ΔΙΑΘΗΚΗ
ΠΑΝΑΓΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ
( Ἀπόσπασμα ἐκ τοῦ ἀρχειοφυλακείου τοῦ τμήματος διαθηκῶν κ.τ.λ.
τοὖ ἐν Λονδίνω δικαστηρίου High Court of Justice )
(Μετάφρασις ἐκ τοὖ ἀγγλικοὖ)
Ἡ παροὖσα εἶναι ἡ τελευταία θέλησις καὶ διαθήκη ἐμοὖ Παναγῆ Ἀθανασίου Βαλλιάνου
ἐν Old Broad street τοὖ ἄστεως τοὖ Λονδίονου, ἐμπόρου. Διορίζω ὡς ἐκτελεστᾶς τῆς
παρούσης διαθήκης μου τοὺς ἀνεψιούς μου 1) Ἀλκιβιάδην Βαλλιάνον, κατοικοὖντα ἐν τῷ
ἀριθ. 28 Hill Street, Berkeley Square ἐν τῇ κομητεία Λονδίνου 2) Βασίλειον Μεταξᾶ
Βαλλιάνον, κατοικοὖντα ἐν τῷ ἀριθ. 21 Dawson Place, Bayswater εἰς τὴν ἴδια κομητείαν καὶ
3) Μιχαὴλ πυρίδωνος Βαλλιάνον, κατοικοὖντα ἐν Rostoff sur Don ἐν τῇ ρωσικὴ
αὐτοκρατορία, ἔμπορον. Κελεύω τοὺς ρηθέντες ἐκτελεστᾶς μου, ἴνα ἐντός τῶν ἑπομένων
δώδεκα μηνῶν ἀπὸ τῆς ἡμέρας τοὖ θανάτου μου καταθέσουν εἰς τὴν London and
Westminster Bank Limited (Σράπεζα Λονδίνου καὶ Οὐεστμινστέρ) τό ποσὸ πεντακοσίων
χιλιάδων λιρῶν στερλινῶν ἥ μεταβιβάσωσιν ἥ παραδώσωσιν εἰς τὴν ρηθεῖσαν Σράπεζαν
ὁμολογίας, αἵτινες κατὰ τὸν χρόνον τῆς τοιαύτης μεταβιβάσεως καὶ παραδώσεως
θέλουσι, κατὰ τὴν γνώμην τῆς ρηθείσης Σραπέζης, ἔχει ἀγοραίαν ἀξίαν πεντακοσίων
χιλιάδων λιρῶν στερλινῶν ἥ τοιαύτην ἀγοραίαν ἀξίαν, ὥστε μετὰ τῶν τυχὸν
κατατεθησομένων μετρητῶν νὰ ἀνέρχωνατι εἰς τὸ ρηθὲν ποσὸν τῶν πεντακοσίων
χιλιάδων λιρῶν. Ἑξαιτοὖμαι δὲ καὶ ἐξουσιοδοτῶ τὴν ρηθείσαν Σράπεζαν, ὅπως
τοποθετήσῃ ὅλα τά χρήματα, ἅτινα θέλουσιν οὕτω καταβληθῇ αὐτῇ εἰς χρεώγραφα καὶ
ὁμολογίας, ἅτινα κατὰ τὴν ἐποχὴν ἐκείνην ὁρίζωνται ὑπὸ τοὖ νόμου διὰ τοποθέτησιν
κηδεμονικῶν χρημάτων, ἀλλὰ νὰ συμπεριλαμβάνωνται ἐν τῇ εἰρημένῃ ἐξουσίᾳ
τοποθετήσεως κυβερνητικαὶ ὁμολογίαι ἀγγλικῶν ἀποικιῶν, ὡς ἡ ρηθεῖσα Σράπεζα
ἤθελεν ἐγκρίνει, καὶ ἀπὸ καιροὖ εἰς καιρὸν νὰ μεταβιβάζῃ καὶ ἀντικαθιστᾷ πάσας ἥ
οἱασδήποτε τοιαύτας ὁμολογίας, ὡς ἐπίσης καὶ τὰς τυχὸν ὁμολογίας ἃς θέλουσι
μεταβιβάσει ἥ παραδώσει τῇ εἰρημένῃ Σραπέζῃ οἱ ἐκτελεσταί μου δὶ᾽ ἑτέρων ὁμολογιῶν,
ἐγκρινομένων ὑπὸ τοὖ παρόντος · ἡ ἐπιθυμία μου ὅμως εἶναι, ὅπως ὄχι ποσὸν ἀνώτερον
τῶν ἑκατὸν χιλιάδων λιρῶν διατεθῇ εἰς ἓν εἶδος ὁμολογιῶν. Καὶ ἐπειδὴ ἡ ἐπιθυμία μου
εἶναι, ὡς κατωτέρω ἐκφράζεται, νὰ προνοήσω δὶ᾽ ἀγαθοεργοὺς σκοποὺς ἐν τῇ νήσῳ
Κεφαλληνίας κελεύω ἴνα πάντα τά χρεώγραφα καὶ αἳ ὁμολογίαι αται, κρατῶνται ἐπ᾽
ἄπειρον ὑπὸ τῆς ρηθείσης Σραπέζης καὶ ἴνα ὁ κατὰ καιρὸν κηδεμὼν ἥ οἱ κηδεμόνες τῆς
παρούσης μου διαθήκης μὴ ἔχωσι τὸ δικαίωμα νὰ ἀπαιτήσουν παρὰ τῆς ρηθείσης
Σραπέζης ὅπως ἐκποιήση μέρος ἥ τὸ ὅλον τῶν τοιούτων χρεωγράφων · ἀλλὰ διατάσσω,
ὅπως ἡ ρηθεῖσα Σράπεζα, μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν δαπανῶν καὶ ἐπιχορηγήσεων, ὡς κάτωθι
ἀναφέρεται, διαθέτῃ τὸ ἐτήσιον εἰσόδημα ἐκ πασῶν τῶν ὁμολογιῶν τούτων ὡς καὶ
ὁπόταν λαμβάνεται κατὰ τὸν ἀκόλουθον τρόπον · ἤτοι ἐπὶ εἴκοσιν ἔτη ἀπὸ τοὖ θανάτου
μου ἥ ἐφ’ ὅσον ἐπιτρέπεται ὑπὸ τοὖ νόμου δέκα τοῖς ἑκατὸν ἐκ τοὖ ρηθέντος εἰσοδήματος,
ἅμα καθίσταται ὀφειλόμενον, λαμβάνεται καὶ τοποθετεῖται ὑπὸ τῆς ρηθείσης Σραπέζης
κατὰ τὸν προρρηθέντα τρόπον οὕτως, ὥστε τὸ ἀρχικὸν κεφάλαιον, τὸ ὁποῖον θὰ κρατῆται
παρὰ τῆς ρηθείσης Σραπέζης, διὰ τῆς προσθήκης τῶν δέκα τοῖς ἑκατὸν αὐξάνῃ ἀπὸ

