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Μ εταφράζομεν κα ι δημοσιεύομεν κατωτέρω μακρόν κα ι πνευ ματωδέστατον 
αρϋρον  I'άλλον δ ικηγόρον, τοΰ κ. G. M o u g e o t  δημόσιευθέν είς τό κα ι π α ρ ’ ημ ϊν  
πασίγνωστον μέγα περ ιοδ ικόν  « ΑΥτν/c P o li t tq i t c  e t  PciTlefnentcLiTe^. } πολαμ - 
βάνομεν δε ώς καθήκον ημώ ν, νά μ ιμ ηϋώ μεν  την αγαστήν τώ δντι έλευθεροστομίαν 
τον Γάλλον σνναδέλφον , και νά δηλώοωμεν απεριφράστως, ότι, καί κατα την γνώ 
μην ημών, ακριβώ ς τώρα επί τη αυστάσει τών Δ ικηγορικών Συλλόγων, πολν σπευ- 
δονσιν οι ώς άπό τρ ίποδος προφορ ικώ ς η εγγραφως διατνπονντες αξ ιώ ματα  επιταγών 
η άπαγορεύσεων περι τον δικηγορικοί) επαγγέλματος. Κ αίτο ι δεν θέλομεν με τοΰτο 
νά εΐπωμεν, δτι τό μεταφραζόμενον αρϋρον  Οά άποκαλνψη το πρώ τον παρ ημ ϊν  
τόν τρόπον κα ι την ευρύτητα, καθ' ήν συζητοΰνται τα δ ικηγορικά ζητηματα εκεί, 
όπου η δ ικηγορία  έχει άναχθή είς ήθ ικόν  ϋχρος'μηδε νοονμενον παρ ημϊν. Διότι εις 
ούδένα ίσω ς τών αναγνωστών της «Δικαιοσύνης» είνε άγνωστον ότι α ί νεώτεραι 
οίκονομ ικα ί κα ι κο ινω νικα ι σννθήκα ι κα ι αντιλήψεις, περι της κοινω νικής βαθμ ιδος  
τών δ ιαφόρω ν επαγγελματιών, εν μεν τη επ ιστήμη κα ι τη θεω ρία  δια τής κοινω νιο- 
λογίας, έν δέ τή πρακτική  διά τών όσημέρα ι πολλαπλασίαζα μενών α ια γκώ ν  τον οση- 
μέραι μεταμορφουμένου βίου ατόμω ν κα ι κο ινω νιώ ν, κατέρριψαν ήδη τους πλείο- 
νας φραγμούς μεταξύ τών επαγγελμάτων κα ι περιώ ριοαν σημαντικώ ς  τα? ίδ ια ι- 
τέρας έκάστου αυτών σνν&ήχας, ώστε λίαν δυσδιάγνωστος κα ι άγαν δνσδιόριστος 
κατέστη η ίδ ιάζονσα έχάστω καθηκοντολογία. 'Η  κοινω νία εινε μ ία , ανεγνωρίσθη^ μ ία  
και. άδιαίρετος, τόσον δέ στενή και σνχνή κατέστη ήδη ή επ ικοινωνία κα ι η νλικη  ̂
και ηθ ική αλληλεγγύη τών μελών αυτής, ώστε δέν είνε μόνον μ ία  κα ι ενιαία δια  
πάντας η νομοθεσία, δπερ δέν συνέβαινεν άλλοτε, άλλα κα ι τά ήθ ικά  καθήκοντα  διά 
πάντας νπάρχουσι κατά τό πλεϊστον τά αυτά. διότι κα ι εν τή κοινω νική κλίμακ ι 
πάντες έχονσιν νψος μόνον πρός τήν ιδ ίαν έκαστος ικανότητά τον κα ι τήν άνθρω - 
πίνην αρετήν τον άνάλογον.

Π ροκειμένον άλλως περί τής π αρ ’ ημ ϊν  δικηγορίας, είνε τόσον ενρν το εργον 
και τόσον βαρν κα ι δύσκολρν τό καθήκον, δπερ άνέλαβον οι Δ ικηγορικοί Σύλλο
γοι, οπως ουζητήσωσι τά ζητήματα τά σχετικά πρός τήν άπό συστάσεως τοΰ Β ασ ι
λείου χαώδη δικηγορικήν κατάστασιν, άντικειμένην πρός πολλάς στοιχειώδεις ίσως 
έπιταγάς τοΰ Κώδηκος τής ανθρώ πινης ευπρεπείας, άντικειμένην προς πολλούς π ά ν 
τως δρονς τής νπάρξεως κα ί προκοπής δικηγόρων, οίτινες θα  επεθνμουν να βασι- 
σθώσι σταδιοδρομοΰντες μόνον εν τή ιδ ία  εαυτών άξ ια  κα ί αρετή, ωστε κα ι εντελώς^ 
μάταιον, Άν μή  κα ι επικίνδυνον, είνε τό νά δ ιατνποΰντα ι σκειρεις έστω μονον, περι 
απολύτων δικηγορικών καθηκόντω ν , είς άπό θεωρίας έξ ενός γραφείον διασαλπ ιζο- 
μένας έπ ιταγάς κα ι άπαγορεύσεις.

Τό μετ αφραζόμενον άρθρον έλπίζομεν δτι κα ί δια τ ας όξντατας παρατηρηθείς 
και διά τήν δύναμιν τών επ ιχειρημάτων—λνπούμεθα, μή  δννάμενοι ν άποδώσω μεν  
αντον τοΰ νφονς τόν σαρκασμόν  — θ ά  δώση σπουδα ιαν αφορμήν  πολλά κα ι 
παρ  ημϊν νά μελετηθώσι ζητήματα. Ουχί περιοριζομένης τής σνζητήσεως εντός τών 
δικηγορικών εγω ισμών κα ι συμφερόντων, άλλ ’ έκτεινομένης ως προσηκει εις ανδρας  
επιστήμονας τής εποχής μας, είς δλον το πεδίον τής κοινωνικής ζωής, εφ ον κα ι j; 
δικηγορία έχει τό ιδ ια ίτερον στάδιόν της, μέρος τοΰ όλου, κα ι κατα την εκτασιν καί 
κατά τήν μορφ ήν άνάλογον πρός τό δλον.

Έ ν τούτοις δέν δυνάμεθα ν '  άρνηθώμεν, δτι τό μεταφραζόμενον άρθρον περ ιέ 
χει και γνώμας ύπεράγαν νεωτεριστικός, γνώμας ίσως τινας απολντω ς απαραδέ- 
κτους. Τοιαύτη δέ γνώμη είνε ιδ ίω ς εκείνη, κ α θ ’ ήν δέον νά επ ιτροπή εις παντα  
πολίτην ή νπεράσπ ισις υποθέσεων ενώπιον τών πολιτικών δικαστηρίων. Τής αδείας 
ταύτης πικροτάτην καί άλγεινοτάτην πείραν έλαβεν ή Iαλλ ια , κατα την Μεγαλην της 
' Επανάσταοιν, δτε είσήλασαν υβριστικούς κα ί άχρείως είς τα δ ικαστήρια ως νπερα-^ 
σπισταί άλλοτρίων συμφερόντων πάσα άμάθε ια , πάσα ήλιθιοτης, πάσα ασεβεια και 
πάσα φαυλότης. Ύ π ό  τήν άγωνιώδη π ίεσα ’ δλου τοΰ 1 αλλικοΰ Λαοΰ κατηργηθη  ο 
νόμος εκείνος τάχιστα.

Καί τώ δντι, έφ ’ δσον κρίνεται ώς απαραίτητον κα ί άναγκαΐον, ινα ώρισμένοι 
’ πολϊται, ειδικής μορφώσεως, κρίνωσι τά στοιχεία τών υποθέσεων εν παραβολή προς  

διατάξεις νόμων, δέν δυνάμεθα νά έννοήσωμεν πώ ς δέν κρινεται. εξ ίσον κα ι ομοίω ς  
άπαραίτητον κα ί άναγκαΐον, ίνα κα ί ειδικής ώσαύτως μορφωσεως πολϊται, εξ ιδ ια ίτε
ρου συμφέροντος κα ί επ ιβλητικόν καθήκοντος, άφοσιώνται εις την εξ επαγγέλματος 
παράστασιν τών δ ικα ίω ν τών δ ιαφερομένων πολιτών προς τονς δικαστας. Δεν εινε δε 
νοητή μεταβολή τής καταστάσεως ταύτης' δ ιότι κα ι αν ο ί τνχοντες πολϊτα ι καθίσταντο  
δικασταί ύπό τών συμφωνούν των έν τούτω διαφερομενων, κα ι παλιν, δια τ ας πλει- 
στας τών περιπτώσεων, θά νπήρχεν ή άνάγκη ειδικών δικαστών κα ι δικηγόρων, 
ώς καί νΰν συμβαίνει έπί διαιτησίας. ΓΙαραλείπΟμεν το ζητημα τής δημοσίας ταξεως, 
ήτις έσται άνεπίτενκτος.

’ Εάν τό νομ ίσω μεν άναγκαΐον κα ί άλλας ημώ ν παρατηρήσεις θα διατυπωσωμεν  
έν τή συνεχεία τής μεταφράσεως. Διότι, ώς εΐπομεν ήδη, θά  έπεθυμοΰμεν, να  
ελάμβάνεν- ή συζήτησις γενικώτερνν χαρακτήρα. Τό αρθρον τον Γάλλον συνάδελ
φου, άφ ιερωμένον είς τήν μ νήμην  μεγάλου δικηγόρον, οστις απο τής δικηγορίας  
εύθέθ)ς κα ί αμέσως άνήλθεν είς τόν πρω θνπονργ ικον  τής μεγάλης πατριδος τον  
θώκον, δν εξόχως έλάμπρννεν, εχει ώς εξής·’

«ΕΙς μ ν ή μ η ν  τ ο ΰ  Β α λ δ ε κ  ■ ’Ρ ο ν σ σ ώ »
Υπάρχει « ζ ή τ η μ α .δ ικ η γ ο ρ ικ ό ν ;»

Μόνον πνεύματα απλοϊκά καί δπισθο- 
δρομικά τολμώσι ν’ άρνηθώσι τοΰτο, άν
θρωποι ασκητικής ηρεμίας, οί'τινες έκ 
προκαταβολής (a priori) ύπολαμβάνουσιν 
δτι το παν έχει ώς άριστα έν τή Δικαιο
σύνη, ή γέροντες νομικοί, λευκανθέντες έν 
τφ έπαγγέλματι, οί'τινες δέν έπιτρέπουν

νά θίξη τις τά άχραντα μυστήρια, έγκω- 
μιασταί τοΰ παρελθόντος, δι’ οϋς πάσα 
κατάστασις, ήτις υπήρξε σύγχρονος πρός 
τάς έπιτυχίας των, πρέπει νά μείνη άθι
κτος καί ιερά. ’Αλλά λίαν εύτυχως έπέρ- 
χονται έκάστοτε περιστατικά διαφωτί- 
ζοντα τερατώδη πραγμάτων τινών κατά- 
στασιν, έπέρχονται δέ καί καταιγίδες 
άπότομοι διασείουσαι τδ σκωληκόβρωτον

οικοδόμημα, τδ συγκρατούμενον ώς διά 
θαύματος, καί έπισπεύδουσαι τήν εντελή 
καταδάφισιν, ήτις ένδιαφέρει έν ταύτφ 
τήν κοινήν υγιείαν καί άσφάλειαν.

Τπάρχουσι τρεΤς τάξεις δικηγόρων, 
λίαν άνισοι πρός άλλήλας άριθμητικώς 
καί ήθικύ&ς.

Ή  πρώτη τάξις περιλαμβάνει τούς άν- 
θρώπους τοΰ παρελθόντος, οί'τινες κατα 
τό άρχαίον ρητόν «διέγραφον τόν βίον 
των ώς φωτεινήν γραμμήν », πνεύματα 
τοΰ καθήκοντος, άνδρες τής Τιμής καί 
τής Πίστεως, οί'τινες είχον τό μέτωπον 
υψηλά «χωρίς φόβον καί πάθος», ά- 
γνοοΰντες τάς λιποψυχίας καί τούς 
ένδοιασμούς, προσέτι καί συνηθεστατα 
κληρονόμοι οικογενειακής περιουσίας, 
ήτις έπέτρεπεν αύτοίς ν ’ άγνοώσι καί τόν 
χαμερπή πόθον έπικερδοΟς πελατείας, 
καί νά μή άποδίδωσι σπουδαιότητά τινα 
χρηματικήν είς τήν άγνωμοσύνην τών 
πελατών των, έν κεφαλαίω είπεΐν απηλ- 
λαγμένοι ύλικώς καί ηθικώς πάσης 
άσχολίας ταπεινής, ή άπλώς άνθρωπί- 
νης. ’Απομένουσί τινες άκόμη έκ τού
των, έλαχίστη μειονότης, κατά τοσοΰτο 
μάλλον άξιοσέβαστος, καθ’ δσον έκλείπει, 
ούσα άφ’ ένός μέν φωτεινή άνταύγεια 
μακρυνοΰ παρελθόντος, άφ’ ετερου υπό
λειμμα τέφρας έν τφ ήμετέρψ είκοστψ 
αίώνι, τελευταίοι Ίππόται Τάξεως, ής 
μόνον τό δνομα Οφίσταται : «S ta t ma- 
gn i nominis um bra».

