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TOT ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΑΛ. ΠΑΠΑΓΟΥ 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΝ ΣΩΜΑ, ΕΠΙ
Τί2 ΝΕΩ ΕΤΕΙ 1954.

Έπί τή άνατολή του Νέου ’Έτους 1954, άπευθύνω θερμόν χαι
ρετισμόν προς τήν 'Ηγεσίαν, τούς ’Αξιωματικούς, 'Υπαξιωματικούς 
καί άνδρας των Σωμάτων ’Ασφαλείας καί του Λιμενικού Σώματος 
ευχόμενος υγείαν καί εύτυχίαν δι’ έαυτούς καί τάς οικογένειας των.

Προτρέπω δέ άπαντας, άπο τού Άνωτάτου ’Αξιωματικού μέχρι 
τού τελευταίου Χωροφύλακος, Άστυφύλακος καί Λιμενοφύλακος 
όπως καί κατά το άρχόμενον έτος 1954 συνεχίσωσι τήν εύορκον 
έκτέλεσιν τού καθήκοντος μέ αύξουσαν δραστηριότητα, έργατικότητα 
καί υψηλόν φρόνημα, εχοντες ώς γνώμονα των ένεργειών των τήν 
πλήρη προστασίαν των δικαιωμάτων καί ελευθεριών των πολιτών 
καί τήν διατήρησιν τής έσωτερικής άσφαλείας τού Κράτους.

Έν Άθήναις τή 31η Δεκεμβρίου 1953 
'Ο Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως 
Στρατάρχης ΑΛ. ΠΑΠΑΓΟΣ



Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ
TOT κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣ ΑΠΑΣ ΑΣ ΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

’Επί τώ Νέω Έ τει απευθύνω προς δλους τούς ’Αξιωματικούς 
καί Όπλίτας των Σωμάτων ’Ασφαλείας τάς πλέον έγκαρδίους εύχάς 
μου διά τήν προσωπικήν καί οικογενειακήν των εύτυχίαν καί χαράν.

Το άρχόμενον έτος 1954 είναι το δεύτερον έτος τής άρξαμένης 
μεγάλης προσπάθειας τής Κυβερνήσεως τού Στρατάρχου Παπάγου 
προς άνασυγκρότησιν τής Ελληνικής ΓΤατρίδος.

Εις τήν προσπάθειαν ταύτην απόντες οί Έλληνες καλούμεθα νά 
συντρέξωμεν μέ άφοσίωσιν καί πίστιν προς τήν διανοιγομένην υπό. 
του Στρατάρχου φερέλπιδα οδόν.

Τα Σώματα ’Ασφαλείας, άτινα'κατά τον πόλεμον καί τάς έσω- 
τερικάς έθνικάς περιπετείας έστάθησαν παρά το πλευρον των ενό
πλων δυνάμεων τής Χώρας καί προσέφερον διά των ύπερόχων θυσιών 
των ύψίστας υπηρεσίας εις τήν Ελληνικήν Πατρίδα, έχουσιν έν προ- 
κειμένω νά έπιτελέσωσιν ύψηλοτάτην έπίσης άποστολήν.

Οί άποτελοΰντες τά Σώματα ’Ασφαλείας λόγω τής καθημερινής 
έπαφής των μετά των πολιτών άποτελοΰσιν έναντι αύτών τήν ένσάρ- 
κωσιν τής έννοιας του Κράτους.

'Η τοιαύτη το>ν θέσις έπιβάλλει εις τούς άποτελοΰντας ταΰτα 
τήν ύποχρέωσιν, ίνα διαχειρίζωνται τήν άσκουμένην παρ’ αύτοίν 
εξουσίαν μέ δικαιοσύνην, άμεροληψίαν, προθυμίαν καί καλωσύνην 
έναντι πάντων τών πολιτών, άλλά καί μέ άτεγκτον αύστηρότητα 
έναντι πάντων έκείνων, οιτινες επιβουλεύονται τήν δημοσίαν τάξιν καί 
τήν εθνικήν ήμών άσφάλειαν.

Ό  τελικός σκοπός τής προσπάθειας τών Σωμάτων ’Ασφαλείας 
θά πρέπη νά είναι ή παγίωσις εις τήν κοινήν συνείδησιν τών πολι
τών τού αισθήματος τής άσφαλείας, τής τάξεως καί τής εύνομίας.

'Η Κυβέρνησις κατέβαλε καί θά καταβάλη πάσαν μέριμναν διά 
τήν άρτιωτέραν όργάνωσιν τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί τήν βελ-



ΕύχχI έπί τώ Νέω Έ τει "53

τίωσιν της θέσεως των άποτελούντων ταϋτα άνδρών, έπί τώ τέλει 
νά καταστήση ταΰτα ικανά, δπως, μέ πίστιν προς την Α.Μ. τον 
Βασιλέα καί ύπδ την πεφωτισμένην κάτεύθυνσιν του Στρατάρχου, 
συνεχίσωσι καί κατά τό άνατέλλον έτος τήν άρξαμένην προσπάθειαν 
εις τήν υψηλήν έναντι τής Ελληνικής Πατρίδος άποστολήν των.

Έν ;Αθήναις τή 1η ’Ιανουάριου 1954 
Ό  'Τπουργος

- ΠΑΥΣ. ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΣ

ΗΓΏΕΡΗΣΙλ ΩΙΟΤΟΓΗ
TOT κ. ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

’Επ’ εύκαιρία του Νέου ’Έτους 1954 απευθύνω προς άπαντας 
τούς άστυνομικούς τάς προσωπικάς εύχάς μου διά τήν εύτυχίαν αύτών 
καί των οικογενειών των. Είμαι βέβαιος δτι το Σώμα τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων καί κατά τό ‘έτος 1954 θά έκπληρώση τον υψηλόν 
προορισμόν του καί τήν άποστολήν του μέ σύνεσιν, προθυμίαν καί 
εύγένειαν, έναντι δλων τών πολιτών, οί όποιοι έχουσι άνάγκην τής 
βοήθειας καί προστασίας του, θά φανώσι δέ αύστηροί τηρηταί τών 
Νόμων έναντι έκείνων, οί όποιοι έπιβουλεύονται τήν διατάραξιν τής 
τάξεως καί ’Ασφαλείας, ώστε ή Πατρίς νά είναι υπερήφανος διά 
τούς άποτελοϋντας τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

Έν Άθήναις τή 31η Δεκεμβρίου 1953 
Ό  ’Αρχηγός 

ΑΓΓ. Μ. ΕΒΕΡΤ



ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ 
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ (1921- 1954)

Δ'. ΗΡΩΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ Ι

«Ούδέν άλλο Έθνος και ούδείς άλλος Λαός οπουδή
ποτε τής γηΐνης σφαίρας ευρισκόμενος, συνύφανε τόσον 
πολύ τάς τύχας του με τήν ιδέαν τής Ελευθερίας, όσον 
τό Ελληνικόν ’Έθνος—ό Ελληνικός Λαός. Τούτο άποτε- 
λεΐ γενικήν καί άδιάψευστον διαπίστωσιν άναγομένην εις 
τήν Ελληνικήν ψυχήν καί εις τήν Ελληνικήν καρδίαν.

Με τό ιδεώδες αύτό τής ’Ελευθερίας έγεννήθησαν, 
έξετράφησαν καί ήνδρώθησαν οΐ Έλληνες, μή διστάζον- 
τες ποτέ εις θυσίας καί ολοκαυτώματα, με πρωτοπόρους 
τούς εκ τού Νόμου τεταγμένους διά τήν ασφάλειαν αύτής.

Δεν ύπήρξαν συμπτωματικοί οί ήρωϊσμοί, αί κατα
κρεουργήσεις, τά μαρτύρια καί αί σφαγαί των περιβε- 
βλημένων τήν τιμίαν στολήν τού ’Αστυνομικού. Ύπήρ- 
ξεν τό λαμπρόν χαρακτηριστικόν τής φυλής μας, τό όποιον 
ή γενεά μας ηύτύχησε νά χαρή, ή απέραντος δηλαδή λα
τρεία 7ΐρός τήν ’Ελευθερίαν».

ΚΩΣΤΟΠΟΤΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. 
Άστυν. Δ/ντής Β'

Ήναλώθη τή υπηρεσία τήν 19-4-1951

ΛΑΓΟΣ ΒΑΣ.
Άστυν. Δ/ντής Β'

Ήναλώθη τή υπηρεσία τήν 21-6-1953
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ΖΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓ.
' Α σ τυφ ύλα ξ

Έφονεϋβη ΰηύ κλβπτών. 
την  S-3-44.

ΡΕΝΤΟΥΜΗΣ Α Ν .
Ά σ τ υ φ ύ λ ά ξ

ΈδολοψονήΟη ύπο κομ- | 
μ ο υν . τόν Λ ίβριον 1944·ί |

ΜΪΣΥΡΗΣ ΑΛΕΣ. f 
Ά σ τ υ φ ύ λ α ξ

ΈδολοφυνήΟη ύπό Κομ-; 
μ ο υν ισ τώ ν τή ν  13-2-44.1

ΜΟΥΓΙΑΣ ΧΑΡ. ? 
Ά στυφύλαξ 

’ Εφονεύβη 4ν υπηρεσία 
παρ’ αύτοκ. τήν 17-9-46.

■ΜΑΝΔΗΛΑΣ X. 
Ά στυφύλαξ

Έφονεύδη διά βλήματος Ολμου 
ύπο κομμουν, τήυ 19-12-44.

MAPΙΝΟΣ ΝΙΚ. 
Αστυνόμος Β'

Συνελήφδή καί έδολοφονήδη 
αγρίως ύπό Κομμουνιστών τήν 

4-12-44.

ΧΙΑΤΤΑΣ ΝΙΚ. 
Ά στυφύλαξ

Έφονίύδη μαχόμενος κατά 
κομμουνιστών τόν Δεκέμ

βριον 1S44.

ΡΟΒΑΚΗΣ ΛΕΩΝ.
Γραφεύς

Έδολοφονήδη ϋπό κομ- , 
μουν. τόν Δ)βριον 1944.

ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΒΑΣ. 
Ά στυφύλαξ 

ΈφονεύΟη ΰπό κομμουν. 
τήν 9-12-44.

ΤΡΑ·Ι·ΦΟΡΟΣ ΝΙΚ.
' Αστυφύλαξ

Έπεσεν έυ υπηρεσία τήν 
19-4-44

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΓΕΛΡ. 
Α στυφύλαξ

Έδολοφονήδη ύπό κομ
μουν. τόν Δ)βριον 1944.



Ύ ηαστυνόμος Β' 
ΈδσΧοφσνήθη ύπό κομ
μουν. τον Δ)βριον 1944,

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Π.
Ά στυφ ύλα ξ 

ΈσφαγιάσΟη υπό Κομ- 
μοννίστών τήν 7-12-44,

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΕΣ I. ϊ 
Ά σ τυ φ ύ λ α ξ  j 

Εφονεύβη υπό κομμού-’ 
ν ιστού τήν 22-2-49. 1

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.
' Α στυφύλαξ

ΈδολοφονήΟη ύπό κομ
μουν. τον Δ)βριον 1944.

ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ I. 
Ά σ τυ φ ύ λ α ξ  

’Έ πεσεν μαχόμενσς κατά τώ ν  
’ ϊταλογερμανών τήν 17-10-41.

ΚΑΤΣΑΜΠΕΚΗΣ I.
.* Υηαστυνόμος Β' 

Έ σψ άγη  ώ ς άμ νός ύπ ό  κομ
μουνιστών τόν Δεκέμβριον ’ 

1944.

ΠΥΛΙΑΣ ΚΩΝ. 
‘Α στυνόμος  Β'

Έπολέμ.ήσε εις Β' Τμήμα καί 
συλληφθείς ύπό κομμουστικών 
έδολοφονήόη τήν 7-12-1944,

ΚΑΡΑΧΑΑΙΟΣ 'Σ Τ Γ '; 
Ά στυφύλαξ  

ΈξηφανΙσθη ύπό^ςηψανίσθη οπέ των* 
^Γερμανών τήν 16-10-43.1

ΚΑΚΗΣ ΔΗΜ. 
Ά σ τυ φ ύ λ α ξ  

Εψονεύθη ύπό κομμαυ- 
ν ισ τώ ν τήν 16-3-44.

ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ AAZJ 
Πρόσθετος Ά σ τυ φ ύ λ α ξ  
Έδολοφονήθη ύπό κομ
μουν. τόν Δ)βριθν 1944.

ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ΓΕΩΡ. \ 
Ά σ τυ φ ύ λ α ξ  

Έττεσεν μαχόμευος κατά 
Γερμανών τήν 20-5-41» ·
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ΚΑΡΑ-1 ΝΔΡΟΣ ARM.
' Y«αστυνόμος A'

Ε α φ ά γ η  νσ ό  κ ο μ μ ο ύ ν ι
α ιώ ν  τόν  Λ )β ρ ιν ν  1044

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. 
Ύ π α β τυ  νόμος

Έ φ ονεύθη  διά βλήματος 
όλμον τόν Δ )βριον 1944.

ΚΛΚΑΛΕΤΡΗΣ ΠΑΝ.
' Avthinao τ υνόμος 

Έκρ^ο’νργήβη διά κ ελ ίκ εω , 
νπό κομμουνιστώ ν τόν Δ)βριον 

1944.

ΞΑΝΘΟΣ ΕΥΤ. 
Ά σ τ υ φ ΰ λ α ξ  

Έδαλτκρονήβί) ΰττό κομ
μ ουνισ τώ ν τήν 9-12-44.

ΜΕΣΣΑΡΗΣ 0 . 
.’ Αβτυ«ρύλαξ 

Εφον*ύ9ΐ) ν»ό  κομμού 
ν ια τώ ν  τήν 19-12-44.

ΠΛΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝ. 
'Αστυνόμος Β'

Ζνν*λήφ6η και ίδρλοφονήθί) 
α γρ ίω ς υπό κομμουνιστώ ν τήν 

5-12-44.
ΜΠΕΛΕΖΩΝΗΣ ΠΑΝ. 

“Α σ τυφ ύλα ξ
Ειμονοΰθη ύπο κομμού
ν ια τώ ν  τή ν 18-10-45,

ΚΟΥΜΟγΡΑΣ Α. 
Ύ παστυνόμ ος Ε' 

Ε φ ο ν ΐύ ΰ η  υπό κσμ,μου· 
ν ιό τώ ν  τήν 6-12-44.

ΛΕΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛ.
Ά α τ ν φ ύ λ α ξ

Έδα>.ο<ρονή0η υπό κομ
μουν. τόν Δ )βοιον 1944.

Λ ΥΜΠΕΡΟΠΟ ΥΛΟΣ A 
’ Α σ τυφ ύλα ξ  

ΈφονεύΟη ΰττό κομμού 
ν ια τώ ν  τή ν 5-12-44.

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓ.
’ Ανβυτταα τυνόμος 

Έ δολοφονήβη α γρ ίω ς  ΰπό κομ
μ ο υν ισ τώ ν τόν Δ )βριον 1944



ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Η ΕΞΑΘΛΙΩΣΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
Ύπό κ. Κ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
Καθηγ. της Ψυχιατρικής καί Νευρολογίας

(Συνέχεια και τέλος)

S.—Το πρόβλημα τής έξαθλιώσεως παρ’ ήμϊν και σχέσις προς την εγκληματικότητα.
9.—’Επίλογος.

8. Τό πρόβλημα τής εξαθλιώσεως παρ’ ήμΐν καί σχέσις προς την  
έγκλη ματικότητα.

Τό πρόβλημα τής εξαθλιώσεως παρ’ ήμΐν δέν έχει, ώς νομίζω, έπαρκώς μελε- 
τηθή. Είδικώς δέ δέν έχουν καθορισθή οί παράγοντες εξωτερικοί καί εσωτερικοί, οΐτι- 
νές παρ’ ήμΐν είναι περισσότερον συχνοί. Έκ των εξωτερικών παραγόντων ή πενία, 
ή ανώμαλος οικογενειακή κατάστασις (μητρυιά), ή έλλειψις διαπαιδαγωγήσεως, τό 
κακόν παράδειγμα, ή άπορφάνισις δέον νά είναι οί σημαντικώτεροι. Πρός τούτο παρί- 
σταται ανάγκη ερεύνης εις τους τροφίμους των άναμορφωτικών ιδρυμάτων, ψυχο- 
βιολογική τε καί κοινωνική, ϊνα διασαφηνισθή τό ζήτημα, αν καί δέον νά τονισθή, 
ότι ούχί πασαι αί περιπτώσεις εξαθλιώσεως των νέων^φθάνουν μέχρι των άναμορφω
τικών ιδρυμάτων, ουδέ τοΰ σχετικού δικαστηρίου.

’Εγγύτατα πρός τήν έξαθλίωσιν καί εις στενήν σχέσιν παρ’ αυτήν εύρίσκεται ή 
έγκληματικότης. Υπάρχουν έξηθλιωμένοι, οϊτινες είναι μέν μή κοινωνικοί, όχι όμως 
άντικοινωνικοί, δηλαδή έγκληματίαι. ‘Η έξαθλίωσις δεν συνοδεύεται πάντοτε υπό 
έγκληματικότητος, ούδέ ό εγκληματίας είναι κατά κανόνα Ιξηθλιωμένος. Γενικώς όμως 
ή έξαθλίωσις προετοιμάζει τό έγκλημα, διότι τό άτομον εθίζεται εις τήν αταξίαν, απει
θαρχίαν, τήν παράβασιν τών νόμων. Ό Ιξηθλιωμένος εύχερώς εμπίπτει ε’ις τήν εγκλη
ματικότητα, διότι έν τώ  μεταξύ έστερήθη τών ήθικών φραγμών, του συναισθήματος 
τιμής, αίδούς, κοινωνικότητας.

"Αλλοι όμως τών έξηθλιωμένων είναι εν ταύτώ αντικοινωνικοί. Μορφαί δέ τινες 
της εξαθλιώσεως είναι ταυτοχρόνως εγκληματικού περιεχομένου ή άγουν μοιραίώς 
εις τό έγκλημα. Οϋτω, ό πλάνης βίος τού έξηθλιωμένου συνεπιφέρει τήν απάτην, τήν 
κλοπήν, τήν διάρρηξιν.

Συνήθη εγκλήματα τών έξηθλιωμένων είναι ή απάτη, ή κλοπή, ή φθορά ξένης 
ιδιοκτησίας, ή έξύβρισις, ή προσβολή δημοσίας αίδούς, ή ανήθικος έπίθεσις, ό έκ- 
βιασμός, ή άνθρωποκτονία.

'Η έξαθλίωσις καί ή έγκληματικότης αποτελούν νοσηρόν κοινωνικόν φαινόμενον. 
Αί περιπτώσεις τών έξηθλιωμένων δέν είναι όλίγαι ώς έκ πρώτης όψεως φαίνεται. 
"Ολοι οί άποτυχημένοι τής κοινωνίας, οί όποιοι δέν κατώρθωσαν νά δημιουργήσουν 
τι σταθερόν, μόνιμον καί άξιόλογον, Ινέχουν τά στοιχεία τής έξαθλιώσεως. ’Επίσης 
όμως ή ζωή δέν έχει ρυθμόν τινα έντός τών καθιερωμένων κανόνων καί υπό τής κοι
νωνικής ήθικής ύπαγορευομένων καί δέν έμπεριεΐχον άπασχόλησίν τινα άντιπροσω- 
πεύουσαν μίαν ήθικήν άξίαν ζ1)

Έφ’ όσον ύπάρχει κοινωνία θά υπάρχουν καί έξηθλιωμένοι καί έφ’ όσον νόμοε 
καί κανόνες καθορίζουν τήν διαβίωσιν τών άνθρώπων θά ύπάρχουν οί άδυνατοΰντες 
νά συμμορφωθούν πρός αύτούς, λόγω τών ψυχικών των ανωμαλιών. Δοθέντος δέ, 
ότι οί κοινωνικοί όροι δέν δύνανται ν’ άνταποκριθοϋν εις πάντας τούς άνθρώπους 
λόγω τής ψυχικής αυτών διαφοράς, τό γεγονός τούτο θέλει συντελή εις τήν γένεσιν 
τής έξαθλιώσεως, διότι κοινωνικοί όροι καί κανόνες είναι κατάλληλοι διά τόν μέσον

(1) Έπεκτείνων τις κάπως τήν έννοιαν τής έξαθλιώσεως, θά ήδύνατο νά περιλάβη έν 
αυτή άτομα, οικογένειας, χώρας, έποχάς έμπεριεχούσας στοιχεία έξαθλιώσεως υπό μορφήν τινα.
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κοινόν άνθρωπον, ούχί διά τάς παραλλαγάς αύτοΰ, ιδίως ούχί διά τάς μειονεκτι
κός παραλλαγάς.

Ή έξαθλίωσις επιτείνεται καί γίνεται συχνότερα όταν οι κοινωνικοί όροι είναι 
κακοί (καταστροφαί, στερήσεις, ένδεια, ηθική κατάπτωσις) καί ή κοινωνία εμπεριέχει 
τήν άθλιότητα οίουδήποτε είδους (υλικήν καί ηθικήν). Δι’ δ ή μείωσις καί ή πρό- 
ληψις αυτής έξαρταται έν πολλοϊς έκ τής βελτιώσεως των κοινωνικών δρων. Μειοΰται 
δέ εις τήν καλώς ώργα,νωμένην κοινωνίαν. ΔυνάμεΘα δμως νά εϊπωμεν, ότι ή έξα- 
θλίωσις διά τους ανωτέρω λόγους, παρατηρεΐται εις πάσαν κοινωνίαν, όσονδήποτε 
καλώς καί άν είναι ώργανωμένη καί έξειλιγμένη.

9. ’Επίλογος.
Ίστορικώς άναφέρεται έξαθλίωσις είς δλας τάς έποχάς, ήτοι είς τήν άρχαίαν 

'Ελληνικήν καί δή κατά τήν ακμήν αυτής, τήν Ρωμαϊκήν, τόν μεσαίωνα καί έν συν
εχεία μέχρι σήμερον, παρά τήν άρξαμένην ιδιαιτέραν φροντίδα καί μέριμναν διά τήν 
παιδικήν ήλικίαν (πλήν τών άλλων κατάρχησιν τής έκμεταλλεύσεως, τής έργασίας 
νέου άτόμου κ.τ.τ.).

Ό άνθρωπος δμως είναι άλλοπρόσαλλον κατασκεύασμα. Άφ’ ενός δημιουργεί 
τά δεινά του, π. χ. τάς καταστροφάς διά τοϋ πολέμου (λόγω τού τελευταίου πολέμου 
εκατοντάδες χιλιάδων παιδιών μένουν άνευ πατρίδος, οικογένειας, στέγης, πόρων 
ζωής καί είναι έξηθλιωμένα), άφ’ ετέρου θρηνεί δι’ αυτά καί προσπαθεί νά διόρ
θωση τό κακόν έκ τών υστέρων.

Ή σημερινή άνθρωπότης είναι αναμφιβόλους ήθικώς έξηθλιωμένη ζ1), ή δέ Ευ
ρώπη έν άπέραντον πεδίον υλικής καί ήθικής έξαθλιώσεως. Τά παιδιά τών Ευρω
παϊκών κρατών παρουσιάζουν εΐπέρ ποτέ καί άλλοτε τήν έξαθλίωσιν εις μέγιστον βαθμόν. 
Παρ’ ήμΐν ή έξαθλίωσις ήρξατο κατά τήν κατοχήν, έξ ής ή άνάμνησις τών έν τοΐς 
όδοΐς έξηθλιωμένων καί άλητευόντων παιδιών είναι είσέτι έναργής. ’Αλλά καί σήμερον 
έξακολουθεϊ είσέτι νά ύπάρχη τό φαινόμενον, δοθέντος δτι γίνεται ϋπό τών έχθρών 
τής πατρίδος μας συστηματική διά τών καταστροφών προσπάθεια έξαθλιώσεως αυ
τών. Πόσα έκ τών κατεστραμμένων περιοχών τής πατρίδος ήμών παιδιά στερηθέντα 
τής στέγης, τής οικογένειας, τοϋ σχολείου, τής κοινωνικής διαβιώσεως καί ταλαιπω
ρούμενα ψυχικώς δέν θά έμπέσουν θάττον ή βράδιον εΪ£ τήν άνεπανόρθωτον έξαθλί- 
ω σ ιν ! Ό κίνδυνος ούτος τής παιδικής καί νεαράς ηλικίας δέν είναι δυνατόν νά συλλη- 
φθή έν δλη τη έκτάσει αύτοΰ.

Ή κοινωνία, ώς γνωστόν, μεριμνά διά τήν άντιμετώπισιν τής έξαθλιώσεως 
διά τής .διαπαιδαγωγήσεως, τής άπομονώσεως (έν φυλακαΐς (2), σωφρονιστηρίοις, 
αναμορφωτικούς σχολείοις) τών έξηθλιωμένων ατόμων. Ή κοινωνική διά τά ψυχοπαθη- 
τικά (ανώμαλα) άτομα πρόνοια συνεισφέρει ώσαύτως είς τήν προληπτικήν προσπά
θειαν έναντίον τής έξαθλιώσεως. Οΰτω, ό άνθρωπος αγωνίζεται νά διορθώση τάς 
άτελείας τής φύσεως καί τάς ιδίας αύτοΰ ατασθαλίας.

'Ως προς ·τήν προσπάθειαν διαπαιδαγωγήσεως τοΰ έξηθλιωμένου άτόμου δέον 
νά λεχθή, δτι εις πολλάς περιπτώσεις συνεπάγεται εύνοϊκόν άποτέλεσμα μικρόν ή μέγα, 
ώστε ό έξηθλιωμένος καθίσταται έκ νέου κοινωνικός. Ή προσπάθεια διασώσεως τοΰ 
έξηθλιωμένου περιλαμβάνεται είς τήν γενικήν θεραπευτικήν αγωγήν τών ανωμάλων 
ατόμων, δι’ ήν απαιτείται συνεργασία γονέων, ιατρού, παιδαγωγού, διδασκάλου 
καί τής Πολιτείας καθόλου.

(1) Τοΰτο καταφαίνεται δταν βλέπη τις πόσον τό καλόν καί’ τό ηθικόν παραμελεϊται 
καί πόσον ολίγη άντίστασις έναντι τοϋ κακοΰ επιδεικνύεται. «Τών γάρ καλών ή παράλειψις. 
ούχ’ ήττον ή τών φαύλων πραξις άνίερόν έστι καί ταραχώδες» Πλούταρχος. «Οϊ μή κολά- 
ζοντες τους κακούς βούλονται άδικεΐσθαι τούς αγαθούς» Πυθαγόρας.

(2) "Αξιόν προσοχής είναι, ότι άτομα έκτίοντα φυλάκισιν έν τή αναστροφή μετά τών 
άλλων καταδίκων καί διά τής παρ’ αυτών διδαχής, εξέρχονται τής φυλακής έξηθλιωμένα. 
Ή έπιβαλλομένη έν τω  προκειμένςρ προσπάθεια είναι ή διαμόρφωσις τών φυλακών, ώστε 
ν ’ αποτελούν πραγματικά κέντρα διαπαιδαγωγήσεως.
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ΕΚΜΥΣΤΗΡΕΥΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΠΡΩΗΝ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ ΤΗ Σ ΓΑΛΛΙΑΣ
'Υπό του ΑΛΑΙΝ ΑΠΟΥΩΡΝΤ
Μετάφρ. ΰπό Σ.Α.Χ. -ΘΕΟΔΟΤΟΥ

Δ'. Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΣΟΥΛΤΑΝΩΝ 
= ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΤΩΝ ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΟΛΜΑ—ΜΠΑΧΤΣΕ =

Είναι όντως παράξενα τα εις τα μέλη Βασιλευούσης δυναστείας ΐδιάζοντα 
χαρακτηριστικά. Έχομεν το πολύ προεξέχον κάτω χείλος της Αύτοκρατορικής 
Αύστριακής δυναστείας. Γνωρίζομεν επίσης πολύ καλά το πηγούνι των Βουρβώ- 
νων. 'Υπάρχει έν τούτοις άλλη τις κληρονομικότης μεταξύ των βασιλευόντων έξό- 
χως ενδιαφέρουσα, καθ’ δ άποτελοΰσα βαθύτατον άπόρρητον διά το πολύ πλήθος. 
’Απέκτησα δέ την άσυνειθηστοτάτην πείραν αυτού προ 20 ετών, δταν ήμην Γραμ^ 
ματεύς τής Πρεσβείας μας έν Κωνσταντινουπόλει.

'Ο Σουλτάνος Άμπτούλ Ά ζήζ ήτο ακόμη επί τού θρόνου. Ήτο ή εποχή 
καθ’ ήν αί υποθέσεις τής Τουρκίας προσείλκυον την προσοχήν τού πολιτισμένου κό
σμου. 'Η Ρωσία παρεσκεύαζε τον · πόλεμον, καί είναι γνωστόν δτι ή ’Αγγλία 
δεν θά έμενεν αδρανής. 'Η Γαλλία έξήντλησε πάσαν προσπάθειαν διά νά άποτρέψη 
τοιούτον γεγονός, καί δύναμαι είπεΐν δτι αί εις τήν Δημοκρατίαν άποδοθεΐσαι ύπη- 
ρεσίαι μου διαρκούσης τής κρίσεως ταύτης έγιναν άφορμή νά μοί έμπιστευθοΰν τήν 
πρώτην πρεσβείαν μου. Ό  σκοπός μας ήτο νά ένισχύσωμεν τήν Ρωσίαν δπως πιέση 
τήν Γερμανίαν. Καί έν τω ,έργω τούτω έσχον έγώ συναντιλήπτορα τον διάσημον 
’Άγγλον 'Υπουργόν, Λόρδον Βήκονσφηλδ. Ήτο όντως μέγας άνήρ, άποκτήσας 
φήμην άνήκουστον έν Εύρώπη τήν δευτέραν μετά τον Βίσμαρκ. Λοιπόν, νύκτα 
τινά τού θέρους (τού 1876) είχα έξέλθει αρκετά άργά άπό τήν Πρεσβείαν μας, 
καί αφού περιεφέρθην έπί μίαν ώραν εις τούς δρόμους τού Σταυροδρομιού, άπεφά- 
σισα νά περάσω τήν Παλαιάν Γέφυραν, διά νά έξερευνήσω τάς παλαιάς συνοικίας. 
Ή το ϊσως θρασύ μέ τοιούτον καιρόν άλλ’ είχα συνειθίσει εις τέτοιους περιπάτους 
καί διά πάσαν άσφάλειαν ένεδύθην έπανωφόρι τούρκου,

Περιεφερόμην λοιπόν εις τούς τουρκικούς μαχαλάδες, δπου πασσάδες- έχουν 
τά μέγαρά των, δταν αίφνης είδα απέναντι μου, έκεΐ δπου ή σκιά δένδρου έσκέ- 
παζε τον δρόμον, σωρόν σκύλων, έξ αύτών πού λυμαίνονται τήν Κωνσταντινού
πολή, καί πού έφιλονεικοΰσαν διά κάτι πού έκειτο έν τω μέσω τού δρόμου. ’Εκτός 
των σκύλων, δεν υπήρχε τίποτε πέριξ, τό πάν ήτο σιωπηλόν.

