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Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ 
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’Τπό Ν, ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ Άστυν, Δ/ντοΰ Α'.

ζ ' .  ΑΙ Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚ Α Ι Σ Χ Ο Λ Α !
4.—Σχολή Άρχιφνλ.άκων.—Ε ίσ ιτήρ ιο ι εξετάσεις.— Έ κπαίδενσις.

4. Σχολή Ά ρχ ίφ υλάκω ν.
Ταυτοχρόνους μέ τήν ΐδρυσιν υπό τής ’Αγγλικής ’Οργανωτικής ’Αποστολής 

τής ’Αστυνομίας Πόλεων, ύπό τον άείμνηστον Σέρ Φρειδερίκον Χαλιντέϋ, τής πρώ
της Σχολής ’Αστυφυλάκων έν Κερκύρα κατά τον Μάρτιον του 1921, ίδρύθη έν τη 
αυτή πόλει καί Σχολή Άρχίφυλάκων μέ Διοικητήν επίσης τον ’Άγγλον κ. Σλόμαν.

Δόκιμοι άρχιφύλακες παρατεταγμένοι προ τής Σχολής των τό 1941.
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Εις τήν Σχολήν αυτήν εισήχθησαν νέοι έχοντες εκπληρώσει τάς στρατιωτι- 
κάς των υποχρεώσεις καί κεκτημένοι απολυτήριον Γυμνασίου (4ταξίου).

'Η φοίτησις καί ή έκπαίδευσις ήτο βμηνος ή 8ε ονομασία αύτών έγένετο μετά 
επιτυχείς έξιτηρίους έξετάσεις.

Οΰτω έδημιουργήθησαν οί πρώτοι ύπαξιωματικοί (άρχιφύλακες) τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων, οί όποιοι έπλαισίωσαν τά συνιστώμενα ’Αστυνομικά Τμήματα εις 
τάς πόλεις, δπου έπεξετείνετο ό θεσμός τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

Μετά τινα έτη, ήτοι κατά τό 1926, όταν πλέον αί όργανικαί θέσεις των άρχι- 
φυλάκων εΐχον πληρωθή δι’ αποφοίτων τής Σχολής ’ Αρχιφυλάκων πολλοί νέοι κεκτη- 
μένοι προσόντα διά τον βαθμόν τοΰ άρχιφύλακος (άπολυτήριον 4ταξίου Γυμνασίου) 
κατετάσσοντο ώς άστυφύλακες, ϊνα οΰτω μετά συμπλήρωσιν διετίας εις τον βαθ
μόν τούτον έχουν δικαίωμα συμμετοχής εις διαγωνισμόν διά τον βαθμόν τοΰ άρχι
φύλακος, ώς προέβλεπεν ό οργανικός τής ’Αστυνομίας νόμος.

‘Ορκωμοσία νέων άρχιφυλάκων τήν 28/9/1950.

Οΰτω άπό τοΰ έτους 1926 λόγω τής πληθώρας των έκ τοΰ βαθμού τοΰ άστυ- 
φύλακος προαγομένων δι’ εξετάσεων εις άρχιφύλακας, ή Σχολή Άρχιφυλάκων έπαυ- 
σεν λειτουργούσα. 'Η ραγδαία όμως έξέλιξις τής κοινωνικής ζωής εις τάς μεγάλας 
πόλεις καί γενικώς ή πρόοδος τής Επιστημονικής ’Αστυνομίας εις όλους τούς τομείς 
αυτής κατέστησεν άναγκαίαν τήν τροποπο ίησιν τών περί προαγωγών διατάξεων 
του ’Οργανισμού τής ’Αστυνομίας Πόλεων εις τρόπον ώστε, ή προαγωγή αστυφυ
λάκων εις τον βαθμόν τοΰ άρχιφύλακος νά γίνεται κατόπιν νέας έκπαιδεύσεως εις 
τήν Σχολήν Άρχιφυλάκων.

Τοιουτοτρόπως διά τοΰ A. Ν. 881 ίδρύθη κατά τό 1938 έκ νέου ή Σχολή 
Άρχιφυλάκων έν Άθήναις, ήτις καί λειτουργεί κανονικώς μέχρι σήμερον.

Εις τήν Σχολήν Άρχιφυλάκων είσάγονται προς έκπαίδευσιν :
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α) Ύπαρχιφύλακες άσχέτως χρόνου προαγωγής εις τον βαθμόν τούτον καί 
β)  ’Αστυφύλακες έχοντες τουλάχιστον διετή υπηρεσίαν είς τό ’Αστυνομικόν Σώμα 
ή έτησίαν τοιαύτην, προκειμένου περί τελειόφοιτων Νομικής ύποστάντων έπιτυχώς 
τμηματικάς εξετάσεις των τριών πανεπιστημιακών έτών καί τελειόφοιτων τής Παν- 
τείου Σχολής ύποστάντων έπιτυχώς τάς τμηματικάς εξετάσεις τών δύο τάξεων 
ταύτης.

ΟΙ υποψήφιοι εισέρχονται εις την Σχολήν κατόπιν εισιτηρίων εξετάσεων, ενερ- 
γουμένων μετ’ άπόφασιν του 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών (Δημοσίας ’Ασφαλείας) 
έκδιδομένην μετά γνώμην του ’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας, οσάκις υπάρχει άνάγκη 
πληρώσεως υφισταμένων ή μελλόντων μέχρι πέρατος τής έκπαιδεύσεως αυτών 
νά προκύψωσι κενών. Διά τής άποφάσεως ταύτης ορίζεται καί ό αριθμός τών είς 
την Σχολήν εισακτέων.

%...w&iSrfh.
Έπίδειςις πυγμαχίας δοκίμων άρχιφυλάκων κατά τήν ορκωμοσίαν της 28/9/1950*

’Εκτός τών ανωτέρω προσόντων, όπως κριθή τις ικανός προς συμμετοχήν 
είς τάς είσιτ/)ρίους εξετάσεις, πρέπει νά κρίνηται ώς προς τον χαρακτήρα, την δια
γωγήν καί τάς ήθικάς καί έπαγγελματικάς έν γένει ιδιότητας (συμπεριφορά, ζήλος, 
ευθυκρισία, πρωτοβουλία κλ.π.) ικανός δι’ άνώτερον βαθμόν.

Ή  ίκανότης αυτή κρίνηται υπό τού ’Αρχηγού τού Σώματος κατόπιν προτά
σεων τών ίεραρχικώς προϊσταμένων τού υποψηφίου καί βαθμολογίας τής διαγωγής 
καί τών επαγγελματικών αύτοΰ προσόντων.

Οΰτω καταρτίζεται ύπό τού ’Αρχηγού τού Σώματος πίναξ τών ύπ’ αύτού 
κρινομένων ικανών, όπως μετάσχωσιν τών εισιτηρίων εξετάσεων καί πίναξ τών άπο- 
κλειστέων, ήτιολογημένος δι’ έκαστον άποκλειόμενον.

Κατά τής άποφάσεως ταύτης επιτρέπεται προσφυγή εντός ΙΟημέρου άπό τής 
κοινοποιήσεως ενώπιον τού κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών (Δημοσίας ’Ασφαλείας), 
όστις άποφαίνεται τελικώς μετά γνώμην τού Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Μετά τήν κατάρτισιν τού πίνακος τών Ικανών όπως μετάσχουν τών είσιτη-
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ρίων εξετάσεων δι’ εγκυκλίου τοϋ ’Αρχηγού της ’Αστυνομίας κοινοποιείται ή εξε
ταστέα ΰλη διά τα μαθήματα τοϋ Ποινικού Νόμου, της Ποινικής Δικονομίας, τής 
Πρακτικής διδασκαλίας καί Επιστημονικής ’Αστυνομίας, καθώς καί του ’Οργανισμού 
καί Κανονισμών τοϋ Σώματος, ίνα οΰτω οι υποψήφιοι μελετούν προπαρασκευαζόμενοι 
διά τήν ήμέραν των εξετάσεων.

Τό έφαρμοζόμενον σύστημα εισαγωγικών εξετάσεων είναι τοιοΰτον ώστε νά 
εξασφαλίζεται πλήρως ή άμερόληπτος εκλογή των ικανών, άποκλειομένης οίασδή- 
ποτε χαριστικής ένεργείας.

Οΰτω κατ’ άρχήν διαγωνίζονται άπαντες εις τό μάθημα τών Ελληνικών, 
ήτοι εις τήν σύνταξιν έκθέσεως ιδεών επί γενικού θέματος, διδομένου διά περιληπτι-

ΙΙαρέλασις ένόπλων αστυφυλάκων.

κοΰ τίτλου. Τό θέμα εξάγεται έκ κληρωτίδος μεταξύ 25 τοιούτων καταγεγραμμένων 
εις πίνακα, όστις παραδίδεται ύπό τοϋ κ. ’Αρχηγού έσφραγισμένος εις τον Πρόεδρον 
τής ’Επιτροπής κατά τήν ήμέραν τοΰ διαγωνισμού. Μετά τό πέρας τοϋ διαγωνισμού 
γίνεται ύπό τής τριμελούς επιτροπής ή βαθμολογία, μεθ’ δ επακολουθεί άποσφρά- 
γισις τών γραπτών ύπό τοΰ ’Αρχηγείου.

ΟΕ έπιτυχόντες τήν βάσιν εις τό μάθημα τούτο, καλούνται όπως συνεχίσουν 
τήν έξέτασιν καί εις τά λοιπά μαθήματα, δι’ έκαστον τών οποίων καθορίζεται ιδία 
τριμελής εξεταστική επιτροπή.

Οΰτω καταρτίζεται ό γενικός πίναξ, έπιτυχόντων. ’Εκ τούτων ε’.σάγονται εις 
τήν Σχολήν τόσοι, όσαι αί προβλεπόμεναι κεναί θέσεις.
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'Η έν τή Σχολή Άρχιφυλάκων έκπαίδευσις είναι έξάμηνος, διαιρείται δέ εις 
δύο τριμηνίας.

Κατά τήν διάρκειαν της έκπαιδεύσεως διδάσκονται τα έξης μαθήματα :
1) Ποινικός Κώδιξ.
2) Κώδιξ Ποινικής Δικονομίας—ΆνακριτικαΙ εκθέσεις.
3) Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι σχετιζόμενοι μέ την ’Αστυνομικήν υπηρεσίαν.
4) Πρακτική Διδασκαλία τή ς ’Αστυνομίας—Τήρησις υπηρεσιακών βιβλίων.
5) ’Επιστημονική ’Αστυνομία.
6) Επιστημονική Άνακριτική.
7) ’Οργανισμός καί Κανονισμοί Άστυν. Σώματος—Κανονισμός Σχολής.
8) Στοιχεία ’Ιατροδικαστικής.
9) Στοιχεία Συνταγματικού Δικαίου.

10) Δημοσία 'Υγιεινή καί Πρώται βοήθειαι.
11) Σχεδιαγραφία.
1 2 )  'Ελληνικά (ορθογραφικοί καί συντακτικοί κανόνες καί εκθέσεις ιδεών).

Έπίδειςις Ιαπωνικής πάλης κατά τήν ορκωμοσίαν των άρχιφυλάκων τής 28/9/1950, 
παρουσία της AJVL του Βασιλέως.

Έκτος των ανωτέρω μαθημάτων, οί μαθηται άρχιφύλακες διδάσκονται, διά 
διαλέξεων καί πρακτικών εφαρμογών άνευ βαθμού, καθ’ ώρας όριζομένας παρά’τοϋ 
Διοικητοϋ τής Σχολής καί τά κάτωθι :

α) Γυμναστικήν.
β) ’Ασκήσεις πυκνής τάξεως καί παρελάσεως. 
γ ) ’Ιαπωνικήν πάλην καί πυγμαχίαν, 
δ) Βολήν καί όπλοτεχνικήν. 
ε) 'Οδηγίαν ποδηλάτου καί αυτοκινήτου, 

στ) ’Αεράμυναν, 
ζ ) Τουρισμόν, 
η ) Κοινωνιολογίαν.
θ) Κοινωνικήν καί επαγγελματικήν άγωγήν. 
ι) ’Ηθικήν άγωγήν καί

πάσαν άλλην διάλεξιν ή πρακτικήν άσκησιν, ήν τό ’Εκπαιδευτικόν Συμβούλιον 
ήθελε θεωρήσει χρήσιμον.
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Ή  θεωρητική καί πρακτική έκπαίδευσις των μαθητών διενεργεΐται ύπό καθη
γητικού προσωπικού, διοριζομένου ύπό τοϋ 'Υφυπουργείου Εσωτερικών (Δημοσίας 
’Ασφαλείας) τή προτάσει τοϋ Δ/τοϋ τής Σχολής μετά σύμφωνον γνώμην τοϋ ’Αρ
χηγείου ’Αστυνομίας.

'Η διδασκαλία διεξάγεται επί τή βάσει εκπαιδευτικού προγράμματος, καταρ- 
τιζομένου κατά τήν έναρξιν τής έκπαιδεύσεως ύπό τοϋ ’Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, 
δπερ οί καθηγηταί όφείλουσι νά άκολουθώσιν έν πάσαις αύτοϋ ταΐς λεπτομερείαις.

Έπίδειξις ’Ιαπωνικής πάλης κατά τήν ορκωμοσίαν άρ/ιουλάκων τής 28/9/1950.

Μετά τήν λήξιν τής έκπαιδεύσεως οί δόκιμοι άρχιφύλακες δίδουσιν έγγράφως, 
έξιτηρίους εξετάσεις έφ’ όλης τής διδαχθείσης κατά τήν έκπαίδευσιν ύλης. Καί, οί 
μέν έπιτυχόντες προάγονται εις τον βαθμόν τοϋ άρχιφύλακος. οί δέ άποτυγχάνοντες 
επανέρχονται εις τήν τάξιν τοϋ άστυφύλακος ή ύπαρχιφύλακος.

Γενικώς ύπό τής Διοικήσεως τής Σχολής λαμβάνεται πάσα μέριμνα, όπως ή 
έκπαίδευσις είναι άνετος πλήρης καί καθιστά δέ τούς νέους βαθμοφόρους οχι μόνον 
άρτίοϋς εις μάθησιν, άλλα καί ρωμαλαίους, προ παντός όμως, πλουσίους εις αισθή
ματα άνωτερότητος.



Τμήμα δοκίμων άρχιφυλάκων λαμβάνει μέτρα τάξεως κατά τήν άφιξιν εις ’Αθήνας 
τό 1951 τής Α.Β.Τ. τής διαδόχου τότε τής ’Αγγλίας Πριγκηπίσσης Έλισσάβετ 

μετά τοϋ συζύγου της Α.Β.Τ. πρίγκηπος Φιλίππου τής Ελλάδος.

ΓΙαρέλασις νέων άρχιφυλάκων προ των επισήμων τήν 12/4/1951.



'Ορκωμοσία νέων αστυφυλάκων τήν 12/5/1951.

Έπιθεώρησις νέων άρχιφυλάκων υπό του 'Υφυπουργοϋ ’Εσωτερικών κ. Βάσσου Βραχνού 
κατά τήν ορκωμοσίαν τής 1/5/1954.
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ΙΟης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΑΠΥΝΟΜΟΝ

Την 15ην Μαίου ήρχισαν τά μαθήματα τής 10ης Εκπαιδευτικής Περιόδου 
έν τη Σχολή 'Τπαστυνόμων. Κατά την περίοδον αυτήν είσήχθησαν τή αιτήσει των 
προς έκπαίδευσιν δυνάμει τοϋ άρθρου 11 § 3 τοϋ Ν.Δ. 2458/1953 οί κάτωθι Ύπα- 
στυνόμοι Α' καί Β' τάξεως :

1) Βογκάς Κ., 2) Γεωργακάκος Ν .,3 ) Γεωργίου Γ., 4) Γιαννακόπουλος Η., 
5) Γιαννούλης Ν., 6) Γκίκας Κ., 7) Γουνελάς Μ., 8) Διακογιάννης Ν., 9) Δια- 
κουμάκος Σ., 10) Διαμαντόπουλος Σ., 111 Ζουμπουλάκης Γ., 12) Καιρης Π.,
13) Κακαριάδης Γ., 14) Καλλέργης Α., 15) Κονδυλάκης Ε., 16) Λαβράνος Γ., 
17) Λάμπρου Β., 18) Λάμπρου X., 19) Μαζαράκης Δ., 20) Μαντζώρος Κ., 
21) Μητσάκος Κ., 22) Μητσάκος Μ., 23) Μουρτζίνης Ν., 24) Μπαλάσκας Ε., 
25) Μπεζαντάκος Ν., 26) Ξαρχογιάννης Ε., 27) Ξιφαράς Π., 28) Όρφανάκος Γ., 
29) Παναγιώτου Α., 30) Παναγόπουλος Ν., 31) Παπαγεωργίου Ε., 32) Παπα- 
δάκης I., 33) Παπαδημητρίου Δ., 34) 11απατριανταφύλλου Σ., 35) Ποθάκος Θ., 
36) Πρατικάκης I., 37) Ρομπόλας I., 38) Σκουρτσής Γ., 39) Σπάθής Γ., 
40) Τσουκαλής X., καί 41) Χαλκιαδάκης Α.

Μετά τον άγιασμόν, ό Διοικητής τής Σχολής Άστυν. Δ/ντής Α' κ. Νικόλ. 
’Αρχιμανδρίτης είπε τ ’ άκόλουθα εις τούς μαθητάς 'Γπαστυνόμους :

«Κύριοι,
υ "Οπως γνωρίζετε, άπό τής συστάσεως τής ’Αστυνομίας Πόλεων, κατά 

» κανόνα, ή προαγωγή εις τον βαθμόν τοϋ Ύπαστυνόμου γίνεται κατόπιν εξετάσεων 
» καί μετά σχετικήν έκπαίδευσιν έν τή ’Αστυνομική Σχολή.

» Μάλιστα, προ τοϋ έτους 1929 καί ή είς τον βαθμόν τοϋ ’Αστυνόμου Β' τά- 
»ξεως προαγωγή, έγίνεΐο κατόπιν διαγωνισμοΰ μεταξύ των έχόντων τά προσόντα 
» 'Τπαστυνόμων Α' τάξεως. Δυστυχώς, ό κανών ούτος παρεβιάσθη ενίοτε κατά τό 
» πρόσφατον παρελθόν, μέ ολέθρια αποτελέσματα· διότι έδόθη ευκαιρία νά είσχωρή- 
» σουν είς τήν τάξιν των ’Αξιωματικών καί πρόσωπα μή εύρισκόμενα είς τά άνώ- 
» τέρα, έκεΐνα έπίπεδα τής πνευματικής καί τής γενικής άκόμη κοινωνικής άναπτύ- 
» ξεως, πού αρμόζουν είς τούς άξιωματούχους τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

» ’Επειδή λοιπόν καί ή προαγωγή ύμών είς τον βαθμόν τοϋ Ύπαστυνόμου, 
» έγινεν ένεκα ειδικών λόγων, χωρίς νά τηρηθούν αί περί έκπαιδεύσεως διατάξεις τοϋ 
» ’Οργανισμού τοϋ Σώματος, τούτο δέ κατέστησε μειονεκτικήν τήν θέσιν σας έναντι 
» τών άλλων ’Αξιωματικών, καίτοι πολλών έξ ύμών τά πνευματικά καί ύπηρεσιακά 
» προσόντα είναι άριστα, έλήφθη έγκαίρως νομοθετική μέριμνα διά τήν προς όφελος 
» σας, έπανόρθωσιν τής παρεκκλίσεως ταύτης.

’» Τοιουτοτρόπως, διά τής οίκειοθελοϋς φοιτήσεώς σας είς τήν Σχολήν Ύπα- 
» στυνόμων, προς πλήρη καί κανονικήν έκπαίδευσιν, όπως ορίζει ό νόμος, 
» σάς παρέχεται ή ευκαιρία ν’ άποκτήσητε τ ’ άπαραίτητα έφόδια, άλλά καί τό δι- 
»  καίωμα, ώστε νά ήμπορήτε νά διεκδικήσητε, έπί ίσοις δροις μέ τούς άλλους συν- 
» αδέλφους σας, τάς άνωτέρας βαθμίδας τής ίεραρχικής κλίμακος έν τή Άστυνομίμ. 
» ’Ίσως, τινές έξ ύμών, νά εύρίσκουν έκ τών προτέρων, κοπιαστικήν τήν έπί έτος 
» έκπαίδευσιν των καί τήν συμμόρφωσιν αύτών προς τάς διατάξεις τοϋ κανονισμού 
» τής Σχολής 'Τπαστυνόμων.
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)) ’Οφείλω από τώρα να τονίσω, δτι όσοι προσήλθον εις τήν Σχολήν μέ τοιαύτην 
» προκατάληψιν, διαπράττουν σφάλμα, πρωτίστως κατά τοϋ έαυτοΰ των, διότι έμφα- 
» νίζονται ώς στερούμενοι θεληματικότητος και ώς μή πιστεύοντες εις τά άνώτερα 
» ιδανικά τοΰ αστυνομικού υπαλλήλου καί μάλιστα τοϋ ’Αξιωματικού.

» 'Η  Σχολή, διά διδασκαλιών, γινομένων ύπό καθηγητών τοΰ Πανεπιστη- 
»  μίου, άνωτάτων δικαστικών καί άξιωματικών τής ’Αστυνομίας, δι’ ασκήσεων 
» πρακτικών, διά διαλέξεων, δι’ επισκέψεων αρχαιολογικών χώρων, 
» βιομηχανικών έργοστασίων καί έπιστημονικών ιδρυμάτων, δι’ όργα- 
»  νώσεως κοινωνικών συγκεντρώσεων, καί διά παντός άλλου τρόπου, θά σας 
»  βοηθήση νά εύρύνετε τό πεδίον τών ειδικών αστυνομικών, άλλά καί τών γενικών 
μ εγκυκλοπαιδικών γνώσεων σας, νά έπιμεληθήτε τής άναπτύξεως καί προσαρμο- 
» γης τής σωματικής ύμών ρώμης προς τάς απαιτήσεις τοΰ αστυνομικού έπαγ- 
»  γέλματος καί προ παντός, νά δημιουργήσητε χαρακτήρα τέλειον, νά έπιτύχητε 
»  δηλαδή εκείνο τό όποιον οΐ ’Άγγλοι άποδίδουν διά τοΰ όρου «Τζέντλεμαν» 
» ήτοι Κύριος».

» Καί όφείλομεν νά όμολογήσωμεν, ότι σήμερον, υπέρ ποτέ άλλοτε, ή Άστυ- 
» νομία Πόλεων, εχει προ παντός ανάγκην Κυρίων, διότι ή Κοινωνία άνελισσομένη 
»  διαρκώς απαιτεί άπό τά όργανα τοΰ Κράτους, πρωτίστως κατανόήσιν καί εύγενή 
» συμπεριφοράν.

» Όσονδήποτε σοφοί ή τυπικοί εις τά καθήκοντα, μας καί αν εϊμεθα, θά γί- 
» νωμεν μισητοί εις τον πολίτην, όταν ή προς αυτόν συμπεριφορά μας δεν θά είναι 
» συμπεριφορά Κυρίου προς Κύριον.

» Αποτελεί λοιπόν κοινωνικήν επιταγήν ή διαμόρφωσις τοΰ χαρακτήρας 
» μας καί ή έμφάνισίς μας, έ'ν τε τή υπηρεσία καί ταΐς κοινωνικαΐς ήμών σχέσεσι, 
» ώς Κυρίων. ’Εάν αύτό δεν τό έπιτύχωμεν, δεν θά ήμπορέσωμεν νά διεκδικήσω- 
»  μεν επίζηλον έν τή κοινωνία θέσιν, ώς υπαλλήλων τοΰ Κράτους καί ώς άτόμων.

» Διά νά επιτευχθούν όμως όλα αυτά, χρειάζεται αύτοπεποίθησις, συνειδητή 
» πειθαρχία, μελέτη, κόπος καί υποταγή εις τον άμείλικτον νόμον τής άσκήσεως. 
»  Διότι, όπως έτόνισα, καί εις τούς κατά τό παρελθόν έτος φοιτήσαντας εις τήν Σχο- 
»  λήν δοκίμους, δίχως άσκησιν ουδέν εργον δημιουργεϊται' τίποτε δεν έπιτυγχάνεται" 
» καί ή άσκησις άποτελεΐ θυσίαν πολλών πραγμάτων χάριν ένός, πού ένσωματοΰται 
» εις τον σκοπόν ή δέ δύναμις τοΰ άτόμου κρίνεται άσφαλώς άπό τον βαθμόν τής θυ- 
» σίας εις τήν άσκησιν. Ή  θυσία όμως αύτη, άποδίδει πάντοτε τούς πλέον μονίμους 
» καί θετικούς καρπούς.

