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Ε Ν  Η Μ 1Ε Π Ι Σ Η Μ 0Ν Γ Ε Υ Μ Α
Δέν λέγομεν δτι τό έπ ί τή λήξει 

τών δικαστικών εργασιών παρατεθέν 
γεΰμα έν Πεντελγι τοΰ Δικαστικοΰ Σώ
ματος τοΰ Πρωτοδικείου ’Αθηνών, είς δ 
κληθέν συμμετέσχε καί τδ συμβούλαον 
τοΰ Δικηγορικού Συλλόγου ’Αθηνών εϊ- 
χεν έπίσημ.όν τινα χαρακτήρα, ούδ’ δτι 
πρέπει νά άποδοθή εις τδ γεγονός τοΰτο 
ιδιαιτέρα τις άλλη της φαινομένης ση- 
μ.ασία, πάντως δμως άποτελεί γεγονδς 
άξιον ν’ άπασχολήσ·/) τάς στήλας της 
έφημερίδος ημών, έ'νεκα τοΰτου δέ πα- 
.ραθέτομεν τάς διαμειφθείσας τρόπον 
τινά προπόσεις μεταξύ τού Προέδρου 
τών Πρωτοδικών κ. Τιυ.ολ. Βιζβίζη και 
τοΰ δικηγόρου κ. θεοδ. Μαριολοποΰ- 
λου, δμιλήσαντος έξ ονόματος τού Συμ
βουλίου τού Δικηγορικού Συλλόγου 
’Αθηνών.

Ό  κ. Τιμολ. Βιζβίζης είπε τά έξης :
’Επιτρέψατε μ ο ι κυρ ία ι κα ί κύριοι, ΐνα 

έκψράσο) την ειλικρινή χαράν, ήν α ισ θ ά 
νομαι — κα ι ε ίμα ι βέβαιος δτι εν τούτφ  
διερμηνεύω  τά α ισθήματα  πάντων τών 
μελών τον Π ρωτοδικεΐον ’Α θηνών—επι 
τί) συμμετοχή είς το κοινόν ήμώ ν γεν μα  
τοϋ Δ ικηγορικού Συλλόγου τής πρω τεν- 
ούοης διά τών αξιότιμω ν αντιπροσώπων  
αύτοΰ, τδ πρώ τον άφ ής έπετεύχθη ή ύπό  
την α ιγίδα τών νόμων δργάνωσις τοϋ Δι
κηγορ ικού Σώματος. 'Ε π ιθυμώ  επι τή 
ευκαιρία ταύτη νά διατρανώσου ήν άνέκα- 
θεν εΐχον πεπο ίθησιν δτι ή τοιαύτη συστη
ματική και επ ίσημος δργάνωσις τοϋ δ ικη 
γορικού κόσμου, τοϋ μεγάλον τούτον  
παράγοντος έν τή απονομή  τής Δικαιο
σύνης, πολλαχώς θέλει ανντελέαη είς ά νύ - 
ψωσιν τον κύρους κα ι τοϋ γοήτρου αύτής.

Εΐχον πάντοτε τήν πεποίθησιν, δτι ή 
αρμονική σννεργασία τών δύο ομάδων, 
αΐτινες εΐνε τεταγμέναι είς έξυπηρέτησιν  
τής Δ ικαιοσύνης, τών δικηγόρων κα ι τών 
δικαστών, συμβάλλει επωφελώς είς τόν 
σκοπόν, ον άπό κοινού έπ ιδιώκουσι και 
θεωρώ  ευτυχή κα ι εύοίωνον τήν ηημερι- 
νήν συνάντησιν, διότι μ ο ι δίδεται ή άφορ- 
μή, ΐνα προπ ίω  υπέρ τής ευημερίας και 
τής προόδου τοΰ Δικηγορικού Σνλλόγον  
’ Αθηνών και πάντων τών μελών αντοϋ.

Είς ταΰτα ό κ. Θ. Μαριολόπουλος 
άπηντησεν ώς έξης :

' Υψ ώ ν τό κύπελλον τοϋτο νπερ τών 
μελών τοϋ Δικαστηρίου ιώ ν  έν ’Αθήναις 
Πρωτοδικών είμαι, ευτυχής δννάμενος νά 
βεβαιώσω τόσον άπό μέρους τών παρόν - 
των κ.κ. σνναδέλφων δοον κα'ι άπό μέρους  
εκείνων, τούς όποιους άνυπέρβλητα εμ 
πόδια  έκούνσαν  νά μετάσχωσι τής δ ικα 
στικής ταύτης εορτής, δτι κα ι ή άβρά υμώ ν  
πρόπκλησις κα ι ή π ρόθυμος άποδοχή αυ 
τής παρ’ ήμώ ν κα ι οι φιλόφρονες κα ι εύ- 
γενεϊς τον Ά ξιο τ ίμ ον  κ. Προέδρου λόγοι, 
κά ιαδήλω ς μαρτνρονα ι τήν εκατέρωθεν 
τάσιν δπως α ισθήματα  άμο ιβα ίας έκτιμή- 
σεως κα ι ενλαβείας κατάρχο)σι πάντοτε 
είς τάς μεταξύ τών δικαστών κα ι δ ικηγό
ρων σχέσεις.

<11 άννπύκρι,τος χαρά, μ εθ ’ ής κα ι 
υμείς και ο ί έν ’Αθήναις ανώτεροι δ ικα 
στικοί κα ι ο ί λοιποί έν ταΐς Έ παρχ ία ις  
συνάδελφοι υμώ ν έχαιρετίαατε τήν διά 
νόμον όργάνωοιν τών δικηγόρων είς σώμα  
εΐνε τρανή άπόδειξις δτι πάντας ήμάς εις 
κατέχει πόθος, δ πόθος τής βελτιώσεως 
εκείνων, δσα τυχόν κακώς έχουσιν έν τω  
κλάδω. Ζητήσαντες ήμεϊς αύτοί νά έπ ιβά- 
λωμεν ήμ ίν  αύτοΐς περιορισμούς κα ί υ π ο 
χρεώσεις, έδο’ίκαμεν τό παράδειγμα άνδρών

άληθϋ>ς έλευθέρων, κατανοούντων δτι μ ό 
νον υπό τήν πε ιθαρχ ίαν  τών νόμω ν λει
τουργεί κα ι υπάρχει άληθής ελευθερία, 
ίνθ ονσ ιω δώ ς δε επενφημοϋντες ύμεΐς είς 
τό ήμέτερον τοϋτο εργον θέλετε βεβαίως 
νά δείξητε δτι τό πνεύμα τής άληθοϋς  
συναδελφότητος δεν πρέπει νά νπάρχη  
ουδέ νά έκδηλοΰται άλλως ή διά τής γενι
κής αποδοκ ιμασ ίας  τώ ν άτομ ικώ ν πα ρ εκ 
τροπών, κα ί γίνεσθε άξ ιο ι νά έκπληρώνητε 
τά υψηλά καθήκοντα, είς τά όποια έκά- 
λεσεν υμάς ή Πολιτεία. ’ Α ναβιβάζονται είς 
άληθή  περ ιω πήν τά επίλεκτα τής Πολι
τείας σώματα δταν οΰτω κατανοώσι τήν  
δράσιν αύτών.

’ Αλ/Γ οί δεσμοί τής αμο ιβα ίας εκ τ ιμή 
σ ε ι ς  κα ί σύμπνο ιας δικαστών κα ί δ ικη 
γόρων τείνουοιν είς άλλον νψηλότερον  
σκοπόν, δν ό Ν ομοθέτης έπεζήτησεν έν 
τή κοινή αύτώ ν σννεργασία. Είς τήν εν- 
σννείδητον κα ί πεφωτισμένην τοϋ δ ικηγό
ρον εργασίαν ό δικαστής θέλει ζητήση νά 
άνευρη τά πρώ τα στοιχεία ταχείας κα ί 
δικαίας διαλύσεως τών διαφορών, κα ί είς 
τήν άμερόληπτον κα ί ορθήν απονομήν  
τοΰ δ ικαίον έν ταΐς δικαστικα ΐς άποφ ά - 
σεσιν ό δικηγόρος ευρίσκει τήν ηθ ικήν  
ίκανοπο ίησ ιν  τών κόπω ν του, κατανοεί τό 
νψ ος τής αποστολής τον κα ί α ισθάνεται 
εαυτόν ύπερήφανον, δτι ζή άληθώ ς έν 
ελεύθερα Πολιτεία, έν η  ή φωνή ήν έγεί- 
ρει, νπερ τοϋ δ ικα ίου τοϋ άσθενοΰς, ευρί
σκει ήχώ  μείζονα τής δννάμεω ς τών 
ισχυρών.

' Υπό  τοιούτους οιωνούς χαιρετίζω  ευ - 
φροσύνως τήν σύμπνο ιαν δικαστών κα ί 
δικηγόρων κα ί παρακαλώ  υμάς, νά π ίω - 
μεν νπερ σύμπαντος τοΰ δικαστικού κλά 
δου τής ‘Ελλάδος.

« Ι Ο Ι  ΙΜ Ο Ι
X .  JK Λ Η Ι Δ Ο Σ
'Ο  λ ό γ ο ς  τ ο ΰ  ΛροεΠρον» κ . Έ ια- 

μ α ν ο υ ή λ  ϊ τ ε φ α ν ί δ ο υ .

Λυπούμεθα, διότι δέν ήδυνήθημεν ί -  
νεκα πληθώρας κατεπειγούσης ύλης,δέν 
δυνάμεθα δέ, έγγίζοντες πρδ; τδ τέρμα 
του έ'τους, νά δημοσιεύσωμεν ολόκληρον 
τδν εύρ-ενώς περ.φθέντα ήμίν μακρότα- 
τον καί σοφδν λόγον τοΰ Προέδρου τού 
Δικηγορικοϋ Συλλόγου Χαλκίδας κ. 
Έ μ ..  Χ τ ε φ α ν έ δ ο υ , άπαγγελθέντα 
άρ.α τή συγκροτήσει τοΰ Συλλόγου εκεί
νου. Δηρ.οσιεύορ.εν ορ.ω; μ.έρη τινά καί 
ιδία τά  συμπεράσμ-ατα ε ί; ά κατέληξεν 
ό γηραιδς πλήν θαλερώτατο; καί μελε
τηρότατο; δικηγόρος.
• ’Ήρξατο διά τών έξης έπικαίρω; ση
μαντικών καί πολλά προς τού; δικηγό
ρους λεγόντων :

«Συνερχόμενοι ήδη το πρώτον, μετά τό 
πέρας τών άρχαιρεσιών, ύπό τό πνεϋμα  
τής νομ ίμου  άδελφικής σνμπράξεω ς καί 
τής πρός άλλήλονς βοήθειας νπερ τών 
συμφερόντω ν ήμ ίν  κα ί τή Πολιτεία, κα ί 
ύπό τόν άπαράβατον κα ί άπαραίτητον  
δρον τοΰ ΐστασθα ι τόν Ν όμον νπεράνω  
πάντων, σεβαστόν κα ί έφαρμοζόμενον έξ 
ίσον πρός πάντας, ευοίωνοι προβώ μ ε ν  
έπί τά έργα, μετά ζήλον κα ί ούχί νωχε- 
λώς, ΐνα παύσω σι τά μειδ ιάματα  κα ί 
ξηρανθή  επί τών χειλέων τών μειδιώ ντων  
τούτων ή χλεύη, β αθμηδόν  <5 ’ έπέλθη ή 
σννα ίσθησις μετά γνώσεως πρός τήν έκ- 
πλήρω σιν τοϋ καθήκοντος. Έ γέλασαν καί 
ο ί Π ατρίκιοι τής 'Ρώ μης κατά τήν πρώ - 
την έκλογήν τών Δημάρχων. Ά λλ’ οί 
Δήμαρχοι, ήτοι τό Ά ρχεΐον  αύτών, έ- 
χοντες κα ί τόν Λαόν βοηθόν, κατέπαυσαν 
σνν τώ χρόνο) τάς αυθα ιρεσ ίας καί κα 

ταχρήσεις τών Π ατρικίων κ α ί '  Υπάτω ν, 
καί έπήνεγκαν τήν ίοηγορίαν κα ί ευνομίαν  
έν Ρώμΐ). Κ α ί τό Ά ρχεΐον τών Δ ικηγορι
κώ ν Σ νλλόγω ν προώ ριστα ι κα ί έοται δ 
νομοφνλαξ τών παρόντων κα ί ό εισηγη 
τής τών βελτιόνων έν τω μέλλοντι».

’Ακολουθώ; δ κ. Πρόεδρος, έρμ.ηνεύων 
έν συνδυασμώ τάς διατάξεις τού νόμου, 
καθώρισε τά δικαιώματα καί καθήκοντα 
τών Συλλόγων, άτινα έχαρακτήρισεν ώς 
πολλά καί υψηλά, άλλά καί εργώδη, 
διά τήν ένάσκησιν καί έκπλήρωσιν τών 
οποίων οί δικηγόροι πρέπει τδ μ.έν νά 
μελετώσ ιν άδιαλείπτως τήν έαυτών έ- 
πιστήμην, άρχόμενοι άπδ βαθείας μ.ελέ- 
της τής Ε λληνικής καί Ρωμαϊκής αρ
χαιότητας, τδ δέ νά έχωσιν ώς έ'μβλημα 
οτι «πρώτοι ουτοι δφείλουσι δε ικ νύε ι 
τδ παράδειγμ.α τοΰ σεβασμ.οΰ πρδς τους 
νόμ.ους, καί ειτα άξιοΰν τήν έφαρμ.ογήν 
αύτών καί παρά τών άλλω ν».

