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Είνε γνωστόν δτι είς δύο άρθρα , 
γραφέντα μετάσύσκεψιν καί άπόφασίν 
τών ιδρυτών αύτης, ή έφημερίς ήμών 
έγένετο άπήχησις της κοινής γνώμης, 
ήτις, κατά τήν άντίληψιν ήμών έ- 
κράτει περί δύο έκ τών μελών τοΰ 
Άρείου Πάγου. ΓΩς ήτο επόμενον, τά 
άρθρα ταΰτα δέν συνεκλόνισαν μόνον 
τήν κοινωνίαν άπασαν, άλλά καί πα- 
ρέσχον άφορμήν είς τήν καταδιωκτι
κήν άρχήν δπως άπαγγείλη κατά 
τών συνυπευθύνων τής συντάξεως αύ
τών κατηγορίαν έπί παραβάσει τοΰ 
άρθρου 21 τοΰ περί έξυβρίσεων νόμου 
συνοψιζομένην έν τούτψ, δτι οί συν- 
τάξαντες αύτά καθύβρισαν τό δικα- 
στήριον τοΰ Άρείου Πάγου διά τά 
δημόσια καθήκοντά του. Κατά πόσον 
ήτο έπιτετραμμένον είς δικηγόρους, 
οϊοι οι άναλαβόντες τήν εύθύνην τών 
κατηγορηθέντων άρθρων, ού μόνον νά 
μετέλθωσι φράσεις ή λέξεις δνειδι- 
στικάς, ώς το γράμμα τοΰ άρθρου έφ’ 
ου έστηρίχθη ή κατηγορία προϋπο
θέτει, άλλά καί νά άτενίσωσιν έστω 
άνευλαβώς τό άνώτατον δικαστήριον, 
δέν νομίζομεν δτι παρίσταται άνάγκη 
καί σήμερον νά έπαναλάβωμεν. Διά 
τοΰτον δμως ή δι’ έκεΐνον τόν γενικώ- 
τερον λόγον έκρίθη άναγκαΐον ή καί 
σκόπιμον ύπό τών άρχών έκείνων αι- 
τινες είναι τεταγμέναι νά μεριμνώσιν 
ύπέρ τής άξιοπρεπείας παντός άξιώ
ματος, κατά μέγιστον δέ λόγον τοΰ 
δικαστικού, νά μετατραπώσιν είς κα
τηγορουμένους έπί έξυβρίσει οί συν- 
τάκται τών είρημένων άρθρων. Τοι- 
αυτην τινά έννοιαν άπεδώσαμενήμεΐς 
τούλάχιστον είς τήν άρξαμένην κα- 
ταδίωξιν καί τήν σκέψιν ήμών ταύτην 
δέν φαίνεται δτι διαψεύδουσι τά πρά
γματα, άτινα μετά δεξιότητος άνακρι- 
τικής, όντως περιποιούσης τιμήν είς 
τό δικαστικόν σώμα, έσυστηματοποι- 
ήθησαν ύπό τοΰ διεξαγαγόντος τήν 
άνάκρισιν κ. Γεωργ. Λογοθέτου καί 
ύπήχθησαν είς τάς άντιστοίχους δια
τάξεις τοΰ νόμου ύπό τών δικαστών 
τών συνταξάντων τό βούλευμα, δπερ 
έχει ώς έξής :
Άριθ. 125

IV»
Συμβούλιον τών έν Άθήναις Πλημ- 

μελειοδικών
Συγκείμενον έκ ιώ ν δικαστών Ίω . 

Βελιμέζη προέδρου, Γ. Λογοθέτου άνα- 
κριτοΰ καί Εύαγγ. Μίχα.

Συνελθόν έν τψ πρός διάσκεψιν δωμα- 
τίψ του τήν 15 Φεβρουάριου 1907, πα
ρόντων τοΟ τε είσαγγελέως Ν. Λυκου- 
ρέζου καί τοΰ ύπογραμματέως Α. Πέ
ταλά, Γνα άποφανθή έπί της έξής ύπο- 
θέσεως.

Οί Πέτρος Θηβαίος, Μάρκος Σεβα
στιανός, ’Απόστολος Λύδης, Διονύσιος 
Κουρούκλης, Λουκάς Νάκος, Σπυρίδων 
Σταυρόπουλος, Πάνος ’Αναστασόπουλος, 
Πολύβιος Λαγοπάτης, ’Αλέξανδρ. Μπού-

I κρας, Γεώργιος Ν. Κεφάλας, Θάνος Ζώ- 
j ρας, Αριστείδης Δασκαλάκης, ’Αναστά
σιος Μπραχάλης, Σπυρίδων Βελλής καί 

j ’Αριστείδης Μπαλάνος δικηγόροι, κάτοι
κοι ’Αθηνών, κατηγγέλθησαν άρμοδίως 
έπί έξυβρίσει διά τοΰ τύπου τής Άρχής, 
ήτοι τοΰ δικαστηρίου τοΰ Άρείου Πάγου.

Συνεπεία τούτου διετάχθη καί ένηρ- 
γήθη τακτική άνάκρισις μετά τό πέρας 
τής όποιας ύποβαλών πρός τό Συμβού
λιον τοΰτο ο παρ’ αύτψ είσαγγελεύς τήν 
σχετικήν δικογραφίαν διά τής ύπ’ άριθ· 
361 έ. ε· έγγράφου προτάσεώς του, έξέ- 
θηκεν δτι, κατά τών κάτωθι σημειουμέ- 
νων δικηγόρων παρά τοΐς ένταΰθα δικα- 
στηρίοις παρηγγέλθη τακτική άνάκρισις 
έπί κατηγορία, δτι δι’ άρθρων δημοσιευ- 
θέντων έν τοΐς ύπ’ άριθμούς 33, 34 καί 
35 φύλλοις τής ένταΰθα έκδιδομένης 
καί κυκλοφορούσης έφημερίδος «Δικαιο
σύνη» έξ ών τά δύο φέρουσι τούς τίτλους 
«Μήτοι έγώ είμί Κύριε» καί «Εϋελπις 
άπαρχή» καθύβρισαν τήν άρχήν, ήτοι τό 
δικαστήριον τοΰ Άρείου Πάγου διά τά 
δημόσια καθήκοντά του. Περατωθείσης 
δέ τής άνακρίσεως υποβάλλεται ή σχε
τική δικογραφία υπό τήν κρίσιν τοΰ 
Συμβουλίου. Έ κ τής ένεργηθείσης άνα
κρίσεως προκύπτει, δτι πάντες οί κατη
γορούμενοι μετά προηγουμένην συνεν- 
νόησιν άνέθηκαν τήν σύνταξιν τών άρ
θρων, καθορίσαντες καί τάς λεπτομερείας 
αύτών είς τόν δικηγόρον II. Θηβαίον, 
δστις συνέταξε καί έδημοσίευσε ταΰτα, 
Κατά τήν γνώμην μας δμως έκ τοΰ συ
νόλου τής ένεργηθείσης άνακρίσεως έν 
σχέσει πρός τά δημοσιευθέντα άρθρα δέν 
συνάγονται στοιχεία τής άνω κατηγο
ρίας, διότι ούτε έν τοΐς δημοσιεύμασιν 
ύπάρχουσιν όνειδιστικαί λέξεις κατά τοΰ 
άνωτάτου δικαστηρίου ώς απαιτεί τό 
άρθρον 21 τοΰ περί έξυβρίσεως νόμου, 
οΰτε έκ τών ένεργειών τής άνακρίσεως 
προέκυψεν, δτι οί κατηγορούμενοι διά 
τών άρθρων τούτων είχον πρόθεσιν τινα 
νά έξυβρίσωσι. Ή  γνώμη μας δ’ αΰτη 
έπί πλέον, ένισχύεται καί έκ τής κατά 
τήν άνάκρισιν έντόνου διαμαρτυρίας πάν
των τών κατηγορουμένων έπί τή άπαγ- 
γελθείση κατ’ αύτών κατηγορία καί τή 
δηλώσει αύτών, δτι μεθ’ ύπερηφανειας 
άπέβλεψαν πάντοτε πρός τό άνώτατον 
δικαστήριον, ^άποδίδοντες αύτφ άπόλυ- 
τον τόν προσήκοντα σεβασμόν καί προέ- 
τεινε ν’ άποφανθή, δτι δέν πρέπει νά 
γείνη κατηγορία κατά τοΰ Πέτρου Θη
βαίου, Μάρκου Σεβαστιανοΰ, Αποστό
λου Αύδη, Διονυσίου Κουρούκλη, Λουκά 
Νάκου, Σπυρ. Σταυροπούλου, Πάνου Ά - 
ναστασοπούλου. Πολυβίου Λαγοπάτη, 
Άλεξ. Μπούκρα, Γεωργ. Ν. Κεφάλα^ 
Θάνου Ζώρα, Άριστείδου Δασκαλάκη, 
Άναστ. Μπραχάλη, Σπυρ. Βελλή καί 
Άριστείδου Μπαλάνου κατοίκων Α θη 
νών, δικηγόρων, δτι διά των άνω άρθρων 
τών δημοσιευθέντων έν τοΐς ύπ’ άριθ. 
33, 34 καί 35 φύλλοις τής έφημερίδος 
«Δικαιοσύνη» καθύβρισαν τήν άρ/ήν 
ήτοι τό δικαστήριον τοΰ Άρείου Πάγου, 
τής ύβρεως άναγομένης είς τά δημόσια 
καθήκοντά της.

Ίδόν τήν δικογραφίαν,
Σκεφθέν κατά τόν νόμον.

Επειδή οί έν τή προεκτεθείση προ- 
τάσει τοΰ είσαγγελέως άνοφερόμενοι λό
γοι εισιν δρθοι, νόμιμοι καί σύμφωνοι 
μέ τά έκ τής ένεργηθείσης άνακρίσεως 
προκύψαντα περιστατικά, ώς τοιοϋτοι δέ 
παραδεκτοί καθίστανται καί παρά τοΰ 
Συμβουλίου τούτου.

Δ ιά  τ α ΰ τ α
Ίδόν καί τ ’ άρθρον 251 § 1 τής Ποιν. 

Δικονομίας.
Άποφαίνεται δτι δέν πρέπει νά γείνη

κατηγορία κατά τοΰ Πέτρου Θηβαίου, 
Μάρκου Σεβαστιανοΰ, Αποστόλου Αύδη, 
Διονυσίου Κουρούκλη, Λουκά Νάκου, 
Σπυρ. Σταυροπούλου, Πάνου Άναστα- 
σοπούλου, Πολυβίου Λαγοπάτη, Ά λεξ. 
Μπούκρα, Γεωργ. Ν. Κεφάλα, Θάνου 
Ζώρα, Άριστείδου Δασκαλάκη, Άναστ. 
Μπραχάλη, Σπυρ. Βελλή καί Άριστεί
δου Ν. Μπαλάνου κατοίκων Αθηνών, δι
κηγόρων, δτι δι’ άρθρων ύπό τούς τί
τλους «Μήτοι έγώ είμί Κύριε;» καί «Εύελ- 
πις άπαρχή» δημοσιευθέντων είς τά ύπ ’ 
άριθ. 33, 34 καί 35 τής 25 Νοεμβρίου 
1906, 2 Δεκεμβρίου 1906 καί 9 Δε
κεμβρίου 1906 φύλλα τής ένταΰθα 
έκδιδομένης έφημερίδος «Δικαιοσύνη» 
καθύβρισαν τήν άρχήν, ήτοι τό Δικα- 
στήριον τοΰ Άρείου Πάγου, τής ύβρεως 
άναγομένης είς τά δημόσια καθήκοντά 
της.

Άπεφασίσθη καί έγένετο έν Άθήναις 
τή ] 7 Φεβρουάριου 1907 καί έξεδόθη 
αύτόθι τή 19 ίδιου μηνός καί έτους.

Οί δικασταί
Ί .  Β ελιμέζη ς 
Ε ύάγγ. Μ ίχας 
Γ. Λ ογοθέτης

Ό  υπογραμματευς  
Α. Π εταλας

Τοιαύτη περί τής στάσεως τής 
«Δικαιοσύνης» ή άντίληψις καί ή 
κρίσις τής δικαστικής έξουσίας. ΙΙοία 
ή άπωτέρα έννοια ήτις δύναταί νά ά- 
ποδοθή είς τήν οΰτω διδομένην λύσιν 
καί κατά πόσον ή λύσις αΰτη εινε έ
πιτετραμμένον νά θεωρηθη τελική ή 
εν τών σημείων πρός περαιτέρω έπί- 
σημον ένέργειαν, έπί τούτων παραθέ
τομεν τάς σκέψεις ήμών είς άλλην 
στήλην.

Α ΐΤ ΪΜ Ε ΙΣ
ΑΙΑ Μ  Α Γ Μ Ϊ Γ Ο Γ  ΑΙΑΠΟΝΗΣ
Κ α ί  α ύ θ ις  ο λ ίγ α ,  ά λ λ ά  τά  ΰ-  

β τα τα , π ερ ί τή ς  έννο ιας τή ς  
δ ια τά ξ ε ω ς  το ΰ  άρβ . 1 4 S  έδ .  
Ύ  τή ς  π ο λ . Λ '.χ ο νο μ ία ;.

Κ ύριε συντάκτα,
Μετά τόν έν Άθήναις ψευδώνυμον 

Κ αινοτόμον  έπελάβετο τής Ιρμηνείας τής 
διατ. τοΰ άρθ. 145 έδφ. 7 τής δικονο
μίας έν μικρά διατριβή καταχωρισθείση 
έν τώ ύπ’ άριθ. 45 φύλλψ τής «Δικαιο
σύνης» ό κ. Γ. Λινάρδος. Έ ν τή διατριβή 
ταύτη ό έν Πάτρας συνάδελφος ούτος, έν 
άντιθέσει πρός τόν έν Άθήναις, ήκιστα, 
ώς φαίνεται, ταΐς καινοτομίαις φιληδών, 
έπειράθη νά έλέγξη αύτόν σφαλλόμενον 
έν τή κα ινοτομώ  (ίδε επιστολήν ήμών 

| καταχωρισθεΐσαν έν τφ μνημονευθέντι 
φύλλψ τής «Δικαιοσύνης») έρμηνεία τής 
περί ής ό'λόγος διατάξεως- άλλ’, ώς έν 
τοΐς κατωτέρω θά γένηται δήλον, αύτός 
μέν ήστόχησεν έν τψ έλέγχψ, ό δέ έλεγ- 
χόμενος εύστοχώτατα έβαλε πρός τό 

I ρήμα τοΰ νόμου, έφ’ ού ή άληθής αύτοΰ 
έρμηνεία έρείδεται. Τψ δντι- ό έν Πάτραις 
συνάδελφος, δίκην δστρέου προσκολλη- 
θείς είς τήν έν άρχή τής διατ. τοΰ άρθ. 
145 ρήσιν ή έπ ίδοσις γ ίνετα ι...  πρώτον 
μέν έδίδαξε διδασκαλίαν ψευδή καί πά
σης έννοιας άμοιρον, οτι τό έν τή ρήσει 
ταύτη δνομα ή έπίδοσις κεΐται άντί τοΰ 
η παράδοσ ις  ( ! ! ) ,  έν ψ καί έν τψ γερμα- 
νικψ κειμένψ φέρεται ή λέξις Zustel- 
lu n g  ούδέν έτερον δηλοΰσα ή τήν έπίδο-

σιν, έπειτα δέν ήδυνήθη νά νοήση πώς 
έκ τής περί ής ό λόγος διατάξεως συνά
γεται δτι δέον νά δημοσιεύηται έν εφη
μερίδά ούχί τό έπιδοθέν έγγραφον, άλλ’ ή 
περί τής γενομένης έπιδόσεως έκθεσις 
τοΰ κλητήρος, ήτοι τό έπιδοτήριον.

Ά ν  ό έν Πάτραις διατριβογράφος άκο- 
λουθών τψ παραγγέλματι τοΰ Κέλσου 
ού δε ι άπό π ροκομ ιδής μέρους τοΰ νό 
μ ου  άπεκρίνεσϋαι, όντως «μετά προσο
χής, ώς λέγει, διεξήρχετο τό σχετικόν 
άρθρον τής δικονομίας», θά συνήντα, πλήν 
τοΰ έν άρχή αύτοΰ άπαντώντος ρήματος 
γίνεται καί έτέρψ (δήματι, τψ  £ήματι 
δημοσιεύεται, ραδίως δέ έκ τούτου θά 
κατενόει δτι, μηδενός έκφερομένου ύπο- 
κειμένου τοΰ ρήματος τούτου, κατά τούς 
θεμελιώδεις τής συντάξεως κανόνας, ύπο- 
κείμενον αύτοΰ είναι τό τοΰ μετ’ αύτοΰ 
διά τοΰ συμπλεκτικού συνδέσμου κα ι συν- 
δεομένου ρήματος γίνεται, ήτοι τό δνομα 
ή έπίδοσις. 11 έπ ίδοσις  λοιπόν, λέγει συν- 
τακτικώς άναλυομένη ή διάταξις, γίνεται 
έπ ί δ ιαδίκων, τώ ν όπο ιω ν αγνοείται ό τό 
πος τής δ ιαμονής είς τον. . .  εισαγγελέα . . .  
κα ι συγχρόνως  (ή έπίδοσις) δημοσιεύε
τα ι κτλ. Ά λλά  πώς άλλως, ώ βέλτιστε 
κ. Λινάρδος, είνε δυνατόν νά δημοσιευθή 
ή έπ ίδοσις  ή καταχωριζομένου έν τή 
έφημερίδι τοΰ έπιδοτηρίου; Ά ν  ό νομο- 
θέτης έβούλετο νά έπιτάξη τήν δημο- 
σίευσιν ούχί τής έπιδόσεως, άλλ’ αύτοΰ 
τοΰ έπιδοθέντος έγγράφου, άναμφιλέκτως 
θά έγραφεν έν τψ  νόμψ ή έπ ίδοσ ις γίνε
ται. .. κα ι τδ έγγραφον δημοσιεύεται, έν 
άλλαις λεξεσι θά έτίθη ίδιον ύποκείμενον 
τοΰ ρήματος δημοσιεύεται, ή θά ήλλασ- 
σεν τήν σύνταξιν, ώς έποίησεν έν έδφ. 6 
τής αύτής διατάξεως, ένθα ώρισεν δτι ή 
έπ ίδοσις γ ίνετα ι.. . ουτος δε (ό είσαγγε
λεύς) οφείλει νά πέμψ ΐ) τό είς αύτόν  r .a -  
ραΠ οΟ έν έ γ γ ρ α φ ο ν  είς τήν έπ'ι τών 
εξω τερικών γραμματείαν. Ή  έκτεθεΐσα 
τής διατ. τοΰ άρθ. 145 έδφ. 7 έρμηνεία 
έμπεδοΰται καί έκ τοΰ γερμανικού αύτής 
κειμένου- δέν γίνεται μέν έν τψ κειμένψ 
τούτψ χρήσις δύο ρημάτων συνδεόμενων 
διά συμπλεκτικού συνδέσμου, ώς έν τψ 
έλληνικψ κειμένψ, άλλ’ ένός (Die Zu- 
ste llung) h at zu geschelien , μετά τρο
πικού προσδιορισμού und zu g le icher 
Zeit m itte lst B ekanntm achung, δ 
έστι μεθερμηνευόμενον «ή έπίδοσις δέον 
νά γ ίνη τα ι.. .  καί συγχρόνως διά δημο- 
σιεύσεως κτλ. άλλά δημοσιεύσεως τίνος; 
προδήλως, μηδέν τοΰ νόμου λέγοντος, 
der Z uste llung τ. έ. τής έπιδόσεως. 
Άνελάβομεν, ώς παρατηρείτε, κύριε συν
τάκτα τό έργον χαμαιδιδασκάλου, δηλαδή 
νά κάμω μεν  τήν σύνταξιν, κατά τήν σχο
λικήν έκφρασιν, τού κειμένου τής δικο
νομίας, άλλ’ ούκ’ ήν άλλως γενέσθαι, ίνα 
μεταπεισθή ό έν Πάτραις συνάδελφος δτι 
ούχί «μετά προσοχής», ώς διατείνεται, 
άλλά τά μάλιστα άπροσέκτως καί έπιπο- 
λαιότατα «διεξήλθε τό σχετικόν άρθρον 
τής πολιτ. δικονομίας».

Ά λ λ ’ ίσως θά είπη τις ήμ ΐν  διά τής 
τοιαύτης γραμματικής έρμηνείας πληροΰ- 
ται ό σκοπός τού νομοθέτου, τοΰ λαβεΐν 
δηλονότι, ει δυνατόν, γνώσιν τοΰ έπιδο
θέντος έγγράφου τόν άγνώστου διατρι
βής διάδικον; Είς τό έρώτημα τούτο ά- 
ποκρινόμεθα, παρατιθέμενοι ένθάδε δ,τι 
περί τούτου έν τή έκτη έκδόσει τοΰ οί- 
κονομιδείου Εγχειριδίου τής πολιτ. δικο
νομίας διελάβομεν. «Πληροΰται δέ, λέγο- 
μεν έν § 90, σημ. 19α, τοΰ νομοθέτου 
ό σκοπός τής παρά τοΰ διαδίκου γνώ- 
σεως τοΰ έγγράφου έκ τούτου, δτι κατά 
τήν διάτ. τού άρθ. 140 τής δικονομίας ό 
κλητήρ δφειλει άκριβώ ς νά περιγράψτ] έν 
τψ έπιδοτηρίψ (δπερ κατά τά πρόσθεν 
ρηθέντα δέον νά δημοσιεύηται) τό έπ ιδο-



2 Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ  Γ Ν Η
θεν δικόγραφον η την επιδοϋ-εΐσαν κλήσιν 
η άπόφ ασ ιν»

Είναι άληθώς, Κύριε συντάκτα, απορίας 
άξιον, ώς παρετηρήσαμεν καί έν τφ Έ γ- 
χειριδίψ, καί άνερμήνευτον πώς επεκρά- 
τησεν ή έπιδήλως ήμαρτημένη έρμηνεία 
της διατ. τοΰ άρθ. 145 έδφ. 7 της δικο
νομίας, λαμβανομένου μάλιστα ύπ’ οψει 
δτι αύτός 6 πολύς Οίκονομίδης, ου τά δι
δάγματα εύκόλως όπηρξαν έν τοΐς πλεί- 
στοις καί ύπάρχουσιν έτι ώς άλλα Πύ
θια μαντεύματα, γράφει έν τφ Έγχειρι- 
δίφ δτι «είς τόν εισαγγελέα επιδίδονται 
τά δικόγραφα καί δταν ό διάδικος είναι 
άγνώστου διαμονής, δημοσιευόμενης της 
έπιδόσεως αύτών διά τίνος έγχωρίου έφη- 
μερίδος.»

Καί έν πολλοις άλλοις ζητήμασι τά 
ήμέτερα δικαστήρια άπεφήναντο γνώμην 
ψευδή, προαχθέντα έκ τών διατάξεων της 
γαλλικής δικονομίας καί έκ τών διδαγ
μάτων τών γάλλων νομολόγων' άλλ’ έπί 
τοΰ προκειμένου ούδέ τοΰτο συμβαίνει, 
διότι ή διάτ. τοΰ άρθρ. 69 § 5 της γαλλ. 
δικονομίας δέν έπιτάττει τήν έν ταΐς έ- 
φημερίσι δημοσίευσιν τοΰ έπιδοθέντος έγ
γράφου, άλλά τήν τοιχοκόλλησιν αύτοΰ 
έπί τής κυρίας θύρας τοΰ ακροατηρίου 
L ’exp lo it sera affiche a  la  principale 
porte de l’aud ito ire du tribunal ou la  
dem ande est portee (*).

Πλήν δέ τών δικαστηρίων ή έκτεθεισα 
πεπλανημένη θεωρία παρήγαγε καί τόν 
άείμνησΐον Ξ. Ψαράν καί τόν κατά 
τάλλα κριτικώτατον καί νομομαθέστα- 
τον παρά τφ Ά ρείφ  Πάγψ άντεισαγγε- 
λέα κ. Μανιάκην (έρμ. πολ. δικονομ. 

I , τευχ. α '. §§ 252, 253), οΐτινες άνυπό-
U πτως περί τής έννοιας τής διατ. τοΰ άρθ.

145 τής δικονομίας έχοντες, έδίδαξαν 
δτι έν ταΐς έφημερίσι δέον νά καταχω- 
ρίζηται αύτό τό έπιδοθέν έγγραφον ού- 

^  δαμώς δέ όκνοΰμεν νά όμολογήσωμεν
δτι πρό όκτωκαίδεκα έτών/έν νεανικφ 

' ήμών έρ γψ ^ δ τ ιή  «ή ανακοπή έπιδίδο- 
xat; έάν ό διάδικος είνε άγνώστου δια
μονής πρός τόν εισαγγελέα... δημοσιευό
μενη καί έν τινι έφημερίδι».

Τοΰ λόγου έμπεσόντος περί συγγρα
φέων, δέν δυναμεθα νά παρέλθωμεν ά- 
μνημόνευτον καί τόν έρμηνείαν τής πο- 
λ ιΐικής δικονομίας κακουργήσαντα Πο- 
ταιμάνον, ούχί ίνα, ώς άλλοτε, ψέξωμεν, 
άλλ’ ίνα υπερεπαινέσωμεν δτι παρά πα
σαν τήν είθισμένην αύτφ άηδή καί άφό- 
ρητον απεραντολογίαν άκραν περί τοΰ 
όποκειμένου έν τφ  λόγφ ζητήματος έτή- 
ρησε σ ιγή ν εί δέ μή, ούδαμώς άμφιβάλ- 
λομεν δτι καί έν τούτψ, καθάπερ έν 
πολλοις άλλοις ούδέν υγιές καί έξω τοΰ 
κοινοΰ πάτου θά εγραφεν.