καιροὖ εἰς καιρόν. Καὶ ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῆς τοιαύτης προσθήκης κελεύω, ἴνα τὸ ὅλον
καθαρὸν εἰσόδημα, τὸ ὁποῖον θὰ δίδουν τὰ χρεώγραφα, τὰ ὁποῖα θὰ κατέχῃ κατὰ καιρὸν
ἡ ρηθεῖσα Σράπεζα, πληρώνῃ εἰς τὸν κηδεμόνα ἥ κηδεμόνας, οἵτινες θὰ ἐνεργοὖν κατὰ
τὰς διαφόρους ἐποχὰς ὑπὸ τὴν παροὖσαν διαθήκην μου, καὶ οἱ ρηθέντες κηδεμόνες νὰ
διαθέτουν τὰ ποσὰ αὐτά, ὡς ὁρίζεται κάτωθι · καὶ ρητῶς δηλῶ, ὅτι ἡ ρηθεῖσα Σράπεζα δὲν
θὰ ἐνδιαφέρηται οὐδόλως διὰ τὴν διάθεσιν τῶν ρηθέντων εἰσοδημάτων ἥ μέρους αὐτῶν
καὶ ὅτι αἳ ἀποδείξεις παραλαβῆς καὶ πληρωμῆς τῶν κατὰ τὰς διαφόρους ἐποχὰς
κηδεμόνων ἥ κηδεμόνος τῆς διαθήκης μου θέλει εἶσθαι πλήρης ἀπόδειξης πληρωμῆς διὰ
τὴν ρηθεῖσαν Σράπεζαν δὶ’ ὅσα χρήματα οτοι ἐδήλωνον ὅτι ἔλαβον · καὶ ὁρίζω, ὅπως ἡ
ρηθεῖσα Σράπεζα θέλει, ἐκ τῶν εἰσοδημάτων τῶν χρεωγράφων, ἅτινα ἀπὸ καιροὖ εἰς
καιρὸν θὰ κατέχῃ, δικαιοὖσθαι νὰ ἀφαιρῇ ὅλα τά ἔξοδα, τὰ ὁποῖα ἡ ρηθεῖσα Σράπεζα
θέλει ἀπὸ καιροὖ εἰς καιρὸν κάμει ἀναφορικῶς πρὸς τὰς ρηθείσας ὑποθέσεις καὶ ὅτι ἡ
ρηθεῖσα Σράπεζα θὰ ἔχῃ ἐπίσης τὸ δικαίωμα νὰ κρατῇ τριακοσίας λίρας κατ’ ἔτος ἐκ τῶν
τοιούτων εἰσοδημάτων ὡς ἀποζημίωσιν διὰ τοὺς κόπους καὶ τὰς εὐθύνας, οἵτινες τῇ
ἐπιβάλλονται καὶ κελεύω, ὅπως ὅταν γίνεται ἀγορὰ ἥ πώλησις χρεωγράφων, δὲν θὰ
συμπεριλαμβάνεται κατανομὴ τρέχοντος εἰσοδήματος εἰς τὴν τιμὴν τῶν ἀγορῶν ἥ
πωλήσεων, ἀλλὰ τὸ ὅλον τῆς τοιαύτης τιμῆς θὰ λογίζεται ὡς κεφάλαιον . Κελεύω τοὺς
κατὰ καιρὸν κηδεμόνας ἥ κηδεμόνα τῆς παρούσης διαθήκης μου, ὅπως, μετὰ τὴν
ἀφαίρεσιν ἐξόδων καὶ πληρωμῶν, διαθέτωσι τὰ εἰσοδήματα, ἅτινα ὡς ἄνω εἴρηται θὰ τοῖς
πληρώνωνται, διὰ φιλανθρωπικοὺς σκοποὺς ἐν τῇ νήσῳ Κεφαλληνία, τοὺς τοιούτους
σκοποὺς συμεπριλαμβάνοντας τὴν ἐγκατάστασιν ἥ τὴν βοήθειαν πρὸς ἐγκατάστασιν ἥ
ἀρωγᾶς ἐκκλησιῶν, νοσοκομείων καὶ σχολείων, ὡς ἐπίσης τὴν βοήθειαν ἀπὸ καιροὖ εἰς
καιρὸν ἀπόρων καὶ γερόντων κατοίκων ἥ γεννηθέντων ἐν τῇ νήσῳ Κεφαλληνία καὶ δίδω
ἀπόλυτον ἐξουσίαν καὶ διάκρισιν εἰς τοὺς κατὰ καιρὸν κηδεμόνας ἥ κηδεμόνα τῆς
διαθήκης μου ἀναφορικῶς τῆς διαθέσεως τοὖ τοιούτου εἰσοδήματος δὶ᾽ ὅλους τους
ἄνωθεν ἀναφερόμενους σκοποὺς ἥ μέρος αὐτῶν, ὑπὲρ τῶν ὁποίων τοὖτο ἥ οἱονδήποτε
μέρος αὐτοὖ θέλει διατεθῇ · καὶ ἐξουσιοδοτῶ τὸν κηδεμόνα ἥ κηδεμόνας μου νὰ
μεταβιβάζωσιν οἱασδήποτε τῶν τοιούτων ἐξουσιῶν καὶ διακρίσεων καὶ νὰ πληρώνουν
χρήματα εἰς οἱονδήποτε πρόσωπον ἥ πρόσωπα, τὰ ὁποῖα θὰ ἔχουν ἥ ὑποτίθεται ὅτι θὰ
ἔχουν ἐξουσίαν νὰ λαμβάνουν χρήματα χωρὶς νὰ ἐπιβλέπουν τὸν τρόπον τῆς ἐξοδεύσεως
τῶν οὕτω πληρωνομένων χρημάτων. Καὶ κελεύω τοὺς κηδεμόνας ἥ κηδεμόνα, ἴνα κατὰ
τὴν τριακοστὴν πρώτην ἡμέρα τοὖ μηνὸς Δεκεμβρίου ἑκάστου ἔτους ἀπὸ τοὖ θανάτου
μου, ἥ ὁπόταν εἶναι πρακτικὸν μετὰ τὴν πάροδο τοιούτου χρόνου νὰ ἐτοιμάσωσιν ἥ
διατάξωσιν ὅπως ἑτοιμασθῇ ἰσολογισμός, δεικνύων τὸν τρόπον κατὰ τὸν ὁποῖο τὸ
εἰσόδημα τῶν κηδεμονικῶν χρημάτων ἐξοδεύθη διαρκοὖντος τοὖ χρονικοὖ διαστήματος,
ὅπερ καλύπτει ὁ τοιοὖτος ἰσολογισμὸς ἑκάστοτε · ὁ τοιοὖτος ἰσολογισμὸς θὰ ἐπιγράφεται
ἰσολογισμὸς τοῦ κληροδοτήματος διὰ φιλανθρωπικοὺς σκοποὺς τοῦ ἀποβιώσαντος
Π.Α. Βαλλιάνου καὶ ὁ ἰσολογισμὸς οτος ἀποστέλλεται ἀμέσως εἰς τὸν κατὰ καιρὸν
πρέσβυν ἥ ἄλλον ἀντιπρόσωπο τῆς Ἑλλάδος ἐν Λονδίνω μὲ τὴν αἴτησιν, ὅπως οτος
ἀποστέλλῃ αὐτὸν εἰς Κεφαλληνίαν, ἴνα δημοσιευθῇ ἐκεῖ. Κληροδοτῶ εἰς τὸν Ἀθανάσιον
Λαζάρου Ροσόλυμον τῆς Κωνσταντινουπόλεως τὸ ποσὸν εἴκοσι πέντε χιλιάδων λιρῶν.
Κληροδοτῶ εἰς τὸν Λουκᾶν Λαζάρου Ροσόλυμον τῆς Κεφαλληνίας τὸ ποσὸν εἴκοσι πέντε
χιλιάδων λιρῶν στερλινῶν καὶ εἰς τὸν Γεράσιμον Μιχαὴλ Καμπίτσην τῆς
Κωνσταντινουπόλεως τὸ ποσὸν εἴκοσι πέντε χιλιάδων λιρῶν στερλινῶν. Καὶ ὅσον ἀφορᾷ

τὸ ὑπόλοιπον τῆς περιουσίας μου καὶ ἰδιοκτησιῶν κτηματικῶν ἥ ἀτομικῶν, ὁπουδήποτε
εὑρίσκεται, δίδω διαθέτω καὶ κληροδοτῶ αὐτὸ εἰς τοὺς ἀνεψιούς μου Ἀλκιβιάδην
Βαλλιάνον, ἐν. 28 Hill Street Mayfair Λονδίνου (ὃν ὀνοματίζω προηγουμένως), Ἀθανάσιον
Μαρῆ Βαλλιάνον ἐν ἀριθ. 2 rue de Presbourg Παρισίων, Μαρῖνον Ἀνδρέου Βαλλιάνον
Μασσαλίας, Μιχαὴλ πυρίδωνος Βαλλιάνον, ἐν Rostoff sur Don (ὃν ὀνοματίζω
προηγουμένως), Ἀθανάσιον πυρίδωνος Βαλλιάνον Νοβοροσίσκης, Φριστόφορον
πυρίδωνος Βαλλιάνον Κεφαλληνίας, Ἀθανάσιον Μεταξᾶ Βαλλιάνον Μασσαλίας και
Βασίλειον Μεταξᾶ Βαλλιάνον Λονδίνου (ὃν ὀνοματίζω προηγουμένως). Ἡ ρηθεῖσα
ὑπόλοιπος περιουσία μου νὰ κατατμηθῇ καὶ διανεμηθῇ μεταξύ τῶν ρηθέντων
κληρονόμων αὐτῆς κατὰ τὰς ἀκολούθους ἀναλογίας · ἤτοι ἕκαστος αὐτῶν τῶν ρηθέντων
Ἀλκιβιάδου Βαλλιάνου καὶ Ἀθανασίου Μαρῆ Βαλλιάνου νὰ ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ λάβωσι
δέκα πέντε τοῖς ἑκατὸν ἐξ αὐτῶν (τοὖ ὅλου λογιζομένου καὶ διαιρουμένου εἰς ἑκατὸν ἴσα
μέρη) καὶ ἕκαστος ἐκ τῶν ἄλλων κληρονόμων τῆς ὑπολοίπου περιουσίας μου νὰ ἔχει τὸ
δικαίωμα νὰ λάβη δέκα τοῖς ἑκατὸν ἐκ τῆς ὑπολοίπου περιουσίας μου καὶ τῶν ὅσων αὕτη
θέλει ἐκκαθαρίσει. Καὶ κελεύω, ἴνα ἐν περιπτώσει, καθ’ ἣν τὶς ἐκ τῶν κληρονόμων τῆς
ὑπολοίπου περιουσίας μου ὀφείλει ποσὸν τί κατὰ τὴν ἐποχὴν τοὖ θανάτου μου εἰς ἐμὲ ἥ
εἰς τὸ κατάστημά μου τῶν ἀδελφῶν Βαλλιάνου, τὸ ποσὸν τῆς τοιαύτης ὀφειλῆς δέον ἥ νὰ
πληρωθῇ εἰς τοὺς ἐκτελεστᾶς μου ἥ νὰ ἀφαιρεθῇ ἐκ τοὖ μεριδίου τῆς κληρονομίας τὸ
ὁποῖον κληροδοτεῖται δυνάμει τῆς παρούσης διαθήκης εἰς τοὺς τοιούτους κληρονόμους.
Δηλοποιῶ, ὅτι ὁ κατὰ καιρὸν κηδεμὼν ἥ κηδεμόνες δὲν θὰ εἶναι ἐν οὐδεμιᾷ περιπτώσει
ὑποχρεωμένοι νὰ ἐνεργοὖν αὐτοπροσώπως, ἀλλὰ θὰ ἔχουν πλήρη ἐλευθερίαν νὰ
μεταχειρίζωνται γραμματέα, λογιστήν, τραπεζίτην, μεσίτην, ἔμπορον, δικηγόρους ἥ
ἄλλου εἴδους πράκτορα, ὅπως ἐκτελοὖν ὅλας τὰς ἐργασίας, οἱασδήποτε φύσεως,
ἀναφορικῶς τῆς παρούσης διαθήκης, συμπεριλαμβανομένης τῆς παραλαβῆς καὶ
πληρωμῆς χρημάτων, καὶ θὰ ἔχωσι τὸ δικαίωμα νὰ πληρώνωσι καὶ πιστώνωνται εἰς
βάρος τῆς περιουσίας ὅλα τα ἔξοδα, ἅτινα ὄντως θὰ ὑφίστανται. Ἐπιθυμῶ, ἴνα κατὰ τὸν
διορισμὸν νέων κηδεμόνων ἡ προτίμησις νὰ δίδεται, ἐφ’ ὅσον τοὖτο εἶναι λογικῶς
ἐφαρμόσιμον, εἰς ἄρρενα μέλη τῆς οἰκογένειάς μου φέροντα τὸ ὄνομα Βαλλιάνος. Καὶ
ἀκυρῶ πάσας τὰς διαθήκας, αἵτινες ἐγένοντο πὰρ᾽ ἐμοὖ εἰς οἱονδήποτε καιρὸν πρὸ τῆς
παρούσης μου.
Ὅθεν εἰς πίστωσιν ἔθεσα ἐπὶ τῆς παρούσης ἰδιοχείρως τὴν ὑπογραφήν μου σήμερον
δεκάτην ἕκτην Ἰανουαρίου τοὖ χιλιοστοὖ ἐνεακοσιοστοὖ ἔτους.
Π.Α. ΒΑΛΛΙΑΝΟ
Ὑπεγράφη ὑπὸ τοὖ ἄνω εἰρημένου διαθέτου Παναγῆ Ἀθανασίου Βαλλιάνου ὡς τελευταία
του θέλησις καὶ διαθήκην ἐπὶ παρουσία ἀμφοτέρων ἠμῶν, εὑρισκομένων παρόντων κατὰ
τὴν αὐτὴν στιγμήν, οἵτινες ἐπὶ παρουσίᾳ τοὖ , τῇ αἰτήσει του καὶ ἐπὶ παρουσίᾳ ἀλλήλων
ὑπεγράψαμεν ὡς μάρτυρες.
John Hollams (Σζῶν Φόλλαμς)
Δικηγόρος
Alex. Gray (Ἀλέξανδρος Γκραίη)
Γραμματεὺς τοὖ οἴκου Hollmas

