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ΝΕΩΝ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ

Την Ιην Μαΐου έ.έ. έγένετο έν πάση έπισημότητι, εις τήν Σχολήν ’Αστυ
νομίας Πόλεων, ή τελετή τής ορκωμοσίας 35 νέων Ύπαστυνόμων καί 51 νέων Ά ρ -  
χιφυλάκων τής Θ' έκπαιδευτικής περιόδου.

Οί νέοι βαθμοφόροι ειχον παραταχθή προ τοϋ έντώ  γηπέδω τής Σχολήςκατα- 
σκευασθέντος νέου περιπτέρου, τό όποιον είχε θαυμασίως διακοσμηθή, καθώς καί 
όλος ό χώρος τής Σχολής, μέΈλληνικάς σημαίας, μέ θυρεούς, μέ δάφνας καί μέ κλώ
νους μύρτων.

Τούς προσκεκλημένους, οίτινες ήρχισαν να καταφθάνουν από τής 10.30' 
ώρας ύπεδέχετο ό Διοικητής τής Σχολής, Ά στυν. Δ/ντής κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτης, 
άποδιδομένων εις έκαστον έκ τούτων των κεκανονισμένων τιμών ύπό τοϋ παρατετα- 
γμένου παρά τήν είσοδον τιμητικού αποσπάσματος ενόπλων αστυφυλάκων καί τής 
Φιλαρμονικής τής' ’Αστυνομίας Πόλεων.

Ούτοι ώδηγοΰντο ύπό τών ’Αξιωματικών τής Σχολής εις τάς προκαθωρισμέ- 
νας θέσεις των.

Ούτω προσήλθον άλληλοδιαδόχως, ό 'Υπαρχηγός τής Β. Χωρ/κής, ό Διοι
κητής τής Σχολής Εύελπίδων, ό Διοικητής τής Σχολής ’ Ικάρων, ό Διοικητής τής 
Σχολής Χωροφυλακής καί ό Διοικητής τής Σχολής Λιμενικών δοκίμων, ώς καί άν- 
τιπροσωπείαι δοκίμων τών Σχολών, Εύελπίδων, ’ Ικάρων, ’Ανθυπομοιράρχων καί 
Λιμενικών ’Αξιωματικών.

Επίσης προσήλθον ό άντεισαγγελεύς Άρείου Πάγου κ. Άνδρέας Τούσης, 
ό άντεισαγγελεύς Έφετών κ. ’ Ιωάννης Κωστόπουλος, ό καθηγητής ’ Ιατροδικαστι
κής κ. Γρηγόριος Κάτσας, ό κ. ’Αριστείδης Πουλαντζας, ό κ. Κωνσταντίνος Δεμερ- 
τζής, ό κ. Χρήστος Μπόμπολας, ό κ. Πέτρος ’Αργυρίου, ό κ. Κωνσταντίνος Κων- 
σταντινίδης καθηγητής .Ψυχιατρικής, ό κ. Κωνσταντίνος Τζηρίτης, ό κ. Δημή- 
τριος Σταύρου,, οί Άστυν. Δ/νται κ.κ. Κόκκινος Ν., Γεωργίου ’Αν., Τσαούσης Ν., 
Πολυχρονόπουλος Ί ω ., Άλεξόπουλος Ή λ ., Τσίττης Κ., Καθάρειος Ά π ., Πολί-
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της Γ., Μπαρδόπουλος Παν., ΓΙαπατριανταφύλλου Κων., Κουτσουρούμπας Σπ. καί. 
άντιπροσωπεϊαι ’Αστυνόμων καί 'Υπαστυνόμων.

Πλήθος προσκεκλημένων συγγενών των δοκίμων καί πολιτών προσήλθον εγ
καίρως καί κατέλαβον τον καθωρισμένον χώρον, διά την παρακολούθησιν τής τελετής.

Τήν 10.40' προσήλθεν ό ’Αρχηγός του Σώματος κ. ’Άγγελος Έ βερτ καί τήν 
11ην άκριβώς κατέφθασεν ό Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Βάσσος Βραχνός

Τον κ. Ύφυπούργόν ύπεδέχθη ό Δ /τής τής Σχολής, όστις άνέφερεν αύτώ σχε- 
τικώς. ’ Επηκολούθησεν έπιθεώρησις τοϋ τιμητικού αποσπάσματος παιανιζούσης τής 
Φιλαρμονικής καί άκολούθως ουτος κατέλαβε τήν έν τώ μέσω του γηπέδου καί έναντι 
τών παρατεταγμένων νέων βαθμοφόρων θέσιν.

Μετά τήν έπαρσιν τής σημαίας έγένετο υπό του κ. 'Υφυπουργοί έπιθεώρησις 
τών νέων Ά ξ/κ ώ ν  καί Άρχιφυλάκων καί μετά ταϋτα ήρξατο ή ιεροτελεστία χο- 
ροστατοΰντος τοϋ Πανοσιολογιωτάτου ’Αρχιμανδρίτου κ. Χριστοφόρου Παπουτσο- 
πούλου, μέ εκλεκτήν ’ Εκκλησιαστικήν χορωδίαν. "Οταν ή χορωδία έψαλε τό Πο
λυχρόνιον, ή Μουσική επαιάνιζε τον ’Εθνικόν "Υμνον.

Μετά τό πέρας τής ιεροτελεστίας άπηγγέλθη ό όρκος όστις έχει ως εξής :

«'Ορκίζομαι νά φυλάττω πίστιν εις τήν Πατρίδα καί τον Συντα- 
» γματικόν Βασιλέα τών 'Ελλήνων, ύπακοήν εις τό Σύνταγμα καί τούς 
η Νόμους τοϋ Κράτους καί νά διαχειρίζωμαι τιμίως καί εύσυνειδήτως 
» τήν άνατεθεΐσαν μοι δημοσίαν υπηρεσίαν».

'Η  Φιλαρμονική άνέκρουσε έν συνεχεία τήν θαυμασίαν προσευχήν τοϋ 
BO STIAIVIASK Y, δι’ ής έκλεισεν ή ιεροτελεστία.

’Ακολούθως ό Δ/τής τής Σχολής κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτης προσεφώνησεν τούς 
νέους Ά ξ/κούς καί Άρχιφύλακας ώς έξής :
«Νέοι ’Αξιωματικοί καί Άρχιφύλακες!

« Ή  Διοίκησις τής Σχολής ’Αστυνομίας Πόλεων αισθάνεται άκραν ίκανοποίη- 
» σιν διότι σάς άποδίδει σήμερον εις τον ’Αρχηγόν τοϋ Σώματος,, έτοιμους καθ’ όλα 
» ν’ άναλάβετε τά νέα σας καθήκοντα ώς βαθμοφόροι.

» Αισθάνεται έπίσης τήν άνάγκην νά ύποβάλη τάς θερμάς εύχαριστίας προς 
»  τον κ. Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως, Στρατάρχην ’Αλέξανδρον Παπάγον, διά τό άμέ- 
» ριστον ένδιαφέρον τό όποιον έπιδεικνύει προς άναδιοργάνωσιν τών Σωμάτων Ά -  
»  σφαλείας, ώστε ταϋτα όχι μόνον ν’ άποτελοΰν έγγύησιν διά τήν έννομον τάξιν, άλλά 
» καί υπόδειγμα υπηρεσιών, πού λειτουργούν κατά τέλειον τρόπον.

»  Ή  σύστασις έξ άλλου'Υφυπουργείου’ Εσωτερικών μέ άποκλειστικήν άρμο
υ διότητα έπί τής Δημοσίας Τάξεως καί ’Ασφαλείας, καί ή άνάθεσις αύτοΰ εις δε- 
» δοκιμασμένον καί έξοχον στρατιώτην, τον άντιστράτηγον κ. Βάσσον Βραχνόν, 
» μαρτυρεί, ότι ή θέλησις τοϋ Στρατάρχου είναι, ν άφοπλίση άποτελεσματικώς τούς 
»  βυσσοδομοΰντας κατά τοϋ έθνικοΰ μας καθεστώτος καί τούς έγκληματίας πάσης 
» μορφής καί νά καταστήση τήν χώραν μας ιδεώδη άπό άπόψεως τάξεως καί άσφα- 
»  λείας.

» 'Η  γνωστή είς όλους θεληματικότης τοϋ Στρατάρχου, ή πίοτις του εις τήν
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)) δυναμικότητα και τήν φιλοπατρίαν των Ελλήνων καί ή άπόφασις αυτού νά συνε- 
»  χίση και ώς Πρωθυπουργός τον πόλεμον κατά παντός έχθροϋ τής Ελλάδος, μέ 
»  τήν πεποίθησιν τής νίκης, ήτις έστεψε πάντοτε τούς αγώνας του, υποχρεώνει όλους 
» ημάς νά τον ακολουθήσωμεν καί νά φανώμεν αντάξιοι τής τιμής ότι ΰπηρετοϋμεν 
» τήν πατρίδα.

» Οί διακεκριμένοι καθηγηταί σας, οί όποιοι παρίστανται εις τήν σημερινήν 
» τελετήν τής ορκωμοσίας, δικαίως αισθάνονται υπερηφάνειαν καί ίκανοποίησιν, 
»  διότι βλέπουν οτι ό σπόρος τον όποιον έσπειραν, έπεσεν εις έδαφος γόνιμον. ’Αλλά 
» ή χαρά των ήτο πολύ μεγάλη, όταν κατά τήν διάρκειαν τής εκπαιδευτικής περιόδου 
» σάς έβλεπον ν’ άμιλλασθε εις μάθησιν, εις λάξευσιν ιδεώδους χαρακτήρος καί εις 
» ευγένειαν ψυχικήν. «Μου κάμνει κόπο, έλεγε χθές, σεβαστός καί σοφός καθηγητής 
» σας, ν’ άποχωρισθώ τούς λαμπρούς αυτούς νέους, μέ τά αστραφτερά μάτια, μέ 
» τήν ολόφωτη σκέψι καί μέ τήν απέραντη άγάπη στά ιδανικά τής φυλής μας».

»  Νέοι βαθμοφόροι! Πιστεύσατέ με, όλοι ημείς μέ τούς όποιους έζήσατε στή 
» Σχολή αυτή, αίσθανόμεθα όπως ό σεβαστός καθηγητής σας. καί χωρίς νά έχωμεν 
» καμμίαν απολύτως αμφιβολίαν, ότι θά εισθε πάντοτε υποδείγματα άστυνομικών, 
» μέ άνωτέραν άντίληψιν τής έννοιας των καθηκόντων καί των ύποχρεώσεών σας, 
» έναντι τής πατρίδος καί έναντι των πολιτών, σάς προπέμπομεν καί σάς προσκα- 
»  λοΰμεν ν’ άναφωνήσητε.

* » Ζήτω το ’Έθνος.
» Ζήτω ό Βασιλεύς.
» Ζήτω ό Στρατάρχης.
» Ζήτω ή ’Αστυνομία Πόλεων».

Μετά τό πέρας τής ομιλίας έγένετο ύπό τού κ. 'Υφυπουργού ή απονομή τών 
διπλωμάτου εις τούς νέους ’Αξιωματικούς, οΐτινες άπεχώρησαν συντεταγμένοι ίνα 
έτοιμασθώσι διά τήν παρέλασιν.

Έπηκολούθησεν αμέσως προ τών επισήμων, πκρέλχσις τών νέων Ύπαστυ- 
νόμων, ·τών Άοχιφυλάκων καί τών μαθητών αστυφυλάκων εντός του γηπέδου 
τής Σχολής, ήτις έσημείωσεν εξαιρετικήν έπιτυχίαν, άποσπάσασα τά ενθουσιώδη 
χειροκροτήματα τών παρευρισκομένων, καί τά θερμά συγχαρητήρια του κ. 'Υφυ
πουργού καί όλων τών επισήμων. Έ ν συνεχεία έγένοντο επιδείξεις ’ Ιαπωνικής 
πάλης, πυγμαχίας καί θεαματικών άσκήσεων, καθ’ ας οί νέοι βαθμοφόροι άπεδεί- 
χθησαν άριστοτέχναι.

Ουτω έληξεν ή τελετή τής ορκωμοσίας, μεθ’ ήν έγένετο δεξίωσις έν τή με
γάλη αιθούση τής Σχολής εις άτμόσφαιραν έορταστικήν καί φιλικωτάτην, ένώ ή 
Φιλαρμονική έπαιάνιζεν εκλεκτά έργα.

Ό  κ. 'Υφυπουργός, ό κ. ’Αρχηγός τού Σώματος καί άπαντες οί έπίσημοι συνε- 
χάρησαν θερμώς τήν Διοίκησιν καί τό προσωπικόν τής Σχολής διά τήν έξαιρετικήν 
όργάνωσιν τής τελετής καί τήν άρτιωτάτην έμφάνισιν τών νέων ’Αξιωματικών 
καί Άρχιφυλάκων.



Οί νέοι 'Υπαστυνόμοι φωτογραφούμενοι μετά τού ‘Υφυπουργού Εσωτερικών, κ. Β. Βραχ
νού, τού ’Αρχηγού κ. Ά γ γ . Έ βερτ και τού Δ/ντού κ. Ν. ’ Αρχιμανδρίτου, μετά τό

πέρας τής ορκωμοσίας. «

Οί νέοι ‘Υπαστυνόμοι δίδοντες τον νενομισμένον δρκον.
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Οί νέοι Άρχιφύλακες φωτογραφούμενοι μετά τοϋ Δ/ντοϋ των κ. Ν. ’ Αρχιμανδρίτου καί 
των κοσμητόρων της Σχολής, μετά την ορκωμοσίαν.

Οί νέοι Ύπαστυνόμοι καί Άρχιφύλακες, παρατεταγμένοι προ τοΰ Μνημείου τοϋ ’ Αγνώ
στου Στρατιώτου μετά την κατάθεσιν στεφάνου.
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'Ο  'Υφυπουργός Εσωτερικών κ. 
τοΰ Διοικητοϋ της Σχολής κ.

Β. Βραχνός, μετά τοΰ αρχηγού κ. Ά γ γ . Έ βερτ καί 
Ν. ’ Αρχιμανδρίτου, κατά τήν επαρσιν τής σημαίας.

Οί νέοι Άρχιφύλακες δίδοντες τόν νενομισμένον όρκον.



Ό  * Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Β. Βραχνός παραδίδει τά διπλώματα 
εις τούς νέους 'Υπαστυνόμους.

*0 Διοικητής τής Σχολής κ. Ν. ’ Αρχιμανδρίτης προσφωνών τού; νέους 
* Γπαστ .«νόμους καί * Αρχιφύλακας.



Ό  άρχήγός τής τάξεως, 'Υπαστυνόμος κ. Λεμονής καταθέτει στέφανον 
εις τό Μνημεϊον τοϋ ’ Αγνώστου Στρατιώτου

Οί νέοι 'Υπα-ττυνόμοι και Άρχιφύλακες κατά τάς έπιδείξεις σχηματίζουν 
τδ σύμπλεγμα Α. Π.
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αποστολής μου, νά κατορθώσω νά μελετήσω τάς διάσημους συλλογάςτοΰ Βατικανού. 
Εις δλην την Ευρώπην δέν υπάρχει μουσεΐον δυνάμενον νά άνταγωνισθή προς τον 
πλούτον του μουσείου τοΰ Πάπα. Κάθε έβδομάδα έπερνοΰσα πολλάς ώρας ερευνών 
αύτάς τάς αίθούσας καί συνομιλών μέ τον Σεβασμιώτατον .Περράτι, ίησου'ίτην λίαν 
μορφωμένον, πού είχε τήν έπίβλεψιν του τμήματος των άρχαιτήτων. Συχνά είχα την 
ευκαιρίαν νά' συναντώ τον κόμητα καί δταν μετέβαινα εις τό μουσεΐον τον προσεκά- 
λουν νά μέ συνοδεύση, άλλά πάντοτε ήρνεΐτο. Μίαν ημέραν πού τον ενοχλούσα πλέον 
τοΰ συνήθους, μοί είπεν : « ’Έ χω  λόγους διά νά μή μέ ΐδουν εις το Βατικανόν. Κατά 
»  την περίοδον τήν προηγηθεΐσαν της άποχωρήσεως τοΰ Πάπα άπό της κοσμικής 
» άρχής, άνήκα εις τον παπικόν στρατόν, καί ό Πάπας μνησικακεΐ διότι έπήγα εις 
» τήν υπηρεσίαν τοΰ Οΐκου τής Σαβοΐας . Πάντως δέν έπιθυμώ νά θεωρηθή ή 
»  παρουσία μου έν τώ  Βατικανώ ώς παρεισαγωγή».

Δέν έπεδοκίμασα τήν συμπεριφοράν τοΰ Βέσκαρο, πού μοί έφάνη άτοπος, εφό
σον ή είσοδος εις το μουσεΐον τοΰ Βατικανού είναι έλευθέρα καί ό καθείς πηγαίνει 
εις αυτό. Συνομιλών κατόπιν μέ τον Σεβασμιώτατον Περράτι, τώ  έκαμα υπαινιγμόν 
τής ύποθέσεως ταύτης.

— « ’Έ χω , είπα, ένα φίλον πού ένδιαφέρεται πολύ μέ αότά τά πράγματά (έξή- 
» ταζα τότε εις εν δωμάτιον θαυμάσιους δακτυλιόλιθους) καί είναι τέλειος γνώστης 
)) των. Δυστυχώς διά λόγους πολίτικούς φοβείται μήπως ή έπίσκεψίς του γίνη κα
ί) κώς αποδεκτή».

Ό  Ιησουίτης έμειδίασεν εύμενώς. «Μας γνωρίζετε καλλίτερον άπο τοΰτο, 
» είπεν ημείς, πτωχοί ιερείς, δέν εΐμεθα τόσον ολίγον έλεήμονες. Ά λλά πώς όνο- 
)) μάζεται ό φίλος σας ;»

— «Κόμης Γουλιέλμος Βέσκαρο».
— « Ά χ  ! Είπε, καί έστάθη μίαν στιγμήν παρατηρών με. Γνωρίζετε τίποτε 

»  περί αύτοΰ τοΰ ανθρώπου ; ειπεν άπλώς».
— «Τίποτε, έκτος τοΰ δτι προηγουμένως ήτο εις τήν υπηρεσίαν τοΰ Πάπα».
— «Πράγματι, ενθυμούμαι τό όνομα. Ά λ λ ’ ό κόμης άπατάται εντελώς. ’Έχει 

)) τελείως τό δικαίωμα νά έλθη εδώ όπόταν τοΰ άρέση».
Ηύχαρίστησα τον καλόν ιερέα διά τήν άδειαν ταύτην καί τήν άνεκοίνωσα εις 

τον Βέσκαρο, δταν τον έπεσκέφθην. Έφάνη έκπλαγείς.
— «Σ άς εύχαριστώ διά τήν καλωσύνην σας, ειπεν άποτόμως, άλλά δέν θά 

»  έπωφεληθώ τής άδειας τοΰ Σεβασμιωτάτου Περράτι. Θά σκεφθώ πρώτον».
’Έκρινα δτι δέν υπήρχε λόγος νά έπανέλθω εις τό ζήτημα. Ό  Σεβ. Περράττι 

μέ ήρώτησε μετά τινας ήμέρας διατί ό φίλος μου δέν ήλθεν άκόμη εις τό μουσεΐον. 
Έ π λασα μίαν δικαιολογίαν. Μετά τινας εβδομάδας, ένώ είχα χάσει τελείως τό έπει- 
σόδιον άπο τον νοΰν μου, συνήντησα τον ίησουΐτην εις τό μουσεΐον. Εύρίσκετο εις 
μεγάλην έξαψιν.

— « Ά ,  Έ ξοχ ώ τα τε ! άνέκραξεν, οφείλω νά σάς διηγηθώ κάτι πού θά σάς γε- 
»  μίση μέ χαράν. 'Ένας νέος θησαυρός μάς ήλθε- συλλογή δακτυλιόλιθων πού ό καρ- 
»  δινάλιος Σαλβατιέρρα έχάρισεν εις τον Πάπαν. Ε λάτε νά τούς θαυμάσετε».

Τερφθείς άπο αυτήν τήν εΐδησιν, έσπευσα νά τεθώ εις τήν διάθεσίν του. Μέ 
ώδήγησε διά μακρών διαδρόμων εις τμήμα τοΰ κτιρίου πού δέν είχα έπισκεφθή ποτέ. 
Ά φ οΰ  έπεράσαμεν άπο πολλά δωμάτια γεμάτα άπό παντοειδή άξιοθέατα πράγματα, 
έφθάσαμεν επί τέλους εις στοάν έγκαταλελειμμένην, μέ τοίχους γυμνούς, πού έφω- 
τίζετο άπό θυρίδιον άερισμοΰ. Τό σκότος τής στοάς ήλαττοΰτο διά ·καθρέπτου τε
θειμένου εις τον τοίχον τοΰ βάθους. Κατά μήκος τής στοάς υπήρχαν τραπέζια, έπί 
τών οποίων εύρίσκοντο ύελωτά έρμάρια περιέχοντα συλλογάς παντοειδών άντικει- 
μένων. Ά λ λ ’ ό οδηγός μου δέν μοΰ έπέτρεψε νά σταματήσω. Εις τήν άκραν τής 
στοάς άπέναντι τοΰ καθρέπτου ήτο κάποιος ταξιθετών τά άντικείμενα τών έρμαρίων.

— «Είναι ό ίδιος 6 καρδινάλιος, άνέκραξεν ό Σεβ. Περράτι. Τακτοποιεί άκρι-
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»  βώς αυτούς τούς δακτυλιόλιθους». 'Η  Σεβασμιότης του, διά τον όποιον δεν ήμην- 
πλέον άγνωστος, έστράφη, μέ έχαιρέτησε καί μέ έκάλεσε να Θαυμάσω αύτήν τήν ώραίαν 
συλλογήν. ’Αλλά πώς να περιγράφω αύτά τά ωραία πράγματα ; ΤΗσαν πράγματι 
άξίας άνεκτιμήτου. "Εν τούτων κυρίως, ονυξ μέ γεγλυμμένην τήν κεφαλήν τοϋ Βε- 
σπασιανοϋ, ήτο άπό τά άντικείμενα διά τά όποια κανείς έγκληματεϊ. Ένόμισα ότι 
δεν Θά κατώρθωνα ποτέ νά φύγω άπο αύτήν τήν στοάν. Ά λ λ ’ ό καρδινάλιος μοϋ ύπε- 
σχέθη νά μέ όδηγήση πάλιν εις αύτήν καί νά μοϋ έπιτρέψη νά μελετήσω αυτούς τούς 
δακτυλιόλιθους μέ ήσυχίαν. 'Ο Σεβ. Περράτι προσέθηκε :

— «Πρέπει άφεύκτως νά έλθη ό κόμης νά θαυμάση τούς δακτυλιόλιθους τού- 
» τους. Θά ένδιαφερθή όσον καί σείς».

— « 'Ο  κόμης ; ποιος είναι ; ήρώτησεν ό Σαλβατιέρρα, στραφείς προς εμέ»,
Τώ εξήγησα τον υπαινιγμόν. 'Η Σεβασμιότης του ένδιεφέρθη ζωηρώς.
— «Ενθυμούμαι πολύ καλά τον κόμητα Βέσκαρο, είπε, μέ τόνον ειλικρινούς 

» έγκαρδιότητος. Είναι πράγματι άνθρωπος εις τον όποιον συμφέρει νά δείξη τις 
» αύτούς τούς δακτυλιόλιθους. Δέν υπάρχει έν Ρώμη καλλίτερος γνώστης άπο αύτόν. 
»  Σάς παρακαλώ νά τώ  είπητε ότι θά ήμην εύτυχής αν θά κατεδέχετο νά μοί κάμη 
» τήν τιμήν νά έπισκεφθή τήν μικράν συλλογήν μου».

— «Θ ά τώ άνακοινώσω, ό,τι μοί είπατε, Καρδινάλιε, άπήντησα. Άναμφιβό- 
»  λως δέν θά διστάση πλέον». Άπεχαιρέτησα καί έφυγα, δυσφορών ολίγον διά τήν 
σπουδαιότητα πού έφαίνοντο έξαρτώντες από τήν γνώμην τοϋ Βέσκαρο. Αύθημερόν 
τον είδα καί έπανέλαβα πιστώς τούς κολακευτικούς λόγους τοϋ Σελβατιέρρα. 'Ο  
Βέσκαρο ήκουσεν, ελαφρώς προκατειλημμένος.

— «Σαλβατιέρρα ; έψιθύρισεν όνειροπολών. Δέν ενθυμούμαι τό όνομα».
-— « 'Ο  καρδινάλιος δέν εΐπεν ότι σάς έγνώριζε προσωπικώς, άλλ’ έδήλωσεν 

» οτι ήκουσε νά όμιλοΰν περί τής φήμης σας, είπα».
— «Ναί, άλλά δέν είναι αύτό πού ήθελα νά γνωρίζω. Δέν μοί όμιλεΐτε περί 

»  τών δακτυλιόλιθων».
Είδα ότι έδίσταζε, καί αίφνης ήρχισα νά κάμνω εΰγλωττον περιγραφήν τών 

θησαυρών τοϋ καρδιναλίου. "Οταν έ'φθασα εις τον όνυχα τοϋ Βεσπασιανοΰ, παρετή- 
ρησα ότι ήτο συγκεκινημένος. Έ ν τέλει άπεφάσισε νά έπισκεφθή τό μουσεΐον, άλλ’ 
ύπό τον όρον ότι θά τον συνώδευα, όρον πού μοϋ έφάνη παράξενος. Μετά μίαν ή δύο 
ήμέρας ήλθεν εις τήν Πρεσβείαν διά νά μέ πάρη νά τόν συνοδεύσω. ’Απη σχολή μένος 
εκείνην τήν ήμέραν μέ αλληλογραφίαν άφορώσαν τόν μισθόν τοϋ νέου έπισκόπου τής Δα
μασκού, συνέστησα εις τόν Βέσκαρο νά μεταβή μόνος. Μοί έρριψε βλέμμα παράξενον.

—« ’Όχι, Κύριε Πρεσβευτά, δέν εισέρχομαι είς τό Βατικανόν χωρίς σάς».
— « ’Αλλά, πώς, τότε ; Αύτοί οί δισταγμοί δέν δικαιολογούνται κατόπιν τών 

» δηλώσεων τοϋ καρδιναλίου».
-— «Αί άφορμαί πού έχω νά μή περάσω τόν ούδόν τοϋ Βατικανού χωρίς νά 

» είσθε παρά τό πλευρόν μου έπικυροΰνται άπο τήν πρόσκλησιν τοϋ καρδιναλίου. 
»  Ά λ λ ’ είσθε άπησχολημένος. Ά ς  ύπάγωμεν άλλοτε».

Τότε άφήκα τήν ύπόθεσιν τοϋ έπισκόπου τής Δαμασκού.
— «Θ ά ύπάγω άμέσως μαζί σας, κόμη, είπα. ’ Επιθυμώ νά σάς άποδείξω ότι 

»  ή ύποδοχή πού θά σάς κάμουν θά ήναι όλως διάφορος άπο ό,τι υποθέτετε». "Υψωσε 
τούς ώμους χωρίς νά είπη τι καί άνεχωρήσαμεν.

Εις τό κατώφλιον τοϋ Βατικανού μέ έπήρεν άπό τό χέρι καί ήσθάνθην ότι έτρεμεν, 
όταν έπεράσαμεν έμπροσθεν τών είς τήν είσοδον τοποθετημένων φυλάκων. Πολύ 
έκπεπληγμένος άπό αύτόν τό φόβον, τόν ώδήγησα κατ’ εύθεϊαν είς τήν έν λόγω στοάν.

— «Πού μέ πηγαίνετε ; ήρώτησε, βλέπων ότι διεβαίνομεν άπό δωδεκάδα 
»  δωματίων».

