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‘Η  «Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Ν Η » διατελεΐ ύπό τήν έπ ί-  
βλεψ ιν και τών έλεγχον δωδεκαμελοϋς συμβου
λίου έκ δικηγόρων έν Ά ϋ'ήναις.

’ Ε π ό π τ η ς  τ η ς  ίΟ .ης κ α ϊ  ΐτπ ενθυνος
ΠΕΤΡΟ Σ Θ ΗΒΑ ΙΟ Σ

Δ ι κ η γ ό ρ ο ς  εν  Ά  & ή ν α ι ς

Γ.Κ
Σπανίως θάνατος νέου έπιστήμονος 

ένέβαλεν εις τόσον βαθύ πένθος, δσον ο 
του Ε υ ά γ γ ε λ ο υ  Γ -  Μ ι χ ο λ ϊ ΐ δ ο υ ,
άλλά και σπανίως ήδυνήθη νέος επιστή
μων νά συγκεντρώσν] έν έαυτω τοσαΰτα 
πνευματικά καί κοινωνικά προσόντα, 
άτινα έν τω προσώπω τοΰ μεταστάντος 
έναρμονίως συνενωμένα, είχον ένωρίς έ- 
φελκύσει τήν γενικήν έκτίμησιν επι την 
ύπέροχον μορφήν, ήτις έπί βραχύν έπ έ- 
πρωτο χρόνον να σελαγίσν) έπί τοΰ επι
στημονικού της Ελλάδος στερεώματος.

Τ π έρ  τήν δυστυχή μητέρα, τήν σ τε- 
ρηθεΐσαν τοΰ μόνου χάρματος τοΰ γήρα
τος αύτής, ύπέρ τήν άτυχή μνηστήν, τήν 
άπωλέσασαν πεφιλημένον μνηστήρα, έ
πληγη διά τοΰ θανάτου τοΰ Κ υ ι γ γ έ »  
λ ο υ  Γ -  Λ ^ κ ο λ α ΐδ ο υ  ή ελληνική 
νομική επίσημη.

Αί .τάξεις τών έπιστημονικώς εργαζο
μένων εινε δυστυχώς λίαν άραιαί παρ’ 
ήμΐν, ώστε παν έν αύταΐς σχηματιζόμε- 
νον κενόν καθίσταται ιδιαζόντως έπαι- 
σθητόν. "Οταν δμως ό θάνατος άφαιρί) 
προσωπικότητα τοσουτον ύπέροχον, δσον 
ή τοΰ Ε υ α γ γ έ λ ο υ  Γ .  Χ ’.χ ο λ ϊ ΐ -  
δ ο υ , δύναται δικαίως νά χαρακτηρισθνί 
ή απώλεια δυσαναπλήρωτος.

Ό  Ε υ ά γ γ ε λ ο ς  Γ .  Λ ί « ο λ ϊ ί ζ » ι ς  
άριστεύων καθ’ δλα τών σπουδών αύτοΰ 
τά έ'τη καί πανηγυρικώς τοΰ ’Εθνικού 
Πανεπιστημίου έξελθών ώς αριστούχος 
διδάκτωο,κατώρθωσεν ένωρίτατα ν’ άνα- 
δειχθνί έν τν; διευθύνσει ένός τών σπου- 
δαιοτάτων δικηγορικών γραφείων τών 
’Αθηνών, ούτινος ό προϊστάμενος παρέ- 
σχε πατρικώς τώφιλομαθεΐ νεω παντα 
τά ηθικά μέσα πρός έπιστημονικήν άνά- 
δειξιν. Ή  νομική ίκανότης τοΰ Ε υ α γ .  
Γ -  Λ ί ι χ ο λ ϊ ϊ δ ο υ  έ'τυχε ταχέως τής 
γενικής άναγνωρίσεως, ό έντιμος δε και 
σεμνός αύτοΰ χαρακτήρ καί ή πρός τούς 
συναδέλφους ευγένεια καί λεπτότης εςη- 
σφάλισαν εις τόν Ε ΰ κ γ .  Γ -  Λ ίικο- 
λ α ίδ η ν  τήν γενικήν τών συνάδελφων 
αύτοΰ αγάπην.

Είς τόν νομικόν κόσμον ένεφανίσθη ό

Ε υ ά γ γ .  Γ -  Λ ίικολα £δ / ]ς διά περι- 
σπουδάστου συγγραφής απ ερ ϊ της μ ον α 
χικής ακτημοσύνης έν τω  κοινφ  κα ι τφ  
ελληνικω έκκληοιαοτικφ  δίκαια) ». Ή  
πραγματεία αυτη παρέχει τελείαν ει
κόνα τής ιστορικής έξελίξεως καί τοΰ 
πνεύματος τοΰ μοναχικού βίου, είλημμε- 
νη άμέσως δι’ ήκριβωμένης έοεύνης έκ 
τών εκκλησιαστικών πηγών, άμα δέ 
δογματικήν άνάλυσιν τών πρός τήν ιδέαν 
τής μοναχικής ακτημοσύνης σχετιζομε- 
νων νομοθετικών διατάξεων. Ό  νεαρός 
συγγραφεύς μαρτυρεί έν αύτγί νομικήν 
ιδιοφυίαν καί ευθυκρισίαν μεγίστην, δυ- 
νηθείς νά χρησιμοποίησή καί κρίν·/) αύ- 
τοτελώς τάς τών αλλοδαπών συγγρα
φέων γνώμας καί καταδείξας έν τφ  
ίστοοικω ιδία αύτής μέοει βαθεΐαν γνώ- 
σιν τών πρός τήν έπιστημην τοΰ εκκλη
σιαστικού δικαίου σχετικών θεολογικών 
επιστημών. Εύλόγως δέ ή συγγραφή 
αυτη καί έν Έ λλά δι καί έν τνί αλλο
δαπή έκρίθη έ'ργον έξερχόμενον τού κύ
κλου τών συνήθων βιβλίων καί μεγίστης 
αξίας συμβολή εις τήν έπιστημην τοΰ 
τ ε  /.οίνου ε κ, κ, λ η ι κ  <7 τ  ι /. ο υ ό-/λ κ ι ου /.αι 

ίδια τοΰ ελληνικού. Τήν αξίαν τής δλης 
ποωτοτύπου ταύτης εργασίας άναδει- 
κνύουσιν έ'τι μάλλον αί μεγάλαι δυσχε- 
ρειαι, άς παρουσιάζει ή έ'ρευνα κλάδου, 
οΐος ό τοΰ εκκλησιαστικού δικαίου τής 
’Ορθοδόξου ’Ανατολικής Εκκλησίας, έν 
μέν τνί άλλοδαπνί περιέργως, παρ’ ήμΐν 
δέ άτελέστατα έ'τι ήρευνημένου.

Γενόμενος υφηγητής ό Ε υ ά γ γ .  Γ .  
Λ ίικ ο λ α ϊδ τ ις  άθορύβως δλως ή'οξατο 
παοαδίδων έν τώ  Έθνικώ Πανεπιστημιω 
καί έδίδαξεν έπί διετίαν συνεχώς όλο- 
κληοον τό σύστημα τού έκκλησιαστικοΰ 
δικαίου, είς ούτινος τήν καλλιέργειαν 
άφωσιώθη. Εί'περ τις δέ καί άλλος έκέ- 
κτητο ό Ε υ ά γ γ ε λ ο ς  Γ .  Λ ί'./ ο λ Μ · 
δ η ς  τά ποός τοΰτο εφόδια, ού μόνον έ
νεκα τής πληοους αύτοΰ έγκυκλοπαιδι- 
κής καί νομικής μορφωσεως καί τής ά- 
κοας φιλοπονίας, άλλά καί διά τήν άξιο- 
θαύυ.αστον αύτοΰ γλωσσομάθειαν διότι 
εκτός τής γαλλικής, γερμανικής, ιταλι
κής καί αγγλικής γλώσσης, είχεν εκ- 
μάθν) καί τήν ρωσσικήν, ή'τις διηυκόλυ- 
νεν αύτώ τήν χρήσιν τών περί του εκκλη

σιαστικού δικαίου τής ’Ανατολικής ’Ορ
θοδόξου Έ κκλητίας ρωσσικών συγγραμ
μάτων.

Έ π ί πλέον κατεΐχεν ό Ε υ ά γ γ .  Γ .  
Μ ικ ο λ α ΐδ η ς  τήν ελληνικήν γλώσσαν 
δσον ολίγοι, έ'γοαφε δέ ταύτην μ ε τ ’ άσυ- 
νήθους γλαφυρότητος καί καλλιεπείας. 
Τό ΰφος αύτοΰ διέκρινε δύναμις έκφρά- 
σεως, σαφήνεια καί επιστημονική άκρι- 
βολογία, προσόντα, άτινα καθιστώσι τά 
ύπό τοΰ Ε υ α γ γ .  Γ .  Λ ϊικ ο λ α ϊδ ο υ  
γραφέντα άληθή πρότυπα έπιστημονι- 
κοΰ ύφους. Ό  θάνατος αύτοΰ άποστερεΐ 
τό δικηγορικόν τών 'Αθηνών σώμα δια- 
ποεποΰς μέλους, τήν νομικήν δ' επιστή
μην καί ιδία τήν τού έκκλησιαστικοΰ 
δικαίου, ακαταπόνητου εργάτου άφιερω- 
σαντος εαυτόν είς τήν προαγωγήν αύ
τής. Ούδέ ή μακρά νόσος,ή μοιραίως έπε- 
νεγκοΰσα τόν θάνατον, ήδυνηθη νά άπο- 
σπάσν) τόν Ε υ ά γ .  Γ -  Χ ι χ ο λ ώ δ η ν  
τών έπιστημονικών αύτοΰ μελετών. Νέα 
δείγματα τών μελετών τούτων πρό μι
κρού έ'τι παρέσχεν, άτυχώς ομως ό θά
νατος δέν έπέτρεψε τήν συμπληρωσιν 
πολλών ημιτελών αύτοΰ ερευνών. Ώ ς  
τό τελευταΐον δ ’ έ'ργον τής προώρως 
έκλιπούσης υπέροχου ταύτης διανοίας θά 
ί'δη μ ετ ’ ού πολύ τό φως μ ελέτη  αύτοΰ 
« ε ρ ι  κ λ η ρ ο ν ο μ -ία ς  τ ώ ν  ά π α ί δ ω ν ,  
δημοσιευθησομένη έν τνί Έ πετηοίδι τοΰ 
Εθνικού Πανεπιστημίου.

Ή  «Δικαιοσύνη», διερμηνεύουσα τό 
πένθος ολοκλήρου τού παρ’ ήμΐν νομι
κού κόσμου, σπένδει θερμόν δάκρυ έπί 
τοΰ νεοσκαφοΰς τάφου αγαπητού συνα
δέλφου, ούτινος ό βίος θά παραρ.είνν) ύπό- 
δειγμα βίου άληθοΰς έπιστήμονος.

AIKAIO IYNHJAI ΠΟΛΙΤΙΚΗ
’Έ χ ω  δυστυχώς τήν πεποίθησιν, δτι 

τοιοΰτος τίτλος δέν θά είχε τήν θέσιν 
του έν νομική έφημερίδι οίουδηποτε π ε- 
πολιτισμένου κράτους· παο ήμΐν δμως, 
πληοέστατα δικαιολογείται, λαμβανο- 
μένου ύπ’ όψιν, δτι καί ή δικαστική έ 
ξουσία, ώς καί π£σα άλλη λειτουργία 
έν Έ λλ ά δ ι, δέν διέφυγε τήν επιβλαβή 
έπίδρασιν τής πολιτικής.