Εκθέτων μετά ταΰτα τήν κατάστα- 
σιν τής Δικαιοσύνης κατά τήν παρούσαν 
Βασιλείαν καί πρδ τής Μ εταπολιτεύ
σεων, δτε, λέγει, «άπενέμετο κάλλιον 
ή δικαιοσύνη, καίτοι ή ίσοβιότης δέν υ
πήρχε καί οί δικασταί δέν ειχον τά  φώ
τα  τών δικαστών τ·?ίς σήμερον», διεκ- 
τραγωδών δε τάς έπεμ-βάσεις τής Συν
αλλαγής, φθάνει τέλος είς τάς προτά
σεις αύτοΰ, έχούσας άνευ τών μ.ακροτέ 
ρων έν τώ λογω αιτιολογιών των ώς 
έξης :

«Π ρόεδροι Έ φετών κα ί Εισαγγελείς, 
’Εφέται κα ί Α ντεισαγγελείς ’ Εφετών, 
Πρόεδροι ΤΙρωτοδικών κα ί Εισαγγελείς, 
Π ρωτοδίκαι κα ί Α ντεισαγγελείς Π ρωτο
δ ικών κα ί Ε ίρηνοδίκαι έπ ί τριετίαν άπό 
τοΰ δ ιορ ισμού  αύτών έν τινι τόπω  μένον- 
σιν αμετάθετοι. Ι ίαρελθούσης δέ τής τριε
τίας μετατίθενται κατά ’ Ιούλιον μήνα  ϋ
ποχρεω τικώ ς είς τό πλησιέστερον μέρος, 
μέχρ ις ο ’υ δ ιέλθωσι πάσας τοΰ β α θμ ού  
αύτών τάς έδρας. ΙΊροβιβαζόμενοι δέ δ ιο 
ρίζονται είς άλλ.ο μέρος. \

«Κατ' έξαίρεσιν δέ μόνον μετάθεσις γ ί
νεται /ντός τής τριετίας δ ί  εύλογον αιτίαν  
καθορ ιζομένην κα ί προοηκόντω ς δ ικα ιο - 
λογονμένην έν βονλεύματι τοΰ άμέσως  
άνωτέρου δικαστήριον διά τόν υπάλληλον.

«Περί δέ τών Αδειών τών δικαστικών  
λειτουργών προκειμένου, τήν μέν δ ιάτα - 
ξ ιν  τοΰ άρθρου  280  τού ’ Ο ργανισμού τών 
Δ ικαστηρίων κ α θ ’ ήν «-πας Πρόεδρος, 
Δικαστής, Ε ιρηνοδίκης, Είσαγγελεύς, Α ν 
τεισαγγελείς κλπ. είνε νπόχρεω ς νά κ α -  
τοική εις την καθέδραν του δ ικαστηρίου, 
παρ ’ φ  εΐνε δ ιορ ισμένος»  θεω ρώ  ορθοσ
τάτην, τήν δ ’ έξαίρεσιν τοΰ άρθρου  282, 
κ α θ ' ήν  «Π ρόεδροι κα ί Ε ισαγγελείς δ ύ - 
νανται ανευ άδειας ν ’ άπομακρννθώ σ ι 
τρεΐς μόνον ημέρας άπό τήν θέσιν των», 
χρω μένην συνήθω ς έν νπερβασία ις, κρίνω  
ώς αύτοπροαίρετον ούχί εύλογον, ήδη μ ά 
λιστα όπότε διά τών σ ιδηροδρόμω ν δύναν- 
τα ι κα ί δις τής έβδομάδος νά ταξειδεύωσι 
( κ α ι ά ν ε ν  π λ η ρ ω μ ή ς  συνή& ως) κα ί 
νπερακοντίζουσιν αυτήν, ή δέ έδρα αυτών  
αίωρεΐτα ι, δ ι ’ δ, λέγω, ευρίσκω  τήν δ ιά -  
ταξιν ταύτην έπ ιβλαβή διά τήν Δ ικαιοσύ
νην κα ί άναγκαίως καταργητέαν. cΩ σαύ
τως καταργητέας κρίνω  κα ί τάς §  §  1 
κα ί 2 τοϋ άρθρου  283  τάς παρεχούσας  
τοΐς Π ροέδροις κα ί Ε ίσαγγελεύσι τό δ ι
κα ίω μα  τον χορηγεΐν δεκατετραημέρονς 
άδειας τοΐς ύ π ’ αυτούς πρω τοδίκα ις κα ί 
Ά ντεισαγγελεϋσιν, ώς δυναμένας παρα - 
γαγεΐν έξάρτησιν ή έπήρειαν τών υποδεε
στέρων έπί βλάβη τής Δ ικαιοσύνης».

<<’Α ναγκαίαν κρίνω  τήν μεταρρύθμ ισ ιν  
τής αγωγής τόϋ κακοδικείον, καταστάσης  
νεκρόν γ ρ άμ μ α ».

«Τά έργα τοϋ βονλεντοΰ είσιν άισυμβί- 
βαστα πρός  τά τοϋ δ ικηγόρον».

Καί κατέληξεν :
« Ι δ ο ύ , φ ίλοι συνάδελφοι, στάδιον εύ- 

γενοΰς άμίλλης κα ί επ ιστημονικής φ ιλ ο 
δοξίας, κα ί έπ ί τόν καλόν αυτόν α γ ώ ν α  
καλώ  νμάς  διά τε τό ίδ ιον όφελος κ α ί  τό 
τής Πολιτείας η.

Δέν εΐνε ή πρώ τη φορά κ α θ ’ ήν μάς  
δίδεται ή ενκα ιρ ία  νά τονίσωμεν, δτι ή 
όξύτης τοϋ δ ικαστικόν άγώνος, καθ ίστησ ι, 
μετά τό πέρας αντοϋ, άντίδ ικον κατ 
άνάγκην τόν ένα έκ τών δ ιαδ ίκω ν πρός  
τόν δικαστήν, όντω ς ώστε, άναλόγως πρός  
τάς περιστάσεις κα ί τήν ιδ ιοσυγκρασ ίαν  
τοϋ ήττηθέντος, ή κατ’ αύτοΰ έπίθβσις, 
εύρυτέρα ή στενωτέρα, άποβαίνει κατά τό 
μάλ.λον ή ήττον οξεία. Σ κοπός τής εφη
μερ ίδας ήμώ ν κύρ ιος εΐνε ή δημοσ ία  συ- 
ζήτησις, δ ί  ής επ ιδιώκεται ονχ ί ή άνόρ- 
θα>σις τής τυχόν έκ πλάνης ή κα ί έκ προ- 
θέσεως άδικίας, άλλ’ ή μόρφ ω σ ις  παρ  
έκείνοις οΐτινες έτάχθησαν νά άπονέμω αι 
τό δ ίκα ιον , τής πεπο ιθήσεω ς, δτι διά  
πάσαν αύτώ ν κ ίνησ ιν  δέν εΐνε υπόχρεοι 
είς τήν συνείδησιν μόνον αυτώ ν ή κα ί είς 
τούς ίεραρχικώ ς νπερ αύτούς ίσταμένους  
νά λογοδοτώσιν, άλλά κα ί είς Άλλην τινά, 
ανεπ ίσημον ίσως, μεγάλον δμω ς κύρους  
αρχήν, ήτις ονομάζετα ι κο ινή γνώμη.

Κ ατά πόσον α ί σκέψεις ήμώ ν  αύτα ι 
δύνανται νά προσαρμοσθώ σ ι κα ί έπί τής 
περιπτώ σεω ς ήτις απασχολεί τόν άμέσως  
κατωτέρω  γράφοντα δ ικηγόρον έν ’ Α θή- 
ναις κ. Μιλτ. Σακελλαρίου, περ ί τούτον 
καλούνται νά κρίνα>σιν ο ί άναγνώσται 
ήμώ ν :

Ή  περί ής πρόκειται άπόφασις έξε- 
δόθη 6πό ιοΟ Αου τμήματος τοΟ Έ φε- 
τείου ’Αθηνών, είσηγουμένου τοΟ έφέτου 
κ. Βάφα. Καί κατά τάς προηγουμένας 
δύο ή τρεις ένώπιον τοΰ Έφετείου συζη
τήσεις δ αύτός ήτο εισηγητής- αί άπο- 
φάσεις δέ μέ Ικαμαν νά παρακαλέσω τόν 
κ. Πρόεδρον κατά τήν τελευταίαν συζή- 
τησιν νά διορίση άλλον εισηγητήν. Ό  κ. 
Πρόεδρος δέν έδέχθη τήν παράκλησίν 
μου, παρατηρήσας είς τήν Ιπιμονήν μου, 
δτι ό κ. Βάφας είνε έκ τών καλλίτερων 
δικαστών καί δτι άλλως τάς άποφά- 
σεις έκδίδει όλόκληρον τό δικαστήριον 
καί ούχί μόνος ό Εισηγητής. Μετά τήν 
συζήτησιν, γενομένην κατά σύμπτωσιν 
είς τό τέλος τής συνεδριάσεως δνευ ά- 
κροατηρίου, παρεκάλεσα τόν κ. Ταμπα- 
κόπουλον, μετέχοντα τού δικαστηρίου, 
νά μελετήση καί αύτός τήν δικογραφίας 
μοί άπήντησε δέ, μεταξύ έξαίρων τά δι
καστικά προτερήματα τοΟ κ. Βάφα, δν 
έγώ δέν Ιψεγον, δτι δέν» όπάρχει λόγος 
νά δύσπιστή καί άνησυχή ή πελάτις μου, 
διότι αύτός παρετήρησε μάλιστα εύμέ- 
νειαν τοϋ δικαστηρίου ύπέρ αύτής Ινεκα 
τών παθημάτων της.

Ή  άπόφασις, ή τή είσηγήσει τοΰ κ. 
Βάφα Ικδοθείσα, είνε πολύ μακρά, έκ 
τινων δέ σκέψεων αύτής άγομαι νά πι- 
στεύσω δτι μοί έλεγε τήν άλήθειαν δ  κ. 
Ταμπακόπουλος, λέγων δτι τό δικαστή- 
ριον έδείχθη μάλλον ύπέρ τής πελάτιδός 
μου εύμενές, διότι έν τή άποφάσει Απορ
ρ ίπ τοντα ι δι’ έντονων σκέψεων άξιώ- 
σεις τών άντιδίκων μηδόλως ή φλυαρω- 
δώς προβληθεΐσαι, φαίνεται δέ δτι ή πε
λάτις μου δέν χάνει τό παν, ένφ πράγ
ματι άπογυμνοΰται.

Νομίζω δτι, δπως διεξάγεται ή όπόθε- 
σις έκ μέρους τών άντιδίκων, ένεργούν- 
των διά δικηγόρων έκ τοϋ φανεροΰ καί 
έκ τοΰ άφανοΰς καί διά σειράς άσυστό-
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λων έγκληματικών πράξεων, έπιβάλλε- 
τοα είς έμέ ώς δικηγόρον νά φέρω τά 
πράγματα είς τήν δημοσιότητα καί ένώ
πιον τοΰ δικηγορικοΰ Συλλόγου. Έ π ί τοΰ 
παρόντος δέ ένεκα τοΰ πολυπλόκου τής 
υποθέσεως θά περιορισθώ νά παραθέσω 
Sv μέρος τής άποφάσεως, έκλέξας ούχί 
τήν χειροτέραν διά τήν πελάτιδά μου 
σκέψιν, άλλά τήν σημαντικωτέραν λόγω 
ποσοΟ. Πρός εύκολωτέραν δέ κατανόη
σήν τοΰ πράγματος θά προτάξω ώς οιόν 
τε συντομώτατα τά τής φύσεως καί τής 
ούσίας τής ύποθέσεως.

Ή  δίκη ήγέρθη άρχικώς μεταξύ τοΰ 
Θεμιστοκλέους Νικολαΐδί'-υ, θείου, καί τοΟ 
Νικολάου Νικολαΐδου, άνεψιοΰ. Άπέθα- 
νεν ούτος καί έκληρονομήθη ύπό τής 
μητρός του καί πελάτιδός μου Ά ννη ς 
Νικολαΐδου, άπέθανε δέ καί ό Θεμιστο
κλής Νικολαϊδης καί έκληρονομήθη ύπό 
τής άνεψιας του Ε λένης συζύγου Λ Ά μ - 
πελα καί τής μητρός ταύτης Αικατερίνης 
Νικολαΐδου- έκινήθη δέ ή δίκη Ικ τοιαύ
της αιτίας.

