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ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΙ

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ’Α στυνομικό ; Δ ιευθυντή ; Α'
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓιΕΤΡΟΣ, Μ ηχανικό;—Τ οπογράφο ;
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Δ ιευθυντή ; Β'
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ, ’ Ιατρό;
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ ιευθυντή ; Υ π ο υρ γε ίο υ  Δ ικαιοσύνη;
ΒΛΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Υ φ η γ η τ ή ; Π ανεπιστημίου 
ΓΑΡΔΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Κ αθηγητή ; Π ανεπιστημίου 
ΓΑΛΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Κ αθηγητή; Π ανεπιστημίου 
ΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ τ. Έ φέτη ;—Σ υγγραφεϋ;
ΓΑΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ε ΐσαγγελεύ ;
ΓΕΩΡΓΙΟΥ NINA, Λ ογοτέχνι;
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ύ π α σ τυνό μ ο ; Α’
ΓΑΡΔΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Ύ πα σ τυνό μ ο ; Α’
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Κ αθηγητή; Π ανεπιστημίου 
ΚΑΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Κ αθηγητή ; Π ανεπιστημίου 
ΚΑΨΑΣΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ιατροδ ικαστή ;
ΚΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Κ αθηγητή ; ’Αμερικανικού Κολλεγίου 'Ελληνικού 
ΚΛΕ1ΣΙΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Ιστορ ικό ;
Κ1ΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, τ . ’Α ρχηγό ; ’Α στυνομ ία ; Πόλεων 
ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Α σ τυνό μ ο ; Β’
ΚΡΟΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ’Α στυνόμο ; Β'
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ύ πα σ τυνό μ ο ; Α'
ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, τ .  ’Α ρχηγό ; ’Α στυνομ ία ; Πόλεων 
ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΚΙΜΩΝ, Ά ρ χ ιτέκ τω ν
ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Σύμβουλο; ’Ελεγκτικού Συνεδρίου—Δ /τωρ Δ ικαίου 
ΜΩΡΑΨΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ψ υχίατρο;
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ, Δ ιευθύντρ ια  Υ π ο υρ γ ε ίο υ  Δ ικα ιοσύνη ;
ΜΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ’Αστυνόμο; Α'
ΝΤΖΙΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ύ πα σ τυνό μ ο ; Α'
ΝΙΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ύ π α σ τυνό μ ο ; Β'
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ ιευθυντή ; Γενικού Χημείου το ύ  Κρότου; 
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, Κ αθηγητή ; ’Ε γκληματολογία ; καί Σ ω φρονιστική ; 
ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Κ αθηγητή ; Δ ικαστ ική ; Γραφολογία ; 
ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ ΘΑΛΕΙΑ, ’ Ιατρό;
ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Ύ πα σ τυνό μ ο ; Α'
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ύ πα σ τυνό μ ο ; Α’
ΠΗΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Ά ρ χ ιφ ύλα ξ  
ΡΑ1ΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ύ πα σ τυνό μ ο ; Β’
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, Κ αθηγητή ; Π αντείου—Σύμβουλο; Έ π ικρατε ία ; 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Κ αθηγητή ; Π ανεπιστημίου 
ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Κ αθηγητή; ’Α νώ τα τη ; Ε μπορική ;
ΣΚΟΥΖΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Πρόεδρο; Σ υλλόγου Α θ η να ίω ν 
ΣΑΓΙΑΣ ΗΛΪΑΣ, Τμηματάρχη; Ε.Ι.Ρ.
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Ά ρ χ ιφ ύλαξ  
ΤΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Ά ν τε ισ α γγ ελ εύ ; Ά ρείου Π άγου
ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Πρόεδρο; τ ή ;  Ε λλη ν ικ ή ; ‘Εταιρεία; Ψ υχικών ’Ερευνών 
ΤΣΙΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ’Α στυνομικό; Δ ιευθυντή ; Β’
ΤΟΥΖΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Α σ τυ νό μ ο ; Α’
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145. Θέσις καί συνθήκες τοϋΚΓ' ’ Αστυνομικού Τμήματος (Υ μ η ττοϋ ).
Τό ΚΓ' ’Αστυνομικό Τμήμα περιλαμβάνει όλη την περιοχή τοΰ 'Υμηττού 

καί τό οίκημά του βρίσκεται στήν όδό Στρατηλάτου Κωνσταντίνου 27. Τό Τμήμα 
τοϋτο είναι ένα άπό τα ακραία Τμήματα τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών. 
Στήν περιοχή αυτή υπήρχε ‘ενα μεγάλο ποσοστό κομμουνιστών, κατά την εποχή 
τοϋ Δεκεμβριανού κινήματος.

Πολύ κοντά στο ’Αστυνομικό οίκημα, σέ άπόσταση δηλαδή μόλις 50 μέτρων, 
εΐχεν έγκατασταθή ό 2ος λόχος τοϋ Ε.Λ,Α.Σ. Οί έλασϊτες μάλιστα τοΰ λόχου αύτοΰ 
περνοΰσαν έπιδεικτικά σέ ομάδες εμπρός άπό τό ’Αστυνομικό Κατάστημα καί πυρο- 
βολοΰσαν μέ αυτόματα δπλα, συχνά δέ έκαναν δολοφονίες κατά τήν νύχτα, έθνικο- 
φρόνων πολιτών, ένώ άλλους τους συνελάμβαναν καί τούς έξηφάνιζαν.

’Επίσης στήν πλατεία 'Υμηττοϋ, δηλαδή σέ άπόσταση 150 μέτρων περίπου 
άπό τό ’Αστυνομικό Κατάστημα, ήταν εγκατεστημένη ή πολιτοφυλακή τής περιοχής 
'Υμηττοϋ, μέ διοικητή τον κομμουνιστή Στυλιανό Χατζηδάκη. Μέ τήν πολιτοφυ
λακή αυτή είχαν δυστυχώς συνεργασία καί μερικοί άστυνομικοί τοΰ ΚΓ' Άστυνο-
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μικοΰ Τμήματος, οί όποιοι κατέδιδαν κάθε κίνηση, καθώς καί ό,τιδήποτε έλέγετο 
ή διετάσσετο στο Τμήμα αύτό. Έκτος αύτοϋ ή πολιτοφυλακή άσκοϋσε καί τρομο
κρατία στούς άστυνομικούς, γιατί κάθε νέος άστυφύλακας πού έτοποθετεϊτο εκεί 
συνελαμβάνετο αιφνιδιαστικά καί ώδηγεΐτο στήν πολιτοφυλακή, όπου του έγίνετο 
άνάκρισις για νά εξακριβώνουν τα φρονήματά του, τελικά δέ του έγίνετο επιτακτική 
σύστασις νά μή άντιδρα στις ενέργειες τοΰ Ε.Α.Μ.—Ε.Α.Α.Σ.—Ε.Π.Ο.Ν. καί Κ.Κ.Ε. 
γιατί σέ έναντία περίπτωση θά έδολοφονεΐτο. Ουτω άφ’ ένος μέν ή τρομοκρατία 
αυτή των κομμουνιστών, άφ’ ετέρου δέ ή χλιαρά στάσις τοΰ τότε διοικητοϋ τοΰ 
Τμήματος καί ή άσκουμένη ύπό τινων άστυνομικών προπαγάνδα υπέρ των κομ
μουνιστών συνετέλεσαν ώστε οί έθνικόφρονες άστυνομικοί νά βρίσκωνται σέ μειο
νεκτική θέση.

'Έτσι, ένώ κατά τήν Κυριακή 3-12-1944 έλαβον χώραν τά γνωστά αιματηρά 
γεγονότα στήν πλατεία Συντάγματος, ό Διοικητής τοΰ Τμήματος άντί νά λάβη 
στοιχειώδη μέτρα άσφαλείας τοΰ οικήματος, δεδομένου ότι είχε διαταχθή αυστηρά 
έπιφυλακή, πήγε στο σπίτι του ν’ άναπαυθή καί δέν διανυκτέρευσεν στο ’Αστυ
νομικό Κατάστημα, όπου άφησε μόνο τον ’Αξιωματικό 'Υπηρεσίας. Τά όπλα τά είχε 
κλειδώσει στήν άποθήκη καί τό κλειδί ένώ συνήθως έτοποθετεϊτο στο γραφείο τοΰ 
Άξιωματικοΰ 'Υπηρεσίας, τή νύχτα εκείνη δέν βρίσκονταν έκεΐ, γιατί προφανώς τό 
είχε πάρει κάποιος άστυνομικός προσκείμενος στούς κομμουνιστάς.

146. Α ιφνιδ ιαστική κατάληψ ις τοΰ Τμήματος άπό τούς κομμουνιστάς.
Τήν Δευτέρα (4-12-1944) καί στις 6 ή ώρα τό πρωί, ένώ άκόμη δέν είχε ξη

μερώσει, 40 κομμούνισταί ώπλισμένοι μέ άύτόματα όπλα καί τυφέκια καί μέ έπί 
κεφαλής τον ’Ιωάννη Κοτζάμπαση, ύπολοχαγό τής πολιτοφυλακής 'Υμηττοΰ, περι
κύκλωσαν τό οΐκημα καί άμέσως 20 άπ’ αυτούς μπήκαν στο Τμήμα, πήγαν κατ’ ευ
θείαν στήν άποθήκη καί πήραν τά όπλα. ’Από τούς αστυνομικούς πού βρέθηκαν 
στο Τμήμα συνέλαβαν τούς έξής μόνον, οί όποιοι ήσαν έθνικισταί, δηλαδή τον 'Υπα- 
στυνόμο Β' κ. Κοντογιάννη Χρήστο, τον άστυφύλακα ΚΓ. 35 Κοκκολάκη ’Εμμανουήλ, 
τον άστυφύλακα ΚΓ. 43 Χριστοφοράτο Πέτρο, τον άστυφύλακα ΚΓ. 19 Κυδώνη 
Νικόλαο καί τον άστυφύλακα ΚΓ. 49 Νταή Κων./νο. Οί άλλοι αστυνομικοί πήγαν 
μέ τό μέρος τών κομμουνιστών.

Οί κομμούνισταί γιά νά πετύχουν τή σύλληψη καί τών άλλων έθνικοφρόνων 
άστυνομικών, οί όποιοι είχαν διανυκτερεύσει στά σπίτια τους, έτοποθέτησαν τούς 
άστυνομικούς πού πήγαν μαζί τους στο εξωτερικό προαύλιο τοΰ Τμήματος, εις τρό
πον ώστε νά φαίνωνται άπ’ έξω συγκεντρωμένοι.καί έτσι οί συνάδελφοί τους πού κατέ- 
φθαναν τις πρωινές ώρες άπό τά σπίτια τους δέν ύποψιάζοντο τίποτε.

"Οταν λοιπόν έφθαναν στο Τμήμα ένας-ένας οί έθνικόφρονες άστυνομικοί καί 
έμπαιναν στο οίκημα, τούς συνελάμβαναν οί κομμούνισταί, τούς άφώπλιζαν καί τούς 
έθεταν ύπό περιορισμόν. ’Έτσι συνελήφθησαν όλοι, εκτός άπό τούς άπεσπασμένους 
σέ άλλες 'Υπηρεσίες, οί όποιοι ήσαν όί εξής : οί Άνθυπαστυνόμοι κ.κ. Μιμής Κ. 
καί Σαμαράς Γ., καί οί άστυφύλακες Στάϊκος Κ., Τριανταφυλλόπουλος Β., Καλα- 
θάκης Μιχ., Μαραγλής Γ., Σερέτης Δ., Τηλιγάδης Κ., Κωτσόβολος Παν., Τασιό- 
πουλος ’Ιωάννης καί Καχριμάνης.

• ’Επίσης δέν συνελήφθησαν γιατί ήσαν άσθενεϊς καί σέ άδεια οί : 'Υπαστυνό- 
μός Β' κ. Κοτικιάς Χαράλαμπός, άρχϊφύλαξ Καρτσούνης Άδάμ καί οί άστυφ /κες 
Νόμπελής Άνδρέας καί Γερακάρης Γεώργιος.

Κατά τήν ώρα πού κατελήφθη τό Τμήμα, ό Διοικητής τούτου άπουσίαζε. 
"Ο:αν έφθασε στις 8.15' π.μ., τον ύπεδέχθη μιά έπιτροπή άπό κομμουνιστάς καί τοΰ 
«γνώρισε ότι τό Τμήμα είχε καταληφθή, τον ρώτησαν δέ αν δέχεται νά τό διοική 
προσχωρώντας στήν πολιτοφυλακή. ’Εκείνος άπεδέχθη τή διοίκηση.
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147. Δ ιαφυγή  έθνικοφρόνων αστυνομικών στήν ελεύθερα ζώ νη.
Μετά τήν κατάληψη τοΰ Τμήματος άπό τούς κομμουνιστάς οί έθνικόφρονες 

άστυνομικοί έπεδίωξαν καί επέτυχαν να διαφύγουν προς τήν έλευθέρα ζώνη καί νά 
παρουσιασθοϋν στήν ’Αστυνομική Διεύθυνση. Αί άστυνομικοί αύτοί είναι οί έξης : 
α) ό Ύπαστυνόμος Β' κ. Κοτικιάς Χαράλαμπος, ό όποιος μόλις έμαθε ότι κατε- 
λήφθη τό Τμήμα έφυγεν άμέσως, β) ό άστυφύλαξ ΚΓ. 52 Κριεζής Δημήτριος όταν 
πήγε στο Τμήμα συνελήφθη, όταν όμως μετεφέρετο συνοδεία άπό έλασΐτες τούς 
έπεισε νά περάση άπό τό σπίτι του, έκεΐ τούς παρέθεσε γεύμα καί ένω εκείνοι έ
τρωγαν έδραπέτευσε καί παρουσιάσθη στήν ’Αστυνομική Διεύθυνση, γ ) ό 'Υποδιοι
κητής ’Αστυνόμος Β' κ. Κριτσωτάκης Ν. συνελήφθη, όταν άνύποπτος πήγε στό 
Τμήμα καί διετάχθη νά μήν άπομακρυνθή άπό τό Τμήμα. Καί αυτός όμως διέφυγε 
τήν έπίβλεψη των κομμουνιστών καί παρουσιάσθη στή Διεύθυνση, δ) οί άστυφύλακες 
ΚΓ. 29 Δοΰρος Πέτρος καί ΚΓ. 65 Τσοπένος Γ., οί όποιοι υπηρετούσαν στό Στα
θμό Κατσιποδίου πού κατελήφθη τή νύχτα τής 3-12-1944, κατώρθωσαν νά διαφύ
γουν καί νά φτάσουν στήν ’Αστυνομική Διεύθυνση. ’Επίσης διέφυγε καί ό 'Υπαστυ- 
νόμος Β' κ. Κοντογιάννης Χρήστος, ό όποιος υστέρα άπό 3ήμερο περιπέτεια έφτασε 
στήν ’Αστυνομική Διεύθυνση.

Οί κομμουνισταί άπήγαγον καί έξετέλεσαν τον Ύπαστυν. Α' Παπαδόπουλον 
Στέφανον, Διοικητήν Σταθμού Κατσιποδίου καί τον Άρχιφύλακα Βαρβαρόπουλον 
Έμμ. τής Γενικής ’Ασφαλείας πού ύπηρετοΰσε στό ΚΓ' Παράρτημα’Ασφαλείας.

Οί άστυνομικοί αύτοί πού έφθασαν στήν ’Αστυνομική Διεύθυνση, ένετάχθησαν 
σέ διάφορα μάχιμα Τμήματα καί έλαβαν μέρος στις έκκαθαριστικές έπιχειρήσεις.

(Συνεχίζεται)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Εντός τοΰ Μαρτίου κυκλοφορεί ή «ΕΠΙΣΤΗΜΟ
ΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» τοΰ ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Α' 
κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτου.

Είναι τό πρώτον έκδιδόμενον άρτιον άπό πάσης 
πλευράς βιβλίον ’Επιστημονικής καί Τεχνικής ’Αστυνομίας 
πρός χρήσιν των αστυνομικών.
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ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣ 
”Η

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΗΣ ΚΑΛΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
'Υπό του Συμβούλου τοϋ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου

------------------------------------ καί Διδάκτορος τοϋ Δικαίου ------------------------------------
κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου κα ί τέλος)
IV. Ο ΑΡΧΗΓΟΣ

II. Ή άσκησις των καθηκόντων του άρχηγοΰ.
Ζ '. Ή τέχνη νά καταρτίζη καί νά έκπαιδεύη τούς υφ ισταμέ

νους το υ .
1 .  Γενικά.
'Ως έσημειώσαμεν ήδη εις προηγούμενου κεφάλαιον, ό άρχηγός, πλήν 

των οργανωτικών καί διοικητικών του ικανοτήτων, οφείλει νά είναι καί έκπαι- 
δευτής. ’Έχει καθήκον νά ύποβοηθήση τό προσωπικόν του όπως άποκτήση συνεί- 
δησιν, νά καλλιεργήση καί άναπτύξη τάς λανθανούσας ικανότητάς του, καί νά δια
μόρφωση ένα καλύτερον «έγώ» ώστε νά δυνηθή νά πραγματοποιήση τοϋτο την άπο- 
στολήν του κατά τον πλέον άποτελεσματικόν τρόπον.

.'Ο άρχηγός οφείλει νά έχη τήν φιλοδοξίαν όπως καί ό ταπεινότερος καί άση- 
μότερος άκόμη τών υφισταμένων του διαμορφωθή εΐ δυνατόν κατά τό ίδικόν του 
πρότυπον, ώστε νά δυνηθή νά έξελιχθή έν καιρώ εις ένα δημιουργικόν προϊστάμενον 
μέ άρτιον χαρακτήρα.

Θά πρέπει δέ νά θεωρή τον έαυτόν του πολύ ικανοποιημένου, εάν με τό παρά
δειγμά του καί μέ τάς ικανότητάς του ώς έκπαιδευτοϋ, κατορθώση νά διαμορφώση 
γύρω του άνθρώπους μέ πρωτοβουλίαν, μέ άποφασιστικότητα, μέ θάρρος, ειλικρί
νειαν καί καλωσύνην.

"Εν άπό τά καλύτερα καί άποτελεσματικώτερα μέσα νά κερδίσης τήν εμπι
στοσύνην τών συνανθρώπων σου είναι νά τούς μεταχειρισθής ώς πολύ καλυτέρους 
απ’ ό,τι φαίνονται ότι είναι καί αν κατορθώσης νά τούς έμπνεύσης έμπιστοσύνην καί 
αγάπην, οπότε θά τούς κάμης νά ύπερβάλουν τον έαυτόν τους.

'Ο άρχηγός ώς εκπαιδευτής οφείλει νά μή σταματά εις τά έλαττώματα καί τάς 
άτελείας τών ύφισταμένων του, άλλά νά βλέπη πέραν αύτών καί νά διεισδύη ώς 
καλός ψυχολόγος εις τά κατάβαθα τής ψυχής διά νά άνακαλύψη τάς κρυμμένας καί 
λανθανούσας έκείνας ικανότητας, τάς οποίας θά πρέπει ν’ άφυπνίση καί νά κάμη 
ώστε νά άποκτήσουν καί οί ίδιοι συνείδησιν αύτών.

"Οταν κατά τον τρόπον τούτον λάβουν συνείδησιν τών άγνώστων θησαυρών 
πού κρύβονται μέσα των, τότε θά δοκιμάσουν μίαν άνέκφραστον χαράν καί θά θελή- 
σουν νά συνεργασθοΰν μέ δλήν των τήν καρδίαν μαζί μέ τήν άρχηγόν των, ώστε ν’ 
άξιοποιηθή ό ψυχικός των πλούτος. Τίποτε πράγματι δέν συντελεί περισσότερον 
εις τήν τελειοποίησιν τού χαρακτήρας"ενός άνθρώπου άπό τήν συναίσθησιν ότι έτυχε 
κάποιας κατανοήσεως έκ μέρους τού άλλου άπό τον όποιον έξαρτάται καί άντιληφθή 
ότι οί κόποι του έξετιμήθησαν. 'Η έκ μέρους τού προϊσταμένου άναγνώρισις τών 
καταβαλλομένων προσπαθειών καί ή ήθική ένθάρρυνσις άσκοΰν μεγίστην έπίδρασιν 
εις τήν ψυχήν τών υφισταμένων του καί κινούν περισσότερον τό ένδιαφέρον των διά 
τήν έργασίαν των.

Είναι γεγονός διαπιστωμένον έκ πείρας ότι κάμνει κανείς πάντοτε μέ τήν καρ
διά του έκείνο διά τό όποιον ένδιαφέρεται.
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'Η έκπαίδευσις λοπδν ή οποία πρέπει νά δίδεται άπό τον προϊστάμενον προς 
τούς υφισταμένους του θά πρέπει νά έχη ώς άντικειμενικόν σκοπόν νά ύποκινήση 
εις αύτούς το ενδιαφέρον καί τήν άγάπην προς τήν προσπάθειαν, ν’ άναπτύξη την 
πρωτοβουλίαν, το συναίσθημα της εύθύνης, τήν διάθεσιν της άπό κοινού συνεργασίας 
καί έν γένει της καλυτέρας επαγγελματικής καταρτίσεως διά τής άναπτύξεως των 
έπαγγελματικών των γνώσεων, ώστε ν’ άποβούν ούτοι καλά στελέχη καί έν καιρω 
καλοί προϊστάμενοι.

2. Είδικώτεροι σκοποί τής Έ κπαιδεύσεως.
Ή  τεχνική πρόοδος εις όλους τούς τομείς τής δράσεως επιβάλλει τήν άνάγκην 

τής προσαρμογής προς αυτήν διά τής καταλλήλου έκπαιδεύσεως. Δύναται δέ αυτή 
νά έχη τούς έξής είδικωτέρους σκοπούς :

α ') Τήν ένημέρωσιν τού προσωπικού εις τά καθήκοντά του διά τής έκμαθή- 
σεως των μεθόδων εκείνων διά των όποιων δύναται νά έκπληρώση άποδοτικώτερον 
τά καθήκοντά του.

β ') Τήν έπέκτασιν των γνώσεών του, ώστε νά δύναται ό ικανός καί επιμελή? 
ύφιστάμενος νά έξελιχθή σύν τω χρόνω εις ικανόν στέλεχος καί εις ικανόν προϊ
στάμενον.

γ ')  Τήν προσαρμογήν τού προσωπικού εις τάς νέας άντιλήψεις, μεθόδους καί 
εξελίξεις τού κλάδου τής εργασίας του.

δ ') Τήν άνάπτυξιν τού πνεύματος πρωτοβουλίας καί αύτενεργείας, τής άπό 
κοινού συνεργασίας καί τής άναλήψεως εύθυνών.

3. ΠοΤαι μέθοδοι έκπαιδεύσεως δύνανται νά χρησιμοποιηθούν.
Τρεις κυρίως μέθοδοι δύνανται νά χρησιμοποιηθούν προς τούς άνωτέρω σκοπούς·
Π ρ ώ τ η  μ έ θ ο δ ο  ς.—Αΰτη συνίσταται εις τήν άπόκτησιν πείρας μέ τήν 

συνεχή άπασχόλησιν τού υπαλλήλου εις τά διάφορα καθήκοντά του. Αυτή είναι ή 
μ έ θ ο δ ο ς  τ ή ς  ε μ π ε ι ρ ί α ς .

Παρουσιάζει αΰτη σοβαρώτατα μειονεκτήματα, διότι άπαιτεΐ μακρόν χρόνον 
προσαρμογής μέ άβέβαια καί ούχί ικανοποιητικά πολλάκις άποτελέσματα. Εις 
ταύτην ελλείπει ό συστηματικός έλεγχος, ώς επίσης καί ή συστηματική προσπάθεια 
διά τήν κατάλληλον ένημέρωσιν τού προσωπικού.

Δ ε υ τ έ ρ α  μ έ θ ο δ ο  ς.—Αΰτη συνίσταται εις τήν διά τής ώργανωμένης κα1· 
συστηματικής διδασκαλίας άπόκτησιν των άναγκαίων γνώσεων, διά τήν καλυτέραν 
έπαγγελματικήν κατάρτισιν τού προσωπικού.

Είναι δέ αΰτη ή καλυτέρα μέθοδος, πλήν όμως δέν δύναται πάντοτε νά έφαρ- 
μοσθή.

'Οσάκις όμως έφαρμόζεται, δύναται νά προσφέρη σημαντικάς υπηρεσίας διά 
τήν έκπαίδευσιν τού προσωπικού, διότι παρέχει εις τούτο τάς γενικάς καί είδικάς 
έκείνας γνώσεις αί όποϊαι τού είναι άπαραίτητοι. Παραμένουν όμως καί πολλά θέ
ματα τά όποια δέν είναι δυνατόν νά περιληφθοΰν εις τό πρόγραμμα των Σχολών 
μετεκπαιδεύσεως. 'Ως έκ τούτου ύφίσταται άρκετόν περιθώριον διά περαιτέρω ή πα
ράλληλον συμπληρωματικήν κατάρτισιν, είτε διά διαλέξεων, είτε καί διά συστημα
τικής ειδικής καθοδηγήσεως κατά τήν έργασίαν.

'Η ίκανότης τού προϊσταμένου νά έκπαιδεύη τούς υφισταμένους του έξαρ- 
τάται κατά πολύ έκ τής ικανότητάς του νά διδάσκη. Είναι δύσκολος τέχνη ή διδα
σκαλία, άλλά καί αΰτη διδάσκεται, δέν είναι έμφυτός τις ίδιότης. Είναι έπίκτητος.

Τ ρ ί τ η  μ έ θ ο δ ο  ς.—Αΰτη συνίσταται κυρίως εις τήν έπί τής έργασίας 
διδασκαλίαν καί κατάρτισιν τού προσωπικού. Κατ’ αυτήν, ό προϊστάμενος έπι-
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διώκει την διά διαφόρων μέσων κατάρτισιν τοϋ προσωπικού του κατά την διάρκειαν 
της έκτελουμένης έργασίας.

Έν πρώτοις, δύναται νά χρησιμοποιηθή τό μέσον της υποβολής τ α κ τ ι κ ώ ν  
ε κ θ έ σ ε ω ν  περ'ι τοϋ συντελεσθέντος έργου, επί των οποίων ό προϊστάμενος κά- 
μνει τάς παρατηρήσεις του καί παρέχει τάς κατευθύνσεις του, διευκρινίζει τάς ιδέας 
του καί καθοδηγεί εις τήν ορθήν έπίλυσιν των άνακυπτόντων ζητημάτων.

’Άλλο μέσον προς διδασκαλίαν τοϋ παρέχει ή ε υ κ α ι ρ ί α  τ ω ν  δ ι α π ρ α -  
χ θ έ ν τ ω ν  σ φ α λ μ ά τ ω ν  έκ μέρους των υφισταμένων του. ’Εκείνος ό προϊ
στάμενος γνωρίζει νά έπωφελήται άπό τοιαύτας ευκαιρίας, ό όποιος κατορθώνει νά 
κατευθύνη τούς υφισταμένους του ώστε άνευρίσκουν μόνοι τά λάθη των, νά μαν
θάνουν νά σκέπτωνται καλύτερα καί νά έργάζωνται προσεκτικώτερα.

Άλλο μέσον είναι ή έ π ι θ ε ώ ρ η σ ι ς .  Είναι άνάγκη ό προϊστάμενος άπό 
καιροΰ εις καιρόν ν’ άφήνη τό γραφεϊόν του καί νά περιέρχεται όλα τά τμήματα καί 
γραφεία καί εργοτάξια, ώστε νά διαπιστώνη ό ίδιος περί τής συντελουμένης έργασίας. 
Μάλιστα, είναι άνάγκη νά προσέχη καί αύτάς τάς λεπτομέρειας τής έργασίας. ’Εάν 
γνωρίζη καλώς τούς συνεργάτας του καί τήν έργασίαν των, θά είναι εις θέσιν νά γνω- 
ρίζη τάς δυσκολίας των καί τά άσθενή σημεΐά των.

Άλλο μέσον έκπαιδεύσεως είναι έπίσης καί ή π ρ ο σ ω π ι κ ή  έ π α φ ή  
τ ο ϋ  π ρ ο ϊ σ τ α μ έ ν ο υ  μέ  τ ο ύ ς  σ υ ν ε ρ γ ά τ α ς  τ ο υ  έ κ τ ο ς  τ ή ς  έ ρ 
γ α σ ί α ς ,  εις οίκογενειακάς συγκεντρώσεις, έκδρομάς, έορτάς, κλπ. Είναι άναγκαία 
ή έπαφή αυτή μέ τούς υφισταμένους του, διότι θά τοϋ έπιτρέψη νά τούς γνωρίση 
καλύτερα, νά συνδεθή μαζί των ψυχικώς. 'Η ψυχική δέ αυτή προσέγγισις τότε μόνον 
είναι καλή καί γόνιμος, όταν είναι αύθόρμητος καί ειλικρινής. Μόνον εις τήν έλευ- 
θέραν συζήτησιν είναι δυνατόν νά θιγοΰν γενικά ζητήματα, οπού θά φανή ή κοινω
νική καί ήθική άντίληψις τών συνεργατών του κατά τρόπον καθαρόν καί φυσικόν, 
παρά κατά τάς ώρας τής έργασίας.

*
* *

Τερματίζοντες τήν σύντομον ταύτην μελέτην περί τοϋ άρχηγοΰ καί τών κα
θηκόντων του, έπιθυμοΰμεν καί πάλιν νά τονίσωμεν ότι ή ύψίστη άποστολή του είναι 
τό ύπηρετεϊν καί ότι ή άποστολή του αότη άποτελεΐ πραγματικήν κοινωνικήν 
ύπηρεσίαν.

Ό  άξιος αρχηγός, περί τών προσόντων καί τών ικανοτήτων τοϋ οποίου ώμι- 
λήσαμεν εις τά προηγούμενα άρθρα καί ό όποιος πλήν τής έπαγγελματικής του αξίας 
καί τών διοικητικών καί οργανωτικών καί λοιπών ικανοτήτων του, πρέπει νά διακρί- 
νεται διά τήν ήθικήν του άξιαν, διά τήν άνωτερότητα τοϋ χαρακτήρος του καί νά 
είναι έμποτισμένος άπό βαθεΐαν πίστιν προς τον Θεόν καί τον Σωτήρά μας Χριστόν, 
οφείλει νά έχη έπίσης ώς άντικειμενικόν σκοπόν όπως διαμορφώση τούς συνεργάτας 
του εις άρτίως κατηρτισμένα στελέχη, εις άνθρωπίνους αξίας καί εις πολίτας μέ έλεύ- 
θερον φρόνημα καί Χριστιανικάς άρχάς.

Δημ. I. Μαγκριώτης

’Επί τη λήξει τής δημοσιευόμενης ανωτέρω εξαιρετικής με
λέτης τοϋ κ . Δημητρίου Μ αγκριώτη, τά «’Αστυνομικά Χρονικά» 
εύχαριστοϋν θερμότατα τούτον, διά τήν πολύτιμον ταύτην συν
εργασίαν το υ .
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•  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΥΓΟΝΙΚΗΣ 
ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ·

Διάλεξις του Διευθυντοϋ της Μαιευτικής - 
Γυναικολογικής Κλινικής τοϋ Πανεπιστη- 
μίου έν τώ  Άρεταιείω Νοσοκομείο, *Τ— 

φηγητοϋ' κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΛΥΣΙΔΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
1. —Πρόλογος.
2. —Κληρονομικότης κα ι Ευγονική.
3. —ΤΙ είνα ι ή κλ.ηρονομικότης.
4. —Έ πέμβασις τής Ευγονικής δ ιά  τήν παρεμπόδισιν τής  μετοδύσεως παθολογικών κλη

ρονομικών ιδιοτήτων.
5. —"Ιδρναις 'Εταιρειών κα ι Διεθνή Συνέδρια Ευγονικής.—Ειδικά Συμβουλευτικά Κέν

τρα Ευγονικής. Π ρογαμ ια ία Ιατρική εξέτασις.
6. —Π ρογαμιαίος προσανατολισμός τών μελλονύμφων.
7. —Η Ευγονική δ ιά  τούς εγγάμους. Περιτττώσεις σω ματικών κα ί ψυχικών νόσων τών

τέκνων εκ κληρονομικότητας κα ί καταπολέμησις τούτων.
8. —Μέτρα εφαρμοζόμενα υπό τών Συμβουλευτικών Κέντρων Ευγονικής καί αποτελέσμα

τα  τούτων.
9 .—’Επίλογος.

*
*  *

1 .  Πρόλογος
Κύριοι Πρόεδροι, Κυρίαι καί Κύριοι,

Έπιβεβλημένην ύποχρέωσίν μου θεωρώ νά ευχαριστήσω δημοσία καί άπό 
βάθους καρδίας τα Δ.Σ. άμφοτέρων τών τόσον εύφήμως διά τήν άξιόλογον δρασίν 
τους γνωστών Εταιρειών, ήτοι της Ευγονικής άφ’ ένός καί της 'Υγειονολογικής 
Διαπαιδαγωγήσεως άφ’ έτέρου, διά τήν έξαίρετον καί άκρως τιμητικήν δι’ εμέ ευκαι
ρίαν, τήν οποίαν μου δίδουν νά επικοινωνήσω μαζί σας διά της αποψινής ομιλίας.

Θέμα αυτής, ώς γνωρίζετε ήδη, είναι τό πώς έδημιουργήθησαν, τίνες είναι 
οί σκοποί τούς οποίους έπιδιώκουν καί ποια τά άποτελέσματα πού επιτυγχάνουν τά 
πανταχοΰ, οπού ύπάρχουν καί καλώς λειτουργούν Συμβουλευτικά Κέντρα Ευγονικής. 
Είναι αύτονόητον ότι ή ομιλία αδτη δέν προορίζεται διά τούς παρ’ ήμΐν έκλεκτούς 
εκπροσώπους τής Βιολογίας καί τής ’Ιατρικής, άλλά γίνεται χάριν τού κοινωνικού 
συνόλου καί συγκεκριμένως προς ένημέρωσιν αυτού εις τά σπουδαιότατα ζητήματα 
τής Ευγονικής, τά όποια είναι πανανθρώπινα, διότι ενδιαφέρουν όλους άνεξαιρέτως 
τούς ανθρώπους, άνεξαρτήτως φύλου, έπαγγέλματος, κοινωνικής ή οικονομικής δια- 
κρίσεως καί τών όμοιων τούτοις.

