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Δέν εϊμεθα ήμεϊς έκεΐνοι, οί'τινες 
θά Σσχυριζόμεθα, δτι έπέτρεπον αί 
εξωτερικαί καί έσωτερικαί περιστά
σεις τοϋ Τόπου μίαν Έπανάστασιν. 
Εί’μεθα δέ ήμεΐς έκεΐνοι, οί'τινες σα
φώς διεχαράξαμεν έν τφ προηγου- 
μένψ φύλλψ μας πόση καί ποια έπι- 
βάλλεται πάντων φρόνησις καί περί- 
σκεψις καί προσοχή. Ά λλά  θά ήτο 
άπεριγράπτως αξιοκατάκριτον, έάν ή 
έγερθεΐσα Έπανάστασις, έν τφ άπο- 
λογισμφ αύτής δέν θά έ'χη νά παρα- 
τάξη εί μή υλικά έρείπια καί ήθικά 
ράκη, χωρίς μίαν έστω άξίαν λόγου 
μεταρρύθμισιν έν τή νομοθεσία καί 
τή διοικήσει.

Τδ εϊπομεν καί πρδ οκτώ ημερών· 
αί επαναστάσεις έξελίσσονται άνωμά- 
λως· καί θά έ’χωμεν δλην τήν υπο
μονήν ν’ άναμείνοψεν μετ’ έλπίδων 
τδ μέλλον. Ά λλά  μέχρι τοϋδε, δέν 
βλέπομεν, ή τδν τραγέλαφον τών οι
κονομικών πειραμάτων, άτινα άπε- 
τέλεσαν δήθεν οικονομικήν πολι
τικήν άνορθώσεως, πράγματι δεινήν 
φορολογικήν απειλήν κατά τής Κοι
νωνικής οικονομίας, τής συντετριμ
μένης πρότερον, τής έξαντληθει'σης 
ύπδ τής Έπαναστάσεως. Περί τών 
στρατιωτικών νομοθετημάτων θά εί- 
πωμεν κατωτέρω.Ούδέ άπόπειραν βλέ
πομεν, πρδς ριζικήν μεταβολήν τών 
μεθόδων τοϋ πολιτεύεσθαι, τοϋ κυβερ- 
νασθαι, τοΰ διοικεΐσθαι. θ ά  μείνωσι 
λοιπδν οί αυτοί βουλευταί κατά τούς 
αύτούς τρόπους έκλεγόμςνοι, κατά 
κατά τάς αύτάς όρμάς τά πάντα πα- 
ραλύοντες, ύποτάσσοντες, διαφθείρον- 
τες; θ ά  μείνωσιν οί αύτοί Υπουργοί 
άνίκανοι καί ν’ άναγνώσουν τά έγ
γραφα, άτινα κυροϋσι διά τής υπο
γραφής των; θά  μείνωσιν άσάλευτα 
καί άδιατάρακτα τά «φαύλα καί α- 
καρδα» όργανα, άτινα κατηρατο— 
μόνον τοϋτο — πρδ διετίας έ Πρόε
δρος τοϋ Άρείου Πάγου ;

Δέν άποκρύπτομεν, δτι ένέτειναν 
τήν άπογοήτευσίν μας — τήν δυσπι
στίαν μας λέγομεν— :ά ύποΒληθέντα 
είς τήν Βουλήν δικαστικά νομοσχέ
δια. Ουτε μίαν γραμμήν γενικήν δέν 
άνέγνωμεν ουτε μίαν διάταξιν τολ- 
μηρώς άνορθωτικήν. Ουτε μία λέξις 
ύπάρχει κατά τοΰ γραφειοκρατικού 
συστήματος. Οΰτε μία φράσις κατά 
τής άγριας δικαστικής συναδελφότη- 
τος, ήτις έχει έξαφανίση σχεδόν όλο
κλήρως πάσαν εύθύνην τών δικαστών 
δι’ δ,τι καί άν πράξωσι. Τδ σπου- 
δαιότατον τών δικαστηρίων, τδ 
Ιίλημμελειοδικεΐον, ούδέ κατά μίαν 
κεραίαν μεταβάλλεται, άπλώς δέ μό
νον αντί πέντε θά ύποδύωνται τρεις 
τδν δικαστήν. Είνε ζήτημα μορ
φής καί ούχί ύποστάσεως τδ δτι τά 
δικαστικά νομοσχέδια είνε μετά τέ
χνης καί έπιμελείας έξειργασμένα. 
Διότι τήν τέχνην ταύτην καί έπιμέ-

λειαν ούδέ πνοή μία πνεύματος τολ- 
μηροΰ καί άνορθωτικοΰ συνεκίνησε. 
Διότι τί σημαίνει ή κατάργησις δύο 
Έφετείων, ίνα συμπλησιάσωσι πρδς 
τάς Αθήνας ή καί ένσκήψωσιν Έφέ- 
ται, άφοΰ δλοι θά μείνωσιν άπαραβί- 
αστοι δικάζοντες κατά τάς αύτάς με
θόδους άνεύθυνοι ; Τί σημαίνει ή έ- 
πουσιώδης κατάργησις δύο Έφετείων, 
άφοΰ διατηροΰνται τά πρωτοδικεία Αε- 
βαδείας, Γυθείου,Άμφίσσης καί Καρ
πενησιού καί αίαύταί μέθοδοι πολιτι
κής διαδικασίας καί άνακρίσεως, ή 
αύτή ιών δικαστών ασφαλής αφέλεια; 
Βεβαίως τδ Καρπενήσιον Ιχει δικαιώ
ματα έπί τήν Δικαιοσύνην άλλά δέν 
δύναται νά ή κέντρον προβαίνοντος 
πολιτισμοΰ. Δικαιοΰται δέ ο δικαστής 
καί έχει άνάγκην ή Κοινωνία, ϊνα ο 
δικαστής ζή είς κέντρον πολιτισμού 
προβαίνοντος, είς τόπον άνέσεως καί 
παρέχοντος δλας τάς δυνατάς συνθή- 
κας τής τελειοποιήσεως καί τής επι
στημονικής του μορφώσεως καί τοΰ 
άνθρωπισμοΰ του.'Η μέρας καί νυκτδς 
φωνάζομεν δλοι, κατά τής άνεπαρ- 
κείας, ί'να μόνον τοΰτο είπωμεν, τοΰ 
είσαγγελικοΰ προσωπικοΰ. Ποιος δύ- 
ναται νά έχη μίαν άαυδράν έλπίδα 
έκ τοΰ διαλαληθέντος άπδ ήμερών 
φυτωρίου τών αντεισαγγελέων; Πό
σοι θά ώσιν οϊ άντεισαγγελεΐς, τέσ- 
σαρες, πέντε, έξ, πόσοι; Ποιοι δέ θά 
είνε έκεΐνοι, οί'τινες θά στέρξωσι τήν 
βίσανον ένός διαγωνισμοΰ, έπί τή 
έλπίδι δτι πιθανώς μετά πολλά έτη 
θά προαχθώσιν είς Είσαγγελεΐς; Αύ
τοί δέ θά προάγωνται μετά δεκαετη
ρίδας καί είς ΕίσαγγελεΐςΈφετών,κα- 
ταλαμβάνοντες τήν σημαντικωτάτην 
έκείνην θέσιν δλως τής δικαστικής ιε
ραρχίας, τήν θέσιν τοΰ πραγματικού 
καί γενικοΰ κατά τήν νομοθεσίαν τής 
Δικαιοσύνης έπόπτου, δστις πρέπει 
νά ή ακαμάτου δραστηριότητος, άλυ- 
γίστου εύσυνειδησίας, ύψίστης άξιο- 
πρεπείας, φιλοσοφικής μορφώσεως, 
έκτάκτου εύγλωττίας, έξοχου εμπει
ρίας καί μορφώσεως είς δλους άνε- 
ξαιρέτως τούς κλάδους τοΰ δικαίόυ. 
Καί δ θεσμδς τών έμμισθων παρέ- 
δρων σχεδδν μένει άθικτος· άρκεΐ 
πάλιν διετής-δικηγορία, ώς πασίγνω- 
στον ψευδής δικηγορία, καί καταρτί
ζονται δικασταί έπί τής κεφαλής τοΰ 
Έλληνικοΰ Ααοΰ! Καί άπαγορεύεται 
νά γείνη έμμισθος πάρεδρος δ συμ- 
πληρώσας τδ 35ον έτος τής ήλικίας 
του, ένφ επιτρέπεται νά είνε άντει- 
σαγγελεύς, είσαγγελεύων πολλάκις, 
νά είνε ποινικός δικαστής δ νεανίσκος 
23 έτών δ μηδέποτε δικηγορήσας, δ 
μηδέποτε ίδών έγγύθεν πως τάς κοι
νωνικές άρετάς, τάς κακίας, τά συμ
φέροντα καί τά πάθη έξ αύτών. Αύτή ■ 
είνε ή μεταρρύθμισές, αύτή είνε ή 
Έπανάστασις, ήτις διήνοιξε τον δρό
μον των.

Είνε εϊδησις τρέχουσα πλέον είς τάς 
άγυιάς καί είσχωροΰσα είς πάντας 
τούς κοινωνικούς όμίλους, δτι τδ ά- 
ποσυσυρθέν εύτυχώς έκτρωματικδν

έκεΐνο νομοσχέδιον περί μηνύσεων 
καί άνακοπών είχεν εύρεθή έρριμμέ- 
νον εϊς τι συρτάριον τοΰ Υπουργείου 
τών Οικονομικών, δτι δέ παρεδόθη 
ύπδ τής ύπηρεσίας τοΰ Υπουργείου 
πρδς τδν Υπουργόν καί πρδς τδν 
Πρωθυπουργόν, ο ϊτ ιν ες  τό υ π έ 
γραψαν και τό ύπέβαλον είς 
τήν Βουλήν χωρίς νά τό ά να 
γνώσουν !  !  !  Ουτω έσκουπίσθησαν 
διάφορα παλαιά συρτάρια καί συνε- 
τελέσθη τδ σύνολον τών νομοθετικών 
μεταρρυθμίσεων μιας Έπαναστάσεως.

Έσχον τήν δύναμιν νά ύποτάξωσι 
τούς πάντας καί τά πάντα· άλλά δέν 
είχον φώς. Νύκτα δέ φθάσαντες είς 
τδ Γουδί, άντί νά ζϊ,τήσωσι φώς, δπως 
δδηγήσωσι το ’Έθνος πρδς τήν Άνόρ- 
θωσιν, έζήτησαν άπλώς άμνηστείαν. 
Είχον δλον τδ δίκαιον έκ τοΰ Συντάγ
ματος καί τών παρ’ αύτοΐς συμβαινόν- 
των, δπως άπαιτήσωσι τήν κατάργη- 
σιν τής Γενικής Διοικήσεως καί τοϋ 
νόμου ΑΓΛΙΓ. Ά λλά  μή έμπιστευό- 
μενοι είς τήν ίσχύν τοΰ δικαίου των 
καί περιβαλόντες αύτδ μέ πρόγραμ
μα γενικής άνορθώσεως, ϊνα έφελκύ- 
σωσι τήν εύνοιαν καί συνδρομήν πάν
των, έπρεπε νά ζητήσωσι φώς έξ έ
κείνων, οϊτινες έπόνουν καί πονοΰν 
.δσον καί αύτοί, ούχί δ’ έξ έκείνων, οϊ- 
τινες έβύθισαν τδν Τόπον είς τήν κα
ταστροφήν καί τήν άτϊμωσιν. Μή 
πράξαντες ταΰτα, πρέπει νά έχωσιν 
ύπ’ οψιν, δτι, δταν θά έπανέλθη τδ 
πρφην καθεστδς παντοδύναμον καί 
έξηγριωμένον διά τήν ταπείνωσιν, δέν 
θά δυνηθή νά προφυλάξη αύτούς τδ 
καταφώρως άκυρον Διάταγμα τής 
Αμνηστίας !

Τ Η Σ
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Δέν έχετε δικαιοσύνην, μας κραυγά
ζουν οί Εύρωπαίοι άσφαλισταί καί άρ- 
νοΟνται νά άσφαλίσωσι τά Ε λληνικά 
πλοία.

Δέν έχετε δικαιοσύνην, κραυγάζουν οί 
Εύρωπαΐοι βιομήχανοι καί μετά δυσπι
στίας πιστώνουν τούς Έ λληνας έμπορους.

Δέν έχομεν δικαιοσύνην, κραυγάζομεν 
ήμεϊς αυτοί καί ή άγροτική πίστις φυτο
ζωεί καί ό οικονομικός ήμών βίος έν συν- 
όλω όσημέραι φθίνει.

Καί δμως δαπανώμεν ύπέρογκα διά 
τήν Δικαιοσύνην ποσά. Καί τό περιεργό- 
τερον κ α ρ κ ιν ο β α τ ε ί ή δικαιοσύνη ακρι
βώς, διότι δαπανώνται ά α κ ό π ω ς  πολλά.

Τί νΟν ποιητέον; Άρχόμεθα άναπτύσ- 
σοντες ποίαι μεταρρυθμίσεις πρός βελ- 
τίωσιν είνε άναγκαΐαι καί έπείγουσαι καί 
ποΐαι αί έξ αύτών σοβαραί οίκονομίαι.