«Αυτούς τούς καρπούς, πιστεύομεν ότι θά είσθε εις θέσιν ν’ άποδώσητε 
» καί σείς, όταν μετά έν έτος, θά έπαναλάβητε τήν άσκησιν τών καθηκόντων σας 
»  ώς ’Αξιωματικών τής ’Αστυνομίας Πόλεων».

’Αποτελεί ηθικήν ύποχρέωσιν δλων τών ’Αξιωματικών 
καί βαθμοφόρων της ’Αστυνομίας Πόλεων, όχι μόνον νά 
είναι συνδρομηταΐ τοϋ περιοδικού μας, άλλά καί νά φέ
ρουν δι’ αΰτοϋ εις τήν δημοσιότητα τά έκ τής υπηρεσίας 
των ηθικά, κοινωνικά καί εθνικά πορίσματα.



ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΣΤΙΣ ΑΦΕΤΗΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΜΥΚΗΝΕΣ - ΤΙΡΥΝΘΑ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ

'Υ π ό  κ. ΑΓΓΕΛΟΥ AQ. ΚΛΕΙΣΙΟΥΝΗ

Ή  ΑΝΟΙΞΗ άργησε νά ρθει εφέτος. "Εφτασε πολύ καθυστερημένη. 
Συμμορφώθηκε με τους καιρικούς καθορισμούς του καζαμία της Λαϊκής 
δημιουργίας, πού διακηρύχνει :

« ’Όφιμο Πάσκα ;
"Οφιμη άνο ιξη !»

"Οφιμα ξόφιμα, πάντως τον ένίκησε πια το γερο-χειμώνα, πού βασάνισε 
καί πιλάτεφε τον κοσμάκη με τα κατ απανωτά του τ ’ άγριο καίρια. «Σήμερα 
βρέχει κι αύριο χιονίζει» το πήγαινε, δλους αυτούς τούς περασμένους μήνες. 
Μά τώρα τά παράδωσε θέλοντας καί μη τα όπλα στα νικηφόρα φουσάτα τής 
καλοκαιρίας καί πάει νά φύγει κυνηγημένος.

Οί απαλές ανοιξιάτικες αύρες, πού αντικαταστήσανε τά ποντισμένα βου- 
ητιά τ ’ αγέρα, έδώκανε Ζωή καινούργια σ’ ολα τά πάντα. Φούσκωσε τής Ζωής 
το προζύμι κι άντιδονοΰν ακράτητοι κυματισμοί στην πλάση. Κι’ αμέσως 
άλλαξε ύφη ό κόσμος! Ή  πρασινάδα τής χλόης, μέ τις αμέτρητες κεντητικές 
ποικιλίες των λουλουδιών, άντικατάστησε τον κάτασπρο κ ι’ απελπιστικά μονό
τονο μαντύα, πού είχαν άπλωμένον τά χιόνια. ’Από κοντά τά δένδρα δέν φαί
νονται πιά σάν ξεράκια πού φέρνουνε θλίφη στην φυχή μας. Σιγά σιγά ξεβλα- 
στώνουν τά κρυμένα τους μάτια, κι δλο φυλλουριάζουν. Καί τά πρόβατα δλο 
καί πιο χαρούμενα βελάζουνε στα χορταριασμένα λιβάδια. Μιά στιγμή τά 
βλέπεις ένα ένα νά παρατάνε τή βοσκή καί νά χοροπηδάνε!... Μέ τούτο το 
ν τ α ή τ ικ ο  άνατίναγμα τής ράχης διώχνουν τις χειμωνιάτικες ανατριχίλες 
άπο το κορμί τους κι’ δλο κάνουνε νά καμπανίζουν θριαμβικά τά κουδούνια, 
πού ’χει κρεμάσει στο λαιμό τους ο μερακλής άφεντικός τους. Είναι καί τά 
πουλιά στις ομορφιές τους! Τά παρατήσανε τά χειμαδιά καί στήσανε χαροκόπι 
στα καλοκαιρινά κατατόπια τους, δπου φωλιάζουνε καί κλωσσάνε...

Κι 6 άνθρωπος τ ί κάνει ; ’Αρχίζει κι αυτός τις καλοκαιρινές του μετα
κινήσεις! ’Απαράλλαχτα σάν τά παλιότερα χρόνια, πού μέ τον ερχομό τής 
“Ανοιξης «βγαίναν οί βλάχοι στα βουνά...» ξεκουνιοΰνται καί οί συγκαιρινοί 
μας. Μέσα στήν ξαναγεννημένη καί λαμπροστόλιστη φύση μάς ξεσηκώνει 
κάποια χαρούμενη κ έλπιδοφόρα προσδοκία, πώς τή «φετεινή τήν "Ανοιξη»  
θά ξετελέφει κάθε τ ι πού ποθούμε!...

Ή  αισιοδοξία μάς γιομίζει καρδιά καί σκέφη. "Οσο ακαθόριστη κι ανάερη 
κ ι αν είναι αυτή μας ή αισιόδοξη διάθεση δέ μάς αφήνει νά καταλαγιάσουμε
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καθόλου. Κι όλο μας ξεσέρνουν οι αναμενόμενοι καρποί της : ή ευτυχία πού 
μάς χαμογελάει κρυμένη στους ανθώνες της απαντοχής μας.

Και τη σιγοντάρει κι όλο πιο θροφανή την κάνει ο διάκοσμος πού μάς περι
βάλλει κ είναι καθώς τον διαλαλεΐ το παλιό τραγούδι :

' «Τώρα ’ναι Μάης κι ”Ανοιξη,
τώρα ’ναι καλοκαίρι,

1 ωρα κ ι η γη ς  σ το λ ίζ ε τα ι

μ’ εννιά λογιώ λελουδια :
Με πράσινα, με κόκκινα,

μ ’ οξιά και με γαλάζια !...
Τώρα κι ο ξένος βούλεται 

στον τόπο του να πάει.
Νύχτα σελώνει τ ’ άλογο, 

νύχτα τό καλιγώνει.
Βάνει τα πέταλα χρυσά

και τά καρφιά ασημένια 
Και στα  καλιγωσφύρια του 

σπειρι μαργαριτάρι! . . . »

Βέβαια τώρα δεν απαιτούνται τόσο πολυέξοδες ετοιμασίες. Λίγη βενζίνα 
φτάνει καί δρόμο γιά  τά μέρη, πού προτιμάει δ καθένας. Γ ιατί, στ’ αλήθεια, 
δεν είναι ανάγκη καθόλου, νά ’ναι κανένας ξένος κ ι’ άλαργηνός γιά νά τραβή
ξει προς τον τόπο τού ξεκινημοΰ του!  "Ολοι θέλουν νά φύγουν γιά λίγο από τό 
κέντρο τής δουλϊάς τους. Ν’ αλλάξουνε περιβάλλον νάναπνειίσουν αέρα κα
θαρό, νά ξεφύγουν από τη συνηθισμένη ρουτίνα, νά είδοΰνε καί ν’ ακούσουν 
καινούργια πράματα κι όταν ξαναγυρίσουν εκεί άπ’ όπου ξεκίνησαν νά ξαί- 
ρουνε περισσότερα, νά ’χουνε λούσει την φυχή τους στην ευχαρίστηση κ’ έ
πειτα νά ξαναστρωθοΰν στην εργασία με περισσότερη όρεξη, ανανεωμένες 
εντυπώσεις κ’ ένισχυμένες δυνάμεις.

Γιά νά ικανοποιήσουμε καί μεΐς την επιθυμία τής φυγής, πού γιγαντώ
νεται με την ανοιξιάτικη αισιόδοξη διάθεση, άς μπούμε στ’ αυτοκίνητο, πού 
πάει στις Μυκήνες. Μαζί με τάρχαιόφιλο καραβάνι, πού πάει στην Άργολι- 
δοναυπλία, όπου ήκμασαν τά περίφημα καί κοσμοξάκουστα κέντρα, πού άνα- 
δείχτηκαν πηγή κ ι’ αφετηρία τού πολιτισμού μας...

Οί ρόδες, κυλώντας στις ασφαλτόστρωτες κορδέλες, όλο καί μάς κον
τοζυγώνουνε στα κοσμοξάκουστα ερείπια, πού κρατούνε καί την φυχή μας 
προσηλωμένη στ’ αρχαία. Μά δε μάς αφήνει στη διάθεσή τους ό ζωντανός 
άναπαλμός τής Ιστορίας με τά περιστατικά τού 21, πού ξεπηδάνε σε κάθε 
στροφή τού δρόμου. Καί νά τά Δερβενάκια τού θρύλου! Όσο κι αν εΐν ’ απέ
ριττος τού τοπίου καί τού μνημείου ό διάκοσμος μάς θυμίζει περίλαμπρα 
στρατηγήματα τού Γέρον τού Μόριά, εθνοσωτήρια κατορθώματα τού Θεο
δώρου Κολοκοτρώνη !
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'Η  Νεμέα 7no π€ρα πάει να ξεγυρίσει τα αισθήματα μας καί πάλι προς 
τ ’ ’Αρχαία. Μά αιχμαλωτίζει την προσοχή μας τό πολυτραγουδισμένο τ ’ ’Α- 
νάπλι. Σαν πελώριος καί πολυδύναμος μαγνήτης μάς προσανατολίζει τη σκέφη 
προς τη λάμφη τής παλιάς καί καινούργιας του δόξας. Οπως είναι ριζωμένο 
στο βράχο τοΰ Παλαμηδιοΰ καί λικνίζεται στα γαλάζια νερά τοΰ πελάγου δέ 
φανερώνει καθόλου την πολυκύμαντη ζωή του. Κι όμως χιλιάδες χρόνια στέ
κεται κάστρο ασάλευτο καί στήριγμα στις ελπίδες κ’ επιδιώξεις τοΰ Εθνους. 
’Από τότε πού τό θεμέλιωσε ο πρώτος οικιστής του βρίσκεται πάντα στις 
επάλξεις των θαυμαστών αγώνων, ακούραστο στη δράση για την υπεράσπιση 
τής Ζωής καί τής ευτυχίας των δικών του καί τής μάνας 'Ελλάδας.

Τ’ ΑΝΑΠΛΙ μέ τά φοβερά τού κάστρα 
(σέ χάρτη τοϋ Βενετοϋ γεωγράφου Coronelli)

Στη στιγμή τό παινεμένο κάστρο μάς έκαμε όλους νοσταλγούς των λαμ
πρών περασμένων. Κι αμέσως κάποιος από την παρέα, παρασερμένος από την 
πανοραματική μαγεία τ ” Αναπλιώτικου τοπίου, που ’ναι διαποτισμένο μέ Δόξα 
καί Φήμη αρχίζει να σιγοτραγουδαει :

—’Ανάπλι, για παράδος τοΰ Χάνου τά κλειδιά,
Καί πάφε τό ντουφέκι καί πάφε τον καβγά!
■—Καί πώς νά παραδώσω τοΰ Χάνου τά κλειδιά,
Πού τά ’χω κρεμασμένα στο στόμα τοΰ Φιδιά;
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Ό  απόκοσμος ήχος μάς ξεσέρνει στα κατατόπια των θρύλων που έχει 
δημιουργήσει τ ’ Ά νάπλι με τά δυνατά του κάστρα καί τούς απανωτούς του αγώ 
νες. Ό  καθένας σουλατσάρει στα ξωτικά του τοπία, τά καταστόλιστα με 
τά λουλούδια της 'Ιστορίας. Στη σκέφη μας εναλλάσσονται αρχαίοι κα'ι νέοι 
θρύλοι,παλιά καί καινούργια γεγονότα. Καί ζοΰμε τη ζείδωρη πνοή τους, με 
την προσδοκία τής πανδαισίας πού μάς αναμένει όταν έπισκεφτοΰμε τό εξαιρετικό 
του Μουσείο με τούς άνεχτίμητους θησαυρούς πού περικλείνει. Κι αφού λουστού
με στα νάματα τού πολιτισμού, νά κατασταλάξουμε σ’ οποία φιλόξενη γωνιά του 
γιά νά γευτούμε καί τά  πλουσιοπάροχα εδέσματα τού τόπου-έξαίρετα όλα υλικά 
καί πνευματικά τού ίδιου περιβάλλοντος προϊόντα. Καί τελικώς νά ταχτοποιή
σουμε τις καινούριες μας γνώσεις περπατώντας στά φεγγαρόλουστα γυρο- 
γιάλια του ή κοιμισμένοι στάναπαυτικά κρεβάτια των κατακάθαρων Ά να -  
πλιώτικων Ξενοδοχείων...

01  «ΠΟΛΥΧΡΥΣΕΣ» ΜΥΚΗΝΕΣ

ΠΡΩΤΟΣ σταθμάς οί Μυκήνες. Στο «Τουριστικά Περίπτερο» κάτι π ί
νει και τρώει ο καθένας άπά τ ’άρχαιόφιλο καραβάνι. Κατόπιν τραβάμε πράς 
το ερειπωμένο κάστρο, μέ τά μάτια μας «τέσσερα» πού λέει 6 λόγος. Βρισκό
μαστε όξω απο τάν περίβολο τού ξακουσμένου κάστρου, όπου τά 1952 έκαμε 
νεες ανασκαφικες εργασίες ο διαλεχτός αρχαιολόγος κ. I . Παπαδημητρίου, έφο
ρος Αρχαιοτήτων Αττικής καί ’Αργολιδοκορινθίας κι άνακάλυφε 20 μικρούς 
και μεγάλους «λακκοειδεΐς»  τάφους μέ διπλάσιους σχεδόν σκελετούς μέ τά 
ποδιά τους σε φυσική καμφη. Στο 17ον αιώνα π.Χ . ανάγονται οι τάφοι κ ’ εκεί
νων τών χρόνων έθιμα ταφής μάς γνωρίζουν. ’Εκτός άπά τά κάθε λογής αγ
γεία , μικρά και μεγαλα, μέσα ατούς τάφους βρέθηκαν κτερίσματα, όπλα κυί 
κοσμήματα, ήτοι χρυσές πόρπες, σπαθιά, χρυσές κι ασημένιες ζώνες, περιδέ
ραια και χαλκωματενια αντικείμενα, πού ήσαν πάρα πολύ πολύτιμα τά 17ον 
π.Χ . αιώνα. Πιο πολύτιμα κι από τά χρυσά πού βρεθήκαν.

Αιπλα στους βασιλικούς αυτους τάφους είναι κι ό θολωτός τάφος τής Κλυ
ταιμνήστρας, καθώς επικράτησε να τον λένε. 'Πτανε μισογκρεμισμένος καί 
τώρα τελευταία εγινε η ανακατασκευή του. ’Εντύπωση κάνει τά υπέρθυρό 
του, πόχει βάρος πολλές χιλιάδες οκάδες.

Πιο μεγάλη εντύπωση κανουν οι ογκόλιθοι της Πύλης τών Λεόντων, 
όπως λέγεται η κεντρική πόρτα τού αρχαίου κάστρου, άπά την παράσταση 
δυο λιονταριων, που εχει πάνω απο το υπέρθυρό της. Οί παραστάτες της δί
νουνε την εντύπωση βράχων! Το ανώφλι της όμως ξεπερνάει τά όρια. Αυτά καί 
το παρομοιο τού λεγομένου «Θησαυρού τού ’Ατρέως» είναι οί μεγαλύτερες, 
γνωστές ως τώρα, χρησιμοποιημένες μονοκόμματες πέτρες. Τού «Θησαυρού» 
‘ ° ανώφλι με μάκρος 8 1)2 μέτρα, πλάτος 3 καί πάχος 1.22 υπολογίζεται πώς 
ζυγίζει 120 τόννους!
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Φυσικά, στην εποχή μας, δεν κάνουνε καί -όσο καταπληκτική εντύπωση 
τά σχετικά των οικοδομικών μεγαθηρίων. Κι αυτό γιατί καταφέρνει πιο μεγάλα 
θαύματα ή τεχνική τοΰ καιρού μας. Δε μπορούμε όμως νά μήν έκπλαγοΰμε 
για τό πώς τά  καταφέρνανε οι αρχαίοι προπάτορές μας νά μετακινήσουνε τόσο 
μεγάλες κοτρώνες καί πώς τις ανεβάζανε σε τόσο μεγάλα ύφη, γιά νά εξασφα
λίζουνε κάπως τή ζωή, τά υπάρχοντα καί τήν ήσυχία τους από τις επιδρομές 
τών φθονερών τους γειτόνων...

'Η Πύλη τών Λεόντων τών Μυκηνών
Μπαίνοντας μέσα στο περιτειχισμένο κάστρο βλέπουμε τον περίβολο 

τών περίφημων τάφων, που άνακάλυφε τό 1876 ό ξακουστός Έρ. Σλήμαν 
ένας ερασιτέχνης αρχαιολόγος. 'Οδηγημένος από τις θαυμάσιες περιγραφές 
τοΰ 'Ομήρου γιά  τ ' άνάχτορα τής Μυκηναϊκής εποχής, ένήργησε τις άνασκα- 
φικές του εργασίες πρώτα στήν Τροία κ έπειτα στις Μυκήνες.
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«Ποιητικά παραμύθια» τά χαρακτήριζαν ώς τότε τα θαυμάσια εκείνα. 
Κι ούτε τά πίστευε κανένας. Ώ ς πού ο Σλήμαν ανακοίνωσε πως βρήκε τούς 
6 τάφους των ομηρικών ηρώων—τοΰ ’Αγαμέμνονα, δηλαδή καί της βασιλι
κής του οικογένειας. Καί γράφει στην «Προϊστορική Αρχαιολογία» τον 
( σελ. 217) ο μακαρίτης καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου Παναγ. Καββαδιας 
« . .  . .περιλάλητοι εξ Βασιλικοί τάφοι οϊτινες, έπλήρωσαν χρ υσ ό ν  την κεν
τρικήν αίθουσαν τον ’Εθνικού ημών ’Αρχαιολογικού Μουσείου καί κατέστη
σαν αυτό μοναδικόν εν τώ  κόσμο) ίδρυμα». Κι από τις πολυάριθμες εικόνες 
τών ευρημάτων, πού παραθέτει στο πολυσέλιδο έργο του, παίρνει κάνεις μια 
ιδέα για τον αμύθητο πλούτο τών έξουσιαστών της ξακουσμένης καί δυνα
τής πολιτείας.

«Τρώγοντας έρχεται η όρεξη!»  καθώς λέει καί η παροιμία. ’Έτσι « β ρ ί
σ κ ο ν τα ς  α ρ χ α ία »  δε σταματάει την έρευνα κανένας. Ή  αρχαιολογική μας 
'Εταιρία, λοιπόν, εξακολούθησε κ’ εξακολουθεί τις άνασκαφικές εργασίες, 
για νά φωτίσει την ιστορία τών Μυκηνών καί τον πολιτισμού της. Με τις 
έπακόλουθες μεθοδικές εργασίες κ’ επιστημονικές μελέτες τοΰ Σταματάκη 
καί τοΰ αξέχαστου Χρηστόν Τσούντα (1886 καί κατόπιν) καθώς καί ξένων 
αρχαιολόγων ξεκαθαρίστηκαν κάπως τά σχετικά μέ την πολυθρύλητη πόλη 
κι από τά μερικά συμπεράσματα μπορεί νά καταρτίσουμε τό γενικό περί
γραμμα της πρωτεύουσας τοΰ Μυκηναϊκού κράτους : Μέ τον Περσέα, πρώτο 
οικιστή της καί ιδρυτή της δυναστείας τών Περσειδών, ξανοίγεται στην ακμή 
καί στη φήμη. Στ’ άνάχτορά της, πού θεμελιώθηκαν στο π.ό φηλό μέρος, 
βασίλεφαν πολλοί κι’ άνάμεσά τους ο Εύρυσθέας, γνωστός από τις εντολές 
στον 'Ηρακλή για τούς περίφημους 12 άθλους. ( ' Ο Ηρακλής ήταν Τιρύν- 
θιος). ’Αργότερα, μέ τη δυναστεία τών ’Ατρειδών, ανέβηκε στη δύναμη, α ί
γλη, δράση καί φημη. ’Από τά 1400-1500 περίπου π.Χ . βασιλέφαν οι ’Ατρεί
δες κι έφτασαν στο άπόγαιο της δόξας τους ο'ι Μυκήνες.

«Πολύχρυσες» τις χαρακτηρίζει ο ποιητής τών αιώνων καί τέτοιες υπο
δείχτηκαν μέ τις παλιές καί τις καινούργιες άνασκαφικές εργασίες. Ξακου
σμένες τις είχαν κάμει στους πνευματικούς ανθρώπους οι θαυμάσιες περιγρα
φές τοΰ Όμηρου, μά καί τών αρχαίων τραγικών τά μεγαλόπνοα έργα. Κι από 
φηλά, τά σωζόμενα ερείπια τών άναχτόρων, άγναντεύει κανείς τον απέραντο 
κάμπο της ’Αργολίδας. ’Αραδαριές δουλέβουν ο'ι έργατιές κ’ ετοιμάζουνε τά 
υφάδια γιά τη ζωή τών κατοίκων. Τά ίδια πρέπει νά φανταστούμε πώς γ ί
νονταν καί κεΐνα τά χρόνια. Ίσως τά ίδια τραγούδια—μόνο μ’ αλλιώτικα λό
για θάντηχοϋσαν καί τότε. Θάν τάκουγε ο βασιλιάς από την αίθουσα τοΰ θρό
νου καί θά εύφραινόταν η φυχη του...

’Αν δεν είχε καταστραφεΐ μέ πυρκαγιά τό παλάτι θά ’βλεπε θαύματα 6 
σημερινός κόσμος. Αυτή την εντύπωση αποκομίζει κανένας από τά λίγα τε
μάχια πού διασώθηκαν από τις λαμπρές τοιχογραφίες. Στην αίθουσα τοΰ Θρό
νου ολόκληρο τό δάπεδο ήταν στρωμένο μέ αλαβάστρινες πλάκες! ”Ετσι τά 
λ ίγα  πού βρέθηκαν αλάβαστρα πολύτιμα πετράδια, πορφυρίτες, χρυσελεφάν-
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τινα κοσμήματα καί λαμπρές τοιχογραφίες μάς δίνουνε κάποια εντύπωση τοΰ 
συνολικού μεγαλείου. Χρειάζεται, βέβαια, και φαντασία για  νά συμπληρώ
νει. Μά μήτε και ή τολμηρότερη φαντασία δε θά’ φτάνε ίσως την πραγματι
κότητα για τον πλούτο καί τη δύναμη τής ασύγκριτης πολιτείας, πού τη δια- 
λαλοΰν τα χρυσά ευρήματα των τάφων. 'Ολόκληρα τμήματα τοΰ Αρχαιολο
γικού μας Μουσείου στολίζουν οι προσωπίδες, τα όπλα τα περιδέραια, κοσμή
ματα, πόρπες, διαδήματα, δαχτυλίδια, ποτήρια κι άλλα διάφορα—τόνα καλύ
τερο, τάλλο πιο τέλειο, κομφό καί περίτεχνο, εξαίρετα, μ’ ένα λόγο, καί για  
τον καιρό μος ακόμα, με την εμπειρία των περασμένων καί την τελειοποίηση 
στα τεχνικά μέσα.

Τό κακό είναι πώς από τον άμύθητο εκείνο πλοΰτο στις Μυκήνες 
σκουμε μόνο τις κοτρώνες-κι όχι όλες καί κε ίνες!...

ΤΙΡΥΝΘΑ «ΤΕΙΧΙΟΕΣΣΑ»

ΠΙΟ ΠΟΛΛΕΣ καί μεγάλες κοτρώνες είδαμε στην Τίρυνθα, την αρχαιό
τερη από τις Μυκήνες. ’Αρχαιότερη γιατί, κατά τις παλιές παραδόσεις, την 
έχτισε ό Προΐτος, μιά γενιά μεγαλύτερος άπό τον Περσέα. Τό παλιότερο δια
πιστώνεται, κι άπό την τ ε ιχ ο δ ο μ ία , τον τρόπο, δηλαδή, πού ’ναι χτισμένα 
τα τείχη.

