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Κ ύριε Συντάκτη,

Μοί γρά φ ετε, δτι, έπί ευκαιρία τοΰ 
Νέου έτους, συνειθίζει ή «Δ ικαιοσύνη» 
νά π α ρέχη  είς τούς άναγνώστας της, 
γραμμάς τινας έπικαίρους, γραμμάς δέ 
τοιαύτας ζ η τ ε ίτ ε  διά τδ έπελθόν έτος 
άπό έμ έ. Δεδομένου δτι άποκλειστικοί 
τη ς έφημερίδος ύμών άναγνώσται είνε οί 
έπιστήμονες έκεΐνοι, οί'τιν-ες,άπά διαφόρων 
σημείω ν όρμώμενοι, συμπίπτουσιν είς 
τούτο, δτι άπαντες συνεργάζονται πρός 
άνεύρεσιν του δικαίου, ή , δπερ ταύτδν, 
τη ς  άληθείας, τοιοΟτοι δ ϊ  οί δικασταί 
καί οί δικηγόροι, θά μοί έπ ιτρέψ ητε νά 
υποβάλω  καί έγ ώ  τό Ούχί νέον άναμ
φιβόλω ς έρώ τημ α : οί άνθρωποι ούτοι, 
στενώτερον δέ οί δικηγόροι, οί τ ετα γ μ έ- 
νοι νά ύπερασπίζω νται τήν άλήθειαν καί 
έν συνεργασία μετά  τοΟ δικαστοΰ νά 
άνευρίσκουν ταύτην καί νά τήν καθιστώ - 
σιν υπ οχρεω τικήν, μεταμορφούντες αύ- 
χήν είς δικαστικήν άπόφασιν. εινε ύπό- 
-/ρεοι κατά τδ διάστημα, κ α θ ’ δ, είτε 
μόνοι είτε μετά  τοΟ δικαστοΟ συνεργά
ζονται, νά λ έγ ω σ ι—  τήν άλήθειαν;!

Έ χ ω  τήν ύποχρέωσιν νά σας ε’ιπω 
δτι ή "απορία αύτη δέν είνε έφεύρημά 
μου. θά  γνωρίζετε ίσως δτι άπό τίνος ή 
Γερμανική έπιστήμη καί ή νομοθεσία 
ασχολούνται πρός διαρρύθμισιν τής Πολι
τικής Δικονομίας, έκ τούτου δέ δύνασθε 
νά φαντασθήτε πόσοι κρουνοί μελάνης 
σπαταλώνται είς τήν άνακίνησιν των 
μεγάλων δικονομικών προβλημάτων καί 
ποιους έξονυχισμούς μέχρι δασκαλισμού 
ύφίστανται ταΰτα. 'Οπωσδήποτε μία έκ 
τών μεγάλων άποριων ή όποία έτέθη έπί 
τοΰ τάπητος τής Γερμανικής έπιστήμης 
είνε καί ή άπορία:

Έ χ ε ι  τό δικαίωμα δ διάδικος ή δ έκ- 
προσωπών τοϋτον δικηγόρος, έμφανιζό- 
μενος πρό τοΰ δικαστοΰ, νά ψεύδηται; 
Τό αύτό έρώτημα έτέθη καί ύπό άλλην 
μορφήν: Είνε σκόπιμον νά ύποβληθή ό 
διάδικος ή δ δικηγόρος είς ύποχρέωσιν 
νομικώς έξαναγκαστήν, ής ή μή τήρησις 
νά έχη ώς έπακολούθημα ποινήν τινα ή 
άλλην έπιζήμιον συνέπειαν, δπως λέγη 
τήν άλήθειαν ; Τό πρόβλημα, καθώς 
γνωρίζετε, καί παλαιόν είνε, γεννηθέν 
άφ’ ής έγεννήθη καί ή Δικονομία, άλλά 
καί άλυτον, κοινώς δέ γνωστά καί τε
τριμμένα τόσον τά υπέρ δσον και τα κατα 
έπιχειρήματα, τινά των όποιων, άναπτυ- 
χθέντα έπί τή εύκαιρία τής έν λόγω έν 
Γερμανία μελετωμένης μεταρρυθμίσεως, 
δέν είνε' άσκοπον νά περιέλθουν είς γνώ- 
σιν καί τών άναγνωστών ύμών. Δέν πρό
κειται περί τής διαστροφής έκείνης, ήν 
εύφυώς ίσως, ήκιστα ηθικώς δμως άπό 
έπαγγελματικής άπόψεως, παρέστησε 
περιώνυμος παλαιός δικηγόρος δογμα- 
τίζων :*« Ό  διάδικος πρέπει νά μοί έξο- 
μολογήται τήν άλήθειαν τό ψεΰδος θά 
τό διασκευάσω καί θά τά ύποστηρ_ίξω 
έγώ»! Δέν πρόκειται δέ περί τής δια· 
στροφής ταύτης, διότι ούδαμοΰ δπου λει
τουργεί δικονομία— ήμών βεβαίως έξαι- 
ρουμένων — τό δικαίωμα τοΰ ψεύδεσθαι 
τόν διάδικον ή τόν δικηγόρον έκτείνεται 
μέχρι τοΰ σημείου ώστε νά θεωρήται ώς 
δικαίωμα τοΰ καταφώρως διαστρέφειν 
τήν άλήθειαν καί ψεύδεσθαι έν γνώσει, 
έπί μόνφ τφ τέλει ή τοΰ άποπλανήσαι 
τόν δικαστήν ή τοΰ παρελκύειν τήν δίκην. 
Τήν τοιαύτην χονδροειδή τοΰ δικονομι- 
κοΰ ψεύδους έμφάνισιν πάντες, παντα- 
χοΰ έπολέμησαν, όμοφωνοΰντες άπαντες 
δτι καί ποιναί πρός περιστολήν ή πρός 
έκρίζωσιν αύτοΰ είνε έπιτετραμμέναι. 
ΙΙρόκειται άρα περί τής έλαφροτέρας, 
ούτως είπεΐν, τοΰ έν τή δίκη ψεύδους

μορφής. Καί έν τφ σημείφ τούτφ δ διχα
σμός τών στρατοπέδων.

Τής πρώτης όμάδος κυριώτερος σύμ
μαχος εινε ή ηθική. Καθ’ δν λόγον, λέ
γουν δί μέν, έν τφ καθ’ ήμέραν βίφ στοι
χειώδης παντός ύποχρέωσις είνε νά λέγη 
τήν άλήθειαν, μέ τόν κίνδυνον έν έναν- 
τία περιπτώσει νά προσλάβη τόν ούχί 
έπίζηλον τίτλον τοΰ άπατεώνος, κατά 
τόν αύτόν λόγον καί ό έμφανιζόμενος πρό 
τοΰ δικαστοΰ διάδικος ή δικηγόρος, τήν 
αύτήν πρέπει νά ύπέχη πρός τήν άλή- 

ειαν ύποχρέωσιν. Άντίληψις, προσθέ
τουν, κατά τήν όποιαν άναγορεύεται ώς 
έπιτετραμμένον τό ψεΰδος έν τή δίκη, 
καταλήγει είς τό νά έκπορνεύη αυτό
χρημα ταύτην καί νά έξαρτα τό πέρας 
αύτής έκ τής κακώς έννοουμένης δεξιό- 
τητος ή τής ευστροφίας ή τής περί τό 
ψεύδεσθαι δεινότητος τοΰ δικηγόρου.

Ούτω τιθέμενον τό έπιχείρημα, μέ συνε- 
πίκουρον μάλιστα τήν ηθικήν καί δή τήν 
γενικωτέραν κοινωνικήν, παρίσταται έκ 
πρώτης δψεως καί έξ έπιπολής, δντως 
άκαταμάχητον.

’Αντέχει δμως πράγματι ή θεωρία αύτη 
είς έπίθεσιν συστηματικωτέραν, χρησιμο- 
ποιοΰσανούχίμόνον τά έκ τής ηθικής δπλα, 
άλλά καί δπλα άνάλδγα πρός τάς δυσχε- 
ρείας, είς άς συνηθέστατα περιπίπτει ή 
νομοθεσία, ή τεταγμένη νά συνδυάζη τά 
συμφέροντα δλων, τά ούχί σπανίως είς 
σύγκρουσιν περιερχόμενα;

Πολεμικήν τοιαύτης φύσεως δΓέξάγουν 
οί όπαδοί τής δευτέρας όμάδος, οί πι- 
στεύοντες καί ύποστηρίζοντες, δτι ούτε 
κοινωνικώς ούτε άπό άπόψεως άπονομής 
δικαίου συμφέρει νά τεθή ώς νόμφ έξα- 
ναγκαστή ή ύποχρέωσις πρός τό λέγειν 
ένώπιον τοΰ δικαστηρίου τήν άλήθειαν 
καί νά άπαγγελθώσι ποιναί κατά τοΰ δι- 
κονομικοΰ ψεύδους.

Όσαδήποτε, λέγουν, άξιώματα καί άν 
άναρτήση πρό τών διαδρόμων τών δικα
στηρίων καί τών αιθουσών τούτων ή ή- 
θική, Ιν πάντοτε παραμένει βέβαιον καί 
άκλόνητον, δτι ή άνθρωπίνη φύσις ούτε 
εύχερές ούτε καί δυνατόν είνε νά μετα- 
βληθή. Έάν ή δίκη σημαίνη άγώνα πρός 
έπικράτησιν, έν τφ άγώνι τούτφ έκάτερος 
τών παλαιόντων πρέπει νά παραμείνη 
ελεύθερος, ψυχρός δέ τοΰ άγώνος τού
του θεατής, καλείται δ δικαστής, ούχί 
νά καθοδηγή τάς κινήσεις τών παλαιόν
των ή νά παρακωλύη ταύτας διά ποινών 
ή νά έμπνέη είς αύτούς έκ τών προτέρων 
τόν τρόμον ώς πρός τό ήθικάν καί τό νό
μιμον ταύτης ή έκείνης τής κινήσεως, 
άλλά έκ τών κινήσεων τούτων νά περι- 
συλλέγη τά ύλικόν έπί τή βάσει τοΰ ό
ποιου θά στηρίξη τά οικοδόμημά του, 
δπερ είνε ή άπόφασίς του. ’Ά λ λ ο  τά ζή 
τημα άν κατά τήν διεξαγωγήν τής πά
λης ταύτης μορφώση τήν γνώμην δτι είς 
τών διαδίκων ή ό δικηγόρος, χειριζόμε- 
νος ούτως ή ούτω τάς λεπτομερείας τής 
διαδικασίας, έχει ώς τελικόν σκοπόν ούχί 
νά έπικρατήση, άλλά στενώς καί άπο- 
κλειστικώς νά παρακωλύση τόν δικαστήν 
έν τφ έργφ του. Έ ν  τοιαύτη περιπτώσει 

.πρόκειται περί στενώς δικονομικοΰ ψεύ
δους, δεκτικοΰ περιορισμού καί άξιου νά 
προκαλέση τήν ποινήν.

Τό ζήτημα άρα δέν λύει ή ηθική, 
ήτις άπόλυτος, ώς είνε νοητή, καί ύπό- 
χρεως γενικά νά θέτη άξιώματα, άδιαφο- 
ροΰσα άν έν τφ ύλικφ κόσμφ εΐνε δυνα
τόν έν παντί νά τύχωσιν έφαρμογής, 
διδάσκει καί πρέπει νά διδάσκη, δτι τά 
ψεΰδος έν παντί είνε άξιον καταφρονή- 
σεως. Τά ζήτημα λύουν αί άρχαί τής 
σκοπιμότητος ύπό τών όποιων πρέπει 
πάντοτε νά έμπνέηται ή νομοθεσία.

Καί τό συμπέρασμα :
Τό ψεΰδος έν τή δίκη άναμφιβόλως 

ούτε ήθικάν είνε ούτε άξιον έπαίνων ή

ένθαρρύνσεως ούτε καί ηθικώς έπιτε
τραμμένον. Είνε δμως ηθικώς άδιάφο- 
ρον, δπως άδιάφορον είνε έν τφ άγώνι 
τοΰ 'καθ’ ήμέραν βίου,κατά τόν όποιον τά 
συναίσθημα τής έπικρατήσεως ύπερισχύει 
καί αύτής τής ηθικής καί κοινωνικής ανάγ
κης τοΰ λέγειν πάντοτε τήν άλήθειαν.

Τοιαΰτα περίπου τά έπιχειρήματα τοΰ 
δευτέρου στρατοπέδου ά'τινα ώς γνωστόν 
διέπουν τήν άπανταχοΰ έν ίσχύι δικονο
μίαν, έξαιρέσει τής Αύστριακής, καθ’ ήν 
οί διάδικοι ύπέχουν τήν ύποχρέωσιν νά 
άποκαλύπτουν σαφώς καί τελείως τήν 
άλήθειαν.

θά  μοί έπιτραπή έν τέλει νά παρα
θέσω μίαν ώραίαν δντως εικόνα τών ύπο- 
στηριζόντων δτι πρέπει νά άναγορευθη 
ώς νομοθετικώς κολάσιμον τά δικονομι- 
κάν ψεΰδος ύπό οίανδήποτε μορφήν καί 
άν παρίσταται τοΰτο, ώς καί έν πειστι- 
κώτατον πρός καταπολέμησιν τής είκό- 
νος ταύτης έπιχείρημα τών άντιθέτων.