Προύχώρησα προς τά έκεΐ, προσπαθών νά άνακαλύψω τί προσείλκυσε τά 
σαρκοφάγα ταΰτα. Πλησιάζων άντελήφθην δτι ήτο παντόφλα άνατολίτικη. Ή  περι- 
έργειά μου έξήφθη. ’Ετέθην έν τω μέσω των ζώων καί τά διεσκόρπισα μέ τό μπα
στούνι μου. Τότε έσκυψα διά νά άναλάβω τό άντικείμενον. Μόλις τό ήγγισα, οπι
σθοχώρησα μέ φρίκην. Ή  παντόφλα περιείχε πόδι άνθρώπινον. Ή  πρώτη μου κί- 
νησις ήτο νά φύγω απομακρυνόμενος. ’Αλλά φοβερά βασκανεία, πού κατώρθωσα 
νά τήν κυριεύσω, μέ καθήλωσεν έπί τόπου καί μέ ύπεχρέωσε νά έξετάσω καλλί- 
τερον. ’Έσκυψα πάλιν, παρατηρών εις τό συγκεχυμένον φως, καί διερωτώμενος 
τρομαγμένος, πώς τό μοναδικό αυτό πόδι έρρίφθη εδώ, δχι άπό μυστηριώδες 
έγκλημα.

Παρετήρησα δτι τό πόδι είχε παύσει νά αίμορροή πρό τίνος. Είχε κοπή 
κατά τον αστράγαλον, καί τό πεπηγμένον αΐμα ήτο συμφυές μέ τάς φλέβας καί
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-τάς αρτηρίας. Παρετήρησα καταγής, δεν υπήρχε τέλμα αίματος. Οΰτε είς τινα 
άπόστασιν. ’Ήμην πεπεισμένος δτι τό πόδι αύτό δεν είχε κοπή επί τόπου μήτε είς 
τά πέριξ. Τό έφεραν έκεΐ, άναμφιβόλως, ύπό τήυ έμπνευσιν φόβου πολύ νοητού, 
υπό τίνος σπεύδοντος να άπαλλαχθή αυτού.

Βαθέως συγκινηθείς άπό τάς σκέψεις ταύτας, ήρχισα νά μελετώ τάς συν- 
θήκας ύπό τάς όποιας διεπράχθη ή τραγωδία, τής οποίας τό άπαίσιον τούτο ένθύ- 
μιον ήτο δείγμα. Τί νά άπέγινεν εκείνος έπί τού οποίου έφήρμοσαν τήν βάρβαρον 
ταύτην ΰβριν ; Έάν έδολοφονήθη, ώφειλα νά εύρω τό πτώμά του καθ’ οδόν. ’Άρα 
έζη άκόμη, καί έσωσε τήν ζωήν του βοηθούμενος ύπό άλλων, καί πιθανώς ό φό
βος άντεκδικήσεως ύπηγόρευσεν είς τον δράστην τήν διαγωγήν ταύτην.

'Υπό ποιας λοιπόν συνθήκας διεπράχθη ή άγρια αύτη πράξις ; Δυσχερε- 
στάτη ή άπάντησις. Έδέχθην δθεν, δτι εκείνος δστις ύπέστη τήν τρομεράν αυτήν 
ποινήν κατελήφθη έπ’ αύτοφώρω έν έπιχειρήσει μυστική καί παρανομώ καί ύπε- 
χρεώθη νά ύποστή τό μαρτύριον. Δέν ήτο ή πρώτη φορά πού συναντούσα δείγ
ματα βαρβαρότητος παρά τοΐς τούρκοις. ’Απαίσιοι ίστορίαι συνέβησαν έν Κων- 
σταντινουπόλει, ένθα ευνούχοι άπέκοψαν τά χέρια ξένων ύψηλήν θέσιν κατεχόν- 
των. Ά λλ’ είς τήν παρούσαν ύπόθεσιν θά ύπήρχε πάντως κάτι περισσότερον. 
Διατί ό δράστης έσπευσε νά φέρη είς αύτήν τήν θέσιν τό τρόπαιόν του ; 'Υπήρχέ 
τι τό ίδιάζον είς αυτό τό πόδι, δικαιολογούν τήν σπουδήν διά νά άπαλλαχθοΰν 
άπό αυτό ; Άράγε εκδικητής τις, Πασσάς ύψηλά ίστάμενος, άνεκάλυψε τά μεσάνυ- 
κτα κάποιον προσωπιδοφόρον μέσα είς τον γυναικωνίτην του καί τώ έπέβαλε τήν 
άνήκουστον ταύτην ποινήν ; Καί, διακρίνας ύστερον δτι δέν ήτο κοινός θνητός, 
διέταξε τούς σκλάβους του νά άπορρίψουν αύτό τό άντικείμενον, πού ήμποροΰσε 
κάποτε νά γίνη ήθικόν, καί νά τό ρίψη εδώ, διά νά φαγωθή άπό τούς σκύλους. 
Παραδόξως ταραγμένος, άνήγειρα άπό κάτω τήν παντόφλαν, .τήν έφερα στο 
φώς, καί έβγαλα έξω ·τό πόδι.

Τό τί είδα, δέν περιγράφεται. Τό πόδι αύτό δέν ώμοίαζεν άλλα πόδια. 
Μέ έπροκάλεσεν άηδίαν καί ναυτίαν. Τό έρριψα κατά γής, καί τό κοπάδι που έλι- 
μοκτονοΰσεν έπέπεσε καί τό κατέφαγεν. ’Απέστρεψα τό πρόσωπον καί άφήκα τον 
κατηραμένον τούτον τόπον. 'Όταν έπέστρεφα νά κοιμηθώ, άντελήφθην δτι έκρα- 
τοΰσα πάντοτε τήν παντόφλαν. Πιστεύων δτι θά είχε κάποιαν σπουδαιότητα, τήν 
έκρυψα μέσα είς τάς πτυχάς τού μπουρνουζιού μου.

Συγχρόνως διεπίστωσα δτι ύπήρχεν είς τούς δρόμους έκτακτος κίνησις κατά 
τέτοιαν ώραν. Παντού στρατιώται, καί περισσότερα φώτα ή συνήθως έπί τών 
ναυλοχούντων θωρηκτών. ^

Ή  ταραχή τής νυκτός ταύτης δέν έπλησίαζε νά λήξη, έγώ δέ δέν είχα άπο- 
κοιμηθή, δταν έξαφνα ήκουσα κανονιοβολισμόν. Ήκροάσθην έως δτου 100 έβλή- 
θησαν. ΤΗτο νύξ ιστορική. 'Η νύξ τής 29 Μαίου 1876, κατά τήν όποιαν ό Σουλ
τάνος Άμπτούλ—Ά ζήζ έχασε τον θρόνον του.

Τήν έπαύριον ένωρίς έγνώσθη τούτο. Δέν έξέπληξε τάς Πρεσβείας. Πρό 
καιρού ήδη ό Άμπτούλ—Ά ζήζ είχε καταστή άντιδημοτικός. 'Ο λαός τον κατηγο
ρούσε διά τάς δυστυχίας πού άπειλοΰσαν τήν Τουρκίαν καί έφαίνοντο μέλλουσαι νά 
διαλύσουν τό Κράτος. Στρατιωτικαί έπαναστάσεις, ύπουργεΐα τό μέν μετά τό δέ, 
καί πνεύμα άνταρσίας ύπέφωσκεν είς δλα τά πνεύματα.

Τό Συμβούλιον είχε συγκληθή έπειγόντως τήν νύκτα ύπό τού Μεχμέτ Ρου- 
στή πασσά, τού μεγάλου βεζύρου' άλλ’ ή έπανάστασις φαίνεται τεχθείσα ένωρί- 
τερον. Καί άπεσταλμένοι έστάλησαν κρυφίως είς τήν συνοικίαν δπου εύρίσκετο* 
τό μέγαρον έν ώ ό Άμπτούλ—Ά ζήζ ένέκλεισε τον άνεψιόν του Μεχμέτ Μουράτ 
Έφέντην. Ούτος άπήχθη λάθρα έκ τής φυλακής του μέχρι τού Σερασκεράτου, 
καί άνεκηρύχθη Σουλτάνος, ένώ συγχρόνως ό στρατός έβαλλεν 100 βολάς κανο
νιού.
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"Ετσι έξεθρονίσθη ό μονάρχης αυτοκρατορίας, καί τό στέμμα του έδόθη εις 
άλλον, χωρίς αιματοχυσίαν. Ή  Κωνσταντινούπολή είχεν άναλάβει τήν κανονικήν 
φυσιογνωμίαν της. Τό μεσημέρι έν πλοΐον άπέπλευσεν άπό τά ’Ανάκτορα καί διηυ- 
Θύνθη εις δλας τάς Πρεσβείας τοϋ Βοσπόρου. Ό  Σουλεϊμάν βέης, γραμματεύς του 
Μεγάλου Βεζύρου, μετέβη δι’ αύτοϋ να ειδοποίηση τούς Πρέσβεις οτι ό Σουλτά
νος Ά μπτούλ-Ά ζήζ δεν ήθέλησε να έπιζήση τοϋ έκθρονισμοϋ του, καί ηύτοκτό- 
νησε. ’Ήμην παρά τω Πρεσβευτή μου, δταν ό Σουλεϊμάν βέης έφθασεν εις τήν Γαλ
λικήν Πρεσβείαν, καί έμενα παρά τω Πρεσβευτή μου δταν ήλθεν ό Σουλεϊμάν βέης. 
Έφαίνετο πολύ ταραγμένος, πράγμα σπάνιον παρ’ ’Ανατολίτη. "Ο τε Πρέσβυς 
μου καί εγώ συνεκινήθημεν από τήν εϊδησιν ταύτην. ’Ενόσω ό Βέης ώμιλοΰσε, ό 
Πρεσβευτής μου μέ ήτένιζε, καί έδιάβασα εις τά μάτια του τήν ιδίαν άμφιβολίαν 
πού έσχηματίσθη εις τό πνεΰμά μου. 'Ο αιφνίδιος θάνατος οχληρού καί επικινδύ
νου αιχμαλώτου εξηγείται εις ξένην αυλήν. 'Ο Μέγας Βεζύρης είχε "προφανώς προ- 
ΐδει τήν έντύπωσιν πού θά προεκάλει ή εϊδησις παρομοίου συμβάντος. 'Ο Γραμμα
τεύς προσέθεσεν : «'Ο Κύριός μου ένόμισε καθήκον νά παράσχη εις τούς Κυρίους 
ΓΙρεσβευτάς τάς έλαχίστας λεπτομέρειας τής ύποθέσεως ταύτης. 'Ο νεκρός τοϋ 
Σουλτάνου κεΐται εΐσέτι εις τήν αίθουσαν δπου τον ηύραν οί ύπηρέται του. Φαί
νεται αΰτοκτονήσας μέ περσικήν ψαλίδα, άνοίξας φλέβα τοϋ άριστεροϋ βραχί
ονας, τοϋθ’ δπερ προύξένησε θανάσιμον αιμορραγίαν».

'Ο Πρεσβευτής μου άνωρθώθη συνοφρυωθείς. «Τρομεράν ιστορίαν σάς έκαμεν 
ό Μέγας Βεζύρης νά διηγηθήτε» είπε μέ δυσπιστίαν δυσκόλως κρυπτομένην. « ’Ελ
πίζω, έν τω συμφέροντι τοϋ νέου Σουλτάνου, δτι άνάκρισις έπιβεβαιωτική θά τελε- 
σθή προς κατεύνασιν των Δυνάμεων».

Ούδεμίαν μνησικακίαν έδειξεν ό Βέης εις τήν παρατήρησιν ταύτην.
— « ’Ακριβώς αυτό ποθεί ό Μέγας Βεζύρης» είπε. «Μέ έπεφόρτισε νά παρακα- 

λέσω τούς κυρίους Πρεσβευτάς νά μεταβοΰν επί τόπου προς έξέλεγξιν τοϋ γεγο
νότος ή νά στείλουν άντιπρόσωπον, κάποιον ύπό τάς διαταγάς των».

Τοΰτο ήτο αρκετά έν τάξει. Ό  Κύριός μου μοί ερριψε βλέμμα έμφαντικόν 
καί έδέχθην νά συνοδεύσω τον Σουλεϊμάν Βέην μέχρι τών άνακτόρων τοϋ Δολμά— 
Μπαχτσέ διά νά άνταποκριθώμεν εις τήν πρόσκλησιν τοϋ Μεγάλου Βεζύρου. ’Ανέ
βηκα εις τό δωμάτιόν μου, παραλαβών κάτι, καί άπήλθον μαζύ μέ τον Βέην συν- 
τόμως εις τήν σκηνήν τής σουλτανικής τραγωδίας.

Οί δρόμοι κυριολεκτικώς έξεχείλιζαν άπό κόσμον. 'Ο λαός ήτο δυσηρεστη- 
μένος καί ερριπτεν άγρια βλέμματα, ιδίως βλέπων ξένους ε’.σερχομένους άπό τάς 
θύρας τών άνακτόρων. Ά λλ ’ ό Μέγας Βεζύρης είχεν άμέσως οργανώσει μεγάλην 
ένοπλον δύναμιν, ή οποία έσωζε τήν κατάστασιν.

’Εντός τών ’Ανακτόρων, συνήιίτησα μέλη πασών τών ξένων Πρεσβειών, 
μεταξύ δ’ αύτών τούς τής Ρωσίας καί ’Αγγλίας. Μόλις συνεκεντρώθημεν, μάς 
εΐσήγαγαν παρά τω Μεχμέτ Ρουστή Πασσα, ό όποιος μάς έδέχθη μέ μεγάλην ένδει- 
ξιν ειλικρίνειας, καί πού έφαίνετο πολύ λυπημένος άπό τό θλιβερόν τοΰτο συμβεβη- 
κός. Άφοΰ μάς διηγήθη δ,τι ήξεύραμεν ήδη, μάς ώδήγησε παρά τω Σαήτ Πασσα, 
σουλτανικώ αυλάρχη, δστις μάς έφερεν εις τό δωμάτιόν δπου τάχα ηύραν τον νε
κρόν τοϋ Σουλτάνου.

Ή το μικρόν δωμάτιόν πτωχικά έπιπλωμένον, παρακείμενον εις τό ’Ανά- 
κτορον καί φωτιζόμενον άπό αύλήν έρημον. Τό σώμα, σκεπαςμένον μέχρι τοϋ 
στήθους μέ σάβανον άπό μαύρην μέταξαν κεντημένην μέ χρυσόν, έκειτο έπί δι
βανίου, προς τον τοίχον; Τό άριστερόν χέρι ήτο γυμνόν καί έκρέματο πλαγίως. 
Έφαίνετο έγκοπή βαθεΐα άνωθεν τοϋ άγκώνος, γενομένη πάντως μέ κοπτερόν έργα- 
λεΐον. Τό ψαλίδι, μέ τό όποιον κατά τον Σαήτ πασσάν ό άτυχής μονάρχης είχεν 
αύτοκτονήσει, ήτο βαλμένον έπί τραπέζης παραπλεύρως τοϋ νεκροΰ καί άκόμη ήτο- 
σκεπασμένον μέ παγωμένον αΐμα.
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—Ή  Μεγαλειότης του, εΐπεν ό Σαήτπασσάς, έζήτησε πολύ ένωρίς άπό την 
•μητέρα του, μόλις έσηκώθη, τό ψαλίδι τούτο, μέ τήν πρόφασιν ότι ήθελε νά 
κόψη τά γένεια του. Μόλις τό έλαβεν, άπεσύρθη εις τό δωμάτιόν του καί διέταξε 
νά μη τον ένοχλήσουν. Δύο ώραι έπέρασαν προτού παρατηρηθή ή παράξενος απου
σία του. Τον άνεζήτησαν καί τον άνεκάλυψαν εις αύτήν τήν στάσιν, έν μέσω με
γάλου τέλματος αίματος, έν τω όποίω ηύραν τό ψαλίδι.

’Ενόσω ό Πασσάς μάς έδιδε τάς εξηγήσεις ταύτας, ετέθην ολίγον πλαγίως 
καί έξήτασα προσεκτικώς τον νεκρόν μονάρχου μεγάλους κράτους. ’Εκεί πού τό 
βλέμμα μου περιεφέρετο νωχελώς επί τού άντικειμένου πού εύρίσκετο έπί τού δι
βανίου, έσταμάτησεν αίφνης είς τήν θέαν σχήματος έκτάκτου.

Είπα ότι τό κατώτερον μέρος τού νεκρού ήτο σκεπασμένον μέ κεντημένον 
ύφασμα. Είναι φυσικαί αί πτυχαί πού τό περικάλυμμα τούτο έ'πρεπε νά έχη προς 
το μέρος σηκωμένων ποδών. Έξηκρίβωσα μέ φρίκην ότι αύτό έστηρίζετο έπί μιας 
ακμής άντί δύο.

’Αφού έπερίμενα μερικάς στιγμάς, καί πεπεισμένος ότι κανείς δέν μέ κατε- 
σκόπευεν, έπροχώρησα γρήγορα προς τό μέρος τού διβανίου καί έθεσα τέ χέρι μου 
είς τό ύποδεικνυόμενον μέρος. Αί ύποψίαι μου ήσαν βάσιμοι. Ό  νεκρός ό προ 
έμοΰ έστηρίζετο είς ένα μόνον πόδι!

Έπήγα είς συνάντησιν των συναδέλφων μου τήν στιγμήν πού εμελλον νά 
φύγουν, καί έκαμα ύπερανθρώπους προσπάθειας διά νά μή γίνη άντιληπτή ή συγ- 
κίνησίς μου. Έπανελθόντες παρά τω Μεγάλω Βεζύρη, οί άντιπρόσωποι των Δυ
νάμεων έδηλώθησαν ικανοποιημένοι άπό τάς έξηγήσεις πού έλαβαν καί ήτοιμάζοντο 
νά έπιστρέψουν είς τάς Πρεσβείας των. ’Επερίμενα τήν έξοδον τού τελευταίου καί
παρεκάλεσα τότε νά ομιλήσω όλίγας στιγμάς'μέ τον Μεγάλον Βεζύρην. Ό  Μεχμέτ 
σηνήνεσεν αυθωρεί, νομίζων άναμφιβόλως ότι θά ώμιλοϋσα περί ζητήματος άφο- 
ρώντος συμφέροντα τής Γαλλίας. Δέν ύπώπτευεν ότι ήμην έν γνώσει τού μεγάλου 
μυστικού.

Μόλις έμείναμεν μόνοι, τον ήτένισα καί τω είπα :
— Προτού υποβάλλω τήν έκθεσίν μου είς τήν Πρεσβείαν μου, θά ήθελα δια- 

σάφησιν ένος σημείου. Ή  μπορείτε νά μέ έξηγήσητε, πώς είναι δυνατόν ό Σουλτά
νος, αύτοκτονών, νά χάση τό άριστερόν πόδι του ;

"Ολη ή ίκανότης μέ τήν όποιαν οί Άνατολΐται κρύπτουν τάς συγκινήσεις των 
δέν ήρκεσεν είς τον συνομιλητήν μου διά νά μή προδοθή ό τρόμος πού τω ένέπνευ- 
σεν ή έρώτησίς μου. Ώχρίασε καί τά μάτια του έβγήκαν άπό τάς κόγχας των. 
Προσεπάθησεν έν τούτοις νά άρνηθή.

— Κάμνετε μίαν δήλωσιν πού μέ ξενίζει. Πού βασίζεσθε διά νά διατείνεσθε 
ότι παρόμοιον φοβερόν πράγμα ήμπόρεσε νά παραχθή ; » είπε.

— Πασσά, άπήντησα σκληρώς, δέν είναι αύτός ό τόνος πού πρέπει νά τηρηθή 
έναντι φίλου. ’Εάν ήθελα νά σάς κάμω προσβολήν, θά διέδιδα τό μυστικόν μου 
έμπροσθεν των άντιπροσοόπων των λοιπών Δυνάμεων. Αύτοί θά έξηκρίβωναν τούς 
λόγους μου καί τό σκάνδαλον θά έγίνετο τάχιστα δημόσιον. ’Εάν θέλετε, θά σάς 
προτείνω μίαν συμφωνίαν. ’Αναλαμβάνω νά τηρήσω τό πράγμα μυστικόν,, καί θά 
σάς ζητήσω άπλώς είς άνταπόδοσιν νά προστατεύσητε τά συμφέροντα τής Γαλλίας 
είς τά μεταξύ τών Δυνάμεων τώρα έκκρεμή ζητήματα.

Μέ ήκουσε μέ προσοχήν, μέ παρετήρησεν άτενώς ώς νά ήθελε νά βολιδο
σκόπηση τί ήξευρα καί τί ΰπώπτευα. "Οταν έτελείωσα, παρετήρησεν :

—Ά λλ’ υποθέσατε ότι είμαι τόσον άμαθής όσον καί σείς περί τού ακρωτηρια
σμού τούτου ;

Έγέλασα σαρκαστικώς. — Θά άπαντήσω ότι δέν άγνοώ τό πράγμα, καί δέν 
θά άμφιβάλετε πάντως όταν σάς δείξω αύτό τό άντικείμενον, πού ηδρα ύπό συνθή- 
κας πού θά ήθέλατε νά. ξεύρετε.
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Καί τώ έδειξα τήν παντόφλαν πού είχα φέρει από την Πρεσβείαν.
—"Οταν ηυρα αυτήν τήν παντόφλαν, περιεΐχεν εν πόδι άνθρώπινον.
—'Ένα πόδι! » ανέκραξε.
— Καί τό πόδι αύτό, προσέθηκα, « ήτο άξιοσημείωτον άπό κάποιαν παραμόρ- 

φωσιν.
— "Α ! »
Άνετινάχθη, έθώπευσε τα γένεια του καί διεσκέλισε τό δωμάτιον μέ άτα

κτους διασκελισμούς. Τον παρηκολούθουν ύπούλως. Α’ίφνης έστράφη προς εμέ 
καί μέ έπηρώτησε :

— Φράγκε, ήμπορώ να έχω έμπιστονύνην εις σέ ; Μέ ήρώτησεν. « Έάν σάς 
έμπιστευθώ κάτι, ποιαν έγγύησιν προσφέρετε διά τήν ζωήν μου ;

— Τήν τιμήν Γάλλου», άπήντησα μέ ώραίαν χειρονομίαν.
— Τούτο άρκεϊ! ». Είπε καί κατέπεσεν έπί ενός σοφά πού έτράνταξεν ύπό τήν 

ανησυχίαν του. Έ ν τέλει άνέλαβεν άρκετά διά νά διηγηθή τά ακόλουθα :
—Έ ν αίσθημα έκυριάρχει κατά τού Άμπτούλ—Ά ζήζ έν τή πρωτευούση, τό 

όποιον έξεδηλώθη διά τής διαγωγής τού λαού άφ’ ότου ήγγέλθη ό θάνατός του. 
Πολλοί ξένοι άπέδωκαν τό αίσθημα τούτο εις πολιτικάς άφορμάς. Ά λλ’ ή άλήθεια 
είναι άλλη.

Κατά τά τελευταία έτη τής βασιλείας του, ό ’Αζήζ προσέβαλε τούς υπηκόους 
του είς τά ΐερώτατα αίσθήματά των. Έξήρχετο τάς νύκτας έκ των ’Ανακτόρων, 
μετημφιεσμένος, άναζητών περιπετείας. Τό έμαθα, καί πλειστάκις μετά σεβασμού τον 
άπέτρεψα καί έπραξα τό πάν διά νά κρύψω τον άποτροπιασμόν μου. Οΐ συνάδελφοί 
μου τής Κυβερνήσεως ήμποροΰν έν ανάγκη νά μαρτυρήσουν ότι συχνά έπενέβην διά 
νά σώσω τον Ά ζήζ. Έάν τούς ήκουα, ούτος προ πολλοΰ θά ήτο παύμένος. Ά λλ ’ ήμην 
νομοταγής έναντι τού κυρίου μου καί έως χθες έπίστευα ότι δεν ήτο άχάριστος.

Προ ενός ή δύο μηνών ήγόρασα διά τον γυναικωνίτην μου, κόρην Γεωργιανήν 
έξοχου οικογένειας καί σπανίας καλλονής. Γνωρίζων τά αισθήματα τού Ά ζήζ, τήν 
είσήγαγα μέ μεγίστας προφυλάξεις. Έφθασεν έδώ έντός γαλέρας κλειστής καί τήν 
έφεραν αμέσως έως έδώ έντός άμάξης έρμητικώς κλειστής. Δέν είπα λέξιν είς τούς 
φίλους μου περί τής άγοράς μου καί συνέστησα τό αυτό είς τον Δεκάπουλον, τον· 
έμπορον. Αφού ένεπιστεύθην-τον θησαυρόν μου είς τον άρχιευνοΰχόν μου, πού εί- 
χεν όλην τήν έμπιστοσύνην μου, ένόμισα αύτήν τήν γυναίκα έν άσφαλεία. Έ πί τινας 
εβδομάδας όλα έπήγαιναν καλά. 'Η Γεωργιανή ήτο άφωσιωμένη, καί αί γυναίκες 
μου δέν έφαίνοντο πολύ ζηλότυποι άπό τό νέον άπόκτημά μου.

Αλλά μετά τινα καιρόν άντελήφθην μεταβολήν είς τούς τρόπους τής Ζάρας.. 
Άπέβη υπερόπτης καί απαιτητική, καί εΐχεν έξάψεις κατά τάς οποίας έπρόφερεν 
άπειλάς άναχωρήσεως. Αύταί μέ έπηρέασαν λυπηρώς. ’Ήμην βέβαιος ότι κάποιος 
έξωθεν τήν έπλησίασε καί ήθέλησα νά άνακαλύψω τον τρόπον μέ τον όποιον έπρο- 
δόθην. Γνωρίζετε είς ποια τεχνάσματα καταφεύγουν όταν δέν ήμποροΰν νά έμπιστευ- 
θούν .είς τούς ευνούχους των. Έ γώ  είμαι φιλάνθρωπος καί αντί νά μεταχειρισθώ 
μέσα βάρβαρα καί τούς βασανίσω, άπεφάσισα νά χρησιμοποιήσω στρατήγημα. 
Προσεποιήθην ότι είχα βαρυνθή τήν Γεωργιανήν καί ότι ήθελα νά τήν μεταβιβάσω 
είς φίλον. Υπερφόρτωσα τον άρχιευνοΰχον μέ εύνοιας καί τον έκαμα νά πιστεύση 
ότι τον έκρατοΰσα έν γνώσει πάντων. Έν τώ μεταξύ προσέλαβα δούλους πού δέν εί
χαν ποτέ σχέσεις μέ τό προσωπικόν μου. Αφού.τούς έδίδαξα άρκετά, τούς ώπλισα 
καί τούς έτοποθέτησα τήν νύκτα είς τον κήπον, όπίσω άπό τά δενδράκια. Καί τούς 
διέταξα νά φυλάττουν τήν είσοδον καί νά συλλάβουν καθένα πού θά είσήρχετο 
είς τήν περιοχήν μου. Τότε, έδήλωσα είς τό σπήτι ότι ήμην προσκεκλημένος άπό 
φίλον είς δεΐπνον καί θά ήρχόμην άργά. Άπήλθα, περιεφέρθην έπί μίαν ώραν, καί 
έπέστρεψα άπό τον κήπον. "Οταν έπλησίαζα, ήκουσα φωνάς καί όμιλον άνθρώπων πού 
έφευγαν άπό τον δρόμον. Παρετήρησα ότι έφεραν ένα άνθρωπον καλά σκεπασμένου
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καί πού έφαίνετο άνίκανος νά βαδίση. Είδα έπίσης δτι ή ρωγμή άπό την οποίαν 
έβγήκαν ήτο κοντά μου. Μετ’ ολίγον έφάνησαν οί δούλοι μου διώκοντες τούς φυγά- 
δας. Μία μυστική προαίσθησις μέ ύπηγόρευσε νά τούς σταματήσω καί νά άφίσω 
νά φύγη ό σκεπασμένος άνθρωπος. 'Υπό τήν ώθησιν άορίστων προαισθημάτων, ήκο- 
λούθησα οδόν έναντίαν καί μόλις έκλεισεν ή πόρτα μου, άφήκα νά μοί διηγηθοϋν το 
συμβάν. Έ κ των ερευνών μου προέκυψεν δτι ό άρχιευνοϋχος, εις τον όποιον είχα 
τόσην έμπιστοσύνην, εΐχεν έξέλθει ολίγον μετά τήν έξοδόν μου. Μετά μίαν ώραν 
έπανήλθεν. ’Όπισθεν αύτοϋ ΐστατο κάποιος μετημφιεσμένος, πού έδιδε διαταγάς εις 
τούς έξω. Μόλις έμβήκεν, οΐ δούλοι μου έβγήκαν άπό τον κρυψώνα των καί ήθέλησαν 
νά τον συλλάβουν. Ή  θέλησε νά φύγη καί θά το κατώρθωνεν άν κατά τήν ρήξιν το 
αριστερόν πόδι του δεν ^τιάνετο μεταξύ τής θύρας καί τού τοίχου. Οΐ σύντροφοί 
του έζήτησαν νά τον σώσουν, άλλ’ ένας δούλος φοβούμενος μή τυχόν διαφύγη τό 
θύμα, μέ εν πλήγμα σπάθης τού άπέκοψε τό άριστερόν πόδι, εις το ύψος τού άστρα- 
γάλου. Ό  τραυματίας μετηνέχθη όπως είπα. 'Ως- τεκμήριου αύτοΰ πού έδιηγοΰντο, 
οί δούλοι έκράτουν άκόμη άνά χεΐρας τό αίματωμένον πόδι. ’Ωθούμενος άπό φόβον 
πού μέ κατέλαβεν, έπήρα τήν καντόφλαν. Σείς πού είδατε αύτό τό μυσαρόν πράγμα, 
έννοεΐτε τί μέ έκαμε νά τρέμω.

