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ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ

ΟΙ Σ Κ Ο Π Ο Ι  ΚΑΙ  Η Δ Ρ Α Σ Ι Σ  
ΤΟΥ Ε.Α.Μ. ΚΑΙ Ε.Λ.Α.Σ.

’Από τό περιοδικόν La Voix Internationale
____________ de la  Resistance, Φεβρουάριου 1959, κατά ______________

μετάφρ. 'Υπαστυν. Α ' κ. ΔΗΜ. ΝΤΖΙΩΡΑ

Ή  Έπιθεώρησις «Ressistance ZJnie» (τεύχος ’Ιανουάριου 1958) 
δημοσιεύει άρθρίδιον, καθ’ δ ή μόνη δράσασα εν Έλλάδι οργάνωσες εναντίον 
των καταχτητών, κατά την περίοδον τής κατοχής ήτο το Ε.Α.Μ. και ό στρα
τός τον ύ Ε.Λ.Α.Σ. Τό περιοδικόν «La Voix Internationale de la Resi
stance» (τεύχος Φεβρουάριου 1959 σε/., ϋ επ.) γράφει τά εξής περί τών 
σκοπών καί τής <5ράσεως εν γένει τοϋ Ε.Α.Μ. καί Ε .Λ .Α .Σ ., εις άπάντησιν 
καί εξ αφορμής τής δημοσιεύσεως ταντης.

’Ιδού αί αποδείξεις !!!
Τί θέλει νά άγνοήση ή 'Ομοσπονδία Διεθνούς ’Αντιστάσεως (Ο.Δ.Α.) περί τής 

Ελληνικής ’Αντιστάσεως.
Ό  Στρατηγός Ζέρβας καταγγέλλει (έκθέτει) τάς ένεργείας τών παρτιζάνων 

άνταρτών τής κομμουνιστικής άντιστάσεως έν Έλλάδι.
«Τό «Λαϊκόν Μέτωπον» (Ε .Λ .Α .Σ —Ε .Α .Μ .) δεν επιδίωκε παρά ενα μόνον 

» σκοπόν : «την εγκατάστασιν τοϋ κομμουνισμόν έν Έ λλάδι, προς βλάβην τοϋ 
» άγώνος διά την ελευθερίαν».

Τά στοιχεία τής έκθέσεως τοϋ Στρατηγού Ζέρβα έλήφθησαν 
από τά αρχεία τής ιστορίας τοϋ Έ λλψικοϋ Στρατού, ώς καί από τά 
έργα τών Μυριδάκη «Μάχαι τής φυλής», Ζαλοκώστα «Χρονικά τής 
σκλαβιάς», Χρνσοχόον «Κατοχή εν τή  Μακεδονία» καί Mayer W οο- 
dhoivse, ’’Αγγλον αξιωματικόν συνδέσμου παρά ταΐς δννάμεσι άντι- 
στάσεως τής κατεχομένης ’Ελλάδος.

Α' Ή  κομμουνιστική τακτική τοΰ Ε .Α .Μ .
Ό  σ κ ο π ό ς  τ ο ϋ  Ε.Α.Μ.
Ή  δυναμική έπίθεσις των κομμουνιστών εν Ελλάδι σκοπον είχε την σταθερο- 

ποίησιν τοϋ Ε.Α.Μ. Οι άγώνες διά την άπελευθέρωσιν, δέν άπετέλουν διά τό ’Εθνικόν 
Κομμουνιστικόν Κέντρον, εΐ μή τό μέσον προς πραγματοποίησή τοϋ σκοποΰ τούτου. 
ΙΙροσεπάθησε σταθερώς καί μέ πείσμα να μονοπωληση τον αγώνα δια την απελευ-
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θέρωσιν, έπίζητοΰν τον έξοβελισμόν οίουδήποτε, όστις θά ήδύνατο νά άποτελέση έμ- 
πόδιον εις τήν πραγματοποίησιν των σχεδίων του. ' Η σύνθεσίς του καί ή όργάνωσίς 
του εις δλους έν γένει τούς τομείς, πολιτικούς καί στρατιωτικούς, τοϋ ήγγυώντο 
μίαν αύστηράν καί απόλυτον επιδοκιμασίαν, των ύπό των κομμουνιστών άκολουθου- 
μένων άρχών.

Ή  σ ύ ν θ ε σ ί ς  τ η ς  Κ ε ν τ ρ ι κ ή ς  τ ο υ  ’Ε π ι τ ρ ο π ή ς .
Περιελάμβανε (ή Κ .Ε .) τον Γενικόν Γραμματέα τοϋ Κ.Κ.Ε., τον έν Άθήναις 

Γραμματέα των ’Επαρχιακών ’Επιτροπών τοϋ Κ.Κ.Ε., τον αρχηγόν τοϋ κρυφίου 
καί παρανόμου Κ.Κ.Ε. της Συνδικαλιστικής Κινήσεως καί δυναμικάς προσωπικότη
τας (στελέχη), έκλεγομένας ύπό τοϋ Κ.Κ.Ε.

'Η  σ ύ ν θ ε σ ί ς  τ ώ ν  σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν  τ ο υ  μ ο ν ά δ ων .
'Ο  στρατιωτικός άρχηγος μέ δύο άλλους φανατικούς κομμουνιστάς: 'Ο  εις. 

ήτο έπιφορτισμένος μέ τήν προπαγάνδαν καί τον επισιτισμόν, ό άλλος ήτο επιφορ
τισμένος νά έρχεται εις έπαφήν μέ τον πληθυσμόν, μέ σκοπόν τήν επιτυχίαν πολιτι
κών ωφελημάτων, ύπέρ τοϋ λαϊκού μετώπου.

Β ο η θ η τ ι κ α ί  ( έ ξ υ π η ρ ε τ ι κ α ί )  ο ρ γ α ν ώ σ ε ι ς  τ ο ϋ  Ε.Α.Μ.
Βοηθητικαί οργανώσεις τοϋ Ε.Α.Μ., εις χειρ ας τών κομμουνιστών, ώς ή 

Ο.Π.Λ.Α. (Όργάνωσίς Προστασίας Λαϊκοϋ Άγώνος), ή Ε.Α. (Εθνική ’Αλλη
λεγγύη) καί ή Ε.Π.Ο.Ν. (Πατριωτική Ελληνική Όργάνωσίς Νέων) συνέβαλλον 
επίσης εις τήν έξυπηρέτησιν τοϋ σκοποΰ αύτοΰ.

Προς έπίτευξιν τοϋ αντικειμενικού του αύτοΰ σκοποΰ τό Ε.Α.Μ. ώφειλε πρω- 
τίστως νά διατηρήση άκεραίας τάς δυνάμεις του, διά νά χρησιμοποιήση ταύτας κατά 
τήν στιγμήν τής άπελευθερώσεως. Κατέβαλε φροντίδας διατηρήσεοός των, άποφεΰγον 
πάσαν σπουδαίαν ένέργειαν έναντίον τοϋ κατακτητοΰ, έξαιρέσει τών περιπτώσεων 
έκείνων, καθ’ ας έξηναγκάζετο προς τοΰτο, ώς έπραξεν εις τον Γοργοπόταμον, ύπό 
τήν πίεσιν άξιωματικών τής συμμαχικής άποστολής.

Β’ Αί ένεργειαι τοΰ Ε .Α .Μ . έστρέφοντο κατ’ άρχήν έναντίον της 
Ε λλη νικ ή ς ’Α ντιστάσεω ς.

1. Κατά τό 1942 ή πρώτη έπίθεσις τοΰ Ε.Λ.Α.Σ. (Ελληνικού Ααϊκοΰ ’Α
πελευθερωτικού Στρατοΰ, Στρατιωτικής Όργανώσεως τοΰ Ε.Α .Μ .) έναντίον τών 
ύπό τήν άρχηγίαν τοΰ Στρατηγού Ζέρβα τελουσών έθνικών δυνάμεων έλαβε χώραν 
άνεπιτυχώς τήν 27 Δεκεμβρίου 1942, εις τήν περιοχήν τών Τζουμέρκων.

2. Κατά τό 1943 μία άπόπειρα διοργανώσεως Έθνικών Σωμάτων ύπό τοΰ 
Σαράφη άπέτυχε καί ό Σαράφης ήναγκάσθη νά προσχωρήση εις τό Ε.Α.Μ. Τον 
Ιανουάριον ό Σαράφης συνήντησε τον Κωστόπουλον εις τήν περιοχήν τών Τρικά
λων. Συνεφώνησε μετ’ αύτοΰ τήν διοργάνωσιν έθνικοΰ άνταρτοπολέμου, τον πυρήνα 
τοΰ οποίου θ’ άπετέλουν δυνάμεις τοΰ Κωστοπούλου.

Τον Φεβρουάριον ό ίδιος ό Σαράφης συνηντήθη μετά τοΰ Ζέρβα διά νά συντο
νίση μετ’ αύτοΰ τήν δράσιν τοΰ κλεφτοπολέμου (άνταρτοπολέμου). Ή  Θεσσαλία 
έςουσιάζετο άπό τον Σαράφην, ή ’Ήπειρος άπό τον Ζέρβαν καί ή Παρνασσίς άπό τον 
Έαρρόν.

Κατά τό τέλος Φεβρουάριου, ό συνεργάτης τοΰ Κωστοπούλου Λοχαγός Ά ντω - 
νόπουλος, έφυλακίσθη. Οί Σαράφης καί Κωστόπουλος ύπεχρεώθησαν νά έλθουν εις 
διαπραγματεύσεις μέ τό Ε.Α.Μ., τό όποιον τούς προσκάλεσεν εις μίαν συγκέντρωσιν 
διά συζητήσεις. Ουτω έπροδώθησαν καί έφυλακίσθησαν. Ό  Σαράφης ύπετάχθη καί 
προσεχώρησε εις τό Ε.Α.Μ., τήν 2 ’Απριλίου 1943. Τοΰ έδωσαν εις άντάλλαγμα τής 
ύποταγής του τήν στρατιωτικήν ηγεσίαν τοΰ Ε.Λ.Α.Σ.

3. Ό  Συνταγματάρχης Ψαρρός διωργάνωσε, κατά τό φθινόπωρον τοΰ 1942, 
άνταρτικάς ομάδας εις τήν περιοχήν τής Παρνασσίδος. Τήν 15 ’Ιανουάριου 1943, ό 
’Άρης Βελουχιώτης (Ε .Λ .Α .Σ .) έπέτυχε, δολίως, νά διαλύση πλησίον τοΰ Μαυρολι-
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θαρίου, την ομάδα Τζαβάρα—Άργυρίδη, άνήκουσαν εις τάς δυνάμεις τοϋ Ψαρροϋ καί 
έθανάτωσε τδ πλεΐστον των άνδρών αύτής, άφοϋ τούς έβασάνισε φρικτώς. Την 13 
Μαϊου, ύπδ την πρόφασιν έπιτεύξεως μιας καλυτέρας συνεργασίας, ό ίδιος ό Βελου- 
χιώτης έξηπάτησε άλλας ομάδας, άνηκούσας είς τάς δυνάμεις τοϋ Ψαρροϋ καί ήξίωσε 
την διάλυσιν του Συντάγματος, τοϋ διευθυνομένου ύπδ τοϋ τελευταίου. Πρδς άποφυγήν 
τοϋ άδελφοκτόνου πολέμου ό Συνταγματάρχης Ψαρρδςύπεχώρησε. Ιίλήν, κατόπιν, 
άνασυνέταξε τάς δυνάμεις του, τδν μήνα ’Ιούνιον τοϋ 1943. Ά λλ’ ό Ε.Λ.Α.Σ. τοϋ έ- 
πετέθη έκ νέου -την 23 ’Ιουνίου είς την περιοχήν τής Ταράτσας (χωρίον Λευκαδίτι), 
άφοϋ τοϋ έζήτησε τελεσιγραφικώς, μίαν νέαν διάλυσιν. ΙΙαρά τάς ύπερτέρας δυνάμεις 
τοϋ Ε.Λ.Α.Σ., ή έπίθεσις κατ’ άρχήν άπεκρούσθη. Ά λλ’ ό Ψαρρδς, στερούμενος Βρε- 
ταννικών άποθεμάτων είς όπλα καί έφόδια, «τινα έζήτησεν, ήναγκάσθη τελικώς νά 
ύποκύψη καί νά δεχθή μίαν δευτέραν διάλυσιν των δυνάμεών του. Μερικούς μήνας άρ- 
γότερον κατώρθο^σε διά τρίτην φοράν νά διοργάνωση δυνάμεις άντιστάσεως. Ό  Ε. 
Λ .Α.Σ. τότε, τοϋ έπετέθη έκ νέου, δ Ψαρρδς έδολοφονήθη καί αί δυνάμεις του διελύ- 
θησαν.

4. Κατά τδ τέλος τοϋ 1942 καί διαρκοϋντος τοϋ α! εξαμήνου τοϋ 1943 τδ 
Ε.Α.Μ., έξηκολούθει τήν ιδίαν πάντοτε τακτικήν, τήν τής διαλύσεως διά παντδς τρό
που δηλαδή, των άλλων απελευθερωτικών κινημάτων. Είς τήν ’Ήπειρον καί έν τή 
περιφερεία τής Ά οτης, εδρών τμήματα τοϋ Ε.Δ .Ε.Σ., ύπδ τήν άρχηγίαν τοϋ Στρα
τηγού Ζέρβα. Ό  Ε.Λ.Α.Σ. προσεπάθησε δι’ επανειλημμένων έπιθέσεων καί ένεδρών 
νά διαλύση ταύτας, άλλά δεν τδ επέτυχε. Αί δυνάμεις τοϋ Ζέρβα, μαχόμεναι εναντίον 
τοϋ Ε.Λ.Α.Σ., έμάχοντο έκ παραλλήλου καί εναντίον των στρατευμάτων κατοχής. 
Ούτιο πως λοιπδν μέχρι τοϋ ’Ιουνίου - ’Ιουλίου 1943, δτε προπαρεσκευάζετο ή άποβί- 
βασις είς τήν ’Ιταλίαν ό Ζέρβας έ'δρα εναντίον των Χιτλερικών στρατευμάτων. Προεκά- 
λει μεταξύ τών άλλων «σαμποτάζ» κατά μήκος τής μεγάλης άρτηρίας ’Αγρίνιου— 
Ά ρτης—Ίωαννίνων, μέχρι τών ’Αλβανικών συνόρων, άπασχολών οδτω έχθρικάς 
δυνάμεις, καί θέτων αύτάς εκτός μάχης.

5. * II Βρεταννική άποστολή είργάζετο διά νά. έπιτευχθή μία συμφωνία μεταξύ 
τών άπελευθερωτικών δυνάμεων. Αί προσπάθειαί της, χρονολογούμεναι άπδ τού μη- 
νδς Μαρτίου 1943, έπέτυχον, τουλάχιστον φαινομενικούς, τήν 5 ’Ιουλίου 1943. Μία 
συμφωνία, ύπογραφεΐσα κατ’ αυτήν τήν ή μέραν καί τροποποιηθεΐσα εύνοϊκώς ύπέρ 
τοϋ Ε. Α.Μ. εγένετο πράγματι, άλλά παρεβιάσθη ύπδ τοϋ Ε.Α.Μ. ,δταν διεπιστώθησαν 
άντιρρήσεις μεταξύ τών ένδιαφερομένων άνταρτών.

Αί δυνάμεις τοϋ Ε.Δ.Ε.Σ. ηύξάνοντο άκαταπαύστως. Αί τοπικαί έκλογαί είς 
τήν ’Ήπειρον, Θεσσαλίαν, Παρνασσίδα κ.λ.π., άπεδύκνυον τήν συμπάθειαν τοϋ Ε λ 
ληνικού λαοΰ, πρδς τήν ’Εθνικήν ’Αντίστασιν. Έ ν τώ μεταξύ ό Ε.Λ.Α.Σ. ήδύνατο νά 
προμηθεύεται, μετά τήν ύπογραφεΐσαν άνακωχήν έν ’Ιταλία, κατά τδν Σεπτέμβριον 
τοϋ 1943, σημαντικάς ποσότητας δπλων καί πολεμοφοδίων.

Κατ’ αύτδν τδν τρόπον δ Ε.Λ.Α.Σ. άπέκτησε τδ άπαραίτητον γόητρον, πρδς έκ- 
πλήρωσιν τοϋ άρχικοϋ του σκοποΰ: τήν έπιβολήν τοϋ κομμουνιστικού καθεστώτος 
έν Έλλάδι. Ή  άπόφασις νά έπιτεθή κατά τοϋ Ε.Δ.Ε.Σ. έλήφθη, ύπδ τής Κεντρικής 
’Επιτροπής τοϋ Ε.Α.Μ., μετά τήν άφιξιν, είς Περτούλι, τοϋ Σιάντου, δστις συνειργά- 
σθη μετά τών Βελουχιώτη καί Σαμαρνιώτη (Ε .Λ .Α .Σ.). Αυτή έλαβε χώραν έν άπου- 
σία τοϋ Σαράφη, παρ’ δ,τι αύτδς ήτο ανώτατος στρατιωτικός άρχηγδς τοϋ Ε.Λ.Α.Σ., 
δστις εύρίσκετο τήν έποχήν έκείνην είς τήν Μακεδονίαν καί είς γνώσιν τοϋ οποίου 
αί άποφάσειε περιήλθον πολύ άργότερον.

Ή  έπίθεσις έναντι ον τών δυνάμεων τοϋ Στρατηγού Ζέρβα έλαβε χώραν, κατά 
τάς πρώτας ήμέρας τοϋ μηνός ’Οκτωβρίου τοϋ 1943. Αΰτη έκινήθη έκ τριών κατευθύν
σεων- έκ τοϋ Βορρά (’Ή πειρος), έκ Νότου(Αίτιωλοακαρνανία) κα ίέξ’Ανατολών (Με
σημβρινή Πίνδος). Αί τρεις αύταί δυνάμεις, έξ 7500 άνδρών περίπου, «έξεχύθησαν» 
πρδς τήν περιοχήν Θεοδώριανα-Νεράϊδα, δπου είχε τδ στρατηγεΐον του ό Στρατηγός
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Ζέρβας. ’Από τής 7ης μέχρι τής 17ης ’Οκτωβρίου ό Ε.Α.Ε.Σ. άντεμετώπιζε την έπί- 
θεσιν των δυνάμεων του Ε.Λ.Α.Σ. Ά λλ’ οΐ Γερμανοί παρενέβησαν προσβάλλοντες τάς 
δυνάμεις του Ζέρβα εις την περιφέρειάν του, κινηθέντες προς τοΰτο έκ τριών σημείων 
τοϋ Μετσόβου, τής ’Άρτης καί τοϋ ’Αγρίνιου. 'Ο  Ζέρβας έπέτυχε την 17ην ’Οκτωβρίου 
να πραγματοποιήση μίαν τηλεφωνικήν έπικοινωνίαν μέ τον ’Άρην Βελουχιώτην, διά 
να τοϋ ζητήση την άναστολήν τής μάχης μεταξύ των Ελλήνων καί τήν συγκέντρω- 
σιν όλων των δυνάμεων έναντίον τοϋ Χιτλερικού στρατού. Ό  «Έλασίτης» αρχηγός 
Κόζακας άπήντησε, παρόντος τοϋ “Αρη Βελουχιώτη «ό εχθρός, δι’ ήμάς, είναι ό Ζέρ
βας καί όχι οί Γερμανοί...»

Παρά τήν δεινήν θέσιν είς ήν εύρίσκοντο, αί δυνάμεις τοϋ Ζέρβα, κατευθυνό- 
μεναι ύπο τήν προσωπικήν του άρχηγίαν, κατώρθωσεν νά διασπάσουν τον κλοιόν καί 
νά άνασυγκροτηθοΰν είς τήν περιοχήν τής Λάκκας Σουλίου. Ό  άμεσος σκοπός τοϋ 
Ε.Α.Μ. άπέτυχε- κατά τήν διάσκεψιν τής Τεχεράνης τήν 28 Νοεμβρίου 1943, έ- 
χαρακτηρίσθησαν ώς συμμαχικαΐ δυνάμεις, τόσον αί δυνάμεις τοϋ Ε.Λ.Α.Σ. όσον καί 
αί τοιαΰται τοϋ Ε.Δ.Ε.Σ.

Τήν 19 Δεκεμβρίου 1943, ό Ε.Λ.Α.Σ. εύρέθη είς τήν ανάγκην νά ζητήση τήν 
έπέμβασιν τής συμμαχικής άποστολής, προς έπανάληψιν των διαπραγματεύσεων μετα
ξύ των δύο δυνάμεων, αΐτινες έν τω μεταξύ ειχον καταβάλει προσπάθειας πρός ένί- 
σχυσιν των θέσεών των. 'Η  ανακωχή έγένετο τήν 4 Φεβρουάριου 1944 καί ή συμφω
νία τής Πλάκας, ήτις τήν έπεκύρωσεν, ύπεγράφη τήν 29 Φεβρουάριου.

6. Κατά τον χρόνον εκείνον το Ε.Α.Μ. έπεδίωξε τήν προπαρασκευήν τοϋ εδά
φους, έν οψει τής ύπ’ αύτοΰ καταλήψεως τής έξουσίας, έν Έλλάδι. Τήν 11 Μαρτίου 
συνεκρότησε (συνέστησε) εν είδος Κυβερνήσεως (Π .Ε .Ε .Α .), χωρίς έν τούτοις 
νά συμμετέχουν είς αυτήν εκπρόσωποι τοϋ Ε.Δ.Ε.Σ.

7. 'Η  συμμαχική έξ άλλου αποστολή προητοίμασεν, άπό μέρους της, μίαν διά
σκεψιν των άπελευθερωτικών δυνάμεων, ήτις εδει νά συνέλθη είς τά Κούστενα. Λύτη 
ούδέποτεέ'>αβε χώραν.Σημειωτέον, ότιέν τω μεταξύ έπικολούθησεν,ύπό τοϋ Ε.Λ.Α.Σ, 
ή δολοφονία τοϋ Τ’αρροΰ, δολοφονία, ήτις συνετάραξε τήν Ελληνικήν κοινήν γνώμην.

8. Είς τήν Μακεδονίαν ό Ε.Λ.Α.Σ., κατέβαλε, καθ’ όμοιον τρόπον, πάσαν δυ
νατήν προσπάθειαν πρός έξουδετέρωσιν, πάσης κινήσεως άντιστάσεως, μή έλεγχο- 
μένης ύπ’ αύτοϋ. Πρός έπίτευξιν τοϋ σκοποΰ του αύτοϋ, τό λαϊκόν Κομμουνιστικόν 
Μέτωπον, συνειργάσθη μέ τούς Βουλγάρους, συμμάχους των Γερμανών. Οί Συνταγ- 
ματάρχαι Πορτής καί Μάντζιος, αρχηγοί άξιολόγων δυνάμεων άντιστάσεως, είς τήν 
Δυτικήν Μακεδονίαν, προσεκλήθησαν υπό τοϋ Ε.Λ.Α.Σ. είς σύσκεψιν επί τή προόψει 
προπαρασκευής ενός σχεδίου κοινής ένεργείας, έναντίον τοϋ έχθροΰ. Οί δύο άνδρες 
μετέβήσαν είς τον τόπον τής συνεντεύξεως, έφυλακίσθησαν καί έξετελέσθησαν τήν
13 ’Απριλίου 1943.

Αί δυνάμεις τοϋ Πενταλόφου, καθ’ όμοιον καί αύταί τρόπον, προσεβλήθησαν 
ύπούλως ύπο των κομμουνιστικών δυνάμεων εντός τοϋ χωρίου Άλγερινόν, ό δε *Υ- 
πολοχαγός Συριδόπουλος έφονεύθη. Τήν 3 καί 4 ’Απριλίου 1943, αί έθνικαί δυνάμεις, 
ύπο τήν άρχηγίαν τοϋ Κίζα Μπαζάκ ("Ελληνες έξ Εύξείνου Πόντου, όνόματι Κυριά
κου Παπαδοπούλου) καί τοϋ Λοχαγού Γκουλκουντζή έκτυπήθησαν, κατά τον ίδιον 
τρόπον, ύπο τοϋ Ε.Λ.Α.Σ., διασκορπισθεΐσαι.

Τήν 12 ’Ιουλίου 1943, ότε ό Βουλγαρικός στρατός είσήρχετο είς την Κεντρικήν 
Μακεδονίαν, ύπο τάς διαταγάς των Γερμανών καί άνελάμβανε τήν άσφάλειαν τής πε
ριοχής ταύτης, έκλεισε καί ύπεγράφη μεταξύ τοϋ Κομμουνιστικού Κόμματος 'Ε λ
λάδος άφ’ ενός καί τοϋ Βουλγαρικού Κομμουνιστικού Κόμματος άφ’ ετέρου, μία 
συμφωνία, άποβλέπουσα είς τήν δημιουργίαν τής «’Ανεξαρτήτου Αυτονόμου Σοσια
λιστικής Δημοκρατίας» (εντός τής Ένώσεως τών Σοβιετικών Σασιαλιστικών Δημο
κρατιών τών Βαλκανίων), περιλαμβανούσης δλην τήν Μακεδονίαν.

9. Είς τήν Μακεδονίαν, άπό τοϋ 1943—1944 ό Π.Α.Ο., έτέρα αυθεντική όρ-
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γάνωσις άντιστάσεως, άποτελ.ουμένη έν πολλοϊς άπό αξιωματικούς της Θεσσαλονίκης 
έξετέλεσεν, έξ αιτίας ενός άνεπαρκοΰς οπλισμού της, πράξεις λυπηράς δι’ άνταρτο- 
πόλεμον, εις Νιγρίταν, Κιλκίς, Γιαννιτσά,’Έδεσσαν, Βέρροιαν, Πτολεμαΐδα, ΙΤιέρρια, 
Βέρμιον καί Πάϊκον. 'Ο  Ε.Λ.Α.Σ. εσπευσε να ένισχύση τάς δυνάμεις του εις την πε
ριοχήν ταύτην καί χωρίς δισταγμόν, έν οψει έξασφαλίσεως τοϋ έλ.έγχου τής Μακεδο
νίας, έπρομηθεύθη όπλα άπό τον Βουλγαρικόν Στρατόν καί συνεμάχησε μέ την S. 
N.O.F. (Άπελευθερωτικήν Βουλγαρικήν Όργάνωσιν τύπου Ε.Α .Μ .). Κατά τον ’Ι
ούλιον τοϋ 1943,αί δυνάμεις τοϋ Π.Α.Ο. έκλήθησανύπό τοϋ Ε.Α.Μ. να εκλέξουν με
ταξύ τής διαλύσεώς των ή τής εισόδου των (έντάξεώς των) εις τον Ε.Λ.Α.Σ. Αί 
όυνάμεΐί, αίτινες άντέστησαν εις τήν εκβιαστικήν αυτήν ένέργειαν, έδέχθησαν έπί- 
θεσιν. Παρά τήν συμφωνίαν, τήν έπιτευχθεΐσαν ύπό τοΰ ’Άγγλου συνδέσμου Egs, 
κατά τήν οποίαν ή περιοχή των Πιερρίων εδει να κυριαρχήται ύπό τής δυνάμεων 
τοΰ Π.Α.Ο., ό Ε.Λ.Α.Σ. παρέμεινεν έκεϊ καί έξηκολούθει τήν μάχην του κατά τοΰ Κί- 
ζα-Μπαζάκ. Ό λα ι αί άπόπειραι πρός άποκατάστασιν τής ειρήνης άπέτυχον. 'Ο  Ε. 
Λ.Α.Σ., ένισχυόμενος σταθερώς, προσέβαλλεν άδιακόπως τάς δυνάμεις τοΰ Π.Α.Ο. 
καί τοΰ Ε.Δ .Ε.Σ., εις Κιλκίς-Μπέλλες. Έπετέθη αίφνιδιαστικώς εναντίον των κατε- 
χόντων τήν μεταξύ Μπέλλες—Χαλκιδικής περιοχήν commandos άντιστάσεως, ίνα 
έπιτυγχάνη τον ύπό των Βρεταννικών ’Αεροπλάνων εφοδιασμόν του, δι’ όπλων καί πο
λεμοφοδίων έν γένει. Οί Π.Α.Ο. καί Ε .Δ.Ε.Σ. οΰτω, εύρίσκοντο καθ’όλην τήν διάρ
κειαν τοΰ μηνός ’Οκτωβρίου 1943 μεταξύ δύο πυρών, ήτοι τοΰ Ε.Λ.Α.Σ. καί των Γερ
μανών, είς τον Χαρτιάτην καί τήν Χαλκιδικήν. Περαιτέρω, αί δυνάμεις Π.Α.Ο.—Ε. 
Δ .Ε.Σ., μή τροφοδοτούμεναι ύπό τών συμμαχικών αεροπλάνων, έλαβον τον δρόμον 
τής επιστροφής πρός το Μπέλλες, μαχόμενοι εναντίον τοΰ Βουλγαρικού Συντάγμα
τος τοΰ Λαχανά. 'Ο .Ε.Λ.Α.Σ. ένέσπειρε τον τρόμον εντός τής περιοχής τοΰ Κιλκίς, 
φονεύων πάντα, όστις δέν ήτο μέ το μέρος του. Ό  Πρόεδρος τοΰ Διεθνοΰς Έρυθροΰ 
Σταυροΰ Venker, έμέτρησεν 700 πτώματα Ελλήνων εις τήν Ποντοκερασιά.ν (Βο
ρειοανατολικούς τοΰ Κιλκίς). Εις τήν ’Ανατολικήν Μακεδονίαν ό ’Αρχηγός Τσαούς 
Άντών (Φωστερίδης) έπέτυχε, παρά ταΰτα, νά διατηρήση τάς δυνάμεις του. Ή λευ- 
θέρωσε τον ’Άγγλον Muller έκ τών χειρών τοΰ Ε.Λ.Α.Σ. καί έδέχθη ενισχύσεις έκ 
μέρους τών ’Άγγλων. Ήγωνίσθη μέ πίστιν εναντίον τών τε Βουλγάρων καί τοΰ Ε. 
Λ.Α.Σ. Καθ’ όλον το πρώτον έξάμηνον τοΰ 1944, ό Ε.Λ.Α.Σ. δέν ήσχολεΐτο, εί μή 
μέ πράξεις επουσιώδους σημασίας, εναντίον τών Γερμανών. Αί ένέργειαί του αύταί 
εϊχον ώς μόνον άποτέλεσμα, τήν καταστροφήν, έκ λόγων άντεκδικήσεων, πολυαρίθμων 
χωρίων. 'Ο Ε.Λ.Α.Σ. ουδέποτε έπετέθη έναντίον τοΰ Βουλ.γαρικοΰ Στρατού. Κύριον 
μέλημά του ύπήρξε ή έξόντωσις τών πατριοντικών δυνάμεων άντιστάσεως, αίτινες δέν 
έδέχοντο τήν ιδεολογίαν του καί τάς κατευθύνσεις του. Ό  Βουλγαρικός Στρατός, έγ- 
καταλείπων τή Ελληνικόν έδαφος, ουδόλως ήνωχλήθη άπό τον Ε.Λ.Α.Σ. Κατά τον 
χρόνον τής άποχωρήσεώς του, άπό τοΰ τέλους Αύγούστου μέχρι τής 6 Σεπτεμβρίου 
1944, συναπεκόμισε μεθ’ εαυτού σπουδαία- λάφυρα.

10. 'Ο  Ε.Λ.Α.Σ. άντέδρασε μέ λύσσαν έναντίον τών δυνάμεων τοΰ Ε.Δ .Ε.Σ., 
εις τήν Μακεδονίαν, προσβάλλουν άκαταπαύστως άπό τοΰ 1943 τάς ύπό τήν άρχηγίαν

Συνταγματάρχου Καλογιάννη (Κομνηνοΰ) δυνάμεως τομέα τοΰ Κιλκίς
καί κατά τον ’Ιούλιον τοΰ 1943, τάς διευθυνομένας ύπό τοΰ Συνταγματάρχου ’Αγρα
φιώτου, εις τον τομέα Πιερρίων καί Σκύδρας, δυνάμεις.

11. Αί δυνάμεις τής Ελληνικής ’Εθνικής ’Αντιστάσεως, μαχόμεναι έν Μακε
δονία έναντίον τοΰ Βουλγαρικού Στρατού, προσέκρουον καί εις τήν άντίστασιν τών 
ομάδων τοΰ Ε.Λ .Α .Σ., αίτινες έπετέθησαν κατ’ αυτών τήν 1 Σεπτεμβρίου 1944, ένι- 
σχυθεΐσαι καί άπό Βουλγαρικάς μονάδας. Αί ένέογειαι αύται τοΰ Ε.Λ.Α.Σ., έσχον ώς 
άποτέλεσμα τήν άπελευθέρωσιν ένός Βουλγαρικού λόχου, τον όποιον ή Ελληνική 
άντίστασις είχε περικυκλώσει εις τήν γέφυραν Τοξοτών.

12. 'Η  πραγματοποιηθεΐσα συμφωνία, τή μεσολαβήσει τοΰ Ά γγλου Συνταγ-



7084 Μετάφρ. Δη μ. Ντζιώρα

ματάρχου Muller, μέ τάς Βουλγαρικάς δυνάμεις, καθ’ ήν ποοεβλέπετο, οτι δυνάμεις 
τοϋ Ε.Δ.Ε.Σ.,ύπό τούς Σφέτσιον καΙΦωστερίδην, θά άνελάμβανον τήν διατήρησιν της 
τάξεως, δεν έτηρήθη, παρεμβάσει τοϋ Ε.Λ.Α.Σ. Κατά τήν διάρκειαν των διαπραγμα
τεύσεων ό Ε.Λ.Α.Σ. ήχμαλώτησε δολίωςτον Άντισυνταγματάρχην Β. Άβδελάν, δστις 
έθανατώθη τήν 23 Σεπτεμβρίου 1944. Ά πό  τής 24 Σεπτεμβρίου 1944, δυνάμεις τοϋ 
Ε.Λ.Α.Σ. καί τοϋ Βουλγαρικού στρατού, άνέλαβον διαφόρους πολεμικάς επιχειρήσεις, 
στρεφομένας εναντίον τοϋ 26ου Συντάγματος τοϋ Ε.Δ .Ε.Σ. καί έναντίον τοϋ Φωστερί- 
δη. 'Ένεκα τούτου αί έθνικαί δυνάμεις άντιστάσεως έφαίνοντο δτι ύπεχώρουν, μέ επι
τυχίαν άλλως τε, μέχρι τής 5 ’Οκτωβρίου 1944, ήμέρας, καθ’ ήν ό Βουλγαρικός 
στρατός έλαβε διαταγήν νά έκκενώση τήν ’Ανατολικήν Μακεδονίαν καί τήν Θράκην.

13. Τέλος, ό Ε.Λ.Α.Σ. ύπέγραψεν εις τήν Θεσσαλονίκην μέ τούς Γερμανούς, 
συμφωνίαν καταπαύσεως πάσης στρατιωτικής δράσεως, μεταξύ των Γερμανικών δυ
νάμεων καί των τοιούτων τοϋ Ε.Λ.Α.Σ. Δ ι’ αυτής προεβλέπετο, δτι οί Γερμανοί δέν 
θά ύφίσταντο καμμίαν παρενόχλησιν, κατά τήν όπισθοχώρησίν των. Τήν 23 ’Οκτωβρίου 
1944, ό Ε.Λ.Α.Σ. ένισχυθείς έτι περισσότερον, ύπεχρέωσε τον Στρατηγόν Παπαγεωρ- 
γίου, όνομασθέντα άπό τήν Κυβέρνησιν τοϋ Κάιρου Στρατιωτικόν Διοικητήν Θεσσα
λονίκης, νά παραιτηθή. Ούτως, ό Ε.Λ.Α.Σ. παρέμεινετήν 27 ’Οκτωβρίου 1944, μό
νος κύριος τής Θεσσαλονίκης, άπ’ δπου έξεδιώχθη άργότερον, άπό τον Ελληνικόν 
στρατόν.