— «Είς τήν στοάν, όπου εύρίσκονται οί δακτυλιόλιθοι, άπήντησα, έρεθισθείς 
»  άπό αύτήν τήν παρατήρησιν. Δέν έπιθυμεΐτε νά τούς ίδητε ;».
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'Ο  κόμης ήρκέσθη νά παρατηρήσή ότι ή στοά άύτή έκειτο εις μέρος άπομεμα- 
κρυσμένον. Έ ν τούτοις έπι τέλους έφθάσαμεν καί ύπήρξαμεν άρκετά ευτυχείς συν- 
αντήσαντες εκεί τον Σαλβατιέρρα καί ένα μοναχόν Δομινικανόν, όστις έφαίνετο 
βοηθών τον καρδινάλιον εις τό καθάρισμα των δακτυλιόλιθων. Παρουσίασα τον Βέ- 
σκαρο εις την Σεβασμιότητα του, όστις τον έδέχθη πολύ καλά. 'Ο  Βέσκαρο έδέησε 
νά άφίση τό χέρι μου διά νά άπαντήση εις τον χαιρετισμόν τοϋ καρδιναλίου. Ά λ λ ’ 
έφάνη πράττων αύτό μέ κακήν θέλησιν, καί τον είδα νά κατοπτεύη μέ ανησυχίαν τον 
Δομινικανόν. ’Αλλά μόλις ό Σαλβατιέρρα ώδήγησε τον Βέσκαρο μέχρι τοϋ ερμαρίου 
των δακτυλιόλιθων, ή άνησυχία αύτοΰ μετετράπη είς θαυμασμόν. ’Έσκυψεν άνωθι 
τής τραπέζης, καί ύψωνε κάθε δακτυλιόλιθον έξετάζων αύτόν προσεκτικώς. Έ γ ώ  
πού τούς είχα ΐδει, έπωφελήθην τής ευκαιρίας διά νά ρίψω βλέμμα επί των άλλων άντι- 
κειμένων πού εύρίσκοντο εις τήν στοάν. Έ κεϊ, είς τήν άπέναντι πλευράν, υπήρχε 
έν μέγα άγαλμα Αιγυπτιακόν, πού δεν είχα παρατηρήσει κατά τάς προηγουμένας 
επισκέψεις μου, καί είδα έπίσης εν περίεργον εί'δωλον Βουδδιστικόν στερεωμένον 
επί υπερείσματος τοϋ τραπεζίου, είς τό βάθος τής στοάς. Έ νώ  δέ παρετήρουν νω- 
χελώς αύτά τά άντικείμενα, ήκουσα τον Βέσκαρο νά φωνάζη : «Σεβασμιώτατε 
αυτό είναι άπομίμησις».

Παρετήρησα καί είδα ότι ύψωνε τον περίφημον Βεσπασιανόν είς τό φως. Ό  
Σαλβατιέρρα τοϋ τον άπέσπασεν άπό τά χέρια του.

— «Π οτέ! Αύτό πού λέγετε είναι άδύνατον, άνεφώνησεν. ’ Ελάτε άπό έδώ, 
» πού είναι περισσότερον φως». Καί διηυθύνθη προς τον καθρέπτην άκολουθούμενος 
άπό τον Βέσκαρο καί άπό τον Δομινικανόν.

Τήν σιγμήν εκείνην κάποιος μοί έδωκεν έλαφρόν κτύπον επί τοϋ βραχίονος. 
Έστράφην καί είδα τον Σεβασμιώτατον Περράττι όστις εΐχε προχωρήσει τόσον 
άπαλώς, ώστε δέν τον ήκουσα έρχόμενον.

— « ’Αγαπητέ μου Πρεσβευτά, έκαμα μίαν άνακάλυψιν, πού θά σάς τήν δείξω, 
»  έψιθύρισεν. ’Ελάτε άπό έδώ, είναι μέγα μυστικόν. Χειρόγραφον γαλλικόν, είκονο- 
» γραφημένον, τοϋ ΙΑ ' αίώνος, καί νομίζω ότι μόνον έν άντίτυπον αύτοΰ ύφίσταται». 
Λέγων ταΰτα μέ παρέσυρε προς ένα παστόν. Τον ήνοιξε κατεσπευσμένως καί μοί 
έδειξε τό χειρόγραφον. Έφαίνετο νά είναι έπίσης μέγας θησαυρός, άλλ’ έδέησε νά 
ομολογήσω τήν τελείαν άγνοιάν μου περί τούτου. Κατ’ άρχάς δέν ίσχυρίσθη ότι μέ 
έπίστευε καί έξέφρασε τήν διάψευσίν του, ότον εΐδεν ότι δέν κατώρθωσα νά τό δια
σαφηνίσω. Έ πι τέλους τό έθεσε κατά μέρος καί έπήγα νά ζητήσω τον σύντροφόν μου.

ΓΙρός μεγάλην μου έκπληξιν, δέν τον είδα. Ό  Δομινικανός έστέκετο έμπρός 
είς το έρμάριον τών δακτυλιόλιθων καί ό καρδινάλιός έπροχώρησε προς έμέ μέ ύφος 
κ ατ αθλ ιπτικό ν.

— «Δέν ήμπορώ νά παραδεχθώ ότι ό φίλος σας θεωρεί αύτόν τον όνυχα ώς 
» κίβδηλον, μου έΐπε, καί υποθέτω ότι είναι τελείως άσφαλής είς χεΐράς του».

— «Τί φρονεί ή Σεβασμιότης σας; είπα. Ποΰ είναι ό Βέσκαρο ;
Ό  Σαλβατιέρρα μέ παρετήρησε μέ ύφος έκπληκτον. «Δέν τον είδατε άναχω- 

» ροϋντα; Είπατέ μοι, ήτο άπερισκεψία πού ένεπιστεύθην αύτόν τον δακτυλιόλιθον 
» τοϋ Βεσπασιανοΰ είς τον Βέσκαρο ;».

— « 'Η  Σεβασμιότης σας τώ ένεπιστεύθη τον όνυχα !».
Δέν ήμπόρεσα νά είπω περισσότερα. Ό  καρδινάλιος έφαίνετο έπιπλήττων με 

διότι δέν τον έπροφύλαξα κατά τοϋ κόμητος. Άπεχαιρέτησα καί διηυθύνθην άπ’ εύ- 
θείας είς τήν οικίαν τοϋ Βέσκαρο. Δέν ήμπορώ νά είπω ότι έξεπλάγην μή εύρών αύτον 
οίκοι. Καί άνεχώρησα. Μοί ήτο άδύνατον νά καθορίσω τάς υποψίας πού έσχηματί- 
σθησαν είς τό πνεΰμα μου. ν

Τήν έπαύριον δέν ήκούσθη τίποτε περί τοϋ Βέσκαρο. Ή  ύπόθεσις έκοινολογήθη 
καί ήμην κατάπληκτος βλέπων ότι τον έκατηγόρουν ώς κλέψαντα πολυτίμους λίθους 
τοϋ καρδιναλίου. 'Η  κόμησσα Βέσκαρο μέ έζήτησεν έπανειλημμένως, άλλ’ αί παρη-
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γορίαι πού εφεύρισκα δεν ήσαν ειλικρινείς, είχα τήν προαίσθησιν δτι δεν θά έβλε- 
παμεν πλέον ποτέ τον Βέσκαρο. Τήν δευτέραν ημέραν ή διάδοσις έλαβε νέαν μορφήν, 
και ένας άνεψιός τού Βέσκαρο ήλθε φέρων χειρόγραφον γραμμένον άπο τον κόμητα 
τήν ημέραν της έξαφανίσεώς του. Άγγέλλων δτι, έγνώριζεν δτι συντόμως θά άπέ- 
θνησκε, προσέθετεν έν τέλει : «Εις τήν Αύτοΰ ’ Εξοχότητα τον Πρεσβευτήν τής Γαλ- 
» λίας παρά τω  Βατικανω, δίδω είκοσι λίρας ίταλικάς, διά νά άγοράση δακτύλιον 
)) άπο όνυχα καί νά τον φορή εις μνήμην τοϋ φίλου εις δν υπήρξε τόσον πιστός».

•’Έτριξα τά δόντια άκούων τήν άνάγνωσιν τοϋ εγγράφου τούτου πού μοί άπε- 
διδε φρικώδες κακούργημα. Τήν επαύριον ή ύπόθεσις εύρίσκετο εις χεϊρας τής ιτα
λικής άστυνομίας, ήτις δεν ήθελε νά πιστεύση δτι έπρόκειτο περί δραπετεύσεώς και 
διεκήρυτταν δτι ό κόμης θά έδολοφονήθη. ’Έγινε μία αύστηρά άνάκρισις. Ό  καρδι
νάλιος Σαλβατιέρρα καί ό Δομινικανός προσεφέρθησαν νά διηγηθοϋν τάς περιστάσεις 
κατά τάς οποίας 6 Βέσκαρο έφυγεν άπο τό Βατικανόν καί προσέθεσα τήν μαρτυρίαν 
μου είς τήν ίδικήν των. ’Επί πολλάς ήμέρας ή ’Αστυνομία έξηκολούθησε τάς έρεύνας 
της, άλλά χωρίς νά κατορθώση νά δισαφηνίση αυτήν τήν μυστηριώδη ύπόθεσιν καί 
νά άνακαλύψη τον Βέσκαρο. Αίφνης έδημιουργήθη μία τελεία μεταστροφή καί άνά- 
κρουσις. ’Έπαυσαν κάθε άνάκρισιν καί έφαίνοντο ευχαριστημένοι. Καθ’ δλον τοϋτο 
τό διάστημα, δεν ήνωχλήθην διόλου. ’Ήμην τελείως ξένος διά τήν άπουσίαν τοϋ κό- 
μητος, τό δέ πρόσωπόν μου, ώς Πρεσβευτοϋ, ήτο άπαραβίαστον. Ά λ λ ’ έν τω  συμφέ- 
ροντί μου, ήθέλησα νά διευκρινίσω τό μυστήριον. Βλέπων τήν παράξενον διαγωγήν τής 
’ Ιταλικής άστυνομίας, άπεφάσισα νά άναλάβω άνά χεϊρας τήν ύπόθεσιν καί νά τήν 
εξετάσω βραδέως άλλά άσφαλώς. ’Ήρχισα ενθυμούμενος τάς περιστάσεις πού πε- 
ριέβαλλον τήν έξαφάνισιν τοϋ κόμητος. Εύρέθην προ συμπτώσεως, πού ώφειλε νά 
ύπολογισθή. Πλειστάκις ό Βέσκαρο είχεν έπιδείξει άποστροφήν διά τήν είσοδόν του 
εις τό Βατικανόν καί διά τελευταίαν φοράν τον είδαν είς τό Βατικανόν. "Οσον συνέδεα 
αύτά τά γεγονότα, τόσον περισσότερον έπηρεαζόμην. Είναι άληθές δτι ό κόμης είχε 
παρουσιάσει άφορμάς ολίγον εύλογους διά νά δικαιολογήση τήν άπέχθειάν του ώς 
προς τήν έδραν τοϋ Πάπα, άλλ’ αί άφορμαί αύταί ήσαν ίσως πραγματικαί. Έξακολου- 
Βών τάς σκέψεις μου, ήρχισα νά εννοώ τήν σπουδαιότητα άλλου γεγονότος. Ό  Βέ
σκαρο είχε πράγματι άρνηθή τήν ήμέραν εκείνην νά μεταβή είς τό Βατικανόν άνευ 
τής συνοδείας μου. .Πώς λοιπόν τότε άπήλθε τόσον παραδόξως χωρίς νά μέ είδοποιήση 
περί τής άναχωρήσεώς του ; Έ ν τούτοις, ό παστός, δπου εύρέθην διά νά έξετάσω τά 
χειρόγραφα δέν ήτο κρυμμένος. Ά π ’ εναντίας ό κόμης θά μέ εβλεπεν άναχωρών. Ή  
περίπτωσις αύτη μοϋ είχε κάμει αίσθησιν κατά τήν ήμέραν έκείνην, άλλ’ έσκεπτόμην 
τότε δτι ό Βέσκαρο είχε φύγει μέ τον όνυχα, πού τω  είχεν έμπιστευθή ό Σαλβατιέρρα. 
Εκείνο πού μοϋ έφάνη άκόμη περισσότερον περίεργον, είναι δτι κανείς δέν τον είδεν 
έξερχόμενον. Άναμφιβόλως ένας άπο τούς φύλακας τής εισόδου ώφειλε νά τον παρα- 
τηρήση. Καί έδώ άκόμη, ώδηγήθην άπο τήν θεωρίαν τής κλοπής τοϋ ονυχος. Ή  κα- 
τάστασις έχαράχθη τώρα εύκρινέστερον. Ή  άλήθεια είναι δτι τίποτε δέν μοί άπεδεί- 
κνυεν δτι ό Βέσκαρο είχεν έξέλθει άπο τό Βατικανόν! Έγκατέλειψα λοιπόν σαφώς 
τήν ύπόθεσιν τοϋ δνυχος τοϋ Βεσπασιανοΰ. "Ολαι αί περιστάσεις αύται μέ ήγαγον 
νά ύποθέσω άλλην λύσιν τοϋ ζητήματος. Ό  Βέσκαρο θά είχεν ένα εχθρόν έν τω  Βα- 
τικανώ, δστις θά έπωφελήθη τής παρουσίας τοϋ κόμητος διά νά τω  έπιβάλη τήν 
ποινήν πού είχεν άπο πολλοΰ προμελετήσει. Ήννόησα τώρα τήν φράσιν τής διαθήκης 
τοϋ Βέσκαρο. Έπείσθη είς εμέ διά νά περάση τό κατώφλιον τοϋ Βατικανού, καί θά 
ένόμισεν δτι υπήρξα δργανον είς χεϊρας τοϋ έχθροΰ του. Πλέον παρά ποτέ άποφασι- 
σμένος νά βολιδοσκοπήσω τήν ιστορίαν αύτήν κατά βάθος, μέτέβην είς τήν σκηνήν 
τής έξαφανίσεώς. Είσήλθα είς τό μουσςΐον, διέσχισα τά πολυάριθμα δωμάτια πού 
περιέγραψα καί έφθασα είς τήν μοιραίαν, στοάν χωρίς νά μέ παρατηρήσουν. Διηυθύν- 
θην άπ’ εύθείας είς τό έρμάριον τής συλλογής τοϋ Σαλβατιέρρα. Τό πρώτον βλέμμα 
7ΐού τή έρριψα μέ έκαμε νά ώχριάσω. ’Εκεί, έν μέσω τών άλλων δακτυλιόλιθων εύρί-
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σκέτο ό διάσημος ονυξ του Βεσπασιανοΰ ! Ήννόησα. Σείς πού ήκούσατε τάς περιστά
σεις, πού περιβάλλουν αυτό το μυστήριον, μαντεύετε τά  λοιπά, Προτού διαπιστώσω 
την παρουσίαν του ονυχος έν τώ  ρηθέντι έρμαρίω, δεν είχα καμμίαν ιδέαν σαφή τής 
καταστάσεως. Λοιπόν, τό πρόσωπον πού έπανέθεσε τον δακτυλιόλιθον, θά έγνώριζε 
βεβαιότατα τί άπέγινεν ό Βέσκαρο. Καί το πρόσωπον τούτο ήτο-ό καρδινάλιος Σαλ- 
βατιέρρα.

Έν τέλει, ήρχισα νά εννοώ τον τρόπον μέ τον όποιον έξηπατήθην. Εΐχη ίδει 
τον Βέσκαρο διά τελευταίαν φοράν τήν στιγμήν πού διηυθύνετο προς τήν άκραν 
τής στοάς άκολουθούμενος άπό τον Σαλβατιέρρα καί τον Δομινικανόν διά νά έξετάση 
τον όνυχα εγγύτερον. Είχα μόνον τήν βεβαίωσιν—ή μάλλον τήν ύποβολήν—του καρ
διναλίου ότι ό Βέσκαρο είχεν επιστρέφει! ’Έρριψα βλέμμα εις τον τοίχον του βάθους, 
πού περιέγραψα ήδη ώς σκεπασμένου άπό μεγάλον καθρέπτην πούέδιδενεΐςτήν στοάν 
άπατηλήν όψιν. Έσταμάτησα, θύμα ζωηράς συγκινήσεως. 'Ο  τοίχος αύτός εύρίσκετο 
τώρα παραπλεύρως του έρμαρίου πού περιείχε τον όνυχα. Έτριψα τά ματια διά νά 
πεισθώ ότι δεν όνειρευόμην. Π ώς ήμπόρεσα νά ϊδω τον Βέσκαρο καί τούς δύο άλλους 
διευθυνομένους έκεΐθεν του κατηραμένου έρμαρίου, εάν ό τοίχος εύρίσκετο εις τήν 
ιδίαν θέσιν ; Διηυθύνθην προς όλας τάς διευθύνσεις διά νά άνακαλύψω τήν κλείδα 
τοϋ μυστηρίου. Τό Αιγυπτιακόν άγαλμα ήτο άκόμη εις τήν θέσιν του, άλλ’ έφαίνετο 
πλησιέστερον τοϋ τοίχου" τό Βουδδιστικόν εϊδωλον ήτο άφαντον ! Φαντασθήτε τάς τρο- 
μεράς σκέψεις πού έγεννήθησαν εις τον νοΰν μου! Προσεπάθησα νά ένθυμηθώ κατά 
τό δυνατόν καλλίτερα πώς ήσαν διατεθειμένα όλα τά άντικείμενα, όπως τά είδα κατά 
τάς προηγουμένας επισκέψεις μου. Τήν πρώτην φοράν πού μετέβην εις τό μουσείου, 
χωρίς τον κόμητα, τό κιβώτιου τοϋ Σαλβατιέρρα ήτο εις τό βάθος καί δεν έ'βλεπα τό 
ειδώλου. Τήν δευτέραν φοράν, είδα τό πρώτον άγαλμα καί είτα τό Βουδδιστικόν σύμ
βολου. Έσκέφθην άκόμη. Κατ’ έμέ, τό ύπέρεισμα πού ύπεβάσταζε τό εϊδωλον εύρί
σκετο μακρότερον άπό τό Αιγυπτιακόν άγαλμα. Μέ άλλας λέξεις, ό τοίχος πού είδα 
ήτο ψευδής καί ήμποροΰσε νά μετατεθή κατά βούλησιν.

’Οπισθοδρόμησα άπό φρίκην, σκεπτόμενος τό τρομερόν συμπέρασμα πού ύπε- 
δεικνύετο άφ’ έαυτοΰ. ’Εάν αί ύποψίαι μου ήσαν βάσιμοι, εϊχα παραστή άσυναισθή- 
τως εις μίαν άπό τάς τραγωδίας πού περιγράφουν τά άρχεΐα τής Τεράς Έ ξετάσεως. 
"Ολη αύτή ή ύπόθεσις εϊχεν έπιμελώς προμελετηθή, διότι έσχημάτισα ένα άπολογι- 
σμόν άκριβή τής κανονικής πορείας τών γεγονότων" ό δυστυχής ύπαινιγμός μου εις 
τό όνομα τοϋ Βέσκαρο" οί δακτυλιόλιθοι πού τόσον σοφώς καί έπισταμένως είχαν 
τοποθετηθή ώς δέλεαρ" ή επείγουσα πρόσκλησις τοϋ καρδιναλίου, ή ύποκατάστασις 
τοϋ δακτυλιόλιθου τοϋ Βεσπασιανοΰ πού είχα τόσον θαυμάσει, μέ σκοπόν νά διεγεί
ρουν τό πάθος του" ό περίπατος διά μέσου τής στοάς, προς τήν πλευράν τοϋ κινητοϋ 
τοίχου, διά νά έξετάση λεπτομερέστερου τον δακτυλιόλιθον καί έν τέλει ή παρέμβασις 
τοϋ Ιησουίτου μέ τά χειρόγραφά του, μέ σκοπόν νά άπασχοληθώ ενόσω ό τοίχος μετε
τίθετο ύπούλως καί τό θΰμα έφυλακίζετο. Μόλις έκλείσθη ή παγίς, θά ύπήρχαν άν
θρωποι έτοιμοι νά συλλάβουν τον αιχμάλωτον, ένώ ό Σαλβατιέρρα καί ό Δομινικανός 
—ίσως οικείος τοϋ ’ Εκκλησιαστικού 'Υπουργείου—έπανήρχοντο άπό κρύφιου πέ
ρασμα. Έ ξήτασα προσεκτικά τον τοίχον καί ηδρα ό,τι έζητοΰσα. ’Όπισθεν τοϋ Αι
γυπτιακού άγάλματος ύπήρχε φάτνωμα θύρας άδειου, πού θά έκλειε μέσω μυστικής 
κλειδαριάς, καί τό άγαλμα είχε τοποθετηθή έκεΐ διά νά κρύπτη τό άνοιγμά του.

Δέν είχα πλέον τίποτε νά κάμω εις τήν στοάν, μολονότι άκόμη δεν είχα σα
φηνίσει τήν τύχην τοϋ Βέσκαρο. Ή  διαθήκη του ώμιλοϋσε περί θανάτου, άλλά προ
τού νά καταστήσω άνθρώπους, όπως ό καρδινάλιος καί ό Περράττι, ένοχους κακουρ
γήματος τόσον φρικτοΰ, έχρειάζοντο άποδείξεις. Αύταί μοί έδόθησαν τυχαίως. Ά -  
φίνων τό μουσείου, έξήτασα τά ύπόγεια τοϋ Βατικανού. 'Η  μεγάλη έκτασις αύτών 
ήτο πολύ γνωστή, καί περιεπάτουν εις αύτά άπό άρκετών στιγμών, όπόταν άνεκά- 
λυψα εις άπομεμακρυσμένην κόχην νεκροταφείου παρημελημένον. 'Υπό τήν ώθη-
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σιν άορίστου προαισθήσεως, διέτρεξα τον τόπον τούτον τοϋ ενταφιασμού καί 
ήμην εις αύτό άπό ολίγων στιγμών, οπότε διέκρινα νέον τάφον. Έπροχώρησα τα
χέως καί επί στενής πέτρας τεθειμένης επί .τοϋ τάφου τούτου, άνέγνωσα, λατινιστί:

«Δεηθήτε υπέρ τής ψυχής τοϋ
Γ. Β .»

Ούδεμία αμφιβολία ήτο δυνατή, εύρισκόμην προ τοϋ τάφου τοϋ Γούλιέλμου 
Βέσκαρο ! Καί μετά τήν άνακάλυψιν τοϋ τάφου τοϋ Βέσκαρο, προέβην εις τά άκόλουθα 
διαβήματα: Μετέβην άπ’ ευθείας εις τό μέγαρον τοϋ καρδιναλίου Σα,λβατιέρρα καί 
παρεκάλεσά τήν Σεβασμιότητά του να άκούση τήν έξομολόγησίν μου.

Ένόμισε κατ’ άρχάς οτι είχα χάσει τό λογικόν μου.
— « ’Αλλά, Κύριε Πρεσβευτά, τά μέλη τοϋ 'Ιεροΰ Κολλεγίου δέν δέχονται 

»  έξομολογήσεις, είπε μέ έπαρσιν. Πρέπει νά άποταθήτε εις κάποιον ευσεβή ίη- 
» σουίτην».

*— «Έ δ ώ  δέν είναι αύτή ή περίπτωσις, άπήντησα σταθέρώς. Τό άμάρτημα 
» πού οφείλω νά εξομολογηθώ είναι άπεχθέστατον. Είμαι ένοχος υποπτευόμενος 
)> ένα ήγεμόνα τής ’ Εκκλησίας διά τρομερόν κακούργημα».

Ό  καρδινάλιος ήλλαξε χρώμα. Έ δίστασε μίαν στιγμήν, κατόπιν άπήντησε :
—«Τό αμάρτημα πού διεπράξατε είναι πράγματι άπεχθές. Έ ν τοιαύτη πε- 

»  ριπτώσει, δέχομαι νά σάς έξομολογήσω».
Χωρίς νά περιμένω περισσότερον, διηγήθην όλην τήν ύπόθεσιν ακριβώς όπως τήν 

περιγράφω. Ό  καρδινάλιος μέ ήκουσε σιωπηρώς. ’ Εν τέλει μοί έπέβαλε κανόνα με
τάνοιας, μοί έδωκε τήν συνήθη συγχώρησιν καί μέ άφήκεν. ’Ανεχώρησα, πεπεισμέ
νος ότι τό διάβημά μου δέν είχε προκαλέσει καμμίαν έντύπωσιν. 'Η  πρόθεσίς μου 
ήτο νά τώ  δώση τήν εύκαιρίαν νά παράσχη μερικάς έξηγήσεις. Έ ν τούτοις έμέμ- 
φθην έμαυτόν άνευ λόγου.

