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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ 
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ (1921-1953)

Δ'. ΗΡΩΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

« 'Υπερήcpavoi διέσχισαν τον ερυθρωπόν σ τ ί
βον τής απέραντου παλαίστρας τής Τιμής 
καί τής Δόξης καί τιαλαίοντες προς τό έγ
κλημα, την βίαν καί την τυραννίαν, έπε
σαν ήρωϊκώς ή έμαρτύρησαν διά τήν ανε
ξαρτησίαν τής Ελλάδος καί τοΰ κόσμου ολο
κλήρου καί διά τά φ υσ ικά  δικαιώματα τής 
ζωής, τής αλήθειας καί τής ελευθερίας τοΰ 
ανθρώπου ».

ΜΑΡΚΕΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛ. 
; ' Υπαστυνόμος Α'
Έ φονεύθη  κατά  τήν σ ύλ-  
λ η ψ ιν  δολοφόνου κομ- 
μουνιστοΰ τήν 18-9-46.

ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜ. 
’Α στυνομικός Δ ιευθυντής  

Έ δολοφονήθη ϋπό κομμουνι
σ τώ ν  τόν Δεκέμβριον 1944 

βασανισθε ίς  αγρ ίω ς

ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓ.
Ύ π α ρ χ ιφ ύλ α ξ  

Έ φονεύθη  ήρω ϊκώ ς  
μαχόμενος κατά κομμού 

ν ισ τώ ν  τήν 4-12-44.



t :v λ r γ ε λ ο π ο υ λ ο ς  δ .
'Α στυνόμος Β'

Συλί^φθεΐςέδοί^οψονήθ!·; 
!>ί'φ "ομμουν. τήν 9-12 44.

ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΑΣ. 
Άστυιρύλαξ 

Έδολοψονήθη 6-(0 κομ
μουν ισ ϊ ΰ.·ν τήν 7-4-44

ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓ. 
’Α στυνόμος Β'

ΕιρονεϋΟη τήν 11-1-1944  κατά  
γευόμενον βομβαρδισμόν έν 

Πειραιεΐ.

ΠΕΤΟΥΣΚΣ ΚΩΝ. 
Ά νδυπ αστυνόμ ος  

Έφονεΰθη τήν 29-5-4Κ
κατά δολοφ . Χ ρ . Λαδά.
■~·~ν~·0̂ .. ,·Λ..»~κ̂„·~κ·>>Χ··.·..ν·ν.-|̂ ^  . tw... ν.

ΣΕΦΕΡΗΣ ΙΩΑΝ. 
Δο-κ. Ύ παστυνόμος  

' Εδολοφονήθη ύπό κομ- 
π ο υν ιο .ώ ν τήν 18-6-44

ΧΙΕΙΡΟΥΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ. 
’Α στυνομικός Δ ιευθυντής  

Έδολοιρονήθη ύπό κομμουνι
σ τώ ν  τον Δεκέμβριον 1944.

ΚΑΡΑΝΑΤΣΗΣ ΝΙΚ 
' Αστυιρΰλαξ

Έδολοφονήθί} ύπό τι 
Γίρμανιϊιν τήν 8-10-4

ΣΑΡΗΠΑΝΝΑΚΗΣ Β. 
Ύ 'παστυ νόμος Α' 

Κατέσςοάγη ύπό κομμού· 
5-12-44.ν ισ τώ ν  τιγν

% jforr
ΚΑΡΟΫΣΟΣ ΔΙΟΝ. 

Άστυφΰλαξ 
Έ πεσεν μαχόμενος κατά 
χομμουν. τήν 6-12-44.

ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡ: I 
Ά σ τ υ φ ΰ λ α ξ  

Εδολοφονήθτ) ΰ«ό  κομ'Ι
____ν... Λ  1 0 .1 4 . 1

ΣΥΜΕΩΝ ΙΔΗΣ ΔΗΜ. 
Ύ π αστυνόμος Β’ 

Ε σφαγιάνθη  ύπό κομμουνι
σ τώ ν  τήν 7-12-44. μ ουνιστώ ν ττ,ν



' Υπαστυνόμος Β' 
"Επεσεν μαχάμενος κατά . 
κομμουν. τήν 5-12-44.

ΜΑΛΛΧΟϊίΟΥΛΟΙ I. 
“Α βτιχρύλαξ  

Έδσλιχρβνήβΐ} ims κομ
μουν. τον Δ)βριον 1944.

‘Υ παστυνόμος Α\
Έ ψ ο ν ΐύ ^ η  έν  σ υ μ π λ ο κ ή
μετά κακοποιών τό 1343

I II

ΝΤΡΕΣ ΓΕΩΡΓ.
‘Α νθ υπ α σ τυ νόμ ος 

Κατεσψάγ?) ύπό κομμου- 
" ίστώ ν τόν Δ)βριον 1944.

ΑΛΕΞΕΑΣ ΓΕΩΡΓ. 
Ά σ τυ ιρ ϋ λ α ξ

Έ όολοψονήθη Οπέ κομμουνι
στώ ν τήν 6-12-44.

ΜΩΡΑΚΑΣ ΧΡ.
’ Α ρ χ ιφ ύλα ξ

Ύ π έκ νψ ε ν  εις ερρικτά β α σ α ν ι
στήρια  κομμουνιστώ ν τόν Δε

κέμβριον 1944.

ΚΑΠΝΟΥΤΖΗΣ ΘΟΥΚ. 
’Α στυνόμος Β'

Συνελήιρθη υπό κομμουνιστώ ν  
τήν 24-12-44 κα ί κατεκρεουρ- 

γήθη έν Πειραιεί.
v*Mfe4>fttHWWMwa»—

ΤΣΙΑΝΤΑΣ Α 0 . 
‘Υπαστυνόμος Β' 

Έιρονκυβη ύπό κομ. έν 
19-12-44.

ΓίΧΤΣΙΟΣ ΔΚΜ.
Ά νβυπ αστυνόμος  

Έδολοιρονήθη ύπό κομ
μ ουνιστώ ν τήν 7-6-47.

πΙ ν ιω τη ς  κ ω ν Τ

ι1'·

Ά νδ υπ ο σ τυ  νόμος 
"Εσφάγη ύπό κομμουνι

σ τώ ν τήν 12-12-44.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜ.
’Α σ τυφ ύλ α ξ

Έδολοψονήβ»} ϋπό κομ
μ ο υνιστώ ν τή ν  22-12-44



ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ - ΗΔΟΝΙΣΤΙΚΑ
'Υπό ΚΩΝΣΤ. Π. ΤΣΙΠΗ Ά στ. Δ/ντοΰ Β'

III.
(Σ υνέχ ε ια  κ α ι τέλος)

ΣΤ' Τρόποι χρήσεως ναρκωτικών
Α '.— Τ ρόπο ι χρήσεω ς : 1 )  Α ιθέρος, 2 ) Κ οκα ΐνης , 3 ) ’Ο π ίου. 4 ) Μ ορφίνης,

5 ) ’Η ρω ίνης, 6 ) ’Ινδ ικ ή ς  καννάβεως (χ α σ ίς ) .
Β ' .— Τό ύπ ιοκα π ν ια τή ρ ιο ν .
Γ ' .— Τό χασ ισοπ ο τε ϊο ν .

Α'. Τρόποι χρήσεως αίθέρος, κοκαΐνης, οπίου, μορφίνης, ήρωΐνης,
χ«σίς·

Ή πρός ήδονισμόν χρήσις των ανωτέρω περιγραφομένων ναρκωτικών ούσιών, 
ώς είδικώς περί έκάστου τοξικομανούς άναφέρεται, ποικίλλει κατ’ είδος καί εκτασιν 
συνήθειας. Έν πολλοϊς δμως ό φόβος των ποινικών συνεπειών τής πράξεως τούτης 
μετεσχημάτισεν επί τό άπλούστερον τάς μεθόδους χρήσεως, έξ οΰ καί εύρύτερον διε- 
δόθησαν τα ταχείας λήψεως τοιαΰτα ώς ή ηρωίνη, ήτις κατά τό πρώτον στάδιον τής 
χρησιμοποιήσεως αυτής λαμβάνεται δι’ εισπνοής άπό τών ρωθώνων. Ή περαιτέρω 
ανάγκη τής δι’ ενέσεων εισαγωγής τοΰ δηλητηρίου, έδημιούργησαν την προσφυ
γήν εις πρόχειρα καταφύγια—υπό τον θόλον γεφύρας ή χώρους έγκαταλελειμένων οι
κοδομών ή εις ενδιαιτήματα φαυλοβίων, έν οίς παρέχονται προχείρως καί έν κρύπτω 
τά προς τούτο μέσα άντί άναλόγου αμοιβής, συνισταμένης εις μετρητά πολλάκις δέ 
πωλήσεως μέρους τών ενδυμάτων τού τοξικομανούς ή άντικειμένων άνεξελέγκτου προ- 
ελεύσεως τίροσφερομένων ύπ ’ αύτών. Οϊ γνωστοί καί συνήθεις τρόποι χρήσεως, οΐ- 
τινες μέχρι τοΰδε διεπιστώθησαν ύπό τών ’Αστυνομικών ’Αρχών συνίστανται κατ’ 
είδος ώς εξής :

1. '0  αιθήρ είσπνέεται διά τών ρωθώνων μέσω εμπεποτισμένου δι’ αυτού βάμβα- 
κος μανδυλίου, πάνινου υφάσματος ή περιβραχέντος τεμαχίου ζακχάρεως ή διά κατα- 
πόσεως ποσότητας άναλόγως τού βαθμού έθισμοΰ τοΰ αίθερομανοΰς. Ή περίπτωσις 
τής χρήσεως μετά ζακχάρεως άνάγεται εις τό παρελθόν καί παρείχετο έμπειρικώς έπί 
περιπτώσεων λιποθυμικών καταστάσεων ύπό γυναικών μονίμως παραπονουμένων 
δι’ άθυμίαν καί κεφαλαλγίας έγένετο άλλεπαλλήλως χρήσις, έξ ής προεκαλεϊτο άκού- 
σιος έθισμός, δστις συνεχώς παρώθει εϊς τήν αΰξησιν τής χρήσεως καί ποσότητος.

2. Ή κοκαΐνη είσπνέεται κυρίως διά τών ρωθώνων, σπανιώτατα δέ ύπό τού 
κοκαϊνομανούς χρησιμοποιείται ύπό μορφήν ένέσεων, καθ’ δσον έπαύξησις τών χρο
νικών ορίων λήψεως καί τής ποσότητος κατά δόσιν ικανοποιεί προσκαίρως τον έθι- 
σθέντα.

3. Τό δπιον τρώγεται εις μικρά τεμάχια—όπιοφάγοι—άλλά τό πλεΐστον καπνί-
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ζεται μέσω ειδικής καπυοσύριγγος—όπισκαπνισταί—καί εις κατάλληλον χώρου πρός 
τούτο—τά όπιοκαπνιστήρια—άτινα παρ’ ήμΤν τελείως έλλείττουσιυ, έυ Γαλλία μερι
κώς ηύδοκίμησαυ καί εις τάς χώρας τής “Απω ’Ανατολής ιδιαιτέρως άφθονοϋν. Ή διά 
τοΰ καπνίσματος χρήσις άτταιτεΐ συντείνοντα μέσα, άτινα μετ’ έττιμελείας παρέχον
ται είς τά ειδικά ταΰτα κέντρα.

4. 'Η μορφίνη ένίεται ύποδορείως τό πλεϊστον Οπό τήνύγράν μορφήν, ΰφ’ ήν 
φέρεται είς ενέσεις έν τώ  έμπορίω, ίατρικώς δέ καί ενδοφλεβίως. Πολλάκις ό μορφιυο- 
μανής προβαίνει είς την διάλυσιν κύβων στερεας μορφής είς τό ύδωρ καί προβαίνει 
είς χρήσιν διά σύριγγας, μακράν ή έν άγνοια τών όρων άντισηψίας καί άναλογιών, 
σπανίως δέ χρησιμοποιείται καί διά τριβής κόνεως μορφίνης έπί ευαίσθητων σημείων 
τοΰ σώματος υπό γυναικών.

5. 'Η ήρωΐνη είσπνέεται διά τών ρωθώνων, ένώ συγχρόνως έλαχίστη ποσότης 
λείχεται διά τής γλώσσης. Κατά την άμέσως δ’ επακολουθούσαν μετά την τοιαύτην 
χρήσιν περίοδον, δτε ή ακατανίκητος τάσις τοΰ οργανισμού παρωθεί γιγαντιαίως 
είς τήν έπαύξησιν τών δόσεων, ή διατήρησις τής παροδικής ισορροπίας επιτυγχά
νεται δΓ εισαγωγής προχείρως διαλελυμένης είς τό ύδωρ ηρωίνης, ήτις ένίεται ύπο- 
δορείως καί άνευ ελέγχου τινός. Ούτως τόυ τοξικομανή συμπαρακολουθοΰυ πλήν τών 
άλλων οργανικών βλαβών καί ποιαΰται εμφανείς τών γαγγραινώδους τό πλεϊστον 
μορφής άγομένων άποστημάτων μηρών καί βραχιόνων.

6. Τό χασίς τρώγεται, σπανίως όπως παρ’ ήμΐν—χασισοφάγοι—ένώ εύρέως κα
πνίζεται αναμιγνυόμενου μετά καπνού Οπό μορφήν κοινοϋ σιγαρέττου, άλλ’ ώς άπο- 
δοτικώτερον είς εύφορικά άποτελέσμοτα πρστιμαται ύπό τών εμπείρων τό κάπνισμα 
αύτοΰ μέσω εϊδικοΰ τύπου ναργιλέ μετά κοινοϋ τουμπεκίου. Είς παλαιοτέραν εποχήν 
άνεμιγνύετο ή κόυις αύτοΰ είς τήν ζύμην παρασκευής γλυκισμάτων, άτινα ικανήν ει- 
χον διάδοσιν είς κοσμικά τινα σαλόνια έν Γαλλία.

Β'. Τό Ό π ιο  καπνιστήριου.
Είς τάς πλείστας περιοχάς τής ’Άπω ’Ανατολής, κυρίως αί άστικαί διεθνοΰς πλη- 

θυσμοΰ πόλεις, διατηροΰσι συστηματοποιημένα κέντρα, είς τό βάθος κυρίως εστιατο
ρίων, παροχής τών μέσων όπιοποσίας, τά γνωστά ύπό τόυ τύπον όπιοκαπυιστήρια, 
άτινα πολλάκις καλύπτονται ύπό την μορφήν τοΰ τεϊοποτείου καί έν οις συνδυάζε
ται ή παροχή ιδιαιτέρως ενός Ικάστου τοιαύτης διαφόρου ύλης εύφραντικοΰ.

Έκ τών περιγραφών καί άφηγήσεωυ τών ταξιδευσάντων είς τά μέρη ταΰτα προ
κύπτει, ότι ό ειδικός τοΰ όπιοκαπνιστηρίου χώρος είναι αΐθουσαι, είς τό βάθος κείμε
νοι έπιφανειακοΰ τίτλου καί έμφαυίσεως καταστήματος έλευθέρως λειτσυργοΰντος, άλλη- 
λοδιαδόχως συνδεόμενοι δι’ άνοικτών θυρώυ. ’Εν έκάστη τοιαύτη αιθούση ή έπίπλωσις 
είναι- χαρακτηριστικώς λιτή, συυισταμένη είς έστρωμένας χαμαί έν διαδοχική σειρά 
ψάθας έν ε’ίδει προχείρου κλινοστρωμνής ή ντιβάνια, έφ’ ών ό όπιοκαπνιστής έξη- 
πλωμένος καπνίζει τήν πίπαν του. (Είκών 1). Παρ’ έκάστη τοιαύτη κλίνη ύπάρχει 
μικρά βάσις φλογός δι’ ής άυάπτεται καί έπαυανάπτεται, άυαδευόμευου διά σιδηράς 
βελόνης μήκους μολυβδοκουδύλου, τεμάχιον άπίου. Οϋτω δέ καιόμενον, ελαφρώς πυ- 
ροτρίζει, ώς έκ τής περιεχομένης είς τήν μάζαν του ύγρασίας, τοποθετημένου είς τό κοί
λου τμήμα τής καπυσσύριγγος, όμοιαζούσης προς τό κοινόν τσιμπούκι, καί ής ό σω- 
λήυ διοχετεύσεως καί άυαρροφήσεως τοΰ καπνού—τό μαρκούτσι, ξύλινου—είναι συ- 
θως μήκους 0,30 τοΰ μ. περίπου. Ή μικρά αΰτη ποσότης οπίου καίεται σχετικώς τα
χέως καί δέν ικανοποιεί έπαρκώς τόυ καπνίζοντα, έξ οΰ ή μία π ίπα διαδέχεται την άλ
λην, κατά σειράν μέχρις 6 ή 7 καί πλέον, άναλόγως τής έπιδόσεως τοΰ καπνιστού, ού- 
τιυος ή παραμονή είς τόυ πρός τούτο χώρου καί τήν θέσιυ κατακλίσεως δύναται υά 
ύπερβή τάς 24 ώρας.

Ή έυαλλαγή καί παρασκευή τής πίπας δι’ άυανεώσεως τοΰ οπίου συντελεϊται 
ύπό τού πρός τούτο προσωπικού τοΰ κέντρου, έκ κορασίδων ή νέων.
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Ή πρός τροφήν ή πόσιν διάθεσις άνο:στέλλεται -πλήρως κατά τά διο.στήματα 
ταΟτα, διότι ό καπνιστής καταλαμβάνεται εξ αισθήματος -πλήρους νωχελείας διά τά 
ττάντα καί συντηρείται εις μίαν κατάστασιν ευφροσύνου αδιαφορίας μετ’ όνειροπολή- 
σεων ευάρεστων. Τά γήινα είναι μακράν αύτοϋ καί ή -ιτροσωτΓΐκότης νεκροΰται μεθ’ 
όλων των άνθρωττίνων τάσεων καί κοινωνικών αισθημάτων, δι’ ό οί δεσμοί συγγέ
νειας, σχέσεων γάμου, φιλοτιμίας, φιλίας καί γνωριμίας έτι ττρόςτόν ιταρακείμενον έξα-

Είκών 1.—Όπιοκαπνιστήριον έκ των λειτουργούντων είς τάς χώρας τής ’Άττω ’Ανατολής.

φανίζονται. Είς έκαστος ζή κατακεκλιμμένος εις ίδιον, αλλά ξένον κοινωνικώς κόσμον. 
Αϊ γεννετήσιοι λειτουργίαι διά τον άρρενα άτονοΰν άττολύτως, ενώ διά τό Θήλυ άντι- 
στβόφως ένισχύονται κατ’ έκτασιν τρομώδους αναταραχής, κατευναζόμεναι διά τής 
ττόσεως αίθέρος, ότε μία κωματώδης κατάστασις διαδέχεται τήνιτρό ολίγου άνήσυχον 
καταστασαν φύσιν. Εις τόν καθ’ ήμέραν βίον καί έν ταΐς όδοΐς έτι ή ττίττα συνοδεύει τι- 
νάς ιταρά τάς επιμόνους απαγορεύσεις, άλλα τό φαινόμενον τοΰ νυσταλέου τύπου, 
του κοιμωμένου έτι υπαλλήλου κέντρου τίνος όρ&ίου έντινι γωνία τού καταστήματος 
ένθα υπηρετεί, είναι τι τό σύνηθες είς τάς περιοχάς ταύτας. ‘Η. διάδοσις είναι εΰρυτάτη 
διά τούς εντοπίους, άλλά καί πολλούς των ευρωπαϊκών όριστικώς περιέλαβε. Τινές 
δέ τούτων μετέφερον τήν ροπήν ταύτην εις πολυάνθρωπα ευρωπαϊκά κέντρα, πολλοί 
δέ κατέλιπον τήν ζωήν αυτών έν ταΐς χώραις τής μητρός τής έξεως τούτης έν μέσω 
τών πλέον πολυποίκιλων καί άπιθάνων αθλιοτήτων, είς άς όδηγεϊ ή πλήρης κατά- 
πτωσις τού ανθρωπίνου τύπου.
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Γ'. To Χασισοποτεϊον.
To χασίς είναι τό κατ’ εξοχήν ευφραντικόν των φαυλοβίων, οϊτινες καθ’ ομάδας 

κατά προτίμησιν έπιδίδονται εις τό κάττνισμα εντός ειδικών ττρός τούτο εντευκτηρίων 
—των χασισοττοτείων—(ντεκέδων)—ή εις ανοικτούς καί άπομεμονωμένους χώρους εις 
τό ύπαιθρον εντός άσυλίων ή λέμβου ολίγον μακράν τής άκτής, πάντοτε πέραν παν
τός πρός τήν τάξιν των ξένου καί περιέργου βλέμματος. Τό κατ’ άτομον κάπνισμα 
σιγαρέττου περιέχοντος χασίς εϊναι των νεοφώτιστων ασχολία, ήτις δέν πληροί τόν 
όρον τής έπιθυμητής μέθης—κέφι—άλλ’ άποτελεϊ προσωρινήν του εμπείρου διέξοδον 
καί τρόπον εισαγωγής Τοΰ αρχαρίου. Τό ομαδικόν κάπνισμα πέντε έως δέκα προσώ
πων ικανοποιεί κατά τήν άναλογίαν τοΰ κύκλου των οϊνοποτούντων τό συναίσθημα 
τής ομαδικής διασκεδάσεως—παρέας—υπέρ τής οποίας αί προπαρασκευαί συντελοΰν- 
ται παρόντων πολλάκις των θαμώνων ΰπό τοϋ άρχαιοτέρου καί έμπειροτέρου, κυ
ρίως τοΰ διευθύνοντος τό κέντρον, είς τόν πρός τοΰτο όρισθέντα χώρον.

Τά μόνιμα τοιαϋτα εντευκτήρια λειτουργοΰσιν εις καλώς προφυλασσόμενα άπό 
τών περιέργων βλεμμάτων σημεία τής πόλεως καί τό πλεΐστον είς συνεχόμενον πρός 
μικροκαφενείον είς τό βάθος τής οικοδομής κείμενον ιδιαίτερον δωμάτιον, καί, εί δυ
νατόν, διπλής εξόδου τοιοΰτον. Εις τινα δέ άπό τοΰ κυρίως χασισοποτείου θέσιν το
ποθετείται ό εποπτεύουν τά πέριξ φύλαξ (τσιλιαδόρος) παρά τήν άπομεμακρυσμέ- 
νην εξωτερικήν θύραν ή παρά τόν εξώστην τής οικοδομής, συνδεόμενος διά σχοινιού 
μετά κώδωνος ήχοϋντος είς τό εσωτερικόν, ίνα έπί τή εμφανίσει άστυνομικών είδοποι- 
ήση περί τοΰ έπικειμένου κινδύνου διά τής μεταδόσεως τοΰ συμπεφωνημένου σήμα
τος.

Διά τό κάπνισμα χρησιμοποιείται ίδιου τύπου ναργιλές, ουτινος τό κοΐλον τμήμα 
κυκλοφορίας ΰδατος καί καπνού άποτελεΐται άπό ίνδοκάρυον κατά προτίμηοτν, έξ 
οΰεχει άφαιρεθή ή ξηρά ή πολτώδης ούσία είς τρόπον ώστε τόκέλυφος καθίσταται δο- 
χεΐον κενόν, δπερ πληροΰται κατά τό ήμισυ δι’ ΰδατος καί είς έτερον ήμισυ κυκλοφορεί 
καπνός. Χρησιμοποιούνται επίσης πήλινα όμοια δοχεία του τύπου τοΰ παιδικοΰ κουμ
παρά, είδικώς κατασκευαζόμενα. Είς είδικάς περιστάσεις, ώς έν ταΐς φυλακαΐς, ή άνάγκη 
αΰτη εξυπηρετείται καί δι’ άλλων προχείρων έκ λευκοσιδήρου δοχείων. Έπί τής κο
ρυφής άποληγούσης είς σωληνοειδή οπήν τοποθετείται ό κυρίως λουλάς, ήτοι πήλι
νος βάσις κοίλου σωλήνος, φερούσης κατά τό άνώτατον άκρον διάτρητον επιστέγα
σμα περιβαλλόμενον ύπό στεφάνης—φέσι—. Έπ’ αύτοΰ τοποθετοΰνται φύλλα καπνοΰ 
τουμπεκίου, τεμάχιον χασίς—τσίκα—καί ή πυρά. Είς τήν μίαν τών πλευρών του δο
χείου υπάρχει όπή, εφ’ ής προσαρμόζεται κυλινδρικός σωλήν μήκους 0,40 μή έπι- 
κοινωνών πρός τό ύδωρ, κυρίως έκ καλάμου—μαρκούτσι, έξ οΰ άναρροφά ό καπνίζων 
καί είς τήν αντίθετον πλευράν έτέρα όπή εξόδου τοΰ πλεονάζοντος καπνοΰ, καλου- 
μένη ντουμανότρυπα, έκ τοΰ ντουμάνι—καπνός—καί τήν οποίαν φράσσει διά τοΰ δα
κτύλου του κατά τήν στιγμήν τής άναρροφήσεως ό καπνιστής. Ό ναργιλές έπεννοήθη 
διά τό κάπνισμα τοΰ καπνοΰ, δστις καθίσταται δροσερότερος διερχόμενος μέσω υδα
τίνου στρώματος. Προτιμάται δέ ιδιαιτέρως διά τό κάπνισμα τοΰ χασίς, διότι δι’ αύ
τοΰ συνδυάζεται ή χρήσις καπνοΰ καί χασίς, δπερ οϋτω διατηρεί πληρεστέρας τάς 
μεθυστικός του ιδιότητας.

Είς τά κέντρα ταϋτα συγκεντροΰνται οί χασισοπόται—ντερβισάδες—καί ό διευ
θυντής τοΰ κέντρου—ντεκεντζής—παρασκευάζει τόν ναργιλέν—λουλάν—μάπαν ή γούρ- 
γουραν, άναρροφά πρώτος πρός έλεγχον τής καλής λειτουργίας δίδων τρόπον τινά 
τό σύνθημα τής ένάρξεως τής τελετής καί παραδίδει αύτόν είς τούς θαμώνας, οΐτινες 
διαδοχικώς καπνίζουσιν κύκλω καθήμενοι χαμαί κατά τό τούρκικον έθιμον όκλαδόν 
ή έπί χαμηλών καθισμάτων. Μεθ’ έκάστην άπό τοΰ ναργιλέ άναρρόφησιν παραδίδε- 
ται είς τόν παρακείμενον καί οΰτω καθ’ εξής μέχρι κορεσμού τής επιθυμίας, δτε άρχε- 
ται ή έπίδρασις—μαστουρόνονται—έξ οΰ μαστούρης ό μεθυσθείς καί χαρμάνης ό στε
ρούμενος καί έπιθυμιών. (Είκών 2).
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'Η εσωτερική τού μονίμου κέντρου διακόσμησα είναι άπλή καί τό πλεϊστον υπο
τυπώδης ττλαισιουμένη διά προχείρων κοινών ξύλινων χαμηλών καθισμάτων (σκα
μνιά) είςτινας δέ ένυττάρχει καί εστία πυράς (μαγκάλι) διά τήν άνανέωσιν τής εστίας 
καύσεως. Είς τταρακείμενον δέ χώρον προθήκη γλυκισμάτων καί καρύων, έξ ών πολλά 
καταναλίσκουσιν οί συνδαιτημόνες. Οϊ τοίχοι φέρουσι δι’ ύδατογραφήσεως προχεί
ρου, άκαλαισθήτους εικόνας ήμιγύμνων γυναικών, εξωτικών άνθέων. καβαλλιστικών

Είκών 2.—Χασισοποτείου έν λειτουργία. Τό πάθος είυαι εκδηλου 
είς τά χαρακτηριστικά των χασισοποτιβυ.

σχημάτων καί άλλων άκατανοήτων παραστάσεων, αϊτινες είς τήν φαντασίαν τού με- 
θυσθέντος προσλαμβάνσυσι κινητικήν ικανότητα καί* μετασχηματίζονται είς ποικίλ- 
λας θελκτικάς κατά τούς πόθους των μορφάς, έν αϊς όμως έμφυλλοχωροΰσι πολλάκις 
καί τρομώδεις εικόνες φανταστικών θηρίων.

Ή κατά τήν χασιστικήν μέθην εύτυχία συμπαρακολουθεΐται καί Οπό μουσικής 
ύποκρούσεως έξ ειδικού έγχορδου μικροσκοπικού σχήματος οργάνου, καλούμενου μπα
γλαμά. Οί έλαφροί μονόηχοι καί κραυθμηρίζοντες τόνοι τού οργάνου τούτου, όπερ 
πλήττει είς τών συνδαιτημόνων, άπηχούσιν είς τάς ψυχάς αυτών ώς χαρμόσυνος 
υπερκόσμιος μουσική άρμονία ή ώς μεμακρυσμένοι μηκυθμοί άγνώστων Θηρίων.

Πολλάκις τινές ή όλοι συμπαρακολουθούν τούς τόνους τών οργάνων άδοντες 
αυτοσχέδια τής τάξεώς των άσματα, δι’ ών έξυμνούνται αί πράξεις ή τά ήθη όμοιων 
των ή κατακρίνονται ύπό μορφήν παραπόνου αί πράξεις τών άντιτιθεμένων είς αυτούς.

Ύπό τήν έπήρειαν τής μέθης των τούτης οί χασίσοπόται, τά φονικά όπλα,ζάμ-
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φίστομοι μάχοαραι (κάμες) το πλεΐστον δι’ ών κατά πλειονότητα καί ττροτίμησιυ 
είναι έφωδιασμένοι, ύπολαμβάνουσιν ώς κλάδους δάφνης ή άλλου φανταστικού φυτού 
ή ώς ξίφη ηγεμόνων. Άνασπώσι δέ αύτάς εις τήν πρώτην έντύπωσιν φανταστικού 
κινδύνου πρός έττίθεσιν ή διασπαθίζουσαν τήν θολήν του χασισοποτείου ατμόσφαι
ραν κατά τάς στιγμάς των αυτοσχεδίου καί βαρυαλγοΰς ρυθμού χορευτικών κινήσεων, 
δι’ ών συμττληρούται ή τοιαύτη ομαδική των ψυχαγωγία. (Είκών 3).

Εΐκών 3.—Χασισοπόται εν ευθυμία μετά τήν χρήσιν τοΰ χασίς χορεύοντες 
ΰπό τούς ήχους τοΰ ειδικού μουσικού οργάνου (μπαγλαμά).

