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Ε'. Σ Χ ΕΣΕΙΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΥ
1. —Προορισμός τής ’Αστυνομίας.—’Ανάγκη συνεργασίας μετά  τον κοινού.
2. — Τάίι,ς καί άσωάλεια— πρόληψις— καταστολή.
3. —Πηοανάκοισις και άξιά αυτής.
4. —Συλλήχρεις καταδιωκομένων ατόμων.
5. —’Ανήλικοι καί ειδική μεταχείρισις αυτών.

1. Προορισμός της ’Αστυνομίας.
Ή  ’Αστυνομία δεν είναι θεσμός σύγχρονος, ουδέ καν πρόσφατος· συναντάται 

εις όλους τούς τόπους καί καθ’ όλους τούς χρόνους καί ού μόνον εις τούς προηγμέ
νους λαούς άλλα καί είς τούς πρωτογόνους τοιούτους, ύπό διαφόρους όμως κατά 
τόπους, χρόνους καί λαούς μορφάς.

'Ο άνθρωπος της πρωτογόνου εποχής έν τη εξελίξει του ήσθάνθη την άνάγκην 
να συγκροτήση τάς πρώτας εις πόλιν κοινωνίας, όρμώμενος έκ του κοινού συμφέ
ροντος, σκοπός δέ τής συγκροτήσεως τούτων, ή το κυρίως ή αύτάρκεια καί τό εδ 
ζην, ήτοι κατ’ Άριστοτέλην τό «εύδαιμόνως ζην».

'Ο  σκοπός ούτος «τοΰ εύδαιμόνως ζην» είναι ή βάσις καί των σημερινών 
Πολιτειών, επιτυγχάνεται δέ διά τής πνευματικής, ήθικής καί υλικής προόδου καί 
τελειοποιήσεως τών συγκροτούντων ταύτας μελών.

Προς έπίτευξιν τού ουσιώδους τούτου σκοπού τής Πολιτείας συντρέχουσιν 
άπαντα τ ’ άποτελοΰντα ταύτην άτομα, τά μέν διά τής πνευματικής, τα δέ διά τής 
σωματικής αύτών εργασίας. 'Η  εργασία αυτή συντελεϊται παραλλήλως προς τάς βά
σεις τάς όποιας θέτει ή γενική βούλησις τής Πολιτείας, ήτοι έν τώ  πνεύματι τής ισο
νομίας καί τού άμοιβαίου σεβασμού τών δικαιωμάτων καί υποχρεώσεων τών άτόμων.

'Η έξασφάλισις τής άκωλύτου άλλά συντονισμένης προς τήν βούλησιν τής 
Πολιτείας πνευματικής καί υλικής εργασίας τών άπαρτιζόντων ταύτην άτόμων 
είναι ό άπαραίτητος όρος τής ύπάρξεως αυτής ταύτης τής Πολιτείας.

’Οφείλει, λοιπόν έκάστη Πολιτεία, νά περιφρούρηση τήν θετικήν λειτουργίαν 
τού όρου τούτου, λαμβάνουσα επαρκή μέτρα καί προς έξουδετέρωσιν πάσης εσω
τερικής άνωμαλίας, άλλά καί πρός άπόκρουσιν πάσης έξωθεν έπιθέσεως, διότι ή 
μέν έσωτερική άνωμαλία παρακωλύει καί άνακόπτει τήν έλευθέραν υλικήν καί ήθι- 
κήν πρόοδον τής ζωής τής Πολιτείας, ή δέ έξωτερική έπίθεσις άπειλεΐ ού μόνον 
τήν πρόοδον ταύτην άλλά καί αυτήν τήν υπαρξιν τής Πολιτείας.

Διά τήν άπόκρουσιν πάσης έξωθεν έπιθέσεως είναι έντεταλμέναι αί ένοπλοι 
δυνάμεις τής Πολιτείας, διά δέ τήν πρόληψιν καί καταστολήν πάσης εσωτερικής 
άνωμαλίας είναι τεταγμένη ή αστυνομία έν τη γενικωτέρα της έννοία, κατά
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δέ τον Δημοσθένην «άδύνατον των έξω της Πόλεως κρατείσαι πολεμίων, έάν μή 
τούς έσω κολάσητε».

Ποικίλοι υπήρξαν οι άστυνομικοί θεσμοί, άπό της πρώτης έμφανίσεως τή ς 
Αστυνομίας ώς ιδίας ’Αρχής, άνάλογοι προς τά έκάστοτε άνατιθέμενα εις ταύτην 
καθήκοντα καί προς τάς Ιδιαιτέρας συνθήκας ζωής καί τού επιπέδου τού πολιτι
σμού έκάστου λαού. Διά τούς αυτούς μάλιστα λόγους ούχί σπανίως καί είς το αύτο 
έτι Κράτος ίσχύουσι διάφοροι αστυνομικοί θεσμοί εις τάς διαφόρους περιφερείας του.

'Η  παρακολούθησις καί ή μελέτη των έκάστοτε ύπαρξάντων άστυνομικών 
θεσμών έν τινι λαώ οδηγεί ήμάς ασφαλώς είς τήν έξαγωγήν καί συμπερασμάτων 
περί τού κατά τούς παραλλήλους προς τούς θεσμούς τούτους χρόνους, έπιπέδου πολι
τισμού τού λαού τούτου.

Είναι αληθές το λεχθέν, ότι ή ’Αστυνομία μιας χώρας άντικατοπτρίζει το επί
πεδον τού πολιτισμού ταύτης, διά τούτο δέ καί εξαιρετική καταβάλλεται μέριμνα 
ύφ’ έκάστης Πολιτείας διά τήν άρτιωτέραν κατά πάντα έμφάνισιν τής άστυνομίας της.

Σπουδαιοτάτη, όθεν, ή αποστολή τής ’Αστυνομίας καί σημαντικώτατος ό 
ρόλος της διά τήν ήθικήν καί υλικήν πρόοδον καί ευημερίαν τών πολιτών καί τήν 
τελειοποίησιν τής Κοινωνίας καί τού Κράτους καί συνεπώς απαραίτητος ή υπαρξις 
ταύτης είς κάθε Πολιτείαν.

«Τών μέν γάρ άναγκαίων ’Αρχών χωρίς άδύνατον είναι τήν πόλιν, τών δέ 
προς ευταξίαν καί κόσμον άδύνατον οίκεΐσθαι καλώς» είπεν ό ’Αριστοτέλης.

Διά νά έπιτύχη όμως ή ’Αστυνομία είς τήν σοβαρωτάτην ταύτην άποστολήν της 
έχει άπόλυτον άνάγκην τής κατανοήσεως καί τής συνδρομής τών μελών τής κοινωνίας.

'Ο  άστυνομικός, πρέπει νά είναι ό πάντοτε καί πανταχοΰ συμπαραστάτης 
τού πολίτου, ό δέ πολίτης πρέπει νά αισθάνεται τον άστυνομικόν ώς τον άπαραί- 
τητον σύντροφον καί οδηγόν, όσον άφορα τήν ασφάλειαν καί ήσυχίαν του.

Ό  αστυνομικός, πρέπει νμ θεωρήται ό ειλικρινέστερος καί πολιτιμότερος. 
φίλος τού πολίτου, διά τήν έξυπηρέτησιν τού οποίου νυχθημερόν, μοχθεί κυριολε- 
κτικώς, περισσότερον άπό κάθε άλλο όργανον τής Πολιτείας, έχων διαρκώς έκτε- 
θειμένην τήν υγείαν του καί προσφέρων καί τήν ζωήν του άκόμη κατά τήν έκ τέ- 
λεσιν τού καθήκοντος του.

Κατωτέρω θά έπιχειρήσωμεν άναλυτικώτερον, αλλά καί έν πάση συντομία 
νά θίξωμεν μερικάς περιπτώσεις τής κοινωνικής ζωής, καθ’ ας θά φανή ή σκληρά 
καί έπίμοχθος άποστολή τού άστυνομικοΰ, έκ παραλλήλου δέ ή άναγκαία καί έπω - 
φελής ύποχρέωσις τής συνεργασίας τού πολίτου προς όλοκλήρωσιν τού σκοπού- 
τής έξυπηρετήσεως τής ευημερίας τής Κοινωνίας καί τής Πολιτείας.

2. Τάξις καί ασφάλεια—πρόληψις—καταστολή.

Τάξις καί ασφάλεια, είναι οί δύο πρωταρχικοί όροι τής ύπάρξεως εύνομου- 
μένης πολιτείας. Ούδέν άγαθόν, ούδεμία πρόοδος δύναται νά έξασφαλισθή διά τούς 
πολίτας μιας κοινωνίας, όταν έλλείπη ή τάξις καί ή άσφάλεια άπό τήν κοινωνίαν 
αυτήν. Τούς δύο αύτούς όρους έχουν ύποχρέωσιν νά έξασφαλίζουν οί άστυνομικοί.

Ά λ λ ’ όταν λέγωμεν ότι οί άστυνομικοί έχουν ύποχρέωσιν νά έξασφαλίζουν 
τήν τάξιν καί τήν άσφάλειαν τών πολιτών, δηλαδή νά μεριμνώσιν διά τήν ήσυχίαν 
καί τήν προστασίαν τής ζωής, τιμής καί περιουσίας αυτών, είναι αυτονόητον, ότι, 
αυτομάτως άνακύπτει καί ύποχρέωσις τών πολιτών νά συμμορφώνται προς τούς 
νόμους, τούς οποίους ή πολιτεία έχει θεσπίσει διά τον σκοπόν αύτόν, καί οχι μόνον 
τούτο, άλλά καί νά ενισχύουν τούς άστυνομικούς είς τήν προσπάθειάν των ταύτην.

Διά τήν επιτυχίαν τής τάξεως καί άσφαλείας έν τή Κοινωνία, ή άστυνομία 
άναπτύσσει δύο στάδια δράσεως: τό προληπτικόν καί τό κατασταλτικόν.

Τ ό  προληπτικόν συνίσταται είς τά μέτρα άτινα λαμβάνει ή άστυνομία
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προς πρόληψιν τής διαταράξεως τής τάξεως καί προς έπιτυχίαν ασφαλείας, τής ζωής, 
τής τιμής καί τής περιουσίας του πολίτου.

Τό στάδιον τοϋτο είναι τό κοπιωδέστερου διά τούς αστυνομικούς, διότι κατα
πονούνται νύκτα καί ημέραν, παρακολουθοΰντες πάσαν έκδήλωσιν τής κοινωνικής 
ζωής των άτόμων, συγκεντροΰντες πληροφορίας καί παρατηρήσεις επί παντός προ- 
σώπού καί παντός γεγονότος πού πίπτει εις την άντίληψίν των, ώστε να δύνανται 
να έπέμβωσιν έγκαίρως καί προληπτικώς ή άν τούτο δεν έπιτευχθή να είναι τούλά- 
χιστον εις θέσιν νά παράσχω.σι τάς χρησίμους πληροφορίας διά την αποτελεσμα
τικήν άνάπτυξιν τής κατασταλτικής ένεργείας τής αστυνομίας.

Συνήθως τό κοινόν συγκινεΐται άπό τάς κατασταλτικάς ένεργείας τής άστυ- 
νομίας, αί όποΐαι προκαλοΰν έντύπωσιν καί κινούν τό ένδιαφέρον. Ό ταν δηλαδή, 
διαπραχθή ενα σοβαρόν έγκλημα, ή προσοχή τού κοινού στρέφεται προς τήν αστυ
νομίαν καί παρακολουθεΐται ή δράσις της διά τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν των 
έγκληματιών. Έ ν  τούτοις, πλέον κοπιώδης, πολυδαίδαλος καί έπικίνδυνος, είναι 
ή προληπτική τού εγκλήματος έργασία των αστυνομικών.

’Ανώτερος άξιωματικός ξένης αστυνομίας, όμιλών κάποτε προς τούς 'Έ λλη
νας άστυνομικούς, έλεγεν «δσον αξίζει ενα δράμι προλήψεως δεν άξίζουν 
100 οκάδες καταστολής τοΰ εγκλήματος». Καί πράγματι τό ’Άλφα τής 
έπιτυχίας τής ’Αστυνομίας είναι νά προλαμβάνη τά εγκλήματα καί τό ’Ωμέγα νά 
τά καταστέλλη.

'Όσον περισσοτέρα προληπτική έργασία γίνεται, τόσον μικραίνει ή κατασταλ
τική της τοιαύτη, φθάνουσα πολλάκις εις τό μηδέν, οπότε λέγομεν ότι τό ’Αστυ
νομικόν Δελτίον είναι λευκόν. Έπαναλαμβάνομεν όμως, μή νομισθή, ότι, όταν 
τό ’Αστυνομικόν Δελτίον είναι λευκόν, ή αστυνομία άναπαύεται. Ά ντιθέτω ς τό 
λευκόν δελτίον σημαίνει ότι ή άστυνομία μοχθεί προληπτικώς. Διότι διά νά προ- 
ληφθοΰν τά έγκλήματα πρέπει, οί σκοποί ν’ άγρυπνοΰν καί νά ελέγχουν  τά πάντα, 
αί περίπολοι νά παραλύουν έν τή γενέσει των κάθε άπόπειραν έγκλήματος, αί ομάδες 
έρεύνης ν’ άφαιροΰν τά μέσα τοΰ έγκλήματος έγκαίρως άπό τάς χείρας τών κακο
ποιών, αί ύπηρεσίαι πληροφοριών νά άπλώνουν τά δίκτυά των παντού, όπου είναι 
δυνατόν νά γεννηθή καί νά καλλιεργηθή σκέψις έγκλήματος καί νά παραλύουν εις 
τον κατάλληλον χρόνον πάσαν ένέργειαν, αί ομάδες παρακολουθήσεως τών κοινών 
έγκληματιών πρέπει νά μή χάνουν ποτέ άπό τον έλεγχόν των τούς κατ’ έπάγγελμα 
έγκληματίας. Τά όποπτα κέντρα, αί κοιναί γυναίκες, αί χαρτοπαικτικαί λέσχαι 
καί αί πάσης φύσεως έστίαι έκκολάψεως έγκλημάτων πρέπει νά τελούν ύπό τό άγρυ
πνου βλέμμα τής αστυνομίας. Αί έργασίαι αύταί είναι κοπιώδεις, απαιτούν ευφυΐαν, 
θάρρος, ψυχραιμίαν, τόλμην, παρατηρητικότητα, έγκυκλοπαιδικήν μόρφωσιν, υπο
μονήν, άποφυγήν διαφημίσεως, άγωγήν, κοινωνικάς σχέσεις καί πλεΐστα άλλα 
προσόντα, ώστε τό άποτέλεσμα νά είναι θετικόν.

Τό κοινόν κατά' τάς προληπτικάς αύτάς ένεργείας τών άστυνομικών δύναται 
νά παρέχη σπουδαίαν συνδρομήν, άθόρυβον καί θετικήν, μέ τό νά τούς ένημερώνη 
περί παντός ύποπτου προσώπου, πράγματος ή ένεργείας. Είναι χειριστή άντίληψις 
τού κοινωνικού καί ατομικού συμφέροντος, νά λέγεται, ότι ό πολίτης δέν πρέπει 
νά δίδη πληροφορίας εις τήν ’Αστυνομίαν. Ά π ’ έναντίας πρέπει νά γνωρίζη ό καθείς, 
ότι βοηθεί πολλάκις άνυπολογίστως, δι’ αύτήν ταύτην τήν άσφάλειάν του, όταν ενη
μερώνει την αστυνομίαν περί παντός υπόπτου ή έπικινδύνου προσώπου ή πράγματος.

Ά λ λ ’ έάν συμβή νά διαπραχθή ενα έγκλημα καί δή παρ’ άγνωστων, «μ υ 
στηριώδες» ώς είθισται νά λέγεται, τότε πλέον κινείται ό κατασταλτικός μηχα
νισμός τής άστυνομίας, ό όποιος περιλαμβάνει πλεΐστα καί ποικίλα στάδια ένερ
γείας. ’Αρχίζει άπό τήν διαπίστωσιν τού τρόπου τού έγκλήματος, προχωρεί εις 
τήν έρευναν τών αίτιων, έπιζητεΐ πειστήρια καί ένδείξεις, άτινα θά βοηθήσουν εις 
τήν άνακάλυψιν τών δραστών καί μετά τήν διαπίστωσιν τούτων, κινείται διά τήν
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άνακάλυψιν τοϋ τόπου διαφυγής καί σύλληψίν των, παραλλήλως δέ ή προανάκρισις, 
εντός ένός πλαισίου, επιστημονικού, τεχνικού, ψυχολογικού καί πραγματικού, συν
δέει τον όλην δικογραφίαν καί δίδει εις τάς δικαστικάς άρχάς τάς βάσεις των περαι
τέρω ενεργειών-διά την άπονομήν τοΰ δικαίου. Ποιοι μόχθοι, ποιοι καί πόσοι συν
δυασμοί σκέψεων καί πόση ψυχική άντοχή χρειάζονται διά την άνακάλυψιν καί 
σύλληψίν των δραστών ένός εγκλήματος, μόνον οί άστυνομικοί, οί όποιοι άσχολοΰν- 
ται μέ τάς υποθέσεις αύτάς δύνανται νά κατανοήσουν.

Τό πολύμοχθον τοϋτο έργον τής άστυνομίας έχει ανάγκην τής συνδρομής των 
καλών πολιτών ϊνα έλθη εις αίσιον πέρας. 'Η προσπάθεια τής άστυνομίας πρέπει 
νά ένισχύεται παρά τοϋ νομοταγούς πολίτου. ΙΙάς πολίτης πρέπει νά κατανοήση ότι ή 
δίωξις τοΰ εγκλήματος κυρίως αύτόν έξυπηρετεΐ καί διά τοϋτο πρέπει νά μή παρα- 
λείπη τίποτε απ’ ό,τι δύναται νά ένισχύση τήν άστυνομίαν εις τήν προσπάθειάν της.

3. Προανάκρισις.
Ά λ λ ’ ας άσχοληθώμεν ε π ’ ολίγον μέ τά προανακριτικά καθήκοντα τών άστυ- 

νομικών, έκ τής επιτυχούς άσκήσεως τών οποίων έξαρταται κατά τον μέγιστον 
βαθμόν ή διαλεύκανσις τών πάσης φύσεως έγκληματικών υποθέσεων καί ή άνεύ- 
ρεσις καί σύλληψις τών δραστών.

Αί προανακριτικαί εκθέσεις αποτελούν τά πρακτικά οΰτως είπεΐν τών ένερ
γειών τής ’Αστυνομίας διά τήν έξιχνίασιν ένός έγκλήματος καί δι’ αυτό άκριβώς 
έχουν μεγίστην σημασίαν άπό πάσης άπόψεως, δικονομικής, δικαστικής, έγκλημα- 
τολογικής, έγκληματοτεχνικής, ιατροδικαστικής καί κοινωνικής άκόμη.

Έ κ  τούτου, κατανοεί κανείς, ποιας ικανότητας πρέπει νά συγκεντρώνη ό 
προανακριτικός υπάλληλος, ό αστυνομικός δηλαδή, ό όποιος ενεργεί τήν άνάκρισιν 
καί πόσην προσοχήν πρέπει νά καταβάλη, όχι μόνον διά τήν συγκέντρωσιν τών 
στοιχείων τών χρησίμων διά τήν έξιχνίασιν τοΰ έγκλήματος, άλλά καί διά τήν κατα- 
χώρησίν των εις τάς συντασσομένας έπισήμους έκθέσεις. Ή  ταχύτης τής δράσεως 
καί τής άντιλήψεως τοΰ προανακριτικοΰ υπαλλήλου, ή διάγνωσις τών αιτίων τοΰ 
έγκλήματος, ή άναζήτησις καί διαφύλαξις τών ιχνών καί πειστηρίων, ή χρησιμο- 
ποίησις τών τεχνικών καί έπιστημονικών προσώπιον άναλόγως τοΰ έγκλήματος 
καί του τρόπου διαπράξεώς του (Χημικών, ’Ιατρών, Γραφογνωμόνων κ .λ .π .), ή 
ψυχολογική ίκανότης του καί ή άγχίνοια τούτου, συντελούν σπουδαίος εις τήν έρευ
ναν τής όλης ύποθέσεως καί εις τήν συγκρότησιν δικογραφίας πλήρους, δυναμένης 
νά διαφώτιση τήν δικαιοσύνην καί τήν έπιστήμην.

Εις τό στάδιον αυτό τής προανακρίσεως, προκειμένου περί σοβαρών ιδία 
έγκλημάτων, οί πολϊται μοιραίως καί άναγκαίως χρησιμοποιούνται ώς μάρτυρες 
ή καί απλώς διά νά παράσχουν εις τήν άστυνομίαν πληροφορίας. Καί τήν περίπτωσιν 
αυτήν, οί προανακριτικοί υπάλληλοι, πρέπει νά προσέχουν ιδιαιτέρως, διότι αί μαρ- 
τυρίαι τών πολιτών σπανίως είναι άνεπηρέαστοι, ένεκα διαφόρων άμέσων ή έμμέσων 
αιτίων σχέσιν έχόντων, μέ τό έγκλημα, τό θΰμα, τον δράστην ή καί τον μάρτυρα 
τον ίδιον. Δ ι’ αύτό άκριβώς ό προανακριτικός υπάλληλος μέ τήν πείραν, τήν οποίαν 
έχει άποκτήσει θά είναι εις θέσιν νά διακρίνη άπό τής πρώτης στιγμής τούς καλούς 
μάρτυρας άπό τούς έλαττωματικούς· άκόμη μάλιστα καί άπό τάς άφηγήσεις τών 
καλών μαρτύρων, ν’ άπορρίπτη τά μή ορθά μέρη καί νά χρησιμοποιή έκεϊνα, τά 
όποια δύνανται νά βοηθήσουν τό έργον του.

Έ κ το ς  όμως τών μαρτύρων καί ένα πλήθος έπιστημόνων παρίσταται συχνά- 
κις άνάγκη νά βοηθήση τήν άστυνομίαν προς έξιχνίασιν έγκλήματος. Οί έπιστή- 
μονες ούτοι θά πρέπη νά έπιδεικνύουν ένδιαφέρον καί προθυμίαν εις τήν ένίσχυσιν 
τοΰ έργου τών άστυνομικών καί όμολογουμένως, μέχρι σήμερον δέν παρέλειψαν 
τό καθήκον των τοϋτο, πολλάκις μάλιστα μέ κίνδυνον τής ιδίας των τής ζωής.

Τοιουτοτρόπως ό άστυνομικός άνακριτικός υπάλληλος, σχηματίζει ταχύ-
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τατα την δικογραφίαν, την οποίαν παραδίδει είς τάς Διχαστικάς Ά ρχάς, αίτινες 
έχουν πλέον καί τον χρόνον καί την εύχέρειαν να διευρύνουν, εάν παρίσταται άνάγκη 
τήν άνάκρισιν, ώστε νά διαλευκανθοΰν ολαι αί πτυχαί του έγκλήματος, προς άπονο- 
μήν πλήρους κατά τό δυνατόν δικαιοσύνης.

’Έναντι τής προσπάθειας τής άστυνομίας είς τό προανακριτικόν στάδιον, 
όπερ είναι καί τό σπουδαιότερον διά τήν έξερεύνησιν πάσης πράξεως, ό πολίτης έχει 
ποικίλλας καί σοβαρωτάτας υποχρεώσεις. Πρέπει είτε ώς μάρτυς καλείται, είτε 
ώς πραγματογνώμων, νά σπεύδη νά ένισχύη τήν άστυνομίαν είς τό έργον της· 
καί όχι μόνον τοϋτο αλλά καί αύτοκλήτως πας πολίτης πρέπει νά παρέχη πάσαν 
πληροφορίαν, έστω καί κατά τήν γνώμην του επουσιώδη, είς τούς ένεργοΰντας άστυ- 
νομικούς, διότι ένίοτε άπό τήν πλέον άσήμαντον διά τήν άντίληψιν τοϋ πολίτου 
πληροφορίαν, ήμπορεϊ ό αστυνομικός νά συναγάγη πολυτιμώτατα συμπεράσματα καί 
νά μορφώση ώφελιμοτάτας σκέψεις καί συνδυασμούς διά τήν διαλεύκανσιν τής 
έξερευνομένης ύποθέσεως.

Ένθυμούμεθα ότι προ έτών διελευκάνθη δολοφονία διαπραχθεΐσα παρά τό τέρμα 
’Αμπελοκήπων, άπό μίαν πληροφορίαν τήν οποίαν είς πολίτης παρέσχε είς τήν άστυ
νομίαν, περί πιθανών ύποπτων σχέσεων τής συζύγου τοϋ θύματος προς ώρισμένον 
άτομον, όπερ έκ τής άνακρίσεως κατόπιν άπεδείχθη ότι ήτο ό ήθικός αύτουργός 
τής πράξεως. Ε ίς άλλην περίπτωσιν δολοφονίας, ένας μικρός ειχεν εΰρει είς τον τόπον 
τοϋ έγκλήματος μίαν πετσέταν φαγητού ήν προσεκόμΐσεν είς τήν μητέρα του- ή 
μήτηρ του τήν έπομένην πού έπληροφορήθη τό έγκλημα έσπευσε νά παραδώση τήν 
πετσέταν ταύτην είς τό ’Αστυνομικόν Τμήμα τής περιφερείας της καί ένώ τό έγ
κλημα έφαίνετο μυστηριώδες διελευκάνθη καί συνελήφθησαν οί δράσται άπό μόνην 
τήν πετσέταν, ήτις άνεγνωρίσθη ύπό τοϋ σερβιτόρου τής πλησίον τοϋ τόπου τοϋ 
έγκλήματος ταβέρνας,>ότι άνήκε είς δύο πρόσωπα, άτινα τήν εσπέραν τοϋ έγκλήματος 
είχον μεταφέρει έντός τής πετσέτας είδη τροφής.

’Απείρους τοιαύτας περιπτώσεις δυνάμεθα ν’ άναφέρωμεν, κατά τάς οποίας 
άπό όλως άσήμαντα περιστατικά ή άντικείμενα ώδηγήθη ό προανακριτικός υπάλληλος 
είς τήν διαλεύκανσιν τής έγκληματικής πράξεως καί τήν σύλληψιν των δραστών.

4. Συλλήψεις.
Ά λ λ ’ άς έλθωμεν καί είς ένα ά-λλον τομέα δράσεως τής άστυνομίας. Είναι 

ό τομεύς τής έκτελέσεως τών πάσης φύσεως καταδιωκτικών εγγρά
φ ω ν, ήτοι τών τελεσιδίκων έρήμην άποφάσεων, τών ένταλμάτων συλλήψεως, τών 
ένταλμάτων προσωποκρατήσεως κ.λ.π.

'Η  κυκλοφορία μεταξύ τών φιλησύχων πολιτών, διαφόρων καταδίκων καί 
έγκληματιών, καταζητουμένων παρά τών δικαστικών ’Αρχών είναι άκρως έπικίν- 
δυνος, διότι οί κακοποιοί ούτοι, γνωρίζοντες ότι άνά πάσαν στιγμήν ένδέχεται νά 
περιβληθοΰν τάς χειροπέδας, είναι προπαρασκευασμένοι ν’ άντιμετωπίσουν τήν σύλ- 
ληψίν των καί διά νέου έγκλήματος άκόμη. Δ ι’ αύτό άκριβώς, ή έτοιμότης, τό θάρ
ρος καί ή αυτοθυσία τών έκτελούντων τά καταδιωκτικά έγγραφα άστυνομικών είναι 
πολλάκις άπαράμιλλος. Είς πλείστας περιπτώσεις, έγκληματίαι, διαπράξαντες φό
νους καί ληστείας πολλών προσώπων, παρέλυσαν κυριολεκτικώς καί συνελήφθησαν 
άπό έμπειρους καί θαραλλέους άστυνομικούς, οίτινες μέ πάσαν προσοχήν προπαρε- 
σκεύασαν τήν σύλληψίν των. ’Αλλά καί ούχί σπανίως, δραστήριοι άστυνομικοί έπε
σαν έν τή προσπάθεια των ν' άπαλλάξουν τήν κοινωνίαν συλλαμβάνοντες διωκομέ- 
νους έγκληματίας.

’Ενίοτε μάλιστα ή άστυνομία, δεν άντιμετωπίζει μόνον τούς καταζητουμένους 
έγκληματίας, άλλά καί τούς συγγενείς τούτων ή καί ά,λλους κακοποιούς ή γείτονας 
έχοντας συμφέρον άπό τήν έγκληματικήν δράσιν τοϋ καταζητουμένου.

’Αναφέρομε'/ περίπτωσιν κατά τήν όποιαν, όταν έγένετο σύλληψις διευθυντοϋ
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χασισοποτείου, άντισταθέντος ένόπλως, καί ενώ ώδηγεϊτο ούτος εις τήν άστυνομίαν 
οί περίοικοι ήρχισαν νά ρίπτουν άπό τάς στέγας καί παράθυρα των οικιών των λί
θους κατά τών άστυνομικών. Τ ί συνέβαινε ; Ό  διευθυντής αύτός του χασισοποτείου, 
έκ τών μεγάλων κερδών τά όποια έπραγματοποίει διά τής πωλήσεως τών ναρκωτι
κών έδιδε ώς δώρον μικρά χρηματικά ποσά εις τούς περίοικους καί ουτω επέτυχε 
νά έχη τήν εύνοιαν καί τήν βοήθειαν κατά ποικίλλους τρόπους τών γειτόνων τού
των. Πλέον περίεργος είναι πολλάκις ή έπέμβασις καί νομιμοφρόνων άκόμη πολιτών, 
έκ λόγων αισθηματικών.

Άναφέρομεν μίαν χαρακτηριστικήν περίπτωσιν τοιαύτης άδικαιολογήτου έπεμ- 
βάσεως.

’Αστυνομικός τής Τροχαίας Κινήσεως συνέλαβε εις τήν αρχήν τής όδοΰ Π ει
ραιώς οδηγόν αυτοκινήτου, δυνάμει άποφάσεως δικαστηρίου δι’ ής είχε καταδικα- 
σθή εις φυλάκισιν δι’ υπερβολικήν ταχύτητα. Ό  οδηγός διεμαρτύρετο καί προεκά- 
λεσε συγκέντρωσιν πολιτών, ό άστυνομικός δμως, εύγενώς καί μέ επιμονήν έζήτει 
νά τον όδηγήση εις τήν άστυνομίαν. Οί πολϊται ήρχισαν νά παρεμβαίνουν, φωνάζον- 
τες «αφ ήστε τούς ανθρώπους νά ζήσουν κ .λ .π .»  χωρίς νά θέλουν ν’ άκού- 
σουν τήν αιτίαν, τήν οποίαν τούς έγνώρισε ό άστυνομικός προσπαθών νά τούς άπομα- 
κρύνη. Τήν στιγμήν εκείνην·εις άπόστασιν 50  μέτρων ήκούσθησαν σπαρακτικαί 
κραυγαί. "Ετερον αύτοκίνητον τρέχον μέ ύπερβολικήν ταχύτητα είχε παρασύρει 
ένα κοράσιον. Οί άνωτέρω πολϊται, οί όποιοι διεμαρτύροντο τήν στιγμήν έκείνην διά 
τήν σύλληψιν τοϋ όδηγοϋ, άντιληφθέντες το δυστύχημα ήρχισαν νά φωνάζουν : 
«πιαστε τον κακούργο, τό σκότωσε τό κορίτσι, τί τούς άφίνετε νά μας 
σκοτώνουν!», χωρίς νά εξετάσουν βεβαίως εάν έπταιε ό οδηγός ή τό θύμα.

Δυστυχώς αί περιπτώσεις αύταί, οχι μόνον παρεμβάλλουν εμπόδια εις τό έργον 
τής άστυνομίας προς άπαλλαγήν τής κοινωνίας άπό τούς κακοποιούς, άλλά καί δημι
ουργούν αίσθημα πικρίας καί ψυχικόν παράπονον εις τά άστυνομικά όργανα, τά 
όποια βλέπουν δτι, άντί ήθικής τουλάχιστον ένισχύσεως άπό μέρους δλων τών νομι- 
μοφρόνων πολιτών, συναντούν ένίοτε άντίδρασιν θετικήν καί προσκόμματα προς βλά
βην τής τάξεως καί άσφαλείας.

Δ ι’ αύτό άκριβώς ολοι οί νομιμόφρονες πολϊται, έχουν ύποχρέωσιν οχι μόνον 
νά ενισχύουν ήθικώς καί νά μή παρεμβάλλουν εμπόδια εις τούς άστυνομικούς κατά 
τήν έκτέλεσιν τών πάσης φύσεως ενταλμάτων συλλήψεως καί καταδιωκτικών 
εγγράφων, άλλά καί δταν παρίσταται άνάγκη νά ένισχύουν πραγματικώς τούτους, 
έν τή προσπάθεια των νά συλλάβουν ή καταβάλλουν έγκληματίαν, διότι, έάν ό άστυ
νομικός δεν κατορθώση νά συλλάβη τον έγκληματίαν τούτον, άσφαλώς ό κίνδυνος 
έκ τής έλευθέρας κυκλοφορίας του έπαπειλεϊ τούς πάντας.

Τό άστυνομικόν δργανον είναι βεβαίως ό έντεταλμένος υπάλληλος τής κοινω
νίας διά τήν σύλληψιν τών κακοποιών, άλλά δπως ένας ιδιοκτήτης κτήματος δέν 
άφίνει ποτέ τον φύλακα τής περιουσίας του νά κατανικηθή άπό έπιτεθέντα ληστήν, 
διότι τότε κινδυνεύει ή ιδία αύτοΰ περιουσία καί ή ζωή του άκόμη, ουτω καί οί 
άποτελοΰντες τήν κοινωνίαν πολϊται δέν πρέπει ν’ άφίνουν άπροστάτευτον καί άνευ 
βοήθειας έν ώρα κινδύνου τον φύλακά των, τον άστυνομικόν, διότι τότε κινδυνεύ
ει άσφαλώς ή ζωή, ή τιμή καί ή περιουσία των, ήτοι.τά  πολυτιμώτερα άγαθά των.

