδεικνύοντας δτ·, 
γνωρίζουν νά σέβωνται εαυτού; πρωτί- 
στως, ώς έπίσης εινε αληθές δτι τά στε
λέχη τοΰ αύτοΰ Πρωτοδικείου, γίτοι οί 
διευθυνταί λεγόμενοι τών κατ’ ιδίαν 
τμημάτων, ύπάλληλοι πεπειραμένοι καί 
ανώτεροι πάσης ύπονοίας, έ'χουν κατα- 
στή μάρτυρες αληθείς, έξ άλλου δμως 
είνε έπίσης άνεπίδεκτον άμφισβητησεως 
οτι δλη η καλη θέλησις τών άνθρώπων 
τούτων ναυαγεί πρό τής εισβολής κατά 
κυριολεξίαν- τών τροφίμων τοΰ έπικρα- 
τοΰντος έκάστοτε πολιτικοΰ κόμματος.

Χειρισθέντες καί άλλοτε τό ζωτικώ- 
τατον τοΰτο ζητημα, ύπεδείξαμεν δτι η 
τοιαύτη κατάστασις δέν είνε δυνατόν 
νά παραταθί) έπί μακρόν άκινδύνως καί 
δτι πιθανώτατα θά έγερθώμεν πρωίαν 
τινά μανθάνοντες δτι έξηφανίσθη αυτη 
η διαθηκη η κατεστράφη τοϋτο τό πο- 
λυσημαντον έ'γγραφον έξ ου έξηρτατο η 
τύχη μιας κληρονομιάς % περιουσίας. 
Δέν θά είνε δέ τότε άργά νά συζητώμεν

σπασμωδικώς περί τών ληπτεων μέτρων 
καί νά συσκεπτώμεθα περί συντάξεως 
είδικοΰ οργανισμοΰ διά τό Πρωτοδικεΐον 
’Αθηνών ;

Μια μέθοδος οσον παλαιά τόσον καί 
απεχθής, ηοξατο άπό τίνος τιθέμενη έν 
εύρυτέρω κύκλω είς εφαρμογήν. Είνε η 

μέθοδος τών άνοικτών 
Α ν τ ί  ά γ ω γ ΰ ς  επιστολών διά τών ό

ποιων κηλιδοΰνται κατά 
κυριολεξίαν αι στήλαι τοΰ ημερησίου 
τυπου καί δι ων ο έχων, ώς λέγει, νά 
λαμβάνν] εί'κοσι $ τριάκοντα δίδραχμα 
μικρέμπορος η μεγαλέμπορος η εκμισθω
τής, προκαλεΐ ονομαστί καί δημοσία ε
κείνον, παρ’ ου λέγει οτι έχει νά λαα- 
βανν), οπως διελθτ) τουτου η έκείνου 
τοΰ μέρους πρός διακανονισμόν τών λο
γαριασμών ! Στεοεότυπον δέ παρακο
λουθεί τό ύστερόγραφον, δτι ό ουτω δη
μοσία άλληλογραφών θά εύρεθή είς την 
αναγκην, εν σιωπΫ) τοΰ προκαλουμένου, 
να εκθεστ] και δια τοΰ τύπου τά τών 
λογαριασμών τούτων.

Ανανδροτερον τουτου καί άντικοινω 
νικωτερον και μαρτυροΰν ελλειψιν καί 
ίχνους πρός τους νόμους καί πρός την 
προσωπικοτατα τοΰ άλλου σεβασμού, 
ημείς δέν γνωρίζομεν άλλο. ’Αντιφάρ- 
μακον δε κατα τοΰ τοιουτου εί'δους δη
λητηρίου μονον την χειροδικίαν θά ύπε- 
δεικνυομεν, δντος δεδομένου δτι περί 
τοιουτου εϊ'δους μικρολογιών non C U ra t  
Εισαγγελία.