’Ά ρειος Πάγος
Συμφώνως πρός τάς νεωτάτας Νομο

θεσίας τής Γερμανίας καί Αύστρίας, πρέ
πει αί παρά τφ Ά ρ. Πάγψ δίκαι νά έκ- 
δικάζωνται ώς έν τρίτφ βαθμφ- έπομένως 
ή άπόφασις τοΟ Άρ. ΙΙάγου άποτελοϋσα 
τελεσιδικίαν διά τό ’Εφετεΐον, έπαναφέ-

ρει τήν δίκην ένώπιον τοΰ αύτοΟ Έ φε
τείου. Οΰτω δέ θά λείψη τό νΟν άτοπον, 
ί'να ή αύτή ύπόθεσις άνέρχεται τρις καί 
τετράκις τάς βαθμίδας τοΰ Άρ. Πάγου, 
διάιωνιζομένη έπί δεκαετηρίδας καί έπι- 
σκεπτομένη έκ περιτροπής ά'παντα τά Έ 
φετεΐα τοΰ Κράτους. Πρός τούτοις κατά 
τό πρότυπον τών αύτών νομοθεσιών δέον 
νά μή παρίσταται ούτε άγορεύη είσαγ
γελεύς έπί τών πολιτικών ύποθέσεων, έξ 
ού μεγίστη οικονομία χρόνου. Έ πί τών 
ποινικών ύποθέσεων αί διάφοροι διατυ
πώσεις τής καταρτίσεως τοΰ δικαστηρίου 
τών ένορκων πρέπει νά διαγράφωνται έφ’ 
άπλή πειθαρχική ποινή, μή άποτελοΰσαι 
λόγον άναιρέσεως, ώς έπίσης καί πλεΐ- 
στοι άλλοι τυπικοί λόγοι άναιρέσεως μη- 
δεμίαν έχοντες οναιαοτικην άξίαν, άλλ’ ά
πλώς άπασχολοΰντες τόν Ά ρ . Πάγον καί 
τά κακουργιοδικεΐα. "Ισως δέ έπρεπε νά 
άπαγορευθή έν γένει ή άναίρεσις τών 
βουλευμάτων, άρκούσης τής άνακοπής.

Είσαγομένων τών μεταρρυθμίσεων τού 
των θέλει έπέλθη τοσαύτη άπλοποίησις 
καί ταχύτης τής διεξαγωγής τοΰ Άρ. 
Πάγου, ώστε έσται δυνατή ή κατάρτισις 
αύτοΰ έξ ένός Είσαγγελέως, ένός Προέ
δρου καί 8 Αρεοπαγιτών, τοΰ νεωτέρου 
Αρεοπαγίτου άναπληροΰντος τόν Εισαγ
γελέα κωλυόμενον. Ούτω δέ πλεονάζου- 
σιν 7 θέσεις Άρεοπα·) ιτών καί 1 Άντεισ- 
αγγελέως, κοστίζουσαι τφ Δημοσίφ δρ.
45,000. Ά ρ α  οικονομία δρ. 45,000.

Έ φ ετε ΐα
Ή  ΰπαρξις 5 Έφετείων έν τφ μικρφ 

τής Ελλάδος Κράτει είνε άτάσθαλος πο
λυτέλεια. Κυρίως είπεΐν άρκεΐ έν Έ φε- 
τεΐον έν Αθήναις έξ ένός Προέδρου, ένός 
Είσαγγελέως, δύο Αντεισαγγελέων καί 
25 έφετών. Διότι έκ τής ύπάρξεως τών 
Έφετείων μόνον αί πόλεις, έν αίς ταΰτα 
έδρεύουσιν, έλάχιστα ωφελούνται· διά τάς 
λοιπάς πόλεις είνε άδιάφορον ποΰ έδρεύει 
τό Εφετεΐον, μάλιστα δέ ύπό πάσαν έ- 
ποψιν είνε προτιμότερον διά τούς διαδί- 
κους νά έδρεύη έν Αθήναις. Οΰτω λ. χ. 
διά τόν Καλάμιον ή Σπαρτιάτην ή Κο- 
ρίνθιον είνε προτιμότεραι αί Ά θήναι τοΰ 
Ναυπλίου, διότι σήμερον αί σχέσεις πά
σης πόλεως είνε μείζονες πρός τάς Α 
θήνας ή πρός οίανδήποτε άλλην πόλιν 
τοΰ Βασιλείου. Πρδς τούτοις ή ΰπαρξις 
ένός μόνου Έφετείου λύει καί τό άκαν- 
θώδες ζήτημα τής μεταθέσεως, δπερ τεί
νει νά έκμηδενίση τήν άνεξαρτησίαν τοΰ 
ισοβίου δικαστοΰ, διότι ό Έφέτης έσται 
τότε άναγκαίως άμετάθετος ώς ό Αρεο
παγίτης.

Ά φ ’ ετέρου, πλήν τής ήδη μνηθείσης 
μεταρρυθμίσεως τοΰ Ά ρ. ΙΙάγου, ήτις 
θέλει ούσιωδώς έπιταχύνη καί απλοποίη
ση τάς έργασίας καί τοΰ Έφετείου, έν- 
δείκνυται συμφώνως πρός τά τελευταΐον 
έν Γαλλία νομοθετηθέντα, δπως αί άπο- 
φάσεις τών Πρωτοδικείων, αί έχουσαι 
άντικείμενον έλαττον τών 1500 δρ. ώσιν 
άνέκκλητοι. Ούτω δέ μέγας άριθμός δι
κών μικρών δέν θέλει διαβαίνη τόν ου
δόν τοΰ Έφετείου, πρός μέγιστον όφελος 
άμφοτέρων τών διαδίκων. Ά λλά  καί αί 
έφέσεις τών προδικαστικών άποφάσεων 
δέον δπως καταργηθώσιν, απλοποιούμε
νης οδτω σχεδόν κατά τό ήμισυ, άν μή 
καί πλέον τού ήμίσεος τής δλης έργα
σίας τοΰ Έφετείου.

Άφαιρουμένων τών άνω προσώπων έκ 
τοΰ νΰν προσωπικού τών 5 Έφετείων 
καί προστιθεμένων τών ένοικίων κτλ. θέ
λει προκύψη καθαρόν δφελος τοΰ Δημο
σίου έτησίως δρ. 100,000 περίπου έκ μι
σθού Προέδρων καί Έφετών, δρ. 50,000 
έκ βοηθητικού προσωπικοΰ καί 30,000 
δρ. έξ Εισαγγελέων, έν δλψ δρ. 180,000.

Πρωτοδικεία
Είνε περιττόν νά είπωμεν δτι έκ τών
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28 Πρωτοδικείων τοΰ Κράτους ένδείκνυ- 
ται ή κατάργησές τών 5, συνεπαγόμενη 
οικονομίαν δρ. 200,000 έτησίως. Κατάρ- 
γησις πάσης διακρίσεως πινακίων καί ή 
άπλοποίησις της διαδικασίας ήθελον κα- 
ταστήση καί ένταΰθα έπαρκές μικρότε- 
ρον προσωπικόν.

Ειρηνοδικεία
Ή  είρηνοδικειακή δικαιοσύνη χρήζει 

έκ βάθρων μεταρρυθμίσεως. Ό  είρηνο- 
δίκης πρέπει νά έχη δικαιοδοσίαν μέχρι 
600 δρ. έξ ών μέχρι δρ. 300 άνεκκλή- 
τως κατά τό νεώτατον γαλλικόν πρό
τυπον. Κατά τόν Γερμ»νικόν νόμον της 9 
’Ιουνίου 1909 ή δικαιοδοσία τοΰ είρη- 

_νοδίκου ώρίσθη έκκλητώς μέν μέχρι 1000 
φρ., άνεκκλήτως δέ μέχρι 375 φρ.

Ά λ λ ’ ό Είρηνοδίκης πρέπει ν’ άπαλ- 
λαγή πάσης μείζονος ύποθέσεως οίαδή- 
ποτε καί άν η ή φύσις αύτης. Διότι εινε 
γελοΐον τό νΰν συμβαΐνον ό Είρηνοδίκης 
είνε αρμόδιος νά δικάση 30,000 δρ. έάν 
τό ποσόν τοΰτο είνε καθυστερούμενα 
ένοίκια- δέν είνε δμως αρμόδιος νά δι
κάση ούτε διά χιλίας δρ. άν τό ποσόν 
τοΰτο είνε άπλοΰν δάνειον διά συμβο
λαιογραφικού έγγράφου ! Καί δμως έν 
τη δευτέρα περιπτώσει τό εργον τοΰ Εί- 
ρηνοδίκου είνε πολύ άπλούστερον τοΰ έν 
τη πρώτη. Καί ή τών προσωρινών μέ
τρων έκδίκασις πρέπει νά άφαιρεθή έκ 
τοϋ είρηνοδίκου, λαμβανομένης δμως 
φροντίδος διά καταλλήλου τροποποιή- 
σεως της περί νομής νομοθεσίας, δπως ή 
δίκη τών προσωρινών μέτρων καθιεροΐ 
δντως προσω ρ ινήν  κατάστασιν. Σήμερον 
ένεκα της μακρότητος τών δικών, ή δίκη 
περί προσωρινών μέτρων έχει μεγίστην 
άξίαν. Ό  μνησθείς νεώτατος Γερμανικός 
Νόμος ούδεμίαν έδέχθη αρμοδιότητα λόγφ 
της ειδικής φύσεως τής έπιδίκου άπαι- 
τήσεως.

Ά φ ’ έτέρου πρέπει νά αύξηθή ή μι
σθοδοσία τοΰ Είρηνοδίκου είς 300 δραχ. 
τούλάχιστον, δπου δέ έδρεύει Πρωτοδι- 
κείον έκεΐ τά έργα είρηνοδίκου νά άσκή 
έπί ώρισμένη θητεία είς τών πρωτοδικών, 
Ιχων δπου παρίσταται άνάγκη καί ένα 
■?) πλείονας πρωτοδίκας βοηθούς.

Σήμερον αί Ά θήναι έχουσι τρία Ει
ρηνοδικεία, ή Σύρος δύο, καί οδτώ κα
θεξής. ’Εφεξής πρέπει νά καθιερωθή 
δτι έν ούδεμια πόλει θά ύφίσταται 
πλέον τοΰ ένός Ειρηνοδικείου, έχοντος 
έν άνεπαρκεία τοΰ ένός Είρηνοδίκου 
καί έμμισθους παρέδρους· οδτω δέ τό 
Δημόσιον θέλει κερδήση τά ένοίκια κα
ταστημάτων καί τάς μισθοδοσίας καί 
έξοδα πολλαπλών γραφείων. Ά λλά  καί 
πλεΐστα ειρηνοδικεία πρέπει νά κα- 
ταργηθώσι συγχωνευόμενα είς μίαν πε
ριφέρειαν. Νά παύση δέ ή μετακίνησις 
τών ειρηνοδικείων είς θερινάς καί χειμε- 
ρινάς έδρας. Σήμερον αί δαπάναι τών 
240 Ειρηνοδικείων τοΰ Κράτους άνέρ- 
χονται είς δρ. 1 έκατ. Τά άνωτέρω προ- 
τεινόμενα μέτρα (περιορισμοΰ άριθμοΰ 
Ειρηνοδικείων καί αύξήσεως μισθοδο
σίας) έπιτρέπουσιν οικονομίαν δρ. του
λάχιστον 400,000 δραχ. (λαμβανομένων 
δπ’ δψει ένοικίων καί προσωπικού βοη- 
θητικοΰ τών καταργουμένων ειρηνοδι
κείων). Καί ή οικονομία αδτη θέλει έπ- 
έλθη αυξανόμενης τής νΰν γλίσχρου μι
σθοδοσίας τών Είρηνοδικών είς δραχμ. 
300 μηνιαίως. Εκατόν Ειρηνοδικεία καί 
δέκα ειδικά πταισματοδικεία [άντί τών 
σημερινών 26 Πταισματοδικείων έξ ού 
θέλει προκύψει άλλη οικονομία δραχμ. 
50,000] είσίν έπαρκέστατα πρός άπονο
μήν τής Δικαιοσύνης. Μάλιστα δέ είς 
τών κυριωτάτων λόγιον τής κακής κατα- 
στάσεως τής Είρηνοδικειακής Δικαιοσύ
νης είνε ή δπαρξις πολλών Ειρηνοδι
κείων καί ή ταύτη παρομαρτοΰσα άμε- 
σωτέρα έπίδρασις τοΰ έγχωρίου κόμμα
τος καί ό μείζων μετα ’&ετικός χορός τών 
Είρηνοδικών.

