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Λ  κ ι η ϋ(ία ν α ϊτ η ό ιν  :

“ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ , ,  α θ ι ι ν α ς

Έ ν Ά θήνα ις 6 Ίανουαρίου 1907

Ή  « ΔΙΚ ΑΙΟ ΣΥΝ Η » δ ιατελεΐ ύπ ό  τή ν έπ ί-  
β λ εψ ιν  κα ί τόν ελεγχον δωδεκαμελονς συμβου
λ ίου έκ δ ικηγόρω ν έν ’Α θή να ις .

*Εηόητης της ΰ λ η ς  κ α ί ΪΓΛβνθιτνος
ΠΕΤΡΟΣ ΘΗΒΑΙΟΣ

Δ ι κ η γ ό ρ ο ς  εν  ‘Α θ ή ν α ι ς

0 Κ15 ΪΤ Ρ 0 Ε4 Ρ 0 Σ  ΙΟ Υ  ΑΡΕΙΟ Υ ΠΑΓΟΥ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Έτά τη ευκα ιρ ία  τον  νέου ’έτους ή ε- 
ψημερ ις  « ’Α κρόπολις» άπηύ&υνε πρός 
τους επ ίλεκτους τό ε ρώ τημ α : « Πώς ϋ ά  
αντ ιμ ετω π ίσω  μεν τόν Απειλούντο ήμας 
εΰνίλ,όν κ ίνδυνον» , είς τό ερώ τημα  δε 
τοΰτο πρώ τος ό Π ρόεδρος τοϋ Ά ρείου  
Πάγου Κ . κ . Σ ημαντήρας , άπήντηαεν ώς 
ϋ ή ς  :

" Α ν  κ α ί δεν κ ρ ίνω  τόν εα υτό ν  
μ ο υ  ικ α νό ν  νά άπ αντή βη  ε ις  τό  
ε ρ ώ τη μ ά  σα ς, δ ιό τ ι  κα τά  τόν  
α θά να το ν  Ά ρ χ ίδ α μ ο ν  μ ό νο ν  ό  
τήν σπάθην κ ρ ατώ ν ά ρ ισ τα  δ ια 
λ έ γ ε τα ι π ερ ί π ά ντω ν , έν τ ο ύ τ ο ις  
ά φ ο ΰ  τό  ε π ιθ υ μ ε ίτ ε  α π α ντώ .

Α ιά  νά ά ν τ ιμ ε τω π ίσ ω μ ε ν  τόν  
έπ ικ ρ εμ ά μ ενο ν  μ,εγαν εθν ικόν  
κ ίνδ υνο ν  δέν εχ ο μ εν , φ ίλ τα τε ,  
ανάγκην ν ό μ ω ν , δ ιό τ ι  τ ο ιο ύ τ ο ι  
δέν μ ά ς  λ ε ίπ ο υ ν , ά λ λ ’ εχ ο μ εν  
ανάγκην φ ιλ ο π α τρ ία ς ,  χ ρ η στό 
τα το ς  * ϊ' ι τ ιμ ή ς ,  α ϊτ ιν ε ς  δ υ σ τ υ 
χώ ς μ ά ς  λ ε ίπ ο ν . Π ώ ς  θά  τάς  
άπ οκτή σω μ εν, έδώ σ τα μ α τά  ό  
μ ικ ρ ό ς  μ ο υ  νο ύ ς . " Α ς  σάς ε ΐπ ώ  
μ ερ ικ ά  κ α ι άν φ υτρ ώ σ η  κανέν 
κ α λ ώ ς , ά λ λ ω ς  ας β ά λη  ό θ ε ό ς  
τό  χ έρ ι τ ο υ .

Λ ,ο ιπ ό ν . Έ ά ν  ό  β α σ ιλ ε ύ ς  
δ υ ν ά μ ε ι το ύ  Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς  κ·*ί 
τώ ν  κ ε ιμ ένω ν  νό μ ω ν  κ α ι ιδ ίω ς  
το ύ  δ ικ α ιώ μ α τ ο ς  τής δ ια λ ύ σ εω ς  
τής Ι ίο υ λ ή ς  ά να λ ά β η  τό  Η ρ ά 
κ λε ιο ν  ό μ ο λ ο γ ο υ μ έ ν ω ς  εργον  
νά κ α θα ρ ίσ η  τά ς ε ξο υσ ία ς  το ύ  
Κ ρ ά τ ο υ ς  άπ ό  τά  σαπ ρά  κ α ι α κ ά 
θ αρ τα  κ α ι α ν ά ξ ια  κ α ί φ α ύλ α  κ α ι 
ά κα ρ δ α  ό ρ γ α ν α . Έ ά ν  τά  φ ιλ ό 
τ ιμ α  κ α ί π ισ τά  ό ρ γα να  το ΰ  Κ ρ ά ·  
το υς  κ α ί ο ί έξεχοντες έπ ί τ ιμ ή  
κ α ί φ ιλ ο π α τρ ία  'Έ λ λ η νες  έργα- 
σθώ σι μ ε τ ’ α ύτα π α ρ νή σ εω ς νά  
ύψ ώ σ ω σ ι τό  φ ρ ό νη μ α  το ΰ  λ α ο ύ  
πρός τό  μ ε γ α λ ε ΐο ν  το ύ  έθνο υς , 
άσ«ούντες ά κ α ταπ α ύστω ς τήν 
μ έν ψυχήν το υ  ε ις  τήν ά νδ ρ ε ία ν  
κα ί τήν .αρ ετήν , τό δέ σ ώ μ  λ το υ  
ε ις  τήν κ α ρ τερ ία ν  κ α ί τήν α ν το 

χ ή ν . Έ ά ν  ό  τύπ ο ς  συντρ έξη  ε ις  
τοΟτο μ ε τ  ’ ε νθ ο υσ ια σ μ ο ύ  κα ί 
φ ρ ο νή σ εω ς.

Κ. Ν. ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 6 Ίανουαρίου

Έάν ύπετίθετο δτι εύρίσκετό τις 
είς τήν άνάγκην νά άναζητήση δια
φοράν τινά έν τή δικαιοσύνη μεταξύ 
τοΰ διαρρεύσαντος έτους καί τοϋ ή 
τών πρό αύτοΰ, άναμφισβητήτως ού- 
δεμίαν θά ανεύρισκε τοιαύτην.

Ή αύτή στερεότυπος, παραλυτική, 
έκνευρίζουσα, μονότονος αντιγραφή 
τοΰ παρελθόντος. Ό δγκος τών άπο- 
φάσεων, ό είς χάρτην, ποσοτικώς, 
ηΰξησε κατά τάς αύτάς όκάδας ή τούς 
στατήρας καθ’ ούς είχεν αυξήσει καί 
κατά τό παρελθόν έτος, ή αύτή μεταξύ 
τών δικαζόντων καί τών δικαζομέ- 
νων διημείφθη είς λόγους προφορι
κούς καί είς λόγους γραπτούς άτε- 
λεύτητος ύπό τήν μορφήν τών δικο
γράφων φλυαρία καί τό δίκαιον τό 
κατ’ ουσίαν άπό τήν ορθήν καί τα- 
χεΐαν απονομήν τοΰ οποίου τό έμπό- 
ριον έξαρτά τήν κίνησίν του καί ή 
ακίνητος κτήσις τήν πίστιν της καί 
ή δημοσία άσφάλεια τήν έδραίωσίν 
της, έξακολουθεΐ έξατμιζόμενον ή πε
λαγοδρομούν Ιν τή νεκροί θαλάσση 
τής γραπτής διαδικασίας, ήν έμόρφω- 
σεν ή παρεφθαρμένη εφαρμογή τής 
Πολιτικής ήμών δικονομίας.

Ύπό τοιούτους δρους, άντιγράφον- 
τες άλλήλους, παρέρχονται οί δικα
στικοί ενιαυτοί, θαυμασιώτατα δέ 
ύποκρινόμενοι, προσποιούμεθα πάν
τες δτι πιστεύομεν δτι λειτουργεί καί 
παρ’ ήμΐν ή έξουσία έκείνη ήτις δι
καιοσύνη άποκαλειται, ένφ πράγ
ματι ούδείς υπάρχει ό άμφιβάλλων 
δτι άγων έλιγμών άριστοτεχνικώτατα

μεταξύ τών δικηγόρων καί τών δι
καστών διεξάγεται καί άγων άντοχής 
καί έξαντλήσεως δίδει τό γέρας είς 
τόν έπιτηδειότερον, ύφ’ οΐαν έννοιαν 
γίνεται τήν σήμερον χρήσις τής λέ- 
ξεως ταύτης, διάδικον! Έν τφ μεταξύ 
δέ ή έτέρα έξουσία, έκ τής δράσεως 
τής οποίας έξαρτάται πάσα πρός τά 
έμπρός κίνησις, ή νομοθετική, κυριο- 
λεκτικώς καταλαμβάνεται ύπό χομη- 
σμάτων καί έπί μόνη τή σκέψει δτι 
λειτουργεί καί έν Έλλάδι παραλλή- 
λως πρός αύτήν καί έτέρα έξουσία, 
ή δικαστική, ήτις έχει άμεσον τήν ά
νάγκην τής ώθήσεως δπως μεταβάλη 
τό ρυθμικόν πρός τά δπισθεν βάδισμά 
της. Αδελφωμένα; δμως καί αί δύο 
αύται, κατά τό φαινόμενον μέν έξου- 
σίαι, πράγματι δμως θεράπαιναι μιάς 
καί μόνης κυριάρχου, πράγματι έξου- 
σίας, τής έκτελεστικής, ή, δπερ ταύ- 
τόν τής συναλλαγής, είς ταύτης τάς 
ορέξεις δουλικώτατα ύπείκουσαι, έχά- 
ραξαν τόν φαΰλον έκεΐνον κύκλον έπί 
τοΰ οποίου διαρκώς καί άμεταβλήτως 
περιστρέφονται, άδιαφοροΰσαι άν άπό 
πολλοΰ είσήλθομεν είς τόν εικοστόν 
αιώνα καί άν πέριξ καί πρό τών δμ- 
μάτων ήμών τόση άλλαχοΰ έπιτελεΐ- 
ται πρόοδος.

Περιττόν άρα ν’ άναζητήση τις 
φωτεινά ή άλλα έξέχοντα σημεία έν 
τψ λήξαντι δικαστικφ ετει, άφοΰ 
τοιαΰτα σημεία δέν θά δυνηθή νά 
άνευρη έν τφ λήξαντι νομοθετικφ. 
Ό δικαστής, ό άποκερδαίνων έν έτει 
1905  δραχμάς 275 μόλις κατά μήνα 
έκ τοΰ έπαγγέλματός του, έάν είνε 
πρωτόδικης, ούδείς συνηγορεί λόγος 
δπως έν τφ συνόλψ του μεταβληθή 
κατά ποιόν έν έτει 1906, άντικρύζων 
τό αύτό ώς άμοιβήν κατά μήνα πο- 
σόν, ουδέ ό τρόπος τής άπονομής τοΰ 
δικαίου ύπήρξεν άφορμή τις νά με

ταβληθή κατά τό αύτό ετος άφοΰ ού
δείς συνέτρεξε λόγος δπως τό μεταξύ 
τών δικογράφων συσκοτιζόμενον κατ’ 
ουσίαν δίκαιον άναπηδήση ζωηρότε- 
ρον καί έπιβλητικώτερον. Περί τών 
δικηγόρων πάς έπίσης λόγος περιτ
τεύει. Μονάδες καί ούτοι άσύνδετοι, 
άφεθεΐσαι είκή καί ώς έτυχε, άνευ 
έλέγχου τινός, άνευ άλλης προνοίας, 
είνε θαϋμα κατ’ άλήθειαν πώς είσέτι 
σώζουσιν, άν μή τι άλλο, τούλάχι
στον τήν έπαγγελματικήν των άξιο- 
πρέπειαν. ΙΙότε αί μονάδες αύται θά 
έπέλθη τό πλήρωμα τοΰ χρόνου καθ’ 
8 θά άποτελέσωσιν 'έν σύνολον ύπό 
τό δνομα νομοθετικώς κεκυρωμένοι 
δικηγορικοί σύλλογοι, είνε πρόβλημα 
δπερ άναμένει τήν λύσιν του δπως 
τήν λύσιν των αναμένουν καί τά προ
βλήματα τοΰ τριπλασιασμοΰ τοΰ μι- 
σθοΰ τών δικαστών μάς καί τής μετα
τροπής είς πράγματι προφορικήν τής 
γραπτής διαδικασίας.

’Απησχόλησαν δμως ποτέ μέχρι 
τοΰδε τά προβλήματα ταΰτα τήν νο
μοθετικήν μας έξουσίαν; Εύκταΐον θά 
ήτο νά τήν άπησχόλουν καί τήν εύ- 
χήν ταύτην άπό βάθους ψυχής άνα- 
πέμπομεν έπί τή ένάρξει τοΰ νέου 
έτους.

ΤΟ Μ ΕΤΟΧΙΚΟΝ  ΤΑΜΕΙΟΝ
ΚΑΙ 01 ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Ή δημοόίευόις είς τό ποοηγούμενον 
ψύλλον  άρθρων τινώ ν τοϋ καταστατικοί; 
τοϋ ταμείου αύτοδοηθείας τώ ν Γερμα
νών δικηγόρων προεκάλεΟε την κατω
τέρω έπιΟτολήν, έξ ής καί ήμεΐς καί 
άπαντες οί δικηγόροι νΰ ν  τό πρώτον 
πληροφορού^εθα, δτι μεταξύ τών ύπαλ- 
λήλων οΐτινες δικαιούνται νά μετέχωδι 
τοΰ ταμείου τών Πολιτικών υπαλλήλων, 
εινε καί οί δικηγόροι.

Ή  έπιδτολή £χει ώς έξής :
Κύριε Συντάκτα τής «Δικαιοσύνης»

Είς τό ύ π ’ α ρ ιθμ ό ν  38 τής εκδο&εί-

Τ Ο

HEPI ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΝ

Υ Π Ο  ΙΩΑΝΝΟΥ Φ Ρ Α ΓΚ ΙΑ
Δικηγόρου έν ‘ Α θή να ις

(Συνε/sta έκ του ύπ* άοίθ. 38 «ούλλου)

'C.) Ή  έν τνί τελευταία § διάταξις 
οτι άντίγραφον της άποφάσεως διαβιβά
ζεται πάντοτε έπ ί αποδείξει προς τόν 
Εισαγγελέα τοΰ Πρωτοδικείου, παρ’ ω 
ό τιμω ρηθείς  διατελεΐ διωρισμένος, φαί
νεται σημαίνουσα δτι έπ ί αθωωτικών 
αποφάσεων τοιαύτη έπίδοσις πρός τόν 
Εισαγγελέα δέν γ ίνετα ι, δπερ άτοπον, 
διότι ό Είσαγγελεύς έπ ί αθωωτικών μά
λιστα αποφάσεων έ'χει μείζονα λόγον 
νά έκκαλέσγι (άρθρ. 34).

η '.) Δέν ορίζεται άν δύναταί ό αρμό
διος Είσαγγελεύς η καί ό παρά τώ  Ά -  
ρείω ΙΙάγω νά λαμβάν·/) γνώσιν τών εγ
γράφων της τοιαύτης άνακρίσεως πρό 
της άποφάσεως, δπως ένασκγί τά έν άρθρ. 
37 διατασσόμενα.

θ .) Δεν ορίζεται άν έπιτρέπεται ανα
κοπή κατά της καταδικαστικ/ίς άποφά- 
φάσεως τούλάχιστον ε ί; τόν μη άπολο- 
γηθέντα καί δυνάμενον ν ’ άποδείξη δτι 
δεν έ'λαβε γνώσ·.ν της κλησεως έγκα ι
ρος η δτι δέν ηδυνηθη ν ’ άπολογηθγί 
έντός της προθεσμίας. Κατά τό άρθρ. 
304 τοΰ Δικ. Όργ. κατά τών πειθαρ
χικών αποφάσεων ούδέν ένδικον μέσον 
έπιτοεπεται· άλλά τό νομοσχέδιον είσ- 
άγον την έ'φεσιν (άρθρ. 34) δέν έπα- 
ναλαμβάνει την άπαγόρευσιν της άνα- 
κοπης. ’Εν Ι’αλλ·.^ σιωπώντος τοϋ νό
μου εφαρμόζεται τό δίκαιον, ητοι επ ι
τρέπεται ανακοπή τώ έρημην καταδι- 
κασθεντι ύπό τοΰ πειθαρχικού συμβου
λίου δικηγόρω μη περιοριζομένω ύπό 
προθεσμίας πρός τοΰτο (Pand. Fr. Α- 
vocat no 1712. Άκυρωτ. 20 Φεβρ. 
1823 Carre, Les lois de Γ orga- 
nis. etde la Compet. I σελ .98, Mol- 
lot. I σελ. 419 Carre, έ'νθαάνωτ. σελ. 
140 GarSOn I § 274). Ταΰτα ώς καί
η κα τ ’ ανακοπήν διαδικασία δέον, νο
μίζω, νά προσδιορισθώσι οητώς ποός άο- 
σιν άμφιβολιών.

Π ερ ί το ύ  ά νω τά το υ  π ε ιθα ρ χ ικο ί! 
Χ υ μ β ο υ λ ίο υ

Ά ντιθέτως πρός τάς διατάξεις τοΰ 
Όργαν. τών Δικαστηρίων, καθ’ άς αί 
πειθαρχικά! άποφάσεις είς ούδέν έ’νδι- 
κον μέσον ύπόκεινται (άρθρ. 304), νοη- 
ζουσιν δμως της έπικυρώσεως τοΰ έπί 
της Δικαιοσύνης ύποοργοΰ πρός έκτέ- 
λεσιν (πλην τών περί έπιπληξεως) δυ- 
ναμένου αύτεπαγγέλως καί νά τάς με
ταρρύθμιση δπως δηποτε (άοθρ. 305 — 
308), τό άρθρ. 34 τοϋ νομοσχεδίου έπ·- 
τοέπει έ'φεσιν κατά πασών άνεξαιοέτως 
τών άθωωτικών ·/) καταδικαστικών άπο- 
φάσεων τών πειθαρχικών συμβουλίων 
τών δικηγορικών συλλόγων πρός τό Ά - 
νώτατον Πειθαρχικόν Συμβούλιον, ού 
τάς άποφάσεις κηρύσσει άμετακλητους.

Όσονδηποτε καί άν έπεκράτησε παρά 
τώ συντάκτη τοΰ νομοσχεδίου η άρ/·ι\ 
της αύτοτελείας καί άνεζαοτησίας τοΰ 
δικηγορικού σώματος, ώς πρός την ιδίαν 
έφ’ έαυτοΰ πειθαρχικήν δικαιοδοσίαν, 
οέν ηόύνατο δμως ουτος νά έφαρμόση 
την άρχην ταύτην καθ’ δλην αύτης την 
έ'κτασιν καί κατά πάντα τά  στάδια της

δικαιοδοσίας ταύτης. ΙΙλην τοΰ έλέγχου 
της άνωτάτης είσαγγελικης άρχης, ον 
προτείνει διά τοΰ άρθρου 37, καταρτί
ζει τό κ α τ ’ έ'φεσιν δικάζον άνώτατον 
πειθαρχικόν συμβούλιον έκ τεσσάρων 
Ά ριοπαγιτών έν οΐς ό Πρόεδρος καί ’Αν- 
τιπροεόρος τοΰ Άρείου Πάγου, τών δέ 
λοιπών δύο έκλεγομένων κατά διετίαν 
ύπό της όλομελείας τοΰ Άρείου Π.^ καί 
έξ δικηγόρων έκ τών παρά τφ  Άρ. Π. 
εχοντων δωδεκαετή τούλάχιστον ύπη- 
ρεσίαν, έκλεγομένων ύπό τοΰ δικηγορ. 
ΣυλλόγουΆθηνών, επίσης κατά διετίαν.

Η άρχη αύτη περί τοιούτου μικτοΰ 
εκ δικαστών καί δικηγόρων άνωτέρου 
συμβουλίου εληφθη έκ τοΰ γερμανικού 
νόμου της 1 ’Ιουλίου 1878 (άρθρ. 90), 
δστις εινε ό μόνος δεχθείς τοιοΰτο μι- 
κτον συμβούλιον, ένώ παρά πασι τοΐς 
λοιποΐς κράτεσιν αί έφέσεις κατά τών 
άποφάσεων τών πειθαρχικών συμβουλίων 
τών δικηγοο. συλλόγων δικάζονται ύπό 
τών Έφετείων έν συμβουλίω. Ά οα τά 
νομοσχέδιον έ'πραξε λίαν έπαινετώς παν 
δ ,τι ητο δυνατόν νά πράξνι έν πρώτφ 
μαλιστα νομοθετικώ καταοτισμώ δικη
γορικών συλλόγων έν Έ λλάδ ι, μη ύπο-



Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Ν Η

οης σήμερον καλλ ισ ιης έφημερ ίδος σας 
είδον νά  έπαινήτε τούς Γ ερμανούς Δικη
γόρους, δ ιό τ ι ΐδρυοαν Σ ύλλογον  (ΐπρος 
συλλογήν τοΰ αναγκα ίου κ εφ α λα ίο υ  προς  
σύστασ ιν  γενικού Ταμείο ν αλληλοβοή
θειας τώ ν Γερμανών Δικηγόρων η τών  
χηρώ ν κα ι ορφανώ ν α ν ιώ ν » .

Μ άθετε λο ιπόν, κύριε Δ ιενθνντα, κα ι 
ο ε ΐςκα ϊ πάντες ο ί Άλλοι συνάδελφοί οας 
δ ικηγόρο ι °Ελληνες , ο ι ασκοϋντες το δ ι
κηγορ ικόν επάγγελμα οας εντός τοϋ Κ ρα- 
τονς κα ι εις τά  Π ροξενικά δ ικαοτηρ ια  
τής Τ ουρκίας, ότι πρό  πολλώ ν ίτών^ το 
Μ ετοχικόν Ταμεΐον τώ ν Π ολιτικών  * ϊ -  
παλλήλω ν εχει ψ ηφ ίσε ι εν τφ  Κ αταστα - 
τ ικώ  αυτού δ ιάταξ ιν , εγκρ ιθε ΐσαν  δ ιά  
Β ασ. Δ ιατάγματος, δ ι' ης δνναντα ι να 
εγγραφώ σι μέτοχο ι τού Μ ετοχικού τού 
του Ταμείου κα ι ο ι παρά  το ΐς Ελληνικοϊς^ 
Δ ικαστηρίοις δ ιο ρ ισ μ έ νο ι δ ικηγορο ί' και? 
όσον μ άλ ισ τα  οί δ ικηγόρο ι είνε ά ναμφ ι- 
σβητήτως δημόσ ιο ι πολ ιτ ικ ο ί υπάλληλοι, 
κα ι δη εκ τώ ν σπονδα ιοτάτω ν , ονχ ι μ ό 
νον ώς δ ικηγόρο ι, άλλά κα ι ως λαμβα- 
νοντες μέρος ώς Δ ικασταί κα ι Εισαγγε 
λεΐς είς την σνγκρότησ ιν  τώ ν Δικαστη- 
ρ ίω ν.

Δεν ενεγράφησαν δε μ έχρ ι τούδε ως 
μέτοχο ι τον  Ταμεΐον τούτου ο ί κ. κ. Δι
κηγόρο ι, δ ιότι τά  κατά  κα ιρούς Διοικη
τ ικά  Σ υμβούλ ια  τοΰ Μ ετοχικού τούτον 
Ταμείου δεν έφρόντισαν νό καταστησω σι 
τούτο γνωστόν είς τούς απανταχού δ ικη - 
γόρονς, άρκούμενοι νά  λαμβανω σι τα- 
κτικώ ς κατά  μ ή να  τήν α ντ ιμ ισθ ία ν  των  
ώς Σ υμβούλω ν

Τ ό  Μ ε το χ ικ ό ν  Τ α μ ε ΐο ν  τώ ν  
Ι Ι ο λ ιτ ικ ώ ν  'ΈΡπαλλήλων προ  
νο ε ί ό χ ι μ ό νο ν  δι® τα ς  ΧΌΡ®5 
κ α ι τ ά  ορφανά, τώ ν  δ ικ η γ ό ρ ω ν ,  
ό π ω ς π ρο νοούο ι μ ό νο ν  ο ί  Γ ε ρ 
μ α ν ο ί,  ά λ λ ΐ  κ α ί δ ιά  τά ς  μ η τ έ 
ρ α ς κ α ί δ ιά  τά ς  α γ ά μ ο υ ς  ά δ ελ  
φάς τώ ν  δ ικ η γ ό ρ ω ν

Π ληροφορίας άκριβεστάτας περ ί όλων 
τώ ν ανωτέρω  δνναοϋε  νά  λάβητε παρα  
τοϋ ισοβ ίου σχεδόν γραμματέω ς τοΰ Μ ε
τοχ ικού τούτου Τ αμείου κ . Δ ημοσθένους 
Φ αραντάτου, δ ικηγόρου έν Α θήναις.

Σ ας συγχα ίρω  δ ιά  τήν φ ιλοπροοδον  
εφ ημερ ίδα  σας (ίΔ ικα ιοσύνην».

’ Αρχαίος Μέτοχος 
του Ταμείου' τών ΓΙολιτ. 'Υπαλλήλων

Π Ε Ρ Ι Α Η Ψ Ι Σ
Tb Δικαστήριον τών ένταΰθα Πρωτοοικών 

διά τής ΰπ ’ άοιθ. 7948 έ. ε. άποφάοεώς του, 
έκδοθείσης επί τής άπο ^6  ’Οκτωβρίου 1906 
αίτήσεως τής Κυριακής συζύγου Δημητρίοι» 
Ψάλτή το γένος Γεωργίου Βάλβη, κατοίκου 
’Αθηνών, κατά του συζύγου της Δημητρίου 
Ψάλτη, κατοίκου ’Αθηνών, έπέτρεψε τήν ε- 
γερσιν τής περί οιαζευζεως αγωγής και οιε- 
ταξε τήν έν πέριλήψει δημοσίευσιν καί τοιχο- 
κόλλησιν συμφώνως τοΐς άρθροις 677 καί 683 
τής Πολ. Δικονομίας.