Τήν έπαύριον, άξιωματικός τής παπικής φρουράς ήλθεν εις τήν Πρεσβείαν, 
φέρων κλήσιν τοϋ πάπα, προσκαλοΰντός με νά μεταβώ άμέσως παρά τή 'Αγιότητί. 
του. ’Ήμην έκπληκτος, άγνοών αν τό διάγγελμα τοΰτο ήτο ευμενές ή δυσμενές" 
μοί έμενε μόνον νά υπακούσω, καί μόλις ήλλαξα τήν ένδυμασίαν μου, φορέσας τήν 
έπίσημον στολήν μου, διηυθύνθην έφ’ άμάξης εις τό Βατικανόν. Έ κεΐ, προς με- 
γάλην έκπληξίν μου, έγινα δεκτός άπό τον καρδινάλιον Σαλβατιέρρα, όστις μέ έχαι- 
ρέτησε μέ είλικρινεστάτην έγκαρδιότητα καί μέ ώδήγησε παρά τώ  πάπα. Μόνον 
όσοι έσχον τό ευτύχημα νά τον πλησιάσουν, ήμποροΰν νά είπουν τον φόβον, πού 
ήδύνατο ούτος νά ένσπείρη εις παρόμοιας περιστάσεις. Κανείς άπό τούς μονάρ- 
χας, πού συνήντησα δέν ήτο ικανός εις παρομοίαν εύγένειαν τρόπων. "Οταν τό ήθε- 
λεν, έγίνετο ή ευχάριστος σύντροφος ή φοβερός έχθρός. Έπροχώρησα τοέμων, έγο- 
νάτισα προ τής 'Αγιότητός του, περικυκλωμένης άπό πολυάριθμον άκολουθίαν. 
Μόλις έδέχθη τά σέβη μου, ήρώτησε περί τής υγείας τοϋ Προέδρου τής Γαλλίας 
καί άπέλυσεν όλον τον κόσμον πλήν τοϋ Σαλβατιέρρα. Μέ διέταξε νά έγερθώ καί 
μοί είπε :

—« Σάς έζήτησα όχι ως Πρεσβευτήν τής Γαλλίας, άλλ’ ως υιόν τής Έκκλη- 
» σίας. ’Έμαθα ότι έγνωρίσατε ένα κόμητα Γουλιέλμον Βέσκαρο, καί μοί έφάνη 
«χρήσιμον νά μάθητε τήν τύχην πού έπεφυλάχθη εις αύτόν τον άνθρωπον. 
» Έ χ ω  δίκαιον;» ,

'Υπεκλίθην καί παρετήρησα τον Σαλβατιέρρα. Ά λ λ ’ ή Σεβασμιότης του ήτο 
άπαθής. 'Ο Πάπας έξηκολούθησεν:

—« Προς τον σκοπόν τοΰτον θά σάς δώσω μερικάς πληροφορίας πού έν τή 
» ίδιότητί σας ώς καλοΰ καθολικού θά κρατήσετε μυστικάς. Σάς είπαν ότι ό Βέσκαρο 
» ήτο προηγουμένως ύπό τάς διαταγάς μου ;»

'Υπεκλίθην διά δευτέραν φοράν.
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—« Γνωρίζετε πώς άφήκε τήν υπηρεσίαν μου καί διατί άπελάμβανε σύνταξιν 
» από τον Βασιλέα της Σαρδηνίας, πού άπεκαλεΐτο Βασιλεύς της ’ Ιταλίας ;»

—« Τό άγνοώ, 'Αγιώτατε.
—« Αυτό θά ήθελα να σας διηγηθώ. Γνωρίζετε ύπό ποιας συνθήκας' ό βασι- 

»λεύς ήρπασε τήν πόλιν τής Ρώμης πού άνήκεν εις τήν 'Αγίαν Έδραν. Τήνστιγ- 
» μήν πού ή φρουρά τοϋ γενναίου συμπατριώτου σας άπεσύρθη έ'νεκα των άτυχιών 
» του 1870, οί λησταί εις τήν υπηρεσίαν τοΰ Βίκτωρος ’ Εμμανουήλ έβάδιζαν κατά 
» των εδαφών μου. Καθό κυρίαρχος, άπεφάσισα νά ύπερασπισθώ καί διέταξα τον 
» στρατόν μου νά φυλάττη τάς πύλας τής Ρώμης. Ό  Βέσκαρο ήτο ό άξιωματικός 
)) είς δν είχα περισσοτέραν εμπιστοσύνην, καί τον έπεφόρτισα μέ τήν έπίβλεψιν τής 
» κυριωτέρας πύλης, τής πύλης Πόπολο. Εΐχεν ύπό τάς διαταγάς του ένα όπο
υ λοχαγόν, τον Άνδρέαν Κίτζη, μιας τών διασημοτάτων οικογενειών τής Ρώμης. 
» Οί δύο ούτοι αξιωματικοί ήσαν τής ύπηρεσίας όταν ή προφυλακή τοΰ έχθροΰ 
» παρουσιάσθη είς τήν ρηθεΐσαν πύλην. Ό  Κίτζη έζήτησε νά άνοίξουν πυρ. Ό  
» Βέσκαρο ήρνήθη καί έπρότεινε νά ύψώσουν λευκήν σημαίαν είς σημεΐον παραδό- 
» σεως. Λυσσών διά τήν ανανδρίαν ταύτην, ό Κίτζη μετέβη είς τούς άνδρας του 
» καί τούς διέταξε νά πυροβολήσουν, άλλ’ ό Βέσκαρο έσυρε τό ξϊφός του καί διε- 
» πέρασε τον Κίτζη. ’Αμέσως κατόπιν ό στρατός τής Σαρδηνίας είσήρχετο είς τήν 
» Ρώμην, καί αί κτήσεις τής 'Αγίας "Εδρας περιωρίσθησαν είς αύτό τό παλάτιον. 
» ’Επί πλέον, άπεδείχθη δτι ή διαγωγή τοϋ Βέσκαρο ήτο προμελετημένη. Είχε 
» δ.εχθή εν δώρον άπό τήν κυβέρνησιν τής Σαρδηνίας, ύπό τον όρον νά τή παραδώση 
» τήν πρωτεύουσαν. Είπατέ μοι τώρα, κύριε, πώς πρέπει νά χαρακτηρισθή ή διαγωγή 
» τοϋ Βέσκαρο;»

Θέτων μοι τό έρώτημα τοΰτο, ό Πάπας μέ παρετήρει μέ ύφος αύστηρον.
—« 'Η διαγωγή του, αναμφιβόλους, ήτο άνανδρος καί άπετέλει έγκλημα 

» έσχάτης προδοσίας.»
—« Καί ποια είναι ή ποινή εγκλήματος έσχάτης προδοσίας είς όλας τάς 

» χώρας πού γνωρίζετε;»
—« 'Ο  θάνατος, άπήντησα.»
—« ’Απαντήσατε πολύ καλώς. Ό  προδότης Βέσκαρο έθανατώθη !»
Μία έπίσημος σιγή ήκολούθησε τήν άπάντησιν ταύτην. Είτα ό Πάπας είπεν:
—« Έχάσαμεν τήν Ρώμην, άλλά μέσα είς αύτούς τούς τοίχους, ό Πάπας είναι 

» ακόμη "Αρχών. ’Αμέσως μετά τά γεγονότα πού άνέφερα, έν δικαστήριον συνε- 
» στήθη διά νά δικάση τον Βέσκαρο. Ούτος έκλήθη νά παρουσιασθή. ’Απέφυγε νά 
» προσέλθη, καί ώς έκ τής φύσεως τοΰ εγκλήματος του, δέν ήδυνάμην νά άπαιτήσω 
» άπό τήν Κυβέρνησιν νά μοί τον παραδώση. 'Η  δίκη άνεβλήθη μέχρι τής στιγμής 
» πού ό Βέσκαρο Οά έτίθετο ό ίδιος ύπό τήν δικαιοδοσίαν τοΰ δικαστηρίου. Τοΰτο 
» συνέβη τώρα. Είσήλθεν αύτοβούλως καί συνελήφθη δεόντως, άφοΰ έλήφθησαν 
» μερικαί προφυλάξεις διά νά άποφευχθή εν σκάνδαλον καί διά νά μή έπέμβη ή Κυ- 
» βέρνησις. 'Ο Βέσκαρο παρέστη βοηθούμενος άπό δικηγόρον, καί άνεγνωρίσθη ένο- 
» χος προδοσίας, δολοφονίας καί λιποταξίας. Τό έγκλημα ήτο λαϊκόν, καί η άπό- 
» φασις έξετελέσθη άφοΰ ό Βέσκαρο έξωμολογήθη καί άνεγνώρισε τό βάσιμον τής 
» καταδίκης του. 'Υπάρχει άτακτόν τι είς αύτήν τήν διαδικασίαν;»

—« Ούδέν, 'Αγιώτατε.»
'Η  στάσις του μετεβλήθη άποτόμως. Άπηυθύνθη είς τον καρδινάλιον Σαλ- 

βατιέρρα:
—« Καρδινάλιε, ώμιλήσαμεν έπί μακρόν περί τιμωρίας. "Ας όμιλήσωμεν 

» τώρα περί άνταμοιβών. Τί άξίζει ένας άνθρωπος, όστις άντί νά κοινολογήση 
» τάς λίαν καταθλιπτικάς κατηγορίας πού διεπίστωσε παρά τινι "Αρχοντι τής Έκ-! 
» κλησίας, μεταβαίνει παρά τώ  ύπόπτω προσώπω καί εξομολογείται όλα;»

—« 'Αγιώτατε, άξίζει νά τιμηθή ύπό τής ’ Εκκλησίας».



ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ (ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ)
ΩΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ

' Υπά Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ, Άστυν. Δ)ντοΟ Α'

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Ι.—Τά προηγηθέντα τής Ρωσσικής έπαναστάσεως τον 1917.
2. —"Εναρξις τής έπαναστάσεως.
3. —Παραίτησις τον Τσάρον Νικολάου τοϋ Β'.
4. —Κυβέρνησις Κερένσκν, και άντεπανάστααις Κορνίλωφ.
5. —Μπολσεβικοποίησις τής έπαναστάσεως, καί κατάληψις τής αρχής νπό τών επανα

στατών, δι άνατροπής τον Κερένσκν.
6. —’Εμφύλιος πόλεμος.
7. —Τρομοκρατικά μέτρα.—Όργάνωσις ερυθρόν στρατόν κατανίκησις τοϋ Κολτσάκ,

καί τοϋ Γιούτενιτς.—ΎΙΙττα τών μπολσεβίκων υπό τον Πιλσοϋδσκι.—Καταστροφή τοϋ
Βράγκελ.

8. —Άναγνώρισις τον Σοβιετικού καθεστώτος.
9. —Παρασκήνια καί θρύλοι τής Ρωσσικής έπαναστάσεως.— Ρασποντιν.—Μηχανοραφίαι

κατά τοϋ Τσάρον.

1. Έθεωρήσαίμε απαραίτητο, να έκθέσωμε μέ λίγα λόγια, πώς έξεράγη καί 
έπεκράτησε στη Ρωσσία ή έπανάστασις τών κομμουνιστών κατά τό έτος 1917, 
πού άποτελεϊ άναμφισβητήτως τή μεγαλύτερη επιτυχία τοϋ Μαρξισμού στην προσ
πάθεια του, να συντρίψη τά άστικά καθεστώτα, δεδομένου οτι ή Ρωσσία αριθμεί 
190.000.000 κατοίκους.

Βέβαια, στις κοσμοϊστορικές επαναστάσεις συντέλοϋν πλεΐστα γεγονότα, 
εΐτε για τή δημιουργία τών προϋποθέσεων, πούς τις αιτιολογούν, είτε για τις άφορ- 
μές τής έκδηλώσεώς των, είτε τέλος για τις συνθήκες, πού συντελούν στήν έπικρά- 
τησί τους.

Και για τή Ρωσσική λοιπόν κομμουνιστική επανάσταση, άναφέρονται γεγο
νότα, πού άνάγονται σ ’ όλα αυτά τά στάδια τής προπαρασκευής, τής έκδηλώσεώς 
καί τής έπικρατήσεως τών επαναστάσεων, τά όποια πρέπει έστω καί περιληπτικώς 
ν’ αναφέρουμε, γιά νά σχηματίσουμε έτσι, αντικειμενική άντίληψι επί τοϋ ιστορικού 
αύτοΰ γεγονότος, πού μελετάται άπό όλον άνεξαιρέτως τον κόσμο.

Ή  ιστορία λοιπόν τής Ρωσσικής έπαναστάσεως σέ βραχυτάτη περίληψι έχει 
ώς έξής :

—« Τοΰτο είναι καί ή οδική μου γνώμη, εΐπεν ό Πάπας, μειδιών έπιχαρίτως. 
»  Δότε είς τον υιόν μας δ,τι προωρίσαμεν δι’ αύτόν».

Παρετήρησα άπορών. 'Ο  καρδινάλιος έπροχώρησε προς έμέ καί έν όνόματι 
τής 'Αγιότητός του μοί έπέδωσε τό παράσημον τοϋ Χρίστου.

’Έλαβα δέ καί τήν φωτογραφίαν τοϋ Πάπα, φέρουσαν τήν ιδιόχειρον υπογρα
φήν του.

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

Μεταφραστής : Σοφοκλής Ά β ρ . Χουδαβερδόγλους Θεόδοτος (Π. Φάληρον).
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Κατά τον Πανευρωπαϊκό πόλεμο τοϋ 1914— 1918 στον όποιο ελαβε μέρος 
καί ή Ρωσσία στο πλευρό των Δυτικών Δυνάμεων’Αγγλίας, Γαλλίας καί ’ Ιταλίας, 
τά Ρωσσικά στρατεύματα έσημείωσαν μεγάλες άποτυχίες.

Οί θυσίες της Ρωσσίας σέ άνθρώπινο υλικό υπήρξαν τρομακτικές. Παραλ- 
λήλως ή εσωτερική διοίκησις έγίνετο κατά τρόπον απολυταρχικόν καί είχε δημιουρ
γήσει ένα πνεύμα μίσους, το όποιον έ'λαβε επαναστατική μορφή, όταν έξεδηλώθη 
κατά τήν ίδια εποχή μεγάλη οικονομική κρίσις.

Τό έτος 1916 ή κατάστασις έφθασε τό άδιέξοδο.
Στο μέτωπο συνεχίζοντο οί αιματηρές θυσίες μέ αποτέλεσμα τήν ήττα τοΰ 

Ρωσσικοΰ Στρατού" στο εσωτερικό έπετείνετο ή πείνα, ή δυστυχία καί ή τρομοκρα
τική μέθοδος διοικήσεως.

'Ορισμένοι άπό τούς πολιτικούς, βλέποντας ότι ή κατάστασις έγίνετο κάθε 
μέρα κρισιμώτερη ήθέλησαν νά προπαρασκευάσουν τό έδαφος γιά τή σύναψι ιδιαι
τέρας ειρήνης μέ τή Γερμανία.

Τότε πρωθυπουργός τής Ρωσσίας ήτο ό Γολιτζίν, ό όποιος κατά τούς μήνας 
’ Ιανουάριον—Μάρτιον 1917 ένέτεινε τά τρομοκρατικά μέτρα, άρχισε νά κάμη διώ
ξεις των έργατών, νά διαλύη τά εργατικά σωματεία καί νά προβαίνη σέ μεθοδικές 
ενέργειες, πού είχαν σκοπό νά δημιουργήσουν ευνοϊκή άτμόσφαιρα προς έναρξιν 
διαπραγματεύσεων ειρήνης μέ τή Γερμανία.

ΟΙ Σάμμαχοι έθορυβήθησαν καί γιά νά φέρουν άντιπερ',σπασμό στις προθέ
σεις αυτές τής Κυβερνήσεως ένίσχυσαν τό κόμμα των Κ αδέ δηλαδή των συνταγμα
τικών—δημοκρατικών, οί όποιοι έπεδίωκον τή μετατροπή τοΰ πολιτεύματος εις 
Βασιλευομένην Δημοκρατίαν καί γι’ αυτό έστρέφοντο κατά τοΰ Τσάρου, τον όποιον 
έθεώρουν ώς εύνοοΰντα τήν σύναψιν ειρήνης μετά τής Γερμανίας,

Έπίστευον δέ οί σύμμαχοι ότι τό Κόμμα τών Κάδε, πού άπετελεΐτο άπό 
αστούς, μόλις ερχόταν στήν άρχή θά κατώρθωνε μέ ώρϊσμένες μεταρρυθμίσεις νά έμ- 
ψυχώση τό λαό καί νά τον όδηγήση προς νέους άγώνας.

Έ ν τώ  μεταξύ όμως ή κατάστασις έχειροτέρευσε.
Σέ πολλές πόλεις έσημειώθη έλλειψις τροφίμων καί τήν 8ην Μαρτίου 1917 

ό εργατικός πληθυσμός τής Πετρουπόλεως ήλθε σέ σύγκρουσι στούς δρόμους μέ τήν 
’Αστυνομία.

2. Στις 10 Μαρτίου ό λαός έπετέθη κατά τών αρτοποιείων.
Τότε, ό 'Υπουργός τών ’ Εσωτερικών ΙΙρωτοποπώφ, διέταξε τή σύλληψι τής 

Κεντρικής ’Επιτροπής τής Συνομοσπονδίας τών Έργατών καί διέκοψε τις εργα
σίες τής Δούμας, δηλαδή τής Βουλής, ή όποια είχε ζητήσει 'Υπουργείο τής εμπι
στοσύνης της.

Στις 12 Μαρτίου ή κατάστασις δέν παρουσιάζει βελτίωσιν άπεναντίας τά 
Σοβιέτ τών έργατών συγκροτούνται καί πάλιν καί συνεδριάζουν στήν Πετρούπολι, 
ενώ ταύτοχρόνως ή Βουλή άρνείται νά ύπακούση στή διαταγή τοΰ Πρωτοποπωφ 
καί συνεδριάζει μέ επί κεφαλής τον Πρόεδρό της Ροντζιάνκο.

Τήν ίδια ημέρα δύο τάγματα τής φρουράς τής Πρωτευούσης προσχωρούν 
στούς έπαναστατημένους πλέον έργάτας.

’Έ τσι άρχίζει ή έπανάστασις ή όποια δέν είχε άκόμη πάρει μορφή κομ
μουνιστική.

Οί εργάτες μέ τήν ένίσχυσι πλέον τοΰ στρατού καταλαμβάνουν τά κύρια ση
μεία τής πρωτευούσης.

'Η  βουλ.ή καταρτίζει εκτελεστική επιτροπή στήν όποία έ'λαβε μέρος καί ό
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αρχηγός των Καδέ (συνταγματικών— δημοκρατικών) Μιλιούκωφ καί ό ήγέτης τών 
σοσιαλεπαναστατικών Κερένσκυ, μέ πρόεδρο τον πρίγκηπα Λβώφ, πού έφημίζετο 
για τά φιλελεύθερα φρονήματα του.

’ Ενώ λοιπόν ό Τσάρος ήτο στο μέτωπο καί δέν ήξευρε τίποτε από οσα έγί- 
νοντο στην Πρωτεύουσα, ή έπανάστασις έξηπλώνετο καί ό λαός τής πρωτευουσης 
μέ τήν βοήθεια καί τών στρατιωτών κατέλαβε τό οπλοστάσιο, τις φυλακές καί τό 
φρούριο του Πέτρου καί Παύλου, άπεφυλάκισε τούς κρατουμένους καί έκαυσε τά 
αρχεία τής ’ Αστυνομίας.

'Ο  Τσάρος τότε είδοποιήθη άπό τον Πρόεδρο τής βουλής Ροντζιάνκο νά πάη· 
εις τό Τσάρκοε Σέλλο για νά συνεννοηθοϋν.

Ό ταν  όμως εύρίσκετο εις Πσκώφ μαθαίνει άπό τό Στρατηγό Ρούσκι, ότι 
ή έπανάστασις έξηπλώθη παντού καί στον στόλο ακόμη τής Κοοστάνδης καί τού 
Εύξείνου.

3. —Προ τής καταστάσεως αυτής ό Τσάρος διαβιβάζει στον Πρόεδρο τής Βου
λής τήν έπιθυμία του νά παραιτηθή ύπέρ τού υιού του.

Τήν ίδια όμως ήμέρα έφθασε'εις Πσκώφ αντιπροσωπεία τής Βουλής καί τής 
προσωρινής Κυβερνήσεως, ή όποια ύπεχρέωσε τον Τσάρο νά παραιτηθή ύπέρ τού 
άδελφοΰ του Μιχαήλ.

Μετά τήν παραίτησί του ό Τσάρος άνεχώρησε γιά τό Τσάρκοε Σέλλο καί εκεί 
έμεινε φυλακισμένος μέχρι τής 14ης Αύγούστου, οπότε άπεστάλη, εις Τοβόλσκ τής 
Σιβηρίας καί άπό εκεί εις τό Αίκατερινβούργ, όπου έφονεύθη μέ όλη τήν οίκογέ- 
νειά του στις 16 ’ Ιουλίου 1918.

Ό  Μιχαήλ όμως ήρνήθη τό αύτοκρατορικό άξίωμα, πού τού προσεφέρθη 
γιατί είδε ότι ό Θρόνος είχε πλέον άνατραπή λόγω τής κομμουνιστικής μορφής πού 
πήρε στο μεταξύ ή έπανάστασις.

Τά έπαναστατικά γεγονότα τά όποια μετεδίδοντο στις Ρωσσικές επαρχίες 
προκαλοϋσαν μεγάλο ένθουσιασμό.

Στις 17 Μαρτίου τού 1917 άπελευθερώθησαν καί οί πολιτικοί κατάδικοι τής 
Σιβηρίας καί τήν Ιην ’Απριλίου συνήλθε τό πρώτο Πανρωσσικό συνέδριο τών Σο
βιέτ.

'Η  έπανάστασις πήρε πλέον όριστικώς άριστερή στροφή.
Οί Καδέ (συνταγματικοί—δημοκρατικοί) δέν κατώρθωσαν νά συγκρατή

σουν τήν έξουσία καί νά έπαναφέρουν τήν τάξι.
Οί έργάτες έγιναν ούσιαστικώς κύριοι τής καταστάσεως.
’Έτσι άρχισε ό έμφύλιος πλέον πόλεμος.
Έ ν τώ  μεταξύ ό Λένιν, πού ήτο έξόριστος έφθασε μέσω Γερμανίας στή Ρωσ- 

σία στις 16 ’Απριλίου 1917 καί άπό τήν πρώτη στιγμή τής άφίξεώς του άρχίζει τήν 
έπαναστατική δρασι.

Στάς 20 τού ίδιου μηνός γίνεται εις τό Μίνσκ συνέδριο τών Σοβιέτ τών έργα- 
τών καί τών στρατιωτικών τού Μετώπου καί τού έσωτερικοΰ.

'Η  προσωρινή κυβέρνησις τού πρίγκηπος Λ βώφ κλονίζεται γιατί τά Σοβιέτ 
έπικρατούν πλέον παντού.

4 .  -Περί τά μέσα Μαΐου ή προσωρινή κυβέρνησις πέφτει καί σχηματίζεται 
νέα κυβέρνησις συνασπισμού μέ πρόεδρο τον Κερένσκυ, ό όποιος καταβάλλει κάθε 
προσπάθεια, γιά τήν άναπτέρωσι τού φρονήματος τού στρατού καί γιά τήν άναδιορ- 
γάνωσι τών στρατιωτικών δυνάμεων, ώστε νά κατορθωθή νέα έπίθεσις κατά τών 
Γερμανών.
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σεως κατά του Γερμανικού Στρατού, ή οποία συνέτριψε τις Ρωσσικές δυνάμεις.
Τήν 3η και 4η ’ Ιουλίου οί έπαναστατημένοι στρατιώτες πολιορκούν τα άνά- 

κτορα τής Ταυρίδος, ένω χιλιάδες ναυτών καί ενόπλων εργατών άπεβιβάζοντο από 
τήν Κρονστάνδην.

Ά λλα ό Λένιν θεωρούσε οτι δέν ήτο καιρός άκόμη για νά δοθή τό σύνθημα 
της γενικής μπολσεβικικής έπαναστάσεως καί γιαυτό έδημοσίευσε στήν Πράβδα 
έκκλησι μέ τήν οποία άπέτρεπε τό λαό άπό τοϋ νά άνατρέψη τήν προσωρινή κυβέρ- 
νησι.

'Η  έξέγερσις αύτή κατεστάλη, λόγω τοϋ ότι δέν τής έδόθη ή πρέπουσα κα- 
τεύθυνσις.

Τήν έπομένην ό Κερένσκυ διέταξε τήν σύλληψιν τοϋ Λένιν, του Τρόσκυ, τοϋ 
Λουναρτσάρσκυ, τοϋ Κρυλέγκο καί τοϋ Ζηνόβιεφ.

'Ο Λένιν καί ό Ζηνόβιεφ κατώρθωσαν νά διαφύγουν στή Φιλλανδία. Οί άλλοι 
συνελήφθησαν. 'Ο Κερένσκυ άνεκήρυξε τήν κυβέρνησί του «ώ ς κυβέρνησιν τής σω 
τηρίας τής Πατρίδος καί τής έπαναστάσεως» καί προεκήρυξε έκλογάς συντακτι
κής συνελεύσεως γιά τις αρχές Νοεμβρίου.

Τά τέλη Αόγούστου έξεδηλώθη ή πρώτη άντεπανάστασις μετά τήν άνατροπή 
τοϋ Τσαρισμοΰ ύπό τήν άρχηγίαν τοϋ στρατηγοΰ Κορνίλωφ, ό όποιος άπό τήν έπα- 
νάστασι τοϋ Φεβρουάριου είχε διορισθή στρατιωτικός Διοικητής τής Πετρουπόλεως.

'Ο  Κορνίλωφ μετά τήν έξέγερσι τοϋ ’ Ιουλίου καί τήν πλήρη χρεωκοπία τοϋ 
Κερένσκυ ήθέλησε ν’ άνατρέψη «τήν κυβέρνησί τής σωτηρίας τής πατρίδος καί τής 
έπαναστάσεως» καί νά έγκαθιδρύση στρατιωτική δικτατορία.

Έτέθη έπί κεφαλής στρατοΰ καί έβάδισε έναντίον τής Πετρουπόλεως.
’Αλλά τό πραξικόπημα τοϋ Κορνίλωφ κατεπνίγη ταχέως άπό τον στρατό τών 

έπαναστατών καί τις οπλισμένες έργατικές μάζες.
'Η  ήττα τοϋ Κορνίλωφ ήτο ή πρώτη νίκη τών μπολσεβίκων.
Κατά τάς άρχάς τοϋ ’ Οκτωβρίου τό έπαναστακτικό κίνημα ένισχύθη καθ’ όλην 

τή Ρωσσία.
Στο μέτωπο οί στρατιώτες συναδελφώνοντο μέ τούς Γερμανούς καί άπει- 

λοΰσαν νά έγκαταλείψουν τά χαρακώματα.
Ά π ό  τά τέλη Αύγούστου οί άγρότες είχαν έξεγερθή, λεηλατούσαν τήν συ

γκομιδή τών γεωκτημόνων έκαιγαν τά σπίτια τους καί διεμοιράζοντο τά ζώα.
Μέσα σέ έλάχιστο χρονικό διάστημα είχε δημιουργηθή έ'νας τεράστιος στρα

τός άγροτών, πού λεηλατούσαν τις ιδιοκτησίες τών γεωκτημόνων καί διεμοιρά- 
ζοντο τή γή.

Στις πόλεις ή σύνθεσις τών Σοβιέτ μετεβάλλετο.
Έ νω  στήν άρχή άπετελοΰντο άπό σοσιαλεπαναστάτας καί μενσεβίκους άντι- 

προσώπους, άρχισαν μέ ταχύτατο ρυθμό νά μπολσεβικοποιοΰνται.
5 .—Στις 31 Αύγούστου γιά πρώτη φορά στήν Πετρούπολι οί προτάσεις τών 

μπολσεβίκων κέρδισαν τήν πλειοψηφία.
Στις 25 Σεπτεμβρίου ό Τρόσκυ έξελέγη Πρόεδρος τοϋ Σοβιέτ τής Πετρου

πόλεως.
Τότε άκριβώς άρχισε καί τό μπολσεβίκικο κόμμα νά παρασκευάζη μέ δρα

στηριότητα τήν έπανάστασι.
Στις 10 ’ Οκτωβρίου ή Κεντρική έπιτροπή τοϋ μπολσεβικικοϋ κόμματος, 

πού άπετελεϊτο άπό τούς Λένιν, Ζηνόβιεφ, Καμένεφ, Τρόσκυ, Στάλιν, Μπουμπό-
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νωφ, Σοκόλνικωφ καί Λόμωφ, άπεφάσισε μέ ψήφους 10 έναντι 2 τήν άμεσο προπα- 
ρασκευή τής έξεγέρσεως τήν οποία ένεπιστεύθη στο πολίτικο γραφείο, πού άπετε- 
λέσθη άπό τούς Λένιν, Τρόσκυ, Ζηνόβιεφ, Στάλιν, Καμένεφ, Σοκόλνικωφ καί Μπου- 
μπόνωφ.

Στις 24 ’ Οκτωβρίου 1917 καί ώραν 7ην έσπερινήν, ένώ τό υπουργικό συμ- 
βοίλιο συνεδρίαζε στα χειμερινά ανάκτορα καί ό Κερένσκυ διεκήρυσσε ότι δεν έχει 
να φοβήται τίποτε γιατί όλη ή Ρωσία είναι μαζί του, ή ερυθρά φρουρά τής Πετρου- 
πόλεως μέ τά επαναστατικά σώματα, κατέλαβε το κεντρικό τηλεγραφείο, τις γέ
φυρες, τούς σιδηροδρομικούς σταθμούς καί τήν Κρατική τράπεζα.

Ταύτοχρόνως άπό τή Φιλλανδία ήρχοντο ενισχύσεις γιά τούς έπαναστάτας.
Τό Καταδρομικό «Αύγή» μπήκε στον ποταμό Νέβα καί έστρεψε τά πυροβόλα 

του προς τό χειμερινό άνάκτορο, όπου είχε τήν έδρα της ή τελευταία άστική Κυβέρ- 
νησις του Κερένσκυ.

Τό πρωί τής 25 ’ Οκτωβρίου, εργάτες, στρατιώτες καί ναύτες, πού ήλθαν άπό 
τήν Κρονστάνδη έπολιόρκησαν τά χειμερινά άνάκτορα καί τά έκυρίευσαν τήν έσπέρα, 
συνέλαβαν δέ 13 'Υπουργούς πλήν τού Κερένσκυ, ό όποιος κατώρθωσε νά διαφύγη.

Ά π ό  τή στιγμή έκείνη, ή μπολσεβικική έπανάστασις είχε επικρατήσει ούσια- 
στικώς καί ή Ρωσσία άρχιζε τον κομμουνιστικό πειραματισμό.

Τήν νύκτα τής 25ης ’ Οκτωβρίου άρχισε τις εργασίες του τό δεύτερο Πανρωσ- 
σικό συνέδριο των Σοβιέτ, τό όποιο διελύθη τήν πρωία τής 27ης ’Οκτωβρίου.

'Η  πρώτη πολιτική πράξις τής νέας μπολσεβικικής κυβερνήσεως άφεώρα 
τή σύναψι τής ειρήνης.

« 'Η  έργατοαγροτική κυβέρνησις, έλεγε, ή προελθοϋσα έκ τής έπαναστάσεως 
»  τής 24—25ης ’Οκτωβρίου καί στηριζομένη επί των Σοβιέτ, καλεϊ όλα τά έμπό- 
»  λεμα έθνη καί τάς κυβερνήσεις των ν’ αρχίσουν άνευ άργοπορίας διαπραγματεύ- 
»  σεις διά τήν σύναψιν δικαίας καί δημοκρατικής ειρήνης, δηλαδή αμέσως καί άνευ 
»  προσαρτήσεων ξένων εδαφών».

'Η  πράξις αΰτη διεκήρυσσε καί τήν κατάργησι τής μυστικής διπλωματίας 
καί τήν έκμηδένισιν τών μυστικών συνθηκών.

Κατά τό διάστημα τούτο ή έπανάστασις είχε κατισχύσει καί στή Μόσχα ύπό 
τήν καθοδήγησι τού Μπουχάριν καί τού Σμύρνωφ.