Έττί των μαχαιρών αυτών, ών αΐ θήκαι φέρουσι διακοσμήσεις έν πολλοΐς άτε
χνους παρατηρεί τις έγκεχαραγμένας συμβολικός παραστάσεις ωραιοπαθών εμπνεύ
σεων, άναμνήσεωυ έκ παρελθούσης έν φυλακαΐς διαμονής τού κατόχου καί φράσεις 
χαρακτηριστικός τής καί έν νηφαλιότητι νοοτροπίας τών έν τή κοινωνία τούτη άνη- 
κόντων προσώπων καί όθεν παραλαμβάνομεν τήν πολλά ύπσσχομένην τοιαύτην, 
συνήθη δ’ έχουσαν οϋτω : «”Αν είσθε πέντε φύγετε, άν εΐσθε δέκα ελάτε, εμένα τό μα
χαίρι μου κανένα δέν φοβάται» (1) .

'Η άπειλή αϋτη άπευθύνεται κατά παντός κατ’ αύτών στρεφομένου, ιδιαιτέρως 
δέ κατά τών άστυνομικών, οΐτινες τό πλεϊστον διαταράσσουσι τήν γαλήνην τής τοι- 
αύτης τού χασισοποτείου τελετής.

(1) Γ. Θωμαΐδη, ό Κόκκινος Γλάρος, σελ. 4. Δι’ υπογραφής Π ε ι ρ α ι ώ τ ι κ ο ,  άναφέ- 
ρονται οί στίχοι «συντρόφια μας άχώριστα ή κάμα καί ή τσίκα. Τόνα σκοτώνει τόν όχτρα 
και ταλλο τρώει τήν πίκρα».
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' Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ
(ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ)

Ύ πό Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ, Ά σ τ υ ν .  Δ )ντοΰ Α'

(Σ υνέχ ε ια  εκ το ϋ  προηγουμένου)

II. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΥΣ
1. —· Β ασ ικ ή  κ ο μ μ ου ν ισ τ ικ ή  επ ιδ ίω ξ ις  ε ίνα ι ή  κ α τά ρ γη σ ις  τή ς  α τ ο μ ικ ής Ιδ ιοκ τησ ία ς.
2. — Π ερί ο ικονομ ικώ ν κ ρ ίσεω ν  εις τήν  α σ τ ικ ή ν  κ α ί τη ν  κ ομ μ ουν ισ τ ικ ή ν  ο ικονομ ικήν

όργάνω σ ιν .
3 . —Ή  θεωρία τ ο ϋ  Μ άρξ π ερ ί α ξ ία ς  κ α ί υπεραξία ς.

1 . Βάσις τοϋ αστικού κοινωνικού συστήματος είναι, όπως έπανειλημ- 
μένως έτονίσαμε, ή ατομική ιδιοκτησία, πού άποτελεϊ τή δημιουργική αιτία 
τοϋ πολιτισμού καί κάθε ένεργητικότητος τοϋ άνθρώπου. Μπορεί μάλιστα να υπο
στήριξή κανείς δτι ή ατομική ιδιοκτησία θά παραμένη πάντοτε ένα άπό τά ισχυρό
τερα στηρίγματα σέ κάθε κοινωνία, το όποιον, όταν έκλειψη, άναγκαστικά θά προ- 
καλέση καταστροφή. Γι αυτό άκριβώς τό στόχο των κομμουνιστών αποτελεί 
ή ατομική Ιδιοκτησία, τήν οποία πολεμούν μ’ δλη τους τή δύναμι καί ζητούν 
νά τήν καταργήσουν οπωσδήποτε γιατί ξέρουν, πώς μονάχα έτσι θά κατωρθώσουν 
νά θεμελιώσουν τό σύστημά τους, δηλαδή τήν κοινοκτημοσύνη.

"Ωστε γιά νά έπιτύχουν οί κομμουνισταί τήν οικονομική όργάνωσι τής κοινω
νίας σύμφωνα μέ τό οικονομικό τους πρόγραμμα, πρέπει άναγκαστικά νά πολεμή
σουν τήν άτομική ιδιοκτησία μέ κάθε τρόπο καί στή θεωρία καί στήν πραξι.

Ό  Μάρξ σ’* ολόκληρο τό β' κεφάλαιο τοϋ κομμουνιστικού μανιφέστου κάμει 
αγώνα γιά νά πείση τούς έργάτες δλου τοϋ κόσμου, στούς οποίους απευθύνεται, 
δτι πρέπει νά καταργηθή ή άτομική ιδιοκτησία γιατί είναι ή άφορμή τής δυστυ
χίας των. Γιά νά τό έπιτύχη αυτό άγωνίζεται ν’ άποδείξη δτι, άποτελοΰν ψεύδη 
τά έπιχειρήματα, τά όποια υποστηρίζουν τήν άτομική ιδιοκτησία καί προ πάντων 
κτυπα τό έπιχείρημα, δτι ή έννοια τής άτομικής ιδιοκτησίας κλείει μέσα της 
τή δύναμι καί τήν άξια τής προσωπικότητος, πού άποτελοΰν τό έλατήριο τής προ
όδου στήν κοινωνική ζωή καί τήν πηγή του πολιτισμού.

Ά λλ’ άς άφήσουμε τον Μάρξ νά μας είπή τά έπιχειρήματά του. Ό  ’ίδιος λοι
πόν γράφει στο κομμουνιστικό μανιφέστο (παράγρ. 37) τά έξής : «Ποιά είναι αυτή 
»  ή ιδιοκτησία, πού άποκτήθηκε μέ τήν άτομική δουλειά, ένεργητικήτητα,, άξια ; 
»  Μήπως μιλούν γιά τήν άτομική ιδιοκτησία τοϋ μικροαστού, τοϋ μικροχωριάτη, 
» ό όποιος έζησε πριν άπό τήν άτομική ιδιοκτησία ; Δεν υπάρχει άνάγκη νά τήν 
«καταργήσουμε μεΐς. Ή  έξέλιξις τής βιομηχανίας τήν έχει πιά καταργήσει καί 
ο τήν καταργεί κάθε μέρα περισσότερο. "Η μήπως μιλοΰν γιά τήν νεώτερη άστική 
»  ιδιοκτησία ; Δημιουργεί τάχα ή μισθωτή δουλειά, ή δουλειά τοϋ έργάτη, μιά 
» ιδιοκτησία γιαυτόν τον έργάτη ; Καθόλου. Δημιουργεί τό κεφάλαιο. Δημιουργεί 
» τήν ιδιοκτησία, πού έκμεταλλεύεται τή μισθωτή δουλειά, τήν ιδιοκτησία, πού δέ 
» μπορεί νά μεγαλώση παρά μεγαλώνοντας τον άριθμό τών μισθωτών έργατών, 
» τούς όποιους κι’ αυτούς θά τούς έκμεταλλευθή».

’Έτσι μέ πλάγιο τρόπο, ώς τέλειος δικολάβος κατορθώνει ό Μάρξ νά ξεχωρίση 
τήν άτομική ιδιοκτησία τοϋ μικροαστού καί τοϋ μικροχωριάτη, άπό τήν ιδιο
κτησία τοϋ κεφαλαιούχου, στήν οποία δίνει τό δνομα νεώτερη άστική άτομική 
ιδιοκτησία.

Γ ιά τήν ιδιοκτησία τών πρώτων, τοϋ μικροαστού δηλαδή καί τοϋ μικροχω- 
ριάτη, πού καί αύτής τήν κατάργησι ζητάει, δέ μας λέει τίποτε άφίνοντας έτσι νά
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καταλάβουμε, ότι παραδέχεται πώς αύτή είναι άποτέλεσμα άτομικής εργασίας, 
ένεργητικότητος καί άξίας. Λέει μονάχα δτι την ιδιοκτησία αύτή την καταργεί κάθε 
μέρα ή νεώτερη άστική' ιδιοκτησία στην οποία προ πάντων ρίχνει τά βέλη του 
προσπαθώντας ν’ άντικαταστήση τδ άτομο μέ τδ σύνολο, γιατί καθώς διδά
σκει, τδ κεφάλαιο αποτελεί ιδιοκτησία τοϋ συνόλου καί έδημιουργήθη δχι άπδ τή 
δουλειά ένδς μανάχα άνθρώπου (τοϋ κεφαλαιούχου), άλλα άπδ τή δουλειά δλων 
μαζί των άνθρώπων.

Αύτά δμως δέν μπορούν νά σταθούν μήτε στή θεωρία μήτε στήν πράξι, γιατί 
σήμερα ή άντίληψις περί τής κοινώνικοτητος τού κεφαλαίου, για. τήν οποία 
έγράψαμε εις προηγούμενο άρθρο μας άποδεικνύει δτι, χωρίς νά θίγεται καθόλου τδ 
δικαίωμα τής άτομικής ιδιοκτησίας, άποκτα τδ κεφάλαιο κοινωνική μορφή, 
γίνεται δηλαδή τδ δργανο γιά τήν άνύψωσι τοϋ πολιτισμού καί γιά τήν καλλιτέ- 
ρευσι έτσι τής ζωής δλων των άνθρώπων.

Βλέπει λοιπδν κανείς δτι, τδ πρώτο έπιχείρημα, ή πρώτη έπίθεσι τοϋ Μάρξ
κατά τής άτομικής ιδιοκτησίας, πού μέ λίγα λόγια είναι ή προσπάθειά του ν’ άπο- 
δείξη δτι αύτή δέν άποτελεΐ τήν πηγή τής ένεργητικότητος τοϋ άνθρώπου καί τοϋ 
πολιτισμού, άποτυγχάνει.

Δεύτερη προσπάθεια κάνει ό Μάρξ, γιά ν’ άποδείξη δτι τά αισθήματα τής 
προσωπικότητος, τής ανεξαρτησίας καί τής άξίας, τά όποια γεννώνται 
άπδ τήν Ιδέα τής άτομικής ιδιοκτησίας, είναι μύθοι τής άστικής τάξεως 
καί γιαυτδ πρέπει νά μή δίνη κανείς σημασία σ’ αύτά. Δέ μπορέσαμε δμως νά 
διακρίνουμε κανένα σοβαρδ επιχείρημά του καί τδ μόνο, πού λέγει, είναι δτι, στήν 
άστική κοινωνία δέν υπάρχει καμμιά προσωπικότητα καί καμμιά ελευθερία γιά 
τον εργάτη, ό όποιος είναι δοΰλος τοϋ κεφαλαιούχου καί γιαυτδ άκριβώς πρέπει 
νά καταργηθή ή άτομική ιδιοκτησία γιά νά καταργηθή μαζί μ’ αύτή καί ή σκλα- 

ϊβιά τοϋ εργάτη, πού έτσι θά βρή προσωπικότητα καί έλευθερία.
:ί Είναι φανερό, δτι ό συλλογισμός αύτδς τοϋ Μάρξ δέν στηρίζεται πουθενά. 

Γιά νά καταλάβη κανείς τήν πλάνη τοϋ Μάρξ, άρκεΐ νά σκεφθή δτι στήν άστική 
κοινωνία ό έργάτης καί κάθε άνθρωπος μπορεί νά διαλέξη μόνος του τό είδος, 
τον τόπο καί τό χρόνο τής δουλειάς του, έστω καί περιορισμένα καί ν’ άλ- 
λάξη τήν εργασία, πού δέν τοϋ άρέσει, όπόταν θέλει. Αυτό άκριβώς οί κομμουνισταί 
τδ λέγουν σκλαβιά καί περιορισμό τής προσωπικότητος. Καί έρωτάται, τί όνομα 
πρέπει νά δώση κανείς στήν τυραννία τοϋ κομμουνισμού, *ό όποιος καθορίζει 
άναγκαστικά στδν έργάτη, είτε θέλει είτε δέ θέλει, τό είδος, τό ποσό, τον 
χρόνο καί τον τόπο τής δουλειάς τ ο υ ; Μήπως αύτό, πού ή άστική κοινω
νία τδ λέγει ήθική βία, είναι μορφή τής κομμουνιστικής έλευθερίας ; Δέν χρειά
ζεται νομίζουμε πολύ σκέψις γιά νά καταλάβη κανείς δτι καί στήν προσπάθειά του 
αυτή έχει άποτυχία ό Μάρξ, γιατί ό κάθε άνθρωπος ξεύρει καί ελπίζει, πώς μέ τδ 
άστικδ καθεστώς, θά κατωρθώση μια μέρα νά έπιβάλη τήν προσωπικότητά του, 
γιατί έχει δλη τήν έλευθερία νά άγωνιστή γιά νά τδ πετύχη αύτό. 'Ο κομμουνι
σμός δμως πνίγει τήν προσωπικότητα αύτή καί τήν συνθλίβει μέσα στδ χάος 
τής κοινοκτημοσύνης, ή οποία δέν παραδέχεται τήν άνεξαρτησία τού άτόμου, άλλά 
τδ θέλει νά άφομοιώνεται μέ τδ σύνολο γιά τδ όποιο ζεΐ καί έργάζεται καί τδ όποιο 
μόνον ήμπορεΐ νά παρουσιάζεται ώς κάτι ξεχωριστό καί άνεξάρτητο, ώς μιά 
μονάδα.

2. "Οπως είδαμε πιο πάνω, ό Μάρξ δέν άρνεϊται δτι τδ άστικδ σύστημα, 
πού έχει ώς βάσι τήν άτομική ιδιοκτησία έδημιούργησε ένα λαμπρό πολιτισμό γιά 
τδν όποιο φανέρωσε καί ό ίδιος τό θαυμασμό του. "Αν ζοΰσε σήμερα, σίγουρα θά 
τρόμαζε βλέποντας τήν πρόοδο, στήν όποια μέ τδ ίδιο τδ κοινωνικό σύστημα έφτασε 
ό άνθρωπος ύστερα άπδ τδ θάνατό του. ’Ασύρματοι τηλέγραφοι, τηλέφωνα, ρα
διόφωνα, κινηματογράφοι, τηλεόρασις, υποβρύχια, άεροπλάνα, κατάκτησις τοϋ ού-
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ρανοϋ καί τής θαλάσσης! Να τί κατώρθωσε ό άνθρωπος μέ τήν έλευθερία του, την 
πραγματική έλευθερία.

’Αλλά για ν’ άποφύγη τό εμπόδιο αυτό, πού άποτελεΐ μια δυνατή άπόδειξι 
τής αξίας, τήν οποία έχει ή αστική οικονομική όργάνωσι τής κοινωνίας, ευρίσκει 
άφορμή τις διάφορες εμπορικές κρίσεις, οί όποιες ξέσπασαν κατά καιρούς. Αυτές 
οί κρίσεις υποστηρίζει ότι προήλθον άπό τήν υπερπαραγωγή οικονομικών άγαθών 
καί μ’ αύτό κάνει έντονο έπίθεσι γράφοντας στο κομμουνιστικό μανιφέστο τά έξής : 
« ’Έξαφνα ή κοινωνία βρίσκεται γυρισμένη άπότομα πίσω σέ μια κατάστασι άγρια. 
» Νομίζει κανείς ότι μια πείνα, ένας γενικός πόλ.εμος καταστροφής, τής έκοψαν 
» μέ μιας τά μέσα γιά νά ζήση. 'Η βιομηχανία καί τό έμπόριο νεκρώνονται. Καί 
» γιατί ; Επειδή ή κοινωνία αυτή έχει παρά πολύ πολιτισμό, άφθονα μέσα γιά 
» νά ζήση, μεγάλη βιομηχανία, πολύ έμπόριο. Οί παραγωγικές δυνάμεις πού δια- 
)) θέτει δέ χρειάζονται πιά τότε γιά νά δυναμώσουν τό σύστημα τής άστικής ίδιο- 
» κτησίας. ’Απεναντίας έχουν ξεπεράσει σέ άπίστευτο βαθμό κατά τήν άνάπτυξί 
)) τους τις άναλογίες τής ιδιοκτησίας αυτής. . . Τί μέσα δέ μεταχειρίζεται ή άστική 
» τάξι γιά νά ξεφύγη άπ’ αυτές τις κρίσεις ; Τό πρώτο είναι νά καταστρέψη μέ τή 
» βία ένα σωρό άπό παραγωγικές δυνάμεις. Τό δεύτερο είναι νά βρή νέες άγορές 
» καί νά έκμεταλλευθή πιο βαθειά τις παληές άγορές. Καί τί αποτελέσματα έχουν 
» αύτά τά μέσα ; Τό βλέπουμε. Προετοιμάζουν κρίσεις άκόμη πιο γενικές καί πιο 
» φοβερές».

’Αλλά άφοϋ έφεραν τόση σύγχυσι καί τέτοια άναστάτωσι στή ζωή του άνθρώ- 
που οί οικονομικές αυτές κρίσεις, πού γεννήθηκαν έπειδή δέν συμφωνούσε ή παρα
γωγή μέ τήν κατανάλωσι, ή όπως λέγουν οί οικονομολόγοι, έπειδή δέν λειτούργησε 
κανονικά ό νόμος τής προσφοράς καί τής ζητήσεως ή τέλος, όπως ομολογεί ό Μάρξ, 
άπό τή μεγάλη παραγωγή οικονομικών άγαθών, άπό ύπερβολικό πολι
τισμό, τί πρέπει νά σκεφθή κανείς γιά τις οικονομικές κρίσεις, πού ξέσπασαν 
στο Ρωσικό κομμουνιστικό Κράτος όχι άπό τή μεγάλη παραγωγή άλλά άπό 
τή μικρή παραγωγή, σέ μιά χώρα μάλιστα πλούσια σέ μέσα παραγωγής ;

"Ωστε τό πρώτο έπιχείρημα τής έπιθέσεως, τήν όποια κάμει ό κομμουνισμός 
κατά τής άστικής οικονομικής όργανώσεως, είναι οί οικονομικές κρίσεις, άλλ’ άπ’ όσα 
έκθέτουμε άνωτέρω προκύπτει ότι πιο εύκολο ξεσποΰν οί κρίσεις αυτές στήν κομ
μουνιστική παρά στήν άστική όργάνωσι τής παραγωγής.

3. Δεύτερο έπιχείρημα τής έπιθέσεως τήν οποία κάμει ό κομμουνισμός 
(Μαρξισμός) κατά τής άστικής οικονομικής όργανώσεως, άποτελεΐ ή κατηγορία 
ότι αυτή βοηθεΐ δήθεν τή φανερή κλεψιά τής δουλειάς τού έργάτη άπό μέρους τού 
έργοδότη (τού κεφαλαιούχου). Πρόκειται δηλαδή γιά τή θεωρία τού Μάρξ περί 
άξίας καί υπεραξίας.

Μέ τή θεωρία αυτή χιλιάδες έργατών παρεσύρθησαν στον κομμουνισμό γιατί 
πίστεψαν ότι οί έργοδότες κλέβουν τήν έργατική τους δύναμι καί σχηματίζουν έτσι 
τά κεφάλαια, τά όποια τούς άνήκουν.

"Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν εναν κομμουνιστή τή στιγμή πού κάμει προ
παγάνδα μέ τή θεωρία αύτή τής υπεραξίας, σ’ εναν έργάτη έργοστασίου έπίπλων,

Λέγει λοιπόν ό κομμουνιστής στον έργάτη τού έργοστασίου αύτοΰ :
■— Δέν μοΰ λές φίλε μου, μέ πόσα μεροκάματα φτειάχνεις ένα τραπέζι ;
— Σέ δύο, άπαντά ό έργάτης.
— Τί μεροκάματο σου δίνει ό έργοδότης σου ;
—60.000 δραχμές, άπαντά ό έργάτης.
—"Αρα, γιά τό τραπέζι παίρνεις 120.000 δραχμές, ήτοι 2 μεροκάματα προς

60.000 δραχμές.
— Πόσο στοιχίζουν τώρα τά ξύλα ;
— 150.000 δραχμές.
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-— Πόσο πρέπει νά λογαριάσουμε τή φθορά πού γίνεται στα εργαλεία κ.λ.π. 
καθώς καί τον τόκο για τό κεφάλαιο ;

—’Άλλες 30.000 δραχμές.
— Πόσο θέλεις νά υπολογίσουμε καί τό μεροκάματο τοϋ εργοδότη, πού δέν 

φαίνεται καθόλου στο έργοστάσιο ; .
—■’Άλλες 100.000 δραχμές.
Επομένως τό τραπέζι στοιχίζει : 120.000 δραχμ. γιά μεροδούλια

150.000 » » ξύλα
30.000 » » φθορά κλπ.

καί 100.000 η » άμοιβή εργοδότου.

Σύνολον 400.000 δραχμές
— Πόσο πουλιέται τώρα τό τραπέζι αύτό ;
— Πουλιέται 500.000 δραχμές.
— Τις 100.000 αυτές παραπανίσιες δραχμές, πού ξεπερνούν την αξία τοϋ τρα- 

πεζιοΰ ποιος τις παίρνει ;
— Τις παίρνει ό έργοδότης.
•— Καί γιατί τις παίρνει ό έργοδότης άφοϋ αύτός δέν δούλεψε ;
— Νά λοιπόν! αύτές ή 100.000 δραχμές είναι ή υπεραξία, είναι δικές σου 

φίλε μου, καί τις έκλεψε ό έργοδότης άπό τό μεροκάματό σου γιά νά μεγαλώση τά 
κεφάλαιά του.

Μέ τόση απλότητα καί πειστικότητα άναπτύσσουν οί κομμουνισταί τή θεωρία 
αύτή της υπεραξίας. Ποιος εργάτης είναι κείνος, πού δέ θά έπαναστατήση ψυχι- 
κώς έτοιμος νά ξεσπάση έναντίον τοϋ κλέφτη, όπως τον νομίζει, έργοδότου του;

Αρχίζει νά πιστεύη ότι αδικείται, ότι είναι θΰμα, ότι καταπιέζεται, ότι τον 
κλέβουν καί καταλαβαίνει ό καθένας τί σημασία έχει αύτό. Σέ πρώτη ευκαιρία 
θά φωνάξη κατάμουτρα προς τον εργοδότη του «είσαι κλέφτης» καί θά θέληση 
νά τοϋ άρπάξη τό κεφάλαιο, πού τό θεωρεί δικό του πλέον.

Τό τονίζω ότι, μέ τή θεωρία αύτή χιλιάδες εργάτες παρασύρονται στον κομ
μουνισμό καί γιαυτό πρέπει μέ τον ΐδιο άπλό τρόπο νά άποδείξουμε στούς εργάτες,

δουλειά τους.
Θά ποΰμε λοιπόν στον εργάτη μας τοϋ έργοστασίου επίπλων :
—Ά ν  αύτός, πού είναι έργοδότης σου δέν είχε τήν ικανότητα νά δημιουργήση 

τό έργοστάσιο καί νά τό διευθύνη θά ευρισκες έσύ δουλειά ;
—Ασφαλώς οχι γιατί έσύ μονάχος σου δέν μπόρεσες γιά όποιοδήποτε λόγο 

νά δημιουργήσης ένα κεφάλαιο, έστω καί μικρό, ώστε ν’ άνοιξης ένα έπιπλοποιεΐο 
καί νά φτειάχνης γιά λογαριασμό σου έπιπλα. Επομένως ό έργοδότης άπό τήν πρώτη 
στιγμή είναι ευεργέτης σου.

— Τώρα ας έρθουμε στο μεροκάματο πού σοΰ δίνει, καί αύτό είναι 60.000δρχ.
— Σέ έρωτώ τό μεροκάματο αύτό δέν σοΰ είναι άρκετό γιά νά ζής καλά στον 

τόπο μας, πού ή φύσις θέλησε νά είναι φτωχός ; ’Εάν σοΰ άρκεΐ τότε τί παρά
πονο έχεις γιά τον έργοδότη σου ;

-τ-Άλλ’ ας δοΰμε έπειτα τί κέρδισε τό έργοστάσιο άπό τό έπιπλο πού δούλεψες 
έσύ. Κέρδισε μέ τό λογαριασμό, πού κάναμε παραπάνω, 100.000 δραχμές.

— Οί κομμουνισταί σοΰ λένε οτι οί 100.000 αύτές δραχμές είναι δικές σου 
γιατί άποτελοΰν υπεραξία καί σοΰ τις κλέβει ό έργοδότης.

— Γιά πρόσεξε όμως καλλίτερα : 'Η 100.000 αύτές δραχμές λέγονται κέρδος 
της εργασίας καί οχι υπεραξία, πού δέν σημαίνει τίποτε όπως θά δοΰμε παρα
κάτω καί χρειάζονται γιά νά μεγαλώση τό έργοστάσιο ή γιά νά μποΰνε στήν
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πάντα ώς άποθεματικό, ώστε νά χρησιμοποιηθούν σέ μιά κακή ώρα, πού τα πράγ
ματα θά πουλιώνται φθηνότερα άπό δ,τι στοίχισαν, ή δεν θά ύπάρχη έργασία 
οπότε ό εργοδότης θά έξακολουθή νά σέ πληρώνη έ'στω καί αν δεν εργάζεσαι.

— Καί άπό που βγαίνει τό κέρδος αότό ; Δεν βγαίνει φίλε μου άπό τό μερο
κάματό σου. Βγαίνει άπό πολλά άλλα πράγματα. Πρώτα-πρώτα βγαίνει άπό τό 
συναγωνισμό· ύστερα βγαίνει άπό την άνάγκη, πού θά έχη ό άγοραστής, άπό την 
τέχνη, πού βάλθηκε πάνω σ’ αύτό τό έπιπλο, άπό τη διαφήμιση, πού θά του γίνη, 
άπό την εκθεσι στην οποία θά μπή καί άπό τόσες άλλες μικρολεπτομέρειες, πού έξαρ- 
τώνται άπό την επιχειρηματική ικανότητα του έργοδότου καί του διευθυντοϋ του 
εργοστασίου. Καί τό κέρδος αύτό είναι προς όφελος δικό σου, γιατί όταν δουλεύη 
καλά τό εργοστάσιο καί ή δουλειά ή δική σου σταθεροποιείται καί ή κοινωνία 
εξυπηρετείται. Πρέπει νά καταλάβης φίλε μου, θά του ποΰμε, δτι τό κεφάλαιο 
σήμερα είναι μιά κοινωνική λειτουργία, πού τήν κατευθύνουν τά άτομα τά όποια 
λέγονται κεφαλαιούχοι, έπειδή έχουν ικανότητες, άλλά υπό τήν έπίβλεψι τού 
Κράτους, πού ε ίνα ι. ό άνώτατος ρυθμιστής γιά τό συμφέρο όλων τών πολιτών.

Κύτταξε φίλε μου τό ζήτημα αύτό προσεκτικώτερα καί θά δής ότι οί άνθρωποι, 
πού πρέπει νά τούς θαυμάση κανείς δεν χρησιμοποιούν ποτέ τά τεράστια κεφάλαιά 
τους ούτε καί μπορούν νά τά χρησιμοποιήσουν γιά τή χυδαία άτομική χρήσι. Τί μπο
ρεί νά ξοδέψη π.χ. ό Ροκφέλερ γιά τον έαυτό του άπό τά δισεκατομμύρια πού κυ
βερνάει ; Τίποτε άπολύτως. Τί πρόσφερε όμως στον κόσμο ολόκληρο μέ τά ιδρύ
ματα κοινωνικής ώφελείας, πού ίδρυσε καί μέ τήν έργασία, πού δίνει σέ τόσες χιλιά
δες εργάτες ; ’Ά ν συντρίψουμε τον οικονομικό αότό κολοσσό τί θά γίνη ; Καταστροφή 
καί μόνον καταστροφή.

’Ίσως όμως μας είποΰν, ότι οί κομμουνισταί δέν θέλουν νά καταστρέψουν τό 
οικονομικό αύτό συγκρότημα, άλλά θέλουν νά τό πάρουν αυτοί στά χέρια τους.

Ή  άπάντησις σ’ αότό είναι απλή. Γιατί κύριοί μου δέν δημιουργείτε καί σείς 
ένα τέτοιο συγκρότημα, άφοΰ νοιώθετε τον έαυτό σας τόσο δυνατό καί άξιο;. Ποιος 
σάς έμποδίζει καί ποιος δέν εύχεται νά τό έπιτύχετε αύτό ;

Αύτή είναι ή άποψις τής απλής Μαρξικής κομμουνιστικής προπαγάνδας, πού 
γίνεται γιά τήν θεωρία αύτή τής ύπεραξίας.

Τώρα όμως θά εξετάσουμε καί άπό τήν επιστημονική πλευρά, τή θεωρία 
αύτή τής ύπεραξίας, γιά νά δούμε κατά πόσον είναι δυνατό ν’ άνθέξη σέ επι
στημονική κριτική.

Γιά νά έννοήσουμε λοιπόν τό περιεχόμενο τής Μαρξικής θεωρίας τής ύπερ
αξίας, είναι άπαραίτητο νά έξετάσουμε πρώτα-πρώτα τις θεωρίες περί αξίας. 
Γιά νά καθορίζουμε δηλαδή τήν υπεραξία ενός πράγματος πρέπει νά μπορούμε 
νά καθορίζουμε τήν άξια, αύτού. ’Ά ν δέν μπορέσουμε νά καθορίσουμε τήν-άξια 
κατά φυσικό λόγο δέν μπορούμε νά προσδιορίσουμε καί τήν υπεραξία.

Πρέπει έδώ νά προσέξουμε καί νά μή κάνουμε σύγχυσι τών όρων αξία  
ενός πράγματος, καί κόστος αύτού. Τό κόστος ενός πράγματος είναι εύκολο σέ 
κάθε περίπτωσι νά τό προσδιορίσουμε. Στο παράδειγμά μας τού τραπεζιού 
προσδιορίσαμε ότι τό κόστος του είναι 400.000 δραχμές. Τήν άξια του όμως, 
όπως θά δούμε, δέν είναι εύκολο νά τήν προσδιορίσουμε γιατί έξαρτάται άπό 
ποικίλα καί πολλά γεγονότα.

Αύτό τό ζήτημα, ό καθορισμός δηλαδή της αξίας τώ ν πραγμάτων
άποτελεϊ τό σπουδαιότερο οικονομικό πρόβλημα, πού άκόμη δέν έχει λυθή.