—’Ήδη άπό πολλών έτών, είχα άκούσει νά διηγούνται εις τά άνάκτορα δτι τό 
πόδι τού Σουλτάνου δέν ήτο πόδι σύνηθες, δτι έφερεν έν άηδές ίδιάζον, πού έπανευ- 
ρίσκετο εις όλους τούς άπογόνους τού Οΐκου Όσμάν καί πού τό έκρυπταν έπιμελώς.. 
Άπό τής στιγμής αυτής δέν είχα πλέον ήσυχίαν. 'Ότι ό Ά μπτούλ-Ά ζήζ ήκρωτηριά- 
σθη άπό τούς άνθρώπους μου, ήτο μία λεπτομέρεια, άλλ’ είχα άνακαλύψει εν άπό τά 
μυστικά- τού παλατιού, πού αΐ μητέρες τών Σουλτάνων δυσκόλως τό έμπιστεύονται 
ή μία εις τήν άλλην καί πού θά έκαμνε τούς ευνούχους νά ριγούν. Μια μόνη έναλλαγή 
μοί έμεινεν, ό θάνατός μου ή ό θάνατος τού Σουλτάνου. Έπήγα άμέσως εις τό 
Παλάτι καί έπεζήτησα νά έπιτύχω άκρόασιν άπό τήν μητέρα τού ΙΙρίγκηπος Μου- 
ράτ. Γρήγορα έκανονίσαμεν τό ζήτημα. Δέν είχα στιγμήν νά χάσω. Εύτυχώς ή έπα- 
νάστασις έμελλε νά έκραγή καί μαντεύετε πάντως τί συνέβη. Μόλις ό Μουράτ άνε- 
κηρύχθη Σουλτάνος καί έδόθη όρκος πίστεως (18 Μαΐου 1876), διέταξα τον άξιω- 
ματικόν τής φρουράς καί μερικούς στρατιώτας νά μέ συνοδεύσουν μέχρι τής Σουλ
τάνας. Ή νοιξα πέρασμα διά μέσου τών τρομαγμένων εύνούχων καί έφθασα έμπροσθεν 
τού Άμπτούλ-Ά ζήζ. Τον ηΰρα γράφοντα Ήρπασα τό χαρτί καί έδιάβασσ. Ήτο 
ή εις θάνατον καταδίκη μου.

Ό  Βεζύρης έτρεμεν όταν έφθασεν εις αύτό τό σημεΐον τής διηγήσεώς του. 
Εύνόητον διατί.

— Τότε έπληροφόρησα τον Ά ζήζ δτι ή βασιλεία του είχε λήξει. Ήκουσε τήν 
εΐδησιν μέ κατάπληξιν. Ήννόησε τήν κατάστασιν καί έστράφη άριστερά εις τό κρεβ- 
βάτι του. ’ IIσθάνθη πολύ μίσος έναντίον μας. Τότε τώ ώμίλησεν ή Σουλτάνα. Τον 
παρεκάλεσεν έπιμόνως νά τηρήση τήν τιμήν του. Εΐχεν άπό πολλοΰ έτοιμάσει τήν 
έκπτωσίν του καί έγνώριζεν δτι ό υιός της δέν θά ήτο έν άσφαλεία ένόσω έζη ό
Ά ζήζ.

Έδίστασεν άκόμη ό Ά ζήζ καί έν τέλει έξέφρασε λύπην μή έχων δπλον. 
Άμέσως ή Σουλτάνα άπέσυρεν άπό τήν ζώνην της εν ψαλίδι καί τό ένέπηξεν εις τά 
χέρια του. ’Οπισθοχώρησε. Τό πράγμα καθίστατο φρικώδες. ’Εν τέλει έδέησε νά 
διατάξω ένα στρατιώτην νά προχωρήση μέ τήν σπάθην στο χέρι. Τότε μέ ένα λυγ
μόν ό Ά ζήζ ένέπηξε μόνος τό ψαλίδι εις τό μπράτσο του, έκεϊ πού είδατε—καί ό 
στρατιώτης τον άπετελείωσεν».

Αύτή ήτο ή διήγησις τού Βεζύρου. Εις χώραν όπως ή Τουρκία παρόμοια 
πράγματα συμβαίνουν καθημερινώς. Ά λλ ’ ή ύπόθεσις αύτή μέ έπηρέασε δυσαρέστως. 
Άφήκα τον Μεχμέτ Ρουστή μέ τελείαν εύγένειαν, άλλά χωρίς χειραψίαν.

Έν τούτοις, όπως είπα ήδη, μέ τό μυστικόν πού κατείχα ήμην ικανός νά έξα-



ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ (ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ)
ΩΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ

‘Υπό Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ, Ά στυν. Δ)ντοΰ Α'

I.—ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΟΤ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ (ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ)
ΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ "•

1. —Πρώτη έμφάνισις τοϋ κομμουνισμού ώς οργανωμένου πολιτικού κόμματος.—Διεθνιστική
μορφή αυτου.

2. —Μαρξιστική έννοια τον «Διεθνούς» χαρακτήρας τοϋ κομμουνισμού.
3. —Διεθνείς πολιτικαι οργανώσεις των εργατών.—a) Α' κομμουνιστική Διεθνής τοϋ 1864

β) Β' Διεθνής γ ) Γ' Διεθνής δ ) Α' Διεθνής.

1. "Οπως άναφέραμε σέ προηγούμενα άρθρα, ό κομμουνισμός, ώς θεωρία περί 
ίσότητος συνεζητεΐτο από τους άρχαιοτάτους χρόνους είχε δέ μορφή καθαρώς 
φιλοσοφική καί άπετέλει μια κίνησι, πνευματική μόνον.

Γιαύτό ακριβώς καί ή έπίδρασις τής πνευματικής αύτής κινήσεως έπί των 
κοινωνικών σχέσεων υπήρξε πάντοτε αισθηματική μέχρι τοΰ 19ου αίώνος, οπότε 
οί κομμουνιστικές θεωρίες, άρχισαν νά παίρνουν τή μορφή οργανωμένου πο
λίτικου κόμματος μέ ώρισμένες κατευθύνσεις.

Προ τοϋ 19ου αίώνος, κάπου, κάπου, έσχηματίσθησαν μικρά κόμματα ή 
ομάδες μέ βάσι τις κομμουνιστικές καί σοσιαλιστικές θεωρίες, ή κίνησις όμως καί 
ή δράσις των ήτο προσωρινή καί περιωρισμένη καί είχε αφορμή, σχεδόν πάντοτε, 
μόνον τον ένθουσιασμό ώρισμένων σοσιαλιστών ίδεολόγων.

Ώ ς χρονολογίαν τής επισήμου έμφανίσεως, τοΰ κομμουνιστικού κόμματος 
μέ μελετημένο πρόγραμμα καί μέ ώρισμένες άπαιτήσεις πρέπει νά θεωρήσουμε, 
τον ’Ιανουάριο τοΰ 1848, οπότε έδόθη στήν κυκλοφορία τό κομμουνιστικό μανιφέστο, 
τό οποίον ήτο τό έπίσημο διάγγελμα καί πρόγραμμα τοΰ κομμουνιστικού κόμμα
τος, πού τότε ώργανώθη έπί νέων βάσεων.

'Υπενθυμίζω τή λεπτομέρεια, ότι, τό πρώτο κομμουνιστικό κέντρο μέ μορφή 
πολιτική, λειτούργησε στο Λονδίνο κατά τό 1840 καί συνεκροτήθη άπό τρεις Γερ
μανούς έξορίστους τον Κάρολο Σιάπερ διδάσκαλο, τον Ερρίκο Μπάουερ ύποδημα-

σκήσω πολύ μεγάλην επιρροήν εις τά συμβαίνοντα, καί κατά τήν Βερολίνειον Συνθή
κην ό Λόρδος Βήκονσφηλδ δέν ελειψε νά μοί ειπη :

—Χάρις εις σας, Βαρώνε, οί Ρώσσοι έ'λαβον τό Βατούμ.

*0 ’Άλαιν ’Άπουωρντ, εις τον όποιον έδιηγήθη αυτήν τήν ιστορίαν ό Βαρώνος 
τώ  παρετήρησεν; «'Υποθέτω ότι ούδεμίαν έχετε άμφιβολίαν περί τής αλήθειας τών 
λόγων τοΰ Μεγάλου Βεζύρου». Εις αύτά ό Βαρώνος άπήντησε : «Πώς ! Φαντάζεσθε 
ότι αύτός ό άνθρωπος, τοΰ όποιου ή ζωή ήτο εις χεΐράς μου, θά έξετίθετο διηγού
μενος εις εμέ άνοησίας ; 'Η ιστορία πού μέ διηγήθη ό Μεχμέτ Ρουστή ήτο άκριβής 
μέχρι τών ελάχιστων λεπτομερειών της».

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

Μεταφραστής : Σοφοκλής Άβρ. Χουδαβερδόγλους-Θεόδοτος
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τοποιό καί τον ’Ιωσήφ Μόλ ώρολογοποιό, οίτινες είχον έξορισθή άπό τή Γαλλία 
γιατί έλαβον μέρος στην έπαναστατική κίνησι καί στη συνωμοσία τοϋ Μπλάνκι.

Ή  όργάνωσις αύτή, πού στην αρχή ήτο μυστική προώδευσε σιγά-σιγά καί 
‘βρίσκοντας ευκαιρία τήν ελευθερία, ή οποία υπήρχε στήν ’Αγγλία, έγινε τό παγκό
σμιο κέντρο τοΰ έργατικοΰ κινήματος καί έ'λαβε τό όνομα ‘Ομοσπονδία τω ν κομ
μουνιστών.

Στήν ομοσπονδία όμως αύτή έγεννήθησαν πολλές φιλονικίες καί γ ι’ αύτό 
έθεωρήθη άπαραίτητος μία προσπάθεια νά όργανωθή έπί νέων βάσεων καί έτσι 
κατωρθώθη τον Νοέμβριο τοϋ 1847 νά συγκληθή στο Λονδίνο ένα μυστικό συνέ
δριο άπό εργατικούς αντιπροσώπους, στο όποιο έλαβον μέρος ό Κάρολος Μάρξ καί 
ό Φ. ’Ένγκελς, οπότε άνεγνωρίσθησαν ως άρχηγοί τοΰ κομμουνιστικού κόμματος καί 
τούς έδόθη εντολή νά ρυθμίσουν τά πάντα σύμφωνα μέ τις αρχές καί τις θεωρίες, 
πού'αυτοί άντιπροσώπευαν.

Τότε επίσης τούς άνέθεσαν νά γράψουν ένα πρόγραμμα τοΰ κόμματος μέ 
λεπτομερή θεωρητική άνάλυσι καί πρακτικές οδηγίες προωρισμένο γιά δημοσίευσι 
καί τό πρόγραμμα αύτό ήτο τό κομμουνιστικό μανιφέστο πού έδημοσιεύθη τον 
’Ιανουάριο τοΰ 1848.

Τή χρονολογία λοιπόν αύτή πρέπει νά θεωροΰμε ώς επίσημο ήμερομηνία τής 
έμφανίσεως τοΰ κόμματος αύτοΰ, ώς οργανωμένου πολιτικοΰ κόμματος. ’Από 
τότε, οί θεωρίες καί οί γενικές κατευθύνσεις, τις όποιες έδωσε ό Μάρξ στούς κομ- 
μουνιστάς όλου τοΰ κόσμου καί ή προσωπική τού εργασία στο κομμουνιστικό 
κόμμα, έκαμαν ώστε νά λάβη τοΰτο μιά παγκόσμιο μορφή, νά οργανωθούν οί έρ- 
γάτες, γιατί σ’ αυτούς πλέον άνήκε τό κόμμα τοΰτο καί μέ τον όγκο τοΰ μεγάλου 
άριθμοΰ των ν’ αρχίσουν ένα άγώνα ορμητικό, σκληρό καί συνεχή, ό όποιος δέν 
ομοιάζει μέ κανένα άπ’ τούς άγώνας, πού αναφέρει ή ιστορία, γιατί αποτελεί μία 
αδιάκοπο επανάσταση γιατί κατωρθώνει ώστε ό καθένας άπό τούς κομμουνιστάς 
νά βρίσκεται πάντοτε μέσα σέ έπανάστασι ψυχική, νά εργάζεται γιά τήν έπα- 
■νάστασι καί νά ζή μέ τήν έπανάστασι.

Ή  παγκόσμιος, ή Διεθνής μορφή τής κομμουνιστικής θεωρίας, έκαμε ώστε 
καί τό καί τό κομμουνιστικό κόμμα νά όργανωθή μέ πνεΰμα διεθυιστικό, τοΰτο 
δέ έγινε φανερό άπό τις κομμουνιστικές οργανώσεις οί όποιες είναι γνωστές μέ τό 
όνομα Κομμουνιστικά! Διεθνείς ’Οργανώσεις των εργατών, δηλαδή Α'. 
Διεθνής, Β'. Διεθνής, Γ' Διεθνής καί Δ' Διεθνής.

2. ’Αλλά ας δοΰμε τήν έννοια, πού ό Μάρξ δίδει στο Διεθνή χαρακτήρα τής 
κομμουνιστικής κινήσεως, δηλαδή, ας καθορίσουμε πρώτα—πρώτα τήν έννοια 
μέ τήν όποια χρησιμοποιείται εδώ ή λέξις «Διεθνής».

ΤΙ λέξις αύτή δέν έχει τή σημασία κοσμοπολίτικης ιδεολογίας, όπως 
είναι εκείνη, τήν όποια έξεδήλωσε ό φιλόσοφος καί ποιητής Schiller λέγοντας 
ότι «είναι ποτατό, ευτελές ιδανικό, νά μιλή κανείς γιά ένα έθνος», «σ ’ ένα φιλο
σοφικό πνεΰμα τό όριο αύτό είναι ανυπόφορο». «Τό πατριωτικό συμφέρον είναι σο
βαρό μόνον δι’ έθνη μή ώριμα γιά τή νεολαία δηλαδή τοΰ κόσμου».

Δέν πρέπει λοιπόν εδώ, νά ύποθέσουμε ότι ό Μάρξ εΐχε τήν άντίληψιν πώς τό 
προλεταριάτο οφείλει στούς άγώνας, πού θά έκαμε, νά έχη κοινά διεθνή ιδανικά.

Ή διεθνής σκέψις τοΰ Μαρξισμού δέν έχει καμμία σχέσι μέ διεθνή λαϊκή  
συναδέλφωσι ή μέ κοσμοπολίτικο ενθουσιασμό, όπως τήν ξεύρουμε άπό τις αστικές 
καί φιλελεύθερες συμμαχίες, ούτε μέ τά άνθρωπιστικά ιδεώδη γιά τά όποια οί ποι- 

‘ ηταί τής κλασσικής εποχής είχον ένθουσιασθή.
’Εάν αποδίδεται διεθνής χαρακτήρ στήν κομμουνιστική κίνησι, αύτό σχετί

ζεται πάλι μέ τήν άποψι τοΰ ‘Ιστορικού ‘Υλισμού.
Άφοΰ, όπως διδάσκει ό Μάρξ, ή παραγωγή, ή άνταλλαγή καί ή κατανάλωσις
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των άγαθών διεμορφώθησαν πάντοτε επί μάλλον καί μάλλον διεθνώς κατά ένιαΐο· 
τρόπο, ώφειλαν κατά φυσική συνέπεια καί οί αγώνες τών τάξεων, οί όποιοι ήσαν 
τό επακόλουθο τής έξελίξεως αυτής νά διαμορφωθούν έπίσης διεθνώς καί κατά 
ένιαΐο τρόπο.

Καί στο κομμουνιστικό μανιφέστο έχει περιγράφει ό Μάρξ ότι στή θέσι τής' 
άλλοτε τοπικής εθνικής βιομηχανίας καί άγοράς, ύπεκατεστάθη κατά τή νεοό- 
τερη έποχή ή διεθνής βιομηχανία καί ή παγκόσμιος αγορά.

'Η άστική τάξις κατά τον Μάρξ, μέ την έκμετάλλευσι, πού έκαμε τής παγκο
σμίου αγοράς διεμόρφωσε τήν παραγωγή καί τήν κατανάλωσι όλων τών χωρών 
κοσμοπολιτικώς.

Προς μεγάλη δέ λύπη τών άντιδραστικών, έξήπλωσε τή βιομηχανία πέρα'; 
του εθνικού έδάφους

Οί παληές εθνικές βιομηχανίες έξεμηδενίσθησαν καί εξαφανίζονται καθημερι
νώς, όπως υποστήριξε ό Μάρξ.

Στήν προτέρα δέ τοπική καί έθνική μορφή τής βιομηχανίας καί τού έμπορίου 
άντιστοιχοϋσαν χωριστοί τοπικοί αγώνες τών έργατών έναντίον τών εργοδοτών.

Ή  νέα βιομηχανική έξέλιξις άφήρεσε άπό τούς άγώνας αυτούς τον εθνικό 
χαρακτήρα καί τούς έκαμε διεθνείς.

’Επειδή λοιπόν, κατά τή γνώμη βέβαια τού Μάρξ, οί έθνικές διαιρέσεις καί. 
άντιθέσεις τών λαών, μέ τήν έξέλιξι τής άστικής τάξεως, μέ τήν έξάπλωσι τής παγ
κοσμίου αγοράς καί μέ τάς προόδους τής μεγάλης έκμεταλλεύσεως βαδίζουν- 
καθημερινώς περισσότερο προς τήν έξαφάνισί τους, γιαύτό καταλήγει στο νά κηρύ- 
ξη οτι «οί εργάτες δεν έχουν πατρίδα».

Ό  καθορισμός λοιπόν τού έλατηρίου τής διεθνούς μορφής τού κομμουνισμού· 
άνταποκρίνεται άπόλυτα προς τον αίτιολογικό τρόπο τής παρατηρήσεως, τον. 
όποιο πάντοτε θέτει ώς βάσιν ό Μάρξ.

"Ομοιες δηλαδή αιτίες, όμοια άποτελέσματα.
Οί κινήσεις τής εργατικής τάξεως είναι κατά τή γνώμη του τά άποτε

λέσματα τής μεγάλης βιομηχανικής έξελίξεως.
’Αφού δέ ή τάσις προς τις μεγάλες εκμεταλλεύσεις έξεδηλώθη σ’ όλες τις. 

πολιτισμένες χώρες, έπρεπε αντιστοίχους νά έπακολουθήση όμοια κομμουνιστική 
κομματική έξέλιξις.

’Ενώ ό ίδεολόγος κομμουνιστής, ό όποιος στηρίζει τις άπαιτήσεις του σέ 
ώρισμένα ιδανικά, μπορεί νά παραδεχθή ότι ή εργατική κίνησις στις διάφορες χώρες 
δύναται νά είναι πολύ διάφορος, άναλόγως τών ιδιοτήτων καί τού χαρακτήρος κάθε 
λαού, 6 υλιστικός κομμουνιστής, ό Μαρξιστής δηλαδή, προφητεύει μιά ένιαία 
καί όμοια έξέλιξι μόνον.

Αύτή είναι καί ή έξήγησις τής, διεθνούς έργατικής κινήσεως τήν όποια 
έθεμελίωσε ό Μάρξ μέ τό κήρυγμά του «Προλετάριοι δλου τοϋ κόσμου ενωθήτε ».

Μέ αυτό ό Μάρξ, δέν ζητούσε νά σχηματίση γιά τις διάφορες έργατικές κινή
σεις τών κατ’ ιδίαν χωρών κεντρική θέσι, κεντρικό οργανισμό, όπου θά έπρεπε ν’ά- 
ναφέρωνται μόνον οί παρατηρήσεις καί οί έπιτυχίες τών κομμάτων τών διαφόρων 
χωρών ή καί όπου θ’ άντηλλάσσοντο ιδέες μόνον γιά δημοκοπία, αλλά έπρεπε μέ 
τήν Διεθνή όργάνωσι ν’ άποκατασταθή πολύ στενωτέρα έπαφή τών προλεταρια
κών τάξεων τών διαφόρων πολιτισμένων λαών, έπρεπε νά δημιουργηθή ένα όργανο 
στή διεθνή άλληλεγγύη τού προλεταριάτου.

Ή  σπουδαία αύτή ένέργεια τής συστάσεως Διεθνούς όργανώσεως, έπεχει- 
ρήθη, γιά νά έπιταχυνθή ή κατά τή γνώμη τού Μάρξ, άναπόφευκτος καί βαθμιαία, 
κίνησις τών διαφόρων έθνικών κομμάτων σέ ένα μεγάλο διεθνές τοιοΰτον καί γιά.
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νά ένισχυθή ή πάλη -των τάξεων μέ τή διεθνή προπαγάνδα ύπέρ των Μαρξικών 
ιδεών. .

'Ο σκοπός αύτός έξετέθη μέ σαφείς λέξεις στην εγκύκλιο, πού έξεδόθη άπό τό 
γενικό συμβούλιο τής Διεθνούς αύτής καί ή όποια λέγει τα έξης :

« ’Έναντι των θεωρητικών αιρετικών οργανώσεων, ή Διεθνής όργάνωσις τών 
«εργατών είναι ή αληθινή μαχητική όργάνωσις τής τάξεως τού προλεταριάτου, 
«ενωμένη σ’ όλες τις χώρες, γιά τον άγώνα κατά τών καπιταλιστών, τών γαιοκτη- 
«κτημόνων καί έναντίον τής οργανωμένης άπό αύτούς δυνάμεως εις Κράτος».

Ό  αιώνιος άλλως τε πόθος τού Μάρξ ήταν, καθώς είπε κάποτε ό συνεργάτης 
του "Ενγκελς «νά ίδρύση μιά εργατική ενωσι, ή οποία θά περιελάμβανε τά προο- 
«δευμένα Κράτη τής Ευρώπης καί τής ’Αμερικής, καί ή οποία έπρεπε, νά παρου- 
«σιάζη ενσαρκωμένο τό διεθνή χαρακτήρα τής κομμουνιστικής κινήσεως, τόσον 
«σ’ αύτούς τούτους τούς έργάτας, όσον καί στήν αστική τάξι καί τις Κυβερνήσεις 
«τών Κρατών, άφ’ ενός μέν προς ένθάρρυνσιν τού προλεταριάτου καί ένίσχυσίν του, 
»άφ’ ετέρου δέ γιά τον εκφοβισμό τών έχθρών του.»

Μέ αύτή τήν έννοια δίδει καί ό Καούτσκυ τις ακόλουθες εξηγήσεις :
«Σήμερα πλέον πρέπει ν’ άντιληφθούμε ότι, ό διεθνής χαρακτήρ τής κομμου- 

«νιστικής μας κινήσεως δέν άποτελεΐ ιδιαίτερο είδος ’Εθνισμού, ό όποιος διακρί- 
«νεται άπό τον άστικό έθνισμό μόνον μέ τό ότι αύτός δέν ενεργεί έπιθε- 
«θετικώς, όπως εκείνος, άλλ’ άφήνει σέ κάθε έ'θνος τό αύτό δικαίωμα, τό όποιο
«ούτος γιά τό δικό του έθνος άξιοι καί συγχρόνως άναγνωρίζει σέ κάθε έθνος τήν 
«πλήρη αύτοκυριαρχία. 'Η άντίληψις αύτή, ή οποία μεταφέρει τις άπόψεις τού 
« ’Αναρχισμού άπό τά άτομα στο έθνος, δέν άνταποκρίνεται στή στενή κοινό- 
«τητα τού πολιτισμού, ή οποία ύφίσταται μεταξύ τών έθνών, τού νεωτέρου δηλαδή 
«πολιτισμού.

«Τά έθνη αύτά άποτελοΰν πραγματικώς, άπό άπόψεως πολιτισμού καί άπό 
«οικονομολογικής άπόψεως, ένα μόνον κοινωνικό σώμα, τού οποίου ή εύημερία στη- 
«ρίζεται επί τής άρμονικής συνέργειας τών μερών του, πράγμα, τό όποιον 
«ήμπορεΐ νά κατορθωθή μόνον μέ τήν ύποταγή ενός έκάστου στο σύνολο.

«Ή κομμουνιστική διεθνής όργάνωσις δέν άποτελεΐ σύμφυρμα κυριάρχων 
«εθνών, άπό τά όποια τό καθένα μπορεί νά κάνη ότι τού άρέσει μέ τήν προϋπόθεσι 
«βέβαια, ότι δέν προσβάλλει τήν ισονομία τών λοιπών έθνών, άποτελεΐ άπ’ εναντίας 
«έναν οργανισμό, ό όποιος ενεργεί τόσο τελειότερα, όσο εύκολώτερα τά μέρη του 
«συμφωνούν καί όσο περισσότερο ένεργοΰν μέ μιά γνώμη καί μέ ομοφωνία έπί τή 
«βάσει κοινού σχεδίου».

Αύτή είναι ή αΐτιολογική βάσις τής όργανώσεως Διεθνών κομμουνιστικών 
οργανισμών, οί όποιες γιά νά προσελκύσουν τήν εργατική τάξι έλαβον τό όνομα
Διεθνείς εργατικές οργανώσεις.

3. ’Αλλά άς εξετάσουμε τώρα κάθε μιά άπό τις Διεθνείς αύτές οργανώσεις 
χωριστά γιά νά ΐδοΰμε πότε συνεστήθη έκάστη, τί επέτυχε καί πώς έδρασε.

'Η Α' Διεθνής όργάνωσις τών έργατών ΐδρύθη τό έτος 1864 στο Αον-
δΐνο.

’Αφορμή γιά τήν ΐδρυσί της έδωσεν ή μετάβασις στο Λονδίνο κατά τήν παγ
κόσμιο έκθεσι τού 1862 Γάλλων έργατών, οπότε συνεζητήθησαν διάφορα εργατικά 
ζητήματα.

Κατά τήν συνάντησιν αύτή έξεδηλώθη ό πόθος μιας διεθνούς συνεννοήσεως 
τών έργατών καί έπραγματοποιήθη τό 1864, οπότε συνήλθον στο Λονδΐνον άντι- 
πρόσωποι τών διαφόρων έθνών.



770 Ν. ’ Αρχιμανδρίτου

'Η σύνταξις τής πραγματικής διακηρύξεως άνετέθη στον Κάρολο Μάρξ, 
ό όποιος καί συνέταξε μια προκήρυξι μέ πνεύμα μέν καθαρώς Μαρξιστικό αλλά μέ 
διατύπωσι, ή οποία ύπεδήλωνε άρκετές υποχωρήσεις προς τούς φιλελευθέρους γε
νικώς.

'Ο Μάρξ ύπήρξεν ή ψυχή τής διεθνούς αυτής όργανώσεως, ή οποία άπό τά 
πρώτα τέσσαρα συνέδριά της, τής Γενεύης κατά Σεπτέμβριον του 1866, τής 
Λωζάνης του 1867, τών Βρυξελλών τοϋ 1868 καί τής Βασιλείας τοΰ 1869 παρουσί
ασε ταχεία πρόοδο καί διαυγεστάτη διατύπωσι κομμουνιστικών άρχών, κηρυχθεϊ- 
σα κατά τής ιδιοκτησίας καί υπέρ τής έθνικοποιήσεως τών μέσων παραγωγής.

Κατά το 1871 έξερράγη εις Παρισίους ή έπανάστασις τής Κομμούνας, ή 
όποια προεκάλεσε κλονισμό τής Αης Διεθνούς.

Αΰτη, ως όργάνωσις δεν άνεμίχθη στο κίνημα, άν καί πολλά μέλη της άπό 
εκείνα, πού διέμενον εις Παρισίους έλαβον μέρος στήν έπανάστασι. "Υστερα όμως 
άπό την άποτυχία τής έπαναστάσεως αυτής ή Α' Διεθνής έπεδοκίμασε μ,έ διακη
ρύξεις της τούς ένδοξους ήττημένους.

Στή Διεθνή αύτή όργάνωσι είχαν λάβει μέρος άπό τό 1869 καί οί άναρχικοί 
τών διαφόρων άποχρώσεων, άπό τή συμμετοχή δέ τούτων στά διάφορα συνέ
δρια τής Διεθνούς προέκυψαν διαφωνίες καί διενέξεις μεταξύ τών οπαδών τοΰ Μάρξ 
καί τών οπαδών τοΰ άναρχικοΰ Βακούνιν.

Οί διενέξεις αυτές τών οπαδών τοΰ Μάρξ καί τών οπαδών τοΰ Βακούνιν 
υπήρξαν τόσο ζωηρές, ώστε κατά τό έτος 1872 στο Συνέδριο τής Χάγης άπεφα- 
σίσθη ό άποκλεισμός τοΰ Βακούνιν άπό τήν Διεθνή όργάνωσι.

Τό γενικό τότε συμβούλιο άπογοητευμένο άπό τήν κατάστασι τής Ευρώ
πης μετέφερε τήν έδρα του στή Νέα Ύόρκη χωρίς όμως νά έπιτύχη τίποτε, γιατί 
τό-1876 ή όργάνωσις αύτή διελύθη όριστικώς.

’Αλλά ό Βακούνιν είχε πλέον καί πριν άπό τό συνέδριο τής Χάγης προπαρα
σκευάσει άντίδρασι, μέ τήν ίδρυσι μιας ομοσπονδίας, ή όποια προ τής διαλύσεως 
τής Αης Διεθνούς διεκήρυξεν ότι είναι διάδοχος καί κληρονόμος της, δηλώσασα ότι 
άποδέχεται καί ότι άναγνωρίζει τό γενικό καταστατικό της.

Οί οπαδοί τοΰ Βακούνιν συνεκάλεσαν ιδιαίτερο άναρχικό συνέδριο τό 1872.
Τό συνέδριο αύτό έκήρυξε όλες τις άποφάσεις τοΰ συνεδρίου τής Χάγης ώς 

άκυρες καί έσχεδίασε τή βάσι ένός συμφώ νου αλληλεγγύης γιά τις ομοσπονδίες 
εκείνες, οί όποιες άρνοΰνται νά υποταχθούν στο κομμουνιστικό κόμμα, πού προσπα
θεί νά θέση τήν κυριαρχία του καί τις αυθαίρετες άξιώσεις τών άρχηγών του στή 
θέσι τοΰ φιλελευθερισμού καί τής αυτομάτου καί έλευθέρας όργανώσεως τοΰ προ
λεταριάτου.