Άθήναι, 1 Δεκεμβρίου 1906,
Ό τής αίτούσης 

Πληρεξούσιος Δικηγόρος 
Γεώργιος ϊ π .  BJ-ά^ος

Γ ε ρ μ α ν ικ α ί  π α ρ ο ιμ ία ι
'Ο  δικαστής πρέπει νά εχη μεγάλα ώτα 

κα ι μ ικράς χεΐρας.  ___

Tft
Δ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Α  Ψ Ε Υ Δ Η

Εις τό προηγούμενον φύλλον έδημοσι- 
εύσαμεν επιστολήν έπικρινουσαν βούλευμά 
τι τού συμβουλίου τών ΙΤλημμελειοοικών 
Σπάρτης, καθ’ δ παραπέμπεται εις τό ά- 
κροατήριον τών Κακουργιοδικών δικηγό
ρος ώς ένοχος πλαστογραφίας, έπί τψ λόγφ 
δτι περιθώριόν τι, φερον άπ αρχής την 
υπογραφήν τοΰ πρός δν ή Ιπιδοσις, οεν 
είχεν άπ’ αρχής καί τήν υπογραφήν τού 
έπιδόντος κλητήρος, δστις ^έθεσε ταύτην 
μεταγενεστέρως τή υποδείξει τοΰ δικη
γόρου. Τό γεγονός τοΰτο προεκάλεσε 
τήν κάτωθι έκκεντρικήν υπό πασαν επο- 
ψιν επιστολήν τοΰ τακτικού συνεργάτου 
μας «’Ιώβ*, έχουσαν ώς έξής:

'Αξιότιμε Κύριε Συντάκτα τής 'Δικαιοσύνης*
Όμολογώ δτι τό βούλευμα τών ΙΊλημ- 

μελειοδικών Σπάρτης, οδτινος έλεγχον έ- 
δημοσιεύσατε είς τό προηγούμενον φύλ
λον, έξήγειρε καί έμοΰ τά νεΰρα, παρά 
τήν φήμην τοΰ ύπομονητικοΰ, τήν οποίαν, 
ένεκα τοΰ δνόματός μου τουλάχιστον, εί
μαι υποχρεωμένος νά έχω. Διότι, ως εύ- 
στόχως παρετηρήσατε, έκεΐνο τό όποιον 
έχαρακτηρίσθη διά τοϋ έπικριθεντος βου
λεύματος ώς πλαστογραφία, λαμβάνει 
χώραν ύπό άναλόγους συνθηκας μεταξύ 
άπάντων ανεξαιρέτως ών δικαστών α
πάντων έν γένει τών δικαστηρίων, οΰτως 
ώστε ούδείς ύπάρχει δικαστής δστις νά 
μή κατέστη χιλιάκις τουλάχιστον κατ έ̂
τος πλαστογράφος, ύπό τήν έννοιαν πάν
τοτε τοΰ βουλεύματος.

Ά φοΰ σάς ζητήσω συγγνώμην, διότι 
ώς έπικεφαλίδα έν τή έπιστολή μου θέτω 
τόν τίτλον τοΰ γνωστοΰ έκκεντρικοϋ βι
βλίου τοΰ μεγάλου Νορδάου, προβαίνω 
είς τάς καταγγελίας^ έπί πλαστογραφία 
κατά τών 'Ελλήνων δικαστών.

1) Κατά τήν λήξασαν έβδομάοα καί 
κατά τήν προσεχή, δημοσιεύονται άπασαι 
αί αποφάσεις έπί τών ύποθέσεων τών συ- 
ζητηθεισών κατά τόν Νοέμβριον καί Δε
κέμβριον- ένφ δέ δημοσιεύονται τόν^μήνα 
’Ιανουάριον, καταχωρίζονται ώς δημο- 
σιευθεΐσαι έν έκτάκτω συνεδριάσει τοΰ 
μηνός Δεκεμβρίου.

Είνε ή δέν είνε τοΰτο πλαστογραφία 
ύπό τήν έννοιαν τοΰ βουλευματος Σπαρ-
τγΐ ξ ; , ,  -2) Κατά τόν νόμον, έν ταις οιασκε-
ψεσι τών δικαστών πρός έκδοσιν τών πο
λιτικών αποφάσεων, πρέπει νά λαμβανη 
μέρος καί ό γραμματεΰς, δστις τηρεί τά 
σχετικά πρακτικά. Και πρακτικά μεν 
τοιούτου είδους συντάσσονται καί τηρούν
ται τά γνωστά στερεότυπα. ’Ερωτώ δμως: 
έλαβε ποτε μέρος είς διάσκεψίν τινα 
τοιαύτην ό γραμματεύς, ό έν γνώσει συν- 
τάσσων ψευδές τοιοΰτο δημόσιον έγγρα
φον καί δέν είνε ένοχος πλαστογραφίας 
καί ό προεδρεύων ό συνυπογραφων μετα 
τοΰ γραμματέως τό πλαστόν τοΰτο δη
μόσιον έγγραφον; Τι δε θα επραττον οι 
άποτελέσαντες τό συμβούλιον τών Πλημ

μελειοδικών Σπάρτης, άν τοιαύτη ύπό 
τήν κρίσιν αύτών ποινική ύποθεσις ύπε- 
βάλλετο; Θά ήθώουν μήπως καί εαυτούς 
άναφωνοΰντες: βαλλέτω τόν λίθον ό άνα- 
μάρτητος;

3) Ουδέ μία υπάρχει πολιτική άπόφα- 
σις μή βεβαιοΰσα δτι ήγόρευσαν οί διάδι- 
κοι ή οί πληρεξούσιοί των, .δτι κατετέθη- 
σαν άμέσως αί έγγραφοι προτάσεις καί 
δτι ήκούσθη καί ό Ε ίσαγγελεύς! Έλαβε 
ποτε χώραν έν έκ τών τριών τούτων γε
γονότων, άτινα κατά κανόνα πάσα άπό- 
φασις βέβαιοί ώς λαβόντα χώραν; Έάν 
όχι, δέν ύπάρχει κατάφωρον τό αδίκημα 
τής κατ’ έπανάληψιν πλαστογραφίας, 
κατά τούς Σπαρτιάτας πάντοτε δικαστάς;

4) Σπάνιαι είνε αί περιπτώσεις καθ’ 
ας οί πραγματογνώμονες καταθέτουσι 
παρά τφ Γραμματεΐ τήν έκθεσίν των έπί 
παρουσία καί τοΰ Εισηγητοΰ, διότι τό 
συνήθως' γενόμενον είνε δτι είς μόνον 
πραγματογνώμων έγχειρίζει τήν έκθεσιν 
είς τόν Γραμματέα, έπί ήμέρας δέ καί 
έβδομάδας μένει αΰτη άνυπόγραφος, συμ- 
πληρουμένη άλληλοδιαδόχως διά τών 
προσερχομένων καί ύπογραφόντων, τε
λευταίος τών όποιων ύπογράφει ό Ειση
γητής. Καί δμως πλαστογραφικώτατα βε- 
βαιοΰνται έν τή έκθέσει άλλα πράγματα 
μή λαβόντα χώραν. Πλαστογραφικώτατα 
δμως κατά έθιμον κρατήσαν τοιοΰτο, 
ού ένεκα ούδείς έσκέφθη νά όνομάση 
πλαστογραφίαν τήν έντελώς άθώαν ταύ
την τακτικήν.

Είνε άνάγκη νά εξακολουθήσω παρα- 
θέτων καταγγελίας τοιαύτης φύσεως καί 
κατονομάζων περιστάσεις καί γεγονότα 
έκτώ ν οποίων αυτόφωρος άποδεικνύεται 
ή πλαστογραφία; Έάν μοί έπιτραπή 
τοΰτο, σάς βεβαιώ δτι δέν θά έξαρκέσν,ι 
ό χώρος τής έφημερίδος σας έπί έν δλον 
έτος.

Πλαστογραφοΰμεν άρα κατά συνθήκην 
είς πλείστας περιπτώσεις, άλλοτε μέν 
δπως έξοικονομήσωμεν διατάξεις τής Πο
λιτικής ήμώ / Δικονομίας, άνεφαρμόστους 
έν τή πρακτική, καί άλλοτε δπως διευ- 
κολύνωμεν τήν έργασίαν τών δικαστηρίων 
ή τών δικηγόρων καί άλλοτε δπως σώ- 
σωμεν τάς ίδιωτικάς περιουσίας ών ή ά- 
πώλεια απειλείται άφευκτος έκ τίνος α
βλεψίας ή παρατυπίας.

’Ά ν τάς περιστάσεις ταύτας δνομάσω- 
μεν πλαστογραφίας, τότε παρακαλώ τούς 
κ. κ. Πλημμελειοδίκας Σπάρτης νά μέ 
καλέσουν είς άπολογίαν χιλίων καί μιας 
τοιούτου είδους πλαστογραφιών, άς διέ- 
πραξα κατά τό δεκαετές τοΰ δικηγορικοΰ 
βίου μου διάστημα.

Πρόθυμος 
Ό  Ί  ώ 6

Αί οτήλαι τής «Δικαιοσύνης* 
ε ινε ε ίς τήν διάϋ'εσιν παντός δι
κηγόρον δικαστοϋ η άλλον δι
καστικού προσωπον, ενρισκο- 
μένον είς τήν άνάγκην ή έπ ιϋ 'ν- 
μοϋντος νά  άνακινήαη πα ν έν  
γένει ζήτημα σχετιζόμενον μέ 
τήν άπονομήν τον δίκαιον.

Άνδρε; κατέχοντε; άξιωμα  ̂οιον 
κατέχει ό Πρόεδρος τοΰ Αρειου Πάγου, 
ύπέχουσι τ-ίιν ύποχρέωσιν νά όμιλώσιν 

έκάστοτε δημόσιοι.
Ό ν.. Πρόεδρος τοΐτ Συνεπής πρό; την 

Ά ρ ε ίο ν  Πάγον. ύποχρέωσιν ταύτην 
ώμίλησε οια τοΰ 

στόματος τοΰ τύπου, καθ’ όν τρόπον έν 
άλλ-/) στήλη καταφαίνεται, καί ό κ. Κ. 
Σημαντήρας. Τό γεγονός, αύτό καί. μό
νον, άνεξαρτήτω; πρός τάλεχθέντα , εινε 
εύοίωνον, διότι μέχρι τοΰδε συνειθίσαμεν 
νά φανταζώμεθα τάς έν τνί διοικήσει η 
τ·?ί Δικαιοσύννι κορυφάς περί ούόέν άλλο 
γέναιότερον άσχολουμένας η περί την 
διεκπεραίωσιν της μικράς *ατ’ ογκον η 
καί μεγάλης υπηρεσιακής εργασίας, τής 
περιλαμβανόμενης έν τω κύκλω τών κα
θηκόντων των.Ώ μίλησε δέ ό κ. Κ. Ση
μαντήρας καί μετά διαύγειας flji? Ί · ο 
επιβεβλημένη καί μετά θάρρους οπερ ε- 
ποεπε νά άναμένωμεν. Την κυρίαν τ?ί, 
κακοδαιαονίας αφορμήν διαβλέπει «εις 
τά  σαποά καί ακάθαρτα καί άνάξια καί 
φαΰλα καί άκαρδα όργανα» άτινα μολυ- 
νουσ·. τάς εξουσίας τοΰ Κράτους, προς 
καθαοισμόν δέ τών εξουσιών τούτων ένα 
φαντάζεται Ήρακλέα, τόν Ηγεμόνα, ο- 
στις δυνάμει τοϋ Συντάγματος^ καί των 
κ,εΐ[/.ενων νό»χων εινε εις Οεσιν, έαν )ο\ύγ 
σ·/ι, νά άναλάβν) τελεσφόρως τό μεγα 
τοΰτο τής έκκαθαρίσεως έ'ργον.

Πρό τής γνώμης ΐ  εύχής ταυτης ο 
Έ λλην αρχιδικαστής έπιφθόνως ατενί
ζει πρός Vov αθάνατον Άρχίδαμον, τόν 
εΐπόντα, οτι εκείνος άριστα διαλεγεται 
ό την σπάθην κρατών, πικρόν δε όια 
τούτου εκφέρει υπαινιγμόν οτι σπα)ην 
τοιαύτην, ης δυνάμει άριστα θά όιελε - 
γετο, δέν κατέχει. Έν τώ σημειω του- 
τω φρονοΰμεν δτι έ'χομεν τό δικαίωμα 
διάφοοον νά έκφράσωμεν γνώμην, όιοτι 
ούχί μέ σπάθην μίαν, άλλά πάνοπλον 
διέπλασσεν ή Έ λληνικη νομοθεσία τον 
Πρόεδρον τοΰ Άρειου Παγογου.

Ή συνδρομή τής «Δικαιοσύνης» 
διά τό τρεχον δικαστικόν ετος, οπερ 
άρχεται άπό τοΰ πρώτου Σαββατου 
τοΰ ’Οκτωβρίου, καί λήγει το τελευ- 
ταΐον Σάββατον τοΰ ’Ιουνίου, ώρίσθη 
είς δραχμάς 7.50, δύναταί δέ νά κα
ταβληθώ καί είς δύο δόσεις έκ δρ. 4

Φανταζόμεθα δέ έν έπιτελεΐον, μέ ε
πιτελάρχην έπί κεφαλής τον Πρόεδρον 
τοΰ Άρείου Πάγου καί μέ -.ον Εισαγ

γελέα τοΰ Α-
"Ας ooOij, τό dvvOnya ρειου Ιίαγου καί 

τον ΙΙροεοοον
τών Έφετών καί τόν Εισαγγελέα των 
Έφετών, αναλαμβάνοντας τό έ'ργον τής 
δοάσεως καί τής έκκαθαρίσεως. Άναλο- 
γιζόμεθα τ ί τοιαύτης περιωπής Ηρα-

βαλόν τάς πειθαρχικά; αποφάσεις τών 
δικηγορ. συλλόγων εν Ελλαδι, μη υπο- 
βαλών τάς πειθαρχικά; αποφάσεις τών 
δικηγορ. συμβουλίων εις τα  Εφετεια, 
ώ ; πανταχοΰ σχεδόν γ ίνετα ι καί ώς 
είχε προτείνει καί τό νομοσχέδιον τοΰ 
1891 έν άρθρω 21 . Τοΰτο θά ήτο ούτως 
είπεΐν μία έπάνοδος τής πειθαρχικής 
δικαιοδοσίας εις τήν προτέραν αύτής θέ
σιν. Ύπερηκόντισε δέ τό νομοσχ. χάριν 
τής ιδέας τής άνεξαρτησίας τών δικηγ. 
συλλόγων καί αύτόν τόν γερμαν. νόμον, 
διότι ένω κα τ ’ αύτόν τό άνώτατον π ει
θαρχικόν συμβούλιον (Ehrengerichts- 
hof) σύγκειτα ι έκ τοΰ Προέδρου και 
τριών μελών τοΰ Άκυρωτικοΰ και εκ 
τριών δικηγόρων, τό ήμέτερον νομοσχέ- 
διον απαρτίζει αύτό, ώς είρηται, έκ τοΰ 
Προέδρου καί Αντιπροέδρου τοΰ Άρ. 
Πάγου, δύο Α ρεοπαγιτών καί έξ δικη
γόρων, δίδον οΰτω την πλειοψηφιαν εις 
τούς δικηγόρους (X).

Ταΰτα κα τ ’ αρχήν άριστα. Έν τοΐς

(X] Το νομοσχ, τοΰ 1896 ήτο κατά τοΰτο 
ομοιον προς τον γερμανικόν νόμον απαιτοΰν 
τον Πρόεδρον τοΰ Ά ρ. 11. τρεις ’Αρεοπαγίτας 
καί τρεις δικηγόρους.

καθ’ έκαστα ομως παρατηρητέα τά  έξής : 
Κατά τό άρθρον 33 τό Άνώτατον 

τοΰτο συμβούλιον «συνεδριάζει έάν ωσι 
παρόντες τοεΐς έκ τών δικαστών και 
τέσσαρες έκ τών δικηγόρων». Τοΰτο δεν 
έ'χει έννοιαν σαφή καί άρτίαν, διότι,ένω 
δέν ορίζει ρητώς οτι ή τοιαύτη συγκρό- 
τησις αποτελεί τόν έλάχιστον ό'ρον, άφ’ 
έτέρου δέν προνοεΐ τ ι μελλει να γινν) 
άν παρίστανται καί οί τεσσαρες τα κτ ι
κοί δικασταί. Άοκοΰσιν άρά γε καί τότε 
οί τέσσαρες δικηγόροι, ή άπαιτοΰνται 
πέντε ; Δέ\ ματαιοΰται άλλως ή περι 
πλειοψηφίας τών δικηγόρων εκδηλουμενη 
αρχή ; Έ π ί δέ ΐσοψηφίας τύτε ένδεχο- 
μένης ποία ψήφος θά θεωρηθή επικρατε-
στέρα ; Ό(/.οία άμφιβολια προκύπτει * i ' ' και εαν πικοιστανται τρεις oiy-ασται χ,αι
πέντε δικηγόροι ή 4 καί 6. Δια τοΰτο 
δέον, νομίζω, νά προστεθή έν τω άρθρο) 
δτι ή αύτή αναλογία πρέπει νά τηρή- 
τα ι καί έπ ί μείζονος άριθμοΰ δικαστών 
ωστε ό ολος αριθμός τών παρόντων νά μή 
ήνε άρτιος.

Ασαφής επίσης είνε ή φράσις «δικη
γόρων παρά τώ Άρ. Πάγω εκ τών ε- 
χόντων δωδεκαετή τούλάχιστον ύπηρε-

σίαν». Νοεί άρά γε τό άρθρον δικηγο
ρικήν έν γένει υπηρεσίαν ύπολογιζομέ- 
νην τότε κατά τό άρθρ. 9, ή μήπως υ
πηρεσίαν παρά νω Αρ. ΙΙαγω 1 2ετή , 
Τό τελευταΐον εινε το ευλογωτερον, 
ά λλ ’ ώ ; διατυποΰται δέν άποκλείει τό 
πρώτον. Διά τοΰτο δέον μετά την λεςιν 
({τούλάχιστον» νά προστεθωσιν αι λεζει; 
« πο.ο ’ α ύ τώ » , οτε αποκλείεται ο συνυ- 
πολογισμός προηγούμενης δικαστικής 
κλπ . υπηρεσίας κατά τό άρθρ. 9.

Νοείται βεβαίως, καίτοι όέν ορίζεται, 
οτι οί δικηγόροι ουτοι δέν δύνανται νά 
ώσι συγχρόνως καί μέλη τοΰ διοικητι
κού συμβουλίου τοΰ εν Αθήναις Συλλο 
γου καί δτι έπίσης αμισθί ένεργοΰσι, 
ν.νίτηι -ττερί τούτου ούδέν λεγει το νο-καίτοι περι τουτου ου 
μοσχ, (πρβλ. άρθ. 20).

“Οσα ειπον ανωτέρω περι τής απα
ραιτήτου άνάγκης τοΰ νά όρισθώσι λό
γοι έξαιρέσεως τών μελών τών πειθαρ
χικών συμβουλίων και διαδικασία τοι
αύτης έξαιρέσεως, έτι δέ και να κανονι- 
σθή ΐδιάζουσα δικαιοδοσία πειθαρχικής 
κα τ’ αύτών διώξεως, προσήκουσι καί 
ένταΰθα ώς προς τα εκ δικηγόρων μελ/ι 
τοϋ Ά νωτάτου Συμβουλίου, ως προς τα

όποια έπίσης σιωπ$ τό νομοσχέδιον.  ̂
Τά έκλεγέντα μέλη διορίζονται όια 

Βασ. Δ ιατ. έπ ί διετίαν άρχομένην άπό 
τής άμέσως έπομένης τη έκλογ-55 1 
Ίανουαρίου. Έάν ομως κατα την tap 
κε«αν τής διετίας δι’ οίονδήποτε λόγον 
έκλίπνι τις τών νομίμων προΰποθεσεων 
τής ιδιότητάς τίνος τών μελών τούτων 
(π .χ . άρθρ. 10) γίνεται βεβαίως ν ε α  εκ
λογή κατά τόν αύτόν τρόπον, διότι 
τοΰτο δέν άποτελεΐ άπλοΰν προσωρινον 
κώλυμα, δίδον χώραν εις αναπλήρωσαν 
έκ τών έξ άναπληρωματικών μελών
πεοί τής εκλογή; τών όποιων προνοει ή 
| 3 τοΰ αύτοΰ 33 άρθρ. Αλλα περι τοι
αύτη; εκλογής σιωπά τό νομοσχέδιον.

Κατά τό άρθρ. 37 ό παρά τώ Άρ.Π. 
Είσαγγελεύς δικαιοΰται άδρανοΰντος τοϋ 
πειθαρχ. συμβουλίου ν’ άφαιρή την πει
θαρχικήν ύπόθεσιν ά π ’ αύτοΰ καί νάτήν 
εΐσάγνι ά π ’ εύθεία; ε ΐ; τό Άνώτατον 
πειθαρ/ Σιψ-βοολιον.

(’Ακολουθεί)



Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ  r Ν Η 3
κλεΐς ήτο δυνατόν νά έπιτελέσουν, λαμ- 
βάνοντες τήν άπόφασιν νά άναξέσουν την 
μνήμην των καί νά άνασκαλεύσουν τά 
συρτάρια των τά πλήρη επιστολών καί 
αναφορών ήδικημένων πολιτών. Πρό τοι
ούτων πάνοπλων κολοσσών ητο δυνατόν 
νά ύπάρχν) Αύγεΐον καί νά ζώσιν ετι 
σαπρά καί ακάθαρτα καί ‘ανάξια καί 
■φαύλα καί άκαρδα όργανα, εν τνί δικαιο
σύνη τούλάχ ιστόν ;

"Ας σημειωθνί καί τοΰτο εΐς τό ενερ
γητικόν της έλληνικής Πολιτείας. Πρω
τόδικης άποχωρήσας άπό της 2 Δεκεμ

βρίου 1906, συν- 
Άπί> τα άι«{ΐήτως επείαάποφάσεως 

πρωτότυπα της ολομελείας
τοϋ Άρείου Πά

γου, εξακολουθεί άπονέμων άπό της δι
καστικής καί είσαγγελικής έδρας τό δί
καιον καί ού μόνον τοΰτο, άλλά τνί 22 
Δεκεμβρίου 1906, ήτοι εΐ'κοσιν ολας η
μέρας άφ’ ης ή Πολιτεία διά τοΰ στό
ματος της ολομελείας τοΰ Άρείου Πά
γου άπεφήνατο οτι άποσύρει την πρός 
αύτόν ώς δικαστήν εντολήν της, ανευ
ρίσκει δτι έ'τερος δημόσιος ύπάλληλος, 
δικηγόρος, περιέπεσεν είς παράπτωμα 
ικανόν νά έπισύρη την ποινήν τοΰ τρια- 
κονταδράχμου προστίμου, ην καί επ ι
βάλλει. Ό  έ'χων άνάγκην καί περισσοτέ- 
ρας πληροφορίας νά λάβν) καί περισσό
τερον τούς οφθαλμούς νά τρίψν), ας άνα- 
γνώσνι μίαν αί'τησιν του τιμωρηθέντος 
ύπό τάς άνω συνθήκας δικηγόρου κ. Νι
κολάου Χολέβα, αρκετά εύφυώς γεγραμ- 
μ-ένην καί άπό ημερών εΐς χεΐρας τοΰ 
κ. ύπουογοΰ της Δικαιοσύνης εύρισκο- 
μένην.

’Άξιος ό μισθός τών ίδρυσάντων και 
^ιευθυνόντων τό πολυπαθές μετοχικόν 
ταμεϊον τών πολιτικών υπαλλήλων.

Μία επιστολή ενός άγνώ- 
Ό  Μωάμεθ στου, την οποίαν δημο- 

-πρός τό ορος σιεύομεν εΐς άλλο μέρος, 
μας πληροφορεί ότι τών 

άγαθών τοΰ ταμείου τούτου δικαιοΰνται 
ν ’ άπολαύωσι καί οί δικηγόροι, έπ ί τ·ϊ) 
βάσει ειδικών άρθρων έπ ι τούτω προσ- 
τεθέντων ! ’Άξιος καί πάλιν ό μισθός 
τών συνταξάντων καί τά ειδικά ταΰτα 
άρθρα, μεριμνησάντων δέ προσεκτικώ- 
τατα νά τά  φυλάξουν είς τά χρονοντού
λαπα τοΰ ταμείου των, περίφοβοι μήπως 
τό γεγονός καταστγί γνωστόν καί εΐς ε
κείνους, οΰς τά άρθρα ταΰτα αποβλέ
πουν. Ιδρύματα όμως τοιούτου προορι- 
σμοΰ, οίου τό Μετοχικόν ταμεϊον, δέν 
βιοΰν λάθρα ούδ’ εκείνοι παρ’ ών έξαρ- 
τατα ι ό βίος αύτών επιτρέπεται νά α
ναμένουν έξηπλωμένοι έπ ί τών άνακλίν- 
τρων των έκείνους, άνευ της συμποά- 
ξεως τών όποιων τό'ίδρυμα ούδένα πλέον 
έ'χει σκοπόν ύπάοξεως. “Οταν τό ορος 
δέν μεταβαίννι πρός τόν Μωάμεθ, μετα
βαίνει ό Μωάμεθ πρός τό όρος. Αί νέαι 
συνθήκαι τοΰ βίου κατέδειξαν πλέον οτι

άνευ προπαγάνδας καί άνευ διαφημι- 
σεως καί άνευ μέχρι φορτικότη~ος προ
κλήσεων, ό άστός της σήμερον δέν κι
νείται καί δταν άκόμη περί έαυτοΰ καί 
μόνον προκαλεΐται νά μεριμνησ*/]. Τοιού
των όμως νεωτερισμών άνθρωποι δέν 
φαίνονται οί τά  τοΰ Μετοχικοΰ ταμείου 
διέποντες, δπερ σημαίνει οτι εινε καιρός 
νά παραμερίσουν.

ΑΤΓΙΣΤΕΥΙΟΝ_ΑΛΛ’ ΑΛΗ0Ε Ι
[Ε ίς αλλο μέρος σχολιάζομεν, έφ ’ δ

σον ήτο δυνατόν,τά  γεγονότα Άτινα ή κα 
τωτέρω αΐτησις περιέχει ώ ς λαβόντα χώ ■ 
ραν, κα ίτο ι φρονοΰμεν δτ ι μόνη  ή δημ ο -  
οίευαις της α ίτήσεως ταύτης αντιστο ιχε ί 
πρός τόμους σχολ ίω ν].

Α ιτ η α ις
Ν ικολάου Γ. Χ ολέβα, δ ικη γό ρ ο ν , κ ά 

το ικο ν Καρπενη<ίίον 
Πρός τό έπ ι της Δ ικ α ιοσύνης Σεβαότόν 

' Τ πο νργίϊον
Ό  εΐσαγγελεύων παρά τφ  ένταΰθα 

Δικαστηρίφ Πρωτόδικης Νικόλαος Πα
παδόπουλος, διά της ύπ ’ άριθ. 12329 
καί άπό 22 Δεκεμβρίου ε. ε. 1906 άπο
φάσεώς του έπέβαλέ μοι πειθαρχικήν 
ποινήν προστίμου δπερ λίαν επιεικώς 
περιώρισεν είς τό άνώτατον οριον της 
δικαιοδοσίας του τών δραχμών τριάκον
τα  (30) έπ ί τφ  λόγω οτι έξέφρασα πα 
ράπονα κατά της υπηρεσίας τοΰ Είσαγ- 
γελικοΰ Γραφείου ώς έπιστρεψάσης πει
στήρια είς κατηγορουμένους πρίν ή πε- 
ραιωθή ή σχετική πρός ταΰτα ύπόθεσις.

