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Δ Ι Κ Α Ι Ο Τ Ε Ρ Α  Κ Ρ Ι Σ Ι Σ
Δίκαιον καί ωφέλιμον νομίζομεν 

είναι νά έξετασθή άπό τών στηλών 
της έφημερίδος ταύτης ή υπουργία 
τοϋ παραιτηθέντος ύπουργοΰ της At- 

'καιοσύνης κ. Βοκοτοπούλου μετά τί
νος έπιμελείας καί περισσοτέρας Ιρεό- 
νης περί της πολιτείας αύτοΰ εν σχέ- 
σει προς(τήν Δικαιοσύνην. Διότι τοΰ
το θ’ άποβή άναντιρήτως υπέρ της 
Δικαιοσύνης, ένθαρρυνομένων καί ένι- 
σχυομένων είς τάς προσπαθείας αυ
τών έκείνων οί'τινες θά δύνανται είτε 
ώς ύπουργοί, εί'τε ώς βούλευταί νά 
συντελέσωσιν είς τήν βελτίωσιν αύτής.

Ή εύδοκίμησις ενός ύπουργοΰ πρέ
πει, νομίζομεν, νά έξετάζηται πάν
τοτε άπό της άπόψεως της διοική- 
σεως αύτοΰ έπί τη βάσει τών κειμέ
νων νόμων πρός τό συμφέρον της Δι
καιοσύνης καί άπό της άνωτέρας ά
πόψεως της άντιλήψεως τών κακώς 
έχόντων καί της ικανότητος τών μέ
σων της θεραπείας εί'τε διά· μέτρων 
διοικητικών είτε διά μέτρων νομοθε
τικών, άν δέ τοιαύτη πρέπει νά είναι 
ή έξέτασις της πολιτείας παντός έπί 
της Δικαιοσύνης ύπουργοΰ, οφείλο- 
μεν νά ομολογήσωμεν δτι ή έπίκρι- 
σις ή γενομένη έν τφ παρελθόντι 
φύλλφ της «Δικαιοσύνης» δέν είναι 
ή δικαιοτέρα.

Διότι ή πολιτεία τοϋ παραιτηθέν- 
τος ύπουργοΰ κατεκρίθη είς τά προ
ηγούμενα φύλλα της «Δικαιοσύνης» 
ούχί διά τήν διοίκησιν καί τήν δια- 
χείρισιν τής άρχής ύπό τού παραι- 
τηθέντος ύπουργοΰ, άλλά διότι δέν 
έπετεύχθη έπί της ύπουργείας του ή 
έπιψήφισις εστω καί μερικών τών 
πολλών νομοσχεδίων τά όποια ύπε- 
βλήθησαν παρ’ αύτοΰ είς τήν Βουλήν. 
Ή μέν έπιψήφις νομοσχεδίων είναι 
άναμφιβόλως πρόχειρον έπιχείρημα 
προξενοΰν έντύπωσιν καί μόρφωσιν 
κοινής γνώμης κατά τής έπιτυχίας 
τοΰ ύποβαλόντος αύτά ύπουργοΰ · άλλά 
τό έπιχείρημα δέν είναι δρθόν, καί 
περί τούτου πρέπει, νομίζομεν, νά 
κάμωμεν λόγον.

Ό κ . Βοκοτόπουλος δλίγους έ'σχε 
τούς προκατόχους του μεθ’ ών έπι- 
τρέπεται νά συγκριθή έν τή διαχεί
ριση τής άνωτά~ης άρχής έν τφ κέν- 
τρφ τής διοικήσεως· καί περί τούτου 
δέν δύναται νά ύπάρξη δευτέρα γνώ
μη, καθόσον δλίγοι διεχειρίσθησάν ώς 
αύτός τήν έξουσίαν μετά τοιαύτης 
εύλαβείας είς τά συμφέροντα τής Δι
καιοσύνης καί έπιμελοΰς έκπληρώ- 
σεως τοΰ καθήκοντος.'Ως τρανή τού
του άπόδειξις ας σημειωθη τό γεγο
νός, δτι καθ’ δλον τδ μακρόν σχετι- 
κώς διάστημα τής ύπουργείας του, 
έν φ πολλάκις έτέθη ύπό τόν έλεγ
χον τής έθνικής άντιπροσωπείας καί 
τοΰ ήμερησίου τύπου, ουδέποτε άπε- 
δείχθη εστω καί έπ’ έλάχιστον πα-

ρανομήσας, ή ένεργήσας πραξίν τινα 
πρός βλάβην τής Δικαιοσύνης. Του
ναντίον έχομεν άποδεδειγμένην τήν 
διαρκή αύτοΰ καί άποτελεσματικήν 
προσπάθειαν ν’ άπομακρύνη άπό τής 
έξασκήσεως τής διοικητικής αύτοΰ 
έξουσίας, ίδία δσον άφορα τήν τοπο- 
θέτησιν τών άνωτέρων δικαστικών υ
παλλήλων, τόν καθαρισμόν τοΰ δι
καστικού κλάδου, τήν προαγωγήν 
τών δικαστών καί τήν πλήρωσιν τών 
είσαγγελικών εδρών, τήν έπίδρασιν 
τών βουλευτών.

Καί πρέπει ν’ άνομολογήσωμεν τό 
άληθώς έξαιρετικόν φαινόμενον τής 
έφαρμογής τοΰ νόμου περί άποχω- 
ρήσεως τών πλημμελησάντων δικα
στικών υπαλλήλων, δστις έκοιμάτο 
άπό τοΰ 1898, καί διά τής έφαρμο
γής τοΰ οποίου άπεχώρησαν καί 
πρόεδροι ΙΙρωτοδικών καί Πρωτοδί- 
και μή δικαιούμενοι νά κατέχωσι δι- 
καστικάς θέσεις.

Είδομεν έπί τής ύπουργίας τοΰ κ. 
Βοκοτοπούλου προαγωγάς Αρεοπα
γιτών, ’Εφετών καί Προέδρων Πρω
τοδικών κατά τάς οποίας πρώτην 
φοράν ίσως ή κεντρική έξουσία είπε 
πρός τούς βουλευτάς «κάτω τάς 
χεΐρας».

Είδομεν έπί τής ύπουργίας τούτου 
συμπληρουμένας τάς κενάς είσαγγε- 
λικάς θέσεις διά δικαστών ών ή προ- 
ηγουμένη πανθομολογουμένως εύδό- 
κιμος δικαστική ύπηρεσία, πολλά 
διά τήν άνύψωσιν τοΰ έκπεσόντος 
είσαγγελικοΰ κλάδου υπόσχεται, καί 
ών δ διορισμός δέν έγένετο παρά τή 
έλευθέρα καί άνεπηρεάστφ εκλογή 
τοΰ Ύπουργοΰ συμφώνως πρός τάς 
υποδείξεις τής ύπηρεσίας.

Μόνον είς τό ζήτημα τών μετακι
νήσεων τών κατωτέρων δικαστικών 
λειτουργών (είρηνοδικών καί τών 
γραμματέων τούτων) δέν ήδυνήθη δ 
παραιτηθείς Υπουργός ν’ άπομα- 
κρυνθή τής σκολιάς δδοΰ, ήν έχάρα- 
"εν ή συναλλαγή. ’Αλλά, τήν άγα- 
ήν προαίρεσιν τούτου δπως άπαλ- 

λαγή ή δικαιοσύνη τοΰ ολέθριου αύ
τοΰ διοικητικού καθεστώτος, άποδει- 
κνύουν τά παρ’ αύτοΰ ύποβληθέντα 
είς τήν Βουλήν νομοσχέδια περί με- 
ταθέσεως τών είρηνοδικών καί τών I 
γραμματέων τούτων καθ’ ώρισμένα 
χρονικά διαστήματα καί τό περί κα- 
ταργήσεως τών ολιγώτερον χρησί-1 
μων ειρηνοδικείων.

’Από νομοθετικής δέ άπόψεως δ- 
μολογεΐται καί ύπ’ αύτών τών έπι- 
κριτών τοΰ κ. Βοκοτοπούλου, δτι 
μετ’ έξαιρετικής έπιμελείας έμερί- 
μνησεν ουτος περί τής διά νομοθετι
κών μέτρων βελτιώσεως τών κακώς | 
έχόντων, ού μόνον έν ττ| πολιτική 
άλλά καί έν τή ποινική δικαιοσύνη, 
μέτρων άτινα έ'τυχον καί τής έπιδο- 
κιμασίας τής όλομελείας τοΰ Άρείου 
Πάγου, οίον τό περί μεταρρυθμίσεως 
τής ΙΙολ. Δικονομίας.

Ά λλ ’ ή μή έπιψήφισις τών σχε-1

I  τικών πρός ταΰτα νομοσχεδίων δέν 
είνε παντάπασι δίκαιον νά βαρύνη 
τόν εισηγητήν αύτών Υπουργόν, δταν 
λάβωμεν ύπ’ δψιν άφ’ ένδς τόν πλημ
μελή τρόπον τών έργασιών τής 
Βουλής, ενεκα τών άτελειών τοΰ κα- 
νονισμοΰ αύτής, άφ’ ετέρου τά έκ
τακτα νομοθετήματα τά δποΐα έψη- 
φίσθησαν κατά τάς παρελθούσας 
συνόδους, καί τών οποίων τδ κατε- 
πεΐγον καί τό έξόχως σοβαρόν πα- 
ρηγκώνισε κατ’ άνάγκην πασαν άλ
λην νομοθετικήν έργασίαν.

’Εν συνόλφ λοιπόν δφείλομεν νά 
ομολογήσωμεν, δτι δ κ. Βοκοτόπου
λος άπερχόμενος τού υπουργείου τής 
Δικαιοσύνης, δέν άφίνει τήν έντύπω- 
σιν άποτυχόντος Υπουργού, άλλ’ Ύ 
πουργοΰ προστατεύσαντος ' έν τφ μέ- 
τρφ τοΰ δυνατοΰ μετά πάσης έπιμε
λείας καί φιλοπονίας τά συμφέροντα 
τής Δικαιοσύνης, καί παρασκευάσαν- 
τος έργασίαν νομοθετικήν, έγγυω- 
μένην δμολογουμένως τήν βελτίωσιν 
τών τής Δικαιοσύνης πραγμάτων.

ΖΗΤΗΜΑ Υ Ι Τ Ο Ι
Καί δτε τό πρώτον ήγγέλθη έκ Κορίν- 

θου ή δικαστική καταδίωξις τοΰ ίεροκή
ρυκος, έπί δήθεν'εξυβρίσει άπό τοΰ άμ- 
βωνος τής δικαστικής άρχής, έθεώρησα 
καθήκον ύπέρτατον, νά κατακρίνω δρι- 
μέως αυτήν, δι’ δσης άν είχον δυνάμεως, 
ώς άτοπον ύπό πάσαν έποψιν, ό)ς άσεβή 
καί παράνομον. Διά ν’ αποδείξω τό δί
καιον της κατακρίσεώς μου έκείνης, δέν 
θ ά  είχον ή ν’ άναδημοσιεύσω αυτήν έκ 
τοΰ ύπ’ άριθ. 70 τής 10 Νοεμβρίου 1907 
φύλλου τής «Δικαιοσύνης». ’Αδύνατον 
ήτό μοι καί νά φαντασθώ, δτι ό ίεροκή- 
ρυξ έκεΐνος θά παρεπέμπετο εις δίκην. 
Καί δμως παρέπεμψαν άδιστάκτως αυ
τόν άμφότερα τά Συμβούλια, ό δέ Ά -  
ρειος Πάγος άπέρριψε τήν άναίρεσίν του.

Τό ζήτημα είνε ύψιστον καί μέγιστον, 
διότι πρόκειται περί τώ ν  όρίων τοΟ λό
γου έν τή Εκκλησία, περί λογοκρισίας 
έν τή άπό τοΰ άμβωνος ήθοκή διδασκα
λία, περί τής ελευθερίας τής Εκκλη
σίας έν τή ένασκήσει τοΰ κυριωτάτου 
τών καθηκόντων άλλά καί τών δικαιω
μάτων αύτής. "Εν άρθρον βέβαια δέν 
άρκεΐ πρός έντελή ερευνάν καί έξέτασιν 
τοΰ ζητήματος. Καί διά τοΰτο, έπί τοΰ 
παρόντος, θά περιορισθώμεν κυρίως είς 
τό νά καταδείξωμεν διά βραχέων τό 
άνω ποταμών τής δικαστικής καταδιώ- 
ξεως τοΰ ίεροκν^ρυκος καί υπό τήν σχο- 
λαστικωτάτην καί στενωτάτην έκτίμησιν 
τών πραγματικών περιστατικών.