2. Κληρονομικότης καί Εύγονική
Είναι έκτος πάσης αμφιβολίας ότι ή λέξις κληρονομιά άντηχεΐ είς τάς άκοάς 

όλων μας κατά τον πλέον εύχάριστον τρόπον καί αυτόχρημα μάς ήλεκτρίζει διά τον 
εύνόητον λόγον ότι έξυπακούεται πάντοτε δι’ αύτής ή άπόκτησις ποικίλων ύλικών 
άγαθών, τά όποια είναι λίαν εύπρόσδεκτα δι’ όλους. Δέν έπιμένω έπ’ αυτού περισ
σότερον, διότι ασφαλώς κάτι γνωρίζομεν όλοι γιά κάποιον θειον επί παραδείγματι 
πού ζή εις τήν ’Αμερικήν ή κάποιο άλλο συγγενικόν πρόσωπον άπό τό όποιον κάτι 
προσδοκώμεν νά κληρονομήσωμεν.

Δυστυχώς δέν συμβαίνει τό ίδιον καί διά τήν συγγενικήν προς αυτήν λέξιν 
κληρονομικότης, ή όποια άποτελεΐ άλλου είδους κληρονομιάν καί χωρίς καμμίαν 
ύπερβολήν είναι μία άληθής άμφίστομος μάχαιρα.

Πράγματι, χάρις είς τήν κληρονομικότητα βλέπομεν συχνάκις, όπως σάς είναι
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γνωστόν, τούς ευτυχείς άπογόνους μιας οικογένειας να προικίζονται μέ μίαν οίαν- 
δήποτε εύχάριστον ή επωφελή ιδιότητα, όπως είναι λ.χ. το μουσικόν ή ποιητικόν 
τάλαντον, ή τα επιστημονικά τοιαϋτα, εις άλλας δέ περιπτώσεις τό άθλητικόν παρά
στημα ή ή εύγραμμία του σώματος καί ή Άπολλώνειος έν γένει ώραιότης, εις τάς 
όποιας βασίζονται καί τά περιβόητα καλλιστεία προς άνάδειξιν των διαφόρων Stars 
καί Miss κ.ο.κ.

Χάρις δμως εις την κληρονομικότητα καί πάλιν βλέπομεν εις άλλας περιπτώ
σεις τούς ατυχείς αύτήν τήν φοράν άπογόνους νά είναι λ.χ. έκ γενετής τυφλοί ή δια- 
νοητικώς, εις άλλοτε άλλον βαθμόν, καθυστερημένοι, ή νά παρουσιάζουν έξ άπαλών 
ονύχων ή κατά τούς μετέπειτα τής ηλικίας των χρόνους μίαν σοβαράν καί συνήθως 
άνίατον κληρονομικήν νόσον ώς λ.χ. αιμορροφιλίαν ή οποία δυνατόν νά τούς άφαιρέση 
τήν ζωήν εντός ωρών ή ολίγων ήμερων ή κάποιαν βαρείαν ψυχοπάθειαν, ήτις ενδέ
χεται νά τούς έγκλείση έφ’ δρου ζωής εις ψυχιατρείον. Ταΰτα δέ πάντα συμβαίνουν 
χωρίς αυτοί οί ίδιοι νά είναι ύπαίτιοι τής συμφοράς, ή οποία τούς ελαχεν.

Έ κ των άνωτέρω άντιλαμβάνεται πας τις πόσον στενή είναι ή σχέσις ήτις 
υπάρχει μεταξύ κληρονομικότητας καί ευγονικής, έφ’ δσον επί τή βάσει του ίδιου 
ώς θά ίδωμεν μηχανισμού, άλλοτε μέν γεννώνται προνομιούχοι τής ζωής καί άλλοτε 
ψυχοσωματικώς άνάπηροι.

Τήν σχέσιν ταύτην νομίζω δτι παραστατικώτατα έξέφρασεν ένας σοφός τού 
παρελθόντος αΐώνος, δστις διεκήρυξεν δτι «οί νεκροί άπό τον τάφον τους κυβερνούν 
τούς ζώντας» ύπονοών προφανώς έκτος τών γεννητόρων οί όποιοι είναι ενδεχόμενον 
νά εύρίσκωνται έν ζωή, δλους άνεξαιρέτως τούς άλλους προγόνους, μεμακρυσμένους, 
καί μή, οί όποιοι κληρονομικώ τώ τρόπω έπηρεάζουν τήν ζωήν καί τήν μοΐράν μας.

Πράγματι λοιπόν ή κληρονομικότης είναι τό θεμέλιον καί ή βάσις έπί τής 
όποιας στηρίζεται ή Εύγονική. Αυτή δέ ή τελευταία κατ’ ουσίαν. μελετά τούς τρό- ' 
πους καί τάς συνθήκας ύπό τάς όποιας γίνεται ή μετάδοσις καλών καί κακών ιδιο
τήτων, προς τον σκοπόν νά έπιτύχη τήν δημιουργίαν σωματικώς καί ψυχικώς ύγιών 
άνθρώπων, ήτοι άρίστης, ώς λέγομεν, έπιγονής.

3. Τί είναι κληρονομικότης.
Διά τούτο πριν προχωρήσωμεν περαιτέρω καλόν είναι νά ίδωμεν έν γενικω- 

τάταις γραμμαΐς τί είναι ή κληρονομικότης.
Τήν κληρονομικότητα είχον σπουδάσει μέ τον ίδικόν τους τρόπον οί άρχαΐοι

Έλληνες συγγραφείς δπως ό Δημόκριτος, ό 
Πλάτων, ό ’Αριστοτέλης καί άλλοι. Τά περιο
ρισμένα χρονικά δρια τής ομιλίας δέν μοΰ επι
τρέπουν δυστυχώς νά σάς έκθέσω λεπτομερώς 
τάς άντιλήψεις τών αρχαίων αύτών προγόνων 
μας έπάνω εις τό ζήτημα τής κληρονομικότητος. 
Διά τούτο δι’ ενός τεραστίου άλματος θά έλθω 
είς τά μέσα τού παρελθόντος αΐώνος καί θά 

j σταθώ είς τάς βασικάς παρατηρήσεις του
Πυρήν άνθρωπίν^ κυττάρου μετά C harts Naudin άφ’ ένός καί τού Gregoir 
τών έν αύτώ χρωματοσωματίων. Mendel αφ ετερου που έγιναν μεν ανεξαρτήτως

άλλήλων, άλλά σχεδόν ταύτοχρόνως.
Έ κ τούτων ό πρώτος υπήρξε διάσημος Γάλλος βοτανολόγος, ό όποιος έδη- 

μοσίευσε πρώτος τώ 1863 τ ’ άποτελέσματα τών παρατηρήσεών του έκ τής διασταυ- 
ρώσεως δύο φυλών πίσου (κοινώς μοσχομπίζελου). Έ κ τούτων διεπίστωσεν δτι οί 
άπόγονοι τής πρώτης γενεάς ήσαν άπολύτως δμοιοι μεταξύ των καί παρουσίαζον 
χαρακτήρας ένδιαμέσους μεταξύ τών πατρικών καί μητρικών τοιούτων. Έ ν τή
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πραγματικότητι δμως εκείνος δστις έσυστηματοποίησε κατά άδιάβλητον καί άληθώς 
θαυμάσιον τρόπον τάς γνώσεις ταύτας τής κληρονομικότητας ύπήρξεν ό Γρηγό- 
ριος Μέντελ.

Οδτος κατ’ ουσίαν ήτο ιερομόναχος καί έζοϋσε εις ένα μοναστήρι τής Αυστρίας, 
ταύτοχρόνως δέ έχρημάτισε καί Καθηγητής των φυσικών μαθημάτων εις τό Γυμνά- 
σιον τής πόλεως Briinn, πού εύρίσκέτο κοντά εις τό μοναστήρι. Τοιουτοτρόπως δσας 
ώρας δεν ήσχολείτο είς την λατρείαν του Δημιουργού καί Κτίστου του παντός, έπε- 
δίδετο είς τήν μελέτην τής κτίσεως καί συγκεκριμένως είς την σπουδήν καί καλλιέρ
γειαν των φυτών προς τά όποια έ'τρεφεν ιδιαιτέραν συμπάθειαν.

Κατά σύμπτωσιν έμελέτησε καί αυτός τ ’ άφορώντα είς τήν διασταύρωσιν δια
φόρων φυλών πίσου, καί τ ’ άποτελέσματα τών παρατηρήσεων του πού υπήρξαν 
πράγματι θεμελιώδεις καί βασικές διά τήν κληρονομικότητα, έδημοσίευσε δύο έτη 
μετ’ εκείνα του Καρόλου Naudin καί συγκεκριμένως μεταξύ τών έτών 1865—1869, 
γενόμενος οδτω θεμελιωτής τής ’Επιστημονικής Κληρονομικολογίας.

Θά σάς φέρω μερικά άπλά παραδείγματα, διά νά άντιληφθήτε τήν μεγάλην ση
μασίαν τών παρατηρήσεων τοΰ πρωτοπόρου αύτοΰ τής Βιολογίας.

Ούτως έκ τής διασταυρώσεως ένός πίσου (μοσχομπίζελου) μέ κόκκινα άνθη 
καί ένός άλλου μέ λευκά εϊδεν ό Μέντελ νά παράγωνται άπόγονοι τής πρώτης γενεάς 
πάντοτε δμοιοι, οί όποιοι δμως δέν ειχον ούτε κόκκινα, οΰτε λευκά άνθη, άλλά άνθη 
ρόδινα (ρόζ).

’Επειδή δέ τό φαινόμενον αύτό παρετηρεΐτο πάντοτε είς τήν πρώτην γενεάν 
τής διασταυρώσεως αυτής, άλλά καί πάσης άλλης παρεμφερούς, διά τούτο προσέλαβε 
χαρακτήρα βιολογικού νόμου, ό όποιος λέγεται νόμος τής ομοιομορφίας τών άπο- 
γόνων. Ούτοι καλούνται καί νόθοι ή μιγάδες, διότι τό ρόδινον χρώμάτους είναι μίγμα 
τού πατρικού καί μητρικού καί αποτελεί κάτι τό ενδιάμεσον μεταξύ αύτών. Τούτου 
ένεκα τό είδος αύτό τής κληρονομικότητος, καλείται ένδιάμεσος κληρονομικότης, ή 
οποία σημειωτέον δέν είναι πολύ συχνή έπί τοΰ άνθρώπου.

'Οσάκις δέ συνέβαινεν άτομα τής πρώτης αυτής γενεάς νά γονιμοποιοΰνται 
μεταξύ τους, τότε οί άπόγονοί τους παρουσίαζον άνθη μέ τά έξής χρώματα : 25 °/0 
άνθη κόκκινα, 50 °/0 άνθη ρόζ καί 25 °/0 άνθη λευκά. ’Επειδή δέ καί πάλιν τό φαι- 
νόμενον αύτό έπανελαμβάνετο τυπικώς στή δευτέρα αύτή γενεά, έτσι έδημιουργήθη ό 
δεύτερος νόμος τής κληρονομικότητος πού λέγεται νόμος τού διαχωρισμού τοΰ χαρα- 
κτήρος τον όποιον μελετώμεν έν προκειμένω δέ τού χρώματος τών άνθέων.

Έν συνεχεία ό Mendel παρετήρησεν δτι έάν τά φυτά μέ κόκκινα άνθη τής δεύ
τερης γενεάς έγονιμοποιοΰντο μεταξύ τους τότε παρήγοντο άλλα είς τήν τρίτην γε
νεάν πού ειχον κόκκινα άνθη μόνον. ’Επίσης άπό τά φυτά μέ λευκά άνθη παρήγοντο 
άλλα πού καί αύτά ειχον λευκά μόνον άνθη. ’Εάν δμως έγονιμοποιοΰντο μεταξύ τους 
τά φυτά τής ιδίας γενεάς πού ειχον άνθη ρόζ (μιγάδες) τότε παρήγοντο πάλιν έξ 
αυτών άλλα πού ειχον 25 %  κόκκινα άνθη, 50 °/0 ρόζ καί 25 °/0 λευκά. ’Άρα καί 
πάλιν τό χρώμα τών μιγά'δων διεχωρίζετο κατά τήν αυτήν σταθεράν άναλογίαν 
1 : 2 : 1 .

Συνέβη δμως πολλές φορές άπό τήν διασταύρωσιν ένός φυτού μέ κόκκινα άνθη 
καί ένός άλλου μέ λευκά νά παραχθή φυτόν μέ κόκκινα πάλιν άνθη καί δχι μέ ρόζ, δπως 
έ'πρεπε νά περιμένωμεν.

Είς τό γεγονός τούτο ό Mendel μέ τήν μεγάλη του διάνοια έδωσε τήν έξήγησιν 
δτι ό χαρακτήρ κόκκινο χρώμα ήτο ισχυρότερος τού χαρακτήρος λευκόν χρώμα καί 
διά τούτο κατά τήν διασταύρωσιν παρήγοντο άνθη μέ χρώμα κόκκινο. Τούτου ένεκα 
ό Mendel ώνόμασε τό έρυθρόν χρώμα στήν περίπτωσι πού μελετώμεν έπικρατοΰντα 
χαρακτήρα, διότι είναι ό ισχυρότερος, τό δέ λευκόν χρώμα ύπολοιπόμενον χαρακτήρα, 
διότι είναι άσθενέστερος καί διά τούτο ένώ ύπάρχει είς τούς απογόνους έν λανθανούση
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καταστάσει έν τούτοις δεν είναι έμφανής, διότι επισκιάζεται άπό τον ΐσχυρότερον, 
δηλ. άπό τον έπικρατοϋντα.

"Ολα αύτά τα όποια εΐπομεν περί Mendel καί των παρατηρήσεών του άποτε- 
λοϋν τό έν μόνον σκέλος των γνώσεων μας περί της κληρονομικότητος. Τό έτερον 
σκέλος, τό όποιον συνεπλήρωσε, τό πρώτον άπετελέσθη άπό μερικάς άλλας βασικάς

επίσης κατακτήσεις τής'Ιστολογίας καίγενικώ- 
τερον της Βιολογίας, αί όποΐαι έπραγματοποιή- 
θησαν ολίγα έ'τη μετά τάς έρεύνας τοϋ Gregoir 
Mendel.

Πράγματι τα τελευταία έτη τοϋ 19ου αί- 
ώνος καί τά πρώτα έτη τοϋ 20οΰ, μεγάλοι ζ - 
ρευνηταί ώς ό Noegeli, Flemming, De Vries, 
Johannsen, Correns καί ιδίως οί Morgan καί 
Bridges διεπίστωσαν δτι δλα αύτά τά δργανα 
τοϋ σώματος ένός ζώου ή φυτοΰ, άποτελοϋνται 
άπό πλήθος κυττάρων, τά όποια είναι ορατά μό
νον διά τοϋ μικροσκοπίου. "Εκαστον δέ κύττα- 
ρον άποτελεΐται άπό μίαν πηκτώδη μάζαν πού 
λέγεται πρωτόπλασμα καί άπό έν κυστοειδές 
σωμάτιον πού λέγεται πυρήν καί κατασκηνώνει 
έντός τοϋ πρωτοπλάσματος. *0 πυρήν μάς εν
διαφέρει περισσότερον, διότι άποτελεΐται κυρίως 
άπό έν δίκτυον έξ ινιδίων, τά όποια ονομάζονται 
χρωματοσωμάτια καί παρουσιάζουν τό βασικόν 
γνώρισμα δτι ό άριθμός αύτών είναι σταθερός 
δι’ έκαστον είδος ζώου. Π.χ. δλα τά κύτταρα 

τής γαλής περιέχουν 36 χρωματοσωμάτια, τοϋ κονίκλου 44, τοϋ ίππου 60 καί τοϋ 
ανθρώπου 48.

Τά χρωματοσωμάτια παντός κυττάρου διατίθενται κατά ζεύγη καί μεταξύ τών 
διαφόρων ζευγών ξεχωρίζει έν ιδιαίτερον ζεύγος πού άποτελεΐται άπό τά λεγάμενα 
φυλετικά χρωματοσωμάτια, διότι έξ αύτών έξαρτάται ό καθορισμός τοϋ φύλου τοϋ 
εμβρύου, ένώ τά άλλα χρωματοσωμάτια καλούνται αύτοσωμάτια καί δέν παίζουν 
κανένα ρόλον διά τό φΰλον.

Έ κ τών φυλετικών χρωματοσωματίων τό έν ονομάζεται διεθνώς X καί τό 
άλλο Τ. Είναι δέ γεγονός δτι τά άρρενα άτομα καί τοϋ άνθρώπου καί τών άνωτέρω 
ζώων περιέχουν εις τά κύτταρά τους έν χρωμόσωμον X καί έν χρωμόσωμον Τ, ένώ 
τά θήλεα περιέχουν δύο χρωματοσωμάτια X. ’Επίσης είναι γνωστόν δτι ένώ δλα τά 
κύτταρα τοϋ σώματος περιέχουν έκτος άπό τά άλλα ζεύγη αύτοσωματίων καί έν 
ζεΰγος φυλετικών χρωματοσωματίων είδικώς καί κατ’ έξαίρεσιν τά γεννητικά κύτ
ταρα, δηλ. τό σπερματοζωάριον καί τό ωάριον περιέχουν τά ήμίση ζεύγη καί συ
νεπώς μεταξύ αυτών έχουν καί έν μόνον φυλετικόν χρωματοσωμάτιον. Μάλιστα δέ 
δλα μέν τά ωάρια περιέχουν άπό έν X, ένώ έκ τών σπερματοζωαρίων τά ήμίση έχουν 
έν X καί τά άλλα ήμίση έν Τ.

Τό κυριώτερον όμως γεγονός πού μάς ένδιαφέρει διά τήν κληρονομικότητα καί 
τήν Εύγονικήν είναι δτι έκαστον χρωματοσωμάτιον φέρει έπ’ αύτοΰ μικρά ειδικά σω
μάτια (κοκκία) πού διεθνώς λέγοντα Gen, Ελληνιστί δέ γόνοι ή γονίδια ή γονύλια.

Οί γόνοι είναι αί στοιχειώδεις κληρονομικαί καταβολαί δλων τών ιδιοτήτων 
τοϋ οργανισμού, συνεπώς δ,τι παρουσιάζομεν κληρονομικώς τό όφείλομεν εις τούς 
γόνους. Σήμερον δέ γνωρίζομεν δτι έπί τών χρωματοσωματίων X έδράζονται οί 
γόνοι πού καθορίζουν μερικάς κληρονομικάς νόσους τών άνθρώπων, όπως είναι λ.χ. ή

Είκών 2.
Σχηματική π α ρ ά σ τα σ ή  κυττάρου . 
1. Π ρ ω τό π λα σ μ α . 2. Π υρήν. 3. Πυ- 

ρινίσκοξ.
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αιμορροφιλία, ό δαλτωνισμός (δηλ. ή’ μή σαφής διάκρισις των χρωμάτων) και άλλαι. 
Έλπίζομεν δτι εις τδ μέλλον θά άνακαλυφθή ποΰ έδράζονται καί οί γόνοι άλλων 
παθολογικών καταστάσεων.

Τδ σύνολον των γόνων προσδίδει εις τδ άτομον τδν ιδιαίτερον καί άτομικδν 
τύπον αύτοΰ, όστις καλείται Γονότυπος, ένώ τδ σύνολον των έξωτερικών γνωρισμά
των αύτοϋ καλείται Φαινότυπος.

Έ κ  των άνωτέρω άντιλαμβάνεσθε πόσον μεγάλη κατάκτησις της Βιολογίας 
ύπήρξεν ή άνακάλυψις των
χρωματοσωματίων καί των ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ
γόνων αυτών. Άπόδειξιν ταύ- |ό ΥΤΤ4 Ρ/? ΚΥΤΤΑΡΑ
της μας προσφέρει καί ή έκ-
πόνησις διά μερικά είδη ζώων 
ειδικών χρωμοσωμιακών χαρ
τών εις τούς οποίους άπεικονί- 
ζεται, όπως εις τούς χάρτας 
της γεωγραφίας, ποιοι γόνοι 
αντιστοιχούν εις έκαστον χρω
ματοσωμάτων.

"Ολα αυτά πού έν δλί- 
γοις σας έξέθεσα θά σάς τά 
έπεξηγήσουν αί κατωτέρω ει
κόνες.

4 6  +  X  y<
'23+  X  Σ ΠΕ ΡΜΑΤΟ*

J 2 3 +  Υ  Ζ Λ Α Ρ , Α

4 6  +  X  X π α ρ ι α

Είκών 3.
’Ιδού λ.χ. πώς έδημιουργήθησαν δ πρώτος καί δ δεύτερος νόμος της κληρο

νομικότητας συμφώνως πρδς τάς παρατηρήσεις τοϋ Mendel. Εις τάς άλλας εικόνας 
βλέπομεν πώς είναι εν κύτταρον, επίσης πώς είναι δ πυρήν του μέ τά διάφορα χρω- 
ματοσωμάτια, καί τέλος πόσα χρωματοσωμάτια περιέχουν τά κύτταρα τοϋ άνθρω- 
πίνου σώματος γενικώς, δηλ. τά κύτταρα όλων τών οργάνων τοϋ σώματος άφ’ ένδς 
καί τά κύτταρα τά γεννητικά (σπερματοζωάριον καί ώάριον) άφ’ ετέρου.

Μέ αύτά πού σάς άνέφερον έως τώρα δεν ήθέλησα προφανώς νά σάς κάμω 
μάθημα Βιολογίας, άλλά τά είπον μόνον καί μόνον διά νά σάς έξηγήσω τί περίπου 
συμβαίνει καί εις τον άνθρωπον.

Ιδού λ.χ. μία περίπτωσις αιμορροφιλίας. Ά π ’ αύτήν είναι δυνατόν νά έννοή- 
σωμεν τί συμβαίνει περίπου καί εις τάς άλλας κληρονομικάς νόσους πού είναι άτυχώς 
παρά πολλαί.

4. ’Επέμβασις τής Ευγονικής διά την παρεμπόδισιν τής μεταδόσβως 
παθολογικών κληρονομικών Ιδιοτήτων.

-Έρωτάται λοιπόν τώρα πώς θά κατορθώσωμεν ν’ άπαλλαγώμεν άπδ αύτάς 
καί συγκεκριμένως πώς θά προλάβωμεν τήν έμφάνισίν τους ;

’Έτσι έρχόμεθα εις τδ'κύριον μέρος της δμιλίας μας πού άφορά τδ έργον αυτής 
ταύτης της Εύγονικής. Σάς υπενθυμίζω σχετικώς ό,τι σάς είπον έν τή αρχή τής δμι
λίας, ότι δηλ. ή Εύγονική περιλαμβάνει κάθε προσπάθειαν πού άποβλέπει εις τδ νά 
δημιουργηθοΰν όσω τδ δυνατόν καλύτεροι ποιοτικώς άνθρωποι, δηλ. σωματικώς καί 
ψυχικώς ύγιεΐς, διά τής παρεμποδίσεως τής μεταδόσεως παθολογικών’ κληρονομικών 
ιδιοτήτων.

'Η Εύγονική κατ’ ουσίαν είναι μία έφηρμοσμένη επιστήμη, ή δποία άπορρέει 
άπδ πλήθος άλλων επιστημών καί παρομοιάζεται διά τοΰτο πρδς δένδρον, τδ όποιον 
προσλαμβάνει τήν τροφήν του άπδ πολλάς ρίζας ώς λ.χ. τήν Φυσικήν, Χημείαν, Βιο
λογίαν, τήν Δημογραφίαν, Κοινωνιολογίαν, άκόμη δέ τήν 'Ιστορίαν, Γεωγραφίαν κλπ.

’Εάν άνατρέξωμεν εις τήν 'Ιστορίαν τής Εύγονικής βλέπομεν ότι ή άρχαιοτέρα
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προσπάθεια ευγονικής φύσεως εύρίσκεται εις τούς Νόμους του Μωϋσέως, διά των 
οποίων άπηγορεύετο ό γάμος εις τά συγγενή έξ αίματος άτομα.

Καί οί άρχαΐοι όμως πρόγονοί μας έφήρμοζον την Εύγονικήν, διότι τί άλλο 
ύπήρξεν ό Λυκούργος τής άρχαίας Σπάρτης παρά εύγονιστής, άφοϋ διά νόμου είχε 
θεσπίσει νά ρίπτωνται εις τάς φάραγγας τού Ταϋγέτου (τούς γνωστούς άποθέτας) τά 
παιδιά των Σπαρτιατών πού έγεννώντο άσθενικά καί άνάπηρα.

’Επίσης εύγονιστής ύπήρξε διά τούς ’Αθηναίους ό Σόλων, δστις διά τής Νομο
θεσίας του ένεθάρρυνε τον γάμον μεταξύ ύγιών ύπο πάσαν εποψιν άτόμων. Καί ό 
Πλάτων όμως εις την «Πολιτείαν» του καί ό ’Αριστοτέλης εις τήν «Πολιτείαν των 
’Αθηναίων» μελετούν διεξοδικώς τήν σύνθεσιν τής ιδεώδους κοινωνίας, μία των βά
σεων τής οποίας είναι ή Ευγονική.

Ό  γάμος, έπρέσβευον ούτοι, πρέπει νά κατευθύνεται ύπο τού Κράτους, το 
όποιον θά έξετάζη τάς σωματικάς καί ψυχικάς ιδιότητας των μελλονύμφων. 'Η τε
κνοποιία πρέπει νά τερματίζεται εις μίαν ώρισμένην ήλικίαν, τά παντός είδους βε
βαρημένα άτομα πρέπει νά έξαφανίζωνται. 'Η έκτρωσις συνεπώς καί τ ’ άντισυλλη- 
πτικά μέσα πρέπει νά έπιτρέπωνται οσάκις το άπαιτεΐ ή περίπτωσις. Έν τοσούτω 
αί άντιλήψεις αδται τών άρχαίων Ελλήνων συγγραφέων^ώς άλλως τε καί τών Λα
τίνων παρεσιωπήθησαν μέχρι τής ’Αναγεννήσεως, διότι ό Χριστιανισμός άντετίθετο 
εις τήν έφαρμογήν τών άνωτέρω μέτρων.

Ούτως έρχόμεθα εις τά τέλη τού 18ου αΐώνος, ότε βλέπομεν νά άναφαίνηται 
πάλιν παρομοία κίνησις διά τών έργασιών τού Malthus, δστις καίτοι ύπήρξε κοινω
νιολόγος καί οικονομολόγος έν τούτοις αί θεωρίαι του έχουν μεγάλην άπήχησιν διά 
τήν έξέλιξιν τής Εύγονικής.

Κατά τον Malthus (1799) ό πληθυσμός τής γής ηύξάνετο κατά προϊοΰσαν 
γεωμετρικήν πρόοδον, ένώ αί παντοειδείς πηγαί έξ ών προσπορίζεται ουτος τήν 
τροφήν του ηύξάνοντο μόνον κατά προϊοΰσαν άριθμητικήν τοιαύτην. ’Άρα ή άνθρω- 
πότης έβαινε προς τον ύπερπληθυσμόν καί τήν πείναν, κατά συνέπειαν δέ έπρεπε νά 
έλαττωθή ό άριθμός τών γεννήσεων, διότι δέν ήρκουν εις τούτο οί πόλεμοι, οί λοιμοί, 
αί έπιδημίαι καί ή πενία. Καί πράγματι τούτο συνέβη, διότι εις τήν ’Αμερικήν, εις 
τήν ’Αγγλίαν καί ολίγον βραδύτερον εις τήν Γαλλίαν αί γεννήσεις ήλαττώθησαν ση
μαντικούς καθ’ δλον τον 19ον αιώνα. Εΐδικώς δέ εις τήν Γαλλίαν συνεκλήθη καί 
ιδιαίτερον Συνέδριον τώ 1900, δπερ έδωσε τήν χαριστικήν βολήν εις τάς ήδη ήλατ- 
τωμένας γεννήσεις.

Κατά τά μετέπειτα έτη αί άνωτέρω ίδέαι έλαβον διαφορετικήν κάπως μορφήν 
καί ή σχετική κίνησις ώνομάσθη Νεομαλθουσιανισμός, δστις δέν συνίστατο πλέον εις 
τήν κατ’ άρχήν έλάττωσιν τών γεννήσεων, αλλά τον έλεγχον αύτών—birth control 
κατά τούς Άγγλοσάξωνας—διά τής χρήσεως άντισυλληπτικών καί άλλων μέσων, ώστε 
νά παράγουν άπογόνους μόνον οί πραγματικώς υγιείς καί οί οΐκονομικώς εύποροΰντες.

5. "Ιδρυσις Ε ταιρειώ ν καί Διεθνή Συνέδρια Εύγονικής. Ειδικά 
Συμβουλευτικά Κέντρα Εύγονικής. Προγαμιαία ιατρική έξέτασ ις.

’Επί τή βάσει τών άνωτέρω ιδεών ίδρύθη έν ’Αγγλία τώ 1908 ή πρώτη Ε τα ι
ρεία Ευγονικής, έν συνεχεία δέ εις τήν Γερμανίαν Εταιρεία προς προάσπισιν τής 
φυλής, καθώς έπίσης εις τήν Σουηδίαν, Γαλλίαν καί Η.Π.Α. δμοιαι Έταιρεΐαι Εύ
γονικής προς βελτίωσιν τής άναπαραγωγής τού άνθρώπου. Εΐδικώς ή Γαλλική 
^Εταιρεία ίδρύθη τώ 1913 καί πρώτος Πρόεδρος αύτής ύπήρξεν ό διάσημος κατά τήν 
έποχήν έκείνην Καθηγητής τής Μαιευτικής Adolph Pinard.

Τέλος ύπο το ίδιον πνεύμα συνεκλήθησαν καί Διεθνή Συνέδρια Ευγονικής, ών 
το πρώτον έν Λονδίνω καί το δεύτερον έν Παρισίοις.

Συνέπεια τής ίδρύσεως τών Εταιρειών Εύγονικής καί τής συγκλήσεως Συνε-
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δρίων ύπήρξεν, ώς εύνόητον, ή δημιουργία Ε ι δ ι κ ώ ν  Σ υ μ β ο υ λ ε υ τ ι κ ώ ν  
Κ έ ν τ ρ ω ν  τά όποια είναι τρόπον τινά εκτελεστικά όργανα του Κράτους καί έχουν 
ώς σκοπόν την βοήθειαν τών μελλονύμφων καί τών εγγάμων προς άπόκτησιν σωμα- 
τικώς καί ψυχικώς υγιών άπογόνων.

Τά Κέντρα ταύτα δρώσιν αύτοτελώς ή είναι προσηρτημένα εις μεγάλα υγειο
νομικά ιδρύματα, ή δράσις αύτών είναι άφ’ ένός προληπτική καί άφ’ έτέρου θερα
πευτική.

Προσωπικώς εΐχον την εύκαιρίαν νά παρακολουθήσω τήν λειτουργίαν ένός 
τοιούτου Κέντρου προ δετίας, ότε εύρισκόμην εις Παρισίους δι’ άνωτέρας μαιευτικο- 
γυναικολογικάς καί ένδοκρινολογικάς σπουδάς. Τό Κέντρον τοϋτο είναι ή Βρεφο
κομική Σχολή (Ecole de Pwericwlture) τών Παρισίων, εις τήν όποιαν ού μόνον 
καταπολεμείται ή στείρωσις, άλλά προστατεύονται κυρίως τά άσθενικά καί πρόωρα 
νεογνά έκτος τών άλλων μέσων καί διά της χορηγήσεως γυναικείου γάλακτος, τό 
όποιον καταλλήλως συγκεντρώνει από δλην τήν περιοχήν τών Παρισίων ένα ειδικόν 
καί άριστα λειτουργούν τμήμα τό λεγόμενον Lactariwm.

Τέλος έν αύτή υπάρχει ιδιαίτερον Συμβουλευτικόν Κέντρον διά μελλονύμφους 
καί έγγάμους.

Θά διερωτηθήτε ίσως διατί προσέρχονται εις αύτό καί οί μελλόνυμφοι. 'Α- 
πλούστατα διά νά υποβληθούν έπισήμως εις Π ρ ο γ α μ ι α ί α ν  ’Ι α τ ρ ι κ ή ν  
έ ξ έ τ α σ ι ν,

Σημειωτέον δέ οτι ή ιδέα αυτή δεν είναι νέα τις, διότι τήν άναφέρει καί ό 
’Αριστοτέλης εις τό έξαίρετον περί Πολιτείας τών ’Αθηναίων βιβλίον του. Εις τήν 
Γαλλίαν λοιπόν πρώτος προέτεινεν όπως γίνη αΰτη υποχρεωτική ό Cazalis διακηρύσ- 
σων ότι : «έφ’ όσον εξετάζονται ύποχρεωτικώς οί νεοσύλλεκτοι στρατιώται προς 
»  εύλογον άπαλλαγήν τού στρατεύματος έκ τών άνικάνων καί άσθενών, διατί νά 
»  εΐμεθα τόσον επιεικείς έναντι τών μελλονύμφων, έξ ών έξαρτάται τό μέλλον όλο- 
»  κλήρου της φυλής ;».

’Ανάλογα υποστηρίζει ό Govaerts λέγων ό τ ι: «εάν είναι άπαραίτητος ή ία- 
y> τρική έξέτασις προ τής συνάψεως μιας άσφαλείας τής ζωής, είναι έτι μάλλον 
»  όταν πρόκειται περί γάμου, προ τής τελέσεως τού όποιου θά έχωμεν τήν εύκαιρίαν 
»  ού μόνον νά διέλθωμεν έκ τού συμβολαιογραφείου διά τήν έξασφάλισιν τής προι- 
κός, άλλά καί έκ τού άρμοδίου Συμβουλευτικού Κέντρου διά τήν έξασφάλισιν τής 
»  υγείας ήμών καί τών άπογόνων μας». Συμφώνως προς τ ’ άνωτέρω πολλαί χώραι 
έχουν κάμει υποχρεωτικήν τήν προγαμιαίαν ιατρικήν έξέτασιν.

Εις τήν Γαλλίαν ιδιαιτέρως γίνεται αΰτη άπό τού 1942 έκτος τών άλλων λόγων 
άκόμη καί δι’ εύγονικούς τοιούτους. Εις δέ τό πιστοποιητικού. τό χορηγούμενον εις 
τούς μελλονύμφους άναφέρεται ότι έγένετο πλήρης άκτινολογική έξέτασις διά τήν 
■φυματίωσιν καί αιματολογική τοιαύτη διά τήν συφιλίδα.