Ό  οικιστής της εύρήκε στη μέση τοΰ κάμπου μιά μικρούλα προεξοχή 
καί πάνου σ’ αυτό τό βράχο θεμέλιωσε τη φωλιά του. ’Εκεί φηλά εξασφά
λισε τά πλούτη, την ησυχία καί τη ζωή τη δική του καί των δικών του μέ τα 
δυνατά τείχη, πού περιβάλλουνε τήν ακρόπολη μέ τ ’άναχτορά του. Κ ’ επειδή 
ό λοφίσκος τοΰ βράχου δέν ήταν αρκετός τον έμεγάλωσε μέ κουβαλητό χώ μα!

Πέντε ώς 17 1)2  μέτρα πάχος έχουν τά εξωτερικά της κάστρα! Γ ι’ αυτό 
δά κι ό Θειος "Ομηρος στήν Ίλιάδα του ( Β ' 559) τήν άποκαλεΐ « τ ε ιχ ιό -  
εσ σ α ν »  τή δυνατή πολιτεία. Καί δέν ήταν γ ι ’ αύτό μονάχα πού κέρδισε τέτοιο 
παρανόμι, μά γιατί τήν είχαν χτισμένη μέ πελώριες πέτρες. Ό  περίφημες 
αρχαίος περιηγητής Παυσανίας γράφει πώς ένα ζευγάρι δυνατά μουλάρια 
δέ μπορούσανε νά κινήσουν ούτε τή μικρότερη πέτρα τοΰ Τιρυνθιακοΰ περι
βόλου! Κάπως υπερβολικό, φυσικά, μά καί τώρα τήν ίδια εντύπωση κάνουν 
καθώς τά περιεργάζεται κανένας. Καί γ ι’ αυτό διατηρηθήκανε κιόλας ώς τον 
καιρό μας ανέπαφα, σχεδόν, κ ι’ ακέρια.

Στά πιο παχιά τους τοιχώματα βλέπουμε καί κ ο υ φ ω το ύ ς  εσωτερικούς 
διαδρόμους καί τετράπλευρα δωμάτια. Είναι οί μοναδικές καί περίφημες σ ύ 
ρ ιγ γ ε ς  ( ανάλογες κάπως μέ τις σήραγγες τών σιδηροδρόμων). Τά παρά
πλευρό τους δωμάτια φαίνεται πώς τά χρησιμοποιούσαν για θαλάμους τών 
φρουρών τις ημέρες εχθρικής πολιορκίας. Μπορεί όμως νά ήσαν καί προσω
ρινές αποθήκες τροφίμων.

Βλέποντας τώρα τά τείχη τής Τίρυνθας κ έχοντας ύπ’ όφιν τά μέσα τοΰ 
πάλιοΰ καιροΰ καταλαβαίνουμε πώς γινόταν άπαρτο τό κάστρο, συμπληρω-
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μένο, καθώς ήταν, μέ φοβερούς καί πανύψηλους πύργους καί γωνιακά, ζ'ικ- 
ζάκ, κανονισμένα για νά δίνουν υπέροχη στους πολιορκούμενους απέναντι 
των πολιορκητών τους. Δεν είχαν μονάχα σκέτη την υπέροχη πού τούς έδινε 
το ύφος. Κ ’ έτσι πια το φρουρημένο παλάτι και τ ' ασκέρι πού κατοικούσε στην 
ακρόπολη δεν είχε κανένα φόβο.

Κ ι' ησαν πολλά χτίρια-καλύτερα συγκρότημα χτιρ ίων! Θεμελιωμένα

Η ΤΙΡΪΝΘΑ μετά τΙς άνασκαφές.
1 , 2 :  Δρόμος προς τήν ’Ακρόπολη. 3 : Εσωτερική πύλη. 4 : Φυλάκιο για τή φρουρά. 9 : Ε σω 
τερική πύλη. 10, 11 : ’Εξωτερική αύλή. 12, 13 : Ξύλινες εσωτερικές πόρτες. 14 : ’Εσωτερική 
αύλή. 15 : ’Εσωτερική στοά μέ τή σύριγγα καί τά δωμάτια. 16 : Σκάλα προς τή σύριγγα. 
17 : Πρόπυλου. 18 : ’Ιδιαιτέρα είσοδος. 19 : 'Η μεγάλη αύλή τοΰ ανακτόρου. 20 : Νοτία σΰ- 
ριγξ. 21 : Είσοδος εις τό άνάκτορον. 22 : 'Υπόστεγα. 23 : Βωμός. 24: Τό άνάκτορον (μέγαρον 
άνδρών: Πρόδομος, έστία, θρόνος). 25 : Σκάλα προς τό πάνω  πάτωμα. 26: Λουτρώνας. 27 : — 
’Εσωτερικός διάδρομος. 28-30 : Μέγαρον γυναικών. 31 : Αύλή του μεγάρου των γυναικών. 
32 : Διάδρομοι. 33 : ’Έξοδος άπό τ ’ άνάκτορα. 34 : ’Ανοικτός χώρος. 35 : Έ νας άπό τούς φο

βερούς πύργους. 36 : Σκάλα. 37 : Κρυφή έξοδος.

y ia  κατοικίες των ανθρώπων επάνω στον περιορισμένο εκεΐνο χώρο. Μια ιδέα 
μάς δίνουνε τά πολύπλοκα τειχία, πού βλέπουμε τώρα κι ησαν τότε οι βά
σεις τών άναχτόρων μέ τά πολλά τους δωμάτια, τις άπέραντες αύλές, τά πη
γάδια, χώρους λουτρών, κι αποθήκες γιά  τά προϊόντα, πού ησαν απαραίτητα γιά  
νά ζησουν. Μένουν οι πέτρινες βάσεις, όπως τις άποκάλυφε ό Σλημαν και σ' 
αυτό τό μέρος. Τά παραπάνου τειχία  δεν υπάρχουν, γ ιατί στο πέρασμα τοΰ 
χρόνον δεν αντέχουν οι πλίθες, όταν τις δέρνουν τ ' άνεμοβρόχια...
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Στο ψηλότερο μέρος τοΰ βράχου είναι, τοΰ παλατιού τα ερείπια, ψηλά, 
για νά βλέπει ο βασιλιάς ολόγυρά του. «Τό μάτι τοΰ νοικοκύρη προκόβει τό 
χω ράφι»!  γνωματεύει μια νεοελληνική παροιμία. "Ετσι καί τότε άπό την ψηλή 
του βίγλα θά 'βλεπε τις πηγές των αγαθών του καί θά εύφραινόταν ή ψυχή 
τον. Ολες τις πηγές των αγαθών στεριάς καί τοΰ πελάγου, πού λέει ό λόγος. 
Τον πλοΰτο τους μάς τον φανερώνουν τά ευρήματα τών άναχτόρων μέ την 
πολυτέλειά τους. Φυσικά δέν παραβάλλεται μέ τις Μυκήνες. Μά ποιος ξέ
ρει πόσα είναι κρυμένα! Τάχα βρεθήκανε όλα τά μυστικά τους λαγούμια;

Τό βέβαιο είναι πώς θά’χουν πολλά φαγωμένα τής πυρκαγιάς οι αχόρτα
στες φλόγες. Γ ιατί άπό φωτιά καταστράφηκε κι αυτό τό παλάτι, καθώς καί 
στις Μυκήνες.

Οι κακοποιοί μετά την αρπαγή καί τη λεηλασία βάνουν φωτιά γιά νά σκε
πάσουνε την καταστροφή τή δική τους. Μέσα στή γενική καταστροφή τής πυρ
καγιάς φυσικό είναι νά κρύβονται οί μερικές, πού κάμανε τάχόρταγα χέρια. 
Καί τό δυστύχημα είναι πού τά φορτώνεται όλα ή φωτιά καί δέν αφήνει κα
τάλογο ξεκαθαρισμένο γιά όσα καίει...Μά τό χειρότερο γιά  τήν επιστήμη 
καί τον τόπο είναι πώς δέν υπάρχουν...

ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ «ΑΜΠΕΛΟΕΣΣΑ»

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ό τόπος είναι κληματοφυτεμένος στήν ανατολική πλευρά 
τής χερσονήσου, όπου τον παλαιό καιρό συναθροιζόσαν άρρωστοι άπ’ όλον 
τον κόσμο γιά νά γιατρευτοΰνε στ’ ’Ασκληπιού τά θεραπευτήρια.

Ντόπια θεότητα ήταν ό περίφημος «θεράπων» ψυχών καί σωμάτων. 
Κι’ όλη τή περιφέρεια τή σκεπάζουν τά ερείπια τών σχετικών χτιρίων.

Πραγματικό συγκρότημα συναποτελοΰσαν τά χτίρια τάφιερωμένα στή 
Λατρεία τοΰ Άσκληπιοΰ, τοΰ κυρίαρχου θεοϋ στήν ’ Επιδαυρία χώρα. Χτι- 
ριακό συγκρότημα γιά τούς γερούς καί γιά τούς άρρωστη μένους, πού κατα
φεύγανε στα ξακουσμένα ιατρεία. Γεροί κι άρρωστημένοι φτάνανε κει άπ’ 
όλα τά γνωστά μέρη. Οσους είχαν απελπίσει τοΰ τόπου τους καί τοΰ καιροΰ 
τους οί γιατροί καί οί μάγοι. Γ ι’ αυτούς είχαν γίνει τά χτίρια, πού βλέπουμε 
τά ερείπιά τους.

’Αρχική κοιτίδα γιά τούς ντόπιους ήτανε, φαίνεται κοντά στην τωρινή 
Παλαιό 'Επίδαυρο μ ’ ακρόπολη περιτειχισμένη, κατά τήν συνήθεια τών αρχαίων 
‘Ελάχιστη ερείπια τών τειχών καί τών οικοδομημάτων της μένουν ακόμα. 
Τάλλα είναι κρυμένα στο χώμα καί σκόρπια δώθε κείθε. Κ ’ είναι γνωστό μά 
κ ι' ολοφάνερο πώς δέν έχουν γίνει ακόμα συστηματικές άνασκαφές καί σέ 
τοΰτα τά μέρη κι ούτε συγκεντρώθηκαν οί σχετικές αρχαιότητες στο τοπικό 
τους Μουσείο.

'Αργότερα χτίστηκε τό « ’Ιερόν» τοΰ 'Ασκληπιού γιά τή λατρεία τοΰ ί
διου καί γιά τή θεραπεία τήν άρρώστων. «Γερό» τό λένε μέ τή νέα προφορά
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οί πλησιόχωροι, Λιγουριάτες, οι κάτοικοι τοΰ χωρίου, πού μέσα σ ’ ανακατω
μένο περίγυρο δι ατηροΰνε ξεκαθαρισμένα την ’Ελληνική κληρονομιά στη 
γλωσσά, στα έθιμα καί στην ανάμνηση τοΰ θαυματουργόν θεραπευτηρίου.

Στο θεραπευτικά συγκρότημα φαίνεται πώς ανήκε η περίφημη Θόλος. 
τΗταν ένα στρογγυλά οικοδόμημα—το φανερώνει καί τόνομά του, με είδος 
λαβυρίνθου στα υπόγειά του. ’Ίσως εκεί κλείνανε ορισμένους αρρώστους, 
για νά μην άνακατέβουνται με τούς άλλους, ώς που να βρούνε την ΰγειά τους. 
Για τούς αρρώστους ήταν καί τ ’ « ’Ά βατο» χτισμένο. Πάρα μεγάλο οικοδό
μημα μάς τά φανερώνουνε τά ερείπιά του. Μέσα στο μακρόστενο κείνο χτι-

Θέατρου τής ’Επίδαυρου

ριο (μάκρος 70 καί πλάτος 10 μέτρα περίπου) έκοιμίζανε τούς αρρώστους> 
όταν καταπιανόταν μέ δαυτους τά Ιαματικά συνεργείο.

Μέσα στο θρησκευτικό χτιριακά συγκρότημα υπάρχουν ακόμα τά ερείπια 
των ναών της Άρτέμιδος, της Αφροδίτης, της Δικαιοσύνης καί της ’Υγείας. 
*Ολα γιά τούς άρρωστημένους. Μά κοντά σ’ αυτούς υπήρχαν καΓοί συνοδοί 
τους. Γέροι και δυνατοί πρέπει νά ησαν οι τελευταίοι. Και χρειαζότανε και γιά  
κείνους φροντίδα. Γ ιατί, σάν δεν υπήρχε πρόνοια γιά δαυτους, μπορούσαν 
ναρρωστησουν. Δεν είναι, φυσικά, θλιβερό μας προνόμιο οι νευρικές άρρα>- 
στειες.

Γ ιά νάποφύγουνε τέτιο άνεπιθύμητο κατάντημα είχανε χτίσει το Θέα-

*
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τρο, τό Στάδιο, και το Ώ δεΐο. Τό Θέατρο, με την περίφημη ακουστική του, 
είναι τό καλύτερα διατηρημένο μνημείο και χρησιμοποιείται τα τελευταία 
χρόνια για θεατρικές παραστάσεις. Για παράλληλο σκοπό χρησιμοποιούσαν 
και τό Στάδιο για τούς γυμνικούς και μουσικούς αγώνες, πού γινόσανε κάθε 
χρόνο. ’Επίσημα όμως γιτότανε, δέκα μέρες μετά τα “Ισθμια, έορταστική κι 
αγωνιστική κυρίως τελετουργία προς τιμήν τοϋ ’Ασκληπιού—γι αυτό τα 
λέγανε ’Ασκληπιεία. Κάθε 4 χρόνια, δηλαδή, πανελλήνιοι αγώνες, όπως στα 
’Ολύμπια, ατούς Δελφούς, στον ’Ισθμό καί στή Νεμέα.

Πιο μεγάλη εντύπωση κάνει τό τετράγωνο χτίριο πού χρησίμευε για Ξε
νώνας. Κι αξίζει γιατί καί τό μεγαλύτερο από τά χτίσματα τής ’Επιδαύρου 
ήταν καί χιλιάδες ανθρώπους είχε κοιμίσει στ’ αναρίθμητα δωμάτιά του. “Ε
πιανε κάπου έξι στρέμματα τόπο τό μεγαθήριο κείνο τών Ξενοδοχείων. Πόσες 
μυριάδες ανθρώπους είχε σκεπάσει κάτου από τή φιλόξενή του στέγη !  Τί γλέν- 
τια νά εΐχαν ακούσει τά γκρεμισμένα τώρα ντουβάρια! Πόσες χαρές μά καί 
πόσες λύπες. Κι ώς είναι γνωστό ή χαρά περπατάει μαζί με τή λύπη.

Στή σκέφη αύτή καί στήν όφη τόσων ερειπωμένων χτισμάτων κάτι σάν 
πίκρα πλημμυρίζει τήν καρδιά μας. Ή  Ζωή όμως φροντίζει νά διώχνει τά 
λυπητερά συναισθήματα, πού δεν τήν ωφελούνε. Τό δικό μας συναίσθημα τό 
σκόρπισε μιά μελωδία. Είναι ή φλογέρα ενός βοσκού, πού διαλαλεΐ ένα επει
σόδιο τού αρχαίου θεραπευτικού συγκροτήματος καί τών σχετικών συνεργείων 
όπως έχει περισωθεΐ' στο σημερινό τραγούδι:

«Πάνου σε τρίκορφο βουνό,
Μανα καί δυχατέρα—δυο !
Μαζώνουν τον ’Αμάραντο 
Καί τό Μελισσοχόρταρο...
Καί κεΐ πού τό μαζέβανε 
Βρίσκουν ’ναν πληγωμένο...
—Μανα μου, νά τον πάρουμε,
Στο σπίτι νά τον πάγου μ ε ...»

’Εκεΐ στο Ιερό, στή Θόλο καί στο ”Αβατο νάν τον θεραπέφουνε πρώτα 
κ έπειτα στο Θέατρο νά τον φυχαγωγήσουν. Κι αργότερα ίσως καί στο Γυ
μναστήριο νά τον γυμνάσουνε γιά τούς αγώνες τού Σταδίου. Κι άν νικήσει 
καί κεΐ νά βρεθεί κάποιος Πίνδαρος νά τραγουδήσει τή Νίκη, καθώς τραγου
δούσε όλες τις Νίκες τών Ε λλήνων...

ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘ. ΚΑΕΙ ΣΙ Ο ΥΝΗΣ
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'ΐ π ο χ. ΑΝΑΣΤ. ΓΑΡΔΙΚΑ, Τπαστ. Α'.

(Συνέχεια εν. τον προηγουμένου)

6. —Ισ τορ ίε ς .τον  νομ ίσματος παρ’ "Ελλησι
7. —Ν ομίσματα παρ ’ "Ελλησι.
8. —Σ ημε ία  νομ ισμάτων παρ’ "Ελλησι.
9. —Δημόσιος χαρακτήρ τοϋ νομ ίσματος.
10. —Κιβδηλεία .
11. —Μέτρα κατά  τής κιβδηλείας.
12. —Ν ομισματικοί κανόνες.
13. —Ν ομισματικοί κανόνες τον Κοπερνίκον.

6. ‘ Ιστορία τοΰ νομίσματος παρ’ Ε λλησ ι.
Κατά την ηρωικήν εποχήν ήτοι άπό τής πρώτης των Ελλήνων έν Θεσσαλία 

έμφανίσεως μέχρι της καθόδου των Δωριέων και Ήρακλειδών εις Πελοπόννησον 
(τώ 1104 π.Χ .) οόδαμοΰ γίνεται μνεία περί ύπάρξεως νομίσματος είς ]τάς άρχαίας 
Έλληνικάς πόλεις. Αί συναλλαγαί κατά την εποχήν έκείνην διένεργοΰντΟ κατά τό 
προαναφερόμενον σύστημα τής άνταλλαγής.

Έ κ των ιστορικών πληροφορούμεθα ότι τό πρώτον έν Έλλάδι νόμισμα έκόπη 
επί Φείδωνος τοΰ ’Αργείου. Σχετικώς ό ‘ Ηρόδοτος (στ. 127) λέγει:

«Φείδων ο τών Άργείων τύραννος κατά τήν πρώτην γενεάν τής κατά ’Ολυμπιά
δας χρονολογίας λέγεται ότι πρώτος έκοψε νομίσματα καίέποίησε μέτρα καί σταθμά».

Έν τή ’Αττική δεν άναφέρεται υπό τών παλαιών πότε έκόπησαν τό πρώτον 
νομίσματα. Ό  Δημοσθένης (Τιμοκρ. 212) λέγει:

«'Ό τι νόμος έστίν άπάσαις ώς έπος εϊπεΐν ταΐς πόλεσιν, έάν τις τό νόμισμα 
διαφθείρη θάνατον είναι τήν ζημίαν».

Έάν τοϋτο είναι άληθές τό νόμισμα πρέπει προ τοϋ Σόλωνος νά ήτο λίαν έξη- 
πλωμένον έν Έλλάδι παρά ταϋτα ό Brandis 1 ισχυρίζεται ότι έν Άθήναις έκόπη τό 
πρώτον άργυροΰν νόμισμα έπί αρχοντιάς τοϋ Σόλωνος, ήτοι τώ 594 π.Χ. Διά τήν έν 
τή άρχαία Σπάρτη πρώτην κοπήν νομισμάτιον οΰδέν γνωρίζομεν. Ό  Πλούταρχος 
(βίος Λυκούργου Θ') άναφέρει :

«'Ό τι Λυκούργος άκυρώσας παν νόμισμα χρυσοϋν καί άργυροΰν, μόνω χρή- 
σθαι τώ σιδηρώ πορσέταξεν, δπερ ήν πολύ τό μέγεθος καί ολίγον τήν άξίαν».

Έ κ τοΰ χωρίου τούτου συνάγεται ότι προ τοΰ Λυκούργου, ήτοι προ τοϋ έτους 
888 π.Χ. έν Σπάρτη εΐχον κοπή νομίσματα. Βέβαιον πάντως είναι ότι κατά τήν διάρ
κειαν τοΰ ΓΙελοποννησιακοΰ πολέμου έκυκλοφόρουν έν Σπάρτη χρυσά καί άργυρά 
νομίσματα.
7. Σημεία νομισμάτων παρ’ Ε λλησ ι.

Ώ ς νομισματικήν μονάδα οί άρχαΐοι "Ελληνες εΐχον τήν δραχμήν. Ούτοι καί 
κυρίως οί ’Αθηναίοι έχρησιμοποίουν ώς νομίσματα τά κάτωθι, άτινα παραθέτω χάριν 
τών φιλομαθών.

1. Σημ. Das Munr-Mass-und Cew, Berl 1866 σελ. 202.
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Α'. Χαλκό νομίσματα.
α) Χαλκούς, το δγδοον τοϋ όβολοΰ. 
β) Δίχαλκον.

Β'. ’Αργυρά νομίσματα.
α) Ήμιωβόλιον.
β) ’Οβολός, τό έκτον της δραχμής, 
γ ) Διώβολον ή διπλούς οβολός, 
δ) Τετρώβολον ή τετραπλούς οβολός, 
ε) Δραχμή.

στ) Δίδραχμον ή διπλή δραχμή, 
ζ) Τετράδραχμον ή στατήρ και 
η ) Δεκάδραχμον.

Γ’ . Χρυσά νομίσματα.
α) Στατήρ χρυσούς ή άπλώς χρυσοΰς. 
β) Μνα ποσότης έκατόν δραχμών καί 
γ ) Τάλαντον, ποσότης έξήκοντα μνών ή Ιξ χιλ. δραχμών.

8. Σημεία νομισμάτων παρ’ Έ λλησι.
Οί ’Αρχαίοι "Ελληνες εις τάς συναλλαγάς των έχρησιμοποίουν διάφορα ση

μεία προς ενδειξιν τών έκάστοτε έναλλασσομένων νομισμάτων και τοϋτο διότι κατά· 
την έποχήν εκείνην έτύγχανον άγνωστοι οί ’Αραβικοί άριθμοί, οΰτω :

α) Τό ήμιωβόλιον έσημειοϋτο διά τοϋ άριστεροΰ ή δεξιοϋ ήμίσεος τοϋ Ο ήτοι 
διά (  ή ).

β) *0 οβολός έσημειοϋτο διά τοϋ ιώτα ήτοι I.
γ ) Ή  δραχμή έσημειοϋτο διά τοϋ άριστεροΰ ήμίσεος τοϋ κεφαλαίου ήτα ήτοι 

διά |- .
δ) Τό τάλαντον έσημειοϋτο διά τοϋ ταϋ Τ. 
ε) Τά δύο τάλαντα έσημειοΰντο διά δύο ταϋ ΤΤ 

στ) Τά τρία τάλαντα έσημειοΰντο διά τρία ταϋ ΤΤΤ 
ζ) Τά τέσσαρα τάλαντα έσημειοΰντο διά τεσσάρων ταϋ ΤΤΤΤ 
η) Τά πέντε τάλαντα έσημειοΰντο διά |yj ή j i | 
θ) Τά δέκα τάλαντα έσημειοΰντο διά Δ ή : Δ I καί 
ι) Τά έκατόν τάλαντα έσημειοΰντο διά |—| κλπ.

9. Δημόσιος χαραχτήρ τοϋ νομίσματος.
Τό νόμισμα ώς έκ τής σπουδαιύτητός του προσέλαβεν εύθύς έξ αρχής δημόσιον 

χαρακτήρα διά τής ένεργοΰ άναμίξεως τής Πολιτείας εις τήν κοπήν καί κυκλοφο
ρίαν αύτοΰ άναγνωρισθέντος εις αυτήν τοϋ Κυριαρχικοΰ δικαιώματος τής κοπής τών 
νομισμάτων.

