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Β

Ή  φιλοσοφία, άναγνωρίζει βαθμούς έν 
τή καθηκοντολογία. Κα! όσάκις ό συμ
βιβασμός των συγκρουομένων καθηκόν
των, τών όποιων τήν έκπλήρωσιν άπαιτεΐ 
ό ήθικός νόμος, δέν είνε δυνατός, έπιτάσ- 
σει τοΰ κατωτέρου καθήκοντος τήν πα- 
ράβασιν χάριν τής τηρήσεως τοΰ άνωτέ- 
ρου.

Έ κ τής άκριβοΰς άρα  έκτιμήσεως τών 
βαθμών τούτων ήρτηται ή προσήκουσα 
τοΟ ήθικοΟ νόμου έφαρμογή, καί ή κατά 
τάς άπαιτήσεις αύτοΰ άρσις τών δυσχε
ρείων έκείνων, ύπό τών όποιων περιστοι
χίζεται ό ευρισκόμενος ένώπιον άδιαλ- 
λάκτου συγκρούσεως καθηκόντων.

* **
Καί ό δικηγόρος ό καλούμενος ένώ

πιον τής δικαστικής άρχής καί έρωτώ- 
μενος έπί γεγονότων, ών έν ταύτη τή 
ίδιότητι αύτοΟ έγένετο θεματοφύλαξ, εύ- 
ρίσκεται μεταξύ δύο όξύτατα συγκρουο- 
μένων καθηκόντων.

ΤοΟ καθήκοντος πρός τήν Πολιτείαν, 
δπως μαρτύρων ύποβοηθήση τό έργον 
τής Δικαιοσύνης έπιμελουμένης τήν δίω- 
ξιν τών αδικημάτων καί τήν άνόρθωσιν 
τοΰ προσβληθέντος δικαίου. Καί τοΰ 
καθήκοντος νά τηρήση μυστικόν έκεΐνο, 
δπερ είς αύτόν, δημοσίαν λειτουργίαν 
ένασκοΰντα καί ύπό τόν αύτονόητον 
πέπλον τοΰ άπορρήτου, διεπιστεύθη ύπό 
τοΰ προσφυγόντος είς τήν δικηγορικήν 
αύτοΰ άντίληψιν.

Πότερον τών καθηκόντων τ&ύτων θέ
λει θυσιάσει ύπέρ τοΰ έτέρου;

I
"Αν τις ήθελεν άναζητήσει τά μέχρι 

τοΰδε δεδομένα έπί τής διαβαθμίσεως τών 
καθηκόντων τούτων, θά άνεύρισκε τήν 
σύγκρουσιν αύτών αίρομένην σταθερώς 
διά της επικρατήσεως της επαγγελματικής 
εχεμνϋίας.

Τπέρ αύτής έτάχθη ανέκαθεν ή κοινή 
περί τοΰ δικαίου, τοΰ ήθικοΰ καί τοΰ λυ
σιτελούς συνείδησις. Καί συμπληροΰσα 
αυτη τάς διατάξεις τοΰ θετικοΰ διά τών 
άναλλοιώτων άρχών τοΰ άγράφου ήθικοΰ 
νόμου, έκρινεν ώς άπολύτως άπαραβ ία - 
οτον τήν δφειλομένην έχεμυθίαν έπί τών 
διαπιστευομένων είς τόν δικηγόρον γεγο
νότων καί τόν έπί οίψδήποτε λόγψ ή ύπό 
οίανδήποτε μορφήν παραβιάσαντα ταύ
την έθεώρησεν άνάξιον διά τήν ύψηλήν 
αύτοΰ έν τή Πολιτεία διακονίαν.

Πλουσίαν ύλην ένδεικτικήν τής κοινής 
περί τούτου συνειδήσεως, θά ήδύνατό τις 
ν’ άνεύρη έν χώραις πολύ μάλλον ήμών 
προηγμέναις έν τή καθόλου άντιλήψει τών 
τε πολιτειακών καί τών κοινωνικών κα
θηκόντων ένθα καί ή έκτίμησις τοΰ έ'ργου 
τής Δικαιοσύνης καί τής είς τοΰτο όφει- 
λομένης συνδρομής έν τή διώξει τών ά- 
δικημάτων ύπάρχει προσήκουσα, καί τής 
δικηγορίας καί τών άπαραιτήτων δρων 
ύπό τούς όποίους δύναται αΰτη νά πλη- 
ρώση τόν έν τή Πολιτεία σκοπόν της, έν 
σχέσει πρός τήν άπονομήν τής δικαιοσύ
νης, τυγχάνει σαφής ή έπίγνωσις.

Μίαν περίστασιν, κατ’ έξοχήν τής άν- 
τιλήψεως ταύτης χαρακτηριστικήν, πε- 
ριοριζόμεθοί νά άναφέρωμεν έκ τοΰ κα
θόλου δικαστικοΰ καί δικηγορικοΰ βίου. 
ΙΙερίπτωσιν, καθ’ ήν άγρία, δύναται τις 
νά εΐπη, έξεδηλώθη τών δύο καθηκόντων 
ή σύγκρουσις, καί πλέον ή δδυνηρά ύ

πήρξεν ή πάλη τών άνταγωνιζομένων 
αισθημάτων, ύπό τής όποιας έπί μακράν 
σειράν έτών έδοκιμάζετο ό δικηγόρος.

Ό  μελετών τά πρακτικά καί τήν δλην 
ιστορίαν τής διάσημου δίκης τοΰ Joseph 
Desurques, ήτις έπί τρία περίπου τέ
ταρτα αίώνος συνετάρασσεν έν Γαλλία 
τήν δημοσίαν γνώμην, δύναται καί ύπό 
ταύτην τήν έποψιν νά άρυσθή 'έν μέγα 
καί πολύτιμον δίδαγμα.

II
Τήν 5 Αύγούστου 1796 τό κακουρ- 

γιοδικεΐον τοΰ Σηκουάνα κατεδίκασεν είς 
τήν έσχάτην τών ποινών τόν Desurques, 
ώς αυτουργόν τής δολοφονίας τοΰ ταχυ
δρόμου τής Lyon. Τήν 30 ’Οκτωβρίου 
1796 ό Desurques έκαρατομήθη έν Πα- 
ρισίοις.

Δύο περίπου Ιτη μετά ταΰτα, ώς αύ- 
τουργός τής αύτής δολοφονίας ύπό τάς 
αύτάς άκριβώς περιστάσεις, συνελήφθη ό 
Dubosq, δστις είσήχθη είς δίκην καί 
κατεδικάσθη είς θάνατον

Ό  Ι ,εβ ν ι^ ι^ ή το  άύώ ος !
Ό  Dubosq είς τόν συνήγορον αύτοΰ 

Debon είχεν έκμυστηρευθή δτι ούτος 
ήτο ό άληθής ένοχος, καί δτι ό Lesur- 
ques ήτο ξένος δλως πρός τήν πραξιν.

*
* *

Ή  οικογένεια τοΰ άτυχους L,esurques 
είχε προσφύγει είς τήν Δικαιοσύνην, ζη- 
τοΰσα άποκατάστασιν τής τιμής καί τής 
δημευθείσης περιουσίας της. Πάντες δέ δ- 
σοι έλαβον ύπέρ αύτής ένεργόν μέρος 
διέγνωσαν,οτι μία όμολογία τοΰ Dubosq, 
άναγνωρίζοντος έαυτόν ώς μόνον ένοχον, 
καί όμολογοΰντος τήν άθωότητα τοΰ L,e- 
surques μεγάλην θά είχε σπουδαιότητα. 
Ά λλ ’ ο Dubosq καί μ€τά την καταδίκην  
του, ώς καί πρό αύτής, έτήρησεν έπίμο- 
νον σιωπήν.

ΑΕ περιπέτειαι έν τούτοις τής οίκο- 
γενείας Desurques είχον συγκινήσει 
τήν δημοσίαν γνώμην. Ό  δέ συνήγορος 
τοΰ Dubosq, παλαιών μεταξύ τοΰ καθή
κοντος δπως διαφώτιση τήν δικαιοσύνην 
καί διασώση τήν τιμήν καί τήν περιου
σίαν τοσοϋτον σκληρώς άδικηθείσης οι- 
κογενείας, καί τοΰ καθήκοντος τής έ- 
παγγελματικής έχεμυθίας, προεκάλεσεν 
έν έτει 1801, καί μετά την άμετάκλητον 
καταδίκην  τοΰ Dubosq, τό δικηγορικόν 
σώμα τών ΙΙαρισίων, είς μυστικήν συνέ- 
λευσιν. Καί έζήτησε τήν γνώμην αύτοΰ 
έπί τής πορείας, ήν ώφειλε νά άκολου- 
θήση.

Παρήσαν κατ’ αύτήν 70 περίπου δι
κηγόροι. "Εκαστος τούτων, καλούμενων 
κατ’ άλφαβητικήν τάξιν, έγνωμοδότησεν 
ήτιολογημένως- καί τά συμπέρασμα 
ύπήρξεν δτι «ή άποκάλυψις δέν έπετρέ- 
»πετο, εί μή έάν ό καταδικασθείς έζήτει 
«ταύτην ή έκουσίως είς αύτήν συγκατε- 
»ίθετο».

Ό  Lebon καί τότε καί μετά τήν έπα- 
κολουθήσασαν καρατόμησιν τοΰ Dubosq 
έσιώπησε1 καί άποθανών παρέλαβε τό μυ
στικόν είς τόν τάφον.

Ά λλά  μετ’ αύτοΰ έσιώπησαν καί 
πάντες οί συνελθόντες καί συμβουλεύσαν- 
τες αύτόν συνάδελφοί του επ ι ήμ ιου  α ίώ - 
νος !

** *
Τό πρώτον έν έτε 1851, προκειμένου 

νά συζητηθή ένώπιον τοΰ νομοθετικού 
σώματος τής Γαλλίας νομοσχέδιον περί 
άναθεωρήσεως τών ποινικών άποφάσεων, 
δπερ έξ αύτής τής ύποθέσεώς είχε προ- 
κληθή, ό M ercier, είς έκ τών δικηγόρων 
οΰς είχε συμβουλευθή έν έτει 1801 ό

Lebon, ένόμισεν δτι ώφειλε νά άποκα- 
λύψη τό μυστικόν τοΰ Dubosq. Καί 
έγραψε περί τούτου έπιστολήν δημο- 
σιευθεΤσαν διά τών έφημερίδων.

Έ ν τψ μεταξύ ή οικογένεια Lesur- 
ques έξηκολούθει τούς άπεγνωσμένους 
πρός τήν Δικαιοσύνην άγώνάς της. Καί 
προσφεύγουσα πρός άναθεώρησιν τής δί
κης είς Βασιλείς, καί Κυβερνήσεις, καί 
πολιτευομένους, συνετάραττε τήν δημοσίαν 
γνώμην.

Έ ν έτει δέ 1868, δτε δυνάμει τοΰ ψη- 
φισθέντος νόμου τής 29 ’Ιουνίου 1867, 
είσήχθη ένώπιον τοΰ Άκυρωτικοΰ ή περί 
έπαναλήψεως τής άνακρίσεως αΐτησις 
τής θυγατρός τοΰ Lesurques, έγένετο 
κατά τήν συζήτησιν αύτής χρήσις τής 
άποκαλυπτικής έπιστολής τοΰ Mercier.

Ά λ λ ’ είνε λίαν χαρακτηριστική ή 
στάσις καί ή γλώσσα, ήν έτήρησεν άπέ- 
ναντι τής άποκαλύψεως ταύτης ό παρ’ 
αύτψ Είσαγγελεύς.

Ό  D elangle, άρχαΐος batonnier τοΰ 
δικηγορικού σώματος, μή στέργων νά πι- 
στεύση δτι ήτο δυνατόν ό συνήγορος τοΰ 
Dubosq νά άνακοινώση, έστω καί είς 
συναδέλφους του, δ,τι ό πελάτης του τψ 
είχεν έμπιστευθή, ήμφισβήτησεν ώς Είσ- 
αγγελεύς τοΰ Άκυρωτικοΰ τήν άκρίβειαν 
τής άνακοινώσεως τοΰ Mercier.