ΚΩΔΙΚΕΛΛΟΣ
Σὸ ἑξῆς εἶναι κωδίκελλος εἰς τὴν τελευταίαν θέλησιν καὶ διαθήκην ἐμοὖ Παναγῆ
Ἀθανασίου Βαλλιάνου ἐν Old Broad street τοὖ ἄστεως τοὖ Λονδίονου, ἐμπόρου, φέρουσαν
ἡμερομηνίαν δεκαὲξ Ἰανουαρίου τοὖ χιλιοστοὖ ἐνεακοσιοστοὖ ἔτους. Διορίζω τοὺς
ἀνεψιούς μου Ἀλκιβιάδην Βαλλιάνον καὶ Βασίλειον Μεταξᾶ Βαλλιάνον, οὗς ὀνοματίζω ἐν
τῇ ρηθείσῃ διαθήκη μου, καὶ τὸν ἀνεψιόν μου Μαρῖνον Ἀνδρέου Βαλλιάνον Μασσαλίας
ἐκτελεστᾶς τῆς ῥηθείσης διαθήκης μου ὡς ἐπίσης κηδεμόνας αὐτῆς καὶ κελεύω, ἴνα ἡ
ῥηθεῖσα διαθήκη ἐκτελεσθῇ ὑφ’ ὄλας τὰς ἀπόψεις αὐτῆς ὡς ἅν οἱ ῥηθέντες Ἀλκιβιάδης
Βαλλιάνος, Βασίλειος Μεταξᾶ Βαλλιάνος καὶ Μαρῖνος Ἀνδρέου Βαλλιάνος εἶχον
ὀνοματισθῆ ἐν αὐτῇ · ὡς ἐκτελεσταί καὶ ὡς ἅν αὐτοὶ ἥ οἱ ἐπιζῶντες ἥ ὁ ἐπιζῶν ἐξ αὐτῶν
εἶχον διορισθῆ κηδεμόνες ἥ κηδεμὼν τῆς ρηθείσης διαθήκης μου, τὴν ὁποίαν καὶ ἐπικυρῶ
ὑφ’ ὄλας τὰς ἄλλας ἀπόψεις.
Ὅθεν εἰς πίστωσιν ἔθεσα ἐπὶ τοὖ παρόντος ἰδιοχείρως τὴν ὑπογραφήν μου σήμερον
τὴν δεκάτην τρίτην Μαΐου τοὖ χιλιοστοὖ ἐνεακοσιοστοὖ πρώτου ἔτους.
Π. Α. ΒΑΛΛΙΑΝΟ

Ὑπεγράφη ὑπὸ τοὖ ἄνω εἰρημένου διαθέτου Παναγῆ Ἀθανασίου Βαλλιάνου ὡς
κωδίκελλος εἰς τὴν τελευταίαν του θέλησις καὶ διαθήκην ἐπὶ παρουσία ἀμφοτέρων ἠμῶν,
εὑρισκομένων παρόντων κατὰ τὴν αὐτὴν στιγμήν, οἵτινες ἐπὶ παρουσίᾳ τοὖ , τῇ αἰτήσει
του, καὶ ἐπὶ παρουσίᾳ ἀλλήλων ὑπεγράψαμεν τὰ ἄνω ὡς μάρτυρες.
John Hollams
δικηγόρος

Alex. Gray
Γραμματεὺς τῶν Hollmas

ΕΙΣ ΤΟ ΥΨΗΛΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
“In the High Court of Justice”
Chancery Division
Mr Justice Parker at Chambers
Σῇ 21η Ἰουλίου 1910 ἡμέρα Πέμπτη
Μεταξύ των Ἀλκιβιάδου Βαλλιάνου, Βασιλείου Μεταξᾶ Βαλλιάνου, (ἀποβιώσαντος
ἔκτοτε )Μαρίνου Ἄνδ. Βαλλιάνου – ἐναγόντων. –
Καὶ
Ἀθανασίου Μαρίνου Βαλλιάνου, τῆς Σραπέζης Λονδίνου καὶ Westminster Limited
καὶ τοὖ Εἰσαγγελέως – ἐναγομένων. –

Ἐπὶ τῇ αἰτήσει (τῇ βάσει τῶν ἀπὸ 9 Ἰανουαρίου 1906 κλήσεων) τῶν ἐναγόντων,
ἀκροασάμενον τῶν δικηγόρων τῶν αἰτούντων καὶ τῶν ἐναγομένων, καὶ ἀναγνωσθείσης
ἑκάστης, τῶν ἀπὸ 6 Δεκεμβρίου 1905, 29 Ἰανουαρίου 1907, 10 Ἀπριλίου 1907, 24 Ἰουνίου
1909, 24 Ἰουνίου 1909 καὶ 22 Δεκεμβρίου 1909 ἐξ ἀποφάσεων, (λαβὸν ὑπ᾽ὄψει) τὴν ἀπὸ 29
Ἰουνίου 1910 δήλωσιν τῶν ἐναγόντων, Ἀλκιβιάδου Βαλλιάνου καὶ Μαρίνου Ἀνδρέου
Βαλλιάνου, καὶ τὰ ἐν αὐτῇ ἐκτιθέμενα καὶ τὴν ἀπὸ 21 Ἰουλίου 1910 δήλωσιν τοὖ Alfred
Mayo Hawthorn.
Ἀποφασίζει ἴνα τὸ σχέδιον (scheme) τὸ ἐγκριθὲν παρὰ τοὖ δικαστοὖ καὶ
περιγραφόμενον ἐν τοῖς ἐνταὖθα πρακτικοῖς (schedule), ἰσχύῃ καὶ ὡς σχέδιον διὰ τὴν
διοίκησιν καὶ διάθεσιν τοὖ κατὰ καιροὺς πρὸς φιλανθρωπικοὺς (charitable) σκοποὺς
διαθεσίμου εἰσοδήματος ἐκ τῶν τοποθετημένων χρημάτων (investments) τὸ νὖν
παριστόντων τὸ φιλανθρωπικὸν κληροδότημα τῶν πεντακοσίων χιλιάδων λιρῶν (Ἀγγλ.)
τῶν κληροδοτηθεισῶν διὰ τῆς διαθήκης τοὖ ἐν λόγω ἀποβιώσαντος Παναγῆ Ἀθανασίου
Βαλλιάνου, καὶ τῶν ἐκ τούτων προερχομένων καὶ κεφαλαιοποιουμένων ποσῶν
(accumulations).
Καὶ ἐπειδὴ ἡ ἐναγόμενη Σράπεζα Λονδίνου καὶ Westminster Bank Limited, ἐξέφρασε
διὰ τῶν δικηγόρων της, τὴν ἐαυτῆς συναίνεσιν ν’ ἀποσυρθῇ ἐκ τῆς διὰ τῆς ρηθείσης
διαθήκης ἐπιβεβλημένης αὐτῇ Κηδεμονίας τοὖ μνησθέντος κληροδοτήματος τῶν
πεντακοσίων χιλιάδων λιρῶν, ἐπὶ τῷ ὅρῳ ἴνα ἐκτός τῆς εἰς ἣν δικαιοὖται μέχρι σήμερον
ἐτησίας ἀμοιβῆς τῶν τριακοσίων λιρῶν, χορηγηθῇ αὐτὴ ἐπιπροσθέτως εἰσέτι τὸ ποσὸ
χιλίων πεντακοσίων λιρῶν (Ἀγγλ.) ὡς ἀποζημίωσις τρόπον τινὰ διὰ τὴν ἐν τῷ μέλλοντι
ἀπώλειαν τῆς ἀμοιβῆς ταύτης.
Ἀποφασίζεται νὰ ἀνατεθῇ εἰς τὸν ἐπὶ τοὖτο ἐπιτετραμμένον Δικαστὴν (Taxing
Master) νὰ κανονίσῃ, ὡς μεταξὺ δικηγόρου καὶ πελάτου, τὰ ἔξοδα τῶν τὲ ἐναγόντων καὶ
ἐναγομένων τῆς ὑποθέσεως ταύτης, κατὰ τὰ ὁριζόμενα ἐν τῇ ἀπὸ 6 Δεκεμβρίου 1905
ἀποφάσει, συμπεριλαμβανομένων τῶν ἐξόδων τῆς συντάξεως καὶ ἀποπερατώσεως τοὖ