Τό συνέδριο αύτό, άπεφάσισε επίσης, σχετικά μέ τή συγκρότησι τών εργα
τών σύμφωνα μέ τό άναρχικό πνεύμα, ότι, ή πολιτεία πρέπει νά άντικατα- 
σταθή άπό μια ομοσπονδία όλων τώ ν παραγωγικών ομάδων, ή όποια θά 
βασίζεται έπί τής αλληλεγγύης καί τής ίσότητος.

Ή  όργάνωσις αύτή τοΰ Βακούνιν έπιζητοΰσε πάντοτε τήν καταπολέμησι τών 
ιδεών τ,οΰ Μάρξ στήν έργατική κίνησι καί έτσι έγινε ή εστία μιας προπαγάνδας, άπό 
τήν όποια διεδόθη άργότερα ό ’Αναρχισμός καί σ’ άλλα μέρη τής Εύρώπης.

Σχεδόν όλες οί ομοσπονδίες τής Α'. Διεθνούς προσεχώρησαν στήν όργάνωσι 
αύτή τοΰ Βακούνιν, ή όποια διελύθη τό 1877.

Επομένως τό έτος αύτό πρέπει νά τό θεωρήσουμε ώς τό έτος τής οριστι
κής διαλύσεως τής Α'. Διεθνοΰς κομμουνιστικής όργανώσεως τών έργατών. 
β').—Β’ Διεθνής. Μετά τή διάλυσι τής Α' Διεθνοΰς πέρασαν δέκα τρία χρόνια, 
χωρίς το παγκόσμιό κομμουνιστικό κίνημα ν’ άποκτήση μόνιμο διεθνή οργανισμό, 
άν καί κατά τό διάστημα αύτό είχαν συγκληθή διεθνή συνέδρια στή Βέρνη τό 1876,



'Ο κομμουνισμός (Μαρξισμός) 771

στή Γάνδη τδ 1877, στο Κουάρ της Ελβετίας τδ 1881, εις Παρισίους τδ 1883 καί 
1886 καί στδ Λονδΐνον τδ 1888.

Τέλος μέ την πρωτοβουλία των ’Αγγλικών έργατικών οργανώσεων κατωρ- 
θώθη τδ 1889 να γίνη εις Παρισίους ή ένωσις των έκεϊ συνελθόντων δύο συνεδρίων 
ήτοι του συνεδρίου των Μαρξιστών καί του συνεδρίου τών ποσσιμπιλιστών (οπα
δών δηλαδή τής έπιδιώξεως τών δυνατών «possibles» ωφελημάτων) καί ό καθο
ρισμός περιοδικών συνεδρίων.

Έκτοτε τακτικά συνέδρια συνεκλήθησαν στάς Βρυξέλλας τδ 1891, στή 
Ζυρίχη τδ 1893 καί στδ Λονδίνο τδ 1896, άλλα μέχρι του 1900 ή Διεθνής αύτή 
ούτε καταστατικό ούτε πρόγραμμα είχε άποκτήσει.

Τδ συνέδριο τδ όποιον συνήλθεν εις Παρισίους τδ 1900 'ίδρυσε τα διευθυντικά 
όργανα τής Β' Διεθνούς άπδ άντιπροσώπους τών μετεχόντων εθνικών τμημάτων 
καί ώρισε ώς έδραν τάς Βρυξέλλας.

Τδ αύτδ συνέδριο, ώρισε ότι γίνονται στή Διεθνή αύτή όργάνωσι δεκτές · 
α) δλες οί οργανώσεις, οί όποιες δέχονται τίς βασικές αρχές τού σοσιαλισμού δηλα
δή κοινωνικοποίησι τών μέσων παραγωγής καί μεταφοράς, διεθνή ένωσι καί δράσι 
τών εργατών καί κατάκτησι τής πολιτικής έξουσίας άπδ τδ προλεταριάτο οργανω
μένο σέ ταξικό κόμμα.

β'.) "Ολες αί οργανώσεις, οί όποιες δέχονται τήν άρχή τής πάλης τών τάξεων 
καί άναγνωρίζουν τήν άνάγκη τής πολιτικής δράσεως άλλά δέν μετέχουν άμέσως 
τού πολιτικού κινήματος.

Μέ τδ νέο αύτδ πρόγραμμα συνεκλήθησαν διαδοχικά συνέδρια στδ "Αμστερδαμ 
τδ 1904, στή Στουτγάρδη τώ 1907, στήν Κοπεγχάγη τδ 1910 καί ειδική διάσκε- 
ψις τδ 1912 στή Βασιλεία έξ άφορμής τών Βαλκανικών πολέμων καί κατά τής άπει- 
λουμένης τότε συμμετοχής σ’ αύτούς τών μεγάλων δυνάμεων.

Τδ έπόμενο τακτικό συνέδριο, τδ όποιον ήτο καί πανηγυρικό τής είκοσιπεν- 
ταετηρίδος τής νέας αύτής Διεθνούς έμελλε νά συγκληθή στή Βιέννη τδν Αύγουστο 
τού 1914, άλλά τδ εμπόδισε ό έκραγείς τότε πόλεμος.

Κατά τδ τελευταίο συνέδριο τού 1910 μετεϊχον 896 άντιπρόσωποι 28 εθνών 
(άντιπροσωπεύοντες 12 έκατομμύρια έργατών).

Δύο μεγάλα ζητήματα άπησχόλησαν προπολεμικώς τή δευτέρα διεθνή. 
Τδ ένα ήτο ζήτημα τής συμμετοχής σοσιαλιστών σέ μή σοσιαλιστικός κυβερ
νήσεις καί τδ άλλο ήτο τδ ζήτημα τής στάσεως πού έπρεπε νά τηρηθή σέ 
περίπτωσι πολέμου.

Καί γιά τδ πρώτο μέν ζήτημα άπεφάνθη μέ τήν άπόφασι τού "Αμστερδαμ 
(1904), ή όποια έπεκύρ,ωσε προηγουμένη άπόφασι τών Παρισίων τού 1900 κατά 
πάσης συμμετοχής, έκτδς προσωρινών καί έξαιρετικίον περιπτώσεων.

Τδ δεύτερο ζήτημα άπησχόλησε τά συνέδρια τής Στουτγάρδης (1907) καί 
τής Κοπεγχάγης τού 1910.

Κατά τδ δεύτερον αύτδ συνέδριο διεκηρύχθη δτι ή Διεθνής θά έργασθή έναν- 
τίον τού πολέμου ή θά χρησιμοποιήση τδν πόλεμο γιά νά έπιτύχη τήν πτώσιν τής 
καπιταλιστικής κυριαρχίας.

Καίτοι ή άπόφασις αυτή είχε διατυπωθή άρκετά σαφώς, πρέπει έν τούτοις νά 
σημειωθή, δτι μία πρότασις, πού έγινε περί κηρύξεως γενικής άπεργίας στήν περί
πτωσι πολέμου άπερρίφθη μέ ψήφους 131 κατά 51 παραπεμφθεΐσα πρδς μελέτην στά 
εθνικά τμήματα.

'Η συνδικαλιστική διεθνής γιά τήν όποια θά άσχοληθώμε σέ έπόμενα 
άρθρα ήρνήθη νά συζητήση τδ θέμα αύτδ γιατί τδ χαρακτήρισε πολιτικό, έλάχιστα
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δέ από τά μετέχοντα κόμματα είχαν συζητήσει έπί τοϋ θέματος αύτοΰ μέχρι τοΰ 
πολέμου.

Σ’ αύτή την κατάστασι εύρε την Β' Διεθνή ό Πανευρωπαϊκός Πόλεμος, καί 
άπεδείχθη κατά τήν έ'κφρασι ενός άπό τούς ήγέτας της ότι δέν ήτο τίποτε άλλο 
παρά γραμματοκιβώτιο καί ταχυδρομική διεύθυνσις, μέσον δηλαδή καλόν έπικοινω- 
νίας, χωρίς καμμία δύναμι καί χωρίς πραγματική επιρροή.

Μερικά άπό τά μετέχοντα κόμματα παρέμειναν πιστά στή διεθνιστική ση
μαία όπως π.χ. τό Σέρβικο, τό όποιον ήρνήθη νά ψηφίση τις πολεμικές πιστώσεις, τά 
σπουδαιότερα όμως κόμματα (πλήν τοϋ Ρωσικού) έκηρύχθησαν ύπέρ τής ’Εθνι
κής άμύνης.

Στά κόμματα αύτά ελάχιστες ήσαν οί επαναστατικές καί είρηνιστικές μειο- 
ψηφίες.

Ούσιαστικώς κατά τον Α'. εύρωπαϊκό πόλεμο (1914—1918) ή Β'. Διεθνής 
δέν υπήρχε αν καί υπήρχε Διεθνές γραφεΐον, πού άπετελεΐτο άπό 'Ολλανδούς καί 
εΐχε έδρα τήν 'Ολλανδία.

Οί Διεθνείς σχέσεις των σοσιαλιστικών κομμάτων περιωρίθησαν κυρίως σέ 
μεμονωμένες διασκέψεις των σοσιαλιστών τών δύο έμπολέμων παρατάξεων καί 
σέ μιά διεθνή, στήν Κοπεγχάγη.

Μετά τήν άνακωχή, άρχισαν οί ένέργειες γιά τήν άνασύστασι τής Διεθνούς 
αυτής, οί όποιες καί κατέληξαν στή διάσκεψι τής Βέρνης (Φεβρ. 1919) στήν όποια 
όμως άρνήθησαν νά συμμετάσχουν τά κόμματα τής άριστεράς δηλαδή τό Ρωσι
κό, τό ’Ιταλικό, τό Ελβετικό καί τό Ρουμανικό.

'Η διάσκεψις αύτή, 'ίδρυσε μόνιμο γραφείο καί διετύπωσε ευχήν ύπέρ τής 
κοινωνίας τών έθνών, ύπέρ τής αύτοδιαθέσεως τών εθνοτήτων καί ύπέρ τοϋ Δι
εθνούς χάρτου εργασίας καί ύστερα άπό σφοδρές συζητήσεις έκηρύχθη κατά τοΰ 
μπολσεβικισμοΰ καί τής δικτατορίας τοΰ Προλεταριάτου, διαδηλώσασα τήν πίστι 
της στήν δημοκρατία.

Τό μόνιμο γραφείο έπεδίωξε σέ έπανειλημμένες συνελεύσεις τήν έπανίδρυσι 
τής Β'. Διεθνοΰς, τήν όποια έδυσχέρανεν έπί πολύ ή έν τώ μεταξύ ϊδρυσις τής Γ' 
Διεθνούς καί ή αποστασία πολλών κομμάτων.

Τέλος κατωρθώθη ή έπανίδρυσις αύτής στο ’Αμβούργο τον Αύγουστο τοϋ 
1920, άλλά έκτος τοΰ ’Αγγλικού καί τής πλειοψηφίας τοΰ Γερμανικού κόμματος, 
κανένα άλλο σοβαρό κόμμα δέν έλαβε μέρος σ’ αύτήν.

Σιγά—σιγά όπως καί έφόσον έπεφτε τό έπαναστατικό πνεύμα, πού έπεκρά- 
τησε στήν Εύρώπη κατά τά πρώτα μεταπολεμικά χρόνια ή Β' Διεθνής συνεκέν- 
τρωσε τις πλειοψηφίες τών εθνικών σοσιαλιστικών κομμάτων εις βάρος τής Γ' 
Διεθνοΰς.

’Έτσι ή Β' Διεθνής παρουσιάζεται σήμερα ώς μία ’Εθνική Σοσιαλιστική 
’Εργατική Ό ργάνωσις.

Εις τό έπόμενο άρθρο θά άσχοληθώμε γιά τις δύο έπομένες διεθνείς οργανώσεις 
δηλαδή γιά τήν Γ' καί τήν Δ' Διεθνή.—



ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ

Η Τ Η Λ Ε Ο Ρ Α Σ Ι Σ  

ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑΣ

Εις την ’Αγγλίαν αί συσκευαί τηλεοράσεως τάς οποίας κατέχουν οί πολΐται 
ανέρχονται εις πολλάς χιλιάδας.

Τον ’Οκτώβριον τοϋ 1953, οί Οεαταί της τηλεοράσεως, ένω παρηκολούθουν 
το πρόγραμμα τοϋ B.B.C. ειδον αίφνιδίως να προβάλλεται εις τήν οθόνην τό πρόσω- 
πον ενός νέου 27 ετών ένω ταύτοχρόνως ό εκφωνητής τοϋ σταθμοΰ (σπήκερ) έ'λεγε 
τά έξης :

«Προσοχή! Αυτός εί
ναι ό Ούΐλλιαμ Πετίτ, για 
τον όποιον ή άστυνομία 
πιστεύει ότι είναι ό ένο
χος τής δολοφονίας τής κ.
Μπράουν, πού βρέθηκε νε
κρή στις 10 Σεπτεμβρίου.
"Οσοι ξέρουν κάτι σχετικό 
μέ αυτόν, νά ειδοποιήσουν 
άμέσως τήν άστυνομία».

’Ακολούθησε μετά ή 
περιγραφή των χαρακτη
ριστικών τοϋ Πετίτ καί 
μερικές λεπτομέρειες άπό 
τήν δολοφονία. Στο διά
στημα αύτό— πού κράτησε 
ένάμισυ λεπτό— ή φωτο
γραφία τοϋ Πετίτ έξακο- 
λουθοϋσε νά προβάλλεται 
στήν οθόνη. Πολλοί άπό 
τούς θεατάς έδήλωσαν μετά 
ότι αισθάνθηκαν μεγάλη' έκπληξι καί μερικές γυναίκες πού ήσαν μόνες στά σπίτια 
τους φοβήθηκαν.

Είναι ή πρώτη φορά άπό τήν άνακάλυψι τής τηλεοράσεως, πού ή άστυνομία 
τήν χρησιμοποιεί ώς μέσον γιά τήν καταδίωξι έγκληματιών. Ή  άγγλική άστυνομία 
είχε ζητήσει πολλές φορές τήν βοήθεια τοϋ συστήματος τηλεοράσεως τοϋ B.B.C. 
αλλά οί διευθυνταί τοϋ άγγλικοΰ ραδιοφωνικού σταθμοΰ δεν έδιναν τήν συγκατά- 
θεσί τους. Στο τέλος όμως άφοΰ. οί προσπάθειες τής άστυνομίας γιά τήν άνακάλυψι 
τοϋ δολοφόνου τής κ. Μπράουν, δεν έφερεν κανένα θετικό άποτέλεσμα ήναγκάσθησαν 
νά υποχωρήσουν.

Ή  κ. Μπράουν έξαφανίσθηκε τό βράδυ τής 10ης Σεπτεμβρίου, άφοΰ προηγου
μένως έθεάθη μέ τόν Ούΐλλιαμ Πετίτ σ’ ένα έστιατόριο καί μέσα σ’ ένα λεωφορείο. 
Τό πρωΐ τής έπομένης ή κ. Μπράουν βρέθηκε μαχαιρωμένη, ένω ό Πετίτ έχει έξα- 
■φανισθή.



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΙΛΜΠΡΙΤΖ
'Υπό τοϋ ΠΩΛ ΜΑΚ ΓΚΟΥΑΙΡ
Μετάφρασις ά7{ό τ’ ’Αγγλικά Η. ΣΑΓΙΑ

(Συνέχεια από τό προηγονμενον)

— Τι διαστάσεις έχει τό φορτηγό σου ;
— Είκοσι δύο πόδια μάκρος, δέκα πλάτος και εννέα καί έξ ύψος.
— Είκοσι δύο πόδια μάκρος! είπε μ’ έκπληξι 6 Κάμμινγκς. Μά θά χωρούσε 

μέσα κεϊ κ ι’ ένα σ π ίτ ι!
— Μά σας είπα είναι πολύ μεγάλο. ’Έχει έξη τροχούς. Νόμισα πώς θάκανα 

χρυσές δουλειές μ’ αύτό τ’ αμάξι, γ ι’ αυτό τό αγόρασα.
— Δέν μοΰ λέτε, αυτός ό Κάπερ είχε άδεια άσκήσεως επαγγέλματος ;
—· Ναί, βεβαίως, άπήντησε ό Βάτσετ, οχι όμως χωρίς δισταγμό.
— Είδατε μέ τά μάτια σας τήν άδεια ;
—’Όχι, μέ τά μάτια μου. ’Αλλά υπήρχε ταμπέλα στο γραφείο του πού έγραφε : 

Άνεγνωρισμένο κατάστημα Μεταφορών, γ ι’ αύτό τό πίστεψα.
■— Φυσικά τό καμιόνι σας θά άναγράφη «Έκτελοΰνται Μεταφοραί—τον αριθμό 

έπαγγελματικης άδειας» κ.λ.π. Κι’ έτσι ό Κάπερ ήταν κατά κάποιον τρόπον κατωχυ- 
ρομένος.

— Μάλιστα.
— Πιθανόν λοιπόν τήν ταμπέλα αυτή στο Γραφείο του νά τήν κρέμασε ό Κά

περ γιά νά σάς ξεγελάη. Καί μετά μόλις θά φεύγατε τήν ξεκρέμασε.
— Μπορεί, κ. Έπιθεωρητά.
—’Εκείνο πού μου φαίνεται περίεργο κ. Βάτσετ είναι πώς δέν έξακριβώσατε 

τίποτα γιά τό ποιόν αυτού τού Κάπερ. Τον έμπιστευθήκατε μήπως άπό τό καλό του 
παρουσιαστικό ;

—-Μά τον θεό, κ. Έπιθεωρητά, μοΰ φαινότανε γιά τίμιος άνθρωπος. ’Έπειτα
δέν είχα έξοφλήσει ακόμη καί τό φορτηγό............ Δεκάξη λίρες καί δέκα σελλίνια
δέν είναι αστείο ποσό. ’Ήτανε καί ή έγγύησι των πενήντα λιρών!

—’Ά ν όμως ό Κάπερ εξαφανιζότανε μέ τό φορτηγό, τί θάκανες ;
—Έ ! δέν ήτανε καί τόσο εύκολο πράγμα, κ. Έπιθεωρητά μου, νά έξαφανιστή 

κοτζάμ καμιόνι. Μόλις δέν μοΰ τό γύριζε τήν ώρα πού συμφωνήσαμε, θά τον κατήγ- 
γελλα στήν ’Αστυνομία.

—Τώχεις άσφαλισμένο, γιά περίπτωσι κλοπής;
—Μάλιστα, κ. Έπιθεωρητά.
Ό  Κάμμινγκς πήρε μιά κόλλα χαρτί.
—Δέν ξέρω άν όλα αυτά μπορούν νά ένδιαφέρουν τις άνακρίσεις. Πάντως 

καλό είναι νά κρατήσω μιά σημείωσι γιά τά χαρακτηριστικά αύτοΰ τού Κάπερ. 
Είναι υψηλός;

—Μάλιστα, κ. Έπιθεωρητά. Πολύ ψηλός, μέ πρόσωπο κατακόκκινο. Έχει, 
κοντά μαλλιά, ξανθά. Φέρνουν προς τό κίτρινο.

—Τί ήλικίας τοϋ κάνεις;
—Μεταξύ τριάντα καί σαράντα. Γεμάτος. Σφριγηλός καί πολύ δραστήριος. 
—Καί γιά τούς τρόπους του, τό φέρσιμό του, τί έχεις νά πής;
—Μά τή πίστι μου, τί νά σάς πώ. Συνειθισμένος άνθρωπος. Σάν κι’ εσάς καί 

μένα. "Ησυχος. Δέν μιλάει πολύ. ’Αλλά σοϋ δίνει τήν έντύπωσι πώς καλλίτερα είναι, 
νά τάχης καλά μαζί του. Έ χει γερά μπράτσα.

—Τί φοράει;
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—"Οταν ήρθε φορούσε ένα παληό τριμμένο μπλέ κοστούμι. Φαινόντουσαν 
ρούχα τής δουλειάς.

—Καλός σωφέρ;
—Θαυμάσιος. Αύτό τό ξέρω καλά γιατί την πρώτη φορά τον συνώδεψα ό ’ίδιος 

για νά δώ πώς τά καταφέρνει μέ τό αμάξι μου. Σάς ομολογώ πώς κι’ έγώ ό ίδιος 
δεν θά τό οδηγούσα καλλίτερα.

•—Κάπνιζε; έπινε;
—Κάπνιζε πολύ. Τό ενα τσιγάρο ύστερα άπό τό άλλο. ’Αλλά δεν έβαζε στό 

στόμα του γουλιά κρασί. Θέλησα νά του προσφέρω ένα ποτηράκι αλλά μοϋπε πώς 
ποτέ δεν έπινε. ’Ίσως γιά νά μου κάνη καλή έντύπωσι.

—Σάς μίλησε καθόλου γιά τό άτομό του, γιά τή ζωή του;
—Ζοϋσε σ’ ένα δωμάτιο, πλάι ακριβώς στό γραφείο του. ’Εκεί μέσα ήταν

ένα κρεββάτι έκστρατείας καί μιά σόμπα. Μόνος του έκανε τό νοικοκυριό.
—Μάλιστα, έκανε ό Κάμμινγκς, καθώς δίπλωνε τό χαρτί πάνω στό όποιο 

είχε σημειώσει τις παρατηρήσεις του. "Οπως σάς είπα, κ. Βάτσετ, δέν ξέρω άν αυτά
μπορεί νά χρησιμεύσουν στήν άνάκρισι. . . . ’Ίσως ποιος ξέρει............ ’Εν τούτοις
σάς εύχαριστώ πού σπεύσατε άμέσως νά ένημερώσητε τήν ’Αστυνομία. ’Αλλά θά 
μου κάνετε μιά χάρι άκόμη. Θά μου επιτρέψτε νά στείλω δύο ανθρώπους μου νά 
έξετάσουν λεπτομερώς τό φορτηγό σας. Στό μεταξύ* θά σάς παρακαλέσω νά 
μη πλησιάσετε ούτε σείς ούτε κανείς άλλος τό αμάξι, πριν οί άνθρωποί μου τό ίδουν. 
Δέχεστε;

—Πολύ εύχαρίστως, κ. ’Επιθεωρητά. Μείνατε ήσυχος.
—Καί ποϋ βρίσκεται τώρα τό φορτηγό;
—Μέσα σέ μιά μάντρα. Τώχω μισοσκεπασμένο γιά νά μη βραχούν καί τά 

πράγματα πού είναι μέσα.
—'Ωραία. Θά σάς στείλω τούς άνθρώπους μου. Λοιπόν κ. Βάτσετ, χαίρετε- 

καί σάς εύχαριστώ καί πάλι.
Ό  Βάτσετ χαιρέτισε καί βγήκε.

ΚΑΦΑΛΑΙΟΝ XIII 
’Αναζητήσεις.

'Ο Κάμμινγκς συνοδευόμενος άπό έναν μεσίτην, έκαμε τήν έμφάνισί του εις 
τό οίκημα οπού διέμενεν ό Κάπερ, στήν οδόν Πάρριτζ τού Γκρήνουϊτς. Άνοιξε 
τήν πόρτα, τήν ξανάκλεισε προσεκτικά καί παρέδωσε τό κλειδί στον συνοδό του.

—"Ωστε κ. ’Ίνσενστάιν, είπε, αύτά είναι όλα πού έχετε νά μου πήτε σχετικά 
μέ τον ένοικιαστή σας ; .Νοίκιασε αύτά τά δωμάτια, σάς πλήρωσε ένα μήνα προκα
ταβολή καί εγκαταστάθηκε τυπικώς σ’ αύτά. Δέν ζητήσατε τίποτα συστάσεις;

Ό  κ. ’Ίνσενστάιν έκαμε μιά κίνησι αρνητική μέ τούς ώμους του.
—"Ενας μήνας προκαταβολή άξίζει περισσότερο άπό τις καλλίτερες συ

στάσεις. Ό  άνθρωπος μοϋ φάνηκε ήσυχος, ήρεμος καί καλοανατεθραμμένος. Κι’ είχε 
καί τά λεφτά μαζί του.

—Πότε τελειώνει ό μήνας του;
-—Αύριο.
—Καί τό πουλί μας φαίνεται πώς έκανε φτερά.
—’Ίσως. Ά λλ ’ άφησε βλέπετε τό διαμέρισμα έν τάξει, κ ι’ έμεΐς έχουμε τά 

λεφτά στή τσέπη μας. 'Η μόνη μας ζημία είναι ένα κλειδί πού δέν μάς παρέδωσε. 
Θά τό περάσουμε στά γενικά μας έξοδα. Αύτός ό άνθρωπος λοιπόν, σάς ενδιαφέρει 
κ. ’Επιθεωρητά;

—Μά θά επιθυμούσα πολύ νάπιανα λίγη κουβέντα μαζί του. Μπορεί νάταν σέ- 
θέση νά μάς έδινε μερικές πληροφορίες γιά κάποια............ύπόθεσι.
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—Καταλαβαίνω............ ’Ά ν τύχει καί περάσει άπό τό Γραφείο μας δέν θά
παραλείψουμε νά τον παρακαλέσωμε να σας. . . περιμένη.

—Θά μέ υποχρεώνατε, άπήντησε ό Κάμμινγκς, χωρίς νά δείξη κανένα ένθου- 
σιασμό. Πολύ ωραία λοιπόν κ. ’Ίνσενστάϊν. Σάς εύχαριστώ γιά την βοήθειά σας. 
Χαίρετε.

"Υστερα άπό την στιχομυθία αύτή διευθύνθηκε σέ μιά στάσι Λεωφορείου.

"Αμα γύρισε στο Γραφείο του τής Σκώτλαντ Γυάρντ, ό Κάμμινγκς κάθησε 
σέ μιά πολυθρόνα κι’ άφοϋ σκέφτηκε γιά λίγα λεπτά, σήκωσε τό άκουστικό τοϋ 
τηλεφώνου καί έκάλεσε ένα νούμερο.

—Ό  λοχίας Μάρφυ έπέστρεψε; Καλά. Νά μου τον στείλετε στο γραφείο μου 
παρακαλώ.

Ό  Μάρφυ ήταν ένας νέος, ψηλός, μέ φαρδεΐς ώμους, σοβαρό ύφος, καί πολύ 
κομψά ντυμένος. Μόλις μπήκε χαμογέλασε μέ σεβασμό στον ανώτερο του καί στά
θηκε σε θέσι προσοχής.

. —Λοιπόν; ρώτησε ό ’Επιθεωρητής.
—Πήγαμε στοϋ Βάτσετ, κ. ’Επιθεωρητά, άπήντησε, καί εξετάσαμε μέ προ

σοχή τό φορτηγό. Βρήκαμε λάσπες στο εσωτερικό του, πάνω στο δάπεδο. Μάζεψα 
μερικές γιά νά τις συγκρίνω μ’ αύτές πού μάς έστειλε ό αστυνόμος Φίλλινγκερ. 
’Επίσης πήραμε όσα δακτυλικά αποτυπώματα βρήκαμε. Φωτογραφήσαμε τό άμάξι 
καί όλα τά ενδιαφέροντα σημεία του καί τά στείλαμε στην άρμοδία υπηρεσία. 
Πρέπει νά σάς πώ πώς πήραμε καί τά δακτυλικά άποτυπώματα τού κ. Βάτσετ. 
Φάνηκε νά μην είναι διόλου ευχαριστημένος όμως άπ’ αυτό. ’Εμείς έξακριβώσαμε 
ότι τά άποτυπώματά του βρίσκονται καί στο τιμόνι καί στις πόρτες τοϋ φορτηγού.

—Γιά τά άλλα άποτυπώματα, κάνατε έξακρίβωσι;
—’Ανήκουν σέ κάποιον Ούΐλλιαμ Κόλγκαν μέ άσχημον παρελθόν.
'Ο Κάμμινγκς διάβασε τά έξής στην κάρτα πού τοϋ έδωσε ό Μάρφυ.
'Ηλικία: τριάντα έπτά, ’Οφθαλμοί: γαλανοί. Κόμη: ξανθή πολύ, κίτρινης 

άποχρώσεως.
—’Εδώ νομίζω πώς κάτι πετύχαμε, Μάρφυ. Κλοπές, διαρρήξεις, όπλοφορίες 

κ.λ.π. Μά την άλήθεια άρχίζω καί άπογοητεύομαι. Πίστευα πώς ό άνθρωπος 
πού άναζητούσαμε θάταν κάτι καλλίτερο. Τό όνομά του: Κόλγκαν, Ούΐλλιαμ Κόλγκαν. 
Κύτταξε Μάρφυ σέ παρακα?.ώ ιδιαίτερα γιά τό χρώμα τών μαλλιών του. Μήπως 
τό άλλαξε.

—Μάλιστα κ. ’Επιθεωρητά. Ά π ’ όσα πάντως κατάλαβα προκύπτει πώς πρό
κειται γιά ολόκληρη σπείρα, καλά ώργοίνωμένη, τής οποίας μέλος θά είναι ό Κόλ
γκαν. Θέλω δηλαδή νά πώ, πό>ς τη δουλειά δέν θά τήν έκανε ό Κόλγκαν γιά δικό του 
λογαριασμό. Καί κάτι άλλο: δέν νομίζετε ότι πιθανόν ό Κόλγκαν καί ό Κάπερ 
είναι ένα καί τό αύτό πρόσωπο;

—Βεβαίως. ’Εγώ πιστεύω, έν τούτοις ότι δούλεψαν πολύ καλά όλοι τους. 
’Αλλά ποιος ό λόγος νά χρησιμοποιήσουν αυτό τό φορτηγό; γιά νά πάρουν τον Ρό- 
μπερ Τόμσον καί νά τον δολοφονήσουν μετά; Όχι. Ό  Τόμσον θά έχωσε τη μύτη του 
κάπου πού δέν τον έσπερνε. ’Αλλά τί νάταν αύτό; Λαθρεμπόριο; Τό έβαλα κι’ αυ
τό στο μυαλό μου. Μά δέν .νομίζω. Γιά πές μου Μάρφυ, ποιο είναι τό βάρος του φορ
τηγού;

-—Δέκα τόννοι, κ. ’Επιθεωρητά.
—Τότε θά μπορούσε νά μεταφέρη ένα λεωφορεϊον μέσου μεγέθους. Λέγοντας 

Λεωφορείο, εννοώ ένα άμάξι του μεγέθους του, ό,τιδήποτε. Καί ποιας γνώμης 
είσαι σύ Μάρφυ γ ι’ αύτή τήν ύπόθεσι;

—Δέν άποκλείω τό λαθρεμπόριο. "Ενα λεωφορείο θάταν τό τελευταίο όχημα 
που θα υποψιαζοντουσαν. ('Η συνέχεια εις τό έπόμενον)



ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

(Διά τον αστυφύλακα)
Ύπό Έμμ. Άρχοντουλάκη, ’Αστυνόμου Α'.