Άναφέρομαι είς τό Σεβαστόν Ύπουρ- 
γεΐον καί έξαιτοΰμαι τήν μεταορύθμισιν 
της άποφάσεώς καί τήν άπαλλαγήν μου 
έκ της έπιβληθείσης ποινής διά τοΰσδε 
τούς λόγους.

Ιον Διότι ό έπιβαλών μοι τήν ποινήν 
ταύτην Είσαγγελεύων Πρωτόδικης ήτο 
εξαιρετέος ώς πρός εμέ καθ’ ού τρέφει 
όσω άδικαιολόγητον, τόσο) καί άσπον
δον μίσος έκ της έξής αιτίας· ό Πρωτό
δικης ούτος, ώς γνωστόν τι) υπηρεσία 
τοΰ 'Υπουργείου, άπελύθη έκ τών δικα
στικών καθηκόντων του δυνάμει άποφά- 
σεως τοΰ Άρείου Πάγου είς έκτέλεσιν 
τής οποίας έξεδόθη καί Βασιλικόν Διά
ταγμα δημοσιευθέν έν τνί Έφημερίδι 
τής Κυβερνήσεως. Τήν άπόλυσίν του 
ταύτην ό άπολυθείς Δικαστής θεωρεί 
ώς άντισυνταγματικήν καί φρονών δτι ό 
Άρειος Πάγος άποφανθείς ύπέρ της ά- 
πομακρύνσεώς του έκ της ύπηρεσίας ά- 
πέβλεψεν είς γεγονός τοΰ ΐδιωτικοΰ του 
βίου δπερ, κατά τήν γνώμην του, δέν ε
δικαιούτο νά εξετάσν), ευθύς άπό τών 
πρώτων ημερών τής έκδόσεως τνίς άπο
φάσεώς διεσάλπισεν δ-tt θά έγείρνι αγω
γήν ένώπιον τών πολιτικών Δικαστή-
' ' ~ Λ ' Υ  ~ ' '  !ριων ζ,κτκ του Δημοσίου (,νιτων την κατα | 

μηνα τακτικήν καταβολήν της μισθοδο
σίας του, ήν πάντως φρονεί δτι θά έπι- 
τύχν) καί τήν εΐς τήν ύπηρεσίαν έπάνο-

δόν ου, περί ής δέν έ'χει καί πολλάς 
ελπίδας.

Τήν περίεργον ταύτην ελπίδα του 
ύπέθαλψαν καί άνθρωποι έ'χοντες συ- 
χνάς καί πυκνάς δοσοληψίας μέ τήν 
Δικαιοσύνην καί έ'χοντες άνάγκην νά 
διαθέσωσιν αύτόν εύμενώς πρός αυτούς, 
ύπερθεματίζοντες δέ έν τνί αισιοδοξία 
τοΰ συμπαθούς άλλως τε νέου δικαστοΰ, 
καί προλαμβάνοντες τήν επιθυμίαν του 
ύπέδειξαν είς αύτόν δτι άν παρά τών 
δικηγόρων Καρπενησιού έξαπεστέλλετο 
πρός τάς άθηναϊκάς εφημερίδας τη λε
γράφημα άποδοκιμαστικόν τής άποφά- 
σεως τοΰ Άρείου Πάγου, αί πιθανότη
τες τήςέπιτυχίας τ·?ίς άγωγής άνηοχοντο 
εΐς έκατόν έπ ί τοΐς εκατόν. Τάς ύστερο- 
βούλους ταύτας εισηγήσεις άπεδέξατο 
ό καλός καγαθός δικαστής διατελών 
καί ύπό τά κράτος εύλογου ταραχές έκ 
τοΰ πλήγματος καί έ'δωκε τήν εντολήν 
είς πρώην τινα δικηγόρον συγγενή δέ 
στενόν κατηγορουμένου τινός διά σοβά- 
ρώτατα άδικήματα νά συντάξν) τά βα- 
ρυσήμαντον τοΰτο πρός τάς έφημερίδας 
τηλεγράφημα.

Συνέταξε τοΰτο μετά πολλνίς θρασύ- 
τητος καί άκοσμίας περί τήν διατύπω- 
σιν της έκκεντοικής ιδέας, ά λλ ’ ούδείς 
τών έν ένεργεί· :̂ δικηγόρων πρός ούς έξ 
ονόματος τοΰ παραπονουμένου δικαστοΰ 
περιέφερρν αύτό πρός ύπογραφήν ό συν
τάκτης ήθέλησε νά ύπογράψν) τό τηλε
γράφημα άναλογιζόμενος τοϋ ποινικοΰ 
Νόμου τάς διατάξεις- επειδή ομως ή 
άρνησις πρός νεκρόν πλέον θεωρούμενον 
Δικαστικόν πρόσωπον έκρίθη γενικώς ά- 
φιλάνθρωπος, εύοέθη τις έκ τών δικηγό
ρων άνακαλύψας μέσον δρον, καί άναλα- 
βών τήν σύνταξιν έτέρου τηλεγραφήμα
τος πρός τάς έφημερίδας, λέγοντας δτι 
ό άπολυθείς κ. Παπαδόπουλος ήτο έ'γ- 
κριτος Δικαστής, δηλαδή μή λέγοντος 
τίποτε. Ή  πλειονότης τών δικηγόρων, 
όρθώς ί'σως σκεπτομένη, ύπέγραψε τό 
τηλεγράφημα, δπερ έγώ  μή όρθώς ϊ'σως 
σκεφθείς δέν ήθέλησα νά υπογράψω,θεω- 
ρήσας αύτό άσεβή νεκρολογίαν. Ά λ λ ’ού- 
δέποτε έφαντάσθην δτι ό άπολυθείς δι
καστής ήθελε μνησικακή έναντίον μου, 
καί άν πρός στιγμήν διηλθε τοιαύτη ύ- 
πόνοια τοΰ νοΰ μου, δέν έπίστευον δτι 
μετά τήν δημοσίευσιν τοΰ Βασιλικοΰ 
Διατάγματος τής άπολύσεώς του ήθε
λε παραμένν) ένταΰθα ένεργών μάλι
στα είσαγγελικά καθήκοντα ώστε 
νά προλάβω διά της νομίμου όάοΰ 
νά ζητήσω τήν έξαίρεσίν του έφ’ δ- 
λων τών ύποθέσεων έφ’ ών έγώ προ- 
σωπικώς ήθελον έ'χνι άνάμιξίν τινα, άλ
λως μοί έματαίωσε τά έ'νδικον τοΰτο 
μέσον μή προειδοποιήσας με περί τών 
σκέψεών του. Έ π ί τώ λόγω λοιπόν 
τούτω, άμεσον σύνδεσμον έ'χοντι πρός 
τήν άπροσωποληψίαν, ήν ό παοέχων τήν 
Δικαιοσύνην καί έν αύτή τή ένασκη- 

! σει της πειθαρχικής έξουσίας Δικα- 
στής, πρέπει νά έμπνέγί, φρονώ δτι δί
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Η ΣΩΡΕΙΑ

ΤΩΝ ΥΦ ΙΙΤΑ ΙΪΙΕΝ ίΙΝ  ΚΩΛΥΜΑΤΩΝ
ΤΟΤ ΓΑΜΟΤ

ΑΙ Τ Α Σ Ε Ι Σ  ΤΩΝ Ν Ε Ο Τ Ε Ρ Ω Ν  ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
(Συνέ/εια ΐδε άριθ. 37)

Ό  σεβ. καθηγητής κ. A. X. Κρασ- 
σας έν τφ  Οίκογ. Δ. έκδ. 1895 § 54 
σελ. 95 σημ. 1 άποδέχεται μέν οτι ή 
έν λόγω εγκύκλιος άπό 2 IV  1835 διά 
τούς προστεθέντας λόγους έπέχει «.τάξιν 
νόμου, καί δτι ή I . Σύνοδος είχε *τό δ ι
κα ίω μα , δ ι '  εγκυκλίου κανονίζουαα τά 
τής έσωτερικής αύτής υπηρεσ ίας κα ϊ π ε ι
θαρχ ίας , ν ’ απαγόρευση παντι πρεσβυ
τέρα) τήν ίερολογίαν τοϋ γάμου ,ανευ  προ- 
ηγουμένης άδειας τοΰ ’Ε π ισκόπου» , 
διαμφισβητεϊ ομως ταύτν) τό δικαίωμα 
«νά όρίση ώς συνέπειαν τής παραβά- 
σεως ταύτης τό ακυρον τοΰ γάμου · 
δ ιό τ ι τοΰτο άνάγεται είς τά έξωτε- 
,οΐκά τής Συνόδου καθήκοντα κα ι τήν

σχέαιν αυτής πρός τήν Π ολιτείαν, διό αν 
μ ή  νόμος τής πολ ιτ ικής εξουσίας νομο
θέτηση  τό έκ τής έλλείψεως έγγράφου ά 
δειας ακυρον τοΰ γάμου  δέν υπάρχε ι 
το ιοΰ ιο  νομοθετημένον δ ιά  τής εγκυκλίου  
τής Σ υνόδου · δ ιότι α ϊ έν τή έφημερ ίδ ι 
τής Κυβερνήσεως καταχω ριζόμενα ι εγ
κύκλιο ι τής συνόδου έπέχουαι τάξ ιν  νό
μου  ώς πρός μόνα  τά τής εσωτερικής 
αυτής υπηρεσ ίας. Ν ομοθετικόν κΰρος 
έπ ι αντικειμένων άναγομένω ν, είς τό πο 
λιτικόν δ ίκαιον ουδεις νόμος άπένειμεν 
είς τήν Σ ύνοδον».

Ούχ ήττον κατά τήν ταπεινήν ήμών 
γνώμην, παραδεχομένων δτι ή νομική 
κύρωσις (sanctio) της ύπό λόγον έγ- 
κυκλίου τής 'Ιερας Συνόδου άναφέοε- 
τα ι είς άντικείμενον «α υμ -ΐλ ίκ το ο  
ε ίδ ο υ ς » ,  καθ’ ά παρακατιόντιος έπε- 
ξηγοΰμεν, πας ένδοιασμάς περί τοΰ 
πλήρους τής νομικής ισχύος ταύτης δέον 
νά έκλείψν), καί δή α ') ώς πρός τά δτι 
«ή  Ί . Σύνοδος δεν εδ ικα ιούτο νά δρ ίση  
τό ακυρον τοΰ γάμου ώς συνέπειαν τής 
έν λόγφ  παραβάσεω ς» , β') δτι αδεν υπάρ 
χει τό έκ τής έλλείψεως έγγράφου άδειας 
(ίχ,υρον τοϋ γάμου νομοθετημένον δ ιά  τής

εγκυκλίου τής συνόδου αν μ ή  νόμος τής 
ιπολιτικής έξουσ ίας νομοθέτηση αυτόι>, 
καί γ ')  [ώς πρός τά] δτι «α ί δ ιά  τής έγ- 
κρίσεω ς τής Κ υβερνήσεως περ ιβαλλόμε
νο ι κα ι έν τή έφ ημερ ίδ ι αύτής καταχω ρ ι- 
ζόμενα ι εγκύκλιοι τής ‘I . Συνόδου έπέ- 
χουσι τάξ ιν  νόμου ώς πρός μόνα  τά  τής 
έσωτερικής αύτής υπηρεσ ία ς» . ίΚ α θ '’ δτι 
συμφώνως τφ  ίσχύν νόμου έπέχοντι Β. 
δ ιατάγματι της Δ ιακηρύξεοκ περ ί τής 
άνεξαρτησίας τής Ε λληνικής ’Εκκλησίας 
άπό 23 Ιουλίου 1833, πλήν τών έν 
άρθρω 9 άναφερομένων, «ολα τά έντός 
τής ’Ε κκλησίας»  άφορωσών ύποθέσεων, 
κα τ ’ άρθρον 13 αΤνγχάνουσι τής α ρμ ο - 
διότητος τής ‘ I . Σ υνόδου κα ι δλα τά αν
τικείμενα δσα ανάγονται μεν είς τά κατά  
τήν Ε κκλησ ία ν , δεν άφορώ σιν δμω ς το 
δογματικόν, άλλά. . . εχουσί τ ινα  σχέσιν 
πρός τήν  ’Ε πικράτειαν κα ι τό κοσμ ικόν  
συμφέρον τών κ α το ίκ ω ν  χωρίς τήν  
ιδ ια ιτέραν συγκατάθεσ ιν κα ί σύμπραξ ιν  
τής πολ ιτικής άρχής δέν ή μ π ο ρ ε ί μόνη ή 
Σύνοδος νά  δ ιατάξη  τά περί αύτώ ν.

Άρθρον 14. «Τ οιαΰτα άντικείμενα, 
(κατ’ άρθρ. 13) συμμ ίν.του είδους είναι 
πρός τοΐς αλλ.οις κατ’ εξοχήν τά έ ξή ς ... ,

καιον ε?νε τά Σον Ύπουργεΐον, πρίν ή 
καν έπιληφθή της έξετάσεοις τών ύπο- 
λειπομένων λόγων,νά θεωρήσν] τήν^προσ- 
βαλλομενην άπόφασιν ώς χάρτην άγρα- 
φον καί παρακαλώ καί επιμένω νά 
άποφανθνί πρωτίστως έπ ί τοΰ λόγου 
τούτου, είς μείζονα άπόδειξιν καί ένί- 
σχυσιν τοΰ οποίου επικαλούμαι καί τόν 
δεύτ ερον λόγον.

Βον) Διότι μέ κατεδίκασε χωρίς νά 
μέ δικάσντ δέν μέ έδίκασε δέ διότι δέν 
μέ ήκουσε, διότι δέν μέ έκάλεσεν είς 
άπολογίαν, διότι δέν ήθέλησε νά μέ 
καλέσν). Δέν έ'χω προχείρους δλους τούς 
συγγραφείς, οίτινες έπραγματεύθησαν 
περί , δικαστικής πειθαρχικής έξουσίας, 
άλλά δέχομαι νά ύποστώ πασαν ποι
νήν άν μεταξύ χιλίων εύρεθή έ'στω καί 
εις λέγων δτι πειθαρχικώς δύναται νά 
τιμωρηθνί καί ό κατώτερος τών δικαστι
κών ύπαλληλων χωρίς προηγουμένως νά 
κληθή είς άπολογίαν.

Ό  Εΐσαγγελεύς Βαλασόπουλος άλ
λοτε έτιμωρήθη ύπό τοΰ Υπουργείου 
τής Δικαιοσύνης, διότι επέβαλε πειθαρ
χικήν τιμωρίαν κατά Δικαστικού ύπαλ- 
λήλου μή κληθέντος είς άπολογίαν. Δέν 
ζητώ νά έπιβληθή τοιαύτη τιμωρία, διότι 
έκ μέρους μου θά ήτο άνανδρία, ύφ’ άς 
συνθήκας δ ιατελεΐ ό τιμωρήσας με.

Γον) Διότι έγώ ...........................................
Έ ν Καρπενησίφ 22 Δεκεμβρίου 1906.

Ευπειθέστατος
Ό  αϊτών 

Λ'ικ. Χολέβας
δικηγόρος

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ι Σ
Το Δικαστήριον τών ένταΰθα Πρωτοοικώ» 

δια τη ; ΰπ ’ άριθ. 7949 έ. ε. άποοάσεώς του, 
έκδοβείοης έπί τής άπό 22 ’Οκτωβρίου 1906 
αίτήσεως τής Εύσταθίας συζύγου Νικολάου' 
Μουζουράκη το γένος Θεοδώρου Μαλαπάνη, 
κατοίκου ’Αθηνών, κατά τοΰ συζύγου της Νι
κολάου Σ. Μουζουράκη, κατοίκου ’Αθηνών 
καϊ ήδη αγνώστου διαμονής, έπέτρεψε τήν I- 
γερσιν τής περί διαζεύξεοος άγωγής καί διέ
ταζε τήν έν περιλήψει δημοσίευσιν καί τοιχο- 
κόλλησιν συμοώνως τοΐς άρθροις 677 καί 683 
τής Πολ. Δικονομίας.

’Αθήνα:, 1 Δεκεμβρίου 1906.
Ό  τής αίτοΰσης 

Πληρεξούσιος Δικηγόρος 
Γεώργιος Σπ. Βλάχος

ΠΡΟ I TOUjtMTOTO
'I I  «Α ικ α ιο β ύνη » , ή τ ις  ώ ς κ ύ 

κλον άνχγνω οτώ ν ε χ ε ι « ά ντα ς  
το ύ ς  δ ικ η γ ό ρ ο υς  κ α ί το ύ ς  μ.ετχ  
τώ ν  δ ικ α ο τη ρ ίω ν  έπαγγελμ-βιτι- 
κώ ς η  οίλλως ουνδεομ-ένους, ε ίνε  
π ρο φ ανώ ς τό  μ-οναδικόν οργανον  
δ ίά  το ΰ  ό π ο ίο υ , συμ.φώνως « ρ ό ς  
τό  «νεΰ ιχα  τ ο ύ  νόμ .ου, ε π ιβ ά λ 
λ ε τ α ι να γ ίνω ντα ι α ί έπ ι δ ια ζ υ 
γ ίω ν , α ίτή α εω ν  π ερ ί χ ω ρ ισ ιο ύ  
κ τη μ ά τω ν  κ λπ . όρ ιζόμ-ενα ι ύπ ό  
το ύ  νόμ,ου δημ .οο ιεύβε ις . Ι Ι ε ρ ιτ -  
τόν επ ίση ς νά ύπομ.νή«ωμ.εν ό τ ι

έδά©. 9, ((νόμοι άφορώντες τά κατά  τους 
γάμους , καθόσον δέν ανάγεται είς τήν πο 
λ ιτ ικήν σ υμφ ω ν ία ν .»

Άρθρον 15. ((Διατάξεις άναγόμενα ι 
είς αντικε ίμενα συ μ, μ ικ τού  είδους, και 
άποφ ασ ισθ ε ΐσα ι μέν  παρά  τής Σ υνόδου , 
έπ ικυρω θε ΐσα ι δέ παρά  τής Κ υβερνήσεως  
έχουν Ισχυν νόμου  (legis habent vi- 
g o rem ), κα ί ώ ς το ιοΰτο ι κο ινοπο ιούν 
τα ι παρά  τής Κ υβερνήσεω ς δ ιά  τής ίδ ιας  
αύτής έφ ημερ ίδος . »

Πρός συμπλήρωσιν τών προεκτεθει- 
σών προδιαγεγραμμένων διατυπώσεων 
καί προϋποθέσεων της έκδόσεως τνίς ε
πισκοπικής άδειας, είοήσθω έν παρόδω, 
δτι συμφώνως τφ  έδαφ. α' τοΰ άρθρ. 25 
τοΰ άπό 30 Δεκεμβρίου 1887 νόμου 
,ΑΧΚΕ' περί τελών χαρτοσήμου, καθ’ ά 
τοΰτο έτροποποιήθη ύπό τοΰ ΒΡΙΒ' 
νόμου από 21 Δεκεμβρίου 1892, αί έκ- 
κλησιαστικαί άδειαι ύπόκεινται είς τ έ 
λος δεκάόραχμον. Ή , έν τή μελ- 

’ λούση, θασσον ή βράδιον επικειμένη 
ί κωδικοποιήσει τοΰ έλληνικοΰ άστικοΰ 
δικαίου, άναγκαίως άναμενομένη έν 
Έ λλάδ ι εισαγωγή τοΰ ύποχρεωτικοΰ 
πολιτικοΰ γάμου μετά προαιρετικής ίε -
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τό  όργανον το ΰ το  τώ ν δ ικ η γ ό 
ρω ν κ υ ρ ίω » , παν οίλλο η  κ ερ δ ο 
σκοπικόν ακοπόν ε π ιδ ιώ κ ε ι,  τ ο ύ 
το υ  δ ' ενεκα α ν α λ α μ β ά ν ω  πάσαν  
έν γενε ι το ια ύ τη ς  φύσεω ς 3ημ.ο- 
σ ιευσ ιν  ε ις  τό  η μ ισ υ  τη ς συνή 
θ ο υ ς  τ ιμ ή ς .

ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ  ΑΘΗΝΩΝ
"Αρειος Πάγος

Εκτάκτως ενδιαφέρον ούχί μόνον άπό 
ατενώς νομικής, άλλά καί άπδ εύρυτέρας 
κοινωνικής άπόψεως ζήτημα, έλυσε το 
πρώτον τμήμα τοΰ Άρείου Πάγου, δι’ 
άποφάσεως του, δημοιπευθείσης τήν πα- 
ρελθοΰσαν έβδομάδα.

Έπρόκειτο περί άγωγής περί διατρο
φής απευθυνόμενης κατά τοΰ συζύγου 
διά τής άναιρέσεως δέ, ήν κατά τής 
άποφάσεως τών Έ φετών είχεν άπευθύ- 
νει έ σύζυγος, πλήν τών άλλων λόγων 
άνεκινεΐτο καί τό ζήτημα ποιον χρόνον θά 
λάβή ύπ’ δψιν ό δικαστής δπως κανονίση 
τό ποσόν τής άπονεμητέας τή συζύγψ 
διατροφής, δν δηλ. τόν χρόνον τής κοι- 
νοποιήσεως τής άγωγής ή τόν τής πρώ- 
της τής ύπόθέσεως συζητήσεως ή τόν 
τής διεξαγωγής τών άποδείξεων ή τέλος 
τόν τής συζητήσεως μετά τήν διεξαγω
γήν τών άποδείξεων.

Πλήν τοΰ λόγου τούτου, έν τή αύτή 
άναιρέσει περιείχετο καί τό έτι σοβαρώ- 
τερον ζήτημα, άν ό καταδικασθείς είς 
διατροφήν σύζυγος ή πατήρ ή έν γένει 
έξ οίουδήποτε λόγου όπόχρεως πρός δια
τροφήν, δικαιούται, εί'τε διαρκούσης τής 
πρός διατροφήν διαδικασίας, είτε καί 
μετά τό πέρας ταύτης καί τήν τελεσιδι
κίαν τής άποφάσεως, νά ύποβάλη τόν 
νέον ισχυρισμόν ή δι’ αίτήσεως νά Εσχυ- 
ρισθή δτι οί δροι ύφ ’ ους ήρξατο ή κατ’ 
αύτοΰ περί διατροφής διαδικασία μετε- 
βλήθησαν, είτε διότι ή περιουσία αύτοΰ 
έμειώθη, είτε διότι ό ζητών τήν διατρο
φήν δέν έχει πλέον άνάγκην ταύτης 
διότι έκ τούτου ή έξ έκείνου τοΰ λόγου 
κατέστη περιουσιακώς έπαρκής δπως έξ 
ιδίων διατρέφη εαυτόν.

Τοιαΰτα τά δύο κυρίως άρκετά δυσχερή 
καί ού σμικρας πρακτικής ιδίως σπου- 
δαιότητος ζητήματα, ά'τινα έκαλεΐτο νά 
λύση ό Άρειος Πάγος. Ή  πρός λύσιν δέ 
τούτων δυσχέρεια άποβαίνει, έτι μάλλον 
μεγαλητέρα, δταν ληφθή ύπ’ δψιν, δτι τά 
έκ τοΰ ΐσχύοντος παρ’ ήμΐν Ρωμαϊκού 
δικαίου βοηθήματα είνε πολύ πενιχρά, 
άφοΰ καί αύτό έτι τό πρός διατροφήν 
δικαίωμα τής συζύγου διατελεΐ είσέτι 
ύπό άμφισβήτησιν, ύπαρχούσης τής θεω
ρητικής γνώμης, τής ούδέποτε ληφθείσης 
ύπ ’ δψιν ύπό τής νομολογίας μας, δτι δέν 
ύπάρχει θετική έν τφ  Ρ. Δικαίψ διά- 
ταξις, παρέχουσα τή συζύγφ τοιοΰτο 
πρός διατροφήν δικαίωμα κατά τοΰ συ
ζύγου της.

Ό  Άρειος Πάγος έπομένως έκαλεΐτο 
νά λύση τά άνω ζητήματα έκ τών γενι
κών διατάξεων καί έκ τών άναλογιών ας 
αί λοιπαί τοΰ ούσιαστικοΰ καί τοΰ δικο- 
νομικοΰ ήμών δικαίου διατάξεις ήτο δυ
νατόν νά παράσχουν.

ρολογιας αύτοΰ κατά τούς κανόνας της 
θρησκείας του ετέρου η έκατέρου τών 
συζευγνυμένων, θά στερήσν) άφ’ ετέρου 
τήν οημοσιότητα τοιούτων ποιητικών 
συχνώς καί άπροσδοκήτως επαναλαμβα
νομένων εκπλήξεων, οια η έκ της αγγε
λίας περί της προχθεσινής ιεροτελεστίας 
τοϋ γάμου κ. Ν. Μακκα —  Δίδος Ε. 
Ζλατάνου.

Ούχ ήττον αί ύπεορωμαντικαί αύται 
εκπλήξεις έπαναφέρουσιν ήμας νοερώς 
τε καί ύπό τήν έ'ποψιν ίσχύοντος πολι
τισμού είς παλαιούς προϊστορικούς χρό
νους της ύπό τών Ρωμαίων αρπαγής  τών 
Σαβίνων, της μόνον μή άποκαλουμένης 
μηοέ συναρπαζούσης τήν φαντασίαν τό · 
σ<ι) άκκιστικώς καί συμπαθώς, πλήν οσω 
καί ύπούλως «.εκούσιας α π α γω γή ς» .

Ώ ς έκ τοΰ συγχρόνου της συμπτώ- 
σεως της ύφ’ ήμών πραγματείας περί 
της επισκοπικής άδείας ώς προϋποθέ- 
σεως της κανονικής ίερολογίας τοϋ γ ά 
μου έν Έ λλάδ ι, προαγόμεθα είς τό ε
ρώτημα «δεν ί)ά ένδιέφερεν άρά γε το 
Ε λληνικόν Κ ο ινό ν  ή πληροφ ορ ία  πώ ς  
κα ι έπ ι τή α ιτήσει τ ίνω ν α ρμοδ ίω ν  κα ι 
σιρός τοΰτο δ ικ α ιο νμ ίνω ν , άλλως μόνω ν

Διά τής έν λόγφ άποφάσεώς του, λύων 
τό πρώτον ζήτημα <5 Α. Πάγ. άπεφήνατο 
δτι δπως κανονίση τά ποσόν τής διατρο
φής ό δικαστής οφείλει κυρίως νά λάβη 
ύπ ’ δψιν τήν κατά τόν χρόνον τής έπι- 
δόσεως τής άγωγής περιουσιακήν κατά- 
στασιν τοΰ έναγομένου, δέν άποκλείεται 
δμως είς αύτόν νά συμβουλευθή καί τά 
άλλα χρονικά σημεία, ήτοι τό τής πρώ
της συζητήσεως τής ύπόθέσεως ή τό τής 
μετ’ άπόδειξιν συζητήσεως.