Ή  δίκη, λέγουν οί πρώτοι, δύναται 
κάλλιστα νά έξομοιωθή μέ άσθένειαν, 
κατά τήν οποίαν, νοσοΰντες μέν είνε οί 
διάδικοι, ιατρός δέ ό δικαστής. Τκέται 
έπομένως τοΰ ίατροΰ των οί προσφεύγον- 
τες είς αύτόν διάδικοι, είνε ύπόχρεοι,χάριν 
αύτοΰ τοΰ συμφέροντος των, νά άποκαλύ- 
ψουνείς αύτόν γυμνήν τήν άλήθειαν, διότι 
τότε καί ή διάγνωσις είνε δυνατόν νά έπ- 
έλθη πλήρης άλλά καί ή θεραπεία τελεία !

. Έ ν  έναντία περιπτώσει, θάτερος τού
των, άγνωστον έκ τών προτέρων ποιος, 
θά έξέλθη τοΰ θεραπευτηρίου ήκρωτη- 
ριασμένος !

Έξομοιοΰται δμως τελείως, έρωτοΰν οί 
τά άντίθετα φρονοΰντες, ή δίκη μέ άσθέ- 
νειαν, καθ’ ήν μοναδικός ιατρός εΐνε ό 
δικαστής, είς τά νεύματα τοΰ όποιου ύ- 
πόκεινται οί διάδικοι, ύπόχρεοι άγογγύ- 
στως νά ύφίστανται δικονομικήν λ. χ. ά- 
φαίμαξιν ή δικονομικήν ψυχρολουσίαν 
ή μασσάζ; !

Ά ν  ούτως είχε τό “πραγμα, άναμφι
βόλως ό δικαστής θά είχε "ίά δικαίωμα 
καί ποινάς άκόμη’ νά έπιβάλλη κατά τών 
άνειλικρινών άσθενών του. Τά άπανταχοΰ 
δμως κρατοΰν άπό τών άρχών τοΰ 19ου 
αίώνος δικονομικάν σύστημα, διάφορον 
τελείως τοΰ περίφημου Τουρκικοΰ, μέ 
τόν Καδή, τάν έχοντα τό δεσμείν καί τό 
λύειν έν τή δίκη, καθ’ ήν οί διάδικοι ή- 
λιθίως άτενίζουν πρός αύτόν ώς πρός 
σωτήρα, προϋποθέτει τόν διάδικον έν 
διαρκεί δράσει εύρισκόμενον καί συνερ- 
γαζόμενον πρός έπιτυχίαν τοΰ πέρατος 
μετά τοΰ δικαστοΰ, ούχί σπανίως δέ έξαρ
τα τήν λύσιν τής διαφορας έκ μόνης τής 
ένεργείας ή άδρανείας τοΰ διαδίκου, ά 
διαφοροΰν άν ή περαιωθείσα δίκη έκ- 
προσωπή καί τήν κατ’ άντικείμενον ά- 
λήθειαν,* ώς τοΰτο συμβαίνει μετά τήν 
δόσιν δρκου πασιφανώς ψευδοΰς, μετα 
τήν παραίτησιν άπό τών ένδικων μέσων 
ή τήν μή άσκησιν τούτων καί είς περι
στάσεις παρεμφερείς πλείστας δσας. 
Ύπό τοιοΰτον άρα σύστημα, καθ’ δ έν 
τή πάλη τής έπικρατήσεως ένεργόν κα
λούνται νά λάβουν μέρος και οί άμεσον 
έξαρτώντες συμφέρον εκ τής έκβάσεως τής 
πάλης διάδικοι, θά ήτό τι παρά τήν άν- 
θρωπίνην φύσιν, έάν δέν είχον πλήρη 
τών κινήσεων αύτών τήν έλευθερίαν.

Καί ήδη, άπευθυνόμενος έπί τφ Νέφ 
Έ τ ε ι  πρός τούς συναδέλφους μου, έχω 
φρονώ τά δικαίωμα νά άναφωνησω :

Ζήτω τό δικονομικάν ψεΰδος !
Δικαίωμα τό έν τη δίκη ψεύδεσθαι!
Δύνασθε προσφιλείς συνάδελφοι κρειτ- 

τω τάν ήσσονα λόγον ποιεΐν, ούχί δμως 
ήσσονα τόν κρείττω διάδικον, τουτέστιν, 
άνήλικον τοϋτον δντα, ώς άνήλικον παρι- 
σταν καί τά παρόμοια.

ΓΙοόϋυμ ος  
' Ο  ό υ ν ε ρ γ ά τ η ς  <5ας Ι Ω Β .

u m y i u T z u
Τήν παρελθοΰσαν νύκτα άπεβίω- 

σεν αίφνιδίως ο Είσαγγελεύς των έν 
’Αθήναις Έφετών ’Αλέξανδρος Κα- 
ρατζάς, χεφισθείς έντίμως το πράγ
ματι δψηλδν λειτούργημα, δπερ έπί 
έ'τη μακρά ειχεν έμπιστευθη αύτφ ή 
Πολιτεία.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 3  ̂ ’Iavouaptou.

Άναμφιβόλως δ θεσμός τών δικη
γορικών συλλόγων εΐνε μεγίστης ση
μασίας. Άναμφιβόλως άπαιτεΐ προ
σοχήν έκ μέρους δλων μας καί εξαρ- 
σιν μέχρι τής Ιδέας δτι πρόκειται νά 
καθιδρύσωμεν ένα μέγαν σταθμόν, 
ούχί μόνον και περιωρισμένως διά τδ 
δικαστικόν μας μέλλον, άλλ’ αυτό
χρημα διά τήν έθνικήν μας σταδιο
δρομίαν, έξυγιαίνοντες τήν Δικαιοσύ
νην ήμών. Φυσικά απαιτεί καί μελέ
την τών συνεπειών, καί άπάθειαν μετά 
φρονήσεως είς τάς αποφάσεις, καί ι
κανήν αύταπάρνησιν μετ’ ανδρείας 
απέναντι τών δεσμών καί συμπα
θειών έκ τοϋ μέχρι τοΰδε πολίτικου 
καί κοινωνικού ήμών βίου, διότι, επα- 
ναλαμβάνομεν, δέν πρόκειται νά κα- 
νονίσωμεν τήν στάσιν του έκαστος 
κατά τάς υποθέσεις του τής ήμέρας, 
τοΰ μηνδς ή καί τοΰ έτους αύτοΰ,άλλά 
νά κανονίσωμεν καί νά παγιώσωμεν 
γενικήν πραγμάτων κατάστασιν δι’ 
δλόκληρον τδ μέλλον ολοκλήρου της 
χώρας ήμών. Οί μή καθορώντες τοι
αύτην καί τοσαύτην τήν σημασίαν 
τοΰ νέου θεσμοΰ, δέν είνε δυνατδν νά 
ύπάρχωσι μεταξύ τών δικηγόρων,καί 
δέν έμελέτησαν τδν νόμον, καί ά- 
γνοοΰσι τήν μέχρι τοΰδε δρασιν καί 
κατάστασιν της παρ’ ήμΐν Δικαιοσύ
νης είς πρόσωπα καί είς πράγματα, 
καί δέν έμελέτησαν τήν σύγχρονον 
ήμών πολιτικήν ιστορίαν καί δέν βλέ- 
πουσιν είς τδ βάθος τής άγωνιώσης 
έθνικης συνειδήσεως, άναμενούσης τδ 
πρώτον φώς ϊνα έπιοείξη καί έπιβάλη 
τάς θελήσεις αύτης.

Ά λ λ ’ένψ ταΰτά είσιν αναμφίβολα, 
οΰτε τούς δισταγμούς περί της έπι- 
τυχίας εύρίσκομεν δικαιολογούμενους, 
οΰτε τούς φόβους περί άποτυχίας βά
σιμους. Τδ μείζον μέρος τής έπιτυ- 
χίας ή καί τδ δλον έξαρτάται άπδ της 
έφαρμογής, λέγουσιν οι φοβούμενοι 
καί διστάζοντες. Ά λλά  τοιοΰτος φό
βος καί δισταγμός δέν δύναται νάεΰρη 
θέσιν έν τη ψυχη νομικών άνδρών 
διότι είνε πάσι τούτοις γνωστότατον 
δτι δλο> οί νόμοι έξαρτώνται κατά 
πολύ ή καί κατά τδ δλον άπδ τής 
έφαρμογής.

Ούδείς ποτε ύπήρξεν ή θά ύπαρξη 
νόμος έχων έν έαυτψ, έν τοΐς γράμ- 
μασιν αυτοΰ απολύτως τήν πνοήν τής 
ζωής, τήν δύναμιν τής ένεργείας, τήν 
μέθοδον τής κατά τάς περιστάσεις
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σκοπιμότητος. 'Ολόκληρον τήν πνοήν 
της ζωής καί τό ήμισυ τής δυνάμεως 
τής ένεργείας εϊχον καί θά έχωσι 
πάντοτε οί νόμοι οί άποτελοΰντες τήν 
εκφρασιν τής συνειδήσεως έκείνων,ών 
τήν κατάστασιν έκανόνισαν. Το έτε
ρον ήμισυ τής δυνάμεως τής ένερ
γείας και ή μέθοδος τής κατά τάς 
περιστάσεις σκοπιμότητος βεβαίως έ- 
ξαρτώνται άπό τών ίδιοτήτων'καί προ
τερημάτων έκείνων, οϊτινες θ’ άναλά- 
βωσι τήν έφαρμογήν παντός νόμου.

Έάν επομένως ό περί ού  πρόκειται 
νόμος έκφράζη τό μάλλον ευχάριστον 
συναίσθημα καί τήν φλογερωτέραν 
βούλησιν ήμών, έάν είνε ή γνησιω- 
τέρα καί ζωηρότερα έκφρασις τής 
Ελληνικής δικηγορικής ψυχής, ώς 
δλοι καί είς έκαστος όμολογοΰμεν, ό 
νόμος ουτος καί ζωήν έχει καί δύνα- 
μιν νά ένεργήση, ούδένα δέ κίνδυνον 
φοβείται διά τό μέλλον αύτοΰ καί άν 
είς οί'ας καί δσας δήποτε προσκόψη 
έν αρχή αδεξιότητας, άντιδράσεις, έ- 
πιβουλάς. Τό θεωροϋμεν μάλιστα φυ
σικόν καί λίαν επόμενον δτι ένιαχοϋ 
ή καί πανταχοΰ θεσμός νέος παρ’ ή 
μΐν καί προορισθείς νά καταπολε 
μήση έρριζωμένας έξεις καί παγιω- 
θείσας μεθόδους, εμπεδον κατάστασιν 
άπεράντου έκτάσεως άκανθών καί τρι
βόλων, θά συνάντηση δυσχερείας καί 
προσκόμματα, θ’ άπαντήση πολλούς 
άντιπάλους καί θά λοξοδρομήση ά- 
τόπως, άλλά καί άνθρωπίνως, οίκτεί- 
ρων πρό περισσοτέρων άξιοθρηνήτων 
δυστυχών δντων.

Τό θεωροϋμεν έπίσης φυσικόν καί 
λίαν επόμενον, δτι θεσμός νέος παρ’ 
ήμΐν δέν θά πέση έν άρχή όλοκλή- 
ρως είς τάς άπαιτουμένας δυνατάς 
καί δεξιάς χεΐρας, διότι οΰτε δλας τάς 
άπαιτήσεις αυτοΰ ένοήσαμεν έπακρι- 
βώς κατά βάθος καί πλάτος, οΰτε 
κατ’ άκολουθίαν τάς συνεπείας αύ
τών συναισθανόμεθα· οΰτε διότι ήθε- 
λήσαμεν μόνον ν’ άποβάλωμεν τούς 
ρύπους τοΰ παρελθόντος καί άπεβά- 
λομεν αύτούς ώς διά μαγείας. ’Αλλά 
καί δυσχεραίνων δ νόμος ήμών καί 
συγκρουόμενος καί σταματών καί λο- 
ξοδρομών καί άδεξίως καί άσθενώς 
οδηγούμενος θά ζτ) διότι θά ζώμεν, 
θά θέλη διότι θά θέλωμεν, θά κινή- 
ται διότι θά κινώμεθα δλοι ημείς. 
Έ ν  τή παρατεινομένη δέ ζωή του θά 
προχωρή, καί οΰτε φυσικόν, οΰτε ίδίως 
ανθρώπινον, είνε νά μή εΰρη τέλος τάς 
δεξιάς καί δυνατάς χεΐρας, τήν εύθεΐαν 
καί εύρεΐαν οδόν τήν προσήκουσαν. Τί 
αλλο τούτον εΐνε ή έφαρμογή τον 
νόμον ; Αν δ’ άπό ταύτης τής έφαρ
μ ο γ ή ς — βεβαιότατα άπό ταύτης— έξ- 
αρτάται τό μεΐζον ή καί τό δλον τής 
έπιτυχίας τοΰ νόμου ήμών, τί έ'χομεν 
νά φοβηθώμεν καί τί δέν δικαιούμεθα 
νά έλπίσωμεν ; Είς έξ ήμέρας μόνος 
δ θ εό ς  έκτισε Κόσμον ολόκληρον.