«Ά λλά  τίς ποτε θά πιστεύση, είπεν, 
»δτι είς δικηγόρος ήδυνήθη νά είνε το- 
»τοΰτον ξένος πρός τά καθήκοντα καί 
»τήν συνείδησιν τής τάξεώς του, ώστε νά 
» έρχεται νά έρωτήση τούς συναδέλφους 
»του, αν τψ είνε έπιτετραμμένον νά πα- 
»ραβιάση κανόνα τόσον άρχαΐον δσον 
»είνε καί τό έπάγγελμά του; . . .  Υπήρξα 
»έπί μακρόν δικηγόρος, κύριοι, κα ι έρν- 
»ϋρ ιω  σκεπτό μένος δτι έν ο ίφ δήποτε  
»χρόνω  ήδυνήϋη  δικηγόρος νά κηλ ιδο ιίϊη  
»διά τοιαύτης ατιμ ίας  /»

III

Παρ’ ήμΐν, παρ’ οίς, μετά τής μειώ- 
σεως τοΰ δικηγορικού έπαγγέλματος 
κατά πάσας αύτοΰ τάς εκδηλώσεις, κατέ- 
πεσεν ή συναίσθησις τής περιφανείας τοΰ 
άξιώματος καί τών έξ αύτοΰ πολλαπλών 
καθηκόντων, καί ώς τά πολλά μεταφέρει 
ή έλαφρότης είς τάς αίθούσας ή τά καφ- 
φεΐα τοΰ δικηγορικοΰ σπουδαστηρίου τό 
άδυτον,— έλλείπει τέλεον σχεδόν καί ή 
συνείδησις τών βαρυτάτων ύποχρεώσεων 
τής έχεμυθίας, παράδοξος πρόκειται ή 
άλλαχοΰ περί ταύτης κρατούσα άντίλη- 
ψις, καί καταπλήσσει ή αυστηρά γλώσ
σα, ήν μετέρχεται ό D elangle έν τή έ- 
πισημότητι τής ύπερτάτης άρχής του.

Καί δμως ή τήρησις άπολύτου έχεμυ- 
θίας δέν είνε διά τόν δικηγόρον απλώς 
ζήτημα προσωπικής τιμής καί κοινωνι
κού καθήκοντος· άλλ’ είνε πρωτίστως 
ζήτημα ύπάρξεως αύτοΰ τοΰ δικηγορικοΰ 
άξιώματος, ώς ουσιώδους συντελεστοΰ έν 
τή πρός άπονομήν τής δικαιοσύνης λει
τουργία τής Πολιτείας.

Διότι ή προσήκουσα ένάσκησις τής δι
κηγορικής λειτουργίας είνε άρρήκτως 
συνδεδεμένη πρός τήν πλήρη έκ μέρους 
τοΰ διαδίκου πρός τόν δικηγόρον άποκά- 
λυψιν τής άληθείας- ή άποκάλυψις δέ 
αΰτη ή καί ή προσφυγή έτι είς τήν συν
δρομήν τοΰ δικηγόρου άποβαίνει κατά 
φύσιν καί έξ αύτής τής άνθρωπίνης άδυ- 
ναμίας άνέφικτος, άνευ τής έδραίας πε- 
ποιθήσεως έπί τό άπολύτως άπαραβίαστον 
τής έχεμυθίας.

Άναίρεσιν έπομένως τής θεμελιώδους 
βάσεως τής δικηγορικής λειτουργίας, καί 
σύν αυτή κατάλυπιν τοϋ δ ικα ιώ ματος τής 
ύπερααπ ίαεω ς , θά άπετέλει πασα παρέκ-

κλισις άπό τής άπολύτου αύστηρότητος 
τοΰ δόγματος τής έχεμυθίας.

Καί ό δικηγόρος, ό κατά παραβίασιν 
αύτοΰ μαρτυρών ένώπιον τής Άρχής, έκ- 
πληροΐ μέν μίαν ύποχρέωσιν, ύποβοηθών 
έν τή δεδομένη περιστάσει τό έργον τής 
Δικαιοσύνης· άλλ’ άθετεΐ κα&ήκον άνώ - 
τερον, καθό δυνάμενον γενικώτερον νά έ- 
πηρεάση τήν άπονομήν τοΰ δικαίου.

Υπηρετεί μέν τήν Πολιτείαν είς τόν 
κολασμόν ένός άδικήματος, δπερ άνευ 
τής μαρτυρίας του θά παρέμενεν ίσως ά- 
τιμώρητον άλλ’ ύποσκάπτει τάς βάσεις 
τοΰ δικηγορικοΰ άξιώματος καί παρα
σκευάζει άσυνειδήτως κατάστασιν, καθ’ 
ήν θά κολάζωνται πάντα τά άδικήματα 
άνευ δικηγορικής άντιλήψεως.

Ή  πραξις αύτοΰ δέν είνε παράνομος' 
διότι είς ούδένα τοΰ θετικοΰ δικαίου κα
νόνα άντίκειται. Ά λλά  παρορα τήν έν
νοιαν καί τήν έν τή Πολιτεία άποστολήν 
τής δικηγορικής λειτουργίας· παραβιάζει 
πλήν τούτου τούς θεμελιώδεις κοινωνι
κούς νόμους τής έμπιστοσύνης, ήν ύπα- 
γορεύει ό άνθρώπινος λόγος· υβρίζει τά 
εύγενέστερα τών άνθρωπίνων αισθημάτων 
καταπατεί τήν λεπτοτέραν τών σχέσεων, 
αίτινες συνδέουσι τόν ίσχυρότερον πρός 
τόν κατ’ άνάγκην άσθενέστερον, τόν δι
κηγόρον πρός τόν προσφυγόντα είς αύ
τόν καί έκζητήσαντα τήν άντίληψιν του.

Είνε πραξις ούχί έντιμος!
 ̂Αΰτη ύπήρξεν ή γνώμη, ήν διετύπωσα. 

Καί μετ’ αύτής άνεμνήσθην τών ώραίων 
φράσεων τάς όποιας ό K rrera, είς τών 
δοκίμων αντιπροσώπων πεπολιτισμένου 
δικανικοΰ βήματος, άπήγγειλεν ένώπιον 
τοΰ δικηγορικοΰ σώματος τών Βρυξελ
λών.

Peu d’hommes ont au tan t que l’a- 
vocat besoin de savo ir ne pas parler, 
et son m etier consiste bien souvent 
a  se taire. T ache difficile et qu ’il 
n’est pas donne a  tous de rem plir 
d ignem ent! II fau t pour la  d iscretion , 
comme pour l ’eloquence, des d ispo
sitions nature lles, developpees p ar 
l’education et de trava il. S i 1’on fon - 
d a it des ecoles de silence, comme il 
dev ra it y  avo ir des ecoles d’elo- 
quence, la  p lace des avocats serai t 
aux  unes comme aux  autres. Un en
sem ble de preceptes im portants de 
notre profession pourra it etre en- 
se igne la, tous se resum ant en ce 
seu l m o t: l e  s i l c n c e .

NtK. Π. Δ ημητρακόπονλος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

’Άμικτοι πικριών ουδέποτε υπήρ
ξαν οί γενικώτεροι αγώνες, οδδέ κα
τέστη ποτέ άνθρωπίνως δυνατήν νά 
χωρισθη τελείως ό φέρων αξίωμά τι 
τοΰ ανθρώπου.

'Γπ2> τοιαύτας συνθήκας μετά θλί- 
ψεως άνυποκρίτου άγγέλλομεν τδν 
αίφνίδιον θάνατον τοΰ ’Αρεοπαγίτου 
Βασιλείου Παπαδοπούλου.
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ΤΟ ΜΕΤΑ ΖΗΤΗΜΑ
ΟΙ Mltaoi TON AiKAtTON ΜΑε

Είς τό φύλλον τοϋ δευτέρου δεκαπενθημέρου τοϋ  ’Ιανουαρ ίου , η εν Β ερολίνφ  
έκδ ιδομένη  «Έ φ ημ ερ ίς  τώ ν ν ομ ικώ ν» , εν τώ ν μάλλον εγκρ ίτω ν κα ι διαδεδομένων  
νομ ικώ ν  περ ιοδ ικώ ν , δημοσιεύει μελέτην τοϋ εν Charlottcnburg τοϋ Βερολίνου 
Alhtsgerichtsrat L . Fischer υπ ό  τόν ιίτλον  α ’Η  ο ικονομοκο ινω ν ική  θέσις τοϋ 
δ ικαστοϋ ΐ), εν τη οπο ία  με τά  ζω ηρότερα τώ ν χρω μάτω ν κα ι με τά πλέον άκατανί- 
κηνα τώ ν έκ τοϋ φ υσ ικόν λαμβανομένω ν επ ιχ ε ιρημάτω ν , έκτραγωδεϊτα ι ή σημε
ρ ινή  θέσις τοϋ Γ ερμανοϋ δικαστοϋ ώς έμ μ ισθ ο ν  υπάλληλον, άδυνατοϋντος νά 
έπαρκέση δ ιά  μ όνον  τοϋ μ ισ θ ο ϋ , δν τώ  παρέχει η Π ολιτεία.

Την μελέτην ταύτην ένομ ίσαμεν οτι ϋπέχομεν την ύποχρέω σιν  νά άποδώ σω μεν  
δσον τό δυνατόν π ιστότερον, δ ιότι π ικ ρά  φ ρονοΰμεν δτι σννάγοντα ι τά συμπ ερά 
σματα έκ μόνον  τοϋ παραλληλισμοϋ τον Γ ερμανόν δ ικαστοϋ , ως τον αποκαλύπτει ο 
γράφω ν, πρός τόν  °Έ λληνα τοιοϋτον, ού την ο ικ ονομ ικ ή ν  κατάστασιν άπαντες γνω - 
ρ ίζομεν .

’Εκ τών παρατιθεμένω ν ύπο  τοΰ γράφοντος α ρ ιθμώ ν  σαφέστατα καταφαίνεται 
δτι ό μ ισθ ός  τον Γ ερμανοϋ δικαστοϋ εινε δ ιπλάσ ιος κα ί ετι πλέον τον μ ισ θ ο ϋ  τοϋ 
"Ελληνος δ ικαστοϋ, εκ τών αρ ιθμη τ ικώ ν  δε ύπολογισμώ ν, εις ονς ό γράφω ν κατέρ
χετα ι, τρανώ τατα άποδεικννετα ι δ τ ι, δ ιά  μόνον  τοΰ μ ισ θ ο ϋ  τον, ούδε τας στοιχειώ 
δεις άνάγκας τοϋ β ίο ν  είνε εις θ έσ ιν  νά κάλυψη ο Γ ερμανός δικαστής. Π ρόκειται 
δε περ ι τόπου οΐος η Γ ερμανία , έν f  ό τόκος εινε κατά τό ήμ ια ν  μ ικρότερος τοΰ έν 
Έ λλάδι, όντως ωστε κα τ ’ άνάγκην Άπαντα τά πρός τό ζην  εύθηνότερα , ή δε β ιο 
μ ηχα ν ία  προηγμένη  εις β α θμ όν  γνωστόν εις απαντας . Παρ όλα δε ταΰτα κρονετα ι 
<5 κώ δω ν τοΰ κ ινδύνου κα ι δ γράφ ω ν δεν αποδειλ ια  να τονιση οτι μετα δυσφορίας  
ηρξαντο οι Γ ερμανοί άτενίζοντες πρός την δ ικα ιοσύνην  τω ν κα ι δτι ή το ιαύτη  κατά- 
στασις σχεδόν άποκλειστικώ ς οφείλεται είς την ύλ ικην ενεκα τοϋ  μ ικ ρ όν  μ ισ θ οϋ  
Ανεπάρκειαν τώ ν δ ικαστώ ν των.

Ε ινε άνάγκη νά  λεχθή τι περι της θέσεως τοΰ Ελληνος δικαστοϋ, απο  της αυ
τής άπόψεω ς έξετα ζομένου ;

‘ Υ π ερήφ ανο ι πάντοτε ύπεστηρ ίξαμεν, δτι οι δ ικαστα ί η μ ώ ν , έν τή μεγάλη τέρα 
αύτώ ν πλειονότητι, είτε έξ ανατροφής επαγγελματικής ειτε απο  χ^αρακτ ήρος οφει- 
λομένου είς τήν Ε λλην ικήν  φ ύσ ιν , έν στερήσει β ιοϋντες, άντέστησαν ν.αΐ άνθ ίσταν- 
τα ι ήρω ΐκώ ς κατά μ νρ ίω ν  ανά πάσαν ημέραν πε ιρασμώ ν.