Έ ν τέλει, Κύριε συντάκτα, πρώτον 
μέν έφείλομεν νά όμολογήσωμεν χάρι-

(*) "Ιδε παρεμφερή διάταξιν έν αρθρ. 148 τοΰ 
ήμετέρου προξενικοί) νόμου. Άκριβεστέρα είνε 
ή ιταλική δικονομία, ήτις έν άρθρ. 141 έπιτάτ- 
τει πρώτον μέν τοιχοκόλλησιν τοΰ έγγράφου 
έπί τής θύρας τοϋ δικαστηρίου, δεύτερον έπειτα 
καταχώρισιν περιλήψεως αυτοΰ έν τή έφημε
ρίδι τών δικαστικών γνωστοποιήσεων (nel 
g io rnale  d eg li annunci g iud iziari), τρίτον 
δέ παράδοσιν τοΰ έγγράφου πρός τόν εισαγγε
λέα τοΰ δικαστηρίου, είς 8 είσήχθη ή άγωγή. 
Πρβλ. M ortara M anuale d e lla  procedure 
c iv ile  I, § 222, R icci Commento a l codice 
d i procedura c iv ile  ita liano  I, § 307 .

τας τφ συναδέλφψ Καινοτόμψ δτι παρέ- 
σχεν άφορμήν, Γνα έξακριβωθή ή άληθής 
έννοια τοΰ νόμου, νομίζομεν δέ δτι έκ 
τών πρόσθεν καί τών έν Έγχειριδίψ 
ήμΐν διειλημμένων άποχρώντως αύτη 
διελευκάνθη, έπειτα νά παρατηρήσωμεν 
πρός τόν έν Πάτραις συνάδελφον δτι άφοΰ 
ώς μή ώφελεν, ή έλληνική βουλή μερι- 
μνώσα καί τυρβαζομένη περί άλλα δλι- 
γωρεΐ τής ψηφίσεως πολλών καί σπου- 
δαιοτάτων νομοσχεδίων, δι’ ών σκοπεΐ- 
ται ή άνόρθωσις τών κακώς έν τή άπο- 
νομή τής δικαιοσύνης κειμένων, πολλφ 
ήττον δέν θά έπιλάβηται τοΰ άνανομοθε- 
τήσαι τά έν τφ άρθρψ 145 έδάφ. 7 τής 
δικονομίας ευ καί καλώς νενομοθετη- 
μένα καί δτι κατ’ ακολουθίαν ή ύπέρ 
τούτου εύχή αύτοΰ είνε ματαία καί άνό- 
νητος.

Άθήνησι τή 21η Φεβρουάριου 1907.
Δέξασθε κτλ. Μ. Λιβαδάς
Σ . Δ . Είς τό επόμενον φύλλον δημοσιεύο- 

μεν τάς έπϊ τοΰ αύτοΰ ζητήματος αιντιθετους 
παρατηρήσεις τοΰ έν Άθήναις δικηγόρου κ. 
Σ. Γ/.ίνη καί τοΰ έν Ναυπλίω δικηγόρου κ. 
Γ. Λάλωση.

ΑΠΟ Ι Α  ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ A0HN.QN
Πλημμελείοδικεΐυν

—Κ α τα δ ίκ η  Δ ικ η γό ρ ο ν
'Ολόκληρος ή συνεδρίασις τής παρελ- 

θούσης Παρασκευής τοΰ Πλημμελειοδι
κείου ’Αθηνών κατήναλώθη έπί τής ύπο- 
θέσεως τοΰ έν Άθήναις δικηγόρου κ. Μιχ. 
Παυλοπούλου, κατηγορουμένου έπί έξυ- 
βρίσει τοΰ Βασιλέως,πράξει προβλεπομένη 
υπό τοΰ άρθ. 1 τοΰ περί έξυβρίσεως νό
μου ώς καί έπί παραβάσει τοΰ άρθ. 4 τοΰ 
αύτοΰ νόμου, καθότι άπέδωκε, κατά τό 
κατηγορητήριον είς τόν Βασιλέα, τό όνει
δος ή τήν εύθύνην τών πράξεων τής Κυ- 
βερνήσεώς του. Αί περιστάσεις ύπό τάς 
όποιας έτελέσθησαν αί έν τφ κατηγορη- 
τηρίψ πράξεις είνε γνωσταί. Έ πί τή 
πρώτη άναγγελία τών έν Βουλγαρία 
σφαγών τών Ελλήνων κατά τό παρελ
θόν θέρος κατεκλύσθη ή Πλατεία τοΰ 
Συντάγματος ύπό λαοΰ διαμαρτυρουμέ- 
νου κατά τής τοιαύτης άγρίας έν Βουλ
γαρία καταστάσεως, έρμηνευτής δέ τών 
τοιούτων λαϊκών αισθημάτων ό κ. Μ. 
Παυλόπουλος, ήθέλησε ν’ άπευθύνη λ έ 
ξεις τινάς πρός τό πλήθος, είπών δτι μό
νον διά τής έσωτερικής δργανώσεως είνε 
δυνατόν νά καταστήσωμεν σεβαστά καί 
νά Ιπιβάλωμεν είς τάς δυνάμεις τά δι
καιώματα τοΰ Έλληνισμοΰ. Πρός έπίρ- 
ρωσιν δέ τής γνώμης του ταύτης προσέ- 
θηκεν δτι καί ή συγγένεια τοΰ Βασιλικοΰ 
οίκου τής Ελλάδος μετά τών δυνατών 
τής Εύρώπης άπεδείχθη ήδη δτι δέν ά- 
πέβη έν παντί έπωφελής καί τά έπί τεσ
σαράκοντα έτη ταξείδια τοΰ Βασιλέως 
ήμών δέν ώφέλησαν. Καί κατέληξε λέ- 
γων, δτι έπέστη ήδη ό καιρός νά ζητή- 
σωμεν εύθύνας παρά πάντων, άπό τών 
υπευθύνων μέχρι τοΰ άνευθύνου. Τοιαΰ- 
ται περίπου αί πρός τό πλήθος λέξεις τοΰ 
κ. Μ. Παυλοπούλου, ένεκα τών όποιων 
έκαλεΐτο νά δώση λόγον. Πρός άπόδειξιν 
τοΰ κολασίμου τών άνω ή Είσαγγελική

άρχή προσεκόμισε μάρτυράς τινας κατα- 
θέσαντας άκριβώς τά άνωτέρω, πλήν τού
του δέ έπεκαλέσθη καί τάς έφημερίδας 
τής έπομένης τοΰ συλλαλητηρίου έκείνου 
έν αις, ούχί όμοιομόρφως περιείχετο πε- 
ρίληψις τοΰ λόγου τοΰ κ. Μ. Παυλοπού
λου. . Ή  ύπεράσπισις έκπροσωπουμένη 
ύπό τών δικηγόρων κ.κ. Γ. Άναστασο- 
πούλου, Π. Λαγοπάτη, Α. Μπούκρα, Γ. 
Ράλλη, Ν. Κοτσελοπούλου καί Γ. Βλα- 
χοπούλου, καίτοι διεξήχθη δεξιώτατα, έν 
τούτοις δέν έκαλεΐτο νά διεξαγάγη δυ
σχερές τι, ,προκειμένου περί αδικήματος 
έν τφ όποίψ ή δολία προαίρεσις ήτο ά- 
ποκεκλεισμένη. Τό κυριώτερον σημεΐον 
περί τά όποιον έπεβάλλετο καθ’ ήμας νά 
διεξήγετο ή πολεμική, τό σημεΐον δτι 
πάντως τό άδίκημα ήτο πολιτικόν, έγκα- 
τελείφθη ύπό τής ύπερασπίσεως τή άπαι- 
τήσει αύτοΰ τούτου τοΰ κατηγορουμένου, 
δηλώσαντος καί έπ’ άκροατηρίου δτι, 
δικηγόρος αύτός, έχει τήν πεποίθησιν δτι 
έπίσης άσφαλώς αναμένει τήν δικαιοσύ
νην καί παρά τών τακτικών δικαστών ώς 
θά τήν άνέμενε καί παρά τών δικαστών 
τοΰλαοΰ.

Ή  έκδοθεΐσα άπόφασις άπέβη αθωω
τική μέν διά τό πρώτον τής κατηγορίας 
κεφάλαιον, τό τής έξυβρίσεως, δεχθέντος 
τοΰ δικαστηρίου δτι δέν ύπήρχε τοιαύτη 
πρόθεσις παρά τφ κατηγορουμενψ, κα- 
ταδικαστική δέ διά τά δεύτερον, τό τής 
παραβάσεως τοΰ άρθρου 4 τοΰ άνω νό
μου, έπί τή βάσει τοΰ όποιου έπεβλήθη 
ή ποινή τής φυλακίσεως τεσσαράκοντα 
ήμερων.

Τά έκ τής δίκης ταύτης σχόλια ήτο 
δυνατόν νά ήσαν πολλά άπό γενικωτέ- 
ρας πάντοτε άπόψεως, πολλά δέ θά 
ήρύετο τά διδάγματα ό μελετών τά έν 
αύτή δυνάμενα νά άνακύψουν ζητήματα. 
Έκεΐνο δπερ ήμεΐς μετά θλίψεως τήν 
στιγμήν ταύτην παρατηροΰμεν εινε δτί 
ό κατηγορούμενος, δικηγόρος έκ τών δε- 
ξιωτέρων έν τοΐς ποινικοΐς δικαστηρίοις, 
λίαν άκαιρον προεξώφλησεν ίπποτισμόν, 
μή θελήσας νά άγωνισθή ύπέρ τής έπι- 
κρατήσεως τοΰ νόμου, άν ύποτεθή 
δτι είχε τήν πεποίθησιν δτι αί άποδιδό- 
μεναι είς αύτόν πράξεις έφερον τόν χα
ρακτήρα τοΰ πολιτικοΰ καί ούχί τοΰ κοι- 
νοΰ άδικήματος. Δικαιώματα τοιαύτης 
φύσεως δέν είνε κτήμα τών έκάστοτε ά- 
τόμων ούδέ κατά συνθήκην παραδίδον- 
ται είς τάς έκάστοτε άρχάς, άλλ’ άπο- 
τελοΰσι παρακαταΦήκας ών τήν παραφυ- 
λακήν έκληροδότησαν αί ύπέρ αύτών ά- 
γωνισθεΐσαι προγενέστεραι γενεαί. Έ κ 
τοΰ άποτελέσματος θά διδάσκεται, π ι
κρότατα ’ίσως, ό παρερμηνεύσας τόν ίπ- 
ποτισμόν δικηγόρος, τήν μεγάλην τοΰ 
Γερμανοΰ Jh e r in g  άλήθειαν δτι ό με- 
ταβαλών άπαξ έαυτάν είς σκώληκα δέν 
έχει τό δικαίωμα νά παραπονήται δτι τόν 
έπάτησαν.

Μ Ι Α  Α Ν Α Ρ Μ Ο Σ Τ Ο Σ  Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ
Όδυνηροτέοαν αί'σθησιν δέν ήτο δυ

νατόν, δ ι’ ημας τουλάχιστον, νά παρα- 
γάγτ) έγγραφον άλλο έκείνου οπερ ύπό 
τόν τύπον εγκυκλίου έξήλθε τών γρα
φείων τοϋ Υπουργείου της Δικαιοσύνης

καί ειδε τό φως κατά την παρελθοΰσαν 
εβδομάδα". Όμολογοΰμεν οτι ουτε ήθε- 
λησααεν οΰτε καί εί'χομεν την ψυχικήν 
δύναμιν νκ άναγνώσωμεν τό έ'γγραρον 
τοΰτο, διά τοϋ όποιου, ώ ; πληροφορού- 
μεθκ, η κεφκλη τη ; δικαστικής έξου
σίας αποκαλύπτει δημοσία οτι, καθ’ άς 
κατέχει πληροφορίας, δικασταί καί άλ
λοι δικαστικοί υπάλληλοι κατατρίβουσι 
τόν χρόνον αύτών έν τοΐς καφενείοις η 
καί έν άλλοις άποκρύφοις κεντοοις γ αο- 
τοπκίζοντε; καί προστριβόμενοι ουτω 
κα τ’ άνάγκην μετά υποκειμένων άλλης 
υποληψεω; καί άλλου προοοισμοΰ. Έκ 
της αφορμής ταύτης η αύτη εγκύκλιος, 
απευθυνόμενη πρός τούς δικαστάς ύπο- 
δεικνύϊΐ είς αύτούς τά άνεπανόρδωτα έκ 
τνίς χαρτοπαικτικης εξεως κακά, διδά
σκει τούτους ν’άπέχωσι πάσν) δυνάμει 
της χαρτοπαικτικης τραπέζης καί έν τε
λεί άπειλεΐ την επιβολήν αύστηρών 
ποινών κατά τών άπειθούντων δικα
στών !

Τό έγγραφον τοΰτο άς μας έπιτραπϊί 
ν ’ άποκαλέσωρ.εν άνευλαβές πρός αύτό 
τό δικαστικόν σώμα, ούχί διότι φοονοϋ- 
μ ίν  ότι δέν υπάρχουν δικασταί κατα- 
λαμβάνοντες, ώ ; μή ώφελεν, ικανόν χώ
ρον πέριζ τής πράσινης τραπέζης, άλλά 
διότι ή ουτω; επίσημος τοΰ θλιβερού 
τούτου γεγονότος ε’ πιβεβαίωσις, εινέ τι 
άνυπολογίσνως δεινότερον καί αύτης της 
είκόνος δικαστών περιεοχομένων είς αν
τεγκλήσεις μετά τών προσώπων τ·/ίς 
χαρτοπαικτικης υποστάθμης. Άλλοίμο- 
νον άν περιήλθοαεν είς τήν άνάγκην νά 
ύποδεικνύωμεν δ ι’ εγκυκλίων είς τούς 
ισοβίους δικαστάς μας τάς συνεπείας

^ r/y \ y 1της εςεως του χαρτοπκιχ,τειν κκι να α- 
πειλώμεν δ ι’ εγκυκλίων ποινάς πρός 
πεοιστολήν της έξεως ταύτης.

I I  Μ
*18 «Jfccirtauοαύνη», ή τ ίς  ώ ς κ ύ 

κλον άν^ιγνωστών £χει «άντοις 
το ύς  δ ικ η γ ό ρ ο υς  κα ί το ύ ς  μ ε τά  
τ ώ ν  δ ικ α σ τ η ρ ίω ν  έπ α γγ ελ ίΑ ίκ τ ι-  
κώς η ά λλω ς  υ υνδ εο μ ένο υς , ε?νε 
προφανώ ς τό  μ ο ναδ ικό ν  όργανον  
δ ιά  το ύ  ο π ο ίο υ , «Σ^μφοίνως πρός  
τό  π νεύμ α  το ύ  νό μ ο υ , ε π ιβ ά λ 
λ ε τα ι νά γ ίνω ντα ι α ί έπ ί δ ια ζ υ 
γ ίω ν , α ιτή σεω ν π ερ ι χ ω ρ ισ μ ο ύ  
κ τη μ ά τω ν  κλπ . ό ρ ιζ ό μ εν α ι ύ η ό  
το ύ  νό μ ο υ  δ η μ ο σ ιεύ σ ε ις . ΕΙεριτ - 
τόν έπ ίσης νά ύπ ο μ νη σ ω μ εν  ο τ ι  
τό οργανον το ύ το  τώ ν δ ικ η γ ό 
ρω ν κ υ ρ ίω ς , παν ά λλο  η κερ δ ο 
σκοπικόν σκοπόν ε π ιδ ιώ κ ε ι,  τ ο ύ 
το υ  δ ' ενεκα α να λ α μ β ά νε ι πάσαν  
έν γένε ι το ια ύ τη ς  φύσεω ς δ η μ ο -  
σ ίευσ ιν  ε ΐς  τό  η μ ισ υ  τής συνή 
θο υς τ ιμ ή ς .

Τ Ο

ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝΙΥΛΛΟΓΩΝ
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Υ Π Ο  ΙΩ ΑΝΝΟΥ Φ Ρ Α Γ Κ ΙΑ
Δικηγόρου  έν  ’ Α θ ή να ις

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Έ κ παραδρομής τό άρθρ. 35 παρα
πέμπει είς άρθρ. 42 ώς πρός τόν τρόπον 
τής είσπράξεως τών χρηματικών ποινών 
καί τών εισφορών τών μελών, διότι άρ
θρον 42 δέν ύπάοχε’ . Περί τούτων λα - 
λε ΐ τό άρθρ. 40, πρός ό είνε διορθωτέα 
ή παραπομπή, ληφθεΐσα κατά λάθος έκ 
τοΰ νομοσχεδίου τοϋ 1896.

Η μέν άπόφασις τοΰ άνωτ. συμβου
λίου διαβιβάζεται πρός τόν πρόεδρον τοΰ 
οικείου συλλόγου, βστις μεριμν^ περί 
τνίς είς τόν έγκληθέντα κοινοποιήσεως 
αύτης (άρθρ. 34), πασα δέ άμετάκλητος 
άπόφασις άνακοινοϋται ύπό τοϋ ποοέ- 
<)ρου είς τόν Σύλλογον κατά τήν πρώ
την αύτοΰ συνεδρίαν καί υποβάλλεται έν

αντιγράφω πρός τό έπ ί τής Δικαιοσύνης 
Ύπουργεΐον (άρθρ. 36). Αί δέ καταγι- 
γνώσκουσαι προσωρινήν παΰσιν άμετά- 
κλητοι άποφάσεις άνακοινοΰνται καί 
ποός τούς Είρηνοδίκας, Προέδρους καί 
Εισαγγελείς τών δικαστηρίων, παρ’ οΐς 
δ ιατελεΐ ό τιμωρηθείς (άρθρ. 35).

Προσθετέον, νομίζω, ένταΰθα ότι πα
σα τοιαύτη καταδικαστική άπόφκσις 
δέον νά καταχωρίζηται έν βιβλιω τη- 
ρουμένφ ύπό τοΰ οικείου Συλλόγου κα τ ’ 
άλφαβητικήν τάξιν τών ονομάτων τών 
καταδικασθέντων, πασα δέ ποινή προ
σωρινής παύσεως δέον νά καταχωρίζη- 
τα ι έν οικεία στήλνι τοΰ μητρώου (άρθρ. 
2 καί 10 ).

Τό άρθρ. 36 ορίζει οτι έπ ί καταδί
κης είς προσωρινήν παΰσιν άπό τής κοι- 
νοποιήσεως τής άποφάσεώς ό καταόικα- 
σθείς οφείλει ν ’ άπέχνι τής έκπληρω- 
σεως τών καθηκόντων του. Έ φ ’ οσον δέ 
διαρκεΐ ή ποινή αυτη, στερείται της 
ίδιότητος τοΰ δικηγόρου καί πόϋσα αύ
τοΰ ώς τοιούτου πραξις εινε άκυρος. Ει- 
πον άνωτέρω δτι τό πρώτον μέρος της 
διατάξεως ταύτης αντιβαίνει είς τό άνα- 
σταλτικόν άποτέλεσμα τής έφέσεως καί

ποοθεσμίας αύτης, έάν ύποτεθή οτι νοεί 
ή διάταξις κοινοποίησιν τής άποφά- 
σεως τοΰ πρωτοβαθμίου πειθαρχ. συμ
βουλίου. Τό δεύτερον δέ μέρος περί διαρ- 
κείας τής ποινής εινε άόριστον, διότι 
οΰτε έν τφ  άρθρ. 36 οΰτε άλλαχοΰ ορί
ζετα ι τό χρονικόν σημεΐον της ένάρξεως 
της ποινής ταύτης γενομένης, ή μή, έφέ
σεως ύπό τοϋ καταδικασθέντος η ύπό 
τοϋ Είσαγγελέως η άλλου τινός. Θά 
συμψηφισθή άρά γό είς τήν ποινήν ό μέ- 
χοι τής έπικυρωτικής άποφάσεώς τοΰ ά
νωτάτου συμβουλίου χρόνος άποχής ; Θά 
έφαρμοσθή κα τ ’ άναλογίαν τό άρθρ. 17 
τοϋ Ποιν. Νόμου ;

"Απασαι αί άμφιβολίαι αυται ήθελον 
έκλειψη έάν άφ’ένός μέν άπεδίδετο ρητώς 
άνασταλτικόν άποτέλεσμα εί'ςτε τήν πρός 
έ'φεσιν προθεσμίαν καί τήν έ'φεσιν τοΰ 
καταδικασθέντος καί τοΰ Είσαγγελέως 
καί έάν, διαγραφομένου τοΰ πρώτου μέ
ρους τής ρηθείσης διατάξεως, ώρίζετο 
άντ’ αύτοΰ οτι ή έκτέλεσις τής περί 
προσωρινής παύσεως ποινής άρχεται άπό 
τής πρός τόν κατ ικασθέντα κοινοποιή- 
σεως τής έπικυρωτικής ή καταδικαστι- 
κής άποφάσεώς τοΰ Ά νω τ . Συμβουλίου

ή έάν ούδείς τούτων έξεκάλεσεν άπό 
τής παρελεύσεως τής πρός έ'φεσιν προθε
σμίας ώς πρός πάντας. Τό δέ β' μέρος 
θά ήτο τότε μεταβλητέον ώς έξής : 
«Έ φ ’ όσον δέ διαρκεΐ ή ποινή αΰτη ο
φείλει ό καταδικασθείς ν ’ άπέχνι τής 
έκπληρωσεως τών καθηκόντων του· άλ
λως ύπόκειται είς τήν έν άρθρ. 450 τοΰ 
Ποιν. Νόμου ποινήν, αί δέ πράξεις αύ
τοΰ ώς δικηγόρου είνε άκυροι».

Σιωπι^ τό νομοσχ. έπί τοϋ σπουδαίου 
ζητήματος άν τό Άνώτατον Συμβ. έξα- 
φανίζον άπόφασιν πειθαρχ. συμβουλίου 
ώς άσυγγνωστως παράτυπον $ καθ’ ύ- 
πέρβασιν έξουσίας έκδοθεΐσαν δύναται 
νά έπιβάλν) διά τοΰτο ποινήν κατά τών 
μελών τοΰ έκδόντος αύτήν πειθαρχ.συμ
βουλίου (έξ άναλογ. Πολ. Δικ. 835 
Ποιν. Δ. 499), οπερ εύλογώτατον.

Είς τό άρθρ. 37 τοΰ νομοσχ. τό πραγ- 
ματευόυενον περί τοΰ ύπό τοΰ Ά νω τ. 
Συμβουλίου άσκουμένου ελέγχου καί έ- 
ποπτείας έπ ί τών πειθαρχ. συμβουλίων 

1 ποοσετέθησαν ώς πρός τόν παρά τώ Άρ. 
Π. Εισαγγελέα αί λέξεις: «πλήν τοΰ
£ ' > r \ «οικ.οαω·λ(χτος τη ς επ ο π τε ικ ς  κ α τα  το 
προηγούμενον άρθρ. 3 0 » , αΐτινες δέν ύ-
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Τ ο
το ΰ  παντός

Αί στήλαι της «Δ ικαιοσύνης 
εινε ε ις την διά&εσιν παντός δι 
κηγόρου δικαστοϋ η άλλου δι 
καστικοϋ προσώπου, ευρισκο
μένου εις την άνάγκην η έπ ιΰ 'υ- 
μοϋντος να άνακινήση π α ν  εν  
γένει ζήτημα σχετιξόμενον με 
την απονομήν τοϋ δικαίου.

Ά πδ της πρώτης στιγμής καθ’ 
ήν έπισημότερον άνεκοινώθη δτι ή 
έν Άθήναις Είσαγγελική άρχή, γε- 

νομένη έντολο 
δόχος τοΰ κ. επί 
τής Δικαιοσύνης 

υπουργού, ήγειρεν αύτεπαγγέλτως 
την ποινικήν αγωγήν κατά των ιδρυ
τών τής ’Εφημερίδος ήμών, ώς κα- 
θυβρισάντων ολόκληρον τδ δικαστή- 
ριον τοΰ Άρείου Πάγου, έτονίσαμεν 
δτι ό τελικές σκοπός τής τοιαύτης 
ένεργείας δεν ήτο ή άνεύρεσις ένό- 
χων άδικήματός τίνος έν τφ προ- 
σώπφ των συνταξάντων τά ώς έπιλή- 
ψιμα χαρακτηρισθέντα άρθρα, διότι, 
άν τοιοΰτό τι καί προς στιγμήν ά- 
κόμη έξελαμβάνετο ώς πιθανόν, θά 
έσήμαινεν ή δτι δικηγόροι πλείονες 
των δώδεκα, δσοι οί άναλαβόντες τήν 
ευθύνην των γραφέντων, έγένοντο τε
λείως έπιλήσμονες και των στοιχει
ωδέστερων άκόμη πρδς δλόκληρον 
δικαστήριον, καί μάλιστα τδ τοϋ 
Άρείου Πάγου, υποχρεώσεων, ή δτι 
αί λέξεις ών έγένετο χρήσις πρδς 
συγγραφήν τών κατηγορηθέντων άρ
θρων μετέβαλον άποτόμως σημασίαν. 
Άπδ τής τοιαύτης ορμηθέντες άρ
χή ς ύπεστηρίξαμεν τότε, δτι οφείλει 
μέν καθ’ ύποχρέωσιν ή Πολιτεία νά 
τίθηται διά τοΰ Είσαγγελέως καί τοΰ 
άνακριτοΰ μεταξύ τοΰ ίδιώτου, τοΰ 
δημοσίοι λαμβάνοντος το θάρρος νά 
καταστήση γνωστδν δτι αυτη ή έ- 
κείνη κρατεί ή γνώμη περί τοΰ χει- 
ριζομένου αξίωμά τι καί τοΰ χειρι- 
ζομένΟυ τοΰτο, δεν έχει δμως διά 
λόγους μυρίους, ών προέχει ή ευπρέ
πεια καί δ πρδς τδ άξίωμα σεβασμός, 
τδ δικαίωμα νά κηρύσση τήν εναρξιν 
άνακρίσεων, διοικητικών καλουμέ- 
νων, πρδ πάντων κατά δικαστών, έπί 
μόνφ τφ γεγονότι δτι ούτως ή ούτως, 
προφορικώς ή έγγράφως έξεφράσθη 
ίδιώτης τις περί τοΰ κατέχοντος ά- 
ξιώματι καί μάλιστα δικαστικδν έπα- 
ναλαμβάνομεν. ’Όντος άρα δεδομένου 
•δτι ή κρίσις ήμών έκείνη ήτο καί ή 
ορθοτέρα, μία διά τήν Πολιτείαν πα- 
ρέμενεν δδός, έκείνη ήν ήκολούθησε, 
διατάξασα τάς άνακρίσεις αί'τινες κα
τέληξαν εις τδ έν άλλη στήλη παρα-

τιθέμενον βούλευμα. Καί ήτο ή δρ- 
θοτέρα, διότι δι’ αυτής πλειστα δσα 
έσώζοντο άφ’ ένδς προσχήματα, έ- 
πετυγχάνετο δ’ άφ’ ετέρου έμμέσως 
καί έκεΐνο δπερ ήτο άνάγκη νά έπι- 
τευχθή. ’Εν άλλαις λέξεσι καί ή ά- 
ποστολή τής άνακρίσεως δεν ήτο νά 
βεβαιώση τελεσθέν άδίκημα έξυβρί- 
σεως, άφοΰ τοιοΰτο ουτε έλαβεν ούτε 
ήτο δυνατόν νά λάβη χώραν, καί οί 
κληθέντες είς άπολογίαν δεν έκα- 
λοΰντο νά πείσωσι ταύτην δτι δέν 
εξύβρισαν. Όφείλομεν δέ νά δμολο- 
γήσωμεν δτι καί οί δύο οΰτοι δροι 
πιστότατα έτηρήθησαν άμφοτέρωθεν, 
ούτως ώστε καί έπισήμως μέν, διά 
βουλεύματος δικαστικού έπιστώθη δτι 
δέν ελαβε χώραν άδίκημα έξυβρί- 
σεως, έδόθη δμως συγχρόνως καί ή 
εύκαιρία νά καλύψωσι τάς σελίδας 
δημοσίων άνακριτικών έγγράφων τινά 
τών είδικωτέρων έκείνων γεγονότων 
άτινα έγένοντο ή αφορμή πρδς σύν
ταξιν τών ώς ύβριστικών κατηγορη
θέντων άρθρων. Τοιουτοτρόπως δέ 
έπετελέσθη τδ μέγα βήμα, δπερ ας 
έπαναλάβωμεν δτι θεωροΰμεν ήμισυ 
τοΰ παντός.