14. Εις τήν Πελοπόννησον αί αύταί μέθοδοι πανουργίας καί τρομοκρατίας ή- 
κολουθήσαν άπό τον Ε.Λ.Α.Σ., δργανον τοϋ Κομμουνιστικού Κόμματος 'Ελλάδος. 
Περί τά μέσα τοϋ ’Ιουλίου 1943, οί ’Άγγλοι παρ’ δ,τι ήσαν άπολύτως πεπεισμένοι, 
δτι τό Ε.Α.Μ. είογάζετο διά τον κομμουνισμόν, δέν διέκοψαν έν τούτοις τον έφο- 
διασμόν των εις δπλα, διά τής άεροπορικής όδοΰ. Ά λλ’ αί ενισχύσεις αύται, παρά τάς 
δοθείσας ύποσχέσεις, δέν διετίθεντο εις τάς διαφόρους μονάδας άντιστάσεως, άλλ’ 
έχρησιμοποιοΰντο, άποκλειστικώς καί μόνον, υπό τοϋ Ε.Λ.Α.Σ.

'Ο Στρατηγός Ζέρβας έστειλεν εις τήν Πελοπόννησον τον Άντισυνταγματάρχην 
Γ. Γεωργίου, δστις, είς τάς άρχάς Μαίου 1943, έλαβε μίαν άποστολήν δπλων, ενώ 
ό Ε.Λ.Α.Σ. έλαβε πολλάς. Κατ’ αυτόν τον τρόπον αί δυνάμεις τοϋ Ε.Λ.Α.Σ. είς τον 
’Ερύμανθον, Γορτυνίαν, Ταΰγετον, Πάρνωνα καί Ά χαΐαν ώπλισαν άνά 500 άνδρας 
έκάστη, ούτω δέ ένισχυθεϊσαι, έπεχείρησαν νά εκμηδενίσουν τάς εθνικάς δυνάμεις 
άντιστάσεως. 'Ο  Ταγματάρχης Μαρινάκος, άρχηγός μιας όμάδος 50 άξιωματι- 
κών, έδολοφονήθη. 'Ο 'Τπολοχαγός Σιμός, κομιστής χρημάτων, προοριζομένων διά 
τον Ε.Δ.Ε.Σ. (Γεωργίου) ήχμαλωτίσθη,ύπό τοϋ Ε.Λ.Α.Σ. Έθνικαί δυνάμεις συνε- 
κροτήθησαν άπό των άρχών τοϋ Μαίου 1943 είς τον ’Ερύμανθον, Λεβίδι, Μαλινοΰ, 
Πάρνωνα καί Τριφυλίαν, άλλά δέν έλάμβανον τάς κατά τον μήνα ’Ιούνιον άποστελ- 
λομένας διά τοϋ άέρος, ενισχύσεις. Βρεταννικαί άποστολαί καί έξ Αίγύπτου "Ελληνες 
άλεξιπτωτισταί, κατελθόντες είς περιοχήν έλεγχομένην ύπό τοϋ Ε.Α.Μ., παρημποδί- 
σθησαν νά έλθουν είς επαφήν μέ τάς εθνικάς δυνάμεις άντιστάσεως, εξαιρέσει ενός 
Άνθυπασπιστοϋ, δστιε κατώρθωσε νά προλάβη τον Άντισυνταγματάρχην Γεωργίου. 
Μία άξιόλογος άπόπειρατοΰ Λοχαγού Πανουσοπούλου, νά συγκρότηση άνταρτικήν ο
μάδα άπέτυχεν έπίσης. Τραυματισθείς ό έν λόγιο Λοχαγός είς μάχην στρεφομένην ενάν
τιο ν των Γερμανών, ήχμαλωτίσθη ύπό τοϋ Ε.Λ.Α.Σ. καί δέν άπελύθη, παρά πολύ
άργότερον, τή άξιώσει τοϋ πληθυσμού.

δύναμιν τοϋ'Ο  Ε.Λ.Α.Σ. προσέβαλεν αίφνιδιαστικώς καί διεσκόρπισε την 
Βρεττάκου, φονεύσας τον Λοχαγόν Σακελλαοίου.

Οί έπιζήσαντες συνεκεντρώθησαν ύπό τον Άντισυνταγματάρχην Γειυργίου, 
δστις εΐχεν έλθει είς τήν Πελοπόννησον, διά νά άντικαταστήση τον Συνταγματάρχην 
Γιαννόπουλον.'Ο τελευταίος ούτος, έξαπατηθείς ύπό τοϋ Ε.Α.Μ., υπέγραψε συμφωνίαν 
συνεργασίας, είς έκτέλεσιν τής οποίας αί δυνάμεις του διεσκορπίσθησαν είς μικράς 
ομάδας, εντός τών μονάδων τών «έλασιτών», ύποστασαι οδτω έν είδος έκμηδενίσεως.
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'Ο  Πελοπίδας, τοΰ Ε.Λ.Α.Σ., ήρνήθη νά ύπογράψη συμφωνίαν κοινής δράσεως, ό- 
μοίαν μέ εκείνην, ήτις ύπεγράφη άπδ τον Ζέρβαν καί τον Ε.Λ.Α.Σ., κατά τον Ιο ύ 
λιον τοΰ 1943, διά την ’Ηπειρωτικήν Ελλάδα. 'Ο  Καραχάλιος ώργάνωσε άνταρτοπέ- 
λεμον εις Τριφυλίαν, ώφειλεν δμως ν’ άντισταθή εναντίον τοΰ Ε.Λ.Α.Σ., εις Λυκόχι, 
Εύρώταν καί Ταΰγετον. Άνέμενεν ενισχύσεις άπό άέρος, άλλ’ οί κομμουνισταί, έ- 
χοντες γνώσιν τοΰ πράγματος, κατέλαβον, έκ των προτέρων τάς τοποθεσίας των. Έ -  
πηκολούθησε μάχη. 'Ο Καραχάλιος έτραυματίσθη καί ήχλαλωτίσθη. ’Ακολούθως 
έθανατώθη ύπό τοΰ Ε.Λ.Α.Σ., μετά άπό φρικτά βάσανα, ομοια μέ εκείνα τοΰ Λοχα
γού Οΐκονομοπούλου. 'Ο  Βρεττός καί 23 άντάρται έξετελέσθησαν καί ούτοι, άπό 
τον Καραμούζην, αξιωματικόν τοΰ Ε.Λ.Α.Σ. Τέλος, εις τήν περιοχήν της Κορινθίας, 
αί δυνάμεις Προκοπίου διελύθησαν, περί τό τέλος τοΰ 1943, κατόπιν άδιακόπου πιέ- 
σεως τοΰ Ε.Λ.Α.Σ.

15. Φαινομενικώς τό Ε.Α.Μ. ένεφανίσθη, διαρκούσης τής διασκέψε<ος τοΰ 
Λιβάνου, ώς έπανερχόμενον εις τά νόμιμα πλαίσια διακυβερνήσεως. 'Τπέγραψεν, υ
ποκριτικός, τήν συμφωνίαν τής Καζέρτας, τής 20 Νοεμβρίου 1944, είς έκτέλεσιν τής 
οποίας, δλαι αί άπελευθερωτικαί δυνάμεις ύπήχθησαν ύπό τάς διαταγάς τοΰ Στρα
τηγού Σκόμπυ, κατά τήν περίοδον τής άπελευθερώσεως τοΰ 'Ελληνικού έδάφους. 
Έ ν τή πραγματικότητι δμως ό Ε.Λ.Α.Σ. δεν υιοθέτησε τήν γραμμήν αυτήν, έναντιω- 
θείς έκ μόνου τοΰ γεγονότος τής ύπάρξεως τοΰ Ε.Δ.Ε.Σ. τοΰ Ζέρβα. 'Η  άλήθεια 
πάντως είναι, δτι ό άντικειμενικός του σκοπός ουδέποτε έλησμονήθη. 'Ο  Ε.Λ.Α.Σ. 
δεν συνεμορφώθη προς τάς διαταγάς τοΰ Στρατηγού Σπηλιωτοπούλου Στρατιωτι
κού Διοικητοΰ ’Αθηνών. ’Αλλά καί προς τήν διαταγήν τοΰ Στρατηγού Σκόμπυ, καθ’ 
ήν αί δυνάμεις τοΰ Ε.Λ.Α.Σ. έδει νά παραμείνουν έκτος των ’Αθηνών, δεν έφάνη συ
νεπής. Ούτως ειχον τά πράγματα, δταν τον ’Οκτώβριον 1944, ελαβον χώραν άψιμαχίαι 
μεταξύ των ’Εθνικών Ελληνικών δυνάμεων καί τοΰ Ε.Λ.Α.Σ. έπιχειρήσαντος νά εί- 
δύση είς τό Κέντρον τών ’Αθηνών. Τήν 18 ’Οκτωβρίου ή Κυβέρνησις Παπανδρέου, ά- 
φιχθεΐσα είς ’Αθήνας, άπεφάσισε τήν συγκρότησιν ένόςνέου στρατοΰκαίτήν άποστρά- 
τευσιν τών άνταρτών. Τά μέλη τής Π.Ε.Ε.Α., άτινα συμμετεΐχον τής Κυβερνήσεως 
ήρνήθησαν νά ύπογράψουν τό σχετικόν νομοσχέδιον, άξιοΰντα τήν κατάργησιν τοΰ δ- 
ρου, καθ’ δν εδει νά παραδοθοΰν ύπό τών άνταρτών τά δπλα των.

Ό  Ε.Λ.Α.Σ. δεν άπεδέχθη τήν άποστράτευσιν καί ήξίωσε τήν διάλυσιν τής 
Ταξιαρχίας τοΰ Ρίμινι, ένώ ό Ζέρβας συνεμορφώθη προς τάς άποφάσεις τής Κυβερ
νήσεως. Τήν 2 Δεκεμβρίου τό "Υπουργικόν Συμβούλιον, έξαιρέσει τών μελών τής 
Π.Ε.Ε.Α., ύπέγραψε τήν διαταγήν διαλύσεως τοΰ Ε.Λ.Α.Σ. καί τοΰ Ε.Δ.Ε.Σ. Τήν 
πρωίαν τής 3 Δεκεμβρίου 1944, τό Ε.Α.Μ. έπανεστάτησε καί έπεδίωξε νά καταλάβη 
τήν αρχήν, άλλ’ άπεκρούσθηκαί τελικώς διελύθη. ('Η ήττα τής έπιθέσεως ταύτης τοΰ 
Ε.Λ.Α.Σ. έναντίον τών ’Αθηνών ώφείλετο κυρίως είς τό γεγονός δτι ό όγκος τών δυνά- 
μεών του—8 Μεραρχίαι—εύρίσκοντο είς τήν "Ηπειρον, ΐνα προσβάλη τον Ε.Δ.Ε.Σ. 
τοΰ Στρατηγού Ζέρβα).

16. Τήν πρωίαν τήε 18 Δεκεμβρίου 1944 τό Ε.Α.Μ. έπετέθη δι’ όλων τών δυ- 
νέμεών του έναντίον τοΰ Ε.Δ .Ε.Σ., είς τήν "Ηπειρον. Μάχαι αίματηραί διεξήχθησαν 
μέχρι τής 30 Δεκεμβρίου 1944, καθ’ ήν τά πολεμοφόδια τοΰ Ε.Δ.Ε.Σ. έξηλτλήθησαν. 
'Η  αίτουμένη ένίσχυσις άπό τον Στρατηγόν Σκόμπυ δεν έδόθη. Προ τής τοιαύτης κα- 
ταστάσεως αί δυνάμεις τοΰ Ε.Δ.Ε.Σ. ύπεχώρησαν προς τήν Πρέβεζαν, έκεΐθεν δέ 
διεξεπεραιώθησαν είς Κέρκυραν. Άργότερον, τήν 12 Φεβρουάριου 1945, συνεκροτή- 
θή « Ή  ταξιαρχία τής ’Ηπείρου» μέ άνδρας νέων κλάσεωντών άνταρτών τοΰ Ε.Δ.Ε.Σ.

17. Μετά τήν συμφωνίαν τής Βαρκίζης (12-2-45) τό σημαντικώτερον μέρος 
χρησιμοποιήσιμων δπλ.ων καί πολεμοφοδίων έκρύβη ύπό τοΰ Ε.Α.Μ. καί τοΰ Κ.Κ.Ε. 
είς άποκρύφους άποθήκας καί κατά τον Σεπτέμβριον τοΰ 1946 οί κομμουνισταί εξα
πέλυσαν έναντίον τής Ελλάδος έν κΰμα καταστροφής, διά δυνάμεων έξ άτάκτων ε
παναστατών. Έχρειάσθησαν προσπάθειαι καί στρατιωτικαί έπιχειρήσεις τριών ό-
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'Τπό τοϋ εκτάκτου Καθηγητοΰ Ψυχιατρικής και
------------------  Νευρολογίας τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών ____________

κ. ΚΩΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

'Η  εύγονική είναι ό κλάδος της ’Ιατρικής καί τής βιολογίας, δστις έχων ώς 
βάσιν τάς γνώσεις περί τής κληρονομικότητος ( γενετικής ) ομαλής τε καί παθο
λογικής μελετά καί καθορίζει τά μέσα καί τάς μεθόδους, δι’ ών επιτυγχάνεται άφ’ 
έυός ή διατήρησις καί προαγωγή των υγιών καί χρησίμων διά την ζωήν κληρονομι
κών καταβολών, άφ’ έτέρου ή έμπόδισις δημιουργίας τών μειονεκτικών καί παθο
λογικών, επί τώ σκοπώ όπως διά τής κληρονομήσεως μεταβιβασθοΰν μέν εις τούς 
απογόνους αί υγιείς, μή μεταβιβασθοΰν δέ αί παθολογικαί, ώστε νά έξαλειφθοϋν καί 
έξαφανισθοϋν αυται εις τάς έπερχομένας γενεάς. ' Η εύγονική είναι κατ’ ουσίαν υγιει
νή τών κληρονομικών καταβολών καί κατ’ άλλον ορισμόν υγιεινή τής φυλής.

Εις τό πλαίσιον τής καθόλου έπιστημονικής ταύτης προσπάθειας, τής οποίας 
κύριον σημεϊον είναι ή παθολογία τής κληρονομικότητος, πρωτεύουσαν θέσιν κατέ
χει ή εύγονική διά τά νευρικά, κυρίως δέ τά ψυχικά νοσήματα, περί τών όποιων (ψυ
χικών ) έσεται ό λόγος έν συνεχεία.

Πριν ή εκθέσω τό κύριον θέμα, κρίνω σκόπιμον νά άναφέρω είσαγωγικώς 
δεδομένα τινά, έκ τών οποίων καταφαίνεται ή θεμελίωσις τής εύγονικής εις τό νόημα 
τής ύφής τής ανθρώπινης φύσεως καί έπί τών οποίων δύναται νά στηριχθή τό βά
σιμου τής εύγονικής προσπάθειας, δοθέντος ότι γνώμαι, περί τής μικράς πρακτικής 
αξίας τής εύγονικής, ιδίως δ’ άντιρρήσεις περί τής ώφελιμότητος τών μέτρων εφαρ
μογής αύτής δεν έπαυσαν είσέτι διατυπούμεναι.

Τά περί ών ό λόγος δεδομένα είναι σχετικά, άφ’ ενός προς τήν ύπόστασιν καί 
ΰπαρξιν τοϋ άνθρώπου, άφ’ έτέρου προς τήν έξέλιξιν καί διαμόρφωσιν τής ιατρικής 
κατά τήν σημερινήν έποχήν.

’Εν ποώτοις ώς προς τήν ύπόστασιν τοϋ άνθρώπου έχομεν νά παρατηρήσωμεν 
ότι ό άνθρωπος, ώς συγκεκριμένου άτομον γεννάται καί έρχεται εις τον κόσμον εις 
ώρισμένην χρονικήν στιγμήν καί εις ώρισμένον τόπονΛΤής γεννήσεώς του προηγή- 
θησαν άπειραι γενεαί, έκ τών άνθρώπων τών όποιων γεννώμενος έλαβεν ούτος βιο
λογικά στοιχεία κληρονομικής καταβολής, άτινα συνθέτουν καί διαμορφώνουν ώρι
σμένον σωματικόν καί ψυχικόν τύπον ( σωματικά γνωρίσματα, εύφυΐαν, συναισθη
ματικότατα κ.τ.λ. ).

Μετά τήν γέννησίν του ό άνθρωπος ζή εις εν περιβάλλον, τό όποιον άποτελοΰν 
πρόσωπα, άντικείμενα καί γεγονότα καί τό όποιον έπιδρα έπ’ αύτοϋ καί καθορίζει 
τήν ζωήν του.

Άναλυτικώτερον έκαστος άνθρωπος γενναται εις ώρισμένον τόπον καί χρόνον 
παρ’ ώρισμένων γονέων άνηκόντων εις ώρισμένην φυλήν καί εθνικότητα, ζή ώς 
μικρόν παιδίον μεθ’ ώρισμένων προσώπων, φοιτά εις ώρισμένον σχολείου, ζή εν 
πτωχεία ή εύμαρεία, ύφίσταται τάς άτελείας καί τάς παθήσεις τών γονέων του, τήν 
ήρεμου ή μή ήρεμου ζωήν αύτών, ύπόκειται εις τήν έπίδρασιν τών γεγονότων, άτινα 
συμβαίνουν εις τό οικογενειακόν περιβάλλον π.χ. τοϋ θανάτου τοϋ πατρός, τής μη- 
τρός του, ή εις τήν πατρίδα του ή αύτό τοΰτο τό άτομόν του. Ώ ς  βλέπομεν, προ μέν

λοκλήρων έτών, άπό τοϋ 1946 μέχρι τοϋ 1949, ότε ή Ελλάς ύπέστη νέας θυσίας καί 
νέας καταστροφάς, ινα άναγκασθήτόΚ.Κ.Ε., μετά άπό μίαν συντριπτικήν ήτταν κατά 
τούς μήνας Αΰγουστον-Σεπτέμβριον 1949, νά εγκατάλειψη τον σκοπόν του νά σφετε- 
ρισθή τήν εξουσίαν τής Ελλάδος, διά τής δυνάμεως τών όπλων.
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της γεννήσεώς του συμμετέχει εις την βιολογικήν σύστασιν των προγόνων του, 
μετά δέ τήν γέννησίν του εις τάς καταστάσεις καί γεγονότα τοϋ περιβάλλοντος. Τά 
προ της γεννήσεώς καί μετά τήν γέννησίν συλλήβδην γεγονότα ταϋτα, πολλαπλά, 
πολυειδή καί άλληλοεμπλεκόμενα καθορίζουν τήν ζωήν αύτοϋ.

Είναι όμως άξιον σημειώσεως, ότι πάντα ταϋτα συμβαίνουν χωρίς ό ίδιος νά 
έχη θελήσει αύτά, νά έχη συμβάλλει εις ταϋτα καί χωρίς νά δύναται νά μεταβάλη 
τί έξ αυτών. Ό  άνθρωπος δηλαδή γεννώμενος δεν δύναται νά καθορίση έξ ιδίων ούτε 
έκ ποιας φυλής καί ποιων γονέων θά προέλθη ούτε εις ποιον τόπον καί κατά τίνα 
χρόνον θά γεννηθή, ούτε πώς καί μετά ποιων προσώπων θά ζήση κατά τήν παιδικήν 
του ήλικίαν κ.ο.κ. Οΰτω ή ζωή τοϋ άνθρώπου έχει τήν άρχήν της καί τήν ρίζαν της 
πέραν τών δυνατοτήτων τοϋ έγώ νά καθορίση ταύτην έξ ιδίων, ή δ’ έμφάνισίς του 
είς τον κόσμον τοΰτον είναι τί τό μοιραΐον δι’ αυτόν. Τά βιολογικά στοιχεία τής 
ύποστάσεώς του καί οί όροι ζωής, ύφ’ ους δέον νά ζήση κατά τήν πρώτην παιδικήν 
ήλικίαν, άποτελοϋν δι’ αυτόν, ώς λέγομεν, εν άναπότρεπτον βιολογικόν μοιραΐον καί 
έν άναπότρεπτον ιστορικόν μοιραΐον καί συνιστοΰν ώς γεγονότα, τά όποια, έν παρό
διο είρήσθω, συμβαίνουν άπαξ, δεν επαναλαμβάνονται καί δεν άνταλλάσσονται μέ 
άλλο τί, τό ύπόβαθρον τής σταδιοδρομίας τοϋ άνθρώπου καί έκεΐνο, τό όποιον ή 
υπαρξιστική φιλοσοφία ονομάζει ΰπαρξιν ( ύπονοοΰσα ΰπαρξιν τοϋ άνθρώπου έν τώ 
κόσμω τούτω εις ώρισμένον τόπον καί χρόνον ). (1)

'Η  τοιαύτη κατάστασις τών πραγμάτων παρουσιάζεται αδυσώπητος καί 
άτεγκτος κατά τήν παιδικήν κατ’ εξοχήν ήλικίαν, επίσης τήν νεαράν, οπότε ό άνθρω
πος είναι άπολύτως ύποτεταγμένος εις τάς έσωτερικάς του έπιταγάς ( ένστικτα 
κ.τ.λ. ) καί τάς έξωτερικάς έπιδράσεις καί ώς έκ τούτου κατά τήν περίοδον ταύτην 
της ζωής του, είναι δν δέσμιον τών έξωτερικών καί έσωτερικών δυνάμεων, άνελεύ- 
θερον καί μή αυτεξούσιον.

*Η δέσμευσις αΰτη καί ανελευθερία χαρακτηοίζουσαι τήν ΰπαρξίν του κατά 
τήν άρχικήν περίοδον τής ζωής του δηλαδή τήν παιδικήν καί νεαράν, μειοϋνται ση
μαντικούς κατά τήν ώριμον ήλικίαν, οπότε ό άνθρωπος αποκτά μεγάλου βαθμοΰ 
αύτεξουσιότητα καί έλευθερίαν έναντι τοϋ ίδιου έαυτοΰ καί τοϋ περιβάλλοντος καί 
δύναται νά διακανονίζη τά καθ’ εαυτόν μετά περισσής δυνατότητος έκλογής καί 
έλευθερίας καί νά έπιδρα διαμορφωτικώς έπί τοϋ ίδιου έαυτοΰ καί έπί τοϋ περιβάλ
λοντος, αψύχου καί έμψύχου, έν άλλοις λόγοις δύναται νά έπιδρα καί νά διαμορφώ- 
νη τήν άψυχον φύσιν, νά έπιδρα έπί τών άλλων ανθρώπων, έπί καταστάσεων και 
πραγμάτων. Σημειωτέον ότι ό άνθρωπος κατά τήν προκεχωρημένην γεροντικήν 
ήλικίαν γίνεται καί πάλιν άνελεύθερος καί δέσμιος τοϋ περιβάλλοντος καί τοϋ 
έαυτοΰ του.

’Εν τοΐς προκειμένοις διαπιστοϋμεν δύο βασικά γεγονότα άναφερόαενα είς 
τήν άνθρωπίνην ύπόστασιν καί ΰπαρξιν. Τό εν συνίσταται είς τήν άπόλυτον δέσμευ- 
σιν καί έλλειψιν αύτεξουσιότητος τοϋ άτόμου, τό άλλ.ο είς τήν ικανότητα προς αυτε- 
ξουσιότητα καί έλευθέραν διάθεσιν, έπίσης είς τήν ικανότητα διαμορφωτικής έπιδρά- 
σεως έπί τοϋ περιβάλλοντος, ή όποια είναι ό άντίπους τής υποταγής είς αύτό.

Βάσει τοϋ δευτέρου τούτου γεγονότος το όποιον άποτελεί έν ταύτώ ιδιότητα 
τοϋ άνθρώπου, παρουσιάζεται ό άνθροίπος ώς αύτοδύναμον, αύτενεργοΰν καί αύτο- 
διατιθέμενον ον. Έ π ί τής ιδιότητας ταύτης βασίζεται ή προσπάθεια αύτοϋ νά καθο- 
ρίζη έξ ιδίων καί διαμορφώνη τήν ζωήν του, νά βελτιώνη ταύτην, νά διακανονίζη, 
κατά τό δοκοϋν, τάς σχέσεις του μετά τών άλλων άνθρώπων, έξ αύτής άπορρέει 
γενικώς τό γεγονός, ότι δύναται νά δρά διαμορφωτικώς έπί τών άλλων άνθρώπων 
καί τοϋ περιβάλλοντος καί νά καθορίζη οΰτω κατά τινα τρόπον τό μέλλ.ον έαυτοΰ καί 
τών άπογόνων του.

1. Αί διαπιστώσεις αύται τής υπαρξιακής φιλοσοφίας είναι άναμφιβόλως βάσιμοι καί 
άνταποκρίνονται είς τά πράγματα.
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'Η  ευγονική κρινομένη κατά το πρώτον γεγονός, ότι δηλαδή ό άνθρωπος είναι 
ύποτεταγμένος εις τήν μοίραν του, ούδεμίαν έχει βάσιν καί δυνατότητα ύπάρξεως, 
κατά τό έτερον όμο_>ς, ότι είναι σχετικώς έ>εύθερος νά διαμορφώνη έαυτόν καί τό 
περιβάλλον του, άποκτα προϋπόθεσιν ύπάρξεως καί δυνατότητα έφαρμογής. Εις τό 
γεγονός δέ τοϋτο βασίζεται ή συνόλη προσπάθεια του άνθρώπου, ή έπιστημονική 
κυρίως καί έν τώ προκειμένω ή ιατρική, νά διαμορφώνη τήν ζωήν του έπί τά βελτίω 
ώς άτομον καί ώς σύνολον καί νά επιδρά διαμορφωτικώς έπί των μελλουσών γενεών, 
έν άλλοις λόγοις νά έπιδρα εύγονικώς.

Ταΰτα σχετικώς προς τον άνθρωπον άπό της άπόψεως της ύπάρξεως καί 
ύποστάσεως αύτοΰ.

'Ως προς δέ τήν διαμόρφωσιν της ιατρικής, δι’ ήν άνωτέρω εΐπον, ότι θά άνα- 
φέρω τινά είσαγωγικώς, έχω νά ύπομνήσω, ότι ή ιατρική κατά τήν έπιστημονικήν 
της έξέλιξιν ήτο, ώς γνωστόν, άρχικώς ιατρική του κυττάρου ( κυτταροπαθολογία ) 
εϊτα έγένετο ιατρική του οργάνου ( παθολογία τών όργάνων-π.χ. καρδιολογία, 
ούρολογία, νευρολογία) έν συνεχεία δέ κατέστη ϊατρική.τοϋ άτόμου ώς ένιαίας ψυχο
φυσικής ένότητος ( παθολογία τοϋ άτόμου, ύγιεινή του άτόμου κ.ο.κ. ). Περαιτέρω 
προσέλαβε τον χαρακτήρα τής κοινωνικής ιατρικής, τών νόσων τών έξεταζομένων 
έν προκειμένω ώς νόσων τής όλότητος, τής μερίμνης καί τής θεραπείας άναφερομέ- 
νης εις τό κοινωνικόν σύνολον ( παθολογία τοϋ κοινωνικού σώματος, ύγιεινή καί 
θεραπεία αύτοΰ μέ έπί μέρους ιατρικήν τής παιδικής καθόλου ήλικίας, σχολικήν 
ιατρικήν, ιατρικήν έργασίας κ.ο.κ. ). 'Η  τοιαύτη κοινωνική ιατρική άναφέρεται εις 
τό σύνολον τών άτόμων ώρισμένης χώρας.

Εις έτι άνώτερον έπίπεδον διαμόρφωσις τής ιατρικής είναι ή ιατρική μεγάλου 
συνόλου άτόμων περιλαμβάνοντος πολλάς χώρας π.χ. τήν Ευρωπαϊκήν ολότητα. 
'Ως γνωστόν τά ιατρικά προβλήματα μιας ήπείρου π.χ. τής Ευρωπαϊκής, είναι διά
φορα τών τών προβλημάτων μιας άλλης π.χ. τής ’Ασίας, τής ’Αμερικής, τής Άφρι- 
καί ώς έκ τούτου έχομεν άπόχρωσιν ιατρικής διά τάς Άμερικανικάς χώρας, τάς 
Άσιατικάς, τάς Εύρωπαϊκάς κ.ο.κ. καί κατ’ ιδίαν όργάνωσιν ιατρικής τών Ευρωπαϊ
κών χωρών, τών ’Αμερικανικών χωρών κ.ο.κ.

’Εν τέλει εις άνωτέραν έτι βαθμίδα έχει διαμορφωθή ή παγκόσμιος ιατρική, 
ήτις περιλαμβάνει άπάσας τάς χώρας τής γής καί δλην τήν άνθρωπότητα καί άσχο- 
λείται μέ τά ιατρικά προβλήματα τής συνόλης άνθρωπότητος, δηλαδή μέ τά διεθνή 
καί παγκόσμια προβλήματα ύγιεινής προφυλάξεως, προνοίας, θεραπείας. Σχετικαί 
προς τήν παγκόσμιον ιατρικήν είναι αί διεθνείς οργανώσεις. Π.χ. ή παγκόσμιος 
όργάνωσις ύγείας, ό Διεθνής ’Ερυθρός Σταυρός, τά διεθνή συνέδρια προς συζήτησιν 
τών ίδιοτύπων ιατρικών προβλημάτων όλων τών χωρών.

Εις έκάστην τών μνημονευθεισών βαθμιδών ιατρικής διαμορφώσεως έμπερι- 
έχονται τά προβλήματα τής προηγουμένης π.χ. ή νόσος φυματίωσις είναι πρόβλημα 
τής κυτταρικής ιατρικής, τής ιατρικής τοϋ οργάνου, τής τοϋ άτόμου, τής τοϋ κοι- 
νωνικοΰ σώματος, τής ήπειροίτικής ιατρικής, τής παγκοσμίου ιατρικής. 'Η  ιατρική 
έξειλίχθη διά μέσου τών διαφόρων τούτων βαθμιδών, αΐτινες, ώς φαίνεται, άντι- 
στοιχοΰν εις διαφόρους έξελικτικάς βαθίδας καί μορφάς τής άνθρωπίνης ζωής.

Εις τάς τελευταίας βαθμίδας τής ιατρικής διαμορφώσεως έλαβεν ίδιάζουσαν 
θέσιν ή εύγονική έπιστήμη. Αυτή ύπήρχεν ήδη έν σπέρματι εις τήν ιατρικήν τοϋ 
άτόμου, έγένετο όμως έπιτακτικωτέρα έν τη κοινωνική ιατρική καί ταΐς λοιπαϊς 
βαθμίδεσι τής ιατρικής—έπί τώ αύτώ σκοπώ τής συνόλης ιατρικής προσπάθειας, 
τούτέστι τής διατηοήσεως καί τής βελτιώσεο>ς τών χρησίμων διά τήν ζωήν ΐδιο- 
τήτων τοϋ άνθρώπου, τής αποφυγής καί έξοβελίσεως τών μειονεκτικοτήτων αύτοΰ. 
Ουτω ένετάχθη είς τό πλαίσιον τής ιατρικής προσπάθειας ύπό τήν λίαν εύρεΐαν 
έννοιαν τών σκοπών καί έπιδιώξεών της, ή δέ άνάγκη καί δυνατότης ύπάρξεως αύτής 
δικαιολογείται άπό τό κρατοϋν ιατρικόν πνεΰμα καί τήν οΐαν έξετέθη διαμόρφωσιν
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ιατρικής τής καθ’ ήμάς έποχής. Έ φ ’ δσον δέ είναι αναντίρρητου, οτι δυνάμεθα σή
μερον να κατευθύνωμεν τά ποικίλα ιατρικά προβλήματα π.χ. τό τής φυματιώσεως, 
κατά τον αύτόν τρόπον δυνάμεθα καί θά δυνηθώμεν έτι μάλλον έν τώ μέλλοντι, έφ’ 
δσον πλ.ουτίσωμεν τάς περί εύγονίας γνώσεις ήμών, νά κατευθύνωμεν τάς εύγονικάς 
μας προσπάθειας, ώστε καί διά τον κλάδον τούτον τής βιολογίας καί ιατρικής νά μή 
έπιτρέπηται άπαισιόδοξος άντίληψις. "Αλλως τε έφ’ δσον διά τής ιατρικής καί τής 
έπιστήμης καθόλου έπιδρώμεν διαμορφωτικώς επί τής ζωής του άνθρώπου καί 
έφ’ δσον ώς έκ τής φυσιολογίας καί βιολογίας γνωρίζομεν τό είδος τής ζωής καί των 
εξωτερικών έπιδράσεων έν συνόλω έπιδροϋν έπί του νευρικού συστήματος καί των 
κληρονομικών καταβολών ( γονιδίων ), άσκοϋμεν ήδη διά τής καθόλου ΐατοικής 
προσπάθειας παραλλήλως καί άθελήτως ευγονικήν.

Μετά τά άνωτέρω θά ίδωμεν τά τής ευγονικής σχετικώς ποός τάς ψυχικάς 
νόσους, ή οποία, ώς άνωτέρω έλέχθη, είναι ό σημαντικώτερος τομεύς τής ευγονικής 
καθόλου καί βασίζεται είς την ψυχιατρικήν κληρονομολογίαν, έν άλλοις λόγοις τήν 
κληρονομικότητα τών ψυχικών νόσων.

'Η  ψυχιατρική κληρονομιά έμπεριέχεται είς τήν γενετικήν καθόλου ( τήν κλη
ρονομολογίαν τού άνθρώπου ) καί είναι κατ’ ούσίαν σωματική παθολογία, δηλαδή 
παθολογία έξ ήλλοιωμένης κληρονομικής καταβολής.

’Οφείλει νά λεχθή, δτι κατά τά σήμερον περί τών κληρονομικών ψυχικών νό
σων πρεσβευόμενα, ού μό,νον ή παθολογική καταβολή ( ό γονιδιότυπος ), αλλά καί 
ή παράλληλος έπίδρασις τού περιβάλλοντος ώς άμεσος αιτία δημιουργούν καί φέρουν 
εις φώς τήν κληρονομικήν ψυχικήν νόσον. Εκείνο δ’ δπερ κληρονομείται είναι ή 
καταβολή καί ούχί ή νοσηρά έκδήλωσις, δηλαδή ή νόσος. Αΰτη ( δηλαδή ή νόσος ) 
είναι προϊόν τής συνεργασίας τής καταβολής καί τού περιβάλλοντος.