'Ο ηρω ισμός δμω ς ούτος δεν υπάρχει φόβος νά ύπ οκύψ η  ύπ ό  τήν βαρντάτην  
τώ ν αναγκώ ν τοϋ β ίου  κα ι τής οικογενείας π ιεσ ιν  ;

"Αν τοιοΰτος ύφ ίστατα ι κ ίνδυνος, νψ ισ τον  τό καθήκον  άπάντω ν  τών πονού'ηω ν  
τήν δ ικα ιοσύνην νά έργασθώ σι πρός βελτιωσιν τής ο ικονομ ικής θεσεως τοΰ δ ικαστοϋ.

Έ π ί τούτω  προκαλοϋμεν αυτούς τούτους τούς άμεσώ τερον ενδιαφερομένονς 
δ ικαστάς να  έκφέρω σι τάς κρίσεις τω ν &πι τής μελετης τοϋ Γ ερμανοϋ σνναδε\φον 
τω ν, ήτις  εχει ώς έξής :

Μισϋ'ός κα ί τίτλοι.
«Άδυνατοϋσα ή Πολιτεία ν’ άμείψν] 

τελείως τους αξιωματικούς καί τούς πο
λιτικούς υπαλλήλους της, αμείβει του- 
τους κατά τόή'μισυ είς τιμάς, τάς οποίας 
αντιπροσωπεύουν οί διάφοροι τ ίτλο ι, τά 
παράσημα καί αί στολαί » .

Τοιαύτη κατάστασις, ώς ό Σοπενχα- 
ουερ (Πάρεργα καί Παραλειπόμενα) την 
έξεικονίζει, είνε αξία τής Πολιτείας ; 
Τοιαύτη Π ολιτεία, οΰτως άνεπαρκώς 
άμείβουσα τούς ύπέρ τοΰ κοινού άγαθοΰ 
ύ π ’ αύτής τασσομένους ύπηρέτας, ΐστα- 
τα ι έπ ί τοϋ έμπρέποντος αύτώ ύψους ;

Τό ερώτημα τοΰτο συχνότατα ύπο- 
βάλλεται, κατά τά  τελευτα ία  ιδίως τριά
κοντα έτη, καθ’ ά καί ένεκα τής άλμα- 
τικής τής βιομηχανίας προόδου καί ένε
κα τής άναπτύξως τών οικονομικών έν 
γένει συνθηκών, η άγοραία αξία τοΰ νο
μίσματος έμειώθη, τάξεις δέ έπα γγελ - 
ματιών καί ύπαλληλων ηρξαντο δημο- 
σίν) άνακινοΰντες τό ζήτημα τών μισθών 
καί ζωηρώς πρός βελτίωσιν τής θέσεως 
των άγωνιζόμεναι. Μία μόνον τάξις, άπό 
παραδόσεως ί'σως η άπό έπαγγέλματος, 
έξακολουθεϊ παραμένουσα έν τνί έπιφυ- 
λακτικότητι : ή τάξ ις  τών δικαστών.

Μήπως άρά γε η τάξις αυτη εύρίσκε- 
τα ι έν μοίριφ καλλίτερα τών άλλων ; Τό 
πραγμα ουδέ συζητήσεως χρήζει. Καί 
δμως, άν ύπάρχν) ζητημα δπερ έπιβάλ- 
λετα ι νά προκαλέσν) άπάντων την προ
σοχήν, τό ζητημα τοΰτο άναμφιβόλως 
είνε τό τοΰ μισθοϋ τών δικαστών μας, 
διότι δέν πρόκειται πλέον περί τής ευ
ζωίας άτόμου η άτόμων, άλλά  περί αύ
τής ταύτης τής ύπάρξεως τής Πολι
τείας. ’Εκτός πλέον πάσης άμφισβητη - 
σεως είνε τό φαινόμενον δτι άπό πολλοΰ, 
μικρόν καί κ α τ ’ ολίγον, ήρξατο ό Γερ
μανικός λαός μετά δυσφορίας άτενίζων 
πρός την άπονομην τοΰ δικαίου, δέν 
σφάλλεται δέ τις συνδυάζων τό φαινό- 
μενον τοΰτο πρός τό ετερον, τής άνεπαρ- 
κοΰς αμοιβής τών Γερμανών δικαστών.

Οί άριϋ'μοί.
Ή  άναλογία τών μισθών τών Γερμα

νών δικαστών δέν είνε έν άπάσνι τ·?ί Γερ- 
μανίφ η αύτή, άλλά , γενναιοτέρα οπω
σδήποτε εις τινας πλουσιωτέρας όμο- 
σπόνδους πόλεις, άποβαίνει μάλλον μέ
τρια έν Πρωσσίι»: καί άκόμη μετριωτέρα 
εις τά  λοιπά ομόσπονδα Κράτη. ’Ά ς λά- 
βω,υ.εν άρα ύ π ’ δψιν τό μεγαλητερον τών 
Όυοσπόνδων Κρατών, την Πρωσσίαν, 
έν τή όποί(£ οί δικασταί τοΰ πρώτου 
βαθμοΰ, ήτοι Ειρηνοδίκαι, ΙΙρωσοδίκαι 
καί οί τούτοις έξομοιούμενοι Είσαγγε1- 
λεΐς, άνέρχονται είς 4931 . ’Εκ τούτων 
οί 384 είνε Ε ισαγγελείς. Πλήν τούτων, 
η αύτη Πρωσσία έ'χει καί 1088 ανώτε
ρους έν γένει δικαστάς καί Ε ισαγγελείς.

Ό  μισθός τών δικαστών τοΰ πρώ
του βαθμού ποικίλει μεταξύ τών 3000 
μέχρις 6 .600  μαρκών (1 μάρκα = 1 .2 5  
χρ. φρ.) κ α τ ’ έ'τος, είς τό ποσόν δέ τοΰ
το δέον νά προστεθϊ) καί έπιμίσθιον διά 
κατοικίαν έκ μαρκών 420 μέχρις 900 
κα τ ’ έ'τος. "Απαντες οί δικασταί ούτοι 
διαιρούνται, έν σχέσει πρός τόν μισθόν, 
εις έπτά  κατηγορίας, ών έκάστη διαφέ
ρει τής πρό αύτής κατά έξακοσίας μάρ
κας κα τ ’ έ'τος. Ό  μισθός τών έπτά  τού
των κατργοριών είνε : 6 ,600 , 6000,
5400 , 4800 , 4200 , 3600 καί 3 ,000
μάρκαι κ α τ ’ έ'τος.

Έ κ τοΰ πίνακος τούτου καταφαίνεται 
δτι η άντιμισθία τοΰ τό πρώτον εισερχο
μένου είς τόν δικαστικόν κλάδον Γερμα- 
νοΰ δικαστοϋ είνε μάρκαι 3000 καί δτ 
ό αύτός δικαστής, έφ’ δσον παραμένει ώς 
δικαστής τοΰ πρώτου βαθμοΰ τής δικαιο
δοσίας, ήτοι Είρηνοδίκης, Πρωτόδικης η 
Ε ίσαγγελεύς, θά λαμβάννι μέν άνά χρο 
νικά διαστήματα μισθόν άνώτερον, ό μ ι
σθός δμως ούτος δέν δύναταί νά ύπερβΐ) 
τάς μάρκας 6 .600  κα τ ’ έ'τος.

Έάν έπομένως θεωρηθνί ώς δεδομένον, 
δτι κατά μέσον δρον, ό τό πρώτον εί· 
σερχόμενος είς τόν δικαστικόν κλάδον, 
άγει ηλικίαν 29 περίπου ετών, έπετα 
δτι ούτος, μέχρις ηλικίας 35 ετών θά 
εχγι μισθόν 3000 μαρκών κα τ ’ έτος, μέ 
χρις ηλικίας 38 ετών, 4200 μαρκών 
κα τ ’ έ'τος, μέχρις ηλικίας 41 έ'τους 4800 
μαρκών κα τ ’ έτος, μέχρις ηλικίας 45

έτών, 5400 μαρκών κατ’ έτος, μέχρις 
ηλικίας 49 έτών 6000 μαρκών κα τ ’ έ'
τος καί μέχρις ηλικίας 54 έτών, 6 .600 
μαρκών κα τ’ έ'τος. Είς το ποσόν δέ τοΰ- 
τ,ο δέον νά προστεθνί καί τό άνω λόγω 
κατοικίας έπιμίσθιον έκ μαρκών 420 μέ- 
χρις 900 κατ’ έτος.

Μ ελαγχολικά ερωτήματα.
Έρωταται ή'δη : Δικαστής, δστις

πάντως όπως περατώσν) τάς σπουδάς 
του, άναμφιβόλως θά έδαπάνησε 30 ,000  
μάρκας κ α τ ’ έλάχιστον δρον, άγων δέ 
ηλικίαν 31 μέχρι 35 έτών είνε είς θέσιν, 
λαμβάνων μισθόν μαρκών 3000 κατ’ έ- 
•ος νά σκεφθν) περί ίδρύσεώς οίκογε- 
είας ; “Η καί άπό άλλης άπόψεως : ή 

Πολιτεία ητις άπένειμεν είς αύτόν τό ά 
ξίωμα τοΰ δικαστοϋ, παρέσχεν είς αύτόν 
και τά  ύλικά εφόδια πρός ιδρυσιν οίκογε- 
νείας ; Διότι εκείνο δπερ πασα πολιτεία  
ποέπει νά άπεύχηται είνε νά έχνι άγά- 
ι.ους δικαστάς. Ούδείς θά άρνηθνί δτι 
διά δικαστήν οΰτως ά^ειβόμενον πασα 
σκέψις περί γάμου άποκλείεται.

ΙΙοία ομως ή είκών, έάν. παρ’ ό'λα 
ταΰτα , ό δικαστής ηλθεν είς γάμον ; 
Οσον δήποτε καί άν θεωρηθή ολιγαρκής 

ό δικαστής ούτος, ευτυχώς δέ τό προ
τέρημα τοΰτο σώζει ύπέρ πασαν άλλην 
τάξιν η τάξις τών δικαστών, άνοίγεται 

ιαρκής ή αγωνία τοΰ οίκονομικοΰ ίσο- 
ςυγίος, δπερ κα τ ’ άνάγκην προϋποθέτει 
τόν πεοιοοισμόν είς πασαν δαπάνην ! 
Καί ούτω τό πρώτον τοαΰμα κατά τής 
δικαστικής άξιοπρεπείας έπ ιτελε ΐτα ι. Ό  
δικαστής ύπάρχει άνάγκη άπολύτος νά 

έν τω  υ.έσω τής κοινωνίας. "Οταν 
άποσύρεται ταύτης, δταν έξω τοΰ δικα- 
στηοίου δέν είνε είς θέσιν νά έπικοινωνν) 
μετά τών ίσων ή καί άνωτέρων πρός αύ
τόν κοινωνικώς, δταν δέν δύναταί νά 
λαμβάννι μέρος είς τάς παντός εί'δους 
κοινωνικάς καί άλλας συναναστροφάς, 
δταν καταστή αόρατος, τότε κα τ’ άνάγ
κην έχασε τό ρ,εγαλήτερον μέρος τής 
άξιοπρεπείας του, πρό πάντων είς τάς 
μικράς πόλεις.

Ό  δικαατής πατήρ και αύζνγος.
Ή  είκών καθίσταται έτ ι τελειότερα, 

όταν ό γάμος ούτος τοΰ δικαστοϋ εύλο- 
γηθίί καί διά τέκνων. Τότε ούδέν άλλο 
παραμένει είς αύτόν η νά άναζητήσγ 
καί άλλας προσοδοφόρους πηγάς, ώς 
έπί παραδε'ιγματι, αρκετά χαρακτηρι
στικούς παοατηρεΐται έν Βερολίνω, δτι 
δικασταί ούκ ολίγοι, άντί αντιμισθίας 
γλισχροτάτης, παρέχουσι τάς ύπηρεσίας 
των καί άλλαχοΰ.