Πριν ή γράψω ταΰτα μετέβην είς τόν 
Άρειον Πάγον καί είδον καί άνέγνωσα 
τήν άπόφασιν αύτοΰ τήν άπορρίψασαν 
τήν άναίρεσίν τοΰ ίεροκήρυκος. Καί εί
δον, δτι, είπών ό ιεροκήρυξ άπό τοΰ 
ά'μβωνος «δέν ευριακομ.εν δικαιο
σύνην διότι οί δικασται επηρε
άζονται», παραπέμπεται είς δίκην έ
νώπιον τοΰ άρμ-οδίου Ιϊλημ,μ,ε- 
λειοδικείο\>, έπί έξυβρίσει τής δικα
στικής άρχής, κατά τό άρθρον 21 τοΰ 
περί έξυβρίσεων έν γένει καί τύπου νό
μου έχον ούτω : «Μέ φυλάκισιν δύο έ- 
βδομάδων μέχρι δύο έτών τιμωρείται 
δστις καθυβρίζει οι’ δνειδιστικών λέξεων, 
κινημάτων, ή άπειλών, βλασφημεΐ, ή έγ- 
γράφως, διά συμβολικών παραστάσεων,

ή διά ζώσης, χλευάζει ή λοιδωρεΐ βασι
λικόν άξίωμα η αρχήν, όρκωτόν κρι- 
τηριον ή υπάλληλον τοΰ Κράτους, ή τοΰ 
δήμου κλπ.»

Ήμεΐς, ώς καί άλλοτε εΐπομεν, πρώ
τον μέν δέν άναγνωρίζομεν είς τήν Πο
λιτείαν τό δικαίωμα, £να, διά τοΰ τυ
χόντος Είσαγγελέως,- εισερχομένου ώς 
λογοκριτοΰ έν τψ ναώ τοΰ Θεοΰ, έλέγχη 
αυτή τούς λόγους τών ιεροκηρύκων καί 
ούτως είπεΐν άποτέμνουσα λεξείδια ή καί 
φρασείδια έκ τών λόγων αύτών νά είσάγη 
αύτούς κατηγορουμένους ένώπιον τών 
ποινικών δικαστηρίων. Τό Σύνταγμα η
μών αύτό, καθ’ ήν έχει γνώμην καί ό 
Είσαγγελεύς τοΰ Άρείου Πάγου (άπορον 
δέ πώς έλησμόνησεν αύτήν) άνεγνώρισε 
τήν Εκκλησίαν κυρίαρχον έν τή ένα- 
σκήσει τών καθηκόντων αύτής· κυριαρ
χία δέ ύπό έλεγχον βεβαίως ούδέ νοεί
ται. Ναι μέν κατά τό Σύνταγμα οί λει
τουργοί τής θρησκείας εύρίσκονται ύπό 
τήν έπιτήρησιν τής Πολιτείας, άλλά τοΰτο 
βεβαίως, κυριάρχου οϋσης τής ’Εκκλη
σίας, μόνον έν ταΐς πράξεσιν αύτών έκ- 
τός τί̂ ς άνεργειας τών καθηκόν
των των, πρός έξυπηρέτησιν σκοπών 
αύτοτελών καί έντελώς ξένων πρός τά 
καθήκοντά των. Πάσα άπό τοΰ άμβωνος 
άδεξιοτης καί έν τφ λόγψ παρεκτροπή 
τοΰ ίεροκήρυκος ύπήγετο ύπό τόν έλεγ
χον μόνων τών άνωτέρων αύτοΰ έν τή 
έκκλησιαστική ιεραρχία, πρός ους έδει 
ν’ άπευθυνθή ή Πολιτεία, άν διέκρινε 
παρεκτροπήν καθ’ έαυτής, μόνοι δ’ έκεΐ- 
νοι έδικαιοΰντο κατά τούς έκκλησιαστι- 
κούς κανόνας νά κρίνωσι καί τιμωρή- 
σωσι τόν ιεροκήρυκα. Διότι είνε παρα- 
λογωτατον νά ίεροκηρύσση ύπό τήν έπι- 
βολήν καί κατά τάς παραδόσεις καί όδη- 
γίας τής Εκκλησίας καθ’ ύποχρέωσιν, 
νά κρίνηται δέ κατά τάς διαθέσεις και 
τούς κανόνας τής Πολιτείας.

Πάσα άλλη γνώμη άναιρεΐ τήν κυ
ριαρχίαν τής ’Εκκλησίας, άνεγνωρισμέ- 
νην, λεγω, ύπό τοΰ Πολιτεύματος ημών. 
Δικαίωμα είχεν ή είσαγγελική αρχή νά 
καταδιώξη τόν ιεροκήρυκα έκεΐνον, μό
νον έάν ήδύνατο νά ύποστηρίξη, δτι ό 
άπό τοΰ άμβωνος λόγος αύτοΰ ά « ο -  
κλειοτικόν σκοπόν είχε τήν έξύβρισιν 
τής δικαστικής άρχής, βεβαιουμένου δέ 
τουτου υπό τής άνακρίσεως ή παρα
πομπή είς δίκην θά έβασίζετο έπί τοΰ 
δτι ό ιεροκήρυξ έθηκεν έαυτόν έκτός τών 
καθηκόντων καί δικαιωμάτων τής έκ- 
κλησιαστικής του λειτουργίας, έκτός τής 
κυριαρχίας τής  ̂ ’Εκκλησίας·' άλλά μή 
βεβαιουμένου τούτου ρητώς ύπό τών βου
λευμάτων ό κ. Είσαγγελεύς τοΰ Άρείου 
Πάγου έδει νά προτείνη τήν άναίρεσίν 
έπί ύπερβάσει καθηκόντων κατά τό άρθρ. 
477  ̂τής Ποιν:  ̂  Δικονομίας. Διότι άλλως 
καθίσταται άδύνατον τό έργον τών ιερο
κηρυκών κατά τάς παραδόσεις τής Ε κ 
κλησίας τάς ύπό τοΰ Συντάγματος άνε- 
γνωρισμένας, κατά τάς όδηγίας τής Ίε- 
ράς Συνόδου άπό 22 Αύγουστου 1838 
κυρωθεισας υπό Βασ. Διατάγματος άπό 
26 Ιουνίου 1858,' κατόπιν τοΰ όποιου 
καί πρό δλίγων έτι έτών νόμοι τοΰ Κρά
τους προβλεπουσιν είς ύποστήριξιν τοϋ 
κηρύγματος τοΰ θείου λόγου. Καί κα
θίσταται άδυνατον, διότι είς έκαστον λό
γον αύτοΰ έκαστος ίερο'κήρυξ, ώς ό έν · 
Κορίνθφ συνήντησε τό άρθρον 21, θά 
ε'/,ν πρόσκομμα τό άρθρον 30 τοΰ αύτοΰ 
νόμου, καθ’ δ «καταγινώσκεται ποινή 
όσάκις ή προσβολή τής τιμής άπευθύ- 
νεται είς οικογένειαν, είς πολιτικόν ή 
θρησκευτικόν σωματεΐον,η κοινωνίαν, 
εις ταξιν η ε ί ς  κλάσιν ανθρώ
πων, η εις έθνος ολόκληρον 
κλπ.» Ούτως ώστε ό ίεροκήρυξ θά πα- 
ρεπεμπετο εις δίκην, κατά τόν Άρειον 
Πάγον, καί άν έλεγε, «πληροφορούμαι,
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δτι έν τή κοινωνία υμών συμβαίνουσι 
κλοπαί»· καί αν έλεγε, «χριστιανοί, λά
βετε ύπ’ δψιν, δτι τό έθνος ύμών μαστί
ζεται ύπό τής έγκληματικότητος»- καί 
άν έλεγε, «πληροφορούμαι, δτι οί υπο
δηματοποιοί τής πόλεως ταύτης δέν έρ- 
γάζονται εύσυνειδήτως»· καί άν έλεγε, 
«πληροφορούμαι περί παντοπωλών μή 
ζυγιζόντων άκριβώς τά είδη τοϋ έμπο- 
ρίου τω ν !» Δέν είχε ταΰτα ύπ’ δψιν ή 
Ιερά Σύνοδος, γράφουσα έν τή ύπ’ άριθ. 
8070 τής 27 ’Οκτωβρίου 1867 έγκυκλίψ 
αύτής «πάσα περί θεωρητικάς ύποθέσεις 
δμιλία τοΰ ίεροκήρυκος αποβαίνει άκαρ
πος τοΐς άκροωμένοις, ά τε τής διανοίας 
τών πλείστων αύτών μή δυναμένης άντι- 
ληφθήναι τών ύψηγοριών αύτοΰ. Ε πο
μένως οί θεωρητικοί αύτοΰ λόγοι ού δύ- 
νανται, ώς είκός, είσδύσαι είς τήν καρ- 
δίαν τοΰ χριστιανοΰ, ώστε έξαλεϊψαι 
τούς φαύλους έν αύτή τύπους καί έγκο- 
λάψαι τούς άμείνους- ώς άναντιρρήτως 
ούν άρμοδιωτέρα τή καταλήψει καί πνευ
ματική δυνάμει τοΰ λαοΰ έστω ή πρα
κτική, ώς καταληπτή τοΤς άκροατάϊς, 
ομιλία αύτοΰ, συγκινοϋσα τόν κρυπτόν 
τής καρδίας άνθρωπον, άρπάζουσα έκ 
τών κακιών καί άφοσιοΰσα αύτόν τώ 
Θεφ». Ή  Ιερά Σύνοδος είχεν ύπ’ δψιν 
τό Σύνταγμα, καθ’ δ αυτη έστίν ή ’Ανώ
τατη ’Αρχή τής .διοικήσεως τής Ε λλη
νικής Εκκλησίας, ήν διοικεί κυριαρχι- 
κώς κατά τούς ιερούς κανόνας καί τάς 
ίεράς παραδόσεις. Δέν ήδύνατο δέ καί 
νά φαντασθή, δτι οί λόγοι τών ιεροκη
ρύκων θά έκρίνοντο κατά τά άρθρα 21 
καί 30 τοΰ περί έξυβρίσεων καί τύπου 
νόμου.

Ά λλ ’ έπί τέλους συζητήσωμεν τό θέμα 
ύπό τήν στενωτάτην αύτοΰ δψ ιν ύπό τήν 
δψιν, ήν έσχον τά δικαστικά Συμβούλια 
καί ό Άρειος Πάγος. Διότι άτυχώς ύπάρ- 
χουσι καί οί φρονοϋντες, δτι ή Εκκλη
σία δέν είνε κυρίαρχος, άλλ’ ύποκειμένη 
τή Πολιτεία- μή άντιλαμβανόμενοι, δτι 
καθιστώσιν δξύμωρον τό δόγμα «έλευ- 
θέρα ’Εκκλησία έν έλευθέρα Πολιτεία», 
δπερ έπίσης έπικαλοΰνται. Κατηγορείται 
ό ίεροκήρυξ έπί έξυβρίσει τής δικαστι
κή? Τί έννοεΐ δέ τό άρθρον 21
τοϋ περί έξυβρίσεων καί τύπου νόμου 
διά τής φράσεως «βασιλικόν άξίωμα ή 
άρχήν ;» Μίαν τινά διακεκριμένην λει
τουργίαν τοΰ Κράτους κατωτέραν. Κα- 
τωτέραν, λέγομεν, διότι τοΰτο συνάγε
ται ού μόνον σαφώς καί αύθεντικώς έκ 
τοΰ Συντάγματος, διακρίνοντος μεταξύ 
«έξουσιών» καί «άρχών», άλλά καί έξ 
αύτοΰ τοΰ Ποινικοΰ νόμου περιέχοντος 
καί έν τφ προκειμένψ θέματι Ιδιαίτερον 
άρθρον περί έξυβρίσεως τής Κυβερνή- 
σεως, τό άρθρον 20 αύτοΰ τοΰ περί έξυ
βρίσεων νόμου. Επομένως «άρχαί», 
κατά τήν έννοιαν τοΰ άρθρου 21, είνε 
τό Πρωτοδικεΐον Κορίνθου, ή Νομαρχία 
Αρκαδίας, ή Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Ναυπλίου, ή Δημαρχία Αθηναίων, ή 
’Εφορία Καλαβρύτων, τό Τελωνεΐον Ζα
κύνθου κλπ. κλπ. Καί έν τοιαύτη άναμ- 
φηρίστως έννοια τοΰ νόμου, ποία ώρι- 
σμένως «άρχή» τοΰ Κράτους προσε- 
βλήθη διά τής φράσεως «δέν εύρίσκομεν 
δικαιοσύνην, διότι οί δικασταί έπηρεά- 
ζονται;» Μή κατονομαζομένης ύπό τών

ΔΗΜ. Α. ΠΕΤΡΑΚΑΚΟΥ
Ύφηγητοΰ τοΰ ’Εκκλησιαστικού Δικαίου

ΤΤΟΛΙΤΕΙΛ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
(De lege lata)

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγ. καί τέλος)
[Παρατηρήσεις έπί τής γνωμοδοτή- 

σεως τοΰ κ. Εισαγγελέως τοΰ Άρείου 
Πάγου περί τοΰ ζητήματος τοΰ διορι- 
σμοΰ τών ψαλτών καί νεωκόρων, επί 
ΐής περί ταΰτης κρίσεως τοΰ βουλευτοϋ 
κ. X. Βοζίκη καί έπί τών περί τής εν 
λόγο) κρίσεως παρατηρήσεων τοΰ Σ. 
’Επισκόπου Μεσσηνίας κ. Μελετίου :]

VII
Πας κανών άποτελών συνταγματικήν 

διάταξιν δέν δύναται έγκύρως νά άρθγί 
τί μεταρρυθμισθή διά νόμου. ’Εννοείται 
άφ εαυτοΰ, δτι εκείνοι οί κανόνες δ εν  
ισχύουν, όσοι τυχόν χντί*ειντα.ι 
εις τό 3ίόνταιγ|ΐ.αι η όσοι έκδοθέντες 
πρός ώρισμένας καιρικάς  περιστάσεις καί 
τούτων παρελθουσών κατηργήθησαν ά<ρ’ 
εαυτών, λόγω τοΰ ίδιου περιεχομένου, 
ουμφώ νω ς πρός τάς γενικάς τον δικαίου

βουλευμάτων αερισμένης «άρχής», ύπο- 
χρέωσιν είχεν ό Άρειος Πάγος νά δε- 
χθή τήν άναίρεσίν διά κακήν ερμηνείαν 
κάί συγχρόνως κακήν τοΰ νόμου εφαρ
μογήν. Τό πράγμα είνε κατάδηλον.