Ώ ς πρός τό δεύτερον ζήτημα δ Ά -  
ρειος Πάγος, συνεπής πρός αύτήν τήν 
λογικήν τών πραγμάτων, τήν έκ τών ά- 
ναλόγων διατάξεων τής νομοθεσίας ήμών 
συναγομένην, άπεφήνατο,τ ό μέν δτι διαρ- 
κούσης τής περί τήν διατροφήν διαδικα
σίας είνε άπαράδεκτος μετά τήν πρώτην 
συζήτησιν δ ισχυρισμός, δτι ή περουσι- 
ακή κατάστασις τοΰ έπί διατροφή ένα
γομένου μετεβλήθη, τό δέ δτι, καταστά- 
σης τελεσιδίκου τής καταδικαζούσης είς 
διατροφήν άποφάσεως, άποκλείεται πάσα 
αίτησις ή άλλο ένδικον μέσον σκοποΰν 
τήν άνατροπήν ή μεταρρύθμισιν τής τε
λεσιδίκου άποφάσεως, έπί τφ  λόγφ δτι 
αί συνθήκαι ύφ’ άς τοΰτο ή έκεΐνο τό 
ποσόν έκρίθη ώς άνάλογον πρός διατρο
φήν, μετεβλήθησαν.

Δέν κρίνομεν άσκοπον νά προσθέσω- 
μεν δτι τά κυριώτερα τοΰ άναιρεσείοντος 
έπιχειρήματα έστηρίζοντο έπί τών κρα- 
τούντων έν Γαλλία έπί τοΰ θέματος 
τούτου. Ταΰτα δμως λίαν δικαίως δέν 
ήδύναντο νά έφαρμοσθώσι παρ’ ήμΐν, 
διότι έν Γαλλία ισχύουν είδικαί τοιούτου 
είδους διατάξεις καί τοΰ ούσιαστικοΰ καί 
τοΰ δικονομικοΰ δικαίου.

Ε ν ώ π ιο ν  τ ώ ν  έ ν  Ά θ ή ν α ι ς  π ρ ω τ ο δ τ κ ώ ν

Α Γ Ω Γ Η
Ευφροσύνης συζύγου Νικολάου Ί ω . Κριεζή 

το γένος Δ. Μάγκου, κατοίκου Πειραιώς, 
προσωρινώς νυν διαμενούσης έν Κωνσταντι- 
νουπόλει.

Κ α τ ά
Νικολάου Ίωάν. Κριεζή, κατοίκου Πει

ραιώς, νυν δέ άγνοίστου διαμονής.
Μετά τοΰ καθ’ ού r  παροΰσα συνήλθον εις 

νόμιμον γάμου κοινωνίαν έν Κωνσταντινουπό- 
λει κατά μήνα ’Ιούλιον τοΰ 1896 τελεσθέν- 
σθέντος κατά τάς καθιερωμένας διατυπώσεις 
τής Ανατολικής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας, 
απέκτησα δέ έξ αύτοΰ καί θυγάτριον οέρον 
ήλικίαν έννέα ήδη έτών. Ά λ λ ’ άτυχώς" απο 
τών πρώτιυν ήδη μηνών τοΰ γάμου μου ή δια
γωγή τοΰ ανδράς μου εδειξεν όποιος πράγ
ματι ήτο, δέν μετέβαλε δέ αύτόν ουδέ ή γέν- 
νησις οΰ τέκνου ήμών τούτου καί δέν έσω· 
φρόνησεν ή ανάγκη τοΰ νά φανή φιλόστοργος 
οικογενειάρχης. Μέθυσος ών έφέρετο πρός έμέ 
μ ετ’ έσχατης βαρβαρότητας έκστομίζων τάς 
χειοίστας καί άτιμωτικωτάτας τών ΰβοεων, 
εμαλασσετο δέ μόνον, οτε έπρόκειτο νά έκ- 
μεταλλευθή την πρός έμέ στοργήν τοΰ ά- 
οελφοΰ μου Μιχαήλ Δ. Μάγκου, παρ’ ου μέ
χρι τοΰδε άπέσπασεν υπέρ τάς χιλίας άγγλι- 
κάς λίρας. Ά λ λ ’ άμα ώς κατεσπατάλα τά 
παρα τοΰ αοελφοΰ μου λαμβανόμενα χρήματα 
έστρέφετο καί πάλιν κατ’ έμοΰ καί μέ μετε- 
χειρίζετο ώς δούλην τών αρχαίων χρόνων κα- 
πηλικώτατα ύβρίζων με καί ποοβαίνων αέ- 
χοι δαομοΰ, Ά λ λ ’ ούδ’ είς ταΰτα ήρκέσθη. 
Κατά τάς άρχάς τοΰ 1905 άνευ λόγου έξα- 
φθεις, α©’ ου μοί άπηύθυνεν άκατανομάστους 
'ύβρεις έξήγαγε καί πεοίστροφον καί θά αέ

τών αμέσως ενδιαφερομένων γονέων έν 
άγνο ια  όντων, ίξεδύΟη ή ο ικεία  επ ισ κ ο 
π ικ ή  άδεια  παρά  τής Ί . Μ ητροπόλεως 
Ά ϋηνώ ν  ;»

Ούτως εύχερώς καί άποοσκόπτως ώς 
πρό τοΰ αίδεσιμωτάτου ποεσβυτέρου κ. 
Πουλάκου έν τω έκκλησιδίφ τοΰ Ά γ . 
Άνδρέου εν Άμπελοκήποις, δέν θά ήδύ
ναντο καί προ τοΰ ληξ ιάρχου  νά γένωνται 
άποινεί, μήτε τό τόσω ρωμαντικόν τοΰτο 
συνοικέσιον μήτε τό έ'λασσον τούτου 
Γιαγκίτση-Φιρλίγκου έν Τζιτζιφιές Πα- 
λαιοϋ Φάληρου, ’ού έν προγενεστέοω φύλ- 
λω έγένετο μνεία). Καθότι 6 ληξίαρχος, 
καθό δημόσιος υπάλληλος, τελών απο - 
κλειστικώς ύπό τά άμεσα κελεύσματα της 
Πολιτείας, καί έπ ιτάγματα τών νόμων, 
βαρεΐται ύπό της συναισθήσεως τνίς βα
ρείας, ήν ώς έκ τοΰ αξιώματος του ύπέ- 
χει, εύθύνης.

Ή  δέ Πολιτεία δ ι’ άπάντων τών 
απειραρίθμων είς τήν διάθεσιν αύτης 
άποκειμένων μέσων άποορεόντων έκ της 
κοσμικής καί ύλικώς έξωτερικευομένης 
κυριαρχικές εξουσίας αύτης,—μή ούσης 
πνευματικής μόνον φύσεως οια ή της 
Εκκλησίας — δύναταί καί δέον διά τών

έαόνευεν, έάν οί παοατυχόντες δέν έμπόδιζον 
αυτόν καί δέν έδιδον είς έμέ καιρόν νά φύγω. 
Τά αύτά έπανέλαβε κατά τάς άρχάς Φεβρουά
ριου 1905. Έπιστρέψας εις τήν οικίαν περί 
ωραν 7 μ.μ. κατηυθύνθη εις τόν κοιτώνα α
μέσως, δτε δέ περί ώραν 10 είσήλθον και 
έγώ, ϊνα κατακλιθώ, έξαλλος ήγέρθη έκ τής 
κλίνης καί λαβών μάχαιραν έπετέθη κατ’ 
έμοΰ καί ό θάνατός μου θά ήτο άφευκτος, 
έάν μή ποοελάμβανον νά έξέλθω καί κλείσω 
τήν θύραν. Είς έπίμετρον τούτων νΰν μέ έγ- 
κατέλιπεν άπροστάτευτον καί έμέ καί τό 
τέκνον ήμών.

’Επειδή ταΰτα άποτελοΰσι νόμιμον λόγον 
διαζυγίου.

’Επειδή μετά τήν εκδοσιν τής ΰπ ’ άριθ. 
5226 (1906) άποφάσεως τοΰ δικαστηρίου τού
του, δι’ ής μοί έπετράπη ή έγερσις τής προ- 
κειμένης άγωγής. έξεπληρώθησαν πασαι αί 
διατυπώσεις τών άρθρων 677 καί 683 τής 
Πολιτ. Δικονομίας.

’Επειδή κατά ταΰτα δεκτή καθίσταται ή 
αγωγή μου αΰτη.

Διά ταΰτα καί δσα κατά τήν συζήτησιν, 
είς ήν καλείται ό άντίδικος έμπροθέσμ,ως.

’ Κ ξ α ιτ ο ΰ η α ι

Τήν παραδοχήν τής άγωγής μου, δπως 
κηουχθή διαλελυμένος δ μεταξύ έμοΰ καί τοΰ 
άντιδίκου κατ’ ’ Ιούλιον τοΰ 1896 συναι&Θείς 
γάμος, έπιβαλλομένων τών δικαστικών έξό- 
δων καί τελών είς τόν άντίδικον.

Αρμόδιος δικαστικός κλητήο έπιδότω νο
μίμως τήν παοοΰσαν τώ κ. Είσαγγελει τών έν 
Άθήναις Πρωτοδικών διά τόν άγνωστου δια
μονής άντίδικον, δημοσί'.υθήτω δέ άντίγοααον 
τής παρούσης έν τή ένταΰθα έκδιδομένγι έφη- 
μεοίδι «Δικαιοσύνη».

Έ ν Άθήναις τή 12 Νοεμβρίου 1906.
Ό  πληρεξούσιος δικηγόρος καί αντίκλητος 

I. Λ αμπρΐδης

Άριθ. 4248

Ό  ΙΙρ ό εδ ρ ο ς  τώ ν  έν Ά θ ή ν α ις  
Π ρ ω το δ ικ ώ ν

Λαβόντες ύπ ’ δψει τήν άπό 8 Δεκεμβρίου 
1906 α’ίτησιν τοΰ δικηγόρου Ίωάννου Λαμ- 
πρίδου πληρεξουσίου τής Ευφροσύνης συζύ
γου Ίωάννου Κριεζή, τό γένος Δ. Μάγκου, 
κατοίκου Πειραιώς, προσωρινώς νΰν διαμενού- 
σης έν Κωνσταντινουπόλει, δ ι’ ής έξαιτεΐται, 
δ'πως διαταχθή ή κατά προτίμησιν συζήτησις 
τής άπό 12 Νοεμβρίου 1906 άγωγής της ά- 
πευθυνομένης ένώπιον τών έ /ταΰθα ΙΙοωτο- 
δικών κατά τοΰ άντιδίκου της Νικολάου Ίω . 
Κριεζή κατοίκου Πειραιώς νΰν δέ άγνωστου 
διαμονής, ώς φύσεως κατεπειγούσης καί νά 
δρισθή δικάσιμος αύτής.

’Επειδή ή προκειμένη α’ίτησις εινε νόμιμος.
Α ιά  τα ΰ τα

Ίδόντες καί τ ’ άρθρον 621 τής ΓΙολιτ. Δι
κονομίας.

Όρίζομεν δικάσιμον τής έν λόγω άγωγής 
τήν πρώτην συνεδρίασιν (τμήαα συνοπτικόν) 
μεθ’ ήαέρας είκοσι (20] άπό τής κοινοποιή- 
-εως τής παρούσης.

Έγένετο έν Άθήναις τήν 9 Δ)βρίου 1906.
Ό  πρόεδρος Ό  ΰπογραμματεύς

Ί . Βελιμέζης Δ. Δαμιανός
Α ιά  τήν α ντιγρ αφ ή ν
Έ ν Άθήναις αΰθημεοόν-[Τ. Σ .).

Ό  γραφεϋς 
Γ. Σπεντζόποι/λος

Αρμόδιος δικαστικός κλητήο έπιδότω νο
μίμως τήν παροΰσαν πραξιν τώ κ. Είσαγγελει 
τών έν Άθήναις Πρωτοδικών διά τόν άγνω
στου διαμονής άντίδικον, δημοσιευθήτω δέ 
άντίγραφον τής παρούσης έν τή ένταΰθα έκ- 
διδομένη έοημερίδι «Δικαιοσύνη».

στιβαρών αύτ^ς χειρών νά κανονίση τά 
τνίς συνάψεως τοΰ γάμου, κανονίζουσα 
τά  έχέγγυα καί τάς προϋποθέσεις αύτοΰ 
κατά τάς ίδιας αύτ*«ς ύπαγορεύσεις καί 
τήν ιδίαν τοΰ συμφέροντος της άντίληψιν.

Πρωτότυπον λεπτομέρειαν καί άξιο- 
σημείωτον ιδιορρυθμίαν αποτελεί ή έν 
τοΐς άρθροις 151-158 διαλαμβανομένη 
διάταξις  τοΰ Γαλλικού Ά σ τ . Κώδηκος : 
κατά ταύτην  τά  τέκνα οποτεδήποτε έρ- 
χόμενα είς γάμον, έ'τι καί κατά τήν ενη
λικότητα αύτών (έπερχομένην κα τ ’ άοθο. 
148 Γαλ. Ά σ τ . Κώδ. διά της συμπλη- 
ρωσεως τοΰ 25ου μέν τών άρρένων, τοΰ 
21 ουδέ τών θηλέων έ'τους) ύποχρεοϋνται 
διά τυπ ικής πράξεω ς, είδικώς προδιαγε
γραμμένης έν τφ  νόμω, εκδηλωτικής  δέ
σεβααμοΰ  (acte respectueux e t for 
mel) νά ζητησωσι παρά τών γονέων 
των, καί έλλείψει τούτων παρά τών 
άπωτερων άνιόντων αύτών, τήν συαβου- 
λήν των (COnseil) έπ ί τώ , είς ον προτί- 
θενται νά προβώσι, γάμφ. Έν τή διατάξει 
ταύτν) άπεκρυσταλλώθη, ούτως είπεΐν. 
άποτελέσασα μέρος τοΰ ίσχύοντος έν 
Γαλλία Δικαίου ή στοιχειώδης έκ της 
ήθικης ύπαγόρευσις, ΐνα έπ ί τνί εύκαι-

Έν Άθήναις τή 11 Δεκεμβρίου 1906. 
Ό  πληρεξούσιος δικηγόρος καί αντίκλητο;

I. Λαμποίδης

ΝΕΑ Β ΙΒ Λ ΙΑ
Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
’Έ κδοόις δκτη ύπ ό  Μΐ2ζ· Γ· Αι<ίαδ3 
ΈξεδόΘη τό τέταρτον τεΰχος τοΰ osuts- 

ρου τόμου.

Τ Ε Λ Η  Χ Α Ρ Τ Ο Σ Η Μ Ο Υ
rno

Γ .  Ν . Κ Ο Φ Ι Ν Α
Τμηματάρχου α’ τάξεως τοΰ

'Γπουργείου τών Οικονομικών

Τόμος έκ 375 (ϊελίδο)ν 
Τιμαται χ9υ£*δδετος δρ. 5.

Περιεχόμενα: Πρόλογος.— Καθ’ ΰλην πίναξ τών- 
περιεχομένων.—Εισαγωγή.—Ιίώδιξ νόμων.— 
Συστηματική 'Ερμηνεία.— Φορολογία ανω
νύμων έταιρειών.—Κώδιξ Β. Διαταγμάτων.— 
Διατίμησις τελών χ,αρτοσήμου.—’Αλφαβητι
κός πίναξ.

Τά βιβλίον άποσχίλλειαι, ελεύθερον ταχυϊρο· 
μικων τελών, πρός πάντα πΐμποντα τφ συγγρά
φει τό άντίτιμον έκ δραχ. 5. Διά τά έξωτερικόν 
φρ. χρ. 5.—Ε&ρίσκεται είς τά βιβλιοπωλεία: Κ. 
Έλευθερουδάκη (πλατεία Συντάγματος), Σιδέρη 
κάτωθι Υπουργείου Δικαιοσύνης. Καρώνη έναντι 
υπουργείου Παιδείας, παρά τάν Μητροπολιτικόν 
ναόν).— Τύπος καί χάρτης άριστος.

ΑΝΤ. ΓΡ, ΜΠΟΤΡΝΙΑ
Δ.  Ν.  Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ο Υ  Α ΘΗ ΝΩΝ

0  Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ο Σ
Πλήρης μελέτη περί συμβολαιογραφίας. 

Τ ι ι ια τ α ι  δ ρ α χ . 1>

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΪΚ0Ν0ΜΙΑ
Ω Σ Ι Σ Χ Υ Ε Ι  Ε Ν  Ε Λ Λ Α Δ Ι 

ν π ο
Σ Π Υ Ρ .  Ε Υ Κ Α Ε Ι Δ Ο Υ
Έξεδόθη καί τό εκτον τεΰχος δι’ ου συμ- 

πληροΰται δ πρώτος τόμος. Πλήν τής καθοι- 
ρώς έπιστημονικής αξίας τοΰ έργου τούτου, 
περί ής εις έπόμ.ενον φύλλον, δέν δύναταί τις 
ή νά έξάοη τόν πλούτον τών πηγών ών δ συγ- 
γραφεύς ποιείται χρήσιν καί τής νομολογίας 
είς ήν άνά παν ζήτημα παραπέμπει.

IQANN. Λ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
Είρηνοδίκου

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ
Είς παντός εϊΓιονς περί δ ιακατοχϋς  

διαφοράς, ίίτο ι προσωρινή τίις  
νομής ρνΟ|ΐιιΗς.

Μελέτη πρωτότυπος έξ έννέα τυπο
γραφικών φύλλων.

Τ ιμ α τα ι δραχμώ ν δύο
'Υπό τοΰ αύτοΰ έγράφη παλαιότερον ή 

ύπό τόν τίτλον «Τά Ειρηνοδικεία έν Έλλάδι» 
μελέτη.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ
τοΰ νόμου περί μεταρρνΟιιίύεως καί 

όΐ'μπληριίχίεως τώ ν νόμω ν περί :

Φ Ο Ρ Ο Υ  Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ω Ν
ιιετά τυπ ικ ό ν  νπί»

Α Λ Ε Ξ .  Ν.  Γ Ι Α Τ Ο Υ
Δικηγόρον έν Άθήναις

pity τοΰ μελετωμένου ή άλλως επικει
μένου γάμου, έκδηλώται ή παρά τών 
τέκνων πρός τούς γεννήτορας όφειλομένη 
ευλάβεια. Έν τούτη  έ'γκειταιάναφιρρήστως 
σοβαρά ύποστηοιξις της καλώς έννοουμέ- 
νης π3ΐθαοχίας καί εύταξίας έν τή οί- 
κογενεί^. Ή  σχετική αίτησις συμβου
λής συντάσσεται συμβολαιογραφικώς (ο 
έ. προ δύο συμβολαιογράφων, ή πρό ένός 
τοιούτου καί δύο ικανών κ .λ .π . μαρτύ
ρων), κοινοποιείται δέ προσηκόντως είς 
τον ή τούς δικαιούμενους καί μέλλοντας 
κα τ ’ άπάντησιν νά συμβουλεύσωσιν η 
άποτρέψωσι τήν σύναψιν τοΰ έν λόγω 
γάμου. Ή  τυπική αυτη πραξ'·ί της αΐ- 
τήσεως, μνημονευομένης καί της τυχόν 
καταφατικής έπί ταύτν; δοθείσης άπαν- 
τησεως τοΰ ή τών δικαιούμενων πρός 
τοΰτο άνιόντων, κατατίθετα ι έν τω λη- 
ξιαρχείω κατά τήν σύναψιν τοΰ γάμου,, 
άναφερομένη έν τω  οί'κείω πρακτικώ. 
Έάν ή άπάντησις έ'σται άποτρεπτική 
τοΰ γάμου, 6 αίτών δέ ύπερέβη ήδη ”·ό 
30όν, ή άλλως ή αίτοΰσα τό 25ον τ% 
ηλικίας έ'τος, δικαιοΰνται μετά πάροδον 
μηνός νά προβώσιν αύτοβούλως πλέον εις 
γάμον. (ακολουθεί)



Λ I K A I Ο Σ r  Ν Η
ποσόν φράγκων πέντε εκατομμυρίων. Ή  
διώρυξ κεΐται έν τή χεριφερεία τοΰ Δήμου 
Περαχωριτών τοΰ Νομοΰ Κορινθίας κα 
συνορεύεται άνατολικώς μέ τήν θάλασσαν 
τοΰ Σαρωνικοΰ κολχου, ΙνΟα εινε κτισμένος 
ό λιμενοβραχίων του χρολιιιένος της Ίσ
θμιας, δυτικώς μέ τον Κορινθιακόν κόλπον, 
ενθα είνε κτισμένοι οί δύο λιμενοβραχίονες 
τοΰ προλίμένος τής Ποσειδωνίας, άρκτικώς 
μέ γαίας Ίωάννου Μίνδλερ, Ελληνικού 
Δημοσίου καί άλλων αγνώστων κυρίων καί 
μεσημβρινώς μέ γαίας Ίωάννου Μίνδλερ, 
Κωνσταντίνου Καραχάνου καί άλλων α
γνώστων κυρίων, χεριγραφομένου άκριβώς 
τοΰ κατασχεθέντος ώς εϊρηται κτήματος έν 
τή άπο 27 Ιουλίου 1906 καί ύπ’ αριθμόν 
74 έκθέσει μου αναγκαστικής κατασχέσεως.

Ή  κατάσχεσις χεριλαμβάνει οΰ μόνον 
τήν Διώρυγα μ,ετά τοΰ ρηθέντος προνομίου 
άλλά καί πάντα τά παρακολουθήματα καί 
παραρτήματα αύτής ήτοι οικοδομήματα 
γα ίας, ατμόπλοια, πλοΤα, λέμβους, έξαρ- 
τήματα, μηχανάς, μηχανήματα, Ολικά καί 
έν γένει πάντα τά πρός κανονικήν τής 
διώρυγος λειτουργίαν χρήσιμα παρακολου
θήματα ταύτης.

Τό ρηθέν ένυπόθηκον κτήμα μετά τής 
ρηθείσης προνομιακής παραχωρήσεως καί 
μετα τών οικοδομημάτων, γαιών, άτμο- 
πλοίων, πλοίων, μηχανών, μηχανημάτων 
καί παρακολουθημάτων αύτοΰ κατέσχον 
όπως τό έκθέσω εΐς άναγκαστικόν πλειστη- 
ριασμόν ίνώπ ον τοΰ Συμβολαιογράφου 11ε- 
ραχωριτών Γεωργ ίου Άθανασιάδου τήν 5 
Νοεμβρίου 1 906 ήμέραν Κυριακήν διά νά 
χληρωθή έκ τοΰ έκπλειστηριάσματος αύ
τοΰ ή έπισπεύδουσα καί έν Άθήναις έδρεύ- 
ουσα Τράπεζα τής Ανατολής 1) λόγω 
κεφαλαίου τών ύπό τούς άοιθμούς 11429 
μέχρι 11431, 32295 καί 32296, 33734, 
34077, 34950, 38345 καί 38757, δέκα 
ομολογιών φράγκα χρυσά 5000, 2) λόγφ 
καΟυστερουμένων τόκων άπό 3)15 Ίανουα- 
ρίου 1894 μέ/ρι τής 15 Μαρτίου 1906 
φράγκα χρυσά 3750 πρός 6 ο)ο έτησίως 
ήτοι έν ολω δραχμάς χαρτίνας 9275 καί 
ταύτας έντόκως πρός 9 5/ο έτησίως άπό 
15 Μαρτίου 1906 έως έξοφλήσεως, 3)λόγω 
έξόδων έπιταγής δρ 25 καί 4) τά έξοδα 
τής κατασχέσεως καί λοιπών πράξεων μέ- 
χρις αποπερατώσεως τοΰ πλειστηριασμοΰ.

γραφής, έκτασεως, ορίων, καταστασεως, I ται έντός έβδομήκοννα πέντε έτών το βρ α - 
ποιότητος,έλλείψεως έν γενει ή οίασδήποτε δύτερον, δι’ εξαμηνιαίων κληρώσεων κατά 
άλλης μεταβολής τών πλειστηριασθησομε· τον συνταχθησόμενον χρεωλυτικόν πίνακα, 
νων κτημ,ατων και εννοεί εαυτήν ανεύΟυνον δικαιουμένης τής Εταιρίας νά έξοφλή καθ’ 
απέναντι τοΰ αγοραστού κα; έν περιπτώσει έκάστην κλήρωσιν καί μείζονα άριθμόν του 
οιεκοικήσεως τρίτων,μή ύποχριουμένη μηδέ έπ!βαλλoμέvOJ αύτή κατά τόν χρεωλυτικόν 
εις επιστροφήν τοΰ πλειστηριάσματος. τοΰτον πίνακα. Ή  πρώτη κλήοωσις γενή-

βρίου 1906 περί διώρυγος τής Κορίνθου 
Ή  πρώτη προσφορά ----- —- ·

τούτου τή : Προνομιούχου Τραπέζης Ή πει- 
κατά τήν ήμέραν I ροθεσσαλίας. Αί κληρώσεις ένεργοΰνται έν 

του πλε στηριασμοΰ Ισται ή παρά τής έπι* Άθήναις ένώπιον τοΰ διοικητικού συμβου*, ,      ν«μβθ
σπευοούσης οανειστριας Τραπέζης τής Ά -  κίου τής εταιρίας ένα μήνα πρό τής τεταγ- 
νατολής οιά τοΰ κ. Μανουήλ II. Καμάρα μένης προς πληρωμήν τών κληρουμένων 
ώς 1 ενικού Διευθυντοΰ αυτής κατά τήν ομολογιών ημέρας, δεκαπέντε δέ τούλάχι— 
πρός έμε έγγραφον παραγγελίαν του έ/. στον ήμ-έρας πρό ταύτης οί κληρωθέντες 
δραχμών 400,000 πρώτη προσφορά. | αριθμοί δημοσιεύονται διά μιοίς έφημερίδος

σωσι κατα τόν ανωτέρω τόπον καί χρόνον, νεται κατά τάς τεταγμένας πρός πληρω- 
οί οέ ατιωσεις και δικαιωμ,ατα ύποθηκικα μήν τών τοκομεριδίων έποχάς. γ ’) Ή  πλη- 
εχοντες να τα προσαγάγωσιν άρμοδίως καί ρωμή τών τοκομεριδίων καί τών έξοφλου· 
εν καιρφ. μένων ομολογιών γίνεται έν Άθήναις, έν

Ο ώς ειρηται πλειστηριασμός θέλει ΙΙαρισ οις, καί έν πόλεσι ύπό τοΰ συμβου- 
κηρυχθί) έν̂  Κορίνθφ διά δημοσίου κήρυκος λίου όρισθησομέναις τής Γερμανίας καί Έ λ - 
κατα τήν έπιτοπιον συνήθειαν, συντασσο- βετίας, ύποχρεουμένης τήςέταιρίας νάγνω- 
μενης τής προσηκουσης εκθεσεως. Τά κη- στοποιή συνάμα μετά τών άριθμών τών 
ρυκεια οικαιώματα επιβαρύνουσι τόν άγο- κληρωθεισών ομολογιών καί κατά τόν αύ- 
ραστη^ τ'ον τρόπον τάς έν τή αλλοδαπή τραπέζας,

Αντίγραφα τής παρούσης δηλοποιήσεώς ύπό τών οποίων θά ένεργήται ή πληρωμή, 
μου μετ αντιγράφου τής άπό 27 Ιουλίου δ') άπό τής τεταγμένης πρός πληρωμήν 
1906 και ύπ άριθ. 74 έκθέσεώς μου αναγ- τών κληρουμένων ομολογιών ήμέοας παύει 
καστίκης κατασχέσεως θΐλουσι κοινοπο^ηθή I £ιατρέ^ων ο επ’ αυτών τόκος, 
καί θυροκολληθή οχου καί όχως ό νόμος β ')  Πρός άσφάλειαν τοΰ όλου δανείου 
ορίζει και θελουσι δημοσιευθή δια τών έφη- ·Ααί τοΰ ά^Χογοΰντος |3ία είς έκάστην ό- 
μεριοων «Λ'/,αιοσυνη)) τών Αθηνών κα: μολογίαν μέρους τοΰ κεφαλαίου και τών 
« ι *α Κόρινθος» τής Κορίνθου.  ̂  ̂ τόκων ή έτα.ρία τής Διώρυγος τής Κορίν-

,'ίνετο εν Κορινθιρ τήν οεκάτην Ια- I συμφώνως τω άρθρω έβδόμω τοΰ Κα- 
υαριου τοΰ χιλιοστοΰ εννεακοσιοστοΰ ε- ταστατικοΰ αύτής καί τή δευτέρα χαρα-νουαρ 
όμου έτους.