ῥηθέντος χεδίου, καὶ τῶν διὰ τὴν γενησομένην πιστοποίησιν τοὖ Προέδρου,(Master)
κατὰ τὴν πρώτην παράγραφον τούτου, καὶ τῶν πρὸς ἐκτέλεσιν τῆς ἀποφάσεως ταύτης,
συμπεριλαμβανομένων ἐν τοῖς ἐξόδοις τῶν ἐναγόντων, ὅλων τῶν ἐξόδων καὶ δαπανῶν
τῶν δεόντως γενομένων ὑπ᾽ αὐτῶν ὡς κηδεμόνων τῆς ῥηθείσης διαθήκης, ἀφορώντων
τὴν κηδεμονίαν τοὖ κληροδοτήματος, οὐχὶ δὲ καὶ τῶν ἐξόδων τῆς νὖν δίκης, καὶ ἐν τοῖς
ἐξόδοις τοὖ Εἰσαγγελέως, τῶν ὑπ᾽ αὐτοὖ ἰδίως γενομένων καὶ ἀφορώντων τὴν κηδεμονίαν
τοὖ ἐν λόγω κληροδοτήματος.
Καὶ ἐπειδὴ ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπὸ 21 Ἰουλίου 1910 ῥηθείσης δηλώσεως τοὖ Alfred
Mayo Hawthorn, ὅτι ἡ ἐναγομένη (The London and Westminster Bank Limited), ἔχει ἐπ᾽
ὀνόματι αὐτῆς διὰ τὰς πεντακοσίας χιλιάδας λίρας τοὖ κληροδοτήματος, τὰ ἐν τῷ πρώτῳ
καταλόγῳ (schedule) τοὖ μνησθέντος χεδίου καταγραφόμενα χρεώγραφα (funds), τῶν
τοποθετήσεων (χρημάτων) τοὖ πρώτου μέρους τῆς ἐκθέσεως ταύτης, παριστώντων τὸ
ἀρχικὸν κεφάλαιον τοὖ ἐν λόγω κληροδοτήματος, τῶν δὲ χρεωγράφων τοὖ δεύτερου
μέρους τοὖ αὐτοὖ καταλόγου, παριστώντων τὰ κεφαλαιοποιούμενα ποσὰ (accumulations)
τῶν δέκα τοῖς ἑκατὸν τοὖ εἰσοδήματος τοὖ κληροδοτήματος, συνωδά ταῖς διατάξεσι τῆς
προκειμένης διαθήκης.
Ἀποφασίζεται ὅτι ἡ ἐναγόμενη Σράπεζα (The London and Westminster Bank
Limited) ἐκ τῶν εἰσοδημάτων τῶν τοποθετημένων χρημάτων (investments), τῶν
καταγραφομένων εἰς τὸ πρῶτο μέρος τοὖ πρώτου καταλόγου τοὖ μνησθέντος χεδίου,
δικαιοὖται νὰ κρατῇ ἀνάλογον ποσὸν τῆς ῥηθείσης ἐτησίου ἀμοιβῆς ἐκ τριακοσίων λιρῶν,
διὰ τὴν περίοδον τὴν ἀρχομένην ἀπὸ 25 Ἰανουαρίου 1910 μέχρι τῆς χρονολογίας τῆς
ἀποφάσεως ταύτης, καὶ ἐκ τοὖ ἐννενήκοντα τοῖς ἑκατὸν τοὖ ρηθέντος εἰσοδήματος, νὰ
δικαιοὖται νὰ παρακρατῆ τὸ ποσὸ τῶν χιλίων πεντακοσίων λιρῶν, - καὶ νὰ πληρώνη τὸ
ἐναπομένον ὑπόλοιπόν του ῥηθέντος ἐννενήκοντα τοῖς ἑκατόν, τοὖ ὑπολοίπου του
εἰσοδήματος, εἰς τοὺς ἐνάγοντας ὡς κηδεμόνας τῆς ἐν λόγῳ διαθήκης – καὶ νὰ
μεταβιβάσῃ τὰ τοποθετημένα χρήματα, καταγραφέντα εἰς τὸ πρῶτον μέρος τοὖ ῥηθέντος
πρώτου καταλόγου τοὖ προκειμένου χεδίου - καὶ νὰ πληρώνῃ τὸ ὑπόλοιπον δέκα τοῖς
ἑκατὸν τοὖ ὑπολοίπου του εἰσοδήματος τῶν χρημάτων τούτων (of such investments) καὶ νὰ
μεταβιβάσῃ ἐπίσης τὰ τοποθετημένα χρήματα, καταγραφέντα εἰς τὸ δεύτερον μέρος τοὖ
πρώτου τούτου καταλόγου τοὖ προκειμένου χεδίου ( παριστώντα την κεφαλαιοποίησιν
των δέκα τοις εκατόν τοὖ εἰσοδήματος τοὖ κληροδοτήματος τῶν πεντακοσίων χιλιάδων
λιρῶν), καί νά πληρώσῃ πᾶν ἐπ᾽ αὐτοὖ εἰσόδημα ἥ ἐπιπρόσθετον εἰς αὐτό, πρὸ τῆς
μεταβιβάσεως πρὸς τοὺς ἐπισήμους Κηδεμόνας τῶν Υιλανθρωπικῶν Κεφαλαίων, ὅπως
οτοι κρατῶσιν ταὖτα διὰ τὴν κηδεμονίαν καὶ διὰ τοὺς σκοποὺς τοὺς ἀναφερομένους ἐν
τῷ περὶ οὐ ὁ λόγος χεδίῳ.
Καὶ ἀποφασίζεται ἴνα οἱ ἐνάγοντες καθὸ Κηδεμόνες τῆς ῥηθείσης διαθήκης
πληρώσωσι καὶ κρατήσωσι τὰ μέχρι τοὖδε ἔξοδα τὰ ὁριζόμενα ὅπως κανονισθῶσιν ἐκ
παντὸς ἤδη εἰς χείρας τῶν εἰσοδήματος, καὶ τοὖ ὑπολοίπου τοὖ εἰσοδήματος τοὖ
ὁρισθέντος ὡς προείρηται νὰ πληρωθῇ αὐτοῖς.
Καὶ ἀποφασίζεται ἴνα οἱ ἐνάγοντες καθὸ Κηδεμόνες καθὰ διείληπται, δικαιοὖνται
νὰ ἐνεργήσουν, ἐκ τοὖ ἐναπομείναντος τοὖ εἰσοδήματος καὶ ἐκ τοὖ ὑπολοίπου τοὖ
εἰσοδήματος, πᾶσαν ἐτήσιαν πληρωμήν, ἤδη ἐγκριθεῖσαν ὑπὸ τῆς ἀποφάσεως τοὖ
δικαστηρίου, ἥτις εἶναι δυνατὸν νὰ λήγῃ τὸ νὖν, ἤ δύναται νὰ καταστῇ ἀπαιτητή, πρὶν ἥ

γείνῃ τὸ πιστοποιητικόν τό ἀναφερόμενον ἐν τῇ πρώτῃ παραγράφῳ τοὖ προκειμένου
σχεδίου.
Καὶ ἀποφασίζεται ἴνα χρησιμοποιήσωσι οἱ ἐνάγοντες τό τελικόν εναπομένον
ὑπόλοιπόν του τοιούτου εἰσοδήματος, καὶ τὸ ὑπόλοιπόν του εἰσοδήματος (τοὖ ὁποίου τὸ
ὁλικὸν ποσὸν δέον νὰ ἐπαληθευθῆ διὰ πιστοποιητικοὺ (affidavit) καθ’ ὃν τρόπον ὁρίζεται
ὑπὸ τῆς δευτέρας παραγράφου τοὖ ῥηθέντος χεδίου).
Σὰ συμβαλλόμενα δὲ μέρη (And the Parties), τυχούσης περιπτώσεως δύνανται νὰ
ἀναφερθῶσιν.

Η ΕΚΘΕΙ Η ΑΝΑΥΕΡΟΜΕΝΗ ΕΝ ΣΗ ΜΝΗΘΕΙΗ ΑΠΟΥΑΕΙ
«χέδιον διοικήσεως καὶ διαθέσεως τοὖ κατὰ καιροὺς πρὸς φιλανθρωπικοὺς
σκοποὺς (charitable) σκοποὺς διαθεσίμου εἰσοδήματος ἐκ τῶν τοποθετημένων χρημάτων
(investments) τὸ νὖν παριστώντων τὸ φιλανθρωπικὸν κληροδότημα τῶν 500.000 λιρῶν,
κληροδοτηθεισῶν διὰ τῆς διαθήκης τοὖ ἐν λόγω ἀποβιώσαντος Παναγῆ Ἀθανασίου
Βαλλιάνου, καὶ τὰ ἐκ τούτων κεφαλαιοποιηθέντα ποσὰ (accumulations)».
1) Ἀφ’ ἧς ἡμέρας πιστοποιήσει ὁ Πρόεδρος ὅτι ἡ Ἐπιτροπὴ ἡ ῶμα Κηδεμόνων
(ἐφεξῆς καλούμενον «ἡ Ἐπιτροπὴ») συγκειμένη ἐξ ἑπτὰ τοὐλάχιστον προσώπων, καὶ
περιλαμβάνουσα μεταξύ τῶν πρώτων ἥ ἀρχικῶν μελῶν ταύτης, τὰ ἑπόμενα πρόσωπα ἥ
ὅσα τούτων εἰσὶν ἐν ζωὴ καὶ ἀποδέχονται, τοὐτέστι τοὺς Δημ. Δεστούνη, Πλάτωνα Βέγιαν,
Λουκᾶν Λαζάρου Ροσόλυμον, Ἄθω Ρωμάνον, Γεράσιμον Ἡλιοὖ Βαλλιάνον, Ἰάκωβον
άνδερς καὶ Διονύσιον Δαυῆν – ἐσχηματίσθη ἥ συνέστη τῇ ἐγκρίσει τῆς Ἑλληνικῆς
Κυβερνήσεως, ὡς διαρκῆς Ἐπιτροπή, ἥ ὡς διοικητικὸν σῶμα ὑπὸ τὴν ἐφορείαν τῆς
Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως – τοὖ εἰσοδήματος τοὖ ρηθέντος κληροδοτήματος τοὖ κατὰ
καιροὺς διαθεσίμου διὰ φιλανθρωπικοὺς σκοπούς, ἔχουσα καταλλήλως διωρισμένον
Σαμίαν – καὶ λαβοὖσα πρόνοιαν διὰ τὰ τυχὸν κατὰ καιροὺς κενὰ καὶ ἀναλάβουσα τὴν
διοίκησιν τοὖ προκειμένου εἰσοδήματος ὑπὸ τὴν ρηθείσαν ἐπίβλεψιν καὶ συμφώνως τῷ
χεδίῳ (δι᾽ ἅπαντά τά ὁποῖα ἀρκοὖσα ἀπόδειξις ἔσεται, ἥ ἔγγραφος πιστοποίησις τοὖ ἐπὶ
τῶν Ἐσωτερικῶν Ὑπουργοὖ τῆς Ἑλλάδος.) – Οἱ κηδεμόνες τῆς προκείμενης διαθήκης, τοὖ
περὶ οὐ ὁ λόγος διαθέτου, θέλλουν ἀπαλλαγῇ ἀπὸ τῆς Κηδεμονίας ὅσον ἀφορᾶ τὸ μέλλον
εἰσόδημα τοὖ μνησθέντος κληροδοτήματος, τὸ δὲ κατὰ καιροὺς διαθέσιμον πρὸς διανομὴν
διὰ φιλανθρωπικοὺς (charitable) σκοποὺς εἰσόδημα τοὖ μνησθέντος κληροδοτήματος,
ἐφεξῆς θὰ διοικεῖται καὶ διατίθεται κατὰ τὸν ἀκόλουθον τρόπον.
2) Οἱ ῥηθέντες Κηδεμόνες, ὑποχρεούμενοι πρὸς πρόνοιαν καὶ πληρωμὴν τῶν
ἐξόδων, καὶ εἰς ἄλλας τυχὸν πληρωμᾶς, συμφώνως τῇ ἐγκρινούσῃ τὸ προκείμενον
χέδιον ἀποφάσει, νὰ παραδώσουν ἅπαντα τά εἰς χείρας των χρηματικὰ ποσὰ τὰ
παριστῶντα τὸ εἰσόδημα τοὖ ῥηθέντος Υιλανθρωπικοὖ κληροδοτήματος, εἰς τὸν ταμίαν
τῆς ἐπιτροπῆς ταύτης, ἡ παραλαβὴ τοὖ ὁποίου θὰ ἤρκει νὰ ἀπαλλάξῃ αὐτούς.
3) Οἱ ἐπίσημοι Κηδεμόνες τῶν Υιλανθρωπικῶν Κεφαλαίων (funds), ἀπὸ τῆς εἰς
αὐτοὺς μεταβιβάσεως – ὡς προβλέπεται διὰ τῆς ἀποφάσεως τῆς ἐπικυρούσης τὸ περὶ οὗ ὁ
λόγος χέδιον – τῶν τοποθετημένων χρημάτων (investments), τῶν παριστώντων τὸ
κεφάλαιον τοὖ ἐν λόγῳ ἐκ 500.000 λιρῶν κληροδοτήματος, τῶν κεφαλαιοποιουμένων
ποσῶν τοὖ εἰσοδήματος κατὰ τοὺς ὁρισμοὺς τῆς προκείμενης διαθήκης (τῶν
τοποθετημένων χρημάτων καταγραφομένων εἰς τὸ πρώτον καὶ εἰς τὸ δεύτερον μέρος τοὖ