Ή  άπόδοσις τής άξίας εις τό έξωτερικόν περιβάλλον, ώς άμέσου ή έκλυού- 
σης αιτίας, έπιβάλλει εύγονικήν άντίληψιν ύπό εύρεϊαν έννοιαν, δηλαδή υπό τήν 
έννοιαν ού μόνον λήψεως μέτρων, ώστε νά μή κληρονομήται ό μειονεκτικός γονι- 
διότυπος, αλλά καί μέτρων προς προφύλαξιν άπό τών δυσμενών έξωτερικών έπιδρά- 
σεωνε ώστε νά μή έκδηλωθή ώς νόσος'ή μειονεκτική καταβολή. Είδικώς διά τήν ψυ
χιατρικήν εύγονικήν ή τοιαύτη άντίληψις έ'χει ιδιαιτέραν σημασίαν, διότι οΰτω πως 
δεν θεωροΰμεν τήν κληρονομικήν ψυχικήν νόσον ώς κάτι άναπόφευκτον, τό όποιον 
μέλλει νά άντιμετωπισθή μόνον διά στενών εύγονικών μέσων π.χ. διά. τής μή δημιουρ
γίας άπογόνων, άλλά ώς κάτι τό όποιον έπιβάλλει γενικωτέραν ύγιεινήν προφύλαξιν, 
ώστε νά μήν άναφανή ώς νόσος ή τυχόν μειονεκτική καταβολή ή νά μή βλαθή ή ομα
λή καί υγιής καταβολή, ώστε νά δημιουργηθή μεταλλαγή ( MutatiO ) ( χημική 
καί μοριακή μεταβολή ) ύπό τήν έννοιαν τού έκφυλισμοΰ τού γονιδιοτύπου ( γονι
δίων ή γονυλλίων ). Γνωρίζομεν άλλωστε, ότι τό κληρονομούμενο·./ είναι τό προϊόν 
τής μεταλλαγής, ό ήλλοιωμένος γονιδιότυπος. Τότε έχομεν ούσιαστικήν καί πραγμα- 
τικώς κληρονομικήν έπιβάρυνσιν, τήν υπαρξιν τής οποίας ύποπτευόμεθα έτι μάλλον, 
όταν καί ό φαινότυπος είναι άνώμαλος.

Ποΐαι έξωτερικαί έπιδράσεις έπιφέρουν μεταβολάς τού γονιδιοτύπου ύπό θετι
κήν ή αρνητικήν έννοιαν δεν γνωρίζομεν έπακριβώς. Δεχόμεθα όμως γενικώς, ότι τό 
κλίμα, τό έδαφος, ή διατροφή, τό είδος τής ζωής καθόλου άποτελοΰν δυνάμεις, αίτινες 
είναι πρωταρχικής σημασίας διά τον γονιδιότυπον καί ότι δυσμενείς όροι τού περι
βάλλοντος δύνανται νά άλλοιώσουν τούτον, ώστε νά προκύψη μειονεκτικότης αύτού 
καί δημιουργία κληρονομικών νόσων.

*Η εύγονική παρέβλεπε μ.έχρι τοϋτε τήν άξίαν τών έξωτερικών παραγόντων 
καί έστρεφε τό βλέμμα της προς τον ήδη βεβλαμμένον γονιδιότυπαν, τού οποίου προ- 
σεπάθη, διά τών λεγομένων εύγονικών μέσων, νά έμποδίση τήν μεταβίβασιν είς τούς 
άπογόνους. ’Αλλά πέραν τής μεταβιβάσεως τού μειονεκτικού γονιδιοτύπου, σημαντι- 
κωτέρα είναι ή πρόληψις δημιουργίας τοιούτου γονιδιοτύπου διά τής μή έ?ιΐδράσεως
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εξωτερικών φθοροποιών καί παθογόνων παραγόντων. ’Άλλως τε, ώς άνωτέρω είπο- 
μεν, τό ποσοστόν πιθανότητας έκδηλώσεως εις νόσον μειονεκτικής τίνος καταβολής 
έξαρταται καί ρυθμίζεται καί έκ τών εξωτερικών επιδράσεων. Ουτω αί θεωρούμεναι 
ώς κληρονομικαί παθήσεις χάνουσι την φοβέραν σημασίαν των, ώς δήθεν μοιραΐαι 
νόσοι καί δύνανται να περιληφθοϋν είς την δρασιν τής εύγονικής, ευγονικής δμως 
ύπό λίαν εύρεϊαν έννοιαν.

'Η  ευγονική τών ψυχικών νόσων έχει ώς σκοπόν, ώς ή ευγονική καθόλου, έξ 
ενός τήν προφύλαξιν τής ύγιοϋς κληρονομικώς μάζης καί τήν διατήρησιν αυτής είς 
τάς έπερχομένας γενεάς, έξ ετέρου τήν μή βλάβην καί φθοράν αύτής καί τήν μή με
ταβίβαση/ ήλλοιωμένης (παθολογικής) κληρονομικής καταβολής είς τούς απογόνους.

Τα μέσα άτινα μεταχειρίζεται είναι θετικά καί άρνητικά.
Τά θετικά συνοψίζονται είς τήν έπιλογήν τών κληρονομικώς υγιών στοιχείων, 

τήν προφύλαξιν καί προαγωγήν τούτων.
Σχετικώς προς τήν θετικήν πλευράν δέον νά λεχθή, δτι δεν αρκεί μόνον ή 

αύτόματος φυσική έπιλογή, άλλ’ έπιβάλλεται συνειδητή καί προδιαγεγραμμένη προ
σπάθεια βασιζομένη είς τά δεδομένα τής γενετικής ( τής κληρονομολογίας ). Έ ν τώ 
προκειμένω προτεινόμενα συγκεκριμένα μέτρα είναι ή διευκόλυνσις τοϋ γάμου υγιών, 
ή βοήθεια καί ή ύποστήριξις τών έχόντων άνάγκην υγιών άτόμων καί κληρονομικώς 
υγιών οικογενειών μέ πολλ.ά τέκνα ψυχικώς ΰγιά, ή διαφώτισις περί τής εύγονικής 
προ τοϋ γάμου είς συμβουλευτικούς σταθμούς ( σχετικοί εύγονικαί οργανώσεις ) 
ή διαρρύθμισις τής περί κληρονομιάς νομοθεσίας εύνοούσης τούς υγιείς, έν γένει δέ 
μέριμ.να ύπέρ τών ύγιών. 'Η  ευγονική πρέπει νά κατανοηθή ύπό τών άνθρώπων, 
ώστε νά αποκτήσουν ούτοι τό αίσθημα τής ευθύνης διά τούς άπογόνους καί νά μερι
μνούν διά τό μέλλον αυτών. Τό αίσθημα τής εύθύνης καί τό ένδιαφέρον διά τήν τύχην 
τών απογόνων υπάρχει βεβαίως διάχυτον είς τον λαόν. Δέον δμως νά καταστή πλέον 
ένεργόν καί συνειδητοποιημένον. Είς τοΰτο συμβάλλει ή περί εύγονικής διαφώτισις 
καί τοιαύτη είναι ή προσπάθεια καί τής Ελληνικής Εύγονικής Εταιρείας.

Τά άρνητικά μέτρα εγκεινται είς άποκλεισμόν καί έξοβέλισιν τών παθολογι
κών καταβολών διά τής μή μεταβιβάσεως καί κληρονομήσεως τούτων είς τούς άπο
γόνους.

‘ 'Ως προς την μή μεταβίβασιν τών παθολογικών καταβολών ώς συγκεκριμένα 
μέτρα προτείνονται ή έμπόδισις τής άναπαραγωγής τών άποδεδειγμένως κληρονο
μικώς έπιβεβαρημένων, ή άπαγόρευσις γάμου καί τεκνογονίας αύτών, ή στείρωσις 
αύτών, ή διακοπή έγκυμοσύνης διά λόγους, κληρονομικής έπιβαρύνσεως, ή έμπόδισις 
τής έγκυμοσύνης, ή άπομόνωσις βαρέως ψυχικώς πασχόντων, άντικοινωνικών καί 
έγκληματικών άτόμων ( περιορισμός αύτών έν άσύλω ή φυλακή ).

’Εκ - ών άρνητικών μέτρων ευγονικής τό περισσότερον συζητηθεν καί έν άμφι- 
βόλω τεθέν μέτρον είναι ή άπαγόρευσις τής άναπαραγωγής τών κληρονομικώς έπι
βεβαρημένων. Τούτου ή άξια άμφισβητεΐται πλήρως ύπό πολλών. Σχετικώς δυνά- 
μεθα νά είπωμεν, δτι τά πράγματα έχουν κατασταλάξει είς το δτι τό έν λόγω μέτρον 
δύναται νά έχη έφαρμογήν, αλλά κατά λίαν προσεκτικόν τρόπον καί είς λίαν μικρόν 
αριθμόν περιπτούσεων. ’Ιδίως δέον νά έντοπίζηται είς τάς βαρείας περιπτώσεις. 
'Η  γενίκευσις αύτοϋ ούτε έπιστημονικήν βάσιν έχει ούτε σκόπιμος είναι άπό τής 
άπόψεως τής όλότητος ένός λαοΰ. Τοΰτο δέ, διότι ούτε βέβαιον είναι, δτι είς νοσοΰν- 
τα τινά παθολογικός τις γονιδιότυπος θά μεταβιβασθή είς τούς άπογόνους, ούτε 
άντιστρόφως περί ένός ύγιοϋς ανθρώπου είμεθα βέβαιοι, δτι δεν θά μεταβιβάση είς 
τά τέκνα του τά έν αύτώ λανθανόντως διακείμενα μειονεκτικά γονίδια ( γονύλλια ). 
'Ο  ύπερβολικός έν τώ προκειμένω φόβος πολλών εύγονιστών, δτι αί κληρονομικαί 
νοσοι είναι δυνατόν νά άποτελέσουν κίνδυνον έκφυλίσεως καί έξαφανίσεως ένός λαοΰ, 
είναι άδικαιολόγητος καί δεν πρέπει νά όδηγή είς σκέψεις περί μέτρων μή δικαιο- 
λογουμένων έπιστημονικώς. (Συνεχίζεται)
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-------------------------  χ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΕΟΠΟΥΛΟΥ ------------------------

Μέ το πρόβλημα τής Πολιτικής Άμύνης τής χώρας συνδέεται άμέσως τό 
’Αστυνομικόν Σώμα διότι κατά έν τρόπον άποφασιστικόν συμμετέχει εις την όρ- 
γάνωσιν καί τήν λειτουργίαν τοΰ θεσμού της. Καί είναι τοϋτο φυσικόν. Ή  εύρεϊα 
άποστολή τοΰ Σώματος εντός τής Εθνικής Κοινότητος περιλαμβάνει ένα σύνολον 
λειτουργικών υποχρεώσεων, προς τάς οποίας άμέσως συνάπτονται αί ποικίλαι 
κατά περιπτώσεις καί τόπους μορφαί όργανώσεως τής έν ώρα πολέμου άμύνης καί 
προστασίας τοΰ άμαχου πληθυσμοΰ.

Ό  θεσμός τής Πολιτικής Άμύνης, έν τή πράξει τής έφαρμογής του, κυρίως 
από τοΰ τελευταίου Παγκοσμίου Πολέμου, κατέδειξε τήν άναγκαιότητα τής λειτουρ
γίας του, εις άμεσα άποτελέσματα κρίσιμου σπουδαιότατος, όσον άφορα τήν τύχην 
τοΰ άμάχου πληθυσμού έν ώραις έχθρικών αεροπορικών έπιθέσεων. Είναι δέ 
κοινή πλέον συνείδησις, οτι ή αποτελεσματική τούτου προστασία, εις τήν οποίαν 
οδηγεί μόνον ή έγκαιρος καί καλή όργάνωσις συνιστα καί τον άποφαστιστικόν 
παράγοντα εις τήν συντήρησιν τοΰ ήθικοΰ τών μετόπισθεν καί τήν αξίαν άκόμη 
έξάρσεως τούτου, μέχρι τών ύψηλοτέρων σκοπών τής πο>εμικής άμύνηςτοΰ ’Ένθους.

Εις τάς συγχρόνους μορφάς τοΰ πολέμου, άπέκτησε σημασίαν ϊσην προς τάς 
καλλιτέρας δυνατότητας διεξαγωγής του, τό υψηλόν φρόνημα τών άμάχων, είς 
έπίδειξιν εύψυ/ίας κατά τών άμέσων πλέον καί έναντίον αύτοΰ έπιθέσεων τοΰ έχ- 
θροϋ καί άντοχής εις τάς έν γένει κακουχίας καί στερήσεις.

Ό  άτομικός πόλεμος, ώς μέσον καθολικής πλέον έπιθέσεως καί καταστροφής, 
έφερεν είς τήν πρώτην γραμμήν, τό θέμα τής όργανώσεως τής άμύνης τών πληθυ
σμών. Ή  φοβερότης τής βόμβας άτόμου, ώς πολεμικού όπλου, ήτο φυσικόν νά 
προκαλέση ένα είδος γενικού πανικού, μέχρις ότου έπέλθη ή βαθμιαία έξοικείω- 
σις προς τάς δυνατότητας άντιμετωπίσεώς του καί τήν πρόβλεψιν καί τήν όργά- 
νωσιν τούτων.

Αί παροΰσαι γραμμαί, θά δώσουν μίαν συνοπτικήν εικόνα περί τών συνεπειών 
τοΰ ατομικού πολέμου είς τον έμψυχον κόσμον, είς τον άνθρωπον, έρευνώσαι τά υγειο
νομικά συνεπώς έκ τούτου προβλήματα, είς τά όποια έκτείνεται, άλλα καί περιο
ρίζεται, λόγω είδικότητος, ή άρμοδιότης τοΰ γράφοντος. Εύλογον δέ είναι, ότι 
τά προβλήματα ταΰτα, είναι τά σοβαρότατα έξ έκείνων, τά όποια γεννά ή άτομική 
έπίθεσις, διότι συνδέονται άμέσως προς αυτήν τήν ζωήν καί τήν προστασίαν τ/]ς.

*
Τήν ατομικήν βόμβαν, ώς μέσον πολεμικόν, έχρησιμοποίησεν ο>ς γνωστόν 

πρώτη ή ’Αμερική έναντίον τής ’Ιαπωνίας, τήν 6ην Αύγούστου 1945. Τήν ιστο
ρικήν αότήν διά τήν ανθρωπότητα ήμέραν, άτομοβόμβα ριφθεΐσα είς τό κέντρον 
τής πόλεως Χιροσίμα, έξερράγη είς όψος 600 περίπου μέτρων άπό τοΰ έδάφους. 
Τήν έκρηξιν, συνοδευθεΐσαν άπό έκτυφλωτικήν λάμψιν φωτός καί ένα έντονον κΰμα 
θερμότητος καυστικής, ήκολούθησεν έπίσης βίαιον ώστικόν κΰμα, έκ τοΰ οποίου, 
αί κτιριακαί καί άλλαι καταστροφαί, έκάλυψαν άπόστασιν δύο περίπου μιλλίων 
άπό τοΰ τόπου τής έκρήξεως.

Τέσσαρα είναι τά φαινόμενα, τά έπακολουθοΰντα τήν έκρηξιν άτομοβόμβας, 
άτινα καί συνιστοΰν τά φυσικά αυτής άποτελέσματα: Ή  θ ε ρ μ ι κ ή  α κ τ ι 
ν ο β ο λ ί α ,  τ ό  ώ σ τ ι κ ό ν  κ ΰ μ α ,  ή ά μ ε σ ο ς  π υ ρ η ν ι κ ή  ρ α δ ι ε 
ν έ ρ γ ε ι α  κ α ί  ή έ π ι β ρ α δ υ ν ο μ έ ν η  ρ α δ ι ε ν έ ρ γ ε ι α .
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Πρ οτοΰ άναπτυχθώσιν αί επί τοϋ άνθρωπίνου οργανισμού συνέπειαι τούτων 
καί οί έως σήμερον τούλάχιστον, γνωστοί τρόποι δυνατής άντιμετωπίσεώς των, 
πρέπει νά σημειωθή δτι τό έπί τοϋ άνθρωπίνου πληθυσμού άμεσον γενικόν άπο- 
τέλεσμα τής έκρήξεως εκείνης, άνήλθεν εις 70.000 νεκρούς καί έξαφανισθέντας 
καί 70.000 επίσης περίπου τραυματίας, ήτοι έπλήγη αμέσως πλέον τοϋ ήμίσεως 
τοϋ έκ 255.000 κατοίκων, πληθυσμοΰ τής πόλεως.

Χαρακτηριστική είναι, ή συγκεκριμένη εις τό 'Υγειονομικόν Προσωπικόν 
τής πόλεως αναλογία άπωλειών, είς 260 ιατρούς έπί συνόλου 300 τοιούτων καί 1.800 
νοσοκόμους έπί τοιούτου 2.400.

Βάσει των μέχρι τοΰδε γνωστών δεδομένων, ύπολογίζεται γενικώς, ώς κα
τωτέρω, τό ποσοστόν είδους προσβολής, ενός πληγέντος έξ άτομοβόμβας πληθυ
σμοΰ: "Ητοι: Έ π ί άριθμοΰ θυμάτων 100.000

Περίπου: 20.000 άμεσοι νεκροί, 40.000 θύματα μέ διαφόρους κακώσεις, έχον- 
τα άνάγκην νοσοκομειακής περιθάλψεως, 20.000 θύματα έχοντα άνάγκην παροχής 
άμέσων πρώτων βοηθειών, 20.000 άτομα, άτίνα θά νοσήσουν κατά τάς έπομένας 
εβδομάδας συνεπεία προσβολής των ύπό τής ραδιενέργειας.

’Αποτελέσματα τής ατομικής έκρήξεως έπί τοϋ ανθρωπίνου σώματος.
1 . Έ κ  τοϋ ωστικού κύματος κακώ σεις.
Τό ώστικόν κΰμα άρχίζει ώς ένα κοινόν κΰμα έκρήξεως άέρος, άλλα καθώς 

ή σφαίρα πυρός έπεκτείνεται, θερμαίνει τον πέριξ άέρα είς θερμοκρασίαν 1.000.000 
περίπου βαθμών Κελσίου. 'Ο  άήρ ούτος συνενούμενος μετά τοϋ ώστικοΰ κύματος, 
λαμβάνει μορφήν επίπεδον, γνωστήν ώ ς μ έ τ ω π ο ν  κ ρ ο ύ σ ε  ως. Τό ώστικόν 
κΰμα προκαλεΐ βλάβας έπί τοϋ. άνθρωπίνου όργανισμοΰ :

α) Κ α τ ’ ά μ ε σ ο ν  τ ρ ό π ο ν .  Κατ’ αυτόν έπισυμβαίνουν: Διάρρηξις τυμ
πάνου τοϋ ώτός, πνευμόνων, στομάχου, έντέρων, προκαλοΰσα έσωτερικάς αιμορρα
γίας καί ένίοτε ρήξιν τών διατεταμένων έντέρων. Δεν μάς άπασχολοΰν ταΰτα, διότι 
τό άτομον τό όποιον θά ύποστή τοιαύτας κακώσεις, θά πρέπει νά εύρίσκεται είς 
άπόστασιν 300 μέτρων άπό τοϋ σημείου Μηδέν, οπότε όμως θά άποθάνη άμέσως 
έκ τών έγκαυμάτων.

β ) Κ α τ ’ έ μ μ ε σ ο ν  τ ρ ό π ο ν .  Τά παρατηρούμενα τραύματα είς την 
περίπτωσιν ταύτην, δεν έχουσι τι τό ιδιαίτερον. Προκαλοΰνται έκ τής έκσφενδονί- 
σεως καί προσκοούσεως τοϋ σώματος έπί άμβλέων, είτε οξέων άντικειμένων, είτε 
έκ τής καταπλακώσεώς του ύπό τά έρείπια καί τά έκσφενδονιζόμενα υλικά. Κ αϊ
τοί δέ παρατηρεΐται ποικιλία μορφών κακώσεως, μώλωπες, θλάσεις, κατάγματα, 
διαμπερή τραύματα κ.λ.π. τό μόνον έν τούτοις χαρακτηριστικόν είναι ό άριθμός 
τών τοιούτων περιπτώσεων, δστις είναι μέγιστος μετά μίαν άτομικήν έκρηξιν.

Έ κ  τούτων προκύπτει δτι αί άπώλειαι είς τοιούτου είδους θύματα, θά ε ί ν α ι  
μ ε γ α λ ύ τ ε ρ α ι  ε ν τ ό ς  τ ώ ν  π ό λ ε ω ν ,  τ ο ϋ  ά μ ά χ ο υ  δ η λ ο ν ό τ ι  
π λ η θ υ σ μ ο ύ ,  π α ρ ά  μ ε τ α ξ ύ  τ ώ ν  μ α χ ο μ έ ν ω ν  ε ί ς  ά ν ο ι κ τ ό ν  
π ε δ ί ο ν  σ τ ρ α τ ι ω τ ώ ν .

2 . Έ κ τής θερμικής ακτινοβολίας άμέσω ς.
Έ ξ  αύτής προκαλοΰνται εγκαύματα, καλούμενα καί έ γ κ α ύ μ α τ α  λ ά μ -  

ψ ε ω ς  ή π ρ ο φ ί λ ,  διότι έμφανίζονται πάντοτε έπί τής μιας πλευράς τοϋ σώματος, 
έκείνης δηλαδή, ή οποία έξετέθη είς -την θερμικήν άκτινοβολίαν. Ένταΰθα είναι χρή
σιμον νά σημειωθώσιν ιδιότητες τινές τής θερμικής άκτινοβολίας. Ώ ς  είναι εύ- 
νόητον, αΰτη προέρχεται έκ τής πύρινης σφαίρας τής έκρήξεως καί διαρκεΐ, έφ’ 
όσον είναι ορατή ή τελευταία. Π ρακτικώς όμως, τά 90 % τής τοιαύτης άκτινοβο- 
λίας έκπέμπονται κατά τά πρώτα 3” άπό τής έκρήξεως. Ε ί ν α ι  φ α ν ε ρ ό ν ,  
δ τ ι  τ ό σ ο ν  μ ε γ ά λ η  έ ν έ ρ γ ε ι α  έ κ π ε μ π ο μ έ ν η  ε ί ς  τ ό σ ο ν  β ρ α 
χ ύ  χ ρ ο ν ι κ ό ν  δ ι ά σ τ η μ α ,  π ρ ο κ α λ ε ΐ  σ ο β α ρ ά ς  β λ ά β α ς  ε ί ς
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τ ο ν  ά ν θ ρ ώ π  ι ν ον  ο ρ γ α ν ι σ μ ό ν .  'Η  θερμική, αύτή άκτινοβολία, συνίστα- 
ται, έξ ύπεριωδών, φωτεινών καί υπερύθρων άκτίνων. Τ ά  ε γ κ α ύ μ α τ α  ο φ ε ί 
λ ο ν τ α ι  κ υ ρ ί ω ς  ε ί ς  τ ά ς  υ π ε ρ ύ θ ρ ο υ ς  α κ τ ί ν α ς .  ’Ακολουθεί ή 
θερμική άκτινοβολία, πάντοτε κατ’ ευθείαν γραμμήν καί διά τούτο τά τοιαΰτα εγ
καύματα παρατηρούνται άπό τήν μίαν πλευράν τού σώματος, δηλαδή τήν εκτε- 
θειμένην. Δεν έχει διεισδυτικότητα καί τυχόν συναντώμενα κωλύματα κατά τήν 
διαδρομήν της, άνακόπτουν τήν πορείαν της. Πρακτικόν τούτου άποτέλεσμα, εί
ναι οτι τά προκαλούμενα έγκαύματα δεν έπεκτείνονται είς βάθος μεγαλύτεοον τών 
1—3 χιλιοστών, έν άντιθέσει προς τά έκ τών φλογών τοιαΰτα, έπεκτεινόμενα 
καί πέραν τού ορίου τούτου.

Αί λευκαί έπιφάνειαι άντανακλοΰν τήν άκτινοβολίαν. Σ υ ν ε π ώ ς  ό λ ε υ 
κ ό ς  ρ ο υ χ ι σ μ ό ς  π ρ ο σ τ α τ ε ύ ε ι  τ ό  ά τ ο μ ο  ν. Ούτο) θά παρατηρή- 
σωμεν έγκαύματα περισσότερον είς τό πρόσωπον, τον τράχηλον καί τάς χεΐρας 
τού άτόμου, εις άκάλυπτα δηλαδή μέρη τού σώματος. Χαρακτηριστικόν άκόμη 
τών έκ της θερμικής άκτινοβολίας έγκαυμάτων, είναι ότι καίτοι δέν έπεκτείνονται 
είς βάθος, έν τούτοις οί προσβληθέντες ύπό ταύτης ιστοί άπό τής έπιφανείας δη
λονότι μέχρι τού βάθους είς τό όποιον αύτη έξικνεΐται, είναι τελείως κατεστραμ
μένοι.

3 . Έ γκαύματα συνεπεία φ λο γ ώ ν , έξ άναφλέξεω ς διαφόρων αντι
κειμένω ν. Ε μμ έσω ς δηλ. έκ τής θερμικής ακτινοβολίας, ή άλλως.

Ταΰτα είς τήν περίπτωσιν τής άτομικής έκρήξεως, δέν διαφέρουσι ποσώς 
τών έκ συνήθων αιτιών τοιούτων. Είναι καί ταΰτα διαφόρου βαθμού, ήτοι άπό 
τής απλής έρυθρότητος τού δέρματος, μέχρι καί τής άπανθρακώσεως τών ιστών.

Μετά άτομικήν έπίθεσιν, αί περιπτώσεις έγκαυμάτων θά είναι πολλαί. 
Δυνάμεθα νά είπωμεν ότι ή θερμική άκτινοβολία είναι ό κύριος πρόξενος τών 
άπωλειοίν. Είς τήν Χιροσίμα παρετηρήθησαν 36.000 περιπτώσεις έγκαυμάτων.

Θεραπεία τών έγκαυμάτων (πρώται βοήθειαι).
Ή  καθ’ αύτό θεραπεία τών έγκαυμάτων λόγω τής σοβαρότητός των, θά 

είναι βεβαίως έργον τών ιατρών. Θά υπάρξουν όμως καί περιπτώσεις παροχής 
άμεσων πρώτων βοηθειών. Οΰτω, τό άτομον τό όποιον ύπέστη έγκαύματα έκ λάμ- 
ψεως, θά ύποστή βεβαίως, ώς προελέχθη, τοιαΰτα άπό τήν μίαν πλευράν τού σώ
ματός του. Δέον διά τούτο νά κατακλιθή τό θύμα έπί τού ύγειοΰς πλευρού, μέ 
τήν καεϊσαν έπιφάνειαν έκτεθειμένην είς τον άέραν άνευ έπιδέσεως. Φ υ σ ι κ ά  
τ ό  θ ύ μ α  θ ά  έ χ η  ά ν ά γ κ η ν  ν ο σ ο κ ο μ ε ι α κ ή ς  έ ν  σ υ ν ε χ ε ί α  
π ε ρ ι θ ά λ ψ ε ω ς .  Είς άλλας περιπτώσεις, έκ τού προσβληθέντος δέρματος, 
πρέπει πρώτον νά άφαιρώνται τά χαλαρά καί έσχισμένα ένδύματα, ώς καί τά 
δυνάμενα εύκόλως νά άποσπασθοΰν ξένα σώματα, νά γίνεται έπάλειψις δι’ ειδι
κής άλοιβής καί έν συνεχεία έναπόθεσις έπί τού δέρματος λεπτής γάζης, ουδέ
ποτε δέ έπί τού εγκαύματος νά έπιτίθεται ξηρός βάμβαξ κ.λ.π. 'Ο  βάμβαξ θά 
τοποθέτηθή ώς έξωτερικόν στρώμα έπιδέσεως καί θά περιτυλιχθή δι’ έπιδέσμου 
ομοιομόρφου μετά μικράς πιέσεως.

4 . Έ κ τής πυρινικής ραδιενέργειας βιολογικά αποτελέσματα.
Πολλά έλέχθησαν καί έγράφησαν περί τών άποτελεσμάτων τής πυρηνικής

ραδιενέργειας, δώσαντα μάλιστα πολλάκις άφορμάς καί είς παρανοήσεις ή πλά
νας. Χρήσιμος είναι πάντως ή διαπίστωσις, ότι προς τό παρόν τουλάχιστον, ή 
πυρηνική ραδιενέργεια, δέν είναι περισσότερον μυστηριώδης τών άτίνων X, μέ τήν 
μελέτην τών οποίων έξοικειούται έκαστος μαθητής είς τό μάθημα τής Φυσικής. 
Δύο είναι αί μορφαί πυρηνικής ένεργείας. 'Η  ά μ ε σ ο ς ,  ήτις έκλύεται κατά τήν 
έκρηξιν τής άτομικής βόμβας, καί ή έ π ι β ρ α δ υ ν ο μ έ ν η ή  ύπολειπομένη τοιαύτη.

'Η  βλαπτική ένέργεια τής ραδιενέργειας έπί τού άνθρωπίνου οργανισμού, ο
φείλεται είς τάς άκτινοβολίας α,β,γ, καί τά ούδετερόνια (νετρόνια). ’Εάν έκθέσωμεν
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ολόκληρον ή μέγα μέρος του άνθρωπίνου σώματος εις τήν έπίδρασιν της ραδιενέρ
γειας, θά παρατηρήσωμεν ότι τα άτομον θά παρουσίαση ειδικήν άντίδοασιν, έκ- 
δηλουμένην δι’ ώρισμένων νοσηρών συμπτωμάτων, ώς λεπτομερέστερον έν συνεχεία 
θά άναπτυχθή. Τήν παθολογικήν ταύτην κατάστασιν, καλοϋμεν ό ξ ε ΐ α ν  έ κ  
ρ α δ ι ε ν έ ρ γ ε ι α ς  ν ό σ ο ν ,  ή ρ α δ ι ο π λ η ξ ί α ν .

"Απασαι αί παρατηρούμεναι βλάβαι, είναι άποτελέσματα της φθοράς των 
ιστών, ήτις οφείλεται εις τονισμόν τών χημικών στοιχείων, τά όποια συνιστοΰν τούς 
διαφόρους ιστούς τοϋ άνθρωπίνου σώματος.

Αί βλάβαι αί προερχόμεναι έκ τής άμέσου ή αρχικής άκτινοβολίας, οφείλονται 
εις τήν έπίδρασιν τών άκτίνων γ, καί τών ούδετερονίων (οξύς τύπος άλλοιώσεων).

Αί βλάβαι αί προερχόμεναι έκ τής έπιβραδυνομένης τοιαύτης άκτινοβολίας, 
οφείλονται εις τά παράγωγα τής σχάσεως τής άτομικής βόμβας, εις τό μή σχασθέν 
υλικόν τής άτομικής βόμβας, εις τήν ραδιενέργειαν ήτις δημιουργεΐται έκ τής δρά- 
σεως τών ούδετερονίων εις τινα στοιχεία τοϋ έδάφους καί τέλος εις τό ρ α δ ι ε ν ε ρ 
γ ό ν  ν έ φ ο ς  (χρόνιος τύπος άλλοιώσεων).

'Η  ραδιενέργεια μετράται εις μονάδας R, τό άρχικόν δηλ. γράμμα τοϋ άνα- 
καλύψαντος τάς άκτίνας X, σοφοΰ Γερμανού Φυσικού Ραίντγκεν.

'Η  σοβαρότης τών διαταραχών καί βλαβών, είναι άνάλογος τής άπορροφη- 
θείσης έφ’ άπαξ ποσότητας ραδιενέργειας καί τής έκτάσεως, ήν προσέλαβεν ή προσ- 
βληθεΐσα ύπ’ αύτής μοίρα τοϋ σώματος, έκ τούτων έξαρτωμένη. Οότω πληθυσμός, 
εις ακτίνα περί τό σημεΐον μηδέν, θά δεχθή κατά τήν εκρηξιν, άκτινοβολίαν εις 
R, ώς κατωτέρω, άναλόγως τής άποστάσεως.

α) Εις τό σημεΐον μηδέν 7.000 R
β) Είς άκτΐνα 600 μέτρων 4.000 R (θανατηφόροι δόσεις)
γ ) Εις άπόστασιν 600-1.200 μέτρων 700 R
δ) Εις άπόστασιν 1.200-1.300 μέτρων 450 R (μέση θανατηφόρος δόσις)
ε) Είς άπόστασιν 1.500 μέτρων 100 R (έλαφρά ένοχλήματα είς

ποσοστόν 25% ).
στ) Ε ί ς  ά π ό σ τ α σ ι ν  1.600 μ έ τ ρ ω ν  50 R (ούδέν σύμπτωμα), 
α ) ’ Ο ξ ε ί α  έ κ  ρ α δ ι ε ν έ ρ γ ε ι α ς  ν ό σ ο ς .
'Η  λεπτομερής περιγραφή τής κλινικής είκόνος τής νόσου, ώς καί τά έργαστη- 

ριακά ευρήματα αύτής, είναι θέμα τοϋ άποκλειστικοΰ ένδιαφέροντος τών ιατρών. 
Είναι έν τούτοις λίαν πιθανόν, μετά μίαν άτομικήν έπίθεσιν, έλλείψει έπιζώντος 
ίατροΰ, νά άπαιτηθή ή άναγνώρισις τής νόσου έκ τινων βασικών αύτής συμπτωμά
των, ών διά τοΰτο χρήσιμος είναι ή έκ τών προτέρων γνώσις. Οότω:

α'. "Ατομα,άτινα θά δεχθούν ραδιενεργόν άκτινοβολίαν χιλιάδων R, θά άποθά- 
νουν ίήμέσως.

β'. Προσβολή όμως διά 600 R, έ'χει μέν ώς τελικήν έκβασιν τον θάνατον, μή 
έπερχόμενον όμως άμέσως. Τό οότω προσβληθέν άτομον, έντός 1 έως 3 ωρών άπό 
τής προσβολής, θά έμφανίση ναυτίαν, έμέτους, διάρροιαν καί πτώσιν τής άρτηρια- 
κής πιέσεως, σ υ ν ε π ώ ς  μ ε τ ά  μ ί α ν  έ π ί θ ε σ ι ν ,  ά τ ο μ α  π α ρ ο υ -  
σ ι ά ζ ο ν τ α  έ μ έ τ ο υ ς  ά ν ε υ  κ α τ α φ α ν ο ύ ς  ά φ ο ρ μ ή ς , θ ά  ά π ο -  
σ τ έ λ λ ω ν τ α ι  ε ί ς  ι α τ ρ ό ν  π ρ ο ς  έ ξ έ τ α σ ι ν .  Ή  κατάστασις αότη 
διαρκεΐ 1 έως 2 ήμέρας. Έ ν συνεχεία είναι δυνατόν νά παρατηρηθή τάσις προς βελ- 
τίωσιν τής καταστάσεως τοϋ προσβληθέντος, καθώς καί έκ τών έν γένει κακώσεων 
άς ύπέστη τό θΰμα, ώς π.χ. σοβαρών έγκαυμάτων κ.λ.π.

Παρά τήν φαινομενικήν όμως ταύτην βελτίωσιν, έπέρχεται έκ νέου έπιδεί- 
νωσις τής καταστάσεως τοϋ προσβληθέντος, έκδηλουμένη δι’ ύψηλοϋ πυρετού, 
ταχυκαρδίας, διάρροιας, αίμμοραγιών άπό τών ουλών καί τού δέρματος, έμμέτων 
κ.λ.π., τρεις δέ έβδομάδας άπό τής προσβολής καί διά πτώσεως τών τριχών τής 
κεφαλής, έφ’ όσον έν τώ μεταξύ δέν έχει έπέλθη ήδη ό θάνατος.
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Πάντως εις τάς περιπτώσεις διαφυγής έκ τοϋ θανάτου, οσον περισσότερον 
έντονα είναι τά συμπτώματα των άρχικών σταδίων της νόσου, τόσον δυσκολώτερον 
είναι διά τό θϋμα νά συνέλθη. 'Οπωσδήποτε ή έκ της νόσου άνάρρωσις είναι λίαν μα- 
κρά καί απαιτείται διάστημα μεΐζον καί τοΰ εξαμήνου, διά την πλήρη ένδεχομέ- 
νως άποκατάστασιν της υγείας τοϋ προσβληθέντος.