Δευτέρα καί πολυαριθμοτέρα κατηγο
ρία, ήτις, άντιθέτως πρός τήν προηγου- 
μένην, καί πληθύνεται όσημέραι, είνε ή 
ιώ ν «νέων άνθρώπων», οί'τινες, άφ ένός 
μέν ευφυείς καί εύτολμοι δντες, άφ έτβ- 
ρου δέ μηδαμώς γνωρίσαντες τάς λαμ
πρότητας παρελθόντος μή δυναμένου ν’ 
άναβιώση, άπέβαλον δλας τάς προλή
ψεις τοΰ παρελθόντος, δσον καί άν ύπήρ- 
ξαν αύται εύγενεΐς. Μετά θαυμαστής 
παρρησίας καί χωρίς μίαν έστω στιγμήν 
νά κρύπτωνται δπισθεν τοΰ δακτύλου 
των, έκδηλοΰσι πόθους ευρυτερους καί 
προσδοκώσιν άγωνιωδώς τήν ήμεραν, 
καθ’ ήν, έλεύθεροι τών πεπαλαιωμένων 
κανόνων, τών μικρολόγων'καί δχληρών, 
θά δυνηθώσι τέλος ν’ άπελευθερωθώσι 
τοΰ πυκνοΰ δικτύου, δπερ πνίγει πάσαν 
αύτοβουλίαν καί παρακωλύει τήν έλευ- 
θέραν πτήσιν. Εις μεταξύ τούτων είνε & 
κ. Μ. Belin, τοΰ Συλλόγου de Besan- 
ςοη, δστις, μετ’ έλευθεροστομίας καί έν- 
τελώς άνυποκρίτου φράσεως, είς  ̂ προ- 
κληθέν ψήφισμα ύπό τίνος έπιθεωρήσεως, 
γράφει τά εξής ώς άπάντησιν:

«Τό πρόβλημα φαίνεται περίπλοκον. 
Καί δμως θά καθίστατο μηδαμινόν, έάν 
άπεφάσιζον νά καλώσι τα πραγματα με 
τό δνομά των, καί νά θεωρήσωσιν δτι 
καί οί δικηγόροι είνε ως οί άλλοι άν
θρωποι, άσκοΰντες έπάγγελμα βιοπορι
στικόν, ούχί δέ ίερωσύνην δια τόν έρωτα 
μιάς ιδέας ή τήν λατρείαν μιας παραδό- 
σεως». ’Επιτυχής αδτη ρήτρα, ήτις π ε
ριέχει θαυμαστώς τούς πόθους Σχολής, 
καλουμένης, ώς έλπίζομεν, νά περιλάβη 
μίαν ήμέραν όλόκληρον τό Σώμα, τα 
ύγιέστερα τουλάχιστον στοιχειά του, καί 
ήτις, άφοΰ, κατά τήν Ικφρασιν τοΰ Ρε- 
νάν, «θάψη εύσεβώς έντός πορφυρού σα
βάνου έν ω κοιμώνται οι θανόντες θεοί» 
άπηρχαιωμένας άντιλήψεις, αί'τινες μό
νον τόν βίον τινών τών ήμετέρων προγό
νων έλάμπρυναν, θά δυνηθή νά προσα- 
νατολίση πρός τά μέλλον ήμάς, ωστε να 
κινηθώμεν μετ’ εύχερείας έν τφ άγώνι 
τοΰ βίου, άνευ άλλου όδηγοΰ ή τής έλευ- 
θερίας, άνευ άλλου χαλινού ή τοΰ αύ- 
στηροτέρου κοινοΰ δικαίου.

Ή  τρίτη καί τελευταία τάξις περιλαμ
βάνει δλους τούς άλλους, άμορφον μάζαν 
προβάτων μιμητικών ή άπεχθών ύποκρι- 
τών, δντα άσθενή ή φαρισαϊκά, μή έχοντα

μήτε τήν ύπερηφάνειαν καί τάς άρετάς 
τής πρώτης τάξεως, μήτε τήν ένεργητι- 
κότητα καί μάλιστα τήν παρρησίαν τών 
τής δευτέρας. Προσπαθοΰντες ν’ άντιγρά- 
ψωσι τά ιδανικά τών πρώτων, υπερβάλ- 
λοντες όλοκλήρως καί ύπερμέτρως τόν 
θετικισμόν τών δευτέρων, άποτελοΰσι 
πρόσχημα, καί άντιτίθενται ώς πρόχωμα 
βδελυροΰ πηλοΟ κατά τοΰ ρεύματος τοΰ 
δγκουμένου μέν άλλ’ άσθενοΰς είσέτι καί 
έχοντος άνάγκην Ολοκληρωτικής άπολυ- 
μάνσεως. ’Αρχαίος πρόεδρος Δικηγορι
κού Συλλόγου, de Clermont - T errand, 
δστις, τφ 1902, είχε θαρραλέως προκα- 
λέσει συνδιάσκεψιν δλων τών προέδρων 
τών δικηγορικών συλλόγων τής Γαλλίας, 
διά νά πραγματευθώσι τά ζητήματα τά 
σχετικά πρός τά δικηγορικόν έπάγγελμα, 
έγραψε τάς έμπνευσμένας ταύτας γραμ- 
μάς, μηδεμίαν έχούσας άνάγκην σχολίων :

«Ό  Δικηγορικός Σύλλογος τών Πα- 
ρισίων έκρινε καλάν ν’ άπόσχη· έξ ου 
συμπεραίνω, δτι δέν αισθάνεται τήν ά
νάγκην ν’ άναπνεύση δλίγον άέρα κα
θαρόν. Έγνώρισα άσθενεΐς ώσαύτως ά- 
γωνιώντας έντός θαλάμων άνευ δξυγόνου, 
οΰς, είνε άληθές, τά έλάχιστον ρεΰμα 
άέρος τούς έφόνευσε».

Ποια, τώρα, είνε \ά περίφημα έκεΐνα 
«επαγγελματικά καθήκοντα», τών ό
ποιων έχαρακτήρισεν ήδη προσηκόντως 
ή Κοινή Γνώμη τά γελοιωδέστερα καί 
μάλλον άπηρχαιωμένα, αλλά τών όποιων 
τινά (δχι δλιγώτερον χαρακτηριστικά) 
μένουσιν έντελώς άγνωστα είς τούς ά- 
μυήτους ; Προσήκει, σπουδάζοντες αύτά, 
ν’ άπεκδυθώμεν πάσαν προκατάληψη/. 
Καί έν τή πληρότητι τής άνεξαρτησίας 
τής γνώμης μας, ήτις, χάρις τφ^θεφ , 
είνε άπόλυτος, δέν θά λάβωμεν 6π ’ δψιν 
πρόσωπα, καί δέν θά μεταχειρισθώμεν 
φράσιν περίτεχνον, ήν έπιβάλλεται νά 
θυσιάσωμεν είς τό ιερόν διαφέρον ύπέρ 
τής άληθείας καί τής δικαιοσύνης.

"Οπως άποφύγωμεν πάσαν μομφήν 
έπί άοριστία, θά λάβωμεν ώς όδηγόν, 
πρός τήν έρευναν τής πολιτείας τοΰ Δι- 
κηγορικοΰ Συλλόγου και τών υπ αυτοΟ 
έπιβεβλημένων κανόνων εις τά μέλη του, 
τό περίφημον καί κλασικόν ’Εγχειρίδιον 
τοΰ Προέδρου Δικηγορικού Συλλόγου 
Cresson, μυστηριώδη τόμον, δν οί πα
λαιοί δικηγόροι μετά τρομώδους φωνής 
παραδίδουσιν είς τούς νέους, κατά τήν 
είσοδον τούτων είς τό έπάγγελμα, καί 
τόν όποιον τόμον ό πτωχός δόκιμος,κατά 
τά είσέτι διατακτικά βήματά του, δέν 
άνοίγει ή μετά φρίκης κατά πάσαν νέαν 
πράξιν τοΰ δικαστικού του βίου.

Φυλλομετρήσωμεν καί ήμεΐς τάς στυ- 
γνάς του σελίδας, θ ε έ !  Οποίον όπλο- 
στάσιον άπαγορευτικών θεσφάτων! Ά να- 
μιμνήσκεταί τις, άδυνατών νά κράτησή 
τό μειδίαμα, τά άφελή τοιχοκολλήματα 
Ελβετικών τινων πόλεων, άτινα σταμα- 
τώσι τόν περιηγητήν κατά παν του βή
μα: « ’Απαγορεύεται τοΰτο ή έκεΐνο=  
Πρόστιμον 5 ή 10 ή 15 δραχμών». Τά 
αύτά καί ένταΰθα συμβαίνει περίπου, καί 
διερωτάταί τις, κλείων τάν τόμον, έάν 
καί μία μόνη πράξις μένη έπιτετραμμένη 
είς τάν δυστυχή ύπερασπιστήν τής χή
ρας καί τοΰ όρφανοΰ.

* * *
Τί άπαιτοΰσι παρά τοΰ δικηγόρου, 

πριν ή τφ άπονείμωσι τάν τίτλον του;
Δύναται νά ή δικηγόρος «πάς διπλω- 

ματοΰχος τοΰ δικαίου, γενόμενος δεκτός, 
μετά πολυαρίθμους δοκιμασίας, ύπό μιάς 
Εισαγγελίας, μετά τοΰτο ύπό ένός Δι
καστηρίου, ύποβαλλόμενος είς δρκον 
ιεροπρεπή, έπιτυχών παρ’ ένός Διοικητι
κού Συμβουλίου Δικηγορικοΰ Συλλόγου, 
μετά νέας δοκιμασίας, τήν άδειαν νά έξα- 
σκηθή έπί πολλά έτη,.συμπληρώσας δλας
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τας υποχρεώσεις ταύτας καί γινόμενος 
τέλος καί αύθις δεκτός ύπό τοϋ αύτοΰ 
Δικηγορικού Συμβουλίου είς το έπάγ- 
γελμα δπερ φιλοδοξεί». Άναπνεύσωμεν 
πρός στιγμήν μετά τήν τελείωσιν ταύτην, 
τοσον ακριβή δσον καί πολύπλοκον, καί 
μετα τοΰτο άς συγκρίνωμεν αύτήν πρός 
τήν άπλήν καί σαφή πρότασιν νόμου τήν 
δποβληθεΐσάν ποτε είς τήν Βουλήν ύπό 
τοΰ κ. Βιβιάνη, ής ιδού ή περ ίληψις: 
«Δύναται νά ή δικηγόρος πας διπλωμα
τούχος τοΰ δικαίου εχων πάντα τά άστικά 
και πολιτικά δικαιώματα καί τοΰ όποιου 
κατεγραφη τό δίπλωμα έν μια Εισαγ
γελία». ΒαθεΤα ερευνά τών άρχαϊ- 
σμών. τών πλεονασμών, καί, τό λέγομεν, 
τών ανοησιών αί'τινες μας διευθύνουν, θά 
κατάδειξη ήμιν τήν θαυμασίως μεγάλην 
σημασίαν τής μεταρρυθμιστικής ταύτης 
προτάσεως, ή'κιστα επαναστατικής, ώς 
άποδεικνύει περιτράνως ή ζέσις μεθ’ ής 
έπαινοΰσιν αύτήν πνεύματα, ώς ήμεΐς, 
αδιαλλακτως αντίθετα πρός τόν σοσιαλι
σμόν, καθώς έπίσης καί πνεύματα Αντί
θετα πρός πάσαν κατά τοΰ καθεστώτος 
άντίδρασιν.

 ̂ Μεταξύ τής ριζικής καταργήσεως τοΰ 
τίτλου τοΰ δικηγόρου καί τής διατηρή- 
σεώς του, ύπό τάς νεωτέρας κοινωνικάς 
συνθήκας, δέν διστάζομεν, ν’ άποφανθώ- 
μεν ύπέρ τής δευτέρας, άλλ’ ύπό τήν 
καλώς έννοουμένην έπιφύλαξιν νά κα- 
ταργηθή τό καταχρηστικόν καί γελοιον 
μονοπώλιον τοΰ παρίστασθαι ήμάς άπο- 
κλειστικώς ώς πληρεξουσίους τών διαδί- 
κων ενώπιον τών πολιτικών δκαστηρίων. 
Έάν θέλη τις νά προστρέξη, πρός ύπερά- 
σπισιν τής ύποθέσεώς του, εϊς ενα πρά
κτορα, είς τόν πρώτον έστω τυχόντα, έκ 
ποίου δικαιώματος θά τόν έμποδίσωμεν 
τούτου ;

Ό  δικηγόρος πρέπει νά είνε δίπλωμα 
τοΰχος καί νά έχη πάντα τά άστικά καί 
πολιτικά δικαιώματα- τοΰτο δικαιολογεί
ται άκόπως, καί ούδείς λόγος υπάρχει 
πρός έναντίωσιν. Ά λ λ ’ ή διπλή αϋτη άπ- 
αίτησις εινε ή μόνη, ήν μετά τοΰ κ. 
Βιβιάνη θεωροΰμεν εύλογον. ΓΙάντα τά 
λοιπά είσιν έξοβελιστέα όλοσχερώς, καί 
δέν πρόκειται, δ,τι καί &ν εΐπη τις, ή 
περί ζητήματος χρόνου.