Ό  Θεμιστοκλής Νικολαϊδης είργάζετο 
έν Ταυρίδι τής Περσίας ώς ύπάλληλος 
τοΰ παραγγελιοδοχικού γραφείου τών ά- 
δελφών Χαριτωνιδών. Πρό 30ετίας περί
που, δτε ήτο διευθυντής, προσέλαβεν έν 
τφ  αύτφ γραφείφ καί τόν προς άδελφοΰ 
άνεψιόν του Νικόλαον Νικολαΐδην. Περί 
τό 1891 ή 1892 άπεσύρθησαν οί Χαρι- 
τωνίδαι καί έξηκολούθησε τό γραφεΐον 
ό θεμ , Νικολαϊδης δι’ ίδιον λ)σμόν μέ 
διευθυντήν τόν άνεψιόν του Ν. Νικολαΐ- 
δην. Είργάσθη οΰτω έπί δύο έτη καί τόν 
8βριον τοΰ 1894 ήλθεν έκ Ταυρίδος εις 
’Αθήνας, φέρων περί τάς 5000 λίρας, έξ 
ών έπροίκισε καί τήν πρός έτέρου άδελφοΰ 
άνεψιάν του Ελένην ήδη σύζυγον Λεων. 
Άμπελά. Ά πό τής έκ Ταυρίδος άναχω- 
ρήσεως τοΰ θεμ. Νικολαΐδου διεχειρίσθη 
μόνος ό Νικόλ. Νικολαϊδης τό έν Ταυ
ρίδι παραγγελιοδοχικόν γραφεΐον μέχρι 
τοΰ ’Ιουνίου τοΰ 1900, δτε διελύθη. Μέλ- 
λων νά έλθη είς ’Αθήνας ούτος άντήλ- 
λαξε μετά τοΰ θείου του έπιστολάς, έν τή 
τελευταία δέ επιστολή του τόν είδοποίη- 
σεν δτι κατέθηκε τά χρήματά του καί 
τά χρήματα τοΰ γραφείου παρά τφ Κα- 
στέλη καί Στήβενς, λαβών όμόλογα. Ά 
φοΰ ήλθεν εις Αθήνας, διετέλει είς άγα- 
θωτάτας σχέσεις μετά τοΰ θείου του έπί 
εν περίπου έτος. Κατάτό διάστημα τοΰτο 
ό Λεωνίδας Άμπελας έμερίμνησε νά ά- 
πογυμνώση τελείως τόν άνεψιόν διά 
τοΰ θείου, δπως είχεν άπογυμνώσει καί 
τοΰτον. Ό  θείος παρουσιάζετο καθημε
ρινώς μέ άνάγκας καί έζήτει χρήματα 
άπό τόν άνεψιόν, δτε δέ έπί τέλους άπέ- 
καμεν ούτος δίδων καί ήρνήθη, τότε 
πλέον περιετεχνήθη κατ’ αύτοΰ λυσσα
λέα καταδίωξις. Έ πί τή βάσει άδειας 
τοΰ Προέδρου έπροσωποκρατήθη ώς α λ 
λοδαπός, άπαχθείς είς τάς φυλακάς, χω
ρίς νά προσαχθή, δπως έζήτει, ένώπιον 
τοΰ Προέδρου, συγχρόνως δέ έπεδόθη μή- 
νυσις κατ’ αύτοΰ ώς ύπεξαιρέτου καί έν 
τή ποινική αύτή δίκη τό πρόσωπον τών 
μαρτύρων έπαιξαν μία ύπηρέτρια τοΰ 
Θεμιστοκλέους Νικολαΐδου, ό γαμβρός 
Λεωνίδας Άμπελας καί ό δικηγόρος των, 
δστις,περιβληθείς ψευδώς καί τήν ιδιότητα 
τοΰ ιδιώτου κατηγόρου, είσήλθε μέ συνο
δείαν χωροφυλάκωνείς τήν οίκίαν τής πε
λάτιδός μου καί ένήργησεν ού μόνον κατ’ 
οίκον έρευναν, άλλά καί σωματικήν έ
ρευναν έπί τών γυναικών πρός άνεύρεσιν 
τών χρεωστικών όμολόγων τών Καστέλη 
καί Στήβενς. Έ π ί τοσοΰτο δέ θράσους 
ήλθεν, ώστε έγκαθιδρύθη* καί άνέγνωσεν 
πάντα τά οικογενειακά έγγραφα καί τάς 
έπιστολάς, έξ ών έξέλεξε μάλιστα καί 
έσφράγισέ τινας, διαφυλαττομένας έτι 
έσφραγισμένας -είς μνήμην τοΰ κατορθώ
ματος. Συγχρόνως έγένοντό άκύρως κα
τασχέσεις είς χεΐρας τών Καστέλη καί 
Στήβενς άνευ άδειας τοΰ Π ροέδρου ή εγ
γράφω ν  καί ήγέρθησαν καί αί δικαζόμε- 
ναι ένώπιον τοΰ Πρωτοδικείου Αθηνών. 
Τά πράγματα δέν συνέβησαν ούτως άπλώς 
δπωςέξιστοροΰμεν ταΰτα, άλλά μετά τοι
αύτης άγριότητος καί ούτως άθρόως, ώστε 
ό Νικόλαος Νικολαϊδης, άπειρος τών τοι- 
ουτοτρόπων συνταγματικών έλευθεριών 
είκότως παρεφρόνησε καί ηύτοκτόνησεν. 
Ή  μήτηρ του, ώς μόνη κληρονόμος, έξ- 
ηκολούθησεν έπαναλαβοΰσα τάς δίκας, 
διεπράχθησαν δε κατά τήν διαδικασίαν 
παρά πολύ αχαλίνωτα πράγματα. Βε
βαιότατα αύτά είνε άνάγκη νά έκτεθώσι 
καί θά έκτεθώσι δημοσία, θά γίνωσι δέ 
καί άντικείμενον σύζητήσεως δπου δει. 
Ήδη δέ περιορίζομαι είς τό προτεθέν

μόνον θέμα περί τής τελευταίας άποφά
σεως τοΰ Είσηγητοΰ κ. Βάφα.

Ή  ύπόθεσις _είνε περί λογοδοσίας. Ή  
πελάτις μου Ά ννα  Νικολαΐδου ώς κλη
ρονόμος τοΰ υίοΰ της έθεωρήθη ύιτό- 
χρεως είς λογοδοσίαν. Έδωκε τήν λογο
δοσίαν, άλλ’ αί άντίδικοι δέν παρεστάθη- 
σαν κατά τήν λογοδοσίαν. Διά νά άποφύ- 
γωσι τάς συνεπείας τοΰ σφάλματός των 
μετ’ άκρας θρασύτητος, ένειργασμένης έκ 
τών καθ’ δλην τήν διαδικασίαν επιτευγ
μάτων των, διέπραξαν άσύστολον χον- 
δροειδεστάτην πλαστογραφ ίαν δημοσ ίω ν  
εγγράφων. Έπλαστογράφησαν τό είς χεΐ- 
ράς των άπόγραφον τής άποφάσεως καί 
τό τηρούμενον έν τφ ΙΙρωτοδικείφ πρω
τότυπον, έπιχειρήσαντες οΰτω διά τής άλ- 
λοιώσεως τοΰ κειμένου νά παραστήσω- 
σιν, δτι ούχί έν καιρφ έδόθη ύπό τής πε
λάτιδός μου ή λογοδοσία έπί τή βάσει 
τοΰ δτι διετάσσετο ή προσωρινή έκτέλε- 
σις. Τό Δικαστήριον δέν έξήτασε τά τής 
πλαστογραφίας, κριθέντος δτι διά τής 
άλλοιώσεως δέν μετεβλήθη ή έννοια τής 
άποφάσεως καί δτι καλώς έδόθη ή 
λογοδοσία. Επετράπη δμως είς τάς άν- 
τιδίκους νά προτείνωσι καί ένώπιον τοΰ 
ακροατηρίου κατά τήν συζήτησιν έπί 
τής λογοδοσίας δσα θά ήδύναντο νά 
προτείνωσι καί ένώπιον τοΰ διορισθέντος 
διά τήν λογοδοσίαν είσηγητοΰ.

Ούτως αί άντίδικοι ώς δεξίλογοι προ- 
έβαλον ένώπιον τοΰ άκροατηρίου κατά 
τήν συζήτησιν έπί τής λογοδοσίας με
ταξύ άλλων καί τάς έξής άξιώσεις.

α ') "Οτι ό Νικόλ. Νικολαϊδης είσέπρα- 
ξεν έν Ταυρίδι άπαίτησιν έκ 1100 λιρών 
Τουρκίας τοΰ θεμ . Νικολαΐδου κατά Χα- 
τζηΚερήμ καί Νεζερμπακώφ.

β') "Οτι ό θεμ. Νικολαϊδης κατά τήν 
έκ Ταυρίδος άναχώρησίν του τόν 8βριον 
1894 άφήκεν είς τόν υιόν μου Νικόλαον 
Νικολαΐδην 2618 λίρας.

Περί τοΰ πρώτου κονδυλίου δέν πρό
κειται, διότι ώμολογήσαμεν αύτ$ διά λ ί 
ρ α ς  1 0 0 0 ,  είς δσας καί ο θεμ. Νικο- 
λαΐδης έν τή άγωγή του άναβιβάζει τήν 
κατά ΧατζηΚερήμ άπαίτησίν του. Ά νε- 
φέραμέν δέ αύτήν άπλώς, διότι σχετίζε
ται πρός τάς διά τό δεύτερον κονδύλιον 
έκ 2618 λιρών άποδείξεις.

Τό κονδύλιον τών 2618 λιρών ύπε- 
χρεώθησαν αί άντίδικοι νά άποδείξωσιν 
έγγράφως. Είς άπόδειξιν τούτου έπεκα- 
λέσθησαν α') διαφόρους έπιστολάς τοΰ 
Νικολ. Νικολαΐδου' β') τάς έν τή ποινική 
δίκη καταθέσεις τοΰ 'δικηγόρου των κ. 
Τσάτσου, τοΰ Λεων. Άμπελά, τής ύπη- 
ρετρίας τοΰ θεμ. Νικολαΐδου καί τοΰ 
Καρυοφύλλη.

’Ιδού τώρα καί ή σκέψις τής άποφά
σεως περί τών 2618 λιρών.

«Επειδή έκ τών προσαγομένων ύπό 
»τών δεξιλόγων επιστολών, τών κατά τά 
» ανωτέρω ληπτέων ύπ’ όψιν, άποδεικννε- 
»ται δτι έν συνόλφ άναχωρήσας έκ Ταυ- 
»ρίδος ό θεμιστ. Νικολαϊδης κατέλιπεν 
»είς τόν Νικόλ. Νικολαΐδην χρηματικόν 
;>ποσόν, τό όποιον κατά τά νομίσματα, 
»ά'τινα έν αύταΐς άναφέρονται, άνέρχεται 
»είς πόλια, ήτοι ώς συνομολογεΐται, ϋπδ  
»τών δ ιαδ ίκω ν  χρυσδ είκοσάφραγκα 
»1630 καί λίρας στερλίνας 795, έκάστη 
» ιών όποιων ισοδύναμε! πρός 25 χρ.
»φράγκα κατά τόν νόμον τής 8 Φεβρουα- 
»ρίου 1833, τών διαδίκων μή προτεινόν- 
»των άλλο τι περί τής άξ:'ας τής άγγλι- 
»κής λίρας στερλίνας, ήτοι φρ. χρυσά 
»52475 κ α ί  δ ιά  τό  π ο σ ό ν  τ ο ν τ ο  μ ό -  
%νον ά π ο δ ε ικ ν ύ ε τ α ι  τό κονδύλιον, περί 
»ού τά θέμα I τής πλήν μαρτύρων έπι- 
»βληθείσης τοΐς δεξιλόγοις άποδείξεως, 
»ούδεμ ία δε άρχή εγγράφου άποδείξεως 
»προκύπτει έκ τών παρ’ αύτών προσα- 
»γομένων έγγραφων δι άλλ.ο ποοόν, ούτε 
»έκ τών προσαγομένων άντιγράφων κα- 
»ταθέσεων μαρτύρων έξετασθέντων έν 
»ποινική δίκη, ατινα διαλαμβάνοντα μαρ- 
»τυρίας δέν δύνανται νά θεωρηθώσιν έγ- 
»γραφα κατά τήν έννοιαν τοΰ νόμου, έξ 
»ών νά προκύπτη άρχή έγγράφου άπο- 
»δείξεως.»

Ά ξιον παρατηρήσεως είνε έκεΐνο τό 
«ώς σννομολογειτα ι υπό τών δ ιαδ ίκω ν», 
δπερ, δπως παρενείρεται, δύναται νά ά- 
ποδοθή είς όμολογίαν περί τοΰ άφεθέν- 
τος χρηματικοΰ ποσοΰ, άν δέ ύπετίθετο 
άληθής τοιαύτη συνομολόγησις, τοΰτο θά 
έσήμαινεν δτι ό ύποφαινόμενος συνωμο- 
λόγησα άμοιβαίαν συνδρομήν μετά τών 
άντιδίκων διά νά μετάσχω τής λείας.

Τό δεύτερον μέρος τής σκέψεως είνε 
έξ έκείνων, ατινα έποίησαν να μοί εϊπη ό 
κ. Ταμπακόπουλος, δτι τό δικαστήριον 
έδείχθη εύμενές είς τήν πελάτιδά μου·

διότι τό ·δικαστήριον δείκνυται τόσον 
δυσμενές πρός τάς άντιδίκους, ώστε 
ού μόνον δέν συνήγαγεν άπόδειξιν έκ 
τών έγγράφων καί τών καταθέσεων 
τών έν ποινική δίκη μαρτύρων διά τό 
ποσόν, τό έπί πλέον τών 52475 χρυσών 
φράγκων, άλλ’ ούδ’ έδέχθη δτι προκύπτει 
έξ αύτών άρχή έγγράφου άποδείξεως. 
Διά νά έκτιμηθή δεόντως τό μέρος αύ- 
τό τής σκέψεως πρέπει νά γνωσθή δτι ό 
θεμιστ. Νικολαϊδης δέν ήξίωσεν δτι ά- 
φήκε πλείονα τών 52475 φράγκων, διότι 
έν τή άγωγή του λέγει δτι κατέλιπε 
2618 πόλια ρωσσικά, ατινα καλεί άλλοτε 
καί λίρας Τουρκίας, τά δέ 2618 ρωσσικά 
πόλια άποτελοΰν 5 2 0 3 6  φράγκα, όλι- 
γώτερα δηλαδή τών έπιδικαζομένων.

Μετά τάς παρατηρήσεις ταύτας έρχο
μαι ήδη είς τό πρώτον καί κύριον μέρος 
τής σκέψεως, διά τοΰ όποιου θεωρείται 
άποδεδειγμένον δτι κατά την εκ Τ αυρί
δος άναχώ ρησ ίν του ό Θεμ. Ν ικολαϊδης 
άφήκεν είς τόν Νικόλ. Νικο/.αΐδην 2618 
πόλια η λίρας. Περί τούτου άπητήθη έ γ 
γ ρ α φ ο ς  άπόδειξις, άπητήθη δηλαδή ή 
άτεχνος, ή άμεσος άπόδειξις έξ έγγράφου 
άναφέροντος καί βεβαιοΰντος άπ’ εύθείας 
καί άνευ συλλογισμοΰ τίνος αύτό τό ά- 
ποδεικτέον γεγονός. "Οταν λοιπόν λέγη- 
ται έν τή σκέψει δτι εκ τών έπιστολών 
άποδεικνύεται τό θέμα, τοΰτο σημαίνει 
κατά τήν λογικήν καί κατά τάς διατά
ξεις τής Πολιτικής Δικονομίας, δτι ύπάρ - 
χει ρήσις έν ταΐς έπιστολαϊς περί τοΰ δτι 
ό Θεμιστοκλής Ν ικολαϊδης άφήκε κατά 
τήν έκ Ταυρίδος άναχ,ώρησίν του 2618 
λύρας είς τόν Ν ικόλαον Ν ικολαΐδην. Ουτω 
έξεταζομένου τοΰ πράγματος καταδει
κνύεται δτι τό λεγόμενον έν τή σκέψει 
άποτελεϊ τελείαν παραμόρφωσιν τής ά- 
ληθείας.

