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ΕΠΙ ΤΟ Ϊ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

’Αξία παντός επαίνου είναι βεβαίως 
ή μέριμ.να της Κυβερνήσεως περϊ. άνυψώ- 
σεως τοΰ Είσαγγελικοΰ κλάδου. Ή το  
καιρός πλέον νά κλεισθν; ή θύρα τοϋ διο
ρισμού ώς Εισαγγελέων τών έν τώ δικη
γορική σταδίω άποτυγχανόντων δικηγό
ρων,ύπέρ ών, άνευ ιδιαιτέρου τινός ελέγ
χου έγνωμ-άτευεν ή κατά τόν τελευ
ταΐον, ΒΤΚ Η ' νόμον επιτροπή, έστερη- 
μένη άλλως τών στοιχείων ΐνα κοίνγι περί 
της ίκανότητος τών ύποβαλόντων αιτή
σεις ΐνα έγκριθώσιν ώς Εισαγγελείς. Β ε 
βαίως υπήρξαν εξαιρέσεις τινες, είσελθόν- 
των κατά τόν ϊσχύοντα νόμον είς την 
Εΐσαγγελικήν υπηρεσίαν προσώπων έξυ- 
ψωσώντων τό αξίωμα τοΰ Είσαγγελέως 
έν τη κοινί) συνειδησει, ά λλ’ αί εξαιρέ
σεις ήσαν έλάχισται, οί πλεΐστοι δέ 
τών άπό τοΰ 1 8 9 5  διορισθέντων Εισαγ
γελέων είνε μετριότητες έ'νιοι δέ καί 
μηδαμινότητες.

Τό ζητημα δ’ δμως είναι άν διά τοΰ 
ύποβληθέντος είς τήν Βουλήν Νομοσχε
δίου εξασφαλίζεται ό διορισμός Εισαγ
γελέων άξίων της αποστολής ή άν είς τό 
νέον πείραμα θά καταλήξν) μετά μίαν 
άλλην δεκαετίαν είς τήν άνάγκην νέου 
πειράματος καί οΰτω καθεςής.

Καί ήμεΐς εΐ'μεθα βεβαίως έκ τών 
φρονούντων οτι μέ τόν υπάρχοντα έν 
Έ λλά δι ύπέρογκον άριθμόν κατωτέρων 
δικαστηρίων ποιόν  δικαστικών υπαλλή
λων είναι λογικώς αδύνατον νά έ'χωμεν, 
άφ’ ού καί ό φόβος τής μεταθέσεως άπό 
πόλεων είς χωρία άπόκεντρα καί τό παι- 
νιχρόν τής μισθοδοσίας είναι παράγοντες 
άποκρουστικοί διά πάντα ικανόν νομικόν 
είς όν ήθελεν έπέλθει ή ιδέα νά άφιε- 
ρώσν] τόν βίον αύτοΰ ώς δικαστικός ύπάλ- 
ληλος. Ώ ς  είναι άδύνατον νά έ'χωμεν 
2 5 0  Είρηνοδίκας καί Πταισρ-ατοδίκας 
άξιους τής αποστολής αύτών,οΰτως έπί
σης είναι άδύνατον νά έ'χωμεν καί 26 
Εισαγγελείς."Αν έποόκειτο περί 10 ή 12 
μόνον τοιούτων, έδρευόντων εις τάς κυ- 
ριωτερας τοΰ Βασιλείου πόλεις, άμειβο- 
μένων δέ κ α τ’ αναλογίαν πρός τάς ά
νάγκας τοΰ συγχρόνου βίου καί πρός τήν 
αξιοπρέπειαν τής υψηλής τοΰ Είσαγγε
λέως θέσεως, βεβαίως εύχερές θ’ άπέ- 
βαινεν ΐνα αί Είσαγγελικαί θέσεις κατα- 
ληφθώσιν ύπό δικηγόρων διαπρεψάντων 
έν τ·?ί ενασκήσει τοΰ επαγγέλματος, κα - 
ταλληλοτάτων δέ κατ’ άκολουθίαν διά 
τό Είσαγγελικόν αξίωμα.

Δυστυχώς δμως καί αύτή ή Κυβέονη- 
σις Θεοτόκη φαίνεται έγκαταλείψασα 
τάς ιδέας περί έλαττώσεως τοΰ άριθμοΰ 
τών κατωτέρων δικαστηρίων, ί'σως ώς 
δυσεφάρμοστους, διότι άλλως δέν εξη
γείται ή μή έκ νέου ύποβολή τοΰ κατά 
Δεκέμβριον τοΰ 19 0 4  ύποβληθέντος είς 
τήν Βουλήν ύπό τοΰ τότε ύπουργοΰ κ. 
Λεβίδου νομοσχεδίου. Καθ’ ήμας, ή έκ 
τής φύσεως τών πραγμ άτω ν  άνάγκη τα
χέως θά καταστήση άναπόφευκτον τόν 
περιορισμόν καί τήν έν γένει άναδιορ- 
γάνωσιν τών κατωτέρων δικαστηρίων 
συμφώνως πρός τάς ύποδείξεις τής νεω- 
τέρας δικονομικής έπιστήμης καί τήν 
κτηθεΐσαν πείραν έκ τής εφαρμογής τών 
νεωτέρων νομοθεσιών καί έν γένει τής 
συγχρόνου έν Εύρώπν) νομοθετικής κι- 
νήσεως. ’Άνευ τοιαύτης βάσεως είνε δ
λως άνέφικτον νά συντελεσθτί οίαδή-

ποτε άξια λόγου βελτίωσις περί τήν 
απονομήν τής δικαιοσύνης έν Έ λλά δι, 
δεινώς δ’ άπατώνται οί φοονοΰντες τό 
έναντίον, εί καί άμφιβάλλομεν δτι ύπάρ- 
χουσι τοιοΰτοι μεταξύ τών Ελλήνων 
νομικών.

Δεδομένου έν τούτοις οντος δτι τό 
ύποβληθέν νομοσχέδιον «περί διορισμού, 
προαγωγής καί παύσεως τών Εισαγγε
λέων καί άντεισαγγελέων» θά κριθ’/j άπό 
τής άπόψεως τοΰ κειμένου δικαστηρια- 
κοΰ καθεστώτος, νομίζομεν δτι ούδεμία 
βελτίωσις δι’ αύτοΰ θά έπέλθ·/). Ή  δε
σπόζουσα έν τώ  νομοσχεδίω ιδέα, ή καί 
έν τ·/) αίτιολογικγί τοΰ νομ.οσχεδίου έκ- 
θέσει τονιζομένη, είνε ή δημ-ιουργία εί- 
σαγγελικοΰ κλάδου άπό τής κατω τά- 
της βαθμ,ίδος μέχρι τής άνωτάτης, έ'χον
τος τοιαύτην αύτοτέλειαν, ώστε ή είς 
αύτήν εί'σοδος νά γένηται, έπί τνί βάσει 
ίδίου διαγωνισμοΰ, άποκλειομένης κατ’ 
άρχήν τής προαγωγής ή δ.ορισμοΰ προ
σώπων έκ τών ισοβίων δικαστών λαμ- 
βανομένων.

Ά λ λ ά  πρός τι ό ιδιαίτερος ούτος δια
γωνισμός ; Ποΐαι μείζονες αί έγγυήσεις 
αΐτινες δι’ αύτοΰ θά παρασχεθώσιν έν 
σχέσει πρός τόν ύφιστάμενον διαγωνι
σμόν εμμίσθων παρέδρων ; Ήμ,εΐς ούδε- 
μίαν τοιαύτην έγγύησιν βλέπομεν,έκτός 
αν θεωρηθΐ) έγγύησις ό αποκλεισμός έκ 
τής έξεταστικής έπιτροπής τών δύο κα
θηγητών τοΰ Πανεπιστημίου, οΐτινες ώς 
ήσκημένοι έζεταστα'., μάλλον απαραίτη
τοι τών λοιπών τής έπιτροπής μελών 
ένδείκνυνται. Παοαδόξως δ’ ό νόμ,ος 
προϋποθέτει δτι θά εύρεθώσι καί πρω- 
τοδίκαι κατά τόν ϊσχύοντα νόμ.ον διά 
διαγωνισμοΰ εΐσελθόντες είς τήν δικα
στικήν ύπηρεσίαν καί διά τοΰ προνομίου 
τής ίσοβιότητος πε3ΐβεβλημένρι, οΐτινες 
θά δεχθώσι νά διορισθώσιν ό'χι Εισαγ
γελείς, ά λλ ’ άπλοι αντεισαγγελείς ! Ά -  
γνοοΰμεν τίς ένέπνευσεν τήν έλπίδα 
ταύτην είς τούς συντάκτας τοΰ νομοσχε
δίου, ά λλ’ άμφιβάλλομεν δτι καί αύτοί 
ούτοι, είς τήν έκπλήρωσιν παρομ.οίας έλ-f »/ \ Λ \ ’  /  »  *
π ιο ο ς ,  ε σ τ ω  χ,χι χ ,χ τχ  τ η ν  π ρ ώ τ η ν  ε φ κ ρ -  
μ.ογήν τοΰ νόμου, δτε ή διετής μόνον ύ- 
πηρεσία άντεισαγγελέως παρέχει τήν 
έλπίδα προαγωγής είς κενάς θέσεις ει
σαγγελέων παρά πρωτοδίκαις.

' Οθεν άπομ-ένουσιν οί άλλοι · κατά τό 
νομ,οσχεδιον ύποψήφιοι διά τόν διαγωνι
σμόν, οί έπί έπταετίαν ύπηρετοΰντες ώς 
Εΐρηνοδίκαι διδάκτορες τής νομικής σχο
λής ή έπί έπταετίαν δικηγόροι παρά 
παλυμελεΐ δικαστηοίω.

‘Έκαστος φαντάζεται ποιος κίνδυνος 
ύφίσταται έκ τής πληοώσεως τών είσαγ- 
γελικών θέσεων έκ προσώπων λαμ,βανο- 
μένων έκ τής χορείας τών σημεοινών Εί
ρηνοδικών, έξ έκείνων δηλ. οΐτινες έπί 
έπταετίαν, κατόπιν νεύματος τοΰ τυχόν
τος κομ.μ.αταρχίσκου, περιεφέοοντο, ώς 
ζωηρώς περιέγραψεν ό κ. Γκούμ,ας άπό 
Κροκυλειου εις Άνάφην καί άπό Άβίας 
είς Βουλγαρέλιον, ώς μόνον δέ μ-έλημα 
ειχον πώς νά τοποθετηθώσιν εις καρπ ο-  
φ όρον  Είρηνοδικεΐον, έ'νθα, ένασκοΰντες 
συμβολαιογραφικά ή ύποθηκοφύλακος 
έ'ργα, θά είχον άπολαυάς μ.είζονας, πολ
λάκις καί κατά τό δεκαπλάσιον άλλων 
συναδέλφων αύτών.

Άπομένουσιν οί δικηγόροι, ά λλ’ έκ 
I τούτων λαμ,βάνονται καί οί σημεοινοί 

ύποψήφιοι έ'μ.μισθοι πάρεδροι. Έ κ  τοΰ

οτι δέ .διά τούς τελευταίους τούτους 
άπαιτεΐται διετής μ-όνον δικηγορική 
ύπηρεσία, έν ώ διά τούς ύποψηφίους αν
τεισαγγελείς άπαιτεΐται έπ ταετία , ού
δέν προσόν διαβλέπομ.εν, λαμ.βανομ.ένου 
ύπ’ δψιν δτι ή άπλή πάροδος τοΰ χρόνου 
δέν δηλοΐ άπόκτησιν πείρας. Ύφίσταν- 
ται δικηγόροι, έν Άθήναις μ.άλιστα έν 
μείζονι άριθμώ, ύψηλώ μόνον όνόματι 
τοιοΰτοι. Μάλλον δ’ άντιστρόφως παρέ
χεται ή ελπίς, δτι μεταξύ τών δικηγό
ρων τών μ.όνον διετή ύπηρεσίαν κεκτη- 
μ.ένων,εύχερέστερον θά εύρεθώσιν οί ικα
νοί ή μεταξύ έκείνων οΐτινες έπί έπ τα ε
τίαν δλην, μ.ή εύδοκιμ-ήσαντες είς τό δι
κηγορικόν στάδιον, θέλουσι νά έγκατα- 
λείψωσιν αύτό λαμβάνοντες τήν θέσιν 
τοΰ άντεισαγγελέως μ.ετά διαγωνισμόν, 
είς δν άπορον είναι ποιας γνώσεις θά 
έπιδείξωσιν,ύποβαλλόμενοι είς εξετάσεις 
έν αίς μόνον οί άρτι τάς νομικάς σπουδάς 
αύτών συμ.πληρώσανε ες είναι δυνατόν 
νά διακριθώσιν. “Οθεν καθ’ ήμας φρονοΰ- 
μ.εν δτι ό νέος ούτος διαγωνισμ-ός είναι 
πάντγ) περιττός καί θά άποβί) άκαρπος. 
Ά φ ’ ού δέ δέν είναι έφικτή ή δι’ έξε-

Ιχόντων δικηγόρων κατάληψις τών Ε ί- 
σαγγελικών θέσεων, μ,αλλον σκόπιμος 
θ’ άπέβαινεν ό αποκλεισμός έν γένει 
τοΰ διορισμοΰ δικηγόρων ώς Εισαγγε
λέων καί ή συμ-πλήρωσις τών μεν θεσεων 
εισαγγελέων παρά πρωτοδίκαις διά 
προαγωγής πρωτοδικών, τών δέ θέσεων 
άντεισαγγελέων διά διορισμοΰ έμμ.ίσθων 
παρέδρων, ή πλήρης δηλ. άφοσίωσις τοΰ 
Είσαγγελικοΰ κλάδου πρός τόν τών ισο
βίου δικαστών έν σχέσει πρός τήν προέ- 
λευσιν καί τήν είς τήν ύπηρεσίαν εί
σοδον.