'Η  σοβαροτέρα εις τον οργανισμόν συνέπεια έκ της προσβολής του ύπό της 
ραδιενέργειας, είναι ή καταστροφή μεγάλου άριθμοΰ λευκών αιμοσφαιρίων, τά όποια 
προστατεύουν τον φυσιολογικόν άνθρωπον έκ των μολύνσεων, ή έκ της καταστροφής 
μεγάλου άριθμοΰ έρυθρών αιμοσφαιρίων άναιμία καί ή καταστροφή έπίσης μεγάλου 
άριθμοΰ αιμοπεταλίων, άτινα προλαμβάνουν τάς αυτομάτους αιμορραγίας. Οδτος 
είναι ό λόγος, δι’ δν οί έκ ραδιενέργειας πληγέντες, έμφανίζουν μειωμένην τήν άντί- 
στασιν έναντι των νόσων.

'Η  θεραπεία μιας τόσον σοβαρας νόσου εύλογον είναι δτι θά ένεργηθή παρά 
των ιατρών καί μάλιστα τών έξειδικευμένων τοιούτων εις τάς έξ ειδικών οπλών νό
σους ( άτομικών, χημικών, βιολογικών ) καί υπό πάσαν έποψιν θά είναι πολύ
πλευρος. Τήν βάσιν πάντως αυτής, άποτελεΐ ή μετάγγισις πλήρους αίματος, ώς 
καί ή χορήγησις αντιβιοτικών (πενικελλίνης κ .λ .π .), προς δέ καί βιταμινών καί τών 
λοιπών κατά περιπτώσεις φαρμάκων.

β) ’ Α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  β ι ο λ ο γ ι κ ά  έ κ  τ ή ς  ε π ι β ρ α δ υ ν ό 
μ ε ν η ς  ρ α δ ι ε ν έ ρ γ ε ι α ς .

Κίνδυνον νά προσβληθώσιν έκ ταύτης θά έχωσι μόνον τά άτομα τά είς μολυ- 
σμένην'περιοχήν έργαζόμενα, ή εντός αυτής εισερχόμενα παρά τάς άπαγορευτικάς 
περί τούτου διαταγάς. Κίνδυνος σοβαρών συνεπειών έκ τής έπιβραδυνομένης ραδιε
νέργειας, ύφίσταται είς τήν περίπτωσιν τής άτομικής έκρήξεως ύπό -τό ύδωρ, έπί 
τοΰ έδάφους, ή είς χαμηλόν άπ’ αύτοΰ ύψος. Είς περιπτώσεις έκρήξεως άτομικής 
βόμβας υψηλά είς τον άέρα, δεν παρατηρεΐται άξια λόγου άκτιενεργός μόλυνσις. 
Έ π ί έκρήξεως τής βόμβας είς χαμηλόν ύψος, ήτοι άπό 0-50 πόδας, οπότε έφάπτεται 
τοΰ έδάφους ή πυρίνη σφαίρα, μειοΰται ό κίνδυνος έκ τής άμέσου άκτινοβολίας καί 
τών έγκαυμάτων, ένεκα τής προστασίας τών οικοδομών, ή έ π ι β ρ α δ υ ν ο μ έ ν η  
ό μ ω ς  ρ α δ ι ε ν έ ρ γ ε ι α  ε ί ν α ι  λ ί α ν  έ δ ι κ ί ν δ υ ν ο ς .  Θέλει καταστή- 
ση τό έργον τής έκκενώσεως καί τον έλεγχον τών πυρκαϊών, έπικίνδυνον. 'Οπωσδή
ποτε, πρέπει νά φέρωνται ένδυμασίαι, χειρόκτια καί ύποδήματα καί νά άποφεύ- 
γεται κατά τό δυνατόν ή έπαφή μέ υλικά, άτινα έκπέμπουν άκτΐνας (β).

Αί προσωπίδες, αίτινες έπίσης δέν νά φέρωνται, έχουσαι τον λόγον τής προ
στασίας άπό τής εισπνοής σωματιδίων (α), έν έλλείψει δέ τοιούτων μειώνει κάπως 
τον κίνδυνον καί τεμάχιον ύφάσματος. 'Η  άπολύμανσις πάντως τοΰ σώματος έπι- 
τυγχάνεται, έάν τό άτομον πλυθή δι’ άφθονου ΰδατος καί σάπωνος.

5 . ’Εσωτερική ακτινοβολία.
'Η  εισπνοή ή ή έπικάθισις έπί τών τραυμάτων, παραγώγων διασπάσεως 

πλουτωνίου ή ουρανίου, ένέχει κίνδυνον άκτινοβολίας μέ συνέπειαν τήν νόσησιν. 
'Ο  κίνδυνος τής έσωτερικής ακτινοβολίας φέρεται δτι είναι δυνατόν ν’ άποφευχθή 
ευκόλως. Διά συνεχοΰς άκτινοβολίας είς τήν θέσιν έπικαθίσεως τών ραδιενεργών 
σωμάτων, προκαλεΐται άνάπτυξις νεοπλασμάτων (δγκων). Τ ρ ο φ α ί  μ ή  π ρ ο -  
σ τ α τ ε υ ό μ ε ν α ι  ε ί ς  μ ί α ν  μ ο λ υ σ μ έ ν η ν  π ε ρ ι ο χ ή ν ,  δ έ ο ν  
ν ά  έ ξ ε τ ά ζ ω ν τ α ι  δ ι ά  τ ώ ν  ε ι δ ι κ ώ ν  σ υ σ κ ε υ ώ ν  ά ν ι χ ν ε ύ -  
σ ε ω ς  ρ α δ ι ε ν έ ρ γ ε ι α ς .  Είς μετάλλινα δοχεία συντηρημένη τροφή, είναι 
κατάλληλος προς χρήσιν. 'Όσον άφορα τό ύδωρ μολυνθείσης περιοχής, οπωσδήποτε 
πρέπει νά έξετάζεται προ τής χρήσεως. ’Απαιτείται δμως τόση σημαντική ποσότης 
ραδιενεργού ουσίας διά τήν μόλυνσιν τής προμήθειας ΰδατος μιας μεγαλουπόλεως, 
ώστε δλως άπίθανος νά καθίσταται ό έξ αύτής κίνδυνος μολύνσεως.
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6 . Έ τερα αποτελέσματα τής ατομικής έχρήξεω ς.
Φωτειναί άκτΐνες έκ τής λάμψεως τής άτομικής έκρήξεως, προκαλοΰν τύ- 

φλωσιν προσωρινήν. Δεν είναι δμως μόνιμος ή βλάβη καί παρέρχεται συνεπώς μετά 
15' λεπτά. Τό ψυχολογικόν άκόμη φαινόμενον τοϋ πανικού μετά των οίωνδήποτε 
συνεπειών του, είναι δυνατόν να προκαλέση καί ό ισχυρός έκ τής έκρήξεως κρότος.

7 . ’Ό ψ ιμα αποτελέσματα έκ τής άτομικής έκρήξεως.
Πολύ μεγαλυτέρας πιθανότητας νά ύποστώσιν καταρράκτην, έχουσιν οί οφ

θαλμοί, οί έκτεθέντες εις την έπίδρασιν τών ουδετερονίων ή οί μή έκτεθέντες τοιοϋτοι. 
Τούτο όμως θά συμβή μετά πάροδον 3-5 έτών. Δύο έπίσης όψιμοι έπιδράσεις τής 
άκτινοβολίας, ώς ή έπί τής γονιμότητας καί ή επί τής κληρονομικότητος τοιαύτη, 
τελοΰσιν είσέτι εις τό στάδιον τής μελέτης καί έρεύνης, ώστε τά περί τούτων συμ
περάσματα, μόνον μετά πάροδον έτών τινών νά ώσιν δυνατά.

8 . 'Υγειονομικά μέτρα άμύνης κατά τών άτομικών όπλω ν.
Την βάσιν τής άμύνης μας κατά τών άτομικών όπλων άπό τής πλευράς τού 

υγειονομικού τομέως, άποτελοΰσι :
α) 'Η  αΰξησις τών άποθεμάτων αίματος.
β) 'Ο  έφοδιασμός έκάστης πόλεως ή κέντρου αιμοδοσίας, μέ έτοιμον αίμα 

προς χρήσιν.
γ )  ’Έγκαιρος καθορισμός τής όμάδος αίματος καί ή άναγραφή ταύτης έπί 

τοϋ δελτίου ταυτότητος τών πολιτών.
δ) 'Η  τυποποίησις τού υλικού μεταγγίσεως, συμφώνως προς τάς κρα+ούσας 

άρχάς τής Διεθνούς Ένώσεως Μεταγγίσεως Αίματος τού Διεθνούς ’Ερυθρού Σταυ
ρού.

ε) 'Η  έκπαίδευσις άριθμού ιατρών εις τά θέματα τής άκτινοπαθείας. 
στ) 'Η  έκπαίδευσις καί άσκησις άπό τοΰδε, όσον τό δυνατόν μεγαλυτέρου 

άριθμού πολιτών εις τά θέματα τών πρώτων βοηθειών, τά γενικά καί τά ειδικά 
τοιαύτα. Διότι αποτελεί—καί είναι άνάγκη νά τονίζεται τούτο—πλάνην έξ ίσου προς 
τάς άλλας έπικίνδυνον, ή άντίληψις ότι ή φρόνιμος καί έγκαιρος προετοιμασία τής 
άμύνης κατά τών οίωνδήποτε κινδύνων, προκαλεΐ ή ένισχύει τήν περί τούτων ψύ- 
χωσιν.

Ή  άπό τών φιλοξένων τούτων στηλών τής έγκριτου αστυνομικής μας πε
ριοδικής έκδόσεως, άνάπτυξις—έν γενικαΐς γραμμαϊς—μιας πλευράς τοϋ όλου 
θέματος, ούδέ αυτήν βεβαίως έξαντλεΐ πλήρως.

Πολλά είναι τά προβλήματα, τά όποια γεννά καί ύπό τήν έποψιν τής Πολι
τικής Άμύνης, ή σύγχρονος μορφή τών πολεμικών μέσων ή πρόβλεψις άκόμη τής 
περαιτέρω έξελίξεως τούτο^ν, εις μίαν έποχήν συνεχούς καί καταπληκτικής άνατά- 
σεως τής άνθρωπίνης δυνατότητος προς νέας όλοέν έπινοήσεις, διά τών οποίων, 
όσον εις ούδεμίαν ίσως άλλην έποχήν τής γνωστής ιστορίας, χαρακτηρίζεται τόσον 
έντονα ή άποφασιστική ίκανότης τού άνθρώπου, νά άποκαλύπτη καί καθυποτάσση 
τάς δυνάμεις τού άγνωστου, πού περιβάλλουν καί κυβερνούν τήν ζωήν του.

Πολλά είναι τά προβλήματα. ’Αλλά καί πολλή ή άνάγκη, όπως, έκαστος άπό 
τής ειδικότητάς του, τονίζη καί άποκρούη τήν πλάνην, ότι υπάρχουν κίνδυνοι, έκ 
τής βάσεως καί μόνον αυτών, μοιραίως έξουδετεροΰντες πάσαν προσπάθειαν άμύνης 
κατά τής ένδεχομένης προσβολής των.

'Η  πείρα τής μακράς ιστορίας τοϋ κόσμου κατέδειξεν, ότι τίποτε εις τήν 
φύσιν καί τήν ζωήν, δεν είναι άπρόσβλητον άπό τάς δυνατότητας άντιμετωπίσεώς του.

Κατά συνέπειαν άποτελεϊ έθνικήν άνάγκην, ή συνεχής προσπάθεια διά τήν 
καλλιτέραν όργάνωσιν τών συνθηκών άμύνης καί έπιβιώσεως τού έθνους. ’Εντός 
αύτής, τό χρέος διά τήν παντοειδή προστασίαν τών άμάχων είναι πάντοτε μέγα.

Κ. ΤΕΟΠΟΥΛΟΣ



ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Ύπό Ρ. Villetorte ’Αστυνόμου της ’Εθνι
κής ’Ασφαλείας της Γαλλίας, κατά μετάφρ.

Ύπαστυνόμου Α' κ. Γ . ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ (Συνέχεια έκ τοϋ προ
ηγουμένου καί τέλος)

Διά τής συγκεντρώσεως των παρατηρήσεων ενός έκάστου των ειδικών αύτών 
θά ήδύνατό τις ν’ άνακαλύψη τά εγκληματικά ένστικτα, τάς κλίσεις προς άμφισβη- 
τουμένας συνήθειας, τούς αύτουργούς μικροκλοπών καί νά λάβη τά κατάλληλα θε
ραπευτικά μέτρα προλήψεως. Θά ήδύνατο νά γίνουν και προσωπικαί παρεμβάσεις 
ή μάλλον νά έφαρμοσθοϋν ώρισμένα παιδαγωγικά μέτρα κατά την διάρκειαν εκείνης 
των τριών μεγάλων περιόδων τής ζωής, ήτις θά έφαίνετο περισσότερον ευνοϊκή.

Είτε τής σχολικής διά τών διδασκάλων ή εις τούς τόπους εργασίας μέ την βοή
θειαν τών κοινωνικών υπηρεσιών, είτε είς τούς δημοσίους τόπους ύπό ειδικών άστυ- 
νομικών, είτε τέλος μέσα καί είς αύτήν ακόμη την οικογένειαν διά τής παρεμβάσεως 
έπιμελητών άνηλίκων ή τής ’Αστυνομίας, έφ’ όσον αί γενόμεναι συστάσεις θά είχον 
άνάγκην ύποστηρίξεως άπό μίαν ίσχυρωτέραν αρχήν.

ΓΙαρομοία άτομική ή γενική ενέργεια τής ’Αστυνομίας δέον νά έπιχειρήται 
ύπό προσωπικού τό όποιον θά είναι είδικώς κατηρτισμένον.

Θά ήτο μάταιον ν’ άποκρύψωμεν ότι είς τον τομέα αύτόν πρέπει νά γίνουν πολ
λά άκόμη, άλλά άρνούμεθα ότι ή στρατολογία τού προσωπικού τής ’Αστυνομίας 
βελτιούται σταθερώς καί ότι είς τάς διαφόρους Υπηρεσίας της, έχουν είσέλθει κατά 
πλειονότητα, υπάλληλοι οί όποιοι είναι ικανοί νά έργασθούν όποις έπιθυμούμεν. 
Αί Άστυνομικαί Σχολαί, τό πρόγραμμα έκπαιδεύσεως καί έν μια λέξει ή μόρφωσις 
τού προσωπικού, διευκολύνουν συμαντικώς την έξέλιξιν αύτήν.

Διά νά πεισθώμεν δι’ αύτό, άρκεϊ νά γνωρίζωμεν ότι, παρά την αδιαφορίαν 
τής διοικήσεως, πολλοί ’Αστυνόμοι καί Διευθυνταί άξιολόγων πόλεων, εσχον τών 
πρωτοβουλίαν νά οργανώσουν, κατά τον ένα ή άλλον τρόπον, ύπηρεσίας τών όποιων 
ή δράσις διά τούς άνηλίκους δεν είναι άμελητέα. Σημειώνομεν, κατ’ άρχήν, την Του- 
λούζην είς την όποιαν έχει όργανωθή ειδική όμάς διά τούς άνηλίκους.

’Επίσης, είς τό διαμέρισμα τού Σαίν - έ - Μάρν, είς Μάνς, είς Ραμπαί, είς 
Καέν έλήφθησαν παρόμοια μέτρα μέ λαμπρά αποτελέσματα. Είς τάς πλείστας τών 
πόλεων αύτών, είς Ντόλ, είς Ποντουάζ, άλλοι αστυνομικοί, άπό συμφώνου μέ τάς 
Υπηρεσίας ’Εθνικής Παιδείας, ώργάνωσαν ειδικά μαθήματα Τροχαίας, τά όποια 
έ'φερον είς επαφήν παιδιά καί άστυνομικούς.

Αύτά είναι μερικά παραδείγματα τά όποια έλήφθησαν κατά τύχην, άλλά πρέ
πει νά έπιμείνωμεν είς τό γεγονός ότι όλα προέρχονται άπό πρωτοβουλίας ’Αστυνό
μων τής Εθνικής ’Ασφαλείας, οί όποιοι ούδεμιάς συμπληρωματικής ένισχύσεως έ- 
τυχον είς ύλικόν καί προσωπικόν καί οίτινες ζητούν άπό τούς συνεργάτας των μίαν 
όλως άφιλοκερδή έργασίαν.

Αί προσπάθειαι τούτων δέν άπέβησαν έπί ματαίω, διότι έκτος τών πρακτικών 
άποτελεσμάτων τοπικού χαρακτήρος, τά όποια είχον, μετ’ εύχαριστήσεως διεπί- 
στώσαμεν ότι ή Γενική Έπιθεώρησις Παιδείας έξεδήλωσε τό άμέριστον ένδιαφέ- 
ρον της. Κατόπιν πρωτοβουλίας ύπαλλήλων τής Έπιθεωρήσεως ταύτης συνεστήθη 
μία ’Επιτροπή είς τήν έδραν τού ’Αστυνόμου τής ’Εθνικής ’Ασφαλείας.

Ή  ’Επιτροπή αύτή είναι έπιφορτισμένη μέ τήν σύνταξιν ένός σχεδίου κοινής, 
έγκυκλίου σχετικώς μέ τήν δρασιν τής ’Αστυνομίας είς τον τομέα προλήψεως τής 
παιδικής έγκληματικότητος καί τον συντονισμόν τής δράσεώς της μέ τον νέον ορ
γανισμόν τών δικαστηρίων άνηλίκων. Τέλος, μία έγκύκλιος τού Γενικού Δ/ντοϋ 
τής Εθνικής ’Ασφαλείας, ύπό ήμερομηνίαν 2 ’Ιουλίου 1953, έ'θεσε τάς βάσεις τής 
δράσεως τής ’Αστυνομίας διά τήν προστασίαν τών άνηλίκων.
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Διά την ένίσχυσιν της δράσεως τοϋ προσωπικού εΐχομεν προτείνει δπως έπί 
τη ευκαιρία τής συντελουμένης τώρα άναδιοργανώσεως τής Εθνικής' ’Ασφαλείας, 
συσταθή έν ειδικόν σώμα γυναικών αστυνομικών. 'Η  Διοίκησις έχουσα ύπ’ δψει την 
κτηθεϊσαν πείραν έκ τής προσφάτου χρησιμοποιήσεως τών γυναικών άστυνομικών 
δεν έθεώρησεν καλόν νά λάβη ύπ’ δψιν της τάς προτάσεις μας καίτοι τό σώμα τοϋτο 
υφιστάμενον εις την ’Αστυνομίαν τών Παρισίων παρέχει καθ’ έκάστην δείγματα τής 
δραστηριότητός του. 'Η  ’Εθνική ’Ασφάλεια δεν διαθέτει τούς πολυτίμους αύτούς 
βοηθούς οί όποιοι ήδύναντο νά ένισχύσουν τό έ'ργον της.

’Αντί τών γυναικών άστυνομικών αί όποϊαι έστρατολογήθησαν κατά την διάρ
κειαν τοϋ τελευταίου πολέμου θά ήδύνατο νά γίνη πρόσληψις διπλωματούχων ει
δικών παιδαγωγικών Σχολών κατόπιν πολύμηνου έκπαιδεύσεως εις τάς Άστυνο- 
μικάς Σχολάς. Εις πολλάς περιπτώσεις ή παρέμβασις ένός οργάνου τοϋ γυναικείου 
άστυνομικοΰ σώματος δύναται νά διευκολύνη μεγάλως μίαν άνάκρισιν ή νά βοηθήση 
είς την έφαρμογήν ένός διοικητικοΰ ή δικαστικοϋ μέτρου. Ώμιλήσαμεν προ ολίγου 
περί τών δυσαρέστων συνεπειών τάς όποιας έχουν ώρισμέναι ένέργειαι τής ’Αστυνο
μίας, δπως ή σύλληψις τοϋ πατρός ή τής μητρός είς μίαν οικογένειαν.

Είς τάς περιπτώσεις αύτάς νομίζομεν δτι θά ήτο ώφέλιμον, αν μή άπαραίτητον 
νά ήτο δυνατή ή παρέμβασις ένός οργάνου τής γυναικείας ’Αστυνομίας.

’Εάν πρέπει νά γίνη σχετική έξέτασις καί ώς έκ τούτου έρωτηματολόγιον ύπό 
Άξιωματικοΰ τής Δικαστικής ’Αστυνομίας, θά ήτο καλύτερον νά γίνη τοϋτο ύπό 
μιας γυναικός.

Θά ήτο εύκταΐον έπίσης όταν ένας άστυνομικός τής Δικαστικής ’Αστυνομίας 
ένεργεϊ μίαν σύλληψιν έντός οικίας συνοδεύεται καί άπό μίαν γυναίκα άστυνομικόν 
ικανήν νά ρυθμίση τά οικονομικά καί οικογενειακά ζητήματα έπί τόπου.

Παρά τά έπιχειρήματα αύτά καί πολλά άλλα, δεν έχομεν έπιτύχει δυστυχώς 
πολλά πράγματα. Έλπίζομεν έν τούτοις δτι ή κτηθεΐσα πείρα είς τά διάφορα μέ
ρη τής Γαλλίας νά όδηγήση τήν Κυβέρνησιν νά μεταβάλη τήν στάσιν της καί νά άνα- 
γνωρίση δτι δεν είναι δυνατόν ν’ άρνήται τά έπιτευχθέντα άποτελέσματα είς άλλας 
Χώρας ύπό τών γυναικών άστυνομικών.

Εύχόμεθα δπως συσταθή είς τήν Γαλλίαν ένα Σώμα γυναικών άστυνομικών 
διά τήν έπίτευξιν τών αντικειμενικών σκοπών τούς οποίους καθορίζομεν δι’ αύτό, 
έξευρισκομένου τοϋ προσωπικού τούτου κατόπιν αύστηράς έκλογής καί μακρας 
δοκιμασίας.

Θά ήθέλαμεν σήμερον διά τών έκτεθέντων νά ύπολογίσωμεν τί θά ήδύνατο 
νά έπιτύχη ή ’Αστυνομία είς τήν πρόλ.ηψιν τής έγκληματικότητος τών νέων καί προ
παντός είς δ,τι άφορα τήν ήθικήν προστασίαν τών άνηλίκων.

Έπιχειρήσαμεν είς πολλάς περιπτώσεις νά διαχωρίσωμεν τά καθαρώς δικαστικά 
άπό τά διοικητικά προβλήματα, έφιστώμεν τήν προσοχήν τών άστυνομικών έπί 
τοϋ τί δύνανται νά έπιτελέσουν, έκτος έκείνων τά όποια καθορίζουν οί Νόμοι καί οί 
Κανονισμοί, έξ ιδίας των πρωτοβουλίας βάσει τών έξουσιών αί όποΐαι τούς έχουν 
δοθή καί τά όποια είναι—όπως έχη ε’ίπει ένας έκ τών φίλων μας—πολύ περισσότερα 
άπό τά δικαιώματά μας καί τά μέσα μας.

Θά ήθελα νά σημειώσω έδώ πολλάς προσωπικάς έπιτυχίας συναδέλφων μας, 
έλλείψει όμως χρόνου θά άρκεσθώ νά χρησιμοποιήσω τήν αλληλογραφίαν τήν οποίαν 
οί συνάδελφοί μας τής Τουλούζης άπηύθυναν είς τήν ομάδα έμπειρογνωμόνων, ή όποια 
συνεκλήθη ύπό τής διεθνούς Συνομοσπονδίας μας διά τήν U.N.E.S.C.O.

Τον ’Απρίλιον τοϋ 1952, έπιχειρήθη ένα πείραμα είς τήν Τουλούζην, διά τής 
συστάσεως μιας ειδικής υπηρεσίας ή όποια έρύθμιζε τά διάφορα ζητήματα τά όποια 
ειχον σχέσιν μέ τούς νέους.

Τό πείραμα αύτό είχε δύο σκοπούς:
—Νά συγκεντρώση δλα τά θέματα τά όποια έχουν σχέσιν μέ τούς άνηλίκους,
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άδιαφόρως αν έπρόκειτο περί προλήψεως (γεκικής ή ειδικής) ή άναζητήσεως άνα- 
φερομένης εις τον εγκληματίαν ανήλικον ή θΰμα.

—Ν.ά έμπιστευθή εις ειδικούς άστυνομικούς την άκρόασιν καί την έξέτασιν των 
ανηλίκων κατά τρόπον άπηλλαγμένων προλήψεων καί διάφορον της αστυνομικής 
τακτικής ή οποία ακολουθείται ύπό ώρισμένων 'Υπηρεσιών.

Ή  'Ομάς αύτή των άνηλίκων τεθεϊσα ύπό τάς διαταγάς τοϋ ’Αστυνόμου— 
Διοικητοΰ ’Ασφαλείας, περιλαμβάνει ένα βαθμοφόρον καί έπτά άστυφύλακας.

'Υπό τής υπηρεσίας έδόθησαν εις την δημοσιότητα οί άκόλουθοι ένδιαφέροντες 
άριθμοί:

’Από τοϋ 1952 μέχρι τοϋ 1953, ή δράσις τής 'Ομάδος άνηλίκων δύναται νά 
συνοψισθή ώς ακολούθως:

—119 μηνύσεις εις τάς οποίας ήσαν ύπό κατηγορίαν νεαροί ήλικίας 18 ετών, 
εΐτε ώς αυτουργοί, συναυτουργοί, ή συνένοχοι, είτε ώς θύματα (έγκλήματα κατά των 
ήθών προβλεπόμενα ύπό τοϋ Νόμου τής 24 ’Ιουλίου 1889 καί των μεταγενεστέρων 
Νόμων).

—80 ’Ανακοινώσεις ή άναφοραί σχετικώς μέ την έξαφάνισιν ή ροπήν προς α
λητείαν άνηλίκων.

—131 ’Εκτελέσεις είσαγγελικών παραγγελιών.
— 31 άνακρίσεις σχετικαί μέ παρεκτροπάς γονέων.
—770 εξετάσεις άποβλέπουσαι εις την προστασίαν άνηλίκων.
-—333 διάφοροι έπεμβάσεις.
Τά άρχεϊα τής 'Ομάδος άνηλίκων περιλαμβάνουν 850 φακέλλους, αφορώντας 

διάφορα πρόσωπα τά όποια άπησχόλησαν τήν ύπηρεσίαν, ώς καί τούς ύπό έπίβλεψιν 
άνηλίκους.

Οί άνήλικοι δημιουργούν παντοΰ οδυνηρά προβλήματα, άσχέτως αν είναι θύ
ματα κληρονομικότητος, ή τών περιστάσεων, θέτουν ένώπιον τής άνθρωπότητος, 
αγωνιώδη έρωτήματα, τών οποίων αί άπαντήσεις εύρίσκονται συχνά εις την καρ
διάν καί την λογικήν παρά εις τήν αύστηρότητα τών νόμων καί τών κανονισμών.

Ό  Ο .Η .Ε., ή U.N.E.S.C.O., τό Διεθνές Κέντρον ’Ανηλίκων καί πολυάριθμοι 
’Οργανώσεις, ασχολούνται, έπί Διεθνούς πεδίου, μέ τήν λύσιν τών άπειρων προβλημ- 
των τά όποια θέτει ή προστασία μιας γενεάς, τήν όποιαν θά ήθέλαμεν καλυτέραν καί 
περισσότερον ειρηνικήν άπό τήν προηγουμένην.

Εις τήν Γαλλίαν, έπιχειρεΐται παρόμοια εργασία, ύπό οργανώσεων έμφορου- 
μένων άπό τάς ιδίας προθέσεις.

’Ενώπιον τής λαμπράς αυτής κινήσεως, ή οποία συμπίπτει μέ τάς άπόψεις 
μας, είναι άδύνατον ν’ άποφύγουν τάς εύθύνας τάς όποιας φέρουν οί Κρατικοί ’Οργα
νισμοί καί κάθε άτομον. Θά ήτο άδύνατον νά μείνωμε άσυγκίνητοι προ τοιούτων προ
βλημάτων. Χάρις εις μίαν αύθόρμητον κίνησιν, πολυάριθμοι άστυνομικοί άντιμετώ- 
πισαν τό πρόβλημα τών άνηλίκων καί άπεφάσισαν νά κάμουν παν δ,τι έξαρτάται άπό 
αύτούς.

Έ ν άναμονή τής ήμέρας, καθ’ ήν οί άνθρωποι θά δυνηθοϋν νά ζήσουν έν κοινω
νία χωρίς τον φόβον τής ’Αστυνομίας, θά ήθέλαμεν νά δώσωμεν άπό τώρα εις τήν ’Α
στυνομίαν τήν βαθυτάτην της σημασίαν: ’Εκείνην τής προστασίας καί τής προλή
ψεως, εις τήν σύγχρονον κοινωνίαν ή όποια κτίζεται.

Θέτοντες τήν ’Αστυνομίαν αύτήν έναντι τοϋ παιδιού, θά συνενωθώμεν μέ ό
λους εκείνους οί όποιοι έργάζονται διά τήν δημιουργίαν μιας γενεάς, ηθικώς καί ύ- 
λικώς προστατευομένης καλύτερον καί ύποσχομένης μίαν εύρυτέραν άρμονίαν με
ταξύ τών ανθρώπων, εις μίαν περισσότερον δικαίαν κοινωνίαν.
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I .  Π ρολεγόμενα.
’Ανωτέρω (σελ. 6950 τοϋ παρόντος) έγένετο λόγος, περί τής ειδικής ποινικής 

μεταχειρίσεως των ανηλίκων γενικώς. Καί έτονίσθη εκεί, δτι το Ποινικόν Δίκαιον 
των άνηλίκων είναι οπωσδήποτε διάφορον τοΰ έν γένει Ποινικού Δικαίου (Ουσιαστι
κού καί Δικονομικοϋ) καί ότι τά όρια μεταξύ άνηλικότητος καί ένηλικότητος είναι 
ήδη σαφώς καθωρισμένα, μή δυναμένης νά γεννηθή ούδεμιάς περί τούτου αμφιβολίας. 
Πέραν τούτου, έλέχθη, ότι καί ή άνηλικότης διακρίνεται εις διάφορα στάδια, εις 
έκαστον τών οποίων άντιστοιχεΐ άνάλογος κατηγορία ανηλίκων. Διακρίνομεν οΰτω: 
α) Νήπια (ηλικίας 1—6 έτους συμπεπληρωμένου). Περί τούτων ουδόλως ένδιαφέ- 
ρεται τό Ποινικόν Δίκαιον. Άφίενται ταϋτα εις την πατρικήν εξουσίαν, διεπομένην 
άπό τούς κανόνας τοϋ Οικογενειακού Δικαίου καί δή τών άρθρων 1500 καί έπ. τοϋ 
Α. Κ. β) Παίδας (ηλικίας 7—12 ετών), γ )  ’Εφήβους (ήλικίας 12—17 έτών) καί 
δ) ’Ανηλίκους μετεφηβικής ήλικίας (17—21 έτών).

"Οσον άφορα τώρα τήν έπί μέρους ειδικήν μεταχείρισιν έκάστης τών άνωτέρω 
κατηγοριών τών άνηλίκων εγκληματιών, κατά τον νέον Κώδικα, παρατηροΰμεν τά 
έξής :

II. Παίδες.
Παΐς διαπράττων κακούργημα ή πλημμέλημα υποβάλλεται εις αναμορ

φω τικά ή θεραπευτικά μέτρα. Τά άναμορφωτικά μέτρα είναι τά έξής :
1. Έπίπληξις τοΰ παιδός.
2. Θέσις τοΰ παιδός υπό τήν υπεύθυνον επιμέλειαν τών γονέων, επιτρόπων ή 

κηδεμόνων αύτοΰ.
3. Θέσις τοΰ παιδός ύπό τήν επιμέλειαν προστατευτικών εταιριών ή ίδρυμά- 

τοιν άνηλίκων ή ειδικών επιμελητών.
4. Εισαγωγή τοΰ παιδός εις κατάστημα άγωγής κρατικόν, δημοτικόν, κοινο

τικόν ή καί ιδιωτικόν (ά.ρθρον 122 Π .Κ.).
Περί τής επιβολής έξ άλλου μέτρου θεραπευτικοΰ άποφαίνεται ό δικαστής, 

άν ή κατάστασις τοΰ παιδός άπαιτή ιδιαιτέραν μεταχείρισιν καί ιδία αν ό παΐς πάσχη 
άπό ψυχικήν νόσον ή άλλην νοσηράν διατάραξιν τών πνευματικών λειτουργιών ή είναι 
τυφλός, κωφάλαλος, επιληπτικός ή έκδοτος εις τον πότον ή έμφανίζη άνώμαλον κα- 
θυστέρησιν τής πνευματικής καί ήθικής άναπτύξεώς του. ’Εν τή περιπτώσει ταύτη 
6 δικαστής διατάσσει τήν εισαγωγήν τοΰ παιδός εις θεραπευτικόν ή άλλον κατάλλη
λον κατάστημα, μετά προηγουμένην γνωμοδότησιν είδικοΰ ΐατροΰ (άρθρον 123 Π .Κ .).

Παΐς διαπράττων πταίσμα υποβάλλεται, άν κρίνη τοΰτο σκόπιμον ό δικα
στής, μόνον εις άναμορφωτικά μέτρα καί δή πάντα τά λοιπά, έ κ τ ο ς  τ ή ς  ε ι σ α 
γ ω γ ή ς  ε ι ς  κ α τ ά λ λ ή λ ο ν  κ α τ ά σ τ η μ α  ά γ ο ι γ ή ς ,  ούχί δέ καί εις 
θεραπευτικά (άρθρον 124 Π .Κ .). Φρονοΰμεν ούχί όρθώς, καθ’ όσον, λαμβανομένων
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ύπ’ δψιν των σκοπών, οίτινες επιδιώκονται, διά της θεσπίσεως ειδικού δικαίου άνη- 
λίκων, άναπόφευκτος άποβαίνει καί ή υποβολή των παίδων εις μέτρα θεραπευτικά, 
έ'στω καί άν ή ύπ’ αύτών τελεσθεϊσα πράξις συνιστα πταίσμα.

Έ ν τώ νόμω γίνεται λόγος περί έ π ι π λ ή ξ ε ω ς  δέν καθορίζεται δμως τό 
είδος αύτής, πώς δηλ. πρέπει νά γίνεται ή έπίπληξις. "Οπως έλέχθη(1) ή τοιαύτη έπί- 
πληξις ενέχει μορφήν, συνισταμένην εις τό δτι ό παΐς πρέπει νά κατανοήση τό σφάλμα 
του καί νά μετανοήση. Δέον όθεν, δπως αυτή είναι ανάλογος προς την ήλικίαν, τον 
χαρακτήρα κλπ. του ύπό κρίσιν άνηλίκου. Δυνατόν δηλ. νά είναι λίαν αύστηρά, αλλά 
καί συμβουλευτική καί καθοδηγητική. Πάντως, κατά τήν έπιβολήν ταύτης, γνώμονα 
δέον ν’ άποτελή ή προσωπικότης τοϋ άνηλίκου έγκληματίου.

'Έτερον άναμορφωτικον μέτρον, διαλαμβανόμενον εις τον νόμον, είναι καί 
« ή θ έ σ ι ς  τ ο ϋ  π α ι δ ό ς  ύ π ό  τ ή ν  έ π ι ^ μ έ  λ ε ί α ν  π ρ ο σ τ α τ ε υ τ ι 
κ ώ ν  ε τ α ι ρ ι ώ ν  ή ί δ ρ υ μ ά τ ω ν  ά ν η λ ί κ ω ν  ή ε ι δ ι κ ώ ν  έ π ι μ ε λ  η
τ ώ ν  ά ν η λ ί κ ο υ».