Ά λλ ’ ας παρακολουθήσουμε τις σχετικές σκέψεις τών οικονομολόγων. Έρω- 
τάται λοιπόν, πότε λέμε ότι ένα πράμα έχει άξια ; Ή  φυσική άπάντησις είναι ότι 
ένα πράγμα έχει άξια όταν είναι χρήσιμο ,στόν άνθρωπο. Τά πράγματα, πού δέν 
έχουν καμμιά χρησιμότητα δέν έχουν καί καμμιά άξια. "Ωστε ή χρησιμότης
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φα ίνετα ι δτι είναι τό στοιχείο εκείνο, πού δημιουργεί τήν αξία σ’ ενα 
πράγμα. Έν τούτοις υπάρχουν πράγματα χωρίς ,καμμιά χρησιμότητα πού 
έχουν έν τούτοις μεγάλη αξία. Έ να διαμάντι π.χ. δεν έχει καμμιά χρησιμότητα 
καί μόνο για διακόσμησι το μεταχειρίζεται συνήθως ό άνθρωπος, έν τούτοις έχει 
πολύ μεγάλη αξία. ’Από αύτό βγαίνει τό συμπέρασμα δτι έκτος τής χρησιμό- 
τητος πρέπει να ύπάρχη καί κάποιο άλλο στοιχείο για νά δώση τήν έννοια τής 
αξίας των πραγμάτων. Μερικοί είπαν δτι τό στοιχείο αύτό είναι ή σπανιότης. 
’Αλλά καί τούτο δεν είναι ορθό γιατί ύπάρχουν πράγματα σπάνια, πού σέ ώρισμένες 
περιστάσεις δεν έχουν καμμιά άπολύτως άξια. 'Ένα διαμάντι σέ περίπτωσι λιμού 
(πείνας) χάνει τήν άξια του, γιατί δέν τό δέχεται κανείς γιά νά δώση μιά οκά σι
τάρι, πού έχει γιά τον εαυτό του.

Κατέληξαν τέλος νά ύποστηρίξουν δτι τήν άξια σέ κάθε πράγμα τήν δημι
ουργεί ή ανθρώπινη δύναμις, πού περιέχεται μέσα σ’ αύτό, ή άνθρωπίνη δηλαδή 
δύναμις, πού κατηναλώθη γιά τήν κατασκευή του ή γιά τήν έπεξεργασία του κ.λ.π.

Πραγματικά κάθε πράγμα παίρνει αξία από τή στιγμή, πού τό έπεξεργά- 
ζεται ό άνθρωπος, άπό τή στιγμή δηλαδή, πού θά συσσωρεύη μέσα του άνθρωπίνη 
ένέργεια.

"Ωστε θά μπορούσαμε νά πούμε δτι τήν αξία ένός πράγματος τήν δη
μιουργεί ή χρησιμότης αυτού, ή επιθυμία τού ανθρώπου γιά  τήν άπό- 
κτησίν του καί ή άνθρωπίνη ενέργεια πού δαπανήθηκε γ ι’ αύτό.

Πάνω στο ζήτημα αύτό έχουν γραφή τόμοι ολόκληροι. Εμείς δμως δέν 
πρόκειται νά παρακολουθήσουμε τον κυκεώνα αύτό των θεωριών περί τής έν
νοιας τής άξίας.

"Ενα πράγμα μόνον πρέπει νά ξέρουμε, δτι δηλαδή ή αξία δέν αποτελεί 
σταθερή ιδιότητα τών πραγμάτων, δπως είναι ή χημική σύνθεσις, τό ειδικόν 
βάρος κ.λ.π., άλλά μία απλή συμβατική σχέσι μεταξύ έμπορεύματος καί άνθρώπου. 
ή μεταξύ τών ανθρώπων. Επομένως ό καθορισμός της, τό μέγεθος της, έξαρτάται 
άπό πλεΐστα περιστατικά άπό τά όποια τά κυριώτερα είναι ή χρησιμότης κάθε 
πράγματος, ή έπιθυμία γιά τήν άπόκτησίν του καί ή περιεχομένη σ’ αύτό άνθρω
πίνη δύναμις.

Ό  Κάρολος Μάρξ υποστηρίζει δτι ή αξία τώ ν πραγμάτων καθορίζεται 
άποκλειστικώς καί μόνον άπό τήν περιεχομένην είς αύτό άνθρωπίνην ενέρ
γειαν καί άπό κανένα άλλο γεγονός.

"Ας πάρουμε λοιπόν τήν έννοια τής άξίας, δπως τήν θέλει ό Μάρξ καί άς 
παρακολουθήσουμε τ ις  σκέψεις του.

Τό έμπόρευμα, μάς λέγει, πριν άρχίσει ν’ άνταλλάσσεται είναι άξια, είναι 
δηλαδή άποταμιευτής άνθρωπίνης δυνάμεως καί δέν άνταλλάσσεται παρά μό
νον γιατί είναι άξια.

Τό νερό τού ποταμού, ό άέρας τής άτμοσφαίρας άν καί είναι άπαραίτητα στή 
ζωή δέν είναι άξιες γιατί δέν περιέχουν άνθρωπίνη έργασία. "Οταν δμως χρησι
μοποιήσουμε άνθρωπίνη έργασία πιέζοντες τον άέρα καί μεταφέροντες τό νερό σ’ 
ένα σπήτι ή σ’ ένα χωράφι, τότε τό νερό καί ό άέρας γίνονται άξιες. "Ας παραδε
χτούμε δτι είναι σωστή ή θεωρία αύτή παρ’ δλα πού ύπάρχουν πράγματα, τά 
όποια χωρίς καμμιά άνθρωπίνη ένέργεια άποτελοΰν άξιες δπως π.χ. μιά φυσική 
πετρελαιοπηγή, άς παραδεχθούμε δηλαδή δτι ή άξια κάθε πράγματος έξαρτάται 
άπό τήν άνθρωπίνη δύναμι, πού περιέχει.

Έρωτάται τώρα : Είναι δυνατό νά μετρηθή ή άνθρωπίνη δύναμις, πού
περιέχεται σέ κάθε πράγμα, ώστε νά προσδιορισθή ή άξια αύτοΰ ; Κατά ποιο, 
δηλαδή τρόπο θά μετρηθή ή άξια ;
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"Οταν έρωτήσητε για την τιμή δύο έμπορευμάτων πού είναι καμωμένα 
άπό τήν αυτή ύλη καί έχουν τήν ίδια χρησιμότητα, δύο καρεκλών π. χ. άπό οξιά, 
άπό τις όποιες ή μια είναι σκαλιστή καί ή άλλη άπλή, θά σά πουν «το κάθισμα 
αύτό είναι άκριβότερο γιατί έχρειάσθη περισσότερη εργασία άπό τό άλλο».

Ή  συνηθισμένη αύτή φράσις φανερώνει ότι ή άξια τής καταβληθείσης άν- 
θρωπίνης δυνάμεως, έξαρταται κατά πρώτο λόγο άπό τό χρόνο. ’Αλλά υπάρχει 
εργασία καί εργασία. "Οταν πάρη κανείς ώς βάσι δτι ή άξια ενός έμπορεύματος 
καθορίζεται άπό τό ποσοστό μόνον τής δαπανηθείσης κατά τήν. παραγωγή του 
εργασίας, τό έμπόρευμα θά είχε τόσο πιο μεγάλη άξια, όσο ό άνθρωπος είναι 
πιο οκνηρός καί άνίκανος, γιατί χρησιμοποιεί περισσότερο χρόνο γιά τήν κατα
σκευή του.

"Ωστε καί ό χρόνος τής καταναλωθείσης άνθρωπίνης δυνάμεως δεν μας δίνει 
τό μέτρο τής άξίας. Έκτος δέ άπ’ αύτό καί ή φύσις τών εργασιών είναι τελείως 
διαφορετική άναλόγως προς τά πράγματα.

Έ ν τούτοις ό Μάρξ νομίζει δτι είναι δυνατόν οί διάφορες αυτές έργασίες νά 
λογαριαστούν μέ ένα γενικό μέσο δρο εργασίας καί μάλιστα λέγει δτι κάθε 
εργασία βασίζεται στήν παραγωγική κατανάλωσι άνθρωπίνου εγκεφάλου, μυιών, 
νεύρων κ.λ.π.

Κατ’ αυτόν καί ή πλέον περίπλοκη καί δύσκολη έργασία δεν είναι τίποτε 
άλλο παρά άπλώς τό πολλαπλάσιο τού μέσου δρου έργασίας. Ή  αξία λοιπόν 
ενός έμπορεύματος έστω καί αν είναι προϊόν τής πιο δύσκολης καί περί
πλοκης δουλειάς τό εξισώσει προς τά προϊόντα τής απλής έργασίας καί 
παρουσιάζει μια ώρισμένη ποσότητα απλής έργασίας

Θά μπορούσε κανείς ν’ άντιτάξη σ’ αύτό δτι ή κατανάλωσις έργασίας γιά 
τήν παραγωγή τού ίδιου έμπορεύματος μπορεί νά διαφέρη πολύ στούς διαφόρους 
παραγωγούς, άναλόγως μέ τό βαθμό τής τεχνικής τήν οποία κάθε παραγωγός 
χρησιμοποιεί. ’Αλλά κατά τό Μάρξ γιά τον καθορισμό τής άξίας πρέπει νά χρησι- 
μεύη μόνον μια κοινωνική άναγκαία αναλογική έργασία ή δπως τό 
λέγει ό ’ίδιος ή κατά μέσον δρον έργασία, δηλαδή ό χρόνος έκεΐνος τής 
έργασίας, ό όποιος είναι άναγκαΐος γιά νά παραχθή όποιαδήποτε χρησιμοποιή
σιμος άξια μέ τούς υπάρχοντας κοινωνικούς, κανονικούς παραγωγικούς δρους καί ύπό 
τον κοινωνικόν ή άναλογικόν (μέσον δρον) βαθμόν, ίκανότητος καί έντάσεως τής 
έργασίας.

’Αλλά καί ή διασάφισις αύτή δέν διαφωτίζει τό σκοτεινό μέρος τού ζητή
ματος. 'Ο δρος «άναλογική» ή «κατά μέσον δρον κοινωνική έργασία»
είναι πρόβλημα τού οποίου τήν λύσιν, δέν πέτυχε ή οικονομολογική άνάλυσις 
τού Μάρξ. Μέ τήν λέξιν έργασία, δέν έννοεϊται μόνον ή βιομηχανική έργασία τής 
οποίας τήν ποιότητα μπορεί κανείς οπωσδήποτε νά καθορίση (αν καί σ’ αύτή 
ακόμη τό σπουδαιότερο ρόλο παίζει ή καθαρώς άτομική ίκανότης τού έργάτου) 
άλλά κάθε έργασία χειρονακτική, άγροτική, πνευματική κ.λ.π. Πώς δμως είναι 
δυνατόν νά καθορισθή ή «κατά μέσον δρον κοινωνική έργασία» γιά τήν χειρο- 
νακτική καί τή γεωργική, πολύ δέ περισσότερο γιά τήν πνευματική έργασία ; Δέν 
είναι εύκολο νά ύπάρξη περίπτωσις, κατά τήν όποια θά μπορή κανείς νά καθορίση, 
γενικώς τό χρόνο έργασίας γιά τήν παραγωγή μιας οκάς σίτου ή γιά τήν κατα
σκευή ενός άλλου γεωργικού ή χειρονακτικοΰ προϊόντος, διότι ό χρόνος αυτός 
έξαρταται στήν πρώτη μέν περίπτωσι άπολύτως, άπό τήν ποιότητα τού έδάφους, 
τ ις  καιρικές μεταβολές, τήν ικανότητα τών καλλιεργητών κ.λ.π., στή δεύτερη δέ 
προ παντός άπό τήν άτομική Ικανότητα τού έργάτη ή οποία παραλάσσει πολύ στούς 
διάφορους έργάτες. Είναι άδύνατο έπίσης νά καθορίση κανείς γενικώς τό χρόνο, ό 
όποιος χρειάζεται γιά τήν σύνταξι ένός πνευματικού έργου ή γιά τήν κατασκευή
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μιας είκόνος. Εφόσον λοιπόν είναι τόσο άδύνατος ό καθορισμός αμέσου δρου κοι
νωνικής εργασίας» για τήν παραγωγή ένός προϊόντος, πολύ περισσότερο είναι αδύ
νατο νάκαθορισθή ή άξια ένός προϊόντος άπό τό ποσό τής εργασίας, πού περιέχει.

'Ο Β. Βάουερκ γράφει τα έξης σχετικά μέ τό ζήτημα αύτό : «τό ότι εγώ 
» καταβάλω κόπο για ένα πράγμα, τούτο είναι ένα γεγονός· τό ότι έπίσης τό 
» πράγμα είναι άξιο τού κόπου πού καταβάλω είναι ένα δεύτερο γεγονός διά- 
» φορο τού πρώτου- τό ότι τα δύο αύτά γεγονότα δεν συμβιβάζονται πάντοτε 
» έχει έπιβεβαιιυθή τα μέγιστα άπό τήν πείρα, σέ τρόπο ώστε να μή χωρή άμ- 
» φιβολία. Αύτό άποδεικνύεται άπό άναρίθμητους άποτυχημένους κόπους, πού κάθε 
» μέρα καταβάλλονται χωρίς κανένα άποτέλεσμα, είτε έξ αιτίας τής άδεξιότητος, 
» εϊτε έξ αιτίας κερδοσκοπίας, είτε απλώς λόγω άτυχίας. ’Αλλά οχι λιγότερο 
» μπορούν να χρησιμεύσουν προς άπόδειξι τού συλλογισμού αύτοΰ οί άπειρες 
» περιπτώσεις κατά τις όποιες ό έλάχιστος εργατικός κόπος άμοίβεται μέ μεγίστη 
» άξια όπως π.χ. συμβαίνει μέ τήν κατάληψι ένός γηπέδου, μέ τήν εΰρεσι ένός 
» πολυτίμου λίθου, μέ τήν άνακάλυψι ένός χρυσορυχείου κ.λ.π. Καί αν θελήσουμε 
» νά παραβλέψουμε τις περιπτώσεις αύτές, τις όποιες μπορεί κανείς νά χαρα- 
» κτηρίση ως εξαιρέσεις, δέν παύει νά είναι γεγονός, ότι ό αύτός έργατικός κόπος 
» δύο διαφόρων προσώπων μπορεί νά έχη ώς άποτέλεσμα πολύ διάφορον άξίαν. ’Έτσι 
» ό καρπός μηνιαίου έργατικοΰ κόπου ένός διακεκριμένου ζωγράφου είναι κανονικώς 
» έκατό φορές άνώτερος στήν άξια άπό τήν μηνιαία εργασία ένός χρωματιστού 
» δωματίου. Πώς θά ήτο δυνατόν τούτο, έάν πράγματι ό έργατικός κόπος ήταν 
» ή  βάσις γιά τον καθορισμό τής άξίας ; 'Η πείρα άποδεικνύει ότι ή άνταλλα- 
» κτική άξια μόνον εις ένα μέρος τών άγαθών καί εις αύτό πάλι μόνον μέχρις ένός 
» βαθμού βρίσκεται σέ σχέσι προς τήν ποσότητα τής έργασίας, ή οποία κατα- 
» βάλλεται γιά τήν παραγωγή αύτών».

Βλέπουμε λοιπόν καθαρά ότι δέν είναι δυνατό νά καθορισθή πώς άκριβώς 
προσδιορίζεται ή άξια ένός πράγματος γιατί δέν έχει εύρεθή τό μέτρο, πού 
χρειάζεται γιά τό ζήτημα αύτό.

’Αφού λοιπόν δέν είναι δυνατόν νά προσδιορίσουμε τήν αξία τών πραγ
μάτων, (οχι τό κόστος, τό όποιο, όπως είπαμε, μπορούμε νά τό καθορίσουμε) 
κατά συνέπεια δέν είναι δυνατόν νά μιλούμε γιά υπεραξία.

"Ολη έπομένως ή θεωρία αύτή τού Μάρξ περί υπεραξίας στηρίζεται σέ μιά 
υπόθεσι, στο ότι δηλαδή είναι δυνατόν νά έχουμε τό μέτρο, πού' μπορεί νά μάς 
δώση τήν άξια τής έργασίας. Τό μέτρο όμως αύτό, όπως άποδείξαμε, δέν μπορούμε 
νά τό έχουμε καί κατά συνέπειαν κάθε σκέψι, πού θά κάνουμε περί άξίας καί 
υπεραξίας άποτελεΐ σόφισμα.

"Ωστε πρέπει νά γνωρίζουμε ότι τό θεωρητικό κατασκεύασμα τού Μάρξ 
περί υπεραξίας δέν άντέχει μήτε στήν κριτική μήτε καί στή λογική καί ότι 
πρέπει νά καταλάβουν οί έργάτες τήν άπάτη, πού γίνεται άπό τούς κομμουνιστάς 
μέ τή θεωρία αύτή γιά νά τούς έξεγείρουν καί νά προκαλοΰν τό μίσος αύτών 
κατά τών έργοδοτών δημιουργώντας τήν πλάνη, ότι αύτοί άποτελοΰν τά αιώνια 
θύματα καί ότι άπό τήν κλοπή τής έργασίας των δημιουργοΰνται τά κεφάλαια.

Αύτή είναι ή περίφημη θεωρία τού Μάρξ περί άξίας καί υπεραξίας, 
ή όποια όταν έξετασθή προσεκτικά δέν παρουσιάζει τίποτε τό θετικό γιά νά πλήξη 
τήν άστική οικονομική όργάνωσι τής κοινωνίας.

-«Ο-



ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
'Υπό τοϋ κ. ΠΕΤΡΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ
Τοπογράφου-'Υπομηχανικοϋ Δημ. ’Έργων

1. —’ Α ξία τή ς  σ χεδ ια γραφ ία ς  δ ιά  την  αστυνομ ίαν .
2 . —Εις τ ι  απ οβλέπ ε ι ή  σ χεδ ια γραφ ία .
3. —Π οιας ιδ ιό τη τα ς  π ρέπ ε ι νά έχη το  καλόν σχέδιον.
4. —Ε ίδη  σχεδ ίω ν εδ ιαφ έροντα τον αστυνομ ικόν .

1 .  ’Αξία τής σχεδιαγραφίας διά την αστυνομίαν.
Ή όργάνωσις τής συγχρόνου κοινωνίας καί ιδιαιτέρως των μεγάλων πόλεων 

παρουσιάζει τόσον πολλά καί πολυσύνθετα προβλήματα τάξεως, ώστε ή έξασφάλι- 
σις τής άρμονικής λειτουργίας τοϋ πολυσυνθέτου αΰτοΰ οργανισμού νά απαιτεί άπό 
τόν έχοντα την ευθύνην έξασφαλίσεως τής τάξεως είς την κοινωνίαν, ικανότητας καί 
γνώσεις σχεδόν άπεριορίστους.

Συνέπεια τούτου είναι ή άνάγκη όπως ή μόρφωσις τοϋ οργάνου τής τάξεως έπε- 
κταθή πέραν των γνώσεων αί όποΐαι άπαιτοΰνται διά τήν έκτέλεσιν των καθαύτό 
άστυνομικών καθηκόντων καί εις γνώσεις γενικωτέρας συμπληρούσας τό εΰρύ πλαί- 
σιον τής απαραιτήτου εγκυκλοπαιδικής μορφώσεώς του.

Μεταξύ των θεμάτων τά όποια είναι άπαραίτητα διά τήν μόρφωσιν τοϋ συγχρό
νου άστυνομικοΰ καταλαμβάνει προέχουσαν θέσιν ή σχεδιαγραφία, ή δέ έπίγνωσις 
τής άνάγκης τούτης συνετέλεσεν εις τήν καθιέρωσιν τής διδασκαλίας αυτής είς τάς 
άστυνομικάς σχολάς.

Τό άντικείμενον τής σχεδιαγραφίας, είναι άρκετά εύρύ, πολύ εύρυτέρα όμως είναι 
ή ώφέλεια έκ τής πρακτικής έφαρμογής, των γνώσεων τούτης, ύπό τοϋ άστυνομικοΰ.

2. Είς τ ί αποβλέπει ή σχεδιαγραφία.
'Υπό ένα γενικόν ορισμόν, ή σχεδιαγραφία άποβλέπει όπως καταστήση τόν 

άστυνομικόν ικανόν νά συντάσση άλλά καί νά άντιλαμβάνεται ή άλλως νά «άναγι- 
γνώσκη» παν σχέδιον. Άλλά τί είναι καί είς τί χρησιμεύει τό σχέδιον ; Τό σχέδιον 
είναι ένα έκ των μέσων έκφράσεως τοϋ πολιτισμένου ανθρώπου. Είναι συνεπώς κάτι 
άνάλογον μέ τήν γλώσσαν. "Οπως διά τής γνώσεως μιας γλώσσης δυνάμεθα νά 
έκφράσωμεν τήν σκέψιν μας είς ένα ή περισσοτέρους άνθρώπους, οί όποιοι όμιλσΰν 
τήν αύτήν γλώσσαν, άλλά καί νά άντιληφθώμεν εκείνα τά όποια θέλουν εκείνοι νά 
μας μεταδώσουν, οϋτω καί μέ τό σχέδιον δυνάμεθα νά έκφράσωμεν ώρισμένας σκέψεις 
μας συμπληρωματικώς πρός μίαν προφορικήν ή γραπτήν έκθεσιν ή άκόμη είς πολλάς 
περιπτώσεις δυνάμεθα νά δώσωμεν είς τόν άλλον νά άντιληφθή κάτι, ιδίως άντικείμενα 
μέ μόνον τό σχέδιον. Άναλόγως ή γνώσις τοϋ σχεδίου μας έπιτρέπει νά άντιληφθώμεν 
έκεϊνο πού έπιθυμεϊ νά μας μεταδώση ό συντάξας τό σχέδιον.

3. Ποιας ιδιότητας πρέπει νά εχη τό καλόν σχέδιον.
Ό γραπτός ή προφορικός λόγος διά νά είναι τέλειος καί νά έκπληρώση πλήρως 

τόν προορισμόν, πρέπει νά έχη πέντε ιδιότητας. Πρέπει νά είναι σαφής, ακριβής, 
πλήρης, χαρακτηριστικός καί παραστατικός. Τάς ιδίας άκριβώς ιδιότητας 
πρέπει νά έχη καί τό σχέδιον.

Τό σχέδιον πρέπει νά είναι σαφές. Διότι πάσα άσάφεια δημιουργεί τήν αμφι
βολίαν έπί τοϋ έκφραζομένου αντικειμένου είς έκεΐνον ό όποιος θά τό χρησιμοποιήση,
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μέ πιθανήν συνέπειαν τήυ παρερμηνείαν του καί μέ αποτέλεσμα την διάπραξιν λά
θους τοΰ οποίου ή έντασις δύναται νά είναι ενίοτε σοβαρωτάτη.

Τό σχέδιον πρέπει νά είναι ακριβές. Διότι πάσα ανακρίβεια έχει ασφαλή 
σανέπειαν την διάπραξιν λάθους εις την χρησιμοποίησιν ή εφαρμογήν του.

Τό σχέδιον πρέπει νά είναι πλήρες. Διότι πάσα παράλειψις τό καθιστά μερικώς 
ή όλικώς άχρηστον.

Τό σχέδιον πρέπει νά είναι χαρακτηριστικόν. Ή ίδιότης αΰτη τοΰ σχεδίου 
βοηθεϊ σημαντικώς τον χρησιμοποιούντο αυτό νά τό κατανοήση εΰχερέστερον, αλλά 
καί νά προσέξη καλύτερον τά πλέον ενδιαφέροντα σημεία του.

Τέλος τό σχέδιον πρέπει νά είναι παραστατικόν, διότι αν στερήται τής ΐδιό- 
τητος αυτής δέν είναι σχέδιον. Ή παραστατικότης είναι συνυφασμένη μέ αυτήν τού
την τήν ύπόστασιν τοΰ σχεδίου. Πράγματι διά τού σχεδίου επιδιώκεται ή συμπλή- 
ρωσις τού προφορικού ή τού γραπτού λόγου ώς προς τήν παραστατικότητά του. 
Διότι υπάρχουν πολλαί περιπτώσεις έκφράσεως ώρισμένων εννοιών καθ’ άς είναι 
αδύνατος ή έξασφάλισις τής παραστατικότητος διά τού λόγου καί μόνον. Ή ανάγκη 
αΰτη ίσως δύναται νά θεωρηθή καί ή γενεσιουργός αιτία ή οποία ώδήγησε τον 
άνθρωπον εις τήν άνακάλυψιν τού σχεδίου. Διά νά είναι δέ παραστατικόν ένα σχέδιον 
πρέπει νά είναι καθαρόν καί άπηλλαγμένον παντός περιττού στοιχείου τό όποιον θά 
τό καθίστα δυσανάγνωστον. Αί γραμμαί του πρέπει νά προσδιορίζουν δι’ .άπλοΰ 
βλέμματος τό αντικείμενου τό όποιον εκφράζουν ή τό στοιχεϊον τού αντικειμένου. 
Τά γράμματα καί οϊ αριθμοί θά τίθενται όπου είναι απαραίτητα καί χωρίς νά παρα
βλάπτουν την καθαρότητα των γραμμών του. Τέλος όταν είναι ανάγκη θά πρέπη 
νά συνοδεύεται πάν σχέδιον άπό ύπόμνημα τό όποιον θά έπεξηγή τούς χρησιμοποι- 
ουμένους συμβολισμούς καί άπό τήν κλίμακα όταν τό σχέδιον είναι ύπό κλίμακα ώς 
πρέπει κατά κανόνα.

Μετά τήν σύνταξιν ενός σχεδίου έπιβάλλεται ή έπιθεώρησίς του άπό τόν συν- 
τάξαντα, όστις θά πρέπη νά μεταφέρη τόν εαυτόν του εις τήν θέσιν έκείνου ό όποιος 
θά τό άναγνώση ή χρησιμοποιήση. Έάν ύπό τό πρίσμα τούτο εύρη τό σχέδιον 
πλήρες, δύναται νά είναι βέβαιος ότι έσχεδίασε κατά τέλειον τρόπον. "Αλλως πρέ
πει νά τό συμπληρώση καταλλήλως.

4. Εϊδη σχεδίων ενδιαφέροντα τόν αστυνομικόν.
Σχεδίων ύπάρχουν πολλά είδη ώς τό οικοδομικόν, τι. ν. ολεοδομικόν, τό μηχανο

λογικόν, τό τοπογραφικόν, τό διακοσμητικόν κ.λ.π.
Έκ τών διαφόρων κατηγοριών σχεδίων, τόν αστυνομικόν ενδιαφέρουν κυρίως τό 

πολεοδομικόν, τό οικοδομικόν, τό τοπογραφικόν καί τό άναπαραστατικόν. 
Τό άναπαραστατικόν σχέδιον χρησιμεύει είς πολλάς περιπτώσεις εις τόν άστυυοπικόν, 
δύναται δέ νά άποτελέση πολύτιμον συμπλήρωμα μιάς άστυνομικής έκθέσεως. Π.χ. 
ή περιγραφή τής συγκρούσεως δύο αύτοκινήτων, ή τού τρόπου έκτελέσεως ενός 
έγκλήματος, δύναται νά καταστή πλήρως διά τής συντάξεως ενός άναπαραστατικοΰ 
σχεδίου, όπου σημειοϋνται τά τοπογραφικά στοιχεία τού χώρου όπου έλαβε χώραν 
τό άτύχημα ή τό έγκλημα καί αί διαδοχικοί θέσεις ή κινήσεις τών οχημάτων ή τών 
άνθρώπων. 'Η ίκανότης τής συντάξεως ενός παρομοίου σχεδίου τό όποιον δύναται 
νά είναι καί σκαρίφημα, δηλαδή σχέδιον άνευ κλίμακος, άποκτάται πλήρως διά τής 
έκπαιδεύσεως τού άστυνομικού είς τά λοιπά άνωτέρω άναφερόμενα είδη σχεδίων.

Τό οικοδομικόν σχέδιον έν συνδυασμώ πρός τό πολεοδομικόν έχουν εύρυτάτην 
χρησιμότητα διά τό όργανον τής τάξεως. Έν πρώτοις ή χρησιμότης αΰτη άναφέρεται 
είς τά καθήκοντα τής άστυνομίας κατασκευών. Εις άλλας χώρας υπάρχει ειδικόν άστυ- 
νομικόν σώμα έπιφορτισμένον άποκλειστικώς μέ τά καθήκοντα τής άστυνομίας
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κατασκευών (Γαλλία: Police des constructions. Γερμανία: Baupolizei, ’Αγγλία, 
’Αμερική: Construction police). Εις την 'Ελλάδα τα καθήκοντα τής αστυνομίας 
κατασκευών αποτελούν ττρόσθετσν ευθύνην τών αστυνομικών οργάνων τάξεως, τούτο ̂  
δέ επιβάλλει τήν καλήν κατάρτισιν τών άστυνομικών μας εις τά καθήκοντα ταΰτα. 
’Αποστολή τής άστυνομίας κατασκευών είναι ή παρακολούθησις καί ό έλεγχος τών 
έκτελουμένων οικοδομικών άλλά καί πολεοδομικών έργων, ούτως ώστε ταΰτα νά έκτε- 
λσΰνται κατά τόν Γενικόν Οικοδομικόν Κανονισμόν καί τούς συναφείς κανονισμούς 
ήλεκτρικών, ύδραυλικών καί αποχετευτικών έργων. Τά σημεία τά όποια πρέπει νά 
έλέγξη ό άστυνομικός εις τάς κατασκευάς είναι πάρα πολλά, ή δέ γνώσις τών συνα
φών στοιχείων άποτελεΐ θέμα τής έπί τού πρσκειμένου διδασκαλίας τών έκάστοτε 
ίσχυόντων κανόνων καί διατάξεων. Είναι όμως άδύνατος ή καλή κατάρτισις τού αστυ
νομικού Ιν προκειμένω άν ούτος δέν κατέχη καλώς τό οίκοδομικόν, ή άρχιτεκτονικόν 
σχέδιον καί τό πολεοδομικόν τοιοΰτον. Κατ’ αρχήν τό όργανον τής τάξεως δέν θά 
εύρεθή εις τήν άνάγκην τής συντάξεως παρομοίων σχεδίων εκτός σπανίων περιπτώ
σεων. Θά εύρεθή όμως συχνότατα είς τήν άνάγκην νά άναγνώση παρόμοια σχέδια καί 
νά παραβάλη ταΰτα πρός τά έκΤελούμενα έργα. Άλλ’ ή γνώσις τής άναγνώσεως 
ενός σχεδίου έπιτυγχάνεται μόνον διά τής έκπαιδεύσεως είς τήν σύνταξιν παρομοίων 
σχεδίων. Διά τούτο άποδίδεται ιδιαιτέρα σημασία είς τήν καλήν κατάρτισιν τών άστυ
νομικών έπί τής συντάξεως οικοδομικού σχεδίου

‘Η γνώσις τού πολεοδομικοΰ σχεδίου δηλαδή ενός χάρτου πόλεως ή τμήματος 
αύτής εκτός τού ότι είναι άπαραίτητος διά τήν έκτέλεσιν καθηκόντων άστυνομίας 
κατασκευών, είναι κυρίως χρήσιμος διά τήν έκτέλεσιν καθηκόντων τάξεως, κυκλοφο
ρίας, τροχοφόρων, καί άσφαλείας. Πλεΐστα όσα ζητήματα άσφαλείας καί τάξεως εκ
φράζονται ή συμπληροΰνται δι’ άποσπασμάτων πολεοδομικοΰ σχεδίου όπου σημει- 
οΰνται πρόσθετα τινά στοιχεία. ’Επίσης ή μελέτη προβλημάτων ρυθμίσεως τής τρο
χαίας κινήσεως εντός τών πόλεων γίνεται πάντοτε έπί πολεοδομικών χαρτών είς 
τούς όποιους μεταφέρονται καταλλήλως στατιστικά στοιχεία περί τής πυκνότητας, 
τού είδους καί τής φοράς κυκλοφορίας συναρτήσει τού χρόνου, βάσει δέ τούτων εξά
γονται συμπεράσματα καί άποφάσεις διά τήν ρύθμισιν τής τροχαίας είς τάς πόλεις, 
ώς ό καθορισμός τών θέσεων καί τού χρόνου λειτουργίας τροχονόμων, ό καθορισμός 
άπλής φοράς κυκλοφορίας είς ώρισμένας οδούς, ή θέσις έκκινήσεως καί στάσεων τών 
τροχοφόρων κ.λ.π.