Διότι, έάν είνε δυνατόν νά νοηθή άδι
κη μα άπέναντι τής Πολιτείας έν τή έκ- 
πληρώσει καί ένασκήσει ύποχρεώσεως 
καί καθήκοντος έπιβεβλημένου ύπό τής 
Εκκλησίας, έν τή προκειμένη περιστά- 
σει διά τής κατηγορουμένης φρά
σεως πρόκειται περί παραβάσεως τοΰ 
άρθρου 30 τοΰ περί έξυβρίσεων νό
μου, δηλαδή περί προσβολής κατά τά- 
ξεως ή κλάσεως άνθρώπων, δτε δμως ά- 
πητεΐτο καί εγκλησις ένός μέλους τής 
προσβληθείσης τάςεως ή κλάσεως. Ά - 
πητεΐτο δμως έπί πλέον νά συναχθή ύπό 
τής άνακρίσεως καί νά βεβαιωθή ρητώς 
ύπό τών βουλευμάτων, δτι ό ίεροκήρυξ 
έκεΐνος, έπί τφ άποκλειστικφ σκοπφ 
προσβολής, διεκήρυξε ρητώς καί σαφώς 
ώς έπηρεαζομένους δλους ανεξαιρέτως 
τούς δικαστάς, ύπό λόγων δέ κειμένων 
έν τή εαυτών ύποστάσει. Διότι, άν έλά- 
λησε περί τινων μόνον δικαστών, δέν 
προσέβαλε τήν τάξιν, άλλ’ είπε μίαν ά- 
λήθειαν καί συχνά δικαστικώς πιστο- 
ποιουμένην καί ύπό τών κορυφών τής 
δικαστικής ιεραρχίας κηρυσσομένην καί 
άνθρωπίνως άναπόφευκτον. Διότι άν έλά- 
λησε περί έξωτερικών λόγων έπηρείας 
πάντων εστω, είνε σύμφωνος πρός δλους 
ήμάς καί ιδιαίτατα πρός τούς κ.κ. Πρόε
δρον καί Εισαγγελέα τοϋ Άρείου Πά
γου, έξεδήλωσε δέ ό ίεροκήρυξ ένα στο
χασμόν του, εις τήν έκφρασιν τοϋ όποιου 
είχε δικαίωμα μέν έκ τοΰ Συντάγματος 
ύποχρέωσιν δέ έκ τοΰ μεγάλου καί ίε- 
ρωτάτου καθήκοντος δπερ τήν ώραν 
έκείνην έξετέλει. "Ωστε ούτε παράβασιν 
τοΰ άρθρου 30 ήδύνατο νά δεχθή ό Ά -  
ρειος Πάγος, έρμηνεύων αυτός καί έφαρ- 
μόζων τόν νόμον.

Ά λλά τέλος πάντων δεχθώμεν, δτι 
όρθώς έχαρακτηρίσθη ή πράξις ώς έξύ- 
βρισις τής δικαστικής άρχής. Ποίου εί
δους άδίκημα είνε ή προσβολή δημοσίας 
άρχής, δταν μάλιστα, ώς έν προκειμέν(ρ, 
μηδέ δι’ ύπαινιγμοΰ άπευθύνηται καθ’ 
ώρισμένου προσώπου ; Προσβάλλει προ- 
δήλως τό κΰρος καί τήν αύθεντείαν τής 
Πολιτείας, διαταράσσει καθ’ έν έστω μέ
ρος αύτής τήν καθεστηκυΐαν έννομον τά
ξιν, άποτελεΐ καταφανώς πο
λιτικόν. Δέν είνε δυνατόν νά εύρεθή 
δικολάβος, δστις νά ύποστηρίξη τό έναν- 
τίον. ’Εν προκειμένφ μάλιστα, δπου, άν 
ή κατηγορουμένη φράσις άποτελή άδί
κημα καί δή τό δι’ δ παραπέμπεται ό 
ίεροκήρυξ, μόνον διά τής εντελώς Ίη- 
σουϊτικής έκδοχής ώς συνωνύμων τών 
λέξεων «άρχή» καί «έξουσία» εύρίσκει 
έφαρμογήν τό άρθρον 21 τοΰ νόμου.

Καί ήθελε ν έρωτήση τις, πώς δέν 
προύτάθη ύπό τοΰ κ. Εισαγγελέως καί 
δέν παρέπεμψεν ό Άρειος Πάγος τόν 
κατηγορούμενον ένώπιον τών φυσικών 
αύτοϋ δικαστών, ένώπιον τών ένορκων ; 
Ά λλ ’ ή άπάντησις είς τό έρώτημα τοΰτο 
περιέχει μέγιστον ζήτημα καί σημαντι- 
κώτατον σύμπτωμα τοϋ πολιτικού ήμών 
βίου. ’Εκπληροΰντες δσον άν ήμεΐς δυ- 
νηθώμεν έπιβεβλημένον καθήκον, θά δώ-

άρχάς. Τούτου τεθέντος ίδωμεν αν οί 
περί ψαλτών καί νεωκόρων κανόνες ύπά- 
γωνται είς τινα τών έν λόγφ περιπτώ
σεων, τ ί δέ περί αύτών ορίζουν.

1. Ο κ. Βοζίκης εύρίσκων έν τή ι
στορική εξελίξει κανονικούς καί μή ψάλ- 
τας υποστηρίζει ότι είς τούς μεταγε
νέστερους χρόνους έξέλιπε τό τάγμα τών 
ψαλτώ ν έμειναν λοιπόν μόνον λαϊκοί, 
μη  κανονικοί, ψάλται, άρχ μή κληρικοί, 
όπως είς τήν άρχαίαν ’Εκκλησίαν. Τοϋτο 
όμως δέν είνε νομίζω τό προέχον ζή
τημα, ’Εάν σήμερον υπάρξουν ή δεν υ
πάρχουν κανονικοί ψάλται, τοϋτο εύθύ- 
νει τήν ’Εκκλησίαν, ούδ’ εινε δυνατόν ή 
ένδεχ ομένη ανυπαρξία τοιούτων νά /ρη- 
σιμευσν) πρός ύποστήριξιν, ό'τι οί σχετι
κοί κανόνες κατηργήθησαν. Τό ουσιώδες 
εινε, έάν τό Κ. Δ. χαρακτηρίζν) τούτους 
ώς άνήκοντας εις τόν κλήρον, περί τού
του δέ ούδείς ό άντιλέγων. Ή  Είσ. 
Γνωμ. επικαλείται τούς κανόνας : 26 
άποστ. 23, 24, 25 της Ααοδικ. 77 της 
έν Τρούλλω καί 51 τοϋ Μ. Βασιλείου, 
ους απέχω διά τοϋτο νά έπαναλάβω, 
όρθώς δέ διακρίνει ιερωμένου; καί κλη
ρικούς, τών ψαλτών ύπαγομένων εις

σωμεν μίαν άλλην φοράν άναλυτικώς 
τήν άπάντησιν ταύτην. ’Επί τοΰ παρόν
τος άρκούμεθα, νά εΐπωμεν, δτι, άν 
έπρόκειτο νά παραπεμφθή ένώπιον 
τών ένόρκων ό ίεροκήρυξ έκεΐνος, 
ούτε σκέψις θά έγίνετο περί δικαστι
κής του καταδιώξεως καί άν είχε 
πράγματι θίξη τά άχραντα μυστήρια τής 
δικαστικής γραφειοκρατικής φιλαυτίας.

Έπί τούτοις, πάν άλλο νομίζω, ή δτι 
έξηντλήθη ό έλεγχος τής άποφάσεώς 
τοΰ Άρείου Πάγου, μάλιστα άπό γενι- 
κωτέρας άπόψεως. Ά λλ’ έν τούτοις, Α
πεύχομαι, νά δώση ήμΐν άφορμήν ή αύτή 
ύπόθεσις, δπως έπανέλθωμεν άναλυπ- 
κώτερον, έκτεινόμενοι καί έπί άλλων 
μεθόδων τής νομολογίας τοΰ ΆνωτάτοιΓ 
Δικαστηρίου, αί'τινες καί τής προκειμέ- 
νης ύποθέσεως τήν έξέτασιν περιώρισαν 
είς δλίγας ξηράς καί τυπικάς λέξεις έν 
τή άποφάσει αύτοΰ.

Ε ύύτρ ά τ ιο ς  Κ ονλον| ΐ6άκης

ΝΟΜΟΡΕΤΙΚΟΝ ΚΕΝΟΝ
Δ ικ η γ ό ρ ο ι δ ύ ν α ν τα ι ηδη  νά  <Γ)<$ι μ έ λ η  

έφορεντικ& ν έπ ιτρ ο π ώ ν  κατά  τά ς 
έκ λο γ ά ς  ;

Εινε άξιαι πολλής προσοχής, , ιδίως 
διά τούς δικηγόρους, αί διατάξεις τών 
άρθρ, 18 καί 19 τοΰ νεαρού νόμου 
ΓΣΚΑ' (3221) τοΰ 1907, ΙΙερί τροπο- 

ποιήσεως καί συμπληρώσεως τών περί 
εκλογής βουλευτών καί περί δημαιρε
σιών νόμων.

Κατά τό άρθρ. 38 τοΰ νόμου ΧΜΗ' 
περί εκλογής βουλευτών, ή κλήρωσις 
τών μελών τών εφορευτικών επιτροπών 
έγίνετο έξ εΐδικοϋ καταλόγου περιέχον
τος τά ονόματα ατών δημοτών, οσοι 
διετέλεσάν ποτε, άλλά δεν διατελονσι 
προϊστάμενοι δημοσίας τινός υπηρεσίας 
ή νόμιμοι αύτών άναπληρωταί, δικα- 
σταί, λειτουργοί παντός βαθμοΰ μέχρι 
τοΰ γραμματέως πρωτοδικών, γραμ
ματείς ταμείων, ύπάλληλοι ύπουργείων 
μέχρι καί τοΰ γραμματέως β'. τάςεως, 
δήμαρχοι, δημαρχικοί πάρεδροι, έπαρ- 
χιακοί σύμβουλοι, ένορκοι, ύποθηκοφύ- 
λακες, διδάσκαλοι, πλήν τών δημοδι
δασκάλων, πληρεξούσιοι είς έθνικάς 
συνελεύσεις ή βουλευταί, ειτε διετέλε- 
σαν είτε διατελονσι δ ικηγόρο ι, συμβο
λαιογράφοι, ιατροί, φαρμακοποιοί ή ε
παρχιακοί ή δημοτικοί σύμβουλοι».