Το κακόν θα εκτυπατο ίσως είς την 
ρίζαν του, εαν τοιουτου είδους δημο
σιεύματα ερριπτοντο κατά πρόσωπον 
τών συνταττοντων αύτά. Έχομεν δμως 
ανδρωθνί ['-έχρι τοΰ σημείου τούτου δη- 
μοσιογραφικώς ;

i i W u m r m
Ή  «Α ικ α ιο σ ύνη »  ή τ ις  ώ ς κ ύ 

κ λο ν  ^ αναγνω στώ ν εχ ε ι « ά ν τα ς  
το υ ς  ο ικ η γ ό ρ ο υ ς  κ α ί τ ο ί,ς μ ε τά  

« « « « β α ρ ίω ν  έ π α γ γ ε λ μ α τ ι-  
κ ω ς ή ά λ λ ω ς  συνδεομ ,ένους, ε ινε  
π ρ ο φ α νώ ς το  μ ο ν α δ ικ ό ν  ό ρ γ α 
νον δ ια  το ΰ  ο π ο ίο υ ,  αυμ .φώ νω ς  
π ρ ο ς τό  πνεΰμ,α το ΰ  νόμ ,ου, έπ ι-  
θ ά λ λ ε τ α ι να  γ ίν ο ν τ α ι  a t έπ ί δ ια 
ζ υ γ ίω ν ,  α ιτή σ εω ν  π ερ ι χ ω ρ ι-  
σμ,οΰ κ τη μ ά τω ν  κ λ π . ό ρ ι'ζόμ ε-  
ν α ι υ π ό  το ΰ  ν ό μ ο υ  δ η μ ο β ιε ύ ·  
β ε ις . Π ερ ιτ τό ν  επ ίση ς νά  ύπ ο -  
μ νή σ ω μ εν  ο τ ι  τό  ό ρ γα νο ν  το ΰ το  
τώ ν  δ ικ η γ ό ρ ω ν  κ υ ρ ίω ς ,  παν  
α λ λ ο  η κερ δ ο σκο π ικό ν  σκοπόν  
ε π ιο ιω κ ε ι,  τ ο υ τ ο υ  δ ’ ενεκα ά να -  
λ α μ β ά ν ε ι πάσαν έν γένε ι τ ο ια ύ 
τη ς  φ ύσεω ς δ η μ ο σ ίε υ σ ιν  ε ις  τό  
η μ ισ υ  τή ς  σ υνή θ ο υς  τ ιμ ή ς .

Ιό μ ο ι τή ς  « Δ ικ α ιο σ ύ ν η ς » π ω λ ο ϋ ν τ α ι  
ε ις  τά  γ ρ α φ ε ία  α ύ τ η ς ,  τοΰ  μ έν  π ρώ του  
* το νς  πρός δ ρ α νμ ά ς  8 τ ο ύ  δέ δεντέρον  
πρός δ ρ αχ μ άς 7 .80  εκαύτος*

γνωριμιά τοΰ Δικηγόρου.
— Μωρε δικαστήριο, πούναι τοΰτο ! 

Είπε ό Δικηγόρος μέσα του. . .
Α λλ’ ό Θεός τόν νικούσε, κ ι’ είπε 

στόν ’Απόστολο Πέτρο !
— Πώς μπήκε αύτός έδώ μέσα ;
— Με εισιτήριο. Τ ψ ιστέ μου.
— Φέρε μού το έδώ !
Ετρεξε ο ’Απόστολος Πέτρος στό 

Γραφείο του, πήρε τό εισιτήριο καί σέ 
μιά στιγμή παρουσιάστηκε στόν Θεό.

— 'Ορίστε τό είσιτηρίο I Τοΰ είπε.
Τό πήρε τό εισιτήριο ό Θεός στό χέρι

του, κ ι’ άμα τό είδε, είπε στόν ’Από
στολο Πέτρο :

— Δέν κατάλαβες, δτι αύτό τό εισι
τήριο είναι πλαστογραφημένο ;

— Δέν τό κατάλαβα, “Τψιστέ μου. 
’Απολογηθηκε ό ’Απόστολος Πέτρος, 
ένω ό Δικηγόρος έ'τρεμε άπό τόν φόβο 
του, ψιθυρίζοντας :

Πλαστογραφία . . . δέκα χρόνια 
δεσμά . . . »

— Ν ά ! (είπε ό Θεός στόν ’Από
στολο- Πέτρο) Αύτό είταν γιά την Κό- 
λασι, κ ι’ ό ενδιαφερόμενος εσβησε τη 
λεςη « ϊ^ ο λ α σ η »  κι εγραψε απάνω

τη λέξη «Π α ρ ά δ ε ισ ο » . ’Ακόμα δια
βάζεται η λέξη « Κ ό λ α σ η » .