παρακατιόντος πρώτου καταλόγου) – θὰ κεφαλαιοποιηθοὖν μέχρι τῆς 25 Ἰανουαρίου 1922
συμφώνως τοῖς ὁρισμοῖς τῆς διαθήκης τοὖ διαθέτου, δέκα τοῖς ἑκατὸν τοὖ εἰσοδήματος
τῶν χρημάτων τῶν καταγραφομένων εἰς τὸ πρώτον μέρος τοὖ καταλόγου τούτου
(schedule) παριστῶντος τὸ ἀρχικὸν κεφάλαιο τοὖ προκείμενος κληροδοτήματος, καὶ ὡς
ἐπίσης ὁλόκληρον τό εἰσόδημα τῶν χρημάτων τῶν καταγραφομένων εἰς τὸ δεύτερον
μέρος τοὖ αὐτοὖ καταλόγου, καὶ πᾶν ἄλλο χρῆμα παριστὸν μελλούσας κεφααιοποιήσεις
τοὖ δέκα τοῖς ἑκατὸν τοὖ εἰσοδήματος τοὖ ἀρχικοὖ κεφαλαίου – καὶ θέλει, μέχρι τῆς 25
Ἰανουαρίου 1922 – ὡς πρὸς τὸ ὑπόλοιπον ἤτοι τὸ ἐνενήκοντα τοῖς ἑκατὸν τοὖ εἰσοδήματος
των τότε χρημάτων τῶν παριστώντων τὸ ἀρχικὸν κεφάλαιον τοὖ προκείμενος
κληροδοτήματος – καὶ μετὰ τὴν 25 Ἰανουαρίου 1922 ὅσον ἀφορᾶ ὁλόκληρό το εἰσόδημα
τῶν χρημάτων τῶν παριστώντων τὸ ἀρχικὸν κεφάλαιον τοὖ ῥηθέντος κληροδοτήματος
καὶ ἐπίσης ὅσον ἀφορᾶ ὁλόκληρον το εἰσόδημα τῶν χρημάτων τῶν παριστώντων – τὰ
κεφαλαιοποιημένα ποσά του ὡς εἴρηται εἰσοδήματος (θέλει) χρησιμοποιοὖν καὶ
διαθέτουν ταὖτα, καθὼς κατὰ καιροὺς θὰ εἰσπράττουν παραδίδοντες αὐτά, εἰς τὸν τότε
ταμίαν τῆς Ἐπιτροπῆς πρὸς διανομὴν διὰ φιλανθρωπικοὺς σκοπούς, ὡς ἀνωτέρω
ἀναφέρεται.
4) Ἡ παραλαβὴ τοὖ ταμίου τῆς Ἐπιτροπῆς θὰ εἶναι ἀρκοὖσα ἀπόδειξις ἔναντί τῶν
ἐπίσημων κηδεμόνων, δὶ᾽ ὅλα τά πρός αυτὸν παραδιδόμενα χρήματα, συμφώνως τῷ
προκειμένῳ σχεδίῳ.
5) Ἡ Ἐπιτροπὴ ἐκ τῶν οὕτω παραδιδομένων χρημάτων, θέλει ἐνεργεῖ εἰς τὰ
διάφορα ἱδρύματα καὶ πρόσωπα, καὶ δὶ᾽οὓς σκοποὺς ἀναφέρεται ἐν τῷ δεύτερῳ
καταλόγῳ, τὰς ἐτησίας καὶ ἄλλας πληρωμᾶς, ὡς ἀναφέρονται ἐν τῷ αὐτῷ καταλόγῳ, καὶ
θὰ διαθέτῃ τὸ πλεονάζον τοὖ μνησθέντος εἰσοδήματος πρὸς πληρωμὴν τῶν ἐξόδων καὶ
δαπανῶν τῶν δαπανηθέντων διὰ τὴν διαχείρισιν τῶν κεφαλαίων, τῶν
χρησιμοποιηθέντων συμφώνως τῷ σχεδίω καὶ ὑπὸ τοὺς ὅρους τούτου, διὰ τοιούτους
φιλανθρωπικοὺς (charitable) σκοποὺς ἐν τῇ νήσῳ Κεφαλληνίας, (συμπεριλαμβανομένης
τῆς ἱδρύσεως ἥ συνδρομῆς πρὸς ἵδρυσιν ἥ χορηγίαν ἐκκλησιῶν, νοσοκομείων καὶ
σχολείων, ἐπίσης δὲ συνδρομὴ κατὰ καιροὺς εἰς πτωχοὺς καὶ ἡλικιωμένους, διαμένοντας
τότε ἐν Κεφαλληνία ἥ ἰθαγενεῖς Κεφαλλήνας ως ἡ ἐπιτροπὴ φρονεῖ ὅτι ἁρμόζει).
6) Ἡ Ἐπιτροπὴ θέλει φροντίζει ἴνα οἱ λογαριασμοὶ ἐξόδων αὕτῆς ἐκ τῶν ῥηθέντων
χρημάτων καὶ εἰσοδημάτων, ἐξελέγχωνται τοὐλάχιστον ἅπαξ τοὖ ἔτους, ὑπὸ ἐλεγκτοὖ
διοριζομένου ὑπὸ τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως καὶ εἰς ἡμέραν προσδιοριζομένην ὑπὸ τῆς
Κυβερνήσεως ταύτης ἥ πρὸ τῆς ἡμέρας ταύτης.
Ἀμέσως δὲ μετὰ τὴν καθ᾽ ἑκάστον ἔτος ἐξέλεγξιν, θέλει στέλλει ἀντίγραφον τῶν
ῥηθέντων λογαριασμῶν, πιστοποιουμένων παρὰ τοὖ Ἐλεγκτοὖ τούτου, πρὸς τὸ
Υιλανθρωπικὸν υμβούλιον ἡ Οὐαλία, εἰς τὸ ἐν Λονδίνω γραφεῖόν των.

Ο ΠΡΩΣΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ Ο ΑΝΑΥΕΡΟΜΕΝΟ ΕΝ Σῼ
ΠΕΡΙ ΟΤ ΕΙΡΗΣΑΙ ΦΕΔΙῼ
Μέρος Ι
(Φρήματα εἰς χρεώγραφα παριστῶνται τὸ ἀρχικὸν κεφάλαιον τοὖ κληροδοτήματος
τῶν 500.000 λιρῶν).
L. 50000 Consolidated Stock (χρεώγραφα).
L 40000 India 3 per centum Stock.
L 60000 India 2 ½ per centum Stock.
L. 50000 Birmingham corporation 3 per centum Stock.
L. 50000 Greek Guaranteed 2 ½ per centum Stock.
L. 50000 London and North Western Railway 3 per centum. Debenture Stock.
L. 50000 Midland Railway 2 ½ per centum Debenture Stock.
L. 50000 London and South Western Railway 3 per centum. Debenture Stock.
L. 14552. 9. S. Old. Great Northern Railway 3 per centum. Debenture Stock.
L. 53120. 15. s. 11 d. Transvaal 3 per centum Inscribed Stock 1958.
L. 4593. I. s. 5 d. (cash). Σαμεῖον ἐξ ο ἀφαιρετέα ἡ ἀνταμοιβὴ τῆς Σραπέζης, καὶ τὸ
ἀνὰλογον τῆς ἀμοιβῆς τῆς Σραπέζης καὶ τῆς Κηδεμονίας της διὰ τὴν κεφαλαιοποίησιν.
Μ έ ρ ο ς ΙΙ
(Φρήματα παριστῶνται κεφαλαιοποιήσεις τοὖ εἰσοδήματος συμφώνως ταῖς
διατάξεσι τῆς ἐν λόγῳ διαθήκης).
L. 11.865. 2 S__Od. London County Council 3 per centum Stock.
L. 83. 16. S. Od. Σαμεῖον. __

Ο ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ Ο ΑΝΑΥΕΡΟΜΕΝΟ ΕΝ Σῼ
ΑΝΩΘΙ ΦΕΔΙῼ
Μέρος Ι
(ΕΥΑΠΑΞ ΩΡΙΜΕΝΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΙ ΔΙΑ ΚΤΡΙΑ ΔΑΠΑΝΑ)
Ά.΄) Σὸ Ἀδελφάτον τῶν Υιλανθρωπικῶν Καταστημάτων Κεφαλληνίας
(Ι) Ποσὸν μὴ ὑπερβαῖνον τὰς L. 2,500 διὰ τὴν ἵδρυσιν καὶ ἐφοδιασμὸν Βρεφοκομείου
(ποσὸν ἀναφερόμενον πρὸς τὸν σκοπὸν τοὖτον ἐν τῇ ἀποφάσει τῆς 24 Ἰουνίου 1909).
(ΙΙ) Ποσὸν μὴ ὑπερβαῖνον τὰς L. 6,125 διὰ τὴν συμπλήρωσιν τοὖ ἐν Ἀργοστολίῳ
Πολιτικοὖ Νοσοκομείου (Ποσὸν προσθετέον εἰς τὸ ποσὸν τὸ ἀναλογοὖν τῶν 557,464