Ά λ λ ά  τό σημ.εΐον έν ώ έν πάσν) πεοι- 
πτώσει τό ύποβληθέν νομ.οσχέδιον δέον 
νά μοταβληθί),είναι ό επικίνδυνος νεωτε
ρισμός δν εισάγει, ΐνα τήν θέσιν τοΰ Εί
σαγγελέως τοΰ Άρείου Πάγου δύνανται 
νά καταλαμβάνωσι πρόσωπα λαμβανό- 
μ.ενα έκ τοΰ Είσαγγελικοΰ κλάδου καί 
άν μ.ή τό παοάπαν ώς ίσόβ.οι όικασταί 
ύπηρέτησαν. Είναι άπορον πώς διέφυγε 
τής προσοχής νομικού έγκριτου, οΐος ό νΰν 
έπί τής Δικαιοσύνης Υπουργός, τοιαύτη 
διάταξις. Ό  Είσαγγελεύς τοΰ Άρείου 
Πάγου, κεκλημένος νά έποπτεύν) έπί τής 
ορθής εφαρμογής καί Ερμηνείας τοΰ νό
μου έν γένει, δέον νά συγκεντροΐ έν έαυ- 
τώ  μόρφωσιν έξέχουσαν καί έν τώ άστυ- 
κώ δικαίω, τόσον τώ ούσιχστικώ δσον 
καί ίω  δικονομικώ τοιούτω. Τοιαύτη δέ 
μόρφωσις είναι ζήτημ.α πώς δύναται 
ν’ άποκτηθή ή νά διατηρηθγί διά μ,ακρας 
Είσαγγελικής ύπηοεσίας, σχεδόν ξένης 
δλως πρός τήν έφαρμογήν τοΰ άστικοΰ 
δικαίου. "Οθεν εύλόγως, καθ’ άπαντας 
τούς νεωτέρους σχετικούς νόμους,διά τήν 
θέσιν τοΰ Είσαγγελέως του Άρείου Πά
γου άπνιτεΐτο ύπηρεσία ισοβίου δικαστοΰ, 
μάλλον δ’ αΰτη ώφειλε νά ή ειδική υπη
ρεσία Αρεοπαγίτου μόνον, ΐνα οΰτω καί 
διά τά μ.έλη τοΰ άνωτάτου δικαστηρίου 
έπιφυλαχθη άποκλειστικώς στάδιόν τι 
προαγωγής καί τό άνώτατον Είσαγγελι
κόν άξίωμ,α περιέρχηται είς άνδρας ούς ή 
δικαστική ύπηρεσία ώς δικαστάς τής 
άναιρέσεως, κατέστησεν ειδικούς είς τά 
ζητήματα τής ορθής ερμηνείας τοΰ νόμ.ου 
καί γνώστας τής νομ.ολογίκς.

Κ. I. Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Υ  
Δικηγόρος, Ύφηγηΐή?

τοΰ Δικονομικοΐ Δικαίου.

ΕΝΩΤΙΙΘΩΜΕΝΔΙΔΑΓΜΑΤΑ
Ή  έν τ^ί Ita J .iK n  Βο ΐ’λ η  τής  2S Μ ά ρ 

τ ιο ν  1903 άγόρενόις το ΐ' τότε «ρω* 
θυποιτργοΰ G. Zanardelli

Κ α τ ά  μετάφ ρασιν  τον ίν  Ά θ ή ν α ις  Δικη
γόρον κ . ’Α ριστ . Δ ασκαλάκη.

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

* 1-1 έν ό τ » ις  χ χ ί  ή  β ύ ν θ ίικ ς  τ ο ΰ  
Ά χ ο ρ ω τ ι χ ο Ο

Ά φ ’ έτέρου δέν βλέπομεν διά τίνα 
λόγον θά ήδυνάμ.εθά π ο τ; νά έγκατα- 
λείψωμεν τήν οδόν, ήτις κλείει τήν είς 
τήν αυθαιρεσίαν είσοδον, παρέχουσα 
συνάμα εγγυήσεις άσφαλεΐς διά τά  δι
καιώματα τοΰ άτόμ.ου.

Καί έάν έ'τι έ'μενόν τινες τών καλλι- 
τέοων έπί πλείονα χρόνον ώς δικασταί 
πρώτου βαθμοΰ, βλέπομ-εν έν τούτοις 
δτι δέν είνε ήττον δυσχερές τό δικάζειν 
πρωτοδίκως, ή τό έξετάζειν, έλέγχειν 
καί διορθοΰν τήν πρωτόδικον άπόφασιν. 
Είνε άντικείμενον γέλωτος διά τούς ξέ
νους, έ'γραφεν ό Δούξ de B ro g lie , είνε 
άντικείμενον γέλωτος διά τούς(Ά γγλους 
καί τούς Αμερικανούς, ή άνάγκη, ή έ- 
πιβαλλομένη είς τούς έν Γ  α λλία: διαδί- 
κους νά προστοέχωσι πρότερον ένώπιον 
μέτριων δικαστών, είτα  νά έ'ρχωνται 
κ α τ’ έ'φεσιν ένώπιον δικαστών μ,&λλον 
πεφωτισμένων, διά νά άνέλθωσι κατόπιν 
ένώπιον τοΰ Άκυρωτικοΰ είς δικαστάς 

j έ'τι μάλλον εύπαιδεύτους· έοωτώσι δέ 
I άφελώς διατί νά μή άπευθύνωνται οί διά— 
I δικοί ευθύς άπ’ άρχής είς δικαστάς μαλ- 
i λον άνεπτυγμ-ένους καί διακεκριμένους ;

Καί τοι έν τούτοις άπεδέχθημ.εν τοι
αύτην άρχήν όμοιοχρόνου άρχαιότητος, 
διά νά φιλοτιμώμ.εν δμως καί νά βρα- 
βεύωμεν τήν εργατικότητα καί τάς μ ε -  

j λέτας, δταν αυται τυγχάνωσιν έξαιοετι- 
I κώς καί προφανώς μεγάλου βαθμ,οΰ, κα
ί θιερώσαμ.εν, δτι μ.ετ’ άσφαλών έγγυή- 

σεων διά τήν άναγνώρισιν τής έξαιρετι- 
κής ταύτης αξίας, θά ήδύνατο νά δοθ·  ̂
τό εν δέκατον τών προαγωγών είς τοι
ούτους ύπερόχους άνδρας, διότι έάν τις 
κατέχτι τοιαΰτα προσόντα δέον νά δια- 
πρέπνι μεταξύ τών συναδέλφων του.

Τό Ακυρωτικόν Δικαστήριον (ό Ά -  
ρειος Πάγος), ώς ήδη έγνώρισα ύμΐν, 
θά προορισθ^ άποκλειστικώς κατά τήν 
προτεινομ-ένην μ.εταρρύθμ.ισιν (άφαιρου- 
μ,ένων άπ’ αύτοΰ τών διαστρεφόντων τόν 
προορισμόν· αύτοΰ καθηκόντων) δπως ή 
ό σεπτός ερμηνευτής τών νόμ.ων· θά 
συμπηχθ·?) είς συνέδριον μοναδικόν οΰ
τως ώστε θέλει έπιτελεσθή καί διά τάς 
πολιτικάς ύποθέσεις τό έ'ργον τής ένό- 
τητος, τό όποιον έ'χει ήδη έπιτευχθή 
διά τάς ποινικάς.

Ή  πρότασις διά τούς νομομ,αθεΐς οΐ
τινες οφείλουσι νά άποτελώσι τό Α κυ
ρωτικόν, θέλει έπιφυλαχθή διά τό Ά 
νώτατον Δικαστικόν 22υμ.βούλιον, τό 
όποιον, θέλει άποτελεΐσθαι άπό διαπρε
πείς δικαστικούς, έκλεγομ-ένους, ούχί, 
δπως αί σημεριναί συμ.βόυλευτικαί Έ π ι-  
τροπαί άπό τούς κόλπους τοΰ μ,οναδικοΰ 
δικαστικοΰ σώμ.ατος, ήτοι τοΰ Άκυρω- 
τικοΰ, άλλά έκλεγομένους έκτός τούτου 
καί μεταξύ τών άναθεωρητ·κών δικα
στηρίων διαφόρων περιφερειών. Οί δικα
στικοί έν τούτοις ούτοι δέν θά άποτε- 
λώσι σώμ.α αποκλειστικόν (το όποιον
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θά ένεΐχεν έν έαυτώ πιθανότητά εκλο
γών, -κατά μέγα μέρος αποκλειστικών) 
άλλά θά συνεδριάζωσιν όμοΰ μετά τινων 
καθηγητών της νομικής καί τινων έκ 
τών διασημοτέρων δικηγόρων διαφόρων 
μερών της Ιτα λ ία ς, είς τρόπον ώστε θά 
έκπροσωπώνται πάντες, οιτινες έν ταΐς 
ποικίλαις μορφαΐς, ύφ’ άς έκδηλοϋται ό 
νομικός βίος τοϋ έ'θνους, θά ώσιν οί μάλ
λον πεφωτισμένοι καί οί άομοδιώτεοοι 
οπως κρίνωσι τίς δικαιοΰται νά άνηκη 
εις τό Άνο'ιτατον Συνέδριον τοϋ δικαίου 
της πατρίδος, καί τίς εινε άξιος οπως 
προσδίδν) τώ  Συνεδρίω τούτω κΰρος, σε
βασμόν και τιμήν.

Τών μ,ελών δέ τούτο υνεόοιου
λαμβανομένων μοναδικώς έκ τών ποικί
λων καί μάλλον άπομεμακρυσμένων δι
καστηρίων τ η ς '’Ιταλίας, δέν θά ύφίστα- 
ται βεβαίους κίνδυνος δτι θά ήδύνατο τις 
νά έπιτύχν) παρά τώ  άξίω έμπιστοσύνης 
Συνεδρίω προτιμήσεις εύαρεστονσώ ν εν 
νοιών.