Ό  δρκος, ίνα άρχίσωμεν άπ’ αύτοΰ, 
εΐνε έν παίγνιον, τό όποιον πνεύματα 
προηγμένα μέν άλλά καί άκλονήτου ήθι- 
κότητος, δπερ δέν παρατηρεΐται σήμερον, 
ήδυνήθησαν άλλοτε νά ύπολάβωσιν ώς 
πράξιν σπουδαίαν καί ιεροπρεπή, βυθμ{- 
σαντα κατ’ αύτήν τόν βίον αύτών. Ά λλά  
καί έκε'ινοι άπετέλουν καί τότε τάς έξ,αι- 
ρέσεις· τ ίνά ε ίπ η  τις σήμερον ; Τά 9 ν/0 
διά νά μή εΐπωμεν τά ,,9/Ι00 τών δοκίμων 
άγνοοΰσι ποίας έκ τοΰ δρκου ύποχρεώ- 
σεις άναλαμβάνουσιν. Άνέγνωσαν αύτο'ις 
ένα τινά τύπον, ύψωσαν αύτοί τήν δε 
ξιαν καί έψελλισαν «ομνύω», έπειγόμε- 
νοι ν’ άπαλλαγώσιν οίονεί άγγαρείας α
γροίκου.

Ό  περίφημος δρκος παραβιάζεται ά- 
διαλείπτως, έν συνειδήσει ή μή.

«Α παγορεύεται εις τόν συνήγορον νά  
λέγΐ] τι εναντίον τώ ν νόμω ν κα ι τών δ ια 
ταγμάτων....» Είσέλθετε είς τό Δικαστή- 
ριον, άκροασθήτε τής τυχούσης διαδικα
σίας, καί θά μάθητε πώς πραγματεύον
ται έκεΐ τούς νομούς καί τά διατάγματα. 
’Εξαιροΰμεν τήν πολιτικήν, δπου ή αύτή 
φωνή, ήτις άπήγγειλε τόν μυστηριώδη 
δρκον, όφειλει έξ αύτοΰ τούτου ν ’ άσκηση 
άγρίαν κριτικήν κατά θεσμοθεσίας ήν ευ
ρίσκει κακήν.

Ποΐαι δέ εινε αί «συμβουλαί ;» Α κού
ετε πανταχόθεν, δεξιόθεν καί άριστερόθεν 
έκ τών έσχάτων άκρων, τάς έπιμόνους πα- 
ρακελεύσεις πρός άντίστασιν κατά τών 
νόμων, οίτινες εινε πάντες κακούργοι διά 
μερικούς, κληρικούς ή αναρχικούς. Τό 
παράδειγμα έδόθη άλλως τε άνωθεν, καί 
άπολαύομεν ήδη εύφροσύνως τοΰείρω- 
νικοΰ θεάματος άρχόνιων διαχειριζομέ- 
νων τους οίκτρούς νόμους κατά τάς έαυ- 
των κρίσεις, ώς έάν άπετέλουν μίαν άνε 
πίσημον ένωσιν...

«Να σέβωμΟ,ι τά δ ικαστήρ ια  κα ι τάς 
δημοσ ία ς  άρχάς». Εινε χαρίεσσα ή ά- 
στειότης.Άπό τοΰ άντεισαγγελέως, δστις 
πρό ολίγου έκραύγαζεν, έν πληθούση 
συνεδριάσει, «εινε γνωστόν πώς κατορ- 
θοΰνται σήμερον αί άθωώσεις . . . »  μέ
χρι τοΰ εσχάτου δοκίμου προσβάλλουσι 
παντες έλευθέρως (δικαίως ή άδίκως ά- 
διάφορον) δλας τάς δημοσίας άρχάς, 
άπευθύνοντες καθ’ έκάστης καί μίαν 
μομφήν, μέχρι δέ τών έξοχωτάτων δικη
γόρων δλοι, μικροί καί μεγάλοι, θέτου- 
σιν αδιαλειπτως τον ώραΐόν των δρκον

ύπό δοκιμασίαν. Απεχθής χλεύη· πλέον 
ή ήλιθιότης ν’ άπαιτήται- εινε ύποκριτής 
πας δ ένιστάμενος κατά τής καταργή
σεως.

Ώς πρός τάς έξετάσείς, είτε ένώπιον 
τής Εισαγγελίας, εϊτε ένώπιον τοΰ Προέ
δρου τοΰ Δικηγορικού Συλλόγου ή τοΰ 
άναπληρωτοΰ του, αύταί είσιν άναρίθμη- 
τοι, καί έκαστος έξεταζόμενος, λέγει ή- 
μΐν ρητώς 6 Cresson, οφείλει νά προσ
κόμιση άποδείξεις «τών μυχιαίτάτων 
έξομολογήσεών του, περί τής χρηστότη- 
τός του, τής άβρότητός του καί τοΰ άνε- 
πηρεαστου του», νά παράσχη δέ λεπτο- 
μερεστάτας εξηγήσεις έπί ' «τοΰ παρελ
θόντος του, τών σπουδών του, τών συνη
θειών τοΰ βίου του». Διερωτάται πας τις 
βέβαια, τί πλέον τούτων θ’ άπήτει’ είς 
πνευματικός ή εις άνακριτής ; "Ας φαν- 
τασθή πας τις τό'μαρτύριον τοϋ ύποψη- 
φίου, περιβεβλημένου ήδη τήν δικηγορι
κήν τήβεννον καί δμως ύποχρεουμένου 
νά έξομολογηθή άπό τών μυχιαίτάτων 
τής ψυχής του πρός τον άγνωστον τής 
χθές, άντίπαλον δέ τής αύριον.

(Α κολουθεί)
■»-)gXrj~ — ι  -----------

Μ  ΝΙΩΤΙΚΑ!
Τ ό περίφημον έγγραφον τοΰ κ. 

Λίομ.άρχο\> Εύβοιας κχ'ι τό 
ετο ι:ε'ιίϊ·/;|ΐ.((ν άνχκοινωθέν 
τοΰ'1·ποομγε£ου τ^; Aovtxt- 
ο β ύ ν η ς .

Κατά τά Ναυπλιακά ή Σκιαδικά, παρ’ό- 
λίγον κατά τήν λήξασαν εβδομάδα νά 
εΐχομεν κ α ι. . . .  Νιώτικα, εκ τοΰ ονόμα
τος τοϋ ήρωος ενός ζητήματος Νομάρ
χου Εύβοιας κ. Κ. Νιώτη, δπερ άνεκινή- 
σαμεν εις τό προηγούμενον φΰλλον. Τό 
μέγα γεγονός, έξ ου ήπειλήθη σύγκρου- 
σις μεταξύ ενός Υπουργείου, τοϋ τής 
Δικαιοσύνης, ενός άλλου, τοΰ τών Ε σ ω 
τερικών, συγκρουσις, ητις, ως κατέληξαν 
τα πραγματα, ολίγον έλειψε νά έχη θΰμα 
και την κοινήν λογικήν, εΐνε εν έγγρα
φον, δπερ πρό μηνός καί πλέον ό εϊρη- 
μένος Νομάρχης ειχεν άποστείλη πρός 
το επί τών Εσωτερικών Υπουργείο ν καί 
οΰχί πρός τό της Δικαιοσύνης, ώς πε- 
πλανημένως εΐχομεν αναγράψει. Ά πό  τό 
έγγραφον εκείνο εΐχομεν άποσπάσει πε- 
ρικοπας τινας, εκεινας ακριβώς άς εΐχό- 
[Ifev θεωρήσει ώς περισσότερον έπιληψί- 
μους, ενομίσαμεν δε, δτι έπερίττευεν ή 
δημοσίευσις αύτοΰ ολοκλήρου, διότι ή 
αντίληψις ^ήμών ήτο καί εινε δτι τό 
έκτροπον υπάρχει οΰχί διότι είς Νομάρ
χης απέκτησε τοιαυτην υπηρεσιακήν άντί- 
ληψιν, ωστε δι υφους τοιοΰτου, οίον τό 
έν τω έγγράφφ, αλληλογραφεί με τάς 
προϊστάμενος άρχάς του, άλλά διότι αί 
άρχαί αύται .έφθασαν μέχρι τοιούτου 
σ α ν φ α σ ο ν ισ μ ο ύ ,  ώστε ή δέν άναγινώ- 
σκουν ή άναγινώσκουσαι έχασαν πάσαν 
αντίληψιν. 'Ό πως δήποτε, ώς τά πράγ
ματα κατεληξαν, φρονοΰμεν, δτι υπάρχει 
περιπτωσις να παραδοθή ολόκληρον τό 
έγγραφον εις τήν αθανασίαν.

Τ ο  π ερ ίψ ^ μ .ο ν  έ γ γ ρ α φ ο ν .
« Σεβόμενος τα  διακρίνοντα τάς έν τώ 

Κρατεί εςουσίας δρια καί μακράν τοΰ 
ν ασχοληθώ είς λογοκρισίαν έπί της άρ- 
τιως εχ.οοΟε’.ο/,; υπ άριθ. 15 τρ. έ'τους 
αποφ. τοΰ Α. Πάγου άποφανθέντος έν 
ολομελείς καί άναιρέσαντος άπόφασιν 
του Πλημμελειοδικείου Βίλου. προκει- 
μενου περί τοΰ δικχιώματος πρός διορι
σμόν ψαλτών -/.αί νεωκόρων, τό ρ.έν, 
διότι ούδεν όικαιωμα εχω, μολονότι 
δύναμαι νά φρονώ ότι ό Α. Πάγος δέν 
έλυσε τό ζητημα διά της ύπ ’ αύτοΰ δο- 
εεισης υπέρ τοΰ Νόμου έρμηνείας, ά λλ ’ 
θδημιούργησε τοιοΰτον μή ύπαρχον, τό 
δε διότι, και Sv ει^ον δικαίωμα διά τών 
καθηκόντων μου. μεταξύ τών οποίων 
είναι καί η προστασία τών δικαιωμάτων 
τνίς ’Εκκλησίας κατά πάσ/)ς άντιδρά- 
σεως, ώς καί εκείνης τνίς κοσμικής αρ
χής κατά πάσης έκκλησιασηκής άντι- 
ποιησεω:, όέν ίκκνοΰμαι πρός δικάνικήν 
άμφισβήτησιν καί δ ι’ έ'λλειψιν άλλως 
νομικής χειροθεσίας, περί έν καί μόνον 
λαμβάνω τήν τιμήν νά άπασχολήσω τήν 
προσοχήν τοΰ προϊσταμένου υπουργείου 
και τοΰτο κυρίως στρεφεται περί τήν, 
μετά τήν μνησθεΐσαν άποφασιν, έκδοθεϊ- 
σαν ύπό τοΰ παρα τώ Άρείω ΙΙάγω Ει-

σαγγελεως έγκύκλιον, δημοσιευθεϊσαν 
δέ είς τό ύπ ’ άριθ. 16377 τής 1 Μαρ
τίου έ. έ\ φύλλον τοΰ «Σκρίπ» ώς δι
καιούμαι νά φρονώ έκ πνεύαατος έπι- 
δείξεως νομικής σοφίας, άναμφισβητή- 
του άλλως.

Μολονότι έν Εύβοια, οπου εχω τήν 
τιμήν ν’ άντιπροσωττεύω τήν Κυβέρνη- 
σιν, δεν υπηρξεν αφορμή καί ερις πρός 
τήν δοθεΐσαν λύσιν, καθόσον ούδαμώ: 
και ουδέποτε ήμφισβητήθη τό δικαίωμα 
τοΰτο τών έκκλ. συμβουλίων ύπό τών 
εκάστοτε ’Επισκόπων, ούδέ θέλει έπι- 
τραπή και εφεξής τοιαύτν) άμφισβήτη- 
σις, ώς συνέβη έν Μαγνησία, Αρκαδία 
και Α ττ ική , οί τών οποίων διοικητκί 
καί άρμοδιώτεροι ήσαν καί έν προση- 
κουσν) ύποχρεώσει, δπως άνεχθώσι πρός 
τε τό Υπουργεΐον τών ’Εσωτερικών καί 
τών Εκκλησιαστικών, ούχ ήττον, διότι 
ήεν πρόκειται περί προσώπων, άλλά 
περί της ’Εκτελεστικής έξουσίας, ήν 
πολιτικήν έξουσίαν άποκαλεΐ ό παρά 
τω Άρ. ΙΙάγω Είσαγγελεύς, δέν έδί- 
στασα έκ ζηλοτυπίας τών καθηκόντων 
μου ν άντιποιηθώ τάς υποχρεώσεις έ- 
κείνων.