Αί έπιστολαί έχουσιν ώς έξής:
Έ ν τή επιστολή τής 18)30 ’Οκτωβρίου 

1895 γράφει ό Ν. Νικολαϊδης :
«Έκ τον έν τώ Ταμείω ποσοΰ σκο- 

»πενω  νά καταθέσω  1000 πόλια είς τήν 
»ένταΰθα Τράπεζαν.»

Έ ν τή έπιστολή τής 13)25 Δβρίου1895:
« . . .  Μέρος αν μή  τό δλΜν τών έν τώ  

»Ταμείφ· μετρητών σκοπεύω  νά καταθέ- 
»σω , ί'να μή  μένη άτοκον π α ρά τώ  Κ α 
ν ζήμ , Καστέλη κα ί Imperial.·'·:

Έ ν τή έπιστολή τής 23)4 Δβρίου 1895 
λέγει : «κατέθηκα 618 πόλια παρά  τη 
» Τραπέζι1 I m p e r ia l  καί άναμένω  τήν 
»σύστασιν τ ί νά κάμω  νό υπόλο ιπον».

Έν τή έπιστολή τής 25)4 Φεβρουά
ριου 1896 γράφει: Έ φ οβήθην νά κα τα 
νθέσω  παρά  τη I m p e r ia l  δλον τό έν τώ 
» Ταμείο} είς πόλια υπόλοιπον κα ί διά 
»τοΰτο κατέθηκα, ώς σάς έγραψα, ετερα 
»600  πόλια  παρά  Κ αζήμ  Σ αράφη, εκρά
ν τησα δε τό 'λοιπόν είς τό ταμέίον διά 
»πάν ενδεχόμενον».
Τά καί ύπό τών άντιδίκων, ώς άνωτέρω, 
παρατιθέμενα μέρη τών έπιστολών δύο 
πράγυ,ατα άποδεικνύουσιν, δτι έσκόπει ό 
Ν. Νικολαϊδης νά καταθέση χρήματα 
καί δτι κατέθηκε πράγματι 1218 πόλια, 
ταΰτα δέ ούτε έχουσι ταυτότητά τινα 
πρός τό θέμα, ούτε είνε άναγκαία συνέ
πεια τοΰ θέματος.

Έ πί τών έπιστολών αύτών έφαίνετο 
κυρίως δτι έστήριξαν αί άντίδικοι τήν ύ- 
ποστήριξίν των άξιοΰντες νά γείνη δε
κτόν δτι, άφοΰ ό Νικόλαος Νικολαϊδης 
κατέθηκε 1218 πόλια, άρα είχεν άφησε ι 
αύτφ ό θεμ. Νικολαϊδης κατά τήν προ 
έτους άναχώρησίν του τό ποσόν αύτό. 
Ά λ λ ’ είς τήν παραδοχήν τοΰ τοιούτου 
συμπεράσματος άντέκειτο ού μόνον τό 
νομικόν άξίωμα δτι έπί έγγράφου άπο
δείξεως δέν έπιτρέπονται τεκμήρια (τοΰθ’ 
δπερ δέν φαίνεται νά ήτο κώλυμα διά τό 
δικαστήριον^, άλλ’ άντέκειτο άκόμη καί 
τό έκ τών αύτών καί άλλων έπιστολών 
βεβαιούμενον γεγονός, όμολογούμενον δέ 
καί παρ’ ήμών, δτι πρό τών άνωτέρω έ
πιστολών είχεν είσπράςει ό Νικόλαος Νι- 
κολαΐδης τήν έκ 1060 περίπου λιρών 
Τουρκίας άπαίτησιν κατά X. Κ. Νεζερ
μπακώφ καί δτι κατ’ άκολουθίαν τά κα- 
τατεθέντα 1218 πόλια προήρχοντο έκ 
τής άπαιτήσεως έκείνης. Δέν ήτο λοιπόν 
δυνατόν νά παραδεχθή καί δέν έδέχθη 
τό δικαστήριον τοιοΰτο συμπέρασμα, διότι 
θά περιέπιπτεν είς φανεράν άντίφασιν.

Ά λλά  πλήν τών άνωτέρω έπιστολών 
οί άντίδικοι έπεκαλέσθησαν καί δύο άλ- 
λας έπιστολάς. Είς αύτάς ούδεμίαν σχε
δόν έδώσαμεν προσοχήν, διότι μάλιστα 
αί άντίδικοι δέν έφαίνοντο σοβαρώς στη- 
ρίζουσαι έπ’ αύτών τήν άξίωσίν των. 
Τάς πρώτας έπιστολάς. έγγυτέρας κατά 
χρόνον πρός τήν έκ Ταυρίδος άναχώρη-

σιν τοΰ θ . Νικολαΐδου, παρέθετον αί άν- 
τίδικοι έν άποσπάσμασι καί έτόνιζον αύ
τάς, τάς δύο δέ ταύτας έπιστολάς, φε- 
ρούσας χρονολογίαν κατά τρία όλόκληρα 
έτη βραδυτέραν τής άναχωρήσεως τοΰ 
θ . Νικολαΐδου άνέφερον έν ταΐς προτά- 
σεσιν έν- παρόδφ κατ’ έννοιαν, διεστραμ- 
μένην καί ταύτην. Καί δμως έπί τών 
έπιστολών τούτων, μηδέν σχετικόν πρός 
τό θέμα άναφερουσών, άντικειμένων δέ 
μάλλον είπεΐν είς τούς ισχυρισμούς τών 
άντιδίκων, τό δικαστήριον έναντίον καί 
τοΰ μνησθέντος νομικοΰ άξιώματος καί 
τών πραγμάτων έστήριξε τήν άπόφασιν 
του, δεχθέν τήν μίαν έπιστολήν ώς άπο- 
δεικνύουσαν άφεθέν ύπό τοΰ θ . Νικο- 
λαΐδου κατά τήν τρία έτη πρό ταύτης 
άναχώρησίν του 1680 πόλια (είκοσά
φραγκα) καί τήν έτέραν άποδεικνύουσιν 
διά λίρας Α γγλ ία ς 795. Τό πράγμα ένε- 
ποίησεν είς ήμας βαθείαν έκπληξιν καί 
έβασανίσαμεν τάς έπιστολάς μετά τήν 
άπόφασιν.

Ή  πρώτη έπιστολή τής 13[25 Α πρ ι
λίου 1897 έχει ώς έξής :

« Οπως καί αν έγη, σκοπεύω  τήν εβδο
μάδα  αυτήν τά παρά  τώ X. Κ ιαζήμ  Σ α 
ράφη μέ πρώ την ζήτησιν κατατεθέντα 
περί τά 1630 πόλια  νά σάς έμβάσω  έπί 
τοΰ παρόντος, άναμένων τελειωτικήν ά- 
πάντησίν Σας...»

Δέν νομίζομεν άξιον σοβαρας σπουδής, 
τό νά άσχοληθώμεν νά άποδείξωμεν δτι 
τά λεγόμενα έν τή έπιστολή ταύτη δέν 
έχουσι σχέσιν πρός τό θέμα. Κατά τάς 
μνημονευθείσας έπιστολάς τοΰ 1895 είχε 
καταθέσει ό Νικόλ. Νικολαϊδης παρά τφ 
αύτφ Σαράφη 618 πόλια. Τό ποσόν δέ 
αύτά τής πρώτης καταθέσεως είκός νά 
ηύξήθη παντοιοτρόπως, άκόμη δέ καί έξ 
εισπράξεων τοΰ γραφείου λειτουργοΰντος· 
άλλ’ δπερ προύξένησεν ήμΐν έντύπωσιν 
είνε δτι ό άριθμάς τών 1630 πόλεων, δπου 
έλεγον αί άντίδικοι, δέν είνε εύδιάκριτος 
έν τή έπιστολή, μάλιστα δέ έκ τοΰ περιε
χομένου τής έπιστολής δέν φαίνεται νά 
πρόκηται περί μεγάλου ποσοΰ. Έ κ τής 
τοιαύτης έντυπώσεως καί έκ τής πείρας, 
δτι αί άντίδικοι δέν σταματώσι πρό ούδε- 
νός έγκλήματος, κατείδσμεν δτι πρόκειται 
καθαρώς περί άλλης π'λαστογραφήσεως. 
Ένόθευσαν αί άντίδικοι καί τήν πρό τοΰ 
άριθμοΰ λέξιν καί τάν άριθμόν, δστις ήτο 
φαίνεται 30, ή 130, ή 630, διά νά καλύ- 
ψωσι δέ τήν πλαστογραφίαν έχυσαν έπί 
τοΰ άναφερομένου άριθμοΰ μελάνην. 
Ό  δικηγόρος τών άντιδίκων κ. Νικόλαος 
Δημητρακόπουλος, δστις μεταχειρίζεται 
τάς έπανειλημμένας αύτάς πλαστογρα
φίας, είτε χαλκευθείσας έν τφ γραφείφ 
του, είτε προπαρασκευασθείσας ύπό τών 
πελατών του, άφοΰ φαίνεται νά έπεισε, δτι 
ή παραφροσύνη καί αύτοκτονία τοΰ Νικ. 
Νικολαΐδου δφείλεται ούχί είς τάς άθρόας 
έκβιαστικάς καταδιώξεις, άλλ’ είς τήν 
μεταμέλειαν του διά τήν πρός τόν θεΐόν 
του καταχρηστικήν διαγωγήν του, ούδό- 
λως παράδοξον ν’ άπέδιδεν είς έμέ τό με
λάνωμα τοΰ άριθμοΰ καί νά έπειθε περί 
τούτου, άφοΰ μάλιστα δέν είνε άπίθανον 
καί ό κ.Βάφας νά βεβαιώση, δτι είδεν άμε- 
λάνωτον τόν άριθμόν 1630 έν τή έπιστο
λή, διότι, δπως έχει ήδη, είνε δυσδιάκρι
τος. Πρός αποφυγήν τοΰ κινδύνου τού
του, άν κ/ί έχω τά τεκμήριον κατά τών 
άντιδίκων έκ τής προηγουμένης πλαστό 
γραφήσεως τοΰ πρωτοτύπου καί τοΰ ά- 
πογράφου άποφάσεως τοΰ Πρωτοδικείου 
Αθηνών, έμερίμνησα νά. ιδωσι καί οί 
ύπάλληλοι τοΰ Έφετείου τά μελάνωμα 
τοΰ άριθμοΰ.

Καί ταΰτα μέν περί τών έν τή σκέ
ψει 1630 πολίων. Ά λλά  διά τής αύ
τής σκέψεως έπί μόνη τή αιτιολογία,, 
δτι άποδεικνύεται έκ τών έπιστολών τά 
άποδεικτέον θέμα, γίνεται δεκτόν συγχρό
νως ποσάν 795 λιρών Α γγλ ία ς ύπέρ τώ ν 
άντιδίκων. Είς άπόδειξιν τοΰ ποσοΰ τού
του ^πεκαλέσθησαν αί άντίδικοι έπιστο
λήν τοΰ Νικολ. Νικολαΐδου τής 9 Αν- 
γούοτου 1897, φέρουσαν δηλαδή χρονο
λογίαν τρία έτη βραδυτέραν τής έκ Ταυ
ρίδος άναχωρήσεως τοΰ θ . Νικολαΐδου. 
Ά λλ ’ έξ αύτοΰ τοΰ περιεχομένου φαίνε
ται τρανώς, δτι ούδεμία άπολύτως σχέσις. 
ύπάρχει μεταξύ τής έπιστολής ταύτης καί 
τοΰ θέματος. Καί αύτοί οί άντίδικοι βλέ- 
ποντες δτι δέν συντελεί, άλλ’ δτι μάλ
λον αναιρεί τούς ισχυρισμούς των, πε- 
ριωρίσθησαν νά έΐπωσιν έν ταΐς προ- 
τάσεσι, διαστρέφοντες τήν έννοιαν, τοΰ
το μόνον, «δτι έκ τής έπιστολής άπο -  
δεικνύεται τό δτι κατέθηκεν ό Ν. Νικο- 
λαΐδης 795 λ ίρας παρά  Καστέλη». Διά 
νά μή θεωρηθή δτι λέγομεν ύπερβολήν,.
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τονίζοντες δτι ούδεμία άπολύτως υπάρχει 
σχέσής, παραθέτομεν τό σχετικόν, κείμε
νον τής έπιστολής (τό όποιον δέν έξητά- 
σαμεν αν είνε πλαστογραφημένον) εχον 
ώς έξής : «Καθ’ & καί έν τή έπιστολή τής 
»2 τρέχοντος σάς έγραψα, τά είς ρούβλια 
»μετατραπέντα κρανία έστάλησαν μέσα) 
»τοΰ ένταΟθα Καστέλη είς ’Οδησσόν και 
»μετετράπησαν είς λίρας στερλίνας. Έ - 
»λαβον δέ παρ’ αύτοΰ χρεωστικόν πρός 
»4 °/ο κατ’ £τ0? διά λίρας ’Αγγλίας 
*795.2.4 προϊόν μετά άφαίρεσιν εξόδων 

. »άποστολής άσφαλείας ρουβλίων κλ. . . . 
« “Εκαμα τό καλλίτερον είς τήν άναμπα- 
»μποΰλαν αύτήν τής άγοράςμας καί τήν 
»όλονέν ύποτίμησιν τοΰ άργύρου έν Αον- 
»δίνφ καί έλπίζω νά τύχω τήν έπιδοκι- 
«μασίαν Σας».