Κατά τον μεσαίωνα τό δικαίωμα τής κοπής νομισμάτων περιήλθεν εις τούς 
έκκλησιαστικούς καί λαϊκούς άρχοντας καί εις έμπορικά σωματεία, πόλεις κλπ. 
Έ φ ’ όσον τό δικαίωμα τής κοπής νομισμάτων άνεγνωρίσθη ώς κυρίαρχον τοιοϋτον 
τοϋ Κράτους, έ'πεται ότι πας τις όστις καθ’ οίονδήποτε τρόπον προσπαθεί ή έπιτυγ- 
χάνει νά θέση εις κυκλοφορίαν νόμισμα ή άλλοιοΐ καθ’ οίονδήποτε τρόπον τήν άξίαν 
τοϋ Κρατικού νομίσματος διαπράττει άναμφισβητήτως έγκλημα τό όποιον στρέφεται 
κατά τής πίστεως τοϋ Κράτους, διότι τοϋτο έγγυάται διά τό βάρος καί τον τίτλον 
τοϋ κυκλοφοροϋντος νομίσματος.
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10. Κιβδηλεία.
'Η «δίψα τοϋ χρυσοΰ» δέν είναι, σύγχρονος μάστιγξ άλλα πηγή προαιώνια 

καί συνεπώς ή κιβδηλοποιία δέν άποτελεΐ φθοροποιόν ενέργειαν της εποχής μας 
ούδέ κάτι τό νέον. 'Η κιβδηλοποιία καί τά κίβδηλα νομίσματα ένεφανίσθησαν έν πάση 
τελειότητι εύθύς μετά την έμφάνισιν τοϋ νομίσματος. Αυτή συναντάται έν ένεργεία 
απανταχού καί εις πάντας τούς αιώνας.

Ό  Δημοσθένης εις τον κατά Τιμοκρ. λόγον του 212 άναφέρει :
«Ό τ ι επί Σόλωνος νόμος έστίν άπάσαις ώς έπος εΐπεΐν ταϊς πόλεσιν, έάν τις 

το νόμισμα διαφθείρη θάνατον είναι την ζημίαν».
Έ κ τοϋ χωρίου τούτου καταφαίνεται δτι όχι μόνον ή κυκλοφορία τότε κυβδήλων 

νομισμάτων έγένετο άλλά καί ότι υπήρχε νόμος αύστηρώς κολάζων ταύτην.
’Επί τών κατά την Άρχαίαν εποχήν κοπτομένων νομισμάτων άπετυποϋτο 

σφραγίς, ήτις έχρησίμευεν μόνον προς βεβαίωσιν τής γνησιότητος τοϋ μετάλλου, 
υπό τής Πολιτείας τής οποίας την σφραγίδα έφερεν.-Διό.άν νόμισμά τι έκόπτετο εις 
τεμάχια ούδέν τοΰτο έχανεν έκ τής άξίας του, έφ’ όσον βεβαίως τό σύνολον τών τε
μαχίων ήτο ίσοστάσιον προς τό όλον βάρος τοϋ νομίσματος. 'Η άπλή παραποίησις 
τής σφραγίδος τοϋ νομίσματος ούδέν όφελος έπέφερεν εις τούς κακουργοΰντας περί 
τό νόμισμα, έφ’ όσον ό χρυσός ή ό άργυρος έμενε καθαρός.

Κατά την περί ής ό λόγος έποχήν ού μόνον πολίται κιβδηλοποιοί έθετον έν 
κυκλοφορία κίβδηλα νομίσματα, άλλά καί διάφοροι πόλεις, οσάκις αύται εύρίσκοντο 
προ οικονομικής καχεξίας. Οότω οί ’Αθηναίοι έπί Άντιγένους (407 π .Χ .) εύρεθέν- 
τες έν άπορία έκοψαν χρυσούς στατήρας, ών ό χρυσός ήτο συγκεκραμένος μετάπολλοΰ 
χαλκοϋ. Ό  ’Αριστοφάνης (Βατρ. 720) λέγει :

«Χρώμεθα τούτοις τοϊς πονηροΐς χαλκίοις χθές τε καί πρώην κοπεϊσι τώ 
κακίστω κομμάτι».

'Ωσαύτως ό 'Ηρόδοτος άναφέρει ότι ό τύραννος τής Σάμου Πο>υκράτης προ- 
κειμένόυ νά έξοφλήση οφειλήν του προς τούς Λακεδαιμονίους, ήτις είχε συμφωνηθή 
ότι θά κατεβάλλετο εις χρυσά νομίσματα, κατεσκεύασε κίβδηλα τοιαΰτα έκ μολύ- 
βδου μέ έπένδυσιν χρυσοΰ.

’Επειδή ύπήρξεν έποχή καθ’ ήν τά κίβδηλα νομίσματα είχον λάβει άνησυχητικήν 
έξάπλωσιν. 'Ο ’Αριστοφάνης (έν Βατρ. 721) λέγει σχετικώς μέ τήν ύπόληψιν ώρι- 
σμένων νομισμάτων:

«Ούσιν ού κεκιβδηλευμένοις άλλά καλλίστοις απάντων, εί δοκεΐ, νομισμάτων 
καί μόνοις όρθώς κοπεϊσι καί κεκωδυνισμένοις έν τε τοϊς Έλλησι καί τοϊς βαρβά- 
ροισι απανταχού».

’Εκ τοϋ χωρίου τούτου καί έξ άλλων πηγών πληροφορούμεθα ότι ή έξακρί- 
βωσις τών γνησίων νομισμάτων έγένετο έκ τοϋ ήχου, όν ταΰτα παρήγον κρουόμενα 
έπί λίθου έτι δέ καί διά τής άφής, όσφρήνσεως καί τής γεύσεως·

Έν Ρώμη ή κιβδηλοποιία είχε λάβει τοιαύτας διαστάσεις, ώστε ό συγκλητι
κός Ούλπιανός έπρότεινεν προς περιστολήν ταύτης όπως οί κιβδηλοποιοί έάν μέν 
είναι έλεύθεροι πολϊται νά ρίπτωνται εις τά θηρία έάν δέ είναι δούλοι νά ύποβάλλωνται 
εις έτι μαρτυρικώτερον θάνατον. 'Ωσαύτως προς περιστολήν τής κιβδηλείας ή Ρω
μαϊκή Νομοθεσία προέβλεπεν καί άμοιβάς δι’ έκείνους οϊτινες θά κατήγγελλον τούς 
κιβδηλοποιούς.

Εις τό Βυζάντιον, τήν Βενετίαν καί εις άλλας χώρας πολλοί ηγεμόνες έκοβαν 
χρυσά νομίσματα βάρους μικροτέρου τοϋ νομίμου ή έκ μεταλλικού κράματος χρυσοΰ 
καί άλλου τίνος μετάλλου.

Κατά τον 17ον αιώνα εις τήν Γαλλίαν έξεδόθη, ύπό τίνος Γάλλου διπλωμάτου, 
όστις έτήρησεν άνωνυμίαν, έργον ύπό τον τίτλον—Μυστική ιστορία τής Τουρκίας— 
εις τό όποιον έν σχετικώ κεφαλαίω—περί τών διαφόρων νομισμάτων τής Τουρκίας—
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πληροφορούμενα ότι οί διάφοροι Σουλτάνοι Ιθετον εις κυκλοφορίαν κίβδηλα νομί
σματα.

11. Μέτρα κατά τής κιβδηλείας.
'Ως προελέχθη έν Άθήναις καί Ρώμη είχον άπο τής άρχαιοτάτης εποχής ληφθή 

νομοθετικά μέτρα, προς περιστολήν τής κιβδηλείας καί προστασίαν του κυκλοφο- 
ροΰντος νομίσματος, άτινα μάλιστα προέβλεπον καί αυστηρότάτας ποινάς εναντίον 
των κατά τοϋ νομίσματος κακουργούντων. Ούχ’ ήττον δμως ανάλογα μέτρα προς 
προστασίαν του κοινού έκ των κατά του νομίσματος αύθαιρεσιών των αρχόντων ού- 
δαμοΰ άνευρίσκομεν.

12. Νομισματικοί κανόνες.
Νομισματικούς κανόνας καλοϋμεν εκείνους οϊτινες αφορούν την έξυγίανσιν τού- 

νομίσματος, τήν έμπέδωσιν μονίμου έμπορικής γαλήνης καί τήν περιφρούρησιν τού 
κοινού έκ των εις βάρος τού νομίσματος διαπραττομένων αύθαιρεσιών έκ μέρους τού 
Κράτους.

Τοιούτους, νομισματικούς κανόνας ούδαμοϋ εις τον κόσμον τής άρχαιότητο: 
άνευρίσκομεν εί μή μόνον εις ’Αθήνας, οΰς άνέγραψεν ό ’Αριστοφάνης ό διασημότε- 
ρος των Ελλήνων κωμικών έν τοΐς Βατράχοις αυτού (720—721).

Έν Γαλλία τό 1366 ό Βασιλεύς αυτής Κάρολος ό Ε' άναγνωρίσας τήν αρχήν 
τής τελείας έξισώσεως τής τιμής τού νομίσματος προς τήν έμπορικήν άξίαν τού με
τάλλου, έξ ου τούτο έκάστοτε έκόπτετο, άνέθεσέν εις τον Νικόλαον Όράνιον τήν έκ- 
πόνησιν νομισματικών κανόνων.

Έν Πολωνία ό Βασιλεύς αύτής Σιγισμόνδος τώ 1526 άνέθεσεν εις τον κορυ
φαίου τής έποχής μαθηματικόν καί αστρονόμον Νικόλαον Κοπέρνικον τήν σύνταξιν 
νομισματικών κανόνων. Πράγματι ό διαπρεπής ούτος έπιστήμων συνέγραψεν σπου- 
δαιοτάτην διατριβήν ύπό τον τίτλον—-’Αναλογία κοπτέου νομίσματος.—

Έν ’Αγγλία τό 1558 ό οικονομολόγος Σέρ Θωμάς Γκρέσαμ εθεσεν όμοιους 
μετά τών άνωτέρω νομισματικούς κανόνας.

13. Νομισματικοί κανόνες τοΰ Κοπερνίκου.
Οί ύπό τοΰ Κοπερνίκου διατυπωθέντες νομισματικοί κανόνες είσίν οί κάτωθι : 
α) Δεν δύναται ό ήγεμών νά κανονίζη κατά βούλησιν καί αύθαιρέτως τήν άξίαν 

τοΰ νομίσματος ώς καί τήν τοιαύτην οίουδήποτε έμπορεύματος.
β ) 'Ο ήγεμών ύποχρεοΰται νά τηρή τό νόμισμα έν πλήρει γνησιότητι, ήτοι έν 

πλήρει καί τελεία ίσότητι ονομαστικής καί πραγματικής αυτού άξίας.
γ ) "Οταν ό ήγεμών έλαττώνει τό βάρος τού νομίσματος ή τον τίτλον ή τήν 

ονομαστικήν αυτού άξίαν διαπράττει κλοπήν.
δ ) Δεν έπιτρέπεται έν τη αυτή χώρα ή ύπαρξις δύο μέτρων άξίας. 
ε) Δεν είναι δυνατόν τά καλά καί δόκιμα νομίσματα νά κυκλοφορώσι συγχρό

νως μετά τών μή δοκίμων, διότι τά καλά καί δόκιμα νομίσματα άποσύρονται ταχέως 
τής κυκλοφορίας, άναχωνεύονται ή φυγαδεύονται, ένώ τά κακά καί άδόκιμα παρα
μένουν έν τή κυκλοφορία.

σ τ) "Οτι τά χρυσά καί άργυρά νομίσματα δέον νά έχωσι προς άλληλα οίαν σχέ- 
σιν έχωσι καί τά μέταλλα αυτών έν τώ έμπορίω καί δτι αν ύφίσταται οίαδήποτε με
ταξύ αύτών διαφορά εις τήν έμπορικήν σχέσιν δεν δύνανται νά κυκλοφορούν ταυτο- 
χρόνως καί

ζ) "Οταν τό νομισματοκοπείων τού Κράτους κόπτει καί ρίπτει εις τήν κυκλο
φορίαν γνήσια καί νόμιμα νομίσματα δέον πάραυτα νά άποσύρη έκ ταύτης τά έλλι- 
πή καί άδόκιμα, διότι άλλως τά γνήσια θά φυγαδευθώσι τάχιστα καί θά έξαφα- 
νισθώσι πάραυτα έκ τής κυκλοφορίας, έπί καταστροφή τοϋ έμπορίου.'
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ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΙΛΜΠΡΙΤΖ
'Υπό του ΠΩΛ ΜΑΚ Γ Κ Ο Υ Α Ι Ρ
Μετάφρασή άπό τ ’ ’Αγγλικά Η. ΣΑΓΙΑ

(Συνέχεια άπό τό προηγονμενσν)

—’Ιδίως ή κοκαΐνη.
—'Ο Φλούρρυ βέβαια έπαιρνε μορφίνη.
— Δεν μπορώ δμως να καταλάβω γιατί νά πάθη τήν κρίσι ό Φλούρρυ άφοΰ 

εΐχε τά μέσα νά προμηθευθή ναρκωτικά σέ όποιαδήποτε τιμή.
— Είχε τά μέσα ; Άφοΰ στο λογαριασμό του στην Τράπεζα δεν υπήρχε δε

κάρα.
— Μά τά χρήματα πού ξώδευε τελευταίως άκόμη στο Ούέστ-Έντ θά του έπέ- 

τρεπαν νά κτίση δική του Τράπεζα. ’Ακούστε δμως· αύτά δεν λέγονται άπό τηλεφώ
νου. Μπορείτε νάρθετε έως έδώ ;

—’Αδύνατον τώρα τό πρωί. Είμαι πνιγμένος στη δουλειά. Θά συναντηθούμε 
εάν θέλετε στις δυό-μιση. Έν τώ μεταξύ όμως καλό θάτανε νάχατε μιά νέα έπαφή 
μέ τον Μπάντ. 'Οπωσδήποτε πρέπει νά ύπάρχη ,σχέσις τής δουλειάς αύτής μέ την 
περίπτωση τη δική μου. Θυμόσαστε τον Τόμπσον ; 'Η περίπτωσις τού Φλούρρυ 
είναι άκόμη πιο συγκλονιστική. Ό  θάνατος τού Τόμπσον παίζει κάποιο ρόλο σ’ δλη 
τήν ύπόθεσι. ’Έχει πιά πεισθεΐ δτι μεταξύ των θανάτων τού Τόμσον καί τού Φλούρρυ 
ύπάρχει σύνδεσμος. Αύτά γιά τήν ώρα. Σάς εύχομαι λοιπόν καλή τύχη, στις ένέρ- 
γειές σας.

Μόλις ό Κάμμινγκς έκλεισε τό τηλέφωνο μπήκε στο γραφείο ό Μάρφυ.
— Τί θέλετε ; ρώτησε ό επιθεωρητής κάπως αύστηρά.
—Έρχομαι άπό τή χήρα τού Χόλλυ κ. προϊστάμενε.
— Μάλιστα, εΐχα λησμονήσει. Λοιπόν πώς είτανε σήμερα τό πρωΐ ; Χάρηκε 

πού σάς είδε ;
—"Οσο καί σείς προ ολίγου, άπήντησε ό Μάρφυ. Αυτή δμως καμουφλάρισε 

δσο μπορούσε τά αισθήματα της. Έ τα ν ήμέρα μεγάλης καθαριότητος, κ ι’ δλα ήτανε 
άνω-κάτω. Χαλιά, έπιπλα ώς καί καί τά κέφια τής κυρίας. Μόλις δμως τής εΐπα δτι 
ερχόμουνα έκ μέρους σας, έκανε δτι μπορούσε γιά νά φανή πιο εύχάριστη. Τής έδειξα 
τή φωτογραφία καί τή ρώτησα άν ήταν άλήθεια πώς αυτή τήν είχε δώσει στον Φλούρ
ρυ. Άπήντησε δτι πραγματικά αύτή τού τήν είχε δώσει, πριν λίγα χρόνια. Ό  Φλούρρυ 
ήταν γ ι’ αύτήν καί τον άνδρα της κοινός φίλος καί τό δτι τού έδωσε τήν φωτογραφία 
της τόβρισκε πολύ φυσικό. "Υστερα άπ’ δσα μοΰ είπε, συμφώνησα κι’ έγώ. Έπείστη- 
κα πώς ή συμπεριφορά της δεν είχε τίποτα τό επιλήψιμο. Πρόκειται γιά μιά χαρι
τωμένη γυναίκα πού διευθύνει μιά πολύ ώραία πανσιόν.

— Λοιπόν έπείσθητε ; είπε ό Κάμμινγκς κάνοντας πώς δεν άντελήφθη τή τε
λευταία φράσι. Καί ποιος παρακαλώ σάς εξουσιοδότησε νά κάμετε κρίσεις ; 
Μάρφυ, άρχίζετε νά ένεργήτε έκτος τής άρμοδιότητός σας. Τον τελευταίο καιρό συ
ναντήθηκε μέ τον Φλούρρυ ;

—"Εξη μήνες δεν τον είδε κ. Έπιθεωρητά. Πριν δέ άπ’ αύτούς τούς έξη μήνες 
εΐχε νά τον συναντήση ένα χρόνο.

—"Ετσι λοιπόν ;
— Μάλιστα, αύτό μοΰ είπε.
—"Υστερα ;
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—"Υστερα κ. Έπιθεωρητά. την έβοήθησα νά τυλίξη ένα χαλί. Δέν είχε τίποτα 
άλλο νά προσθέση ενδιαφέρον για τον Φλούρρυ.

— Και τί λέγατε λοιπόν τυλίγοντας τό χαλί ;
— Μιλούσαμε για σας κ. Προϊστάμενε.
'Ο Κάμμινγκς κοίταξε κατάματα τον Μάρφυ, πού τό χαμόγελο πάγωσε στα 

χείλη του. Έξαφνα.
—Η λίθιε, φώναξε ό Κάμμινγκς. 'Ώστε τώρα άσχολήσαι και μέ τό τύλιγμα των 

χαλιών ; Δέν κυττάτε καλλίτερα τή δουλειά σας.
— Μάλιστα, κ. Έπιθιωρητά, ψιθύρισε ό Μάρφυ.
— Πηγαίνετε. Πηγαίνετε καλύτερα νά δήτε τό άποτέλεσμα της έμπειρογνω- 

μοσύνης γιά την σφαίρα. Νά μοϋ την στείλετε αμέσως.
— Πολύ καλά, στις διαταγές σας. "Αχ, θά ξεχνούσα κ. Προϊστάμενε. Ή  Κα 

Χόλλυ μέ παρεκάλεσε νά σάς δώσω κάτι.
Καί μέ χίλιες προφυλάξεις ό λοχίας Μάρφυ έβγαλε άπό την τσέπη του ενα 

πανέμορφο καί μυρωδάτο τριαντάφυλλο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XVIII.

Ό  Κάμμινγκς παρακολούθησε τον Μάρφυ στο διάδρομο μέχρις δτου έφτασε 
σέ μιά πόρτα πού έφερε τήν έξης πινακίδα: ’Αστυνόμος Ρόμπερτς. Κτύπησε καί μιά 
φωνή άπό μέσα άπάντησε : Εμπρός.

— Σείς είσθε Κάμμινγκς ; Είπεν ό άστυνόμος Ρόμπερτς καθισμένος στο γρα
φείο του. Χαίρομαι πού σάς βλέπω. Θάρχεστε άσφαλώς γιά τήν ύπόθεσι Φλούρρυ...

— Ναι ακριβώς καί Θάθελα νάρθετε μαζί μου στον υποδιευθυντή. Πρέπει νά 
έκδοθή μιά εντολή γιά τήν διεξαγωγή έρεύνης. Καί σεις διαθέτετε περισσότερη πει
στικότητα άπό μένα. ’Αλλά πήτε μου πρώτα ποιος είναι της υπηρεσίας στό αερο
δρόμιου του Κρόΰντον, σήμερα ;

—-Ό άρχιφύλαξ Μπριοΰγερ.
—'Ωραία. Θά θέλατε νά μέ φέρετε σ’ επαφή μαζί του γιά νά του πώ ότι πρέ

πει νά μάθω άν κάποιος όνόματι Πάϊκ πήρε τό αεροπλάνο τών 11.30' γιά τό Τουκέ.
— Φίλος σας ;
—Ένδιαφέρομαι γ ι’ αύτόν.
—'Υπόθεσις Φλούρρυ άσφαλώς. Ταξειδεύει μέ τό πραγματικό του όνομα ;
— Τό έλπίζω γιά τό καλό του. Καί πήτε στον Μπριοΰγερ ότι άν δέν ύπάρχη 

τό όνομα τοϋ Πάϊκ στήν κατάστασι, νά μέ ένημερώση πάραυτα. 'Ο Πάϊκ είναι γύρω 
στά τριάντα, μέσου άναστήματος, μέ κυανούς οφθαλμούς, καστανή κόμη, άραιω- 
μένη στούς κροτάφους καί στό μέτωπο. Τό αριστερό του αυτί είναι μεγαλύτερο άπό 
τό δεξί. 'Η μύτη του γαμψή. Φρύδια παχειά καί μάγουλα κόκκινα.

'Ο άστυνόμος Ρόμπερτς έπαιρνε σημειώσεις στό καρνέ του γιά όλα τά χαρα
κτηριστικά.

... ,·.Καί νά διαβιβαστούν τά χαρακτηριστικά του καί στήν Γαλλική άστυνομία.
— Θέλετε κι’ ή Γαλλική άστυνομία νά τον θέση ύπό παρακολούθησιν ;
— Ναί, παρακαλώ. "Ετσι θά μάς γνωρίση όλες του τις κινήσεις καί επαφές στό 

γαλλικό έδαφος.
— Τί έχετε όμως εναντίον του, Κάμμινγκς ;
— Τίποτα τό ιδιαίτερο. 'Απλώς λαμβάνω τά μέτρα μου. "Ισως χρειαστούμε

έναν μάρτυρα__ καί αύτός τούτη άκριβώς τή στιγμή φεύγει μέ άδεια. 'Απλή σύμ-
πτωσις, ίσως. Μά εγώ πρέπει νά λάβω τά μέτρα μου.

— Πολύ ώραϊα. Θ’ ασχοληθώ μέ τήν ύπόθεσι αύτή άμέσως. Καί γιά τήν έντολή 
διεξαγωγής έρεύνης ;
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—Ε λπίζω ό υποδιευθυντής νά συγκατατεθή μέ την πειστικότητα πού διαθέ
τετε.

— ΙΙαμε λοιπόν, κι’ άς ελπίσουμε νάναι σήμερα βολικός.

"Υστερα άπό μια ώρα, γυρίζοντας πίσω ό Κάμμινγκς είχε στην τσέπη του τήν 
εντολή διεξαγωγής κατ’ οίκον έρεύνης.

'Ο Μάρφυ τον περίμενε στήν πόρτα μέ τό χαμόγελο στά χείλη.
— Κύριε έπιθεωρητά, σας έφερα τήν έκθεσι τοϋ ταγματάρχου Χάνκιν, για τό· 

δπλο καί τήν σφαίρα, σχετικώς μέ τήν ύπόθεσι Φλούρρυ.
'Ο Κάμμινγκς πήρε στά χέρια του τό έγγραφο καί διάβασε : «Βασιζόμενος επί 

τής πείρας μου εις τα δπλα τοϋ εργοστασίου τούτου, μοΰ φαίνεται άξιοπερίεργον πώς 
δλη ή έκτοξευτική δύναμις έξηντλήθη μόνον διά τής διατρυπήσεως τοϋ κρανίου, δε
δομένου μάλιστα δτι τό περίστροφου είχε τεθεί πολύ πλησίον τοϋ ώτός, τό αύτόμα- 
τον «Laiger» τοϋ τύπου τούτου είναι μιας εξαιρετικής έκσφενδονιστικής δυνάμεως. 
’Έχω άμφιβολίας νά πιστεύσω δτι τό βλήμα έπεσε σέ ολίγων μόνον ποδών άπόστασιν 
τοϋ πτώματος. Ό  ιατροδικαστής ό όποιος συνέταξε τήν έκθεσιν αυτοψίας καί μετά 
τοϋ οποίου έπεκοινώνησα σχετικώς μέ έβεβαίωσεν δτι τό πάχος τοϋ κρανίου ήτο κατά 
τι λεπτότερου τοϋ φυσιολογικοΰ.