Ά λ λ ’ ένώ τό έγκλημα παρουσιάζει τήν τραχεϊαν οψιν τού έργου τής άστυνο
μίας, υπάρχουν καί πλεΐστοι άλλοι τομείς δράσεως, οί όποιοι μολονότι έμφανίζονται 
άπλοι έν τούτοις έχουν σοβαρωτάτην σημασίαν καί περί αύτώνασχολούμεθα κατωτέρω:
5. ’Ανήλικοι καί ειδική μεταχείρισις αύτών.

Σοβαρώτατον είναι τό ζήτημα τής έπιβλέψεως υπό τής άστυνομίας τών άνη- 
λίκων καθώς καί τής ειδικής μεταχειρίσεως τών δι’ οίανδήποτε αιτίαν συλλαμβανο- 
μένων τοιούτων.

Πολλάκις ή ’Αστυνομία εύρίσκεται εις τήν άνάγκην νά προσαγάγη εις τά
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’ Αστυνομικά Καταστήματα άνηλίκους, νά έξετάση αύτούς ώς μάρτυρας ή κατηγορου
μένους, νά κρατήση ένίοτε αύτούς καί νά τούς άποστείλη εις τάς δικαστικάς άρχάς.

Ή  ύπό των αστυνομικών μεταχείρισις των ανηλίκων τούτων άπό της στιγμής 
τής πρώτης μετ’ αύτών επαφής, μέχρι τής περαιώσεως τής σχετικής μέ αύτούς 
ύποθέσεως, πρέπει νά είναι ολως εξαιρετική καί προσεκτική. Ό  άνήλικος λόγο) τής 
ψυχολογικής αύτοΰ καταστάσεως, τής μη ώριμότητος τής σκέψεως αύτοΰ, τής έπι- 
δράσεως ένίοτε κακού περιβάλλοντος ή άλλων ποικίλων συνδρόμων στοιχείων, έχει 
άνάγκην τοιαύτης μεταχειρίσεως, ώστε μήτε ό παιδικός εγωισμός του νά πληγή, 
μήτε ή φαντασία του νά έξαφθή, μήτε νά ήρωποιηθή διά την κακήν πράξιν εις ήν 
ύπέπεσεν, μήτε τέλος νά έξευτελισθή καί νά ριφθή είς κοινά μέ ένηλίκους έγκλημα- 
τίας, κρατητήρια.

Ή  περί άνηλίκων νομοθεσία προβλέπει καί καθιερώνει ειδικήν διαδικασίαν 
καί μεταχείρισιν των άνηλίκων, οίτινες φθάνουν μέχρι των δικαστικών άρχών.

Ούδέν δμως άναφέρεται ή καθορίζεται διά τό χρονικόν διάστημα, καθ’ δ ό 
άνήλικος θά εύρίσκεται είς χειρ ας τών αστυνομικών άρχών. Διά τούτο άκριβώς 
έχουν έκδοθή έγκύκλιοι, δι’ ών ρυθμίζονται τά τών συλλαμβανομένων άνηλίκων 
ώς άκολούθως :

α) ’Αστυνομικός έπιλαμβανόμενος ύποθέσεως άνηλίκου έστω καί είς βαθμόν 
πταίσματος, έν ούδεμια περιπτώσει πρέπει νά συμπεριφέρεται προς αυτόν τραχέως 
καί ύβριστικώς, άλλ’ οφείλει, έάν μέν αρκεί ή νουθεσία, νά νουθετήση αύτόν κατά 
τρόπον πού νά τον πείθη ότι διά τό καλόν του καί μόνον φροντίζει, ώς έκπρόσωπος 
πού νόμου, προς τον όποιον όλοι πρέπει νά συμμορφούμεθα. Έ άν δμως παρίσταται 
άνάγκη νά όδηγήση αυτόν είς τό ’Αστυνομικόν Κατάστημα πρέπει νά πράξη τούτο 
ήπίως, έστω καί αν ό άνήλικος άντιδρα ζωηρώς.

β) Είς τό ’Αστυνομικόν κατάστημα ούδέποτε πρέπει ό άνήλικος νά προπηλα
κίζεται ή νά έξετάζεται παρουσία πολλών άτόμων κατά τρόπον τραχύν καί δημιουρ- 
γοΰντα είς τούτον την έντύπωσιν ότι εύρίσκεται είς περιβάλλον έχθρικόν. Ά π ’ έναν- 
τίας, τόσον ό τρόπος τής έξετάσεως όσον καί ή έν γένει συμπεριφορά όλων τών άστυ- 
νομικών προς τούτον νά είναι τοιαύτη ώ στε νά πείθεται, οτι οί νόμοι καί οί έκτε- 
λεσταί τούτων δέν άποτελοΰν όπλα κατά τών κακοποιών, άλλά κανόνας, οΐτινες 
έξασφαλίζουν την ειρηνικήν διαβίωσιν τών άτόμων καί την πρόοδον αυτών.

γ )  Ούδέποτε ό εγκληματίσας άνήλικος θά έγκλείεται είς τά κοινά κρατητήρια 
μέ ένηλίκους κακοποιούς. Δέον νά ύπάρχη ειδικόν κρατητήριον, όπου θά έγκλείωνται 
οί άνήλικοι καί προς τούς οποίους ό φρουρός θά παρέχη πάσαν ευκολίαν, ώστε ό 
περιορισμός των νά μή καθίσταται οδυνηρός.

δ) Έάν παρίσταται άνάγκη νά συνοδευθή ό άνήλικος έξω τού ’Αστυνομικού 
ΚαταστήματΛ είτε διά την ένέργειαν έρευνών ή άναζητήσεων, είτε διά την μετα
φοράν του είς δικαστικήν άρχήν, τούτο θά γίνεται πάντοτε δι’ άστυφύλακος έν πολι
τική περιβολή, άποφευγομένων τών χειροπεδών, έφ’ όσον τούτο είναι δυνατόν, χωρίς 
βεβαίως νά παραλείπεται ή λήψις έπαρκών μέτρων προλήψεως δραπετεύσεως τούτου.

ε )  Διά τούς περιφερομένους άνηλίκους, τούς ρέποντας προς την άλητείαν καί 
έπαιτείαν, πρέπει νά καταβάλλεται φροντίς, ώστε οδτοι, είτε νά στέλλωνται είς 
τάς ιδιαιτέρας αύτών πατρίδας, είτε νά προσλαμβάνωνται είς έργασίας, είτε τέλος 
νά έγκλείωνται κατά τάς κειμένας διατάξεις είς σωφρονιστικά καταστήματα, μερί- 
μνη τού κ. Είσαγγελέως τών άνηλίκων.

σ τ) Τέλος άποτελεΐ άριστον μέτρον προλήψεως τής προς τό κακόν ροπής τών 
άνηλίκων, όταν οί κ.κ. Διοικηταί τών ’Αστυνομικών Τμημάτων καί 'Υπηρεσιών 
’Ασφαλείας οργανώνουν κατά συνοικίας έν συνεννοήσει μέ τούς γονείς ή άλλα φιλαν
θρωπικά ιδρύματα, δίκτυα παρακολουθήσεως τών άνηλίκων τής περιφερείας των, 
εις τρόπον ώστε, πάσα κακή πράξις ή τάσις αύτών προς τό κακοποιεΐν νά περιέρ
χεται είς γνώσιν τής ’Αστυνομίας καί έγκαίρως νά λαμβάνωνται μέτρα νουθεσίας, 
ειδοποιήσεως τών γονέων ή διδασκάλων καί προστασίας αύτών. (Συνεχίζεται)
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ΕΚ Μ ΥΣΤΗ Ρ ΕΥΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΠΡΩΗΝ ΠΡΕΣΒ ΕΥΤΟ Υ Τ Η Σ  ΓΑΛΛΙΑΣ
'Χπό του ΑΛΑ IN ΑΠΟΥΩΡΝΤ
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Το φθινόπωρον του 1875 έστάλην εις την κατοικίαν του κ. Μπυφφάρδ, τότε 
'Υπουργού των Εξω τερικώ ν τής Γαλλίας. "Οταν έφθασα εκεί, τον ηύρα συνομι- 
λοΰντα μέ τον κ. ντέ Λεσσέψ, τον μέγαν τούτον άνδρα εις δν ή Γαλλία συνεχώρησε 
τα γεροντικά άμαρτήματά του, ώς έκ τής δόξης πού έκαμε να λάμψη έπ’ αύτής 
έν τώ  παρελθόντι. Τον κ. ντε Λεσσέψ τον έγνώριζα ήδη, οπότε αί προγενέστεραι σχέ
σεις του μέ τό διπλωματικόν σώμα είχαν φυσικώ τώ  λόγω αύξήσει τό δΓ αυτόν 
σέβας μου. Κατά την ευκαιρίαν ταύτην μέ έδέχθη λίαν έγκαρδίως, άπαράλλακτα 
δπως ό 'Υπουργός, οστις άμέσως έθιξε τό θέμα περί του οποίου έπεθυμοΰσαν νά μέ 
συμβουλευθοΰν.

— «Σάς έκάλεσα, εϊπεν, οχι δι’ ύπόθεσιν, πολιτικήν, άλλά μόνον διά νά σάς 
» έρωτήσω αν θά έδέχεσθε έκ μέρους του ύποκόμητος κ. ντέ Λεσσέψ αποστολήν 
» ιδιωτικήν. Καίτοι έν τή έκτελέσει τής αποστολής ταύτης θά προβήτε άνευ όδη- 
» γιών τού 'Υπουργείου μου, πιστεύω ότι θά παραδεχθήτε ότι αί εις τον κ. ντέ 
Λεσσέψ παρασχεθησόμεναι ύπηρεσίαι δέν θά άπαρέσκουν εις την Γαλλικήν κυβέρ- 
» νησιν».

Έ κπλαγείς άπό αυτό τό παράξενον προοίμιον, ήρώτησα μέ τά μάτια τον κ. ντέ 
Λεσσέψ. 'Ο γέρος προσεποιήθη ότι δέν έκαταλάμβανε.

— «Θά σάς έξηγήσω τό θέμα μέ δύο λέξεις, ειπεν. 'Ο Χεδίβης τής Αίγύπτου 
» κατέχει 160.000 μετοχάς τής Εταιρίας τής Διώρυγος τοΰ Σουέζ, άπό τάς όποιας 
» έπιθυμεΐ νά άπαλλαχθή. "Εν συνδικάτον κεφαλαιούχων έσχηματίσθη έδώ μέ σκο- 
» πόν νά άποκτήση τάς μετοχάς ταύτας καί υπεβλήθη ή ιδέα νά σάς έπιφορτίσουν 
» νά μεταβήτε εις τό Κάϊρον διά νά άρχίσετε διαπραγματεύσεις μέ τον Χεδίβην».

Δέν έκαταλάμβανα τελείως τήν κατάστασιν. Δέν ήμποροΰσα νά παραδεχθώ
διατί ν’ άπευθυνθοϋν εις έμέ, μέλος τοΰ διπλωματικού σώματ διά να χρησιμεύσω
ώς μεσίτης εις όμιλον Παρισινών τραπεζιτών. Καί ήρώτησα τον γέροντα:

— «Τό συνδικάτον περί ού όμιλεΐτε γνωρίζει τήν 'Εταιρίαν τής Διώρυγος ;»
’Έ σ εισ ε τήν κεφαλήν εις δείγμα καταφάσεως.
— «Δέν είμαι συμμέτοχος εις τήν ύπόθεσιν, εϊπε, μόνον, έν τή ίδιότητί μου 

» ώς Προέδρου τής Εταιρίας θά έπεθύμουν νά έβλεπα αύτάς τάς μετοχάς είς χεΐρας 
)) φίλων τής Εταιρίας. Κατέχω έν τούτοις πίνακα τών μελών τοΰ συνδικάτου».

Μοί ένεχείρισεν έγγραφον άναγράφον δωδεκάδα ονομάτων. Δύο ή τρεις 
μεταξύ αύτών ήσαν μεγάλοι τραπεζΐται- δέν είχα άκούσει ποτέ τά ονόματα τών άλ
λων. Τον παρετήρησα άπολύτως έκπληκτος.

—· «’Αλλά, φίλε υποκόμη, άνέκραξα, εισθε πεπεισμένος ότι τά πρόσωπα ταΰτα 
» διαθέτουν κεφάλαια άρκετά διά τήν συναλλαγήν ; Θά είναι ύπόθεσις έκατοντάδος 
» εκατομμυρίων!»

— « Έ γ ώ  βεβαιώ έκ τής άπόψεως ταύτης, ειπεν ό 'Υπουργός μή άφίσας εις 
)) τον Λεσσέψ καιρόν νά όμιλήση. Δέν είναι ζήτημα χρήματος».

— «Καί έάν ό Χεδίβης άπαιτήση έγγυήσεις ;»  άντεΐπα, βλέπων ότι θά κατέ- 
» ληγα συντόμως εις λύσιν.
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— «Έ άν θά ή το άπολύτως άναγκαΐον, θά ήδύνασθε νά τώ  προσφέρητε τήν 
» έγγύησιν τής Γαλλικής κυβερνήσεως. Ά λ λ ’ είναι έν σημεΐον πού θά δεήση νά 
» άποφύγητε τήν πρόκλησίν του, εΐ δυνατόν- καί έν πάση περιπτώσει πρέπει νά 
» είσθε άκρως συνετός, ώστε 6 συνταγματάρχης Ούώρτον, ό Βρεταννός άντιπρόσωπος 
» έν Κα'ιρω νά μή μάθη τίποτε».

Έ ν  τέλει, ήρχισα νά εννοώ τήν κατάστασιν. ’Απευθυνθείς εις τον Λεσσέψ, 
τον ήρώτησα :

— «Είναι έπίσης άναγκαϊον, κύριε Υποκόμη, νά αγνοούν τό συμφέρον πού 
» έχ ετε  έν τή υποθέσει ταύτη ;»

Ό  γέρων έμειδίασε καί έσεισε τήν κεφαλήν, αλλά μετ’ όλιγωτέρας ένεργείας.
— «Δέν υπάρχει καμμία άφορμή όπως ό Χεδίβης άγνοή τό ένδιαφέρον περί 

» τού όποιου σας ώμίλησα. 'Η  αλήθεια είναι, έξηκολούθησε προσποιούμενος ΰφος 
» έμπιστευτικόν, ότι μία δυσκολία έξερράγη μεταξύ τής Εταιρίας τής Διώρυγας 
» καί τού Χεδίβου, δυσκολία πού δέν θά ήθελα νά ίδω άναφαινομένην πάλιν. Π έ- 
» ρυσιν, ένεκα διαφοράς εις ζήτημα διοδίων, ή Εταιρία  ύπεχρεώθη νά άπαγο- 
» ρεύση τήν είσοδον των Βρεταννικών πολεμικών πλοίων εις τήν διώρυγα».

« Μόλις έλήφθη τό μέτρον τούτο, ό ’Ισμαήλ Πασσάς, ώς κύριος μέτοχος, άνέ- 
» λαβε νά μεσολαβήση καί νά άπαγορεύση τήν έκτέλεσιν τού σχεδιαζομένου μέτρου. 
» Έ χομ εν  λόγους νά πιστεύωμεν ότι ένεκεν ένεργειών τής Βρεταννικής Κυβερνήσεως, 
» τή μεσολαβήσει τού άπεσταλμένου της, ό Πασσάς άπεφάσισεν έτσι, καί θά όμολο- 
» γήσητε ότι είναι τρόπος πιέσεως πού θά ήτο άδύνατος έάν αί μετοχαί εύρί- 
» σκοντο είς χεϊρας Γάλλων».

Κατένευσα. Είχα έννοήσει.
— «’Ίδωμεν αν κατέχω καλώς τήν ύπόθεσιν, είπα παρατηρών τούς δύο συν- 

» ομιλητάς μου. Πρέπει νά μεταβώ εις τό Κάϊρον ώς ιδιώτης, άντιπροσωπεύων 
» αύτούς τούς κυρίους τών όποιων τό όνομα είναι γραμμένον είς αύτό τό χαρτί 
» καί προς όφελος τών οποίων οφείλω νά καταπείσω τον Χεδίβην νά έκχωρήση 
» τάς μετοχάς του. Έ ν  άνάγκη, θά προσφέρω είς τήν Αύτοΰ 'Υψηλότητα τήν έγγύ- 
» ησιν τής Γαλλικής κυβερνήσεως. Έ π ί  πλέον, ώς φιλόπατρις Γάλλος, ήμπορώ νά 
)) τρέφω τήν εύχαρίστησιν σκεπτόμενος ότι ή διαπραγμάτευσις αυτή θά έμποδίση 
» τήν Μεγάλην Βρεττανίαν νά μεμφθή, αν, διά λόγους χρηματιστικούς, ή Έ τα ι-  
» ρία τής Διώρυγος τού Σουέζ θά ήναγκάζετο νά έμποδίση τήν είσοδον τής διώρυγος 
» είς στρατεύματα αγγλικά».

'Ο ντέ Λεσσέψ έμειδίασε καί ό 'Υπουργός μοί έρριψε βλέμμα κατανοήσεως.
— «Εννοήσατε θαυμάσια, καί είμαι ευτυχής διαπιστών ότι δέν ήπατήθημεν 

» πού σάς έξελέξαμεν. Πηγαίνετε, κάμετε τάς προετοιμασίας σας διά τήν προ- 
» σεχή άναχώρησίν σας καί μή έπανέλθετε είς τό Ύπουργέΐον είμή όταν όλα τακτο
ύ ποιηθούν».

Έχαιρέτησα καί άπεχαιρέτησα. Μετά μίαν εβδομάδα ήμην είς τό Κάϊρον. 
Είχα συστατικάς έπιστολάς καί ταχέως έπέτυχα συνάντησιν μέ τον ’Ισμαήλ Πασ- 
σάν. Ό  χαρακτήρ τού Χεδίβου τούτου είναι γνωστότατος. 'Η  άμέριμνος σπατάλη του 
είχε καταντήσει τήν χώραν του είς τήν χρεωκοπίαν, καί ύπηνίχθην ταύτην διά 
νά τον πείσω νά δεχθή τήν προσφοράν πού μέ έπεφόρτισαν νά κάμω. Τό άνάκτορον 
τού Κάιρου, οπού έγινα δεκτός, ήτο μίγμα πολυτελείας εύρωπαικής καί άνατολικής. 
'Ο άλλόκοτος αυτός συνδυασμός έπανευρίσκετο παρά τώ  ’Ισμαήλ Πασσά, ούτινος 
ή ήλιοκαής ανατολική μορφή τού προσώπου διέφερε παραδόξως άπό τήν ευρωπαϊκήν 
του ένδυμασίαν. Δέν είχε λάβει καμμίαν προηγουμένην πληροφορίαν περί τής προσ
φοράς πού θά τώ έκαμνα καί περί τής οποίας ώφειλα νά ομιλήσω μέ μεγίστην έπι- 
φυλακτικότητα.

— «’Έ χ ω  τήν τιμήν νά έπισκεφθώ τήν Ύμετέραν 'Υψηλότητα, είπα, μετά τήν 
» άνταλλαγήν τών συνήθων χαιρετισμών, υπέρ συνδικάτου ίσχύοντος τραπεζιτών
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» έν Παρισίοις, οίτινες μέ έπεφόρτισαν νά Σας ύποβάλω μεγάλην πρότασίν περί 
» της Διώρυγος του Σουέζ».

Τά μαϋρα μάτια του ελαμψαν όταν ήκουσεν αύτάς τάς λέξεις. Ά πήντησε μέ 
ΰφος παράξενου :

— «Έκουράσθην μέ τήν Διώρυγα του Σουέζ, Κύριε Βαρώνε. Δέν έδωκε τά 
» άποτελέσματα πού έδικαιούμην νά αναμένω άπό αυτήν καί, ώς έκ περισσού, 
)> είναι πηγή πολιτικών συγχύσεων. Ά λ λ ’ εξακολουθείτε, εξηγήσατε τήν πρότασίν 
» σας».

— «Είναι φύσεως μελλούσης νά ανακούφιση τήν 'Υμετέραν 'Υψηλότητα άπό 
» τάς συγχύσεις ταύτας, άπήντησα μετά σεβασμού. Αί πολιτικαί υπερευαισθησία'. 
» πού γεννώνται κατά κάθε διαπραγμάτευσιν σχετικήν προς τήν διώρυγα μέ ύπο- 
» χρεώνουν νά ζητήσω, όπως τηρηθή το μέγιστον μυστικόν έν σχέσει προς τήν 
» συναλλαγήν ταύτην μεταξύ της Ύ μετέρας Ύψηλότητος καί των προσώπων έν 
» όνόματι των οποίων ένεργώ».

Μία συνοφρύωσις μοΰ ύπέδειξεν ότι ό Πασσάς κάτι ύπωπτεύετο.
— «Έ άν πρόκειται περί άπλής χρηματιστηριακής ύποθέσεως, ούδέν έχω νά 

» άντείπω, άλλ’ έάν πολιτικαί απόψεις συνδέωνται προς τήν πρότασίν σας, θά 
» δεήση νά συμβουλευθώ τούς Συμβούλους μου. προτού σάς άπαντήσω τι. Έ ν  τού- 
» τοις θέλω νά σάς άκούσω».

— «Είναι προ παντός ύπόθεσις χρηματιστηριακή, διεκήρυξα. Έ ν  τή ΐδιό- 
» τητί Σας ώς Χεδίβου τής Αίγύπτου, ή Ύ μετέρα Ύψηλότης έχει δικαιώματά τινα 
» έπί τής διώρυγος, ήτις διέρχεται διά τής χώρας Σας. Τά δικαιώματα ταΰτα συνι- 
» στώσι τήν πολιτικήν σχέσιν Σας, μετά τής διώρυγος, ταΰτα δέ ουδόλως άποσκο- 
» ποΰνται έν τή προτάσει περί ής πρόκειται. Έ ν  όλίγοις, εΐσθε κάτοχος άριθμοΰ 
» τίνος μετοχών έν τή Εταιρία, εις ήν άνήκει ή διώρυξ καί ούδέν Σάς κωλύει νά 
» παραχωρήσητε τάς μετοχάς ταύτας μέ τήν αύτήν έλευθερίαν άλλου μέλους τής 
» Εταιρίας».

— «’Ά ! διέκοψε, βλέπω τί θέλετε. Μοί προτείνετε νά κάμω προσφοράν διά 
» μερικάς έξ αύτών τών μετοχών».

— «ΔΓ όλας, 'Υψηλότατε, άπήντησα χαιρετήσας».
— « Τ ί ! Ξεύρετε τί λέγετε ; Αί μετοχαί αύταί στοιχίζουν τουλάχιστον έκατόν 

» έκατομμύρια»!»
•— «Είναι τό καθορισθέν ποσόν».
'Ο ’Ισμαήλ Πασσάς μέ παρετήρησε μέ ΰφος έκπληκτου.
— « ’Αλλ’ ουδέποτε μοί έπήλθεν ή ιδέα νά ξεκάμω αύτάς τάς μετοχάς! Είναι 

» αληθές ότι δέν τάς ευρίσκω άποδοτικάς. Γνωρίζετε ότι οί τόκοι έχουν άναβληθή ;»
— «’Ήκουσα κάτι περί τούτου, είπα νωθρώς. 'Η  έντολή μου συνίσταται άπλώς 

» νά Σάς ζητήσω αν δέσχεσθε τό ποσόν πού άναφέρατε. Ύ π ’ οψει τής έπισφαλοΰς 
» καταστάσεως τών Αιγυπτιακών οικονομικών, υπέθεσα ότι κάποτε θά άπεφασί- 
» ζατε νά έκχωρήσητε τάς μετοχάς ταύτας».

— «Δέν σάς λέγω ότι είναι πρόωρος ομιλία διαπραγματεύσεως αύτών. Έ σ τα - 
» μάτησε καί έκυψε τούς οφθαλμούς έπί τινας στιγάς. Δέν έσκέφθην ακόμη νά ορίσω 
» τήν τιμήν τών μετοχών μου, είπε, ρίπτων μοι βλέμμα διαπεραστικόν. ’Ίσ ω ς έπι- 
» τύχω περισσότερα έν Λονδίνω, έάν ήτο γνωστόν ότι έπιθυμώ νά άπαλλαχθώ 
» άπό αύτάς».

Ήγέρθην μέ ΰφος προσβεβλημένου.
— «Θά τολμήσω νά υπενθυμίσω εις τήν 'Υμετέραν 'Υψηλότητα ότι θά ήτο 

» παράβασις τού μυστικού μας. Εφόσον ούδέν έχετε νά άντείπητε ώς προς τάς 
» προσφοράς πού Σάς γίνονται άπό τό συνδικάτου, δέν δικαιούσθε νά άποταθήτε 
» άλλαχόσε».
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Αί μομφαί μου τον έθιξαν. ’Ή κουσε σοβαρώς καί έκίνησεν άπαξ καί δίς τήν 
νκεφαλήν.

— «Πολύ καλά, θά εξετάσω τήν προσφοράν σας. Ά λ λ ’ επιθυμώ νά γνωρίζω 
» μέ ποιον εχω νά κάμω. 'Ο κ. ντε Λεσσέψ ένδιαφέρεται ;»

Προσεποιήθην δτι κακώς ήννόησα.
— «'Ο  κ. ντε Λεσσέψ δεν αποτελεί μέλος του συνδικάτου, άπήντησα μέ άπο- 

» στροφήν, άλλ’ εάν έξαρτάτε σπουδαιότητα άπό τήν συγκατάθεσίν του, δύναμαι 
» νά τήν λάβω».

—« ’Ό χι, δχι, άρκεΐ, είπε ταχέως καί έμειδίασε. Τότε ποια είναι τά πρόσωπα 
» πού σάς κατέστησαν άντιπρόσωπον;»

Τ ώ  έπέδωκα άντίγραφον του καταλόγου πού μοί είχε δώσει ό ντε Λεσσέψ. 
Τον παρετήρησε μέ άβεβαιότητα.

— «Δέν γνωρίζω αυτά τά ονόματα, έψιθύρισε. Θά παραδεχθήτε ότι προτού 
» εξακολουθήσω τήν διαπραγμάτευσιν πρέπει νά είμαι πεπεισμένος δτι το σοβαρόν 
τούτο ποσόν θά καταβληθή».

Έ λα β α  ύφος άνθρώπου προσβεβλημένου.
— «Ουδέποτε ήμφισβητήθη τό άξιόχρεων τών κυρίων τούτων, εΐπα ζωηρώς. 

» Μόλις ή 'Υμετέρα 'Υψηλότης δεχθή, τό τέταρτον τού ποσού θά καταβληθη αμέσως 
» εις τήν Τράπεζαν τού Κάιρου. Έ ν  συνάψει, είμαι επιφορτισμένος νά Σάς προσφέρω, 
-» έν ανάγκη, τήν έγγύησιν τής κυβερνήσεώς μου». .

Εις τούς λόγους τούτους ό Χεδίβης έμειδίασεν. Έλαβεν άλλην μορφήν.
— «Αυτό άρκεΐ, εΐπεν. Ά φ ετ έ  μοι αύτό τό χαρτί καί εις μερικάς ημέρας θά 

» σάς δώσω τήν άπάντησίν μου».
Οδτως απολυθείς, έπέστρεψα εις τό ξενοδοχείου μου. Δέν ήμην εν τούτοις 

ευχαριστημένος άπό τό άποτέλεσμα τής συνεντεύξεως ταύτης. 'Ο Χεδίβης είχε δείξει 
πολύ όλιγωτέραν προθυμίαν νά δεχθή τήν προσφοράν μου παρ’ δ,τι είχα υποθέσει, 
καί είδα δτι ήτο ανάγκη νά κάμω διάβημα τολμηρόν διά νά επιτύχω τήν συγκατά- 
θεσίν του. 'Η  προγενεστέρα πείρά μου είχεν αποδείξει δτι δταν συναντά τις δυσκο
λίαν εις τήν ’Ανατολήν, τήν εξαλείφει διά τής γυναικός. ’Ώφειλα νά εύρω τό μέσον 
εύρέσεως τού ισχυρού τούτου μοχλού. Μή ζητήτε εξηγήσεις επί τού σημείου τούτου. 
’Αρκεί νά εΐπω δτι μεγάλη έπίδρασις ήσκεΐτο έπί τού ’Ισμαήλ Πασσά ύπό ώραίας 
γυναικός τού χαρεμιού του όνόματι Φατιμές, ήτις είχεν αδυναμίαν διά τά κοσμήματα 
τού βασιλικού ανακτόρου. Τό διάβημα τούτο ήτο λίαν έπικίνδυνον, εφόσον τά 
άνάκτορα πάντοτε φυλάσσονται καλώς. Έ ν  τούτοις κατώρθωσα νά έπιτύχω συνάν- 
τησιν μέ τήν ώραίαν εύνοουμένην τού Χεδίβου, καλλονήν μέ τήν οποίαν συνεβιβά- 
σθην άριστα, καίτοι συχνά διηρωτήθην πώς επέτυχε νά δικαιολογήση παρά τώ  ’Ισμαήλ 
τήν κατοχήν καρφίδων καί ενωτίων πού είχε δεχθή άπό εμέ χωρίς ένδοιασμούς. 
Δέν είχα λόγους νά παραπονεθώ διά τήν καλήν πίστιν τής καλλονής ταύτης. Μετά 
δύο ημέρας προσεκλήθην εις τό ’Ανάκτορου καί έγενόμην δεκτός πολύ έγκαρδίως 
άπό τον Χεδίβην. Μοί έπληροφόρησεν δτι άπεφάσισε νά συμφωνήση μέ τό συνδικάτου 
καί δτι άπέμενε μόνου τό ζήτημα τής συμφωνητέας τιμής. Έ ζή τη σ ε δέκα έκατομμύ- 
ρια περισσότερον, καί τον ειδοποίησα δτι θά έζήτουν οδηγίας έκ Παρισίων καί θά 
Γτώ  έκοινοποίουν τό άποτέλεσμα.

Διερχόμενος άπό τάς θύρας τού άνακτόρου συνήντησα τον μόνον άνθρωπον 
τού Καΐρου, τού οποίου είχα επιζητήσει νά άποφύγω τήν συνάντησιν—τού συνταγ
ματάρχου Ούώρτον. ’Ή μεθα γνωστοί παλαιόθεν καί μέ άνεγνώρισεν άμέσως, καίτοι 
προσεποιήθην δτι εγώ δέν τον άνεγνώριζα.

— «Φίλτατέ μου Βαρώνε, ποια καλή συνάντησις! είπε μέ ύφος αιφνίδιου. 
» Ποιος καλός άνεμος σάς εφερεν έδώ ; Βλέπω δτι ήλθετε νά πειράξετε τον γέρο 
.» ’Ισμαήλ. Τίποτε τό νέον διά τήν διώρυγα, υποθέτω ;»

— «Συγγνώμην, συνταγματάρχα μου, άλλ’ άπατάσθε, άπήντησα μέ κάποιαν
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» έπιφύλαξιν. Δεν είναι ό διπλωμάτης πού βλέπετε έν έμοί αύτήν την στιγμήν. 
» ~Ηλθα εις τό Κάϊρον ώς άπλοϋς επισκέπτης καί εάν έπεσκέφθην τον Χεδίβην, 
» τοϋτο δεν έγένετο διά λογαρισμόν τοϋ Γαλλικού'Υπουργείου των ’Εξωτερικών».

Μέ ήτένισε μέ ύφος ύποπτον.
— «Καλά, παλληκάρι μου, εύχομαι το ταξίδι σας νά είναι εύχάριστον, καίτοι 

» είσθε ό άνθρωπος, πού θά ύπωπτευόμην το όίαγώτερον νά εύχαριστήται εις παρό- 
» μοιον ταξεΐδι. Τά ξενοδοχεία καί ή μαγειρική είναι άφαντάστως κατώτερα εδώ. 
» Τουλάχιστον θά έλθετε νά δειπνήσωμεν μαζί άπόψε ; »

— «Βεβαιότατα, άπήντησα, προσποιούμενος ύφος έγκάρδιον. Μόλις τελειώσω 
την μικράν άλληλογραφίαν μου, είμαι εις τήν διάθεσίν σας».

— «Καλά, δότε μοι τό όνομα τοϋ ξενοδοχείου σας καί εντός ήμισείας ώρας 
» θά έλθω νά σάς πάρω».

Τώ  έδωκα τό όνομα τοϋ ξενοδοχείου μου καί μόλις άνεχώρησεν, έτηλεγράφησα 
εις Παρισίους. ’Ή μην κάπως άνήσυχος βλέπων αύτόν εισερχόμενου άπ’ ευθείας εις τό 
άνάκτορον καί άπεφάσισα νά τελειώσω άνευ άναβολής τάς υποθέσεις μου. 'Ο Συν
ταγματάρχης μοί προσέφερε δείπνου θαυμάσιου. Δεν ώμίλησε πλέον περί τοϋ σκοποΰ 
τής έπισκέψεώς μου εις το Κάιρου, αλλά μέ μετεχειρίσθη ώς άπλοϋν περιηγητήν.

•— «Βαρώνε, είπεν εις τό τέλος τοϋ δείπνου, επιθυμείτε άναμφιβόλως νά 
» λάβητε μερικάς φωτογραφίας τοϋ Κάιρου. Δέν έχω' πολλάς ασχολίας τώρα καί 
» θά μοί έπιτρέψετε νά σάς συνοδεύσω. Δέν σάς υπόσχομαι πολλά περί θεάτρων, 
» άλλ’ υπάρχουν ώραΐαι γυναίκες πού πρέπει νά γνωρίσετε».

Έμειδίασα συυετώς σκεπτόμενος τήν Φατιμέν. Ά λ λ ’ ήμην περίεργος νά συν
αντήσου τάς φίλας τοϋ συνταγματάρχου.