Τίνα σχέσιν έχουσι ταΰτα πρός τό ά- 
ποδεικτέον έγγράφως θέμα, «οτι άφήκεν 
ό θ εμ . Ν ικολαϊδης κατά την εν ετει 1894 
άναχώρησίν του εκ ΤαΛρίόος 2618 λίρας 
η πόλια». Δέν έπιτρέπεται, έπαναλαμβά- 
νομεν, δταν άπητήθη έγγραφος άπόδειξις 
νά λάβη άλλο τι ύπ’ δψιν ό δικαστής 
παρά μόνον έγγραφα άποδεικνύοντα 
άμέσως, άτέχνως, άνευ σκέψεώς τίνος 
αύτό τοΰτο τό θέμα. ’Αλλά καί άν έπε- 
τρέπετο, δέν ήτο ποτέ δυνατόν νά συνα- 
χθή έκ τής έπιστολής ταύτης 2τι κατέ- 
λιπεν άναχωρήσας έκ Ταυρίδος ό θ . Νι- 
κολαίδης λίρας ή πόλιο .̂ Τούναντίον μά
λιστα έκ τής έπιστολής άναιρεΐται ό τοι- 
οΰτος ισχυρισμός των άντιδίκων, διότι 
προδήλως έν τή έπιστολή πρόκειται περι 
μετατροπής ούχί χρυσών νομισμάτων, οΐα 
είνε τά πόλια καί αί λίραι Τουρκίας, 
άλλ’ άντιθέτως πρόκειται περί μετατρο
πής αργυρών νομισμάτων (κρανίων καί 
ρουβλίων) είς χρυσόν (λίρας ’Αγγλίας) 
διά τήν έν Λονδίνφ ύποτίμησιν τοΰ άρ
γύρου. Άφοΰ άρα κατά τούς ισχυρισμούς 
των άντιδίκων ό θεμ. Νικολαϊδης άφήκε 
πόλια ή τουρκικάς λίρας, έπεται δτι τά 
μετατραπέντα κράνια καί ρούβλια δέν 
προήρχοντο έκ τών άφεθέντων δήθεν 
πολίων ή λιρών. Δέν είνε μόνον αύτός ό 
λόγος, άλλά καί πλεΐστοι άλλοι, κατα- 
δεικνύοντες δλως αύθαίρετον τήν σκέψιν 
τής άποφάσεως. Αί άντίδικοι έχουσι πολ- 
λάς έπιστολάς, διότι κατά τάς πρώτας 
συζητήσεις έπεκαλέσθησαν 45 έπιστο
λάς, μεταξύ δέ αύτών υπάρχει καί ή 
άναφερομένη έν τή προσαχθείση τής 9 
Αύγοόστου 1897 άλλη έπιστολή τής 2 
Αύγούστου. Ά ν  προσήγετο καί αΰτη θά 
άπεδεικνύετο ή προέλευσις τών κρανίων 
καί ρουβλίων, τών μετατραπέντων είς λί
ρας Αγγλίας, θά  άπεδεικνύετο άναμφι- 
βόλως δτι αύτά ήσαν χρήματα έκ τών 
κατατεθειμένων ήδη κατά τάς άλλας 
έπιστολάς.

Τό ποσόν τών 52425 χρ. φράγκ. εινε 
άρκετόν, ώστε νά είνε εύλογος ή άξίωσις 
τοΰ διαδίκου, δπως ό δικαστής άποφαί- 
νηται ήτιολογημένως καί ούχί διά μονο- 
κονδυλιάς, δπερ δέν έπιτρέπεται ούδ’ έπί 
άσημάντου διαφοράς. Ά λλά  δέν πρόκει
ται μόνον περί 52425 φρ. χρυσών, διότι 
τό ποσόν τοΰτο έν σχέσει πρός άλλας 
σκέψεις τής άποφάσεως διπλασιάζεται 
περίπου, αύτό δέ σημαίνει τέλειον άπο- 
γύμνωμα τής πελάτιδός μου, ήτις θά μά- 
θη δτι ύπέστη δλον αύτό τό άπογύμνω- 
μα διά τής σκέψεως « « ί τών προσαγομέ
νων επιστολών», συνοδευομένης μετ’ αι
τιολογίας, δι’ ής άπορρίπτονται ύπέρτε- 
ραί τών 52425 φρ. άξιώσεις τών άντιδί
κων, ώς μή άποδειχθεϊσαι, ένφ μόνον 
2618 πόλια ή λίρας έζήτησαν άρχικώς 
διά τής άγωγής.

Έ γραψα άλλοτε έπί τής αύτής ύπο
θέσεως δτι πρώτόδικος δικαστής, προε- 
δρεύσας τοΰ δικαστηρίου, καί κρατήσας 
τήν ύπόθεσιν ώς είσηγητής, ένεπιστεύθη 
τήν έκδοσιν τής άποφάσεως είς τούς άν- 
τιδίκους. Έξεμάνη ό κύριος δικαστής 
καί ήθέλησε νά ζητήση τήν ποιν;κήν 
καταδίωξίν μου, άλλ’ άνεχαιτίσθη υπό 
τών άντιδίκων, διότι έγνώριζον ούτοι κα
λώς έξ δσων κατά κατάχρησιν τής έμ- 
μιστοσύνης τοΰ δικαστοΰ έθεσαν έν τή ά- 
ποφάσει, δτι καλλίτερον ήτο νά σιωπηθή 
τό πράγμα. Δέν άμφιβάλλω δτι καί τώρα 
θά πράξωσι τό καλλίτερον, τό όποιον είνε 
νά σιωπήσωσι καί διά τάλλα έγκλήματα 
καί διά τάς έπανειλημμένας πλαστογρα
φίας. Είνε φρόνιμοι άνθρωποι κ®ί φυ- 
λάττονται άπό της κακοτοπιαΐς, πολλοί δέ 
δντες καί τά μάλιστα έπιτήδειοι, δια- 
σπείρουσιν δτι ό Νικόλαος Νικολαϊδης έ
κλεψε τόν θεΐόν του, δτι πλήν τών παρά 
Καστέλη καί Στήβενς καταθέσεων είχε 
τοποθετήσει καί άλλα χρήματα έν Εύ- 
ρώπη, άναφέροντες και έν ξένον δνομα,

δτι ή περιουσία τοΰ Τσίμωνίδου έγένετο 
έκ τών κλαπέντων χρημάτων, δτι ό 
δικηγόρος Σακελλαρίου κόπτεται, διότι 
έχει άναλάβει έργολαβικώς τήν ύπόθε- 
σιν καί άλλα μυρία. Ό  δικηγόρος των 
μόνον διέπραξε τήν απερισκεψίαν νά έκ- 
στομίση κατά τήν τελευταίαν ένώπιον τοΰ 
Έφετείου συζήτησιν τήν φλυαρίαν, δτι ό 
Νικόλ. Νικολαϊδης μικρόν πρό τής αυτο
κτονίας του ώμολόγει έν έπιστολή του 
πρός τόν έν Ταυρίδι Στήβενς τό πρός τόν 
θεΐόν του άδίκημα καί τήν έκ τούτου με- 
ταμέλειάν του καί δτι τήν έπιστολήν 
ταύτην έπεμψεν ό Στήβενς πρός τούς άν- 
τιδίκους καί τήν προσάγουσιν. "Οταν δέ 
τή έπιμόνφ αίτήσει μου έζητήθη νά επί
δειξη τήν έπιστολήν, έκυψε καί άνηρεύ- 
να τήν δικογραφίαν, άλλ’ ή έπιστολή δέν 
άνευρίσκετο. Τότε δέ μόνον είδον έγώ 
τόν εύθαρσή δικηγόρον τών άντιδίκων 
κ. Δημητρακόπουλον, όύποτε δέ άλλοτε, 
έρυθριάσαντα. Τσως καί έν τή περιπτώ- 
σει ταύτη τό έρύθημα νά προήρχετο έκ 

' τής προσκύψεως διά τήν άνεύρεσιν τής 
άνυπάρκτου έπιστολής.

Πλήν τοΰ φλυαρώδους αύτοΰ καί έν 
άλλο έπιχείρημα έπαναλαμβάνει ό αύτός 
δικηγόρος καθ’ δλας τάς συζητήσεις, δτι 
δηλαδή παρελκύομεν τήν δίκην. Βέβαια, 
δέν άφήσαμεν τήν συμμορίαν νά έχη ήδη 
ένθυλακώσει τά χρήματα μέ τάς πλα
στογραφίας καί μέ τήν άπόφασιν, ήν είς 
βάρος τοΰ πρωτοδίκου Γαρουφαλια κα- 
τήρτισαν αυτοί ούτοι. Ά ν  θέλωσιν οι άν- 
τίδικοι δύναται νά τελειώση ταχύτατα ή 
ύπόθεσις. Πολλάκις προετείναμεν καί ήδη 
προτείνομεν .νά άνατεθη ή λύσις τής δια 
φοράς είς διαιτητικόν δικαστήριον. "Ενα 
καί μόνον δρον θέτει ή πελάτις μου. Τό 
διαιτητικόν δικαστήριον νά έκλεχθή με
ταξύ τών Αρεοπαγιτών Καψάλη, Χα- 
τζάκου, Μαρούδη, Νίδερ, τών καθηγητών 
Κρασσά καί Στρέϊτ καί τών δικηγόρων 
"Εσσλιν, Μελισσουργοΰ, Ρακτιβάν,

Δέχεται ή πελάτις μου νά έκλέξωσιν 
αί άντίδικοι δυο έκ τών τριών διαιτητών, 
έστω καί τούς τρεϊς.

Δέχεται νά πληρώση αύτή πάντας τούς 
διαιτητάς.

Δέχεται νά άκυρωθή ή έρήμην τών 
άντιδίκων λογοδοσία, άν θέλωσι.

Δέχεται νά ληφθώσιν ύπ’ δψιν καί αί 
ανυπόγραφοι καί πολύφυλλοι άνευ συρ- 
ραφής έπιστολαί, δσας έπικαλοΰνται.

Δέχεται άκόμη νά ληφθώσι καί αύτά 
τά πλαστογραφήματα.

Δέχεται νά μή ληφθώσι παντάπασιν 
ύπ’ δψιν αί ίδικαί της μαρτυρίαι καί νά 
έξετασθή ή ύπόθεσις μόνον έπί τή βάσει 
τών μαρτυριών τών άντιδίκων, νά έπι- 
τραπή δέ, άν θέλωσιν οί άντίδικοι, ή έξέ- 
τησις καί άλλων μαρτύρων.

Δέχεται έν γένει είπεΐν πάντα δρον.
Δέχεται νά μείνωσιν ισχυρά τά ύπέρ 

οιύτών κριθέντα καί νά μεταβληθώσιν ύ
πέρ αύτών αί διατάξασαι τάς άποδείξεις 
άποφάσεις, έπιτρεπομένου αύτοΐς καί τοΰ 
μέσου τών μαρτύρων καθ’ ά θέματα δέν 
έπετράπη.

Δέχεται έν περιπτώσει καθ’ ήν νικήση, 
είτε έν δλω, είτε έν μέρει, νά καταθέση 
είς τήν Τράπεζαν 500 λίρας, δίδουσα 
αύτάς είς τάς άντιδίκους, ύπό τόν δρον 
ομως νά παραιτήθώσι ρητώς τής άπο 
γραφής, μέ τό εύεργέτημα τής όποιας 
άπεδέχθησαν κατά τούς άλλως μή βάσι
μους ισχυρισμούς των τήν κληρονομιάν 
τοΰ θ . Νικολαΐδου, καί αύτό τό ’ίδιον 
διαιτητικόν δικαστήριον νά δικάση τήν 
ένεκα τών δολίων κατασχέσεων έγερθη- 
σομένην ύπό τής πελάτιδός μου άγωγήν 
περί άποζημιώσεως, αίτη/ες κατασχέσεις, 
καίτοι άκύρως ένηργήθησαν εκτός τής 
έπ ικρατείας άνευ άδειας τοΰ Π ροέδρου 
καί άνευ εγγράφου, έπεκυρώθησαν δμως, 
τών άντιδίκων παρεμποδισάντων καί άλ
λως τήν πληρωμήν τών είς διαταγήν 
μας γραμματίων, ούδέ συναινεσάντων νά 
μεσεγγυηθώσι τά κατεσχημένα έν τή Ε 
θνική Τραπέζη τής Ελλάδος, έπί τώ λό
γω οτι ό Καστέλη έν Κωνσταντινουπό- 
λει καί ό Στήβενς έν Ταυρίδι εινε φερεγ- 
γυότεροι τής Τραπέζης· καί

Τέλος δέχεται νά συνομολογηθή έν 
τφ συνυποσχετικώ ποινική ρήτρα κατ’ 
αύτής διά τήν περίπτωσιν καθ’ ήν τό 
διαιτητικόν δικαστήριον δέν ήθελεν άπο- 
φανθή δτι οία τά διαπραχθέντα καί κα- 
τορθωθέντα έν τή παρούση δίκη ύπό τών 
άντιδίκων μόνον έν τή μακαρία ταύτη 
χώρα δύναται νά συμβαίνωσιν.

Έ ν Ά θ ή να ις  xrj 4 ’Ιουνίου 1909.
Ό  δικηγόρος της νΑννης Ν ικολαΐδου 

Μ. Δ. Σ α κ ε λ λ α ρ ίο υ

Α ί στήλαι τής «Δ ικαιοσύνης» 
είνε  ε ίς  την δ ιάθεσ ιν  παντός δ ι
κηγόρον, δικαστοΰ ή άλλον δ ι
καστικόν προσώπον, ενρισκο- 
μένον είς τήν άνάγκην η έπ ιΰ 'ν- 
μοϋντος νά άνακινήση π α ν  έν  
γένει ζήτημα σχετιζόμενον με 
τήν άπονομήν τοΰ δίκαιον.