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΩΞΕΩΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ—ΜΗΝΥΣΕΙΣ

§ 15. Τρόποι διώξεως εγκλημάτων.
Τά έγκλήματα διώκονται κατά δύο τρόπους’: Αύτεπαγγέλτως καί κατ’ έγ- 

κλησιν.
Αύτεπάγγελτος δίωξις υπάρχει όταν τό Κράτος συλλαμβάνη τον κατη

γορούμενον, ενεργή άνάκρισιν, παραπέμπη τούτον εις τό Δικαστήριον καί τον 
τιμωρή χωρίς νά έρωτήση τον παθόντα αν έπιθυμή ή όχι να τιμωρηθή ό δράστης.

Κατ’ έγκλησιν δίωξις υπάρχει όταν δεν επιτρέπεται ή σύλληψις καί 
τιμωρία τού κατηγορουμένου χωρίς προηγουμένως νά ζητήση τούτο ό παθών.

Τά έγκλήματα (πταίσματα, πλημμελήματα καί κακουργήματα) διώκονται 
κατά κανόνα αύτεπαγγέλτως, χωρίς δηλαδή νά έρωτάται ό παθών αν θέλη ή δεν 
θέλη τήν τιμωρίαν τού δράστου.

Κατ’ έξαίρεσιν όμως ώρισμέι/α έγκλήματα, τά όποια προσβάλλουν κυρίως 
τά ιδιωτικά καί οικογενειακά συμφέροντα, διώκονται κατ’ έγκλησιν, δηλαδή κα
τόπιν δηλώσεως τού παθόντος ότι έπιθυμεΐ τήν ποινικήν δίωξιν τού δράστου.

"Ενα έγκλημα διώκεται κατ’ έγκλησιν όταν τό όρίζη ρητώς ό νόμος 
ότι διώκεται κατ’ έγκλησιν. ’Εάν ό Νόμος δεν όρίζη πώς διώκεται τό έγκλημα, 
τότε τούτο διώκεται αύτεπαγγέλτως.

Έγκλήματα διωκόμενα μόνον κατόπιν έγκλήσεως (δηλώσεως, αίτήσεως) 
τού παθόντος είναι λ.χ. : ή έξύβρισις, ή μοιχεία, ό βιασμός γυναικός, ή κλοπή, 
απάτη καί ύπεξαίρεσις μεταξύ στενών συγγενών, ή τοκογλυφία κ.λ.π.

Πίνακα τών κατ’ έγκλησιν διωκομένων έγκλημάτων βλέπε κατωτέρω έν § 21.
Τά κατ’ έγκλησιν διωκόμενα έγκλήματα πρέπει νά τά έχη ύπ’ οψιν του 

πάντοτε ό άστυνομικός, διότι όταν τό έγκλημα διώκεται μόνον κατόπιν έγκλήσεως 
τού παθόντος, ό άστυνομικός δεν δύναται νά συλλάβη τον δράστην, χωρίς ό παθών 
νά δηλώση προφορικώς εις τον άστυνομικόν κατά τήν στιγμήν τής συλλήψεως ότι 
έπιθυμεΐ τήν ποινικήν δίωξιν τού δράστου, ότι δηλαδή έπιθυμεΐ νά τιμωρηθή ούτος, 
ένώ όταν τό έγκλημα διώκεται αύτεπαγγέλτως, ό άστυνομικός συλλαμβάνει άμέσως 
τον δράστην, χωρίς νά έρωτήση τόν παθόντα.

§ 16. 'Ορισμός καί είδη μηνύσεων.
I. 'Ορισμός μηνύσεως. "Οταν διαπραχθή έν έγκλημα πρέπει νά άναγ- 

γελθή (άναφερθή) ή τέλεσίς του προφορικώς ή έγγράφως εις τούς άνακριτικούς 
υπαλλήλους. 'Η άναγγελία (άναφορά) αυτή λέγεται μήνυσις.
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II. Είδη μηνύσεων. 'Η μήνυσις διακρίνεται εις τήν δημοσίαν, την ίδιο)- 
τικήν καί τήν έγκλησιν. Περί έκάστης τούτων γίνεται λόγος κατωτέρω.

§ 17 Δημοσία μήνυσις.
Δημοσία μήνυσις λέγεται εκείνη, ή οποία γίνεται ύπό δημοσίου υπαλλήλου 

δι’ έγκλημα αύτεπαγγέλτως διωκόμενου. Π.χ. ’Αξιωματικός ή χωροφύλαξ ή 
άστυφύλαξ ή λιμενοφύλαξ καταγγέλλει ιδιώτην, δν άντελήφθη να κτυπα ζώον εις 
τήν κεφαλήν ή κατέλαβε νά κλέπτη ή νά άνεγείρη παρανόμως οικοδομήν κ.λ.π.

Τά άστυνομικά όργανα ύποχρεοϋνται προ παντός άλλου δημοσίου υπαλλήλου, 
λόγω τής άποστολής των, νά καταγγέλλουν δλα τά αύτεπαγγέλτως διωκόμενα έγ- 
κλήματα, τά όποια άντελήφθησαν νά διαπράττωνται ή έπληροφορήθησαν δτι έτελέ- 
σθησαν καί άδιαφόρως άν είναι έν υπηρεσία ή έκτος υπηρεσίας.

Τά άστυνομικά όργανα υποβάλλουν τάς μηνύσεις των διά του έπισήμου Ση
μειωματάριου των εις τούς προϊσταμένους των άνακριτικούς υπαλλήλους, οΐτινες, 
επί τή βάσει αύτών, συντάσσουν τάς σχετικάς εκθέσεις μηνύσεων, τάς οποίας καί 
άποστέλλουν εις τά κατηγοροϋντα όργανα διά τά περαιτέρω.

’Αστυνομικός, δστις παραλείπει νά ύποβάλη μήνυσιν δι’ έγκλημα αύτεπαγγέλ
τως διωκόμενου, οδτινος τήν τέλεσιν άντελήφθη ή έπληροφορήθη. καθ’ οίονδή- 
ποτε τρόπον, τιμωρείται: πειθαρχικώς μέν έάυ ή παράλειψις οφείλεται εις άμέ- 
λειάν του, ποινικώς δέ, έπί παραβάσει καθήκοντος (πλημμέλημα), έάν ή παρά- 
λειψις οφείλεται εις πρόθεσιν.

§ 18. ’ Ιδιωτική μήνυσις.
’Ιδιωτική μήνυσις λέγεται έκείνη, ή όποια γίνεται ύπό ιδιώτου (μή πα- 

θόντος δμως) δι’ έγκλημα αύτεπαγγέλτως διωκόμενου. Π.χ. ό ιδιώτης Α εμφανι
ζόμενος ένώπιον άνακριτικοϋ υπαλλήλου υποβάλλει μήνυσιν κατά τοϋ Β, διότι 
ήκουσε τούτον νά βλάσφημη τά θεία ή διότι κατέλαβεν αύτόν νά κλέπτη ή νά 
άμμοληπτή παρανόμως κ.λ.π.

Οί ίδιώται έχουν κατά κανόνα ήθικήν μόνον ύποχρέωσιν (δηλ. άν θέ
λουν ) νά καταγγέλλουν προφορικώς ή έγγράφως τά αύτεπαγγέλτως διωκόμενα 
εγκλήματα, ών έλαβον γνώσιν, καθ’ οίονδήποτε τρόπον. 'Η ύποχρέωσις αυτή 
άπορρέει έκ τής άλληλεγγύης, ή όποια πρέπει νά συνδέη προς άλλήλους τούς άγα- 
θούς πολίτας έν τή καταπολεμήσει τοϋ εγκλήματος.

Εις ώρισμένας δμως περιπτώσεις καί οί ίδιώται έχουν νομικήν ύποχρέ- 
ωσιν νά άναφέρουν είς τάς άστυνομικάς άρχάς προφορικώς ή έγγγράφως ώρι
σμένας αξιοποίνους πράξεις αύτεπαγγέλτως διωκομένας, ών έλαβον γνώσιν έξ ιδίας 
άντιλήψεως, διότι άλλως τιμωρούνται ποινικώς διά φυλακίσεως.

Τούτο συμβαίνει π .χ :
α) Διά τά έγκλήματα, τά όποια άπειλοΰν τήν έξωτερικήν άσφάλειαν τής 

χώρας (κατασκοπεία).
β) Διά παν γενικώς κακούργημα (ούχί πταίσμα ή πλημμέλημα), τό όποιον 

έπληροφορήθη σοβαρώς ό ιδιώτης δτι πρόκειται νά γίνη ή τό όποιον άντελήφθη 
δτι ήρχισε νά γίνεται. ’Εν τή περιπτώσει ταύτη ό ιδιώτης πρέπει νά σπεύση 
νά άναφέρη σχετικώς είς τήν ’Αρχήν, ίνα διά ,τής ταχείας έπεμβάσεώς της μα- 
ταιώση τήν διάπραξιν ή άποπεράτωσιν τού κακουργήματος.

γ )  Διά τον λαβόντα γνώσιν τού τόπου διαμονής ληστοΰ ή ληστρικής συμμο
ρίας καί μή σπεύδοντα νά άναφέρη τούτο είς τήν πλησιεστέραν ’Αρχήν.
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δ) Διά τον λαβόντα γνώσιν άγροτικοϋ αδικήματος κ.λ.π.
Άλλα καί εις τάς ανωτέρω (α—δ) ακόμη περιπτώσεις ό ιδιώτης δέν ύποχρε- 

οϋται να άναφέρη εις την Αστυνομικήν Αρχήν, έάν ό δράστης είναι οικείος του, 
δηλ. στενός συγγενής του, ώς λ.χ. σύζυγος, τέκνον, έγγονός, πατήρ, μήτηρ, πάππος, 
μάμμη, αδελφός, άδελφή, πενθερός, πενθερά, γυναικάδελφος, γυναικαδέλφη, άν- 
δράδελφος, άνδραδέλφη, μνηστήρ, μνηστή, επίτροπος, έπιτροπευόμενος κ.λ.π.

§ 19. Έγκλησις.
I. 'Ορισμός. ’Έγκλησις καλείται ή μήνυσις τήν οποίαν υποβάλλει ό πα

θών, άδιαφόρως άν τό έγκλημα διώκεται αύτεπαγγέλτως ή κατ’ έγκλησιν. Συνε
πώς έγκλησις είναι ή μήνυσις τήν οποίαν υποβάλλει καί εκείνος πού τον έκλεψαν 
καί εκείνος πού τον εξύβρισαν.

Έ πί των εγκλημάτων όμως, τά όποια διώκονται μόνον κατόπιν έγκλήσεως 
(έξύβρισις, μοιχεία κ.λ.π .) ή έγκλησις έχει ιδιαιτέραν σημασίαν, διότι άνευ αυτής 
τό Κράτος δέν δύναται να διώξη τό κατ’ εγκλησιν διωκόμενον έγκλημα. Ά φ ’ ής 
όμως ΰποβληθή έγκλησις τό Κράτος επιλαμβάνεται πλέον ώς έάν τό έγκλημα διώ- 
κετό αύτεπαγγέλτως.

II. Ποιος υποβάλλει τήν εγκλησιν.
α) 'Ο παθών. Παθών είναι εκείνος έναντίον τοϋ οποίου στρέφεται κατ’ 

εύθείαν τό έγκλημα. .
β) Έάν ό παθών δέν έχη συμπληρώσει τό 12ον έτος τής ήλικίας του, τήν έγ- 

κλησιν υποβάλλει ό νόμιμος αύτοϋ αντιπρόσωπος, δηλ. ό πατήρ ή επίτροπος αυ
τού. 'Η μήτηρ δέν έχει δικαίωμα υποβολής έγκλήσεως, έκτος έάν άναπληροΐ τον 
πατέρα εις τήν πατρικήν εξουσίαν ή είναι επίτροπος τού παθόντος. Οΰτε ό αδελφός, 
έκτος έάν είναι έπίτροπος τοϋ παθόντος.

γ ) Έάν ό παθών είναι ήλικίας 13:—17 έτών δικαίωμα έγκλήσεως έχει καί 
ό παθών καί ό νόμιμος αύτοϋ άντιπρόσωπος. Τό δικαίωμα έκάστου τούτων είναι 
αυτοτελές καί ανεξάρτητον.

δ) "Οταν ό παθών συμπληρώση τό 17ον έτος τής ήλικίας του τό δικαίωμα 
τής έγκλήσεως έχει μόνον αύτός, οί δέ νόμιμοι άντιπρόσωποι δέν δικαιούνται πλέον 
νά υποβάλλουν έγκλησιν.

ε) Έάν ό παθών είναι ψυχοπαθής, κωφάλαλος κ.λ.π., τήν έγκλησιν υποβάλλει 
6 ’Επίτροπος αύτοϋ, οίασδήποτε ήλικίας καί άν είναι ό παθών.

σ τ ) Μετά τον θάνατον τοϋ παθόντος καί έφ’ όσον ούτος δέν έπρόλαβε νά ύπο- 
βάλη τήν έγκλησιν καί έφ’ όσον δέν έχει παρέλθη ή προθεσμία υποβολής τής έγ
κλήσεως (κατωτέρω III), υποβάλλουν ταύτην ό έπιζών σύζυγος καί τά τέκνα αύ- 
τοΰ καί έν έλλείψει τούτων οί γονείς αύτοϋ.

III. Προθεσμία υποβολής έγκλήσεως. 'Η έγκλησις δέον νά ύποβληθή 
εντός τριών μηνών άπό τής ήμέρας τής τελέσεως τοϋ εγκλήματος, έφ’ όσον όμως ό 
δικαιούμενος νά ύποβάλη έγκλησιν ήτο παρών καί έλαβε γνώσιν τοϋ έγκλήματος. 
Έάν ήτο απών, ή προθεσμία άρχεται άπό τής ήμέρας, καθ’ ήν ό δικαιούμενος νά 
ύποβάλη ταύτην, έλαβε γνώσιν τής τελεσθείσης πράξεως καί τοϋ προσώπου τοϋ δρά
στου ή τίνος τών συμμέτοχων. Πέραν τοϋ τριμήνου δέν δύναται νά ύποβληθή πλέον 
έγκλησις.

ΙΥ. Παραίτησις άπό τοϋ δικαιώματος προς υποβολήν έγκλήσεως. Ό
παθών, πριν νά ύποβάλη έγκλησιν, δικαιούται νά δηλώση ένώπιον τοϋ άνακριτικοΰ υπαλ
λήλου ότι δέν έπιθυμεί τήν ποινικήν δίωξιν τοϋ δράστου, ότι δηλ. παραιτεΐται άπό 
τοϋ δικαιώματος πού έχει νά ύποβάλη έγκλησιν.
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'Η δήλωσις χύτη καταχωρεΐται εις την έκθεσιν έξετάσεως τοΰ παθόντος,, 
οπότε ουτος δέν δύναται νά ύποβάλη πλέον έγκλησιν.

Υ . Ά νάκλησ ις τής ύποβληθείσης έγκλήσεως. 'Ο ύποβαλών έγκλησιν 
δύναται νά άνακαλέση ταύτην, άφ’ ής θά τήν ύποβάλη μέχρι τής στιγμής τής έκδό- 
σεως τής άποφάσεως ύπό τοΰ Δικαστηρίου. Πρέπει δμως νά άποδεχθή τήν άνά- 
κλησιν καί ό κατηγορούμενος. Έάν ό κατηγορούμενος δέν δεχθή την άνάκλησιν, 
ή έγκλησις θά άκολουθήση τον κανονικόν δρόμον της.

Τά έξοδα τής άνακλήσεως τής εγκλήσεως βαρύνουν τον άνακαλοϋντα μηνυ
τήν. Περί τής άνακλήσεως συντάσσεται έκθεσις. 'Ο άνακαλέσας δέν δύναται νά 
ύποβάλη έκ νέου έγκλησιν διά τό αυτό έγκλημα.

ΥΙ. Ποΰ διαβιβάζονται αί μηνύσεις καί εγκλήσεις ύπό των άνα- 
κριτικών υπαλλήλων. Αί μηνύσεις καί έγκλήσεις, διά μέν τά πταίσματα δια
βιβάζονται εις τον Δημόσιον Κατήγορ.ον, διά δέ τά πλημμελήματα καί κακουργή
ματα εις τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, διά τά περαιτέρω (βλ. άνωτέρω § 5).

§ 20. 'Υποδείγματα εκθέσεων μηνύσεων.
I. Έ κθεσις προφορικής μηνύσεως ή εγκλήσεως.
Έν Άθήναις σήμερον τήν Ιην, τοΰ μηνός Ίανουαρίου τοΰ έτους 1954 ήμέραν

τής έβδομάδος Παρασκευήν καί ώραν 18ην, ένώπιον έμοΰ τοΰ Ύπαστυνόμου............
επί παρουσία καί τοΰ Άρχιφύλακος...................έμφανισθείς ό .....................έζήτησε
τήν σύνταξιν τής παρούσης προφορικής μηνύσεως είπών οτι τήν..............καί ώραν
................ ό........................................ μέ εξύβρισε διά των λέξεων............... .............

"Οθεν καταγγέλλω τοΰτον ένώπιον 'Υμών καί έξαιτοΰμαι τήν νόμιμον τιμω- 
ρίαν του, μάρτυρας δέ προτείνω :

1) τον...............................................................
2) τήν...............................................................
’Εφ’ φ  συνετάγη ή παροΰσα,· ήτις άναγνωσθεΐσα καί βεβαιωθεΐσα ύπογρά- 

φεται ώς έπεται :
Ό  Μηνυτής 'Ο 2ος Άνακρ. ύπάλληλος 'Ο Άνακρ. ύπάλληλος

II. Έκθεσις έγχειρίσεως έγγραφου μηνύσεως ή εγκλήσεως.
Έν ’Αθήναις σήμερον τήν Ιην τοΰ μηνός Ίανουαρίου τοΰ έτους 1954 ήμέραν

τήν έβδομάδος Παρασκευήν καί ώραν 18ην, ένώπιον έμοΰ τοΰ 'Υπαστυνόμου.........
...................έπί παρουσία καί τοΰ Άνθυπαστυνόμου........................ έμφανισθείς ό . . . .
..........................................μοί ένεχείρισε τήν από....................έγγραφον έγκλησιν του
κατά τοΰ...................έπί έξυβρίσει ή .....................

’Εφ’ ώ συνετάγη ή παροΰσα, ήτις άναγνωσθεΐσα καί βεβαιωθεΐσα ύπογρά- 
φεται ώς έπεται :

Ό  Έγχειρίσας Ό  2ος Άνακρ. ύπάλληλος 'Ο Άνακρ. ύπάλληλος

§ 21. Εγκλήματα διωκόμενα μόνον κατόπιν εγκλήσεως 
τοΰ παθόντος.

Τά συνηθέστερα των έγκλημάτων τούτων είναι τά έξής :
1) 'Η έκ προθέσεως άπλή σωματική βλάβη ί1). Π.χ. ό Α έκ προ-
(1) 'Η έκ προθέσεως έπικίνδυνος, βαρεία καί θανατηφόρος σωματική βλάβη διώκεται 

αύτεπαγγέλτως. Αύτεπαγγέλτως διώκεται έπίσης καί ή έκ προθέσεως άνθρωποκτονία.
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θέσεως επιτίθεται κατά του Β καί τοΰ προκαλεΐ ένα έλαφρόν τραύμα, λόγο) οικονο
μικών διαφορών. Θά διωχθή κατ’ έγκλησιν. ’Εάν ό παθών είναι δημόσιος υπάλ
ληλος π.χ. ’Έφορος, Καθηγητής, ’Αξιωματικός, άστυφύλαξ, χωροφύλαξ, κ.λ.π., ή 
δέ σωματική βλάβη έγένετο, καθ’ όν χρόνον ούτος έξετέλει την υπηρεσίαν του 
ή ή βλάβη έγένετο διά λόγους σχετικούς προς την υπηρεσίαν του, δικαίο)μα έγκλή- 
σεως έχουσι καί οί προϊστάμενοί του.

2) Ή έξ αμβλείας σωματική βλάβη είτε απλή εϊτε βαρεία είναι 
αϋτη ί1). Π.χ. ό Α ένώ τρέχει εις την οδόν έπιπίπτει έξ άπροσεξίας του κατά 
τοΰ Β, όστις πίπτει χαμαί καί τραυματίζεται, εις τήν κεφαλήν.

’Εάν όμως ό υπαίτιος .τής έξ άμελείας σωματικής βλάβης ήτο, συνεπεία. 
τής υπηρεσίας του ή τοΰ έπαγγέλματός του, ύπόχρεως εις ιδιαιτέραν έπιμέλειαν 
ή προσοχήν, ή πράξις διώκεται αύτεπαγγέλτως.

'Υπόχρεως εις ιδιαιτέραν έπιμέλειαν ή προσοχήν, λόγω τοΰ έπαγγέλματός 
του είναι π.χ. οδηγός έπαγγελματικοΰ αύτοκινήτου (ταξί, λεωφορείου, φορτηγού, 
έκκενώσεως βόθρων κ.λ.π.), ό ιατρός κατά τήν έγχείρησιν, ό χειριστής μηχανής 
έργοστασίου, ό έργολάβος οικοδομών, οδοποιίας κ.λ.π., λόγω δέ τής υπηρεσίας του 
οδηγός αύτοκινήτου τοΰ στρατού, ’Αστυνομίας, Χωροφυλακής, Δήμου κ.λ.π.

Εις ιδιαιτέραν έπιμέλειαν καί προσοχήν ύποχρεοΰται έπίσης, λόγω τής 
υπηρεσίας του, ό άστυνομικός, ό στρατιωτικός κ.λ.π. κατά τον χειρισμόν του 
Οπλου του.

Συνεπώς ό οδηγός αυτοκινήτου ταξί, λεωφορείου, φορτηγού, έκκενώσεως 
βόθρων κ.λ.π. ή ό οδηγός αύτοκινήτου τοΰ Στρατού, Χωροφυλακής, ’Αστυνομίας, 
Δήμου κ.λ.π., όστις έξ άμελείας του τραυματίζει διαβάτην θά διωχθή αύτεπαγγέλ
τως. Αύτεπαγγέλτως διώκεται έπίσης καί ό άστυνομικός ή στρατιωτικός, ό όποιος: 
έξ άμελείας του τραυματίζει διά τοΰ όπλου του ιδιώτην ή συνάδελφόν του.

Οί όδηγοϋντες ιδιωτικόν (μή έπαγγελματικόν) αύτοκίνητον μέ έρασιτεχνικήν 
άδειαν όδηγοϋ, δι’ άτομικήν των έξυπηρέτησιν, διώκονται κατ’ έγκλησιν, έάν δι’ αύ- 
τοϋ προξενήσουν σωματικήν βλάβην έξ άμελείας.

3) 'Η  εκούσια απαγωγή αγάμου θήλεος ήλικίας κάτω 21 έτους. 'Η 
έκουσία άπαγωγή έγγάμου ή διαζευγμένης ή χήρας άνηλίκου θήλεος ή θήλεος ήλι
κίας άνω 21 έτους δεν είναι άξιόποινος.

4) 'Η άκουσία άπαγωγή θήλεος οίασδήποτε ήλικίας. Έάν έπί έκουσίας 
ή άκουσίας άπαγωγής θήλεος έτελέσθη μετά τής άπαχθείσης ό γάμος, τον όποιον 
έσκόπει ή άπαγωγή, ή ποινική δίωξϊς τοΰ δράστου χωρεϊ μόνον μετά τήν άκύρωσιν 
τοΰ γάμου.

5) 'Ο βιασμός θήλεος, οίασδήποτε ήλικίας, δηλ. ό έξαναγκασμός του είς 
έξώγαμον συνουσίαν.

Συνουσία είναι ή κατά φύσιν ένωσις τών γεννητικών οργάνων δύο προσώπων 
διαφόρου φύλου. Εξώγαμος είναι ή συνουσία, οσάκις μεταξύ τών δύο τούτων 
προσώπων δεν υπάρχει γάμος.

6) 'Ο έξαναγκασμός θήλεος οίασδήποτε ήλικίας είς άλλας άσελγεΐς 
πράξεις, πλήν τής συνουσίας, ώς λ. χ. ό έξαναγκασμός είς παρά φύσιν άσέλ- 
γειαν κ.λ.π.

7) Ή  κατάχρησις είς έξώγαμον συνουσίαν ή είς άλλας άσελγεΐς πρά
ξεις θήλεος παράφρονος ή άνικάνου προς άντίστασιν έξ οίασδήποτε αιτίας (λ.χ. 
μέθης, άποναρκώσεως, δεσμεύσεως, ύπνώσεως, λιποθυμίας, πυρετικού παραληρή-

(1) Ή  έξ άμελείας άνθρωποκτονία διώκεται αύτεπαγγέλτως.
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ματος, άναπηρίας, έξαντλήσεως ή παραλύσεως των μελών έξ υπερβολικής κοπώ- 
σεως, βαρείας βλακείας κ .λ .π .), ηλικίας δμως άνωτέρας των 16 έτών.

8) Ή  άποπλάνησις παιδίσκης ηλικίας νεωτέρας των 16 έτών εις συνου
σίαν ή εις έτέραν άσελγή πράξιν ή ή παραπλάνησις αύτης εις το νά ένεργήση 
ασελγή πράξιν επί έτέρου.

9) 'Η κατάχρησις ανηλίκου θήλεος (ήλικίας 17—21 έτών) εις συνου
σίαν ή άλλην άσελγή πράξιν ύπό ανιόντος έξ άγχιστείας (πενθεροϋ ή πάππου νύμ
φης) (*) θετοϋ γονέως, έπιτρόπου, έπιμελητοΰ, άνατροφέως, διδασκάλου, παιδα
γωγού, κληρικού, καθώς καί ύπό υπηρέτου ή συνοίκου ή υπό του φύλακος ή επό
πτου τής ανηλίκου.

10) 'Η απατηλή έπίτευξις συνουσίας μετά θήλεος ήλικίας άνωτέρας 
16 έτών. Π.χ. ό Α έξαπατα την μνηστήν του δτι άμα τή έκδόσει τής άδειας 
τελέσεως γάμου, ούτος θεωρείται τελεσθείς καί ούτως αδτη δέχεται τήν συνου
σίαν, ένώ ό γάμος θεωρείται τελεσθείς άπό τής 'Ιερολογίας.

11) 'Η συνουσία ή ασέλγεια μετά θήλεος ήλικίας άνωτέρας 16 έτών 
διά καταχρήσεως εξουσίας, δηλ. ή συνουσία ή άσέλγεια, ήν ένεργεϊ δημόσιος 
υπάλληλος μετά θήλεος τελοΰντος έν υπηρεσιακή έξ αότοϋ έξαρτήσει διά κατα
χρήσεως τής τοιαύτης σχέσεως, καθώς καί ή συνουσία ή άσέλγεια προσώπων διο
ρισμένων ή έργαζομένων εις φυλακάς, κρατητήρια, σχολάς, παιδαγωγεΐα, νοσοκο
μεία, κλινικάς, θεραπευτήρια, άναρρωτήρια, ή άλλα ιδρύματα προορισμένα προς 
περίθαλψιν προσώπων δεομένων βοήθειας μετά θήλεος ήλικίας άνωτέρας 16 έτών 
είσαχθέντος εις τό 'ίδρυμα τούτο.

12) Ή απάτη περί τόν γάμον. Π.χ. ό Α συνάπτει μετά τής Β γάμον, πεί- 
θουσαν αυτήν δτι δεν ύφίσταται μεταξύ τοον συγγένεια άποκλείουσα τόν γάμον,

. ένώ ύφίσταται.
Ή  άπάτη αυτή διώκεται μετά τήν άμετάκλητον άκύρωσιν τού γάμου.

13) Ή μοιχεία. Π. χ. ό Α έγγαμος καταλαμβάνεται συνουσιαζόμενος μετά 
τής Β έγγάμου ή άγάμου ή ή Α έ'γγαμος καταλαμβάνεται συνουσιαζομένη μετά' 
τού Β έγγάμου ή άγάμου.

14) 'Η έγκατάλειψ ις έγκυμονούσης έν άπορία ή άλλως άβοηθήτου παρά 
τού καταστήσαντος αυτήν έγκυον.

15) Ή έξύβρισις. Π .χ. ό Α άποκαλεΐ τόν Β κλέπτην, άπατεώνα, άτι- 
μον κ.λ.π.

16) 'Η δυσφήμησις. Π.χ. ό Α διαδίδει δτι, καθώς έπληροφορήθη, ή Β 
έγγαμος έχει έρωμένον τόν Γ ή δτι ό Δ έκλεψε τό ώρολόγιον τού Ε. Εις τήν 
δυσφήμησιν ό δράστης διαδίδει ένα ώρισμένον, συγκεκριμένον γεγονός, τό όποιον 
πιστεύει ώς άληθές.

17) Ή συκοφαντική δυσφήμησις. II./. ό Α διαδίδει δτι κατέλαβε τόν Β 
να κλέπτη τά πορτοκάλια τού Γ, ένώ τούτο είναι ψευδές. ’Εδώ ό δράστης γνω
ρίζει δτι τό ώρισμένον γεγονός, τό όποιον διαδίδει είναι ψευδές.

’Επί έξυβρίσεως, δυσφημήσεως καί συκοφαντικής δυσμημήσεως, έάν ό παθών

(.1) Έάν ό άνιών είναι έξ αίματος (πατήρ, πάππος κλπ), διαπράττεται τότε τό έγκλημα 
τής αιμομιξίας, τό όποιον διώκεται αύτεπαγγέλτως.
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■είναι δημόσιος υπάλληλος, συνέβη δέ ή πράξις κατά την έκτέλεσιν τής υπηρεσίας 
•του ή διά λόγους σχετικούς προς την έκτέλεσιν αυτής, δικαιούνται νά υποβάλλουν 
έγκλησιν καί ή προϊσταμένη αύτοΰ αρχή καί ό άρμόδιος 'Υπουργός.

18) Ή προσβολή τής τιμής διπλωματικών αντιπροσώπων ξένου 
Κράτους διαπεπιστευμένων παρά τή Ελληνική Πολιτεία. Δικαίωμα έγκλήσεως έχει 
ό παθών καί ή Κυβέρνησίς του.