Μόναι αί μεμψιμοιρίαι είνε πράγ
ματι έπιβλαβεΐς καί έπικίνδυνοι, άνά- 
ξιαι έπιστημόνων καί έλευθέρων άν- 
δρών νομικών. Διότι βαθμηδόν καί 
κατ’ δλίγον διαστρέφουσι τάς σκέ
ψεις, μεταστρέφουσι τάς βουλήσεις 
καί έξαφανίζουσι τά συναισθήματα, 
τοΰτ’ έστι μεταπλάσσουσι τήν συνεί- 
δησιν περι τίνος νόμου καί έπομένως 
φονεύουσιν αύτόν. Καί διά τοΰτο δ-α- 
φωνοΰμεν ριςικώς πρός διακεκριμένον 
καί φίλτατον συνάδελφον διότι ήμεΐς 
πιστευομεν, οτι ο έμφρων ένθουσια- 
σμός είνε το κυριώτερον ζώπυρον 
παντος νομού. Τ.οιοΰτον δέ ένθουσια- 
σμόν έ'χομεν ευτυχώς πάντες οί δικη
γόροι, τοιαύτην βαρυτάτην εύθύνην 
θελήσαντες δλοι ν’ άναλάβωμεν άπέ- 
ναντι τής παρούσης καί μελλούσης 
Ιστορίας ήμών.

Ο ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
Π Ε Ρ Ι  Τ Ο Υ  Ν Ο Μ Ο Υ

Α ξ ιό τ ιμ ε  Κ ύ ρ ιε  Σ ν ν ά δ ε λ φ ε  !

'Α παντώ  ευχαρίστω ς είς την πρόκλησιν 
c Υ μώ ν τον νά έκφ ράσω  τήν γνώμην μου  
επ ί τον, δια την θέσιν τών δικηγόρων, 
σπονδαιοχατον δντως —1 ιιγεγονότος τής 
ψηφίσεως τοΰ περί Δικηγορικών Συλλό
γων Ν όμ ου  — » ' Υποβάλλω ’ Υμΐν τάς ε 
ξής σκέψεις μου. /

Τον νόμον ευρίσκω  εκ τών έντελεστέ- 
ρων, άπονέμοντα τοΐς Δικηγορικοΐς Σ νλ- 
λόγοις εύρεΐαν δράσιν καί δικαιοδοσίαν, 
σω φ ρονα δε πάντω ς, καί άνάλογον πρός 
το  περιβαλ.λον καί τον σκοπόν τον ρυϋμ ι-  
ζομένον δέμ ατος.

Ά π ό  πολιτειακής άπόψ εω ς, ή νομ οθε
τική σύνταξις τών Δικηγορικών Συλλόγων  
εις αρχήν, π ρος αύτοδίκησιν αυτών, είναι 
βεβαίω ς μ ια ,— τών σπονδαιοτέρω ν μ άλι
στα,— εφ αρμογή τών άρχώ ν τής άποκεν- 
τρώ σεω ς.

Α πο τής άπ όψ εω ς ταύτης, έχων π ά ν 
τοτε την γνώμην,— δτι τό σύστημα τοΰτο, 
ήκιστα δημιουργικόν αυτό κ α θ ’ εαυτό, 
είναι όμολογονμένω ς τά μάλα εϋστοχόν, 
άλλ.’ ένθα μόνον καί καθόσον  ή κοινω 
νική και πολίτικη άνάπτυξις καί ώ ριμό-  
της δύναται νά παράσχη  στοιχεία επαρκή, 
ον μόνον ικανά π ρός  ευ δόκιμον αύτο- 
διοίκησιν, άλλά καί π ρόθ υ μ α , μ ετά π ί-  
στεως καί σθένους πρός  άφ άοκ ερδή  εξυ- 
πηρετησιν τοΰ σκοποϋ ,— ομολογώ  δτι πρό  
τριακονταετίας έθεώ ρονν  σχεδόν ουτοπίαν  
το εγχείρημα τοΰτο διά την ελλειιριν τών 
στοιχείων τούταιν .— ' Υπήρχαν βεβαίω ς οί 
προέχοντες,— ίίνδρες αγ αθο ί καί εξέχον
τας έν πάσιν, άναμφηρίστον επιβολής καί 
κύρους,— τοΐς^ έλειπεν δμ ω ς τι,— ή π ί-  
στις  επι τώ  έ'ργω —  ή θ έ λ η σ ις  καί τό 
σ θ έ ν ο ς  π ρος  το έ'ργον ! —  Τοΐς έλειπε τό 
δλον !

Οντως έν τούτοις κρίνων τό παρελθόν  
καί τό νυν, δεν επευφημώ  καί αμέσους,—  
(επι τουτω καί μ όνω ,— ήτοι έπί τή συν- 
τελεσει απλώ ς τον νόμον),—?τό γεγονός 
τοΰτο τής ψηφίσεως τοΰ Ν σμου, ω ς  τι 
αυτό κ α θ ’ εαυτό βέβαιον καί άσφελές μ έ
σον ευκοσμ ίας κα ί προαγω γής τοΰ ήθους  
κα ί τής άξίας, κ α ί συνεπώ ς καί τοϋ άλη- 
Οοΰς συμφέροντος τοϋ Δ ικηγοοικοϋ Σ ώ 
ματος,— ευελπιστώ δμ ω ς τά μάλιστα έν 
τή ενέλπιδι π εποιθήσει ίπ αρκονς  ήδη ώ -  
ριμότητος κατ άμ φ ότερα, πίστεώς τε καί 
θελήσεως, π ρός  τοιαύτην διοργάνωσιν αν- 
τοδιοικησεω ς,— κ αθ ότ ι τών άποκεντραπτι
κώ ν Οργανισμών, κατ έμην κρίσιν, τό 
ηθικόν κϋρος— (δ έστιν δτε κύριος τής ε
φ αρμογής των λόγος, και τό έρεισμα τής 
νποστάσεώ ς τω ν,—■) ή εύδοκίμησις ή κα-  
τάπτω σίς των ,—  διατελεΐ πάντοτε έν διη 
νεκεΐ δοκιμασία.

Ε κτός δμω ς τοΰ άπ ό  τής επάγγελμά  
τικής αποψ εω ς, ανέκαθεν  εύέλπιδος τού
του π ό θ ο υ  τής νομοθετικής Σ υντάξεω ς  
τοϋ Συλλόγου ήμών,— π ρός  έπίτευξιν τοΰ 
οποίου  τό ήμέτερον Σ ω μ ατεϊον  άπ ό  πολ- 
λοϋ φιλοτίμως μ ετά πίστεως κα ί ζήλου 
ήγω νίσθη,— νομίζω  πεποιθότω ς, δτι ένε- 
πνέετο ουτος π ρός  τοΰτο συγχρόνως καί 
απ ό  ύψηλοτέρας έίλλας, ύπεράνω  τοΰ κ ύ 
κλον τοϋ δικηγορικοΰ επαγγέλματος,— 
βλέψεις,— το ΰ τ ο  μ εν  π ρός  βελτίωσιν, ά 
νύψωσιν κα ί έξασφάλ.ισιν καί τής θέσεω ς  
τής Δικαιοσύνης αυτής έπίσης, ύπολειπο- 
μένης έτι εν πολλούς, κα ι έπιβουλευομένης  
συνεχώς,— τό μεν έξ εξω τερικώ ν αιτίων, 
τό δε καί έξ εσω τερικώ ν αυτής λ,όγων,—  
μ έ την εύλογον, παρήγορον μάλιστα, πε- 
ποιθησιν δτι έν τώ  κύκλω  αύτής ενρήσει 
πάντοτε π ρ ό θ υ μ α  σθεναρά στοιχεία κο ι
νής π ρός  τοΰτο συνεργασίας, —  το ΰ το  δέ 
κ α ί π ρός  καλλιέργειαν καί πολιτικής άρ ε-  
τής έν τή κριοιμωτάτΐ) ταύτη περ ιόδω  τοϋ 
’Ε θν ικού  Β ίου ,—  α τινα άμ φ ότερα φρονώ, 
δτι είναι δυνατόν νομιμοψ ρόνως νά έξυ- 
πηρετήσΐ] ό Δικηγορικός Σύλλογος.

’Έ χ ε ι δμ ω ς ό ήμέτερος Σύλλογος ιδία  
κα ί ίδια δλως καί έξαιρετικά π ρός τε ε 
αυτόν καί π ρός  τους λ,οιπονς- Συλλόγους  
καθήκοντα, έκ τής υπέρ πάντα άλλον 
κατά πολλά προεχούσης καί εξαιρετικής 
θεσεω ς, — έν ή —- έν τή πρω τευούση τοΰ  
Κ ράτους  ευρισκόμενος καί δρώ ν  — τέ- 
τακται,—  άτε οφειλών έν πολλοϊς νά γί- 
νηται πρόβουλος τοΐς λοιποΐς, τό μέν διά  
συνεχούς επικοινωνίας τών σκέψεων καί 
τών ιδεώ ν— το δέ καί κυριώ τατα μ ά λ ι
στα, διά τής έμπνεύσεω ς καί τοϋ ίδιου 
υποδείγματος .—  Ά π ό  της περιω πής του 
δέ ταύτης πρόδηλον δτι φέρομεν βαρεΐαν

ευθύνην ού μόνον έφ ’ οΐς αν πράξω μ εν, 
άλλά καί έφ οΐς τών δεόντων αν μή π ρ ά 
ξωμεν, — καί ού μόνον έπί ταΐς ίδίαις  
ήιιών πράξεαι καί άποφάσεσιν, άλλά καί 
έπί ταΐς τών άκολουθησόντων ημάς, είτε 
ώ ς διάδοχοι είτε ώ ς μιμηταί.

'Έ ν  π αράδειγ μ α  τών λόγων μου, ον  
εύφροσύνως πάντοτε άναμιμνήακομαι, 
παρέσχε π ρό  τεσσαρακονταετίας ή ιδιαι
τέρα πατρίς μου. Έ ν  έποχή άνω μάλω  
καί κρισιμωτάτη διά τήν Κοινωνίαν, λίαν 
δέ έκρ ύθ μ ω  διά τήν Δικαιοσύνην, ευρον  
καί έκείνη καί αϋτη έν τώ συνασπισμό) 
τοϋ Δικηγορ. Σνλλόγον ον μόνον ύπέρ- 
μαχον τοΰ δικαίου σθεναρόν, άλλά καί 
έλ.εγχον τοϋ κακόν  δραστικώτατον καί ά -  
ποτελεσματικόν. Έ κ  τών είκοσι δύω  τότε 
εκεί δικηγόρω ν συνέστη ό Σύλλογος τών 
δ έκ α  ‘έξ ,-—αν  ευ  Ν όμ ον , άν ευ  Κ αταστα
τικού  — α ν  ευ  Π ροεδρείας  καί Γ ρ α μ μ α 
τείας,— α ν  ευ  εστίας ! Τόν άρρηκταν δε
σμόν αύτοΰ άπετέλει — τελεία πίστις καί 
αμ οιβαία νπόληψις τών μελών του πρός  
άλληλα,— τό κϋρος αύτοΰ καί τήν έπιβο- 
λήν του π α ρ ά  τε τή Κοινωνία, καί π α ρά  
ταΐς άρχαϊς  — δίκαια καί απροσω πόλη
πτος δράσις καί άμ επτος έπαγγελματικη  
άξιοπρέπ εια  τών μελών του,— άκράδαν-  
τος δέ πίστις είς τό δίκαιον, καί άνύπει- 
κτον σθένος π ρό  οίουδήποτε π ρο σ κ όμ 
ματος π ρός ϋπεράσπισιν αύτοϋ,— είς τρό
πον ώστε έν τή κοιτίδι αυτή τοϋ κομ μ α-  
τικοϋ άνταγωνισμοϋ τής εποχής έκείνης 
νά ύπερνικήση ισχυρότατα προσκόμματα, 
καί δη καί ν ά , προσελκύση καί τήν υπό
ληψην, κα ί τότε καί έν τώ μέλλοντι,— α υ 
τών έκείνων τών οϋτω σκαιώ ς καί βιαίω ς  
ανταγω νιζομ ένω ν— τό καί σπουδαιότερον  
δέ, δτι ήδυνήθη καί μετά την έκλειψιν 
τών μελών του έκείνων, νά έμπνεύση μέ 
το αυτό πνεϋμα δύω  σχεδόν έτι γενεάς, 
διατελούσας πάντοτε υπό τό κράτος τών 
αγ αθώ ν  τοϋ παρελθόντος εντυπώσεων  
έκείνων.

Σ υνω δά  ταΐς σκέψεσι ταύταις εύρίσκων  
ενλογω τάτας καί λίαν π ρακτικάς τάς ύπο-  
θ ή κ α ς ,Ί Ις  ή «Δικαιοσύνη» εύστόχως ά -  
ναγράφει διά τήν μετά πίστεως καί σ θ έ
νους δράσιν π ρός  ενόδωσιν τοΰ έ'ργον τοΰ 
Συλλογου, συγχαίρω αυτή έπί τούτω  
τε καί τή μέχρι τοΰδε π ορεία  της.

'Υ μ ετερος ολως 
Γ. Δ . Μϊλι<ί<}ον^»γός

ι ’Α ξ ιό τ ιμ ε  κ ύ ρ ιε  Σ υ ν ά δ ε λ φ ε ,

! Είς τήν βραδύνασαν νά περιέλΰη είς 
χεΐρας μου άπό 12 ορθ. μ. ΰμετέραν επι
στολήν δι’ ής προκαλεΐτε τήν γλ'ώμην μου 
επί τής σημασίας τοΰ μετ’ ολίγον εις 
έφαρμογήν τιθεμένου νόμου περί δικη
γορικών συλλογών σπεύδω ν’ άπαντήσω.