ΙΙάντες άνομολογοΰμεν, δτι ή πολι
τική συναλλαγή αποτελεί τόν κυριώτε- 
ρον άςονα, περί τόν όποιον περιστρέφε
ται πασα έν Έ λλά δι ένέργεια τής Πο
λιτείας, ίδί^ έν τνί εκτελεστική , έ'στιν 
δτε δέ καί έν τνί δικαστική αύτής πα - 
ραστάσει. Πιθανώς ή γνώμη αυτη νά 
είνε κατά τι ύπερβολική, ύφισταμένη ώς 
καί πασα άλλη, τήν έπίδρασιν κλιμα- 
τολογικών συνθηκών, ατελούς κοινωνι
κής άνατροφής, καί έν γένει κοινωνικού 
περιβάλλοντος, μή έπιτρέποντος ψύχραι- 
μον καί άκριβή έκτίμησιν τών πραγμά
των, έν πάσν) δμως περιπτώσει, ή άλή- 
θεια, ήτις ένυπάρχει είς τά άνωτέρω, 
είνε ικανή, δπως προκαλέσγι σκέψεις λυ- 
πηράς περί τής λειτουργίας τής δικα
στικής έξουσίας έν Έ λλ ά δ ι.

Τήν έπιστημονικήν κατάρτισιν καί 
τήν αγχίνοιαν τής πλειονότητας τών 
Έλλληνων δικαστών, ούδείς αμφισβη
τεί, τολμώ δέ νά υποστηρίζω δτι οί ίερο- 
φάνται τής Ελληνικής Θέμιδος, άμιλ- 
λώνται πρός τούς έν τν) έσπερίί* συνα
δέλφους των, έ'ν τισι δέ μάλιστα ύπερ- 
τερούσιν αύτών. Δέν αναφέρω ονόματα, 
διότι γνωστοί τυγχάνουσιν είς τήν κοι
νωνίαν οί δικασταί καί τών τριών βαθ
μών, τών οποίων αί γνώσεις καί ή επ ι
στημονική έμβρίθεια, καθιστώσιν αύτούς 
όντως ύποδείγματα· αί έν τγί «Θέμιδι» 
καί τνί έφημερίδι τής Ελληνικής καί 
Γαλλικής Νομολογίας δημοσιευόμενα·, α
ποφάσεις δικαστών τινων, προκαλοΰσιν 
όμολογουμένως τήν επιδοκιμασίαν τοΰ 
νομικοΰ κόσμου. ’Αλλά δέν είνε μόνον 
τά  έπιστημονικά έφόδια, τά  όποια κα- 
θιστώσιν, ικανούς τών Ελλήνων δικα
στών, σπονδαΐον παράγοντα έν τνί Ε λ 
ληνική κοινωνία, είνε καί ή χοηστότης 
καί τό ακέραιον αύτών· ό συνδυασμός δέ 
τών στοιχείων τούτων, ή'θελεν έξασφα- 
λίσει τήν άπονομήν τής δικαιοσύνης έν 
Έ λ λ ά δ ι, έπί τνί βάσει τών αρχών τοΰ 
δικαίου καί τής ηθικής. Αυτη είνε ή 
αλήθεια, στηριζομένη έπί τής άμεοολή- 
πτου κρίσεως περί τοΰ ποιοΰ τών Ε λ 
λήνων δικαστών, άλλά τήν αλήθειαν 
ταύτην άλλοιοΐ ή έν γένει κατάστασις 
τών πραγμάτων, ή δέ δικαιοσύνη δέν 
κατωρθωσε ν’ άποφύγν) τήν έπιβλαβή

ΑΣΥΛΙΑ

ΜΑΡΤΥΡΑΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Ζωηρά συζητησις μεταξύ τού νομικού 

κόσμου εξακολουθεί έπί τού τεθέντος είς 
τό Πλημμελειοδικεΐον τήν παρελθοΰσαν 
εβδομάδα ύπό τοΰ δικηγόρου κ. Τσιτσε- 
κλή ζητήματος «έάν οί καλούμενοι ύπό 
τής δικαιοσύνης ώς μάρτυρες δύνανται 
είτα νά καταδιωχθώσιν επι εξυβρίσει 
δι’ δσα είπον έν ταΐς καταθέσ.σιν αύ
τώ ν » .— Ά λ λ ’ έκ τοΰ ζητήματος τούτου 
άνέκυψεν είς τό μέσον καί £τερον ζήτημα 
συναφές «έάν δύνανται οί δικασταί νά 
καταδιωχθώσιν επί εξυβρίσει δι οσα εν 
τή ενασκήσει τών καθηκόντων αύτών 
λένουσιν ή γράφουσιν ή καί οί Εισαγγε
λείς δι’ δσα λέγουσιν έν ταΐς άγορεύσε- 
σιν ή γράφουσιν έν ταΐς ποοτάσεσιν αύ
τών πρός τά Συμβούλια» διότι και πεοι 
τοΰ ένός ζητηματος ώς καί περί τοΰ έ- 
τέρου, ούδεμία κεΐται διάταξις παρ’ ή
μΐν, πλήν καί έν Γαλλί^ ούδεμία τοι
αύτη άπαντ$. Παρηκολουθήσαμεν μετά

προσοχής τά έπιχειρηματα, άτινα παρε- 
στάθησαν ένώπιον τοΰ Πλημμελειοδι
κείου πρός ύποστηριξιν τής απολύτου α 
συλίας τών μαρτύρων δι’ δσα κατέθηκαν 
έξεταζόμενοι, έξαιρουμένης τής περιπτώ- 
σεως τής ψευδομαρτυρίας. Τά έπιχειρη- 
ματα ταΰτα, άντλούμενα έκ τής Γα λ
λικής έπιστημης καί νομολογίας, ένθα 
πρό όγδοηκοντα καί πλέον έτών άνεφύη 
τό ζητημα, είσι τά έξής :

α’). Κατά τάς διατάξεις τής Ποινι
κής Δικονομίας (άρθρα 8 0 , 1 5 7 , 3 0 4  
καί 3 5 5 ) ή ύποχρέωσις πρός τό μαρτυ- 
ρεΐν ένώπιον τής δικαιοσύνης καθιεροΰ- 
ται διά ποινών άναγεγοαμμένων έν αύ
ταΐς.

β'). Καθ’ έτέρας διατάξεις τής Ποι
νικής Δικονομίας, είς τόν μάρτυρα έπι- 
βάλλεται ΐνα πρό τής μαρτυρίας όρκισθνί 
δτι θά όμιλησν) ά φ ό δ ω ς  καί απαθώς 
καί θά εί'πγι δλην την αλήθειαν και μ ό 
νην τήν αλήθειαν.

’Άοα έκ τών διατάξεων τούτων σαφώς 
προκύπτει, τό μέν δτι ή μαρτυρία απο
τελ εί έκπλήρωσιν νομίμου καθήκοντος,

ού δέν' δύναται ν’ άπαλλαγγί τις, τό δέ 
δτι, έφ’ δσον ό νόμος έπιβάλλει είς τόν 
μάρτυρα τόν δρκον δτι θά όμιλησν) άφ ο-  
βω ς  καί άπαθώς καί θά εϊπη δλην την 
αλήθειαν καί μόνην τήν αλήθειαν,έγγυα- 
ται συγχρόνως αύτφ πληρεστατην α
σφάλειαν ενεκα τής καταθέσεως ^αυτοΰ, 
ύπισχνούμενος αύτώ δτι, εφ οσον λεγει 
τήν άληθειαν, δέν έχει νά φοβηθνί τ ί
ποτε δι’ δσα θά είπνι έξεταζόμενος, εί 
μή μόνον έν περιπτώσει ψευδομαρτυρίας.

Έ π ί τν) βάσει τής έρμηνείας ταύτης 
τών άνωτέρω κείμενων,το Ραλλικον Α
κυρωτικόν καθιέρωσε τήν άσυλίαν τών 
μαρτύρων δι άποφασεων αυτου της 1 
Αύγούστου 1 8 0 6 , τής 1 Ιουλίου 1 8 2 ο , 
τής 5 Αύγούστου 1 8 8 4 , ήτις δι εμβρι- 
θεστάτης έκθέσεως τοΰ Είσηγητού Ά ρει- 
οπαγίτου κ. P e t i t  άνεκηρυξε μεγαλο
φώνως τήν άπόλυτον ασυλίαν τών μαρ
τύρων, καίτοι ό διακεκριμένος Εισηγη
τής έλαβεν ύπ’ όψιν του, ότι η ασυλία 
αύτη ήδύνατο νά έ'χγι άτοπά τινα, πλην 
ταΰτα απέναντι τοΰμεγ.στου κοινωνικού 
συμφέροντος, απέναντι τοϋ συμφερντος

αύτής τής δικαιοσύνης, δέον νά θυσια- 
σθώσι καί θυσιάζονται πράγματι ύπό τού 
νόμου : «Κ αθ’ δν τρόπον— λέγει ή έκθε- 
σις αΰτη— διά νά είνε τελείω ς έλευθέρα 
ή ύπεράσπισις, αί δηλώσεις τοΰ μάρτυ
ρας παραδίδονται είς τήν συζήτησή τοΰ 
κατηγορουμένου καί τοΰ συνηγόρου του, 
κατά τόν αύτόν τρόπον, διά νά είνε δυνα
τόν νά έκδηλωθν) ή άλήθεια έν δλη .γί 
εύρύτητι αύτής, αί δηλώσεις αύται καλύ
πτονται ύπό τής πλέον άπολύτου ασυ
λία ς· ό νόμος θυσιάζει συμφέροντά τινα 
ιδιωτικά διά νά περιφρουρήσν) πλήρως έν 
μέγα κοινωνικόν συμφέρον πράττει άλ
λως τε  τοΰτο ό νόμος μέ τήν βεβαιό
τητα  δτι τά ιδιωτικά ταΰτα συμφέοοντα 
δέν θά βλαφθώσί ποτε είμή έν μέτρω 
περιωρισμένω, τοΰ προέδρου ύπάρχοντος 
έκεΐ ΐνα περιορίσν) έντός τών ορίων τής 
δίκης τήν κατάθεσιν τοΰ μάρτυρας καί 
ΐνα παοεμποδίση ταύτην άπό τοΰ νά 
μεταβληθν), άνευ ανάγκης, είς ποοσβαλήν 
κατά τής τιμής καί τής ύπολήψεως τών 
άλλων.

Ά λ λ ά  καί ή επιστήμη όμοφώνως ύπο-
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έΐϊίδρασιν τνίς πολιτικής' ως εκ. τουτου 
βλέπομεν, την μέν επαρχιακήν δικαιο
σύνην κύπΐουσαν ούχι σπάνιους υπό την 
πίεσιν τοϋ ίσχύοντος βουλευτοΰ, υφιστα- 
μένην δέ την έπίδρασιν τοΰ κομματι- 
σμοΰ έν ττί ενασκήσει τών ποινικών αύ
τής καθηκόντων ιδιαίτατα, έν μέσαις Ά -  
θήναις βλέπομεν ταύτην,παλαίουσαν jaev 
κατά της πολίτικης πιεσεως, πλειστα- 
κις δμως καμπτομένην, διότι καί οί δι- 
κασταί είνε άνθρωποι, καί δη Ελληνες. 
Τά  άποτελέσματα τής ασφυκτικής ταυ- 
της ένεργείας των κομμάτων δέν εινε 
ποέπον νά καταλογισθώσιν εις το πα
θητικόν της ελληνικής δικαιοσύνης, τό 
άληθές δμως εινε, δτι τ ’ άποτελέσματα 
ταΰτα καθιστώσιν άνώμαλον τόν χειρι
σμόν της πλάστιγγας της Ε λλη νικές 
Θέμιδος. Τά άτοπα, τά  όποια έπέρχον- 
ται εινε καταφανή καί έκ τούτων εξη
γείται ό σχετικός κλονισμός της πεποι- 
θήσεως της κοινωνίας, περί της ομαλής 
απονομής της δικαιοσύνης, την εύθύνην 
δμως του κλονισμού τούτου δέον νά μη 
άποδώσωμεν καθ’ ολοκληρίαν είς τούς 
δικαστάς, άλλά εις τό πολιτικόν καί 
κοινωνικόν περιβάλλον, δπεο διαφθαρεν 
καί τά  πάντα διαφθεΐραν, έπέδρασεν έπι- 
βλαβώς έπί της δικαιοσύνης, ώς καί έπί 
της έν γένει διοικήσεως. ’Εφόσον δεν εξα
σφαλίζεται η θέσις τοϋ δικαστοΰ καί 
δέν καθίσταται ανεπηρέαστος άπό πά
σης άνηθίκου καί έκβιαστικης πιεσεως, 
έφ’ δσον δέν τίθενται έκποδών τά  προ
σκόμματα, άτινα συναντά ό δικαστής έν 
τη  έκτελέσει των καθηκόντων του, έφ’ 
δσον δέν παύει ό δικαστής έξισούμενος 
πρός τόν έ'σχατον δικαστικόν γραφέα, 
δέν έ'χομεν τό δικαίωμα ν’ άποδίδωμεν 
την δλην εύθύνην είς αυτόν. Έ ξασφ αλι- 
σωμεν πρώτον την μονιμότητα τοϋ δι- 
καστοΰ, άνυψώσωμεν αυτόν είς την π ε- 
ριωπήν της άποστολης του καί τότε 
θέλομεν δικαιοΰσθαι νά ζητωμεν μόνον 
παρ’ αύτοΰ τάς εύθύνας τών πράςεων του.