Φαντασθώμεν ή'δη τά  τέκνα τοΰ 
τοιούτου δικαστοϋ φθάσαντα ή καί ύπερ- 
βάντα τήν έφηβότητα καί τόν δικαστήν 
άγωνιζόμενον νά παγιώσν) τό μέλλον 
των. Είνε δυνατόν ύπό τοι'ούτους ό'ρους 
νά άναπτυχθνϊ παρά τώ δι/.αστν) τούτφ 
ό ποός τό αξίωμά του έρως ; ’Ά ν θ ρ ω 
π ο ς  υ π ό  τ ο ια ύ τ α ς  ε υ ρ ισ κ ό μ ε ν ο ς  
π ι έ σ ε ι ς ,  ά ν α μ φ ιβ ό λ ω ς  δ έ ν  δ ύ ν α -  
τ » ι  να  ε ί ν ε  κ α λ ό ς  δ ικ α α τ ή ς .  Ό  
δικαστής πρό παντός πρέπει νά είνε έ- 
λεύθεοος άπό πασαν τοΰ βίου στενοχώ
ριαν, ουτω δέ καί μόνον, i s  πλήρει άνε- 
ξαρτησία, θά δυνη^·  ̂ νά έκπληρώσν) τόν 
άγιον αύτοΰ προορισμόν.

Ύ πό τοιούτους δμως οικονομικούς δ- 
ρους, έπιστήμονες ούκ ολίγοι, ικανοί έ- 
πωφελέστερον δ ι’ αυτούς ύλικώς νά δια- 
θέσωσι τάς πνευματικάς των δυνάμεις, 
μικρόν καί κα τ ’ ολίγον άποσύρονται τής 
δικαστικής ύπηρεσίας, ούτως ώστε τό 
δικαστικόν άξίωμα μετατρέπεται είς λά- 
φυρον τών εύπορωτέρων. ’Ακριβώς δμως 
τοΰτο είνε τό έμπνέον δυσθυμίαν, διότι 
τό δικαστικόν κυρίως άξίωμα έ'χει άνάγ
κην νέων έκ τών κάτω δυνάμεων καί 
νέας έκ τών κάτω ζωής. Τοιαύτην άνα- 
ζωογόννησιν, ούτως είπεΐν, τοΰ δικαστι-· 
κοΰ κλάδου, μόνον αί λα ϊκαί τάξεις είνε 
είς θέσιν νά επιφέρουν. “Οταν οί δικα- 
σταί στρατολογώνται έκ τών εύπορωτέ
ρων κοινωνικών στρωμάτων άποκλειστι- 
κώς, τότε καί ή δικαστική άντίληψις 
ού'τε εύρεΐα είνε, ούτε καί δύναταί νά 
είσδύση πανταχοΰ.

Τάμέσα τής ζωής καί ό δικαστής
Οί μισθοί τών δικαστών ένουσι κανο- 

νισθγί κατά τόν άνω πίνακα, πρό τής 
ληξάσης δεκαετηρίδος. Ά πό τή ; εποχής 
δμως εκείνης ή τιμή όλων τών πρός τό 
ζήν ηύ'ξησε περίπου κατά εί'κοσιν επί 
τοΐς έκατόν, ιδίως δέ κατά τά  τελευ
ταία τρία έ'τη, ό βίος κατέστη έν Γ;α- 
μανία τόσον πολυδάπανος, ώσ:ε κατέ
στη Αμερικανικός αυτόχρημα, σχεδόν 
δέ συναγωνίζονται οί διάφοροι πωληταί 
τών πρός τό ζήν άναγκαίων είς τήν 
βαθμιαίαν τών τιμών υψωσιν.

Πρό τής τοιαύτης καταστάσεως πρώ
τοι οί εργάται έξηγερθησαν άπαιτησαν- 
τες καί έπιτυχόντες τήν ύψωσιν τοϋ η
μερομισθίου των, τούτους δε ήκολούθνι- 
σαν καί οί ιατροί, έπιτυχόντες καί ούτοι 
τήν αύξησιν τής αμοιβής των. Μόνον οί 
ύπάλληλοι έξακολουθοΰσιν άνεχόρ.ενοι 
τό καθεστός, τίς οίδε δέ πόσαι θά άπαι- 
τηθώσι κραυναί δπως κινηθή έπί τέλους 
ή νομοθετική μηχανή καί ικανοποίηση 
έ'στω καί έν μέρει τάς πασχούσας ταύ
τας τάξεις.

Ίδον κα ί τό παράδειγμα.
Παραθέτομεν διά τούς περισσοτέρους 

καί έν παράδειγμα. Φίλος μου δικαστής 
ζή ήδη έ'ν τιν ι πόλει τής Σιλεσίας άριθ- 
μούσνι 15 χ ιλ . κατοί/.ων. Είνε ήλικίας 
51 έτών καί λαμβάνει μισθόν 6000 
μαρκών κατ’ έτος πρός δέ καί έπιμίσθιον 
διά κατοικίαν 480 μαρκών κατ’ έ'τος.Ή 
οίκογένειά του άποτελεΐται έκ τής συ
ζύγου του, τεσσάρων τέκνων ήλικίας άπό 
δύο μέχρι δώδεκα έτών καί έκ δύο ύπνι- 
ρετών, ό δέ προϋπολογισμός τών δαπα
νών του είνε ό έξή ς : Στενώς οίκιακαι
δα πάαναι ααοκαι ύ ,600 κατ ετος ητ
δέκα μάρκαι καθ’ έκάστην άναλογοΰσαι 
πρός μάρκαν 125 καθ’ έκάστην δ·.’ έκα
στον άτομον. Ένοίκιον μάρκαι 950 /.ζτ 
έ'τος. Δ ι’ ένδυμασίαν έν γένει μάρκαι 
1200 κα τ ’ έτος. Μισθοί ύπηοετών ιλάρ- 
και 400 κα τ ’ έτος. Δίδακτρα τών τέ
κνων μάρκαι 250 κα τ ’ έ'τος, φόροι μάρ- 
και 272 κα τ ’ έ'τος, θέρμανσις μάρκαι 300 
κα τ ’ έτος, φωτισμός μάρκαι 70 κατ’ έ
τος, ιατροί καί φάρμακα, μάρκαι 250 
κατ’ έτος.

’Ή τοι δ α π ά να ι έκ μαρκών 7292 
κα τ ’ έ'τος, άπέναντι ε ισ ο δ ή μ α τ ο ς  έ» 
μαρκών 6480. ’Έ λ λ ε ιμ μ α  άρα έ/. 
μαοκών 812 κα τ ’ έ'τος. Ά λλά  μήπως 
καί διά τοϋ ποσοΰ τούτου έζηντλήθ/ι- 
σαν άπασαι αί λοιπαί σχεδόν στοιχειώ
δεις δι’ έ'να δικαστήν άνάγκαι ; Ούδέν 
ύπολογίζεται διά κάπνισμα ή έν ποτν)- 
ριον ζύθου. Έπίσης ούδέν δ£ έν ταξεί- 
διον άναψυχής κατά τό θέρος ή διά θϊ- 
ρινάς έν γένει εκτάκτους δαπάνας. Οΰ- 
δέν διά βιβλία, δ ι’ έφημερίδας, διά 
μίαν συναναστροφήν, διά τά  συνήθη δώ
ρα, διά ταχυδρομικά, δ ι’ εισφοράς είς 
σωματεία ή άλλους φιλανθρωπικούς σκο
πούς, διά φθοράν έπίπλοιν ή άνανεωτιν 
αύτών ή τών μαγειρικών σκευών καί τά 
παοόμοια. Τοιοΰτοι οί δροι τοϋ φ.λου 
μου έκείνου έν Σιλεσία δικαστοϋ, ούτι- 
νος ή οικογένεια, έν στερήσει ζώσα, έ'χει 
ώς άντάλλαγμα σοβαρόν έτήσιον έλ
λειμμα.

Το σνμπέρασμα.
Ε κ τ ό ς  α ρ α  πάοης άμφιαβη- 

τήοεω ς ε ινε , ό τ ι αδύνατον άπο· 
λ ύ τω ς  νά έπαρκέσγί ό έγγαμος 
δ ικαατή ς άνευ  άλλτις εξω  το0 
μ ισ θ ο ύ  το υ  π ρο σόδο υ.

"Οταν έν τοΐς κοινοβουλίοις έγείρεται 
τό ζήτημα τοΰ δυσχεροΰς τής θέσεως 
τών άνωτέρων ύπαλληλων καί τών δι
καστών, στερεοτύπως άκούονται αί Κυ
βερνήσεις άπαντώσαι, δτι ύπό τάς αύτάς 
δυσχερείας, άν μή καί δεινοτέρας, διατε- 
λοΰσι καί οί τής μέσης τάξεως καί οί 
κατώτεροι ύπάλληλοι. Ό  παραλληλι
σμός δμως ούτος κατ’ ούδέν μεταβάλλει 
τήν δψιν τοΰ ζητήματος. Οί ύπάλληλοι 
έν γένει, καί δή οί τής μέσης τάξεως 
καί οί κατώτεροι, δέν ιστανται τόσον 
ύψηλά οσον ό δικαστής, οστις κατά κυ
ριολεξίαν, είνε ό φάρος πρός δν πάντες 
άτενίζουν.
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κίαν είς πέντε μόνα δωμάτια, κα τ ’ α 
νάγκην θά διαθέσωμεν δι’ ένοίχιον δραχ
μάς 120 κατά μήνα καί κ α τ ’ έλάχιστον 
opovj ήτοι δραχμάς 1440 κ α τ ’ έ'τος. Ό  
Γερμανός διαθέτει δι’ ενδυμασίαν έν γέ- 
νει μάρκας 1200 κα τ ’ έ'τος. Ή μεΐς άς 
διαθέσωμεν χιλίας μόνον δραχμάς, καίτοι 
γνωρίζομεν οτι ή βιομηχανία τών υφα
σμάτων δέν εινε καί πολύ ανεπτυγμένη 
έν Έ λλάδ ι. Διά μισθόν τής μοναδικής 
υπηρέτριας ας δαπανησωμεν δραχμάς 
240 κα τ ’ έ'τος. Διά δίδακτρα, βιβλία 
καί άλλας σχολικάς άνάγκας των τέ 
κνων δέν νομίζομεν δτι δύνανται νά 
δαπανηθώσιν όλιγώτεραι των 200 δραχ
μών κα τ ’ έ'τος καί διά φωτισμόν, φθο
ράν επ ίπλω ν, άνθαακας, φάρμακα καί 
ιατρούς ας διαθέσωμεν 500 δραχμάς κ α τ ’ 
έ'τος. Τοιουτοτρόπως έ'χομεν άθροισμα 
μέν δαπανών κατ’έ'τος έκ δραχμών 5900, 
εισόδημα δέ έκ δραχμών 3600 ή'τοι έ'λ- 
λειμμα έκ δραχμών 2300 κα τ’ έ'τος ! 
Καί διά νά παρακολουθήσωμεν τήν συλ
λογιστικήν σειράν τοΰ Γερμανού, φαντα ■ 
ζόμεθα τόν Έ λληνα  Πρωτοδίκην μή 
καπνίζοντα, μή είσερχόμενον εΐς Καφε
νείο^ ουδέποτε έπισκεπτόμενον τό θέα- 
τρον, ούδεμίαν άγοράζοντα εφημερίδα 
ούδέ περιοδικόν τοΰ κλάδου του ουδέ 
βιβλίον τής επιστήμης του,μή ό'ντα μέλος 
εΐς ούδένα σύλλογον, ούδεμίαν φι -  
λανθοωπικήν ή άλλην έσπερίδα έπ ι
σκεπτόμενον, μ ετ’ ούδενός άλληλογρα- 
φοϋντα καί έν γένει εΐς ούδεμίαν έ'κτα- 
κτον δαπάνην ύποβαλλόμενον, παρ’ 
δλα δέ ταΰτα έ'χοντα άνάγκην άπόλυ- 
τον δραχμών 2300 κα τ’ έ'τος έ'ξω τοϋ 
μισθού του πρός κάλυψιν τών στοιχειω- 
δεστάτων πρός συντήρησιν δαπανών !

Έκτός πάσης άμφισβητήσεως δτι ό 
σημερινός τών δικαστών μας μισθός μό
λις τό τρίτον τών δαπανών είνε ικανός 

νά καλύψν). Λέγοντες δέ
’Ά ρ α  ;  δαπάνας έννοοΰμεν ούχί 

έκείνας άς άνωτέρω ύπολο- 
γίζομεν, τάς στοιχειώδεις, άνευ τών ο
ποίων πας άνθρωπος κινδυνεύει ή νά ύπο- 
στή τόν έξ άσιτίας θάνατον ή νά μετα- 
βληθί) εΐς άστεγον, άλλά τάς δαπάνας 
αίτινες κοινωνικώς προϋποτίθενται δι’ 
οικογενειάρχην τής περιωπής του Πρω- 
δίκου. *

Μία άρα ή έναπομένουσα οδός : ό  
τρ ιπ λ α α ιχ β μ ό ; το ΰ  μ .ισθοΰ.