Διοργανισμός γραφείω ν
Κατά τά έκτεθέντα έχομεν οικονομίαν 

δρ. 825,000. Ά λλά  πλήν ταύτης σοβα- 
ράν οικονομίαν θέλει προσδώση ή (5ιζική 
£ύθμισις τών δικαστικών γραφείων. Ού- 
δείς άγνοεΐ δτι αί άπολαυαί τοΰ Γραμ
ματέως τών Πρωτοδικών Αθηνών άνέρ- 
χονται είς δρ. 1500 μηνιαίως, χωρίς ή 
έργασία αύτοΰ ούτε έκτάκτως έπίπονος 
ούτε έκτάκτως δύσκολος νά είνε. Σχετι
κά! δέ είνε καί αί τών γραμματέων τών 
λοιπών έχόντων πολλάς έργασίας δικα
στηρίων άπολαυαί. Αί άπολαυαί είνε νό
μιμοι, άνευ καταχρήσεως. Ά λ λ ’ έν φ  οί 
γραμματείς έχουσι τοιαύτας άποδοχάς, οί 
μισθοί τών ύπογραμματέων, ήτοι τών κυ

ρίως έργαζομένων, ών οί πλεΐστοι είνε 
πρότυπα έργατικότητος καί ίκανότητος, 
άνευ τών όποιων είνε άδύνατος ή λει
τουργία τών δικαστηρίων, είνε μηδαμι
νοί διότι ούτοι λαμβάνουσι μισθόν δρ.90 
μηνιαίως, έχοντες καί πενιχρά τινά αύτο- 
προαίρετα τυχηρά διά τήν ταχεΐαν διε
ξαγωγήν τών άντιγράφων, έργαζόμενοι 
καί πέραν τών κεκανονισμένων ώρών.

’Εννοείται δτι υπάρχει καί ού μικρός 
άριθμός άργομίσθων καί άνικάνων γρα- 
φέων, ούς έπιβάλλει ή πολιτική. Δύο συ
στήματα διορθώσεως τών κακώς κειμέ
νων ένδείκνυνται ή α') ό κανονισμός πα
γίων μισθών έκ δραχ. 300 δι’ έκαστον 
γραμματέα καί δρ. 150 δι’ έκαστον ύπο- 
γραμματέα μετά περιορισμοΰ τοΰ σμή
νους τών γραφέων. Έ ν τφ συστήματι 
τούτφ πάντα τά κέρδη θέλουσι περιέρ- 
χεσθαι τφ Δημοσίφ. Τό σύστημα τοΰτο 
έχει ίσως τό μειονέκτημα δτι οί υπάλλη
λοι οί έπί τακτικφ μισθφ έργαζόμενοι, μή 
έχοντες ίδιον συμφέρον θέλουσιν είσθαι 
ίσως όκνηρότεροι- δθεν θεωρώ κρεΐττον 
τό β') σύστημα. Κατά τοΰτο ό γραμμα
τεύς δικαιοΰται νά είσπράττη πάντα τά 
νόμιμα κέρδη (ήτοι τά άντιγραφικά, ύπο- 
λογιζόμενα εϊς δρ. 1 διά τό πρώτον φύλ- 
λον χαρτοσήμου καί άνά 25 λεπτά διά 
πασαν περαιτέρω σελίδα χαρτοσήμου) 
νά ύποχρεοΰται δέ άντί τοΰ ποσοΰ τού
του νά πληρόνη τούς μισθούς τών ύπο
γραμματέων καί άρχειοφυλάκων διορι
ζόμενων ύπά τοΰ Υπουργείου προτάσει 
τοΰ Γραμματέως έκ δραχ. 150 μηνιαίως 
καί άνά λεπτά πεντήκοντα δι’ έκαστον 
χαρτόσημον πρός τόν ύπογραμματέα, 8- 
στις θέλει διορίζει τούς άναγκαίους γρα
φείς ύπ’ ευθύνην αύτοΰ. ’Ιδού νΰν οί ά- 
ριθμοί. Τό Πρωτοδικεΐον λ. χ. Αθηνών 
έκδίδον κατά μέσον δρον 10000 άποφά- 
σεις, έκδίδει είς άντίγραφακαί άπόγραφα 
περίπου 20000 χαρτόσημά^κπροσωπούν- 
τα 20000 δρ. πλήν τών παντός είδους 
πράξεων, κτλ.αί'τινες καί αύταίάνέρχον- 
ται είς δρ. 15000 τούλάχιστον. Σήμερον 
δέ τό Κράτος δαπανα δρ. 35000 διά μι
σθούς γραμματέως ύπογραμματέων (23!) 
καί γραφέων (11 !) τοΰ Πρωτοδικείου Α 
θηνών. Οί πράγματι άναγκαΐοιύπογραμ- 
ματεΐς είσίν 1 διά τάς πράξεις προέ
δρου, είς διά τά βουλεύματα, δύο διά τό 
πλημμελειοδικεΐον, 2 διά τάς πολιτικάς 
συνεδριάσεις, είς άρχειοφύλαξ, είς διά τάς 
πτωχεύσεις, είς διά τήν δημοσίευσιν άπο- 
φάσεων καί είς διά έξετάσεις μαρτύρων, 
ήτοι 10 οΐτινες χρήζουσι καί έτέρων 10 
καλών έκατονταδράχμων γραφέων. Έάν 
διά τών μέτρων τούτων κατορθωθή δπως 
τό Δημόσιον άπαλλαγή τής πληρωμής 
τών μισθών γραμματέων, γραφέων καί 
ύπογραμματέων, ή έντεΰθεν οικονομία 
έσται δρ. 500000 περίπου δι’ άπαντα τά 
δικαστήρια.

Α ί φυλακα ϊ
Σημαντικωτάτη καταβόθρα τοΰ προϋ

πολογισμού τοΰ Υπουργείου τής Δικαιο
σύνης είνε αί φυλακαί. Μόνα τά έξοδα 
διατροφής ύποδίκων άνέρχονται έτησίως 
είς δρ. 1400000! Έάν ύπολογίσητε ένοί
κια φυλακών, μισθούς προσωπικοΰ, μετα
γωγήν καταδίκων κτλ. έχετε έτέρας
600,000 δρ. ήτοι έν δλω 2 έκατ. καί 
φ υ λ α κ ά ς  δ εν  έχομεν.

Καί έδώ ή αίτία τοΰ κακοΰ είνε ό 
κατακερματισμός. Ε λλείπει Ιν μέγα δε- 
σμωτήριον ένθα νά έγκλείωνται αμετα - 
ϋέτω ς  οί άνω τών 5 έτών διαρκείας κατά- 
δικοι. Φυλακαί έν Αίγίνη, έν Ρ ίφ, έν 
Πύλφ, άπασχόλησις τής δημοσίας δυνά- 
μεως, μεταφοραί καταδίκων, προσωπικόν 
πολλαπλοΰν, έλλειψις έπιτηρήσεως κτλ. 
ίδού τά σημερινά άτοπα.
. Μέ ποσόν 2 έκατ. είνε δυνατόν νά κτι- 

σθή άπλοΰν άλλά μέγα δεσμωτήριον έν 
θέσει καταλλήλφ έχούση ναυτικήν καί 
σιδηροδρομικήν συγκοινωνίαν (λ. χ. έν 
Ναυπλίω, Κορίνθφ) χωρητικότητος 3 —4 
χιλιάδ. βαρυποίνων καταδίκων. Ή  άπαλ
λαγή άπό πλείστων μικροδαπανών ήθελε 
καλύψη τάς 150 χιλ. δρ. άς θά άπήτει ό 
έτήσιος τόκος καί χρεώλυτρον τών 2 έκ. 
Ά φ ’ έτέρου τό τεράστιον ποσόν τών τρο
φείων ήδύνατο καί τοΰτο σοβαρώς νά 
περιορισθή. Τί λαμβά/ει έκαστος φυλα
κισμένος ήμερήσιος λόγφ τροφής είνε 
πολύπλοκον ένεκα διαφόρων διακρίσεων 
κατά κανόνα είνε 40 λεπτά. Τά χρήματα 
ταΰτα προκαταβάλλονται ύπό τοΰ Δημο
σίου. Καί εί μέν ό ύπόδικος άθωοΰται 
ούδέν άναλαμβάνει τό Δημόσιον, εί δέ 
καταδικασθή τότε άν κατά τήν άπόλυσιν 
αύτοΰ εύπορή ό κατάδικος ύποχρεοΰται 
ί'να άποδώση αύτά τφ Δημοσίφ πραγμα 
τό όποιον σπανιώτατα συμβαίνει. Καθ’

ήμας τό Δημόσιον όφείλει μίαν μόνην 
ύποχρέωσιν νά άναλάβη: τήν παροχήν 
300 δραμίων άρτου καθ’ ήμέραν, νά 
συντηρή δέ έν ταΐς μεγάλαις φυλακαΐς 
οικονομικόν συσσίτιον, ούτινος θέλουσι 
μετέχει μόνον οί προκαταβάλλοντες 6 δρ. 
μηνιαίως ύπόδικοι ή κατάδικοι. Βεβαίως 
τό ιδεώδες θά ήτο άν τό Κράτος διέθετε 
1 δρ. ήμερησίως δι’ έκαστον φυλακισμέ- 
νον (ήτοι 4 έκατ. περίπου έτησίως έπί 
12000 φυλακισμένων) άλλά τούτου δντος 
άδυνάτου ή παρ’ ήμών προτεινομένη λύ- 
σις, έχει τοΰτο τό πλεονέκτημα, δτι δέν 
έπιβαρύνει τό Κράτος μέ 400000 δρ. έτη
σίως, έν φ τό λεγόμενον δεκάλεπτον τών 
δψιν, δπως σήμερον δίδεται, είνε άχρη
στον τοΐς φυλακισμένοις. Μάλιστα δέ διά 
τούς έλαφροποίνους είνε καί έντελώς 
άνύπαρκτον, διότι πολλάκις διανέμεται 
μετά τήν λήξιν τής ποινής αύτών.

Ή  έκ τής κρείττονος διαρρυθμίσεως 
τών φυλακών οικονομία τοΰ Δημοσίου 
έσται τουλάχιστον 500000 δρ. άνεξαρτή- 
τως τής λοιπής οικονομίας ένεκα μή. 
άπασχολήσεως τής δημοσίας δυνάμεως 
καί τής ύπηρεσίας τοΰ 'Υπουργείου είς 
ρουσφέτια μεταθέσεως φυλακισμένων.

’’Αθροισμα οίκονομών
Έ κ τών προηγουμένων προκύπτει ώς 

έτήσιον άθροισμα οικονομιών δραχμαί
1,825,000.

Οί ύπολογισμοί ήμών έγένοντο έν τή 
βάσει τοΰ προϋπολογισμού τοΰ 1909.

Α ϋξηΰΐς εοόδων
Ά λ λ ’ ή καλή τής δικαιοσύνης άπο- 

νομή άπαιτεΐ καί έτέραν μεταρρύθμισιν : 
τήν τής δικαστικής δαπάνης. Ώς σήμε
ρον έχουσι τά πράγματα ό στρεψόδικος 
διάδικος δύναται νά άποφύγη πασαν προ
καταβολήν δικαστικών τελών άρκούμενος 
είς τά εύτελέστατα χαρτόσημα δικογρά
φων άνακοπής καί έφέσεως καί έπιδό- 
σεως αύτών. Ή  άπλουστάτη εύπρέπεια 
άπαιτεΐ ί'να τήν προκαταβολήν τής έπ’ 
άνακοπή ή έπ’ έφέσει δίκης προκατα- 
βάλλη ό άνακόπτων ή έκκαλών, διότι 
μέχρι τοΰ σημείου τούτου ό άντίδικος αύ
τοΰ είνε ό κερδίζων.

Ά φ ’ έτέρου μέγα έλάττωμα προκα- 
λοΰν τάς στρεψοδίκους καί άβασίμους δί- 
κας είνε ή νΰν ύπάρχουσα ίσότης τών δι
καστικών τελών είτε περί έλαχίστης εί'τε 
περί μεγίστης δίκης πρόκειται.

Ή  αύξησις τών δικαστικών τελών έπί 
μεγάλων δικών ού μόνον είνε έργον ύψί- 
στας δικαιοσύνης, ού μόνον άπανταχοΰ 
τής πεπολιτισμένης Εύρώπης ύπάρχει 
άλλά καί άναγκαίως έπιβάλλεται παρ’ 
ήμΐν πρός άποφυγήν καί περιορισμόν 
τών άσυστόλων καί έκβιαστικών δικών.

Ή  αύξησις αδτη τών τελών έδει κυ
ρίως δπως γείνη διά γενικής άναμορφώ- 
σεως τών περί δικαστικών τελών διατά
ξεων, έν αίς καί αί σχετικαί τοΰ χαρτο - 
σήμου. Δυστυχώς δμως ένεκα τοΰ Διε
θνούς Ελέγχου ή τοιαύτη άναμόρφωσις 
είνε δυσχερεστάτη, μή δυναμένου νά 
προσδιορισθή εύκόλως τοΰ τφ Ε λέγχω 
άναλογοΰντος ποσού. Διά τοΰτο έπιβάλ- 
λεται ή κατ’ άπλούστερον τρόπον αύξησις 
τών τελών ώς έξής.Έάν τό άντικείμενον 
τής δίκης ύπερβαίνη τά 5000 δρ. δέον δ
πως έπί τών προτάσεων έκάστης συζητή- 
σεως έπικολλα γραμματόσημον δεκάδραχ- 
μον ό είς τήν προκαταβολήν τών τελών 
ύπόχρεως διάδικος. Προκειμένου περί δι
κών 10,000—20,000 δρ. είκοσάδραχμον 
καί οδτω καθ’ έξής, αύξανομένου τοΰ τέ
λους κατά δραχμάς δέκα διά πασαν δε
κάδα χιλιάδων δραχμών.