.Λια ταυτα
Δυνάμει καί τών άρθρων 965, 967, 968 

καί 969 τής Πολιτικής Δικονομίας καί 
τοΰ Νόμου ,ΓΡΙΙΓ ’ (ύπ’ άριθ. 3183) τής 
20 Δεκεμβρίου 1906 περί διώρυγος τής 
Κορίνθου.

Δηλοποιώ ότι

Συμφώνως τή ύπ’ άριθ. 27490 τής 22 
Αύγούστου 1906 πράξει συνταχθείστ) ένώ
πιον τοΰ Συμβολαιογράφου Αθηνών Εύθυ- 
μίου Γκορίτσα καί τή ύπ’ άριθ. 134068 
τής 2 Δεκεμβρίου 1906 πράξει συ«αχθείση 
ένώπιον τοΰ συμβολαιογράφου Αθηνών 
Ή λία Γλυκοφρύδου καί τή άπό 3 Ίανουα- 
ρίου 1907 έγγράφιρ παραγγελία πρός έμέ 
τής έπισπευδούσης δανειστρίας Τραπέζης 
τής Ανατολής, ό πλειστηριασμός τοΰ κατα
σχεθέντος ώς εϊρηται ένυποθήκου κτήμα
τος τοΰ Ιν τή μνησθείσ-Q έκθέσει μου περί— 
γραφομένου θέλει λάβ^ χώραν έν τή πόλει 
τής Κορίνθου, πρωτευούσγι τοΰ Νομού Κο
ρινθίας, τήν Τετάρτην Μαρτίου 1907 (χι- 
λιοστοΰ έννεακοσιοστοΰ εβδόμου έτους) ήμέ
ραν Κυριακήν μετά τό τέλος τής θείας 
λειτουργίας, δημοσίως ένώπιον τοΰ Συμβο
λαιογράφου Κορίνθου Κωνσταντίνου Τζι- 
ρακοπούλου, καί τούτου κωλυομένου κατ’ 
εκείνην τήν ήμέραν, ένώπιον τοΰ νομίμου 
αύτοΰ άναπληρωτοΰ, εΐς τόν συνήθη τόπον 
τών πλειστηριασμών, ήτοι τό καφενεΤον 
τοΰ Ιακώβου Μουσουδάκη, άρχόμενος τήν 
δεκάτην ώραν πρό μεσημβρίας καί τελευ
τών τήν δωδεκάτην ώραν τής μεσημβρίας 
τής αύτής ήμέρας.

Ή  κατακύρωσις γενήσεται πρός τόν τά 
πλείονα προσφέροντα τρία λεπτά τής ώρας 
μετά τήν τελευταίαν προσφοράν, διδομένου 
σημείου διά σκηπανίου ή κώδωνος ύπό τοΰ 
κήρυκος κατά τάς διατάξεις τής Πολιτι
κής Δικονομίας καί άφ’ ού ό τά πλείονα 
προσφέρων καταθέση παρά τω έπί τοΰ 
πλειστηριασμοΰ ύπαλλήλω γραμμάτιον δη
μοσίου Ταμείου ή άπόδειξιν τής ’Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος περί καταθέσεως 
τοΰ ολου ποσοΰ τοΰ πλειστηρ'άσματος ή 
αφ’ ού καταθέση είς χεϊρας τ·:ΰ έπί τοΰ 
πλειστηριασμοΰ υπαλλήλου ολόκληρον τό 
πλειστηρίασμα τοΐς μετρητοΤς, συμφώνως 
πρός τάς διατάξεις τοΰ Νόμου ,ΓΡΠΓ' 
(ύπ’ άριθ. 3183) τής 20 Δεκεμβρίου 1906 
περί διώρυγος τής Κορίνθου.

Ή  έπισπεύδουσα Τράπεζα τής Ανατο
λής δέν έγγυαται περ! τής άκριβοΰς περί»

Ό  κλητήρ 
Ή λίας Λογοθέτης

ΕΚΘΕΣΙΣ
αναγκαστικής κατασχέσεως

Έν Ίσθμια σήμερον τήν εικοστήν έβδό· 
μην (27) Ιουλίου 1906 χιλιοστού ένεακο- 
σιοστοΰ έκτου έτους ήμέραν Πέμπτην καί 
ώραν όγδόην πρό μεσημβρίας, ό ύποφαινόμε- 
νο; Ή ) -ίας Ν. Λογοθέτης κλητήρ τών έν 
Κορίνθφ Πρωτοδικών, εχων ύπ’ όψιν I) τό

γράφω τοΰ πρός έκτέλεσιν τοΰ ΑΩΗ1 Νό
μου έκδοθέντος Βασιλ. Διατάγματος τής 
εικοστής ένάτης Μαρτίου ένεστώτος έτους 
παραχωρεί πρώτην υποθήκην έπι τής Διώ
ρυγος καί τών παραρτημάτων αύτής κατά 
τάς διατάξεις τοΰ ΑΩΗ' Νόμου.

Οί δέ ανωτέρω σημειούμενοι ίδρυταί καί 
ό κύριος Α. Μάστας, ύπέρ ών κατά τό άρ· 
θρον ογδοον τοΰ Καταστατικοΰ τής Έται* 
ρίας καί τό ύπ’ άρ θ. 51,462 (9 Ιουνίου 
1890) συμβόλαιον τοΰ ειρημένου συμβολαιο
γράφου διατεθήσεται ό έκεΤσε σημειούμενος 
αριθμός τών ομολογιών, έδέχθησαν τήν πα-

απογραφον τοΰ ύπ άριθ. 53599 τής 17 I ραχωρουμένην πρώτην ύχοθήκην έπί τής 
Νοεμβρίου 1890 συμβολαίου συνταχθέντος Διώρυγος καί τών παραρτημάτων αύτής
ένώπιον τοΰ Συμβολαιογράφου Αθηνών Ή - κατά τάς διατάξεις τοΰ ΑΩΗ' Νόμου, Ή

ς [ΟΐόΛίοις τών υποθηκών. Γ ) 
ληροΰντος τον εν αοεία τότε διατελοΰντα I ριπτώσει καθυστερήσεως τής έμπροθέσμου 

συμβολαιογράφον Αθηνών Ήλίαν Γλυκό- έξοφλή τεως μέρους ή τοΰ ολου τοΰ έπί τών 
φρύδην, τής δε έπί τοΰ άπογράφου ύπογρα- ομολογιών τόκου ή τοΰ κεφαλαίου αύτών, 
φής του^έπικυρωθείσης παρά τοΰ Προέδρου καθίσταται απαιτητόν ολόκληρον τό δάνειον 
τών εν Αθήναις Πρωτοδικών τή 13 Map- μετά τοΰ νομίμου τόκου ύπερημερίας, δι- 
τίου 1906.’ Έκ τοΰ συμβολαίου δέ τούτου έξά·
γεται οτι οι α Στέφανος -τρειτ κάτοικος
Αθηνών, έκπροσωπών τήν ανώνυμον Ε λ 
ληνικήν Εταιρίαν τής Διώρυγος τής Κο
ρίνθου, έχων πρός τοΰτο τήν ειδικήν έντο- 
λήν τοΰ διοικητικού αύτής συμβουλίου, β') 1

καιουμενου έκαστου κατόχου ομολογιών νά 
ασκήσ/j τό δικαίωμα τοΰτο διά τό έπιβάλ 
λον ταΐς ύπ’ αύτοΰ κατεχομέναις όμολο- 
γίαις καί νά προβή είς έκτέλεσιν διά τής 
άπλής κοίνοποιήσεως τοΰ συμβολαίου μετ’ 
έπιταγής κατά τάς περί έκτελέσεως έπί 

Ανδρέας Συγγρός κάτοικος Αθηνών ένερ- ακινήτων διατάξεις τής Πολιτικής Δικονο 
γών  ̂δ: εαυτόν καί ώς πληρεξούσιος τοΰ μίας έπιφυλαττομένης αύτω τής άσκήσεως 
Λαζάρου Σώχου κατοίκου Παρισίων. γ ') I καί παντός ετέρου παρεχομένου αύτω ύπό 
ΙΙαΰλος Καλλιγας κάτοικος Αθηνών διοι-1 τοΰ Νόμου έξαναγκαστικοΰ μέτρου πρός 
κητής καί αντιπρόσωπος τής ’Εθνικής ε’ίσχραξιν τών όφειλομένων. II) τό ύπ’ 
Τραπέζης τής Ελλάδος,δ’) Ιωάννης Κυ- άριθ. 129305 τής 15 Μαρτίου 1906 συμ- 
ριακιδης καί Χαρίδημος Άποσ:ολίδης κά* βόλαιον συνταχθεν ένώπιον τοΰ συμβολαιο- 
τοικοι Αθηνών ώς αντιπρόσωποι τής έν γράφου Αθηνών Ή λία Γλυκοφρύδου, έκ 
Αθήναις ιδρυμένης τραπέζης Βιομηχανι- τοΰ οποίου Ιξάγεται οτι ή έν Άθήναις έ- 

κής Πίστεως τής Ελλάδος, ε') Κωνσταν- δρεύουσα Τράπεζα τής Ανατολής είναι κυ- 
τΐνος Σ. ΙΙαναγουλόπουλος κάτοικος Ά -  ρία τών έξής δέκα ομολογιών τής εταιρίας 
θηνών καί διευθυντής καί αντιπρόσωπος τής Διώρυγος τής Κορίνθου ύπό τούς άριθ- 
τής Προνομιούχου Τραπέζης Ήπειροθεσα- I μούς 11429 μέχρι 11431, 32295 καί 
λ ία ;, στ') Μιχαήλ Μελας καί Νικόλαος 32296, 33734, 34077, 34950, 38345 και 
Θ. Βλάγκαλης κάτοικοι Αθηνών ώς άν- 38757. III) τό άπό 15 Μαρτίου 1906 έπι— 
τιπρόσωποι τής έν Άθήναις ίδρυμ,ένης Γε- δοτήριον τοΰ κλητήρος τών έν Άθήναις 
νικής εταιρίας τών Εργοληψιών καί ζ') I Πρωτοδικών Γ. Μερκούρη έκ τοΰ όποίουέξά- 
Άντώνιος Ζ. Μάτσας κάτοικος Αθηνών γεται οτι άντίγραφον τοΰ μνησθέντοςΐ 29305 
συνεβάλοντο ώς επεται. Α') Ή  Ελληνική συμβολαίου έκοινοποιήθη πρός τόν κ. Ά ν. 
Εταιρία τής Διώρυγος τής Κορίνθου ώμο- Σιμόπουλον κάτοικον Αθηνών ώς πρόεδρον 

λόγησεν οτι συνήψε δάνειον δι’ ομολογιών τοϋ Διοικητικοΰ Συμβουλίου καί άντιχρόσω- 
όνομαστικοΰ κεφαλαίου 23,333,500 φράγ- χον τής εταιρίας τής Διώρυγος τής Κορίν- 
κων χρυσών, διαιρούμενον εΐς 46,667 άνω- θου. IV) τό άχό 15 Μαρτίου 1906 έπιδο 
νύμους ομολογίας, ών εκάστη πεντακοσίων τήριον τοΰ αύτοΰ κλητήρος Γ. Μερκούρη έκ 
χρυσών φράγκων έκδοθεισών ύπό τούς άκο- τοΰ οποίου έξάγεται οτι άντίγραφον έξ άπο- 
λούθους όρους, a ') Αί ομολογία! θά άποφέ- γράφου έκτελεστοΰ έκ τοΰ ύπ’ άριθ. 53599 
ρωσι τόκον εξ τοΤς εκατόν έτησίως εΐς χρυ τής 17 Νοεμβρίου 1890 συμβολαίου τοΰ 
σόν από τής τρίτης (δεκάτης πέμ.πτης)Ίου- συμβολαιογράφου Αθηνών Ή λία Γλυκο- 
λίου ένεστώτος έτους πληρωτέον καθ’ έξα- φρύδη μετ’ έπιταγής πρός πληρωμήν έκοι- 
μ.ηνίαν τήν τρίτην (δεκάτην πέμπτην) Ία - νοποιήθη πρός τόν αύτόν Ανάργυρον Σιμά - 
νουαρίου καί τήν τρίτην (δεκάτην πέμ.πτην) πουλον ύπό τήν έκτεθεΤσαν ιδιότητά του, 
Ιουλίου έκάστου έτους μέχρις έξοφλήσεως i έπιταχθέντα νά πληρώστ) εΐς τήν έν Άθή- 

τοΰ κεφαλαίου, β’) Το δάνειον έξοφληθήσε-1 ναις έδρεύουσαν Τράπεζαν τής Ανατολής

έκπροσωπουμένην ύπό τοΰ Γενικοΰ Διευ 
θυντοΰ αυτής Μανουήλ Καμάρα κατοίκου 
Αθηνών, 1) λόγω κεφαλαίου τών μνησθει- 

σών δ;κα ομολογιών φράγκα χρυσά πέντε 
χιλιάδάς,2) λογψ τόκων από 3)15 Ίανουα- 
ριου 1894 μέχρι τής 15ης Μαρτίου 1906 
φράγκα χρυσά τρεΤς χιλιάδας έχτακόσια 
χεντήκοντα πρός 6 0)θ έτησίως ήτοι δραχ- 
μάς χαρτινας έννεα χιλιάδας διακοσίας 
εβδομήκοντα πεντε καί ταύτας έντόκως 
9 ο)^έτησίως άχό 15 Μαρτίου 1906 μέ- 
ΧΡ1? έςοφλήσεως, 3) δραχμάς είκοσι πέντε 
δι’ έξοδα έπ ιταγής.ν) τήν άπό 19 ’Ιουλίου 
1906 δοθεΤσαν μοι έγγραφον παραγγελίαν 
παρα τοΰ αυτοΰ Μανουήλ Καμάρα ύπό τήν 
έκτεθεΐσαν ιδιότητα αύτοΰ, δι’ ής μέ πα- 
ραγγέλλει ί'να δυνάμει τών ανωτέρω άνα-
φερομένων 53599 τοΰ 1890 καί 129305 
τοΰ 1906 συμβολαίων τοΰ συμβολαιογράφου 
Αθηνών Ηλία Γλυκοφρύδου καί τών άχό 
15 Μαρτίου 1906 δύο έχιδοτηρίων τοΰ 
κλητήρος τών έν Άθήναις Πρωτοδικών 
Γεωργίου Μερκούρη, κατάσχω άναγκαστι- 
κώς τό δυνάμει είδικοΰ νόμου ένυπόθηκον 
κτήμα τής οφειλέτιδος Ελληνικής ανωνύ
μου Εταιρίας ύπό τήν έπωνυμίαν «Ε τα ι
ρία τής Διώρυγος τής Κορίνθου» έκχρο- 
σωχουμένης ύπό τοΰ προέδρου τοΰ διοικητι
κού αύτής Συμβουλίου Αναργύρου Σιμο- 
πούλου κατοίκου Άθηνών,ήτοι τήν διώρυγα 
τής Κορίνθου μεθ’ άπάντων τών παραρτη* 
ματων κα: έξαρτημάτων αύτής, τών άναγ- 
καίων πρός λειτουργίαν καί έκμετάλλευ- 
σιν αυτής, μετά τοΰ προνομίου αύτής, οπερ 
έ’χει παραχωρηθή χαρά τής Έλληνικής 
Κυβερνήσεως δυνάμει τοΰ Νόμου ΤΜΣΤ' 
τής 17 Νοεμβρίου 1869 περί διορύςεως 
τοΰ ισθμοΰ τής Κορίνθου έν συνδυασμω πρός 
τούς επομένους Νόμους ήτοι 1) <?*ΜΒ' 31 
Μαρτίου 1882, περί τροποχοιήσεως τοΰ 
νόμου ΤΜΣΤ' περί τής τομής τοΰ Ίσθμοΰ 
τής Κορίνθου, 2) ΑΡΛΔ' τής 20ής Φε
βρουάριου 1884 περί τροποποιήσεως τοΰ 
νόμου περί συμβάσεως μετά τής διεθνοΰς 
εταιρίας τοΰ θαλασσίου πορθμοΰ τής Κορίν
θου, πρός κατασκευήν σιδηράς γεφύρας έπί 
τής διώρυγος, 3) ΑΩΗ' τής 27 Μαρτίου 
1890 περί αδείας χρός άναγνώρισιν ύχο τής 
Κυβερνήσεως τής παρά τήςΔιεθνοΰς εταιρίας 
τής θαλασσίας διώρυγος τής Κορίνθου έκ- 
χωρήσεως πάντων τών δικαιωμάτων καί 
πασών τών ύποχρεώσεων αύτής εις ανώνυ
μον έλληνικήν εταιρίαν, καί πρός τό Βασι
λικόν διάταγμα τής 30 Μαι'ου 1890, όπερ 
προνόμιον εχει διάρκειαν έτών έννενήκοντα 
εννέα άρξάμ,ενον τήν 18 Μαι’ου 1881 καί 
λήγον τήν 18 Μαίου 1980, άμα τή λήξει 
τοΰ οποίου κατά τά ειδικώτερον έν τοΤς ά- 
νωτέρω νόμοις διατασσόμενα άπασαι αί 
κτήσεις τής οφειλέτιδος εταιρίας θέλουσι 
χεριέλθει τω Έ λληνικω δημοσίφ, οχερ 
άντί χάσης άλλης άποζημιώσεως θέλει 
χορηγήσει τω τότε κυρίω τοΰ προνομίου 
ποσόν φράγκων πέντε εκατομμυρίων. Τό 
ένυχόθηκον κτήμα χεριλαμβάνει νΰν άχάσας 
τάς έν τοΐς έπισήμοις σχεδιαγράμμασι τής 
Ίσθμιας καί Ποσειδωνίας ώς παραχωρη- 
θείσας τή νΰν Εταιρία τής Διώρυγος, ώς 
καί τή προκατόχω αύτής, έκτάσεις, πλήν 
τών ύπό τοΰ στρατηγοΰ Τύρ παραληφθεισών 
εκτάσεων δυνάμει του ύπ’ «ριθ. 11237 τοΰ 
1895 συμβολαίου τοΰ συμβολαιογράφου’Α- 
θηνών Πυθαγόρα Σφοίνη. Καί νά έκθέσω 
τα κατασχεθεντα είς άναγκαστικόν πλει- 
στηριασμόν ένεργών άπάσας τάς πράξεις 
τής διαδικασίας τής έκτελέσεως διά νά 
πληρωθή έκ τοΰ έκχλειστηριάσματος ή έπι
σπεύδουσα Τράπεζα τής Ανατολής τά έπι 
ταχθέντα ποσά, τούς τόκους μέχρις έξοφλή ■ 
εως καί άχαντα τά έξοδα μέχρι χέρατος 

τοΰ πλειστηριασμοΰ. Προσφέρω δέ ώς πρώ
ην προσφοράν διά νά χρησιμεύση είς τήν 

ημέραν τοΰ πλειστηριασμοΰ δραχμάς έκα - 
τόν πεντήκοντα χιλιάδας καί VI) τά άρθρα 
957 καί 958 τής πολιτικής δικονομίας,πα 
ρέλαβον τόν δημαρχικόν πάρεδρον ΙΙερα- 
χώρας Αντώνιον Μ. Μήτρον, κάτοικον 
Λουτρακίου κωλυομένου τοΰ δημ,άρχου ΓΙε- 
ραχωριτών Γ. Λέκα καί τοΰ πρώτου δη- 
μαρχικοΰ παρέδρου, μεθ’ ού μετεβην εΐς τό 
ένταΰθα ένυπόθηκον κτήμα τής ρηθείσης 
εταιρίας τής διώρυγος τής Κορίνθου ήτοι 
εΐς τήν διώρυγα τής Κορίνθου, ήν μεθ’ ά 
πάντων τών παραρτημάτων καί έξαρτημά
των αύτής, τοΰ προνομίου τοΰ παραχωρη- 
θέντος δυνάμει τών ανωτέρω Νόμων, τάς 
παραχωρηθείσας κτήσεις, τά έχί τή βάσει 
τοΰ προνομίου ύπό τής οφειλέτιδος Ε τα ι
ρίας καί τής προκατόχου ταύτης έκτελε- 
σθέντα εργα, ήτοι οικοδομάς, έργοστάσια, 
μηχανάς, μηχανήματα, γεφύρας, τάφρους, 
ύδραγωγεΐα, άτμόπλοια, λέμβους, σχεδίας 
καί παν ο,τι άλλο κέκτηται αυτη πρός έκ- 
μετάλλευσιν τής διώρυγος, κατάσχω άναγ- 
καστικώς παρουσία τοΰ μνησθέντος δημαρ_
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χικοϋ παρέδρου, /.at τών οποίων ή θέσις, 
opt*, Ικτασις, έκτίμησις καί λοιπά περι- 
γράφονται ώς έξης.