Κι εγω Τψιστέ μου, (έπανάλαβε 
ό καημένος ό ’Απόστολος Πέτρος) τό 
νόμισα πλαστογραφημένο, ά λλ ’ ετυχε 
έκεΤ τοΰ λόγου του, ό Ά γιος Κασσια- 
νος, καί μ επεισε οτι είναι γνήσιο καί 
καλό.

1 στερα ο Θεός είπε τά τελευταία 
λόγια :

— Πηγαίνετε δλοι! Κι’ έσύ Πέτρε, 
παρε αυτόν τόν κύριο Δικηγόρο καί 
βγάλτε τον εξω άπό τόν Παράδεισο, 
κι απ εδώ κι εμπρός ν ’ άνοίγνις καλί- 
τερα τά μάτια σου.

Κι ετσι απ εκείνη την ημέρα ό 
Αγιος Κασσιανός, κατά διαταγήν τοΰ 

Θεοΰ, γιορτάζεται κάθε 29 Φεβρουά
ριου, δηλαδή μια φορα στά τέσσερα 
χρόνια.

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

ΥΠΟ

Σ  Π Υ Ρ .  ε υ κ λ ε ι δ ο υ
Έ ξίθ ίάη  τό πρώτον τείχος τοΰ U attpoo τόμου

Έ νδνόματ ιτον Βασιλέως τών Ε λλήνων
ΓΕΠΡΓΙΟ Υ Τ Ο Υ  Α '.

Ά ρ ιθ . 75.

Τό Δικαστήριον τών έν Ά θήνα ις Έ οετών 
(τμήμα Γ ') .

Συγκείμενον έκ των δικαστών Ά ναστ. 
Σουλτανη Προεδρεύοντος (κωλυομένου τοΰ 
Προέδρου) καί είσηγητοϋ, Μελ. Μελετοπού- 
λου, Γεωργ. Σαπουντζάκη καί Ί ω . Β ελι- 
μεζη Έ φετών καί Κ. Βασιλείου δικηγόρου 
(κωλυόμενων τών λοιπών Έίοετών καί Πα
ρέδρων).

Συνεδρίασαν Οημοσία έν τω  άκροατηοίω 
του τήν 18ην Ίανουαρίου 1908, παρουσία 
τοΰ τε Είσαγγελεύοντος δικηγόρου Δ. Ά ρ- 
γυροπουλου (κωλυομένου τοΰ Ε ίσαγγελέως 
και τών άρμοδιωτέρων του αναπληρωτών 
καί τοΰ ύπογραμματέως Δημ. Βλαχάκη ϊνα 
δικάση έπί τής εξής ύποθέσεως μεταξύ. Τοΰ 
έκκαλοΰντος Φραγκίσκου Τσώτση, εργολά
βου, κάτοικου Αθηνών, οιαμένοντος ήδη ώς 
εκ τής υπηρεσίας του (καθό κατασκευαστοΰ 
τοΰ τμήματος τής σιδηροδρομικής γραμμής 
Πειραιώς-Λαρίσσης) είς Λαμίαν, μή παρα
στάντος καί.

Τής εφεσιβλήτου έν Λονδίνω έδρεούσης 
’Α γγλικής εταιρίας τών Μαρμάρων «Marmor 
Lim ited» έκπροσωπουμένης ένταϋθα, οίλλοτε 
μεν υπο τοΰ Γενικοΰ Διευθυντοΰ καί άντι- 
προωπου αυτής Αρθούρου Χ ίλλ κατοίκου 
Α θηνών καί ήδη Στούαρτ Σάντ κατοίκου 
Α θηνώ ν, παραστάσης διά τοΰ πληρεξουσίου 
της δικηγόρου Ν. Λάφη.

Ό  ήδη έκκαλών ένάγων διά τής άπό 23 
Μαρτίου 1902 πρός τό Πρωτοδικεΐον Α θ η 
νών άγωγής του κατά τής ήδη έφεσιβλήτου 
εταιρίας έναγομένης καί διά τούς έν αύτή λό
γους έξητήσατο τήν παραδοχήν τής άγωγής 
του ταύτης, νά ύποχρεωθή ή άντίδικος διά 
την εν τή  αγωγή αιτίαν νά τώ  πληρώση 
δρ<*Χ· 34 .362 .72  ή άλλως δ'σον ήθελεν έξευ- 
ρεθη ot’ αναθεωρήσεως τοΰ ολου λογαριασμοΰ 
και πραγματογνωμοσύνης δτι μένει είσέτι 
οοειλετης του αύτη έκ τών άνω α ιτιών έν
τόκως πρός 9 ο)ο έτησίως άπό τής άγω γής 
μέχρις έξοφλήσεως.