Καί έςηγουμαι. Ό  παρά τώ Άρ. 
Πάγω Είσαγγελεύς, έκδούς έν τώ δι- 
καιώματί του τήν μνησθεΐσαν έγκύκλιον 
του, δέν περιωρίσθη, ώς ώφειλεν, είς τήν 
γνωστοποίησιν της άποφάσεως καί τήν 
έκ ταύτης ερμηνείαν τοΰ Νόμου, ό-ότε 
ουδείς λόγος, ά λλ ’ ώς θέλει εύαρεςτηθή 
και το Σ, Γπουργεΐον νά παρατηρήσν), 
έςετράπη της διαγεγραμμένης αύτώ 
τροχιάς καί ταχθείς ύπεράνω πάσ/)ς 
άλλης εξουσία; καί δή προϊστααένης, 
έγένετο τιμητή; αύτης, -ροφάσει δέ 
ότι ύπερμαχεΐ της ’Εκ,κλησίας ήν ©κντά- 
ζεται διωκομένην, άπεκάλεσε τήν έκτε- 
λεστικήν εςουσίαν τοΰ Κράτους έπιπο- 
λαιον καί άνουν, διά τών έν τή μνη-! 
σθειση εγκυκλίω  φράσεων του «οί έν τη 
πολ. έξουσία έ'δειξαν έπιττόλαιον σκέψιν 
επι τοΰ μεγάλου τούτου προβλήματος, 
δέν ήννόουν περί τίνος πρόκειται» καί 
όχι μόνον τοΰτο, άλλά καί άπέδωκεν 
είς τήν πολιτικήν έξουσίαν σ/.οπού; καί 
οοζχς ανυπάρκτους, διά τήν άποσοβησιν 
τών οποίων έπ ικαλεΐτα ι τήν προσοχήν 
τοΰ χριστεπώνυμου ποιμνίου διά τών 
φράσεων «δέν εινε δέ μόνον...άλλά καί 
τά συμφέρον τοΰ έθνους, όφείλοντος ν’ 
άντιστή κατά πάσης απόπειρα; πρός 
άμφισβήτησιν τών δικαιωμάτων της
Εκκλησίας», γενόμενος οΰτω όχι μόνον 

παραβάτης τών Νόμων, άλλά καί έπι- 
λησμων τών έαυτοΰ καθηκόντων, πειρώ- 
μενος π χ σγ  δυνάμει νά διεγείρη μϊσο; 
καί έριδας μεταξύ πολιτείας καί ’Εκ
κλησίας. Καί έν ω τοιαΟτα έφθεγξατο 
και ενεβριμησατο διά της έγκυ’/,λίου του, 
δέν παρείδεν ούδέ τό No .ικόν Συμβού- 
λιον, ώς γνωμοδοτικόν σώμα, άλλά /.αί 
κατά τούτου έπετεΟ/) διά τών φράσεων 
«ουοαμώς ήόυνηθησαν ν ’ άντιστώσιν είς 
τν)ν άμερόληπτον έξέτασιν τών Συνοδι
κών κανόνων», διότι καί ένταΰθα έφζν- 
τάσθη πάντοτε τήν έ/.τελεστι/.ήν εξου
σίαν έπιόρώσαν έ π ’ όλέθρω τάχα της 
’Εκκλησίας, ή ; άμύντωρ καί στυλοβά- 
της άνευ κινδύνου γ ίγνετα ι.

«Τούτων έ'νεκα παρακαλώ το προϊ
στάμενον 'Υπουργεΐον, δπως εύαρεστού- 
μενον λάβ·/] ύπ ’ δψει ταύτην μου καί 
τήν εγκύκλιον τοΰ Είσαγγελέως ·,·.αί 
προκαλέστρ τήν ενέργειαν τοΰ έπί της 
Δικαιοσύνης Υπουργείου, ύπό τήν έπο- 
πτείαν τοΰ οποίου ύπάγεται ό παρά τώ 
Άρ. Πάγω Είσαγγελεύς, διότι πασα 
άνοχή πρός τοιαύτας επικινδύνους γνώ- 
μας έκφερομένας άπό τοΰ υψους τοΰ 
Είσαγγελικοΰ θώκοι»; όχι μόνον ένΟάο- 
ρύνει τούς επικίνδυνα διδάγματα, εξαγ
γέλλοντας, άλλά καί διά τό Κράτος 
έπιφυλάσσει κ ζ λ χ ,  πρός πρόληψιν τών 
οποίων, μόνον ή τώ ν τεταγμένων φρου
ρών άμυνα καί έπαγρύπνησις έπ ιβάλλε- 
τα ι ώς ικανή ν ’ άποτρέψγι».

'Έ ν ίλ έ γ α  γ ε γ ο ν ό ς .
Τοιοϋτο τό πρός τό Κέντρον άπευθυ- 

νόμενον έγγραφον ενός τών άνωτάτων 
οργάνων τής διοικήσεως, διά τοϋ όπο ίου, 
κατά τρόπον μαρτυροΰντα λησμοσύνην 
πάσης ύποχρεώσεως καί πρός τήν άνω -

τέραν  αρχήν πρός ήν άπηυθΰνετο καί 
πρός τό πρόσωπον τοΰ κατέχοντος τό 
αξίωμα τοΰ Είσαγγελέως τοΰ Άρείου 
Πάγου, αυτόκλητος ό κ. Νομάρχης Εύ
βοιας, ούδέν πλέον ούδέν ελαττον, ύπε- 
δείκνυεν δτιέν γένει μέν, ιδιαίτατα δμως 
έν τη συγκεκριμένη ταΰτη περιπτώσει, 
μιά αρχή, ώς ή τής Εισαγγελίας τοϋ 
Άρείου Πάγου, κατέστη πλέον αρχή 
επικίνδυνος έ'νεκα τοΰ προσώπου τοΰ 
διευθΰνοντος αυτήν. Σημειωτέον δέ δτι 
τοΰ εγγράφου τοΰτου, δπερ είχε δημο
σίευσή έν τή «ΙΙατρίδι» τοΰ Πΰργου 
άπό τοϋ Απριλίου, εΐχομεν λάβη γνώ- 
σιν άπό μηνός καί πλέον, ενομίσαμεν 
δμως δτι δέν είχε τόπον ή άνάμιξις 
ημών πρίν ή ελάμβανε τόν λόγον ή 
ανώτερα  ̂ αρχή πρός ήν άπηυθ-ΰνετο. 
Ατυχώς δμως ή’ προσδοκία ημών έξην- 

τλήθη, τοΰτου δ’ ενεκα, μετά ένα καί 
πλέον μήνα άπό τής δημοσιεΰσεώς του, 
ή σιγή ημών ί)ά άπετέλει παράβασιν 
στοιχειωδών υποχρεώσεων, ας άγράφως 
πας δημοσία χειριζόμενος τά κοινά, ιδιαί
τατα δέ έφημερίς τοΰ προορισμοϋ τής 
ήμετέρας, άναδέχεται.

Τοιοΰτοι οί δροι υπό τούς οποίους 
παρετέθησαν αί όλίγαι σκέψεις ημών έν 
τφ  προηγουμένφ φύλλφ, αί'τινες, κατ’ 
ουσίαν μέν έπεκροτή Οι|σαν ύπό τοϋ 'Υ 
πουργείου τής «Δικαιοσιίνης», διότι αν 
δέν επεκροτοΰντο δέν θά άπετινάσσετο 
μετά τόσης άστοργίας ή έκ τοϋ εγγρά
φου εύθυνη, τΰποις δμως έτάραξαν τά 
νεΰρα τών διευΟυνόντοιν τό '\'πουρ- 
γεΐον έκεΐνο, διότι, έφθέγξαντο, αί σκέ- 
ι|ιεις ημών καί αί έπικρίσεις περιεβλή- 
θησαν λεκτικόν ύφος ούχί αρεστόν εϊς 
αύτούς, πλήν δέ τούτου καί διότι ήσαν... 
κακόπιστοι!!

3 Προτιμώμεν δμως νά παραθέσωμεν 
αύτολεξεί τό άνακοινο)θέν, δπερ ξυνε- 
γράφη, ώς πιστεύομεν, έν τινι τών τρα
πεζών τοΰ υπουργείου τής Δικαιοσύνης 
καί οπερ εδημοσιευΟη ω ς  ζ τ , ί ι ir^jj-ov 
τοΰ Υπουργείου τούτου έγγραφον έν τή 
«Ε στία» τής παρελθομσης Κυριακής.

Κύριε Διευ&υνια ιή ς  «.'Εστία;-,
Είς τό χθεσινόν φύλλον τής έφημερί- 

δος τών δικηγόρων «Δικαιοσύνης», δι’ 
ύφους έντελώς άναρμόστου, έδημοσιεύθη 
αρθρον ψεγον τήν δήθεν άδράνειαν τοΰ 
Ίπουργείου τής Δικαιοσύνης έπί έγγρα
φου τοΰ Νομάρχου Εύβοια; κ. \;ώτη, 
άπευΰυνϋέντος πρός τό ' Υπονργείον τής 
Δικαιοσύνης καί καθαπτομένου τής δικα
στικής συμπεριφοράς καί ένεργείας τοϋ 
παρα τφ Αρειίι) Πάγψ Είσαγγελέως.

Καί περί μέν τοΰ υφους τοΰ άρθρου 
εκείνου αρμόδιον νά άποφχνθή είναι τό 
κατά τόν περί Δικηγορικών Συλλόγων 
νόμον πειθαρχικόν συμβούλιον, ει: ο πα- 
ρεπέμφθη ή ύπόθεσις.

Ανεξαρτήτως δμως «τούτου, πχρακα- 
λοΰμεν, νά δηλώσητε, δτι εις τό ’ Υ.π^αρ- 
γεϊον τής Δ ικαιοσύνης ουδέποτε υπεβλήθη 
παρα  τοϋ Ν ομάρχου κ. Νιώτή ο ΐονδή- 
ποτε έγγραφον περι τοϋ Είσαγγελέως 
τοϋ Αρείου ΓΙαγου, ή άλλου δικαστικού 
προσώπου, ώς κακοπ ίστω ς αναγράφεται 
εν τή » Δικαιοσύνη » .

( ’Εκ τ ο ν  γ ρ α φ ε ίο υ  τ ο ϋ  ' Ymo , υγε ίαν
τή ς  Δ ικ α ιο σ ύ νη ς ) ,

Ό  μολογο ΰ μεν, δτι τοιαύτην παρέκκλι- 
σιν τοΰ ζητήματος δέν εΐχομεν παρα
σκευαστή νά άναμένωμεν, ουδ’ εΐχομεν 
ποτε πιστεύσει, δτι άρχοντες, κατά τεκμή- 
οιον γνώσται τής νομοθεσίας ημών καί 
τών σχέσεων είς ας ώς τοιοΰτοι διατε- 
λοΰσι πρός πάντα πολίτην, ήθελον άφ’ 
ενός μέν δημοσία διδάξει δτι ό Έ λλην 
δημοσιογράφος, πλήν τών ευθυνών είς 
ας ύπόκειται έκ τών διατάξεων τοϋ περί · 
τύπου νόμου, ύπόκειται καί εις έν πει
θαρχικόν συμβούλιον, αν τύχη νά εινε 
δικηγόρος, άφ ’ ετέρου δέ ήθελον δημο
σία αντιδικήσει, καί δή δι’ άνακοινωθέν- 
τος επισήμου, πρός έ'να πολίτην ή πρός 
πλείονας έκδίδοντας ύπευθύνως μίαν 
έφημερίδα καί ήθελον ρίψη κατ’ αυτών 
μέ συνείδησιν τόσον έλαφράν τήν μομ
φήν τή ς. . .  κακοπιστίας.

Τοιοΰτον άνακοινωί)έν όμολογοϋμεν 
δτι μάς κατέπληξεν, ώς πρόχειρον δέ, δχι 
μόνον άπάντησιν, άλλά συνηγορίαν ύπέρ 
άρχής ήτις έξετοπίσθη τοΰ κύκλου ον 
πάντως εΐνε ύπόχρεως νά τηρή, έδημο- 
σίευσεν ό έκ τών ύπευθυνων τής έφη- 
μερίδος ημών καί συντάκτης τοϋ προ- 
καλέσαντος τήν τόσην χολήν κ. Π έτρος 
Θ ηβ α ίο ς  τήν κατωτέρω έπιστολήν εις 
τινας τών πρωινών έφημερίδων τής πα· 
ρελθούσης Δευτέρας.

‘Α ξ ιό τ ιμ ε  Κ ύ ρ ιε  Σ ν ν τ ά κ τα
Ilpiv ή οί όπεύδονο: τής «Λ ϊχαιοϊό/ης»..
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καλούμενοι εις απολογίαν ενώπιον του πει
θαρχικού Συμβουλίου τοΰ Δικηγορικού Σ υλ
λόγου ’Αθηνών, οπού παοαπέμπονται, κατ;ά 
το έν τή  «Ε σ τ ία »  τής ■/θες ανακοινωθέν τοΰ 
υπουργείου τής Δικαιοσύνης, αναπτύξουν ot’ 
άλλων φράσεων τό γνωστόν «μέ/οι σανδα- 
λ ίω ν» , αισθάνομαι τήν υποχρέωσιν, ώς συν
τάκτης τοΰ άοθριδίου τοΰ δημοσιεοδέντος εις 
τό αύλλον τής Δικαιοσύνης» τοΰ παρελθόν
τος Σαββάτου, «ά προβώ εις επεξηγήσεις τινάς. 
άοοΰ πρό παντός, άποοεύγων πάντα άλλον 
•/αρακτηρισμόν, παρατηρήσω, ότι ή λέξις «κα- 
κοπιστία», ήτις περιέχεται είς τό ανακοινωθέν 
ήτο δυνατόν καί νά λείπη , /ωρίς τά πράγ
ματα νά πάθουν ούοέ καί τήν έλα/ίστην με- 
τα βολήν.

Τό γεγονός, τό άνεπίδεκτον πάσης αμφι- 
σβητήσεως. όπ ιο  καί τό ύπουογεΐον τής Δι
καιοσύνης δέχεται ώς δεδομένον, είνε άτι έκ 
τοΰ γραφείου τής Νομαρχίας Εύβοιας έξήλθεν 
έγγραφον τοιαύτης 'ιταμότητος. πρός χαρα- 
κτηοισαόν τής όποιας ολίγα είνε οσα παοε- 
τέθησαν έν τή «Δικαιοσύνη».