δραχμῶν τῶν ἐγκριθεισῶν διὰ σκοποὺς τοὖ ῥηθέντος Νοσοκομείου, διὰ τῆς ἀπὸ 29
Ἰανουαρίου 1907 ἀποφάσεως).
(ΙΙΙ) Ποσὸν μὴ ὑπερβαῖνον τὰς L. 2,000 πρὸς ἵδρυσιν καὶ ἐφοδιασμὸν δύο οἰκοδομῶν
τοὖ ἐν Ἀργοστολίῳ Νοσοκομείου, διὰ τὴν θεραπείαν εὐφλογιόντων τῆς μιᾶς τῶν
οἰκοδομῶν ἐγειρόμενης ἐν Ἀργοστολίῳ, τῆς δὲ ἑτέρας ἐν Ληξουρίῳ (ποσὸν ἀναφερόμενον
διὰ τὸν σκοπὸν τοὖτον ἐν τῇ ἀποφάσει τῆς 24 Ἰουνίου 1909).
(ΙV) Ποσὸν μὴ ὑπερβαῖνον τὰς L. 13,160 διὰ τὴν ἵδρυσιν καὶ ἐφοδιασμὸν δύο
βιοτεχνικῶν (technical) σχολῶν, τῆς μιᾶς ἐν Ἀργοστολίῳ καὶ τῆς ἑτέρας ἐν Ληξουρίῳ.
Β.΄) Φριστόφορος Βαλλιάνος, Πλάτων Βέγιας καὶ Κ. Νεόφυτος.
_ Σὸ ποσὸν L. 6,000 (πληξρωτέον εἰς δόσεις καθόσον προχωρεῖ ἡ ἐργασία, ἑκάστης
δόσεως μὴ ὑπερβαίνουσας τὰς χιλίας λίρας) τὸ προερχόμενον ἀπὸ τὸ μήπω δαπανηθὲν
ὑπόλοιπον τῶν L. 7,000, ἐγκριθὲν τῇ βάσει τῆς ἀπὸ 24 Ἰουνίου 1909 ἀποφάσεως, διὰ
τούτων δόσεων, πρὸς ἀνέγερσιν νέας Ἐκκλησίας ἐν τῇ Μονὴ τοὖ Ἁγίου Γερασίμου.

Μ έ ρ ο ς ΙΙ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑΙ ΕΣΗΙΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΙ
Α.΄) Ἀδελφᾶτον τῶν Υιλανθρωπικῶν Καταστημάτων Κεφαλληνίας
(Ι) Ἐτήσιον ποσὸν μὴ ὑπερβαῖνον τὰς L. 1,000 ὡς ἡ Ἐπιτροπὴ θέλει κρίνῃ ἑκάστοτε
ἀναγκαῖον ἥ ἴδιον, διὰ τὴν συντήρησιν τοὖ Βρεφοκομείου τοὖ ἰδρυθησομένου ὡς
προβλέπεται εἰς τὸ μέρος Ἰ τῆς ἐκθέσεως ταύτης.
(ΙΙ) Ἐτήσιον ποσὸν μὴ ὑπερβαῖνον τὰς L. 2,500 ὡς ἡ Ἐπιτροπὴ θέλει κρίνη ἑκάστοτε
ἀναγκαῖον ἥ ἴδιον, διὰ τὴν συντήρησιν τοὖ ἐν Ἀργοστολίῳ Πολιτικοὖ Νοσοκομείου, καὶ
διὰ τὰς δύο τῶν διὰ τὴν θεραπείαν τῶν εὐφλογιόντων οἰκοδομᾶς ἰδρυθησομένας, ὡς
προβλέπεται εἰς τὸ μέρος Ἰ τοὖ ῥηθέντος καταλόγου, εἰς Ἀργοστόλιον καὶ εἰς Ληξούριον,
καὶ διὰ πάσαν ἄλλη ἰατρικῆς συνδρομὴν διὰ τοὺς ἐν τῇ Νήσῳ Κεφαλληνίας
εὐφλογιόντας.
(ΙΙΙ) Ἐτήσιον ποσὸν μὴ ὑπερβαῖνον τὰς L. 300 ὡς ἡ Ἐπιτροπὴ θέλει κρίνῃ ἑκάστοτε
ἀναγκαῖον ἥ πρέπον, διαθετέον ὑπὸ Ἐπιτροπῆς διανομῆς ἐν Ἀργοστολίῳ ὁριζομένης ὑπὸ
τοὖ ῥηθέντος Ἀδελφάτου, πρὸς συνδρομὴν ἰθαγενῶν τῆς Νήσου Κεφαλληνίας, ὄντων εἴτε
ἕνεκα τῆς προβεβηκυίας ἡλικίας των, ἥ ἕνεκεν ἀσθενείας ἥ ἄλλης τινὸς αἰτίας, ἀνικάνων
πρὸς ἐργασίαν (καὶ ἐν ἑκατέρᾳ τῶν περιπτώσεων) μὴ ἐχόντων τὰ μέσα καὶ μὴ
λαμβανόντων συνδρομὴν ἀπὸ τὴν ἐπιτροπὴν συνδρομής, τὴν ἀναφερομένην ἐν τῇ κάτωθι
παραγράφῳ (ΙV).
(ΙV) Ἐτήσιον ποσὸν μὴ ὑπερβαῖνον τὰς L. 200 ὡς ἡ Ἐπιτροπὴ θέλει κρίνῃ ἑκάστοτε
ἀναγκαῖον ἥ πρέπον, διαθετέον ὑπὸ Ἐπιτροπῆς διανομῆς ἐν Ληξουρίω ὁριζομένης ὑπὸ
τοὖ ῥηθέντος Ἀδελφάτου, πρὸς συνδρομὴν ἰθαγενῶν τῆς Νήσου Κεφαλληνίας, ὄντων εἴτε
ἀπόρων ἐν προβεβηκυίᾳ ἡλικία, εἴτε ἕνεκεν ἀσθενείας ἥ ἄλλης τινὸς αἰτίας, ἀνικάνων
πρὸς ἐργασίαν (καὶ ἐν ἑκατέρᾳ τῶν περιπτώσεων) μὴ ἐχόντων τὰ μέσα καὶ μὴ

λαμβανόντων συνδρομὴν ἀπὸ τὴν ἐπιτροπὴν συνδρομῆς, τὴν ἀναφερομένην ἐν τῇ ἄνωθι
παραγράφῳ (ΙΙΙ).
(V) Ἐτήσιον ποσὸν μὴ ὑπερβαῖνον τὰς L. 4,000 ὡς ἡ Ἐπιτροπὴ θέλει κρίνη ἑκάστοτε
ἀναγκαῖον ἥ πρέπον, διὰ τὴν συντήρησιν τῶν δύο Σεχνικῶν χολῶν τῶν ἰδρυθησομένων
ἐν Ἀργοστολίῳ καὶ ἐν Ληξουρίῳ, ὡς προβλέπεται εἰς τὸ μέρος Ἰ τοὖ καταλόγου τούτου.
Β.΄) Κηδεμόνες τῆς ἐν Κεραμειὲς χολῆς.
Ἐτήσιον ποσὸν μὴ ὑπερβαῖνον τὰς L. 800 ὡς ἡ Ἐπιτροπὴ θέλει κρίνῃ ἑκάστοτε
ἀναγκαῖον ἥ πρέπον, διὰ τὴν συντήρησιν τῆς χολῆς.
Γ΄.) Διοικητικὴ Ἐπιτροπὴ τῆς ἐν Ἀργοστολίῳ Γεωργικῆς χολῆς.
Ἐτήσιον ποσὸν μὴ ὑπερβαῖνον τὰς L. 1.500 ὡς ἡ Ἐπιτροπὴ θέλει κρίνῃ ἑκάστοτε
ἀναγκαῖον ἥ πρέπον, διὰ τὴν συντήρησιν τῆς χολῆς.
Δ΄.) Ἐργατικὸς ύνδεσμος ἐν Ἀργοστολίῳ γνωστὸς ὑπὸ τὸν τίτλον ύνδεσμος ἡ
Ἀλληλοβοήθεια.
Ἐτήσιον ποσὸν μὴ ὑπερβαῖνον τὰς L. 700 ὡς ἡ Ἐπιτροπὴ θέλει κρίνῃ ἑκάστοτε
ἀναγκαῖον ἥ πρέπον, διὰ τὴν συντήρησιν τῆς Νυκτερινῆς χολῆς Ἀπόρων Παίδων καὶ
Ἐφήβων τοὖ υνδέσμου τούτου.
Ε΄.) Ἐπιτροπὴ τοὖ ἐν Κεραμειὲς Ναοὖ τοὖ Ἁγίου Βασιλείου.
Ἐτήσιον ποσὸν μὴ ὑπερβαῖνον τὰς L. 400 ὡς ἡ Ἐπιτροπὴ θέλει κρίνῃ ἑκάστοτε
ἀναγκαῖον ἥ πρέπον, διὰ τὴν συντήρησιν τῆς Ἐκκλησίας, καὶ τῆς διὰ τὸν Ἱερέα οἰκίας
ταύτης, καὶ τὴν συνδρομὴν εἰς ἀπόρους κατοίκους τοὖ χωρίου Κεραμειές.
(Σ)
( Μετάφρασις ἐκ τοὖ Ἀγγλικοὖ)
Ἀριθ. 54
Ὁ ὑποφαινόμενος Ἰωάνης Ι. ταυρίδης Γενικὸς Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Λονδίνῳ
πιστοποιῶ διὰ τοὖ παρόντος ὅτι αἳ ἐπὶ τῆς παρούσης ἀποφάσεως σφραγίδες εἰσίν αἳ
γνήσιαι σφραγίδες τοὖ Δικαστηρίου «High Court of Justice» ὅτι αὕτη εἶναι γνήσιον
ἀντίγραφον δεόντως ἐπικυρωμένον καὶ ἐκδιδομένον ὑπὸ τοὖ αὐτοὖ Δικαστηρίου, καὶ ὡς
τοιοὖτον δέον νὰ ἀναγνωρισθῇ καὶ πλήρης πίστις καὶ ἰσχὺς νὰ δοθῆ εἰς αὐτὸ παρὰ πάσης
ἐν γένει Ἀρχῆς καὶ παντὸς Δικαστηρίου. Ἐφ’ ὧ εἰς ἔνδειξιν ὑπέγραψα τὴν παροὖσαν
πιστοποίησιν καὶ ἐσφράγισα ταύτην διὰ τῆς σφραγίδος τοὖ Γενικοὖ Προξενίου.
27 Ἰανουαρίου
Ἐν Λονδίνῳ τῇ _____________ 1911
9 Υεβρουαρίου
Ὁ Γενικός Πρόξενος
( Σ) Ιωάννης Ι. Σταυρίδης

