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(Συνέχεια εκ  τοΰ προηγουμένου)

Μεταξύ τών λόγων τνίς άκαταλληλό- 
τητος δικαστών έν τ γ  αύτγί έ'δρα τιθέ
μεθα .τήν έξ αίματος ή έξ αγχιστείας 
συγγένειαν μέχρι τρίτον β αθ μ όν ,  ή κα- 
θιέρωσις δέ αΰτη της άκαταλληλότητος 
(του άναρμόστου) φαίνεταί ήμΐν δτι πλη
ροί θλιβερόν κενόν του έν ίσνύϊ νό&ου
' , }  ' _ , _ λ ;
περι οικαστικου οργανισμού, ενφ νοαοι 
αρκούντως προνοητικοί έτέοων χωρών 
καθιεροϋσι τό άνάρμοστον τοΰτο, περι- 
λαμβάνοντες μάλιστα έν αύτοΐς καί 
βαθμούς συγγενείας άπωτέρους τών έν 
τω  ήμετέρφ νομοσχεδίφ έν δεικνυόμενων.

Ε ία α γ γ ε λ ία

Δια τής προτεινομένης ύμΐν μεταρ- 
ρυθμίσεως ή προστασία τοΰ άμεταθέτου 
παρέχεται πρός τούτοις καί είς τούς εισ
αγγελείς, καθιεροΰσα έπίσης διά τό 
σπουόαΐον τοΰτο ύπούργημα τήν άρχήν 
τής ανεξαρτησίας καί τής ευθύνης, εύ- 
θύνης, ή'τις δέν δύναται νά ύπαρξη άνευ 
άληθοΰς καί πλήρους έλευθερίας.

Διά τής μεταρρυθμίσεως ήμών πλη- 
ροΰται ή έπί μακρόν καί όμοθύμως παρά 
τής έν Ίτα λ ί^  έλευθερόφρονος σχολής 
έκφρασθεΐσα σκέψις, ήν ό «ιάσημος M u - 
S10 τοσοΰτον ευφραδώς έξεδήλου άπό 
τοΰ βήματος τής Γερουσίας διά τών 
λαμπρών τούτων λόγων : «Έ ά ν διά τής 
λεξεως Εισαγγελία  ύπονοήται θεσμός πα- 
ραχθείς πρός έκπροσώπησιν πάντων τών 
υψηλών συμφερόντων τής κοινωνίας παρά 
τνί δικαστική έξουσ'.^:, μετά πλήρους καί 
άπολύτου άνεξαρτησίας άπό τής έκτε
λεστικής έξουσίας, καί μετά μόνης τής 
έςαρτήσεως άπό τοΰ νόμου, άπό τής 
ιδίας του τιμής καί τής συνειδήσεώς του, 
κανονίζων δέ τάς πράξεις του άπό μό
νων τών σκέψεων τοΰ πνεύματός του, έ'- 
σομαι ό πρώτος, οστις θά έγκωμιάσω 
καί ευλογήσω τόν θεσμόν τοΰτον. Έάν 
ό'μως διά τής Εισαγγελίας  ύπονοήται θε
σμός, είσαχθείς παρά τοΐς Δικαστηρίοις 
πρός ένάσκησιν τών κυβερνητικών έπη- 
ρειών καί δημιουργηθείς (έναντίον το ΰ . 
πνεύματος τοΰ θεσμοΰ) οπως έκπροσωπί) 
την έκτελεστικήν έξουσίαν ώς τυφλόν 
ό'ργανον πάσης αύτής θελήσεως, δέν πι
στεύω δτι θά δυνηθγί νά έγκωμιάσν) τοι
οΰτον θεσμόν ούχί μόνον νομομαθής ή 
δημοσιολό}Ός σοβαρός, ά λλ’ ούδέ άπλοΰς 
άνθρωπος έ'χων τόν κοινόν νοΰν καί κα
λήν πιστιν καί κηδόμενος περί τής ά- 
γιότητος τής δικαιοσύνης καί τής άκε- 
ραιότητος τών έλευθέρων θεσμών».

Καί έν Γαλλία δέ οΰτως έσκέπτοντο 
καί σκέπτονται έν τοΐς εαυτών λόγοις 
καί νόμοις οί μάλλον φιλελεύθεροι.

Κα τά τήν πρώτην ύπερήφανον γένε- 
σιν τών άρχών τής Μεγάλης Έπαναστά- 
σεως, ό περί τοΰ δικαστικοΰ οργανισμού 
νόμος τής 24 Αύγούστου 1 7 9 0  καθιέοου, 
δτι οί εντεταλμένοι τά είσαγγελικά κα
θήκοντα δημόσιοι λειτουργοί διορίζονται 
ΐσοβίως παρά τοΰ Βασιλέως καί, δπως 
οί δικασταί, δέν ήδύναντο νά μ ετα τε- 
θώσιν, είμή μόνον ενεκα άδικήματος '

δεόντως έκδικαζοαένου ύπό τών αρμο
ί '  > ~ 1όιων οικαστων.

Έ ν σχέσει δέ πρός τούς μάλλον αύ- 
θεντικούς αντιπροσώπους τών φιλελευ
θέρων ιδεών έ'ν τε  τγί Γαλλ'.;»: καί παρ’ 
ήμΐν, άρκοΰμαι νά ύπομνήσω τούς λό
γους όιασήμου νομομαθούς, διν.αστοΰ καί 
πολιτικοΰ, τοΰ R enato  R eranger, 
δστις είχε μεγάλην δόξαν καί φήμην διά 
τάς έπί τοΰ δικαστικοΰ όργανισμοΰ με- 
λέτας του, έ'γοαφεν έν τγί έκθέσει του 
έπί τοΰ νομοσχεδίου, δπερ αύτός ύπέβα
λε εις τήν Γαλλικήν Έθνοσυνέλευσιν : 
α Ή  Εισαγγελία, έ'λεγεν, άποβαίνει όση- 
μέραι τό ό'ργανον τής έξουσίας, ένφ έ'δει 
νά είνε τό ό'ργανον τοΰ Νόμου, καί νά 
ένεργγί μ ε τ ’ άνεξαρτησίας, παλαιόν μ ε τ ’ 
ένεργείας κατά τής αυθαιρεσίας. Είνε 
άναγκαΐον νά βεβαιοΰται έν αύτφ τώ  
νόμφ δτι τό δικαίωμα τοΰ ένεργεΐν άνή- 
κει ώς ίόιον δικαίωμα καί άνεξαρτήτως 
πάσης άλλοθι διευθύνσεως εις τήν είσαγ- 
γελικήν άρχήν, μέ μόνην τήν ιδίαν αύ
τής εύθύνην ώς έγγύησιν,ούδείς δέ δύνα- 
ταινά παρακ,ωλύσγι τήν ένάσκησιν τών 
καθηκόντων της. Τό παν θ ά  ήτο μηδέν  
έάν ή Εισαγγελία ή'θελε διατελεΐ έν 
στενγί έςαρτήσει άπό τής έκτελεστικής 
έξουσίας. Έ ξ  ου ό O rto lan  καί άλλα 
έ'ξοχα πνεύματα ύπεστήριξαν τό άμ ετά
θετον  τών Εισαγγελέων.»

Αύτό δέ επακριβώς τό άμ ετάθετον  ε
πεκτείνει καί είς τούς έκπροσωποΰντας 
τήν είσαγγελικήν άρχήν, δπως καί εις | 
τούς είρηνοδίκας τό ήμέτερον νομοσχέ- 
διον· αύτό τό άμ ετάθετον  μέ ενδιαφέρει 
ύπέρ παν άλλο, όλιγώτερον δέ μέ έν- 
διαφέρουσιν, ώς χθές εις μίαν διαφυγοΰ- 
σάν μοι παρέκβασιν ειπον, τά ειδικά 
ζητήματα της συγχωνεύσεως ή τοΰ χ ω - 
ρισμοΰ τών δ,καστικών θέσεων, έφ’ ών 
όυνάμεθα νά συζητώμεν άνεξαντλήτως.

A t  π ρ ο ϊ γ ω γ α ί

Έ ν τούτοις τό άμετάθετον, περί ου 
ώμίλησα, άρκεΐ δπως έξασφαλίσγι τήν 
άν3ξαρτησίαν τών δικαστών ; Ούχί· διότι 
δέν προστατεύει τόν δικαστήν είμή μό
νον καθ’ ένός κινδύνου, τοΰ τής άπω- 
λείας τής θέσεώς του. Τοΰτο δμως εινε 
διά τόν δικαστήν 6 μικρότερος κίνδυνος, 
διότι άληθώς καί έν τοΐς διοικητικοΐς ύ- 
πουργήμασι, παρ’ οΐς δέν ύφίσταται ή 
έγγύησις τοΰ άμεταθέτου, αί απολύσεις 
είσί σπανιώταται. Ό θεν , έκεΐνο τό ό
ποιον έπί ■ μάλλον έπενεργεΐ έπί τοΰ 
πνεύματος τοΰ δικαστοΰ, δπως έ'χη αύ
τόν άνεξάρτητον άπό τής έξουσίας, δέν 
είνε ό φόβος απώλειας τής θέσεώς του, 
άλλ ο φόβος τής μή ταχείας έπιτεύ- 
ξεως τής φιλοδοξουμένης προαγωγής. 
’Ολίγον ένδιαφέρει αύτώ τό άμετάθετον 
έάν είνε καταδεδικασμένος νά μένη ιτε- 
ρισσότεοον στάσιμος, παρ’ δσον αί βλέ
ψεις του, ή φιλοδοξία του καί ή άνυπο- 
μονησία του τόν κάμνούσι νά ύποθέτγ).

Έκεΐνο λοιπόν, τό όποιον μόίλλον δύ- 
ναται νά έκθεση είς' κίνδυνον τήν ανε
ξαρτησίαν τοΰ δικαστοΰ, είνε ό πυρετός 
τών προαγωγών του, ή μανία του δπως 
διελθγ] ταχέως τούς πολυαρίθμους βαθ
μούς τής ιεραρχίας καί ή παρομαρτοΰσα 
άνάγκη δπως εύαρεστγί τή έξουσία, έξ 
ής έξαρτώνται αί προαγωγαί πρός άπό- 
κτησιν τών επ ιθυμ η τώ ν  προσόντων διά 
ταχεΐαν προαγωγήν, διά παρακλήσεω ν, 
επηρειώ ν καί συγκαταβάσεω ν πάσης φν- 
σεως.

’Αληθώς δέ μέ τό ΐσχΰον σύστημα, 
κατά πασαν βραχεΐαν χρονικήν περίοδον, 
ό δικαστικός ποθεί,δπως διέλθγ) ταχέως 
τους ούκ ολίγους βαθμούς τοΰ σταδίου 
τούτου. Ό  πάρεδρος φιλοδοξεί δπως γεί- 
νγι άμέσως είρηνοδίκης,δταν δέ γείνγι τοι
οΰτος επιθυμεί άυπομόννως οπως ποοβι- 
βασθίί είς πρωτοδίκην, είτα δέ νά διορι- 
σθγί άντιπρόεδρος καί κατόπιν νά προ- 
βιβασθή είς Πρόεδρον ή Έφέτην, βραδύ
τερον δέ νά γείνγι Πρόεδρος Τμήματος 
τοΰ Έφετείου καί δταν γείνγι τοιοΰτος 
νά είσέλθγι ώς μέλος τοΰ Άκυρωτικοΰ 
(Άρειοπαγίτης) καί μετά ταΰτα νά όνο- 
μασθγί Πρόεδρος τμήματος τοΰ Ά κυρω- 
τικοΰ, οπως είτα προβιβασθγί είς πρώτον 
Πρόεδρον αύτοΰ. Πάντες ουτοι οί βαθ
μοί τιμής, συνάμα δμως καί μ ε τ ’ αύξή- 
σεως τοΰ μισθοΰ συνοδευόμενα, είσί τό 
αντικειμενον συνεχών καί άνυπομόνων 
φιλοδοξιών.