Αν τό εγγοαοον τοΰτο άπηυθύνετο πρός 
τοΰτο η έκεΓνο τό 'Ί'πουργείον. ειλικρινώς 
ομολογώ, ότι ε ΐν ί τ ι δευτερεΰον, οπως έπίσης 
υπέχω τή-· ύπο/ρέωσιν νά ομολογήσω, ότι 
έμόριρωσα τήν πεπλανημένην άντίληψιν, ότι 
τό εγγοαιοον έκεΐνο άπηυθύνθη πρός το ύπουρ- 
γειον τής Δικαιοσύνής καί ούχί προς τό τών 
Εσωτερικών έκ τοΰ προλόγου τής δημοσιευ- 
σάσης αύτό «Πατρίοος» τού Πύργου, ’εχοντος 
ώς εξής :

« Ό  ευθαρσής Νομάρχης Εύβοιας κ. Κ. 
Νιώτης άπέστειλεν είς τό ΰπουργείον τής Δ ι
καιοσύνης τό εξής σπουόαιότατον έγγραφόν».

Έ ν τέλει δέν είνε ’ίσως άσκοπον, έπί τή 
παρε'/ομένη μοι ευκαιρία ταύτη, νά παρατη- 
οήσω, οτι εις οϋδένα μέχρι τοΰδε έδόθη ούδε 
καί θά δοθή μετά λόγου ή άντίληψ ’.ς, οτι καί 
μία άκόμη έν τή  «Δικαιοσύνη» γραμμή δη
μιουργεί δ ι’ αύτήν τήν ανάγκην νά κατέλθη 
μέχρι δικαιολογιών περί τών προθέσεων της.

Μετά πάσης ύπολήψεως 
Π ετρ . Θ η β α ίο ς

Κ α ί  τό χε ίρ ιιιτον.
Ά ν  ύποτεθη, οτι και οΐ καλούμενοι 

νά καταλαμβάνωσιν έκάστοτε τά αετώ
ματα τοΰ Πολίτικου οικοδομήματος 
έχουν και αυτοί νεΰρα ν,α\ δέν εινε ελεύ
θεροι τών ανθρωπίνων συναισ{)ημάτων 
καί παθών, τό γεγονός δτι έν στιγμαΐς 
παραψοράί συνέταξαν καί παρέδωκαν εις 
τήν δημοσιότητα χειρόγραφον, οίον τό 
τοΰ άνω ανακοινωθέντος, δέν αποτελεί 
αμάρτημα ικανόν νά άγάγη εις θάνατόν. 
"Ενεκα τοΰτου, άν ή έν τώ άνακοινω- 
ί)έντι έκείνφ διατυπουμένη απειλή, τής 
παραπομπής εις τό πειθαρχικόν συμβου
λών τοΰ Δικηγορικού Συλλόγου, συνε- 
κρατεϊτο μέχρι τοΰ σημείου τής απειλής, 
τό πράγμα δέν θά ήτο καί τόσον αξιο
κατάκριτον. Άτυχώς δμως οί σπασμοί, 
ους ύ κάλαμος προκαλεΐ, δέν φαίνεται 
ότι καταστέλλονται τόσον ταχέως, ούτως 
ωστε τό ανακοινωθέν έκεΐνο διεδέχΟη 
καί έ'τερον έγγραφον, πρός τό Συμβου- 
λιον τοΰ Δικηγορικού Συλλόγου Α θ η 
νών άπευθυνόμενον, δι’ οΰ κινείται έπι- 
σημότερον καί ή ποινική, ας τήν όνο- 
μάσωμεν οίίτω, αγωγή. Ποία ή έπί τής 
τροπής ταΰτης γνώμη τοΰ Συμβουλίου 
δέν εΐμεθα εις θέσιν νά γνωρίζωμεν, 
πάντως ομως τό ζήτημα παρίσταται είς 
τά βλέμματα ημών ώς γενικώτερον, ευ
χής δέ έργον θεωροΰμεν τήν σΰμπτωσιν, 
καθ’ ήν άναφαίνεται εις τάς πρώτας 
ημέρας τής ζωής τοΰ θεσμού τών Δικη
γορικών Συλλόγων.

Β Ο Ϊ Λ Ε Ϊ Τ Μ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Ι
Τ Ο  Ζ Η Τ Η Μ Α  Ε Ν  Γ Α Λ Λ Ι Α

’ Αξία μεγίστης προσοχής είνε ή κατω 
τέρω ύπό σημαινόντων  / άλλων δικι/γύ
ρων ύποβληθεϊσα πρότασις οπως άπα - 
γοοενθή είς τους εν ένεργεία βουλευτής 
τό δ ικαίω μα τοΰ δικηγορεΐν. Τό ζήτημα, 
ιδιαιτέρως φλέγον παρ  ημ ϊν ένεκα τής 
γνωστής κατα στάσεως, είνε ήδη κα ιρός  
νά άπασχολήσιj τους αμέσως ενδιαφερο
μένους, ήτοι άπαντας τους δικηγόρους.

Έ πί τοΰ παρόντος περ ιορ ιζόμέθα εις 
τήν δημοσίευση’ τής προτάσεως, ήτις έχει 
ώς εξής :

’Ενώ ό L abo i'i κατέθετεν είς τήν 
Βουλήν τών αντιπροσώπων έν όνόματι 
τή ; έπί τής 7.xΟολικής ψηφοφορίας επ ι
τροπής πρότασιν νόμου περί των ασυμ
βιβάστων πρός τά βουλευτικόν αξίωμα 
επαγγελμάτων, ό δικηγόρος O lag n ie r , 
μέλος τοΰ δικηγορικού συλλόγου (B a r-  
rau ) τών Ιίαρισίων, προέτεινεν είς τήν 
ομάδα τών δικηγόρων, ή; προεδρευ- 
μένης ύπό του δικηγόρου H am el ά

ποτελεΐ μέρος, νά έκφράσ·/) τήν κατω 
τέρω εύχήν. ή'τις επόμενον είναι νά γεν- 
νήσγ] Θόρυβόν τινα έν τοΐς διάδρομοις τοΰ 
δικαστικού Μεγάρου.

Ή  πρότασις έχει ώ ; έξης :

Ή όμά; (eolonne) διά τους λόγους:
”Οτ'. πολλοί δικηγόροι συνενοΰσι μετά 

τοΰ δικηγορικού επαγγέλματος των καί 
νομοθετικήν εντολήν

"Οτι πολλοί μεταξύ αύτών έχρημάτι- 
σαν υπουργοί έπ ί της Δικαιοσύνης καί 
άλ'λοι μέλλουσι πιθανώς νά έκπλ,ηρώ- 
σωσι τά  καθήκοντα αύτά.

Ό τι ή νομοθετική εντολή παρεχει 
αύτοϊς ενεκα τής καταστάσεως τών 
κοι\οβουλευτικών θεσμών πραγματικήν 
δύναμιν έπί τοΰ ύπουργοΰ τής δικαιο
σύνη:.

'Ό τι ούτος έ'χεν την εξουσίαν τοΰ δια- 
θέτειν του; προβιβασμού; τών δικαστι
κών προσώπων καί τους βαθμούς τής 
λεγεώνος τής τιμής.

"Οτι οίαόήποτε καί αν εΓνε ή άνεξαρ- 
τησία τών δικαστικών προσώπων έπι- 
θυμητόν εινε νά μή τίθενται έν τή έκ- 
δικάσει δίκης τινός μεταξύ τής συνει - 
δήσεώς των ώς δικαστών καί τοΰ προ. 
σωπικοΰ των συμφέροντος.

"Οτι ομω; τοΰτο γίνετα ι, πολλά/.ι;, 
δτε παρίσταται ένώπιόν τοιν δικηγόρος, 
οστις έχρημάτισεν ή μέλλει νά χρημα- 
τίσν) υπουργός τής Δικαιοσύνης ή οστις 
δύναται άπλώς διά τής κοινοβουλευτι
κής θέσεώς του νά έπιδράσν) έπ ί τήν τύ 
χην τοΰ ‘Υπουργείου.

"Οτι ουτω κοινοβουλευτικός δικηγό
ρος «ραίνεται ασκών άναμφισβητήτως καί 
άλλην έπίδρασιν, έκτός τοΰ νομίμου κύ
ρους, όπερ δύνανται νά δώσωσιν αί γνώ 
σεις, ή ιδιοφυία καί ο χαρακτηρ.

'Ό τι πράγματι κοινοβουλευτικοί τινες 
δικηγόροι διά νά καταστήσωσι τήν 
τοιαύτην έπίδρασιν μάλλον αισθητήν 
είς τά δικαστικά πρόσωπα, δέν παρα- 
λείπουσι νά μεταχειρίζωνται έν ταΐς 
δικογραοίαις χάρτην μέ επικεφαλίδα 
τής Βουλής ή τής Γερουσίας.

"Οτι ή τοιαύτη σώρευσις τής νομοθε
τικής έντολής μετά τοΰ δικηγορικού 
έπαγγέλματος εινε ασυμβίβαστος πρός 
τήν καλήν διαχείρισιν τής δικαιοσύνης.

'Ό τι τό κοινόν,μή γινώσκον καλώς τά 
δικαστικά πράγματα, τείνει είς τό νά 
υπερτιμά έτι μάλλον τήν αξίαν, ήν όύ- 
ναται νά εχη ό κοινοβουλευτικός δικη
γόρο; απέναντι τών δικαστικών πρυσώ- 
πο;ν καί ε ί; τό νά πιστεύη οτι ούτο; έ- 
π ιδίδεται εί: αληθινήν συναλλαγήν τή ; 
έπιδράσεώς του, οσάκις αναλαμβάνει 
ύπόθεσιν.

"Οτι εύκταΐον εινε νά παύσηται ή 
τοιάύτη κζτάστασις τών πραγματων 
τόσον πρό; τό συμφέρον τών δικαστικών 
προσώπων, άτινα άδίκω; ύποπτεύει τό 
κοινόν ότι ένδίδουσιν ε ί; έπιδράσει; καί 
τών διαδ ικαζομένων, ο'ίτινες δυνατόν νά 
δίδωσι δικηγορικά δικαιώματα, ών μέ
ρος τούλά/ ιστόν δέν αντιπροσωπεύει 
μόνον τήν δικηγορικήν αμοιβήν, δσον καί 
πρό; τό συμφέρον τ,οϋ ήμετέρου συλλό
γου, ούτινος ή καλή ύπόληψις επηρεά
ζεται έκ τών τοιούτων έπιψόγων πρά
ξεων καί έ'τι πλειότερον έκ τής ύπερτι- 
μησεως αύτών άπό τοΰ χ.οινοΰ.

Ε κφράζει τήν εΰχήν :
Νά λάβν) τό Συμβούλιον τοΰ συλλό

γου πάντα τά αναγκαία μέτρα διά νά 
άπαγορευθή ή δικηγορική άνάμιξις εϊ; 
τά δικαστήρια τών δικηγόρων, τών έ- 
χόντων νομοθετικήν εντολήν έφ’ οσον 
διι^ρκει αύτη.

Ε”τε δ'.ακόπτον τήν υπηρεσίαν τών 
τοιούτων δικηγόρων καθ’ ολην τήν δι
άρκειαν τή ; νομοθετική; των έντολή:, 
ήτις αμείβεται..

Είτε ύποβάλλον αϊτησιν ποός τήν 
Βουλήν περί ψηφίσεω; νόμου, απαγο
ρεύοντας τήν άσκησιν τοΰ δικηγορικού 
έπαγγέλματος καθ’ ολην τήν όιάρκειαν 
τής νομοθετικής έντολής.

Έν προσεχεΐ συνεδριάσει ήόμά .. ή: 
προεδρεύει ό I Iainel θκ άποφασ.ση έπί 
τής ευχή; ταύτής, ή τ ι; παρήγαγε πολ- 
λήν αί'σθησιν.

ΤΙ FINE ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ;
Ύπό.νέαν μορφήν παρουσιάζεται τό 

ζήτημα τής ύποστάσεως τών Δικηγορι
κών Συλλόγων διά τής κατωτέρω επι
στολής τοΰ Προέδρου τοΰ Δ.κηγορικοΟ 
Συλλόγου Κέρκυρας κ. Σπ. Σ. Λάσκαρη. 
Πρό μηνών τό ζήτημα είχεν άναφανή 
ύπό τήν μορφήν άν ό Δικηγορικός Σύλ
λογο; είνε άρχή άνεξάρτητος ή αρχή 
υφιστάμενη καί τίνος. ’Ήδη προσλαμβά
νει άλλην μορφήν, άν είνε δ η μ ο σ ία  
άρχή, λύεται δέ δι’ έγγραφου τοΰ . . .  
Ταχυδρομείου ! ούτινος περικοπή πα
ρατίθεται έν ιή κατωτέρω έπιστολη, 
κατά παράδοξον δντως τρόπον, δτι 
είνε μέν άρχή, άλλ’· ούχί και. δ η μ ο 
σία άρχή (!) . Τό ζήτημα, ώς καί ό Σε
βαστός κ. Πρόεδρος τοΰ Δικηγο,ρικοΰ 
Συλλόγου Κέρκυρας παρατηρεί, είνε άρ- 
κετά ζωτικόν καί χρήζει σοβαρωτέρας 
άντιλήψεως, ούχί διά τήν συγκεκριμένην 
περίπτωσιν καθ’ ’ήν έμφανίζεται, άλλα 
διά τό μέλλον ούτινος ή έξέλιξις δέν είνε 
ευχερές άπό τοΰδε νά έρισθή.