Συζητήσεως γενομένης έπί ταύτης ‘έξε- 
δόθη ή ύ π ’ άριθ. 6570 τοΰ 1902 άπόφασις 
τοΰ ανω Πρωτοδικείου έρήμην τής έναγομέ
νης ήν αύτη άνέκοψε διά τής άπό 10 Ί α - 
νουαριου 1903 ανακοπής της έφ ’ ης έξεδόθη 
η ΰ π ’ άριθ. 8992 (1903) άπόφασις τοΰ αύ
τοΰ Πρωτοδικείου μ ε τ ’ αύτήν δέ ή ύ π ’ άριθ. 
3142 (1906) τοΰ αύτοΰ ώς άνω Πρωτοδικείου 
ήν δ ένάγων διά τής 28 Ιο υ λ ίο υ ' 1906 πρός 
τό Πρωτοδικεΐον ’Αθηνών ανακοπής του άνέ
κοψε, έ®’ ής έξεδόθη ή ΰ π ’ άριθ. 6 .606 τοΰ 
1906 απόφασίς τυυ άπορρίψασα τήν άγωγήν 
τοΰ ένάγοντος. Τήν τελευτα ίαν ταύτην άπό- 
φασιν έξεκάλεσεν ένώπιον τοΰ Δικαστηρίου 
τούτου δ έν άρχή έκκαλών διά νής άπό 10 
Δεκεμβρίου 1906 έφέσεως του αίτούμενος 
την παραδοχήν τής παρούσης τήν έξααάνισίν 
ή μεταρρύθμισιν τής έκκαλουμένης αποιοά- 
σεως έπί τώ  τέλει νά γ ίνη  δεκτή ή άγωγή 
του καί τήν καταδίκην της είς τά ’έξοδα καί 
τέλη .

Προκειμένης δ’ έπ ί ταύτης . συζυτήσεως 
κατά την πρόσθεν αναφερομένην συνεδρίασιν, 
μετά τήν νόμιμον προδικασίαν, παρέστη μόνον 
δ τής έφεσιβλήτου εταιρίας πληρεξούσιος αί- 
τησάμενος έγγράφοις προτάσεσι τά έν τοΐς 
πρακτικοΐς.

Άκοΰσαν αύτοΰ καί τοΰ Είσαγγελεύοντος
Ίδόν τήν δικογραφίαν.
Σκεφθέν κατά τόν Νόμον.
’Επειδή δ έκκαλών δέν παρέστη . ένώπιον 

τον Δικαοτηρίου τούτου κατά τήν πρόσθεν 
ανααιερομένην συνεδρίασιν, νόμιμον δικάσιμον 
τής πρσκειμένης ύποθεσεως έκφωνηθείσης 
καί συζητηθείσης διά τής σειράς τοΰ οικείου 
πινακίου καί τοΰ εκθέματος αύτοΰ μετά τήν 
έν τή  έφέσει πάροδον τής νομίμου προθε
σμίας, δικαστέος έστιν έρήμην καί συνεπώς 
αποοριπτέα άποβαίνει ή εφεσις αύτοΰ ώς ά- 
νυποστήρικτος.

Δ ιά  τ α ν τ α
Δικάζον έρήμην τοΰ έκκαλοΰντος Φραγκ. 

Τσώτση.
’Απορρίπτει τήν άπό 10 Δεκεμβρίου 1906 

εβεσιν αύτοΰ κατά τής ύ π ’ αριθ. 6066 τοΰ 
1906 άποφάσεώς τοΰ Πρωτοδικείου ’Αθη
νών καί.

Καταδικάζει αύτόν είς τά  διά τήν παροΰ
σαν συζήτησιν έξοδα τής έφεσιβλήτου εται
ρίας μετριαζόμενα εις δραχ. είκοσι πέντε (25) 
καί τά  τέλη .