19) 'Η δυσφήμησις ανωνύμου εταιρείας. Δικαίωμα προς έγκλησιν έχει 
-το Διοικητικόν Συμβούλιον τής εταιρείας καί πας έχων ουσιώδες έννομον συμ
φέρον. Π.χ. ό Α διαδίδει ότι ή έταιρεία ύδάτων κάμνει κάτι εις τά ωρολόγιά της 
καί οΰτω γράφουν νερό παρά πάνω τοϋ καταναλισκομένου.

20) 'Η προσβολή τής μνήμης τεθνεώτος είτε δι’ έξυβρίσεως βαναύσου 
^  κακοβούλου ε’ίτε διά συκοφαντικής δυσφημήσεως. Δικαίωμα προς έγκλησιν έχου- 
σιν ό έπιζήσας σύζυγος καί τά τέκνα τοΰ τεθνεώτος, έλλείψει δέ τοιούτων οί γονείς 
καί οί άδελφοί αύτοΰ.

21) Ή διατάραξις τής οικιακής ειρήνης. Π.χ. ό Α εισέρχεται εις τήν 
•οικίαν τοϋ Β διά τής βίας καί παρά τήν άπαγόρευσίν του ή εισέρχεται τή άδεια 
τοΰ ενοίκου κατόπιν όμως άρνεΐται νά έξέλθη τής οικίας.

22) Ή παραβίασις τοϋ απορρήτου επιστολών καί εγγράφων. Π.χ.
ό Α άνοίγει επιστολήν άπευθυνομένην προς τον Β καί λαμβάνει γνώσιν τοΰ περι
εχομένου αυτής.

23) 'Η παραβίασις τής επαγγελματικής εχεμύθειας. Π.χ. κληρικός, 
'δικηγόρος, δικολάβος, συμβολαιογράφος, ιατρός, μαία, νοσοκόμος ή φαρμακο
ποιός φανερώνουν μυστικόν τό όποιον τούς ένεπιστεύθησαν ή τοΰ οποίου έλαβον 
-γνώσιν λόγω τής ίδιότητος ή τοΰ επαγγέλματος των. ’Ιατρός λέγει ότι ό Α έχει 
συφιλίδα. Ίερεύς άποκαλύπτει τήν έξομολόγησιν.

24) Ή κλοπή καί ή ύπεξαίρεσις πράγματος εύτελοϋς άξίας.
25) 'Η απάτη εύτελοϋς άξίας.
26) Ή κλοπή, άπάτη καί ύπεξαίρεσις έ φ ’ δσον γ ίνετα ι :

α) Μεταξύ συγγενών έξ αίματος κατ’ εύθεϊαν γραμμήν.
Τοιοΰτοι συγγενείς είναι : οί γονείς, τέκνα, έγγονοι, δισέγγονοι,
πάπποι, προπάπποι, μάμμαι, προμάμμαι κ.λ.π.
β ) Μεταξύ συγγενών έξ άγχιστείας κατ’ εύθεϊαν γραμμήν. Τοιοΰτοι 
συγγενείς είναι ό γαμβρός προς τούς γονείς, πάππους, προπάππους, 
μάμμας, προμμάμας τής νύμφης καί ή νύμφη προς τούς αύτούς 
συγγενείς τοΰ γαμβρού.
γ ) Μεταξύ θετών γονέων καί θετών τέκνων, 
δ) Μεταξύ συζύγων, 
ε) Μεταξύ μεμνηστευμένων.

σ τ) Μεταξύ άδελφών καί τών συζύγων καί μνηστήρων τούτων, 
ζ ) Παρά τοΰ έπιζήσαντος συζύγου εις τήν παρά τοΰ άποβιώσαντος 
καταλειφθεΐσαν περιουσίαν.
η ) ’Εναντίον επιτρόπου ή έπιμελητοΰ παρά τοΰ ύπό επιτροπείαν ή 
έπιμέλειάν του.
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θ ) Εναντίον προσώπου, προς τό όποιον ό, δράστης ή ό συμμέτοχος 
διατελεϊ έν σχέσει έξαρτήσεως.
ι ) ’Εναντίον προσώπου μετά τού· οποίου ό δράστης διαιτάται έν· 
τώ αύτφ οίκω.

27) Ή  απατηλή πρόκλησις βλάβης ξένης περιουσίας. Π.χ. ό Α διά νά
έκδικηθή τον Β πείθει αύτόν ότι ό ίππος του πάσχει έξ έπικινδύνου μεταδοτικής 
νόσου καί ούτως ό Β προβαίνει εις την θανάτωσιν τοϋ ίππου.

28) 'Η εκ προθέσεως καταστροφή ή βλάβη ξένης ιδιοκτησίας οΐασ- 
δήποτε άξίας (Χ). Π.χ. ό Α έκ μίσους καταστρέφει τό ώρολόγιον τοϋ Β ή θραύει 
τό κάτοπτρόν του ή χύνει ελαιον εις τά ένδύματά του.

Έάν όμως ή έκ προθέσεως φθορά ή βλάβη γίνη εις πράγμα χρησιμεϋον εις 
κοινόν όφελος (π.χ. εις οδόν, φρέαρ, πηγήν, γέφυρανΤ πινακίδας τροχαίας κλπ .) 
ή έάν έγένετο αυτή διά πυρός ή δι’ έκρήξεως καθ’ οίονδήποτε τρόπον καί ιδία διά 
τής χρήσεως έκρηκτικών υλών, διώκεται αύτεπαγγέλτως.

Αύτεπαγγέλτως διώκεται έπίσης ή βλάβη εις πράγμα ίδιον ή ξένον (κινητόν ή 
ακίνητον) αν έκ τής πράξεως δύναται νά προκύψη κοινός κίνδυνος εις ξένα πράγ
ματα ή κίνδυνος άνθρώπου.

29) Ή δολία άποφυγή πληρωμής εισιτηρίου. Π.χ. ό Α έπωφελούμενος 
τοϋ συνωστισμού κατορθώνει νά είσέλθη άνευ εισιτηρίου έντός κινηματογράφου.

30) Ή  δολία αποδοχή παροχών. Π.χ. ό Α εισέρχεται εις έστιατόριον,. 
τρώγει καί άκολούθως άρνεΐται νά πληρώση. Ό  Β εισέρχεται έντός ταξί αύτοκινή- 
του, διατάσσει ώρισμένην διαδρομήν καί εις τό τέλος άρνεΐται νά πληρώση τον 
οδηγόν.

31) 'Η καταδολίευσις δανειστών. Π.χ. ό Α οφειλέτης πωλεΐ είκονικώς 
τό μοναδικόν κτήμα του διά νά άποφύγη την πληρωμήν τοϋ δανειστοΰ του.

32) 'Η παράνομος αλιεία εις ΰδατα, όπου άλλος εχει τό δικαίωμα άλιείας.
’Εάν-ή λαθραλιεία γίνη διά δυναμίτιδος ή άλλων καταστρεπτικών τής ίχθυοπά-

ραγωγής μέσων, διώκεται αύτεπαγγέλτως.
33) 'Η παραπλάνησις άνηλίκων είς χρέη. Π. χ. ό Α έκμεταλλευόμενος 

την άπειρίαν άνηλίκου (κάτω τοϋ 21ου έτους) τον πείθει καί τοϋ δίδει δάνειον υπό· 
δυσμενείς δι’ αύτόν (τον άνήλικον) όρους.

34) 'Η τοκογλυφία. Έάν όμως ό υπαίτιος κατ’ έπάγγελμα ή κατά συνή
θειαν έπιχειρή τοκογλυφικάς πράξεις ή έάν αύτάι γίνωνται , παρά νομικών προσώ
πων (τραπεζών, έταιρειών κλπ .) ή τοκογλυφία διώκεται αύτεπαγγέλτως.

35) κ.λ.π., κ.λ.π.
"Απαντα τά άνωτέρω έγκλήματα διδάσκονται λεπτομερώς είς τό μάθημα τοϋ 

Ποινικού Κώδικος.

(1) 'Η έξ άμελείας καταστροφή ή βλάβη ξένης ιδιοκτησίας δέν είναι ποινικόν έγκλημα 
άλλ’ άστικόν αδίκημα. Είς την περίπτωσιν ταύτην ό άστυνομικός λαμβάνει τά στοιχεία τοϋ 
υπαιτίου καί των μαρτύρων καί έγχειρίζει ταϋτα είς τον ζημιωθέντα, ϊνα έγείρη αγωγήν είς 
τά πολιτικά Δικαστήρια, έάν δέν γίνη συμβιβασμός μεταξύ των.

I
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§ 22 Πότε τό έγκλημα θεωρείται αύτόφωρον.
I. Τό πότε τό έγκλημα θεωρείται αύτόφωρον έχει μεγάλην σημασίαν διά 

τον αστυνομικόν, καθ’ όσον όταν τό έγκλημα είναι αύτόφωρον ό αστυνομικός 
εχει τό δικαίωμα να συλλάβη τον δράστην αμέσως, έν ώ όταν δεν είναι αύτό
φωρον δέν έ'χει τό δικαίωμα τής συλλήψεως, έκτος άν έχη εις χεΐρας του έν
ταλμα συλλήψεως του Είσαγγελέως Πλημμελειοδικών ή του Άνακριτού (1).

II. Τό έγκλημα θεωρείται αύτόφωρον εις τάς έξης περιπτώσεις :
A ) "Οταν τοΰτο είναι εν τω  πράττεσθαι: 'Όταν δηλαδή ό δράστης 

καταλαμβάνεται καθ’ ήν στιγμήν διαπράττει τό έγκλημα. Π.χ. ό Α συλλαμβά- 
νεται καθ’ ήν στιγμήν άφαιρεΐ τά χρήματα του Β έκ των θυλακίων του ή καθ’ 
ήν στιγμήν πυροβολεί- καί φονεύει τον Γ.

Τά καλούμενα διαρκή έγκλήματα (άπαγωγή, άρπαγή, παράνομος κατα- 
κράτησις, ύπεξαίρεσις κ .λ .π .) είναι έν τω πράττεσθαι, καθ’ όλον τό χρονικόν 
διάστημα, καθ’ δ διαρκεΐ ή δι’ αύτών δημιουργηθεΐσα παράνομος κατάστασις. 
Συνεπώς ή άπαγωγή καί ή άρπαγή είναι έν τω πράττεσθαι έφ’ όσον χρόνον ό 
δράστης έχει μαζί του τό άπαχθέν ή άρπαγέν πρόσωπον, ή παράνομος κατα- 
κράτησις έφ’ όσον χρόνον έξακολουθεΐ ή παράνομος κατακράτησις καί ή ύπεξαί- 
ρεσις έφ’ όσον χρόνον ό δράστης έξακολουθεΐ νά κατέχη τό ύπεξαιρεθέν πράγμα.

Επίσης τά διά του τύπου (έφημερίδων, περιοδικών, φυλλαδίων κ .λ .π .) 
τελούμενα έγκλήματα (π.χ. έξυβρίσεως, δυσφημήσεως, συκοφαντικής δυσφημήσεως 
κ .λ .π .) θεωρούνται πάντοτε αύτόφωρα.

Β) "Οταν τοΰτο έτελέσθη προσφάτους, όταν δηλ. προ ολίγου έτερματί- 
σθη ή τέλεσίς του.

'Ως προσφάτως τελεσθέν θεωρείται τό έγκλημα εις τάς εξής π.χ. περι
πτώσεις :

α) Όταν ό δράστης καταδιώκεται ύπό αστυνομικού ή τού παθόντος, 
εύθύς μετά τήν διάπραξιν τού έγκλήματος. "Οταν δηλ. ό δράστης γίνεται μέν 
αντιληπτός ύπό άστυνομικοΰ ή ύπό τού παθόντος τήν ώραν πού διαπράττει 
τό έγκλημα, πλήν κατορθώνει ούτος νά διαφύγη τήν σύλληψιν καί τρέπεται 
εις φυγήν καί άμέσως καταδιώκεται ύπό τού αστυνομικού ή τού παθόντος, ό 
όποιος καί φωνάζει «πιάστε τον κλέφτης, φονηάς κ.λ.π.». Έ φ ’ όσον διαρκεΐ ή 
καταδίωξις αΰτη τό έγκλημα θεωρείται αύτόφωρον καί πας (αστυνομικός ή ιδιώ
της), όστις βλέπει τήν καταδίωξιν καί ακούει τάς φωνάς έχει τό δικαίωμα νά 
σπεύση καί νά συλλάβη τον καταδιωκόμενον.

β ) "Οταν ό δράστης επιδεικνύεται ύπό τού κοινού, όταν δηλαδή ό κατη
γορούμενος μετά τήν διάπραξιν τού έγκλήματος παραμένη εις τον τόπον τού έγ
κλήματος ή τρέπεται εις φυγήν, πριν προφθάση όμως νά έξαφανισθή ό κόσμος 
τον έπιδεικνύει εις τά καταφθάσαντα αστυνομικά όργανα μέ τάς λέξεις «Νά έκεΐνος

(1) Ό ’Ανακριτής είναι Δικαστής (Πρωτόδικης), ό όποιος ενεργεί άνάκρισιν επί κα
κουργημάτων καί σοβαρών πλημμελημάτων, κατόπιν παραγγελίας τοϋ Είσαγγελέως Πλημ- 
μελειοδικών.

Ή  άνάκρισις τήν οποίαν ένεργεΐ ό ’Ανακριτής καλείται Κυρία ή Τακτική άνάκρι- 
σις, ένώ εκείνη τήν οποίαν ενεργούν οί γενικοί καί ειδικοί άνακριτικοί ύπάλληλοι καλείται 
Προανάκρισις.

Κυρία άνάκρισις ένεργεϊται καί άν διά τό κακούργημα ή σοβαρόν πλημμέλημα ένηργήθη 
προανάκρισις παρά των προανακριτικών υπαλλήλων.
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ή νά αυτός πού τρέχει είναι ό δράστης», 
προβοΰν εις τήν σύλληψίν του.

οπότε τά άστυνομικά όργανα πρέπει να

γ)"Οταν ό δράστης κατονομάζεται ή περιγράφονται τά χαρακτηριστικά 
του υπό τοΰ κοινού, όταν δηλ. ό δράστης κατώρθωσε νά έξαφανισθή άπό τον τόπον 
τοϋ έγκλήματος, ό κόσμος όμως πού εύρίσκεται έπί τόπου καί τον άντελήφθη 
τον κατονομάζει εις τά άμέσως καταφθάσαντα άστυνομικά όργανα ή, αν δεν 
γνωρίζη τά στοιχεία του, περιγράφει τά χαρακτηριστικά του εις τά άστυνομικά 
όργανα, οπότε ταΰτα δικαιούνται νά τον άναζητήσουν καί νά τον συλλάβουν.

δ ) 'Όταν ό δράστης κατελήφθη οπουδήποτε (εγγύς ή μακράν τοΰ τόπου 
τελέσεως) φέρων άντικειμενα ή ’ίχνη, έξ ών καί έκ τής έν γένει συμπερι
φοράς του συνάγεται ότι ούτος έχει διαπράξει έγκλημα έν έγγυτάτω χρόνω. Π.χ. 
ό Α καταλαμβάνεται έν καιρω νυκτός νά έξέρχεται στοάς μέ προφυλάξεις καί νά 
φέρη άντικειμενα προφανώς έκ κλοπής προερχόμενα ή ό Β γίνεται άντιληπτός 
έν καιρω νυκτός νά πηδά έκ μανδροτοίχου καί νά κρατά άνά χεϊρας όρνιθας ή ό Γ 
γίνεται άντιληπτός νά τρέχη, νά κρατά μάχαιραν αίμόφυρτον καί νά διατελή έν 
έξάλλω καταστάσει. Εντεύθεν συνάγεται ή έν έγγυτάτω χρόνω διάπραξις κλοπής 
παρά των Α καί Β καί έγκλήματος κατά τής ζωής παρά τοΰ Γ.

III. Πότε παύει τό έγκλημα νά θεωρήται αυτόφωρον.
Τό έγκλημα κατά πάσας τάς άνωτέρω περιπτώσεις, παύει νά θεωρήται 

αυτόφωρον μετά τό μεσονύκτιον τής επομένης τής διαπράξεως ημέρας. Έάν 
δηλαδή διαπραχθή σήμερον ένα έγκλημα, τοΰτο θεωρείται αυτόφωρον μέχρι τοΰ 
μεσονυκτίου τής αΰριον, μετά τό όποιον τό έγκλημα παύει όπωσ.δήποτε νά θεω- 
ρήται αυτόφωρον.

Τό έπί πόσας ώρας λοιπόν παραμένει αύτόφωρον τό έγκλημα, έξαρτάται 
άπό τήν ώραν τής διαπράξεως του. Ούτως, έάν διαπραχθή τήν 6 π.μ. ώραν τής σή
μερον θά είναι αύτόφωρον έπί 42 ώρας (ήτοι έπί 18 ώρας τής σήμερον καί 24 ώρας 
τής αύριον), έάν τήν ΙΟην ώραν, έπί 38 ώρας, έάν τήν 12ην, έπί 36 ώρας, έάν 
τήν 18ην, έπί 30 ώρας καί έάν τήν 23.55', έπί 24 ώρας καί 5' λεπτά, ήτοι έπί 
5' λεπτά τής σήμερον καί έπί 24 ώρας τής αυριον.

Συνεπώς τό έγκλημα δύναται νά είναι αύτόφωρον κατ’ έλάχιστον μέν όριον έπί 
24 ώρας καί ολίγα λεπτά, κατ’ άνώτατον δέ όριον έπί 47 ώρας καί 59' λεπτά.

ΙΥ. Δικαίωμα συλλήψεω ς έπί αύτοφώρων εγκλημάτων :
Έ πί αύτοφώρων πλημμελημάτων καί κακουργημάτων δικαίωμα συλλήψεως 

τοΰ δράστου έχουν οί άνακριτικοί ύπάλληλοι, τά άστυνομικά όργανα καί πάς πο
λίτης.

Έ πί αύτοφώρων πταισμάτων δικαίωμα συλλήψεως έχουν μόνον οί άνακριτι- 
κοί ύπάλληλοι καί τά άστυνομικά όργανα, ούχί δέ καί οί πολΐται ή άλλοι δημό
σιοι ύπάλληλοι.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΙΓ ΑΡΙΘ. 32 
«Περί 'Ημερησίων Διαταγών»

’Άρθρον 1. Τ. Παρά τώ Άρχηγέίω καί ταϊς Άστυνομικαΐς Διευθύνσεσι, τη ’Αστυνομική 
Σχολή, τή ’Αποθήκη 'Υλικοϋ ’Αστυνομίας καί λοιπαϊς αύτοτελαϊς ύπηρεσίαις, παρ’ αΐς ύπηρετού- 
σιν αστυνομικοί υπάλληλοι τηρούνται δύο βιβλία Ημερησίων Διαταγών. Έκ τούτων ή μία 
άποκαλεϊται απλώς «Ημερήσια Διαταγή» έν ή αναγράφονται τά άφορώντα τούς άστυφύλακας 
καί άρχιφύλακας, ώς καί αί γενικής φύσεως διαταγαί αί άφορώσαι τούς υπαλλήλους απάντων 
τών βαθμών (κατωτέρω παράγρ. XIX), ή δέ έτέρα άποκαλεϊται άπλώς «Έμπιστευτική Η. Δ.» 
εις ήν αναγράφονται τά άφορώντα τούς 'Τπαστυνόμους, ’Αστυνόμους καί Διευθυντάς, ώς καί τά 
έμπιστευτικής φύσεως ζητήματα χαρακτηριζόμενα ώς τοιαϋτα παρά τοϋ ’Αρχηγού ή τού 
προϊσταμένου τής οικείας ύπηρεσίας.

II. Έ ν έκάστη ήμερησία διαταγή δέον ν’ άναγράφωνται σαφώς, έκτος τοϋ ονοματεπωνύ
μου τών υπαλλήλων ό αριθμός μητρώου καί πατρώνυμου αύτών όλοκλήρως καί ούχί συγκε- 
κομμένως ώς καί ή ύπηρεσία εις ήν άνήκει διά τοϋ σχετικού ψηφίου καί άριθμοΰ περιλαίμιου.

III. Έκατέρα τών Η. Δ. διαιρείται εις τάς έξής παραγράφους:
ΠΑΡΑΓΡ. I. Διορισμοί. Έγγραφή εις Γενικόν Μητρώου.

Ούτοι θά κοινοποιώνται καί άτομικώς ύπύ τοϋ ’Αρχηγείου διά τών οικείων ’Αστυνομι
κών Διευθύνσεων.

ΠΑΡΑΓΡ. Π. Τοποθετήσεις—Μεταθέσεις.
Δέον ν’ άνοίγράφηται ρητώς ή ημέρα έγγραφής καί διαγραφής οσάκις δέ μετάθεσίς της 

ή τοποθέτησις δεν πραγματοποιείται τήν ήμερομηνίαν καθ’ ήν άναγράφει ή ήμερησία διαταγή 
καί δή έντός τοϋ πενθημέρου εις δ ή ήμερησία διαταγή αΰτη περιλαμβάνεται, δέον ή σχετική 
παράγραφος ν’ άκυρώται δι’ έτέρας Η. Δ. το βραδύτερου δέ έντος τοϋ έπομένου 5θημέρου.

'Οσάκις ένεργεϊται οίαδήποτε μετάθεσίς δέον ρητώς νά καθορίζηται εις τάς 'Ημερήσιας 
Διαταγάς ή ήμερομηνία διαγραφής έκ τής μιας ύπηρεσίας καί έγγραφής εις τήν έτέραν. Φράσεις 
διφορούμενα1, ή διαταγαί μή πραγματοποιηθησόμεναι αμέσως ώς π.χ. «Μετατίθημι τύν Γ'. έκ τοϋ 
Α'. τμήματος εις το Β'. τοιοΰτον άμα τή έπανόδω του έκ τής άναρρωτικής άδειας εις ήν ό είρημένος
διατελεΐ» δέον νά έκλείψωσι, αί δέ μεταθέσεις νά διατάσσωνται οϋτω «Τύν...........μετατίθημι άπύ
10 τρέχοντος έκ τοϋ Α'. Τμήματος εις το Β'., άφ’ ής διαγράφω τής δυνάμεως τοϋ Α '.,κα ϊέγ- 
γράφω εις τήν τοϋ Β'.».

’Απαγορεύεται άπολύτως νά μετατίθηται ύπάλληλός τις έξ ένός εις έτερον τμήμα λ.χ. 
έκ τοϋ Α'. εις το Β' νά διατάσσηται δέ συγχρόνως το Β'. τμήμα νά χορηγήση φύλλου μεταβάσεως 
εις τύ Α’. εις έτερον ύπάλληλον, μή ρητώς κατονομαζόμενου έν τή ιδία ήμερησία διαταγή εις άντι- 
κατάστασϊν τοϋ μετατεθέντος.

Διά τούς μετατιθεμένους δέον νά ληφθή ύπ’ οψιν δτι συμφώνως προς τον κανονισμόν 
Άστυν. Σώματος (άρθρον 24) «ώς προϊσταμένη άρχή τοϋ μέ φύλλου πορείας θεωρείται διά τύν 
μετατιθέμενου ή ύπηρεσία εις ήν μετετέθη καί δι’ ήν έλαβε τό φύλλου πορείας».

Επομένως ό μετατιθέμενος οστις έλαβε φύλλου πορείας καί διεγράφη τής δυνάμεως τής 
ύπηρεσίας έξ ής μετετέθη δέον νά έγγράφηται εις τή δύναμιν τής ύπηρεσίας εις ήν μετετέθη άπό 
τής επομένης τής διαγραφής του έκ τής ύπηρεσίας παρ’ ής έλαβε φύλλου πορείας άσχέτως προς 
τό έάν πράγματι, παρουσιάσθη ή ού ώς λ.χ. θά συμβή είς τήν περίπτωσιν καθ’ ήν λαβών τις 
φύλλου πορείας δέν παρουσιάσθη είς τήν νέαν του θέσιν ένεκεν άσθενείας.

ΠΑΡΑΓΡ. III. ’Αποσπάσεις.
ΠΑΡΑΓΡ. IV. Προαγωγαί.

Αύται κοινοποιούνται καί άτομικώς ύπό τοϋ ’Αρχηγείου διά τών οικείων ’Αστυνομικών 
Διευθύνσεων.
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ΠΑΡΑΓΡ. V. Άδειαι καί παρατάσεις τοιούτων. ’Επάνοδοι εξ άδειας.
Δέον νά καθορίζωνται ρητώς αί ήμέραι άδειας, ταξειδίου, ό τόπος διανύσεως, ή διεύθυνσις 

ώς και ή έναρξις καί λήξις των άδειων.
'Ομοίως δέον ν’ άναγράφηται ή άναχώρησις έπ’ άδεια, αί παρατάσεις άδειων καί ή έξ άδειας 

έπάνοδος κανονικώς ή μέ δεόικαιολογημένην ή μή ύπέρβασιν.
ΙΙΑΡΑΓΡ. VI. Εις πορείαν.

Δέον νά άναγράφωνται οί μεταβαίνοντες, ΐνα παρουσιασθώσιν ενώπιον δικαστικών άρχών 
κ.λ.π. καί ούχί οί μετατιθέμενοι.

ΠΑΡΑΓΡ. VII. Δικαστική προφυλάκισις—Καταδίκη ύπό ποινικών Δικαστηρίων—Ά - 
ποφυλάκισις.

• Δέον ν’ άναγράφωνται ρητώς αί ήμερομηνίαι τής φυλακίσεως, ό άριθμός καί ημερομηνία 
καταδικαστικής άποφάσεως, τό έκδώσαν Δικαστήριον, ή διάρκεια της ποινής, πασα συνέπεια 
ταύτης, τό άδίκημα κ.λ.π.

ΠΑΡΑΓΡ. VIII. Πειθαρχικαί ποιναί.
Δέον νά άναγράφωνται ρητώς ή έπιβαλοΰσα άρχή, άριθμός διαταγής ή άποφάσεως ('Υπουρ

γείου ’Αρχηγείου) ή Διατάγματος. Εις ταύτας περιλαμβάνεται καί ή άπόλυσις, ήτις δέον νά 
άναγράφηται καί έν τή ύπ’ άριθ. XV παραγράφω τή άφορώση ήμερομηνίαν διαγραφής κ.λ.π.

’Επί των έπιβαλλομένων ποινών εις άστυνομικοΰς υπαλλήλους κατόπιν διαθεσιμότητος δέον 
όπως καταχωρούμεναι αυται εις την 'Ημερησίαν Διαταγήν συσχετίζωνται καί μέ τήν τής διαθεσιμό
τητος τοϋ υπαλλήλου 'Ημερησίαν Διαταγήν.

Εις τούς Ύπαστυνόμους Α'. ή Β'. έπιβαλλόμεναι πειθαρχικαί ποιναί κοινοποιούνται διά τής 
«Έμπιστευτικής Η. Δ.».

Αί εις τούς ’Αστυνόμους Α '.ή Β'. έπιβαλλόμεναι πειθαρχικαί ποιναί κοινοποιούνται διά 
τής Έμπιστευτ. 'Ημερήσιας Διαταγής, αί εις τούς ’Αστυνομικούς Διευθυντάς καί 'Υποδιευθυντάς 
άσχέτως βαθμού κοινοποιούνται δι’ ειδικής Έμπιστευτικής πρός αυτούς διαταγής καί δεν κατα
χωρίζονται εις τήν Έμ. 'Ημερησίαν Διαταγήν.

Μόνον οί ίσόβαθμοι καί άνώτεροι δύνανται νά λαμβάνωσι γνώσιν των ποινών τούτων.
Είδικώς εις τήν περίπτωσιν τών Διευθυντών καί 'Υποδιευθυντών άντίγραφον των ειδικών 

ώς άνω Έμπιστευτικών διαταγών άποστέλλεται εις τούς ίσοβάθμους καί άνωτέρους οσάκις ή 
τοιαύτη κοινοποίησις διατάσσεται είδικιϋς ύπύ τού ’Αρχηγείου.

ΠΑΡΑΓΡ. IX. Διαθεσιμότης καί άνάκλησις έκ ταύτης.
Δέον νά άναγράφωνται ρητώς ό λόγος δι’ δν τίθεται εις διαθεσιμότητα, ό άριθμός καί ή 

ημερομηνία διαταγής ('Υπουργείου, ’Αρχηγείου), έναρξις.
'Οσάκις άνακαλεΐται έκ τής διαθεσιμότητος δέον ν’ άναγράφωνται τά αύτά στοιχεία, έπί 

πλέον δέ έάν ό υπάλληλος άπηλλάγη ή έτιμωρήθη, ό άριθμός καί ή ημερομηνία τής διαταγής, 
δι’ ής έγένετο τούτο, επίσης δέ, έάν ό χρόνος καθ’ δν διετέλεσεν εις διαθεσιμότητα, καθοριζό
μενος ρητώς (ήμερομηνία ένάρξεως καί λήξεως) θά ύπολογισθή ή οΰ ώς χρόνος υπηρεσίας κατά 
τό άρθρον 48, παράγραφος III τού Νόμου 4971.

ΠΑΡΑΓΡ. X. Οικονομικά άντίκείμενα.
Δέον νά άναγράφωνται τ ’ άντίκείμενα τά μή έχοντα σχέσιν μέ τά τοιαϋτα τών λοιπών 

παραγράφων π. χ. ό καταλογισμός τής άξίας άπωλεσθέντος είδους ή προσαύξησις συνταξίμου 
χρόνου κ.λ.π.

ΠΑΡΑΓΡ. XI. Άμοιβαί — άποζημιώσεις — έπαινοι —εύαρέσκειαι.
Δέον νά άναγράφωνται ρητώς αί άποζημιώσεις, έκ δέ τών ήθικών καί ύλικών άμοιβών αί 

καταχωριζόμεναι εις τό βιβλίον άμοιβών καί συγχαρητηρίων κατά τον ειδικόν περί τούτων κανο
νισμόν.
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ΠΑΡΑΓΡ. XII. Άσθένειαι.
Δέον νά άναγράφηται ή ήμερομηνία ένάρξεως και λήξεως, κατ’ οίκον νοσηλεία κ.λ.π.
ΠΑΡΑΓΡ. XIII. Σύναψις γάμου.
Δέον νά άναγράφωνται ό άριθμός και ήμερομηνία έγκριτικής διαταγής ('Υπουργείου, ’Αρχη

γείου) ή ημερομηνία συνάψεως γάμου καί έγγραφή είς Μητρώον (καί μόνον μετά την σύναψιν 
τοϋ γάμου).