Οίαδήποτε δμως καί άν δοθή συλ
λογιστική διεύθυνσις είς τδ ζήτημα, 
εν πάντοτε παραμένει άνεπίδεκτον 

άμφισβητήσεως· 
Μ ετά  το ΰ το  7»έ ; τδ γεγονδς δτι 

άνεξιτήλως έ- 
γράφησαν δσα έγράφησαν, συγχρό
νως δέ καί τδ-έ'τερον δτι οί οίκειο- 
ποιηθέντες ταΰτα καί καταστήσαντες 
αύτά δημοσιώτερα καί άναλαβόντες 
τήν ευθύνην αύτών ένώπιον άνακρι- 
τικής άρχής, ούτε μέ τήν πρόθεσιν 
νά έξυβρίσωσί τινα προέβησαν είς 
τοΰτο ούτε καί άλλην, άπωτέραν τινά 
ιδιοτέλειαν έπεδίωκον νά θεραπεύ
σουν. Άβλεπτοΰντες πρδς τά παρεμ- 
πίπτοντα έν τφ μέσφ τοΰ άγώνος 
αύτών δν άνέλαβον πρόσωπα, πνίγον- 
τες τά συναισθήματα άτινα άναμφι- 
βόλως κατέλαβον αυτούς ώς ανθρώ
πους έπί τή παρεμπεσούση μοιραίοι 
συγκυρία, εύθύ άπδ τής πρώτης στιγ
μής είς ενα Ιτεινον καί τείνουσι σκο
πόν καί τήν πραγματοποίησιν ένδς 
έπεδίωξαν πόθου· ή δικαιοσύνη ήμών 
νά εύρίσκηται είς έπίπεδον μέχρι τοΰ 
ύψους τοΰ οποίου βάσιμοι ή μή νά 
μή φθάνωσιν οί ψίθυροι.

’Επιτυγχάνεται τοΰτο διά τοΰ δη- 
μοσιευθέντος βουλεύματος καί τδ δι’ 
αύτοΰ πιστούμενον γεγονδς δτι δέν 
ύβρισαν οί ύπέρ τοΰ γοήτρου τοΰ Ά -  
ρείου Πάγου άντεπεξελθόντες έχει ώς

άμεσον έπακόλουθον δτι ψίθυροι τοι 
οΰτοι δέν ήκούσθησαν; Είς τδ έρώ- 
τημα τοΰτο ούτε άπήντησεν ούτε έκα 
λεΐτο νά άπαντήση τδ δημοσιευόμε· 
νον βούλευμα. Χρεώστης άρα πρδς 

1 τήν μετ’ άγωνίας πιστεύομεν παρα
κολουθούσαν τδ ζωτικώτατον τοΰτο 
διά τήν δικαιοσύνην μας ζήτημα κοι- 

: νήν γνώμην καί άλλης ένεργείας ή 
; Πολιτεία. Καί τήν ένέργειαν ταύτην 
! μετά πεποιθήσεως άναμένομεν.

Ή πορεία ήν ή έφημερίς ήμών άπδ 
τής πρώτης ημέρας τής έκδόσεώς 
της έχάραξε καί άπαρεγκλίτως τηρεί 

είνε τόσον ευθεία,
Ή  «ρόί)εος ώστε βεβαίως δέν 

ύπήρξέ ποτε ά
νάγκη πρδς έξαρσιν ταύτης έπισημο- 
τέρων πιστοποιητικών. Παρ’δλα δμως 
ταΰτα, μεθ’ ύπερηφανείας όμολογοΰ- 
μεν άνεγνώσαμεν καί παραθέτομεν 
τήν έν τφ βουλεύματι περικοπήν, έν ή 
πανηγυρικώτερον κυροΰται δτι οί συν- 
τάκται τών κατηγορηθέντων άρθρων 
ούδεμίαν ποτέ είχον πρόθεσιν νά έξ
υβρίσωσί τινα. Όμολογοΰμεν καί πά
λιν δτι ή περικοπή αύτη άποτελεΐ 
περγαμηνήν διά τδ πρόγραμμα ή
μών, διότι άβίαστον έκ ταύτης συνά
γεται τδ κατ’ άντιδιαστολήν έπιχεί- 
ρημα, δτι τάς γραφίδας ήμών έκίνη- 
σεν ή άγνή πρόθεσις πρδς έδραίωσιν 
τής έπί τήν δικαιοσύνην πεποιθήσεακ 
καί ό εύγενής πόθος τοΰ ν’ άποδυ- 
θώμεν είς άγώνα γενικώτερον καί εύ- 
γενέστερον, άφοΰ δέν έκίνησεν ή 
πρόθεσις νά έξυβρίσωμέν τινα.

Δέν δυνάμεθα η καί ημείς νά τό δ.η- 
γηθώμεν, άφοΰ εινε αύθεντικώτατον 
καί άφ’ ής έ'λαβε χώραν μόλις παρηλθε 

μην. Είρηνοδίκης έν'Ε-
Κξόόλη«5ις -ττανήσω, άτυνήσας εις 

ναρτοπαΐκτικΛς , , , *· ’
νπο^ρεώόεως επ,'Χειρησιν  ̂ του

διά τών παιγνιοχάρτων 
πλουτίζειν, συνωμολόγησε κατά την ε
νέργειαν της επιχειρήσεις του ταύτης 
χρέη δυσανάλογα πρός την οικονομικήν 
του αντοχήν, χρέη δμως ιερά, άφοΰ προ- 
ήρχοντο έκ χαρτοπαιγνίου. Τίμιος επο
μένως, ώς χαρτοπαίκτης, βαρυτάτην 
συννισθάνετο την έκ τούτου ύποχρέωσιν, 
ην οι’ ούδενός άλλου μέσου ήδύνατο νά 
εξόφληση η πωλών. , . . την δικαστι
κήν του θέσιν ! Και την έπώλησε λαβών 
εις άντάλλαγμα την έξοφλητικην άπό- 
δειξιν. Έβδομάς δέν ειχε παρέλθει άφ’ 
'5]ς τό τίμιον τοΰτο συνάλλαγμα έλάμ- 
βανε χώραν, καί το μέν Ύπουργεϊον της 
Δικαιοσύνης έδέχετο μίαν παραίτησιν 
τοϋ λαμπρού Είρηνοδίκου άπό της θέ- 
σεώς του, συγχρόνως δέ καί μίαν α ίτη- 
σιν άλλου διά την αύτην θέσιν, έν δέ τη

έφημερίδι της Κυβερνησεως άνεγινώσκε- 
το οτι εις άντικατάστασιν του τάδε Εί
ρηνοδίκου παραιτηθέντος διοοίζεται ό 
δείνα. Ούδέν δμως κουπτόν κ .λ .π . Τό 
Ύπουργεϊον έ'λαβε γνώσιν της τοιαύτης 
συναλλαγές καί άπο'ρροια ταύτης λέγουν 
οί είδότες δτι ύπηρξεν η εγκύκλιος η 
καυτηριάζουσα την παρά τοΐς δικασταΐς 
εξιν της χαρτοπαιξίας. Ουτω τουλάχι
στον ανευρίσκει καί κάποιαν δικαιολο
γίαν ή περίφημος εγκύκλιος.

ΆπνιτηΟησαν τρία τέταρτα αίώνος 
διά νά πεισΟί) καί το Ιΐανεπιστημιόν 
μας καί τό Κράτος οτι οί διπλωματού

χοι της Νομικής Σχο- 
Χ ά ρ ιτ ι θ ε ία  λης δέν εινε χρήσιμοι 

μόνον ώς έρμηνευταί 
τών λεξιδίων του Ρωμ. δικαίου ά λ λ ’ 
δτι υπάρχει καί δ ι’ αυτούς έ'δαφος σκο- 
πιμωτέρας χρησιμοποιησεως τών γνώ
σεων, άς η νεωτέοα έπιστημη παρέχει. 
Συνέπεια της τοιαύτης πεποιθήσεως άς 
πιστεύσωμεν οτι είνε ό υπό της Πρυτα
νείας του Πανεπιστημίου ποοκηρυσσό- 
μενος διαγωνισμός πρός άποστολην ενός 
διδάκτορος τη ; Νομικής πρός σπουδήν 
της Στατιστικής. ’Ά ν  τόν διαγωνισμόν 
τούτον έπακολουθησν] καί δεύτερος πρός 
σπουδήν της έπιστημης τών φυλακών 
καί τρίτος πρός μελέτην τών τελω νεια 
κών η καί φορολογικών συστημάτων τών 
άλλων Κρατών, θά έλαττωθώσι βεβαίως 
οί προλύται της Θεολογίας η οί διδά
κτορες της φιλοσοφίας οί άναλώμασι τοϋ 
Κράτους η τοϋ Πανεπιστημίου έπ εκτε ί-  
νοντες έν Εύρώπν) τάς γνώσεις των, θά 
δυνάμεθα δμως μετά τινα έτη εύποοσω- 
πότερον νά λέγωμεν δτι έπικοινωνοΰμεν 
οπωσδήποτε μετά της νέας έπιστημης.

’Ανάλογους δέ πρός τάς άνω σκέψεις 
παρηγε παρ’ ημΐν καί τό ύποβληθέν 
κατά την παρελθοΰσαν έβδομάδα εις 

την Βουλήν υπό 
Μ αταιοπονοΟμεν τοΰ κ. έπ ί της Δι

καιοσύνης ύπουρ- 
γοΰ νομοσ^έδιον περί όργανώσεως τών 
φυλακών τοΰ Κράτους. Τίς τάχα θά διευ- 
θύνν) τάς νέας αύτάς φυλακάς άς, φαν- 
ταζόμεθα, διαπλάσσει τό νέον τοΰτο 
νομοσχέδιον έπ ί τνΐ βάσει τών τελευ- 
ταίο)ν της ποινικής έπιστημης πορισμά
των ; ’Εκείνοι παρά τών οποίων άουό- 
/.εθα τάς θεωρητικάς άρχάς καί τά  
συστήματα καί παρά τών οποίων δανει» 
ζόμεθα τά  σχέδια τών κτιρίων, έμερί- 
μνησαν, πρό της εφαρμογής τών συστη
μάτων, νά μορφώσουν προσωπικόν φυ
λακών. Ή μεΐς τό προσωπικόν τοΰτο θά 
τό άναζητησωμεν καί μετά την έπιψη- 
φισιν τοΰ περί φυλακών νομοσχεδίου 
άπό τό κόμμα ; Έ φ ’ δσον δέν διασπα- 
ρώσι νέοι επιστήμονες είς τάς πρακτικάς 
τών φυλακών σχολάς της Ευρώπης καί 
δέν διαπλασθώσι διευθυνταί τουλάχι
στον φυλακών, ώς την σήμερον νοοΰνται, 
οίτινες νά άναλάβωσι την κατάρτισιν

πηρχον έν τώ άντιστοίχω άρθρ. τοΰ νο- 
μ.οσχ. τοΰ 1896· περίεργον δμως είναι 
δτι ου'τε έν άρθρ. 30, έ'νθα παραπέμπει, 
ούτε άλλαχοΰ γίνεται λόγος περί τοιαύ
της έποπτείας του παρά τώ Άο. Π. 
Είσαγγελέως.

’Εν τώ άρθρω τούτω προνοει, ώς εί'- 
ρηται, τό νομοσχέδιον περί της περιπτώ- 
σεως καθ’ ην τά  πειθαρχ. συμβούλια γί- 
θελον βραδύνει έξ άμελείας άλλου λό
γου την άποπεράτωσιν τών παρ’ αύτοΐς 
εκκρεμών πειθαρχικών υποθέσεων. Τόν 
έπ ί τούτων έ'λεγχον καί νην έποπτείαν 
απονέμει είς τό Ά νώ τ. πειθ. Συμβ. ά λλ ’ 
άορίστως ώς πρός τόν τρόπον τ^ς ένα- 
σκησεως τ· ς̂ τοιαύτης έποπτείας καί ώς 
πρός τάς συνεπείας της τοιαύτης άμε- 
‘λείας.

Τό μόνον δικαίωμα οπερ παρέχει τώ 
παρά τώ ’Αρ. II. Ε ίσαγγελεΐ είναι νά 
ζητίί παρά τών πειθαρχ. σιψ.βουλίων 
λόγον της βοαδύτητος ταύτης, νά τάσση 
αύτοΐς προθεσμίας πρός άποπεράτωσιν 
τών καταδιώξεων τούτων καί, έν περι- 
πτωσει άπράκτου παρελεύσεως αύτών, 
ν ’ άφαιρ·?ί ά π ’αύτών την ύπόθεσιν καί νά 
Είσάγνι ταύτην ά π ’εύθείας είς τό Ά νώ τ.

πειθ. Συμβ. δπερ τότε de piano άποφα- 
σίζει άμετακλητως (ποβλ. άρθ. 302 του 
Δικ. Όργ. Την περί τοιούτου droit d’ 
evocation γαλλικήν νομολογίαν καί 
τάς κα τ ’αύτηςεπικρίσεις ορα παράΟδΓ-
sonnet I § 278 καί M erlin' De la 
discipl. des cours et trib. I σελ. 
158).

Πρός ένάσκησιν τοΰ δικαιώματος τού
του τοΰ παρά τφ  Άρ. II. Είσαγγελέως 
υποτίθεται βέβαια δτι ούτος κατά τινα 
τρόπον θά λαμβάννι γνώσιν τ^ς έκκρε- 
μότητος καί βραδύτητος ταύτης παρ’ 
άπασι τοίς πειθαρχ. συμβουλίοις τοΰ 
κράτους. Ό  τρόπος δμως ούτος δέν ορί
ζετα ι, διότι δέν διατάσσεται περιοδική 
τις έπιθεώρησις τών γραφείων τών πει- 
θαρχ. συμβουλίων παρά τών άρμοδ.Εισ
αγγελέων, ύποχρεουμένων νά ύποβάλ- 
λωσι περί τούτων έκθέσεις πρός τόν 
παρά τώ Ά ρ. Π. Εισαγγελέα.

Τό άρθρ. 38 § 1 προνοεϊ περί της πε- 
ριπτώσεως, καθ’ ην η δικαστική άρχη έ- 
πεληφθη ποινικές καταδιώξεως τοΰ αύ
τοΰ δικηγόρου διά την αύτην πραξιν, 
δι’ ην τό άρμόδιον πειθαρχ. συμβούλιον 
έπεληφθη καί αύτό πειθαρχικής κα τ ’

αύτοΰ διώξεως- διατάσσει δέ δτι η ποι
νική δίωξις άναστέλλει την πειθαρχι
κήν μέχρι τοΰ πέρατος της πρώτης, ής 
δμως (§ 2 ) ή έ'κβασις δέν κωλύει τήν 
πρόοδον της δευτέρας.

Ή  διάχαζις παραλείπει νά περιλάβνι 
καί τό ένώπιον τοΰ άνωτάτου πειθαρχ. 
συμβουλίου στάδιον τνίς πειθαρχ. διαδι
κασίας διότι άναφέοει μόνα τά  κατώ
τερα πειθαρχ. συμβούλια· ά λλ ’ ό αυτός 
λόγος άναστολης ύπάρχει βεβαίως καί 
ώς πρός τό ά«ώτατον καί έ'δει νά περι- 
ληφθνί καί τοΰτο πρός άποφυγήν άμφι- 
βολίας.

Τό άρθρον λαλεΐ περί πέρατος της 
ποινικές διαδικασίας. 'Οσάκις δμως διά 
βουλεύματος διατάσσεται πρόσκαιρος 
παΰσις τνίς περαιτέρω ποινικής κα τα 
διώξεως, δύναται άρά γε νά θεωρηθνί 
δτι περατοΰται ούτω ή ποινική διαδι
κασία ; Ή  άποφατική άπάντησις ήδύ- 
νατο νά έπενέγκτι τόν κίνδυνον της έ π ’ 
άπειρον άναστολης της πειθαρχ. διαδι
κασίας καί διά τοΰτο προτιμητέα ή κα
ταφατική , καίτοι τό γράμμα τοΰ νομο
σχεδίου δέν φαίνεται συναδον.

’Εν τέλει τό αύτό άρθρ. κα τ’ άπομί-

μησιν τοϋ άρθρ. 12 της Ποιν. Δικονομ. 
διατάσσει δτι ή άθφωτική ή καταδικα- 
στική άπόφασις του (ποινικοΰ) δικαστη
ρίου δέν κωλύει τήν τοΰ πειθαρχ. συμ
βουλίου ενέργειαν καί άπόφασιν. Ή  διά- 
ταξις αυτη, άνακηρύττουσα τό άνεξάρ- 
τητον της πειθαρχικής άπό της ποινικές 
δίκης, είναι βεβαίως λίαν ορθή, ιδίως 
έπ ί άθφωτικών άποφάσεων, διότι δυνα
τόν πραξίς τις νά μή ijvat ποινικώς κο
λάσιμος καί δμως ν ’άποτελνί πειθαρχι
κόν παράπτωμα· φαίνεται δμως συγ- 
κρουομένη κατά τινα  τρόπον πρός τήν έν 
άρθο. 26 , καθ’ ήν αί έ π ’άκροατηρίου ά- 
νακαλυπτόμεναι πειθαρχ. παραβάσεις 
τών δικηγόρων δικάζονται ύπό τοΰ συν- 
εδρ-.άζοντος τακτικοΰ δικαστηρίου καί 
ούχί ύπό τοΰ πειθαρχ. συμβουλίου. Καί 
ηδύνατό τις νά έρωτήσνι : δταν τό ποι
νικόν δικαστήριον, δικάζον τήν ποινικήν 
άγωγήν, άνακαλύπτν) δτι ή πράξις τοΰ 
δικηγόρου περί ής ή ποινική δίκη, είναι 
πείθαρχικώς τιμωρητέα, δέν είναι άραγε 
άραόδιον δυνάμει τοΰ άρθρ. 26 νά τήν 
τιμωρήσ·/) πείθαρχικώς ;

(Ακολουθεί).



4 Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Ν Η
διά διδασκαλίας κατωτέρου προσωπικού 
φυλακών, πασα μεταρρύθμισις θά έ'χη 
ί'σως ως αποτέλεσμα την πηξιν κτιρίων 
μεγαλοπρεπών, κτιρίων ομως άτινα κα τ’ 
ού^έν ως προς τό περιεχόμενον καί την 
ορνάνωσιν θά διαφέρουν τών του Πα
λαιού Στοατώνος η της Αίγίνης.

M E S A

m s  mmm a s t y n o m ia s
ΕΓΚΛΗ Μ ΑΤΙΚΑ Ι ΣΧΟΛΑΙ ΚΑ Ι ΜΟΥΣΕΙΑ

ΤΠΟ „
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Κ. ΡΩΜΑΝΟΥ πρωτόδικόν

Είνε γνωστόν είς πάντα τόν περί τά  
έ'ργα τής δικαστικής αστυνομίας άσχο- 
λοΰμενον, από του Ε ΐσαγγελέως μέχρι 
του τελευταίου άνακριτικοΰ υπάλληλου, 
πόσον μεγάλαν δυσχέρειαι γεννώνται, έν 
τ·?ι ανακαλύψει τών ένοχων αδικήματος 
τίνος, οσάκις ό δράστης έφρόντισε συν τη 
άποκρύψει έαυτοϋ νά έξαφανίση καί πάν
τα  τά  στοιχεία τά  δυνάμενα νά παρά- 
σχωσι τόν μίτον είς την άνα/.ριτικην 
άρχην προς έξερεύνησιν της εγκληματι
κής πράζεως. Ευτυχώς ομως σπανίως η 
νά μη εί'πωμεν ουδέποτε, δύναται νά 
εύρεθνί περίπτωσις, καθ’ ην επ ί τίνος 
έγκληματικης ένεργείας, οσον εύφυώς 
καί άν ύπελόγισεν 6 δράστης τό έ'γκλη- 
μά του, δσην πρόνοιαν καί άν κατέβαλεν 
οπως μετά τό έ'γκλημα άποκρύψνι παν 
ί'χνος δυνάμενον νά τόν ενοχοποίηση, νά 
κατώρθωσεν έν τούτοις νά έπ ιτύχη του 
σκοπού του. Είνε ψυχολογικός κανών οτι 
ή άπότομος μεταβολή τών έντυπώσεων 
επιφέρει ταραχήν εις τάς ψυχολογικάς 
λειτουργίας του ατόμου μειοΰσα κατά 
πολύ την φυσιολογικήν ενέργειαν αύτών. 
Είς τόν κανόνα τοΰτον ύπόκειται καί 
ό εγκληματίας οσον ψύχραιμος καί πε- 
πωρωμένος καί άν ύποτεθνί. Ό  δια- 
πράττων εγκληματικήν τινα πραξιν 
έν συνειδησει οτι είνε τοιαύτη, ύφίστα- 
τα ι κατά την έκτέλεσιν της κολα
σίμου πράξεως απότομον μεταβολήν 
είς την προσωπικήν του κατάστασιν, καί 
τιθέμενος αμέσως εκτός του νόμου πα
ρέχει τό δικαίωμα είς πάντα νά έπ ιλη- 
φθγί αύτοϋ. Ό  έκ τ·ής ύπολανθανούσης 
ταύτης έν αύτώ ίδέας γεννώμενος φόβος 
επιφέρει συσκότισιν τών διανοητικών 
του ενεργειών, έ'χουσαν ώς έπακόλουθον 
την χαλάρωσιν της προσοχής του καί 
θελησεώς του δπως θέσ·/] είς ένέργειαν 
άπαντα τά  πρός άπόκουψίν του ποοβλε- 
φθέντα μέτρα. ’Αποτυπώματα ποδών, 
έγκατάλειψις είς τόν τόπον της πρά
ζεως τών οργάνων ο ι ών έτελέσθη τό 
έ'γκλημα, σημεία έκ τών ένόυμάτων 
του η του σώματός του πεσόντα καί εύ- 
ρεθέντα είς τόν τόπον της πράξεως η 
ίχνη αίματος έπ ί τών ενδυμάτων του η 
δηλητηρίων, έ'δωκαν πάντοτε είς την 
άνακριτικην άρχην τόν μίτον ποός έξε- 
ρεύνησιν τών λεπτομερειών του αδική
ματος καί άνακάλυψιν του δράστου. Τά 
ί'χνη ταΰτα  είνε πολλάκις μικρά καί α 
σήμαντα. ΓΙολλάκις όμως άρκοΰσιν οπως 
δώσωσιν είς την άνάκρισιν τά  ποώτα 
στοιχεία, έφ’ ών θέλει βασίσει τάς πρώ- 

. τας αύτης ένεργείας. Ά λ λ ’ οπως τά  τη
λεγραφικά καί μουσικά σημεία μόνον είς 
τούς μεμυημένους τάς τέχνας ταύτας ό- 
μιλοΰσιν, ουτω καί τά  εγκληματικά 
τοιαϋτα μόνον είς τό πεπειραμένον άνα- 
κριτικόν δ'μμα είσίν αντ ιληπτά  καί δύ- 
νανται νά όμιλησωσι την γλώσσαν της 
άληθείας. ’Από τόν άπειρον οφθαλμόν 
η μένουσιν άπαρατηρητα, η όδηγουσι 
πολλάκις είς πλάνας έχούσας ολέθρια 
αποτελέσματα διά την ύπόληψιν καί 
την ελευθερίαν τών ατόμων. Έν τη ή- 
ρ.ετέρ£« χώρ<£ ίδίως έ'νθα ώς έκ τοϋ δι
καστικού οργανισμού δέν δυνάμεθα νά 
έ'χωμεν μονίμους άνακριτάς δυναμένους 
συν τω  χρόνω νά μορφωθώσι καί άπο- 
κτησωσιν άνακριτικην τινα πείραν καί 
έ'νθα αστυνομία κυρίως εί'πεΐν δέν υπάρ
χει, ούχί διότι δέν εργάζεται, αλλά 
διότι δέν δύναται νά έργασθν) ώς δει, 
διατελοϋσα εϊσέτι αμόρφωτος καί ανε

πιτήδεια έν τί) ύπηοεσί^ ταύτ/), η αδυ
ναμία της άνακαλύψεως, ούχί καί άγαν 
κεκαλυμμένως διαπραχθέντων αδικημά
των, δέν εινέ τ ι σπάνιον.