Ό  καθορισμός τής άξίας τής δίκης 
δέον δπως γίνεται δι’ ειδικής πράξεως 
τοΰ προέδρου τών πρωτοδικών όριζούσης 
τήν άξίαν ταύτην μόνον λόγφ τοΰ ποσοΰ 
τοΰ δικαστικού τέλους. Έ κ τού τέλους 
τούτου δυνάμεθα νά προσδοκώμεν αύ- 
ξησιν έσόδων τούλάχιστον ένός έκατομ- 
μυρίου.

Γενικόν Συμπέρασμα
Διά τών μεταρρυθμίσεων τούτων δύ- 

ναται νά προκύψη οικονομία 2 1)2 έκα- 
τομμυρίων δρ. έν μόνφ τφ προϋπολογι- 
σμφ τοΰ Υπουργείου τής Δικαιοσύνης. 
Ή  δέ οικονομία αδτη θέλει όσημέραι 
βαίνει αύξάνουσα, διότι ή διά τών άνω
τέρω ύποδεικνυομένων μέσων έπιτάχυν- 
σις τών δικών θέλει τά μάλιστα συντε- 
λέση είς σημαντικήν μείωσιν αύτών 
καθόσον σήμερον οί πλεΐστοι διάδικοι 
δικάζονται, διότι έν ώ άφ’ ένός όλίγα 
δαπανώσιν, άφ’ έτέρου είτε βασανίζουσι 
τόν άντίδικον αύτών έπί πολλά έτη ά
πλώς έξ έκδικήσεως εί'τε προσδοκώσιν

έν τή μακρα τής δίκης πελαγοδρομία 
τήν εδρεσιν ευκαιρίας πράς ύποκλοπήν 
τοΰ δικαίου. Πάντα ταΰτα άποκόπτει 
σύρριζα ή τής δίκης ταχύτης.

Ά φ ’ έτέρου πρέπει νά ληφθή ύπ’ δ
ψει δτι ούδεμια οικονομία είνε δυνατή έν 
τφ προδπολογισμφ τοΰ Υπουργείου τής 
Δικαιοσύνης, άνευ ριζικών δικονομικών 
μεταρρυθμίσεων συνεπαγουσών τήν μείω- 
σιν τών δικών. Πασα άλλη μείωσις ση
μαίνει α φ α γ ία σ ιν  τής Δικαιοσύνης, ή'τις 
καί σήμερον μή δρθοποδοΰσα άδυνατεΐ 
νά ύποστή οίανδήποτε μείωσιν, άνευ τε
λείας παραλύσεως αύτής τής ύποστά
σεως τοΰ Κράτους.

’Ιδιαίτατα δμως πρέπει νά ληφθή 
φροντίς ί'να έντός τής προσεχοΰς τριετίας 
έπέλθη αύξησις τής μισθοδοσίας τών δι
καστικών ύπαλλήλων, ής άνευ μειοΰται 
αύτά τό γόητρον τοΰ δικαστικού λειτουρ
γού.

Έ  αύξησις αδτη( δέν θέλει βαρύνη 
σπουδαίως τά δημόσιον ταμεΐον, διότι ή; 
συνεπεία τοΰ περιορισμού τών δικών έ- 
λάττωσις τού δικαστικοΰ προσωπικού έ- 
σται τοιαύτη, ώστε μικρόν ποσόν θέλει 
έξαρκή διά τήν αδξησιν τών μισθοδοσιών.

Τελευταΐον πολύς ήγέρθη θόρυβος έκ 
μέρους τών πόλεων, έν αίς ύφίστανται 
Πρωτοδικεία, πράς διατήρησιν τούτων. 
Έ κ τού θορύβου τούτου πτοηθεΐσα ή Κυ- 
βέρνησις Ισπευσε νά άποσύρη τάς δηλώ
σεις περί καταργήσεως Πρωτοδικείων. 
Ά φ ’ έτέρου τήν κατάργησιν \ών Έφε- 
τείων περιορίζει είς δύο μόνα. Τά μέτρα 
ταΰτα μοί φαίνονται πάντη άστοχα. Είνε 
άναμφισβήτητον δτι μικρά τις ζημία έ- 
πέρχεται είς τάς πόλεις, ών καταργοΰν- 
ται τά δικαστήρια, άλλ’ ή ζημία αδτη 
είνε άσήμαντος άπέναντι τών άγαθών, ά- 
τινα θέλει άπολαύση αύτή αδτη ή πόλις 
ένεκα τής βελτιώσεως τής Δικαιοσύνης 
καί έκ τής καθόλου άναστηλώσεως τών 
οικονομικών τοΰ Κράτους.

Σήμερον είνε ή μόνη περίπτωσις καθ’ 
ήν πρέπει νά φανή, άν τά στενότερα καί 
μικρότερα συμφέροντα πόλεών τινων, ή 
όμάδων τινών άτόμων θά ύποχωρήσουν 
είς τό γενικόν συμφέρον τής πολιτείας. 
Ά ν  τυχόν ύπερισχύσουν τά στενά καί 
μικρά συμφέροντα, τότε ή δπαρξις αύτή 
τής πολιτείας όριστικώς καταργεΐται^ 
διότι κράτος, δπερ δέν έχει τήν δύναμιν 
τής έπιβολής τών γενικών συμφερόντων 
διά περιορισμού τών ειδικών τοιούτων, 
ούτε ύπάρχει ούτε λόγον ύπάρξεως έχει.

Ά ν  έν τή σημερινή πανταχόθεν δια- 
τυπουμένη έπιθυμία τής καθόλου άνα- 
πλάσεως τής Πολιτείας, δέν καταστή δυ
νατή ή κατάργησις τών πλεοναζόντων 
δικαστηρίων, τότε άς άπελπισθώμεν περί 
άνορθώσεως τών κακώς έχόντων.

’’Ισως ήδύνατό τις νά δεχθή δπως τό 
ένιαΐον Έφετεΐον ήδύνατο νά έδρεύη έν 
Πάτραις, μή ύπάρχοντος Έφετείου έν 
Άθήναις δπως.λ. χ. τό Γερμανικόν Α 
κυρωτικόν έδρεύει έν Λειψία καί δχι έν 
Βερολίνφ. Τοιαύτη ύποχώρησις ίσως ή 
δύνατο νά γείνη διά τήν δευτερεύουσαν 
τής 'Ελλάδος πόλιν.

Ά λλω ς τε άμα ώς άπλοποιηθή ή δια
δικασία καί γείνη άνακάθαρσις τού έμπο- 
ρικοΰ καί άστικοΰ δικαίου, θά έπελθη; 
τοιαύτη έλάττωσίς τών έργασιών τών δι
καστηρίων, ώστε ή κατάργησις αύτών 
θέλει έπέλθη άφ’ έαυτής.

Ά φ ’ έτέρου έν πραγμα πρέπει νά κα- 
τανοηθή καλώς. Αί άληθεΐς οίκονομίαι έν 
τή δικαιοσύνη, αί'τινες είνε καί δυναταί 
καί άναγκαΐαι, δέν δύνανται νά φανώσιν 
άμέσως άμα τή ψηφίσει τών σχετικών 
Νομοσχεδίων, άλλά χρήζουσι^ χρονικού 
διαστήματος τούλάχιστον τριετίας, ί’να ά- 
ποδώσωσι τούς καρπούς αύτών. Ό  έπαγ- 
γελλόμενος άμέσους σοβαράς οικονομίας 
έν τή δικαιοσύνη δι’ άπλών περικοπών 
θέσεων ή ούδέν έπαίει ή άγυρτεύει.

Περατών τήν γενικωτάτην ταύτην έπι- 
σκόπησιν παρατηρώ δτι πρό παντός άλ
λου έπείγει ή έπιψήφισις άστικοΰ Κώδι- 
κος. Καί τά νά άναμένωμεν μέν τήν με- 
τάφρασιν τοΰ Γερμανικού Κωδικός έκ 
τής σχετικής έπιτροπής, ής τά μέλη άλ- 
λάσσουσι ταχύτερον καί αύτών τών 'Υ 
πουργείων τών διοριζόντων αύτά, είνε ως. 
άποδεικνύει ή μακρά καί άνευ άποτελε- 
σματος δπαρξις τής έπιτροπής, καθαρά 
άναδρομή είς τάς έλληνικάς καλένδας- 
Εύτυχώς έχομεν τά έν τή παλαια καί 
καλή τής Ελλάδος έποχή συνταχθέν 
Νομοσχέδιον άστικοΰ κώδικος.

Τοΰτο παρά πάσας τάς έλλείψεις αύ
τοΰ πρέπει ά μ έσω ς  νά ψηφισθή ώς Νό-
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μος καί νά τεθή έν Εσχύί άπό τής 1ης 
ΊανουαρΕου 1910 .Ά ν δέή ’Ιταλία, ής τό 
Σχέδιον άντιγράφει τόν άστυκόν Κώδικα, 
δέν αισθάνεται άνάγκην άλλαγής τοΰ ά- 
στυκοΟ αύτής Κωδικός, βεβαίως παρ’ 
ήμΐν 6 Κώδιξ ουτος είνε επαρκέστατος. 
Δι’ αύτοΰ θέλομεν άπαλλαγή τής άφο· 
ρήτου άτασθαλίας τοΰ Ρωμ. δικαίου καί 
άφ ’ ετέρου δέν θέλομεν άπαντήση άνυ- 
περβλήτους δυσχερείας έν τή έφαρμογή 
καθόσον, δ τε δικαστικός καί ό δικηγο
ρικός κόσμος, ενεκα τοΰ Ίονίου άστυκοΰ 
Κωδικός καί τοΰ Νόμου περί έπιτρο- 
πείας καί άλλων τοιούτων έχουσι γνωρι- 
μώτατα πρός τόν γαλλικόν άστυκόν κώ
δικα, έφ’ ού έδράζεται δ τε ’Ιταλικός 
Κώδιξ καί τό ήμέτερον Νομοσχέδιο'/.

ΕΕνε άντικρυς άναχρονισμός έν τω εί- 
κοστφ αΕώνι μόνοι ήμεϊς έν όλοκλήρψ τφ 
πεπολιτισμένψ κόσμω νά βασανιζώμεθα 
μέ τό άνεφΕκτου πλέον έφαρμογής Ρω
μαϊκόν δίκαιον.

ΜΕΙΨΙΙΟΙΡΙΑΓΉ ΑΛΗΒΕΙΑ1;
EIAIS0N Jtfflillir a H !

Αίσθανόμε&α τήν ύποχρέωσίν, νά πα - 
ραχω ρήσω μεν χώ ρον είς την κατωτέρω  
επιστολήν, ονχ ΐ δ ιότι φρονοΰμεν, δτι ητο 
δυνατόν εις τους κληθέντας νά δ ιευθύ 
νουν τά τοϋ Δ ικηγορικοϋ Συλλόγου 'Α
θηνώ ν, ώ ς διά μαγε ίας κα ι έντδς τόσον 
μ ικ ροϋ  σχετικώς χρον ικοϋ  διαστήματος, 
νά μεταβάλουν συνήθε ιας τόσον μακράς  
κα ι νά ανορθώ σουν  Άτοπα μεταβληθέντα  
έκπαλα ι είς κανόνα , άλλ ’ δπω ς καταστώ - 
μεν δ ιερμηνείς τής δυσφορίας ύπδ τής ο
πο ίας κατέχονται απαντες ο ι ύπύχρεοι ώς 
δ ικηγόρο ι νά μετέρχωνται, ύπό τοιαύτας  
συνθήκας, τό άλλως άρκετά πολύμοχθον  
δ ικηγορ ικόν επάγγελμα.

' I I  έπιστολή εχει ώ ς έξής :
Α ξ ιό τ ιμ ε  κ. Σ υντάκτα ·

’Έτος περίπου συμπληροΰται, άφ’ ής 
έν άλλαλαγμοΐς ένθουσιασμ-οΰ οί δικη
γόροι, τών ’Αθηνών τουλάχιστον, άπαν- 
τες έπανηγύριζον τό γεγονός διά τοΰ 
οποίου νόμω πλέον άπήρτιζον ίδιον 
σώμα. Μεταξύ τούτων καταλέγομαι καί 
έγώ, δστις σήμερον καταφεύγω είς τήν 
συγκατάβασιν υμών, παρακαλών, δπως 
μ.ή άρνηθητε τήν δημ,οσίευσιν ολίγων 
τινών σκέψεων καί παρατηρήσεων μ.ου.

Είμ.αι τής γνωμ.ης δτι τόν θεσμ,όν τών 
Δικηγορικών Συλλόγων άντελήφθημ,εν 
oXot ευθύς έξ αρχής μ.όνον άπό της ρω- 
μαντικής του δψεως, οίκοδομ.ήσαντες Si 
έ π ’ αύτοϋ φαντασιώδεις πύργους, πα- 
ρείδομεν τάς π ρ α Α τ ι κ ω τ έ ρ α ς  γραμμώς, 
έκείνας άκριβώς διά τών οποίων Οά ήτο 
δυνατόν νά έπετυγνάνετό τι σχετιζό- 
μενον μέ τήν βελτίωσιν τών δρων ύπό 
τούς οποίους άσκεΐται τό έπάγγελμ.α, 
ί'σως δέ καί μέ τά  πρόσω—α τών άσκούν- 
των τοϋτο καί μ.έ τήν αξιοπρέπειαν α ύ
τών ώς δικηγόρων.