Ή  έπιστολή έχει ώς έξής :

3Α ξ ιό τ ιμ ε  κ . Σ υ ν ά δ ε λ φ ε

Τό υήοΰργε ΐον τής Δ ικαιοσύνης διά  
τής ύττ’ άριΟ. 11680 ε. ε. εγκυκλίου του  
διεβίβααεν είς τους δ ικηγορ ικούς Σ υλλό
γους άπάντησ ιν  τής Γεν. Δ ιευΰύνσεως 
τώ ν ταχυδρομε ίω ν κα ι τηλεγράφω ν σχε- 
τικώ ς Λρος τήν α ίτηΰε ΐσαν  ατέλειαν τα 
χ υδρομ ικής  κα ι τηλεγραφ ικής άλληλογρα  
φ ίας τώ ν δ ικηγορ ικώ ν Συλάόγων, ατε ά- 
ποτελούντων κατά νόμον αρχήν ύφ ισ τα - 
μένην τον  υπουργε ίου  τής Δ ικαιοσύνης, 
ανεξάρτητον δε τής Δ ικαστικής ’Αρχής 
κα ί συνεπώς κα ί πάσης αλάης. Τήν παρά  
τοΰ δ ικ η γορ ικ ο ί’ Σ υλλόγου  ’Ηλείας α ίτη - 
βεΐσαν δ ιά  τοΰ υπουργε ίου  τής Δ ικαιοσύ
νης ατέλειαν τής αλληλογραφ ίας ή Γεν. 
ΔιενΟυνσις ταχυδρομε ίω ν κα ί τηλεγρά 
φω ν δέν ευρ ίσκει βάσ ιμ ον  καθόσον  λέ
γει, τό α ρ ΐίο . 43 τοΰ  , Γ Τ ΙΖ ''νόμον «δέν  
ά φ ο μ ο ιο ΐ  τ ο ύ ς  Σ υ λ λ ό γ ο υ ς  τ ο ύ τ ο υ ς  
π ρ ό ς  δ η μ ο σ ία ς  ά ρ χ ά ς , ά λ λ ’ ά π λ ώ ς  
κ α ν ο ν ίζ ε ι τ ή ν  τ ά ξ ιν  α ύ τώ ν  κ α ι τό ν  
τ ρ ό π ο ν  τ ο ΰ  ά να φ έρ εα ϋ 'α ι π ρ ό ς  τό  ‘ Υ - 
π ο υ ρ γ ε ϊο ν  τή ς  Δ ικ α ιο σ ύ νη ς  κ α ί τά ς  
Δ ικαα τ ικά ς  Ά ρ χ ά ς  ά ν α γ ν ω ρ ίζ ο ν  τ ο ύ 
τ ο υ ς  ώ ς ά ν ε ξα ρ τ ή το υ ς  Ά ρ χ ά ς  ο ύ χ ί 
ομω ς  κ α ί ώ ς δ η μ ο σ ία ς  Ά ρχ ά ς , ώ ν  
μ ό ν ο ν  μ ε τ α β ιβ ά ζ ε τ α ι ά τελώ ς  ή  τ α χ υ 
δ ρ ο μ ικ ή  κ α ί τ η λ ε γ ρ α φ ικ ή  ά λ λ η λ ο γ ρ α -  
φ ία ». 'Ε πομένως κατά τήν Γεν. Δ .ταχ. 
καί τηλ. οί δ ικηγορ ικο ί Σ ύλάογο ι ά π ο - 
τελ.οΰσιν Α ρχήν , δεν απαλλάσσοντα ι δέ 
ταχυδρομ ικώ ν καί τηλεγραφ ικώ ν τελών, 
δ ιότι δέν άποτελιοϋσι δημοσ ίαν  ’Αρχήν, 
άλλα έάν οί Δικηγ. Σ ύλλογοι δέν άπο -  
τελώσι δημοσ ίαν  ’Αρχήν, τίνος άλλου ε ί
δους Α ρχήν  άπο τελβ ϋσ ιν ; Ι δ ιω τ ικ ή ν  
ίσως κατά τήν Γεν. Δ ,.ταχ. καί τηλ., 
άλλά το ιούτου είδους Ά ρχή  ύ π ’ ούδενος 
δύνατα ι ποτε νά νοηβή . ’Εάν δέ ο ί δ ικη 
γορ ικο ί Σ ύλλογο ι δέν άποτελώσι δ η μ ο 
σ ίαν Α ρχήν , είνε πρόδηλον, ότι δέν εινε 
ποσώς  ’Αρχή, ουτω  δέ καταργε ΐτα ι ή 
δ ιά ια ξ ις  τοΰ άρθρ . 43 τοΰ  νόμ ου . ’//- 
δύνατο ίσως νά δοθή  άλλη τις ερμηνεία  
εστω κα ί βεβ ιασμένη , άλλ ’ ουδέποτε, ότι 
οί Δ ικηγορικοί Σ ύλλογοι, κα ίτο ι αναγνω 
ρ ίζοντα ι υπό τοΰ  νόμου  ώς Ά ρχή , δέν 
άποτελοϋό ιν  ’Αρχήν Δημοσίαν.

Κ α ί δέν πρόκε ιτα ι πλέον περ ί τώ ν ε
ξόδων τής άλληλογραφ ίας, ώς νΰν π ε 
ρ ιήλθε τό  ζή τημ α , άλλά περ ί αύτής τής 
ύποστάσεως τον δ ικηγορ ικού  Συλ'/.όγου 
ώς Α ρχής, μ ή  άναγνω ριζομένης το ια ύ 
της έν έπ ισήμο ις  έγγράφοις καί δή αύτοΰ  
τοΰ υπουργε ίου  Τής Δ ικαιοσύνης. Φρονώ  
δέ δτι τό π ράγμα  δέν δύνατα ι νά π α -  
ρέ/.θϊ) μπ αρατήρητον , κα ί ότ ι ό Δικη
γορικός Σύλλογος τής πρω τευούσης, συμ -  
πραττόντω ν καί όλων τώ ν λο ιπώ ν, δέον 
νά π ροβή  είς τάς άπα ιτονμένας ένεργείας, 
όπω ς οί Iικηγορ ικο ί Σ ύλλογοι σΐ'/ιφ(ό- 
νως πρός τόν νόμον  θεωρώ '·ται Ά ρχα ί 
καί συνεπώς δηαόσ ια ι ’ Αρχαί, άλλον ε ί
δους Α ρχώ ν μή  υφ ισταμένω ν, κανον ι- 
σθή  δέ καί η  θέσις αύτώ ν έν τα ΐς έπ ισή - 
μο ις  τελετιΰς, ήτις φ ρονώ , οτι δέν δύνα- 
ται νά είνε άλλαχοΰ ή όπ ου  καί ή τών  
Π ρωτοδικών.

ίέξααθε αξιότιμε συνάδελ.φε τάς ε/ιάς 
συναδελ.φ,ικάς προσρήσεις

' Εν Κ/οχνυσ. cfj 18 Μαΐου 100J

Σ . Σ . Λ ά ιίκ α ο ις
Πρόεδρο: Δικηγ. Συλλόγου Κ έρκυρα;

70 ΑΡ0ΟΝ 20 Τ Ο Ϊ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Έ κ παραδρομής  εν τώ  Κ ανον ισμώ  τοΰ 

Δ ικηγορικού Σ υλλόγου  Α θηνώ ν , ον έδη - 
μοσιεύσαμεν είς τό προηγούμενον  φνλλον, 
ετέθη τό άρθρον  20  ώς είχεν εν τώ  σχε- 
δ ίφ  τής επ ιτροπής κ α ί ούχί ώ ς εψηφ ίοβη  
υπό τής Σ ννελενσεω ς. "Ενεκα τούτου, ά - 
νορθοΰντες τήν π α ρα δ ρ ομ ή ν  εκείνην, δη 
μοσιεύομεν τό ά ρθρον  τοΰτο, δπερ εχει ώς 
έξής :

«Προτάσεις άφορ<3σαι εις παράλειψιν το8 ό- 
φειλομένου πρός τούς Δικηγόρους σεβασμού 
κατά τήν ένάσκησιν τών έργων των έκ μέρους 
άρχής τίνος υποβάλλονται κατά τό άρθρον 19ον 
sic τόν Σύλλογον άλλά μόνον διά τοΰ Διοικητι
κού Συμβουλίου και κατόπιν προεξετάσεως αΰτοΰ.

Κατά τήν πρός υποβολήν δρισθεΐσαν συνεδρία- 
σιν δ Πρόεδρος είσηγούμενος άνακοινοΐ τό πό
ρισμα τής γενομένης προεξετάσεω,».

£ n u .  Δ ικ .  'II τροποποίησις έγένετο τή 
προτάσει τού συναδέλφου κ. Ν . I I . A n jtn -  
τ ρ α κ ο π ο ίτ λ ο ν , οστις, ώς γνωστόν ήδη, κατά 
τήν πολλάκις έπανα^,ηοθϊΓσαν συνεδοίασιν, 
διεςήγαγεν εύρυτάτην καί τά μάλα δια©ωτι· 
στικήν συζήτησιν έπί τοΰ δευτέρου καί τρί
του κεφαλαίου τοΰ Ιίανονισμοΰ, ατινα κανο
νίζουν τάς έργασιας τοΰ Συλλόγου καί τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου και απτονται αναγ
καίους τών ορίων, ατινα κατά τήν έννοιαν τοΰ 
νόμου — πρός 3ν σύμφωνος εδει νά ή καί ό 
Κανονισμός— χαράσσονται μεταξύ τών εξου
σιών του Συλλόγου.

Συμφώνως πρός τάς τροπολογίας τοΰ κ. 
Δημητρακοπούλου έψηφίσθησαν τά άρθρα 14,_ 
16, 18, 19 καί 20. Ά λ λ ’ είχεν όποβάλη 
πρότασιν, προκειμένου καί περί τοΰ άρθρου 
? 1 , οπως άπαλειφθή ή φράσις «έάν έγκρίνη 
τήν α’ίτη σ ιν» , ϋποδείξας, οτι ιδρύεται δ ι’ αύ
τής λογοκρισία ασυμβίβαστος πρός τήν έπι- 
στημονικήν αξιοπρέπειαν καί άπάδουσα πρός 
την φύσιν Συλλόγου άποτελουμένου έκ μελών 
έπιστημόνων καί αξιότιμων. 'Η πρότασις του 
ομως, ήτις εφαίνετο έπιδοκιμαζομένη γ ε ν ι 
κώς, κατά τήν τό τρίτον έπαναληφθεΐσαν συνε- 
δρίασιν απερρίφθη, καθ’ οσον άπροσοοκήτως 
ή συζήτησις ή άπό τάσης περιωπής διεξαχθεϊ- 
σα κατέληξεν ε’ις ζήτημα . . . .  έμπιστοσύνης!

Κατά τήν αύτήν συνεδρίασιν άπερρίαθΥ) καί 
ή τροπολογία τοΰ κ. Δημ-ητρακοπούλου έπί 
τοΰ α ' έδαφίου τοΰ άρθρου ϊ 2 , καθ’ ήν, έπί 
τή  βάσει τής εύρύτατα άναπτυ/θείσης γ νώ 
μης ότι ό νόμος ώρισμένας μόνον υποθέσεις 
τοΰ Συλλόγου άνέθηκεν είς τήν πρωτοβου
λίαν τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, μή έχον- 
τος άνάγκην νά προκαλή δ ι’ αύτάς μόνον τάς 
αποφάσεις τού Συλλόγου, τό έν λόγω έδάφίον 
τοΰ άρθρου 22 θά ει^εν ουτω :

«Τό Διοικητικόν Συμβούλιον διοικεί καί 
διαχειρίζεται τάς άνατεθειμένας αύτώ υποθέ
σεις τοΰ Συλλόγου, κατά τά έν τώ νόμω καί 
τώ διατάγματι ώρισμέ'α . Ε ίσηγεϊται δέ είς 
τόν Σύλλογον τά είς τα έργα τούτου υπαγό
μενα μέτρα, καί προκαλεΐ’ τήν ε π ’ αύτών συ- 
ζήτησιν καί άπόφασιν τοΰ Συλλόγου». Αί 
ψήφοι κατεμερίσθησαν είς 77 κατά 22.

Τό β ' έδάίριον τοΰ άρθρου 22 έψηφίσθη συμ
φώνως πρός τήν τροπολογίαν τοΰ κ . Δημη
τρακοπούλου. ^

Α ί ατήλαι της  «Δ ικαιοσύνης» 
εινε  ε ίς τη ν διάϋ'εσιν παντός δ ι
κηγόρου, δικαατοΰ η άλλον δ ι
καστικού προσώπου, ευρισκο
μένου ε ίς τη ν  άνάγκην η έπ ιϋ 'υ -  
μοΰντος νά άνακινήση π α ν  έν  
γένε ι ζήτημα σχετιξόμενον μέ 
τήν άπονομήν τοΰ δικαίου.