Ά λ λά  καί έν τοΐς εύρωπαϊκοΐς κρά- 
τεσιν έ'νθα καί η αστυνομία τελείως λε ι
τουργεί καί ή άνάκρισις δ.ευθύνεται από 
πεπειραμένα πρόσωπα καί έ'νθα η πο
λιτε ία  παρέχει άφθονα τά  μέσα πρός 
άνάκρισιν τών αδικημάτων, δέν είνε 
ασυνήθεις αί δικαστικαί πλάναι καί ή 
ποός άνακάλυψιν τών δραστών αδυναμία 
τών άνακριτικών άρχών. ’Εκεί ομως ή 
άνάκρισις έ'χει νά παλαίσ·/) κατά πίρισ- 
σοτέρων προσκομμάτων, άτινα δημιουρ
γ ε ί τό μέγεθος της έγκληματικότητος 
ό σοβαρώτερος αύτών χαρακτηρ καί τά 
είδος της ένεργείας έπί τών κατά της 
ζωής καί της περιουσίας ίδίως άδικημά- 
των. Είνε γνωστόν, οτι τάς πλείστας 
τών μεγαλοπόλεων κυρίως, τών κρατών 
καί τών δύο ημισφαιρίων λυμαίνονται 
σπεϊραι κλεπτών καί. άπατεωνων, α ΐτι- 
νες εργάζονται μετά τοϋ μάλλον συστη
ματικού τρόπου πρός έπ ιτυχ ίαν τών 
εγκλημάτων των, διαθέτουσαι μέσα ά
φθονα, τελείως καί είδικώς δι’ έκάστην 
τών εγκληματικών πράξεων κατηοτι- 
σμένα πρόσωπα, άτινα πολλάκις κατα- 
πλησσουσι τάς άνακριτικάς άρχάς διά 
την πολυμάθειαν καί ίδίως την γλωσ
σομάθειαν αύτών διά την άμεμπτον 
εξωτερικήν παράστασίν των καί διά την 
άκραν λεπτότητα  τών τρόπων των.

Αί σπεϊραι αύται ού μόνον άπεργάζον- 
τα ι καθ’ έκά®την καί νέα τεχνάσματα 
πρός άποπλάνησιν τών άνακριτικών άρ
χών άλλά καί είς προπαίδευσιν καί μα
κράν συστηματικήν έκγύμνασιν ύποβάλ- 
λουσι τούς θέλοντας νά γίνωσι μέλη τών 
έντιμων τούτων ομάδων. Διό καί ούχί 
σπανίως διακεκριμμένοι καί πολύπειροι 
άνακριτικοί ύπάλληλοι καί διευθυνταί 
αστυνομιών έντριβέστατοι έσταύρωσαν 
τάς χειρας πρό γεγονότων τελείως δια- 
στραφέντων υπό τών έπιτηδείων τούτων, 
η προ προσώπων καθ’ ών καί η έλαχί- 
στη ύπόνοια περί συμμετοχές των είς τό 
έ'γκλημα έδύνατο νά θεωρηθί] ώς παρα- 
λογισμός, ένώ δέν ησαν η κοινοί καί μη
δαμινοί έγκληματία ι. Η δυσχέρεια καθ’ 
ίίς ίδίως προσκρούει ή άνάκρισις έπ ί τών 
τοιούτω/ προσώπων, είναι η έξακρίβω- 
σις της ταύτότητός των, διότι ταϋτα 
παν άλλο συνειθίζουσι νά φέροίσι μεθ’ ε
αυτών η άκριβη τά  πιστοποιητικά ταύ
της. Πολλάκις τό αύτό πρόσωπον συλ- 
λαμβανόμενον έν άλλ-/) πράξει, δύναται 
διά προσαγωγής πιστοποιητικών καί 
επιχειρημάτων νά πείσνι καί τόν μάλλον 
δύσπιστον άνακριτην ότι έπλανηθη. Την 
δυσχέρειαν όμως ταύτην σπουδαίως έ- 
μείωσε σήμερον η ευφυής έπινόησις τοϋ 
Alphonse Bertillon τμηματάοχου τοϋ 
Τμήματος της άναγνωρίσεως έν τνί ’Α
στυνομία τών Παρισίων. Ούτος βασιζό
μενος είς τό άναμφισβητητον φυσικόν γε
γονός οτι είναι άδύνατον νά ύπάρξν) άπό- 
λυτος όμοιότης μεταξύ δύο προσώπων, 
καί εις τό οτι άπό ώρισμένης ηλικίας 
μέλη τινα τοϋ άνθρωπίνου σώματος μέ- 
νουσιν αναλλοίωτα, ύπέβαλλεν είς φω- 
τογοάφησιν τούς συλλαμβανομένους καί 
είς καταμέτρησιν τά  μέλη ταΰτα (βρα
χίονα, κρόταφον κλπ .) αύτών δ ι’ άκοι- 
βεστάτων μέτρων, τάς σημειώσεις δέ 
ταύτας ηριθμημένας κα τ ’ αύξοντα άριθ- 
μόν, κατέτασσεν είς ιδιαιτέραν τάξιν 
συρταρίων έ'ξωθι τών οποίων πρός εύχε- 
ρεστέραν έπανεύρεσιν έσημειοΰτο ό αριθ
μός της εύρεθείσης έκτάσεως τοϋ βοαχίο- 
νος καί τών άλλων μελών τοϋ σώματος. 
Ουτω δέ ολίγον κ α τ ’ ολίγον διά της τε- 
λειοποιησεως τών οργάνων του καί της 
συλλογής του έμόρφωσε τ'ο όνομασθέν 
άπό τό ό'νομά του άνθρωπομετρικόν σύ
στημα τοϋ Bertillon η άπλώς Bertil- 
lonage ώς τό όνομάζουσιν οί Γερμανοί. 
Εύφυέστερον όμως καί άσφαλέστερον φαί
νεται νά·/) τό πρός τόν αύτόν σκοπόν τεΐ- 
νον δακτυλοσκοπικόν λεγόμενον σύστημα 
έπινοηθέν ύπό τοϋ τμηματάρχου της ’Α
στυνομίας Βιέννης W ln d t .  Τοΰτο στηρί
ζεται είς τήν φυσικήν παρατηρησιν ότι αί 
γραμμαί τοϋ άνωτάτου άκρου τοϋ εσωτε
ρικού τών δακτύλων είσί διάφοροι παρ’έ-

κάστω άνθρώπω. Αί γραμμαί αύται άπο- 
τυ7ΐοΰνται έπ ί ιδιαιτέρου μίγματος, εξε
τάζονται, καταμετρούνται καί κατα- 

ί τάσσονται ώς είς τό άνθρωπομετρικόν 
σύστημα. Τά συστήματα όμως αυτοί, 
μεθ’ όλας τάς προσπαθείας πρός απο
φυγήν λαθών καί τάς καθ’ έκάστην τ ε 
λειοποιήσεις των, όέν είσί άπηλλαγμένα 
απολύτως σφαλμάτων άλλά καί άκριβη 
τελείως έάν θεωρηθώσι μόνον έν τη 
ύποτροπν) κυρίως δύνανται νά παρά- 
σχωσιν είς την άνάκρισιν βοήθειαν, ά- 
φιεμένην νά βαδίσν) μόνη της καθ’ όλας 
τάς άλλας περιστάσεις καί αύται είνε 
αί πλεΐστα ι, καθ’ ας πρώτην φοράν ύπέ- 
πεσεν 6 συλληφθείς είς τό άδίκημα. 
’Εννοείται οτι τό έκ τών συστημάτων 
τούτων κέρδος δέν είνε μικρόν έν πάσν) 
περιπτώσει. Διότι έάν ή άνάκρισις κα- 
τωρθώσγι νά έ'χγι είς χειρας της άνθρωπον 
όστις άναμφισβητητως περιέπεσεν άλ
λοτε η ύπ^ρξεν ύποπτος όμοιου άδικη- 
ματος καί γνωρίζει άκριβώς τά  κα τ ’ 
αύτό έκ της προηγουμένης άνακρίσεως, 
δύναται πολλά έκ τούτ,ου νά μάθν) καί 
ενίοτε νά όδηγηθη είς την άνακάλυψιν 
τών άληθών ενόχων.

’Εκείνο όμως όπερ κυρίως έξασφαλί- 
ζει έν Εύρώπνι είς την άνάκρισιν τάς με- 
γαλειτέρας έπιτυχίας καί τνί παρέχει 
την δύναμιν νά παλαίνι νικηφόρως καί 
κα τ ’ αύτών έ'τι τών άνω περιγραφεισών 
διεθνών εγκληματικών ομάδων είναι ή 
πείρα των άνακριτών καί ή ύπό τών ά- 
στυνομικών οργάνων γνώσις τών καθη
κόντων ή'τις επ ιτυγχάνετα ι διά της προ- 
παιδεύσεως καί άσκησεως αύτών, έν εί- 
δικοΐς Μουσείοις καί Σχολαΐς. Ή  άνα- 
κριτικη δεξιότης καί πεϊοα μητε έν βρα- 
χυτάτω χρόνω δύναται νά άποκτηθΐ) 
μητε διά προχείρων μέσων καί εργασίας 
νά συστηματοποιηθν;.

( ’Ακολουθεί)

Α Ρ Ι Θ .  7 8 9  
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΝ ΕΠΙΔΟΣΕΏΣ

Έ ν ΆΟήναις σήμ-εοον τήν εικοστήν (20) 
Φεβοουαρίου του χιλιοστού έννεακοσιοστοΰ ϊ -  
βδό[χου (1907) έτους ήαέραν Τρίτην καί ώ- 
οαν 3 1)2 [Λ.α. ό ΰποφαινόαενος Κωνσταντί
νος Ίωάννου Συρσίρης δικαστικός κλητήρ τών 
έν Άδήναις Πρωτοδικών, τη εγγράφω παραγ
γελία; του δικηγόρου κ. Πέτρου Θηζαίου πλη
ρεξουσίου τών 1) Γεωργίου Φωτίου Κωτσι- 
ομ.ύτη κατοίκου ’Αλεξάνδρειάς καί 2) Ευδο
ξίας χήρας Φωτίου Κωτσιοι^ύτη κατοίκου ’Α
λεξάνδρειάς δι’ έαυτήν καί ώς νομίυ-ου έπι- 
τρόπου τών ανηλίκων τέκνων της'Ηρακλέους, 
Σωκράτους, Μαρίας καί Ίφιγενείας Φ. Koj- 
τσιομύτη, απάντων κληρονόμων έξ αδιαθέτου 
τοΐί άποβιώσαντος Φωτίου Κωτσίοριΰτη, τής 
μεν Ευδοξίας Φο>τίου Κωτσιομύτη ώς άπορου 
χήρας, τών δέ λοιπών ώς νομίμων τέκνων 
του άποβιώσαντος πατρός των Φωτίου Κω- 
τσιομύτη μετέβην καί έπέδωκα προς τον Κον 
Εισαγγελέα τών έν Άθήναις Πρωτοδικών κα- 
τοικοεδρεύοντα έντχΰθα διά τον τέως κάτοι
κον ’Αθηνών καί ήδη αγνώστου διαμονής ένα- 
γόμενον Ά χιλλέα Ν. Σούρβην ή Σέρβον τήν 
άπί> 28 Ίανουαρίου 1907 δήλωσίν των έπα- 
ναλήψεως καί κλήσιν των κατ’ αύτοΰ άπευ- 
θυνομένην ενώπιον τών έν Άθήναις Πρωτο
δικών δ ι’ ης καί διά τους έν αΰτη λόγους καί 
τά κατά τήν συζήτησιν είς ήν καλοΰσι τίιν 
αντίδικον ενώπιον του άνω δικαστηρίου έμ- 
προθέσμως καί έξαιτοΰνται.

Νάγίνη δεκτή ή δήλο^σις καί κλήσις αύτών.
Νά κηρυχθή έπανειλημμένη έπ ’ δνόματι 

αύτών ή συνεπεία τής άπί) 27 Νοεμβρίου 
1903 αγωγής τοΐί ύπ ’ αύτών έξ αδιαθέτου 
κληοονομηθέντος Φωτίου Κωτσιομύτη κατά 
του άντιδίκου εκκρεμής ώς έν τη δηλώσει έ- 
παναλήψεως καί κλήσει άναβερομένη δίκη ή 
βιαίως διακοπεϊσα έ'νεκεν του θανάτου του 
Φωτίου Κωτσιομύτη.

Νά γίνη δεκτή ή αγωγή αΰτη καθ’ άπά- 
σχς αυτής τάς αιτήσεις καί

Νά καταδικασθή ό άντίδικος εις τά έξοδα 
καί τέλη. Έ φ ’ ώ συνετάχθη το παpbv καί 
βεβαιωθέν υπογράφεται ώς επεται.

Ό λαβών κ . Ε’ισαγγελεΰς 
Κ . Λ νκονρέξος

Ό Αικ. κλητήρ 
Κ . I .  Σ υρσ ίρη ς

Δημοσιευθήτω τϊ> παρόν διά τής έν Άθή- 
ναις έκδιοομένης έφημερίδος «Δικαιοσύνη».

Έ ν Άθήναις τή 22 Φεβρουάριου 1907.
' Ο πληρεξ. δικηγόρος 

Ηέτρ. Θη6α ϊο ς

ΝΕΑ ΒΙΒΛ ΙΑ
Λ ΟΥ Κ Α  Π. ΝΑΚΟΥ

Δικηγόρου έν Ά Φ ήναις

ΕΓΚΛΗΙΪΙΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ

Μελέτη έπί τνί βάσει τών νεωτέρων- 
θεί^ριών της ποινικής έπιστηρ.ης έπί τοϋ 
θέματος τοϋ άκαταλογίστου ,έ'νεκα τών 
διαφόρων έγκληματικών ψυχώσεων.

Τϊί?2ζος έκ Σ ελίδω ν 24

Π. Γ ΙΟ Τ Ο Π Ο Τ Λ Ο Υ

Β ΕΞΕΛ1Ξ1Σ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΛΙΚΑΙΟΥ
Ε Ν Ι Τ Α Α Ι Α ι

Ί’όμος Α".
Πωλείται έν Ά θήναις είς τά κυοκότερα 

βιβλιοπωλεία.
01 εκ τών επαρχιών λαμβάνονοι το 

βιβλίον ελεύθερον ταχυδρομ ικώ ν τελών 
άποοτέλλοντες δραχ. 6 τω κ. Σ . Μεϊντάν  ̂
δικηγόρω  εις Κέρκυραν.

ΔΗΑΟΠΟΙΗΣΙΣ 
’Αναγκαστικού πλειστηριασμοΐί 

Ό  υποφαινόμενος 
Ή λίας Ν. Λογοθέτης

* κλητήρ τοΰ Δικαστηρίου 
Τών έν Κορίνθ(ι> Πρωτοδικών 

’Εκθέτω οτι 
Δυνάμει α) τοΰύπ’ άριθ. 53599 τής 17 

Νοεμβρίου τοϋ έτους 1890 εκτελεστού συμ
βολαίου συνταχθέντος ενώπιον τοΰ Συμβο
λαιογράφου ’Αθηνών Ήλι'α Γλυκοφρύδου, 
β) του ύπ’ άριθ. 129305 τής 15 Μαρτίου 
έτους 1906 συμβολαίου συνταχθέντος ενώ
πιον του αύτοϋ στμβολαιογράφου, γ) τών 
άπό 15 Μαρτίου έτους 1906 δύο άποδει- 
κτικών έπιδόσεως τοΰ κλητήροι, τών εν Ά  
θήναις Πρωτοδικών Γεωργίου Μερκούρη* 
έξ ών έμφαίνεται ή έπιδοσις τών ρηθέντων 
δύο συμβολαίω' πρός τήν όφειλέτιδα, δ) 
τής άπό 19 ’Ιουλίου 1906 δοθείσης μοι 
εγγράφου παραγγελίας παρά τοΰ κ. Μα
νουήλ Π. Καμάρα κατοίκου ’Αθηνών ώς 
γενικού Διευθυντοΰ τής έν Άθήνα·ςέδρευ- 
ούσης Τραπέζης τής ’Ανατολής έκπροσω- 
ποϋντος ταύτηνκαί ε) τών άρθρων957και958 
τής Πολιτικής Δικονομίας ένήργησα άναγ- 
καστικήν κατάσχεσιν παρουσία τοΰ Δημαρ
χικού Παρέδρου ιοΰ Δήμου ΙΙεραχωριτών 
’Αντωνίου Μ. Μήτρου κατοίκου Λουτρα- 
κίου έπί τοΰ δυνάμει τοΰ είδικοΰ Νόμου 
ΑΩΗ' τής 27 Μαρτίου 1890 ένυποθήκου 
κτήματος τής όφειλέτιδος και εν Αθήναις 
έδρευοόσης άνωνύμου εταιρίας ύπό τήν επω
νυμίαν «'Εταιρία τής Διώρυγος τής Κο- 
ρίνθθ;» εκπροσωπούμενης ϋπό τοΰ Προέ
δρου τοΰ Διοικητικοΰ αυτής Συμβουλίου κ. 
’Αναργύρου Σιμοπούλου, κατοίκου ’Αθηνών, 
ήτοι έπί τής διώρυγάς τής Κορίνθου μεθ 
απάντων τών παρακολουθηματων, παραρ
τημάτων και εξαρτημάτων αυτής, τών αναγ
καίων πρός λειτουργίαν καί έκμετάλλευσιν 
αυτής, ήτις διώρυξ άνήκει τή ρηθείση « Ε 
ταιρία τής Διώρυγος τής Κορίνθου» δυνά
μει προνομιακής παραχωρήσεως γενομενης 
ύπό τής Ελληνικής Κυβερνήσεως δυνάμει 
τοΰ Νόμου ΤΜΣΤ’ τής 17 Νοέμβριοι» 
1869 περί διορύξεως τοΰ ισθμοΰ τής Κο
ρίνθου έν συνδυασμφ πρός τούς έπομενους 
Νόμους ήτοι 1) τόν Νόμον (^ΜΒ τής 
31 Μαρτίου 1882 περί τροποποιήσεως τοϋ 
Νόμου ΤΜΣΤ' περί τομής τοΰ ισθμοΰ τής 
Κορίνθου, 2) τόν Νόμον τής 20
Φεβρουάριου 1884 περί τροποποιήσεως τοϋ 
Νόμου περί συμβάσεως μετα τής Διεθνούς 
'Εταιρίας τοΰ θαλασσίου πορθμοΰ τής Κο
ρίνθου πρός κατασκευήν σιδηράς γεφύρας 
έπί τής διώρυγος, 3) τόν Νόμον .ΑΩΗ τής 
27 Μαρτίομ 1890 περί άδείας πρός ανα* 
γνώρισιν ϋπό τής Κυβερνήσεως τής παρα 
τής Διεθνούς Εταιρίας τής θαλασσιας 
διώρυγος τής Κορίνθου έκχωρήσεως πάντων 
τών δ:καιωμ.άτων καί πασών τών ύποχρεώ 
σεων αύτής εις άνώνυμον Ελληνικήν εται
ρίαν, καί πρός τό Βασιλικόν διαταγμα τής 
30 Μαίου '1890 καί δπερ προνόμιον έχει 
διάρκειαν έτών έννενήκοντα έννέα, αρςαμε- 
νον τήν 18 Μαίου 1881 καί λήγον τήν 18 
Μαϊου 1980, άμα τη λήξει τοΰ οποίου, κατά 
τά ειδικώτερον έν τοΐς ανωτέρω νομοις δια- 
τασσόμενα, άπασαι αί παραχωρηθεϊσαι κτή
σεις τής όφειλέτιδος 'Εταιρίας θελουσι 
περιέλθει τώ Έλληνικώ Δημοσίφ, όπερ, 
άντί πάσης άλλης άποζημιώσεως, θέλεΕ 
χορηγήσει τω τότε κυρίω τοΰ προνομίου>



Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Γ Ν Η

ποοόν φράγκων πέντε εκατομμυρίων. . Ή  
δίώρυξ κεΐται έν τή χεριφερεία τοΰ Δήμου 
Πεοαχωριτών τοϋ Νομοΰ Κορινθίας καί 
συνορεύεται άνατολικώς με τήν θαλασσαν 
τοΰ Σαρωνικοΰ κόλπου, ενθα εινε κτισμένος 
ό λιμενοδραχίων τοΰ προλιαενος της Ισ
θμιας, δυτικώς μέ τον Κορινθιακόν κόλπον, 
Ινθα είνε κτισμένοι οί δύο λιμενοβραχίονες 
τοΰ προλιμένος της Ποσειδωνίας, άρκτικώς 
μέ γαίας Ίωάννου Μίνδλερ, Ελληνικού 
Δημοσίου καί άλλων αγνώστων κυρίων και 
μεσημβρινώς μέ γαίας Ίωάννου Μίνδλερ, 
Κωνσταντίνου Καραχάνου καί άλλων α
γνώστων κυρίων, περιγραφομένου ακριβώς 
του κατασχεθίντος ώς ε’ίρηται κτήματος έν 
τή άπό 27 ’Ιουλίου 1906 καί ύπ’ αριθμόν 
74 έκθέσει μ.ου αναγκαστικής κατασχέσεως.

Ή  κατάσχεσις περιλαμβάνει οΰ μόνον 
τήν Διώρυγα μετά του ρηθέντος προνομίου 
άλλα καί πάντα τά παρακολουθήματα καί 
παραρτήμ.ατα αυτής ήτοι οικοδομήματα, 
γαίας, ατμόπλοια, πλοία, λέμβους, εξαρ
τήματα, μηχανάς, μηχανήματα, υλικά καί 
έν γίνει πάντα τά προς κανονικήν τής 
διώρυγος λειτουργίαν χρήσιμα παρακολου
θήματα ταύτης.

Το ρηθέν ένυπόθηκον κτήμα μετά τής 
ρηθείσης προνομιακής παραχωρήσεως και 
μετά τών οικοδομημάτων, γαιών, ατμο
πλοίων, πλοίων, μηχανών, μηχανημάτων 
καί παρακολουθημάτων αύτοΰ κατεσχον 
οπως το έκθέσω είς αναγκαστικόν πλειστη- 
ριασμ'ον ένώπ ον του Συμβολαιογράφου 11ε- 
ραχωριτών Γεωργίου Άθανασιαδου την 5 
Νοεμβρίου 1906 ήμέραν Κυριακήν ϊιά νά 
πληρωθή έκ του έκχλειστηριάσματος αύ- 
τοΰ ή έπισπεΰδουσα καί έν Άθήναις εδρεύ- 
ουσα Τράπεζα τής ’Ανατολής 1) λόγω 
κεφαλαίου τών ύπό τούς αριθμούς 11429 
μέχρι 11431, 32295 καί 32296, 33734, 
34077, 34950, 38345 καί 38757, δέκα 
ομολογιών φράγκα χρυσά 5000, 2) λόγω 
καθυστερουμένων τόκων αχό 3)10 Ιανουα- 
ρίου 1894 μέ/.ρι τής 15 Μαρτίου 1906 
φράγκα χρυσά 3750 προς 6 ο)ο έτησίως 
ήτοι έν ολφ δραχμάς χαρτίνας 9275 και 
ταύτας έντόκως προς 9 Vo ετησίως απο 
15 Μαρτίου 1906 έως έςοφλήσεως, 3)λόγω 
έςόδων επιταγής δρ 25 καί 4) τά εςοδα 
τής κατασχέσεως καί 7.οιχών χράξεων μέ- 
χρ:ς άποπεοατώσεως τοΰ χλειστηριασμοΰ.

Διά ταΰτα
Δυνάμει καί τών άρθρων 965, 967, 968 

καί 969 τής Πολιτικής Λικονομίας καί 
τοΰ Νόμου ,Γ Ρ ΙΙΓ (ύ π ’ άριθ. 3183) τής 
20 Δεκεμβρίου 1906 περί διώρυγος τής 
Κορίνθου.

Δηλοποιώ ότι

Συμφώνως τή ύπ’ άριθ. 27490 τής 22 
Αύγουστου 1906 πράςει συνταχθείση ένώ- 
χιον τοΰ Συμβολαιογράφου ’Αθηνών Ευθυ
μίου Γκορίτσα καί τή ύπ’ άριθ. 134068 
τής 2 Δεκεμβρίου 1906 πράςει συνταχθείση 
ένώπιον τοΰ συμβολαιογράφου ’Αθηνών 
Ήλία Γλυκοφρύδου καί τή άπό 3 Ίανουα- 
ρίου 1907 έγγράφω παραγγελία προς έμέ 
τής έπισπευδούσης δανειστρίας Τραπέζης 
τής Άνα-^λής, ό πλειστηριασμός τοΰκατα- 
σχεθέντος ώς εϊρηται ένυποθήκου κτήμα
τος τοΰ Ιν τή μνησθείση έκθέσει μου περι- 
γραφομένου θέλει λάβη χώραν έν τη πόλει 
τής Κορίνθου, χρωτευούση τοΰ Νομ,οΰ Κο
ρινθίας, τήν Τετάρτην Μαρτίου 1907 (χι- 
λιοστοΰ έννεακοσιοστου εβδόμου έτους) ήμέ
ραν Κυριακήν μετά το τέλος τής θείας 
λειτουργίας, δημοσίως ένώπιον τοΰ Συμβο
λαιογράφου Κορίνθου Κωνσταντίνου Τζι- 
ρακοχούλου, καί τούτου κωλυομένου κατ’ 
έκείνην τήν ήμέραν, ένώπιον τοΰ νομίμου 
αύτοΰ άναπληρωτοΰ, είς τον συνήθη τόπον 
τών χ7̂ ειστηριασμών, ήτοι το καφενεΤον 
τοΰ ’Ιακώβου Μουσουδάκη, άρχόμενος τήν 
δεκάτην ώραν προ μεσημβρίας και τελευ
τών τήν δωδεκάτην ώραν τής μεσημβρίας 
τής αύτής ήμέρας.