Ή  άσκησις τής έπιμελείας ταύτης άνετέθη εις τό 2ον τμήμα της παρά τώ 
δικαστή άνηλίκων συσταθείσης ύπηρεσίας έπιμελείας άνηλίκων. Τό περιεχόμενον 
τής έν λέγω έπιμελείας ορίζεται ώς κάτωθι ύπό τοϋ άρθρου 7 § 3, α' τοϋ από 30/6- 
20/7/54 Β .Δ .(2), δπερ έξεδόθη εΐςέκτέλεσιν τοϋ σχετικοΰ νόμου 2793/1954 «Περί 
όργανώσεως παρά τοϊς δικαστηρίοις άνηλίκων ύπηρεσίας έπιμελητών άνηλίκων». 
« Έ π ί τών περιπτώσεων άνηλίκων τεθέντων ύπό έπιμέλειαν, δι’ άποφάσειος τοϋ Δι
καστηρίου ή τοϋ Υπουργείου τής Δικαιοσύνης, ό ’Επιμελητής, άφοΰ λάβη γνώσιν 
τών στοιχείων τοϋ φακέλλου τοϋ άνηλίκου, έπικοινωνεΐ συστηματικώς μετ’ αύτοϋ 
καί μετά τών γονέων του, τοϋ διδασκάλου, τοϋ έργοδότου του καί λοιπών προσώπων, 
σχετιζομένων άμέσως ή έμμέσως μετ’ αύτοϋ, καθοδηγεί καί ύποβοηθεΐ τοϋτον προς 
έπίτευξιν τής ομαλής κοινωνικής διαβιώσεώς του, ύποδεικνύει καί παρακολουθεί τήν 
ύπό τών ανωτέρω προσώπων πρέπουσαν μεταχείρισιν τούτου καί ένεργεΐ παν δ,τι 
δύναται νά συμβάλη είς τήν κοινωνικήν καί έπαγγελματικήν αναπροσαρμογήν τοϋ 
ύπό τήν έπιμέλειάν του άνηλίκου».

Τά καταστήματα αγωγής, εις ά δύναται νά γίνη τοποθέτησις τοϋ έγκληματί- 
σαντος άνηλίκου είναι ποικίλα. 'Ως τοιαΰτα άναφέρομεν τό λειτουργοΰν έν Κορυδαλλώ 
αναμορφωτικόν κατάστημα άνηλίκων, τάς πρακτικάς Γεωργικάς καί Τεχνικάς Σχο
λάς τοϋ ’Εθνικού 'Ιδρύματος κλπ.

Κατά τήν ρητήν διατύπωσιν τοϋ νόμου, εις πάσαν περίπτωσιν έπιβολής άνα- 
μορφωτικοΰ τίνος μίτρου, ό δικαστής δύναται νά έπιβάλη καί προσθέτους ύποχρεώ- 
σεις, άφορώσας τον τρόπον τής διαβιώσεώς ή τήν διαπαιδαγώγησιν τοϋ άνηλίκου 
(άρθρον 122 § 2 Π .Κ .).

Τό δικαστήριον δέν ορίζει έκ τών προτέρων τήν διάρκειαν τών έπιβαλλομένων 
είς τούς ανηλίκους μέτρων, αλλά τερματίζει ταΰτα, προϊούσης τής έκτελέσεως καί δή 
όταν κρίνη, δτι έτελεσφόρησαν. 'Ωσαύτως δύναται, διαρκούσης τής εκτελεοεως, ν 
άντικαταστήση τά ληφθέντα μέτρα δι’ άλλων, κρινομένων ώς καταλληλοτέρων, δια 
τήν έπίτευξιν τοϋ τελικώς έπιδιωκομένου σκοποϋ. ’Εάν πρόκειται περί μέτρων θερα
πευτικών πράττει τοΰτο, μετά προηγουμένην γνωμοδότησιν είδικοϋ ίατροϋ. Ώ ς  
τοιοϋτοι νοητέοι οί ψυχίατροι καί έκ τούτων οί περί τήν παιδικήν ψυχιατρικήν ασχο
λούμενοι. Τέλος, έάν δυνάμει μεταγενεστέρου νόμου ή δι’ ήν κρατείται ό άνήλικος 
πράξις χαρακτηρισθή ώς άνέγκλητος, έναπόκειται είς τήν κρίσιν τοϋ δικαστηρίου, 
ν’ άπολύση ή μή αυτόν καί δή μετά πρότασιν τοϋ άρμοδίου είσαγγελέως (συνδυασμός 
άρθρων 4 καί 124 Π .Κ .).

1. Τδε εκτενή μελέτην εις Ποινικά Χρονικά (Τόμος Α' σελ. 212 έπ. καί 265 έπ .) ύπό Γαρ- 
δίκα «Οΐ άνήλικοι ’Εγκληματίαι», είδικώς δέ όσον άτορα τήν προκειμένην περίπτωσιν είς σελ. 222.

2. ’Ίδε τοΰτο είς Εφημερίδα Κυβερνήσεως (Τεύχος Α' 153)1954).
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III . Έ φ η β ο ι.
Έφηβος διαπράττων πταίσμα τυγχάνει της αύτής μεταχειρίσεως ής καί ό 

παϊς. 'Υποβάλλεται δηλ.. μόνον εις ά ν α μ ο ρ φ ω τ  ι κ ά μ έ τ ρ α ,  έκτος της εισα
γωγής εις κατάλληλον κατάστημα άγωγής.

Διαπράττων, άντιθέτως, ό έφηβος κακούργημα ή πλημμέλημα ή υποβάλ
λεται είς αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα ή καταδικάζεται εις π ε ρ ι ο ρ ι 
σ μ ό ν  έ ν τ ό ς  σ ω φ ρ ο ν ι σ τ ι κ ο ύ  κ α τ α σ τ ή μ α τ ο ς .  Ό  δικαστής δηλ. 
επιβάλλει αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα, όταν κρίνη, ότι ταϋτα είναι άρκετά 
προς πρόληψιν νέων άξιοποίνων πράξεων. "Αν όμως έκ τής έρεύνης των περιστά
σεων, ύφ’ άς έτελέσθη ή πράξις καί τής όλης προσωπικότητος του πράξαντος κριθή, 
ότι διά την συγκράτησιν τοϋ έφήβου, άπό τής τελέσεως νέων άξιοποίνων πράξεων, 
είναι αναγκαίος ό ποινικός σωφρονισμός αΰτοϋ, καταδικάζεται ούτος εις περιορισμόν 
έντός σωφρονιστικού καταστήματος (άρθρον 127 § 1 Π .Κ.).

"Οθεν, δέν εξετάζεται έν προκειμένω ή βαρύτης τής πράξεως, άλλά τό πρό- 
σφορον ή μή των μέτρων. Είναι έπομένως δυνατόν έν δεδομένη τινί περιπτώσει 
έφηβος τελών κακούργημα νά ύποβληθή εις άναμορφωτικόν τι μέτρον, έν ώ άλλος, 
διαπράττων πλημμέλημα, νά καταδικασθή είς ποινικόν σωφρονισμόν.

'Ο δικαστής δύναται νά διατάξη, προΐούσης τής έκτελέσεως, τήν άντικατάστα- 
σιν άναμορφωτικοΰ τίνος μέτρου δι’ ετέρου θεραπευτικού ή καί άντιστρόφως, ώς συμ
βαίνει καί μέ τούς παΐδας.

Οί καταδικαζόμενοι είς περιορισμόν έντός σωφρονιστικού καταστήματος έφη
βοι, δύνανται νά τύχωσιν προσωρινής άπολ.ύσεως(άρθρ. 129), ύπότήνπροϋπόθεσιν ότι 
θά έπιδείξουν καλ.ήν διαγωγήν, έπί χρονικόν διάστημα, όριζόμενον ύπό τού δικαστοΰ.

Τήν προσωρινήν άπόλυσιν διατάσσει τό τριμελές δικαστήριον άνηλίκων τοϋ 
τόπου τής έκτίσεως τοϋ περιορισμού, κατόπιν προτάσεως τοϋ δ/ντοΰ τοϋ καταστήμα
τος, έν ώ κρατείται ή τοϋ είσαγγελέως. Έ ν τή άποφάσει, περί τής ύπό όρον άπο- 
λύσεως, ορίζεται ό χρόνος τής δοκιμασίας, όστις δέν δύναται νά είναι κατώτερος των 
δύο, ούτε άνώτερος των πέντε έτών. Κατά τοϋ καταδικασθέντος δύνανται, κατά τήν 
διάρκειαν τοϋ χρόνου τής δοκιμασίας, νά έπιβληθώσι καί πρόσθετοι ύποχρεώσεις, 
άφορώσαι είς τον τρόπον τοϋ βίου τοϋ άνηλίκου ή τήν διαπαιδαγώγησιν αύτοΰ.

’Εάν ό άπολυθείς, κατά τον χρόνον τής δοκιμασίας, φέρηται κακώς, τό δικα- 
στήριον δύναται, έπί τή προτάσει τής διευθύνσεως τοϋ καταστήματος, τοϋ είσαγγε
λέως ή τών έχόντων έκ τοϋ νόμου τήν έπιμέλειαν τοϋ άνηλίκου, νά άνακαλέση τήν ύπό 
όρον άπόλυσιν ή νά παρατείνη τον χρόνον τής δοκιμασίας μέχρι πέντε έτών, έάν 
ούτος είχεν όρισθή βραχυτέρας διάρκειας.

'Ως καί άνωτέρω έλέχθη, (σελ. 6953 τοϋ παρόντος), άν τό έγκλημα έτελέσθη 
μέν κατά τήν έφηβικήν ήλικίαν, ό δράστης όμως αύτοΰ δικάζεται μετά τήν συμπλή- 
ρωσιν τοϋ 17ου έτους (περίπτωσις νεαροΰ έγκληματίου Κώνστα) ό δικαστής δύ- 
ναται ή νά έπιβάλη περιορισμόν έντός σωφρονιστικού καταστήματος ή νά καταγνώση 
ποινήν ήλαττωμένην, κατά τό άρθρον 83 Π.Κ., άν κρίνη, ότι ό περιορισμός έντός 
σωφρονιστικού καταστήματος δέν είναι ήδη σκόπιμος. 'Η  ποινή όμως αυτή έν ούδε- 
μια περιπτώσει συνεπάγεται τήν άποστέρησιν τών πολ.ιτικών δικαιωμάτων τοϋ κατα- 
δικασθέντος ή τήν παραπομπήν αύτοΰ είς κατάστημα έργασίας. Τέλος, κατά γενικόν 
κανόνα, οί κατάδικοι ούτοι κρατούνται κεχωρισμένως άπό άλλους καταδίκους άνη- 
λίκους (άρθρον 130 Π .Κ .).

Έ άν ό καταδικασθείς είς περιορισμόν έντός σωφρονιστικού καταστήματος 
συνεπλήρωσε τό 21ον έτος τής ήλικίαςτου, πριν άρχίση ή έκτέλεσις τής άποφάσεως, 
τό δικάσαν δικαστήριον ύποχρεοϋται νά άντικαταστήση τον περιορισμόν έντός σωφρο
νιστικού καταστήματος διά τής ποινής τού διαπραχθέντος έγκλήματος, ήλαττωμένης 
κατά τό άρθρον 83, έκτινομένης κεχωρισμένως άπό τών λοιπών ένηλίκων κρατου
μένων (άρθρον 131 § 2 έν συνδυασμώ προς άρθρον 130 § § 2 καί 3).
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Ή  διάρκεια τοϋ περιορισμού, ώς και των λοιπών μέτρων, δεν ορίζεται έκ των 
προτέρων ύπό τοϋ δικαστοΰ (άρχή αορίστου διάρκειας), άλλά σχετικώς, δηλ. κατά 
τό άνώτατον καί τδ κατώτατον δριον (άρθρον 127 § 2 Π .Κ .). Τδ άνώτατον δριον 
δεν δύναται νά ύπερβή τα είκοσιν έτη καί τδ κατώτατον να είναι βραχύτερον των έξ 
μηνών. Είδικώς περί τούτοι» όμιλεΐ τδ άρθρον 54 τοϋ Π.Κ. έχον ώς έξης: «'Η διάρ
κεια τοϋ περιορισμού τών εφήβων έντδς σωφρονιστικού καταστήματος είναι κατ’ 
έλάχιστον μέν δρον πέντε ετη καί κατά μέγιστον είκοσιν, εάν ή τελεσθεΐσα πράξις 
άπειλήται έν τώ νόμω διά στερητικής τής έλευθερίας ποινής άνωτέρας τών δέκα 
ετών ή διά θανατικής ποινής, εις πάσαν δέ άλλην περίπτωσιν ή διάρκεια είναι κατ’ 
έλάχιστον μέν δρον έξ μήνες καί κατά μέγιστον δέκα έτη».

Τούτο σημαίνει δτι δι’ ά εγκλήματα άπειλεΐται ποινή θανάτου ή ισοβίου καθείρ- 
ξεως ή καί πρόσκαιρου τοιαύτης μέχρις είκοσιν ετών, άδιαφόρως κατωτάτου ορίου, 
ώς λ.χ. έπί βιασμού (άρθρον 336 Π .Κ .) ή ληστείας (άρθρον 380 § 1 Π .Κ .) κλπ., ό 
περιορισμός έντδς σωφρονιστικού καταστήματος καθορίζεται εις 5—20 ετη. Εις πά
σαν άλλην περίπτωσιν καί δή προκειμένου περί παντδς πλημ/τος ή κακουργήματος, 
τιμωρουμένου τό πολύ διά καθείρξεως μέχρι δέκα έτών, ώς λ.χ. έπί παιδοκτονίας (άρ
θρον 303 Π .Κ .), πλαστογραφίας (άρθρον 216 §3 Π .Κ .), άποπλανήσεως παιδδς (άρ
θρον 339 Π .Κ .) κλπ., δ περιορισμός κυμαίνεται μεταξύ 6 μηνών καί 10 έτών.

Τονίζομεν τοϋτο, διότι έπί τοϋ ζητήματος δέν κρατεί ομοφωνία. 'Υπεστηρίχθη 
δηλ. καί ή άποψις, καθ’ ήν ή καταδίκη εις περιορισμόν έντδς σωφρονιστικοΰ κατα
στήματος 5—20 έτών έπιβάλλεται μόνον οσάκις πρόκειται περί έγκλήματος τιμω- 
ρουμένου διά καθείρξεως τουλάχιστον 10 έτών, ώς λ.χ. οσάκις πρόκειται περί βια- 
σμοϋ, σχόντος τόν θάνατον τής παθούσης (άρθρον 340 Π.Κ.) κλπ.

'Η  διάταξις έμφανίζει καί δικονομικόν ένδιαφέρον. Εις τήν πρώτην περίπτο»- 
σιν, άρμόδιον πρδς έκδίκασιν τής ύποθέσεως είναι τδ τριμελές πλημμελειοδικεΐον 
άνηλίκων, ένώ εις την δευτέραν, δηλ. εις άς περιπτώσεις τδ άνώτατον δριον τής κατά 
τοϋ οικείου έγκλήματος προβλεπομένης ποινής είναι κάθειρξις 10 έτών, άρμόδιον 
είναι τδ μονομελές πλημμελειοδικεΐον άνηλίκων, ώς τοϋτο συνάγεται έκ τής δια- 
τάξεως τοϋ άρθρου 113 §1 στοιχ. β' Κ .Π.Δ. όρίζοντος δτι: «τδ τριμελές δικαστή- 
ριον άνηλίκων δικάζει τά παρ’ αύτών πραττόμενα έγκλήματα, δι’ ά ή κατά τδν ποι
νικόν κώδικα έπιβλητέα ποινή περιορισμοΰ έντδς σωφρονιστικοΰ καταστήματος είναι 
τουλάχιστον πέντε έτών».

I V .  ’Ανήλικοι μετεφηβικής ήλικίας.
'Ο  νέος Ποινικός Κώδιξ, ώς πρδς τούς έγκληματίας τής μετεφηβικής ήλικίας, 

οΰς δέν χαρακτηρίζει ώς άνηλίκους (ούχί όρθώς νομίζομεν, ώς καί άνωτέρω έλέχθη), 
ήτοι τούς ήλικίας 18—21 θεσπίζει: α) μείωσιν τής ποινής καί β) τήν αρχήν τοϋ δια
χωρισμού των άπό τούς ένήλικας κρατουμένους. Τοϋτο τονίζεται ρητώς ύπό τοϋ άρ
θρου 133 Π.Κ., καθ’ δ, κατά τών έγκληματιών τής μετεφηβικής ήλικίας τδ δικαστή- 
ριον δύναται νά καταγνώση ποινήν ήλαττωμένην καί κατά γενικόν κανόνα οι κατά- 
δικοι ούτοι κρατούνται κεχωρισμένως άπό άλλους καταδίκους ένήλικας.

"Οθεν κατά τών έγκληματιών τούτων δύναται νά καταγνωσθή καί ή 
θανατική ποινή, διότι ό δικαστής δέν ύποχρεοΰται, άλλ’ άπλώς δικαιούται νά κατα
γνώση ποινήν ήλαττωμένην. ’Ά ν έπομένως έν συγκεκριμένη τινί περιπτώσει κρίνη, 
δτι ή ποινή δέον νά μή είναι μειωμένη, άλλά πλήρης, τότε ούδέν κώλυμα ύφίσταται 
νά έπιβάλη τήν θανατικήν ποινήν, συντρεχουσών βεβαίως καί τών προϋποθέσεων τών 
προβλεπομένων ύπό τοϋ άρθρου 86 Π.Κ. Δέν συμβαίνει όμως τό ίδιον καί μέ τούς 
δικαζομένους, μετά τήν συμπλήρωσιν τοϋ 17ου έτους τής ήλικίας των άνηλίκους, δι’ 
έγκλημα πραχθέν ύπ’ αύτών, διαρκοϋντος τοϋ σταδίου τής έφηβικής των ήλικίας. 
Διότι ούτοι, κατά δυνητικήν ευχέρειαν τοϋ δικαστοΰ ύποβάλλονται ή εις ποινικόν σω
φρονισμόν, (οπότε ούδείς λόγος περί θανατικής των ποινής δύναται νά γίνη) ή εις 
ποινήν μειωμένην, κατά τδ άρθρον 83, Π.Κ. μή δυναμένην δηλ. νά ύπερβή τήν κά- 
θειρξιν τών είκοσιν έτών. ΔΗΜ. Κ. Ν ΤΖΙΩ ΡΑΣ



ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΕΓΚΑΗΜΑΤΟΑΟΓΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΙΑΗΝ
'Υπό τοϋ Διευθυντοΰ των Εργαστηρίων της Τε
χνικής ’Αστυνομίας παρά τη Γενική Διευθύνσει της 
Δικαστικής ’Αστυνομίας τοϋ Σαντιάγου — Χιλής 

Dr. Luis SANDOVAL SMART

Ή  συνεχής αυξησις τοϋ άριθμοΰ των άδικη μάτων ώς καί αί ύπό των κακο
ποιών έπενεχθεΐσαι τελειοποιήσεις εις τούς τρόπους της έκτελέσεως τούτων, καθι- 
στώσι σήμερον περισσότερον παρά ποτέ, άναγκαίαν τήν προσφυγήν των Δικαστικών ώς 
καί τών ’Αστυνομικών ’Αρχών τών άσχο>θυμένων μέ τήν πάλην εναντίον της μάστι
γος ταύτης τής κοινωνίας, εις τά φώτα της έπιστήμης.

Εις τήν Χιλήν εύθύς ώς διαπραχθή άδίκημα, αί Άστυνομικαί Ά ρχαί άναφέρουν 
άμέσως τοϋτο εις τον άνακριτήν. 'Ο  δικαστής οφείλει νά μεταβή άμέσως εις τον τόπον

τοϋ εγκλήματος καί νά προβή 
εις τάς άναγκαίας ένεργείας 
διά τήν πιστοποίησιν τοϋ άδι- 
κήματος καί τον καταρτισμόν 
τοϋ σχετικού ©ακέλλου.

Έ φ ’ όσον ό δικαστής 
δεν έφθασε άκόμη εις τό μέ
ρος τοϋ άδικήματος, ειδική δύ- 
ναμις της ’Αστυνομίας καλου- 
μένη «Καραβινιέροι τής Χι
λής», λαμβάνει όλας τάς έπι- 
βαλλομένας προφυλάξεις διά νά 
έμποδίση τήν έθελουσίαν ή τυ- 
χαίαν καταστροφήν τών πει- 

Τό οίκημα τ% Γεν. Διευθύνσεωξ εΐ; Σαντιάγο της Χιλής στηρίων τοϋ εγκλήματος.
Κατά τήν διάρκειαν τής

άνακοίσεως ό δικαστής βοηθεΐται ύπό δυνάμεως τής ’Αστυνομίας ονομαζόμενης 
«Δικαστικής ’Αστυνομίας», ήτις έξαρτάται έκ τής Γεν. Διευθύνσεως τής Δικαστι
κής ’Αστυνομίας τής Χιλής, τής οποίας τά παραρτήματα εΰρίσκονται εις τάς κυ- 
ριωτέρας πόλεις τής χώρας.

Εις τήν Γενικήν Διεύθυνσιν τήε Δικαστικής ’Αστυνομίας εΤναι προσηρτημένον 
τό τελειότερον επιστημονικόν συγκρότημα τής νοτίου ’Αμερικής: Τό Έ ργαστή- 
ριον τής Τεχνικής ’Αστυνομίας τοϋ Σαντιάγου.

Ό  επιστημονικός ούτος οργανισμός ίδρύθη τήν 29 Αύγουστου 1935 κατόπιν 
άποφάσεως τής Διευθύνσεως τής Δικαστικής ’Αστυνομίας.

Βάσει τοϋ νόμου τής 4ης Φεβρουάριου 1938 τό ίδρυμα τοϋτο έλαβε τήν νομικήν 
του ύπόστασιν. Διά δύο συμπληρωματικών διαταγμάτων,—τό τελευταίου άπό 25 
Σεπτεμβρίου 1944—καθωρίσθη ή οργανική του διάρθρωσις, αί υποχρεώσεις καί τέ
λος ό τρόπος τής έντάξεώς του έν τώ πλαισίω τής Διευθύνσεως Δικαστικής ’Αστυνο
μίας. Οδτω εις τό άρθρον 19 τοϋ 2ου διατάγματος ορίζονται ώς εξής οί σκοποί καί 
δικαιοδοσίαι τοϋ ιδρύματος.

’Ά  ρ θ ο ρ ν 19ον. «Τό Έργαστήριον τής Τεχνικής ’Αστυνομίας θά έξαρταται 
άπ’ ευθείας έκ τής Γενικής Διευθύνσεως καί θά έχη ώς σκοπόν τήν άπό επιστημονικής 
άπόψεως συνεργασίαν μετά τής Δικαστικής ’Αστυνομίας καί τών Δικαστήριο»; τής 
Δημοκρατίας διά τήν προώθησιν τοϋ έργου αύτών.

Κατά τήν έκτέλεσιν τής άνωτέρω άποστολής θά έξετάζη τά ΐχνη καί πειστήρια
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τών εγκλημάτων, ενώ έκ παραλλήλου θά άσχολήται μέ την συγκέντρωσιν δλων των 
αντικειμένων των χρησιμοποιηθέντων εις την έκτέλεσιν του αδικήματος. Θά έτοι- 
μάζη σχεδιαγράμματα, θά έκτελή φιυτογραφίας, αίτινες θά χρησιμεύσουν εις την πα
ραστατικήν άπόδειξιν τοϋ άδικήματος καί θά συντάσση άναφοράς χρησίμους διά την 
έν γένει προώθησιν τής άνακρίσεως.

Οί υπάλληλοι τοϋ σώματος των Καραβινιέρων καί της Δικαστικής ’Αστυνομίας 
οίτινες θά εύρεθοϋν εις τον τόπον τοϋ άδικήματος θά απαγορεύσουν τήν είσοδον εις 
τούς περιέργους, θά διατάξουν δέ το κλείσιμον τοϋ καταστήματος, έφ’ όσον πρόκει
ται περί δημοσίου χώρου, ή εις ώρισμένας περιτώσεις τήν άπομόνωσίν του.

Ουτοι θά μεριμνήσουν διά τήν άκεραίαν καί άμετάβλητον διατήρησιν των δακτυ
λικών άποτυπωμάτων, ιχνών, πειστηρίων, διά τήν μή μετακίνησιν τών πτωμάτων, 
διά τήν παρ’ ούδενός άφήν οπλών, άντικειμένων ή έργαλείων χρησιμοποιηθέντων κα
τά τήν έκτέλεσιν τοϋ άδικήματος μέχρι τής άφίξεως έμπειρογνώμονος τοϋ εργαστη
ρίου τής Τεχνικής ’Αστυνομίας, έκτος εάν το αρμόδιον Δικαστήριον έκδώση άντιθέ- 
τους οδηγίας».

Τά Δικαστήρια ολοκλήρου τής Δημοκρατίας, άπό τήν Άρίκαν έως τον Μαγγε- 
λάνον, τά δικαστήρια στρατοΰ καί χωροφυλακής, τά έργατικά δικαστήρια κ.τ.λ. συμ
βουλεύονται το Έργαστήριον τής Τεχνικής ’Αστυνομίας, ειδικόν επί τών πλέον ποι
κίλων ζητημάτων. Ά φ ’ ετέρου το έργαστήριον έχει τήν ύποχρέωσιν όπως συνεργά
ζεται μετά τής Τεχνικής Σχολής τής Δικαστικής ’Αστυνομίας εις τήν έν γένει δι
δαχήν καί πρακτικήν έξάσκησιν τών μαθητών έπί τοϋ πεδίου τούτου.

Διά νά δύναται τό έργαστήριον τής Τεχνικής ’Αστυνομίας νά άνταποκριθή 
εις τάς τριπλάς αύτάς υποχρεώσεις διηρέθη εις τά άκόλουθα τμήματα:

Ιον Τμήμα: Έ ντοπίσεω ς τοϋ άδικήματος. Τοϋτο περιλαμβάνει τρεις υ
πηρεσίας: φωτογραφικήν, έπιπεδομετρίαν, λήψιν άναγλύφων ιχνών.

2ον Τμήμα: ’ Ιατροεξεταστών ’Αστυνομίας.
3ον Τμήμα: ’Ιχνώ ν καί αρχείω ν.
4ον Τμήμα: Δ ικαστικής, Φυσικής καί Χ ημείας. Τοϋτο περιλαμβάνει:
α) Δικαστικήν Χημείαν (Βιοχημεία, Βιομηχανική Χημεία, Φαρμακολογία).
β) Δικαστικήν Φυσικήν (Μακροφωτογραφία, Μικροφωτογραφία, Φασματο

σκοπία, Μικροσκοπία, Φθοοοσκοπία, προσδιορισμός εΐδικοΰ βάρους).
5ον Τμήμα: Έ ξετάσεω ς εγγράφ ω ν.
6ον Τμήμα: Έ φηρμοσμένης τεχνικής.
α) Τεχνικής Μηχανικής.
β) Τεχνικής ’Ηλεκτρισμού (πραγματογνωμοσύναι έπί ήλεκτρικών εγκαταστά

σεων, ραδιοφώνων κ .λ .π .).
γ ) Τεχνικής Μηχανολογίας (κινητήρες, άτυχήματα τροχαίας κ .λ .π .).
7ον Τ μή μ α : Ιατροδικαστικής βλητικής (έσωτερική, έξωτερική, συνι- 

σταμένη, πυροτεχνία).
8ον Τμήμα: Δικαστικής λογιστικής.
'Ως έπίσημος άντιπρόσωπος τής C.I.P.C. εις τήν Χιλήν έθεώρησα επιβεβλημέ

νου καθήκον νά γνωρίσω διά τών σε>ίδων τής «Διεθνούς Έπιθεωρήσεως» τάς έπιδιώ- 
ξεις καί τά έπιτευχθέντα άποτελέσματα έπί τοϋ πεδίου τής έγκληματολογίας. Θά 
εκθέσω δέ έν συντομία τό είδος τής έργασίας τής έκτελουμένης υπό έκάστου τμήματος 
τοϋ Έογαστηρίου τής Τεχνικής ’Αστυνομία; στηριζόμενος έπί τών δεδομένων τοϋ
1947.

Ιον Τμήμα: Έ ντόπισ ις τοϋ άδικήματος.
'Η  υπηρεσία αΰτη περιγράφει τον τόπον τοϋ άδικήματος τή βοήθεια φωτογρα

φιών απλών, στερεοσκοπικών, μετρικών καί εγχρώμων. Ή  υπηρεσία αυτή χρήσιμο-
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ποιεί ομοίως τάςτελευταίας προόδους είετό πεδίου τοϋτο: την επιπεδομετρίαν και τό 
σχέδιον. 'Η  λήψις άναγλύψων άποτυπωμάτων ώς π.χ. ϊχνη έλαστικών αύτοκινήτου,. 
υποδημάτων, όδόντων κ.λ.π. έκτελεΐται ομοίως ύπό τοΰ τμήματος τούτου.

Κατά την διάρκειαν τοΰ έτους 1947 τό τμήμα τοϋτο έξετέλεσε 2047 φωτογρα
φίας, κατόπιν παραγγελιών τής Γενικής Δ/νσεως τής Δικαστικής ’Αστυνομίας, 
Στρατιωτικών δικαστηρίων, διαφόρων 'Υπουργείων, τής 'Υπηρεσίας Σημάνσειος κ. 
λ.π. Κατά τό αύτό χρονικόν διάστημα έξετελέσθησαν, ώς συμπληρωματικά πληροφο
ριακά στοιχεία, 1733 άπλά καί μετρικά σχέδια. 'Η  λ.ήψις τών άποτυπωμάτων τών ο- 
δοντοστοιχειών έπέτρεψε την άνακάλυψιν τών δραστών δύο εγκλημάτων, παρά τό γε
γονός ότι, εις την μίαν περίπτωσιν (φόνος σωφέρ) οί άρουραΐοι καί εις τήν δευτέραν 
(φόνος άραβος εμπόρου) ό "ίδιος ό δράστης εΐχον καταστρέψει τήν επιδερμίδα τών δα
κτύλων τών θυμάτων.

2ον Τμήμα: ’ Ιατροεξ ετασταί ’Α στυνομίας.
Εις κάθε άδίκημα συνοδευόμενον άπό σωματικά τραύματα, θανατηφόρα καί 

μή, τό Έργαστήριον τής Τεχνικής ’Αστυνομίας δύναται νά ένεργήση άμέσως, χάρις 
εις τούς ίατροεξεταστάς του, οίτινες είναι εις τήν πραγματικότητα ίατροδικασταί 
εργαζόμενοι εις τον τόπον τοΰ εγκλήματος. Μετά τό τέλος τής έξετάσεως τό πτώμα 
τοΰ θύματος, εάν υπήρξε τοιοΰτον, μεταφέρεται εις τό ’Ιατροδικαστικόν ’Ινστιτούτου, 
«Carloslbar» όπως όποστή τήν οριστικήν έξετασιν.

3ον Τμήμα: ’Ίχνη  καί ’Αστυνομικά ’Α ρχεία .
'Η  υπηρεσία αυτή άσχολεΐται μέ ό,τι άφορα τά δακτυλικά άποτυπώματα, τά 

ίχνη βημάτων κ.ά. άτινα άνακαλύπτονται εις τον τόπον τοΰ έγκλήματος, ένώ συγ
χρόνως τηρεί τά ’Αστυνομικά άρχεία, χρησιμεύοντα διά τήν επιστημονικήν πιστοποίη- 
σιν τής ταυτότητος τοΰ έγκληματίου και τοΰ είδους τοΰ έγκλήματος.

Διατηρεί τούς ποινικούς φακέλλους τών εγκληματιών, ώς καί τούς φακέλλους 
τούς περιέχοντας τό έγκληματολογικόν παρελθόν τών εγκληματιών τής χώρας, ώς 
καί τών διεθνών τοιούτων. Εις τούτους γίνεται μνεία τών συλλήψεων, τής γενεαλο
γίας, τών χαρακτηριστικών καί όλων τών άλλων χρησίμων εις τήν ’Αστυνομίαν πλη
ροφοριών.

Εις ειδικά άρχεία οί συνήθεις έγκληματίαι άναφέρονται κατά γένος, ηλικίαν, 
εθνικότητα, τρόπον έργασίας, ψευδούνυμα κ.τ.λ. Έ ν τώ συνόλω των τά άρχεία ταΰτα 
προσφέρουν τάς περισσοτέρας τών έγγυήσεων διά τήν ταχεΐαν άνακάλυψιν ένός έγ
κληματίου.

Κάθε άτομον συλλαμβανόμενον λόγω υπονοιών ή κατόπιν διαταγής τοΰ άνα- 
κριτοΰ οδηγείται εις τό τμήμα τοϋτο όπου εξετάζεται κατά πόσον βαρύνουν τοϋτο 
άλλαι κατηγορίαι ή καταζητήσεις.

’Επίσης τηρείται μονο—δακτυλικόν άρχεΐον περιλαμβάνον τά δακτυλικά 
άποτυπώματα 25.000 περίπου έγκληματιών διεθνών καί μή, ίνα καθίσταται δυνατή 
ή πιστοποίησις τής ταυτότητος έγκληματιών διά τών είς τον τόπον τοΰ έγκλή
ματος άφεθέντων ύπ’ αυτών δακτυλικών άποτυπωμάτων, γνωστού οντος ότι διά 
τήν άναζήτησιν τοΰ είδους τούτου άρκεΐ τό δακτυλικόν άποτύπωμα ενός καί μόνου 
δακτύλου ή καί τμήματος αύτοΰ. ’Εκτός τοΰ άρχείου τούτου εύρίσκεται ύπό όργάνω- 
σιν καί άρχεΐον άποτυπωμάτων παλαμών.

Τέλος υπάρχουν άρχεία περιέχοντα τήν περιγραφήν άπολεσθέντων ή ' ύπε- 
ξαιρεθέντων άντικειμένων άξίας.

4ον Τμήμα: Δικαστική, Φυσική καί Χημεία.
Τό τμήμα τοϋτο είς μέν τον κλάδον τής Βιοχημείας 

αίματος (προς έπιβεβαίωσιν τής ταυτότητος υπόπτου ή άπόδειξιν τής πατρότητος) 
κηλίδας σπέρματος, σιέλου, ουρών κ.λ.π.

εξετάζει τάς κηλίδας
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Εις τον κλάδον της βιομηχανικής Χημείας τδ τμήμα τοΰτο εξετάζει δ,τι άφορα 
τάς πρώτας ΰλας, έτοιμα βιομηχανικά προϊόντα, νοθείας, πυρκαϊάς έγκληματικάς 
καί μή κ.λ.π. 'Όσον άφορα τήν φαρμακευτικήν χημείαν ή σημασία της εις τήν εγκλη
ματολογίαν είναι παγκοίνως 
γνωστή.

' Η μακρο—καί μικρό— 
φωτογραφία είναι μέσα πολύ
τιμα διά τήν έν τώ δικαστη
ρίου έπίδειξιν αποδεικτικών 
στοιχείων συγκεντρωθέντων 
κατόπιν έπισταμένων έξετά- 
σεων διά του γυμνού οφθαλ
μού ή τού μικροσκοπίου.