Π Ε Ρ ΙΚ Λ Η Σ  I. ΚΑΡΑΠΑΝ ΟΣ 
Δικηγόρος έν Ά ΰήναις

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΑΑΟΓΟΣ ΕΝ ΝΑΥΠΑΙΩ

Ευχαρίστως άναγγέλλομεν, δτι καί έν 
Ναυπλίω συνέστη Σύλλογος Δικηγορι
κός, ούτινος έγένοντο πρό τίνος καί αί 
άρχαιρεσίαι,έκλεγέντος Προέδρου τοΰ κ. 
Γ .  Νέζου, άντιπροεδρου τοΰ κ. Ί .  Γιαν- 
νοπούλου, ταμίου τοΰ κ. I. Ηλιοπου- 
λου, ’Εφόρου Βιβλιοθήκης τοΰ κ. Π . Πα- 
ρασκευοπούλου καί Γραμματέως τοΰ κ. 
Ί .  Ε . Τερζάκη. Ή  έκλογή τοΰ κ. Γ . 
Νέζου, έκτώ ν  έγκριτοτέρων καί παλαιο- 
τέρων δικηγόρων Ναυπλίου, ώς προέ
δρου,ώς καί τών λοιπών μελών τοΰ Δ ι- 
οικητικοΰ Συμβουλίου,άποδεικνύουσι την 
προσοχήν καί την έπίγνωσιν, ην έπεδεί- 
ξαντο οί έν Ναυπλίω συνάδελφοι άπό 
τοΰ πρώτου βήματός των, ώς καί την 
οξυδέρκειαν πρός διάκρισιν καί εκλογή* 
τοΰ καταλληλότερου προϊσταμένου διά 
τό άρτισύστατον Σωματεΐον.

Έσμέν συνεπώς βέβαιοι, οτι ο δικη
γορικός Σύλλογος Ναυπλίου θα ιΐρόο- 
δεύσν), βαίνων εύθΰ πρός την εκπληρωσιν 
τοΰ σκοποΰ, ον επιδιώκει, ταυτιζόμενου 
τέλεον πρός τόν σκοπον τοΰ ένταΰθα και 
τών άπανταχοΰ της Ελλάδος Δικηγο
ρικών Συλλόγων.

« Τ Η Ι Ι Ι Μ Ι
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ τη 11 Φεβρουάριου 

'Η  έξ Αθηνών μετάθεσις τοΰ 
Πρωτοδίκου κ. Άνδρ. Γαρουφαλιά 
ήρμηνεύθη γενικώς ώς έκφρασις απο
δοκιμασίας του κέντρου κατά του με- 
τατεΟέντος Πρωτοδίκου, συγχρόνως 
δε καί ώς είδος τι άνευΟύνου καί προ
χείρου ποινής κατ’ αύτοΰ, όιότι περί 
ένοχης του δικαστοΰ τούτου, ικανής 
νά έπισύρη πειθαρχικήν ή άλλην ποι
νήν, δεν επιτρέπεται, μέχρι τοΰδε 
τουλάχιστον, νά γίνη λόγος, άφοΰ αί 
άρξάμεναι ανακρίσεις έξακολουθοΰν 
είσέτι. Τοιουτοτρόπως, ό Πρωτόδικης 
κ. Άνδρ. Γαρουφαλιάς, καταλαμβά- | 
νων άέκων έκών αίαν τών έορών του 
δικαστηρίου τών έν Λαμία Πρωτοοι- 
κών, εις ο μετετέθη, συναποκομίζει 
μ ετ ’ αύτοΰ καί το βάρος μιας κατη
γορίας, δημοσία μεν άποδοΟείσης αύ- 
τώ , έπί τής οποίας δμως ούδεμίαν 
είσέτι έξήνεγκε γνώμην ή πρός τοΰτο 
τεταγμένη αρχή. Τοιοΰτοι οί όροι 
ύπό τούς οποίους ό μετατεθείς πρω
τόδικης, συνεπής πρός τήν ήν έλαβε 
παρά τής προΐσταμένης του αρχής 
έπιταγήν, άναλαμβάνει λίαν. προσε
χώ ς, άν δέν άνέλαβεν είσέτι, νά λύη 
τάς μεταξύ τών Λαμιέων ίδιωτικάς 
διαφοράς καί νά άπαγγέλλη ποινάς 
κατά τών μή σεβομένων τάς έντολάς 
τοΰ Ποινικοΰ νόμου. Εινε όμως τό δι- 
κάζειν έπιτήδευμά τι έξ έκείνων, ά
τινα έκ τών άποτελεσμάτων μόνον 
κρίνονται καί έν ούδεμια διατελοΰσι 
σχέσει ουτε πρός τό πρόσωπον τοΰ 
μετερχομένου αύτό ούτε πρός τήν 
γνώμην, ήν ή κοινωνία, καλώς ή κα
κώς, έμόρφωσε περί τοΰ έπιτηδευμα- 
τίου ; "Ο ,τι είνε εις ζωγράφος δόκι
μος ώς καλλιτέχνης, έπίμεμπτος 
όμως ώς χαρακτήρ, έΐνε καί εις οικα- 
στής άριστος μέν ί’σως κατά τά άλ
λα, ύπό το κράτος ομως μιας κατη
γορίας, έστω και άνυποστάτου καί 
μιας άνακρίσεως, έστω καί διοικητι
κής, διατελών ; Τά έρωτήματα ταΰτα 
άνακύπτουσιν ούχί έν σχέσει προς τόν 
μετατεθέντα Πρωτοδίκην, άλλά γενι- 
κώτερα, άντικειμενικώτερα, θίγοντα 
μίαν τακτικήν, με τήν όποιαν άπό 
άμνημονεύτων ρυθμίζομεν τήν κίνη- 
σιν τοΰ δημοσίου ήμών βίου, είτε τήν 
δικαιοσύνην αποβλέπει ούτος είτε μέ

τήν διοίκησιν σχετίζεται είτε τήν ι 
έκκλησίαν ή τόν στρατόν θίγει. Τα
κτικήν τών προσχημάτων, μέθοδον 
τής έπιφανείας τών πραγμάτων, σύ
στημα έξοικονομήσεως τών περιστά
σεων έκ τοΰ προχείρου. Όν αί Ά θή - 
ναι άπεδοκίμασαν, άν άπεδοκίμασαν, 
διότι περί τούτου ί’σως δέν έμορφώθη 
άκόμη ή κοινή γνώμη, τοΰτον άς οε- 
χθή ή Ααμία, προσωρινώς τούλάχι
στον, άφοΰ τό μέλλον καί ό μετά τοΰ I 
μέλλοντος πανδαμάτωρ χρόνος, ού 
μόνον θεραπεύει, άλλά καί συσκοτίζει.

Έ ν  τώ μεταξύ όμως οί ψίθυροι μέ 
τούς οποίους προπέμπεται ό μετατε
θείς ύπάλληλος, οί προηγηθέντες τής 
δημοσίας κραυγής έν Άθήναις, άναμ
φιβόλως γίνονται ήδη αισθητοί έν τή 
αιθούση τοΰ Πρωτοδικείου τής έπαρ- 
χιακής πόλεως, ψίθυροι περιεργείας, 
ικανοί ποικιλώτατα νά παραγάγουν 
τά σχόλια, όχι είς βάρος τοΰ άτόμου 
όπερ μετετέθη, άλλά τοΰ ύπαλλήλου 
όστις δύο περιβληθείς τηβέννους, τήν 
τοΰ δικαστοΰ καί τήν τοΰ ύποδίκου, 
άφ’ ενός μέν άπονέμει τό δίκαιον, 
ένώ έξ άλλου απολογείται είσέτι. 
Συνδυασμόν τοιοΰτον, ιδιοτήτων ού
τως αντικειμένων άλλήλαις, όμολο- 
γοΰμεν οτι ούδέποτε έφαντάσθημεν, 
όχι μόνον ήμεΐς, άλλά καί μεθ 
ήμών παν άτενίζων πρός τόν δικα
στήν ώς πρός το δργανον τής θειοτέ- 
ρας τών έξουσιών, διότι ή ή άνακρί- 
νουσα αρχή άνεΰρεν ή εύρίσκεται έν 
τώ  άνευρίσκειν στοιχεία ίκανά νά 
παραστήσωσι τόν έγκληθέντα πρω
τοδίκην έπιλήσμονα τών πρός τό ά- 
ξίωμά του ύποχρεώσεων, όπότε αί 
έπερχόμεναι συνέπειαι τάσσονται ύπό 
τοΰ νόμου, ή δέν άνεΰρε τοιαΰτα, 
όπότε συκοφάνται οί έγκαλέσαντες. 
Είτε τοΰτο όμως συνέβη ή θά συμβη 
είτε τό άλλο, στοιχειώδης πρός τήν 
έννοιαν τής δικαιοσύνης σεβασμός 
έπιβάλλει οπως άπόσχη προσωρινώς 
τής ένεργοΰ ύπηρεσίας ό ύπό άνάκρι- 
σιν Πρωτόδικης. Η πολιτεία ή διά 
τών άοξααένων άνακοίσεων τοιοΰτο 
παραγαγοΰσα οίλημμακαί έμπεσοΰσα 
είς αύτό, άναμφιβόλως δέν έξέρχεται 
τούτου, μεταθέτουσα τόν ύπόδικον 
ύπάλληλον, ούδέ σώζει τό γόητρον 
τοΰ άξιώματός του άπομακρύνουσα 
τοΰτον τοΰ κύκλου έντός τοΰ οποίου 
έμορφώθη ή γνώμη,ής συνέπεια άμε
σος ύπήρξεν ή έξακολουθοΰσα είσέτι 
άνάκρισις. Τοιαΰται αί σκέψεις άς 
γεννά ή έντύπωσις τής μεταθέσεως, 
ύπό τήν προϋπόθεσιν πάντοτε ότι 
άποδοκιμασίας άποτέλεσμα ύπήρξεν 
ή μετάθεσις. Άν λόγοι άλλοι, στε
νότεροι, άσχετοι πρός τάς διεξαγο- 
μένας άνακρίσεις, παρήγαγον τήν με-

τάθεσιν, τόσον τό χειρότερον διά τήν 
προκαλέσασαν ταύτην προΐσταμένην 
αρχήν, ήτις, αντί. δλην αύτής νά 
έξαντλήση τήν έπιρροήν όπως δσον 
τό δυνατόν ταχέως ένοχος ή άθώος 
έξέλθη τοΰ άνακριτικοΰ γραφείου ό 
κατηγορηθείς ύπάλληλος της, έκρινεν 
ούχί ά σκοπον νά καταστήση αύτόν 
άντικείαενον άμεσωτέρων σχολίων 
καί έν έτέοα δικαστική περιφερεία.VI *· k i l l

Χ Κ Ε Ψ Ε Γ Χ  
ΠΕΡΙ Δ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ή  ΐδρυσις δικηγορικής έφημερίδος έν 
τη ΓΙοωτευούσγι,άποκλειστικώς περί της 
Δικαιοσύνης μεριμνώσης,άναπληροΐ σπου- 
δαίαν της Πολιτείας άνάγκην καί είνε 
αξία θερμών συγχαρητηρίων.