6. ’ Εμφύλιος πόλεμος. 'Η  έπιτυχία τής μπολσεβικικής έπαναστάσεως 
ήτο τόσον κεραυνοβόλος καί έξέπληξε μέχρι τοιούτου βαθμού τούς μοναρχικούς 
καί τούς αστούς δημοκράτες, ώστε ή πρώτη άντίδρασις αυτών κατά τού καθεστώ
τος τών μπολσεβίκων υπήρξε σχεδόν μηδαμινή.

Ό  ένας κατόπιν τού άλλου, όλοι όσοι έπεχείρησαν νά έπαναφέρουν τό παλαιό 
καθεστώς, διαρκοϋντος τού 1917, καί κατά τήν αρχή τού 1918 έξεμηδενίσθησαν 
άπό τούς έπαναστάτας.

Ό  πραγματικός έμφύλιος πόλεμος άρχισε λίγους μήνας ύστερα όταν έπέρασε 
ή πρώτη έκπληξις.

Στάς 18 ’ Ιανουάριου 1918 ή Σοβιετική κυβέρνησις διά τής Κεντρικής Πανρωσ- 
σικής έκτελεστικής έπιτροπής τών Σοβιέτ, έδημοσίευσε διάταγμα μέ τό οποίο κα- 
τηργοΰντο όλα τά έσωτερικά καί έξωτερικά δάνεια, πού είχαν μέχρι τής έπαναστά
σεως αί κυβερνήσεις τών Ρώσσων γεωκτημόνων καί της Ρωσσικής αστικής 
τάξεως, καί όλες οί έγγυήσεις τών δανείων αυτών.

Τό διάταγμα αύτό έπροκάλεσε τή διαμαρτυρία τού διπλωματικού Σώματος 
γιά τή ζημία, πού έπήρχετο στά ξένα συμφέροντα, ένώ παραλλήλως ό Ρουμανικός
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Στρατός ώς πρωτοπόρος τής άντισοβιετικής έπεμβάσεως των πιστωτών τής Ρ ω σ- 
σίας συμμάχων της, κατευθύνετο εναντίον τής 'Οδησσού.

Έ ν τώ  μεταξύ όμως, οί μπολσεβίκοι, άντιλαμβανόμενοι ότι μόνον ή άμεσος 
καί μέ πάσαν θυσίαν επιτυγχανόμενη ειρήνη θά τούςκαθίστα ικανούςν’άντιδράσουν 
στην έπερχομένη άντεπανάστασή καί την ξενική έπέμβασι, συνήψαν τήν 2αν Δε
κεμβρίου 1917 άνακωχήν μέ τούς Γερμανούς είς Μπρέστ—Λιτόφσκ καί στις 3 
Μαρτίου 1918 ύπεγράφη ή συνθήκη του Μπρέστ—Λιτόφσκ, ή οποία ήτο δυσμε
νέστατη για τη Ρωσσία, γιατί παρητεΐτο όλων των δικαιωμάτων της επί των 
Βαλτικών χωρών τής Λιθουανίας, καί τής Πολωνίας, ύπεχρεοϋτο νά έκκενώση τήν 
Μ. ’Ασίαν, ν’ αναγνώριση τήν λαϊκήν δημοκρατίαν τής Ουκρανίας καί τήν συνθήκη 
τήν οποία ύπέγραψε αυτή μέ τις Κεντρικές αύτοκρατορίες, νά έκκενώση τή Φιλλαν- 
δία καί τάς νήσους ’Άαλαντ καί νά πληρώση 3 δισεκατομμύρια χρυσά ρούβλια ώς 
επανορθώσεις.

Ή  υπογραφή τής συνθήκης Μπρέστ—Λιτόφσκ έπροκάλεσε μεγάλες άνησυ- 
χίες-είς τούς συμμάχους γιά τήν έκβασι τοΰ πολέμου, γιατί ένίσχυσε τούς Γερμα
νούς, οί όποιοι μετέφερον είς τό Δυτικόν Μέτωπον τάς δυνάμεις, πού απασχολούσαν 
στο Ανατολικό Μέτωπο.

Λίγο άργότερα ή κατάστασις άρχισε νά χειροτερεύη.
'Η  έκτασις τής Σοβιετικής Δημοκρατίας, περιωρίζετο διαρκώς.
Τά έχθρικά μέτωπα ηύξαναν άπ’ όλες τις διευθύνσεις. 'Υπήρχε μέτωπο Φιλ- 

λανδο—γερμανικό στή Φιλλανδία" Γερμανικό στά δυτικά καί τά νότια, γιατί ή δολο
φονία τού Γερμανού Πρέσβεως Μίρμπαχ, έπέφερε διακοπή τών Γερμανορωσσικών 
σχέσεων.

'Υπήρχε έπίσης Τσεχοσλοβακικό στο Βόλγα, ’Αγγλικό στά Βόρεια καί ’ Ια
πωνικό στήν ’Ά π ω  ’Ανατολή, όπου οί ’ Ιάπωνες εΐχον καταλάβει τό Βλαδιβοστόκ.

'Η  κατάστασις παρουσιάζετο χαώδης.
7.—Τότε ή Σοβιετική κυβέρνησις μέ τή βοήθεια τής Τσέκας πού κατόπιν 

ώνομάσθη Γκεπεού, έλαβε αύστηρότατα μέτρα, τά όποια μάλιστα ώνομάσθησαν 
«πολεμικός κομμουνισμός».

'Η  τρομοκρατία τής έποχής αύτής, υπήρξε άφάνταστος καί ή Τσέκα έφάνη 
αντάξιος τής φρίκης, πού έπροκάλεσε σ’ ολο τον κόσμο ή δράσις της, γιά τή στε- 
ρέωσι τού κομμουνιστικού καθεστώτος στή Ρωσσία.

Έπίσης βασικό πρόβλημα, πού έπρεπε νά λύση αμέσως καί χωρίς αναβολή, 
τό Σοβιετικό καθεστώς ήτο τό πρόβλημα τής όργανώσεως νέου στρατού ικανού ν’ 
άντεπεξέλθη κατά τών έχθρών τοΰ σοβιετικού καθεστώτος πού ηΰξανον καθημερι
νώς.

Τή λύσι τοΰ κεφαλαιώδους αύτού προβλήματος, άπό τό όποιο έξηρτάτο τό 
μέλλον τού Σοβιετικού καθεστώτος, άνέλαβεν ό Τρόσκυ, ό όποιος έγινε έπίτροπος 
('Υπουργός) έπί τών Στρατιωτικών.

Ό  Τρόσκυ, μέ κεραυνοβόλο δραστηριότητα, κατώρθωσε νά δημιουργήση 
νέο στρατό, τον «έρυθρό στρατό», τοΰ όποιου τά στελέχη άπετελοΰντο άπό δύο κα
τηγορίες αξιωματικών : τούς αξιωματικούς τής καρριέρας τοΰ πρώην Τσαρικού 
καθεστώτος καί τούς αξιωματικούς τής στιγμής, πού όπως συμβαίνει μέ όλες τις 
κοινωνικές έπαναστάσεις, προήλθον άπό τό λαό.

Τόν Σ/βριον τού 1918 ό Τρόσκυ έπί κεφαλής ικανών δυνάμεων έβάδισε κατά 
τών Τσεχοσλοβάκων τοΰ Βόλγα καί αφού έτορπίλισε τά πλοία τών λευκών, πού 
ήσαν στο Βόλγα, κατέλαβε τό Καζάν.
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• ’Άλλες δυνάμεις κατέλαβον στα βόρεια του Καυκάσου τό ισχυρό φρούριο 
Τουαπσέ, πού το ύπερήσπιζον Γεωργιανοί.

Στην Ουκρανία', τή Λευκή Ρωσσία καί τή Λιθουανία έπεκράτησε ό ερυθρός 
•στρατός.

Τό Δ/βριο τοϋ 1918 ό Γαλλικός στόλος ήγκυροβόλησε στην ’ Οδησσό, μέ προ
ορισμό νά δράση στή Νότιο Ρωσσία, όπου υπήρχε συγκεντρωμένος στρατός λευκών 
Ρώσσων (άντεπαναστατών).

Στην εκστρατεία αύτή μετέσχε καί ή Ελλάς μέ τό Λ ' Σώμα στρατού ύπό 
τον Νίδερ.

Ά λλα οί άμφίβολες πρώτες επιτυχίες καί ή άπροθυμία, πού παρετηρεϊτο για 
την εκστρατεία αύτή, λόγω της κοπώσεως έκ τού Ευρωπαϊκού πολέμου πού μόλις 
είχε λήξει, έπεισαν τήν Άντάντ, νά έγκαταλείψη την εκστρατεία αύτή καί νά έφαρ- 
μόση τον οικονομικό αποκλεισμό.

Στή Σιβηρία, ώργανώθη έπίσης ισχυρός άντεπαναστατικος στρατός, μέ επί 
κεφαλής τον Ναύαρχο Κολτσάκ.

Οδτος, ένισχυόμενος καί άπό τούς συμμάχους, ίδια τούς Γάλλους, άφοΰ άπηλ- 
λάγη άπό τούς σοσιαλεπαναστάτας καί τούς δημοκρατικούς, έγκαθίδρυσε στρατιω
τική απολυταρχία καί κατά τό Μάρτιο τού 1919, έσχε σημαντικάς επιτυχίας καί 
έπλησίασε προς τό Βόλγα.

Α λλά ή διαγωγή του απέναντι τών πληθυσμών καί τών στρατιωτών‘του καί 
οί σαφείς προθέσεις του προς παλινόρθωσιν της μοναρχίας, τον έκαμαν μισητό καί 
έδωσαν πρόσφορο έδαφος στήν προπαγάνδα τών μπολσεβίκων.

'Ο  στρατός τού Κολτσάκ άρχισε νά διαλύεται.
Ό  Κολτσάκ τότε, ήναγκάσθη νά ύποχωρήση καί τόν Φεβρουάριο τού 1920 

συνελήφθη εις Ίρκούτσκην, έδικάσθη καί έτυφεκίσθη.
Κατά τήν ίδια εποχή, πού ό Κολτσάκ άπειλοΰσε τούς μπολσεβίκους άπό άνα- 

τολάς, ό Στρατηγός Γιούντενιτς, ένισχυόμενος άπό τόν ’Αγγλικό στόλο τού κόλπου 
τής Φιλλανδίας, είχε άνοίξει νέο μέτωπο εις τά Βορειοδυτικά.

'Η  Πετρούπολις διέτρεχε άμεσο κίνδυνο.
Τόν ’Οκτώβριο τού 1919, ό Γιούντενιτς είχε καταλάβει τό Τσάρκοε—Σέλλο, 

πού άπεΐχε μόλις 30 χιλιόμετρα άπό τήν Πετρούπολι.
Ά λ λ ’ ό Τρόσκυ, κατώρθωσε έντός 15 ήμερών, ν’ άπωθήση τό στρατό τού Γιούν

τενιτς καί νά τόν άναγκάση νά καταφύγη στήν ’ Εσθονία.
"Οταν οί μπολσεβίκοι άπηλλάγησαν άπό τόν Κολτσάκ, τόν Γιούντενιτς καί 

τόν Κορνίλωφ, έστρεψαν τήν προσοχή τους, προς τήν Πολωνία τής οποίας έκυριάμ- 
χει ό Πιλσοϋδσκι.

Ούτος, κατά τό τέλο ’Απριλίου 1920, έν συνεννοήοει μέ τούς Ούκρανούς 
εισέβαλε οτήν Ούκρανία.

Ά >λά ' χεδόν άμέοως ό ερυθρός στρατός μέ άρχηγό τόν Τουχατσέφσκυ άπώ- 
θησε τούς Πολωνούς.

Τόν ’ Ιούνιο τού 1920 τά πράγματα άνεστράφησαν καί οί Πολωνοί ένίκησαν 
έκ νέου. ’Αλλά δευτέρα έτ.ίθεσις τού έρυθροΰ Στρατού ύπήρξεν άκόμη έπιτυχεστέρα, 
γιατί άπώθησε τόν Πολωνικό στρατό καί άνοιξε τήν όδό προς τήν Βαρσοβία.

Ή  Γαλλία έσπευσε τότε νά στείλη στήν Πολωνία τόν Στρατη,ό Βεύγκάν. 
Στις 15 Αύγούστου 1920 έγινε ή μεγάλη μάχη τής Βαρσοβίας, όπου οί μπολσεβί
κοι ύπέστησαν μεγάλη ήττα καί ήναγκάσθησαν ν’ άνακόψουν όριστικώς τήν προς 
τά  κάτω πορείαν τους.
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Λίγο άργότερα άρχισαν αί διαπραγματεύσεις περί ειρήνης μεταξύ Πολωνίας 
καί Σοβιετικής Ρωσσίας, πού άπέληξαν την 18 Μαρτίου 1921 στή συνθήκη της Ρί
γας.

Κατά τή διάρκεια τής Ρωσσοπολωνικής ρήξεως, οί λευκοί τής Νοτίου Ρωσ
σίας, ύπό την ήγεσία τού στρατηγού Βράγκελ, άδιαλλάκτου μοναρχικού, «οργανω
μένοι καλώς στην Κριμαία καί τήν Ταυρίδα καί ένισχυόμενοι ύλικώς καί ήθικώς 
ιδίως άπό τή Γαλλία, έσημείωσαν αρκετές επιτυχίες εις βάρος τού ερυθρού στρατού.

Ά λ λ ’ δταν τον Σ/βριον 1920 διεκόπησαν οί εχθροπραξίες μέ τήν Πολωνία 
ή Σοβιετική Κυβέρνησις συνεκέντρωσε στο μέτωπο Βράγκελ 500.000 άνδρες καί 
ολόκληρο τό έρυθρό ιππικό καί εντός ελάχιστου διαστήματος συνέτριψε τον 
κελ.

Τά υπολείμματα τού στρατού Βράγκελ καί όλοι οί λευκοί, οί όποιοι είχον 
συγκεντρωθή στο νότιο μέτωπο έν όλω 145.000, έπεβιβάσθηοαν 120 πλοίων τήν 
31 ’Οκτωβρίου 1920 καί διεσκορπίσθησαν στήν Τουρκία, τή Σερβία, τή Ρουμανία, 
τή Βουλγαρία, τήν Ελλάδα καί τή Δυτική Ευρώπη.

’Έτσι, ή Σοβιετική Ρωσσία έτερμάτισε τον εμφύλιο πόλεμο καί τούς εξωτε
ρικούς πολέμους.

'Η  Φιλλανδία, ή Εσθονία, ή Λεττονία, ή Λιθουανία, ή Πολωνία, ή Βαρσο
βία καί τό Κάρς, πού άλλοτε άπετέλουν έπαρχίες τής Ρωσίας, άπέκτησαν τήν ανε
ξαρτησίαν τους, ήτοι άπεσπάσθη άπο τή Ρωσσία πληθυσμός 30.000.000 περίπου 
κατοίκων.

8. ’Αφού πλέον τό Σοβιετικό καθεστώς άπέκτησε σταθερότητα, άρχισαν 
τά διάφορα Κράτη νά τό αναγνωρίζουν καί νά έπαναλαμβάνουν τις διπλωματικές 
σχέσεις μέ τή Ρωσσία.

’Έ τσι τήν 16 Μαρτίου 1921 ύπεγράφη σύμφωνον φιλίας μέ τήν Τουρκία. 
Στις 6 Μαίου 1921 ύπεγράφη στο Βερολίνο οικονομικό καί Προξενικό σύμφωνο 
μέ τή Γερμανία.

Περί τά τέλη ’ Ιανουάριου 1924 τό Σοβιετικό καθεστώς άνεγνωρίσθη κατά 
τύπους άπό τήν ’Αγγλία, καί τήν 7η Φεβρουάριου συνήψε έμπορική σύμβασι μέ τήν 
’ Ιταλία.

Τήν 25ην τού ίδιου μηνός άνεγνωρίσθη κατά τύπους καί άπό τήν Αύστρία.
Τήν 21 ’ Ιανουάριου 1925 ή Ρωσσία συνήψε ειρήνην μετά τής ’ Ιαπωνίας, ή 

όποια καί άνεγνώρισε τήν Σοβιετική "Ενωσι.
’Εν συνεχεία άνεγνωρίσθη ή Σοβιετική ένωσις άπό όλα σχεδόν τά Κράτη.
Αυτή είναι σέ μεγάλη περίληψι ή 'Ιστορία τής Ρωσσικής κομμουνιστικής 

έπαναστάσεως.
9. Ό π ω ς  δέ κάθε έπανάστασις, έτσι καί ή Ρωσσική παρουσίασε άγριότητες 

φρικιαστικές, τις όποιες ό τύπος τής εποχής έκείνης περιέγραφε έκτενώς.
Έ κτος αύτοΰ ή Ρωσσική έπανάστασις παρουσιάζει καί τις άγνωστες σελί

δες, τά παρασκήνια καί τούς θρύλους, πού όταν κανείς έπιχειρήση νά έρευνήση βρί
σκει μερικά σημεία γιά τά όποια διερωτάται αν πρόκειται περί άσημάντων έπεισο- 
δίων ή περί γεγονότων, πού έπαιξαν σημαντικό· ρόλο στήν έκρηξη τής έπαναστά
σεως καί στήν έπικράτησί της.

"Ενα άπό τά περιστατικά αύτά είναι καί ό θρύλος τού καλογήρου Ρασποΰτιν.
'Ο  Ρασπούτιν, τού όποιου τό πραγματικό όνομα ήτο Γρηγόριος Έφήμοβιτς 

ήτο Ρώσσος καλόγηρος άπό τή Σιβηρία, ό όποιος χάρις στις ύπνωτιστικές του επι
χειρήσεις παρουσιάζετο καί ώς θαυματοποιός καί έτσι έδημιούργησε τό θρύλο, ότι 
ήτο άπεστα/μένος τού Θεού.
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Κατώρθωσε λοιπόν νά γνωρισθή μέ τον ισχυρό ιερομόναχο ’ Ηλιόδωρο καί τον 
επίσκοπο Θεοφάνη, Διευθυντή τότε τής πνευματικής ’Ακαδημίας τής Πετρουπό- 
λεως καί έτσι έγινε γνωστός στους κύκλους τής Πετρουπόλεως.

Πρέπει νά έχουμε ύπ’ δψει μας την ψυχοσύνθεση των Ρώσσων για νά κατα
λάβουμε, πώς ένας τυχοδιώκτης, κατώρθωσε νά είσχωρήση καί μέσα στην Τσαρική 
Αύλή άκόμη.

'Υπήρχαν στή Ρωσσία μορφωμένοι καί κυρίως γυναίκες τής άριστοκρατίας, 
πού πίστευαν τούε καλογήρους αύτούς καί τούς θεωρούσαν ύπερανθρώπους, έπικοι- 
νωνοΰντας μέ τό Θεό καί μέ τούς 'Αγίους, ικανούς δέ νά κάνουν θαύματα.

Καί τούτο, γιατί κάθε Ρώσσος εΐχε στήν ψυχή του καί λίγο θρησκόληπτο 
Μουζίκο.

'Ο  Τσάρος καί ή Τσαρίνα τον έγνώρισαν στο σπίτι τής μεγάλης Δουκίσσης 
Μελίτσας Νικολάγεβνας συζύγου τοΰ Μεγάλου Δουκός Νικολάου καί κό
ρης τού ήγεμόνος τοΰ Μαυροβούνιου Νικήτα, ή οποία τον κάλεσε στο παλάτι της 
άπο περιέργεια.

, 'Ο Ρασπούτιν ήταν άγράμματος, άλλά ήξευρε δλη τήν 'Α γία Γραφή άπέξω 
καί εΐχε εμπειρικές θεραπευτικές γνώσεις.

Είχε λοιπόν θεραπεύσει μερικούς άρρώστους καί αυτά έθεωρήθησαν ώς θαύ
ματα.

'Η  Τσαρίνα ’Αλεξάνδρα, ή οποία ήτο έκ φύσεως μυστικοπαθής καί ή οποία 
έζοΰσε μέ τον πόνο τής χρονιάς καί θανατηφόρου άρρώστειας τοΰ παιδιού της Ά -  
λέξη Νικολάγεβιτς, τον έκάλεσε στο Παλάτι, επειδή είχε άπελπισθή άπό τήν επι
στήμη.

’ Εκείνες τις ή μέρες είχε άρχίσει ή αιμορραγία τοΰ Ά λέξη καί ό Ρασπούτιν 
κατώρθωσε νά τήν σταματήση προσωρινώς, είτε συνέπεσε τότε άκριβώς νά βελτιωθή 
η κατάστασις τοΰ άρρώστου παιδιού.

’Έ τσι 6 Ρασπούτιν θεωρήθηκε άπό τήν Τσαρίνα ώς σωτήρας τού παιδιού της 
καί άπελάμβανε μιας εύνοιας άπό μέρους της, τήν οποία ό τυχοδιώκτης αύτός έξε- 
μεταλεύθη καί παρουσιάζετο ώς άσκών πολιτικήν επιρροήν επί τής Αύτοκρατείρας.

Ό ταν ό Τσάρος Νικόλαος ό Β ', εύρίσκετο στο μέτωπο καί ήγωνίζετο κατά 
τής Γερμανίας μέ τούς συμμάχους του, πιστός στις συνθήκες πού εΐχε υπογράψει, 
μιά ολόκληρη συνωμοσία ώργανώνετο στήν Πετρούπολι.

Έ ν πρώτοις διεδόθη δτι ό Ρασπούτιν έξηγοράσθη άπό τήν Γερμανικήν προ
παγάνδα για νά έπηρεάση τήν Τσαρίνα, δπως πείση τον Αύτοκράτορα γιά τήν υπο
γραφή χωριστής συνθήκης μέ τήν Γερμανία.

’ Επίσης διεδόθη δτι ό Τσάρος έσκέπτετο γιά μιά τέτοια χωριστή συνθήκη, 
ένώ τό βέβαιο είναι, δτι ούδέποτε διενοήθη νά ύπογράψη χωριστή συνθήκη μέ τή 
Γερμανία.

Τό κέντρο δλης αύτής τής συνωμοσίας εύρίσκετο μέσα στο Παλάτι. Ή  Μα
ρία Θεοδωρόβνα ή μητέρα τοΰ Τσάρου έμισοΰσε τή νύφη της καί δέν άγαποΰσε τό 
γυιό της Νικόλαο. «

’Ήθελε στο Θρόνο τόν άλλο γυιό της τον Μιχαήλ Άλεξάνδροβιτς.
Έσκέφθη λοιπόν μαζί μέ τούς μεγάλους Δούκας, δτι έπρεπε νά κάμη τήν 

Τσαρίνα μισητή στο λαό καί τόν Τσάρο άξιοπεριφρόνητο.
’Έ τσι μετεχειρίσθησαν τό Ρασπούτιν γιά σύμβολο των άνυπάρκτων αισχών 

πού ήθελαν ν’ αποδώσουν στήν Τσαρίνα καί στις κυρίες τής Αύλής, δπως ήτο ή 
"Αννα Βαρύμποβα, τήν οποίαν έφερον ώς έρρωμένην τού Ρασπούτιν κλπ.
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'Ο  κόσμος τα έπίστευσε, γιατί τό κακό γίνεται πάντοτε πιστευτό. Καί μ’ αυτό 
τον τρόπο ερριξαν τό Αύτοκρατορικό καθεστώς, ενώ χωρίς αύτό δέν ήμποροΰσαν 
νά υπάρξουν.

Ένόμιζαν, δτι υστέρα άπό τήν έκθρόνισι του Νικολάου, θά έγίνετο Τσάρος 
ό Μιχαήλ.

’ (Αλησμόνησαν όμως δτι μία έπανάστασις άοχίζει εύκολα, άλλα κανείς οΰτε 
εκείνοι, πού τήν παρεσκεύασαν δέν ξεύρουν πώς θά τε/ειώση. Οί μεγάλοι Δοϋκες, 
υποκίνησαν αυτήν τήν μεταβολή, για νά γίνουν αυτοί κύριοι τής καταστάσεως, αλλά 
δέν τό κατώρθωσκν, γιατί άφοΰ άνοιξαν το ρήγμα στή Μοναρχία, πού έ'πρεπε νά 
τήν προφυλάσσουν οί ίδιοι, έπηδησε μέσα στο κύμα του λαοϋ, πού έπιζητοϋσε μιά 
έπανάστασι καί έτσι κατεστράφησαν.

Στήν ύπόθεσι αύτή φέρεται άναμεμιγμένος καί ό Πρέσβυς τής ’Αγγλίας Μπου-
χανάν.

Αυτός, είχε πείσει τήν κυβέρνησί του, δτι ό Τσάρος ήτο έτοιμος νά ύπογράψη 
χωριστή ειρήνη μέ τούς Γερμανούς.

ΤΗταν καί αύτό ενα άπό τά δπλα τής συνωμοσίας κατά του Τσάρου, πού έξύ- 
φαναν στήν Πετρούπολι.

’Από τότε, ό Νικόλαος ό Β' προγράφηκε άπό τούς συμμάχους του. Θεωρή
θηκε εχθρός τής νίκης. Καί ό Ά γγλος Πρεσβευτής ήταν τόσο φανερά σέ επικοινω
νία μέ τούς συγγενείς καί έχθρούς του Τσάρου καί τόσο χωρίς προφυλάξεις ενεργού
σαν τήν προπαγάνδα εναντίον του στήν ’Αγγλική Πρεσβεία, δπου συγκεντρώνονταν 
κάθε μέρα οί μεγάλοι Δοϋκες, ώστε μερικοί φίλοι τού Νικολάου, καλώς πληροφο- 
ρημένοι υπέδειξαν τον κίνδυνο καί τού συνέστησαν νά ζητήση τήν άνάκληση τού 
Μπουχανάν, άλλά διστακτικός δπως πάντοτε δέν θέλησε νά τούς άκούση.

’Έτσι, στήν πιο κρίσιμη στιγμή, πού ή Ρωσσία είχε άνάγκη άπό όλες τις 
δυνάμεις της, έ'πεσε τό καθεστώς χωρίς νά φαίνεται τί απορούσε νά τό άντικατα- 
στήση.

Αύτά δλα άναφέρονται μέσα σέ κομμουνιστικό βιβλίο, καί κάνει έντύ- 
πωσι δτι οί μπο) σεβΐκοι διαψεύδουν δλους τούς θρύλους περί οργίων, γυναικών τής 
αυλής μέ τόν Ρασποΰτιν, πού θά είχαν κάθε >όγο νά τά δημοσίευαν γιά νά καταρ- 
ρίψουν ήθικώς τόν οίκο τών Ρωμανώφ, εάν άπεδεικνύοντο.

Γεγονός είναι δτι, ή διστακτικότης τού Τσάρου στή λήψι τών άποφάσεων, 
τό μίσος τής μητρός του κατά τής νύμφης της, τής Τσαρίνας ’Αλεξάνδρας, ή πολι
τική επίσης άδεξιότης τού Ά γγλου Πρεσβευτοϋ, έδημιούργησαν στήν άκαταλληλό- 
τερη στιγμή ζήτημα πολιτικό, τό όποιον έξεμεταλλεύθησαν οί μπολσεβίκοι καί 
κατώρθωσαν νά επιβληθούν καί νά συνάψουν αυτοί χωριστή ειρήνη μετά τής Γερμα
νίας, ένώ οί σύμμαχοι έφοβοΰντο δτι θά τήν υπέγραφε ό Τσάρος, ό όποιος μέχρι τής 
τελευταίας στιγμής πάρέμεινε πιστός στις συνθήκες μέ τούς συμμάχους του.

Πάντως ό άδυσώπητος νόμος της καθάρσεως ελειτούργησε καί στήν περί- 
πτωσι αύτή μέ άν.οίβεια.

Οί μεγάλοι Δούκες καί ή Ρωσσική άριστοκρατία είχαν έκφυλισθή τόσο, ώστε 
ό πρώτος άνεμος τούς παρέσυρε.

"Οταν δέ καί πάλι ή Ρωσσία βρή τόν δρόμο της, τότε άσφαλώς θά παρου- 
σιασθή μέ νέα εντελώς μορφή, γ ιατί θά έχη συντελεσθή πλέον ή κάθαρσις πλήρως.
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’Υπό χ. ΑΝΑΣΤ. ΓΑΡΔΙΚΑ, Ύπαστ. Α '

1. —Σταθμοί οικονομικής έξελίξεως τοΰ άνθρωπον.
2. —Α ί πρώται συναλλαγαί.
3. —Εύγενή μέταλλα
4. —Γενικώς περί νομίσματος.
3.—-Ιστορία τον νομίσματος γενικώς.