ΠΑΡΑΓΡ. XIV.. Άποδοχαί παραιτήσεων καί ανακλήσεων.
Δέον νά άναγράφωνται ρητώς ό άριθμός καί ή ημερομηνία άποφάσεως ή διατάγματος ώς 

καί ή όριζομένη έν αύτοΐς ημερομηνία άποχωρήσεως έκ τοϋ Σώματος.
ΠΑΡΑΓΡ. XV. Διαγραφαί έκ τοϋ άστυνόμικοϋ σώματος.
Δέον νά άναγράφωνται καί ό άριθμός καί ή ήμερομηνία άποφάσεως, διατάγματος, αίτιολο- 

γικόν καί ήμερομηνία διαγραφής συσχετιζόμεναι μέ τήν παράγραφον VIII καί τήν XIV, έφ’ οσον 
πρόκειται περί άπολύσεως ώς ποινής, ή παραιτήσεως. Έ φ’ οσον όμως πρόκειται περί διαγρα
φής συνεπεία θανάτου, ή άνικανότητος, αΰτη θά γράφηται έν τή παρούση παραγράφω λεπτομερώς 
θά γίνηται δέ μνεία περί τοϋ χρόνου καί τής αιτίας τοϋ θανάτου, έν περιπτώσει δέ άνικανότητος, 
«ό άριθμός καί ή ήμερομηνία τής άποφάσεως ή διατάγματος.

ΠΑΡΑΓΡ. XVI. Παράνομοι άπουσίαι.
Αΰτη άφοργ τάς σχετικάς διατάξεις τοϋ άρθρου 52 έδάφ. στ', ζ', τοϋ Νόμου 4971 ήτοι ή 

άνευ άδειας άπουσία, ή άδικαιολόγητος ύπέρβασις άδειων κ.λ.π. συσχετιζομένη μετά τής οικείας 
παραγράφου λ.χ. άδειων.

Είς ταύτην δέον νά άναγράφηται πάσα αύθαίρετος άπουσία (διατελοΰντος ή μή έπ’ άδεια)
πέραν τοϋ 24ώρου π.χ. ό άστυφύλαξ (Α.Μ. (Α. περιλαιμ.) (Όνοματεπώνυμον) λαβών.........άδειαν
.........λήγουσαν τήν..........δέν έπανήλθεν είσέτι είς τήν θέσίν του.

Έάν άστυνομικός, όστις έφέρετο έν τή παραγράφω ταύτη ώς άπουσιάζων παρανόμως τής 
θέσεώς του έπανέλθη είς ταύτην καί δικαιολογήση τήν άπουσίαν του, τότε θά άκυρώται έν τή 
παραγράφω ταύτη (XVI) σχετική προηγουμένη έγγραφή καί θά γίνηται νέατοιαύτη, (π.χ. έν 
τή παραγράφω περί άδειων), έάν δέ δέν διετέλη έπ’ άδεια θά γίνηται έγγραφή μόνον έν τή παρα
γράφω ταύτη ήτοι XVI.

Έάν όμως δέν δικαιολογήση τήν άπουσίαν του έν μέρει ή έν όλω, ή έκ ταύτης επάνοδος, 
έφ’ όσον μέν πρόκειται περί άδειούχου θά καταχωρίζηται μόνον έν τή παραγράφω V, έάν δέ δέν 
πρόκειται περί άδειούχου θά γίνηται σχετική έγγραφή μόνον είς τήν παράγραφον XVI

Ή  έπί έλαττον τοϋ 24ώρου αυθαίρετος άπουσία δέν θά καταχωρίζηται είμή έφ’ οσον ό αύ- 
θαιρέτως άπών έτιμωρήθη καί τότε θά γίνηται έγγραφή μόνον έν τή παραγράφω VII].

Ή  δι’ οίανδήπότε αυθαίρετον άπουσίαν έπιβαλλομένη τυχόν πειθαρχική ή ύπό τοϋ Ποινι
κού Δικαστηρίου ποινή θά καταχωρίζηται έν τοϊς παραγράφοις VIII ή VII συσχετιζομένη μέ 
τάς παραγράφους V ή XVI.

ΠΑΡΑΓΡ. XVII. Κατατάξεις είς τό’Αστυνομικόν Σώμα.
Είς ταύτην θά κοινοποιώνται καθ’ έκαστον μήνα τά ονόματα τών κατατασσομένων είς τήν 

Αστυνομικήν Σχολήν, οΰτως ώστε έάν τις τών υπηρεσιών γνωρίζη τ ί σχετικόν μέ τό παρελ
θόν καταταγέντος τίνος καί δύναται ν’ άναφέρη ύπευθύνως καί συγκεκριμένως, νά καθίσταται 
τοΰτο γνωστόν διά νά προλαμβάνηται ή είς τό Σώμα κατάταξις άτόμων ών τό παρελθόν έν γένει 
τυγχάνει έπίμεμπτον.

ΠΑΡΑΓΡ. XVIII. Είδικαί Διαταγαί.
Είς ταύτην δέον νά άναγράφωνται πασαι αί ειδικής φύσεως διαταγαί.
ΠΑΡΑΓΡ. XIX. ΓενικαίΔιαταγαί.

Αί προς τό συμφέρον τής υπηρεσίας τάξεως καί πειθαρχίας γενικαί διαταγαί καί πασα 
-γενικής φύσεως διαταγή, ρυθμίζουσα άντικείμενον άφορών τήν ’Αστυνομίαν.
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ΙΙΑΡΑΓΡ XX. Κοινοποίησις διαταγών ’Αρχηγείου.
’Άρθρον 2. 1. ’Απαγορεύεται άπολύτως ή αλλαγή τής σειράς των παραγράφου ώς καί 

των τίτλων αυτών.
II. Ή  σύνταξις των 'Ημερησίων Διαταγών άνατίθεται είς οΰς υπαλλήλους όρίση ό προϊστά

μενος τής οικείας υπηρεσίας.

'Ο ’Αρχηγός Κ. ΓΑΡΕΖΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 33

«Περί τής εσωτερικήςτάξεως καί καθαριότητος έν τοϊς ’Αστυνομικοΐς Καταστήμασιν»,

"Αρθρον 1. 'Υπεύθυνοι διά τήν καθαριότητα τοϋ δαπέδου, τών τοίχων, τής οροφής, τών 
θυρών καί παραθύρων, τόσον τών θαλάμων στρατωνισμού ρσον καί τών λοιπών διαμερισμάτων 
κοινής χρήσεως έν τοϊς ’Αστυνομικοΐς Καταστήμασι τυγχάνουσιν αί ύπό τοΰ Δημοσίου διωρι- 
σμέναι καθαρίστριαι, ών ή υπηρεσία ορίζεται όκτάωρος ήμερησίως.

’Άρθρον 2. 'Η χρησιμοποίησις ιδιωτικών καθαριστριών μή διωρισμένων ύπό τοϋ Δη
μοσίου άπαγορεύεται.

’Άρθρον 3. Διά τήν τακτόποίησιν καί καθαριότητα τών κλινών, τών φοριαμών ή κι
βωτίων καί λοιπών δημοσίων ειδών άτομικής χρήσεως, τυγχάνουσι υπεύθυνοι αύτοί οδτοι οί 
χρησιμοποιοϋντες ταϋτα άστυνομικοί υπάλληλοι.

’Άρθρον 4. ’Απαγορεύεται είς πάντας τούς άστυνομικούς ύπαλλήλους νά τοποθετώσιν 
ύπό τήν κλίνην των διάφορα έσώρρουχα ή ύποδήματα άκάθαρτα, ύπό δέ τά προσκεφάλαιά των 
διάφορα μικροαντικείμενα οΐον βιβλία, εφημερίδας, κυτία σιγαρέττων, μανδήλια, ψήκτρας καί 
τά τοιαΰτα. Τά προς πλύσιν εΐδη δέον νά τοποθετώνται μέχρις ού άποκομισθώσιν ύπό τών 
πλυντριών έντός σακκιδίων, τά δέ μικροαντικείμενα εντός κιβωτίων άτβμικών.

Άρθρον 5. Οί ’Αστυνομικοί είναι ύποχρεωμένοι νά διευθετώσιν οί ίδιοι τήν κλίνην1 
των καί πάντα τά είδη των.

Άρθρον 6. Κατά τήν διάρκειαν τοϋ ύπνου 6 άστυνομικός οφείλει νά τοποθετή τά περι
πόδια καί ύποδήματά του ύπό τήν κλίνην του καί είς τό κάτω μέρος αύτής, ούχί δέ κάτωθι 
τοΰ μέρους είς δ εύρίσκεται τό προσκέφαλου του.

’Άρθρον 7. ’Απαγορεύεται είς τούς άστυνομικούς ύπαλλήλους νά κατακλίνωνται έπί τών> 
κλινών των φέροντες τά ύποδήματά των.

’Άρθρον 8. "Απαξ τής έβδομάδος δέον οί άστυνομικοί νά ένεργώσι γενικήν καθαριό
τητα τών ειδών κλινοστρωμνής των, ιδία δέ τά τινάσσωσι τόν κονιορτόν.

Άρθρον 9. ’Ιδιαιτέραν δλως προσοχήν καί επιμέλειαν δέον νά καταβάλλωσιν άπαντες 
οί άστυνομικοί ύπάλληλοι κατά τόν καθαρισμόν τών κλινών, κλινοστρωμνών καί κιβωτίων 
των, ώστε νά έκλείπη παντελώς τό άτοπον τής ύπάρξεως κορέων είς πλειστα ’Αστυνομικά 
Καταστήματα, χρησιμοποιοϋντες προς τοΰτο μικράν ποσότητα νάφθης πετρελαίου. Προς έπί— 
τευξιν τής καταστροφής τών κορέων απαιτείται όπως καθ’ έκάστην οί μέν ύπάλληλοι καθαρί- 
ζωσι τάς κλίνας, κλινοστρωμνάς, καί κιβώτιά των άπό τών ζωυφίων τούτων, αί δέ καθαρί- 
στριαι έπιμελώνται τής καταστροφής τών έξ αύτών τυχόν ύπαρχόντων είς τάς θύρας, τά παρά
θυρα, τούς τοίχους καί λοιπά κοινόχρηστα μέρη. ’Άν ή καταστροφή αύτών δέν είναι εύχερής- 
διά τών άνωτέρω μέσων άλλά παρίσταται άνάγκη θειώσεως, οί οικείοι Διοικηταί δέον ν’ άνα- 
φέρωσι προς τάς προϊσταμένας των ύπηρεσίας ΐνα μεριμνήσωσι περί έφοδιασμοΰ των διά τής; 
άπαιτουμένης ποσότητος θείου.
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Καθ’ έκαστον τετράωρον ό αξιωματικός τοϋ Τμήματος ή δ Διοικητής τοΰ Στάθμου 
ένεργώσιν έπιμεμελημένην έπιθεώρησιν εις τάς κλίνας, τάς κλινοστρωμνάς, τά κιβώτια, τούς- 
τοίχους καί τά κουφώματα ΐνα βεβαιώνται, αν οί ύπάλληλοι καί αί καθαρίστριαι συνεμορφώθη- 
σαν πρός τ ’ άνωτέρω.

’Άρθρον 10. "Απαξ τής έβδομάδος κατά προτίμησιν το Σάββατον, οί ύπάλληλοι θ’ 
άντικαθιστώσιν ύποχρεωτικώς προσόψια, κελύφια, καί σινδόνας διά καθαρών τοιούτων.

’Άρθρον 11. ΓΙάντες οί έν τοϊς Άστυνομικοΐς Καταστήμασιν ένοικοΰντες άστυνομικοί 
ύπάλληλοι δέον νά έφοδιάζωνται ύποχρεωτικώς ίδίαις αύτών δαπάναις, διά τεσσάρων σινδονίων 
έκαστος, τη μερίμνη τών Προϊσταμένων τών διαφόρων Τμημάτων καί Υπηρεσιών.

’Άρθρον 12. ’Απαγορεύεται εις τούς άστυνομικούς ύπαλλήλους νά χρησιμοποιώσιν ιδιω
τικά είδη κλινοστρωμνής, άνευ έγκρίσεως τοΰ προϊσταμένου τής ύπηρεσίας, δστις επιτρέπει 
τήν χρήσιν τοιούτων ειδών, έφ’ δσον είναι εύπρεπή καί καθαρά.

’Άρθρον 13. Ή  διευθέτησις τών κλινών θά γίνηται κατά τόν εξής τρόπον : "Εν κλινο
σκέπασμα (ύπηρεσιακδν καί ούχί ιδιωτικόν) θά άπλοϋται καθ’ δλην τήν έκτασίν του έπί τής 
κλίνης καί εις τά πλάγια αύτής. Τό τυχόν πλεονάζον κατά μήκος τμήμα αύτοϋ θ’ άναδιπλοϋται 
πρός τό άνω μέρος τής κλίνης. Τά λοιπά κλινοσκεπάσματα, διπλωμένα εις δύο μέρη κατά 
μήκος θά τοποθετώνται κάτωθι'τοϋ άνωτέρω κλινοσκεπάσματος. Κάτωθι τών εις δύο μέρη, 
διπλωμένων κλινοσκεπασμάτων τούτων θά εύρίσκηται τό άνω σινδόνιον διπλωμένον καθ’ δλην 
τήν έκτασίν του ώς καί τό εις τό άνω μέρος εύρισκόμενον κλινοσκέπασμα. Τό σινδόνιον τοΰτο 
θά άναδιπλοϋται εις τό άνω’ μέρος αύτοϋ καί έπί τοΰ άνω κλινοσκεπάσματος κατά τεσσαρά
κοντα εκατοστά περίπου τοΰ μέτρου. Ούτως είς τό άνω μέρος δλων τών κλινών δέον νά ύπάρχη 
ή άναδίπλωσις αύτη.

Τό σινδόνιον καί τά κλινοσκεπάσματα τών κλινών άσχέτως έάν αί κλίναι είναι χαμηλού 
τύπου ή ύψηλοΰ θά διπλοΰνται κατά τά πλάγια κάτωθι τής κλινοστρωμνής έν εϊδει φακέλλου 
καί ούδέν θά έξέχη ή προέχη ταύτης (*).

Τά ΐδωτικά είδη στρατωνισμού, ών κατά τό άρθρον 12 θά έπιτρέπηται ή χρήσις πρέπει 
κατά τήν διευθέτησιν τών κλινών νά εύρίσκωνται ύπό τά κλινοσκεπάσματα τής ύπηρεσίας, εις 
τρόπον ώστε ώς κάλυμμα έκάστης κλίνης νά χρησιμοποιήται ύπηρεσιακόν κλινοσκέπασμα.

’Άρθρον 14. Αί πολιτικαί ένδυμασίαι τών ύπαλλήλων ουδέποτε μένωσιν έκτεθειμέναι 
είς τάς κρεμάστρας, άλλά δέον νά περικαλύπτωνται καταλλήλως καί κατά τρόπον μή άντι- 
βαίνοντα είς τήν εύταξίαν τών θαλάμων, δι’ όμοιοχρώμου ύφάσματος.

Είς τάς κρεμάστρας θά άναρτώνται μόνον τά άπολύτως άπαραίτητα δημόσια καί ιδιωτικά 
είδη διά τάς καθημερινάς άνάγκας τών ύπαλλήλων, άπαντα δέ τά λοιπά δέον νά φυλάσσωνται 
έντός τών άτομικών των κιβωτίων καθαρά καί έπιμελώς τοποθετημένα. ’Αναλόγως τής έποχής 
τοΰ έτους τά μή χρησιμοποιούμενα είδη ιματισμού δέον νά τίθενται έντός ιδιωτικών κιβω
τίων.

’Άρθρον 15. Είς άπαντας τούς θαλάμους στρατωνισμού, γραφεία, αίθούσας, κρατητή- 
ρια, διαδρόμους καί λοιπά διαμερίσματα κοινής χρήσεως δέον νά ύπάρχη ανάλογος άριθμός 
πτυελοδοχείων, άτινα καθημερινώς θά πλύνωνται παρά τών καθαριστριών.

Άρθρον 16. Μερίμνη τών διοικητών τών Τμημάτων καί Υπηρεσιών δέον είς έκαστον 
’Αστυνομικόν Κατάστημα νά εύρίσκωνται άνάλογος ποσότης άσβέστου καί κατάλληλοι ψήκτραι 
διά τόν τακτικόν ύδροχρωματισμόν κρατητηρίων, άποχωρητηρίων καί λοιπών χώρων εύκόλως 
ρυπαινομένων έκ τής ήμερησίας χρήσεως.

Άρθρον 17. Τά κρατητήρια τών διαφόρων τμημάτων καί ύπηρεσιών δέον νά διατηρώνται 
πάντοτε καθαρά, τά δέ κλινοσκεπάσματα αύτών τακτικώς ν’ άπολυμαίνωνται.

(1) Ή  παράγραφος αύτη τίθεται ώς έτροποποιήθη διά τών ύπ’ άριθ. 13749Φ141/2- 
άπό 17-10-36 καί 9517Φ1/33 άπό 8-5-52 διαταγών ’Αρχηγείου Άστυν. Πόλεων.



792 Κανονισμοί ’Αστυνομικού Σώματος

’Άρθρον 18. Οί άξιωματικοί τοϋ Τμήματος άπό 10 π.μ.—6 μ.μ. ύποχρεοΰντ.αι νά ένερ- 
γώσιν επιθεωρήσεις των θαλάμων καί λοιπών διαμερισμάτων διά τήν εφαρμογήν τοϋ παρόν
τος κανονισμού καί νά ποιώνται τάς σχετικάς έγγραφάς εις τό βιβλίον συμβάντων. Οί 'Υποδιοι- 
κηταί των Τμημάτων, οπού ύπάρχουσι τοιοϋτοι, ύποχρεοϋνται εις τοιαύτας έπιθεωρήσεις 
είς ώρας τής έκλογής των άπαξ τής ήμέρας τουλάχιστον.

’’Αρθρου 19. Τον έλεγχον τής καθαριότητος των είς τά ’Αστυνομικά Καταστήματα 
λειτουργούντων καφφενείων καί κουρείων άσκώσιν ανελλιπώς οί προϊστάμενοι των ’Αστυνομι
κών Καταστημάτων, οί δέ οικείοι 'Υγειονομικοί ’Αξιωματικοί δίς τούλάχιστον τοϋ μηνός, είς 
τρόπον ώστε νά έπιτυγχάνηται ή διατήρησις άπολύτου καθαριότητος αύτών προς περιφρούρησιν 
τής υγείας τών αστυνομικών υπαλλήλων.

Περί τής ύπό τών Υγειονομικών ’Αξιωματικών έπιθεωρήσεως αύτών γίνεται σχετική 
έγγραφή είς τό βιβλίον Συμβάντων.

"Αρθρου 20. Ή  έπίβλεψις διά τήν ακριβή έκτέλεσιν τοϋ παρόντος Κανονισμού άνήκει 
είς τούς Διοικητάς τών Τμημάτων καί 'Υπηρεσιών, δυναμένους νά διατάσσωσιν επιθεωρήσεις 
καί κατ’ άλλας έκτος τών διά τοϋ παρόντος καθοριζομένων ωρών.

Έ ν ’Αθήναις τή 1η Μαρτίου 1934 
'Ο ’Αρχηγός Κ. ΓΑΡΕΖΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ* ΑΡΙΘ. 34 

«Περί μεταθέσεων τών αστυνομικών υπαλλήλων»

"Αρθρον μόνον.

I. 'Οσάκις υποβάλλεται αϊτησις μεταθέσεως υπαλλήλου δέον έν αύτή νά διατυπώνται 
παρά τοϋ υπαλλήλου, σαφώς οί λόγοι δι’ οΰς αίτεϊται τήν μετάθεσιν. Οί λόγοι οδτοι δέο-ν νά 
έξακριβώνται.

II. Προκειμένου περί αιτήσεων άμοιβαίων μεταθέσεων ή τό πρώτον δεχομένη τάς αιτή
σεις Διεύθυνσις έξακριβώνει τό βάσιμον τών προβαλλομένων/λόγων τοϋ είς ταύτην αίτόύμένου 
μετάθεσιν υπαλλήλου καί διά λεπτομερούς έγγράφου της διαβιβάζει τήν άλληλογραφίαν είς τών 
έτέραν Διεύθυνσιν, ήτις άφοΰ καί αυτή έξακριβώση τό βάσιμον ή μή τών προβαλλομένων ισχυ
ρισμών τοϋ αίτουμένου τήν παρ’ αύτή μετάθεσιν υπαλλήλου ύποβάλλει άπασαν τών άλληλογρα
φίαν δΤ άναφορας της είς τό Άρχηγεΐον.

'Ομοίως δέον νά έξακριβώται έάν έχοισιν έφαρμογήν αί διατάξεις τοϋ Νόμου ΦΜ'.
Διά τούς μαθητευομένους υπαλλήλους δεν έγκρίνεται οΰτε υποβάλλεται είς τό Άρχηγεΐον 

άμοιβαία μετάθεσις, έκτος-έάν συντρέχωσιν δλως έξαιρετικοί λόγοι.
III. ’Επί πάσης αίτήσεως μεταθέσεως δέον νά γνωματεύωσιν οί καθ’ ιεραρχίαν προϊστά

μενοι τοϋ υπαλλήλου.
IV. Είς τάς ύποβαλλομένας αιτήσεις μεταθέσεων αμοιβαίων ή μή ή προτεινομένας μετα

θέσεις δέον νά συνυποβάλληται άντίγραφον τής σελίδος τοϋ άτομικοϋ βιβλιαρίου Μητρώου 
έμφαίνοντος τον τόπον καταγωγής καί άπάσας τάς τοποθετήσεις καί μεταθέσεις τοϋ αίτοΰντος 
ή προτεινομένου διά μετάθεσιν άπό τής έξόδου του τής ’Αστυνομικής Σχολής μέχρι τής ήμέρας 
τής κατά τά άνω υποβολής αίτήσεως ή προτάσεως μεταθέσεως.

V. Είς τάς αιτήσεις μεταθέσεων διά λόγους ύγείας δέον νά συνυποβάλλωνται τά κατά 
τό άρθρον 24 παραγρ. II τοϋ άπό 9/20 ’Οκτωβρίου 1926 Διατάγματος «περί Κανονισμού 
’Αστυνομικού Σώματος» πιστοποιητικά ή γνωματεύσεις. Αί τοιαΰται γνωματεύσεις έπιτρέπεται 
όπως γίνωνται μόνον είς έξαιρετικάς περιπτώσεις άριδήλως καταφανούς άνάγκης, πάντοτε δέ
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κατόπιν ήτιολογημένης έκθέσεως τής αρμόδιας 'Υγειονομικής Επιτροπής έν ή ν’ άναγράφηται 
λεπτομερώς ή ασθένεια τοϋ υπαλλήλου καί οΐ επιστημονικοί λόγοι οί έπιβάλλοντες τήν μετά- 
θεσιν.

VI. Ά π  αγορεύεται ή άνάκλησις αίτήσεως μεταθέσεως.
VII. Εις τάς φύλλα πορείας έκδιδόμενα διά τούς μετατιθεμένους άστυνομικούς ύπαλλή- 

λους δέον ν’ άναγράφηται σημείωσις περί των ήμερων τής κανονικής ή έκτάκτου άδειας, ής 
κατά τό τρέχον έτος έτυχεν ό υπάλληλος. Αί λεπτομέρειαι αύται δέον νά άντιγράφωνται εις τό 
βιβλίον άδειων τής υπηρεσίας εις ήν μετετέθη ό άστυνομικός υπάλληλος.

VIII. 1 ) "Οταν έκδίδηται διαταγή μεταθέσεως, αΰτη δέον έπακριβώς νά καθορίζη τήν 
ημερομηνίαν καθ’ ήν ή μετάθεσις θέλει λάβει χώραν.

Ή  μετάθεσις δέον νά λαμβάνη χώραν άπό τής 6ης π.μ. ώρας τής ήμερομηνίας καθ’ ήν 
διετάχθη αΰτη, ό δέ μετατιθέμενος υπάλληλος οφείλει νά παρουσιασθή εις τήν υπηρεσίαν εις ήν 
μετετέθη εις τάς 9 π.μ. τής.ιδίας ημέρας. Έάν λόγω άσθενείας ή άλλου κωλύματος, ό μετατι
θέμενος υπάλληλος δέν παρουσιασθή εις τήν υπηρεσίαν ταύτην κατά τήν ώρισμένην ήμέραν 
καί ώραν, τότε αΰτη (εις ής τήν δύναμιν πλέον άνήκει) όφείλει νά έξακριβώνη τούς λόγους 
τής μή παρουσιάσεως τοϋ ύπαλλήλου τούτου, αίτουμένη σχετικάς πληροφορίας παρά τής υπηρε
σίας έξ ής μετετέθη ούτος.

2 ) Διά τάς άπό πόλεως εις πόλιν ένεργουμένας μεταθέσεις παρέχεται πενθήμερος προθε
σμία άπό τής ήμερομηνίας τής όριζομένης έν τή διαταγή τής μεταθέσεως εις τον μέλλοντα 
νά μετατεθή άστυνομικόν υπάλληλον προς τακτοποίησιν των ύποθέσεών του. Ή  πενθήμερος 
αΰτη προθεσμία παρέχεται προ τής χορηγήσεως τοϋ φύλλου πορείας ήτοι :

α ') άπό τής ημέρας ήν ορίζει ή πρός μετάθεσιν διαταγή,
β ') έάν ή διαταγή δέν όρίζη ήμέραν μεταθέσεως, άπό τής ημέρας τής λήψεως τής διατα

γής ύπό τής αρμόδιας νά χορηγήση τό φύλλον πορείας διοικήσεως. ’Εν περιπτώσει δέ καθ’ ήν 
ούτος δέν ήθελε παρουσιασθή εις τήν νέαν του Διεύθυνσιν κατά τήν ώρισμένην ήμέραν (συμπερι- 
λαμβανομένης καί τής πενθημέρου προθεσμίας) λόγω άσθενείας ή άλλου τίνος κωλύματος, ή 
νέα του Διεύθυνσις εις ής τήν δύναμιν άνήκει οφείλει νά έξακριβώση τούς λόγους τής καθυστερή- 
σεώς του.

IX. 1) ’Αστυνομικός ύπάλληλος μετατεθείς η άποσπασθείς άπό ’Αστυνομικής Δ/νσεως 
ή 'Υπηρεσίας μιας πόλεως εις ’Αστυνομικήν Διεύθυνσιν ή 'Υπηρεσίαν άλλης πόλεως ή καί άπό 
υπηρεσίας εις ύπηρεσίαν μιας καί τής αύτής πόλεως δέν δύναται νά παραπεμφθή ένώπιον 
'Υγειονομικού ’Αξιωματικού ή νά τύχη κανονικής ή έκτάκτου άδειας παρά μόνον μετά τήν 
παρουσίασιν καί τήν έγγραφήν του εις τήν δύναμιν τής εις ήν έτοποθετήθη ή άπεσπάσθη υπη
ρεσίας, έκτος έάν διετέλει έπ’ άναρρωτική άδεια ή ένοσηλεύετο εις Νοσοκομεϊον καί παραπέμ- 
πεται ένώπιον τής αρμόδιας A. Υ. ’Επιτροπής.

Μετατεθείς ή άποσπασθείς άστυνομικός ύπάλληλος θεωρείται έκεινος έν γένει διά τον 
όποιον έκοινοποιήθη διαταγή μεταθέσεως ή άποσπάσεως ή τοποθετήσεως εις ύπηρεσίαν έτέραν 
τής εις ήν άχρι τοΰδε ύπηρέτει, υπηρεσίας νοουμένης καί τοϋ άστυνομικοΰ τμήματος ή σταθμού 
ή φυλακίου τής αύτής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ή τμήματος ή ειδικής υπηρεσίας.

2) Κατ’ έξαίρεσιν έπιτρέπεται ή παραπομπή ένώπιον τού 'Υγειονομικού ’Αξιωματικού 
τής έξ ής άποσπαται ή μετατίθεται ύπηρεσίας άστυνομικοΰ ή ή παροχή άδειας κανονικής ή 
έκτάκτου μόνον μετά τήν Ιγκρισιν τού ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας ζητουμένην τηλεγραφικώς.

Έ ν τοιαύτη περιπτώσει ό 'Υγειονομικός ’Αξιωματικός γνωματεύει μόνον περί τοϋ αν 
ύπάρχη κίνδυνος έπιδεινώσεως τής υγείας τοϋ άσθενοΰντος συνεπείς τού ταξιδιού. Ή  γνωμάτευ- 
σις αΰτη υποβάλλεται εις τό Άρχηγέΐον δπερ ρυθμίζει τήν περαιτέρω ένέργειαν.

3) Διά τάς έντός των πόλεων εις άς έφαρμόζεται ό θεσμός τής ’Αστυνομίας Πόλεων 
μετακινήσεις καί τάς άπό των ’Αθηνών εις Πειραιά τοιαύτας δέν ισχύει ή ώς άνω (άριθμ. 2) 
έξαίρεσις.

'Ο ’Αρχηγός Κ. ΓΑΡΕΖΟΣ
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 35

«Περί χρησιμοποιήσεως τών υπηρεσιακών μοτοσυκλεττών».

(Κατηργήθη δι’ άρθρ. 16 τοΰ ύπ’ άριθμ. 51/1946 Κανονισμού «Περί συστάσεως Μηχανο
κινήτων Υπηρεσιών, Ειδικών καθηκόντων, -’Εσωτερικού ’Οργανισμού καί κινήσεως τούτων).

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 36

«Περί όπλοφορίας, χρήσεως δπλου καί ράβδου Οπό τών αστυνομικών υπαλλήλων»·
Περί περιστρόφων

’Άρθρον 1 .1 . 1. Τα ύπηρεσιακά περίστροφα θά φέρωνται ύπό τών έν υπηρεσία υπαλ
λήλων έφ’ όσον διατάσσεται τοϋτο ύπό τοΰ ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ ή τοΰ Διοικητοϋ τοΰ 
τμήματος ή τοΰ άξιωματικοϋ έπιθεωρήσεως.