Έκρίθη καί άπεφασίσθη.
Έ ν Α θήνα ις τή  23η Ίανουαρίου 1908 

Ό ΙΙροεδρεύων Ό υπογραμματεύς 
A . I . Χ ο ν λ τά ν η ς  Δ . Β λα^ άκης

Έδημοσιεύθη δ’ αυτόθι τή 25η τοΰ ίδιου 
μηνός καί έτους. 4 

Ό ΙΙροεορεύων Ό 'Υπογραμματεύς 
A . I. Σ ο ν λ τ ά ν η ς  Κ. Π ο λ νμ ερ ό π ο νλ ο ς

Έ ντέλλετα ι πρός πάντα μέν κλητήρα νά 
έκτελέση ζητηθείς τήν παροΰσαν άπόφασιν 
πρός άπαντας τους δ ιοικητά; καί άλλους α
ξιωματικούς τής δημοσίου δυνάμεως νά δώ- 
σωσι /εΐρα βοήθειας οταν νομίμως ζητηθώσι. 
Πρός βεβαίωσιν τούτου ή πα^οΰσα υπογράφε
ται νομίμως.

’Αθήνησι τή  1η Φεβρουάριου 1908 
01 Δικαΰταί.

’ Α ν . Σ ο υ λ τ ά ν ο ς , Ί α κ .  Κ α γκ ά δ η ς  „

Γερ. Π αρ αό κενό π ο υλο ς, Ά ρ .  Κόν 
τ η ς ,  Σ. Δ ια μ α ντό π ο νλ ο ς

'Ο 'Υ π ο γ ρ α μ μ α τ ε ύ ς  
Δ. Ι ίλα^ άκη ς

“Οτι άντίγραφον έκτελεστόν.
Έ ν Α θήναις τήν 12 Φεβρουάριου 1908 

Ό  'Υ π ο γ ρ α μ μ α τεύ ς  
(ΤΣ) Δ . Ζα^ςαρόπονλος 

Οτι αντιγραφον εξ απογράφου έκτελεστόν. 
Έ ν  Α θήναις αύθημερόν

Ό  'Υ π ο γ ρ α μ μ α τ ε ύ ς  
Δ. Ζ α^ αρόπονλος  

r Πας αρμόδιος δικαστικός κλητήρ παραγ- 
γ^λλεται νά έπιοωση νομίμως τό παρόν άν
τίγραφον έξ άπογράφου έκτελεστοΰ τω  κ. 
Ε ισαγγελεΐ τοιν εν Αθήναις Έ φετών διά τόν 
άντίδικον Φραγκίσκον Τσώτσην κάτοικον Α 
θηνών καί ήδη άγνώστου διαμονής πρός γνώ- 
σίν του και διά τάς νομίμους συνεπείας. ’Ε
πιτασσόμενα) ινα μας πληρώση 1) Δι ’ έπιδί- 
κασθεντα έξοδα δραχμάς ε’ίκοσι πέντε (25) 
2) Δι απογραφον, άντίγραφον, έπ ιταγήν πα- 
οαγγελιαν και επιδοσιν δραχμάς έννέα (9 ) 
ήτοι εν ολω δραχμάς τριάκοντα τέσσαρας 
(34) έντόκως από τής έπιδόσεως έως έξο- 
ολησεως άλλως προβήσομαι, δημοσιευθήτω 
δε οια  ̂τίνος τών έν Ά θήναις έκδιδομένων 
έφημερίδων.

Εν Α θήναις τή  23η Φεβρουάριου 1908
Ό  πληρεξοϋΟ χος Δ ικηγόρος 

Ν. Λ άψ ης

Έ νώπιον τοΰ Δικαστηρίου τών έν Κυπα
ρισσία Πρωτοδικών.

Ά γ ω γ ίι
Παναγιωτου Παπαδημητρίου κατοίκου τέως 
Άνδριτσαίνης καί ήδη Λάβδα.

Κ α τ ά
Παναγιωτου Δ. Δούμουρα κατοίκου τέως 
Φιλιατρών καί ήδη άγνώστου διαμονής.