Ά ρκεΐ νά τηρήστ] τήν έμπρέπουσαν 
είς την έπιστημονικην της ύπόστασιν θέ
σιν, καί θά άποτελέση ύπέροχον δύνα- 
μιν, ήτις θά συντελέστ) τά μέγιστα είς 
την άνύψωσιν καί έξυγίανσιν τής Δικαιο
σύνης της Πατρίδος ημών καί είς την 
άκοιβή έκπληρωσιν τών καθηκόντων 
παντός αύτης λειτουογοΰ.

Πρέπει νά γίντ) τοΐς πασι γνωστόν, 
δτι δταν η Δικαιοσύνη είνε ύγιης, αί 
παοεκβάσεις πάσης άλλης έν τή Πολι
τεία άρχής περιστέλλονται καί έκλεί- 
πουν- δταν δέ η Δικαιοσύνη νοσή, τό 
παν διατρέχει τόν κίνδυνον της κατα
στροφής.

Τοιαύτη λοιπόν έφημερίς οφείλει νά 
έχη, καί θά έ’χτι, άμέριοτον την ύποστη- 
ξιν "τών πεοί τό Δίκαιον ιδία άσχολου- 
μένων, διά να διανύση άπροσκόπτως τόν 
έπωφελη δρόμον της.

Πεοί τ*75ς έν Έ λλά δι Δικαιοσύνης έχω 
σχηματίσει την γνώμην, δτι αυτη δέν 
ύπέστη εύτυ/ώς τήν κατάπτωσιν, είς 
ην έξέπεσαν άλλαι τοΰ Κράτους άρχαι, 
μέ δλην την πίεσιν της φατρίας καί τών 
βιωτικών άναγκών. Λέγων δέ Δικαιοσύ
νην δέν έννοώ την κατωτέραν, καί ιδίως 
την τών μικρών καί αποκεντρών Ειρηνο
δικείων, διότι αυτη, γενομένη ώς έπί 
τό πλεΐστον φατριαστικόν δργανον, τ?|, 
συνεταιοιζομένη μετά διεφθαρμένων δι- 
κολαβίσκων, μαστίζει άντί νά εύεργεττί 
τόν λαόν.

Είς την σχετικώς καλήν ταύτην κα- 
τάστασιν,συνετέλεσεν άναντιορήτως κατά 
πολύ καί ή ίσοβιότης τών Δικαστών, 
ητις τούς έξησφάλισεν έκ της άδικου 
άπολύσεως, καί τούς κατέστησεν έπι 
μάλλον ανεξαρτήτους.

Ά λ λ ’ ή ίσοβιότης διά νά έ'χν) θετικό
τερα τά  άποτελέσματα, δέον νά συμ
πληρωθώ διά τοΰ έφ’ ώρισμένον χρόνον 
άμεταθέτου τών Δικαστών. Ούτως θά 
παύσνι πασα διά της μεταθέσβως άπει- 
λή , τείνουσα οπως δήποτε είς τήν έκ- 
τροχίασιν αυτών άπό της όδοΰ τοΰ κα
θήκοντος.

Τό άμετάθετον δμως τών Δικαστών 
δέν ποεπει νά είνε έπί πολύ παρατετα-

στηρίζει τήν θεωρίαν ταύτην. Οΰτως ό 
D alloz, ύπομνηματίζων τήν νεωτάτην 
άπόφασιν τοΰ Γαλλικοΰ Άκυρωτικοΰ 
της 5 Αύγούσ του 1 8 8 4  (D . ρ. 1 8 8 4 , ϊ . 
4 5 9 )  έπ ά γ ετα ι τα ΰ τα : «'Ά π α ν τές  είσι
σύμφων οι π ερ ί τής ανάγκης δπως έξασφα- 
λισθη άσυλία προστατεύουσα τάς μαρ
τυρία αΐτινες προσάγονται ένώπιον της 
δίκαιο σύνης». Ά λ λ ’ έπί τίνος νομικνίς 
βάσεως, έπί τίνος κειμένου νά στηοίξω- 
μεν τοΰτο ; Ή  άπόφασις ευρίσκει τήν 
βάσιν της ασυλίας ταύτης έν τώ  συνόλω 
τών διατάξεων τοΰ νόμου, δυνάμει τών 
οποίων ό μάρτυς ύποχρεοΰται νά κατα- 
θέσνι, νά μή άποκρύψτι τίπ οτε άπό τών 
δικαστών καί οφείλει νά όμιλήσγι άνευ 
φόβου. Πώς οί δροι ούτοι, οί άναγεγοαμ- 
μένοι έν τίΐ) νόμω, θά ήδύναντο νά έκ- 
πληρωθώσιν, έάν ό μάρτυς ουτος έ'μενεν 
έκτεθειμένος είς τό νά καταδιωχθν) μετα 
νενέστεοον έπί έξυβρίσει γενομενν) διά 
της μαρτυρίας του ;

Ό  de G ra ttie r  έν τώ  είδικω συγ- 
γράμματι αύτοΰ περί τοΰ άδικήματος

της έξυβοίσεο>ς (τόμος Γ .  σελίς 2 0 3 ) 
ομοίως διδάσκει : «αί καταθέσεις τών 
μαρτύρων άπολαύουσιν άσυλίας, ήτις 
έ'χει τήν πηγήν αύτης έν αύτνί τγι φύ
σει αύτών». ΙΙαρετηρήσαμεν ήδη δτι ό 
μάρτυς, ύποχρεούμενος διά τοΰ δρκου 
του νά είπη τήν άλήθειαν ολόκληρον 
έπί τών γεγονότων, άτινα άφορώσι τό
σον τούς διαδίκους ή τόν κατηγορούμε
νον δσον καί αυτούς τούς άλλους μάρ- 
τυοας, δέν δύναται ν’ άποκρύψτι ταύτην, 
χωρίς νά έκτεθ^ είς τήν ποινήν της 
ψευδομαρτυρίας. Αναγκαία συνέπεια 
λοιπόν είνε, ΐνα οί μάρτυρες μή δύναν- 
ται νά έκτεθώσιν είς τήν έπί έξυβρίσει 
ή δυσφημίσει καταδίωξιν ενεκα τών γε
γονότων, άτινα ύποχρεοΰνται νά κατα- 
θέσωσιν.

Ό  συγγραφεύς Μ . S e r f e ,  ον παρα- 
τίθησι καί ή έ'κθεσις τοΰ Γάλλου Άρειο- 
παγίτου, διδάσκει τάδε «ό μάρτυς κα
λείται άναγκαστικώς. Ή  στιγμή, καθ’ 
ήν εμφανίζεται ένοιπιον τοΰ δικαστοΰ, 
είνε στιγμή δοκιμασίας δι’ αύτόν. Δύ-

νανται τά πάντα νά ποοβάλωσι κατά 
της καταθέσεώς του, δύνανται ν’ άντι- 
τάξωσι παντός είδους γεγονότα γενικά 
πρός τό πρόσωπον του, ν’ άποδείξωσιν 
δτι ό μάρτυς είνε αναξιόπιστος, καί 
τοΰτο συμβαίνει ένίοτε. Τότε ό δικα
στής έ'χει τήν δύναμιν ΐνα μετριάστι έν 
τούτοις τήν δοκιμασίαν καί τήν βάσα- 
νον είς ήν εκτίθεται ό μάρτυς. “Ε χει τό 
δικαίωμα νά άμυνθη ΐνα αί κατά τοΰ 
αάοτυρος προσβολαί μ ή φθάσωσι μέχρις 
ΰβοεων περιττών διά τήν ύπεράσπισιν τοΰ 
κατηγορουμένου, ά λλ’ δ,τι συνέβη είς 
τό άκοοατήριον δέν δύναται έκτός τοΰ 
άκροατηριου νά δώστ) ούδεμίαν άγωγήν 
κατ’ εκείνων,οιτινες προσέβαλον τόν μάρ— 
τυοα. — ’Ε ξ έτέρου, μετά τήν κατάθεσίν 
του ό μάρτυς πρέπει νά είνε ήσφαλισμέ- 
νος κατά πάσης προσβολής... ό μάρτυς 
δέν δύναται νά είνε ύπεύθυνος διά τήν 
κατάθεσίν του εί μή έφ’ δσον διαρκεΐ 
ή συζήτησις καί είς τήν περίπτωσιν 
της ψευδομαρτυρίας. Ά λ λ ’ άπαξ περαιοι- 
θείσης τ·?ίς συζητήσεως, δέν υπάρχει

πλέον περίπτωσις ΐνα έπανέλθωμεν έπί 
της καταθέσεώς του. Τό Δικαστήριον,μή 
έπιληφθέν αύτής, τόν άπήλλαξε πάσης 
εύθύνης».

Έ πίσης ό ChaSSan έν τώ κλασικώ 
αύτοΰ συγγράμματι (τόμος Α ”. σελίς 
111) διδάσκει ομοίως : «δσον άφορα τήν 
κατάθεσίν μάρτυρος έπί τών γεγονότων, 
δι’ άπερ καλείται, δεν δύναται αυτη νά 
καταστ^ άντικείμενον έγκλησεως έπί 
έξυβρίσει. Ά λλά  δύναται νά χρησιμεύσει 
καί βάσις πρός μήνυσιν επί ψευδομαρ - 
τυοία. Έν τοιαύττι περιπτώσει δμως 
δέν κατηγοροΰνται ού'τε ό λόνος ούτε ή 
πρόσαψις τοΰ γεγονότος, μόνον ή έπιορ- 
κία καταδιώκεται».

’Αλλά καί οί νεώτατοι συγγραφείς, 
οί άσχοληθέντες είδικώς έπί τοΰ άδική
ματος τής έξυβρίσεως, άνεπιφυλάκτως 
άσπάζονται τήν γνώμην ταύτην. Ό  Le 
P o i t t e v in ,  έν τώ  νεωτάτω τοιτόμω 
συγγράμματι αύτοΰ · (τόμος Α ' . σελίς 
4 3 4 — 436  έ'κδοσις τοΰ 1902) ύποστη- 
ρίζων τήν άσυλίαν τών μαρτύρων κατά
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ριον πρό τ έ ς  παρελεύσεως μακροΰ χρονι- 
κοΰ διαστήματος. Διά τοϋ μέτρου του
του διακόπτονται αί στεναί σχέσεις, αί 
συμπάθειαι καί αντιπάθεια',, άς άνθρω- 
πίνως δύνανται νά άναπτύςωσιν οί Δ ι- 
κασταί έν τω τόπφ, παύει δέ έξ άλλου 
τό αδίκημα τοϋ νά διέρχονται τινές ες 
αύτών άπαντα σχεδόν τόν δικαστικόν 
βίον των είς την Πρωτεύουσαν, ή τά 
κεντρ'.κώτεοα Δικαστήρια, άλλοι δέ νά 
είνε καταδεδικασμένοι είς διαρκή εξο
ρίαν, τιμωοούμενοι ίσως διά την ευθύ
τητα  καί εντιμότητα αύτων.

Ποό παντός πρέπει νά καθιερωθνί τα 
κτική καί αυστηρά έποπτεία και ελεγ - 
χος έπί της εργασίας καί της διαγωγής 
τών Δικαστών. Είνε περίεργον, οτι η 
Π ολιτεία έμερίμνησε περί τοιαύτης έπο- 
πτείας διά τούς οικονομικούς υπάλλη
λους, την έκπαίδευσιν καί τόν στρατόν, 
καί αδιαφορεί διά τούς δικαστικούς, έκ 
της ανικανότητας καί παρεκτροπής τών 
οποίων ύπέοτατα προσβάλλονται δικαιώ
ματα καί συμφέροντα.

Δέν είνε έπαρκής καί λυσιτελής επο- 
πτεία, η τυπικώς έκάστοτε γενομενη 
ύπό τών Εισαγγελέων είς τά δικαστικά 
γραφεία.

Ή  έποπτεία καί ό δικαστικός έλεγ
χος πρέπει νά καθιερωθνί διά νόμου, καί 
νά ένασκηται καθ’ ύρισμένον χρόνον ύπό 
άνωτέοων δικαστικών προσωπων, άτινα 
έχοντα τό ενδιαφέρον της άνυψωσεως 
της Δικαιοσύνης, καί την ευθύνην της 
κακές αύτης καταστάσεως, θά έκπλη- 
ρώσιν εύσυνειδήτως την τοιαύτην ύπηρε
σίαν των.