Είνε έκ τούτων εύνόητον|πώς τό πολ- 
λαπλοΰν τών βαθμών καί ή αντιστοι
χούσα διαφορά τών μισθών είσίν ή ά- 
φορμή ή'τις αυξάνει μάλλον τό κακόν, 
διότι δίδει είς μέγαν αριθμόν δικαστών 
την ώθησιν δπως στρέφωσι συχνότατα 
τό βλέμμα πρός τόν Υπουργόν, παρ’ οδ 
άναμένουσι τούς διορισμούς.

(Συνέχεια εις το επόμενον)
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πάσης παρεξηγήσεως αισθάνομαι τήν 
άνάγκην προκαταβολικώς νά δηλώσω, 
δτι ούδείς είνε δυνατόν νά είνε πεπει
σμένος περισσότερον έμοΰ περί τής ύψί- 
στης σημασίας ήν κέκτηται ή έκμάθησίς 
τοΰ ’Αστυκοΰ δικαίου,περί τών άπαραι- 
τήτων δι’ αύτοΰ άποκτωμένων θετικών 
γνώσεων καί περί τών άλλων αύτοΰ 
χρησιμοτήτων έν γένει. Παρ’ δλα δμως 
ταΰτα δέν δύναται πλέον τό ’Αστυκόν 
δίκαιον ν’ άποτελγί τό Α καί τό Ω τής 
νομικής μορφώσεως τοΰ μέλλοντος, ούδέ 
ν’ άπορροφ^ ολόκληρον τό ενδιαφέρον 
τοΰ νομικοΰ. Νέαι δυνάμεις άνέκυψαν έν 
τώ  μεταξύ έν τγί σφαίρα τοΰ Δημοσίου 
δικαίου αίτινες δέν έξετιμήθησαν είσέτι 
ποοκηκόντως, ί'σως διότι δέν είδε ταύ- 
τας μέχρι τής σήμερον ό νομικός κατα- 
λαμβανούσας έν τοΐς Πανεπιστημίοις τήν 
ποοσήκουσαν είς αύτάς θέσιν. Καί είνε 
μέν άληθές δτι χάρις είς έξοχους τινάς 
διανοίας, αίτινες έκάστοτε άναπτύσσουσι 
τά τμήματα ταΰτα τοΰ Δημοσίου δι
καίου, κατακτώσι εύρύτατον έν τή  δλη 
έπιστήμγι έ'δαφος, είνε δμως έπίσης άλη
θές δτι καί γενικώτερον καί έν τοΐς ΓΙα- 
νεπιστημίοις, καί έν σχέσει μέ τήν πρα
κτικήν έν γένει μόρφωσιν, τά τμήματα 
ταΰτα ύστεροΰσι κατά πολύ τοΰ ’Αστυ
κοΰ δικαίου. Καί έν τούτοις, μικρόν καί 
κα τ’ ολίγον έπέρχεται ή έποχή καθ’ ήν 
ό νομικός τοΰ έγγυτέρου μέλλοντος θά 
διδκχθγί *α ί θά πεισθγί τό μή τήν σή
μερον είς τούς πλείστους καταληπτόν, 
δτι ή έξίσωσις τοΰ Δημοσίου πρός τό 
’Αστικόν δίκαιον είνε γεγονός. "Ο τι τό ·

γεγονός τοΰτο έπραγματοποιήθη κατά 
το πλεΐστον προκειμένου περί τοΰ ποι- 
νικοΰ έν γένει δικαίου, μαρτυρεί ή τ ε -  
ραστία πρός άναμόρφωσιν τούτου καί 
τής Ποινικής δικονομίας κίνησις. Ή  
υπεροχή τοΰ ’Αστυκοΰ δίκαιου έν σχέσει 
πρός τούς λοιπούς τοΰ ολου δικαίου κλά
δους, οφείλεται προτίστως καί κυρίως 
είς λόγους καθαρώς ιστορικούς καί είς 
την διδασκαλίαν τοΰ Ρωμαϊκοΰ δικαίου 
έν Γερμανίά άπό τής 14ης έκατονταε- 
τηρίδος, εν ώ έξ άντιθέτου τό Δημόσιον 
δίκαιον ή'ρξατο διδασκόμενον άπό τοΰ 
17ου μόλις αίώνος. Μικρόν καί κ α τ’ ολί
γον δμως ό στενός τών κ α τ’ ιδίαν άτό- 
ρ.ων κύκλος, έντός τοΰ οποίου άνεστρέ- 
φετο καί άνεπτύσσετο τό Ρωμαϊκόν δί
καιον, ηύρύνετο, νέαι περί κοινωνίας άρ- 
χαί έπεκράτησαν, αί ραγδαΐαι παντα- 
χόθεν πρόοδοι έπέβαλον τήν ενωσιν τών 
πλειόνων καί οΰτως ή πολιτική οικονο
μία κατέστη ή έπιστημη τής ήμέρας καί 
τό Δημόσιον έν γένει δίκαιον κατέλαβε 
τήν άνήκουσαν είς αύτό παραλλήλως 
πρός τό ιδιωτικόν δίκαιον θέσιν.

Α λλά καί άπό έπαγγελματικής άπό
ψεως ή ήγεμονία τοΰ ίδιωτικοΰ δικαίου 
καί σήμερον καί έν τφ  μέλλοντι κατέ
στη άμφιβολος. Ούδείς δικαστής μετρίας 
ή μεγάλης πόλεως δύναται νά θεωρηθή 
άρτιος άνευ τής γνώσεως τοΰ Δημοσίου 
δίκαιου. Απαραίτητος έπίσης διά πάντα 

| δικηγόρον ή γνώσις τοΰ διοικητικού δι
καίου καί ίδί(« τών άστυνομικών έν γ έ- 
νει καί φορολογικών διατάξεων, τοΰ δί
καιου τών άσφαλειών, καί δλων έκείνων 
τών άρχών καί κανόνων ύπό τών οποίων 
διέπονται έκεΐ μέν αί έκ της βιομηχα
νίας αναπτυσσόμενα-, ιδιαίτερα1, σχέσεις, 
άλλαχοΰ αί τών ατυχημάτων είς έργά- 
τας καί οΰτω καθεξής καί πρό παντός ή 
άλματική τών έταιριών καί τών ενώσεων 
έν γένει άνάπτυξις.

Εις δλα τά  σημεία ταΰτα ή σπουδή 
τοΰ Δημοσίου δικαίου καί ή έκμάθησίς 
τών άρχών καί τών κανόνων τούτου 
κατέστη άπαραίτητος.

Έ ν τελ εί τό διοικητικόν δίκαιον, μ ε- 
ταβληθεν είς επιστήμην ιδίαν, κατέστη 
εφοδιον άνευ τοΰ οποίου δέν δύναται νά 
νοηθγί άνώτερος δημόσιος ύπάλληλος, 
ενώ μεχοι πρό ολίγων έτι δεκαετηρίδων, 
ως προσόντα κ,αθιστώντα έπιφανή τόν 
υπάλληλον τοΰτον ή'ρκουν ή δραστηριό- 
της, τό πρακτικόν πνεΰμα, ή πείρα καί 
ή γνώσις τών προσώπων καί τών πραγ
μάτων.

Ά φ ’ ής δμως διά τής άναπτύξεως 
τοΰ Δημοσίου δικαίου έκράτησε τό ά- 
ξιωμα δτι πασα πρ&ξις τής διοικήσεως 
ρυθμίζεται ύποχρεωτικώς ύπό τοΰ νόμου, 
τά  τ.ράγματα μετέβαλλον ό'ψιν τελείω ς, 
ο δε υπάλληλος δεον κ α τ’ άνάγκην νά 
είνε γνωστής τών άρχών τοΰ δικαίου 
εκείνου. Αι κατ ιδίαν εκάστου άτόμου 
διά τής φιλεργίας ή όξυνοίας αύτοΰ συλ- 
λεγόμεναι έκ τής πείρας γνώσεις δέν 
είνε πλέον έπαρκεΐς. Ή  κατανόησις 
τών περί πολιτείας θεωριών, ή γνώσις 
τών θεμελίων τής διοικήσεως, ή διά- 
κρισις τών κ α τ’ ιδίαν συστημάτων ταύ
της καί τόσα άλλα προβλήματα,τότε μό
νον σαφηνίζονται, δταν ύποβληθώσιν είς 
συστηματικήν μελέτην. Είς τήν τοιαύτην 
δέ μ&λέτην ύπόχρεως πλέον πρό παντός 
άλλου νά ύποβληθγί ό νομικός, είτε δη-
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μόσιος υπάλληλος εινε είτε δικηγόρος η 
δικαστής.

Κ α τ’ άντίθεσιν προς την Γερμανίαν, 
έν τί ή άνάγκη -τνίς άναπτύξεως τοΰ 
Δημοσίου δικαίου δέν κατενοήθη είσέτι 
άρκούντως, έν ’Α γγλία, Γα λλία , Ί τ α -  
λΐ£>: καί Βορείφ Άρ.ερικνί ή πρόοδος κα
τέστη  άπίστευτος. Ά π ό  έτών ούκ ^ολί
γων άκμάζουσιν έν ταΐς χώραις έκείναις 
αί έδραι της κοινωνιολογίας, πλεΐστα 
δέ ειδικά πεοιοδικά συντελοΰσι τά  μέ
γιστα είς την διάδοσιν και έπικράτησιν 
τών νέων θεωριών.

"Εστω επομένως κκί έν Γερμανί{« τό 
σύνθημα : Σπουδή κκί της κοινωνιολο- 
γίας καί τών πολιτικών έπιστημών. 
Ούχί άποκλειστικώς ιδιωτικόν δίκαιον.

ΑΡΒΡΑΤΗΠΙΟΙΟΙΥΗΗΪ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ τ% 13 Matou 

Τάς δλίγας έπι τή ευκαιρώ τοΰ 
έναρκτηρίου τοϋ νέου Καθηγητοΰ της 
Δημοσιονομίας καί Στατιστικής κ .Ά . 
Άνδρεάδου έν τφ προηγουμένφ φύλ- 
λψ σκέψεις μας, έπικυροΐ μέχρι και 
τής τελευταίας γραμμής τδ άρθρον 
τοΰ Καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου 
Βόννης, ουτινος περίληψιν, δσον ήδυ- 
νήθημεν πιστήν, δημοσιεύυμεν £έν έ- 
i&pcf. στήλη. Ό  Γερμανός Κ αθηγη
τής, θαυμαστής καί ουτος, ώς έν προ- 
οιμίφ τοΰ άρθρου του αισθάνεται τήν 
άνάγκην νά δμολογήση, τών ώφελη- 
μάτων άτινα δ μελετητής τοΰ Ά στυ- 
κοΰ δικαίου πορίζεται έξ αύτοΰ, 
κρούει συγχρόνως τδν κίνδυνον τής 
άπολυταρχίας τοΰ τμήματος τούτου 
τοΰ δικαίου, τής ετι καί σήμερον πα- 
τηρουμένης έν τοΐς Πανεπιστημίοις 
τής Γερμανίας, καταλήγει δέ δι’ έπι- 
χειρημάτων έκτάκτως πρακτικών καί 
άποστροφών μεστών ένθουσιασμοΰ, 
έξορκίζων τούς διέποντας τάς τύχας 
τών Πανεπιστημίων, δπως συντελέ- 
σωσι πρδς άπολύτρωσιν άπδ τής τυ- 
ραννίδος έκείνης ήτις δνομάζεται Ά -  
στυκδν δίκαιον. Είς τοιαΰτα δέ συμ
περάσματα καταλήγει δ γράφων, ε- 
χων ύπ’ οψιν τήν Γερμανικήν έπι- 
στήμην, διά τής όποίας άνεπτύχθη 
μέν δσον ούδαμοΰ άλλαχοΰ τδ Γω - 
μαι'κδν δίκαιον, έκ παραλλήλου δμως 
δέν παρημελήθησαν, δσον άπαισιοδο- 
ξών δέχεται, καί τά λοιπά τοΰ δι
καίου μέρη. Ύπδ τοιούτους δρους, 
τηρουμένων πάντοτε τών αναλογιών, 
τί δύναται νά λεχθή περί τοΰ ελλη
νικού Πανεπιστημίου καί τής έν γέ- 
νει έλληνικής νομικής έπιστήμης; 
Άπαστυκοποίησις πλήρης, άν ή έκ-