1. Σταθμοί οικονομικής έξελίξεως τοΰ ανθρώπου.

’Από τής έμφανίσεως τοΰ άνβρωπίνου γένους μέχρι σήμερον έσημειώθησαν 
οί κάτωθι οικονομικοί Σταθμοί ή περίοδοι.

α) 'Η  περίοδος τοΰ κυνηγίου καί τής άλιείας. Κατ’ αυτήν ό άνθρωπος έτρέ- 
φετο από ρίζας φυτών καί δένδρων, άπό καρπούς, άπό θηράματα ώς καί άπό τό προϊόν 
τής άλιείας εις ήν Ιπεδίδετο, δι’ δ ουτος τότε κατώκει εις δάση ή πλησίον θαλασ
σών καί λιμνών.

β ) 'Η  ποιμενική^ καθ’ ήν ό άνθρωπος άνέπτυξεν την κτηνοτροφίαν καί άπέζη 
κυρίως έξ αυτής. Ούτος έπιζητών κατάλληλον μέρος προς βοσκήν καί έξασφάλισιν 
τών ποιμνίων του ήρξατο περιφερόμενος άπό χώρας εις χώραν, ζών οΰτω νομαδικόν 
καί πλάνητα βίον. Κατά την έν λόγω έποχήν άγριότης καί ώμότης έπεκράτη, ληστρι- 
καί δέ έπιδρομαί καί άρπαγαί ζώων έσημειοϋντο καθ’ έκάστην.

γ ) 'Η  γεωργική, καθ’ ήν ό άνθρωπος έπεδόθη εις την καλλιέργειαν τών αύτο- 
φυών μέχρι τότε δημητριακών επί ώρισμένης έκαστος εδαφικήςέκτάσεως. 'Η  καλ
λιέργεια αύτη υπήρξε άφορμή έμφανίσεως μονίμου κατοικίας, τής έννοιας τής πα- 
τρίδος καί τοΰ πατρώου έδάφους. Οί άνθρωποι τής έποχής ταύτης έπεμελοϋντο καί 
την φυτείαν καί μάλιστα την καλλιέργειαν τής άμπέλου καί

δ) Ή  έμποροβιομηχανική, καθ’ ήν άνεπτύχθη ή έπικοινωνία μεταξύ τών λαών 
ήτις συνέβαλεν τά μέγιστα εις τήν άνάπτυξιν τοΰ έμπορίου καί τής βιομηχανίας. 
Κατά τήν περίοδον ταύτην έσημειώθη τεραστία πρόοδος διά τήν άνάπτυξιν τής όποιας 
τά μέγιστα έπενήργησεν καί συνέβαλεν τό νόμισμα.
2. Αί πρώται συναλλαγαί.

Οί άνθρωποι τών πρωτογόνων κοινωνιών διενήργουν τάς έμπορικάς αυτών 
συναλλαγάς διά τοΰ μόνου τότε δυνατοΰ τρόπου ήτοι διά τής άνταλλαγής τών προϊ
όντων των π.χ. έκεΐνος δστις παρήγεν οίνον, άντήλασσε μέρος αύτοϋ διά σίτου 
κ.ο.κ. Ή  άνωτέρω άλλαγή πράγματος διά πράγματος ώνομάσθη άντιπραγματισμός.

Τό έν λόγω σύστημα άνταλλαγής λίαν δυσχερές έτύγχανε καί ποικίλαι κατ’ 
αύτώ άνωμαλίαι παρουσιάζοντο, έξ ών αί σπουδαιότεραι ήσαν άφ’ ενός μέν ή έλ- 
λειψις βασικής μονάδος έκτιμήσεως (μέτρα καί σταθμά) τών διαφόρων ειδών καί 
άφ’ ετέρου ή μετά πολλοΰ κόπου άνεύρεσις τοΰ προσώπου δπερ θά είχεν άνάγκην 
τοΰ προς άλλαγήν προσφερομένου πράγματος καί μεθ’ ου θά έπραγματοποιήτο αύτη. 
Δι’ δ κατά τάς άνταλλαγάς προϊόντων προς προσδιορισμόν τής αξίας τών διαφόρων 
πραγμάτων έχρησιμοποίουν ώς μέτρον (βασική μονάδα) τά οίκειότερον καί γενι- 
κωτέρας χρήσεως άντικείμενα π.χ. τούς βόας (έκατόμβοιος, έννεάβοιος), τό άλας, 
τά δέρματα, τά κογχύλια είς τήν ’Αφρικήν, τήν ορυζαν εις .τήν 'Ισπανίαν κ.λ.π.

'Ο 'Όμηρος (’ Ιλ. Η. 467) αναφέρει ότι κατά τήν πολιορκίαν τής Τροίας έφε-
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ρον οι Λήμνιοι εις τούς ’Αχαιούς οίνον, τον όποιον άντήλλασσον άλλοι μέ χαλκόν, 
άλλοι μέ σίδηρον, άλλοι μέ δέρματα, βόας καί άνδράποδα.

«νήες δ’ έκ Λήμνοιο παρέστασαν, οίνον άγουσαι,

» ένθεν άρ’ οίνίζοντο καρηκομόωντες ’Αχαιοί 
»  άλλοι μέν χαλκώ άλλοι δ’ αίθωνι σιδήρω,
» άλλοι δέ ριναΐς, άλλοι δ’ αύτήσι βόεσσιν,
»  άλλοι δ’ άνδραπόδεσιν».

'Ο Παυσανίας (Γ. ιβ' 3) λέγει :
«Λακεδαιμονίοις δέ κατά την οδόν ταύτην έστίν, ώζ ήδη λέλεκταί μοι, τά όνο- 

» μαζόμενα βοώνητα, Πολυδώρου ποτέ οικία του βασιλέως· άποθανόντος δέ, παρά 
» τοϋ Πολυδώρου τής γυναικός έπρίαντο- άντιδόντες βοϋς· άργύρου γάρ ούκ ήν πω, 
» τότε ούδέ χρυσοϋν νόμισμα· κατά τρόπον δέ έτι τον άρχαΐον άντεδίδοσαν βοϋς 
» καί άνδράπ δα καί άργόν τον άργυρον καί χρυσόν».

Προϊόντος τοϋ χρόνου ή κατά την ανταλλαγήν παρουσιαζομένη δυσκολία 
προς ευρεσιν ενδιαφερομένου διά την πραγματοποίησιν ταύτης, παρεκάμφθη έν τινι 
μέτρω διά τής έμφανίσεως τοϋ μεσάζοντος, όν ό ’Αριστοτέλης άποκαλεϊ κάπηλον 
(Ά ριστ. πολ.). Ό  μεσάζων διετήρει καπηλεΐον (=μικρόν κατάστημα) εις ό έναπο- 
θήκευεν τά μάλλον τοϋ βίου χρειώδη, άτινα άντήλλασσε δι’ άλλων ειδών, τά όποια, 
προσεφέροντο εις αυτόν υπό των προσερχομένων.

Σχετικώς μέ τό εργον τοϋ καπήλου ό Πλάτων (Πολ. Πλάτωνος) λέγει : 
«Πωλεΐν δέ τούς καπήλους ότι έχει έκαστος πράσιμον».
Ω σαύτως έν τή παρελεύσει τοϋ χρόνου καί ή έκ τής έλλείψεως βασικής μονά- 

δος παρουσιαζομένη δυσχέρεια κατά τάς άνταλλαγάς παρεκάμφθη διά τής έμφανί
σεως τοϋ νομίσματος, δπερ ύπήρξεν σύμβολον ώνής καί πράσεως καί τό όποιον με- 
τέβαλλεν την άνταλλαγήν εις αγοράν καί πώλησιν.

3. Εύγενή μέταλλα.
Προϊόντος τοϋ χρόνου μεταξύ των διαφόρων ειδών, άτινα έχρησιμοποιοΰντα. 

κατά τάς άνταλλαγάς μία κατηγορία άντικειμένων εΐχεν τό προνόμιον νά προσελκύση 
σχετικώς ένωρίς τήν προσοχήν τών άνθρώπων. Συντόμως τά άντικείμενα ταΰτα εις 
όλας σχεδόν τάς τότε κοινωνίας έπεκράτησαν καί έξεθρόνισαν κάθε άλλο τρίτον κα- 
λούμενον έμπόρευμα. Τά περί ού ό λόγος άντικείμενα ήσαν τά καλούμενα σήμερον 
εύγενή ή πολύτιμα μέταλλα. Ταϋτα οί άνθρωποι έγνώρισαν καί έξεμεταλλεύθησαν 
πριν εί αί μεταλλουργικαί των γνώσεις τούς επιτρέψουν νά γνωρίσουν καί έκμεταλ- 
λευθοΰν άλλα μέταλλα, όπως τον σίδηρον κ.λ.π.

Τά εύγενή ταΰτα μέταλλα (χρυσός καί άργυρος) λόγω τών φυσικών ιδιοτή
των των (λάμψεως, χρώματος, μαλακότητος, μή όξιδώσεως κ.λ.π.) προσέλαβον 
ευθύς έξ άρχής χαρακτηριστικήν υπεροχήν μεταξύ τών άλλων έμπορευμάτων. Ή  
υπεροχή καί ή προτίμησις τών εύγενών μετάλλων έπέφεραν οΐκονομικάς συνέπειας 
λόγω :

α ) τής εύκολου μεταφοράς των.
β ) τής άπεριορίστου διαρκείας των ήτοι τής μή άλλοιώσεώς των. 
γ ) τής -ταυτότητος ποιότητος αύτών ήτοι τής ομοιότητάς των άνεξαρτήτως 

τόπου προελεύσεώς των, καθ’ δ άπλά στοιχεία.
δ) τής δυσκόλου νοθείας των καί τοΰτο διότι αΰτη εύκόλως καθίσταται άντι- 

ληπτή έκ τής οψεως, τοϋ ήχου, τοϋ χρώματος, τής άφής κ.λ.π. καί 
ε ) πλήρους διαιρετότητός των.
Τά μέταλλα ταϋτα γενικώς έχρησιμοποιήθησαν ή ώς άνταλλακτικά μέσα ή 

διά τήν κατασκευήν νομισμάτων.
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4. Γενικώς περί νομίσματος.
'Η  λέξις νόμισμα σημαίνει τό έκ παλαιάς συνήθειας καθιερωμένον, τό νενο~ 

μισμένον έθος, τό εθιμον. 'Ωσαύτως αύτη υποδηλοΐ μικρόν τεμάχιον μετάλλου ή 
σπανίως, καί άλλης ύλης, έχον συνήθως σχήμα δίσκου καί διακρινόμενον διά σήμα
τος, έκδιδόμενον ύπό τοϋ Κράτους, ίνα χρησιμεύση ώς ανταλλακτικόν μέσον έν (ορι
σμένη άξια έπ’ αύτοϋ άναγραφομένη.

Κατά Stanley Jovons νομίσματα καλοϋμεν τεμάχια κυρίως εύγενών μετάλ
λων των οποίων τό βάρος καί ό τίτλος είναι εγγυημένα ύπό τοΰ Κράτους καί βεβαιω
μένα διά τής άκεραιότητος των σφραγίδων, αίτινες καλύπτουν την έπιφάνειάν των.

'Η  έφεύρεσις τοϋ νομίσματος άποτελεΐ την πρώτην γραμμήν εις την ιστορίαν 
τοΰ πολιτισμού, μετά την τοΰ άλφαβήτου τοιαύτην. Αύτη μετέτρεψεν την άνταλλαγήν 
εις άγοράν καί πώλησιν καί συνέβαλλε τά μέγιστα εις την άνάπτυξιν τής έν γένει οι
κονομικής ζωής, τοΰ τεχνικοΰ καί πνευματικοΰ πολιτισμού.

Ό  Ά ριστ. (Η. Νικ././33ϊ>) σχετικώς μέ τό νόμισμα λέγει:
—«Οίον δ’ ύπάλλαγμα τής χρείας τό νόμισμα γέγονε κατά συνθήκην καί τοΰτο 

τουνομα έχει νόμισμα, ότι ού φύσει, άλλά νόμου έστί».
Τό νόμισμα κατά τήν μακραίωνα έξέλιξίν του έλαβε διαφόρους μορφάς μέχρις 

οδ λάβη τήν τής σήμερον τοιαύτην. Ουτω τά άρχαΐα νομίσματα είχον επιμήκη εις 
σχήμα όβελοΰ ή σφαιροειδή μορφήν καί έ'φερον μόνον επί τής μιας πλευράς οΐκονικήν 
παράστασιν συνήθως ζώων ή πτηνών.

Ό  Πολυδεύκης (Θ' 74 καί 75) λέγει:
—«Καί μήν τό Πελοποννησίων νόμισμα χελώνην τινές ήξίουν καλεΐν άπό τοΰ 

τυπώματος».
—«πώλον δέ τό νόμισμα τό Κορίνθιον ότι πήγασον εΐχεν έντετυπωμένον».
'Ωσαύτως ό Πλούταρχος (έν Θησεϊ. κ ε ') λέγει:
—« ’Έκοψε δέ καί- νόμισμα βοΰν ένχαράξας».
Έ πί τής έποχής τοΰ Μεγάλου Αλεξάνδρου έπεκράτησεν άντί τής μορφής θεών 

ή άλλων παραστάσεων νά φέρωσι τά νομίσματα κεφαλάς Βασιλέων.

5. Ή  ιστορία τοϋ νομίσματος γενικώς.
'Η  χρονολογία έφευρέσεως τοΰ μεταλλικοΰ νομίσματος δέν είναι άκριβώς γνω

στή αΰτη τοποθετείται περί τό 900 π.χ. 'Η τιμή έφευρέσεως τούτου τείνει νά άπο- 
δοθή εις τον Βασιλέα τών Λυδών Γΰζον (678—652 π .Χ .) ή εις ένα έκ τών διαδόχου 
του.

'Η  Λυδία κατέχουσα τά πλουσιώτερα εις χρυσόν καί άργυρον άποθέματα με
τάλλων είς τον κόσμον τοΰ Αιγαίου έχρησιμοποίησε ταΰτα διά τήν κοπήν νομισμά
των. "Οταν όμως ύποκατεστάθη τό φυσικόν μίγμα τοΰ μετάλλου, οπερ άπεκάλουν 
οί άρχαΐοι 'Έλληνες (ήλεκτρον είναι κράμα χρυσοΰ καί άργύρου) μέ μίγμα ώρισμένου 
τίτλου είς χρυσόν καί άργυρον έσημειώθη νέα λίαν αισθητή πρόοδος πιθανώς παρά τοΰ 
Βασιλέως τών Λυδών Κροίσου. Τά οΰτω κοπέντα νομίσματα δίεδόθησαν ταχέως είς 
τάς Έλληνικάς πόλεις τοΰ Αιγαίου καί μετά ταΰτα είς τάς Έλληνικάς άποικίας 
κατά μήκος τών άκτών τής μεσογείου.

Κατ’ άρχήν τά άρχαΐα νομίσματα ήσαν συνηθέστερον έξ άργύρου. 'Ο  χρυσός 
άπέβη ή βάσις τοΰ νομισματικοΰ συστήματος έπί Καίσαρος (101—44 π .Χ .). Ά να - 
φέρεται ότι όταν οί Ρωμαίοι έπολέμουν κατά τοΰ Πύρρου (280 π .Χ .) τό νόμισμά 
των ήτο σπάνιον δι’ ό καί έπεκαλέσθησαν τήν θεάν "Ηραν, ήτις διά τών συμβουλών 
της παρέσχεν είς αυτούς μεγάλην βοήθειαν. Μετά τήν νίκην τών Ρωμαίων ή κόρη 
τοΰ Σατούρνους έλαβε τό όνομα Μονέττα ώς θεά τοΰ νομίσματος, έκ τοΰ ονόματος δέ 
τούτου έλαβε τό νόμισμα τήν ονομασίαν μονέδα. Monnaie είς τήν Γαλλικήν. 
Money εις την ’Αγγλικήν κτλ.
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ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΙΛΜΠΡΙΤΖ
Ύπό του ΠΩΛ ΜΑΚ ΓΚΟ ΥΑΙΡ
Μετάφρασις άπό τ’ ’ Αγγλικά Η. Σ Α Γ ΙΑ

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενου)

— Λίγο-λίγο όμως το ναρκωτικό δέν επενεργούσε. "Εγινε φανερό πώς δεν 
ητανε πιά σέ κατάστασι να τρέχη.

— Τον είδατε τις τελευταίες μέρες ;
—'Ο  δύστυχος είχε τα χάλια του. "Οσον κι’ αν τον λυπόντουσαν δέν μπορούσε 

•κανείς να του έμπιστευθή αυτοκίνητο. "Οχι μόνο υπήρχε κίνδυνος ό ίδιος να σκοτωθή 
αλλά καί να στείλη καμμιά δεκαριά άπό τούς συναγωνιζομένους στός άλλον κόσμο.

—"Ητανε δηλαδή τελείως ανίκανος νά όδηγήση ;
—’Ανίκανος δέν σημαίνει τίποτα. 'Ο  Φλούρρυ έτσι πού ητανε μπορούσε νά 

πάρη ό,τιδήποτε αυτοκίνητο καί νά τό πάη οπουδήποτε. Τό άπέδειξε στις αύτοκινη- 
τοδρομίες τού Μπρίστολ. Μόνο πού οί διοργανωταί ήξεραν τί ποσότητα ναρκωτικού 
νά τού δώσουν. Αυτές ητανε καί οί τελευταίες του κούρσες.

—- Τότε πώς τού έμπιστευθήκατε δουλειά ;
— Γιατί σκέφθηκα, όπως καί άλλοι μαζί μου, πώς μ’ ένα τακτικό μεροκάματο, 

καί χωρίς καμμιά υπερέντασι των νεύρων του, θάταν ίσως δυνατόν νά νικήση τό πά
θος του. ’Αλλά όπως σας είπα, δέν χωρούσε γιατριά.

—’Ακούσατε τίποτα γι’ αυτόν άφ’ δτου τον διώξατε ; μήπως τον συναντήσατε 
πουθενά ;

— Πολύ λίγες φορές τον είδα. "Ακόυσα όμω'ς γι’ αύτόν πολλές φορές.
— Τί ακούσατε ;
■— Νά διάφορα___ φήμες πολλές.
— Πρέπει νά μάθω. "Εχει γιά μένα μεγάλη σημασία. Καί θά μάθω έστω καί 

άν πρέπει νά κληθήτε ύπηρεσιακώς.
—" Α ! όχι. Δέν πρέπει νά κάνετε κάτι τέτοιο, είπε ό Πάϊκ, πραγματικά φοβι

σμένος. Αύτά πού ακόυσα, δέν σημαίνουν τίποτα. Νά λέγατε παραδείγματος χάριν, 
πώς ό Φλούρρυ, ητανε μέλος μιας σπείρας ναρκωτικών, πού πουλούσαν κοκαΐνη. 
’Αλλά δέν ξέρω άν αύτά είναι όμως άλήθεια.

Ό π ω ς  έ'χω ύπ’ δψει μου οί άνθρωποι αύτοί χρησιμοποιούν γιά όργανό τους 
μόνο συνενόχους πού έχουν τό πάθος τών ναρκωτικών. Κι’ όταν κάποιος έχει φτάσει 
στην κατάστασι τού Φλούρρυ, οί αρχηγοί της σπείρας μπορούν νά τον μεταχειρισθοΰν

Τό 'Ολλανδικόν νόμισμα φλωρίνιον έλαβε τό όνομα τούτο έκ τού άνθους fleur 
οπερ έκόσμει τό πρώτον κοπέν νόμισμα, τό όποιον ήτο όμοιον μέ τό τής Φλωρεντίας 
τοιούτον τό καί παρ’ ήμΐν καλούμενον φλουρί.

Αί διάφοροι κατακτήσεις έπεξέτειναν την χρήσιν τών νομισμάτων μέχρι τής 
Μ. Βρεττανίας. Γερμανίας ώς καί εις τάς πλέον άπομεμακρυσμένας χώρας τού άρ- 
χαίου κόσμου.

Έ ν Γαλλία τό πρώτον μεταλλικόν νόμισμα έκόπη τώ  1360 παρά τόΰ Βασι- 
λέως Ζάν Λέ Μπόν, ήτο δέ τούτο χρυσοΰν.

’ Εν ’Αγγλία ό Βασιλεύς Γουλιέλμος ό κατακτητής τώ  1066 είσήγαγεν ώς 
νόμισμα τήν τής Νορμανδίας λίβραν.

Έ ν Ρωσσία ό μέγας Πέτρος τον 18ον Αιώνα έδίδαξεν τούς υπηκόους του νά 
μεταχειρίζωνται μετάλλινα νομίσματα, άτινα ό ίδιος είχεν ίδη έν ’Αγγλία καί Γαλλία.

(συνεχίζεται)



1168 Πώλ Μάκ Γκουάϊρ

δπως άκριβώς θέλουν. Α ρκεί νά τον απειλήσουν δτι θά σταματήσουν νά τοΰ δίνουν 
τή δόσι του.

— Σείς άντιληφθήκατε τίποτα πού νά έπιβεβαιώνη τίς διαδόσεις αύτές ;
— Μάλλον δηλαδή ναι. Είδα τον Φλούρρυ νά κάνη παρέα μέ κάτι τέτοιους τύ

πους, γνωστούς ώς λαθρέμπορους ναρκωτικών. ’Αρκεί νά ερευνήσετε___
— Ξέρω εϊπε ό Κάμμινγκς. ’Αργότερα θά σάς ζητήσω περισσότερες λεπτο

μέρειες σχετικά μέ δσα, είδατε. ’Αλλά προς το παρόν μ’ ενδιαφέρει μονάχα ό Φλούρρυ. 
"Ητανε άνθρωπός σας, δεν είναι άλήθεια, κ. Πάϊκ ;

—’Άνθρωπός μου! υπερβάλλετε___Τον ήξερα καλά, μόνο. Γι’ αρκετό χρόνο
μάλιστα τον συμπάθοϋσα. Τον βοήθησα όσο έπερνε κέθε φορά πού παρουσιαζότανε 
ευκαιρία. Τό ίδιο θάκανα καί γιά πολλούς άλλους.

—’Αξιοθαύμαστος εϊσθε, μουρμούρισε ό Κάμμινγκς.
'Η  άόριστη άντιπάθεια πού ένοιωθε γιά τον Πάϊκ, δλο καί μεγάλωνε.
•— Θυμόσαστε νά νοίκιασε ό Φλούρρυ ένα διαμέρισμα στο Πράχαμ Νιούς,, 

στο τέλος τής οδού Κάϊζ, ρώτησε εύθύς άμέσως.
— Ναί, κάπως θυμούμαι, αν δεν κάνω λάθος.
— Κι’ δτι έγγυηθήκατε γι’ αύτόν, μ’ αύτή την εύκαιρία ;
'Ο  Πάϊκ έδειξε κάποια νευρική ταραχή καί συνωφρυώθηκε σαν νάθελε νά 

σκεφθή επίμονα.
— Ναί, κάτι θυμούμαι απ’ αύτή τή λεπτομέρεια. Τούτο έγινε έν’ δσω δούλευε 

εδώ. ’ Ηρθε καί μέ βρήκε στο γραφείο ένα πρωινό γιά νά μέ ρωτήση αν ήθελα νά 
έγγυηθώ γι’ αύτόν. Φυσικά, δέν είχα άντίρρηση. Καί έγραψε δύο λέξεις συστατικές.

Ό  Πάϊκ, φαινότανε πώς άρχιζε νά μή νοιώθη καλά τον εαυτό του κι’ έρριξε 
μιά άνήσυχη ματιά προς τον Κάμμινγκς.

. . . .  Γιά πήτε μου, κ. Έπιθεωρητά, πού θέλετε λοιπόν νά καταλήξετε ; ρώ
τησε μέ άνήσυχο τόνον.

— Νά καταλήξω ; ’ Εγώ ; Μά δέν σάς εννοώ άγαπητέ κ. Πάϊκ, έκανε ό Κάμ- 
μινγκς.

'Ο Κάμμινγκς ξαναγύρισε σιγά-σιγά στήν Σκώτλαντ Ι’υάρντ, σταματώντας 
εδώ κι’ έκεΐ στις βιτρίνες τών μαγαζιών τού Πικκαντίλλυ γιά νά κυττάξη τίς καινούρ
γιες γραββάτες. Οί γραββάτες καί τά πουκάμισα ητανε ή αδυναμία του. Μετά έπε- 
τάχυνε τό βήμα του καί άνέβήκε κατ’ ευθείαν στο γραφείο του. Σχεδόν τήν ίδια στιγμή 
ακούστηκε τό κουδούνι τοΰ τηλεφώνου.

—’ Εμπρός, ακούστηκε μιά φωνή. 'Ο Επιθεωρητής Φίλλινγκερ τοΰ ’Ίλμπριτζ 
σάς ζητεί.

—’Εμπρός. Ό  επιθεωρητής Κάμμινγκς ; Ζητώ τον επιθεωρητή Κάμμινγκς.
— Ναί, ναί. Έ '(ώ  είμαι ό ίδιος. Σάς άκούω. Τί νέα ;
—'Ωραία λοιπόν. Σείς είσθε. ’Ακούστε μιά μικρή πληροφορία σχετικά μέ τό 

σπόρ αύτοκίνητο Μπέντλεϋ. Αυτό δηλαδή πού ό άρχιφύλακας Χάγκετ καί ό άστυφύ- 
λακας Ράϊτ άντελήφθησαν. Κάποιος όνόματι Κάρμοντυ τό είδε επίσης τήν στιγμή 
πού διέσχιζε τό χωριό τοΰ ’Ίλ Πράϊορς. Έ τρεξε έκεΐ καί μετά άκολούθησε τήν κα
τεύθυνση τοΰ Μαίηντενχεντ. Φαίνεται δτι πρόκειται περί τού ίδιου αυτοκινήτου. Οί 
ώρες συμπίπτουν κι’ ό Κάρμοντυ βεβαιώνει δτι πρόκειται γιά μιά Μπέντλεϋ χρώματος 
μπλέ μαρέν ή μαύρη μέ πολύ χρώμιο γύρω άπό τό καπώ καί τήν καρότσα. Έ γ ώ  δέν 
βλέπω καμμιά σχέση μεταξύ αύτοΰ τοΰ αυτοκινήτου καί τής περιπτώσεως πού μάς 
απασχολεί. Ά λ λ ’ αν μπορούσαμε ν’ άνακαλύπταμε τον οδηγό, πιθανόν νά μάς έλεγε 
αν παρετήρησε τίποτε ύποπτο.

— Μέ εκπλήσσει πώς δέν ήρθε μόνος του νά άναφέρη σχετικώς. Κάτι ύποπτο θά 
συμβαίνη.
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— Καί μένα μου φαίνεται περίεργο. Καί. για την ύπόχεσι Φλούρρυ ; Τί άπέγινε ;
'Ο  Κάμμινγκς τον ενημέρωσε στα διατρέξαντα.
....'Υ π άρχει οπωσδήποτε σχέσις, κατέληξε ό Φίλλινγκερ, ύστερα άπ’ αύτά 

πού μου -είπατε. Δεν μπορείτε νάρθετε έως έδώ ;
—’Ό χι σήμερα, έχω δουλειά Φίλλινγκερ. Πάντοτε θά. σας πάρω στο τηλέφωνο 

καί θά σας πώ τα νεώτερα. Γειά σας.
Ό  Κάμμινγκς έκλεισε το τηλέφωνο. Περίμενε μερικές στιγμές καί ύστερα 

έζήτησε να συνδεθή μέ τον Ούιντλερ.
—’ Εμπρός. Ούιντλερ, εσείς ; ’ Εδώ Κάμμινγκς. Λοιπόν ξέρετε, αρχίζω κι’ άνη- 

συχώ. Δέν έχω καμμιά είδηση άπό τον Κόλγκαν ούτε τον Κάρμπιν. Μάθατε τίποτα 
για τον τελευταίο ;

— Τον αναζήτησα παντού, σ ’ ολόκληρη τήν πόλι. Έ δ ώ  κι’ έξη μέρες, άπό την 
Κυριακή γιά. τήν ακρίβεια, κανείς δέν τον είδε στό Ούέστ Έ ντ. Στό σπίτι του δέν 
βρέθηκε επίσης. 'Ο  θυρωρός δέν τον έχει ίδεί άπό μια βδομάδα περίπου. Έ τσ ι  μοΰρ- 
χεται νά πάω ό ίδιος εις τό εξοχικό του σπίτι.