’Αποβαίνει τοΰτο άδύνατον ; “Ας κα- 
ταδικασθν) ό δικαστής μας, διά νόμου 
δμως, εΐς άγαμίαν, διότι άλλως ό άγρα
φος, ένστικτος νόμος τής άνάγκης τής 
αύτοσυντηρήσεως τόν κατέστησε π ρ ο ι 
κ ο θ ή ρ α ν . Δέν συνέβη ούδέ τοΰτο ; 
Τότε ό αύτός δικαστής μας μετεβλήθη 
είς η ρ ω α  έν τψ  μέσψ τών τόσων νά
νων τών έρπόντων πρό τής ΰλης καί τοΰ 
χρήματος. Έ π ί πόσον ομως χρόνον θά 
συγκρατηθγί ή ήρωϊκή αντοχή ; Μικρόν 
άρα καί ό δικαστής μας μετεβλήθη εΐς

δ ίεψβαρμ ,ένον. Λύσιν άλλην ού'τε 
ήμεΐς διαβλέπομεν ού'τε ό Γερμανικός 
λαός, ό κατά τόν γράφοντα δικαστικόν, 
μετά δυσφορίας κατά τά τελευτα ία  ετη 
άτενίζων πρός τήν δικαιοσύνην του, ανευ
ρίσκει.

Έκεΐνο δέ δπερ μας λε ίπει όπως επ ι
τευχθώ τό μέγα του τριπλασιασμοΰ τοΰ 
μισθοΰ τών δικαστών μας κατόρθωμα, 

δέν είεε τό χρήμα, 
Πρός τ ϊιν  Ι τ α λ ία ν  άλλά  τό σύστημα

τά (3λέ{ΐ|ΐατα καί ή άνικανότης 
πρός ριζικωτέρας με

ταρρυθμίσεις. Εις Ζεναρδέλη έ'λύσεν έν 
’Ιταλία  τό πρόβλημα. Έ π τά  Άρεοπα- 
γ ΐτα ι ούδείς ύπάρχει λόγος ν ’ άποτελώ- 
σι τό δικαστήριον τοΰ Άρείου Πάγου, 
ούδέ πέντε Έ φέται τό Έφετεΐον, ούδέ 
πέντε Πρωτοδΐκαι τό Πλημμελειοδικεΐον 
ούδέ τρεις τό Πρωτοδικεΐον. Περικόψατε 
κατά τά δύο τρίτα τόν άριθμόν τών δι
καστών μας καί εΐς τούς έναπομένοντας 
διανείματε ώς μισθόν τά  ποσά άτινα έδί- 
δοντο εΐς τούς περικοπέντας. Ό  μέγας 
’Ιταλός μεταρρυθμιστής διά τής άπλου- 
στάτης ταύτης σκέψεως, τής εΐς εφαρ
μογήν τεθείσης, κατέστησε τήν ’Ιτα λ ι
κήν δικαιοσύνην οία τήν σήμερον είνε 
αυτη. Τό έν τνί φυσικνί άξίωμα δτι πλείο- 
νες άσθενεΐς δυνάμεις ένούμεναι παρά
γουν σύνολον ισχυρόν, δέν δύναται νά έ- 
φαρμοσθνϊ καί έπ ί τών πνευματικών δυ
νάμεων. Πέντε ανάπηροι πνευματικώς ή 
ηθικώς Έ φέται, ούδείς δύναται νά ίσχυ- 
ρισθνί δτι ΐσοδυναμουν πρός ένα ή τρεις 
ηθικώς καί έπιστημονικώς άκμαίους. Ύπό 
τό κρατούν άρα σύστημα μισθοδοτοΰμεν 
άνικανότητας καί ούδέν πλέον Τάς μι- 
σθοδοτοΰμεν δμως πενιχρώς.Έ στω τοΰτο 
ίκανοποίησίς μας.

Μέ τό νευρώδες υφος του καί μέ τήν 
έ'κτακτον σαφήνειαν καί πειστικότητα, 
ήτις, εί'τε όμιλοϋντα εί'τε γράφοντα τόν 

χαρακτηοίζει, ό κ. Νικ.
Τδ δ ίλ η η ιια  Π. Δημητρακόπουλος 

δίδει έν τφ  σημερινω 
άρθοψ του τήν άπάντησιν είς τό ερώ
τημα δπερ έτοποθέτησεν έν τώ  άρθρψ 
του τώ  δημοσιευθέντι έν τώ  προηγου- 
μένψ φύλλω . Τό ζήτημα, εΐς άκρον λε
πτόν άπό πάσης άπόψεως, λύεται ύπό 
τοΰ κ. Νικ. Δημητρακοπούλου άποφα- 
τικώς, διδομένης τής άπαντήσεως δτι 
έξεστι μέν τώ δικηγόρψ άνακοινεΐν τ·ρ 
άρχτ\ έκεΐνο δπερ ώς δικηγόρος γνωρίζει, 
τελείως δμως άπρεπες, μέχρι βαθμού ύ- 
ποσκάπτοντος αύτά ταΰτα  τά  θεμέλια 
έφ’ ών τό άξίωμα τοΰ δικηγόρου έρεί- 
δεται. Αντίθετον λύσιν, ώς τό ζήτημα 
τοποθετείται, δέν είνε εύχερές, έκ τοΰ 
προχείρου μάλιστα, νά έξενέγκν) τις, έν 
τούτοις έπ ί τινων λεπτομερειών, φρονοΟ- 
μεν δτι δύναται νά ύποστηριχθν), επίσης 
εύπροσώπως, άντίθετος γνώμη, ήν ί'σως 
άποπειραθώμεν είς προσεχές φύλλον.

Ούδείς άνααένει έξοδα παραστάσεως 
άπό τούς κατωτέρους υπάλληλους. Χω
ρίς κα τ ’ ούδέν νά μειώσουν τήν άξιοποέ- 
πειαν τοΰ άξιώματος των, δύνανται οι 
υπάλληλοι οβτοι νά ζώσι καί μακράν 
τής κοινωνίας. Ό  δικαστής δμως επ ι
βάλλεται νά έμφανίζηται εύπαρρησία- 
στος. Είνε ύπό/ρεως νά έ'χν) οίκημα άν 
τάξιον τής περιωπής του, νά φαίνεται 
δτι δαπαν^ διά κοινοφελεΐς σκοπούς, 
τά  τέκνα του πρέπει νά εινε εύπροσω- 
πως ένδεδυμένα καί νά έκπαιδεύωνται 
είς άνωτέρας σχολάς, άνετα δέ πρέπει 
νά έ'χτι τά  μέσα πρός πασαν άναψυχήν, 
ούχί ώς πολυτέλειαν, ά λλ ’ ώς άνάγκην. 
“Ολα δμως ταΰτα άπαιτοΰσι δαπάνας 
άσυγκρίτως άνωτέρας έκείνων εΐς άς είνε 
έκτεθειμένος ό τής μέσης πρό πάντων 
τάξεως ύπάλληλος. Ε πιτακτικόν άρα 
τό διά τήν πολιτείαν καθήκον δπως 
ληφθώσι μέτρα σύντονα πρός βελτίωσιν 
τής θέσεως τοΰ δικαστοΰ, εί'τε διά τής 
γενικής αύξήσεως τής μισθοδοσίας αύ
τοΟ, εί'τε διά τής μετατροπής τοΰ συ
στήματος καί τής βαθμιαίας αύξήσεως 
του μισθοΰ άναλόγως πρός τά  έ'τη τής 
ύπηρεσίας καί τήν ηλικίαν καί άσχέτως 
πρός τήν προαγωγήν.

ΑΙΙΟ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
’Ά ρ ε ιο ς  Ι Ιά γ ο ς

Ούχί μικρας σπουδαιότητος είνε πρόσ
φατος άπόφασις τοΰ Α' τμήματος τοΰ 
Άρείου ΙΙάγου, δι’ ής άνατρέπεται ή πα- 
γίως μέχρις αύτης κρατήσασα νομολογία 
τοΰ αύτοΟ δικαστηρίου.

Διά τής άποφάσεώς ταύτης, κατ’ άντί- 
θεσιν πρδς τά μέχρι τοΰδε, κρατήσαντα, 
γίνεται δεκτόν δτι καί έκεΐνα τά ίδρύ- 
ματα ή άλλα κοινοφελή ή άγαθοεργά 
καταστήματα, τά μή φέροντα έπίσημον 
τρόπον τινά χαρακτήρα καί συνεπώς έν 
ούδεμια έξαρτήσει διατελοΰντα πρδς τό 
Δημόσιον, ώς λ. χ. τό θεραπευτήριον 
«Εύαγγελισμός», τό Οικονομικόν συσσί- 
τιον, τό Άσυλον τών Α νιάτων καί τά 
άλλα τοιαύτης φύσεως ιδρύματα ή Κα
ταστήματα, άφομοιοΰνται πρός τά νομικά 
πρόσωπα, άτινα φέρουσιν έπίσημον χα
ρακτήρα καί θεωρούνται ώς άπό τοΰ 
Κράτους ούτως είπεΐν άπορρέοντα καί τή 
έπινεύσει τούτου γεννηθέντα ή όπάρχον- 
τα, ώς οί Δήμοι, αί Μοναί κ.λ.π.

Συνεπείς τής γνώμης ταύτης 6 Άρειος 
Πάγος, διά τής έν λόγψ άποφάσεώς του, 
Ιθεώρησεν άναιρετέαν τήν άπόφασιν τοΟ 
Έφετείου Αθηνών καί ήκύρωσε τήν έ
νώπιον τών δικαστηρίων τής ούσίας διεξα- 
χθεΐσαν διαδικασίαν μεταξύ ιδιώτου καί 
τοΰ θεραπευτηρίου ό «Εύαγγελισμός» 
έπί τψ λόγψ δτι τό πληρεξούσιον έπί τή 
βάσει τοΰ όποίου παρίστατο έν τοΤς δικα- 
στηρίοις δ πληρεξούσιος τοΰ θεραπευτη
ρίου δικηγόρος δέν είχε τύχει τής έγ- 
κρίσεως τοΰ Νομάρχου. Ή  γενικωτέρα 
άναστάτωσις ήν ή τοιαύτη καινοτομία έν 
τή έρμηνεία τών σχετικών διατάξεων τοΰ 
νόμου παρασκευάζει, είνε κατάδηλος,

ΑΛΦΡΕΔΟΤ I. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ la
Δικηγόρου έν ’Α ϋήνα ις

Η ΣΩΡΕΙΑ
TQN ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚίΙΛΥΙΜ ΤΠΝ

Τ Ο "Γ Ρ Α Μ Ο ΐ

«I  Τ Α Ι Ε Ι Σ  TON HE Q T E P Q N  ΚΟΙ ΝΩΝΙΩΝ
(Συνεχεία "δε άριθ. 39)

"Αν δμως τό άλλως ενήλικον πλέον 
τέκνον, μή είχεν ήδη συμπεπληοωμένον 
τό 30όν έπί άρρένων, ή έπ ί θηλέων τό 
25ον ώς εϊρηται έ'τος τής ήλικίας, ή δέ 
πρώτη άπάντησις τοΰ ή τών γονέων αύ
τοΟ ύπήρξεν άποτρεπτική τοΰ γάμου, 
οφείλει νά έπαναλάβνι τήν αιτησιν δίς 
έτ ι (ήτοι έν δλψ τρίς), έφάπαξ κατά 
μηνιαία χρονικά διαστήματα· οπότε, 
[μετά τήν τυχόν καί τό τρίτον ήδη δο- 
θεΐσαν άποτρεπτικήν άπάντησιν], δι
καιούται αύτογνωμόνως πλέον νά προβΐί 
είς γάμον, κατατιθεμένων καθ’ ά έροήθη, 
τών, μετά τών έκάστοτε δοθεισών άπαν- 
τήσεων έπισυναπτομένων, άποδεικτικών 
έπιδόσεως τών κοινοποιηθεισών αιτήσεων 
-συμβουλής.