Ή  κατακύρωσις γενήσεται πρός τόν τά 
πλείονα χροσφέροντα τρία λεχτα τής ώρας 
μετά τήν τελευταίαν χροσφοράν, διδομένου 
σημ.είου διά σκηπανίου ή κώδωνος ύπό τοΰ 
κήρυκος κατά τάς διατάξεις τής Πολιτι
κής Δικονομίας καί αφ’ ού ό τα χλείονα 
χροσφέρων καταθέση παρα τω έχί τοΰ 
πλειστηριασμου ύπαλλήλω γραμμάτιον δη
μοσίου Ταμείου ή απόδειξή τής ’Εθνικής 
Τραπέζης τής 'Ελλάδος περί καταθέσεως 
τοΰ όλου ποσοΰ τοΰ χλειστηρ'άσματος ή 
άφ’ ού καταθέση εις χεΤρας τοΰ έπί τοΰ 
πλειστηριασμοΰ υπαλλήλου ολόκληρον τό 
π7»ειστηρίασμα τοΐς μετρητοΐς, συμφώνως 
πρός τάς διατάξεις τοΰ Νόμου ,ΓΡΠ Γ’ 
(ύχ’ άριθ. 3183) τής 20 Δεκεμβρίου 1906 
χερί διώρυγος τής Κορίνθου.

Ή  έπισπεΰδουσα Τράπεζα τής ’Ανατο
λής δέν έγγυαται χερί τής άκριβοΰς χερι*

γραφής, έκτάσεως, ορίων, καταστάσεως, 
χοιότητος,έλλείψεως έν γένει ή οίασδήχοτε 
άλλης μεταβολής τών χλειστηριασθησομέ- 
νων κτημάτων καί έννοεΐ έαυτήν άνεύθυνον 
απέναντι τοΰ άγοραστοΰ καί έν περιχτώσει 
διεκδικήσεως τρίτων,μή ύποχρ*ουμένη μηδέ 
είς έπιστρ;φήν τοΰ πλειστηριάσματος.

Ό  τελευταίος ύχερθεματιστής, πρός ον 
γενήσεται ή κατακύρωσις, ύποχρεοΰται ί'να 
συμμορφωθή χρός τάς διατάξεις τοΰ Νόμου 
,ΓΡΠΓ' (ύχ’ άριθ. 3183) τής 20 Δεκεμ
βρίου 1906 χερί διώρυγος τής Κορίνθου.

Ή  πρώτη χροσφορά κατά τήν ήμέραν 
τοΰ χλε στηριασμοΰ Ισται ή χαρά τής έχι* 
σχευδούσης δανειστρίας Τραχέζης τής ’Α
νατολής διά τοΰ κ. Μανουήλ II. Καμάρα 
ώς Γενικού Διευθυντοΰ αύτής κατά τήν 
πρός έμέ έγγραφον παραγγελίαν του έκ 
δραχμών 400,000 χρώτη χροσφορά.

"Οτι προσκαλοΰνται πάντες οί βουλόμενοι 
νά γείνωσιν άγορασταί τοΰ πλειστηριασθη - 
σομένου οπως προσέλθωσι νά ύχερθεματί- 
σωσι κατά τόν ανωτέρω τόπον και χρόνον, 
οί δέ αξιώσεις καί δικαιώματα ΰποθηκικά 
εχοντες νά τά προσαγάγωσιν άρμοδίως και 
έν καιρω.

Ό  ώς εϊρηται πλειστηριασμός θέλει 
κηρυχθή έν Κορίνθω διά δημοσίου κήρυκος 
κατά τήν έπιτόπιον συνήθειαν, συντασσο- 
μένης τής προσηκούσης έκθέσεως. Τά κη
ρύκεια δικαιώματα έπιβαρύνουσι τόν αγο
ραστήν.

’Αντίγραφα τής παροΰσης δηλοχοιήσεώς 
μου μετ’ αντιγράφου τής άπό 27 ’Ιουλίου 
1906 καί ύπ’ άριθ. 74 έκθέσεώς μου αναγ
καστικής κατασχέσεως θέλουσι κοινοχοιηθή 
καί θυροκολληθή όπου καί όπως ό νόμος 
όριζε: καί θέλουσι δημοσιευθή διά τών έφη- 
μερίδων «Δικαιοσύνη» τών ’Αθηνών καί 
«Νέα Κόρινθος» τής Κορίνθου.

Έγένετο έν Κορίνθιρ τήν δεκάτην Ία- 
νουαρίου τοΰ χιλιοστοΰ έννεακοσιοστοΰ έ
βδομου έτους.

Ό  κλητήρ 
Ή λίας Λογοθέτης

ΕΚΘΕΣΙΣ
αναγκαστικής κατασχέσεως

Έν Ίσθμια σήμερον τήν εικοστήν έβδό- 
μην (27) Ιουλίου 1906 χιλιοστοΰ ένεακο- 
σιοστοΰ έκτου έτους ήμέραν Πέμπτην και 
ώραν όγδόην προ μεσημβρίας, ό υποφαινόμε
νο; Ή λίας Ν. Λογοθέτης κλητήρ τών έν 
Κορίνθω Πρωτοδικών, Ιχων ύπ’ όψιν I) τό 
άπόγραφον τοΰ ύπ’ αριθ. 53599 τής 17 
Νοεμβρίου 1890 συμβολαίου συνταχθέντος 
ένώπιον τοΰ Συμβολαιογράφου ’Αθηνών Ή - 
λία Γλυκοφρύδου κηρυχθέντος έκτελεστοΰ 
τήν 11 Αύγούστου 1905 παρά τοΰ συμβο
λαιογράφου ’Αθηνών Α. Μητζοπούλου άνα- 
πληροΰντος τόν έν άδεια τότε διατελοΰντα 
συμβολαιογράφον ’Αθηνών Ή λίαν Γλυκο- 
φρύδην, τής δέ έπί τοΰ άπογράφου υπογρα
φής του έπικυρωθείσης παρά τοΰ Προέδρου 
τών έν Άθήναις Πρωτοδικών τη 13 Μαρ
τίου 1906.Έ κ τοΰ συμβολαίου δέ τούτου έξά- 
γεται ότι οί α’) Στέφανος Στρέϊτ κάτοικος 
Αθηνών, έκπροσωπών τήν ανώνυμον Ε λ 
ληνικήν Εταιρίαν τής Διώρυγος τής Κο
ρίνθου, Ιχων πρός τοΰτο τήν ειδικήν έντο- 
λήν τοΰ διοικητικοΰ αύτής συμβουλίου, β') 
Άνδρε ας Συγγρός κάτοικος Αθηνών ένερ* 
γών δι’ εαυτόν καί ώς πληρεξούσιος του 
Λαζάρου Σώχου κατοίκου Παρισίων. γ ') 
ΓΙαΰλός Καλλιγάς κάτοικος Αθηνών διοι
κητής καί αντιπρόσωπος τής ’Εθνικής 
Τραπέζης τής 'Ελλάδος,δ’) ’Ιωάννης Κυ- 
ριακίδης καί Χαρίδημος Άχοστολίδης κά
τοικοι Αθηνών ώς άντιχρόσωποι τής έν 
Άθήναις ιδρυμένης τραχέζης Βιομηχανι
κής Πίστεως τής Ελλάδος, ε') Κωνσταν
τίνος Σ. Παναγουλόπουλος κάτοικος Α 
θηνών καί διευθυντής καί αντιπρόσωπος 
τής Προνομιούχου Τραπέζης Ήπειροθεσα- 
λίας, στ') Μιχαήλ Μελας καί Νικόλαος 
θ .  Βλάγκαλης κάτοικοι Αθηνών ώς αν
τιπρόσωποι τής έν Άθήναις 'ιδρυμένης Γε
νικής εταιρίας τών Εργοληψιών καί ζ') 
Αντώνιος Ζ. Μάτσας κάτοικος Αθηνών 
συνεβάλοντο ώς έπεται. Α') Ή  Ελληνική 
Εταιρία τής Διώρυγος τής Κοοινθου ώμο- 
λόγησεν ότι συνήψε δάνειον δι’ όμ.ολογιών 
ονομαστικού κεφαλαίου 23,333,500 φράγ
κων χρυσών, διαιρούμενον είς 46,66/ ανω
νύμους ομολογίας, ών εκάστη πεντακοσίων 
χρυσών φράγκων έκδοθεισών ύπό τούς ακο
λούθους όρους, α') Αί ομολογία! θά άποφέ- 
ρωσι τόκον έξ τοΤς εκατόν έτησίως είς χρυ · 
σόν άπό τής τρίτης (δεκάτης πέμπτης)Ίου- 
λίου ένεστώτος έτους πληρωτέον καθ’ εξα
μηνίαν τήν τρίτην (δεκάτην πέμπτην) Ία- 
νουαρίου καί τήν τρίτην (δεκάτην χέμχτην) 
Ιουλίου έκαστου I touc μέχρις έςοφλήσεως 
τοΰ κεφαλαίου, β’) Το δάνειον εξοφληθήσε-

ται έντός έβδομήκοννα χέντε έ-νών το βρα- 
δύτερον, δι’ εξαμηνιαίων κληρώσεων -κατα 
τον συνταχθησόμενον χρεωλυτικόν πίνακα, 
δικαιούμενης τής Εταιρίας νά έςοφλή καθ 
έκάστην κλήρωσιν καί μείζονα αριθμόν τοΰ 
έxιβαλλoμ.έvOJ αΰτή κατά τόν χρεωλυτικόν 
τοΰτον χίνακα. Ή χρώτη κλήρωσις γενή- 
σεται μετά ές μήνας άπό τής ένάρςεως τής 
λειτουργίας τής Διώρυγος, τήν άποπεράτω- 
σιν τής όποιας άνέλαβεν ή Γενική Εται
ρία τών Εργοληψιών, έγγυηθεισης περί 
τούτου τής Προνομιούχου Τραπέζης Ηπει- 
ροθεσσαλίας. Αί κληρώσεις ένεργοΰνται έν 
Άθήναις ένώπιον τοΰ διοικητικοΰ συμβου* 
κίου τής εταιρίας ένα μήνα προ τής τεταγ- 
μένης πρός πληρωμήν τών κληρουμ.ενων 
ομολογιών ήμέρας, δεκαπέντε δέ τουλάχι
στον ήμέρας προ ταύτης οί κ?*ηρωθεντες 
αριθμοί δημοσιεύονται διά μιας έφημεριδος 
έν Άθήναις καί διά τριών έτερων έν Πα- 
ρισίοις έν Γερμανία καί έν Ελβετία. Η 
πληρωμή τών κληρουμένων ομολογιών γ ί
νεται κατά τάς τεταγμένας πρός^χληρω- 
μήν τών τοκομεριδίων έποχάς. γ ’) Η πλη
ρωμή τών τοκομεριδίων και τών εξοφλου* 
μένων ομολογιών γίνεται έν Άθήναις, εν 
ΓΙαρισ οις, καί έν πόλεσι ύπό τοΰ συμβου
λίου όρισθησομέναις τής Γερμανίας και Ελ
βετίας, ύποχρεουμένης τής εταιρίας νάγνω- 
στοχοιή συνάμα μετά τών αριθμών των 
κληρωθεισών ομολογιών καί κατα τον αυ
τόν τρόχον τάς έν τή άλλοδαχη τραχεζας, 
ύπό τών όχοίων θά ένεργήται ή χληρωμ.ή, 
δ') άπό τής τεταγμένης πρός πληρωμήν 
τών κληρουμένων ομολογιών ημ.ερας χαυει 
διατρέχων ό έπ’ αυτών τόκος.

Β') ΙΙρος ασφάλειαν τοΰ όλου δάνειου 
καί τοΰ άναλογοΰντος ιδία εις εκάστην ο
μολογίαν μέρους τοΰ κεφαλαίου και τών 
τόκων ή έτα.ρία τής Διώρυγος τής Κορίν
θου, συμφώνως τω άρθρφ έβδόμφ τοΰ Κα- 
ταστατικοΰ αύτής καί τη δεύτερα παρα
γράφω τοΰ πρός έκτέλεσιν τοΰ ΑΩΗ Νο
μού έκδοθέντος Βασιλ. Διατάγματος τής 
εικοστής ένάτης Μαρτίου ενεστώτος έτους 
παραχωρεί χρώτην υποθήκην επι τής Διω- 
ρυγος καί τών παραρτημάτων αύτής κατα 
τάς διατάξεις τοΰ ΑΩΙΓ Νομού.

Οί δέ ανωτέρω σημειούμενοι ίδρυτ^ί και 
ό κύριος Α. Μάστας, υπέρ ών κατά τό άρ- 
Ορον όγδοον τοΰ Καταστατικοΰ τής 'Εται
ρίας καί το ύπ’ αρ θ. 51,462 (9 Ιουνίου 
1890) συμβόλαιον τοΰ είρημένου συμβολαιο
γράφου διατεθήσεται ό έκεΤσε σημειούμενος 
αριθμός τών ομολογιών, έδέχθησαν τήν πα- 
ραχωρουμένην πρώτην υποθήκην επι τής 
Διώρυγος καί τών παραρτημάτων αύτής 
κατά- τάς διατάξεις τοΰ ΑΩΗ Νόμου. Η 
υποθήκη αΰτη ένεγράφη έπιμελεια και δα 
πάναις τής όφειλέτιδος εταιρίας έν τοΤς οί- 
κείοις βιβλίοις τών υποθηκών. I” ) έν πε- 
ριπτώσει καθυστερήσεως τής εμ.προθεσμ.ου 
έςοφλήτεως μέρους ή του όλου τοΰ επι τών 
ομολογιών τόκου ή τοΰ κεφαλαίου αυτών, 
καθίσταιαι απαιτητόν ολόκληρον το δάνειον 
μετά τοΰ νομίμου τόκου ύπερημερίας, δι- 
καιουμένου έκάστου κατόχου ομολογιών νά 
άσκήση τό δικαίωμα τοΰτο δια το επιβαλ- 
λον ταΐς ύπ’ αύτοΰ κατεχομέναις όμ,ολο- 
γίαις καί νά χροβη εις εκτελεσιν οια τής 
άχλής κοινοποιήσεως τοΰ συμβολαίου μ.ετ 
έπιταγής κατά τάς περί έκτελεσεως έπί 
ακινήτων διατάξεις τής Πολιτικής Δικονο
μίας έπιφυλαττομέ^ης αύτω τής άσκήσεως 
καί παντός ετέρου χαρεχομένου αύτω ύπό 
τοΰ Νόμου έξαναγκαστικοΰ μέτρου πρός 
εί’σπραξιν τών όφειλομένων. II) τό ύπ’ 
άριθ. 129305 τής 15 Μαρτίου 1906 συμ- 
βόλαιον συνταχθέν ενώπιον τοΰ συμβολαιο
γράφου Αθηνών Ή λία Γλυκοφρύδου, έκ 
τοΰ όποιου έξάγεται ότι ή εν Αθήναις έ- 
δρεύουσα Τράπεζα τής Ανατολής είναι κυ
ρία τών έξής δέκα ομολογιών της εταιρίας 
τής Διώρυγος τής Κορίνθου ύπό τούς αριθ- 
αοΰς 11429 μέχρι 11431, 32295 και 
32296, 33734, 34077,34950,38345 καί 
38757. III) τό άπό 15 Μαρτίου 1906 έπι- 
δοτήριον τοΰ κλητήρος τών έν Άθήναις 
Πρωτοδικών Γ. Μερκούρη έκ τοΰ όποίουέςά- 
γεται οτι άντίγραφον τοΰ μ.νησθεντος129305 
συμβολαίου έκοινοποιήθη πρός τόν κ. Ά ν . 
Σιμόπουλον κάτοικον Αθηνών ώς χροεδρον 
τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου καί αντιπρόσω
πον τής εταιρίας τής Διώρυγος τής Κορίν
θου. IV) τό άπό 15 Μαρτίου 1906 έπιδο 
τήριον του αύτοΰ κλητήρος Γ. Μερκούρη έκ 
τοΰ όποιου εξάγεται ότι άντίγραφον έξ απο- 
γράφου έκτελεστοΰ έκ τοΰ ύχ’ αριθ. 53599 
τής 17 Νοεμβρίου 1890 συμβολαίου τοΰ 
συμβολαιογράφου Αθηνών Ηλια I λυκο- 
φρύδη μετ’ έπιταγής χρός πληρωμήν έκοι- 
νοποιήθη πρός τον αυτόν Ανάργυρον Σιμό- 
πουλον ύπό τήν έκτεθεΤσαν ιδιότητά του, 
έπιταχθέντα νά πληρώση είς τήν έν Άθή- 
ναις έδρεύουσαν Τράπεζαν τής Ανατολής

έκπροσωπουμενην ύπό του Γενικοΰ Διευ 
θυντοΰ αύτής Μανουήλ Καμάρα κατοίκου 
Αθηνών, 1) λόγω κεφαλαίου τών μνησθει- 
σών δέκα ομολογιών φράγκα χρυσά χέντε 
χιλιάδας,2) λόγψ τόκων άπό 3)15 Ίανουα- 
ρίου 1894 μέχρι τής 15ης Μαρτίου 1906 
φράγκα χρυσά τρεΤς χιλιάδας επτακόσια 
πεντήκοντα πρός 6 0)0 έτησίως ήτοι δραχ
μάς χαρτίνας έννεα χιλιάδας διακοσίας 
έβδομήκοντα πέντε καί ταύτας έντόκως 
9 ο)  ̂ έτησίως άπό 15 Μαρτίου 1906 με- 
χρις έξοφλήσεως, 3) δραχμάς είκοσι πέντε 
δι’ έξοδα επιταγής.V) τήν άπό 19 Ιουλίου 
1906 δοθεΐσάν μοι έγγραφον παραγγελίαν 
παρά τοΰ αύτοΰ Μανουήλ Καμάρα ύπό τήν 
έκτεθεΐσαν ιδιότητα αύτοΰ, δι’ ής μέ πα- 
ραγγέλλει ί'να δυνάμει τών ανωτέρω άνα-
φερομ.ένων 53599 τοΰ 1890 καί 129305 
τοΰ 1906 συμβολαίων τοΰ συμβολαιογράφου 
Αθηνών Ή λία Γλυκοφρύδου καί τών άπό 
15 Μαρτίου 1906 δύο έπιδοτηρίων τοΰ 
κλητήρος τών έν Άθήναις Πρωτοδικών 
Γεωργίου Μερκούρη, κατάσχω άναγκαστι- 
κώς τό δυνάμει είδικοΰ νόμου ένυχόθηκον 
κτήμα τής όφειλέτιδος Ελληνικής ανωνύ
μου Εταιρίας ΰχό τήν επωνυμίαν «Ε τα ι
ρία τής Διώρυγος τής Κορίνθου» έκπρο- 
σωχουμένης ύπό τοΰ προέδρου τοΰ διοικητι- 
κοΰ αυτής Συμβουλίου Αναργύρου Σιμο- 
πούλου κατοίκου Αθηνών,ήτοι τήν διώρυγα 
τής Κορίνθου μεθ’ απάντων τών παραρτη
μάτων καί εξαρτημάτων αύτής, τών αναγ
καίων χρός λειτουργίαν καί έκμετάλλευ- 
σιν αύτής, μετά τοΰ χρονομίου αύτής, οχερ 
εχει χαραχωρηθή παρά τής Ελληνικής 
Κυβερνήσεως δυνάμει τοΰ Νόμου ΤΜΣΤ' 
τής 17 Νοεμβρίου 1869 περί διορύξεως 
του ίσθμοΰ τής Κορίνθου έν συνδυασμ,ω πρός 
τούς επομένους Νόμους ήτοι 1) <^ΜΒ' 31 
Μαρτίου 1882, περί τροποποιήσεως του 
νόμου ΤΜΣΤ' περί τής τομής τοΰ Ίσθμοΰ 
τής Κορίνθου, 2) ΑΡΛΔ’ τής 20ής Φε
βρουάριου 1884 περί τροποποιήσεως τοΰ 
νόμου περί συμβάσεως μετά τής διεθνούς 
εταιρίας τοΰ θαλασσίου πορθμοΰ τής Κορίν
θου, πρός κατασκευήν σιδηράς γεφύρας έχί 
τής διώρυγος, 3) ΑΩΗ' τής 27 Μαρτίου 
1890 περί άδειας πρός άναγνώρισιν ύπό τή; 
Κυβερνήσεως τής χαρά τήςΔιεθνοΰς εταιρίας 
τής θαλασσίας διώρυγος τής Κορίνθου έκ- 
χωρήσεως χάντων τών δικαιωματων και 
χασών τών ύχοχρεώσεων αυτής είς ανώνυ
μον ελληνικήν εταιρίαν, καί χρός τό Βασι
λικόν διάταγμα τής 30 Μαίου 1890, οχερ 
χρονόμιον εχει διάρκειαν ετών έννενήκοντα 
έννέα άρςάμ.ενον τήν 18 Μαιου 1881 και 
λήγον τήν 18 Μαι'ου 1980, άμα τή λήξει 
τοΰ όποιου κατά τά είδικώτερον έν τοΐς ά- 
νωτέρω νόμοις διατασσόμενα άπασαι αι 
κτήσεις τής όφειλέτιδος εταιρίας θέλουσι 
χεριέλθει τω Έλληνικω δημοσ ω, όχερ 
άντί πάσης άλλης κχοζημιώσεως θελει 
χορηγήσει τω τότε κυρίω τοΰ προνομίου 
ποσόν φράγκων πέντε εκατομμυρίων. Τό 
ένυπόθηκον κτήμα περιλαμβάνει νΰν άπάσας 
τάς έν τοΐς έπίσήμοις σχεδιαγράμμασι τής 
Ίσθμιας καί ΓΙοσειδωνίας ώς παραχωρη- 
θείσας τή νυν Εταιρία τής Διώρυγος, ώς 
καί τή προκατόχω αύτής, έκτάσεις, πλήν 
τών ύπό τοΰ στρατηγοΰ Τύρ παραληφθεισών 
εκτάσεων δυνάμει τοΰ ύπ’ αριθ. 1123/ τοΰ 
1895 συμβολαίου τοΰ συμβολαιογράφου’Α- 
θηνών Πυθαγόρα Σφοίνη. Καί νά εκθεσω 
τά κατασχεθεντα είς αναγκαστικόν πλει- 
στηριασμόν ένεργών άπάσας τας πραςεις 
τής διαδικασίας τής έκτελέσεως διά νά 
χληρωθή έκ τοΰ έκχλειστηριάσμ,ατος ήέπι- 
σχεύδουσα Τράπεζα τής ’Ανατολής τά επι 
ταχθέντα ποσά, τούς τόκους μέχρις έξοφλή
σεως καί άπαντα τά έξοδα μέχρι πέρατος 
τοΰ πλειστηριασμοΰ. Προσφέρω δέ ώς χρώ
την χροσφοράν διά νά χρησίμεύση εις τήν 
ήμέραν τοΰ χλειστηριασμοΰ δραχμάς εκα
τόν χεντήκοντα χιλιάδας καί VI) τά άρθρα 
957 καί 958 τής χολιτικής δικονομίας,πα 
ρέλαβον τόν δημαρχικόν πάρεδρον ΙΙερα- 
χώρας Αντώνιον Μ. Μήτρον, κάτοικον 
Λουτρακίου κωλυομένου τοΰ δημάρχου Πε- 
ραχωριτών Γ. Λέκα καί τοΰ πρώτου δη- 
μαρχικοΰ παρέδρου, μεθ’ ού μ,ετεβην είς το 
ένταΰθα ένυπόθηκον κτήμα τής ρηθείσης 
εταιρίας τής διώρυγος τής Κορίνθου ήτοι 
είς τήν διώρυγα τής Κορίνθου, ήν μεθ α 
πάντων τών χαραρτημάτων καί έξαρτημα- 
των αύτής, τοΰ προνομ.ίου τοΰ παραχωρη- 
θεντος δυνάμει τών ανωτέρω Νομών, τάς 
χαραχωρηθείσας κτήσεις, τά έχί τή βάσει 
τοΰ χρονομίου ύπό τής όφειλέτιδος Ε τα ι
ρίας καί τής προκατόχου ταύτης έκτελε- 
σθέντα εργα, ήτοι οίκοδομ.ας, εργοστάσιά, 
μηχανάς, μηχανήματα, γεφύρας, τάφρους, 
υδραγωγεία, ατμόπλοια, λέμβους, σχεοίας 
καί παν ό,τι άλλο κέκτηται αΰτη πρός έκ- 
μετάλλευσιν τής διώρυγος, κατάσχω άναγ- 
καστικώς χαρουσία τοΰ μνησθέντος δημαρ_
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χικοΰ παρέδρου, και τών οποίων ή θέσις, 
όρια, εκτασις, έκτίμησις καί λοιπά περι- 
γράφονται ώς έξης.