Είναι εύνόητον ότι τό άποτέλεσμα τής όλης έξετάσεως γνωστοποιείται μόνον 
είς τό έξεταζόμενον άτομον, ‘τό όποιον καθίσταται προσωπικώς ύπεύθυνον διά τήν 
τέλεσιν τού γάμου καί τάς τυχόν συνέπειας αύτοΰ έπί τών άπογόνων.

Συμφώνως προς τ ’ άνωτέρω νομίζομεν ότι έπέστη ό χρόνος νά ληφθοΰν άπα- 
ραιτήτως καί παρ’ ήμΐν τά κατάλληλα νομοθετικά μέτρα, τά έπιβάλλοντα καί τήν 
προγαμιαίαν ιατρικήν έξέτασιν καί τήν έκδοσιν τού οικείου πιστοποιητικού.

6. Προγαμιαίος προσανατολισμός μελλονύμφω ν.
Είς μερικάς χώρας τά περί ών ό λόγος Συμβουλευτικά Κέντρα έχουν καί άλλον 

προορισμόν καί συγκεκριμένως τον Π ρ ο γ α μ ι α ί ο υ  Π ρ ο σ α ν α τ ο λ ι σ μ ό ν  
τ ώ ν  μ ε λ λ ο ν ύ μ φ ω ν ,  δηλ. τήν παροχήν είς αύτούς καταλλήλων συμβουλών 
προς άποφυγήν τών δυσκολιών τού έγγάμου βίου.
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’Αφορμή διά την πρωτοβουλίαν ταύτην ύπήρξεν ό μέγας άριθμός διαζυγίων» 
δστις παρετηρήθη είς τάς Η.Π.Α. δι’ δ καί συνεστήθη ύπδ της Margaret Sanger 
τω 1923 ιδιαίτερον τμήμα έν τώ Σ.Κ. τής Νέας 'Τόρκης, τδ όποιον ώνομάσθη «M ar
riage Councelling».

'Η έξόχως άποδοτική εργασία του τμήματος αύτοϋ συνετέλεσεν εις τήν οδρυ— 
σιν παρομοίων τμημάτων εις δλας τάς πόλεις των Η.Π.Α.

Έν ’Αγγλία παρόμοιον τμήμα ίδρύθη τω 1938, ονομάζεται Marriage Qui- 
dance Council, έκτος δέ του Λονδίνου άνάλογα Κέντρα διαθέτουν καί δλαι αί άλλαι 
άγγλικαί πόλεις. Είς τήν Φιλανδίαν τέλος λειτουργούν 10 Κρατικά Κέντρα προγα
μιαίου προσανατολισμού.

Βασικός ώς εύνόητον, σκοπός του προγαμιαίου προσανατολισμού είναι ή δια- 
τήρησις τής ένότητος τής μελλούσης οικογένειας διά τής πραγματοποιήσεως μιας 
φυσικής, ψυχικής καί πνευματικής άρμονίας μεταξύ των συζύγων. Αί προς τούτο 
συμβολαί παρέχονται υπό συμβούλων ειδικών διά τήν έπίλυσιν προβλημάτων ιατρι
κών, ψυχολογικών, πνευματικών, κοινωνικών καί νομικών. Περιττόν νά λεχθή 6τι 
σόμπας ό ιατρικός καί νομικός κόσμος καί ό κλήρος συμβάλλουν είς τήν εύόδωσιν 
τού θεαρέστου αυτού ίατροκοινωνικοΰ έ'ργου.

Καί ταΰτα μέν διά τάς μελλονύμφους.
7. Ή Εύγονική διά τούς εγγάμους.
’Ά ς έ'λθωμεν δμως είς τούς εγγάμους καί τά ειδικά δι’ αύτούς Συμβουλευτικά 

Κέντρα Ευγονικής. Πρέπει ευθύς έξ άρχής νά λεχθή δτι τό έργον τής Ευγονικής δεν 
είναι πάντοτε ευκολον έπί τού άνθρώπου. Τούτο οφείλεται είς τό δτι ό άνθρωπος 
άνήκει είς τούς άνωτέρους οργανισμούς καί είναι όλιγώτερον κατάλληλος διά τήν 
έπαλήθευσιν τών νόμων τού Mendel ενεκα κυρίως τού μικρού αριθμού τέκνων, άτινα 
γεννώνται συνήθως έξ ένός άνδρογύνου ή ενεκα τού βραδέος ρυθμού ύπό τού οποίου 
γίνεται ή άναπαραγωγή. Δυσχερής είναι έπίσης ή παρακολούθησις τών διαφόρων 
κληρονομικών έκδηλώσεων είς έπαρκή άριθμόν γενεών.

Έ τ ι μάλλον ύστεροΰμεν σημαντικώς, μέχρι σήμερον τουλάχιστον, είς τάς γνώ
σεις μας περί τής φυσιολογίας τών γόνων καί διά τούτο δεν δυνάμεθα πάντοτε νά 
παρεμποδίσωμεν τήν έμφάνισιν κληρονομικών στιγμάτων δι’ ήπιων μέσων, δηλ. 
άνευ άφανισμοΰ τών βεβαρημένων άτόμων. ’Ιδού μερικά παραδείγματα πού καθι
στούν ευνόητα τ ’ άνωτέρω.
Γνωρίζομεν λ.χ. σήμερον δτι έκ νοσηρών γόνων πού έδράζονται είς τ ’ αύτοσωμάτια 
τού πυρήνος προέρχεται ή βαρεία έκ γενετής ίχθύωσις, ή άχονδροπλασία, ή χορεία, 
μερικαί μορφαί τού διαβήτου ή τής λευχαιμίας καί τινες άλλαι νόσοι. Διά τήν πρό- 
ληψιν τούτων συνιστάται ώς τό καλύτερον μέσον ή άποφυγή γάμων μεταξύ τών τέ
κνων τοιούτων άτόμων.

Γνωρίζομεν έπίσης δτι άλλαι νόσοι έξαρτώνται έκ τού φύλου, διότι οί γενε
σιουργοί γόνοι των έδράζονται κυρίως έπί τών φυλετικών χρωματοσωματίων. Τοι- 
αΰται νόσοι είναι ή αιμορροφιλία, ό δαλτωνισμός, δηλ. ή μή σαφής διάκρισις τών 
χρωμάτων, τό νεανικόν γλαύκωμα, ή άτροφία τής θηλής τού οπτικού νεύρου, μερικαί 
μορφαί έκ γενετής άποπτώσεως τών τριχών τής κεφαλής καί άλλαι τινες.

Πόσα δμως άλλα στοιχεία πού άφοροΰν τούς γόνους μάς είναι άγνωστα; Έ ν 
τούτοις μάς είναι γωστά τ ’ άποτελέσματά τους καί διά τούτο άθρόοι προσφεύγουν 
είς τά Κέντρα Ευγονικής, οί ύπό ποικίλων κληρονομικών νόσων βεβαρημένοι, ώς λ.χ. 
οί ψυχοπαθείς, οί πτωχοί τω πνεύματι, οί έκ γενετής τυφλοί, οί τοξικομανείς, άκόμη 
δέ οί θεωρούμενοι κληρονομικώς συφιλιδικοί καί τόσοι άλλοι.

Είς τήν Γερμανίαν λ.χ. ένας στατιστικολόγος εύρεν 8,5 % σχιζοφρενείς 
καί 1—2 % διανοητικώς καθυστερημένους, ών τά 2/3 έκ γενετής. Έν συνεχεία
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διεπίστωσεν δτι εάν άμφότεροι οί γονείς ή σαν διανοητικώς καθυστερημένοι τα τέκνα 
των έπεβαρύνοντο έν άναλογία 82—94 τοϊς %. 'Οσάκις δέ 6 εις μόνον των γεννητό
ρων τότε ή έπιβάρυνσις των άπογόνων έμειοΰτο εις 33—44 %. "Οταν δέ οί γονείς 
ήσαν υγιείς ή κληρονομική έπιβάρυνσις περιωρίζετο άκόμη περισσότερον καί έφθανε 
τα 13—-18 °/0 μόνον.

’Από άλλην άμερικανικήν στατιστικήν Εύγονικής φύσεως πληροφορούμεθα 
δτι παρεμποδίζοντες τούς ήμίσεις των γάμων μεταξύ διανοητικώς καθυστερημένων 
άτόμων, κατορθώνομεν νά παράγωνται βεβαρημένοι μόνον έν άναλογία 5 °/0. ’Εάν 
δέ ήτο δυνατόν ν’ άποστειρώσωμεν τούς ύπολοίπους τότε θά κατωρθοϋτο ή έξάλειψις 
της κληρονομικής αυτής καταστάσεως έντός 50 έτών, πράγμα τό όποιον θά άπέφερε 
μεγάλην οικονομίαν δολλαρίων έτησίως εις τό ’Αμερικανικόν Κράτος.

’Εκτός δμως τής σχιζοφρένειας καί τής διανοητικής καθυστερήσεως επίσης 
ή μελαγχολία, ή μανία, ή ιδιοπαθής επιληψία, κληρονομούνται εις σημαντικόν ποσο- 
στόν εις τούς άπογόνους.

Ή  κληρονομική έξ άλλου τύφλωσις άντιπροσωπεύει τό 1/3 δλων των τυφλών 
άτόμων έν Γερμανία.

Μία τοιαύτη περίπτωσις παρουσιάσθη εις τήν Ecole de Puericulture δταν 
εύρισκόμην εις Παρισίους. Όλοφυρομένη μία μητέρα προσεκόμισεν εις τό ώς άνω 
Κέντρον τό πρώτο της παιδί ήλικίας 3 περίπου μηνών καί έζητοϋσε νά μάθη τήν προέ- 
λευσιν τής έκ γενετής τυφλώσεώς του καί τό κυριώτερον εάν διέτρεχε τον κίνδυνον 
νά φέρη εις τον κόσμον καί άλλα παιδιά μέ τήν κληρονομικήν αύτήν νόσον. Σάς δια- 
βεβαιώ δτι διατηρώ άκόμη στή μνήμη μου'τήν σπαραξικάρδιον έκείνην εικόνα, ή 
οποία καθώς άντιλαμβάνεσθε ήταν αξία νά κινητοποιήση κάθε προσπάθειαν προς 
πρόληψιν αυτής.

Κάτι παρόμοιον δμως συμβαίνει καί παρ’ ήμίν, διότι έπληροφορήθην δτι εις 
τον οίκον τυφλών φιλοξενούνται 91 τυφλά παιδιά, έκ τών οποίων τά 24 είναι έκ 
γενετής τυφλά καί άλλα 2 είναι τυφλοκωφάλαλα.

Εις τά Συμβουλευτικά Κέντρα Εύγονικής παρουσιάζονται συχνά καί διάφορες 
συγγενείς άνωμαλίες τής διαπλάσεως. Μία γερμανική στατιστική εδρε τήν συχνό
τητα αυτών ηύξημένην εις 1,90 °/0 διά τά έτη 1950—1954, ένώ ήτο μόνον 0,70 °/0 
κατά τά έτη 1936—1939. Μία δέ άλλη άμερικανική στατιστική τάς άναβιβάζει πε
ριέργως εις 3—12 °/0.

Προς πρόληψιν αυτών αί έγκυοι γυναίκες πρέπει νά άποφεύγουν τήν χρήσιν 
τών άκτίνων X καί ραδίου καί άλλων χημικών ούσιών ( μολύβδου, μαγνησίου, βεν
ζόλης κλπ .) έπίσης δέ τάς άβιταμινώσεις.

’Από τό Α' Διεθνές Συνέδριον γενετικής τού άνθρώπου πού έγινεν έφέτος εις 
τήν Κοπεγχάγην έπληροφορήθημεν πόσον έπιβλαβής ύπήρξε διά τάς έγκύους καί τά 
έμβρυα αύτών ή άτομική ένέργεια. Πράγματι άπό μίαν στατιστικήν βασιζομένην 
έπί 80.000 έγκύων έγνώσθη δτι ή ραδιενέργεια τών άτομικών βομβών, πού έρρίφθη- 
σαν εις τήν Χιροσίμα καί τό Ναγκασάκη, προεκάλεσεν ηύξημένον άριθμόν άποβο- 
λών, θανάτων νεογνών καί συγγενών διαμαρτιών τής διαπλάσεως, δηλ. δυσμορφιών 
τού σώματος. Προς πρόληψιν τών τελευταίων τούτων, δταν έννοεΐται είναι σοβαραί, 
ό εύγονιστής φθάνει ένίοτε μέχρι τής άπαγορεύσεως τού γάμου, δταν οί δύο οικο
γένειες πού πρόκειται νά συγγενεύσουν παρουσιάζουν τήν ιδίαν άνωμαλίαν διαπλά
σεως μεταξύ τών μελών τους. "Ας έλθωμεν τέλος εις τάς τοξικώσεις. Έ ξ αύτών ό 
αλκοολισμός, έν πρώτοις, προκαλεΐ οχι μόνον άποβολάς, προώρους τοκετούς, διαφό
ρους άνωμαλίας τής διαπλάσεως καί πρόωρον θνησιμότητα εις τά τέκνα, άλλά καί 
15,40 %  διαταραχάς τής ομιλίας, 7,70 °/0 έγκεφαλοπαθείας, 7,25 °/0 έπιληψίαν 
καί 28,60 °/0 όλιγοφρένειαν.

’Από άλλην στατιστικήν πληροφορούμεθα δτι τό 1/3 τών ψύχοπαθών είς τήν



4470 Ίωάννου Βλυσίδου

Γαλλίαν οφείλεται είς τον άλκοολισμόν. Τοΰτο είναι εύεξήγητον .έφ’ δσον άνά 50 
ενηλίκους Γάλλους, ώς άνεγράφη εις τον ημερήσιον τύπον του μηνός Σεπτεμβρίου, 
αντιστοιχεί εν ποτοπωλεΐον, δι’ δ καί 1.720.000 Γάλλοι είναι άλκοολικοί. Καί τδ 
ώραΐον δμως φϋλον αύτοτελώς δεν υστερεί, διότι έπί 174 άλκοολικών γυναικών 9 °/0 
ήσαν ψυχοπαθείς, 2 °/0 ήλίθιες καί 1 °/0 παράλυτες.

"Οσον άφορα τήν κοκκαϊνομανίαν είναι συχνή ή μικροκεφαλία, τήν οποίαν 
παρουσιάζουν τά τέκνα των τοιούτων γονέων.

Τέλος υπολείπεται ό καρκίνος, διά τον όποιον δλοι θά έχετε τήν άξίωσιν νά 
ακούσετε κάτι σχετικόν προς τήν κληρονομικότητά του.

Αί πειραματικαί έρευναι πού έχουν γίνει άπέδειξαν δτι ό καρκίνος αύτός καθ’ 
έαυτόν δεν έξαρτάται άπό κληρονομικόν τινα παράγοντα. ’Εκείνο δέ τό όποιον κληρο
νομείται είναι ή ευαισθησία έναντι των καρκινογόνων παραγόντων ή αν θέλετε ή 
προδιάθεσις τοΰ οργανισμού διά τήν μετέπειτα δράσιν ένός οίουδήποτε καρκινογόνου 
παράγοντος, δστις άλλοτε είναι μηχανικής φύσεως, άλλοτε χημικής κ.ο.κ.

'Υπάρχουν καί μερικοί οί όποιοι υποστηρίζουν δτι ό καρκίνος προέρχεται άπό 
έν ειδικόν γονίδιον, τού όποιου ή δράσις συμπληροΰται καί ένισχύεται άπό ένα άλλον 
παράγοντα πού είναι άσχετος προς τά χρωματοσωμάτια.

Μολονότι ό καρκίνος δεν είναι κληρονομική νόσος έν τούτοις σχετίζεται μέ τήν 
Εύγονικήν, έφ’ δσον εν άτομον έχει 4 φοράς τήν πιθανότητα νά προσβληθή ύπ’ αύτοϋ 
έάν ή νόσος ύπάρχη εις τό γενεολογικόν του δένδρον.

Μία στατιστική έρευνα άπέδειξε προ έτών δτι άπό 65.000 καρκινοπαθείς ή 
νόσος άνεφάνη εις τούς άπογόνους έν άναλογία 2,25 %, ένώ άπό ισαρίθμους ύγιεΐς 
έξεδηλώθη μόνον είς τό 1/4 δηλ. έν άναλογία 0,65 %.

8. Μέτρα έφοφμοζόμενα ύπό τω ν Συμβουλετικών Κέντρων Ευγο
νικής καί αποτελέσματα τούτω ν.

Αύτή περίπου είναι ή πελατεία των Συμβουλευτικών Κέντρων Εύγονικής καί 
έρωτάται μέ ποια μέσα κατορθώνουν ταΰτα νά έξυπηρετοΰν τούς εις αύτά προσερ- 
χομένους ;

'Υπό έποψιν προληπτικήν καθώς ένθυμεΐσθε έχομεν τήν προγαμιαίαν ιατρικήν 
έξέτασιν, έκ τοΰ άποτελέσματος τής όποιας άναλόγως τής περιπτώσεως άλλοτε 
συμβουλεύομεν τήν σύναψήν τού γάμου καί άλλοτε τήν άποφυγήν αύτοϋ.

Διά τούς ίδιους προληπτικούς λόγους συνιστάται ή χρήσις τών άντισυλληπτι- 
κών μέσων, ή πώλησις τών όποιων έπιτρέπεται διά Νόμου είς πολλάς χώρας. Παρ’ 
ήμΐν εύτυχώς τό Άνώτατον 'Υγειονομικόν Συμβούλιον δέν έπέτρεψε ταύτην, διότι 
μεταπολεμικώς έχει έλαττωθή σημαντικώς ή' άναπαραγωγικότης τού Ελληνικού 
λαού ένεκα τών πολέμων, τής κατοχής καί άλλων λόγων. Διά τούτο έπιβάλλεται ή 
ταχεία αυξησις τοΰ άριθμοΰ τών γεννήσεων είς τό προπολεμικόν έπίπεδον αύτών διά 
καθαρώς έθνικούς λόγους.·

’Άλλο μέσον είναι ή τεχνητή στείρωσις, τήν όποιαν ήδη άπό τοΰ 1907 ένομι- 
μοποίησαν οί ’Αμερικανοί καί έν συνεχεία οί Εύρωπαΐοι, πρώτοι δέ μεταξύ αύτών 
οί Δανοί, οί όποιοι τήν έφαρμόζουν άπό τού 1914 έπί ψυχοπαθών καί έγκληματιών δι’ 
εύνοήτους ίατροκοινωνικούς λόγους. Είς τήν Ελβετίαν γίνεται αύτη άπό τού 1928 
έπί παντός άτόμου φέροντος ψυχικά κληρονομικά στίγματα.

Είς τήν Γερμανίαν έπ’ ευκαιρία τοΰ έτησίου Συνεδρίου τής Διεθνοΰς Βιολο
γικής Εταιρείας, πού έγινε είς τό Άμβοΰργον τον ’Ιούνιον τοΰ 1933, έξετέθησαν τά 
θαυμάσια άποτελέσματα τής τεχνητής στειρώσεως. Τήν έπομένην ό Χίτλερ έθέσπισε 
παρόμοιον Νόμον διακηρύσσων δτι: «είς τήν νέαν Γερμανίαν πρέπει νά άπαγορευθή 
)> είς τούς ήλιθίους, ψυχοπαθείς, άνιάτους καί έγκληματίας νά έπισσωρεύουν παιδιά 
» πού άποτελοΰν βάρος καί κίνδυνον διά τό Γερμανικόν "Εθνος».
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Εις τάς Η.Π.Α. ό σχετικός νόμος συνεπληρώθη τώ 1927 καί ή τεχνητή στεί- 
ρωσις εφαρμόζεται, εις τούς πτωχούς τώ πνεύματι, τούς φυλετικών διεστραμμένους, 
τούς άνιάτους συφιλιδικούς. Μέχρι δέ τού 1949 είχον ύποστή άποστείρωσιν 49.000 
ψυχοπαθείς καί ηλίθιοι άνδρες καί γυναίκες.

Τελευταϊον μέσον καί ίσως το μάλλον δυσάρεστον είναι ή έκτρωσις. 'Η νο
μοθεσία μερικών χωρών προβλέπει τήν έκτρωσιν δχι μόνον διά λόγους καθαρώς θερα
πευτικούς πού άφοροϋν τήν μητέρα, άλλά καί δι’ εύγονικούς τοιούτους, δταν δηλ. 
προβλέπεται δτι το τέκνον θά φέρη κάποιαν σοβαράν κληρονομικήν νόσον ή κληρο
νομικόν στίγμα.

Συγκεκριμένως εις τήν Σουηδίαν ό άπό του 1939 ισχύων νόμος επιτρέπει κα'1 
συνιστα τήν έκτρωσιν δταν είναι βέβαιον δτι τό τεχθησόμενον θά φέρη άνωμαλίαν 
τινά της διαπλάσεως ή ψυχικήν νόσον. Διά νά γίνη δμως αΰτη χρειάζεται έγγραφος 
συγκατάθεσις της μητρός καί έγκρισις του Άνωτάτου 'Υγειονομικού Συμβουλίου 
τού Κράτους.

Εις τήν Δανίαν έθεσπίσθη διά νόμου τήν ιδίαν εποχήν ή έκτρωσις επί προφα
νούς κινδύνου δι’ έπιληψίαν, ψυχοπάθειαν, τύφλωσιν, κωφαλαλίαν, αλκοολισμόν, 
ανωμαλίας της διαπλάσεως (δισχιδή ράχιν, άχονδροπλασίαν), δι’ εγκληματικότητα.

Εις τήν Ελβετίαν ή εύγονική έκτρωσις καθιερώθη διά νόμου άπό τού 1922, 
γίνεται δέ μετ’ έγκρισιν τού Άνωτάτου 'Υγειονομικού Συμβουλίου.

Εις τήν ’Ιαπωνίαν ή Δίαιτα κατωχύρωσεν άπό τού 1948 τήν ευγονικήν προστα
σίαν τών πολιτών, έπιτρέψασα διά νόμου τήν τεχνητήν στείρωσιν καί τήν έκτρωσιν 
μετ’ έγκρισιν της αρμόδιας έπιτροπής εύγονικής προστασίας. Εις τήν δικαιοδοσίαν 
τής έν λόγω έπιτροπής υπάγονται 800 κέντρα υγιεινής, εις έκαστον τών οποίων υπάρ
χει ιδιαίτερον τμήμα συμβουλευτικόν τού γάμου. Εις τήν Χώραν αύτήν ώς καί μερι- 
κάς άλλας ή έκτρωσις γίνεται συχνάκις καί διά λόγους οικονομικούς, δεόντως άποδει- 
κνυομένους.

Συνοψίζων έπαναλαμβάνω δτι ή προγαμιαία ιατρική έξέτασις, ή χρήσις τών 
άντισυλληπτικών, ή τεχνητή στείρωσις καί ή προληπτική έκτρωσις άποτελοΰν τήν 
τετραλογίαν έφ’ ής στηρίζεται ή εύγονική πολιτική τών περισσοτέρων ΐατροκοινω- 
νικώς προηγμένων Κρατών.

"Οσον άφορα τ ’ άποτελέσματα τά όποια άπέδωσεν ή εφαρμογή αύτής κατα
φαίνεται αυτή έκ τών έξής ολίγων παραδειγμάτων:

Εις τήν ’Αγγλίαν καί Σκωτίαν τώ 1954 προσήλθεν εις τά 300 Συμβουλευτικά 
Κέντρα Εύγονικής 200.000 γυναίκες καί έτυχον τής δεούσης καθοδηγήσεως εις τά 
ζητήματα τού γάμου καί τής διαιωνίσεως τού είδους.

Εις τά ίδια Κέντρα τής ’Αμερικής υποβάλλονται εις έλεγχον τών γεννήσεων διά 
λόγους εύγονικούς καί ίατροκοινωνικούς τά 60—80 °/0 τών άνδρογύνων. Είδικώς 
δέ τώ 1949 ύπεβλήθησαν εις τεχνητήν στείρωσιν 49.000 ψυχοπαθών καί ήλιθίων, 
ενώ ό άριθμός τών έκτρώσεφν άνήλθε τό έτος έκεΐνον εις 210.000. ’Εν Γερμανία μέχρι 
τής κηρύξεως τού δευτέρου παγκοσμίου πολέμου είχον ένεργηθή περί τάς 55.000 
άποστειρωτικαί επεμβάσεις μέ θνησιμότητα μόλις φθάνουσαν τά 0,40 ο /ο.

Άντικειμενικώς κρίνοντες τά ύπό τής Εύγονικής έφαρμοζόμενα μέτρα πρέπει 
νά παραδεχθώμεν δτι ένίοτε είναι ταΰτα δυσάρεστα καί άνεπιθύμητα.

Συχνάκις είναι άντίθετα προς τάς κρατούσας αντιλήψεις περί ελευθερίας τού 
«τόμου, ήτις άποτελεΐ τήν βάσιν τού πολιτισμού μας. Έν τοσούτω ή έφαρμογή τών 
μέτρων τούτων είναι επιβεβλημένη, διότι εξυπηρετεί τό συμφέρον τής όλότητος.

«Ή  ζωή ενός Έθνους, διεκήρυσσεν ό διάσημος βιολόγος τής Γαλλίας Wolff 
»  έξαρταται άπό τάς ιδίας του δυνάμεις, αίτινες πάλιν έξαρτώνται άπό τον άριθμόν 
»  καί τήν ψυχοσωματικήν υγείαν τού συνόλου τών πολιτών του».
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’Άρα ισχύει, διά τήν Ευγονικήν δ,τι καί διά την ’Ιατρικήν ’Επιστήμην έν τώ 
συνόλω αύτής, ή οποία κατώρθωσε νά περιφρουρήση διά πολλών μέσων τήν υγείαν 
ένδς έκάστου των άτόμων καί ούτως επέτυχε τήν παράτασιν τοϋ προσδοκίμου τής 
έπιβιώσεως, έπ’ ώφελεία της μακροβιότητος εκείνων οί όποιοι διήλθον τήν παιδικήν 
καί εμβρυϊκήν ήλικίαν.

9 . ’Επίλογος.
Κυρίαι καί Κύριοι,
Πάντα οσα έν συντομία έξετέθησαν κατά τήν άποψινήν ομιλίαν νομίζω οτι 

είναι ικανά νά μας πείσουν πόσον χρήσιμος καί άποδοτική θά είναι ή ίδρυσις, ύφ’ 
οΰς ορούς άνωτέρω έξεθέσαμεν Σ.Κ.Ε. καί έν Έλλάδι, διά νά προληφθή κατά τό 
δυνατόν ή γέννησις κληρονομικώς βεβαρημένων άτόμων.

Διά τοϋ τρόπου αύτοΰ θέλει έπιτευχθή εις μέγα ποσοστόν ή ποιοτική έξυγί- 
ανσις τοϋ Ελληνικού λαοΰ, ό όποιος έάνκατορθώση νά άποκατασταθή καί ποσοτικώς 
διά τής αύξήσεως τοϋ άριθμοΰ των γεννήσεων, των όποιων τόσην έχει άνάγκην, τότε 
οχι μόνον θά ΐσχύη δι’ αυτόν ή γνωστή περικοπή τής βίβλου «Αύξάνεσθε καί πληθύ- 
νεσθε», άλλά θά διαπιστοΰται έκ παραλλήλου οτι πράγματι ό Δημιουργός έ'πλασε 
τον άνθρωπον «κατ’ εικόνα καί όμοίωσιν αύτοΰ». Ωσαύτως διά τοϋ τρόπου αύτοΰ θά 
διαφυλαχθοΰν αί άρισται ιδιότητες, α'ίτινες χαρακτηρίζουν τήν φυλήν μας καί αί 
όποϊαι έξελισσόμεναι κατά τήν ορθήν κατεύθυνσιν θά ωφελήσουν τόσον ήμάς, δσον 
καί τό σύνολον των έπί τής γής λαών.

ΑΥΣΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

'Η λύσις τοΰ Άστυνομικοΰ προβλήματος τοΰ 91ου τεύχους υπό τον 
τίτλον «δ λαθρέμπορος», είναι ή εξής :

’Εκείνο πού έκαμε τον συνεργάτην μας νά ύποψιασθή τον Άρχιφύλακα, 
ήτο ό ήλεκτρικός φανός, ό όποιος βρέθηκε σβησμένος πλησίον του.

’Εάν ή ιστορία τής άποδράσεως τοΰ κρατουμένου ήτο άκριβής τότε 
ό φακός θά έπρεπε νά είχε βρεθή άναμμένος, έφ’ δσον διεπιστώθη δτι ή στήλη 
δεν είχεν έξαντληθή.

’Εκ τών άναγνωστών μας, άπέστειλαν ορθήν λύσιν ό άστυφύλαξ Ψαρράκης 
’Εμμανουήλ καί ό ιδιώτης Μανοΰσος Γεώργιος, μαθητής.



Η ΤΥΡΑΝΝΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ

Η ΟΥΓΓΡΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ
ΚΑΙ

Η ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ
—'Ο ’Οκτώβριος τοϋ 1917 καί ό ’Οκτώβριος τοϋ 

1956, ιστορικοί σταθμοί τοϋ κομμουνισμού —
Ύπό τοϋ Δημοσιογράφου

________________________ καί Κ ο ι ν ω ν ι ο λ ό γ ο υ _______________________________
χ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΤ A ΥΡ ΙΔΗ (Συνέχεια καί τέλος)

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ:
6.—Συμπεράσματα—A . ’Από Ιδεολογικής πλευράς,—Β '. ’Από Ο υγγρικής πλευράς,—Τ '.

’Από Ρωσικής πλευράς,—Δ'. Ά πό τής πλευράς των Δυτικών.
** *

6. Συμπεράσματα
Έ ξ δλων των άνωτέρω εξάγονται τά έξης αδιαμφισβήτητα συμπεράσματα, 

τά όποια καί πρέπει να έχη ύπ’ δψει του πας ελεύθερος την σκέψιν άνθρωπος.
Α'. Ά π ό  ι δ ε ο λ ο γ ι κ ή ς  πλ έ υ ρ α ς
1. Ό  Κομμουνισμός κατέρρευσεν ως ιδεολογία, κοσμοθεωρία, βιοθεωρία, 

σύστημα ή κοινωνικόν οικοδόμημα! Μαρξισμός μέ εισβολήν στρατού προλεταριακού 
προς κατάπνιξιν έπαναστάσεως προλεταρίων δ ε ν  ν ο ε ί τ α ι !  Λενινισμός μέ έπα- 
νάστασιν ολοκλήρου λαοΰ καί αυτών των νηπίων κατά Κομμουνιστικού Κράτους, 
ε ί ν α ι  κ ά τ ι  τ ό  ά σ ύ λ λ η π τ ο ν .  Τά οστά τοϋ Μάρξ θά άναπηδοΰν άσφα- 
λώς μέσα εις τον τάφον των καί ή μούμια τοϋ Λένιν θά πρέπη νά τίλη τάς όλίγας 
άπομεινάσας τρίχας τής κεφαλής του ή τοϋ ύπογενείου του! Δεν έμεινε τ ί π ο τ ε  
ο ρ θ ι ο ν διά νά πιστεύη κανείς κομμουνιστής άπό τά δόγματα τοϋ Μάρξ καί τά 
θέσφατα τοϋ ποντίφηκος Λένιν! Τό «Προλετάριοι δλου τού κόσμου ένωθεΐτε» μετε- 
βλήθη εις «Προλετάριοι έπιτεθήτε έναντίον άλλήλων καί άλληλοεξοντωθήτε» ! 
Ό  Λένιν έλεγεν, δτι ό Σοσιαλισμός τής Β' Διεθνούς τής Βέρνης έπνίγη εις τον βούρ
κον τοϋ Όππορτουνισμοΰ. Καί δεν είχε άδικον, δταν βλέπωμεν καί τό σημερινόν κα
τάντημά του μέ τούς Γάλλους Σοσιαλιστάς τού Γκύ—Μολλέ! ’Αλλά καί ό Κομμου
νισμός τού Κρεμλίνου έ π ν ί γ η  ε ι ς  τ ο ν  β ο ύ ρ κ ο ν  πού έσχημάτισαν εις τήν 
Βουδαπέστην ή κόνις των κρημνισθέντων κτιρίων, άναμιγνυομένη μέ τό αΐμα των Ούγ
γρων εργατών καί φοιτητών! Έπνίγη εις τον βούρκον τού Ρωσικού έπεκτατισμοΰ καί 
’Ιμπεριαλισμού! Καί δμως τό 20όν Συνέδριον τού Κ.Κ.Ρ. άποκηρΰξαν τον Σταλι
νισμόν διεκήρυξεν ύποκριτικώτατα, δτι έφ’ εξής θά καθοδηγήται μόνον άπό τάς 
άρχάς τού Μαρξισμού καί Λενινισμού! Καί αύτάς άκριβώς έ σ τ ε ι λ α ν  ε ι ς  τ ο ν  
δ ι ά β ο λ ο ν  μέ τάς έν Ούγγαρί^ πράξεις τω ν !