Ε£ς άλλην στήλην, Ινθα παρατί
θενται αί λεπτομέρεια», τοΰ έπεισο- 
δίου, οπερ άνεπτύχθη μεταξύ του 'Υ

πουργείου της Δικαιο- 
’̂Α ρ κ ε τ ά  σύνης καί της έφη- 

έπ ικ * ιρ ω ς  μερίδος ημών, δνομά- 
ζομεν τήν σύμπτωσιν 

ευτυχή, διότι όίπαξ διά παντός —  άς 
έλπίσωμεν —  παρέχεται ή ευκαιρία 
είς τόν Σύλλογον της Πρωτευούσης, 
νά λύσττ| τδ ζήτημα τής δικαιοδοσίας 
του έπί τών κατ’ έπάγγελμα ή  κατ’ 
ευκαιρίαν δημοσιογραφούντων δικη
γόρων. Ήμεΐς, άπό γενικωτέρας πάν
τοτε σκοπιάς έρευνώντες τά γεγο
νότα καί υπόχρεοι έξ αύτοΰ του έρ
γου, δπερ εχομεν άναδεχθη, νά άσκώ- 
μεν τόν έλεγχον έπί παντός, δπερ 
προσπίπτει ώς άξιον έλέγχου είς 
τήν άντίληψιν ημών, μεταξύ τών άλ
λων καθηκόντων μας, καταλέγομεν 
καί τήν ύποχρέωσιν νά μή παραιτή- 
σωμεν τήν γραφίδα, δίαν εί'τε άρχή 
τις τοΰ Συλλόγου εί'τε τό εν ή τό 
έ'τερον τών συμβουλίων τούτου έπι-
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χειρήστ;) τι δπερ κατά τήν γνώμην 
ημών θά ήτο άξιον δημοσίου ελέγ
χου, οπότε ύπο όξυτέραν μορφήν 
προβάλλει το Ιρώτημα: Έν τοιαύτη 
περιπτώσει ευρισκόμεθα έν σχέσει 
πειθαρχικής πρδς τούς έλεγχομένους 
υποτελείας καί συνεπώς τόν έπ’ αδ- 
τών ελεγχον έν γένει καί τον κατ’ 
ίδίαν τρόπον αδτοΰ είτε υπό εποψιν 
ΰφους, κατά τήν αρκετά χαριτωμέ- 
νην τοΰ Υπουργείου τής Δικαιοσύ
νης φράσιν, είτε ύπο εποψιν έπιχει- 
ρημάτων, θά κρίνουν οί κρινόμενοι; 
Τό σχήμα εινε τόσον όξύμωρον, ωστε 
άς μάς έπιτραπή νά παρατηρήσωμεν 
δτι έξέρχεται ορίων ούκ ολίγων.

Το αυτό ζήτημα; ένεκα τής αυτής 
άφορμνς απασχολεί καί την συνάδελφον 
«Ριζοσπάστην» είς τό τελευταΐον φύλ

λον, ήτις με-
Γ νώ μ η  <5νναδέλφοΐΓ ταζύ άλλων αρ

κετά δηκτικώ; 
παρατηρεί: «Γενικώς δέ τά  πειθαρχικά 
συμβούλια έν σχέσει πρός'τάς εκτός τοΰ 
δικαστηρίου πράξεις των δικηγόρων, ώς 
προς τόν κοινωνικόν αυτών βίον, έσονται 
εις άκρον προσεκτικά, ίνα μη έΕέλθωσι 
τών άπαραιτητως άπαιτουμένων ορίων 
και μεταβληθώσιν είς τυραννικά συμ
βούλια»,

'Υποθέτομεν,οτι η συνάδελφος, ταΰτα  
παρατηρούσα, δέν αγωνίζεται ύπέρ βω
μών μόνον, άλλ’ εκφράζει πεποίθησιν 
παραχθεΐσα έκ τής ακριβούς τής νομο
θεσίας ημών γνώσεως.

Εις δέ τών αναγνωστών μας, άνα- 
λαμβάνων νά μας υπεράσπιση διά την 
μομφήν του κακοπ ίσ του  η οποία μετά

τόσης εύκο-
Koi Λ εΫΓτράπελος δι τ̂ις λίας μας ά-

ποδίδεταιδιά
τοϋ άνακοινωθέντι ς τοΰ 'Υπουργείου 
τής Δικαιοσύνης, μας υποβάλλει την 
απορίαν : Έάν τό Υπουργικόν Συμβού
λιον ήτο συγχρόνως καί πειθαρχικόν 
και ησκει τοιαύτην πειθαρχικήν δικαιο
δοσίαν έπ ί τών μελών του 'Υπουργών, 
θα εΐχομεν το δικαίωμα νά άπηυθυνό- 
μεθα πρός αύτό καί ημείς ούς ήδίκησε 
δημοσ ιογράφ ω ν , έ'στω καί δ ι’ ανακοι
νωθέντος, 6 κ. έπ ί τής Δικαιοσύνης 'Υ 
πουργός ;

Ζητείται η λύσις μέ επαγγελ ία ν  νά 
δοθη. είς τόν μέλλοντα νά παράσχ·/) την 
προσφυεστεραν, τό νεώτερον καί άριστα 
Ισταχω μένον  έγχειρίδιον τών στοιχείων 
τής λογικής.

Δέν δυνάμεθα νά έννοησωμεν, πώς 
συμβαίνει, ωστε καί έν Άθηναις ν’ ά- 
κούωνται παράπονα πολιτών κληρουμέ- 

νων ενόρκων κα τ ’ 
’ Επιβεβλημένη έπανάληψιν εντός

Ά ναθεώ ρη< 5»ς του αύτοΰ έτους.
Διότι εντός τοΰ 

αυτοΰ έ'τους οί άπαιτούμενοι τακτικοί 
καί αναπληρωματικοί έ'νορκοι εΐνε μόνον 
τετρακόσιοι πεντηκοντα (450). Καί 
ένφ δέ τοιαΰτα ακούονται παράπονα, 
ύπάρχουσι καί οί λέγοντες, δτι δέν εινε

/ ι f * , .πάντοτε το ορκωτον οικ,αστηριον εις 
εκείνο τό ίίψος, είς δ εύκολον εινε ν ' ά- 
ναβιβάζηται πάντοτε. Καί δμως ήμεϊς 
δέν διστάζομεν, νά άποφανθώμεν, οτι 
τό εύκολώτερον πραγμα τοΰ Κόσμου θά 
ητο νά καταρτισθγί εις κατάλογος περι- 
λαμβάνων χιλιάδας δλας ονομάτων πο
λ ιτώ ν παρεχόντων πασαν έγγύησιν ού 
μονον έ π ’ αληθείς, άλλά καί κατά γε
νικήν άναγνώρισιν. Δέν νομίζομεν δέ, δτι 
ανυπέρβλητους τινάς δυσχερείας παρου
σιάζει ή έπιβεβλημένη άναθεώρησις τοΰ 
καταλόγου, ητις βεβαίως δέν κατορ- 
0ο· ;τα ι διά τής τυχαίας προσθήκης τών 
πρώτων έρχομένων είς την μνήμην όνο- 
μάτων τινών. Ά λ λ ά  καί τοΰτο : δέν νο- 
μίζομεν, δτι επ ιβάλλετα ι έκ τοΰ νόμου 
να περιλαβνι ο καταλογος τά  ονόματα 
ολων τών έχόντων τυπικώς τά  προσόντα 
νά εινε ένορκοι. Ά λ λ ’ έν πάσνι περι- 
πτώσει τό δικαίωμα τής επιλογής εκα
τόν, έξ ών θά κληρωθώσι πεντηκοντα, 
δέν δύναται νά τεθνί ύπό άμφισβητησιν.

ΥποΟέτομεν οτι δέν θά είνε έν0ου- 
σιασμενος, έκ τών ύστερων τουλάχιστον, 
ο κ. πρόεδρος τών έν Βόλω Συνέδρων, μέ 

τό ανδραγάθημα τής 
Κ άλλιον <ίϊγαν. άπροσδοκητου προσ- 

φωνήσεώς του πρός 
τούς ένορκους έν δημοσία συνεδριάσει 
κατά τά  έκεΐθεν τηλεγραφήματα πρός 
τάς εφημερίδας. Έδωκε μίαν ακόμη 
ευκαιρίαν ν’ άποδειχθ-?) η πρακτική αξία 
τής σιγής, τής οποίας ήδύνατο νά δια - 
κόψϊ) την μονοτονίαν, αν ήθελε, χρησι- 

^μοποιών τόν προεδρικόν κώδωνα, ό ό
ποιος εΐνε πολλάκις οχληρό:, ά λλ ’ ουδέ
ποτε τοσοΰτον έπικινδύνως άπρόσεκτος.

’Ά ν ήθελεν άπλώς νά καταγγείλτι 
τόν έπιστάτην τών φυλακών ώς έκμε- 
ταλλευόμενον τάς ψήφους τών ενόρκων, 
ήδύνατο κάλλιστα ν’ άπευθυνθή πρός 
τόν Ε ισαγγελέα.

Ή  πανηγυρικότης τής καταγγελίας 
ήδύνατο νά θεωρηθγί δυσπιστία προς τόν 
Ε ίσαγγελεα, ά λλ ’ ήδύνατο επίσης νά 
θεωρηθγί καί έσχατη ύ’βρ.ς πρός τούς 
ένορκους, ή'τις ούδέν άλλά πρακτικόν 
αποτέλεσμα ήδύνατο νά έ'χη ή έπικίν- 
όυνον κλονισμόν τής πεποιθήσεως, ήν ή 
κοινωνία οφείλει νά έχν) πρός ενα οΰτω 
θεμελιώδη θεσμόν. Καί ταΰτα πάντα 
έπ ί τώ λόγω, οή ό επιστάτης τών φυ
λακών ύπέσχετο τάς ψήφους τών ένορ
κων ή και άπηυθύνετο πρός αύτούς. 
Ά λ λ ’ άν τοΰτο άρκ-?), ΐνα δικαιολογήση 
δυσπιστίαν πρός τούς ενόρκους δικαστάς, 
τ ί θά έγίνοντο οί τακτικοί δικασταί, άν 
ήθελομεν κρίνη εκ τών πιέσεων καί 
παρακλήσεων,αΐτινες άπευθύνονται πολ
λάκις πρός αύτούς, καί δή ούχί — άπό 
έπ ιστάτας φυλακών μόνον . . . ;

Καί έπειδή ένος δοθέντος μυρία άτοπα 
επονται, έν τγί σπουδγί νά δ'/μιουργήστ) 
6 κ. πρόεδρος θόρυβον περί σκανδάλων 
ενόρκων, ί'σως,διότι ταΰτα συμβαίνουν... 
κα ί είς Αθήνας, παρεΐδεν δτι έξέθετεν 
έπίσης άδικαιολογήτως καί. τόν δικα
στήν κ. Βαλασακην, δτι έπίσης 6 αύτός 
επιστάτης παρεκάλεσε νά μή άναβληθή 
ή δίκη.

’Ά ν δέν είχε δικαίωμά τι νά άπευ- 
θυνθγί πρός τόν κ. δικαστήν παρακαλών, 
ουδόλως έκινδύνευεν ή ύπόληψις τοΰ κ. 
δικαστοΰ έκ τής αύθαδείας ενός πολί
του.

Ά λ λ ά  δ ιατί, παρακ^λοΓμεν, έκινδύ- 
νευεν ή ύπόληψις τών ένορκων έκ τής 
αυτής α ίτιας, ώς είπεν ό κ. πρόεδρος ; 
‘ Ισως διότι εινε άνθρωποι, οί όποιοι δέν 
άρέσκονται νά ύπομιμνήσκουν τήν ύ'παρ- 
ξίν των διά θορύβου καί προκλήσεως 
σκανδάλων.

Πρό τινων ημερών έδικάζετο έν τώ 
Πλημμελειοδικείο) Αθηνών εϊς κατη
γορούμενος έπ ί εξυβρίσει διά τοϋ τύπου, 

είς τήν οποίαν, ώς 
Animus defendendi έβεβαιώθη, ήναγκά- 

σθη νά προβν), ΐνα 
μή έπ ί πλέον διασύρεται τό δνομά του 
ύπό τίνος εμπειρικού ιατρού:—καθ’ ού 
καί ή ύ'βρις — δστις τόν διεφήμιζεν ώς 
θεραπευθέντα άπό φυματιώσεως διά τών 
θαυματουργών φαρμάκων του. Τό Δικα- 
στήριον, προεδρευόμενον ύπό τοΰ πρωτο
δίκου κ. Χοΐδα, έξέδοτο άπόφασιν, δ ι’ ής 
ήθωοΰτο ό κατηγορούμενος, διότι ενέρ
γησε κατά τήν άπαγγελθεΐσαν άπό- 
φασιν ούχί άπό animus injnriandi, 
άλλ ’ άπό animus defendendi. Σημει- 
οΰμεν ιδιαιτέρως τήν άπόφασιν ,ταύτην 
έκδοθεΐσαν ύπό διακρινομένων έν τώ 
έπιστημονικώ κόσμω δικαστών, διότι 
πρώτην ίσως φοράν λαμβάνει καί δικα
στικήν κύρωσιν εύρυτέρα τής άμύνης 
άντίληψις κατά τάς νεωτέρας έπιστη- 
μονικάς θεωρίας.