Τούς δικηγόρους πρέπει νά ευχαρί
στηση ό άρτι ψηφιστείς νόμος, με9·’ δ
λας δέ τάς ευαρίθμους αντιρρήσεις καί 
ενδοιασμούς, άπ’ αυτών ήδη ήρτηται καί 
ή ακριβής κατά πάντα έφαρμογή αυτοΰ, 
καί τοΰτου έπιτυγχανομένου άριστα ε -  
πονται τοϋ νόμου τάποτελέσματα.

Περί τής άκριβοΰς έφαρμογής έχω 
πεποίΟησιν διότι όμολογονμένως οί δι
κηγόροι, έκτός ευτυχώς έλαχίστων έξαιρέ- 
σεων, τά ανατιθέμενα αύτοΐς καθήκοντα 
εΰόρκως έκπληροΰσι.

Μ ετ’ έξα ιρ έιου  π ρός υμάς υπολήψεως  
Έ ν  Έρμουπόλει 26 Δεκεμβρίου 1908

Ύμέτερος 
Μφ Λαί-τικ;

δικηγόρους ώσανεί οδτοι ήσαν κλητήρες  
τοΟ άκροατηρίου καί οδχΐ Ιπιστήμονες, 
παραγοντες δέ καί οδτοι έν τη άπονομ^ 
της δικαιοσύνης. Τοιαύτη ή Θέσις τών 
δικηγόρων παρ’ ήμΐν, ποία δέ ή έν Ευ
ρώπη γνωρίζομεν πάντες οί ταύτην έπι- 
σκεφθεντες. ΈνθυμοΟμαι δέ, δτι είς τήν 
έκθεσιν, δι’ ής συνώδευε τό νομοσχέδιον 
περί μεταρρυθμίσεως τοΟ δικαστικού όρ- 
γανισμοΰ τής Ιταλίας δ έξοχος  νομομα
θής καί πρωθυπουργός Ζαναρδέλλης, α 
νέγραφ ε  συν άλλοις, δτι Ιπεβάλλετο ή 
μέριμνα πρός άνύψωσιν τοΰ δικαστικοδ 
επαγγέλματος ϊνα τεθή ό δικαστής πρός  
τό αύτόϋψ ος τοϋ δικηγόρον, διότι τοιαύτη. 
ή θέσις τοϋ δικηγόρου έν ’Ιταλία καί 
τοιοϋτο τό γόητρον τών έκεΐ δικηγόρων 
συντεταγμένων άλλως τε υπό τοΰ νόμου 
είς Δικηγορικούς Συλλόγους. Παρ’ ήμΐν 
δέ κατά τόν ίσχύοντα δργανισμόν οί δι
κηγόροι ού μόνον θεωροΰνται δημόσιοι 
υπάλληλοι άλλά καί πλήρως έξαρτώνται 
έκ τών δικαστηρίων, άπαράλλακτα ώς οί. 
δικαστικοί κλητήρες, διό καί δέν δύναμαι 
νά έννοήσω, πώς διακεκριμένοι συνάδελ
φοι έπιστέλλουν είς τήν«Δικαιοσύνην»καί 
γράφουν, δτι θεωροΰν άπεμπόλησιν τής 
δικηγορικής έλευθερίας τήν διά νόμου 
συστασιν τών Δικηγορικών Συλλόγων, 
έν φ ακριβώς διά τής συστάσεως τοιού- 
των οί δικηγόροι άποτελοΰντες ίδιον σω- 
ματεΐον μεριμνοΰν περί τής άξιοπρεποΰς 
εξασκήσεως τοΰ έπαγγέλματος καί τής 
έξασφαλίσεως τών δικαιωμάτων αύτών, 
απέναντι οϊαςδήποτε άρχής, άνυψουμέ- 
νης καί τής Ιπιστημονικής αύτών θέσεως 
καί δή διά τής διατάξεως ήτις χορηγεί 
αύτοΐς τήν Εδιάζουσαν δικαιοδοσίαν τών 
Πρωτοδικών, ής μέχρι σήμερον στεροΰν- 
ται καί ήν άπό καταβολής τοΰ ’Οργανι
σμού έκέκτητο ό γραμματεύς τών Πρω- 
τοοικών καί δταν άνευ ούδενός διωρίζετο 
προσόντος. Έ κτός δέ τούτων ή σύστασις 
τών δικηγορικών Συλλόγων καθ’ ά'παν 
τό Κράτος συντελεί εΕς τήν συνεννόησιν 
δλοκλήρου τοΰ παρ’ ήμΐν δικηγορικοΰ 
σώματος, δπερ θ’ άποτελέση ούτως εΕ- 
πεΐν μίαν οικογένειαν, μεριμνώσαν υπέρ 
τοΰ γοήτρου αύτής, καί περί βελτιώσεως 
πολλών κακώς κειμένων, ών δύναται. νά 
υπόδειξη τόν τρόπον τής διορθώσεως είς 
τούς αρμοδίους, καί νά είσακουσθή. 
L  union fa it la force λέγουσιν οί 
Γάλλοι, τοιαύτη δέ έ'νωσις μεταξύ έπι
στημόνων κηδομένων τής άξιοπρεπείας 
των, είνε άδύνατον νά μή έπέλθη. Β ε
βαίως κατά τήν πρώτην έφαρμογήν θ’ 
άναφανώσι προσκόμματα, άλλά βαθμηδόν 
καί κατ’ δλίγον θά εκλείψωσιν ώστε νά 
λειτουργγ]σωσι δεόντως οί δικηγορικοί 
Σύλλογοι, διότι δέν πιστεύω δτι θεσμός, 
λειτουργών άπροσκόπτως έν Εύρώπη καί 
άνυψών τά δικηγορικόν έπάγγελμα, παρά 
πάντων δέ θεωρούμενος χρησιμώτατος, 
ως είκάς, καί παρ’ ήμΐν, δέν θά δυνηθή 
νά λειτουργήση έν Έλλάδι, καθόσον άδυ- 
νατώ νά παραδεχθώ, δτι, έν τή σημερινή 
έξελίξει τής νομικής έπιστήμης καί παρ’ 
ήμΐν, οί δικηγόροι θ’ άναφ^νώμεν άνά- 
ξιοι νομοθετήματος δι’ Ού άνυψοΰται τά 
δικηγορικόν έπάγγελμα είς τήν έμπρέ- 
πουσαν αύτφ θέσιν.

Έ ν  Κερκύρα tvj 28 Δεκεμβρίου 1.008.

Σ . Σ . Λ ά σ κ α ρ η ς  
Π ρόεδρος τοΰ Δ ικηγορικού Συλλόγου Κ έρκυ ρας

Α ξ ιό τ ιμ ε  κ. Σ υ ν ά δ ε λ φ ε ,
ΕύχαρΕστως άπαντώ είς τήν έπιστο- 

λήν σας, δι’ ής μέ έρωτατε οποία ή 
γνώμη μου έπί τοΰ περί δικηγορικών 
Συλλόγων θεσμοΰ.

Είνε άναντίρρητον δτι παρ’ ήμΐν τό 
δικηγορικόν έπάγγελμα δέν έχει τήν 
προσήκουσαν αύτφ θέσιν, έν ώ δέ παν
ταχοΰ τής Εύρώπης κέκτηται Εδιάζου
σαν κοινωνικήν σημασίαν, παρ’ ήμΐν 
τοσοΰτον έξέπεσεν, ώστε ούδέν άπολύτως 
προσδίδει τφ μετερχομένφ αύτό έκτός 
έάν ό τοιοϋτος κατέχη άτομικώς Εδίαν 
κοινωνικήν θέσιν άνεξάρτητον τοΰ έπαγ
γέλματος, ή άποτελή παράγοντα πολιτι
κής, δτε βεβαίως ούχί ώς δικηγόρος άλλ’ 
ώς πολιτευόμενος ή κομματάρχης έπι- 
βάλλεται, διά τοΰτο βλέπομεν ούχί σπα
νίως Προέδρους καί Δικαστάς, οϊτινες 
καίτοι - έξέρχονται έκ τοΰ δικηγορικού 
σώματος καί είς αύτό πολλάκις έπανέρ- 
χονται, νά συμπεριφέρωνται πρός τούς

Φίλε κ. Συνάδελφε,

Η έπιψηφισι; του περί δικηγορικών 
συλλόγων νομοσχεδίου ϊ / ε\ τοοούτω 

'μείζονα αξίαν, οσω  άναφέρεται είς σπου· 
οαιοτάτην κοινωνικήν τάξιν έγκαταλει- 
φθεΐσαν είς την τύχην της, καίται έξ 
κύτη; προέρχονται οί δικασταί, οί διοι
κητικοί υπάλληλοι, οι διπλωμϊίται, οι, 
πλεΐστοι βουλευταί καί κυβερνώντες τη ; 
χώρας.

Φρονώ ότι ό νέο; νόμος θέλει συντε- 
λέσγ  ε ί; τήν έξύψωσιν του Ολιβερώ; έν 
Έ λλά οι καταπεσοντο: γοήτρου τοΰ δι
κηγόρου, πλήν, πρό; πλήρη έπίτευξιν 
του τοιούτου άπότελέσματο;, ανάγκη 
παρίσταται γενναιότερα; καί ριζικωτέ- 
ρα; μερίμνη:. Δέον ή θέσι; του δικηγό
ρου ν άποβγ) πολύ όλιγώτερον εύάλωτο; 
τοΐ; πολλοί;. Καί πρώτον νά κ.αταστ·?) 
σοβαρά ή πρό; κτησιν του διδακτοοικοΰ 
διπλώματος δοκιμασία, διά τη ; σκοπι- 
μωτερα; οιοργανωσεο); τών εν τη νομική 
σχολτί σπουύών, εί; τρόπον ώστε νά εκ- 
λείψωσιν αι οροντιστηρια/αΐ κενότητες, 
και αι ερασιτεχνικαί άσχημίαι τών άν-
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εξαντλήτων ούλααών ψευδοφοιτητών 
καί ψευδοδιδακτόρων. Δεύτερον ν’ άπαι- 
ττ)6/ί τριετής η τετραετής χρονική προ- 
θεσαία— μ ή ληίμονώμεν δτι ή π ρ ο θε- 
σιιία αυτη εινε άλλαχοΰ μακροτερα—

1 y ( / »,  ̂  ̂ «*μεταςυ της κτησεω ; του οιαακτορικου 
διπλώματος και της δικηγορικής άδεία;.

Ούτως εσεται δυνατή ή άραίωσι; των 
έπιζημιώτατα πυκνότατων, έν Έ λλά όι, 
φαλαγγών των δικηγόρων, παρ οι; αι 
έκ της δεινότητας τοΰ περι ύπάρζεω; ά- 
γώνο; προστριβαι ήκιστα κεκληνται να 
παγιωσωσι και την κίεαν της οικαιο- 
σύνης και το γόητρον τοΰ έπαγγελμα- 
τος, δπερ πάντως δέον ν’ άτενίζν] είς ο
ρίζοντας ύψηλοτέρου; .τών καθαρώς βιο
ποριστικών, έάν πρόκηται ν’ άνταπο- 
κριθνί είς τούς εύρεΐς κοινωνικούς και 
πολιτικούς σκοπούς, ούς προώρισται νά 
έξυπηρετησΥ).

Έ ν  Κερκύρα. IT. J ’icoiojtod^os

>4ί στήλαι τής «.Δικαιοσύνης» 
εΐνε εις τήν διάΰ'εσιν παντός δι
κηγόρον, δικαστον ή άλλον δι
καστικόν προσώπον, ενρισκο- 
μένον είς τήν άνάγκην ή έπιΰ'ν- 
μοϋντος νά άνακινήση παν έν 
γένει ζήτημα σχετιζόμενον μέ 
τήν άπονομήν τον δίκαιον.

Ό  έπί της Δικαιοσύνης Ύπουργος 
κ. Διον. Στεφάνου εύχεται, διά της 
«Άκροπόλεως» της πρώτης τοΰ έ 

τους, «6 νέοςχρό- 
Ά ν τ ε υ χ ό μ .ε Ο * . νος νά ένισχύση 

τούς δικαστάς είς 
τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων αυ
τών ».

'Ημείς άντευχόμεθα.
Ό  νέος χρόνος νά φωτίση τον κ. 

Υπουργόν, δπως ένισχύση τούς δικα- 
στάς.

Νά φωτίση τον κ.Γ Γπουργόν, δπως 
έμπνεύση ζωήν εις τούς μοναδικούς 
καθ’ ημάς μοχλούς τής Δικαιοσύνης, 
οί όποιοι είνε οί Εισαγγελείς τών’Ε - 
φετών, οί σάρκα έχοντες, ύπέρ τό 
προσήκον μάλιστα, καί όστά έχοντες 
καί δμως άόρατοι καί αθέατοι καί ά- 
y ειρες καί ά. . . .

Νά φωτίση τόν κ.Ύπουργόν, δπως, 
αντί διαταγμάτων μεταθέσεων δικα
στών, κυρίως δέ Είρηνοδικών, ύπο- 
γράφη διαταγάς καί προτροπάς και 
ένθαρρύνσεις πρός τούς γνωρίζοντας 
νά έπιτελώσι τό καθήκον των, έκ- 
πέμπη δέ κεραυνούς πρός τούς στρα
βίζοντας κατά τήν άπονομήν τοΰ δι
καίου καί άμφιδεξίους κατά τόν χει
ρισμόν αύτοΰ.