Κατά τό τέλος τών δικαστικών ερ
γασιών έκάστου έ'τους νά έκλέγηται ύπό 
της όλοαελείας τών οικείων Δικαστη
ρίων ώς έλεγκτής καί έπόπτης, εις η 
δύο Άρειοπαγΐται διά τά Έ φ ετεΐα  τοϋ 
Κράτους καί τάς Εισαγγελίας τών Έ φ ε
τών, εις η δύο Έ φ έται διά τά Πρωτο
δικεία καί τάς Εισαγγελίας της περιφε- 
ρείας τοΰ οικείου Έφετείου, εις ή δυο 
ποωτοδίκαι διά τάΕίρηνοδικεΐα καίΠται- 
σματοδικεΐα της περιφερείας τοΰ οικείου 
Πρωτοδικείου, ούτοι δέ κατά τόν πρώ
τον η καί τόν δεύτερον μένα τών διακο
πών νά μεταβαίνωσιν εις τά ύπό την 
δικαιοδοσίαν των τεταγμένα Δικαστήρια 
καί Εισαγγελίας, νά έξετάζωσι μετά 
προσοχές την έργασίαν τών Δικαστών 
καί Εισαγγελέων κατά ποιότητα και 
ποσότητα, νά λαμβάνωσι πληροφορίας 
περί τές  έπιμελείας καί αρμονίας αύτών, 
πεοί τές  ηθικότητας αύτών καί εύθύτη- 
τος, άπό ευσυνείδητους καί αμερόλη
πτους δικηγόρους καί πολίτας, καί να 
ύποβάλλωσιν εκθέσεις εϊ'ς τε  τόν Εισαγ
γελέα τοϋ Άρείου Πάγου καί είς τό 
ύπουργεϊον της Δικαιοσύνης ύπό ήθικην 
καί νομικήν εύθύνην αύτών. Έ π ί τνί βά
σει δέ τών τοιούτων εκθέσεων νά έπ ι- 
βάλλωνται πειθαρχικαί ποιναί ύπό τοΰ 
Άρείου Πάγου, συνεπιφέρουσαι έν ύπο- 
τοοπέ την άπόλυσιν άπό τη? θέσεως κατά

τους κείμενους νομούς, να κανονιςηται 
δέ ύπό τοϋ υπουργείου ή προαγωγή τών 
άριστων.

Διά τοιούτων μέτοων δύναται νά άνυ- 
ψωθέ η Δικαιοσύνη καί νά έκκαθαρι- 
σθώσι τά  Δικαστήρια άπό διακεκοιμέ- 
νας ανικανότητας καί άνηθικότητας, 
αΐτινες είσεπήδησαν είς την ίσοβιότητα, 
η κατέστησαν άνάξιαι αυτές.

Δέν πρέπει νά έλπίζωμεν την βελτίω- 
σιν άπό τάς καλάς διαθέσεις τών κατά 
καιρούς ύπουργών. Ούτοι, πιεζόμενοι έκ 
πολιτικών συμφερόντων, θωπεύουσι τους 
παρεκτρεπομένους.

Ή  Δικαιοσύνη πρέπει νά ανορθωθεί 
δι’ έαυτές' άφοΰ έπικρατήσν) τό πνεΰμα 
τοΰ σωματείου αύτης, καί η φιλοτιμία 
καί τό ηθικόν συμφέρον νά ΐστανται 
ύψηλά.

Πρέπει νά λάβν) τό δίδαγμα τές  Πο
λιτείας τών μελισσών, αΐτινες καταγί
νονται άδιαλείπτως είς τό φιλότιμον 
έ'ργον των καί φονεύουσι τούς έν τνί κυ- 
ψέλτι αύτών παραγομένους κηφένας.

Ε λ π ίζω  προσεχώς νά διαβιβάσω είς 
την άξιόλογον έφημεοίδα ύμών είδικωτε- 
ρας περί έκάστης τών Δικαστηρίων διαι
ρέσεων σκέψεις.

Χαλκϊς τγί 29 Ίανουαρίου 1906 .
Ά λ έ ξ .  I .  Ο Ικ ο ν ό μ ο ν  

Δικηγόρος έν Χαλκίοι

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ί ϊ Λ Α Ο Γ ο Γ \GHNftN
Ττ'ι 19 Φεβρουάριου ώρα 10 π. μ. 

προσκαλούνται άπαντα τά έγγεγραα- 
αένα μέλη τοϋ Συλλόγου καί πάντες 
έν γένει οί δικηγόροι Αθηνών έν τη 
αίθούτη της εταιρίας τών «Φίλων 
του Λαού», όπως προβώσιν είς τάς 
άρχαφεσίας του Συλλόγου, συμφώ- 
νως πρός τό διά Β . Διατάγματος έγ- 
κεκριμένον Καταστατικόν αύτοΰ.

Ή  ’ Ε π ιτρ ο π ή

ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑΝ
Καθίσταται γνωστόν είς τούς Πανέλ- 

ληνας οτι είς τό ύπ άριθ. 35  τής 6 Φε
βρουάριου 19 0 6  φυλλον της έφημερίδος 
τ έ ς  Κυβερνήσεως στηλιτεύεται διά κλη- 
τηοίου έπικρίματος τό άπαίσιον κακούρ
γημα τές  σφαγές καί καταβροχθισεως 
ένός άλέκτορος  ώς έξές :

μου, καί ζητοΰμεν νά κηουχθγί ένοχος. 
Καλοΰμεν δ’ αύτόν νά έμφανισθγί είς τό 
έν Καρδίτσγι Ιΐταισματ ο8 ι/,εΐον ττιν 2 
Μαιου έ. έ'. ήμέραν Τρίτην καί ώραν 9 
π . μ. ΐνα δικασθίί διά τήν άνωτέρω πρα- 
ξ ιν  άλλως, δικασθήσεται έρήμην.

Έ ν  Καλλιφωνιω τη 22 Ίανουαρίου 1906 .
Ό  Δ η μ ό σ ιο ς Κ α τή γο ρ ο ς 

Γ .  Ά ναγνω «ίτόπον2»ος 
άν&νπολ. Π εζικού

Α ι στήλαι τής «Δικαιοσύνης» 
εΐνε είς τήν διάΰ·εσιν παντός δι
κηγόρου, δικαστοΰ ή άλλου δι
καστικού προσώ που, ευρισκομέ
νου είς τήν άνάγκην ή έπιϋ'υ- 
μοϋντος νά άνακινήση παν έν 
γένει ζήτημα οχετιζόμενον μέ  
τήν άπονομήν τοϋ δικαίου.

Διά τούς τυχόν δυσανασχετοΰντας, γί
νεται γνωστόν, οτι αί διάφοροι συνεν
νοήσεις τοΰ Υπουργείου τές  Δικαιοσύνης 

μετά τών ιδιοκτητών μεγά- 
Ή  δ ίκ η  λων αιθουσών, ών ώς καταλ

ληλότερα', είχον κριθγί αί τ έ ς  
νομικές σχολές τοΰ Πανεπιστημίου, τοΰ 
Βαρβακείου Λυκείου και τοΰ Π ολυτε
χνείου, έ'ληξαν αισίως, συγκατανεύσαν- 
τος τοΰ διευθυντοΰ τοΰ Πολυτεχνείου νά 
παραχωρήσγι δωρεάν έπί τινας ήμέρας 
τήν αί'θουσαν τοΰ μεγάρου του, ήτις πρό
κειται νά στεγάσγ; τό δικαστήοιον τών 
συνέδοων καί ενόρκων. “Αν είς τό μεταξύ 
έπέλθγι άλλη τις μεταβολή, δέν δυνά- 
μεθα νά έγγυηθώμεν.

λακάς ώργάνωσε καί ένήμερον κατέστησε 
τήν πολιτικήν καί τήν ποινικήν δικαιο
σύνην,νά έπεδόθη μεθ’ δλα αύτά είς τήν 
καταδίωξιν τ έ ς  σφαγές καί τ έ ς  φαγης ! 
τών άλεκτόρων, δίς έπιστρατεΰον τήν 
Έ φ ημ. τής Κυβερνήσεως, αλληλογραφίαν 
διεξάγον δι’ άνακριτών καί δημοσίων 
κατηγόρων, έπικαλούμενον τήν συνδρο
μήν δι’ έ π ’.κριμάτων κλητηρίων δλωντών 
Εισαγγελέων καί απάντων τών διοικη
τών καί άλλων αξιωματικών τής δημο
σίας δυνάμεως, οπως συλλάβωσι τόν φα- 
γόντα τόν άλέκτορα ; Τήν εικόνα τοιού- 
του Κράτους άς ί'δουν οί περίεργοι είς έν 
άπό τά  τελευταία  φύλλα τ έ ς  Έφημερί
δος τ έ ς  Κυβερνήσεως, οπου κα τ’ έπανά- 
ληψιν δημοσιεύεται τό κλητήριον έπ ί- 
κριμα, οπερ καί ήμεΐς φιλοξενοΰμεν σή
μερον έν άλλγι στήλγ). Παρωδίαν κρά
τους άν τό όνομάσγι κανείς, ίσως νά μή 
άπέχγ) καί πολύ τής άληθείας.

Άριθ. 8.

Κλητήριον επίκοιμα κατά Νικολάου Μαλ
λιαρού, άγνωστου διαμονής (*)*"

Ό  παρά το> έν  Κ α ρ δίτό η  Π τα ισ μ α το 
δ ικ είο ) δ η { ΐό ίιο ς  κα τή γο ρ ο ς Κ α λ - 

λ ιά ω ν ίο ν

Ίδόντες τά άρθρα 4 4 3  καί 145  τές  
ποιν. Δικονομίας-

Κατηγοροΰμεν τον Νικόλαον Μαλλια
ρόν, άγνώστου διαμονές, δτι τήν 15 Νο
εμβρίου 1 9 0 3  έν Μαστρογιάννν) άφγιρε- 
σεν ένα άλέκτορα τοΰ Γεωργίου Απο- 
στολοπούλου, όν έσφαξε καί έφαγε παρα- 
βάσει τοΰ άρθρου 6 9 3  τοΰ ποινικοΰ νό-

Είς τό προηγούμενον φύλλον έξεθεσα- 
μεν συνοπτικώς τά τ έ ς  δίκης τοΰ Π λημ
μελειοδικείου, καθ’ ήν άνεφάνη τό ζή

τημα, αν δύνανται νά κατα- 
Ά « ίν λ ία  διωχθώσιν έπί εξυβρίσει, μάρ

τυρες, καταθέτοντες άληθη 
μέν, δυσφημητικά όμως διά τόν κατηγο
ρούμενον ή διάδικον. Σήμερον όημοσιευο- 
μεν έπί τοΰ άοκετά ενδιαφέροντος του
του, ού μόνον επιστημονικού στενώς, 
άλλά καί εύουτέρου όρίζοντος ζητήμα
τος, εύουτέραν μελέτην έκτάκτου ήμών 
συνεργάτου, άμυνομένου ύπέρ τ έ ς  καθο
λικές ασυλίας παντός προσώπου ύπο-
χρέου Οπό πασαν ίδιΟτηι 
τ ι ένώπιον τ έ ς  δικαστικές αρχές. Τό ζή
τημα καθ’ ήμας είνε εκτάκτως λεπτόν, 
λίαν δέ δυσδιάκριτα τά  δοια τ έ ς  ύπο- 
χρεώσεως πρός τό όμολογεΐν την αλή
θειαν άπό τ έ ς  έτέρας τοΰ μή θίγειν τήν 
ύπόληψιν έτέρου είτε κατηγορούμενος 
είνε ούτος είτε διάδικος.

