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Διατυπώσεις. Έπελθοϋσαι μεταρρυθμίσεις.

Πολλάκις έπηρωχήθημεν σχετικώς προς τό δικαίωμα 
τής άνακατατάξεως τών Ύπαξιωματικών τής Χωροφυλα
κής, περί τοΰ τρόπου και τής όφειλομένης ένεργείας διά 
την χορήγησιν αΰτοΰ κα'ι περί τών εν γένει διατυπώσεων 
αΐτινες έκράτησαν έκάστοτε, εσχάτως δε άνέκυψε τό ζή
τημα περί τοΰ άν οί πολυπληθείς νόμοι οι ψηφισθέντες 
καί έπενεγκόντες μεταρρυθμίσεις εις τον περί στρατολο
γίας τοΰ κατά γήν Στρατοΰ Νόμον, έθιξαν καί δπως δή
ποτε έτροποποίησαν καί τούς σχετικούς περί τοΰ δικά κύ
ματος τής άνακατατάξεως τών ύπαξιωματικών τών δια
φόρων οπλών καί σωμάτων τοΰ στρατοΰ ορισμούς.

Προθύμως έπιλαμβανόμεθα έν τώ παρόντι τεύχει τής 
μελέτης καί ερεΰνης τοΰ σπουδαιοτάτου τούτου θέματος, 
τοΰ σχέσιν άμεσον έχοντος προς την έν τώ στρατώ κατά- 
ταξιν τοΰ Ύπαξιωματικοΰ,τήνέναύτώ δηλονότι έκουσίαν 
παραμονήν- δι’ άνακατατάξεως, ή την αναγκαστικήν έξο
δόν του, δι’ άπολύσεως ελλείψει τών άπαιτουμένων διά 
την άνακατάταξίν του δρων καί διά την πληρεστέραν έξε- 
ρευνησιν καί κατανόησιν τοΰ νπ όψει ζητήματος θ’ άνα- 
δράμωμεν είς τήν αρχήν τής γενέσεως τών σχετικών δια
τάξεων καί άναδιφώντες ταύτας καθ’ όλην τήν έξέλιξίν 
των μέχρι σήμερον, θά καταλήξωμεν συμπεραίνοντες 
περί τοΰ τίνες αί νΰν κρατοΰσαι τόιαΰται.

Κατά τό άρθρον 113 τοΰ περί στρατολογίας Νόμου, ώς ού- 
τος έτροποποιήθη διά νεωτέρων νόμων μέχρι τοΰ 1901, οί νπα- 
ΧιωματιχοΙ απάντων τών όπλων καί σωμάτων τοΰ Στρατοΰ καί 
τής Χωροφυλακής καί οί Χωροφύλακες δύνανται κατά τόν τε- 
λευταϊον μήνα τής υπηρεσίας των ν’ άνακατατάσσωνται δι’ ώρι- 
σμένον χρόνον καί μέχρι ώρισμένου ορίου ηλικίας έφ’ όσον 
κέκτηνται τήν άπαιτουμένην σωματικήν ικανότητα προσηκόντως 
βεβαιουμένην καί τά διά Β. Διατάγματος όρισθησόμενα λοιπά 
προσόντα.

Κατά τό άρθρον 115 τοΰ ίδιου Νόμου ή άνακατάταξις επι
τρέπεται μόνον είς τό αυτό οπλον η σώμα, οι δέ ανακατατασ
σόμενοι άναλαμβάνουσι τήν ύποχρέωσίν των ενώπιον τού διοι- 
κητοΰ τοΰ σώματος, ή απεσπασμένου λόχου, ή τής Μοιραρ
χίας, συντασσομένης πράξεως συμφώνφς πρός τά άρθρα 41, 42, 
43, 44, 45, 46 καί 47 τοΰ άστικοϋ Νόμου· έν τινι τών στρατο
λογικών γραφείων. ΛΤ·

Κατα το άρθρον 116 τοΰ ίδιου ώς άνω Νόμου τό δικαίωμα 
τής ανακατατάξεως εις τούς 'Υπαξιωματικούς παντός όπλου 
καί σώματος χορηγείται, άφ’ ον, βεβαιωθείσης πρότερον προ
σήκοντος τής απαιτουμένης σωματικής ίκαΐ'ότητος αυτών, από
φασή δι’ έγγραφου γνωμοδοτήσειός της, ότι κέκτηται τά λοιπά 
προς άνακατάταξίν άπαιτούμενα προσόντα, Επιτροπή συγκεί
μενη έκ τριών τουλάχιστον Αξιωματικών, ώ; μελών καί επί 
τώ σκοπώ τούτω σχηματιζομένη διά τούς 'Υπαξιωματικούς τής 
Χωροφυλακής (*) παρά τοΰ 'Υπουργού τών Στρατιωτικών έπί 
τή αναφορά τής σχετικής Μοιραρχίας.

Οί έχοντες όμως δεκαπενταετή υπηρεσίαν καί διαγωγήν 
έξαίρετον ή άμεμπτον κατά τό τελευταίοι' τής θητείας έτος ?.α- 
βύντες δέ μέρος είς τόν πόλεμον Ύπαξιωματικοί άνα?.αμβά- 
νουσι νέαν άνακατάταξίν προτάσει του οικείου διοικητυΰ καί τή 
διαταγή τοΰ Υπουργού τών Στρατιωτικών χωρίς νά ύποστώσι 
τήν τοΰ βαθμού έξέτασίν των, άν είναι σωματικώς ικανοί.

Έπί τή βάσει καί προς έκτέλεσιν τών ώς άνω περί 
ανακατατάξεων ορισμών τοΰ περί Στρατολογίας Νόμου 
ό Γενικός Κανονισμός τής 'Υπηρεσίας τών Σωμάτων 
καί στρατιωτικών καταστημάτων ό κυρωθείς διά τοΰ 
από 7 Δεκεμβρίου 1007 Β. Δ., έν τοίς άρθροις αοτοΰ 
155 καί εφεξής προβαίνει είς τόν λεπτομερή καθορισμόν 
τών περιπτώσεων, τών διατυπιόσεων, καί τοΰ έν γένει 
τρόπου καθ’ όν δέον νά διενεργήται ή ένάσκησις τοΰ 
δικαιώματος τής άνακατατάξεως τών 'Υπαξιωματικών 
τοΰ Στρατοΰ. Τούς δέ ορισμούς τούτους συνυψώομεν είς 
τά εξής :

Κατά τό άρθρον ΙΓιόον του Γενικού Κανονισμού τώι· Σω
μάτων καί Στρατιωτικών Καταστημάτων, τοΰ κυρωΟεττυς δια 
τοΰ Β. Δ. τή; 7 Δεκεμβρίου 1907, οί 'Υπαξιωματικοί απάντων 
τών όπλων καί σοκιάτων τοΰ στρατοΰ δΰνανται να. άνακατα- 
τάσσωνται κατά τά; διατάξεις τοΰ περί Στρατολογίας Νομού, 
έφ’ όσον κέκτηνται τήν άπαιτουμένην σωματικήν ικανότητα., 
τά προσόντα περί ών προβλέπει τό άρθρον Ι.ιΤον τοΰ ίδιου ω, 
άνω Κανονισμού καί τάς γνώσεις τά; άπαιτουμενας ύπό του 
αυτοΰ Γενικοΰ Κανονισμού, τού Κανονισμού τη: Κσωτερικη.
υπηρεσίας τών σχετικών σωμάτων, στρατιωτικών καταστημά
των ή υπηρεσιών ή καί ετέρων ειδικών Κανονισμών, διά,τόν 
βαθμόν, ΰν ό ζητών τήν άνακατάταξίν κατέχει βεβαιουμενα; 
υπό Επιτροπής έκ τριών μελών, οϋχ ήτυτν ουδεμία γνωσι.

(*) Παραλείπομεν νά σημειώσωμεν τόν τρόπον περί καταρ
τισμού Επιτροπών διά τούς Υποξιωματικου, τω\ /.οιπωι 
όπλων καί σωμάτων τοΰ Στρατοΰ, ως μί| ενδιαφεροι τα ημάς, 
άσχολουμένους είδικώς περί τών της Χωροφυλακή,.
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γραμματική ή θεωρητική περί τήν υπηρεσίαν καί τή\ εκππι- 
δειισιν απαιτείται έκ τών άπαιτουμενοιν διά τόν βαθμόν των 
διά ton; προαχθέντα; έ.τί στρατιωτική αρετή, δέν όφίστανται 
δέ οίιδεμί-αν έξέτασιν οί έχοντε; δεκα.τενταετή υπηρεσίαν Ύπα- 
ϊιωματικυί κ ιί λαβόντες μέρος εί; τόν πόλεμον, οϊτινες τελευ
ταίοι ανακατατάσσονται τΓ| διαταγή τοϋ \ πουργοϋ των Στρα
τιωτικών καί τί| προτάσει τού οικείου σωματάρχου η τού διευ- 
θυνιού τού στρατιωτικού καταστιιματος ή υπηρεσίας, αρκεί μο
νόν να έχωσι διαγωγήν εξαίρετοι· ή άμεμπτον.

ΙΙάς οπλίτη; δικαιούμενος κατά τ’ ανωτέρω ν’ άνακατατα- 
•/ί)Γ| καί έπιθυιιών τούτο υποβάλλει πρό τής λήξεως τής ύπο- 
χρεί'ΐσεΐι’ις του τήν σχετικήν περί άνακατατάξεως αϊτησίν του 
ίεραρχικώ; εις τόν διοικητήν του, όστις τόν παραπέμπει εις την 
έξέτασιν τού παρ’ αύτώ 'Υγειονομικού ’Αξιωματικού, όστις εκ
θέτει εγγράφεις τήν περί σωματικής ίκανότητος ή άνικανότητος 
τού αίτούντος τήν άνακατάταξιν γνωμοδότησίν του, ήν απο
στέλλει εις τόν εΐρημένον διοικητήν. Έν ή περιπττόσει ό αί- 
τούμενος τήν άνακατάταξιν δέν έκρίθη ικανός πρός τούτο παρά 
τού Υγειονομικού ’Αξιωματικού, ή γνωμοδότησις τούτου γνω
στοποιείται αύτώ. οϋτος δέ δικαιούται νά αίτήσηται, όπως πα- 
ραπεμφθή εις τήν έξέτασιν τής στρατιωτικής 'Υγειονομικής 
έπιτροπής, ής ή γνωμοδότησις είναι οριστική.

Καί προκειμένου μεν περί οπλίτου ύπηρετοΰντος εις λόχον, 
ίλην, πυροβολαρχίαν ή μικρόν Έπιτελεϊυν ό οικείος διοικητής 
υποβάλλει τήν ιατρικήν γνωμοδότησίν μετά τού φύλλου μητρώου 
φέροντας άναγεγραμμένας τάς ποινάς αυτού δι* έγγράφου ανα
φορά; έν ή έκΟέτει σαφώς καί ώρισμένως τήν εαυτού γνιόμην 
καί τούς πρός ΰποστήριξίν τη; λόγους καί ή άναφορά αΰτη υπο
βάλλεται ίεραρχικώς γνωμοδοτούντων πάνττον τών ένδιαμέσιον 
διοικητών πρός τόν σωματάρχην ή τόν διευθυντήν τοϋ στρατιω
τικού καταστήματος ή υπηρεσίας, όστις παραπέμπει τόν αίτη- 
σάμενον τήν άνακατάταξιν οπλίτην πρός έξέτασιν ένώπιον Έπι
τροπής έκ τών μετ’ αυτόν τριών άνωτέρων ή άρχαιοτέρων αξι
ωματικών τού σώματος, στρατιωτικού καταστήματος ή υπηρε
σίας τών έν τή έδρα τούτου ευρισκομένων, ύπό τήν προεδρείαν 
τού άνωτέρου ή αρχαιότερου αυτών, ήτις έπιτροπή, κατόπιν έξε- 
τάσεωι·, άποφαίνεται δι’ έγγράφου γνωμοδοτήσεως, έάν ό αΐ- 
τούμενος τήν άνακατάταξιν οπλίτης κέκτηται τάς διά τόν 
βαθμόν του ώρισμένας γνιόσεις καί λοιπά προσόντα.