— «Ναί, έξηκολούθησεν, είμαι έδώ από τίνος καιροΰ ήδη καί νομίζω ότι 
» έγνώρισα έκείνας πού αξίζουν. Θά ήκούσατε νά όμιλοϋν περί τοϋ ’Ανατολικού 
» ασύλου καί περί τοϋ άδυνάτου νά ίδη τις κάτι άπό τον έσωτερικόν βίον τών άνω- 
» τέρων τάξεων, άλλά, μεταξύ μας, ολα αύτά είναι υπερβολικά. 'Η  Αίγυπτος 
» δέν είναι πλέον ό,τι ήτο ή διώρυξ σας, τήν έχει κάπως έξευρωπαΐσει. Κ αί! — είπε 
» μέ φωνήν ταπεινήν—καί ό γυναικωνίτης τοϋ Χεδίβου άκόμη δέν είναι άδιαπέρα- 
» στος. Δέν είμαι βέβαιος οτι δέν θά κατορθώσω είσοδον εις αύτόν!»

Έμειδίασα έκ νέου.
— «Νομίζεις ότι είσαι μεγάλος άνθρωπος, συνταγματάρχα, έσκέφθην, άλλ’ 

» έγώ πού είμαι εις τό Κάϊρον μόλις άπό μιάς έβδομάδος γνωρίζω κάτι περισσότερον 
» άπό σέ δι’ αύτό!».

'Ο συνταγματάρχης έμειδία.— «Δέν μέ π ιστεύετε!» άνεφώνησε. «Πολύ καλά, 
» θά τό ίδητε μόνος μόλις δειπνήσωμεν!»

Έ κάλεσε τόν υπηρέτην του καί τώ  είπε κάτι εις τό αυτί. Μετά μίαν ώραν έπέ- 
στρεψεν, έρριψε βλέμμα συνεννοήσεως εις τόν κύριόν του καί άπήλθε.

— «Τώρα, άνέκραξεν ό συνταγματάρχης σηκωθείς, θά ϊδετε αν έξεπλήρωσα 
» τάς υποχρεώσεις μου».

Τόν ήκολούθησα άπό δρόμον πού ήτο δι’ εμέ γνωστότερος άπό ό,τι ύπέθετεν 
δ συνταγματάρχης. Έφθάσαμεν εις τό ’Ανάκτορου άπό θύραν κρυφίαν. Μάς έδέχθη 
έναςεύνοΰχος, καί ώδηγήθημεν άπό διαδρόμους τών οποίων πολλοί μοίήσαυ γνωστοί, 
εις διαμέρισμα πού δέν άνεγνώρισα. Μόλις έφθάσαμεν, ήκούσθη ήχος κωδωνίσκου- 
τό παραπέτασμα πού άπέκλειε γειτονεΰον δωμάτιον ήρθη καί έφάνη ή νεράιδα περί 
τής οποίας ώμίλησεν ό συνταγματάρχης.

ΤΗτο αύτή ή Φ α τιμ έ!
Έ άν άντί άπλής συμπτώσεως, ή συνάντησις αύτή ήτο προ μελετημένη, μέ 

σκοπόν νά τεθώ εις κακήν θέσιν, τό άποτέλεσμα δέν ήμποροΰσε νά ήτο όλεθριώ- 
τερον. ’Έκπληκτος καί ταραγμένος, δέν έσχον τόν καιρόν νά κάμω εις τήν εύφυά 
γυναίκα νεΰμα προτοΰ διευθυνθή προς εμέ καί προφέρή τό όνομά μου μέ τήν με-
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γίστην ζέσιν. 'Ο Συνταγματάρχης έμεινε κατάπληκτος διαπιστών ότι ήμην έν 
γνώσει των ιδιαιτέρων τής Αιγυπτιακής Αύλής. ’Αλλά προσεποιήθην δτι θριαμ
βεύω φοβούμενος μήπως ή Φατιμέ είχε κάμει υπαινιγμόν του σκοπού τής έπισκέ- 
ψεώς μου. Ευτυχώς ήτο γυναίκα έμπειρος δλων των ραδιουργιών τού χαρεμιού 
καί ήννόησεν άριστα τά βλέμματα πού τή ερριψα καί διά τών οποίων τή έπέβαλα 
σιωπήν. Έ ν  τούτοις ή συνάντησις ήτο πλήρης άμηχανίας καί δεν δυσηρεστήθην 
άποχοιρών, ύποσχεθείς νά έπανάλβω τήν έπίσκεψίν μου εις πρώτην ευκαιρίαν.

'Ο Συνταγματάρχης έτήρησε πείσμονα σιγήν κατά τήν έπάνοδόν μας. Β ε 
βαίως μέ κατηγόρησεν δτι τον ήπάτησα, άλλά δεν είπε τίποτε καί έχωρίσθημεν 
μέ λόγους φιλικωτάτους, μολονότι δέν έπανέλαβε τήν προσφοράν νά μοί χρησιμεύση 
ώ ς ξεναγός εις τήν Αιγυπτιακήν πρωτεύουσαν.

Τήν επαύριον έλαβα έκ Παρισίων τό άκόλουθον κρυπτογράφημα : «Είπατε 
» εις τον Χεδίβην δτι θεωρουμεν τήν πρώτην προσφοράν μας ώς άντιπροσωπεύουσαν 
» τήν αξίαν τών μετοχών, άλλά μή διακόψητε τάς διαπραγματεύσεις».

Πολύ στενοχωρημένος άπό αύτό τό άνόητον παζάρευμα, έπήγα εις τό Ά νά- 
κτορον διά νά γνωρίζω τί μοί έμενε νά κάμω. Τ ί είδα εισερχόμενος ; Τον συνταγ
ματάρχην Ούώρτον! Μέ έχαιρέτησε πολύ ψυχρώς.

— «Βλέπω δτι ποτίζετε τον ’Ισμαήλ μέ τάς θερμάς περιποιήσεις σας», εΐπε 
διερχόμενος. 'Η  ταπείνωσις αυτή άντεσταθμίσθη άπό τήν ύποταγήν τού Χεδίβου. 
Τ ώ  έδήλωσα δτι τό ποσόν τών έκατόν έκατομμυρίων ήτο δ,τι ήμποροΰσε νά κατα- 
βάλη τό Συνδικάτον, καί μετά μικράν συζήτησιν έδέχθη τήν συμφωνίαν. Ευχαριστη
μένος άπό αυτήν τήν επιτυχίαν, έπήγα εις τό τηλεγραφεΐον, ένθα συνήντησα πάλιν 
τον ’Άγγλον.

— « Ε λ π ίζω  δτι δέν άγγέλλετε τήν άναχώρησίν σας, είπε μοχθηρώς».
— «Δέν ήμπορώ νά φύγω τόσον ευκόλως, άπήντησα άποτόμως».

Έ δ ω κ α  τό τηλεγράφημά μου καί κατόπιν έκαμα περίπατον εις τήν πόλιν. 
Έπερίμενα μόνον τό χρήμα καί νά λάβω τάς μετοχάς. Α ργά  τό βράδυ εισερχόμενος 
εις τό ξενοδοχεΐον, ηύρα « Ε π ε ί γ ο ν » ,  τηλεγράφημα έπ’ όνόματί μου. Προήρ- 
χετο άπό τον κ. Μπυφφάρδ τον ’ίδιον', καί έλεγεν :

« Ή  Βρεττανική Κυβέρνησις έλαβε γνώσιν τών προτάσεων. Έπανέλθετε άμέ- 
» σως εις Παρισίους, διά νά μεταβήτε εις Λονδΐνον».

Έγνώρισα άμέσως εις ποιον ώφειλα νά άποδώσω αυτόν τον φρικώδη κτύπον. 
Ε ίτε  ή ωραία Φατιμέ, είτε αύτός ουτος ό Χεδίβης μέ έπρόδωσαν, ήτο σαφές δτι 
ό Συνταγματάρχης Ούώρτον ειχεν άνακαλύψει τό μυστικόν τής άποστολής μου καί 
σκευωρήσει τήν μεσολάβησιν ταύτην τής κυβερνήσεώς του.

"Οταν έφθασα μετά εξ. ημέρας εις Παρισίους, ό κ. Μπυφφάρδ μοί εξήγησε τήν 
κατάστασιν.

— « ’Ιδού, τί συνέβη, είπεν. Ό  Λόρδος Λέρβυ, 'Υπουργός τών ’Εξωτερικών, 
» έπληροφόρησε προφορικώς τον έν Λονδίνω πρεσβευτήν μας δτι ή Α γγλική κυ- 
» βέρνησις γνωρίζει δτι έπροτάθη εις τον Χεδίβην νά έκχωρήση τάς μετοχάς του 
» είς συνδικάτον ένεργοΰν εις δφελος τής Γαλλικής Κυβερνήσεώς. Πρέπει νά κατα- 
» πεισθή δτι ή διαπραγμάτευσις προέρχεται άπό συνδικάτον ιδιωτικόν, άπολύτως 
» άνεξάρτητον άπό ημάς. Πηγαίνετε άμέσως εις Λονδΐνον. Μή σάς μέλλη περί τού 
» λόρδου Δέρβυ, πού είναι άπλοϋς μεσάζων. Άπευθυνθήτε άπ’ ευθείας είς τον 
» κ. Δισραέλην, τον πρωθυπουργόν, μετά τού οποίου πρέπει νά κανονίσωμεν 
» τό ζήτημα. Έ ξηγήσατέ τω  προς οφελος τίνος ένεργεΐτε καί ή ύπόθεσις θά λήξη 
» τάχιστα εύνοϊκώς».

Μοί έμενε μόνον νά υπακούσω. Τήν επαύριον βράδυ, 25 Νοεμβρίου, έφθασα 
είς Λονδΐνον, καί μόλις ήλλαξα ένδυμασίαν, διηυθύνθην είς τό Ύπουργεΐον.
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'Ο Πρωθυπουργός δέν εΐχεν εΐσέτι άποκτήσει άληθή φήμην. Έ ν  Α γγλία ήτο 
μάλλον ανεκτός παρά έκτιμώμενος από τό κόμμα του πού ευρισκεν έν αυτώ τον 
άξιώτατον συνήγορον έν τή Βουλή των Κοινοτήτων, άλλα πλεϊστοι έδυσπίστουν

εις τάς άρχάς του καί εις την πολιτικήν του. Ό  
λαός τον έθεώρει ώς λαμπρόν τυχοδιώκτην καί 
άνθρωπον θεωριών. 'Η  Εύρώπη έγνώρισε τό ό
νομά του κατά τον Ρωσσοτουρκικόν πόλεμον, 
έν ώ τον άντελήφθησαν έτοιμον νά έπισπεύση 
πόλεμον όπου ό ήμισυς κόσμος θά ήτο έπί πο- 
δός, οί δέ Ευρωπαίοι πολιτικοί άνδρες έμειναν 
έκληκτοι άπό τό πρόσωπον τούτο πού αύτοί 
ούτοι οί διάδοχοί του έθαύμασαν τόσον έκτοτε. 
"Ω στε είναι καταληπτόν ότι κατά την έπίσκεψίν 
μου παρά τω  κ. Δισραέλη δεν έπίστευα νά συ
ναντήσω τον κατόπιν Λόρδον Βήκονσφηλδ του 
Βερολινείου Συνεδρίου. Μέ έδέχθη μέ ευγένειαν 
τρόπων αυτόχρημα Γαλατικήν καί τω  έξήγησα 
τον σκοπόν τής έπισκέψεώς μου.

— «Μή νομίζετε ότι εισθε ξένος δι’ έμέ, μοι 
» είπε. Δεν άγνοώ την έξέχουσαν φήμην πού 
» άπεκτήσατε εις τάς διαφόρους Πρεσβείας τής 
» Ευρώπης».

Τούτο μοί έφάνη ώς δυστυχές προοίμιον. 
’Έσπευσα νά άρνηθώ καί άποκηρύξω τάς φιλο
φρονήσεις τού πρωθυπουργού.

— «Φοβούμαι, μήπως άπατάσθε, είπα σοβα- 
» ρώς. 'Η  διπλωματική μου πείρα υπήρξε τοι- 
» αύτη ενός δευτερεύοντος υποδεεστέρου. ’Ε γώ

» μάλλον οφείλω νά σάς συγχαρώ εύλαβώς διά τό μέγα γόητρον, τό όποιον ή διοί- 
» κησίς σας άπέκτησεν εις τό έξωτερικόν».

Έ κίνησε τήν κεφαλήν μέ ύφος άπιστον.
•— «’Ά  οχι, Βαρώνε, ή καλωσύνη σας, σάς κάμνει νά λέγετε φιλοφρονήσεις 

» πού δέν αξίζουν. ’Ε γώ  δέν καταλαμβάνω πολλά πράγματα άπό τήν έξωτερικήν 
«πολιτικήν, ή πολιτική μου είναι προ παντός πολιτική ειρήνης καί ήσυχίας. Έ π ι-  
» τρέψατέ μοι νά σάς βεβαιώσω ότι έπιζητώ κυρίως νά καλλιεργήσω τήν φιλίαν 
» τού σοφού έθνους σας».

’Έ θιξα  τήν ευκαιρίαν διά νά άπορρίψω σκοπίμως τον διπλωματικόν χαρακτήρα 
μέ τον όποιον έζήτει νά μέ περιβάλη.

■— «Τά αίσθήματά σας, μάς τιμούν πάρα πολύ, Κύριε Πρόεδρε, άπήντησα. 
» Λυπούμαι μόνον πού δέν είμαι εις θέσιν νά τά έπαναλάβω εις τήν Γαλλικήν Κυ- 
» βέρνησιν».

— « ’Αλλά σάς πληρεξουσιοδοτώ νά τά έπαναλάβετε εις αύτήν, καί μάλιστα 
» σάς τό ζητώ, ανέκραξε, προσποιούμενος ότι δέν έννοεϊ».

— «”Α ! εΐναι άδύνατον! είπα. Δέν είμαι έπιφορτισμένος τώρα άπό καμμίαν 
» έπίσημον αποστολήν, καί ώς έκ τούτου δέν 
» πού μοί έγιναν ώς εις άνθρωπον ιδιώτην».

Μία έκφρασις φαινομενικής άπορίας διήλθεν έκ τού προσώπου τού κ. Δισ
ραέλη, άλλ’ αμέσως μετεβλήθη εις έκφρασιν εγκαρδίου εύμενείας.

— «"Ωστε δέν ήλθατε διά λογαριασμόν τής Κυβερνήσεώς σ α ς! άνέκραξε.

δύναμαι νά έπαναλάβω εκφράσεις
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» Μοί κάμνετε έπίσκεψιν προσωπικήν! ’Έ τσ ι λοιπόν έπιτρέψατέ μοι νά σας γεμίσου 
» τό ποτήρι».

— «Μέ τιμάτε πολύ δεχόμενος με έτσι, άπήντησα ελαφρώς συγκεχυμένος. 
» Πράγματι, ήρχόμην νά σας ζητήσω μίαν εύνοιαν δι’ εν χρηματιστικόν συνδι- 
» κάτον εις τό όποιον είμαι συνεταιρισμένος καί πού πιθανώς δεν θά μοί την άρ- 
» νηθήτε».

— «Θά έσφάλλατε άμφιβάλλων, φίλτατε Βαρώνε μου, είπε μέ τήν ιδίαν έγ- 
» καρδιότητα. Έ σ τ έ  βέβαιος δτι αν ήμπορώ νά παραχωρήσω αυτήν τήν εύνοιαν 
» δέν θά λείψω. Ά λ λ ’ έξηγηθήτε».

— «Σάς ευχαριστώ χιλιάκις, Κύριε Πρόεδρε. Ή  ύπόθεσις είναι άπλουστάτη. 
« Τό συνδικάτον περί του οποίου ομιλώ συνίσταται από κεφαλαιούχους γνωστο- 
» τάτους, αί επιχειρήσεις τών όποιων άπέτυχαν ενεκα παρεννοήσεως έκ μέρους 
» του Λόρδου Δέρβυ».

— «Μέ εκπλήττετε!» 'Ο κ. Δισραέλης ώμίλησε μέ ύφος απορίας. Καί μειδιών 
εύμενώς προσέθηκεν : « Ά λ λ ’ επί τέλους δέν εϊσθε ό μόνος πού έδέησε νά πολεμή- 
» σετε κατά τής παρεξηγήσεως του Δόρδου Δέρβυ. Διηγηθήτέ μοι τάς λεπ τό- 
» μερείας».

—« Ά λ λ ’ είναι αύτό πού επιθυμώ. Τό συνιδικάτον περί ού ώμίλησα καί πού 
» μέ παρεκάλεσε νά ενεργήσω έν όνόματί του, εσχε τήν ιδέαν έπιχειρήσεως μέ 
» τάς μετοχάς τής Εταιρίας τής Διώρυγος τού Σουέζ. Γνωρίζετε αυτούς τούς 
» άνθρώπους τών Χρηματιστηρίων—δταν διείδουν τήν τύχην νά κάμουν πράξιν 
» ευμενή, ή πολιτική είναι ή τελευταία προς τήν οποίαν άποβλέπουν. Λοιπόν φαί- 
» νεται δτι ό Λόρδος Δέρβυ εχει άντιρρήσεις διά λόγους πού άγνοώ, καί άπηγό- 
» ρευσεν εις τον καϋμένον Χεδίβην νά δεχθή τήν προσφοράν πού έπεφορτίσθην νά 
» κάμω».

'Η  στάσις τού Ά γγλου Πρωθυπουργού παρουσίασεν έκφρασιν βαθείας άγιας..
— «Γελοΐον!» έψιθύρισεν. «Είναι άπίστευτον! ποιον λόγον ήμπορεΐ νά εχη 

» ενεργών έτσι ;»
— «Φαίνεται δτι τον έπεισαν δτι ή διαπραγμάτευσις αΰτη εχει σημασίαν πολι- 

» τικήν, καί δτι αί μετοχαί αύται είναι προωρισμέναι διά τήν Γαλλικήν κυβέρνησιν».
'Ο κ. Δισραέλης μέ παρετήρησε μέ άπορίαν.
— « Ά λ λ ’ αύτό, δέν είναι άληθές, βεβαίως; ήρώτησεν. ’Έ ρχεσθε νά μοί εϊπητε 

» δτι πρόκειται περί άπλής ύποθέσεως κερδοσκοπίας ;»
— «Βεβαίως. Τουναντίον ή Γαλλική Κυβέρνησις αδιαφορεί δι’ αυτήν τήν 

» ύπόθεσιν».
— «’Εννοώ. Μέ ζητείτε- νά πείσω τον Λόρδον Δέρβυ δτι άπατάται νομίζων 

» δτι ή Γαλλική Κυβέρνησις ένδιαφέρεται εις τάς συναλλαγάς σας ;»
— «Α κριβώ ς, άπήντησα κάπως ταραγμένος. Έ ν  τοιαύτη περιπτώσει, ήμ- 

» πορώ άρά γε νά ελπίζω δτι θά κατορθώσετε νά άρητε τήν άπαγόρευσίν του ;»
— «Δέν υπάρχει καμμία άφορμή διά νά κρατηθή, άπήντησε. Πρόκειται νά 

» τον κάμω νά έννοήση δτι έσφαλμένως παρέσχε πίστιν εις τάς φλυαρίας ταύτας.
» Θά ήδύνασθε ’ίσως νά μοί ύποδείξητε μίαν πρόφασιν δικαιολογούσαν τήν παρεξή- 
» γησιν ταύτην ;»

Ούτως ένθαρρυνθείς, διεκινδύνευσα προφέρων τό όνομα τού συνταγματάρχου 
Ούώρτον, τό όποιον ό Δισραέλης ήκουσε συνοφρυωθείς.

— «Συνήντησα αυτόν τον άξιωματικόν έν Καΐρω, εξήγησα, καί έμαθεν δτι 
» είχα σχέσεις μέ τον ’Ισμαήλ Πασσάν. Δέν έθεώρησα άναγκαϊον νά τόν πλησιά- 
» σω καί πιθανώς ή επιφύλαξές μου αΰτη προεκάλεσε τήν μεσολάβησίν του».
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— ((Είναι αύτόχρημα εντροπή ! άνέκραξεν ο Πρωθυπουργός, βαθέως άγανα- 
κτισμένος. Ε ίχετε δίκαιον νά παραπονεθήτε εις εμέ περί αύτοΰ του προσώπου, 
» τοΰ όποιου αί αδικαιολόγητοι ύποψίαι έβλαψαν μεγάλως τούς φίλους σας».

— «Είναι άληθές ότι ό συνταγματάρχης μέ έγνώρισε προηγουμένως κατά 
» τινα διπλωματικήν διαπραγμάτευσιν, προσέθηκα. καί τούτο φαίνεται τον έπεισεν 
» ότι λόγοι πολιτικοί ένείχοντο εις τάς ένεργείας μου».

Ό  κ. Δισραέλης έμειδίασε μέ ΰφος εύθυμον.
— «rA, Βαρώνε, βλέπετε ότι ή τρομερά φήμη σας σας καταδιώκει, παρετή- 

» ρήσε. Πώς ήμπορεϊτε νά άπορήτε διότι υπάρχουν άνθρο^ποι, πού άρνοϋνται νά 
» αναγνωρίσουν έν τω  ‘εύφυέστάτω διπλωμάτη της Εύρώπης ένα άθωον μεσάζοντα 
» εμπορικού συνδικάτου ;».

Αί διφορούμεναι αδται φιλοφρονήσεις μέ άνησύχησαν. Προσποιούμενος ΰφος 
αστεϊσμού ώς τό τόΰ Πρωθυπουργού, άπήντησα :

— «’Ίσ ω ς ύπήρχεν άλλη αφορμή προκαλέσασα τον φθόνον τοΰ Συνταγμα- 
» τάρχου Οόώρτον. Δέν έφοβήθη την φήμην μου μόνον έν θέματι πολιτικώ. Καί τω 
» έδιηγήθην την ύπόθεσιν τής Φατιμές. Τό γεγονός αύτό διεσκέδασε πολύ τον κ. 
» Δισραέλη. Μέ έκράτησε πολύ αργά την νύκτα διηγούμενος ευχάριστους άναμνή- 
» σεις τερπνοτάτας, ώς προερχομένας από τον εύφυέστατον άνθρωπον τής Εύρώπης. 
» "Οταν τέλος άνεχώρουν, μέ συνώδευσε μέχρι τής θύρας, όπου έξέφρασε πάλιν 
» την λύπην του διά τό σφάλμα τοΰ Λέρδου Δέρβυ καί μέ έβεβαίωσεν ότι έπίστευεν 
» απολύτως εις τήν άδιαφορίαν τής Γαλλικής Κυβερνήσεως».

Λοιπόν. Τήν επαύριον, εν φύλλον τοΰ Τάϊμς εύρίσκετο έπί τής τραπέζης μου. 
Τό ήνοιξα, καί τό πρώτον πράγμα πού έπέσυρε τό βλέμμα μου ήτο τό ακόλουθον :

«Σήμερον παρέχομεν εκπληκτικήν είδησιν: Ή  Βρεττανική Κυβέρνησις 
» ήγόρασεν άπό τον Χεδίβην μετοχάς διά ποσόν 10 .000 .000  Φράγκων. Εις τήν μυ- 
» στικήν ταύτην διαπραγμάτευσιν, φύσεως άσφαλιζούσης τάς σχέσεις τής ’Αγγλίας 
» έν Αίγύπτω, βλέπομεν τήν χεΐρα τοΰ κ. Δισραέλη».

Καί οΰτω καθεξής. Είχα άπατηθή έπαισχύντως. Ενόσω  δ κ. Δισραέλης διε- 
τείνετο, έ τ σ ι  γ ι ά  γ ο ύ σ τ ο ,  οτι μοί παρείχε παν ό,τι τω  έζητοΰσα, είχεν εις τήν 
τζέπην του ήδη τήν άποδοχήν τοΰ Χεδίβου! ' Η ύπόθεσις αυτή αποτελεί τήν πλέον 
ταπεινωτικήν πείραν τοΰ σταδίου μου. 'Η  Γαλλία δέν ήμποροΰσε νά κάμη τίποτε. 
'Ο  Δισραέλης μέ έκαμε νά δηλώσω ότι ή Κυβέρνησις μου δέν ένδιεφέρετο εις τήν 
αγοράν τών μετοχών. Έ άν διεμαρτυρόμην, θά μοί άπήντα ότι ήμπορεΐ νά παρου- 
σιάση άλλο ιδιαίτερον συνδικάτον κερδοσκόπων. 'Η  δολιότης του ήτο πολύ καλώς 
συνδυασμένη διά νά έπιτρέψη διαμαρτυρίαν.

« Έ ν  τέλει ή δυστυχής Φατιμέ έπλήρωσε τά σπασμένα, παρετήρησεν ό Πρεσ- 
» βευτής μέ ΰφος λυπηρόν. Δέν έχάρη έπί πολύ τά δώρα πού τή είχα δώσει. 'Η  
» τύχη της έμεινε μυστηριώδης. ’Αλλά πάντοτε έφοβήθην ότι υπήρξε ζήτημα εύτε- 
» λείας—καί ότι ό Συνταγματάρχης Οόώρτον έταπεινώθη εις τοιοΰτόν τι, διά νά 
» έπιτύχη διαβολικήν άντεκδίκησιν».

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

(Μεταφραστής : Σοφοκλής Ά βρ. Χουδαβερδόγλους—Θεόδοτος. Π. Φάληρον)



ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΠΑΡ’ ΑΡΧΑΙΟΙ!

Έ ν  σχέσει μέ τό άρθρον του καθηγητοϋ της ’Ιατροδικαστικής κ. Γρηγ. Κάτσα 
«περί θανατικής ποινής» έλάβομεν παρά τοϋ γνωστού σοφού Γυμνασιάρχου 
κ. I. Φραγκιδάκη τήν άκόλουθον επιστολήν :

Π ρ ο ς

τήν Σεβαστήν Διεύθυνσιν 

τοϋ Περιοδικού «Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚ Α  Χ ΡΟ Ν ΙΚ Α »

Έ ν τ α ΰ θ α
Έ λλογιμώ τατε κύριε Διευθυντά,

Έ ν  τώ  τιμητικώς άποσταλέντι μοι τεύχει τοϋ εγκρίτου υμών περιοδικού, 
έφ’ ω καί εύχαριστώ, άνέγνωσα τήν περισπούδαστο1; πραγματείαν τοϋ διακεκρι
μένου Καθηγητοϋ τής ’Ιατροδικαστικής κυρίου Κάτσα περί τής θανατικής ποινής 
καί των μέσων έκτελέσεως αυτής· έν αρχή τής πραγματείας ταύτης ό κ. Καθηγητής 
γράφει, δτι νόμοι αρχαίοι «έπέβαλλον τήν θανατικήν ποινήν δι’ έγκλήματα, τα όποια 
νϋν δεν θά έτιμωροΰντο διά τοιαύτης ποινής».

'Η παρατήρησις αυτή είναι αναμφισβήτητους ορθή, ώς μαρτυρούν άρχαΐα 
Ελληνικά συγράμματα, έξ ών άρύομαι τά έπόμενα τεκμήρια προς έπιβεβαίωσιν τής 
γνώμης τοϋ κυρίου Καθηγητοϋ.

'Ο μέγας ρήτωρ των ’Αθηνών Δημοσθένης εις τον περίφημον λόγον του κατά 
τοϋ Τιμοκράτους, πολιτικοΰ δημαγωγού, όστις εΐχεν υποβάλει προς ψήφισιν νόμον 
μέ άναδρομικήν ίσχύν διά νά μή προφυλακισθοΰν οί κομματικοί του οπαδοί, συλλη- 
φθέντες επί καταχρήσει δημοσίου χρήματος, κατακρίνων δριμύτατα τήν ενέργειαν 
ταύτην έξαίρει εύφήμως άντίθετον νομοθετικόν σύστημα των αρχαίων Ελλήνων έν 
Λοκροΐς τής κάτω ’Ιταλίας, ένθα ήκμασε κατά τον 7ον π .Χ . αιώνα ό μέγας "Ε λ -, 
λην νομοθέτης Ζάλευκος· ό Δημοσθένης λοιπόν έφιστα τήν προσοχήν τών δικαστών 
ώς έξής :

«Βούλομαι δ’ ύμΐν, ώ άνδρες δικασταί, εν Λοκροΐς ώς νομοθετοΰσι, 
διηγήσασθαι___εάν τις βούληται νόμον καινόν τιθέναι, έν βρόχω τον τρά
χηλον έχων νομοθετεί, καί εάν μέν δόξη καλός καί χρήσιμος είναι ό νόμος, 
ζή ό τιθείς καί άπέρχεται, εί δε μή τέθνηκεν έπισπασθέντος τοϋ βρόχου, 
καί γάρ τοι καινούς μέν ού τολμώσι τίθεσθαι, τοΐς δε πάλαι κειμένοις 
ακριβώς χρώ νται.» (Δημοσθ. κατά Τιμοκρ. 744).

Δηλαδή θέλω δέ, ώ άνδρες δικασταί, νά σάς διηγηθώ πώς νομοθετοΰσιν έν τή
πόλει τών Λοκρών.............έάν τις θέλη νά ύποβάλη προς ψήφισιν νέον νόμον, τον
λαιμόν του έχων μέσα εις θηλειάν(=σχοινίον άγχόνης) υποβάλλει τον νόμον, καί έάν 
μέν φανή ότι ό νόμος είναι καλός καί χρήσιμος, ζή ό ύποβαλών τον νόμον καί απέρ
χεται, εί δέ μή έχει θανατωθή διά τραβήγματος τοϋ σχοινιού (τής άγχόνης). Διά 
τοϋτο βέβαια νέους νόμους δέν τολμοΰν νά θέτουν, τούς δέ παλαιόθεν κειμένους άκρι- 
βώς χρησιμοποιούν.

"Ας φαντασθή τις τί θά έγίνετο εις τά σημερινά κοινοβουλευτικά κράτη, αν 
ϊσχυε τοιαύτη νομοθεσία- πόσοι άπαγχονισμοί θά έλάμβανον χώραν εις τά κοινο-
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βούλια, οσάκις δέν θά έψηφίζοντο οί προτεινόμενοι νέοι νόμοι ή δεν θά έγίνοντο 
δεκταί αί συνήθεις τροπολογίαι των παλαιών νόμων.

'Ο Δημοσθένης βέβαιοί έν συνεχεία, ότι έν διαστήματι πλέον των διακοσίων 
ετών εις μόνον νέος νόμος έψηφίσθη, ό έξης : έάν τις έξορύξη τον οφθαλμόν ανθρώ
που έχοντος ένα μόνον οφθαλμόν, νά έξορύξουν εις άνταπόδοσιν καί τούς δύο οφθαλ
μούς τοϋ δράστου, ϊνα ΐσην τήν συμφοράν έχωσι καί οί δύο : « ...........έάν τις ένα
έχοντος .οφθαλμόν έκκόψη, άμφω άντεκκόψαι παρασχεϊν, ϊνα τη ϊση 
συμφορά άμφότεροι χρώνται· καί τούτον μόνον λέγονται Λοκροί θέσθαι 
τον νόμον έν πλέον ή διακοσίοις έτεσιν ...........» (Αυτόθι).

'Η  άνωτέρω νομοθεσία άποδίδεται ύπό τινων μέν εις τον μέγαν νομοθέτην 
Ζάλευκον (ίδέ Άνθολ. Στοβ. 44, 9 0 ) , ύπ’ άλλων δέ εις τον σύγχρονον καί έφάμιλ- 
λον έκείνου, τόν Χαρώνδαν έκ της πόλεως Κατάνης τής Σικελίας· (ίδέ Διοδώρ. 
Σικέ/,. ΙΒ\ 17) .

Έ ν  Άθήναις κατά τήν άρχαιότητα αύστηρότατοι ήσαν οι νόμοι του Δρά- 
κοντος, κατά τά τέλη του 7ου προ Χριστού αίώνος, οί όποιοι έχαρακτηρίζοντο μέ 
τήν γνωστήν άλληγορικήν εκφρασιν ότι έγράφησαν δι’ αίματος καί ούχί διά με
λάνης· τόν χαρακτηρισμόν τούτον αιτιολογεί ό ιστορικός Πλούταρχος γράφων 
τά έξης : «Μία γάρ ολίγου δεϊν άπασιν ώριστο τοΐς άμαρτάνουσι ζημία θά
νατος, ώστε καί τούς άργίας άλόντας άποθνήσκειν καί τούς λάχανα κλέ- 
ψαντας ή οπώραν ομοίως κολάζεσθαι τοΐς ίεροσύλοις καί άνδροφόνοις. 
Διό Δημάδης ύστερον εύδοκίμησεν είπών, δτι δι’ αίματος, ού διά μέλα- 
νος, τούς νόμουςό Δράκων έγραψ εν.» (Πλουτ. Σόλ. ΙΖ '.)·  ήτοι : διότι παρ’ 
ολίγον εΐχεν όρισθή μία τιμωρία δι’ όλουςτούς έγκληματοΰντας, ό θάνατος, ώστε 
καί οί δι’ άργίαν καταδικασθέντες νά θανατώνωνται καί οί κλέψαντες λάχανα ή 
φροΰτον νά τιμωρώνται ομοίως μέ τούς ίεροσύλους καί τούς άνθρωποκτόνους.

Διά τούτο ό Δημάδης (ό ρήτωρ) βραδύτερον έπιτυχώς εϊπεν ότι δι’ αίματος, 
όχι διά μέλανος, έ'γραψε τούς νόμους ό Δράκων.

Ό  δέ μέγιστος τών φιλοσόφων ό Πλάτων είς τούς νόμους του δι’ ώρισμένα 
εγκλήματα επιτρέπει είς τόν άδικηθέντα νά αύτοδικήση τιμωρών διά θανάτου τόν 
άδικήσαντα αύτόν, ως π.χ. διά τά εγκλήματα κλοπής ή βιαίας άρπαγής : «ν ύ -  
κτωρ φώρα είς οικίαν είσιόντα έπί κλοπή χρημάτων έάν έλών κτείνη τις, 
καθαρός έστω" καί έάν λωποδύτην άμυνόμενος άποκτείνη, καθαρός έστω ·»  
(Πλάτ. Νομ. θ'. 874β)· δηλ. κλέπτην είσερχόμενον έν καιρώ νυκτός είς οικίαν 
διά κλοπήν χρημάτων έάν τις, αφού τόν συλλάβη, τόν φονεύση, ας είναι άπαλλακτέος· 
καί έάν άμυνόμενος τις φονεύση λωποδύτην (=βιαίω ς άρπάζοντα), ας είναι άπαλλα
κτέος.