Το ένυπόθηκον τοΰτο κτήμα κεΤται εν 
τη περιφερεία τοϋ δήμου ΙΙεραχωριτών του 
Νομού Κορινθίας συνορευόμενον άνατολι 
κώς μέ τήν θάλασσαν τοΰ Σαρωνικοΰ κόλ
που Ινθα είναι κτισμένος ό λιμενοβραχίων 
τοΰ προλιμένος τής Ίσθμιας, δυτικώς με 
τ'ον Κορινθιακ'ον κόλπον Ινθα είναι κτισμέ
νοι οι δύο λιμενοβραχίονες τοΰ προλιμένος 
τής Ποσειδωνίας, άρ/.τικώς μέγαίας Ίωάν
νου Μίνδλερ, Ελληνικού δημοσίου καί άλ
λων άγνωστων κυρίων, καί μεσημβρινώς με 
γαίας Ίωάννου Μίνδλερ, Κωνσταντίνου 
Καραπάνου και άλλων άγνωστων κυρίων, 
διατέμνετα! ύπ'ο τής διώρυγος καί εις μέν 
τό ανατολικόν στόμ',ον τής διώρυγος υπάρ
χει ό συνοικισμός τής Ίσθμιας, εις δε τό 
δυτικόν ό συνοικισμός τής Ποσειδωνίας, 
οί'τινες συνοικισμοί Ιχουσιν έγκριθη διά Β. 
διατάγματος τής 25 Ίανουαρίου 1884 καί 
τών όποιων τό επίσημον σχεδιάγραμμα εύρί- 
σκεται εις τό Ύπουργεΐον τών ’Εσωτερι
κών. Ό  συνοικισμ,ός τής Ίσθμιας διαιρείται 
ύπό τής διώρυγος είς δύο τμήματα, έκ τών 
όποιων τό μέν βορείως τής διώρυγος κείμε
νον άνήκον νυν τη εταιρία έ'χει εμβαδόν τε
τραγωνικών μέτρων εκατόν όκτώ χιλιάδων 
περίπου, τό δέ νοτίως τής διώρυγος κείμε
νον και άνήκον νΰν τη εταιρία Ιχει εμβα
δόν τετραγωνικών μέτρων εκατόν τεσσαρά
κοντα τεσσάρων χιλιάδων περίπου, έν οίς 
ΙμβαδοΤς περιλαμβάνονται τά γήπεδα, αί 
οίκοδομαί ώς καί αί όδοί καί αί πλατεΤαι 
είτε κεχαραγμέναι εϊτε μή. Ό  συνοικισμός 
τής Ποσειδωνίας διαιρείται επίσης εις δύο 
τμήματα,έκ τών όποιων τό μεν βορείως τής 
διώρυγος κείμενον καί άνήκον νυν τη εται
ρία Ιχει έμβαδόν μέτρων τετραγωνικών ε
κατόν τριάκοντα έννέα χιλιάδων περίπου, 
τό δέ νοτίως τής διώρυγος κείμενον καί ά
νήκον νυν τη όφειλέτιδι εταιρία Ιχει έμβαδόν 
τετραγωνικών μέτρων έβδομήκοντα δύο χι
λιάδων περίπου, έν οίς έμβαδοΤς περιλαμ
βάνονται τά γήπεδα καί αί οίκοδομαί καί 
αί όδοί καί αί πλατεΤαι εί'τε κεχαραγ- 
μέναι είτε μή. Ή  διώρυξ Ιχει έπίσημον 
μήκος άπό του έν τη Ίσθμια στομίου τοΰ 
προλιμένος μέχρι τοΰ έν Ποσειδωνία τοιού
του μέτρα εξ χιλιάδας τριακόσια είκοσι 
πέντε, πλάτος δέ είς τό μέσον αύτής καί 
έπί τής έπιφανείας μέτρα είκοσι τέσσαρα 
καί εξήκοντα εκατοστά, κατά δέ τό στόμιον 
ευρύνεται, άποτελοΰσα τούς προλιμένας τής 
Ίσθμιας και Ποσειδωνίας έκάστου στομίου 
αυτής προφυλασσομένου ύπό προλιμένος. 
Ό  προλιμήν τής Ίσθμιας Ιχει λιμενοβρα
χίονα κτιστόν μήκους τριακοσίων είκοσι μέ
τρων, είς τό άκρον τοϋ προλιμένος ύψοΰται 
φανός πράσινος. Ό  προλιμήν τής Ποσειδω· 
νιας Ιχει δύο λιμενοβραχίονας κτιστούς μή
κους ό μεν βόρειος διακοσίων τριάκοντα 
μέτρων, ό δέ νότιος διακοσίων όγδοήκοντα 
μέτρων, ύψοΰται δε έπί τής άκρας τοϋ βο
ρείου λιμενοβραχίονας φανός έρυθρός, έπί 
δέ τής άκρας τοΰ νοτίου φανός πράσινος, ά- 
παντες δε οί φανοί ί’στανται έπί σιδηρών 
δικτυωτών φανοστατών. Ύπάρχουσι δε καί 
δυο ίστοί ξύλινοι, είς έν τη Ίσθμια καί εις 
έν Ποσειδωνία έφ’ ών άναρτώνται τά σή
ματα. Ή  διώρυξ αΰτη Ιχει κράσπεδα κτι- 
σμ,ένα διά κανονικών λίθων εκατέρωθεν τών 
έσωτερίκών παρειών αυτής είς ύψος δύο μ.έ- 
τρων άπό τής έπιφανείας τής θαλάσσης καί 
είς βάθος δέκα μέτρων μέχρι τοϋ πυθμένος 
τής διώρυγος, μήκος δέ Ιχει έκάτερον κρά- 
σπεδον τριών χιλιάδων έννεακοσίων μέτρων. 
Άπό τής τελευταίας άκρας τοΰ συνοικι
σμού’ τής Ίσθμιας μέχρι τής τελευταίας 
άκρας τοΰ συνοικισμού τής Ποσειδωνίας 
υπάρχει λωρίς γής έφ’ έκάστου χείλους τής 
διώρυγος μήκους τεσσάρων χιλιάδων έξα- 
κοσίων πεντήκοντα μέτρων καί πλάτους 
κατόψεως μέτρων πεντήκοντα τριών καί ή- 
μισυ ήτοι έμ-βαδόν διακοσίων τεσσαράκοντα 
έννέα χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, αί- 
τινες λωρίδες γής συμπεριλαμβάνονται είς 
τήν παροϋσαν κατάσχεσιν ώς άνήκουσαι τη 
όφειλέτιδι έταιρία Εκατέρωθεν τής διώρυ
γος, παραπλεύρως τών άνω έπιφανειών τών 
χειλέων τής διώρυγος, ύφίστανται τάφροι 
κατασκευασθεΤσαι ύπό τής οφειλέτιδος εται
ρίας έπί έδάφους άγορασθέντος ύπ’ αυτής 
παρ’ ιδιωτών καί μεταγεγραμμένου έν τοΤς 
βίβλίοις μεταγραφής έπ’ όνόματι αύτής 
καί αί'τινες χρησιμεύουσιν ί’να άπομακρύνωσι 
τά όμβρια ΰδατα άπό τής διώρυγος. Αύται 
συνορεύονται άφ’ ένός μέ τάς κτήσεις τής 
οφειλέτιδος εταιρίας καί άφ’ ετέρου μέ ά- 
γνώστους κυρίους, Ιχουσι δέ έμβαδόν πεντα- 
κισχιλίων τετραγωνικών μέτρων περίπου. 
Κατα τό μέσον περίπου τής διώρυγος εΰ— 
ρηται μία σιδηρά εύθεΐα δικτυωτή γέφυρα 
ένοϋσα τά δύο χείλη τής διώρυγος,άνήκουσα

j τη όφειλέτιδι εταιρεία, μήκους όγδοήκοντα 
δύο μέτρων, πλάτους έξ καί ύψους όκτώ 

j  μέτρων, στηριζομένη εκατέρωθεν· έπί δύο 
’ λιθοδμήτων βάθρων, κατασκευασθεΤσα παρά 
τής οφειλέτιδος εταιρίας κατά τά είδικώ- 
τερον έν τώ Νόμω ΑΡΛΔ' τής 20 Φε 
βρουαρίου 1884 περί τροποποιήσεως τοΰ 
νόμου περί συμβάσεως μετά τής Διεθνοϋς 
εταιρίας τοϋ θαλασσίου πορθμού' τής Κορίν- 
θου πρός κατασκευήν σιδηράς γεφύρας έπί 
τής διώρυγος άναγραφόμενα. Παράρτημα 
τής διώρυγος άποτελεΤ έν ύδραγωγεΤον, 
χρησιμεΰον διά τήν ΰδρευσιν τοϋ συνοικι
σμού' τής Ίσθμιας καί τάς χρείας τής ό- 
φειλέτιδος εταιρίας. Τό ύδραγωγεΤον τοΰτο 
διέρχεται δι’ έδάφους παραχωρηθέντος τη 
έταιρία ύπό τοΰ δημοσίου δυνάμει τοΰ άπό 
18 Ιουλίου 1884 Β. διατάγματος περί 
έγκρίσεως τής γενομένης παραχωρήσεως 
γαιών τη έταιρία τής διορύξεως τοϋ ισθμού' 
τής Κορίνθου. Τό ύδραγωγεΤον άρχεται 
έκ τής «θέσεως Κυρας Βρύσι» ούσης χα
ράδρας βάθους 30 μέτρων περίπου καί άνη- 
κούσης τη έταιρία γειτονευούσης βορείως 
μέ άγρους Στ. Λεμπέση, νοτίως, ανατολι- 
κώς καί δυτικώς μέ αγρούς Ίωάννου Φήνα, 
Άριστείδου Ά λ . καί Αντωνίου Παπαθεο- 
δώρου. Πρός βορραν τής χαράδρας ή εται
ρία Ιχει κατασκευάσει φράγμα (barrage). 
Τό ύδωρ διά κτημάτων άγνώστων κυρίων 
διοχετεύεται διά χυτοσιδηρών σωλήνων εις 
τήν δεξαμενήν μετά διυλιστηρίου λιθόκτιστον 
υδατοστεγές κτίριον μετά σιδηρών δοκών 
καί θόλων έμβαδοΰ εκατόν είκοσι πέντε κυβι
κών μέτρων διαιρούμενον είς τρία διαμερί · 
σματα.'Η ποσότης τοΰ ύδατος είνε διακοσίων 
περίπου δραμίων. Έ κ τής δεξαμενής φέρεται 
είς τόν έντός τοΰ συνοικισμού' Ίσθμιας σταθ- 
μόν διανομής, ήτις εινε οικοδομή ισόγειος 
λιθόκτιστος έστεγασμένη διά κεράμων έμ
βαδοΰ είκοσι ένός τετραγ. μέτρων καί έν- 
τεϋθεν διά σιδηρών κρουνών καί κρηνών διο· 
χετεύεται είς άλλα διάφορα κτίρια καί μέ
ρη τοΰ συνοικισμοΰ τής Ίσθμιας.

Έν τώ συνοικισμω τής Ίσθμιας έν τώ 
τμ,ήματι τής πόλεως τω κειμένφ δεξιά τώ 
είσίόντι έκ τοΰ Σαρωνικοϋ κόλπου είς τήν 
Διώρυγα εύρηνται αί επόμενα; οίκοδομαί, 
φέρουσαι αριθμούς έπί πινακίδων έκ τενεκέ 
καρφωμένων έπί τοΐ εξωτερικού' τοίχου 
αύτών.

Οίκοδομαί ύπό τούς άριθμούς 26, 31, 
32, 33 καί 34. Τό ύπό τόν άριθμόν 26 
σύμπλεγμα οικοδομών αποτελεί τό έργο* 
στάσιον τής οφειλέτιδος εταιρείας. Το πρώ
τον μέ/·α διαμέρισμα είνε σιδηρουργεΤον 
άσβεστολιθόκτιστον μονώροφον έστεγασμένον 
διά στέγης έ/. σιδηροφύλλων (λαμαρί\ας) 
άπάτωτον, εχον μεγάλην έξώθυραν άνατο- 
λικώς, δύο άλλας θύρας καί ένδεκα παρά
θυρα, έμ.βαδόν πεντακοσίων εξήκοντα μέ
τρων τετραγωνικών, άνωθεν τής κυρίας θύ
ρας μέγα ώρολόγιον τοίχου. Έν τώ έργο— 
στασίω είσί παγίως τοποθετημένα τά επό
μενα μηχανήματα. Μία κινητήριος μηχανή 
δικύλινδρος κατασκευής Ruston Proctor 
δυνάμεως δώδεκα ίππων μετά δύο ερμαρίων 
καί τών έξαρτημάτων αύτών, ήτοι μιας 
ύδαταποθήκης, πέντε πτύων σιδηρών, δύο 
σκωριαγκίστρων, μιας άμάξης μεταφοράς 
σκωριών, ένός σωλήνας σιδηρού', τεσσάρων 
σωλήνων χαλκών καί μιας ράβδου σιδηράς 
ώς καί μιας ψήκτρας σιδηράς άπάντων 
πρός πλύσιν του λέβητος, καί διαφόρων 
άλλων έξαρτημάτων. Μία έγκατάστασις 
διαβιβάσεως κινήσεως είς τά μηχανηματερ- 
γαλεΤα τοϋ έργοστασίου, συγκειμένη έξ εί
κοσι τεσσάρων τεμαχίων σιδηρών άξόνων 
κυρίας καί ένδιαμέσου κινήσεως, μήκους ό- 
λικοϋ όγδοήκοντα επτά περίπου μέτρων έκ 
τεσσαράκοντα επτά εδράνων,έπτά συνδέσμων 
πεντήκοντα έννέα τροχαλιών σιδηρών α
πλών, έπτα τροχάλων σιδηρών κλιμα
κωτών, τριάκοντα δύο ιμάντων κινήσεως, 
δερμάτινων, μήκους ολικού' διακοσίων δέκα 
μέτρων καί έννέα τεμαχίων ιμάντων έλα- 
στικών (Μπαλατα) μήκους τό όλον έξή- 
κοντα δύο μέτρων.Τέσσαρες σιδηροΤ τόρνοι, 
ό μέν πρώτος ύψους τετρακοσίων χιλιοστών 
καί μήκους τρισχΓλίων διακοσίων, ό δέ δεύ
τερος ύψους διακοσίων τεσσσαράκοντα καί 
μήκους τρισχιλίων διακοσίων χιλιοστών, ό 
τρίτος καί ό τέταρτος ύψους έκατόν όγδοή
κοντα καί μήκους χιλίων τετρακοσίων χι
λιοστών μετά τών έξαρτημάτων αύτών. 
Τέσσαρες πλάνα:, έξ ών δύο οριζόν
τιοι, ών ή μέν Ιχει μήκος πάγκου 
πεντακισχιλίων οκτακόσιων τεσσαράκοντα 
χιλιοστών, διαστάσεις δέ πλακός τρισχίλια 
εξακόσια έβδομήκοντα χιλιοστά έπί έπτα- 
κοσίων πεντήκοντα καί ύψος όκτακοσίων 
χιλιοστών, ή δέ έτέρα μήκος δισχιλίων τε
τρακοσίων πεντήκοντα χιλιοστών, υψος χι* 
λίων τριακοσίων καί πλάτος χιλίων έπτα- 
κοσίων, μία κάθετος ύψους δισχιλίων χιλιο

στών, μήκους χιλίων επτακοσίων καί πλά
τους χιλίων διακοσίων πεντήκοντα καί μία 
χειροκίνητος πλάνη άπασαι μετά είκοσι έν
νέα έργαλείων πλανίσματος καί μιας ράβδου 
στηρίγματος έργαλείων. Τέσσαρες μηχαναί 
τρυπήματος,έξ ών ή μία περιφερής,ή έτέρα 
απλή καί ή τρίτη καί τετάρτη χειροκίνητος 
(δράπανα) μετά έβδομήκοντα έπτά τρυπά- 
νων έν όλω. Mix μηχανή έλικοκοπτική άτ 
μοκίνητος. ύψους χιλίων έΛεακοσίων εξή
κοντα χιλιοστών, μήκους χιλίων έκατόν 
δέκα καί πλάτους πεντακοσίων είκοσι καί 
μία όμοια χε ροκίνητος, ύψους τριακοσίων 
εξήκοντα χιλιοστών, μήκους έττακοσίων 
τριάκοντα καί πλάτους τετρακοσίων τριά
κοντα, μεθ' άπάντων τών έξαρτημάτων καί 
σχετικών έργαλείων αύτών. Παραπλεύρως 
τοΰ έργοστασίου ύπάρχει μικρόν διαμέρισμα 
άσβεστολιθόκτιστον μέ όμοίαν στέγην τοΰ 
έργοστασίου, Ιχον μίαν θύραν καί δύο πα
ράθυρα, χρησιμεΰον ώς άποθήκη έργαλείων 
διά -ό έργοστάσιον καί περιέχον διάφορα 
έργαλεΤα άπαραίτητα διά τήν λειτουργίαν 
τοΰ έργοστασίου. Παραπλεύρως τής άνω- 
τέρω άποθήκης υπάρχει έτερον διαμέρισμα 
άσβεστολιθόκτιστον μέ όμοίαν του' άνωτέρω 
στέγην, εχον μίαν θύρ^νκαί δύο παράθυρα, 
χρησιμεύει δέ ώς καμινευτήριον' έν αύτω 
είσί τοποθετημένα τά έξής μηχανήματα. 
Πέντε κάμινοι ήτοι δύο κτισταί διπλαΐ καί 
τρεΤς κτισταί άπλαΐ, μία άτμόσφυρα, έπτά 
άκμονες σφύρας, μία προσθήκη άκμονος καί 
διάφορα άλλα έξαρτήματα αύτών. Πλησίον 
τοϋ καμινευτηρίου ύπάρχει ύπόστεγον ξύ- 
λινον ού αί πλευραί αρκτική καί δυτική 
είνε πεφραγμέναι κάτωθεν μέν διά τοίχου 
άνωθεν δέ διά σανίδων, ένδεδυμένων διά 
κατραμοχάρτου, εχον έμβαδόν (260) διάκο· 
σίων έξήκοντα τετραγωνικών μέτρων καί 
χρησιμεΰον ώς λεβητοποιεΤον. Έν αύτώ 
είσί παγίως τοποθετημένα τά έξής μηχα
νήματα. Μία ψαλίς υδραυλική μετά τών 
έξαρτημάτων αύτής μία μηχανή τρυπήμα
τος μετά δέκα τριών ζουμπάδων, μία μη
χανή κάμψεως σιδηροφύλων, μία υδραυλική 
άντλία δοκιμής άτμολεβήτων μεθ’ ένός σω
λήνος έλαστικοΰ μήκους πέντε μέτρων καί 
τεσσαράκοντα έκατοστών, καί τών έξαρτη
μάτων αύτών, εξ καλούπια χυτοσιδηρά πρός 
κύρτωσιν σιδηροφύλλων καί διάφορα άλλα 
έργαλεΤα. Πλησίον τοΰ άνωτέρω ύποστέγου 
ύπάρχει ετερον ύπόστεγον, ξύλινο ν όμοιον 
τοΰ άνωτέρω Ινθα είσί παγίως τοποθέτη- 
μένα τά έξής έργαλεΤα. Εις ταινιωτός 
πρίων κινούμενος δι’ίμάντος μετά όκτώ γω
νιών πρός στήριξιν ξύλων, ένός πάγκου 
πρός συγκόλλησιν πριόνων, ένός πάγκου 
άκονίσματος μετά κοχλίου καί δύο τροχα
λιών και ένός έρμαρίου, δύο ύδραυλικά πιε
στήρια, έκατόν πεντήκοντα τόννων έκαστον 
μετά τεσσάρων κοχλιών μετά περικοχλίων 
καί δώδεκα στηριγμάτων δι’ απόσπασιν τε
μαχίων, έν βαροΰλκον χειροκίνητον μετ’ 
άλύσσου,διαμέτρου δέκα χιλιοστών καί μή
κους δεκαπέντε περίπου μέτρων. Έν τώ 
χώρω τούτω εύρίσκεται καί μία δικύλινδρος 
άτμ,ομηχανή Ruston Proctor δυνάμεως 
δώδεκα ίππων. Τό λεβητοποιεΤον περιέχει 
ωσαύτως έπτά καμίνους,έξ ών δύο κτιστάς 
άπλας, δύο κτιστάς κυλινδρικάς καί τρεΤς 
έπί τοΰ έδάφους. Πλησίον τοϋ άνωτέρω λε
βητοποιού ύπάρχει οικοδομή ’ισόγειος άσβε- 
στολιθόκτιστος έστεγασμένη διά σανίδων μέ 
λαμαρίναν άνωθεν αύτής, Ιχει μίαν θύραν 
καί δύο παράθυρα, χρησιμεύουσα ώς φανο- 
ποιεΤον, εχουσα έμβαδόν δέκα τετραγωνικών 
μέτρων. Έν τη οικοδομή ταύτη ύπάρχουσι 
τά έξής μηχανήματα, ήτοι μία κάμινος 
κτιστή άπλή, τέσσαρα σφυριά ξύλινα (μα
τσόλες) καί διάφορα άλλα έργαλεΤα. Πλη 
σίον τοΰ φανοποιείου ύπάρχει έτέρα ισόγειος 
οικοδομή άσβεστολιθόκτιστος, έστεγασμένη 
διά κεράμων μετά ύπογείου,εχουσα δύο θύ
ρας καί τέσσαρα παράθυρα, χρησιμεύουσα 
ώς χυτήριον καί μέ έμβαδόν διακοσίων 
πέντε τετραγωνικών μέτρων. Έ» τούτω 
εΰρηται μία κάμινος κυλινδρική διά χυτο
σίδηρον, μία κάμινος κτιστή διπλή δι’ όρεί* 
χαλκόν, έκατόν τεσσαράκοντα έ'ξ κιβώτια 
χυτοσιδηρά, έννέα κιβώτια ξύλινα καί διά 
φορα άλλα έργαλεΤκ. Οίκοδομ,ή άριθμός 
116. Αποθήκη άσβεστολιθόκτιστος ισό
γειος έστεγασμένη διά κεράμων. Μέρος 
ταύτης είνε πατωμένον διά σανίδων Ιχει θύ
ραν καί δύο παράθυρα μέ τά φύλλα των, 
έμβαδόν τριακοσίων είκοσι έπτά τετραγωνι
κών μέτρων, έντός αύτής ύπαρχου?! τοπο· 
θετημένα διάφορα είδη ύλικών ήτοι πόντοι, 
σανίδες, σάκκοι μέ μαρμαροκονίαν καί λ ι- 
νάτσαι, χρήσιμα άπαντα διά τήν έπισκευήν 
τών κτήσεων τής οφειλέτιδος έταιρίας. Οι
κοδομή άριθμός 86. Οικοδομή ισόγειος ά · 
σβεστολιθόκτιστος, έστεγασμένη διά κερά
μων, πατωμένη μέ σανίδας εχουσα τέσσα- 
ρας θύρας καί όκτώ παράθυρα μέ τά φύλλα

των, αί δύο αύται οίκοδομαί Ιχουσιν εμβα
δόν έν όλω τριακόσια είκοσι έπτά τετρα
γωνικά μέτρα. Οικοδομή άριθ. 127. Πα
ράπηγμα ξύλινον έστεγασμένον διά κατρα
μοχάρτου έμβαδοΰ μέτρω* τριάκοντα ένός, 
περιέχει τρεις πυροσβεστικάς αντλίας χει* 
ροκινήτους μετά τών έξαρτημάτων αύτών, 
σωλήνων, κάδων, πελέκεων κλπ.

Οικοδομή άριθμός 9. Οικοδομή ισόγειος 
ξυλίνη έστεγασμένη διά κεράμων, άταβά- 
νωτος καί πατωμένη διά σανίδων έμ
βαδοΰ έκατόν τριάκοντα ένός τετραγωνι
κών μέτρων. Έντός αύτής ύπάρχουσι το
ποθετημένα διάφορα είδη ύλικών διά τήν 
έπισκευήν τών κτήσεων έν γένει τής όφει- 
λέτιδος έταιρείας, ήτοι σιδηροσωλήνες, διά
φορα καρφία, έν διϋλιστήριον, είς οδοντωτός 
τροχός, λευκοσίδηροι αύλακωτοί, βαρέλια 
διάφορα, σωλήνες καί ράβδοι σιδηροΤ.

Οικοδομή άριθμός 11. Αποθήκη μέρος 
άσβεστολιθόκτιστος καί μέρος μέ σανίδας 
έστεγασμένη διά λευκοσιδήρου αυλακωτού, 
Ιχει θύραν καί παράθυρον, άπάτωτος καί 
άταβάνωτος. Έντός τής άποθήκης ταύτης 
ύπάρχουσι τοποθετημένα διάφορα είδη ύλι
κών χρήσιμα διά τάς άτμομηχανάς καί τάς 
άλλας κτήσεις τής καθ’ ης ή έκτέλεοις 
έταιρείας, ήτοι χρώματα, βαρέλ α κενά, 
πετρέλαια, δύο πλάστιγγες, δαμ,ιζάναι, κα- 
τραμόχαρτον καί σχοινιά.

Οικοδομή αριθμός 13. Οικοδομή ισό
γειος άσβεστολιθόκτιστος έστεγασμένη κατά 
μέν τό ήμισυ διά κεράμων, κατά δέ τό έτε
ρον ήμισυ διά λευκοσιδήρου αύλακωτοΰ, 
πατωμένη διά σανίδων, Ιχει θύραν καί τέσ
σαρα παράθυρα μέ τά φύλλα των, καί έμ
βαδόν όγδοήκοντα έξ τετραγωνικών μέτρων 
χρησιμεύουσα ώς άποθήκη. Έντός αύτής 
ύπάρχουσι τοποθετημένα διάφορα είδη ύλι
κών χρησιμεύοντα διά τήν έπισκευήν τών 
κτήσεων τής καθ’ ης ή έκτελεσις έταιρείας 
ήτοι χρώματα, καρφία, ΰελοι, ύελοπίνακες 
καί λοιπά. Αί ύπό τούς άριθμούς 9, 1 1 και· 
13 τρεΤς άποθήκαι Ιχουσι προαύλιον περι- 
φραγμένον διά σανίδων,έντός δ’ αύτοΰ ύπάρ- 
χεί κατεσκευασμένη σιδηροδρομική γραμ
μή φθάνουσα μέχρι τών έργοττασίων. Έν 
τω προαυλίω τούτω είσί τοποθετημένα διά
φορα είδη ύλικών πρός χρήσιν καί έπισκευήν 
τών κτήσεων τής οφειλέτιδος έταιρείας, 
ήτοι τούβλα, κέραμοι, / άμπαι σιδηραΐ, σω
λήνες σιδηροΤ παλαιό1, τρία καζάνια πα- 
λαιά σχεδόν άχρηστα, γαιάνθρακες, σιδη- 
ρόφυλλα, λαμαρΤναι χονδραί καί ξύλιναι 
δοκοί διαφόρων διαστάσεων.

Οικοδομή άριθμός 14. Οίκοδομή ισόγειος 
ξυλίνη αταβάνωτος, πατωμένη διά σαν:δων, 
έστεγασμένη διά λευκοσιδήρου αύλακωτοΰ 
κεχωρισμένη είς έξ διαμερίσματα εχουσα 
περίφραγμα ξύλινον καί έμ.βαδόν διακόσια 
είκοσι τρία τετραγωνικά μέτρα. Έντός αύ· 
τής ύπάρχει ξυλουργεΤον μέ διάφορα έργα
λεΤα, σχοινιά, μακαράδες, έννέα ξύλινα 
τσέντα, έπτά διατρητικά μ.ηχανήματα, διά
φορα σιδηρά έργαλεΤα, άντλία, συσκευή 
δύτου, είς γερανός συστήματος Δεκοβίλ 
άρσεως βάρους ένός τόννου, δύο έσχάραι 
άνελκύσεως πλοίων μετά τών έξαρμημάτων 
αύτών ήτοι σιδηρών άλύσεων καί δύο ολ
κών, έν ατμ.οκίνητον βαροΰλκον μετά δύο. 
ατμομηχανών δυνάμεως πέντε Γππων έκά- 
στη,δύο έργάται καί μία μεγάλη τροχαλία.

Οικοδομή άριθμός 91. Οικοδομή ξυλίνη 
διώροφος έστεγασμ,ένη διά κεράμων. Έν 
τω άνω πατώματι είσί δύο δωμάτια καί έν 
μαγειρεΤον, καί έν τώ κάτω δύο δωμάτια, 
πατώματα έκ σανίδων ώς καί τρεΤς όροφαί, 
Ιχει πέντ* θύρας καί έννέα παράθυρα καί 
έμβαδόν έξήκοντα τρία τετραγωνικά μέτρα.

Οίκοδομή άριθμ-ός 115. Οικοδομή ισό
γειος άσβεστολιθόκτιστος έστεγασμένη διά 
κεράμων, εχουσα καί υπόγειον καί μικρόν 
παράπηγμα ξύλινον. Πάτωμα καί οροφήν 
έκ σανίδων έξ θύρας καί έξ παράθυρα μέ 
τά φύλλα των καί έμβαδόν έκατόν έπτά 
τετραγωνικών μέτρων.

Οίκοδομή άριθμός 112. Οικοδομή ισό
γειος ξυλίνη έστεγασμένη διά κεράμων,πα
τωμένη μέ σανίδας. Σύγκειται έκ δύο δια
μερισμάτων καί Ιχει έπτά θύρας καί έννέα 
παράθυρα μέ τά φύλλα των καί έμβαδόν 
πεντήκοντα έπτά τετραγωνικών μέτρων.

Οικοδομή άριθμός 79. Οικοδομή ισό
γειος έκ λασποτοίχου καί ξύλων, εστεγα- 
σμένη διά σιδηροφύλλων αύλακωτών, πα
τωμένη μέ σανίδας. ’Έχει τέσσαρας θύρας 
καί όκτώ παράθυρα καί έμβαδόν έκατόν 
τετραγωνικά μέτρα.

Οίκοδομή άριθμός 80. Οικοδομή ισό
γειος ξυλίνη, έστεγασμένη διά σιδηροφύλ- 
λων αύλακωτών. Σύγκειται έκ τεσσάρων 
διαμερισμάτων καί είναι πατωμένη μέ σα
νίδας, εχουσα έμβαδόν έξήκοντα τετραγω
νικών μέτρων.