διότι, άν ύποτεθή δτι ό Άρειος Πάγος 
έμμένει έν τή τελευταίοι ταύτη γνώμτ^ 
του, τότε σειρά δλη δικών μεταξύ τών 
τοιούτων ιδρυμάτων ώς έναγόντων ή ένα- 
γομένων κινδυνεύει νά χαρακτηρισθή ά
κυρος, έτέ μέν διότι δέν έκοινοποιήθη 
πρό τής άγωγής αίτησις θεραπείας καί 
άλλοτε διά τόν άνω ή άλλον παρεμφερή 
λόγον.

Έ νεκα τής τοιαύτης τοΰ ζητήματος 
σοβαρότητος, πληροφορούμεθα δτι τινές 
τών διευθυνόντων άγαθοεργά ίδρύματα 
έν Άθήναις προέβησαν είς ένεργείας 
παρά τψ κ. Ύπουργψ τής Δικαιοσύνης 
δπως ψηφισθή έρμηνευτικός νόμος κα- 
νονίζων σαφέστερον τάς άνω περιπτώσεις 
καί προσδίδων χαρακτήμα άναμφισβή- 
τητον είς τά τοιούτου είδους, τής ιδιωτι
κής άποκλειστικώς πρωτοβουλίας, ιδρύ
ματα. _______

Α ί στήλαι τής  «Δ ικαιοσύνης» 
ε ίνε  είς τήν διάϋ'εσιν παντός δ ι
κηγόρου δικαστοΰ ή άλλου δι
καστικού προσώπου, ευρισκο
μένου ε ίς τήν άνάγκην ή έπ ιϋ 'υ- 
μοϋντος νά άνακινήση π α ν  έν  
γένει ζήτημα σχετιζόμενον μέ 
τήν άπονομήν τοϋ δικαίου.

Ό  Πρωτόδικης, δν ό Γερμανός λαμ
βάνει ώς παράδειγμα, ό άγων ήλικίαν 
51 έτών καί πατήρ τεσσάρων τέκνων, 

έ'χει ώς μισθόν μάρ- 
"Ας ΐτπολογί($ω{ΐεν κας 6480 κα τ ’ ϊ -  

κ α ϊ ί ιη ϊ ΐς .  τος, ήτοι χουσα 
φράγκα 8100 , ήτοι 

δραχμάς 8750. Ό  Πρωτόδικης δέ αύ
τός, υπόχρεως ών νά δαπανήσνι δι’ άρ
τον καί φαγητόν μάρκας 3600 κατ ετος, 
δι’ ένοίκιον μάρκας 950, δ ι’ ενδυμασίαν 
μάρκας 1200, διά μισθούς ύπηρετών 
μάρκας 400, διά δίδακτρα τών. τέκνων 
του μάρκας 250 , διά φόρους μάρκας 272 
καί διά θέρμανσιν, φωτισμόν, ιατρούς καί 
φάρμακα μάρκας 620 , κλείει το ετος του 
μέ έλλειμμα έκ μαρκών 812.

"Ιδωμεν ήδη ποιον άπολογισμόν δύ- 
ναται νά παρουσιάσνι τό έτος ένός εν Α- 
θήναις ζώντος "Ελληνος Πρωτοδίκου τής 
αύτής ήλικίας καί οΐκογενείας, έ'χοντος 
μισθόν δραχμών 3 .600  ώς γνωστόν κατ 
έ'τος. Μή λησμονώμεν δτι ό Πρωτόδικης 
αύτός πρέπει νά εχγι σύζυγον, τέσσαρα 
τέκνα, ήλικίας δύο μέχρι δώδεκα έτών, 
καί μίαν διά τάς άναλογίας υπηρέτριαν. 
Χάρις είς τό εύκραές του κλίματός μας 
άς μή διαθέσωμεν 1.25 καθ’ έκάστην 
καί κα τ’ άτομον, διά γάλα , άρτον, κοεας 
καί τροφήν έν γένει, ώς διαθέτει ό Γερ
μανός, άλλά μίαν μόνον δραχμήν, ήτοι 
έπτά δραχμάς καθ’ έκάστην, άφοΰ έπτά 
τά εχοντα άνάγκην τροφής μελη τής οι- 
κεγενείας του. "Εχομεν ουτω δραχμάς 
2520 κα τ’ έ'τος έκ τοΰ πρώτου τούτου 
κονδυλίου. “Αν τόν φαντασθώμεν κατοι- 
κοΰντα καί είς άπόκεντρον έ'τι συνοι-

Ούδέν ήττον, ό θεσμός ουτος τοΰ ναπο- 
λεοντείου κώδικος, άκριβώς λόγω τής 
φορτικής καθισταμένης τυπικότητοςαυτοΰ 
(fo rm a lism u s ) , έξακολουθεΐ άποτελών 
μοναδικήν καί πρωτότυπον έξαίρεσιν 
(u n icu m ) μεταξύ τών διαφόρων νομο
θεσιών μή άποδοχής έν αύταΐς τυχοϋσαν.

Π ερ ί τί^ς «ρ ό ς γάμ.ον αυν- 
να ινέαεω ς.

Είρήσθω έν τέλει δτι συνελόντι είπεΐν 
τήν τυχόν πάντρ έλλείπουσαν ιδίαν 
βούλησιν τοΰ δι’ οίονδήποτε έκ τών νο- 
λίμων λόγων ύπό έπιμέλειαν τελοΟντος, 
ουδέποτε δύναται ν ’ άναπληρώσγ) μόνη ή 
συναίνεσις του τήν έπιμελειαν επ ι
τετραμμένου, καθ’ ά έπισυμβαίνει τοΰτο 
έν τοΐς καθαρώς περιουσίακοΐς θεμασι. 
Ή  αυναίνεσις δμως τούτου δύναται και 
δέον (de lege ferenda) νά συμπληροΐ 
έννόμως τήν δήλωσιν τής βουλησεως του 
ύπό επιμέλειαν, περιβάλλουσα ταυτην 
διά τοΰ κύρους (auctoritas) αυτής. 
Έν τί) κυρώσει δέ ταυτνι διορώνται απο 
δικαιονομικής άπόψεως τά  έχέγγυα τής 
άποσοβήσεως προφανών ή ενδεχόμενων 
επιζήμιων συνεπειών τής πραγματο-

ποιήσεως τυχόν σφαλερώς ή έπιπολαίως 
καί άνεξελέγκτως ληφθεισών άποφάσεων.

Ίδ ί^  δέ, προκειμένου περί τοΟ κύρους  
γάμου δν ήθελε συνάψνι ό ύπό επιμέ
λειαν τελών έ'νεκεν παραφροσύνης {φρε- 
νίτιδος νόσου), ή ένεκεν μερικής ψυχικο- 
διανοητικής παθήσεως καί διαταράξεως, 
ή άνισορρόπου καί άτελοΰς άναπτύξεως 
τών φρένων (λόγω διφορουμένων φρενών), 
τοΰτο  έξαρταται άποκλειστικώς έκ τοΰ 
άβεβαίου τής άποδείξεως τής ύπάρξεως 
παρ’ αύτψ φωτεινού διαλείμματος (di- 
lucidum intervallum ) κατά τόν χρό
νον τής δηλώσεως τής συναινέσεως είς τόν 
γάμον. "Αλλως ό έν έξάψει τοΰ πάθους 
(ώς καί ό έν καταστάσει βαθυτάτης μέθης) 
συνάψας γάμον, κυροΐ τοΰτον, άμα άνανή- 
ψας δηλώσγι τψ  έτέρψ τών συζύγων, (καί 
δή τοΰτο ρητώς ή καί σιωπηοώς) δτι 
ισχυρόν άποδέχεται τόν γάμον.

Λ ςά κρ ια ις  μ .εταζί»α«αγορεύαεω ν  
κ α ί κ ω λ υ μ ά τω ν  το ΰ  γάμ.οο
(G e g e n sa t z  z w i s c h e n  E h e v e rb o te n  

u n d  E h e h in d e r n i s s c n ) .

Πλήν τών ρηθεισών έν προηγουμένοις 
ποικίλων διακρίσεων τών κωλυμάτων

του γάμου, άναφέρομεν καί τήν κατά 
τάς οιδασκαλίας τοΰ Κανον. δικαίου τής 
τε Ά ν . ’Ορθοδόξου καί τής Ρωμαιοκα
θολικής Εκκλησίας ούσιώδη διάκρισιν 
αύτών εΐς απαγορεύσεις άπλώ ς  γάμου, 
καί εΐς κω λύματα  κατά νομικήν κυριο
λεξίαν.

Τάς άπαγορεύσεις θεωοητέον άπό τής 
άπόψεως τής κυρώσεως αύτών (sanctlO) 
ώς άτελεΐς νομικάς διατάξεις (leges 
minus quam perfectae), καθ’ δσον 
έπισύρουσι κατά τοΰ ή τών έν γνωσει 
παραβατών αύτών μόνον πειθαρχικάς 
ή έκκλησιαστικάς ή καί έτέρας ποινάς, 
ούδέποτε δμως — καθ’ ά έπισυμβαίνει 
έπ ί τών κω λυμάτω ν  κατά νομικήν 
κυριολεξίαν — τό άκυρον ή τό άκυρώσι- 
μον τοΰ παρά ταύτας ίερολογηθεντος 
γάμου, καί ατινα  άλλως ούδέν ήττον 
προσεπισύρουσιν ώσαύτως καί έτέρας ώς 
έπ ί τό πολύ ποινάς (πρβλ. τό έκ τοΰ 
ύφεστώτος ήδη έτεροι» εγκύρου γάμου 
κώλυμα, συνεπάγον τήν τε άκυρότητα 
τοΰ δευτέρου γάμου καί τάς ποινάς τής 
διγαμίας).

Τοιαύτας ούχί εύαρίθμους άλλως ουσας 
άπαγορεύσεις άναγράφομεν παρακατιόν-
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Τινές τών κ.κ.συναδέλφων,jay) δίδοντες 
τήν δέουσαν προσοχήν και επιμέλειαν 
κατά τήν ένάσκησιν τοΰ δημοσίου αυτών 
λειτουργήματος, ύπογράφοντες τάς ύπο 
τών δικαστικών κλητηρων συντασσομέ- 
νας άγωγάς άνεξελέγκτως ώς καί άλλα 
τινά  έ'γγραφα, ύποπίπτουσιν άκουσίως 
ού μόνον εις παραβάσεις τών άοθρων 
143, 292 καί 293 του οργανισμού τών 
δικαστηρίων, άλλά καί καταρρίπτουσι 
πολλάκις τό γόητρον τοΟ ύψνιλοΟ αύτών 
αξιώματος διά τής παροχής πρός δημο
σίους ύπηρέτας τοιούτου εί'δους εκδου
λεύσεων, γενόμενοι συγχρόνως παραίτιοι 
επιζήμιου ενίοτε έκβάσεως του δικα
στικού άγώνος του ένάγοντος διαδίκου, 
λόγφ τής σφαλερας συντάξεως τών το ι
ούτων αγω γώ ν.

Έλαβον δ’ αφορμήν δπως έκθέσω 
ταΰτα έ'κ τίνος άγωγής έπ ί συναλλαγ
ματικής έρειδομένης καί ύπογεγραμμέ- 
νης ύφ’ ένός τών εγκρίτων συναδέλφων 
καί ης άγωγής τήν ύπεράσπισιν μοί ά- 
νέθηκεν ό εναγόμενος πελάτης μου.

Μελετησας οθεν ταύτην έ'δωκα κατά 
καθήκον τφ  πελάτν) μου τήν συμβουλήν 
δπως φροντίσνι διά τήν πληρωμήν τοϋ 
χρέους του εγκαίρως, καθόσον έν άρνησει 
του ή'θελε διαταχθή πάντως αΰτη ύπό 
τοΰ δικαστηρίου μέ τό βάρος τής πλη
ρωμής τών δικαστικών έξόδων οίουδη- 
ποτε εί'δους στρεψοδικίας.

’Αποδεχθείς ούτος τήν συμβουλήν, 
μοί άνέθηκε τήν μετά τής έναγούσης 
διαπραγμάτευσιν συμβιβαστικής λύσεως 
τής διαφοράς ύπό τόν όρον τής κατά δό
σεις πληρωμής τοΰ χρέους του.