Έ χων ύπ’ δψει μου δτι ό περί οδ πρόκειται Φλούρρυ, υπήρξε θΰμα σοβαροΰ 
ατυχήματος, έσκέφθην δτι πιθανώς τον έγχείρησαν εις τό κρανίου καί τοϋ έτοποθέ- 
τησαν πλάκα έξ άργύρου. Ά λλ’ ό ιατρός μοϋ άπέκλεισε τον συλλογισμόν τοΰτον. 
’Αλλά καί ή αιχμή τής σφαίρας εύρέθη έξαιρετικά έφθαρμένη, πράγμα τό όποιον 
δέν δικαιολογείται έκ μόνης τής εισόδου καί εξόδου της άπό τήν κεφαλήν. Προσε
κτική μελέτη τής σφαίρας μοΰ έπέτρεψε νά άνακαλύψω έπ’ αύτής ίχνη σκόνης ως 
έάν είχε ριφθεΐ έπί πέτρινου τοίχου. Π.χ. επί τοϋ σημείου τούτου έζήτησα τήν γνώ
μην καί τοϋ δόκτορος Φίχτ, τοϋ 'Υπουργείου των ’Εσωτερικών. Αί άπόψεις του 
εκτίθενται συνημμένως των ίδικών μου, έπί φύλλου χάρτου. Θά διαπιστώσητε δτι 
καί ό Δρ Φίχτ συμφωνεί μέ τήν γνώμην μου δτι δηλαδή ή σφαίρα έρρίφθη έπί σκλη- 
ράς έπιφανείας, πέτρινης. Είναι τής γνώμης δτι ή περί ής πρόκειται πέτρινη έπιφά- 
νεια, ήτο άπό πέτρα τοϋ είδους «Ρόμ», πέτραν πού χρησιμοποιούν διά τό κτίσιμον 
εις τά Ν.Δ. τής ’Αγγλίας. Τά λατομεία εύρίσκονται στο Ρόμντον Χίλλ, εις τήν κομη
τείαν τοϋ Χάμπσάϊρ. 'Η πέτρα «Ρόμ» είναι έρυθροϋ χρώματος. Ό  δρ Φίχτ έκθέτει 
εις τήν συνημμένην έκθεσιν λεπτομέρειας αί όποΐαι πείθουν άσφαλώς περί των άπό- 
ψεών του».

'Η έκθεσις Φίχτ περιελάμβανε μεταξύ άλλων καί τά εξής :
«Προέβην σέ ώρισμένα πειράματα μέ τό περί οδ πρόκειται δπλον καί μέ άλλας 

σφαίρας. ’Έχω τήν βεβαιότητα δθεν μετά γενομένην σύγκρισιν μεταξύ των διαφόρων 
τύπων βλημάτων, δτι ή σφαίρα πού εύρέθη πράγματι έρρίφθη μέ τό δπλον τοΰτον, 
τό όποιον εύρίσκεται εις άρίστην κατάστασιν. 'Η έκτοξευτική δύναμίς του ώς έξη— 
κριβώθη έκ των πειραμάτων μου είναι αύτή τήν όποιαν έξ άρχής έξέθεσα, έν σχέσει 
μέ τον τόπον δπου ή σφαίρα άνευρέθη. Ή  άποψίς μου είναι κατηγορηματική. Μία 
σφαίρα ριπτομένη διά τοϋ δπλου τούτου καί διασχίζουσα τό ούς καί τήν κεφαλήν, θά 
έδει νά διαφυλάξη, σέ μιά σημαντική άναλογία. τήν άρχικήν της ταχύτητα εις τήν 
κάννην τοϋ δπλου.’Ίσως δέν είναι τής άρμοδιότητός μου νά έξάγω συμπεράσματα τά 
όποια προκύπτουν έκ των παρατηρήσεών μου. ”Ας μοϋ έπιτραπή μόνον νά άναφέρω 
δτι, ή σφαίρα μόλις έξήλθεν τής κεφαλής τοϋ θύματος είσεχώρησεν έντός τοίχου. 
’Άγομαι είς τήν σκέψιν ταύτην διότι ή σφαίρα παρουσιάζει άμυχάς πού θά ήτο δυ
νατόν νά προκαλέσουν ένα ξύσιμό της μέ μαχαίρι ή άλλο αιχμηρόν άντικείμενον. 
Καί ίσως προεκλήθησαν κατά τήν γενομένην έγχείρησιν διά τήν έξαγωγ'ήν τής σφαί
ρας»·
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'Ο Κάμμινγκς τελείωσε το διάβασμα της έκθέσεως.
— Πάει πολύ μακρυά χυτός έδώ. ’Εν πάση περιπτώσει κ ι’ οί δυο εκθέσεις πα

ρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον. Καί πιστεύω πώς έχουν δίκηο.
— Δεν βρήκατε κανένα ίχνος σφαίρας στους τοίχους του Πράχαμ Μιούς κ. 

Έπιθεωρητά ; ρώτησε ό Μάρφυ.
— Κανένα. ’Εξ άλλου τό γκαράζ ολόκληρο είναι χτισμένο μέ τούβλα. "Ολα συμ

φωνούν Μάρφυ. 'Ο Φλούρρυ δολοφονήθηκε κάπου άλλου. 'Η σφαίρα του τρύπησε το 
κεφάλι καί είσεχώρησε στον τοίχο. Βγάλατε μετά τό βλήμα καί τό έφεραν έδώ μαζί 
μέ τό πτώμα. Για νά φανή αυτοκτονία χρειαζότανε ένα όπλο κι’ ένα βλήμα πού να 
τοποθετηθούν όπως πρέπει. Καί θά πετύχαιναν, μά την άλήθεια, αν εκείνος στον όποιον 
είχαν άναθέσει την σκηνοθεσία δεν τά,χανε.

— Ποιόν βάζετε στο νού σας, ρώτησε ό Μάρφυ.. νάκανε αυτή τή δουλειά ;
— Τί θάλεγες γιά τον Κόλγκαν ;
— Δέν μάθαμε τίποτα γιά δαΰτον. ’Αρχίζω μάλιστα νά πιστεύω ποις δεν θά 

βρίσκεται πιά στην Άγγήία.
•—Κόλγκαν είναι ’Ιρλανδέζικο όνομα. ’Ά ν ερευνούσαμε στούς ’Ιρλανδούς ; 

Οΐ ποντικοί ξαναγυρίζουν πάντοτε στην τρύπα τους. Δέν είναι έτσι ;
— Πολύ ωραία κ. Προϊστάμενε, θά επικοινωνήσω αμέσως μέ τήν ,άστυνομία 

τού "Υλστερ, στο Μπέλφαστ, επίσης μέ τού Δουβλίνου, άν θέλετε.
— Σάς παρακαλώ. Καί τί άλλο άκόμη; Σάς έστειλαν τό μετεωρολογικό δελτίο;
— Μάλιστα. Τό έβαλα στο συρτάρι τού γραφείου σας. 'Ορίστε πάρτε το.
Ό  Κάμμινγκς ξεδίπλωσε τό χαρτί καί τό εξέτασε προσεκτικά.
— Μάρφυ, είπε, νομίζω πώς άκολουθοϋμε τό σωστό δρόμο. Βλέπεις αυτό τό 

σκιερό μέρος ; Είναι ό μόνος τόπος σ’ όλα τά νησιά τής Μ. Βρεττανίας πού έπεσε ψιλή 
βροχή, προχτές τή νύκτα. Μια καλοκαιριάτικη ψυχάλα. Νά, σ’ αυτόν έδώ τον τομέα.

— Νοτιοδυτικά τού Μαίηντενχεντ, κ. Προϊστάμενε.
— Πραγματικά στά νοτιοδυτικά τού Μαίηντενχεντ. Πρέπει νά παραγγείλης 

Λ/ά είναι έτοιμο τό αμάξι γιά τις δυό-μιση τ ’ άπόγευμα. Θά κάνουμε μιά βόλτα στήν 
έξοχή.

Στις δυό-μιση άκριβώς τό αμάξι έβγαινε από τον περίβολο τής Σκώτλαντ 
Γυάρντ καί διευθύνθηκε προς τή γέφυρα τού Ούεστμίνστερ. 'Ωδηγοΰσε ό Μάρφυ. 
Δίπλα του καθότανε ένας άστυφύλαξ τής υπηρεσίας άνθρωπομετρήσεων. Στά πίσω 
καθίσματα δίπλα-δίπλα καθόντουσαν ό Κάμμινγκς καί ό Ούίττλερ.

—’Από πού θά πάρουμε τον Φίλλινγκερ ; ρώτησε ό Ούίττλερ.
— Δέν θά τον πάρουμε έμεΐς. Θάρθή μοναχός του μέ τό άμάξι του. Θά τον 

συναντήσουμε στο Ρίντελυ πριν άπό τό Μαίηντενχεντ. Δέν θά περάσουμε μέσα άπό 
τό Μαίηντενχεντ. Είπα στο Μάρφυ νά άκολουθήση τήν κατεύθυνση τού νότου. Γιά 
πήτε μου, μήπως σείς ή ό Μπάττ, μάθατε τίποτε λεπτομέρειες σχετικά μέ τό κόλπο 
τής κοκαΐνης ;

— Ναί, άλλά τό κόλπο δέν έγινε άπό τούς λαθρέμπορους τών ναρκωτικών.
('Η συνέχεια εις τό έπόμενον)
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Π Ο ΙΝ ΙΚ Η  Δ Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α

(Διά τ0Λ' Αστυφύλακα)
'Υπό Έμμ. Άρχοντουλάκη, ’Αστυνόμου Α\

ΠΕΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΙΣ ΑΥΤΩΝ

§  60. 'Ορισμός πειστηρίων.

Πειστήρια είναι :
α) Τα όπλα, εργαλεία καί υλικά, τα όποια Ιχρησίμευσαν προς διάπραξιν 

του εγκλήματος, ώς λ.χ. επί άνθρωποκτονιών ή σωματικών βλαβών τό όπλον, ή 
μάχαιρα καί τά λοιπά όργανα έκτελέσεως, έπί φαρμακείας τα δηλητήρια φάρμακα, 
επί κλοπής αί άντικλεΐδες, τά διαρρηκτικά εργαλεία, έπί έσχάτης προδοσίας τά 
έγγραφα, έπί παραχαράξεως καί κιβδηλείας αί μηχαναί καί αί μήτραι έκτυπώσεως 
νομισμάτων, έπί πυρκαϊάς αί έμπρηστικαί ύλαι κ.λ.π.

β) Τά προϊόντα του έγκλήματος, ώς λ.χ. τά πλαστογραφημένα έγγραφα, 
τά κίβδηλα ή παρακεχαραγμένα νομίσματα, τά κλοπιμαία χρήματα ή πράγματα, 
τό έκ λαθροθηρίας θήραμα, τά προς δωροδοκίαν δοθέντα χρήματα κλπ.

γ ) Τά φέροντα έν έαυτοΐς ίχνη, έξ ών δύνανται νά συναχθοΰν χρήσιμα συμπε
ράσματα περί τής πράξεως ή τοϋ δράστου, όπως π.χ. τά έσχισμένα ένδύματα του 
φερομένου ώς δράστου, έξ ών δύναται νά διαπιστωθή ή λαβοϋσα χώραν πάλη ή 
άντικείμενα φέροντα κηλϊδας αίματος ή ίχνη σπέρματος ή όπλον άρτι έκπυρσοκροτή- 
σαν κλπ.

Τά άνωτέρω πειστήρια κατάσχονται καί παραδίδονται εις τό οίκεΐον ’Αστυ
νομικόν Τμήμα.

§  61. Τί συγκεκριμένως πρέπει νά κατάσχεται έπί έκα
στου έγκλήματος.

1) Έ πί αλιείας διά δυναμίτιδος κλπ.
α) 'Η δυναμΐτις ή άλλαι έκρηκτικαί δλαι καί πάσα παρανόμως χρησιμοποι- 

ουμένη φυτική ή άλλη ούσία δυναμένη νά ναρκώνη ή φονεύη τά υδρόβια ζώα.
β) Πάντα τά πλωτά μέσα (λέμβοι, άκατοι, πλοιάρια κλπ.), έν οίς ήθελον 

άνακαλυφθή έκρηκτικαί δλαι προς αλιείαν καί πλωτά μέσα, άτινα οπωσδήποτε ή
θελον χρησιμοποιηθή διά την διά δυναμίτιδος ή άλλων έκρηκτικών ύλών αλιείαν 
μεθ’ απάντων τών δικτύων καί λοιπών έξαρτημάτων.

γ ) Οί ιχθύες καί τά λοιπά υδρόβια ζώα τά άλιευθέντα διά τών άνωτέρω άπη- 
γορευμένων μέσων.
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2) Έ πί άγορανομικών παραβάσεων.
α) Τά άποσυντεθειμένα, έφθαρμένα καί γενικώς ακατάλληλα προς βρώσιν ή 

προς χρήσιν ή επικίνδυνα έν γένει εις τήν δημοσίαν υγείαν παντός είδους τρόφιμα 
ή άλλα αντικείμενα βιωτικών άναγκών, άπάντων τούτων πιστοποιούμενων δι* έκθέ- 
σεως των κατά τάς κειμένας διατάξεις άρμοδίων άρχών.

β ) Τά μή πληροΰντα τούς έκάστοτε όριζομένους όρους παντός είδους τρό
φιμα, ποτά καί γενικώς άντικείμενα βιωτικών άναγκών, τά στερούμενα τών άπα- 
ραιτήτων θρεπτικών ούσιών, τά παραποιημένα ή νοθευμένα καί εν γένει τά α ντι
κείμενα τών ύπό του άγορανομικοΰ κώδικος προβλεπομένων άξιοποίνων πράξεων.

γ ) Τά μηχανήματα καί σκεύη,' τά χρησιμοποιούμενα προς νοθείαν ή παρα- 
ποίησιν ειδών βιωτικών άναγκών.

3) Έ πί λαθρεμπορίας, τά εμπορεύματα, τά όποια άποτελοϋσι τό άντι- 
κείμενον αύτής, τά ζώα, αί άμαξαι, τά πλοία χωρητικότητος μέχρι 50 κόρων, αί 
λέμβοι καί παν άλλο μεταγωγικόν μέσον, χρησιμοποιηθέν προς μεταφοράν τοϋ 
άποτελοΰντος τό άντικείμενον τής λαθρεμπορίας έμπορεύματος.

Επίσης παν εμπόρευμα ή άντικείμενον, όπερ έχρησιμοποιήθη προς άπόκρυ- 
ψιν ή συγκάλυψιν του άντικειμένου της λαθρεμπορίας.

4) Έ πί παρανόμου όπλοφορίας, τά παρανόμως είσαγόμενα, πωλούμενα, 
κατασκευαζόμενα έν τώ Κράτει όπλα, καθώς καί τά παρανόμως φερόμενα ή κατε- 
χόμενα όπλα.

Μετά τών όπλων όμως τούτων δεν κατάσχονται τά έπ’ αύτών υπάρχοντα κο
σμήματα τά δυνάμενα νά λάβωσι διακεκριμένην όπαρξιν ή άλλα πολύτιμα εξαρτή
ματα, ώς λ.χ. ή χρυσή ή άργυρά θήκη μαχαίρας καί ή επ’ αύτής άνηρτημένη άλυσις 
μετά νομισμάτων.

5) Έ πί παρανόμου Θήρας, τά όργανα καί μέσα, διά τών οποίων διενηργήθη 
ή παράνομος Θήρα, άσχέτως εποχής, ώς καί τά κυνηγετικά όπλα καί πυρομαχικά, 
όταν ό δι’ αύτών κυνηγών στερήται άδειας κυνηγίου ή κυνηγή εις άπηγορευμένον 
χρόνον καί τόπον.

Επίσης κατάσχεται παν μεταφορικόν μέσον, όταν δι’ αύτοϋ διενεργήται πα
ράνομος Θήρα, ή άδεια κυνηγίου τοϋ παρανόμως θηρεύσαντος καί τά έκ παρανόμου. 
Θήρας προερχόμενα θηράματα.

6) Έ πί παρανόμου υλοτομίας, τά παρανόμως ή άνευ άδειας ύλοτομού- 
μενα δασικά προϊόντα, ώς καί τά άνευ δασονομικών εγγράφων μεταφερόμενα ή 
πωλούμενα τοιαΰτα.

Κατάσχονται έπίσης τά παντός είδους εργαλεία, όργανα καί σκεύη, ών ό πα
ραβάτης ποιείται χρήσιν προς έκτέλεσιν τοϋ άδικήματος, καθώς καί τά μεταφορικά 
μέσα, (ιστιοφόρα, αύτοκίνητα, δίτροχα, τετράτροχα, φορτηγά ζώα κλπ .), άτινα 
χρησιμοποιούνται κατά τήν παράνομον υλοτομίαν ή μεταφοράν.

Έξαιρετικώς δεν κατάσχονται τά φορτηγά ζώα, δι’ ών μεταφέρονται καυσό
ξυλα εις συνοικισμούς ή χωρία τής διαμονής τών μεταφερόντων καί άτινα προορί
ζονται δι’ άτομικάς άνάγκας αύτών.

7) Έ πί παρανόμων εράνων καί λαχειοφόρων ή φ ιλανθρωπικών  
αγορών, τά χρήματα καί τά είδη τών εράνων καί άγορών.

8) Έ πί παρανόμων λαχείων, οί τίτλοι, τά άντικείμενα τοϋ λαχείου, αν 
είναι κινητά, αί άγγελίαι καί έν γένει παν δημοσίευμα περί πωλήσεως ξένων ή άπη- 
γορευμένων λαχείων ή τυχόν οίωνδήποτε λαχειοφόρων ομολογιών.
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9) ’Επί παρανόμου λειτουργίας μ ικτών ή τυχηρών παιγνίω ν τά παι
γνιόχαρτα, μάρκες, τά επί τής τραπέζης χρήματα καθώς καί τά έπιπλα καί σκεύη 
τοϋ παραβάτου.

10) ’Επί παραβάσεως τοϋ νόμου περί μονοπωλίου τώ ν ναρκωτικών 
φαρμάκων, τά ναρκωτικά φάρμακα καί τά έπιπλα καί σκεύη τοϋ καταγωγίου ή 
ενδιαιτήματος, έν ώ έσημειώθη ή παράβασις.

11) ’Επί παραβάσει τών νόμων περί μονοπωλίων, τά παρανόμως παρα- 
γόμενα, κατεχόμενα, πωλούμενα, καταναλισκόμενα. διατιθέμενα ή κυκλοφορού- 
ντα μονοπωλιακά είδη. Τά κατασχόμενα εΐσάγονται μερίμνη του ένεργήσαντος την 
κατάσχεσιν εις τάς οικείας άποθήκας μονοπωλίων.

12) ’Επί παραχαράξεως καί κιβδηλείας, τά χρήσιμα προς τοΰτο μέσα, 
σκεύη ή εργαλεία, καθώς καί αύτά τά παρακεχαραγμένα καί κίβδηλα νομίσματα.

13) ’Επί πλαστογραφίας, τά χρήσιμα προς τοΰτο μέσα, σκεύη ή έργαλεΐα, 
καθώς καί αύτά τά πλαστά έγγραφα, πιστοποιητικά, ένσημα κλπ.

14) ’Επί δωροδοκίας, τά δοθέντα δώρα ή το τίμημα αύτών ή τά δι* αύτών 
κτηθέντα.

15) ’Επί άπορρίψεως ακαθαρσιών βόθρου εις άπηγορευμένα μέρη,
κατάσχεται τό όχημα, δι’ ού έγένετο ή μεταφορά τών ακαθαρσιών, ανεξαρτήτως τοϋ 
χρόνου, καθ’ ον έλαβε χώραν αύτη. Τοΰτο αποδίδεται μετά την ύπό τοϋ ύποχρέου 
εργολάβου άρσιν τών άκαθαρσιών καί άπολύμανσιν τοϋ ρυπανθέντος μέρους ή μετά 
τήν καταβολήν εις τήν οίκείαν Δημοτικήν ή Κοινοτικήν αρχήν τής γενομένης δαπά
νης, μέχρι τής καταβολής τής όπσίας τό όχημα θεωρείται υπέγγυον. Έν πάση ό
μως περιπτώσει μετά πάροδον πενθημέρου άπό τής κρατήσεως,τό όχημα αποδί
δεται εϊς τον ιδιοκτήτην του, έφ’ όσον δεν έμεσολάβησε συντηρητική κατάσχεσις 
αύτοΰ κατά τάς διατάξεις τής Πολιτικής Δικονομίας.

§  62. Κράτησις αύτοκινήτων, evexa θανατώσεως ή σω
ματικής βλάβης προσώπου δι’ αύτών.

I. 'Ορισμός αυτοκινήτου. Αύτοκίνητον όχημα είναι παν τροχοφόρον ό
χημα κινούμενον διά μηχανής, εξαιρέσει τών κυκλοφορούντων επί τροχιών (τράμ, 
σιδηρόδρομοι, ώτομοτρίς) καί τών ήλεκτροκινήτων διά κεραίας λεωφορείων (τρό- 
λεϋ μπάς) καί προοριζόμενον νά μεταφέρη πρόσωπα (ώς λ.χ. τά ταξί,- λεωφορεία, 
μετοσυκλέται κλπ.) ή πράγματα (ώς λ.χ. τά φορτηγά, έκκενώσεως βόθρων, μετα
φοράς βενζίνης, πετρελαίου κλπ .) ή καί άμφότερα (αυτοκίνητα φορτοεπιβατικά), 
ευρισκόμενα είτε επί τοϋ ίδιου οχήματος είτε επί ρυμουλκουμένου ή ήμιρυμουλ- 
κουμένου κινουμένου παρά τοϋ πρώτου.

Δεν θεωροΰνται αύτοκίνητα τά ποδοκίνητα ποδήλατα, τά κάρρα, χειραμάξια, 
κλπ., διότι ταΰτα δεν κινούνται διά μηχανής, άλλά διά ζωικής δυνάμεως.

II. Κράτησις αυτοκινήτων ύπό της ’Αστυνομίας. Έν περιπτώσει θανα
τώσεως ή σωματικής βλάβης προσώπου δι’ αυτοκινήτου, μή έπιβαίνοντος αύτοΰ, 
δηλ. ευρισκομένου έκτος τοϋ αύτοκινήτου, κρατείται πάντοτε τό αύτοκίνητον ύπό 
τής ’Αστυνομίας εύθύς άμα τώ άτυχήματι. Π.χ. οδηγός αύτοκινήτου ταξί παρασύρει 
καί τραυματίζει διά τοϋ αύτοκινήτου του διαβάτην. Τό ταξί θά κρατηθή καί θά 
όδηγηθή εις οίκεΐον ’Αστυνομικόν Τμήμα.
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Έάν ό παθών έπιβαίνν] του αύτοκινήτου τότε δέν κρατείται τοΰτο. Π.χ. αύ
τοκίνητον ταξί άνατρέπεται έξ άδεξιότητος του όδηγοΰ καί τραυματίζεται ό επιβαί
νουν τούτου ιδιώτης. Το ταξί δεν θά κρατηθη.

Δεν κρατείται επίσης τό αύτοκίνητον έάν προκληθοϋν δι* αύτοϋ ζημίαι επί 
πραγμάτων έντός ή έκτος αύτοϋ ευρισκομένων. Π.χ. φορτηγον αύτοκίνητον άνατρέ- 
πεται καί καταστρέφονται τά δι’ αύτοϋ μεταφερόμενα ξένα πράγματα ή προσ
κρούει έπί περιπτέρου καί καταστρέφει τοΰτο. Τό φορτηγον δεν θά κρατηθη.

Έν περιπτώσει συγκρούσεως αύτοκινήτων μέ αποτέλεσμα την θανάτωσιν 
' ή βλάβην άνθρώπου κρατούνται αμέσως καί τά δύο αυτοκίνητα, μέχρις ότου έξακρι- 
βωθή εις τό οΐκεΐον ’Αστυνομικόν Τμήμα ύπό τής άνακρίσεως τό υπαίτιον τής συγ
κρούσεως, τό όποιον καί θά κρατηθη περαιτέρω, έφ’ 8σον βεβαίως ό παθών εύρίσκετο 
έκτος αύτοϋ, δηλ. εύρίσκετο έν τη όδω ή έντός τοΰ αναίτιου αύτοκινήτου.

III. Κράτησις Λεωφορείων. Τά Λεωφορεία, κατ’ έξαίρεσιν, κρατούνται 
έν περιπτώσει θανατώσεως ή σωματικής βλάβης προσώπων είτε ταΰτα επιβαίνουν 
είτε όχι αύτών, καθώς καί έν περιπτώσει βλάβης πραγμάτων ευρισκομένων έντός 
αύτών. Επομένους έπί βλάβης πραγμάτων ευρισκομένων έκτος αύτών δεν κρατούν
ται.