Κυριώτατα δμως εύχόμεθα είς τόν 
• κ. Υπουργόν, ό νέος χρόνος νά αφαί

ρεση άπό τάς χεΐράς του τό εύχολό- 
γιον, νά τόν όπλίση δέ μέ βραχίονας 
ικανούς νά καταφέρουν κολάφους 
κατά τών προστριβομένων μέ τήν 
Δικαιοσύνην καί ρυπαινόντων ταύτην, 
καί μέ βλέμμα έμπνέον πανικόν είς 
τούς όπισθεν τών παρασκηνίων λι
μνάζοντας.

Τότε, άλλά μόνον τότε, είνε πλέον 
ή άναμφίβολον, δτι ό νέος χρόνος θά 
ένισχύση τούς δικαστάς είς τήν έκτέ- 
λεσιν τών καθηκόντων αύτών, θά 
πληρωθή δέ καί τό έν τή «Άκροπό- 
λει» τής πρώτης τοΰ έτους ρηθέν ύπό 
τοΰ έπί τής Δικαιοσύνης Ύπουργοΰ 
κ . Διονυσ. Στεφάνου.

"Αν ή έντιμότης καί της καταγωγής 
ή αίγλη και της^λι/.ης επαρκειας η α- 
νεσις άποτελοϋσι στοιχεία ικανά να ανα - 

βιβάσουν τινα εί; το ύψος
Τό κενόν. της Εισαγγελικη; εόρα;

τοΰ Έφετείου ’Αθηνών, 
ύπό την προϋπόθεσιν, πάντοτε ότι και η 
συνήθη; άντίληψις καί ή άρτια πως μόρ- 
οωσις δέν έλλείπει, τα προσόντα ταΰτα 
συνεκέντρου έν τω προσωπω του ο προσ- 
φάτως άποΟανών έπι μακρα δε ετη όια-

τελέσας Είσαγγελευς · των έν Άθήναις 
Έφετων ’Αλέξανδρος Καρατζας, άπό 
τοιαύτης δέ άπόψεως κατν.λείπεται 
πράγματι διά τοΰ θανάτου του κενόν, 
ούτινος ή πλήρωσις κατά τοΰτο άπο- 
βαίνει έ'τι δυσχερεστέρα, διότι τον Είσ- 
γελέα παντός Έφετείου, ιδιαίτατα δμω; 
τη ; πρωτευούσης, πάντε; τόν φανταζό- 
ύ.εθα μέ θάρρος άμετάτρεπτον έν πάστ) 
άποφάσει, κηρύσσοντα τήν ισονομίαν 
άπό της έδρας του, έκτείνοντα αμείλι
κτου; τούς βραχίονας του άπό τοΰ γρα
φείου του, άμείλικτον διευθύνοντα τό 
βλέμμα του πρός παν δημόσιον ή άλλο 
ίδρυμά, είτε τράπεζα ονομάζεται τοΰ
το, είτε έταιοία, είτε φιλανθρωπικόν 
Κατάστημα.

ΎπήοΕααεν αύτόπται τοΰ θεάματος. 
Ε ίτε οίκτρόν τό ονομάσητε είτε οιονδή- 
ποτε άλλον χαοακτηρισμόν θελήσητε, 

κύριε Είσαγ^ελεΰ,
’Ίλ εω ζ  νά τω προσύωση-

Ιίύριε ΕνόαγγελείΓ. τε , έν εινε τό βέ
βαιον, δτι σας έ- 

πόνεσεν ή ψυχή μας, κύριε Είσαγγελεϋ. 
’Απευθυνόμεθα πρός ύμας, Κύριε Είσαγ- 
γελεϋ των έν Άθήναις ΙΙλημμελειοόι- 
κών, καί έν όνόματι τών νεύρων σας, τών 
οποίων πρέπει νά φείδεσθε, καί έν ονο- 
ματι τοΰ άνθρωπισμοΰ πολιτών, οι ο
ποίοι φέρουν τόν τίτλον τόΰ έπιστήμο- 
νος, όχι πλέον χάριν τοΰ στοιχειώδους 
πόνου πρός τήν άνάκρισιν, σας έκλιπα- 
ροϋμεν, νά δώσητε μίαν λύσιν εί; τό ζή- 
τηαα τών ιατρών-πραγματο^νωμόνων, 
τό οποϊον χειρίζονται παρά τη Εισαγ
γελία ήν διευθύνετε έπιστήμονες, τοΰτο 
μόνον έχοντες τό μοναδικόν άσχόλημα, 
τό νά παριστώσι τούς μωλωπας ώς ίχνη 
άπαγχονισμοΰ καί τήν δηλητηρίασιν ώς 
μέθην. Χ θέ; άκόμη έθαυμάσαμεν καί
‘ , Λ t  \
τήν άντοχήν σας καί σας, όν είόομεν 
συρόαενον άπό δλα τά άκρα τοΰ επεν- 
δύτου σας ύπό σμήνους τοιόύτων έπαγ- 
γελματιών, ών έκαστος ήγωνίζετο νά 
σας πείση, δτι αύτοΰ καί ούχί τοΰ άλ
λου ήτο ή σειρά όπως γνωμοοοτησν) ω ; 
ιατρός έπί τοΰ προσοάτου εν ΓΙειραιεΐk ’  Γ t  ̂ λ
τραγικοΰ συμβάντος. Τήν εικόνα την 
παρηκολουθήσαμεν καί μετά τήν έκ της 
Εισαγγελίας άναχώρησίν σας, και άπε- 
στρέψαμεν, σας βεβαιοϋμεν, τό πρόσω
πον έζ οίκτιρμοΰ, επί τ /j θέα τών έπι- 
στημόνων, οί όποιοι έςεδηλουν δλου; τη ; 
άπονοητεύσεω; τού; μορφασμού;, οιότι 
τό θήραμα τού; έξέφυγε ! Λεπτομερεία; 
περί τοΰ ποία; ή άνάκρισις ύφισταται 
έκ της καταστάσεως ταύτη; διαστροφά; 
καί πόσων ειδών έαβιάσεις έπιτελοΰν- 
τας καί πόσα άδικήματα διέρχονται ά- 
παρατήρητα διά τών οπών τών όιατρή- 
των αύτών αγγείων, τά  όπο'ΐα άποκα- 
λοΰμεν ίατροδικαστικάς εκθέσεις, δεν 
εινε καθόλου δυσχερές μυρίας νά περι- 
συλλέςητε: Εινε τάχα δύσκολον επι τν) 
βάσει λεπτομερειών τοιαύτης φυσεως 
νά χειραφετηθητε καί σεΐ; άπο την ά- 
ληθη αυτήν- τυραννίαν : Ά π ό όλης ψυ
χή ; σα; τό εύχόμεθα. Είνε έν εκ τών 
δώρων, δπερ δι’ ύμα; έφαντάσθημεν επι 
τώ έπελθόντι ετει.

Πρόσφατο; τοΰ Άρείου ΙΙάγου ά "ό - 
φασις, ή 1 1 Ι^τοΰ 1 9 0 8 , ή ; τό σκεπτικόν 
δημοσιεύει ή «θέμ ις»  έν τω  φύλλω της 

παρελθούσης Κυριακής, 
Χα(>ιτωιιέ.νον λύει μέ άφέλειαν χιλιων 

Κατήδων έν ζήτημα διά 
τοΰ ζητήματος. Πρόκειται περί αίτη- 
σεως έξαιρέσεως καθ’ ολοκλήρου δικα
στηρίου, βάσιν έχ^ούσης τό συμφέρον καί 
τήν ενθραν τών καθ’ ών ή αί'τησις όικα-

, . \  I  .  .V. 'στών, Λαι το ανωτατον ημων όικαστη- 
ριον κρίνει μή βάσιμον τήν αίτησιν επι 
τ·̂  βάσει της επομένης, χαριτωμένης, 
ά; αα; έπιτραπ·?) ή έκφρασι;, αιτιολο
γία; : « ’Επειδή ό λόγο; ούτο;, δι’ όν 
ζητείται ή έςαίρεσι; δέν εινε βάσιμο;, 
καθόσον, ώ ; προκύπτει έκ τών συνημέ- 
νων δηλώσεων τών . . . (ένταΰθα παρα
τίθενται τά ονόματα τοΰ Προέδρου και

.  , , ν  ,  k Ν \ ν  ^
τ ώ ν  υπ ο εςα ιρ εσ ιν  ο ν / .χ α  τ ω ν ο υ τ ο ! .  ο η - 

λοΰσιν δτι ούδεμίαν αισθάνονται αιτίαν 
έζαιρέσεω;, ούτε έχουσιν άμεσον ή έμ
μεσον ίδιον συμφέρον έκ τ η ; έ ’/.βασεω; 
τη ; ποοκειυ.ένη; ύποθεσεως». .

Ή  «θέμ ις»  ή δημοσιεύουσα τήν έν 
'λόγω άπόφασιν, φαντάζεται έξαίσιον 
πράγματι διάλογον, τήν άνάγνωσιν τοΰ 
όποιου συνιστώμεν καί καταλήγει εις 
τό έρώτημα, τό όποιον συνυποβάλλομεν% 
καί ήαεΐς : « ’Αλλά τότε δεν εινε πε
ριττή ή διαδικασία καί δέν άφιεροΰται 
αυτη είς τήν διάθεσιν τοΰ οικαστοΰ,

,  \  I ~  >V ’απομενουσης μονής, τ·/ι ιοια αυτου πρω
τοβουλία, έςαιρέσεώς του ;»

’ΙΙμεΐς νομίζομεν ναί.

Συνιστώαεν τήν άνάγνωσιν της ύπό 
τόν έ'ναντι τίτλον έπιστολη; τοΰ τα 
κτικού ήμών συνεργάτου. ' Γπό τό έλα-

φρόν κατά τό
Δικαίωμα τό ι|;εί?δος ;  ©αινόμενον ύ-

 ̂ ’ φο; οιαφαι-
νονται προβλήματα τοΰ δικονομικοϋ καί 
τοΰ δλου δικαίου μεγάλα, είς τήν με
λέτην καί τήν λύσιν τών όποιων άτυ- 
χώς δέν συνειθίσαμεν ν’ άσχολωμεθα, 
ίσως διότι ή πνευματική ατμόσφαιρα 
ύπό της όποιας περιβαλλόμεθα δεν 
κατέστη είσέτι τόσον πυκνή, ώστε και 
ήι/.εΐς νά καταστώμεν ώριμοι, οπως πα- 
ρααολουθώμεν ζητήματα άληθη μέν, 
άποτελοΰντα δμως τήν προϋπόθεσιν τών 
διαφόρων λεπτομερειών, αΐτινες άθροι- 
ζόμεναι άποτελοϋσι τό σύστημα.

Γό παρόν ψύλλον σννοδεύε- 
ται και μέ τό Ή μερολόγιον τής 
« Δικαιοσύνης  >, δττερ παρέχεται 
δωρεάν πρός άπαντας τονς σνν- 
δρομητάς.

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ  “ Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Ν Η Σ , ,

"Α μ α  τή κνρώσει τοϋ περι 
Δικηγορικών Σνλλόγω ν νόμον 
και τή δημοσιεύσει τον σχετικού  
Διατάγματος, ή «Δικαιοσύνη» 
ϋ'έλει έκδώση τούτον είς ιδιαί
τερον τεύχος μετά τών σχετικών  
βοηθημάτω ν.

Ν Ο Μ Ι Κ Α  Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α Τ Α

nplniiimS
Ή  Ι ’ΐ Ίανουαρίου ωρίσθη ώς άρχή 

τοϋ έτους κατά το 45  it. X . υπο τοΰ 
Ιουλίου Καίσαρος, δτε επήνεγκέ τήν με- 
ταρρΰθμισιν τοϋ έν χρήοει τοτε ΐ|μερο- 
λογίου τοϋ Ροψυλλου, μεταπεμ\|;άμενος 
εξ Αλεξάνδρειάς τον περιώνυμον περι
πατητικόν φίλόσοορον Σωσιγενην. Αλλ 
εικάζομεν, δτι καί πολύ προγενέστερον η 
ήμερα αυτη ήτο ενδεικτική τοϋ νέου έ
τους άπό Νουμΰ (714-671 π. X.), καθο- 
σον ούτος διορθΌ^οας κατα πρώτον το 
άτακτον ήμερολογιον τοΰ Ριομυλλου δια 
τής εις τό ετος προσθήκης τοΰ Ίανουα
ρίου και Φεβρουάριου, εταξεν άρκτικόν 
μήνα τοΰ ένιαυτοΰ τόν ’Ιανουάριον,πρός 
τιμήν.τοΰ Ίανοΰ, μυθολογούμενου πρώ
του βασιλέως τοΰ Λατιου.

Έ π ί τής χριστιανικής εποχής, καίτοι 
ενωρίς ήδη εισήχθη έν χρήσει τό Ίο υ - 
λιανόν ήμερολόγιον, δέν φαίνεται ούχ 
ήττον δτι εκτοτε καθωρίσίΐη ή 1 Ί α 
νουαρίου ώς πρώτη τοϋ έτους. Οί Β υ- 
ζ(χν χΐν 01 , ό σ ο ν  xr/l ΟΙ FTBQOI ^QlOTLCiVlXOl 
λαοί τής Ανατολής καί τής Δΰσεως, ει- 
χον καί «λλας ημέρας πρός δήλωσιν τής 
αρχής τοΰ έτους. ΙΊαρ’ Ά γγλοις- καί 
Γάλλοις έπεκράτησε νά λογίζηται ώς τοι- 
αύτη ήμερα το ΙΙασχα και προς τούτο 
ώρισαν τήν 2b  Μαρτίου, διότι τό πρώ
τον Χριστιανικόν Πάσχα συνέπεσε, κατά 
παράδοσίν τινα, έκείνη τή ήμερα. Παρ’ 
άλλοις πάλιν έλήφθη ή έορτί) τών Χ ρι
στουγέννων ους σημειοϋσα την είσοδον 
τοϋ νέου έτους. Ο εν τη Δύσει μαλιστα 
’Επίσκοπος Καισάριος Άρλεάτης^προέ- 
τρεπεν, ΐνα τήν 1 Ίανουαρίου άγωσιν 
ώς ήμέραν πένθους, διότι κατά ταύτην 
συνέπιπτε και η πρώτη τοΰ ειους τών 
εθνικών, καθ’ ήν έωρτάζοντο τά S a tu r 
n alia  μ ε τ ά  κραιπάλης^ καί οργίων, τά ο
ποία καί παρά πολλοΐς Χριστιανοΐς %υ- 
ρισκον μιμητάς.