2. Ή  άπόπειρα τού Κρεμλίνου καί δλων τών έθελοτυφλούντων κομμουνιστών 
μεταξύ τών οποίων καί οί έν Έλλάδι, νά έρμηνεύσουν τήν Ουγγρικήν Έπανάστασιν, 
ώς άντεπανάστασιν στοιχείων τής άλλοτε Φεουδαρχίας ή ’Αστικής τάξεως, οπαδών 
τού Χόρτυ κλπ. άπέτυχεν οίκτρώς, ώς ψεύδος άσύστολον, μέχρι τού σημείου ώστε 
καί αυτός ό Τίτο νά έπιβεβαιώση μέ τό κομμουνιστικόν κύρος του, δτι έπρόκειτο 
περί έπαναστάσεως ο λ ο κ λ ή ρ ο υ  τ ο ύ  Ού γ γ ρ ι κ ο ΰ  λ α ο ΰ !  ’Αλλά κατά 
τίνος κοινωνικής τάξεως έπανεστάτησεν τό Ουγγρικόν Προλεταριάτον; Δέν εϊχεν 
έκπρολεταρισθή δλος ό Ουγγρικός λαός; Καί αν παραδεχθώμεν, δτι είχαν άπομείνει 
ολίγα στοιχεία μή έκπρολεταριασθέντα, πώς αύτά τά ολίγα στοιχεία έκαμαν μίαν 
έπανάστασιν προ τής οποίας ύπεχώρησεν τό Κομμουνιστικόν Κράτος, τό Προλετα
ριακόν Κράτος καί αύτά τά Ρωσικά τάνκς, μέχρις δτου τό Κρεμλΐνον μεταβάλη 
τακτικήν; Μήπως ό Ματίας Ρακόζυ ή ό Έρνο Γκέροε δέν άνήκον εις τό Προλετα
ριάτον καί έπανεστάτησε κατ’ αύτών τούτο; Πώς νοείται δ ι α λ ε κ τ ι κ ώ ς  ή
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έπανάστασις είς μίαν ά τ α ξ ι κ ή ν κ ο ι ν ω ν ί α ν ,  οΐα είχε καταστή ή Ουγγρική 
τοιαύτη ύπό τό Κομμουνιστικόν καθεστώς; Δεν είναι λοιπόν κουρελόχαρτα διά τον 
σκουπιδοτενεκέν τά βιβλία του Μάρξ και του Λένιν καί δλη ή ξεπερασμένη άπό πολ- 
λοϋ Κομμουνιστική φιλολογία; Δεν είναι πλέον καταφανής άγυρτεία τό να έπιμένη 
κανείς είς τήν άξίαν των Κομμουνιστικών θεωριών;

3. Τρανωτάτην άπόδειξιν τής μηδεμίαν προς τάς Κομμουνιστικάς θεωρίας 
σχέσιν έχούσης ’Ιμπεριαλιστικής επιδρομής τών Ρωσικών Στρατευμάτων κατά τοϋ 
Ούγγρικοΰ λαοϋ καί τής έπαναστάσεώς του, άποτελεϊ δτι καί Ρώσοι άκόμη έκ τοΰ 
Στρατού τούτου, πιστεύσαντες άφελώς είς τάς Κομμουνιστικάς άρχάς, παρεδόθη- 
σαν καί ηότομόλησαν προς τούς Ούγγρους Έπαναστάτας, δταν καταφανώς είδον 
τάς άρχάς ταύτας άνατρεπομένας καί παραγνωριζομένας υπό τής Ρωσικής Πολι
τικής ήγεσίας! Καταπέλτην καταδίκης διά τον Ρωσικόν Κομμουνισμόν άποτελεϊ ή 
ειλικρινής δήλωσις τοϋ αύτομολήσαντος μέ δλην τήν μονάδα του προς τούς έπανα
στάτας Ούγγρους Ρώσου Διοικητοΰ μονάδος τάνκς, είπόντος προς τούς έπαναστάτας:

—«Μάς είπαν νά έλθωμεν έδώ διά νά καταπνίξωμεν έπανάστασιν άντιδρα- 
)) στικών στοιχείων, οργάνων τοΰ Καπιταλισμού καί τοϋ Δυτικοΰ Ίμπεριαλισμοΰ. 
»  Ά λλ’ έγώ βλέπω, δτι οί Έπαναστάται είναι έργάται καί φοιτηταί, άληθινοί προ- 
»  λετάριοι! Πώς είναι δυνατόν νά διατάξω πΰρ κατά προλεταρίων;»

4. ’Επί δέκα έ'τη ό Κομμουνισμός έν Ούγγαρία κυριαρχών, δχι μόνον δέν ήδυ- 
νήθη νά πνίξη τήν εθνικήν ιδέαν είς τήν ψυχήν τοΰ Ούγγρικοΰ λαοΰ, άλλ’ έγινε αίτια 
διά τής άσκηθείσης παρ’ αύτοΰ τρομοκρατίας καί καταπιέσεως, ώς καί τής ύπό τών 
Ρώσων έκμεταλλεύσεως τοΰ ίδρώτρς τοΰ λαοΰ, νά γιγαντωθή αύτη καί νά έμπνέη 
σήμερα τό σύνολον τοΰ Ούγγρικοΰ λαοΰ καί αυτούς άκόμη τούς ’Αξιωματικούς τοΰ 
Ούγγρικοΰ Έρυθροΰ Στρατοΰ, οίτινες προήρχοντο άπό τό Κ.Κ. τής Ουγγαρίας, είς

' τρόπον, ώστε νά ξ υ λ ώ ν ο υ ν  δ λ ο ι  τ ο ν  ’Ε ρ υ θ ρ ό ν  ά σ τ έ ρ α  ά π ό  τ ά ς  
σ η μ α ί α ς  κ α ί  τ ά ς  σ τ ο λ ά ς  τ ω ν  κ α ί  ν ά τ ά σ σ ω ν τ α ι π α ρ ά τ ό  
π λ ε υ ρ ό ν  ε κ ε ί ν ω ν  κ α τ ά τ ώ ν  ό π ο ι ω ν  δ ι ε τ ά χ θ η σ α ν  ν ά  π ο 
λ ε μ ή σ ο υ ν !  Διότι έπείσθησαν, δτι οί Έπαναστάται είναι ο ί  φ ο ρ ε ί ς  τ ή ς  
Ο υ γ γ ρ ι κ ή ς  ’Ε θ ν ι κ ή ς  ι δ έ α ς ,  τοΰ Ούγγρικοΰ πατριωτισμοΰ καί δχι οί 
Ρακόζυ, Γκέροε, Καντάρ κλπ. Ή  ’Εθνική ιδέα ήτο ΐσχυροτέρα άπό τον Κομμουνι
σμόν, άκόμη καί μέσα ε ί ς  τ ή ν  ψ υ χ ή ν  τ ώ ν  ’Α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν  ε ν ό ς  
Κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ο ΰ  Σ τ ρ α τ ο ΰ  στυλοβάτου Κομμουνιστικοΰ καθεστώτος! 
Διά τοΰτο έπιμένομεν πάντοτε, δτι ή ’Εθνική ιδέα, ή γιγαντουμένη πανταχοΰ, ή 
γεννωμένη καί έκεϊ πού δέν ύπήρχε, ε ί ν α ι  ή μ ό ν η  ί δ ε ο λ ο γ ι κ ώ ς  ν ι κ ή 
τ ρ ι α  ε ί ς  τ ο ύ ς  π ο λ έ μ ο υ ς ,  νικήτρια τόσον κατά τοΰ Κομμουνισμοΰ, δσον 
ύπήρξε νικήτρια καί κατά τοΰ Φασισμοΰ, κατ’ άμφοτέρων δηλαδή τών μορφών τοΰ 
'Ολοκληρωτισμού.

Β'. ’Α π ό  Ο ύ γ γ ρ ι κ ή ς  π λ ε υ ρ ά ς
1. Ό  Ούγγρικός λαός έπανεστάτησεν έκ συναισθηματικοΰ αύθορμητισμοΰ, 

παρασυρθείς άπό τον έπαναστατικόν άνεμον πού έπνευσεν έκ Πολωνίας. Ούτε προ- 
παρασκευή, ούτε ήγεσία ύπήρχεν. "Ηρχισεν άπό διαμαρτυρίαν καί έπέρασεν δλα τά 
στάδια τής έξελίξεως μιας μαζικής κινητοποιήσεως καί επαναστατικής δράσεως. 
Διαμαρτυρία, συγκεντρώσεις, μαχητικαί διαδηλώσεις διά μεταρρυθμίσεις έντός τοΰ 
Κομμουνιστικοΰ καθεστώτος. Έ ν συνεχεία δμως Τιτοϊσμός, έθνικισμός, άντιρωσι- 
σμός, άντικομμουνισμός!

'Ο Τιτοϊσμός δμως δ έ ν  δ ύ ν α τ α ι  ν ά  ά π ο τ ε λ έ σ η  β α θ μ ί δ α  
ε ί ς  τ ή ν  ο π ο ί α ν  δ ύ ν α τ α ι  ν ά  σ τ α θ ή  μ ί α  έ π α ν ά σ τ α σ ι ς ,  χωρίς 
νά έχη ένα Τίτο ή ένα Γκομούλκα, ένα ήγέτην τέλος πάντων, δστις νά τήν συγκρά
τηση είς τήν βαθμίδα αύτήν. Μία έπανάστασις είναι δυναμισμός, δστις χωρίς χα
λινόν κατ’ άνάγκην έκτρέπεται είς καταστροφικήν δράσιν. Ά  λ λ ω σ τ ε  κ α ί  
β α σ ι κ ώ ς  ό Τ ι τ ο ϊ σ μ ό ς  ε ί ν α ι  κ ί ν η μ α  κ α ί  δ χ ι  κ α θ ε σ τ ώ ς ,
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είναι βαΟμίς προσωρινή (καί δι’ αυτήν ακόμη τήν Γιουγκοσλαυίαν καί όχι τελική 
μορφή κοινωνικής υφής (Structure), ε ί ν α ι  τ ο π ι κ ό ν  φ υ τ ό  ν, τοϋ οποίου 
ή μεταφύτευσις εις άλλην χώραν δεν δύναται νά είναι π α ν ο μ ο ι ό τ υ π ο ς ,  
χωρίς νά ληφθοΰν ΰπ’ οψει κατόπιν μελέτης αί τοπικαί ίδιομορφίαι. 'Η Γιουγκο- 
σλαυΐα καί ή Πολωνία είναι π ο λ υ ε θ ν ε ϊ ς  χ ώ ρ α ι  καί έχουν πολλάς έσωτε- 
ρικάς έθνικάς άντιθέσεις, αΐτινες εις ένα Τιτοϊσμόν ευρίσκουν μ ί α ν  δ ι έ ξ ο δ ο ν ,  
ενώ ό Ουγγρικός λαός έχει πλήρη ’Εθνικήν ομοιογένειαν καί όχι μόνον δεν έχει, 
έσωτερικώς σοβαράς μειονότητας, άλλ’ έχει κ α ί  ί δ ι α  ΐ ρ ρ ε ν τ ε ν τ ι σ τ ι κ ά  
ζ η τ ή μ α τ α ,  έχει δηλαδή άδελφούς όμαίμονας ύποτεταγμένους εις τάς ομόρους 
χώρας, πράγμα πού έκτρέφει ένα άκρατον έθνικισμόν, δυσκόλως δυνάμενον νά κρα- 
τηθή εις τά όρια ενός Τιτοϊσμού καί νά μή προχωρήση περαιτέρω!

2. Άπεδείχθη περιτράνως, ότι ή δύναμις τοϋ Κομμουνισμού έν Ουγγαρία 
είναι ί σ η  π ρ ο ς  τ ό  μ η δ έ ν ,  σχεδόν, καί ότι πλήν ολίγων άγυρτών λειχό- 
ντων τούς πόδας των Ρώσων, λόγω άτομικών συμφερόντων καί άρριβισμοϋ, ό Ούγ- 
γρικός λαός, μ η δ έ  α υ τ ώ ν  τ ώ ν  μ ε λ ώ ν  τ ο ϋ  Κ.Κ. Ο ύ γ γ α ρ ί α ς  
έ ξ α ι ρ ο υ μ έ ν ω ν  διαπνέεται άπό άκρατον έθνικισμόν. Πρέπει δέ νά εικάζεται 
βασίμως, ότι περίπου ή ίδια κατάστασις άπό άπόψεως φρονημάτων επικρατεί καί εις 
τάς άλλας δορυφόρους χώρας. Τό πολύ πλήθος τών έγγεγραμμένων εις τά Κ.Κ. τών 
δορυφόρων, έ ν ε γ ρ ά φ η  μ ό ν ο ν  δ ι ά  ν ά β ε λ τ ι ώ σ η  κ ά π ω ς  τ ή ν  
θ έ σ ι ν τ ο υ ,  έφ’ όσον οί έγγεγραμμένοι έχουν ιδιαίτερα ωφελήματα καί προνό
μια ποικίλης μορφής. .

3. ’Εάν ό Ουγγρικός λαός δεν ήσπάσθη τον Κομμουνισμόν κατά τήν παρελ- 
θοΰσαν ΙΟετίαν καί σύσσωμος άπεπειράθη νά άπαλλαγή αυτού δι’ αυθορμήτου, άπα- 
ρασκεύου καί άνευ ήγεσίας έπαναστάσεώς του, δεν πρόκειται βεβαίως νά άσπασθή 
τον Κομμουνισμόν άπό τώρα καί εις τό εξής, μετά τάς έκατόμβας τών θυμάτων, 
μ ε τ ά  τ ά ς  δ η μ ι ο υ ρ γ η θ ε ί σ α ς  π λ έ ο ν  έ π α ν α σ τ α τ ι κ ά ς κ α τ ά  
τ ο ϋ  Κ ο μ μ ο υ ν ι σ μ ο ύ  π α ρ α δ ό σ ε ι ς .  Θά ύποστή τό Κομμουνιστικόν 
καθεστώς τ ή ς  δ ο υ λ ε ί α ς ,  έως ότου έλθη τό πλήρωμα τοϋ χρόνου, έως δτου 
θά έλέγομεν κατά τήν Μαρξιστικήν έκφρασιν «ωριμάσουν οί ματεριαλιστικοί όροι 
τής καταρρεύσεως τοϋ Κομμουνιστικού καθεστώτος»!!! (Πώς στρέφονται τά θέ
σφατα τοϋ Μάρξ κατά τοϋ Κομμουνισμού!!).

Γ '. Ά π ό  Ρ ω σ ι κ ή ς  π λ ε υ ρ ά ς :
1. Ό  Ρωσικός Κομμουνισμός δέν έχει κ α μ μ ί α ν  σ χ έ σ ι ν  πλέον μέ τον 

Μαρξισμόν, ούτε μέ τον Σοσιαλισμόν, οΰτε μέ αυτόν τον Λενινισμόν! Είναι άκρατος 
Σ ω β ι ν ι σ μ ό ς ,  ε π ε κ τ α τ ι σ μ ό ς  (Extransionisme), ’Ι μ π ε ρ ι α λ ι 
σ μ ό ς .  Μεταχειρίζεται καί τήν ώμοτέραν βίαν διά νά μή χάση τίποτε άπό τά 
κεκτημένα, έποφθαλμιών οχι μόνον όσα ό Πανσλαβισμός τής έποχής Αικατερίνης 
τής Β '., άλλά Κοσμοκρατορίαν μέ βλέψεις καί έπ’ αύτής άκόμη τής... Ά ν τ α  ρ- 
κ τ ί δ ο ς ! Ό  Κομμουνισμός τού Κρεμλίνου είναι π ρ ο σ ω π ε ί ο υ  διά τούς 
αφελείς καί δόλωμα δ ιά  τ ο ύ ς  ά γ ύ ρ τ α ς  τών άλλων χωρών, ίνα καταστούν 
όργανα τών επιδιώξεων τού Κρεμλίνου.

2. Τά Κομμουνιστικά συνθήματα περί ειρήνης, συνυπάρξεως, έκδημοκρατι- 
σμού, καταργήσεως τής δικτατορίας κλπ. είναι φ ε ν ά κ η ,  άπάτη, είναι τό μαν
τήλι τής γιαγιάς τής Κοκκινοσκουφίτσας, πού έφόρεσεν ό λύκος (εις τήν προκει- 
μένην περίπτωσιν ή άρκτος)! Ό  Ρωσικός Κομμουνισμός εννοεί τήν ειρήνην, ώς 
κ υ ρ ι α ρ χ ί α ν  τ ο ύ  έ ν ό ς  έφ’ όλου τού κόσμου (Pax sovietica)· τήν συνύπαρ- 
ξιν, ώς ύ π ο τ α γ ή ν  τήν Δημοκρατίαν, ώ ς  π ε ι θ α ρ χ ί α ν  ε ι ς  τ ά  κ ε -  
λ ε ύ σ μ α τ α  τ ο ύ  Κ.Κ.· τήν κατάργησιν τής Δικτατορίας, ώ ς  ά ν υ π α ρ ξ ί α ν  
πάσης άντιδράσεως· τήν ούδετερότητα, ώ ς  δ ι ά σ π α σ ι ν  τ ώ ν  ά ν τ ι π ά λ ω ν  
καί τήν έλευθερίαν, ώ ς  χ ο ρ ό ν  μ έ  τ ή ν  ο ρ χ ή σ τ ρ α ν  τ ο ύ  Κ ρ ε μ λ ί ν ο υ !

3. *Η Ρωσική ισχύς είναι μάλλον μ π α μ π ο ύ λ α ς , ·  όταν όλοι μέν οί λαοί
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τοϋ παραπετάσματος είναι εναντίον της Ρωσίας καί αύτός δέ ό Ρωσικός λαός ε χ η 
τ έ κ ν α ,  ε μ φ ο ρ ο ύ μ ε ν α  άπό άπόψεις, οΐας εΐχον ο ί α ύ τ ο μ ο λ ή σ α ν -  
τ ε ς  π ρ ο ς  τ ο ύ ς  Ο ύ γ γ ρ ο υ ς  έ π α ν α σ τ ά τ α ς  Ρώσοι στρατιωτικοί! !

4. 'Ο Άποσταλινισμός ύπήρξεν μόνον μέσον δικαιολογίας καί διατηρήσεως 
εις την έξουσίαν των διαδόχων καί συνεργατών τοϋ Στάλιν. Διά τοϋ άποσταλινισμοΰ 
δέν έννοοΰν να άπαρνηθώσιν τάς μεθόδους επιβολής τοϋ Στάλιν, ούτε την επεκτατι
κήν πολιτικήν έκείνου,άλλά μόνον να άπαλλαγοΰν τών ευθυνών τοϋ Στάλιν, να άπο- 
πλυθοΰν άπό τήν συνενοχήν των εις τά εγκλήματα καί τό ρυπαρόν παρελθόν έκείνου, 
να δημιουργήσουν τήν έντύπωσιν διαφοράς άπό αυτόν, γενόμενοι κατήγοροι αύτοΰ 
μετά θάνατον, π ο ι ο ι ;  οί συνεργάται του εις τήν κατατυράννησιν τοϋ Ρωσικοΰ 
λ.αοΰ καί εις τήν διαταραχήν δλου τοϋ κόσμου!

Διά τοΰτο άκοιβώς έπιμένομεν νά πιστεύωμεν, δτι ή καί υπό τοϋ Στρατάρχου 
Τίτο έπιβεβαιωθεΐσα γνωστή διάστασις γνωμών εις τό Κρεμλΐνον δ έ ν  ε ί ν α ι  
δ ι α φ ω ν ί α  β α σ ι κ ή  έ π ί  τ ή ς  κ α τ ε υ θ ύ ν σ ε ω ς  τ ή ς  π ο λ ι τ ι κ ή ς  
κ α ί  τ ώ ν  σ κ ο π ώ ν  α υ τ ή ς ,  άλλά διαφωνία έ π ί  τ ο ϋ  π ρ ο σ ω π ε ί ο υ  
πού θά φορεθή καί τών χρωμάτων αύτοΰ! Ό  Σταλινισμός παραμένει κατά βάσιν 
ή κυρία γραμμή κατευθύνσεως, ή βασική μεθοδολογία. Καί έπί τοϋ τελευταίου τούτου 
σημείου, ίσως ό Στάλιν νά έχη καί δίκαιον! Διότι ένας λαός 200.000.000 ψυχών, 
συνηθισμένος ε ί ς  τ ό κ ν ο ΰ τ ο ν  τών βογιάρων, άμόρφωτος, άπολίτιστος, εις 
πρωτόγονον κατάστασιν διαβιών είς τό έδαφος τής Στέππας, τοϋ μολυβένιου ούρανοΰ, 
καί τοϋ κλίματος τών χιονοθυελλών, δέν ήτο δυνατόν νά κρατηθή ύπό τήν Κομμου
νιστικήν πτέρναν ά ν ε υ  κ ν ο ύ τ ο υ ,  έ ξ ο ρ ι ώ ν ,  έ κ τ ο π ι σ μ ώ ν ,  φ υ 
λ α κ ί σ ε ω ν  καί... έ γ κ λ η  μ ά τ ω ν ! !  ’Εάν ό άποσταλινισμός σημαίνη άρνησιν 
δλων αύτών, τ ό τ ε  ε ί ν α ι  α δ ύ ν α τ ο ν  ν ά  κ ρ α τ η θ ή  ή Ρ ω σ ί α  ύ π ό  
τ ό  σ η μ ε ρ ι ν ό ν  τ η ς  κ α θ ε σ τ ώ ς !  Τό σφάλμα έγκειται είς τό δτι, αν ό 
Σταλινισμός έταίριαζε διά τήν Στέππαν, δέν δύναται νά έφαρμοσθή καί έπί πολιτι
σμένων λαών τής Ευρώπης!

Δ'. Ά π ό  τ ή ς  π λ ε υ ρ ά ς  τ ώ ν  Δ υ τ ι κ ώ ν :
1. Ή  άμυντική στάσις δέν δύναται νά διατηρηθή έπ’ άπειρον καί τό Ν.Α. 

Τ.Ο. δέν δύναται παρά νά άπογοητεύση τούς λαούς, δταν ίσταται άπαθής θεατής 
προ γεγονότων, οία τά τής Ούγγαρίας, ώσάν νά μήν συμβαίνη τίποτε! Ά ν  άποκλεί- 
εται συνάμα καί ό προληπτικός πόλεμος καί ή έκμετάλλευσις τών άνωμαλιών τοϋ 
έχθρικοΰ στρατοπέδου, δ έ ν  π ρ έ π ε ι  ο π ω σ δ ή π ο τ ε  ν ά  ά π ο κ λ ε ί -  
ε τ α ι ή προς τούς άγωνιζομένους διά τήν έλευθερίαν των λαούς τοϋ παραπετά
σματος π α ρ ο χ ή  β ο ή θ ε ι α ς  έστω τοιαύτης, οίαν περιλαμβάνει ό γνωστός 
στρατιωτικός δρος Logistical Aid, οίαν δηλαδή τά κομμουνιστικά κράτη παρεϊχον 
είς τούς κομμουνιστοσυμμορίτας τής Ελλάδος κατά τον συμμοριτοπόλεμον, ήτοι 
π ά σ α ν  ά λ λ η ν  β ο ή θ ε ι α ν ,  π λ ή ν  σ τ ρ α τ ό  ΰ. Ό  Ουγγρικός λαός, 
έπαναστατών ή λ π ι σ ε ν  ε ί ς  τ ή ν  έ ξ ω θ ε ν  β ο ή θ ε ι α ν .  Καί έλαβε μόνον 
ολίγα φάρμακα τοϋ Έρυθροΰ Σταυρού ! ! !

2. 'Οπωσδήποτε ή ήγεσία τών Δυτικών οφείλει νά έπιβάλη, δσον δύναται, 
μεγαλυτέραν, α ύ σ τ η ρ ο τ έ ρ α ν  π ε ι θ α ρ χ ί α ν  ε ί ς  τ ό  σ τ ρ α τ ό π ε 
δό ν τ η ς ,  διότι δέν είναι δυνατόν οί Άγγλογάλλοι άποικιοκράται, διά τά έσοδά των 
έκ τής διώρυγος τοϋ Σουέζ νά καταστρέψουν τά τόσα άτοΰ, τά όποια ή Έπανάστασις 
τοϋ Ούγγρικοΰ. λαοΰ έδωσεν είς τούς Δυτικούς. Οί Άγγλογάλλοι μέ τήν έπιχείρησιν 
τοϋ Σουέζ έδωκαν δ ι κ α ι ο λ ο γ ί α ν  ε ί ς  τ ο ύ ς  Ρ ώ σ ο υ ς  διά τά έν Ουγγαρία.

'Οπωσδήποτε τά γεγονότα τής Ούγγαρίας άποτελοΰν ι σ τ ο ρ ι κ ό ν  σ τ α 
θ μ ό ν  διά τήν έξέλιξιν τοϋ Κομμουνισμού, θ ά  π ε ί σ ο υ ν  π ο λ λ ο ύ ς  Κο μ-  
μ ο υ ν ι σ τ ά ς ,  δτι πλανώνται καί πιθανόν μέν νά ήττήθη ή Ούγγαρία, ά λ λ’ 
έ ν ί κ η σ ε ν  ί δ ε ο λ ο γ ι κ ώ ς  τ ο ν  Κ ο μ μ ο υ ν ι σ μ ό ν  κ α ί  τ ή ν  Ρ ω 
σ ί α ν .  Ούτε τό αίμα τών τέκνων της πήγε χαμένο.

Ε. ΣΤΑΤΡΙΔΗΣ
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Τοΰ Άστυν. Δ/ντοΰ χ. Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ

Κάθε μέρα, γράφουν οί εφημερίδες στις ειδήσεις μέ τά ψιλά γράμματα, πώς 
στο τάδε μέρος έγινε σύγκρουσις του λεωφορείου της ’Άλφα γραμμής, μέ τό τράμ, 
ή μέ το λεωφορείο τής άλλης γραμμής, ή μέ το τζίπ κλπ. κλπ.

Μέσα σ’ αυτές τις μικρές ειδήσεις κλείνονται πολλές φορές, τις περισσότερες 
φορές, δράματα ολόκληρα.

’Εμείς οί άστυνομικοί τά ζοϋμε καθημερινώς τά δράματα αυτά, καί γιαυτό 
σκέφτηκα σήμερα νά περιγράφω γιά τούς οδηγούς των αυτοκινήτων τί κακόν φέρνει 
μιά σύγκρουσι, πού τις περισσότερες φορές, σχεδόν πάντοτε, θά οφείλεται στο σφάλμα 
τοΰ ενός τουλάχιστον όδηγοϋ.

Πρώτα-πρώτα, ό οδηγός τοΰ αυτοκινήτου πρέπει νά ξεύρη δτι δταν βρίσκεται 
στο τιμόνι είναι ό καπετάνιος, ό Κυβερνήτης, στον όποιον τό Κράτος καί ή κοινωνία 
εμπιστεύεται κάθε ώρα τή ζωή εκατοντάδων έπιβατών. Τώρα δέ πού τά λεωφορεία 
φτάσανε στο σημείο νά είναι 40, 50, 60 καί περισσοτέρων θέσεων, γίνεται φανερό
ότι ό οδηγός ενός τέτοιου αυτοκινήτου έκτελεϊ σοβαρωτάτη άποστολή καί άναλαμ- 
βάνει τεράστιες ευθύνες, όντας ύποχρεωμένος νά φθάση κάθε φορά στο τέρμα τής 
διαδρομής τοΰ αύτοκινήτου του όμαλώς καί νά άποβιβάση σώους καί αβλαβείς τούς 
έπιβάτας πού τοΰ ένεπιστεύθησαν τή ζωή καί τήν σωματική τους ακεραιότητα.

Δέν ξεύρω γιατί ή κοινωνία τον πιλότο, τον οδηγό δηλ. ένός άεροπλάνου, ή 
τον καπετάνιο, δηλαδή τον οδηγό ένός πλοίου, τον τοποθετεί κάπως ύψηλότερα στή 
συνείδησί του, ενώ στον οδηγό τοΰ αυτοκινήτου μόλις κατορθώνει νά δώση κάποια 
θέσι άμφιβόλου έκτιμήσεως καί εμπιστοσύνης, ένώ σήμερα οί ικανότητες πού πρέπει 
νά έχη ένας οδηγός αυτοκινήτου είναι τέτοιες, πού πολλές φορές, σέ ώρισμένες περι
πτώσεις, ξεπερνούν τις ικανότητες τοΰ πιλότου ή τοΰ Κυβερνήτου.

Αύτό πάντως είναι άλλο θέμα πού θά τό εξετάσουμε στο έπόμενο φύλλο.
Σήμερα μας ένδιαφέρει ή σύγκρουσις.
Νά λοιπόν μία σύγκρουσις στή διασταύρωσι τής Λεωφόρου Πατησίων καί τής 

όδοΰ Μάρνη.
Είναι πρωί 6.30' ώρα. Τό λεωφορείο (μείζονος τύπου) δηλαδή 60 θέσεων. 

Ό  ιδιοκτήτης του βασανίστηκε, δανείστηκε, πουλήθηκε γιά νά κατορθώση νά τό 
βγάλη στήν κυκλοφορία καί γιαυτό τήν ήμέρα έκείνη πήγε στήν άφετηρία νά καμα- 
ρώση τό πρώτο δρομολόγιο τής γραμμής 'Ομόνοια—Πατήσια, δπου τοποθετήθηκε 
τό αυτοκίνητό του.

Μόλις τό αυτοκίνητο ξεκίνησε έκαμε τό σταυρό του, καί έρριξε μιά ματιά στο 
εικόνισμα πού ήταν τοποθετημένο πάνω άπό τή θέσι τοΰ όδηγοΰ. Πίταν καί αυτός 
μέσα, γιατί ήθελε νά άκούση τούς έπιβάτας νά έπαινοΰν τό λεωφορείο του, καί έ
νοιωθε ύπερηφάνεια, δταν κάθε ένας πού έμπαινε μέσα καί καθόταν έλεγε καί μιά 
καλή κουβέντα παινεύοντας τό αυτοκίνητο.

"Οταν γέμισε τό λεωφορείο ξεκίνησε καί έφτασε ομαλά στο τέρμα Πατησίων 
καί κατόπιν άφοΰ γέμισε πάλι άπό έπιβάτες ξεκίνησε γιά τήν 'Ομόνοια.
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Πήγαινε στρωτά καί ομαλά, κυλοϋσε άθόρυβα γιατί ή μηχανή του δούλευε 
σαν ρολόι. Μά σέ μια στιγμή τράνταξε ολόκληρο μέ έναν άπαίσιο θόρυβο σπασμένων 
σιδηρικών, λαμαρινών, ξύλων καί τζαμιών ενώ οί επιβάτες ξεπετάγονταν ό ένας 
δεξιά καί ό άλλος άριστερά μέσα στο αυτοκίνητο σαν μπάλες βγάζοντες σπαρακτικές 
κραυγές. Δέν βάσταξε πολύ ή σκηνή αύτή. Τρία τέσσερα δευτερόλεπτα. 'Η σύγ- 
κρουσι του λεωφορείου μέ το φορτηγό πού έμπαινε άπό τήν όδό Μάρνη στή 
λεωφόρο Πατησίων έγινε.

Καί τώρα επί τόπου βρίσκεται ό σταθμός πρώτων βοηθειών, ή ’Αστυνομία, 
καί οί περίεργοι.

’Απολογισμός της συγκρούσεως:
1. Θάνατος μιας έγκύου γυναικός πού χτύπησε τό κεφάλι της, πάνω στή στέγη 

τοϋ αύτοκινήτου.
2. Τραυματισμοί τέσσαρες, δύο σοβαρά (θλάσις κνήμης) καί δύο ελαφρότεροι.
3. Τελεία καταστροφή της μηχανής του αυτοκινήτου καί μεγάλη φθορά τοϋ 

άμαξώματος.
4. Θρήνος καί όδυρμός έξ οικογενειών.
'Ο ιδιοκτήτης πού είχε κατέβη στο τέρμα είδοποιήθη καί έφτασε στον τόπο 

τοϋ δυστυχήματος. Μόλις είδε τό λεωφορείο έτσι κοματιασμένο καί βαμμένο στο αίμα 
άνατρίχιασε, έχασε τό χρώμα του καί μόλις κατώρθωσε νά σταθή στά πόδια του, 
ψελλίζοντας «είμαι άτυχος ! χάθηκα!».

"Υστερα άπό λίγο γράφηκε ό επίλογος. ’ Ηλθε τό ρυμουλκό καί έσυρε τά συν
τρίμματα σέ μιά μάντρα δπου θά διαλύση τελειωτικά τό λεωφορείο, πού προ μιας ώρας 
διέσχιζε περήφανα τή λεωφόρο Πατησίων.

Θέλετε νά μάθετε καί τήν άξια τοϋ λεωφορείου; Έστοίχιζε 700 λίρες ’Αγ
γλίας χρυσές. ’Αλλά θά είσθε περίεργοι νά μάθετε πώς έγινε ή σύγκρουσις αύτή 
καί ποιος έφταιγε.

Δυστυχώς, έφταιγε ό οδηγός τοϋ λεωφορείου. ’Επειδή ήτο πρωί άκόμη καί ή 
κυκλοφορία δέν είχε πυκνωθή θέλησε νά γλεντήση λίγο τρέχοντας στή Λεωφόρο Πα
τησίων καί έτσι είχε άναπτύξει ταχύτητα 60—70 χιλιόμετρα τήν ώρα. Μέ αύτή τήν 
ταχύτητα θέλησε νά περάση καί τή διασταύρωσι τής όδοΰ Μάρνη δπου δμως βρέθηκε 
άντιμέτωπος μέ ένα στρατιωτικό φορτηγό καί έπαθε τό κακό καί τό αύτοκίνητό του 
καί ό ίδιος καί οί επιβάτες καί ή έθνική οικονομία.

Νά λοιπόν γιατί οί νόμοι, ή ’Αστυνομία καί οί κανονισμοί διαρκώς συμβου
λεύουν καί έπιβάλλουν νά μή τρέχουν τά οχήματα μέ μεγάλη ταχύτητα. Καί αν αύτό 
ίσχύη γιά δλα τά μικρά οχήματα στά όποια έπιβαίνουν συνήθως οί ιδιοκτήτες μόνον, 
τό κακό είναι μικρότερο γιατί συνήθως οί συμφορές ξεσποΰν στο κεφάλι τών ιδίων.

"Οταν δμως πρόκειται περί λεωφορείου κάθε παράβασι πού κάμει ό οδηγός, 
δσο μικρή καί αν φαίνεται, άποτελεΐ καθ’ αύτό έγκλημα, γιατί παίζει μέ τή ζωή καί 
τή σωματική άκεραιότητα πολλών άτόμων καί γίνεται τις περισσότερες φορές 
αιτία καταστροφής οικογενειών ολοκλήρων.

Μόνον δταν σκεφθή ό οδηγός τοϋ λεωφορείου αυτά τά πράγματα θά καταλάβη 
δτι έχει ύποχρέωσι νά έφαρμόζη μέ μεγάλη προσοχή δλες τις διατάξεις περί κυκλο
φορίας τών αυτοκινήτων.'