Έ ν  συνεχεία ό Πλάτων έγκρίνει τήν αυτοδικίαν καί είς τό έγκλημα τής μοι
χείας : «καί έάν έλευθέραν γυναίκα βιάζηταί τ ις ..........νηποινί τεθνάτω
ύπό τε τοϋ ύβρισθέντος βία καί ύπό πατρός ή άδελφών ή υίέω ν..........»
(Αύτόθι 874c)· δηλ. καί έάν τις έλευθέραν γυναίκα (=άστήν, νόμιμον σύζυγον άλ
λου) έκβιάζη, ας θανατωθή άτιμωρητί (=άνευ άντιποίνων διά τόν δράστην) καί ύπό 
τού προσβληθέντος έκ τού βιασμού καί ύπό τού πατρός ή άδελφών ή υιών. . .

Ό  δέ Μωσαϊκός Νόμος τής Ίεράς Βίβλου ώριζεν όπως διά δικαστικής άπο- 
φάσεως τιμωρηθούν διά θανατικής ποινής άμφότεροι οί ένοχοι τού εγκλήματος, 
ήτοι καί ό μοιχός καί ή μοιχαλίς : «άνθρωπος δς άν μοιχεύσηται..........γ υ 
ναίκα τού πλησίον, θανάτω θανατούσθωσαν, ό μοιχεύων καί ή μοιχευο- 
μένη.» (Λευϊτ. Κ '. 10).

Καί άλλαχοΰ τού Νόμου έπαναλαμβάνεται ή έντολή αυτή : «άποκτενεΐτε άμ— 
φοτέρους τόν άνδρα..........καί τήν γυναίκα.» (Δευτερ. Κ Β '. 2 2 ) .
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Παρά τοΐς άρχαίοις Ίνδοΐς άμφότερρι οί ένοχοι τής μοιχείας έτιμωροΰντο 
σκληρότερον καί φρικωδέστερον ή μέν μοιχαλίς κατεδικάζετο νά κατασπαραχθή 
ύπό κυνών έν πλατεία πλήρει λαοΰ, ό δέ μοιχός κατεκαίετο ζώ ν  (ΐδέ πραγματείαν 
μου «Γάμος Οικογένεια» βραβευθεϊσαν ύπό τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών κατά τήν 
επίσημον τελετήν ^οΰ νέου έτους).

Τήν θανατικήν ποινήν διά λιθοβολισμού έπέβαλλεν ό Μωσαϊκός Νόμος καί 
εις νεάνιδα νυμφευθεΐσαν καί μή εύρεθεΐσαν έν παρθενία : «εάν δ έ . . . .  μή εύρεθή 
παρθένια τη νεάνιδι.. .  .επί τάς θύρας τοϋ οϊκου τοΰ πατρός αυτής καί 
λιθοβολήσουσιν αύτήν έν λίθοις καί άποθανεΐται.. . .»  (Δευτ. Κ Β '. 20—21).

’Επίσης τήν διά λιθοβολισμού ποινήν έπέβαλλεν ό Μωσαϊκός Νόμος εις άμφο- 
τέρους τούς ενόχους τοϋ έξής εγκλήματος : «εάν δέ γένηται παϊς παρθένος
μεμνηστευμένη άνδρί καί ευρών αύτήν άνθρωπος εν πόλει κοιμηθή μετ’ 
αυτής, έξάξετε άμφοτέρους επί τήν πύλην τής πόλεως αύτών, καί λιθο- 
βοληθήσονται έν λίθοις καί άποθανοϋνται.» (Αυτόθι 2 3 ).

’Εάν όμως ή μεμνηστευμένη κόρη παρεσύρετο ύπό άνδρός διά τής βίας εις 
τό έγκλημα, τότε κατεδικάζετο εις θάνατον μόνον ό εκβιαστής άνήρ. (ΐδέ Αυτόθι 25 )

*0  Πλάτων έν τω  εΐρημένω βιβλίω των νόμων του προτείνει τήν ποινήν τοϋ 
θανάτου καί εις τό έγκλημα τοΰ έκ προμελέτης τραυματισμοϋ γονέων ύπό τέκνου, γρά- 
φων : «γονέας δ’ άν παϊς..........έκ προνοίας τρώση θάνατον είναι τήν ζη
μίαν.» (Πλάτ. Νόμ. θ'. 877β).

Έ ν  συνεχεία προτείνει τήν ποινήν τοΰ θανάτου καί εις τον έκ προμελέτης 
τραυματισμόν άδελφών : «καί έάν αδελφός αδελφόν ή αδελφήν, ή αδελφή
αδελφόν ή αδελφήν ώσαύτως τρώ ση..........έκ προνοίας, θάνατον είναι τήν
ζημίαν». (Αύτόθι 877c).

Τά αύτά έντέλλεται καί ό θεόδοτος Μωσαϊκός Νόμος ούτω : «δς τύπτει πα
τέρα αύτοϋ ή μητέρα αΰτοϋ θανάτω θανατούσθω.» (Έ ξόδ . Κ Α '. 15).

’Αλλά ό Μωσαϊκός Νόμος έπέβαλλε τήν ποινήν τοΰ θανάτου καί διά τό έγ
κλημα τής κακολογίας τέκνου προς τούς γονείς αότοΰ: «ό κακολόγων πατέρα αύ- 
τοΰ ή μητέρα αύτοϋ, τελευτήσει θανάτω .» (Αύτόθι 16. Πρβλ. Λευϊτ. Κ'. 9 ).

Προς τούτοις ό Μωσαϊκός Νόμος έπέβαλλε τήν διά λιθοβολισμού θανατικήν 
ποινήν εις τό βλασφημοΰντα τον Θεόν (ΐδέ Λευϊτ. Κ Δ '. 16).

'Ωσαύτως ό Μωσαϊκός Νόμος έτιμώρει διά θανάτου τον ψευδομάρτυρα, 
δστις ψευδώς έμαρτύρει έπί θανάτω τοΰ δικαζομένου : «καί έξετάσωσιν οί
κριταί άκριβώς, καί ιδού μάρτυς άδικος έμαρτύρησεν άδικα---- ποιήσετε
αύτω δν τρόπον έπονηρεύσατο ποιήσαι κατά τοΰ άδελφοΰ α ύ τ ο ϋ .... 
ψυχήν αντί ψυχής, (=ζω ήν άντί ζ ω ή ς ) . . . »  (Δεύτερον. ΙΘ '. 18—21).

Αί νομοθετικαί αδται διατάξεις καί άλλαι των τε άρχαίων Ελλήνων καί τοΰ 
Μωσαϊκού Νόμου έπιβάλλουσαι τήν ποινήν τοΰ θανάτου δι’ έγκλήματα μή τιμωρού
μενα σήμερον διά θανατικής ποινής έπιβεβαιοΰν τήν εΐρημένην παρατήρησιν τοΰ 
άξιοτίμου Καθηγητοΰ τής Ιατροδικαστικής κ. Κάτσα, δν συγχαίρω διά τήν περί-' 
σπούδαστον μελέτην του.

Μετά τιμής

I. Φ Ρ Α Γ Κ ΙΔ Α Κ Η Σ  

Γυμνασιάρχης



ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ — ΤΡΟΧΑΙΑ

I Λ ΙΣΟ Σ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΡΥΛΟΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΤΩΝ ΕΠΙβΑΛΛΟΥΝ 
Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ ΝΑ ΞΑΝΑΓΙΝΗ ΤΟΠΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΩΝ, ΔΙΑ ΝΑ ΞΑΝΑΖΗΣΗ 
Η Π Ε Ρ Ι Ο Χ Η  Τ Ω Ν  Π Λ Α Τ Ω Ν Ι Κ Ω Ν  Δ Ι Α Λ Ο Γ Ω Ν

"Υπό τοΰ Άρχιτέκτονος κ. ΚΙΜΩΝΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗ

Έσκεπάσθη ώς τό ΣΤΑΔΙΟ ό πανάρχαιος ΙΛΙΣΟΣ καί τό ρυμοτομικό σχέ
διο, ττοΰ εφαρμόζεται, εξαφανίζει την ιστορική έκταση...

«...Δεϋρ’ έκτρεπόμενοι κατά ΙΛΙΣΟΝ ϊωμεν όρας ούν εκείνην την 
ΰψηλοτάτην πλάτανον; ’Εκεί σκιά τ ’ εστίν και πνεύμα μέτριον και 
πόα καθέζεσθαι...» «...χαρίεντα γοόν καί καθαρά καί διαφανή τά  
Οδατα φαίνεσθαι, καί επιτήδεια κόραις παίζειν παρ’ αύτά...»

ΠΛΑΤΩΝΟΣ «Φαιδρός»
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Τώρα πού ή διάνοιξις τής λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου αρχίζει να 
γίνεται πραγματικότης, το 'Τπουργεΐον Δημοσίων ’Έργων έχει την ύποχρέωσιν, 
έστω καί τήν τελευταίαν στιγμήν, να άναθεωρήση το εγκεκριμένου σχέδιον εις την 
περιοχήν τούλάχιστον τής Ριζαρείου Σχολής καί να αντιμετώπιση τήν Παριλισίαν 
περιοχήν οχι ώς μίαν όποιανδήποτε συνοικίαν πού διασχίζεται άπό μία εύθύγραμμη 
λεωφόρο, άλλα ώς μία παναρχαία καί θρυλική περιοχή πού θά πρέπει νά ξαναφυτευθή, 
να ξαναστολισθή, διά νά γίνη πνεύμων πρασίνου, ώστε νά ξαναζήσουν οί Παράδεισοι 
των άρχαίων ’Αθηνών καί ό τόπος των Πλατωνικών Διαλόγων.

'Ο Σωκράτης μέ τον μαθητή του Φαιδρό έπερπατοϋσαν συζητοϋντες στούς 
δρόμους τών ’Αθηνών. Ή ταν ένα ζεστό καλοκαιριάτικο μεσημέρι καί όπως προχω
ρούσαν λέγει 6 Σωκράτης : «Νά λοξεύσωμε, Φαιδρέ, άπ’ το δρόμο καί νά πάμε 
κατά τον ’Ιλισό. ’Ε κεί είναι ίσκιος καί χλόη γιά νά καθήσουμε». Κατέβηκαν στήν 
όχθη. 'Ο Σωκράτης συνέχισε: « ... ’Όμορφο μέρος ό ’Ιλισός. Ό  ψηλός αύτός Πλάτανος 
ρίχνει ολόγυρα πυκνόν ίσκιο καί αύτή ή πανώρια λυγαριά όπως είναι στήν άκμή 
τού άνθοΰ της γεμίζει τον τόπο μέ εύωδιές. Ή  πηγή κάτω άπ’ τον Πλάτανο άναβρύ- 
ζει κρουσταλλένιο νερό καί τ ’ άγάλματα δείχνουν πώς είναι εδώ ό τόπος ιερός».

’Έ τσ ι ήταν ό ’Ιλισός τήν εποχή τού Περικλέους. ’Έ τσ ι κατάφυτη καί τόπος 
ιερός ήταν ολόκληρη ή περιοχή άπ’ τή Μονή Πετράκη έως τήν Καλλιρρόη καί άπ’ 
τό Βασιλικό Κήπο έως τον ’Ιλισό.

’Ε κεί ήταν, τά δύο πρώτα Γυμνάσια, τό Κυνόσαργες καί τό Λύκειο, πού δεν ήτο 
μόνον κέντρον μαθήσεως, άλλά καί περιοχή άναψυχής τής τότε κοινωνίας τών ’Αθηνών.

Πιο κάτω ήσαν θαυμάσιοι κήποι, άφιερωμένοι στή Θεά τού ’Έ ρω τος μέ τό 
περιλάλητο άγαλμα τής Ουρανίας ’Αφροδίτης τού Άλκαμένους. ’Απέναντι ήταν τό 
Στάδιο, ό Ά ρδηττός, πιό πέρα ό 'Υμηττός, 6 Σαρωνικός, ή Αίγινα καί ό Βωμός 
τού Πανελληνίου Διός στή σημερινή κορυφή τού Προφήτου Ή λία.

Τήν άνεκτίμητη αύτή περιοχή τήν ξεχώρισε ό Πεισίστρατος γιά νά άνεγείρη 
τό Ναό τού ’Ολυμπίου Διός. Τήν περιοχή αύτή ό Κίμων καί ό Περικλής τήν ισοπέ
δωσαν, τήν φύτεψαν, τήν στόλισαν καί μέ τό νερό τού ’Ιλισού έφτιαξαν τήν Καλλιρ
ρόη καί τούς Παράδεισους τών ’Αρχαίων ’Αθηνών.

Στο μέρος αύτό, κοντά στο Λύκειο, έκτισε τή Σχολή του ό ’Αριστοτέλης 
καί έδίδασκε τούς μαθητά .̂ του περιδιαβάζοντας μέσα στις βαθύσκιες δ^νδροστοι- 
χίες τών Παριλισίων περιοχών πού γιά τήν ζωηροτάτη βλάστησί τους ώνομάστηκαν 

. «’Ενδιαίτημα τών Μουσών».
■ Τά θαυμάσια όμως αύτά άλση τών ’Αθηνών ήτο πεπρωμένον νά καταστραφοΰν 

καί οί κορμοί τών δένδρων νά χρησιμεύσουν γιά πολεμικούς σκοπούς άπό τον Φ ί
λιππο καί τον Σύλλα.

Ό  μέγας Φιλέλλην Άδριανός, ό' φιλόμουσος Αύτοκράτωρ τού άπέραντου 
Ρωμαϊκού Κράτους, είχε περ,ιηγηθή όλον τον τότε γνωστό κόσμο καί μόνον τάς 
’Αθήνας έκρινε τόπον άξιον γιά νά κατοικήση κανείς καί νά ζήση τις πνευματικές 
άπολαύσεις τής ζωής. Στήν περιοχή λοιπόν αύτή έκτισε τήν πόλη τών ’Αθηνών, τήν 
στόλισε μέ νέους Ναούς, μέ νέες Στοές καί ’Ά λση καί ξανάκαμε τήν Παριλίσια 
αύτή έκτασι μαγικό Ά λσος καί άληθινόν ένδιαίτημα τών Μουσών.

Στήν είσοδο τής νέας πόλεως έκτισε τήν Πύλη, πού σώζεται ολόκληρη, 
καί πού στή Νοτιοανατολική της όψι διαβάζουμε τήν επιγραφή : «Αύτή είναι ή 
Πόλις τού Άδριανοΰ καί όχι τού Θησέως». ’Αποπεράτωσε τον Ναό τού ’Ολυμπίου 
Διός καί έκτισε Λουτρά κοντά στον ’ Ιλισό πού έρείπιά τους βρίσκονται σήμερα άπό 
τούς άρχαιολόγους.

Στον Παριλίσιο αύτό χώρο κατοικούσε ό φιλέλλην αύτός Αύτοκράτωρ καί πολλοί 
πλούσιοι Ρωμαίοι, γοητευμένοι άπό τό τοπίο, έκτισαν πολυτελείς έπαύλεις, πού ψη
φιδωτά τους δάπεδα βρέθηκαν στήν περιοχή τού Εθνικού Κήπου καί τού Ζαππείου.

Τό έργο τού Άδριανού τό συνέχισε ό Η ρώ δης ’Αττικός μέ τό ’Ωδείο καί 
άλλα μεγαλοπρεπή κτίρια. Ή  νέα αύτή άνθησι τού Παριλισίου χώρου κράτησε ώς 
τον ’Ιουστινιανό καί έπί 300  χρόνια ή ’Αθήνα ήταν ή πιό ωραία πόλις τού άρχαίου
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κόσμου καί τό μεγαλύτερο τουριστικό καί πνευματικό κέντρο σπουδών.
"Ολοι σχεδόν οί Ρωμαίοι Αύτοκράτορες έπροίκισαν τήν περιοχή αυτή- μέ 

νέες οικοδομές καί στα Παριλίσια αυτά άλση έμειναν καί μορφώθηκαν οί διδάσκαλοι 
τοϋ Χριστιανισμού, ό Βασίλειος ό Μέγας, ό Γρηγόριος Ναζιανζηνός καί ό Λιβά- 
νιος. Στο μέρος αύτό γεννήθηκαν, μεγάλωσαν καί μορφώθηκαν ή Άθηνα'ίς, ή 
Ειρήνη καί ή Θεοφανώ, πού στόλισαν τον θρόνο του Βυζαντίου.

’Ακολούθησαν δύστυχα χρόνια, ή ’Αθήνα χτυπήθηκε σαν κέντρο είδωλο- 
λατρείας καί τήν αποτελείωσε τό Βυζάντιον. Τήν εποχή των Φράγκων ή ’Αθήνα 
ήταν όρθια καί τά άλση του ’Ιλισού δεν είχαν χάσει ακόμη τήν παληά τους δόξα. 
Τον καιρό τής τουρκοκρατίας γινόταν κυνήγι άγριμιών στο μέρος αύτό πού ήταν 
άκόμη κατάφυτο, όπως βλέπουμε σέ χαλκογραφίες τής έποχής.

Ή  ’Αμαλία άνεδάσωσεν ένα μέρος τής περιοχής μέ τό Βασιλικό Κήπο 
καί ό Όρφανίδης ενα άλλο στο Ζάππειο. Ό  Ζάππας, ό νεώτερος αυτός Άδριανός 
χάρισε στο έθνος όλους τούς παριλισίους χώρους για νά ξαναγίνουν οί παληοί παρά
δεισοι καί είναι σφάλμα, πού τεράστιες εκτάσεις τής δωρεάς αύτής, όπως τό Τέν- 
νις, τό Εθνικόν Γυμναστήριον καί άλλοι χώροι πού ανήκουν στο κληροδότημα τού 
Ζάππα, δέν ξανάγιναν άλση όπως στήν άρχαιότητα.

Σ ’ όποιο δήποτε άλλο μέρος τού κόσμου μία ανάλογη περιοχή μέ τον ιστο
ρικό ’Ιλισό, μέ τό μνημείο τού Βυζαντινού Μουσείου καί άκτιστη τή γύρω θρυλική 
έκτασι τών Πλατωνικών Διαλόγων, θ’ αποτελούσε άρχιτεκτονικό θέμα εθνικού εν
διαφέροντος καί όραμα τών πνευματικών άνθρώπων τού τόπου. Καί στήν Ελλάδα 
ενώ κάθε τόσο κομπάζομε για τήν καταγωγή μας, μέ τό σχέδιό πού εφαρμόζομε, 
περιφρονοΰμε ιστορία χιλιάδων ετών καί παρουσιάζομε μία λεωφόρο πνιγμένη στα 
οικοδομικά τετράγωνα, όπου διάφοροι ονειροπολούν νά κτίσουν πολυκατοικίες καί 
δημόσια κτίρια. Τελευταίως βρέθηκαν αρχιτέκτονες πού έπρότειναν τήν ιερή αύτή 
περιοχή για νά κτιστή τό δικαστικό μέγαρο.

Λησμονούν ότι τήν περιοχή αύτή τήν έσεβάσθησαν όλοι οί κατακτηταί, Ρ ω 
μαίοι, Φράγκοι, Καταλανοί, Φλωρεντινοί, Τούρκοι καί είναι θλιβερό όταν οί "Ελληνες 
τήν άντιμετωπίζουν καί τήν συζητούν μόνον σάν ενα δωρεάν προσφερόμενο οικόπεδο.

’Άνθρωποι μακρυνοί, γεννημένοι κάτω άπό άλλους ούρανούς μόλις ανοίξουν 
τά μάτια «τους στήν κλασσική Παιδεία, μαθαίνουν νά ονειροπολούν αύτή τήν έκτασι 
τών Πλατωνικών Διαλόγων καί γι’ αύτό εμείς πού είμαστε θεματοφύλακες τού ώ - 
ραίου αύτοΰ μύθου, αν δέν έχουμε τή δύναμι νά τον συνεχίσουμε, τούλάχιστον άς 
τον σεβασθοΰμε, γιατί ή περιοχή αύτή δέν ανήκει σ’ εμάς, ανήκει στήν ιστορία 
τών ’Αθηνών, πού είναι παγκόσμιο σύμβολο.

Διατηρούμε άπέραντες άρχαιολογικές ύπηρεσίες, οργανώνομε άρχαιολογικά 
συνέδρια στήν Ελλάδα, φυλάγομε κάθε κομμάτι άρχαΐο μάρμαρο πού έρχεται στο 
φώς καί μέ τά οικοδομικά τετράγωνα πού θά πνίξουν τήν περιοχή τού ’Ιλισού 
άφανίζομε ένα άπό τά ωραιότερα καί θρυλικώτερα τοπία τής μεγαλύτερης ακμής 
τού άνθρωπίνου πνεύματος...

’Έ πρεπε νά αισθανόμαστε τήν άνάγκη νά διαφυλάξωμε τό δοξασμένο αύτό 
κομμάτι άπό τή πνευματική ιστορία τής Γης, καί γιά λόγους άκόμη τουριστικούς 
νά τήν κάμωμε προσκύνημα όλων τών άνθρώπων της γης.

Μια κραυγή άπό τό βάθος χιλιάδων ετών μάς ικετεύει νά άπαλλοτριώσωμεν 
τήν κατάφυτη καί άκτιστη περιοχή τής Ριζαρείου Σχολής γιά νά ξαναζήση ένα 
τούλάχιστον κομμάτι άπό τήν περιοχή τών Πλατωνικών Διαλόγων.

Ά ν  παρασυρθοΰμε καί κτίσουμε εκεί τό δικαστικό μέγαρο, πολυκατοικίες 
καί δημόσια κτίρια, θά πρέπει νά γνωρίζουμε ότι προσθέτομε μιά μαύρη σελίδα 
.στήν ιστορία τών ’Αθηνών καί ότι μιά μέρα ύστερα άπό χρόνια, μιά νέα άμερικα- 
νική άρχαιολογική άποστολή, όπως στήν ’Αρχαία ’Αγορά, θά άγοράση τό δικαστικό 
μέγαρο καί τά άλλα κτίρια θά τά κατεδάφιση καί θά μετατρέψη σέ άλσος τήν περιοχή 
γιά νά ξαναδώση στήν άνθρωπότητα τό δοξασμένο αύτό κομμάτι τής γης πού οί 
"Ελληνες δέν μπόρεσαν νά τό κατανοήσουν καί νά τό σεβασθοΰν.



Ιδού τό σχέδιον ττού εφαρμόζεται. Οικοδομικά τετράγωνα πνίγουν την έκτα
ση πού δονεΐται άπό τό  πνεύμα των θρύλων καί τής ιστορίας. Στην οδό Ρι- 
ζάρη, συνοικισμός άπό πολυκατοικίες άρχισε νά κατακλύζη την περιοχή πού 
επρεπε νά γίνη πνεύμων πρασίνου διά νά ξαναζήσουν οί αρχαίοι Παράδεισοι 

των ’Αθηνών καί ή περιοχή των Πλατωνικών Διαλόγων.

Ιδού ή λύσις πού επρεπε νά είχε έφαρμοσθή. Οί περισσότεροι άπό τούς ελευ
θέρους χώρους τοΰ Δημοσίου γίνονται κήποι γραφικοί μέ πλατάνους, δάφνες, 
έλαιόδενδρα καί χαμόδενδρα άπό τήν απέραντη ποικιλία τής ’Αττικής. ’Α
γάλματα καί άλλα γλυπτά θά συμπληρώνουν τήν σύνθεση. Τό Βυζαντινό 
Μουσείο, τό Μνημείο αύτό τού Κλεάνθη, έμφανίζεται ώς κόσμημα εις τό  το- 
πίον. Δημιουργεΐται μιά Τουριστική περιοχή καί ένας πνεύμων πρασίνου εις 
τό κέντρον τών ’Αθηνών. Τό Δικαστικόν Μέγαρον δέν εχει έδώ τή θέση του 
καί νά χτίστη ή στό Πολιτικό Νοσοκομείο ή στή θέση πού βρίσκεται σήμερα.
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ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ (ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ)
ΩΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ

'Υπό χ . Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ, Ά σ τ υ ν . Δ/ντοΰ Α '-

Δ ΙΕ Θ Ν Ε ΙΣ  Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Ε ΙΣ

1. —  Δ νόμισν ( 2 1/2)  Διεθνής όργάνωσις.
2. —Ε ρυθρά συνδικαλιστική Διεθνής.

1. Στά δύο προηγούμενα άρθρα άναπτύξαμε τή δρασι γενικώς καί το περιεχό
μενο των τεσσάρων Διεθνών κομμουνιστικών οργανώσεων, δηλαδή τής Α' Διε
θνούς, τής Β ' Διεθνούς, τής Γ ' Διεθνούς, καί τής Δ ' Διεθνούς.

Χρονογραφικώς θ’ άναφέρουμε εδώ ότι, είχε γίνει μια άπόπειρα να ίδρυθή 
καί μία άλλη διεθνής, πού πήρε τον περίεργο τίτλο Δευτέρα καί μισή (δυόμισυ) 
διεθνής.

Δηλαδή, πολλά σοσιαλιστικά κόμματα, τά όποια έγκατέλειψαν την Β ' Διεθνή 
καί δέν επιθυμούσαν νά μετάσχουν τής Γ ' Διεθνούς, συνήλθον τον Δεκέμβριον τού 
1920 σέ μιά διάσκεψι στη Βέρνη καί (οργάνωσαν γιά τό Φεβρουάριο τού 1921 
συνέδριο στη Βιέννη.

"Οταν συνήλθε τό συνέδριο αύτό, άπεφασίσθη ή ίδρυσις τής «Διεθνούς ερ
γατικής ένώσεως των σοσιαλιστικών κομμάτω ν», ή οποία καλείται 2 Υ2 
Διεθνής, καί ή οποία δεχομένη την πιθανότητα έξασκήσεως βίας κατά τής άστι- 
κής τάξεως, έπεδίωκε τήν ενωσιν τών σοσιαλιστικών δυνάμεων.

'Υπό τό πνεύμα αύτό συνεκάλεσε τον ’Απρίλιο τού 1922 κοινή διάσκεψι 
από αντιπροσώπους τής Β ' καί Γ ' Διεθνούς.

Στή διάσκεψι αυτή δέν έπετεύχθη συμφωνία καί έ'τσι τό συνέδριο διελύθη 
ή δέ 2 %  Διεθνής τον Μάϊο τού 1923 ήνώθη μέ τήν Β ' Διεθνή.

"Ολες αυτές οί Διεθνείς οργανώσεις είναι, όπως άναφέραμε πολιτικές 
καθαρώς οργανώσεις τών κομμουνιστών.

Έ κ το ς  όμως άπό αύτές υπάρχουν καί άλλες μή πολιτικές οργανώσεις, οΐ όποιες 
καί αύτές φέρουν τό ονομα Διεθνείς οργανώσεις καί άπό τις όποιες οί σπουδαιό
τερες είναι οί εξής :

α) Ή  ερυθρά συνδικαλιστική Διεθνής, β) ή Διεθνής εργατική Βοή
θεια, γ )  ή Διεθνής τών εργατών παιδείας, δ) ή κομμουνιστική Διεθνής 
τών νέων, ε )  ή Διεθνής τών μεταφορών κ α ί σ τ )  ή συνδικαλιστική 
Διεθνής.

Ό λ ες  αύτές οί Διεθνείς οργανώσεις είναι καθαρώς κομμουνιστικές πλήν τής 
συνδικαλιστικής Διεθνούς καί τής Διεθνούς τών μεταφορών, οί όποιες 
είναι καθαρώς επαγγελματικές εργατικές οργανώσεις μέ σκοπό τήν επιτυχία τών 
νομίμων διεκδικήσεών των.

2. "Ας εξετάσουμε τώρα κάθε μιά χωριστά άπό τις μή πολιτικές αύτές Δ ιε
θνείς εργατικές οργανώσεις.

Ή  ερυθρά συνδικαλιστική Διεθνής είναι μιά επαγγελματική ενωσις 
τών ώργανωμένων κομμουνιστών εργατών.

'Ιδρύθη στή Μόσχα τον ’Ιούλιο τού 1921 άπό τό έκτελεστικό γραφείο τής
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Γ ' Διεθνούς καί άποτελεΐ μια εξωκομματική, όπως. λέγεται, κομμουνιστική όργά- 
νωσι, πού είχε τις ίδιες αρχές μέ τήν Γ ' Διεθνή, άπ’ δπου καί έπαιρνε οδηγίες.

Σκοπός της είναι 6 συνδυασμός των άμέσων επιδιώξεων τής εργατικής τά- 
ξεως προς τις γένικώτερες πολιτικές καί κοινωνικές επιδιώξεις.

'Η  διεθνής αυτή άνέπτυξε μεγάλη ενεργητικότητα καί κατώρθωσε νά είσχω- 
ρήση στις περισσότερες έργατικές οργανώσεις των διαφόρων χωρών καί νά τις 
κατευθύνη προς τον κομμουνισμό.

Κατά τό 1930 ώργανώθη τό 5ο Συνέδριο τής έρυθρας συνδικαλιστικής Δ ιε
θνούς τής Μόσχας, τού οποίου οί αποφάσεις δίδουν σαφή εικόνα των σκοπών καί 
τών επιδιώξεων τής διεθνούς αυτής.

Ώ ς  βάσις γιά τις συζητήσεις κατά τό συνέδριο αυτό έτέθη τό ερώτημα :
«Κατώρθωσαν τά τμήματα τής έρυθρας συνδικαλιστικής Διεθνούς τών έπαγ- 

» γελματικών συνδικάτων νά τεθούν έπί κεφαλής τού επαναστατικού συνδικαλιστι- 
» κοΰ κινήματος καί νά διευθύνουν πραγματικά τούς αγώνες τών έργατικών μαζών j

» Μπόρεσαν ν’ άνυψώσουν τις οργανώσεις τής έρυθρας Σινδικαλιστικής Δ ιε- 
» θνοΰς στο επίπεδο, πού απαιτεί ένας λυσσώδης ταξικός άγών ;

» Μπορέσαμε νά διευθύνουμε, δπως πρέπει, τό άπεργιακό κίνημα καί νά 
» παγιώσουμε μέ ένα έπαναστατικό τρόπο τήν επιρροή, πού αποκτήσαμε στούς 
» κόλπους τών μαζών ;».

Τό συνέδριο άπάντησε σ’ αύτά τά έρωτήματα «οχι! είμαστε μακρυά ακόμη 
από τό νά έχουμε αύτά τά αποτελέσματα».

Κατά τις συσκέψεις τού συνεδρίου, άφοΰ συνεζητήθησαν λεπτομερώς δλα τά 
ζητήματα καί άφοΰ έγινε άνάλυσις τής καταστάσεως τής έργατικής τάξεως καί τής 
καταστάσεως τών επαναστατικών συνδικάτων καθωρίσθησαν τά καθήκοντα τού 
παγκοσμίου επαναστατικού συνδικαλιστικού κινήματος ώς εξής :

α) Όργάνωσις καί καθοδήγησις τών οικονομικών αγώνων.
β) ’Οργανωτική σταθεροποίησις τών Συνδικάτων καί
γ )  Συνδυασμός δράσεως τών επαναστατικών Συνδικάτων σέ διεθνή κλίμακα.
Και πρώτον ώς προς τήν όργάνωσι καί καθοδήγησι τών οικονομι

κών αγώ νω ν:
Στο ζήτημα αύτό οί άποφάσεις τού 5ου συνεδρίου τής έρυθρας συνδικαλι

στικής Διεθνούς είναι σαφέστατες καί δίδουν άπάντησι σ’ δλα τά σχετικά προβλή
ματα, δηλαδή : πώς προετοιμάζονται οί μάζες ΐδεολογικώς καί όργανωτικώς γιά 
τήν πάλη, προς πραγματοποιείται τό ένιαΐο μέτωπο, πώς αντιμετωπίζεται ή τρο
μοκρατία καί πώς άκόμη πρέπει νά υποχωρούν.

β ') 'Ω ς  προς τήν οργανωτική σταθεροποίησι τών συνδικάτων καί τής 
επαναστατικής άντιπολιτεύσεως, καθώρισαν δτι έπιβάλλεται μία γενική άνα- 
διοργάνωσις τού έπαναστατικοΰ συνδικαλιστικού κινήματος καί στάς μεθόδους τής 
εργασίας άπό πάνω έως κάτω.

Τά σχετικά πορίσματα στά όποια κατέληξαν, καθορίζουν ώς εξής τον τρόπο 
Ίνεργείας των :

«Πρέπει νά γίνη άνασυγκρότησις τών συνδικάτων μέ βάσι τής οργανωτικής 
των καθοδηγήσεως, τον τόπο τής δουλειάς τών εργατών.

«Ό λ ο ι οί έργάτες μιας έπιχειρήσεως πρέπει ν’ άνήκουν σέ ένα συνδικάτο, 
» π.χ. οί έργάτες ένός εργοστασίου ξυλουργικού ανεξαρτήτως είδικότητος, είτε 
» δηλαδή είναι λουστραδόροι, είτε τορναδόροι, είτε μηχανικοί, πρέπει ν’ άνήκουν 
» σέ ένα σωματείο, στο σωματείο δηλαδή τών εργατών ξύλου. "Ενας εργάτης 
» πάλι ξύλου, λ .χ ., πού δουλεύει μόνιμα στούς σιδηροδρόμους ή σέ ένα έργοστάσιο 
» 'Υφαντουργίας δέν πρέπει ν’ άνήκη στο συνδικάτο τών εργατών ξύλου, αλλά στο 
» συνδικάτο Σιδηροδρομικών ή 'Υφαντουργών, άνάλογα μέ τή βιομηχανία στήν 
« όποια έργάζεται μόνιμα.
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» Τά συνδικάτα πρέπει νά συγκροτήσουν τά μέλη τους σε  ομάδες, κατά το
υ πους, εργασίας, μέ επί κεφαλής των, επιτροπές εκλεγόμενες άπό τά μέλη τής 
μ όμάδος.