(Συνεχεία είς το επόμενον)

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ τη 3  ’ Ιουνίου

"Οταν είς τό προηγούμενον φύλ
λον, δημοσιεύσαντες ολόκληρον τί) 
κείμενον τοΰ νομοσχεδίου τών δικη
γορικών συλλόγων, παρετηρήσαμεν 
δτι ή μεταβολή αύτοΰ είς νόμον άπο
τελεΐ τον γενικήν παντός δικηγόρου 
πόθον, εΐχομεν και έχομεν τήν άκρά- 
δαντον πεποίθησιν δτι έγενόμεθα διερ
μηνείς τών σκέψεων απάντων άνευ 
έξαιρέσεως τών δικηγόρων. Ά τυχώ ς 
δμως είς τδν υπολογισμόν ήμών ε
κείνον διεψεύσθημεν, διότι τό νομο
σχέδιον ύπεδέχθησαν μετ’ έπιδοκιμα- 
σίας άνυποκρίτου πάντες οί δικηγό
ροι. . .  πλήν ενός. Ούτος δέ είνε 6 κ. 
Θρασύβουλος Άγγελόπουλος Α θ ά 
νατος. Καί τό μέν δικαίωμα τοϋ ε- 
χειν ταύτην ή έκείνην τήν πεποίθη- 
θησιν ή γνώμην έπί ζητήματος οι- 
ουδήποτε, είνε άναφαίρετον, εύγενής 
δέ καί άξιος έπικροτήσεως πας άγων 
προς έπικράτησιν ταύτης. Ά π δ  τοΰ 
σημείου δμως τούτου καί πέραν, μέ
χρι τοΰ έτέρου, είς 8 κατέληξε ν ό τά 
έναντία θέλων νά φαίνεται δτι φρο
νεί, ύπάρχει χάσμα άρκετά μέγα, τδ 
όποιον δέν νομίζομεν δτι έκαλειτο νά 
πληρώση ό κ. Άγγελόπουλος τού
λάχιστον, 5 διατελών έν γνώσει πλη- 
ρεστάτη καί τής ιστορίας τοΰ νομο
σχεδίου έκείνου καί άπασών τών λε
πτομερειών, ύπδ τάς όποίας πρό δε
καετίας καί πλέον συνετάχθη καί τών 
έκάστοτε προσπαθειών πρός υποβο

λήν αύτοΰ ύπό τήν ψήφον τής Βου
λής. Γνώστης δέ τών πραγμάτων 
τοιοΰτος δέν νομίζομεν δτι είνε έπι- 
τετραμμένον, καί άντίθετον άν ύπο- 
τεθή δτι είχεν έκτοτε γνώμην, τοιού
του είδους ν’ άντιτάξη πολεμικήν, 
οϊαν έπειράθη νά άντιτάξη ό κ. Ά γ 
γελόπουλος, δστις πρώτος, δέν άμφίτ 
βάλλομεν, θά άπεκήρυξεν άμέσως τό 
προχθεσινόν δημοσίευμά του. Έ π ί έ- 
δάφους συζητητικής, σκοπόν έχούσης 
τήν ερευνάν τοΰ ζητήματος, άν τό 
διά τοΰ νομοσχεδίου καθιερούμενον 
άνώτατον πειθαρχικόν “συμβούλιον 
πληροί άνάγκην τινά καί άν ήτο δυ
νατόν ή δικαιοδοσία τοΰ πειθαρχικοΰ 
συμβουλίου νά είχεν ε'να καί μόνον 
βαθμόν, εί'μεθα πρόθυμοι νά κατέλ- 
θωμεν, ή μάλλον ευτυχείς θά έλογι- 
ζόμεθα, έάν έκ τής άφορμής τής δη
μοσιεύσεως έν τή «Δικαιοσύνη» τοΰ 
νομοσχεδίου, προεκαλεΐτο εύρυτέρα 
τις καί δημοσιωτέρα έπ’ αύτοΰ συζή- 
τησις, έξ ής πολλά τά ωφέλιμα ήτο 
δυνατόν νά προέκυπτον, έπί τοΰ έδά- 
φους δμως, είς ο ό κ. Άγγελόπουλος 
μετεπήδησεν, άναζητών τόν άριθμόν 
τών πρός τελειοτέραν παρασκευήν 
τοΰ νομοσχεδίου έργασθέντων συνα
δέλφων του καί καταγγέλλων αύτούς 
έπί προδοσί^ τό όλιγώτερον, δέν νο
μίζομεν έ'τι είνε σοβαρόν νά κατέλ- 
θωμεν, δπως έπίσης ούδεμίαν αίσθα
νόμεθα όρεξιν νά μεταβληθώμεν είς 
πολεμίους τών τετριμμένων κοινοτο- 
πημάτων περί έπαγγελματικής έλευ
θερίας καί ίερότητος τοΰ φιλελευθέ
ρου άξιώματός τοΰ δικηγόρου, μέ τά 
όποια έ'ζησε μέν ή πρώτη μετά τό 
1 8 6 2  γενεά, τά όποια δμως δέν κα- 
τώρθωσεν εύτυχώς καί νά μας κλη- 
ροδοτήση. Είς άρκετά άπροχώρητα 
κατελήξαμεν ψάλλοντες έπί έ'τη τόσα 
τήν άνευ ούδενός χαλινοΰ έπαγγελ- 
ματικήν έλευθερίαν, τήν όποιαν μετά 
τόσης στοργής προήσπισε, κατά τόν 
κ. Άγγελόπουλον, ό Βαυαρός νομο
θέτης πρό έβδομήκοντα περίπου έ
τών. Ή δη είνε καιρός νά έκτείνωμεν 
καί ολίγον περαιτέρω τά "βλέμματα 
καί νά έρευνήσωμεν άν μετά έβδομή
κοντα έτη τάς αύτάς άκόμη έξακο- 
λουθή διατηρών σκέψεις ό αύτός 
Βαυαρός νομοθέτης έν τή πατρίδι του, 
ή άν ή νομιζομένη έκείνη έλευθερία 
κατέληξεν είς τυραννίδα. Έ π ί τοιού
του σημείου θεωροΰμεν έξυπηρετοΰ- 
σαν πρακτικόν τινα σκοπόν πάσαν 
συζήτησιν καί έπί τούτου, προκαλοΰ- 
μεν ταύτην. Τά άλλα καρυκεύματα 
τών φράσεων άς άφεθώσιν ώς άνα- I

ΑΛΦΡΕΔΟΤ I. ΑΘΑΝΑΣΟΤΛΑ
Δικηγόρου έν ΆΌ·ήναις

Η ΣΩΡΕΙΑ
ΤΑΝ ΥΦΙΪΤΑΚΙΕΝΩΝ ΚΩΛΥΜΑΤΩΝ

ΤΟ Τ Γ Α Μ Ο  Ύ
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η xaniKH ΚΑΙ ItTPKH επιιγηγπη

Έ ν προβαλλομένω έρωτήματι έπί τοϋ 
τηρητέου η μη ύπερόγκου άριθμοΰ τών 
κωλυμάτων γάμου η τε  Νομική καί ή 
Ιατρική έπιστημη κέκληνται καί ένδεί— 

κνυτα·.— έναλλάξ — έν καταμεοισμώ τών 
διάφορον/ γεννωμένων έκάστοτε ζητη
μάτων νά δώσωσι την άπαιτουμένην λύ
σιν. Οί νομικοί έ'κ τε  τνίς γνώσεως τοΰ 
δικαίου καί της πείρας τ ω ν  δύνανται 
νά σχηματίσώσι γνώμην άν καί κατά 
πόσον τό κρατοϋν δίκαιον (de lege 
lata) άνταποκρίνεται ποός τάς πολλα- 
πλασιαζομένας όσημέραι τάσεις τ·73ς 
νεωτέρας κοινωνίας (de lege ferenda) 
προς επικοινωνίαν τών άντιθέτων φύ

λων έν τώ  δεσμώ τοΰ γάμου. Άναμφι
βόλως, έφ’ οσον έξωτερικεύεται καθ’ 
εκαστην πρό τών οφθαλμών της κοινω- 
νιας η ευτυχία ή μή τοΰ συζυγικού βίου, 
ύπόκειται αυτη ύπό τήν πολλάκις αρ
κούντως βαθέως είσδύουσαν γνώσιν τοΰ 
ές επαγγέλματος δικηγόρου, έφ’ δσον 
ομως άπολείπει ή έξωτερίκευσις αυτη 
καί όιά τάς σχετικάς ούκ όλίγας άνα- 
φυομένας άμφιβολίας ή ζητήματα τής 
ε'νδον τοΰ οίκου συζυγίας, ό ιατρός καί 
δή ό ιατροδικαστής δύναται έρωτώυ.ε- 
νος νά δωσν) πληροφορίας δυναμένας νά 
περιληφθώσιν έν γενικαις άρχαΐς ώς πο
ρίσματα τής φυσιολογίας, βιολογίας, ια
τροδικαστικής καί ιατρικής καθόλου.

Ά π ό μιάς άπόψεως. έξετάζοντες τά 
κωλύματα τοΰ γάμου δέον νάθεωοήσωμεν 
παντα ως νομικοί, διότι ίσνύουσιν, έφ’ 
δσον περιέχονται έν τοΐς ύφεστώσι θε- 
σμοΐς, υποδιαιροΰνται όμως είς φ υσικά  
εφ οσον,τοιούτων προκειμένων,δέν πλη- 
ροΰται η φυσική καί κανονική τοΰ γά
μου λειτουργία καί ό προορισμός (οίκ ή 
ανηλικιοτης, φυσική ή πνευματική άνι- 
κανότης), καί είς ίδία νομ ικά, άτινα ! 
φέρουσι τόν τύπον τών έκκλησιαστικώς 
ή διά τής αστικής νομοθεσίας ποοδιαγε-

γνώσματα ικανά νά προκαλέσωσι τήν 
στιγμιαίαν τών άπλοϊκωτέρων έκ- 
πληξιν.

ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ε Φ Ε Τ Ε 1 0 Ν

Η  διώ ρνξ Κ όρινθόν άπειλονμένη  
άπό άναγκαστικήν διά πλειατη- 
ριασμοϋ έκποίησιν !

' Ά ρκετά περίεργος,συγχρόνως δμως καί 
λίαν σοβαρά ύπόθεσις συνεζητήθη έν τφ 
τμηματι τών συνοπτικών της παρελθού- 
σης Πέμπτης τοΰ Έφετείου Αθηνών.

Ό μάς ξένων όμολογιούχων, ένυποθή- 
κων δυνάμει ειδικού νόμου της διώρυγος 
Κορίνθου, έκοινοποίησεν επιταγήν κατά 
τής έταιρίας πρός πληρωμήν ποσοΰ άρ
κετά σημαντικού. Τήν έπιταγήν ταύτην 
προσέβαλε δι’ άνακοπης ή εταιρία, προ- 
βάλλουσα διαφόρους τυπικούς λόγους ά- 
κυρότητος, τό δέ Πρωτοδικεΐον Αθηνών, 
μή άνευρόν βάσιμους τούς λόγους τού
τους, άπέρριψε τήν ανακοπήν. Ή  εταιρία 
δμως, θέλουσα προφανώς νά εχη καί τήν 
γνώμην τοΰ Έφετείου έπί ζητήματος τό
σον ζωτικοΰ, προσέβαλε τήν άπόφασιν 
ταύτην τοΰ Πρωτοδικείου καί δι’ έφέ
σεως, συνέπεια τής όποίας ύπήρξεν ή 
προχθεσινή ένώπιον τοΰ Έφετείου συζή- 
τησις, ήν διεζήγαγεν ό κ. Κ. Κο)νσταν- 
τύπουλος, ώς δικηγόρος τών έφεσιβλήτων 
ξένων όμολογιούχων καί ό κ. Γ . Δυοβου- 
νι,όπης, ώς δικηγόρος τής έκκαλούσης 
έταιρίας τής διώρυγος. Κατά τήν συζή- 
τησιν ταύτην έδηλώθη ύπ’ άμφοτέρων 
τών πληρεξουσίων τούτων, δτι, έν ή πε- 
ριπτώσει έπικυρωθή ή άπόφασις τοΰ 
Πρωτοδικείου Αθηνών καί συνεπώς άπορ- 
ριφθή τελεσιδίκως ή κατά τής έπιταγής 
ανακοπή τής έταιρίας, οί ξένοι ομολο
γιούχοι έχουσιν άναπότρεπτον άπόφασιν 
νά προβώσιν είς άναγκαστικήν κατάσχε- 
σιν καί έκποίησιν διά πλειστηριασμοΰ τής 
διώρυγος Κορίνθου !

Τό ζήτημα καθ’ ήμάς είνε εκτάκτως 
σοβαρνό, όχι μόνον διά τόν λόγον δτι ή 
κυριότης τής διώρυγος κινδυνεύει διά 
τής έπί πλειστηριασμοΰ κατακυρώσεως 
νά περιέλθη είς χεΙρας άγνωστων, ήτοι 
είς τόν μέλλοντα ύπερθεματιστήν, άλλά 
πρό παντός διότι πλεΐσται δσαι μετοχαί 
καί όμολογιαι τής έταιρίας ταύτης ευρί- 
σκονται είς χεΐρας Έλλήνων, άγνωστος 
δ’ έκ τούτου ή τύχη αύτών.