ΙΥ. Ποια αυτοκίνητα δεν κρατούνται. Κατ’ έξαίρεσιν των άνωτέρω δεν 
κρατούνται τά αύτοκίνητα τά άνήκοντα :

α) Εις τό Κράτος (δηλ. τά Στρατιωτικά, ’Αστυνομικά, των Υπουργείων 
κλπ .), διότι τό Κράτος, είναι φερέγγυον.

β) Εις τήν Πυροσβεστικήν Υπηρεσίαν.
γ ) Εις πάσαν έπειγούσης άνάγκης Δημοσίαν ή Δημοτικήν υπηρεσίαν (ώς 

λ.χ. τοΰ Σταθμού Πρώτων Βοηθειών κλπ .).
δ) Εις τά ξένα Στρατιωτικά Σώματα τά ευρισκόμενα εις τήν Ελλάδα τη 

συναινέσει της.
ε) Εις τήν ’Ηλεκτρικήν Εταιρείαν Μεταφορών, καθ’ όσον καί αυτή είναι 

φερέγγυος.
στ) Εις τούς διπλωματικούς άντιπροσώπους καί λοιπούς αλλοδαπούς, οίτι- 

νες άπολαμβάνουν τοΰ άπαραβιάστου καί τής έτεροδικίας (άνωτ. § 49). έφ’ όσον 
όμως τυγχάνουσι κύριοι αύτών ή τά έχουν μισθώσει διά μακρόν χρονικόν διά-
στημα; , _Επομένως ταξί »ύτκίνητον, τοΰ οποίου επιβαίνει διπλωματικός άντιπρό-
σωπος κρατείται, όταν όμωοάφεθή παρ’ αύτοϋ έλεύθερον.

Υ. 'Η κράτησις τοΰ αυτοκινήτου είναι άσχετος προς τήν δίωξιν τοΰ 
όδηγοΰ. ’Εάν ό παθών δηλώση ότι δέν έπιθυμεΐ τήν ποινικήν δίωξιν τοΰ οδη
γού, τό αύτοκίνητον καί τότε θά κρατηθη, διότι ή ποινική δίωξις τού όδηγοΰ είναι 
άσχετος προς τήν άποζημίωσιν τού παθάντος. Τότε μόνον δέν θά κρατηθη τό αύτο- 
κίνητον, όταν ό παθών δηλώση εις τον ’Αξιωματικόν υπηρεσίας, ότι άπεζημιώθη 
ύπό τοΰ δράστου ή ότι παραιτεΐται παντός δικαιώματος άποζημιώσεως ή όταν 
προσκομισθή εις τό Τμήμα δήλωσις ’Ασφαλιστικής Εταιρίας, ότι άναλαμβάνει αυτή 
νά άποζημιώση τον παθόντα.
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 45.

Τό έδάφ. 1 της παραγράφου II τοϋ ΰπ’ άριθ· 45 Κανονισμού «περί προσαγορεύσεως καί 
χαιρετισμού», δστις έδημοσιεύθη εις τό ΰπ’ άριθ. 23 τεϋχος, άντικατεστάθη διά τοϋ άπό 14-2- 
1947 Κανονισμού, κοινοποιηθέντος διά τής ύπ’ άριθ. 6519 Φ2/2 άπό 15-4-1947 διαταγής ’Αρ
χηγείου Ά στυν. Πόλεων, ώς κάτωθι :

II. Χ α ι ρ ε τ ι σ μ ό ς :
1) ‘Ο χαιρετισμός άπονέμεται φερομένης ζωηρώς τής δεξιάς χειρός, διά κυκλικής κινήσεως 

εις τήν κεφαλήν μέ την παλάμην εμπρός, τούς δακτύλους τεταμένους καί ηνωμένους. Τό άκρον 
τοϋ δείκτου θά εφάπτεται εις τό άκρον τοϋ γείσου τοϋ πηληκίου καί τον άντίχειρα ήνωμένον μέ 
τόν δείκτην.

'Ο άγκών δέον νά εύρίσκεται είς εύθεϊαν γραμμήν καί σχεδόν εις τό ύψος τοϋ ώμου. Έ π Ι  
ευθείας ωσαύτως θά εΰρίσκωνται τά άκρα των δακτύλων, ό καρπός καί ό άγκών.

Ή  παϋσις τοϋ χαιρετισμού γίνεται έπανερχομένου ζωηρώς τοϋ βραχίονος παρά τό πλευρόν 
διά τής συντομωτέρας όδοϋ.

Σημείωσις α) 'Ο άνω χαιρετισμός όταν πρόκειται περί συντεταγμένου τμήματος έν στάσει. 
έκτελεϊται είς δύο παραγγέλματα δι’ άριθμών.

—Χαιρετίσατε. Έ ν .
— Δύο (ή παϋσις).
Σημείωσις β) "Οταν ό χαιρετισμός γίνεται ύπό συντεταγμένης όμάδος έν βαδίσματι καί 

δοθή τό παράγγελμα : Κεφαλή δεξιά ή αριστερά. Τά τμήματα στρέφουσι ζωηρώς τήν κεφαλήν καί 
τό βλέμμα δεξιά (ή αριστερά κατά τό παράγγελμα) τήν στιγμήν καθ’ ήν ό άριστερός ποΰς φθάνει 
είς τό έδαφος.

Ή  κεφαλή επανέρχεται είς τήν θέσιν της ζωηρώς ώς δοθή παράγγελμα: Ά τ ε ν  ώ ς.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ . 48.

«(Περί τηρήσεως 'Υπηρεσιακών Β ιβλίων».
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ I.

Μ έ ρ ο ς  Α’.

Βιβλίον Υπηρεσίας καί Βιβλίου Κινήσεως

"Αρθρον 1. Παρ’ έκάστω ’Αστυνομικέ» Τμήματι ή Σταθμέ» καί εντός τοϋ Γραφείου τοϋ 
αξιωματικού 'Υπηρεσίας τηρείται βιβλίον διαστάσεων 0,48X0,37 μ. κατά σελίδα καλούμενον 
«Βιβλίον Υπηρεσίας».

Έ ν τώ βιβλίω τούτω έμφαίνεται ή υπηρεσία ήν κατά 24ωρον έκτελεϊ έκαστος υπάλληλος 
τοϋ Τμήματος ή τοϋ Σταθμού, ώς επίσης έμφαίνονται καί κωλυόμενοι, άπεσπασμένοι ή άπόντες 
τοιούτοι.

"Αρθρον 2. Δ ί έκαστον 24ωρον, άρχόμενον άπό τής 6ης ώρας έκάστης ή μέρας χρησιμο
ποιούνται δύο σελίδες συνεχόμεναι. Είς τήν πρώτην σελίδα περιλαμβάνονται :

α) Ή  υπηρεσία των ’ Αξιωματικών «Υπηρεσίας» καί «Έπιθεωρήσεως» μετά «παρατηρή
σεων καί μεταβολών».

β ) Η «κατανομή τής δυνάμεως» τών άρχιφυλάκων καί τών αστυφυλάκων τούτέστιν ή συνή
θης υπηρεσία αυτών κατ’ άλλαγάς ώς καί ή καταχώρησις κατ’ άλλαγάς τών είς είδικάς καί εκτά
κτους υπηρεσίας άπασχολουμένων ώς καί τών άπεσπασμένων καί λοιπών κωλυομένων άρχιφυλά- 
κων καί άστυφυλάκων, έμφαινομένου έκάστου έξ αύτών διά τοϋ άριθμοΰ τοϋ περιλαίμιου του.
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Εις τήν δευτέραν σελίδα περιλαμβάνονται αί κάτωθι στήλα ι:
α) ΙΊίναξ ασθενών.
β ) Πίναξ άδειούχων.
γ) Στήλη άπόντων κεχωρισμένως κατά κατηγορίας :
1. ’Απάντων λόγω δηλώσεως άσθενείας.
2. Άπόντων καθ’ ύπέρβασιν άδειας, καί
3. Ά πόντων άδικαιολογήτως.
δ ) Στήλη έμφαίνουσα «Σημεία Συναντήσεως» των αξιωματικών Έπιθεωρήσεως μετά τών 

έποπτών άρχιφυλάκων.
ε) Δελτίον δυνάμεως, καί

στ') Στήλη έμφαίνουσα τάς μεταβολάς καί λοιπάς έπεξηγηματικάς παρατηρήσεις.
Άρθρον 3. Τό Βιβλίον «Υπηρεσίας» τηρείται άποκλειστικώς καί μόνον ύπό τών αξιωμα

τικών υπηρεσίας καί άξιωματικών έπιθεωρήσεως, ελέγχεται δέ ύπό τοϋ Διοίκητοΰ ή Ύποδιοικη- 
τοϋ κατά τον άκόλουθον τρόπον :

Ό  Άξιωματκός 'Τπηρεσίας υπογράφει εις την οίκείαν στήλην κατά τήν ώραν άναλήψεως 
υπηρεσίας σημειώνων τήν ακριβή ώραν άναλήψεως ώς καί τήν ώραν λήξεως αυτής άμα τή λήξει 
τής ύπηρεσίας του.

Αναγράφει εις τον πίνακα άσθενών τό όνοματεπώνυμον καί λοιπά στοιχεία τών κριθέντων 
κατα τόν χρόνον τής υπηρεσίας του «άνικάνων» πρός έκτέλεσιν υπηρεσίας υπαλλήλων τών κρι
θέντων εισακτέων διά Νοσοκομεΐον ή παραπεμφθέντων εις 'Υγειονομικήν Επιτροπήν, σημειώ- 
νων έν συνεχεία τοϋ όνόματος ενός έκαστου δι’ έρυθρας μελάνης μόνον τήν κατάστασιν είς ήν δια- 
τελεϊ π.χ. Ε.Λ. ελεύθερος, Ν. Νοσοκομεΐον, Ε.Α.Α. είςένδειξιν άναρρωτικής άδειας, Ο.Ν. Οίκοι 
νοσηλείαν.

’ Επίσης εις τρεις συνεχομένας στήλας, άριθμητικώς: 1 ) τάς ημέρας καθ’ άς έκρίθη «άνί- 
κανος», 2) τάς ημέρας ας διήνυσεν οΰτω καί 3) τό σύνολον τών ήμερών καθ’ άς έν συνεχεία διετέ- 
λεσεν έκτος ύπηρεσίας. Εις τό σύνολον τών ήμερών θά λογίζηται ώς μία ημέρα ή άπουσία λόγω 
άσθενείας έστω καί ένός τετράωρου έκ διατεταγμένης ύπηρεσίας.

Είς τήν στήλην «μεταβολαί καί έπεξηγηματικαί παρατηρήσεις» άναγράφει συνοπτικώς : 
Αποτέλεσμα ιατρικής έξετάσεως τών δηλωσάντων άσθένειαν ύπαλλήλων καί έπιφέρει μεταβο
λήν οσάκις έγχειρίση φύλλον άδειας, πορείας, μεταβάσεως, εϊσιτήριον διά Νοσοκομεΐον, ή έξοδον 
έξαύτοϋ, πάσαν τοποθέτησιν νέου ύπαλλήλου είς τήν δύναμιν τοϋ Τμήματοςή τοΰΣταθμοϋ, άπό- 
σπασιν ή διαγραφήν τοιούτου, πάσαν διακοπήν ύπηρεσίας ύπαλλήλου λόγω άσθενείας ή άλλου 
έκτάκτου γεγονότος, μεταβολήν είς περίπτωσιν θέσεως είς διαθεσιμότητα ή άργίαν ύπαλλήλου 
τινός, ή άνακλήσεως έκ ταύτης, πάσαν έκτισιν προσθέτου υπηρεσίας καί γενικώς πάν άλλο γεγο
νός έπιφέρον μεταβολήν είς τήν διατεταγμένην ύπηρεσίαν τών αλλαγών.

Άρθρον 4. Ό  άξιωματικός ύπηρεσίας 2-6 συμπληροΐ τήν στήλην «Δελτίον Δυνάμεως» 
λαμβάνων ύπ’ όψιν τάς τελευταίας 4 άλλαγάς μή συνυπολογίζων δέ τούς έν έπιφυλακή ύπαλλήλους 
τών άλλαγών τούτων. 'Ο άξιωματικός 'Υπηρεσίας 22-2 χαράσσει(έάν δένύπάρχη έντυπον βιβλίον) 
τάς σελίδας τοϋ Βιβλίου ύπηρεσίας διά τήν έπομένην ήμέραν είς τήν έπικεφαλίδα τών όποιων ανα
γράφει τήν χρονολογίαν ολογράφως, μεταφέρει δέ τούς μονίμως κωλυομένους μέ ολα τά σχετικά 
στοιχεία, είδικώς δέ διά τούς άδειούχους σημειοΐ πλαγίως τοϋ όνόματος έκάστου, δι’ έρυθράς με
λάνης τά ψηφία Κ. (Κανονική) ή Α. (Άναρρωτική) ή Ε. (Έκτακτος) καί διά μαύρης μελάνης έν 
συνεχεία άριθμητικώς: 1) τάς ήμέρας ων έτυχεν άδειας (συμπεριλαμβανομένων) καί τών τυχόν 
ήμερών πορείας, 2) τάς ήμέρας άς διήνυσε, καί 3 ) τάς ήμέρας ών άπέσχε συνολικώς τής ύπηρεσίας.

'Ομοίως είς είδικάς στήλας ύπό τούς τίτλους «Άπεσπασμένοι», «Προσκεκολλημένοι», «Είς 
πορείαν», «Είς άργίαν», «Είς διαθεσιμότητα» άναγράφει τά στοιχεία τών εις τοιαύτην κατάστα- 
σιν διατελούντων ύπαλλήλων μετ’ ένδείξεως τής ύπηρεσίας είς ήν είναι άπεσπασμένοι ή τοϋ 
τόπου μεταβάσεως μέ φύλλον πορείας, καί τοϋ άριθμοΰ τών ήμερών καθ’ άς διατελεΐ είς τήν κα- 
τάστασιν ταύτην.

Είς τήν στήλην «Μεταβολαί καί Παρατηρήσεις» τής πρώτης σελίδος άναγράφει τό όνομα-
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τεπώνυμον των εις είδικάς ή εκτάκτους υπηρεσίας άπασχολουμένων ύπαστυνόμων, ώς έπίσης καί 
πάσαν τυχόν έκτακτον, έπιβαλλομένην ύπό τοϋ Κανονισμού, έξοδόν του έκ τοϋ Τμήματος.

Άρθρον 5. 'Ο ’Αξιωματικός Έπιθεωρήσεως ύπογράφει είς τήν οίκείαν στήλην κατά τήν 
ώραν άναλήψεως υπηρεσίας σημειώνων τήν άκριβή ώραν άναλήφεως, ώς καί τήν ώραν λήξεως 
ταύτης, άμα τή λήξει.

Καταχωρεί τούς αριθμούς περιλαίμιου τής άλλαγήςτου είς τήν οίκείαν στήλην καίέναντι έκά- 
στης σκοπιάς ή ύπηρεσίας είς ήν έκαστος διετέθη, ώς έπίσης καί τούς κωλυόμενους, τούς δέ τυχόν 
άπόντας αναγράφει καί όνομαστικώς είς τάς οικείας στήλας.

Έ πεξηγεϊ είς τήν στήλην των μεταβολών τούς είς έκτακτον υπηρεσίαν διατεθέντας υπαλ
λήλους, άναγράφων καί τον χρόνον καθ’ δν άπησχολήθησαν ή θ’ απασχοληθούν.

’Αναγράφει μετά τήν λήξιν τής ύπηρεσίας του είς τήν οίκείαν στήλην τάς ώραςκαί τά σημεία 
συναντήσεως μετά των έποπτών άρχιφυλάκων, υπογράφει είς τήν συνεχομένην στήλην, δικαιολο- 
γών καί πάσαν τυχόν μή πραγματοποίησιν σημείου τινός συναντήσεως.

Είς τήν στήλην «Μεταβολαί καί παρατηρήσεις» τής πρώτης σελίδος άναγράφει πάσαν τυ
χόν έκτακτον άπασχόλησίν του.

Άρθρον 6. 'Ο Διοικητής τοϋ Τμήματος ή τοϋ Στάθμου έλέγχει καθ’ έκάστην πρωίαν τόΒι- 
βλίον βάσει τής «έβδομαδιαίας καταστάσεως τής ύπηρεσίας», ύπογράφει δέ δι’ έρυθράς μελάνης 
είς τό κάτω άκρον τής δευτέρας σελίδος σημείων καί τήν χρονολογίαν τοϋ ελέγχου. ’Εάν ύπάρχη 
καί ύποδιοικητής είς τό Τμήμα ύπογράφει καί οδτος οπότε θά έμφαίνηται είς έκαστον 24ωρον ά- 
πασα άνεξαιρέτως ή δύναμις τοϋ Τμήματος ή τοϋ Στάθμου.

Ό  Διοικητής τοϋ Τμήματος ή τοϋ Στάθμου διορθώνει καί συμπληροϊ πάσαν παράλειψιν 
των έγγραφων καί καταχωρήσεων των βαθμοφόρων καί μεριμνά, δπως τοΰτο τηρήται καθαρόν.

Άρθρον 7. Τό Βιβλίον καταρτίζεται συμφώνως τω κατωτέρω ύποδείγματι : 
'Γ π ό δ ε ιγμ α  Β ιβ λ ίο υ  Υ π η ρ ε σ ία ς  

("Ορα ύπόδειγμα Ι ,ε ίςσ ελ . 1226—1227)
Βιβλίον Κινήσεως

"Αρθρον 8. Είς τά Τμήματα Γενικής’Ασφαλείας καί Παραρτήματα αυτών, είς τά Τμήματα 
’Αγορανομίας, ’Ελέγχου Λιμένος καί Τμήματα ’Επιφυλακής άντί τοϋ Βιβλίου «'Υπηρεσίας» τη
ρείται έτερον Βιβλίον καλούμενου «Βιβλίον Κινήσεως». Τό Βιβλίον τοΰτο τηρούμενου κατά τό κα
τωτέρω ύπόδειγμα άποτελεϊται άπό έπτά στήλας καθέτους :

Είς τήν πρώτην στήλην τίθεται ό αΰξων άριθμός τών ύπαλλήλων τοϋ Τμήματος, είς τήν 
δευτέραν ό βαθμός καί ό άριθμός περιλαίμιου, είς τήν τρίτην τό όνοματεπώνυμον έκάστου ύπαλ- 
λήλου καθ’ ομάδας καί βαθμόν, ώς καί αί ακριβείς ώραι τής διατεταγμένης ύπηρεσίας, είς τήν 
τετάρτην ή άκριβής ώρα άναλήψεως ύπηρεσίας, είς τήν πέμπτην τό είδος τής ύπηρεσίας, είς τήν 
Ικτην ή άκριβής ώρα λήξεως αύτής καί είς τήν έβδόμην ή ύπογραφή έκάστου υπαλλήλου.

Άρθρον 9. Ή  πρώτη, δευτέρα καί τρίτη στήλη συμπληροΰνται άπό τής προηγουμένης ήμέ- 
ρας ύπό ύπαλλήλου όριζομένου ύπό τοϋ Διοικητοΰ τής ' Υπηρεσίας. Ούτος άναγράφει δλα τά ονόματα 
τής δυνάμεως καθ’ ομάδας καί βαθμόν άφήνων δι’ έκαστον όνομα χώρον δύο γραμμών, έφ’ δλων 
δέ τών καταληφθεισών σελίδων δι’ έκάστην ήμέραν καί είς τό άνω μέρος αύτών άναγράφει δι’ 
έρυθράς μελάνης τήν ήμέραν καί τήν χρονολογίαν, ύπό δέ τό όνοματεπώνυμον ένός έκάστου άνα- 
γράφει τάς ώρας είς άς είναι διατεταγμένος είς ύπηρεσίαν έκαστος ύπάλληλος (π.χ. 8-12 καί 16- 
20). Μετά τήν καταχώρησιν τών παρόντων ύπαλλήλων άναγράφει κατά βαθμόν τούς κωλυομέ- 
νους μετ’ ένδείξεως τής καταστάσεως είς ήν έκαστος διατελεϊ ώς καί είς τό Βιβλίον «'Υπηρεσίας».

Είς τήν τετάρτην στήλην έκαστος ύπάλληλος συμπληρώνει ίδιοχείρως τήν ώραν άναλήψεως 
ύπηρεσίας, έν συνεχεία δέ είς τήν αύτήν γραμμήν καί ύπό τήν στήλην «είδος ύπηρεσίας» άναγρά- 
φει τήν ύπηρεσίαν τήν οποίαν πρόκειται νάέκτελέση, ώς καί τον τόπον έκτελέσεως αύτής (π.χ. 
μεταβαίνω είς συνοικίαν τάδε πρός περιπολίαν, ή είς οδόν δείνα πρός σύλληψιν τοϋ..., έξέρχομαι 
προς παρακολούθησιν τοϋ δείνα κλπ .).

Είς περίπτωσιν διακοπής τής ύπηρεσίας του προ τής παρελεύσεως τετραώρου συνεχούς τοι- 
αύτης, γίνεται μνεία περί τούτου είς τήν ίδίαν στήλην.
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Είς την έκτην στήλην έκαστος ύπάλληλος αναγράφει ιδιόχειρός τήν ώραν λήξεως έκάστης 
τετραώρου ή άλλης συνεχούς ύπηρεσίας του, έν συνεχεία δέ εις τήν τελευταίαν (έβδόμην) στήλην 
υπογράφει.

“Αρθρον 10. Τό βιβλίον «Κινήσεως» ελέγχεται καθ’ έκάστην ύπό τοϋ Διευθυντοϋ τής'Υπη
ρεσίας ύπογράφοντος δι’ έρυθρας μελάνης είς τό κατώτερον δεξιόν μέρος τής σελίδος είς ήν κατε- 
χωρήθη ή υπηρεσία τής ημέρας.

' Υ π ό δ ε ι γ μ α  β ι β λ ί ο υ  κ ι ν ή σ ε ω ς
'Υπηρεσία................................................................................................ ΙΙέμπτη 3η Ιουλίου 1935.
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1 Άρχ. Α. 5 Παυλίδης Γ. 8 Μεταβαίνω είς ί  12 Γ. Παυλίδης
8—12 περ ιπολίαν έν ό δώ | Άοχ. Α. 5

ΐ ’θ—20 Τάδε

Μέ ρο ς Β '.
Βιβλίον Συμβάντων

"Αρθρον 11. Παρ’ έκαστη ’Αστυνομική 'Υπηρεσία καί εις τό Γραφεϊον του ’Αξιωματικού 
Ύπηρεσίας τηρείται Βιβλίον καλούμενον «Βιβλίον Συμβάντων».

"Αρθρον 12. Ή  άρίθμησις τοϋ Βιβλίου τούτου άρχεται άπό 1ης ’Ιανουάριου έκάστου έ
τους καί λήγει είς τό τέλος αύτοϋ, έστω καί άν κατά τήν διάρκειαν τοϋ αύτοϋ έτους έχρησιμοποιή- 
θησαν πρός τοΰτο πολλά Βιβλία.

Είς τό άριστερόν μέρος έκάστης σελίδος άφίεται περιθώριον είς δ άναγράφεται μικρά καί 
σαφής περίληψις, ήτις δέον άπαραιτήτως ν’ άνταποκρίνηται έπαρκώς πρός τό περιεχόμενον έκά
στης εγγραφής. Ή  περίληψις αΰτη ύπογραμίζεται δι’ έρυθρας γραμμής, άνωθεν δέ αυτής τίθεται 
ό αΰξων άριθμός τήςέγγραφής τοϋ 24ώρου καί κάτωθεν αυτής ή ώρα καθ’ ήν γίνεται ή έγγραφή.

"Αρθρον 13. Καθ’ έκαστον μεσονύκτιον όάξιωματικός ύπηρεσίας άλλάσσει τήν ήμερομηνίαν 
άναγράφων δι’ έρυθρας μελάνης καί διά κεφαλαίων γραμμάτων, μεταξύ δύο ερυθρών έπίσης γραμ
μών, διηκουσών καθ’ ολην τήν σελίδα, τήν ήμέραν ολογράφως, ώς καί τήν χρονολογίαν. Π.χ.

Τετάρτη 2 ’Ιουλίου 1935

'Η χρονολογία αΰτη δέον ν’ άναγράφηται άκριβώς κατά τό μεσονύκτιον, οΰτως ώστε τά κατά 
ή μετά τό μεσονύκτιον άναφερόμενα συμβάντα ν’ άναγράφωνται μετά τήν άλλαγήν τής χρονολο- 
γίας.