Τόν έσφαξε ! Καί τόν έφαγε ! Τόν ά
λέκτορα έν μέσαις Καρδίτσαις. ’Άφαντος 
δέ μετά τοΰτο έγένετο καί δεινόν κατ 

αύτοΰ έπεσυρε το 
Ά λ ε κ τ ρ ο μ ν ιο φ α γ ία  κλητήριον έπίκρι- 

μα τοϋ δημοσίου 
κατηγόρου. Έφαντάσθητέ ποτε κράτος, 
τό όποιον, είς τοιοΰτο τελειότητος ή'χθη 
σημεΐον, ώ στε, άφοΰ εξόντωσε τήν λη
στείαν καί τέλειον κατήρτισε σύστημα 
άγροτικές άσφαλείας καί άκίνδυνον κατέ
στησε τόν βίον έντός τών πόλεων καί φυ-

ra νά καταθέση

(*) ’Αναδημοσιεύεται ώς ήμαρτημένως δη- 
μοσιευθέν διά του ύπ’ αριθ. 23 ε. ε, φύλλου]

Ε ΐτε  τό σύστημα τ έ ς  διαδικασίας συ- 
νετέλεσεν, είτε λόγοι ευρύτεροι συνήρ- 
γησαν, έν είνε τό βέβαιον, δτι ή δικα- 

νική παρ’ ήμΐν, έν 
Σ νγ^ ρονα  δ ικ α ν ικ ά  τε  τνί μορφγί τοϋ 

ή θ η  κ α ί . . .  ν φ η  ! προφορικού καί έν 
τγί τοΰ γραπτού 

λόγου, διατρέχει τήν πεζοτέραν τών πε- 
οιόδων. Τροχάδην καί στυγνώς άφηγη- 
ματικώς διεξάγονται αί συζητήσεις έν 
τώ  Έ φ ετείω  καί τώ  Άρείω Π άγφ, διότι 
πεοί συζητήσεως έν τοΐς Πρωτοδικείαις 
άπό έτών έξέλιπε πασα έλπίς, σχολα- 
στικώτατα δέ, παρ’ δλην τήν πολυγρα
φίαν εκτυλίσσονται τά  ιστορικά, κατά 
κανόνα τών υποθέσεων έν ταΐς προτάσε- 
σιν. Ή  έκκεντρικότης, ή'τις έχαρακτή- 
ριζε τήν δικανικήν παλαιοτέρων έτών 
καί ό χειρισμός τών ύποθέσεων άπό άπό- 
ψεως άλλης ή τ έ ς  στενώς έπαγγελματι- 
κ ές, συνεξέλιπε μετά τών δικηγόρων καί 
τών δικαστών τ έ ς  εποχές έκείνης. "Ε
νεκα τούτου, αν ή «Δικαιοσύνη» άπε- 
φάσιζε νά άφιερώσγι ιδιαιτέραν στήλην 
τοΰ περιεχομένου της σήμερον άνοιγομέ- 
νης ύπό τόν τίτλον «Σύγχρονα δικανικα 
ήθη» είνε ζήτημα άν θά ανεύρισκε τρο- 
φνίν ο̂ι αυτήν.

ΛΙΚΑΙΟΣΤν ΪΓ_κ* Γ α ΛΕΛΦΟΤΗΙ
(Σ οφ ίσμ α τα  οίκονομχκά κα τά  δια 

σ κ ευ ή ν  τώ ν  τ ο ϋ  Bastiat).

'Υπάρχει οικονομική έπιστημη, έπ ι- 
ζητοϋσα ώς συμπέρασμα τών σκέψεών 
της, τήν ΔΙΚ Α ΙΟ ΣΥ Ν Η Ν , άρμοζομέ- 
νην έπί πάντων τών δογμάτων αύτές·

—  Ά λ λ ’ ύπάοχουσι καί ιδεολογικοί 
φιλάνθρωποι, αύτοκαλούμενοι ορθόδοξο ι 
οικονομολόγοι, ΐσχυριζόμενοι, δτι ή Δ Ι
Κ Α ΙΟ ΣΥΝ Η  έρείδεται έπί τές  άδελφό- 
τητος καί κατά συνέπειαν οί νόμοι όφεί- 
λουσι πρώτιστα νά έφαρμόζωσι τό τές  
άδελφότητος δόγμα !

—  "Ο ,τι ό R ousseau εκφράζει έν τφ  
κοινω νικφ  συναλλάγματι, φρονών οτι ά- 
πασα ή κοινωνική τάξις έγκειται έν τφ  
ΝΟΜΩ, τοΰτ’ αυτό οί σοσιαλισταί κη- 
ρύττουσι διά τής άδελφότητος, διά της

τά  δογματιζόμενα ύπό τές  άποφάσεως 
τού άκυρωτικού της 5 Αύγούστου 18 8 4  
καί τών δικαστών, έπάγεται έν τέλει 
τά έξης «τό σύστημα τοΰτο φαίνεται 
ήμΐν απολύτως σκόπιμον· είνε τό μό
νον, δπερ έξασφαλίζει είς τόν μάρτυρα 
πλήρη ασφάλειαν. Λοιπόν ώς καί οί δι- 
κασταί, ουτω καί οί μάρτυρές είσι κεκα- 
λυμμένοι, ούχί διά τές  ασυλίας τοΰ άρ
θρου 4 1 , (*) άλλά δι’ ασυλίας είδικώς 
άποροεούσης έξ αύτης τές  φύσεως τοΰ 
οόλου, όν ό νόμος τοΐς έπιβάλλεο).

'Υπέρ τές  αρχές τές  γνώμης ταύτης 
είσί καί ό B a rb ier τόμος Β '.  άριθ.7 7 9  
σελ. 2 7 2 , καί ό F abreguettes τόμος 
1ος άριθ. 6 σελ. 24 — 2 5 .

Απέναντι δέ τές  καθολικές ταύτης 
Όμοφωνίας τών Γάλλων συγγραφέων,ύπε-

(*) Το αρθρον 41 τοΰ νόμου τής 29 Ιο υ 
λίου 1881 περί τύπου κλπ. aepopa μόνον τους 
λόγους τόίις απαγγελλόμενους ενώπιον τών 
δικαστηρίων καϊ τά προσαγόμενα έγγραφα.

στηοίχθη άσθενώς ύπό τινων, οΐτινες έν 
τούτοις δέχονται τήν άρχήν, ΐνα γένηται 
διαστολή «άν τό κατατεθέν ήτο σχετι
κόν ή ού πρός την δίκην». Ά λ λ ’ ή δια
στολή αύτη άπεκρούσθη διά τοΰ επιχει
ρήματος, οτι αίρεται ή βάσις τής αρχές, 
ήν έν τούτοις άσπάζονται οί αποπειρώ
μενοι νά φέρωσι τήν διαστολήν ταύτην, 
καθ’ δσον μέ τήν διαστολήν ταύτην εύ- 
οισκόμεθα πρό σοβαρού άτοπου. «Είνε 
αδύνατος πλέον — διδάσκει ο L e  P o it-  
te v in — νά καθορίσωμεν έπ ’ άκοιβώς 
τό σημεΐον ένθα θά παύσν) ή άσυλία νά 
φυλάττγι τόν μάρτυρα, δστις έκτοτε όέν 
θά έχγι πλέον τήν άναγκαίαν ασφάλειαν 
ΐνα καταθέστι άνευ φόβου.»

Έ κ  τών άχρι τοΰδε έκτεθέντων επ ε- 
ται δτι είνε άνάγκη κοινωνική, είνε συμ
φέρον αύτές της δικαιοσύνης ΐνα καθιε- 
ρωθγί ή άσυλία τών μαρτύρων, διότι έρ- 
γον τές  δικαιοσύνης είνε ή πληρης άπο- 
κάλυψις τές  άληθείας, πρό τοΰ μεγίστου

δέ τούτου κοινωνικού συμφέροντος, οπερ 
άφορ« αύτήν τήν δημοσίαν τάξιν, ό νό
μος παραβλέπει τά κατα μέρος ιδιωτικά 
συμφέρον ;α,άτινα δύνανται νά παοαβλα- 
φθώσιν ενίοτε, άλλά καί πάλιν ένμέτρφ 

ιωοισυ,ένω ώς έκ τής διακριτικές έ -πεο
ξουσίας τοΰ προέδρου.

Τά άρθρα 8 0 , 1 5 7 , 3 0 4  και 3 ο 5  
τές  Γα λλ. ΙΙοιν. Δικονομίας, άτινα επι
καλείται τό Γαλλικόν άκυρωτικόν πρός 
καθιέοωσιν της άσυλίας τών μαρτύρων, 
άντιστοιχοΰσιν είς τά  άρθρα 1 1 2 , 19 5 , 
3 3 4  καί 3 8 0  της ήμετέοας ποινικές Δι
κονομίας ώς καί είς τούς νεωτέρους νό
μους πεοί λιπομαρτύρων ένώπιον τοΰ 
δικαστηρίου τών κακουργιοδικών. Έν 
τνί έκδόσει μάλιστα τ έ ς  ήμετέοας Ποι
νικές Δικονομίας γίγνεται συσχέτισις 
τών άρθρων αύτης πρός τά  άνωτέρω άν- 
τίστοιχα τές  Γαλλ. ΙΙοιν. Δικονομίας. 
Έ ξ  έτέρου δ’ ό τύ π ο ς. τού όρκου τών 
υ.αοτύοων «οτι θέλουν ου.ιληση αφοβωςr i ί * 4 *

καί άπαθώς καί δτι θέλουν ε ίπ γ  δλην 
τήν άλήθειαν καί μόνην τήν αλήθειαν» 
έστίν ό αύτός παρ’ ήμΐν καί παρά Γα λ- 
λοις ^άοθρον 3 1 7  Γα λλ. ΙΙοιν. Δικόν.) 
Ά λ λ ά  τούτων ούτως έχόντων δέν βλέ— 
πομεν ποΰ εύρηται ή σοβαρά άντιρρησις 
ώστε νά μή γείννι δεκτόν καί παρ’ ήμΐν 
τό δόγμα τής άσυλίας τών ματύρων οι 
δσα καταθέτουσι καλούμενοι ενώπιον της 
δικαιοσύνης, άφ’ ού ή άλήθεια τοΰ δόγ
ματος τούτου άνεγνωρίσθη δτι έγκειται 
έν αύτ·?ί τ·?ί φύσει τοΰ καθήκοντος τές  
μαρτυρίας, έν αύτώ τώ συμφεροντι της 
δικαιοσύνης, έν αύτνί τγί δημοσία τάξει, 
άποορέον έπί πλέον καί έκ τών κείμε
νων διατάξεων τ έ ς  Ποιν. Δικονομίας, 
καί άφ’ ού έπί πλέον άνακηρύσσεται μέν 
ύπό συγγραφέων τ έ ς  περιωπές τών συν
εργατών τοΰ D alloz, τοΰ d e G ra ttie r , 
τοΰ C bassan, τοΰ L e  P o itte v in , τού 
S e r r e  καί τοσούτων άλλων, διδασκόν
των τούτο πρό αΐώνος σχεδόν, καθιερωθη



4 Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Ν Η

θείας δίκαιοσύνης τόΰ άν& ρωπίνου αννό
λου : α 'Ο  εχων δύο χιτώ νας, δύτω  τόν  
Ενα», καί «ό ραπισ& εϊς στρεψ άτω  καϊ 
την έτέραν παρειάν  !»

—  Τά δικαστήptoe περιττεύουσιν, η 
εν.πάστ) δικαιοπραξία σκοπουμένη καί 
έπιδιωκομένη συναλλαγή κα ι διανομή  
τοϋ πλούτου, διενεργεΐται έπί τό ίσονο- 
μώτερον ύπό τών άδελφοποιηθέντων ά- 
τόμων. Ή  οικονομική επιστήμη μάτην 
διδάσκει, καί μάτην επικαλείται τήν 
δ ι ε θ ν ή  δ ικ α ιο σ ύ ν η ν  ϊ ίσότης καί α
δελφότης, ιδού τό παν !