Τέλος τό τοπογραφικόν σχέδιον είναι χρήσιμον είς τόν άστυνομικόν ιδία λόγω 
τής κατά τά τελευταία έτη τροποποιήσεως τής μορφής τών πολέμων καί τής κατ’ 
άνάγκην ένεργοτέρας συμμετοχής είς αύτούς τών άστυνομικών. Πράγματι ό πό
λεμος ό οποίος άλλοτε διεξήγετο μεταξύ ’Εθνών, σήμερον διεξάγεται κατά πολύ 
διάφορον τρόπον. Ό πιθανός άντίπαλος έχει επιτύχει διά καταλλήλου προπαγάνδας 
άσκουμένης έπί δεκαετηρίδας έντός τών μαζών τών άντιπάλων του νά έξασφαλίση 
μικρόν ή μεγαλύτερον άριθμόν άνθρώπων οί όποιοι είναι πιθανώτατον έν ώρα πο
λέμου νά ενεργούν είς τάς πόλεις καί είς τάς γραμμάς συγκοινωνιών έπ’ ώφελεία τού 
εχθρού. Τούς εχθρούς αύτούς δέν είναι δυνατόν νά αντιμετώπιση ό τακτικός στρατός, 
ή δέ φροντίς αύτή άφίεται είς τά όργανα τής τάξεως. Άλλ’ όπως είναι γνωστόν αί 
πάσης φύσεως στρατιωτικά! επιχειρήσεις σχεδιάζονται καί έκτελοΰνται μέ βάσιν τόν 
τοπογραφικόν χάρτην.

ΌΘεν ό άστυνομικός πρέπει νά γνωρίζη καλώς τό τοπογραφικόν σχέδιον, διά 
νά δυνηθή όταν παραστή ανάγκη νά έκπληρώση τά καθήκοντά του ώς στρατιώτης 
τής γραμμής τών μετόπισθεν.
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ΤΑ 12 ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΥΛΩΝ
ΕΚΜΥΣΤΗΡΕΥΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΠΡΩΗΝ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

'Υπό τ ο ϋ Α Λ Λ Ε Ν  Α Π Ο Υ Ω Ρ Ν Τ
Μετάφρασις ύπό Σ. A. X.—ΘΕΟΔΟΤΟΥ

«Μεταξύ των ξένων πού διεκρίθησαν διά τήν αγνήν συμπάθειαν των προς 
το έθνος μας, έξόχως διακρίνεται ό ’ Ιρλανδικής καταγωγής ’Άγγλος δημοσιογρά
φος Άλλεν Άπουωρντ (Alain Upward) δστις, άποδεικνύων έμπράκτως τον φι
λελληνισμόν του, έσπευσε τω 1897 καί ένεγράφη ώς εθελοντής εις τον στρατόν 
μας. Τω 1907 εστάλη επί ειδική αποστολή εις Μακεδονίαν, μετά 3 έ'τη δέ μετέβη 
εις τήν Πόλιν διά νά μελετήση τήν όργάνωσιν του Νεοτουρκισμού. "Οταν δ’ έξερράγη 
ό Παγκόσμιος πόλεμος τω 1914, καί πάλιν ήλθε καί ύπηρέτησεν ώς εθελοντής. 
Ώ ς δημοσιογράφος διεκρίθη διεθνώς καί απέκτησε κύρος ούκ ολίγον μέ τάς συνεν
τεύξεις του προς τον Βαρώνον. . . , πρώην Πρεσβευτήν τής Γαλλίας εις διαφόρους 
Αύλάς, τών οποίων μυστικά ένεπιστεύθη εις τον Άπουωρντ, έκθέτοντα γεγονότα 
έπεξηγοΰντα άγνωστον πολιτικήν καί διπλωματικήν ιστορίαν. Τάς αποκαλύψεις 
ταύτας, δώδεκα έν δλω, έξέδωκεν ό ’Άπουωρντ προ τού έτους 1920 εις ιδιαίτερον 
τεύχος σπανιώτατον ύπό τον τίτλον «Les secrets des cours d’Europe, les confi
dences d’un ex—ambassadeur de France» έκδοσις Richonnier et Cie Paris. Των 
μυστικών τούτων τά όποια έχουν ένδιαφέρον καί άπό άστυνομικής άπόψεως χαί- 
ρομεν παρέχοντες τήν πρώτην μετάφρασιν εις τούς άναγνώστας τών «ΑΣΤΥΝΟ
ΜΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ».

Σοφοκλής Άμβρ. Χουδαβερδόγλους-Θεόδοτος
Α'. Η ΑΡΠΑΓΗ ΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ

Είναι κρίμα πού δεν υπάρχει κανείς διά νά γράψη τήν μυστικήν ιστορίαν τής 
Εύρώπης διά τά 50 ή 60 τελευταία έτη. Παραδείγματος χάριν μόλις προσφάτως, 
κατόπιν 20 ετών σιωπής, ό Βίσμαρκ είχε καταστήσει γνωστόν τό κείμενον τού τη
λεγραφήματος του πού επέσπευσε τον Γαλλογερμανικόν πόλεμον. Ή  σύγχρονος 
ιστορία είναι πλήρης τοιούτων επεισοδίων τά όποια ό Βαρώνος Ρώϋτερ (*) δεν 
έπληροφορήθη ποτέ. Μένει δμως βέβαιον δτι ό τυφλός δογματισμός τού τύπου έπί 
τού θέματος τούτου ισοφαρίζει προς τήν παθητικήν άγνοιάν του. Θά παρετήρει κα
νείς δτι γεγονότα έχοντα κάποιαν σπουδαιότητα δεν ήμποροΰν νά μένουν κρυμμένα. 
Δι’ έν τηλεγράφημα, τό πράγμα διαφέρει. ’Εν τούτοις ιδού. Όπόταν ό Άλφόνσος 
ΙΓ' τής Ισπανίας ήτο ακόμη μικρό παιδί, είχε λεχθή δτι έπαθε μίαν προσποιητήν 
άσθένειαν. Έ  λοιπόν. "Ολαι αί ειδήσεις τών έφημερίδων ήσαν ψευδείς καί άπέ- 
βλεπαν εις τό νά κρύψουν μίαν κατάστασιν ή όποια αν καθίστατο γνωστή θά έκα- 
μνε άνω κάτω τήν Ισπανίαν. Άπλούστατα, είχαν κλέψει τον Άλφόνσον !

Αί έφημερίδες τής Εύρώπης ήσαν τότε γεμάται άπό ειδήσεις περί μυστηριώ
δους άσθενείας τού μικρού βασιλέως. Ή  άσθένειά του περιεγράφετο ώς έχουσα 
χαρακτήρα πολύ κολλητικόν, μολονότι οχι άκριβώς επικίνδυνον. Συγχρόνως έξε- 
θείαζαν τήν μητρικήν μέριμναν τής Βασιλομήτορος πού, έλεγαν, διά νά θρέψη τον 
υιόν της είχε κλεισθή εις τά διαμερίσματά της μέ δύο ύπηρέτας καί, κατά τήν κρί- 
σιμον περίοδον, δεν έπεκοινώνει μέ κανένα άλλον εις τά Ανάκτορα. Τά μόνα πρό
σωπα πού έμβαιναν εις τό δωμάτιον τού ασθενούς ήσαν ό άνακτορικός ιατρός, ό

(1) Ό  Βαρώνος Φόν Ρώϋτερ ύπηρξεν 6 πρώτος ιδρυτής διεθνούς τηλεγραφικού πρακτο
ρείου ειδήσεων τό όποιον ύφίσταται πάντοτε και άποτελεΐ τό άριστον ίδρυμα του είδους 
τούτου ύπό τό όνομα πάντοτε Ageure Reuter.
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Πάτερ Όλίβα, εφημέριος της Αύλής, καί ό Σενιός Γουαστάλα, τότε πρωθυπουρ
γός τής ’Ισπανίας. Έν τω μεταξύ ιδού τί πράγματι είχε συμβή.

Την προτεραίαν των ειδήσεων τούτων—ήτο Δευτέρα—μεγάλη έπιθεώρη- 
σις τής Φρουράς τής Μαδρίτης έ'γινεν εις τον Δημόσιον κήπον, προς τιμήν του 
'Αγίου ’Ιακώβου, πάτρωνος τής ’Ισπανίας, καί ειχεν άναγγελθή έπισήμως ότι ό 
μικρός βασιλεύς καί ή βασιλομήτωρ θά παρίσταντο. Θά ήτο μία ωραία τελετή, 
εις την όποιαν θά παρίστατο ή Μαδρίτη ολόκληρος. Τήν ημέραν τής έπιθεωρή- 
σεως, πολύ ενωρίς, έπείγουσα επιστολή άπευθυνομένη προς τήν Βασιλομή- 
τορα, έφθασεν εις τά ’Ανάκτορα, άγγέλλουσα οτι συνωμοσία ειχεν έξυφανθή 
κατά τοϋ βασιλέως. Ό  άνώνυμος συντάκτης τής επιστολής έδήλου ότι ή άπόπειρα 
θά έτελεϊτο διαρκούσης τής έπιθεωρήσεως. 'Η επιστολή έφερε τήν ταχυδρομικήν 
σφραγίδα τής Παμπελούνης, κέντρου τότε των Καρλιστών. Είναι άληθές ότι όταν 
ό Άλφόνσος ΙΒ' άπέθανε χωρίς άρρενα διάδοχον, αί ελπίδες τοϋ Καρλιστικοϋ κόμ
ματος είχαν άναζωογονηθή, μολονότι δέ δεν έπραγματοποιήθησαν διά τής όψιγό- 
νου γεννήσεως τοϋ Άλφόνσου ΙΓ", αί έπί τοϋ θρόνου απαιτήσεις τοϋ Δον Κάρλος 
έμεναν ώς άπειλαί διά τήν δυναστείαν. Λοιπόν ή Βασιλομήτωρ έδειξε τό γράμμα 
εις τον Πάτερ Όλίβα, τον όποιον πολύ ένεπιστεύετο, καί άπεφάσισαν νά κρατή
σουν τον βασιλέα εις τά ’Ανάκτορα, προφασιζόμενοι άδιαθεσίαν. Τον βασιλέα άντι- 
κατέστησεν εις τήν έπιθεώρησιν ή αδελφή του, πριγκίπισσα των ’Αστουριών. Ό  
Άλφόνσος ήτο πολύ λυπημένος, αλλά κατώρθωσαν νά τον καθησυχάσουν, μέ τήν 
ύπόσχεσιν νά τω χαρίσουν εν μεγάλον κυτίον μολυβδίνων στρατιωτών, παιγνίδι 
πού ήγάπα πολύ.

Μόλις ή Βασίλισσα άνεχώρησεν, ό Πάτερ Όλίβα έλαβε τον βασιλέα εις 
τό δωμάτιον των σπουδών του καί τω έδιδεν ώς συνήθως τό μάθημά του. Μετά μίαν 
ώραν άμαξα κλειστή έφθασε ταχύτατα εις τήν μεγάλην θύραν τών ’Ανακτόρων 
ένας αξιωματικός φέρων στολήν στρατηγού έξήλθεν έξ αυτής μαζύ μέ τον υπασπι
στήν του. Μέ ύφος ύπερερεθισμένον έδήλωσεν ότι είναι ό Στρατηγός Έσπινόζα καί 
ότι έστάλη άπό τήν Βασίλισσαν διά νά φέρη τον Βασιλέα εις τήν έπιθεώρησιν, ζη- 
τήσας νά τον παρουσιάσουν άμέσως εις αύτόν. Τελείως έπηρεασμένοι άπό τούς τρό
που του, οί θεράποντες έσπευσαν νά τον οδηγήσουν εις τό δωμάτιον όπου ήσαν ό 
Πάτερ Όλίβα καί ό μαθητής του. Ό  στρατηγός έπανέλαβεν εις τον ιερέα τά ΐδια, 
προσθέσας ότι τά στρατεύματα ήσαν δυσηρεστημένα διά τήν άπουσίαν τοϋ βασι- 
λέως, καί ότι αν δέν παρουσιάζετο άμέσως, υπήρχε φόβος σοβαρών ταραχών. ’Εν
νοεί κανείς ότι εις τήν 'Ισπανίαν, τήν χώραν τών «προνουντσιαμέντων», -όπου ό 
στρατός είχε συνειθίσει νά θεωρή έαυτόν ώς κύριον τής κυβερνήσεως, τοιαύτη 
ειδησις θά έπέφερε τό αποτέλεσμα. 'Η στολή τοϋ στρατηγού καί ή παρουσία τοϋ 
ύπασπιστοΰ προσέδιδαν ΰφος αύθεντικότητος εις τούς λόγους του. Ό  ίερεύς έφαί- 
νετο άπηλλαγμένος τής φυλάξεως τοϋ βασιλέως. Θά ήτο φρονιμώτερον νά συνο- 
δεύση τον βασιλέα. Ά λλ’ ή αιφνίδια άφιξις τοϋ άνθρώπου τούτου καί ό τρομακτι
κός χαρακτήρ τών άποκαλύψεών του, έστέρησαν τον ιερέα τής συνήθους έτοιμό- 
τητος πνεύματος. Καί έπέτρεψεν εις τον βασιλέα νά συνοδεύση τούς άπεσταλμένους, 
προς μεγίστην χαράν παιδός επταετούς.

'Όταν έληξεν ή έπιθεώρησις, ή Βασιλομήτωρ έπέστρεψε καί έζήτησε τον 
Βασιλέα. Ό  ίερεύς πλήρης ταραχής έσπευσε πλησίον της καί ή άλήθεια άπεκαλύ- 
φθη. Ούτε δυσαρέσκεια τού στρατού έξεδηλώθη, ούτε άπαίτησις προσελεύσεως τού 
βασιλέως. Τον είχαν έπιτηδείως άπαγάγει. 'Η Βασίλισσα Χρηστίνα ήτο άπηλπι- 
σμένη. 'Η λύπη τού δυστυχούς ίερέως ήτο μεγάλη. Προτού προβοΰν εις διαβήματα, 
ήτο ανάγκη νά συμβουλευθοΰν τόν Πρωθυπουργόν, όστις έσπευσε νά έλθη, καί συμ- 
φώνως προς τάς οδηγίας του άπεφασίσθη νά τηρηθή τό πράγμα μυστικόν όσον τό 
δυνατόν περισσότερον. Εις τήν άσταθή κατάστασιν τής 'Ισπανίας, όπου ή δυναστεία 
ήπειλεΐτο άπό τούς Καρλιστάς άφ’ ένός καί άπό τούς δημοκρατικούς άφ’ ετέρου,
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ή εί'δησις της άπαγωγής τόΰ βασιλέως θά άπέβαινε τό σύνθημα έπαναστάσεως. 
'Ως έκ τούτου έφευρέθη ή κωμωδία δήθεν άσθενείας. Έκτος δύο πιστών θεραπόντων 
κανείς άλλος δεν ήτο δεκτός εις τά διαμερίσματα τοϋ. βασιλέως, καί έλεγαν ότι ήτο 
βαρέως ασθενής, ή δέ Βασίλισσα ειχεν έγκαταστήσει εις αύτά τό στραταρχεΐον της. 
Ά φ ’ έτέρου ό Πρωθυπουργός προσέλαυεν ένα των άνακτορικών ιατρών, όστις κατά 
διαστήματα συνέταττε δελτία υγείας. Συγχρόνως εΐδοποιήθη ή αστυνομία καί έδόθη 
ή περιγραφή τής άμάξης καί τών τριών έπιβατών της. Οί σιδηρόδρομοι καί τά σύ
νορα έφυλάχθησαν, καί όλαι αί προφυλάξεις έλήφθησαν. Δυστυχώς, έ.θεωρήθη έπι-

κίνδυνος ή περιγραφή του παιδιού, διά 
νά μή άποκαλυφθή ή ταυτότης του. Οί 
θυρωροί πού είδαν τήν άμαξαν νά φεύγη 
ήρωτήθησαν μέ τρόπον. Αί προσπάθειαι 
τής αστυνομίας επί τετραήμερον υπήρ
ξαν μάταιαι.

’Ή μην κατά τύχην παρών έν Μα
δρίτη τότε, καί χωρίς τήν άνάμιξίν μου 
θά ήτο δύσκολον νά ειπη τις τί θά άπέ- 
βαινεν ή 'Ισπανική μοναρχία. Λοιπόν, 
μόλις έμαθα ότι 6 βασιλεύς ήτο ασθε
νής, μετέβην εις τά ’Ανάκτορα. Μολο
νότι ό Άλφόνσος ΙΓ' μέ συνεπάθει πο
λύ*? προς μεγάλην έκπληξίν μου είδα 
ότι δεν μοϋ έπετράπη ή είσοδος εις τό 
δωμάτιον τοϋ άσθενοϋς. Ά λλ’ άμέσως 
κατήρτισα τό σχέδιόν μου. Αύθημερόν 
έτηλεγράφησα εις Παρισίους, εις τον 
Οίκον Έ μ ίλ Ζερώ καί Σίαν, τής όδοϋ 
Λουξεμβούργου, νά μοί στείλουν τό ώ- 
ραιότερον παιγνίδι τοϋ καταστήματος 
των. Μετά τέσσαρας ημέρας έφθασεν. 
Ήτο εν θαϋμα τέχνης. Στρατιώτης, έν 
στολή ζουάβου τής ’Αφρικής, τελείως 
αποσυντιθέμενος, καθήμενος δέ έπί κα- 
μήλου πού ετίθετο εις κίνησιν διά μηχα
νισμού ωρολογίου! Παρέλαβα τον θη
σαυρόν μου καί διηυθύνθην εις τά ’Α

νάκτορα. "Οπως είχα προΐδει, δέν εισήχθην παρά τώ Άλφόνσω. Έζήτησα άκρόασιν 
παρά τή Βασιλομήτορι. Πτοηθέντες άπό τήν έπιμονήν μου, οί ύπηρέται μέ άφή- 
καν νά εΐσέλθω καί άνέλαβαν νά έπιδώσουν τήν κάρταν μου εις τήν Βασιλομήτορα. 
Είχα γράψει μάλιστα έπ’ αυτής « ’Επείγον». Μέσα εις τήν άπειρον θλΐψιν της 
ή βασίλισσα έδέχθη πάσαν βοήθειαν. Έστερξε νά μέ δεχθή εις τό παραπλεύρως 
τοϋ κοιτώνος τοϋ βασιλέως δωμάτιον. Καί μέ ήρώτησε Γαλλιστί.

— Τί θέλετε, Κύριε Βαρώνε ;— Μεγαλειοτάτη, άπήντησα Τσπανιστί, έρχο
μαι έκλιπαρών τήν χάριν νά μέ παρουσιάσητε εις τον βασιλέα. Δέν φοβούμαι άπό 
μιάσματα. Καί ελπίζω ότι ή συντροφιά μου θά εύχαριστήση τον άσθενή.

Είδα έν βλέμμα στενοχωρημένον έπί τής μορφής τής βασιλίσσης. Έν τού- 
τοις άπήντησεν άταράχως.

— Λυπούμαι μή δυναμένη νά συναινέσω εις τήν έπιθυμίαν σας. Ό  βασιλεύς 
είναι πολύ άσθενής όπως δεχθή καί τούς στενοτάτους φίλους του. Μόλις άναρρώση 
θά τον πληροφορήσω περί τών έρασμίων διαθέσεων σας.

—’Αλλά, Μεγαλειοτάτη, είπα, παρατηρήσατε τί έφερα άπό τό Παρίσι. Έ -

ΑΛΦΟΝΣΟΣ XII, τής 'Ισπανίας 
άνακηρυχθείς βασιλεύς άμα τή γεννήσει του 

ύπό τήν άντιβασιλείαν τής μητρός του 
Μαρίας-Χρηστίνας τής*!Αυστριακής.
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λυσα τό δέμα καί έδειξα τον ζουάβον έπί τής κάμήλου του. —'Ο βασιλεύς δεν ήμ- 
πορεϊ να ήναι τόσον άσθενής νά μή ήμπορή νά διασκεδάζη μέ τό παιγνίδι αύτό. 
Σας εκλιπαρώ νά μοι επιτρέψετε νά τό προσφέρω εις τον νεαρόν φίλον μου.

Ή  Βασίλισσα Χριστίνα δεν άπήντησεν. Έστράφην προς αυτήν, καί εξεπλά
γην βλέπων δάκρυα εις τούς οφθαλμούς της.

— Συγγνώμην, Μεγαλειοτάτη, είπα τελείως κατάπληκτος. Τί έκαμα ;
'Η Βασίλισσα ύπηρξεν ευμενής άπαντήσασά μοι : «Δεν έκάματε τίποτε, Κύ

ριε Βαρώνε, πού νά μή είναι άντάξιον τής καλής καρδίας σας. Θά ήμην άχάριστος 
κρύπτουσα έπιπλέον τήν άλήθειαν. 'Ο Άλφόνσος δεν ήμπορεϊ νά δεχθή τό ώραΐον 
δώρον σας διότι δέν εύρίσκεται εις τ ά ’Ανάκτορα. Προ τεσσάρων ήμερων έχουν κλέ
ψει τον υιόν μου».

’Έμεινα κατάπληκτος άπό τήν εΐδησιν. Τότε ή Βασίλισσα μέ προσεκάλεσε 
νά καθήσω καί μοί διηγήθη τήν δλην ύπόθεσιν. "Οταν έτελείωσε τήν διήγησιν, άνωρ- 
θώθην.

— «Μεγαλειοτάτη, είπα, άφετέ με νά. διευθύνω τήν ύπόθεσιν. Δότε μοι καιρόν 
πέντε ήμερων, καί άναλαμβάνω νά άποσπάσω τον νεαρόν σύντροφόν μου άπό τάς 
χεϊρας των δολοφόνων τούτων».

'Η βασίλισσα μέ παρετήρησε μέ βλέμμα άπιστον.
— Λέγετε αύτό, Κύριε Βαρώνε ; Διατί ; ’Έχετε έπίδρασίν τινα έπί τών Καρ-

λιστών; /
—'Η Μεγαλειότης σας άπαταται νομίζουσα δτι ή άπαγωγή είναι έργον τών 

Καρλιστών, άπήντησα μετά θέρμης:' Γνωρίζω προσωπικώς τον Δον Κάρλος, έγευ- 
μάτισα μαζύ του καί εγγυώμαι δι’ αύτόν δπως δι’ έμέ. Είναι άνίκανος νά διαπράξη 
παρόμοιον έγκλημα.

Ή  Βασίλισσα έφάνη ταραγμένη. -—Ά λλ’ ή προειδοποίησις πού έλήφθη αύ- 
θημερόν; Ή  έπιστολή τής Παμπελούνης ;

—'Απλοϋν τέχνασμα, Μεγαλειοτάτη, διά νά μείνη ό βασιλεύς οίκοι, καί νά 
εύκολυνθή ούτως ή έκτέλεσις του έπινοηθέντος σχεδίου.

« ’Ιδού έν τούτοις έπιστολή τήν οποίαν ό πρωθυπουργός έλαβε χθές καί τήν 
έχαρακτηρίσαμεν ώς ένοχοποιητικήν. "Οταν τήν άναγνώσητε, θά τή άποδώσητε 
περισσοτέραν σπουδαιότητα». Καί μοί παρουσίασε μίαν έπιστολήν διά τής οποίας 
άπήτουν εν έκατομμύριον Πεζετών καί άποζημίωσιν διά νά άποδώσουν τό άπα- 
χθέν παιδίον. 'Υπεγράφετο δέ «Κατά διαταγήν τής Μαύρης Χειρός».

«'Υπάρχει βεβαίως κάτι είς αυτό τό γράμμα, είπα άφοϋ τό έδιάβασα, άλλά 
δέν πιστεύω δτι ή άπαγωγή είναι έργον άναρχιστών. Μοί φαίνεται δτι διεπράχθη 
άπό κακούργους πολύ περισσότερον έπιτηδείους άπό τούς φανατικούς τούτους. Έν 
τούτοις, σάς παρακαλώ άφετέ με νά ένεργήσω διά νά ματαιώσω αύτούς τούς κακο
ήθεις. ’Έχετε καιρόν νά σκεφθήτε διά τό έκατομμύριον τών Πεζετών σας αν άπο- 
τύχω».

'Η πεποίθησίς μου έφάνη εύχαριστοΰσα τήν Βασίλισσαν. Καί συνήνεσεν δπως 
ύπογράψη έν έγγραφον πληρεξουσιοδοτοϋν με νά πράξω παν δ,τι θεωρήσω έπω- 
φελές δπως καταλήξω. Καί μέ αύτό τό έγγραφον άνεχώρησα. Καί ή πρώτη μου 
ένέργεια ήτο νά μεταμφιεστώ. Κατόπιν ώριμου σκέψεως άπεφάσισα νά μεταμφιε
στώ εις άγγλον ιατρόν. Καί παρήγγειλα έπισκεπτήρια είς όνομα Δόκτωρος Χάρρυ 
Μπράουν, του ’Ιατρικού ’Ινστιτούτου τού Λονδίνου. Εξέλεξα δέ τον ρόλον τού 
"Αγγλου ιατρού, διότι ή έκκεντρικότης τών "Αγγλων είναι παγκοίνως γνωστή, 
καί δι’ ένα άγγλον δέν θά ήσαν παράξενα τά μέτρα πού θά έλάμβανα. "Αλλως τε ώς 
ιατρός, θά έδικαιολογοΰσα τήν παρουσίαν μου είς τά ’Ανάκτορα, μέ τήν πρόφασιν 
δτι άναζητώ τήν άφορμήν τής άσθενείας τού βασιλέως.

Τότε έσπευσα νά λάβω συνέντευξιν μέ τον Πάτερ Όλίβαν, ένα μέγαν ηλί
θιον. Τον ηδρα είς τό δωμάτιον άπό τό όποιον άνεχώρησεν ό βασιλεύς. Μέ είχε γνω-
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ρίσει άλλοτε καί άφάνη έκπληκτος διά τό πρόσωπον πού ύπεδύθην. Τώ έζήτησα 
καί μοί έπανέλαβε λεπτομερώς τά τής άπαγωγής, καί μοί έδειξε την πλέον πρόσ
φατον φωτογραφίαν τοϋ Άλφόνσου.

—'Η φωτογραφία αύτή έκυκλοφόρησε πολύ ; 'Ο κόσμος τήν γνωρίζει ; είπα.
— Βεβαιότατα, άπήντησεν ό ίερεύς. Έξετέθη εις δλας τάς προθήκας. Δεν 

υπάρχει καλύβη εις δλην τήν 'Ισπανίαν πού να μή έχη τήν εικόνα τοϋ βασιλέως.
— Τόσω τό καλλίτερον, θά είναι δυσχερέστερον εις τούς συνωμότας νά έκτε- 

λέσουν τό σχέδιόν των. Είναι άπίστευτον νά έχουν ήμπορέσει νά μεταφέρουν τον 
βασιλέα έν πλήρει ήμέρα άπό τούς δρόμους χωρίς νά άναγνωρισθή. Πρέπει νά ίδω 
τούς ύπηρέτας πού ήσαν πάρόντες δταν άνεχώρησεν ή άμαξα.

Τότε μέ ώδήγησε μέχρι τής κυρίας εισόδου. Καθ’ οδόν τώ παρετήρησα :
— Δέν βλέπω πολύν κόσμον.
—Ό χι, Κύριε Βαρώνε, σπανίως υπάρχει κόσμος αυτήν τήν ώραν τής ήμέρας.
Μία σκέψις μοί έπήλθε. Παρετήρησα τό ώρολόγιόν μου.
— Κατά ποιαν ώραν άπήχθη ό βασιλεύς;
■— Περίπου τοιαύτην ώραν, άπήντησεν. ’Έχει σημασίαν τινά τοΰτο ;
— Τοΰτο έλατώννει τον άριθμόν των μαρτυριών πού θά συλλέξω περί τής 

άπαγωγής, άπήντησα.
Έφθάσαμεν εις τήν είσοδον δπου εύρίσκοντο πολλοί θαλαμηπόλοι. Ό  ίε

ρεύς μέ παρουσίασεν εις αυτούς.
—Ό  ιατρός ζητεί πληροφορίας περί τής πηγής τής άσθενείας τοϋ βασιλέως, 

είπε. Ποιος άπό σάς είδε τον βασιλέα εις τήν άμαξαν, τήν ήμέραν τής έπιθεωρή- 
σεως ;

Τρεις έξ αύτών προύχώρησαν μέ έκπληξιν. Δέν τοΐς άφήκα τον καιρόν νά 
εφεύρουν ψεύδη.

•— Παρετηρήσατε, είπα, πώς ήτο ό βασιλεύς δταν άνεχώρησεν ;
Είδα οτι άντήλλαξαν βλέμματα μέ άπορίαν. ’Επί τέλους εις έξ αύτών άπεκρίθη :
— Δέν είδα τό πρόσωπον τοϋ βασιλέως, Σενιόρ. ’Αλλά φαίνεται δτι ήτο κρυο- 

λογημένος, διότι ήτο καλά τυλιγμένος καί σκεπασμένος.
—’Ά ! Καί κανείς άπό σάς δέν παρετήρησε τίποτε τό άτακτον ;
Ό  ένας έκ τών δύο άλλων παρετήρη ως φοβούμενος νά όμιλήση. Έρριψα βλέμμα 

διαπεραστικόν επ’ αύτοϋ.
— Τώρα μέ κάμνετε νά σκέπτωμαι, Σενιόρ, είπε μετά σεβασμού. «'Υπήρχε 

κάτι τό παράξενον εις τον βασιλέα. Δέν έβάδιζε σταθερά δπως πάντοτε καί δέν έκρα- 
τεϊτο δπως συνήθως».