Οίκοδομή άριθμός 141. Οικοδομή ίσό-
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γειος άσδεστολ'.θόκτιστος, «στεγασμένη διά 
κεράμων, πατωμένη καί ταβανωμένη με 
σανίδας, έχει τρία διαμερίσματα, μαγει^ 
ρεΤον κα! άποχωρητήριον, έπτά θύρας κα! 
δέκα παράθυρα μέ τά φύλλα των, καί εμ
βαδόν έκατόν έξήκοντα πέντε τετραγωνι
κών μέτρων.

Οικοδομή άρ-.Ομος 8 8 . Οικοδομή έξ ώ 
μων πλίνθων, έστεγασμένη δια κεράμων, 
πατωμένη κα! ταβανωμένη μέ σανίδας. 
’Έχει τρία διαμερίσματα πέντε Ούρας καί 
εννέα παραθυρα με τα φύλλα των και εμ- 
6 .δον έκατόν' πεντήκοντα τετραγωνικών 
μέτρων.

Οικοδομή άριθ. 102. Οικοδομή ισόγειος
άσδεστολιθόκτιστοςέστεγασμένη διάκε.άμων 
Ιχουσα πέντε διαμερίσματα μετά υπογείου 
κα! παραπλεύρως μαγειρεΤον. Έ χει ένδεκα 
Ούρας κα! ε ; παράθυρα μέ τά φύλλα των, 
κα'ι έμβαίόν διακοσίων είκοσι πέντε τετρα
γωνικών μέτρων καί πάτωμα έκ σανίδων.

Οικοδομή άριθμός 110. Οικοδομή ίσό- 
'  γειος άσβεστολιΟόκτιστος, έστεγασμένη διά 

κεράμων, πατωμένη καί ταβανωμένη μέ 
σανίδας, έχει τρία διαμερίσματα, πέντε θύ- 
ρας καί έξ παράθυρα μέ τά φύλ λ̂α των 
καί εμβαδόν έκατον δέκα πέντε τετραγω
νικών μέτρων.

Οικοδομή άριθμός 82. Οικοδομή ξυλίνη 
ισόγειος, έστεγασμένη δ ά σιδηροφύλλων 
αυλακωτών, πατωμένη μέ σανίδας, εχει 
εν διαμέρισμα καί μαγειρεΐ.ν, δύο θύρας 
καί έπτά παραθυρα με τα φύλλα των και 
εμβαδόν πεντήκοντα δύο τετραγωνικών μέ
τρων.

Οικοδομή αριθμός 74. Οικοδομή ισό
γειός άσβεστολιΟόκτιστος, έστεγασμένη διά 
κε:άμων κατά το πλεΤστον, πατωμένη με 
σανίδας. ’Έχει τέσσαρα δωμάτια, εν μα- 
γειρεϊον, έξ Ούρας καί. πέντε παράθυρα μέ 
τά φύλλα των, καί έμβαδόν έκατ'ον πεντή
κοντα οκτώ τετραγωνικών μέτρων.

Οικοδομή άριθμός 68. Οικοδομή άσβε- 
στολιθόκτιστος έστεγασμένη διά κεράμων, 
πατωμένη καί ταβανωμένη μέ σανίδας, έχει 
τέσσαρα διαμερίσματα, έκ τών οποίων είς 
το έν υπάρχει κατεσκευασμένος κλίβανος, 
το έτερον χρησιμεύει ως μαγειρεΤον. Η 
οικοδομή έχει έπτά Ούρας καί τέσσαρα πα
ράθυρα μέ τά φύλλα των καί έμβαδ'ον εκα
τόν έβδομήκοντα πέντε τετραγωνικών μέ
τρων.

Οικοδομή άριθμός 75. Οικοδομή ίσο̂ - 
γειος άσβεστολιθόκτίστος, έστεγασμένη διά 
κεράμων, πατωμένη καί ταβανωμένη με 
σανίδας, εχει έπτά Ούρας και έπτα παρα- 
Ουρα μέ τά φύλλα των, τρία παραπήγματα 
άπο μπαγδαιή δια μαγειρεία και εμοαδ'ον 
διακοσίων έν'ος τετραγων κών μέτρων.

Οικοδομή άριθμός 67. Οικοδομή ξύλινη 
ισόγειος, έστεγασμένη δια κεράμων, εχουσα 
δέκα τέσσαρας Ούρας και δέκα οκτώ τ.'αρα- 
Ουρα, δέκα τέσσαρα δωμάτιά εχοντα τά 
πατώματα καί τάς όοοφάς έκ σανίδων κα: 
εμβαδόν τριακοσ'ων τριάκοντα τριών τετρα
γωνικών μέτρων και δυο παραπήγματα *,υ- 
7ανα διά μαγειρεία.

Οικοδομή άριΟμος 136. Οικ-οδομη ισό
γειος λιθόκτιστος,έστεγασμένη δια κεράμων, 
έχουσα δύο (2) διαμερίσματα, πάτωμα έκ 
μπετόν καί οροφήν τήν στέγην, δύο παρά
θυρα καί δύο Ούρας εμβαδόν τριάκοντα πέν
τε τετραγωνικών μέτρων καί μικρόν πα
ράπηγμα κτιστόν διά μαγειρεΤον.

Οικοδομή αριθμός 73. Οικοδομή ισόγειος 
άσβεστολιΟόκτιστος έστεγασμένη διά κερά
μων, πατωμένη μέ σανίδας,έχει ές διαμερί
σματα, έξ θύρας καί οκτώ παράθυρα μέ τά 
φύλλα των. Ιίαραπλεύρως ταύτης ύπάρ- 
•χουσι τρία παραρτήματα άπό μπαγδατή 
πατωμένα μέ σανίδας,σκεπασμένα μέ σ δη- 
ρόφυλλα αυλακωτά εχοντα έκαστον μίαν 
θύραν καί έν παράθυρον. ’Επίσης υπάρχου· 
σιν έ’τερα τρία παραρτήματα ξύλινα ομοια 
τών άνωτέρω.

Οικοδομή αριθμός 104. Οικοδομή (πα
ράπηγμα) ξύλινον έσκεπασμένον διά κε
ράμων καί πατωμένον μέ σανίδας έκ δεκα
τεσσάρων διαμερισμάτων. ’Έχει δεκα οκτώ 
παράθυρα καί δέκα τρεις θύρας μέ τά φύλ
λα των καί έμβαδόν τριακοσίων τριάκοντα 
έ’ξ μέτρων τετραγωνικών.

Οικοδομή αριθμός 114. Οικοδομή ισόγει
ος ξυλίνη, έστεγασμένη διά σιδηροφύλλων 
αυλακωτών, έχουσα δύο θύρας καί τρία πα 
ράθυρα μέ τά φύλλα των καί έμβαδόν πεν- 
τήκοντα έπτά τετραγωνικών μέτρων.

Οικοδομή αριθμός 49. Οικοδομή ισόγειος 
άσβεστολιΟόκτιστος, έστεγασμένη διά κερά
μων, πατωμένη καί ταβανωμένη μέ σανί
δας έκ δύο διαμερισμάτων, έχουσα τρεις 
θύρας καί τέσσαρα παράθυρα άπαντα μέ

τά φύλλα των καί έμβαδόν έβδομήκοντα 
τριών μέτρων.

Οικοδομή αριθμός 72. Παράπηγμα ξύ
λινον έστεγασμένον διά σιδηροφύλλων α.ύ* 
λακωτών, πατωμένον μέ σανίδας έκ δύο 
διαμερισμάτων, έχον τρεις θύρας καί τέσ
σαρα παράθυρα μέ τά φύλλα των καί έμ
βαδόν πεντήκοντα ένός τετραγωνικών μέ
τρων.

Οικοδομή αριθμός 25. Οικοδομή ισόγειος 
άοβεστολιθόκτιστος έστεγασμένη διά σιδη- 
ροφύλλων αυλακωτών, πατωμένη καί τα
βανωμένη μέ σανίδας, Ιχουσα δωμάτια έξ 
καί δύο μαγειρεία, δέκα Θ3ρας καί δέκα 
τρία παράθυρα με τά φύλλα των καί έμβα
δόν τριακοσίων είκοσι τεσσάρων τετραγω
νικών μέτρων.

Οικοδομή αριθμός 130. Οικοδομή ισό
γειος άσβεστολιΟόκτιστος έστεγασμένη διά 
κεράμων πατωμένη με σανίδας καί ταβα- 
νο>μένη μέ μπαγδατή, έχει δέκα διαμερί
σματα καί δύο διαδρόμους, δέκα τέσσαρα 
παράθυρα καί δώδεκα θύρας μέ τά φύλλα 
των καί έμβαδόν διακοσίων όγδοήκο^τα έ
πτά τετραγωνικών μέτρων.

Οικοδομή αριθμός 15. Οικοδομή ’ισόγειος 
άσβεστολιΟόκτιστος, έστεγασμένη δια σ δη- 
ροφύλλων αυλακωτών μετά παραρτήματος 
δ:ά μαγειρεΤον καί περιφράγματος ξυλίνου 
’Έχει πάτωμα καί οροφήν έκ σανίδων, τέσ
σαρα διαμερίσματα, έξ Ούρας καί έξ παρά
θυρα με τά φύλλα των καί βεράνδαν με 
στέγην καί οροφήν έκ βεβαμμένων σανίδων, 
πλακόστρωτον καί έμβαδόν διακοσίων τεσ
σάρων τετραγωνικών μέτρων.

Οικοδομή αριθμός 16. Οικοδομή ισόγει
ος «άσβεστολιθόκτιστος έστεγασμένη έν μέ- 
ρε* διά κεράμων καί έν μέρει διά σιδηρο- 
φύλλων αυλακωτών πατωμένη καί ταβανω
μένη διά σανίδων Ιχουσα έν παράρτημα, 
μαγειρεΤον υπόγειον, κλίβανον έξωτεραόν, 
δέκα τέσσαρας θύρας καί δέκα έξ παράθυ
ρα μέ τά φύλλα των καί μετά ΰελοστασίων 
καί ΰελοπινά'/.ων καί έμβαδόν τετρακοσίων 
τριάκοντα τετραγωνικών μέτρων.

Οικοδομή άριθμος 17. Οικοδομή ισόγει
ος άσβεστολιΟόκτιστος έστεγασμένη δια σί
δηροφύλλων αυλακωτών πατωμένη καί τα
βανωμένη διά σανίδων. ’Έχει όκτώ θύρας 
καί δέκα έννέα παράθυρα μέ τά φύλλα 
των,ΰελοστασίων καί ύελοπινάκων, διαμερί
σματα πέντε καί έμβαδόν πεντακοσίων έν
δεκα τετραγωνικών μέτρων.

Οικοδομή αριθμός 70. Οικοδομή ισόγειος 
ξυλίνη έστεγασμένη δ:ά σιδηροφύλλων αυ
λακωτών, Ιχουσα τρεΤς θύρας καί εξ πα
ράθυρα μέ τά φύλλα των, πάτωμα έκ σα
νίδων καί έμβαδόν είκοσι πέντε τετραγω
νικών μέτρων.

Οικοδομή άριθμός74. Οικοδομή ισόγειος 
ξυλίνη πατωμένη δ:ά σανίδων καί έστεγα
σμένη διά σιδηροφύλλων αυλακωτών Ιχουσα 
δύο θύρας καί παράθυρα μέ τά φύλλα των 
καί έμβαδόν είκοσι πέντε μέτρων τετρα
γωνικών.

Οικοδομά! ύπ’ άριθ. 94 καί 95. Οικοδο
μή ισόγειος λιθόκτιστος έστεγασμένη διά 
κεράμων Ιχουσα έννέα θύρας καί έξ παρά
θυρα. ’Έχει τέσσαρα διαμερίσματα, ών τά 
τρία Ιχουσι πατώματα άπό σανίδας καί τό 
έν άπό μπετόν, ώς οροφήν δέ τήν στέγην. 
'Έχει αχυρώνα, τό δλον έμβαδόν είναι μέ
τρα τετραγωνικά δ’.ακόσια έβδομήκοντα 
έπτά.

Έν τω τμήματι του συνοικισμοί! τής 
Ίσθμιας τω κειμένω αριστερά τω είσπλέον- 
τι είς τήν δυώρυγα έκ τοΰ Σαρωνικοΰ κόλ
που, εϋρηνται αί έπόμεναι οίκοδομαί.

Οίκοδομαί ύπ’ άριθμούς 8 καί 58. Ή  
πρώτη οικοδομή είναι οικία άσβεστολιθόκτι- 
στος έστεγασμένη διά κεράμων διώροφος. 
Τό άνω πάτωμα εχει έπτά δωμάτια, δύο 
προδόμους καί δύο άποχωρητήρια. Τά πα
τώματα τών δωματίων καί τών προδόμων 
είναι άπό μπαγδατή, έκτος ένός δωματίου 
καί τών δύο προδομων τοΰ άνω ορόφου, τά 
όποΤα είναι έκ σανίδων, καί έκτος ένός δω
ματίου τοΰ κάτω ορόφου δπερ είναι Οολ.ω- 
τόν έξ όπτοπλίνθων. Ή  οικία αΰτη πρός 
άνατολάς εχει στοάν έστεγασμένην Ιχουσα 
δάπεδον έκ τσιμέντου καί οροφήν άπό μπαγ
δατή, ήτις στοά φράσσεται δι’ ύελοστασίων 
έχόντων ύελοπίνακας. Είς τό άνω πάτωμα 
άνέρχονται διά ξυλίνης κλίμακος καί δι’ 
έτέρας ξυλίνης κλίμακος ανέρχονται εις τήν 
στέγην. ’Έχει δώδεκα θύρας καί τριάκοντα 
παράθυρα άπαντα με τά φύλλα των κε- 
χρωματισμένα, τά παράθυρα Ιχουσι καί 
ύελοστάσια μέ ύελοπίνακας. Τά δύο δωμά
τια τοΰ ισογείου Ιχουσι δουλάπια μέ τά φύλ
λα των. Τό μαγειρεΤον έχει έστίαν άσβε- 
στολιθόκτιστον, ΰδροχύτην έκ τσιμέντου και 
πινακοθήκην ξυ7*ίνην' τό έμβαδόν τής δλης

οικοδομής είναι τετρακοσίων έξήκοντα τεσ
σάρων τετραγωνικών μέτρων. Ιίαραπλεύ- 
ρω; τής οικίας ταύτης υπάρχει κήπος έκ- 
τάσεως πήχεων τεκτονικών τετραγωγικών 
χιλίων έξακοσίων περιτειχισμένος μέ ασβε- 
στολιθόκτιστον τοΤχον. Έντός τοΰ κήπου 
κεΤται ή ύπ’ άριθμόν 58 ισόγειος ασβεστό
λιθον τιστος οικοδομή έστεγασμένη διά κε 
ράμων, συγκειμένη έκ πέντε δωματίων πα
τωμένων μέ σανίδας ταβανωμένων τών τεσ- 
σάρωνμέ σανίδας,τοΰ δέ πέμπτου μέ μπαγ
δατή. Ή  οικία αυτη εχει έπτά θύρας καί 
έννέα παράθυρα εχοντα τά φύλλα των καί 
ύελοστάσια μέ ύελοπίνακας. Ό  δέ κήπος 
εχει διάφορα όπωροφόρα δένδρα, ξύλινον 
ορνιθώνα, άσβεστολιθόκτιστον κλίβανον καί 
δεξαμενήν άσβεστολιθόκτιστον.

Οικοδομή άριθμός 6. Οικία άσβεστολι- 
Οόκτιστος ισόγειος έστεγασμένη διά σιδηρο- 
φύλλων αυλακωτών έκ δύο δωματίων πα
τωμένων καί ταβανωμένων με σανίδας έ
χόντων δύο θύρας καί τέσσαρα παράθυρα 
καί έμβαδόν έξήκοντα τετραγωγικών μέ
τρων. Πλησίον δέ ταύτης κεΤται άποχωρη- 
τήριον έκ τούβλων έστεγασμένον μέ κερά
μους, όπερ εχει μίαν θύραν.

Οικοδομή άριθμός 56. Σκελετός ξυλίνου 
παραπήγματος έν έρειπιώδει καταστάσει, 
έντός τοΰ όποιου υπάρχει μηχάνημα σιδη- 
ροΰν άρσεως βαρών κα! ατμομηχανών.

Οικοδομή άριθμός 37. Οικοδομή ισόγειος 
ξυλίνη έστεγασμένη διά σιδηροφύλλων αυ
λακωτών πατωμένη μέ σανίδας καί ατα
βάνωτος Ιχουσα πέντε θύρας καί έπτά πα
ράθυρα μέ τά φύλλα των έμβαδόν έξήκοντα 
τετραγωνικών μέτρων καί μαγειρεΤον έκ 
σανίδων μέ θύραν καί παράθυρον καί περί
φραγμα ξύλινον.

Οικοδομή άριθμός 5 Οικοδομή άσβεστο- 
λιθόκτιστος ισόγειος έστεγασμένη διά κε
ράμων, έμβαδοΰ τετρακοσίων έννενήκοντα 
πέντε τετραγωνικών μέτρων. Έχε: ένν '̂α 
Ούρας καί δέκα τέσσαρα παράθυρα μετά τών 
ύελοστασίων καί ύελοπ:νάκων αύτών,ένδεκα 
δωμάτια πατωμένα διά σανίδων καί ταβανω
μένα τά μένδέκα μέ σανίδ'ς τό δε ένδέκα· 
τον μέ μπαγδατί, έξωθεν έκάστου δωματίου 
ύπάρχουσι έκ σανίδων μαγειρεΤον καί απο- 
χωρητήριον, άπαντα μέ τάς θύρας των.

Ο κοδομή άριθμός 164.Οικοδομή άσβεστο- 
λιθόκτιστος,μονώρορος, έστεγασμένη διά κε
ράμων, έκ τεσσάρων διαμερισμάτων, έμβα
δοΰ διακοσίων πέντε τετραγωνικών μέτρων. 
’Έχει έξ θύρας καί δώδεκα παράθυρα μέ 
πάτωμα έκ πλακών τσιμέντοο αταβάνωτος 
χρησιμεύουσα ώς έργοστάσιον τοΰ ήλεκτρι- 
κοΰ φωτός. Έν ταύτΥ] είσί τοποθετημένοι 
δι’ ένοικοδομήσεως δύο μεγάλοι ατμολέβη
τες μετά τών έστιών αύτών, έκαστος δυνα· 
μεως δέκα πέντε ίππων μετά δύο βραστή
ρων καί άπάντων τών μτχανημάτων αυ 
τών, δύο άτμομηχαναί όρ:ζόντίθΐ μεθ’ όλων 
τών έξαρτημάτων αύ-ών κατασκευής «Βα- 
σιλειάδου» δυνάμεως δώδεκα ίππων έκάστη 
μετά τών αναγκαίων λωρίων καί λοιπών 
παραρτημάτων αύτών, δύο ήλεκτρομηχαναί 
δυνάμεως έκάστη 800 (οκτακόσιων) volts 
καί δέκα Am peres συστήματος Kdison καί 
είς πίναξ ηλεκτρικής διανομής μετά πάν
των τών παραρτημάτων κα1. παρακολου
θημάτων τών χρησίμων διά τήν λειτουρ 
γίαν τών μηχανών τούτων οίον κο - 
χλιών μοχλών, άκμόνων, μεγγενών, 
σφυρίων, ηλεκτρικών ΰελίνων, απίων, 
καί τών τοιούτων. Έκ τοΰ έργο- 
στασίου τούτου άρχεται τό ηλεκτρικόν κα- 
λώδιον δπερ άνηρτημένον έπί πασσάλων 
πεπηγμένων έπ! τής γής, διήκει καθ’ ολην 
τήν Διώρυγα καί καταλήγει, ενθεν μέν είς 
τήν ΓΙοσειδωνίαν,ενθεν δέ είς τήν Ίσθμίαν, 
εχει δε (64) έξήκοντα τέσσαρας φανούς η
λεκτρικούς, φωτίζοντας τήν Διώρυγα. 
Πλήν τών ηλεκτρικών φανών ύφίστανται 
καί (64) έξήκοντα τέσσαρες φανοί έκ πε
τρελαίου ώς επικουρικοί.

Οικοδομή άριθμός 42. Παράπηγμα ξύ
λινον έστεγασμένον διά σιδηροφύλλων αυ
λακωτών μέρος πατωμένον διά σανίδων και 
άταδάνωτον, Ιχον τρεις διαιρέσε'ς, ένδεκα 
θύρας, καί τέσσαρα παράθυρα μέ τά φύλλα 
των καί έμβαδόν τριακοσίων τριάκοντα έξ 
τετραγωνικών μέτρων. Έντός αύτοΰ εισ: 
τοποθετημένα διάφορα υλικά, ήτοι μαδέρια 
διά σκαλωσιές, χειραμάξια, δοκοί, πτύα, 
σίδηρα διά πασσάλους, τέσσαρες σίδηροί 
σωλήνες υδραγωγείου, άπαντα ταΰτα μετα
χειρισμένα. Άπό τό παράπηγμα τοΰτο μέ
χρι τής θαλάσσης, πλησίον τοΰ Διευθυντή - 
ριου ύπάρχει σιδηροδρομική γραμμή συστή
ματος Ντεκοβίλλ. >4381

Οικοδομή άριθμος 28. Οικοδομή διώρο
φος λιθόκτιστος έστεγασμένη διά κεράμων, 
Ιχουσα έν τω άνω πατώματι τέσσαρα δω
μάτια, έν μαγειρεΤον καί αποχωρητήριον.

Έ ν τώ κάτω πατώματι τέσσαρα δωμάτια 
καί διάδρομον καί μαγειρεΤον καί άποχω
ρητήρια. Έ χει καί τρίτον πάτωμα (σοφίτα) 
έκ δύο δωματίων, Πρός άνατολάς εχει άνά 
μίαν βεράνταν τό έπάνω πάτωμα καί ΐό 
κάτω, ήτις εχει ξύλινον κιγκλίδωμα καί 
δάπεδον έκ σανίδων. Ή  οικία εχει καί δύο 
έξωτερικάς ξυλίνας κλίμακας καί δύο έσω- 
τερικάς τοιαύτϊς, δέκα έξ παράθυρα εχοντα' 
ύελοστάσια καί ύελοπίνακας καί είκοσι μία 
θύρας. Τά πατώματα είνε έκ σανίδων,αί δέ 
οροφαί έκ σανίδων έλαιοχρωματισμένων, 
Ή  οικία εχει παράρτημα λιθόκτιστον ίσό* 
γειον χρησιμεΰον ώς μαγειρεΤον καί πλυν- 
τήριον,εχον δύο ύπόγεια, όκτώ διαμερίσμα
τα, δέκα παράθυρα. Τά πατώματα είνε 
από μπετόν, πλήν δύο δωματίων άτινα είνε 
άπό σανίδας. ’Έχει έμβαδόν τετρακοσίων 
τετραγωνικών μέτρων.

Οικοδομή άριθμός 50. Οικία ισόγειος ξυ - 
λίνη έστεγασμένη διά σιδηροφύλλων αύλα- 
κωτών, εχει πέντε δωμάτια καί έ'ν συνεχό
μενον ξύλινον παράπηγμα,έξ παράθυρα, έν
δεκα θύρας, τά πατώματα εινε έκ σανίδων, 
ή δέ οροφή έκ σανίδων ασβεστοχρίστων. 
’Έχει έμβαδόν έκατον δέκα τριών τετρα
γωνικών μέτρων.

Οικοδομή άριθμός 40. Οικοδομή διώρο
φος ξυλίνη έστεγασμένη διά κεράμων ε 
χουσα δέκα τέσσαρας θύρας καί δέκα τρία 
παράθυρα, έν τω άνω πατώματι τρία δω
μάτια καί μαγειρεΤον, έν δέ τω κάτο) πέντε 
δωμάτια, είς τό άνω πάτωμα άγει έξωτε - 
ρική ξυλίνη κλΤμαξ, τά πατώματα είνε !κ  
σανίδων έλαιοχρωματισμένων καί εχει έμ
βαδόν εκατόν δέκα τεσσάρων τετραγωνι
κών μέτρων.

Οικοδομή άρ θμός 19. Οικοδομή ισόγειος 
λιθόκτιστος έστεγασμένη διά κεράμων, εχει 
τέσσαρα δωμάτια, τέσσαρα παράθυρα, πέντε 
θύρας, πάτωμα καί οροφήν έκ σανίδων καί 
έμβαδόν έννενήκοντα τετραγωνικών μέτρων 
μετά παραρτήματος ξυλίνου χρησιμεύοντος 
ώς μαγειρεΤον.

Οικοδομή αριθμός 21. Οικοδομή ισόγειος 
ξυλίνη έστεγασμένη διά κεράμων μετά ύπο- 
στέγου. ’Έχει τρία δωμάτια, τέσσαρας θύ
ρας καί πέντε παράθυρα, πατώματα καί 
όροφά; έκ σανίδων, καί έμβαδόν έκατόν 
τριάκοντα τετραγωνικών μέτρων.

Οικοδομή άριθμός 131. Οικοδομή ισό
γειος λιθόκτιστος έστεγασμένη διά κερά
μων Ιχουσα δέκα όκτώ παράθυρα καί δέκα 
έξ θύρας, δέκα δωμάτια κα! έν μέγα, τέσ
σαρας έσωτερικάς δεξαμενάς, όροφάς καί 
πατώματα έκ σανίδων τό δέ μέγα δωμάτιον 
έκ τσιμέντου καί έμβαδόν τ. ιακοσίων τριά
κοντα έπτά τετραγωνικών μέτρων.

Οικοδομή άριθμός 59. Οικοδομή ισόγειος 
άσβεστολιΟόκτιστος έστεγασμένη διά θολί- 
σκων δι’ όπτοπλίνθων, πατωμένη διά σα- 
νίίων καί ταβανωμένη μέ μπαγδατή. Έ χει 
όκτώ δωμάτια, κλίβανον καί μαγειρεΤον, 
όκτώ παράθυρα καί δώδεκα θύρας μέ τά 
φύλλα των, περίφραγμα ξύλινον καί έμ
βαδόν διακοσίων έβδομήκοντα τετραγωνικών 
μέτρων.

Οικοδομή άριθμός 101. Οικοδομή ισό
γειος άσβεστολιΟόκτιστος έστεγασμένη διά 
κεράμων, εχουσα έμβαδόν δ ακοσίων έξή
κοντα τετραγωνικών μέτρων, έ’ξ διαμερί - 
σματα τά μέν δύο πατωμένα μέ σανίδας, 
τά δε λοιπά στρωμένα μέ τοΰβλα, ταβανω
μένα μέρος μέ σανίδας καί μέρος μέ μπαγ
δατή, ύπόγειον, όκτώ παράθυρα καί δέκα 
θύρας μέ τά φύλλα των, μίαν μεγάλην 
βεράνδαν ξυλίνην στρωμ,ένην μέ τοΰβλα. 
Παραπλεύρως δέ εχει παράπηγμα έκ σα
νίδων όπερ διαιρείται είς τρίζ διαμερίσμα
τα στρωμένα μέ τοΰβλα καί εχει πέντε θύ
ρας καί τέσσαρα παράθυρα μέ τά φύλλα των 
εχει^έ καί ξύλινον περίφραγμα.