Τ ί λοιπόν ; ή θεία δικαιοσύνη έπ ι- 
τάσσει, καί 6 ΝΟΜ ΟΣ, ας έπιβάλλνι τά 
δόγματά της, τάς έπιταγάς της !. Ά λ λ ’ 
οποία άντίφασις ! Τά πάντα θά επιδιώ
κονται άρα γε έν τώ  κόσμω διά τών ο
πλών ; Ή  άδελφοποίησις αύτή καί η 
ίσότης θά έπιβάλλωσι τόν καταναγκα
σμόν καί τό δεσμωτήοιον διά τούς άρ- 
νουμένους νά παραχωρήσω®! τόν ένα έκ 
τών δύο χιτώνων, η τούς έπί ραπίσματι 
απαντώντας διά φοβερωτέρου ραπίσμα
τος ; θά ύπάρξωσιν ομως καί δικα
στήρια έτέρας τάξεως καί ποιότητος- 
κριτήρια πιστοποιοϋντα την ανυπαρξίαν 
τής ιδιοκτησίας, δπως καί κριταί πειρώ- 
μενοι νά πείσωσι τά  άτομα οτι πρέπει 
νά μένωσιν άφοσιωμένα πρός άλληλα ! 
Ό  κλέπτης τής περιουσίας τοΰ έτέοου 
πλησίον, θά μένν) ατιμώρητος έφ’ δσον 
άποδεικνύει δτι ό πλησίον έ'χει ύπέρ 
τούς δύο χιτώνας, δπως καί ό κλέπτης 
τής συζυγικής τιμής έπίσης δέν θά τι
μωρείται, διότν ή αδελφότης καταργεί 
τό «ο αν μ ισείς έτέρω  μη ποιήσεις  !» έν ώ 
αυτός θά επικαλείται τό τοΰ Πλάτωνος 
« π α ϊδά ς  τε κα ι γυναίκας κ α ι κτήσεις κο ι-  
νάς είναι.

—  Έ ν τοιαύτν) περιπτώσει τό ζήτημα 
τών έκ τής επεξεργασίας κερδών, καθ’ 
οίονδήποτε δρον καν έννοηθή η διαίρεσις 
τής έργασίας, καθίσταται πρόβλημα 
ακανθώδες, έφ’ δσον ό μη έργαζόμενος 
κταται δικαίωμα ίσης μοίρας έπί τών 
έκ τής έργασίας παοαγομένων, ώς ό 
κηφην κταται αυθαίρετον μερίδα έπί 
τών προϊόντοίν τής φιλοπόνου μελισσης, 
διότι ό νόμος δέν έχει αποστολήν τόν 
σεβασμόν έν όρίοις προϋφισταμένων δι
καιωμάτων, ά λλ’ επαγγέλλεται την 
επιβολήν τής άφοσιώσεως, τής άλληλο- 
βοηθείας καί αυτοθυσίας η εθελοθυσίας, 
έν ένί δέ λόγω τής αδελφότητος !

Ά λ λ ’ ό νόμος ούτος, έ'στω καν άπορ- 
ρέν) έκ θείας δήθεν δικαιοσύνης, εινε νό
μος δίκαιος ; Τ ί είνε δικαιοσύνη ; Ση
μεΐον σταθερόν καί άκλόνητον ώρισμένων 
έπιταγών. Τ ί είνε αδελφότης ; Σημεΐον 
αόριστον, εύμετάβλητον, εύχερώς συ- 
στελλόμενον η διαστελλόμενον ! 'Τπό 
τό κράτος τής πρώτης, έ'στω κατά συν
θήκην, προβλέπονται καί προλαμβάνον
ται τό έ'γκλημα, η απάτη, ό δόλος- 
ύπό την αιγίδα τής δευτέρας κατα στέλ- 
λονται η περικαλύπτονται πασαι αί 
αδικία ι άναλόγως τής έκτάσεως τής 
μορφής ην ήθελε προσδώσιρ είς τήν αδελ
φότητα καί τήν φιλανθρωπίαν.

Ή  χώρα μας δέν είνε καί τόσον σο

δ’ εύχαρίστως διά τής επιβολής τοΰ 
Γαλλικοΰ άκυρωτ’κοΰ.

Τά μόνα έπιχειρήματα, άπερ άντε- 
τάχθησαν έκ τής προκληθείσης συζητη- 
σεως, εΐσί τάδε : α) δτι ή καθιέρωσις
τοΰ δόγματος τούτου δύναται έ'ν τισι 
περιστάσεσι νά έ'χν) άτοπά τινα διά τήν 
υποταγήν τρίτων καί β) έ'δει νά ύπάοχν) 
θετή διάταξις καθιεροΰσα τό δόγμα 
τοΰτο. Ά λ λ ά  τό μέν πρώτον τών έπ ι- 
χειρημάτων τούτων δέν δύναται ν’ άντι- 
στή ούδ’ είς τήν άπλουστέραν βάσανον- 
είνεγνωστόν δτι τό κοινόν συμφέαον είνε 
ύπέρτερον τών ειδικών συμφερόντων καί 
οτι ό νομοθετών πάντοτε λαμβάνει ύπ’ 
οψιν τό γενικόν συμφέρον παρορών τά 
κατά μέρος ειδικά συμφέροντα. Έ π ί τοΰ 
προκειμένου προέχει τεραστίως τό συμ
φέρον τής δικαιοσύνης, ητις, ύπάρχον- 
τος παρά τοΐς μέρεσι τοΰ φόβου νά 
καταδιωχθώσιν έπί εξυβρίσει, θέλε·, ίδν) 
έαυτήν άποστερουμένην τών κυριωτέρων

σιαλιστική, καίτοι ακούονται ποΰ καί 
που τερθρεΐαι άναρθροι ύπέρ τής έλευθε
ρίας καί αδελφότητος· ό λαός μας δέν 
χωνεύει τούς φιλανθρώπους άναμορφωτάς- 
ά λλ ’ ή πολίτικη ηΙΗκη τήν εφαρμόζει άρ- 
κετά έν τή ΔΙΚ Α ΙΟ ΣΥ Ν Η . Έ ν όνόματι 
τής άδελφότητος δίκαι πλουσίων, ή δί- 
και εταιριών, άπόλλυνται ύπέρ τών τα - 
λαιπώοων πενήτων άντιδίκων έν όνο— 
ματι τής άδελφότητος οίκτείρονται άλλά 
δέν κακίζονται οί πένητες καταχρασταί 
παντός είδους υπάλληλοι- έν όνόματι 
τής άδελφότητος υποστηρίζονται οί δυσ
τυχείς έμπ'ρησταί τών δασών προκειμέ
νου νά ζήσωσιν έκ τής έπί τών έμπρη- 
σθεισών γαιών (ϊοσκής τών αίγιδίων των· 
έν όνόματι τής άδελφότητος ή ΔΙΚ Α ΙΟ 
ΣΥ Ν Η , τείνει εΰνουν τό ους είς τάς φι
λίας προτροπάς τών ύπέρ τής έλευθερίας 
τών ό'χλων άγωνιζομένων πολιτευομέ- 
νων- έν όνόματι τής άδελφότητος τό δη
μόσιον ταμεΐον ευρηται ύπό τό κράτος 
γενικής συλήσεως- έν όνόματι αύτής τά 
μεταλλεία καθίστανται προνόμιον τών 
ισχυρών. Διά δέ τής ειρηνικής ταύτης 
δημοκρατίας, ό λαός διδάσκεται δτι ουτε 
θάρρους, ουτε κόπων καί έπιμελείας, 
ά λλ’ ουτε καί φιλοπονίας καί ίκανότητος 
έ'χει άνάγκην διά νά άγωνισθν) καί ύπερι- 
σχύστ) έν τώ  άγώνι τοΰ βίου· διότι υπάρ
χει ή Δ ΙΚ Α ΙΟ ΣΥ Ν Η , ούχί ή άρμόζουσα 
τώ  άληθεΐ δικαίω, ά λλ’ ή διά τοΰ πι
κρού λογισμού τοΰ Δάντου « L a s c ia te
ogni speranza, voi ch’en trate»  έμ-
πνέουσα τήν έκ τής κηρυττομένης άδελ
φότητος άνεξαρτησίαν.

Ά λ λ ά  τά  ποικίλα συμφέροντα τών ά- 
τόμων άνταγωνιστικώς άντιτίθενται άλ- 
λήλοις· τί δέον γενέσθαι ; Καί πάλιν ή 
ΔΙΚ Α ΙΟ ΣΥ Ν Η  άς έφαρμόσ-/] τήν αδελ
φότητα- άς πρακτικοποιήσν) τήν άλλη λα - 
φ οσίω σιν  καί έθελοθυσίαν, άφ’ ου ό ΝΟ
ΜΟΣ παραλείπει τοΰτο. Δηλονότι, ή 
δικαιοσύνη άς καθαρίσ-/) τό κοινωνικόν 
πεδίον άπό τοΰ πολέμου τούτου τών 
συμφερόντων καί άς έπιβάλν) τήν άδελ- 
φοποίησιν καί τόν έταιρικόν οργανισμόν 
έ'στω καί ύπό τό πρίσμα συλήσεως η 
καταναγκασμού ! ! Καί μή δέν τό πράτ
τει ή'δη ; Ά φ’ ού έπετεύχθη νά δια- 
σπαρνί ή ιδέα δτι τά συμφέροντα τών 
ύπερασπιστών τοΰ δικαίου (δικηγόρων) 
είνε άντίθετα πρός τά  τών εφαρμοστών 
αύτοΰ (δικαστών), καί άφ’ ού ένδεδειγ- 
μένως τά συμφέροντα τοΰ λαοΰ είνε δ- 
λως δυσμενή καί έναντία πρός τά  τοΰ 
Δηρ-οσίου, ούχί άδικαιολογήτως ή Δ ί- 
Κ Α ΙΟ ΣΥΝ Η  ζη τεί νά έπιβάλν) τόν εΐ- 
ρημένον καταναγκασμόν ! ! !

Θά ήτο άνάγκη πρός περαιτερω άνά- 
πτυξιν, νά έκθέσωμεν σχετικόν τι μάθημα 
οικονομικής, άκατάλληλον διά τήν στιγ- 
αήν- έν μόνον έν συμπεράσματι λέγομεν :

«Έ ά ν  ή οικονομική έπιστημη ανα
γνωρίζει αρμονίαν συμφερόντων έν γένει, 
κατά τοΰ σοσιαλισμού καί τής άδελφό
τητος τοΰ θεωροΰντος έν αύτοΐς σύγ- 
κρουσιν εμπόλεμον, είνε διότι δέν στα
ματά ώς αυτός είς άπλα φαινόμενα άλλά 
προχωοεΐ καί πέραν μέχρι τών ύστέρων 
καί οριστικών άποτελεσμάτων».

—  Ή  διά τής άδελφότητος έφαρμογή

μέσων πρός άποκάλυψιν τής αλήθειας 
έπί βλάβν) έαυτής. Τό δέ δεύτερον τών 
επιχειρημάτων δέν ποοσήκει είς σοβα- 
ράν νομικήν συζήτησιν ό νόμος ούδέ- 
ποτε λέγει τά  πάντα, ά λλ’ άφίησιν εις 
τήν έπιστήμην καί είς τόν δικαστήν ν’ 
άναπληρώση τά  έλλείποντα έξ εκείνων, 
άτινα είπε καί έκ τών γενικών άοχών 
τοΰ δικαίου. Ή  έπιστημη δέ καί ή νο
μολογία προηγούνται πάντοτε τής νομο
θεσίας. Ή  άοχή τής ερμηνείας, τής 
άναλογίας τοΰ νόμου, καί τής άναλογίας 
τοΰ δικαίου έ'χουσιν έφαρμογήν έπί παν
τός θέματος τοΰ δικαίου.

Τό εύγενέστερον δ’ έ'ργον τοΰ έρμη- 
νευτοΰ καί τοΰ δικαστοΰ είνε νά άνα- 
πληροΐ τόν νομοθέτην καί νά συμπληροΐ 
τά χάσματα έπί τή βάσει τών κειμένων 
νόμων καί τών άοχών τοΰ δικαίου. Ή  
ευθύνη τοΰ Δημοσίου διά τά πταίσματα 
τών ύπαλλήλων του δέν καθιεροΰτα. 
ύπό νόμου τινός, καί δμως ή έπιστημη

τής Δ ΙΚ Α ΙΟ ΣΥ Ν Η Σ , είνε ή καί έν τή 
συλήσει ύπαρκτή κατώτερα μοίρα τής 
κοινωνίας- έν ώ δ ’ ή διά τής φιλανθρω
πίας, έν αύτοπροαιρέτω ενεργητική α
ρετή, έ'γκειται ή ανώτερα μοίρα τής 
κοινωνίας, ή άληθής ΔΙΚ Α ΙΟ ΣΥΝ Η  
αποτελεί τήν έν τω  γνησίω τοΰ Νόμου 
κράτει ύφισταμένην διάμεσον καί ειρη
νικήν μοίραν τής κοινωνίας κατά τούς 
θείους τοΰ Ήσαίου λόγους «Ειρήνη εσται 
δ καρπ ός  τής Δ ικαιοσύνης» !