Έ γώ  δέ βεβαίως μή γνωρίζων την 
ένάγουσαν, κατέφυγα είς τόν έν τ γ  ά- 
γωγγί ύπογεγραμμένον πληρεξούσιόν της 
δικηγόρον διά τήν ώς άνω διαπραγμά
τευσ ή . Ά λ λ ά  διά μεγάλην μου έ'κπλη- 
ξιν ήκουσα παρ’ αύτοΰ δτι δέν έ'χει ού
δεμίαν γνώσιν τής άγωγής, ούδ’ ανήκει 
ή ύπόθεσις αΰτη είς αύτόν, άλλά εΐς τόν 
δικαστικόν κλητήρα Ζ., δστις διευθύνει 
^ήν ύπόθεσιν καί δτι μόνον κατά παοά- 
κλησιν ύπέγραψε τήν έν λόγω άγωγήν 
ώς καί 4-5  άλλας ! ! !

Δέν μοί επιτρέπεται λόγω συναδελ- 
φότητος νά έκθέσω πλείονα περί τοΰ 
ζητηματος τούτου, ούδέ νά προβώ εΐς 
άνεύρεσιν τοΰ ελατηρίου τοΰ ώθοΰντος 
τινάς τών κ.κ.συναδέλφων είς τήν τοιαύ
την ήκιστα συντελεστικήν ενέργειαν διά 
την πρόοδον τοΰ δικηγορικοΰ των στα
δίου. Φρονώ δτι οί κύριοι ούτοι έκ τών 
συναδέλφων, άναγνωρίζοντες τό δίκαιον, 
ού μόνον θέλουσι παύσγι τοΰ λοιποΰ νά 
γίνωνται άκουσίως συνεργοί είς παρα
βάσεις τών Νόμων, άλλά καί θά παρα- 
δίδωσιν εΐς τόν κ. Ε ισαγγελέα τούς τοι- 
ούτους δικαστικούς κλητήρας, τούς άν- 
τιποιουμένους άρχήν καί καθήκοντα δ ι’ 
δπερ προέβλεψαν τά άρθρα 133 τοΰ όρ~

γανισμοΰ τών Δικαστ. και 230 τοΰ 
Ποινικοΰ Νόμου.

Κ ώ ότας Σάγκας
Δικηγόρος εν Άθήναις

Ι Ι ε ρ ίλ η ψ ις
Το Δικαστήριον τών έν Άθήναις Πρωτοδι

κών διά τής ύπ ’ άριθμόν 6181)1905 άποφά
σεώς του καταστάσης τελεσιδίκου καί άμετα- 
κλήτου έκήρυξε διαλελυμένον τον μεταξύ τοΰ 
ένάγοντος ’Εμμανουήλ Κατσίκα κατοίκου 
Αθηνών καϊ τής τέως συζύγου του Εύγενείας 
’Εμ. Κατσίκα το γένος Χρήστου Βουτυρά κα
τοίκου ωσαύτως γάμον δεχθέν τήν άπο 15 
Νοεμβρίου 1903 άγωγήν του ένώπιον τοΰ 
Πρωτοδικείου Αθηνών περί διαζυγίου.

Έν Άθήναις 18 Ίανουαρίου 1907.
01 πληρεξ. δικηγόροι τοΰ ’Εμ. Κατσίκα 

Ά γ γ ε λ ο ς  Κ. Σ τανρόπονλος  
Σπίίρος Κ . Σ τανρόπονλος

Π ε ρ ίλ η ψ ις  άπ οφ άσεώ ς
Το Δικαστήριον τών έν Άθήναις Πρωτοδι

κών διά τής ΰ π ’ άριθ, 8855 (1906) άποφά- 
σεως αύτοΰ, δεχθέν τήν άπό 16 Νοεμβρίου 
1906 α’ίτησιν τής Μαριγώς συζύγου Γ. Λα
πατα το γένος ’Ελευθερίου Μητρινοΰ κατά 
τοΰ συζύγου της Γεωργίου Λαπατα κατοίκων 
άμφοτέρων Αθηνών, διέταξε τήν τοιχοκόλλη- 
σιν και δημοσίευσιν αύτής κατά το άρθρ. 677 
Πολ. Δικ.

Έ ν Άθήναις τή 3 Ίανουαρίου 1907.
Ό  πληρεξ δικηγόρος τής Μ. Λαπατα 

’Α5.έξ. I. Σοφιανός

Έ ν ώ π ιο ν  
το ϋ  Δ ικαστηρ ίου τώ ν  έ ν  Ά θ ή ν α ις  

Π ρωτοδικών

Α Γ Ω Γ Η
Τής έν Άθήναις έδρευούσης εταιρίας ύπό 

τήν έπωνυμίαν «Τράπεζα Ίωσήφογλου, έκ- 
προσωπουμένης ύπό τών όμορρύθμων μελών 
της Σωκράτους και Όμήρου Κ. Ίωσήφο- 
γλου, κατοίκων Αθηνών.

Κα τ ά
Σ. Κατσίγερα κατοίκου ΓΙειοαιώς καϊ νΰν 

άγνωστου διαμονής, Δ. Α. Κεοαλα καί Πά
νου Καλδεοάρη κατοίκων Αθηνών, τοΰ δευ
τέρου διαμένοντος ήδη έν Σμύρνη τής Τουρ
κίας.

Ό  Σ. Κατσίγερας έξέδοτο έν Ιίειραιει τήν 
άπο ’ Ιουνίου 1906 έκ δραχμών επτακοσίων 
συναλλαγματικήν, πληρωτέαν είς το Κεντρι
κόν Κατάστημα τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος μετά μήνας τρεις άπο τής έκδόσεως 
της καϊ είς τήν ιδίαν αύτοΰ τοΰ έκδάτου δια
ταγήν καϊ είς βάρος τοΰ Δ. Α. Κεφαλα, άπο- 
δεςαμένου αύτήν έν Άθήναις, ης το ισότιμον 
ελαβεν είς μετρητά προς έμπορικήν του χρή- 
stv.

Ή  κυριότης τής συναλλαγματικής ταύτης , 
μετεβιβάσθη είς την διαταγήν τής έναγούσης, 
Τραπέζης διά τακτικής όπισθογραφήσεως τώ ν’ 
Σ. Κατσίγερα καί Πάνου Καλδεράρη, μή 
πληρωθείσης δέ κατά τήν λήξιν της συνετά- 
χθη το κατά νόμον έπϊ μή πληρωμή διαααο- 
τυρικόν.

Επειδή κατά νόμον οί ύπογράψαντες τήν 
έν λόγω συναλλαγματικήν είσιν άλληλεγγύως 
υπόχρεοι είς τήν πληρωμήν προς τήν νόμι
μον δικαιούχον ένάγουσαν Τράπεζαν καϊ διά 
προσωπικής των κρατήσεως, καθόσον πάντες 
οί έναγόμενοι κατά τε τον χρόνον τής έκδό
σεως, όπισθογραφήσεως, άποδοχής τής έπιδί- 
κου συναλλαγματικής καϊ έξακολουθητικώς 
μέχρι σήμερον κύριον έπάγγελμα εχουσι τήν

έμπορίαν καϊ διά τάς έμπορικάς των εργασίας 
ό μέν Δ. Α. Κεοαλας άπεδέχθη, οί δέ λοι
ποί συνεναγόμενοι ώπισθογράφησαν τήν έπίδι- 
κον συναλλαγματικήν.

Δ ια τα ντα  καϊ 
Τά κατά τήν συζήτησιν 
Καλοΰντες τους έναγομένους νά έμφανισθώ- 

σιν έμπροθέσμως προς συζήτησιν τής παρού- 
σης ένώπιον τοΰ άνωτέρω Δικαστηρίου.

Έ ξα ιτονμ εθα  
Νά γίνη δεκτή ή άγωγή μας.
Νά καταδικασθώσιν οί έναγόμενοι άλληλεγ

γύως διά τήν ώς άνω αιτίαν νά πληοώσωσιν 
προς τήν ένάγουσαν Τράπεζαν Ίωσήφογλου 
δραχμάς επτακόσιας (7-00) διά κεφάλαιον τής 
έν λόγω συναλλαγματικής μετά τοΰ νομίμου 
τόκου υπερημερίας προς 9 ο[ο έτησίως άπο 
τής 9ης Σεπτεμβρίου 1906 ημέρας διαμαρτυ- 
ρήσεως μέχρι έξοφλήσεως κ^ϊ δραχ. 8 δι’ ’έ
ξοδα διαμαρτυρικοΰ μετά δύο άντιγράϋων αύ
τοΰ.

Ν’ άπαγγελθή κατά τών έναγομένων προ
σωπική κράτησις.

Νά κηρυχθή προσωρινώς έκτελεστή ή έκδο- 
θησομένη άπόφασις καϊ καταδικασθώσιν είς 
τά τής δίκης έξοδα καϊ τέλη.

Αρμόδιος δικαστικός κλητήρ έπιδότω νο- 
μίμως δμοιον τής παρούσης προς τον Δ. Κε
φαλα καϊ πρός τόν κ. Εισαγγελέα τών έν Ά - 
θήναις Πρωτοδικών διά τε τόν έν Σμύρνη τής 
Τουρκίας διαμένοντα Πανον Καλδεράρην καϊ 
διά τόν άγνωστου διαμονής Σ. Κατσιγεραν 
μετ’ άντιγράφου τοΰ ύπ ’ άριθ. 42,989 τής 9 
Σεπτεμβρίου 1906 διαμαρτυρικοΰ τοΰ Συμβο
λαιογράφου Αθηνών Δημ. Καλλιοντζή.

Δημοσιευθήτω δέ ή παροΰσα έν τή ένταΰθα 
έκδιδομένη έφημερίδι τών δικηγόρων «Δικαιο
σύνη».

Έν Άθήναις τή 13 Σ]βρίου 1906
Ό  πληρεξούσιος δικηγόρος 

τής Τραπέζης Ίωσήφογλου 
Μ. Α. ΚΩΤΤΑΚΗΣ

προζ toys n J i K m m s
Ή  « Α ικ α ιο σ ΰ νη » , ή τ ις  ώ ς κ ύ 

κλον αναγνω στώ ν εχ ε ι π άντας  
το ύς  δ ικ η γ ό ρ ο υς  κ α ι το ύ ς  μ ε τ ά  
τώ ν  δ ικ α σ τη ρ ίω ν  έ π α γ γ ε λ μ α τ ι-  
κώ ς η ά λ λ ω ς  σ υνδ εο μ ένο υς , ε ινε  
προφανώ ς το  μ ο να δ ικ ό ν  οργανον  
δ ιά  το ύ  ο π ο ίο υ , σ υμ φ ώ νω ς πρός  
τό  « ν ε ύ μ α  το ΰ  ν ό μ ο υ , ε π ιβ ά λ 
λ ε τα ι νά γ ίνω ντα ι α ί έπ ί δ ια ζ υ 
γ ίω ν , α ιτή σ εω ν  π ερ ί χ ω ρ ισ μ ο ύ  
κ τη μ ά τω ν  κ λπ . ό ρ ιζ ό μ ε ν α ι ύπ ό  
το ύ  νό μ ο υ  δ η μ ο σ ιε ύ σ ε ις . Ι ϊε ρ ιτ -  
τόν έπ ίσης νά  ύπ ο μ νή σ ω μ εν  ο τ ι  
τό  οργανον το ύ το  τώ ν δ ικ η γ ό 
ρω ν κ υ ρ ίω ς , παν ά λ λ ο  η κ ερ δ ο 
σκοπικόν σκοπόν ε π ιδ ιώ κ ε ι,  τ ο ύ 
το υ  δ ’ ενεκα α να λ α μ β ά νε ι πάσαν  
έν γένε ι το ια ύ τη ς  φύσεω ς δ η μ ο -  
σ ίευσ ιν  ε ίς  τό  η μ ισ υ  τή ς συνή 
θ ο υς  τ ιμ ή ς .

Ή συνδρομή της «Δικαιοσύνης» 
διά το τρέχον δικαστικόν έ'τος, δπερ 
άρχεται άπο τοϋ πρώτου Σαββάτου 
τοϋ ’Οκτωβρίου, καί λήγει το τελευ- 
ταΐον Σάββατον τοΰ Ιουνίου, ώρίσθη 
εις δραχμάς 7.50, δύναται δέ νά κα- 
ταβληθη καί είς δύο δόσεις έκ δρ. 4.