ΊΙ γνωμοδότησις έπιτροπής περί τής μή άνακατάξεως {«α
ξιωματικού είναι υποχρεωτική, άπαγερεύεται δέ ή έκ δευτέρου 
παραπομπή πρός έκτίμησιν τής περί άνακατατάξεως ικανότητος 
ύπαξιωματικού, άπαξ παραπεμφθέντος καί κριθέντος άνικάνου 
πρός άνακατάταξιν *

Λι’ έλλειψή τίνος τών έν τώ άρθρο) 157οι τού Γενικού Κα
νονισμού προσόντων ό διευθυντής καταστήματος ή υπηρεσία^ 
έξαιτεΐται τ ήν μή άνακατάταξιν τού ΰπαξιοιματικού παρά τής 
προϊστάμενης έν γένει άρχής, υπό τάς άμέσους τής οποίας δια- 
ταγάς υπάγεται, ήτις ένεκα τής έλλείψεως ταύτης δύναται νά 
μή έγκρίνη τήν άνακατάταξιν ταύτην.

ΊΙ έγκρισις ή ή ά.τύρριψις τής περί άνακατατάξεως αίτή- 
σεως οπλίτου κοινοποιείται διά τής ημερήσιας διαταγής τού 
σώματος, στρατιωτικού καταστήματος ή υπηρεσίας, οπότε οί 
άνακατατασσόμενοι άναλαμβάνουσι τήν νέαν ΰποχρέωσίν των, 
συντασσομένης πράξεως άνακατατάξεως, έν τώ έπί τούτοι βι
βλίο), συμφώνως πρός τόν άστυκόν νόμον μετά τήν όποιαν πρά
ξη ό άνακατασσόμενος ί'ποβάλλεται εις όρκομωσίαν περί ής

' ’Ενταύθα παρατηρεί τις ότι ό Γενικός Κανονισμός σιωπά 
περί τοϋ εξής: Εις περί.ττωσιν καθ’ ήν ή ’Εξεταστική Επι
τροπή γνωμοδοτεΐ κατά παμψηφίαν ή πλειοψηφίαν ίιπέρ τής 
άνακατατάξεως τού εξεταζόμενου ή γΛωμοδότησίς της αΰτη 
είναι υποχρεωτική, ή συμβουλευτική απλώς, έάν δηλ. ό Σωμα
τάρχης ή διευθυντής καταστήματος ή υπηρεσίας έχη δικαίωμα 
διαζευκτικόν, ν’ άποδεχθή έάν σύμφωνη καί έκείνος ή ν’ άπορ- 
ρίι|ιη έάν διαφωνή, τήν γνωμοδότηση· ταύτην τής έπιτροπής, 
ή έάν έν τή τελευταία ταύτη περιπτυισει δέον νά ΰποβάλη πε- 
ραιτέρω τήν περί άνακατατάξεως αΐτησιν μετά τής γνωμοδοτή
σεως τής τριμελούς ’Επιτροπής καί τής άντιθέτου ιδίας εαυ
τού γνώμης, πρός λύσιν τής διαφωνίας.

έπίσης συντάσσεται πράξις έν τώ έπί τούτοι τηρούμενοι βιβλίφ.

ΑΙ άνωτέρω γενικαί διατάξεις άφορώσι τούς υπιχ- 
ξιωματικούς τών διαφόρων οπλών καί σωμάτων τοΰ 
Στρατού, εχουσι δέ εφαρμογήν καί διά τούς ΰπαξιωμα- 
τικούς τής Χωροφυλακής, εφ’ δσον δέν έθεσπίεφησαν 
είδικαί δι’ αυτούς διατάξεις, αϊτινες θά ήσαν διά τούτο 
έπικρατέστεραι αυτών.

Βραδύτερον έψηφίσθη ό Νόμος ,ΓΥΓ τής 13 Νοεμ
βρίου 1909 δστις αντικατέστησε τό άρθρον llGov τού 
περί στρατολογίας Νόμου, περί οΰ εν αρχή διελάβομεν, 
διά τού άρθρου αυτού 87ου, έχοντος ώς έξης :

'.Αρθρον 87. Τό δικαίωμα τής άνακατατάξεως εις τούς 
{«αξιωματικούς παντός όπλου καί σώματος χορηγείται, άφ ου, 
βε.βαιωθείσης πρότερον προσηκόντως τής άπαιτουμένης σημαν
τικής ίκανότητος άποφανθή δΓ έγγράφου γνωμοδοτήσεως της 
έπιτροπή συνισταμένη έκ τριών τουλάχιστον αξιωματικών, ότι 
κέκτηται τά λοιπά πρός άνακατάταξιν προσόντα. Ή Έπιτροπή 
αΰτη σχηματίζεται διά τούς αίτοϋντας τό δικαίωμα τής άνακα
τατάξεως ύπαξιωματικοϋς τής Χωροφυλακής* παρά τοΰ 'Υπουρ
γού τών Στρατιωτικών έπί τή άναφορά τής σχετικής αστυνομι
κής Διευθύνσεως.

Οί έχοντες όμως δεκαπενταετή υπηρεσίαν καί διαγωγήν 
έξαίρετον ή άμεμπτον κατά τό τελευταΐον τής θητείας έτος, 
λαβόντες δέ μέρος εις τόν πόλεμον {«αξιωματικοί, λαμβανουσι 
νέαν άνακατάταξιν προτάσει τοΰ οικείου διοικητοΰ καί τή δια
ταγή τοϋ 'Υπουργού τών Στρατιωτικών, χωρίς σδτοι νά ύπο- 
στώσι τήν τοΰ βαθμού των έξέτασιν, έάν είναι σωματικώς 
Ικανοί.

Τό Υπουργείου τών Στρατιωτικών (Τμήμα Προσω
πικού—Γραφείου Χωροφυλακής—καί τμήμα Στρατολο
γίας, πρός έκτέλεσιν τής ανωτέρω ταυτης διατάξεως τοΰ 
άρθρου 87 τοΰ Νόμου ,ΓΥΓ έξέδωκε τήν ύπ’ άριθ. 
78760]590 τής 9 Δεκεμβρίου 1910 εγκύκλιον διαταγήν 
του πρός άπάσας τάς στρατιωτικός άρχάς περί σχηματι
σμού εξεταστικών επιτροπών πρός άνακατάταξιν Ύπα- 
ξιωματικών Χωροφυλακής έχουσαν έπί λέξει ωδε:

Έχων ύπ’ δψει τό άρθρον 87 τού ,ΓΥΓ (1909) περί Στρα
τολογίας Νόμου εντέλλομαι τά εξής :

Ή έπί τών ανακατατάξεων τών {«αξιωματικών τής Χωρο
φυλακής Έπιτροπή ορίζεται τριμελής.

'Η Έπιτροπή αΰτη άποτελεΐται έκ δύο αξιωματικών τής 
Χωροφυλακής καί ενός αξιωματικού τοϋ πεζικού όριζομένου εις 
ά μέρη εδρεύει Στρατολογικόν Γραφεΐον ή Παράρτημα, ύπό 
τοϋ Διευθυντού αυτού, άλλως ύπό τοΰ οικείου Φρουράρχου.

Έν περιπτώσει έλλείψεως αξιωματικού τοΰ Πεζικού ορίζε
ται ύπό τού οικείου Φρουράρχου έτερος αξιωματικός τών δια
φόρων όπλων τού Στρατού, έν τή αυτή φρουρρ. υπηρετών, έν 
ελλείψει δέ δευτέρου αξιωματικού τής Χωροφυλακής πρός συγ
κρότηση· τής Έπιτροπής, διατίθεται έτερος αξιωματικός, ορι
ζόμενος ώς άνω υπό τού Διευθυντού τοΰ Στρατολογικού Γρα
φείου ή Φρουράρχου.

'Η Έπιτροπή αΰτη σχηματίζεται έν τή ’.Αστυνομική Διευ- 
θύνσει. έάν οί μέλλοντες ν’ άνακαταταχθώσιν {«αξιωματικοί 
ύπηρετώσιν έν τή έδρα ή Επαρχία αυτής, έν τή ’Αστυνομική 
δέ ΰποδιευθύνσει, εις ήν ύπηρετοϋσιν, έάν καθίσταται εφικτή 
έν αυτή ή συγκρότησις τής Έπιτροπής ή τέλος έν πλησιεστέρα 
αυτών ’.Αστυνομική Διευθύνσει ή 'Υποδιευθύνσει, εις ήν μετα- 
βαίνουσι κατόπιν προηγούμενης διαταγής τής σχετικής ’.Αστυ
νομικής Διευθύνσεως, παρ’ ής καί διαβιβάζονται αυτή τά άπαι- 
τούμενα πρός άνακατάταξιν έγγραφα.

Οί ανακατατασσόμενοι όπλΐται έν γένει τής Χωροφυλακής 
υποβάλλονται εις τήγ νενομισμένην ορκωμοσίαν ένώπιον τών 
οικείων ή πλησιεστέρων '.Αστυνομικών Διευθυντών ή 'Υποδιευ
θυντών, δύο μαρτύρων καί τοΐΜ,ερέως κατά τά κεκανονισμένα, 
συντασσομένων πράξεων άνακαταταξεως καί ορκωμοσίας έν τώ 
έπί τούτΙρ τηρούμενο) βιβλίο).

Αντίγραφα τών τοιούτων πράξεων υποβάλλονται τή οικεία 
Αστυνομική Διευθύνσει, έν ή περιπττόσει δέν ύπεβλήθησαν είς 

ορκωμοσίαν οί όπλΐται ένώπιον αυτής, όπως άντιγραφώσιν αΰ- 
ται είς τό σχετικόν βιβλίον, έπενεχθή ή δέουσα μεταβολή καί 
γνωσθή αΰτη είς τό οίκεΐον Στρατολογικόν Γραφεΐον.

* Καί ένταΰθα παραλείπομεν τά περί τοΰ σχηματισμού τής 
εξεταστικής Έπιτροπής διά τούς {«αξιωματικούς τών άλλων 
όπλων καί σωμάτων τοϋ στρατού διά τούς έν προηγούμενη ση
μειώσει λόγους.
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Ουτω είχον τά αράγματα μέχρι τής ψηφίσεως τοΰ 
Νομού 425 τής 21 Νοεμβρίου 1914, δστις μεταρρύθμι
σές εν πολλοΐς τον ίσχύοντα περί Στρατολογίας τού κατά 
γήν στρατού Νόμον έτροποποίησε διά τών άρθρων αυ
τού 92, 93 καί 94 τά περί ανακατατάξεων άρθρα 113, 
115 και 116, περίών εΐρηται, τοΰ ώς άνω Νόμου, άτινα 
μετά την γενομένην κωδικοποίησιν τοΰ αυτού περί στρα
τολογίας Νόμου διά τού Β. Δ. τής 6 Φεβρουάριου έ.έ., 
περί μεν άνακατατάξεως Ύπαξιωματικών Χωροφυλακής 
ούδάμοϋ ποιούνται [ΐνείαν καί μόνον περί άνακατατά
ξεως οπλιτών καί Ύπαξιωματικών μονίμων ή έπιθυ- 
μούντων νά είσέλθωσιν εις τό σώμα τών μονίμων πραγ
ματεύονται. Ρητώς δε έν τώ άρθρου 158 καταργεϊται καί 
ό ανωτέρω μνημονευθείς Νόμος ,ΓΥΓ τής 16 Νοεμ
βρίου 1909, καί συνεπώς καί τό άρθρον αυτού 87, τό 
καθόρισαν τά περί τού δικαιώματος τής άνακατατάξεως 
τών Ύπαξιωματικών τής Χωροφυλακής, έφ’ ου έστηρί- 
χθη καί ή προμνημονευθεΐσα σχετική εγκύκλιος τού 
Υπουργείου τής 9 Δεκεμβρίου 1910.

Καταργηθέντος άρα τού Νόμου 'ΓΥΓ έξυπακούεται 
οϊκοθεν καταργηθεΐσα καί ή τελευταία αύτη εγκύκλιος, 
τού δέ Νόμου 425 καί τού επ’ αυτού στηριχθέντος Β.Δ. 
τής 6 Φεβρουάριου έ.έ. τού κωδικοποιήσαντος τάς περί 
στρατολογίας κρατούσας διατάξεις μη ποιουμένου λόγον 
περί σχηματισμού τριμελών εξ ’Αξιωματικών ’Επιτροπών 
προς έξέτασιν Ιών προσόντων καί γνώσεων τών αίτου- 
μένων άνακατάταξιν Ύπαξιωματικών, άγόμεθα εις τό 
ασφαλές συμπέρασμα δτι άπότής Ισχύος τού Νόμου 425, 
δημοσιευθέντος διά τού ύπ’ άριθ. 360 τής 4 Δεκεμβρίου 
1914 φύλλου, Τεύχους Α'. τής Έφημερίδος τής Κυβερ- 
νήσεως, θεωρούνται τροποποιηθεΐσαι πάσαι αι περί τού 
δικαιώματος τής άνακατατάξεως έως τότε κρατοΰσαι καί 
άνωτέρω έκτεθεΐσαι διατάξεις τού περί στρατολογίας Νό
μου καί τού Γενικού Κανονισμού τής υπηρεσίας τών 
σωμάτων κ.λ.π., καί συνεπώς δέον νά παραδεχθώμεν δτι 
σήμερον κρατεί τό νέον περί άνακατατάξεων σύστημα, 
ώς διαγράφεται εις τά άρθρα 99 καί εφεξής τού περί 
Στρατολογίας Β. Διατάγματος.