’Ήμην ικανοποιημένος καί έπέστρεψα εις τά ’Ανάκτορα μέ τον ιερέα. "Οταν 
είσήλθαμεν εις τό δωμάτιόν του, συνέβη γεγονός δυσάρεστον. ’Ήνοιξε μία θύρα 
εις μικράν άπόστασιν καί έξήλθε κάποιος πού έχαιρέτισε τον ιερέα.

. — Είναι ό Δόκτωρ Χενάρεζ, καί περιμένει τον άρχιθαλαμηπόλον, μοί είπεν 
ό ίερεύς. Θέλετε νά σάς παρουσιάσω εις αυτόν ;

—Ε π ’ ούδενί λόγω! άπήντησα ταραγμένος. Θά μοί έζήτει πληροφορίας περί 
τής ’Ιατρικής Σχολής τοϋ Λονδίνου, καί τό μυστήριον θά άπεκαλύπτετο.

—’Έχετε δίκαιον, έξέχασα δτι είσθε μεταμφιεσμένος, έψιθύρισεν ό ίερεύς.
Καί έπεράσαμεν χωρίς νά όμιλήσωμεν μέ τον Δόκτωρα, άλλά παρετήρησα 

δτι μέ έπρόσεχε πολύ. Ήρώτησα τον ιερέα μήπως ό άρχιμάγειρος ήτο Γάλλος, καί 
ηύχαριστήθην πολύ διότι άπήντησεν άρνητικώς. Μοί προσέθηκεν έν τούτοις οτι ή 
μαγειρική του άρέσει πολύ, καί εις αυτόν τον Βασιλέα. ’Εάν ό μαθητής μου ήτο 
πράγματι άσθενής, θά τό άπέδιδα εις τον Σενιόρ Γομέζ, δλοι οί βασιλόπαιδες άρέ- 
σουν τά γλυκύσματά του.

—Έφαίνετο άσθενής ό ίδιος, είπα. Μήπως έπλάγιασε πολύν καιρόν ;
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— Περίπου μίαν εβδομάδα. Ελπίζω να άναρρώση δταν ό βασιλεύς θά έχη 
έπανέλθει.

Δεν άπήντησα είς την συνομιλίαν του ΐερέως, άπερροφη μένος μέ αύτο πού 
έσκόπευα να κάμω. Καί τον παρεκάλεσα να καλέση τον άρχιεπιστάτην των ’Ανα
κτόρων. Μόλις οΰτος ήλθε, τω έδωκα εξηγήσεις περί τής άποστολής μου. Τω έξέ- 
θηκα τά πληρεξούσια τής Βασιλομήτορος καί τω εδωκα τάς άκολούθους οδηγίας.

— Πρώτον, θά εξετάσετε τούς θυρωρούς των διαφόρων εισόδων των ’Ανα
κτόρων, καί θά συντάξετε εκθεσιν περί όλων των προσώπων πού έμβήκαν εις τά 
’Ανάκτορα ή έξήλθαν έξ αυτών κατά τάς δέκα τελευταίας ήμέρας, μέ την διάρκειαν 
τής παραμονής των. Κατόπιν θά τοποθετήσετε είς κάθε είσοδον ιδιαίτερον πρά
κτορα, μέ άποστολήν νά μή έπιτρέπη είς κανένα, άσχέτως θέσεως ή άσχολίας του, 
νά είσέλθη ή έξέλθη χωρίς νά μέ συμβουλευθή καί λάβη έγγραφον άδειάν μου.

— Αί διαταγαί αύταί έφαρμόζονται καί είς τό μαγειρεΐον, εΐπεν, όπου έμβαί- 
νουν οί προμηθευταί τής Αύλής ;

1— Προ παντός είς αυτό. Δέν υπάρχει καλλιτέρα πηγή μεταδόσεως μιάσμα
τος άπό την τροφήν, καί ιδίως άπό τό γάλα.

— Καί έφαρμόζονται επίσης είς τούς ύπηρέτας τών ’Ανακτόρων, Σενιόρ ;
— Είς πάντα, άνδρα ή γυναίκα τής ’Ισπανίας, έκτος τής Βασιλίσσης καί τοϋ 

Πρωθυπουργού.
'Ο άρχιεπιστάτης άνεχώρησεν όπως έκτελέση τάς οδηγίας μου. Κατόπιν, έπί 

μίαν ώραν ήμην είς τό δωμάτιον τού ΐερέως, λαμβάνων πίνακας προσώπων ζητούν- 
των νά είσέλθουν ή έξέλθουν. Πάντοτε έδιδα τήν συγκατάθεσίν μου. Έν τέλει ό 
άρχιεπιστάτης μοί έφερε τήν έκθεσίν του, θαυμασίαν, πού θά έζήλευαν όλα τά 'Υ 
πουργεία καί αΐ Πρεσβεΐαι. Τό όνομα, ή ίδιότης έκάστου έπισκέπτου ήσαν λεπτο
μερώς σημειωμένα. 'Έν νέφος όμως έπέρασεν άπό τά μάτια μου.

—Έξεπληρώσατε άριστα τήν άποστολήν σας, Σενιόρ, τω είπα. Θά δείξω 
τό έγγραφον είς τήν βασίλισσαν. "Αν κατά τήν άπουσίαν μου θέληση τις νά έμβη, 
είδοποιήσατέ με.

Καί μετέβην είς τά βασιλικά δώματα, όπου έγινα άμέσως δεκτός. ’Ήμην 
πολύ ταραγμένος. Έπέδωκα τήν έκθεσιν είς τήν βασίλισσαν καί έτόλμησα νά θέσω 
έν έρώτημα.

— Θά ήμην ευτυχής αν ή Μεγαλειότης σας ένεθυμεΐτο γεγονός τι, έστω καί 
τό πλέον άσήμαντον, συμβάν ολίγον χρόνον προ τής έξαφανίσεως τοϋ βασιλέως καί 
δυνάμενον νά χύση φώς έπί τών μέσων πού έχρησιμοποίησαν οί αρπαγές διά νά τον 
καταπείσουν.

— Καταπείσουν ; Δέν σας έννοώ, Κύριε Βαρώνε.
— Σκεφθήτε, Μεγαλειοτάτη. 'Ο Βασιλεύς θά παρετήρησεν άμέσως ότι δέν 

τον ώδηγοϋσαν είς τήν έπιθεώρησιν. Δέν είναι δυνατόν νά μή άντέστη ή νά μή έρ- 
ρηξε κραυγήν πού νά μή έχη άκουσθή. Δηλαδή, οπουδήποτε μετέβη ό Βασιλεύς, θά 
μετέβη έκουσίως.

Ή  Βασίλισσα παρετήρει τρομαγμένη καί έκίνει τήν κεφαλήν μέ τρόπον άπί- 
στευτον.

— Σκεφθήτε πάλιν, Μεγαλειοτάτη. Δέν συνέβη αότάς τάς ήμέρας τίποτε πού 
νά ήρέθησε τον βασιλέα ;

’Έξαφνα ή βασίλισσα μέ παρετήρησεν. —'Υπάρχει κάτι τι πού θά ήτο ένδια- 
φέρον νά κοινοποιηθή, καίτοι ή άνάμνησίς του είναι λυπηρά αύτήν τήν στιγμήν. 'Ο 
υιός μου είχε μαλώσει μαζί μου έξ αιτίας σφάλματος τού άρχιμαγείρου, πού ό 
άρχιεπιστάτης είχε συλλάβει έπ’ αύτοφώρω γενόμενον ένοχον πράξεως παρανόμου. 
'Ο άρχιμάγειρος έχει άνεψιόν ομήλικα τού υιού μου, καί δι’ αυτού έπέδωκεν είς 
τον βασιλέα αίτησιν συγγνώμης τής παρανομίας του. Ήρνήθην νά τήν δεχθώ, καί 
ό Άλφόνσος είχε δυσφορήσει.
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« ’Αρκεί, Μεγαλειοτάτη !» ήρχισα νά λέγω, όπόταν διεκόπημεν άπό τήν άφι- 
ξιν τοϋ άρχιεπιστάτου.

— Διετάξατε, Σενιόρ, μοί είπε, νά σας ειδοποιήσω μόλις κανείς θά ήθελε νά 
έμβη εις τά ’Ανάκτορα. Πρόκειται περί ενός παιδιού.

— Ποιου παιδιού ; ήρώτησα ήσυχα.
— Τοϋ Πετρίλλου Γομέζ, ανεψιού τοϋ άρχιμαγείρου, πού ήλθε νά ϊδη τον 

θειον του.
— Δεν ή μπορεί νά γίνη τώρα δεκτός, είπα σκληρώς. Κρατήσατέ το εις τό 

δωμάτιον σας μέχρι νεωτέρας διαταγής.
Ό  άρχιεπιστάτης ήτα φανερώς έπηρεασμένος. Ά λλ’ έξήλθεν όπως έκτελέση 

τήν διαταγήν.
— Είναι μάλλον σκληρόν, παρετήρησεν ή βασίλισσα.
— Μεγαλειοτάτη, άπήντησα εύθύμως. Τό παιδίον πού ήλθεν εις τά ’Ανά

κτορα είναι ένας άπατεών. Δεν είναι ό Πετρίλλο Γομέζ.
Ή  βασίλισσα μέ παρετήρει άποροϋσα.
— Πώς ήμπορεϊτε νά λέγετε τοϋτο, Κύριε Βαρώνε ;
—Άπλούστατα άναφερόμενος εις τήν έκθεσιν πού κρατεί ή Μεγαλειότης 

σας άνά χεΐρας. Θά ΐδετε ότι ό άνεψιός τοϋ μαγείρου είσήλθεν εις τά ’Ανάκτορα τήν 
Δευτέραν πρωί εις τάς οκτώ καί δεν έξήλθεν έκτοτε. "Ωστε τό παιδίον πού περιμέ
νει εις τήν θύραν δεν ε^ναι ό Πετρίλλο Γομέζ.

Ή  βασίλισσα ήρχισε νά τρέμη.
—Ό μιλεϊτε! Τί θέλετε νά εϊπητε ;
— Θέλω -νά εί'πω, Μεγαλειοτάτη, ότι άντί τών 5 ήμερών πού σάς έζήτησα 

διά νά άνακαλύψω τον υιόν σας, μοί άρκοϋν 5 λεπτά. Θά ϊδω τον αληθινόν Πετρίλλο 
πού έκρύβη είς τό δωμάτιον τοϋ μαγείρου αύτάς τάς 4 ημέρας.

Άφήκα τήν βασίλισσαν καί διηυθύνθην κατ’ εύθεΐαν είς τό μαγειρεΐον, διά 
τής θύρας προ τής οποίας είχα ίδεϊ τον Δρα Χενάρεζ. Έκρουσα καί άνδρική φωνή 
ήρώτησεν.

— Είσαι σύ, Πετρίλλο ;
Τήν ιδίαν στιγμήν ένας μάνδαλος έσύρθη έσωτερικώς καί ή θύρα ήνοίχθη 

έν μέρει. Έμβήκα καί έτοποθετήθην είς τό μέσον τοϋ δωματίου. *0 άρχιμάγειρος, 
γιγαντόσωμος, μέ μορφήν ειδεχθή, μέ παρετήσει ωσάν μία τίγρις, διότι έλάμβανα 
ψυχρώς κατοχήν τοϋ δωματίου του. Δέν ήτο ό Πετρίλλος.

— Π οϊος είσθε, Σενιόρ ; έμ'ουρμούρισεν.
— Είμαι ιατρός, άπήντησα μέ ύφος πρόσχαρον. «Έκλήθην δι’ άλλον άσθενή, 

καί όταν ή βασιλομήτωρ έμαθεν ότι είσθε ασθενής, μέ παρεκάλεσε νά θέσω τήν 
επιστήμην μου είς τήν διάθεσίν σας».

—’Αλλά, Σενιόρ ιατρέ, δέν χρειάζομαι τάς ύπηρεσίας σας, είπεν έν αμηχα
νία εφόσον ήτο υγιέστατος. « ’Έχω τον ιατρόν μου».

— Ν όν σ έ ν ς ,  άπήντησα. Μία πρόσθετος έξέτασις δέν βλάπτει. « ’Άλλως τε 
αί διαταγαί τής βασιλίσσης πρέπει νά έκτελεσθοΰν. Ά φετε νά εξετάσω τον σφυγ
μόν σας». Καί τον έλαβα πριν ή δυνηθή νά άντιστή.’Έπαλλε πολύ γρήγορα.—Βλέπω 
καθαρά άπό τί πάσχετε. Σάς λείπει ό άήρ. ’Αντί νά κλείεσθε είς αυτά τά δύο δωμά
τια—εκείνο τό δωμάτιον είναι ό κοιτών σας ;—πρέπει νά υπάγετε είς τήν εξοχήν. 
Πάρετε τό καπέλλο σας καί ας έξέλθωμεν μαζή.

Ό  άθλιος κατέπεσεν επί ενός καθίσματος.
— Πράγματι, Σενιόρ, είμαι πολύ άσθενής διά νά κινηθώ. ’Ίσως αυριον ;
—- Μή άπερισκεψίας, τώ είπα. Σάς βεβαιώ ότι αύτά τά δωμάτια είναι άνθυ- 

γιεινά. Ά φετε νά ϊδω τον κοιτώνα σας.
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Καί συγχρόνως έπροχώρησα διά νά άνοίξω τήν θύραν του κοιτώνος. Ήτο 
φυσικά κλειδωμένη. Ά λλ’ ό Γομέζ ώρμησεν εναντίον μου, μέ μάτια λάμποντα. Δέν 
έδίστασα ούτε στιγμήν.

— Κάθησε, Γομέζ, είπα, ειδεμή σέ σκοτώνω ως σκύλον. Καί έ'συρα τό περί- 
στροφόν μου πού τό έκόλλησα έπί του στήθους του. ’Οπισθοδρόμησε τρέμων. ’Έ 
στρεψα τό κλειδί καί ήνοιξα τον κοιτώνα. ’Εκεί, καθήμενος κατά γης, έν τώ μέσω 
στρατιωτών έκ μολύβδου, μέ τά χέρια λερωμένα, τά μαλλιά άνω κάτω καί τά χείλη 
μουντζουρωμένα άπό γλυκύσματα, ήτο ό βασιλεύς τής ’Ισπανίας, τρώγων ήσυχα 
μίαν άπό τάς πάστας πού έπροτίμα. Τον ήρπασα καί διηυθύνθην προς τήν μητέρα 
του πού εύρίσκετο είς δύο βημάτων άπόστασιν. Δέν περιγράφω τήν σκηνήν. Αί τοι- 
αϋται συγκινήσεις είναι ίεραί.

Λοιπόν, τό παιδί εΐχεν άφίσει τό δωμάτιον του ίερέως μέ εν άπλοϋν καπέλ- 
λον. "Οταν μοί είπαν ότι τό είδαν σκεπασμένον μέ σκέπασμα, έσκέφθην ότι κάτι 
τό ιδιαίτερον θά συνέβη είς τούς διαδρόμους. "Οταν δέ διεπίστωσα ότι κανείς δέν είδε 
τήν μορφήν του όταν έμβαινεν είς τήν άμαξαν, καί ότι τό βάδισμά του καί ό τρόπος 
του δέν ήσαν οί τοϋ βασιλέως, έσχημάτισα μίαν πεποίθησιν. Οί συνωμόται μή τολ- 
μώντες νά διέλθουν άπό τούς δρόμους τής Μαδρίτης μέ τον νεαρόν βασιλέα, τον 
έκρυψαν είς τά ’Ανάκτορα καί μετέφεραν έν άλλο παιδί, διά νά πλάσουν ψευδή σκη
νήν. Τό παιγνίδι των ήτο άρκετά εύφηές. Μόλις έπείσθην περί τοϋ χαρακτήρος τής 
συνωμοσίας, μοί έμενε νά καθορίσω τον τόπον όπου ήτο ό Άλφόνσος, ή τό πρό- 
σωπον παρά τώ όποίω ήτο κρυμμένος. Έλαβα όλας τάς προφυλάξεις διά νά μή δια
φυγή. Άπεδείχθη ότι ό μάγειρος ήτο ό άρχηγός τής συνωμοσίας. Είχε δύο συνενό
χους, τών οποίων ό ένας ήτο ό ιατρός Χενάρεζ. Τό σχέδιον των ήτο έξυπνον. Ό 
Γομέζ προσεποιήθη άσθένειαν, πολλάς ήμέρας προ τής έπιθεωρήσεως καί έκαμε 
τον άνεψιόν του νάέλθη έπανειλημμένως διά νά μή.τον διακρίνουν κατόπιν. Τότε έπλα
σαν τό γράμμα τής Παμπελούνης, καί άνέμεναν. Ό  βασιλεύς μετεφέρθη κατ’ εύ- 
θεΐαν άπό τό δωμάτιον τοϋ ίερέως είς τό τοϋ μαγείρου καί άντικατεστάθη άπό τον 
Πετρίλλον. Ό  Γομέζ θά έκράττει τον βασιλέα φυλακισμένον μέχρις ότου θά τον 
έφευγάτιζαν. 'Η ιδέα τοϋ νά επιτύχουν λύτρον ήτο πλουσιωτάτη, άφοΰ ό δεσμώτης 
εύρίσκετο μέσα είς αότά τ ά ’Ανάκτορα. Φυσικώ τώ λόγω, δέν έτιμωρήθησαν, διότι 
τοΰτο θά ήτο άπερίσκεπτον. Τούς έπληροφόρησαν όμως ότι εάν ποτέ έκαμναν υπαι
νιγμόν τοϋ άθλου των, θά έδικάζοντο ώς ένοχοι έσχάτης προδοσίας, έφ’ ώ καί έπρο- 
τίμησαν νά σιωπήσουν. 'Η ψευδής ε’ίδησις όμως τής άσθενείας τοϋ βασιλέως έτη- 
ρήθη καί άνήγγειλαν τήν άνάρρωσίν του. Καθ’ όλην αυτήν τήν ύπόθεσιν, μοί ήρεσεν 
ή ύπεράσπισις τοϋ φίλου μου Δον Κάρλος. Ή  βασίλισσα Χριστίνα υπήρξε καλή 
άπολογηθεΐσα διότι ύπωπτεύθη τούς οπαδούς του. Καί όταν έπρόκειτο νά φύγω, έξέ- 
βαλεν ένα θαυμάσιον δακτύλιον άπό τον δάκτυλόν της καί μοί τον προσέφερε, εί- 
ποΰσα : «Διά τήν υπηρεσίαν πού άπεδώκατε είς τήν Βασιλομήτορα τής 'Ισπανίας, 
θά σας ευχαρίστηση ό Πρωθυπουργός μου. ΔΓ εκείνην πού άπεδώκατε είς τήν μη
τέρα τοϋ Άλφόνσου, σάς παρακαλεΐ νά δεχθήτε αύτό τό ένθύμιον».

Βαρώνος......... ..
πρώην Πρεσβευτής τής Γαλλίας



ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΙΛΜΠΡΙΤΖ
'ϊπδ τοϋ ΠΩΛ ΜΑΚ ΓΚΟΥΑ·Ι·Ρ
Μετάφρασις άπό τ’ Αγγλικά ΙΙ.ΣΑΓΙΑ

(Σ υνέχ ε ια  απ ό  τό  προηγούμενο)

Θα περιλαμβάνεται τό όνομα καί ή διεύθυνσις καθ’ ένός πού διέμαρτύ- 
ρετο, όπως και κάθε μια σχετική λεπτομέρεια ώς προς τήν ήμερομηνία, ώρα, τόπο 
κ.λ.π.

— Πολύ καλά, κ. Έπιθεωρητά.
Ό  Κάμμινγκς σηκώθηκε.
— Θα ήθελα νά προσθέσω άκόμα, να μοΰ κάνετε τη χάρι νά μέ ειδοποιήσετε 

αμέσως μόλις έλθουν στα χέρια σας κι’ άλλες τέτοιου είδους διαμαρτυρίες.
— Πολύ καλά, έπανέλαβε ό Τρίμπλ, μέ ύφος ανθρώπου πού δεν έχει τή διά- 

θεσι νά ρωτήση τό «γιατί».
'Ο Κάμινγκς πήρε στά χέρια του τό καπέλλο του κι’ άφοϋ για λίγο τό γύ

ρισε καί τό ξαναγύρισε για μερικά δευτερόλεπτα, είπε :
— Καί φαντάζομαι πώς δεν θάναι πολύ εύκολο στον όποιονδήποτε νά εφοδια- 

σθή μ’ ένα μεγάλο αριθμό εισιτηρίων τής Εταιρίας σας. . .
— Φυσικά, άπήντησε ό Τρίμπλ. Παραδίδονται τά εισιτήρια άριθμημένα μόνο 

στούς άρμοδίους.
— Σωστά. Δεν θάναι όμως καί τόσο δύσκολο νά τυπωθούν ψεύτικα.
—'Υπό τήν προϋπόθεσι πώς θά βρισκότανε τυπογράφος νά διακινδυνεύση, 

είπε ό Τρίμπλ. Γιατί ή Εταιρία μας χρησιμοποιεί ειδικό χαρτί. Καί αν δεν μπο
ρούσε νάναι εύκολο νά τό άνακαλήψη ό κάθε έπιβάτης, οί υπάλληλοί μας θά τό 
άνεκάλυπτον.

'Ο Κάμμινγκς τον κύτταξε κατά πρόσωπο, άρκετά περίεργα. 'Ο Τρίμπλ αμέ
σως κατάλαβε πού ήθελε νά καταλήξη.

— Καί ασφαλώς, πρόσθεσε ό ’Επιθεωρητής, ή ίδια άπάτη μπορούσε νά γίνη 
καί μέ τις ψεύτικες άδειες οδηγού. ’Αλλά είναι πιά ώρα νά πηγαίνω κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ X 

Ή  Σ ύσκεψ ις

’Εκείνο τό βράδυ, ό Κάμμινγκς ξαναγύρισε στο ’Ίλμπριτζ. Μέχρι τά μεσά
νυχτα· έμεινε συζητώντας μέ τον ’Αρχηγό τής ’Αστυνομίας καί τον ’Αστυνόμο. Μέ 
ηρεμία καί μεθοδικότητα, ταξινόμησαν τις παρατηρήσεις καί τά γεγονότα πού ό 
καθ’ ένας τους είχε σημειώσει.

'Ο Κάμμινγκς τέλος, άφοϋ τεντώθηκε καλά στήν πολυθρόνα πού ήταν κα
θισμένος άρχισε ώς έξής :

—'Ώστε νά ποιά είναι ή ούσία τής ύποθέσεως. Κάποιος ώδήγησε έως εδώ, 
χθές βράδυ, ένα αυτοκίνητο, άφοΰ πρώτα τό είχε καμουφλάρει σέ λεωφορείο τής 
Εταιρείας Brnne. Διότι όπως άπεδείχθη δέν έπρόκειτο περί πραγματικού λεωφο
ρείου τής Εταιρίας αυτής. Σύμφωνα μέ τις έρευνες καί τήν άναφορά τού Φίλλιν- 
γκερ, τό περί ού πρόκειται λεωφορείο έθεάθη σέ δύο σημεία τής λεωφόρου πριν 
άκόμη φτάσει μέχρις εδώ. Κάποιος όνόματι Ούέλλς τό είδε στο Μπροΰτον Μπρίντζ
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οκτώ μίλλια προς Νότον, στις 9 ή ώρα καί 12 λεπτά. Τό λεωφορείο δέν σταμάτησε. 
Λίγα λεπτά κατόπιν ένας πρόσκοπος της Αύτοκινητιστικής Λέσχης τό συνάντησε 
στο μέσον τής διαδρομής Μπροϋτον—’Ίλμπριτζ. 'Η ύπερβολική ταχύτης πού άνέ- 
πτυσε τούκανε έντύπωσι. 'Ο πρόσκοπος αύτός πήγαινε στο Μπροϋτον Μπριτζ, 
τέρμα τής σκοπιάς του. "Οταν έφτασε έκεΐ συνηντήθη μέ τον Ούέλλς πού του διη- 
γήθηκε τό συμβάν. Κι’ ό πρόσκοπος φυσικά τό άνέφερε στήν ’Αστυνομία μόλις α
κούσε τήν μετάδοσι τής άνακοινώσεως του Φίλλινγκερ. 'Ώστε τό πρώτο μέρος όπου 
έθεάθη τό αύτοκίνητο ήταν τό Μπροϋτον Μπριτζ.

'Ο Φίλλινγκερ, συμφώνησε στα λεγάμενα μέ νεϋμα τοΰ κεφαλιού του.
’Άρα τό λεωφορείο πέρασε άπό έδώ, όπου επιβιβάστηκε ό Τόμσον. Πάν
τως στο σχέδιό τους δεν ήταν να παραλάβουν κι’ άλλους έπιβάτας. ’Απομένει να 
έξακριβώσουμε εάν ο Τόμσον ήταν κοινός επιβάτης. Δέν αποκλείεται τοΰτο βεβαίως. 
Γιατί τό ότι δέν σταμάτησε σέ ενδιάμεση στάσι γιά νά έπιβιβασθοϋν έπιβάται δέν 
είναι τό ίδιο μέ τό νά μή σταματήση στήν πλατεία όπου άναγκαστικά λόγω τής 
μεγάλης κινήσεως έπρεπε νά σταθμεύση. ’Ίσως καί νά μήν «ήθελαν» νά τον παραλά
βουν, άλλά πώς νά έκαναν σ’ ένα τόσο κεντρικό σημείο. Μία άρνησίς τους πιθανόν 
νά είχε δυσάρεστα γ ι’ αυτούς άποτελέσματα. 'Ο Τόμσον ήταν δυνατόν νά δημιουρ- 
γήση ζήτημα καί νά έπέμβαινε καί ή ’Αστυνομία. Ό  άκίνητος σκοπός, μή λησμο- 
νήτε πώς λίγα μόνον μέτρα μακρότερα, βρισκότανε. ’Αδύνατον συνεπώς νά συναχθή 
συμπέρασμα. "Ενα άλλο τώρα πρόβλημα τίθεται. Τον Τόμσον τον σκότωσαν έπειδή, 
άναγκαστικά τον παρέλαβαν, ή διότι ένα καινούργιο γεγονός πού συνέβη καθ’ οδόν 
έδωσε τήν άφορμή ; ,

— Σκοπός τους δέν ήτανε νά φτάσουν έως τό Λονδϊνον. Τό σχέδιο τής εξα
φανίσεων τους ήτανε ήδη κατεστρωμένο. Οί άλλοι τούς περίμεναν. ’Έπρεπε 
λοιπόν νά ξεφορτωθούν τον Τόμσον· κι’ αύτό έγινε.

—’Εν τούτοις εγώ άμφιβάλλω, είπε ό Κάμμινγκς. Θέλω νά πώ ότι δέν τούς 
ήτανε καί τόσο άπαραίτητο νά τον σκοτώσουν. Μπορούσαν κάπως άλλοιώς νά τα 
κανονίσουν μέ τον Τόμσον. Μεταξύ τοΰ ’Ίλμπριτζ καί τοΰ σημείου όπου άνεκαλύφθη 
τό πτώμα, θά έπρεπε νά συναντήσουν τό λεωφορείο τής γραμμής ’Ήστθαμ—Λον
δίνου. Στο ’Ίλ  Πράΐορς, νομίζω.

— Μάλιστα, έκανε ό Χάρσλοου, χρυπώντας τά δάκτυλα τοΰ χεριού του πάνω 
στο γραφείο, βλέπω τί έννοεΐται. Κάμμινγκς. Μπορούσαν νά ξεφορτωθούν τον Τόμ
σον λέγοντάς του πώς δέν πηγαίνουν μέχρι Λονδίνου κι’ ότι γ ι’ αυτόν καλλίτερα 
θάταν νά κατεβή στον ’Ίλ Πράΐορς καί νά πάρή τό άλλο λεωφορείο. Αύτό δέν είναι;

— Ναί, αύτό θέλω νά πώ. Θάπρεπε νά ξέρω όμως αν τό λεωφορείο τους είχε 
πινακίδα πού νά άναγράφη τό δρομολόγιο.

'Ο Φίλλινγκερ κύτταξε τον Κάμμινγκς.
•—Δηλαδή, άντιμετωπίζετε τό πράγμα ώς εξής : Γεγονός άπρόβλεπτο τούς 

άνάγκασε καθ’ οδόν νά σκοτώσουν τον Τόμσον.
— Ναί, κατά τήν γνώμη μου. Κι’ αύτή στηρίζει τήν πιο άληθοφανή άποψη. 

Κι’ έτσι Φίλλινγκερ ή ύπόθεσις τού καμουφλαρισμένου λεωφορείου, δέν βαρύνει 
τον Μπάρνς. Δέν θά μπορούσε ποτέ νά καταστρώση ένα τόσο πολύπλοκο σχέδιο.

— Ναί τό καταλαβαίνω. ’Αλλά δέν παύω νά διερωτώμαι ποιος είναι ό ένο
χος. Αύτό ξεπερνάει. . .

•— Κάποιος έξαιρετικά πλούσιος, πού ήταν σέ θέσι νά ξοδέψη παρά πολλά 
χρήματα. Γι’ αύτό πιστεύω πώς πρόκειται γιά μιά μεγάλη, πολύ μεγάλη ύπό- 
θεσι.