Έκάστη έγγραφή δέον άπαραιτήτως νά περιέχη χρονολογίαν καί ώραν συμβάντος ώς καί 
εύανάγ'νωστον ύπογραφήν τοϋ ένεργήσαντος αυτήν. ’Εάν είς τήν έγγραφήν άναφέρωνταιονοματε
πώνυμα, ταϋτα δέον νά ύπογραμμίζωνται δι’ έρυθρας γ'ραμμής.

"Αρθρον 14. Έκάστη έγγραφή χωρίζεται δι’ έρυθρας γραμμής συρομένης άπό τοϋ πε
ριθωρίου καί έκεϊθεν, εύρετηριάζεται δέ είς ειδικόν άλφαβητικόν Βιβλίον—Εύρετήριον διττώς, 
είς ονομαστικόν καί γενικόν μέρος, δι’ άναγραφής τοϋ αΰξοντος άριθμοϋ τής σελίδος γιγνομένης 
περί τούτου μνείας είς τό τέλος τής έγγραφής διά τής λέξεως «Εύρ».

Πρός τοΰτο έκάστη σελίς τοϋ Βιβλίου Εύρετηρίου χωρίζεται είς δύο ίσα μέρη καί τό μέν 
£ν χρησιμοποιείται διά τό γενικόν μέρος τό δέ έτερον διά τό ονομαστικόν Π.χ.

Γενικόν Σελίς ’Ονομαστικόν Σελίς

Σύγκρουσις αύτοκινήτου 
(Στίνης Δ ., Δήμου Γ.)

25 Στίνης Δ., Δήμου Γ. 25
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Εις τό ανωτέρω παράδειγμα επιβάλλεται καί ή εύρετηρίασις τοϋ επωνύμου «Δήμου» εις τό 
γράμμα Δ τοΰ ευρετηρίου.

Δέν εύρετηριάζονται αί έξης έγγραφαί :
1} Άνάληψις υπηρεσίας.
2) Αί πχντός είδους επιθεωρήσεις (Π.χ. ’Αστυνομικού Καταστήματος ή υπαλλήλων κλπ .).
3) Ε π ισκέψεις Τμήματος. ■
4 ) 'Εβδομαδιαία', συγκεντρώσεις υπαλλήλων.
5) ΙΙροσκλητήριον.
6) Αί συμπληρωματικαί έγγραφαί {εις τό γενικόν μέρος).
7) Οί άγνωστοι (Είς τό ονομαστικόν μέρος). - .
Έκάστη έγγραφη συσχετίζεται εις τό τέλος μετά των άριθμών ή σελίδων των άλλων ειδι

κών Βιβλίων εις ά τυχόν έγένετο σχετική έγγραφή, άναγραψομένου έπί πλέον καί τοϋ άοιθμοΰ 
πρωτοκόλλου μετά τής χρονολογίας έάν έπί τής ΰποθέσεως ταύτης διημείφθη καί αλληλογραφία.

’Άρθρον 15. Οί κάτωθι έπί πλέον κανόνες δέον νά ισχύουν διά τήν τήρησιν τοΰ «Βιβλίου 
Συμβάντων ».

1 ) Ούδέν φύλλον δέον νά σχίζηται ή άφαιρήται:
2) Ούδεμία άπόξεσις έπιτρέπεται.
3) Ούδέν λευκόν διάστημα ή γραμμή κενή άφίεται.
4) Ούδεμία παρεισγραφή έπιτρέπεται.
'Οσάκις παρίσταται ανάγκη νά έπενεχθώσιν άπαραίτητοί τινες διορθώσεις λέξεων ή άριθ

μών, δέον νά φέρηται προσεκτικώς γραμμή έπί τοϋ διορθωτέου άοιθμοΰ ή λέξεως καί νά σημειώ- 
ται ακριβής ό αριθμός ή λέξις παρά ή άνωθεν τοΰ έσφαλμένου. Προσθήκαι μή δυνάμεναι νά γίνουν 
εύχερώς μεταξύ τών γραμμών γράφονται εις τό περιθώριον διά παραπομπής μονογραφουμένης.

’’Αρθρον 16. Τό «Βιβλίον Συμβάντων», ώς πάντα τά λοιπά Βιβλία δέον νά τηρήται λίαν 
καθαρόν, πάσα κηλίς ή άκαθαρσία δέον νά μονογραφήται ύπό τοΰ υπευθύνου.

Άρθρον 17. Είς τό «ΒιβλίονΣυμβάντων», θεωρούμενον ώς είδος ημερολογίου έκάστης 'Υπη
ρεσίας, καταχωρεϊται κατά χρονολογικήν σειράν παν συμβάν καί πάσα ύπόθεσις αστυνομικής ή 
διοικητικής φύσεως γενικωτέρας σημασίας. Εις τόν όρον «Συμβάν» περιλαμβάνονται καί άπαντα 
τά αδικήματα πλήν τών ύπό τών άστυνομικών υπαλλήλων εις βαθμόν πταίσματος αύτεπαγγέλτως 
μηνυομένων, ή εις τό αυτόφωρον Πταισματοδικεΐον είσαγομένων, άτινα καταχωροΰνται μόνον εις 
τό «Βιβλίον ’ Αδικημάτων».

Άρθρον 18. Elvat άδύνατος ή πρόβλεψις καί ό. καθορισμός άκριβών κανόνων, ώς πρός τό 
τ ί δέον νά καταχωρήται εις τό Βιβλίον τοΰτο, άλλά οί άξιωματικοί υπηρεσίας όφείλουσινά εχωσιν 
ΰπ’ οψει των ότι πάντα τά ζητήματα τά υπαγόμενα εις τά άστυνομικά καθήκοντα δέον νά καταχω- 
ρώνται έν αύτώ. Δέον νά ένθυμώνται ότι, πολλάκις, γεγονότα άμοιρα σπουδαιότητος έξελίσσονται 
εις σπουδαίους παράγοντας άπό άστυνομικής άπόψεως καί έπομένως είναι προτιμώτερον νά γρά- 
φωνται πάρα πολλά ή πολύ όλίγα.

Πάντως έπί δευτερευούσης σημασίας υποθέσεων τρεχούσης φύσεως, δι’ ας έγένετο ύποχρεω- 
τικώς έγγραφή είς ειδικά Βιβλία, ή ένέργεια έγγραφής είς τό Βιβλίον Συμβάντων περιττεύει. 'Ως 
ΰπόθβσις δευτερευούσης σημασίας τρεχούσης φύσεως νοοΰνται :

Αί δηλώσεις άπωλείας ή άνευρέσεως άντικειμένων άξίας κατωτέρας τών χιλίων (1000) 
δραχμών, ή ζώων, έκτος έάν πρόκ. ιται περί άπωλείας τοιούτων άνηκόντων είς έπίσημα πρόσωπα.

Άρθρον 19. Έ π ί παντός ύποβαλλομένου παραπόνου ύπό ιδιώτου, γίνεται έν τώ Βιβλίω 
Συμβάντων έγγραφή μετ’ ένδείξεως τής πρός θεραπείαν τούτου γενομένης ένεργείας τής άστυνο- 
μίας, ώς έπίσης καί έπί πάσης διενέξεως ή έπιλύσεως διαφοράς, δι’ ας καταφεύγουσιν είςτό  Τμήμα 
{διώται.

Άρθρον 20. Δύναται ν’ άποφεύγηται ή άναγραφή έν τώ βιβλίω ένεργειών τών άστυνομικών 
υπαλλήλων, έφ’ όσον συντρέχουσιν ώρισμένοι άποχρώντες λόγοι.

Άρθρον 21. Είς έκάστην έγγραφήν δέον νά έκτίθενται κατά τρόπον ξηρόν καί σαφή τά γε
γονότα μετά τών ουσιωδών λεπτομερειών αύτών, ν’ άποφεύγ-ωνται δέ αί περιττολογίαι.
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Παν συμβάν η πάσα ύπόθεσις θά καταχωρήται αμέσως, οσάκις 8έ έλλείπουσι πλήρη τ ’ ά- 
παιτούμενα στοιχεία, ή ή ύπόθεσις δέν έπεραιώθη (π.χ. άδικήματα, πυρκαϊαί, δυστυχήματα κλπ .) 
θά γίνηται μέν άμέσως ή έγγραφή βάσει των υπαρχόντων στοιχείων θά έπακολουθή δέ ή συμπλη
ρωματική τοιαύτη, ήτις θά συσχετισθή μέ τήν πρώτην.

’Άρθρον 22. Αΐ έγγραφαί θά γίνωνται συνήθως όπό τοϋ ’Αξιωματικού τής 'Γπηρεσίας ή 
Έπιθεωρήσεως επί υποθέσεων ών έπελήφθη, δικαιουμένου νά ποιήται τοιαύτας καί παντός άνω- 
τέρου διατελοϋντος εις τήν υπηρεσίαν τοϋ Τμήματος.

Οι έπισκεπτόμενοι άνώτεροι αξιωματικοί τά Τμήματα ή Σταθμούς θά ένεργώσιν έγγραφήν 
είς τό «Βιβλίον ’Επισκέψεων».

’’Αρθρον 23. Τό Βιβλίον Συμβάντων δέον νά έξετάζηται καθ’ έκάστην πρωίαν ύπό τοϋ Διοι- 
κητοΰ τοϋ Τμήματος ή Σταθμοΰ όστις δέον νά έλέγχη τήν άκρίβειαν καί τό άρτιον των καταχω- 
ρήσεων καί τό σκόπιμον καί νόμιμον των έπ’ αύτών ένεργειών. ’Οφείλει νά έπιφέρη τάς δεούσας 
παρατηρήσεις καί έρωτήσεις καί νά δίδη πάσας τάς άπαιτουμένας οδηγίας ώς πρός τάς καταχω
ρήσεις χρησιμοποιών πρός τοΰτο τό περιθώριον καί έρυθράν μελάνην. Μετά τοΰτο θά ύπογράφη 
είς τήν τελευταίαν παρ’ αύτοΰ έξετασθεϊσαν καταχώρησιν δι’ έρυθρας μελάνης.

’Απαγορεύεται ή είς τό βιβλίον συμβάντων ώς καί είς παν άλλο βιβλίον άναγραφή,ύπό των 
έπιθεωρούντων άνωτέρων, παρατηρήσεων δυναμένων νά προσβάλωσιν ή νά θίξωσι τούς τηροΰν- 
τας τά βιβλία βαθμοφόρους.

’Επίσης οί Διοικηταί των Τμημάτων ή Σταθμών καταχωροΰσι δι’ έρυθρας μελάνης μόνον, 
τάς συγκεντρώσεις των ύπαλλήλων άς ένεργοΰσιν, τάς έβδομαδιαίας καί μηνιαίας έπιθεωρήσεις 
τάς έπιθεωρήσεις των έν ύπηρεσία ύπαλλήλων, τάς έκτάκτους έπισκέψεις τοϋ Τμήματος, ώς καί 
τάς τοιαύτας των έν Νοσοκομείοις νοσηλευομένων ύπαλλήλων.

"Αρθρον 24. Παραθέτομεν πίνακα άλλων ύποθέσεων έφ’ ών θά γίνηται έγγραφή είςτό βι-
βλίον.

Π ί ν α ξ

’Ενδεικτικός περιλήψεως έγγραφων Βιβλίου «Β ».

’Ανάληψις 'Υπηρεσίας.
’ Απεργίαι—’ Ανταπεργία ι (Λόκ-’Ά ουτ).
’Απόλυσις οίνοφλύγων ή άτόμων κρατηθέντων πρός έξακρίβωσιν.
’ Απώλεια ι αντικειμένων μεγάλης αξίας.
Άνεύρεσις άντικειμένων μεγάλης άξίας.
’Αναχώρησις είς άδειαν άστυνομικοΰ.
’Ασθένεια (σοβαρά) άστυνομικοΰ.
’Ασθένεια κρατουμένου καί ιατρική περίθαλψις αύτοϋ.
’Απώλεια ή φθορά ύλικοϋ Τμήματος.
Άνεύρεσις ’Αρχαιολογικών άντικειμένων.
Αύτοκτονία—’Απόπειρα αυτοκτονίας.
Άπολύμανσις Άστυνομικοΰ Καταστήματος, κρατητηρίων ή οικίας. 
Αλλαγή δρομολογίου σκοπιών.
Άπασχδλησις άξιωματικοϋ έπιθεωρήσεως έντός τοϋ Τμήματος. 
Α ργία άστυνομικοΰ ύπαλλήλου.
Άστυΐατρική έπιθεώρησις.
Αεριόφωτος έκφυγή.
Άπόδρασις κρατουμένου.
Άνυποτάκτου σύλληψις.
Βλάβη τηλεφώνου ή νιπτήρος κλπ.
Διακοπή συγκοινωνίας.
Διανομή κομμουνιστικών προκηρύξεων.
Διάθεσις έκτακτος δυνάμεως Τμήματος.
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Δυστύχημα έργατικόν-αύτοκινητιστικόν κλπ.
Διακοπή φωτισμού έν τή περιφερείς.
Διακοπή τηλεφωνικής ή τηλεγραφικής επικοινωνίας.
Δημόσιαι συναθροίσεις καί τελεταί.
Δημοσίων ειδών παράδοσις ή άπώλεια.
Διαβροχή άστυνομικοΰ έν υπηρεσία.
Δήγμα άτόμου ύπο κυνός.
Διαθεσιμότης υπαλλήλου.
Δηλητηρίασις άτόμων ή ζώων.
Έπιθεώρησις ’Αστυνομικού Καταστήματος.
Έπιθεώρησις υπαλλήλων, μηνιαία, έβδομαδιαία, έκτακτος κλπ, 
Έ πίσκεψις έκτακτος Τμήματος.
Έπιθεώρησις δημοσίων θεαμάτων, δημοσίων Καταστημάτων κλπ. 
’Επάνοδος έξ άδειας άστυνομικοΰ.
’Έκτακτος άπασχόλησις άξιωματικοΰ ύπηρεσίας.
Έρευναι (σωματικαί, κατ’ οίκον, αίφνιδιαστικαί κλπ.). 
Έπιζωοτία.
Έκτροχίασις τροχιοδρομικού οχήματος ή σιδηροδρόμου. 
Επικίνδυνοι οίκοδομαί.
Έπεισόδιον μεταξύ στρατιωτ. ή ναυτικών καί άστυνομικών. 
Είσοδος ή έξοδος άστυνομικοΰ έκ Νοκοκομείου.
Έξαφάνισις άτόμου.
Έπίλυσις διαφοράς ή διενέξεως μεταξύ Ιδιωτών.
Εμβολιασμός άστυνομικών ύπαλλήλων.
Έξακρίβωσις ταυτότητος συλληφθέντος ύποπτου.
Επιφυλακή άστυνομικής δυνάμεως.
Ζημίαι έκ πλημμύρας.
Ζώων άνεύρεσις (δρα άρθρον 18 § 2).
Ζώα τεθνεότα έν όδφ.
θανατηφόρον δυστύχημα έξ αυτοκινήτου, οικοδομής κλπ.
Θανάτωσις λυσσώντος κυνός.
θανάτωσις ζώου πάσχοντος έξ άνιάτου νόσου.
Κατάορευσις οίκίας.
Κρατητηρίων άσφάλεια.
Κυνοσυλλέκτου διέλευσις.
Κίνησις Α.Μ. Βασιλέως καί Μελών Κυβερνήσεως.
Κλινών καθαρισμός.
Λαμπτήρων φθορά.
Λουτρών έπιθεώρησις κλπ.
Λιποτάκτου σύλληψις.
Μήνυσις ιδιώτου κατ’ ιδιώτου.
Μήνυσις ιδιώτου κατ’ άστυνομικοΰ.
Μολυσματικής νόσου κρούσμα.
Μετάθεσις ύπαλλήλων.
Ματαίωσις συγκεντρώσεως.
Οίνόφλυγος περισυλλογή ή περίθαλψις.
'Οδού καθίζησις.
Παράπονα ιδιωτών.
Περισυλλογή έπαιτών.
Παροχή βοήθειας εις πάσχοντας.
Πτώσις τροχιοδρομικού στύλου.
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Π τώσις τηλεγραφικού στύλου ή συρμάτων.
-Πτώσις άτόμου έκ τροχιοδρομικοΰ οχήματος ευρισκομένου έν κινήσει.
Πυρκαΐά—Πλημμύρα.
Πτώματος άνεύρεσις.
Προσαγωγή άτόμων εις Τμήμα προς έξακρίβωσιν.
Προσκλητήριον.
Πρόσκλησις ιδιώτου εις Τμήμα.
Παράφρονος περισυλλογή ή περίθαλψις.
Παράπτωμα άστυνομικοΰ υπαλλήλου (σοβαρόν).
Παράπτωμα στρατιωτικών ή ναυτικών (σοβαρόν).
Περιστρόφων έπιθεώρησις.
Ρύθμισις Κινήσεως (έκτακτος).
Συγκρούσεις οχημάτων.
Συνεδρίασις σωματείου καθ’ ήν διετέθη αστυνομική δύναμις.
Σύλληψις φυγόποινων ή φυγοδίκων.
Σύλληφις δραπέτου.
Σύλληψις άτόμου κατ’ αίτησιν άλλης ’Αρχής.
Συγκέντρωσις βαθμοφόρων ή αστυφυλάκων.
Συγκέντρωσις κομμουνιστών.
Συνδρομή άστυνομικών εις όργανα Φρουραρχείου ή Χωροφυλακής.
Σήμανσις οικιών ή Καταστημάτων.
Τήρησις τάξεως είς τελετάς.
Τοιχοκολλήσεις κομμουνιστικών προκηρύξεων.
Τροχιοδρομικόν άτύχημα.
'Γοποθέτησις άστυνομικοΰ υπαλλήλου.
Ύδροσωλήνος θραϋσις.
Υπονόμου ύπερχείλισις ή καταστροφή.
Φρούρησις οικίας.
Φωτισμού Δημοτικού έ'λλειψις ή διακοπή.
Φθορά Δημοσίων ειδών.
Φθορά ιδιωτικών ειδών άστυνομικών υπαλλήλων.
Χορήγησις άρτου είς κρατουμένους.
Χρήσις περιστρόφου

Σ υ σ τ ά σ ε ι ς .
’Άρθρου 25. Είς τό τέλος τοϋ Βιβλίου Συμβάντων καταχωροϋνται κατά τόν κάτωθι 

τύπον αί ύπό τών άστυνομικών ύπαλλήλων γενόμεναι συστάσεις προς παραβάτας είς βαθμόν πταί
σματος, χρησιμοποιουμένων προς τοϋτο άναλόγων σελίδων.

Είς δσας 'Υπηρεσίας γίνονται πολλαί «Συστάσεις» δύναται, κατά τήν κρίσιν τών Διοικη
τών αύτών, νά τηρήται ίδιον Βιβλίου συστάσεων, μέ ίδιον άλφαβητικόν εϋρετήριον.

' Υ π ό δ ε ι γ μ α  κ α τ α χ ω ρ ή σ ε ω ς  Σ υ σ τ ά σ ε ω ν  
'Ημέρα................  Μήν................  Έ το ς ................

a
-

’ Ονοματεπώνυμον 
καί Δ/σις πα-

'Ημέρα 
καί ώρα Είδος

’Ονοματεπώνυ
μον. καί βαθμός

* Υπογραφή 
καταχωρήσαντος

ραβάτου και τόπος 
παραβάσεως

παραβάσεως ποιήσαντος τήν 
σύστασιν

βαθμοφόρου

Αί έγγραφαί είς τό Βιβλίου Συστάσεων, χωρίζονται καθ’ ήμέραν διά τής ήμερομηνίας, 
τιθεμένης καθ’ όλον τό μήκος τής σελίδος δι’ έρυθρας μελάνης έν μέσο» δύο έρυθρών έπίσης γραμμών.
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Μ έ ρ ο ς  Γ'.
Βιβλίον Κρατουμένων

’Άρθρον 26. Παρ’ έκάστη ’Αστυνομική 'Υπηρεσία τηρείται εν μέγα «Βιβλίον Κρατου
μένων». Έ ν αύτω καταγράφονται τα οπωσδήποτε κρατούμενα άτομα καί τά φερόμενα ύπ’ αυτών 
περιουσιακά άντικείμενα ή δπλα, συμπληρουμένων των ύπό των οικείων στηλών προβλεπομένων 
στοιχείων (δρα καί τον ύπ’ άριθ. 13 ήμέτερον Κανονισμόν).

Εις τήν ΙΟην στήλην ή αιτία κρατήσεως αναγράφεται χαρακτηριστικώς, λ.χ. «Κλοπή», 
«Άναίρεσις» κλπ. ΙΙροκειμένου δμως περί κρατήσεως δυνάμει καταδικαστικής άποφάσεως ανα
γράφεται δ άριθμδς καί ή χρονολογία αυτής λ.χ. «24ωρος κράτησις άριθμός άποφάσεως 5315/ 
2-7-35.

’Άρθρον 27. 'Ο αΰξων άριθμός τών κρατουμένων άλλάσσει τήν Ιην έκάστου έτους, αί 
δέ έγγραφαί εύρετηριάζονται είς ίδιον άλφαβητικόν εύρετήριον.

’Άρθρον 28. Έάν τις κρατηθή κατ’ έπανάληψιν, ή εύρετηρίασις τοϋ ονόματος του θά 
γίνηται διά παραθέσεως τών σχετικών άριθμών:

Αί έγγραφαί χωρίζονται δι’ έρυθρας οριζοντίου γραμμής, συρόμενης καθ’ δλον τό πλάτος 
τών δύο σελίδων, λαμβάνεται δέ πρόνοια δπως είς ώρισμένας περιπτώσεις, καθ’ άς προβλέπεται 
μεταγωγή τοϋ κρατουμένου είς Δικαστικήν τινα ’Αρχήν καί έπανεγγραφή του, άφίεται άρκετός 
χώρος ΐνα ή έπανεγγραφή γίνηται είς τήν πρώτην έγγραφήν ύπό τον αυτόν αϋξοντα άριθμόν συμ
πληρουμένων τότε μόνον τών στηλών 8, 9, καί 10.

'Ομοίως είς περιπτώσεις καθ’ άς ύποβάλλεται λόγω πληθώρας κρατουμένων μόνον ή δικο
γραφία είς Είσαγγελικήν ’Αρχήν χωρίς νά μετάγωνται είς ταύτην καί οί κρατούμενοι, δέον νά δια
γράφονται, τυπικώς, οί τελευταίοι ούτοι έκ τής οικείας στήλης τοϋ Βιβλίου καί έπανεγγράφωνται 
άκολούθως ώς είσελθόντες έκ νέου.

Τέλος, οσάκις κρατούμενός τις κρατηθή πέραν τοϋ. 24ώρου έντολή τοϋ κ. Είσαγγελέως ή 
Άνακριτοϋ δέον νά γίνηται περί τούτου μνεία είς τό Βιβλίον, τά άποστελλόμενα δέ σημειώματα 
κρατήσεως ν’ άρχεωθετώνται είς ίδιον φάκελλον τοϋ ’Αρχείου έκάστης 'Υπηρεσίας.

’Άρθρον 29. Ό  ’Αξιωματικός υπηρεσίας 2—-6 δέον ν’ άποστέλλη μετά τοϋ Δελτίου Συμ
βάντων είς τό Τμήμα Γενικής ’Ασφαλείας καί Δελτίον τών κατά τό λήξαν 24ωρον κρατηθέντων 
άτόμων, μήπως καταζητήται τις έξ αυτών ύπό τοϋ ώς άνω Τμήματος. Είς τό δελτίον τοΰτο θά 
καταχωρώνται τά εξής στοιχεία : α ') Όνοματεπώνυμον καί ψευδώνυμον, β’ ) δνομα πατρός, 
γ ’ ) ήλικία, δ') τόπος καταγωγής, ε ' ) τόπος διαμονής καί στ' ) έπάγγελμα.

’Άρθρον 30. Τό Βιβλίον τοΰτο έλέγχεται ύπό τοϋ Διοικητοΰ τοϋ Τμήματος ή Στάθμου 
δστις καί ύπογράφει είς τό άκρον δεξιόν τής δευτέρας σελίδος ύπό τήν τελευταίαν έγγραφήν.

Παρατίθεται κατωτέρω ύπόδειγμα τηρήσεως τοϋ Βιβλίου καί τοϋ ευρετηρίου αΰτοΰ.