’Επειδή δέ τά νέα άρθρα ταύτα πραγματεύονται μό
νον περί 'Υπαξιωματικών τών διαφόρων οπλών καί σω
μάτων, πλήν τών τής Χωροφυλακής γευνάται τό ερώ
τημα άν δύνανται τά αυτά άρθρα νά έφαρμόζωνται κατ’ 
αναλογίαν καί διά τάς άνακατατάξεις τών Ύπαξιωματι- 
κών τής Χωροφυλακής.

Είς τό ερώτημα τούτο, φρονούμεν δτι δέν σφάλλο- 
μεν άπαντώντες άρνητικώς, δρμώμενοι εκ τής σκέψεως 
δτι ό νομοθέτης καταργών διά τοΰ Νόμου 425 τάς γνω- 
στάς ήδη αύτώ προηγούμενος διατάξεις, τάς είδικώς διά 
την άνακατάταξιν τών Ύπαξιωματικών τής Χωροφυλα
κής νενομοθετημένας, μη διαλαβών δέ καί αΰθις ρητώς 
περί αυτών ώς οΐ προηγούμενοι έν τώ ψηφισθέντι νόμω 
425, τεκμαίρεται μη θελήσας νά νομοθέτηση καί περί 
αυτών, άλλ’ απλώς άσχοληθείς περί τών οπλιτών καί 
'Υπαξιωματικών τών δπλων καί σωμάτων τού Στρατού, 
πλήν τών τής Χωροφυλακής.

’Αλλά περί/ τών τιλευταίων τούτων έξακολουθούσι 
κρατούντες οί δροι τού άρθρου 72 τοΰ Νόμου ,ΓΡΞΕ' 
τής 11 ’Ιουλίου 1906 περί άστυνομίας τού Κράτους ώς 
έτροποποιήθη. διά τού Νόμου ,ΓΦΟΖ' τής 24 Φεβρου
άριου 1910, καί καθ’ δ άρθρον τά προς άνακατάταξιν 
προσόντα τών οπλιτών τής Χωροφυ?.ακής όρισθήσονται 
διά Β. Διαταγμάτων. Τοιούτο δέ Β. Διάταγμα έξεδόθη 
τό τής 10ης Μαΐου 1910, (*) δπερ δμως διαλαμβάνον 
δτι τά προς άνακατάταξιν τών Ύπαξιωματικών τής Χω
ροφυλακής άπαιτούμενα προσόντα ορίζονται τά καί διά

* Βλέπε Τεΰχο® Βον Κωδίκων Χωροφυλακή®.

τούς άνδρας τού λοιπού στρατού άπαιτούμενα, ίσχυου- 
σών καί περί αυτών τών σχετικών διατάξεων τού γενι
κού Κανονισμού τής Υπηρεσίας τών σωμάτων καί στρα
τιωτικών καταστημάτων καί αί γραμματικοί καί περί τήν 
Υπηρεσίαν γνώσεις αί όριζόμεναι υπό τών διεπόντων 
τήν Χωροφυλακήν νόμων, Βασιλικών Διαταγμάτων καί 
Κανονισμών, δέν άσχολεΐται καί περί τού τρόπου της 
βεβαιωσεως τής υπάρξεως τών έν λόγιο προσόντων καί 
γνώσεων, και τούτο διά δύο τινά : α'.) διότι δέν παρέ
χεται τοιαύτη εκτελεστική εξουσία υπό τού ρηθέντος άρ
θρου 72 τού περί Αστυνομίας Νόμου, έιρ’ ού έστηρίχθη, 
και β .) διότι περί τού αυτού άντικειμένου, τοΰ τρόπου 
τής βεβαιωσεως τών προσόντων καί γνώσεων τών αίτου- 
μένων άνακατάταξιν, Ύπαξιωματικών τής Χωροφυλακής 
διελάμβανον ήδη οί προεκτεθέντες νόμοι περί στρατολο
γίας καί είδικώς ό ΓΥΓ. Καταργηθέντος όμως, ώς προ- 
έφημεν, ήδη καί τούτου καί μή κανονισθέντος εκ νέου 
διά τούς Ύπαξιωματικούς τής Χο)ροφυλακής τού περί 
βεβαιώσεως τών ώς άνω προσόντων καί γνώσεων τρό
που, έξακολουθεΐ μέν ίσχύον τό Β. Διάταγμα τό καθορί- 
ζον τίνα προσόντα καί γνώσεις άπαιτούνται διά τούς 
άνακατατασσομένους Ύπαξιωματικούς τής Χωροφυλα
κής. Παραμένει έν τούτοις άκαθόριστος ό τρόπος τής 
βεβαιώσεως αυτών. Καί μόνον, άν παραδεχθή τις ώς 
δυναμένας νά έχωσι κατ’ άναλογίαν εφαρμογήν καί διά 
τήν Χωροφυλακήν τάς περί άνακατατάξεως σχετικάς δια
τάξεις τοΰ περί Στρατολογίας Νόμου 425, καθ’ ας < ήμέν 
άνακατάταξι® επιτρέπεται μόνον εί® τό αυτό οπλον ή σώμα καί 
οί ανακατατασσόμενοι άναλαμβάνουσι τήν ύποχρέωσίν των ενώ
πιον τοΰ διοικητοΰ τοΰ σώματο® ή άπεσπασμένου λόχου, τό δέ 
δικαίωμα τή® άνακατατάξεω® ανήκει αποκλειστικά»® εϊ® τοίι® 
διοικητά® τάιν συνταγμάτων, αυτοτελών ταγμάτων, Μοιρών ή 
λόχων ώ® έπίση® καί διευΟυντα® καταστημάτων ή υπηρεσιών, 
ο'ίτινε® στηρίζουσι τήν άπόφασίν των επί προτάσεων τών οικείων 
λοχαγών καί Ταγματαρχών καί επί γνωμοδοτήσεω® τοΰ ιατρού 
τοΰ σώματο® ή τοΰ στρατιωτικού καταστήματος περί τή® σωμα
τική® ίκανότητο®’.

Τότε καί διά τήν άνακατάταξιν τών Ύπαξιωματικών 
τής Χωροφυλακής προκειμένου μέν περί τών προσόντων 
καί τών γνώσεων τών αίτουμένων τήν άνακατάταξιν έκ 
τών Ύπαξιωματικών τούτων θά γνωμοδοτώσιν οί οι
κείοι Άστυνομικοί’λιευθυνταί καί Ύποδιευθυνταί, καί 
ούχί πλέον τριμελείς Έπιτροπαί, τό δικαίωμα δέ τής 
άνακατατάξεως άνάγεται εις τήν αρμοδιότητα κατά τό 
άρθρον 11 § β'. έδάφ. β'. τού Β. Διατάγματος τής 8 
’Ιουνίου 1910 περί άρμοδιότητος καί καθηκόντων έν 
γένει τού ’Αρχηγού τής Χωροφυλακής κλπ., εις τον Αρ
χηγόν τής Χωροφυλακής άφ’ ενός, καί κατά τό άρθρον 
4 τού Ν. Β. Δ. τής 25 Σεπτεμβρίου 1913 περί διοική- 
σεως τής Χωροφυλακής τών κατεχομένων χωρών εις τούς 
Άνωτέρους Διοικητάς τής Χωροφυλακής άφ’ ετέρου. 
Τήν τελευταίαν ταύτην έπιεική λύσιν άποδεχόμεθα ώς 
νομιμωτέραν καί σκοπιμωτεραν πάσης άλλης δυναμενης 
νά δημιουργήση χάος και δυσχερείας αλυσιτελείς διά το 
άπασχολήσαν ώς άνω θέμα τιον ανακαταταξεων.

Έν τέλει, έάν παραδεχθώμεν τήν τελευταίαν ταύτην 
λύσιν, άναφύεται τό ζήτημα τοΰ έγκύρου ή μη τών άπο 
τής ισχύος τού άνωτέρω Νόμου 425 μέχρι σήμερον χο- 
ρηγηθεισών άνακατατάξεων έπί τή βάσει τών κατηργη- 
μένων διατάξεων..Καίτοι έπί τού ζητήματος τουτου η 
Υπηρεσία έχει πρώτη τον λόγον ώς μόνη άρμοδιωτερα, 
έν τούτοις φρονούμεν, διατυπούντες^ απλώς άκαδημικην 
γνώμην, δτι έγκυροι τυγχάνουσιν αί χορηγηθεισαι ανα
κατατάξεις αύται, τής γνωμοδοτήσεω; τών τριμελών ες 
’Αξιωματικών Επιτροπών καίτοι μη αναγκαίας κατα 
νόμον, δμως θεωρητέας ώς έπί πλέον_ έγγυησεως περί 
τής παρά τώ καταταχθέντι υπάρξεως τιον άπαιτουμενωι 
προσόντων καί γνώσεων.
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GEORG- GUILHERMET

ΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 01 ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΙ
Κ6ΦΑΛΑΙΟΝ V

(Συνέχεια έκ του Μ8ου τεύχους)

Εαΐ’ οί άνίΐρώπιναι πράξεις είσίν οΰσιωδώς άπλοι και περιο
ρισμένα). τά ώιη, τάέλατήρια, αί λεπτομέριαι αύτών^είναι 
(im’if>.uc περίπλοκοι και καταπληκτικοί. Θά ένόμιζε τις οτι είς 
άνίίρωπο; <['<>νι Γ>ι:ι Γ| φονεύεται. διότι. αγαπά άνευ έλπίδος, διότι 
αγαπηθεί:. βιβαιούται. οτι έγκαχελείφΟη. Ό ΙΙροάλ μας διΐ|- 
Yiirm xi|v περίπτωση- νεανίαν όστις φονεύει εαυτόν αφού κα- 
τίκτ ηπε χήν νεαρόν έςαδελιρην του εις ί|ν είχεν έμπνεύσει έριοτα.
Έν ι ί| επιστολή ήν άφ·Γ|κε διά νά έξηγήση τά αίτια τής αυτο

κτονίας του. λέγει ότι τήν .«ιέραν καθ’ ήνή νεαρά έξαδέλφη 
του παοεδόίΐη εις αυτόν ήσϋάνθη βαΟεϊαν αηδίαν πρός αύτην 
καί πρός τήν ζωήν ότι άν αυτή τώ άνΟίστατο, Οά έδημιούργει 
τν ι ύήεμο νίαν του. άλλ’ ότι άπαξ ένέδωκεν εις αυτόν, ήδύνατο 
νά ίνδι.ίσΐ) εις άλλον, ότι άπό τής στιγμής εκείνης άηδίασε τήν
ζωήν. ,

Γενικώ:, ή ψυχολογία τών φονέων είνε όλιγώτερον περί
πλοκος. ’Ιδού έπί παραδείγματι μία νεαρά γυνή, ή κ. Β.... ήτις 
μεταβαίνει εις τήν κατοικίαν τής ερωμένης τού συζύγου της. 
Εισδύει -/ωρίς νά είπη λέξιν καί φονεύει ψυχρώς τήν αντίζηλόν 
της διά πέντε βολών περιστρόφου. Έρωτουμένη ύπό τού άνα-
κοιτού. ή κ. Β...... έδ ήλιασε ν ότι άνεγνωρίζετο τό δικαίωμα εις
αυτήν, μητέρα γτεσσάρων τέκνων, νά ιρονευση εκείνην ητΐ£ τή 
αφήσει τήν αγάπην τού συζύγου της.