φρασις δέν είνε τολμηρά, άπδ τής 
πρώτης μέχρι καί τής τελευταίας 
γραμμής. Ού μόνον οί διάφοροι κλά
δοι τών κατ’ ίδίαν τμημάτων τοΰ Δη
μοσίου δικαίου, ούς παραθέτει έν 
τφ άρθρφ του ό Γερμανδς Καθηγη
τής, ούδέ κατ’ δνομα είνε γνωστοί 
είς τδν Έ λλη να  φοιτητήν καί έπι- 
στήμονα, άλλ’ ούδέ καί τά πρώτα κάν 
στοιχεία άλλου τινδς τμήματος τοΰ- 
Δικαίου, πλήν τοΰ Άστυκοΰ, έδιδά- 
χθησάν ποτε ούδ’ έγένοντο άντικεί- 
μενον καί τής κοινοτέρας μελέτης 
παρ’ ήμΐν. Διά τούτου δέν θέλομεν νά 
ίσχυρισθώμεν δτι τήν έδραν τοΰ Διοι- 
κητικοΰ δικαίου ούδείς μέχρι τής σή
μερον άνήλθεν έν τή αιθούση τής 
Νομικής μας Σχολής, δπως δέν δυ
νάμεθα νά άρνηθώμεν δτι καί έδρα 
Πλουτολογίας λειτουργεί έν τή αύτή 
αίθούση. Έκεΐνο δμως δπερ έπίσης 
δέν δυνάμεθα ή άνεπιφυλάκτως νά 
δεχθώμεν είνε, δτι ή ελληνική νομική 
έπιστήμη εν καί μόνον τμήμα τοΰ 
δικαίου άποκλειστικώς έγνώρισε, τδ 
Άστυκδν δίκαιον, διά τοΰτο δέ, κατά 
άξίωμα πλέον, έκεΐνος ό φοιτητής ή 
δικηγόρος θεωρείται άριστεύων έν τφ 
θρανίφ τών έξετάσεων ή τφ κοινω- 
νικφ άγώνι, ό όποιος κατέστη, κατά 
τδ μάλλον καί ήττον, μύστης τών α
ποφθεγμάτων τών Ρωμαίων νομοδι
δασκάλων ή τών διατάξεων τών Β υ
ζαντινών αύτοκρατόρων.

Έ ν  τφ μεταξύ δμως ή πολιτεία, ά- 
γωνιζομένη νά μορφώση τούς κατ’ ι
δίαν κλάδους τής διοικήσεως, πρδς 
τήν νομικήν σχολήν άτενίζει καί 
είς τήν συνδρομήν τών τροφίμων 
ταύτης καταφεύγει, μέ διδάκτορας τής 
νομικής άπαρτίζουσα τά στελέχη τών 
άξιωματικών τής χωροφυλακής, δι
κηγόρους χρίουσα διευθυντάς φυλα
κών, μέ όμοιους κινούσα ολόκληρον 
τήν φορολογ,ικήν της μηχανήν, διά 
τών ύπαλλήλων τοΰ έλεγκτικοΰ συνε
δρίου ή τών γραμματέων τών διαφό
ρων ύπουργείων ή τών έφόρων ή τοΰ 
άνωτέρου τελωνειακοΰ προσωπικού, 
μέ δικηγόρους άποκλειστικώς άντι- 
προσωπευομένη,ού μόνον έν τφ ΰπουρ- 
γείφ τών Εξωτερικών, άλλά καί έν 
άπασιν άνευ έξαιρέσεως τοΐς προξε- 
νείοις.

Τίνες δέ οι Έ λ λ η ν ες  ούτοι δι
δάκτορες καί δικηγόροι; Οί πλεΐστοι 
τούτων άναμφιβόλως άπαγγέλλουσιν 
άπδ στήθους τδ μεγαλήτερον μέρος 
τών ορισμών τών κατ’ ίδίαν σχέσεων 
τοΰ ίδιωτικοΰ δικαίου, ούδείς δμως

τούτων ούδέ καί τήν πλέον στοιχειώ
δη άπέκτησέ ποτε γνώσιν ούτε τής 
φορολογικής έπιστήμης ή τής δημο- 
σιονομίας έν γένει, ουτε τής περί φυ
λακών, ουτε τής τών Τραπεζών καί 
εταιριών, ούτε τής τελωνειακής καί 
διοικητικής έν γένει, ουτε τήζ τοΰ 
Δημοσίου δικαίου ώς καθαρώς διε
θνούς τοιούτου ή ώς ίδιωτικοΰ.

Καθ’ ήν δ’ έποχήν καί ή έλαχίστη 
κοινωνική κίνησις ή καί ή μάλλον Α
σήμαντος μεταβολή τής νομοθεσίας, 
κυρίαν βάσιν έχει τά έκ τής στατιστι
κής πορίσματα, έν Έλλάδι, δπου τδ 
έγκλημα άναμφιβόλως σύν τφ χρόνφ 
έξαπλοΰται, ή μέν ποινική στατι
στική καί άνθρωπομετρική έπιστήμη 
άντιπροσωπεύονται άπδ γηραιδν τινά 
τμηματάρχην, έχοντα ώς έφόδιον τάς 
λεύκάς του τρίχας καί τάς τέσσαρας 
τής Αριθμητικής πράξεις, άλλη δέ τις 
στατιστική έργασία, έξ ής θο̂  άπεκα- 
λύπτετο ή είκών τών κατ’ ίδίαν πα
ραγωγικών δυνάμεων τοΰ τόπου, συν- 
τελεΐται καθ’ δν τρόπον δλοι γνωρί
ζομεν.

Ό  άφορισμδς άρα, δν έν έπιλόγφ 
τοΰ άρθρου του ρίπτει ο Γερμανδς 
Καθηγητής, άς γίνη σύνθημα καί 
παρ’ ήμΐν : Κοινωνιολογίαν καί Πολι- 
τικάς έπιστήμας. Αυτρωθώμεν άπδ 
τούς κλοιούς τοΰ Άστυκοΰ δικαίου.

Pro domo sua

Πρός τήν ΔιεύΟννοιν τής «Δ ικαιοσύνης»

'Ο  τδν ταλαιπωρούμενον σύγχρονον 
δικηγόρον συμβολίζων ίκανώς συνάδελ
φος «’Ιώβ» δι’ άποπείρας αύτοΰ έν τφ 
προηγουμένφ ήμών φύλλφ πρός άξιοπρε- 
πεστέραν δι’ αύτόν έφαρμογήν τοΰ περί 
κανονισμού τών δικηγορικών οικαιωμα- 
των διατάγματος της 8]26 Μαΐου 1835, 
υπέμνησε τήν άπαισίαν γλισχρότητα 
αύτοΰ καί τήν έφάμιλλον αύτή έφαρμο
γήν έν συγκεκριμένη περιπτώσει.

Ή  δευτέρα αυτη «φαίνεται» άδικος, 
έφ’ δσον πρός δικαιολογίαν άντιτάσσεται 
ή ξηρότης τοΰ διατάγματος, μεθ’ ής, ού 
μόνον κατ’ άριθμόν ώρίσθησαν εύτελε- 
στατα αί άμοιβαί, άλλά καί κατ’ είδος 
περιωρίσθησαν αί έργασίαι, χωρίς έν 
ταύτφ νά περιληφθώσι καί πλεΐσται πε
ριστάσεις είς Ιτερα είδη άμειπτέων έργα- 
σιών άφορώσαι, ώς καί άλλαι «παρεμπι- 
πτουσαι» μεταξύ τών άξιωθεισών μνείας 
καί κανονισμού, |άλλ’ ούχ ήττον άξιαι 
άμοιβής έργασίαι, όπΟϊαι είσί λ. χ. αί 
έπασχολήσεις πρός μελέτην  ̂έγγραφων 
καί δικογραφιών, αί συνεντεύξεις, ^υπο
μνήσεις, όχλήσεις καί έπιστολαί, αί^ερευ- 
ναι καί μεταβάσεις είς δικαστικά καί 
άλλων δημοσίων άρχών γραφεία κλπ. 
κλπ., αΐτινες ποικίλλουσιν έκάστοτε άνα
λόγως τής φύσεως καί τοΰ Αντικειμένου

καί τοΰ έπείγοντος έκάστης ύποθέσεως’ 
τοΰ άριθμοΰ τών έντολέων, άντιδίκο>ν, 
όμοδίκων καί μαρτύρων, τών διαφόρων 
τής δίκης σταδίων άπό τής προδικασίας 
μέχρις έκτελέσεως, ώς καί άλλων στοι
χείων άπαιτηθέντων διά τήν έπιτυχή έξυ- 
πηρέτησιν τοΰ έντολέως.

Έ  πληθύς οΰτω τών άτελειών καί πα
ραλείψεων τοΰ διατάγματος άνεξαρτήτως 
τής γλισχρότητος τών ποσών ώς πρός 
τάς μνημονευθείσας έν αύτή έργασίας, 
άφ’ ένός μέν καταμαρτυρεί τήν άνεπάρ- 
κειαν αύτοΰ, άφ’ έτέρου δέ καθίστησιν 
άδύνατον τήν «διαστολήν» τών ξηροτά- 
των διατάξεων αύτοΰ.

Έντεΰθεν ή έφαρμογή τούτου καί δή 
ή έκκαθάρισις γίνεται ώς «έπί παρεκβά
σεων» άπό τοΰ κανονισμοΰ άμα μέν δι’ 
άποκοπής αύτών καί τών σχετικών κον- 
δυλίων, άμα δέ (κατά συνακολουθίαν ώς 
έκ τής άνακοπής τοϋ συνδετικοΰ τών έρ- 
γασιών συνειρμοΰ) κατ’ ιδιώνυμον μέθο
δον συλλογισμού «μές ’στα δλα!», άμιλ- 
λωμένην πρός τε τήν ξηρότητα καί γυ
μνότητα τοΰ διατάγματος καί πρός τήν 
γλισχρότητα αύτοΰ.

Οί σχολιάσαντες τόν έγκλείοντα καί 
τόν δικηγορικόν τοΰτον κλοιόν ή Μινώ
ταυρον τών δικηγορικών δικαιωμάτων 
δργανισμόν τών δικαστηρίων, άπεκάλεσαν 
αύτόν άπηρχαίωμένον καί ιστορικήν 
μάλλον έχοντα άξίαν, μολονότι ύφιστά- 
μενον καί ώς εΐρηται έφαρμοζόμενον, καί 
άντιπαρήλθον πρό τών ξηρών αύτοΰ δια
τάξεων περιφρονητικώς !

Είς τήν ύπόστασιν δ’ έτι αύτοΰ συνε- 
τέλεσε καί συντελεί ή αίτια ή σκέψις δτι. 
«σπανίως καταφεύγει ό δικηγόρος είς 
ύποβολήν πινάκων» ! Οΰτω τό αίτιον έγέ
νετο άποτέλεσμα- άποτέλεσμα δέ τούτων 
δτι έγείρεται έκάστοτε πρό τοΰ συνο- 
φρυουμένου άρμοδίου έκαθαριστοΰ ώς 
φάσμα ή άνδριάς «ή πλεονεξία», καί μό
νος σκοπός τοΰ διατάγμανος μονονουχί 
θεωρείται ή περιστολή ταύτης όπωςδή-
ποτε.

Καί τοιοΰτο μέν τό άποτέλεσμα ώς 
πρός τήν έφαρμογήν, μολονότι καί αΰτη. 
γίνεται έν βαθμφ μέν έπιεικείας τινός (;)■ 
τό πρώτον κατά τήν κήρυξιν τοΰ πίνα- 
κος ώς έκτελεστοΰ, έν βαθμφ δέ άνοι- 
κτίρμοντος είς τό γράμμα τοΰ διατάγμα
τος προσηλώσεως έν περιπτώσει άνακο
πής καί ετι χείρον έν περιπτώσει έφέ
σεως, μεταβαλλομένων τών βαθμών τής 
δικαιοδοσίας είς βαθμούς αύστηρότητος, 
ώς καί έν ταΐς σπανίαις διά τόν άνω λό
γον περιπτώσεσι συνέβη.