Έ ν  πάση περιπτώσει τά ζητήματα ά
τινα καλείται νά λύση τό Έφετεΐον καί 
πολλά εινε καί σοβαρώτατα καί άπό νο
μικής άπόψεως, άλλά καί άπό πραγμα
τικής, διότι τά είς όμολογίας χρέος τής 
έταιρίας, ουτινος έπιδιώκεται ή είσπρα- 
ξις, άνέρχεται μετά τών καθυστερουμέ- 
νων τόκο^ν είς τεσσαράκοντα δλα εκατομ
μύρια δραχμών, ένφ τό είς μετοχάς κε- 
φάλαιον ταύτης άποτελεϊται, ώς γνωστόν, 
έξ είκοσιν έν δλψ έκατομμυρίων.

'Ολόκληρον τό ούστημα 'Ρωμαϊκοί Δικαίου 
Windscheid κατά μετάφοασιν Α. Άργυρον, 
πωλείται άντι ορα/. 40 . Πασα αίτησις άπευ- 
Ουντέα είς τά γραοεία τής «Δικαιοσύνης η είς 
τόν κ* Κ . Μπίρην,δικηγόρον όοός Πειραιώς 39.

ΕΝ ΕΠΕ1ΣΟΔΙΟΝ
Μέρος τοΰ ημερησίου τυπου, άπησχό- 

λησε κατά τήν παρελθοϋσαν εβδομάδα, 
ύπό την μορφήν μάλιστα σκανδάλου, έν 
έκ τών συνήθων έπεισοδίων άτινα κατ’ 
άνάγκην αναφύονται έν ύπηοεσία τόσον' 
πολυπλοκω δσον ή δικαστική, ής τήν 
διεξαγωγήν καθιστώσιν έ'τι δυσχεοεστέ- 
οαν τα συγκρουομενα ιδιωτικά συμφέ
ροντα. Τό έπεισόδιον προεκλήθη καί 
άνεπτύχθη ύπό τάς έξης περιστάσεις.

Ο παρά τω Β  . βορείω Ειρηνοδικείο) 
Αθηνών πάρεδρος κ. Φ. Λ ούης  παρέδω- 

σεν είς τόν γραμματέα τοΰ αύτοΰ Ειρη
νοδικείου νό σχέδιον άποφάσεως πρός 
όημοσιευσιν, έν τώ  όποίω παρετίθετο 
μέν τό σκεπτικόν, ούχί ομως καί τό δια
τακτικόν πλήρες, άλλά μόναι αί λέξεις 
« δέχεται την άγωγήν κατά  το π/.επτι- 
κόν» , ούτως ώστε ή σύνταξις τοΰ δια- 

^τακτικού εις τόν γρ<χμψ.χι:ζχ.
Γην TOtocuTYjv γ.χτχ τό φαινό^ενον ά τέ- 

λείαν τής άποφάσεως, έσκέφθη νά έκμε- 
ταλλευθή ύπέρ έαυτοΰ ό ήττηθείς διά
δικος, όστις έπεζήτησε νά πιστοποιηθή 
επισημως, ότι τό πρός δημοσίευσιν καί 
καθαρογοαφήν παραδοθέν σχέδιον δέν 
περιεΐχεν εν ~.ω διατακτικοί διάταξιν 
προσωρινής έκτελέσεως. Ό  κ. πάοεδοος 
όμως, ό εν τώ  σχεδίω άποφανθείς οτι 
δεχεται τήν άγωγήν, τήν περιέχουσαν 
καί αί'τησιν περί προσωρινής έκτελέσεως, 
επέμεινε να τεθ·^ καί έν τω διατακτικώ 
τής άποφάσεως ή αντίστοιχος διάταξις, 
ουτω δέ ή'χθη ή ύπόθεσις μέχρι τοΰ κ. 
Εισαγγελεως, όστις προφανώς ύπεΐχεν 
υπηρεσιακώς τήν ύποχρέωσιν νά παοα- 
πέμψνι ταύτην είς ανακριτήν.

Το ιοΰτο εν συνόλω τό έπεισόδιον,δπερ 
έν ταΐς στήλαις μόνον τοΰ ημερησίου 
τύπου έκινδύνευσε νά μεταβληθή είς 
έγκλημα πλαστογραφίας δικαστικής ά
ποφάσεως.

Κατά τήν κρίσιν ήμών,δχι πλέον περί 
πλαστογραφίας δέν δύναται νά γίνν) λό
γος, ά λλ ’ ούδέ καί περί άπλουστάτης 
άνωμαλίας, διότι εινε πλέον ή βέβαιον 
δτι άπάφασις δέν εινε τό τεμάνιον έκεΐνο 
τοΰ χάρτου,δπερ,έ'νεκα τής ανάγκης τών 
πραγμάτων, παραδίδεται ύπό τοΰ δικα- 
στοΰ πρός τόν γραμματέα ώς σχέδιον, 
άλλά ή θεωρηθεΐσα καί ύπονραφεΐσα. 
Καί ναι μέν μεταξύ τών συγγραφέων φι- 
λονικεΐται άν ή άπαξ δημοσιευθεΐσα καί 
έν σχεδίω άκόμη ύπάρχουσα άπόφασις 
δύναται πρό τής καθαοογραφής καί ύπο- 
γραφής ταύτης νά μεταβληθή, ούχ’ ήτ
τον, έπί τοΰ προκειμένου ούδέ τοΰτο 

ημα γεννάται, διότι, ώς έξε-καν

τέθη άνωτέρω, τό παραδοθέν σχέδιον 
δέν περιείχε διατακτικόν πλήρες, άφοΰ 
ή σύνταξις τούτου άνετίθετο είς τόν 
γραμματέα συμφωνως πρός τό σκεπτι
κόν τής άποφάσεως καί της άγωγής.

| γραμμένων κωλυμάτων (οία ή άπωτέρω 
έξ αΐματος έκ πλαγίου συγγένεια, ή 
άγχιστεια, ή πνευματική συγγένεια κλ.)

Ά π δ  την πολιτείαν ενασκούσαν κ α 
θόλου  αστυνομικήν και προληπτικήν τών  
ατυχών γάμω ν έπίβλεψιν θ ά  άπ αιτηθή  
θασσον  ή βράδιον  ή έξέτασις τής υγιεινής 
καταστάσεω ς τών μελλονύμφων και ή 
εκδοσις πιστοποιητικού νγιείας π ρδ  τής 
συνάψ εως τοϋ γάμου. "Ο τι δέ τοιαύτη 
προεικάζεται άναποδοάστως ή μέλλου- 
σα τών πραγμάτων πορεία, τεκμαίρομεν 
έκ τής καθ’ έκάστην αύξούσης βαθυτά- 
της επιδράσεως τής πολιτείας έν τή 
διαρρυθμίσει άπασών τών βιωτικών σχέ
σεων! Έ κ  τής όσημέραι καταρρεύσεως 
τοϋ διά τήν έποχήν του τόσον ευεργε
τικού ύπάρξαντος ένδοξου οικοδομήμα
τος τών φιλελευθέρων ιδεών τής άπό 
τών άρχών τοΰ παρελθόντος αιώνος μέ
χρι σήμερον έπικρατησάσης κοινοινικο- 
πολιτειακής σχολής τοϋ Adam Sm ith  
καί τών οπαδών του, προέκυψαν καί ά- 
πεκαλύφθήσαν φαινόμενα  πλήρη κυριο- 
λεκτικώς κοινωνικής αναρχίας.

Τοιαΰτα έκδηλοΰνται άπανταχοΰ τήν 
σήμερον έν Εύοώπη, ούδεμιάς τών κοι
νωνικών τάξεοιν ή στρωμάτων ουσης εύ-

χαριστημενης έκ τοΰ έπικρατοΰντος νΰν 
οίκονομικοϋ καί κοινωνικού καθεστώτος, 
δπερ έδημιούργησεν ή πλήρης είς τό ά- 
τομον άφεθεΐσα έλευθερία δοάσεως, άνευ 
οίασδήποτε παρεμβάσεως τής πολιτείας. 
Είς τήν τοιαύτην έ'λλειψιν οίασδήποτε 
έπεμβάσεως άποδίδονται εύλόγως πολ
λά τών έπισυμβαινόντών άτοπων καί 
δή ή έπάφεσις τοΰ οίκονομικώς ίδία, 
άλλά καί έν γένει ύπό πάσαν έ'ποψιν 
τυχόν άσθενεστέοου,άποοστατεύτου κατά 
τής έκμεταλλεύσεως παρά τοΰ ίσχυοο- 
τέρου καθόλου. Ή  κατά τής καταχρή- 
σεως τής απεριορίστου ταύτης έλευθε- 
οίζς,παραχθεΐσα άντίδρασις, συνεπήγαγε 
τήν νεωτέραν τιτανομαχίαν μεταξύ κε
φαλαίου καί έργασίας, καί τήν άναγνώ- 
ρισιν τοΰ σοσιαλισμοΰ (κοινωνισμοϋ) ώς 
πολιτικοΰ δόγματος παρ’ ολοκλήρων 
πληθυσμών, κοινωνικών τάξεων καί πο
λιτικών κομμάτων έν τή Εσπερία.Κ ατά 
τό όόγμα τοΰτο ή πολιτεία δέον να μή 
μέν·/) άδιάφορος θεατής καί άπλοΰς τυ- 
φλώς έπικυροιτής έν τή διακανονίσει τών 
έννόμων σχέσεοιν τών πολιτών, ά λλ’ ώς 
κα τ’ εξοχήν ηθικός παράγων νά έπιβάλ- 
λϊ) τήν σφραγίδα της θελήσεώς της καί 
διά τοϋ κύρους της νά δίδγι τόν γνώμονα
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Α ί στήλαι τής  «Δικαιοσύνης» 
εΐνε είς τήν διάΰ·εσιν παντός δι
κηγόρον, δικαστοΰ ή άλλον δι
καστικού προσώ πον, ενρισκομέ- 
νον είς τήν άνάγκην ή έπι&ν- 
μοϋντος νά άνακινήση παν έν 
γένει ζήτημα σχετιζόμενον μέ 
τήν άπονομήν τοϋ δίκαιον.

r s~\ J t r  ~  m # Φ  _  t  rΟ εςω των τ:ρκγ|Λατων ευρισκόμενός 
καί άναγνωσας τήν πρό τής Βουλής κατά 
τινα των συνεδριάσεων τής εβδομάδας 

ταύ-ης λογοδοσίαν
Τά τοϋ Καϊίίαοος τοΰ κ. υπουργοΰ 

τής Δικαιοσύνης, 
κατά τήνόποίαν, έπί 'τής Υπουργίας 
ταυ μόνης, ήτις ώς γνωστόν μήνας μ.ό- 
λις άοιθμεΐ, προεκλήθησαν εΐ'κοσι καί 
έζ πειθαοχικαί καταδιώξεις κατά πρω
τοδικών, Προέδρων Πρωτοδικών, Εισαγ
γελέων Έφετών καί Πρωτοδικών καί 
Έφέτου, πρέπει άναμ.φιβολως νά ύπο- 

'θέση η δτι τό δικαστικόν σώμ.α πλέει 
κατά κυριολεξίαν εις τό έ'γκλημ.α η την 
ανομίαν, άφοΰ έκ τοΰ σχετικώς μικοοΰ 
άριθμ.οΰ του, έκρίθησαν καταδιωκτέΌΐ, 
εσ τ ο )  καί πειθαρχικώς, εΐ'κοσι καί έξ, 
η οτι ό έπί τών δικαστικών προσώπων 
έ'λεγχος κατέστη έπί τής υπουργίας τοΰ 
κ. Βοκοτοπούλου τόσον αμείλικτος, ώ
στε καί τό έλάχιστον παράπτωμ.α ά
γρυπνος παρακολουθεί ή έποπτεύουσα 
άρχή. Ευτυχώς διά τό σώμ.α τών Ε λ 
λήνων δικαστών καί διά τήν Δικαιοσύ
νην μ,ας έν γένει δέν δύναται νά ύποστη- 
ρυχθή τό πρώτον, δυστυχώς δμως διά 
τάς άσκούσας πειθαρχικήν έξουσίαν άρ
χάς καί τό δεύτερον δέν αληθεύει.