ΝΕΑ Β ΙΒ Λ ΙΑ
Σ Υ Σ Τ Η Μ Α  

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ύ π ό  T t y · Ε .  Ή λ ιο π ο ύ λ ο ν

Τόμος πρώ τος. — Τεύχος πρώ τον
Περιεχόμενα : “Εργον καϊ μέθοδος τής έπι- 

στήμης τοΰ ποινικοΰ δικαίου.
— Όρισμός τοΰ ποινικοΰ δικαίου.
— Ιστορία τοΰ ποινικοΰ δικαίου.
— Πηγαΐ τοΰ ποινικοΰ δικαίου.
— Δικαιολογικός λόγος τής ποινής. 
Πωλείται άντί δρ 4 έν τοΐς βιβλιοπω

λείου Έλευθερουδάκη, Μπέκ, Εστίας, Τζά- 
κα, κλπ.

η πολιτηοΓ δϊκονομια
Ω Σ  Ι Σ Χ Υ Ε Ι  Ε Ν  Ε Λ Λ Α Δ Ι  

ν π ο
Σ Π Υ Ρ -  Ε Υ Κ Λ Ε Ι Δ Ο Υ
Έξεδόθη καί τό εκτον τεΰχυς δι’ ου συμ- 

πληοοΰται* ό πρώτος τόμος. Πλήν τής καθα- 
ρώς έπιστημονικής άξία: τοΰ ’έργου τούτου, 
περί ης είς επόμενον φύλλον, δέν δύναταί τις 
ή νά έξάρη τόν πλοΰτον τών πηγών ών ό συγ- 
γραφεΰς ποιείται χρήσιν καϊ τής νομολογίας 
είς ήν ανά παν ζήτημα παραπέμπει.

Τ Ε Λ Η Χ Α Ρ Τ Ο Σ Η Μ Ο Υ
rno

Γ .  Ν . Κ Ο Φ Ι Ν Α
Τμηματάρχου α’ τάξεως τοΰ

Υπουργείου των Οικονομικών

Τόμος έκ  375 Οελίδων
Τ ιμ άτα ι χρυσόδετος δρ. 5.

Περιεχόμενα: Πρόλογος.—Καθ’ δλην πίναξ τών 
περιεχομένων.—Εισαγωγή.—Κώδιξ νόμων.— 
Συστηματική Ερμηνεία.— Φορολογία άνω- 
νόμων έταιρειών.—Κώδιξ Β. Διαταγμάτων.— 
Διατίμησις τελών χαρτοσήμου.—’Αλφαβητι
κός πίναξ.

Τά βιβλίον άποστέλλεται, έλεύθερον ταχυδρο
μικών τελών, πρός πάντα πέμποντα τφ συγγρά
φει τά άντίτιμον έκ δραχ. 5. Διά τά έξωτερικάν 
φρ. χρ. 5.—Εδρίσκεται εΐς τά βιβλιοπωλεία : Κ. 
Έλευθερουδάκη (πλατεία Συντάγματος), 2ιδέρη 
κάτωθι 'Χπουργείου Δικαιοσύνης. Καρώνη έναντι 
ύπουργείου Παιδείας, παρά τάν Μητροπολιτικάν 
ναόν).— Τύπος καί χάρτης άριστος.

ΑΝΤ. ΓΡ. ΜΠΟΥΡΝΙΑ
Δ .  Ν.  Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ο Υ  Α Θ Η Ν Ω Ν

,0 Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ο Σ : ,
Πλήρης μελέτη περ! συμβολαιογραφίας. 

Τ»ιι£ ίται δρα^ . ί>

Β . ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΔΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΈκδοΟις έκ τη  ύ π ό  M ijj. Γ. Α ιδαδα 
Έξεοόθη τό τέταρτον τεύχος τοΰ δευτέ

ρου τόμου.

ΙΩANN. Λ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
Εϊρηνοδίκο υ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ
Ε ίς π α ντό ς ε ίδ ο υς  π ερ ί δ ια κα το ^ η ς  

δ ιαφοράς, η το ι προ ό ω ρ ιν ίι τη ς  
νο ιιή ς  ρ ΰΟ ιικ ίις .

Μ ελέτη π ρ ω τό τυπ ο ς  έξ έννέα  τ υ π ο 
γρ αφ ικώ ν φ ύλλω ν.

Τ ιμ α τα ι δρα χμώ ν  δύο
'Υπό τοΰ αύτοΰ έγράφη παλαιότεοον ή 

ύπό τόν τίτλον «Τά Ειρηνοδικεία έν Έλλάδι» 
μελέτη.

τως, προδίοίγοάφουσι δέ περιορισμούς 
άπο  δικφόρων απόψεων π . γ .  ότέ έντός 
χρονικών ορίων, λ . χ. α ) 6 πένθιμος έ- 
νικυτός, β') ή κατά τά  παραγγέλμπτα  
τής Ε κ κ λ η σ ία ς  (p rae cep ta  e cc le  
siae) άπκγόρευσις α ύ τή ς , ίνα εύλο- 
γώντκ ι (τελώντιζι) γάαοι καθ’ ώρισρ.έ- 
νας ημέρας τοΰ ένιαυτοϋ : λ . χ . κατά 
τάς διατάξεις τής Καθολικής ΈΑκλη- 
σίας, του πέμπτου τών παραγγελμάτων 
αυτής * δντος «.Μή τελεί γάμον  κατά  
ιας άπηγορενμένας  έποχάς», α υ τα ι  
άρχονται άπο τής πρώτης Κυριακής τοΰ 
Δεκεμβρίου (Avent παρά Γάλλοις, Λα
τιν ιστί adventus=Ei<T0^ia τής Θεοτό
κου, erster Adventsonntag) διαρ-
κοΰσαν μέχρι τής Έ πιφανείας, καί άπό 
τής Καθαρας Τετάρτης (Aschermitt- 
woch, Mercredi des Cendres), ή-
γουν άπό τής πρώτης ημέρας, άφ’ ης άρ-

* Τών έτέρων τισσάρων όντων α'.) τήςε υ/.αβοϋς 
τηρήοεοις τών εορτών, 6'.) τής ινοεβοϋς ακροά- 
οεως τής ϋείας λειτουργίας /.ατά τάς Κυριαχάς 
/.at τάς καθιερωμένος έορτάς, γ '.)  τής 'τηρή- 
αεως τών κεκανονιομένων νηστειών, 8' . )  της 
ένιανσίως α:ιαξ τονγάχιοτον παρά τω οικείοι ε- 
φημερίω εξομολ.ογήσεως καί μεταλήψεως ζής 
Άγ Ευχαριστία; πρό τοΰ Μ. Πάσχα.

χετα ι ή Μ. Τεσσαρακοστή κατά τούς 
Καθολικούς μέχρι τής Κυριακής τοΰ 
Θωμα συμπεριλαμβανομένης. Ή  αιτιο
λογία (;) τής άπκγορεύσεως ταύτης τής 
Καθολικής Εκκλησίας κοινή—άλλως— 
ούσα καί τνί ήμετέρα (Ά να τ . Όρθοδό- 
ξω), εινε δτι «α ί γαμήλ ιο ι τε\εταί, καϋ·5 δ 
σννήϋω ς συνοδευόμεναι υπό δ ιασκεδά- 
οεων κα ι ευω χιώ ν, άντίκειντα ι εις τήν α 
γ ιότητα  κα ί τό σοβαρόν τώ ν εποχών  
τούτω ν ϊ).

Ή  πρώτη κανονική διάταξις τής 
Ά να τ. Όρθ. ’Εκκλησίας, ή άπαγορεύ- 
ουσα τήν ίερολογίαν γάμων, καί δη μό
νον κατά τήν Μ. Τεσσαρακοστήν, πεοιέ- 
χετα ι έν τω  ΝΒ' Κανόνι τής έν Λαοδι- 
κείί? τής Φρυγίας Συνόδου (μεταξύ 357 
καί 368 μ. X .).

Μόλις δέ κατά τήν 12ην μ. X. έκα- 
τονταετηρίδκ καθωρίσθησαν αί τήν σή
μερον έ'τι ύπό τής Ά να τ . ’Εκκλησίας 
τηρούμεναι νη σ τε ΐα ι, έπ ί τν) βάσει τών 
όποιων συμπίπτουσαι τα ύ τα ις , ώοί- 
σθησαν παρ’ αύτής, καί αί ήμέραι εν αις 
άπαγοοεύεται ή τέλεσις γάμων ώς έπον- 
τα ι [πρβλ. ’Ορθόδοξος 'Ομολογία Μέ
ρος Α '. άπόκρισις \ i], : oc'.) Ά πό τής

14 Νοεμβρίου μέχρι τής 6ης Ίανουα
ρίου, β'.) ή Μ. Τεσσαρακοστή καί ολό
κληρος ή έβδομάς τής Διακαινησίμου, 
γ '.)  ή νηστεία μετά τήν Κυριακήν τών 
Α γ ίω ν  ΙΙάντων (ή'τοι τήν έβδόμην ήμέ
ραν μετά τήν Πεντηκοστήν) μέχρι τής 
29ης ’Ιουνίου, δ '.) ή πρό τής Κοιμήσεως 
τής Θεοτόκου νηστεία άπό 1ης μέχρι 
τής 15ης Αύγούστου, ε ’.) ή έοοτή τής 
άποτομής Ίωάννου τοΰ Βαπτιστοΰ (29 
Αύγούστου), στ’ .) ή εορτή τής Ύψώσεως 
τοΰ Τίμιου Σταυροΰ(14 Σεπτεμβρίου), 
καί ζ '.)  αί Τετάρται καί Παρασκευαί 
τοΰ ολου ένιαυτοϋ.

αΚ α τά  τάς ημέρας ταύτας επ ί βαρεία  
κανον ική  πο ινή  απαγορεύεται π α ν τ ι ίερε ϊ 
νά εύλογήση γάμον, ώ οαύτως δε δεν επ ι
τρέποντα ι α ί γαμήλ ιο ι έορτα'ι καί δ ιασκε
δάσε ις» : έ'πιθι Necaew Πρακτικός ό- 
δηγος τοΰ κλήρου, Έ κδ . II σελ. 201.

Μόνον έν άπολύτω άνάγκ·/] δύναται 
νά έπιτραπ·?) ό γάμος ύπό τής προϊστα- 
μένης εκκλησιαστικής άρχής- 6 κατά τόν 
ύπό τής εκκλησίας άπαγορευόμενον χρό
νον τελεσθείς γάμος παραμένει ού’χήττον 
έγκυρος: πρβλ.σελ. 845 σημ.5 ,Μελετίου 
Άποστολοπούλου κριτικήν μετάφρασιν

τής Ιστορίας τοΰ Έκκλησιαστικοΰ Δι
καίου ύπό ΜΙΛΑΣ.

Καίτοι τοπικής οΰσης τής είοημένης έν 
Λαοδικεί^Συνόδου,τά πρακτικά άνεγνω- 
οίσθησαν ύπό τών Οικουμενικών καί δή 
τής έν Τρούλλω έπ ί Κωνσταντίνου τοΰ 
Πωγωνάτου (680 μ.Χ .), ώστε οί κανό
νες αύτής κέκτηνται οικουμενικόν κΰρος.

Ού^ ήττον, κα τ ’ άντίθεσιν τών δογ- 
μ,ατικών καί ώς τοιούτων αναλλοίωτων 
άληθειών καί διδασκαλιών τής ’Εκκλη
σίας, αί κανονικαί καί δή συνοδικαί καί 
έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ α ί διατάξεις, έπιδεκτικαί 
ούσαι έξελίξεως καί προσιδιασμ.οΰ πρός 
τάς άνάγκας καί τάς κρατούσας διαφό
ρους έκάστοτε κοινωνικοπολιτικάς συν- 
θηκας, δέν ύποχρεοΰσι διά τόν άπαντα 
χρόνον, ά λλ ’ ώς εΐκός μόνον έντός χοο
νικών ή καί τοπικών ορίων καί συνθη
κών. (Ακολουθεί).

ΟΙ έ'χοντες άνάγκην οίασδήποτε 
πληροφορίας παρά της «Δικαιοσύ
νης», παρακαλοΰνται ν’ άπευθύνωνται 
προς τον έκ τών ιδρυτών αύτης καί 
τακτικόν συνεργάτην της κ. Σπΰρον 
Βελλην δικηγόρον.