Πρέπει νά όμολογηθή δη μέ πολύ 
τακτ ήσαν συνηρμολογημέναι αί 
παρά τον πευκώνα τής Πεντέλης έκ- 

φωνηθεισαι προ- 
Φ ιλ ο φ ρ ο ν ή σ ε ις ;  πόσεις τοΰ κ.

Προέδρου τών 
Πρωτοδικών καί τοΰ δικηγόροι) κ. Θ. 
Μαριολοπούλου, άντιπροσωπεύοντος 
κατά τήν στιγμήν έκείνην τδ Διοι
κητικήν Συμβούλιον τοΰ Δικηγορικού 
Συλλόγου ’Αθηνών, δπερ έπισήμως 
τρόπον τινά είχε κληθή είς τδ γεΰ- 
μα. Μετά τάς προπόσεις άρα ταύτας 
ούδέν άλλο υπολείπεται ή νά έλπί- 
σωμεν, δτι κατά τήν σύνταξιν κα! 
έκφώνησιν αυτών ουτε ή διπλωματία 
οδτε ή αισθηματολογία τής στιγμής 
ήσαν οί μόνοι σύμβουλοι τών τόσα 
ωραία λαλησάντων, έξ ου πάλιν επε- 
ται, δτι υπολείπεται άκόμη νά έλπί- 
σωμεν, δτι αισθήματα τοιούτου εί
δους άναπτυσσόμενα ύπδ αέρα τόσον 
μυροβόλον δσον δ άπδ τοΰ Πεντελι- 
κοΰ κατερχόμενος," δέν θά καταπνι- 
γώσϊν έντδς τοΰ κονιορτοΰ τών ’Αθη
νών καί τής πυκνής ατμόσφαιρας τών 
δικαστικών αιθουσών καί γραφείων.

θέλοαεν νά ίδωμεν, που θά καταλή- 
ξωσιν αί συνελεύσεις καί συζητήσεις 
καί έπιτροπαί καί ένέργειαι τοΰ Δικη

γορικού Συλλόγου Καλα-
Έρείττιον μών, οπως παύσν) έπ ί τ έ 

λους νά έκμυζα τό Δη
μόσιον Ταμεΐον τό ειδεχθές καί διάσα- 
θοον βρωμερόν έρείπιον, έντός του οποίου 
άπό άμνημονεύτων ετών ριγούσα καί 
κινδυνεύουσα έχει έγ/.λεισθή ή Δικαιο
σύνη. Δέν υπάρχει άντίρρησις οτι καί 
είς άλλας πόλεις έντ,ός τοιούτων κτιρίων 
έ’χουσι καταδικκσθή αί δικαστικαί άρ- 
χα ί, άλλά τό τών Καλαμών είνε αυτό
χρημα έρείπιον. Διά τόν Δικηγορικόν 
Σύλλογον Καλαμών τίθεται ζητημα τ ι 
μής, διότι άναμφιβολώτατα τδ έρείπιον 
θά ένοικιασθνΐ έκ νέου μόνον έάν όέν 
ενεργήσουν προσηκόντως, καθ’ δσον δέν 
ύπάρ^ει δικαιοτέρα ύπόθεσις καί μάλλον 
δικαιολογούσα πασαν ένέργειαν πέραν 
πάσης έφεκτικότητος. Άρκούμεθα είς 
αύτά κκί άναμένομεν τό άποτέλεσμα, 
οπερ δέν δυνάμεθα νά ©αντασθώμεν 
αντίθετον πρός τήν έντόνως έκφραζομέ- 
νην θέλησιν ένός τών έπ ιλέκτων καί 
πολυπληθεστέρων Δικηγορικών Συλλό
γων. Διότι άλλως δέν φανταζόμεθα, 
οτι θά ύπάρςν) τόσ·η ακατονόμαστος αύ- 
θαιρεσία εναντίον τόσον δικαίας άπαι- 
τήσεως δ ι’ αύτήν τήν ασφάλειαν αν
θρώπων καί κοινωνικών συμφερόντων 
ανυπολογίστων.

Μίαν κοινοτοπίαν παμμεγίστην ή 
Οέσις τοΰ προέδρου τών έν Άθήναις 
Πρωτοδικών άπα ιτε ΐ είς μέγιστον βαθ

μόν Clx τά  άλλα δι-
Ό  Πρόεδρος καστικά προσόντα, έ- 

ζαιρετικώς δέ ταχυτά- 
την καί διαυγή τ ήν άντίληψιν, άκούρα- 
στον τήν .προσοχήν, άδιατάρακτα τά 
νεΰρα καί άκάματον εργατικότητα- πάν
τως πολλήν κοινωνικήν εμπειρίαν καί 
άν ήτο δυνατόν πολλάς οίκονομικάς έ'τι 
γνώσεις. Διότι δέν πρόκειται άπλώς νά 
υπηρέτησή τήν ιδέαν της δικαιοσύνης 
καί νά έφζρμόσ·/) ςηρώς καί εύσυνειδή- 
τως νομικάς διατάξεις, άλλά καί κατά 
πασαν ημέραν, ώραν, στιγμήν νά προστα- 
τεύση κατά τήν διακριτικήν του εξου
σίαν συμφέροντα πολλά καί μεγάλα, 
συμφέροντα κείμενα ένώπιον αύτοΰ,ζώντα 
ούτως είπεΐν καί άμέσως κινδυνεύοντκ, 
δεόμενα άμέσου καί στιγμιαίας ύπερα
σπίσεως, διακανονισμού, άσφαλείας.

Ούδεμίαν θά έ'λεγέ τις υπερβολήν, αν 
ίσ^υρίζετο, οτι δέν υπάρξει σπουδαιο- 
τέρα θέσις της τοΟ προέδρου τών έν 
Άθήναις Πρωτοδικών. Επομένως δέν 
υπάρχει μείζων ευθύνη διά τόν ύπουρ- 
γόν της Δικαιοσύνης ή προκειμένου νά 
άπο®κσίσ7) περί της θέσεως ταύτης. Διά 
πασαν άλλην ενέργειαν του δύναται νά 
εύρτ) δικαιολογίαν ί'σω; έκ του έν γένει 
περιβάλλοντος, μεθ ου νά συμμερισθή 
τήν ευθύνην. Ά λ λ ά  περί της θεσεως 
ταύτης προκειμένου, modus V l V e n d i  
δέν χωρεΐ, τό ζήτημα δέν επιδέχεται 
περιορισμούς καί αμφισβητήσεις οίας δή
ποτε, δέν χωρεΐ συμβιβασμός καί χρό
νου έξοικονόμησις, εινε άπό πάσης άπο- 
ψεως άπόλυτον. θ ά  ύπέχγ) άπαραμειώ- 
τως ολόκληρον τήν εύθύνην ό κ. 'Γπουρ- 
γός .καί εχει ύποχρέωσιν ν’ άποφασίση 
μόνος καί άπορρίπτων πάντα έπηρεα- 
σμόν. Είνε τόσον προφανής ή έπιβαλλο- 
μένη διάκρισις τούτου, ώστε πολλά εΐ- 
πομεν—προκειμένου, έπαναλαμβάνομεν, 
περί παμμεγίστης κοινοτοπίας.

Έχομεν ύπ ’ οψιν μίαν εφημερίδα της 
Κερκύρας, έν ή ό ύφηγητής του Ποινικού 
Δικαίου κ. Π .  Γ ιω τ ό π ο υ λ ο ς ,  αί

μελέται του οποίου πλει- 
Σαοέ<5τερα στάκις έκόσμησαν τάς 
τά Οέλομεν στήλας της «Δικαιοσύ

νης», διά μακρών ιστορεί 
πράξεις καί περιγράφει κατάστασιν εί- 
κονιζούσας ολην τήν άσέλγειαν της πο
λίτικης είς βάρος της δημοσίας έν τή 
ώραί^ νήσφ τάξεως. Οί κατάδικοι καί 
οί φυγόδικοι περιφέρονται έλευθέρως, 
διασκεδάζοντες καί έν μέση πόλει ποδη- 
λατοϋντες, έ'τι δέ άπειλοΰντες τούς μη- 
νυτάς των παθόντας· καί ή μέν Α σ τυ 
νομία κωφεύει, αί δέ δικαστικαί άρχαί 
δήθεν διαμαρτύρονται ή οτι 
χοντ<ϊΛ π ρ ο ς  ά λλή λ ίΛ ς  ή οτι δέν 
ύπακούει είς αύτας ή Αστυνομία. Βε
βαίως τά  πράγματα αύτά, δσον καί αν 
ώσι καθ’ έαυτά τερατώδη, συμβαίνουσι 
συχνότερα ίσως καί έν τή πρωτευούσν).

Ά λ λά  δταν περιγράφωνται ύπό πο
λιτώ ν οΐος ό κ. Γιωτόπουλος, τά  θελο- 
μεν ρητότερα καί σαφέστερα, διότι πρέ
πει νά καταγγείλ-/) ρητώς καί άπεριφρά- 
στως ποίους καί πόσους Ε ισαγγελείς ή 
δικαστάς, άνωτέρους ή κατωτέρους, έ'χει 
— αν εχ η —ή πολιτική άσυνείόητα όρ
γανά της, άφοΰ, τό γε νϋν έ'χον, ή Α 
στυνομία κατά τον κ. Γιωτόπουλον έ
παυσε πάντως νά εινε αύτή τό τοιοϋτον 
δργανον της πολίτικης. Ό χι άοριστο- 
λογίας, μέ τάς οποίας γελώσιν οί άμοερ- 
τωλοί τοΰ κόμματος καί τά  άμαρτωλό- 
τερα ό'ργανά των.

ΜΙ ΕΟΙΪΗΜίΐΓ0 ΡΕΑΛΙΣΜΟΙ
Πρός τ ί τάχα μόνον άπό τών στηλών 

τών έφημερίδων ή άπό τών σελίδων τών 
μυθιστορημάτων ό ρεαλισμός, οχ ι δέ καί 
άπό τών δικαστικών έδοών μέ κήρυκας 
προέδρους πολυμελών δικαστηρίων ;

Έάν τούλάχ ιστόν έξεφωνήθη πράγ
ματι ύπό τοΰ Προέδρου τών έν Βάλω 
Ποωτοδικών κ . θεοφανίδου τό κάτωθι 
πρός τούς δικηγόρους άμέσως μετά τό 
τέλος της συνεδριάσεων λογίόριον, δπερ 
μεταφέρομεν άπό τάς « ’Αθήνας» της 
^θές, τότε ό κ. θεοφανίδη; λίαν έπα- 
ξίως κατακτα τόν τίτλον τοΰ πρώτου έν 
Έ λλάδι ρεαλιστοΰ, τού σχόντος τήν 
έ'μπνευσιν άλλά καί τήν όύναμιν δημο
σία νά διακηρύξνι δτι καί άκλόνητος εινε 
καί άθικτος καί αμετάθετος καί προα
κτέος (μήπως καί άπαοαβίαστος ;) χά 
ρις είς τούς θείους οίτινες κατοικοΰσιν 
άνά πασαν τήν άλλην Κορώνην, ήτοι 
τήν Ε λλάδα , πλήν τοΰ Βόλου.

Εύγε είς τόν κ. Πρόεδρον τών Πρω
τοδικών, τόν κ. θεοφανίδην, τόν ταΰτα, 
κατά τάς «Α θήνας» της χθες, δημοσία 
άπό της προεδρικής του έδρας πρός τους 
δικηγόρους φθίγξάμενον :

«Κ ύριοι δικηγόροι»
«Ε ίς τήν έοημερίδα τής πόλεως έδημο- 

σιεύΟη προ ήαερών άρθρο ν επιγοΐϊ)ό;α.ενον :
«Μ εταθέτεις καί άνακλήσ ΐΐς». Έ πειοη υπο

θέτω , οτι έννοεΐ έμιέ, διότι εύρέως διεδόί,η

*
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προ μηνός οτι μετατίθεμαι έκ Βόλου, έγράφη 
μάλιστα εις τάς Ά θηναικάς εφημερίδας, οτι 
έρχεται είς Βόλον ό κ. Σωτηριάδης, σας δηλώ 
δημοσία, δτι ούτε κομματάο/ας μετεχειρί- 
σθην, οΰτε κομματικά μέσα, ά λ λ ’ ήτο ή 
μετάθεσίς μου διάδοσις ανυπόστατος, καθ’ 
όσον δέν έσκέφθη ή υπηρεσία νά μέ μετά
θεση. 'Εχω έφόδιον τόν άσπιλόν μου βίον, 
δπου υπηρέτησα, καί σας παραπέμπω είς 
Χαλκίδα διά τόν δημόσιον βίον μου καί είς 
τό τηλεγραφείον, οτι ελαβα τηλεγράφημα,μέ 
υπογραφήν μόνον «Τ άσιος», «ήσύχει» .

Δ έν έχ ω  ά ν ά γ κ η ν  ά π ό  κ α ν έ ν α  π ο λ ι τ ι 
κ ό ν  το ϋ  τ ό π ο υ  έδώ , ά λ λ ’ έχ ω  Σ υγ γ ενε ίς  
κ α ι  φ ίλ ο υ ς  β ο υ λ ευ τά ς , ο ί ό π ο ιο ι μ έ  
ύ π ο ό τ η ρ ίζ ο υ ν  κ α ί  δ έν  εχ ω  ά ν ά γ κ η ν  νά  
κ α τ α φ ύ γ ω  ε ίς  κ ο μ μ α τά ρ χ α ς κ α ί  ε ίς  
ίό χ υρ ο ύ ς  το ϋ  τ ό π ο υ » .