' Η φασματοτ ραφία της 
περιοχής τού ορατού φάσμα
τος, άποτυπώνει δ,τι άπεκά- 
λ.υψεν ή δι’ άποροοφήσεως ή 
έκπομπης φασματοσκοπία, ε
νώ εις τήν περιοχήν τού ύπε- "Τό χημικόν έρχαστήριον
ριώδους ή υπερύθρου (αποκαλύ
πτει πράγματα μή άντιληπτά εις τον άνθρώπινον όφθαλ.μόν.

Τό τμήμα τοΰτο έξέδωκε τό 1947 διακοσίας δύο πραγματογνωμοσύνας εις 
κλάδους τής δικαστικής χημείας καί διακοσίας έβδομήκοντα τέσσαρας εις κλάδους 
τής δικαστικής φυσικής.

5ον Τμήμα : Έ ξέτασις εγγρά φ ω ν.
Ή  υπηρεσία αδτη άσχολεΐται μέ κάθε τι άφορών πλαστά έγγραφα άδιάφορον 

άν είναι ταύτα δακτυλογραφημένα, έντυπα, κ.λ.π. Επίσης άσχολεΐται μέ τήν διε
νέργειαν άνακρίσεων δι’ εγκλήματα πλαστογραφίας αξιών, γραμματίων, χαρτονο
μισμάτων, σφραγίδων κ.λ.π. είτε ταύτα έξετελέσθησαν έν τή χώρα ταύτη ή εις τό 
εξωτερικόν. Ειδικόν τμήμα εξετάζει από τεχνικής άπόψεως τήν παραποίησιν τών 
έργων τέχνης, ιδία ζωγραφικών πινάκων, ( τεχνική πινακολογία ).

Κατά τό έ'τος 1947 τό τμήμα τοΰτο έξετέλεσε 422 διαφόρους πραγματογνω
μοσύνας.

6ον Τμήμα: Έ φηρμοσμενη τεχνικ ή .
Αί γνώσεις ενός πολιτικού μηχανικού καθίστανται λίαν χρήσιμοι εις τήν 

εγκληματολογίαν, έφ’ δσον πρόκειται νά ύπολ.ογισθούν αί άντοχαί τών διαφόρων 
υλικών (εις καταρρεύσεις οικοδομούν, κ .λ .π .).

Ό  κλάδος τής τεχνικής ήλεκτρισμού απέδειξε τήν μεγάλην αύτής χρησιμό
τητα κατά τό διάστημα τού τελευταίου πολέμου, άνακαλύψας το παράνομον δίκτυον 
τών ραδιοφ. πομπών τών διατηρουμένων εις τήν χώραν ταύτην ύπό τού κόμματος 
τών ναζί. 'Υπήρξε μέγας θρίαμβος διά τήν ’Αστυνομίαν μας, ήτις, βοηθουμένη 
ύπό τής επιστήμης, κατώρθωσε νά άποκαλύψη τό τελειότερον δίκτυον κατασκοπίας 
τής ’Αμερικανικής ’Ηπείρου καί νά άνακαλύψη τάς διαφόρους κρυπτογραφικάς κλεί
δας, ώς καί τάς συμπαθητικάς μελ.άνας τάς χρησιμοποιουμένας ύπό τών παρανόμους 
δρώντων.

Αί ύπηρεσίαι τού τμήματος τούτου καθίστανται εξαιρετικά χρήσιμοι εις πε- 
ριπτώσεις αδικημάτων χρησιμοποιούντων ώς οργανον τον ήλεκτρισμόν ώς π.χ. 
εμπρησμοί, ήλεκτροπληξίαι τυχαΐαι καί μή κ.τ.λ.

Ό  κλάδος τής μηχανικής τού τμήματος τούτου παίζει μέγαν ρόλον εις πρα-
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γματογνωμοσύνας μηχανημάτων, καταστροφών, φθορών, σαμ,ποτάζ, ατυχημάτων, 
κυρίως δέ δυστυχημάτων τροχαίας κινήσεως, αύξανομένων συνεχώς μετά τό τέλος 
τοΰ πολέμου.

7ον Τμήμα: Δικαστική βλητική.
Τό τμήμα τμήμα τοϋτο δύναται νά έπιτύχη την λύσιν όλων τών προβλημάτων 

έπί τής εξωτερικής, εσωτερικής καί συνισταμένης βλητικής καί νά έκτελέση πρα- 
γματογνωμοσύνας έπί εκρηκτικών όλών.

'Η  υπηρεσία αυτή διαθέτει τά τελειότερα όργανα διά τήν πιστοποίησιν τής 
προελεύσεως βλημάτων, όμοιων του εργαστηρίου τής F.B .I. τής Ούάσιγκτον, 
τό όποιον ειχομεν τήν τύχην νά γνωρίσωμεν κατά τήν κατά τό 1941 έπίσκεψιν τής 
μεγάλης ταύτης άδελφής Δημοκρατίας.

Ουτω τό τμήμα τοϋτο δύναται νά καταλήξη εις συμπεράσματα έπί τής πιστο- 
ποιήσεως τής προελεύσεως τών βλημάτων, καλύκων, όπλων κ.τ.λ. άνευρεθέντων εις 
τον τόπον τοΰ έγκλήματος. Κατά τό έτος 1947 έξτελέσθησαν 85 πραγματογνωμο- 
σύναι.

8ον Τμήμα: Δικαστική λογιστική.
Εις κάθε έγκληματολογικόν ΐνστιτοΰτον ή έργαστήριον, σπουδαίαν θέσιν 

κατέχει πάντοτε τό τμήμα τοϋτο αύξανομένης καθημερινώς τής χρησιμότητός του 
λόγω τής μεγάλης αύξήσεως τών « οικονομικών » άδικημάτων.

'Η  αισχροκέρδεια ή συντελουμένη διεθνώς ή έντός τής έπικρατείας, είτε 
αυτή στρέφεται κατ’ ιδιωτών είτε κατά τοϋ Κράτους, ή άπόκρυψις κερδών, περι
πτώσεις τινες έμπρησμών έπί σκοπώ παρανόμου κέρδους τή βοήθεια ψευδών λογι
στικών βιβλίων, πάντα ταΰτα δύνανται νά δώσουν λαβήν εις άνακρίσεις καί σημαντι- 
κάς άποκαλύψεις έκ μέρους τών ειδικών λογιστών τοΰ έργαστηρίου.

'Υπό όργάνωσιν εύρίσκεται τό τμήμα τών « δικαστικών φορολογιών » διά 
τήν άποκάλυψιν τών άπατών έπί σισυρών, κοσμημάτων κ.λ.π.

Κατά τό διάστημα τοΰ έτους 1947 τό τμήμα τής λογιστικής έξέδωκε 118 
πραγματογνωμοσύνας έπί σχετικών προς τάς άνο^τέρω περιγραφείσας υποθέσεις.

Γενικώς τό έργαστήριον τής τεχνικής ’Αστυνομίας τής Γεν. Διευθύνσεως τής 
Δικαστικής ’Αστυνομίας έξετέλεσε 3178 πραγματογνωμοσύνας κατά τό έτος 1947.

'Υπό δέ τοΰ τμήματος ’Αστυνομικών ’Αρχείων ’Ιχνών έξεδόθησαν 113.836 
άναφοραί, άντιπροσωπεύουσαι οικονομίαν πολλών εκατομμυρίων πέζος διά τό δη
μόσιον ταμεϊον, μή ύπολ.ογιζομένο^ν τών χάρις εις τήν έπιστημονικήν άνακάλυψιν 
άνακτηθέντων εκατομμυρίων.

’Εκ τής περιγραφής ταύτης καταφαίνεται ή αλήθεια τών όσων άνεφέρομεν εις 
τήν αρχήν τοΰ παρόντος άρθρου, όσον άφορα τήν συμβολήν τής έπιστήμης εις τήν 
δίωξιν τοΰ έγκλήματος εις τήν Χιλήν, καί τής τελειότητος τοΰ έργαστηρίου τής 
Τεχνικής ’Αστυνομίας εις τό νοτιώτερον τοϋτο μέρος τοΰ κόσμου. .



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ

Ή  σωστή πορε ί α
‘Υπό Ύπαστυνόμου Β' κ. ΑΝ. ΣΥΦΑΝΤΟΥ

Βρισκόμαστε στο καινούργιο σκαλοπάτι του δρόμου πού άνοιξε εδώ και λί
γο καιρό ό πολιτισμός μας. Ή  μηχανή πήρε τά σκήπτρα καί κρατάει εμάς τούς 
υπηκόους της στην άγωνία. Μια άγωνία άνάμιχτη μέ θαυμασμό, άλλα καί μέ πολλά 
ερωτηματικά, στο θέμα πού μας άνοιξε.

Ποιά θάναι δηλαδή ή πορεία τής άνθρωπότητος άπό εδώ καί πέρα; Ποια 
θάναι ή τύχη του πνευματικού πολιτισμού, έπειτα άπ’ αύτές τις κατακτήσεις τής 
μηχανής;

Αύτά, κι’ ένα σωρό άλλα πράγματα, μπορεί να σκεφτή ό καθένας μας αυτή τή 
στιγμή, καθώς ό άνθρώπινος λογισμός, αρματωμένος άπ’ τά έπιτεύγματα τής δικής 
του έπινοήσεως στράφηκε προς μιά κατεύθυνση. Νά κατακτήση τό Σύμπαν!

Αύτό τό άγνωστο υπερπέραν, πού τόσους αιώνες τώρα στέκεται μυστήριο 
πού ή γοητεία του δαμάζει τις άνθρώπινες ψυχές, καί στέκει δυνάστης νοσταλγικός 
στο λογισμό τής άνθρωπότητος. Αύτό τό μυστήριο πού προσείλκυσε τής άνθρ&ίπό- 
τήτας τό νοΰ, άρχισε τώρα νά γίνεται κάτι τό χειροπιαστό, κάτι πού έγινε κτήμα 
τής άνθρώπινης περιέργειας καί τού άνθρώπινου λογισμού.

Ό  άνθρωπος σ’ όλα τά πεδία τής έρεύνης, βάδισε πάντα μπροστά, άκάθεκτος. 
Ή  πορεία του αύτή υπαγορεύτηκε άπό μιά περιέργεια φυσική καί επίκτητη. Οί θρί
αμβοι τών κατακτήσεων, άπό τήν μιά μεριά καί οί άχτϊδες φωτός πού θά ξεχυθούν 
άπό τ’ άγνωστα σκοτάδια καί θά φορτίσουν νέους ορίζοντες δράσεως, άπό τό άλλο 
μέρος, πού θωπεύουν χαδιάρικα τή φυσική του αύτή έφεσι καί άποτελοΰν τήν θερμουρ- 
γό πηγή πού τον τραβάνε όλο καί πιο μπροστά, χωρίς δισταγμούς, χωρίς δυσπιστία.

Ό  Ludwig Busse προσπαθώντας νά δώση τό όριο τής άνθρώπινης γνώσεως, 
λέει, πώς τό όριο αύτό δεν έγινε στο γνωστό ποτέ. Είναι όμως κινητό καί κάθε 
μέρα σπρώχνεται διαρκώς, δλο καί πιο μπροστά, προς τό πεδίο τού άγνώστου. Αύτό 
είναι μιά μεγάλη άλήθεια, δσο μεγάλη είναι καί ή άλήθεια πώς μπήκαμε σ’ ένα 
δρόμο πού τραβάει προς τό διάστημα.

'Ο άνθρωπος πιστεύει πάντα στον εαυτό του καί στή μεγάλη του δύναμη. Τό 
άνθρώπινο εγώ, ποτέ δεν σταμάτησε νά διευθύνη αύτή τήν πορεία.

Ά ν  δμως δεν υπήρξε δισταγμός στή διερεύνηση καί στήν κατάκτηση υπήρξε 
πάντα ή άντίδραση άδυσώπητη κι’ εριστική. Δυο παρατάξεις, στάθηκαν αιώνιοι 
αντίπαλοι στήν ιστορία τού πολιτισμού, στήν ιστορία τής προόδου. ’Από τή μιά 
μεριά τό πνεύμα κι’ άπό τήν άλλη ή ύλη. Πανίσχυροι μεγιστάνες κι’οί δύοστής άν- 
θρωπότητας τήν πορεία, κάθε ώρα καί κάθε στιγμή δίνουν τή μεγάλη μάχη τής έπι- 
βίωσης. Δυο δρόμοι άντίθετοι τούς φέρνουν σ’ ένα πεδίο μάχης καί δίνουν εκεί τήν 
αιώνια «ειρηνική» μάχη, βαδίζοντας τον αιώνιο δρόμο τους, προσηλωμένοι σέ μιά 
πορεία. Ά πό  τή διαρκή αύτή μάχη, παίρνουν καινούργιες δυνάμεις, γιά τή συνέχιση 
τής συγκρούσεως. Ριζωμένοι βαθειά καί οί δυό τους στήν άνθρώπινη φύση, κάνουν 
τήν άνθρωπότητα νά παραπαίη άλύπητα μεταξύ φθοράς καί αιωνιότητας. 'Η  δί- 
μορφη αύτή έκδήλωση τής άνθρώπινης φύσης στάθηκε πάντοτε ένάντια στον ΐδιο 
τον εαυτό της καί αύτή ή εναντίωση μεταφέρεται ατόφια στήν πανανθρώπινη πορεία, 
πού κάθε τόσο άλλάζει μοτίβο, αλλάζει σκέψη καί χρώμα. Μά δμως, αύτή ή έναντί- 
ωση,εϊτε τό θέλουμε είτε οχι, είναι ή θερμουργός, ή δημιουργική, ή φωτογόνος πηγή 
πού φωτίζει τά πεδία τής διερεύνησης καί κεντρίζει τήν άνθρώπινη προσπάθεια 
προς τήν έξέλιξι, προς τήν κατάκτησι, προς τον πολιτισμό.

Αύτή τή φορά ή ύλη, στέκεται σάν ηγετική τάξη. Ή  άνθρωπότητα έχει μετα- 
βληθή σ’ ένα στρατόπεδο μέ χίλια δυό πράγματα ώπλισμένη, έτοιμη γιά τήν εκστρα
τεία πού προπαρασκεύασε μιά δύναμι, πού τήν ελευθέρωσε άπό τήν πιο μικρή μο-
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νάδα της ΰλης. 'Ο άτομικός πολιτισμός του αιώνα μας, τραβάει ολο καί πιο μπροστά.
Ή  ώθηση της άνθρώπινης γνώσης, στον τομέα της μηχανής στέκει πάντα 

φραγμός στην προσπάθεια τοΰ πνεύματος νά ξεφύγη άπό τό συρμό καί νά τραβήξη 
τη δική του πορεία. Αυτή τη φορά ό άνθρωπος πρέπει νά σκέπτεται σάν μηχανή. 
'Όλες οί εκδηλώσεις τής ζωής του μηχανοποιήθηκαν. Καί αύτή άκόμα ή πνευματική 
του πλευρά, γίνεται προσπάθεια νά μηχανοποιηθή. Οί αιώνιες άξιες, έρευνώνται άπ’ 
τήν ίδια σκοπιά, κάτι σάν συνισταμένη παραγώγων μιας μηχανής. ’Έ τσι άκριβώς, 
δπως ή παραγωγή τής ήλεκτρικής ενέργειας. 'Η  αυτοματοποίηση, βέβαια, έπακό- 
λουθο αυτής τής στροφής, έγινε ή άγωνία τοΰ καιρού. Τά κοινωνικά προβλήματα 
άρχισαν επικίνδυνα νά πληθαίνουν, γιατί ό άνθρωπος έχει καταντήσει ό υπηρέτης 
τής μηχανής. Ξεκινήσαμε μέ τήν πρόθεση έξυπηρετήσεως τοΰ άνθρώπου καί βα
δίζουμε στήν έξυπηρέτηση τής μηχανής άπό τον άνθρωπο. Μιά έτερογονία σκοπών 
καί επιδιώξεων μάς τρομάζει. Είναι κι’ αύτό ένα δείγμα τής άνθρώπινης άτέλειας 
πού στάθηκε άνήμπορη νά ρυθμίση τή σχέση αιτίας καί άποτελέσματος.

'Η  στροφή προς τό Σόμπαν, καί μάλιστα σάν εγωιστική έπίδειξη πολιτικής 
καί στρατιωτικής ισχύος, έχει γίνει τό άγχος τής έποχής. 'Η  ασφαλιστική δικλείδα, 
ή τροχοπέδη τής αχαλίνωτης ταχύτητος πού πήρε ή άνθρωπότητα, λείπει αύτή τή 
φορά, άφοΰ λείπει ή πίστη προς τήν πνευματική πρωτοπορία. Ή  πίστη έκείνη, πού 
κάνει τον άνθρωπο νά σκέπτεται άνώτερα, πιο ψηλά άπό τήν άλογη φύση, άποδεί- 
χτηκε μικρά έπειτα άπό τις καινούργιες ιδέες πού έπραξε δ μηχανισμός.’Έτσι, ποΰ είναι 
ή άγάπη, ποΰ είναι ή στοργή τής άνθρωπότητας προς έαυτήν; Ό  εγωισμός πού 
ξεπετάχτηκε υπέρμετρος καί άπειλητικός, έβαλε οριστικό φραγμό στήν προσπάθεια 
νά γνωρίσουμε τον άνθρωπο. Νά τον γνωρίσουμε στο πνευματικό του περιεχόμενο. 
Νά μποΰμε στήν ιδιαίτερη φύσι του. Νά δοΰμε τις πνευματικές του ενατενίσεις, 
τις ιδέες του, τις νοσταλγίες του. Νά διακρίνουμε τήν άληθινή πορεία πού θέλει νά 
πάρη. Γιατί ή πορεία τοΰ άνθρώπου, αύτή ή πορεία πού ποθεί, είναι καί ή παναν
θρώπινη πορεία προς τούς ιδεατούς έκείνους κόσμους, εκεί πού τό πνεΰμα χύνεται 
ξεκούραστο στις πολυθρόνες τών ονείρων του. Προς τά εκεί πρέπει νά στραφή ή 
πορεία, γιατί αύτή ή πορεία είναι σωστή, είναι άλάνθαστη, είναι έπιβεβλημένη. 
Τό σωστό καί τό άλάνθαστο αυτής τής πορείας, βγαίνει άπ’ τήν πνευματική άνα- 
πόληση καί τον πνευματικό αύθορμητισμό, καί τό επιβεβλημένο τής πορείας προ
βάλλεται, γιατί τό ζητάει ό ίδιος ό έαυτός μας, γιατί είναι άλλωστε προορισμός.

'Η  ύλική υπόσταση τής φύσης, τό μόνο ρόλο πού μπορεί νά παίξη στήν άν- 
θρώπινη πορεία, είναι αύτός πού φτάνει μέχρι τό όριο τής εξυπηρέτησης τοΰ πνεύ
ματος, γιά νά φτειάξη τον πολιτισμό του καί νά έξακολουθήση τήν πορεία του. Ό  
υλικός πολιτισμός είναι ό άναγκαΐος υπηρέτης πού μπορεί νά βοηθήση, ώστε νά λά
βουν σάρκα καί όστά, οί πνευματικές άναπολήσεις πού είναι μιά συνισταμένη «ώ- 
ραιοποίησης» τών αιωνίων άξιών. 'Υπερβάσεις στο προκείμενο καί μάλιστα σάν 
κι’ αυτές πού άρχισαν νά γίνουνται, είναι μιά σύγκρουση δύο τεράστιων όγκων πού 
ή συνύπαρξή τους άποτελεϊ τήν παγκόσμια άρμονία. Είναι μιά γενική επανάσταση 
πού βαδίζει στήν καταστροφή καί στήν εξουθένωση.

"Ομως, δσο κι’ αν φύγαμε άπ’ τήν σωστή πορεία, πρέπει παρά πολύ σύντομα 
νά ξαναβροΰμε τό σωστό μας τό δρόμο. 'Ο  πνευματικός πολιτισμός (καί σάν τέ
τοιος νοείται έκεΐνος πού καθοδηγείται πρωτοποριακά άπ’ τό πνεΰμα) τραβάει 
αιώνες τώρα τήν πορεία του. Καί αύτή του ή πορεία είναι φυσική κι’ άπροσπέλαστη. 
Οί γενικές άντιθέσεις υπάρχουν πάντα μέσα στή φύση. Αυτές δμως άποτελοΰν τον 
ρυθμιστήρα τής παγκόσμιας ζωής. Αυτές άποτελοΰν τήν άρχή καί τό τέλος τής 
κοσμικής πορείας.

Α. ΣΥΦΑΝΤΟΣ



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Μιά επιτυχημένη εκδρομή τοΰ Ε' 
Άστυνομικοϋ Τμήματος Άδηνών

'Υπό άστυφύλακος κ. Λ. ΣΤΡΑΤΙΚΗ

Τετάρτη 13 Μαΐου 1959.
Είναι μιά συνηθισμένη βδομαδιάτικη μέρα. Μιά μέρα κοινή, έργάσιμη, όπως 

λέμε, χωρίς τίποτα το ιδιαίτερο. Καί δμως, γιά μάς έχει μιά ξεχωριστή σημασία... 
Ναι γιά μάς όλους τούς άστυνομικούς υπαλλήλους τοΰ Ε ' ’Αστυνομικού Τμήματος,· 
αυτή ή μέρα είναι μιά άπο τις ωραιότερες της άστυνομικής ζωής.

Πάνε περίπου δύο χρόνια, άπο τότε πού ή Διοίκησις τού Ε ' ’Αστυνομικού Τμή
ματος έζήτησε νά πραγματοποιήση μιά ήμερησία έκδρομή. Μά οίάνώμαλες συνθήκες, 
πού επικρατούσαν στά ’Εθνικά μας ζητήματα, επί τού Κυπριακού κυρίως ζητήματος, 
τήν άνάγκασαν νά άναβάλη αυτήν τήν όμορφη πρωτοβουλία της. γιά εύθετώτερο 
χρόνο.

Έ  λοιπόν. Αύτή ή^ήμέρα, ή 13 Μαΐου, άντιπροσωπεύει αύτόν τον «ευθετωτερο
χρόνο» ό όποιος μάς έπέτρεψε 
νά πραγατοποιήσουμε μιά Ο
μορφη, χαρούμενη καί μορ
φωτική έκδρομή τοΰ Τμήμα
τός μας, διά τής οποίας μάς 
έδόθη, σύν τοΐς άλλοις, ή εύ- 
καιρία νά ξεφύγουμε λίγο από 
τήν τύρβη τής πολυθώρυβης 
ζωής τής ’Αθήνας καί νά ξε
κουράσομε σώμα καί ψυχή 
στήν πλούσια, άπο άνοιξιάτικη 
πρασινάδα Ελληνική ύπαιθρο. 
Γι’ αύτό, αύτή ή ήμέρα θά μάς 
μείνη άξέχαστη. Ό  σεβαστός 
Διοικητής μας Άστυν. Α' κ. 

Ό  Διοικητής τοΰ Ε' ’Αστυνομικού Τμήματος μετά Ά θ. Γεωργουλέας, φροντίζων 
των υπαλλήλων τοΰ Τμήματος καί μελών των οίκο- προσωπικώς γιά τή διοργά- 

γενειών των. νωσι τής έκδρομής αύτής είχε
προετοιμάσει τά πάντα μέ ορεξι καί πρόγραμμα.

Κι’ έτσι έγινε πιά γεγονός τετελεσμένο ή έκδρομή μας. ’Από τήν παραμονή 
ό μάγειρος ετοίμασε καί πακετάρισε ένα έξαιρετικής ποιότητος φαγητό μέ φρούτα 
κ.τ.λ. πού θά έχρησίμευε σάν έκλεκτό προάριστο, ας πούμε, γιά τούς καλοφαγάδες. 
Καί τό σύνθημα ήταν : «"Ωρα έξ στήν πλατεία «Παναθηναίων» στή Λεωφόρο ’Αλε
ξάνδρας, κοντά στο Τμήμα μας». ’Εκεί θά μάς περίμενε ένα μεγάλο ευρύχωρο πο
λυτελέστατο πούλμαν γιά 40 περίπου άτομα. 'Η  έκδρομή αύτή ήταν πριν άπο πολ
λές ήμέρες τό θέμα μας. Τό βράδυ τής παραμονής συζητήσαμε,ώς άργά, γιά ό,τι 
ήξερε ό καθένας γιά τά μέρη πού θά έπισκεπτώμεθα. Τό πρωί, δταν ξυπνήσαμε, άπ’ 
τά τζάμια τής πόρτας τοΰ έξώστου καί τά παράθυρα τοΰ θαλάμου δέν μπορέσαμε νά 
διακρίνωμε καλά, τον ουρανό. Τό γαλάζιο φόντο του ήταν σκεπασμένο μ’ ένα γκρίζο 
τρεμουλιαστό θάμπος καί δέν βάσταξα : « Νά παρ’ εύχή » μουρμούρισα, « καλά 
πρόβλεψε χθές τό μετεωρολογικό δελτίο. 'Ο  καιρός είναι... κακός, ψυχρός κι’ άνά- 
ποδος ».

'Η  κακεντρέχεια ένός συναδέλφου πού δέν θ’ άρχότανε στήν έκδρομή μας, 
ήρθε σάν κακός δαίμονας :
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" i O T D i  1 Π Ι  ΐ Τ  Γ ί Λ Μ Ι Ι  Ι Λ \ / Ι Ι Τ ΓΆ χ 'α υ τό ς  ό συνάδελφοί...
Μέ τά μάτια μισόκλειστα και τις γνώμες διχασμένες καί την καρδιά μας κρύα, 

ένοιώθαμε μια άπέραντη θλίψη να μάς κυκλώνη... Μ’ άργότερα, δταν... ξυπνήσαμε 
καί κάναμε επιπόλαια κακές σκέψεις, πόσο όμορφη ήταν ή εκπληξίς μας. Γιατί ή 
άντάρα στο σύθχμπο πρωινό δεν ήταν μαύρα σύννεφα, άλλα προμήνυμα μιας πραγμα
τικής καλοκαιρινής ημέρας...

'Ο οδηγός του αύτοκινήτου μαρσάρει καί τό άθόρυβο όχημα κυλά απαλά στον 
νοτισμένο άσφαλτο στρωμένο δρόμο προς την Κηφισιά. Τά τραγούδια τώρα πλημ
μυρίζουν χαρούμενα, τό λεωφορείο καί ό ήχος τους σκορπίζει στους; καταπράσινους 
καί λουλουδιασμένους κήπους των πιο μαγευτικών προαστείων τών ’Αθηνών, σαν 
ένα όμορφο εκδρομικό μαρσάκι...

Οί άνθρωποι άγουροξυπνημένοι τραβούν βιαστικά για τις δουλειές τους. 
"Αλλοι περπατούν στους δρόμους καί άλλοι περιμένουν στις στάσεις. Γιά μιά στιγμή 
το λεωφορείο μας σταματάει καί πάλι κάπου. Οί συνάλεδφοι συνεχίζουν εύθυμα καί 
μέ κέφι τό τραγούδι τους. Μιά νεαρή νοικοκυρά, από τό παράθυρο τοΰ δωματίου της, 
μάς χαιρέτα χαμογελώντας... τής ανταποδίδουμε τό χαιρετισμό καί συνεχίζουμε.

Λίγο πάρα κάτω άνεβαίνει ένας Ύπαστυνόμος ό όποιος φαίνεται νάχη πολύ 
κέφι... τό ευχόμαστε... Τί κρύβει όμο^ς κάτω από τό σακκάκι του ; Ό  πιο δαιμόνιος 
συνάδελφος αντιλαμβάνεται : « Πάγος !»—φωνάζει. « Πάγος «... άναλογίζονται 
οί περισσότεροι... Τί σχέσει μπορεί νάχη αύτή ή λέξι, μέ τό αντικείμενο πού κρύβει 
ό Ύπαστυνόμος ; Έ ν  τώ μεταξύ τό μυστικό έγινε κοινό στούς περισσοτέρους...

— «Π άγος... κρύα»...
Τά ευγενικά τούτα πειράγματα, τής συντροιριής μας, ύπεχρέωσαν τον Ύ πα- 

στυνόμο νά σταθή όρθιος στο διάδρομο τοΰ λεωφορείου καί ν’ άποκαλύψη έκεΐνο πού 
έκρυβε μέ χαμόγελο, κάτω άπό τό σακκάκι του :

Ή ταν  μιά τραγιάσκα πού πίστευε ότι θά κάλυπτε έτσι τό ’Αμερικάνικο κού
ρεμά του... Σκασμένοι στά γέλια, άρχίζουμε πάλ.ι τά τραγούδια... Βρισκόμαστε τώρα 
έξω μακρυά, στον εύωδιασμένο κάμπο τής « τρισέύγενης ’Αττικής ». Άγρότεε καί 
άγρότισσες, σκυμμένοι στής μάννας γής τό πρόσωπο, σκαλίζουν, σπέρνουν, θερίζουν... 
Μερικοί στέκονται γιά λίγες στιγμές όρθιοι—τά τραγούδια μας τούς ξαφνιάζουν—  
χαιρετούν καλόκαρδα κι’ ύστερα ξανασκύβουν στή δουλειά τους... Δεξιά μας, σφυρί
ζοντας καί άγκομαχώντας, περνά μιά σιδηροδρομική άμαξοστοιχία. 'Ο μαύρος κα
πνός τής μηχανής της, άνεβαίνει όλόϊσα προς τον ουρανό, θαρρείς θυσία καμωμένη 
άπό τό πλήθος τών ταξιδιωτών πού σέρνει στά βαγόνια του, γιά καλό κατευώδιο...

Τό λεωφορείο μας τρέχει πάντα άνάμεσα άπό άνθισμένες έληές, βαθυπράσινα 
δένδρα, καρπερά σπαρτά καί κόκκινα, πολύχρωμα λειβάδια... 'Ο ήλιος, βασιλεύς 
άγέρωχος τού Στερεώματος, άνεβαίνοντας όλ.οπύρινος στό ούράνιο πεντακάθαρο 
βασίλειό του, στέλνει πονόψυχος τις θερμές ευεργετικές του θυγατέρες νά ζεστάνουν 
τή γή μας... Σέ μιάμιση ώρα φτάνουμε στον Ώρωπό, πού είναι καί ό πρώτος σταθ
μός μας. 'Η  ζωή στήν ωραία έτούτη κωμόπολ.η, μόλις άρχίζει νά μπαίνη σέ κίνησι. 
Στήν παραλία οί ψαράδες μαζεύουν τά δίκτυα καί βγάζουν ολοζώντανα τά ψάρια, 
στήν άμμουδιά.... Τά καταστήματα ένα—ένα, σιγά—σιγά, αρχίζουν ν’ άνοίγουν... 
Τό φέρρυ—μπότ πού θά μάς μεταφέρη στις Εύβοϊκές άκτές άργεΐ.... 'Ώρα είναι γιά 
πρωινό... Ωραία ιδέα.... ’Έ τσι κι’ έγινε... Μά, τό πρώινό πήρε κάπως μεγαλ,ύτερες 
διαστάσεις στήν κοιλιά μερικών.... Πάντως, εδώ πού τά λέμε, όλων είχε άνοίξει ή 
δρεξι καί όλοι ριχτήκαμε στό φαγητό...

Κι’ ύστερα ρωτήσαμε γιά κάποιο ήφαίστειο πού υπάρχει έκεϊ καί μάς άπήντη- 
σαν, ότι αυτό σήμερα υπάρχει μόνο στήν φαντασία μερικών άφελών σαν παραμύθι 
γύρω άπό τον παμπάλαιο θρύλο τοΰ σβυσμένου πιά ήφαιστείου...
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Στήν ’Ερέτρια, οπού μας διαπεραίο^σε τδ « φέρρυ — μπότ », συναντήσαμε 
τήν ίδια πρωινή κίνησι. Οί ψαράδες κι’ εδώ μάζευαν τά δίχτυα τους, βγάζοντας 
άπδ τδ νερδ τδν κόπο καί τδ μόχθο τής νύχτας... Οί « ποδοσφαιρομανεΐς » συνά
δελφοι τορριξαν στήν ώκύποδα μπάλα καί οί πιδ ρωμαντικοί πηγαινοέρχονται στήν 
ομορφη παραλία, κυττώντας τήν πλατεία θάλασσα...

"Υστερα πήραμε τδ δρόμο για τδ εργοστάσιο του Άλιβερίου. Στδ κολοσσιαίο 
αύτδ έπίτευγμα προόδου καί πολιτισμού τής Χώρας μας είδαμε καί θαυμάσαμε πολ
λά. Μάθαμε άκόμη πώς ή θερμική ενέργεια μετατρέπεται σέ σηχανική καί μετά σέ 
ήλεκτρική...

Δεν θ’ άσχοληθώ έπ’ αύτοΰ περισσότερον γιατί είναι γνωστό, ότι άπ’ αύτδ 
τδ εργοστάσιο σήμερα ήλεκτροφωτίζεται ή μισή Ελλάς. Στδ παρακείμενο χωριου- 
δάκι, τδ ’Αλιβέρι, πού τ ’ όνομά του πήρε καί τδ έργοστάσιο, συναντήσαμε πολιτι
σμένη φιλοξενία.

Βρήκαμε κι’ έδώ πολλά λαχταριστά ψάρια, μέ 12 δρχ. μόνον τή μερίδα καί 
όπως τά θέλαμε. Φάγαμε σέ δυδ σειρές τραπέζια σάν μιά ά^απημένη οικογένεια καί 
χορέψαμε μέ κέφι καί διάθεσι δημοτικούς κι’ εύρωπαϊκούς χορούς. Έ ν συνεχεία, μέ 
άδιάπτωτο πάντα κέφι καί τραγούδι, συνεχίσαμε τή διαδρομή γιά τή Χαλκίδα. Τά 
τραγούδια άπδ μικροφώνου, τοϋ συναδέλφου Κακαρά, μάς συναρπάζουν καί τδν 
χειροκροτούμε, παρακαλώντάς τον μ’ έπιμονή νά συνέχιση. Οί καλλιτέχνες τής δκάς 
μάς ξεκαρδίζουν στά γέ>ια μέ τις άμίμητες άπομιμήσεις των.... Στις 3.30' τδ άπό- 
γευμα φτάσαμε στή Χαλκίδα. Ξεχυθήκαμε στους δρόμους, άλλοι μέ τά γραφικά 
μόνιππα πού τά διατηρούν γέροι άμαξηλάτες μέ ρεμβώδικα μάτια καί αθεράπευτη 
νοσταλγία, γιά τήν παληά έποχή, άλλοι μέ τά πόδια κι’ άλλοι μέ αυτοκίνητα...Σχετικώς 
ή Χαλκίδα έ'χει πολλή χάρη καί ομορφιά... Τδ φαινόμενο τής παλίρροιας, πού σχη
ματίζεται στδ στενδ τού Εύρίπου προσελκύει πάντα τούς περαστικούς. Δυστυχώς 
όμως αν καί παραμείναμε στήν πόλη πάνω άπδ 2 ώρες δέν σταθήκαμε τυχεροί 
νά ΐδοΰμε τδ «γύρισμα» τών νερών. Πάντως, στδ όρμητικδ κύλισμά τους, οί πιδ 
πολλοί τής συντροφιάς μας ρωμαντζάραμε μέ βαρκάδα. Ά πδ  τήν Χαλκίδα πήραμε 
άρκετές άναμνηστικές φωτογραφίες πάνω στή συνδετική γέφυρα, στά ορμητικά 
νερά καί άνάμεσα στ’ άξιοθέατα τής πόλεως... ’Εδώ, εκείνο πού δέν μπορέσαμε νά 
πραγματοποιήσουμε, ήταν τδ πρώτο μπάνιο μας, γιά τδ όποιον είχαμε κιόλας προε- 
τοιμασθή. Τά νερά ήταν άκόμη κρύα. Στο δρόμο πού οδηγεί πρδς τή Θήβα σταμα- 
τίσαμε σ’ Iνα ξέφωτο. Στή Θήβα φτάσαμε όταν ό ήλιος είχε κρυφτεί πιά. 
Σ τ’ όμορφο πάρκο τής πόλεως, περάσαμε λίγες εύχάριστες στιγμές άνάμεσα στά 
λουλούδια καί τούς Θηβιώτες. Οί τιμές τών άναψυκτικών,' ίδιες μέ τών ’Αθηνών.