2. Οί έκτος υπηρεσίας έν στολή άστυνομικοί υπάλληλοι δύνανται νά φέρωσιν υπηρεσιακά 
περίστροφα μόνον τή έγκρίσει τοΰ Διοικητοϋ τοΰ τμήματος ήτις χορηγείται έφ’ οσον συν
τρέχει λόγος καί έφ’ οσον έπαρκεΐ ό αριθμός τών εις τό τμήμα υπαρχόντων περιστρόφων διά 
τον έφοδιασμόν τών εις διατεταγμένην ύπηρεσίαν υπαλλήλων.

II. Οί άπό τοΰ βαθμοΰ τοΰ ύπαστυνόμου α' καί κάτω έν υπηρεσία άστυνομικοί υπάλληλον 
καί οί έκτος υπηρεσίας έν στολή τοιοΰτοι, επιτρέπεται νά φέρωσιν ιδιωτικά περίστροφα, κατό
πιν εγγράφου άδειας τοΰ προϊσταμένου των διοικητοϋ τοΰ τμήματος ή υπηρεσίας.

III. Οί άπό τοΰ βαθμοΰ τοΰ Ύπαστυνόμου α' καί κάτω αστυνομικοί υπάλληλοι έν πολι
τική περιβολή δέν έπιτρέπεται νά φέρωσι περίστροφα έφ’ όσον εύρίσκονται έκτος υπηρεσίας, 
πλήν τών ύπηρετούντων είς τά Τμήματα Γενικής ’Ασφαλείας.

IV. Είς, έκάστην ύπηρεσίαν έκτός τοΰ βιβλίου τών υπηρεσιακών περιστρόφων δέον νά 
ύπάρχη καί κατάστασις καταγραφής τών ιδιωτικών τοιούτων.

V. Τά ιδιωτικά περίστροφα υπάγονται είς τάς αύτάς διατάξεις είς άς καί τά υπηρεσιακά 
τοιαΰτα όσον άφορα τον έλεγχον, τήν έπιθεώρησιν κ.λ.π., καί ώς κατωτέρω ορίζεται διά τά 
υπηρεσιακά περίστροφα.

VI. Τά περίστροφα δέον νά φέρωνται ύπό τον χιτώνα, έντός θήκης έπί ζωστήρος ή άλ
λης έξαρτήσεως. Ουδέποτε έπιτρέπεται νά φέρωνται ταϋτα γυμνά έν τώ θυλακίω. Έξαιρετικώς 
είς τάς σοβαράς περιστάσεις τάξεως καί άσφαλείας καθ’ άς τυγχάνει πιθανή σύρραξις μετά ταρα- 
ξιών κ.λ.π., θά τίθεται έν έπιφυλακή είς κατάλληλον μέρος ώρισμένος αριθμός ύπαλλήλων φε- 
ρόντων τά περίστροφά των έξωτερικώς έπί τοΰ ζωστήρος προς τό δεξιόν μέρος καί τάς φυσιγ- 
γιοθήκας πράς τό άριστερόν. Ουτοι θά διατελώσιν ύπό τήν διοίκησιν ώρισμένου βαθμοφόρου, 
κατά τάς διαταγάς τοΰ όποιου καί θά ένεργώσιν άπαγορευομένης αύτοΐς πάσης πρωτοβου
λίας διά τήν χρήσιν περιστρόφου.

Είς έποχήν θέρους ότε οί αστυνομικοί φέρουσι στολήν θερινήν άνευ ζωστήρος, ό ’Αστυ
νομικός Διευθυντής έφ’ όσον διατάσσει εις τινα περίπτωσιν όπως οί ύπάλληλοι φέρωσιν έξω
τερικώς τά περίστροφα, δέον νά διατάσση έν ταύτω όπως φέρωσιν έξαιρετικώς οί ούτωσεί ώπλι- 
σμένοι καί ζωστήρα, 'ίνα καθίσταται έφικτή ή έξωτερική έξάρτησις τοΰ περιστρόφου.

Κατά τήν χειμερινήν περίοδον καί έφ’ όσον οί άρχιφύλακες καί άστυφύλακες φέρουσι έν τή 
έκτελέσει τής ύπηρεσίας των χλαίνην τά περίστροφα θά τοποθετώνται έπί τοΰ ζωστήρος τοΰ 
χιτωνίου. Τό δεξιόν δέ θυλάκιον τής χλαίνης δέον έσωτερικώς νά παραμένη άρραφον είς τρόπον 
ώστε νά καθίσταται έφικτή ή άμεσος καί εύκολος χρήσις τοΰ περιστρόφου αλλά καί αύτής τής 
άστυνομικής ράβδου έν δεδομένη στιγμή.
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VII. Τά υπηρεσιακά περίστροφα δέον νά φυλάσσωνται έν τοϊς Καταστήμασι των ’Αστυ
νομικών Τμημάτων εις ά άνήκουσιν οί δι’ οΰς τά δπλα προορίζονται υπάλληλοι, των αξιω
ματικών τής υπηρεσίας δντων υπευθύνων διά τήν ασφαλή φύλαξιν καί εύχρηστίαν τών τε οπλών 
καί φυσιγγίων.

Ύποχρεοΰνται δέ οι Διοικηταί Τμημάτων καί 'Υπηρεσιών νά ένεργώσι τήν Ιην έκάστου 
μηνός αύτοπροσώπως έπιθεώρησιν πρός έξακρίβωσιν τοΰ άν ταϋτα διατηρώνται άπηλλαγμένα 
σκωρίας καί ύπό πάσαν έποψιν εύχρηστα μεριμνώντες δια τήν ταχυτέραν έπιδιόρθωσιν πάση; 
βλάβης.

Αί τοιαϋται μηνιαΐαι επιθεωρήσεις καί τά κατά ταύτας διαπιστωθέντα καταχωρίζονται έν 
τοϊς οικείους βιβλίοις Συμβάντων.

VIII. 1 .Ό  έκάστοτε άξιωματικος του τμήματος, παραλαμβάνει άπό τον προκάτοχόν του, 
τά έν τώ οίκείω φοριαμώ φυλασσόμενα υπηρεσιακά περίστροφα καί φυσίγγια, βάσει τής έν τώ 
γραφείω άνηρτημένης καταστάσεως, έ'τι δέ καί το σημείωμα τοΰ άξιιοματικού έπιθεωρήσεως έν ω 
έμφαίνονται τά εις τούς εις έξωτερικήν ύπηρεσίαν διατεθειμένα περίστροφα καί φυσίγγια. ’Εάν 
παρατηρηθή κατά τήν παραλαβήν ταύτην έλλειψίς τις ή πλεόνασμα περιστρόφων ή φυσιγγίων, 
δέον νά ένεργήται παρά τοΰ παραλαμβάνοντος σχετική έγγραφή είς το βιβλίον συμβάντων έν ή 
θά άναγράφωνται καί οί λόγοι τής παρατηρουμένης άνωμαλίας.

2. Κατά τήν έξοδον τής αλλαγής ό μέλλων νά έξέλθη ώς άξιωματικος έπιθεωρήσεως 
βαθμοφόρος, παραλαμβάνει παρά τοΰ άξιωματικοΰ τοΰ τμήματος, τον άναγκαιοΰντα άριθμύν 
περιστρόφων καί φυσιγγίων, άτινα καί παραδίδει είς τον έπόπτην άρχιφύλακα προς γέμισιν καί 
διανομήν είς τούς μέλλοντας νά έξέλθωσι δι’ ύπηρεσίαν.

'Ο άξιωματικος οδτος τής έπιθεωρήσεως, συντάσσει σημείωμα έμφαΐνον τούς ύπαλλήλους, 
είς οΰς διενεμήθησαν περίστροφα, ιόν αριθμόν τοΰ περιστρόφου όπερ έκαστος παρέλαβε, ώς καί 
τον άριθμον τών φυσιγγίων τών .χορηγηθέντων είς έκαστον έξ αύτών. Τό σημείωμα τοΰτο παρα- 
δίδεται είς τον παραλαμβάνοντα ώς άξιωματικόν τοΰ τμήματος βαθμοφόρον, παρ’ οΰ φυλάσσε
ται μέχρις οτου έπιστραφώσιν αύτφ παρά τοΰ άξιωματικοΰ έπιθεωρήσεως τά περίστροφά 
καί φυσίγγια.

3. 'Ο άξιωματικος τοΰ τμήματος παραλαμβάνων τά έν τώ φοριαμώ περίστροφα, έξετά- 
ζει μή τυχόν έκ τίνος έξ αύτών δέν έχουσιν άφαιρεθή τά φυσίγγια.

IX. 1. Είς έκαστον ’Αστυνομικόν Τμήμα είς μέρος κατάλληλον ύπό τοΰ διοικητοΰ τμή
ματος καθοριζόμενον, ένεργεϊται έκάστοτε ή γέμισις καί άπογέμισις τών περιστρόφων. Τό 
μέρος έκλέγεται τοιοΰτον ώστε ν’ άποκλείηται παν δυστύχημα έκ τυχαίας έκπυρσοκροτήσεως. 
Είς τό μέρος τοΰτο άναρτάται μερίμνη τοΰ διοικητοΰ τοΰ τμήματος ή σταθμοΰ, πινακίς μέ τήν 
επιγραφήν «μέρος πρός γέμισιν πιστολίων».

2. Οί άρχιφύλακες έπόπται παραλαμβάνοντες κατά τά ώς άνω καθοριζόμενα, τά περί
στροφα καί φυσίγγια πρός διανομήν, γεμίζουσι τά περίστροφα διά σφαιρών είς τό πρός τοΰτο 
κεκανονισμένον μέρος, μεθ’ δ διανέμουσι ταΰτα.

3. "Αμα τή λήξει τής ύπηρεσίας καί συγκεντρώσει είς τό τμήμα ή τόν σταθμόν, τών, 
ύπαλλήλων πρός άλλαγήν, ό έπόπτης άρχιφύλαξ παραλαμβάνει τά ύπηρεσιακά. περίστροφα, 
άπογεμίζει ταΰτα είς τό καθωρισμένον μέρος καί άναφέρει είς τόν άξιωματικόν έπιθεωρήσεως 
τοΰ λήξαντος τετραώρου περί τής τοιαύτης έργασίας. 'Ο άξιωματικος ούτος τής έπιθεωρήσεως 
βεβαιούμενος καί οδτος περί τής άκριβείας τής άναφορας τοΰ άρχιφύλακος, παραδίδει είς τόν 
άξιωματικόν τοΰ τμήματος τοΰ λήγοντος τετραώρου τά περίστροφα καί φυσίγγια βάσει τοΰ 
σημειώματος δπερ τώ είχε παραδώσει κατά τήν έξοδον τής άλλαγής. Πάσα έλλειψίς περι
στρόφων ή φυσιγγίων ή έλαττωματικότης περιστρόφου παρουσιαζομένη έλέγχεται ύπό τοΰ παρα- 
δίδοντος άξιωματικοΰ, ό όποιος ένεργεϊ σχετικήν έγγραφήν είς τό βιβλίον συμβάντων, άναφέ- 
ρων καί τούς λόγους τούς προκαλέσαντας άνωμαλίαν τινά, άναφερομένην είς τούς άριθμούς 
τών περιστρόφων ή τών φυσιγγίων ή έλαττωματικότητα αύτών.

X. "Οταν περίστροφόν τι—είτε είναι τοΰτο δπλον τής ύπηρεσίας ή ιδιωτικόν τοιοΰτον τοΰ
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άστυνομικού υπαλλήλου—χρησιμοποιηθώ ύπό τοϋ αστυνομικού υπαλλήλου, δέον ούτος νά προβή 
εις την σύνταξιν λεπτομερούς άναφορας έν τω ύπηρεσιακώ αύτού σημειωματαρίίυ περί τού γε
γονότος τούτου καί των περιστατικών τής χρησιμοποιήσεως τού όπλου, ό δέ αξιωματικός επι- 
θεωρήσεως άμέσως θά καταχωρή πλήρη τα γεγονότα καί περιστατικά εις ιδιαιτέραν έγγραφήν 
έν τω Βιβλίω Συμβάντων.

Ή  έγγραφή αΰτη δέον νά γίνηται ανεξαρτήτως καί άσχέτως προς οίανδήποτε άλλην έγ- 
έγραφήν ήτις δυνατόν νά γίνη έν τω βιβλίω Συμβάντων άναφορικώς πρός τον συμβάν ή τήν 
άφορμήν έν σχέσει διά τήν οποίαν έχρησιμοποιήθη τό περίστροφον.

‘Ομοίως πας αστυνομικός ύπάλληλος ύποχρεοΰται άμα τή λήξει τής υπηρεσίας ν’ άνα- 
φέρη πασαν περίπτωσιν καθ’ ήν έλαβεν άφορμήν νά έξαγάγη τό περίστροφον έκ τής θήκης 
διαρκούσης τής ύπηρεσίας του είτε προήλθεν εις τήν χρήσιν αύτού είτε μή. Αί τοιαΰται άνα- 
φοραί θά καταχωρίζωνται έν τω Βιβλίω Συμβάντων υπό τού άξιωματικοΰ έπιθεωρήσεως.

XI. Μεγάλη φροντίς δέον νά καταβάλληται όπως κατά τήν διανομήν των περιστρόφων 
καί τήν όπλοφορίαν έν γένει τά όπλα εΰρηνται έν «άσφαλεία» οί δέ βαθμοφόροι παραδίδοντες τά 
περίστροφα όφείλουσί νά παρέχωσι πρός τούς αστυφύλακας καταλλήλους οδηγίας, έν σχέσεϊ 
πρός τον μηχανισμόν καί τήν χρήσιν αύτών.

XII. Εις τούς φέροντας περίστροφα μεμονωμένους άστυνομικούς υπαλλήλους απαγορεύεται 
νά ποιώνται χρήσιν αύτών εί μή μόνον πρός άμυναν κατά τούς ορισμούς τών γενικών διατά
ξεων τού Π. Ν. καί τούτο έν έσχάτη άνάγκη.

Χρήσις περιστρόφου μενονωμένως παρ’ άστυνομικού υπαλλήλου πρός έκφοβισμόν ή άνα- 
χαίτισιν φεύγοντος δράστου αδικήματος απαγορεύεται.

Χρήσις βολής (έκφοβιστικής ή πραγματικής) ομαδικής διά περιστρόφου όπλου ή οπλο
πολυβόλου έπιτρέπεται νά γίνη μόνον έν άναποτρέπτιρ άνάγκη καί εις περίπτωσιν καθ’ ήν σοβα
ρούς καί έπικινδύνως διασαλεύεται ή τάξις, αρμόδιος νά κρίνη περί τούτου είναι ό έπί κεφαλής 
άνώτερος κατά βαθμόν, όστις καί φέρει άκεραίαν τήν εύθύνην.

Κατά τήν έκφοβιστικήν βολήν, ήτις άπαραιτήτως καί εύρέως χρησιμοποιείται έν άρχή, 
πάντες ύποχρεοΰνται νά τηρώσι τήν κάννην τού περιστρόφου όπλου αίσθητώς υψηλά ώστε νά 
άποκλείηται οίονδήποτε έξ αύτής άτύχημα. Τραυματισμός άτόμου έκ τοιαύτης βολής μή γενο- 
μένης κατά τά άνωτέρω οριζόμενα βαρύνει τον έπί κεφαλής άνώτερον κατά βαθμόν.

Περί τής χρήσεως ’Αστυνομικής Ράβδου
"Αρθρου 2. I. Τής άστυνομικής ράβδου γίνεται χρήσις μόνον εις τάς κάτινθι 3 περι

πτώσεις :
α ') Κατόπιν διαταγής άνωτέρου (διδομένης βεβαίως, έφ’ όσον συντρέχει νόμιμος λόγος).
β') ‘Όταν ό άστυνομικός εύρίσκεται έν άμύνη.
γ ') ’Επί σκοπώ συλλήψεως πολλών κακοποιών σκοπίμως συγκεντρωμένων έφ’ όσον είναι 

μόνος του, οΐτινες προφανώς έκδηλοΰσι πρόθεσιν άντιστάσεως.
II. Εις τάς περιπτώσεις β' καί γ' ή ράβδος δύναται νά χρησιμοποιηθή άμέσως μόλις 

έξαχθή.
Τό κτύπημα δέον νά καταφέρηται πρός τά κάτω καί εις διαγώνιον διεύθυνσιν, ό στόχος 

δέ τού κτυπήματος θά είναι ή χώρα ή περιλαμβανομένη άπό τής ώμοπλάτης (όσον τό δυνα
τόν μακρύτερον τής κεφαλής) μέχρι τής κατ’ άγκώνα καμπής τής χειρός ή οσάκις παρίσταται 
άνάγκη νά καταστήση άκίνδυνον κάί άνίκανον τόν συλληφθέντα νά δραπετεύση, τό κτύπημα θά 
καταφέρηται εις τό έσωτερικόν τού γόνατος, μέ προσοχήν μήπως κατενεχθή έπί τής έπιγονατί- 
δος καί καταστή οΰτω τό άτομον άνίκανον έντελώς νά βαδίζη.

Ή  ράβδος δέον νά κρατήται σφικτώς (γρονθοειδώς) ΐνα έμποδίζηται ή βλάβη τού άντί- 
χειρος ή τών λοιπών δακτύλων, διά τού λωρίου περιπλεγμένου πέριξ τής χειρός. "Εκαστος
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’Αστυνομικός 'Υπάλληλος δέον νά κανονίση ούτως τό λωρίον τής ράβδου ώστε νά προσαρμό- 
ζηται τελείως εις την χεϊρα του.

III. Τό λωρίρν τής ράβδου δεν πρέπει νά κρέμηται έκτος τοϋ θυλακίου, άλλα νά φέρηταε 
ώς καί ή ράβδος εντός αύτοϋ καί οΰτω εμποδίζεται ή άπρόοπτος άφαίρεσις αυτής άπό τοϋ 
θυλακίου.

Σημείωσις. Ή  έτέρα χειρ τοϋ ’Αστυνομικού, έν περιπτώσει χρήσεως τής ράβδου δέον νά 
εύρίσκεται έπί τής ζώνης του ΐνα οΰτω μή είναι δυνατή ή σύλληψίς του έκ τής χειρός παρά 
τοϋ κακοποιού.

Οί 'Υπαστυνόμοι Α' καί Β' τυγχάνοντες άξιωματικοί έπιθεωρήσεως δύνανται νά φέρωσι 
προαιρετικώς αστυνομικήν ράβδον.

Οί άρχιφύλακες καί αστυφύλακες έν στολή είτε έν διατεταγμένη είτε μή υπηρεσία φέ- 
ρουσιν ύποχρεωτικώς τήν άστυνομικήν ράβδον.

IV. Χρήσις αστυνομικής ράβδου προς έπιβολήν κατά μεμονωμένου ατόμου είτε προς σύλ-
ληψιν είτε προς συμμόρφωσιν εις άστυνομικά μέτρα άπαγορεύεται απολύτως (*). ,

*0 ’Αρχηγός Κ. ΓΑΡΒΖΟΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ1 ΔΙΑΤΑΓΑΙ

Διαταγή ’Αρχηγείου Ά στυν . Πόλεων ύπ’ άριθ. 1421Φ27/1 άπό 26-1-1949

Πρός άπάσας τάς Άστυνομικάς Διευθύνσεις
«Έγκρισις όπως οί εις άδειαν άπερχόμενοι κατώτεροι αστυνομικοί υπάλληλοι φέρωσι τό 

υπηρεσιακόν των περίστροφον».
Κοινοποιοϋμεν κατωτέρω τήν ύπ’ άριθ. 11677/41/13 άπό 17-1-49 διαταγήν τοϋ 'Υπουρ

γείου Δημ. Τάξεως, περί τοϋ έν περιλήψει, διά τά καθ’ ύμάς.

Άριθ. Πρωτ. 11677/41/13 Άθήναι τή 17 ’Ιανουάριου 1949

Πρός τό Άρχηγεΐον Άστυν. Πόλεων.
Έ πί ύπ’ άριθ. 20291/37/1 άπό 20-12-48 ύμετέρα άναφορα γνωρίζομεν δτι έγκρίνομεν,. 

όπως οί εις άδειαν άπερχόμενοι κατώτεροι αστυνομικοί ύπάλληλοι φέρωσι τό ύπηρεσιακόν 
των περίστροφον, έκτος έκείνων οΐτινες διαθέτουσι ιδιωτικά τοιαϋτα.

'Ο 'Υπουργός 
Π. ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ

(1) 'Ο Κανονισμός οΰτος τίθεται ώς έτροποποιήθη διά τοϋ άπό 15 ’Ιουλίου 1941 Κανο
νισμού κοινοποιηθέντος διά τής ύπ’ άριθ. 5299Φ27/1 άπό 20-7-41 διαταγής Αρχηγείου Άστυν. 
Πόλεων.
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METΑΒΟΛΑ! ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Παρητήθη του Άστυν. Σώματος ό ’Αστυνόμος Β' κ. Δημόπουλος Άθαν.
—’Απελύθησαν τοϋ ’Αστυν. Σώματος ώς καταληφθέντες ύπό του ορίου 

ηλικίας οί Άρχ/κες Βερνάρδος Θ., Άγγελόπουλος Ζαφ., Θεοχάρης Κ., Δεληντα- 
-δάκης Ν., Λύρας Κ., οί ύπαρ/κες Κωστόπουλος Γ., Άναστοϊσιάδης Κ., καί οί 
,άστ/κες Μαρκογιαννάκης Στ. καί Γεωργίου ’Ιωάννης.

—’Απελύθησαν διά λόγους υγείας ό άστυφ. Ρουμπές Δημήτριος καί διά λόγους 
πειθαρχίας ό άστυφ. Άλεξανδρόπουλος Χαρ.

— 'Ομοίως άπελύθη ώς μη κριθείς ικανός προς μονιμοποίησιν διά λόγους 
υγείας ό μαθ. άστυφύλαξ Κοσμόπουλος Σωτ.

—ΔΓ άποφάσεως τοϋ κ. ’Αρχηγού τοϋ Άστυν. Σώματος, ώνομάσθησαν τακτικοί 
άστ/κες οί μέχρι τοΰδε μαθητευόμενοι τοιοΰτοι : Κολπετΐνος Σωτ., Κοττάκης Ί ., 
Τζουμέρκας Παν., Σιγανός Γεωρ., Λιβάνιος Άνδρ., ΛάβαρηςΝικ., Γάτσος Άριστομ., 
Κονδύλης Άνδρ., Κωστούλας Σπυρ., Πετρουλάκης Ά ντ., Ξυλογιαννόπουλος Κων., 
Κουτσογιάννης Φωτ., Λέγκας Δημ., Παλάτης Παναγ., Ζαφείρης Γεώργ., Καρά- 
μπελας Σπυρ., Γιώτης Κων., Μπουκουβάλας Παντελής, Ραυτόπουλος Θωμ., 
Δασκαλάκης Ί . ,  Μπαλακτσίδης Μιχ., Παναγιωτακόπουλος Παν., Πλακωτής 
Κων., Μαρτσούκας Άλέξανδρ., Δομάζος Ί . ,  Σαββίδης Άναστ., Τσατσαράγκος 
Παν., Έπιτροπάκης Νικ., Ντόκος Γεώργ., Κύρκος Γεώργ., Κωνσταντέλλος 
Σωτ., Γεωργάκουλος Παν., Μαργαρίτης Στ., Βότσης Εύριπ., Φλωρόπουλος 
Έύάγγ., Γκότσης Άθαν., Ταχυνάκος Χαράλ., Λαλιώτης Άριστείδ., Βουρλιωτάκης 
Κων., Πέτρου Δημ., Χαϊκαλής Σπυρ., Σμύρνής Θεόδ.

** *
ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ

Προήχθη εις τον βαθμόν τοϋ ύπαρχιφύλακος ό άστυφύλαξ Κορόγιαννης Ν., 
διότι ούτος άποδεδειγμένως εξέθεσε την ζωήν του εις άμεσον καί προφανή κίν
δυνον κατά τάς διιοξεις δραστών σοβαρών έγκλημάτων καί κατ’ έπανάληψιν ένήρ- 
•γησεν εις εξιχνιάσεις καί άνακαλύψεις σοβαρών αδικημάτων.

*
* *

ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΓ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υπουργού ’Εσωτερικών έχορηγήθησαν αί κάτωθι 
άμοιβαί :

1) Έπαινος καί υλική άμοιβή εις τούς 'Υπαστυν. α' κ. Σπανόν Κ., Άρχ/κας 
Κοκιούσην Άνδρ. καί Καραγεώργου Γ. καί εις τούς άστ/κας Γαλιώτην Κυρ., Περι- 
,κλάκην Εύάγγ. καί Λάμπρου Άρ. διότι έργασθέντες μετά ζήλου καί δραστηριότη-
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τος έπέτυχον τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν σπείρας εμπόρων καί καλλιεργητών 
ναρκωτικών, τήν κατάσχεσιν αρκετής ποσότητος χασίς καί ηρωίνης καί τήν παρα
πομπήν τούτων εις τήν δικαιοσύνην.

2) ’Έπαινος καί υλική άμοιβή εις τούς Ύπαστυν. α' κ. Τζουμάνην Γ., Άοχ/ 
κας Άδαμόπουλον Εύθ., Μπέλμπαν Ν. καί άστ/κας Μπερτσιάν Ί ., Διαμαντόπου- 
λον I., Σπανόν Μιχ., Πλέσσαν Γ., Μπαζινίκην Άνδρ., Λάζαρην Π., Γιαννακό- 
πουλον Π. καί Τσιγάραν Μ. τής Δ/σεως Πατρών, διότι έργασθέντες μετά ζήλου, 
προθυμίας, δραστηρ·.ότητος καί μεθοδικότητος, έπέτυχον τήν σύλληψιν, έντός βρα
χύτατου χρονικού διαστήματος, τού σεσημασμένου καί επικινδύνου διαρρήκτου 
Χατζή Παν., όστις είχε διαπράξει έντός δύο μηνών πέντε διαρρήξεις καταστημά
των, προκαλέσαντες διά τής έπιτυχίας των ταύτης τά ευμενή σχόλια τού τύπου καί 
τού κοινού ύπέρ τής ’Αστυνομίας.

3) ’Έπαινον εις τον Δ/τήν τού Τμήματος Γεν. ’Ασφαλείας Πατρών, διότι 
διά τής δεξιάς καί μεθοδικής καθοδηγήσεως τών ύπ’ αυτόν υπαλλήλων συνετέλεσεν 
εις τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν τού ούς άνω διαρρήκτου.

4) ’Έπαινος καί υλική άμοιβή εις τον Άστυν. Α' κ. Μητρόπουλον Ά λ ., 
Άστυν. Β' κ. Ήλιάδην Δ., Ύπαστυν. α' κ. Άγγελήν Εύάγγ., Ύπαστυν. Β 'κ . Καρ- 
κούλιαν Γ., Άρχ/κας Γλύκαν Δ., Μουρουδέαν Κ., Ύπαρχ. Βουτσινάν Εύάγγ., 
Άστυφ. Χατζησΐμον Εύάγ., Μαραβίτην Π., Γρεβενιώτην Χρ., Ρουκουνάκην Έμ., 
Ζώτον Ν., Καπούλιαν Κ., Σκαρλάτον Ή λ., Ψάρρην Ά γ ., Βασιλάρον Γ., διότι έρ
γασθέντες μετά δραστηριότητος καί μεθοδικότητος έπέτυχον τήν άνακάλυψιν καί 
σύλληψιν σπείρας σεσημασμένων κακοποιώ··’, ήτις, έν διαστήματι ολίγων μηνών, 
διέπραξε 43 κλοπάς καί διαρρήξεις οικιών καί καταστημάτων τής ΓΙρωτευούσης, μέ 
άποτέλεσμα νά προκληθή παρά τή κοινή γνώμη καί τώ τύπω ευμενής διά τό 
Άστυν. Σώμα έντύπωσις.

5) ΔΡ άποφάσεως τού κ. ’Αρχηγού τού Άστυν. Σώματος άπενεμήθη έπαινος 
εις τον Άστυν, Α' κ. Κωτσιάν Άθαν., Άστυν. Β' κ.κ. Άγγελόπουλον Χρ. καί 
Γιαννακόπουλον Έλευθέρ., Ύπαστυν. α' κ. Ταραβήραν Δ., Άρχ/κα Σάββαν Άντών., 
καί άστ/κας Κουμπενάν Μιχ., Συρλήν Άναστ., Κομπάσην Στυλ., Τόγκαν Ί .,Ά θ α -  
νασούλην Δ., Δήμου Παντ. καί Μπερτζιλιάν Ή λ. τής Άστυν. Δ/νσεως Πειραιώς 
διότι έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου προθυμίας καί μεθοδικότητος συνετέ- 
λεσαν εις τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν τών κλεπτών σοβαρωτάτης κλοπής εις βάρος 
τού Άντιπλοιάρχου Β.Ν. κ. Ποταμιάνου Άγαμέμνονος.

** *
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ

— Τήν 24ην Δεκεμβρίου 1953 άνεχώρησε μετά τής όμάδος καλαθόσφαιρας 
τού Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου εις ’Ιταλίαν καί ό άστυφύλαξ καλαθο
σφαιριστής Μπουρνέλος Νικόλαος συμπεριληφθείς ώς μέλος αυτής. Ή  έν λόγω 
Όμάς ώς πρωταθλήτρια Ελλάδος 1953, μειέσχε τού Διεθνούς τουρνουά καλα
θόσφαιρας τού ΣΑΝ-ΡΕΜΟ εις δ μετέσχον έπίσης αί πρωταθλήτριαι, Γαλλίας, 
'Ισπανίας, ’Ιταλίας καί Αΐγύπτου.

Ή  Ελληνική Όμάς έ'σχε τέσσαρας νίκας καί μίαν ήτταν έπί πέντε (5 ) 
άγωνων. Έ κ τών διακριθέντων Ελλήνων παικτών ήτο καί ό άστυφύλαξ Μπουρ
νέλος Νικόλαος.

—Εις τούς κληθέντας όπως άποτελέσωσι τήν προεθνικήν Όμάδα ποδοσφαί
ρου ’Ενόπλων δυνάμεων ποδοσφαιριστάς, συμπεριελήφθησαν καί οΐ άστυφύλακες : 
1) Άπέργης Άνδρέας καί 2) Πολύζος Ευθύμιος. Ή  Ελληνική Εθνική Πο
δοσφαιρική Όμάς ’Ενόπλων Δυνάμεων, θέλει μεταβή τήν 6-4-1954 εις Βέλγιον, 
ίνα μ,ετάσχη τού Διεθνούς Στρατιωτικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου 1954.
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