— Δέν βάζεις τίποτε σχετικώς, μέ τό μυαλό σου ; Ρώτησε τον Κάμμινγκς 
ό ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας.
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— Πολλά άλλα τίποτα δέν θάχε σημασία πρίν έξακριβώσουμε περισσότερα.
— Θάταν αδιακρισία αν σάς έρωτούσαμε ; έψιθύρισε ό Φίλλινγκερ.
— Για την ώρα, ναι. Πρέπει να άναψηλαφίσω την ύπόθεσι. Ά λλ ’ ας έπανέλ- 

θουμε στα γεγονότα : Τό λεωφορείο, ξεφορτώνεται από τον Τόμσον καί συνεχί
ζει τό δρόμο του. Κι’ ό δρόμος του τελειώνει άπότομα στο ΰψος ένός άλλου πού τον 
τέμνει, λίγα μίλλια άπό τον μοιραίο τόπο. Συνεπώς βρισκόμαστε προ του έξης γε
γονότος. Κάποιος θάχε μέγιστο συμφέρον νά βάλη νά κυκλοφορήση, χθες βράδυ, 
ενα αυτοκίνητο πού νά μοιάζη μέ λεωφορείο, σέ μιά διαδρομή 20—25 μιλλίων. ’Επί 
τής κεντρικής λεωφόρου. Κι υστέρα νά πρέπει νά τό εξαφάνιση. Μέ άλλα λόγια οί 
άγνωστοι έπί ούδενί λόγω ήθελαν νά ξαναγυρίση τό αύτοκίνητο αύτό στήν άφετη- 
ρία του, στο γκαράζ του δηλαδή. Καί πρέπει άκόμα νά λάβουμε ύπ’ οψι ότι κατέ
βαλαν μεγάλη προσοχή ώστε νά τό κρατήσουν «άθέατο» μέχρις ότου κάνει τήν 
έμφάνισί του στο δρόμο. Γιά πήτε μου, παρακαλώ, υπάρχουν κατάλληλες τοποθε
σίες ύστερα άπό τό Μπροϋτον, οπού θά μπορούσαν νά τό κρύψουν ;

— Τό δάσος τού Χάμντοουν, άπήντησε ό Φίλλιγκερ.
—'Ωραία. "Ωστε μπορούμε νά μαντέψουμε τον τρόπο ένεργείας των. Βάζω 

στοίχημα πώς ή καροσσερί τού λεωφορείου αυτού θά λύνεται κι’ δτι θά είναι δυνα
τόν νά μονταριστη καί νά λυθή σέ σύντομο χρονικό διάστημα. Θά εγινε μάλιστα γιά 
νά προσαρμόζεται σέ όχημα τύπου καμιονέττας. Κι’ δσον άφορα τον δυστυχή τον 
Τόμσον, ή περίπτωσίς του μάς έξηγεΐ πολλά πράγματα. Ή ταν μηχανικός καί θά τού 
άνέθεσαν νά φροντίση αύτός γιά τό καμουφλάρισμα. Γιά πήτε μου, Φίλλινγκερ 
δέν ύπάρχει κανένας πού νά άντελήφθη αύτό τό αύτοκίνητο νά διασχίζη τό ’Ίλ— 
Πράϊορς;

—’Ανέθεσα στον Χιοΰγκετ νά έρευνήση σχετικώς. Γυρνοΰσε δλη τή μέρα ρω
τώντας τούς κατοίκους τού χωριού.

— Πού συνήθως τά λεωφορεία σταθμεύουν στο ’Ίλ—Πράϊορς ;
’Ακριβώς άπέναντιάπό τό Πανδοχείο τού Λικόρν. Σχεδόν μπροστά στήν πόρτα

του. Τό μπάρ τού πανδοχείου ήταν γεμάτο χτες βράδυ. Κι’ ό κόσμος μπαινόβγαινε 
άπό τις 7 ή ώρα. Ή  νύχτα ήταν πολύ ζεστή. ’Αλλά άπολύτως κανείς δέν θυμάται 
νά είδε τό λεωφορείο.

—"Ωστε μπορούμε νά συμπεράνουμε δτι αυτοί διέσχισαν τό ’Ίλ—Πράϊορς 
χωρίς νά σταματήσουν. Στοιχιματίζω Φίλλινγκερ δτι τον Τόμσον τον κτύπησαν 
στο κεφάλι πρίν άκόμα νά φτάσουν στο ’Ίλ—Πράϊορς.

■— Πολύ πιθανόν. ’Αλλά τί βγαίνει μ’ αύτό ;
— Καί κάτι άκόμα, σχετικά μ’ αύτούς πού βάλανε τό λεωφορείο σέ κυκλο

φορία. Κατά τή γνώμη σας τό Πένσελ—Χίλλ συνεκέντρωνε δλες τις προϋποθέσεις 
γιά τό . . . φόνο.

—Ή  θέα καί τών δύο πλευρών τής παραλίας εκτείνεται σέ πολλά μίλλια, 
είπε ό Φίλλινγκερ. Αύτό θέλετε νά πήτε ;

— Μάλιστα. Δέν τάχασαν καί διευθύνθηκαν στο Πένσελ Χίλλ δσο γρηγορό
τερα μπορούσαν.

— Γιά μιά στιγμή, είπε ό ’Επιθεωρητής. Κάτι άκόμα δσον άφορα ενα αύτο
κ ίνη το ... ό άρχιφύλαξ Χάγκετ καί ό άστυφύλαξ Ράϊτ δέν παρετήρησαν ενα αύτο
κίνητο νά τρέχη μέ μεγάλη ταχύτητα λίγα μόνο λεπτά προτού άνακαλύψουν τό 
π τώ μ α ;

(  Σ υ ν εχ ίζ ε τα ι)
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ΔΩΣΙΔ1ΚΙΑ — ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ύπό ΕΜΜ. ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑΚΗΑστυνόμου Α'

I. Π ροσω π ικού Φυλακών.
II. Π ροσω π ικού 'Ε λληνικής κ α ί αλλοδαπής π ο λ ιτ ικ ή ς ’Α εροπορίας.

III . Π ροσω π ικού 'Ε λληνικού κ α ί α λλοδαπού  εμπ ορ ικ ού  Ν αυτικού.
Ι Υ . Σ ιδηροδρομ ικώ ν κ α ί τροχ ιοδρομ ικώ ν.

I. Προσωπικόν φ υ λ α κ ώ ν :
Τό προσωπικόν των φυλακών διακρίνεται εις διοικητικόν καί φυλακτικόν : 
.'Η ίεραρχική κλΐμαξ του φυλακτικοΰ προσωπικού είναι : 
α) Άρχιφύλαξ Α' τάξεως 
β) Άρχιφύλαξ Β' τάξεως 
γ ) Ύπαρχιφύλαξ Α' τάξεως 
δ) Ύπαρχυφύλαξ Β' τάξεως 
ε) Φύλαξ Α' τάξεως 

στ) Φύλαξ Β' τάξεως 
ζ) Φύλαξ Δόκιμος.
Τό φυλακτικόν προσωπικόν φέρει στολήν καί δικαιούται να όπλοφορή κατά 

τήν έκτέλεσιν τής υπηρεσίας’ του, εχει δέ χαρακτήρα πολιτικόν καί ούχί στρατιω
τικόν.

Τό φυλακτικόν προσωπικόν υπάγεται εις τήν διοίκησιν καί τον πειθαρχικόν 
έλεγχον τού Διευθυντοΰ των Φυλακών.

Ά παν τό προσωπικόν τών φυλακών (διοικητικόν καί φυλακτικόν) είναι 
δημόσιοι διοικητικοί (πολιτικοί) υπάλληλοι.

Οί ανωτέρω ούδενός δικονομικοϋ προνομίου άπολαμβάνουν.
II. Προσωπικόν 'Ελληνικής καί αλλοδαπής Πολιτικής ’Αεροπορίας:
Α) Οί υπάλληλοι τής υπηρεσίας Πολιτικής ’Αεροπορίας τού Υπουργείου 

Συγκοινωνιών είναι δημόσιοι διοικητικοί (πολιτικοί) υπάλληλοι, τό δέ πλήρωμα 
τών πολιτικών άεροπλάνων, ήτοι :

'Ο Κυβερνήτης 
'Ο Συγκυβερνήτης 
Ό  Άεροναυτΐλος 
'Ο Ραδιοτηλεγραφητής 
'Ο Μηχανικός καί 
ή Τπταμένη συνοδός

είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι, υπάλληλοι τών άεροπορικών Εταιρειών.
Οί ανωτέρω ούδενός δικονομικοϋ προνομίου άπολαμβάνουν.
Β) Τό πλήρωμα τών άλλοδαπών πολιτικών άεροπλάνων, διά τά έγκλήματά του, 

τά διαπραττόμενα έπί τού έλληνικοΰ έδάφους, μετά τήν προσγείωσιν τού άεροπλά- 
νου, υπάγεται είς τά Ελληνικά Ποινικά Δικαστήρια καί συλλαμβάνεται κανονικώς.

Γ) Τά έπί ή διά ξένων πολιτικών άεροπλάνων διαπραττόμενα έν πτήσει 
εγκλήματα υπάγονται είς τά Ελληνικά Ποινικά Δικαστήρια είς τάς έξής περι
πτώσεις:

α) ’Εάν τό έπ’ αυτών διαπραχθέν πλημμέλημα ή κακούργημα διεπράχθη 
κατά ή ύπό "Ελληνος πολίτου, τό δέ άεροπλάνον μετά τήν διάπραξιν τού πλημμε
λήματος ή κακουργήματος προσεγειώθη έπί Ελληνικού έδάφους. Τό πλημμέλημα 
ή κακούργημα όμως δέον νά είναι πράξις άξιόποινος καί κατά τήν νομοθεσίαν τού 
Κράτους τού άεροσκάφους.



Δωσιδικία—Σύλληψις Κατηγοριών τινων 'Τπαλλήλων 567

β) Έάν παρεβιάσθησαν οί άφορώντες τήν δημοσίαν ασφάλειαν νόμοι, ώς 
καί οικονομικοί ή στρατιωτικοί τοιοϋτοι.

γ ) Έάν παρεβιάσθη νόμος τις τής Πολιτικής ’Αεροπορίας ή οί διέποντες 
ταύτην Κανονισμοί.

Εις τάς περιπτώσεις β' καί γ' ή δίωξις γίνεται πάντοτε κατά τούς Ελληνι
κούς Ποινικούς Νόμους. Δεν έξετάζεται δηλαδή αν ή πράξις είναι άξιόποινος καί 
κατά τούς Νόμους τοϋ Κράτους ούτινος τήν εθνικότητα κέκτηται τό αεροσκάφος 
(άρθρ. 5 § 2 ν. 5017/1931 καί άρθρ. 470 Ποιν. Κώδικος).

Είς πάσαν άλλην περίπτωσιν το ξένον πολιτικόν άεροσκάφος δωσιδικεϊ εις 
τά Δικαστήρια τοϋ Κράτους τής Σημαίας του.

III. Προσωπικόν Ε λληνικού καί αλλοδαπού εμπορικού. Ν αυτικού:
Α) Τό πλήρωμα γενικώς των έμπορικών πλοίων (Πλοίαρχος, ’Αξιωματικοί, 

Ύπαξιωματικοί, Ναΰται, Μηχανικοί κ .λ .π .) άνήκει είς τήν κατηγορίαν των ιδιω
τικών ύπαλλήλων.

Τό πλήρωμα τών Ελληνικών έμπορικών πλοίων ούδενός δικονομικοϋ προ
νομίου άπολαμβάνει.

Β) Τό πλήρωμα τών ’Αλλοδαπών Έμπορικών πλοίων διά μέν τά έγκλήματά 
του επί τοϋ Ελληνικού εδάφους υπάγεται είς τά Ελληνικά Ποινικά Δικαστήρια 
καί συλλαμβάνεται κανονικώς, διά δέ τά έγκλήματά του έπί τοϋ έλλιμενισμένου 
πλοίου ύπάγεται κατά κανόνα είς τήν δικαιοδοσίαν τών Δικαστηρίων τής Σημαίας 
τοϋ πλοίου.

Γ) Κατά τήν διεθνή πρακτικήν, αί έγχώριαι άρχαί δεν άσκοΰν ποινικήν δίω- 
ξιν διά τά έπί τοϋ ξένου έμπορικοΰ πλοίου τελούμενα έγκλήματα, έκτος αν ταΰτα : 

α) Θίγωσι τήν ήσυχίαν ή τήν άσφάλειαν τοϋ λιμένος, ή τούς νόμους τής Χώ
ρας περί δημοσίας υγείας, μεταναστεύσεως, άσφαλείας τής ζωής έν θαλάσση, τε
λωνείων ή ετέρων παρομοίων θεμάτων ή

β) Διαπράττωνται ύπό ή κατά προσώπων άλλων έκτος τοϋ πλοιάρχου και 
τών μελών τοϋ πληρώματος ή ύπό ή κατά Ελλήνων ύπηκόων.

γ ) Συνιστώσι κακουργήματα κατά τούς Ελληνικούς Ποινικούς Νόμους.
ΙΥ. Σιδηροδρομικοί καί τροχιοδρομικοί:
Οί σιδηροδρομικοί καί τροχιοδρομικοί γενικώς είναι ιδιωτικοί ύπάλληλοι· 
Οί έν υπηρεσία σιδηροδρομικοί καί τροχιοδρομικοί ύπάλληλοι (οδηγοί, μη- 

χανοδηγοί, έλεγκταί, είσπράκτορες, φύλακες γραμμών, κλειδοΰχοι κ .λ .π .), έάν δια~ 
πράξουν πταισματικήν παράβασιν δέν οδηγούνται είς τό αυτόφωρον πταισματο
δικείων, άλλά λαμβάνονται τά στοιχεία ταυτότητάς τών καί ύποβάλλεται κατ’ αυτών 
μήνυσις ή έπιδίδεται είς αύτούς κλήσις προς έμφάνισιν ένώπιον τοϋ αύτοφώρου 
Πταισματοδικείου, οσάκις συγχωρεΐται αΰτη ύπό τοϋ Νόμου.

Έ π ί αύτοφώρων πλημμελημάτων καί κακουργημάτων, οί έν υπηρεσία σιδη
ροδρομικοί καί τροχιοδρομικοί συλλαμβάνονται μέν άμέσως δέν άπομακρύνονται 
όμως τής θέσεώς των, μέχρις οτου άντικατασταθοΰν δι’ άλλου συναδέλφου των, 
ΐνα μή έπέλθη άνωμαλία είς τήν κυκλοφορίαν τών οχημάτων ή διά νά μή συμβή 
δυστύχημα.

Οί έκτος ύπηρεσίας σιδηροδρομικοί καί τροχιοδρομικοί συλλαμβάνονται κα
νονικώς.

Προκειμένου νά έκτελεσθή κατά σιδηροδρομικού ή τροχιοδρομικοΰ ένταλμα 
συλλήψεως ή άλλο καταδιωκτικόν έγγραφον, δέον νά συνεννοήται ή ’Αστυνομική 
’Αρχή πρότερον μετά τής προϊσταμένης ύπηρεσίας τοϋ καθ’ ού τό ένταλμα, εφ 
όσον δέν υπάρχει κίνδυνος φυγής, 'ίνα μεριμνήση αΰτη διά τον άναπληρωτήν του 
(άρθρ. 103 Κανον. Χωροφυλακής καί ύπ’ άριθ. 59/1930 έγκ. Δ/γή 'Υπουργείου 
Δικαιοσύνης).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 5.

«Περί εισόδου ά στυνομ ικώ ν υπ αλλή λω ν εις τά  δημόσια κέντρα, θεάματα, κέντρα  
διασκεδάσεως κ α ί παρόμοια δημόσια κέντρα»

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

’Έχοντες ύπ’ δψει : 1) τάς διατάξεις των άρθρ. 2 έδ. α' καί ζ ', 7, 11, 122, έδ. ιη' 
καί 124 τοϋ Νόμου 4971/1931 «περί ’Οργανισμού τοϋ Σώματος ’Αστυνομίας Πόλεων», κωδι- 
κοποιηθέντος διά τοϋ άρθρου 8 τοϋ ύπ’ άριθ. 941 τής 17/22-11-43 Νόμου καί 2) τάς δια
τάξεις τοϋ άρθρου 11 τοϋ Νόμου 2366/1953 «περί καταργήσεως φορολογικών άπαλλαγών 
καί έξαιρέσεων» καί 3) τήν ΰπ’ άριθμ. 8370 Φ. 47/27 άπό 18-6-53 άπόφασιν των έπ ί των ’Εσω
τερικών καί Οικονομικών 'Υπουργών,

Κ α ν ο ν ί ζ ο  μ ε ν

’Άρθρον Ιον .—I. Οί αστυνομικοί υπάλληλοι δικαιούνται έλευθέρας εισόδου εις τά δημόσια 
θεάματα καί κέντρα εις τάς κάτωθι περιπτώσεις ;

1) α) 'Ο παρ’ έκάστη πόλει Διευθυντής τής Δ/νσεως ’Αστυνομίας Πόλεων.
β) 'Ο Διοικητής καί οί άξιωματικοί τών 'Υποδ/νσεων ή τών Τμημάτων Γενικής ’Ασφα

λείας.
γ ) Οί ΔιευθυνταΙ τών ’Αστυνομικών Ύποδ/νσεων Τάξεως μόνον εις τά θεάματα τά λει-„ , „ , « τουργουντα εν τη περιφέρεια των.
δ) Οί Διοικηταί καί οί αξιωματικοί τών ’Αστυνομικών Τμημάτων εις τά θεάματα τά λει- 

τουργοΰντα έν τή περιφερεία των.
"Απαντες οί άνωτέρω άξιωματικοί έφοδιάζονται δι’ ειδικού δελτίου έλευθέρας εισόδου, 

ύποχρεούμενοι νά έπιδεικνύωσι τοϋτο κατά τήν είσοδόν των εις τούς άσκοΰντας τον έλεγχον τών 
εισερχομένων οικονομικούς υπαλλήλους καί άντιπροσώπους τών επιχειρηματιών. Τά άναφερό- 
μενα ειδικά δελτία έκδίδονται ύπο τοϋ ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ έκάστης πόλεως.

2) Οί άρχιφύλακες, ΰπαρχιφύλακες καί αστυφύλακες, έφ’ οσον είναι έν στολή καί φέρουσι 
τό διακριτικόν σήμα έκτελέσεως υπηρεσίας προς τήρησιν τής τάξεως.

3) Οί αστυνομικοί υπάλληλοι οί ειδικώς τασσόμενοι εις ώρισμένον θέαμα προς τήρησιν 
τής άσφαλείας ή έκτέλεσιν ειδικής υπηρεσίας έν γένει, οΐτινες εχουσιν έφοδιασθή δι’ έγγράφου 
σημειώματος τών προϊσταμένων των, οπερ καί θά έπιδεικνύωσι κατά τήν είσοδόν των, ώς καί 
τό κατά τό άρθρον 31 τοϋ Νόμου 4971/1931, δελτίον ταυτότητος ή αστυνομικόν σήμα, έάν τυγ- 
χάνωσιν έν πολιτική περιβολή.

4 ) "Απαντες οί άστυνομικοί υπάλληλοι, είτε έν στολή είτε έν πολιτική περιβολή, έν περι- 
πτώσει καθ’ ήν ήθελε ζητηθή νομίμως ή παροχή συνδρομής, είτε ύπό δημοσίας αρχής, είτε ΰπό 
ιδιώτου, αύτεπαγγέλτως δέ έν περιπτώσει καθ’ ήν διεπράχθη ή ήθελεν άπειληθή παράβασις τών 
κειμένων νόμων κατά τήν διάταξιν τοϋ άρθρου 124 τοϋ Κανονισμού τού Σώματος τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων, ώς έκωδικοποιήθη καί έκυρώθη διά τού άρθρου 8 τού Ν. 1001 τής 29/ 
11-11-12-1943.

II. 'Ο κατά βαθμόν άνώτερος ή άρχαιότεροι τών κατά τά έδ. 2 καί 3 τής προηγουμένης 
παραγράφου άστυνομικών, εύθύνεται διά τήν κανονικήν έκτέλεσιν τής υπηρεσίας, κατανέμων 
άναλόγως τάς θέσεις αύτών εις τήν πλατείαν, υπερώον κ.λ.π. Οί υπάλληλοι ούτοι θά ίστανται 
όρθιοι, δυνάμενοι νά καθίσωσι μόνον κατά τήν διάρκειαν τής παραστάσεως εις τά τελευταία καθί
σματα, έφ’ οσον ταΰτα είναι κενά καί δεν άπαιτεΐται ή άπασχόλησίς των εις άστυνομικής φύ- 
σεως ζητήματα.

III. 'Ο άξιωματικός ύπηρεσίας έκάστου Τμήματος ή ύπηρεσίας οφείλει ν’ άναγράφη εις 
τό πρόχειρον βιβλίον σημειώσεων τούς εις ύπηρεσίαν Δημοσίων θεαμάτων διατεθέντας άστυ- 
νομικούς ύπαλλήλους μετ’ ένδείξεως τοϋ θεάματος εις δ διετέθησαν καί τών ωρών καθ’ ας διετέ-
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θησαν. Ό  ’Αξιωματικός έπιθεωρήσεως καί ό άρχιφύλαξ επόπτης 8έον νά έποπτεύωσι καί τούτους 
μετά των λοιπών εις έξωτερικήν υπηρεσίαν διατιθέμενων υπαλλήλων τοϋ Τμήματος τής υπηρεσίας 
των θεωρούμενης ώς τακτικής καί ύπαγομένης εις τάς δι’ αυτήν θεσπισμένας υποχρεώσεις.

IV. Εις τήν 'Υπηρεσίαν Δημοσίων Θεαμάτων θά διατίθενται έκ των έπιθυμούντων έκτος 
υπηρεσίας υπαλλήλων τοϋ οικείου Τμήματος ή τοιούτων άλλων Τμημάτων καί 'Υπηρεσιών προσ- 
ερχομένων έγκαίρως εις τό οίκεϊον Τμήμα έν στολή, ίνα έφοδιασθώσι διά τοϋ κεκανονισμένου ση
μειώματος, άπαγορευομένης άπολύτως τής εισόδου υπαλλήλων ξένων υπηρεσιών άνευ σημειώ
ματος.

Ά ν  ούδείς έκτος ύπηρεσίας υπάλληλος παρουσιασθή, τότε θά διατίθενται εις υπηρεσίαν, 
δημοσίων θεαμάτων οί τών Ειδικών 'Υπηρεσιών τοϋ Τμήματος υπάλληλοι (γραφείς, έπιδόσεως, 
μικροπωλητών κ .λ .π .), έπί πλέον τής τακτικής αυτών έργασίας καί έν έπιτακτική ανάγκη καί 
μόνον, έφ’ όσον δέν ύπάρχουσιν έκ τών κατηγοριών αυτών υπάλληλοι, θά διατίθενται τοιοΰτοι 
έκ τών τακτικών άλλαγών.

V. Ή  'Υποδ/νσις Γενικής ’Ασφαλείας, δύναται νά έξουσιοδοτήση τούς προϊσταμένους 
τών οικείων Παραρτημάτων, ΐνα χορηγώσι σημειώματα δι’ έκαστον θέαμα τής περιφερείας των 
δι’ ύπόθεσιν ύπηρεσίας είς κατωτέρους ύπαλλήλους τής ύπηρεσίας των έν πολιτική περιβολή 
ύπό τάς προϋποθέσεις τής πρώτης παραγράφου έδαφ. 3.

VI. Οί άστυνομικοί ύπάλληλοι, άπάντων τών βαθμών έν ούδεμια περιπτώσει έπεμβαί- 
νουσι είς τά τοϋ έλέγχου τής φορολογίας δημοσίων θεαμάτων, έκτος αν κληθώσιν ύπό τών άρμο- 
δίων ύπαλλήλων τοϋ φόρου ή τοϋ δημοσίου Κέντρου.

VII. 'Η είσοδος ιδιωτών είς τά δημόσια θεάματα, βάσει σημειωμάτων τών αστυνομικών 
ύπηρεσιών, άπαγορεύεται άπολύτως.

’Άρθρον 2ον.— Οί έν τοΐς δημοσίοις θεάμασι τεταγμένοι είς ύπηρεσίαν βαθμοφόροι άστυ- 
νομικοί, ύποχρεοΰνται όπως έπιβλέπωσι διά τήν άπαγόρευσιν τής εισόδου καί παραστάσεως 
κατωτέρων ή όμοιοβάθμων αυτών αστυνομικών παρά τάς διατάξεις τοϋ προηγουμένου άρθρου.

’Άρθρον 3ον·—'Ο άριθμός τών, κατά τό άρθρον 1 παρ. 1 έδ. 2 καί 3 καί παρ. IV άναγ- 
καίων πρός τήρησιν τής τάξεως καί άσφαλείας καί έφαρμογήν τών νόμων άστυνομικών, καθορί
ζεται ύπό τών προϊσταμένων τών ’Αστυνομικών 'Υπηρεσιών ή τών νόμιμων άναπληρωτών των, 
κατά τάς έκάστοτε παρουσιαζομένας άνάγκας τούτων, όντων ύπευθύνων έναντι τών διοικητικώς 
προϊσταμένων των.

’Άρθρον 4ου.—’Απαγορεύεται ή έν τοΐς καφφωδείοις είσοδος καί παραμονή πρός διασκέ- 
δασιν ή ψυχαγωγίαν είς άστυνομικούς ύπαλλήλους παντός βαθμού είτε έν στολή τυγχάνοντας είτε 
έν πολιτική περιβολή.

Τής άπαγορεύσεως ταύτης ώς είκός έξαιροΰνται οί ύπάλληλοι τής 'Υποδ/νσεως ’Ασφαλείας 
οί έντεταλμένοι τήν παρακολούθησιν καί έν γένει έπίβλεψιν τών ήθών, οί εισερχόμενοι άποδε- 
δειγμένως έν τοΐς καφφωδείοις δι’ ύπηρεσίαν, καθώς καί πας άλλος άνώτερος ή κατώτερος 
ύπάλληλος ούτινος ή είς τό καφφωδεϊον είσοδος έπιβάλλεται ύπό τής ύπηρεσίας άναλόγως τών 
περιστάσεων.

’Άρθρον 5ον.—'Ο ταύτάριθμος άπό 31-8-1935 Κανονισμός ώς καί πασα έτέρα Κανονι
στική διαταγή έπί τοϋ άντικειμένου τούτου καταργεΐται.

Έ ν Άθήναις τή 8 ’Οκτωβρίου 1953.
'Ο ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων 

’Άγγελος Μ. Έβερτ

Έ γ κ ρ ίν ε τ α ι
Έ ν Άθήναις τή 8 ’ Οκτωβρίου 1953 

'Ο 'Υπουργός τών Εσωτερικών 
Π. ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΣ



570 Κανονισμοί ’Αστυνομικού Σώματος

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΙΓ ΑΡΙΘ. 20

«Περί νυκτερ ινής άναπαύσεω ς τ ώ ν  α ξ ιω μ α τικ ώ ν  τμήματος» .

Άρθρον μόνον.
Οί καθ’ ολόκληρον έβδομάδα κακονικώς διατιθέμενοι εις όκτάωρον νυκτερινήν υπηρεσίαν 

κατά 24ωρον ώς άξιωματικοί τμήματος βαθμοφόροι τών αστυνομικών τμημάτων τοϋ τετραώρου 
2 π.μ.—6 π.μ. μή ύφισταμένης υπηρεσιακής άνάγκης, έξαιρουμένης της περιπτώσεως έπκρυ- 
λακής, κα ί μετά τήν έξοδον τής άλλαγής 2—6 π.μ. δύνανται νά κατακλίνωνται έν έιαμερίσματι 
εγγύς το γραφείου των μέχρι τής 5.30' π.μ. άφαιροϋντες μόνον τύ χιτώνιόν των, παραμένοντος 
εις το γραφεϊον τοϋ άστυφύλακος εσωτερικής υπηρεσίας, όστις ύποχρεοΰται νά παραμένη εις 
τοϋτο διαρκώς καί εις πάσαν περίστασιν υπηρεσιακής άνάγκης άφυπνίζη τον άξιωματικόν τοϋ τμή
ματος. *0 Διοικητής τοϋ τμήματος δικαιούται νά διαθέτη προς τοϋτο καί άρχιφύλακα κατά τό 
τετράωρον τοϋτο άνευ όμως ζημίας τής εξωτερικής υπηρεσίας.

Έ ν Άθήναις τή 15 Μαρτίου 1934.
Ό  ’Αρχηγός Κ. Γαρέζος

Ό  άνωτέρω Κανονισμός δεν έχει πλέον έφαρμογήν, κατόπιν τής δημοσιεύσεως τοϋ ΰπ’ 
άριθ. 65/1952 Κανονισμού «περί συστήματος υπηρεσίας άστ/κων, άρχ/κων, καί ΰπαστυνόμων». 
Σχετική ή κάτωθι ύπ’ άριθ. 21263 Φ. 1/20 άπό 19-10-53 διαταγή τοϋ’Αρχηγείου Ά στυν. Πόλεων 
προς τήν Ά στυν. Σχολήν κοινοποιηθεΐσα καί,είς τάς Ά στυν. Διευθύνσεις, έχουσα οΰτω :

«Π ερί τοΰ ύπ ’ άριθ. 20/1934 Κ ανονισμού περί νυκτερ ινής άναπαύσεω ς  
τώ ν  ά ξ ιω μ α τικ ώ ν  τμήματος» .

’Επί τής ύπ’ άριθ. 1027 Φ. 17 άπό 10-10-1953 ύμετέρας άναφοράς, ότι, κατόπιν τής δη
μοσιεύσεως τοΰ ύπ’ άριθ. 65/1952 Κανονισμού «περί συστήματος υπηρεσίας άστυφυλάκων, ύπαρ- 
χιφυλάκων, άρχιφυλάκων, Ύπαστυνόμων», Si’ οδ καθορίζεται ότι οί Ύπαστυνόμοι έκτελοΰν 
8ωρον υπηρεσίαν, μεθ’ ήν άκολουθεϊ 24ωρος άνάπαυσις, ό ύπ’ άριθ. 20/1934 Κανονισμός «πε£ί 
νυκτερινής άναπαύσεως τών Άξιωματικών Τμήματος» δέν έχει πλέον έφαρμογήν, άνακοινούμεν 
ότι έξυπακούεται, ότι δέν δύναται πλέον νά έφαρμόζηται ό έν λόγω ύπ’ άριθμ. 20/1934 Κανο
νισμός, έφ’ όσον δέν διατίθενται πλέον Α ξιωματικοί διά 8ωρον νυκτερινήν ύπηρεσίαν καθ’ 
όλόκληρον τήν έβδομάδα.

Ό  Αρχηγός 
"Αγγελος Μ. Έβερτ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 21 

«Περί αναφορώ ν προόδου κ α ί έγκληματικότητος».
Μ ηνιαΐαι άναφοραί προόδου.

’’Αρθρον Ιον.—I. ’Εντός τοΰ α' δεκαημέρου έκάστου μηνός ύποβάλλεται εις τό Άρχηγεΐον 
άναφορά περί τής έν γένει προόδου έκάστης Αστυνομικής Διευθύνσεως κατά τον λήξαντα μήνα.

Ή  πρόοδος έκάστης Διευθύνσεως θά χαρακτηρίζηται: α ') άπό διοικητικής καί β ') άπό 
άστυνομικής άπόψεως.