Διά τοΰ άρθρ. 18 όμως τοΰ ρηθέντος 
νόμου ,ΓΣΚΑ' αί έφορευτικαί έπιτρο- 
παί κληροϋνται, έν μέν τοΐς δήμοις, έν 
οΐς έδρεύουσι κακουργιοδικεϊα, έκ τοΰ 
έν ΐσχύί καταλόγου τών ενόρκων, έν δέ 
τοΐς άλλοις δήμοις, είς ους εφαρμόζεται 
ό νέος ουτος νόμος, έκ καταλόγου συν- 
τασσου,ένου κ.ατά τάς περί ένόρκων δια
τάξεις τών άρθρ. 14— 17 καί 19 — 26 
τοΰ νόμου ΒΚΗ' τοΰ 1892, έκ τών κα- 
τοικούντων ή μονίμως διαμενόντων έν 
τώ δήμω πολιτών Ελλήνων, «απόκλει
α μένου παντός δημοσίου η δημοτικού υ 
παλλήλου». Κατά δέ τό άρθρ. 19 τοΰ

τούς τελευταίους τουτους. (Πρβλ. και 
Σύντ. Ματθ. Βλάστ. στοιχ. ε' κεφ. 
θ' καί λε' : ΙΙώς δει ψάλλειν καί 
περί ψαλτών καί αναγνωστών). Έκ 
τών ΐσχυόντων έκκλησ. νόμων τοΰ 52 
προτιμότερον νά μή άναζητώνται επ ι
χειρήματα, άφοΰ δια τούτων, ως απε- 
δείξαμεν, άνετράπη τό Κ. Δ. Αύτός ό 
τρόπος τοΰ ψάλλειν έν τή ’Εκκλησία ά- 
ποτελεΐ ϊεράν παράδοσιν, της οποίας ή 
’Εκκλησία εινε θεματοφύλαξ, συνεπώς 
δέ συνταγματικήν διάταξιν. ΓΙλήν τού
των όμως 6 κληρικός χαρακτηρισμός τών 
ψαλτών έμφαίνεται άριδήλω; έκ τοϋ 4 
κανόνος της έν Τρούλλω Συνοδου, ορί
ζοντας : «Εί' τις επίσκοπος, ή πρεσβύτε- 
ρος, ή διάκονος, ή υποδιάκονος, ή ανα
γνώστης, ή ψάλτης, ή θυρωρός, γυναικί 
άφιερωμεννι τώ Θεω μιχθειη, καθαιρει- 
οθω, ώς τήν νύμφην τοΰ Χριστοΰ δια- 
φθείρας· εί δέ λαϊκός, άφοριζέσθω». 
(Πρβλ. καί Άρμεν. Παράρτ. 4, 1 9 . . .  
καί άναγνώστας καί ψάλτας, ους πάν- 
τας κληρικούς καλοΰμεν . . . Όρ. καί 
Νεαρ. 123, 19). Τό άξίωμα τοΰ ανα
γνώστου διέφερε τοΰ τοΰ ψάλτου, βρα- 
δύτερον δέ συνηντώντο είς τό αύτό πρό-

αύτοΰ νόμου ,ΓΣΚΑ' «Δημόσιοι καί δη
μοτικοί ύπάλληλοι . . . δέν δύνανται νά 
κληρωθώσι μέλη τών έφορευτικών έπι- 
τροπών, η, κληρωϋ'έντες τυχόν, δεν δν- 
νανται νά λάβωσι μέρος είς τήν συγκρό- 
τησιν τών έφορευτικών επιτροπών, ουδέ 
νά διορισθώσι γραμματείς αύτών».

Κατά τό άρθρ. 30. «ΓΙάσα διάταξις 
άντιβαίνουσα εις τόν παρόντα νόμον κα- 
ταργεΐται».

Έκ της παραβολής τών ανωτέρω πα- 
ρατεθεντων άρθρων 38 τού παλαιού καί 
18 τοΰ νέου νόμου, προσπίπτει άμέσως 
είς τήν άντίληψιν οτι, ένώ ό παλαιός 
νόμος, όστις καί σήμερον ισχύει είς οΰς 
δήμους δέν είσήχθη 6 νέος (άρθρ. 21 τοΰ 
τελευταίου τούτου), διατάσσει οτι οί 
διατελοΰντες έ'νορκοι αποκλείονται έπί 
ποινή φυλακίσεως κλπ. (άρθρ. 82 τοΰ 
πολαιοΰ, ώς έτροποποιήθη διά τοΰ άρθρ.
1 τοΰ νόμου ,ΒΤΓ τοΰ 1900), της ένα- 
σκησεως καθηκόντων εφορευτικής επι
τροπής, τουναντίον διά τοΰ νέου νόμου ή 
κλήρωσις τών μελών τών έφορευτικών 
έπιτροπών γίνεται έκ τοΰ έν νσχύΐ κα
ταλόγου τών ένόρκων, όπου έδρεύουσι 
κακουργιοδικεϊα. Τούτέστι διά νά ένα- 
σκήσν) τις τά καθήκοντα μέλους έφορευ- 
τικης επιτροπής, πρέπει άπαραιτητως 
νά ή ναι έ'νορκος. Ή  τοιαύτη άρα άντί- 
θεσις δύο νόμων ΐσχυόντων συγχρόνως 
έν Έλλάδι (άρθρ. 27 τοΰ νέου νό[Λου) 
είναι προδήλως τόσον απότομος, προκει- 
μένου μάλιστα περί αξιοποίνου πράξεως, 
ώστε αποβαίνει ανεξήγητος. Ό  αύτός 
νομοθέτης, άγνωστον διατί, εί'ς τινα μέ
ρη τοΰ κράτους άπαγορεύει τήν πραξιν 
ταύτην, έπί ποινή, άλλαχοϋ δέ τήν επ ι
βάλλει έπί τή αύτή ποινή.

Τούς δικηγόρους όμως ένδιαφέρει πολύ 
άλλο ζήτημα πηγάζον έξ όμοιας άντι- 
φάσεως τών δύο νόμων. Ένφ τό άνω 
παρατεθέν άρθρ. 38 τοΰ ΧΜΗ' νόμου 
ρητώς καί λεπτομερώς διαστέλλει τούς 
δημοσίους υπαλλήλους, όρίζον τίνες ές 
αύτών δύνανται καί τίνες δέν δύνανται 
νά ωσι μέλη έφορευτικών έπιτροπών, καί 
διατάσσει ότι οί δικηγόροι δύνανται νά 
κληρωθώσι καί νά ύπηρετήσωσιν ώς μέλη 
τοιούτων έπιτροπών, άφ’ έτέρου τά άρθρ. 
18 καί 19 τοΰ νέου νόμου, καταλείποντα 
πάσαν τοιαύτην διαστολήν, άποκλείουσι 
πάντα  ανεξαιρέτως δημόσιον υπάλληλον 
της ένασκήσεως τών καθηκόντων έφο- 
ρευτικης έπιτροπης.

Κατά δέ τά άρθρ. 142 καί 151 τοΰ 
Όργ. τών Δικαστηρίων «Οί δικηγόροι 
είναι δημόσιοι ύπάλληλοι».

Έκ της τοιαύτης άντιθέσεως μεταξύ 
τών δύο νόμων, έχόντοιν τό γράμμα αύ
τών τόσον σαφές, ούδεμία έπιτρέπεται 
αμφιβολία ότι ό νέος νόμος έννοεΐ ν’ ά- 
ποκλείστι καί τούς δικηγόρους της ένα
σκήσεως τοιούτων καθηκόντων, διότι, 
έπιχειρήσας νά τροποποιήσ·/ι τά κατά 
τόν παλαιόν νόμον προσόντα τών κλη- 
ρωσίμων μελών τών έφορευτικών επι-

σωπον άμφότερα, έπικρατήσαντος το® 
ψάλλειν διά τοΰτο ό Ζωναράς σχολιά- 
ζων τόν 22 κανόνα της Λαοδικείας πα- 
ρετήρει : «Καί τοΐς άναγνώσταις γάρ τό 
άναγινώσκειν τάς θείας Γραφάς είς επή- 
κοον τοΰ λαοΰ έ'ργον ήν . . . άλλά νΰν 
έ’ργον αύτοΐς τό ψάλλειν . . . »Καί τό Κ. 
Δ. της Δύσεως θεωρεί άμφοτέρους ώς ΟΓ- 
dines ra inores. Είς τούς κανόνας, τούς 
φερομένους ύπό τό όνομα τοΰ Ίππολυ- 
του (7,48) ό άναγνώστης προηγείται τοΰ 
υποδιακόνου, άπαιτοΰνται δέ δι’ αύτόν, 
οία καί διά τόν διάκονον προσόντα (ΟΓ-
matus sit virtutibus diaconi). Οί
βυζάντινοί νόμοι έν τή διαρρυθμίσει τών 
κατά τόν κληρον περιέχουν πλείστας ό- 
σας καί περί αναγνωστών καί ψαλτών 
διατάξεις. Ούτως ό έπίσκοπος έχει «.τε
λεστικήν δύναμιν πρεσβυτέρου καί δια
κόνου, ύποδιακόνου, αναγνώστου, ψάλ
του καί μοναχοΰ» (Έπαναγ. 7, 1’ 
Άρμεν. παρ. 4, 7), πρέπει δέ νά γίνε
ται δεκτός ό μέν άναγνώστης «άφ’ ότου 
ογδόου ή χρόνου καί έπίσταται άναγι- 
νώσκειν ψάλτης δέ, έξ ου καί αύτός δύ- 
ναται ψάλλειν» (Άρμενόπ. αύτ. 9, άν- 
τιθέτως πρό: τήν Νεαρ. 123, 13 όρί-
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τροπών καί δεχθείς ώς νέαν βάσιν κλη- 
ρώσεως τούς καταλόγους τών ένόρκο ν̂, 
τέως άποκλειομένων έπί ποιννί, είχε 
προφανώς ύπ’ δψιν του πάσας τάς έν τώ 
άρθρ. 38 τοϋ παλαιού νόμου διαστολάς, 
άρα καί την περί τών δικηγόρων, καί 
δμο)ς ούδεμίαν τούτων έπανελαβεν, άλλά 
τουναντίον είσήγαγε σαφη, γενικόν καί 
άπεριόριστον αποκλεισμόν · «παντός δη
μοσίου υπάλληλου».

Έκ τοΰ συνδυασμοΰ τών δύο τούτων 
νόμων συνάγεται δτι, δπου μεν ισχύει 
εΐσέτι ό παλαιός νόμος, δικηγόροι, δντες 
συνάμα καί έ'νορκοι, αποκλείονται της 
ένασκήσεως τών καθηκόντων τών εφο
ρευτικών επιτροπών, δπου δε ισχύει ο 
νέος, οί δικηγόροι, ένορκοι η μη, άπο- 
λύτως αποκλείονται.

Δέν αγνοώ τάς πολλακις άποπειρα- 
θείσας έν τ·?! ερμηνεία καί τ·/) νομολογία 
διαστολάς μεταξύ εμμίσθων, η μη, καί 
πραγματικών, η μη, δημοσίων υπάλλη
λων καί τά μετά κόπου έκάστοτε εξα
γόμενα συμπεράσματα δτι οί δικηγόροι, 
ώς μη άσκοΰντες δημοσίαν άρχήν, άλλ’ 
δντες έλεύθεροι έπιτηδευματίαι, άποτε- 
λουσι δήθεν ιδιαίτερον είδος δημοσίων 
ύπαλλήλων (π. χ. Γνωμοδ. Είσαγγ.Άρ.
II. έν «θέμιδι» τόμ. 9<ο, σελ. 478). 
Προκειμένου περί πράξεως την οποίαν ό 
νόμος αναγράφει ώς αξιόποινον (άρθρ. 32 
του ΧΜΗ' νόμου), διαστολαί τοιαϋται, 
έ'ξω τοϋ σαφούς γράμματος τοϋ νόμου 
κείμεναι δέν δύνανται, νομίζω, ούτε νά 
εύρύνωσιν, ούτε νά περιορίσωσι την έ'- 
κτασιν της έννοιας αύτοΰ. Ρητώς ορί
ζοντας τοϋ νόμου, δτι οί δικηγόροι είναι 
δημόσιοι ύπάλληλοι (δρα Γ. Φιλάρετου, 
Δικαστ. Όργ. σελ. 360, Ν. Ν. Σαρι- 
πόλου Μελέται περί δημοσίων ύπαλλη- 
λων, σελ. 17 σημ. 4·, σελ. 17 σημ, 1 
καί σελ. 26 σημ. 6 ) καί δτι της ένα
σκήσεως τών καθηκόντων τών εφορευτι
κών επιτροπών αποκλείονται έπί ποινή 
Φυλακίσεως καί στερησεως τών πολιτι- 
κων οικαιωματων παντες οι όημοσιοι 
ύπάλληλοι, έ'πεται κατ’ άνάγκην δτι 
αποκλείονται καί οί δικηγόροι;

Τίς ό λόγος, οι’ όν ό νέος νόμος απέ
κλεισε τούς δικηγόρους καί διατί έδέχθη

> ι ~ ’ ι Λ ' '  λτα προσοντα του ένορκου οια τους μη 
δημοσίους ύπαλλήλους, ένώ μέχρι τοϋδε 
πας ένορκος άπεκλείετο έπί ποιννί, δέν 
ανήκει ένταΰθα νά έξετασθί). Εύκταΐον 
μόνον καί επείγον είναι νά έρμηνευθ·?) 
αύθεντικώς η τροποποιηθώ δσον τάχιστα 
ί\ διάταξις αύτη, διότι τά μέν Πρωτο
δικεία τοΰ Κράτους κληροΰσι σήμερον 
παρά τόν νόμον καί τούς ενόρκους δικη
γόρους ως μέλη εφορευτικών επιτροπών, 
τοϋ δέ νόμου ούτως έ'χοντος, ό ώς μέλος 
εφορευτικής επιτροπής κληρωθείς δικη
γόρος κινδυνεύει, έάν μέν δέν ένασκηστ) 
τοιαΰτα καθήκοντα, νά τιμωρηθγί δυνά
μει τοΰ άρθρ. 80 τοΰ ΧΜΗ' νόμου διά 
φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών, έάν δέ 
τά ενάσκηση, νά τιμωρηθγί δυνάμει τοΰ 
αρθρ. 82 τοΰ αύτοΰ νόμου διά φυλακί

σεως δύο μέχρις έξ μηνών καί τριετοΰς 
στερησεως τών πολιτικών αύτοΰ δικαι
ωμάτων. ’Εννοείται δέ δτι μεταξύ τών 
δύο τούτων κινδύνων είναι όπωσοΰν 
δύσκολος η εκλογή.