π Ρ Ο Σ Ω π ΐ Κ Α _ Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Α
Α Ν Ο Ι Κ Τ Η  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η  Ε Ι Σ Α Γ Γ Ε Λ Ε Ω Σ

Έ κ καθήκοντος δημοσιεύομεν τήν κ α 
τωτέρω επιστολήν τοϋ Είσαγγελέως τών 
εν Π αρνασσίδι Τ Ιροποδικών κ. Δημ. Ν. 
Δ αμασκηνοϋ. Ποϊον έπεισόδιον υπα ιν ίσ 
σεται διά τής επ ιστολής του ταύτης δ κ. 
Είσαγγελεύς κα ι ύπό πο ια ς  συνθήκης  
ελαβε τοϋτο χώραν, δεν συνέπεσε νά ε'χω- 
μεν γνώσιν, πάντω ς δμω ς ή ευχή ήμώ ν  
εΐνε δπω ς πάσα τυχόν παραξήγησ ις  άρθή  
διά τρόπου ίκανοποιοϋντος κα ι τά π ρ ό 
σω πα ατινα εσχον ά νάμ ιξ ιν  εν τώ  επεισό
δια), περ ι ών άγαϋή  κρατε ί γνώ μη, κα ι τό 
α ξ ίω μα  δπερ ταΰτα φέρουν.

'Η  επιστολή έ'χει ώς έξής :

Π ρός τ ή ν  ά ξ ιό τ ιμ ο ν  Δ ιεύΰ·ννσ ιν  τη ς
«Δ ικ α ιο σ ύ νη ς» .

Το πρώτον άναγκάζομαι καταφεύ- 
γων είς τήν δημοσιότητα νά ζητήσω 
τήν φιλοξενίαν τών στηλών τής δι
καστικής Υμών έφημερίδος καί τοΰτο 
πράττω διότι ο έν Άμφίσση Πρόεδρος 
κ. Ίατριδης πειραται, ώς ήκουσα, 
ίνα πείση καί εαυτόν άλλά καί τήν 
ένταΰθα κοινωνίαν δτι το μεταξύ έμοΰ, 
αύτοΰ καί τοΰ Πρωτοδίκου κ. Ά λε-  
ξδίνδροπούλου λαβον χώραν λυπηρό- 
τατον έπεισόδιον τελευταίως εινε έκ
τών συνήθων τοιούτων μεταξύ__
συναδέλφων γιγνομένων έπί πλέον δέ 
καί τυχαιον!!

Επειδή έν τή σπουδή του ταύτη 
ο κ. Πρόεδρος έλησμόνησε τό μέγι- 
στον τών δικονομικών άξιωμάτων 
audiatur et altera pars, ή κοινωνία 
δέ πρός ήν άπευθύνεται, δσον καί άν 
είνε έντιμος καί άνεπτυγμένη, δέν είνε 
ομως καί ό νόμιμος ήμών δικαστής, 
θά ήτο ευχής έργον άν ό κ. Ίατρίδης 
άνέμενε τήν παρά τών άρμοδίων προ
σώπων έπίλυσιν μιας τοιαύτης αυνα- 
δελφ ικής κα ι τυχα ίας  διαφορας.

Έ ν Ά μφ ίσση  τή  1 Ι ο υ λ ίο υ  1909.
Μ ετά τ ή ς  βα& είας ε κ τ ίμ η σ ε  ώ ς μ ο υ  

κ α ι τώ ν  ε υ χ α ρ ισ τ ιώ ν  μ ο υ
Ύ μέτερος 

Δ ιιι ιή τ ρ ιο ς  Ν- Δ α μ α σ κ η νό ς
Είααγγελενς Παρνασσίδος

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο Ι !  j M O i  A Q E I Q I
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον του Δικηγορι

κού Συλλόγου ’Αθηνών μας παρακαλεϊ νά δη
μοσιεύσωμεν τό κατωτέρω απόσπασμα τών 
πρακτικών τής παρελθούσης συνεδριάσεως τοΰ 
Συλλογου, δπερ πράττομεν λίαν ευχαρίστως :

Έ ν Ά ϋ 'ή ν α ις  τ ή  3  'Ιο υ ν ίο υ  1 9 0 9
Ά ριθ. Πρωτ. 245

Πρός τόν κ. Δ ιευθυντήν τής ενταΰθα έκ-
δ ιδομένης εφημερίδας  «Δ ικαιοσύνη »
Εντολή τοΟ Διοικητικού Συμβουλίου, 

παρακαλοΰμεν υμάς, κ. Διευθυντά, δπως 
εϊς τό προσεχές φύλλον της έφημερίδος 
υμών δημοσιεύσητε τό κάτωθι άντιγρα- 
φόμενον άπόσπασμα τών έπισήμων πρα
κτικών τής Συνεδριάσεως τοΟ Δικηγορι
κού Συλλόγου ’Αθηνών της 27ης Μαίου 
1909, περιέχον τά κατά τήν-συνεδρίαση/ 
εκείνην υπό τοΟ κ. Τιμ. Ήλιοπούλου λε- 
χθέντα έν σχέσει πρός την περί Είρηνο- 
δικειακοϋ καταστήματος πρότασιν τοΟ 
κ. ’Αντωνιάδου.

Μ εθ1 υπολ.ήψεαις 
Ο Πρόεδρος \Ό I  ραμματεν ;

Κ . E dd^iv Δ . Γ κ ίν η ς

Ά π ό Ο π α ίμ α  π ρ α κ τ ικ ώ ν  τ η ς  ίϊν ν ε δ ρ ιά -
<Ιεως τοΐ? Δ ικ η γο ρ ικ ο ί?  Σ ν2 Λ ό γ ο ν
’ Α θ η ν ώ ν  τ η ς  ‘27 Μ α ΐο ν  19 0 0 .
«.. . ...................................
«'Ο κ. Τ. ’ Η λιόπουλος (άντικαταστα- 

θε ίς  είς τά χρέη τοΰ γραμματέω ς υπό τοΰ 
νεωτέρου συμβούλου κ. Σ . Γκίνη) λαβών  
τόν λόγον εκφράζει αντίθετον γνώ μην τής 
τοΰ κ. ’Αντωνιάδον, ήν -αντίθετον γνώ 
μην , λέγει, δτι ϋπεστήριξε κα ι εν τώ Διοι
κητικά) Συμβουλάο), αποδεκτήν γενομένην 
παρά  τής πλειονοψηφ ίας αντοϋ. — Φρονεί, 
δτι ό Σύλλογος δεν πρέπει νά ίπ ιδ ιώ ξη  
τήν άνέγερσιν προσα>ρινών π α ραπη γμά 
των, επι δαπάνη τοϋ Δημοσίου έκατον ιά - 
/)ος ίσως χιλαάδων δραχμώ ν, άλλά πρέπει 
νά θέση ενα κα ι μόνον σκοπόν τών ενερ
γειών τον, τήν άπόκτησιν όριστικοΰ δ ικα 
στικού μεγάρου, μεγάρου άξιοπρεποΰς, 
άναλόγου τής τελουμένης έν αύτώ  λει
τουργίας, οϊα ϋπάρχονσιν έν πάσα ις  ταΐς 
πεπολιτισμέναις χώραι,ς, κα ι συμπεραίνει, 
δτι ή πρότασ ις τοϋ κ. ’Α ντωνιάδον δεν 
πρέπει νά γείνη δεκτή, ώς μέλλουσα ασφ α 
λώς νά παραβλάψη  τήν άνέγερσιν τοΰ 
όρ ιστικοΰ μεγάρου, δ ι ’ ήν κα ι τό Δ ιοικη
τικόν Σ υμβούλ ιον  ήδη έμερίμνησε κα ι ό 
Σύλλογος δέον νά καταβάλη πάσαν π ρ οσ 
πάθειαν, θεω ρώ ν έπι τοϋ παρόντος επαρκή  
τήν μ ίσθω σ ιν  καταλλήλου ιδ ιω τικής ο ικ ίας  
διά τήν έγκατάστασιν τών Ε ιρηνοδικείω ν».

Α κρ ιβ ές  απόσπασμα .
Ά&ήναι τfj 3 'Ιουνίου 1909.

Ό Γραμματεύς 
Σ . Δ . Γ κ ίν η ς

β ρ α χ ε ι μ "ε π ι ς τ ο α α ι
κ  « ί  « ά λ ι ν  έ π ι  τ ο ϋ  ζ η τ ή μ α τ ο ς  

τ ο ϋ  Ε ιρ η ν ο δ ικ ε ίο υ
Κύριε Δ ιευθυντά

‘Ο πληροφορήσας την «Δικαιοσύνην» 
περί τών λεχθέντων κατά τήν π . συνε- 
δρίαιπν τοϋ Δικηγορικού Συλλόγου, έ- 
λησμόνησε κάποιο άναγκαίον υλικόν, 
οπερ έκομίσθη έν τψ  συνεδριάσει, δπως 
μορφωθγί γνώμη δντως πρακτική, καί 
οπερ γνωρίζομεν άλλως οί έν ’Ιερουσα
λήμ παροικοΰντες.

1) "Οτι τό έν μέρει άποτεφρωθέν οί
κημα-, δπου τά Ειρηνοδικεία, καίτοι τό
σο; παρήλθε χρόνος άπό τής πυρκαϊας, 
έςα/.ολουθεί νά εινε άπειλή ού μόνον 
τών άνερχομένων αύτό, άλλά καί τών 
διεοχομένων, στηριζόμενον έκ τής Β. 
πλευρόές διά προχείρως τιθεαένων δοκών.

2) "Οτι πέρισυ, κοιτά την απεργίαν τών 
δικηγόρων, δπως άποφύγνι ή Διοίκησις 
πασαν έκ τοΰ νόμου νρονοτριβήν έάν έ-
V > ’ ϊ  / r ,οιόετο εις οημοπρασιαν η μετασκευή 
του νυν Πρωτοδικείου, διέταξε αμέσως 
τήν έναρζιν μέ χρήματα έπ ί χείρας. Καί 
δμως δπως έκπονηθή ! τό περίφημον 
σχέδιον, άπλούστερον καί περιστερώνος, 
έχρειάσθησαν τέσσαρες μήνες καί τινες 
ήμέραι ! (Καί τότε δά οί δικηγόροι εύ- 
ρίσκοντο έν έξεγέρσει καί δή έν άπεργί^).

3) "Οτι ό νυν βωμός τής Δικαιοσύνης 
τών Ειρηνοδικείων καί Πταισματοδι
κείων εύρίσκεται είς τήν κεντρικήν ’Α
γοράν, δπου τά κρεωπωλεΐκ καί ιχθυο
πωλεία  κλπ . καί αί σχετικά! άναθυ- 
μιασεις, δπου θόρυβος καί βόρβορος. 
Πρός δέ εινε οικοδόμημα πολύ παλαιόν 
καί πολύ ύψηλόν.

4) "Οτι άντιθέτως πρός ταΰτα τό διά 
δικαστικόν μέγαρον έπίτηδες κτισθέν 
οικοδόμημα Κολιάτσου, κενόν ή'δη καί 
προσφερόμενον εις μίσθωμα κατά τό η- 
μισυ περίπου μικρότερον τοΰ προτέρου, 
εινε καταλληλότατον πρός στέγασιν τής 
κατωτέρας Δικαιοσύνης άφοΰ έστέγασεν 
έ π ’ άρκετόν τήν άνωτέραν, καί δή λόγω 
θέσεως, πολυτελείας, ύψους κλπ . κλπ .

Έσχον τήν άπλότητα νά προτείνω 
Ϊνα προσω ρ ινώ ς  καί έως οΰ έ'λθωσι καί 
παρέλθωσιν αί καλένδαι εϊς άς βεβαίως 
θά ριφθή ή πρότασις τοΰ φίλου μου κ. 
Αντωνιάδου, ζητήσωμεν μεταφοράν, 

καί όή άμεσον, τών ειρηνοδικείων καί 
πταισματοδικείων είς τήν οικίαν Κολιά
τσου, άφοΰ εινε πασιγνωστον δτι τό Δη
μόσιον πάντοτε έπιφυλάσσεται τό δι
καίωμα τής μονομεροΰς λυσεως τής μ ι
σθώσεως καί άνευ λόγου, δπερ δύνα- 
τα ι βεβαίως νά γίνη καί διά τό οίκημα 
Κολιάτσου, άμα ώς ήθελε πραγματο- 
ποιηθή ό πόθος τοΰ κ. ’Αντωνιάδου ή 
τό δνειρον τής κατασκευής «Δικαστικού

Μεγάρου». ’Εννοείται δέ δτι ή μίσθω
σις τοΰ έτοιμορρόπου οικήματος δπου 
νυν τά  ειρηνοδικεία κλπ ., εινε λυτέα 
άμέσως.

Αύτή ήτο ή γνώμη μου, ήν ό κ. συν
τάκτης σας παρέρχεται ώ : «πρόχειρον 
καί έκ τών ευχερέστατα διατυπουμένων 
γνωμών».

’Ά ν πιστεύν) δτι ή ’Αλήθεια μετρεϊ- 
τα ι έκ τής πλεοψηφίας, σπεύδω νά ο
μολογήσω δτι ήττήθην έκ τοΰ άριθμοΰ 
καί άπέσυρα τήν πρότασιν μου. ’Επειδή 
δμως ύπερμαχεΐ τόσον τής πρα.-,τικότη- 
τος καί θεωρεί πρακτικήν τήν ψήφον 
τοΰ νά μένωσιν οί δικηγόροι είς τά  νΰν 
Ειρηνοδικεία, έως δτου, κτ\. κτλ . κα
κίζει δ ’ έμμέσως τήν γνώμην μου ώς 
άμελέτητον, σπεύδω νά ομολογήσω δτι 
ή πρότασις, ήν υποστηρίζει, εινε όχι 
μόνον μελετημένη, άλλά καί προμελε- 
τημένη μάλιστα.