» Πρέπει νά προχωρήσουμε στην ίδρυσι βοηθητικών οργανώσεων, όπως είναι 
» τά ταμεία αύτοβοηθείας, οί όμιλοι σπόρτ, εκδρομών, μουσικών, κ.λ.π. γιά νά 
» πετύχουμε μιά στενώτερη καί καθημερινή επαφή τών μελών μέ τό συνδικάτο.

» Πρέπει νά λάβουμε όλα τά μέτρα γιά τήν άνάπτυξιν τής επαφής των μέ τό 
» συνδικάτο εκμεταλλευόμενοι όλες τις νόμιμες δυνατότητες χωρίς καμμιά άβαρία 
» στις άρχές τής πάλης τών τάξεων.

» Πρέπει νά προσηλυτήσουμε καινούργια στοιχεία στά διευθυντικά όργανα 
» τών συνδικάτων καί νά λάβουμε τά μέτρα μας γιά τήν άνάπτυξι μιας μορφω- 
» τικής δουλειάς.

» Οί νέοι καί οί γυναίκες πρέπει νά βοηθηθοΰν γιά νά λάβουν μέρος ένεργόν 
» στήν καθημερινή δουλειά τών συνδικάτων διά τής ίδρύσεως ειδικών τμημάτων 
» γιά τούς νέους καί τις γυναίκες.

» Ό  τύπος μας, πού σήμερα είναι σχεδόν άνύπαρκτος πρέπει νά έκδίδεται 
» συστηματικά καί νά ιδρύσουμε όργανα στις διάφορες επιχειρήσεις.

» Οί επαναστατικές άντιπολιτεύσεις στά αντιδραστικά συνδικάτα (ο ί φρά- 
» ξιες όπως τις λέγουν αυτοί) πρέπει νά οργανωθούν σέ μόνιμα όργανα, τά όποια 
» νά περιλαμβάνουν όλους τούς οπαδούς μας, νά εκλέγουν τά διευθυντικά τους 
« όργανα καί νά λειτουργούν κανονικά άσχολούμενες μέ τά ζητήματα τών έργα- 
» τών, πού προτείνουν οί διάφορες διοικήσεις τών σωματείων κ.λ.π.

» Πρέπει νά γίνη επίσης συστηματοποίησις τής λειτουργίας τών διοικήσεων, 
« καταμερισμός τής δουλειάς μεταξύ τών μελών των καί τακτική λογοδοσία μέ 
» άνάπτυξι αυτοκριτικής.

«’Αμέσως άπό τώρα, πρέπει νά άρχίση μιά καμπάνια, γιά τή στρατολογία 
» νέων μελών, στά επαναστατικά συνδικάτα.

« Ή  καμπάνια αύτή, πρέπει νά διεξαχθή, μ’ ένα συγκεκριμένο σχέδιο άπό 
» κάθε συνδικάτο καί νά όργανωθή συστηματικά».

Αυτές είναι έν συνόψει οί άποφάσεις τού 5ου Συνεδρίου τής κόκκινης Συν
δικαλιστικής Διεθνούς τής Μόσχας καί αυτές τις οδηγίες άκολούθησε καί στήν Ε λ 
λάδα τό κομμουνιστικό κόμμα κατά τή συγκρότησι καί καθοδήγησι τής κομμουνι
στικής συνδικαλιστικής κινήσεως.

Καί άς δούμε τώρα πώς παρουσιάσθη ή κίνησις αύτή στήν Ελλάδα καί τί 
επέτυχε :

'Η  καθαυτό κομμουνιστική συνδικαλιστική κίνησις στήν Ελλάδα 
παρουσιάσθη μέ τήν συγκρότησι τής Έ νω τικής Γενικής Συνομοσπονδίας 
Ε ρ γα τώ ν , ή όποια ίδρύθη τό 1929 καί άνήκε όργανικώς στήν κόκκινη συνδι
καλιστική Διεθνή τής Μόσχας.

'Η  Έ νω τική αύτή συνομοσπονδία ήγεΐτο τού επαναστατικού κινήματος στήν 
'Ελλάδα καί συνειργάζετο στενά μέ τό κομμουνιστικό κόμμα τής Ελλάδος παρά τού 
οποίου καί κατηυθύνετο.

Ή το  δηλαδή τό επίσημο συνδικαλιστικό όργανο τής Γ ' Διεθνούς τής Μόσχας.
Ή  κομμουνιστική αύτή συνομοσπονδία, ή όποια παρά τή διάλυσί της διά 

δικαστικής άποφάσεως δέν έπαυσε νά κινήται παρανόμως, ύπεστήριζε τις έξης 
κομμουνιστικές, Μαρξιστικές άρχές :

α ') "Οτι ή εργατική τάξις δέν έχει συμφέρον νά ένδιαφερθή γιά τήν άνόρθωσι 
τής ’Εθνικής Οικονομίας τής Χώρας, γιατί, κατά τήν θεωρία τών κομμουνιστών, 
ή άνόρθωσις αύτή μόνον εις βάρος τής εργατικής τάξεως ήμπορεί ν’ άποβή.

β ') Ύ πεστήριζε ότι, αί απαιτήσεις τών εργατών, δέν είναι δυνατόν νά ίκα-
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νοποιηθοΰν μέ τις διάφορες διαιτητικές ’Επιτροπές, άλλα μόνον μέ τις απεργίες 
καί τήν επαναστατική αλληλεγγύη των έργαζομένων.

γ ' ) "Οτι οί έργατικές οργανώσεις, πρέπει, έκτος τής επαγγελματικής των 
μορφής, να έχουν χαρακτήρα πολιτικό, οί δέ αγώνες αύτών να' είναι επαναστατικοί 
κατά τοϋ κεφαλαίου καί των άστικών κομμάτων.

Ή  έδρα τής κομμουνιστικής αυτής συνομοσπονδίας ευρίσκετο στάς ’Αθήνας, 
δεν διατηρούσε όμως επίσημα γραφεία γιατί ύφίστατο καί δροΰσε ώς παράνομος 
κομμουνιστικός οργανισμός.

'Η  Έ νωτική αύτή Γενική Συνομοσπονδία, ώς εκπρόσωπος τής κόκκινης 
συνδικαλιστικής Διεθνούς τής Μόσχας καί τοΰ Κ .Κ .Ε . άκολοθοΰσα 
κατά γράμμα τις εντολές καί τις κατευθύνσεις τής κομμουνιστικής Διεθνούς, ερριψε 
μεταξύ των έργαζομένων τό σύνθημα τής ένοποιήσεως των έργατικών δυνάμεων 
όλης τής χώρας, προς έπίτευξιν ενιαίου μετώπου εργατών, ύπό μίαν «ένιαίαν 
ταξικήν Γενικήν συνομοσπονδίαν εργατών Ε λ λ ά δ ο ς» , πού θά περι- 
ελάμβανε στους κόλπους της, όλες τις ύπάρχουσες στήν Ελλάδα έργατοϋπαλληλικές 
οργανώσεις.

Τό κομμουνιστικό αυτό σύνθημα, είχε μεγάλη σημασία καί ήτο άποτέλεσμα 
σοβαράς μελέτης καί παρακολουθήσεως, τόσον τοΰ Διεθνούς, όσον καί τού πανελ
ληνίου έργατικοΰ κινήματος, άπέβλέπε δέ στή διοχέτευσι διά τοΰ τρόπου τούτου των 
πολιτικών κατευθύνσεων τοΰ κομμουνιστιοΰ κόμματος, στή μάζα τών 600 -χιλιάδων 
περίπου ώργανωμένων σέ Σωματεία Ελλήνων έργατών, οί όποιοι, ύπό τήν έπιρ- 
ρόήν τών κομμουνιστών, θ’ άπετέλουν σπουδαίο έπαναστατικό όπλο, πού θά μπο
ρούσε βρίσκοντας κατάλληλη ευκαιρία, νά όδηγήση τήν έπανάστασι στο πεζο
δρόμιο.

Ή  συστηματική έργασία τών κομμουνιστών, πού έξεδηλώθη στο πεδίο αυτό, 
είχε ώς άποτέλεσμα τον έπηρεασμό εύρέων στρωμάτων συντηρητικών έργατών, 
οί όποιοι, άφοΰ έχασαν τήν έμπιστοσύνη προς τούς διαφόρους έπαγγελματίας έργατο- 
πατέρας, πού αυτόκλητοι άνελάμβανον τό ρόλο τοΰ ηγέτου τής έργατικής τάξεως, 
έστράφησαν προς τούς «τολμηρούς» κομμουνιστάς ήγέτας.

Τόση δέ ήτο ή αυξησις τής έπιρροής τών κομμουνιστών καί τής Έ ν ω τικ ή ς 
Συνομοσπονδίας τών κομμουνιστών, έπί τών άλλων οργανώσεων, ώστε έξηνάγκα- 
σαν τούς ήγέτας τών συντηρητικών οργανώσεων (τής Γενικής δηλαδή Συνομοσπον
δίας έργατών καί Πανελληνίου Συνομοσπονδίας) νά άποδεχθοΰν τήν θεμελιώδη 
έπιδίωξι τών κομμουνιστών γιά τήν ένοποίησι τών έργατικών δυνάμεων, δηλαδή τήν 
ίκανοποίησι τών κομμουνιστών καί τήν στροφή τών οργανώσεων τούτων προς τά 
έπαναστατικά συνθήματα.

Τά καταστρεπτικά αποτελέσματα τής κομμουνιστικής αυτής ένοποιήσεως 
τών έργατικών δυνάμεων, δηλαδή τής παραδόσεως τής ήγεσίας τοΰ έργατικοΰ συν
δικαλισμού στά χέρια τοΰ κομμουνιστικού κόμματος, δέν έβράδυναν νά έκδηλωθοΰν.

’Από τής στιγμής έκείνης άρχισε μέ σύστημα καί έπιτηδειότητα, ή άγρια 
έκ τών «έσ ω » πάλη τών κομμουνιστικών πυρήνων, άνάμεσα στις οργανώσεις τής 
Γενικής καί τής Πανελληνίου Συνομοσπονδίας τών έργατών, γιά τήν έξόντωσι τών 
έργατικών ήγετών τών διαφόρων συνδικάτων, τών σωματείων καί ομοσπονδιών 
καί τήν άνάληψι τής ήγεσίας ύπ’ αύτών.

Καί πράγματι ή Έ νω τική αύτή Συνομοσπονδία κατώρθωσε νά κυριαρχήση 
ούσιαστικώς τής συνδικαλιστικής όργανώσεως τών έργατικών καί νά προπαρα- 
σκευάση ύπό τήν καθοδήγησι τοΰ Κ .Κ .Ε . τήν έπαναστατική Πανελλαδική απεργία 
τής 3ης προς 4ην Αύγούστου 1936, ή όποια εύτυχώς δέν έπραγματοποιήθη χάρις 
εις τήν έ'γκαιρον έπέμβασιν τής τότε Κυβερνήσεως.

Αύτό είναι τό περιεχόμενο καί ή δρασις τής έξωκομματικής όργανώσεως τής 
«Κόκκινης Συνδικαλιστικής Διεθνοΰς». (Συνεχίζεται)
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ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΙΛΜΠΡΙΤΖ
'Υπό τοϋ ΠΩΛ ΜΑΚ Γ Κ Ο Υ Α Ι Ρ
Μετάφρασις άπό τ ’ ’Αγγλικά Η. Σ Α ΓΙΑ

(Συνέχεια άπό τό προηγονμενον)

— Πώς θέλετε νά ξέρω ; Λέει σ’ δλο τον κόσμο πώς αναπαύεται. "Αν και 
δεν ξέρω τι ήταν εκείνο πού τον κούρασε. Πάντως φαίνεται πώς το φυσάει το 
παραδάκι.

— Αυτά μόνο θά μας πής, Πέθυ ; ρώτησε ό Ούίττλερ, χαμογελώντας πάντοτε.
— Δεν πρόκειται νά σας πω  απολύτως τίποτε περισσότερο.
— Ποιά είναι ή διεύθυνσις τοϋ Κόλγκαν ;
— Δεν μας την άφησε.
— Που καθότανε δταν εργαζότανε εδώ ;
— Τοΰχαμε δώσει ένα δωμάτιο στο τελευταίο πάτωμα.
-— Πές μας τουλάχιστον έ'να-δυό ονόματα άπ’ αύτούς πού συνώδευαν . τον 

Τζίμμυ Καρμπίν τώρα τελυταΐα. Δεν είναι δυνατόν νά μή θυμάσαι κανέναν.
— Τώρα πού καλοσκέφτομαι, θυμάμαι τήν Μις Στόγκαρζεϋ. Ναι βέβαια την 

Μις Στόγκαρζεϋ. ’Αλλά, μά τήν αλήθεια υπάρχει Μις Στόγκαρζεϋ ή είναι άπο- 
κύημα τής φαντασίας μου ;

Ό  Σάουθ—Πέθερτον τούς κοροΐδευε. Και φυσικά οι άλλοι το καταλ.άβαιναν
αύτό.

—’Ίσ ω ς, συνέχισε, νά υπήρχε καί κάποια άλλη μέ τδ όνομα Κέϊντον, Κίττυ 
Κέϊντον, μιά χορεύτρια. ’Αλλά βέβαια δεν μπορώ νά τις πάρω στο λαιμό μου. 
Βλέπουμε τόσες καί τόσες μέσα δώ.

— Πέθυ, δεν κάνεις λάθος δταν δεν θέλεις.............

ΚΕΦΑ Λ Α ΙΟ Ν  X IV  

Έ ν α ς  αιφνίδιος θάνατος

•— Πολύ παράξενη ή συμπεριφορά τοϋ Σάουθ-Πέθερτον! είπε ό Κάμμινγκς 
καθώς διευθύνονταν κι’ οί δυο προς τδ Κέσιγκτον. Αύτδ πού βγαίνει έν πάση 
περιπτώσει είναι πώς δεν πολύ τοϋ άρέσει ό φίλος μας δ Καρμπίν.

Ό  Ούΐττλερ έβάδιζε συνωφρυωμένος.
—’Αναρωτιέμαι, είπε, τί κρύβεται κάτω άπδ δλα αυτά. 'Οπωσδήποτε ό 

Τζίμμυ θά είναι έ'νοχος καμμιάς παληοδουλειάς, άσχετης μέ τήν ύπόθεσί μας.
—’Έ τσ ι μοΰ φαίνεται καί μένα.
—Ή  αλήθεια είναι πώς τελευταία δέν τδν παρακολουθούμε βήμα πρδς βήμα. 

Πάντως δμως οί άνδρες μου τδν έχουν ύπ’ δψει τους. Μέχρι σήμερα δέν μπορέ
σαμε νά τδν συλλάβουμε έπ’ αύτοφώρω. Δέν άφησε πουθενά άποτυπώματα. Δέν 
είναι δμως γιά μεγάλα. . .πράγματα. Πάντοτε περίμενε τήν «καλή», αλλά δλο μέ 
μικροπράγματα άνακατευότανε. Κάποτε ήταν τζόκεϋ καί είχε πολλές σχέσεις 
μέ μεσίτες στοιχημάτων.

— Στδν κύκλο του, τί φήμη έχει ;
—- Κάνει τδν πολύ εξυπνάκια. Έ ν ω  αύτδς τήν σκαπουλάριζε συστηματικά, 

οί συνένοχοί του πιανόντουσαν. Ή  Σκώτλαντ Γυάρντ μήπως τδν χρησιμοποιούσε 
για πληροφοριοδότη ;

—’Ό χι. Δέν θά διακινδυνεύαμε ποτέ μ’ ένα τέτοιο υποκείμενο. Ά λ λ ’ αύτδ 
πού θά επιθυμούσαμε μ’ δλη μας τήν ψυχή είναι νά τον δοΰμε πίσω άπδ γερά σίδερα
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γιά κάμποσα χρόνια, άν οχι για πάντοτε. Αυτός δεν πιάστηκε ποτέ γιατί δέν 
έξετίθετο ό ίδιος. Αύτός είναι δμως ό ιθύνων νους. Αύτος κάνει τα σχέδια και 
βάζει τούς άλλους νά έκτελοϋν. Τήν ήμέρα αίφνης της κλοπής των διαμαντικών 
άπο τοϋ Βόννερ, ό Τζίμμυ έπινε ήσυχα τήν μπύρα του μέ τον άρχιφύλακα Χάμμοντ.

— Μέ τον Σάουθ-Πέθερτον δμως δέν θάπρεπε νά κάνη τον έξυπνο, είπε ό 
Ούΐττλερ. Δέν βλέπω δμως τί σχέσι μπορεί νά έχη τδ εμπόριο τοϋ Τζίμμυ Καρ- 
μπίν καί τή λέσχη. . . 'Η  πείρα μου δπως καί τδ αισθητήριό μου, μου λέει πώς 
κάτι κρύβεται. . . Ποϋ πάτε ; στη Σκώτλαντ Γυάρντ ;

—’Έ χ ω  τήν γνώμη δτι λίγες λεξοΰΥες μέ τον κύριον Καρμπίν δέν ήσαν 
άσκοπες, είπεν ό Κάμμινγκς.

—’Ό χι, εγώ δέν νομίζω δτι επ’ ούδενί λόγω πρέπει νά προσφέρουμε καμμιά 
εύκαιρία στον Τζίμ , όποιασδήποτε μορφής. Ε π ιμ ένετε δτι υπάρχει σχέσις μεταξύ 
τοϋ φορτηγού πού ενοίκιασε ό Κόλγκαν καί τής ύποθέσεως πού έρευνάτε γιά 
λογαριασμό τοϋ Φίλλινγκερ ;

, — Πρόκειται περί σατανικής συμπτώσεως, είπε ό Κάμμινγκς. Ό  Φίλ- 
λινγκερ νομίζει δτι τδ ύπ’ άριθμόν 1 όχημα, τδ λεωφορείο, φορτώθηκε πάνω 
στδ ύπ’ άριθμδν 2. Τά ίχνη των λάστιχων είναι καθαρά καί συνηγορούν στήν 
άποψι αυτή. Καθώς καί ό τύπος των δύο αύτοκινήτων. Τδ δέ λεωφορείο άπεδείχθη 
δτι μπορούσε κάλλιστα νά λυθή. Πάντως δέν πρέπει νά λησμονήσουμε δτι ένα 
λεωφορείο πάνω σέ φορτηγό, ακάλυπτο, θά προκαλοΰσε οπωσδήποτε τήν περιέργεια 
δλων. "Ο ,τι καί νάγινε δμως, πολύ σωστά κάνει δ Φίλλινγκερ καί ερεύνα διά τήν 
ύπόθεσιν τοϋ φορτηγού.

—’Ά ν κατορθώσετε νά έκδώσετε ένα ένταλμα συλλήψεως, θά διευκολυνθή 
πολύ ή κατάστασις, ιδίως ώς πρδς τδν Κόλγκαν.

—’Επιστρέφω αμέσως στήν Σκώτλαντ Γυάρντ, Ούίττλερ.

Ό  Κάμμινγκς πλησίαζε νά τελειώση τήν άνάγνωσι τοϋ ήμερησίου Τύπου, 
πού δέν παρουσίαζε έξ άλλου κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κι’ έτοιμαζότανε νά 

• ριχτή στή δουλειά, δταν έπεσε στήν άντίληψί του ένα μικρδ άρθράκι, στά «Διά
φορα». Καί διάβασε τότε :

Α Υ Τ Ο Κ ΙΝ Η Τ ΙΣ Τ Η Σ  Α ΓΩΝ ΩΝ  Τ Α Χ Υ Τ Η Τ Ο Σ  Ε Υ Ρ Ε Θ Η  Ν ΕΚ ΡΟ Σ 
Μ ΙΑ Τ Ρ Α Γ Ω Δ ΙΑ  Ε ΙΣ  ΕΝΑ Δ ΙΑ Μ Ε ΡΙΣ Μ Α  Τ Ο Υ  Κ ΕΝ Σ ΙΓΚ Τ Ο Ν .
ΤΟ Π ΤΩΜ Α  ΑΝ ΕΚΑΛΥΦΘΗ  Α Π Ο  ΜΙΑΝ Κ Α Θ Α ΡΙΣ ΤΡΙΑ Ν .

Ό  γνωστότατος αυτοκινητιστής άγώνων ταχύτητος Ούΐλτων Φλούρρυ, 
εύρέθη σήμερον νεκρδς έντδς τοϋ δωματίου τδ όποιον κατεΐχεν εις Πράχαμ Μιούς 
τοϋ Κένσιγκτον. Έ δέχθη σφαίραν εις τήν κεφαλήν, ένώ τδ περίστροφον μέ τδ όποιον 
συνετελέσθη ό φόνος εύρέθη ολίγα μέτρα μακράν τής χειρδς τοϋ πτώματος. 'Υπολο
γίζεται δτι ό θάνατος έπήλθε πρδ πολλών ημερών. 'Η  μακαβρία άνακάλυψις έγένετο 
άπδ μίαν καθαρίστριαν, τήν Άννυ Ρίτσαρντς, κάτοικον τοϋ Ούέστ Κένσιγκτον. 
Αυτή έπεσκέφθη τδ διαμέρισμα τοϋ κ. Φλούρρυ, προκειμένου νά άναλάβη ύπηρε- 
σίαν. Ή  εξωτερική θύρα ήτο κλειδωμένη. 'Η  κ. Ρίτσαρντς δμως έκρατοΰσε καί δευ- 
τέραν κλείδα. Τδ πρώτον πράγμα τδ όποιον άντελήφθη εύθύς μόλις είσήλθεν εις τδ 
δωμάτιον ήτο τδ πτώμα τοϋ κ. Φλούρρυ τδ όποιον έκειτο έπί πολυθρόνας. Μόλις 
άντίκρυσε τδ άπαίσιον θέαμα ήρχισε νά έκβάλλη κραυγάς βοήθειας. 'Π  ’Αστυνομία 
εις τδ μεταξύ συντάσσει τήν κατάθεσίν της.

« Ό  κ. Φλούρρυ, ήτο γνωστότατος έκ τών έπιτυχιών του πρδ ολίγων ετών εις 
δρόμους ταχύτητος δι’ αυτοκινήτου. ’Ανήκε εις τήν περίφημον ομάδα τοϋ Ά ντεν— 
Ρόζ. Ά φ ’ δτου πρδ διετίας, ύπέστη τδ τραγικόν άτύχημα κατά τάς αύτοκινητοδρο- 
μίας Γκράν-Πρί τοϋ Σαρλερουά, δέν είχε πλέον άγωνισθή. Κατ’ έξαίρεσιν έλαβε
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μέρος εις τον άγώνα των εκατόν μιλλίων του Μπρίστολ, κατά τον όποιον έτερμάτισε 
δωδέκατος επί έκατόν έξ αυτοκινήτων τά όποια συμμετέσχον».

Ό  Κάμμινγκς διάβασε καί ξαναδιάβασε τό άρθρο. "Υστερα σήκωσε τό 
ακουστικό του τηλεφώνου καί κάλεσε τον αστυνόμο Ρόμπερτς.

—Εμπρός, είπε, σεις κ. ’Αστυνόμε; Έ δ ώ  Κάμμινγκς. Π ήτε μου ποιος άσχο- 
λεϊται μέ την ύπόθεσι Ούΐλτων Φλούρρυ ; Ναί, τώρα μόλις πήρα είδησι τοϋ φόνου. 
’Αλλά νομίζω ότι κάτι ξέρω επί του προκειμένου. Διερωτώμαι όμως γιατί μ’ αφή
σατε νά μάθω τό γεγονός μόνο άπό τις εφημερίδες. Πώς ; Δεν είδα τέτοιο πράγμα. . . 
οχι, ελλειπα. ’Ακουστέ. Μήπως έτυχε νά λάβετε γνώσι σχετικά μέ την ύπόθεσι 
Τόμσον μέ τήν οποία ασχολούμαι ; Λοιπόν, αύτός ό Τόμσον υπήρξε ό μηχανικός 
τοϋ Ούΐλτων Φλούρρυ στην ομάδα τοϋ ’Άντεν — Ρ όζ! Περίεργο ; Σύμφωνοι. Θά πάω 
ό ’ίδιος άμέσως. Πώς τά εξηγούν ολα αύτά; Αύτοκτονία! ’Αμφιβάλλω. 'Ο ’Επιθεω
ρητής Κίντερμίνστερ άσχολεΐται ; Π έστε του ότι φθάνω σέ λίγο. Εύχαριστώ. 
Γειά.

'Ο  Κάμμινγκς κατέβασε τό ακουστικό καί χτύπησε τό κουδούνι. Ό  λοχίας 
Μάρφυ παρουσιάστηκε τότε.

-— Μάρφυ, σέ παρακαλώ, νάρθής σ ’ έπικοινωνία μέ τον επιθεωρητή Ούΐττλερ. 
Π ήτε του ότι θά χρειασθώ νά τον δώ λίγο άργότερα. Πήτε του άκόμη ότι ό Ούΐλτων 
Φλούρρυ βρέθηκε νεκρός καί ύπενθύμισέ του ότι ό Τόμσον ανήκε στήν ίδια ομάδα 
μ’ αύτόν τον ’Άντεν—Ρόζ. ’Εγώ πηγαίνω στο Κένσιγκτον. Θά μπορέσετε νάρθήτε 
σ ’ επαφή μαζύ μου μέσω τοϋ τμήματος τής περιφερείας.

Ά π ό  σάς θέλω νά βρήτε όλα τά άποκόμματα τών εφημερίδων τής εποχής 
εκείνης πού άφοροΰν τό άτύχημα πού συνέβη στον Ούΐλτων Φλούρρυ στο Σαρλερουά. 
Πάνε δυο χρόνια άπό τότε. Δ ήτε επίσης τί γράφουνε οί έφημερίδες σχετικά μέ τούς 
αγώνες τοϋ Μπορντώ, προ τετραετίας. "Ενας αύτοκινητιστής μέ τό όνομα Τζάκ 
Χόλλυ, σκοτώθηκε τότε. Καί συγκεντρώστε ό,τι μπορεί νά έχη κάποια σχέσι μέ 
τήν ομάδα τοϋ Ά ν τεν -Ρ όζ.

—Ό λ α  αύτά πρέπει νά είναι έτοιμα άπόψε, κ. Έπιθεωρητά ; ρώτησε ό Μάρφυ.
— Ναί, πρέπει νά τά μελετήσω, όποιαδήποτε ώρα άπόψε κι’ αν επιστρέφω.
— Πολύ καλά, κ. Έπιθεωρητά.
— Καί μή τσακιστής μονάχος σου νά βγάλης τή δουλειά. Ζήτησε βοήθεια. 

Τώρα δόσε μου τό μπαστούνι καί τό καπέλλο μου. Ά ν  τηλεφωνήση ό άστυνόμος 
Φίλλινγκερ, πήτε του ότι θά τοϋ τηλεφωνήσω έγώ.

Ό  ’Επιθεωρητής Κίντερμίνστερ, ένας πανύψηλος κι’ άθλητικός νέος μέ μου
στάκι, περίμενε τον Κάμμινγκς στο τμήμα τοϋ Κένσιγκτον. Μόλις έφθασε εκεί ό 
Κάμμινγκς, σηκώθηκε άχεό τό κάθισμά του.

—  Καλημέρα, κ. Έπιθεωρητά, εΐπε. Ένδιαφέρεσθε γιά τον Φλούρρυ ;
— Ναί. Πώς σκοτώθηκε ;
— Μιά σφαίρα αύτομάτου περιστρόφου Λέγγερ τοϋ τρύπησε τό αύτί του. 

Τό όπλο βρέθηκε πολύ κοντά του. 'Θρίστε, κυττάχτε το. ’Αποτυπώματα πού βρέ
θηκαν πάνω στο περίστροφο, τά μοναδικά, ήταν δικά του.

Ό  Κάμμινγκς πήρε στά χέρια του τό πιστόλι καί τό περιεργάζετο.
— Τοϋ λείπει μιά μόνο σφαίρα. 'Ωραίο πιστόλι.
—'Η  καλλίτερη μάρκα τοϋ κόσμου.
—’Έ χ ετ ε  τή σφαίρα ;
— Μάλιστα. Τρύπησε τό αύτί καί βγήκε άπό τό κρανίο. Τή βρήκαμε χάμω, 

σέ άπόστασι λίγων μέτρων άπό τό πτώμα. Δήτε την.
Ξεδίπλωσε ένα φύλλο χαρτιοΰ μέσα στο όποιο είχε φυλάξει τήν σφαίρα.
.............θά πρέπει νά στείλουμε όλα τά πειστήρια στήν Σκώτλαντ Γυάρντ ς
— Ναί. Θά χρειαστή νά εξεταστούν όλα μέ προσοχή.

('Η  συνέχεια εις τό έπόμενον)



ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
(Διά τον αστυφύλακα)

'Υπό Έ μ μ . Άρχοντουλάκη, ’Αστυνόμου Α '.

§ 25. Ποια πρόσωπα δέν έπιτρέπβται νά όδηγώνται εις τό 
αύτόφωρον Πταισματοδικεϊον καί διατί.

Δέν επιτρέπεται, νά συλληφθοΰν καί οδηγηθούν εις τό αύτόφωρον Πταισμα- 
τοδικεΐον οί κάτωθι :

1) Οί ’Αξιωματικοί και όπλΐται του Στρατού Ξηρας, τοϋ Βασιλικού 
Ναυτικού, τής Βασιλικής ’Αεροπορίας, τοϋ Λιμενικού Σώματος καί τοϋ Σώματος 
Φαροφυλάκων.

Οί άνωτέρω διά τά πταίσματά των τιμωρούνται πειθαρχικώς ύπό των-προ
ϊσταμένων των καί διά τοΰτο, αν καταληφθούν έπ ’ αύτοφώρω διαπράττοντες πταίσμα 
δέν οδηγούνται εις τό αύτόφωρον Πταισματοδικεϊον, άλλά λαμβάνονται επί τόπου 
τά στοιχεία τής ταυτότητάς των, έάν δέ έδραπέτευσαν έξακριβοΰνται ταΰτα καί 
υποβάλλεται κατ’ αυτών σχετική προς τό πταίσμα αναφορά, ήτις διαβιβάζεται ύπό 
τοϋ οικείου ’Αστυνομικού Τμήματος εις την προΐσταμένην τοϋ παραβάτου στρα
τιωτικήν ’Αρχήν διά τον πειθαρχικόν έλεγχόν του.

Κατ’ έξαίρεσιν οί στρατιωτικοί τιμωρούνται ύπό τού κοινού Πταισματοδι
κείου διά τάς εις βαθμόν πταίσματος παραβάσεις τού Δασικού Κώδικος καί τού 
Νόμου περί Θήρας, άλλά καί εις τήν περίπτωσιν ταύτην λαμβάνονται ή έξακρι- 
βοΰνται τά στοιχεία ταυτότητάς των καί ύποβάλλεται κατ’ αύτών μήνυσις, ήτις 
διαβιβάζεται εις τον Δημόσιον Κατήγορον, δστις θά τούς κλητεύση ίνα δικασθοΰν.

Έ ν  ή όμως περιπτώσει ό στρατιωτικός δέν είναι έφωδιασμένος διά δελτίου 
ταυτότητος ή άρνήται τήν έπίδειξιν τούτου πρός λήψιν των στοιχείων του καί έφ’ 
όσον δέν είναι άλλως εφικτή ή επί τόπου έξακρίβωσις τής ταυτότητος του, συλ- 
λαμβάνεται καί οδηγείται εις τό οίκεϊον ’Αστυνομικόν Τμήμα πρός έξακρίβωσιν 
τής ταυτότητάς του, μεθ’ ήν άπολύεται καί ύποβάλλεται κατ’ αύτοΰ άναφορά ή 
μήνυσις κατά τά άνωτέρω.

2) Οί ’Αξιωματικοί καί όπλΐται τής Χω ροφυλακής. Έ ά ν .τ ό  πταί
σμα τούτιυν στρέφεται κατά στρατιωτικού (έστω καί τής Χωροφυλακής) τιμωρούν
ται πειθαρχικώς ύπό τών προϊσταμένων των, κατόπιν αναφοράς τού άστυνομικοΰ. 
Π .χ. χωροφύλαξ εξυβρίζει ή τραυματίζει δλως ελαφρώς συνάδελφόν του ή στρατιώ
την (πταίσμα). Θά τιμωρηθή πειθαρχικώς.

Έ άν δμως τό πταίσμα δέν στρέφεται κατά στρατιωτικού, οί τής Χωροφυλακής 
τιμωρούνται ύπό τού Πταισματοδικείου. Δέν επιτρέπεται δμως νά συλληφθοΰν καί 
οδηγηθούν εις αύτό, άλλά ύποβάλλεται κατ’ αύτών μήνυσις διά τά περαιτέρω. Π .χ. 
χωροφύλαξ διαταράσσει τήν κοινήν ήσυχίαν ή παραβαίνει τάς περί κυκλοφορίας πεζών 
διατάξεις ή θηρεύει άνευ άδειας κ.λ.π. Θά δικασθή εις τό Πταισματοδικεϊον, κατό
πιν μηνύσεως.

3 ) Οί ’Αξιωματικοί καί οί κατώτεροι αστυνομικοί τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων. Ουτοι διά τά πταίσματά των τιμωρούνται πάντοτε ύπό τού Πται
σματοδικείου, δέν επιτρέπεται δμως νά συλληφθοΰν καί οδηγηθούν εις αύτό, άλλ’ 
ύποβάλλεται κατ’ αύτών μήνυσις διαβιβαζομένη εις τον Δημόσιον Κατήγορον.

4 ) Οί ανήλικοι (ήλικίας 7—17 ετώ ν) έάν διαπράξουν πταίσμα έν 
πόλει, έν ή εδρεύει Μονομελές Δικαστήριον άνηλίκων (’Αθήναν, Πειραιεύς, Πάτραι, 
Κέρκυρα, Θεσσαλονίκη κ .λ .π .).
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Έ άν συμβαίνη τούτο ό άνήλικος δεν οδηγείται εις τδ Πταισματοδικείων, άλλ’ 
«ίς τδ οίκεΐον ’Αστυνομικόν Τμήμα, ένθα συντάσσεται παρά του συλλαβόντος αστυ
νομικού οργάνου Ικθεσις βεβαιώσεως πταίσματος έπ’ αύτοφώρω, μεθ’ ής έν συνεχεία 
άποστέλλεται εις τδν Εισαγγελέα ανηλίκων καί ύπ’ αότοϋ εις τδ Μονομελές Δικα- 
στήριον ανηλίκων.