Κ . X . ΒΟ ΤΡΝ Α ΖΟ Σ
Δικηγόρος εν Ά ΰήναις

ΣΥΓΧΡΟΝΑ &ΙΚΑΝΙΚΑ ΗΘΗ
Τό δτι καί τό δικηγορεΐν έ'χει τάς 

οάσεις του, έπί τών οποίων άναπαύεται 
ένίοτε καί ό κάλαμος τοΰ έπαγγελμα- 
τίου καί τό βλέμμα τών ύποχρέων νά 
διέλθωσι τάς γραμμάς τών άτελευτήτων 
σελίδων τοΰ σφραγιστού χάρτου, άρκετά 
ένδεικτικώς, νομίζομεν, μαρτυρεί τό πε- 
οιεχόμενον τής έξωδίκου εΐδοποιήσεως, 
ήν δικηγόρος διαδίκου έξαποστέλλει 
πρός τόν κατά σύμπτωσιν άγαθήν διδά
σκαλον.

ΕΞ3ΑΙΚ0Σ ΑΝΤΑΠΑΝΤΗΣΙΣ
.....................κά το ικον  ’Αθηνών

κ α τ α
.  τ .  .  .  .  .  κ ά το ικ ο ν  έ π ίό η ς

Διδάσκαλε !
Φαίνεται δτι άγνοεΐς παντελώς τό 

πασίγνωστον λαϊκόν άξίωμα τό λέγον 
«Μακάριοι οί κα τέχοντες».Ώ ς καί έν τ -$ 
προλαβούσν) μου διαμαρτυρία σας είπον 
άπεριφράστως, έ'λαβον παρ’ ήμών δραχ. 
5 0 0  ώς άοραβώνα διά νά σας πωλήσω 
τό οίκόπεοον, δπερ έν τή διαμαρτυρία 
μου έκείνγ) περιέγοαφον, σας παρεκά- 
λεσα δέ δπως ποοσέλθητε ένώπιον τού 
συμβολαιογράφου Δημ. Καλλιοντζή έπί 
τής όδοΰ Σοφοκλέους τήν 3ην μ. μ. ώ
ραν τού προχθεσινού Σαββάτου 28ης 
Ίανουαρίου έ. έ'. Ά ντί νά συμμορφω- 
θήτε πρός τήν τοιαύτην πρόσκλησιν μου, 
ήτις ήν καί ό τελικός σκοπός τής κα- 
ταοτισθείσης μεταξύ μας προσυμφωνιας, 
δι’ ήν έ'λαβον τόν αρραβώνα, μοΰ ζη
τε ίτε  διά τής άπό 28  Ίανουαρίου έ. έ'. 
ύμετέρας διαμαρτυρίας άροητ’ αθέμιτα. 
Επαναλαμβάνω διά τής παρούσης μου 
νά σας προσκαλέσω καί αύθις καί νά 
σας φωνάξω δι’ δλης τής δυνάμεως τών 
πνευμόνων μου καί διά Τυρρηνικών σαλ
πίγγων «Διδάσκαλεεεεε !!! ορίστε εις τό 
έπί τής όδοΰ Σοφοκλέους συμβολαιογρα- 
φεΐον τοΰ Δ. Καλλιοντζή. Σας αναμένω 
έκεΐ τήν προσεχή Τετάρτην Ιην Φε
βρουάριου έ. ε. καί ώραν 3ην μ. μ. ΐνα 
συντάξωμεν τό συμβόλαιον τής αγορα
πωλησίας, δι’ ού νά σας μεταβιβάσω, 
καθ’ ήν άνέλαβον ύποχρέωσιν, τό οίκό- 
πεδόν μου. . . . . . .  Ά λ λ ω ς, Διδάσκαλε
άγαθέεεεεε, θά χάσνις τής ώραίαις 5 0 0  
δραχμαΐς.

Άνταπαντών είς τήν διαμαρτήρησιν 
ύμών, ής τό σύνολον είνε «προφάσεις έν 
άμαρτίαις», σας λέγω τά έςής: Έ κ  τοΰ 
νόμου είμαι μόνον ύπόχρεως νά σας πα
ράσχω σχολαίαν τήν νομήν τοΰ ακίνητου,

καί ή νομολογία άπεδέχθησαν ταύτην 
έξ άναλογίας είτε έπί τή βάσει τών άρ- 
χών τοΰ προστήσαντος είτε έπί τν5 βάσει 
τών άοχών τοΰ Δημοσίου δικαίου. Ό  νο- 
μοθέτης παρ’ ήμΐν διά τοΰ άρθρου 6 2  τοΰ 
Συντάγματος καθιέρωσε τήν άσυλίαν τών 
βουλευτών δι’ άσπερ έκφέρουσι γνωμας 
κατά τήν ένάσκησιν τών βουλευτικών 
των καθηκόντων. Άνώτερον συμφέρον 
τής πολιτείας έ'πεισε τόν νομοθέτην ΐνα 
καθιερώσν) τήν άσυλίαν ταύτην, παρεΐόε 
δέ τέλεον τά ιδιωτικά συμφέροντα, ά
τινα δύνανται νά παραβλαφθώσ.ν έκ τκύ- 
της. Μέγιστον συμφέρον τής δικαιοσύ
νης έπιβάλλει τήν άσυλίαν τών μαρτύ- 
οων δι’ δσα καταθέτουσιν ένώπιον τής 
δικαιοσύνης καί τήν άσυλίαν τών δικα
στών ό’. ’ δσα γράφουσιν ή λέγουσιν έν 
τή ενασκήσει τών καθηκόντων αύτών. 
Ή  επιστήμη άνεγνώρισε τοΰτο καί ή 
επιβολή τής νομολογίας τό καθιέρωσεν. 
Οί μάρτυρες έκπληροΰσι νόμιμον καθή-

ώστε νά είσθε ύπέρτερος έν τή ενασκήσει 
αύτής παντός τρίτου, ελευθέραν έννοεΐ- 
ται δουλείας, προικώου δικαίου, έκνι- 
κήσεως τρίτου, ρυμοτομίας καί πάσης έκ 
ταύτης άποζημιώσεως. Πάντα ταΰτα 
θά σας παρασχεθώσιν άμα ώς συνταχθή 
τό οίκεΐον συμβόλαιον άλλ’ έν τή Δι
δασκαλική Ύμών κεφαλή έγεννήθη ή 
ύπόνοια : ίσως εύρεθή τις έν τώ μέλλοντι 
νά διεκδικήσν) ! 'Ομολογώ δτι τοΰτο 
•μόνον έάν είναί τις διδάσκαλος δύναται 
νά τό φαντασθή, διότι άν τοιαΰται σκέ
ψεις ήτο δυνατόν λογικώς νά στηριχθώ- 
σιν, ούδεμία άγορά ήτο δυνατόν νά συν- 
τελεσθν).... "Οσον δ’ άφορί£ τά  έ'γγραφα 
τοΰ πλειστηριασμοΰ, δέν έδιδάχθητε έκ 
τοΰ Ίσοκράτους ; Τ ί διδάσκαλος είσθε ; 
Σας παραφράζω τήν έντολήν αύτοΰ καί 
σας λέγω: «Μή κατοκνήτε Διδάσκαλε 
νά πορευθήτε είς τό συμβολαιογραφεΐον 
τοΰ Ά οιστ. Μητζοπούλου. Δέν θά πο
ρευθήτε μακράν οδόν- τό συμβολαιογρα- 
φεΐόν του κεΐται παραπλεύρως τής Ε 
θνικής Τραπέζης καί άπέχει όλίγα μέ
τρα τής οικίας σας. Έ κ ε ΐ  καί έν τνί ύπ’ 
άριθ. 4 2 5 6  τής 10 Ίανουαρίου 1903 
εκθέσει του θά ίδητε πάντα τά έ'γγρα
φα τοΰ πλειστηριασμοΰ, άτινα ούδεμίαν 
άνέλαβον ύποχρέωσιν νά σας δώσω.

Ό  αρμόδιος δικαστικός κλητήρ έπι- 
δότω τήν παροΰσαν άντιγράφων αύτήν 
ολόκληρον εις τό έπιδοτήριον.

Άβήναι τ7| 29 Ίανουαρίου 1906.
Ό  πληρεξ. δικηγόρος 

*• · - · « ......................

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ
Συνελθόν τό Συμβούλιον τής όλομε- 

λείας τοΰ Άρείου Πάγου, δπως έκλέξν) 
μεταξύ τών προταθέντων τούς ίκανωτέ- 
οους διά τήν θέσιν τοΰ Είσαγγελέως τών 
Πρωτοδικών, όρ.οφώνως έγνωμοδότησεν 
ύπέρ τοΰ νέου έπιστήμονος καί δικηγό
ρου παρά τοΐς έν Άθήναις δικαστηοίοις 
κ. Δημ. Γ .  Άντωνιάδου.

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ

ή τ ο ι

Περί αναγωγής τό ’At*

T t * « v  Α ϊ * * ι ο ν

ύ π ό

ΜΙ ΧΑΗΛ  Γ. Λ Ι ΒΑΔ Α

Απόσπασμα μετά προσθηκών εκ τής 
έκτης έκδόσεως (Τόμ. β'. § 107  σημ. α) 
τοΰ Εγχειριδίου τής ΓΙολιτ. Δικονομίας 
Β . Οίκονοι/ίδου.

Τεΰχος έκ σελ. 12 .

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Ν  Τ Η Σ  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ  Δ Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ
ΰπο Β α ό ιλ ε ίο ν  Τ. Ο ίκονοη ίόον

'Έ κ δ ο ό ις  δκτη  
Με τα πλείοτω ν προσθηκώ ν και βελτιώσεων 

νπό Μ ιχ α ή λ  Γ -  Α ειδ -κδί, 
‘Τ®ηγητοί τής Πολιτικής Δικονομίας 

Έ ξεδ ό ϋ ·  η τόμ ο ς  Α ' . τ όμ ο ς  Β ' , τ εΰ χ ος  α ' .

κον ώς καί οί δικασταί, έκ τής φύσεω£ 
δέ τοΰ καθηκοντοε τούτου άπορρέει ή 
άσυλία, ής τό δριόν έστιν ΐνα μή δύναν- 
ται νά ύπόκεινται είς ποινικήν άγωγήν 
έπί έξυβρίσει. Ό  μή θέλων νά δεχθή 
τήν άσυλίαν τών μαοτύρων έπί τώ  λόγω 
δτι δέν ύφίσταται ρητή διάταξις καθιε- 
οοΰσα ταύτην, ΐνα είνε συνεπής πρός 
εαυτόν, οφείλει ν’ άποκρούσν) καί τήν 
άσυλίαν τών δικαστών καί τών εισαγ
γελέων δι’ δσα γράφουσιν ή λέγουσιν έν 
τή ένασκήσει τών καθηκόντων αύτών. 
Ά λ λ ’ ή περιστολή τών δύο τούτων δογ
μάτων, άπερ αποκρούει ή έπιστημη τοΰ 
δικαίου, θέλει καταστησν) τελείως α
δρανή τήν δικαιοσύνην, πρός μεγίστην 
βλάβην αύτής καί τής κοινωνίας, αί δέ 
άγωναί έπί έξυβρίσει κατά μαρτύρων 
καί δικαστών θέλουσι κατακλύση πα- 
σκν δικαιοδοσίαν.

Τ Υ Π Ο Ι Ζ  Π .  Α. Π Ε Τ Ρ Α Κ Ο Υ