’Ήδη άρχισε νά μυρίζη πρωτεύουσα...’Ήταν άλλωστε καί ώρα... Ά πδ  τδ πάρκο 
τής πόλεως έκοψα, μέ τήν άδεια τού φύλακος, δυδ τριαντάφυλλα πού θά Ιχρησίμευαν 
γιά κάτι πού κι’ άλλοι πολλοί είχαν σκεφθή. Στδ μικρόφωνο τού λεωφορείου πού 
κατά τδ διάστημα τής διαδρομής μας παρήλασαν όλοι οί αύτοχειροτονηθέντες τρα
γουδιστές καί καλλιτέχνες τής οκάς, πλησιάζει ένας συνάδελφος. Ό  συνάδελφος 
αύτός, εξουσιοδοτημένος έξ όλης τής συντροφιάς μας, εύχαριστεΐ τδν κ. Διοικητή 
'(ιά τήν έ'μπνευσι πού είχε νά διοργανώση αύτή τήν εκδρομή, γιά χάρι τών άνδρών 
τού Τμήματος καί εις ενδειξιν τής μεγάλης μαε ίκανοποιήσεως τδν παρεκάλεσε νά 
δεχθή τά δυδ δροσερά τριαντάφυλλα, τά όποια καί προσέφερε ντροπαλά ό μικρός 
χαριτωμένος γυιδς τού άστυφύλακος Καλφακάκου. Ακολούθως ό κ. Διοικητής, μάς 
εύχαρίστησε καί αύτός μέ τή σειρά του καί μάς συνεχάρη γιά τήν ύποδειγματική 
τάξι πού έτηρήσαμε, καθ’ όλην τήν διάρκεια τής εκδρομής μας καί ύπεσχέθη ότι θά 
καταβάλη κάθε δυνατή προσπάθεια διά μίαν μεγαλυτέρας διάρκειας εκδρομήν εις 
άρχαιολογικούς χώρους, ώστε νά συντελέση έκτος άπδ τή ψυχική καί σωματική 
μας ξεκούρασι καί σέ μορφωτικό σκοπό, πράγμα όπερ καί εύχηθήκαμε άπαντες. ...

Λ. Σ Τ Ρ Α Τ ΙΚ Η Σ
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Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο !  Π Ε Ρ Ι Π Α Τ Ο Ι  
ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ 

ΤΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
'Τπό 'Τπαστυνόμου Β' κ. I . ΡΑΊ'ΚΟΥ  

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπω νυμικά τω ν οδών Α θ η νώ ν κατ’ αλφαβητικήν σειράν
’Αμάραντου.
Πάροδος Άμφικράτους 7, στή Γούβα.
Ό  ’Αθανάσιος ’Αμάραντος, άπό τά Σουδενά των Καλαβρύτων, πολέμησε 

στήν Έπανάστασι τοΰ 1821, σαν άρχηγός όμάδος καί άργότερα σαν εκατόνταρχος. 
Διεκρίνετο για την τόλμη του καί την γενναιότητά του. Πολεμώντας, τραυματίσθηκε 
στή μάχη Λεβιδίου καί Πατρών.

Ά μ α σ εία ς .
Πάροδος Πρατίνου 55, στο συνοικισμό Ριζάρη.
Ή  Άμάσεια, αρχαία πόλις τής προς τον Πόντον Καππαδοκίας, ήτο άρκετά 

γνωστή, σαν πατρίς τοϋ Γεωγράφου Στράβωνος. Είναι μια από τις λίγες πόλεις τής 
Μ. Άσσίας, πού διατήρησε τ ’ όνομά της μέχρι τό 1922.

Ά μ βρα κία ς.
Πάροδος τής όδοϋ Δυρραχίου 28, στα Σεπόλια.
Σπουδαία πόλις των Μολοσσών τής ’Ηπείρου, ή Άμβρακία στήν άρχαιότητα, 

βρισκόταν στήν σημερινή θέσι τής ’Άρτας. Ά π ’ αύτή, πήρε καί τ ’ όνομα ό Άμβρα- 
κικός κόλπος. Σαν πιο παλαιοί κάτοικοί της, φέρονται, οί Δρύοπες.

Άμεινάνδρου (ή Ά μ υνάνδρου).
Πάροδος Βεΐκου 110, στο Κουκάκι.
Ό  Άμείνανδρος, βασιλεύς των Άθαμάνων, είναι γνωστός όχι τόσο γιά τά 

προσωπικά του προσόντα, άλλα γιά τήν γεωγραφική θέσι τής μικρής του χώρας πού 
βρισκόταν μεταξύ Μακεδόνων καί Αΐτωλών. Πολλές φορές ήλθε σέ προστριβές μέ 
τον Φίλιππο τής Μακεδονίας, ό όποιος διεκδικοϋσε τό βασίλειό του. Τό 189 π.Χ., 
μέ τήν βοήθεια τής Αΐτωλικής Συμπολιτείας, κατώρθωσε νά έκδιώξη τό Φίλιππο 
καί νά πάρη ξανά τό βασίλειό του, τό όποιον είχε άφαιρέσει ό Φίλιππος.

Μέ τήν ίδια ονομασία, άναφέρεται ιστορικά καί έπώνυμος τοϋ ’Αττικού γένους 
Ευπατριδών, τών Άμυνανδριδών.
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Ά μ ε ιν ίο υ .
Πάροδος τής όδοΰ ’Αναγεννήσεως 56, στη Γούβα.
'0  Άμεινίας, ήτο άδελφός του Αισχύλου καί τοΰ Κυνεγείρου. Στην ναυμαχία 

της Σαλαμΐνος, αυτός πρώτος, ώς κυβερνήτης ’Αττικής τριήρους, ένέττηξε τό έμβολο 
στα πλευρά περσικού πλοίου κι’ έτσι άρχισε ή μεγάλη σύγκρουσις. Σ ’ αυτόν, μάλλον, 
άποδίδεται καί ή βύθισις τής ναυαρχίδας στήν οποία έπέβαινε ό άδελφός τοΰ Ξέρξου, 
’Αριαβίγνης. "Υστερα άπό τη ναυμαχία, ό Άμεινίας μαζί μέ τον ’Αθηναίο Εόμένη 
καί τον Αίγινήτη Πολύκριτο, πήραν τό άριστεϊο τής προσωπικής άνδρείας.

Ά μ ε ινο κ λ εο υ ς .
Πάροδος τής όδοΰ Άμβρ. Φρατζή 46.
’Οφείλει την ονομασία της, στ’ όνομα πολλών έπισήμων άνδρών τής άρχαιό- 

τητος, χωρίς για κανέναν άπ’ αυτούς νάχουμε λεπτομέρειες.
Ά μ ε ιψ ίο υ .
Ά πό Προμπονα 7, στον ομώνυμο συνοικισμό (τέρμα (Πατησίων).
'Ο Άμειψίας, διάσημος κωμωδιογράφος τής άρχαιότητος, σύγχρονος τοΰ Ά -  

ριστοφάνους, καίτοι πολλές φορές νίκησε τον Αριστοφάνη σέ διαγωνισμούς κωμω
δίαν, δέν μπόρεσε νά κερδίση την ’Αθανασία, την οποίαν κέρδισε ό αντίπαλός του.

Α μ ε ρ ικ ή ς .
Πάροδος τής όδοΰ Σταδίου 6, στο Μετοχικό Ταμείο Στρατοΰ.
’Οφείλει την ονομασία της στη μια άπό τις πέντε ήπείρους τής γής πού είναι 

γνωστή καί μέ τ ’ όνομα «Νέος Κόσμο»ς, την ’Αμερική. Αί'Ηνωμέναι Πολιτεΐαι ή 
Αμερική γενικώτερα, βρίσκεται στο δυτικό ήμισφαίριο τής γής καί άποτελεΐται 
άπό τή Βόρειο καί Νότιο ’Αμερική. Ά πό  άπόψεως επιφάνειας είναι τετραπλασία τής 
Εύρώπης.

Τ ’ όνομα Αμερική προήλθε άπό τον Άμέρικο Βεσπούκιο, έμπορο καί έξε- 
ρευνητή άπό την Φλωρεντία τής ’Ιταλίας, ό όποιος μέ τα έξερευνητικά του ταξίδια, 
άνεκάλυψε τό Νέο Κόσμο. Σήμερα ή ’Αμερική, δίκαια θεωρείται σάν ή πλουσιώ- 
τερη τοΰ κόσμου χώρα, καθώς καί άρκετά ισχυρή πολιτικοστρατιωτικώς. Θεωρείται 
ώς ή κατ’ έξοχήν χώρα τοΰ τεχνικού πολιτισμού.

Ά μ ίλ τω ν ο ς  (Χ ά μ ιλ τω ν).
Πάροδος τής όδοΰ Πατησίων 97, στή πλατεία Αίγύπτου (Λ. ’Αλεξάνδρας

άρχή);
. 'Ο  Σέρ Ούίλιαμ Ά μιλτω ν, διάσημος Σκώτος συγγραφεύς καί φιλόσοφος κα

θώς καί εξαίρετος φιλέλλην, ήκμασε τό 1788-1856. Χρημάτισε καθηγητής τοΰ 
Πανεπιστημίου τοΰ Εδιμβούργου καί άσχολήθηκε ξεχωριστά μέ τήν επιστήμη τής 
Λογικής.

Ά μ ο ρ γ ο ϋ .
Πάροδος Πατησίων 236, στή Πλ. Κολιάτσου.
’Οφείλει τήν ονομασία της στή γνωστή νήσο τών Κυκλάδων πού βρίσκεται Ν.Α. 

τής Νάξου καί Β. τής Ανάφης. Περιβάλλεται άπό πολλές νησίδες, μερικές τών όποι
ων κατοικοΰνται. Τό κλίμα τής Άμοργοΰ είναι ξηρό καί υγιεινό, οί δέ κάτοικοί της 
(περίπου 5.000) ασχολούνται μέ τήν γεωργία, τήν άλιεία καί τήν ναυτιλία.

Στά πολύ παληά χρόνια, έλέγετο 'Υπερία ή Π α γ κ ά λ η ,  άργότερα δέ πήρε 
τ ’δνομα Αμοργός, κατά παραφθοράν δέ Άμλογός ή Άμουργία. ’Αρκετά άξιόλογα 
είναι τά άρχαϊα καί βυζαντινά μνημεία τής νήσου. Σπουδαιότερο δέ βυζαντινό μνη
μείο είναι' ή μονή Χοζοβιωτίσσης, πού κτίσθηκε τό 1088 άπό τον Αύτοκράτορα 
Αλέξιο Κομνηνό.
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Οί γυναίκες τής Αμοργού είναι άρκετά ωραίες καί θεωρούνται άπό τις ωραιό
τερες τής ’Ανατολής.

Ά μ ο ρ ίο υ .
Πάροδος Άχαρνών 140, στον 'Αγ. Παντελεήμονα Άχαρνών.
Τό Άμόριον, άρχαία πόλις τής Μ. ’Ασίας, θεωρείται σάν τό προπύργιο τοΰ 

Βυζαντίου, γιατί άντέστη στις επιδρομές καί πολιορκίες των ’Αράβων. Έκτος τής 
στρατιωτικής του σημασίας, τό Άμόριον ήτο καί κέντρον έμπορικό, κατείχε δέ την 
πρώτην θέσιν στις πόλεις τής Μ. ’Ασίας.

Ά μ π ά τ η .
Πάροδος τής όδοϋ Φιλοπάππου 2, στον ομώνυμο συνοικισμό.
'Ο Ά μπάτη ή Ά μπάτι ’Ιωσήφ, φιλέλλην άπό την Κορσική, πήρε μέρος στη 

μάχη τοϋ Πέτα μέ τό βαθμό τοϋ όπασπιστοΰ καί διακρίθηκε γιά τήν άνδρειοσύνη του. 
’Αργότερα, μέ τό Φαβιέρο μαζί, πήρε μέρος σ’ όλες τις έκστοατεϊες, καθώς καί στην 
πολιορκία τής Άκροπόλεως.

"Υστερα άπό τήν άπελευθέρωσι, διωρίστηκε φρούραρχος Μεθώνης μέ τό βα
θμό τοϋ Συν/ρχου. Πέθανε τό 1850.

’ Α μ π α τιέλ λ ο υ .
Πάροδος τής όδοϋ Ή λ. Ζερβοΰ 49, στον Ά γ ιο  ’Ελευθέριο Άχαρνών.
’Οφείλει τήν ονομασία της, στή Κεφαλλωνίτικη οικογένεια των Άμπατιέλ- 

λων, τής οποίας πολλά μέλη διεκρίθησαν στή μεγάλη Έπανάστασι τοΰ Γένους.
Ά μ π ε λ  α κ ίω ν .
Διασταυροΰται μέ τήν όδό Δημητσάνης, στον Παναθηναϊκό (τέρμα Α μ π ε

λοκήπων). Τ ’ Άμπελάκια, είναι κοινότης τής επαρχίας Λαρίσης καί βρίσκονται 
πάνω ■ σ’ οροπέδιο τής Όσσης, μέ υψόμετρο 350 μ. Τ ’ Άμπελάκια είναι γνωστά 
γιατί σ’ αύτά ιδρύθηκαν καί λειτούργησαν γιά πρώτη φορά συνεργατικοί συνεταιρι
σμοί. Ό  πρώτος συνεταιρισμός έγινε σ’αύτά τό 1788. Τό 1932 στ’ Άμπελάκια έγινε 
σύσκεψις τών θεωρητικών τών συνεταιρισμών, οί όποιοι πήραν διάφορες άποφάσεις 
γιά τήν πρόοδο κι’ άνάπτυ"ξι γενικά τοΰ άξιολόγου αύτοΰ θεσμοΰ, στήν όλη ’Εθνική 
Οικονομία.

Γιά τήν Πολιτική Οικονομία καί είδικώτερα γιά τό κλάδο αύτής τήν ’Αγρο
τική Πολιτική καθώς καί γιά τούς Γεωργικούς συνεταιρισμούς, τ ’ Άμπελάκια 
έχουν μιά άξιόλογη θέσι.

Ά μ π λ ια ν ή ς .
Πάροδος Μύλων 52, στο Κολωνό.
Πρόκειται γιά τοποθεσία μεταξύ Γραβιάς καί Άμφίσσης, όπου τον ’Ιούλιο 

τοΰ 1824 έγινε μεγάλη μάχη μεταξύ Ελλήνων καί Τούρκων. (Δεβίρ Πασσάς— 
Κΐτσος Τζαβέλλας). Μέ τήν νίκη τών Ελλήνων στήν Άμπλιανη, εξασφαλίστηκε 
ή κατοχή τής ’Ανατολικής Στερ. Ελλάδος, τό 1824.

’Α μ ύ ντα .
Πάροδος Ζαλεύκου 4, στο ΙΙαγκράτι.
’Οφείλει τήν ονομασία της, στ’ όνομα πολλών βασιλέων τής Μακεδονίας, 

οί όποιοι διεδραμάτισαν κατά διάφορα χρονικά διαστήματα, σημαντικό ρόλο στήν 
ιστορία τοΰ Μακεδονικοΰ βασιλείου.

(  Συνεχίζεται)



ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

'Τπό QIL. CESBRON, κατά μετάφρασή «’Αστυνομικών Χρονικών»
(Συνέχεια άπό το προηγούμενο)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ EV

—«...Κάθισε ! Πάρε το φλυτζάνι σου.ν. ΙΙρέσεξε μη καής !... ’Έ τσι είναι, 
φίλε μου... 'Όλοι σας περαστικοί εϊσθε έδώ... Κανείς δέν μένει στο Τερνεραί.... Κάθε 
τέλος του χρόνου, το ένα τέταρτο άπό τά παιδιά φεύγει... Γυρνούν στις οίκογένειές 
τους ή...».

—«...’Αλ?ιά, ■ εσείς, ’Αρχηγέ ; Θά μείνετε ;...».
—«...’Ασφαλώς... ’Ίσως... Μά, μήν ξεχνάς ότι έχω κι’ έγώ δικαίωμα νά 

ζήσω τή ζωή μου... Πρέπει... Κατάλαβες
—« Τί σημαίνει «νά ζήσετε τή ζωή σας ;»...
—-«Μά, άπλούστατα : Νά πατρευτώ, νά κάνω κι’ έγώ παιδιά...».
—«'Όπως ή Μάμμυ κι’ 6 «’Άσπρο Δόντι» έ .;... Καταλαβαίνω... τότε γιατί 

τόν Μπουφαλό ;...».
—«...Είναι δυνατόν ;...».
—«Γιατί ;...».
—«...Αυτό, φίλε μου, δέν μπορεί νά τό διευθύνη κανείς... Κι’ εσύ, όταν κά

ποτε παντρευτής θά θελέσης νά διαλέξης κάποιον πού αγαπάς...»
—«Ποτέ ! Ποτέ !... Έ γώ  δέν θ’ άγαπήσω ποτέ κανένα... ’Ό χ ι ! Ό χ ι  ! 

Ποτέ !...».
Τό φλυτζάνι έτρεμε άνάμεσα στά δάκτυλά του... 'Η  Φρανσουάζ τοϋ τό πήρε 

άπό τά χέρια, κάθισε απέναντι του καί σήκωσε διά της βίας τό πρόσωπό του πού 
δέν έβλεπε πιά παρά τά κατσαρά μαλλιά, ένώ τό άρωμα γυάλιζε άκόμα πάνω σε 
μερικές μποΰκλες.

Ή  ’Αρχηγός τρόμαξε σχεδόν άπό τή σκληρότητά του, άπό τις ρυτίδες των 
μεγάλων πού απλώθηκαν ξαφνικά στο παιδικό του πρόσωπο... fX{/

—«...Δέν θ’ άγαπήσης ποτέ κανένα ; Γιατί ;...». άν
.. .Ό  άνδρας των ένδεκα ετών μίλησε επί τέλους .μοΙ^Αύσκολο

ν’ άναγνωρίση κανείς μιά κραυγή πόνου, μέσα σέ έν*υ«^σ<ϊ^ίμ4'/&))ξεφωνητό).
—«...Γιατί κάθε φορά πού αγάπησα κάπγνώφ ^ ’τ4γ>59(δ'^ '̂ύί:3ά>isl?1 ·
—...«Ακούσε, Άλέν...». .—Ή (ντ V» εοάπ ρόγρχςΑ' Η ’

-«Δέν θέλω πιά νά μέ πμρ^3άνώ..3'Ρ®ράΓέ^ώπθή^^ι1^®^^5·ί» ■ )>·
Ή  ’Αρχηγός κατάλαβετόθά:άπρεπε,γχύρavjWb ^ i» % p ^ 7)tx«^Sj+feva πρά

γματα :

πολι

Μ,ιΤΗζίλει^βτΒΘμιιΧΗ^μ?^ !̂ (JiOhHKOT οωπο ,ινιόμ οπό doqxdm, ικηγίλ (ι\̂ αό ’({ντο «. 
-ΚύΟΓ.υ, ήθ ^  W  3», «

. « . . . β τ ί ο χ  ost. ιη τ ) 3 θ » κ  «.
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—«Γιατί οχι ; 'Ο  Κλεμανσώ πώς έμεινε Είμαι... είμαι εύτυχισμένος» 
πρόσθεσε μέ χαμηλή φωνή...

•—«...Ευτυχισμένος έδώ ;... Μά, χτες έκτυπηθήκατε μέχρι αίματος !».
'Ο Άλέν Ρομπέρ έ'κανε μια χειρονομία σαν νά ήθελε να πή :
«Τί σημασία έχει αυτό ;», κι’ ύστερα πρόσθεσε :
—«...Χτες μ’ Ισωσε ό Μάρκ ! 'Ο  Μάρκ είναι φίλος μου μέχρι θανάτου... 

Δεν θά μ’ άφίση ποτέ αύτός...».
Καί πάλι ένα σύννεφο, έσκίασε τό βλέμμα του...
—«...Εύτυχισμένος... Ναί ! Ευτυχισμένος !...» έπανέλαβε, ενώ κουνούσε 

τό κεφάλι του...
—«..."Ησουνα ευτυχισμένος, καί δμως δεν τό έλεγες...» είπεν ό ’Αρχηγός μέ 

κάποια σκληρότητα.
—«...Αυτό είναι άλήθεία !...».
-—«...’Άκου, Ά λέν.,.’Άκουσέ με πολύ προσεκτικά... Θά σοΰ δώσω εγώ μιά 

άλάθητη συνταγή γιά νά εύτυχήσης εΐλικρινά... Φρόντισε λοιπόν ν’ άγαπας δλο, 
μά δλο τον κόσμο...».

*—« ...Ά ς  άρχίσουν τότε πρώτα οί άλλοι ! ! !».
—«...’Αλλά, αν καθένας τό λέει αύτό, τότε ;...».
—«...’Εκείνοι πού άγαποΰν δλον τον κόσμο είναι σάν νά μήν αγαπούν κανένα... 

είπε ό Άλέν Ρομπέρε χωρίς νά τήν κυττάξη...
—«...Δέν θάθελες εσύ νά σέ προτιμούν ; Έ  ;...».
—«...Καθένας μέ τή σειρά του !» έφώναξε. «Οί άλλοι είχαν τούς γονείς τους... 

Τόσο τό χειρότερο γ ι’ αύτούς αν άπέτυχαν... Ά  ! ’Αρχηγέ ! άρχηγέ...».
...Είχε σκεπάσει τό πρόσωπό του μ,έσα στά χέρια του... τό είχε έτσι φυλακίσει 

πίσω από τό κιγκλίδωμα τών δακτύλων του, πού ήταν άδύνατα, γκρίζα καί είχαν 
νύχια κομμένα άτακτα...

'Η  Φρανσουάζ νόμισεν δτι έκλαιγε... τό ήθελε αύτό, τό προτιμούσε, τό ήλπιζε... 
Μόνον μ’ αύτόν τον τρόπο θά ξεπηδοΰσεν επί τέλους ή πηγή τών αισθημάτων του 
μέσα άπό τον βράχο αύτό τής σκληρότητός του...

Μά, καθώς έκανε ν’ άπομακρύνη τά χέρια του, φάνηκε τό πρόσωπό του κλει
στό, παγωμένο, σκληρό, απαιτητικό.

...Ε ίχε το ίδιο ύφος καί τήν ίδια έχθρική έκφραση πού είχε τήν ήμέρα πού 
πρωτοήρθε στο Τερνεραί. 'Η  Φρανσουάζ στάθηκεν άπορημένη καί διατακτική... 
Ξαφνικά δμως είπε γρήγορα, προσποιουμένη δτι δέν πρόσεξε τήν άλλαγή :

—«Είμαι βέβαιη δτι λυπάσαι πού δέν πήγες στον Ταρζάν... "Ετσι δέν είναι;... 
Μά, μή στεναχωριέσαι... ’Έ χω  έδώ πολλά περιπετειώδη μυθιστορήματα... Θέλεις 
νά διαβάσουμε ένα μαζί;... Νά, παραδείγματος χάριν, τό : «Μικρός Πρίγκηψ»... 
Μοΰ φαίνεται δμ<»ς δτι τό έχεις διαβάσει...».

—«Δέν έχει σημασία» άπάντησε τό παιδί αδιάφορα, «μπορούμε νά διαβάσουμε 
μερικές σελίδες στήν τύχη... Είναι άρκετά ένδιαφέρον...».

'Η  ’Αρχηγός πήρε άπ’ τή Βιβλιοθήκη της τό λεπτό τόμο, δπου τά χονδρά δά
κτυλα τού Σελεστέν, πού τό είχε δανειστή κάποτε, είχαν άφίσει επάνω βρώμικα 
σημάδια, τό άνοιξε στήν τύχη, καί διάβασε :

«—...“Αν σ’ άρέση, Εξημέρωσε με, εϊπεν ή άλεποϋ... Ν αί! άν θέλης ένα φίλο, 
» εξημέρωσε με...».

«— Τί πρέπει νά κάνω;» ρώτησεν ό μικρός πρίγκιψ...
«—Πρέπει νά είσαι πολύ υπομονετικός» άπάντησεν ή άλεποϋ «θά καθήσης 

» στην άρχη λιγάκι μακρνά άπό μένα, όπως τώρα στο χορτάρι... Θά σέ παρατηρώ 
» μέ τήν άκρη τον ματιού, καί δέν θά λές τίποτε... ’Αλλά κάθε μέρα θά μπορής νά 
» κάθεσαι πιο κοντά...».
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Τήν άλλη μέρα ξανάρθε ό μικρός Πρίγκιψ...
«—Θάξιζε καλύτερα νάρχεσαι πάντα την Ίδια ωρα» είπεν ή άλ,εποΰ «"Αν έρ- 

» χεσαι, παραδείγματος χάριν, στις τέσσερις ή ώρα τό απόγευμα, από τις τρεις θά 
» αρχίσω νά είμαι ευτυχισμένη.......

—Τό παιδί σηκώθηκε για νάρθη νά καθίση κοντά στη νέα κοπέλλα... Έ ν τού- 
τοις δεν διάβαζε συγχρόνως μέ εκείνην... τά μάτια του παρατηρούσαν κατ’ εύθεΐαν 
πολύ μακρυά, πέρα άπό τά τζάμια τοϋ παραθύρου...

’Ά ν τούς έβλεπε κανείς άπό ψηλά, μέ τά κεφάλια τους δίπλα-δίπλα, θά μπορούσε 
νά φαντασθή ότι βλέπει ένα χωράφι στάρι στήν άκρη ενός άγριου δάσους...

Μερ ικές στιγμές άκουγαν νά βγαίνουν άπό τήν απέραντη νύχτα οί κραυγές 
τοΰ Ταρζάν καί τό υπόκωφο βουητό τοϋ μηχανήματος προβολής... Ή  Φρανσουάζ 
συνέχιζε τό διάβασμά της μέ φωνή ολοένα καί πιο άσθενική άπό στιγμή σε στιγμή... 
Έσκέφτονταν άδιάκοπα τό μικρό αυτό παιδί πού ήταν καθισμένο κοντά της, αύτόν 
τόν μικρό πρίγκηπα πού ήταν έγκαταλελειμμένος άπό δλους, καί πού ήταν αναγκα
σμένη άπόψε νά τόν άπογοητεύση κι’ αύτή !!!

«—Καί όταν έπλησίασεν ή ώρα τής άναχωρήσεως :
«—"Α χ!» είπεν ή άλεποϋ «θά κλαίω!..».
«—Αυτό είναι λάθος σου» είπεν ό μικρός Πρίγκιιρ «δεν ευχήθηκα τό κακά 

» σου... Μονάχη σου θέλησες νά σ’ εξημερώσω...»
«—Μά, βέβαια» είπεν ή άλεποϋ.
«—Α λλά , θά κλ.άψης» ξαναεϊπεν ό μικρός Πρίγκιψ...
«—Μά, βέβαια!» άπάντησεν ή άλεποϋ»...
—«Μά βέβαια!» έπανέλαβε πολύ σιγά καί ό Άλέν Ρομπέρ... Ή  Αρχηγός 

Φρανσουάζ τόν έκύτταξε σιοκπηλά. Διέκρινε ακόμα στά μαλλιά του τά υπολείμματα 
τοϋ άρώματος... 'Η  μυρουδιά έξακολουθοΰσε νά άπλώνεται γύρω...

Ή ταν βέβαιη δτι κάποτε, μιά μέρα μελλοντική, θά ξαναθυμότανε αυτό τό 
πρόστυχο άρωμα μέ συγκίνηση, καί δτι θά ένοιωθε τότε τήν ανάγκη νά κλάψη, φέρ
νοντας στή θύμησή της έτοϋτο τό παιδί, τόν δυστυχισμένο «μικρό πρίγκιπα» τοϋ 
Τερνεραί...

«—Οί άνθρωποι έξέχασαν αυτήν τήν άλήθεια» είπεν ή άλεποϋ. «Α λλά  εσύ δεν 
» πρέπει νά τήν ξεχάσης... Γίνεσαι υπεύθυνος παντοτεινά γιά δ,τι εξημέρωσες!!!».

—«Μά, βέβαια...» μουρμούρισε γιά μιά ακόμα φορά ό Άλλέν Ρομπέρ, άνα- 
στενάζοντας πονεμένα...

...Τώρα, ό Όλάφ, δέν έβλεπεν ούτε τούς τοίχους, ούτε τό ταβάνι, ούτε τούς 
γείτονές του...

Ή  φαντασία του τόν είχε μεταφέρει σ’ ένα άλλο κόσμο... Νόμιζε πώς ήταν 
καθισμένος πάνω σ’ένα θρόνο άπό μπαομπάμπ (δέντρο τ ή ς ’Αφρικής)... "Ενα τοτέμ! 
ένα κρανίο ίπποποτάμου!! ! 'Ολόκληρος ό κόσμος του είχε διαστάσεις δύο μέτρα έπί 
τρία, ή μάλλον ή οθόνη είχε μεγαλώσει στις διαστάσεις ένός άπέραντου κόσμου...

'Ο Όλάφ είχε τήν εντύπωση δτι δλοι οί ωκεανοί τής γής είχαν σχηματίσει 
μιά άτέλειωτη θάλασσα κι’ δλα τά δάση τής γής είχαν φτειάξει μιάν άπέραντη ζού
γκλα, γιά νά δημιουργήσουν τό φοβερό βασίλειο τοϋ Ταρζάν... Βασίλειο μαγικό, όπου 
κυριαρχοϋσεν ή Δικαιοσύνη καί ή Άνταπόδοσις κι’ δπου κανείς δέν ήταν άδύνατος, 
ισχνός, ταπεινωμένος, γιατί άγρυπνοϋσεν ό Ταρζάν!!! ’Αρκεί μιά έπίκληση γιά νά 
φτάση μαζί μέ τούς έλέφαντές του, τά λιοντάρια του, τούς πιθήκους του... Συνοδεύεται 
άπό ολόκληρη τή σοφία, τή δύναμη καί τήν έπιτηδειότητα τοΰ κόσμου... «Ταρζάν, 
ό Δίκαιος !...». «Ταρζάν, ό δυνατός πατέρας των ορφανών !...». Ταρζάν, ό στοργικός 
άδελφός των καταπίεζαμένων !!!...».

( Συνεχίζεται)



ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
(2 7 /2 8 -5 -  59)

«Περί συστάσεως Κέντρων Μετεκπαιδεύσεως ’Α στυνομικώ ν».
ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

"Εχοντες ύπ’ οψει: *)-τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 43 τού Κ. Ν. 2458)53 «περί ’Οργανισμού τοϋ 
Σώματος Αστυνομίας Πόλεων», ώς έκωδικοποιήθη διά τοΰ άπό 20.1.1958 (Λ' 11) Β.Δ., β) τοϋ 
Α.Ν. 1671)51 «περί Υπουργικού Συμβουλίου καί Υπουργείων», ώς συνεπληρώθη διά τοϋ Ν. 
3076)54, γ) της ύπ’ άριθ. 92 128)16.12.1954 άποφάσεώς τόϋ Υπουργού ’Εσωτερικών «περί 
άναθέσεως αρμοδιοτήτων τοΰ 'Τπουργοϋ ’Εσωτερικών εϊς τον Υφυπουργόν ’Εσωτερικών», δημο- 
σιευθείσης εις.τό ΰπ’ άριθ. 250 ,(Τ. Β' ) Φ.Ε.Κ. δ) την ύπ’ άριθ. 3.87)1958 γνωμοδότησιν τοϋ 
Συμβουλίου ’Επικράτειας, προτάσει τοϋ Ήμετέρου έπί των ’Εσωτερικών Υφυπουργού, άπε- 
φασίσαμεν καί διατάσσομεν :

’Άρθρον 1
1. Συνιστώνται έν Άθήναις καί παρά ταϊς Σχολαϊς ’Αστυφυλάκων, ’Αρχιφυλάκων καί 

Ύπαστυνόμων Β’, Κέντρα Μετεκπαιδεύσεως Αστυνομικών μέχρι καί τού βαθμού ’Αστυνόμου Α’ 
τάξεως.

Διά τούς άστυφύλακας καί άρχιφύλακας τών ’Αστυνομικών Διευθύνσεων Πατρών καί 
Κερκύρας δύνανται νά λειτουργήσουν τοπικά Κέντρα Μετεκπαιδεύσεως.

2. 'Η  μετεκπαίδευσις τών άστυνομικών εις τά Κέντρα'γίνεται τμηματικώς κατάβαθμούς 
καί κατά σειράν άρχαιότητος. Οί έκ τών προσκαλουμένών τυχόν κιολυόμενοι, λόγω άσθενείας, 
άδειας κλπ,, καλούνται πρός μετεκπαίδευσιν είς τό, μετά την αρσιν τοϋ κωλύματος, λειτουργούν 
τμήμα.

3. Ό  άριθμός τών εισακτέων είς έκαστον Κέντρον. Μετεκπαιδεύσεως άστυφυλάκων, άρχι- 
φυλάκων καί αξιωματικών καί ημερομηνία ένάρξεως, λειτουργίας αύτών, καθορίζονται διά δια
ταγών τοϋ Ύπουργοϋ τη πρότάσει του ’Αρχηγού της ’Αστυνομίας.

4. Ή  μετεκπαίδευσις δύναται νά έπαναλαμβάνηται άνά τριετίαν.
"Αρθρον 2

1. Τών Κέντρων Μετεκπαιδεύσεως προίσταται ό έκάστοτε Διοικητής τών Αστυνομικών 
Σχολών, βοηθούμενος καί ύπό τοϋ λοιπού διοικητικού προσωπικού..

. 2. Τό διδακτικόν προσωπικόχ, διορίζεται συμφώνως πρός τάς ίσχυούσας διατάξεις τών 
Σχολών ’Αστυφυλάκων, ’Αρχιφυλάκων καί Ύπαστυνόμών, οί δε διδάσκοντες καθηγηταί δικαι
ούνται τής έκάστοτε διά τάς Σχολάς καθοριζομένης αμοιβής.

3. Οί καθηγηταί ύποχρεοϋνται όπως παραδίδωσιν είς τ-ήν Διοίκησιν εγκαίρως την ύλην τοΰ 
διδασκομένου ύπ’ αύτών μαθήματος ή διαλέξεως, ΐνα πολυγραφήται καί διανέμηται είς τούς μετ- 
εκπαιδευομένους πρός μελέτην.

4. 'Η  διδασκαλία δέον νά είναι θεωρητική καί φροντιστηριακή ή πρακτική, είς τρόπον ώστε 
νά δύνανται οί καθηγηταί νά μορφώνωσι γνώμην περί τής έπιδόσεως έκαστου τών μετεκπαιδευο- 
μένων. Τήν τελευταίαν εβδομάδα τής έκπαιδεύσεως ό καθηγητής έκαστου μαθήματος ορίζει άριθμόν 
θεμάτων οΰχί πλέον τών 10 έκ τών οποίων έκαστος μετεκπαιδευόμενος κατ’ ιδίαν εκλογήν δια
πραγματεύεται έν έπί 2ωρον γραπτώς με πλήρη ελευθερίαν άναπτύξεως τούτου.