Γιατί δέν είναι μονάχα ή ύπερβολική ταχύτης πού προκαλεΐ τά δυστυχήματα.
Είναι καί πολλές άλλες παραβάσεις έξ ίσου επικίνδυνες. Είναι τ ’ άναμμένα 

φώτα πού προκαλοΰν σύγχυσι στούς οδηγούς καί πού πολλές φορές έγιναν αιτία 
τρομακτικών συγκρούσεων, γιατί έπεσε τό ένα αύτοκίνητο πάνω στο άλλο κατά 
μέτωπο. Είναι οί άνώμαλες στροφές σέ έπικίνδυνη πορεία τών διασταυρώσεων, 
δπου είδαμε συγκρούσεις κατά τις όποιες μπήκε ή μηχανή τοϋ ενός αύτοκινήτου 
στο πλευρό τοϋ άλλου μέ δλα τά έπακόλουθα γιά τούς έπιβάτες καί τούς οδηγούς.

Είναι ή συζήτησι πού άνοίγει ό οδηγός μέ τον είσπράκτορά του ή μέ τό φίλο



ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗΣ

Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΗΣ ΑΨΥΧΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
Του Καθηγητοϋ ’Επιστημονικής 
Άνακριτικής Σχολής Ύπαστυνό-

-------------------------------  μων ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ Β' -------------------------------
κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΠΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

«Τίς δύναται νά ίσχυρισθή 
δτι ούδέποτε θέλει γίνη τό 
θύμα Δικαστικής πλάνης»  

«Γκιγιερμέ»

1. 'Ο πυρσός τοϋ Έ γκληματολογικοϋ ’Ε ργαστηρίου κα ι η α ξ ία  της αυτοψ ίας.
2. Τα εκ τής εμμαρτΰρου άποδείξεως στο ιχε ία  κα ί ή παράλειψ ις ελέγχου των π ε ι

στηρίων.
3. Τά στο ιχ ε ία  τοϋ δράστου επ ί των εγκαταλειφθέντων Ιχνών.
4. 'Η  κατηγορηματική ύπόδειξ ις δ ιά  τής φωνής τοϋ άψυχου μάρτνρος.

** *
1 .  *0 πυρσός τοϋ Έγκληματολογικοϋ Εργαστηρίου καί ή αξία  

τής αύτοψ ίας.
Διανύομεν ήδη την έποχήν καθ’ ήν ή Τεχνική άπόδειξις εις τάς άνακριτικάς 

έρεύνας εις πάσας τάς πεπολιτισμένας χώρας, κατέχει τήν θέσιν τοϋ άποφασιστικοϋ 
παράγοντος κατ’ έναντι των κινδύνων διά τήν τύχην άθώου τίνος, έμπλεκομένου εις 
τήν δίνην των συμπτώσεων, αϊτινες σατανικώς συσσωρεύονται, άλλά και διά τήν 
προστασίαν της κοινωνίας άπό τοϋ εύφυοΰς έγκληματίου.

Ή  σιδηρά πυγμή τοϋ Έπιστημονικοΰ ’Εργαστηρίου των Έγκληματολογικών 
Ερευνών ύψωσε παγίως πλέον τον πυρσόν, ό όποιος καταυγάζει τά σκότη παλαιών 
έποχών, συγχρόνων άτελών εντυπώσεων καί θέτει άνυπερβλήτους φραγμούς είς τούς 
πόθους τοϋ φθόνου καί της κακίας.

'Η άπλή δήλωσις τοϋ άψύχου μάρτυρος, άληθώς σιγά τάς κραυγάς τών άνο-

του, δταν όδηγή τό λεωφορείο, όπόταν βλέπουμε περίεργα δυστυχήματα. Βλέπουμε 
τό αύτοκίνητο νά μπαίνη στή θάλασσα ή νά πέφτη σέ γκρεμούς. Γιατί; Γιατί ό οδηγός 
ήταν σάν νά βρισκόταν σέ καφενείο καί είχε ξεχάσει δτι κυβερνούσε ένα όχημα μέ 
50 ή 60 ψυχές μέσα.

Είναι τό τσιγάρο! Τό άθώο τσιγαράκι, πού άνάβει ό σωφέρ δταν 
αύτοκίνητο. Κάποτε άνετράπη ένα λεωφορείο γιατί καπνίζοντας ό σωφέρ δέχτηκε 
στο μάτι του μιά σπίθα άπό τό τσιγάρο πού κάπνιζε. Τον πόνεσε τόσο πού αύτο- 
μάτως άφησε γιά ένα δευτερόλεπτο τό τιμόνι καί έβαλε τό χέρι του στο μάτι. ’Αλλά 
ήταν στροφή σέ γεφύρι καί τό αύτοκίνητο έσπασε τό προφυλακτικό συρματόπλεγμα 
καί βρέθηκε στο γκρεμό. 'Ο ίδιος ό σωφέρ έχασε τή ζωή του καί έκλαψαν πολλοί 
γιά τά θύματα. Αύτά δλα τά έκαμε τό άθώο τσιγαράκι.

Είναι ή ύπερβολική πεποίθησι τοϋ όδηγοΰ στήν ικανότητά του, πού τον κάμη 
νά άθετή τίς διατάξεις τής κανονικής όδηγήσεως. Νομίζει δτι αύτός μπορεί μέ τίς 
άκροβασίες του νά δαμάζη πάντοτε τίς μηχανές, λησμονώντας δτι κυβερνάει μηχανές 
πού πολύ εύκολα μπορούν νά χάσουν τήν ισορροπία τους καί νά παρουσιάσουν βλάβες 
ικανές νά προκαλέσουν τρομακτικά δυστυχήματα. Γιαυτό πρέπει οί οδηγοί νά είναι 
σώφρονες, νά είναι πειθαρχικοί στούς νόμους, οί όποιοι άποτελοΰν τό καταστάλαγμα 
παρατηρήσεων πολλών ετών καί νά μή νομίζουν δτι αύτοί στέκονται ύπεράνω δλων. 
'Η πειθαρχία στις κυκλοφοριακές διατάξεις αποτελεί τήν καλύτερη άσφάλεια γιά 
τούς οδηγούς καί τό κοινό καί τό μεγαλύτερο προτέρημα τοϋ όδηγοΰ.

Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ

όδηγή τό
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ήτων, των πλανηθέντων καλής πίστεως μαρτύρων καί ανατρέπει τάς επινοήσεις των 
δολίων άνθρώπων.

Έ πί δυσεπίλυτων υποθέσεων άπεδείχθη πολυτίμου άξίας οδηγός ή υπό των 
ειδικών ’Εργαστηρίων παρεχομένη εις τήν Δικαιοσύνην βοήθεια, ή οποία εις εΐδικάς 
τινας περιπτώσεις δύναται ν’ άποτελή τήν μοναδικήν κατηγορούσαν ή άπαλλάσσουσαν 
άπόδειξιν, άδιαφόρως δ’ αν συμπαρακολουθήται ύπο συμφωνούσης ή άντιτιθεμένης 
μαρτυρικής τίνος καταθέσεως. Προς τον σκοπόν δμως ϊνα τό Έγκληματολογικόν 
Έργαστήριον παράσχη τάς βοήθειας του πρέπει πλήν του οπλισμού αύτοϋ εις όργανα 
καί ειδικευμένους υπαλλήλους νά λαμβάνη τα ύπο έξέτασιν ίχνη παρά των άρμοδίων 
προσώπων καί ταϋτα πάλιν νά έ'χωσι τάς ικανότητας άναζητήσεως, άναγνωρίσεως, 
συλλογής, διαφυλάξεως, συσκευασίας καί τρόπου ασφαλούς μεταφοράς, τηρουμένων 
δέ δλων των νομίμων διατυπώσεων βεβαιώσεως τής έκ τοΰ τόπου τοΰ άδικήματος 
παραλαβής καί παραδόσεως εις τό Έργαστήριον μετ’ άντιγράφου τής έν τή δικο
γραφία έντασσομένης έκθέσεως αυτοψίας. Έν ταύτη δ’ άπαραιτήτως δέον νά προ- 
σαρτάται σχεδιάγραμμα τοΰ χώρου τής έξερευνήσεως, έν ώ νά προσδιορίζωνται τά 
σημεία έν έκάστω των οποίων άνευρέθη τό περιγραφόμενον πειστήριον, άλλο τι 
άντικείμενον ή ίχνος δπερ αύτό καθ’ έαυτό ή τό έπ’ αύτοϋ ύπο του ’Εργαστηρίου 
άνακαλυπτόμενον συντρέχον στοιχεΐον, δύναται ν’ άποβή αποφασιστικής σημασίας 
διά τήν τύχην ένός ύποπτου προσώπου παρόντος ή μέλλοντος νά προκύψη έν τή διε- 
ρευνήσει τής ύπο κρίσιν ύποθέσεως.

Παραλλήλως ή σύνταξις τής έκθέσεως αύτοψίας, ήτις συνήθως παραλείπεται 
καί δυνατόν έκ τούτου ούσιώδης νά έπέλθη βλάβη εις τήν άνάκρισιν καί ήτις αν δεν 
συμβή, έν πάση περιπτώσει ή συμπλήρωσις των κενών τής εΐκόνος του συμβάντος 
θά έπιδιωχθή διά τής έμμαρτύρου άποδείξεως, άπαιτεϊ πολλάς ικανότητας τοΰ 
ένεργοΰντος βαθμοφόρου. Ή  περιγραφική ίκανότης καθίσταται σαφεστέρα, άλλά καί 
αμέσως έλέγχεται διά τής έπιστημονικής άναπαραστάσεως ύπο μιας φωτοτυπίας τοΰ 
ένδιαφέροντος χώρου. Ή  ταυτόχρονος δέ μετρική σχεδιαγραφική άπόδοσις προς 
προσδιορισμόν τών άποστάσεων έν τή θέσει τών άντικειμένων αποτελεί τον γνώμονα 
τής άκριβείας τής περιγραφής. Πρόδηλον δθεν δτι ό μετά τήν προανακριτικήν αστυ
νομικήν έπέμβασιν έπιλαμβανόμενος τακτικός άνακριτής καί έν συνεχεία τό Δικα
στικόν Συμβούλιον καί οί Δικασταί έπ’ άκροατηρίω, άσφαλέστερον, έκ σαφώς άντι- 
κειμενικών δεδομένων—φωτοτυπίαι καί σχεδιαγράμματα—πληροφορούνται τήν 
άκρίβειαν τής σκηνής τοΰ άδικήματος καί δύνανται νά έλέγξωσι τήν πλάνην ή κακό- 
βουλον διάθεσιν τίνος τών μαρτύρων καί τήν δλην στάσιν τοΰ κατηγορουμένου.

Εις τό κατωτέρω έκ τής Ελληνικής ’Αστυνομικής Πρακτικής άναφερόμενον 
κατ’ άφήγησιν παραιτηθέντος ’Αστυνόμου, άπεικονίζεται ή τραγική έμπλοκή τοΰ 
άθώου έκ τών συνήθων συνθηκών κοινωνικής συμπεριφοράς καί ή άπολύτρωσίς του 
διά μόνης τής βεβαιώσεως τοΰ άψύχου μάρτυρος.

2. Τά έκ τής έμμαρτύρου άποδείξεως στοιχεία καί ή παράλειψις 
ελέγχου τώ ν πειστηρίων.

Περί τήν 2αν μετά μεσονύκτιον ώραν τή 27ης Νοεμβρίου 1933 εις τό ΣΤ' 
Παρ/μα ’Ασφαλείας τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών άνηγγέλθη δτι έξερράγη πυρκαϊά 
εις τήν έπί τής όδοΰ 1 άριθμός 3 οικίαν. 'Ο άρμόδιος βαθμοφόρος Μ—Άρχ/λαξ τότε— 
εσπευσεν έπί τόπου μετά τινων ’Αστυφυλάκων καί διεπίστωσε τά έξής : 'Η πυρκαϊά 
είχεν κατασβεσθή ύπο τών συνοίκων τοΰ άπειληθέντος ν’ άποτεφρωθή άκινήτου, 
τοΰ όποιου ή έξωτερική έπί τής αύλής κλίμαξ είχε προσβληθή ύπο τοΰ πυρός κατά 
τάς τρεις πρώτας βαθμίδας. Έ π ’ αύτών δέ ύπήρχε εδφλεκτον εναυσμα—δαδί—εις 
ποσότητα μιας καί ήμισείας οκάς περίπου διάβρεκτον δι’ οινοπνεύματος, ούτινοςή 
οσμή διεχέετο έντονος. Πλησίον δ’ έκεϊ έγκαταλελειμμένη κενήφιάλη περιέχουσα
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έτι ΐχνη του εύφλέκτου τούτου ύγροΰ καί τεμάχιον ίμάντος—σπάγγου—διχρώμου 
μπλε καί έρυθροϋ, St’ ο δ ή σαν προφανώς συνδεδεμένα τα τεμάχια τοΰ δαδιού κατά την 
μεταφοράν. Περισυνελλέγησαν έπιμελώς τα πειστήρια ταϋτα, προσδιορισθέντων των 
σημείων άνευρέσεως καί ήρξατο ή άνάκρισις.

Τό προσβληθέν άκίνητον διώροφον έκειτο εις τό βάθος καί κατ’ έναντι τής άπο 
τής όδοϋ κεντρικής εισόδου έπί οικοπέδου σχήματος παραλληλογράμμου. 'Η επί τής 
προσόψεως ισόγειος οικία έχρησίμευεν ώς κατοικία τοΰ ιδιοκτήτου Σ.Δ. καί ή προ- 
σβληθεϊσα τοΰ βάθους ήτο έπί συμβάσει κατοικία τοΰ πενθεροΰ αύτοΰ Ν.Γ. Εις τάς 
δύο πλευράς τοΰ οικοπέδου—εσωτερικόν αύτοΰ—ύπήρχον δωμάτια ισόγεια είς τά 
όποια κατώκουν έπί ένοικίω έργάται.

'Ο ιδιοκτήτης Σ.Δ. έκλήθη είς τό Τμήμα προς έξέτασιν. Έ κ τής άνακρίσεως 
δέ διεπιστώθησαν τά εξής, άτινα καί ουτος έβεβαίωσεν :

α) Κατά την 1—2 μετά μεσονύκτιον ήκούσθη υπόκωφος κρότος έξ οδ άφυ- 
πνίσθησαν τινες των κοιμωμένων είς τά ισόγεια δωμάτια, δεξιά καί άριστερά τής αύλής, 
οίτινες κατέσβεσαν τό πΰρ καί ειδοποίησαν τήν ’Αστυνομίαν.

β) 'Υπήρχε άπό τριετίας περίπου σοβαρά διένεξις μεταξύ αύτοΰ ώς ιδιοκτήτου 
καί τοΰ πενθεροΰ του, διότι όταν προ 13 έτών ένυμφεύθη έλαβε ώς προίκα τό οίκό- 
πεδον μετά τής τότε οικίας τοΰ βάθους καί συνεφώνησαν ό πενθερός μετά τής συζύ
γου του νά διαμείνη έν ταύτη άνενόχλητος έπί δέκα έτη. Έξαντληθείσης τής προθε
σμίας ταύτης ό γαμβρός Σ.Δ. ήξίωσε τήν έκκένωσιν τής οικίας, ό πενθερός έδυστρό- 
πησε καί ή διαφορά ήχθη είς τό Δικαστήριον. 'Η σχετική άπόφασις τοΰ Πρωτοδι
κείου έδικαίωσε τον γαμβρόν, άλλά ή άκολουθήσασα τοΰ Έφετείου άπεδέχθη τήν 
αντίθετον άποψιν, τήν τοΰ πενθεροΰ, δστις ούτω διέμενε πλέον υπό τήν έκδηλον έχθρό- 
τητα τοΰ γαμβροΰ αύτοΰ, δστις κατά τήν έκδοσιν τής άποφάσεως τοΰ Έφετείου 
ώργισμένος είπε : «Ποΰ θά μοΰ πάη θά τον κάψω».

γ ) Προ τριμήνου περίπου τό πρώτον προέβη είς τήν άσφάλειαν τοΰ άπειλη- 
θέντος άκινήτου, διά ποσόν δέ δυσαναλόγως μέγα έν σχέσει προς τήν πραγματικήν 
άξίαν αύτοΰ.

δ ) Ένήργησε τήν ασφάλειαν είς περίοδον σοβαρών οικονομικών του δυσχε- 
ρειών—κατάστασις πτωχεύσεως.

ε) Είς προηγούμενου χρόνον καθ’ δν ή οικονομική του κατάστασις ήτο άνθηρά 
δεν εΐχεν ένεργήσει άσφάλειαν τοΰ άκινήτου.

3. Τά στοιχεία τοϋ δράστου επί τω ν έγκαταλειφθέντων ιχνώ ν.
Αί γενόμεναι άναζητήσεις έν σχέσει προς τό έγκαταλειφθέν τεμάχιον ίμάντος 

έπί τή βάσει τοΰ χρώμα πσμοΰ καί τής ποιότητος υπήρξαν άρνητικαί.
Αί υπό τοΰ προσαχθέντος ιδιοκτήτου Σ.Δ. δοθεϊσαι έξηγήσεις, καθ’ ας ούδεμίαν 

απολύτως είχε σχέσιν προς τήν πράξιν τοΰ έμπρησμοΰ, δεν υπήρξαν ίκανοποιητικαί. 
Άπεδέχθη ότι έξετόξευσε τήν κατά τοΰ πενθεροΰ του άπειλήν τήν οποίαν ούδέποτε 
έσκέφθη νά πραγματοποιήση.

Τήν άσφάλειαν ένήργησε κατά σύμπτωσιν είς τον προσδιοριζόμενου έγγύς προ 
τοΰ γεγονότος χρόνον καί είς ποσόν δπερ καί ούτος άπεδέχθη ώς υπερβολικόν. Άνε- 
γνώρισεν ώς σοβαρά κατ’ αύτοΰ πάντα τά άνωτέρω στοιχεία, βεβαιών δτι είναι άθώος 
καί μία κακοτυχία τον συμπαρακολουθεΐ έπιμόνως είς τήν ζωήν του.

Αί περί αύτοΰ άστυνομικαί έξακριβώσεις κατ’ ούδέν περαιτέρω έπεβαρυνον 
αύτόν. ΤΗτο έγγαμος άνευ τέκνων καί έφέρετο ώς καλός έπαγγελματίας καί γενικώς 
φρόνιμος τύπος.

Έ πί τή βάσει τών άνωτέρω ένδείξεων παρεδόθη είς τόν κ. Εισαγγελέα καί 
παρεπέμφθη είς τόν κ. ’Ανακριτήν τοΰ Η' Τμήματος παρ’ οδ καί έπροφυλακίσθη. 
Ή  μεταγωγή του είς τάς φυλακάς δέν κατέστη έφικτή έλλείψει χώρου, ένεκεν μετά-
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κινήσεως κρατουμένων έξ άλλων φυλακών καί έκρατήθη προσωρινώς εις τό Τμήμα 
έπί 52 ημέρας.

Ή  ύπόθεσις αυτή είχε λήξει, διά τήν ’Αστυνομίαν, άλλ’ ό μάκρος χρόνος τής 
τοιαύτης κρατήσεως έ'φερε κατ’ άνάγκην εις έπαφήν τον κρατούμενον προς τα κοινό
χρηστα μέρη του Τμήματος καί τούς αστυνομικούς υπαλλήλους.

Π ράος καί γαλήνιος ό κρατούμενος, συνεδέθη τρόπον τινα διά φιλίας διηγού
μενος τήν περιπέτειαν του, τήν αιτίαν τής οποίας άπέδιδε εις κακοτυχίαν του.

4. Ή  κατηγορηματική άπόδειξις διά τής φω νής τοϋ άψυχου μάρ- 
τυρος.

Τήν πεντηκοστήν δευτέραν άπό τής κρατήσεως του νύκτα συνεζήτησεν έκ νέου 
μετά τοϋ προανακριτοΰ τής ύποθέσεώς του Άρχ/κος Μ., προς τον όποιον έπανέλαβε 
τάς άπόψεις του περί τής άθωότητος, τήν οποίαν δεν ήδύνατο ν’ άποδείξη καί προσέ
θεσε : «Δεν έ'χω μαζί σας παράπονο, έκάνατε το καθήκον σας· όπως είναι τά πράγ- 
» ματα επιβαρύνομαι καί θά καταδικασθώ καί όμως είμαι άθωος γιατί ή μοίρα μου 
» τέτοια είναι κακή καί μέ καταδιώκει». Ή  συζήτησις αυτή προεκάλεσεν έντονον τό 
ενδιαφέρον τοϋ Άρχ/κος, ό οποίος προσεπάθησε νά διεισδύση εις τάς σκέψεις τοϋ 
κρατουμένου. Συνέχισε έρωτών καί έλαβε τήν άπάντησιν τοϋ έγκαταλειπομένου 
δστις τώ είπεν : «Τί νά ποΰμε; εσείς πλέον δεν'μπορείτε νά μέ βοθήσετε καί δεν 
» έχω καί μέ τί νά σάς πείσω. 'Ο ’Ανακριτής κι’ αύτός δέν φταίει, τά στοιχεία 
» είναι εναντίον μου καί τά έβαλε έτσι ή μοίρα μου ώστε τίποτε νά μή μπορή νά μέ 
» σώση. Μία κακοτυχία μέ παρακολουθεί στή ζωή μου καί ή φυλακή θά μέ φάη 
» καί ας είμαι άθωος.» 'Η συζήτησις έληξε εις αύτό τό σημεΐον καί έχωρίσθησαν δι’ 
ύπνον. Μίτο σχεδόν μία μετά μεσονύκτιον καί ό Άρχ/λαξ κατακλιθείς δέν ήδύνατο νά 
καταληφθή ύπό τοϋ ΰπνου, άναταρασσόμενος συνεχώς μέχρι τής πέμπτης πρωινής 
ότε κατήλθε τοϋ δωματίου του είς τό γραφείον τοϋ ’Αξιωματικού'Υπηρεσίας νά πάρη 
καφέ. Αί σκέψεις τάς όποιας προεκέλεσεν ή βραδυνή συζήτησις προς τον κρατού
μενον εϊχον άναστατώσει τήν συνείδησίν του. Είχεν άρχίσει νά πείθεται περί τής 
άθωότητος αύτοΰ τοϋ άνθρώπου. Άνεπόλει καί ήλεγχε τά στοιχεία, δέν ήδύνατο νά 
εόρη τό ελάττωμα αυτών, άλλά καί δέν έφησύχαζεν. Κάτι συνέβαινε, κάτι ύπήρχεν 
εις αύτήν τήν ύπόθεσιν. Έκάθητο σιωπών καί ώς έκ τής θέσεως είς ήν εύρίσκετο 
άναγκαίως προσητένιζε τήν ήμιάνοικτον θύραν μικράς άποθήκης συνεχιζομένης 
προς τό γραφεΐον τοϋ Άξ/κοΰ 'Υπηρεσίας. Τό βλέμμα του προσηλώθη είς τό περιε- 
χόμενον τής άποθήκης, ένθα ποικίλα άντικείμενα παλαιά άχρηστα ήσαν άτάκτως 
έρριμένα καί είς μίαν γωνίαν μία φιάλη—ή φιάλη τοϋ οινοπνεύματος—ήτις είχεν 
άνευρεθή παρά τήν εστίαν τοϋ πυρός. Άνεπήδησε, έπλησίασε καί είδε ότι έφερε τον 
φόρτον τοϋ κονιορτοϋ τών πεντήκοντα δύο ήμερών τής έκεί παραμονής της καί πα- 
ραδόξως δέν είχε μετακινηθή έκ τής θέσεως είς ήν τήν είχε αύτός τοποθετήσει, μολο
νότι είς τον αυτόν χώρον ή καθαρίστρια τοϋ Τμήματος έφύλασσε τά έργαλεΐα τοϋ κα
θημερινού έργου της. Άνελογίσθη ότι κατά τήν προανάκρισιν τό προ αύτοΰ ούσιώδες 
πειστήριον είχε λησμονηθή, δέν είχεν έξετασθή έν σχέσει προς τό ένδεχόμενον, τό 
μάλλον πιθανόν νά έφερε κεκρυμμένον είς τούς κόλπους του τό έπισκεπτήριον τοϋ 
κομιστοΰ είς τον χώρον τοϋ άδικήματος, τά δακτυλικά άποτυπώματα τοϋ δράστου, 
είς λανθάνουσαν μορφήν. Καί ένήργησεν δραστηρίως καί μετ’ επιμονής παραλαβών 
μετά προσοχής καί ιδιαιτέρας έπιμελείας τήν φιάλην τήν όποιαν μετέφερεν είς τήν 
Δ/νσιν τών Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών. Είς τό Έργαστήριον ή ειδική επεξερ
γασία άπεκάλυψε τέσσαρα άποτυπώματα δακτύλων καί δύο τμημάτων παλάμης καί 
τά οποία ούδόλως συνέπιπτον προς τά τοιαΰτα τοϋ προφυλακισθέντος Σπυρίδωνος Δ.

’Εκ τής τοιαύτης διαπιστώσεως προδήλως άνέκυπτεν οτι καί αν ένοχος τής 
πράξεως ήτο ό προφυλακισθείς Σπυρίδων Δ. καί είχε λάβει εξαιρετικά μέτρα προς
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αποφυγήν έγκαταλείψεως των δακτυλικών άποτυπωμάτων του επί της φιάλης καί 
άλλος τις προσφάτως είχε χρησιμοποιήσει ταύτην, έπεβάλλετο δέ ν’ άνευρεθή, ίνα 
παράσχη τάς δεούσας διασαφήσεις περί τής σχέσεως αύτοΰ ταύτης προς τήν φιάλην.

'Ο έν προκειμένω ενεργών άστυνομικδς εχων ύπ’ οψει ταϋτα έδονεϊτο ύπό 
ποικίλων σκέψεων καί άμέσως προσέφυγεν εις τον κρατούμενον Σπϋρον εις τον 
■όποιον ούδέν άνεκοίνωσε περί τών άνωτέρω διαπιστώσεων, άλλ’ έπανέφερε τήν συ- 
ζήτησιν δι’ ερωτήσεων φιλικών. ((Καί ποιος είχε συμφέρον καί τί συμφέρον νά κάνη 
»  αυτή τήν πράξι καί νά βάλη εσένα φυλακή»; Ό  κρατούμενος έπανήλθεν εις τό θέμα 
τής κακοτυχίας του καί έξεμυστηρεύθη ότι έβασανίζετο καί ύπό άλλων σκέψεων 
ασχέτων προς τήν ύπόθεσιν καί αΐτινες ένέκλειον ύπονοίας διά τήν προς αυτόν πί- 
στιν τής συζύγου του. 'Ο άστυνομικός έδειξε σκόπιμον δυσπιστίαν καί ό συνομι
λητής του έπέμεινε όνομάσας καί τον υποτιθέμενον ερωμένον τής συζύγου του μα- 
κρυνόν συγγενή αυτής. *0 άστυνομικός εύστρόφως τον άπεχαιρέτισε καί μετά μίαν 
ώραν ειχεν εις τό γραφεΐον του τον ουτω ύποδειχθέντα ύποπτον Νικόλαον Φ., οδτινος 
ύπό τι πρόσχημα έλαβε τά δακτυλικά άποτυπώματα καί διατάξας τήν προσωρινήν 
κράτησιν μετέφερεν αύτοπροσώπως εις Δ/νσιν Ε.Τ. ένθα διεπιστώθη ή ταυτότης 
αύτών προς τά επί τής φιάλης έμφανισθέντα.

Τά έπακολουθήσαντα γεγονότα ύπήρξαν έξ ’ίσου ραγδαία καί άποφασιστικά. 
*0 Νικόλαος Φ. εύρεθείς ύπό τήν συντριπτικήν πίεσιν τής βοής του αψύχου μάρτυρος, 
ώμολόγησε πλήρως καί άβιάστως. 'Ο ποινικός ’Ανακριτής κατεπλάγη, ό ένοχος είχε 
ρητώς άποκαλυφθή καί ό άθώος διαπορών καί πάλιν διά τήν τύχην του άφέθη έλεύ- 
θερος.

Έ ν τή προκειμένη περιπτώσει παρά τ’ αρχικά σφάλματα: α) τής άρσεως τών 
πειστηρίων άνευ τής παρουσίας άρμοδίου ύπαλλήλου τής Σημάνσεως καί β) τής μή 
συντάξεως έκθέσεως αύτοψίας, έν ή θ’ άνεφέρετο ή φιάλη καί ή περαιτέρω τύχη αύτής, 
ή έστω μετά 52 ήμέρας προσφυγή εις τό Έγκληματολογικόν Έργαστήριον κατέδειξε 
τήν άλάνθαστον καί άκαταμάχητον δύναμιν τοϋ άψύχου μάρτυρος, δστις άτρωτος έκ 
τών παθών καί τής πλάνης, άσυγκίνητος προ τοϋ συμφέροντος, άφόβως καί σταθε- 
ρώς κατηγόρησε τον ένοχον καί άποτελεσματικώς προήσπισε τόν άθώον.

Δεν είναι σπάνιαι βεβαίως εις τάς άνακριτικάς έρεύνας αί περιπτώσεις καθ’ ας 
ή ξηρά λογική ματαίως άναζητεΐ τήν φεύγουσαν άλήθειαν,τήν οποίαν πολλάκις σειρά 
τυχαίων περιστατικών περιβάλλουσιν ύπό έντονου νεφέλης. Μέγας δ’ επίσης έπ’ 
ώφέλει τών κοινωνιών ό άριθμός τών περιπτώσεων καθ’ άς αύστηρώς καί μόνον διά 
τών εργαστηριακών έγκληματολογικών έρευνών σαφώς καί άνενδοιάστως προέκυψεν 
ή βεβαιότης περί τής ένοχής τοϋ άγνώστου έγκληματίου δστις διέφευγε καί τής 
άθωότητος τοϋ έκ συρροής συμπτώσεων καταστάντος ύποπτου τοϋ άτυχοΰς, δστις 
σταθερώς έβαινε τήν οδόν τοϋ θύματος Δικαστικής πλάνης.

'Η προαναφερομένη περίπτωσις τής ύπό τής έπιστήμης τής Δακτυλοσκοπίας 
διανοίξεως τής βαρείας σιδηράς θύρας τής φυλακής, διά τήν ταυτόχρονον άπόλυσιν 
τοϋ άτυχοΰς άθώου καί τόν έγκλεισμόν τοϋ άληθοΰς ένοχου, τή απλή συνδρομή τών 
έγκαταλειφθέντων ιχνών, άποτελεΐ μίαν έτι, ούχί σπανίαν, άλλά χαρακτηριστικήν 
περίπτωσιν, ήτις πλέον έντόνως ύπομιμνήσκει τήν άνάγκην τής προσφυγής τών άνα- 
κριτικών ύπαλλήλων εις τά έπιστημονικά μέσα έρεύνης καί τάς νεωτέρας μεθόδους 
ελέγχου τών πειστηρίων.
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«Δ ίξω  ή σέ Θεόν μαντεύσομαι η άνθρωπον άλλ’ 
ετι καί μάλλον Θεόν έλπομαι, ώ  Λυκοΰργε»

Πυθία
17 . Λυκούργειος Νομοθεσία.
Μετά την καθυπόταξιν των Σπαρτιατών εις τούς Δωριείς καί την κατάπαυ- 

σιν των πολέμων, ή εις την Σπάρτην κρατούσα κατάστασις ήτο τοιαύτη, ώστε Ιριδες 
έπεκράτουν μεταξύ Βασιλέων καί λαού καί ή πόλις γενικώς έμαστίζετο υπό της άνο- 
μίας καί άταξίας.

Τής πόλεως εύρισκομένης εις την κατάστασιν ταύτην ένεφανίσθη τώ 888 π.Χ. 
ό περικλεής της Σπάρτης νομοθέτης Λυκούργος, δστις φοβηθείς περί τής τύχης καί 
τού μέλλοντος τής εαυτού πατρίδος άπεφάσισε νά άποκαταστήση την τάξιν. Τούτο 
επέτυχε διά μεταρρυθμίσεως τής ύπαρχούσης Πολιτείας καί έδραιώσεως ταύτης έπί 
τών πατροπαραδότων εθίμων καί νομίμων.

Το ολον εργον τού Λυκούργου άπέβλεπεν είς έπιτυχίαν όμονοίας μεταξύ τών 
κατοίκων, πειθαρχίας καί άνδρείας. Καί προς έπίτευξιν μέν τής όμονοίας, ώς μαρτυρεί 
ό Πλούταρχος έν βίω Λυκούργου, είσήγαγε την αρχήν τών γερόντων καί Ιθηκε τον 
θεσμόν τών εφόρων, προς έπίτευξιν δέ πειθαρχίας καί άνδρείας ένομοθέτησεν. 
«Πάντα προς το κρατεΐν καί προς πόλεμον ένομοθέτησεν. Άριστ. Πολιτ.».

Ή  δλη άγωγή τών Σπαρτιατών άπέβλεπεν: α) Προς τό άρχεσθαι καλώς, β) 
εις το καρτερεϊν ποιοΰντα καί γ ) είς τό μαχόμενον νικάν ή άποθνήσκειν.

Ό  Λυκούργος γραπτήν Νομοθεσίαν δεν εδωσεν, άλλ’ εθηκεν τά νομοθετήματα(1) 
αύτοΰ δίκην προφορικών συνθηκών, ρητρών, διότι καθώς λέγει ό Πλούταρχος άπη- 
γορεύετο εις τούς Σπαρτιάτας νά εχωσι Νόμους έγγράφους.

Μία έκ τών έν λόγω ρητρών διεσώθη ύπό τού Πλουτάρχου (έν βίω Λυκούρ
γου στ) ήτις εχει ώδε: ν

«Διός Έλλανίου καί ’Αθήνας Έλλανίας ιερόν ίδρυσάμενον, φυλάς 
φυλάξαντα ώβάς ώβάξαντα τριάκοντα Γερουσίαν σύν άρχαγέταις 
καταστήσαντα, ώρας έξ ώρας άπελλάζειν μεταξύ βαβύκας τε καί 
Κνακίωνος, ούτως εισφέρειν τε καί άφίστασθαι- δάμω δέ τάν κυ
ρίαν ήμεν καί Κράτος».