II. Ή  σχετική άναφορά δέον νά περιέχη:
Ά πό διοικητικής άπόψεως :
1. Δύναμις. Ποια ή οργανική δύναμις τής Διευθύνσεως κατά βαθμούς, ποια ή ύπάρχουσα 

τήν τελευταίαν ήμέραν τοΰ μηνός καί ποιον έλλειμμα ή πλεόνασμα παρουσιάζει κατά βαθμούς.
2. 'Υγιεινή κατάστασις τών ύπαλλήλων. Πόσοι ύπάλληλοι έτυχον άναρρωτικής άδειας, 

πόσοι ένοσηλεύθησαν εις Νοσοκομεϊον, οϊκοι, ή έν άναρρωτηρίω καί πόσοι άφέθησαν έλεύθεροι 
ύπηρεσίας. Ποΐαι αί παρατηρήσεις έπί τής έν γένει ύγπεινής καταστάσεως τών ύπαλλήλων καί 
ποΰ οφείλεται ή αΰξησις ή μείωσις τής νοσηρότητος. Τίνα μέτρα δέον νά ληφθώσι προς προ-
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βτασίαν τής υγείας των καί τ ί άποτελέσματα ϊσχον τα κατά τούς προηγουμένους μήνας λη- 
φθέντα τοιαϋτα. ’Εάν έσημειώθησαν έπιδημικαί νόσοι μεταξύ των υπαλλήλων, καί εάν τυχόν συνέ- 
βησαν δυστυχήματα εις βάρος τής υγείας αυτών.

3. Πειθαρχία. Δέον όπως παρεντίθενται οί κάτωθι πίνακες των έπιβληθεισών ποινών 
ώς ακολούθως :

Α'. ΕΙΔΗ ΠΟΙΝΩΝ

Έπίπληξις Πρόσθετος |Π όστ 
υπηρεσία ’Αργία Υποβιβασμός Άπόλυσις

Ύπαστυνόμοι

Άρχιφύλακες

’Αστυφύλακες

Β'. ΕΙΔΙΙ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ

’Αναξιοπρεπής Διαφθορά Παραμέλησις
διαγωγή χαρακτήρος καθήκοντος

Παρατηρήσεις επ ί τής έν γένει καταστάσεως, περί τής πειθαρχικότητος τών ύπαλλήλων 
καί έάν έσημειώθησαν ομαδικά παραπτώματα ή χαρακτηριστικά τοιαϋτα.

4. ’Αξιοσημείωτος δρασις υπηρεσιών ή ώρισμένων άστυνομικών ύπαλλήλων έπί έξαιρε- 
τικών συμβάντων, ποιοι ήμείφθησαν ή έπηνέθησαν.

’Από άστυνομικής άπόψεως :
1. Δημοσία Υ γεία . Γενικαί παρατηρήσεις. Θά μνημονεύηται έάν παρετηρήθησαν έπι- 

δημίαι καί οποία ή ίκτασις αυτών. Ποια άποτελέσματα τών προστατευτικών τής κοινής υγείας 
άστυνομικών μέτρων.

2. Δημοσία τάξις. Γενικαί παρατηρήσεις καί είδικώτερον εις ποιας έξαιρετικάς περιπτώ
σεις άπησχολήθη ή ’Αστυνομία μέ την λήψιν ιδιαιτέρων μέτρων καί οποία ή άποτελεσμα- 
τικότης.

3. Δημοσία άσφάλεια. Γενικαί επί ταύτης παρατηρήσεις καί μνεία πε^ί τών τυχόν εξαι
ρετικών γεγονότων τών λαβόντων χώραν κατά την διάρκειαν τοϋ μηνός.

4. ’Επάρκεια τής ’Αστυνομίας καί άπόδοσις έκάστης τών ειδικών ύπηρεσίών.
5. Ειδική μνεία περί τών τυχόν είδικώς ΰπό τοϋ ’Αρχηγείου διαταχθέντων ζητημάτων.
Οίονδήποτε άλλο ζήτημα κρίνεται άναγκαΐον νά περιληφθή έν τή άναφορα ταύτη.

Μ ηνιαΐαι ά ναφορα ί Ιγκληματικότητος.

"Αρθρον 2 .— I. ’Εν τώ έντύπω πίνακι στατιστικής έγκληματικότητος έπιφέρονται αί 
εξής τροποποιήσεις :

α ') Είς τήν στήλην 1 τών Πλημ/των προστίθεται ή φράσις «καί τοϋ κοινωνικού καθε
στώτος».
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β ') Ή  ύπ’ άριθ. 3 στήλη των παραβάσεων διαφόρων ειδικών Νόμων ήτοι ή περί Δασών 
αντικαθίσταται διά τής «Νόμος περί έπαιτείας καί αλητείας».

γ ')  Αί στήλαι 1, 2, 3 τών πταισμάτων λαμβάνουσι κατά σειράν τούς χαρακτηρισμούς.

I. Νόμος περί αυτοκινήτων (εις τήν στήλην ταύτην άναγράφονται μόνον αί είς βαθμόν 
πλημμελήματος παραβάσεις τών Ν. περί αυτοκινήτων), 2) ψευδής δήλωσις ταυτότητος, 3) περί 
τυχηρών παιγνίων, 4) ύγειονομικαί παραβάσεις (εις βαθμόν πλημμελήματος).

II. "Απαντα τά κατά διάρκειαν τοϋ μηνός βεβαιούμενα άδικήματα είς βαθμόν πλημ/τος 
ή κακουργήματος καταχωρίζονται είς τον πίνακα στατιστικής έγκληματικότητος, κατατασσό- 
μενα, ώς άκριβώς οί τίτλοι τών στηλών τοϋ πίνακος, χωρίς καμμίαν άλλην προσθήκην ή μετα
τροπήν τοϋ πίνακος. ’Αδικήματα προβλεπόμενα ύπό ειδικών Νόμων μή εχοντα ίδιαν στήλην έν 
τφ  πίνακι θά Ιμφαίνωνται άριθμητικώς είς τήν στήλην 8 «μή είδικώς κατονομαζόμενα» τών 
παραβάσεων διαφόρων ειδικών νόμων.

III. Έ ν τφ  πίνακι θά έμφαίνωνται άριθμητικώς τά τετελεσμένα άδικήματα, αί άπόπειραι 
τούτων καί τό άθροισμα αύτών.

IV. Λεπτομερειακώς επίσης θά έμφαίνωνται: 1) πόσων άδικημάτων οί δράσται συνελή- 
φθησαν παρ’ άστυνομικών υπαλλήλων, πόσων παρ’ άλλων οργάνων, 3) πόσων οί δράσται κατηγ- 
γέλθησαν παρ’ άστυνομικών υπαλλήλων (τροποποιουμένης κατά τοΰτο τής οικείας στήλης) καί
4) πόσων παρ’ άλλων. Έ τ ι  δέ πόσων άδικημάτων οί δράσται παρέμειναν άγνωστοι.

V. ’Επίσης είς τήν οίκείαν στήλην τοϋ πίνακος θά έμφαίνωνται άριθμητικώς τ ’ άδικήματα 
παρελθόντων μηνών ών οί δράσται άνεκαλύφθησαν ήσυνελήφθησαν κατά τήν διάρκειαν τοϋ μηνός.

VI. Έ κ τοϋ πίνακος στατιστικής τών ένταλμάτων ή αιτήσεων συλλήψεως ή προσωπικής 
κρατήσεως θά συμπληρώνται μόνον' αί στήλαι έν αΐς έμφαίνεται ή κίνησις τών ένταλμάτων 
έν γένει χωρίς νά συμπληρώνται αί άνωθι αύτών στήλαι κατ’ άδικήματα.

VII. Είς άμφοτέρους τούς πίνακας θ’ άντιγράφωνται δι’ έρυθρας μελάνης οί αριθμοί τών 
άδικημάτων τοϋ άντιστοίχου μηνός τοϋ παρελθόντος έτους. Ή  άντιγραφή θά είναι πιστή οί δέ 
άριθμοί θά γράφωνται δι’ έρυθρας μελάνης κάτωθι άκριβώς τής γραμμής ήν άκολουθοΰσιν οί 
άριθμοί τοϋ μηνός έν τφ  α' πίνακι, έν δέ τφ  β' παραπλεύρως τών άριθμών οΐτινες δεικνύ- 
ουσι τήν κίνησιν τών ένταλμάτων.

VIII. "Απασαι έν γένει αί βεβαιωθεΐσαι πταισματικαί παραβάσεις κατά τήν διάρκειαν τοϋ
μηνός θά έμφαίνωνται άριθμητικώς είς τό περιθώριον τοϋ πίνακος μέ τάς άπλας διακρίσεις «Μη
νύσεις............, αύτόφωρα............. , Σύνολον.............». Δι’ έρυθρας δέ μελάνης-αί πταισματικαί
παραβάσεις τοϋ άντιστοίχου μηνός τοϋ παρελθόντος έτους.

IX. Έ ν τφ  κειμένω τής αναφοράς έγκληματικότητος προτάσσονται οί κάτωθι συγκριτικοί 
προς τούς δύο προηγουμένους μήνας πίνακες :

Α'. ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ

Φόνος Άναίρεσις Κλοπή κ.λ.π.

Μάρτιος . . . 

’Απρίλιος . . 

Μ άϊος.........
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Β'. ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΑ (τά κυριώτερα)

Κλοπή Ύπεξαίρεσις ’Απάτη κ.λ.π.

Μάρτιος . . . 

’Απρίλιος . . 

Μ άϊος..........

Γ '. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΟΥΣ

Κακουργήματα Πλημμελήματα Πταίσματα

Μάρτιος . . .  

’Απρίλιος . . 

Μ άιος.........

Δ'. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΑΓΝΩΣΤΩΝ

Κλοπαί Ζωοκλοπαί ’Εκθέσεις κ.λ.π.

Μάρτιος . . . 

’Απρίλιος . . 

Μ άϊος.........

’Επί τι) βάσει των ανωτέρω πινάκων θά γίνωνται αί παρατηρήσεις των ’Αστυνομικών Διευ
θύνσεων αΐτινες θά διατυπώνται έν τή αναφορά, θά είναι δέ αδται:

α ') ’Εάν παρατηρεΐται αύξησις ή μείωσις τής έγκληματικότητος έν μέρει ή έν ολω καί 
ποϋ οφείλεται αΰτη.

β ') ’Εάν εΰθύνεται ή ’Αστυνομία διά την τυχόν παρατηρηθεΐσαν αΰξησιν τής έγκληματικό
τητος καί ή αιτία.

γ ' ) Εις ποιον ποσοστόν άνέρχονται οί άγνωστοι έν συγκρίσει προς τούς άριθμούς των άδι- 
κημάτων εις ά άναφέρονται καί ποιοι οί λόγοι τής αΰξήσεως ή μειώσεως τοϋ ποσοστού των 
άγνώστων.

δ ') Ίδιαίτεραι παρατηρήσεις έπΐ τής καθόλου έγκληματικότητος, έν τή πόλει είτε έπί 
ειδικών σοβαρών καί άξιων ιδιαιτέρας μνείας περιπτώσεων, είτε έάν παρετηρήθη ομαδική διά- 
πραξις άδικημάτων μαρτυρούσα την ΰπαρξιν δρώσης σπείρας ή άποδιδομένη είς άλλο αίτιον.

ε ' ) Ειδική μνεία περί τών άδικων κατ’ άστυνομικών έπιθέσεων. Πόσα άδικήματα έβεβαιώ- 
θησαν καί άν εύθύνωνται οί άστυνομικοί δι’ αυτό.

σ τ ') Ειδική μνεία περί τής αΰξομειώσεως τής πταισματικής κινήσεως. 
ζ ' ) Ειδική μνεία περί τών βεβαιωθεισών παραβάσεων τοϋ Νόμου περί προστασίας τών 

ζώων.
η ') Ειδική μνεία περί τής διώξεως τοϋ έμπορίου ναρκωτικών φαρμάκων.
θ') Ειδική μνεία περί τής νοθείας τροφίμων, είδικώτερον θ’ άναφέρηται πόσα δείγματα
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τροφίμων έλήφθησαν και πόσα εΰρέθησαν νοθευμένα ή άκατάλληλα προς βρώσιν καί ποιον τό 
ποσοστόν.

ι ')  Οίαδήποτε άλλη ειδική παρατήρησις κρινομένη άναγκαία.
X. Ή  άναφορά έγκληματικότητος μετά των στατιστικών πινάκων δέον νά ύποβάλληται 

εις τό Άρχηγεΐον εντός τοϋ πρώτου δεκαημέρου του άκολουθοΰντος μηνός.
’Άρθρον 3.—Έτήσιαι άναφοραί προόδου και έγκληματικότητος.
I. Κατά μήνα ’Ιανουάριον έκάστου έτους συντάσσεται καί υποβάλλεται είς τό Άρχηγεΐον 

άναφορά περί των κατά τό παρελθόν έτος πεπραγμένων έν ή περιέχονται τά έξης κατά σειράν 
ζητήματα:

Α'. Άστυνομικαί Διευθύνσεις.

I. ’Από Διοικητικής άπόψεως:
1) Πόση ήτο ή δύναμις έκάστης Διευθύνσεως κατά την Ιην ’Ιανουάριου κα ί πόση τήν 

31ην Δεκεμβρίου π.έ., τίνες αί αυξομειώσεις αυτής διαρκοϋντος τοϋ έτους, καί τίνες οί λόγοι 
οί προκαλέσαντες αύτάς.

Πόσα τμήματα τάξεως καί πόσα ειδικά έλειτούργουν παρ’ έκάστη Διευθύνσει, τίνες οί 
διοικήσαντες αύτά καί ποια γενικώς άποτελέσματα έπέτυχεν εις έκαστος αύτών έν τή διοική
σει του καί αν συντρέχωσι λόγοι παροχής ειδικής άμοιβής πρός τινας ’Αστυνομικούς 'Υπαλλή
λους ώς έπιδείξαντας άδιαφόρως πρός τάς είδικάς περιπτώσεις, γενικόν ένδιαφέρον καί ζήλον 
πάντοτε έν τή υπηρεσία.

Ειδική μνεία θά γίνηται περί τών ωρών καθ’ ας ένηργήθησαν αί ύποχρεωτικαί έπιθεωρή- 
σεις ώς καί περί τών καθ’ ύπέρβασιν τών τακτικών γενόμεναι τοιαΰται καί τών ωρών καθ’ άς 
ένηργήθησαν αδται ΰπό τών 'Υποδιευθυντών, Διαμερισματαρχών καί Διοικητών καί 'Υπο
διοικητών τών τμημάτων.

2) ’Από πειθαρχικής άπόψεως πόσοι κατά βαθμούς αστυνομικοί υπάλληλοι έτιμωρήθησαν 
κατά τήν διάρκειαν τοϋ έτους, μέ ποινάς προστίμου πλέον τών 50 δραχμών, ή βαρυτέρας ποινάς, 
πόσοι έτέθησαν είς διαθεσιμότητα, ώς καί ποΐαι αί έκδοθεϊσαι άποφάσεις έπί τών πράξεων λόγιο 
τών όποιων έτέθησαν είς τοιαύτην καί τέλος πόσοι παρητήθησαν κατά βαθμούς πάντοτε. Είδικώς 
θά γίνη μνεία αν παρετηρήθησαν χαρακτηριστικά παραπτώματα έμφαίνοντα διαφθοράν χαρα- 
κτήρος καί προκαλοΰντα δυσμενή τοϋ κοινοΰ σχόλια λόγω τοϋ τρόπου τής διαπράξεώς των.

3) Πόσα κατεχόμενα οικήματα τοϋ Δημοσίου καί πόσα ιδιωτικά, διά τήν ’Αστυνομι
κήν ύπηρεσίαν καί ποιον είναι τό καταβαλλόμενον μίσθωμα έτησίως δι’ έκαστον έξ αύτών (προ- 
σαρτηθήτω πρός τοΰτο κατάστασις) ποια ή κατάστασις γενικώς τών οικημάτων τούτων, έάν είναι 
έπαρκή διά τήν άνετον έγκατάστασιν πάντων τών ύπαλλήλων καί γραφείων. Ά ν  ύπάρχουν κρα- 
τητήρια καί ποία ή κατάστασις των γενικώς.

4) Δημόσια είδη. 'Ιματισμός ύπαλλήλων, είς ποιαν κατάστασιν εύρίσκεται, άν πάντες 
ςΐναι έφωδιασμένοι μέ δύο στολάς χειμερινάς, μίαν χλαίνην καί δύο θερινάς, άν οχι διατί ; ’Από 
άπόψεως ποιότητος ποία είναι ή κατάστασις τών χορηγηθέντων ειδών ίματισμοΰ καί άν είναι 
άντοχής, άν ύπάρχωσι άδιάβροχα έπαρκή καί άν είναι καλής ποιότητος καί άντοχής. Ά ν  πάντες 
οί άστυνομικοί υπάλληλοι είναι έφωδιασμένοι διά συρικτρών, ζωνών, σημειωματάριων, ράβδων, 
σημάτων ύπηρεσίας, πιλικίων, καί έν καταφατική περιπτώσει έάν ύπάρχωσιν άποθέματα έν τή 
αποθήκη καί πόσα έξ έκάστου είδους συγκεκριμένως (προσαρτηθήτω κατάστασις τών ύπαρ- 
χόντων έν τή άποθήκη ειδών).

5 ) ’Από άπόψεως υγιεινής, άν παρετηρήθη νοσηρότης τις είς τούς άστυνομικούς ύπαλλή- 
λους καί κυρίως άν ώρισμένη νόσος σημειοΰται έπί πολλών υπαλλήλων, τούς λόγους τούς προ- 
καλέσαντας ταύτην (προσαρτηθήτω άριθμητική κατάστασις τών άσθενούντων άπό διαφόρους 
νόσους, παρά τοϋ 'Υγειονομικού ’Αξιωματικού μετ’ ιδίων παρατηρήσεών του, άν έσημειώθησαν 
άφροδίσια νοσήματα έπί πολλών ύπαλλήλων καί τίνα μέτρα έλήφθησαν πρός περιστολήν των).

6) Πόσοι διοικητικοί ύπάλληλοι ύπηρέτουν παρά τή Διευθύνσει τήν Ιην ’Ιανουάριου . . . .  
καί πόσοι τήν 31 Δεκεμβρίου π.έ., άν έσημειώθη αύξομείωσις τοϋ άριθμοΰ αύτών καί τίνες οί
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λόγοι οΐ προκαλέσαντες ταύτην καί έν γένει ποια ΰπήρξεν ή άπόδοσίς των άπό υπηρεσιακής 
άπόψεως.

II. ’Από αστυνομικής άπόψεως :
1 ) 'Υποβάλλεται πίνας τής έτησίας στατιστικής εγκληματικότητας κατά τό υπόδειγμα 

τοΰ μηνιαίου τοιούτου.
Έ ν τώ πίνακι θ’ άναγράφηται δι’ έρυθράς μελάνης κάτωθι έκάστου άριθμοϋ, ό αντίστοιχος 

τοΰ προηγουμένου έτους, προς παραλληλισμόν, έν τή αναφορά δέ αί κρίσεις καί συμπεράσματα 
έκ ταύτης.

2) Έ ν τή σχετική άναφορα θ’ άναγράφηται :
α ') Έ άν έλαβον χώραν άποδράσεις κρατουμένων καί αν έπετεύχθη ή σύλληψις των δρα- 

πετών καί αν οφείλονται εις υπαιτιότητα των άστυνομικών υπαλλήλων ή άλλων.
β ') Πόσα καί ποιου είδους δυστυχήματα συνέβησαν, ποια άξια λόγου συμβάντα συνέ- 

βησαν καθ’ ά έδόθη ευκαιρία να έκτιμηθή παρά τε τής Πολιτείας καί τοΰ κοινού ή δρασις τής 
’Αστυνομίας καί αν έξεφράσθησαν εΰαρέσκειαι προς τήν ’Αστυνομίαν γενικώς καί παρά τίνων 
’Αρχών ή ιδιωτών ή Σωματείων, ώς καί αν έξεφράσθησαν τοιαϋται, παρεσχέθησαν χρηματικαί 
άμοιβαί εις ορισμένους υπαλλήλους (προσαρτηθήτω κατάστασις ονομαστική τών υπαλλήλων εις 
οΰς παρεσχέθησαν τοιαϋται) καί άντίγραφα τών άπονεμηθεισών γενικών εύαρεσκειών.

γ ' ) Ποία ή έξέλιξις τής δημοσίας υγείας, αν έσημειώθησαν έπιδημίαι ή μολυσματικαί νόσοι 
καί ποία ή δρασις τής ’Αστυνομίας κατά τήν έμφάνισιν καί διάρκειαν αύτών.

δ ') Ποϊαι άστυνομικαί διατάξεις έξεδόθησαν κατά τό έτος (προσαρταται πίναξ περι
ληπτικός).

ε ' ) Ά ν  λειτουργώσιν οίκοι ανοχής, πόσοι καί πόσαι γυναίκες κατά τήν διάρκειαν τοΰ έτους 
διέμεινον έν αύτοϊς.

Ποιος ό άριθμός τών γυναικών αί'τινες έχουσι χαρακτηρισθή ώς έλευθέριαι καίάν ένεργήται 
συστηματική ή έκτακτος έπιθεώρησις τών γυναικών τούτων καί έπίσης περί τής έκτάσεως τοΰ 
κρυφίου εταιρισμού καί τών μέτρων άτινα έλήφθησαν ύπό τής ’Αστυνομίας προς πρόληψή δια
φθοράς άμφοτέρων τών φύλων καί ποια τά άποτελέσματα αύτών.

σ τ ') Ά ν  ένηργήθησαν καθ’ δλον τό έτος συστηματικαί Άστυϊατρικαί έπιθεωρήσεις, τών δια
φόρων καταστημάτων, ξενοδοχείων ύπνου, φαγητού μαγειρείων κ.λ.π. ποϊαι αί έντυπώσειςτής 
Άστυϊατρικής υπηρεσίας, ποια τά ληφθέντα μέτρα καί ποία ή άποτελεσματικότης αύτών.

ζ ' ) Τέλος συνοπτικώς τά συμπεράσματα έκ τής άνασκοπήσεως τών πεπραγμένων όλου 
τοΰ έτους περί τής έξελίξεως τής προόδου τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος.

Β ') ’Αστυνομική Σχολή.

Υποβάλλει αναφοράν έπί τών άκολούθων άντικειμένων :
1 ) Πόσοι δόκιμοι είσήχθησαν προς φοίτησιν έν τή Σχολή καθ’ όλον τό παρελθόν έτος 

καί πόσοι έκ τούτων άπεβλήθησαν όριστικώς, πόσοι παρητήθησαν καί πόσοι διωρίσθησαν όριστι- 
κώς ώς άστυνομικοί υπάλληλοι καί κατά βαθμούς.

2 ) Ποία ύπήρξεν ή έπίδοσις τών δοκίμων εις τά μαθήματά των άπό γενικής άπόψεως, ήτοι, 
άν παρετηρήθη προθυμία, έπιμέλεια καί ζήλος εις τήν έκμάθησιν τών καθηκόντων των.

3) Ά ν  έγένοντο τακτικώς άσκήσεις εις τούς δοκίμους καί άν οί προς τούτο τεταγμένοι. 
είναι κατάλληλοι.

4 ) Ποιοι οί καθηγηταί οί διδάξαντες καθ’ όλον τό έτος καί ποιον έκαστος μάθημα καί άν 
έξετέλεσαν τήν διδασκαλίαν τοΰ μαθήματος, προθύμως καί μεθοδικώς.

5) Ά πό οικονομικής άπόψεως. Υποβάλλεται κατάστασις τού έν άποθήκη ύπάρχοντος υλι
κού έκτος τού έν χρήσει τοιούτου, κατά κεφάλαια καί κατηγορίας. Έπίσης πάσα παρατήρησις 
έπί τής ποιότητος καί άντοχής τών διαφόρων ειδών ιματισμού καί εις ποιαν κατάστασιν εύρίσκεται 
ό ιματισμός τών δοκίμων καί άν έχρησιμοποιήθησαν πάσαι αί ύπό τών Διευθύνσεων παλαιαί



ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ύ π ’ άριθ. 2593/1953.

«Π ερί άσκήσεως του Μ αιευτικού έπαγγέλματος κα ί περί έκπαιδεύσεω ς τώ ν  Μ αιώ ν».

”Α8εια άσκήσεως.
Ά ρθρον 1 .— 1. Προς άσκησιν τοΰ έπαγγέλματος προς χρησιμοποίησιν τοΰ τίτλου τής 

Μαίας κα ίτή ν άπόκτησιν τών διά τοΰ παρόντος Ν.Δ. παρεχομένων δικαιωμάτων άπαιτεΐται πτυ- 
χίον μιας τών έν τώ Κράτει λειτουργουσών καί άνεγνωρισμένων Μαιευτικών Σχολών ή τών 
έν τή άλλοδαπή ισοτίμων τοιούτων, χορηγούμενον κατά τάς διατάξεις τοΰ παρόντος.

2. 'Ο 'Υπουργός Κοιν. Προνοίας μετά γνωμάτευσιν τοΰ A. Υ. Συμβουλίου, δι’ άποφάσεώς 
του ορίζει έκάστοτε άλλοδαπάς Σχολάς ισοτίμους προς τάς ήμεδαπάς. Οί πτυχιοΰχοι τών ισο
τίμων Σχολών τή ς ’Αλλοδαπής ΰποχρεοϋνται νά ύπηρετήσωσιν έπί τρεις μήνας εις "Ιδρυμα παρ’ 
ω λειτουργεί Σχολή Μαιών, όριζόμενον ύπό τοΰ 'Υπουργείου Κοιν. Προνοίας, μετ’ έπιτυχή δέ 
δοκιμασίαν πρακτικήν καί θεωρητικήν ένώπιον τοΰ Διευθυντοΰ τής Σχολής, λαμβάνουσι τήν άδειαν 
άσκήσεως τοΰ έπαγγέλματος μέ τήν ΰποχρέωσιν όπως τά τρία πρώτα έτη άσκήσωσι τόέπάγγελμα 
εις μέρος όριζόμενον ύπό τοΰ 'Υπουργείου Κοιν. Προνοίας άναγραφόμενον έν τή έκδιδομένη 
άδεια.

Ά ρθρον 2.— 1. Τήν κατά τό άρθρον 1 άδειαν χορηγεί ό 'Υπουργός Κοιν. Προνοίας διά 
πράξεως αύτοϋ δημοσιευομένης εις τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.

2. Ή  άδεια έκδίδεται έπί τή υποβολή πρωτοτύπου ή κεκυρωμένου άντιγράφου τοΰ δπλώ- 
ματος μετά πιστοποιητικοΰ τής οικείας Σχολής, ότι ή αιτούσα έξεπλήρωσε τάς κατά τό άρ
θρον 7 τοΰ παρόντος υποχρεώσεις της, έφ’ όσον πρόκειται περί άποφοίτων ήμεδαπής Σχολής.

Σχολαΐ καί έκπαίδευσις Μαιών.

Ά ρθρον 3.—Ή  έκπαίδευσις τών Μαιών γίνεται μόνον εις τάς έπ ί τούτω λειτουργοΰσας 
Σχολάς έντός Δημοσίων ή Δημοτικών Νοσηλευτικών 'Ιδρυμάτων, ή έντός 'Ιδρυμάτων Δημο
σίου ή Ίδιωτικοΰ Δικαίου.

Ά ρθρον 4.— Δεκταί εις τάς έν τώ Κράτει λειτουργοΰσας άνεγνωρισμένας Μαιευτικάς 
Σχολάς ώς μαθήτριαι, γίνονται αί έχουσαι τά κάτωθι προσόντα : 

α) Η λικίαν 18 έτών, συμπεπληρωμένων, μέχρι 30 έτών. 
β) ’Απολυτήριον Γυμνασίου ή ισοτίμου άνεγνωρισμένης Σχολής, 
γ) ’Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου Λευκόν.

στολαί καί χλαΐναι, ώς καί αν ύπάρχη έπαρκής ιματισμός διά τό θέρος, καί τον χειμώνα ή 
δέον νά ληφθή μέριμνα προς προμήθειαν.

6) ’Εν γένει πάσα παρατήρησις περί τοΰ τρόπου τής λειτουργίας τής Σχολής πρός βελ- 
τίωσιν καί κανονικωτέραν λειτουργίαν αύτής.

Γ’. ’Αποθήκη 'Υλικού ’Αστυνομίας Πόλεων.

1 ) 'Υποβάλλει κατάστασιν λεπτομερή δοσοληψίας ύλικοΰ κατά κεφάλαια καί άρθρα όλου 
τοΰ έτους, ήτοι τ ί ύλικόν είχε τήν 1 Ίανουαρίου π.έ. ποιον νέον είσήλθε καθ’ όλον τό έτος, συνο- 
λικώς δι’ έκαστον είδος, πόσον διετέθη έκ τούτου καί είς ποίας άρχάς καί τέλος τό υπόλοιπον 
έκάστου είδους ύπάρχον έν τή ’Αποθήκη τήν 31 Δεκεμβρίου π.έ.

2 )  ’Αναφέρει λεπτομερώς τίνων ειδών στερείται ή ·άποθήκη ή δεν έχει έπαρκή τοιαΰτα 
καί χρειάζεται προμήθεια τούτων.

Ά ν  τά υπάρχοντα είδη είναι ταξινομημένα καλώς καί αν συντηρώνται καλώς έν τή άπο- 
θήκη καί έν γένει προτείνει παν μέτρον κρινόμενον άναγκαϊον διά τήν κανονικήν λειτουργίαν 
τής ’Αποθήκης.

'Ο ’Αρχηγός Κ. Γαρέζος
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δ) Πιστοποιητικού της αρμόδιας Είσαγγελικής ’Αρχής βεβαιοΰυ ότι δέν παρεπέμφθησαν 
δι’ οριστικού Βουλεύματος διά πραξιν συνεπαγομένην άνάκλησιν τής άδειας κατά τό άρθρον 10 
παρ. 3 τοϋ παρόντος.

ε) Πιστοποιητικόν των οικείων Δήμων ή Κοινοτήτων ή ενοριών περί τοϋ χρήστου ήθους 
αύτών.

στ) Πλήρη υγείαν κατά τά είδικώτερον έν τω  έσωτερικώ όργανισμω οριζόμενα, 
ζ) ’Ανάστημα τουλάχιστον 1,55 τοϋ μέτρου.
’’Αρθρον 5 .—-'Ο άριθμός των εισακτέων εις έκάστην Σχολήν μαθητριών ορίζεται κατ’ έτος 

δι’ άποφάσεως τοϋ 'Υπουργού Κοιν. Προνοίας μετά γνώμην τοϋ Διοικητικοΰ Συμβουλίου τής 
Σχολής καί άναλόγως τής Στεγαστικής δυνατότητος έκάστης Σχολής. Πάντως ό άριθμός αυτών 
δέν δύναται νά ύπερβαίνη τά 40%  τής δυνάμεως τών κλινών τής Σχολής.