Δέν έφαίνετο ΰιι τό επάγγελμά του έπεφύλασσεν εις τόν 
ύπάλληλον κρεοπωλείου 13. . αισθηματικός περίπλοκός, εάν τώ 
έδιδεν επαγγελματικήν έπιδεξιότητα περί τήν σφαγήν. Ό Β... 
ήγάπα βαΟεως τήν σύζυγόν του ήτις άπέθανε. Μείνας χήρος 
κοί έρημο;, ό Β...... είδεν ημέραν τινά εις τό τμήμα αρωματο
πωλείου μεγάλου τινύς καταστήματος νεαρόν γυναίκα εκπλη
κτικής όμοιιίζουσαν πρός εκείνην τήν όποιαν είχε χάσει. Μετά
συχνά; ερωτικός περιποιήσεις καί μάκρους αρραβώνας, ό Β__
ένυμφεύετο τήν νεαρόν πωλήτριαν. ΉσθΛΟη πρός αυτήν άγά- 
πην θεώιοτέραν έτι εκείνης ήν ήσθάνετο πρός τήν πρώτην. 
ΊΙγ'όπησε τήν εικόνα μάλλον τού πρωτοτύπου, όπόση όμως 
ύπήρξεν ή Ολίψις του, ότε ημέραν τινά, έπιστρέφων έκ τοΰ έρ
γου του, εύρε τήν κατοικίαν κενήν. Ή σύζυγός του είχεν έγκα-
ταλείψει τήν συζυγικήν εστίαν. ’Έκτοτε ό Β...... έπεδόΟη έξ
ολοκλήρου εις τό νά έπανεύρη τήν φυγάδα' παρακλήσεις, ίκεσίαι 
οΰδέν άπεφερον. Τότε, μετέβη εις τό μέγα κατάστημα, όπου ή 
σύζυγος του είχεν άναλάβει τό επάγγελμά της καί'τήν ίκέτευσε 
νά τύ) παραχωρήση στιγμάς τινας συνδιαλέξεως εις γειτονικήν 
τινα οδον. Εκεί, προσποιηΟείς ότι δέχεται τόν χωρισμόν, έζήτη- 
σεν άπό την συζυγόν του νά τήν σφίγ'ξμ τελευταίαν φοράν εις 
τούς βραχίονάς του καί όταν αύτη συνήνεσεν εις τούτο, διά τι 
νος ξυραφιού ΰπερ έτήρει κεκριμμένον έν τώ Ουλακίω του τή 
ΰπέκοψε τόν λαιμόν.

° 15......ήΟωώΰη ύπό τών ένορκων τού Σηκουάνα.

θά ίδωμεν βραδύτεροι· ο'ίαν όλεθρίαν επιρροήν ασκεί έπί 
της πορείας της εγκληματικότητας ή επιείκεια τών ένορκων. 
Έπι τού παρόντος, παρατηροΰμεν ότι ό θυμός θεωρείται ύπ’ 
αυτού τού νομού ώς πραγματική δικαιολογία όταν τό αίτιον 
της οργής (ραίνεται δικαιολογημένοι·. Οίίτω τό άρθρον 324 τού 
ποινικού κώδικα; συγχωρεϊ τόν φόνον τόν δ.απραττόμενον ύπό 
του ανδρος κατά τής συζύγου αυτού συλληφθείσης μοιχευομέ- 
νη;. Το ιφονευέ την» τού ’Αλεξάνδρου Δουμά υιού δέν ήδυνήθη 
να συντε/.εσι) εις διαδοσιν τής πεπλανημένης ταύτης ιδέας όσον 
η συιχωρησις τού άρθρου 324 είναι αθωωτική. Αύτη όμως δέν 
είναι παρα ε/.α,ρρυντική καί άν οί ένορκοι συνήθισαν νά άθω 
ωνιοσι τους φονεΐς συζύγους, τό πλημμελειοδικεΐον δέν δύναται

είμή νά έλαττοϊ τήν ποινήν εις ήν ύπόκειται ό σύζυγος ό δια- 
πράξας τήν ανοησίαν νά κτυπήση τόν εραστήν γης συζύγου αυ
τού αντί νά τόν φονεύση. Ό νόμος άνεγνώρισεν έν τφ άρθρψ 
32ό τού Ιίοιν. κωδικός συγγνώμην αθωωτικήν εις τήν περίπτω- 
σιν τοΰ ευνουχισμού τού έχοντος σκοπόν νά απαλλάξη εαυτόν ή 
παν άλλο πρόσωπον τών γεννητικών επιβουλών καί τό άρθρ. 33 
τού νόμου τής 29 Ιουλίου 1881 συγχωρεϊ τήν πρόκλησιν, προ- 
κειμένου περί προσβολής. ΙΙρέπει όμως ή προκλησις νά η σχε
δόν άμεσος διά νά ή "δεκτή, ώς επίσης ή συγγνώμη τοΰ άρθρου 
324 δέν έφαρμόζεται είμή εις τήν βεβαίωσιν τοΰ αύτοφόρου 
άδικήματος.

ΊI μοιχεία τής γυναικός αποτελεί όντως πλημμέλημα τι μω- 
ρούμενον διά ποινών έπανορθωτικών. "Αλλοτε άπετέλει αληθές 
έγκλημα έπισύρον σκληρός ποινικός κυρώσεις. ΙΙαρά τοΐς Λυ- 
δοϊς ή μοιχός έτιμωρεΐτο διά θανάτου, έν Αίγυπτο) άπέτεμνον 
τήν ρίνα τής γυναικός ήτις παρεβίαζε τήν συζυγικήν πίστιν. 
Νόμος τις τών Βραχμάνων κατεδίκαζε τάς γυναίκας τάς άπο- 
δειχθείσας ενόχους μοιχείας νά γίνωσι βορά τών κυνών. Έν 
Κουρδιστάν ό σύζυγος, ό αδελφός καί ό έγγύτερος συγγενής φο- 
νεύουσι τήν μοιχαλίδα έν τή ίδίφ αυτής οίκίφ καί έκαστον τών 
παρισταμένων ατόμων ύποχρεοΰται νά έπιφέρη αυτή κτύπημα 
δι’ έγχειριδίου. Οί Μογγόλοι έκοπτον εις δύο τήν άπιστον σύ
ζυγον- εις Τοκκΐνον συνετρίβετο ύπό έλέφαντος, Ό έβραϊκός 
νόμος τήν κατεδίκαζεν εις λιθοβολισμόν, καί έν τή Βυζαντιακή 
Αυτοκρατορία ύπεχρεοΰτο νά παραδοθή εις όλους τούς διαβά- 
τας. Έν Τουρκία ή μοιχαλίς κατωρύσσετο μέχρι τοΰ στήθους, 
εΐτα έλιθάζετο, καί οί αρχαίοι Βρέττονες τήν έσυρον γυμνήν έν 
ταΐς ύδοΐς, εΐτα τήν έφόνευον διά μαστιγώσεως.

Ή σύγχρονος ημών νομοθεσία τιμωρεί γενικώς τήν παρά- 
βασιν τούτην διά προστίμου όπερ δέν υπερβαίνει τά πεντήκοντα 
φράγκα, καίτοι τό άρθρον 337 τοΰ Ποιν. Κώδικος έπιτρέπει 
φυλάκισιν τριών μηνών μέχρι δύο έτών.

Ζωηρά ροπή τής κοινής γνώμης παρήχθη ύπέρ τής καταρ- 
γήσεως τοΰ άρθρου 337 τοΰ ποινικοΰ κώδικος καί ό έντιμος κ. 
Βαλλέ κατέθηκε μάλιστα, άν δέν άπατώμαι, σχέδιον νόμου κα- 
ταργοΰν τό άρθρον τοΰτο. Δέν έψηφίσθη όμως καί όφείλομεν 
καθόλου νά λογιζώμεθα ευτυχείς διά τοΰτο. Ή μοιχεία έχει 
δυσαρέστους κοινωνικός συνέπειας καί δέν πρέπει καθόλου εις 
έποχήν καθ’ ήν ό αριθμός τών τοιαύτης φύσεως παραβάσεων 
αυξάνει άμέτρως νά άφαιρέσωμεν φραγμόν έστω καί άσθενή όν 
ή γυνή οφείλει νά ύπερπηδήση διά νά διατρέξη τά έδάφη τού 
άπηγορευμένου παραδείσου. Ό αριθμός τών βεβαιωθεισών 
μοιχειών όστις άνήρχετο εις 711 τό 1883 ηύξήθη εις 1781 τό 
1892 διά νά φθάση εις 1894 τό 1895. Ό αριθμός ούτος ηίίξησε 
σημαντικής έκτοτε καί άν σκεφθή τις τάς δυσχερείας καθ’ ών 
Λροσκόπτει ό άπατηθείς σύζυγος διά νά βεβαιώση τό σφάλμα 
τής συζύγου του, θά πεισθή ότι έν Παρισίοις πρό πάντων, ή 
μοιχεία είναι τό προτιμώμενον έργον εις τε τό θέατρον καί τήν 
πόλιν.

Ό ΙΙροάλ αποδίδωσιν εις τόν νόμον όστις άποκατέστησε 
τό διαζύγιον τήν αΰξησιν τών μοιχειών. Τό πλημμέλημα τοΰτο 
έχει πολλαπλά κοινωνικά αίτια άτινα θά μελετήσωμεν, ό νό
μος τό 1886 είναι περί ταΰτα, αλλά καί οί ψυχολογικοί παρά
γοντες είσίν έξ ίσου πολυάριθμοι.

Είσίν ή έρωτοπαθεϊς ή πλεονέκται.
Ή περιέργεια ώθεΐ τήν γυναίκα νά γνωρίση τάς άπηγορευ- 

μένας ήδονάς, ή φιλαυτία τήν παρορμά νά δοκιμάση τά Οελγι- 
τρά της. Θέλει νά ύποσκελίση αντίζηλόν τινα. Μή περισπω
μένη ύπό ασχολιών χρησιμοποποιεΐ τά άνέσεις τής αργίας εις 
έρωτικάς περιπετείας ών ή λύσις είναι άφευκτος. Ό Μπαλζακ 
εις τό έργον αύτοΰ «ψυχολογία τσΰ γάμου» θαυμασίως έφερεν 
εις φώ; τάς μυρίας μικρός δυσχερείας τοΰ κοινοΰ βίου. Εις 
τούς οφθαλμούς τού άγχίνου συγγραφέως τής ανθρώπινης κω
μωδίας, ή μοιχεία δέν είναι όπως διά τόν Ναπολέοντα «απλούν 
ζήτημα ανακλίντρου». ΊΙ δυσαναλογία τών ηλικιών, Ιδιοσυγ
κρασία σφοδρά, ρομαντική αίσθηματικότης, γάμος συναφθείς 
μετ’ άντιπαθείας, καί πρό πάντων αί ολέθριοι συμβουλαί και
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τά παρασύροντα παραδείγματα των μικρών φίλων αγουοι τύ 
ασθενές παιδίον- να άποκτήση έραστάς.

Τά πλεονεκτικά ελατήρια είσί συχνότατα έν ταΐς μεγάλαις 
πόλεσι πρό πάντων. 'Η πολυτέλεια έξαπλοϋται έπί μάλλον καί 
μάλλον ή σύζυγος απαιτεί στολισμούς, ους ύ σύζυγοί δέν δυ- 
ναται νά πληρώση. Οί πειρασμοί έλλοχοϋσι τήν γυναίκα εί; 
πάσαν γωνίαν οδού. Επιτήδειοι μαστοωποί παρουσιάζονται τήν 
έυραν τού διαβόλου, ή έϊέλι'ξις τής πορνείας ή άντικαταστήσασα 
τάς κλειστάς οικίας διά των οικιών τών συνεντεύίεων. καθ’ ί'ι,ζ 
ή γυνή δύναται νά έμπορευϋή τά θέλγητρά της κατά τάς ύίρας 
τής άπουσίας τού συζύγου, πάντα συντείνουσιν νά εύκολύνωσι 
τόν διπλοΰν βίον τών όντων τούτων, μητέριον ο’ικογενειών έν 
ταΐς οίκίαις καί πορνών άλλαχοΰ !

(’Ακολουθεί)

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΕΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΑ! ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

I

(Συνέχεια έκ τοϋ 148ου τεύχους)

Κεφάλαιον II.

1. Βάρος.

”Αρ8ρον 50. ‘II έπί τής δημοσίας όδοΰ κυκλοφορία 
τών αυτοκινήτων οχημάτων βαρέος φορτίου υπάγεται 
εις τάς διατάξεις τοϋ προηγουμένου άρθρου καί εις τάς 
ακολούθους είδικάς διατάξεις, τάς τεθείσας διά τήν προ
στασίαν τών οδών.

’Άρθρον 51. Το ολικόν βάρος αυτοκινήτου φορτη
γού ,,ή λεωφορείου οχήματος μετά πλήρους φόρτου δέν 
επιτρέπεται νά ύπεφβαίνή τους εννέα τόννους.