Το ένυπόθηκον τοΰτο κτήμα κεΐται έν 
τη περιφερεία τοϋ δήμου ΙΙεραχωριτών τοΰ 
ΝομοΟ Κορινθίας συνορευόμενον άνατολι 
κώς μέ τήν θάλασσαν τοΰ Σαρωνικοΰ κόλ* 
που ενθα είναι κτισμ,ένος ό λιμενοβραχίων 
τοΰ προλιμένας τής Ίσθμιας, δυτικώς μέ 
τον Κορινθιακ'ον κόλπον ενθα είναι κτισμέ
νοι οί δύο λιμενοβραχίονες τοΰ προλιμένος 
τής Ποσειδωνίας, άρ/.τικώς μέγαίας Ίωάν- 
νου Μίνδλερ, Ελληνικού δημοσίου και άλ 
λων αγνώστων κυρίων, καί μεσημβρινώς μέ 
γαίας Ίωάννου Μίνδλερ, Κωνσταντίνου 
Καραπάνου καί άλλων αγνώστων κυρίων, 
διατέμνεται ύπό τής διώρυγος καί είς μέν 
το ανατολικ'ον στάμιον τής διώρυγος ύπάρ 
χεί ό συνοικισμ'ος τής Ίσθμιας, είς δέ το 
δυτικόν ό συνοικισμός τής Ποσειδωνίας, 
οίτινες συνοικισμοί εχουσιν έγκριθη διά Β. 
διατάγματος τής 25 Ίανουαρίου 1884 καί 
τών οποίων το επίσημον σχεδιάγραμμ,α εύρί- 
σκεται εις τ'ο Ύπουργεΐον τών ’Εσωτερι
κών. Ό  συνοικισμός τής Ίσθμιας διαιρείται 
ύπό τής διώρυγος είς δυο τμήματα, έκ τών 
οποίων το μέν βορείως τής διώρυγος κείμε
νον άνήκον νΰν τη έταιρία εχει εμβαδόν τ ε 
τραγωνικών μέτρων εκατόν όκτώ χιλιάδων 
περίπου, τό δέ νοτίως τής διώρυγος κείμε
νον καί άνήκον νΰν τη έταιρία εχει εμβα
δόν τετραγωνικών μέτρων εκατόν τεσσαρά
κοντα τεσσάρων χιλιάδων περίπου, έν οις 
έμβαδοΐς περιλαμβάνονται τά γήπεδα, αί 
οίκοδομαί ώς καί αί οδοί καί αί πλατεΐαι 
είτε κεχαραγμέναι εϊτε μή. Ό  συνοικισμός 
τής Ποσειδωνίας διαιρείται επίσης είς δυο 
τμήματα,έκ τών οποίων τό μέν βορείως τής 
διώρυγος κείμενον καί άνήκον νΰν τη έται
ρία εχει εμβαδόν μέτρων τετραγωνικών έ- 
κατόν τριάκοντα έννέα χιλιάδων περίπου, 
τό δέ νοτίως τής διώρυγος κείμενον καί ά
νήκον νΰν τη όφειλέτιδι έταιρία έχει εμβαδόν 
τετραγωνικών μέτρων έβδομήκοντα δύο χι
λιάδων περίπου, έν οις έμβαδοΐς περιλαμ
βάνονται τά γήπεδα καί αί οίκοδομαί καί 
αί οδοί καί αί πλατεΐαι είτε κεχαραγ
μέναι εί’τε μή. Ή  διώρυξ εχει επίσημον 
μήκος άπό τοΰ έν τη Ίσθμια στομίου τοΰ 
προλιμένος μέχρι τοΰ έν ΙΊοσειδωνία τοιού- 
του μέτρα έξ χιλιάδας τριακόσια είκοσι 
πέντε, πλάτος §έ είς τό μέσον αύτής καί 
έπί τής έπιφανείας ’ μέτρα είκοσι τέσσαρα 
καί εξήκοντα εκατοστά, κατά δέ τό στόμιον 
εύρυνεται, αποτελοΰσα τούς προλιμένας τής 
Ίσθμιας καί Ποσειδωνίας έκαστου στομίου 
αύτής προφυλασσομένου ύπό προλιμένος. 
Ό  προλιμήν τής Ίσθμιας εχει λιμενοβρα
χίονα κτιστόν μήκους τριακοσίων είκοσι μέ
τρων, είς τό άκρον τοΰ προλιμένος ύψοΰται 
φανός πράσινος. Ό  προλιμήν τής ΓΙοσειδω- 
νίας εχει δύο λιμενοβραχίονας κτιστούς μή
κους ό μεν βόρειος διακοσίων τριάκοντα 
μέτρων, ό δέ νότιος διακοσίων ογδοήκοντα 
μέτρων, ύψοΰται δέ έπί τής άκρας τοΰ βο
ρείου λιμενοβραχίονος φανός έρυθρός, έπί 
δέ τής άκρας τοΰ νοτίου φανός πράσινος, ά- 
παντες δέ οί φανοί ίστανται έπί σιδηρών 
δικτυωτών φανοστατών. Ύπάρχουσι δέ καί 
δύο ίστοί ξύλινοι, εις έν τη Ίσθμια καί εις 
έν Ποσειδωνία έφ’ ών άναρτώνχαι τά σή
ματα. Ή  διώρυξ αΰτη εχει κράσπεδα κτι
σμένα διά κανονικών λίθων έκατέρωθεν τών 
εσωτερικών παρειών αύτής είς ΰψος δύο μέ
τρων άπό τής έπιφανείας τής θαλάσσης καί 
είς βάθος δέκα μέτρων μέχρι τοϋ πυθμένος 
τής διώρυγος, μήκος δέ εχει έκάτερον κρά- 
σπεδον τριών χιλιάδων έννεακοσίων μέτρων. 
Άπό τής τελευταίας άκρας τοΰ συνοικι- 
σμοϋ τής Ίσθμιας μέχρι τής τελευταίας 
άκρας τοΰ συνοικισμοϋ τής Ποσειδωνίας 
ύπάρχει λωρίς γής έφ’ έκαστου χείλους τής 
διώρυγος μήκους τεσσάρων χιλιάδων έξα- 
κοσίων πεντήκοντα μέτρων καί πλάτους 
κατόψεως μέτρων πεντήκοντα τριών καί ή- 
μισυ ήτοι εμβαδόν διακοσίων τεσσαράκοντα 
εννέα χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, αί- 
τινες λωρίδες γής συμπεριλαμβάνονται είς 
τήν παροΰσαν κατάσχεσιν ώς άνήκουσαι τη 
όφειλέτιδι έταιρία Έκατέρωθεν τής διώρυ
γος, παραπλεύρως τών άνω έπιφανειών τών 
χειλέων τής διώρυγος, ύφίστανται τάφροι 
κατασκευασθεΤσαι ύπό τής όφειλέτιδος έται- 
ρίας έπί εδάφους άγορασθέντος ύπ’ αύτής 
παρ’ ιδιωτών καί μεταγεγραμμένου έν τοΐς 
βιβλίοις μεταγραφής έπ’ όνόματι αύτής 
καί αί’τινες χρησιμεύουσιν ί'να άπομ.ακρύνωσι 
τά όμβρια ΰδατα άπό τής διώρυγος. Αύται 
συνορεύονται άφ’ ενός μέ τάς κτήσεις τής 
δφειλέτιδος έταιρίας καί άφ’ ετέρου με ά- 
γνώστους κυρίους, Ιχουσι δέ εμβαδόν πεντα- 
κισχιλίων τετραγωνικών μέτρων περίπου. 
Κατά τό μέσον περίπου τής διώρυγος εΰ- 
ρηται μία σιδηρά εύθεΤα δικτυωτή γέφυρα 
ένοΰσα τά δύο χείλη τής διώρυγος,άνήκουσα

τη όφειλέτιδι έταιρεία, μήκους ογδοήκοντα 
δύο μέτρων, πλάτους έξ καί ύψους όκτώ 
μέτρων, στηριζομ-ένη έκατέρωθεν έπί δύο 
λιθοδμήτων βάθρων, κατασκευασθεΤσα παρά 
τής όφειλέτιδος έταιρίας κατά τά είδικώ- 
τερον έν τω Νόμιρ ΑΡΛΔ' τής 20 Φε 
βρουαρίου 1884 περί τροποποιήσεως τοΰ 
νόμου περί συμ,βάσεως μετά τής Διεθνοΰς 
έταιρίας τοΰ θαλασσίου πορθμού τής Κορίν
θου πρός κατασκευήν σιδηράς γεφύρας έπί 
τής διώρυγος αναγραφόμενα. Παράρτημα 
τής διώρυγος αποτελεί εν ύδραγωγεΐον, 
χρησιμεΰον διά τήν ΰδρευσιν τοΰ συνοικι- 
σμοϋ τής Ίσθμιας καί τάς χρείας τής ό- 
φειλέτιδος έταιρίας. Τό ύδραγωγεΐον τοΰτο 
διέρχεται δι’ εδάφους παραχωρηθέντος τη 
έταιρία ύπό τοΰ δημίσίου δυνάμει τοΰ άπό 
18 Ιουλίου 1884 Β. διατάγματος περί 
έγκρίσεως τής γενομένης παραχωρήσεως 
γαιών τη έταιρία τής διορύξεως τοΰ ισθμοΰ 
τής Κορίνθου. Τό ύδραγωγεΐον άρχεται 
έκ τής «θέσεως Κυρας Βρύσι» ούσης χα
ράδρας βάθους 30 μέτρων περίπου καί άνη- 
κουσης τη έταιρία γειτονευούσης βορείως 
μέ άγρούς Στ. Λεμπέση, νοτίως, ανατολι- 
κώς καί δυτικώς μ,έ άγρούς Ίωάννου Φήνα, 
Άριστείδου Ά λ . καί ’Αντωνίου Παπαθεο- 
δώρου. Πρός βορραν τής χαράδρας ή έται
ρία εχει κατασκευάσει φράγμα (barrage). 
Τό ύδωρ διά κτημάτων άγνωστων κυρίων 
διοχετεύέται διά χυτοσιδήρων σωλήνων εις 
τήν δεξαμενήν μετά διυλιστηρίου λιθόκτιστον 
ύδατοστεγές κτίριον μετά σιδηρών δοκών 
καί θόλων έμ.βαδοΰ έκατόν είκοσι πέντε κυβι
κών μέτρων διαιρούμενον είς τρία διαμερί
σματα. Ή  ποσότης τοΰ υδατος είνε διακοσίων 
περίπου δραμίων. ’Εκ τής δεξαμενής φέρεται 
είς τόν εντός τοΰ συνοικισμού' Ίσθμιας σταθ* 
μόν διανομής, ήτις είνε οικοδομή ισόγειος 
λιθόκτιστος έστεγασμ,ένη διά κεράμων έμ- 
βαδοΰ είκοσι ένός τετραγ. μ-έτρων καί έν- 
τεϋθεν διά σιδηρών κρουνών καί κρηνών διο
χετεύεται είς άλλα διάφορα κτίρια καί μέ
ρη τοΰ συνοικισμ.οΰ τής Ίσθμιας.

Έν τω συνοικισμοί τής Ίσθμ,ίας έν τω 
τμήματι τής πόλεως τω κειμένφ δεξιά τω 
είσιόντι έκ τοΰ Σαρωνικοΰ κόλπου είς τήν 
Διώρυγα εΰρηνταί, αί έπόμεναι οίκοδομαί, 
φέρουσαι αριθμούς έπί πινακίδων έκ τενεκέ 
καρφωμένων έπί το3 έξωτερικοΰ τοίχου 
αύτών.

Οίκοδομαί ύπό τούς άριθμούς 26, 31, 
32, 33 καί 34. Τό ύπό τόν άριθμόν 26 
σύμπλεγμα οίκοδομ-ών αποτελεί τό έργο- 
στάσιον τής όφειλέτιδος εταιρείας. Τό πρώ
τον μέ (X διαμέρισμα είνε σιδηρουργεΐον 
άσβεστολιθόκτιστον μ.ονώροφον έστεγασμένον 
διά στέγης έκ σίδηροφύλλων (λαμαριΝας) 
άπάτωτον, εχον μεγάλην έξώθυοαν άνατο- 
λικώς, δύο άλλας θύρας καί ένδεκα παρά
θυρα, έμβαδόν πεντακοσίων έξήκοντα μέ
τρων τετραγωνικών, άνωθεν τής κυρίας θύ- 
ρας μέγα ώρολόγιον τοίχου. Έν τω έργο— 
στασίω είσί παγίως τοποθετημένα τά έπό- 
μενα μηχανήματα. Μία κινητήριος μηχανή 
δικύλινδρος κατασκευής Ruston Proctor 
δυνάμεως δώδεκα ίππων μετά δύο έρμαρίων 
καί τών έξαρτημάτων αύτών, ήτοι μιας 
ύδαταποθήκης, πέντε πτύων σιδηρών, δύο 
σκωριαγκίστρων, μιας άμάξης μεταφοράς 
σκωριών, ένός σωλήνος σιδηροΰ, τεσσάρων 
σωλήνων χαλκών καί μιας ράβδου σιδηράς 
ώς καί μιας ψήκτρας σιδηράς άπάντων 
πρός πλύσιν τοΰ λέβητος, καί διαφόρων 
άλλων έξαρτημάτων. Μία έγκατάστασις 
διαβιβάσεως κινήσεως είς τά μηχανηματερ- 
γαλεΐα τοΰ εργοστασίου, συγκείμενη έξ εί
κοσι τεσσάρων τεμαχίων σιδηρών άξόνων 
κυρίας καί ένδιαμέσου κινήσεως, μ,ήκους ό- 
λικοϋ ογδοήκοντα έπτά περίπου μέτρων έκ 
τεσσαράκοντα έπτά έδράνων,έπτά συνδέσμων 
τεντήκοντα έννέα τροχαλιών σιδηρών ά- 
πλών, επτά τροχαλών σιδηρών κλιμα
κωτών, τριάκοντα δύο ίμ,άντων κινήσεως, 
δερμάτινων, μήκους όλικοΰ διακοσίων δέκα 
μέτρων καί έννέα τεμαχίων ιμάντων ελα
στικών (Μπαλατα) μήκους τό όλον έξή
κοντα δύο μέτρων.Τέσσαρες σίδηροί τόρνοι, 
ό μέν πρώτος ΰψους τετρακοσίων χιλιοστών 
καί μήκους τρισχίλίων διακοσίων, ό δέ δεύ
τερος ύψους διακοσίων τεσσσαράκοντα καί 
μήκους τρισχίλίων διακοσίων χιλιοστών, ό 
τρίτος καί ό τέταρτος ΰψους έκατόν όγδοή- 
κοντα καί μήκους χιλίων τετρακοσίων χι
λιοστών μ.ετά τών έξαρτημάτων αύτών. 
Τέσσαρες πλάναι, έξ ών δύο οριζόν
τιοι, ών ή μέν εχει μήκος πάγκου 
πεντακισχιλίων οκτακόσιων τεσσαράκοντα 
χιλιοστών, διαστάσεις δέ πλακός τρισχίλια 
έξακόσια έβδομήκοντα χιλιοστά έπί έπτα- 
κοσίων πεντήκοντα καί ύψος όκτακοσίων 
χιλιοστών, ή δέ έτέρα μήκος δισχιλίων τε
τρακοσίων πεντήκοντα χιλιοστών, ύψος χι· 
λίων τριακοσίων καί πλάτος χιλίων έπτα- 
κοσίων, μία κάθετος ΰψους δισχιλίων χιλιο

στών, μήκους χιλίων έπτακοσίων 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 
άπλή καί ή τρίτη καί τετάρτη χειροκίνητος 
(δράπανα) μετά έβδομήκοντα έπτά τρυπά- 
νων έν ολω. Μι* μηχανή έλικοκοπτική άτ 
μοκίνητος, ΰψους χιλίων έννεακοσίων έξή
κοντα χιλιοστών, μήκους χιλίων έκατόν 
δέκα καί πλάτους πεντακοσίων είκοσι καί 
μία όμοία χεροκίνητος, ΰψους τριακοσίων 
έξήκοντα χιλιοστών, μήκους έττακοσίων 
τριάκοντα καί πλάτους τετρακοσίων τριά
κοντα, μεθ’ άπάντων τών έξαρτημάτων καί 
σχετικών έργαλείων αυτών. Παραπλεύρως 
τοΰ εργοστασίου ύπάρχει μικρόν διαμ.έρισμ,α 
ασβϊστολιθόκτιστον μέ όμοίαν στέγην τοΰ 
εργοστασίου, εχον μίαν θύραν καί δύο πα
ράθυρα, χρησιμεΰον ώς αποθήκη έργαλείων 
δια τό έργοστάσιον καί περιέχον διάφορα 
εργαλεία άπαραίτητα διά τήν λειτουργίαν 
τοΰ εργοστασίου. Παραπλεύρως τής ανω
τέρω άποθήκης ύπάρχει έτερον διαμέρισμα 
άσβεστολιθόκτιστον μέ όμοίαν τοΰ άνωτέρω 
στέγην, εχον μίαν θύρ >ν καί δύο παράθυρα, 
χρησιμεύει δέ ώς καμινευτήριον' έν αύτω 
είσί τοποθετημένα τά έξής μηχανήματα. 
Πέντε κάμ,ινοι ήτοι δύο κτιστά! διπλαΐ καί 
τρεις κτισταί άπλαΐ, μία άτμόσφυρα, έπτά 
άκμονες σφύρας, μ.ία προσθήκη άκμονος καί 
διάφορα άλλα έξαρτήματα αύτών. Πλησίον 
τοΰ καμινευτηρίου ύπάρχει ύπόστεγον ξύ- 
λινόν ού αί πλευρά! αρκτική καί δυτική 
είνε πεφραγμέναι κάτωθεν μέν διά τοίχου 
άνωθεν δέ διά σανίδων, ένδεδυμ,ένων διά 
κατραμοχάρτου, εχον έμβαδόν (260) διάκο* 
σίων έξήκοντα τετραγωνικών μέτρων καί 
χρησιμεΰον ώς λεβητοποιεΐον. Έν αύτω 
είσί παγίως τοποθετημ,ένα τά έξής μηχα
νήματα. Μία ψαλίς ύδραυλική μετά τών 
έξαρτημάτων αύτής μία μηχανή τρυπήμα
τος μετά δέκα τριών ζουμπάδοιν, μία μη
χανή κάμ,ψεως σιδηροφύλων, μία ύδραυλική 
άντλία δοκιμής άτμολεβήτων μεθ’ ένός σω
λήνος έλαστικοΰ μήκους πέντε μ,έτρων καί 
τεσσαράκοντα έκατοστών, καί τών έξαρτη- 
μίτων αύτών, εξ καλούπια χυτοσιδηρα πρός 
κύρτωσιν σιδηροφΰλλων καί διάφορα άλλα 
εργαλεία. Πλησίον τοΰ άνωτέρω ύποστέγου 
ύπάρχει έτερον ύπόστεγον, ξύλινον ομ.οιον 
τοΰ άνωτέρω ενθα είσί παγίως τοποθετη
μένα τά έξής εργαλεία. Είς ταινιωτός 
πρίων κινούμενος δι’ίμάντος μετά όκτώ γω
νιών πρός στήριξιν ξύλων, ένός πάγκου 
πρός συγκόλλησιν πριόνων, ένός πάγκου 
ακονίσματος μ.ετά κοχλίου καί δύο τροχα
λιών καί ένός έρμ.αρίου, δύο ύδραυλίκά 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. Έ ν τω 
χώρω τούτω εύρίσκεται καί μία δικύλινδρος 
άτμ,ομηχανή Ruston Proctor δυνάμεως 
δώδεκα ίππων. Τό λεβητοποιεΐον περιέχει 
ωσαύτως έπτά καμίνους,έξ ών δύο κτιστάς 
άπλας, δύο κτιστάς κυλινδρικάς καί τρεις 
έπί τοΰ εδάφους. Πλησίον τοΰ άνωτέρω λε
βητοποιού ύπάρχει οικοδομή ισόγειος άσβε- 
στολιθόκτιστος έστεγασμένη διά σανίδων μ,έ 
λαμαρίναν άνωθεν αύτής, έχει μίαν θύραν 
καί δύο παράθυρα, χρησιμεύουσα ώς φανο- 
ποιεΐον, εχουσα έμβαδόν δέκα τετραγωνικών 
μέτρων. Έν τη οικοδομή ταύτη.ύπάρχουσι 
τά έξής μηχανήματα, ήτοι μία κάμινος 
κτιστή άπλή, τέσσαρα σφυρία ξύλινα (μα
τσόλες) καί διάφορα άλλα εργαλεία. ΙΙλη 
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. Έν τούτω 
εΰρηται μία κάμινος κυλινδρική διά χυτο
σίδηρον, μία κάμινος κτιστή διπλή δι’ όρεί· 
χαλκόν, έκατόν τεσσαράκοντα έξ κιβώτια 
χυτοσιδηρα, έννέα κιβώτια ξύλινα καί διά 
φορα άλλα έργαλεΐκ. Οικοδομή άριθμός 
116. ’Αποθήκη άσβεστολιθόκτιστος ισό
γειος έστεγασμένη διά κεράμων. Μέρος 
ταύτης είνε πατωμένον διά σανίδων έχει θύ
ραν καί δύο παράθυρα μέ τά φύλλα των, 
έμβαδόν τριακοσίων είκοσι έπτά τετραγωνι
κών μέτρων, εντός αύτής ύπάρχουσι τοπο· 
θετημ.ένα διάφορα εί’δη υλικών ήτοι πόντοι, 
σανίδες, σάκκοι μέ μ,αρμαροκονίαν καί λ ι- 
νάτσαι, χρήσιμα άπαντα διά τήν επισκευήν 
τών κτήσεων τής όφειλέτιδος έταιρίας. Οι
κοδομή αριθμός 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 εχουσιν εμβα
δόν έν ολφ τριακόσια είκοσι έπτά τετρα
γωνικά μέτρα. Οικοδομή άριθ. 127. Πα
ράπηγμα ξύλινον έστεγασμένον διά κατρα- 
μοχάρτου έμβαδοΰ μετρώ· τριάκοντα ένός, 
περιέχει τρεις πυροσβεστικάς άντλίας χει* 
ροκινήτους μ.ετά τών έξαρτημάτων αύτών, 
σωλήνων, κάδων, πελέκεων κλπ.

Οικοδομή άριθμός 9. Οικοδομή ισόγειος 
ξυλίνη έστεγασμ.ενη διά κεράμων, άταβά- 
νωτος καί πατωμένη διά σανίδων έμ
βαδοΰ έκατόν τριάκοντα ένός τετραγωνι
κών μέτρων. Εντός αύτής ύπάρχουσι το
ποθετημένα διάφορα είδη ύλικών διά τ ή ν  
ε : ; ι σ/ . 5 υ ή ν  τών κτήσεων έν γένει τ ή ς  όφει- 
λέτιδος έτ?ιρείας, ήτοι σιδηροσωλήνες, διά
φορα καρφία, έν διυλιστήριον, εις οδοντωτός 
τροχός, λευκοσίδηροι αυλακωτοί, βαρέλια 

ζφορα, σωλήνες και ράβδοι σίδηροί.
Οικοδομή άριθμός 11. ’Αποθήκη μέρος 

άσβεστολιθόκτιστος καί μέρος μέ σανίδας 
έστεγασμένη διά λευκοσιδήρου αυλακωτού’, 
εχει θύραν καί παράθυρον, άπάτωτος καί 
αταβάνωτος. Εντός τής άποθήκης ταύτης 
ύπάρχουσι τοποθετημ,ένα διάφορα είδη ύλι
κών χρήσιμα διά τάς άτμομηχανάς καί τάς 
άλλας κτήσεις τής καθ’ ής ή έκτέλεοις 
έταιρείας, ήτοι χρώματα, βαρέλα κενά, 
πετρέλαια, δύο πλάστιγγες, δαμιζάναι, κα· 
τραμόχαρτον καί σχοινιά.

Οικοδομή άριθμός 13. Οικοδομή ισό
γειος άσβεστολιθόκτιστος έστεγασμένη κατά 
μέν τό ήμισυ διά κεράμων, κατά δέ τό έτε
ρον ήμισυ διά λευκοσιδήρου αύλακωτοΰ, 
πατωμένη διά σανίδων, εχει θύραν και τέσ
σαρα παράθυρα μ.έ τά φύλλα των, καί έμ.- 
βαδόν όγδοήκοντ* έξ τετραγωνικών μέτρων 
χρησιμεύουσα ώς αποθήκη. Εντός 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 καί 
13 τρεις άποθήκαι έχουσι προαύλιον περι- 
φραγμένον διά σανίδων,έντός δ’ αύτου ύπάρ- 
χε'- κατεσκευασμένη σιδηροδρομική γραμ
μή φθάνουσα μέχρι τών έργοττασίων. Έν 
τώ προαυλίω τούτω εί'σί τοποθετημ,ένα διά
φορα είδη ύλικών πρός χρήσιν καί έπισκευήν 
τών κτήσεων τής όφειλέτιδος εταιρείας, 
ήτοι τοΰβλϊ, κέραμοι, ί άμπαι σιδηραΐ, σω
λήνες σίδηροί παλαιό1, τρία καζάνια πα- 
λαιά σχεδόν άχρηστα, γαιάνθρα-ες, σιδη- 
ρόφυλλα, λαμαρΐναι χονδραί καί ξύλιναι 
δοκοί διαφόρων διαστάσεων.

Οικοδομή άριθμός 14. Οικοδομή ισόγειος 
ξυλίνη αταβάνωτος, πατωμένη διά σαν.δων, 
έστεγασμένη διά λευκοσιδήρου αύλακωτοΰ 
κεχωρισμένη είς έξ διαμερίσματα εχουσα 
περίφραγμα ξύλινον καί εμβαδόν διακόσια 
είκοσι τρία τετραγωνικά μέτρα. Έντός αύ* 
τής ύπάρχει ςυλουργεΐον μέ διάφορα εργα
λεία, σχοινιά, μακαράδες, έννέα ξύλινα 
τσέντα, έπτα διατρητικά μηχανήματα, διά
φορα σιδηρά εργαλεία, άντλία, συσκευή 
δύτου, εις γερανός συστήματος Δεκοβίλ 
άρσεως βάρους ένός τόννου, δύο εσχάραι 
ανελκύσεως πλοίων μετά τών έξαρμ.ημάτων 
αύτών ήτοι σιδηρών άλύσεων καί δύο ολ
κών, έν άτμοκίνητον βαροΰλκον μετά δύο 
ατμ,ομηχανών δυνάμεως πέντε ίππων έκά- 
στη,δύο έργάται καί μ.ία μεγάλη τροχαλία.

Οικοδομή άριθμός 91. Οικοδομή ξυλίνη 
διώροφος έστεγασμένη διά κεράμων. Έν 
τώ άνω πατώματι είσί δύο δωμάτια καί Ιν 
μαγειρεΐον, και έν τώ κάτω δύο δωμάτια, 
πατώματα έκ σανίδων ώς καί τρεις όροφαί, 
εχει πέντε θύρας καί έννέα παράθυρα καί 
εμβαδόν έξήκοντα τρία τετραγωνικά μέτρα.