Τέλος καί έν γενικαΐς γραμμαΐς ή Λυκούργειος Νομοθεσία καθιέρωσε τήν 
Γερουσίαν ώς περιοριστικόν θεσμόν τής Βασιλικής έξουσίας, διήρεσε τήν γήν είς 
ίσους άναπαλλοτριώτους κλήρους, είσήγαγε κοινήν σκληραγωγημένην άγωγήν άρ-

(1) Τά τοιαϋτα νομοθετήματα ρήτρες ώνόμασεν ώς παρά θεοϋ νομιζόμενα καί χρη
σμούς δντα. Πλουταρχ. ιγ ’ 41.
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ρένων καί θηλέων, άντικατέστησε τά χρυσά καί άργυρα νομίσματα διά σιδηρών τοι- 
ούτων καί τέλος καθιέρωσε κοινά λιτά συσσίτια.

18. Δικαστικά γενικώς.
Κατόπιν της ώς άνω καί έν όλίγοις έκτεθείσης Λυκουργείου Νομοθεσίας, έπί 

τη βάσει τής οποίας πάσα πολυτέλεια καί μαλθακότης δεν είχε θέσιν έν Σπάρτη, 
έ'νθα ιδιοτέλεια καί σπουδαρχία δεν ύπήρχεν, άλλ’ άπλότης έπεκράτει, είναι εύνόητον 
ότι δικαστικαί άφορμαί όλίγαι μόνον άνεφύοντο καί δικαστήρια δεν έλειτούργουν, 
άλλά τάς έκάστοτε άναφυομένας διαφοράς έπέλυον οί άρχοντες, συμφώνως προς τά 
πάτρια έθιμα καί τήν δικαίαν αυτών κρίσιν.

Γενικώς αί κρίνουσαι καί δικάζουσαι έν Σπάρτη άρχαί ήσαν: α) Ή  Γερουσία, 
β) οί Βασιλείς καί γ ) οί ’Έφοροι.

Ή  Γ ε ρ ο υ σ ί α .
'Η Γερουσία άπετελεΐτο άπό 28 πρεσβύτας ηλικίας άνω τών 60 έτών, οίτινες 

έξελέγοντο ύπό τοϋ λαοϋ διά βοής καί ούχί διά ψήφων. Οότοι, προεδρευόμενοι ύπό 
τών δύο ίσοψήφων Βασιλέων, άπετέλουν τήν άνωτάτην διοικητικήν δύναμιν όντες 
δλως άνεύθυνοι διά τάς πράξεις των. 'Ωσαύτως οί γέροντες είχαν καί τήν άνωτάτην 
δικαστικήν δύναμιν, δικάζοντες τάς μεγίστας τών δικών «τάς περί τοϋ θανάτου δίκας 
πλείοσιν ημέρας οί γέροντες κρίνουσι. Πλουτ. Λακών, άποφθ.» ώς καί τών Βασιλέων 
τάς παραβάσεις προεδρεύοντος εις τήν περίπτωσιν ταύτην τοϋ έτέρου παρουσία τών 
έφορων.

Ο ί Β α σ ι λ ε ί ς .
Έ ν Σπάρτη κατ’ άρχήν ύπήρχεν εις Βασιλεύς προερχόμενος έκ τής φυλής τών 

'Υλλέων, άλλ’ άφ’ δτου ό Βασιλεύς ’Αριστόδημος εσχε δύο διδύμους υιούς τον Εύρυ- 
σθένην καί τον Προκλήν, οί Βασιλείς έγένοντο δύο, εις έξ έκάστου έκΤτών Οίκων αύτών 
καί οί μέν έκ τοϋ Οίκου τοϋ Εύρυσθένους προερχόμενοι όνομάζοντο Άγίδαι, οί δέ 
έκ τοϋ οίκου τοϋ Προκλέους Εύρωπυντΐδαι.

Μεταξύ τών ειρηνικών έ'ργων τών Βασιλέων περιελαμβάνοντο καί δικαστικά 
τοιαΰτα.. Ουτω οδτοι έδίκαζον τάς περί τών έπικλήρων (Χ) δίκας ώς καί τάς περί 
υιοθεσίας τοιαύτας

Οί ’Έ φ ο ρ ο  ι.
Οί ’Έφοροι ήσαν έν συνόλω πέντε. Ούτοι έξελέγοντο δι’ έν έ'τος έκ τοϋ Δήμου, 

δίκην δέ έμψύχων νόμων περιφερόμενοι έτιμώρουν παραχρήμα πάντα παρανομοΰντα 
ώς καί τούς Βασιλείς αύτών, οΰς ώς καί πάντα παρανομοΰντα πολίτην ήδύνατο νά 
έγκλείσωσιν εις τάς φυλακάς καί νά στραγγαλίσωσι διά τοϋ βρόχου π.χ. έθανάτωσαν 
άποπνίξαντες τον ’Ά γιν (δρα Θουκ. Η' 132), 'Ωσαύτως έδίκαζον τάς περί τών συμ
βολαίων τών πολιτών ίδιωτικάς δίκας «τά περί συμβολαίων δίκαια έκάστης ήμέρας 
κρίνουσιν ο ί’Έφοροι. Άριστ. Πολιτ. Γ' α '» άσκοϋντες άμα καί τήν Άνωτάτην ’Αστυ
νομικήν άρχήν.

Τά εις τήν άγοράν διαπραττόμενα άδικήματα έκρινον οί καλούμενοι έμπέλωροι.

19 . Περί ποινών.
Αί εις τήν άρχαίαν Σπάρτην έπιβαλλόμεναι ποιναί ήσαν ό θάνατος, ή άτιμία, 

ή χρηματική ποινή ή πρόστιμον, ή μαστίγωσις καί ή φυγή.
Ό  θάνατος καί ή φυγή έπεβάλλοντο έπί βαρέων άδικημάτων. 'Η έκτέλεσις

(1) ’Επίκληρος εκαλείτο ή μόνη θυγάτηρ τοϋ άνευ άρρένων τέκνων θανόντος πατρός 
τον όποιον καί έκληρονόμει.
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των μελλοθανάτων έγένετο διά βρόχου εις τήν καλουμένην Δεχάδα (ειδικόν οίκημα) 
ή διά κατακρημνισμοϋ εις τον Καιάδαν.

'Η χρηματική ποινή ήτο άνάλογος τοΰ διαπραχθέντος εγκλήματος καί έπεβάλ- 
λετο κυρίως είς τούς Βασιλείς, εις τούς Στρατηγούς καί τούς άρμοστάς « ’Ά γιν τον 
Βασιλέα τώ ιδ' έτει τοΰ Πελοποννησιακοΰ πολέμου οί Λακεδαιμόνιοι άπεφάσισαν νά 
ζημιώσωσι μέ δέκα μυριάδας (100.000) δραχμών, ή καταδίκη δέ αυτή, εΐ καί δεν 
έξετελέσθη, προϋποθέτει ΰπαρξιν πολλών χρημάτων παρά τώ Βασιλεΐ. Θουκ. Ε'
ξγ'»·

'Η ποινή της άτιμίας έπεβάλλετο κυρίως εις τούς έν τη μάχη δειλιάσαντας, 
τούς οποίους οί Σπαρτιάται έκάλουν τρέσαντες.

’Ενταύθα επειδή ό λόγος περί άδικημάτων καί ποινών θεωροϋμεν σκόπιμον νά 
εΐπωμεν ολίγα τινά διά τά περί τον γάμον, άτινα μνείας άξια τυγχάνουσιν λόγω της 
ιδιορρυθμίας αυτών.

’Εν Σπάρτη ό γάμος σκοπόν είχε τήν γένεσιν χρησίμων καί ρωμαλαίων σω
μάτων καί δεν άπετέλει ιδιωτικήν ύπόθεσιν, δι’ δ ό Νομοθέτης «έταξεν έν άκμαΐς 
τών σωμάτων τούς γάμους ποιεΐσθαι. Ξενοφ. Πολ. Λακ. Α. 6 )» ουτω :

1) Ό στις παρά τον νόμον τούτον έλάμβανε γυναίκα άνάρμοστον εις έαυτόν, 
ήτοι μικράν εις τό σώμα ή τήν ήλικίαν είσήγετο είς δίκην ήτις έλέγετο δ ί κ η  κ α κ ο 
γ  α μ ί ο υ. «Άρχίδαμον τον Βασιλέα εαυτών έζημίωσαν χρήμασιν, ότι μακράν τό 
μέγεθος γυναίκα γάμω λαβεΐν ύπέμεινεν, έπειπόντες, ώς οΰ Βασιλέας, άλλά Βασιλί
σκους παρασχείν αύτοίς διανοείτο. Πλουτ. Π. Παιδ. 2».

2) "Οστις καίτοι είχε τήν παρά τοΰ Νόμου προβλεπομένην ήλικίαν (Χ) δεν 
ένυμφεύετο, άλλ’ έπραττε τούτο μετ’ αυτήν, είσήγετο είς δίκην ήτις έλέγετο δ ί κ η  
ό ψ ι γ α μ ί ο υ .

3)  "Οστις τέλος παρέμενεν άγαμος είσήγετο ωσαύτως είς δίκην ήτις έκαλεΐτο 
δ ί κ η  ά γ α μ ί ο υ .

Διά τούς άνωτέρω λόγους ή μοιχεία έν Σπάρτη σπανίως διεπράττετο. Λύτη 
δμως διαπραττομένη έτιμωρείτο αύστηρώς δι’ έξορύξεως τών οφθαλμών τού δρά
στου καί βραδύτερον μέ μεγάλην χρηματικήν ποινήν. 'Ο δέ έπί κέρδει παρέχων τήν 
έαυτοΰ γυναίκα έτιμωρείτο μέ θάνατον. Ωσαύτως ή μοιχαλίς ήναγκάζετο προς 
στιγματισμόν καί ένδύετο μέ χονδρά ένδύματα καί άπεκλείετο τών ιερών.

Τέλος είς τούς παΐδας έπετρέπετο τό κλέπτειν φαγώσιμα χωρίς νά γίνωνται 
άντιληπτοί. Πας δμως δστις έσυλλαμβάνετο έπ’ αύτοφώρω κλέπτων έμαστιγοΰτο 

διά τήν έπιδειχθεΐσαν άδεξιότητα του. «Άκούων τούς Λακεδαιμονίους, δσοι έστέ τών 
όμοιων, εύθύς έκ παίδων κλέπτειν μελετάν καί ούκ αισχρόν είναι άλλ’ άναγκαΐον 
κλέπτειν δσα μή κωλύει Νόμος. "Οπως δέ ώς κράτιστα κλέπτητε καί πειράσθε λαν- 
θάνειν νόμιμον άρα ύμΐν έστιν, έάν ληφθήτε κλέπτοντες μαστιγοΰσθαι. Ξενοφ. έν 
Άναβ. Δ' στ. 14—16».

(1) Κατά τον Άριστοτέλην (Πολιτ. Ζ') τάς μέν γυναίκας άρμόττει περί ιη' έτών ήλι
κίαν συζευγνΰται, τούς δέ άνδρας έπτά καί τριάκοντα ή μικρόν. Ένω δ Πλάτων άναφέρει διά 
μέν τάς γυναίκας τά κ' έτει, διά δέ τούς άνδρας τά λ ' ή λε'.



ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Τ Ο  Κ Α Ρ Ν Α Β Α Λ Ι  
ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

‘Υπό χ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΗΛΟΥ, Άρχιφώλακος

...Τό Καρναβάλι ξέσπασε σαν μια θεόρατη εμπρηστική βόμβα πάνω στή Γη...
"Υστερα άπό τις ήσυχες καί σιωπηλές λιακάδες του Γενάρη καί τα άθόρυβα 

βράδυα του, όπου τό τραίνο της ζωής, πάνω στις γραμμές τής ρουτίνας, άνέβαινε 
άγγομαχώντας τον άνήφορο του χειμώνα, μέ τό μονότονο ρυθμικό θόρυβο των μηχα
νών του, ξανοίχτηκε μπροστά στα κουρασμένα βλέμματα του σύγχρονου άνθρώπου 
ή παραμυθένια χώρα τής τρελλής καί ξένοιαστης ελευθερίας, στολισμένη μέ λογιών- 
λογιών παρδαλά χρώματα...

Απότομα ή Γή άλλαξεν όψη... 'Ο ίδρωτας στέγνωσε άπό τά ρυτιδωμένα μέ
τωπα, ή άγωνία καί τά ερωτηματικά τοϋ μακρυνοϋ άβέβαιου μέλλοντος διαγράφτηκαν 
άπό τό ήμερήσιο πρόγραμμα, ό φόβος ξεχάστηκε, ή πίκρα ύπεχώρησε... Καί μιά 
παντοδύναμη έπιθυμία λυτρωμοϋ συγκλόνισε τις καρδιές...

Τότες ξετυλίχτηκεν ή σερπαντίνα, έπεσε βροχή ό χαρτοπόλεμος, ό άνθρωπος 
άρνήθηκε τον έαυτό του καί φόρεσε τά πιο άπίθανα κοστούμια, προσπαθώντας νά 
γεμίση τή ζωή του μέ χαρά...

Τή γέμισε; Δέν τήν γέμισε; Αύτό είναι ένα άλλο θέμα, φιλοσοφικής ήθικής 
μάλλον, πού κάθε τόσο καί λιγάκι τίθεται έπί τάπητος, οξύ καί επίκαιρο, άπό τούς 
«άρμοδίους».

'Η στήλη αυτή δέν έχει δικαιοδοσία πάνω σέ τέτοια «μεγάλα καί φοβερά ζη
τήματα» ούτε καί ή γνώμη της θά είχε βαρύνουσα σημασία. 'Απλώς θέλει νά δια- 
πιστώση ότι τό Καρναβάλι, γεννημένο εδώ καί πολλά-πολλά χρόνια, έξακολουθεΐ 
κάθε χρόνο τέτοια εποχή ν’ άλλάζη τις συνήθειες τών άνθρώπων καί νά τούς προσφέρη 
τήν εύκαιρία μιας άπέραντης, καθολικής χαράς μέσα σ’ ένα πανζουρλισμό χρω
μάτων, φθόγγων, άλλαλαγμών καί θορύβων...

Γι’ αύτό καί κάθε χρόνο όλοι οί άνθρωποι, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, νέοι, 
γέροι, φτωχοί καί πλούσιοι σπεύδουν νά πυκνώσουν τις τάξεις του, διψασμένοι 
γιά μιά καλύτερη ζωή...

Διαβάζω μάλιστα ότι σ’ άλλα έθνη τό ’Επίσημο Κράτος οργανώνει άπό πολύ 
ένωρίς τις λαϊκές γιορτές καί τά πανηγύρια, ώστε νά παρουσιάσουν μεγαλύτερη 
όσο τό δυνατόν επιτυχία.

’Έτσι καί στήν ’Αθήνα του 1957, τό Καρναβάλι θρονιάστηκε γιά 2—3 βδο
μάδες, καί άνακάτεψε τή ζωή καί τό ρυθμό της.

’Έχω τήν εντύπωση ότι κανένας δέν στάθηκε στήν άκρη, όπως έχω άκόμα 
τή γνώμη ότι έπρεπε έτσι νά γίνη.

Λίγες, πολύ λίγες, σχεδόν ελάχιστες στιγμές ευτυχίας προσφέρει ή σύγχρονη 
ζωή στούς άμοιρους θνητούς. Τις περισσότερες ώρες τους τις έχει κατανείμει άνά- 
μεσα στή σκληρή δουλειά καί τή δύσκολη σκέψη, πάνω στή λύση προβλημάτων 
κυρίως οίκονομικοηθικών, πού γερνάνε πρόωρα καί φθείρουν τό φτηνό σαρκίον τους.

Νά γιατί υποστηρίζω ότι μονάχα οί κατσούφηδες, οί άπαισιόδοξοι, οί γκρι
νιάρηδες, οί άνοικονόμητοι θά ήμποροϋσαν ν’ άποτελέσουν τήν εξαίρεση στο γενικό 
κανόνα.

Δέν είναι έπιχείρημα ή σοβαρότης τών περιστάσεων πού μάς περιβάλλουν, 
ούτε μπορεί ποτέ νά εύσταθήση σάν δικαιολογία οί «πεινώντες καί διψώντες» πού 
τριγυρίζουν έδώ κι’ έκεΐ ντυμένοι στά ράκη τους καί γιά χάρη τών οποίων θάπρεπε 
νά καταργηθή τό γέλιο καί νά μαυροντυθοΰν οί άνθρώπινες γενεές.
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Ό  γάμος της Κανά, δπου ό ’Αρχηγός της Θρησκείας μας μετέβαλε τό νερό 
σέ κρασί, είναι ή πιο άποστομωτική άπάντηση σέ δσους υποστηρίζουν δτι ή θρησκεία 
μας στέκει κατήγορος στην άνθρώπινη χαρά.

« ’Άφες τούς νεκρούς, θάψαι τούς εαυτών νεκρούς» έδήλωσεν ό ίδιος ό Κύριός 
μας, σαν Του έζήτησαν τήν άδεια δυο μαθηταί Του να θάψουν τον πατέρα τους.

Κι’ δταν ή Γυναίκα έκείνη τοϋ Ευαγγελίου έ'χυσε τό πολύτιμο μύρο πάνω στα 
πόδια Του, καί ό ’Ιούδας έσκέφτετο δτι ήταν άντιχριαστιανική σπατάλη ή πράξη της, 
γιατί έπρεπε τάχα να τό πουλήση καί νά μοιράση τα λεφτά στούς φτωχούς, ό Χρι
στός άγανάκτησε καί τον έπέπληξε δριμύτατα, καί τον ώνόμασε υποκριτή.

"Αν ή ζωή ήταν ένα διαρκές Καρναβάλι άσυδοσίας θά μπορούσαν άσφαλώς 
πολλά κατηγορητήρια νά εύσταθήσουν. "Ομως γιά 2—3 βδομάδες μόνον λίγου γέ
λιου καί λίγης χαράς (καί μάλιστα... μετ’ εμποδίων) θάταν τό λιγώτερο άδικο νά 
άνεβοϋμε πάνω στήν Είσαγγελική "Εδρα, άρνούμενοι στούς συνανθρώπους μας καί 
τό φτωχό αυτό άκόμα προνόμιο.

Παράδοση άλλως τε δική του δημιούργησε τό Καρναβάλι, τόσα χρόνια τώρα. 
’Απέκτησε πιά τά δικαιώματά του, κατάντησε σχεδόν ένα είδος άγραφου νόμου. 
Καί ή ζωή τοϋ παρεχώρησε πιά αυτή τή μόνιμη χειμωνιάτικη θεσούλα... ’Αναγκα
στικά...

Καρναβάλι λοιπόν... Δηλαδή χαρά, ξεφάντωμα, τραγούδι, θόρυβος, μεταμφιέ
σεις, κέφι, διασκέδασις, ευθυμία, χορός... "Ολα μαζί άνακατεμένα μέ σερπαντίνες, 
μέ κομφετί, μέ χαρτοπόλεμο...

...Μονάχα μιά τολμηρή φαντασία μπορεί νά πάρη μιά μικρή ιδέα τού θεό- 
τρελλου πανζουρλισμού πού έπικρατεΐ στο καρναβάλι, όπόταν οΐ άνθρωποι καί τά 
γούστα τους, φτειάχνουν έναν άπίθανο σουρρεαλιστικό πίνακα, δπου δέν μπορείς 
νά ξεχωρίσης ποιος είσαι έσύ καί ποιος είναι ό άλλος...

Τήν ίδια ώρα στούς δρόμους, στις γωνίες καί στις παρόδους, μέ τον ήλεκτρικό 
του φανό καί τό σήμα υπηρεσίας στο χέρι, ό σκοπός αστυφύλακας περνοδιαβαίνει 
άγρυπνος έδώ κι’ έκεϊ, φρουρός της νόμιμης αυτής άταξίας, πού οπωσδήποτε δμως 
πρέπει νά κινηθή μέσα σ’ ένα λογικό κύκλο...

Δέν γλεντάει, άλλά θά τδθελε κ ι’ αυτός...
Είναι σκοπός, μά είναι άνθρωπος κι’ αύτός...
Καί στήν ’Αστυνομική Σχολή διδάσκεται δτι πρέπει νά συμμετέχη στο λαϊκό 

αίσθημα, γιατί δέν πρέπει νά μείνη ένας απλός φρουρός, μά κάτι πολύ-πολύ πάρα 
πάνω : Νά γίνη φίλος τού πολίτη, βοηθός καί σύντροφος στή χαρά καί στή λύπη...

Κι’ δταν τό Καρναβάλι ενώνει τούς άνθρώπους, χαλκεύει νέους δεσμούς καί 
φέρνει πιό κοντά τις ανθρώπινες καρδιές, δέν πρέπει, δέν είναι σωστό, νά μείνη αύτός 
μονάχα ή θλιβερή παραφωνία τής άρνησης, πού υψώνει ένα θεόρατο τοίχος άνάμεσα 
σ’ αύτόν καί στούς άλλους πού γλεντάνε...

Είναι άνάγκη ό κόσμος νά τον γνωρίση, νά τον άγαπήση, νά μάθη δτι έχει κι’ ό 
αστυφύλακας αισθήματα, δτι είναι ζεστή ή καρδιά του, δτι ξέρει κι’ αύτός νά χορεύη, 
νά τραγουδά, νά γλεντά δπως κι’ οί άλλοι.

Δέν είναι ό φόβος τής κατωτερότητος πού τον κρατά στά σκοτάδια τού δρόμου... 
Είναι τό καθήκον μόνον...Μά πέρα άπ’ αύτό έχει τή δύναμη νά προβάλη τήν προσω
πικότητά του, νά δείξη ποιος πράγματι είναι, καί πόσο αξίζει.

** *
Τόν καιρό λοιπόν ετούτο τού τρελλοΰ Καρναβαλιού, ή ’Αστυνομική Σχολή 

άνοιξε τις πύλες της καί έκάλεσε φίλους, γνωστούς, ξένους, δικούς καί καλλιτέχνες 
γιά νά τιμήσουν τις χοροεσπερίδες πού έδίδοντο άπό αύτήν.

Καί δσοι λάβατε σχετική πρόσκληση, άνάμεσα ίσως καί σ’ άλλες γιά άλλους 
χορούς έμπήκατε σέ μεγάλο μπελά : ((Νά πάω ; ή νά μήν πάω ;».
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Τελικά δεν ξέρω άν πήγατε ή προφασισθέντες τήν αγοράν άγροϋ προτιμήσατε 
άλλες χορευτικές συγκεντρώσεις. .

’Επειδή δμως έγώ κάθε τόσο καί λιγάκι περιγράφω τούς χορούς της Σχολής 
μας μέ τόσο ενθουσιασμό ώστε πιθανόν νά ύποπτεύεσθε ότι τά λέω κάπως παραφου
σκωμένα, σάς παρακαλώ πολύ, άν δέν ήρθατε ποτέ νά έ'ρθετε σέ πρώτη ευκαιρία 
ώστε ν’ άπολαύσετε ένα θέαμα συμπαθητικό, ένα άκουσμα ευχάριστο, ένα γεύμα 
ηγεμονικό, ένα στροβίλισμα μέσα στήν Αίθουσα αύτή πού είχε χίλια πράγματα 
άγαπημένα.

Γιατί, άκολουθώντας τήν καλλιτεχνική της παράδοση ή ’Αστυνομική Σχολή, 
παρουσιάστηκε εφέτος πάλι μέ τήν πιο σαγηνευτική της εμφάνιση.

' Η Αίθουσα χορού της Σχολής εΐχεν έφέτος κάτι τό φαντασμαγορικό καί τό 
άπλό μαζί.

Χάρις στον εξαίρετο καί εκλεκτό ζωγράφο καί διακοσμητή κ. Γιώργο Συρΐγο 
καί τον έπίσης συμπαθή διακοσμητή κ. Δημήτρη Γαβριήλ, πού εργάστηκαν μέ 
κέφι καί προθυμία.

Μοντέρνα χορευτική γωνιά, μέ όλες τις άνέσεις καί όλα τά κομφόρ, είχε γίνει. 
Στούς τοίχους οί πανώριες μαρκήσιες καί οί πιερόττοι, οί σπανιόλες καί οί ιππό
τες, τά κρινολίνα καί τ ’ άσημοκέντητα κοστούμια, έδιναν ένα χαριτωμένο γιορτινό 
τόνο. Λευκά μεταξωτά κουρτινάκια στά παράθυρα καί χίλια δυο μικρούτσικα, 
πολύχρωμα μπιμπελώ, καί άνθη σκορπισμένα ολόγυρα, συμπλήρωναν τήν γαλάζια 
σκηνοθεσία της.

Καί τά τραπεζάκια, σέ άπόλυτη στοίχιση καί ζύγιση, μέ τά κάτασπρα τραπε- 
ζομάντηλά τους, τις πετσέτες τους καί όλα τά άλλα επιτραπέζια χρειώδη, περίμεναν 
ύπομονετικά τούς εύγενικούς καλεσμένους μας, κοντά στο ξύλινο ύπόβαθρο τής 
ορχήστρας, πού ήταν άρτια τεχνικώς... Μέ τό πιάνο της, τήν τζάζ, τά καλλιτεχνικά 
αναλόγια, τό δυναμικό μικρόφωνο, τά μεγάφωνα, τον ένισχυτή, τό πικάπ, τό μαγνη
τόφωνο καί τις άλλες συσκευές.

Φως, πολύ φως, καί άμέτρητη εύτυχισμένη προδιάθεση ήταν σκορπισμένη 
μέσα στο χώρο αύτόν, πού οί σερπαντίνες καί τά κομφετί θά τον έπνιγαν τό άλλο 
βράδυ μέσα στο μοντέρνο γαϊτανάκι τού Καρναβαλιού....

** *
Καί τήν ευθυμη νότα τήν έδωσαν άσφαλώς οί καλλιτέχνες, αύτοί οί πιστοί 

φίλοι μας, πού πάντα έδωσαν τό όμορφο παρόν τους, σέ κάθε καλλιτεχνική μας 
εκδήλωση...

Προσφέρθηκαν έντελώς άφιλοκερδώς νά μας ψυχαγωγήσουν, καί έπέτυχαν 
κυριολεκτικά νά μάς μαγεύσουν. ’Άφησαν, καθένας τους γιά μισή ώρα, τά κέντρα 
τους, καί έσπευσαν νά βρεθούν κοντά μας γιά νά μάς σκορπίσουν μέ τήν άφθαστη 
τέχνη τους ένα πλούσιο κέφι. Θά τούς θυμώμαστε πάντα μ’ εύγνωμοσύνη.

Καί ή χαρούμενη ήμέρα ήρθε :
Τό ήμερολόγιο τού τοίχου γράφει : Κυριακή 24 Φεβρουάριου 1957, ένώ τό 

ρολόϊ πλησιάζει στις 8....
Νύχτα...Νύχτα ζεστή καί όμορφη. Δέν έχει άστέρια, μά έχει μιάάνείπωτη 

γαλήνη ξαπλωμένη ήσυχα πάνω στή γή...
Μέσα στήν Αίθουσα τής Σχολής όλα τά τραπεζάκια είναι κατειλημμένα...τόσοι 

καί τόσοι έκλεκτοί φίλοι ! ! !  Άνδρες, γυναίκες, νέοι καί δεσποινίδες...Κι’ έτσι όπως 
τούς κύτταζα κλεφτά μοΰ φάνηκαν όλοι όμορφοι καί γνώριμοι άπό χρόνια πολλά.

Οί τουαλέττες δίνουν καί παίρνουν...’Επικρατεί φυσικά ή γυναικεία κομψότης.
Κορίτσια γλυκά, μικρούτσικα κι’ εύγενικά... Κυρίες άρχοντικής .ομορφιάς, 

γαληνεμένες καί καλόκαρδες... Νεαρά, ολόδροσα παλληκάρια, στή. χρυσή τους ηλικία 
τών ανικανοποίητων πόθων...'Ωραία, ειρηνικά γεράματα πιο κεΐ, πού μέ τά·’χίΛ-
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ν.σμένα μαλλιά τους δίνουν μιά άκόμη όμορφη γοητεία στο μαγευτικό έτοϋτο ντεκόρ 
των έκλεκτών πού έτίμησαν τήν χοροεσπερίδα.

Κι’ έξω άπό τήν αίθουσα εύγενικοί άξιωμ'ατικοί πηγαινοέρχονταν υποδεχό
μενοι καί συνοδεύοντες τούς προσερχομένους.

Τώρα πάνω στο ξύλινο ύπόβαθρο άνεβαίνει καί καταλαμβάνει τις θέσεις της, 
ή όνομαστή καί μελωδική ορχήστρα της ’Αστυνομίας πού τήν διευθύνει ό δεξιοτέ
χνης τοϋ βιολιού, άριστος Μαέστρος της κ. Μπουκουβάλας.

*Η έμφάνιση της ορχήστρας προκαλεΐ θύελλα χειροκροτημάτων. Καί τό χορευ
τικό πρόγραμμα άρχίζει.

Ταγκό καί βαλς πλημμυρίζουν τήν αίθουσα ήχους, φθόγγους καί μιά συγκίνηση. 
Ή  πρώτη συγκίνηση της βραδυάς, ένω δυό-δυό τα ζευγάρια σηκώνονται άπό τις 
θέσεις τους, άγγαλιάζονται καί άφήνονται νά παραδοθοΰν στούς πρώτους δειλούς 
κτύπους της καρδιάς τους...

Τά φώτα σβήνουν...Κόκκινοι προβολείς τά διαδέχονται. Ή  άτμόσφαιρα 
ζεσταίνεται...’Αρχίζουμε..'Ο Θεός μαζί μας...Πάμε στο άγνωστο μέ βάρκα τήν 
ορχήστρα. Ποιος δεν χορεύει ; Μά, κανείς...

Καί ό χορός συνεχίζεται πάντα, όλο καί πιο κεφάτος.
Άττραξιόν 1η. Συγνώμη, κυρίες καί κύριοι. Λάβετε θέσεις. Καθίστε νά ξεκου- 

ραστήτε. Έχουμε γιά σάς ένα μουσικό διαλειμματάκι, όμορφο κι’ άγαπημένο : 
τό συμπαθητικό Τρίο Μινόρε, μέ τον Πέτρο Φραγκουλόπουλο μέ τήν φυσαρμόνικά 
του. Κι’ ένω άπ’ όλες τις μεριές της αιθούσης άκούγονται χειροκροτήματα, τό Τρίο 
Μινόρε μάς ταξιδεύει μακρυά. Πότε στήν όμορφη 'Ισπανία, κοντά σέ ξελογιάστρες 
σπανιόλες, πότε στήν ’Αμερική, τή χώρα των εξωφρενικών ρυθμών, καί πότε στήν 
Πλάκα, τήν πατρίδα της ρετσίνας καί της καντάδας.

Μιά άνείπωτη χαρά ξεκινά άπό τήν εξέδρα τών καλλιτεχνών, περνά ένα-ένα 
τό κάθε τραπεζάκι κι’ επιστρέφει στή μέση της Αίθουσας γιά νά χορέψη μέ τον έρω
τα παρέα.

Κι’ άλλα χειροκροτήματα...Τό Τρίο Μινόρε τελείωσε...Καί ή άστυνομική 
ορχήστρα ξαναπαίρνει τον λόγο.

’Άνδρες ’Αθηναίοι, αφήσατε αυριον τά σπουδαία. Περιπτυχθήτε τις κομψές 
άτθίδες, κι’ έξω πίκρες καί βάσανα...Μιά ζωή τήν έχουμε.

Ό  χορός ξαναρχίζει...
Χορός...Χορός...Χορός.
Μά «νηστικό άρκούδι δέν χορεύει» λέει μιά παροιμία. Αυτό φαίνεται σκέφτεται 

κι’ ό κ. Δ/ντής καί μ’ ένα νεύμα του τά τραπέζια γεμίζουν μ’ ένα πλούσιο πιάτο. 
Καί άναδεικνύονται όλοι γερά πηρούνια, καθώς τό χέρι άνεβοκατεβαίνει σάν έμβολο 
άπό τό στόμα στο πιάτο, μετ’ επιστροφής....

Καί μαζί μέ τό φαγητό «οίνος καρδίαν άνθρώπου εύφραίνει...». Σοφώτατο 
ρητό. "Οποιος τόπε αυτό είχε μεγάλο δίκηο, μά τήν πίστη μου.

Καί τό εξαιρετικό κοκκινέλι εισέρχεται θριαμβευτικά εις τά άδυτα τών αδύ
των τών οργανισμών τών ευτυχών παρευρισκομένων.

Τώρα λίγη διακοπή...
«Κυρίες καί Κύριοι ένας πολύ γνωστός, πολύ άγαπημένος καί πολύ έκλεκτός 

καλλιτέχνης : Ό  Γιώργος Λουκάς, θά σάς πείση πόσο αληθινό είναι τό τραγουδάκι 
πού λέει : «όπου Γιώργος καί μάλαμα». Σηκωθήτε καί χορέψτε...

Καί μέ τή γλυκειά του φωνή ό φίλος Γιώργος Λουκάς άρχίζει νά προσφέρη 
τά δώρα του στούς φίλους τού άστυνομικοΰ αυτού γλεντιοΰ, οί όποιοι καί ξεσποΰν 
σέ θερμά καί παρατεταμένα χειροκροτήματα...
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Ό  Γιώργος Λουκάς τραγουδάει...Μάλλον μαγεύει. Μάλλον μιλάει μέ τις 
καρδιές μας. Καί μέ μισόσβυστα τά φώτα ό χορδς συνεχίζεται... ’Από τήν παληά 
καντάδα ό Γιώργος τό ρίχνει στο καλαματιανό...πιάνονται δλοι χέρι - χέρι καί 
τό κόβουν στο χορό.

Τώρα ό Πιέρρο Λοβάττι στο μικρόφωνο... Τά παλαμάκια συνεχίζονται. 
Κι’ ό καλόκαρδος Πιέρρο άρχίζει.,.Καντσονέττες, μοντέρνα τραγούδια, πικάντικα... 
Κρέμονται όλοι άπό τό στόμα του, καί τον καταχειροκροτούν σαν τελειώνει...

Καί πάλι ή ’Αστυνομική ορχήστρα...Καί πάλι χαμηλώνουν τά φώτα...Καί πάλι 
χορεύουν τά ζευγάρια.

Τώρα ό ’Ανδροκλής... καταχειροκροτείται καί ήλεκτρίζει τούς πάντας μέ τήν 
σπάνια φωνή του...