ΟύδεΙ; δμ-ως, διδασκόμενος έκ τνίς 
μ,έ^ρι τοΰδε έπ ί εν έ'τος πείρας, δύναται 
νά άρνηθν) δτι ο κύριος ουτος σκοπό; τοΰ 
θεσμ.οΰ έτεθη έν τνί τελευτα ία  κατά κυ
ριολεξίαν μ,οίροι:, ΐνα μή εί'πω δτι ούδέ 
καί μία άκόμ,η έγένετο κίνησις ή καί 
σκέψις θίγουσα τά  σημεία ταΰτα. Τό 
ποαγμ,α, αύτό καθ’ έαυτό, δέν φαίνεται 
άσύνηθες, δταν μ,άλιστα άναμ.νησθη τις 
δτι εί'μεθα κατ’ ευθείαν απόγονοι τοΰ 
περιφήμ.ου σχολαστικοΰ, δστις, ερευνών 
τό στερέωμα, παρ’ ολίγον νά έπεσκέ- 
πτετο τόν βυθόν τοΰ πρό τών ποδών 
του χαίνοντος φρέατος. Σας βεβαιώ δέ 
δτι ή είκων, έν σχέσει μ,έ τήν άπό έτους 
δράσ ιν  τοΰ Δικηγορικού Συλλόγου ’Α
θηνών, δέν είνε καθόλου τολμ,ηρά. Σ υγ
γνώμην, διότι μ,οϋ έξέφυγεν ή λέξις δρα- 
,σίς, προκειμένου περί μιας καταστάσεως, 
ή'τις παν άλλο ή δρασιν παρουσίασεν.

Έ π ί τά πράγματα δμως :
Μία έκ τ<~'ν πληγών άπό τάς όποιας 

βασανίζεται κατά κυριολεξίαν ό ’Αθη
ναίος δικηγόρος είνε καί τό ζήτημα τής 
ανταλλαγής τών προτάσεων, κοίνω δέ 
περιττόν, είς πάσχόντας άπευθυνόμ,ενος, 
νά περιγράψω τούς όρους τού; όποιους 
τήν έκτην έσπερινήν ώραν έν τώ  μ.έσω 
συνωστισμ,οΰ καί κραυγών καλείτα ι ό 
’Αθηναίος δικηγόρος νά έπικαλεσθγί ή

άποκρούσν), έπ ί τοϋ γόνατος άνευ υπερ
βολής γράφων διατάξεις τοΰ Λέοντος ή 
ένός τών νεωτέρων ήμών νόμων τών τό 
σον ομαλών καί μ,ετά τόσης μεθοδικό- 
•τητος συντεταγμένων ! Ένω δέ στενά
ζει έπαναλαμβάνω ολόκληρον τό δικη
γορικόν σώμ,α διά τήν έ'ξω πάσης περι
γραφής κατάστασιν ταύτην, ό Σύλλογος 
ήμ.ών έ'λαβεν ί'σως καιρόν νά ασχοληθή 
περί τής σχέσεως τής νομικής επιστή
μης πρός τάς ά λλα ; έπιστήμ.ας και περί 
τής μορφής ήν έ'/ει τό πολίτευμα ήμών, 
άναμ,φιβόλως δμως ούδέποτε έσκέφθη 
νά έπιτρέψη είς τά έγκεφαλικά του 
κύτταρα κίνησίν τινα καί διά τό ζή- 
τημα τοϋτο.

’Ά λλο ζήτημ,α, άπ ’ εύθείας καί τοΰτο 
τούς δικηγόρους άποβλέπον, είνε τό πο- 
λυθρύλλητον τής διαρρυθμ,ίσεω: τοΰ φό
ρου επιτηδεύματος. Αί τελευταΐαι προσ- 
πάθειαι τών δικηγόρων, ώς μ,ονάδων 
πλέον, αίτινες άπεσπάσθησαν τρόπον 
τινά άπό τόν Σύλλογον ώς τοιοϋτον, είνε 
νομ,ίζω ίκαναί νά πείσουν δτι καί έπι 
τοΰ ζητήματος τούτου δέν έθεώρησε σο
βαρόν νά άσχοληθή ό Σύλλογος.

Ά λλά  μ,ήπως διά τό ζήτημα τής 
καθαρογραφή; τών άποφάσεων, τής τα 
χεία ; έκδόσεω; αντιγράφων τούτων, της 
άποτροπης τών καταχρήσεων διά τής 
είς δύο καί τρία χαρτόσημ,α συντάξεως 
τούτων καί της άπαλλαγής τών δικη
γόρων άπό τοΰ κεφκλικοΰ φόρου ον κατά 
κανόνα σχεδόν έ/όντες άκοντες άποτίουν 
είς τούς περισσοτέρους τών ύπογραμμ,α- 
τέων καί γραφέων έ'λαβε ποτε καιρόν 
νά άσχοληθνί ό Σύλλογός μ α ς ;

Τά ολίγα ταΰτα είνε τά  μ,αλλον 
άπτά, τά ύποπίπτοντα είς τήν άντ'ιλη- 
ψιν καί τοΰ άπαξ άκόμ,η έρχομ,ένου είς 
συνάφειαν μέ τά δικαστήριά μ.ας, άν 
δ’ ύποτεθ·?) δτι άνελάμ.βανέ τις νά άνε- 
ζήτει διαφόρους άλλας λεπτομέρειας 
άναμφιβόλως θά κατέληγεν είς τό συμ
πέρασμα δτι ούδέ ώς σκιά ένεφανίσθη 
άπό της γεννήσεώς του ό νομοθετικώς 
πλέον κεκυρ’ωμ,ένος Σύλλογος, διότι καί 
ώ ; σκιά άν είχε τήν μ.έθοδον νά ένεφα- 
νίζετο, ουτε αί αί'θουσαι καί τά  γρα
φεία τών Ειρηνοδικείων καί τοΰ Πρωτο
δικείου θά παρίστων τό θέαμ,α άχυρώ- 
νων, ού'τε ή δικηγορική άξιοπρέπεια θά 
έξηκολούθει εύρισκομένη είς ό έκπαλαι 
εύρίσκεται επίπεδον, οΰτε τέλος καί τό- 
σαι προστρ ιβα ϊ δικαστών πρός δια δι
κούς, έπισήμ.ως πλέον δι’ Υπουργικών 
εκθέσεων βεβαιούμ.εναι,θά ήσαν δύναταί.

Έ χει δμ.ως νά έπιδείξνι ό Σύλλογος 
ήμών καί τό είς θετικήν εργασίαν ενερ
γητικόν του. Δέν υπήρξε ποαγμ,ατικόν 
ή κατά τό φκινόμενον ταοάπονον, σχε- 
τιζόμενον εί'τε μέ τό πρόσωπον τών 
Αθηναίων δικηγόρων εί'τε μέ τήν άσκη- 
σιν τοΰ έπαγγέλματος, δπερ νά μή υπε
βλήθη ύπό τύπον μηνύσεως είς τό Πει
θαρχικόν του Συμβούλιον καί τό όποιον 
νά μή τόν άπησχόλησε. Ά ν  διά τοΰτο 
και μ.όνον έπ ί τόσας δεκαετηρίδας τόσα 
έπλάσαμ.εν δλοι όνειρα, τότε είνε άναμ- 
φίβολον δτι οί πόθοι ήμών έπληρώθη- 
σαν, διότι πράγμ.ατι άπεκτήσαμ,εν έν 
Πειθαρχικόν δικαστήριον, τό οποίον θά 
ήτο αδύνατον νά άντικαταστήστ) τό τε- 
λειότερον ειδικόν Πταισμ-ατοδικεΐον τοΰ 
κόσμου.

Δέξασθε κλπ.
Ε ςς δ ικ η γ ό ρ ο ς

Ο ΦΟΡΟΣ
Ε Π Ι Τ Η Δ Ε Υ Μ Α Τ Ο Σ

Τ Ω Ν  Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ω Ν

Τό παοελθόν Σάββατον ικανός άριθ- 
μ.ός έκ τών έν Αθήναις δικηγόρων συν- 
ηλθεν άνεπισήμ.ως, ήτοι ούχί έπί τή βά
σει τοϋ Κανονισμοΰ τοϋ Συλλόγου, έν 
τώ  γραφείω τοΰ Συλλόγου δπως συσκε- 
φθγί περί τοΰ τρόπου καθ’ όν θά ήτο δυ
νατόν νά μ.ετετρέπετο τό σύστημα έπι 
τί) βάσει τοΰ οποίου βεβαιοΰται καί 
είσπράττεται μέχρι τής σήμερον ό φό- 
>ος τοΰ έπιτηδεύματός των. Πάντες πε- 
)ΐπου οί συνελθόντες παοέυ,ειναν σύμ.- 
φωνοι είς τό δτι τό σημερινόν σύστημ.α

καί καταθλιπτικόν είνε, άφοΰ ό δικη
γόρος άνά πασαν στιγμήν άντικρύζεται 
μ,έ τόν είσπράκτορα,έπισείοντα τά αύτά 
καταναγκαστικά πρός εί'σπραξιν μέσα 
οΐα καί κατά παντός οφειλέτου τοϋ Δη
μοσίου, καί άνισον δσον άφορα τήν κα τ ’ 
ιδίαν κατανομ.ήν της φορολογίας.

Μετά μ,αχράν είσήγησιν τοΰ έκ τών 
συνελθόντων κ. ’Α θανασίου Χ ρηστίδου, 
ύποδείξαντος ί'διον σύστημα είσπράξεως 
τοΰ φόρου δι’ έπικολλήσεως ίδιου ένσή- 
μου έπί παντός δικογράφου ή έγγράφου 
έν γένει, φέροντος τήν υπογραφήν τοΰ 
δικηγόρου ώς πληρεξουσίου, ένσημου, 
ουτινος ή άξια θά ποικίλλν) άναλόγως 
πρός τήν φύσιν τοΰ δικογράφου καί πρός 
τό δικαστήριον ή τήν δημοσίαν ή άλλην 
άοχήν, πρός ήν θά άπευθύνηται, οί συν
ελθόντες κατέληξαν ε ί; τήν άπόφασιν 
νά παρασχεθή ή έ/τολή πρός τό διοι
κητικόν συμβούλιον τοϋ Συλλόγου, δ
πως, έπ ί τι) βάσει τών συζητηθέντων, 
διατυπώση τοΰτο τό σχετικόν νομοσχέ- 
διον, δπεο νά ύποβληθνί είς τήν Βουλήν 
μ.ε^ά συζήτησιν έν συνελεύσει τοΰ Συλ
λόγου.

Καί ταΰτα μέν δσον άφορ^ τήν ριζι
κήν, οΰτως είπεΐν, λύσιν τοΰ ζητήμα
τος, δπερ δμως έ'χρηζε καί προχείρου 
τινός άλλης λύσεως, καθότι άρκετός ά- 
ριθμ.ός δικηγόρων εξακολουθεί παραμέ- 
νων οφειλέτης πρός τό Δημόσιον έκ τοΰ 
φόρου τούτου.

Έ νεκα τούτου αύθόρμητοι καί πά
λιν καί άνεπισήμως έπεσκέφθησαν κατά 
τήν λήξασαν έβδομ.άδα τόν κ. έπ ί τών 
Οικονομικών Υπουργόν περί τούς δέκα 
δικηγόροι οΐτινες ανέπτυξαν πρός αύτόν 
τούς λόγους οΐτινες καθιστώσιν άναγ- 
καίαν τήν αναστολήν παντός μέτρου έκ 
μ,έρους τοΰ Δημοσίου πρός είσπραξιν τών 
μ,έχρι σήμ-ερον καθυστερουμένων ύπό 
τών δικηγόρων έκ τοΰ φόρου τούτου. 
Ό  κ. Υπουργός, δστις έδείχθη δ ιατε
θειμένος άρκετά εύνοΐκώς πρός έξεύρεσιν 
ύπέρ τών δικηγόρων λύσεως, έβεβαίω- 
σε τούτους δτι θά προσπαθήσν] νά πα- 
γιώσν) τά  καθυστερούμενα της τελευ
ταίας δεκαετίας ύπό τόν δρον νά κατά- 
βληθώσι ταΰτα  είς δόσεις μ-ικράς καί 
είς μακρά σ;/ετικώς χρονικά διαστήμ,ατα.

Σημ,ειωτέον δτι υπάρχει καί άριθμ,ός 
δικηγόρων έ'χων τήν γνώμην δτι αύτό 
καθ’ έαυτό τό έπάγγελμα τοΰ δικηγό
ρου, οντος δημοσίου ύπαλλήλου, έστω 
καί άμισθου, είνε άσυνεπές ύπό πλεί- 
στας έπόψεις νά ύπόκειται είς φόρον έ- 
πιτηδεύμ,ατος, τήν γνώμην δέ ταύτην 
άνέπτυξε διά μ,ακρών κατά τήν άνω 
συνέλευσιν ό κ. Β. Α. Νικολόπουλος. 
 ---------

Αί στήλαι τής  «Δ ικα ιοσύνης» 
εΐνε είς τήν διάΰ'εσιν παντός δι
κηγόρου, δικαατοϋ ή άλλου δι
καστικού προσώπου, ευρισκομέ
νου είς τήν άνάγκην ή έπ ιϋ 'υ- 
μοϋντος νά άνακινήση π α ν  έν  
γένει ζήτημα σχετιζόμενον μέ 
τήν άπονομήν τοΰ δικαίου.