— Που βρίσκεται ;
.—Ά π ό  τήν άλλη μεριά τοϋ Μαίηντενχεντ. Λίγα μίλλια άπ’ έκεΐ, στήν κατεύ

θυνση του ’Ίλμπριτζ.
—Ά π ό  τήν άλλη μεριά τοϋ Μαίηντενχεντ. Λίγα μίλλια άπ’ εκεί, στή κατεύ

θυνση τοϋ ’Ίλμπριτζ, έπανέλαβε ό Κάμμινγκς. Μπα, μ π α! Ούιντλερ μπορείτε νά μοΰ 
πήτε τί μάρκας είναι τό αύτοκίνητο τοϋ Τζίμμυ Κάρμπιν ;

— Γιά. σταθήτε. Αλλάζει αμάξι σχεδόν κάθε βδομάδα. ’Ά ν  είστε πολύ τί
μιος ό καλός θεός μόλις καί μετά βίας σας στέλνει ένα μικρό Austin. Α λλά  ό διάβολος 
γιά τούς δικούς του φροντίζει ! 'Ο  Τζίμμυ αύτή τήν στιγμή έχει στή διάθεσί του μιά 
«Μπέντλεϋ» σπορ μέ υπέροχη μηχανή. Είναι σε χρώμα σκοϋρο. μέ χρώμιο καλυμ
μένη παντοΰ. Πολύ εντυπωσιακό άμάξι.! Σοΰ γεμίζει τό μάτι.

— Καταλαβαίνω είπε ό Κάμμινγκς σιγανά. Καταλαβαίνω. Λοιπόν αγαπητέ 
μου θά κάνετε τήν έκδρομοϋλα γιά τήν οποία λέγατε. Ό  Φίλλινγκερ κι’ εγώ θά σας 
συνωδεύσωμεν, έχοντας καί τήν άδεια έρεύνης. Καί ύποθέτω πώς θά βροΰμε δουλειά 
μπόλικη έκεΐ. Θά φύγωμε ύστερα άπό δυό-μιση ώρες. Θά έπικοινωνήσω άμέσως μέ 
τον Φίλλινγκερ καί θά φροντίσω ό ίδιος καί γιά τήν άδεια έρεύνης. Α ρχ ίζω  πιά νά 
βλέπω καθαρά ώρισμένα πράγματα. Μέ τήν εύκαιρία αύτή θά σάς μιλήσω καί γιά 
τον Φλούρρυ. ’Έχετε ώρισμένες πληροφορίες γι’ αύτόν, δέν είναι έτσι ;

— Είχα πή ότι οι γιατροί βεβαίωσαν πώς διεπίστωσαν άπότομή διακοπή τοϋ
ναρκωτικού που επαιρνε.

— Πράγματι. Αύτό λένε όλοι τους. Γιατί ;
— Περίεργα πράγματα συμβαίνουν, έκανε ο Ούιντλερ. Ά π ό  τή Δευτέρα μέχρι 

πή Τετάρτη τό πρωί, ή κοκαΐνη έξηφανίσθη τελείως.
Ούτε μιά δόσι μπορούσε νά προμηθευθή κανείς όσα κι’ άν έπλήρωνε. "Οσοι 

βεβαίως είχανε άκόμη προμήθεια, έκαναν χρυσές δουλειές. -Κάποιος μέ τον όποιον 
συζητούσα τις προάλλες μοΰ είπε πώς πληρώθηκαν 135 λίρες γιά μιά ούγγιά κοκαΐνης. 
Έ νω  ή τιμή της κυμαινι^τατε μεταξύ 50 καί 60 λιρών.

Ό  σάλος πού δημιουργήθηκε έπομένως στούς κοκαϊνομανείς ήταν τρομερός. 
Δέν υπήρξε γιατρός πού νά. μήν τού πήγαν πολλοί κοκαϊνομανείς σέ έλεεινή κατάστασι. 
'Η  κοκαΐνη έκανε τήν έπανεμφάνισή της στήν άγορά τήν τετάρτη τό μεσημέρι. Α λλά 
ή τιμή της έξακολουθοΰσε νά είναι υψηλή.

— Θά πρέπει νομίζω νά. έπικοινωνήσω μέ τον Επιθεωρητή Μπάντ τής διώ- 
ξεως ναρκωτικών, είπε ό Κάμμινγκς. Αύτά όλα έχουν,σχέσι μέ πήν περίπτωση Φλούρ
ρυ. Δέν μοΰ λέτε μόνον ή κοκαΐνη έξαφανίστηκε ;

(Ή  συνέχεια εις τό έπόμενον)



ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

(Διά τον Αστυφύλακα)
'Υπό Έ μμ. ’Αρχοντουλάκη, ’Αστυνόμου Α '.

§  57. Κατ’ οίκον ερευνά.

I. ‘ Ορισμός κατοικίας. 'Ως κατοικία θεωρείται παν μέρος έστεγασμένον 
ή μή, έπαρκώς όμως περιτετοιχισμένον ή περιπεφραγμένον, ώστε να μή δύναται 
πας τις νά είσέλθη εις αυτό έλευθέρως καί εις τό όποιον διαμένει τις μονίμως ή 
προσωρινώς, νομίμως (ιδιοκτήτης, μισθωτής κλπ.) ή παρανόμως ( αυθαίρετος κα
τοχή), μόνος ή μετά τής οικογένειας του ή μετ’ άλλων προσώπων καί άδιαφόρως, 
αν ούτος είναι ήμεδαπός ή άλλοδαπός.

Συνεπώς ώς κατοικία δέον νά θεωρηθή πασα οίκία, σκηνή, καλύβη, παράπηγμα 
καί έν γένει παν κατασκεύασμα είς τό όποιον κατοικεί τις.

Ό  συνεχόμενος προς την κατοικίαν περίφρακτος κήπος καί ή περίφρακτος 
αύλή καί τά έν αύτή ευρισκόμενα κτίρια άποτελοΰσι μέρος τής κατοικίας καί συνεπώς 
ή είς αύτήν είσοδος δύναται νά γίνη μόνον τηρουμένων τών νομίμων διατυπώσεων. 
Περίφρακτος αύλή είναι εκείνη είς την όποιαν δεν δύναται νά είσέλθη τις, είμή διά 
ρήξεως ή άναβάσεως.

Διαμέρισμα ή δωμάτιον ξενοδοχείου, έν ώ κατοικεί τις, είναι κατοικία, καίτοι 
τό όλον ξενοδοχεΐον δεν χαρακτηρίζεται ώς κατοικία.

Κατάστημα ή γραφεΐον χρησιμοποιούμενον καί ώς κατοικία, θεωρείται ώς 
κατοικία, καθ’ ας ώρας παραμένει κλειστόν.

II. 'Υπό ποιων καί πότε γίνεται ή κατ’ οίκον έρευνα.
'Η  κατοικία έκάστου είναι άσυλον, ούδεμία δέ είσοδος ή ερευνά έπιτρέπεται 

είς ιδιωτικήν κατοικίαν παρά μόνον όταν καί όπως ό νόμος όρίζη.
Κατά τον. νόμον λοιπόν, ή κατ’ οίκον έ'ρευνα έπιτρέπεται νά γίνη μόνον παρ’ 

άνακριτικών υπαλλήλων.
Είς τούς άστυφύλακας, χωροφύλακας, λιμενοφύλακας κλπ. απαγορεύεται άπο- 

λύτως ή ένέργεια κατ’ οίκον έρεύνης. Οί παραβάται τιμωρούνται μέ έπανορθωτικήν 
ποινήν.

Τά κατώτερα όργανα δύνανται νά προσληφθοϋν παρά τών άνακριτικών υπαλ
λήλων μόνον ώς βοηθητικά πρόσωπα, οπότε καί συμμορφοΰνται προς τάς οδηγίας 
των.

Κατ’ οίκον έρευνα γίνεται ή πρός αύτόφωρον κατάληψιν ένός έγκλήματος ή 
προς σύλληψιν τού δράστου ή πρός άνεύρεσιν καί κατάσχεσιν κλοπιμαίων και γενι
κώς πειστηρίων τού έγκλήματος.
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III. Πότε και πρός ποιον σκοπόν επιτρέπεται ή είσοδος είς τά κα
τώτερα αστυνομικά όργανα έντός ιδιωτικής κατοικίας.

Αυτή επιτρέπεται :
α) Έ ν  καιρω ήμέρας διά την ενέργειαν συλλήψεως προσώπου τίνος ένεκα 

αύτοφώρου εγκλήματος ή δυνάμει έντάλματος συλλήψεως ή άλλου καταδιωκτικού 
έγγράφου, έφ’ όσον όμως ό ένοικος θά έπιτρέψη ή θά ζητήση την ενέργειαν της συλ
λήψεως.

’Εάν τουναντίον εύρωσι τάς θύρας κεκλεισμένας, ό δέ ένοικος άρνήται τ° 
άνοιγμα ή εύρίσκωσι ταύτας ανοικτάς, πλήν ό ένοικος εμποδίζει (άπαγορεύει) τήν 
είσοδον, τά κατώτερα αστυνομικά όργανα δεν δικαιούνται νά είσέλθουν βιαίως καί δη 
διά θραύσεως τής θύρας, αλλά φρουρούν έξωθεν τήν οικίαν καί ειδοποιούν τό οίκεΐον 
’Αστυνομικόν Τμήμα, ί'να προσέλθουν άνακριτικοί υπάλληλοι, πρός ενέργειαν τής 
συλλήψεως.

β) Έ ν καιρω νυκτός διά τήν ενέργειαν συλλήψεως, αλλά μόνον εάν ό ένοι
κος ζητήση ρητώς άπό τον άστυνομικόν νά είσέλθη καί νά συλλάβη τον καταδιωκό- 
μενον. Π.χ. δ ένοικος καταλαμβάνει κλέπτην έντός τής οικίας του καί άμέσως καλεΐ 
άστυφύλακα διά νά τον συλλάβη. 'Υπηρέτρια τραυματίζει έν καιρω νυκτός έντός κα
τοικίας τήν κυρίαν της, ήτις καί καλεΐ τον διερχόμενον άστυφύλακα πρός σύλληψίν 
της.

’Εάν ό ένοικος δέν ζητήση ρητώς την είσοδον, τότε τά κατώτερα άστυνομικά 
όργανα δέν δύνανται νά είσέλθουν είς την κατοικίαν έν καιρω νυκτός διά τήν ένέρ- 
γειαν συλλήψεως καί άν άκόμη αί θύραι είναι άνοικταί, άλλά φρουρούν τήν οικίαν 
πρός πρόληψιν άποδράσεως μέχρις άφίξεως άνακριτικών υπαλλήλων.

γ) Έ ν  περιπτώσει κινδύνου. Έ ν περιπτώσει πυρκαϊάς, πλημμύρας ή 
άλλου κινδύνου ή κραυγών έκ τού έσωτερικοΰ τής οικίας καλουσών είς βοήθειαν, ό 
άστυνομικος έχει τό δικαίωμα έλευθέρας εισόδου είς τήν ιδιωτικήν κατοικίαν καί 
κατά τήν ήμέραν καί κατά τήν νύκτα καί μάλιστα διά παραβιάσεως τής θύρας καί 
τούτο διά νά δυνηθή νά παράσχη τάς υπηρεσίας του τό ταχύτερου.

§  58. Ε ίσοδος-Σύλληψ ις-’Έρευνα έντός δημοσίων Κέν
τρων καί γραφείων.

_ Τά άστυνομικά όργανα δικαιούνται νά εισέρχονται έλευθέρως είς τά δημόσια 
κέντρα (καφενεία, εστιατόρια, ζυθοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, παντοπωλεία, κινη
ματογράφους, θέατρα, ξενοδοχεία καί γενικώς είς τούς δημοσίους τόπους, καθώς 
καί είς τά δημόσια καί ιδιωτικά γραφεία (δικηγόρων, ιατρών, συμβολαιογράφων, 
μεσιτών κλπ.) διά τήν ενέργειαν απλής συλλήψεως, υπό τον όρον ότι ταύτα είναι άνοι- 
κτά.

"Οταν τά κέντρα, καταστήματα καί γραφεία κλείσουν, έξομοιούνται πρός τάς 
ίδιωτικάς κατοικίας, οπότε διά τήν είσοδον είς αυτά τών άστυνομικών οργάνων 
έφαρμόζονται τά έν τή προηγουμένη παραγράφω (57) οριζόμενα.

Τά κατώτερα άστυνομικά όργανα δέν δύναται νά ένεργήσουν έρευναν είς τά 
δημόσια κέντρα, καταστήματα καί άποθήκας αύτών, ούτε είς γραφεία πρός άνεύρεσιν 
διωκομένου άτόμου ή πειστηρίων εγκλήματος, καθ’ όσον ή έρευνα είναι πραξις άνα- 
κριτική καί ώς τοιαύτη, επιτρέπεται μόνον είς τούς άνακριτικούς υπαλλήλους.
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Τά κατώτερα αστυνομικά όργανα έχουν επαναλαμβάνομε-; δικαίωμα μόνον 
απλής συλλήψεως, συλλήψεως δηλ. ή οποία δέν προϋποθέτει τήν ένέργειαν έρεύνης.

§  59. Σωματική ερευνά.

I. Ή  σωματική ερευνά είναι πράξις άνακριτική καί διά τοϋτο αότη 
πρέπει νά ένεργήται παρά των άνακριτικών υπαλλήλων. Τά κατώτερα άστυνομικά 
όργανα δύνανται νά ενεργήσουν σωματικήν έρευναν μόνον κατόπιν διαταγής καί υπό 
τήν άμεσον έπίβλεψιν καί τάς οδηγίας άνακριτικοΰ υπαλλήλου.

II. Έ ν  απουσία όμως άνακριτικοΰ υπαλλήλου, τά κατώτερα άστυ
νομικά όργανα δύνανται νά ενεργήσουν σωματικήν έρευναν εις τάς έξης περιπτώσεις :

α) Έ πί παντός συλλαμβανομένου ύπ’ αυτών άτόμου ένεκα, αυτοφώρου εγκλή
ματος ή δυνάμει τίτλου συλλήψεως.

'Η  έρευνα αυτή γίνεται προς άνεύρεσιν καί κατάσχεσιν όπλων ή άλλων εργα
λείων, τά όποια δυνατόν νά χρησιμοποιήση ό συλληφθείς είτε κατά του αστυνομι
κού προς άπόδρασίν του εϊτε προς αύτοκτονίαν του ή προς -άνεύρεσιν πειστηρίων 
εγκλήματος, τά όποια είναι ενδεχόμενον νά έξαφανίση ούτος καθ’ οδόν, δι* οίουδή- 
ποτε τρόπου.

β) Έ πί παντός άτόμου, έφ’ όσον υπάρχουν βάσιμοι καί σοβαραί ύπόνοιαι 
ή πληροφορία'., ότι οπλοφορεί ή ότι φέρει πειστήρια εγκλήματος (κλοπιμαία, ναρ
κωτικά φάρμακα κλπ.).

γ )  Έ πί παντός ύποπτου άτόμου προς έξακρίβωσιν τής ταυτότητάς του. Ά -  
στυφύλαξ π.χ. άντιλαμβάνεται έν καιρω νυκτός άτομον ύπόπτως περιφερόμενον. ’Έχει 
το δικαίωμα τά τό συλλάβη καί νά τό έρευνήση προς έξακρίβωσιν τής ταυτότητάς 
του καί κατάσχεσιν των τυχόν υπόπτων πραγμάτων, άτινα φέρει.

δ) ΙΙρός πρόληψιν έγκλήματος ή αυτοκτονίας. Εις άστυνομικόν π.χ. έπι- 
δεικνύεται γυνή καί άναφέρεται εις αύτόν ότι αυτή φέρει μεθ’ έαυτής καυστικόν 
φάρμακον μέ πρόθεσιν νά τό ρίψη κατά τοΰ έγκαταλείψαντος αυτήν έραστοΰ της, 
ον καί παρακολουθεί προς τοϋτο ή ότι αυτή φέρει δηλητήριου φάρμακον μέ πρόθεσιν 
να αύτοκτονήση. Επιβάλλεται ή άμεσος σωματική έρευνα προς πρόληψιν τοΰ έγκλή- 
ματος ή τής αυτοκτονίας.

III. Ή  σωματική ερευνά πρέπει νά διεξάγεται προσεκτικώς καί με
θοδικούς καί πάντοτε κατά τρόπον μή θίγοντα, κατά τό εφικτόν, 
τήν αιδώ τοΰ προσώπου.

'Ο-άνεργων τήν σωματικήν έρευναν δύναται νά κάμη χρήσιν βίας κατά τοΰ άρ- 
νουμένου νά ύποστη ταύτην.

'Η  σωματική έρευνα έπί γυναικός γίνεται μόνον διά γυναικός.
'Η  έρευνα έν τούτοις εις τσάνταν, όμβρέλλαν, δέματα κλπ., άτινα φέρει γυναίκα 

ή εις έξωτερικά θυλάκια των ένδυμάτων αυτής δύναται νά γίνη καί παρ’ άρρενος 
άστυνομικοΰ οργάνου.

Τά άνευρεθέντα έκ τής σωματικής έρεύνης είδη κατάσχονται καί παραδίδονται 
εις τό οΐκεΐον ’ Αστυνομικόν Τμήμα.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 46

«Περί ειδικών τινων καθηκόντων τών ’Αξιωματικών Τμήματος καί Έπιθεωρήσεως»
Περί άναλήψεως ύπηρεσίας αξιωματικού Έπιθεωρήσεως καί Τμήματος

Άρθρον 1.—I. Γενικώς οί ’ Αξιωματικοί Τμήματος καί Έπιθεωρήσεως δέον νά λαμβά- 
νωσι καί παραδίδωσιν ύπηρεσίαν άκριβώς κατά τάς καθωρισμένας ώρας, ήτω  2 μ.μ. 10 μ.μ.

"Ινα έπιτευχθή άκρίβεια έπί τοϋ προκειμένου, αί άλλαγαί εξέρχονται έκ τών ’ Αστυνομικών 
Τμημάτων προς μετάβασιν εις τάς σκοπιάς των κλπ. τουλάχιστον πέντε λεπτά προ τής (ορισμέ
νης ώρας ήτοι : ούχί βραδύτερον τής 9.55' π.μ. κ.ο.κ. ώστε ό άξιωματικόςτής Έπιθεωρήσεως νά 
έ'χη τον χρόνον όπως καταχωρήση τάς άναγκαίας έγγραφάς έν τώ βιβλίω ύττηρεσίας καί έξέλθη 
τοϋ ’ Αστυνομικού Τμήματος προς άνάληψιν τής ύττηρεσίας Έπιθεωρήσεως, άκριβώς τήν 10 
π.μ. κλπ.

II. Λόγιρ έξαιρετικών άναγκών, όπως : 1) μή έγκαιρος άφιξις τοϋ μέλλοντος ν’ άνα- 
λάβη ύπηρεσίαν άξιωματικοΰ Τμήματος, 2) Επιβεβλημένη περάτωσις εργασίας ύπό τοϋ παρα- 
δίδοντος άξιωματικοΰ τής οποίας έπελήφθη μικρόν πρό τής λήξεως τής ύπηρεσίας του ώς 
άξιωματικοΰ Τμήματος. 3) Εξαιρετικός άριθμός κρατουμένων καί παράδοσις τής περιουσίας 
αύτών εις τον μέλλοντα ν’ άναλάβη ύπηρεσίαν Τμήματος άξιωματικοΰ. 4) ’ Ανάγκη έπεξη- 
γήσεως ύπό τοΰ διατελοΰντος έν υπηρεσία ’ Αξιωματικού Τμήματος εις τον μέλλοντα ν’ άνα
λάβη τοιαύτην ζητημάτων χρηζόντων ιδιαιτέρας έπεξηγήσεως, συμβαίνει πολλάκις ώστε άξιω
ματικός Τμήματος νά εύρεθή έν αδυναμία νά άναλάβη ύπηρεσίαν άξιωματικοΰ Έπιθεωρήσεως 
κατά τήν καθωρισμένην ώραν. Έ ν  τοιαύτη περιπτώσει δέον νά ένεργήση έγγραφήν έν τώ βι- 
βλί<ρ Συμβάντων καί Υπηρεσίας, στήλην παρατηρήσεων.

III. ’ Απαγορεύεται εις τον άξιωματικόν Έπιθεωρήσεως νά έγκαταλείπη τήν ύπηρεσίαν 
αύτοΰ καί νά είσέρχηται εις τό ’ Αστυνομικόν Κατάστημα. Έ ν  έξαιρετικαΐς μόνον περιπτώσεσι 
άπολύτου άνάγκης, επιτρέπεται νά πράξη τοΰτο, έν τοιαύτη όμως περιπτώσει δέον άπαραιτή- 
τως νά ποιήσηται τήν δέουσαν έγγραφήν εις τό βιβλίον Συμβάντων εύθύς άμα τη έν τφ  Α 
στυνομικοί Καταστήματι εΐσόδω του.

IV. Ή  ύπηρεσία τοΰ άξιωματικοΰ Έπιθεωρήσεως ουδέποτε έπιτρέπεται νά λήξη πρό τής 
ώρισμένης ώρας (10 π.μ. κλπ.) Έξαιρετικώς δύναται ό άξιωματικός Έπιθεωρήσεως νά προ- 
σέλθη εις τό Τμήμα πράς άνάληψιν ύπηρεσίας άξιωματικοΰ Τμήματος εύθύς ώς αί άλλαγαί 
έγκαταλείψωσι τό Τμήμα καί μεταβώσιν εις τάς σκοπιάς των. Ποτέ όμως πρό τής έξόδου 
τών νέων άλλαγών.

Οί άξιωματικοί ’ Επιθεωρήσεως δεν έπιτρέπεται νά άποχωρώσι τής σκοπιάς είμή μόνον 
άφοϋ άφήσωσι έλευθέρους τούς άνδρας τής άλλαγής των.

Περί βοηθοΰ άξιωματικοΰ Τμήματος
Άρθρου 2.—I. Εις άς ύπηρεσίας διατίθενται άρχιφύλακες βοηθοί άξιωματικοΰ Τμήματος 

ούτοι όφείλουσι νά ένεργώσι ύπό τάς διαταγάς τών άξιωματικών Τμήματος.
II. Οί άξιωματικοί Τμήματος ύποχρεοΰνται νά καθοδηγώσι τούς βοηθούς άρχιφύλακας, τί 

δέον νά πράττωσιν ούτοι, συμφώνως πρός τάς περιστάσεις καί μέ τά άναφυόμενα, άνά πάσαν 
στιγμήν, ζητήματα.

III. "Εκαστος άξιωματικός Τμήματος ώς καί έκαστος βοηθός άρχιφύλαξ δέον ό ίδιος νά 
καταχωρίζη τάς έγγραφάς εις τό σχετικόν βιβλίον καί νά προπαρασκευάζη άπαντα τά έγγρα
φα καί τάς σχετικάς άναφοράς έκάστης ύποθέσεως ής έπιλαμβάνεται καί ούχί μόνον ό βοηθός 
Άρχιφύλαξ καί δή ύποθέσεων, ών δέν έπελήφθη προσωπικώς.

IV. Ό  κυριώτερος σκοπός τής διαθέσεως Άρχιφυλάκων, βοηθών άξιωματικοΰ Τμήματος 
είναι ή διευκόλυνσις τοϋ κοινοΰ καί ή άποφυγή καθυστερήσεως άτόμων άναμενόντων έν τοις 
γραφείοις τοΰ Άστυνομικοΰ καταστήματος άνευ άποχρώντος λόγου : Ώ ς  έκ τούτου έάν κατά 
τό διάστημα καθ’ δ ό άξιωματικός Τμήματος είναι άπησχολημένος μέ τήν έξυπηρέτησιν άτό-
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μου ύποβαλλόντος αϊτησιν, παράπονα ή αΐτοΰντος πληροφορίας κλπ. ύπάρχουσι καί άλλα άτομα 
άναμένοντα, δι’ υποβολήν αιτήσεων παραπόνων, κλπ. ό άξιωματικός Τμήματος οφείλει νά δώση 
οδηγίας εις τον βοηθόν του, ίνα δεχθή κατά σειράν τά άναμένοντα άτομα, έστω καίάν, εκ της 
ένεργείας του ταύτης, θά είναι υποχρεωμένος νά έγκαταλείψη την κατ’ έκείνην την στιγμήν 
έκτελουμένην παρ’ αύτοϋ ύπηρεσίαν.

. V . Οί άρχιφύλακες διατίθενται επίσης ίνα ύποβοηθώσι τόν άξιωματικόν Τμήματος, όπως 
διεξαγάγη άπάσας τάς υπηρεσίας τού Τμήματος καί ούχί ώρισμένας καί είδικάς τοιαύτας μό
νον, ούχί δέ όπως οδτοι καταστώσι άπλοι γραφείς τού άξιωματικοϋ Τμήματος.

VI. Οί άξιωματικοί Τμήματος δέον όπως μή άπομακρύνωνται τής βάσεως καί αρχών 
των άνωτέρω οδηγιών. 'Ως παράδειγμα της φύσεως τών καθηκόντων κατά τήν έκτέλεσιν τών 
όποιων, οί άρχιφύλακες δυνχτόν νά ύποβοηθώσι τόν άξιωματικόν Τμήματος, όταν ούτος είναι άλλως 
πως άπησχολημένος, δύνανται νά ληφθώσι τά κάτωθι ένδεικτικώς :

1) Άντίγραφον άναφορών γενομένων ύπό τών άρχιφυλάκων καί άστυφυλάκων έν ταΐς 
έπισήμοις σημειωματαρίοις αύτών έν τώ βιβλίω Συμβάντων.

2) Τήν εγγραφήν τών ονομάτων κλπ. άτόμων κρατουμένων έν τώ βιβλίω κρατουμένων.
3) Τήν έγγραφήν λεπτομερειών έν τώ βιβλίω μηνυομένων καί,
4) Τήν έγγραφήν λεπτομερειών έν τώ βιβλίω συμβάντων, ύποθέσεων, ών έπελήφθη ύ 

ίδιος προσωπικώς (άρχιφύλαξ).
"Απασαι αί έγγραφαί αί γενόμεναι έν τοϊς έπισήμοις βιβλίοις ύπό τού άρχιφύλακος, καθ’ δν 

χρόνον έκτελεϊ ούτος ύπηρεσίαν βοηθού άξιωματικοϋ Τμήματος, δέον νά έξετάζωνται καί προσυπο- 
γράφωνται ύπό τού ύπευθύνου άξιωματικοϋ Τμήματος προ τής λήξεως τής υπηρεσίας του ή καί 
πρό τής άποχωρήσεώς του έκ τού Γραφείου.

’Άρθρον 3. 'Οσάκις κατά τάς άλλαγάς δέν διατίθεται άρχιφύλαξ έπόπτης δέον άπαραι- 
τήτώς ό άξιωματικός Έπιθεωρήσεως πρό τής έκ τού Τμήματος άναχωρήσεώς του, όπως άφίνη 
έν αύτώ σημείωμα περί τών ωρών καί τού τόπου εις δ θά είναι δυνατόν ν’ άνευρεθή έν δεδο
μένη περιπτώσει.

Περί άξιωματικών Τμήματος παρά ταϊς ’Αστυνομικαΐς Διευθύνσεσι.
"Αρθρον 4.—I. Εις τά γραφεία τών ’ Αστυνομικών Διευθύνσεων δέον όπωςπαραμένη ώς 

άξιωματικός Τμήματος κατά τάς ώρας, καθ’ ας ή κανονική έργασία τών γραφείων τών Διευθύν
σεων έχει παύσει ή καί κατά τάς έργασίμους ώρας, άστυνομικοί ούχί κατώτεροι τού 'Υπαστυνό- 
μου Β ', προκειμένου περί τών ’ Αστυνομικών Διευθύνσεων ’ Αθηνών—-Πειραιώς, μέχρι τού με
σονυκτίου δέ διά τάς τών Πατρών καί Κερκύρας.