Οικοδομή άριθμός 115. Οικοδομή ΐσό» 
γειος άσβεστολιθόκτιστος έστεγασμένη διά 
κεράμων, Ιχουσα καί ύπόγειον καί μικρόν 
παράπηγμα ξύλινον. Πάτωμα καί οροφήν 
έκ σανίδων εξ θύρας καί έξ παράθυρα μέ 
τά φύλλα των καί έμβαδόν έκατόν έπτά 
τετραγωνικών μ,έτρων.

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

Οικοδομή άριθμός 79. Οικοδομή ισό
γειος έκ λασποτ'οίχου καί ξύλων, έστεγα- 
σμένη διά σιδηροφύλλων αύλακωτών, πα
τωμένη μ,έ σανίδας. ’Έχει τέσσαρας θύρας 
καί όκτώ παράθυρα καί έμβαδόν έκατόν 
τετραγωνικά μέτρα.

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

Οικοδομή άριθμός 141. Οικοδομή ΐσό-



. γειος άσβεστολίθόκτιστος, έστεγασμένη διά 
κεράμων, πατωμένη καί ταβανωμένη μέ 
σανίδας, Ιχει τρία διαμερίσματα, μάγε: 
ρεΤον καί άποχωρητήριον, έπτά θύρας καί 
δέκα παράθυρα μέ τά φύλλα των, καί έμ
βαδόν έκατ'ον εξήκοντα πέντε τετραγωνι
κών μέτρων.

Οικοδομή αριθμός 88 . Οικοδομή ές ω
μών πλίνθων, έστεγασμένη διά κεράμων, 
πατωμένη καί ταβανωμένη μέ σανίδας. 
Έ χε! τρία διαμερίσματα πέντε θυρας καί 
εννέα παράθυρα μέ τά φύλλα των καί έμ 
6>δον έκατ'ον πεντήκοντα τετραγωνικών 
μέτρων.

Οικοδομή άριθ. 102. Οικοδομή ισόγειος 
άσβεστολίθόκτιστος έστεγασμένη διάκε-άμων 
εχουσα πέντε διαμερίσματα μετά υπογείου 
καί παραπλεύρως μαγειρεΤον. ’Έχε; ένδεκα 
θύρας καί έξ παράθυρα μέ τά φύλλα των, 
καί εμβαδόν δ'.ακοσίων είκοσι πέντε τετρα
γωνικών μέτρων καί πάτωμα έκ σανίδων.

Οικοδομή άριθμός 110. Οίκοδομή ισό
γειος άσβεστολίθόκτιστος, έστεγασμένη διά 
κεράμων, πατωμένη καί ταβανωμένη μέ 
σανίδας, εχει τρία διαμερίσματα, πέντε θύ
ρας καί έξ παράθυρα μέ τά φύλλα των 
καί εμβαδόν εκατόν δέκα πέντε τετραγω
νικών μέτρων

Οικοδομή αριθμός 82. Οικοδομή ξυλίνη 
ισόγειος, έστεγασμένη δ ά σιδηροφύλλων 
αυλακωτών, πατωμένη μέ σανίδας, εχει 
έν διαμέρισμα καί μαγειρεΤ,ν, δύο θύρας 
και έπτά παράθυρα μέ τά φύλλα των και 
έμβαδόν πεντήκοντα δύο τετραγωνικών μέ· 
τρων.

Οικοδομή αριθμός 74. Οικοδομή ισό
γειος άσβεστολίθόκτιστος, έστεγασμένη διά 
κεράμων κατά τό πλεΤστον, πατωμένη μέ 
σανίδας. ’Έχει τέσσαρα δωμάτια, εν μα- 
γειρεΤον, ές θύρας καί πέντε παράθυρα μέ 
τά φύλλα των, και έμβαδόν εκατόν πεντή 
κοντά όκτώ τετραγωνικών μέτρων.

Οίκοδομή άριθμός 68 . Οικοδομή άσβε- 
στολιθόκτιστος έστεγασμένη διά κεράμων, 
πατωμένη καί ταβανωμένη μέ σανίδας, εχει 
τέσσαρα διαμερίσματα, έκ τών οποίων είς 
τό έ'ν υπάρχει κατεσκευασμένος κλίβανος, 
τό έτερον χρησιμεύει ώς μαγειρεΤον. Ή  
οικοδομή εχει επτά θύρας καί τέσσαρα πα
ράθυρα μέ τά φύλλα των καί έμβαδόν Ικα 
τόν εβδομήκοντα πέντε τετραγωνικών μέ
τρων.

Οικοδομή άριθμός 75. Οικοδομή ίσ. 
γειος άσβεστολίθόκτιστος, έστεγασμένη διά 
κεράμων, πατωμένη καί ταβανωμένη μέ 
σανίδας, εχει έπτά θύρας καί έπτά παρά

τά φύλλα των καί έμβαδόν εβδομήκοντα 
τριών μέτρων.

Οικοδομή αριθμός 72. Παράπηγμα ξύ- 
λινον έστεγασμένον διά σιδηροφύλλων αύ 
λακωτών, πατωμένον μέ σανίδας έκ δύο 
διαμερισμάτων, εχον τρεΤς θύρας καί τέσ
σαρα παράθυρα μέ τά φύλλα των καί έμ
βαδόν πεντήκοντα ενός τετραγωνικών μέ
τρων.

Οικοδομή αριθμός 25. Οικοδομή ισόγειος 
άσβεστολίθόκτιστος έστεγασμένη διά σιδη- 
ροφυλλων αυλακωτών, πατωμένη καί τα
βανωμένη μέ σανίδας, εχουσα δωμάτια έξ 
και δύο μαγειρεία, δέκα θύρας καί δέκα 
τρια παραθυρα με τα φύλλα των καί έμ.βα- 

ν τριακοσιων είκοσι τεσσάρων τετραγω
νικών μέτρων.

Οικοδομή άριθμός 130. Οικοδομή ισό
γειος άσβεστολίθόκτιστος έστεγασμένη διά 
κεράμων πατωμένη μέ σανίδας καί ταβα
νωμένη μέ μπαγδατή, εχει δέκα διαμερί
σματα και δυο διαδρόμους, δέκα τέσσαρα 
παράθυρα καί δώδεκα θύρας με τά φύλλα 
των και εμβαδόν διακοσίων ογδοηκοστά έ
πτά τετραγωνικών μέτρων.
t Οικοίομή αριθμός 15. Οικοδομή ισόγειος 
άσβεστολίθόκτιστος, έστεγασμένη διά σ:δη- 
ροφυλλων αυλακωτών μετά παραρτήματος 
δια μαγειρεΤον καί περιφράγματος ςυλίνου 
Εχει πάτωμα καί οροφήν έκ σανίδων, τέσ

σαρα διαμερίσματα, ες θύρας καί ές παρά
θυρα με τα φύλλα των καί βεράνδαν μέ 
στέγην και οροφήν έκ βεβαμμένων σανίδων, 
πλακόστρωτον και έμβαδόν διακοσίων τεσ
σάρων τετραγωνικών μέτρων

Οικοδομή άριθμός 16. Οικοδομή ισόγει
ος άσβεστολίθόκτιστος έστεγασμένη έν μέ- 
ρε< διά κεράμων καί έν μέρει διά σιδηρο- 
φύλλων αυλακωτών πατωμένη καί ταβανω
μένη διά σανίδων εχουσα έν παράρτημα, 
μαγειρεΤον υπόγειον, κλίβανον έξωτερικόν, 
ίέκα τέσσαρας θύρας καί δέκα ές παράθυ

ρα μ.έ τα φύλλα των καί μετά ύελοστασίων 
καί ύελοπινακων καί εμβαδόν τετρ ?κοσίων 
τριάκοντα τετραγωνικών μέτρων

Οικοδομή άριθμός 17. Οικοδομή ισόγει
ος άσβεστολίθόκτιστος έστεγασμένη διά σι 
δηροφύλλων αυλακωτών πατωμένη καί τα
βανωμένη διά σανίίων. Έ χει όκτώ θύρας 
καί δέκα έννέα παράθυρα μέ τά φύλλα 
των,ύελοστασίων καί ύελοπινάκων, διαμερί
σματα πέντε καί έμβαδόν πεντακοσίων έν 
δεκα τετραγωνικών μ,έτρων

θυρα μέ τά φύλλα των, τρία παραπήγματα 
από μπαγδατή διά μαγειρεία καί έμβαδόν 
διακοσίων ενός τετραγων κών μέτρων.

Οικοδομή άριθμός 67. Οικοδομή ξύλινη 
ισόγειος, έστεγασμένη διά κεράμων, εχουσα 
δέκα τέσσαρας θύρας καί δέκα όκτώ παρά
θυρα, δέκα τέσσαρα δωμάτια εχοντα τά 
πατώματα καί τάς όροφάς έκ σανίδων καί 
έμβαδόν τριακοσιων τριάκοντα τριών τετρα
γωνικών μέτρων καί δύο παραπήγματα ξύ
λινα διά μαγειρεία.

Οικοδομή άριθμ,ός 136. Οικοδομή ισό
γειος λιθόκτιστος,έστεγασμένη διά κεράμων, 
εχουσα δύο (2) διαμερίσματα, πάτωμα έκ 
μπετόν καί οροφήν τήν στέγην, δύο παρά
θυρα καί δύο θύρας έμβαδόν τριάκοντα πέν
τε τετραγωνικών μέτρων καί μικρόν πα· 
ράπηγμα κτιστόν διά μαγειρεΤον.

Οικοδομή άριθμός 73. Οικοδομή ισόγειος 
άσβεστολίθόκτιστος έστεγασμένη διά κερά
μων, πατωμένη μέ σανίδας,εχει ές διαμερί
σματα, έ’ς θύρας καί όκτώ παράθυρα μέ τά 
φύλλα των. ΙΙαραπλεύρως ταύτης ΰπάρ- 
^ουσι τρία παραρτήματα άπό μπαγδατή 
πατωμένα μέ σανίδας,σκεπασμένα μέ σ δη- 
ρόφυλλα αυλακωτά εχοντα έκαστον μίαν 
Αύραν και έν παράθυρον. Επίσης υπάρχου* 
σιν έτερα τρία παραρτήματα ξύλινα όμοια 
τών ανωτέρω.

Οικοδομή άριθμός 104. Οικοδομή (πα
ράπηγμα) ξύλινον έσκεπασμένον διά κε
ράμων καί πατωμένον μέ σανίδας έκ δεκα
τεσσάρων διαμερισμάτων. ’Έχει δεκα όκτώ 
παράθυρα καί δέκα τρεΤς θύρας μέ τά φύλ
λα των καί έμβαδόν τριακοσιων τριάκοντα 
έ'ξ μέτρων τετραγωνικών.

Οικοδομή αριθμός 114. Οικοδομή ισόγει
ος ξυλίνη, έστεγασμένη διά σιδηροφύλλων 
αυλακωτών, εχουσα δύο θύρας καί τρία πα
ραθυρα με τα φύλλα των καί έμ.βαδόν πεν
τήκοντα έπτά τετραγωνικών μέτρων.

Οικοδομή άριθμός 49. Οικοδομή ισόγειος 
άσβεστολίθόκτιστος, έστεγασμένη διά κερά
μων, πατωμένη καί ταβανωμένη μέ σανί
δας εκ δύο διαμ.ερισμάτων, εχουσα τρεις 
θυρας και τέσσαρα παράθυρα άπαντα μ.έ

Οικοδομή άριθμός 70. Οικοδομή ισόγειος 
ξυλίνη έστεγασμένη διά σιδηροφύλλων αυ
λακωτών, Ιχουσα τρεΤς θύρας καί ές πα
ράθυρα με τά φύλλα των, πάτωμα έκ σα 
νίδων καί έμβαδόν είκοσι πέντε τετραγω 
νικών μέτρων.

Οικοδομή άριθμός 74. Οικοδομή ισόγειος 
ξυλίνη πατωμένη διά σανίδων καί έστεγα- 
σμ,ενη οια σιδηροφύλλων αυλακωτών εχουσα 
δυο θυρας και παραθυρα μ.ε τα φύλλα των 
καί έμβαδόν είκοσι πέντε μέτρων τετρα
γωνικών.

Οικοδομά! ύπ’ άριθ. 94 καί 95. Οικοδο
μή ισόγειός λιθόκτιστος έστεγασμένη διά 
κεράμων εχουσα έννέα θύρας καί έξ παρά
θυρα. Εχει τέσσαρα διαμερίσματα, ών τά 
τρία^εχουσι πατώματα άπό σανίδας καί τό 
έν απο μπετόν, ως οροφήν δέ τήν στέγην. 
Έ χει άχυρώνα, τό ολον έμβαδόν είναι'μέ
τρα  ̂τετραγωνικά διακόσια εβδομήκοντα 
έ π τ ά .

Έν τω τμήμ,ατι τοϋ συνοικισμού’ τής 
Ίσθμιας τω κειμένω άριστερα τω είσπλέον- 
τι εις τήν δυώρυγα έκ τ:ΰ Σαρωνικοΰ κόλ
που, εΰρηνται αί έπόμεναι οίκοδομαί.

Οίκοδομαί ύπ’ αριθμούς 8 καί 58. Ή  
πρώτη οικοδομή είναι οικία άσβεστολιθόκτι- 
στος έστεγασμένη διά κεράμων διώροφος. 
Τό άνω πάτωμα έχει έπτά δωμάτια, δύο 
προδόμους καί δύο αποχωρητήρια. Τά πα- 
τώμ,ατα τών δωματίων καί τών προδόμ.ων 
είναι άπό μπαγδατή, έκτός ένός δωματίου 
και τών δύο προδομων τοΰ άνω ορόφου, τά 
όποΤα είναι έκ σανίδων, καί έκτος ένός δω
ματίου τοΰ κάτω ορόφου όπερ είναι θολω
τόν έξ όπτοπλίνθων. Ή  οικία αυτη πρός 
ανατολας εχει στοάν έστεγασμένην Ιχουσα 
δαπεδον εκ τσιμέντου καί οροφήν άπό μ.παγ- 
οατη, ητις στοα φρασσεται δι ύελοστασίων 
έχόντων ύελοπίνακας. Είς τό άνω πάτωμα 
ανέρχονται^ διά ξύλινης κλίμακος καί δι’ 
έτέρας ξύλινης κλίμακος άνέρχονται είς τήν 
στέγην. Εχει δώδεκα θύρας καί τριάκοντα 
παραθυρα άπαντα με τά φύλλα των κε- 
χρωματισμένα, τά παράθυρα εχουσι καί 
ύελοστάσια μέ ύελοπίνακας. Τά δύο δωμά
τια τοΰ ισογείου εχουσι δουλάπια μέ τά φύλ
λα των. Τό μαγειρεΤον εχει έστίαν άσβε- 
στολιθόκτιστον, ύδροχύτην έκ τσιμέντου καί 
πινακοθήκην ξυλίνην* τό έμβαδόν τής όλης

οικοδομής είναι τετρακοσίων εξήκοντα τ*σ 
σάρων τετραγωνικών μέτρων. Παραπλεύ
ρως τής οικίας ταύτης υπάρχει κήπος έκ- 
τασεως πήχεων τεκτονικών τετραγωγικών 
χιλίων έξακοσίων περιτειχισμένος μέ άσβε- 
στολιθοκτιστον τοΤχον. Έντος τοϋ κήπου 
κεΐται ή ύπ’ αριθμόν 58 ισόγειος άσβεστο- 
Αίθό'/τιστος οικοδομή έστεγασμένη διά κε 
ράμων, συγκειμένη έκ πέντε δωματίων πα
τωμένων μέ σανίδας ταβανωμένων τών τεσ- 
σάρωνμε σανίδας,τοΰ δέ πέμπτου μέ μπαγ
δατή. Η οικία αΰτη εχει έπτά θύρας καί 
εννέα παράθυρα εχοντα τά φύλλα των και 
ύελοστάσια μέ ύελοπίνακας. Ό  δέ κήπος 
εχει διάφορα όπωροφόρα δένδρα, ξύλινον 
ορνιθώνα, άσβεστολιθόκτιστον κλίβανον καί 
δεξαμενήν άσβεστολιθόκτιστον.

Οικοδομή αριθμός 6 . Οικία άσβεστολι- 
Οοκτιστος ισόγειος έστεγασμένη διά σιδηρο- 
φύλλων αυλακωτών έκ δύο δωματίων πα
τωμένων καί ταβανωμένων μέ σανίδας έ
χόντων δύο θύρας καί τέσσαρα παράθυρα 
και εμβαδόν εξήκοντα τετραγωγικών μέ
τρων. Πλησίον δέ ταύτης κεΤται άποχωρη- 
τήριον έκ τούβλων έστεγασμένον μέ κεοά- 
μους, οπερ εχει μίαν θύραν.

Οικοδομή άριθμός 56. Σκελετός ξυλίνου 
παραπήγματος έν έρειπιώδει καταστάσει, 
εντός τοΰ όποιου υπάρχει μηχάνημα σιδη 
ροΰν αρσεως βαρών καί άτμ.ομ,ηχανών.

Οικοδομή αριθμός 37. Οικοδομή ισόγειος 
ξύλινη εστεγασμενη δια σιδηροφύλλων αυ
λακωτών πατωμένη μέ σανίδας καί άτα- 
βανωτος εχουσα πέντε θύρας καί έπτά πα
ράθυρα μέ τα φύλλα των έμβαδόν εξήκοντα 
τετραγωνικών μέτρων καί μ.αγειρεΐον έκ 
σανίδων με θύραν καί παράθυρον καί περί
φραγμα ξύλινον.

Οικοδομή αριθμ.ος 5 Οίκοδομ,ή άσβεστο- 
λιθόκτιστος ισόγειος έστεγασμένη διά κε- 
ραμ,ων, έμβαδοΰ τετρακοσίων έννενήκοντα 
πέντε τετραγωνικών μέτρων. ’Έχει έννέα 
θύρας καί δέκα τέσσαρα παράθυρα μετά τών 
ύελοστασίων και υελοπινακων αύτών,ένδεκα 
δωμάτια πατωμένα διά σανίδων καί ταβανω
μένα τά μένδέκα μέ σανίδάς τό δέ ένδέκα* 
τον μέ μπαγδατί, εξωθεν έκαστου δωματίου 
ύπάρχουσι έκ σανίδων μαγειρεΤον καί άπο- 
χωρητήριον, άπαντα μέ τάς θύρας των.

Ο κοδομη αριθμός 164.0ίκοδομ.ή άσβεστο- 
λιθοκτιστος,μονώρορος, έστεγασμένη διά κε
ράμων, εκ τεσσάρων διαμ.ερισμάτων, έμβα
δοΰ διακοσίων πέντε τετραγωνικών μ.έτρων. 
Έ χει έξ θύρας καί δώδεκα 'παράθυρα μέ 
πατωμ* εκ πλακών τσιμ.έντού άταβάνωτος 
χρησιμευουσα ως έργοστάσιον τοΰ ηλεκτρι
κού φωτός. Έν ταύτη είσί τοποθετημένοι 
δι’ ένοικοδομήσεως δύο μεγάλοι άτμολέβη- 
τες μετα των εστιών αύτών, έκαστος Suva· 
μεως δέκα πέντε ίππων μετά δύο βραστή
ρων και απαντων τών μ.ηχανημ.άτων αύ 
τών, δύο άτμομηχαναί οριζόντιοι μεθ’ ολων 
τών έξαρτημάτων αυτών κατασκευής «Βα- 
σιλειαδου» δυνάμ.εως δώδεκα ίππων έκάστη 
μετα των αναγκαίων λωρίων καί λοιπών 
παραρτηματων αυτών, δύο ήλεκτρομ-ηχαναί 
δυνάμεως έκάστη 800 (όκτακοσίων) volts 
καί δέκα Am peres συστήματος Kdison καί 
εις πιναξ ήλεκτρικής διανομής μετά πάν
των τών παραρτημάτων και παρακολου
θημάτων τών χρησίμων διά τήν λειτουρ 
γιαν τών μηχανών τούτων οίον κο - 
χλίών μοχλών, ακμ-όνων, μεγγενών, 
σφυριών, ηλεκτρικών ύελίνων, άπίων, 
καί τών τοιούτων. Έκ τοΰ έργο- 
στασιου τουτου αρχεται τό ηλεκτρικόν κα- 
λώδιον όπερ άνηρτημένον έπί πασσάλων 
πεπηγμενων έπί τής γής, διήκει καθ’ ολην 
τήν Διώρυγα καί καταλήγει, ενθεν μ,έν είς 
τήν Ποσειδωνίαν,Ινθεν δέ είς τήν Ίσθμίαν, 
εχει δέ (64) εξήκοντα τέσσαρας φανούς η
λεκτρικούς, φωτίζοντας τήν Διώρυγα. 
Πλήν τών ηλεκτρικών φανών ύφίστανται 
καί (64) εξήκοντα τέσσαρες φανοί έκ πε
τρελαίου ώς έπικουρικοί.

Οικοδομή αριθμός 42. Παράπηγμα ξύ· 
λινόν έστεγασμένον διά σιδηροφύλλων αυ
λακωτών μέρος πατωμένον διά σανίδων καί 
άταβάνωτον, Ιχον τρεις διαιρέσεις, ένδεκα 
θύρας, και τέσσαρα παράθυρα μέ τά φύλλα 
των και έμβαδόν τριακοσιων τριάκοντα έξ 
τετραγωνικών μ,έτρων. Εντός αύτοΰ είσί 
τοποθετημένα διάφορα υλικά, ήτοι μ.αδέρια 
δια σκαλωσιές, χειραμάξια, δοκοί, πτύα, 
σιδηρά δια πασσαλους, τέσσαρες σιδηροΤ 
σωλήνες υδραγωγείου, άπαντα ταΰτα μετα
χειρισμένα. Από τό παράπηγμα τοΰτο μ.έ- 
χρι τής θαλάσσης, πλησίον τοΰ Διευθυντή - 
ριου ύπάρχει σιδηροδρομική γραμμή συστή
ματος Ντεκοβίλλ.

Οίκοδομή άριθμός 28. Οίκοδομή διώρο
φος λιθόκτιστος έστεγασμένη διά κεράμων, 
εχουσα έν τω άνω πατώματι τέσσαρα δω
μάτια, έν μιγειρεΤον καί άποχωρητήριον.

E* τφ κάτω πατώματι τέσσαρα δωμάτια 
και διάδρομον καί μαγειρεΤον καί αποχω
ρητήρια. Εχει και τρίτον πάτωμα (σοφίτα) 
εκ δυο οωματιων. Προς ανατολας εχει άνά 
μίαν βεράνταν τό έπάνω πάτωμα καί τό 

’Oyΐζ εχει ξύλινον κιγκλίδωμα καί 
οάπεοον έκ σανίδων. Ή  οικία εχει καί δύο 
έξωτερικάς ξυλίνας κλίμακας καί δύο έσω- 
τεοικας^τοιαύτης, δέκα έξ παράθυρα εχοντα 
ύελοστάσια και ύελοπίνακας καί είκοσι μία 
θύρας. Τά πατώματα εινε έκ σανίδων,αί δέ 
οροφα̂ ι εκ σανίδων έλαιοχρωμ.ατίσμένων, 
II οικία εχει παράρτημα λιθόκτιστον ίσό* 

γειον χρησιμεΰον ώς μαγειρεΤον καί πλυν- 
τηριον,εχον δύο υπόγεια, οκτώ διαμερίσμ,α- 
τα, Οικα παραθυρα. Τα πατώματα εινε 
από μπετόν, πλήν δύο δωματίων άτινα εινε 
απο σανίδας. Εχει έμβαδόν τετρακοσίων 
τετραγωνικών μέτρων.

Οικοδομή άριθμός 50. Οικία ισόγειος ξυ- 
λίνη^έ στεγασμένη διά σιδηροφύλλων αυλα
κωτών, εχει πέντε δωμάτια καί έν συνεχό
μενον ξύλινον παράπηγμα,ές παράθυρα, έ’ν- 
δεκα θυρας, τά πατώματα εινε έκ σανίδων, 
ή δέ οροφή έκ σανίδων άσβεστοχρίστων. 
Έ χει έμβαδόν εκατόν δέκα τριών τετρα
γωνικών μ,έτρων.

Οικοδομή αριθμός 40. Οικοδομή διώρο
φος ξυλίνη έστεγασμένη διά κεράμων 'ε 
χουσα δέκα τέσσαρας θύρας καί δέκα τρία 
παραθυρα, εν τω ανω πατώματι τρία δω* 
μ.ατια και μαγειρειον, εν δέ τω κάτω πέντε 
δωμάτιά, είς τό άνω πάτωμα άγει έξωτε ■ 
ρική ξύλινη κλΤμαξ, τα πατώμ.ατα εινε έκ 
σανίδων έλαιοχρωματισμένων καί εχει εμ
βαδόν εκατόν δέκα τεσσάρων τετραγωνι
κών μέτρων.

Οικοδομή αρ θμος 19. Οικοδομή ισόγειος 
λιθόκτιστος εστεγασμ,ένη διά κεράμων, εχει 
τέσσαρα δωμ-άτια, τέσσαρα παράθυρα, πέντε 
θυρας, πατωμα και οροφήν έκ σανίδων καί 
έμβαδόν έννενήκοντα τετραγωνικών μέτρων 
μ.ετα παραρτήμ.ατοζ ςυλίνου χρησιμ-εύοντο; 
ώς μαγειρεΤον.
 ̂ Οίκοοομή αριθμός 21. Οικοδομή ισόγειος 

ξυλίνη έστεγασμένη διά κεράμων μετά ύπο- 
στέγου.  ̂ ’Έχει τρία δωμάτια, τέσσαρας θύ
ρας και πεντε παραθυρα, πατώματα και 
όροφάς έκ σανίδων, καί έμβαδόν εκατόν 
τριάκοντα τετραγωνικών μέτρων.