ΙΙώς τώρα άπό περιβάλλον τοιούτου 
είδους κατωρθώθη ώστε νά καταλάβωσι 
τό έδώλιον τοΰ πειθαρχικώς καταδιω- 
κτέου εΐ'κοσι καί έξ ισόβιοι δικασταί, τό 
γνοιρίζομ,εν δλοι οί παρακολουθοΰντες 
την μαστίζουσαν τούς δημ.οσιους υπάλ
ληλους καί πάντα κλάδον τής διοίκη
σε ως γραφειοκρατίαν, άπό τήν οποίαν 
καί μόνην άποορέουσιν αί είκοσι καί έξ 
καταδιώξεις, άς μ.ετά τίνος ύπερηφα- 
νείας έξηγγειλεν άπό τοΰ βήματος τής 
Βουλής ό κ. υπουργός τής Δικαιοσύνης 
Διότι τυπικά, εξαιρέσει δύο ή τριών έκ 
τών είκοσι έξ, εινε τά παραπτώματα 
•δι’ ά ή καταδίωξις, έξ εκείνων τά όποια 
έν ούδεμ.ια απολύτως σχέσει εύρίσκον- 
ται μέ τό αξίωμα τοΰ δικαστοΰ καί μέ 
τόν τρόπον καθ’ δν άπανέμεται ύπ’ αύ ■ 
τοΰ τό δίκαιον. Έ φ ’ οσον δέ εινε τυπι
κά καθαρώς, σημ.αίνει μ.έν οτι δέν εινε 
ουσιαστικά, δέν σημαίνει δμ.ως άτυχώς 
καί δτι άρχή τεταγμένη τόν έ'λεγχον 
τής δράσεως τών κατ’ ιδίαν έργασιών 
τοΰ δικαστοΰ, άρχή αξία τής αποστολής 
της, δέν ητο δυνατόν πολλά νά έπιτύ- 
χη. “Οταν έπί έογασίας τοιούτου εί-
$  * r  * /  < tοους προ'Γ/,Ο'Λΐ'ΤΥ) π οο ισαχ τχ  ο υπουο- 
γός τής Δικαιοσύνης,έπκρυλασσόμεθα νά 
τώ έκφράσωμ.εν τά συγχαρητήριά μας.

Η κατάστασις τοΰ βορείου ειρηνοδι
κείου Πειραιώς, την οποίαν δι’ ολίγων 
έπειράθημ,εν νά έξεικονίσωμεν είς τό 

ποοηγα ύ μ. ε ν ο ν 
Τό βόρειον ΙΙε ιοατώ ς φύλλον, δέν ητο 

δυνατόν νά πα- 
ρετεινετο περισσότερον άνευ έξεγέρσεως 
τών αμέσως έκ ταύτης ζημιουμ.ένων δια
δίκων καί δικηγόρων, ύποθέτομεν δε 
δτι ή πρός τόν κ. Υπουργόν προφορική 
διαμαρτυρία τών έν σώμ,ατι έπισκεφθέν- 
των αύτόν δικηγόρων άρκεΐ οπως λύση 
τό μ.έγα πρόβλημα τής μονίμου έγκατα- 
στάσεως ένός είρηνοδίκου, ίκανοΰ δπως 
επαρκεσ*/) είς ύπηρεσίαν ένός έκ τών 
μεγαλητέρων ειρηνοδικείων τοΰ Κοά- 
τους, ύπάρχουσι δέ περιστάσεις κατά 
τάς οποίας τά συμφέροντα τής συναλ
λαγής επιβάλλεται νά ύποχωρώσιν, δταν 
εις τοιαύτην έ'ρχωνται σύγκρουσιν μ.έ τά 
ιδιωτικά συμ,φέροντα. ■

Ήδύνατο νά θεωρηθη ώς ά π ’ άρχή; 
βέβαιον, δτι ή τύχη τοΰ είσαγγελικοΰ 
νομ.οσχεδίου θά ήτο έκείνη τήν όποιαν 

έ'λαβε. Ή  Έ π ι-
Τό  ε ίόαγγελ ικόν  τροπή τής Βου- 

vouodjjioiov λής, είς ήν πα- 
ρεπέμ.φθη πρός 

μελέτην καί επεξεργασίαν, άν αί πλη
ροφορία’. ήμ.ών εινε ακριβείς, άπεφάνθη 
δτι εΐνε άχρηστον εντελώς· καί δτι ού- 
δεμίαν τών αναγκών, άς εκαλείτο νά 
θεραπεύσν), πληροί. Ή  «Δικαιοσύνη», 
ή άπό τής έμ.φανίσεως τοΰ νομοσχεδίου 
τούτου άναλαβοΰσα τόν κ α τ’ αύτοΰ α
γώνα, έν τή πεποιθησει οτι διά τής μ.α- 
ταιωσεως τής έπιψηφίσεώς του άποτρέ- 
πει νέον κίνδυνον άπειλούμενον κατά 
τοΰ άλλως είς ούχί εύάρεστον κατάστα- 
σιν ευρισκομένου Είσαγγελικοΰ κλάδου,

Ύ  Λ J  ̂ I f fχαιρετίζει μετα ιοιαιτερας ικανοποιη- 
σεως τήν γνώμην τής έπιτροπής τής 
Βουλής.

Τό τελευταΐον κατά τοΰ νομοσχεδίου 
τούτου κτύπημ.α καταφέρεται διά τών 
λίαν πρακτικών παρατηρήσεων τοΰ έν 
’Αθηναις δικηγόρου καί ύφηγητοΰ κ. 
Κ ω νστ. Β ασιλείου , τάς οποίας δηαο- 
σιεύομ.εν είς άλλην στήλην.

Διά τών πρό ήμερών δημοσιευθει- 
σών έν τώ « Ά σ τ ε ι  παρατηρήσεων 
τοΰ δικηγόρου κ. Λ ,ε ω ν . Κ ,ω α τ ά -  
κ ϊ} άνακινεΐται ζητήμα γενικωτάτου

ένδιαφέοοντος, ί- 
"Α ς  άποόανθονν τΛ ‘ . _6ν

οικαό·:ηο»α Λ , 1υανατον του μα
καρίτου δικαστικοΰ συμ,βούλου Χρ. Π ε" 
τροπούλου, τό ζητημα τής μέχρις έκ
βιάσεως τακτικής τών έκπροσωπούντων 
τό Δημόσιον κατά τών μ ε τ ’ αύτοΰ συν- 
αλλασσομ.ένων καί έχόντων αξιώσεις 
χρηματικάς κ α τ’ αύτοΰ. ’Από χαρακτή- 
ρος ό έκλιπών μακαρίτης δικαστικός 
σύμβουλος έθεώρει έγκλημα καθοσιώσεως 
καί άπόπειοαν κλοπής κατά τοΰ Δηαο-

σίου θησαυροΰ καί την σκέψιν άκόμη 
περί έξωδίκου λύσεως πάσης μ.ετά τοΰ 
Δημ.οσίου διαφοοας, ουτω δέ συνηθέ- 
στατα τό Δημόσιον, έκτιθέμ.ενον είς ά
σκοπους δικαστικούς άγώνας, άπέτιε τό 
διπλάσιον ή καί τριπλάσιον τοΰ άντι- 
κειμ.ενου τής διάφορος είς τόκους καί δι
χαστικάς δαπάνας. Φρονοΰμεν οτι η 
τακτική τοΰ «άς άποφανθοΰν τά  δικα
στήρια» είνε καιρός νά λάβγι τό τέρμ.α 
της μ.ετά τοΰ θανάτου τοΰ άνδοός έκεί
νου δστις βεβαίως εινε δυσαναπλήρωτος 
ώς ύπάλληλος, διά τά  πολλά καί άλλα 
προτεοηματά του, καθίστατο ομ.ως εξα
κολουθητικών πρόξενος μεγίστων ζημιών 
τόσον τών ιδιωτών οσον καί τοΰ Δηαο- 
σιου ενεκα τοΰ είς άκρον στρυφνοΰ τοΰ 
χαρακτήοός το υ .'

01 YUOrPHMHEII ΤΟΝ ΑΙίΑίΤΗΡΙΟΗ
Ή  διά τοΰ ύποβαλλομ.ένου είς την 

Βουλήν νομ.οσχεδίου περί προσόντων τών 
ύπαλλήλων τροποποίησις τοΰ πέρυσιν 
μόλις ψηφισθέντος νόμου, παρασύρει καί 
τούς άτυχεστέρους τών Ελλήνων υπάλ
ληλων ύπογοαμμ,ατεΐς τών δικαστηρίων. 
“Οτι ολόκληρος ή ύπηρεσία τών δικα
στηρίων ·, πολλάκις δέ καί αύτη ή σύν
ταξις τών άποφάσεων, διέρχεται διά 
τών χειρών των, εινε κοινόν μ.υστικόν, 
άφοΰ οί μέν γραμματείς μ.ετέρχονται 
έ'ργα ταμίου δι ’ ίδιον λογαριασμόν, τό δέ 
κατώτερον προσωπικόν τών γοαφέων έξ- 
βπηρετεΐ τάς άνάγκας τοΰ έκάστοτε 
κόμ.ματος.

Κατά παράδοξον δέ σύμπτωσιν, ά- 
παντες ανεξαιρέτως οί ύπογραμματεΐς 
ούτοι έμοοφώθησαν σύν τώ  χρόνω είς υ
πάλληλους έκ τών έογατικωτέρων καί 
εντιμ,ωτερων, ούδεποτε σκανδαλισθέντες 
άπό τούς άναριθμ.ήτους πειοασμούς τούς 
περιστοιχίζοντας τό έπάγγελμά των, 
διότι εινε κοινώς γνωστόν οτι έκ τής 
εύσυνειδησίας των καί μόνης έξαρταται 
συνηθέστατα ή τύχη αύτη τών ύποθέ
σεων, τών οποίων γίνονται έπί μακρόν 
κάτοχοι, άνευ άποδείξεως/τών διαφόρων 
σπουδαιοτάτων καί κατά τό πλεΐστον 
άναντικαταστάτων εγγράφων.

’Ή δη, διά τοΰ έξαγγελλαμένου πεοί 
προσόντων τών υπάλληλων νομ.οσχεδίου, 
καταργεΐται καί ή τελευταία άσφάλεια 
ην παρέχει είς αύτούς ό πέουσιν ψηφι- 
σθείς καί ισχύων νόμος καθ’ ον μ.ετά δε- 
καπενταετή ύπηρεσίαν η παΰσις η ή μ.ε- 
τάθεσίς των άπηγορεύετο, παοαδίδονται 
δέ καί πάλιν είς την άπολυταρχίαν τών 
γραμ-μ.ατέων, ή', δπερ ταύτόν, τής συναλ
λαγής.

Ύ πό τοιούτους δρους φρονοΰμ,'εν δτι 
μ-όνον παραδρομ.ή τών συντακτών τοΰ 
νομ.οσχεδίου δικαιολογεί αδίκημα τοι
οΰτο δπερ άπειλεΐται κατά ύπαλλήλων 
τοιαύτης χρησιμ-ότητος, ευχαρίστως δέ 
λίαν έπληροφορήθημ.εν, δτι τήν ποοστα- 
σίαν τών δικαίων των άνέλαβεν ό βου

λευτής Α ττικής κ. Φ. Νέγρης, έκ τ ώ ν 
μελών τής έπιτροπής πρός επεξεργασίαν 
τοΰ νομοσχεδίου.

ΠΕΙΡΜΕΥΙ  mi i lKOMBOi
’Αρκετά πρακτικήν γνώμ,ην ρίπτει ή 

κάτωθι έπιστολή. Καθ’ ήν έποχήν δλοι 
φρονοΰσιν δτι τό δικηγορικόν σώμα πά
σχει κ α τ’ άριθμ.όν υπερτροφίαν, είνε έκ
τός πάσης λογικής καί άξιοπρεπείας τό 
θέαμ-α, καθ’ δ αί αί'θουσαι τών δύο Είοη- 
νοδικείων Πειραιώς κατακλύζονται ύπό 
δικολάβων, άνταγωνιζομ-ένων ώς ίσοι 
πρός ί'σους μετά τών δικηγόρων. Ή μεΐς 
θεωροΰμεν τήν έκ τούτου ζημ.ίαν ούχί 
στενώς τούς δικηγόρους άποβλέπουσαν, 
άλλά γενικωτέραν, θίγουσαν αύτήν τήν 
άπονομήν τής δικαιοσύνης.

Ή  περί τοΰ (,ητήμ.ατος τούτου έπ ι
στολή εχει ώς έξής :
Πρός τή ν  διεΰθυνόιν της  «Αχ'καιοόύνης»

'  Υ π οΰέτω  οτι είνε κα ιρός , άφ οΰ αγω 
ν ίζ εσ τ ε  δ ιά  της « Δ ικαιοσύνης» υπέρ  
της άνυψ ώ σεω ς τών δικηγόρω ν και τοϋ 
δικηγορικοΰ επαγγέλματος, νά ρίχμητε 
μίαν Ιδέαν δ ιά  τον κ . υπουργόν της Δι
καιοσύνης, εϋκολον, πραγμ ατοπ οιή σ ιμ οι 
συντελεατικήν δ ’ νπερ  της δικηγορίας.