...Καί ή ορχήστρα ξανασηκώνει τά ζευγάρια. Καί πάλι χορός...Καίγεται τό πε
λεκούδι. "Οπου σέ μιά στιγμή μεθυστικού «ρόκ—έντ—ρόλ» ένα ζευγάρι ξεπετάγεται 
μόνο του στή μέση τής πίστας καί μ’ έπαγγελματική ευσυνειδησία βετεράννων 
χορευτών έρμηνεύει μέ καταπληκτική εύχέρεια τις πιο μοντέρνες φιγούρες. Είναι ή 
γλυκειά μικρούλα δνίς Μπράμη καί ό κομψός νέος (καί άρχηγός τών ροκεντρολιστών 
τής βραδυας) κ. ’Όθων ’Αρχιμανδρίτης...καταχειροκροτήθηκαν. Καί δίκαια. ΤΗταν 
μιά χορευτική άτραξιόν όμορφη κι’ άνέλπιστη.

Τώρα ήσυχία βασιλεύει τριγύρω, άνάλογη μέ τήν σοβαρότητα τής στιγμής...
Ή  πρώτη μεγάλη-μεγάλη έ'κπληξη τής βραδυας..."Ενας βελούδινος τραγου

διστής, ένας πραγματικά υπέροχος καλλιτέχνης πού τιμά τό άποψινό μας χορευτικό 
γλεντάκι, καί πού ή εμφάνισή του προκαλεΐ άληθινό συναγερμό χειροκροτημάτων 
μέσα στήν Αίθουσα...Γιά μιά άκόμα φορά ύπήρξεν άφθαστος ό Κώστας Μανιατάκης 
μέ τή ζεστή φωνή του καί τό πλούσιο ρεπερτόριό του...Τραγούδησε παληά καί μον
τέρνα τραγούδια, όπερέττες καί λαϊκά τραγούδια καί τρεις φορές τον ξαναγύρισαν 
πίσω μέ θερμά καί ειλικρινή χειροκροτήματα...

Λίγο άκόμα παίζει πάλι ή ορχήστρα, καί τά ζευγάρια ξεμουδιάζουν, ώσπου 
παρουσιάζεται στο μικρόφωνο τό μοναδικό, τό άσύγκριτο, τό γνωστό σ’ όλη τήν 
Ελλάδα : ’Αθηναϊκό Τρίο : ό Ξενοφών Διαμαντίδης, ό Χάρης Κουφιδάκης καί ό 
Κούλης Μοραγιέμου... Τρεις κρυστάλλινες δηλαδή φωνές σάν μιά μελωδική συμ
φωνία, πού σκόρπισαν στις καρδιές τό όμορφο όνειρο ενός βελούδινου ρωμαντισμοΰ 
’Αθηναϊκό Τρίο.,.Τό καλλίτερο Τρίο τής πατρίδος μας. ’Αθηναϊκό Τρίο...Τρία καλό
καρδα κι’ ευγενικά παιδιά, γνωστά κι’ άγαπημένα παντού, πού κάθε βράδυ θριαμ
βεύουν στο μοντέρνο κέντρο : «Παληά Γειτονιά», τού θερμού φίλου τής ’Αστυνομίας 
Μ. Παρασκευά.

Τώρα τον λόγον έ'χει ό άριστος έρμηνευτής τών λαϊκών τραγουδιών καί υπέ
ροχος καλλιτέχνης δόκιμος άρχιφύλακας Μάνθος Φελώνης.,.Μάς μεταφέρει στο άθά- 
νατο χιλιοτραγουδισμένο Ελληνικό χωριό...όπως λίγο άργότερα μάς μεταφέρει στά 
παληά κι’ άξέχαστα ρωμαντι,κά χρόνια τής προπολεμικής ’Αθήνας τό έξαιρετικό 
ντουέττο Καλλέργη—Νικηφόρου, πού μέ τις κιθάρες τους ξαναζωντανεύουν ένα έκα- 
τομμύριο μισοξεχασμένα παραμύθια τής καρδιάς μας...παραμύθια άπό ένα μακρυνό 
χτές πού σιγολάμπει κάθε δειλινό, μαζί μέ τ ’ άστέρια, στούς Ούρανούς κάθε εύγενικής 
ψυχής...Ό Καλλέργης καί ό Νικηφόρος άφησαν έκλεκτές άναμνήσεις, καί δίκαια 
χειροκροτήθηκαν μέ τόσο ενθουσιασμό...

Καί ή ορχήστρα ξανακούστηκε καί πάλι...Καί ό χορός άναψε...Τό κέφι είχε 
φτάσει στο ζενίθ του.,.Οί σερπαντίνες σάν πελώρια χρωματιστά φίδια, τύλιγαν τούς 
προσκεκλημένους σ’ ένα πολύχρωμο σύμπλεγμα, ένώ υστέρα άπό τούς μεζέδες καί 
τό κρασί έφτασαν τά πρώτα γλυκίσματα.

Τότες άκριβώς τά πάντα άκινήτησαν...σιωπή ξαπλώθηκε μέσα στήν αίθουσα... 
Τά φώτα χαμήλωσαν καί σάν άέρινη, άγγελική οπτασία μπήκε άνάλαφρα καί πλησία-
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σε στο μικρόφωνο, τό πιο λαμπερό άστέρι της Ελληνικής τέχνης, ή πιο θερμή 
κι’ εκφραστική φωνή της Ευρώπης, ή γνησιώτερη έρμηνεύτρια της έκλεκτής μουσικής, 
της μουσικής του αισθήματος’ στήν πιο εξαϋλωμένη μορφή της, ή πιο γοητευτική 
άνάμεσα στις πιο γοητευτικές βασίλισσες τής τέχνης : ή Δανάη μέ τήν κιθάρα της...

Γλυκειά όσο ποτέ, σεμνή όπως πάντα, σαγηνευτική όσο καμμιά άλλη, μάς 
μετέφερε σ’ ένα άλ,λο κόσμο...ένα κόσμο άληθινό κι’ άκριβό, ωραίο καί άμόλυντο, 
φωτεινό καί άπιαστο...τον κόσμο τής όμορφης ψυχής της...

'Η Δανάη...Τό πιό πολυσύνθετο ταλέντο τής Πατρίδας μας. 'Η μοναδική καλ- 
λιτέχνις τής κιθάρας, ή ταπεινή διανοούμενη, ή άφθαστη, ή μία καί μόνη, ή πιό 
εκλεκτή, άνάμεσα στις εκλεκτές.

Τα ηχηρά χειροκροτήματα πού έδόνησαν έπί τόσα λεπτά τήν αίθουσα, ήταν 
ή πιό γνήσια εκφρασις τής εύγνωμοσύνης μας γιά τήν τιμή πού μάς έ'κανε.,.’Ήτανε 
τό μικρό καί φτωχικό μας δώρο γιά τήν παντοτεινή βασίλισσα τής καρδιάς μας...

«...Τ ί είναι αύτό πού τό λένε ’άγάπη...» τραγούδησε ή Δανάη μέσα σε μιά 
ευλαβική σιωπή, πού μονάχα οί χτύποι τής καρδιάς μας άκούγονταν.,.Τόχουμε 
άκούσει πολλές φορές τό τραγούδι αύτό, άλλά έτσι, σέ τέτοια μεγαλόπρεπη έρμηνεία 
ποτέ...Ήταν τό άφρόντιστο κοριτσάκι τοΰ κάμπου, ή Δανάη εκείνη τή στιγμή, πού 
μαδώντας τις μαργαρίτες πάσχιζε νά μαντέψη αν τήν άγαποϋν.,.Όμως οί ενθουσιώ
δεις εκδηλώσεις πού έκάλυψαν τό τέλος του τραγουδιού της τής φανέρωσαν γιά ποιόν 
χτυπούσε κείνη τή στιγμή ή καρδιά μας...

Κι’ υστέρα «τό τραγούδι τού Τζώνη», ένα τραγούδι σιγαλό, παθητικό, πονεμένο, 
σάν μακρυνό άγγελικό ψάλσιμο, σάν απόκοσμη μελλωδία νεράιδας, μπερδεύτηκε 
σέ κάποιο δέντρο των άναμνήσεων. Κι’ άπλωσε ολόγυρα καταπράσινα άνοιξιάτικα 
χαλιά...τιτιβίσματα πουλιών σέ μιά όλόγλυκεια, παρθένα συμφωνία, ποΰφτανε άπό 
πολύ μακρυά. Άπό ένα κόσμο δίχως κακίες καί μίση καί ψέμματα. Ά  ! Σάς ευχα
ριστούμε θερμά, Κα Δανάη...Καί σάς ύποσχόμαστε πάντα καί παντού νά θυμώμαστε 
τήν εύγενική σας καλλιτεχνική προσφορά...

Καί ή ορχήστρα συνέχισε τό άλησμόνητο έκεΐνο άποκρήάτικο χορό τής Σχολής 
Άρχιφυλάκων, πού κράτησε μ’ έπιτυχία μέχρι πού έφεξε.

, Άλλά ό χώρος δέν μάς επιτρέπει νά πούμε άλλα. Σάς χαιρετώ λοιπόν, φίλοι 
άναγνώστες, καί σάς περιμένω στις έπόμενες γραμμές, όπου θά συνεχίσω μέ τήν 
περιγραφή τού χορού τής Σχολής 'Υπαστυνόμων... Αφού βεβαίως πρώτα διακόψω 
γιά λίγο, νά πάρω λίγη άνάσα καί νά καπνίσω ένα τσιγάρο... Ώρβουάρ γιά πάρα- 
κάτω (υστέρα άπό τις έπόμενες τελείες καί τον άστερίσκο...).

** *
"Υστερα λοιπόν άπό τον άλησμόνητο χορό τής Σχολής Άρχιφυλάκων μιά 

βαθειά σιωπή καί περισυλλογή τον διαδέχτηκε... Λές κ’ ή Σχολή άναπαύονταν γιά 
νά ξανακερδίση τις δυνάμεις πού είχε χάσει τήν τρελλή έκείνη νύχτα τοΰ Καρναβα
λιού. Τό πλήρες καί κοπιαστό ήμερήσιο πρόγραμμα έκπαιδεύσεως ξανατέθηκε σέ 
λειτουργία κ ’ ή Σχολή ξανάγινε τό σοβαρό πνευματικό ίδρυμα τού μόχθου καί τής 
μελέτης.

Κι’ όμως θαρρώ οτι πολλές νύχτες οί δόκιμοι άρχιφύλακες μέσα στή βραδυνή 
σιγαλιά, υστέρα άπό τό σιωπητήριο, ξανάφερναν μιά-μιά τήν κάθε στιγμή πού πέρα
σαν έδώ... Είδα μερικούς στο εστιατόριο μάλιστα νά κρυφοκυττάζουν μέ νοσταλγία 
τις κομψές εικόνες τού τοίχου, πού άπό ψηλά τούς θύμιζαν πάντα εκείνο έκεί τό 
βράδυ...τό Κυριακάτικο βράδυ τοΰ Καρναβαλιού...

Οί παλαιότεροι μάλιστα έλεγαν καί ξανάλεγαν ότι ποτέ, σ’ άλλα χρόνια περα
σμένα, δέν συνέβη τέτοιο πράγμα στή Σχολή... - - -
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Μά ή ηρεμία δεν κράτησε καί πολύ...Ήταν μια μεταβατική κατάσταση, άνά- 
μεσα στις δυο τελευταίες Κυριακές τής Άποκρηάς.

Καί ή μπάρα ξέσπασε καί πάλι το βράδυ του Σαββάτου, 2 Μαρτίου 1957.
«"Ενα Σάββατο βράδυ», πού λέγει καί το τραγουδάκι...Καί πάλι οί πύλες της 

Σχολικής Σιών ξανανοίχτηκαν επίσημα...
Ήταν μια Νύχτα κρύα...συνέχεια μιας παγωμένης καταιγίδας πού είχε ξε

σπάσει άξαφνα πριν 2—3 μέ
ρες στη Γή... ’Έκανε παγωνιά 
έκεΐνο τό βράδυ... "Ομως αυτί, 
δεν έμπόδισε όλους αύτούς 
τούς καλεσμένους νά βρεθούν 
άπό πολύ ένωρίς στην καθορι
σμένη θέση τους μέσα στην ο
λόθερμη αίθουσα, δπου τούς 
άνέμενε το πλούσιο χορευτικέ 
καί γεμάτο κέφι Άποκρηάτικο 
γεύμα. *0 κόσμος πιο έπί- 
σημος απόψε...πιο εκλεκτός...
Σωστό αύτό, άφοΰ ό άποψινος 
χορός δίδεται άπό τή Σχολή 
'Υπαστυνόμων.

Ή  Αίθουσα είναι στολι
σμένη δπως σας τήν περιέ
γραψα πάρα πάνω... Μονάχα 
ή διάταξη των τραπέζιών 
είναι λίγο διαφορετική...Περ
νώντας λίγο πρίν, άπό τα 
άδειανά ακόμα τραπέζια, διαβάζεις πάνω στα τρίγωνα επισκεπτήρια ονόματα γνωστά 
καί επίσημα, Εισαγγελέων, Καθηγητών Πανεπιστημίων, Δημοσιογράφων, Πνευ
ματικών ' Ηγητόρων καί πολλών δεκάδων άνωτάτων άξιωματικών τής ’Αστυνομίας 
καί τού Στρατού. Κι’ δταν ή Αίθουσα γεμίζη, διακρίνεις εκλεκτές προσωπικότητες 
τού τόπου μας, χαριτωμένες κυρίες τής ’Αθηναϊκής Κοινωνίας, νέες καί νέους άρι
στων οικογενειών τής πρωτευούσης.,.Μέ τό γάντι έχουν ρυθμισθή όλα προκαταβολι
κά, άπό τον κ. Διευθυντή μας...Καί οί ύποδεχόμενοι καί όδηγοϋντες τούς προσερχο- 
μένους ήσαν αύτή τή φορά άκόμη κομψότεροι καί εύγενέστεροι.

Καί πάλι άνδρες, γυναίκες, νέοι καί δεσποινίδες...'Ένας κόσμος ολόκληρος πού 
άστραφτε καί άχτινοβολοΰσε. Τά επίσημα σκούρα κοστούμια τών άνδρών, καί οί 
έξωμες τουαλέττες τών κυριών φτειάχνουν μιά άπέραντη θάλασσα επισημότητας 
καί κομψής-όμορφιας...

Νέοι σίκ καί γοητευτικοί...μοντέρνα ολόδροσα κορίτσα, πού χαίρεσαι νά τά 
κυττάζης καί νά τά καμαρώνης...γκρίζοι κρόταφοι κι’ άσπρα μαλλιά, σου θυμίζουν 
άξέχαστες σκηνές άπό παληά αύτοκρατορικά φίλμς, μέ ανακτορικούς χορούς σπάνιας 
άκτινοβολίας καί .αίγλης...

’Ανάμεσα στούς διαλεχτούς έπισήμους διακρίνω καί σάς άναγγέλλω, τούς: 
Έξοχώτατον επί τών Εσωτερικών 'Υφυπουργόν κ. Ν. ’Αθανασίου, τον Βουλευτήν 
’Αθηνών κ. Δ. Βρανόπουλον μετά τής εύγενεστάτης Κυρίας του, τον ’Αρχηγόν τού 
’Αστυνομικού Σώματος κ. Ν. Κόκκινον, τον Γενικόν Δ/ντήν κ. Δημ. Κάλλιαν, 
μετά τής χαριτωμένης κορούλας του, τον Διοικητήν τής Στρατιωτικής Σχολής 
Εύελπίδων Ταξίαρχον κ. Παπαγεωργόπουλον μετά τής εύγενεστάτης Κυρίας του, 
τον Ταξίαρχον κ. Τζαβέλαν μετά τής εύγενεστάτης Κυρίας του καί τών χαριτωμένων 
θυγατέρων των, τον Διοικητήν τών ’Αστυνομικών Σχολών Άστυν. Δ/ντήν κ. Ν.
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’Αρχιμανδρίτην, μετά της εύγενεστάτης Κυρίας του, τούς ’Αστυνομικούς Διευθυν- 
τάς κ. κ. Ά . Γεωργίου, Ά . Κανελλόπουλον, Εύάγγ. Καραμπέτσον, Βασ. Γεωργίου, 
Π. Συνοδινόν, Π. Πουλικάκον, Γ. Κοντογιώργον, Ίωαν. Καραχάλιον, Κων. Τσίπην, 
Έμμ. Άρχοντουλάκην, Άθαν. Τασιόπουλον μετά των εκλεκτών Κυριών των, τούς 
Καθηγητάς της Σχολής κ.κ. Μιχ. Στασινόπουλον Πρύτανιν τής Παντείου Άνωτά- 
της Σχολής καί Σύμβουλον ’Επικράτειας, μετά τής θελκτικής Κυρίας του, Α. Τού- 
σην Εισαγγελέα Άρείου Πάγου, μετά τής εύγενεστάτης Κυρίας του, Κ. Δεμερτζήν 
Γυμνασιάρχην μετά τής ώραιοτάτης μνηστής του, Κων. Γεωργόπουλον, Υφηγητήν 
τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί Δημοσιογράφον, μετά τής κομψής θυγατρός του, 
τον κ. Ή λ. Γλυκοφρύδην Πάρεδρον Συμβουλίου Επικράτειας, Δ. Καψάσκην ’Ιατροδι
καστήν, τούς ’Αστυνόμους κ.κ. Π. Λυκούσην, Δ. 'Υφαντήν, Δ. Εύαγγελινόν, Β. Γιαν- 
νόπουλον, Α. Μπράμην καί Κ. Τσιοϋγκον, μετά τών συζύγων των καί πλήθος Κόσμου.

’Επίσης διακρίνω τήν εκλεκτήν φίλην τής ’Αστυνομίας κ. Βελόκα, τον κ. 
Τσόχαν, μετά τής έριτίμου Κυρίας του καί πλείστους άλλους διαλεκτούς φίλους 
μας, μετά τών οικογενειών των, πού έστόλισαν καί έτίμησαν το χορευτικό μας βράδυ. 
Διακρίνω άκόμα άντιπροσωπεΐες τών άλλων Σχολών πού είχαν μιά τόσο συμπαθητική 
εμφάνιση καί μιά τέτοια ξεχωριστή γοητεία, πού δεν είναι ύπερβολή, νομίζω, αν 
πώ ότι συνετέλεσαν κατά πολύ στήν επιτυχία του ιδιόρρυθμου αύτοϋ άστυνομικοϋ 
«πίκ—νίκ.».

Χαριτωμένοι οί Εύέλπιδες, οί "Ικαροι, οί Δόκιμοι τοϋ Β. Ναυτικού καί οί 
μαθηταί τής Σχολής Ε. Βασιλικής Χωροφυλακής, άφησαν άριστες έντυπώσεις καί 
ενθουσίασαν μέ όλα : μέ το παράστημά τους, το χορό τους, μέ τήν εύθυμία τους, μέ 
τή συστολή καί μέ τήν ευγένεια τών τρόπων τους...

Κι’ άνάμεσα σ’ όλους αύτούς οί δόκιμοι 'Υπαστυνόμοι...γεροδεμένοι, ευγενικοί 
άντρες, πού άπόψε ξεχωριστά είχαν μιάν ιδιόμορφη γοητεία, καί αντιπροσώπευσαν 
άξια τήν ’Αστυνομία Πόλεων, στις τάξεις τών πολυπληθών φίλων μας...

Θαρρώ ή ώρα ήτανε 9, όταν—μέσα σέ φρενίτιδα ένθουσιωδών εκδηλώσεων— 
εμφανίστηκε καί άνέβηκε στο καθωρισμένο μέρος ή μοντέρνα ορχήστρα τών μεγάλων 
έπιτυχιών τού φίλου Μαέστρου Μίμη Μεταξα, πού άνοίγει το χορευτικό μας βράδυ, 
μέ έλληνικά καί ξένα μοτίβα. 'Όλα χορευτικά. Οΐ καβαλιέροι κύτταξαν τις ντάμες... 
Οί ντάμες χαμήλωσαν τά μάτια...Τίς άγορεύειν βούλεται ;...Ποιος θάχη τό θάρρος 
νά πρωτοβγή στήν πίστα ;

Μά, έν ριπή οφθαλμού ή πίστα γεμίζει άσφυκτικά...'Η γυναίκα, ή κομψή γυναίκα 
τού χορού, ή όποιαδήποτε γυναίκα, μ’ όποιο όνομα, μ’ όποιο άνάστημα, μ’ όποιον 
τύπο ομορφιάς, τό αιώνιο θήλυ έκ τού οποίου «πηγάζει τά κρείττω» γεμίζει όλο τό 
χώρο μέ τό άρωμα τής παρουσίας της...άλλοτε λικνιζόμενη σ’ ένα βάλς...άλλοτε 
γέρνοντας μέ χάρη στήν άγκαλιά τού καβαλιέρου της...άλλοτε χαμογελώντας παιδιά
στικα τριγύρω...άλλοτε...Σέ χίλους τόπους καί σέ χίλιες στάσεις αυτή, μονάχα 
αύτή, κυρίως αυτή, καί πρώτα αύτή, κατηύθυνε τό κέφι τής βραδυάς, καί σ’ αυτήν 
τήν ονειρεμένη βασίλισσα τών ονείρων μας αΐστάνομαι τήν υποχρέωση ν’ άφιερώσω 
ολόκληρη ετούτη τή φτωχική καί άτεχνη περιγραφή μου (πού άπόψε καθώς βλέπετε, 
είναι όπως τή ζητάτε : πλήρης καί λεπτομερής).

Κι’ ό καβαλιέρος της ; "Ω ! ’Εκείνος καμαρώνει, φλυαρεί εύθυμα, διηγείται, 
τήν άκολουθεΐ ευλαβικά σέ κάθε της βήμα, αιώνιος παρτεναίρ τής παντοδυναμίας της..

Καί ό χορός φτάνει στο ζενίθ του...Ξεβιδώνονται τά μέλη...Τραγουδάνε τά 
ζευγαράκια..ΓΟί σκοποί ολοένα άλλάζουν.,.Πού νά βρή θέση ή πλήξη νά τρυπώση 
εδώ μέσα, στήν παραμυθένια έτούτη συντροφιά τών εύτυχισμένων άνθρώπων ;...

Ταγκώ... Βάλς... Ρούμπα... Σάμπα...
Κι’ ολοένα ό ρυθμός γίνεται πιο έντονος, τά πόδια κινούνται πιο γρήγορα, 

λαχανιάζουν τά ζευγάρια...Μέσα στήν ίλιγγο τής κούρασης καί τής ταχύτητας 
ξεφυτρώνει μόνη της, σάν άγριολούλουδο, ή εύτυχία...
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"Ενα στιγμιότυπου άπό τόυ χορό των άπόκρεω 
τή ; ’Αστυνομική; Σχολή;.

Τί είναι ό χορός ; Μια παντομίμα των αισθήσεων, καλουπιασμένη στον τύπο 
των πιο νοσταλγικών πό
θων...Κι’ ένα χορευτικό βρά
δυ τί είναι; Μια ευκαιρία να 
ξεχάσης, να ξεχαστής, νά 
ξανανιώσης, νά φρεσκαρι- 
στής, καί νά πάρης καινούρ
γιες δυνάμεις γιά τον αύριανό 
μόχθο της ρουτίνας...Τό επι
τυγχάνουν αύτό όλοι οί διορ- 
γανωσταί τους ; · Δέν ξέρω...
Κάνω όμως σύγκριση μέ ό
σους χορούς έπήγα καί μπορώ 
έπίσημα υπεύθυνα καί έν γνώ- 
σει των συνεπειών του Νόμου 
«περί ψευδούς δηλώσεως» νά 
ορκιστώ καί νά καταθέσω ότι 
πολύ λίγοι χοροί έχουν την 
έπιτυχία τού δικού μας... Δέν 
είναι ζήτημα μέσων... Είναι 
ζήτημα οργανωτικού γούστου...

Κι’ ένώ ό χορός ολοένα καί ζωηρεύει, άνεβαίνει στο ξύλινο υπόβαθρο καί πλη
σιάζει στο μικρόφωνο κεφάτος καί καλόκαρδος ό Πιέρρο Λοβάττι... Καί τραγουδά 
χορευτικά τραγούδια μέ την ορχήστρα Μεταξά,.,ένώ στο πιάνο ό καλός κι’ άγαπη- 
μένος μας φίλος, ό εκλεκτός Νίκος Πιτσόλος, σκορπίζει, σάν πάντα, τό κέφι μέ την 
άφθαστη τέχνη του...

...Μά, συγχωρέστε μου, εύγενικές κυρίες καί καλοί μου κύριοι, αύτήν την έπέμ- 
βαση. Είδα ότι ιδρώσατε...Είδα ότι εΐσθε κατάκοποι...Καθίστε λοιπόν στά τραπε
ζάκια σας νά άπολαύσετε έ'ναν εκλεκτό καλλιτέχνη, γνωστόν κι’ άγαπημένο, τον πε
ρίφημο Άγκόπ, τον Φ. Φιλιππίδη, πού θά. έκτελέση ενα σπαρταριστό νουμεράκι, γιά 
νά πλουτίση τό άποψινό μας καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

Χειροκροτάτε έ ;...Ό χι, αν μπορούσατε κάντε άλλοιώς άκούγοντας τις 
γκάφες τού Άγκόπ....

Τώρα είναι ώρα νά ξαναχορέψετε...’Εμπρός λοιπόν...’Έξω πίκρες καί καημοί... 
Κέφι, τραγούδι, χορός καί χαρά... Γλεντήστε όπως θέλετε, μ’ οποίον τρόπο θέλετε, 
όπως προτιμάτε...Μά τώρα είναι καιρός νά φάτε κάτι. Πηγαίνετε λοιπόν στις θέσεις 
σας γιατί σάς περιμένει ένα’πλούσιο πιάτο, κ ι’ έγώ έν τώ μεταξύ θά σάς παρουσιάσω 
κάτι πολύ—πολύ—πολύ έκλεκτό, κάτι πληθωρικά κεφάτο καί όμορφο : την εύγενική 
καί έξαιρετική έρμηνεύτρια τών μεγαλυτέρων επιτυχιών, την Έλίζα Μαρέλλη...

Έλίζα Μαρέλλη...μιά παληά συνεργάτις τής έκπομπής μας, μιά διαλεχτή 
φίλη μας, ένα θαυμάσιο κορίτσι...Τά χειροκροτήματα δίνουν καί παίρνουν, ένώ ή 
Έλίζα Μαρέλλη, άρχίζει μέ μιά μεγάλη της έπιτυχία...Θερμά χειροκροτήματα...Κι’ 
άλλο τραγούδι... Καινούργια χειροκροτήματα...Δεύτερο τραγούδι. ..Κι’ άλλο...κι’ 
άλλο... 'Ο κόσμος μαςΤκαταχειροκρότησε τήν Έλίζα. Κι’ έμεΐς την εύχαριστοΰμε 
γιατί κάθε τόσο’ κα.ί λιγάκι σπεύδει νά βοηθήση κάθε μας καλλιτεχνική προσπάθεια...

Ή  άστυνομική ορχήστρα τώρα κάνει μιά θριαμβευτική έπανεμφάνιση.,.ή 
πίστα ξαναγεμίζει...Μεζέδες πάνε κι’ έρχονται..."Ολοι τό ρίχνουν έξω...Καί τό κέφι 
στρογγυλοκάθεται άνάμεσά μας μέ τήν πιο ωραιότερη μορφή του...

Τότες έρχεται νά τό πλουτίση καί νά τό όλοκληρώση ό Γιώργος Λουκάς... 
Αιώνια. καλόκαρδος, παντού καί πάντοτε κοντά μας, σπεύδει κι’ άπόψε νά μάς ένι-
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σχύση.,.Τόν χειροκροτούν μ1 ένθουσιασμό.,.Κι’ ό Γιώργος Λουκάς συνεχίζει τό 
πρόγραμμά μας μέ χορευτικούς σκοπούς, ένώ τα ζευγάρια κυριαρχούν καί πάλι στή 
μέση τής Αίθουσας...

Ξαφνικά σταματάνε όλα...Είναι μεγάλη στιγμή αύτή. Μια μεγάλη, μιά πολύ- 
πολύ μεγάλη καλλιτεχνική έκπληξη σάς άναγγέλω.,.Τήν βασίλισσα τού κεφιού, τήν 
έκρηκτική βεντέττα τού τραγουδιού, τού θεάτρου, τού κινηματογράφου, καί των ρα
διοφωνικών μας Σταθμών...Τήν πανέμορφη καί έλκυστική, τήν Μάγια Μελάγια... 
Μάγια Μελάγια...'Η Μάγια άποθεώνεται.,.Ή Μάγια στεφανώνεται βασίλισσα τής 
άποψινής βραδυάς.,.'Η Μάγια ήλεκτρίζει τούς πάντας.-.'Η Μάγια Μελάγια στήν 
’Αστυνομική Σχολή...'Η Μάγια Μελάγια, ή πιο περιζήτητη καλλιτέχνις, προσφέρ- 
θηκε άφιλοκερδώς νά μάς ψυχαγωγήση,.,’Ηταν όμορφη, μ’ όλη τήν κυριολεξία, ή 
Μάγια αύτο το βράδυ.. ΤΗταν άκαταμάχητη. Ή ταν ή έκρηξη όλου τού κεφιού...

Σ’ εύχαριστοΰμε καλή μας Μάγια. Σοΰ είπαμε ότι σ’ άγαπάμε ολοι μας 
πολύ... Μά δέν το πίστεψες..."Ισως τά χειροκροτήματά μας νά σ’ έπεισαν...

...Λίγη ορχήστρα τώρα... Καί νά σέ μιά στιγμή χορευτικής παραζάλης, ένα 
αυτοσχέδιο, ύπέροχο χορευτικό σκιτσάκι λαμβάνει χώραν...

"Ενα ντουέττο χορευτικό...Ή Μάγια Μελάγια κι’ ό Νάκης ’Αρχιμανδρίτης, 
χορεύουν ώρα πολύ, ένα μοντέρνο σπανιόλικο ρυθμό...

Μάγια Μελάγια... Νάκης ’Αρχιμανδρίτης...’Ασπροπρόσωπους μάς έβγαλε 
όλους μας ό κομψός γιος τού Δ/ντοΰ μας.

Χόρεψαν τόσο όμορφα οί δυό τους, ώστε καταχειροκροτήθηκαν...Μπράβο τους.
Κι’ ό χορός συνεχίζεται μ’ άλλα μοτίβα...Κι’ όλο καί καινούργια ταλέντα άνα- 

καλύπτονται.,.Όλοι χορεύουν, τραγουδούν, πίνουν, έχουν κέφι, ξετυλίζουν σερπαν
τίνες, άλληλοκτυποΰνται μέ κομφετί...

Κι’ ύστερα προσφέρονται κοτιγιόν...
"Υστερα φρούτα... γλυκά...
Καί μιά καινούργια έκπληξη, μιά άληθινά μεγάλη καλλιτεχνική έκπληξη προσ

τίθεται...Μιά άκόμα θαυμάσια έπιτυχία τής ’Αστυνομικής Σχολής... 'Ένας γνωστός 
άνά τό πανελλήνιο τραγουδιστής μέ τήν κιθάρα του : Τώνης Τέρης, τό καλόκαρδο 
παλληκάρι, μέ τό χρυσό λαρύγγι, ό βασιληάς τής μοντέρνας μουσικής, ό Τώνης Τέρης.

Τραγούδησε κάθε λογής τραγούδι, γιά κάθε γούστο καί κάθε κέφι...Σπανιόλικα, 
καντσονέττες, παληά, μοντέρνα, δημοτικά, διεθνείς επιτυχίες, λαϊκά. Γι’ αύτό καί 
τον χειροκρότησαν όλοι μ’ ενθουσιασμό καί επί πολλά λεπτά τής ώρας...

..."Υστερα ξέσπασε ένα τρικούβερτο Έλλ.ηνικό γλέντι, μέ λεβέντικους δημοτι
κούς σκοπούς άπό κάθε τόπο καί κάθε χωριό...

Μωραίτικα, ρουμελιώτικα, ’Ηπειρώτικα, Μακεδονικά, τραγούδια τού βουνού 
καί τής θάλασσας, τού λόγγου καί μπάλλοι...Κύκλοι, κύκλοι σχηματίστηκαν μέσα 
στήν Αίθουσα, γέλοια καί επιφωνήματα ένθουσιασμού άκούγονταν.,.Κι’ όλοι χόρευαν., 
χόρευαν... χόρευαν ώρες άτέλειωτες...

Νά μέ συμπαθάς όμως φίλε άναγνώστη, εσύ πού ζητάς λεπτομέρειες καί εκ
τεταμένες περιγραφές, άλλώί κι’ ό χώρος εξαντλήθηκε καί ή άντοχή μου...

Είναι 8.τό πρωί...καί γράφω άπό ενωρίς τό βράδυ...Σοΰ έκανα τό χατήρι σου... 
Καί μαζί προσπάθησα, οχι νά φιλολογήσω, άλλά νά βγάλω τά συμπεράσματα καί 
τά διδάγματα πού όλοι «έχομεν χρείαν».

Αύτόν τον σκοπόν έχουν μόνον οί περιγραφές μου. Τώρα είναι ώρα γραφείου...
Σ’ αφήνω λοιπόν...καί σοΰ εύχομαι νά περάσης τήν αγία τεσσαρακοστή εύχά-

ριστα.
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ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΑΗ ΚΑΤΑ ΤΑΣ 
ΕΙΣΑΓωΓΙΚΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚ03Ν 

ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
(’Εγκύκλιος ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεωύ 1671/247/1/16-2-57).

Α '. ΕΛΛΗΝΙΚΑ
’ΈκΟεσις ιδεών επί γενικού θέματος, διδομένου διά λίαν περιληπτικού τίτλου, προς διαπί- 

στωσιν των γραμματικών γνώσεων τού υποψηφίου, τού τρόπου χρήσεως της γλώσσης, άπό άπόψεως 
ορθογραφίας, συντακτικού, άκριβείας καί εύχερείας διατυπώσεως των διανοημάτων αυτού.

Β '. ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ
1 . 'Ορισμός καί διαίρεσις τού ΙΙοινικοϋ Κώδικος.
2. Χρονικά καί τοπικά όρια ισχύος τών ποινικών νόμων.
3. Τό έγκλημα.
4. Ό  άδικος τη; πράξεως χαρακτήρ. Λόγοι αϊροντές τό άδικον.
5. Ό  καταλογισμός της πράξεως.
6. 'Υποκειμενική ΰπαιτιότης.
7. Τά στάδια πραγματώσεως τού εγκλήματος.
8. Συμμετοχή εις τό έγκλημα.
9. Συρροή καί υποτροπή.