Οικοδομή-αριθμό; 131. Οικοδομή ισό
γειος λιθόκτιστος έστεγασμένη διά κερά
μων Ιχουσα δέκα όκτώ παράθυρα καί δέκα 
ές θύρας, δέκα δωμάτια καί έν μέγα, τέσ
σαρας εσωτερικάς δεξαμενάς, όροφάς καί 
πατώμ.ατα εκ σανίδων τό δέ μέγα δωμάτιον 
εκ τσιμέντου και εμβαδόν τ:ιακοσίων τριά
κοντα έπτά τετραγωνικών μέτρων.
> Οικοδομή αριθμός 59. Οικοδομή ισόγειος 
άσβεστολίθόκτιστος έστεγασμένη διά θολί- 
σκων δι οπτόπλινθων, πατωμένη διά σα— 

ταβανωμένη μέ μπαγδατή. Έ χει 
οκτω δωμάτιά, κλίβανον καί μ.αγειρεΤον, 
όκτώ παράθυρα καί δώδεκα θύρας μέ τά 
φύλλα των, περίφραγμα ξύλινον καί έμ
βαδόν διακοσίων εβδομήκοντα τετραγωνικών 
μέτρων.

Οικοδομή άριθμός 101. Οικοδομή ισό
γειος άσβεστολίθόκτιστος έστεγασμένη διά 
κεράμων, εχουσα εμβαδόν δ ακοσίων εξή
κοντα τετραγωνικών μέτρων, ές διαμερί
σματα τα μ,έν δυο πατωμένα μέ σανίδας, 
τα δε λοιπά στρωμ.ενα με τοΰβλα, ταβανω
μένα μέρος μέ σανίδας καί μέρος μέ μπαγ
δατή, ύπογειον, οκτώ παράθυρα καί δέκα 
θυρας μέ τα φύλλα των, μίαν μεγάλην 
βεράνδαν ξυλίνην στρωμένην μέ τοΰβλα. 
Παραπλεύρως δε εχει παράπηγμα έκ σα
νίδων δπερ διαιρείται είς τρία διαμερίσμα
τα στρωμένα με τοΰβλα καί εχει πέντε θύ
ρας καί τέσσαρα παράθυρα μέ τά φύλλα των 
εχει δέ καί ξύλινον περίφραγμα.

Οικοδομή άριθμός 39. Οικοδομή ξυλίνη 
επίχριστος (τσατμας)εστεγασμένη δια κερά
μων έμβαδοΰ εκατόν έξήκοντα δύοτετραγωνι- 
κών μέτρων, εχει εν τω άνω πατώματι τρία 
Οίαμερισματα και εν τω κατω δύο πατωμένα 
διά σανίδων, δέκα έπτά παράθυρα καί δέκα 
τρεις θυρας μ.ε τα φύλλα των και κλίμακα 
ξυλίνην, δι’ης άνέρχονται είς τό άνω πά- 
τωμ.α, παραπλεύρως δέ παράπηγμ,α ξύλινον 
χρησιμεΰον ώς μαγειρεΤον καί αποθήκη. 
Τό παράπηγμα εινε μέρος πατωμένον μέ 
σανίδας και μέρος πατωμένον με τοΰβλα, 
εχον έννέα θύρας καί έξ παράθυρα μέ τά 
φύλλα των.

Οικοδομή αριθμός  ̂ 23. ’Ασδεστολιθόκτι- 
στος έστεγασμένη διά σιδηροφύλλων αυλα
κωτών, το έμ.βαδόν αυτής εινε επτακοσίων 
ένενήκοντα ένός τετραγωνικών μέτρων. Τό 
κάτω πάτωμα εχει δώδεκα μεγάλα διαμε
ρίσματα καί δώδεκα μικρά καί τό άνω πά
τωμα ομοίως. Έκ τοΰ κάτω πατώματος 
άνερχόμεθα εις τό άνω διά δώδεκα έσωτε-
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ρικών ξύλινων κλιμάκων. Ή  οικοδομή 
αΰτη εχει μίαν μεγίστην σοφίταν πατωμέ- 
νην, έξήκοντα παράθυρα μέ τά φύλλα των. 
Τά πατώματα τών δωματίων είνε έκ σανί
δων ώς και αί όροφαί. ’Έχει προσέτι έπτά 
παραρτήματα άπό μπαγδατή λιθόκτιστα 
διά μαγειρεία καί αποχωρητήρια καί περί
φραγμα ξύλινον.

Οικοδομή άριθμός 60. Οικοδομή ισόγειος 
άσβεστολιθόκτιστος, έστεγασμένη μέ σίδηρα 
καί τούβλα έν εϊδει θόλου, πατωμένη μέ 
σανίδας, Ιχουσα έμβαδόν διακοσίων έβδομή
κοντα έπτά τετραγωνικών μέτρων, όκτώ 
θύρας και όκτώ παράθυρα μέ τά φύλλα 
των. Παραπλεύρως τής οικοδομής ταύτης 
ύπάρχουσι τέσσαρα παραπήγματα ξύ7>ινα 
άπό μπαγδατή.

Οικοδομή άρ;θμος 97. Οικοδομή ισόγειος 
άσβεστολιθόκτιστος, έστεγασμένη μέ σίδηρα 
καί τοϋβλα έν εϊδίΐ θόλου,πατωμένη μέ σα
νίδας, έκ τεσσάρων δωματίων, εχουσα τέσ
σαρα παράθυρα καί έ'ξ θύρας μέ τά φύλλα 
των καί έμβαδόν έκατόν πεντήκοντα πέντε 
τετραγωνικών μέτρων.

Οικοδομή άριθμός 54. Οικοδομή ΐσό* 
γειος έκ σανίδων,έστεγασμένη διά κεράμων, 
εχουσα υπόγειον καί τρία διαμερίσματα πα
τωμένα μέ σανίδας καί ταβανωμένα μέ 
μπαγδατί, τέσσαρας θύρας και έξ παράθυρα 
μέ τά φύλλα των καί περίφραγμα ξύλινον, 
έμβαδόν δέ έκατον τριάκοντα τετραγωνικά 
μέτρα.

Οικοδομή άριθμός 53. Οικοδομή ξυ?νίνη 
έπιχριστος (τσατμας) έστεγασμένη διά κε
ράμων έμβαδοΰ έβδομήκοντα τριών τετρα
γωνικών μέτρων.Το μέν κάτω πάτωμα σύγ- 
κειται έκ δύο διαμερισμάτων καί μαγει* 
ρείου, το δέ άνω πάτωμα έκ τεσσάρων δια
μερισμάτων. Ή  οικοδομή εχει πατώματα 
καί όροφάς έκ σανίδων, δέκα παράθυρα 
και δώδεκα θύρας μέ τά φύλλα των. Είς 
το άνω πάτωμ-α άνέρχονται διά ξύλινης 
κλίμακο;. Έ χει δέ. μικρόν παράρτημα λ ι-  
θόκτιστον χρησιμεΰον ώς πλυντήριον.

Οικοδομή άριθμός 52. Οικοδομή ξυλίνη 
έπιχριστος (τσατμας) έστεγασμένη διά κε
ράμων έμβαδοΰ έκατον τετραγωνικών μέ* 
τρων. ’Έχει το μέν κάτω πάτωμα δύο δια
μερίσματα, πατώματα καί όροφάς έκ σανί
δων,δέκα παράθυρα καί δώδεκα θύρας μέ τά 
φύλλα των. Είς το άνω πάτωμα άνέρχον- | 
ται διά ξύλινης κλίμακος, Ιχει δέ καί μι- j 
κρόν παράρτημα ώ ; πλυντήριον.

Οικοδομή άριθμός 51. Οικοδομή ισόγειος 
άσβεστολιθόκτιστος, έστεγασμένη διά σιδή
ρων και τούβλων έν είδει θόλου, πατωμένη 
μέ σανίδας έμβαδοΰ οκτακόσιων τετραγωνι
κών μέτρων. ’Έχει είκοσι δύο θύρας και 
τριάκοντα παράθυρα, είκοσι δωμάτια καί 
ξύλινα παραπήγματα διαιρούμενα είς έπτά 
μαγειρεία.

Οικοδομή αριθμός 61. Οικοδομή ισό
γειος άσβεστολιθόκτιστος, έστεγασμένη διά 
κεράμων, έμ.βαδοΰ έκατον πεντήκοντα τε 
τραγωνικών μ,έτρων. ’Έχει τρία δωμάτια, 
καί παράρτημα, έν παράπηγμα έξ ένός δω
ματίου. Τά πατώματα είνε έκ σανίδων, αί 
δέ όροφαί άπό μπαγδατί.Έχει έν μ,αγειρεΐον 
στρωμένον μέ μπετόν καί μίαν άποθήκην 
μετά υπογείου, πέντε παράθυρα μέ τά φύλ
λα των καί έννέα θύρας μέ τά φύλλα των 
καί προσέτι μίαν βεράνδαν ξυλίνην πατω- 
μένην μέ σανίδας προς άνατολάς.

Έν τω συνοικισμώ τής Ποσειδωνίας 
ευρηνται αί έπόμεναι οίκοδομαί διακρινό- 
μεναι δι’ άριθμών γε γραμμένων έπί πινα
κίδων έκ τενεκέ κεκολλημένων έπί τοΰ 
τοίχου.

Οικοδομή άριθμός 4. Οικοδομή ισόγειος 
λιθόκτιστος, έστεγασμένη διά κεράμων έμ
βαδοΰ έβδομήκοντα έπτά τετραγωνικών μέ
τρων, Ιχουσα τέσσαρας θύρας καί έξ παρά
θυρα, πατώματα καί όροφάς έκ σανίδων, 
πλήν τής είσοδου ήτις εινε μέ τσιμέντο.
Εχει έγκατάστασιν τηλεφώνου συνδέοντος 

αυτήν πρός τήν Ίσθμίαν.
Οικοδομή άριθμός 6 . Οικοδομή ισόγειος 

λιθόκτιστος έστεγασμένη διά κεράμων έμ

βαδοΰ τετρακοσίων τριάκοντα τεσσάρων 
τετραγωνικών μ.έτρων. "Εχει δέκα θύρας 
καί δώδεκα παράθυρα, δέκα δωμάτια Ιχον- 
τα δάπεδον έκ σανίδων καί οροφήν έξ έπι - 1 
χρίσματος (μπαγδατί). ’Έξωθεν ύπάρχουσι 
δύο κτιστοί φοΰρνοι.

Οικοδομή άριθμός 11. Οικοδομή ισό
γειος λιθόκτιστος έστεγασμένη διά κεράμων 
έμβαδοΰ έξακοσίων δέκα τεσσάρων τετρα
γωνικών μέτρων, εχει ένδεκα παράθυρα καί 
δέκα θύρας μεθ’ ένός υπογείου. Τό δάπε
δον είνε έκ σανίδων, ή δέ όροφή έξ έπιχρί- 
σματος (μπαγδατί). Ή  δλη οικία ε!νε 
έν έρείπωμένη καταστάσει.

Οικοδομή άριθμός 12. Οικοδομή ισόγειος 
λιθόκτιστος έστεγασμένη διά κεράμων έμ
βαδοΰ (620) έξακοσίων είκοσι τετραγωνικών 
μέτρων, εχει τρία διαμερίσματα, πέντε Ού- 
ρας καί πέντε παράθυρα, δέν εχει πάτωμα, 
ώς όροφή δέ χρησιμεύει ή στέγη.

Οικοδομή άριθμός 13. Οικοδομή διώρο
φος λιθόκτιστος έστεγασμένη διά κεράμων 
έμβαδοΰ έκατόν ογδοήκοντα τετραγωνικών 
μέτρων' εχει είς τό κάτω πάτωμα πέντε 
δωμάτια, έν μαγειρεΐον καί έν άποχωρητή- 
ριον. Έ ν τφ άνω πατώματι Ιχει τέσσαρα 
δωμάτια έν μαγειρεΤον καί έν άποχωρητή- 
ριον. Έ κ τοΰ κάτω είς τό άνω πάτωμα 
άνερχόμεθα δι’ έσωτερικής ξύλινης κλίμα" 
κος. Έ χει παράθυρα δέκα όκτώ καί θύρας 
πέντε έξωτεοικάς καί (12 ) δώδεκα έσωτε- 
ρικάς. Τό δάπεδον είνε έκ σανίδων, ή δέ 
όροφή έξ επιχρίσματος (μπαγδαϊί).

Οικοδομή άριθμός 14. Οικοδομή ισόγειος 
ξυλίνη έπιχριστος (τσατμά) έστεγασμένη 
διά κεράμων. Έ χει πέντε θύρας καί τρία 
παράθυρα διαιρουμένη είς τέσσαρα δωμάτια. 
Τό δάπεδον είνε έκ σανίδων ώς καί ή όρο
φή, έμβαδοΰ έξήκοντα τετραγωνικών μέ
τρων.

Οικοδομή άριθμός 15. Οικοδομή διώρο
φος ξυλίνη έπιχριστος (τσατμα) έστεγασμέ
νη διά κεράμων έμβαδοΰ έβδομήκοντα ένός 
τετραγωνικών μέτρων. Έ χει δύο έξωτερι- 
κάς καί τέσσαρας έσωτερικάς θύρας καί 
ένδεκα παράθυρα. Δωμάτια έν τω άνω 
πατώματι τρία μετά μαγειρείου. Τό δάπε
δον καί ή όροφή είνε έκ σανίδων.

Οικοδομή άριθμ,ός 17. Οικοδομή ισόγειος 
λιθόκτιστος έστεγασμένη διά κεράμων έμ
βαδοΰ ογδοήκοντα πέντε τετραγωνικών μέ
τρων. Εχει τέσσαρα παράθυρα καί τρεϊς 
θύρας, διαιρουμένη ίίς  τρία δωμάτια καί 
έν μικρόν. Τό δάπεδον είνε άπό σανίδας ή 
δέ όροφή έξ έπιχρίσματος (μπαγματί) πλήν 
τοΰ μικρού, έξωτερικώς εχει έ'να φοΰρνον.

Οικοδομή άριθ. 18. Οικοδομή λιθόκτι
στος ισόγειος έστεγασμένη διά κεράμων 
έμβαδοΰ τριακοσίων τεσσαράκοντα δύο τε
τραγωνικών μέτρων. 'Έχει δέκα πέντε θύ- 
ρας καί δέκα παράθυρα, δέκα δωμάτια μέ 
δάπεδον έκ σανίδων καί οροφήν τήν στέγην.

Μετά τής διώρυγος συγκατάσχομεν ώς 
παρακολουθήματα άναγκαΐα τής έκμεταλ- 
λεύσεως ταύτης καί τά έπόμενα πλοΤα 
ήγκυροβολημένα κατά τήν στιγμήν τή<, 
κατασχέσεως έν τώ προλιμένι τής Ίσθμιας 
άπαντα ύπό σημαίαν Ελληνικήν άνήκοντα 
τη όφειλέτιδι εταιρεία. Πρός λειτουργίαν 
τούτων ή όφειλέτις έταιρία εχει ίδιον γενι
κόν ναυτολόγιον, έν ώ άναγράφονται οί 
έπόμενοι τέσσαρες πλοίαρχοι ήτοι Παναγιώ
της Τσόχλας, Κωνσταντίνος Σταματίου, 
Παναγιώτης Σπαρτιάτης καί Κυριάκος 
Σταματίου, οί'τινες έκ περιτροπής πλοιαρ- 
χοΰσι τών ρηθέντων πλοίων.

1) Άτμόπλοιον ρυμουλκόν όνόματι 
«Στρατηγός Τύρ» σιδηροΰν χωρητικότητος 
τόννων τριάκοντα καί τεσσαράκοντα έκατο- 
στών νηολογημένον εις τόν λιμένα Πει
ραιώς ύπό τόν αύ’ξοντα άριθ. 367 ύπό ση
μαίαν έλλήνικήν, εχει μίαν άτμομ.ηχανήν 
δυνάμεως ίππων ονομαστικών 75 καί πραγ
ματικών (450) τετρακοσίων πεντήκοντα, 
δύο άτμολέβητας συστήματος Νικλόζ μετά 
τών έξαρτημάτων αύτών, κλειδιών, μο 
χλών, ράβδων σιδηρών, δοχείων, φανούς, 
σχοινία, άλύσσεις, δύο τέντας, δύο άγκύρας

μετά τών άλύσεών των, έ'να ιστόν μέ δύο 
πανία μετά τών παρακολουθημάτων αύτών 
καί μίαν πυξίδα.

2) Ρυμουλκόν άτμόπλοιον όνόματι «Ρευ- 
νάρ» σιδηροΰν νηολογημένον είς τον λιμένα 
Πειραιώς ύπ’ αΰξοντα άριθμόν 370 χωρη
τικότητος τόννων (10) καί έβδομήκοντα 
έκατοστών. Έ χει μίαν άτμομηχανήν δυνά
μεως ίππων ονομαστικών δέκα τριών (13) 
πραγματικών (78) έβδομήκοντα όκτώ, ένα 
άτμολέβητα μετά τών έξαρτημάτων αύτοΰ, 
έκ διαφόρων κλειδιών, μοχλών, ράβδων καί 
σιδηρών δοχείων, τους φανούς του, σχοινία, 
άγκυραν μεθ’ άλύσεως καί μίαν πυξίδα.

3) Ρυμουλκόν άτμόπλοιον όνόματι «Σπιν- 
θήρ» νηολογημένον εις τόν λιμένα Πει
ραιώς ύπ’ αύξοντα άριθμόν 368, είναι σι- 
δηροϋν χωρητικότητος τόννων είκοσι έννέα 
καί είκοσι ένός έκατοστών, Ιχει άτμομη- 
χανήνδυνάμεως ίππων ονομαστικών τεσσα
ράκοντα πέντε (45),πραγματικών διακοσίων 
έβδομήκοντα, ένα άτμολέβητα κατασκευής 
«Βασιλειάδου» μ.ετά τών παραρτημάτων 
του, ένα ιστόν μέ δύο πανία μετά τών έξαρ
τημάτων των, δύο άγκύρας μετά τών άλύσ- 
σεων αύτών, τούς φανούς του καί διάφορα 
άλλα σχοινία.

4) Ρυμουλκός ατμάκατος όνόματι «Νέ- 
ρων» σιδηρά νηολογημένη είς τόν λιμένα 
Πειραιώς ύπ’ αΰξοντα άριθμόν 845 χωρη
τικότητος τόν\ων δέκα έξ (16) καί έβδο
μήκοντα τεσσάρων έκατοστών, Ιχει μίαν 
άτμομηχανήν δυνάμεως ίππο>ν ονομαστικών 
(6), εξ πραγματικών τριάκοντα πέντε (35), 
έ'να άτμολέβητα μετά τών έξαρτημάτων 
του, άγκυραν μετά άλύσεως, τούς φανούς 
του καί διάφορα άλλα σχοινία,

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 ίππων έξ καί ένα άτμολέβητα 
μεθ’ άπάντων τών μηχανημάτων αύτών, 
άγκυραν μετά άλύσεως καί διάφορα εργα
λεία διά τήν κανονικήν λειτουργίαν της.

6) Μία σιδηρά βυθοκόρος (φαγάνα) μή
κους μέτρων είκοσι έννέα (29) καί έβδο
μήκοντα έκατοστών καί πλάτους έξ και 
τριάκοντα δύο εκατοστά. Έ χει μίαν ατμο
μηχανήν διπλήν καί μίαν άπλήν καί ένα 
άτμολέβητα μεθ’ άπάντων τών εξαρτημά
των αύτών, μίαν άτμαντλίαν συστήματος 
Βόρτιγκτον, ενα γερανόν, τρία βαροΰλκα, 
διάφορα έξαρτήματα αύτών και λοιπά μη
χανήματα, τάς άλύσεις της, μίαν Λίνταν 
μετά τριάκοντα τεσσάρων σιδηρών κάδων έξ 
άγκύρας μετά τών άλύσεων αύτών καί δια
φόρους άλλας αλύσεις.

7) Είς πλωτός γερανός ξύλινος μετά 
σιδηροΰ βραχίονος μ,ήκους μέτρων είκοσι 
έξ καί πεντήκοντα έκατοστά καί πλάτους 
έννέα καί πεντήκοντα έκατοστά. Έχει έ'να 
άτμολέβητα, έν άτμοβαροΰλκον άρσεως βα
ρών 30 τριάκοντα τόννων, μίαν υδαταπο
θήκην σιδηράν, μίαν αντλίαν χειροκίνητον, 
μίαν άγκυραν μετά τής άλύσεως καί δια
φόρους άλλας άλύσείς καί προσέτι διά
φορα έξαρτήματα πρός κανονικήν λειτουρ
γίαν αύτοΰ.

8 ) ΤρεΤς σιδηραΤ φορτηγίδες μετ’ έπι- 
κλείστρων ύπό τά ονόματα Β 1 ,Β 2 , Β 3 .Έ - 
κάστη τούτων Ιχει έ’ν βαροΰλκον διπλοΰν, 
μίαν άγκυραν μετά τής άλύσεως καί πάν
τα τά άναγκαΤα μ-ηχανήματα, μήκους μ.έ 
τρων δέκα έπτά καί ένενήκοντα έκατοστών 
καί πλάτους έπτά καί είκοσι έκατοστών, χω
ρητικότητος δέ τόννων ένενήκοντα.

9) Φορτηγίς ξυλίνη ύπό τό όνομα ΓΙ 
μετά 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 ξύλιναι (περάματα) 
ύπό τούς άριθμούς ΔΙ Δ2 χρησιμεύουσα^ 
διά τήν ύπηρεσίαν τοΰ περάματος τής Πο- 
σειδωνίας έκάστη μήκους μέτρων δώδεκα 
καί πλάτους μέτρων τεσσαράκοντα καί δέκα

έκατοστών μετά τών τροχαλιών καί έπι 
κλείστρων.

11 ) τρεις σχεδίαι σιδηραΐ (πίράμ,ατα) 
ύπό τούς άριθμούς Ε 1, Ε2 καί Ε3 διά τήν 
ύπηρεσίαν τοΰ περάματος τής Ίσθμιας, ών 
ή μία ύπό έπισκευήν, έκάστη μήκους δέκα 
τεσσάρων μέτρων άνω τοΰ καταστρώματος 
καί δώδεκα μέτρων είς τόν πυθμένα, πλά
τους δέ μέτρων εξ καί τεσσαράκοντα έκα
τοστών μετά τροχαλιών καί έπικλείστρων.

12) έπτά λέμβοι ξύλιναι μέ τάς κώπας 
καί λοιπά έξαρτήματα ύπό τά στοιχεία Ζ2 
Ζ3 Ζ5 Ζ6 Ζ7 Ζ8 Ζ9 διαφόρων διαστάσεων.

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

14) δύο σημαντήρες σίδηροί κυλινδρικοί 
διαμέτρου έσωτερικώς δύο καί έξήκοντα 
έκατοστά τοΰ μέτρου καί ΰψους έσωτερικώς 
μέτρα Ιν καί πεντήκοντα έκατοστα κείμε
νοι έν Ποσειδωνία.

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

Ό  προσληφθείς δημαρχικός πάρεδρος 
τοΰ Δήμου ΓΙεραχωριτών κ. ’Αντώνιος Μή- 
τρου ώς εκτιμητής έξετίμησε τό άνωτέρω 
περιγραφόμενον καί άναγκαστικώς κατα- 
σχεθέν κ τ ή μ α ,συμπεριλαμβανομένου και τοΰ 
προνομίου καί τών παραρτημάτων και τών 
παντός εϊδ .υς παρακολουθημάτων αύτοΰ δια 
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 ημέραν τοΰ 
πλειστηριασμοΰ.

Ή  ένεργηθεΐσα ήδη κατάσχεσις δηλω- 
θήσεται τώ ύποΟηκοφύλακι Κορίνθου κατά 
τό άρθρον 960 τής ΙΙολ. Δικονομίας, άν- 
τίγραφον δέ τής παρούσης έκθέσεώς μου 
κοινοποιηθήσεται οπως καί όπου ό νόμος ο- 
ρίζει.

Λαβών όθεν ύπ’ όψιν τήν παρά τοΰ μνη- 
σθέντος Δημαρχικού Παρέδρου γενομένην 
έκτίμησιν καί τάς σχετικάς διατάξεις τών 
άρθρων 965 καί 967 τή; 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 - 
σμ,ών έξωθεν τοΰ παντοπωλείου τοΰ ΙΙερι- 
κλέους Μπολέτη έν τη Περαχώρα πρωτευ- 
οΰση τοΰ Δήμου Περαχωριτών, υπάλληλον 
έπί τοΰ πλειστηριασμοΰ τόν κ. Γεώργιον 
’Αθασασιάδην συμβολαιογράφον ΙΙεραχώ- 
ρας καί τούτου κωλυομένου τόν Ειρηνοδίκην 
Κορίνθου ή ένα τών συμβολαιογράφων Κο
ρίνθου, ώραν δέ ένάρξεως τοΰ πλειστηρια- 
σμοΰ τήν δεκάτην προ μ,εσημ,βρίας και λή
ξε ως τήν δωδεκάτην τής μεσημβρίας τής 
αύτής ήμ,έρας.

Ά παντες οί λοιποί όροι τοΰ προκειμένου 
πλειστηριασμοΰ γνωστοποιηθήσονται δια τοΰ 
έκδοθησομένου προγράμματος μου.

Ή  κατάσχεσις τοΰ άνωτέρω περιγραφεν- 
τος κτήματος έγένετο έν απουσία τοΰ τε ε- 
πισπεύδοντος Μανουήλ Καμάρα ύπό τήν 
ρηθεΐσαν ιδιότητα αύτοΰ καί τοΰ ’Αναργύ
ρου Σιμοπούλου ύπό τήν ρηθεΤσαν ιδιότητα 
α ’ποΰ, έκπροσωποΰντος τήν όφειλέτιδα ε
ταιρείαν.

Συνετάγη ή παρούσα εκθεσις άναγκαστι- 
κής κατασχέσεως, ήτις άναγνωσθεΐσα καί 
βεβαιωθεΤσα ύπεγράφη παρά τοΰ Δημαρχι
κοΰ Παρέδρου τοΰ Δήμου ΓΙεραχωριτών και 
παρ’ έμοΰ τοΰ κλητήρος

Ό  Δημαρχικός Πάρεδρος 
’ ilLVt. Λ1ήτρο\>

Ό  Κλητήρ 
Ί Ι λ ί χ ς  IV . Λ ο γ ο θ έ τ η ς -