Ίω ·  Γ .  Φ μα γκια ς

Α ί στήλαι τής «Δ ικα ιοσύνης» 
εΐνε ε ίς τή ν διάϋ'εσιν παντός δι
κηγόρου, δικαστοϋ ή άλλου δι
καστικού προσώπου, ευρισκο
μένου είς τήν άνάγκην ή έπ ιϋ 'υ- 
μοϋντος νά άνακινήθη π α ν  έν  
γένει ζήτημα σχετιζόμενον με 
τήν άπονομήν τοϋ δικαίου.

Έάν δέν εί'χομεν περί τοΰ κ. Δ. 
Βοκοτοπούλου ο'ίαν άπεριφράστως 
είς τά δύο προηγούμενα φύλλα έξε- 

δηλώσαμεν γνώμην, 
Σιτμφωνότατοι τότε, δσα περί αύτοΰ 

έπί τη συμπτώσει 
της άποχωρήσεώς του έγράψαμέν, 
μονομερώςλαμβανόμενα, θά ήδύναντο 
νά έρμηνευθώσιν ώς προσωπική κατά 
ένός χειρισθέντος τά τής Δικαιοσύ
νης ήμώ ν πολεμική, πραγμα, δπερ, 
μέχρι τοΰδε τουλάχιστον, δέν άπετέ- 
λεσε γνώρισμα τών στηλών τής έφη- 
μερίδος ήμών. Τών έπεξηγήσεων 
τούτων υπήρχε καθ’ ημάς άνάγκη, 
διότι, μετ’ αύτάς, τό πλεΐστον μέρος 
τώ* περί τής δράσεως τοΰ κ. Δ. Βο- 
κοτοπούλου παρατηρήσεων εγκρίτου 
ήμών συνεργάτου, ας έν έτέρα στήλη 
παραθέτομεν, ήδύνατο νά θεωρηθή 
καί ώς αυτονόητον. Ά φ ’ ής ημέρας ό 
όδοστρωτήρ τής συναλλαγής έν γέ- 
νει, ιδιαίτατα δέ τής κοινωνικής, συν- 
έτριψεν ένα Τρικούπην, άξίωσις με
γάλη θά ήτο νά άπήτει τις άπό τούς 
συγχρόνους πολιτευτάς μας πλήρη 
άπό τής αυτής συναλλαγής άπομά- 
κρυνσιν, δπως έπίσης άδίκημα μέγι- 
στον, άν άνελάμβανέ τις νά χαρακτη
ρίση ώς άποτυχόντα τόν δημόσιον 
βίον παντός διότι κατ’ αυτόν ύπεκλίθη 
άπαξ ή πλειότερον πρό τής ίοίας 
συναλλαγής. Τοιαύτην έννοιαν βε- 
βαιοΰμεν καί πάλιν, δτι ουτε είχον ούτε 
ήτο δυνατόν νά έχουν αι περί τοΰ κ.Δ. 
Βοκοτοπούλου κρίσεις ήμών. ’Εκείνο 
δπερ πας έχων μεθ’ ήμών τήν αυτήν 
περί τοΰ παραπηθέντος Ύπουργοΰ 
άρίστην ιδέαν έδικαιοΰτο νά άξιώση 
παρ’ αύτοΰ, θά ήτο ή έν εύρυτέρα 
γραμμή δράσις. Έν ταύτη, ήμεΐς 
πρώτοι, έλάβομεν τό θάρρος νά όμο- 
λογήσωμεν, δτι δέν έδείχθη άντάξιος 
ουτε πρός τό έπιστημονικόν ούτε 
πρός το πολιτικόν του άνάστημα. Τό 
διατί έπήλθε τό άποτέλεσμα τοΰτο,

άποτελεΐται άπό σειράν δλην λεπτο
μερειών, αί'τινες συστηματικώς παρα- 
τιθέμεναι θά απαρτίσουν ίσως ένα 
ώραΐον τόμον ύπό τόν τίτλον «’Απο
μνημονεύματα ενός Τπουργοΰ» είς 
τήν συγγραφήν τοΰ οποίου είλικρι- 
νώς προτρέπομεν τόν κ. Δ. Βοκοτό- 
πουλον.

Εύχαρίστως καθιστώμεν γνωστόν, δτι 
μετά την ληξιν της τελευταίας έν τώ 
Ζαππείω μεγάρω Καλλιτεχνικής έκθέ- 

σεως, ηνοιξε τάς
Αί ώ(»αϊαι τέ^ναι πύλας της έτερα, 

έπίσης Καλλιτε
χνική, ζωγραφικής καί φωτοτυπίας, έν 
Κυπαρισσία. Της έκθέσεως ταύτης άπο- 
κλειστικός σκοπός εινε ή μέχρι τοΰ τε
λείου άπομίμησις καί διάδοσις τών Ε λ 
ληνικών έν γένει χαρτονομισμάτων, 
ιδιαίτατα δέ τών χάρτινων διδράχμων 
καί πενταδράχμων. Κατά τάς έκ της 
πόλεως εκείνης της Πελοποννησου α
σφαλείς ημών πληροφορίας, όργανωται 
καί ίδρυταί της πολλά ύποσχομένης έκ
θέσεως ταύτης εινε οί κατάδικοι καί 
ύπόδικοι της πόλεως εκείνης, μέγαρον 
δέ αύτης τό κτίριον τών φυλακών. Λε- 
γεται δτι τό Κράτος, έκπλαγέν πρό της 
άπροσδοκήτου ταύτης προόδου τών τρο
φίμων του, διέταξε την ενέργειαν άνα- 
κρίσεο^ν, ών τό πόρισμα ύποσχόμεθα νά 
άνακοινώσωμεν εϊς τούς περιέργους.

Έν ακόμη παράδειγμα της κατα
στάσεως της νεωτέρας ημών νομοθεσίας 
παρέχει διά της έν έτέρι^ στήλν) όημο- 

σιευομένης μελέ- 
’ Ksi τοίτ γόνατος της του, ό έν Ά - 

θηναις δικηγόρος 
κ. Ίοιάννης Φραγκιας. Φαντασθητε νό
μον άπειλοΰντα διά ποινής τόν δημόσιον 
υπάλληλον τόν άναλαμβάνοντα την 
ύπηρεσίαν τοΰ μέλους της ’Εφορευτι
κής έπιτροπης έν έκλογαΐς, συγχρόνως 
δμως άπειλοΰντα τόν αύτόν υπάλληλον 
διά ποινής έάν άρνηθγί νά άναλάβνι την 
αυτήν ύπηρεσίαι! Τό θλιβερώτερον δέ 
δλων εινε δτι ό νόμος τοϋ 1907 περί 
τροποποιησεως καί συμπληρώσεως τοΰ 
περί έκλογης βουλευτών καί περί δη
μαιρεσιών νόμων, περί ού όμιλεϊ ό κ. I. 
Φραγκιας, έθεωρήθη μέχρις εσχάτων ώς 
τέλειος καί ώς μετ’ άκρας έπιμελείας 
συντεταγμένος, πραγμα ςπερ παρέχει 
άμυδράν εικόνα δλων τών άλλων νεω- 
τέρων, νόμων τών συνηθέστατα μετά τό 
μεσονύκτιον καί ύπό άλλαλαγμούς ψη- 
φιζομένων.

'Ε λ λ η ν ικ ά  ά η ο φ θ έγ μ * · !*
"Ωσπερ γάρ κα ί τελεω&εν βέλτιστον 

τών ζώων ό Άνθρωπός έστιν, οΰτω καί 
χωρισθέν νόμου καί δίκης χείριστον 
πάντων.

(Ά ρ ια τ ο τ έ λ ο ν ς  Π ο λ ιτ ικ ά )

ΔΙΚΗ ΓΟ ΡΟ Ι 
D M  ΚΑΙ ΝΟΜΟΟΞΣΙΑΙ

Τ Η Σ  Α Λ Λ Ο Δ Α Π Η Σ
Καθ’ ην έποχην ταλανίζει ημας τό 

γλωσσικόν ζήτημα έν τώ συνόλω του, 
τούς Γερμανούς νομικούς απασχολεί τό 
αυτό ζητημα, ούχί ώς γλωσσικόν καθα- 
ρώς, άλλ’ ώς ζητημα υφους τών δικα
στικών άποφάσεων καί δικογράφων έν 
γένει. Διαπρεπής δικηγόρος τοΰ Μονά--̂  
χου, χειριζόμενος τό ζητημα τοΰτο δι’ ι
δίας μελέτης, δημοσιευομένης έν τώ 
τεύχει τοΰ ’Ιουνίου της έν Βερολίνω 
«Εφημερίδας τών Νομικών», είκονίζει 
διά τών έξης την κατάστασιν τοΰ ύφους 
τών Γερμανικών δικογράφων καί ιδία 
τών δικαστικών άποφάσεων : « ’Ατελεύ
τητοι προτάσεις συμπλέκονται πρός άλ- 
ληλας καί περιπλέκονται διά διαφόρων 
δτι καί διότι καί έπειδή καί ενόσω καί 
πρό πάντων και άφοΰ, τόσον γριφωόώς, 
ώστε καταντί* νά άπαιτηται ιδιαιτέρα 
δλως δυσχερής έργασία πρός διάκρισιν 
της κυρίας προτάσεως άπό τής παρεπο- 
χένης καί της κυρίας έννοιας άπό της 
δευτερευούσης». Καί έρωτα διαπορών ό 
γράφων : «Τ ί έξυπηρετεΐ ό τρόπος οδτος 
της έκθέσεως τών ιδεών ; Σοφίας έ'νδει- 
ξις η πολυμαθείας εινε οί γλωσσικοί αύ- 
τοί γρίφοι, ούς προφανώς έπιτηδευόμε- 
νοι παρατάσσουν οί δικασταί μας, οΐτι
νες έπί τέλους δεν όμιλοΰν ούτω ;» 
Καταλήγει δέ μέ τόν έξης άφορισμόν : 
« Ή  νομική γλώσσα κατ’ ούδένα λό
γον είνε έπιτετραμμένον νά καταστη 
γλώσσα ιδιαιτέρα, καταληπτη εϊς ώρι- 
σμένον κύκλον άνθρώπων. Τό ιδεώδες 
παντός δικαίου είνε νά παραμέννι πάν
τοτε ζωντανόν έν τγί φαντασία τοΰ λαοΰ. 
"Οταν καταστνί έν τγ  έφαρμογη του ά- 
κατάληπτον, ούδεμία ύπάρχει άμφιβο- 
λία , δτι άσφυκτια καί άποθνησκει».