Καίτοι ή άρμοδιότης ήμών δέν έκ- 
τείνειαι μέχρι του σημείου, ωστε νά 
Ιξετάσωμεν, άν έξακολουθη λειτουρ-

„ , γοδν τ2> πολίτευμα
A t  S «e** tp O t r κα1 . ν r | π ι _

ο τ ιγ μ α ιι , , 'τελούμενη εν τη
Βουλή νομοθετική Ιργασία δύναται 
έν τφ μέλλοντι νά άξιώση zb ονομα 
νομοθεσίας άπορρεούσης έκ τοΰ πο
λιτεύματος ήμών, έν τούτοις δέν δυ- 
νάμεθα νά παρίδωμεν γεγονδς άξιον 
μεγίστης προσοχής. Καθ’ ήν στιγ
μήν ύψίστης σημασίας νομοσχέδια 
δι’ άλλους σκοπούς ύποβληθεντα καί 
καταλαβίντα τήν ήμερησίαν διάτα- 
ξιν συνδέονται άμεσώτατα μέ τήν έν 
γένει άπονομήν τοϋ δικαίου, άφοΰ 
καί αύτήν τήν ύπόστασιν τών ιδιωτών 
καιριώτατα θίγουν, άπειλοΰντα δια
φόρους πολιτικάς καί άστυκάς άνι- 
κανότητας, καθ’ ήν στιγμήν αί δύο 
έν τη Βουλή πλειονοψηφίαι άνεπέ- 
τασαν έπιδεικτικώτατα τήν σημαίαν

τής παθητικής άντιστάσεως, έξέλιπε 
δ’ οΰτω καί xb τελευταΐον ίχνος τοΰ 
έλέγχου έπί τής ύποβαλλομένης νο
μοθετικής έργασίας, κατά τήν αύτήν 
στιγμήν κατελήφθη ύπο λήθαργου 
κατά κυριολεξίαν καί ύπέστη τελείαν 
άφάνειαν μία τρίτη δύναμις, ή παρου
σία τής οποίας ούκ δλίγα ήτο τε- 
ταγμένη νά έπιτύχη. Ή δύναμις δέ 
αΰτη θά ήτο ο Δικηγορικές Σύλλο
γος ’Αθηνών. Έν τή περιωπή του 
δμως· μέ τήν άπόφασιν νά έγκατα- 
λίπη τά ύπάρχοντά του καί νά τα- 
χθή παρά τδ πλευρδν τής όμάδος 
έκείνης τών προσώπων, ήτις άνέλαβε 
νά άνορθώση τά κακώς έν τή νομο
θεσία ήμών κείμενα, διαφωτίζουσα 
ταΰτα.

Τί έ'γεινεν ή τρίτη αΰτη δύναμις ; 
Ένεκλείσθη έντδς ένδς σπουδαστη
ρίου καί σπασμωδικώς συσκεφθεΐσα 
καί μετά σπουδής συζητήσασα καί 
συλλαβοΰσα γενναίας δντως άποφά- 
σεις έ'ρριψεν είς τήν δημοσιότητα εν 
απαντον  ύπδ τήν μορφήν ένδς νο
μοσχεδίου. Καί μετά τοΰτο; Έρρί- 
φθη καί πάλιν είς τάς άγκάλας τοΰ 
Μορφέως, άπώλεσε δέ διά παντδς ί
σως τάς μάλλον έπικαίρους τών 
στιγμών.

Εισηγητή; παρά τφ  Ά νω τάτω  Δικα- 
στικώ Συμβουλίω, κατά τό ύποβληθέν 
ςίς τήν Βουλήν νομοσχέδιον, έ'σται ό Γε

νικός Γραμ,ματεύς
*0 Ε ίό η γ η τ ή ς .  τοϋ Υπουργείου 

τής Δικαιοσύνης 
«■είσηγούμενος έπ ί έκά στης τών ύποβαλ- 
λομένων ύποθέσεων».“Ωστε οί κ.κ . Α 
νώτατοι, τάς πληροφορίας, έπί τνί βάσει 
τών οποίων θά κοίνωσι, δέν θά έ'χωσιν έκ 
τής δικαστικής ύπηρεσίας, ά λλ ’έκ μέρους 
π . χ. τοΰ πρώτου ύπαλλήλου, άναπλη
ροΰντος τυχόν τόν Γεν. Γραμματέα, ύπό 
τάς όψεις δέ καί τάς άκοάς αύτοΰ θ’ άπο- 
φαίνωνται. Τίποτε άλλο, είμ.ή : έπρο - 
κόψαμεν. Ζήτω τό Βασίλειον τών άνευ- 
θύνων. Διότι άναμφισβητήτως περί ού- 
δενός άλλου πρόκειται, ή πώς νά μή 
ένοχλήται ό υπουργός ύπό τοΰ έν τώ
Τύπω καί τή Βουλή έλεγνου, νά έπη- 

' ' ' ρεαν/1 οε ασυγκριτως περισσότερόν τους
δικαστάς, διότι καί τά  πλήγματά  του 
θά ωσι καιριωτερα καί ίατά μετά χρό
νον μακρότερον. Δυστυχία δι’ έκεΐνον, 
δστις άπαξ θά τοποθετηθή είς τό Καρ- 
πενήσιον. Είς τήν άλλην ζωήν μ.ας τά  
διηγείτα ι. Καί έλέχθη αύτό Α ν ό ρ 
θω σές Σ

Έ ν σπουδαιότατον ζήτημα, άφορών 
τήν λειτουργίαν τής Δικαιοσύνης, δέν 
λέγομ-εν δτι δέν έχει κατανοηθη καί 

δέν άναγνωρίζεται,άλλά
Α ϊθ ο ν ό α ι βεβαίως δέν συζητεΐται 

καί δέν τονίζεται καί 
δέν κεϊται ύπ ' όψιν δσον έπρεπε. Τό 
ζήτημα τών δικαστικών αιθουσών. Έν 
Αθήναις π . χ . έχομεν μ,ίαν αί'θουσαν 
διά τε τό Πρωτοδικεΐον καί τό Πλημ- 
μ,ελειοδικεΐον.Έχομε ν δέ κατά μέγιστον 
δρον δικασίμους ήμέρας τοΰ Πρωτοδικείου 
τό έ'τος έν δλω 80 , διά τήν συζήτησιν
10 ,000 περίπου ύποθέσεων. ’Έχομεν δέ 
καί τοΰ Πλημμελειοδικείου δικασίμους 
ήμέρας περί τάς 150 τό έ'τος, διά τήν 
συζήτησιν 7 έ'ως 8 χιλιάδων ύποθέσεων, 
ών πολλαί καταναλίσκουσιν ολόκληρον, ή 
καί δύο καί τρεις ενίοτε ήμέρας. Καί έ- 
ρωτώμεν : Ε π ιβά λλετα ι ή δέν επιβάλ
λετα ι ν’άποκτήσωμεν τό ταχύτερον δύο 
αίθούσας διά τό Πρωτοδικεΐον καί έτέ- 
οας δύο δ ιά  τό Ιίλημμελειοδικεΐον; Νά 
συζητώσι δέ καθημερινώς άμ.φότερα τά  
δικαστήρια ;

Τό ζήτημα τοΰτο θά τό συζητήσω- 
μεν εύρύτερον, διότι τό νομίζομεν έκ 
τών κυριωτέρων καί διά τήν Δικαιοσύ
νην καί διά τήν κοινωνίαν καί διά τήν 
βελτίωσιν της θέσεως τών δικηγόρων— 
της πλειονότητος αύτών, ή'τις μόλις 
μ-αζεύει τάποορίμ.ματα ελάχιστων τ ι- 
νών προνομ-ΐούχων τ·?ί βοηθεία τών ει
λώτων, οΐτινες καλοΰνται βοηθοί.



4 Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ  Γ Ν Η

Β Ρ Α Χ Ε Ι ΑΙ ΕΠΙΣΤΟΑΑΙ
*Η ’ Ε θ ν ικ ή  Τ ράπεζα  κ α ι  οί π α ρ '  α ΐττή  

Β α ί ιλ ικ ο ί  Έ π ίτ ρ ο η ο ι
'Α ξιότιμε κ. Σ νν ιά κ τα '

Εις τό προηγούμενον φύλλον, σ/ολιά- 
ζοντες τήν εΐβησιν οτι άτςηλλάγησαν 
των κκθηκόντων τοϋ πχοχ  τη  Εθνική 
Τρ&πεζν) άνζπληρωτοϋ τοΰ Βχσιλικοϋ 
Επιτρόπου οί τέω : έν Άθηνοα; Πρόεδροι 
τών Έφετών κ,κΐ Πρωτοδικών κ. κ. Α. 
Παπαπανος κ. Τ. Βιζβίζης, έρρίψζτε 
γ,χΐ υπαινιγμού; τ ινα ; ές ών δέν άπε- 
κλείετο τό πόρισμκ δτι εύκρεστως βλέ
πει ή Έθν. Τράπεζα άσκούμενον τό λε ι
τούργημα τοΰτο ύπό τών έν λόγω άνω· 
τέρων δικαστικών προσώπων η μάλλον 
οτι δέν εινε άπ.θχνον κκί να εκμεταλ
λεύετα ι τοΰτο. Έ π ιτ ιέψ ζτε  αοι ήδη νά 
σας βεβαιώσω οτι ή Τράπεζα είνε ύπό- 
χρεω; νά άνχγνωρίζη ώ ; Βχσιλικόν Ε 
πίτροπον ή ώς αναπληρωτήν τούτου 
πάντα άπολύτω ; δν τό Κράτο; τή ύπο- 
δεικνυει έκαστο τε καί δτι έποαένως την 
ευθυνην δια παν έκ τούτου άτοπον υπέ
χει ούχί αΰτη, άλλά τό Κράτος.

Ταΰτα χάοιν της ακρίβειας.
Μεθ’ ϋπολήψεως 
Ά κ ρ ιβ ο λ ό γ ο ς

Σ» Α . Αισθανόμεθα τήν ύποχρέωσιν νά 
παρατηρησωμεν ότι τόσον ημάς οσον καί τούς 
πολλούς μόνον τό γεγονός ένδιαοέρει, δευτε- 
ρεύει δ ετό  ζήτημα τού τις υπέχει τή ν ευθύ
νην. Ύποθέτομεν 3έ οτι ούτε & γοάακον ούτε 
άλλος τις δύναται νά άμαΗ-τβητήση δ·:t ούτε 
ευπρεπές είνε ούτε καί τό αξίωμα τής ΐσότη- 
τος προάγει τό οαινόμενον δτ: έκεϊνος, δστις 
καλείται νά απονείμη τό δίκαιον, ϊσταται α- 
παξ τής έβδομάδος ή τοΰ μηνός ποό τής θυ- 
ρίδος τοϋ ταμείου τοΰ έτέρου τών δικαζοαέ- 
νων μέ ’ένταλμα χρηματικόν άνά /είρας άνα- 
λυομενον εις χρήματα. Τοΰτο έπομένως ήτο 
καί είνε τό κεντρικόν σημεϊον τοΰ ζητήματος, 
όπεο καί έτονίσαμεν.

Τ . Γ. Αλλος τις τών αναγνωστών μας α
πορεί πώς οί κ κ. άναπληρωταί τοΰ Β. ’Ε
πιτρόπου δέν είχον ζητήσει διά Βασ. Δ ιατάγ
ματος την μεταβολήν τοΰ ονόματος των εις 
μονοσύλλαβον, ωστε νά θέτουν περισσοτέ-.ας 
ύπογραοάς καθ’ ήμέραν καί κα τ ’ ακολουθίαν 
νά κερδαίνουν περισσότερα. Ά λ λ ’ ή απορία 
αύτη είνε βεβαίως απορία άπλοϊκοΰ, διότι, 
ώς πασίγνωστον, ούχί υπογραφή άλλά τζ ίφ ρ α  
τίθετα ι, ή τις καί οίοϋφρα άξιολογώτατα Οά 
ήδύνατο νά όνομασθή έν προκειμένω.

Φ
’Ή  η ο λ τ ιμ ε λ ί)  η  μ ο ν ο μ ε λ ή
Έ π ί τγί ευκαιρία της ύποβολης νομο

σχεδίου τροποποιοϋντος διατάξεις τινάς 
τοΰ οργανισμού τών δικαστηρίων, δέν 
κρίνομεν άσκοπον νά συστήσωμεν, iSicy 
εις τούς Δικηγορικούς Συλλόγους, τήν 
μελέτην τοΰ ζητήματος άν δέν ένδεί- 
κνυται βελτίωσίς τις ή μεταβολή είς τό 
έν τνί πρακτικΐ) κρατούν σύστημα της 
εκδοσεως τών δικαστικών αποφάσεων. 
Γνωστόν τυγχάνει είς πάντας ήμόίς τούς 
παρο ικ οΰντα ς , δτι αί αποφάσεις τών 
πολιτ. δικαστηρίων ε?νε — όγδοήκοντα 
άν μή πλέον έπ ί τοΐς εκατόν — άποκλει- 
στικόν εργον τών εισηγητών. Δηλαδή 
ένός δικαστοΰ.