Ό ριστικώς δμως ήδραιώθη έν τϊ| Δυ- 
σει τ) 1 Ίανουαρίου ο)ς (χρχιχτ| τοΰ ετουζ 
διά Διατάγματος Καρόλου τοΰ I X  τοϋ 
έτους 1564. Κατά τό Καλενδάριον τής 
Γαλλικής επαναστάσεως, έπί βραχύ ευτυ

χώς κρατήσαν, ή πρώτη τοϋ έτους ήρ- 
χιζε τήν 21 Σεπτεμβρίου κατά τήν θερι
νήν ισημερίαν (I. V end em iaire). Τήν 
1 Ίανουαρίου τέλος πάντων έδέχθησαν 
καί οίήμέτεροι μετά τήν ά'λωσιν τής 
Κωνσταντινουπόλεως, ΐνα συμμορφω- 
θώ σι πρός τά έν Ευρώπη κρατοϋντα. 
Τοΰτο δμως δέν άνεγνώρισε καί ή ήμε- 
τέρα έκκλησία, έξακολουθήσασα και εξα
κολουθούσα νά άναγνωρίζη ώς α τ έ φ α -  
νον  τ ο ϋ  έ'τους τήν Ιην Σεπτεμβρίου καί 
νά τάσση ώς έναρξιν τοϋ κύκλου τών 
ακινήτων εορτών τοΰ έτους, συμφώνως 
πρός τά παραδεδεγμένα αυτή κατ’ Ί ν δ ί -  
κ τ ιώ ν α ς  χρονολογίαν.

'Η  Ίνδικπώ ν εινε χρονολογική μονιίς, 
περιλαμβάνουσα περίοδον 15 ενιαυτών, 
ώς ήτο δηλονότι καί ή ’Ολυμπίάς, ήτις 
συνίστατο έκ 4  ετών. Ώ ς  δέ διά ταύ- 
της καθώριζον χρονολογίαν τινά λέγον- 
τες φέρ’ είπεΐν α'. έτος τής I B  Ό λ υ μ - 
πιάδος, τοΰ χρόνου τής ένάρξεως αυτών 
συμπίπτοντος τό 776 Π. X., ούτω καί διά 
τών Ίνδικτιώνων έσημείουν χρονολογίαν 
τινά λέγοντες λ. χ. 4 '.  έτος τής Κ Β ' Ί ν -  
δικτιώνος. Ή  δέ αφετηρία, άφ’ ής αί Ί ν -  
δικτιώνες άρχονται άριθμούμεναι, ό Χ ρ η -  
μ α τ ισ μ ό ς  ώς έλεγον τήν χρονολογίαν, 
εΐνε τό έτος τής γεννήσεως τοΰ Χριστού, 
ύπολογισθεΐσαι όπισ&οδρομικώς, ή 3 έτη 
Μ. X., ή, δπερ πιθανώτερον, 3 έτη Π . X., 
ώς άποδεικνύεται έκ Παπικού θεσπί
σματος έκδοθέντος τό 781 και χρονολο- 
γουμένου ούτω ς: Anno 4  In d ictio n is  
Ε Ι Ι Ι  (4  έτος τής 53 Ίνδικτιώνος), δη
λονότι προσθέτοντες εις τό α'. έτος τής 
53  Ίνδικτιώνος, ήτις ΐσούται έπ’ ακριβώς 
πρό τό 781 Μ. X., και 3 επί πλέον έτη 
ΐνα έπιτευ/θη τό 4  έτος τής έν λόγω 53  
Ίδικτιώνος τοΰ θεσπίσματος, έ'ξομεν έτη 
τό δλον 785 άπό Χριστού, ήτοι τά 781 
έτη τοΰ έν λόγω θεσπίσματος καί' 3 έπί 
πλέον έτη.

Ή  ιστορική άρχή τών ίνδικτιώνων 
εΐνε ή εξή ς: Οί Ρωμαίοι αύτοκράτορες 
προσδιώριζον τόν ετήσιον φόρον πρός 
συντήρησιν τοΰ στρατού κατά πάσαν δε
καπενταετίαν συ μφώνως πρός τήν στρα
τιωτικήν θητείαν, ούσαν δεκαπενταετή. 
Τό όρίζον τούς φόρους τούτους indictum , 
θέσπισμα, εξελλήνισαν οί Βυζαντινοί 
κατά τήν μπλουστάτην μέθοδόν των εις 
Ιν δ ικ τ ιώ ν α ,  ενίοτε δμως καί εις έ π ιν έ -  
μ η α ιν ,  ήτοι διανομήν.

Τάς Ίνδικτιώνας εΐσήγαγε τό πρώ
τον δ Μ. Κωνσταντίνος τό έτος 337 ή' 
μάλλον, τό 312, δτε και τό σημεΐον τοΰ 
Σταυρού εΐδεν έν ούρανω καί, νικήσας , 
τόν Μαξέντιον, άνηγορεύθη αύτοκράτωρ.

Έ κ τ ο τ ε  αί Ίνδικτιώνες έγενικεύθη- 
σαν κατά τε τήν Δύσιν και την Ανατο
λήν, διακριθεΐσαι εις τρεις: εις την Κων- 
σταντινιακήν άρχομένην άπό 24 Σ ε
πτεμβρίου, είς τήν ΙΙαππικήν, ήτις λαμ
βάνει τήν γένεσιν άπό 1 Ίανουαρίου, 
καί είς τήν τής Κωνσταντινουπόλεως λο- 
γιζομένην άπό 1 Σεπτεμβρίου.

Ή  Ανατολική ορθόδοξος έκκλησία 
παρέλαβεν άπό τούς αύτοκράτορας τάς 
Ίνδικτιώνας μετά τήν πτώσιν τής Ε λ 
ληνικής αυτοκρατορίας, καί ώρισαν ώς 
πρώτην Ίνδικτιώνος καί πρώτην έκά- 
στου ενιαυτού αυτής τήν 1 Σεπτεμβρίου, 
διότι τήν ήμέραν οίονει ταύτην περατοΰ- 
ται και αποθηκεύεται ή συγκομιδή τοϋ 
παρελθόντος έτους, άρχονται δέ κατα
βαλλόμενοι έν τή γή αί σποραί τού νέου 
έτους. Μάλλον δμως διότι κατά τήν 1 
Σεπτεμβρίου ήρχετο τό Ιουδαϊκόν πο
λιτικόν έτος καί έπανηγυρίζετο ή εο ρ τή  
τώ ν  σ α λ π ίγ γ ω ν ,  προαναγγέλουσα τήν 
έκ νεκρών άνάστασιν (Α ' Κορινθ. έπιστ. 
ιβ. 52). Ά λλά άρά γε ή αφορμή τής 
νέας σποράς δέν ένέπνευσε τήν αρχήν 
ταύτην τού νέου έτους καί εις τούς Ι ο υ 
δαίους ;

Ή  έναρξις τής Ίνδικτιώνος έωρτάζετο 
διά τελετής θρησκευτικής καί πολιτικής, 
καί νϋν ψάλλονται τήν 1 Σεπτεμβρίου 
έν τή έκκλησία κεκανονισμέναι δεήσεις. 
Αυτή εΐνε λοιπόν ή Ίνδικτιών τής Κων
σταντινουπόλεως. Έ γραφον δε ^ταύτην 
οί Πατριάρχαι ίδιοχείρως εις τά ΰπ’ αυ
τών έκδιδόμενα θεσπίσματα, σημειοϋν- 
τες απλώς τόν αριθμόν τοΰ έτους της 
Ίνδικτιώνος, χωρίς να αvαcρερωσι καί 
τόν αύξοντα αριθμόν, δν αύτη κατέχει 
άπό τής ένάρξεως τών Ίνδικτιώνων, 
ήτοι τοϋ έτους τής γεννήσεως τοΰ Χρι- 
στοϋ. Ή  απλογραφία αυτη ήρξατο κατ’ 
ολίγον έπεκτεινομένη καί είς την κοινήν 
χρήσιν.

' Τοΰτο φέρει είς ποιάν τινα άπορίαν, 
διότι διά τής λιτήςταύτης χρονολογήσεως 
δέν ήδΰναντο νά όρισΟώσι γεγονοτα λα-
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βόντα χώραν εις προπαρελθοΰσας Ίν δ ι- 
κτιώνας, και ή τήρησιςτής ιστορίας ήθελε 
καταστή δυσχερεστάτη. ΙΊιθανώτατον λοι
πόν, δτι πρός διασάφισιν- τών τοιούτων 
μειοΰρων χρονολογήσεων ήναγκάζοντο 
νά μνημονεΰωσι καί τό άπό Χρίστου 
γεννήσεως έ'τος ή άλλα επίσημα χρονο
λογικά σημεία. Τουλάχιστον, έ'χομεν ύπ’ 
ό'ψιν πράξίν τινα τής Συνόδου τών έν 
Κωνσταντινουπόλει Πατριαρχείων εν έτει 
1657, φέρουσαν τοιαΰτην χρονολογίαν 
α χ ν ζ  μ α ΐο ν  α  , Ί ν δ ικ τ ιώ ν ο ς  δ εκ ά τη ς .

Οί Βυζαντινοί ειχον καί άλλους τρό
πους χ ρ η μ α τ ισ μ ο ϋ ,  ύπολογίζοντες τόν 
χρόνον ούχί κατά κΰκλους ετών, άλλ’ α
πλώς διά τοϋ αύξοντος άριθμοΰ τών ε
νιαυτών, άφορμωμένων άπό έΛισήμου 
τινός ίστορικοΰ γεγονότος. Τοιουτοτρό
πως ελεγον: τόσα άπό κ τ ίσ εω ς  κ ό σ μ ο υ ,  
άπό Μ . Κ ω ν σ τ α ν τ ίν ο υ ,  άπό Δ ιοκ λ η -  
τ ια ν ο ϋ ,  άπό τ ώ ν  Ά γ ιω ν  μ α ρ τ ύ ρ ω ν  
κτλ. Έ σ θ ’ δτε, πρός άκριβεστέραν δή- 
λωσιν τοϋ έτους έσημείωνον πλείονας ό- 
μ οΰ  χρονολογίας. Τήν ά π ό  τ ο ϋ  Δ ε σ π ό 
τ ο υ  Χ ρ ισ τ ο ύ  χρονολογίαν, ήτοι τήν ά- 
ριθμητικήν έκφρασιν τών άπό γεννήσεως 
Χριστοΰ έτών, ως σήμερον γράφομέν, 
σπανιώτερον μετεχειρίσθησαν οί Βυζαν
τινοί. Ταύτην είσήγαγεν είς τήν Δΰσιν 
ό μοναχός Διονύσιος ό Βραχύς κατά τό 
έτος τό αντιστοιχούν πρός τό 527  μ. X . 
έν Ρώμη βιοτεύων.

Τό 1909 αντιστοιχεί πρός τό 7 έτος 
τής Ίνδικτιώνος Κωνσταντινουπόλεως 
128, άρχομένης τής Ίνδικτιώνος τήν 1 
Σεπτεμβρίου τοΰ 3 π. X.

Δ η μ η τ ρ τ ο ς  Λ α γ ο ίϊά ΐη ς

π ρ ο  τ ω Γ κ α λ π ω ν
Μετά τόν πρώτον ένθουσιασμόν καί 

τάς μεμψιμοιρίας εν. τοΰ ψηφισθέντος νό
μου περί δικηγορικών Συλλόγων, τάς 5ιά 
τών στηλών τής «Δικαιοσύνης» πανηγυ- 
ρικώς έκδηλωθείσας έλπίδας και εύχάς 
καί τούς διαφοροτρόπως διατυπωθέντας 
δισταγμούς περί της έπιτυχίας το0 θε
σμού, άθρόα επέρχονται, έν πρός έν κατά 
φυσικήν σειράν, τά ζητήματα καί αί 
σχετικαί άπορίαι της έφαρμογης τού 
νεαρού τούτου νόμου. Καίτοι τό ψηφι- 
σθέν νομοσχέδιον δέν κατέστη είσέτι νό
μος τοϋ Κράτους, έν τούτοις τά πρώτα 
της έφαρμογης ζητήματα τίθενται έπί 
τάπητος· τοιαύτα δ’ εύλόγως είναι τά 
τών επικειμένων αρχαιρεσιών. Ή  μή έ- 
πικυρωσις εισετι τοΰ νόμου δέν καθιστα 
τά τοιαύτα ζητήματα πρόωρα, ούδ’ α
ποκλείει την επ αύτών συζήτησιν, άφοΰ 
μαλιστα έλαχίστη σχετίκώς παρέχεται 
προθεσμία άπό της δημοσιεύσεως τού 
νόμου, δπως τό δικηγορικόν σώμα έμ- 
φανισθη διά πρώτην φοράν παρε- 
σκευασμένον πρό τών καλπών, α ί  όποΐαι 
θέλουσιν άντιπροσωπεύσητούς έχοντας τό 
θάρρος καί τήν καλήν διάθεσιν'νά άνα- 
λαοωσι τό έπίμοχθον έργον τής πρώτης 
έφαρμογης θεσμού δλως νέου διά τά 
παρ’ ήμΤν δικηγορικά ήθη καί έθιμα.