Τό βάρος τοϋ άξονυς τροχού δύναται νά αντίστοιχη 
προς τά ®/3 μέχρι τών 4/Γ, τοΰ ολου βάρους, αλλά δέν 3ά 
ύπερβαίνη τούς έξ τόννοτις.

Έκάστη άμαξα .εφοδιάζεται με πλάκα δεικνύουσαν 
τό βάρος τοΰ εμπρόσθιου καί τοΰ οπισθίου οχήματος 
τόσω όταν τυγχάνει κενή δσω όταν φέρει τό μέγιστον 
τοϋ φορτίου.

Αί επιτετραμμένοι τήν έπίβλεψιν τών οδών άρχαί, 
ως καί τά αστυνομικά όργανα δικαιούνται νά έλέγχωσιν 
έν παντί καιρώ τό βάρος τών αμαξών.

Αί έπαρχιακαί καί δημοτικοί άρχαί καθορίζουσι τάς 
οδούς καί γέφυρας, δι’ ών παραμένει άπηγορευμένη ή 
διέλευσις τών αυτοκινήτων οχημάτων μέ τό ώς εϊρηται 
άνώτατσν δριον φόρτου.

Αί οδοί καί γέφυραι αύται σημειοϋνται εις τούς οδη
γούς αυτοκινήτων οχημάτων διά σημαφόρων καί έπι- 
γραφών ευκρινών.

2. Ταχύτης.

’Άρθρον 52. 'Η ταχύτης τών μέχρι μέν έξ τόνων 
βάρους αυτοκινήτων οχημάτων δέν επιτρέπεται νά ύπερ- 
βή τά δέκα πέντε χιλιόμετρα, ή τών οχημάτων δέ των 
ανω τών έξ τόνων όλικοΰ βάρους περιορίζεται εις δώδεκα 
χιλιόμετρα καί ή τών λεωφορείων εις είκοσι χιλιόμετρα 
καθ’ ώραν.

Έν πάση περιπτώσει επιφυλάσσεται εις τήν αστυνο
μικήν αρχήν τό δικαίωμα νά περιστέλλη τάς ώς άνω 
διατάξεις εις είδικάς περιπτώσεις.

3. Διάμετρος τών τροχών.

’Άρθρον 53. Ή διάμετρος τών κινητηρίων τροχών 
δέον νά έχη ένενήκοντα εκατοστά μέτρου τουλάχιστον, η 
δέ τών τροχών τοΰ εμπρόσθιου τοΰ οχήματος τουλάχι
στον έβδομήκοντα πέντε εκατοστά μέτρου.

4. Κλίοις τοϋ άξονος τοϋ τροχού έν σχέοει 
προς τήν όριζοντίαν γραμμήν.

’’Αρθρον 54. Διά νά έπιτευχθή πληρεστέρα δσω τό 
δυνατόν επαφή μεταξύ τοΰ όλου πλάτους τής ταινίας τοΰ 
τροχού καί τοΰ βάθρου, ή γωνία κλΐσεως τοΰ άξονυς 
τοΰ τροχού (ή κλίσις τοΰ λωρίυυ) έν σχέσει πρός τήν ορι- 
ζοντίαν γραμμήν ορίζεται τουλάχιστον εις 1 καί
κατά μέγιστον εις 4

5. Μεταλλικά περιβλήματα.

’’Αρθρον 55. 'II επιφάνεια τών μεταλλικών περι
βλημάτων δέον νά ή ομαλή καί λεία. Οί καλούμενοι 
τροχοί χειμώνος μετά ραβδώσεων χρησιμοποιούνται μό
νον οσάκις αί οδοί είναι κεκαλυμμένοι υπό χιόνος ή έν 
περιπτώσει κρυσταλλώδους παγωτού.

Γό ύψος τών ραβδώσεων πρέπει νά μή ύπερβαίνη 
τά δύο εκατοστόμετρα, τό δέ πλάτος νάιάναλογή τουλά
χιστον πρός 1 '/.2 τοΰ ύψους. 'Η κλίσις τών ραβδιόσεων 
τούτων έπί τών περιβλημάτων δέον νά ή τοιαύτη, ούτως 
ώστε πριν ή μία τών ραβδώσεων έγκαταλίπη τύ βάΟρον 
ή έτέρα νά έχη ήδη έλίΐη εις επαφήν μετά τοΰ τελευταίου 
τούτου.

’Απαγορεύεται ή καθήλωσις έπί τών μεταλλικών τρο
χών καρφιών μετ’ ανεστραμμένων κεφαλών, αγκίστ
ρων κλπ.

’Εάν ή φθορά τών οδών ύπό τών κσλουμένων τρο
χών χειμώνος άποβαίνη σημαντική, αί άρχαί δύνανται 
ν’ άπαγορεύσωσι τήν χρήσιν τοιούτων καί νά καταστή- 
σωσι τόν ιδιοκτήτην τοΰ οχήματος υπεύθυνον διά τάς 
πρυξενηΟείσας ζημίας.

6. Πλάτος τών άντύγων.

’’Αρθρον 5(5. Τό έλάχιστον τοΰ πλάτους τών άντύ
γων ορίζεται εις 75 έ.μ. αί διαστάσεις τών άντύγων δέον 
νά είναι τυιαΰται ώστε ή έπί τοΰ βάθρου πίεσις νά μή 
ύπερβαίνη τά 140 χιλιόγραμμα έπί έκατοστομέτρου τοΰ 
πλάτους τής άντυγος.

(’Ακολουθεί)

flOJVLOX 643

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΛΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου καί τέλος).

Οί Διοικηταί Σωμάτων Στρατού, διατάσσοντες ^προ
ανάκρισήν άναθέτουσι ταύτην εις τούς έν τοΐς έδ. α , β , 
γ’ καί δ’ τοΰ προηγουμένου άρθρου άναφερομένους ή 
εις άλλους άξιωματικούς υπηρέτουντας έντός τής δικαιο
δοσίας των. ^ _ ,

Οί Διοικηταί Σωμάτων Στρατού καί οί^ εν τώ α . 
έδαφίω τοΰ άρθρου τούτου άναφερόμενοι, ένεργοϋντες 
προανάκρισιν ή διατάσσοντες ταύτην, δικαιούνται νά δι- 
ατάξωσι τήν προφυλάκισιν των μηνυομενων, εκδίδοντες 
ένταλμα φυλακίσεως. 'Η προανάκρισις εν τοιαύτη πε.ρι- 
πτώσει περατοΰται έντός 20 ήμερων, καί τά σχετικά έγ
γραφα υποβάλλονται εις τόν αρμόδιον Διοικητήν Σώμα
τος Στρατού, διατάσσοντα έντός 10 ήμερων, απο τη, 
υποβολής εις αυτόν τής δικογραφίας τιήν άπόλυσιν τοΰ 
μηνυομένου η τήν ενέργειαν τακτικής άνακρίσεως. Το 
έκδοθέν κατά τό προηγούμενον έδάφιυν ένταλμα φυλακι- 
σεως εινε προσωρινόν, άκυρούμενον άμα τή προσαγωγή
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tim* κατηγορουμένου πού του Είσηγητου, οφείλοντο5 η 
V1JT απόλυση ιόν φυλακισθέντα ή νά έκδοση νέονένταλμα 
ηυλακίσεως.

Γ() δέ χρόνος >V ον hi ήρκεσεν αυτή, άφαιρεϊται, εν 
πεοι.τιώσει καταδίκη-, εκ της έπιβληθείσης ποινής».

' Λΐ έν άοθοο,ς SO, S1, S2, S*l, MS, «II, 93, OS, 00, 
102,121, 1 :*»Γ», 142, 143 καί ll')S λέξεις ώ Υπουργός 
τών'Στρατιωτικών» αντικαθίστανται διά των «Άρμο- 
ί>ιος Διοικητής Σώματος Στρατοί’».

Κϊς τό άρθρον M2 προστίθεται τό εξής δ' έδάφιον.
< Άπορριπτομένης τής μηνύσεως, ό Διοικητής τον 

Σοηιατος Στρατού υποβάλει ταυ την μετά πάντων των 
σχετικών εις τον 'Υπουργόν των Στρατιωτικών, δυνά- 
μενον νά διατάξη προανάκρισιν ή τακτικήν άνάκρισιν διά 
τοΰ αρμοδίου Στρατιοπικού Διοικητοΰ».

Έν τώ β' έδαφίυρ τοΰ άρθρου 85 καί προ της λέξεως 
«αλήθειαν» προστίθεται ή λέξις «όέην».

Εις τό άρθρον 85 προστίθεται τελευταίον έδάφιον :
«Μόνον κατόπιν έγκρίσεως υπό τοΰ αρμοδίου Διοι- 

κητοΰ Σοηιατος Στρατού επιτρέπεται ή κλήσις τών εκτός 
τού τόπου τής άνακρίσεως διαμενόντων μαρτύρων ύπο 
τοΰ Είσηγητοΰ ή τού επί τής προανακρίσεως Στρατιω
τικού πρύς έξέτασιν ενώπιον αυτών.

Εις τό άρθρον Μ8 προστίθεται τό εξής έδάφ.
«’Εάν διαρκούσης τής άνακρίσεως δ Εισηγητής καί 

δ Βασιλικός Επίτροπος πεισθώσιν \ΰτι έξέλιπεν δ λόγος 
δι’ όν διετά/θη ή προφυλάκισις, ύποβάλλουσιν αϊτησιν 
περί προσωρινής άποφυλακίσεως τού κατηγορουμένου 
προς τον Διοικητήν τοΰ Σώματος Στρατού, άπυφαινό- 
μενον εντός 5 ημερών περί τής αποφυλακίσεις ή μή 
τούτου. Κατά τοΰ προσωρινώς άποφυλακισθέντος δύνα- 
ται νά έκδοθή επί τή αυτή πράξει νέυν ένταλμα συλλή- 
ψεως ή φυλακίσεοις.

’Άρθρον Μ. 'II έν έδαιρίφ γ' τοΰ άρθρου 99 φρά- 
σις «εις επί τούτο» έν τώ 'Υπουργείο» κρατούμενον βι- 
βλίον» αντικαθίσταται διά τής «είςέπί τούτι;» έν τώ δι
καστικό» γραφείο» τοΰ Διοικητοΰ Σοηιατος Στρατυΰ κρα
τούμενον βιβλίον».

Εις τό 99 άρθρον προστίθεται ή επομένη δ' παρά
γραφος:

«Οι Λιοικηταί τών Σοιμάτων Στρατοΰ, έκδίδυντες 
απαλλακτικήν διά τον κατηγορούμενον διαταγήν, κατά 
τά έν τώ ά. έδ. τού άρθρου τούτου καί τοΰ β' τού προ
ηγουμένου άρθρου, ύποβάλλουσιν αυτήν, έντός Ιό ημε
ρών από τής έκδόσειός της, μεθ’ όλης τής δικογραφίας, 
εις τύν 'Υπουργόν τών Στρατιωτικών δικαιούμειον νά 
διατάξη τύν αρμόδιον Διοικητήν Σώματος Στρατοΰ, 
όπως παραγγείλη νέαν περαιτέρω άνάκρισιν, ή νά έκ- 
δώση διαταγήν περί παραπομπής τοΰ κατηγορουμένου 
εις δίκην»».

’Άρθρον 9. Τό β' έδάφιον τοΰ άρθρου 14(1 τροπο
ποιείται ώς έξης :

«'Υπό τοΰ αρμοδίου Διοικητοΰ Σώματος Στρατοΰ 
διά τούς υπαγομένους ε.ς τά Στρατοδικεία τού ύπ’ αυτόν 
Στρατού».

Προστίθεται εις τό άρθρον 157 τό εξής β' έδάφιον :
«Τό Στρατοδικείου συνεδριάζει έν υίωδήποτε χρόνο» 

καί τόπι;», έν άνάγκη καί έν υπαίθρου».
Εις το άρθρον 14Μ προστίθενται τά επόμενα β' καί 

γ’ έδάφια :
< Η κυινυπυίησις τών έν άρθρο» 10U τοΰ παρόντος 

νόμου άνα | ερομένων έγγράφων γίνεται 24 ώρα; τουλά
χιστον πρό τής δικασίμου.