' Υ π ό δ ε ι γ μ α  Β ι β λ ί ο υ  Κ ρ α τ ο υ μ έ ν ω ν  
(δρα ύπόδειγμα 2 είς σελ. 1228-1229)

' Υ π ό δ ε ι γ μ α  Ε ύ ρ ε τ η ρ ί ο υ  Β ι β λ ί ο υ  Κ ρ α τ ο υ μ έ ν ω ν .

Α.Α. ’Εγγραφής Α.Α. ’Εγγραφής

Μ έ ρ ο ς  Δ ’ .

Βιβλίον ’Αδικημάτων
’Άρθρον 31. Παρ’ έκάστη ’Αστυνομική Υπηρεσία τηρείται Βιβλίον μέγα καλούμενον 

«Βιβλίον ’Αδικημάτων», διαστάσεων 0,47X0,31 μ. κατά σελίδα.
Έ ν αύτω καταχωροΰνται συνοπτικώς πάντα άνεξαιρέτως τά άδικήματα τά διαπραττό- 

μενα έν τή περιφερεία τοϋ Τμήματος ή Σταθμοϋ ή βεβαιούμενα ύπό τών ύπαλλήλων τής ύπηρε- 
σίας άναγραφομένων τών ύπό τών οικείων στηλών αύτοϋ (ώς είς τό κατωτέρω ύπόδειγμα) προ
βλεπομένων στοιχείων.

Όνοματεπών.
"Ονομα
πατρός Α.Α. ’Εγγραφής
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’Άρθρον 32. Ή . τήρησις τοϋ βιβλίου τούτου 'έχει μόνον σκοπόν στατιστικόν καί πληρο
φοριακόν ώς πρός τά στοιχεία έκάστης ύποθέσεως καί της διεκπεραιώσεως ταύτης ύπό τής ’Αστυ
νομίας.

Εις τήν έκτην στήλην άναγράφ'εται και ό αριθμός της σελίδος τής σχετικής εγγραφής εις τά 
Βιβλίον Συμβάντων καί ό αΰξων άριθμός τής τυχόν ΰπαρχούσης εγγραφής εις τό βιβλίου κρα
τουμένων.

Αί καταχωρήσεις γίνονται διά μαύρης μελάνης, όταν δέ πρόκειται περί έπ’ αύτοφώρω κατα
δίκης άνεξαρτήτως βαθμού, εις τήν όγδόην στήλην γράφεται δι’ έρυθρας μελάνης ή λέξις «αύτό- 
φωρον».

Αί έγγραφαί εύρετηριάζονται εις ίδιον άλφαβητικόν εΰρετήριον τηρούμενον κατά τό κάτωθι 
υπόδειγμα. 'Ο αΰξων άριθμός τοϋ Βιβλίου άλλάσσει τήν Ιην ’Ιανουάριου έκάστου έτους, αί έγγρα- 
φαί χωρίζονται δι’ έρυθρας οριζοντίου γραμμής συρομένης καθ’ δλον τό πλάτος των δύο συνεχο
μένων σελίδων.

'Οσάκις ό μηνυόμενος είναι άγνωστος εύρετηριάζονται τά στοιχεία τοϋ μηνυτοϋ.
"Αρθρον 33. 'Όταν έν άτομον μηνυθή πολλάκις, τότε εις τό εΰρετήριον γράφονται μό

νον οί αΰξοντες αριθμοί έν συνεχεία τοϋ όνοματεπωνύμου τής πρώτης εύρετηριάσεως χωριζο- 
μένων πρός τοΰτο καθέτων στηλών.

’Άρθρον 34. Έκαστη δικογραφία άντί άριθμοϋ πρωτοκόλλου λαμβάνει τον αΰξοντα άριθ- 
μόν τοϋ Βιβλίου άδικημάτων, έν περιπτώσει δέ έπιστροφής τής δικογραφίας πρός ένέργειαν ή 
συνέχισιν προαυακρίσεως πρωτοκολλάται εις τό πρωτόκολλον οί δέ άριθμοί συσχετίζονται.

Άρθρον 35. Εις τό τέλος έκάστου μηνός δέον νά άφίεται άρκετόν κενόν σελίδος τοϋ Β ι
βλίου άδικημάτων, εις τό όποιον θά καταχωρήται μικρά στατιστική έγκληματικότης τοΰλήξαντος
μηνός, ώς εξής :

Κακουργήματα...............................................  4
Πλημμελήματα................................................. 10
Πταίσματα........................................................ 25

Σύνολον..............................  39 ·

Εννοείται ότι τό σύνολον δέον νά σύμφωνη μέ τόν αΰξοντα άριθμόν έγγραφής τού Βιβλίου 
άφοΰ προστεθή εις τό σύνολον των προηγουμένων μηνών. Έ ναντι τοϋ άνωτέρω πίνακος δέον νά 
γάνηται άνάλυσις τοϋ άριθμοϋ τών άδικημάτων ώς έξής :

’Εκ τών 4 κακουργημάτων 3 έμπρησμοί, μία κλοπή.
Έ κ τών 10 πλημμελημάτων 6 κλοπαί, 2 άδικοι έπιθέσεις, 2 άλητεΐαι.
Έ κ τών 25 πταισμάτων 10 κοινή ήσυχία, 5 περί καθαριότητος, 3 περί κυκλοφορίας αύτο- 

κινήτων, 2 περί άνοίγματος καί κλεισίματος Καταστημάτων καί οΰτω καθ’ έξής.
Διά τοϋ τοιούτου τρόπου έκαστον άστυνομικόν Τμήμα θά έχη άμέσως πίνακα τής κινή- 

σεως τής έγκληματικότητός του (κατά τήν νομικήν τής λέξεως σημασίαν), όστις θά είναι διάτε 
τήν Διοίκησιν αύτοΰ καί τούς βαθμοφόρους του οδηγός τών κατευθύνσεών των διά τό μέλλον.

’Άρθρον 36. 'Ο Διοικητής τοϋ Τμήματος ή τοϋ Σταθμοΰ έλέγχει τό Βιβλίον τοΰτο, διά 
τήν άκριβή τήρησιν αύτοΰ ύπογράφει δι’ έρυθρας μελάνης εις τό άκρον δεξιόν τής τελευταίας έγ- 
γραφής.

' Υ π ό δ ε ι γ μ α  Β ι β λ ί ο υ  Ά δ ι κ η μ ά τ ω ν  

(Όρα υπόδειγμα 3 εις σελ. 1228—1229)

' Υ π ό δ ε ι γ μ α  Ε υ ρ ε τ η ρ ί ο υ  Β ι β λ ί ο υ  ’Α δ ι κ η μ ά τ ω ν .

Όνοματεπών. Όνομα
πατρός Α.Α. ’Εγγραφής Α.Α. Έγγραφής Α.Α. ’Εγγραφής
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('Υπόδειγμα 1) ΒΙΒΛΙΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

’Αξιωματικός ύπηρεσίας ’Αξιωματικός άλλαγης
Μεταβολαί, όίλλαι ύπηρεσίαι 

καί παρατηρήσεις
Υπογραφή 

(όνοματεπώνυμον 
καί βαθμός)

ΤΩραι Υπογραφή 
(’ Ονοματεπώνυμον 

καί βαθμός)

ΤΩραι

’Από: μέχρι Άπόίμέχρι

Κατανομή τής Δυνάμεως

Συνήθεις ύπηρεσίαι
Ο : ^  ■ οο Μ ; (ΜτΗ ! C·!
I i ; I : I : !Ο : : 00 ; Ο»

Είδικαί ύπηρεσίαι, 
κωλυόμενοι κλπ.

:<μ
i I:οο

’Αναπληρωταί Ύπαστυνό- 
μων.

Βοηθός Ά ξιωμ . υπηρεσίας 
Άρχιφύλακες Τομέων, 
Άναπληρωτ. Άρχιφυλάκων 

Τομέων.

Σκοπιαί (1)
(2 )

(3)
(4)

’Ακίνητοι σκοποί (1 ’
(2 )

(3)

Περίπολοι (1)
. (2 )

(3)
'Υπηρεσία Τμήματος 

(Είσοδος) 
(Κρατητήρια) 
(Τήλέφωνον) 
(Παράρτημα)

Έκτακτοι Ύπηρεσίαι

Επιφυλακή

Είδικαί Ύπηρεσίαι(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
( 6)

(7)
( 8 )

Άπεσπασμένοι (1)
( 2 )

(3)
Κωλυόμενοι
’Ασθενείς

(κατ’ οίκον)
(έν Νοσοκομείω)

’Άδεια — (Έ τησία)

» (Έ κτακτος) 
» (Άναρρωτική) 

Εΐςήμερ. άνάπαυσιν 
’Απόντες (Δήλωσις 

άσθενείας)
»
»
» ('Γπέρβασις 

άδειας)
» (Άδικαιολο- 

γήτως)
Εις διαθεσιμότητα 
Είς αργίαν 
Εις πορείαν

Σύνολον
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τη ...................................................  193 . .

Πίναξ άσθενών Πίναξ άδειούχων Δελτίον Δυνάμεως

u>
U . - 0-Ο · Π. zL<& ® ο-
dSi

Λεπτομέρεια!

Συνήθεις ύπηρεσίαι 
(ο.) Σκοπιαί 
(β) ’Ακίνητοι σκοποί 
(γ) Περίπολοι)
(8) Ύπηρ. Τμήματος 

Βίδικαί ύπηρεσίαι

i.
Ό

Έκτακτοι ύπηρεσίαι

m ο 8. Ό > .
gΟ8

C ■ «5

X % 8 2 << 2ο 5θ-
χ · g- 
§·: ?  H : Ο H ■·<

Άπεσπασμένοι
’Ασθενείς
Είς "Αδειαν (Έτησίαν)

»  (Έ κτακτον)
» (Άναρρωτικήν)

Είς ήμερησίαν άνάπαυσιν 
’ Απόντες (Δηλώσαντες ασ

θένειαν )
» ('Τπέρβασις άδείας 
» (Άδικαιολογήτως) 

Είς διαθεσιμότητα 
Είς άργίαν 
Είς πορείαν 

Σύνολον
’Οργανική δύναμις 
Πλεονάζοντες 
Έλλείποντες 
Προσκεκολλη μένοι

’Απόντες
(Δήλωσις άσθενείας)

’Απόντες
'Τπέρβασις άδείας) CQ- -

’Απόντες
(’ Αδικαιολογήτως)

<χ> ι3
3.9--< a.

Συνάντησις* ‘Τπαστυνόμων και ’Αρχιφυλάκων
Μεταβολαί καί έπεξηγηματικαί παρατηρήσεις

Άριθ.
Άρχ. Τόπος Ώρα Υπογραφή Ύπαστ. 

καί παρατηρήσεις

Διοικητής Υποδιοικητής

Ημερομηνία
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['Υπόδειγμα 2) b 1 Β Λ 1 U

-ο3.
<s>

3UJ>
<

Τ ο ϋ  κ ρ α τ ο υ μ έ ν ο υ

Έπώνυμον

’Όνομα a
Τόπος

καί όνομα
Καταγωγής <<

Πατρός

u· χ
'§. 3.
φ  Ο

Έπάγγελιια

Τόπος 
διαμονής 

(πόλις, οδός 
καί αριθμός)

Χρονολο
γία κρατή- 

σεωε

-8

' ~  ̂ α.
:?  I ?  ?

μ >Η μ “
Ο Ό  -Ο ̂ rL 0Q.
Ρ % 5CTL /<

Ο

{'Υπόδειγμα 3) Β I Β Λ I Ο Ν (Δ')

3.05

3
I t  Γ«5■<

5“5-

>ιρ·
i  ^
3.
a

Βαθμός άδικήματος
καί χαρακτηρισμός πράξεως’Όνομα, ηλικία, διεύθυνσις

(Σημειωθήτω καί άρθρον; καί έπάγγελμα κατη- 
Ποινικοϋ ή άλλου Νόμου ή:
Ά σ τυν . διατάξεως ών πα- γορουμένου
ράβασιν άποτελεϊ ή πραξις):

Όνομα, διεύθυνσις, έπάγ
γελμα μηνυτοϋ

: (’Αριθμός ή βαθμός προ
σκειμένου περί ’ Αστυνομικού):
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K P A Τ Ο Τ Μ Ε Ν Ω Ν

Τρόπος διαθέσεως 
των περιουσιακών 

άντικειμένων κα'ι ύ- 
πογραφαί 1) τοϋ πα- 
ραδίδοντος άξ. υπηρε
σίας 2) τοϋ παραλαμ- 
βάνοντος δικαιούχου 
καί 3) Δύο άστυν. υ
παλλήλων ώς μαρτύ
ρων. ’Ά ν 6 παραλαμ- 
βάνων εΐνε ό ιδιοκτή
της—τρίτος ν’ άναγρα- 
φοϋν τα στοιχεία του. 
’Επίσης αναγράψατε 
χρονολογ, άποδόσεως

Αιτία κρατήσεως
’Αναγράψατε τήν α ι
τίαν κρατήσεως χα- 
ρακτηριστικώς λ. χ. 
«κλοπή» κλπ. .άν κρα
τείται δυνάμει κατα- 
δικαστικής άποφάσε- 
ω ϊι αναγράψατε τόν 
άριθμόν καί χρονολο
γίαν αυτής (λ.χ. 24ω- 
ρος κράτησις 8877 

(1.6.35),συσχετίσατε 
μέ τυχόν έγγραφήν 

άλλου βιβλίου
10

Χρονο
λογία

εξόδου

’Αρχή προς ήν άπε- 
στάλη καί βαθμός καί 
όνοματεπώνυμον συ
νοδού. "Αν άπελύθη 
λόγιρ λήξεως ποινής, 

άναγράψατε τοϋτο 
συνοπτικώς

II 12

ΙΙεριγραφή περιουσι
ακών άντικειμένων 
κλπ. εύρεθέντων εις 

τήν κατοχήν τοϋ κρα
τουμένου καίύπογρα- 
φαί: 1) κρατουμένου, 
2) τοϋ άξιωματικοϋ 
ϋ7τηρεσίας καί 3) ενός 
μάρτυρος άν ό κρα

τούμενος δένγνωρίζη 
ή άδυνατή νά 

ύπογράψη.

13 14

Α Δ Ι Κ Η Μ Α Τ Ω Ν

Στοιχεία άδικήματος
(Ημερομηνία, ώρα, τόπος καί Όνοματεπώνυμον ’Αρχή εις ήν άπεστά- ^  ΙΙαρατηρήσεις 
σύντομος περιγραφή γεγονότων . λη ή δικογραφία καί , ,,
ή συνθηκών τελέσεως πράξεω; επιληφθέντος ' ""J ,  ® αποτέλεσμα
και κατασχεθεντων πειστήριων ,, ,, * > . .  ,'■ βαθμοφόρου άποστολής 5  εκΊικασεως.
Συσχετίσατε τήν έγγραφήν μέ : 
τυχόν τοιαύτην άλλου βιβλίου ■
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ!

ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
— Παρητήθη τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, ό Ύπαστυνόμος Α' κ. Χατζαντω- 

νάκης Γεώργιος.
—Άπελύθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος διά λόγους πειθαρχίας, οί αστυ

φύλακες : ΜπασιάςΣτυλ., Ζακυνθινάκης I., ΣκούρτηςΧρ., Μπότσης Ά γ ., Θώδος Θ., 
Πλατανιώτης Β.. Καρτελιάς I. καί Μανουράς Έμ.

** *
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤ ΓΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΓ άποφάσεως τοϋ κ. 'Τπουργοΰ ’Εσωτερικών έχο ρηγήθησαν αί κάτωθι 
άμοιβαί :

—'Υλική άμοιβή εις τον ’Αστυνόμον Α' κ. Νικητάκην Ν., διότι ώς προϊστά
μενος τής Υπηρεσίας διώξεως πλαστογραφίας τής Ύποδ/νσεως Γεν. ’Ασφαλείας 
’Αθηνών, έπεδείξατο εξαιρετικήν δραστηριότητα, χειρισθείς δέ λίαν έπιδεξίως, 
ταχέως καί μεθοδικώς, άνατεθεϊσαν αύτώ όπόθεσιν παραχαράξεως χαρτονομισμάτων 
τών 50.000 δραχμών, επέτυχε τήν σύλληψιν τών δραστών καί κατάσχεσιν τών 
χρησιμοποιηθέντων διά τήν παραχάραξιν μέσων.

—'Υλική άμοιβή εις τούς : α) 'Υπαστυν. α' Σπανόν Κ., β) Άνθ/μον Μπελε- 
σιώτην I., γ ) Άρχ/κα Κοκιούσην Άνδ., δ) Ύπαρχ/κα Δάγλαν Π· καί ε) άστ/κας 
Κονιόγκωνα Η., Μπεζιλιώτην Γ., Γαλιώτον Κυρ., Μαρκέτον Γερ., Άλεξαν- 

■τωνάκην Έμ., Θεοχαρόπουλον Θ. καί Σπανέαν Στ., διότι έργασθέντες μετ’ επι
μονής καί μεθοδικότητρς συνέβαλον σοβαρώς εις τήν επιτυχή έκβασιν τής ώς άνω 
ύποθέσεως.

—"Έπαινος εις τούς ’Αστυνόμον Α' κ. Μανέτταν Στ., 'Υπαρχ/κα Σαγώναν Χρ., 
άστ/κας Παγκαλάκην I., Λάμπρου Ά ρ., Γραβάνην Ν. καί Γεωργακόπουλον Σπ., 
διότι ό μέν πρώτος δι’ εύστοχου ένεργείας του διηυκόλυνε τον προσδιορισμόν τοϋ 
βαθμού συμμετοχής έκάστου τών δραστών τής παραχαράξεως, οί δέ λοιποί έργασθέν
τες μετά ζήλου ύπεβοήθησαν τήν περαίωσιν τής ύποθέσεως.

—’Έπαινος εις τον Διοικητήν τής 'Υποδ/νσεως Γεν. ’Ασφαλείας ’Αθηνών, 
Άστυν. Δ/ντήν Α' κ. Ρακιντζήν Θεόδ., διότι μετά δεξιότητος έχειρίσθη τήν όλην 
ύπόθεσιν καί λίαν έπιδεξίως κατηύθυνε, τούς ύπ’ αύτόν υπαλλήλους ώστε νά έπιτευ- 
χθή τό έπιτυχές άποτέλεσμα.

—Έπαινος καί υλική άμοιβή εις τον Ύπαστυν. Β' κ. Ντζιώραν Δ., διότι ένερ- 
γήσας μετά δεξιοτεχνίας καί ταχύτητος έπέτυχε τήν σύλληψιν έπ’αύτοφώρω τοϋ σεση
μασμένου διαρρήκτου Γιαννακοπούλου I., έντός τοϋ έπί τής όδοΰ Χρυσοσπηλιωτίσ- 
σης 8 καταντήματος, ένθα ούτος είσήλθε προς διάπραξιν κλοπής.

—'Υλική άμοιβή εις τούς άστ/κας Παπακώσταν Χρ. καί Λατζούνην Εύάγ., 
διότι" συνετέλεσαν εις τήν σύλληψιν τοϋ ώς άνω κακοποιού.

-—Ευαρέσκεια εις τον ’Αστυνόμον Β' κ. Κιτσοπάνιδην Ά θ ., διότι χάρις εις 
τήν δεξιάν καθοδήγησίν του έπετεύχθη ή σύλληψις τοϋ κακοποιού.

** *
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ

Τήν 4ην ’Απριλίου έ.ε. ή Εθνική ποδοσφαιρική όμάς Ενόπλων Δυνάμεων 
Ελλάδος μετέβη εις Βρυξέλλας ένθα έλαβεν μέρος εις τούς τελεσθέντας Διεθνείς 
ποδοσφαιρικούς άγώνας Κρατών Ν.Α.Τ.Ο.



Της άθλητικής ταύτης αποστολής μετέσχον, προκριθέντες, καί οί : 1) 'Υπα- 
στυνόμος Α' Ζουμπουλάκης Γ., διεθνής διαιτητής ποδοσφαίρου καί 2) οί αστυφύ
λακες Άπέργης Άνδρ. καί Πολύζος Εύθ. ποδοσφαιρισταί.

Ή  τεχνική άπόδοσις των ’Αστυνομικών ύπήρξεν άρίστη, προκαλέσασα τα 
ευμενή σχόλια του Διεθνούς ’Αθλητικού τύπου, ώς καί τού άρχηγοΰ τής αποστολής

’Αρχιάτρου κ. Παπαρέ- 
σκου Νικ.

Ή  Ελληνική όμάς 
έλαβε μέρος έν Βελγίω 
εις τέσσαρας άγώνας, 
νικήσασα εις τούς δύο.

—Τήν 8ην καί 9ην 
Μαΐου έ.έ.. εις το Πα
ναθηναϊκόν Στάδιον έτε- 
λέσθησαν Διεθνείς ’Α
γώνες Στίβου Έλλάδος- 
Αίγύπτου. Εις τούς έν 
λόγω άγώνας μετέσχον 
καί οί άστυφύλακες ά- 
θληταί μέλη τής Ελλη
νικής Εθνικής 'Ομάδος: 
1) Σίλλης Βασίλειος, 2ος 
είς δρόμον 400 μέτρων 
50" 5/10, 2) Κόρμαλης 
Αεωνίδας, 4ος εις δρόμον 
400 μ. 51" 1/10, 3) 

Παπαγεωργίου Δήμος, 2ος είς ακοντισμόν 57,70 μ. 4) Κουμουνδοΰρος Δημ., 2ος 
είς τριπλοΰν άλμα 13,47 μ. καί 5) Τρουλλινός ’Εμμανουήλ, πρώτος νικητής τού 
αγωνίσματος Σφυροβολίας μεταξύ Ελλήνων αθλητών μέ 43,41 μ.

—Τήν 18ην Μαΐου έ.έ'. άνεχώρησαν διά Νόβισαντ καί Σουμποτίτσαν—Γιου
γκοσλαβίας, οί άστυφύλακες άθληταί Ντόκος Γεώργιος καί Μαχαίρας Νικόλαος, 
ώς μέλη τής άθλητικής όμάδος τού Π.Α.Ο., προκειμένου να μετάσχουν Διεθνών 
Λιασυλλογικών ’Αγώνων.

—Είς τούς τελεσθέντας τήν 18ην Μαΐου έ.έ., είς τήν Γυμναστικήν ’Ακαδη
μίαν έσωτερικούς άγώνας τής ΓΙαντείου Σχολής, μετέσχον καί οί άστυφύλακες 
άθληταί (Σπουδασταί): 1) Ν. 78 Πολίτης Ε., ύψος 1.81, 110 μ. έμπόδια 16" 9/10, 
2) Ν. 160 Κούκης Ή λίας, μήκος 6 μ. 28, τριπλοΰν 13,47 καί 3) Ν. 212 Ζαφείρης 
Γεώργιος, άκόντιον 46μ. 28.

Ο! άντιπροσωπεύσαντες το ’Αστυνομικόν Σώμα άθληταί, 
φωτογραφούμενοι πρό τοϋ άγάλματος των Η ρώων 

είς Βερσαλίας.

** *
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

—’Αστυφύλακα Ν. Ρουμανάν. Τό περιοδικόν μας εύχαρίστως δέχεται τήν 
συνεργασίαν άστυφυλάκων καί δημοσιεύει πάσαν κατάλληλον μελέτην των.

—’Αστυφύλακα Β. Μητροκόλλιαν. Έλήφθη έπιστολή σας καί μελέτη σας περί 
ιδεώδους. Μολονότι αί άπόψεις σας δεν μάς εύρίσκουν συμφώνους έν δλη τή γραμμή 
σάς συγχαίρομεν διά τήν καταβαλλομένην προσπάθειάν έρεύνης τών φιλοσοφικών 
θεμάτων άπό άνωτέρας σκοπιάς. Γράφετε πλέον απλοποιημένα καί άσφαλώς θά 
έπιτύχητε πολύ καλήν διατύπωσιν τών ιδεών σας.

—"Εναν άστυφύλακα. Έλήφθη χρονογράφημά σας, «Περίπολος κλπ.» είναι 
άριστον καί θά δημοσιευθή- σάς συγχαίρομεν άντελήφθημεν τήν ταυτότητά σας καί 
σάς συνιστώμεν όπως άποστείλητε καί άλλα άποσπάσματα τού ήμεοολογίου σας.
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