Τό δ’ έκ τής άποφυγής τής έφαρμο- 
γής άποτέλεσμα; . .  . ή πληθύς τών δικη
γορικών βερεσεδίω ν, ή άκουσια αύτών 
παραγραφή ή διαγραφή, ή έξάντλησις 
τών έπιστημονικών βαλαντίων, ή άπά- 
θεια τών δφειλετών, καί συνεπώς ή κα- 
τάπτωσις καί ό έξευτελισμός τοΰ οικη- 
γορικοΰ έπαγγέλματος με μόνην άλλ 
ούχ ήττον σπαρακτικήν παραμυθίαν, ής 
κατά καιρούς έθρηνήσαμεν καί θύματα, 
κοινφ έράνφ κηδευθέντα,. . .  τήν έντιμον 
πενίαν!

Mt2>  Ε .  Κανακάκης
Δικηγόίΰς έν Άθήναις
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ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΕΥ0ΥΝΗΣ
ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΥΝ ΤΩΝ

(Συνέχεια έκ  τοΰ  φύλλου τη ς 2 9  ’Απριλίου)

6 ) Ή  συνηθεστέρα ομως διαστροφή 
της γενετησίου όρρ.ης, ή παρατηρούμενη 
παοά τοΐς έκφύλοις, εινε έκείνη ενεκα 
τνίς όποίας έςεγείρονται πρός συνουσίαν 
μόνον ύπό τών άτόμ-ων τοΰ αύτοΰ φύ - 
λου. Καί οσάκις μέν ό άνήρ φέρεται 
πρός τόν άνδρα έ'χομεν την Π αιδεραστίαν , 
οσάκις δέ η γυνή πρός τήν γυναίκα τήν 
τοιβακήν ασέλγειαν  ή έπί τό κοινότερον 
τόν Λέσβειον έ'ρωτα.

Οί παθολογικοί πα ιδεραστα ί μ.ένουσιν 
αναίσθητοι πρό τών άτόμ-ων τοΰ έτέρου 
φύλου· διακρίνονται δέ είς ενεργητικούς 
η σοδομ ιστάς, ώς άποκαλεΐ αύτούς ό κ. 
Βάφας, καί είς παθητικούς ή '/Αναιδούς. 
Οί έ'νεκεν έκφυλισμ-οΰ παιδερασταί δέν 
πρέπει νά συγχέωνται μετά  τών φαύλων 
έκείνων, οιτινες γίνονται σοδομ.ισταί ή 
κίναιδοι έξ ηθικής διαφθορας, ή &ά 
λόγους αίσχροκερδείας, ή έκ τυχαίων

ολως περιστάσεων, έκ της έν κοινφ δια- 
βιώσεως μ.ετά άτόμ-ων τοΰ αύτοΰ φύλου 
έν φυλακαΐς, σχολείοις, πλοίοις /.τλ.) 
Οί τελευταίοι ούτοι ούδένα τών χαρα- 
κτήοων τοΰ έκφυλου παοουσιάζουσιν, 
ένφ τούναντίον οί έ'κφυλοι παρουσιά
ζουσι σωματικά καί ψυχικά στίγματα 
δλως χαρακτηριστικά. ’Ε π ί πλέον έ'κα
στός τών δύο τύπων τοϋ έκφύλου παιδε- 
ραστοϋ περιορίζεται είς τήν ειδικήν αύτοΰ 
εργασίαν ό κίναιδος λ .χ . δέν αισθάνεται 
ηδονήν είμ.ή έκτελών καθήκοντα γυναι- 
κός, , ό δέ σοδομ.ιστής οσάκις λαμβάννι 
τήν ενεργητικήν αύτοΰ στάσιν, σπανίως 
δέ, ώς παρατηρεί ό K l ’a f f t - JE b in g , γί
νεται μεταλλαγή τών θέσεων, έν ω 
τούναντίον ή αναστροφή τών δρων είνε 
συνήθης είς τήν έπίκτητον παιδεραστίαν.

Οί δύο τύποι τοΰ παιδεραστοϋ δια- 
κρίνονται ευκόλως,καθόσον έκάτερος πα
ρουσιάζει ίδια στίγμ.ατα, τά όποια είνε 
σαφέστατα διά τόν κύναιδον κυρίως. 
Ούτω ό τελευταίος ουτος ώς έπί τό πλεΐ
στον έ'χει τούς μ.αστούς ανεπτυγμένους, 
τήν λεκάνην εύρεΐαν καί γυναικοειδη, 
τό τριχωτόν σύστημα ήκιστα άνεπτυγ- 
μένον, έν γένει δέ αί γραμ.μ.αί τοΰ σώ - 
μ.ατος παρουσιάζουσι τήν λεπτότητα

της γυναικείας καλλονής, επι πλέον η 
φωνή αύτών είνε λεπτή, ο τρόπος ύε 
της συμ.περιφορας καί αι έςεις αυτών 
όμ,οιάζουσι μεγάλως τάς τών γυναικών· 
συχνά'/, ις οί τοιοΰτοι επιδιδον.ται εις

πάντοτε δυνατόν, πάραλαμ-βανουσι παρα 
τών γυναικών μέρη τινα της άμφιεσεως 
αύτών, λ . / .  τά μανδύλια αύτών, τά 
ασπρόρουχα είνε κεκοσμημενα δια κεν-

έπιμελώς τό γένειον καί τον μ.υστακα 
έπωφελοΰνται δέ πάσης περιστασεως 
(άποκρέω /.τλ.) δπως φέρωσι τό γυναι- 
κεΐον έ'νδυμα. — Οί τοιοΰτοι δεν απο- 
στέργουσι τήν συναναστροφήν τών γυναι
κών ενεκεν της ταύτότητος τών όρεζεων, 
ά λλ’ ή γυνή ούδεμίαν προκαλει αύτοΐς 
γενετικήν διεγερσιν. Οι έκφυλοι ουτοι 
δέν άποκρύπτουσι ποσώς τό ελάττωμά 
αύτών, μ.ετά μεγάλης δε ευχερειας προ- 
βαίνουσι είς έςομ.ολογησεις, ρ.η συναι- 
σθανόμ.ενοι έπί τουτω ουδεν ονειδος 
τούναντίον μ.άλιστα άποροΰσι οτι η κοι

νωνία δέν δύναται νά έννοησν] τό πάθος 
αύτών. Διά τοΰτο προβαίνουσι ούχί σπα
νίως είς πράξεις σκανδαλοδεστάτας, αί- 
τινες προκαλοΰσι τήν έπέμ.βασιν της 
δικαστικής άρχης" μεθ’ δλας δμως τάς 
άπειλάς καί τιμ.ωρίας,έπανέρχονται μ.ετ 
έπιμ.ον·?ίς είς τό έ'ργον των, έγκλειόμ-ενοι 
δέ είς τάς φυλακάς γίνονται τό ερμαιον 
τών, έν αύταΐς σατύοων έκ πάντων των 
έκφύλων, είνε οί όλιγώτεροι επηρεαζό
μενοι ύπό της ποινής καί διά τοΰτο είς 
πάντα τά  πεπολιτισμ-ένα κράτη οί τοι- 
οΰτοι άποστέλλονται είς τά  φρενοκο- 
μ,εΐα, δπου τούλάχιστον χρηβιμοποιοϋν 
είς διαφόρους έργασίας τάς διανοητικάς 
αύτών άρετάς, ένίοτε είς άκρον άνεπτυγ- 
μ.ένας.

Ό  σοδομ.ιστής ή ένεργητικός παιδε
ραστής οέρει στίγματα ήττον σαφη τών

/<s i. Λ' ι r 5 rτοΰ κιναιοου, τούτο οε ευνοητον εστι, 
καθόσον ό μ.έν κίναιδος παρουσιάζει τύ
πον γυναικεΐον, δστις αίσθητώς διαφερει 
τοϋ τοΰ άνδρός, ό δέ σοδομιστής φέρει 
τά  άνδρικά χαρακτηριστικά είς άκρον ά- 
νεπτυγμ.ένα. Ό  σοδομ-ιστής έχε ι ως επι 
τό πλεΐστον τό βλέμμα ζωηρόν καί ά
γριον, τό τρι/ωτον σύστημα λίαν άνε- 
πτυγμένον.Ό  T ard ieu  διϊσχυρίζετο δτ
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λεΐται κατά τό μέγιστον μέρος άπό δι
κηγόρους. Κατά πόσον ή τοιούτου περιε
χομένου ποφαίνεσις ητο άπαραίτητος ώς 
καί άν το έκ ταύτης έπί τί) βάσει τοΰ 
κ α τ’ αντιδιαστολήν έπιχειρηματος συμ
πέρασμα ήκιστα κολακευτικόν αποβαίνει 
καί διά τούς κ. κ. δικηγόρους, είς βά
ρος τών όποιων λίαν εύχερώς συνάγεται 
καί δια τήν ψυχραιμίαν τοΰ κ. ΙΙοοε- 
δρεύοντος, καλόν θεωροΰμεν νά μή θίξω— 
μεν. Τό οτι δμως καί ό κ. Προεδρεύων, 
έν άνωμάλω προφανώς διατελών ψυχική 
κατο^τάσει, είπε μίαν μεγάλην μεγάλην 
αλήθειαν, περί τούτου δέν επιτρέπεται 
νομίζομεν άμφισβήτησις, διότι δεύτερα 
γνώμη περί τοΰ δτι οί κ. κ. δικηγόροι 
συνερχόμενοι έν ταΐς αίθούσαις τών δικα
στηρίων, λησμονοΰσι τελείω ς δτι εύρί- 
σκονται πρό συνεδριάσεως, δέν χωρεΐ. 
Τοιαύτη τούλάχιστον ή κα τ’ άντικείμε- 
νον αλήθεια, ή οποία κα τ’ ούδέν άλλοι- 
οΰται άν τις άναζητησνι τά αίτια ενεκα 
τών οποίων, οί θαμώνες τών πλημμε
λειοδικείων, οί άγρόται καί άγροΐκοι, 
κατά την έ'κφρασιν τοΰ κ. Προεδρεύον- 
τος, είνε εύαγωγότεροι.

Εύτυχώς τό ζητημα τοΰ ’Αστυκοΰ 
Κώδικος δύναται νά θεωρηθγί λελυμέ- 
νον. Πρό ένός περίπου μηνός ό πρόεδρος

τοΰ δικηγο-
Τ ά  μ η  όνναντώαενα α κ ρ α  ρικ,οΰ Συλλό

γου ’Αθηνών
κ. Ί ω .  Ε υκλείδης, έν διαλέξει του έν 
τί) αίθούσ·/) τοΰ Συλλόγου Παρνασσοΰ, 
άπέδειξεν  δτι ή μόνη δυνατή λύσις εινε 
εινε ή διά τοΰ Γερμανικοΰ ’Αστυκοΰ Κ ώ 
δικος, δστις καί μόνος πρέπει νά ληφθί) 
ώς βάσις. Πρό δύο περίπου εβδομάδων 
ό υφηγητής τοΰ Ρω μ. Δικαίου κ. Π . 
Άραβαντινός, έν τί) αίθούσν) της Νομι
κής Σχολάς άπέδειξεν  δτι ή μόνη αδύ 
νατος  λύσις εΐνε ή διά τοΰ Γερμανικοΰ 
’Αστυκοΰ Κώδικος, δστις καί μόνος, 
έπί τοΰ παρόντος τούλάχιστον, δέν είνε 
έπιτετραμμένον νά ληφθί) ώς βάσις. 
Τοιουτοτρόπως έλύθη το μέγα ζητημα, 
άν οχι διά τό παρόν η τό έγγύς μέλλον, 
άλλά τούλάχιστον μετά μερικούς αιώ
νας, οπότε καί η Γερμανία θά μορφώσν) 
την γνώμην της άν ό Κώδιξ αύτης είνε 
κατάλληλος καί δι’ αύτήν καί διά τάς 
Ελλάδας.