Ή ξ εύ ρ ετ ε  δτι εις τά δύο ειρηνοδικεία  
Π ειρα ιώ ς , πλήν τώ ν δικηγόρω ν 'Αύηνών  
και Π ειρ α ιώ ς , δικηγοροϋσι και δικολάβοι 
καί, ώ ς  εννοείτε, οχι ενπρεπ ώ ς ν.αί αξ ιο -  
π ρ επ ώ ς  κατά  τό πλεΐστον.

Δεν εΐνε δυνατόν λ.οιπόν δι ’ είδικοΰ  
τίνος κα ι ΰπηρεσιακοΰ νόμου, ΐνα οί, 
π α ρ ά  τοΐς δικαστηρίοις Ά & ηνων διω ρι- 
σμένοι δικηγόροι και οι διοριζόμενοι ϋ ε -  
ω ρώ ν τα ι δ ιω ρισμένοι και π α ρ ά  τοΐς Ε ί- 
ρηνοδικείοις Π ειρ α ιώ ς , οστις δ εκ εΐνε 
π α ρ ά  προάστειον  τώ ν  ’Α&ηνών, άπ έχω ν  
αύτώ ν μόλις 1 )4  τής ώ ρ α ς ;

’Ί σ ω ς  υπέρ τής δικηγορίας είνε συντε- 
λεστικοι οί δικολάβοι, ώς γεννώντες και 
προκαλοΰντεζ δ ίκας , ώφελ.ονντες |ούτως 
εμ μέσω ς τους δικηγόρους. Ά λ λ ’ έάν τοϋτο 
εΐνε συμφέρον, ϋπερ τής άξ ιοπ ρεπ είας  
τοΰ δικηγορικού σ ώ μ ατος  ουδαμ ώ ς συν- 
τελοΰοι, τούναντίον είς τόν έξευτελισμόν  
αύτής συντελοϋαιν, παριστώ ντες εαυτονς  
είς τήν κοινωνίαν ώ ς δικηγόρους, άλλά 
μή φ ερόμενοι άξ ιοπρεπ ώ ς, ώ ς έπ  
είς τους δικηγόρους. Π ρόθυμ ο ς  Τ .

Π Ε Ρ Ι Α Η Η Ψ Ι Σ

Τό δικαστήριον τών έν Ναυπλίφ Πρω
τοδικών διά τής ύπ’ άριθ. 7 3 3  ( 1904)  
άποφάσεώς του, δεξάμενον τήν άπό 16 
Μαίου 1 9 0 4  άναφοοάν τής Βασιλικής 
συζύγου Γεωργίου Κ . Καλούδη, τό γένος 
Δημ.. Καφτανη, κατοίκου Λιγουρίου, περί 
χωρισμοΰ ποοικός, κατά τοΰ συζύγου 
της τουτου, διεταζε την ενεογειαν τών 
νομ.ίμ.ων διατυπώσεων.

Έ ν  Ναυπλίω τν\ 20 Μαίου 1906.
Ό  πληρεξ. δικηγόρος 
K iovdt. Γ .  Λ ιά τα ς

καί τήν τυχόν άναγκαίαν τροπήν τής 
συμπεριφοράς τών πολιτών έν τφ  δια- 
κανονισμ.ώ τών βιωτικών των σχέσεων. 
Ή  πολιτεία έ'χει μ.έγιστον συμφέρον διά 
τήν ταχεΐαν αυξησιν καί άναπαραγω- 
γήν ύγιοΰς πληθυσμ,οΰ, καθόσον αυτη 
έκπρασωπεΐ τήν αυξουσαν αύτής ίσχύν. 

'Ούτως έξηγοΰνται αί προστατευτικαί 
•διατάξεις τών νομοθεσιών τής Εσπερίας 

ί Εύρωπης ύπέρ τής συντηρήσεως καί δια- 
σωσεως τής νεαρας ηλικίας είτε έν γάμω 
εί'τε έκτός αύτοΰ γεννωμ-ένης.Επειδή δέ 
ό γάμ-ος άποτελεΐ τό πρώτον εχέγγυον 
τής τοΰ πληθυσμ.οΰ άναπαραγωγής, δέν 
δύναται ή πολιτεία είμ.ή θασσον ή βρά- 
διον νά καταστήσγι τάς προϋποθέσεις τοΰ 
γάμ.ου άντικείμ-ενον τής αύτοβούλου ά- 
ποκλειστικής διαορυθμ.ίσεως διά τής νο
μοθεσίας της,άνεξαρτήτως έκκλησιαστι- 
κών ή έτέρων κοινωνικοπολιτικών προ- 
καταλψήεων.

Σημειωτέον δ’ δτι τό άπαίτημ-α τής 
ιατροδικαστικής πρός έκδοσιν πιστοποιη- 
τικοΰ ύγιείας πρό τοΰ γάμ.ου, άπαντα 
τό πρώτον έν έλληνικαΐς πηγαΐς τής 
κλασικής αρχαιότητας καί δή έν αύτν) 
ταύτν) τ 1̂ Πολιτεία τοΰ Πλάτωνας· έν 
ταυτγι άναφερεται δτι πρώτου μελήμ.ατος

τής πολιτείας οντος νά γεννώνται ώς 
μ.έλλοντες πολΐται τέκνα ύγια καί άρτια, 
δεον νά βεβαιώται έκ τών προτέρων ύπ’ 
οργάνων τής πολιτείας ή ύγιεία τών έπί 
παιδοποιί^ συνερχόμενων, καί έκδίδηται 
σχετική άδεια. “Οτι καί αί πολιτεΐαι 
καθόλου άδύνατον ν’ άνεχθώσιν επί μα
κρόν άνευ αναγκάζοντας τίνος λόγου ά- 
πειρίαν κωλυμάτων γάμ,ου, τυγχάνει εύ- 
νόητον. Κ αθ’ δσον καί δή έν μικοαΐς 
κοινωνιαις, ώς τοΰτο συμβαίνει έν ά- 
ραιώς κατωκημέναις μ.ικραΐς έπαρχίαις 
(καθ’ ά άνεφεοέ ποτε καί ό διαπρεπής 
νομοδιδάσκαλος καθηγητής κ. ’Αλκιβ. 
Κρασσας έν ταΐς άπό τής έδρας τής Νομ.. 
Σχολής τοΰ ’Αθήννισιν Έθνικοΰ Πανε
πιστημίου παραδόσεσιν αύτοΰ) τό πλεΐ
στον τών κατοίκων.κατά τό μάλλον καί 
ήττον,συνδέονται πρός άλλήλους διά στε
νής ή άπωτερω συγγενείας· έκ τούτου 
προκύπτει δυοΐν θάτερον : ή καθίστανται 
κυοιολεκτικώς άδύνατοι οί γάμοι μ.ε- 
ταξύ τών συνδημοτών, ή εύρισκόμεθα 
πρό δυσαναλόγως μ,εγάλου άριθμοΰ γά- 
μ.ων, συναφθέντων έν βαθμ-ώ συγγενείας 
άποκωλυομ.ένω ύπό τών κανόνων τής 
Εκκλησίας- οπότε καί ή άπονομή τής 

άστικής δικαιοσύνης, [εύρισκομένη πρό

τετελεσμ.ένου γεγονότος (πλείστων ζη- 
τημ.άτων, ιδία μ.ετά τήν άποβίωσιν τοΰ 
ένός ή άμφοτέρων τών συζύγων, ώς πρός 
τό έ'γκυρον τοΰ γάι/.ου παρουσιαζομ.ένων) 
άδυνατεΐ νά στηριχθη έπί ενιαίας νομο
λογίας, καί ούχί' σπανίως αναγκάζεται 
ύπερορώσα τήν ύπό τών κανόνων τής 
Εκκλησίας έπαπειλουμένην (πλήν μή εί- 
σέτι δικαστικώς άπαγγελθεΐσαν) ακυρό
τητα . νά άναγνωρίζν) αύτούς ώς εγκύρους 
καί ισχυρούς.

Διά τών γραμμ-ών τούτων ούδ’ έ π ’ έ
λάχιστον προεθέμ,εθα νά μή άποδώσω- 
μ.εν τόν προσήκοντα σεβασμόν καί εύλά- 
βειαν πρός τά  ιερά θεσπίσμ.ατα τής μη
τρός ήμών Εκκλησίας, πολλώ μάλλον 
εύλαβώς άποφαινόμ,εθα δτι ταΰτα, καθ’ δ 
μή υπαγόμενα είς τό δογμ,ατικόν μ.έρος 
τής ίερας διδασκαλίας τής Εκκλησίας, 
δέν άποτελοΰσιν ένιαίαν καί άναλλοίω- 
τον συστατικήν καί στοιχειώδη βάσιν 
τής άνατολικής χριστιανικής ορθοδοξίας 
καί δύνανται τούτου έ'νεκεν νά ύποβλη- 
θώσιν ύπό μ.εταορύθμ.ισιν άντιστοίχως 
καί άναλόγως πρός τάς όσημ,έραι αύξού- 
σας άπαιτήσεις τής κοινωνίας πρός διευ- 
κόλυνσιν καί μ.είωσιν τών περιορισμ,ών 
έν τή συνάψει τοΰ γάμ.ου. Έ ν άντιθέσει

πρός τά δόγματα τής Εκκλησίας, πρό 
κεινται τα  διάφορα θ εσ π ίσ μ α τα  τ ώ V 
συνόδων καί τών άγίων καί θεοφόρων 
πάτερων. Εκ τούτων ιδία τά άνακη 
ρύσσοντα άπειοίαν δλην κωλυμ.άτων γά" 
μου (ών ή άναγνώρισις διά τήν έποχήν 
των αναμ,φιβολως ύπήρξεν άναγκ,αία ά- 
πορροια τών εν τ·  ̂ χριστιανική κοινωνία 
τότε περί γάμ.ου, οίκογενείας καί υγιει
νής τοΰ γάμου κρατουσών ιδεών) δπως 
καί τά περί νηστειών (λάβωμεν ύπ’ δψιν 
δτι ούχί όλιγώτεραι τών 150  ήμερών έν 
τώ  ένιαυτώ καθιερώθησαν ώς ήμέραι νη
στείας, καθισταμ.ενης ούτως άδυνάτου 
τής τηοησεως αυτών) ώς καί ή πεοιστο- 
λη τών κατά τό έορτολόγιον άργίαν συν- 
επαγομ-ένων έορτών καί τινα έτερα, δύ- 
νανται συμφωνως πρός τάς σοφάς έυ.πνεύ- 
σεις τής ίερας μ-ητρός ήμών Εκκλησίας 
νά διαρρυθμισθώσιν έπί βάσεως μάλλον 
προσιδιαζούσης πρός τάς άνάγκας τής 
νεωτέρας κοινωνίας, ΐνα μή μ.ετ’ αύτών 
καί αί λοιπαί θεΐαι, άπαραμίλλως θαυ- 
μ.άσιαι διδασκαλίαι καί έπιτάγαατα 
τής Εκκλησίας συνυφίστανται, δ μ.ή γέ- 
νοιτο, τόν έκ τής μ.ή τηοήσεώς των αν
τίκτυπον καί κατάπτωσιν.