“Αν δέν πλανώμεθα, πολλαί τών πα
ρατηρήσεων τούτων δύνανται νά έφαρ- 
μοσθώσι καί παρ’ ημϊν.4

Άφοΰ έ’χομεν συνειθίσει νά θεωρώμεν 
παν παράβολον ώς έξ ’Αμερικής προερ- 
χόμενον, άς λάβωμεν γνώσιν καί τοΰ 
κατωτέρω, δπερ θά ητο άπίστευτον άν 
δέν άνεγράφετο είς σοβαρόν Γαλλικόν 
νομικόν περιοδικόν.’Έν τινι ποινικΐί ίίκη 
ένός τών Κακουργιοδικείων της Νέας 
Ύόρκης, κατ’ άντίθεσιν πρός την μηδένα 
δισταγμόν έπιτρέπουσαν άποδεικτικην 
διαδικασίαν, οί έ'νορκοι έκηρυξαν άθώον 
τόν κατηγορούμενον. Τό πραγμα εξέ- 
πληξε τόσον τόν πρόεδρον τών συνέ
δρων, ώστε άμα τνί άπαγγέλίί»: της έτυ- 
μηγορίας, ηρώτησεν ούτος τούς ενόρκους 
πώς κατώρθωσαν νά καταληξουν εϊς τοι- 
οΰτο συμπέρασμα. Καί η άπάντησις, έν 
δημοσία άκόμη συνεδριάσει, έδόθη αύ-

ζουσαν τό 18 έτος ώς τό minimum 
διά την ηλικίαν τοΰ άναννώστου). Ό  
άριθμός αυτών είχε καθορισθη: «άνα- 
γνώστας δέ εκατόν δέκα καί ψάλτας 
είκοσιπέντε» έθέσπιζεν ό ’Ιουστινιανός 
τώ 535 διά την μεγάλην Εκκλησίαν 
(Νεαρ. 3, 1), έν δέ τνί επιστολή τοΰ ε
πισκόπου Ρώμης Κορνηλίου τώ 251 ά- 
ναφέρεται περί τών έκεΐ: «έξορκιστάς δέ 
καί άναγνώστας άμα πυλωροΐς δύο καί 
πεντηκοντα (Εύσεβ. έκκλ. ίστορ. 6 , 
43, 11).

Συνέπεια της έν τώ κληρω κατατά- 
ξεως τών ψαλτών τίτο ή έπ ’ αύτών πει
θαρχική έςουσία τοΰ Επισκόπου, ην ό- 
αοίως θεσπίζουν οί κανόνες. Ό  69 άπο- 
στολικός κανών τιμωρεί τόν άναγνώστην 
καί ψάλτην, τόν παραβαίνοντα την νη
στείαν, διά καθαιρέσεως, έκεΐ δπου διά 
τούς λαϊκούς επιβάλλει άφορισμόν. 'Ο
μοίως την αύτην ποινήν έπιβάλλει ό άνω 
σημειωθείς 4 κανών της έν Τρούλλω. 'Ο 
δέ 90 κανών της Καρθαγένης : «'Ομοίως 
ηρεσεν, ΐνα όστιςδηποτε έν εκκλησία καν 
απαξ άναγνΆ, άπ’ άλλης εκκλησίας πρός 
κληρωσιν μη καταδέχηται». Καί τοΰτο 
•διά νά μη καταλιμπάνωσι τάς οικείας

έκκλησίας οί κληρικοί καί είς άλλας 
προσέρχονται. «Καν γάρ ούκ έ'φθασαν 
καταταγηναι εις κληρον—λέγει ό Βαλ- 
σαμών — άλλ’ δμως σφραγίδα επισκοπι
κήν έδέξαντο, καί λογίζονται μέρος της 
εκκλησίας τοΰ χειροθετησαντος αυτούς». 
(Πρβλ. καί Κ. 6 της τετάρτης Συνόδου).

2. ’Αναφορικώς πρός τούς νεωκόρους 
ό κ. Β. άναφέρει μέν τούς νόμους καί 
κανόνας, οΐτινες περιλαμβάνουν μεταξύ 
τών κληρικών καί τούς θυρωρούς, άν- 
τιπαρατάσσων δμως τάς μεταγενεστέρας 
διατάξεις, ιδία τάς Νεαρ. 3 καί 123, 
περί τών πυλωρών, τούς οποίους δέν ά- 
νέφεραν αύται μετά  τών κληρικών, εξά
γει έκ τούτων τοιοΰτον άκριβώς συμπέ
ρασμα. Είς την γνώμην του δέ ένισχύε- 
ται καί έκ τοΰ σχετικοΰ σχολίου τοΰ 
Φωτίου, δτι όφείλομεν προσέχειν T .fj κρα- 
τούση συνήθεις, συνήθεια, καθ’ ην οί 
μετέπειτα καί σήμερον νεωκόροι δέν είνε 
πλέον οί κληρικοί όστιάριοι καί θυρωροί 
τών κανόνων. Μέ άλλους λόγους 6 κ. Β. 
συμπεραίνει την δι’ έ'θους κυρωθέντος 
διά νόμου κατάργησιν ώρισμένων κανό
νων, λύων ούτω την παρατηρουμένην 
σύγκρουσιν μεταξύ κανόνων καί νόμων

9) μάλλον τήν φαινομενικήν άντινομίαν 
είς τά νομοθετήματα τοΰ Ίουστινιανοΰ, 
δστις διά τών αύτών Νεαρών έ’δωκεν 
ίσχύν νόμων είς τούς κανόνας. Ά λ λ ’ οί 
κανόνες άποτελοϋσι σήμερον συνταγμα
τικήν διάταξιν, συνταγματική δέ διά- 
ταξις δέν δύναται νά καταργηθνί δι’ ε
θίμου, δποίς θά ήδύναντο νά καταργη- 
θοΰν αί διατάξεις της Έξαβίβλου, έάν 
δέν ήσαν μεταγενέστεραι αύτοΰ.

3. Κατά ταΰτα τό Κ. Δ. άναγνωρί- 
ζει τούς τε ψάλτας καί τούς νεωκόρους 
ώς ύπαγομένους είς τόν κατώτερον κλη
ρον, ώς άποτελοΰντας τήν τελευταίαν 
βαθμίδα της έκκλ. τάξεως, οί δέ περί 
τούτων κανόνες ισχύουν καί σήμερον ώς 
συνταγματικαί διατάξεις, διότι ούτε είς 
τό Σύνταγμα άντίκεινται ούτε διά και- 
ρικάς περιστάσεις εξεδόθησαν, ώστε νά 
νίνε κατηργημένοί:

Διά τόν χαρακτηρισμόν δμως αύτών 
ώς κανονικών άναγκαΐον προαπαιτούμε- 
νον ύπάρχει η χειροθεσία τοΰ οικείου Ε 
πισκόπου.

4. «Ό λα ι αί οδοί άγουσιν είς Ρώ
μην», θά ήδύνατο έν τοσούτφ νά άνα- 
κράξη ό Βοζίκης, άφοΰ πρόκειται νά

συμφωνήσω μάλλον μετ’ αύτοΰ είς τό 
τελευταΐον συμπέρασμα. Ποιος τώρα δι- 
καιοΰται νά διορίζν) τούς ψάλτας καί 
νεωκόρους ; Ή  Είσ. Γνωμ. έ'κ τε τών 
νόμων τοΰ 52 καί έκ τής κληρικής ίδιό- 
τητος αύτών συμπεραίνει, δτι «ούδεμία 
άμφισβήτησις χωρεΐ, δτι οί ίεροψάλται 
καί οί νεωκόροι ύπάγονται είς τήν απ ο 
κλειστικήν δικαιοδοσίαν τών Επισκό
πων, ύπ ’ αύτών καί μόνον διοριζόμενοι 
καί παυόμενοι, παράλογον δέ δλως είνε 
τό άπονέμειν είς τήν δημοτικήν άρχήν 
καί τά ύπ’ αύτης διοριζόμενα έκκλ. συμ
βούλια, είς ά άνετέθη διά νόμου μόνη 
ή φροντίς της διοικήσεως, δ ικα ίω μα ε- 
πεμβάσεως είς τήν έκκλ. τάξιν καί εύ- 
πρέπειαν».'Ό  κ. Β. άφ’ έτέρου, έκ τοΰ 
γεγονότος, δτι σήμερον δέν είνε, δπως 
τό πάλαι, διαχειριστής της έκκλ. πε
ριουσίας ό Επίσκοπος, άλλά δυνάμει 
τοΰ δημοτ. νόμου τήν περιουσίαν τών 
ένοριακών ναών διαχειρίζονται οί έκκλ. 
σύμβουλοι, έπικαλεϊται τήν Νεαράν 123, 
18 κατά τήν οποίαν, «Εί τις εύκτήριον 
οίκον κατασκευάσει, καί βουληθείη  έν 
αύτώ κληρικούς προβάλλεσ&αι ή αύτός 
ή οί τούτου κληρονόμοι, εί τάς δαπάνας



τοστιγμει ύπό τοΰ* προϊσταμένου τών 
ένόρκων ώς έξης αυτολεξεί:

— Άντηλλάξαμεν την ψηφόν μας μέ 
στερλίνας. Ο νους ήρ.ών ήτο κατά τοΰ 
κατηγορουμένου, ή κεφαλή δμως τών 
χρυσών νομισμάτων ύπέρ αύτοΰ. Ύπερί- 
σχυσε το τελευταΐον !

Γην Αμερικανικωτάτην ταύτην ά 
παντησιν τοΰ προϊστάμενου τών ένορ
κων ηκολουθησεν η έτερα τοΰ προέδρου 
τών συνέδρων, καθ’ ήν ό μέν ποοΐστά- 
μενος ετιμωρηθη διά χρηματικης ποινής 
εκατόν λιρών, έκαστος όέ τών ένόρκοιν 
πεντήκοντα.

Το Γαλλικόν νομικόν περιοδικόν, τό 
άναγράφον, σοβαρώτατα έπαναλαμβά- 
νομεν, την άπίστευτον ταύτην εί'δησιν, 
μεθ’ ύπερηφανείας έπιδεικνύει τούς Γάλ
λους ενόρκους. Ήμεΐς πρέπει νά όμολο- 
γήσωμεν δτι μετά μεγαλειτέρας υπερη
φάνειας εί'μεθα εις θέσιν νά έπιδείξωμεν 
τους ήμετέρους ενόρκους.

*Ή  γνωστή Γερμανική συλλογομανία 
εξεδηλωθη επ ’ έσχατων καί μεταξύ τών 
δικαστών.’ Ισως οί περισσο'τεροι δέν γνω
ρίζουν δτι. οί κατ’ ιδίαν δικασταί τών 
περισσότερων J ερμανικών δικαστικών 
περιφερειών άποτελοΰσι σύλλογον. Ήδη 
σοβαραί καταβάλλονται ένέργειαι δπως 
απαντες οι κατ ίδιαν δικαστικοί ουτοι 
σύλλογοι άποτελέσουν έ'να ύπό τό όνοαα: 
«Σύλλογος τών Γερμανών δικαστών» μέ 
σκοπόν την βελτίωσιν άπό πάσης έπό- 
ψεως της θέσεως τοΰ δικαστοΰ.

Θα ύπαρξη άρα καί δι’ ήμας έποχή 
καθ ην καί οί δικασταί μας Οά σκε- 
φθοΰν να επιδειξουν κατά τοιοΰτον τρό
πον τούς όδόντας καί τούς γρόνθους των 
εϊς τό Κράτος ; Έν τώ μεταξύ άς εξα
κολουθήσουν η μεμψιμοιροΰντες η ύπο- 
τασσόμενοι είς τούς ισχυρούς.