Ο κείμενος νόμος περιορίζων τήν 
άμυναν έπ ί ώρισμένων μόνον κινδύνων, 
ούς ουδε διά φυγής δύναταί τις ν’ 
άποκρούσν), δέν εινε συνεπής πρός τήν 
παραδεδεγμένην δικαιολογικήν βάσιν 
τής άμύνης, ήτις δέν εΐνε δικαίωμά τι 
κα τ ’ ανοχήν δεδομένον, ΐνα άπλώ ; συγ- 
γνωσθγί ό οικεία δυνάμει τόν κα τ’ αύ
τοΰ κίνδυνον άποτρέπων, άλλά καθή
κον, ΐνα μή κατισχύσ·/] τοΰ δικαίου τό

άδικον έπ ί προσβολν; τής καθόλου έννό- 
μου τάςεοκ.

ΤοιαΟται αποφάσεις μέσω τής τύρ
βης τής ΙΙλημμελειοδικειακής διαδικα
σίας έκδιδομεναι, εινε άρκούντως ένδει- 
κτικα ί τής φιλοτίμου προσπαθείας τών 
δικαστών, έςερχομένων πέραν τής εμπει
ρικής παραδόσεως, παρέχουσι δέ γεν- 
ναιαν εισφοράν είς έπιστημονικωτέραν 
άντίληψιν τοΰ δικαίου.

Εΐνε άσαεΐον καί πρός στιγμήν νά ύ- 
ποτεθη, δτι είς τήν κατωτέρω παρατή
ρησήν χρησιμεύουν ώς δικαιολογική βά- 

σις τά πρό ημερών
' Ι ’π α ΐΐΐό τη ς  συαβάντα έν τώ Κα- * * , 

ϊννέδ ρ ω ν  κουργιοοικειω, περι
ών είσέτι δέν κρατεί 

μια μόνον γνώμη. Διότι άν ύπάρχη θε
σμός, ύπάρχων άλλως κατά τό Σύν
ταγμα καί δι/.αιων.ατ’ αναφαίρετο) -κυ
ριαρχίας τοΰ Λαοΰ, θεσμός καθ’ ημέραν 
άποδεικνύων καί έν τγ1 έφαρμογγί, καί 
ώς ε'χουν τά παρ’ ήμϊν πράγματα έν 
γένει, δρασιν επαινετήν καί δσον εινε 
αυτη δυνατόν άνθρωπινως άψογον, ό θε-

r 7 f ~ - *σμος ουτος εινε ο των ενοοκων απο του
1892.

Εινε μέσα είς τά ήθη ημών πλέον, 
εινε μέσα είς τά καθήκοντα ήμών, τολ- 
μώαεν νά εϊπωμεν, τό νά παρατηρήται 
μία άναστάτωσις σ/εδόν καθολικού χα
ρακτήρας κατά πασαν σημαντικήν δ ί
κην Κακουργιοδικείου. Ά λ λ ά  καί άν 
ήθελε τις ά~οδεχ θνί οτι σπανιώτατα 
εινε τά παραδείγματα έπηρεασμών — 
τό άπόλυτον δέν εΐνε άνθρώπινον — δέν 
δύναται ν ’ άρνηθγί δτι κατά πολυημέ
ρους δίκας συμβαίνουσιν άφόρητοι οχλη
ρότητες, δημιουργοΰνται πάθη, ποο- 
βάλλουσιν άναρίθμητοι άσχημία ι καί 
άπρέπειαι, έν πάσ·/) δέ περιπτώσει καί 
χαρακτήρές τινες ύγροποιοΰνται καί ή 
άντίληψις τών άπλουστέρων καί τήν 
φαντασίαν έχόντων μάλλον εύέξαπτον 
άσφαλώς ύφίσταται φθοράν καί στρέ- 
βλωσιν έπιβλαβή είς αύτούς καί τήν κοι
νωνίαν. — Τό νά εινε δέ πολυήμεροι αί 
δίκαι, κατά τό πλειστον συντελεί ή άνο- 
ρεξία πρός εργασίαν τοΰ Δικαστηρίου 
τών Συνέδρων, καί ιδία τών κ. κ. Προέ
δρων, νομιζόντων, δτι έτεθησαν ούχί 
άπλώς ίθύντορες ά λλ ’ άπόλυτοι κύριοι 
τών διαδικασιών. Τό πραγμα βεβαίως 
δέν έχει άνάγκην μείζονος συζητήσεως.

ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΙΣ
Ειχον πάντοτε τήν γνώμην, δτι ούδε- 

μίαν αποτελεί άσέβειαν, ούδέ καν θίγει 
τήν δικαστικήν άξιοπρέπειαν ή ένώπιον 
Ποιν. Δικαστηρίου προσπάθεια τοΰ συν
ηγόρου, όπως άποτρέψτ] τόν έν τγ5 τυχόν 
ύπαρχόύσνι προκαταλήψει έγκείμενον 
κίνδυνον καταδίκης τοΰ πελάτου του.

Τήν γνώμην μου ταύτην ένίσχυσε πρό 
τινων ήμερων δήλωσίς τις προερχομένη 
παρά τοΰ προεδρεύοντος τοΰ Πλημμελ. 
Αθηνών, δστις άπό τής ε'δρας άνωμολό- 
γησεν έαυτόν προκατειλημμένον κατά 
τάζεως άνθρώπων, είς ήν άνήκεν ό κα τ’ 
έκείνην τήν στιγμήν κατέ-χων τό έδώ- 
λιον τοΰ κατηγορουμένου.

Ή  δήλωσις αΰτη, ήτο πράγματι ολί
γον άπροσδόκητος, άλλά πλειότερον ε ι
λικρινής· διότι άνεγνωρίζετο, ού'τως εί- 
πεϊν, δτι, ύπό τήν δικαστικήν τήβεννον, 
είνε δυνατόν νά κρύπτονται άνθρώπιναι 
άδυναμίαι, χωρίς αυτη βεβαίως νά παύη 
διά τοΰτο, ούσα λευκή καί άσπιλος.

’Εκτός δμως τής άνωτέρω περιπτώ- 
σεως, καθ’ ήν τοσοΰτον άπροκαλύπτως 
άνωμολογήθη ή ύ'παρξις προκαταλήψεως, 
ώς έπ ί τό πλειστον αυτη δέν γίνεται 
αισθητή, κατεχουσα ήμας· υπολανθάνει 
έν τγί συνειδήσει ήμών, καί διά τοΰτο 
εινε πλειότερον έπικίνδυνος. Δέν εΐνε 
εύχερές νά διαγνώσ·/) τις, δτι εύρίσκεται 
ύπό τό κράτος τής νοσηρας καταστά- 
σεως ήτις καλείτα ι προκατάληψις. Εισ
βάλλει αύ'τη διά μυρίων τρόπων είς τήν 
συνείδήσιν, τόσον άθορύβως, τόσον ύπού- 
λως, τόσον ήδεως, αν έπιτρέπεται ή έ'κ- 
φρασις, ώστε δέν έννοεΐ τις τήν συντε- 
λουμένην έν έαυτώ μεταβολήν. Ό  Τύ

πος, ή κοινή γνώμη, ή τάξις είς ήν ά- 
νηκε.ι ό κατηγορούμενος, ή ίδιότης ήν 
φερει, ή φυσιογνωμία καί πλεϊστα δσα 
άλλα είσίν οί τρόποι δι’ ών άποτελεΐται 
ή εισβολή.

Καί έχει καί τ ι τό ήδύ ή προκατά- 
ληψις. Πόσον ευχαρίστως πείθεται τις 
περι τής ενοχής τοΰ κατηγορουμένου έ- 
χοντος άπεχθή καί κακούργου φυσιογνω
μίαν· διεγείρεται οδτως είπεΐν ή έπιθυ- 
μία καταδίκης αύτοΰ. Εύκολώτερον τις 
πιστεύει είς τάς ενδείξεις τής ένοχής τοΰ 
τοιουτου κατηγορουμένου ή είς τά : άπο- 
δείςεις τής άθωότητος. ‘Ο χίοροφύλαξ 
ο κατηγορούμενος έπί αίκιαις κατά κρα
τουμένων ή έπ ί άδίκω έπιθέσει, εινε 
πολύ εύκολον νά πληρώση, κατά τό δή 
λεγόμενον, άμαρτίας συνάδελφων του, 
διατελών ούτος μάλλον ύπό τό βάρος τής 
ίδι^τητος, ήν φέρει ή, ύπό τό βάρος τής 
πράξεως, δι’ ήν κατηγορειτκι. Ή  προ- 
κατάληψις, έν τγ  πλάστιγγ ι τής άπο- 
νομής τής Ποιν. Δικαιοσύνης, βζρύνει 
πλειότερον τών άυ.φιβολιών.

. Και δταν ού’τως έ'χωσι τα πράγματα, 
όταν είνε δυνατόν οί λελ/-/Ητως ύπό 
τής προκαταλήψεως έχοντες κκταλη- 
φθή νά ουνερχωντκι είς έαυτού:, άκού- 
οντες κρουόμενον τόν κώδ<ϋνκ τοΰ κιν
δύνου, βεβαίως ή φωνή το·< συνηγόρου, 
όμιλοΰντος κατά τής προχ,αταλήψεω;. 
μακράν τοΰ νκ εΐνε άσεβης θέλει, τούνκν- 
τίον συντελ·?ί πρός άπόκρουσιν καί πρός 
άποτίναςιν ούτως είπεΐν τοΰ ζυγοΰ τής 
προκαταλήψεως, τής σκοτίας αύτής θε
ότητας, ή'τις, είσπηδώσα έντός τοΰ ίεροϋ 
ναοΰ τής Θέμιδος, παρασύρει τούς λε ι
τουργούς της λεληθότωςρ.έχρι τών έκυ- 
τής βωμών έπί τών οποίων τοσκΰτα 
θύματα έ'χουσι σφκγιασθ?).

Ivu vd t. Ι!λα;'»χ()ΐΓλΐ)ς

■ 1ερ £ λ η ψ ις
Τής ύ π ’ άριθ. 3067 (1909) ά π ιρ χ ί- ΐϋ ; τοϋ 

Δικαστηρίου τών έν Ά θηναις I IpiuToSuiuv 
λαβόν ύ π ’ δψιν τήν άπό 7 ’Απριλίου 1909 
αϊτησιν του α’ιτοΐίντος Έ παα . Κατηγα, έ<ή- 
ουςεν είς χατάττα ιιν άπαγορεύτείος τόν Λου- 
καν Κατηγαν καί διέταξε τήν το’./οχόλλητιν 
αύτής είς τά ύπό του άρθρ. 667 τής ΙΙολι- 
τικής Δικονομίας όριζόιχενχ μέρη.

Ά&ήνηαιν 22 Μαίου 1909
Ό  χληρ. δικηγόρος 

Α .  Κ ο τό ώ νη ς

Ι Ι ε ^ έ λ η ψ ε ς
Τό Δικαστήριον τών έν ΆΟήναις Πρωτο

δικών διά τής ύ π ’ άριθ. 2598 (1909) άποφά- 
σειός του έκδοθείσης έπί τής άπό 12 ’Απρι
λίου 1909 άνχφορας τοΰ Ίωάννου Κ. Ά λε- 
ςανδροπούλου, κατοίκου ’Αθηνών προσωρινώς 
διαμένοντος έν Πάτραις κατά τής συζύγου του 
Ό λ ια ς  Ίω άν. Άλεξανδροπούλου τό γένος 
Ίωάννου IΙαραμυθιώτου, δ ι’ ής ήτεΐτο οπως 
διαταχδή ή ένέργεια τών δεόντων πρός εγερ- 
otv τής περί διαζεύξεως άγο>γής, έδέξατο τήν 
έν λόγο) άναοοοάν καί διέταξε τήν κατά νό
μον τοι/οκόλλησιν καί δημοσίβυσιν αύτής έν 
περιλήψει.

Ά&ήνησι 14 Μαίου 1909·

Ό  πληρεξούσιος δικηγόρος τοΰ Ίωάννου 
Άλεςανδροπούλου.

Ι Ι α ν τ .  ΐ ( ! ιτ ( ίΕ κ λ ι ις

ΝΕΑ ΒΙ ΒΛΙΑ

Σ Π Υ Ρ .  Σ.  Ε Υ Κ Λ Ε Ι Δ Ο Τ

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΕΝ ΕΑΔΑΔΙ

Έ ξεδόϋ·η  τό  τ ρ ίτ ο ν  τεϋχος  τ ο ϋ  δευτέρου  
τ ό μ ο υ  έ κ  σ ελ ίδ ω ν  1 7 5 .

Ί ιμ α τα ι δρ. ·4,βίί

ΕΜΑΝ. Σ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
Διδάκτορος τής Ν ομικής

Π Ε Ρ Ι  ΊΜ  Σ Υ Ν Ε Π Ε Ι Ώ Ν  
ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ Α Γ ΩΓ ΗΣ

ΕΝ ΤΩ. ΝΕΩΤΕΡΩι ΑΣΤΙΚΩι 
Δ Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω .  Δ Ι Κ Α Ι Ω .

’ Εναίσιμος έπί διδακτορία διατριβή έκ σελ. 34

Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Ι Σ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ Ε Π ΙΣ ΤΗ Μ Ω Ν
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Τ ν « ο ι ς  I I .  Α .  Π ετοά ν .ο ι·