Έ άν έν τη πόλει της διαπράξεως του πταίσματος δεν έδρεύη Μονομελές Δικα- 
στήριον άνηλίκων, οί άνήλικοι οδηγούνται εις τδ αυτόφωρον Πταισματοδικείο^ έάν 
ύπάρχη Πταισματοδικεΐον έν τω  τόπω τούτω καί έάν συνεδριάζη ή πρόκειται νά 
συνεδριάση συντόμως, άλλως υποβάλλεται μήνυσις κατά τοϋ ανηλίκου διαβιβαζο- 
μένη είς τδν Δημόσιον Κατήγορον. '

5 ) Τά πρόσωπα ίδιαζούσης δωσιδικίας, δηλαδή :
Οί ’Αρχιερείς (’Επίσκοποι, Μητροπολΐται, ’Αρχιεπίσκοποι καί Πατριάρ

χ η  ί1)^
Οί Δικασταί άπδ τοϋ βαθμού τοϋ Παρέδρου Πρωτοδικών καί άνω (2)
Οί Εισαγγελείς άπδ τοϋ βαθμοΰ τοϋ παρ’ Εισαγγελία Παρέδρου καί άνω.
Οί Δικηγόροι
Οί άνωτέρω διά τά πταίσματά των τιμωροΰνται ύπδ τοϋ Τριμελοΰς Πλημμε

λειοδικείου καί διά τοΰτο δέν οδηγούνται είς τδ Πταισματοδικεΐον, άλλά λαμβά- 
νονται έπί τόπου τά στοιχεία ταυτότητάς των καί υποβάλλεται κατ’ αύτών μήνυσις, 
ήτις διαβιβάζεται ύπδ τοϋ οικείου Άστυνομικοΰ Τμήματος εις τδν Εισαγγελέα 
Πλημμελειοδικών διά τά περαιτέρω.

Είς τδ Πλημμελειοδικεΐον δικάζονται καί οί τυχόν συναίτιοι των άνωτέρω 
προσώπων. Π .χ. Δικηγόρος, Πρωτόδικης καί πολίτης διαταράσσουν την νυκτερινήν 
ησυχίαν. 'Αρμόδιον δι’ άπαντας τδ Τριμελές Πλημμελειοδικεΐον.

Έ άν δμως ό συναίτιος είναι στρατιωτικός ξηράς, θαλάσσης, άέρος, Λιμενικού 
Σώματος ή Σώματος Φαροφυλάκων, οί συναίτιοι χωρίζονται καί οί μέν στρατιωτι
κοί τιμωροΰνται πειθαρχικώς, κατόπιν άναφορας, οί δέ λοιποί ύπδ τοϋ Τριμελοΰς 
Πλημμελειοδικείου. Π .χ. Λοχαγός καί Δικηγόρος διαταράσσουν την κοινήν ήσυ- 
χίαν. Θά χωρισθοΰν κατά τά προρρηθέντα.

Έ άν ό συναίτιος είναι άνήλικος (ήλικίας 7— 17 έτών), οί συναίτιοι χωρίζονται

(1) Βαθμοί Κληρικών :
Α ) Άρχιερεύς :

Β ) ΙΙρεσβύτερος ή Ίερεύς :

Τίτλοι ή όφφίκια κατά βαθμούς :
α) Επίσκοπος 
β ) Μητροπολίτης 
γ) ’Αρχιεπίσκοπος
8) Πατριάρχης
Ε ίς τούς άγάμους ιερείς άπονέμονται οί κάτωθι τίτλοι 

ή όφφίκια : 
α ) Πρωτοσύγκελλος 
β ) ’Αρχιμανδρίτης 
γ) Πρωθιερεύς
Είς τούς έγγαμους ιερείς άπονέμονται οί κάτωθι τίτλοι 

ή όφφίκια :
α) Πρωτοπρεσβύτερος 
β ) ’ Αρχιπρεσβύτερος
γ) Οίκονόμος 
δ) Σακελλάριος 
ε) Κατηχητής 

στ) Πρωτέκδικος 
ζ) ’Αρχιερατικός ’Επίτροπος

Γ )  Διάκονος ή 'Ιεροδιάκονος : α) ’Αρχιδιάκονος
β ) Μέγας ’Αρχιδιάκονος

(2) Οί Είρηνοδίκαι καί Πταισματοδίκαι τιμωρούνται ύπό τού Πταισματοδικείου.
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καί πάλιν, του άνηλίκου ύπαγομένου εις το Μονομελές Δικαστήριον ’Ανηλίκων, των 
δέ λοιπών εις τό Τριμελές Πλημμελειοδικείου.

’Εάν 6 συναίτιος είναι τής Χωροφυλακής θά δικασθή καί ούτος εις τό Τριμε
λές Πλημμελειοδικείου, έφ’ οσον τό πταίσμά του δέν στρέφεται κατά στρατιω
τικού. Π .χ. ’Ενωμοτάρχης καί Δικηγόρος διαταράσσουν την κοινήν ήσυχίαν. 'Αρμό
διον τό Πλημμελειδικεΐον.

’Ενώ, έάν τό πταίσμα στρέφεται κατά στρατιωτικού, ό τής Χωροφυλακής 
συναίτιος θά τιμωρηθή πειθαρχικώς. Π .χ. ’Ενωμοτάρχης καί Δικηγόρος προσβάλ
λουν δλως ελαφρώς τήν τιμήν Ενωμοτάρχου. Ό  Δικηγόρος θά δικασθή εις τό Πλημ
μελειοδικείου, ό δέ ’Ενωμοτάρχης θά τιμωρηθή πειθαρχικώς.

6) Οί διαπράττοντες εν τω αύτω τόπω καί χρόνω πταίσμα μαζί 
με πλημμέλημα ή κακούργημα, οπότε τό πταίσμα θά δικασθή μαζί μέ τό 
πλημμέλημα ή κακούργημα άπό τό αρμόδιον Πλημμελειοδικείου ή Κακουρ- 
γιοδικεΐον καί ούχί υπό του Πταισματοδικείου. Π .χ. ό Α , έν βρασμώ ψυχής, 
έφόνευσε τον Β , έτραυμάτισε τον Γ  καί εξύβρισε τον Δ, έκ δέ τών εγκλημάτων του 
τούτων, διεταράχθη σοβαρώς ή κοινή ησυχία (πταίσμα). "Απαντα τά εγκλήματα θά 
δικασθοϋν υπό τού Κακουργιοδικείου.

’Εάν τό πλημμέλημα ή κακούργημα διώκεται κατ’ εγκλησιν καί δέν ύποβληθή 
τοιαύτη ύπό τοϋ παθόντος, τότε τό πταίσμα θά δικασθή ύπό του Πταισματοδικείου-

§ 26. Ποια πρόσωπα δέν πρέπει νά όδηγώνται είς τό αύτό- 
φωρον Πταισματοδικεΐον έκ λόγων σκοπιμότητος.

Ταΰτα είναι :
1. Οί υπάλληλοι τοϋ Πυροσβεστικού Σώματος.
2. Τά όργανα τής τελωνοφυλακής.
3. Τά όργανα τής οικονομικής ’Αστυνομίας κατά θάλασσαν.
4. Τά Δασικά όργανα.
5. Τά όργανα τής άγροτικής άσφαλείας.
6. Τό φυλακτικόν προσωπικόν τών φυλακών.
Οί άνωτέρω διά τά πταίσματά των τιμωρούνται ύπό τοϋ Πταισματοδικείου, 

επειδή όμως δέν είναι εύπρεπές τά διάφορα άστυνομικά όργανα νά όδηγώνται καί 
δή έν στολή εις τό αυτόφωρον Πταισματοδικείου ύπό ετέρου συναδέλφου των, διά 
τύΰτο λαμβάνονται έπί τόπου τά στοιχεία τοϋ παραβάτου καί ύποβάλλεται κατ’ 
αύτοϋ μήνυσις.

7. Οί κατώτεροι κληρικοί (πρεσβύτεροι καί διάκονοι), λόγω τοϋ Ιερατικού 
των σχήματος.

8. Οί άνώτατοι κρατικοί λειτουργοί, ώς λ.χ. Σύμβουλοι ’Επικράτειας, Νομι
κοί Σύμβουλοι, Έ λεγκταί τοϋ Ελεγκτικού Συνεδρίου, Γενικοί Διοικηταί, Νομάρχαι, 
Γενικοί Διευθυνταί, Διεθυνταί 'Υπουργείων, Καθηγηταί Ά νωτάτων ’Εκπαιδευτικών 
'Ιδρυμάτων κ .λ.π ., λόγω τής ιδιότητάς των καί τής έν τή κοινωνία θέσεώς των.

9. Οί Εΐρηνοδίκαι καί Πταισματοδίκαι, λόγω τής ιδιότητάς των.
10. Οί έν υπηρεσία σιδηροδρομικοί καί τροχιοδρομικοί, ίνα μή έπέλθη άνω- 

μαλία εις τήν κυκλοφορίαν.
11. Οί καταστηματάρχαι καί οί μόνιμοι κάτοικοι τής πόλεως, έάν διαπράξουν 

πταίσμα εις τό κατάστημα ή εις τήν οικίαν των, δύνανται νά μή όδηγώνται εις τό 
αυτόφωρον Πταισματοδικείου, ίνα μή άπασχολώνται άπό τάς έργασίας των.

Πάντων τών άνωτέρω λαμβάνονται έπί τόπου τά στοιχεία ταυτότητος καί 
ύποβάλλεται κατ’ αυτών μήνυσις, ήτις διαβιβάζεται ύπό τοϋ οικείου ’Αστυνομικού 
Τμήματος είς τον Δημόσιον Κατήγορον διά τά περαιτέρω.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 40

«Περί συντάξεως καί υποβολής προτάσεων ίκανότητος»

Προς προαγωγήν άνευ έξετάσεων

Άρθρον 1. I. Κατά την σύνταξιν των προτάσεων περί ίκανότητος έκαστος προϊστάμενος 
οφείλει να διατυπώνη τήν γνώμην αύτοϋ σαφώς καί κατηγορηματικώς έχων προ οφθαλμών τό 
άληθές συμφέρον τής υπηρεσίας δπερ έξυπηρετεϊται καί προάγεται μόνον διά τής έκλογής καί 
ίκανοποιήσεως των άνταξίων ταύτης.

Πασα γνώμη δέον νά έδράζηται εις ιδίαν άντίληψιν περί τών κρινομένων προσώπων έν 
σχέσει πρός τήν υπηρεσίαν έκάστου, τό ήθος καί τήν καθόλου συμπεριφοράν τήν επαγγελματικήν 
καί κοινωνικήν.

II. Έκάστη πρότασις συντάσσεται ύπό τοϋ Προϊσταμένου ΰπό τάς αμέσους διαταγάς τοΰ 
οποίου υπηρετεί ό προτεινόμενος, λ.χ. ό Διαμερισματάρχης θά προτείνη τούς Διοικητάς τών ΰπ’ 
αύτόν Τμημάτων, ό Διοικητής Τμήματος θά προτείνη τον 'Υποδιοικητήν αϋτοΰ καί ό 'Υποδιοι
κητής οπού υπάρχει τούς λοιπούς παρά τώ  Τμήματι ή υπηρεσία ύπηρετοΰντας.

II I .  Δι’ έκαστον προτεινόμενον συντάσσεται αύτοτελής πρότασις έκ μέρους τοϋ άμέσως 
προϊσταμένου αύτοϋ μερίμνη τοϋ όποιου περιέχει τά έξής στοιχεία :

1) ’Από ποιου χρόνου υπηρετεί εις τό ’Αστυνομικόν Σώμα καί μέ τίνα βαθμόν τό πρώτον 
διωρίσθη.

2. Πότε διαδοχικώς προήχθη εις έκαστον βαθμόν μέχρι καί τοΰ βαθμοΰ δν κατέχει, τήν 
ήμέραν τής συντάξεως τής προτάσεως καί πώς, ήτοι κατ’ έκλογήν, κατ’ άρχαιότητα ή κατόπιν 
έξετάσεων' ώς χρονολογία προαγωγής λαμβάνεται ύπ’ 8ψιν ή ήμερομηνία δημοσιεύσεως τής οι
κείας διοικητικής πράξεως έν τή Έφημερίδι τής Κυβερνήσεως.

3) Εις ποιας υπηρεσίας ύπηρέτησεν άφ’ ής προήχθη εις τον βαθμόν τοΰτον.
4) Ποιος ό βαθμός τής έκπαιδεύσεώς του.
5 ) Ποιας ξένας γλώσσας γνωρίζει.
Τ ’ ανωτέρω θέλουσι έξακριβώνται έκ τών οικείων φακέλλων έκάστου, μερίμνη τοΰ άμέσως 

προϊσταμένου τοΰ προτεινομένου καί πρώτου συντάσσοντος τήν πρότασιν.
6) Ποιος ό χαρακτήρ τοΰ προτεινομένου, τό ήθος,ή διαγωγή καί συμπεριφορά του πρός 

τούς προϊσταμένους, τούς υφισταμένους του καί τό κοινόν.
7 ) Ποϊαι αί ΰπηρεσιακαί καί κοινωνικαί του σχέσεις.
8 ) Ποία ή υγιεινή του κατάστασις καί αν αΰτη έπιδρα έπιζημίως έπί τής έν γένει δράσεώς

του.
9) "Αν άναλαμβάνη τό βάρος τών ευθυνών διά τάς πράξεις του καί άν άναπτύσση πρωτο

βουλίαν ή οΰ,έν καταφατική δέ περιπτώσει έάν ή πρωτοβουλία του είναι κοινή ή έξαιρετική.
10) Ποία ή έπαγγελματική του κατάρτισις καί ίκανότης καί τις ή υπηρεσιακή του άπό- 

δοσις.
1 1 ) Ποία ή Διοικητική του ίκανότης.
Κατά τάς δύο ταύτας 10-11 περιπτώσεις δέον νά λαμβάνωνται ύπ’ οψιν καί αί άναφοραί 

έπιθεωρήσεων περί ών ό ΰπ’ άριθ. 9/1934 (άρθρ. 2 § V I)  Κανονισμός.
12) Κρίνεται ικανός δι’ άνώτερον βαθμόν ή δχι ;
Έ ά ν  κρίνηται ικανός προτείνεται διά προαγωγήν κατ’ άρχαιότητα ή κατ’ έκλογήν;
Έ ν  τή τελευταία ταύτη περιπτώσει δέον νά λαμβάνηται ύπ’ δψει τό άρθρον 16 τοΰ II .Δ . 

τής 16ης ’Ιουλίου 1931 ώς έτροποποιήθη μεταγενεστέρως.
IV . Κρίσεις ευμενείς ή δυσμενείς διακρίνονται σαφώς:

1 ) εις τάς στηριζομένας εις προσωπικάς άντιλήψεις τοΰ προτείνοντος, καί
2) εις στηριζομένας είς στοιχεία προκύπτοντα έκ τών άτομικών φακέλλων.
V . Έ π ί  τών ώς άνω προτάσεων έκφέρουσιν ήτιολογημένως καί λεπτομερώς τήν γνώμην 

καί τάς παρατηρήσεις αυτών πάντες οί λοιποί καθ’ ιεραρχίαν προϊστάμενοι.
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V I. Αί προτάσεις συντάσσονται ύπό των κατά τάς παραγράφους I I  καί V  προϊσταμένων 
ύφ’ ών τάς διαταγάς διετέλεσαν οί προτεινόμενοι, έπί τον μακρότερον χρόνον κατά τό τελευταϊον 
δωδεκάμηνον.

V II. Αί προτάσεις υποβάλλονται είς τό Άρχηγεΐον έν πρωτοτύπιρ.

Προς συμμετοχήν είς προαγωγικάς έξετάσεις

’Άρθρου 2. 'Οσάκις προκηρύσσονται προαγωγικαί εξετάσεις προσκαλούνται νά ύποβάλωσι 
δηλώσεις οί κεκτημένοι τόν κατά τάς κειμένας διατάξεις άπαιτούμενον χρόνον υπηρεσίας.

Αί δηλώσεις αύται υποβάλλονται εις τόν προϊστάμενον Διοικητήν τοϋ Τμήματος ή τής υπη
ρεσίας οστις καί ένεργεϊ έπί τούτων δ,τι τά άρθρα 2 καί 3 τοϋ Διατάγματος τής 14ης ’Ιουλίου 1931 
«περί ένεργείας προαγωγών ’Αστυνομικών υπαλλήλων» ώς μεταγενεστέρως έτροποποιήθη, δια- 
λαμβάνουσι.

Αί δηλώσεις αύται μετά τών σχετικών προτάσεων τοϋ Διοικητοϋ, τοϋ Διαμερισματάρχου, 
Ύποδιευθυντοΰ καί ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ, υποβάλλονται είς τό Άρχηγεΐον καθ’ ήμερομηνίαν 
όριζομένην ύπ’ αύτοΰ συντεταγμέναι ώς τά άρθρα 2 καί 3 τοϋ έν λόγω Διατάγματος προβλέπει 
καί κατά τό άκόλουθον σχέδιον:

1) Έ κά στη  δήλωσις συμμετοχής τοΰέπιθυμοΰντος υποψηφίου συντάσσεταιέπί διπλοΰ φύλ
λου χάρτου καί είς τήν πρώτην σελίδα τούτου άναγράφεται :

Δ Η Α Ω Σ ΙΣ ΣΥ Μ Μ ΕΤΟ ΧΗ Σ
είς προαγωγικάς έξετάσεις διά τόν βαθμόν τοϋ...................... .................τοϋ (βαθμός).............

(άριθ. Μ ητρώου)......................όνοματεπώνυμον................................................................................................ .. .
'Ο  κάτωθι ύπογεγραμμένος δηλώ δτι συμπληρώσας ................... πραγματικήν υπηρεσίαν

έν τφ  Άστυνομικω Σώματι, έπιθυμώ νά συμμετάσχω είς τάς προαγωγικάς έξετάσεις διά τόν
βαθμόν τ ο ϋ ..........................................

Έ ν  Άθήναις τ ή .........................................  1 9 ___
'Ο Δ ηλώ ν 
( ’Υπογραφή)

Έ π ί  τής πρώτης σελίδος ούδέν έτερον άναγράφεται :
2) Έ π ί  τής δευτέρας σελίδος τοϋ ίδιου χάρτου ό Διοικητής τοϋ Τμήματος ή τής υπη

ρεσίας έκφέρει τήν γνώμην του περί τής ίκανότητος ή μή προς προαγωγήν καί προτείνει έν 
τέλει τής προτάσεώς του τήν απονομήν άναλόγων βαθμών : α') διαγωγής καί β ') διοικητικών 
καί άστυνομικών προσόντων. Διά τήν βαθμολογίαν ταύτην λαμβάνονται ύπ’ δψιν αί διατάξεις 
τοϋ άρθρου 3 τοϋ έν λόγω Διατάγματος καί τά οικεία ποινολόγια.

3) Αί άνω δηλώσεις μετά τών γνωματεύσεων τών Διοικητών τών Τμημάτων καί ύπη- 
ρεσιών υποβάλλονται είς τόν οίκεΐον Διαμερισματάρχην ό όποιος έν συνεχεία τής προτάσεώς τοϋ 
οικείου Διοικητοϋ καί έπί μιας έκάστης έκφέρει τήν γνώμην του περί τής ίκανότητος τοϋ αίτοΰν- 
τος καί τής προτάσεώς τοϋ Διοικητοϋ καί γνωματεύει περί τών άπονεμητέων βαθμών, διαγω
γής καί προσόντων.

4) Αί προτάσεις τών Διαμερισματαρχών υποβάλλονται μερίμνη τούτων είς τόν άρμόδιον 
ύποδιευθυντήν οστις ένεργεϊ ομοίως ώς ό Διαμερισματάρχης.

5) Παρά τοϋ τελευταίου τούτου αί οίκεΐαι δηλώσεις μετά τών γνωματεύσεων τών άναφερ- 
θέντων υποβάλλονται είς τόν ’Αστυνομικόν Διευθυντήν, οστις καταρτίζει τελικήν ήτιολογημένην 
πρότασιν καταχωρουμένην μετά τήν πρότασιν τοϋ ’Αστυνομικού 'Υποδιευθυντοΰ καί απονέμει 
τούς βαθμούς διαγωγής καί διοικητικών καί άστυνομικών προσόντων. Μετά τήν τελικήν ταύτην 
διαδικασίαν αί δηλώσεις αύται ταξινομούνται κατά σειράν άρχαιότητος καί ύποβάλλονται είς τό 
Άρχηγεΐον διά καταστάσεως κατά τήν αυτήν σειράν άρχαιότητος καταγεγραμμέναι, έν δέ τή 
στήλη τών παρατηρήσεων σημειοΰται ή λέξις «ικανός» ή «άνίκανος».

Δι’ ιδιαιτέρας καταστάσεως ύποβάλλονται αί προτάσεις τών ικανών καί δι’ ιδιαιτέρας τών 
άνικάνων ομοίως κατά σειράν άρχαιότητος έκάστης κατηγορίας.

Έ ν  Άθήναις τή 1 Μαρτίου 1934 
* 0  Αρχηγός Κ. ΓΑ Ρ Ε Ζ Ο Σ
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Σημ.—Ε ις τον άπαιτούμενον πρός προαγωγήν χρόνον συνυπολογίζονται: α ') ό χρόνος τής 
κανονικής καί εκτάκτου άδειας, 3 ')  ό χρόνος καθ’ δν ό ύπάλληλος διετέλεσε μέ φύλλον πορείας, 
γ ')  ό χρόνος άσθενείας καί άναρρωτικής άδειας μέχρι 45 ήμερων έν συνόλιρ έντός τοϋ αύτοϋ 
ημερολογιακού έτους. ’Εάν κατ’ ακολουθίαν υπάλληλός τις  άπέσχεν ένεκα των, αιτιών τούτων άπό 
των καθηκόντων του έπί διάστημα μεϊζον των τεσσαράκοντα πέντε ήμερων τό έπί πλέον τού
των διάστημα δέν συνυπολογίζεται, δ') άχρονος τής διαθεσιμότητος εις περίπτωσιν καθ’ ήν ό 
υπάλληλος έτιμωρήθη διά ποινής κατωτέρας τής άργίας ή άπηλλάγη.

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ! ΔΙΑΤΑΓΑΙ
I. Διαταγή ’Αρχηγείου Ά σ τυ ν . Πόλεων ΰπ’ άριθ. 29693 Φ 1/40 άπό 18-12-1946

Πράς άπάσας τάς Άστυνομικάς Υπηρεσίας 

«Περί τρόπου συντάξεως καί υποβολής προτάσεων ίκανότητος»

Άναθεωροϋντες, συμπληροϋντες καί προσαρμόζοντες τον ύπ’ άριθμ. 40/1934 Κανονι
σμόν «περί συντάξεως καί υποβολής προτάσεων ίκανότητος των Ά στυν. υπαλλήλων», πρός τάς 
νεωτέρας διατάξεις τοϋ κωδικοποιηθέντος Νόμου 4971 καθορίζομεν ώς άκολούθως τά τής συν
τάξεως καί υποβολής έκάστοτε προτάσεων ίκανότητος :

Τμήμα Αον

Πρός προαγωγήν άνευ ’Εξετάσεων
I . Κατά την σύνταξιν των προτάσεων περί ίκανότητος έκαστος προϊστάμενος οφείλει νά 

διατυπώνη τήν γνώμην αύτοϋ σαφώς καί κατηγορηματικώς έχων προ οφθαλμών του τό άληθές 
συμφέρον τής υπηρεσίας, δπερ εξυπηρετείται καί προάγεται μόνον διά τής έκλογής καί ίκανο- 
ποιήσεως τών άνταξίων ταύτης.

Πασα γνώμη δέον νά έδράζεται εις ιδίαν άντίληψιν περί τών κρινομένων προσώπων έν 
σχέσει μέ τήν επαγγελματικήν αύτών ικανότητα τά γενικά προσόντα, άστυνομικά, διοικητικά, 
ήθικά, πνευματικά καθώς καί τήν διανοητικήν, ή σωματικήν αύτών υγείαν καί άντοχήν, παραλ- 
λήλως πρός τό ήθος καί τήν κοινωνικήν αύτών συμπεριφοράν.

I I .  Έκάστη πρότασις συντάσσεται ύπό τοϋ προϊσταμένου ύπό τάς άμέσους διαταγάς τοϋ 
οποίου ύπηρετεϊ ό προτεινόμενος, λ.χ. ό περιφερειακός Υποδιευθυντής θά προτείνη τούς Διοι- 
κητάς τών ύπ’ αύτών Τμημάτων, ό Διοικητής Τμήματος θά προτείνη τον Υποδιοικητήν αύτοϋ, 
καί ό Υποδιοικητής, δπου ύπάρχει, τούς λοιπούς παρά τώ  Τμήματι ή υπηρεσία ύπηρετοΰντας.

Ό  συντάσσων τήν πρότασιν προϊστάμενος δέον νά είναι κατά βαθμόν άνώτερος τοϋ προ- 
τεινομένου.

Εις περίπτωσιν καθ’ ήν ό προτεινόμενος υπηρετεί ύπό τάς διαταγάς τοϋ προϊσταμένου 
του έπί βραχύ χρονικόν διάστημα, αρμόδιος διά τήν ύποβολήν προτάσεως καθίσταται δ προϊστά
μενος ύπό τάς διαταγάς τοϋ οποίου ύπηρέτησεν τον περισσότερον χρόνον κατά τό τελευταϊον 
12μηνον καί ό όποιος δέον άπαραιτήτως νά ζητή πληροφορίας καί παρά τών λοιπών διατελεσάν- 
των προϊσταμένων αύτοϋ.

I II .  ΔΓ έκαστον προτεινόμενον συντάσσεται ίδιοχείρως αύτοτελής πρότασις είς διπλοϋν 
έκ μέρους τοϋ κατά τ ’ άνωτέρω άμέσως προϊσταμένου αύτοϋ, ήτις θά περιέχη τά έξής στοι
χεία :

1. Σ τα δ ιο δ ρ ο μ ία .

α) Ά π ό ποίου χρόνου ύπηρετεϊ είς τό Αστυνομικόν Σώμα καί μέ τίνα βαθμόν τό πρώτον 
διωρίσθη.

β) Πότε διαδοχικώς προήχθη είς έκαστον βαθμόν μέχρι καί τοϋ βαθμού δν κατέχει τήν 
ήμέραν τής συντάξεως τής προτάσεως καί πώς, ήτοι κατ’ έκλογήν, κατ’ άρχαιότητα, κατόπιν 
έξετάσεων ή κατόπιν έκπαιδεύσεως είς σχολήν.

Ώ ς  χρονολογία προαγωγής λαμβάνεται ύπ’ δψει ή ήμερομηνία δημοσιεύσεως τής οικείας 
διοικητικής πράξεως έν τή Έφημερίδι τής Κυβερνήσεως.

γ) Ε ίς ποιας υπηρεσίας ύπηρέτησεν άφ’ ής προήχθη είς τον βαθμόν.



884 Κανονισμοί 'Αστυνομικού Σώματος

2. Φυσικά καί ηθικά προσόντα.

α) 'Υγεία. Ποια ή υγιεινή του κατάστασις καί άν αΰτη έπιδρα έπιζημίως έπί τής έν 
γένει δράσεώς του.

β) Φυσική άντοχή. Ή το ι βαθμός άντοχής τοΰ κρινομένου εις σωματικάς κοπώσεις, όίς 
αντιμετωπίζει κατά τήν έκτέλεσιν τής υπηρεσίας του.

γ) Ένεργητικότης έν τή έκτελέσει τής υπηρεσίας καί θάρρος, οπερ άναπτύσσει έκά- 
στοτε καί δή εις περιπτώσεις κινδύνου τής ζωής του.

δ) Ευφυΐα. Ή τ ο ι ποια ή διανοητική όξύτης αύτοΰ καί ή ευκολία διά τό ταχέως κατανοεϊν. 
ε) Ευθυκρισία.

στ) Πρωτοβουλία.
ζ) Έπιβλητικότης. ’Ή τοι ΐκανότης τοΰ κρινομένου, όπως άναδεικνύεται καί αύτομάτως 

επιβάλλεται είς τούς περί αύτόν.

η ) 'ΐκανότης κρίσεώς υφισταμένων του. ’Ή τοι ΐκανότης αύτοΰ, όπως μετά αύστηρότητος, 
δικαιοσύνης καί άκριβείας κρίνη τούς υφισταμένους του.

θ) Συνεργασία. Ή τ ο ι ΐκανότης εις τήν αρμονικήν μετ’ άλλων συνεργασίαν προς έκπλή- 
ρωσιν όμοιων καθηκόντων.

ι ) ’Ηθικόν. Ή τ ο ι  βαθμός εμπιστοσύνης, ήν πρέπει νά έχη τις έπί τοΰ κρινομένου, λόγη> 
τής ήθικής άντοχής, ήν δύναται νά άναπτύξη είς πάσαν άντιξοότητα καί τής άφοβου έκτελέσεως 
των ύπαγορεύσεων τής συνειδήσεως καί των πεποιθήσεών του.

3. Έκπαίδευσις καί έπαγγελματικά προσόντα.

α) Βαθμός έκπαιδεύσεως. 
β ) ’Εγκυκλοπαιδική μόρφωσις. 
γ ) Ξέναι γλώσσαι.
δ) ’Επαγγελματική κατάρτισις, ΐκανότης καί ύπηρεσιακή άπόδοσις. 
ε) Διοικητική ΐκανότης.

στ) Ειδικά άστυνομικά προσόντα. ’Ή τοι, αν έχη άναπτύξη ιδιαιτέρως ικανότητας δι’ 
ειδικότητας τής άστυνομίας καί ποιας.

ζ) Διαγωγή έν υπηρεσία. Ή τ ο ι συμπεριφορά πρός τούς προϊσταμένους, τούς ύφισταμέ- 
νους καί πρός τό κοινόν.

η) Παράστασις. Ή τ ο ι  άξιοπρέπεια, συμπεριφορά, παράστημα, έμφάνισις καί κανονικό- 
της στολής.

4. Γ ε ν ικ ά .

α) Ειδικά προσόντα, 
β ) Κακαί συνήθεια! καί ροπαί.
γ) Γενική σκιαγραφία τοΰ κρινομένου. Ή τ ο ι  παρατήρήσεις έν γένει, ώς πρός τό ήθος, 

τόν χαρακτήρα, τήν κοινωνικήν παράστασιν, άξιοπρέπειαν καί τήν συμπεριφοράν του έν γένει 
ώς άτόμου, καθώς καί τάς κοινωνικάς σχέσεις του. 

δ) Ποιναί χαρακτηριστικαί. 
ε) Άμοιβαί.

στ) Έξαιρετικαί πράξεις ή ύπηρεσίαι. (σχετικόν άρθρον 34 παραγρ. 9 έδ. α' κωδικ. Νό
μου 4 9 7 1 ).

5. Πρότασις έάν κρίνεται ικανός πρός προαγωγήν κατ’ έκλογήν ή κατ’ άρχαιότητα,
μή προακτέος ή στάσιμος.

IV . Κατά τήν κρίσιν των προτεινομένων, τά προσόντα αύτών θά χαρακτηρίζωνται άνα- 
λόγως ώς έξαιρετικά, άριστα, καλά ή συνήθη, μέτρια, πενιχρά καί κακά ή μή ύπάρ- 
χοντα. Π .χ. διά τό προσόν πρωτοβουλία θά γράφεται —έξαιρετική—ή συνήθης—ή μέτρια—ή 
στερείται.—Ή  διά τό προσόν εύθυκρισία θά γράφεται—έξαιρετική—·άρίστη—μετρία—στερείται κλπ.

V . Κρίσεις εύμενεϊς ή δυσμενείς διακρίνονται σαφώς είς τάς στηριζομένας είς προσωπικάς
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αντιλήψεις τοϋ προτείνοντος καί εις στηριζομένας εις στοιχεία προκύπτοντα έκ τοϋ άτομικοϋ 
•φακέλλου.

V I. ’Επί των άνω προτάσεων έκφέρουσιν ήτιολογημένως καί λεπτομερώς τήν γνώμην των 
.καί τάς παρατηρήσεις των πάντες οί λοιποί καθ’ ιεραρχίαν προϊστάμενοι.

V II. Αί προτάσεις υποβάλλονται είς τό Άρχηγεΐον έν πρωτοτυπώ.
V III . Προκειμένου περί προτάσεων ίκανότητος άστυφυλάκων πρός προαγωγήν είς τον βαθ

μόν τοϋ ύπαρχιφύλακος, 'αί προτάσεις θά συντάσσωνται ύπό των κατά τ ’ άνωτέρω αρμοδίων 
προϊσταμένων καί θά περιέχουν κρίσιν αυτών περί τοϋ εΰδοκίμου ή μή τής υπηρεσίας 
των καθώς καί περί τοϋ ήθους καί χαρακτήρος αυτών προκειμένου περί τής περι- 
πτώσεως τοϋ έδ. I τής παραγρ. I τοϋ άρθρου 34 τοϋ κωδικ. Νόμου 4971. Προ
κειμένου όμως περί τής περιπτώσεως τοϋ έδ. 2 τής άνωτέρω διατάξεως, δέον ή πρότασις νά 
ύποβάλληται μετά τής σχετικής διοικητικής έξετάσεως ένεργουμένης συμφώνως πρός τάς κει- 
>ιένας έκάστοτε διατάξεις.

Τμήμα Β ον

Πρός συμμετοχήν εις ’Εξετάσεις

'Οσάκις προκηρύσσονται έίσαγωγικαί έξετάσεις διά τήν Σχολήν Άρχιφυλάκων ή Ύ π α
στυνόμων Β ' τάξεως προσκαλοΰνται ύπό τοϋ ’Αρχηγείου τής ’Αστυνομίας νά ύποβάλωσιν δη
λώσεις οί κεκτημένοι τόν κατά τάς κειμένας διατάξεις άπαιτούμενον χρόνον υπηρεσίας ή προ
σόντα.