Τα προεκλογικά ούτως είπεΐν ζητή
ματα ταΰτα μετά τών έμφωλευουσών α
ποριών παρηλασαν ήδη διά τών στηλών 
τού προλαβόντος φύλλου. Καί έπί μέν 
τού πρώτου ζητήματος δίδονται συγχρό
νως άρκοΰσαι επεξηγήσεις, δπως δυνη- 
θώμεν νά γνωρίζωμεν, τούλάχιστον διά 
τήν δικαστικήν περιφέρειαν τής πρω- 
τευούσης, τίς έσται 6 πρώτος τής πρώτης 
τών δικηγόρων συνελεύσεως' πρόεδρος, 
ο κατά νόμον Νέστωρ οδτος τού δικηγο
ρικού σώματος τών ’Αθηνών έπί τών 
περί τό ζήτημα τοΰτο άποριών τό έξης 
μόνον δυνάμεθα νά παρατηρήσωμεν, δτι 
ούδεμία γεννάται αμφιβολία ώς πρός τόν 
προσυπολογισμόν είς τόν χρόνον τής άρ- 
χαιότητος τής δικηγορικής υπηρεσίας 
καί τής δικαστικής τών προϋπηρετησάν- 
των δικαστών, άφοΰ ρηταί καί γενικαί 
είσιν αί περί τούτου, διατάξεις τού άρθρου 
9 τοΰ νόμου.

1 ό δεύτερον ζήτημα προβάλλεται μετά 
προχείρου έπιλύσεως, δι’ έπιστολής τοΰ 
διακεκριμένου συναδέλφου καί άγαπητοΰ 
φίλου κ. Α. Σ. Μπαλάνου: ΙΙοΐοι δικη- 
γοροι δύνανται νά έχωσι δικαίωμα ψή
φου; έρωτα ό κ. συνάδελφος, άπαντα δέ 
προτείνων ώς κριτήριον τής έπιλύσεως 
πάσης απορίας τόν φορολογικόν κατάλο
γον τοΰ έτους 1907. Λιατί δχι καί τόν 
τοΰ 1908 ;

 ̂Ά ς  μοι έπιτραπή, φιλτάτη «Δικαιο
σύνη», νά διαφωνήσω ριζικώς πρός τε 
τα προτεινόμενα μέτρα ώς καί πρός 
αύτήν τήν άνάγκήν τής έρωτήσεως.

Ο περί δικηγορικών συλλόγων νόμος 
είναι σαφής καί κατηγορηματικός:

«Μέλη τοΰ Συλλόγου, διαλαμβάνει τό 
άρθρον 2 τοΰ νόμου, είσίν ύ π ο χ ρ ε ω τ ι-  
κ ώ ς  πάντες οί δικηγόροι, οί διωρισμένοι 
έν τή περιφερεία τοΰ Πρωτοδικείου». 
Τοιοΰτοι δέ δικηγόροι είσίν οί διορισθέν- 
τες συμφώνως πρός τάς διατάξεις τοΰ 
άρθρου 6 τοΰ νόμου Χ Ξ ζ '  τοΰ 1877, 
ώς ουτος έτροποποιήθη διά τοΰ νεωτέ- 
ρου καί τελευταίου νόμου ,ΒΡΙΙΘ. τοΰ 
1893, καί ούδεμία χωρεΐ έξαίρεσις ούδέ 
περιορισμός κατά τήν ρητήν άλλως τε 
διάταξιν τοΰ έδαφ. ζ ' τοΰ άρθρου τού
του. "Οθεν πάντες οί ούτωσί διωρισμένοι 
δικηγόροι, οντες υποχρεωτικώς μέλη τοΰ 
συλλόγου, έχουσι καί δικαίωμα ψήφου, 
άποδεχόμενοι δέ τά προτεινόμενα περιο
ριστικά μέτρα άποτόμως προσκόπτομεν 
έπί ρητών τού νόμου διατάξεων. ’Αλλά, 
δύναται τις νά εΐπη, ό τοιαΰτα προτεί- 
νων βάσιν. έχει έφαρμοσθέντα παρόμοια 
φορολογικά μέτρα, ών είς εκτάκτους ά- 
νάγκας ή κατ’ άναλογ'αν έφαρμογή είναι 
Ισως δεδικαιολογημένη. Α ληθώς, άλλά 
τά άπαρχαιωθέντα ταΰτα μέτρα δχι μό
νον σήμερον έχουσι καταργηθή, άλλά, 
δσον άφορα είς τήν έξάσκησιν τοΰ-δικη- 
γορικοΰ έπαγγέλματος, καί άπεδοκιμά- 
σθησαν διά ρητής διατάξεως αύτοΰ τού
του τοΰ φορολογικού νόμου. Ό  περί φό
ρου έπιτηδευμάτων νόμος ,ΓΡΜ Β' τού 
1906, δστις διά τοΰ άρθρου 45  κατήρ- 
γησε πάντας τούς πρότερον ίσχύοντας, 
έν οίς περιελαμβάνοντο καί αί άτυχεΐς 
διατάξεις, δι’ ών ούδεμία αί’τησις έγίνετο 
δεκτή ένώπιον τοΰ δικαστηρίου άνευ τής 
προσαγωγής τής σχετικής άδειας τής 
έξασκήσεως τοΰ φορολογούμενου έπιτη- 
δεύματος καί τοΰ διπλοτύπου τής πλη
ρωμής τοΰ φόρου, ρητήν καί πλεονάζου- 
σαν περιλαμβάνει διάταξιν έν έδαφ. γ ' 
τοΰ άρθρου 39, καθ’ ήν οί μή δηλώσαν- 
τες δικηγόροι, καί κατ’ άκολουθίαν οί 
στερούμενοι είς πρώτην ζήτησήν δι
πλοτύπου πληρωμής καί αυτού τοΰ τε
τάρτου τοΰ έτησίου φόρου (έδαφ. ε ' τοΰ 
άρθρου 16 τού αύτοΰ ν.), δ έν  π α ρ α κ ω 
λ ύ ο ν τ α ι  ά π ό  τή ς έ ξ α σ κ ή σ ε ω ς  τ ο ϋ  ε π ι 
τ η δ ε ύ μ α τ ο ς  τω ν , υποβαλλόμενοι μόνον 
είς πρόστιμον.

Πώς έπομένως δυνάμεθα νά. έφαρμό- 
σωμεν πρός περιστολήν τοΰ δικαιώματος 
τοΰ έκλέγειν πρότασιν βάσιν έχουσαν μέ
τρα, έφαρμοσθέντα μέν ποτε ώς φορο
λογικά, άλλά καί ώς τοιαΰτα άρδην καί 
έμφαντικώς άποκρουσθέντα, ιδίως διά 
τούς έξασκοΰντας τό δικηγορικόν έπάγ- 
γελμα ; Στεροΰντες τοΰ δικαιώματος τής 
ψήφου, τό όποιον, ώς νυν έχουσιν αί δια
τάξεις τοΰ νόμου, είναι συμφυές δικαίωμα 
τοΰ μέλους τοΰ Συλλόγου, άρνούμεθα 
είς τούς μή δυναμένους νά προσαγάγωσι 
τό διπλότυπον τής πληρωμής τοΰ φόρου 
τήν ύποχρέωσιν νά ώσι μέλη τοΰ Συλ
λόγου' παρεισάγομεν δηλαδή, διάκρισιν 
είς ρητήν καί γενικήν διάταξιν τοΰ νό
μου πανταχόθεν καί παντοιοτρόπως άπο- 
κρουομένην. Ύπό τών αυτών δέ ιδεών 
πιεζόμενος δέν δύναμαι επίσης  νά έν· 
νοήσω, πώς, κατά τόν έγκριτον έπιστο- 
λογράφον, διά τάς μετέπειτα έκλογάς 
ή ύπό τού άρθρου 4  έδαφ. δ' τοΰ νόμου 
εισφορά θέλει έκκαθαρίση τόν αριθμόν 
τών δικαιούχων ψήφου δικηγόρων, άφοΰ 
καί έν περιπτώσει παραβάσεως τής δια- 
τάξεως ταύτης πάντως θά έξακολουθή ό 
τυχόν παραβάτης δικηγόρος νά δικαιώ- 
ται ψήφου, μή όριζομένης διά τοΰ νεα
ρού νόμου διαγραφής έκ τών μελών τοΰ 
Συλλόγου τών μή καταβαλλόντων τήν 
έτησίαν εισφοράν αύτών.

Κατά τάς διατάξεις τοΰ έδαφ. ζ '  τού 
άρθρου 6 τοΰ περί προσόντων τών δικα
στικών ύπαλλήλων νόμου, ό δικηγόρος 
παύεται όριστικώς μ ό ν ο ν  είς τάς περι
πτώσεις τών άρθρων 21, 22  καί 24 τοΰ 
ποινικού νόμου, κατ’ άκολουθίαν έφ’δσον 
εξακολουθεί ών διωρισμένος δικηγόρος, 
ύποχρεούται νά είναι μέλος τοΰ Συλλό
γου καί δικαιοΰται ψήφου, άδιαφόρως άν 
συνεμορφώθη ή μή πρός τάς διατάξεις 
τοΰ έδαφ. δ' τοΰ άρθρου 4 τοΰ νεαρού 
νόμου ή άν δύναται ή μή νά προσαγάγη 
διπλότυπον τής πληρωμής τού φόρου τοΰ 
έπιτηδεύματος αύτοΰ. Ή  περί έξασκήσεως 
τού δικηγορικοΰ έπαγγέλματος παρ’ ήμΐν 
νομοθεσία έφήρμοσεν ευθύς έξ άρχής τάς 
άρχάς τής άπολύτου έλευθερίας, καί άλ
λαχοΰ έπίσης παραδεδεγμένας, ταύτας δέ 

«πιστώς διηρμήνευσε καί διά τοΰ περί δι
κηγορικών Συλλόγου νεαροΰ νόμου- τό δ’ 
έπάγγελμα τοΰ διγηγόρου φύσει τε καί 
νόμω συμβιβάζεται άπεριορίστως μετά 
πλείστων άλλων έπαγγελμάτων, πρός ά 
έλευθέρως ό διωρισμένος δικηγόρος δύνα- 
ται διαρκώς ή προσκαίρως νά έπιοίδηται. 
Ίσ ω ς  αι περί προσόντων τών διοριζομένων

δικηγόρων διατάξεις τοΰ ήμετέρου νόμου 
ύπό τήν έποψιν τών πρός τήν κοινωνίαν 
έγγυήσει^ν ύστεροΰσι τών σχετικών δια
τάξεων άλλων πεπολιτισμένων κρατών 
έπί τοσοΰτον, ώστ’ εύλόγως νά πρρκα- 
λώσι σήμερον δισταγμούς καί περί τής 
έπιτυχοΰς χειρίσεως τοΰ δικαιώματος 
τής ψήφου κατά τήν πρώτην έκλογήν 
τών δικηγορικών Συλλόγων, ιδίως ύπό 
τών μή έξακολουθησάντων τήν έξάσκη- 
σιν τοΰ έπαγγέλματος, άλλά τοιαΰτα ζη 
τήματα, όντα άντικείμενον νομοθετικής 
προνοίας, δέν δύνανται νά άπασχολήσω- 
σιν ήμας κατά τήν ερμηνείαν τοΰ ίσχύον- 
τος νόμου καί νά έπιδράσωσιν έπί τής 
έφαρμογής αύτοΰ.