Πόσα φλογερά άρθρα η πατοιωτικάς 
αγορεύσεις, άν μή θρήνους, δέν είνε ίκα- 
ναί νά άντικαταστήσωσιν αί έν εί'δει 

ημερολογίου άναμνή - 
Έ ντνπώ ΰεις <τεις τοΰ παραιτηθέντος 

ΕΙοηνοδίκον τος Είρηνοδίκου κ. Γ .
Γ κ ο ύ μ α , .  Διά μέσου 

φαγοποτίων τών δυνατών καί λακτι
σμάτων τών αύτών δυνατών, κατάφορ
το ; άπό συστατικά σημειώματα, περι- 
ηρχετο άνά τάς πόλεις καί τά  χωρία της 
Ελλάδος έπί ήμιόνων ό τίμιος Είρηνο- 
δίν.ης, εντεταλμένος ύπό τνίς πολιτείας

καί ένόρκως πρός ταύτην ύποσχεθείς τήν | 
δικαιοσύνην ν.αί μόνην τήν Δικαιοσύνην j 
νά άπονέμη.

Καμαρώσατε τώρα έν τίί έπιστολή 
του κατά τίνα τρόπον ή αύτή Πολιτεία 
ήννόει καί έννοεΐ τήν απονομήν τνίς Δι
καιοσύνης ταύτης.

Δημοσιεύοντες σήμερον ολόκληρον τό 
κείμενον τοΰ νέου περί Εισαγγελέων νο
μοσχεδίου, ώς ύπεβληθη τήν παρελθοΰ-

σαν Τετάρτην 
Τά  α ύ τ ά  το ΐς  α ν το ϊς  είς τήν Βουλήν

f ιυπο του κ. 1 - 
πουργοΰ της Δικαιοσύνης» έξακολουθοΰ- 
μεν νά πιστεύωμεν οτι καί δι’ αύτοΰ δέν 
άνεκαλύφθη ή πυρΐτις. Έ φ ’ δσον εύρι- 
σκόμεθα πρό καθολικής γνώμης, δτι σ τε- 
οούμεθα επαρκών Εισαγγελέων, παρά 
Πρωτοδίκαις τούλάχιστον, τά διά τοΰ 
νομοσχεδίου λαμβανόμενα μέτρα πρός 
στρατολογίαν τών ίκανωτέρων είνε άνευ 
δευτέρας γνώμης άστοχα. Διά της με
θόδου τών εξετάσεων, ητις άποτελεΐ τήν 
κυρίαν βάσιν τοΰ σημερινοΰ νομοσχε
δίου, άντί βελτιώσεως τοΰ κλάδου,άνα- 
μενομεν όπισθοδρόμησιν τούτου. Είνε έκ 
τής πείρας πλέον γνωστόν, δτι οί άξιο- 
πρεπώς δικαιούμενοι νά διεκδικησουν 
τήν θέσιν τοΰ Είσαγγελέως καί οί μάλ
λον άκα-άλληλοι πρός μαθητικόν δια
γωνισμόν είνε καί οί μάλλον μή διατε
θειμένοι είς τοιαύτην νά κατέλθωσι πα- 
λαίστραν. “Οταν τοΰτο κατανοηθί) κα
λώς, παραμένει h μάζα ή συνηθης τών 
έν τοΐς διαγωνισμοΐς διαγκωνιζομένων, 
μάζα τής οποίας τήν ποιότητα δλοι γνω- 
οίζομεν κάλλιστα.

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΝΑΓΚΑΙΑΙ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
Έ ν σχέσει πρός δσα έδημοσιεύθησαν 

είς τό προηγούμενον φύλλον περί τής 
άταξίας ή'τις έ π ’ έσχάτων παρατηρεΐται 
έν τί) έργασί^ πρός καθαρογραφήν τών 
αποφάσεων τοΰ Έφετείου ’Αθηνών, αί- 
σθανόμεθα τήν άνάγκην νά προσθέσωμεν 
καί τάς έξής έπεξηγηματικάς λεπ τομ ε- 
ρείας.

Πρό παντός ούδέποτε έφαντάσθημεν νά 
άποδώσωμεν καί τήν άπωτάτην έ'στω μομ- 
φήνκατά τών γνωστής έργατικότητος καί 
αναμφισβήτητου ίκανότητος ύπογραμ- 
ματέων έκείνων, οΐτινες διευθύνουσι τήν 
γραφικήν εργασίαν τών κα τ’ ιδίαν τμη
μάτων τοΰ Έφετείου. Ή  αταξία, καθ’ 
ήν έ'χομεν καί ίδιαν άντίληψιν καί ούκ 
όλίγας διαμαρτυρίας δικηγόρων, οφείλε
ται κυρίως καί πρωτίστως είς τό σύστη
μα, καθ’ ό ή σύνταξις τών άποφάσεων 
άνατίθεται είς άπειρους γραφείς,τους ο
ποίους πιθανώτατα έσφήνωσεν ή συναλ
λαγή καί οΐτινες μεταφέρουσι πολλάκις 
χάριν εύκολίας είς τόν οίκον των τάς

σχετικάς δικογραφίας πρός σύνταξιν τών 
άποφάσεων, ούτως ώστε άποβαίνει άδύ- 
νατον είς τούς ένδιαφερομένους δικηγό
ρους ή διαδίκους επί ήμέρας δλας νά 
λάβωσι γνώσιν καί έν σχεδίφ άκόμη τοΰ 
περιεχομένου τών άποφάσεων.

Προσθέτομεν άκόμη, καί τοΰτο ώς έ- 
λαφρυντικόν τής εύθύνης τοΰ */. Γοαμ- 
ματέως,δτι τό προσωπικόν τοΰ Κακουρ- 
γιοόικείου τροφοδοτείται άπό τό προ
σωπικόν τοΰ Έφετείου, ουτω δέ, παρ’ 
ολην την καλήν θέλησιν τών μονίμων 
υπογραμματέων, ούς δέν διστάζομεν 
Ατλαντας τής όλης εργασίας νά όνομά- 

σωμεν, ή παρατηρηθεΐσα άταξία άπο- 
βαίνει έν μέρει καί άναπόφευκτος.

Α Ν Α Μ Σ Ε ΙΗ ΙΡ Η Ν Ο Α ΙΚ Ο Υ
’Α ξιότιμε κύριε Σ νντάκτα,

Έ π ί  τνί έλπίδι δτι τά κάτωθι έκ τι- 
θέμενα δυνατόν νά συντελέσωσι κατά τι 
είς τόν άγώνα, δν άνέλαβε τό έγκριτον 
φύλλον τής «Δικαιοσύνης»,παρακαλώ ο
πως  φιλοξενησητε ταΰτα έν ταΐς στη- 
λαις αύτοΰ.’Αφορώσι δέ ταΰτα τόν σπου- 
δαΐον, άν ούχί|τόν σπουδαιότατον,’δικα
στικόν κλάδον τά  Ειρηνοδικεία, τόν έ- 
πιουσιον άρτον τοΰ λαοΰ, ώς πάνυ έπ ι- 
τυχώς άπεκάλεσαν ταΰτα.

Πολλάς είχον ύποστή αλόγους μ ετα - 
θεσεις κατά τό διάστημα τής υπηρεσίας 
μου, αφετηρίαν έχούσας τήν καλουμένην 
συναλλαγήν, ης δέν παοηκολούθουν τά 
κελεύσματα’ ύπέμεινα ταύτας άγογγύ- 
στως· ά λλ ’ αί τών τελευταίων μηνών 
ραγδαΐαι, άλλεπάλληλοι καί δυσμενείς 
τοιαϋται καί ποικίλα άλλα αίτια μέ έ- 
ξηνάγκασαν νά άπόσχω τής άνιαρας λει
τουργίας τής θέσεως τοΰ Είρηνοδίκου, 
ήν είχον άναλάβει μ ε τ ’ ένθουσιασμοΰ, έκ 
πλάνης φρονών δτι ήδυνάμην νά έκτε- 
λέσω τό καθήκον μου έ π ’ άγαθώ τής πο
λιτείας.

Τά αίτια ταΰτα ά διηγηματικώς έκ- 
τίθημι έν είδν) ήμερολογίου, θίγουσι τόν 
λειτουργοΰντα θεσμόν τών Ειρηνοδικείων 
άπό Διοικητικής άπόψεως καί καθαρώς 
δικαστικώς.

Είχον μετατεθνΙ πρό τίνος χρόνου είς 
Ίθώμην Θεσσαλίας έν μηνί Ίανουαρίω. 
’Ανήλθον μετά  κόπου τόν ανωφερή καί 
χιονοσκεπή λόφον τοΰ Φαναριού μετά 
τών τέκνων μου, βυθιζομένων ένίοτε μέ
χρι τοΰ στήθους είς τήν χιόνα. Κ απηλί- 
σκος τις, είδος κομματαρχίσκου, βαρέως 
έ'φερε τήν έκεΐ τοποθέτησίν μου, διότι, 
ώς έλεγεν, δέν έλαβεν ό Βουλευτής τήν 
συγκατάθεσίν του πρός τοΰτο καί ε'νεκα 
τούτου μ ετέστη  είς τάς τάξεις τών άντι- 
πάλων. Μ ετά τινας ήμέρας, ένεργηθεί- 
σης βουλευτικής εκλογής, ύπερίσχυσαν 
οί νέοι φίλοι τοΰ κομματαρχίσκου, έν οΐς 
καί δικηγόρος τις κοινότητος άξιούσης νά 
σφετερισθίί τό δάσος γαιοκτήμονας τινός, 
προκειμένης δέ διεξαγωγής μαρτυρικών

Α ί ατήλαι τής  «Δικαιοσύνης» 
εΐνε είς τήν διάϋ'εσιν παντός δι
κηγόρον, δικαστοΰ ή άλλον δι
καστικόν προσώ πον, ευρισκόμε
νόν είς τήν άνάγκην ή έπιϋ'ν- 
μοϋντος νά άνακινήση παν έν 
γένει ζήτημα σχετιξόμενον μέ 
τήν άπονομήν τοϋ δίκαιον.

Καί είς τό προηγούμενον φύλλον έτο- 
νίσαμεν δτι τό ζητημα περί τών αντι
προσώπων τής δικαστικής άρχής, ώς 

έξετυλίχθη έπ ’ έσχά- 
ZiVtnya Oerfyoif των, οχι διά τής ύπό 

τής Βουλής δοθείσης 
λύσεως, διότι ταύτην ούδείς, πρό πάν
των δέ ήμεΐς, δικαιοΰται νά έπικρίνν), 
άλλά διά τών διαφόρων έν τίί Βουλ$ 
καί έκτός ταύτης άνευθύνων έπικρίσεων, 
κατέληξεν είς ζήτημα άποβλέπον αύ
τήν ταύτην τήν ύπόστασιν τοΰ θεσμοΰ 
τών δικαστικών άντιπροσώπων, ώς 
τοιούτου. “Αν ληφθί) ύπ’ δψιν δτι ή 
κατά τήνένέργειαν τών έκλογών δικαιο
δοσία τών δικαστικών τούτων ύπαλλη- 
λων δέν καθωρίσθη διά γραμμών σαφών 
ύπό τοΰ νόμου, ά λλ’ δτι παν δ,τι μέ
χρι τής σήμερον επιτυγχάνεται οφείλε
ται είς τήν επιβολήν καθαρώς τοΰ θε
σμοΰ, δστις άόριστα δλως παρέσχε δι
καιώματα είς τούς αντιπροσώπους τού
τους, πρέπει άναμφισβητητως νά δεχθί) 
δτι ή έπιβολή αΰτη ύπέστη έν τώ προ- 
σώπω τών δικαστικών άντιπροσώπων, 
ών ήμφισβητηθη ή αξιοπιστία, οίκτρο- 
τάτην μείωσιν. Διότι ή δντως έξ ά- 
πειρίας ή καί έξ ίδιοτελείας έχούσης 
ο?ανδηποτε άφορμήν, έπιστοποιήθησαν 
ύ π ’ αύτών γεγονότα μή λαβόντα χώραν, 
οπότε ή αμείλικτος τούτων τιμωρία 
έπιβάλλεται ταχίστη, ή άληθή ύπ’ αύ
τών έξετέθησαν, οπότε, άνεξαρτήτως 
πρός τήν ύπό τής Βουλής δοθεΐσαν λύ- 
σιν, ή ίκανοποίησις είνε έπιβεβλημένη. 
Διά τό τελευταΐον δέ τοΰτο δέν θεω- 
ροΰμεν ένδιαφερομένους τούς δικηγόρους 
μόνον. Άμεσώτερον βλέπομεν έ'χουσαν 
συμφέρον αύτην τήν Εισαγγελίαν τοΰ 
Άρείου Πάγου, άν μή καί ολόκληρον τό 
άνώτατον ήμών δικαστήριον.