Α Γ Ω Γ Η
Άνδρέου Γαρούφη, κατοίκου ’Αθηνών, κατά 

Κωνσταντίνου Ά θαν. Κ ωσταντέλλου, κα
τοίκου πρώην ’Αθηνών καί ήδη άγνωστου 
διαμονής,

’ Ε νώ π ιο ν  τώ ν  έν  Ά θ ή ν α ις  Π ρω τοδ ικώ ν
Τήν δεκάτην Μαίου 1903 έξέδωκα έν Πει- 

ραιε? τάς ύπο την αυτήν χρονολογίαν δύο 
συναλλαγματικά? έκ δραχμών' 600 έκατέραν 
πληρωτέας τήν μέν μετά 9, τήν δε μετά 10 
[Α^νας απο της εκόουεως των εις τήν ιδίαν 
[λου οιαταγην εν Ά θήναις καί εις το αύτόθι 
κατάστηθα τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ε λ 
λάδος παρά τοΰ άντιδίκου, δστις άπεδέ/θη 
αυτας, λαβών το ισότιμον αύτών είς μετρη
τά προς εμπορικήν του χρή<3ΐν. 'II πρώτη 
τών άνω συναλλαγματικών μετεβιβάσθη' διά 
τακτικώ ν οπισθογραφήσεων παρ’ έμοΰ αέν, 
είς τήν διαταγήν τοΰ Κ. Φούγια, παρά τού
του δέ εις τήν διαταγήν τοΰ X . Φωτεινοΰ, 
παρ έκείνου είς τήν τοΰ Γεωργίου Α. Βό- 
γλη  καί παρά τούτου τέλος είς τήν τοΰ Σ ωτ.
I . Βόγλη, και μετά την γενομένην διαμαο- 
τορίαν τής έν λόγω συναλλαγματικής, άπο- 
δεικνυομένην έκ τοΰ ύ π ’ άριθ. 119263 τής
II Φεβρουάριου 1904 διαμαρτυρικού τοΰ 
Συμβολαιογράφου ’Αθηνών Ή λ ία  Γλυκοφρύ- 
δου, καί τήν ύπο τοΰ Γεωργίου Βόγλη πλη· 
ρώμην τω  προηγουμενω όπισθογοάφω καί

κομιστή, έπληοωθη ή αύτή συναλλαγματική 
παρα τοΰ προηγουμένου όπισθογράα/ου X. Θ. 
Φωτεινοΰ εις τον Γεο>ργ. Γ . Βόβλην, καί τέ 
λος έγω καί χάριν τής τιμής τής ύπογραφής 
μου καί ώς ύπόχρεως είς τήν πληρωμήν ζη
τηθείς προς τοΰτο παρά τοΰ X. Θ. Φωτεινοΰ, 
έπλήρωσα αύτω τήν αξίαν τής άνω συναλλαν- 
ματικής. Π έτερα τών αυτών συναλλαγμα
τικών μετεβιβάσθη παρ’ έμοΰ είς τήν διατα- 

τή ί  ’Εθνικής Τραπέζης τής^ Ελλάδος έπί 
είσπράςει τοΰ αντιτίμου, παρ’ ής καί διεμαρ- 
τυρήθη τήν 11 Μαρτίου 1904 διά τοΰ ύ π ’ 
αριθ. 119,647 διαμαρτυρικού τοΰ Συμβολαιο
γράφου Αθηνών ’Ηλία Γλυκοφρύδου καί μετά 
τούτο επληρωθη παρ’ έμοΰ, ώς ύποχρέου είς 
τοΰτο, ένεκα τώ ν έκτεθέντων άνωτέοω λόγων 
εις τον Ιωαννην ΙΙαπαοάκην, ώς προηγού- 
μενον οπισθογραφον. Ά λ λ ’ όμως ό άντίδικος 
οεν μοί έπλήρωσεν είσέτι το άντίτιμον ούδε- 
μιάς τών ανω συναλλαγματικών καί μοί καθυ
στερεί οϋτω δραχμάς (1200) είς οσας άνέρ 
χεται αμφοτερων τών συναλλαγματικών ή 
αξία και τους τόκους από τής διαμαρτυρίας 
και τα έξοδα έκ δραχμών 18, άτινα έγώ 
έπλήρωσα τό ολον δραχ. 1218.

Επειδή οεον νά ύποχρεωθή είς τήν πλη 
ρωμήν αύτών πρός με ώς ύποκαταστάντα είς 
τα δικαιώματα τοΰ τελευταίου κομιστοΰ τών 
συναλλαγματικών, μετα την πληρωμήν αύτών 
ως προειοηται καί γινόμενον νόμιμον κομι
στήν, άλλως καθόσον ώς αποδέκτης τών συν 
αλλαγματικών, λαβών τό άντίτιμον αύτών, 
ως έξετεθη, παρ’ έμοΰ ύποχρεοΰται ωσαύτως 
λόγω τής έντολής.

’Επειδή είναι έμπορος, έμπορική δέ καί ή 
α ιτία  τής οφειλής του-

Αθήναις· τη  2 Απριλίου 1908 παραχρήμα 
Ό  πρόεδρος Ό  ύπογραμματεύς

I · Β κ ίβ ίζη ς  Δ . Δ αμ ια νό ς
’Ακριβές αντίγραφού

Ά θήνα ι, τή 13 ’Ιουνίου 1908 
Ό  δικαστικός γρααεύς 

(Τ. Σ .) Ν . Π λ ικ ό π ο νλο ς  
"Οτι ακριβής περίληψις

’Εν Ά θήνα ις τή  19 ’Ιουνίου 1908 
Ό  πληρεξούσιος δικηγόρος 

Μ . Ν. Κ ο ν ία ς

Δ ι ά

Καί τά έν οέοντι προστεθησόμενα, καλώ 
τόν άντιδικον πρός συζήτησιν έμπροθέσμως, 
και εξαετουμαι να γ ινη  Οεκτη ή παροΰσα, νά 
ύποχρεωθή ό άντίδικος νά μοί πληρώση διά 
την ανω α ιτίαν, δραχμάς χ ιλ ίας διακοσίας 
δεκαοκτώ  (άριθ. 1218)', έντόκως 9 ο)ο έτη- 
σιως από τοΰ διαμαρτυρικού, ήτοι τάς μέν 
δραχμάς 609 άπό τής 11 Φεβρουάριου 1904, 
τάς δέ έτέοας 609 άπό τής 11 Μαοτίου 
1904, άλλως άπό τής κοινοποιήσεως τής 
παρουσης μεχρις εξοφλήσεως* ν ’ άπαγγελθή 

^αυτοΰ προσωπική κοάτησις, νά κηρυχθή 
ή έκδοθησομένη άπόφασις προσωρινώς εκτελε
στή, καί νά καταδικασθή 'είς τά έξοδα καί 
τ ε λ η .—-Ό  αρμόδιος δικαστικός κλητήρ έπι- 
δοτω την παρούσαν πρός τόν κύριον Εισαγ
γελέα  τών εν Αθήναις Πρωτοδικών, διά τόν 
άγνωστου οιαμονής άντιδικον, δημοσιευθήτω 
δέ ή παροΰσα διά τίνος τών έν Ά θήναις έκδι- 
δομένων έφημερίδο>ν.

Έ ν Ά θήνα ις , τή  12 ’Ιουνίου 1908.

Ό  πληρεξ. δικηγόρος , 
Ν ικόλαος I . Κ ονμοντόόπο ι/λος

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ι Σ
Τό Δικαστήριον τών έν Ά θήναις Πρωτο

δικών .
Διά τής ύ π ’ άριθ. 2458 (1908) έοήμην ά

ποφάσεώς του δέχεται τήν άπό 28 Μαρτίου 
1908 α’ίτησιν τοΰ Σταύρου Γ. Τζάλα, κάτοι
κου ’Αθηνών, παραστάντος διά τοΰ πληρεξου
σίου του δικηγόρου Φ. Φωτοβάσου κατά τής 
συζύγου του ’Α γγελικής Σταύρου Τζάλα, τό 
γ ενος I εωργιου, κάτοικου Α θηνών καί δια- 
μενούσης ηδη εν Ίωαννίνο ις, μή παραστάσης.

Επίτρεπε: τώ  αιτοΰντι, δπως έγείρη κατά 
τής καθ ης η αιτησις τήν περί διαζυγίου 
αγωγήν.

Διατάσσει τήν εν περ ιλήψει δημοσίευσιν 
και τοιχοκάλησιν αύτής κατά' τ ’ άρθρα 677 
και 683 τής Πολ. Δικονομίας.

Εκριθη, άπεφασισθη καί έδημοσιεύθη έν

Ά οιθ. 18,402.

Α π ο δ ε ι κ τ ι κ ό ν
Έ ν Ά θήναις σήμερον τήν δεκάτην 

μην Ιουνίου 1908 εννεακοσιοστοΰ ογδόου 
έτους ήμέραν Τρίτην καί ώραν 6 μ. μ. ό 
ύποφαινόμενος δικαστικός κλητήρ τών έν Ά -  
θ/)ναις Πρωτοδικών Γεώργιος Άργυρόπουλος 
τή  εγγράφω παραγγελία τοΰ δικηγόρου κ.
Ηλ. Χαριτατοο πληρεξουσίου τής ’Αννέτας 

Ί ω . Δεσήποη τό γένος Νικολάου Μαραγκού, 
κατοίκου Αθηνών, μετέβην καί έπέδωκα 
πρός τόν Κον Ε ισαγγελέα τών έν Ά θήναις 
Πρωτοδικών άντίγραφον έξ άπογράφου έκτε- 
λεστοΰ τής υπ αριθ. 4 ,385 έ. έ. άποφάσεώς 
τών έν  ̂ Ά θήναις Πρωτοδικών, διά τόν* άγνώ- 
στου διαμονής σύζυγόν της Ίωάννην Ά λ . 
Δεσιπρην, πρός γνώσιν του καί διά τάς νο
μίμους συνεπείας. — Ά νεγνώσθη καί ύπε- 
γράφη.

Ό  Λαβών Είσαγγελεύς 
Κ. Δ . Ι ’οϊλό ,·

Ό  Δικαστ. κλητήρ 
Γ .  Άργι/ρόπονλος 

Δημοσιευθήτω διά' τής ένταΰθα έκδιδομένης 
Έφημερίδος «Δικαιοσύνης.) διά τόν ά γνώστου 
διαμονής άντιδικον Ί ω . Ά λ . Αεσίπρην.

Έ ν Ά θήνα ις τή  19 ’Ιουνίου 1908.
Ό  τής Ά ννη ς  Δεσίποη πληρεξ. δικηγόρος 

Ί Ι λ :  I .  Χ α ο ιτα το ς

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ι Σ
Τής ύ π ’ άριθ. 4103 τοΰ 1908 άποφάσεώς 
τών έν Ά θήνα ις Πρωτοδικών, έκδοθεισης με
ταξύ τής έναγούσης Μαρίας Θ. Γεωργακοπού- 
λου, τύ γένος Κωνστ. Σαμαρτζή, κατοίκου 
’Αθηνών, παραστάσης καί διορισάσης πληρε
ξούσιόν της τόν δικηγόρον Ν. Νώε καί τοΰ 
εναγομενου Θωμά Δ. Γεωργακοπούλου, κά
τοικου Α θηνών καί ήδη άγνωστου διαμονής, 
μή παραστάντος.

Λιά ταΰτα
Δικάζον έρήμην τοΰ έναγομένου. Άναβάλλον 
τήν όριστικήν άπό^ασίν του.

'Τποχρεοϊ τήν ένάγουσαν, ϊνα διά παντός 
νομίμου μέσου καί μαρτύρων άποδείξη, δτι 
ό έναγόμενος άπό τών πρώτων ήμεοών τοΰ 
γάμου των συνέζη παρανόμως μετά' τής Στα- 
ματίνας Σταυριανάκου, μεθ’ ής καί άπήλθεν 
εις Α μερικήν, πρός δέ καί δτι έπεβουλεύθη 
τήν ζοίών τη ς. Οί μάρτυρες έξετασθήσονται 
ένώπιον τοΰ πρός τοΰτο διοοιζομένου εΐση- 
γητοΰ άμισθου Παρέδρου Τ. Συνεσίου καί 
τούτου κωλυομένου ή απαλλασσόμενου, ένώ
πιον τοΰ νεωτέρου τοιούτου, τήν πρώτην 
Δευτέραν τής έβδομάδος καί ώραν 4 μ. μ. 
μετά πεντε (5) ημέρας από τ?|ς κοινοποι^- 
σεως τής παρουσης καί έν τω  καταστήματι 
τοΰ δικαστηρίου τούτου.

Εκριθη απεφασισθη και έδηυ,οσιεύθη έν 
Ά θήναις τή  31 Μαίου 1908.