Ἐπὶ νόμιμου χαρτοσήμου συντεταγμένη, κατετέθη πὰρ΄ἐμοί, μετὰ τοὖ εἰς τὴν
Ἀγγλικὴν συντεταγμένου ἀντιγράφου ὑποβληθέντος εἰς τὸ νενομισμένον ἐνδεκάδραχμον
χαρτόσημον Ἑλληνικὸν Πρξενικῆς ὑπηρεσίας, διὰ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 11198 σημερινῆς πράξεώς
μου.
Ἐν Ἀργοστολίῳ τῇ 14 Μαΐου 1911
Ὁ υμβολαιογράφος Ἀργοστολίου
Γεράσιμος Π. Ἀγγελάτος
Διὰ τὴν ἀντιγραφὴν
Ἐν Ἀργοστολίῳ τῇ 14 Μαΐου 1911
Ὁ υμβολαιογράφος
(ΤΣ) Γεράσιμος Π. Ἀγγελάτος

ΕΥΗΜΕΡΙ ΚΤΒΕΡΝΗΕΩ
ΣΕΤΦΟ Α΄

ΥΤΛΛΟΝ 383

Ἐν Ἀθήναις τῇ 29 Δεκεμβρίου 1910
Β. ΔΙΑΣΑΓΜΑ
«Περὶ ἐγκρίσεως συστάσεως διαρκοὖς ἐποπτείας πρὸς διαχείρισιν τοὖ
κληροδοτήματος ἐκ λιρῶν στερλινῶν 500,000 τοὖ ἀείμνηστου Π. Βαλλιάνου ὑπὲρ
ἐκτελέσεως ἐν Κεφαλληνία ἀγαθοεργιῶν»
ΓΕΩΡΓΙΟ Α΄
Βασιλεὺς τῶν Ἑλλήνων
Προτάσει τοὖ Ἡμετέρου ἐπὶ τῶν Ἐσωτερικῶν Ὑπουργοὖ ἀπεφασίσαμεν καὶ
διατάσσομεν:
Ἄρθρον 1
Ἐγκρίνομεν τὴν σύστασιν διαρκοὖς ἑπταμελοὖς ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῆς διαχειρίσεως τοὖ
εἰσοδήματος τοὖ ἐκ. λ. στ. 500,000 κατατεθειμένων διαρκῶς εἰς πιστωτικὰ ἐν Λονδινω
καταστήματα ὑπὲρ ἐκτελέσεως ἀγαθοεργιῶν ἐν τῇ νήσω Κεφαλληνίας, καταλειφθέντος
κληροδοτήματος διὰ τῆς ἀπὸ 26 Ἰανουαρίου 1900 (ν.ἡ ) διαθήκης τοὖ ἀείμνηστου Παναγῆ
Βαλλιάνου μεταχθείσης ἐν Λονδίνω.

Ἄρθρον 2
Ἡ ἐπιτροπεία αὕτη διατελοὖσα ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψιν τοὖ ἐπὶ τῶν Ἐσωτερικῶν
Ὑπουργείου κατὰ τὰς κειμένας διατάξεις, τὰς διέπουσας ὁμοίας φύσεως ἱδρύματα,
ἀποτελεῖται ἐκ τῶν κυρίων: α) Ἄθ. Ρωμάνου, νὖν ὑμετέρου πρεσβευτοὖ ἐν Παρισίοις β)
Γέρ. Ἤλ. Βαλλιάνου κτηματίου γ) Λουκᾶ Λαζάρου Ροσολύμου, κτηματίου δ) Δημ. Β.
Δεστούνη, κτημαίου ἐ) Πλάτωνος Βέγια, ἐμπόρου στ) Διονυσίου Λ. Δαυὴ ἐμπόρου καὶ ζ)
Ἰακώβου άνδερς, πράκτορος ἀτμοπλοίων. Σαμίας δὲ τῆς Ἐπιτροπείας ταύητς διορίζεται ὁ
ἐκ τῶν μελῶν αὐτῆς κ. Ἰάκωβςο άνδερς.
Ἄρθρον 3
Ἐὰν μέλος τῆς ἐπιτροπέιας ἐκλέιψη ἥ ἀποχωρήση τὰ λοιπὰ μέλη ὀφείλουσιν ἐντὸς
μηνὸς ἀπὸ τοὖ γεγονότος τούτου νὰ ὑποδείξωσι κατάλληλον πρόσωπον πρὸς
ἀντικατάστασιν τοὖ ἐκλιπόντος ἥ ἀποχωρησαντος, ἄλλως παρελθούσης ἀπράκτου της
τασσομένης ταύτης προθεσμίας προτείνεται ὑπὸ τοὖ Νομάρχου Κεφαλληνίας τὸ
διορισθησόμενον πρὸς συμπλήρωσιν τῆς Ἐπιτροπείας πρόσωπον.

Ἄρθρον 4
Ὁ διορισμὸς τῶν μελῶν τῆς Ἐπιτροπέιας ἥ ἡ εἰς τί τούτων ἀνάθεσις εἰδικῆς
πὰρ΄αὐτὴ ὑπηρεσίας ἐνεργεῖται διὰ Β.Δ./τὸς προκαλουμένου ὑπὸ τοὖ ἐπὶ τῶν Ἐσωτερικῶν
Ὑπουργοὖ καὶ συμφώνως ταῖς διατάξεσι τοὖ προηγούενου ἄρθρου.

Ἄρθρον 5
Ἐντός του μηνὸς Ἰανουαρίου ἐκάσοτυθ ἔτους ὀφείλει ἡ Ἐπιτροπεία συντάσση τὸν
ἀπολογισμὸν τῆς διαχειρίοσεως αὐτῆς διὰ τὸ προηγούμενον ἔτος, ὃν θὰ ἐξελέγχη καὶ
θεωρῆ ὁ ὑπὸ τοὖ ἐπὶ τῶν Ἐσωτερικῶν Ὑπουργοὖ ἑκάστοτε διοριζόμενος πρὸς τοὖτο
δημόσιος ὑπάλληλος.
Ἄρθρον 6

Ἡ ἐπιτροπεία ἅμα ὡς ἀναλάβη τὰ καθήκοντα αὐτῆς ὀφείλει νὰ συντάξη
κανονισμὸν τῶν ἐργασιῶν αὐτῆς ἐπὶ τῇ βάσει ἃ΄) τῶν διατάξεων τοὖ παρόντος
διατάγματος β΄) τῆς ἀπὸ 16 Ἰανουαρίου 1900 (ν.η) διαθήκης τοὖ ἀείμνηστου Παναγῆ
Βαλλιάνου καὶ γ΄) τῆς ἀπὸ 21 Ἰουλίου 1910 (ν.ἡ ) ἀποφάσεως τοὖ παρὰ τῷ Ἀνωτάτω
Ἀγγλικῶ δικαστηρίω δικαστοὺ Πάρκερ, ὓπ΄ἀριθ. 1905 V 539 φάκελλος. (In the High Court
of Justice Mr Justice Parker). Ὁ οὕτω συνταχθησόμενος κανονισμὸς ἐγκριθήσεται δὶ’
Ἡμετέρου διατάγματος.

Ἡ Ἡμέτερος ἐπὶ τῶν Ἐσωτερικῶν Ὑπουργὸς δημοσιεύσει καὶ ἐκτελέσει τὸ
διάταγμα τοὖτο.
Ἐν Ἀθήναις τῇ 23 Δεκεμβρίου 1910
ΓΕΩΡΓΙΟ
Ὁ Ὑπουργὸς τῶν Ἐσωτερικῶν
Ἔμμ. Ρεπούσης