Ό  προεδοεύων τοΰ τμήματος τών 
έμπορικών τοΰ Πρωτοδικείου Αθηνών 
κ. Νιανιάρας, άγωνιζόμενος μέ τόν προε

δρικόν κόρδωνα άνά χεΐ- 
Έ  όνγν.οιοχς ρας νά συγκρατησνι τήν 

ήσυχίαν έν τώ άκροά- 
τηρίω, εύρέθη είς τήν άνάγκην ή ένόμισε 
σκόπιμον καί έπιτρεπόμενον νά ύπομνήση 
είς τούς κ. κ. δικηγόρους, δτι αί συνε
δριάσεις τοΰ Πλημμελειοδικείου, κατά 
τάς οποίας ή αί'θουσα είνε κατειλημμένη 
άπό άγρότας άποκλειστικώς καί άγροί- 
γους, ούδέποτε παρουσιάζουν τό θέαμα 
τών συνεδριάσεων τοΰ Πρωτοδικείου, 
κατά τάς οποίας τό άκροατηοιον άποτε-

και τό πέος αύτών έ'χει ίδιάζουσαν μορ
φήν, άλλά τό τοιοΰτον άπεδείχθη άνα- 
κριβές. Οί ένεργητικοί παιδερασταί αι
σθάνονται άποστοοφήν πρός τάς γυναί
κας, νυμφευόμενοι δέ παραμελουσι τά  
εαυτών καθήκοντα, καί μετά τών συζύ
γων δέ αύτών προβαίνουσιν είς τήν παρά 
φύσιν συνουσίαν, τουθ’ ό'περ ούχί σπα
νίως εξαναγκάζει τήν σύζυγον νά ζη- 
τησ·/) διαζύγιον ‘ή νά έπιδοθνί είς μοι
χείαν. Οί παιδερασταί, σοδομισταί ή 
κίναιδοι, ούχί σπανίως είνε άνθρωποι 
μεγάλης μορφώσεως, διακρινόαενοι έν 
ταΐς έπιστημαις ή ταΐς τέχναις,ώς ό π ε
ρίφημος Oscar W ild , ό μέγας γάλλος 
ποιητής Paul V erla ine, ό σοφός γερ
μένος W in ckelraan n , 6 βασιλεύς Λου
δοβίκος τής Βαυαρίας, ΐνα μή άναφέρV) 
τις μόνον τούς τής νεωτέρας εποχής, άλ
λοτε δέ έξ οικογενειακής άνατροφής ε -  
χουσι τό αί'σθημα τής τιμής λίαν άνε- 
πτυγμένον, ενεκεν τούτου συναισθάνον
ται τό όνειδος καί τό αίσχος τών πρά
ξεων αύτών, τοΰτο δέ ώθεΐ αύτούς πολ
λάκις είς τήν αύτοκτονίαν. Ό  K ra fft- 
E b in g  μάλιστα διατείνεται οτι 5 0 0 )q  
έκ τών αύτοκτονούντων νέων — ιδίως έν

ταΐς αύτοκτονίαις έκείναις, έν. αίς τό αί
τιον δέν φαίνεται άρκετά δεδικαιολο- 
γημένον — άνηκουσι είς τήν τάξιν ταύ
την τών έκφύλων.

Ή  τριβακή άσέλγεια είνε πάθησις 
σπανιωτέρα, τούλάχιστον έν τνί χώρικ 
ήμών, δλως δέ εκτάκτως άπασχολεΐ τήν 
δικαιοσύνην. Ή  τριβακή ασέλγεια δύ- 
ναται έπίσης νά είνε επίκτητος, άποτέ
λεσμα ηθικής διαφθορας ή έξωτερικών 
περιστάσεων, ή συγγενής ώς έκδηλωσις 
ψυχικής άνωμαλίας τοΰ έκφυλισμοΰ. Αί 
τριβάδες διακρίνονται έπίσης είς ένεργη- 
τικάς καί παθητικάς, αΐτινες άναγνωρί- 
ζονται έπί ειδικών σημείων, άσχολεΐναι 
δέ έκατέοα είς ειδικήν εργασίαν. Ή  πα
θητική τριβάς μ ε τ ’ αηδίας καί άποστρο- 
φής άναλαμβάνει καθήκοντα ένεργητι- 
κής, ώς και ή ένεργητική ούδεμίαν αι
σθάνεται ηδονήν λαμβάνουσα τήν θέσιν 
τής παθητικής. Έξωτερικώς έπίσης οί 
δύο ούτοι τύποι αΐσθητώς διαφέοουσιν 
άλλήλων. Τά μέν στίγματα τής παθη
τικής τριβάδος είνε δλως άσαφή, καθό
σον καί αΰτη παρουσιάζει τά χαρακτη
ριστικά τοΰ γυναικείου τύπου λίαν έκ- 
σεσημασμένα, ή τά  τής ένεργητικής δ

μως τριβάδος είνε λίαν εύκρινή. Τό 
βλέμμα αύτής είνε ζωηρόν καί άγριον, ό 
μύσταξ καί έν γένει αί τρίχες λίαν άνε- 
πτυγρέναι, ή φωνή καί οί τρόποι προ- 
δίδουσί τι τό άνδρικόν καί έν γένει ή 
καθόλου αύτής δψις παρουσιάζει τ ι τό 
άρρενωπόν- άποτελεΐ έν άλλαις λέξεσι 
τόν τύπον τοΰ άνδοογύνου. Αί τριβάδες 
έρωτεύονται έμμανώς καί δείκνυνται είς 
άκρον ζηλότυποι· έν τι) έρωτικ·?) αύτών 
παραφορά διαπράττουσι πράξεις, αΐτινες 
καθιστώσι αύτάς καταγελάστους, προ- 
καλοΰσι σκάνδαλα καί τήν έπέμβασιν τής 
άρχής. Αί γυναίκες αυται διαφθείρουσι 
τάς υπηρέτριας καί τάς ύφισταρένας αύ
τών, είσερχόμεναι δέ έν ταΐς οίκογενείοας 
ώς παιδαγωγοί παρασύρουσι είς τήν δια
φθοράν καί τά  έμπιστευόμενα αύταΐς κο
ράσια. Μόνον έν ταΐς πεοιστάσεσι ταύ- 
ταις τά  κατορθώματα τών τριβάδων πε
ριέρχονται είς γνώσιν τής άρχής. Μεταξύ 
τών ολίγων παραδειγμάτων άτινα άνα- 
γράφονται έν ταΐς ίατροδικαστικαΐς, π ε
ρίφημος κατέστη ή μητηρ έκείνη, περί 
ής γράφει ό Tard ieu , καί ητις διεκό- 
ρευσε τήν έαυτής θυγατέρα ήλικία< 12 
έτών, είσάγουσα τούς δακτύλους έντός

τοΰ κόλπου καί τοΰ άπευθισμένου, έξ ου 
έπήλθον παντοειδείς κακώσεις τών ορ
γάνων αύτών.

Αύταί είνε αί κυριώτεραι διανοητικαί 
άνωμαλίαι τών έκφύλων, αί δυνάμεναι 
νά ένδιαφέρωσι τούς νομικούς. Ή  γνώ
σις αύτών είνε άπαραίτητος ιδίως είς 
τούς δικαστάς, είς τούς οποίους ό Νόμος 
δίδει απεριόριστον δικαίωμα έν τί) έκτι- 
μήσει τής διανοητικής καταστάσεως, 
τοΰ κατηγορουμένου, καθόσον, περιέργως 
πως άφίεται είς τήν άντίληψιν τοΰ δικα- 
στοΰ μόνον ΐνα κρίνη περί τής διανοη
τικής διαταράξεως τοΰ κατηγορουμένου 
καί έπιτρέψϊ) ή μή τήν υποβολήν αύτοΰ 
είς ιατροδικαστικήν έξέτασιν. Πάν τες δέ 
οί άσχολούμενοι είς τά ποινικολογικά ό- 
φείλουσι νά έ'χωσιν άρτίαν ιατροδικαστι
κήν μόρφωσιν ΐνα μή ύπολαμβάνωσι ώς 
παράφρονας έκείνους μόνον, ών ή διατά- 
ραξις τών φρενών περιπίπτει είς τήν κοι
νήν άντίληψιν, άλλά άναγνωρίζωσι καί 
τόν παθολογικόν χαρακτήρα τών πρά
ξεων άτόμων τινών, άτινα, φαινομενικώς 
τουλάχιστον, ούδέν παρουσιάζουσι τό ά- 
νώμαλον.

ΤΕΛ Ο Σ
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άποόείξεων περί της νομνίς τοΰ δάσους, ό 
Βουλευτής εσκέφθη, οτι έγώ , ευθυδικών, 
ενδεχόμενον νά συντελέσω είς την άπο- 
νομην τοΰ δικαίου ύπέρ τοΰ γαιοκτήμο- 
νος, πολίτικου αντιπάλου του· ουτω δέ 
έχανε τάς ψήφους της κοινότητας. Την 
εύθυδ ικίαν μου έγίνωσκεν έκ πείοκς· διότι 
πλην τών άλλων, πλέον η άπαξ, έτ ι-  
μωρησα αυστηρότατα ώς πταισματοδί- 
κης τούς προσκομίζοντας άσυστόλως έγ
γραφους συστάσεις πολιτευομένων περί 
άπαλλαγης των εγκληματιών. Έ ν θυ - 
μοΰμαι μίαν τών πολλών βουλευτοΰ ά- 
ξιοΰντος ν’ απαλλάξω της κατηγορίας 
έπί άγροζημία διάσημον ζωοκλέπτην, 
ουτινος ειχον άνά χεΐρας τρεις έκκρεμεΐς 
κατηγορίας έπί ζωοκλοπή πρός άνώκρι- 
σιν και άνεζητουν τόν ζωοκλέπτην δι’ 
ενταλμάτων. Είσηγουμένου λοιπόν τοΰ 
κομματαρχισκου καί της κοινότητος ό 
Βουλευτής μέ έξετόπισεν είς τό άλλο της 
Ελλάδος άκρον δαπάναις τοΰ Δηαοσίου, 
ήτοι δραχ. 3 5 0 .