Ούδέ είς άτοπόν τι δύναται ποτε νά 
καταλήξη ή μή παραδοχή τοΰ προτεινο- 
μένου μέτρου ύπό τού άξιοτίμου συναδέλ
φου, οστις όρμαται είς τοΰτο έκ σοβαρας, 
ώς λέγει, ανησυχίας, προερχομένης έκ 
τής πλάνης, είς ήν δύνανται νά ύποπέσω- 
σιν ώς πρός τήν έκλογήν τών προσώπων 
οί μή έξασκοΰντες τό έπάγγελμα δικη
γόροι. Ή  άνησυχία αΰτη δέν δύναται νά 
είναι βάσιμος καί ή απόλυτος έλευθερία 
τοΰ έκλέγειν δύναται έπίσης νά έχη ά- 
γαθά άποτελέσματα, άδιακρίτως άν έ- 
πικρ&τήση ή τών έξασκούντων τό έπάγ
γελμα ψήφος-ή ή τών μή έξασκούντων, 
διότι, δεδομένου δτι οί ένασκήσοντες το 
δικαίωμα τής έκλογής προσώπων δέν 
πρόκειται πρό τών καλπών νά άστειευ- 
θώσιν, άλλά σοβαρώς νά έκδηλώσωσι 
τήν κατά συνείδησιν έκτίμησιν αύτών, 
καί έάν τό σμήνος τών ύπερτρισχιλίων 
δικηγόρων έρασιτεχνών έκλέξη όμοφώ- 
νως (πραγμα κάπως άπίθανον)δικηγόρον 
περιπατητήν τοΰΖαππείου καίκατισχύση 
ούτω τής κοινής ή διαφωνούσης γνώμης 
τών έξασκούντων το έπάγγελμα, πάντως 
ή κατά τοιαύτην πλειονο {ιηφίαν έκτίμη- 
σις δέν δύναται είμή νά είναι σεβαστή 
καί έπιβάλλουσα. Ό  δικηγόρος περιπα
τητής τού Ζαππείου, ό δυνάμενος νά συγ- 
κεντρώση τήν έκτίμησιν τοσούτων ψή
φων άνδρών, κριθέντων έν πάση περι- 
πτώσει ικανών πρός έξάσκησιν τοΰ δικη
γορικού έπαγγέλματος, παρέχει έξ ίσου 
τάς έγγυήσεις έκείνας, τάς όποιας δύνα- 
ται έπίσης νά παράσχη ό έκ τών έξα
σκούντων τό έπάγγελμα έκλεκτός, τοΰ 
όποιου έν τούτοις ή καλλικέλαδος φήμη 
περιΐπταται μόνον έντός τοΰ στενοΰ περι
βόλου τών αιθουσών τών δικαστηρίων, 
ούδόλως έξελθοΰσα αύτών, ούδέ τέρψασά 
ποτε τά ώτα τών περιπατητών τοΰ Ζαπ
πείου. ’Αντιθέτως δέ καί έάν ή άγνοια 
προσώπων καί πραγμάτων τών ψιλφ δ- 
νόματι δικηγόρων δύναται ν’ άστοχήση 
περί τήν έκλογήν τών καταλλήλων προ- 
σιοπων διά τήν διοίκησιν τού δικηγορι
κού Συλλόγου, δέν δυνάμεθα έπίσης 
μετά βεβαιότητος ν’ άποφανθώμεν δτι 
καί ή ύπεράγαν έπαγγελματική γνωριμία 
είναι άσφαλής γνώμη εύσυνειδήτου έκτι- 
μήσεως, έντελώς άμοιρος έλαττωματικής 
έκλογής, ιδίως δ’ ένδεχομένων καί έπι- 
κινδύνων μεροληψιών.

Έ ν  Άθήναις τή 28 Δεκεμβρίου 1908.
Γ .  Μ ν τ ω ν ιά ο ιις

δικηγόρος.

ΕΙΜΑΙ ΠΡΟΣΤΗΗ “ΙΙίϊΙΝ,,
’Α ξ ιό τ ιμ ε  κ . σ υ ν τ ά κ τ α  τ η ς  * Δ ικ α ιο σ ύ ν η ς » ,

Έ ν  τω τελευταίφ φύλλα» τής «Δικαιο
σύνης» άνεδημοσιεύθη άρθρον τής έν- 
ταϋθα έκδιδομένης έφημερίδος ό «Νέος 
Αίών»,έν τώ δποίφ κατηγορεΐται ό πρω- 
τοδίκης κ. Λ. Λουκάκος, δτι ως άνακρι- 
τής επί. ώρισμένης ποινικής ΰποθέσεο)ς 
έξύβρισε τούς μάρτυρας καί ποικιλοτρό- 
πως έπίεσεν αυτούς. ’Ώ ν συνήγορος τών 
κατηγορουμένου έπί τής ΰποθέσεως αυ
τής, ήν άφορα τό δημοσίευμα, αισθάνομαι 
ώς έπιβεβλημένον καθήκον νά διαμαρ- 
τυρηθώ μέ δλην τήν δύναμιν τής ψυχής 
μου κατά μυσαρας συκοφαντίας πρωτο
δίκου τιμώντος τόν δικαστικόν κλάδον, 
ή δέ «Δικαιοσύνη», ήτις άπό τής έκδό- 
σεως αυτής έδείχθη καί τών δικαστικών 
παρεκτροπών αυστηρός τιμητής άλλά καί 
τών δικαστικών άρετών καί ίκανοτήτιον 
ευγλωτος κήρυξ, δέν θέλει διστάση νά 
φιλοξενήση τήν διαμαρτυρίαν μου εις τάς 
στήλας αυτής.

Ή  «Δικαιοσύνη» ερωτςτ τί ένηργήθη 
έπί τών διά τοΰ «Νέου Αίώνος» καταγ- 
γελθέντοον κατά τοΰ κ. Λουκάκού; Άλλά 
τί ήδύνατο νά ένεργηθή, άφοΰ δ Διευ
θυντής τοΰ «Νέου Αίώνος» κληθείς ύπό 
τοΰ κ. Εΐσαγγελέως τών ένταΰθα Έ φ ε -  
τών, άπήντησεν έπί -λέξει, δτι «έπλανή- 
θην δσα έδημοσίευσα κατά τοΰ προ -̂ 
τοδίκου κ. Λουκάκου, γενόμενος θΰμη

ώρισμένου προσώπου, ζητοΰντος διά 
παντός τρόπου τήν έντεΰθεν έκτόπισίν 
του, καί μεταμέλομαι πικρώς, διότι ήδί- 
κησα δικαστήν, τοΰ οποίου εγώ*ό ίδιος 
εξήρα άλλοτε έν τή έφημερίδι μου τήν 
μεγάλην ικανότητα καί τόν άκαμπτον 
χαρακτήρα». Ταΰτα διετυπώΟησαν έν τώ 
πρός τό ΎπουργεΤον έγγράφφ τοΰ κ. 
Εΐσαγγελέως τών Έφετώ ν, δστις εύηρε- 
στήθη, δταν τόν έπεσκέφθημεν, ί'να έκ- 
δηλοόσωμεν αύτώ τήν άγανάκτησίν μας 
διά τά δημοσιευθέντα, νά έπιδείξη ήμΐν 
τό έγγραφον τοΰτο. Ά λλ’ ϊσως ερώτηση 
τις· διατί δέν καταγγέλλεται ό δημοσιο
γράφος ; Ή  άπάντησις πρόχειρος, διότι 
ή «Δικαιοσύνη» γνωρίζει ποιος εινε δ 
επίλογος πάσης διά τοΰ τύπου κατηγο
ρίας παντός δημοσίου υπαλλήλου.

Ή  ύπόληψις τών χρηστών τής δικαιο
σύνης λειτουργών δέν εινε μόνον ’ίδιον 
αύτών αγαθόν, άλλά κοινόν αγαθόν, τοΰ 
δποίου ή συντήρησις ένδιαφέρει κατ’ 
εξοχήν ολόκληρον τήν κοινωνίαν, άκρι- 
βώς δ’ έ'νεκα τούτου μέ δλον τόν κίνδυ
νον, δν διατρέχω, νά δυσαρεστήσω τόν 
κ. Αουκάκον, έθεώρησα καθήκον μου νά 
καταστήσω γνωστήν τήν αλήθειαν έν 
προκειμένφ.

Ό  κ. Λουκάκος δέν εινε έκ τών συνή- 
θων δικαστών, περί αύτοΰ δέ δύναται ή m 
«Δικαιοσύνη» νά έρωτήση τόν πρώτον 
τυχόντα δικηγόρον τών Πατρών ή τόν 
πρώτον πολίτην, καί θά πληροφορηθή, 
δτι πρόκειται περί δικαστοΰ πράγματι 
υπέροχου, καθόσον καί ά ρ ισ τ ο ϋ χ ο ς  τής 
Νομικής τυγχάνει καί διά τοϋ Ρ α λ λ ε ίο υ  
ά ρ ισ τ ε ίυ υ  έχει β ρ α β ευ & ή  καί έν τφ δι
καστικό) διαγωνισμό) έχει π ρ ω τ ε ύ σ ε ι ,  
συνδυάζει δέ σπανίαν ικανότητα μετ’ 
άδαμάστου εύθύτητος, καί κατά συνέ
πειαν, προκειμένου περί ενός τοιούτου 
δικαστοΰ, εινε λυπηρόν, δτι άβασανίστως 
ειδεν έν τώ τύπφ τό φώς τής ημέρας' τό 
κατ’ αύτοΰ άνυπόστατον δημοσίευμα.

Π άτραι xrj 3 0  Δεκεμβρίου 1 9 0 8 .
"Α γγελος ' Α γ γ ελ ό π ο υ λ ο ς  

Δικηγόρος

Δ . Νθ[Αΐζο(αεν, ότι λίαν προχείρως αδι
κείτα ι ή Ελληνικη Κοινωνία καί 1 οίy. οί ές 
αυτής ένορκοι οικασταί, κηροσσόμενοι έκ τών 
προτέρων ώς αναίσθητοι καί ασυνείδητοι προ 
μυσαρων κατά δικαστών συκοφαντιών, μολον
ότι και τούτο δεν δικαιολογεί τήν μή ποινικήν 
καταδιωςιν τοΰ συκοφάντου, όμολογοϋντος μά
λιστα τήν πραςιν του καί τον ήθικον αυτουρ
γόν τή ς συκοφαντίας. Κατά τά λοιπά εχομεν 
πάντα λόγον νά εΰχαριστηθώμεν έκ τών ανω
τέρω αξιόπιστων πληροφοριών τοΰ κ. ’Α γγε- 
λοπούλου. άλλά γνωριζομεν αύτώ, οτι πλήν 
τοΰ άρθρου τοΰ «Νεου Αίώνος» εϊχομεν καί 
επ ίσης αςιόπιστον έγγραφον πληροφορίαν άλ
λου οικηγορου έκ ΙΙατρών βεβαιοΰντος τά έν 
τη  εφημερίδι έκείνη γραφεντα καί οστις ά- 
ναντιρρήτως ’έχει έπιβεβλημένον καθήκον νά 
επικύρωση τας βεβαιοίσεις του δημοσία καί έ- 
νυπογραφως, κατά τοιοΰτον τρόπον διαψευδό- 
μενος. Μένει πάντως όμως ή απορία άν ό κ. 
Ε ίσαγγελευς των Έ φ ετώ ν  έςηκρίβωσεν ή καί 
προσεπάθησε νά έξακριβώση «τό. ώρισαένον 
πρόσοιπον», οπερ κατέστησε θΰαατα τόν συν- 
κακτην τοΰ «Νέου Αίώνος» καί τόν κ. Λου- 
κάκδν, κατόπιν δέ αντιθέτως υπήρξε σωτήρ 
καί τοΰ συντάκτου απέναντι τοΰ κ. Ε ίσαγγε- 
λέω ς καί τοΰ δικαστοΰ απέναντι τοΰ κ. ύ- 
πουργοΰ.

Ά ριθ . 1 0 0 2
Α π ο δ ε ικ τ ικ ό ν

Έ ν  Ά θήναις σήμερον τήν δεκάτην έβδό- 
μην (1 7 ) Δεκεμβρίου τοΰ 1 9 0 8  ένεακοσιο- 
στοΰ ογδόου έτους ημέραν Τετάρτην καί ώραν 
ο μ .α . ό υποφαινόμενος δικαστικός κ λ η τή ί 
τών έν Ά θήναις Πρωτοδικών Κ ω νστ. Σ τ ε ρ - . 
γιου τή  έγγράφω παραγγελία τοΰ δικηγόρου 
κ. Ν ικολ. Λάφη πληρεξουσίου τοΰ Θεοο. 
Τρούγκα κατοίκου Α θηνώ ν, μετέβην καί 
έπέδωκα πρός τόν κ. Ε ισαγγελέα τών έν Ά -  
θήναις Πρωτοδικών διά τόν αγνώστου διααο- 
νής Στέφανον Πετσουλάκην κάτοικον πρώην 
Α θηνώ ν, άντίγραφον έξ άπογράφου έκ τελ ε
στοΰ τή ς ύ π ’ άριθ. 8 6 8 3  τοΰ 190 3  άποοά- 
σεως τοΰ Δικαστηρίου τών έν Ά θήναις Ποω- 
τοδικών κλπ. πρός γνώσίν του καί έπιτασ- 
σόμενον ΐνα έμπροθέσμως τώ  πληοώση 1) διά 
κεφάλαιον δραχμάς χιλίας (1 0 0 0 )  έντόκως 
πρός 12  ο)ο έτησίω ς καί 2) δραχμάς εκατόν 
τριάκοντα δύο καί 40  ο)ο (1 3 2  καί 40 ο)ο) 
έντόκως πρός 9 ο)ο έτησίω ς άπό τή ς έπιδό- 
σεως τή ς αγωγής μέχρις Ιξοφ λήσεω ς- 3) δι’ 
έπιδικασθέντα έξοδα δραχ. είκοσι δύω (2 2 ) 
καί 4) τά τέλ η  δραχμ«ς ένδεκα (11 ) καί 5) 
δ ι’ άπόγροφον, άντίγραφον, έπιτα γήν, πα
ραγγελίαν καί έπίδοσιν δραχμάς δέκα τέσσα- 
οας ήτοι έν ολψ  δικαστικά έξοδα καί τέλ η  
δραχμάς τεσσαράκοντα επτά (47) κλπ . Καί 
είς ’ένδειξιν.
'-0 λαβών Είσαγγελευς Ό  Δ . Κ λητήρ

Κ . Λ ν κ ο ν ρ έ ζ ο ς  Κ . Σ τ ε ρ γ ίο ν
Ό τ ι  ακριβές άντίγραφον έκ τοΰ είς χεΐράς 

μου τοιούτου.
Ά θή ν η σ ι, τή  22  Δεκεμβρίου 1 9 0 8 .

'Ο- πληρεξούσιος Δικηγόρος 
Ν. Λάφης