Αι ΐνιοτε παρατηρούμεναι είς τινα ; 
άποφάσεις μειονοψηφιαι ή θα άφορώσιν είς 
γνωστόν νομικόν ζήτημα άμφισβητούμε- 
νον έν τ·/) θεωρία, ή άν σχετίζωνται μέ 
την ουσίαν θα εινε σπάνιον φαινόμενον. 
Τοΰτο δμως άντίκειτα ι καί εί; τόν νό
μον καί είς τά  συμφέροντα τών πολι
τών, άπερ ό νομοθέτης έξήρτησεν άπό 
τήν κρίσιν πλείόνω ν  δικαστών έπιστα- 
μένως μελετωντων το τε πραγματικόν 
καί τό νομικόν μέρος έκάστης ύποθεσεως. 
Συναδελφικάς αβρότητας, ας άρκετά 
συχνά οι μή είσηγηταί δικασταί θεω- 
ροΰσιν  ̂ ώς άποτελ-ύσας ισχυρόν κώλυμα 
διά τήν αύτοπρόσωπον—τυχόν θελουμέ- 
νην—μελετην τών ύποθέσεων, ό νόυ.ος 
δέν αναγνωρίζει.

Έκτός έάν Οεωρηθγί de le g e  fe ren d a  
καταργητέον έν πάσαις ή έν τισ ιν ύπο- 
θεσεσι το πολυμελες τών πρωτοβαθ
μίων δικαστηρίων, οπότε καί τό π ε ν 
ταμελές τών Έφετείων καί τό έπταμε- 
λες τοΰ Αρειου Πάγου δέον νά κατα- 
στ-?)-—ως ετι μάλλον ώριμώτεοον — άντι- 
κείμενον μελέτη ;, άλλά καί τά κρατούν 
σύστημα καί της έπ ’ άκροατηοίω συζη- 
τησεως καί της έκδόσεως τών αποφά

σεων να βελτιωθνί κατά τρόπον παρέ- 
χοντα μείζονας έγγυήσεις διά τήν τε- 
λειοτεραν της δικαιοσύνης άπονομήν.

<ί<>.
-ά- * ·

Κύριε Σ ν ν ιά κ τα ·
Ατυχώς δέν έ’χω ύπ ' οψιν έν ταΐς λε- 

πτομερείας του τό ύποβληθέν είς τήν 
Βουλήν νομοσχέδιον περί προβιβασμού 
τών δικαστικών ύπαλλήλων. Έάν δμως 
κρινωμεν εκ της δημοσιευθείσης πεοιλή- 
ψεως αύτοΰ, δέν ύπάρχουσιν έν αύτώ 
διαταζεις καθορίζουσαι ελεγχον τών δι
καστικών ύπαλλήλων ώ : γ ίνετα ι καί 
είς άλλα εύρωπαϊκά κράτη (πpβ.Pand.
Franc. Organisation Judiciaire 
No 244 έπ .) έπί τ·?ί βάσει τοΰ οποίου 
νά κρινηται τό ποιόν τών δικαστών, ή 
ίκανότης αύτών, ό χ»ρακτήρ, ή αξιο
πρέπεια, τό άδέκαστον κτλ .

Τόν έλεγχον τοΰτον, γινόμενον ύπό 
εγνωσμένης άκεραιότητος άνωτάτου δι
καστικού λειτουργοϋ, καί κατόπιν εί’τε 
εκθεσεων, εί’τε πληροφοριών παρά τών 
εκασταχοΰ δικηγορικών συλλόγων ιδία 
παρεχομένων, νομίζοΤ/.εν απαραίτητον, 
ελπιζομεν όέ δτι θά λάβγι ύ π ’ δψιν τήν 
σύστασιν ήμών ό αρμόδιος Υπουργός.

Εν Κοοινθω τή  7 ’Οκτωβρίου 1909.
Δ ικ η γό ρ ο ς

Ό  δ ικ η γ ό ρ ο ς  κ .  Ί Ι λ ί α ς  Ι Ι ο -  
τ'κ.μ.ιάνος, έ ίτ ισ τρ έ ψ χ ς  έ ξ  Ε ύ ρ ώ -  

δ έ χ ε τ α ι ε ις  τ ο  γ ρ α φ ε ΐο ν  
τ ο υ ,  ό ίρ α ς 3  — β  μ,. ;ι.. κ».β ’ έ -  
κάα-ιην.

ΖΗΤΗΜΑΤΑ
I . Οί δικηγόροι ε ίσ ί δημόσιοι υ π ά λ 

ληλοι η Ιδ ιω τα ι; Ύ π ό κε ιντα ι 
Νόμω εις  φορολογίαν ;

I I . Υ π ά ρ χ ε ι άλλος τρόπος φορολο
γ ία ς τ ω ν ;

Έ πί τών δύω  τούτων ερω τημάτων κ α 
λείται 6 Δ ικηγορικός Σύλλογος 'Α θηνών  
ν άποφαν&η, άφ  ου προηγουμένω ς άνα- 
κοινώοχ] τά κά τω θ ι ύπ  εμον γραφόμενα, 
είς τους λοιπούς Δ ικηγορικούς Συλλόγους, 
διά τήν ενότητα τοϋ σκοποϋ κα ι τήν συνο
χήν τών ενεργειών κα ι αποφάσεων απέ
ναντι της Κυβερνήσεως.

Κ ύ ρ ιο ι Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι.
"Οταν αί κοινωνικαι τάξεις καί τά σωμα

τεία . ατινα διά τοΰ χρόνου καί τής έξελίξεως 
των εθίμων καί αναγκών άνεπτύ/Οησαν. διά 
τής κοινής αύτών ένεργείας καί ένώσεως, 
σκοποΰντα, τήν προστασίαν τών δικαιωμά
των τω ν , άπήργησαν, καί ουτω έκ περιτρο
πής, παρ απασι τοΐς Έθνεσιν ανεγνωοίσθησαν 
έπισήμως, ώς τοιαΰτα, τή  ύποδείξει δε καί 
αρωγό τ(^ν έπιστημονικών τάξεων έπέτυ/ον 
τήν βελτίωσιν τής τύχης καί τοΰ κλάδου τω ν.

Είνε αληθές, καί ύπό τής ιστορίας τών 
έθνών βεβαιωμένον, δτι δλα τά δίκαια, έλευ- 
θερίαι, καί αγαθά τών άτόμων, λαών καί 
έθνών δέν άπεκτήθησαν εί μή διά θυσιών υλ ι
κών καί αιμάτων, καθότι αί Κυβερνήσεις αύ
τών δέν σκέπτονται ποτε σοβαοώς καί ε ίλ ι- 
κρινώς περί τής άνακουοίσεως ή ευημερίας 
αυτοΰ και προόδου, άλλά τίν ι τρόπω νά εύ- 
ρωσι νέον είδος φορολογίας τών λαών, ϊνα 
διά τής πενίας συγκρατώσιν ύπόδουλον τό 
πνεΰμα αυτών, καί νυχθημερόν εργάζονται, 
ϊνα έντουφώσιν οί κηφήνες, αύτοκαλούμενοι 
καί εύγενεΐς. 'Η έπιστημονική δμως τάξις 
τών δικηγόρων, καίτοι πολλά δυναμένη ποι- 
ήσαι, ώς έκ τής θέσεώς της άπέναντι τοΰ 
λαοΰ καί τής κυβερνώσης άρχής, έν τούτοις, 
ύψηλοφρόνως καί νομοταγώς σκεπτομένη, ού
δέποτε συνησπίσθη δπως απαίτηση καί επ ι
τυχή  τήν δικαίαν ποοστασίχν τοϋ κλάδου της, 
δ ι’ 3 καί περιφρονεΐται ύπό τών επιτηδείων, 
οί’τινες ύπεισελθόντες εις τό δημόσιον, έογα- 
ζόμε-οι 4— 5 ώρας την ήμέραν, λαμβάνουσιν 
ακόπως μισθόν καί συντάξεΐί, χλευάζουσι καί 
τους επιστήμονας διά τόν πατοιωτισαόν των, 
δν αποκαλοΰσι κουταμάραν, καί τήν αγάπην 
των πρός τόν Ε λληνισμόν, ήν Οεωοοΰσιν ά- 
νοησίαν τών όνειροπλανωμένων.

’Έστωσαν δμως βέβαιοι, δτι πολύ ένωρίς 
θά ζητηθή παρ’ αύτών λόγος, πόθεν καί πώς 
ζώσι πολυτελώς, καί οιά τινων πόρων έπλού- 
τησαν. Ό  θεσμός τών δικηγόρων Κοι έγεν- 
νηθη έκ τής αν.σότητος τών διαμαχομένων, 
και εκ τής έλλείψεως γνώσεως τών νόμων 
υπό Ό -j λαοΰ, δ ι’ 8 παρ’ "Ελλησι > αί Ρω- 
μαιοις ποοσελαμβάνοντο βοηθοί, ύπΰ τών δι
καζόμενων, άνθρωποι κάτοχοι νομικών γ νώ 
σεων καί κυρίως δεινοί περί το λέγειν, οί 
καλούμενοι oratores, ή νομικοί διάσημοι, 
advocati, οϊτινες διά τοΰ λόγου καί τής σο- 
βαρότητος τών γνωμών των ύπεστήριζον τά 
Ο’.καια τών δικαζομένων ένώπιον τοΰ δικα- 
στοΰ, έξ ων έγεννήθησαν οί νομομαθείς, δια-

πλάσαντες τό δίκαιον κατά τάς άνάγκας καί 
έθιμα.

Προϊόντος ομω; τοΰ χρόνου, ή τάξις αύτη 
τών ανδοών, ώς έκ τής κοινωνικής χρησιμό
τατος, κατέστη άναγκαιοτάτη, δ ι’ δ και άνε- 
γνωρίσθη έπισήμως, ώς σωματείον δικηγορι
κόν, καί ύπό τών Έ θνώ” άνεγνωρίσθη ώς θε
σμός, απολαΰον όλων τών προνομίων έν τε 
τή  κοινωνία καί Π ολιτεία, φέρον καί ιδίαν 
έσθήτα. Την Toga. Είς τό σώμα τοΰτο κατε 
τάσσοντο ανδρες νομικών γνώσεων κάτοχοι, 
καί γένους ού τοΰ τυχόντος, άπεκλείοντο δέ 
αυτοΰ, πολυ σοφώς, αί γυναίκες, οί κωα>οί, οί 
άτιμοι καί μή χριστιανοί, καθότι ό δικηγό
ρος έστίν ό πρόμαχος τής αλήθειας, καί τοΰ 
δίκαιου ό έρευνητής έν τή άπολύτω έννοια, 
ύπεοασπιστης τών δικαιωμάτων τοΰ πένητος 
εναντίον τοΰ πλουσίου, ό συνήγορος τοΰ αδυ
νάτου κατέναντι τοΰ ισχυρό·!, καί τοΰ φιλη- 
σύχου κατά τοΰ αύΟάδους. "Ενεκα δε τοΰ ύ- 
ψηλοΰ τούτου προορισμού, καί τών μεγάλων 
καθηκόντων του, ό δικηγόρος πρέπει νά κέ- 
κτηται αρτιότητα σωματικήν, εύρεΓαν μόοιω- 
σιν επιστημονικήν, καί χαλύβδινον χαρακτή
ρα, πρός έκπλήρωσιν τών πολλαπλών ύψη- 
λών αυτοΰ καθηκόντων έναντίον τής παλίρ
ροιας τών διαμαχομένων καί συγκρουομένων 
συμφερόντων τοΰ κόσμου, καί ηθικών περι
πετειών τοΰ ανθρωπίνου βίου, διότι είς χεϊ- 
ρας τοΰ δικηγόρου εμπιστεύεται ή τιμή , ή 
περιουσία καί ή ζωή τών άνθρώπων, ών άνευ 
αούνατον νά συγκρατηθώσιν αί κοινωνία!. "Ε
νεκα δέ τοΰ ύψηλοΰ λειτουργήματος, καί με
γάλου προορισμού τής τάξεως τών δικηγό
ρων, η Πολιτεία άναγνωρίσασα καί έπισή
μως ανέγραψεν ώς θεσμόν, χαρακτηρίσασα διά 
Νόμου δ η μ ο ό ίο υς  ύ π α λ λ Λ λ ο υ ς , Άρθρ. 142 
’Οργανισμού δικαστηρίων, ύποβαλοΰσα τούζ 
δικηγόρους είς διαφόρους περιορισμούς, ύπο- 
χρεώσεις, καθήκοντα καί ποινάς άρθρ. 135— 
141’ συνεπώς ούδεμια άμοισβήτησ ς δύναται 
νά χοιρήση, οτι είσί δημόσιοι υπάλληλοι καί· 
ούχί έπαγγελματίαι ίδιώται, έπομένως δ έν 
ύ π ά γ ο ν τ α ι  ε ίς  φορολογίαν ο ύ δ εμ ία ν  καί 
δεον διαγραφήναι τό κονδύλιον τοΰτο, έκ τών 
παγίων προϋπολογισμών τοΰ Κράτους, ώς άν- 
τικείμενον είς τόν Νόμον. "Αλλως κ. κ. άο ’ 
ου διορίζωνται έπί τή βάσει διπλώματος τοΰ 
Πανεπιστημίου. Βασιλικού Διατάγματος καί 
δίδοιισιν δρκον, πρός ακριβή τήρησιν τών νό
μων καί τήν έκπλήοωσιν τών καθηκόντων 
τω ν, έν τή  ένασκήσει αύτών, απερ προσόντα 
προαπαιτοΰντσι καί διά τούς δικαστικούς ύ 
παλλήλους, Μόνον, επεται δτι άφομοιοΰνται 
αύτοΐς, καί οπως τούς δικαστάς καί Είσαγγε- 
γεΐς δέν φορολογή ή Πολιτεία, ούτε καί τούς 
δικηγόρους δύναται φορολογήσαΓ έπομένως 
απαλλακτέοι ε’.σί πάσης ^ορολογίας. Καίτοι 
ών τοιοΰτος ό χαρακτήρ κα: δ σκοπός τής 
λειτουργίας τοΰ συνηγόρου έν τή καθόλου 
Πολιτεία καί κοινωνία, έν τούτοις ύπέτιμήθη 
έ π ’ έσχάτων ακαταλήπτως καί ήρξατο χ λ ευ ϊ-  
ζόμενος καί περιφρονούμενος. ώς έ«  τής έλ- 
λείψεως συνοχής, δ ι’ έπισήμου άναγνωρίσεως 
τών συλλόγων, ώς σωματείου πρός άμυναν 
τών δικαιωμάτων του, καί προάσπισιν τών 
τοΰ έντολέως του, δπερ έ π ’ έσχάτων έπέτυ- 
χ_εν, εστω καί άτελώς έπί τού παρόντος.