Δέν ειχον εγκατασταθώ είς την νέαν 
μου θέσιν, δτε άκριβώς την όγδόην ημέ
ραν άπό της άφίξεώς μου μετετέθην έ -  
κεΐθεν, διότι η τοποθέτησίς μου έγένετο 
έν άγνοια  τοϋ ίσχυροΰ τνίς ημέρας. Έ -  
τοποθετηθην είς Στυμφαλίαν, άλλά δέν 
ηδυνηθην νά μεταβώ, διότι ό μικοός 
υίός μου ύπέστη κάταγμα τοΰ μηρικοϋ 
όστοΰ καί -ητο άδύνατον νά μετενεχθή 
δι’ ήμιόνου είς τό δεκάωρον άπέχον άπό 
τοΰ σιδηροδρομικού σταθμοΰ χωρίον 
Καλλιάνη. Ήλθον κ α τ’ άνάγκην είς 
’Αθήνας ζητών μετάθεσιν είς ποοσιτόν 
οιά την κατάστασιν μου γραφεΐον. Οί 
ισχυροί της ημέρας μέ έδέχοντο μόνον 
ύπό τόν δρον της παροχής άθεμίτων ευ
κολιών είς τούς φίλους των. Ό  ύποστάς 
άδικαιολογήτως -.έσσαοας μεταθέσεις 
έντός δύο μηνών, έμόχθησα, έταλαιπω - 
ρηθην, έξηντλήθην έπί τρεις δλους μή
νας ζητών μετάθεσιν είς παράλιον είρη- 
νοδ ικεΤον πρός μεταφοράν τοϋ τέκνου 
μου. Μ ετετέθην έπί τέλους είς Π οτιδά- 
νειαν συστηθείς μάλιστα, άγνοώ πώς, 
ύπό τοΰ κ . 'Τπουργοΰ ώς χρηστός ύπάλ
ληλος. Έδόξασα τόν θεόν εύελπιστών, 
δτι άνεστάλη ή ταλαιπωρία μου, πλά
νη ! Την επαύριον της άφίξεώς μου λίαν 
πρωι, ειδός τι άνθρώπου, άστοΰ, η χω- 
ρ’.κοΰ είσηλθεν άοιμάνειος είς τόν οϊκόν 
μου λέγων : «είμαι αδελφός τοΰ βου-
λευτοΰ, θά παύσής τόν έμμισθον κλη- 
τηρα, εινε άντίθετός μα;· θά μετκφέρης 
τό είρηνοδικεΐον είς τό σπητι μου . . . »  
ηγανάκτησα, κατεπλάγην, άπηλπίσθην, 
άνέμενον έκ τοΰ λόγου τούτου μ ετά θε- 
σιν. Ή  Βουλή έν τώ μεταξύ διελύθη- 
επεκειντο έκλογαί· την εικοστήν άπό 
της άφίξεώς μου ημέραν έ'μαθον οτι με
τετέθην· διατί νομίζετε : διότι ό υπο
ψήφιος, (οχι τώρα ό βουλευτής) έ'δει νά 
δείξν] την κομ μ ατική  ύπεροχην του παρά 
τή Κυβερνήσει, μεταθέτων τόν Είρηνο- 
δίκην καί τόν άστυνόμον. Έ το π ο θετή - 
θην είς Κροκύλιον. Ή  μεταφορά της 
οίκογενείας μου είς Κροκύλιον ητο αδύ
νατος ενεκεν της δι’ άποκοημνων όρέων 
καί δυσβάτων καί χιονοσκεπών άτοα- 
πών άναρριχήσεως. Έζήτνισα άκλη- 
σιν της μεταθεσεως- ήτο τοσοΰτον άδύ- 
νατος η τή  αιτήσει μου μετάθεσις, οσον 
ευχερεστάτη η τνί αιτήσει τοϋ βουλευ- 
τοϋ πάναις τοΰ Δημοσίου. Έ π ικ ειμ έ- 
νων εκλογών εις Υπουργός δέν έδυσκο- 
λεύθη να μοί δωσν) συστατικήν δήθεν  
διά τόν άρμόδιον συνάδελφόν του. Έ -  
τόλμησα νά έμφανισθώ καί μάλιστα νά 
παραπονεθώ είς τόν άρμόδιον Υπουρ
γόν δστις μοϋ άπηντησε αμά δέν ένόη- 
σες διατί μετετέθης ;» ( !  ! ) 'Ομολογώ 
δτι δέν ένόησα. Υπεσχέθη, δτι συνε-. 
πεία της έπιστολης τοΰ συναδέλφου του 
θά μέ μεταθέσν)· άλλά τοσοΰτον εί'χετο 
ειλικρίνειας η σύστασις τοΰ ένός ύπουρ- 
γοΰ, όσον εί'χετο άληθείας η ύπόσχεσις 
τοΰ έτέρου. Ούδείς έ'λεγεν άληθειαν. 
Έ π ί μήνας έξ δέν είργάσθην ποσώς, τό 
δέ Δημόσιον έδαπάνησε ύπέρ τάς 1 5 0 0  
δραχμάς δι’ εμέ καί πλείονας ίσως διά 
τους έκάστοτε διαδόχους μου, ένώ τά  
πολλαπλα συμφέροντα τών ιδιωτών, τά 
ανατεθειμένα τοΐς είρηνοδίκαις, έ'μενον 
έν μετεώρω, έάν μη έν κινδύνφ.

Εί'πωμεν νΰν καί τινα τών άλλων αί
τιων τών συντελχεσάντων είς την άπό 
τνίς θέσεως μου άπομάκρυνσιν.

1) Δίς μετέβην ποτέ, άμοιβαίως έκτο- 
πισθείς ύπό συναδέλφου μου, έκ Σκιά
θου είς Ά γ α  καί τάνάπαλιν. Ό  συνά
δελφός μου εκείνος έ'λαβεν δίς οδοιπο
ρικά δικαιώματα κατά  5 0  δρ . πλειότε- 
ρον εμ οϋ . Την άποοίαν μου ταύτην έξε- 
δήλωσα είς στενόν φίλον τοΰ συναδέλ
φου. Τ ί άπάντησιν δέ νομίζετε έ'λαβον; 
«τά  σχετικά έ'γγραφα δέον νά λιπαί- 
νωνται»Η

2) Κύριός τις, εντεταλμένος την έξέ
λεγξιν τοΰ γραφείου μου, έ'κοινε καλόν 
νά συμπεριλάβνι τρεις φίλους ΐνα συγ- 
γευματίσωσιν είς τόν πτωχόν μου οίκον 
ύπ οδείξας  κα ι τά  φαγητά  άτινα έ'δει νά 
παραθέσω καί μετά τοΰτο ανευλαβή 
έ'ύειξαν συμπεριφοράν έν τώ οίκογενειακώ 
μου άσύλω, δέν έξηκρίβωσα άν ενεκεν 
της έπηρείας τοΰ οίνου, ή έξ έλλείψεως 
ανατροφής.

3) Μοί κατελογίσθη ποτέ σφάλμα, 
δτι διώοισα ύπογραμματέα έλλείποντος 
γραμματέως πρός έκτέλεσιν έπειγούσης 
δικαστικής ύπηρεσίας, άντιστρόφως  δέ 
μοί κατελογίσθη σφάλμα διότι δέν δ ιώ -  
ρισα  ύπογραμματέα πρός έκτέλεσιν έ -  
πειγούσης δικαστικής ύπηρεσίας.

4) ’Εγνωμοδότησάν ποτε τνί αιτήσει 
μου οί αρμόδιοι δτι μετά τό είκοσαημε- 
ρον άπό της μεταθέσεώς μου ούδεμίαν 
δύναμαι νά ένεργησω έ'γκυρον δικαστι
κήν πραξιν. Άντιστρόφως μέ παρετηρη- 
σαν μετα  τινα χρόνον οί αύτοί άρμόδιοι 
ώς άδαη έρωτήσαντα, έάν μετά τό είκο- 
σαημερον άπό τ·ής μεταθέσεώς μου δύ
ναμαι νά ένεργησω έγκύρως δικαστικάς 
πράξεις μ έ την άπάντησιν δτι ώφειλον 
νά γνωρίζω δτι καί μετά τό είκοσαημε- 
ρον έγκύρως δύναμαι νά ένεργώ δικαστι- 
κάς πράξεις».

Έ νεκεν λόγων οικογενειακών έζή- 
τησα τνί δαπάνν) μου νά μετατεθώ  πλη
σίον τών ’Αθηνών, άλλά τοΰτο ποοσέ- 
κρουε είς την ύπηρεσίαν. Μ ετ’ όλίγας 
δμως ημέρας μετετέθην είς τό άπώτα- 
τον τνίς· Ελλάδος άκρον δαπάναις τοΰ 
Δημοσίου αιτήσει βουλευτοΰ.

Ταΰτα έν τώ  παρόντι έκ τών προκα- 
λεσάντων την άπομάκρυνσιν μου άπό 
τ^ς θέσεώς μου. Ικανά ΐνα καταδεί- 
ξωσι την πολιτείαν άστοργον, τούς μέν 
άδυνάτους χαρακτήρας κάμπτουσαν 
τούς δέ ισχυρούς έκτοπίζουσαν.

Έάν τά  έκτιθέμενα; γίνωσιν άποδε- 
κτά θέλουσι μέ ένθαρρύνει οπως έκθέσω 
καί γνώμας τινάς καί άλλα άφορώντα 
την είρηνοδικειακήν ύπηρεσίαν καί την 
βελτίωσιν αύτης, έρειδόμενα έπί της 
πείρας τ^ς όκταετοΰς ύπηρεσίας μου.

Δέξασθε 
Γ .,Γ κ ο ν μ α ς  

Τ έω ς  Ε ίρ η ν ο δ ίκ η ς

TO NEON ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΝ 
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΝ

Δ ημοοιεύομεν κατω τέρω  ολόκληρον τό 
κείμενον τοϋ  νομοσχεδίου, δπερ  υπεβλήθη  
εις τήν Βουλήν τήν παρελ.θοϋσαν Τετάρ
την υ π ό  τοΰ κ . έπ ι τής Δ ικαιοσύνης υ
πουργού . Κ α ίτο ι ούδεμ ίαν εχομεν αμ φ ι
βολίαν δτι τό νομοσχέδιον τοΰτο π ρόκ ει
τα ι νά καταστη Ν όμ ος έ φ 5 δσον υ ιοθετεί
ται ύπό τής Κ υβερνήσεω ς, ούχ ήττον 
φρονοΰμεν δτι εινε δυνατή ή έπ ’ αύτοΰ  
συζητησις,

Αί σπουδαιότερα! λεπτομέρεια! τοΰ ύπο- 
βληθέντος /6ες ύπό του ύπουογοΰ της Αι- 
καιοσΰνης νομοσχεδίου περί παύσεως καί διο
ρισμού είσογγελέων καί άντισαγγελέων είνε 
αί έξής :

’Ά ρθρο ν  Ιον. "Ινα διορισθή τις είσαγγελεύς 
τοΰ Άρείου ΙΙάγου δέον.

ά') Νά διατελή ή αντιπρόεδρος τοΰ Άοείου 
Πάγου ή πρόεδρος τών Έφετών, έπί εξαετίαν 
ή έπί δεκαετίαν είτε είσαγγελεύς Έ©ετών 
είτε Αρεοπαγίτης, είτε αντεισαγγελευς τοΰ 
Ά εείου Πάγου.

β ') Νά γνωμοδοτήσγιύπέρ αύτοΰ τό υπουρ
γικόν Συμβούλιον.

γ ')  Νά μή Ιχ η  συμπληρωμένον τό 65ον έ
τος τής ηλικίας του.

§ 2 )  "Ινα διορισθη'ΐς είσαγγελεύς παρ’ 
Έ οέτα ις δέον :

α ') Νά διοττελη ή αντεισαγγελευς τοΰ Ά 
ρείου Πάγου πρό διετίας η έοέτης ποο  οκταε

τίας ή είσαγγελεύς Πρωτοδικών πρό 10 έτών, 
έξ ών 3 ώς αντεισαγγελευς Έφετών.

β ') Νά μή εχη συμπεπληρωμένον τό 60όν 
ετος τής ήλικίας του.

γ ')  Να γνωμοδοτήση ΰπεο τής προαγωγής 
αύτοΰ τό ΰπουγικόν Συμβούλιον.

§ 3] “Ινα διορισδή τις αντεισαγγελευς τοΰ 
Άρείου Πάγου δέον :

α ') Νά διατελη τούλάχιστον πρό εξαετίας 
ή έοέτης ή αντεισαγγελευς Έφετών.

β ')  Νά συντρέχωσιν αί περιπτώσεις τών έ- 
δαφίων β ' κ~ί γ ' τής προηγουμένης § 2,

§ 4] “Ινα διορισθή τις αντεισαγγελευς παρ’ 
Έφ έταις, δέον νά διατελή έπί τριετίαν τουλά
χιστον είσαγγελεύς παρά Πρωτοδίκαις.