ΕΥΗΜΕΡΙ ΣΗ ΚΤΒΕΡΝΗΕΩ
ΣΕΤΦΟ Α΄
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Ἐν Ἀθήναις 14 Μαΐου 1911
Β. ΔΙΑΣΑΓΜΑ
«Περὶ ἐγκρίσεως τοὖ κανονισμοὖ της Επιτροπείας πρὸς διαχείρισιν τοὖ
κληροδοτήματος ἐκ λιρῶν στερλινῶν 500,000 τοὖ ἀείμνηστου Π. Βαλλιάνου ὑπὲρ
ἐκτελέσεως ἐν Κεφαλληνία ἀγαθοεργιῶν»
ΓΕΩΡΓΙΟ Α΄
Βασιλεὺς τῶν Ἑλλήνων
Ἔχοντες ὑπόψη τὸ ἄρθρον 6 τοὖ ἀπὸ 23 Δεκεμβρίου 1910 Ἡμετέρου Διατάγματος
«περὶ ἐγκρίσεως συστάσεως διαρκοὖς ἐποπτείας πρὸς διαχείρισιν τοὖ κληροδοτήματος ἐκ
λιρῶν στερλινῶν 500,000 τοὖ ἀείμνηστου Π. Βαλλιάνου ὑπὲρ ἐκτελέσεως ἐν Κεφαλληνία
ἀγαθοεργιῶν», προτάσει τοὖ Ἡμετέρου ἐπὶ τῶν Ἐσωτερικῶν Ὑπουργοὖ ἀπεφασίσαμεν
καὶ διατάσσομεν:
Ἐγκρίνομεν τὸν ἐξ ἄρθρων δέκα ἑπτὰ κανονισμὸν τῆς εἰρημένης ἐπιτροπῆς,
οτινος τὴν δημοσίευσιν ἐντελλόμεθα διὰ τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως μετὰ τοὖ
παρόντος διατάγματος.
Ὁ αὐτὸς Ὑπουργὸς δημοσιεύσει καὶ ἐκτελέσει τὸ Διάταγμα τοὖτο.
Ἐν Ἀθήναις τῇ 11 Μαΐου 1911
ΓΕΩΡΓΙΟ
Ὁ Ὑπουργὸς τῶν Ἐσωτερικῶν
Ἔμμ. Ρεπούσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Σῆς « διαρκοὖς Ἐπιτροπῆς πρὸς διαχείρισιν τοὖ Κληροδοτήματος τοὖ Παναγῆ
Βαλλιάνου»
Ἄρθρον 1
Ἡ διὰ Β. Δ/τὸς τῆς 23 Δεκεμβρίου 1910 συσταθεῖσα ἑπταμελὴς Ἐπιτροπὴ σκοπὸν
ἔχει τὴν διαχείρισιν τοὖ εἰσοδήματος τοὖ ἐκ λιρῶν στερλινῶν 500,000 κατατεθειμένων
διαρκῶς εἰς τὸ Chancery Court τῆς Ἀγγλίας ὑπὲρ ἐκτελέσεως ἀγαθοεργιῶν ἐν τῇ νήσῳ
Κεφαλληνίας καταλειφθέντος Κληροδοτήματος διὰ τῆς ἀπὸ 16 Ἰανουαρίου 1900 ( ἐ.ν. )
διαθήκης τοὖ ἀείμνηστου Π. Βαλλιάνου, συνταχθείσης ἐν Λονδίνῳ συμφώνως τῶν
διατάξεων τῆς ἰδίας διαθήκης καὶ τῆς ἀπὸ 21 Ἰουλίου 1910 ἀποφάσεως τοὖ παρὰ τῷ
Ἀνωτάτῳ Ἀγγλικῷ Δικαστήριῳ δικαστοὺ Πάρκερ.
Ἄρθρον 2
Ἡ Ἐπιτροπὴ θέλει φέρει τὸ ὄνομα « Διαχειριστικὴ Ἐπιτροπὴ τοὖ Κληροδοτήματος
Παναγῆ Βαλλιάνου ».
Ἄρθρον 3
Ἡ Ἐπιτροπὴ ἀποτελεῖ νομικὸ πρόσωπο ἑδρεὖον ἐν Ἀργοστολίῳ καὶ κεκτημένον
ἰδίαν περιουσίαν, ἐκπροσωπεῖται δὲ παρὰ τοὖ Προέδρου τῆς διὰ τοὖ ἀπὸ 23 Δεκεμβρίου
1910 Β.Δ. ἀναγνωρισθείσης εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐνώπιόν τῶν Δικαστηρίων καὶ πάσης ἐν
γένει Ἀρχῆς.
Ἄρθρον 4
Ἡ Ἐπιτροπεία διοικεῖται ὑπὸ τῆς ἀναγνωρισθείσης διὰ τοὖ ἀνωτέρω Β. Δ/τὸς
Ἐπιτροπῆς.
Ἄρθρον 5
Ἡ Ἐπιτροπὴ ἐκλέγει ἀνὰ πάσαν διετίαν τὸν Πρόεδρον καὶ τὸν Ἀντιπρόεδρον ἐκ τῶν
μελῶν αὐτῆς.
Ἄρθρον 6
Ἐὰν ἐκλείψη ἥ ἀποχωρήση ὁ διὰ τοὖ ἀπὸ 23 Δεκεμβρίου 1910 Β.Δ. διορισθεῖς Σαμίας,
ἡ Ἐπιτροπὴ ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τοὖ γεγονότος τούτου ὀφείλει νὰ ὑποδείξη κατάλληλον ἐκ
τῶν μελῶν αὐτῆς πρόσωπον πρὸς ἀντικατάστασιν τοὖ ἐκλιπόντος ἥ ἀποχωρήσαντος,
διορισθησόμενον διὰ Β. Διατάγματος, ἀναθέτουσα προσωρινῶς τὰ ἔργα τοὖ ταμείου εἰς ἐν
ἐκ τῶν μελῶν αὐτῆς.

Ἄρθρον 7
Ἐὰν μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς ἐκλείψη ἥ ἀποχωρήση, ἀντικαθίσταται τοὖτο συμφώνως
τῇ διατάξει τοὖ ἄρθρου 3 τοὖ προμνησθέντος ἀπὸ 23 Δεκεμβρίου 1910 Β.Διατάγματος.
Ἄρθρον 8
Ὁ διορισμὸς τῶν μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς ἥ ἡ εἴς τι τούτων ἀνάθεσις εἰδικῆς πὰρ᾽αὐτῇ
ὑπηρεσίας ἐνεργεῖται διὰ Β. Διατάγματος προκαλουμένου ὑπὸ τοὖ ἐπὶ τῶν Ἐσωτερικῶν
Ὑπουργοὖ καὶ συμφώνως τῇ διατάξει τοὖ ἄνω εἰρημένου ἄρθρου.
Ἄρθρον 9
Ὁ Ἀντιπρόεδρος ἀναπληροῖ τὸν Πρόεδρον καὶ τοὖτον ὁ πρεσβύτερός τῶν μελῶν τῆς
Ἐπιτροπῆς.
Ἄρθρον 10
Ὁ Σαμίας ἐνεργεῖ τὰς χρηματικᾶς εἰσπράξεις ἐκδίδων καὶ ὑπογράφων τὰ σχετικὰ
διπλότυπα, ἐνεργεῖ τὰς πληρωμᾶς ἐπὶ τῇ βάσει τῶν παρὰ τοὖ Προέδρου ὑπογεγραμμένων
χρηματικῶν ἐνταλμάτων, τηρεῖ τὰ ἀναγκαῖα λογιστικὰ βιβλία, ὑποβάλλει καθ᾽
ἐξαμηνίαν γενικὴν κατάστασιν τοὖ ταμείου, ἐξελεγχομένην παρὰ τῶν λοιπῶν μελῶν τῆς
Ἐπιτροπῆς, ἐν ἀπαρτία εὑρισκομένης, καὶ διευθύνει μετὰ τοὖ Προέδρου τὴν περιουσίαν
τοὖ Κληροδοτήματος ( εἰσοδήματα ) κατὰ τὰς ἀποφάσεις τῆς Ἐπιτροπῆς.
Ἄρθρον 11
Οὐδεμία ἐκποίησις ἥ ἀγορὰ χρεωγράφων, κατάθεσις ἥ ἀνάληψις παρακαταθηκῶν
παρὰ τῆς Σραπέζης ( πλὴν τῶν εἰς ἀνοικτὸν λογαριασμὸν ), ἔγερσις δίκης, συμβιβασμὸς ἥ
κατάργησις δίκης, ἐνεργεῖται ἄνευ εἰδικῆς ἀποφάσεως τῆς Ἐπιτροπῆς.
Ἄρθρον 12
Ὁ Πρόεδρος καλεῖ εἰς συνεδρίασιν τὰ μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς, θεωρεῖται δ᾽αὕτη ἐν
ἀπαρτίᾳ ἐὰν παρευρεθῶσι τέσσαρα τοὐλάχιστον τῶν μελῶν αὐτῆς. Αἱ ἀποφάσεις
λαμβάνονται κατὰ πλειονοψηφίαν τῶν παρόντων μελῶν, τηρουμένων πρακτικῶν, ἐν οἶς
ἀναγράφεται τὸ ὑπὸ συζήτησιν θέμα, αἱ ἐξενεχθεῖσαι γνῶμαι καὶ αἱ ληφθεῖσαι
ἀποφάσεις. Ἐν ἰσοψηφίᾳ ὑπερισχύει ἡ ψῆφος τοὖ Προέδρου ἥ τοὖ νομίμου αὐτοὖ
ἀναπληρωτοὖ.
Ἄρθρον 13
Ἡ Ἐπιτροπὴ μεριμνᾶ περὶ τῆς ἀκριβοὖς καὶ ἐνελλιποὺς ἐφαρμογῆς τοὖ τὲ παρόντος
καὶ τῶν παρ’ αὐτῆς ψηφισθησομένων κανονισμῶν.

Διαχειρίζεται καὶ διαθέτει ὑπὲρ ἐκτελέσεως ἀγαθοεργιῶν ἐν τῇ νήσῳ Κεφαλληνίας τὰ
εἰσοδήματα τοὖ Κληροδοτήματος, ἐκτελοὖσα πιστῶς καὶ ἐπακριβῶς τοὺς ὅρους καὶ τὰς
διατάξεις τῆς ἀπὸ 16 Ἰανουαρίου 1900 διαθήκης τοὖ ἀείμνηστου Παναγῆ Βαλλιάνου.
Ἀποφασίζει περὶ τῆς πληρωμῆς ἥ οὔ τῶν ἐν τῇ ἀπὸ 21 Ἰουλίου 1910 ἀποφάσει τοὖ παρὰ τῷ
Ἀνωτάτῳ Ἀγγλικῷ Δικαστηρίῳ δικαστοὺ κ. Πάρκερ ὁριζομένων χρηματικῶν βοηθημάτων
ὑπὲρ τῶν ἐν τῇ ἰδία κατονομαζομένων ἀγαθοεργῶν καταστημάτων, νομικῶν προσώπων
καὶ ἐκκλησιῶν. υντάσσει ἐγκαίρως καὶ ψηφίζει τὸν ἐτήσιον Προϋπολογισμόν, ὃν καὶ
δημοσιεύει, διορίζει καὶ ἀπολύει τῆς ὑπηρεσίας τοὺς ὑπαλλήλους.
Ἄρθρον 14
Ἡ Ἐπιτροπὴ συνέρχεται εἰς τακτικᾶς καὶ ἐκτάκτους συνεδριάσεις, καὶ αἱ μὲν
τακτικαὶ γίνονται ἅπαξ τοὖ μηνὸς καθ᾽ ἡμέραν καὶ ὥραν ὁριζομένην ὑπὸ τοὖ Προέδρου,
αἱ δὲ ἔκτακτοι ὁσάκις τοὖτο κριθῇ εὔλογον παρὰ τοὖ Προέδρου ἥ τῇ αἰτήσει δύο μελῶν
τῆς Ἐπιτροπῆς.
Ἄρθρον 15
Ὁ Πρόεδρος συγκαλεῖ τὴν Ἐπιτροπὴν εἰς τὰς συνεδριάσεις καὶ διευθύνει τὰς
ἐργασίας αὐτῆς, ὑπογράφει τὴν ἀλληλογραφίαν καὶ τὰ ἐκδιδόμενα χρηματικὰ ἐντάλματα
καὶ ἐπιμελεῖται τὴν ἀκριβῆ ἐκτέλεσιν τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἐπιτροπῆς.
Ἄρθρον 16
Ἡ Ἐπιτροπὴ ἔχει σφραγίδα φέρουσαν τὸν τίτλον « Διαχειριστικὴ Ἐπιτροπὴ τοὖ
Κληροδοτήματος Παναγῆ Βαλλιάνου ».
Ἄρθρον 17
Διὰ πᾶσαν περίπτωσιν, μὴ προβλεπομένην ὑπὸ τοὖ παρόντος Καταστατικοὖ,
ἀποφαίνεται ἡ Ἐπιτροπὴ δι᾽ ἀπολύτου πλειονοψηφίας τῶν μελῶν αὐτῆς.
Ἐν Ἀργοστολίῳ τῇ 23 Ἀπριλίου 1911
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