Αί δηλώσεις αδται μετά τών σχετικών προτάσεων τών καθ’ ιεραρχίαν προϊσταμένων των 
υποβάλλονται καθ’ ήμερομηνίαν όριζομένην ύπ’ αϋτοΰ συντεταγμέναι κατά τό άκόλουθον σχέδιον:

1 ) Έκάστη δήλωσις συμμετοχής τοϋ έπιθυμοΰντος υποψηφίου συντάσσεται έπί διπλοΰ 
'φύλλου χάρτου καί είς τήν πρώτην σελίδα τούτου άναγράφεται :

ΔΗ Λ Ω Σ ΙΣ ΣΥΜ Μ ΕΤΟ ΧΗ Σ
ιΕίς είσαγωγικάς έξετάσεις διά τήν Σχολήν (Άρχιφυλάκων ή Ύπαστυνόμων Β ' ) τοϋ 

.(βαθμός)........................................................ (άριθ. μητρφου).................................... (όνοματεπώνυμον). . . .

ό υπογεγραμμένος δηλώ, δτι κεκτημένος τά ύπό τοϋ Νόμου προσόντα, ήτοι δ τ ι.............................
................................................................................................................................................έπιθυμώ νά συμμετά-
σχω είς τάς είσαγωγικάς έξετάσεις διά τήν Σχολήν (Άρχιφυλάκων ή Ύπαστυνόμων Β ') .

Έ ν  Άθήναις τ ή ...........................19 . . .
Ό Δ η λ ώ ν  
(ύπογραφή)

Έ π ί  τής πρώτης σελίδος ούδέν άναγράφεται.
2) Έ π ί  τής δευτέρας σελίδος τοϋ ίδιου χάρτου ό Υποδιοικητής τοϋ Τμήματος ή τής Υ π η 

ρεσίας συντάσσει τήν πρότασιν, .συμφώνως πρός τό άρθρον 1 τοϋ παρόντος καί έκφέρει τήν 
γνώμην του περί τής ίκανότητος ή μή πρός συμμετοχήν είς τάς έξετάσεις καί προτείνει έν τέ- 
λει τής προτάσεώς του τήν άπονομήν άναλόγων βαθμών: α) διαγωγής καί β) διοικητικών καί άστυ- 
νομικών προσόντων. Διά τήν βαθμολογίαν ταύτην λαμβάνονται ύπ’ δψιν αί Εσχύουσαι έκάστοτε 
διατάξεις καί τά οικεία ποινολόγια.

3) Αί άνω δηλώσεις μετά τών γνωματεύσεων τών προϊσταμένων, ο'ίτινες καί οδτοι βαθμο
λογούν σχετικώς διαγωγήν καί προσόντα, ύποβάλλονται είς τό Άρχηγεΐον Αστυνομίας.

Ό  Αρχηγός προκειμένου μέν περί εισιτηρίων έξετάσεων διά τήν Σχολήν Άρχιφυλάκων 
καταρτίζει τούς πίνακας τών κρινομένων ικανών, δπως μετάσχωσι τών έξετάσεων καί τών άπο- 
κλειομένων συμφώνως πρός τάς ίσχυούσας διατάξεις. Προκειμένου δέ περί εισιτηρίων έξετά
σεων διά τήν Σχολήν Ύπαστυνόμων Β ' ύποβάλλει μετά τής έαυτοΰ γνώμης τάς έκθέσεις ίκανό- 
τητος είς τό οίκεϊον Συμβούλιον, δπερ καταρτίζει τούς πίνακας τών ικανών, δπως μετάσχωσι 
τών έξετάσεων καί τών άποκλειστέων.

Ό  Αρχηγός ΙΩΑΝ. Σ Π Τ Ρ Ο Χ
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II Διαταγή ’Αρχηγείου Ά σ τυ ν . Πόλεων ύττ" άριθ. Ε. 1529 Φ 57/23 άπό 18-7-1949

Προς άπάσας τάς Ά στυν. Υπηρεσίας

Κοινοποιοϋμεν κατωτέρω απόσπασμα τής ύπ’ άριθ. Ε  753/9/2 έ.έ. διαταγής τοϋ 'Υπουρ
γείου Δημοσίας Τάξεως πρός γνώσιν.

Συμφωνοϋντες άπολύτως προς τάς αντιλήψεις τοϋ 'Υπουργείου καί έπιθυμοϋντες όπως αί 
συντασσόμεναι εκθέσεις ίκανότητος καί διαδοχικαί σημειώσεις είναι άντικειμενικαί καί άκριβεϊς 
καί άποδίδουν την πραγματικήν κατάστασιν των κρινομένων, επί τφ  σκοπώ, άφ’ ένός μέν έπι- 
τεύξεως αμερόληπτου κρίσεως των αστυνομικών υπαλλήλων προς άποφυγήν ενδεχομένων παρα
πόνων, άφ’ έτέρου δέ έξυπηρετήσεως τής υπηρεσίας έν τή εκτιμήσει των προσόντων καί τής ίκα
νότητος των ύπό κρίσιν υπαλλήλων παρέχομεν κατωτέρω ώρισμένας οδηγίας καί παρακαλοϋμεν, 
δπως έχωσι ταύτας ύπ’ δψει των οί υπόχρεοι προς σύνταξιν προτάσεων ίκανότητος προς προαγω
γήν καί διαδοχικών σημειώσεων.

Έ π ί τοϋ άντικειμένου τούτου ύφίοτανται πάγιαι διατάξεις έν τφ  ’ Οργανισμοί τοϋ Ά στυν. 
Σώματος καί τφ  ΰπ’ άριθ. 40/1934 Κανονισμφ τοϋ Σώματος εκτός δέ τούτου έ'χουν έκδοθή 
καί είδικαί διαταγαί ώς ή ύπ’ άριθ. 29693/1/40/18-10-46 καί συνεπώς δεν επιτρέπεται παρέκ- 
κλισις έκ τούτων. Ά λλω ς τε εις τάς κατ’ έτος έκδιδομένας διαταγάς ήμών περί συντάξεως καί 
ύποβολής προτάσεων ίκανότητος επαναλαμβάνεται στερεοτύπως ή σύστασις, δπως ή κρίσις των 
ύποχρέων προς σύνταξιν προτάσεων είναι ορθή, διότι τοΰτο θέλει άποτελέσει καί στοιχειον κρί
σεως διά τούς κρίνοντας.

Είδικώτερον : Α ) διά τοϋ άρθρ. 34 τοϋ κωδικοποιηθέντος Νόμου 4971/1931 «Περί 
’Οργανισμού τοϋ Σώματος Αστυνομίας Πόλεων» καθορίζεται ό τρόπος καθ’ δν γίνονται αί προ- 
αγωγαί άστυνομικών ύπαλλήλων εις τούς διαφόρους βαθμούς, έν δέ τή ύπ’ άριθ. 9 περιπτώσει 
άναγράφεται ένδεικτικώς τίνα στοιχεία δέον νά έχη ύπ’ δψει του ό συντάσσων πρότασιν προς 
προαγωγήν, Ενα καταστή δυνατόν νά έκτιμήση δεόντως τήν ικανότητα τοϋ κρινομένου (κατ’ 
έκλογήν, κατ’ άρχαιότητα, μή προακτέος, στάσιμος).

Ώ ς  είναι εύνόητον, ό νομοθέτης δέν ήτο δυνατόν νά προσδιορίση έπακριβώς καί έν λεπτο
μέρεια τάς κατ’ ιδίαν περιπτώσεις, άλλ’ ένδεικτικώς άναφέρει τινάς καί έπαφίεται περαιτέρω 
είς τήν ευθυκρισίαν, πρωτοβουλίαν καί άντικειμενικήν άντίληψιν τοϋ κρίνοντος.

Β ) Συμφώνως τφ  ύπ’ άριθ. 40/1934 Κανονισμφ (άρθρ. 1) «Κατά τήν σύνταξιν τών 
προτάσεων έκαστος προϊστάμενος οφείλει νά διατυπώνη τήν γνώμην του σαφώς καί κατηγορη- 
ματικώς έχων προ οφθαλμών τό άληθές συμφέρον τής 'Υπηρεσίας, δπερ έξυπηρετεΐται καί προ- 
άγεται μόνον διά τής έκλογής καί ίκανοποιήσεως τών άνταξίων ταύτης». Καί έν συνεχεία «πασα 
γνώμη δέον νά εδράζεται είς ιδίαν άντίληψιν περί τοϋ κρινομένου προσώπου, έν σχέσει προς τήν 
ύπηρεσίαν έκάστου, τό ήθος καί τήν καθόλου συμπεριφοράν τήν έπαγγελατικήν καί κοινωνικήν».

Γ )  Διά τής ύπ’ άριθ. 29693/1/40/18-10-48 διαταγής ήμών έρρυθμίσθη λεπτομερέστερον 
ή διαδικασία συντάξεως καί ύποβολής προτάσεων ίκανότητος καί καθωρίσθησα,ν έν έκτάσει, έν 
σχετικφ ύποδείγματι, αί διατυπώσεις καί τά στοιχεία, άτινα δέον νά έχη ύπ’ δψει του ό συντά
κτης.

Έ κ  τών άνωτέρω έκτιθεμένων συνάγεται δτι ό συντάκτης προτάσεων ίκανότητος ή δια
δοχικών σημειώσεων δέν δύναται νά διατυπώνη αύθαιρέτως κρίσεις καί γνώμας, άλλ’ οφείλει νά 
συμμορφώται πρός τάς μνημονευθείσας διατάξεις έχων ώς κριτήρια μόνον τά ύπό τοϋ ’Οργανι
σμού τοϋ Σώματος καί τών σχετικών Κανονισμών διαγραφόμενα, οίον έπαγγελματικήν καί έγκυ- 
κλοπαιδικήν μόρφωσιν, ύπηρεσιακήν άπόδοσιν, άφοσίωσιν πρός τό καθήκον, ένεργητικότητα 
κ.λ.π. ούχί δέ τό είδος τής ύπηρεσίας, τό όποιον δέν πρέπει ν’ άσκή έπίδρασίν τινα εις τήν 
κρίσιν του.

’Εντελώς διάφορος δέον νά είναι ή περίπτωσις, καθ’ ήν ό κρινόμενος διά πλαγίων μέσων 
έπεδίωξε τήν τοποθέτησίν του είς τινα ύπηρεσίαν, δτε δύναται καί πρέπει νά λαμβάνηται ύπ’ 
δψιν, διά δυσμενή δι’ αύτόν κρίσιν, έξαιρουμένου έν τή προτάσει τής κατά τοιοϋτον τρόπον έν τοι- 
αύτη υπηρεσία τοποθετήσεώς του.
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Προκειμένου δμως περί υποβολής προτάσεως ικανότατος ’Αστυνόμου Α ' διά τον βαθμόν 
τοϋ Ά στυν. Διευθυντοΰ δέον άνυπερθέτως ό συντάκτης νά έχη ύπ’ δψιν του δτι, απαραίτητον 
προσόν θά είναι καί πρέπει νά μνημονεύηται έν τή προτάσει ή εύδόκιμος υπηρεσία τοϋ κρινο- 
μένου εις μαχίμους υπηρεσίας (Τμήματα τάξεως, ’Ασφάλειαν κ .λ .π .), διότι νομίζομεν δτι δέν 
είναι νοητόν καί σύμφορον άπό υπηρεσιακής άπόψεως νά προάγωνται εις τούς άνωτάτους βαθ
μούς τής ιεραρχίας άξιωματικοί, ο’ίτινες δέν διώκησαν άστυνομικάς υπηρεσίας καί δή δέν ύπηρέ- 
τησαν εις μαχίμους τοιαύτας, άλλ’ έπί σειράν ετών ύπηρετοΰν εις γραφεία καί υπηρεσίας έν γένεί· 
μη μαχίμους.

Παρακαλοϋμεν, δπως τής διαταγής ημών ταύτης λάβωσι γνώσιν άπαντες οί κ.κ. ’Αξιωμα
τικοί, άπό τοϋ βαθμού το ϋ ’Αστυνόμου Β ' τάξεως καί άνω καί συμμορφώνται εφεξής προς ταύτην.

Ό  ’Αρχηγός I. Σ Π Τ Ρ Ο Τ

Υ Π Ο Υ ΡΓΕ ΙΟ Ν  Ε Σ Ω Τ Ε Ρ ΙΚ Ω Ν

Ά ριθ. πρωτ. Ε . 753 Φ 9/2 Άθήναι τή 5 Μαρτίου 1949

Προς τό Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων

Αί τοποθετήσεις τών βαθμοφόρων τοϋ Σώματος εις είδικάς ύπηρεσίας γίνονται κατά κα
νόνα αύτεπαγγέλτως ύπό τής ύπηρεσίας ή έπί τή αιτήσει τών ιδίων, ύπό τής Διοικήσεως έγκρι- 
νομένη.

Ε ις τήν πρώτην περίπτωσιν, ώς είναι γνωστόν, έπιλέγονται διά τάς είδικάς 'Υπηρεσίας 
έκ τών βαθμοφόρων εκείνοι, οιτινες συγκεντροϋσι τά άπαιτούμενα δι’ αύτάς προσόντα καί δεξιό
τητας, ούχί δέ σπανίως οί ίκανώτεροι μεταξύ τών όμοιοβάθμων των. Αί είδικαΐ αύται ύπηρεσίαι 
δέν είναι ήσσονος σημασίας τών καθαρώς αστυνομικών (μαχίμων) υπηρεσιών, εις ώρισμένας 
μάλιστα περιπτώσεις ή αποστολή αυτών είναι έξαιρετικής σοβαρότητος, έκ τής έπιτυχοϋς δέ 
διοικήσεως αυτών καί τοϋ χειρισμού τών έπί μέρους περιπτώσεων έξαρτώνται ΰψιστα πολλάκις 
δημόσια συμφέροντα.

Ό θεν αύτονόητον τυγχάνει δτι ή ύπό τάς ώς άνω προϋποθέσεις τοποθέτησις τών βαθμο
φόρων τούτων εις τάς ύπηρεσίας ταύτας δέν είναι λογικόν ούδέ νόμιμον, άλλά ούδέ συμφέρον 
τή ύπηρεσία νά άποβαίνη έπί ζημίοι αύτών τών ιδίων καί τής περαιτέρω έξελίξεως αύτών, ακόμη 
καί είς περιπτώσεις καθ’ ας ούτοι διατηρούνται εις τάς ύπηρεσίας αύτάς, παρά τήν περί τοϋ 
έναντίου δι’ άναφορών των έκδηλωθεΐσαν θέλησίν των. ’Εν έναντία περιπτώσει ή Διοίκησις τοπο
θετούσα τούτους είς τάς Υπηρεσίας ταύτας, εϊτα δέ κρίνουσα τούτους αύστηρότερον τών συναδέλ
φων των έκ τοϋ λόγου καί μόνον δτι ύπηρέτησαν είς είδικάς ύπηρεσίας, ενίοτε δέ καί παρά τήν θέ
λησίν των, θά ένεφανίζετο οιονεί παγιδεύουσα αυτούς, δπερ κρίνομεν ώς έντελώς άπαράδεκτον 
καί άντικείμενον είς τήν χρηστήν διοίκησιν.

’Αφορμήν είς τήν διατύπωσιν τών άπόψεων ήμών τούτων έδωκε συντάκτης διαδοχικών 
σημειώσεων, δστις έκρινε βαθμοφόρον ύπηρετοϋντα είς ειδικήν ύπηρεσίαν, ούχί βάσει τής έπαγ- 
γελματικής μορφώσεως, τής ύπηρεσιακής άποδόσεως, τοϋ ζήλου του καί τών λοιπών κατά νόμον 
προσόντων, άλλά βάσει μόνον τοϋ είδους τής ύπηρεσίας, ήν έκτελεΐ, μολονότι ό κριθείς άξιωμα- 
τικός είχε διατηρηθή είς αύτήν παρά τάς έπανειλημμένας αναφοράς του, δπως διατεθή είς καθα
ρώς αστυνομικήν ύπηρεσίαν.

'Ο  'Υπουργός 
ΚΩΝ ΣΤ. Ρ Ε Ν Τ ΙΙΣ

III. Διαταγή ’Αρχηγείου Ά σ τυν. Πόλεων ύπ’ άριθ. Ε. 6776 Φ 57)23 άπό 25-11-1949

Προς άπάσας τάς Ά στυν. Υπηρεσίας

Διευκρινίζοντες τήν ύπ’ άριθ. 1529/57/23/18-7-49 διαταγήν, έν σχέσει μέ τάς συντασσο-
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μένας έκθέσεις ικανότατος καί διαδοχικάς σημειώσεις καί είδικώτερον τήν πριίτελευταίαν παρά
γραφον ταύτης, τήν άφορώσαν τάς προϋποθέσεις υποβολής προτάσεων ίκανότητος των ’Αστυ
νόμων Α' τάξεως διά τόν βαθμόν του ’Αστυνομικού Δ/ντοϋ Β ' τάξεως, άνακοινοϋμεν τα κάτωθι:

Ώ ς  ευδόκιμος υπηρεσία τοϋ κρινομένου ’Αστυνόμου Α' τάξεως διά τόν βαθμόν τοΰ ’Αστυν. 
Δ/ντοΰ Β ' τάξεως νοείται οχι μόνον ή υπηρεσία αύτοϋ εις τόν δν κατέχει βαθμόν αλλά καί ή 
τοιαύτη εις τούς προγουμένους βαθμούς.

Έ φ ’ δσον δηλαδή ό ύπό κρίσιν ’Αστυνόμος Α' καί πριν είσέτι προαχθή είς τόν βαθμόν 
τούτον ύπηρέτησεν εύδοκίμως είς μαχίμους υπηρεσίας, διώκησε τοιαύτας καί έδοιμμάσθη, δσον 
άφορ$ τήν υπηρεσιακήν του δράσιν καί διοικητικήν του ικανότητα, άναμφιβόλως ή προϋπηρεσία 
αίίτη δύναται ν’ άποτελέση έγγύησιν καί κριτήριον περί τής ίκανότητος τούτου προς προαγωγήν 
είς τόν βαθμόν τοϋ Ά στυν. Δ/ντοϋ Β ' τάξεως.

"Οσον άφορα τούς άξιωματικούς, ο'ίτινες, παρά τήν έπιθυμίαν των καί έκ λόγων υπηρε
σιακής σκοπιμότητος καί προς έξυπηρέτησιν των άναγκών τής 'Υπηρεσίας, μετετέθησαν εις 
Γραφεία καί 'Υπηρεσίας, τούτου; δέον νά έχωσιν ύπ’ οψει των οί μέλλοντες νά τούς κρίνωσιν 
προς αποφυγήν ένδεχομένης αδικίας.

Αί περιπτώσεις αδται είναι γνωσταί είς τήν υπηρεσίαν καί συνεπώς έναπόκειται ή διά— 
κρισις είς τήν αντικειμενικήν άντίληψιν τοΰ κρίνοντος.

Ό  ’Αρχηγός I. Σ Π Υ ΡΟ Υ

ΙΥ. Διαταγή 'Υπουργείου ’Εσωτερικών ΰπ’ άριθ. 4183 Φ 9)2 από 20-11-50 κοινοποιη- 
θεΐσα διά τής ΰπ’ άριθ. 6956 Φ 57)23 από 5-12-50 διαταγής ’Αρχηγείου ’Αστυνο
μίας Πόλεων

ΙΙρός τό Άρχηγεΐον Ά στυν. Πόλεων.

Έ κ  τής μελέτης των ύποβληθεισών ήμϊν κατά τό έτος 1950 προτάσεων ίκανότητος προς 
προαγωγήν των ’Αξιωματικών τοΰ Σώματος διά τό έτος 1949 διεπιστώσαμεν, δτι πολλαί τού
των έχουσι συνταχθή κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε νά μή παρουσιάζωσι πιστήν εικόνα τοΰ κρί
νο μένου άξιωματικοΰ.

Έ κ  τοΰ γεγονότος τούτου συμπεραίνομεν, οτι έκαστος προϊστάμενος συντάσσων πρότασιν, 
συμφώνως προς τάς κειμένας διατάξεις, δέν έχει πρό οφθαλμών αύστηρώς, τό άληθές συμφέρον 
τής ύπηρεσίας, ένεκεν δέ τούτου δέν έπιτυγχάνεται ή διάκρισις διά τήν προαγωγήν τών πραγμα- 
τικώς ικανών άξιωματικών.

Ε ίς τό ολίσθημα αυτό άτυχώς παρασύρονται καί οί λοιποί καθ’ ιεραρχίαν προϊστάμενοι, 
οΐτινες άρκοΰνται είς τό νά συμφωνήσωσι, χωρίς ν’ άναφέρωσιν αν ή κρίσις των έδράζεται 
εις τήν προσωπικήν αυτών άντίληψιν ή στηρίζεται είς στοιχεία προκύπτοντα έκ τών άτομικών 
φακέλλων καί τοΰ βιβλιαρίου διαδοχικών σημειώσεων τοϋ ύπό κρίσιν υπαλλήλου.

Ποίαν έξάρθρωσιν δύναται νά έπιφέρη είς τήν διοίκησιν τοΰ Σώματος ή έκ προσωπικών 
συμπαθειών άδικαιολόγητος καί άστοχος έπιείκεια ένίων άξιωματικών, πας τις δύναται ν’ 
άντιληφθή.

Δέν είναι νοητόν, καθ’ ιεραρχίαν προϊστάμενος, συντάσσων πρότασιν δι’ ’Αξιωματικόν 
υπηρετουντα ύπό τάς διαταγάς του νά ύπερβάλη τάς ικανότητας, τό ήθος, τήν έπαγγελματικήν 
κατάρτισιν καί τήν έν γένει δρασιν καί άφοσίωσιν είς τό καθήκον τοϋ ύπ’ αύτοϋ κρινομένου ’Αξιω
ματικού, έκ παραλλήλου δέ έτερος καθ’ ιεραρχίαν προϊστάμενος διατυπώνων τήν γνώμην του 
δι’ άλλον ’Αξιωματικόν τοϋ αύτοϋ βαθμοΰ μετά παρρησίας, εύθύτητος καί όρθότητος, δλως άνε- 
πηρεάστως καί άμερολήπτως νά παρουσιάζη τήν πραγματικήν εικόνα τοΰ ύπ’ αύτοϋ κρινομέ- 
νου ’Αξιωματικού. Εύνόητον τυγχάνει, δτι ό έκ συμπάθειας ή μετ’ άκρας έπιεικείας κριθείς θά 
εύρίσκεται είς πλεονεκτικήν μοίραν έν συγκρίσει πρός τόν μετ’ άμεροληψίας ή καί αύστηρότητος 
κριθέντα.
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Έ κ  τοιούτων ένεργειών οί αξιωματικοί, διαπιστώνοντες βράβευσιν συναδέλφων των κατά 
κοινήν ομολογίαν κατωτέρων των, εύλόγως πληροΰνται ύπό πικρίας καί άπογοητεύσειυς προς 
σημαντικήν βλάβην τής υπηρεσίας καί τής πειθαρχίας.

Προς άρσιν τοϋ άτόπου παραγγέλλομεν τα κάτωθι :

1) Οί Προϊστάμενοι των Ά στυν. Δ/νσειον, προ τής υποβολής των προτάσεων δέον νά συγ- 
καλώσιν είς σύσκεψιν τούς Ύποδ/ντάς, ΐνα άνταλλάσσωσι τάς γνώμας των καί προκρίνουσι, 
εί δυνατόν καί τούς Διοικητάς των 'Υπηρεσιών περί τής προς προαγωγήν ικανότητάς των. Τούτο 
κρίνεται άπαραίτητον διά νά δυνηθώσιν οί κ.κ. 'Υποδιευθυνταί νά ύποβάλωσι περί δλων των ΰπ’ 
αυτούς αξιωματικών γνώμην έπί τή βάσει ενιαίου μέτρου κρίσεως παρ’ έκάστη Ά στυν. Δ/νσει. 
Προς τον αυτόν σκοπόν οί κ.κ. 'Υποδιευθυνταί, άφοϋ λάβωσι τήν γνώμην των κ.κ. προϊσταμένων 
τών Διευθύνσεων, δέον νά συγκαλώσι τούς κ.κ. Διοικητάς τών 'Υπηρεσιών, Ϊνα έναρμονίσωσι 
τάς ύποβαλλομένας προτάσεις διά τούς ύπ’ αυτούς Α ξιωματικούς, συμφώνως προς τάς κειμένας 
διατάξεις καί τήν γενικήν άντίληψιν, ούτως ώστε νά έπιτευχθή κατά τό δυνατόν τό ομοιόμορ
φον μέτρον κρίσεως παρ’ έκάστη 'Υποδιευθύνσει καί άποφευχθώσιν αί τόσον διάφοροι έκάστοτε 
γνώμαι διά τον αύτόν άξιωματικόν.

Οί προϊστάμενοι τών ειδικών ύπηρεσιών τών μή έξαρτωμένων έκ τού ’Αρχηγείου θά καλέ- 
σωσι τούς ύπ’ αυτούς άρμοδίους άξιωματικούς, οϊτινες θά συντάξωσι τάς προτάσεις, ϊνα δώ- 
σωσιν οδηγίας, έπί τώ  τέλει νά έπιτευχθή ή κατά τό δυνατόν ομοιόμορφος κρίσις διά τούς ύπ’ 
αύτούς άξιωματικούς ύπό τό άνωτέρω πνεύμα.

2) Έ κα στος άρμόδιος προϊστάμενος συντάσσων πρότασιν, συμφώνως πρός τάς ίσχυούσας 
διατάξεις, πρέπει ν’ άναγράφη επακριβώς τά έκ τών φακέλλων καί τού βιβλιαρίου διαδοχικών 
σημειώσεων προκύπτοντα στοιχεία μετά τής γνώμης του σαφώς διατυπουμένης, στηριζομένης είς 
τήν προσωπικήν άντίληψιν αυτού διά τήν ύπηρεσιακήν άπόδοσιν τοϋ ύπαλλήλου κατά τό τελευ- 
ταϊον- δωδεκάμηνον καί είς τήν άντίληψιν τών κατά τά προηγούμενα έτη προϊσταμένων του, ήτις 
θά προκύπτη έκ τού βιβλιαρίου διαδοχικών σημειώσεων, έφαρμοζομένης τού λοιπού τής παραγρ. 
9 τού όίρθρ. 34 τού Ν. 4971 «περί ’Οργανισμού κ.λ.π.» έν συνδυασμφ πρός τον ύπ’ άριθ. 
40/1934 Είδικ. Κανονισμόν καί τήν ύπ’ άριθ. 29693/1/40 άπό 18-10-45 διαταγήν τού ’Αρχη
γείου.

3) Έ ν  ούδεμια περιπτώσει έπιτρέπεται νά συνταχθή πρότασις παρ’ άνωτέρου ύπό τάς 
διαταγάς τού οποίου ουδόλως ύπηρέτησεν ό άξιωματικός ή ύπηρέτησεν έπ’ έλάχιστον χρόνον, 
έφ’ όσον ύπάρχουσι προϊστάμενοι ύπό τάς διαταγάς τών οποίων άμέσως ύπηρέτησεν τον μακρό- 
τερον χρόνον κατά τον τελευταίου δωδεκάμηνον. Τούτο καίτοι προβλέπεται ύπό τοϋ Κανονισμού 
καί τοϋ Νόμου δέν έτηρήθη καί διεπιστώθη δτι αξιωματικοί τινες συνέταξαν προτάσεις καί έγέ— 
νοντο πρόξενοι έκδόσεως άκυρωτικών άποφάσεων ύπό τού Συμβουλίου ’Επικράτειας.

4) Τό κύριον θέμα τής προτψσεως θ’ άνταποκρίνεται πλήρως πρός τήν τελικήν γνώμην 
τού προτείνοντος, διότι πολλάκις διεπιστώθη, ένώ αί έκφραζόμεναι γνώμαι καί άντιλήψεις είς 
τό κύριον θέμα είναι δυσμενείς, ή τελική κρίσις νά είναι ευμενής. Καί τάνάπαλιν, ένώ δέν παρο- 
ρώνται έξαιρετικαί ικανότητες είς τό κύριον θέμα ή τελική κρίσις νά είναι κατωτέρα.

4) Προκειμένου περί συντάξεως προτάσεων ίκανότητος τών άξιωματικών τής ’Ασφαλείας 
δέν θ’ άναγράφωνται άορίστως, δτι προσέφερον έξαιρετικώς καλάς ύπηρεσίας είς τήν πρόληψιν 
τής έγκληματικότητος καί τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν δραστών σοβαρών άδικημάτων, άλλά άπα- 
ραιτήτως θ’ άναγράφεται: α) πόσων άδικημάτων έπελήφθη προσωπικώς ό προτεινόμενος άξιωμα
τικός κατά τήν διάρκειαν τού ύπό κρίσιν έτους, β ) τίνων έκ τούτων έπέτυχε τήν έξιχνίασιν καί ποία 
ή σοβαρότης των καί γ) ποιος είναι ό άριθμός τών παραμεινάντων άγνώστων δραστών τών άδι
κημάτων ών έπελήφθη ούτος.

Εύνόητον τυγχάνει, δτι έκάστου αξιωματικού άσφαλείας καθήκον του είναι νά έπιλαμβά- 
νηται πρός έξιχνίασιν άριθμοΰ τίνος άδικημάτων. ’Εάν έπέτυχε τήν έξιχνίασιν τούτων δέν σημαίνει, 
οτι ύπερέβη τό καλώς έννοούμενον καθήκον καί δέον νά προταθή κατ’ έκλογήν. Τό καθήκον των
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είναι υποχρεωμένοι νά έκτελώσι πάντες οΐ άξιωματικοί οπουδήποτε καί αν είναι τεταγμένοι δι’ 
ύπηρεσίαν.

Έ π ’ ευκαιρία εύρισκόμεθα εις τήν ανάγκην νά τονίσοιμεν, δτι προτάσεις ήθικών καί υλικών 
αμοιβών δέον νά γίνωνται δι’ έκείνους, οιτινες κατέβαλλον ύπερανθρώπους προσπάθειας διά τήν 
έξιχνίασιν σοβαρού τίνος αδικήματος, δπερ συνετάραξε τήν κοινήν γνώμην καί ένεποίησεν άγαθήν 
έντύπωσιν, ή ταχεία έξακρίβωσις των δραστών καί ή παραπομπή τούτων ενώπιον τής δικαιο
σύνης.

'Οσάκις πρόκειται περί άπλοϋ τίνος αδικήματος, δεν συντρέχει περίπτωσις νά ύποβάληται 
πρότασις απονομής ήθικής ή υλικής άμοιβής, ώς συνήθως συμβαίνει καί μάλιστα δι’ άπαντας 
τούς υπαλλήλους Παρ/τος ή όμάδος τής 'Υποδ/νσεως ’Ασφαλείας. Ή  εργασία έκάστου, αν είναι 
άξια βραβεύσεως πρέπει νά βραβεύηται κεχωρισμένως διά νά έπιτυγχάνεται ή άμιλλα έκ τής 
ορθής διακρίσεως. ’Εκτός τούτου οι άμειβόμενοι έξ επιείκειας έγείρουσιν άξιώσεις, ΐνα τούς 
ύποβληθώσι προτάσεις διά προαγωγήν κατ’ εκλογήν, αν δέ δεν τό έπιτύχωσι προσφεύγουσιν εις 
τό Συμβούλιον τής ’Επικράτειας καί έπιτυγχάνουσι τον σκοπόν των, άφοϋ παραθέτουσι πλούσιον 
πίνακα άμοιβών.

Παρακαλοϋμεν, όπως έπιστήσητε τήν προσοχήν των ’Αστυνομικών Διευθύνσεων, τονίζοντες, 
δτι ή επιμέλεια, ήτις καταβάλλεται έκάστοτε διά τήν σύνταξιν των προτάσεων ή σαφής καί αμε
ρόληπτος διατύπωσις τής γνώμης τών καθ’ ιεραρχίαν προϊσταμένων καί ή άκριβοδικαία κρίσις 
των, άποτελοϋσι διά τήν προϊσταμένην άρχήν, στοιχεία πρός κρίσιν τής έπαρκείας αυτών. ΙΙρός 
τήρησή δέ τοϋ κανόνος τούτου αί προτάσεις ίκανότητος τών κ.κ. ’Αστυνόμων νά ύποβάλλωνται 
ύμϊν μετά τήν υποβολήν ύπ’ αυτών τών προτάσεων τών 'Υπαστυνόμων, τών δέ κ.κ. ’Αστυνο
μικών Διευθυντών Β ' νά ύποβάλλωνται μετά τήν υποβολήν ύπ’ αύτών τών προτάσεων τών 
’Αστυνόμων.

Έπικειμένης τής υποβολής προτάσεων εις τό τέλος τοϋ έτους 1950 διά τό έτος ι^οϋτο, 
παρακαλοϋμεν άναφέρατε, έν καιρώ, έκτέλεσιν καί ακριβή συμμόρφωσιν τής παρούσης.

Ό  Υπουργός Α Υ Γ. Θ ΕΟ Λ Ο ΓΙΤΗ Σ

Υ. Διαταγή ’Αρχηγείου Ά σ τυ ν . Πόλεων ύπ’ άριθ. G669 Φ 57/28 άπό 20-12-1953

Πρός άπάσας τάς Άστυνομικάς 'Υπηρεσίας

Κοινοποιοΰντες κατωτέρω τήν ύπ’ άριθ. 2949/9/2/15/12/1953 διαταγήν τοϋ 'Υπουργείου 
’Εσωτερικών, περί τρόπου συντάξεως προτάσεων ίκανότητος πρός προαγωγήν, παρακαλοϋμεν, 
δπως διατάξητε τήν σύνταξιν καί ύποβολήν ήμϊν είς διπλοΰν προτάσεων ίκανότητος πρός προ
αγωγήν τών άπό τοϋ βαθμοΰ τοϋ 'Υπαστυνόμου Β ' καί μέχρι τοϋ Ά στυν. Δ/ντοΰ Β ' τάξεως 
συμπεριλαμβανομένων κ.κ. ’Αξιωματικών τοϋ Σώματος τών συμπληρούντων κατά τάς κειμένας 
διατάξεις τόν άπαιτούμενον πρός προαγωγήν χρόνον τήν 31-12-1953.