'Ο αντιδικος διά τοΰ άπό 13 Φεβρουάριου 
1903 γραμματίου του είς διαταγήν έδανείσθη 
και ελαβε παρ’ έμοΰ τοΐς μετρητοΐς καί ποός 
εμπορικήν του χρήσιν δρ. 687.40 ύποσχεθείς 
δια τοΰ αυτοΰ γραμματίου τήν πληρωμήν αύ
τοΰ μετά δέκα ήμέρας καί έν καθυστερήσει 
νά πληρώνη τάκον 12 ο)ο έτησίως μέχρις 
εςοφλήσεως, άλλά καίτοι ληξάσης τήν πρός 
πληρωμην αύτοΰ προθεσμίας, ήρνήθη άδι- 
καιολογήτως καί παρανόμως τήν πληρωμήν 
τοΰ ανω χρέους'πολλάκις πρός τοΰτο όχλη- 
Οείς.

Ε πειδή  δ αντιδικος είνε ύπόχρεως νά μοί 
πληρώση τό κεφάλαιον δραχ. 687 καί 40)οο 
καί όια τόκους αύτών δεδουλευμένους καί 
καθυστεοουμένους από 23 Φεβρουάριου 1903 
μέχρι σήμερον πρός 12 ο)ο έτησίως δρ. 410 
ήτοι έν ολω δραχ. 1097 καί 40)οο.
0 Δ ιά  τ α ΰ τα  ν.αϊ τά  έν δ ίκ η

Καλώ τόν άντίδικον πρός συζήτησιν έμ- 
προθέσμως.

Έ ξ α ιτο ΐτμ α ι
Νά γίνη  δεκτή ή άγωγή μου.
Να ύποχρεωθή δ έναγάμενος καί διά προ

σωπικής του κρατήσεως νά μοί πληρώση διά 
την έν τώ  ίστορικώ τής παρούσης αιτίαν οραχ- 
μας χ ιλ ίας έννενήκοντα έπτά καί 40)οο έν
τόκως, έπί μέν τοΰ κεφαλαίου τών δραχμών 
έξακοσίων όγδοήκοντα έπτά καί 40)οο πρός 
12 ο)ο έτησίως, έπί δ ετώ ν λοιπών πρός 8 ο)ο 
μέχρις έξοφλήσεως. Νά κηουχθή προσωρινώς 
έκτελεστή ή έκδοθησομένη άπόφασις καί να  
καταδικασθή ό άντίδικος είς τά έξοδα.

Ό  αρμόδιος δικαστ. κλητήρ έπιδότω νομί
μως τήν παροΰσαν διά τόν άγνώστου διαμο
νής άντίδικον πρός τόν κ. Ε ισαγγελέα Κ υ
παρισσίας καί δημοσιευθήτω διά τίνος τών έν 
Ά θήνα ις έκδιδομένων έφημερίδων.

Άνδρίτσαινα, 24 Ίανουαρίου 1908.
Ό  ένάγω ν  

Π α να γ . Π α π α δ η μ η τρ ίο ν

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
Τ η ς ύ π ’ ά ρ ιθ . 365 έ . ε . ά π ο φ ά ΰ εω ς  τ ο ϋ  

Π ρ ω το δ ικ ε ίο υ  Ν α υ π λ ίο υ  
Τό Πρωτοδικεΐον Ναυπλίου δικάσαν έπί 

τής αίτήσεως τής Φωτεινής συζύγου Μ ιχ. 
Μπογδάνου κατοίκου Ά στρους κατά τοΰ συ
ζύγου αύτής Μ ιχ. Μογδάνου κατοίκου Με
γάρων περί χωρισμοΰ τής προικώας περιου
σίας άπό τής τοΰ συζύγου της, έξέδοτο τϊ|ν 
ύ π ’ άριθ. 365 (1907) άπόφασιν του, δ ι’ ής 
δεχθέν τήν αί'τησίν ταύτην, διέταξε τήν κατά 
τό άρθρον 677 τής Πολ. Δικονομίας τοιχο- 
κόλλησιν καί δημοσίευσιν αύτής είς τά  ύπό· 
τοΰ Νόμου δριζόμενα μέρη.

Έ ν Ναυπλίω τή  17η Μαίου 1907
Ό  Πληρεξούσιος Δικηγόρος 

X . Γ υπ άλδος

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΙΙϋΚ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΚΟΗΟΜΙΑΣ
’ΈκδοΟις δκτη ύπό M ijj. Γ . Λ ιΟ αδά.
Συνεπληρώθη τό ολον εργον έκ τρ ιών 

τόμων.
Τ ιμ ά τ α ι δ ραχμ ώ ν 4;»