Ιο δικαστήριο»', καταδικάζον εις δημόσια έργα ή εις 
ψυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τά τρία έτη, δύναται συ
νάμα νά διατάξη τήν αναστολήν τής έκτελέσεως της ποι
νής έφ ώρισμένον χρονικόν διάστημα ή νά άναβάλη

απλώς τήν έκτισιν τής ποινής μέχρι πέρατος τής έκστρα- 
τείας καί άδιαιρόοως άν υπέστη ή ού ο καταδικασθείς 
ποότεουν άλλην καταδίκην. 'Ως πρύς τά λοιπά ισχυουσιν 

τών «[Ιίΐοο,ν 3 »,14τ,,Π ν,ί,,,,υ ΤΩΙΙΓ 
(ύπ’ άοιθ. 3818) τής 7 ’Ιουλίου 1911 με την τροποποι- 
ησιν, ότι ό καταδικασθείς δεν δύναται _ νά κρατηθή πρό 
τού πέρατος τής έκστρατείας, τού αποκλεισμού ή πολιορ
κίας διά τήν πληρωμήν τών δικαστικών εξόδων»».

Ή έν άρθρο) 149 λέξις «’Αρχηγοί» άπαλείφεται.
’Άρθρον 10. Έν τελεί τού έδαφίου α τού άρθρου 

174 καί μετά την λέξιν «αυτομολίας» προστίθεται ή εξής 
φρασις *
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μην άποορίίσεων>.
Προστίθεται τελευταΐον έδάφ. εις τό άρθρον 174 

τό εξής :
«Τά αδικήματα τής φυγοστρατίας καί λιποταξίας, τά 

διαπραχθέντα πρό τοΰ έτους 1898 καί έφ’ ών δέν εξε- 
δόθησαν καταδικαστικαί άποφάσεις θεωρούνται παραγε- 
γραμμένα».

’Άρθρον 11. Εις τό άρθρον 202 προστίθεται τό έξης 
γ' έδάφιον :

«ΓΙάς στρατιωτικός όστις καθιστά καθόλου ή έν μέ- 
ρει προσωρινώς ή διαρκώς, εαυτόν άνίκανον διά τήν 
στρατιωτικήν ύπηρεσίσν έκουσίως καί πρύς άποφυγήν 
τών στρατιωτικών του ύποχρεώσεων, τιμωρείται με τάς 
έν τώ ά έδαφίοι τού άρθρου τούτου πυινάς καί κατά τάς 
έν αύτώ διαστολάς».

Άρθρον 12. Εις τό άρθρον 208 προστίθεται β' 
έδάφ. ώς ακολούθως :

«'Ως παραβαίνουν στρατιωτικήν εντολήν θεωρείται 
πάς στρατιωτικός, όστις πυροβολεί αύτοβούλως καί άνευ 
άποχρώντος λόγου, τιμωρούμενος διά τών έν τώ ά έδα- 
φίω τοΰ άρθρου τούτου ποινών καί κατα τήν έν αύτώ 
διαστολήν τών περιπτώσεων».

’Άρθρον 13. Εις τό άρθρον 242 προστίθεται μετά 
τάς λέξεις «Πλοία ή λέμβους > ή εξής περικοπή κατά συνέ
χειαν «τηλεγραφικός ή τηλεφωνικάς έγκαταστάσεις, σύρ
ματα ή μονωτήρας τηλεγράφων ή τηλεφώνων».

’Άρθρον 14. Τό άρθρον 257 τροποποιείται ώς ακο
λούθως :

«Άπαντα τά υπό τού παρόντος.νόμου μή προβλεπό- 
μενα κακουργήματα καί πλημμελήματα τής άρμοδιότητος 
τών Στρατιωτικών Δικαστηρίων τιμωρούνται κατά τάς 
διατάξεις τού κοινού Ποινικού νόμου καί τών περιεχόν- 
των πόινικάς διατάξεις νόμων».

- Άρθρον 15. Έν αρχή τού άρθρου 258 προστίθεται 
τό εξής έδάφιον1

«Πάς κληρωτός ή έθελονιής, γενόμενος δεκτός διά 
τήν ύπηρεσίαν τοΰ στρατού, ύπάγεται εις τάς διατάξεις 
τής Στρατ. ΙΙοιν. Νομοθεσίας, τών Στρατ. Νόμων καί 
κανονισμών ιος στρατιώτης, από τής έγγραφής του εις 
τά μητρώα καί πρό τής δόσεως τού όρκου τού στρα
τιώτου.

Αρθρον 1(1. Διά Βασ. Διατάγματος δύνανταινά κω- 
δικοποιηθωσιν αι διαταςεις τού παρόντος νόμου μετά 
τών ίσχυουσων τής Στρατ. Ποινικής Νομοθεσίας διατά
ξεων, μεταβα/Δομένης^ έν άνάγκη τής σειράς καί άριθμή- 
σεως των άρθρων. Αι ουτω κωδικυποιούμεναι διατάξεις 
αναδημοσιεύονται εις εν ενιαΐον ισχΰον κείμενον έν τή 
Εφΐ]μερίδι τής Κυβερνησεως ύπο τον αριθμόν τοΰ πα

ρόντος νόμου.
Ρ παρών νομος ψηφισθείς υπό τής Βουλής καί παρ’ 

ΙΙμων σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά τής Εφη
μερίδας της Κυβερνησεως καί έκτελέσθήτω ώς νόιιος τοΰ 
Κράτους. " ‘

Έν Άθήναις τή 5 Δεκεμβρίου 1914.
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ψηφίων δεα 6%0μ.δν ' ν«ενωμ.α.τάρ/ο·Λ.

Τό Άρχηγεΐον τής Χωροφυλακής έκοινοποίησε διά τή: ό.τ’ 
άριθ. 191:58 έ.ε, ημερήσιας διαταγής του τά ονόματα τών Χω- 
ροφυλάκων οϊτινες μετά τόν ένεργηϋέντα έλεγχον έπί τών γοα- 
πτών κλπ. τών προκριματικών εξετάσεων έκρίθησαν ώς συγ- 
κεντροΰντες πάντα τά άπαιτούμενα προσόντα 'ίνα μετάσχιοσι 
τών οριστικών εξετάσεων διά προαγωγήν εις τόν βαθμόν 'Υπε
νωμοτάρχου. Καί οί μέν υποψήφιοι διηρέθησαν εις εξ τμήματα, 
τών δέ τμημάτων τούτων αί έξετάξει; άρξονται τοϋ α:. τήν 
Ιδην, τού β'. τήν 19ην, του γ\ τήν 2ΐ5ην, τοϋ δ". τήν27ην, τού 
ε . τήν 31η ν ’Ιουλίου καί τού στ', τήν 4ην Αύγουστου έ.ε. Τά 
ονόματα τών έξετασθησομένων είναι τά εξής κατά διοικήσεις :

Άρχηγεΐον Χωροφυλακής.—Χωροφύλακες 1) ΆγιίίΙος Κιον- 
σταντΐνος 2) Ξύδη; Περιαν. 3) ’Αθανασίου Θεμιστοκλής 1) 
Κώνστας Γεράσ. ό) Ματζούκης Σπυρίδων 6) Κολιός Κωνσταντ.

Σχολεΐον ’Αθηνών.—Χωροφύλακες 1) Καμπουράκις Νικό
λαος 2) Τίμπας ’Αντώνιος 3) Τρέκλας Παναγ. 4) Τσίβος Δημή- 
τριος 3) Παπαδάκις Μιχαήλ 6) Μεταξάς Δημήτριος 7) Κατσα- 
ράκις ’Ιωάννης 8) Γράνης Κωνσταντίνος 9) Γ,οτζόπουλος Αι
μίλιος 10) Άποστολίδης Κωνσταντίνος,

Σχολεΐον Θεσσαλονίκης. — Χωροφύλακες 1) Ξανθόπουλος 
’Απόστολος 2) Καραμαούνας Νικόλαος 3) Άντωνιάδης Νικό
λαος. 4) Άργυρόπουλος ’Ιωάννης 5) Κοσμογλίδης Κοσμάς.

Σχολεΐον Κρήτης.—Χωροφύλακες 1) Σαμουήλ Γεώργιος 2) 
Σπυριδάκις Νικόλαος.

’Αστυνομική Διεύθυνσις Άττικοβοιωτίας.—Χωροφύλακες 1) 
Τζανάκος ’Απόστολος 2) Καλογερόπουλος Γεώργιος 3) Κοντί- 

„ δης 'Ιπποκράτης 4) Παπαηλιοΰ Ήλίας 3) Καϊάρας Θωμά; G) 
Παπιδάκι; ’Εμμανουήλ 7) Κοτούλας Νικόλαος 8) Παπαδάκις 
Λεωνίδας 9) Παιδακάκος ’Αντώνιος 18) Μπαλάφας Μενέλαος 
11) Δουκάκις Κωνσταντίνος 12) Δασκαλάκις Λεωνίδας 13) Πα- 
παγεωργίου ’Αθανάσιος 14) Λαμπαρίδη; Φώτιος 13) Σταματό- 
πουλος Έμμαν. 16) ’Αγραφιώτης Γεώργιος.

’Ανώτερα Διοίκησις Νήσων Αιγαίου.—Χωροφύλακες 1) Γε- 
ω'ργακάκος Λάζαρος 2) Οίκοναμίδη: ’Ιωάννης 3) ΙΙολίτης Ή
λίας 4) Παπαδόπουλος Δημήτριος δ) Καραστράτης Κομνηνύς 6) 
Ίωαννίδης ’Ιωάννης 7) Γραφανάκις Δημήτριος 8) Τζανουδάκις 
’Εμμανουήλ 9) Καρπουζάκις Κωνσταντίνος 10) Μάνικάς Δημή- 
τριος 11) Σκαλτσής Γεώργιος 12) Κασόλας Δημήτριος 13) Πα
παδιάς Δημοσθένης 14) Βιρδανός ’Ιωάννης 13) Κατσανεβάκη; 
Βαρθολομαίος 16) Γουδομιχάλης Γεώργιος 17) Παπάς ή Σκα- 
μνιάς Κωνσταντίνος 18) Μαντζαβίνος Γεώργιος 19) Θαλασινός 
Στυλιανός 20) Βίλος Βασίλειος 21) Ζάρας ’Απόστολος 22) Κα
σόλας Γεώργιος 23) Θεοδοσόπουλος ή Θεοόόσης Άλεξ. 24) 
Καλονάρος Γεώργιος 23) Κρίκος ’Αθανάσιος 26) Μαλέτσικτς 
Βασ. 27) Ζαχαράκις Νικόλαος 28) Κουκής Γεώργιος 29) ’Αρ
γυρίου Θουκυδίδης 30) Διγάλοτος Κωνσταντίνος 31) Γρυπο- 
γιάννης ’Αναστάσιος 32) Θόδης ’Ιωάννης 33) Κοντέας Δημή- 
τριος 34) Οικονόμου Κιονσταντΐνος 33) Ρ,επτάκις Κιονσταντΐνος 
36) Ράπτης Βασ. 37) Μικεδάκι; Άνδρέας 38) Κυριακόπουλος 
Ευστάθιος.

Άνωτέρα Διοίκησις Κρήτης—Χωροφύλακες 1) Κρομυδάκις 
Θεόδωρος 2) Κυριακάκις Κωνσταντίνος 3) Λαδιανός Γεώργιος 
4) Μαθιουδάκις ’Ιωάννης δ) Μακράκις Γεώργιος 6) Μανδαλά- 
κις ’Εμμανουήλ 7) Μανουσάκι; Χαρίλαος 8) Μαρακάκις Δημη- 
τριος 9) Μελαμπιανάκις Μιχαήλ 10) Κουντάκις Γεώργιος 11) 
Καλούδης Σταύρος 12) Καλαϊτζάκις Νικόλαος 13) Καρτεράκι; 
’Ιωάννης 14) Κοζυράκις Μιχαήλ 13) Κοκινάκις ’Εμμανουήλ 16) 
Κοκολάκις ’Εμμανουήλ 17) Κορνάρος ’Εμμανουήλ 18) Κακ.ι- 
βέλας Σραΰρος 19) Ήλιάκις Κωνσταντίνος 20) Ζερβός ’Εμμα
νουήλ 21) Δοργιάκις ’Εμμανουήλ 22) Γραμματικάκις Κιον- 
σταντΐνος 23) Βλαχάκις Εμμανουήλ 24) Βασιλάκις Εμμανουήλ 
23) Βάμβουκας Γειόργιος 26) Άρχοντάκις ’Εμμανουήλ 27) Αν- 
τωνιάδης ’Ιωάννης 28) Άνυφαντάκις Μιχαήλ 29) Χαλκιαδάκις 
Ζαχαρίας 30) Τρουλλινός Γεώργιος 31) Τζανάκις Μιχαήλ -52) 
Σπυριδάκις Γειόργιος 33) Σκουλούδης Ήλίας 34) Σεργεντάκις 
’Εμμανουήλ 33) Σακελλάρης Εμμανουήλ 36) Πομποδάκις Η
ρακλής 37) Πεδιωτάκις Γειόργιος 38) ΙΙατεράκις Βασίλειος ·»9) 
Παπαμαρκάκις Γεώργιος 40) Παπαδάκις ή Μουσουράκις Σταύ
ρος 41) Παπαδάκις Περικλής 42) Παπαδάκις ’Ιωάννης (αριθμ. 
μητρ. 3792) 43) Παπαδάκις ’Ιωάννης (άριθ. μητρ· 2201) 44) 
Παπαδάικς Άγγελής 43) Όρφανουδάκις ’Εμμανουήλ 46) Νεμ- 
παυλάκις Παρασκευάς 47) Ξυδιανάκις ’Ιωάννης 48) Μυλωνακις 
Στέφανος 49) Μπριλλάκις ΙΙολύδιορος 50) Μπουξάκις Αλέξαν
δρος 51) Χατξιδάκις Γειόργιος 52) Χανιιοτάκις Νικόλαος.