II. Αί λεπτομέρειαι καί παν έτερον συναφές άντικείμενον ρυθμίζονται διά διαταγών τών 
προϊσταμένων τών ’ Αστυνομικών Διευθύνσεων.

ΆΟήναι τή 1η Μαρτίου 1934 
Ό  ’ Αρχηγός Κ. ΓΑΡΕ ΖΟ Σ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 47

«Περί τοΰ έλεγχου τών ύποβαλλομένων μηνύσεων καί τοΰ τρόπου συλλήψεως
τών Στρατιωτικών κλπ.»

Έλεγχος μηνύσεων ύπό τών προϊσταμένων τών ’ Αστυν. Υπηρεσιών.
’’Αρθρον 1. Ύποχρέωσις καί δικαίωμα τού Διοικητοΰ έκάστης ύπηρεσίας άπορρέον έκ 

τών άρθρων 71, 73 καί 159 τού άπό 17 ’ Ιουνίου 1921 Διατάγματος «περί συνθέσεως Προ
σωπικού ’ Αστυνομικών Υπηρεσιών κλπ.» είναι όπως άφοΰ έξετάζη τάς λεπτομέρειας έκάστης 
ύποθέσεως άποφαίνηται ύπό ιδίαν εύθύνην, έάν συντρέχη περίπτωσις ποινικής διώξεως ή ούχί 
τού προσώπου καθ’ ού ή μήνυσις τού κατωτέρου οργάνου στρέφεται.

Τήν άστυνομικήν έξουσίαν έξασκοΰσι ύπηρεσίαι έκπρόσωπος τών οποίων καί υπεύθυνος 
άπέναντι τού ’ Αρχηγείου καί τής Κυβερνήσεως είναι ό προϊστάμενος έκάστης τούτων, ύποχρέωσις



Κανονισμοί ’Αστυνομικού Σώματος 1175

δέ των κατωτέρων οργάνων είναι νά φέρωσιν ύπ’ δψει τής υπηρεσίας των πασαν ύπόθεσιν καί παν 
ζήτημα ύποπίπτον είς τήν άντίληψίν των, απομένει δέ δικαίωμα τής υπηρεσίας ό καθορισμός 
τοϋ τί δέον γενέσθαι περαιτέρω.

"Οσον άφορα τούς είς τό Τμήμα προσαγομένους πολίτας έχει έν προκειμένη) εφαρμογήν 
ή διάταξις τοϋ ανωτέρω άρθρου 73, ήτις δέον άπαρεγκλίτως νά τηρήται είς πασαν περίπτωσιν 
ένεργουμένης σχετικής εγγραφής εις τό βιβλίον Συμβάντων.

Διά τοϋ ένεργουμένου κατά τ ’ ανωτέρω ελέγχου δέν έννοεΐται δτι δικαιούνται οί ΔιοικηταΙ 
ύπηρεσιών άδικαιολογήτως νά άπορρίπτωσι τάς μηνύσεις των ύφισταμένων των, άλλ’ δτι έν τή 
έξασκήσει τοϋ δικαιώματος των τούτου όφείλουσι πάντοτε νά δικαϊολογώσιν πλήρως τήν άπό- 
φασίν των, καταχωρίζοντες τούς λόγους έν τω οίκείω βιβλίω.

Νοείται οί'κοθεν δτι τά άρθρα 73 καί 146 έφαρμογήν έχουσιν έπί των πταισματικών παρα
βάσεων καί έλαφρών πλημμελημάτων καί μετά προηγουμένην καταχώρησιν έν τω κεκανονισμένω 
βιβλίω.

ΙΙερί μηνύσεων έπί έςυβρίσει καί άντιστάσει κατά τής ’ Αρχής.

’Άρθρου 2.—I. Πας άστυνομικός έφ’ δσον ένεργεΐ μόνος ή μεμονωμένος οφείλει νά 
επιδεικνύει μεγίστην έφεκτικότητα καί εύγένειαν έναντι των πολιτών.

Έν ω  δμως μέχρι τοιούτου σημείου πρέπει νά φθάνη ή ΰποχωρητικότης του είς τήν κατά 
μόνας ένέργε'ιάν του, πρέπει άπεναντίας είς τάς όμαδικάς ένεργείας ή στάσις των αστυνομικών 
νά είναι ή δυνατή αύστηροτάτη καί νά μή ανέχονται ούτοι ούδεμίαν ύποχώρησιν ή ανεκτικότητα.

Είς τάς τοιαύτας περιπτώσεις συχνάκις άκούονται πικρόχολοι ή καί σκωπτικαί παρατη
ρήσεις τοϋ κοινού, είς ταύτας δμως ούδεμία πρέπει νά δίδηται άπάντησις έκ μέρους των αστυ
νομικών.

’ Εάν ή έπέμβασις τών πολιτών έξικνειται μέχρις έςυβρίσεως ενός ή περισσοτέρων άστυνο- 
μικών καί τότε πρέπει ν’ άποφεύγηται ή δημιουργία ζητήματος, διότι πασα τοιαύτη ένέργεια. 
θά τείνη νά θέση τήν ’ Αστυνομίαν έκτος τοϋ κυρίου άντικειμενικοΰ της σκοποΰ, δέον δμως νά λαμ- 
βάνηται καταλλήλως καί χωρίς ζημίαν τοϋ έπιδιωκομένου σκοποΰ καί τής τάξεως, ή ταυτότης τού 
έπικρίνοντος ή έξυβρίζοντος, καθ’ ού βραδύτερον καλουμένου είς τό ’ Αστυνομικόν Κατά
στημα νά ένεργώνται τά νόμιμα.

Έ ν πάση περιπτώσει, αί κατά πολιτών μηνύσεις έπί έςυβρίσει καί άντιστάσει, δέον νά 
ύφίστανται παρά τών άνωτέρων τόν αύστηρότερον έλεγχον καί μόνον δταν άπολύτως βεβαιωθή 
ό άνώτερος περί τοϋ δικαίου τοϋ μηνύοντος υφισταμένου του, ύπάρχουσι δ’ άφ’ ετέρου επαρκή 
στοιχεία τής ένοχής τοϋ έξυβρίσαντος τότε ν’ άποστέλληται ή μήνυσις προς τάς Δικαστικάς Ά ρ -  
χάς.

II. Ούδεμία μήνυσις έπί έξυβρίσει ή άντιστάσει κατά τής αρχής δύναται νά ύποβληθή 
καθ’ οίουδήποτε άνευ προηγουμένης έγκρίρεως τοϋ Διοικητοΰ τοϋ Τμήματος διά πάντας τούς ύπό. 
τάς διατάγάς αύτοΰ ύπηρετοΰντας ασχέτως έάν ούτοι άνήκουσι είς τό Τμήμα ή -ίς οίονδήποτε 
σταθμόν ή υπηρεσίαν έξαρτωμένην έκ τοϋ Τμήματος, διά πάντας δέ άνεξαιρέτως τούς λοιπούς 
ασχέτως βαθμού άνευ προηγουμένου έλέγχου τοϋ άμέσως ίεραρχικώς προϊσταμένου των.

Μηνύσεις τών παρά τή Άστυμομία Πόλεων ύπηρετούντων καθ’ έτέρων τοιούτων 
καί τών Στρατιωτικών.

Άρθρου 3.—I. Ούδείς υπάλληλος (άστυνομικός ή διοικητικός) ή υπηρέτης άνήκων είς 
τήν υπηρεσίαν τής ’ Αστυνομίας Πόλεων δικαιούται άνευ προηγουμένης άναφορας ύποβαλλομένης 
ίεραρχικώς είς τό Άρχηγεΐον καί έγκρίσεως τούτου νά ύποβάλη μήνυσιν ή έγκλησιν 1) καθ’ 
ετέρου μέν τοιούτου υπαλλήλου ή υπηρέτου δι’  οίονδήποτε άδίκημα, καί 2) κατ’ άξιωματικοΰ ή 
οπλίτου τοϋ Στρατού τής ξηράς, τής θαλάσσης, ’Αεροπορίας ή Χωροφυλακής οσάκις πρόκειται περί 
άδικήματος μή τελεσθέντος έναντίον αύτοϋ έν τή ίδιότητί τουώς δημοσίου υπαλλήλου ή υπηρέτου.
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II. Αΐ μηνύσεις ή έγκλήσεις περί ών κατά τήν προηγουμένων παράγραφον 8έν είναι άναγ- 
καία υποβολή άναφορας είς τό Άρχηγεϊον δέον νά ύποβάλλωνται εις τήν αμέσως προϊσταμένην 
του μηνυτοϋ υπηρεσίαν, ή όποια θά τήν διαβιβάζη είς τήν άρμοδίαν δικαστικήν αρχήν, άναφέρουσα 
άμα είς τήν προϊσταμένην της ’ Αστυνομικήν Δ/νσιν ή άλλην ’Αστυνομικήν 'Τπηρεσίαν.

III. Τ ’ άνωτέρω δέν θίγουσι τό δικαίωμα των διοικητών των Τμημάτων τό προβλεπόμενον 
ύπό τοΰ άρθρου 73 τοϋ Β.Δ. τής 17ης ’ Ιουνίου 1921 «περί συνθέσεως τοϋ προσωπικού των ’ Α 
στυνομικών 'Υπηρεσιών κλπ.».

Περί τής συλλήψεως ’ Αξιωματικών καί οπλιτών τής ξηράς, θαλάσσης,
’ Αεροπορίας ή Χωροφυλακής.

”Αρθρον 4.—I. 'Οσάκις οίοσδήποτε άξιωματικός ήθελε καταληφθή ύπό οργάνων τής ’Α 
στυνομίας Πόλεωνέπ’ αύτοφώρω διαπράττων οΐονδήποτε αδίκημα δέν θά συλλαμβάνηται ύπ’ αυτών 
έφ’ όσον ό αξιωματικός οΰτος είτε έν στολή είτε έν πολιτική περιβολή ών ήθελεν έπιδείξει τώ 
άστυνομικω όργάνω προς λήψιν τών στοιχείων του, τό δελτίον τής ταυτότητάς του.

Έ ν ή όμως περιπτώσει ό άξιωματικός δέν είναι έφιοδιασμένος διά δελτίου ταύτότητος ή 
άρνειται τήν έπίδειξιν τούτου, θά συλλαμβάνηται καί θά όδηγήται είς τό ’Αστυνομικόν Κατάστημα 
προς έξακρίβωσιν τής ταυτότητάς του, μεθ’ δ θ’ άπολύηται.

II. Τ ’ άνωτέρω δέν ίσχύουσι καί ό άξιωματικός θά συλλαμβάνηται καί θά όδηγήται είς τό 
Αστυνομικόν Κατάστημα αν ήθελε φωραθή διαπράττων φόνον, άναίρεσιν, βιασμόν, ή άλλα κα
κουργήματα ή σοβαρά τραύματα. Δέον όμως είς τήν περίπτωσιν ταύτην νά είδοποιήται άμέσως τό 
Φρουραρχεΐον, Ύπουργεΐον Ναυτικών, Λιμεναρχεΐον, ή Διοίκησις Χωροφυλακής, όπως μερι- 
μνήση διά τήν παραλαβήν του μετά τήν λήψιν τών άπαραιτήτων τή άνακρίσει στοιχείων, έφ’ όσον 
δέν υπάγεται είς τήν δικαιοδοσίαν τής κοινής ποινικής δικαιοσύνης.

III. 'Οσάκις οπλίτης τις ήθελε καταληφθή ύποπίπτων είς πταισματικήν τινα παράβασιν 
■οι άστυνομικοι θά περιωρίζωνται είς τήν έξακρίβωσιν τής ταυτότητάς του, καί μόνον έν περιπτώσει 
άρνήσεως, ή έν περιπτώσει καθ’ ήν αΰτη δέν είναι άλλως έφικτή θά συλλαμβάνηται, άλλά καί τότε 
μόνον προς έξακρίβωσιν τής ταυτότητάς του.

’ Απαγορεύεται άπολύτως ή έξ ύπερβάλλοντας ζήλου ή έξ επιπόλαιας σκέψεως σύλληψις 
οπλίτου ή δημιουργία καταστάσεως δικαιολογούσης σύλληψιν.

IV. 'Οσάκις οπλίτης τις ήθελε φωραθή διαπράττων πλημμέλημα ή κακούργημα θά συλ- 
λαμβάνηται πάντοτε ύπό τών άστυνομικών οργάνων. Πας κατά τά άνωτέρω συλλαμβανόμενος 
■οπλίτης θά όδηγήται είς τό οίκεϊον ’ Αστυνομικόν Τμήμα. Ταύτοχρόνως όμως θά ειδοποιείται ή 
άρμοδία άρχή διά τοϋ ταχυτέρου μέσου, όπως άποστείλη συνοδείαν πρός παραλαβήν του έφ’ 
όσον δέν υπάγεται είς τήν δικαιοδοσίαν τής κοινής ποινικής δικαιοσύνης.

V . Πας κατ’ άνωτέρω συλλαμβανόμενος καί προσαγόμενος είς τό ’ Αστυνομικόν Κατάστημα 
άξιωματικός ή οπλίτης ούδέποτε θά κλείηται είς το κρατητήριον έκτος αν πρόκειται περί έξαι- 
ρετικώς σοβαρού αδικήματος ή έπίκειται κίνδυνος άποδράσεως. Μετά τήν λήψιν τών άπαραιτήτων 
-δια την ποινικήν ανακρισιν στοιχείων, δι* ήν δέον νά καταβάλληται ίδιάζουσα προσπάθεια όπως πρα~ 
γματοποιήται το ταχύτερον θά παραδίδηται είς τό προσερχόμενον όργανον τής άρμοδίας Αρχής 
είς ό θά έγχειρίζηται επί άποδείξ·=ι έγγραφον πρός ταύτην έν ω  θ’ άναφέρηται ή αιτία συλλή- 
ψεως, η ημερομηνία καί ώρα καθ’ ήν ό δράστης δέον νά προσαχθή μερίμνη ταύτης είς τό Δικαστή- 
ριον ή τον Εισαγγελέα, οποτε και ύπό τής άρμοδίας Αστυνομικής ’ Αρχής τήν όρισθεΐσαν ώραν θά 
προσκομίζονται ένώπιον τοΰ Δικαστηρίου ή Είσαγγελέως τά σχετικά έγγραφα, μάρτυρες κλπ·

VI. Αξιωματικοί ή όπλίται έν στολή ούδέποτε θά έρευνώνται θ’ άφοπλίζωνται όμως είς
περίπτωσιν απόπειρας ή τελεσεως υπ αυτών άδικημάτων δι’ οπλών έφαρμοζομένων κατά τά λοιπά 
τών ανωτέρω. Το αύτό ισχύει προκειμένου καί περί άξιωματικών έν πολιτική περιβολή, έφ* 
■όσον ήθελον έπιδείξει τό δελτίον ταυτότητός των. ·

’ Εν Άθήναις τή 11 Μαρτίου 1934. 
Ό  ’ Αρχηγός Κ. ΓΑΡΕ ΖΟ Σ
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚ-ΑΙ ΔΙΑΤΑΓΑΙ

I. Διαταγή ’ Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων ΰπ’ άριθ. Ε. 7572 Φ. 4109/6 
άπό 15 Δεκεμβρίου 1948

Προς τήν Ά στυν. Δ/νσιν ’ Αθηνών
Έ πί ύπ’ άριθ. 6340/38/Γ/17-10-48 άναφοράς σας, δι’ ής υπεβλήθη ήμϊν ή ύπ’ άριθ· 

Ε.Π. 398/13-10-48 όμοια τοϋ Άστυν. Δ/ντοϋ Β' κ. Λεκατσα Χαραλ., έν σχέσει μέ τήν τρο" 
ποποίησιν καί συμπλήρωσιν των άρθρων 63 καί 138 τοϋ Κ .Α .Σ. καί τοϋ άρθρου 1, τοϋ ύπ’ άριθ· 
47/1934 Κανονισμοϋ, διαβιβάζομεν προσηρτημένως, έν αντιγράφω, τήν ύπ’ άριθ. 48/1948 γνω* 
μοδότησιν τοϋ παρά τώ Ά ρείω  Πάγω κ. Είσαγγελέως καί παρακαλοΰμεν διά τήν εύρεϊαν 
κοινοποίησιν, ίνα λάβωσι γνώσιν άπαντες οί κ.κ. Ά ξ/κ οί, Ά θ /μ οι καί άρχ/κες τΟΰ Σώματος, 
άναφέροντες καί ήμϊν έκτέλεσιν.

Ό  ’ Αρχηγός I. Σ ΙΙΤ Ρ Ο Τ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ Τ Η Σ Ε Λ ΛΑΔΟ Σ 

Ο Π ΑΡΑ TQ APEIQ ΠΑΓί? ΕΙΣΑ ΓΓΕ Α Ε ΤΣ
Ά ριθ. πρωτ. Γν. 48 Άθήναι 2-11-1948

Π ρ ό ς
Τό 'Τπουργεϊον Δημοσίας Τάξεως

Είς άπάντησιν τοϋ ύπ’ άριθ. 5167/547/6 ύμετέρου έγγράφου, έχο μεν τήν τιμήν νά γνωρίσω- 
μεν τα άκόλουθα :

Αί σχέσεις των μελών τοϋ Άστυν. Σώματος, ώς ύπαλλήλων τής Δικαστικής Αστυνομίας, 
έναντι άλλήλων καί τοϋ Είσαγγελέως Πρωτοδικών διέπονται ύπό των διατάξεων τής Ποινικής 
Δικονομίας, τοϋ όργανισμοΰ Δικαστηρίων καί τού άπό 9/20 8/βρίου 1926 Δ/τος περί κανονισμοϋ 
τοϋ Σώματος Άστυν. Πόλεων, ώς οδτος έκωδικοποιήθη καί έκυρώθη ύπό τοϋ άρθρου 8 τοϋ Α.Ν. 
1001/43.

Οΰτω, κατά τά άρθρα 16, 17, 156—159 Π .Δ. καί 96, 97 καί 103 Ό ργ . Δικ., πάντες 
οί άνακριτικοί ύπάλληλοι ειδικοί καί γενικοί καί επομένως οί τοϋ Ά στυν. Σώματος άπό τοϋ 
βαθμοΰ τοϋ άρχ/κος καί άνω τοιοϋτοι, όντες ίσοι άπέναντι άλλήλων, ύπόκεινται είς τούς Εισαγ
γελείς Πλημ/κών, είτε κατά παραγγελίαν τούτου, είτε άνευ τοιαύτης είς τάς έξαιρετικάς περιπτώ
σεις τών άρθρων 157, 159 Π .Δ. ένεργοΰσιν, είς τούτους άναφέρονται καί μόνον, παρ’ αύτών λαμ- 
βάνουσι οδηγίας καί διαταγάς καί ύπ’ αυτών τέλος, ή δι’ αύτών ένώπιον τών άρμοδίων δικαστι
κών Συμβουλίων ή Δικαστηρίων,.έλέγχονται διά τά κατά τήν έκτέλεσιν τών άνακριτικών καθηκόν
των των διαπραττόμενα πειθαρχικά παραπτώματα.

Είς τήν τοιαύτην γενικήν άρχήν, άπορρέουσαν έκ τε τής φύσεως τής άνακρίσεως ώς δικα
στικής λειτουργίας καί έκ τής ίδιότητος τοϋ Είσαγγελέως ώς διωκτικής Αρχής, ούδεμίαν καθ’ ήμε- 
τέραν γνώμην, έπέφερε μεταβολήν ό Κανονισμός τοϋ Σώματος τής Άστυν. Πόλεων. Άντιθέτως ή 
Α ρχή  αΰτη έπαναλαμβάνεται διά πάσαν περίπτωσιν προανακρίσεως (κατά παραγγελίαν ή άνευ 
τοιαύτης) έν άρθρ. 138 παρ. 1 ένθα ορίζεται ότι : άρμόδιοι διά τήν έκτέλεσιν άνακριτικών καθη- 
κόντων .είναι άπαντες οί άστυν. ύπάλληλοι άπό τοϋ βαθμοϋ τοϋ άρχ/κος καί άνω. Ούτοι ύπό τήν 
διεύθυνσιν καί κατά παραγγελίαν τοϋ παρά Πρωτοδίκαις Είσαγγελέως ένεργοΰσι προανακρίσεις. 
Ή  δ’ επομένη παράγραφος 2 τοϋ αύτοϋ άρθρου, καθ’ ήν γενικώς δετά μέλη τοϋ Άστυν. Σώματος 
ένεργοΰσιν άπαντα έν γένει τά ύπό τής Π .Δ. είς τήν Αστυνομίαν ή τήν Χωρ/κήν άνατιθέμενα 
άνακριτικά καθήκοντα, πάντοτε τή πρωτοβουλία τοϋ άνωτέρου ή τοϋ άρχαιοτέρου αύτών, δέν 
καθιεροϊ κατ’ έξαίρεσιν τής ώς άνω θεμελιώδους άρχής δικαίωμαδιευρύνσεωςτής ύπό τών άστυν. 
άνακριτικών ύπαλλήλων ένεργουμένης, κατά παραγγελίαν ή αύτεπαγγέλτως, προανακρίσεως τών 
ίεραρχικώς προϊσταμένων ή τών άρχαιοτέρων των, ισοδύναμον καί παράλληλον πρός τοϋ τό Εί
σαγγελέως, ώς ύπετέθη καί έν τή ύπ’ άριθ. 55/1928 ήμετέρα γνωμοδοτήσει, άλλά χάριν τής έν τώ 
Σώματι πειθαρχίας καί τής άποφυγής συγκρούσεως μεταξύ των, ώς έλέχθη, ίσων καί έπίσης άρ
μοδίων διά τήν προανάκρισιν πλειοτέρων άστυν. άνακριτικών ύπαλλήλων, ορίζει ότι : Ούτοι έκτε-
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λοϋσι τά άνακριτικά των καθήκοντα πάντοτε τη πρωτοβουλία τοϋ άνωτέρου ή τοϋ άρχαιοτέρου 
των, ήτοι έπιλαμβάνονται αυτών οΰχί αύτοκλήτως καί έξ ιδίας των πρωτοβουλία;, άλλά μόνον 
δταν οί άνώτεροι ή αρχαιότεροι ανέθεσαν τήν προανάκρισιν εις αυτούς. Βεβαίως οί προϊστάμενοι 
αυτών δύνανται νά παρέχωσιν οδηγίας διά τήν έκτέλεσιν τοϋ άνακριτικοϋ έργου των. Διότι 
κατά μέν το άρθρ. 35 τοϋ Καν. ό ’ Αστυν. Δ/ντής έχει τό δικαίωμα Ιπιβλέψεως έπ'ι τών έκάστοτε 
ενεργειών προς βεβαίωσιν τοϋ άδικήματος κατά δέ τά άρθρα 54 καί 58 τοϋ αΰτοΰ Κανονισμού ή 
καταστολή τής έγκληματικότητος καί τών αδικημάτων άνάγεται εις τά καθήκοντα τοϋ προϊστα
μένου τοϋ Διαμερίσματος καί τοϋ Διοικητοΰ τοϋ Άστυν. Τμήματος.

Αί όδηγίαι δμως αΰται δεν έχουσι δεσμευτικόν χαρακτήρα έπιταγής. Διότι άφ’ ής στιγμής 
άνετέθη εις ’ Αστυν. υπάλληλον ή προανάκρισις έκ μέρους τών προϊσταμένων του, καθίσταται οδτος, 
δσον άψορφ ταύτην, υπάλληλος τής Δικαστικής ’ Αστυνομίας καί ώς τοιοΰτος ένεργεϊ κατ’ έλευ- 
θέραν πεποίθησιν, παύει οΐαδήποτε έξάρτησίς του έκ τής διοικήσεως, μή δυνάμενος ν’ άντικατασταθή 
παρ’ αυτής είμή μόνον έν περιπτώσει κωλύματος καί συνάπτεται διά δεσμών πρός την δικαστι
κήν έξουσίαν υπαγόμενος πλέον ύπό τάς διαταγάς τοϋ Είσαγγελέως Πρωτοδικών, πρός δν λογοδο
τεί καί παρ’ οΰ λαμβάνει διαταγάς καί οδηγίας.

Ά ν  έγένετο δεκτόν δτι ό Ά στυν. άνακριτικός ύπάλληλος προβαίνει είς τήν ενέργειαν έκάστης 
άνακριτικής πράξεως μόνον ύπό τάς εμπνεύσεις καί τή πρωτοβουλία τών προϊσταμένων ή αρ
χαιότερων του ύπό τήν έννοιαν δτι ούτοι δικαιούνται κατ’οίκείαν κρίσιν των νά κατευθύνωσι τήν άνά- 
κρισιν, τότε θά κατελύετο καί ή άνεξαρτησία τοϋ άνακριτικοϋ ύπαλλήλου, έναντι τής διοικήσεως 
καί ή ευθύνη του, άλλά καί ό θεσμός τοϋ Είσαγγελέως, άφοΰ είς τό Ιδιάζον τούτω έργον τής διευ- 
θύνσεως τής προανακρίσεως θά ύπεκαθίστατο, αύτοβούλως, πας οίοσδήποτε άνώτερος ή αρχαι
ότερος τοϋ προανακριτικού αστυνομικού ύπαλλήλου, επί μεγίστη βλάβη τής Δικαιοσύνης.

Τούτων οΰτως έχόντων, οί προϊστάμενοι τών Ά στυν. 'Υπηρεσιών, δικαιούνται μέν δπως πα- 
ραγγείλωσι τινά τών ύπ,’ αυτούς άστυν. ύπαλλήλων δπως έπιληφθή προανακρίσεως έπί τών περιπτώ
σεων τοϋ άρθρου 157 Π .Δ ., τοΰτο μάλιστα ρητώς ορίζεται διά τούς διοικητάς τών Άστυν. Τμη
μάτων έν άρθρ. 61 παρ. 4 τοϋ Κανονισμού, δεν δικαιούνται δμως δπως ρυθμίσωσιτήν προανά- 
κρισιν κατ’ οίκείαν των κρίσιν καί ύπό ιδίων των εύθύνην. Συνεπώς δεν δύναται νά μηδενίσωσι τάς 
ύπ’ αυτών ένεργηθείσας άνακριτικάς πράξεις, ώς λ.χ. ν’ άνακαλέσωσι τά ύπ’ αυτών έκδοθέντα έντάλ- 
ματα συλλήψεως ή ν’ άπολύσωσι τούς ύπ’ αυτών συλληφθέντας ώς δράστας τοϋ άδικήματος.

Τό ένταλμα συλλήψεως τό ύπό 'τών προανακριτικών ύπαλλήλων έκδοθέν κατά τών έπι 
αύτοφώρω καταληψθέντων καί τήν σύλληψιν διαφυγόντων δραστών Πλημ/τος ή Κακουργήματος, 
δύναται ν’ άνακαλέση προ τής έκτελέσεώς του, μόνον ό έκδούς τοΰτο ή ό Είσαγγελεύς Πλημ/ 
κών. Τον δέ συλληφθέντα έπ’ αύτοφώρι» ή δυνάμει έντάλματος, ούτε αυτός ό προανακριτικάς 
ύπάλληλος δικαιούται ν’ άπολύση διότι κατά τό άρθρ. 5 τοϋ Συντάγματος, έν συνδ. πρός τά 
άρθρ. 159 καί 226 Π .Δ. καί άρθρ. 1 Ν.Δ. 22 Ν/βρίου 1923 «περί άμέσου έκδικάσεως 
Πλημ/των τινών έπ’ αύτοφώρω» ούτος προσάγεται ύποχρεωτικώς είς τόν Εισαγγελέα, δστις 
κατά τάς ένδεικνυομένας έκάστοτε περιστάσεις ή τόν παραπέμπει τάχιστα είς τόν Ανακριτήν 
ή τόν άπολύει ή τόν εισάγει είς τό άκροατήριον κατά τήν έπ’ αύτοφώρω διαδικασίαν.