Ό  προεδρεύων 
Ά . Λ ιτγδόποι/λος

'Ο ύπογραμματεύς 
[ .  ΙΙαπα< ίιιαακόποΐ'λος 

Α κριβές άντίγραφον 
Άθήνησι τή  12 ’Ιουνίου 1908 *

Ό  ύπογραμματεύς 
Β . 1ναοα«πάτ(ίος 

“Ο ,τι ακριβές άντίγραφον έκ τοΰ είς χεΐοάς

[Λου κεκυρίοαενου τοιούτου, δπερ άο^όδιος 
οικαστικος κλητηο επιδότοί νοιιίαως καί a ι τ* 
έπιφυλαξεοις παντός έν γένει δικαιώματος 
μου τω  κ. ΕισαγγελεΤ τών ένταΰθα Πρώτο- . 
Οικών οια τόν Θωμαν Δ. Γεωργακόπουλον 
κάτοικον Αθηνών καί ,ήδη άγνώστου διαμο
νής προς γνώσιν του καί διά τάς νομίμους 
συνεπείας καλούμενον δέ καί είς περαιτέρω 
τής ύποθεσεως συζήτησιν μετά τήν διεξα
γωγήν τ<ον διά τής παρούσης άποφάσεώς ορι
ζόμενων αποδείξεων,

Άθήνησι τή  19 ’Ιουνίου 1903 
Ο πληρεξ. τής Μαρίας Θ. Γεωργακοπούλου 

γένους Κ. Σαμαρτζή Δικηγόρος 
Λ . Νώε

Ά ριθ. 7023

Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Ν

Έ ν Ά θήναις σήμερον τήν δεκάτην έννά- 
την Ιουνίου τοΰ 1908 ένεακοσιοστοΰ ογδόου 
έτους ήμέραν Πέμπτην καί ώραν 4 Μ. Μ. ό 
υποφαινόμενος δικαστικός χλητήρ τών έν ’Α- 
θήναις Πρωτοδικών Παρασκευας Κοινσταντι- 
νίδης, τή  έγγράφω παραγγελία τοΰ Δικηγόρου 
κ. Ν. Νώε, πληρεξουσίου τής Μαρίας Θ. 
Γεωργακοπούλου, τό γένος Κωνστ. Σαμαοτζή , 
κάτοικου Α θηνών, μετέβην καί έπέδωκα 
πρός τόν κ. Εισαγγελέα τών έν Ά θήναις 
Πρωτοδικών, διά τόν άντιδικον θ ω ι ια ν  Δ. 
Γ εω ργακόπονλον, κάτοικον Α θηνών, κ α ί 
η δ η  ά γ νω σ το ν  δ ια μ ο νή ς , τήν άπό 19 
’Ιουνίου 1908 Γνωστοποί-^σιν μαρτύρων, κα τ ’ 
αυτοΰ απευθυνομενην ενώπιον τών έν Άθήναις 
Πρωτοδικών καί τοΰ παρ’ αύτω άαίσθου 
ΙΙαρ»δρου κ. Γ. Συνεσίου Εισηγητοΰ ή τού
του κωλυομένου ή άπαλασσομένου ένώπιον 
τοΰ νειοτερου τοιούτου, ,’έχουσαν ούτω «Μετά 
τής έπιφυλάξεως παντός έν γένει δικαιώματος 
μου γνωστοποιώ τώ  άντιδίκω δτι είς άπόδει- 
ξιν του διά τής ύ π ’' άριθ. 4103 (1908) άπό- 
φάσεως τοΰ Δικαστηρίου.·τούτου έπιβληθέντος 
μοί θέματος θελω έξετάσει μάρτυρας τούς 1) 
Σωκράτην Λευκαδίτην,2) Αναστάσιον Σουλό- 
πουλον, 3) Παναγιώτην Σουλόπουλον, 4 ) 
Άνδρέαν Μοοφετόπουλον, πάντας έμπορορ- 
ραπτας, ο) Βασίλειον Ά λιφέρην, Δικηγόρον 
καί ύπογραμματέα τοΰ Πρωτοδικείου Α θηνών 
άλλοτε καί 6 ) Δημήτοιον Λιάκον, ράπτην 
κατοίκους απαντας Α θηνών. Καλώ δθεν τόν 
άντιδικον δπως παραστή κατά τήν έξέτασιν 
αύτών γενησομένην δτε καί δπου ή ώς εϊοη- 
ται ύπ άριθ. 4603 (1903) άποφάσεώς τοΰ 
Πρωτοδικείου τούτου όοίζει, ήτοι ένώπιον τοΰ 
διά τής ρηθείσης άποφάσεώς όριζομένου Κίση- 
γητοΰ και έν τώ  Καταστήματι τοΰ Δικαστη
ρίου τούτου τήν πρώτην Δευτέραν τής έβδο- 
μάδος καί ώραν 4ην Μ. Μ. μεθ’’ ημέρας πέντε 
άπό τής κοινοποιήσεως της μνησθείσης άπο- 
φάσεως, πρός γνώσιν αύτοΰ καί διά τάς νοαί- 
μους συνεπείας.

Ό  Λαβών Είσαγγελεύς
Κ. Λ υκο ι^ έζος Ό  Δ. Κλητήρ

II. Κ ω νύτα ντ ιν ίδ η ς

Π Ε Ρ Ι  A H 'Τ Ί Σ

Τό δικαστήριον τόν έν Ά θήναις Πίωτοδι- 
κών διά της ύ π ’ άοιθ. 37J9  ε. ε. άπο'φάσεώς 
του, δεχθεν τήν άπό 6 Α πριλίου ε. ε.' α’ίτη - 
σιν τοΰ Δημητριου Σωτηρίου, ενωμοτάρχου, 
διαμενοντος ως εκ τής υπηρεσίας του, είς 
Σίκινον, κατα τής συζύγου του Α γγελ ικ ή ς , 
τό γενος Γεράσιμου Κομητοπούλου, διέταξε 
τήν δημοσιευσιν και τοιχοκόλλησιν αύτής είς 
τά ύπο τοΰ άρθρου 677' κ. ε. ΙΙολ. Δικονο
μίας οριζόμενα μέρη.

Έν Ά θήνα ις  τ ψ  10 Ιο υ ν ίο υ  1008.
Ό  πληρεξ. δικηγόρος 
Ν. Β. Κ ορ^ ιίω τάκιις

αντοι τοΐς κληρικοΐς χορηγοναι καί ά 
ξ ιονς  ονομασουσι, τούς όνομασθέντας 
χειροτονεΐσ·&αι· εί δέ τούς παρ’ αύτών έ- 
πιλεγέντας ώς αναξίους κωλνσουσιν οί 
θείοι κανόνες χειροτονηθηναι, τηνικ,αΰτα 
ο τών τόπων όσιώτατος έπίσκοπος, οί)ς 
ζν^νομιση καλλιονας ?ιροβάλλεπί)αι φρον- 
τιζέτωΊ). Έ πί ταύτης δέ καί έπ ί τοΰ 
προλογου τ·?ίς Νεαρ. 3 στηριζόμενος συ7. 
περαίνει, δτι ούχί ο' Έπίσκοπος, άλλ1 ό 
ιδιόκτητης τοΰ ναοΰ, οί επίτροποι, δι
καιούνται πρός διορισμόν. Ά λ λ ’ άκρι- 
βώς η Νεαρά 123 εινε ή αφετηρία της 
κρατούσης εκκλ. τάξεως, άφ’ ης άφγι- 
ρέθη άπό τούς επισκόπους η διαχείρισις 
της εκκλ. περιουσίας. Διότι πώς εκλέ
γεται, χειροτονείται, διορίζεται σήμερον 
ό έφημέριος καί 6 διάκονος της ενορίας ; 
Χηρευουσης θεσεως διευθύνουν αίτησιν 
πρός τον Επίσκοπον -οί ένορΐται καί 
προτείνουν τόν άλφα ώς κατάλληλον διά 
τήν θέσιν· ό Έπίσκοπος εξελέγχει τά 
προσοντα τοΰ υποψήφιου καί η χειροτο
νεί και διορίζει τοΰτον η αποκρούει τήν 
αιτησιν, εαν κατά τήν κρίσιν του 6 έν 
λόγω εινε άκατάλληλος, εως δτου εύ- 
ρεθη 6 πληρών τών κανόνων καί τών 
νόμων τά προσόντα. (ΙΙρβλ. καί τό άπό

-10 ’Ιουνίου 1901 Β. Δ. καθ’ ο : «Έ άν 
εντός δύο μηνών άπό της χηρείας έφη- 
μεριακης θέσεως δέν προσέλθν] ή δεν 
προτα&γι υποψήφιος, φέρων τά προσόντα 
ό αρμόδιος έπίσκοπος δύναται έπ ί Ιδία 
αντοϋ ευθύνη, νά έγκρίνη καί χειρο- 
τον·/)̂ . . .» ) Συμμετέχει άρα έν τή εκλογή 
τοΰ εφημερίου του ο λαός, διότι άνέκα- 
θεν συμμετεΐχεν είς τήν έκλογήν τών 
οργάνων  ̂τοΰ κλήρου. Μήπως είς τήν 
αρχαιαν Εκκλησίαν δέν συμμετεΐχεν ό 
λαός εν τή εκλογή τών Ε πισκόπων; 
Μ^πως το λαϊκόν τοΰτο δικαίωμα δέν 
(ϊλεπομεν σήμερον ένασκούμενον έν Κων- 
σταντινουπόλει κατά τήν έκλογήν τοΰ 
’Αρχιεπισκόπου Νέας Ρώμης καί Οί- 
κουμενικοΰ Πατριάρχου ; Μήπως τό δι
καίωμα τοΰτο, τό όποιον διά λόγους 
έκκλ. τάξεως άφγιρέθη άπό τούς δχλους 
(κ. 13 της Λαοδικ.) δεν υπενθυμίζει σή
μερον τό άξιος καί ανάξ ιος ; Μήπως 
τοΰτο δεν ανεγνωριζεν ο Ιουστινιανός ό
ταν ώριζεν : «Θεσπίζομεν τοίνυν, όσά- 
κις αν χρεία γένηται επίσκοπον χειρο- 
τονηθ^ναι, τους κληρικούς καί τούς πρώ 
τους τής πόλεως,ης μέλλει ό Έπίσκοπος 
χειροτονεισθαι, επ ι τρισι προσωποις ψη
φίσματα ποιεΐν ; . . .»  (Νεαρ% 123, 1).

Ι ι εινε άλλως ο ψάλτης; Είς τήν άρ- 
χαίαν ’Εκκλησίαν συνέψάλλεν ή κοινό- 
της απασκ. Βραδύτερον διά λόγους εύ- 
πρεπείας καί άρμονίας ώρίσθησαν ειδικά 
πρόσωπα, σπουδάζοντα πρός τοΰτο τήν 
εκκλ. μουσικήν. Πώς θά άρνηθητε είς 
τόν λαόν τό δικαίωμα να συμμετέχη εις 
την εκλογήν τών ψαλτών, δταν συμαε- 
τέχ·/) είς τήν έκλογήν τών έφημερίων του 
καί δταν οί ψάλται είνε κυρίως οί έκ- 
προσωποϋντες αντον έν τω ύμνεΐν καί 
εύχαριστεΐν τόν Κύριον ; Καί επειδή τόν 
λαόν, τούς ένορίτας αντιπροσωπεύει τό 
κατά νόμον έκκλ. συυ.βούλιον, τοΰτο 
λοιπόν δικαιούται νά προτείνη τούς κα
ταλλήλους είς ίεροψάλτας καί νεωκό- 
ρους, είς τόν Επίσκοπον δέ άπόκειται 
ή δοκιμασία τών ώς καταλλήλων κρι- 
νομένων, ή χειροθεσία καί ό διορισμός 
αύτών. Ό  διορισμός δμως ουτος δέν είνε 
απόλυτον δικαίωμα τοΰ Επισκόπου, ώς 
υποστηρίζει ή Είσ. Γνωμ., άλλά περιω- 
πσμένον, διότι πρέπει τόν μέλλοντα ύ- 
ποψήφιον νά προτείνν] ό λαός καί χειρο- 
θετούμενον νά στερξ·/) αύτόν. Ή  έκ τοΰ 
λαοΰ πρότασις αποτελεί λοιπόν τό άναγ
καΐον τοΰ διορισμοΰ προαπαιτούμενον. 
Νομίζω κατά ταΰτα, δτι μόνη ή άπό

της 13 Απριλίου 1901 εγκύκλιος της
'Τ ν  c , γ  , 1 ’ι. ώυνοοου, η τονιζουσα την μεταζυ τοΰ 
Επισκοπου και τοΰ εκκλ. συμβουλίου 

άναγκαίαν «άρμονικήν σύμπραξιν πρός 
εκλογήν τών άναμφισβητήτως κρειττό- 
νων» άνταποκρίνεται πρός τό πνεΰαα 
τών κανόνων καί της έκκλ. τάξεως. Ή  
εγκύκλιος αύτη, συμφωνησασα πρός προ*· 
ηγηθεΐσαν άπόφασιν τοΰ υπουργείου τών 
Εσωτερικών έπί της ύπουργείας τοΰ κ.Ν. 

Τριανταφυλλακου, περιεχει κανονικήν έν- 
νοικν, ούχί δέ συμβιβαστικήν λύσιν, ώς 
φρονεί η Είσ. Γνωμ. Ή  συμμ,ετονή τοΰ
•ν Λ. 5 « ν . 3 * ,  /Ακου εν τν) εκλογή υ*ύλ η χκρουσί,α αύ- 
τοΰ έν τε ταΐς χειροτονίαις καί ταΐς χει- 
ροθέσιαις εινε αναγκαιότατη διά τό Ι,α- 
μάρτυρον, διά τοΰτο δέ καί τό Κ. Δ. 
αςιοΐ πάντοτε τήν δημοσίαν έν τω ναώ 
τελεσιν αύτών. Οίαδήποτε άλλη λύσις 
θά ήνε αντικανονική, άρκ αυθαίρετος, δ
πως αυθαίρετος είνε καί ή ά'ίο^σις τών 
δημάρχων, ΐνα οί ψάλται καί οί νεωκό- 
ροι παρέχωσιν αύτοΐς όρκον πίστεως ! 
Γοτε διατι να μη άξιώσι τοιοΰτον δρκον 
και παρά τών έφημερίων ;

Αλλ ένός άτοπου δοθέντος μυρία ε* 
ποντα ι!