Άνωτέρα Διοίκησις Χωροφυλακής Μακεδονίας. Χωροφυ-

λακε., 1) Παλιαδέλης Νικόλαος 2) Μυλιονάκις Γρηγόριος 3) 
Μπομπονάς Εύάγγελος 4) Μήτσου ’Απόστολος 5) Μακροπουλο: 
Στέιρ. 6) Μάνης Ευστάθιος 7) Μέτσος Στυλιανός 8) Μουτσίδης 
Θωμάς 9) Κεραμίδας Παντελής 10) Μανιόλη; Μιλτιάδης 11) 
Βακιρτζιδέλης ’Ιγνάτιος 12) Μαυρογχάννης Άθαναπ. 13) Ντε- 
ίξίρής Κωνσταντίνος 14) Ξεπαπαδάκι; Νικόλαος 15) Κοτρώνη; 
I εωργιος 16) Τεμπέλη: Γειόργιος 17) Μπαμπάλη; Νικόλαος 
18) Βαμποράκις Γεώργιο; 19) ’Αθανασίου Κωνσταντΐνος 20) 
Δουργεράκις Μιλτιάδης 21) Μουχταρέλος Χαρ.αλ. 22) Πελεκά
νος Βασίλ. 23) Λακόπουλος Πέτρος 24) ΙΙαξαΐτης Εύθύμιος 
2·>) Βαρβέρη: Αντώνιος 26) Μ.τογιαντζή; Σταματ. 27) Λάιο: 
Μιχαήλ 28) Κωσπικάκος Δηιιητριος 29) Άλευρά; Ληιιήτοιος 
30) Βλαχόπουλο; Άντιόνιος 31) Βαφιάδης Παύλο: 32)Κυρια- 
κάκις Μιχαήλ 33) Γιαννόπουλος ’Άγγελος έφιππος 34) Λουλγε- 
ράκις Ι__ρηγόοιος Ο.)) 1 ιαλυτςης Εύρίμαχος 36) Καζατζής Λάμ
προς ο7) Μάρτυς Αλες. .58) Καλαϊτζάκις Ίοιιιλ φς 39) Μαρ- 
γαριτόπουλος Δημήτριος 40) Μαυρικάκη; Κωνσταντίνο: 41) 
Καλυβιανάκις ’Εμμανουήλ 42) Βσυζούκης ’Ιωάννης 43) Τσάν
τας Τριαντάφυλ. 44) Κορνελάκις Γειόργιος 45) Σεργιάδης ~Εύ- 
στράτιος 46) Σταυρογιάννης Κωνσταντίνος 47) Τσαντής Άντιό- 
νιος 48) Ξυνδανύπουλος Λάζαρος 49) Μάντζαρης Βασ. 50) Μι- 
χαλακόπουλος Άντιόνιος 51) Σαμαντζόπουλος Δημήτριος, 52) 
Σπανούδης Δημήτριος 53) Γαρυφαλιάς Άντιόνιος 54] Σωτηρό- 
πουλος Γειόργιος 55] Μαρκόπουλος Γειόργιος 56] Καράλης 
Σωκράτης ο7] Γούλας Βισίλειος 5S] Σπάρταλης Δημήτριος 59] 
Γκαβόπουλος ’Ιωάννης 60] Τακαζάδης ’Ιωάννης 61] Μαυρίδης 
"Εκτωρ 62 Μαρινάκις ’Εμμανουήλ 63] ΙΙαθιάκις ΙΙαναγιιότης 
64] Βλάσσης Στυλιανός 65] Συμεωνίδης Συμεών 66] Νικολό- 
πουλος Χρήστος 67] Άσημακόπουλος ’Ιωάννης 68] Στεφανίδης 
Παύλος 69] Γιαννόπουλος Νικηφόρος 70] Γιοβανόπουλος Κων
σταντίνος 71) Τσόλος ’Αθανάσιος 72] Μπαβαρέζος Παναγιώτης 
73] Βόντζελος Δημήτριος 74] Τσακίρης Γειόργιος 75] Βασιλει- 
άδης Νικόλαο; 76) Παπαδόπουλος ’Ιωάννη; 77] Καροφυλάκις 
Έμμ. 78) Ματθιουδάκις Νικόλαος 79] Μουτσάκις Ίδομενεύς 
80] Καγιαμπάκις Δημήτριος 81] Ματθαιάκις Γειόργιος 82] 
Μπαλταδάκις ’Εμμανουήλ 83] Χαμαλάκις Εμμανουήλ 84] Βα- 
σιλάκις Μιχαήλ 85] Φραγκιοδουλάκις Γειόργιος 86J Χατζιδάκις 
Δημι'ιτριος 87] Σκουλικάκις Εύάγγελος 88) Ξανθάκις Σταύρος 
89) ΙΙλατάκις ’Εμμανουήλ 90] Χιοτόπουλος Χαράλαμπος 91] 
Σκόνδρας Αθανάσιος 92] Λαριιότης Γειόργιος 93] Χαχάκις Γε- 
ιόργιος 94] Βαφιάδης ΙΙαναγιιότης 95] Γαυγιωτάκις ’Εμμανουήλ 

» 96] Ζερβάκις Δημι'ιτριος 97] Λαυρεντάκις Κιονσταντΐνος 98] 
Μανουδάκις Στυλιανός 99] Άναγνωστάκις Μιχαήλ 100) Κω- 
στάκις Μάρκος 101] Μηλιαράς Μιχαήλ 102] Λεφάκις ’Απόστο
λος 1031 ΙΙερβολαράκις ’Εμμανουήλ 104] Χανιωτάκις Εύάγγε
λος 105] Μχράκις Γειόργιος 106] Χρυσουλάκις ’Εμμανουήλ 107] 
Μπιτσάκις Μιχαήλ 108] Δρουδάκις ’Ιωάννης 109] Θεοδωράκις 
’Εμμανουήλ 110] Οίκονομάκις Κωνσταντίνος 111] Χρηστάκις 
Ίιοάννης 112 Νικηφοράκις Γειόργιος 113] Ινωνσταντάκις ’Εμ
μανουήλ 114] Καζαναράκις ’Εμμανουήλ 115) Σηφογεωργάκη; 
Μιχαήλ 116) Κουτσογιάννης Σταύρος 117] Κανατάκι; Λεωνίδας 
118] Ψωμακέλης Κλεομένης 119] Κατσαμίδης Γειόργιος 1201 
Σουλογιάννη: Γειόργ. 121[ Μπακάλης Αγαθοκλής 122] Κατσα
μάκι; Σπυρίδων 123] Μαυροκέφαλος Σπυρίδων 124] Χατζηπα- 
ναγιώτης Εμμανουήλ 125] ΙΙαγιατάκι: Νικόλαος 126] Ράλης 
Γεώργιος 127 Νικόπουλος Ήλίας 128] Μαρκόπουλος ’Ιωάννης 
129] Γεωργόπουλος Χαράλαμπο; 1301 Μπαθρέλλο; Σταμάτιος 
131 Δημητριικόπου/.Οί Δημήτριος 132] Ήλιαδάκις ’Ιωάννης 
133] Βογιατζόγλου ’Αναστάσιος 134] Σέρρας Άνδρέας 13ο( 
Πασχολίδη; Θεοφάνης 136] Δαγδελένης Κλεάνθη: 137 Μανω- 
λίδη; Κων]τϊνος 138] Ρεκατσίνας Γεράσιμος.

Άνωτέρα Διοίκησις Χωροφυλακή; Ηπείρου. — χωροφ.
I] Οίκονομέας ΙΙαναγιιότης 2[ Μαρίνο; Γειόργιος 3| Κονδύλης 
Νικόλαος 4] Χαμουζάκις Άλεξ. 5] Τζουανάκος ’Ιωάννης (I] 
Μπεχράκις Κυριακούλης 7] Άνασιασίομ Βασίλειος 8] Άδι’/.μ 
’Ιωάννης 9) Τόλη; Ίιοάννης 10] ’Αλεξάνδρου Φραγκίσκος
II] Άλεξέας Βασίλειος 12] Κονδάρας Βασίλειος 13] Παπαθεο- 
διόρου Γειόργιος 14] Ροβόλας Βισίλειος Ιο] Σπυρίδων Σπυρ.

Βόρειο: ’Ήπειρος.—Χωροφ. 1] Ναούμ Χρήστος 2] Μαρτί- 
κας Σταύρος 3] Πισλής Δημήτριος 1] Κατσπμάκας ’Αθανάσιος 
5] Τσιγγέλη; Ήλίας 6] Μανώλης Παντολ. 7] ΙΙαπούλης ’Ιωάν
νης 8| ’Αρβανίτης Δημητριος 9] Μούρτος ’Ιωάννης.

Αστυνομική Λιειίθυνσις Τρικκάλων—Χωροφ. 1] Ίουλιάς 
Άντιόνιος 2] Καζαντζής Άχιλλεύς 3] Μήτρας Γρηγόριος 4] 
Μασούρας Απόστολος.

’Αστυνομική Διεύθυνσις Εύοίας. ---Χωροιρ. 1] Κοκοτός \η- 
μήτριος 2] ΙΙάλλης ΙΙαναγιιότης.

’Αστυνομική Διεύθυνσις Μεσσηνίας. Χιοροφ. 1] Δαμιγκος 
Νικόλαος 2] Γελομενάκος Δημήτριος.

’Αστυνομική Διεύθυνσις Ινκυλάδων.—Χωροφ.^ φαράς Σπυρ.
’Αστυνομική Διεύθυνσις Αιτωλοακαρνανίας. Χιοροφ. 1] Σα- 

κελλαρίου ’Ιωάννης 2] Οίκονομάκος ΙΙαγαγιιότης 3] Παπαθέου 
Θεόδωρος 4] όΐαστρογι-ωργίου Βασίλειος ο] Νικολάου 1 εωργιος
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.’,1 Μαιιπλίκος ’Ανίατης 7] ΙΙάλλα: ’Ιωάννης 8] Κατσου/.ακυ, 
ΐ'εώο-ιό; !»] Φωτοπουλος Φώτιος 10] ΙΙαπαΟανασιαόης Μ]μο- 
οΟένη'ς 11] ΙΙαπαϊωάννου Νικόλαός 12] Χατξησπυροπον/.ος 
Γεώργιος 13] Γεωργόπουλος Χρήστος 11) Διαμαντής Ιεωργιο^.

Άστυνοιιική Διεύίΐυνσις Κεφαλληνίας. -Χωροψ. 1) Λ/.υσαν- 
δράτος ΙΙοΛύδωρος 2) Ζάχος ΆίΙανάσιος :i) Αάμπου I ι-ωηγιος 
I) Βάρύη: Διονύσιος.

Άστυνοιιική ΛιευΟυνσις ΦίΙιωτιδυιρωκιδος. -Χωροφ. ΙΜ'Γ 
μητοακόπουλος Κων|τϊνος2) Κίτσου Δημ ήτριος Λ) Τσικ/.ίτσας 
1'έ<.'κ»'/ιοζ -I Κουταώττουλοζ ’Απόστολος.') ΊΙλιας Κων τίνος μ 
ΙΙαπαντωνης Κιυν τίνος 7 Δεληγιάννης Νικόλαός. ^

’Αστυνομική ΛιευΟυνσις Ζακύνθου.— Χωροφ. 1 Κουτσοκυτσς 
I Ιέτρος 2 Θεοφ ιλάτος Χρήστος 3 Τσιμοπουλος Φώτιος.