! Συνέχεια είς το επόμενον)



Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Ν Η

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ

Κ ύ ρ ιε  Διευ&υντά.
Παρακαλώ δπως ευαρεστούμενος δη

μοσιεύσατε τά ολίγα κάτωθι είς τάς 
φιλοξένους στήλας τνίς «Δικαιοσύνης»:

Παοακολουθών μ ε τ ’ ενδιαφέροντος τά 
άπο τών στηλών της ύμετέοας εφημερί
δας έκάστοτε καταχωριζόμενα περί τών 
οάτίων της σημερινης καταστάσεως τνίς 
παρ’ ήμΐν Δικαιοσύνης, έρχομαι διά της 
παρούσης μου οπως συνεπής εις την πα- 
ράκλησιν της «Δικαιοσύνης», προσθέσω 
τάς ολίγας έκ της μικοας μου πείρας 
ταύτας γραμμάς. Πάντες, οί μέχρι σή
μερον άναλαβόντες την έξέτασιν της 
καταστάσεως τνίς Δικαιοσύνης καί τών 
πρός άνόρθωσιν α ύτίς αναγκαίων, ύπέ- 
δειξ αν διαφόρους έκαστος τρόπους· πλήν 
φρονοΰμεν ότι τά  ύπ’ αύτών υποδεικνυό
μενα, άποτελοϋσι τάς λεπτομερείας της 
σχετικής έργασίας ητις βάσιν πρέπει νά 
έ'χν) την πολιτικήν ανατροφήν τοΰ λαοΰ 
η κάλλιον είπεΐν την δημιουργίαν χ α ρ α 
κ τή ρ ω ν  ή παρ’ ήμΐν Δικαιοσύνη, έάν 
παρουσιάζω ελλείψεις οφείλει τό τοιοΰ
τον είς τήν ελλειψιν πολίτικης μοοφώ- 
σεως, πολίτικης ανατροφής τοΰ λαοΰ· 
διότι έάν 6 λαός είχε πραγματικήν πο
λιτικήν μόρφωσιν ήτις συνεπάγεται άν
τίληψιν τών υποχρεώσεων καί δικαιω
μάτων τής Πολιτείας πρός αύτόν ώς καί 
αύτοΰ πρός τήν Πολιτείαν, δέν θά ήνεί- 
χετο τήν σημερινήν κατάστασιν τών δια
φόρων κλάδων της Διοικήσεως, πολλω δέ 
μάλλον της Δικαιοσύνης· ότ·, δέ πρός 
ΰπαρξιν καλής Δικαιοσύνης άπαιτεΐται 
πολιτική μόρφωσις τοΰ λαοΰ, παράδειγμα 
τρανόν παρέχει πασιν ή ’Α γγλία ήτις 
έχουσα τελείω ς μορφωμένον πολίτικώς 
λαόν κέκτηται καί άρίστην Δικαιοσύνην, 
καί τούναντίον ή παρά τώ  Έλληνικώ 
λαφ έ'λλειψις πολίτικης μοοφώσεως κα
τέστρεψε καί τούς άοίστους τών θεσμών- 
διότι τίς ό λόγος της αποτυχίας τοΰ θε- 
βμον τών εμμίσθων παρέδρων ; ή έλλει- 
ψις χαρακτήρων διότι έάν, οί άποτε- 
λοΰντες τάς έκάστοτε έξεταστικάς έπ ι- 
τροπάς ειχον συνείδησιν τών πρός τήν 
κοινωνίαν καί τήν Δικαιοσύνην ύποχοεώ- 
σεών των, δέν θά έπέτρεπον τήν μετα
βολήν τών διαγωνισμών είς πεδίον δια
φόρων έπιρροών άλλά καί πώς ό νομο
θέτης κάλλιον θά έξησφαλίζετο ή άπαρ- 
τίζων τάς έπιτροπάς ταύτας, άπό τούς 
κατέχοντας τήν άνωτέραν βαθμίδα της 
δικαστικής ιεραρχίας καί καθηγητάς τοΰ 
Πανεπιστημίου ; άλλά μήπως ή σημε
ρινή κατάστασις της Είσαγγελικής τά
ξεως δέν οφείλεται είς τήν ολομέλειαν 
τοΰ Άρείου Πάγου, άμελετήτως έγκρί- 
νουσαν πασαν σοβαρώς ύποστηοιζομένην 
υποψηφιότητα ; Τάνωτέρω καί πλεΐστα 
άλλα παραδείγματα φρονοΰμεν οτι τρα- 
νώς άποδεικνύουσιν ότι...ούχί ή ελλει— 
καταλλήλων νόμων, εινε εκείνη ήτις έ -  
δημιούργησε τήν σημερινήν κατάστασιν 
τνίς Δικαιοσύνης, δι’ ήν πανταχόθεν α
κούονται παράπονα, ά λλ’ ή έ'λλειψις 
χαρακτήρων- μορφώσατε χαρακτήρας καί 
τότε καί ή Δικαιοσύνη θέλει άνορθωθή 
ώς καί άπασαι αί λοιπαί τοΰ Κράτους 
ύπηρεσίαι.

Διατελώ μ ε &' νπολήψεως  
Ναύ«λ»ος

Ναύπλιον 3 1 ] 13 Μαΐου 1906

Ο ΝΟΜΟΣ
ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΙΟΝΙΜΟΤΗΤΟΣ

Τ Ω Ν  Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ω Ν

Τ α  Ε ιρ η ν ο δ ικ ε ία ,.  — Τ α  αί’τ ι *  
τ ^ ς  ά,τελοϋς λ ε ιτο υ ρ γ ία ς  αυ 
τώ ν x x l  τά  α να γκα ία  μ ιέ τρ α .
’Έ πρεπε νά διέλθωμεν 42  καί πλέον 

έ'τη όργιάζοντες, όπως έξεγερθνί ή κοινή 
γνώμη καί διά τ ίν  πίεσιν ταύτην της 
αηδίας καί της άγανακτήσεως, διά τήν 
άφόρητον αύτήν κατάστασιν, ή'τις ήπεί- 
λει τούς πάντας καί τά πάντα ν’ άφυ- 
πνισθνί ή φιλοτιμία τών τά κοινά πρατ- 
τόντων πεοί βελτιώσεως τών δημοσίων 
πραγμάτων. ’Έ πρεπε τά πάντα νά έκ - 
φαύλισθώσιν ύπό τοΰ φαύλου συστήμα
τος της συναλλαγής Ε κκλησία , Διοίκη-

σις, Στρατός καί Δικαιοσύνη, διά νά 
έ'λθη τό πλήρωμα τοΰ χρόνου. ’Έ πρεπε 
έπί τέλους ή έπονείδιστος αΰτη κατά- 
στασις, ή αποτελούσα αίσχος δι’έλευθέ- 
ραν πολιτείαν καί λαόν έλεύθερον, νά 
κτυπηθνί κατακέφαλα διά της έξεγερ- 
σεως της κοινής γνώμης άπειλούσης τά 
πάντα, διά νά έπιστνί ή ώρα της άνοο- 
θώσεως έπί τνί βάσει αρχών άποκεντρω- 
τικών. Καί ιδού ύπό τήν πίεσιν της κοι
νής γνώμης έψηφίσθη εσχάτως ύπό της 
κυβερνήσεως Ράλλη ό Νόμος περί Μονι- 
μότητος τών λειτουργών της Μέσης 
Έκπαιδεύσεως. Και ιδού σήμερον αναγ
γέλλονται έθνικά καί σωτήρια νομοθε- 
τήματα ώς μέλλοντα νά ύποβληθώσιν 
εις τήν κρίσιν κα? τήν ψήφον τών άντι- 
προσώπων τοϋ έ'θνους, τό περί προσόν - 
των καί μονιμότητος τών ύπαλλήλων α
πάντων τών κλάδων, ώς καί τό περι 
προσόντων τών εισαγγελέων, άτινα έάν 
μελετηθώσι καλώς καί συζητηθώσιν εύ- 
συνειδήτως έντός καί έκτός της Βουλής, 
όπως άπομακρυνθνί ά π ’ αύτών πασα τυ
χόν ατέλεια τείνουσα καί πάλιν πρός τό 
συγκεντρωτικόν σύστημα, θά έ'χωμεν 
άναμφιβόλως, οταν τά νομοθετηματα 
ταΰτα συνδυασθώσι πρός άλλα τοιαΰτα, 
άφορώντα τό άμετάθετον έπί τινα χρό
νον καί πατάσσοντα τήν σήμερον ανισό
τητα  τοΰ μισθοΰ, τήν ύφισταμένην με
ταξύ ίσοβάθμων δικαστικών καί οικονο
μικών ύπαλλήλων έκ νομίμων απολα
βών (συμβολαιογραφείων καί ύποθηκο-·,, 
φυλακείων διά τούς Είρηνοδίκας), καί 
ποσοστών κλπ . (διά τούς ταμίας κλπ .), 
τ ’ αγαθά έλευθέρας Πολιτείας, θά έ'χω
μεν τ ’ αγαθά τιμίας καί εύσυνειδήτου 
διοικήσεως, τά  άγαθά της άποκεντρω- 
σεως, αύτήν τήν άποκέν ·: ρωσιν τών 
τριών έξουσιών, της Νομοθετικής, της 
Ε κ τελεσ τική ς καί Δικαστικής, θά έ'χω
μεν άφεύκτως τόν θάνατον της συναλλα
γής καί τήν άνάστασιν τοΰ Συντάγμα
τος. "Οταν δέ τήν Άποκέντρωσιν έν 
τ ί  διοικήσει τών τριών αύτών έξουσιών 
καί τήν λειτουργίαν αύτών εις χωριστας 
σφαίρας ένεργείας, ούτως ώστε έκαστη 
αύτών νά μή έπεμβαίνν) εις τό δικαίω
μα καί τά καθήκοντα της έτέρας, άλλα 
νά είνε ανεξάρτητος, καί υπεύθυνος ενώ
πιον τνίς Έ θν. Κυριαρχίας έ'ρχεται ή πα- 
ροΰσα Κυβέρνησις εΐλικρινώς νά νομοθε- 
τήστι, ό έλληνικός Λαός άγάλλεται καί 
όφείλομεν απαντες μετά προθυμίας και 
ειλικρίνειας άληθοΰς νά συντρέξωμεν και 
ένισχύσωμεν ταύτην εις τό άληθώς μεγα 
αύτης έ'ργον, δι’ ου θά παταχθ?) ή έπο
νείδιστος αύτή κατάστασις, ή έγκολα- 
πτουσα στίγμα είς έλευθεραν Πολιτείαν 
καί άποκόπτουσα τήν πρόοδον τοΰ ’Έ 
θνους. Ά λ λ ά  άπό πασαν Κυβέρνησιν 
άναλαβοΰσαν νά πατάξγι τήν καταγελα- 
στον καί άφόρητον αύτήν κατάστασιν, 
άναμένομεν καί εύχόμεθα νά ί'δωμεν συν- 
τόνως καί έτερα λίαν έπείγοντα και σω
στικά νομοθετηματα συντελοΰντα εις 
άνύψωσιν τών δύο μεγάλων έπισης εξου
σιών τοΰ Κράτους, της Αστυνομίας και 
Λαϊκής Δικαιοσύνης. Καί περί τών άστυ- 
νομιών ας γράψωσιν άλλοι ειδικοί, εγω 
δέ θά περιοοισθώ νά έκθέσω έν όλίγοις 
τά  αΐ'τια έ'νεκεν τών οποίων δέν λειτουρ
γεί ώς έ'δει, μή άνταποκρινομένη εις τόν 
άληθη αύτης προορισμόν ή Λαϊκή Δι
καιοσύνη, ό άρτος τοΰ Λαοΰ, είς την ο
ποίαν, ένώ ή Πολιτεία άνέθηκεν τά  παν- 
τα , πολιτικήν διαχείρισιν, ποινικήν δια- 
χείρισιν, καθήκοντα ύποθηκοφυλακείων, 
συμβολαιογραφικά καθήκοντα, παοεμ- 

ερη καί παράλληλα προς τά  τοΰ προε- 
οου πρωτοδικών, (μέτρα συντηρητικά 

έξώσεις κ τλ .) τοΰ είσαγγελέως, τοΰ νο
μάρχου καί πλεΐστα δσα διοικητικά, δέν 
έμερίμνησαν μέχοι σήμερον, περί άνυ- 
ψώσεως καί βελτιώσεως τών λειτουργών 
αύτης, καί τά αναγκαία μέτρα διά τών 
οποίων θ’ άνορθωθ·?] καί άνυψωθνί ό κλά
δος ουτος είς τήν περιωπήν του... Ή  
άνόοθωσις δέ τοΰ κλάδου τούτου θά είνε 
έπίσης μέγα έ'ργον καί σωτήριον όιά τό 
έ'θνος καί πρέπει φρονώ νά προκαλεσνι 
τήν προσοχήν καί τήν μέριμναν απάν
των, της Κυβερνήσεως, τοΰ δικηγορικού 
συλλόγου καί τών δικαστικών λειτουρ
γώ ν,— ’Ίδωμεν.

Α '  Τ α  α ίτ ια  τ ^ ς  ά τελο ΰς  λ ε ι
το υ ρ γ ία ς  τών ε ιρ η ν ο δ ικ ε ίω ν ..
ά) Ή  κυριωτέρα αιτία της άτελοΰς 

λειτουργίας τών ειρηνοδικείων είνε ή 
τελεία  αδιαφορία της εκτελεστικής έξου- 
σίας μέχρι τοΰδε πρός συλλογήν πληρο
φοριών, ού μόνον περί τ  η ς* έ π ι σ τ  ημ ο ν ι κ η ς 
άοτιότητος άλλά είς τό σπουδαιότερον 
περί τοΰ ήθους καί τοΰ χαρακτηρος τών 
διοριζομένων είρηνοδικών, τάς ιδιότητας 
ταύτας πρέπει tx  ύποχρεωθνί διά νόμου 
ή Ε κτελεσ τική  έξουσία νά ζητνί καί 
έποπτικά συμβούλια της περιφερείας έν 
νί ύπηρετεΐ ό διοριστέος, ώς κατωτέρω 
ρηθήσεται.