§ 5) "Ινα διορισβή τις Είσαγγελεύς παρά 
Πρωτοδίκαις δέον :

α ') Νά διατελή τούλάχιστον έπί πενταετίαν 
αντεισαγγελευς παρά πρωτοδίκας. Κ α τ’ έξαί- 
ρεσιν ή πενταετία μειοΰται είς διετίαν, άλλά 
μόνον είς πλήρωσιν κενών δέσεων εισαγγελέων, 
μέχρι τής λήξεως τριών έτών άπό τής οηαο- 
σιεύσεως τοΰ παρόντος νόμου,

β ') Νά γνωμοδοτήση κατα πλειψηφίαν ύπέρ 
τής προαγωγής έπιτροπή άποτελουμένη ύπό 
τοΰ Προέδρου, Αντιπροέδρου καί Είσαγγε- 
λεως τοΰ Άρείου Πάγου καί υπό πάντων τών 
παρ’ Έ οέτα ις Εισαγγελέων, ή τούλάχιστον 
ύπό τριών μόνον έκ τούτων συγκαλουμένη ύπό 
τοΰ έπί τής Δικαιοσύνης ΰπουργοΰ καί άπο- 
φαινομένη δι’ έκδέσεως αύτής ήτιολογημένης- 

Ά ρ θ ρ ο ν . 3ον. "Ινα διορισθή τις άντεισαγ- 
γελεύς Πρωτοδικών δέον α') νά διατελή είτε 
πρωτόδικης έπί εν έτος, είτε είρηνοδίκης κε- 
κνημένος δίπλωμα διδάκτορος τής Νομικής ή 
δικηγύοος παρά πολυμελεϊ δικαστηοίω έπί 
έπταετίαν, β ') Νά έχη συμπεπληρωμένον τό 
εικοστόν πέμπτον τής ήλικίας αύτοΰ ετος καί 
νά μή ΰπερέβη τό πεντηκοστόν πέμπτον. γ ')  
Νά είνε σωματΐκώς Εκανός πρός έκπλήοωσιν 
τών είσαγγελικών καθηκόντων, δ') Νά μή 
έτιμωρήθη πειθαρχικώς. ε ')  Νά ευδοκίμηση 
έπί διαγωνισμω ένώπιον τή οικείας Επιτροπής.

Οί πρωτοδίκαι, διορισθέντες τοιοΰτοι μετά 
διαγωνισμόν, απαλλάσσονται μόνον τής οοκι- 
κασίας τοΰ ε ' εδαφίου.

Ά ρ θ ρ ο ν  4 . Ή  Επιτροπή άποτελείται ύπό 
τοΰ Προέδρου, Αντιπροέδρου καί Είσαγγε- 

"λέως τών έν Άθήναις Έφετών καί ένός ’Αρε
οπαγίτου: Κωλυομένου δέ ένός τών τριών τ ε 
λευταίων μελών προσλαμβάνεται είς άναπλή- 
ρωσιν αύτοΰ ετερος Αρεοπαγίτης.

'Ά ρθρον 5 § 3. 0£ διαγωνιζόμενοι οφεί- 
λουσι πριν ύποβληθώσιν είς έξετάσεις νά κα- 
ταθέσωσι παρά τώ γραμματεΐ τοΰ Άρείου Πά
γου δραχμάς εκατόν, έξ ών άποζημιοΰνται τά 
μέλη τής Επιτροπής.

'Ά ρθρον 6 . Οί κατά τήν ίσχύν τοΰ πα
ρόντος ^όμου διατελοΰντε; έν τή θέσει άντεισ- 
αγγελέως παρά πρωτοδίκαις, μή ΰποσ-άντες δέ 
διαγωνισμόν κατά τάς διατάξεις τοΰ νόμου 
,Β 'ι Ι Ι  διατηρούνται είς τάς θέσεις αύτών έάν 
έχωσι τά προσόντα τοΰ προηγουμένου άρθρου 
3 καί εύδοκιμήσωσι είς τόν πρώτον διαγωνι
σμόν.

"Οσοι έξ αύτών δέν προσέλθωσιν είς τόν 
πρώτον διαγωνισμόν ή άποτύχωσι κατ’ αύτόν 
απολύονται τής ύπηρεσίας.

Ά ρ θ ρ ο ν  7 , Ή  εν τινι διαγωνισμω υπο
ψηφίου τινός αποτυχία δέν αποκλείει αύτώ 
τήν έν τω άμέσως έπομένω τοιούτο) δοκιμασίαν 
άπαξ έτι.

Ά ρ θ ρ ά ν  8 . Δέν έπιτρέπεται νά ώσι διω- 
ρισμένοι α ') αντεισαγγελείς Έφετών πλείονες 
τών πέντε καί β ') αντεισαγγελείς Πρωτοδικών 
πλείονας τών δέκα πέντε δι’ απαντα τά Πρω
τοδικείο τοΰ Κράτους.

’Ά ρθρον 9ον. Οί κατά τήν δημοσίευσιν τοΰ 
παρόντος νόμου εισαγγελείς Πρωτσδικών δια
τηρούνται έν τή υπηρεσία, έάν γνωμοδοτήση 
ύπέρ τ ή ;  διατηρήσεως αύτών ή έπιτροπή,λαμ- 
βανουσα ύπ’ οψιν τό εύδόκιμον ή μή τής υπη
ρεσία, τήν έπιστημονικήν μόρφωσιν, τήν άμεμ
πτον διαγωγήν καί τήν ικανότητα έκάστου 
αύτών.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ, ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Ε Κ  ( Τ Η Σ  α λ λ ο δ α π ή ς ;

Εν είδος φιλαλλισμοΰ ή'ρχισε νά έμ- 
πνένι τούς δικηγορικούς Συλλόγους τ·«ς 
Γερμανίας. ΙΙρό τινων έτών ό έν Βερολί- 
νω δικηγορικός Σύλλογος άπησχοληθη 
είς έπανειλημμένας συνεδριάσεις μέ τό 
ζήτημα, άν ήτο κοινωνικώς ωφέλιμος.ή 
ύπ’ αύτοΰ σύστασις γραφείου πληροφο
ριών ύπό τοΰ οποίου νά παρείχοντο άνευ 
τινός άμοιβής δικηγορικαί ή άλλαι σχε- 
τικαί μέ τήν άπονομήν τοΰ δικαίου συμ- 
βουλαί. Ή  άπόπειρα δμως έκείνη άπέ- 
τυχε, μή γενομένης δέκτης της προτά- 
σεως ύπό τνίς πλειοψηφίας.

Ή δ η  άγγέλεται έκ Φραγκφούρτης, 
δτι 6 έκεΐ δικηγορικός Σύλλογος έπέτοε- 
ψεν είς τά μέλη αύτοΰ νά όρίσωσιν ώρας 
διά τούς απ όρους, πρός ους άνευ άμοι- 
βης νά παρέχωσι πασαν συμβουλήν.

Εύνόητον δτι παρ’ ήμΐν περιττεύει 
τοιαύτη άδεια, λαμβανομένου μάλιστα

ύπ’ ό'ψ’.ν, δτι ή έπί άμοιβή παροχή συμ
βουλών ύπο δικηγόρου δέν .κρίνεται ύπό 
τινων προέδρων, μεταξύ τών οποίων κα- 
ταλεκτέος καί ό κ. I. Βελιμέζης, ώς νό
μιμος.

Σοβαρωτάτην άνακάλυψιν διάτήν’Ια - 
τροδικαστικήν άναγράφουσι τά νομικά 
περιοδικά της Ευρώπης.

Ό  έν Ούτρέχτν) καθηγητής της κτη
νιατρικής σχολάς Lovan Ita llie  άνεΰοεν 
άσφαλεστάτην μέθοδον έπί τη βάσει της 
όποίας δύναται νά διαγνώσν] άν κηλίς 
αΐματος προέρχηται αχό σώμα άνθρώπου 
ή ζώου, όσονδήποτε παλαιά καί άν εΓνε 
ή κηλίς. Τό πρόβλημα άπασχολεΐ άπό 
αίωνο)ν τόσον τήν χημείαν δσον καί τήν 
ιατροδικαστικήν, ή δέ χρησιμότης της  ̂
άνακαλύψεως είνε καταφανής.

Καί άλλοτε μας έδόθη άφορμή νά 
άναφέρωμεν ολίγα περί της έν Ι ’εομανί^ 
κινήσεως κατά τών σχολαστικών διατά
ξεων έν σχέσει πρός τήν διαμαρτυρίαν 
τών συναλλαγματικών, κινήσεως ής τήν 
αρχηγίαν έ'χει άναλάβει ό μέγας D ern- 
burg. Ή δ η  αί άξιώσεις τών άγωνιζομέ- 
νων ύπέρ της άπλοποιήσεως τών διατυ
πώσεων τούτων καί τοΰ περιορισμοΰ τών 
κινδύνων έκ της μή συντάξεως διαμαο- 
τυρικοϋ, άπεκρυσταλλώθησαν είς ώρισρ-έ- 
νας προτάσεις τάς έξης, αΐτινες μελε- 
τώνται ύπό τών άρμοδίων :

Τό περιεχόμενον τοΰ δικμαρτυρικοΰ 
νά καταστή δσον τό δυνατόν σύντομον, 
τόσον μάλιστα ώστε νά γράφηται έπί 
τοΰ σώματος της συναλλαγματικής. 
'Αρμοδιότητα πρός σύνταξιν τοΰ διαμαρ
τυρικού τούτου νά άποκτήσωσι, πλήν 
τών συμβολαιογράφων καί δικηγόρων,καί 
αύτοί οί ταχυδρομικοί ύπάλληλοι. Τά 
έ'ςοοα νά ύποβιβασθώσιν δσον τό δυνατόν 
περισσότερον.

Δέν άρνούμεθα δτι καί ή συζητησις 
περί τόσον μικρά καί αί προτάσεις έν γέ- 
νει εινε ακατάληπτα δι’ ήμας πράγματα.

Διά τό έπίκαιρον τοΰ πράγματος δέν 
κρίνομεν άσκοπον νά άναγράψωμεν, δτι 
είς τό Γερμανικόν R eichstag  υπεβλήθη 
νομοσχέδιον κατά τό όποιον, άντί πάσης 
άλλης άμοιβής, έκαστον τών μελών τού
των δικαιοΰται νά λάβν] μάρκας είκοσι 
δ ι’ έκάστην συνεδρίασιν, άντιθέτως δέ 
ύπόκειται είς ποινήν τριάκοντα μαρκών 
δι’ έκάστην άπουσίαν άπό συνεδριάσεως! 
Κατά έτέραν λεπτομέρειαν τοΰ αύτοΰ 
νομοσχεδίου,ό παραστάς κατά τήν έ'ναο- 
ξιν τ%  συνεδριάσεως βουλευτής, δέν είνε 
μέν ύπόχρεως νά παραμείνν) έξακολουθη- 
τικώς έν αύτή άρχ·?ίς μέχρι τέλους, δέν 
δικαιοΰται δμως καί νά άπαιτήσν) τήν 
άνω άμοιβήν, έν ή περιπτώσει έγένετο 
ψηφοφορία είς ήν δέν φαίνεται ψηφίσας.

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ι Σ

Τό Δικαστήριον τών έν Άθήναις Πρω
τοδικών διά της ύπ’ άριθ. 6 1 6 6 )1 9 0 5  
άποφάσεώς του καταστάσης οριστικές, 
τελεσιδίκου καί άμετακλήτου, έκήρυξε 
διαλελυμένον τόν γάμον μεταξύ της 
Ευτέρπης τό γένος Κιάρα συζύγου Γ ε 
ωργίου Βαρωνάκη καί τοΰ Γεωργίου Β α - 
ρωνάκη γάμον.

Έ ν Άθήναις τή  10 Μαΐου 1906

Οί πληρεξούσιοι Δικηγόροι τής Ευτέρπης 
Κιάρα τέως συζύγου Γ . Βαρωνάκη 

"Α γγελος Κ . Σταυρόπονλος  
Σπ νρος Κ .  Σ τανρόπ ονλος

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Ε Γ Χ Ε 1 Ρ Ι Δ Ι 0 Ν  Τ Η Σ  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ  Δ Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ
ύπό Β α σ ίλ ε ιο ν  Τ. Ο Ικ ο ν ο μ ΐδ ο ν

Έ κ ό ο ό ις  ε κ τ η  

Μετά πλεϊατων προσΰηκων και βελτιώσεων

ύπό Μ ιχ α ή λ  Γ .
Ύφηγητοΰ τής Πολιτικής Δικονομίας 

Έ ξεδό& η τόμος Α ' . τόμος Β ’ , τεΰχος β \

Τ ν π ο ις  H . Α . Π Ε Τ Ρ Α Κ Ο Υ