Ούδαμώς δέ προκύπτει τό άντίθετον έκ τοϋ άρθρ. 63 τού Κανονισμού καθ’ δ ό Διοικητής 
τοϋ Ά στυν. Τμήματος ή ό έκάστοτε άξ/κός υπηρεσίας δύναται νά μή προβαίνη είς τήν ένέργειαν 
προανακρίσεως ή καί άπλής έξετάσεως, έφ’ δσον πρόκειται περί ΰποθέσεως άσημάντου ή έφ’ δσον 
δεν προκύπτουσινέπαρκή στοιχεία ή δέν ύψίστανται σοβαροί λόγοι διά τήν ένέργειαν προανακρίσεως 
ή έξετάσεως. ’ Εν τοιαύτη δμως περιπτώσει οφείλει, καταχωρών τήν ύπόθεσιν είς τό έπί τούτω βι- 
βλίον νά έκθέτη καί τούς λόγους δι’ οδς δέν προέβη είς τήν ένέργειαν προανακρίσεως ή έξετάσεως 
Διότι ή διάταξις αΰτη έν άρμονία εύρισκομένη πρός τήν γενικήν διάταξιν τοϋ άρθρ. 126 Καν. αφορά 
τήν μήπω άρξαμένην προανάκρισιν, άφ’ ής δέν συνελήφθη ό δράστης, καί έχει τήν έννοιαν δτι έν τη 
περιπτώσει ταύτη δύναται μέν ό Διοικητής τού Άστυν. Τμήματος νά παράλειψη τήν κατά άρθρ. 
157 Π .Δ. ένέργειαν αύΐεπαγγέλτου προανακρίσεως δταν τοΰτο δικαιολογήται έκ τών περιστά
σεων καί δέν γίνεται έξ ίδιοτελοΰς σκοπού, ή κατά συνεννόησιν μέ τόν είς άνάκρισιν ύποβλητέον 
ή έπ’ ώφελεία ή βλάβη τρίτου τινός (δρα άρθρ. 468 Π .Ν .) άλλά οφείλει, κατά τό άρθρ. 149 Π .Δ. 
ύπέχων άλλως τάς εΰθύνας τής παραβάσεως καθήκοντος ή τής συνεργίας (72 Παρ. 7 Π .Ν .)
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τοΰ τελεσθέντος αδικήματος, ν’ άνακοινώση αμελλητί εις τον αρμόδιον Εισαγγελέα τά κατάτήν 
πράξιν ή τόν πράςαντα.

’Ά ν  όμως άντιθέτως έλαβε χώραν οίαδήποτε άνακριτική πράξις ή κατετέθη άπλώς μή- 
νυσις ή συνελήφθη ό δράστης, δεν δύναται, άνευ κινδύνου διώξεως έπί παραβάσει καθήκοντος 
ή ελευθερώσει κρατουμένου νά θέση εις τό Άρχεΐον τάς έκθέσεις τής άνακρίσεως ή τήν μή- 
νυσιν ή ν’ άπολύση τόν δράστην έστω καίόίν έποιήσατο τήν σχετικήν εγγραφήν εις τό Βιβλίον Συμ
βάντων, άλλ’ οφείλει κατά άρθρ. 155, 157, 159 και 226 Π.Δ. ν’ άποστείλη τάς έκθέσεις ή τήν 
μήνυσιν καί τόν συλληφθέντα εις τόν αρμόδιον Εισαγγελέα. Διότι τό δικαίωμα τής έγέρσεως τής 
ποινικής αγωγής καί τής έκτιμήσεως τοΰ εξαγομένου τής άνακρίσεως ανήκει κατά τό Σύνταγμα 
καί τούς νόμους εις τήν Δικαστικήν ’ Εξουσίαν.

Τούτου ένεκεν, δέν έχει οΰδεμίαν εφαρμογήν καί ή ΰπ’ άριθ. 47/1934 διάταξις τοΰ ’Αρχηγού τής 
’ Αστυνομίας Πόλεων, «περί έλέγχου των ΰποβαλλομένων μηνύσεων κλπ.» καθ’ δ σημεϊον όρίζειαυτη 
ότι οί προϊστάμενοι των Ά στυν. υπηρεσιών δύνανται ν’ άπολύσωσι τούς συλληφθέντας καί τούς 
εις τό Τμήμα προσαγομένΟυς, άν κατά τήν κρίσιν των πρόκειται περί άσημάντου ύποθέσεως, ή δέν 
προκύπτουσιν έπαρκή στοιχεία, ή δεν ύφίστανται σοβαροί λόγοι διά τήν ενέργειαν προανακρίσεως 
ή έξετάσεως. Αότη προδήλως έχει εφαρμογήν μόνον εις τάς περιστώσεις, καθ’ άς συνελήφθη τις 
παρανόμως.

'Ο Είσαγγελεύς Ν. Κ ΟΛΛΙΑΣ

II. Διαταγή ’ Αρχηγείου Άστυν. Πόλεων ύπ’ άριθ. 9571/20/10 άπό 23 ’ Ιουνίου 1950

ΙΙρός άπάσας τάς Άστυν. Υπηρεσίας
«Περί τοΰ ύπ’ άριθ. 47 Κανονισμού περί έλέγχου ΰποβαλλομένων μηνύσεων κλπ.»

Λαμβάνοντες άφορμήν έξ άναφορών Άστυν. υπαλλήλων αίτούντων ίεραρχικώς, συμφώνως 
τ φ  ύπ’ άριθ. 47 Κανονισμέ», τήν έγκρισιν ημών πρός ύποβολήν μηνύσεων κατά συναδέλφων των κλπ. 
έπιθυμοϋμεν νά καταστήσωμεν γνωστόν εις άπαντας άνεξαιρέτως τούς άστυν.ύπαλλήλους ότι τοιαϋ- 
ται άναφοραί δέν πρόκειται νά τύχωσι τής έγκρίσεως ημών, διότι πρέπει νά παύση ή έν προκει
μένη) κακή συνήθεια τής ύποβολής, δηλονότι μηνύσεων κατά συναδέλφων των. Όφείλουσι πάντες 
νά κατανοήσωσι ότι οί ύπηρετοϋντες εις τό Άστυν* Σώμα άποτελοΰσι μίαν οικογένειαν, εις τήν 
όποιαν δέον νά πρυτανεύη ή άγάπη, ή άλληλεγγύη καί ή πλήρης κατανόησις τών καθηκόντων και 
ύποχρεώσεών των, καί πρός τό Σώμα, καί πρός τήν Κοινωνίαν, άλλά ιδίως καί μεταξύ άλ- 
λήλων. "Οπως δέ εις πάσαν καλήν οικογένειαν αί διαφοραί μεταξύ τών μελών της λύονται διά τής 
άμοιβαίας κατανοήσεως μεσολαβήσει τοΰ οικογενειάρχου καί ούχί διά προσφυγών εις τά δικαστή” 
ρια καί μηνύσεων, οΰτω καί οί άποτελοϋντες μέλη τοΰ Άστυν. Σώματος δέον νά έπιδιώκωσι τήν 
λύσιν πάσης διαφοράς ή τήν θεραπείαν τών τυχόν παραπόνων των διά τής Διοικήσεώς των καί ούχί, 
διά τών Δικαστηρίων.

’Έργον τής καλής Διοικήσεώς είναι ή έπικράτησις τής σύμπνοιας καί δικαιοσύνης μεταξύ 
τών μελών τών άποτελούντων τό Άστυν. Σώμα καί ή έπιδίωξις τής ίκανοποιήσεως τών τυχόν 
παραπόνων διά τής Διοικήσεώς, διότι εις τοϋτο έγκειται ή καλώς έννοουμένη πειθαρχία.

'Η  έξομάλυνσις προστριβών καί ή θεραπεία παραπόνων είναι έργον πειθαρχικής δικαιοδο
σίας καί ούχί άντικείμενον διώξεως έπί τώ τέλει τής άποφυγής, ΐνα μέλη τοΰ Σώματος φθάνωσι 
μέχρι τοΰ άκροατηρίου, πρός μεγίστην ζημίαν τής πειθαρχίας τοΰ Σώματος καί τής άξιοπρεπείας 
αύτών καί ώς άστυνομικών ύπαλλήλων καί άτόμων καί κατά συνέπειαν δέν είμεθα ποσώς δια
τεθειμένοι νά έπιτρέψωμεν νά διασύρεται ή ύπόληψις ολοκλήρου τοΰ Σώματος διά έκδίκησιν ή 
τήν ίκανοποίησιν προσωπικών παθών.

Οί Αστυνομικοί ύπάλληλοι πρέπει νά συναισθανθώσι καλώς τοϋτο καί ν’ άποφεύγωσι νά 
ζητώσι τοιαύτας έγκρίσεις διά ποινικήν δίωξιν συναδέλφων των, έχοντες άπόλυτον έμπιστοσύνην 
εις τήν Διοίκησίν των, ότι θέλει έλέγξει αυστηρότατα πάντα όστις θέλει λησμονήσει ή παρίδει τάς 
ύποχρεώσεις του καί τά καθήκοντά του άπέναντι παντός συναδέλφου του είτε ίσος,είτε κατώτερος, 
είτε άνώτερος είναι κατά βαθμόν οΰτος καί δέν συμπεριεφέρθη μέ τήν έπιβαλλομένην άβρότητα 
ή στοργήν πρός αύτόν.

Ή  παρούσα παρακαλώ νά τύχη εύρείας κοινοποιήσεως μεταξύ άπάντων τών Άστυνομικών 
Υπαλλήλων.

'Ο  Αρχηγός Α ΓΓ . Μ. ΕΒΕΡΤ
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Μ ΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΩΝ
— Παρητήθησαν τοϋ Άστυν. Σώματος, οί Ά ρχ/κες Κυρίακόγκωνας Π. και 

Κοτρωνάρος Δ ., ό 'Υπαρχ/λαξ Κουτσογιάννης Α ., καί οί άστ/κες Μουτεβελής Η., 
Άναστασόπουλος I., Πάνου Δ ., Κολοκοτρώνης Γ., Δουμάζος Κ., Ζαρκάδας Ε., 
Χονδρόπουλος Ν., καί Ράπτης Ν.

—Άπελύθησαν διά λόγους πειθαρχίας οί άστ/κες Σκλήρης X ., καί Μπεζε- 
λιώτης Κ., καί διά λόγους1 υγείας ό Άρχιφ. Παπαγεωργίου Ά λ .

—Άπεβίωσεν ό Άρχιφύλαξ Θεοφανόπουλος Γεώργιος.

*  *

ΝΕΟΙ ΤΓΙΑΣΤΥΝΟΜΟΙ ΚΑΙ Α ΡΧ ΙΦ ΥΛ Α Κ ΕΣ
— Διά Β .Δ/τος δημοσιευθέντος είς τό ύπ’ άριθ. 77 Φ.Ε.Κ. (τ .Γ ')  της 

28—4—54, ώνομάσθησαν 'Υπαστυνόμοι Β' τάξεως, οί κάτωθι δόκιμοι Ύ παστυ- 
νόμοι, έκπαιδευθεντες είς τήν ’Αστυνομικήν Σχολήν Ύπαστυνόμων Β' τάξεως 
κατά τήν Θ' εκπαιδευτικήν περίοδον καί έπιτυχόντες κατά τάς έξιτηρίους εξετά
σεις κατά τήν ακόλουθον σειράν: 1) Λεμονής Κ., 2) Σκαρμαλιωράκης Ά νδρ., 3) 
Κατσιμπάρος Σ ., 4) Διαμαντάρης Έ μ ., 5) Κατσάρος Πυρ., 6) Νικολόπουλος Ι .γ 
7) Άκρίβος Γ .,8 ) Κατσούρης Σ τ .,9) Βαλαής I., 10) Γιαλαμάς Δ ., 11) Βλαχάκης Π., 
12) Κουτικιάς Κ., 13) Τασιόπουλος Σ ., 14) Δεικτάς Δ ., 15) Νϊτσος I., 16) Γληνός 
Δ ., 17) Τσαγκαράκης Γ., 18) Άλεξόπουλος Κοσ., 19) Μοιρισκλάβος Ν., 20) Πετρό- 
πουλος Ε., 21) Άναγνωστάκης Ά . ,  22) Παπαθανασόπουλος Γ., 23) Παπαμακάριος 
I., 24) Καρυώτης Λέαν., 25) Κολεύρης Σπ., 26) Γκιώνης Χρ., 27) Κοσμάς Ά ν ., 28) 
Γώγος I., 29) Παπανικολάου ’Αν., 30) Φιλιππακόπουλος Διον., 31) Μϊχος Γ., 
32) Σωτήρχος Γ., 33) Καλογεράκος Μ., 34) Καραμούζης Π., καί35) Λαγός Στ.

•— Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. ’Αρχηγού του Άστυνομ. Σώματος, δημοσιευθείσης 
είς τό ύπ’ άριθ. 79 Φ.Ε.Κ. (τ .Γ ')  τής 30 -4 -54 , ώνομάσθησαν Άρχιφύλακες 
οί κάτωθι δόκιμοι Ά ρχ/κες έκπαιδευθέντες είς τήν Άστυν. Σχολήν Άρχιφυ- 
λάκων κατά τήν Θ' εκπαιδευτικήν περίοδον καί έπιτυχόντες κατά τάς έξιτηρίους 
έξετάσεις κατά τήν άκόλουθον σειράν : 1) Ραυτόπουλος Π., 2 ) Πάτσιος Χρ., 
3) Ραυτογιάννης Β., 4) Κεχρής Ή λ ., 5) Μαργαρώνης Κων., 6) Μακρυνιώτης Π ., 
7) Πιέρρος Ί . ,  8 ) Λαός Μιχαήλ, 9) Χαρλαύτης Θεόδ., 10)Σακέττος Γεώργ., 11) 
Στρατηγέας Σπ., 12) Γεωργίου Γεώργ., 13) Στριχάς Χρ., 14) Καστάνης Νικ., 
15) Μαρνέρης Πέτρος., 16) Μπουκουβάλας Δ ., 17) Λάιος Ά π ., 18) Ράγκος Ά λκ ., 
19) Μπέσας Γεώργ., 20) Γιαννούλης I., 21) Σχοινής Δ ., 22) Λύγκας Γ .,23 )Χ ρυ σο- 
μάλλης Ά ντ ., 24) Ροβίθης Έ λ., 25) Κωστάκης Χρ., 26) Μάτσικας I., 27) Ξανθάκος 
Βασ., 28) Κοντογιάννης I., 29) Πκπαδημητρίου Ν., 30) Ρΐζος Δ ., 31) Ποΰλος 
Εύστ., 32) Κολοβέας Γ., 33) Σκλαβοϋνος Σταμ., 34) Σταυρόπουλος Δημ. 35) 
Χρυσικόπουλος Λέων., 36) Μπαρμπαρούσης Λέων. 37) Μάρκας Γεώργ., 38) Συ- 
λιγάρδος Γεώργ., 39) Παππάς Νικ., 40) Χαρκιολάκης Ά ν ., 41) Μιχαλάκης Ά ντ., 
42) Λιακόπουλος Γεώργ., 43) Ρερές Πετρ., 44) Αποστόλου Θωμάς, 45) Κρητικός 
Στεφ., 46) Νηστικούλης Γεώργ., 47) Γκούτης Νικ., 48) Κοκκοράκης Γρηγ., 49) 
Γιαμπουράς Έ μμ ., 50) Σάββας Φραγ. καί 51) Μπούρας Ά ριστ.

*
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΦ ΥΛΑΚΩΝ

Τήν 2αν Μαΐου 1954 διεξήχθη διαγωνισμός διά τήν Σχολήν Άρχιφυλάκων 
είς τήν έ'κθεσιν ιδεών. Μετέσχον 681 υποψήφιοι, έκ των οποίων έπέτυχον 124 
ο'ίτινες κατά σειράν είναι οί κάτωθι :

1) Πηλός Σπ., 20 (μετ’ έπαίνου), 2) Καρβουνάκης Μ., 20, 3 ) Άλεξόπουλος 
Α ., 19,33, 4) Δαλλιεράκης Γ ., 19, 5) Παπαδημητρίου L, 18.66, 6) Μπούσιος Β ., 
7 ) Γκαβέρης Π., άμφότεροι 17.33, 8 ) Λαβράνος Γ ., 17 ,9 ) Παπαθεοδώρου Α .,



Ειδήσεις καί Πληροφορίαι 1181

16.33, 1 0 )Θωμόπουλος Γ., 16. 11) Δολιανίτης II.. 12) Μπιτσάκης Γ., άμφότεροι
15.66, 13) Καραγκούννης Ν., 14) Κίνοβης Ρ., άμφότεροι 15.33, 1δ) Καρακανδας 
Μ., 15, 16) Μαργαρίτης Π., 17) Τόγκας Δ ., άμφότεροι 14.66, 18) Καλογερόπουλος 
Γ., 19) Κουκουβΐνός Δ ., 20) Σμύρνής Α ., άπαντες |L4,33, 21) Μ—ιτσικούλης Σ ., 14, 
22) Ψυχογιός Γ.. 13.66, 23) Γεωργάκης Κ., 2^) Σπίνος I., άμφότεροι 13.33, 25) 
Παπαμιχαήλ Λ ., 13, 26) Παπανδρέου Ε., 12.66, 27) Βασιλάκος Δ .. 28) Κολώνιας 
X .. 29) Τσιώνης Γ., 30) Κανελλόπουλος Δ ., άπαντες 12.33, 31) Γεωργακόπουλος Γ ., 
32)Δράνας Π., 33) Παπαναστασίου Β., άπαντες 12, 34) Παπαδημητριού Θ .,35) 
Παρασκευόπουλος Κ., 36) Παπαδόπουλος Δ ., 37)Τσάκαλος Κ., άπαντες 11.66, 
38) Κόγιας Κ.. 39) Ματσούρης Φ., άμφότεροι 11.33, 40) Γεωργίου I.. 41) Γκίκας 
Α ., 42) Μίχος Κ.. 43) Κλέκουρας Π., 44) Παπαδόπουλος Κ., 45) Κότσιφας Δ ., 
46) Τσιμητάκης I., άπαντες 11, 47) ΓάτσηςΑ., 48) Μανωλόπουλος Β., 49) Μηλιώ- 
νης Κ., 50) Πετρόπουλος Β., 51) Στεργιόπουλος Ν., 52)Σπανάκος Γ ., άπαντες
10.66, 53) Άντωνόπουλος X ., 5 4 )Άλεξόπουλος Φ., 55) Δοργής Α .. 56) Ζήκος 
Θ., 57) Κακίσης Σ ., 58) Κιρμπιζάκης Ε., 59) Μπουρδάκος Μ., 60) Κοντοπύργιας 
Ν., 61) Παπαδόπουλος Γ., 62) Οίκονομακος Γ.. 63) Περράκης X ., 64) Δημητρακό- 
πουλος Γ.. 65) Δαουτάκος Ε., 66) Σαντάς Σ ., 67) Σκορδίλης Ν., 68) Σαλτερής Δ ., 
69) Σταματόπουλος Α ., 70) Σοϋλτος Ν., 71) Χριστόπουλος Π., 72) Ψιμμόγιαννος 
Ν.. άπαντες 10.33, 73) Δανέλης Κ., 74) Μπεάκος Γ., 75) Μουροϋτσος Ε., 76) Τσι- 
κόπουλος Ν., 77) Στεφανάκης Ν., 78) Φωτόπουλος Σ ., 79) Σαράντης Κ., 80) Παπα- 
δάκης X ., 81) Παλλαδινός I., 82)Χαρλαύτης Α .. 83) Παπαδόπουλος Π ..84) Ποΰλος 
I., 85) Τζίφας Π., 86) Σιμάτος Π., 87) Στασινόπουλος X ., 88) Χαλαστάνης Δ ., 
89) Φράγκος Σ ., 90) Τριανταφυλλόπουλος Κ., 91) Παπάζογλου Σ ., 92) Θεοδω- 
ρακόπουλος X ., 93) Γιαννόπουλος Α .. 94) Άποστολόπουλος Ν., 95) Σύφαντος Α ., 
96) Τσάμης Γ., 97) Άντύπας Σ ., 98) Τσιλιμπάρης Γ., 99) Τσάκαλος I., 100) Κ ω- 
ρονακος Ν., 101) Κίτσος Β., 102) Σπανάκος Π., 103) Κουτρουμπέλης X ., 104) 
Τζελέπης X ., 105) Διαμαντόπουλος Γ.. 106) Κάλλιας Ε., 107) Ά ντίοχοςΔ ., 108) 
Κοτρώνιας Ζ ., 109) Εύαγγελίδης Α ., 110) Καντσιάνης Ν., 111) Ζητουνιάτης Θ., 
112) Μπουγας Β., 113) Γιάνναρος Ε.. 114) Βαλσαμής Γ.. 115) Καράμπελας Γ., 
116) ’Αντωνόπουλος Κ., 117) Διαμαντόπουλος Κ., 118) Άντωνιάδης Μ., 119) 
Καραστάνης X ., 120) Άντωνόπουλος Α ., 121) Άντωνόπουλος Κ., 122) Σιγιώργης 
Π., 123) Μακρής Α.. 124) Άποστολόπουλος Α .. άπαντες 10.—

Α Χ ΔΡ Ε Α Σ Τ Ο ΤΣΗ Σ
Τά «Αστυνομικά Χρονικά» συγχαίρουν τον καθηγητήν τοϋ Ποινικού Δ ι

καίου τής Σχολής 'Υπαστυνόμων κ. Άνδρέαν Τούσην διά την έπαξίαν προαγωγήν 
του εις Αντεισαγγελέα Άρείου Πάγου, ευχόμενα είς αυτόν νά φθάση είς τά ύπατα 
άξιώματα τής Δικαστικής 'Ιεραρχίας.

*
ΑΘ ΑΗ ΤΙΣΜ Ο Σ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΓΧΟ Μ ΙΑΝ

Την 17ην και 19ην Απριλίου έ.έ. έτελέσθησαν είς τό Παναθηναϊκόν Στάδιον 
οί Έλληνογιουγκοσλαυϊκοί Τρισυλλογικοί άγώνες, είς ους μετέσχον καί άστυφύλα- 
κες άθληταί. έπιτυχόντες τάς κάτωθι έπιδόσεις :

1) Γυφτάκης Δημ., δισκοβολία 34. 04μ., άλμα είς ύψος 1.70μ.—2) Μαχαίρας 
Κων., 110μ. μετ’ εμποδίων 17”  3/10.—3) Παπαγεωργίου Άνδρέας άκόντιον 45, 
ΙΟμ.—4) Σύριος ’ Ιωάννης 9 Ί 7 ”  4/10 είς τά 3.000μ. καί 2' 47”  4/10 είς τά ΙΟΟΟμ.— 
5) Πολίτης Κωνστ., 16”  7/10 είς 11 Ομ. μετ’ έμποδίων καί 1. 75μ. άλμα είς ύψος.— 
β ) Τρουλλινός Έμμαν. 42, 80μ. είς την σφυροβολίαν.—7 ) Ντόκος Γεώργιος άλμα επί
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κοντώ 3.30μ.—8) Ντόντος Κωνστ., 13. 31μ. άλμα τριπλοΰν.—9) Κωτσαύΐης Δημ., 
1.000 μ. 2 '4 4 "—καί 10) Κουμουνδοϋρος Δημ. άλμα τριπλοΰν 13.99μ.

— Την Πέμπτην 22αν ’Απριλίου έ. έ. μετέβησαν άτμοπλοϊκώς εις Κέρ-
τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

Εις Κέρκυραν αί Ά -  
στυνομικαί ομάδες έδωσαν 
άνά δύο φιλικούς άγώνας έ- 
κάστη τήν 25ην και 26ην 
’Απριλίου. Εις τον πρώτον 
αγώνα ή ’Αστυνομική Πο
δοσφαιρική Ό μάς άντιμε- 
τώπισε τήν ομάδα «Έ λλη- 
σπόντου-Κερκύρας». Τον ά- 
γώνα παρηκολούθησε πλή
θος φιλάθλων καί πολλοί ά- 
στυνομικοί υπάλληλοι. Π α- 
ρέστη καί ό ’Αστυνομικός 
Δ/ντής Κερκύρας κ. Χρι
στοδούλου Παντελής. Ό  ’Α 
γών εληξεν υπέρ τής’Αστυ- 

Ό  Άστυν. Δ/ντής Κερκύρας κ. Χριστοδούλου Παντελής νομικής όμάδος έπιτυχού- 
έν μέσω τής όμάδος Καλαθοσφαίρας τοϋ Άστυν. Σώ μα-  ̂ τέρμα έναντι 0 τής ό-
τος εις τό νήπεδον αθλοπαιδιών Προσκόπων, Κερκύρας. Π „  , '11 μαοος του « Ελλήσποντου».
Τήν έπομένην 26ην ’Απριλίου έ.ε. διεξήχθη ό δεύτερος φιλικός ποδοσφαιρικός αγών, 

μεταξύ τής’Αστυνομικής όμάδος καί τής όμάδος «Ελλήσποντος». Νικήτρια τήν φοράν 
αυτήν άνεδείχθη ή όμάς τοϋ «Ελλησπόντου—Κερκύρας» διά τερμάτων 2 έναντι 1.—

Ή  ’Αστυνομική όμάς Καλαθοσφαίρας τήν 25ην ’Απριλίου άντιμετώπισε τήν 
ομάδα «Προσκόπων» Κερκύρας..Κατόπιν ενδιαφέροντος άγώνος, τον όποιον παρηκο- 
λούθησαν άρκετοί φίλαθλοι, νικήτρια άνεδείχθη ή ’Αστυνομική όμάς μέ σκορ 35—29.

Τήν Δευτέραν ημέραν τοϋ Πάσχα 26ην ’Απριλίου 1954 ή ’Αστυνομική όμάς 
Καλαθόσφαιρας έδωσε τον δεύτερον άγώνα της προς τήν ομάδα τοΰ Ά ρεω ς—Κερκύρας.

Διά τήν νικήτριαν ομάδα ό φίλαθλος κ. Πολίτης’Αντώνιος, ήθλοθέτησε βαρύτι
μον Κύπελλον,τό όποιον έπέδωκεν ό ’Αστυνομικός Διευθυντής κ. Χριστοδούλου εις τήν 
ομάδα τής ’Αστυνομίας, έπιβληθεϊσαν τής άντιπάλου της μέ τό εύρύ σκορ 84—42.

—Εις τούς τελεσθέντας τήν Ιην καί 2αν Μαϊου έ.,έ., έν τώ Παναθηναϊκώ 
Σταδίω εαρινούς άγώνας, προκριματικούς τών τελουμένων τήν 8ην καί 9ην Μαΐου 
Έλληνοαιγυπτιακών αγώνων, μετέσχον καί αστυφύλακες—άθληταί έπιτυχόντες 
τάς κατωτέρω έπιδόσεις: 1) Πολίτης Κ., άλμα εις ύψος 1, 75μ. 2 ) Σίλλης Βασί
λειος, 50" 2/10 εις 400μ. καί 24" 2/10 εις 200 μ., 3 ) Κόρμαλης Λέων., 50"6/10 
εις 400 μ-, 4) Παπαγεωργίου Δήμος, 61, 29μ. άκόντιον, 5) Σύριος ’ Ιωάννης 33" 
45" 2/10 εις ΙΟ.ΟΟΟμ., 6) Ντόκος Γεώργιος 3,60μ. άλμα έπί κοντώ καί 7) Κου- 
μουνδοΰρος Δημ. 13,53μ. εις τριπλοΰν άλμα.

ΓΙροεκρίθησαν ΐνα μετάσχουν ως μέλη τής Ελληνικής ’Εθνικής όμάδος εις 
τούς Έλληνοαιγυπτιακούς άγώνας οί άστυφύλακες άθληταί: 1) Τρουλλινός Έ μμ., 
2 )  Σίλλης Βασίλ., 3 ) Κόρμαλης Λέων., 4) Σύριος ’ Ιωάν., 5) Πολίτης Κ. καί 6) 
Κουμουδοΰρος Δημ.

— Εις τήν μεταβάσαν τήν 2αν Μαΐου έ.έ. εις Πάτρας μικτήν Ποδοσφαιρικήν 
ομάδα ’Ενόπλων Δυνάμεων, συμπεριελήφθησαν καί οί άστυφύλακες Ποδοσφαιρι- 
σταί: 1)Τζανιδάκης Σωτήριος, 2 ) Πολύζος Ευθύμιος καί 3) Μπαλακτσίδης Μιχαήλ.

Εις Πάτρας ή Μικτή ’ Ενόπλων άντιμετώπισε τήν Μικτήν τής Πόλεως εις 
φιλικόν ποδοσφαιρικόν άγώνα έξελθοΰσα νικήτρια μέ σκορ 4 έναντι 1.—

κυραν αί ομάδες Ποδοσφαίρού καί Καλαθόσφαιρας