β’) Ή  μεγάλη διαφορά καί άνισότης 
τών χρηματικών άπολαβών, ή πηγά- 
ζουσα έκ της άναθέσεως εις τούς είρη
νοδίκας καθήκοντα συμβολαιογράφου 
καί ύποθηκοφύλακος, καί άλλοι μέν τών 
είρηνοδικών, τοποθετούμενοι είς τά μάλ
λον άπόκεντρα ειρηνοδικεία, έν οις στε- 
ροΰνται τών πάντων δέν άπολαμβάνουσιν 
άλλο τι πλήν τοΰ γλίσχρου μισθοΰ. Ένώ 
άλλοι, τοποθετούμενοι είς κέντρα, άπο- 
λαμβάνουσι πλήν τοΰ μισθοΰ των καί 
δρ. 2 0 0  —  3 0 0  πολλάκις έκ τών ύπο-;
θηκοφυλακείων καί συμβολαιογραφείων 
έστίν ότε δέ καί έκ της συνήθειας. Λ .Χ . 
ό εΐοηνοδίκης Έρμουπόλεως λαμβάνει 
σήμερον μισθόν καί δικαιώματα ύποθη
κοφύλακος 4 0 0  —  5 0 0  δραχ. μηνιαίως· 
ένώ ό είρηνοδίκης Ανάφης, Φολεγάνδρου 
μόνον 2 0 0 . Ό  είρηνοδίκης Λαμίας 400  
— 5 0 0  ένώ ό τών Καλαρρυτών 2 0 0 , 
άλλοτε ό τοΰ Βόλου είχε μισθόν κλπ. 
1 0 0 0  δρ. μηνιαίως. Ή  άνισότης δ’ αυτη 
είνε ή κυριωτέρα αιτία, ήτις ώς έπί τό 
πολύ διαφθείρει τό ήθος καί τόν χαρα
κτήρα έντιμων 'δικαστικών λειτουργών, 
άγωνιζομένων χάριν της ύλης, μή δυνα- 
μένων νά συντηρηθώσιν έκ τοΰ μικροΰ 
μισθοΰ, καί κινούντων πάντα λίθον καί 
μέ θυσίαν τοΰ χαρακτηρος αύτών καί 
της άξιοπρεπείας όπως τοποθετηθώσιν 
εις τά μάλλον ποοσοδοφόρα ειρηνοδικεία 
καί τοποθετούμενοι προσπαθούσα άντι 
πάσης θυσίας καί της συνειδήσεως άκόμη 
νά παραμείνωσιν είς ταΰτα. Έντεΰθεν 
δέ έπονείδιστος συναλλαγή μεταξύ 
ισχυρών καί ούκ ολίγων ύπαλλήλων καί 
ό πολλαπλασιασμός τών μεταθέσεων. 
Τό κακόν τοΰτο έπιτακτική άνάγκη νά 
θεραπευθνί συντόνως διά τών ώς παρα- 
κατιόν προτεινομένων μέτρων.

γ ') Έ πίσης σπουδαιοτάτη αιτία εινε 
καί ή μή προαγωγή τών έπιστημόνων 
καί άρτίως μεμορφωμένων είρηνοδικών 
είς άνωτέρας δικαστικάς θέσεις, ή συνε- 
πάγουσα τήν τελείαν άπογοήτευσιν αύ
τών καί τόν μαρασμόν, μή έλπιζόντων 
κανέν ειδικόν κέρδος έκ της άκεραιότη- 
τος καί της εύδοκίμου ύπηρεσίας, καί τό 
κακόν τοΰτο πρέπει συντόνως καί τωρα 
ποΰ λαμβάνονται μέτρα σωτήρια δι’ 
άπαντας τούς λοιπούς κλάδους νά θερα
πευθνί, ώς θά εί'πωμεν κατωτέρω, άφοΰ 
οί δικηγόροι ειρηνοδίκαι τήν αύτήν μόρ— 
φωσιν κέκτηνται μέ τούς πρωτοδικας, 
τούς αύτούς δικονομικούς καί άστικούς 
νόμους έφαρμόζουσιν, ή όέ γνώσις τοΰ 
δικαίου καί τ ί ς  νομοθεσίας δέν είνε ξένη 
είς τά  καθήκοντα τών είρηνοδικών, διότι 
καί ούτοι εύρίσκονται είς τήν αύτην με 
τούς ποωτοδίκας, «.φέτας καί άρεοπα- 
γίτας, άνάγκη νά λύωσιν έκάστοτε καί 
δή μόνοι καί άνευ συμβουλίων συναδέλ
φων σπουδαία της όλης νομοθεσίας ζη
τήματα έπί τών παοουσιαζομένων αύτοΐς 
δικών καί έργασιών καί πολλάκις όφεί- 
λουσι νά έ'χωσι περισσοτέρας γνώσεις 
πρός έκπλήρωσιν ειδικών τινων ύπηρε- 
σιών.

δ') Ή  άνάθεσις είς τούς Είρηνοδίκας 
παντοίων όσων πολυειδών καί πολυσυν
θέτων διοικητικών καθηκόντων, ξένων 
ποός τά καθήκοντα τά δικαστικά αύτών, 
κρινομένους ύπό τ ίς  Πολιτείας ώς έκ 
τ ίς  έπιστημονικηςμορφώσεως, ή'^ις τούς 
παρακολουθεί, μάλλον καταλλήλους 
πρός κίνησιν τ ί ς  Κυβερνητικής μηχανης, 
ήτις πολιτεία μόλα ταΰτα παραδοξως 
τούς κρατεί προσηλωμένους είς την αύ
τήν θέσιν μή κρίνουσα τούτους καταλ
λήλους δι’ άνωτέρας δικαστικάς θέσεις, 
ά λλ’ ού μόνον τοΰτο, τούς άπέκλεισε διά

τοΰ τελευταίου Ν. περί Έ μ . Παοέδρων 
τοΰ διαγωνισμού, καθορίσασα δριον ήλι
κίας καί διά τούς συμπληρώσαντας τό 
οριον τοΰτο έν τνί δικαστική ύπηρεσί^,, 
ήν ένήσκησαν έπί έ'τη 5 — 10. Πόσον ά- 
νακόλουθος ύπήρξεν ό Νομοθέτης είς 
τοΰτο, καί όποια πλάνη !

ε ’) Ή  σύστασις Ειρηνοδικείων άχρή- 
στων είς τά μάλλον . άπόκεντρα χωρία. 
Λ . χ . Ροδοβίζιον, Βουλγαρέλιον, Ανά
φη, Φολέγανδρον, Καλαορύτας κλπ. τά 
όποια δέν χρησιμεύουσι δι’ άλλο τι είμή 
διά τήν διεκπεραίωσήν ολίγων μηνύ
σεων, τήν έ'κδοσιν 5 — 20  άποφάσεων 
καί τήν σύνταξιν 10 — 30  συμβολαίων 
πληρεξουσίων καί ένοικιαστηρίων, καί 
τοΰτο ούκ ολίγον συνετέλεσεν εις τήν 
διαφθοράν τοΰ χαρακτηρος καί τοΰ ή
θους τών ύπαλλήλων κινούντων πάντα 
λίθον καί συνομολογούντων πίστιν καί 
άφοσίωσιν είς τούς ισχυρούς πρός καλλι- 
τέραν τοποθέτησιν. Καί τό κακόν τοΰτο 
πρέπει νά θεραπευθνί διά της άμέσου 
καταογήσεως 80  — 100  Ειρηνοδικείων 
δλως αχρήστων καί ύπαρχόντων μόνον 
διά νά λάμπουν έκ τών στηλών της Έ -  
φημ. της Κυβερνήσεως καί διαφθείρουν- 
τάς δικαστ. λειτουργίας καί

r ’) Τό απεριόριστον κατά χρόνον καί- 
ποσόν τών μεταθέσεων. Αί μεταθέσεις, 
γίνονται ιδίως έν καιρώ χειμώνος καθ’ όν 
χρόνον συνήθως εργάζεται ή Βουλή, οτι 
βλέπομεν Είρηνοδίκας οίκογενειάρχας 
μέ συζύγους έγκύους, μέ λεχούς νά έκ- 
σφενδονίζωνται άπό τό έν άκρον είς τό 
άλλο καί μάλιστα πολλάκις είς απρό
σιτα μέρη κατά τόν χειμώνα, είς τά ό
ποια ζήτημα άν δύνανται νά φθάσωσιν 
άνευ κ ιν δ ύ ν Γ υ  τ ίς  ζωης των, καί έν 

τοιαύτν) περιπτώσει πώς νά μή διαφθα- 
ρώσιν ηθικοί καί άκέραιοι ύπάλληλοι καί 
ύποταχθώσιν είς τάς αξιώσεις τ ί ς  έπο- 
νειδίστου συναλλαγής ; Άνάγκη συνε
πώς νά κτυπηθνί καί τοΰτο διά τοΰ 
προσκαίρου τοΰ άμεταθέτου καί της κα- 
θιερώσεως της ένεργείας τών μεταθέ
σεων κατά τούς θερινούς μήνας.

(Συνέχεια είς το επόμενον)
Ν . Τ ρ ίχ α ς  

Είρηνοδίκης έν Φαρσάλοις.

ΝΕΑ J3IBAIA
Κ Π Δ ΙΚΕ2  Φ ΛΟΓΑΎ ΤΟΥ

Έξεδόθη ό Ε ’ τόμος τών Κωδίκων τής 
Ελληνικής νομοθεσίας του αειμνήστου Θ. 
Φλογαίτου μετά νέαν επεξεργασίαν £ιπ’ αύτοΰ - 
καϊ -rou κ. Δημ. Ζαλούχου δικηγόρου καί ύ- 
βηγητοΰ. Ό  τόμος ουτος έπιγραβόμενος'ορ- 
γανιΟμός τ η ς  Π ολιτεία ς καί. τ η ς  ’Ε κ κ λ η 
σίας περιέχει τό Σύνταγμα τής Ελλάδος, 
το Πηδάλιον, ήτοι τούς Άποστολικούς καϊ. 
Συνοδικούς κανόνας, τον Κανονισμόν τής Βου
λής, τούς ’Εκλογικούς νόμους μετά τών σχε
τικών γνωμοδοτήσεων και εγκυκλίων, τών τύ
πων καί τών αναγκαίων οδηγιών διά τούς ό»- 
καότικοΐ/ς ά ν τιπ ρ ο ό ώ π ο υ ς, τούς νόμους 
περι προσόντος τών υπαλλήλων καϊ πάντας 
τούς γενικούς νόμους τούς μή ύπαγομένους είς 
τήν δικαιοδοσίαν ένός μόνον ύπουργείου, τά 
σχετικά νομοτελεστικά Β . Διατάγματα, τήν 
νομολογίαν του Άρείου Πάγου καϊ τών Έ -  
©ετείο^ν, και πλείστας οσας έπεξηγητικάς καϊ 
διασαφιστικάς σημειώσεις, ώστε άποτελεΐ βι- 
βλίον χρησιμώτατον καϊ ίύχοηστότατον τοΐς 
νομικοϊς. Τιμαται δραχ. 5 ,75  καϊ εύρίσκεται 
παρά τοΐς κεντρικοϊς βιβλιοπωλείοις ’Αθηνών · 
και τοΐς ύποπρακτορείοις τών έ®ημεοίδω^ έν
τός επαρχίας.
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ΈκδοοΗ ς έ κ τ η  
Μετά πλείατοιν προοϋηκών καί βελτιώσεων

ύπό Μ ι χ α ή λ  Γ .  Λ .ιβ α δ α

'Τβηγητοΰ τής Πολιτικής Δικονομίας 

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

ΔΗΜ. Α .  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ
Δ ι κ η γ ό ρ ο υ  ε ν  Λ α μ ί α

Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Ι Α
Π Ε Ρ Ι

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ
Η Τ Ο Ι

Ε ρ μ η ν ε ία  τώ ν  π ερ ί είΟ πράξεω ς δημο- 
ΰίων έΟόδων Ν όμων κα ϊ Β . Δ ιαταγ
μ ά τω ν .
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