Οί δικηγόροι λοιπόν ώφειλον ποό πολλοΰ, 
άφ ’ ου παρορώνται ύπό τής Π ο 'ΐτε ίας, νά έ- 
γερθώσιν ώς είς άνθρωπος, απανταχού τού 
Κράτους, αδικούμενος, χλευαζόμενος καί πε- 
ριφρονούμενος νά βροντοοωνήση στεντορείως. 
Πολιτεία, Στήθι : άοκετά ΰπέφερον βάσανα
καί θυσίας έκ τής υπομονής μου, θέλω καί 
έγω ήδη τήν προστασίαν τών δικαιωμάτων 
μου, κ α ί  Ο υνάμα τ ή ν  ά π α λ λ α γ ή ν  μ ο υ . 
έκ  τ ή ς  αδ ίκο υ  κ α ι  π α ρ α νό μ ο υ  φορολο
γ ία ς ,  καί επειδή σύ δέν μοΰ τήν δίδεις μόνη, 
θά τήν λάβω έγώ αΰτοδυνάμως, δίκην άπερ 
γούντων έργατών, καθότι δείκνυσαι πρόί έμέ 
μητρυιά καί άστοργος.—Καί ιδού : Θέλω καί 
απαιτώ νά μάθω. 'Ά ν είμί δημόσιος υπάλλη
λος ή έμπορος καί βιομήχανος, θέλω νά μάθω, 
αν δύναμαι νά έξασκώ τό έπάγγελμά μου, 
όταν θέλω, δ'πως θέλω, καί νά λαμβάνω δ,τι 
θέλω, απαιτώ νά μοί εί’πης αν είμί υποχρεω
μένος νά ύπείκω καί νά έκτελώ παν ο ,τι ή 
Πολιτεία διά τώι» όργάνοιν της μέ όιατάσσει, 
αν δύναται νά μέ τιμωρή, δσάκις δέν υπα
κούω, άν είμί ή δχι όποχρεωμένος έν καιρω 
χειμώνος καί ψύχους ή καύσωνος νά μετα
βαίνω δπου τό Κράτος μέ διατάξη, καί μέ 
κίνδυνον τής υγείας μου καί ζωής, νά παρί
σταμαι είς τάς έκλογικάς διαμάχας. δπως κα: 
τά μέλη τής δικαστικής έξουσίας, καί άφ’ ου 
έν πασι έκτελώ τά κοθήκοντα ταύτης, καί 
ν ’ άναπληοοΰμεν τούς δικαστάς. πόσον μισθόν 
μοΰ δίδεις ; καί τινα σύνταξιν ; 'Ό χ ι, μοί 
άπαχτώσι. Δέν σοί δίδο) μισθόν καί σύνταξιν, 
άλλά καί σέ τιμωρΤ) αν δέν ύπακούσης, καί 
σέ αυλακίζω , άν δέν μοΰ πλήρωσής καί τόν 
©όρον σου Τοΰτο λέγεται ίσότης, ονομάζεται 
δικαιοσύνη,καλείται ελευθερία ; ή δουλεία είς 
καταναγκαστικά έργα, άμισθος δίκην καταδί
κου, άπαντώ έγώ , άλλά τότε δικαιούμαι νά 
υπερασπίσω εαυτόν καί έξανίσταμαι ζητών 
τό δίκαιόν μου, καί συνεπώς οφείλεις νά μέ 
άπαλλάξης τής φορολογίας. Έ γώ  δέ έπί τή 
βάσει τών άνωθι άπαιτουμένων προσόντων καί 
υποχρεώσεων, άποφαίνομαι άδιστάκτως δτι 
ο ί δ ικη γό ρ ο ι εί<5ί δη μ όσ ιο ι υ π ά λ λ η λ ο ι, 
δέν ύπόκεινται νόμω είς φορολογίαν' καί δέον 
νά άπαιτήσωσιν οί Σύλλογοι άπό τό Κράτος 
τήν διαγραοήν τού κονδυλίου τούτου, έκ τοΰ 
παγίου Προϋπολογισμού, άλλως δέον δλοι α
νεξαιρέτως οί υπάλληλοι δημόσιοι καί δημο

τικοί νά υτεαχθωσίν εις τήν ©ορολογίαν άνά 
πεντε τοΐς ο)ο έκ τοΰ μισθού των, τοσούτω 
μάλλον καθ’ όσον ουτοι μέν λαμβάνουσι βέ
βαιον μισθόν κατά μήνα καί σύνταξιν έν ω οί 
δικηγόροι φορολογούνται κατά φαινομενικόν 
ύπολογισμόν αδεσπότως, ΰπό τών έκάστοτε 
επιτροπών, έν εναντία δέ περιπτώσει νά ά- 
περγήσωσιν οί σύλλογοι μέχρις άναγνωρίσεως 
τών δικαιωμάτων των.

Αύτη ή δ·.καιολογητ;κή εκθεσις καί δίκαια 
βασ:ς τοιν οικηγορικών ηδη σωματείων ποός 
απαλλαγήν των έκ τοΰ φόρου, δέον ληοθήνα: 
υπ οψει τής Κυβερνήσεως, έξ υποκειμένου 
καί ήρεμα, ϊνα μή ταΰτα έπιδιώξωσι μόνα 
των την πραγματωσιν τής άξια>σεώς των. 
"Αλλως, τό ε ίο ίπ ρ α ττό μ ενο ν ποσόν τών 
100 χ ιλ . δραχ. έστίν άσήμαντον διά τό Κρά
τος καί ή Κυβέρνησίς του άς φέρη άλλας οι
κονομίας πρός έςισωσιν τοΰ ελλείμματος τοΰ 
προϋπολογισμού. Έ πίσης δλοι οί δικηγόροι 
απαιτοΰσιν, δπως ή έξάσκησις τής δημοσίας 
ταύτης λειτουργίας των ε ό τ α ι  'id ii απέναντι 
των Αρχών, ϊνα δε έπιτευχθή τοΰτο πρέπει 
έξ απαντος νά εισαχθή νομοσχέδιον περί τρο- 
ποποιησεως τοΰ έ κλογικοΰ Νόμου ούτως ώ 
στε οί εκλεγόμενοι δικηγόροι ώς βουλευταί, 
έ φ ’ δοον δ ια ρ κ ε ΐ ή  β ο υ λ ευ τ ικ ή  Π ερίοδος 
ν ά  μ ή  δ ύ ν α ν τ α ι  νά  έξαΟκώ<3ι ιό  έ π ά γ -  
γ ε λ μ ά  τω ν , καθότι δ ι’ αύτοΰ παύει ά©’ ένος 
ή ισχύς και τό προνόμιον τών βουλευτών 
και υπουργών άπεναντι τών ’Αρχών, καί ή 
πράληψις τοΰ Λαοΰ αίρεται, δτι τά πάντα δύ- 
νανται, 3,μ’ ώ ς  δ χω ϋ ι Σ υνήγορον βου2>,ευ- 
τ ή ν ,  αφ’ έτέρου δέ απαλλάσσονται καί οί 
υπάλληλοι τής ,πιέσεως καί τοΰ πειθαναγκα
σμού διά τής αυτοπροσώπου έμφανίσεώς των, 
και δεον νά ύποβληθή έν τή Βουλή σχέδιον 
νόμου πρός επιψήφισιν καί άρσιν τών παοα- 
πόνων τοιν ανίσχυρων δικηγόρων καί κοινω 
νικοΰ σκανδάλου.

("Επεται συνέχεια τοϋ Β' Έρο>ϊήματος)
Β. Α .  Ν ικ ο λ ό π ο νλ ο ς  

Δικηγόρος έν Ά θήναις
Σ . Δ . Τήν παρούσαν μελέτην δημοσιεύο- 

μεν ώς έχει κ α τ ’ απαίτησιν πολλών συνά
δελφων.

ΙΙερ ίλ^ ψ ις
Τό δικαστήριον τών έν Ά θήναις Ποωτοδι- 

κών διά τής ύ π ’ άριθ. 6223 (1903) άποφά- 
σεώς του έκδοθείσηί έπί τής άπό 18ης Σε
πτεμβρίου 1909 αίτήσεως τοΰ Αθανασίου Κ. 
Δαβαρη, κατοίκου ’Αθηνών κατά τής συζύ
γου του Ε λένη ς Α. Δάβαρη τό γένος Σταυ- 
ράκου, δ ι’ ης ήτεΐτο δπως διαταχθή ή ένέρ- 
γεια  tojv Οΐόντων 7ΐρος εγερ'τίν τής πΐρ ι οια- 
ζεύςεως αγωγής, έοέςχτο τήν έν λόγω αιτη- 
<rtv και διέταξε τήν κατά νόαον τοι/οκόλΛη- 
σιν καί δηαοσίευσιν αύτής έν περιλήψει

Α κριβής περίληψις.
Ά θήνησι 8 ’Οκτωβρίου 1909.

Ό  πληρεξούσιος δικηγόρος τοΰ Α. Κ. Δάβαρη 
I. Κ . Μ ΐΓρι<ίΐ{ΐιτζάκης
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Α νθ υ π ο π λ ο ιά ρ χ ο υ  το ΰ  Β. Ν αυτ ικού

Τ όμος εκ  σελ  1 7 7 . Π ω λείτα ι ά ν τ ί δρ . 3  
έν τοϊς βιβλιοπωλ,είοις Μπ:έκ καί Μτάοτ καί 
παρά τφ  ύ ιονραμματεΐ του Πρωτοδικείου 
Ά λ . Σταυροτιούλφ.

Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Υ  Β. Α Κ Υ Λ Α
II ρ ω τ ο δ ί  κ ο ν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τόμος Α ' εκ σελ. 575  

Τιμαται δραχ. 10

1  Ε ΜΠ Ρ Α Γ Μ Α Τ Ο Σ  Ι ί Φ Μ Ε ΐ Γ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕλλΗΝΙΚΟΗ ΚΑΙ PflMA IKON ΑΙΚΑΙΟΝ

% Υ Π Ο  ·

Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ  Π .  Π ΑΠ Π Ο ΥΛΙΑ
Τ όμ ο ς  Α  εκ  οελ . 3 7 7  εκδο& εϊς εν Λ ιψ ία .

Σ Π Υ Ρ .  Σ .  Ε Υ Κ Λ Ε Ι Δ Ο Υ

Η  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ϊ Γ ” Μ Κ Ο Ν Ο Μ ΙΑ
2Σ ΙΣΧΥΕΙ ΕΝ ΞΑΑΔΔΙ

Έ ξεδόΌ 'η τό  τ ρ ίτ ο ν  τεύχ ος  τ ο ν  δ ε ν τ έρ ο ν  
τ ό μ ο ν  ε κ  σ ελ ίδ ω ν  1 7 5 .

Τιμαται όρ· 4,6ΐ>
Ή συνδρομή της «Δικαιοσύνης» 

Sta τδ τρέχον δικαστικόν έ'τος, δπερ 
αρχεται άπδ τοΰ πρώτου Σαββάτου 
τοϋ ’Οκτωβρίου καί λήγει τδ τελευ
ταΐον Σάββατον τοΰ ’Ιουνίου, ώρίσθη 
είς δραχμάς 7.50, δύναται δέ νά κα
ταβληθώ και είς δύο δόσεις έκ δρ. 4 
έκάστην.
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