"Αρθρον 6.— 1. Ή  διάρκεια τής έκπαιδεύσεως είναι τριετής, ής τό πρώτον έξάμηνον 
άποτελεϊ δοκιμαστικήν περίοδον μεθ’ ήν αί κρινόμεναι άκατάλληλοι προς συνέχισιν τών σπουδών 
των άποβάλλονται τής Σχολής μετ’ άπόφασιν τών Διοικητικών Συμβουλίων καί κατά τά λεπτομε- 
ρέστερον έν τφ  έσωτερικφ όργανισμω οριζόμενα.

2. Κατά τό διάστημα τής έκπαιδεύσεως αί μαθήτριαι, ΰποχρεοΰνται νά διαμένωσι καί διαι- 
τώνται έντός τής Σχολής. ’Απαγορεύεται ρητώς ή μεταγραφή μαθήτριας έκ τής μιας Σχολής 
είς άλλην.

3. Μετά τό πέρας τοϋ τρίτου έτους, αί παρακολουθήσασαι τακτικώς τά θεωρητικά καί πρα
κτικά μαθήματα μαθήτριαι υποβάλλονται είς τάς έπί πτυχίω έξετάσεις.

'Υποχρεώσεις ’Αποφοίτων.

"Αρθρον 7.—Αί έπιτυχοΰσαι είς τάς έξετάσεις των μαθήτριαι μετά την άπόκτησιν τοϋ πτυ
χίου τής Σχολής Μαιών ΰποχρεοΰνται προ τής χορηγήσεως τής έν τω  άρθρω 1 προβλεπομένης 
άδειας, νά ΰπηρετήσωσιν έπί έν έτος είς τό "Ιδρυμα παρ’ ώ έξεπαιδεύθησαν.

’Εάν αί ύφιστάμεναι άνάγκαι τοϋ Ιδρύματος πληροϋνται διά μικροτέρου άριθμοΰ τών τυ- 
χουσών πτυχίου μαθητριών, αί πλεονάζουσαι, μετά πρότασιν τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου, ύπη- 
ρετοΰσι τό ώς άνω έτος είς έτερον "Ιδρυμα ή είς Περιφερειακά Κέντρα 'Υγείας τοϋ 'Υπουρ
γείου Κοιν. Προνοίας καί τοιαΰτα τοϋ ΙΙ.Ι.Κ.Π.Α. οριζόμενα ΰπό τοϋ 'Υπουργού Κοιν. Προνοίας.

’Άρθρον 8 .— 1. "Απασαι αί δυνάμει τοϋ άρθρου 5 παρ. 2 τοϋ παρόντος είσαχθεϊσαι μαθή- 
τριαι κτώμεναι άδειαν άσκήσεως τοϋ έπαγγέλματος Μαίας ΰποχρεοΰνται κατά τά πρώτα τρία 
έτη άπό τής λήψεως τής άδειας νά άσκήσωσι τό έπάγγελμα είς τό μέρος τής ύπαίθρου τό οριζό
μενου έν τή άδεια. Είς τάς προερχομένας έκ περιοχών τής ύπαίθρου ώς τόπος άσκήσεως ορίζεται 
ό τόπος τής προελεύσεώς των, έφ’ όσον οΰτος στερείται Μαίας ή είς μέρος πλησιέστερον προς 
αύτόν, οριζόμενου ομοίως έν τή άδεία.

2. Δύναται ό 'Υπουργός Κοιν. Προνοίας μετά πρότασιν τών Διοικητικών Συμβουλίων τών 
Μαιευτηρίων έν οίς λειτουργοΰσιν Σχολαί νά έπιτρέψη τήν πρόσληψιν άριθμοΰ άποφοιτησασών 
Μαιών άπαραιτήτωυ κατά τήν κρίσιν αύτών προς συμπλήρωσιν κενών οργανικών θέσεων.

'Υποχρεώσεις (Δήμων καί Κοινοτήτων)
’Άρθρον 9.— 1. Δήμοι καί Κοινότητες πραγματοποιοΰντες έτήσια έσοδα άνώτερα τών 

150.000.000 δραχμών ΰποχρεοΰνται νά προσλάβωσιν Δημοτικήν ή Κοινοτικήν Μαίαν έπί βαθμώ 
καί μισθφ τούλάχιστον άκολούθου, έφ’ όσον είς τήν περιφέρειαν τοϋ Δήμου ή τής Κοινότητος 
δέν λειτουργοΰσιν 'Ιδρύματα παρέχοντα δωρεάν Μαιευτικήν περίθαλψιν είς τάς άπορους δημό- 
τιδάς των.

2. ’Εν περιπτώσει άνεπαρκείας τών ένδιαφερομένων Κοινοτήτων οί Νομάρχαι δι’ άπο- 
φάσεώς των έκδιδομένης ΰποχρεωτικώς έντός τριών μηνών άπό τής ισχύος τοΰ παρόντος, καταρ- 
τίζουσιν ομάδας Κοινοτήτων καί όρίζουσι τάς παρ’ έκάστης τούτων άναγραπτέας έν τω  προϋπο
λογισμέ των πιστώσεις, διά τήν μισθοδοσίαν τής προσληφθησομένης, διά τήν ομάδα μαίας. Είς
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τάς ομάδας περιλαμβάνονται Κοινότητες ών άπασών τά συνολικά έσοδα ανέρχονται εις 150. 
000.000 δρ. έτησίως. Εις έκάστην των ομάδων τούτων διορίζονται ύπό τοΰ Νομάρχου, μετά πρό- 
τασιν των Κοινοτικών Συμβουλίων Μαϊαι επί βαθμώ καί μισθφ τούλάχιστον άκολούθου.

Εις &ς ομάδας κοινοτήτων ίδρυθήσονται κατά τάς κειμένας διατάξεις, κοινοτικοί ύγειονομι- 
κοί σταθμοί αί κατά την παρούσαν διάταξιν προσλαμβανόμεναι Κοινοτικαί μαϊαι υπάγονται εις 
τήν διοίκησιν τοΰ υγειονομικού σταθμού.

3. Αί έκ των Μαιών λαβοϋσαι άδειαν άσκήσεως εις μέρος περιλαμβανόμενον εις τάς κατά 
τό ανωτέρω έδάφιον ομάδας Κοινοτήτων διορίζονται ύποχρεωτικώς αί Μαϊαι της όμάδος ταύτης, 
μη ύπαρχουσών δέ τοιούτων προτιμώνται αί λαβούσαι άδειαν άσκήσεως είς μέρος τοΰ αύτοϋ 
Νομού.

4. Αί Δημοτικαί καί Κοινοτικαί Μαϊαι ύποχρεοΰνται νά παρέχωσι δωρεάν περίθαλψιν είς 
τάς άπόρους έπιτόκους καί λεχοΐδας δημότιδας τού Δήμου ή Κοινότητος ή 'Ομάδος Κοινοτή
των παρ’ οΐς είναι διωρισμέναι. ’Επίσης είναι ΰποχρεωμέναι είς τήν έκτέλεσιν πάσης άλλης έκτά- 
κτου υγειονομικής υπηρεσίας άνατεθησομένης είς αύτάς ύπό των τοπικών 'Υγειονομικών ’Αρχών, 
μετ’ έγκρισιν τού οικείου Νομάρχου.

5. ’Εάν ό 'Υπουργός Κοιν. Προνοίας κρίνη δτι είναι οίκονομικώς άνέφικτος ή παραμονή 
της Μαίας είς όρισθέν μέρος καί έφ’ όσον αϋτη δεν διωρίσθη ώς Δημοτική ή Κοινοτική Μαϊά δύ- 
ναται νά μεταβάλη τον τόπον τής ύποχρεωτκής άσκήσεως τοΰ έπαγγέλματος διά- τό μέχρι της 
συμπληρώσεως τής τριετίας υπόλοιπον διάστημα.

Άνάκλησις άδειας.

”Αρ9ρον 10  .—Ή  άδεια άσκήσεως τοΰ έπαγγέματος τής Μαίας άνακαλεϊται δι’ άποφάσεως 
τού 'Υπουργού Κοιν. Προνοίας :

1) Έ ν περιπτώσει παραβάσεως τών έν άρθρω 8 υποχρεώσεων των.
2) ’Εν περιπτώσει παραβάσεως τών παρ. 2 καί 5 τοΰ άρθρου 11 τοΰ παρόντος.
3 )  ’Εν περιπτώσει καταδίκης έπί κλοπή, υπεξαιρέσει, πλαστογραφία, έκβιάσει, κιβδηλία, 

παραχαράξει.
4) "Οταν συνεπεία σωματικής ή διανοητικής βλάβης ή νοσήματος ή συνεπεία έξαντλήσεως 

τών σωματικών ή διανοητικών δυνάμεων, ή κεκτημένη τήν άδειαν άπώλεσε τάς προς άσκησιντοΰ 
έπαγγέλματος τής Μαίας ικανότητας, τής άνικανότητος διαπιστουμένης ύπό τής Άνωτάτης τοΰ 
Στρατοΰ Υγειονομικής ’Επιτροπής.

Καθήκοντα καί ύποχρεώσεις.

’Άρθρον 11 .—1. Αί Μαϊαι όφείλουσι νά περιορίζωνται κατά τήν έξάσκησιν τοΰ έπαγγέλ- 
ματός των είς τά κάτωθι:

α) Τήν προετοιμασίαν τοΰ φυσιολογικού τοκετοΰ, ήτοι είς τήν παρακολούθησιν τής πο
ρείας τής κυήσεως (χορήγησις οδηγιών γενικών περί τής άγωγής κατά τήν κύησιν, διαιτητικής 
τής έγκύου, άναλύσεων οΰρων, περιφερειακής πιέσεως καί ύγιεινής έγκύου).

β) Τήν διεξαγωγήν τοΰ τοκετοΰ κατά τούς ύπό τής επιστήμης έπιβαλλομένους όρους, 
έφ’ όσον πρόκειται περί φυσιολογικού τοκετοΰ.

Έ ν περιπτώσει άνωμαλίας τίνος ή Μαία ύποχρεοΰται νά παραπέμψη πάραυτα τήν έγκυον 
πρός ιατρόν.

γ ) Τήν διαπαιδαγώγηση/ τής μητρός διά τήν περαιτέρω ύγιεινήν άνάπτυξιν τοΰ βρέφους, 
(παραπομπή είς Παιδίατρον ή Βρεφικόν Σταθμόν).

2. ’Απαγορεύεται είς τήν Μαίαν ή έκτέλεσις οίασδήποτε μαιευτικής ή γυναικολογικής 
έπεμβάσεως.

3 .  ’Απαγορεύεται έπίσης είς τάς Μαίας ή έκδοσις συνταγών καί ή άνευέντολής ίατροΰ 
χορήγησις φαρμάκων, ώς καί ή διακοπή τής χρήσεως τών ύπό τοΰ ίατροΰ διαταχθέντων φαρ-
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μάκων. Έξαιρετικώς όμως έπιτρέπεται ή άναγραφή καίχορήγησις των φαρμάκων καί άναλγη- 
τικών μέσων άτινα θά καθορίση Β. Διάταγμα έκδιδόμενον προτάσει τοϋ 'Υπουργού Κοιν. Πρό
νοιας μετά γνωμοδότησιν τοϋ A. Τ. Συμβουλίου. Τό αύτό Β. Διάταγμα θέλει καθορίσει καί τα 
βοηθητικά έργαλεϊα άτινα δύναται νά χρησιμοποιή ή Μαία.

4 .  ’Απαγορεύεται είς την Μαίαν νά έπικρίνη την άγωγήν τοϋ θεράποντος ίατροΰ καί νά 
έπηρεάζη εις τήν έκλογήν ίατροΰ.

5. Αί ύπερβαίνουσαι έκ προθέσεως τά καθήκοντα αυτών Μαϊαι ή έπιδεικνύουσαι άσύγγνω- 
στον άμέλειαν περί τήν έκτέλεσιν αύτών πλήν των προβλεπομένων ποινικών κυρώσεων, τιμω
ρούνται προτάσει τοϋ οικείου 'Υγειον. Κέντρου καί άποφάσει τοϋ έπί τής Κοιν. Προνοίας 'Υπουρ
γού, διά πρόσκαιρου καί έν υποτροπή διά διαρκούς άφαιρέσεως τής άδειας άσκήσεως τοϋ έπαγ- 
γέλματος.

Σ τ ο λ ή .

Ά ρθρον 12. —1. "Απασαι αί κατά τάς διατάξεις τοϋ παρόντος Ν.Δ. νομίμως μετερχόμεναι 
το μαιευτικόν έπάγγελμα, ύποχρεοΰνται κατά τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων των νά φέρω- 
σι τήν στολήν τήν καθορισθεΐσαν διά τοϋ άπό 7-6-1951 Β.Δ. ώς καί τό σήμα τής Σχολής έξ ής 
άπεφοίτησαν.

2. Ή  μή συμμόρφωσις πρός τήν διά τοϋ παρόντος άρθρου ΰποχρέωσιν τιμωρείται διά προ
στίμου μέχρι 2.000 μεταλλικών δραχμών, έπιβαλλομένου δι’ άποφάσεως τοϋ 'Υπουργοΰ Κοιν. 
Προνοίας μετά πρότασιν τοϋ οικείου Υγειονομικού Κέντρου.

3. Ή  δημοσίως καί άνευ δικαιώματος φέρουσα στολήν τής μαίας ή τό σήμα τής Σχολής 
άλλης ή έκείνης παρ’ ή έξεπαιδεύθη τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρις ένός μηνός ή διά χρηματι
κού προστίμου ή καί δι’ άμφοτέρων τών ποινών τούτων.

Τήρησις Βιβλίου Τοκετών.

Ά ρθρον 13 .—·1. Αί νομίμως άσκοΰσαι τό έπάγγελμα αύτών Μαϊαι ύποχρεοΰνται εις τή- 
ρησιν ένός βιβλίου μητρφου έν φ  άναγράφονται ήμερολογιακώς οί τοκετοί, ή χρονολογία έκτε- 
λέσεως αύτών, τό φϋλον τοϋ νεογνοΰ, τό όνοματεπώνυμον τών γονέων αύτοΰ, ή πόλις ή τό 
χωρίον είς δ κατοικοΰσιν ώς καί πάσα άλλη λεπτομέρεια ή παρατήρησις άφορώσα τό νεογνόν ή 
τούς γονείς, ώς καί έτέρου τοιούτου περιέχοντος έκτενώς τό ιστορικόν έκάστης περιπτιόσεως συμ- 
φώνως πρός τό χορηγούμενον ύπό τών 'Υγειονομικών Κέντρων ύπόδειγμα.

Τά βιβλία ταΰτα προσάγονται προ πάσης χρήσεως καί μονογράφονται ήριθμημένα κατά σε
λίδα παρά τοϋ οικείου Νομιάτρου.

2. Αί μή τηροΰσαι ή πλημμελώς τηροΰσαι τά κατά τήν άνωτέρω παράγραφον βιβλία Μαϊαι, 
τιμωρούνται δι’ άποφάσεως τού 'Υπουργού Κοιν. Προνοίας μετά πρότασιν τοϋ 'Υγειονομικού 
Κέντρου διά προστίμου μέχρι 2.000 μεταλλικών δραχμών.

Δ ια φ ή μ ισ ις .
Ά ρθρον 14 .—1. ’Απαγορεύεται είς νομίμως μετερχομένας τό μαιευτικόν έπάγγελμα Μαίας 

ή έπ ί τής έπιγραφής ώς καί έπί πάσης διαφημίσεως άναγραφή οίασδήποτε άλλης λέξεως πλήν 
τού ονοματεπωνύμου καί τής λέξεως «Μαία». Κατ’ έξαίρεσιν είς τάς άποφοίτους άνεγνωρισμένων 
Σχολών τριετοΰς φοιτήσεως έπιτρέπεται ή άναγραφή τών λέξεων «Διπλωματούχος Μαία».

2. 'Η παράβασις τής προηγουμένης παραγράφου τιμωρείται δι’ άποφάσεως τοϋ 'Υπουργού 
Κοιν. Προνοίας, μετά πρότασιν τού οικείου 'Υγειονομικού Κέντρου διά προστίμου 500 μέχρι 2.000 
δραχμών καί έν ύποτροπή διά πρόσκαιρου άνακλήσεως τής άδειας, έν δευτέρα δέ ύποτροπή δι’ 
οριστικής άνακλήσεως τής άδειας άσκήσεως τοϋ έπαγγέλματος.

Μ ητρώ α .

Ά ρθρον 15 .—Παρά τοϊς 'Υγειονομικούς Κέντροις τηρούνται μητρώα είς ά ύποχρεοΰνται 
νά έγγραφώσιν άπασαι αί νομίμως άσκοΰσαι τό έπάγγελμ» τής μαίας έντός τριμήνου άπό τής
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δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος. Τήν αυτήν ΰποχρέωσιν ύπέχουσι καί αΐ διά πρώτην φοράν έγκαθιστά- 
μεναι εις τήν περιφέρειαν υγειονομικού τίνος Κέντρου Μαϊαι έντός 15 ήμερων άπό τής έγκα-.ατά- 
σεώς των.

Παράνομος άσκησις.

’Άρθρον 16 .—1. Μέ φυλάκισιν μέχρις ένός έτους καί χρηματικήν ποινήν μέχρι 25.000 δραχ
μών τιμωρείται παν πρόσωπον, όπερ χωρίς νά κέκτηται πτυχίον άνεγνωρισμένης Μαιευτικής Σχο
λής άσκεϊ τό έπάγγελμα τής Μαίας.

2. Μέ φυλάκισιν μέχρις 6 μηνών καί χρηματικήν ποινήν μέχρι 10.000 δραχμών τιμωρείται 
παν πρόσωπον οπερ κέκτηται μέν πτυχίον άνεγνωρισμένης Μαιευτικής Σχολής, άσκεϊ δμως τό 
επάγγελμα άνευ τής κατά τό παρόν διοικητικής άδειας.

3. Μέ ποινήν φυλακίσεως μέχρις ένός μηνός καί χρηματικήν ποινήν μέχρι 2.000 δραχμών 
τιμωρείται ή κατά παράβασιν τοϋ άρθρου 8 τοϋ παρόντος άσκοΰσα είς έτερον μέρος τής χώρας 
παρά τό άναγραφόμενον έν τή άδείφ.

Ή  πρόσκλησις έκ περιστάσεως μαίας έξ . άλλης περιφερείας, δέν άποτελεΐ παράβασιν τής 
παρούσης διατάξεως.

4. Μέ ποινήν φυλακίσεως μέχρις ένός μηνός καί χρηματικόν πρόστιμον μέχρι 1000 δρχ. 
τιμωροΰνται οί κατά παράβασιν τής διατάξεως τοϋ άρθρου 15 τοϋ παρόντος μή έγγεγραμ- 
μέναι είς τά μητρώα τοϋ ‘Υγειονομικού Κέντρου Μαϊαι.

Μεταβατικαί Διατάξεις.

’Άρθρον 17.—1. ’Επιτρέπεται ή κατά τάς διατάξεις τοϋ παρόντος Ν. Δ. περαιτέρω άσκη- 
σις τοϋ Μαιευτικού επαγγέλματος είς τάς βάσει προγενεστέρων Νόμων ή Διαταγμάτων τυχού- 
σας άδειας άσκήσεως τοϋ έπαγγέλματος τής Μαίας, έφ’ οσον εις τό μέρος είς δ άσκοΰσι τό έπάγ
γελμα δέν υπάρχει επιστήμων Μαία.

2. Αί βάσει προγενεστέρων Νόμων έκδοθεΐσαι τοπικαί άδειαι ίσχύουσιν άποκλειστικώς καί 
μόνον διά τήν Κοινότητα δι’ ήν έξεδόθησαν.

3. Ή  άσκησις τοϋ έπαγγέλματος τών κεκτημένων τοιαύτην τοπικήν άδειαν είς έτέρας Κοινό
τητας άπαγορεύεται καί τιμωρείται διά πρόσκαιρου καί έν υποτροπή δι’ οριστικής άνακλήσεως 
τής άδειας, πλήν τών ύπό τοϋ άρθρου 16 τοϋ παρόντος προβλεπομένων ποινών.

4. Είς έξαιρετικάς περιπτώσεις είναι δυνατή ή χορήγησις προσωρινής άδειας άσκήσεως είς 
έτέραν Κοινότητα Μαίας κεκτημένης τοπικήν άδειαν, μετά πρότασιν τοϋ οικείου Νομιάτρου καί 
ήτιολογημένην άπόφασιν τοϋ Νομάρχου, έφ’ δσον έν τή Κοινότητι ταύτη δέν άσκεϊ έπιστήμων 
Μαία.

"Αρθρα 18 καί 19 παραλείπονται ώς μή ένδιαφέροντα τούς άστυνομικούς.

"Αρθρον 21.— 1/ Ό ύπ’ άριθ. 2448/40 Α.Ν. «περί άσκήσεως τοϋ Μαιευτικού έπαγγέλματος 
καί έκπαιδεύσεως Μαιών», πλήν τοϋ άρθρου 17 αύτοΰ, καταργεΐται.

2. Αί διά τοϋ παρόντος Ν.Δ. προβλεπόμεναι Διοικητικά! ή Δικαστικαί ποιναί ή πρόστιμα 
νοούνται είς μεταλλικάς δραχμάς, τής άξίας τής μεταλλικής δραχμής λογιζομένης κατά τάς σχε- 
τικάς περί ποινών είς χρήμα διατάξεις τοϋ Ποινικού Κώδικος.

’Εν ’Αθήναις τή 17 Σεπτεμβρίου 1953.



ΥΠΟΥΡΓΙΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΙΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΤΠΟΪΡΓΕΙΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΙΣ ΛΣΤΤΝ. ΠΟΛΕΩΝ 
Τμήμα Διοικητικόν

Άριθ. πρωτ 2380/28/12 Έ ν Άθήναις τή 20ή ’Οκτωβρίου 1953

ΑΠΟΦΑΣΙΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντες ύπ’ δψει: 1) τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 1 του Ν.Δ. 2458/53 «περί τροποποιήσεως 
καί συμπληρώσεως τοΰ κωδ. Ν. 4971/31 περί ’Οργανισμού τοΰ Σώματος Ά στυν. Πόλεων, 
καί ρυθμίσεως τής θέσεως των υπεραρίθμων άστυν. ύπαλλήλων» 2) τήν ύπ’ άριθμ. 20917/41/3 
άπό 14-10-1953 άναφοράν τοΰ ’Αρχηγού Ά στυν. Πόλεων,

Ά π ο φ α σ ί ζ ο μ ε ν

Κ ατανέμομεν τήν διά τοΰ άρθρου 1 τοΰ Ν.Δ. 2458/53 καθοριζομένην οργανικήν δύναμιν 
τοΰ προσωπικού των 'Υπηρεσιών ’Αστυνομίας Πόλεων, ώς εις τον κατωτέρω πίνακα άναλυ- 
τικώς έκτίθεται :
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1. 'Υπουργείου ’Εσωτερικών
α) Γεν. Δ/νσις Ά στ. Πόλεων . . 1 1 3 3 4 6 2 2 5 3 28
β) )> )) ’Αλλοδαπών . . . 1 3 5 14 15 8 3 24 28 230
γ) » » Παθ. Ά εραμ .. . .

2. ’Αρχηγείου Ά στυν. Π όλεω ν...
3. Δ/νσις Έ γκλ. Υπηρεσιών........
4. Τουριστική Αστυνομία..............

1 — 1 3 2 2 3 3 12
1 2 1 3 4 4 3 — 5 3 84

1 1 2 5 4 4 4 9 2 35
1 1 2 4 5 5 — 7 10 90

5. Ύ π . Προστ. Έθν. Νομίσματος. 1 — 2 3 4 4 — 7 5 42
6. Γεν. Έποπτ. Αγορανομίας---- 1 — 1 2 1 1 — — 1 6
7. ’ Αστυνομική Σχολή......................
8. Αποθήκη Υλικού Ά στ. Πόλεων

1 1 2 5 3 2 2 7 — 18
— 1 — 1 1 — — 2 2 8

9. Ά στυν. Νοσοκομείου................... — — 1 1 1 — 1 4 3 12
10. Ε.Τ.Υ.Α.Π..................................... — 1 1 1 2 — 1 — 7
11. Δ/νσις Ά στυν. ’Αθηνών........... 5 20 61 95 226 86 86 340 125 3940
12. » » Π ειραιώς......... 3 8 20 33 68 37 32 110 50 1300
13. » » Πατρών __. . . 1 1 4 10 18 9 5 38 20 310
14. » » Κερκύρας.......... 1 1 1 2 5 10 2 7 12 10 130

Σ ύνο λο ν ................................... 2 20 42 110 190 370 165 142 574 265 6252

Ό  Υπουργός 
Π. ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΣ
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ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Παρητήθησαν τοϋ Άστυν. Σώματος, ό Άρχ/λαξ Σορώκος Παν., δ 'Τπαρ/· 

Ζέρβας Ά λ . καί οί άστ/κες Γεωργίου Τρ., Κουκούρης Έλ., Λαμπρόπουλος Δ. κα'- 
Σταυρουλάκης Γ.

Άπελύθη διά λόγους υγείας ό άστυφύλαξ Κουφάκης I.
Δι’ άποφάσεως τοϋ ’Αρχηγού τοϋ ’Αστυν. Σώματος, ώνομάσθησαν τακτικοί. 

αστυφύλακες, οί μέχρι τοϋδε μαθητευόμενοι τοιοΰτοι : Μπαγετάκος Ή λ., Βαρδά- 
κης Α., Σταματάκης Ε., Φεράκης I., Σκούρας I., Ζαφείρης Γ., Σάγκρης Π., Κάλ
λιας Π., Μαστοράκος Α., Χαλβατζής Α., Γεωργόπουλος Α., Μπαρμπαρούτσης 
I., Ζωγράφος Γ., Καρανίκας I.. Μπελλάς Ε., Τακμάκης Ν., Πολύζος Ε., Τζε- 
δάκης X., Χαρΐτος X., Γωνιωτάκης Ν., Ντζούρας Κ., Σταυρόπουλος Δ., Μιχαήλ 
Δ., Λουπαρέας Γ., Φωτόπουλος Γ., Δήμου I., Κουτσόπουλος Δ., Καπερώνης Γ., 
Τσομώκος Α. καί Τσίγκας Ν.

*
Α Μ Ο I Β A I

Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υπουργοΰ Εσωτερικών, έχορηγήθησαν αί κάτωθι 
άμοιβαί : α) ’Έπαινος εις τον 'Υπαστυνόμον Α' κ. Καλαϊτζάκην Τρ. καί β ) ’Έπαι
νος καί υλική άμοιβή εις τον Άρχ/κα Άδαμόπουλον Εόθ. καί τούς άστ/κας Πλέσ- 
σαν Γ. καί Τομαραν Σωτ. διότι ούτοι έργασθέντες μετά ζήλου, προθυμίας καί μεθο- 
δικότητος έπέτυχον έντδς έλαχίστου χρονικού διαστήματος τήν άνακάλυψιν καί 
σύλληψιν σπείρας διαρρηκτών.

'Υπό τοϋ ’Αρχηγού τοϋ Στόλου 'Υποναυάρχου κ. Κ. Τσάτσου, έξεφράσθη 
ή άκρα εύαρέσκειά του εις τον ’Αστυνόμον Β' κ. Κυρκϊτσον Γ., κοινοποιηθεΐσα καί 
εις τδ Άρχηγεΐον Άστυν. Π όλεων, διότι κατά τήν διάρκειαν τής άποσπάσεώς 
του εις τήν υπηρεσίαν άσφαλείας τοϋ Στόλου, έπεδείξατο δραστηριότητα εις όλους 
τούς τομείς τής άρμοδιότητός του.

*
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ

Τήν 25-10-53 εις τδ Παναθηναϊκόν Στάδιον έτελέσθησαν Διασυλλογικοί άγώ- 
νες στίβου τή συμμετοχή Αστυφυλάκων άθλητών. Ό  άστυφύλαξ Σίλλης Βασί
λειος έπρώτευσεν εις τδν δρόμον 400 μ. εις χρόνον 49" 5/10 καί εις τδν δρόμον 100 μ. 
εις χρόνον 11" 5/10. Ό  άστυφύλαξ Πολίτης Κωνσταντίνος έπρώτευσεν εις τδ 
άλμα εις ύψος ύπερπηδήσας 1 μ. 65. Ό  άστυφύλαξ Πανίτσας Κων/νος ήλθε 3ος 
εις τδν δρόμον 110 μ. μετ’ έμποδίων μέ χρόνον 17" 3/1, 6ος εις τδ άλμα εις 
ύψος ύπερπηδήσας 1 μ. 65. καί 4ος εις τδ άλμα επί κοντώ ύπερπηδήσας 3 μ. Ό  
άστυφύλαξ Γυφτάκης Δημήτριος, ήλθε 4ος εις τδ άλμα είς ύψος ύπερπηδήσας 1.75 μ, 
5ος είς Δισκοβολίαν μέ 32.98 μ. Ό  άστυφύλαξ Σύριος ’Ιωάννης 1ος είς τδν δρόμον 
5.000 μ. μέ χρόνον 16' 60" 4/10 καί ό άστυφύλαξ Μουράς Απόστολος 3ος μέ 
χρόνον 17' 07" 5/10. Ό  άστυφύλαξ Κωτσαύτης Δημήτριος 4ος είς τά 800 μ. μέ 
χρόνον 2' 12" 1/10.

Τήν 25-10-53 είς τδ Ρινγκ Παναθηναϊκού Α.Ο. έτελέσθησαν φιλικοί πυγμα
χικοί άγώνες, μεταξύ Αστυνομίας—Παναθηναϊκού. ’Επί πέντε (5) συναντήσεων 
τού προγράμματος ή Αστυνομία έσχε τρεις (3) νίκας καί δύο (2) ήττας.

Νικηταί είς τά σημεία άνεδείχθησαν οί πυγμάχοι-άστυφύλακες Κωνσταντό- 
πουλος Σωτήριος, Μητρόπουλος Δημήτριος καί Πριόβολος Γεώργιος. Ήττήθησαν 
είς τά σημεία οί άστυφύλακες-πυγμάχοι, Παλαιολόγος Αθανάσιος καί Καρέλας 
Άνδρέας. Οί άγώνες ειχον έπιτυχίαν άπδ οργανωτικής άπόψεως καί τούς παρηκο- 
λούθησαν 200 φίλαθλοι περίπου.