4 ’Ιουλίου Μει αγάπης
Π ροκλης X. Π α η α ρ ρ ο ύπ α ς

ΝΟΜΙΚΗ Β ΙΒ Λ ΙΟ Γ Ρ Α Φ ΙΑ

PANDECTES
CONTENANT L’HISTOIRE DU DROIT ROMAIN

ET LA LEGISLATION DE JUSTINIEN

p a r p. V A N  W E T T E R

Pro fe s s eu r  o rd ina ir e  ά I’ Univers ite  de Gaud

en 5 v o lu m e s  -ΞΞΞΞ— tom e p re m ie r

H isto ire ex tern e  du dro it R om ain  et P ar- 
t ie  gen erate . P a r is  1909

Ό  άνω συγγραφεΰς δημοσιεύσας προηγου
μένως τό εργον αύτοΰ «Les obligations en 
droit rom ain» έσκόπει Ϊνα συμπλήρωσή 
τοΰτο βραδύτερον δ ι’ ένός συγγράμματος άνα- 
πτύσσοντος ολον τό σύστημα τής 'Ρωμαϊκής 
Νομοθεσίας- ό πρώτος τόμος τών άνω « Παν
δεκτών» αποτελών τήν αρχήν τής έκτελέ- 
σεοις τοΰ σκοποΰ τούτου περιέχει τήν έξωτε- 
ρικήν ιστορίαν τοΰ 'Ρωμαικοΰ δικαίου καί τό 
Γενικόν μέρος- ό δεύτερος τόμος, όστις έκδο- 
θήσεται κατά τόν προσεχή ’Οκτώβριον άφιε- 
ρωθήσεται εις τά εμπράγματα δίκαια, οί τό
μοι τρίτος καί τέταρτος θέλουσιν έχη ώς 
άντικείμενον τάς ένοχάς καί θέλουσιν άποτε- 
λέση τήν δευτέραν έκδοσιν τοΰ είδικοΰ αύτοΰ 
συγγράμματο: έπί τής ύλης ταύτης καί ό 
πέμπτος θέλει περιλάβη τό Οικογενειακόν 
καί Κληρονομικόν δίκαιον. Τό παρόν* σύγ
γραμμα σκοπόν έχει τήν πλήρη έκθε-uv τοΰ 
ίδιωτικοΰ δικαίου τής 'Ρώμης άπό τών ποώ- 
των έτών τής πόλεως ταύτης μέχρι τοΰ θανά
του τού ’Ιουστινιανού, άλλά κατά διαοοοάν 
πρός τά συνήθη συγγράμματα έπί τοΰ δικαίου 
τούτου τό σύγγοαμμα τοΰτο δέν θέλει πεοιο- 
ρισθή είς τήν Νομοθεσίαν τοΰ ’Ιουστινιανού, 
άλλά θέλει περιλάβη έπίσης τήν ιστορίαν 
τοΰ 'Ρωμαϊκού δικαίου. Καί έν μέν τώ  κει- 
μένω ό συγγραοεΰς δέν συγκρατεί ή τάς ου
σιώδεις αρχάς, έν δέ ταίς σημειώσεσιν αύτοΰ 
παραθέτων καί σ/ολιάζων τά κείμενα τών πη
γών τά σχετιζόμενα πρός τά σπουδαιότερα 
ζητήματα, δικαιολογών τάς λύσεις αύτοΰ 
καί συναντών τάς αντιρρήσεις ας έγείρουσιν 
αυται, έκθέτων καί συζητών τάς γνώμας, αΐ- 
τινες απομακρύνονται τών έαυτοΰ, ό συγγρα- 
φευς ήθέλησεν 'ίνα σ υ λ λ έ^  άπαντα τά στοι
χεία τά χρήσιμα πρός ορισμόν τών νομικών 
κανόνων καί παρουσιάση είς τούς άναγνώστας 
αύτοΰ πιστήν κατά τό δυνατόν εικόνα τοΰ 
'Ρωμαϊκού δικαίου καί τής σημεοινής αύτοΰ 
έρμηνείας.

Μετά τήν ιστορίαν τών διαφόρων πηγών 
τοΰ 'Ρωμαϊκοΰ δικαίου ό συγγραφεύς εισέρ
χεται είς τό κυρίως γενικόν μέρος (Partie 
G enerale), έν ω έκτίθενται οί γενικοί κανό
νες, οϊτινες κυριαρχοΰσι τοΰ δλου νομικού 
συστήματος, οΐτινές ε’ισ ι- Ιον) τά δίκαια έν 
γένει (ή διαίρεσις, ή άπόκτησις, ή ένάσκη- 
σις, ή προστασία καί ή άπόσβεσις αύτών), 
2ον) τά πρόσωπα ύποκείμενα τών δικαίων, 
3ον) τά πράγματα αντικείμενα τών δικαίων, 
4ον) αί πράξεις, αί’τινες άποτελούσι τόν συ
νήθη τρόπον *τής άποκτήσεως τών δικαίων, 
δον) ή παραγραφή, ήτις έστί συγχρόνως τρό
πος άποκτήσεως καί τρόπος άποσβέσεως τών 
δικαίων, 6ον) αϊ άγωγαί, α ΐτινές είσι τό 
κα τ ’ εξοχήν μέσον προστασίας τών δικαίων 
καί 7ον) ή Νομή, ήτις έπ! ’Ιουστινιανού 
χρησιμεύει ώς βάσις είς τούς περισσοτέρους 
τρόπους άποκτήσεως τής κυριότητος.

Τό παρόν σύγγραμμα διακρίνει ώς καί τό 
προηγούμενον «περί ένοχών», πλήν τής πο- 
λυμαθείας, βαθύνοια καί γνώμαι διαυγείς 
έξεοχόμεναι έκ τοΰ σκότους απηρχαιωμένων 
κειμένων, δΓ ας ό συγγραφεύς κατέλαβε ση- 
μαίνουσαν θέσιν παρά τούς νεωτέρους Γερ
μανούς έρμηνευτάς τοΰ ’Ρωμαϊκού δικαίου,' 
ύπέροχον δέ τοιαύτην μεταξύ τών συμπατριω
τών αύτοΰ Βέλγων, οϊτινες ’έγραψαν περί 
τών ένοχών καί τοΰ έν γένει 'Ρωμαϊκού δι

καίου, ώς ό Molitor καί ό Maynz. Ό  Van 
W etter ούκ έστιν άγνωστος είς τόν Νομικόν 
κόσμον έν 'Ελλάδι, άτε έπικαλούμενος παρά 

υς Γερμανούς συγγραφείς ύπό τε τών σο- 
•φών ήμών Νομοδιδασκάλων, ώς ό Μομφερρά- 
τος εις τό περίσπούδαστον αύτοΰ εογον «τό 
ενοχικόν δίκαιον» κα ί ό Ευκλείδης έν τή 
βαθεία μελέτη αύτοΰ περί διαροήξεως τής 
πωλήσεως ένεκα ύπεοόγκου βλάβης, καί ύπό 
πολλών αποιοάσεων τών Ε λληνικώ ν Δικα
στηρίων, καί οΰτω τό δλον έργον μετά τήν 
συμπλήρωσιν αύτοΰ θέλει άποτελέση συαβο- 
λήν σπουδαίαν είς τήν παρ’ ήμίν μελέτην 
τοΰ 'Ρωμαϊκού δικαίου παρά τούς Γεομανοΰς 
συγγραφείς έν μέσω τών βαθειών καί ύπείό- 
χων μελετών τών τε άρχαιοτέοων καί νεω- 
τερων Ε λλήνω ν ερμηνευτών τοΰ 'Ρωμαϊκού 
δικαίου.

Έ ν ’Α θήναις tfj 5 Ιουνίου 1909
Γεώργ. Π. Έ μ. Γ ια ν νόη ουλ ο ς

Πρωτόδικης

Ά η ο δ ε ιχ τ ικ ό ν
’Εν Α θήναις σήμερον τήν δεκάτην Τετάρ

την (14) τοΰ μηνός Μαίου 1909 ένΐακοσιό- 
στοΰ έννάτου έτους, ημέραν Πέμπτην καί ώ 
ραν 4 μ. μ. ό υποφαινόμενός δικαστικός κλη
τήρ τών έν Αθήναις Πρωτοδικών Δημ. Τό- 
γιας, τή έγγράφω παραγγελία τοΰ δικηγόρου 
κ· Ά γ γ . Ρακοπούλου, πληρεξουσίου τής έν 
Πειραιεί έδρευουσης όμορρύθμου έμπορικής 
έταιρίας ύπό τήν επωνυμίαν «Γ . Ναύλεοης 
και Σια» οιευθυνομένης καί διαχειριζομένης 
ύπό τοΰ διευθυντού κ ι ί  διαχειστοΰ αύτής Γ. 
Ναυλερη, κατοίκου ’Αθηνών, έπέδωκα ποός 
τόν Κύριον Εισαγγελέα τών έν Αθήναις 
Ιΐροίτοδικών διά τόν αγνώστου διαυ,ονής ένά- 
γόμενον Βασίλειον Μούγιον, κάτοικον τέως 
Αθηνών και ήδη αγνώστου διαμονής, τήν 

από 10 Μαρτίου 1909 αγωγήν του, άπευθυ· 
νομενην ένώπιον τών έν Αθήναις Πρωτοδι
κών καί κατά τοΰ άνω είρημένου Βασιλείου 
Μούγιου, δ ι’ ής καί κατά τήν δικάσιμον είς 
ήν καλείται ό έναγόμενος έμποοθέσμοις πρός 
συζήτησιν, έξαιτοΰνται : Νά γίνη δεκτή ή
αγωγή της. Νά ύποχοεωθή ό έναγόμενος νά 
πληοώση τή έναγούση έταιρία διά τήν έν τώ 
ιστορικώ τής αγωγής αιτίαν καί διά προσω
πικής του κρατήσεως δραχμάς όκτακοσίας έν- 
νέα καί 60)00 (809 καί 60)00). έντόκως πρός 
9 0)θ έτησίως άπό 10 Μαρτίου 1909, ά/ρις 
έξοφλήσεως. Νά κηρυχθή προσωρινούς έκτε- 
λεστή ή έκδοθησομένη άπόφασις, καί νά κα- 
ταδικασθή ό έναγόμενος είς τά τής δίκης 
έξοδα καί τέλη.

Καί εις ένδειςιν 
Ό  λαβών Είσαγγελεύς 

Α . Σ π ιιλ ιά δ η ς  · Ό  κλητήρ  
Δ .  Τ ό γ ια ς

Άριθ. 8027. ·

Α π ο δ ε ικ τ ικ ό ν
’Εν ’Αθήναις σήμερον τήν ποο^την Ιουνίου 

τοΰ 1909 ένεακοσιοστρύ έννάτου έτους ημέραν 
Δευτέραν καί ώραν 5 u.. μ. ό ύποοαιι/όαενος 
δικαστικός κλητήρ τών έν ’Αθήναις ΙΙρωτο- 
δικών Παοασκευας Κωνσταντινίδης τή παραγ
γελ ία  τοΰ δικηγόρου κ. Δ. Ηαλάση πληρε
ξουσίου τής έπιταττούσης Εύθαλίας χήρας 
Ά ν τ . Τρεμούλη, κατοίκου ’Αθηνών, μετέβην 
καί έπέδωκα ποός τόν κ . Ε ισαγγελέα τών έν 
Α θήναις Πρωτοδικών διά τόν Κωνσταντίνον 
Μ ητσιάλην κάτοικον ’Αθηνών, άγνιόστου ήδη 
διαμονής, αντίγραφον έξ άπογράφου έκτελε- 
στοΰ τοΰ ύ π ’ άριθ. 5479 τής 28 Μαίου 1904 
δανειστικού Συμβολαίου τού Συμβολαιογοά- 
φου ’Αθηνών Ευαγγέλου Παπαλεξανδρή, πρός 
γνώσιν του, καί έπιτασσόμενον δια τής παρά 
πόδας αύτοΰ άπό 9 ’Απριλίου έ. έ. επιταγής 
ϊνα έμπροθέσμως καταβάλη τή έπιταττούση 
1 ) τό έν αύτώ άναφερόμενον κεφάλαιον δραχ. 
500 έντόκως άπό 28 Μαίου 1908 μέχρις 
έξοωλήσεως πρός 1 2 ° /0 έτητίω ς καί 2) διά 
τό απόγραφον, δύο άντίγραφα (τοΰ ένός κοι- 
νοποιουμένου είς τόν τρίτον διακάτοχον τοΰ 
ένυποθήκου Νικολ. Σπετσέρην) παραγγελίας 
έπιταγάς, καί έπιδόσεις δραχ_. 14, καί ταύτας 
έντόκως. άλλως έκβιασθήσεται ή πληρωμή.

Ό  λαβών Είσαγγελεύς 
(Τ. Σ .) Α . Σ π ιιλ ιά δ η ς

Ό  Δικ. Κλητήρ 
II. Κ ω ν ό τ α ν τ ιν ίδ η ς

ΝΕΑ ΒΙ ΒΛΙΑ
Σ Π Ϊ Ρ .  Σ.  Ε Ύ Κ Λ Ε Ι Δ Ο Υ

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
2Σ ΙΣΧΥΕΙ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

*Εξεδό& η τό τ ρ ίτ ο ν  τεϋχος  τ ο ϋ  δευτέρου  
τό μ ο υ  έ χ  σ ελ ίδω ν  1 7 5 .

Τ ιμ α τ α ι ο^· ^9(>ο

Ή συνδρομή τής «Δικαιοσύνης» 
διά τ ί  τρέχον δικαστικόν έτος δπερ 
άρχεται άπό τοΰ πρώτου Σαββάτου 
τοΰ ’Οκτωβρίου, καί λήγει τό τελευ- 
ταΐον Σάββατον τοΰ ’Ιουνίου, ώρίσθη 
είς δραχμάς 7.50, δύναται δέ νά κα- 
ταβληθή καί είς δύο δόσεις έκ δρ. 4.

Γ ύ π ο ις  I I .  Α .  Γ Ιε τρ ά κ ο ν