Αστυνομική ΛιευΟυνσις Κέρκυρας.—Χωροφ. 1 Μαγκανάκι. 
Λάμπρος.

’Αστυνομική ΔιεύΟυνσις Άρτης. — Χωροιρ. 1 Ζαχαρακοπου- 
λος ’Αριστείδης 2 Γουβέλης Νικόλαός 3 Χικολινάκος Δρα
κούλης.

’Αστυνομική ΔιεΰΟυνσις Άχαίοηλιδος.—Χωροφ). 1 ΙΙριονι- 
στής ’Ιωάννη: 2 ΙΙπαράκος Νικιίλαος 3 Μΐντή-λό/του/.ο: Γεωρ- 
γιος 1 Μπουλούμπασης Λημήτριος ■) Κουΐρουλύς Χρηστός ·> 
Καρκοτάκις ’Ιωάννης 7 Ξεκάκος Γεώργιος.

Οί μετασχοντες τών προκριματικών εξετάσεων. άλλ’ ων τά 
ι’ινόματα δέν αναγράφονται μεταξύ τών ανωτέρω _ δεν Οά ύπο- 
βληΟώσιν εις προαγωγικάς όριστικάς εξετάσεις ως μή προτα- 
Οέντες παρά τών ’Αστυνομικών Διευθυντών 1] Διοικητών Μοι- 
ραρχών, είτε άποκλειΟέντες υπό τών επιθεωρητών ή τοϋ ’Αρχη
γού τής Χωροφυλακής.

Αί εξετάσεις ένεργηϋήσονται έν τώ έν ΆΟήναις Σχολείιο 
οπλιτών Χωροφυλακής ένώπιοντής (ορισμένης ήδη ’Επιτροπής 
έκ τών κ. κ. Σοφιανοπούλου Βασιλείου ταγματάρχου ΙΙαγκάλου 
Γεωργίου Μοιράρχου καί Μερεντήτη Νικολάου υπομοιράρχου 
περί ής έν τώ τειίχει 11G τής 5 ’Ιουνίου έ. ΐ'. Ίΐχούς Λ. Λ., ή 
δ’ Επιτροπή αΰτη Οά συνεδριάζη προ καί μετά μεσημβρίαν 
προς μεραίωσιν τής αποστολής της εντός τής ταχΟείσης ώς 
άνω προθεσμίας.

’Εάν τις τών υποψηφίων διά λόγους άποχρώντως δεδικαιο- 
λογημένου: δέν ήθελε προσέλΟει πρός έξέτασιν οπότε πρός 
τούτο ήθελε κληΟή Οά συμπεριληφΟή εις τό τελευταίοι· τμήμα 
τών εξετάσεων.

ΙΙάσα διοίκησις ί) Σχολεϊον παιρ’ ω ϋπηοετούσι ν ίυτηφιή.j ... ^ 
0’ άποστίλλη έ|καίοω,..τό εν έ/.ιου εξ αόεών εκτός έάν οί υπο
ψήφιοι δέν ύπερβαίνωσι τούς δύο.οτε άποστέλλονται ταυτοχρό- * 
νιος καί οί δύο. ούτως είστε νά παρουσιάζωνται, έκαστος μέ έν 
κλινοσκέπασμα καί πλήρη οπλισμόν, τήν παραμονήν τών εξετά
σεων τής οικείας κλάσεως εις τήν Άστυνομικήγ ΑιεύΟυναιν 
’Αθηνών, μερίμνη τής οποίας Οά στρατονίζωνται εις τά διάφορα 
ύπό αυτήν Τμήματα καί δέν Οά διατίθενται έίς ούδεμίαν απο
λύτως ίιπηρεσίαν, ΐνα τήν επιούσαν προσέρχωνται εις εξετάσεις 
Οά διαβιβάζη δέ' πρό τεσσάρων ημερών εις τύν ΙΙρόεδρον τής 
Εξεταστικής ’Επιτροπής ονομαστικήν κατάστασιν τών υποψη

φίων εις ους εχορήγησε φίλλον πορείας δΓ εξετάσεις καί Οά 
τηλέγραφο] έγκαίριυς έάν έν τώ μεταξύ κιολυΟή τις τούπον δε- 
Οικαιοί|.ογημίνος.

Ίίζειαυτι/ή Ίίππροηή Ί·«ενωΐΜ»τχρ/ών 

υποψηφίων ’Κνομ-οτα^χών

Τό Λρχηγεϊον τής χωροφυλακής μεταρρύθμισαν τήν όιατα- 
ταγΐ|ν του περί καταρτισμού τής εξεταστικής έπιτροπής τών υπε
νωμοταρχών υποψήφιων διά τύν βαθμόν τού Ένωμοτάρχου- 
περι ής έν τώ προηγούμενο) τεύχει τής Η. Δ. Λ. άντεκατέστη- 
σεν εν αυτή τοίς Μοιράρχοι; κ.κ. Φριγανάν Δημήτριον καί καμι 
μενον Γεώργιον διά τών όμοιοβάΟμων των κ.κ. Βογιατζάκ- 
Εμμανουήλ καί Αντωνιάδου Φιλίππου, έτι δέ τύν ΰπομοίοαρ. 

χον Αναγνωστόπουλον κ. ’Αλέξανδρον διά τού συναδέλφου του 
κ. Δροσοπούλου Δρόσου.—

Παρακαλοϋνται &ερμως πάντες οί καθνατερονν- 
^τες είσέτι άγγελίας μου περί έκδόσεως «’Εγχειρι

δίου ’Επιστημονικής ’Αστυνομίας» όπως έπιατρέ- 
ψωσι πάντως όσον οΐόν τε τάχιον, έστω και χωρίς 
να έγγραφώσι αυνδρομηταί.

’Εν Θ]νίκη τή 9 ’Ιουλίου 1915.

ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ ΜΑΣ

Δ. Τ. Πρεμετήν. Διά Ν. ΓΨΠΘ' τής 9ης ’Ιουνίου 
1911 ορίζεται είκοοάδραχμος προσανξηοις αποδοχών Άν»υ- 
πασπιστον μέχρι δραχ. 180 κατ’ άνώτατον δρον με#' έκάστην 

τετραετίαν.
Δ. Γ. Πάτρας. Οί πίνακες νέων ’Ενωμοταρχών #ά εί

ναι δύο εις διά τούς ίδιώτας κυρωθείς ήδη και περιλαμβάνων 
τριάκοντα ένα έπιτυχόντας, και εις δια^ τους ενδοκιμησοντας 
κατά τάς διεξαγόμενος εξετάσεις τών υπενωμοταρχών, πόσοι 
δέ #ά είναι οί τελευταίοι ούτοι γνωσΰήαεται μετά πέρας εξε
τάσεων. Οΐ προβιβασμοί #ά γίνουν φρονούμε ν συμφώνως νέω 
όργανισμώ.

Γ. Γ. X α ν ία. Τά αναμνηστικά μετάλλια πολέμου δο#ή- 
σονται εις πάντας ών τά πιστοποιητικά είναι πλήρη και έγ
κυρα κατόπιν ελέγχου οικείου Τμήματος Υπουργείου Στρα
τιωτικών. Χωροφύλαξ άφυπηρετών καί επανερχόμενος μετά 
τινα χρόνον συνεχίζει αρχαιότητα υπηρεσίας αφαιρουμενου 
ενδιασμένου χρόνου.

Δ. Σ. Θεσσαλονίκην. Οί φοιτηταϊ νομικής και υπη- 
ρετοϋντες έν Πεζικώ μετατάσσονται εις χωροφυλακήν ώς ΰπε- 
νωμοτάρχαι έάν είναίι εγγεγραμμένοι εις κυρω#έντα σχετικόν 
πίνακα υπουργείου Στρατιωτικών.

A. Κ. Φιλιππιάδα. Τάς γνώμας σας έκτιμώμεν έάν 
δέ έπιμήνητε εις τήν μελέτην καί τών iδικών μας #ά πει- 
σ#ήτε δτι συμφωνοϋμεν. Άρχαιότης καί έκλογή ανάγκη νά 
λαμβάνωνται ΰπ’ δψιν. Ταχυδρομικώς λαμβάνεται σειράς 
Ήχους 1912—1913 ών τό άντίτιμον δραχ. ΙΟ παρακαλεΐσέλε 
όπως μας έμβάσητε διά ταχυδρ. έπιταγής’ γράφετε τίνες άρι- 
#μοί τού 1914 σάς έλλείπουσι.

Ε. Π. Έ ν τ α ΰ # α. Περί μεταλλίων, πολέμων δρα άνωτέ- 
ρω σχετική άπάντησιν. Περί έξεταοέληοομένων χωροφυλάκων 
βλέπε δημοσιευόμενα ονόματα.

Δ. Φ. ’Ικαρίαν. Μισ#όν οριστικού χωροφύλακος δι
καιούσθε νά λάβητε άπό τής χρονολογίας τής Η.Δ. τοϋ ’Αρ
χηγείου περί προαγωγής σας' έπί τού παρόντος τουλάχιστον 
δέν γίνεται σκέψις περί-νέων εξετάσεων διά τό τρίχον έτος.

Θ. Β. Γουμενίτσαν. Διά τούς άνυποτάκτους τούς 
συλληφθέντας μέχρι τής 1Θ ’Απριλίου έχομεν τήν γνώμην 
δτι δικαιούσθε τής σχετικής άμοιβής.

Ε. Τ, Π εύκονΒιάννου. Δέν άποκλείεται νά σάς έλη- 
σμόνηααν κατά τήν σύνταξιν τοϋ ύποβληθέντος καταλόγου' 
διατί δέν άνακινεΐτε ϋπηρεσιακώς τό ζήτημα;

Ν. Τ. Β ά μ ο ν. Όπλίται μεταβαίνοντες πρός νοσηλείαν 
εις νοσοκομεϊον έκτος τής έ'δρας των δικαιούνται νομίμου 
άγωγίου διά μετάβασιν έάν ό ιατρός πιστοποιεί έγγράφως τήν 
άδυναμίαν τοϋ οπλίτου νά μεταβή πεζή' περί μεταθέσεων δι’ 
ας έρωτάτε άγνοοϋμεν.

Ε. Κ. Άργοατόλιον. Πολύ σάς π αρακαλοϋμεν νά εύα- 
ρεστηθήτε καί συγκέντρωση τε εις διατριβήν εν είδη άρθρου 
τάς έν τή έπιατολή σας διατυπουμένας γνώμας διά νά δυνηθώ- 
μεν οϋτω νά δημοαιεύαφμεν αύτάς.

Γενική ά π ά ν τ η σ ι ς. Οί έκ τοϋ Στρατού πρός ένίσχυ- 
σιν τής χωροφυλακής άποσπώμενοι μεταβαίνοντες εις τά; 
εστίας των μετά λήξιν θητείας των άκολουθοϋσι τήν έφεδρείαν 
τού δπλου εις δ πρό τής ώς ανω άποσπάσεώς των άνήκον. Οί 
μετά τήν άφεσίν των εκ τοϋ Στρατού καχατασαόμενοι ώς έθε- 
λονταί εις τήν χωροφυλακήν καί απολυόμενοι εϊτα τής χωρο
φυλακής άνήκουσιν έπίαης εις τήν έφεδρείαν τού δπλου ένθα 
υπηρέτησαν πρό τής τελευταίας των ταύτης κατατάξεως. Οί 
ν.ατατασσόμενοι ως έθελονταί εις τήν χωροφυλακήν πρό τής 
εις τον Στρατόν δι’ έκπλήρωσιν τής θητείας των προσκλή- 
οεως, φρονοϋμεν, αν καί περί τούτου δέν ύπάρχη ρητή διά- 
ταξις νόμου, δτι απολυόμενοι θά μεταβαίνωσιν εις τήν έφε
δρείαν τής χωροφυλακής, άφοϋ οί έν αυτή υπηρεσία των λο
γίζεται ώς στρατιωτική καί τού: άπαλλάττει συνεπώς ^τής 
νποχρεώσεως θητείας έν Στρατώ.

ι

Η. ΣΚΟΥΛΟΥΔΙΙΣ 

Μοίραρχος

Τύποις ΑΔΕΛΦΩΝ Β. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΓΙ 

Οδός Σταδίου 43, (Στοά Όριρανίδου 10)
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