10. Ό  εγκληματίας καί αί κατ’ αύτοΰ κυρώσεις.
11. Λόγοι έξαλείφοντες τό αξιόποινον.
12. Είσαγωγικαί τινες παρατηρήσεις έπί τών κατά τού άτόμου εγκλημάτων.
13. Εγκλήματα κατά τής ζωής.
14. ’Εγκλήματα κατά τής σωματικής άκεραιότητος.
15. ’Εγκλήματα κατά τής προσωπικής έλευθερίας.
16. ’Εγκλήματα κατά τών ηθών.
17. ’Εγκλήματα περί τόν γάμον καί τήν οικογένειαν.
18. ’Εγκλήματα κατά τής τιμής.
19. Εγκλήματα κατά τής ιδιοκτησίας.
20. ’Εγκλήματα κατά περιουσιακών δικαίων.
21. ’Επαιτεία καί άλητεία.
22. ΙΤοϊα τά κατά τού κοινωνικού συνόλου έγκλήματα.
23. ΙΙροσβολαί κατά τής πολιτειακής έξουσίας.
24. Επιβουλή τής δημοσίας τάξεως.
25. ’Επιβουλή τής Θρησκευτικής ειρήνης.
26. Έγκλήματα περί τό νόμισμ .
27. ’Εγκλήματα περί τά υπομνήματα.
28. Έγκλήματα περί τήν απονομήν τής δικαιοσύνης.
29. Έγκλήματα περί τήν υπηρεσίαν;
30. Κοινώς έπικίνδυνα έγκλήματα.
31. Γενικαί περί πταισμάτων διατάξεις.
32. Εύθύνη διά πταίσματα άλλου.
33. 'Υπότροποι ή καθ’ έξιν πταΐσται.
34. Τά σπουδαιότερα τών καθ’ έκαστον πταισμάτων, ήτοι : παράνομος άσκησις επιτη

δεύματος, πρόκλησις ανησυχίας, διατάραξες ήσυχίας, ύπέρβασις νυκτερινής ώρας, παράβασις περί 
τά δημόσια θεάματα, παραβάσεις διατάξεων περί τών οδών, παραβάσεις διατάξεων περί αίγιαλών, 
επικίνδυνος εις τήν υγείαν συνάφεια, παράβασις διατάξεων περί νεκρών, παράβασις διατάξεων 
περί καθαριότητος, ρύπανσις, παραβάσεις διατάξεων περί κυκλοφορίας, παράνομος κατασκευή 
εκρηκτικών υλών, παράβασις διατάξεων προφυλακτικών άπό τού πυρός, παράβασις οικοδομικών 
διατάξεων, πρόκλησις κινδύνου διά ζώων, παραλείψεις περί τήν φύλαξιν φρεάτω; κλπ., παραμέ- 
λησις έποπτείαε παραφρόνων, άρνησις ιατρών, παραμέλησις άναγγελίας εύρέσεως νεκρού, παρά- 
λειψις τής άναγγελίας ξένων, παράνομος κατασκευή κλειδών κλπ., παραβάσεις περί τά μέτρα καί 
σταθμά, άρνησις παραδοχής νομισμάτων, παράνομος κατασκευή ιδιωτικών σφραγίδων καί γε
νικά περί παραβάσεως άστυνομικών διατάξεων.

r  . ΚΩΔΙΞ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
1. 'Ορισμός καί σκοπός ποινικής Δικονομίας. Ποια κρατικά όργανα λαμβάνουν μέρος εις
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τήν άνακάλυψιν, δίωξιν καί τιμωρίαν των δραστών τών έγκλημάτων. ’Αστυνομικά όργανα. Ά - 
νακριτικοί ύπάλληλοι. Κατηγορούντα όργανα.

2. ΙΙερί δικαστηρίων γενικώς. 'Ορισμός καί διάκρισις ποινικών δικαστηρίων. Κοινά ποινικά 
δικαστήρια. Συγκρότησις καί άρμοδιότης αύτών. Ειδικά ποινικά δικαστήρια, συγκρότησις καί 
άρμοδιότης αύτών.

3. Στρατιωτικοί. Στρατιωτικά δικαστήρια. Ποιοι θεωρούνται ώς στρατιωτικοί. Ποιοι είναι 
οί ’Αξιωματικοί καί ποιοι οί όπλιται τών οπλών καί Σωμάτων. Ποια είναι τά Στρατιωτικά 
δικαστήρια, πώς συγκροτούνται καί ποιους δικάζει έκαστον τούτων. Στρατιωτικοί έν ένεργεία 
καί άπόντες. Πού δικάζονται οί έν ένεργεία στρατιωτικοί. Πού δικάζονται οί άπόντες στρατιω
τικοί καί πού οί τής Χωροφυλακής. Συναιτιότης στρατιωτικών καί ιδιωτών.

4. Τρόποι διώξεως έγκλημάτων—Μηνύσεις. Δίωξις έγκλημάτων—'Ορισμός κα! είδη μηνύ
σεων—Δημοσία καί ιδιωτική μήνυσις. Υποδείγματα εκθέσεων μηνύσεων.

5. Κατ’ έγκλησιν διωκόμενα έγκλ.ήματα—Αυτόφωρον έγκλημα. ’Έγκλησις. ’Εγκλήματα διω
κόμενα μόνον κατόπιν έγκλήσεως τού παθόντος. Πότε τό έγκλημα θεωρείται αύτόφωρον.

6. Περί συλλήψεως. Γενικά—Σύλληψις καί ένέργειαι έπί αυτοφώρου πταίσματος. Ποια 
πρόσωπα δέν έπιτρέπεται νά όδηγώνται εις τό αύτόφωρον Πταισματοδικεΐον καί διατί; Ποια δέν 
πρέπει νά όδηγώνται εις αύτό έκ λόγων σκοπιμότητος. Περί έκδικάσεως πταισματικών παραβά
σεων: α) τών περί κυκλοφορίας πεζών καί όχημάτων διατάξεων έν Άθήναις καί β) σχετικώςμέ 
τά καθίσματα καί τά εισιτήρια δημοσίων θεαμάτων. Ένέργειαι έπί πταίσματος μή καταληφθέντος 
έπ’ αύτοφώρω.

7. Πλημμελήματα—Κακουργήματα. Ένέργειαι έπί αυτοφώρου πλημμελήματος ή κακουρ
γήματος. Προανάκρισις. Έκθεσις βεβαιώσεως πλημμελήματος έπ’ αύτοφώρω. Ένέργειαι έπί μή 
αυτοφώρου πλημμελήματος ή κακουργήματος.

8. Τίτλοι συλλήψεως. Σύλληψις δυνάμει : α) εντάλματος συλλήψεως, βουλεύματος δικα
στικού συμβουλ.ίου, έντάλματος β'.αίας προσαγωγής, άμετακλήτου καταδικαστικής άποφάσεως 
ποινικού δικαστηρίου, άποφάσεως περί έκτοπίσεωε, άποφάσεως περί άπελάσεως άλλοδαποΰ, αίτή- 
σεως άρμοδίας άρχής καί έντάλματος προσωπικής κρατήσεως.

9. Σύλληψις ώρισμένων κατηγοριών προσώπων, ήτοι : Βουλευτών, στρατιωτικών γενικώε, 
άστυνομικών ’Αστυνομίας Πόλεων, άνηλίκων, σιδηροδρομικών καί τροχιοδρομικών υπαλλήλων, 
άσθενών—παραφρόνων—μεθυσμένων κλπ., καί προς έξακρίβωσιν ταυτότητος ή προς πρόληψιν 
έγκλήματος, δυστυχήματος ή διαταράξεως τής τάξεως.

10. "Ελληνες καί άλλοδαποί μή συλλαμβανόμενοι έν Έλλάδι. Ποιοι έκ τών Ελλήνων καί 
πότε δέν έπιτρέπεται νά συλληφθοΰν καί δικασθοΰν έν Έλλάδι. Ποιοι έκ τών άλλοδαπών δέν επι
τρέπεται νά συλληφθοΰν καί δικασθοΰν έν Έλλάδι. Προνόμια τών άνωτέρω άλλοδαπών—ένέργειαι 
έπί τών έγκλημάτων αύτών.

11. Σύλληψις προξένων—προνόμια αύτών. Σύλληψις άλλοδαπών στρατιωτικών γενικώς. 
Σύλληψις άνδρών άλλοδαπού έμπορικοΰ πλοίου καί άεροπλάνου. Σύλληψις εντός ώρισμένων κατα
στημάτων καί πλοίων.

12. Πού καί πότε άπαγορεύεται γενικώς ή ένέργεια συλλήψεως εις τά κατώτερα άστυνομικά 
όργανα. Τηρητέοι κανόνες κατά τήν ένέργειαν συλλήψεως.

13. Έοευναι κατ’ οίκον—εις κέντρα—σωματική. Κατ’ οίκον έρευνα. Είσοδος—σύλληψις 
•—έρευνα έντός δημοσίων κέντρων καί γραφείων. Σωματική έρευνα.

14. Πειστήρια—Κατάσχεσις αύτών. 'Ορισμός πειστηρίων. Τί συγκεκριμένος πρέπει νά 
κατάσχεται έπί έκάστου έγκλήματος. Κράτησις αυτοκινήτων, ένεκα θανατώσεως ή σωματικής 
βλάβης προσώπου δι’ αύτών.

15. Περί έγκληματολογικής σημάνσεως καί προφυλακίσεως τού κατηγορουμένου.
16. Ποινικά δικόγραφα—Έπίδοσις αύτών.Εΐδη ποινικών δικογράφων. ’Όργανα κα! τρόπις 

έπιδόσεως ποινικών δικογράφων.
17. Έπίδοσις είς χεϊρας τού προς δν ή έπίδοσις. Έπίδοσις εις χεϊρας τών συνοίκων ή ύπη- 

ρετών ή θυρωρών τής οικίας. Θυροκόλλησις έγγράφου. Έπίδοσις εις κατάστημ,α ή γραφεΐον. 
Έπίδοσις είς ξενοδοχεϊον ή οίκοτροφεΐον. Έπίδοσις εις στενούς συγγενείς ή προς τόν Δήμαρχον 
ή Πρόεδρον Κοινότητος ή προς τόν Ιερέα τής ένορίας.

18. Είδικαί περιπτώσεις έπιδόσεως. Άνακοίνωσις τού περιεχομένου τού έπιδιδομένου έγ
γράφου καί σημείωσις έπ’ αυτού τής χρονολογίας καί τού τόπου έπιδόσεως. Κοινοποίησις έγγρά- 
φων. Προθεσμίαι έπιδόσεως. Πίναξ προθεσμιών προς έμφάνισιν τού διαμένοντος. Εμπρόθεσμος 
καί εκπρόθεσμος έπίδοσις. Παραβάσεις περί τήν έπίδοσιν.

19. Περί άποδείξεως καί άποδεικτικών μέσων γενικώς.
20. Τά καθ’ έκαστον άποδεικτικά μέσα, ήτοι: ’Ενδείξεις—Αύτοψία—Πραγματογνωμοσύνη 

—'Ομολογία κατηγορουμένου καί δικαιώματα αύτοΰ—Μάρτυρες.
21. Ποια πρόσωπα δέν έξετάζονται ώς μάρτυρες έπί ώρισμένων θεμάτων. Ποιοι μάρτυρες 

δικαιούνται νά άρνηθώσι τήν μαρτυρίαν των ώς προς παν ζήτημα. Ποιων μαρτύρων δύναται νά 
άπόσχη τής έξετάσεως ό άνακριτικός ύπάλληλος. Ποιοι μάρτυρες έξετάζονται οίκοι. 'Ορκωμοσία 
μάρτυρος. Ποιοι μάρτυρες έξετάζονται ανωμοτί.

22. ’Έγγραφα—διερμηνεύς.
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Δ' . ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ)
α) ’Επιστημονική ’Αστυνομία

1. Γενικά καί ειδικά προσόντα άστυνομικών ’Ασφαλείας.
2. Είδίκευσις εις τό έγκλημα.
3. Πράκτορες ’Ασφαλείας. (Πληροφοριοδόται).
4. Έπιτήρησις υπόπτων οικιών—κέντρων—καταστημάτων—γραφείων κλπ.
5. Παρακολούθησις υπόπτων άτόμων.
6. Έρευναι είς οικίας—καταστήματα—γραφεία κλπ.
7. Σωματικαί έρευναι.
8. ’Εγκλήματα αναρχικών καί κομμουνιστών.
9. Υποχρεώσεις πολιτών καί καθήκοντα άστυνομικών ευρισκομένων τό πρώτον εις τον 

τόπον τοϋ έγκλήματος.
10. Αύτοψία ή έξερεύνησις τοϋ τόπου τοϋ έγκλήματος.
11. Αποτυπώματα ποδών καί ίχνη βημάτων.
12. ’Αποτυπώματα ποδών ζώων, τροχών, ράβδων, ξιφών κλπ.
13. ’Αποτυπώματα όδόντων καί ονύχων.
14. ’Αποτυπώματα διαρρηκτικών έργαλείων.
15. ΙΙερί κηλίδων αί'ματος.
16. Περί τριχών.
17. Περί κηλίδων σπέρματος, κηλίδων τροφών, εμεσμάτων, σιέλων, ούρων κλπ.
18. ’Απαγχονισμός καί ϊχνη αύτοϋ.
19. Στραγγαλισμός καί ϊχνη αύτοϋ.
20. Πνιγμός καί εϊδη αύτοϋ.
21. Φαρμακία καί ϊχνη αύτης.
22. ’Εμπρησμοί καί ϊχνη αύτών.
23. Παραχάραξις καί κιβδηλία μεταλλικών νομισμάτων.
24. Παραχάραξις χαρτονομισμάτων.
25. Τρόπος κυκλοφορίας παρακεχαραγμένων νομισμάτων.
26. Τρόπος δακτυλοσκοπήσεως καί χρησιμοποιούμενα μέσα.
27. Τρόπος μεταφοράς άντικειμένων, έπί τών οποίων υπάρχουν δακτυλικά άποτυπώματα
28. Κλέπται έκ θυλακίων (λωποδΰται).
29. Λωποδΰται διά της μεθόδου άνευοέσεως χρημάτων (μανιταριτζήδες).
30. Κλέπται κοσμηματοπωλείων.
31. Κλέπται ξενοδοχείων ύπνου.
32. Περί διαρρηκτικών έργαλείων, μεταφοράς τούτων καί φωτιστικών μέσων.
33. Εϊδη διαρρήξεων.
34. Διαρρήξεις χρηματοκιβωτίων.
35. Κλεπταποδόχοι.
36. ’Απατεώνες διά διαφόρων παιγνίων.

β) Πρακτική ’Αστυνομία (Διδασκαλία)
1. Εισαγωγή είς τήν Πρακτικήν ’Αστυνομίαν.
2. Ύπηρεσίαι ’Αστυνομίας καί καθήκοντα αύτών.
3. Τομείς—Σκοπιαί—Δρομολόγια—Άλλαγαί.
4. Καθήκοντα άστυφύλακος, ΰπαρχιφύλακος καί άρχιφύλακος.
5. Εφόδια άστυφύλακος.
6. Πρόληψις καί καταστολή κλοπών—Σήμανσις καταστημάτων.
7 . ’Ασθενείς καί παθόντες έν όδώ ή δημοσίω τόπω—οίνόφλυγες—παράφρονες—δεόμενοι 

βοήθειας.
8. Περί δυστυχημάτων.
9. Δυστυχήματα δι’ όχημάτων.

10. Περί πτωμάτων άνθρώπων καί ζώων.
11. Περί πυρκαϊών.
12. Κυκλοφορία—εμπόδια—ρύθμισις κυκλοφορίας.
13. Περί δημοσίων συναθροίσεων καί συγκεντρώσεων.
14. Περί πανικού.
15. Υπηρεσιακά άστυνομικά βιβλία.

Ε' . ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
1. Γενικά περί ’Αστυνομίας Πόλεων.
2. 'Ιεραρχία καί σύνθεσις ’Αστυνομικών 'Υπηρεσιών.
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3. Έκπαίδευσις τοΰ προσωπικού τοΰ Σώματος της ’Αστυνομίας Πόλεων—’Αστυνομικά ί 
Σχολαί (’Αστυφυλάκων, Άρχιφυλάκων, 'Υπαστυνόμων Β' Τάξεως).

4. Δικαιοδοσία ’Αστυνομίας Πόλεων καί άρμοδιότης τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος. Σχέσεις 
’Αστυνομίας καί Χωροφυλακής. Άρμοδιότης Β. Χωροφυλακής εις ας πόλεις άσκεΐ αστυνομικά 
καθήκοντα τό Σώμα τής Αστυνομίας Πόλεων.

5. Ίδιότης άστυνομικών καί θεμελιώδη καθήκοντα αυτών. Γενικά καθήκοντα καί υποχρεώ
σεις τούτων.

6. 'Υπηρεσία γυναικών άστυνομικών—Πρόσθετοι άστυφύλακες.
7. Περί προαγωγών γενικώς. Προαγωγαί εις τον βαθμόν τοϋ Ύπαρχιφύλακος, Άρχιφύ- 

λακος, Άνθυπαστυνόμου καί Ύπαστυνόμου Β' τάξεως. Άπαιτόύμενος προς προαγωγήν χρόνος 
υπηρεσίας.

8. 'Υπηρεσιακά Συμβούλια. Συμβούλιου Αρχηγών καί Άστυνομικών Διευθυντών Α' Τά
ξεως, Αστυνομικόν καί Πειθαρχικόν (κατωτέρων άστυνομικών υπαλλήλων).

9. Περί πειθαρχίας καί πειθαρχικών παραπτωμάτων. Παραγραφή πειθαρχικών παραπτω
μάτων. Σχέσεις πειθαρχικής πρός ποινικήν δίωξιν.

10. Περί πειθαρχικών διατάξεων. Πειθαρχικαΐ ποιναί. Παρά ποιων επιβάλλονται αύται. 
Συνέπειαι πειθαρχικών ποινών αργίας διά πρόσκαιρου παύσεως καί αργίας δι’ άπολύσεως. Έ πί 
ποιων παραπτωμάτων έπιβάλλονται αί ποιναί τής αργίας καί οριστικής άπολύσεως.

11. Περί πειθαρχικού έλέγχου. Διαδικασία επιβολής πειθαρχικών ποινών. Άσκησις πειθαρ
χικής έξουσίας. Έπαύξησις ή μείωσις ποινών.

12. Διοικητική άνάκρισις. Σκοπός ταύτης καί δικαιώματα τοΰ ύπό άνάκρισιν υπαλλήλου.
13. Περί διαθεσιμότητος. Συνέπειαι θέσεως είς διαθεσιμότητα άστυνομικοϋ υπαλλήλου.. 

Μόνιμος διαθεσιμότης.
14. Γάμος καί μνηστεία άστυνομικών ύπαλλήλων (κατωτέρων).
15. Περί τοποθετήσεων, μεταθέσεων καί μετακινήσεων (προσωρινών) άστυνομικών.
16. Παραιτήσεις—Απολύσεις—"Οριον ήλικίας—Επαναδιορισμός άστυνομικών ύπαλλήλων.
17. Άδειαι άστυνομικών (κανονική—έκτακτος—άναρρωτική).
18. Περί υγειονομικής υπηρεσίας τοΰ Σώματος τής Άστυν. Πόλεων καί νοσηλείας άστυ

νομικών ύπαλλήλων.
19. Ποινικαί διατάξεις άφορώσαι άστυνομικούς. Πειθαρχικά παραπτώματα άποτελούντα 

καί ποινικά άδικήματα. Ποινικαί διατάξεις τοΰ Όργανισμοΰ τοΰ Αστυνομικού Σώματος άφορώσαι 
τό κοινόν.

20. Περί άπαγορεύσεως συμμετοχής εις πολιτικάς διαμάχας καί εγγραφής είς Συλλόγους 
καί Σωματεία τών άστυνομικών ύπαλλήλων.

21. Περί τών'χορηγουμένων άμοιβών παρεχομένων άποζημιώσεων καί άπονεμομένων μεταλ
λίων είς τούς άστυνομικούς ύπαλλήλους.

22. 'Ιματισμός—'Οπλισμός καί έξάρτησις—Στρατωνισμός καί έστίασις άστυνομικών ύπαλ
λήλων.

23. Κανονισμοί Αρχηγείου Αστυνομίας Πόλεων περί : 1 ) Προσαγορεύσεως καί χαιρετισμοΰ, 
2) άναφορών—αιτήσεων καί παραπόνων άστυνομικών ύπαλλήλων, 3) στολής Άρχιφυλάκων, 
'Υπαρχιφυλάκων καί Αστυφυλάκων, 4) τών ειδικών ύποχρεώσεων τών έν στολή καί πολιτική 
περιβολή άστυνομικών ύπαλλήλων, 5) εισόδου άστυνομικών ύπαλλήλων είς δημόσια θεάματα, 
6) ήμερησίας καί διημέρου άναπαύσεως, 7 )~ ύπηρεσίας έν τώ 'Ιπποδρόμου Φαλήρου, 8) άπαγο
ρεύσεως κατοχής βιβλίων κλπ. κατά τάς εξετάσεις, 9) εσωτερικής τάξεως καί καθαριότητος έν 
τοϊς Άστυν. Καταστήμασι, 10) δελτίων ταυτότητος άστυνομικών ύπαλλήλων, 11) μεταγωγής 
κρατουμένων καί καθηκόντων συνοδοΰ καί 12) όπλοφορίας, χρήσεως όπλου καί άστυνομικής ράβδου 
ύπό άστυνομικών ύπαλλήλων.

Έν Άθήναις τή 16 Φεβρουάριου 195 7 
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ 

Ν. ΚΟΚΚΙΝΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ ΑΣΤΥΝ. ΧΡΟΝΙΚΩΝ: Ή  ΰλη τών μαθημάτων έχει ληφθή έκ τών έντύ- 
πων διδακτικών βιβλίων τής Άστυνομικής Σχολής. Είδικώς διά τήν ’Επιστημονικήν Αστυνομίαν 
ή ΰλη έχει ληφθή έκ τοΰ νέου βιβλίου « ’Επιστημονική καί Τεχνική Αστυνομία)- τοΰ Αστυνο
μικού Διευθυντοΰ Α' κ. Ν. Αρχιμανδρίτου.
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ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—'0  Άστυν. Δ/ντής Α' κ. Συνοδινός Παναγιώτης άνέλαβεν καθήκοντα Δ/ντοΰ 
Γραφείων ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων.

—Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος οί : Ύπαστυνόμος Α' κ. Πιλαφας 
Χρηστός, καί άστυφύλακες Μοσχονας 'Ηρακλής, Άποστολατος Παναγιώτης, Κο- 
τίνης ’Απόστολος, Στιβακτής Δημ., Τσίρμπας ’Ιωάννης, Κακιώτας Παρασκευάς, 
Λαζαράτος ’Αντώνιος.

** *
ΠΕΝΘΗ

— Τήν 6/3/1957 άπεβίωσεν κατόπιν'συντόμου άσθενείας ή Καίτη σύζυγος 
Λεωνίδα Παρίσση, ’Αστυνόμου Α'. Ή  νεκρώσιμος άκολουθία έψάλη εις τον ιερόν Ναόν 
του Α' Νεκροταφείου, παρέστησαν δε εις αύτήν ό Άστυν. Διευθυντής ’Αθηνών κ. 
Άναστ. Γεωργίου, οί Άστυν. Δ/νταί κ.κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτης, Δημ. Ζαγκλής, Διον. 
Κορωναΐος, Ταβουλάρης καί πολλοί συνάδελφοί του. Τον έπικήδειον έξεφώνησεν ό 
κ. Αρχιμανδρίτης έξάρας-.τήν φιλοπατρίαν καί τάς ήθικάς άρετάς της θανούσης, 
ήτις έτιμήθη διά δύο παρασήμων παρά τής Πατρίδος διά τάς υπηρεσίας τάς οποίας 
προσέφερεν κατά τον ’Αλβανικόν πόλεμον, κατά τήν κατοχήν καί κατά τον συμμορι
τοπόλεμον.

—Τήν 24/2/1957 άπεβίωσεν έξ εγκεφαλικής συμφορήσεως ό τ έω ς ’Αστυνόμος 
Α' δικηγόρος Κουράκος ’Ιωάννης, καί Ικηδεύθη τήν 11ην ώραν τής επομένης εις το 
παρεκκλήσιον τοϋ Νεκροταφείου Ν. Σμύρνης. Τήν κηδείαν του παρηκολούθησεν άντι- 
προσωπεία τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος καί τοϋ Δικηγορικοΰ Συλλόγου Αθηνών, ώς 
καί πλήθος αστυνομικών καί διοικητικών υπαλλήλων, δικηγόρων καί άλλων πολιτών.

Τον έπικήδειον έξεφώνησεν ό τ. ’Αστυνομικός Διευθυντής κ. Δημητρόπουλος 
καί έκπρόσωπος τοϋ Δικηγορικοΰ Σώματος, έξάραντες τάς άρετάς τοϋ μεταστάντος, 
όστις ύπήρξεν ώς άστυνομικός ίκανώτατος, έξαιρέτου ήθους καί χαρακτήρος, διατε- 
λέσας κατ’ έπανάληψιν Διοικητής σπουδαίων ’Αστυνομικών Υπηρεσιών, άργότερον 
δέ κατά τήν πολυετή δικηγορίαν του άνεδείχθη καί άριστος νομικός.

Κατετάγη εις τό ’Αστυνομικόν Σώμα ώς δικηγόρος, έξελθών δέ τώ 1923 τής 
Σχολής ώς Ύπαστυνόμος Α' άνήλθε μέχρι τοϋ βαθμού τοϋ ’Αστυνόμου Α', ίνα 
άργότερον (1935) άποχωρήση τοϋ Σώματος παραιτηθείς καί έπιδοθή εις τήν άσκη- 
σιν τοϋ δικηγορικού έπαγγέλματος, μέχρι τής τελευταίας στιγμής τής ζωής του.

Συνέγραψεν, έκτος τών άλλων πονημάτων του καί Ερμηνείαν τοϋ Ποινικού 
Νόμου. Καίτοι μακράν τού ’Αστυνομικού Σώματος περιέβαλε δι’ ιδιαιτέρας άγάπης 
καί έκτιμήσεως τοϋ άστυνομικούς υπαλλήλους καί ολόκληρον τό ’Αστυνομικόν 
Σώμα, όπερ έλάτρευε κυριολεκτικώς. 'Η ’Αστυνομία Πόλεων διά τοϋ θανάτου του, 
άπώλεσεν ενα ένθερμον καί πιστόν φίλον της.

Η Διεύθυνσις τοϋ περιοδικού άπευθύνει τά συλλυπητήριά της προς τούς συγ
γενείς καί φίλους τού έκλιπόντος.

*
*  ;|c

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
—Ένώ οί έκπομπές τής ’Αστυνομίας Πόλεων άπό τον Κεντρικό Ραδιοφωνικό 

Σταθμό .’Ενόπλων Δυνάμεων καί άπό τον Ραδιοφωνικό Σταθμό Πατρών, συνε-
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χίζωνται πάντα μέ θριαμβευτική επιτυχία, έξακολουθοϋν νά καταφθάνουν κάθε βδο
μάδα, στήν Υ πηρ εσ ία  Ραδιοφωνικών Εκπομπών τής Άστυν. Σχολής, δεκάδες 
συγχαρητήρια γράμματα ακροατών, εις τά όποια έκφράζεται ό ενθουσιασμός καί ή 
αγάπη τοϋ κοινοΰ, για τά άντυνομικά ραδιοφωνικά προγράμματα.

’Έτσι μιά άκροάτρια από τον Πειραιά, μάς γράφει μεταξύ τών άλλων :
« ...’Αγαπημένοι μας φίλοι
Μιά ΙΟχρονη κοπελίτσα έρχεται δειλά νά σάς έκφράση, άπό τά βάθη τής ψυχής 

της, τά πιο θερμά συγχαρητήρια δι’ αυτήν τήν υπέροχη καί συναρπαστικήν εκπομπήν 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων, πού γράφετε τόσο όμορφα καί επιδέξια έπιμελεΐσθε. 
'Η φτωχική μου πέννα δεν είναι δυνατόν νά έκφράση, πάνω σ’ αυτό τό άψυχο χαρτί, 
τά συναισθήματα πού μέ πλημμυρίζουν, καθ’ ήν στιγμήν παρακολουθώ αύτήν τήν 
άπολαυστική έκπομπή σας. "Οταν κάθε Τετάρτη, στις 7.30' άνοίγω τό κουμπί 
τοΰ ραδιοφώνου μου, καί τό δωμάτιό μου γεμίζει άπό τή γλυκειά μελωδία τής σιγαλής 
φωνής τής ’Αστυνομίας, άθελα τά μάτια μου γεμίζουν δάκρυα... ’Ώ ! Είσθε οί 
πιο καλοί φίλοι στήν μοναξιά μου, πού δυστυχώς ερχεσθε μόνο μιά φορά τήν έβδομά- 
δα, μόνο μισή ώρα, νά μου κρατήσετε συντροφιά. Γιατί ; Δεν μπορεί νά γίνη τίποτε 
ώστε νά σάς άκοΰμε πιά τακτικά ; Χίλια συγχαρητήρια». "Αννα Χρυσίδου

*—Μέ ιστορικά άπό τή ζωή καί τή δράση τής ’Αστυνομίας Πόλεων, μέ όμορφα 
παληά τραγούδια τοΰ άλησμόνητου Ά ττίκ , μέ υποδείξεις προς τό κοινό, πάνω σέ 
άστυνομικά ζητήματα καί μέ άπαντήσεις έπιστολών άκροατών, ή έκπομπή τής 
13-2-57, άρεσε καί εύχαρίστησε ιδιαιτέρους. Στο πρόγραμμα αύτό μετεδόθησαν 
δημοτικά καί νησιώτικα τραγούδια, γνο)στές λαϊκές έπιτυχίες καί μιά καινούργια 
δημιουργία τής Κατερίνας Βαλλέντε.

*
—Τό πρόγραμμα τής 20-2-57, ζωντανό, κεφάτο καί ευχάριστο ήταν άφιερω- 

μένο στο Ελληνικό χωριό, μ’ ένα μουσικό ταξιδάκι στήν Πελοπόννησο. "Ελαβαν 
μέρος ολα τά γνωστά συγκροτήματα δημοτικών τραγουδιών καί μετεδόθησαν 
περιγραφικά σκιτσάκια άπό τή ζωή καί τή φύση τοϋ Ελληνικού χωρίου. Μετεδόθη 
έπίσης, γραμμένο άπό τον άρχ/κα Σπΰρο Πηλό, άπόσπασμα ήμερολογίου τής ’Αστυ
νομίας : «Έ να έ'ξυπνο τέχνασμα».

(Κείμενα, έπιμέλεια, μοντάζ, ραδιοσκηνοθεσία, τεχνική φροντίδα : Υπηρεσίας 
Ραδιοφωνικών ’Εκπομπών ’Αστυνομικής Σχολής. Συμμετέχει πάντα ό Γιώργος 
Ντούμας. Τεχνική βοήθεια : Γιάννη Πορετσάνου. Τά προγράμματα παρουσιάζει ό 
Άρχιφύλαξ Σπϋρος Πηλός).

*
s)c «fc

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κον. Δ η μ ή τ ρ ι ο ν  Π α π α ν τ ω ν ί ο υ ,  Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άμα- 

λιάδος. Σάς ένεγράψαμε συνδρομητήν δι’ έν έτος άπό 1-3-57. Συνδρομή σας έλήφθη. 
Σάς εύχαριστοϋμεν διά τό έπιδειχθέν ένδιαφέρον καί τά καλά σας λόγια. Είμεθα 
πρόθυμοι νά δημοσιεύσωμεν κάθε ένδιαφέρουσαν έργασίαν σας.

Κους Π α ν α γ ι ώ τ η ν  Π ο δ ά ρ α ν  καί Γ ε ώ ρ γ ι ο ν  Σ α λ ο ΰ ρ ο ν ,  
άστ/κας Πάτρας. Ευχαρίστως σάς ένεγράψαμε συνδρομητάς άπό 1-1-1957. Τά μέχρι 
σήμερον κυκλοφορήσαντα τεύχη άποστέλλομεν ύμϊν διά δέματος, πλήν τοΰ 3ου έξαν- 
τληθέντος.

κ. Δ. Ν ι κ ο λ ο ύ δ η ν  Π. Φάληρον: Εύχαριστοΰμε γιά τά καλά σας λόγια. 
Τό ποίημά σας αρκετά καλό, έλλείψει όμως χώρου έπί τοΰ παρόντος δέν ήμποροΰμε 
νά τό δημοσιεύσουμε.

κ.κ. Κω ν / ν ο ν  Κ ο υ β ε λ ι ώ τ η ν ,  ’ I ω.  Σ τ α μ α τ ά χ η ν ,  Π α ν α γ .  
Ν τ ζ α β ί δ α ν ,  Σ π υ ρ .  Σ π υ ρ ό π ο υ λ ο ν  καί  Ν ι κ. Αύ γ ο υ σ τ ΐ ο ν ,  εύ- 
χαρίστως σάς ένεγράψαμε συνδρομητάς τοΰ περιοδικοΰ.
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ΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕΝΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΑΠΗΧΟΥΝ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΝ 
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Τό περιοδικόν έκτυποΰται εις τά Τυπογραφικά Καταστήματα ’Αδελφών Γ . ΡΟΔΗ 
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Κάθε Τετάρτη και ώραν 7,30—  

8.μ. μ. ό Κεντρικός Ραδιοφωνικός 

Σταθμός των Ένοπλων Δυνάμεων 

μεταδίδει την ήμίωρον καθοδηγη- 

τικήν και μουσικήν εκπομπήν τής 

’Αστυνομίας Πόλεων.
/ .

Ή εκπομπή τής Αστυνομίας Πό

λεων άπέσπασε Τόν γενικόν θαυ^ 

μασμόν καί έπεβλήδη χάρις είς τό 

πλούσιον λογοτεχνικόν, μουσικόν 

καί μορφωτικόν περιεχόμενόν της.

Πρέπει νά τήν παρακολουθήτε 

όλοι καί θά πεισθήτε περί τής άξίας 

καί ώφελιμότητος αύτής.