Αί ύπό τοϋ 'Υπουργείου καθοριζόμεναι σαφείς καί άντικειμενικαί κατευθύνσεις δέον νά 
τηρηθώσιν άπαρεγκλήτως.

Αρμόδιοι πρός σύνταξιν τών προτάσεων είναι οί άπό τοϋ βαθμοΰ τοϋ ’Αστυνόμου Β ’ 
τάξεως καί άνω διοικοΰντες υπηρεσίαν τινά ’Αξιωματικοί, ύπό τάς διαταγάς τών οποίων ύπηρέ- 
τησαν οί κριθησόμενοι τόν περισσότερον χρόνον κατά τό διαρρεΰσαν έτος.

’Εν περιπτώσει καθ’ ήν ό ύπό κρίσιν ύπηρέτησεν ύπό τάς διαταγάς πλειόνων προϊσταμένων, 
δέον ό άρμόδιος πρός σύνταξιν τών προτάσεων νά ζητήση έγγράφους πληροφορίας παρ’ αυτών* 
έπισυνάπων τήν σχετικήν άπάντησιν είς τήν πρότασιν.

Εις 'Υπηρεσίας, παρ’ αίς ύπηρετοϋσιν ύποδιοικηταί, έχοντες δικαίωμα συντάξεως προτά
σεων, οϊκοθεν νοείται, δτι οδτοι θά είναι οί πρώτοι συντάκται τούτων συμμορφούμενοι άπολύτως 
καί έπακριβώς πρός τά διά τής κοινοποιούμενης διαταγής τοϋ 'Υπουργείου καθοριζόμενα, δσον 
άφορα τήν κατά τόπον άκριβοδίκαιον, άντικειμενικόν καί άμερόληπτον σύνταξιν τούτων.

’Ιδιαιτέρως έφιστώμεν τήν προσοχήν ύμών έπί τής πρό τελευταίας παραγράφου, τής κοι-
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νοποιουμένης διαταγής σύν τή προσθήκη ότι ή μή άκριβής συμμόρφωσις μελλόντοιν νά συντά- 
ξωσι τάς προτάσεις ίκανότητος προς προαγωγήν προς τά διατασσόμενα θέλει συνεπάγει καί πει- 
θαρχικάς κυρώσεις.

Αί περί ών ανωτέρω προτάσεις δέον νά περιέλθωσιν ήμϊν μέχρι τής 31-1-54.
Ό  ’Αρχηγός Α Γ Γ . Ε Β Β Ρ Τ

Τ Π Ο Τ Ρ ΓΕ ΙΟ Ν  Ε Σ Ω Τ Ε Ρ ΙΚ Ω Ν

Ά ριθ. πρωτ. 2949 Φ 9/2 Άθήναι τή 15-12-1953

Ι Ι οός τό Άρνηγεΐον Ά στυν. Πόλεων

Αί μετά τον πρώτον ΙΙαγκόσμιον πόλεμον δημιουργηθεΐσαι εξελίξεις έπέβαλον τήν σύστασιν 
τοϋ Σώματος τής Ά στυν. Πόλεων, ούτινος ή κατά τά πρώτα έτη τής συστάσεώς του επιτυχία 
ώφείλετο  εις τήν δημιουργίαν υποδειγματικών εις έπαγγελματικήν κατάρτισιν καί υπηρεσιακήν 
άπόδοσιν στελεχών.

Ά τυ χώ ς κατά τά μετά τήν κατοχήν έτη, ή στάθμη τής ίκανότητος των στελεχών τοϋ 
Ά στυν. Σώματος ύπεχώρησε σημαντικώς, ή δέ κοινή γνώμη δέν κατείχετο πλέον άπό τόν 
ένθουσιασμόν τής πρώτης έμφανίσεως τοϋ άστυνομικοΰ μας θεσμοΰ.

Βεβαίως πολλοί υπήρξαν οί συντελεσταί τής δυσαρέστου ταύτης τροπής, οί κυριώτεροι 
όμως τούτων υπήρξαν, άφ’ ενός μέν ή προώθησις εις τούς άνωτέρους βαθμούς τής ιεραρχίας τοϋ 
Ά στυν. Σώματος στελεχών υστερούντων εις έκπαιδευτικήν μόρφωσιν, κοινωνικήν παράστασιν, 
έπαγγελματικήν κατάρτισιν καί διοικητικήν ικανότητα, άφ’ έτέρου δέ ό πληθωρισμός τοιούτων 
εις τούς άνωτέρους ίδίιχ βαθμούς,

Τήν θεραπείαν τής καταστάσεοις ταύτης έπεδίωξεν ή Πολιτεία διά τοϋ ψηφισθέντος καί 
έφαρμοσθέντος ήδη Ν .Δ. 2458/53.

Διά τοϋ Νομοθετικού τούτου Διατάγματος έπετεύχθη πλήρως ή απαλλαγή τοϋ Άστυν. 
Σώματος έκ των υπεραρίθμων στελεχών αύτοΰ, δέν έπετεύχθη δμως ή έξοδος έκ τοϋ Άστυν. 
Σώματος καί δλων των άνικάνων καί τοΰτο διότι εΐς τινας βαθμούς δέν παρεσχέθη ή δυνατότης, 
αΰτη, λόγο> τής μή ύπάρξεως ύπεραριθμίας εΐς τούτους, ένώ εις ετέρους βαθμούς, λόγω τής 
υπερβολικής ύπεραριθμίας, έξήλθον άτυχώς καί καλοί άξιωματικοί.

Τήν συμπλήρωσιν τοϋ έργου τοϋ Ν. Δ. 2458/53, ώ ς καί τήν συνέχισιν τοϋ διά τοϋ Νομ. 
τούτου Διατάγματος έπιδιωχθέντος σκοποΰ,.θ’ άναλάβωσιν εΐς τό μέλλον τά οικεία Συμβούλια, 
ίνα, εντός τοϋ συντομωτέρου δυνατοΰ χρόνου, άφ’ ένός μέν έπιτευχθή ή άπαλλαγη τοϋ Ά στυν. 
Σώματος έκ των άνικάνων καί επιζήμιων στελεχών, άφ’ έτέρου δέ προπαρασκευασθή ή προώ- 
θησις εις τούς άνωτέρους βαθμούς τών ίκανωτέρων τοιούτων.

Προς έπιτυχίαν τών σκοπών τούτων είναι άνάγκη, δπως αί έτήσιαι κρίσεις τών Α ξιω μ α
τικών παρά τών καθ’ ιεραρχίαν προϊσταμένων των, γίνωνται άντικειμενικαί, δίκαιαι καί άπροσω- 
πόληπτοι, μέ βασικά κριτήρια τήν έπαγγελματικήν κατάρτισιν, τήν υπηρεσιακήν άπόδοσιν καί 
τά λοιπά ηθικά, διοικητικά καί πνευματικά προσόντα τούτων.

Κατά τήν ώραν τής συντάξεως τών έτησίων προτάσεων ίκανότητος, βάσει τών οποίων τά 
οικεία Συμβούλια θά καταρτίζωσι τούς σχετικούς πίνακας ίκανότητος τών Α ξιωματικών τοϋ Σ ώ 
ματος οί συντάσσοντες ταύτας πρέπει νά άπαλλάξωσι τήν ψυχήν καί τήν καρδίαν των πάσης έπιρ- 
ροής, οίωνδήποτε συναισθημάτων, συμπαθειών ή άντιπαθειών, δυναμένων νά έπηρεάσωσι τήν εύθύ- 
δικον, ώς άνω, κρίσιν των.

Δέν άρκεΐ δμως τοΰτο, είναι επίσης άνάγκη δπως αί προτάσεις αΰται βασίζωνται, δσον τό 
δυνατόν, έπί ένιαίου μέτρου κρίσεως.

Παρατηρεΐται δυστυχώς, δτι ώρισμένοι προϊστάμενοι, ιδία τών ειδικών υπηρεσιών, χαρα- 
κτηρίζουσιν άπαντας σχεδόν τούς ύπηρετοΰντας ύπό τάς διαταγάς των ώς εκλεκτούς καί άρί- 
στους, ένφ ώρισμένοι έξ αυτών, κατά κοινήν άντίληψιν, ύστεροΰσι καταφανώς άλλων συναδέλ
φων των ΰπηρετούντων εις μαχίμους υπηρεσίας. ’Επίσης παρατηρεΐται, δτι ώρισμένοι διοικοΰντες, 
συντάσσοντες προτάσεις ίκανότητος ύφισταμένων των, δείκνυνται έπιεικεΐς, ένώ άλλοι δείκνυν- 
π»ι άκρως αυστηροί.
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Ή  ανομοιόμορφος αΰτη κρίσις δημιουργεί αδικίας καί κλονίζει σαβαρώς την πίστιν.τών 
κρινομένων έπί τής άξίας, ήν άποδίδουν εις την βελτίωσιν τής επαγγελματικής καταρτίσεως καί 
υπηρεσιακής άποδόσεώς των, ώς βασικού στοιχείου τής σταδιοδρομίας των.

Προς έπιτυχίαν τής δι’ ενιαίου μέτρου κρίσεως συντάξεως των καταρτιζομένων κατ’ έτος 
προτάσεων ίκανότητος, παραγγέλλομεν, δπως έφαρμοσθώσι τα κάτωθι :

1) Εύθύς ώς οί αρμόδιοι ’Αστυνόμοι συντάξωσι τάς προτάσεις ίκανότητος των ύπ’ αυτούς 
’Αξιωματικών, ύποβάλλουσι ταύτας προς τούς οικείους προϊσταμένους τών'Υποδιευθύνσεων, ο'ί- 
τινες συγκαλοΰσι τούτους, ΐνα διά τής ανταλλαγής των άπόψεών των έπί τής ίκανότητος έκα
στου των κρινομένων, διαπιστωθούν αί τυχόν ύπάρχουσαι άνομοιομορφίαι κρίσεως έπί τώ  τέλει, 
δπως κατά τήν διατύπωσιν ΰπ’ αυτών τής γνώμης των έπί έκάστης προτάσεως, έπιτευχθή ή 
άρσις τούτων. Περί τών γενομένων κατά τάς συσκέψεις συζητήσεων συντάσσονται πρακτικά. Μετά 
ταΰτα αί ώς άνω προτάσεις, έφ’ ών θά διατυπωθώσιν αί γνώμαι των προϊσταμένων τών 'Υποδιευ
θύνσεων μετά τών πρακτικών τών συσκέψεων, ώς καί αί ύπό τούτων συνταχθησόμεναι έν πρώτω 
βαθμώ προτάσεις θά ύποβληθώσιν είς τον οΐκεΐον προϊστάμενον τής Δ/νσεως’Αστυνομίας Πόλεων.

2 ) 'Ο προϊστάμενος τής οικείας Δ/νσεως ’Αστυνομίας, εύθύς ώς περιέλθωσιν αύτώ αί 
ώς άνω προτάσεις ίκανότητος μετά τών σχετικών πρακτικών συγκαλεϊ παρομοίαν σύσκεψιν απάν
των τών προϊσταμένων τών 'Υποδιευθύνσεων, εις ήν τηρείται ή αυτή ώς άνω διαδικασία. Ούτος 
μετά τήν σύσκεψιν, άφοΰ διατυπώση τήν γνώμην του έπί τών προτάσεων, βάσει καί τών κατά 
τάς συσκέψεις συμπερασμάτων, θά ύποβάλη ταύτας μετά τών συνταχθέντων πρακτικών—'Υπο
διευθύνσεων καί Δ/νσεων—είς τόν ’Αρχηγόν τής ’Αστυνομίας.

"Οσον άφορα τάς λοιπάς—πλήν Δ/νσεως ’Αστυνομίας—είδικάς ύπηρεσίας διά τήν έφαρ- 
μογήν τών ανωτέρω έκτεθέντων (σύγκλησιν συσκέψεων κ .λ .π .) έξομοιοϋνται πρός προϊσταμένους 
τών Δ/νσεων ’Αστυνομίας οί :

α) 'Ο Δ/ντής τού ’Αρχηγείου, ώς πρός τούς ύπηρετοΰντας είς τά γραφεία τού ’Αρχηγείου,, 
του Ε .Τ .Υ .Α .Π ., τού ’Αστυνομικού Νοσοκομείου καί τής ’Αποθήκης 'Υλικού ’Αστυνομίας. 

β ) ' 0  Γεν. ’Επόπτης ’Αγορανομίας, 
γ ) Ό  Διευθυντής τής ’Αστυνομικής Σχολής, 
δ) 'Ο  Διευθυντής Δ/νσεως Έγκλημ. 'Υπηρεσιών, 
ε) Ό  Διευθυντής τής 'Υπηρεσίας Έ θν . Νομίσματος, 

στ) 'Ο Δ/ντής ’Αστυνομίας Τουρισμού,
ζ ) 'Ο Γεν. Δ/ντής τής Γεν. Δ/νσεως Ά στυν. Πόλεων τού 'Υπουργείου’Εσωτερικών, καί 
η) 'Ο  Γεν. Δ/ντής Διευθύνσεως ’Αλλοδαπών. Εύνόητον τυγχάνει, δτι είς ώρισμένας έκ 

τών υπηρεσιών τούτων, λόγω τής διοικητικής διαρθρώσεως αυτών θά λαμβάνη χώραν μία μόνον 
σύσκεψις, εις ένιαίας δέ, ώς ή Γεν. Έποπτεία ’Αγορανομίας καί ή ’Αστυνομική Σχολή ούδεμία.

3 )  Ό  ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας, εύθύς ώς περιέλθωσιν αύτφ αί προτάσεις ίκανότητος 
μετά τών λοιπών στοιχείων συγκαλεϊ σύσκεψιν είς ήν συμμετέχουν οί προϊστάμενοι τών Δ/νσεων 
’Αστυνομίας καί οί τούτοις έν προκειμένω έξομοιούμενοι προϊστάμενοι τών ειδικών 'Υπηρεσιών 
καί ό έπιθεωρητής τού ’Αστυνομικού Σώματος.

Κατά τήν σύσκεψιν ταύτην άνταλλάσσονται αί γνώμαι τών παρισταμένων έπί τής ίκανό
τητος τών διαφόρων άξιωματικών, βάσει τών ύποβληθεισών προτάσεων, συντάσσεται δέ καί 
σχετικόν πρακτικόν, χρέη γραμματέως έκτελοϋντος τού νεωτέρου τών παρισταμένων, είς δ κατα- 
χωρούνται, έν περιπτώσει διαφωνιών, αί γνώμαι τών διαφωνούντων.

Μετά ταΰτα 6 ’Αρχηγός τού Σώματος διατυπώνει τήν γνώμην του έπί τών προτάσεων, 
λαμβάνων ύπ’ δψει καί τάς έκτεθείσας είς τήν σύσκεψιν άπόψεις, έν συνεχείς δέ υποβάλλει 
ταύτας ήμΐν μεθ’ απάντων τών πρακτικών.

Τελικώς παρακαλοϋμεν, δπως κατά τήν κοινοποίησιν τής παρούσης συστήσητε μείζονα 
προσοχήν είς τούς ’Αξιωματικούς, οΐτινες θά συντάξωσιν ή άναθεωρήσωσι τάς προτάσεις ίκα
νότητος, διότι αί γνώμαι των θ’ άποτελέσωσι τό ούσιωδέστερον στοιχειον κρίσεως αύτών τούτων 
έπί τής διοικητικής των ίκανότητος.

Κατά τά λοιπά θά ίσχύωσι τά έν τή ύπ’ άριθ. 4183/9/2/50 διαταγή μας έκτιθέμενα.
'Ο  'Υπουργός Π . Λ ΥΚ Ο ΥΡΕΖΟ Σ
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Μ ΕΤΑ ΒΟ Λ Α Ι Α Σ Τ Υ ΝΟΜΙΚΩΝ

— Παρητήθησαν του ’Αστυνομικού Σώματος, ό ’Αστυνόμος Α ' κ. Καλόθετος 
Άνδρ., ό 'Τπαστυνόμος Α ' κ. Σπυράκος Γ . καί οί άστ/κες Κάτρης Κ. καί Βοΰρος Έ μ .

—Άπελύθησαν διά λόγους πειθαρχίας, οί άστ/κες Κριετσιώτης Κ ., ΜπούναςΒ., 
Σταυρακάκης Β ., καί Στεργίου Η.

—'Ομοίως άπελύθησαν ώς μή κριθέντες ικανοί προς μονιμοποίησιν διά λόγους 
ύγείας, οί άστ/κες Καμαλεδάκης I. καί Τσούτης Γ .

— Δι’ άποφάσεως του κ. ’Αρχηγού τοϋ Ά στυν. Σώματος, ώνομάσθησαν τα
κτικοί άστ/κες οί μέχρι τοΰδε μαθητευόμενοι τοιοϋτοι : Κολέζας Π ., 'Ωρολογάς Π ., 
Ζεμπερλΐγκος X .,  Βαμβακάς Α ., Βλάσσης Ε ., Άρναουτάκης Ε ., Κουρνιάτης Α ., 
Ζαχαρίας Α ., Τσαγκαράκης I . ,  Δάρρας Κ ., Παλαιοδήμος X ., Μουσούλης Θ., 
Τρυγωνόπουλος .Ν., Μπιρμπίλης Σ ., Πέτρου Ν., Γιαμπάνης I., Πουλιάσης X ., 
Αιοδάκης Γ .,  Τρίγκας Θ., Αύγουστής Β ., Τσούτσουρας Γ .,  Κουκούλάς Κ ., 
Μανουσαλίδης Κ ., Κακαρούκας Η ., Ζαβοργιαννάκης Μ., Τραχίλης Π ., Άναγνω- 
στόπουλος Η ., Παναγιωτόπουλος Σ ., Παπαδόπουλος I ., Γεβρέκος Δ ., Ίωσηφίδης 
Κ ., Κεφαλής Γ .,  Κοτσαύτης Δ ., Πιλαφάς Γ .,  Μαρίνης Ν., Μαροπάκης Ν., 
Καλέντζης Γ ., Κουζετζάκης Δ ., Άρβανιτάκης X ., Δανιήλ Α ., Τσατσαρής Γ ., 
Ζαχαριάς X ., Πισινάρας Α ., Μϊχος Ν., καί Στυλιανάκης Ο.

*  .

Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Α Ι

Διά Β .Δ . προήχθησαν εις τον βαθμόν του Άνθυπαστυνόμου οί κάτωθι Ά ρχι 
φύλακες προς πλήρωσιν κενών οργανικών θέσεων : Δουκάκης Γ .,  Γεωργίου Γ ., 
Κυριακόγκωνας Ν., Φράγκος Ά ν ., Κοκκινάκης Λ .. Τζωρτζόπουλος Ν.. Σκού
ρας Θ., Τσιγκογιάννης Φ ., Μιχαλολιάκος ’Αν., Δελαπόρτας Εύθ. καί Γιαννη- 
μάρας Θ.

*
Α Μ Ο ΙΒΑ Ι ΑΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚΩΝ

Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Τπουργοΰ ’Εσωτερικών έχορηγήθησαν αί κάτωθι 
άμοιβαί :

α ) ’Έπαινος καί υλική άμοιβή εις το ύ ς : Ά στυν. Δ/ντήν Α ' κ. Ρακιντζήν 
Θ. Διοικητήν Γεν. Ασφαλείας Αθηνών, Ά στυν. Δ/ντάς Β ' κ.κ, Κροντήρην I. καί 
Καραχάλιον I . ,  Αστυνόμον Β ' κ. Άγγελάκον Π ., Άρχ/κας Φράγκον Ά ν. καί Κοκ- 
κινάκην Λ ., καί άστ/κας Τεζάρην Ά ν ., Διαλιάνην Π ., Ξενάκην Γ ., Ψηστάκην Γ ., 
’Ελευθερίου Γ ., Κλωνάρην Ν ., Βελεγράκην Ά ρ ., Σαμαράν Κ ., Χριστόπουλον Β .,  
Κάσσην Γ ..  Λύρην Β ., καί Μεθενίτην Ά ν ., διότι άπαντες οδτοι, ύπό τήν δεξιάν 
καθοδήγησιν τοΰ πρώτου, Διοικητοΰ τής Γεν. Ασφαλείας Αθηνών, έπιδείξαντες 
ζήλον, άοκνον εργατικότητα καί πλήρη άφοσίωσιν εις τό καθήκον των καί έκτελέ- 
σαντες έκαστος μετά προθυμίας, δραστηριότητος καί μεθοδικότητος τήν άνατεθεϊσαν 
αύτοϊς υπηρεσίαν, έπέτυχον τήν 26 -9 -1953  τήν άνεύρεσιν. καί σύλληψιν τοΰ άπό 
9ετίας καταζητουμένου διά σωρείαν εγκλημάτων έσχάτης προδοσίας, κατασκοπείας 
κ.λ.π. ηγετικού άναρχικοΰ στελέχους τοϋ Κ .Κ .Ε . Γεωργίου Γεωργίου, ώς καί τήν 
άνεύρεσιν καί κατάσχεσιν τών τυπογραφικών εγκαταστάσεων έκδόσεως τοΰ «Ριζο
σπάστη» καί τοΰ Αρχείου τούτου, προσενεγκόντες διά τής σημαντικωτάτης ταύτης 
επιτυχίας των, ύψίστην υπηρεσίαν εις τήν Ασφάλειαν τοΰ Κράτους καί εις τον 
άγώνα προς έξάρθρωσιν τοΰ παρανόμου μηχανισμοΰ τοΰ Κ .Κ .Ε .

β) ’Έπαινος εις τούς : Ά στυν. Δ/ντήν Α' κ. Άλεξόπουλον Ή λ ., Ά στυν. Α ' 
κ. Μενίδην Λ ., Ά στυν. Β ' κ.κ. Κρίνταν Δ. καί Σπυρογιαννόπουλον Χ ρ., Ύπαστυν. 
Α' κ. Λάμπρου Β ., Άρχ/κας Παπατριανταφύλλου Σ τ. καί Παπαϊωάννου Χ ρ., 
Ύπαρχ/κας Λεβιδάν Λ. καί Πανόπουλον Γ . καί άστ/κας Άλεξαντωνάκην Έ μ .,  
Παπαδόπουλον Κ ., Θανασούραν Π ., Διαμαντόπουλον I., Μαραβελάκην Έ μ .,  Κολεν- 
τίνην Γερ., Κωτσόπουλον Γ .,  Νικηφοράκην Μ., Τσάκαλον Γρ., Γιαννάκον Εύάγ.,
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Κωστακόπουλον Χ ρ., Βασιλείου Π ., Γρίβαν I ., Πάφον Έ μ .,  Τσιρώνην Παν. καί 
Καραΐνδρον Ίωάννην, διότι ούτοι, ό μέν πρώτος άναπτύξας ώς έκ του βαθμού του 
άνάλογον ηγετικήν πρωτοβουλίαν, οί δέ λοιποί συμμετασχόντες είς ένεργηθείσας 
έρεύνας καί άλλας βοηθητικάς ένεργείας, συνέβαλον σημαντικώς διά τήν όλοκλήρωσιν 
της άνωτέρω ύποθέσεως.

*  »*  Hi

Α Θ Λ Η ΤΙΣΜ Ο Σ Ε ΙΣ  ΤΗ Ν  Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΑ Ν

— 1. Τήν 2 1 -1 -5 4  καί άπό 19-21 .30 ' ώρας ό 'Υπουργός Εθνικής Άμύνης 
κ. Κανελλόπουλος έδεξιώθη εις τήν Στρατιωτικήν Λέσχην υπό τήν ιδιότητά του ώς 
Προέδρου τής Α .Σ .Α .Ε . Ενόπλων Δυνάμεων τούς έκπροπώσους του έν γένει Ε λ 
ληνικού ’Αθλητισμού. Παρέστησαν ό κ. 'Υπουργός ’Εθνικής Παιδείας καί 'Υφυ
πουργός Οικονομικών, οί Δήμαρχοι ’Αθηνών—Πειραιώς, οί ’Αρχηγοί Γ .Ε .Ε Θ .Α ., 
Γ .Ε .Σ .,  Γ .Ε .Ν . καί Γ .Ε .Α ., ό ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Έ β ερ τ  Α., 
ό 'Υπαρχηγός τής Βασιλικής Χωροφυλακής, ό ’Αρχηγός Λιμενικού Σώματος, οί 
Ά στυν. Δ/νταί ’Αθηνών— Πειραιώς, ό Δ/τής τής 'Υποδ/νσεως Τροχαίας ’Αθηνών, 
τό Συμβούλιον τής ’Επιτροπής ’Ολυμπιακών’Αγώνων, οί Πρόεδροι. ’Αντιπρόεδροι 
καί Γενικοί Γραμματείς τών ’Αθλητικών 'Ομοσπονδιών (Σ Ε Γ Α Σ —ΕΠ Ο —ΕΚ Ο Φ  — 
Σ Κ Ο Ε Κ  κ .λ .π .), οί Πρόεδροι καί Γενικοί Γραμματείς άπάντων τών άθλητικών Σ ω 
ματείων Α ' Κατηγορίας ’Αθηνών— Πειραιώς, οί άθλητικοί συντάκται καί πολλοί άλλοι
άθλητικοί παράγοντες του Σχολικού—Έξωσχολι; τρατιωτικοΰ άθλητισμοΰ.

Σκοπός τής έν λόγω δεξιώσεως ήτο ή δημιουργία φιλικής ατμόσφαιρας μ ε
ταξύ τών έκπροσώπων τού Στρατιωτικού καί ’Εξωσχολικού αθλητισμού καί ό συν
τονισμός τών ενεργειών διά τήν άνύψωσιν τής στάθμης τού έθνικοΰ αθλητισμού.

— 2. Τήν 2 0 -1 -5 4  καί ώραν 16.30 ' εις τον περίβολον τής ’Αστυνομικής Σχο
λής έλαβε χώραν συνάντησις Πετοσφαίρας (Βόλλεϋ—Μ πώλλ), μεταξύ τών ομάδων 
τών Σχολών ’Αστυφυλάκων—Λεόντειου Σχολής. Νικήτρια άνεδείχθη ή Σχολή 
’Αστυφυλάκων είς δύο σέτ μέ 16-14— 16-14. Παρέστη ό κ. Διοικητής τών ’Αστυ
νομικών Σχολών, οί κ.κ. Άξ/κοί καί οί δόκιμοι 'Υπαστυνόμοι, άρχιφύλακες καί άστυ- 
φύλακες, ώς καί τό προσωπικόν καί οί μαθηταί τής Λεόντειου Σχολής.

— 3. Τήν 27 -1 -5 4  καί άπό 13.30' ώρας μέχρι 17.30' έτελέσθη είς Γήπεδον 
Παναθηναϊκού ό Β ' άγων τού Ποδοσφαιρικού Πρωταθλήματος ’Ενόπλων Δυνάμεων 
1954. ’Αντιμέτωποι έτέθησαν αί Α ' καί Β ' Ποδοσφαιρικαί ομάδες Β .  ’Αεροπορίας— 
’Αστυνομίας Πόλεων. Είς τήν συνάντησιν τών Β ' 'Ομάδων νικήτρια άνεδείχθη ή 
όμάς τής Β . ’Αεροπορίας διά τερμάτων 4—2. Έπηκολούθησε ό άγων Α' ομάδων έκ 
τού οποίου νικήτρια έξήλθε ή όμάς τής ’Αστυνομίας Πόλεων μέ τέρματα 3— 1. 
’Αποτέλεσμα πρώτου ήμιχρονίου 1—0.

Τά τέρματα έπέτυχον οί άστυφύλακες Χοντάσης Χρυσόστομος καί Πολύζος 
Εύθύμιος (2 ). Ό  άγων υπήρξε συναρπαστικός, τεχνικός καί μέ πλούσιας φάσεις, 
προκαλέσας τό ένδιαφέρον τών φιλάθλων, οΐτινες τον παρηκολούθησαν. Καί αί δύο 
ομάδες παρουσίασαν ώραΐον σύνολον, προκαλέσασαι τά ευμενή σχόλια διά τήν άρ- 
τίαν έμφάνισίν των, άπό τεχνικής καί άγωνιστικής πλευράς. Τούς άγώνας παρηκο
λούθησαν ό Ά στυν. Δ/ντής ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Τσάλης ’Ιωάννης, 
πολλοί κ.κ. άξιωματικοί τού Στρατού Ξηρας καί τής Β . ’Αεροπορίας καί άντιπρο- 
σωπεΐαι άξιωματικών καί κατωτέρων άστυνομικών υπαλλήλων ’Αστυνομικών Δ/νσεων 
’Αθηνών— Πειραιώς καί τής ’Αστυνομικής Σχολής. Κατά τήν διάρκειαν τού άγώνος 
Ιπαιάνιζεν ή Φιλαρμονική τού ’Αστυνομικού Σώματος.

- 4 .  Τήν 3 -2 -5 4  είς τό Γήπεδον τού Π .Α .Ο ., έτελέσθη ό 3ος ποδοσφαιρικός 
Ά γω ν Πρωταθλήματος ’Ενόπλων Δυνάμεων μεταξύ τών Α' καί Β ' ομάδων Β . 
Χωροφυλακής καί Β . Ναυτικού. Ε ίς τον μεταξύ τών Α' ομάδων άγώνα, νικήτρια 
άνεδείχθη ή όμάς τής Β . Χωροφυλακής διά τερμάτων 1—0.

Είς τήν προηγηθεΐσαν συνάντησιν τών άναπληρωματικών ομάδων οί άντίπαλοι 
άνεδείχθησαν ισόπαλοι διά τερμάτων 2—2.



ΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

Τό Επιστημονικόν Περιοδικόν «Α Κ ΤΙΝ ΕΣ », έν σελίδι 90 τοΰ ύπ’ 
άριθ. 146 τεύχους μηνός Φεβρουάριου ε.ε., δημοσιεύει τά ακόλουθα:

« ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ »
«Μέ ιδιαιτέραν εύχαρίστησιν παρουσιάζομεν, είσελθόν πλέον 

εις το δεύτερον έτος τής έκδόσεώς του, ένα ειδικόν μέν άλλα 
γενικωτέρας προσοχής άξιον περιοδικόν, τά «’Αστυνομικά Χρο
νικά». Πρόκειται περί προσπάθειας άπό πάσης άπόψεως άξιο
λόγου. Προορίζεται βεβαίως διά τό άστυνομικόν σώμα καί τούς 
άστυνομικούς υπαλλήλους, άλλά δεν άποτελεΐ ύπερβολήν, έάν 
εί'πωμεν, ότι τά τεύχη τοΰ πρώτου έτους του έν λόγω περιοδικού 
άποτελοΰν άληθές θησαύρισμα έγκυκλοπαιδικών γνώσεων, αί 
όποΐαι, διά κάθε πολίτην καί διά τον πλέον μορφωμένον άλλά καί 
διά τον μόλις άρχόμενον τής έπιμελείας τής μορφούσεώς του είναι 
πολύτιμοι.

«’Ιδιαιτέραν έντύπωσιν προξενεί ή ποικιλία τής ύλης. Ό  άνα- 
γνώστης κατατοπίζεται επί διαφόρων θεμάτων καί των είδικώς 
άστυνομικών, όπως είναι φυσικόν, άλλά 3?αί γενικωτέρων, όπως 
είναι φέρ’ είπεΐν, τό κοινωνικόν ζήτ ημα,  τό όποιον εξετά
ζεται μέ έξάρσεως άξίαν διαύγειαν περί την σύλληψιν, πληρό
τητα περί τήν έκθεσιν καί σαφήνειαν περί την διατύπωσιν. Ζητή
ματα έπίσης έγκληματολογικά έξετάζονται λεπτομερώς' δεν λείπει 
καί ή στοιχειώδης κατατόπισις εις θέματα νομικά. Τό δίκαιον 
τών άνηλίκων άξιοΰται— καί εικότως— ίδιαζούσης προσοχής. 
’Αναπτύσσονται άκόμη θέματα άνακριτικής. "Ολα αύτά συμπλη- 
ρούμενα άπό ποικίλην καλοδουλευμένην ύλην μέχρι καί τοΰ άστυ- 
νομικοΰ μυθιστορήματος, τό όποιον καί αύτό έκπροσωπεΐται εις 
τον ύπ’ όψιν μας τόμον. ’Ιδιαιτέρως ένδιαφέρουσα είναι ή έρευνα 
επί τοΰ θέματος τής προστασίας τών ήθών, ή όποια γίνεται καί 
μέ ορθήν άνωτέραν άντίληψιν άλλά καί μέ πραγματικήν κατανό- 
ησιν τών θεμάτων καί μέ φωτισμένον άνθρωπισμόν.

»’Αξίζει πας έπαινος είς τούς έπωμισθέντας τό βάρος τής έκδό- 
σεως τοΰ περιοδικού τούτου, είς τό όποιον εύχόμεθα νά συνέχιση 
τήν έκδοσίν του είς μακράν σειράν ετών καί μέόλονέν περισσό
τερον αισθητήν τήν τόσον άξιέπαινον δημιουργικήν του έργασίαν».

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

Εύχαριστοΰμεν θερμώς τήν διεύθυνσιν τοΰ έξαιρέτου Περιοδικού 
«Α Κ ΤΙΝ ΕΣ» διά τήν άνωτέρω δημοσιευομένην λίαν κολακευτικήν 
κριτικήν τοΰ Περιοδικού μας, τό όποιον διά παντός τρόπου θά ύπο- 
βοηθήση πάσαν προσπάθειαν άθενδήποτε προερχομένην, πρός ένίσχυ- 
σιν τών Χριστιανικών, ήθικών καί Εθνικών ’Αρχών, υπέρ ών καί αί 
«ΑΚΤΙΝΕΣ» έργάζονται,