Οικοδομή άριθμός 39. Οικοδομή ξυλίνη 
έπίχριστος(τσατμας)έστεγασμένη διά κερά
μων έμβαδοΰ έκατόν έξήκοντα δύοτετραγωνι- 
κών μέτρων, εχει έν τω άνω πατώματι τρία 
διαμερίσματα κα! έν τω κάτω δύο πατωμένα 
διά σανίδων, δέκα έπτά παράθυρα καί δέκα 
τρεΤς θύρας μέ τά φύλλα των καί κλίμακα 
ξυλίνην, δι’ής ανέρχονται είς τό άνω πά 
τωμα, παραπλεύρως δέ παράπηγμα ξύλινον 
χρησιμεΰον ώς μαγειρεΤον καί άποθήκη. 
Το παράπηγμα είνε μ-ρος πατωμένον μέ 
σανίδας καί μέρος πατωμένον μέ τοΰβλα, 
έχον έννέα θύρας καί έξ παράθυρα μέ τά 
φύλλα των.

Οικοδομή άριθμός 23. Άσβεστολιθόκτι- 
στος έστεγασμένη διά σιδηροφύλλων αυλα
κωτών, τό έμβαδόν αύτής είνε έπτακοσίων 
ένενήκοντα ένός τετραγωνικών μέτρων. Τό 
κάτω πάτωμα έχει δώδεκα μεγάλα διαμε
ρίσματα καί δώδεκα μικρά καί τό άνω πά
τωμα ομοίως. Έ κ τοΰ κάτω πατώματος 
άνερχόμεθα είς τό άνω διά δώδεκα έσωτε-



8 Δ I Κ A I Ο Σ Γ Ν Η

ρικών ξύλινων κλιμάκων. Ή  οικοδομή 
αυτη Ιχει μίαν μεγίστην σοφίταν πατωμέ- 
νην, έξήκοντα παράθυρα μέ τά φύλλα των. 
Τα πατώματα τών δωματίων εινε έκ σανί
δων ώς και αί όροφαί. Έ χει προσέτι έπτά 
παραρτήματα απο μπαγδατή λιθόκτιστα 
διά μαγειρεία καί αποχωρητήρια και περί- 
fpαγμα ξύλινον.

Οικοδομή αριθμ'ος 60. Οίκοδομή ισόγειος 
άσβεστολιθόκτιστος, έστεγασμένη μέ σίδηρα 
και τούβλα εν είδει θόλου, πατωμένη μέ 
σανίδας, εχουσα έμβαδόν διακοσίων έβδομή
κοντα έπτα τετραγωνικών μέτρων, όκτώ 
θύρας και όκτώ παράθυρα μέ τά φύλλα 
των. Παραπλεύρως τής οίκοδομής ταύτης 
ύπάρχουσι τέσσαρα παραπήγματα ξύλινα 
από μπαγδατή..

Οικοδομή αριθμός 97. Οικοδομή ισόγειος 
ασβεστολιθοκτιστος, έστεγασμένη μέ σίδηρα 
και τοϋβλα έν εί'3εt θόλου,πατωμένη μέ σα
νίδας, εκ τεσσάρων δωματίων, εχουσα τέσ
σαρα παράθυρα καί εξ θύρας μέ τά φύλλα 
των και εμβαδόν έκατόν πεντήκοντα πέντε 
τετραγωνικών μέτρων.

Οικοδομή αριθμ'ος 54. Οίκοδομή ίσό* 
γειος έκ σανίδων,έστεγασμένη διά κεράμων, 
εχουσα υπόγειον καί τρία διαμερίσματα πα
τωμένα μέ σανίδας καί ταβανωμένα μέ 
μπαγδατί, τέσσαρας θύρας καί έξ παράθυρα 
μέ. τα φύλλα των καί περίφραγμα ξύλινον, 
εμβαδόν δέ έκατον τριάκοντα τετραγωνικά 
μέτρα.

Οικοδομή αριθμ'ος 53. Οικοδομή ξυλίνη 
έπίχριστος (τσατμας) έστεγασμένη διά κε
ράμων έμβαδοΰ έβδομήκοντα τριών τετρα
γωνικών μέτρων.Το μέν κάτω πάτωμα σύγ- 
κειται έκ δύο διαμερισμάτων καί μαγει- 
ρείου, τ'ο δέ άνω πάτωμα έκ τεσσάρων δια
μερισμάτων. Η οικοδομή Ιχει πατώματα 
καί όροφάς έκ σανίδων, δέκο? παράθυρα 
καί δώδεκα θύρας μέ τά φύλλα των. Είς 
το άνω πάτωμα ανέρχονται διά ξύλινης 
κλίμακα;. ’Έχει δέ μικρ'ον παράρτημα λ ι-  
θόκτιστον χρησιμεΰον ώς πλυντήριον.

Οικοδομή αριθμός 52. Οίκοδομή ξυλίνη 
έπίχριστος (τσατμας) έστεγασμένη διά κε
ράμων έμβαδοΰ έκατον τετραγωνικών μέ- 
τρων. ’Έχει τ'ο μέν κάτω πάτωμα δύο δια
μερίσματα, πατώματα καί όροφάς έκ σανί
δων,δέκα παράθυρα καί δώδεκα θύρας μέ τά 
φύλλα των. Είς τ'ο άνω πάτωμα ανέρχον
ται διά ξύλινης κλίμακος, Ιχει δέ καί μι- 
κρ'ον παράρτημα ώς πλυντήριον.

Οικοδομή άριθμός 51. Οικοδομή ισόγειος 
άσβεστολιθόκτιστος, έστεγασμένη διά σιδή
ρων καί τούβλων έν εί’δει θόλου, πατωμένη 
μέ σανίδας έμβαδοΰ οκτακόσιων τετραγωνι
κών μέτρων. Έ χει είκοσι δύο θύρας καί 
τριάκοντα παράθυρα, είκοσι δωμάτια καί 
ξύλινα παραπήγματα διαιρούμενα εις έπτά j 
μαγειρεία.

Οικοδομή αριθμ'ος 61. Οικοδομή ισό
γειος άσβεστολιθόκτιστος, έστεγασμένη διά 
κεράμων, έμβαδοΰ έκατον πεντήκοντα τε 
τραγωνικών μίτρων. Έ χε: τρία δωμάτια, ' 
καί παράρτημα, έν παράπηγμα έξ ένός δω
ματίου. Τά πατώματα είνε έκ σανίδων, αί 
δέ όροφαί άπό μπαγδατί.Έχει έν μαγειρεΤον 
στρωμένον μέ μπετόν καί μίαν άποθήκην 
μετα υπογείου, πεντε παράθυρα μέ τά φύλ
λα των καί έννέα θύρας μέ τά φύλλα των 
καί προσέτι μίαν βεράνδαν ξυλίνην πατω- 
μένην μέ σανίδας πρός άνατολάς.

Έ ν τώ συνοικισμω τή; Ποσειδωνίας 
εΰρηνται αί έπόμεναι οίκοδομαί διακρινό- 
μεναι δι’ αριθμών γεγραμμένων έπί πινα
κίδων έκ τενεκέ κεκολλημένων έπί τοΰ 
τοίχου.

Οικοδομή αριθμός 4. Οικοδομή ισόγειος 
λιθοκτιστος, εστεγασμένη διά κεράμων έμ
βαδοΰ έβδομήκοντα έπτά τετραγωνικών μέ
τρων. εχουσα τέσσαρας θύρας καί έξ παρά
θυρα , πατώματα καί όροφάς έκ σανίδων, 
πλήν τής εισόδου ήτις είνε μέ τσιμέντο. 
Έ χει έγκατάστασιν τηλεφώνου συνδέοντος 
αύτήν πρ'ος τήν Ίσθμίαν.

Οικοδομή αριθμις 6. Οικοδομή ισόγειος 
λιθόκτιστος έστεγασμένη διά κεράμων έμ

βαδοΰ τετρακοσίων τριάκοντα τεσσάρων 
τετραγωνικών μέτρων. Έ χει δέκα θύρας 
καί δώδεκα παράθυρα, δέκα δωμάτια Ιχον- 
τα δάπεδον έκ σανίδων καί οροφήν έξ επ ι
χρίσματος (μπαγδατί). Έξωθεν ύπάρχουσι 
δύο κτιστοί φοΰρνοι.

Οίκοδομ-ή αριθμ'ος 11. Οικοδομή ισό
γειος λιθόκτιστος έστεγασμένη διά κεράμων 
έμβαδοΰ έξακοσίων δέκα τεσσάρων τετρα
γωνικών μέτρων, Ιχει ένδεκα παράθυρα καί 
δέκα θύρας μεθ’ ένός υπογείου. Τ'ο δάπε
δον είνε έκ σανίδων, ή δε οροφή έξ έπιχρί— 
σματος (μπαγδατί). Ή  ολη οικία εινε 
έν ερειπωμένη καταστάσει.

Οικοδομή αριθμ'ος 12. Οικοδομή ισόγειος 
λιθόκτιστος έστεγασμένη διά κεράμων έμ
βαδοΰ (620) έξακοσίων είκοσι τετραγωνικών 
μέτρων, Ιχει τρία διαμερίσματα, πέντε θύ
ρας και πεντε παραθυρα, δέν Ιχει πάτωμα, 
ώς όροφή δε χρησιμεύει ή στέγη.

Οικοδομή αριθμ'ος 13. Οικοδομή διώρο
φος λιθοκτιστος εστεγασμένη διά κεράμων 
έμβαδοΰ έκατον ογδοήκοντα τετραγωνικών 
μέτρων Ιχει είς τ'ο κάτω πάτωμα πέντε 
οωματια, έν μαγειρεΐον καί έν άποχωρητή- 
ριον. Εν τώ άνω πατώματι Ιχει τέσσαρα 
οωματια έν μαγειρεΐον καί έν άποχωρητή- 
ριον. Εκ τοΰ κάτω εις τ'ο άνω πάτωμα 
άνερχόμεθα δι’ έσωτερικής ξύλινης κλίμα
κος. Εχει παράθυρα δέκα όκτώ καί θύρας 
πεντε εζωτεοικας και (12) δώδεκα έσωτε- 
ρικάς. Τ'ο δάπεδον είνε έκ σανίδων, ή δέ 
όροφή έξ έπιχρίσματος (μπαγδαιί).

Οίκοδομή άριθμός 14. Οικοδομή ισόγειος 
ξυλίνη έπίχριστος (τσατμα) έστεγασμένη 
διά κεράμων. Έ χει πέντε θύρας καί τρία 
παράθυρα διαιρούμενη είς τέσσαρα δωμάτια. 
Τ'ο δάπεδον εινε έκ σανίδων ώς καί ή όρο— 
φη, έμ,βαόοΰ έξήκοντα τετραγωνικών μέ
τρων.

Οικοδομή άριθμός 15. Οικοδομή διώρο
φος ξύλινη έπίχριστος (τσατμ.5) έστεγασμ,έ- 
νη διά κεράμων έμβαδοΰ έβδομήκοντα ένός 

’ τετραγωνικών μέτρων. Έ χει δύο έξωτερι- 
y-άς ν.αι τέσσαρας εσωτεριχ,ας θύρας καί 
ένδεκα παράθυρα. Δωμάτια έν τω άνω 
πατώματι τρία μετά μαγειρείου. Τό δάπε
δον καί ή όροφή είνε έκ σανίδων.

Οίκοοομή αριθμός 17. Οικοδομή ισόγειος 
λιθοκτιστος έστεγασμένη διά κεράμων έμ
βαδοΰ ογόοήκον-α πέντε τετραγωνικών μέ
τρων. Εχει τέσσαρα παραθυρα καί τρεϊς 
θυρας, διαιρούμενη είς τρία δωμάτια καί 
έν 'μικρόν. Fo δαπεΟον εινε απο σανίδας ή 
δε όροφή έξ έπιχρίσματος (μπαγματί) πλήν 
τοΰ μικροΰ, εξωτερικώς Ιχει ένα φούρνον.

Οικοδομή άριθ. 18. Οικοδομή λιθόκτι
στος ισόγειος έστεγασμένη διά κεράμων 
εμβαοοΰ τριακοσίων τεσσαράκοντα δύο τε
τραγωνικών μέτρων. Έ χει δέκα πέντε θύ
ρας και δεκα παραθυρα, δέκα δωμάτια μ,έ 
δαπεοον εκ σανίδων καί οροφήν τήν στέγην.

Μετα τής διώρυγος συγκατάσχομ.εν ώς 
παρακολουθήματα αναγκαία τής έκμεταλ- 
λεύσεως ταύτης και τά έπόμενα πλοία 
ήγκυροβολημενα κατά τήν στιγμήν τήι, 
κατασχεσεως εν τώ προλιμένι τής Ίσθμιας 
άπαντα ύπο σημ,αιαν Ελληνικήν άνήκοντα 
•η οφειλετιοι εταιρεία. Προς λειτουργίαν 
τούτων ή οφειλετις έταιρία Ιχει ίδιον γενι
κόν ναυτολόγιον, εν ώ αναγράφονται οί 
^π^μενοι τεσσαρες πλοίαρχοι ήτοι Παναγιώ- 
της Τσοχλας, ΚωνσταντΤνος Σταματίου, 
Παναγιώτης Σπαρτιατης καί Κυριάκος 
^ταματιου, οιτινες εκ περιτροπής πλοιαρ- 
χοΰσι τών ρηθέντων πλοίων.

1) Ατμοπλοιον ρυμουλκον όνόματι 
«Στρατηγός Γύρ» σιδηροΰν χωρητικότητος 
τοννων τριάκοντα καί τεσσαράκοντα έκατο- 
στών νηολογημένον είς τόν λιμένα Πει
ραιώς ύπό τόν αύξοντα άριθ. 367 ύπό ση
μαίαν ελληνικην, Ιχει μ,ίαν ατμομηχανήν 
ουνάμεως ίππων ονομαστικών 75 καί πραγ
ματικών (450) τετρακοσίων πεντήκοντα, 
δύο άτμολέβητας συστήματος Νικλόζ μετά 
.ών εςαρτημάτων αυτών, κλειδιών, μο 
χλών, ράοοων σιοηρών, δοχείων, φανούς, 
σχοινιά, άλύσσεις, δύο τέντας, δύο άγκύρας

μετά τών άλύσεών των, ένα ιστόν μέ δύο 
πανία μιτα τών παρακολουθημάτων αύτών 
καί μίαν πυξίδα.

2) Ρυμουλκον άτμόπλοιον όνόματι «Ρεϋ· 
νάρ» σιδηροΰν νηολογημένον είς τόν λιμένα 
Πειραιώς ύπ’ αΰξοντα αριθμόν 370 χωρη
τικότητας τόννων (10) καί έβδομήκοντα 
εκατοστών. Έ χει μίαν ατμομηχανήν δυνά
μεως ίππων ονομαστικών δέκα τριών (13) 
πραγματικών (78) έβδομήκοντα όκτώ, ένα 
άτμολέβητα μετά τών εξαρτημάτων αύτοΰ, 
έκ διαφόρων κλειδιών, μοχλών, ράβδων καί 
σιδηρών δοχείων, τούς φανούς του, σχοινιά, 
άγκυραν μεθ’ άλύσεως καί μίαν πυξίδα.

3) Ρυμουλκον άτμόπλοιον όνόματι «Σπιν- 
θήρ» νηολογημένον είς τόν λιμένα Πει
ραιώς ύπ’ αΰξοντα αριθμόν 368, είναι σι- 
δηρουν χωρητικότητος τόννων είκοσι έννέα 
καί είκοσι ένός εκατοστών, Ιχει άτμομη- 
χανήνδυνάμεως ίππων ονομαστικών τεσσα
ράκοντα πέντε (45),πραγματικών διακοσίων 
έβδομήκοντα, ένα άτμολέβητα κατασκευής 
«Βασιλειάδου» μετά τών παραρτημάτων 
του, έ'να ιστόν μέ δύο πανία μετά τών εξαρ
τημάτων των, δύο άγκύρας μετά τών άλύσ- 
σεων αύτών, τούς φανούς του καί διάφορα 
άλλα σχοινιά.

4) Ρυμουλκός ατμάκατος όνόματι «Νέ- 
ρων» σιδηρά νηολογημένη είς τόν λιμένα 
Πειραιώς ύπ’ αΰξοντα αριθμόν 845 χωρη
τικότητος τόννων δέκα έξ (16) καί έβδο
μήκοντα τεσσάρων έκατοστών, Ιχει μίαν 
άτμομηχανήν δυνάμεως ι'ππων ονομαστικών 
(6), έ'ξ πραγματικών τριάκοντα πέντε (35), 
έ'να άτμολέβητα μετά τών έξαρτημάτων 
του, άγκυραν μετά άλύσεως, τούς φανούς 
του καί διάφορα άλλα σχοινιά.

5) ’Ατμάκατος ξυλίνη όνόματι «Κύ
θηρα» νηολογημένη είς τόν λιμένα Πει
ραιώς ύπ’ αΰξοντα άριθμόν 578 χωρητι
κότητος τόννων πέντε (5) καί έννενήκοντα 
έξ (96) έκατοστών. ’Έχει μίαν άτμομηχα
νήν δυνάμεως ι'ππων έξ καί ένα άτμολέβητα 
μεθ’ άπάντων τών μηχανημάτων αύτών, 
άγκυραν μετά άλύσεως καί διάφορα έργα
λεΤα διά τήν κανονικήν λειτουργίαν της.

6) Μία σιδηρά βυθοκόρος (φαγάνα) μή
κους μέτρων είκοσι έννέα (29) καί έβδο
μήκοντα έκατοστών καί πλάτους έ’ξ καί 
τριάκοντα δύο εκατοστά. ’Έχει μίαν άτμο- 
μηχανήν διπλήν καί μίαν άπλήν καί ένα 
άτμολέβητα μεθ’ άπάντων τών έξαρτημά
των αύτών, μίαν άτμαντλίαν συστήματος 
Βόρτιγκτον, ένα γερανόν, τρία βαροΰλκα, 
διάφορα εξαρτήματα αύτών καί λοιπά μη
χανήματα, τάς άλύσεις της, μίαν Λίνταν 
μ.ετα τριάκοντα τεσσάρων σιδηρών κάδων έξ 
αγκύρας μετά τών άλύσεων αύτών καί δια
φόρους άλλας άλύσεις.

7) Είς πλωτός γερανός ξύλινος μετά 
σίδηροΰ βραχίονος μήκους μέτρων είκοσι 
έξ καί πεντήκοντα εκατοστά καί πλάτους 
έννέα καί πεντήκοντα έκατοστά. ’Έχει έ'να 
ατμολέβητα, έν άτμοβαροΰλκον ,άρσεως βα
ρών 30 τριάκοντα τόννων, μίαν ύδαταπο- 
θήκην σιδηράν, μίαν άντλίαν χειροκίνητον, 
μίαν άγκυραν μετά τής άλύσεως καί δια
φόρους άλλας άλύσείς καί προσέτι διά
φορα εξαρτήματα πρός κανονικήν λειτουρ
γίαν αύτοΰ.

8) ΤρεΤς σιδηραΤ φορτηγίδάς μετ’ έπι- 
κλείστρων ύπό τά ονόματα Β 1 ,Β 2 , Β3. Έ 
καστη τούτων Ιχει εν βαροΰλκον διπλοΰν, 
μίαν άγκυραν μετά τής άλύσεως καί πάν
τα τά άναγκαΤα μηχανήματα, μήκους μέ 
τρων δέκα έπτά καί ένενήκοντα έκατοστών 
και πλάτους έπτα καί είκοσι έκατοστών, χω
ρητικότητος δέ τόννων ένενήκοντα.

9) Φορτηγίς ξυλίνη ύπό τό ονομα Γ1 
μετα τών κωπών καί σχοινιών αύτής μή
κους μέτρων έπτά καί ένενήκοντα πέντε 
έκατοστών ^αί πλάτους μέτρων δύο καί έ
ξήκοντα πέντε έκατοστών.

10) Δύο σχεδίαι ξύλινα; (περάματα) 
ύπό τούς άριθμούς ΔΙ Δ2 χρησιμεύουσα! 
διά τήν υπηρεσίαν τοϋ περάματος τής Πο- 
σειδωνίας έκάστη μήκους μέτρων δώδεκα 
κα: πλάτους μέτρων τεσσαράκοντα καί δέκα

έκατοστών μετά τών τροχαλιών καί ίπ ι 
κλείστρων.

11) τρεΤς σχεδίαι σιδηραΤ (πίράματα) 
ύπό τούς άριθμούς E l, Ε2 καί Ε3 διά τήν 
ύπηρεσίαν τοΰ περάματος τής Ίσθμιας, ών 
ή μία ύπό επισκευήν, έκάστη μήκους δέκα 
τεσσάρων μέτρων άνω τοϋ καταστρώματος 
καί δώδεκα μέτρων είς τόν πυθμένα, πλά
τους δέ μ.ετρων έξ καί τεσσαράκοντα έκα
τοστών μετά τροχαλιών καί έπικλείστρων.

12) επτά λέμβοι ξύλιναι μέ τάς κώπας 
κα! λοιπά εξαρτήματα ύπό τά στοιχεία Ζ2 
Ζ3 Ζ5 Ζ6 Ζ7 Ζ8 Ζ9 διαφόρων διαστάσεων.

13) μία λέμβος χαλύβδινη ύπό τό δνομα 
Η1 ναυαγοσωστική μετά τών έξαρτημάτων 
αύτής, μετά τοΰ ίστοΰ καί ιστίου μήκους μέ
τρων πέντε καί τεσσαράκοντα έννέα έκα
τοστών.

14) δύο σημαντήρες σιδηροΤ κυλινδρικοί 
διαμέτρου έσωτερικώς δύο καί έξήκοντα 
έκατοστα τοΰ μέτρου καί ΰψους έσωτερικώς 
μέτρα έ’ν καί πεντήκοντα έκατοστά κείμε
νοι έν Ποσειδωνία.

15) τρία βαροΰλκα έν Ποσειδωνία μετά 
άλύσεων έν τη ξηρα, δι’ ών προσδεδεμέναι 
κινοΰνται αί σχεδίαι καί δύο ομοιαι έν Ίσ
θμια.

Ό  προσληφθείς δημαρχικός πάρεδρος 
τοΰ Δήμου Περαχωριτών κ. ’Αντώνιος Μή- 
τρου ώς εκτιμητής έξετίμησε τό άνωτέρω 
περιγραφόμενον καί άναγκαστικώς κατα- 
σχεθέν κτήμα,συμπεριλαμβανομένου καί τοΰ 
προνομίου καί τών παραρτημάτων καί τών 
παντός εί'δ.υς παρακολουθημάτων αύτοΰ διά 
δραχμάς πεντακοσίας χιλιάδας. Ό  δέ Μα
νουήλ Καμάρας ώς Γενικός Διευθυντής τής 
Τραπέζης τής ’Ανατολής,έκπροσωπών ταύ
την, προσφέρει κατά τήν πρός έμέ έγγρα
φον παραγγελίαν του δραχμάς έκατόν πεν
τήκοντα χιλιάδας διά νά χρησιμεύσωσιν ώς 
πρώτη προσφορά κατά τήν ήμέραν τοΰ 
πλειστηριασμοΰ.

Ή  ένεργηθεΤσα ήδη κατάσχεσις δηλω- 
θήσετα: τω ύποθηκοφύλακ: Κορίνθου κατά 
τό άρθρον 960 τής Πολ. Δικονομίας, άν
τίγραφον δέ τής παρούσης έκθέσεώς μου 
κοινοποιηθήσεται όπως καί οπου ο νόμος ο
ρίζει.

Λαβών δθεν ύπ’ οψιν τήν παρά τοΰ μνη- 
σθέντος Δημαρχικού' Παρέδρου γενομένην 
έκτίμησιν καί τάς σχετικάς διατάξεις τών 
άρθρων 965 καί 967 τής Πολιτικής Δικο
νομίας,προσδιορίζω ήμέραν πρός ένέργειαν 
τοΰ τ.λειστηριασμοΰ αύτοΰ τήν πέμπτην 
Νοεμβρίου έ. I. (1906) ήμέραν Κυριακήν,, 
τόπον τόν συνήθη τόπον τών πλειστηρια · 
σμών εξωθεν τοΰ παντοπωλείου τοΰ ΙΙερι- 
κλέους Μπολέτη έν τη ΙΊεοαχώρα πρωτευ- 
ούση τοΰ Δήμου Περαχωριτών, υπάλληλον 
έπί τοΰ πλειστηριασμοΰ τον κ. Γεώργιον 
’Αθασασιάδην συμβολαιογράφον Ιίεραχώ- 
ρας καί τούτου καΛυομένου τόν Είρηνοδίκην 
Κορίνθου ή ένα τών συμβολαιογράφων Κο
ρίνθου, ώραν δέ ένάρξεως τοΰ πλειστηρια- 
σμοΰ τήν δεκάτην πρό μεσημβρίας καί λή- 
ξεως τήν δωδεκάτην τής μεσημβρίας τής. 
αύτής ήμέρας.

Ά παντες οί λοιποί οροί τοΰ προκειμένου· 
πλειστηριασμοΰ γνωστοποιηθήσονται διά τοϋ 
έκδοθησομένου προγράμματος μου.

Ή  κατάσχεσις τοΰ άνωτέρω περιγραφέν- 
τος κτήματος έγένετο έν άπουσία τοΰ τε έ- 
πισπεύδοντος Μανουήλ Καμάρα ύπό τήν 
ρηθεΤσαν ιδιότητα αύτοΰ καί τοΰ ’Αναργύ
ρου Σιμοπούλου ύπό τήν ρηθεΤσαν ιδιότητα 
α’ποΰ, έκπρ:σωποΰντος τήν όφειλέτιδα έ- 
ταιρείαν.

Συνετάγη ή παροΰσα εκθεσις αναγκαστι
κής κατασχεσεως, ήτις άναγνωσθεΤσα καί 
βεβαιωθεΤσα ύπιγράφη παρά τοΰ Δημαρχι
κού Παρέδρου τοΰ Δήμου Περαχωριτών καε 
παρ’ έμοΰ τοΰ κλητήρας

Ό  Δημαρχικός Πάρεδρος 
’ /%ντ. Λ Ιή τ ρ ο υ

Ό  Κλητήρ
Ή λ έ α ς  Λ ϊ. Λ ο γ ο δ ε τ η ς .