’Επί τή βάσει τοΰ γραπτού θέματος καί τής προφορικής κατά τήν διάρκειαν τής μετεκπαι- 
δεύσεως έξετάσεως, χαρακτηρίζεται ύπό τοϋ καθηγητοϋ ή έπίδοσις έκάστου ώς άρίστη μέ βαθμόν 
10, ή πολύ καλή μέ βαθμόν 8 ή καλή μέ βαθμόν 6 ή μετρία μέ βαθμόν 4. Ό  τελικός χαρακτηρισμός 
γίνεται διά τής εξαγωγής μέσου όρου όλων των μαθημάτων ύπό.τής Διοικήσεως τής Σχολής.

Καί όταν ό μέσος όρος είναι 4 μέχρις 6 ή έπίδοσις είναι μετρία, όταν είναι άνω τοϋ 6 μέχρις 
8 ή έπίδοσις είναι καλή, όταν είναι άνω τόϋ 8 μέχρις 9 ή έπίδοσις είναι πολύ καλή καί όταν είναι 
άνω τοΰ 9 μέχρι 10 ή έπίδοσις είναι άρίστη.

’Άρθρου 3 1
1. 'Π διάρκεια τής μετεκπαιδεύσεως ορίζεται διά τούς άστυφύλακας είς 4 έβδομάδας, διά 

τούς άρχιφύλακας είς . 6 έβδομάδας καί διά τούς αξιωματικούς είς 8 έβδομάδας, αί δέ ώραι 
διδασκαλίας, φροντιστηριακής ή πρακτικής άσκήσεως, δέν θά ύπερβαίνουν τάς 3 ήμερ,ησίως. Κατά 
τάς υπολοίπους ώρας οί μετεκπαιδευόμενοι θά έργάζωνται είς τάς μονάδας των, μέχρι συμπλη- 
ρώσεως τών κεκανονισμένων ώρών ύπηρεσίας.

2. Τά διδασκόμενα μαθήματα καί αί ώραι διδασκαλίας ορίζονται ώς ακολούθως :
α) Διά τούς άστυφύλακας ·σύνολον ούρων 72 ήτοι :
’Επαγγελματική καί Κοινωνική αγωγή ώραι 17.
Κομμουνισμός καί ή καταπολέμησις αυτού ώραι 17.
’Αστυνομία καί Τουρισμός ώραι 8.
Πρόληψις καί καταστολή τοΰ κοινού έγκλήματος ώοαι 8.
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Περί κυκλοφορίας οχημάτων καί πεζών καί περί νεωτέοων τεχνικών μέσων έπιβλέψεως 
καί προλήψεως δυστυχημάτων ώρα ι 8.

Ιστορία της ’Αστυνομίας Πόλεων ώραι 8.
Καλλιέργεια σχέσεων ’Αστυνομίας μετά τοϋ κοινού ώραι 6.
β) Διά τούς άρχιφύλακας σύνολον ωρών 108 ήτοι :
’Επαγγελματική καί Κοινωνική άγωγή ώραι 24.
Κομμουνισμός καί καταπολέμησις αύτοϋ ώραι 24.
Νομοθεσία περί κατασκοπίας ώραι 6.
’Αστυνομία καί Τουρισμός ώραι 12.
Πρόληψις καί καταστολή τοϋ κοινού έ γκλήματος ώραι 12.
Περί κυκλοφορίας οχημάτων καί πεζών καί νεωτέρων τεχνικών μέσων έπιβλέψεως καί 

προλήψεως δυστυχημάτων ώραι 12.
‘Ιστορία τής ’Αστυνομίας πόλεων ώραι 12.
Καλλιέργεια σχέσεων ’Αστυνομίας καί Κοινού ώραι 6.
γ) Διά τούς άξιωματικούς σύνολ.ον ωρών 144 ήτοι
’Επαγγελματική καί Κοινωνική άγωγή ώραι 24.
Κομμουνισμός καί καταπολέμησις αύτοϋ ώραι 24.
Περί ψυχολογικού πολέμου (προπαγάνδα, άντιπροπαγάνδα κλ.π. ,), ώραι 8.
Περί κατασκοπίας καί άντικατασκοπίας ώραι 24.
Επιστημονική καί τεχνική δίωξις τοϋ εγκλήματος, ώραι 12,
’Αστυνομία καί Τουρισμός ώραι 12.
Περί κυκλοφορίας οχημάτων καί πεζών καί περί νεωτέρων μέσων έπιβλέψεως καί προ

λήψεως δυστυχημάτων. Στατιστική Τροχαίας ώραι 14.
‘Ιστορία ’Αστυνομικού Θεσμού καί ιδιαιτέρως τής ’Αστυνομίας Πόλεων ώραι 10.
Καλλιέργεια σχέσεων ’Αστυνομίας καί Κοινού ώραι 8.
Κοινωνική Ψυχολογία ώραι 8.
3. Δι’ ώρισμένα έκ των άνωτέρω μαθημάτων δύναται νά χρησιμοποιώνται πλείονες τοϋ ένός 

Καθηγηταί πρός διδασκαλίαν θεμάτων άποκλειστικής ειδικότητας.
’Άρθρον 4

1. Διά τούς ύπηρετοϋντας εις τάς Άστυνομικάς Διευθύνσεις Πατρών καί Κέρκυρας, ή με- 
τεκπαίδευσις τών μέν άστυφυλάκων καί άρχιφυλ.άκων θά γίνηται μερίμνη τών οικείων ’Αστυνομι
κών Διευθύνσεων εις τοπικά κέντρα λειτουργοΰντα έν τώ Καταστήματι τών ’Αστυνομικών Διευ
θύνσεων, τών δέ αξιωματικών θά γίνηται είς τό Κέντρον ’Αθηνών τμηματικώς, άποσπωμένων τού
των κατά τον χρόνον τής μετεκπαιδεύσεώς των είς τήν ’Αστυνομικήν Διεύθυνσιν ’Αθηνών.

2. Αί ώραι διδασκαλίας καί τά διδασκόμενα μαθήματα θά είναι τά εις τό άνωτέρω άρθρον 
καθοριζόμενα, οί δέ διδάσκοντες καθηγηταί θά διορίζονται δι’ άποφάσεως τοϋ Υφυπουργού ’Εσω
τερικών τή προτάσει τού οικείου Διευθυντού τών Κέντρων Μετεκπαιδεύσεώς καί μετά σύμφωνον 
γνώμην τού ’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας.

’Άρθρον 5
Παρά τώ Κέντρω Μετεκπαιδεύσεώς ’Αξιωματικών, λειτουργεί ’ίδιον τμήμα έκμαθήσεως 

ξένων γλωσσών, παρά τών άξιωματικών τής ’Αστυνομίας. Ή  φοίτησις είς τό τμήμα ξένων γλωσσών 
γίνεται κατόπιν εισιτηρίων έξετάσεων μεταξύ τών έπιθυμούντων καί έχόντων σχετικάς γνώσεις 
τής ξένης γλώσσης άξιωματικών τής ’Αστυνομίας, άπό τού βαθμού τού Ύπαστυνόμου Β' τάξεως, 
μέχρι καί τού βαθμού τοϋ ’Αστυνόμου Α' τάξεως.

"Εκαστον τμήμα ξένων γλωσσών δέον νά συγκροτήται έξ άξιωματικών έχόντων κατά τό δυ
νατόν, τόν αυτόν βαθμόν γνώσεως τής ξένης γλώσσης.

Ή  διάρκεια τής φοιτήσεως είς τό τμήμα ξένων γλωσσών, ορίζεται είς έξ (6) τούλάχιστον 
μήνας.

Οί έκπαιδευόμενοι, υποβάλλονται καθ’ έκαστον μήνα είς προφορικάς καί γραπτάς έξετάσεις, 
είς δέ τό τέλος τής έκπαιεύσεως είς γενικάς έπί τής διδαχθείσης ύλης έξετάσεις.

Ό μέσος όρος τών μηνιαίων βαθμών, προστίθεται είς τόν βαθμόν τών έξιτηρίων έξετάσεων 
τό δέ άθροισμα διαιρείται διά δύο. Τό προκϋπτον πηλϊκον παριστα τόν τελικόν βαθμόν έπιδόσεως 
οστις καταχωρεΐται είς τό ατομικόν βιβλιάριον τοϋ άξιωματικοΰ. Δι’ έκάστην έξέτασιν άπονέμεται 
βαθμός άπό 0—20.

Είς τόν αύτόν έπί τών ’Εσωτερικών Υφυπουργόν, άνατίθεμεν τήν δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν 
τού παρόντος Διατάγματος.

Έ ν  Άθήναις τή 28 'Απριλίου 1949
ΠΑΥΛΟΣ ‘Ο επί τών 'Εσωτερικών ’Υφυπουργός

Β . Ε. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ



ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΤΑΓΗ
(ύπ’ άριθ. 66 άπό 2 6 -5 -5 9 )

«Περί καθαριότητος έστιατορίων, γαλακτοπωλείων, ζαχαροπλαστείων, καφενείων 
καί πάσης φύσεως καταστημάτων τροφίμω ν».

Κατά τήν σημερινήν εποχήν, της καταπληκτικής προόδου εις ολας τάς εκδηλώσεις τής 
ζωής, άποτελεϊ συνείδησιν καί άξίωσιν τής κοινωνίας, άσκήσεως ύπό τής Πολιτείας πλήρους 
έποπτείας διά τήν έξασφάλισιν τής ύγιεινής και τής καθαριότητος των πάσης φύσεως κατα
στημάτων έξυπηρετήσ--ως των αναγκών διατροφής καί αναψυχής των πολιτών.

Δέν είναι άνεκτόν πλέον νά λειτουργούν, οπουδήποτε, είτε εις τάς μεγάλας πόλεις, είτε 
εις τάς μικράς τοιαύτας ή τά χωρία, καταστήματα τροφίμων, έστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, κα
φενεία κ.λ.π. τά όποια δέν πληρούν τούς στοιχειώδεις όρους, ύγιεινής καί καθαριότητος.

Άλλαί ποιοι είναι οί όροι αυτοί;
'Υπάρχουν βεβαίως διατάξεις καθορίζουσαι συγκεκριμένως είς πλείστας περιπτώσεις τάς 

καθ’ έκαστον προϋποθέσεις ύφ’ άς επιτρέπεται ή λειτουργία τών καταστημάτων αύτών (π.χ. 
ΰπαρξις ψυγείων, άποχωρητηρίων, έγκαταστάσεων ΰδατος κ.λ.π. κ.λ.π.)

’Επίσης νομοθετικώς έχει ληφθή πρόνοια και έχουν ταχθή ώρισμένα κρατικά όργανα 
(άστύίατροι, ύγειον. έπιθεωρηταί κ.λ.π.) διά τήν έπίβλεψιν τής έφαρμογής τών έπιβαλ- 
λομένων, νά λαμβάνωνται, μέτρων υγιεινής καί καθαριότητος.

Ούχ ήττον, ούδείς δύναται ν’ άμφισβητήση τό γεγονός ότι εις πλεΐστα έκ τών άνωτέρω 
κέντρων ή καταστημάτων, ή κατάστασις είναι πλέον ή δυσάρεστος,, ήτις 6χι μόνον έγκυμονεΐ 
κινδύνους διά τήν υγείαν τών πολιτών αλλά καί άναστρέφει προς τά όπίσω τήν καλλιεργου- 
μένην διά παντός μέσου προβολ,ήν τής χώρας ήμών, ώς τουριστικής τοιαύτης.

’Αποτελεί ώς έκ τούτου κατεπείγουσαν καί έπιτακτικήν άνάγκην, άφ’ ενός μέν ή άνάπτυ- 
ξις ενδιαφέροντος καί πίστεως έπί τήν υγιεινήν καί καθαριότητα είς τούς ίδιοκτήτας ή έκμι- 
σθωτάς τών καταστημάτων καί τών πάσης φύσεως κέντρων έξυπηρετήσέως τού κοινού, άφ’ 
έτέρου δέ, συνειδήσεως καί ευθύνης είς πάντα τά έντεταλμένα ύπό τής Πολιτείας όργανα διά 
τήν έξασφάλισιν τών άπαραιτήτων καί στοιχειωδών όρων πολιτισμού. υγιεινής καί καθαριό
τητος οίουδήποτε κέντρου αναψυχής ή διαίτης τών πολιτών.

’Ας μή νομισθή ότι διά τής παρούσης μας, άξιοΰμεν πολυτελ,εϊς καί πολυδαπάνους έγκα- 
ταστάσεις έξαιρετικών μέσων λειτουργίας τών ώς άνω άναφερομένων καταστημάτων ή κέντρων.

Τό τοιοΰτον άποτελεϊ άξίωσιν μόνον διά τά κέντρα πολυτελείας, διά τά κέντρα δηλαδή, 
άτινα διεκδικοΰν τον καθορισμόν ιδίων ηύξημένων τιμολογίων.

Ή  σκέψις μας στρέφεται ιδιαιτέρως πρός τό πλήθος τών καταστημάτων και κέντρων 
μέσης καί λαϊκής κατηγορίας. Εις τά κέντρα αυτά συχνάζει ή πλειονότης τών πολιτών, είτε 
λέγονται εστιατόρια, είτε μπάρ, είτε λαϊκαί ταβέρναι, είτε οϊνοπαντοπωλεΐα, είτε καφενεία, εί
τε ζαχαροπλαστεία κ.λ.π.

’Εκεί λοιπόν ζητοΰμεν έφαρμογήν όρων υγιεινής καί καθαριότητος, ούσιαστικώς καί ούχί 
έπιφανειακώς.

Δέν άρκεϊ έν έστιατόριον ή ζαχαροπλαστεΐον νά έπιδεικνύη είς τό κοινόν άποστράπτουσαν 
προθήκην μέ προκλητικήν έκθεσιν τών προσφερομένων ειδών. Δέν άρκεϊ νά έχη έφοδιασθή 
μέ σύγχρονα μέσα συντηρήσεως (ήλεκτρικά ψυγεία, ήλεκτρικήν κουζίναν κ.λ.π.) τά όποια έ- 
νίοτε τοποθετούνται είς περίβλεπτον θέσιν ϊνα προκαλοϋν τον θαυμασμόν τών πελ,ατών.

’Επιβάλλεται όπως οί όροι υγιεινής καί καθαριότητος καλύπτουν καί τούς δευτερεύοντας 
χώρους τού καταστήματος έκείνους άκριβώς οϊτινες δέν προβάλλονται διαρκώς είς τά όμματα 
τού κοινού, ένώ άποτελοΰν ουσιαστικούς συντελ.εστάς τής βαθμολογίας τού πολιτισμού μας.

Καί οί χώροι ουτοι είναι οί έξής:
1. Αί άποθήκαι καί τά υπάρχοντα τυχόν προαύλια τών κέντρων, όπου τά έναπαθηκευμέ- 

να είδη δέον νά είναι διευθετημένα κατά τρόπον μή παρέχοντα τήν έντύπωσιν χώρου άπορρί- 
ψεως άχρήστων. Ή  καλή διευθέτησις τούτων, ή καθαριότης τού δαπέδου, ή χρήσις τής άσβέ- 
στου, τού προχειροτάτου τούτου μέσου καθαριότητος, ή ΰπαρξις έρμητικώς κλεισμένων δο
χείων άπορριμμάτων, ή κανονική άποχέτευσις τών άκαθάρτων ύδάτων κ.λ.π., άποτελοΰν στοιχεία 
κρίσεως, καί

2. Ή  ΰπαρξις άφοδευτηρίων, ή τήρησις καθαριότητος είς αυτά καί ή συνεχής χρήσις ά- 
πολυμαντικών, είς τρόπον ώστε όχι μόνον ένοχλ,ητικά ζωύφια νά μή υπάρχουν, άλλ’ ούδέ καί 
οσμή δυσάρεστος νά μή διαχέεται είς τούς βοηθητικούς χώρους τών κέντρων, ένίοτε δέ καί είς τάς 
κυρίας αίθούσας αύτών.

Παράλλ.ηλος βεβαίως πρός αυτά είναι καί ή έμφάνισις τού προσωπικού τών διαφόρων κέν
τρων. ’Εκτός τής συυ,περιφοράς, ήτις πρέπει νά είναι άψογος καί εύγενική ύποχρεώνουσα τον πε
λάτην, άποτελεϊ άξίωσιν τού κοινού καί ή καθαριότης τής ένδυμασίας αύτών.

Δέν άνέχεται πλέον ή κοινή συνείδησις ύπάλληλον μέ άκάθαρτα ρούχα άποπνέοντα δυσα- 
ρέστους όσμάς καί προκαλούντα άηδίαν. Τον θέλει καθαρόν έστω καί έάν δέν φέρει όλόλευ- 
κον μπλούζαν, άλλά άπλώς έν ύποκάμισον ή μίαν ποδιάν.
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"Ολα τά ανωτέρω δύνανται ευκόλως να τά άντιληφθοΰν καί να τά διαπιστώσουν οί βαθ
μοφόροι των Σωμάτων ’Ασφαλείας, οϊτινες είναι έπιφορτισμένοι διά τήν εφαρμογήν των κει
μένων διατάξεων προς προστασίαν της δημοσίας υγείας.

Δέν άπαιτοΰνται ίδιαίτεραι ικανότητες, οΰτε ίατρικαί γνώσεις, διά νά άντιληφθή δ βαθμο
φόρος της ’Αστυνομίας ή τής Χωροφυλακής τήν άνωτέρω κατάστασιν καί νά έπέμβη προς 
διόρθωσή των κακώς κειμένων.

Οί άστύϊατροι καί αί Ύγειονομικαί Άρχαί δύνανται βεβαίως διά των όργάνων των, έν συ
νεργασία μετά των ’Αστυνομικών τοιούτων, νά ένεργοϋν τάς έπιβαλλομένας έκ τοΰ Νόμου έπι- 
θεωρήσεις.

’Επιβάλλεται δπως καί μόνοι οί Διοικηταί τών Άστυνομ. Τμημάτων, 'Υπ/σεων Χωροφυλα
κής καί ’Αστυνομικών Σταθμών, έπιβλέπουν συνεχώς καί ένεργοϋν διά τήν συμμόρφωσιν τών 
καταστηματαρχών προς τάς κειμένας διατάξεις καί τήν κοινωνικήν πλέον άπαίτησιν, προς έφαρ- 
μογήν δρων υγιεινής καί καθαριότητος.

Πρός τον σκοπόν τοϋτόν, έντελλόμεθα τά άκόλουθα:
α) “Εκαστος Σταθμός, ’Αστυνομικόν Τμήμα καί 'Υποδ/σις Χωροφυλακής θά έφοδιασθή 

δι’ ειδικών εντύπων έπιθεωρήσεως καταστημάτων πωλήσεως καί κέντρων καταναλώσεως, τροφί
μων καί άλλων ειδών άναψυχής, ώς τό κατωτέρω υπόδειγμα:

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ 
η ΣΤΑΘΜΟΣ ........................
Ά ριθ.....................................................

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ

’Εν ........................τ ή ..........................μηνός..........................έτους 19. . . . ήμέραν.................
καί ώ ραν.............I ό υπογεγραμμένος . . ....................ένήργησα έπιθεώρησιν τοΰ έ ν ........................
καταστήματος ( ........................) τοΰ......................... παρισταμένου τοΰ ΐδίου (ή το ΰ ......................... )

Κατά ταύτην διεπίστωσα δτι ........................................................................................................

Εις τόν άνωτέρω συνέστησα δπως μεριμνήση διά τήν άμεσον καί εντός χρονικού διαστήμα
τος ούχί πέραν τ ώ ν ................................................................ συμμόρφωσιν του πρός τάς υποδείξεις
μου.

Οδτος έδικαιολογήθη δτι ...............................................................................................................

καί ύπεσχέθη συμμόρφωσιν.
'Ο ένεργήσας τήν έπιθεώρησιν Ό  παραλαβών

(υπογραφή) (υπογραφή)

Τά έντυπα ταϋτα θέλουν έκτυπωθή μερίμνη τώ ν ’Αστυνομικών Δ/νσεων καί Δ/σεων Χωρ/- 
κής εις δύο χρωματισμούς καί θέλουν συρραφή άνά 200, ήτοι ένός φύλλου λευκού καί ετέρου 
φύλλου έγχρώμου. Ταΰτα θά άριθμηθοϋν δι’ άριθμητήρος άνά δύο, καθόσον τό έν θά άπο- 
τελή στέλεχος καί τό έτερον θά έπιδίδεται εις τόν καταστηματάρχην.

β) Οί προϊστάμενοι τών ’Αστυνομικών τούτων 'Υπηρεσιών αύτοπροσώπως καί διά βαθ
μοφόρων αυτών, θά ένεργώσι περιοδικάς συχνάς έπιθεωρήσεις. ’Εάν μετά τήν έπιθεώρησιν δια- 
πιστωθή παράλειψις άφορώσα τούς ορούς υγιεινή; καί καθαριότητος, θά συντάσσωσι τήν σχε
τικήν έκθεσιν έπιθεωρήσεως μετά λεπτομερούς άναγραφής τών παρατηρήσεων καί υποδείξεων 
ώς καί μνείας δτι έγένετο σύστασις συμμορφώσεως πρός τάς υποδείξεις.

Έν προκειμ.ένω έστω ύπ’ δψιν δτι, αί συστάσεις καί υποδείξεις θά γίνωνται κατά τρόπον 
συζητητικόν καί πείθοντα τούς καταστηματάρχας δτι έπιβάλλεται ή συμμόρφωσις πρός τό 
συμφέρον τής κοινωνίας μας, τοΰ πολιτισμού μας καί αύτών τών ιδίων.

γ) ’Εάν δι’ ώρισμένους καταστηματάρχας παρατηρηθή, δτι έπιδεικνύουν άδιαφορίαν ή 
καί άναίδειαν έναντι τών συστάσεων τών ’Αστυνομικών ’Αρχών, θά λαμβάνηται άμεσος μέρι
μνα διαπιστώσεως τών παραβάσεων καί ύπό τής 'Υγειονομικής 'Υπηρεσίας, μηνυομένων τών 
υπαιτίων πρός έπιβολήν, συμφώνως πρός τούς κειμένους νόμους, αυστηρών κυρώσεων, δεδομέ
νου δτι, θά άποδεικνύεται διά τών έγγράφων συστάσεων ή κακή πίστις καί ή άδιαφορία τούτων 
διά τήν δημοσίαν υγείαν καί καθαριότητα.

δ) Καθ’ έκαστον μήνα οί προϊστάμενοι τών Σταθμών καί Άστυν. Τμημάτων θά υποβά
λουν εις τούς άνωτέρους των άριθμητικήν κατάστασιν τών καθ’ ήμέραν έπιθεωρηθέντων καταστη
μάτων κατά τό κατωτέρω υπόδειγμα:
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. . . .  ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ
Κ A Τ Α  Σ Τ Α Σ Ι Σ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΜΙΙΝΟΣ 19 ..
’Ενδείξεις επιθεωρήσεων καταστηυάτων Ή μ ε ρ ο μ η ν ί α ι

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 31
1 ) Εύρέθησαν καθαρά
2) Εύρέθησαν ακάθαρτα καί έγένοντο συστάσεις
3 ) Εύρέθησαν ακάθαρτα καί ύπεβλήθη μήνυσις

Σύνολον
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ

ε) Οί καθ’ ιεραρχίαν προϊστάμενοι, ήτοι Διευθυνταί Άστυν. 'Υποδιευθύνσεων (Άστυν. 
Πόλεων) ή Διοικηταί Διοικήσεων ΧωρΙκής, λαμβάνοντες τάς καταστάσεις αύτάς θά παρακο
λουθούν κάί θά ένεργοϋν αίφνιδιαστικάς επιθεωρήσεις, ϊνα διαπιστώνουν τήν κατάστασιν, κα
θιστάμενοι και αυτοί υπεύθυνοι, εις δεύτερον βαθμόν, τής τυχόν παρατηρηθησομένης άμελείας 
των κατωτέρων αυτών, δι’ οδς έν τοιαύτη περιπτώσει θά ζητηθώσιν εύθΰναι καί θά έπιβάλλωνται 
αύστηραί κυρώσεις.

Τήν όλην δέ έπίβλεψιν θά έχουν οί άρμόδιοι ’Αστυνομικοί Δ/νταί Πόλεων, Διοικηταί ’Ανω- 
τέρων Δ/νσεων Χωρ/κής καί οί κ.κ. ’Αρχηγοί τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί Β. Χωρ/κής.

Τήν ύπόθεσιν ταύτην θέλω παρακολουθήσει προσωπικώς καί θέλω ενεργήσει έκτάκτους 
επιθεωρήσεις εις κέντρα των πόλεων καί τής υπαίθρου. Μετά μήνα δέ άπό τής εφαρμογής της 
θά αξιώσω παρά των κ.κ. ’Αρχηγών τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί Β. Χωροφυλακής τήνέπιβολήν 
κυρώσεων κατά παντός άμελοϋντος τά καθήκοντά τού, έν προκειμένω Αξιωματικού.

’Αναφέρατε λήψιν καί άμεσον εφαρμογήν.
Έ ν Ά θ ψ α ις  vfj 26 Μαιον 1959 

Ό  Υπουργός
Ε ΥΑ ΓΓΕΛΟ Σ Κ Α Λ Α Ν Τ ΖΗ Σ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

Ύπαχρέωσις τών οδηγών είναι νά διευκολύνουν πάντοτε τήν διάβασι των πεζών καί
πρό παντός τώυ γερόντων, των παιδιών καί των άναπήρων.



Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ  <& Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α !
ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

— Παρητήθη τού ’Αστυνομικού. Σώματος ό άστυφύλαξ Ποδάρας ’Αριστό
βουλος.

—Άπηλλάγησαν των καθηκόντων των οί αστυφύλακές: Δρίτσας ’Εμμανουήλ, 
ώς καταληφθείς ύπό του ορίου ηλικίας, καί Βούρτσης Διονύσιος, διά λόγους υγείας.

*
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

' —Δι’ ημερήσιας Διαταγής τού Διοικητοϋ τής Κεντρικής 'Υπηρεσίας Πληρο
φοριών, 'Υποστρατήγου κ. ’Αλεξάνδρου Νάτσινα, άπενεμήθη εύφημος μνεία είς τον 
'Υπαστυνόμον Α' κ. ’Αθανάσιον Καρανίκαν, διότι, έργασθείς μετά ζήλου καί μεθο
δικότατος, συνέβαλεν εις την άνακάλυψιν ύποθέσεως ύψίστης έθνικής σημασίας.

—Άμοίως δι’ άποφάσεως του κ. Υφυπουργού ’Εσωτερικών έχορηγήθη υλική 
άμοιβή είς τούς 'Υπαστυνόμον Α ' κ. Θεόδωρον Κάλλιαν, καί αστυφύλακας Εύθ. 
Τζιλαλαλήν, Χαρ. Πριόβολον, Άναστ. Ζαλαχώρην καί Κων: Μάκον, διότι ό πρώτος 
παρέσχεν είς την Ύποδ)νσιν Γεν. ’Ασφαλείας σημαντικήν πληροφορίαν ήτις ώδήγη- 
σεν είς την ύπό τών λοιπών, άνακάλυψιν καί σύλληψιν 20μελοΰς σπείρας κλεπτών.

***
ΑΘΛΗΤΙΣΜ ΟΣ Ε ΙΣ  ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ

Τήν 24-5-59, έληξαν οί Πανελλήνιοι σκοπευτικοί άγώνες 1959, ών τ ’ αποτε
λέσματα έχουσιν ώς έξής :

Γενική βαθμολογία.
Ιη .'Ο μάς ’Αστυνομίας Πόλεων, πολυνίκης καί πρωταθλήτρια ’Ελλάδος 1959 . 

βαθμοί 153, 2α. 'Ομάς Σχολής Εύελπίδων βαθμοί 123, 3η. 'Ομάς Παναθηναϊκού 
’Αθλητικού 'Ομίλου βαθμοί 92, 4η.'Ομάς Στρατού βαθμοί 81, 5η.'Ο μάς Χωροφυ
λακής βαθμοί 48, 6η. 'Ομάς ’Ολυμπιακού Σ. Φ. Πειραιώς βαθμοί 27, 7η. 'Ομάς 
Ένώσεως Φιλάθλων Έθνικής Τραπέζης βαθμοί 24, 8η. 'Ομάς Πανελληνίου Σκοπευ
τικής Εταιρείας βαθμοί 16, 9η. 'Ομάς Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου βαθμοί 
8, 10η. 'Ομάς Σκοπευτικού Συλλόγου Βόλου βαθμοί 4.

'Ομαδικαί νίκαι.
'Η  'Ομάς τής ’Αστυνομίας Πόλεων έπέτυχεν τάς εξής νίκας :
1) Α ' ομαδικήν νίκην είς τό άγώνισμα ολυμπιακού πιστολιού 0,22 άπό 

άποστάσεως 50 μέτρων. Διά πρώτην φοράν ή ’Αστυνομική 'Ομάς έλαβε μέρος είς 
τοιοΰτον άγώνισμα, διότι μόλις πέρυσι άπέκτησεν ολυμπιακά πιστόλια διά τήν άπό- 
στασιν τών 50 μέτρων.

Οί άποτεήέσαντες τήν ομάδα σκοπευταί έπέτύχον τάς κάτωθι επιδόσεις : 
’Αστυνόμος Β' Κρύος Βασίλειος έπιτυχίαι 491 έπί 600, άστυφύλαξ Γκίνης Σπυρί
δων έπιτυχίαι 493 έπί 600, άστυφύλαξ Σεργεντάνης ’Ιωσήφ έπιτυχίαι 471 έπί 600, 
άστυφύλαξ Κουτσολιάκος Παναγιώτης έπιτυχίαι 468 έπί 600.

2) Α ' ομαδικήν νίκην είς τό άγώνισμα ταχείας βολής διά στρατιωτικού 
περιστρόφου 0,38 άπό άποστάσεως 25 μέτρων έντός χρόνου 3".

Οί άποτελέσαντες τήν ομάδα σκοπευταί έπέτύχον τάς κάτωθι έπιδόσεις: 
’Αστυνόμος Β' Κρύος Βασίλειος έπιτυχίαι 276 έπί 300, άστυφύλαξ Μπέλμπας Κων
σταντίνος έπιτυχίαι 271 έπί 300, άστυφύλαξ Σεργεντένης ’Ιωσήφ έπιτυχίαι 260 έπί 
300, άστυφύλαξ Γκίνης Σπυρίδων έπιτυχίαι 235 έπί 300.
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3) Α' όμαδικήν νίκην εις το άγώνισμα ολυμπιακών ανδρεικέλων διά πιστο
λιού ολυμπιακού 0,22, άπό άποστάσεως 25 μέτρων, στόχοι έμφανιζόμενοι—εξαφανι
ζόμενοι, εις χρόνον 8", 6” , 4".

Οί άποτελέσαντες τήν ομάδα σκοπευταί έπέτυχον τάς κάτωθι επιδόσεις : 
’Αστυνόμος Β' Κρύος Βασίλειος έπιτυχίαι 530 έπί 600, άστυφύλαξ Σεργεντάνης 
’Ιωσήφ έπιτυχίαι 521 έπί 600, άστυφύλαξ Μπέλμπας Κωνσταντίνος έπιτυχίαι 520 
έπί 600, άστυφύλαξ Φωτόπουλος Γεώργιος έπιτυχίαι 511 έπί 600.

Τό άγώνισμα τούτο είναι σχετικόν μέ τήν έπίδειξιν, ήτις έγένετο ένώπιον των 
έπισήμων έπί των μπαλονίων.

4) Α' ομαδικήν νίκην εις τό άγώνισμα πολεμικού τυφεκίου, άπό άποστά
σεως 300 μέτρων πρηνηδόν.

Οί μετέχοντες τού άγωνίσματος σκοπευταί έπέτυχον τάς κάτωθι έπιδόσεις : 
Ύπαστυνόμος Β' Κουβέλης Κωνσταντίνος έπιτυχίαι 168 έπί 200, άστυφύλαξ Φω
τόπουλος Γεώργιος έπιτυχίαι 173 έπί 200, ύπαρχιφύλαξ Τριανταφυλλόπουλος Νικ. 
έπιτυχίαι 172 έπί 200, άστυφύλαξ 'Γύρρας Δημήτριος έπιτυχίαι 170 έπί 200, άστυ-

‘Η σκοπευτική όμάς τής ’Αστυνομίας Πόλεων

φύλαξ Μπέλμπας Κωνσταντίνος έπιτυχίαι 169 έπί 200, άστυφύλαξ Καλφακάκος 
Δημήτριος έπιτυχίαι 168 έπί 200.

Τό άθροισμα των έπιδόσεων των σκοπευτών μας Κουβέλη, Φωτοπούλου, 
Τριανταφυλλοπούλου καί Μπέλμπα, οΐτινες ήγωνίζοντο καί όμαδικώς, έδημιούργη- 
σε νέαν λαμπράν Πανελλήνιον έπίδοσιν εις τό άγώνισμα τούτο μέ μέσον όρον 170 
έπιτυχίας. Τό νέον ρεκόρ έχει έπιτυχίας 682 έπί 800.

5) Α ' ομαδικήν νίκην εις τό άγώνισμα πολεμικού τυφεκίου άπό 300 μ. γονυ- 
πετώς. Οί μετασχόντες τού άγωνίσματος σκοπευταί έπέτυχον τάς κάτωθι έπιδόσεις:



'Υπαστυνόμος Β' Κουβέλης Κωνσταντίνος έπιτυχίαι 155 έπί 200, άστυφύλαξ Φω
τόπουλος Γεώργιος έπιτυχίαι 166 έπί 200, ύπαρχιφύλαξ Τριανταφυλλόπουλος Νικ. 
έπ.τυχίαι 155 έπί 200, άστυφύλαξ Μπέλμπας Κωνσταντίνος έπιτυχίαι 134 έπί 200.

Τό άθροισμα των έπιδόσεων τούτων έδημιούργησε νέαν Πανελλήνιον έπίδοσιν 
με 614 έπιτυχίας έπί 800.

6) Αην ομαδικήν νίκην εις το άγώνισμα τοΰ συνόλου τριών στάσεων, πρηνη- 
δόν, γονυπετώς, όρθίως διά πολεμικού τυφεκίου άπό άποστάσεως 300 μέτρων.

Οί μετασχόντες του άγωνίσματος σκοπευταί έπέτυχον τάς κάτωθι έπιδόσεις : 
'Υπαστυνόμος Β' Κουβέλης Κωνσταντίνος έπιτυχίαι 441 έπί 400, άστυφύλαξ Φωτό- 
π^υλος Γεώργιος έπιτυχίαι 473 έπί 600, ύπαρχιφύλαξ Τριανταφυλλόπουλος Νικ.

' έπιτυχίαι 425 έπί 600, άστυφύλαξ Μπέλμπας Κωνσταντίνος έπιτυχίαι 438 έπί 
600. Καί εις τό άγώνισμα τούτο έδημιουργήθη ύπό τής όμάδος των άνωτέρω σκο
πευτών λαμπρά Ελληνική έπίδοσις μέ 1777 έπιτυχίας έπί 2400.

Ά τομ ικ α ί νίκαι.
1) Α ' άτομικήν νίκην εις τό άγώνισμα Καραμπίνας 0,22 άπό άποστάσεως 

50 μέτρων ό ύπαρχιφύλαξ Τριανταφυλλόπουλος Νικ. μέ ρεκόρ 346 έπί 400. Νέα 
Ελληνική έπίδοσις.

2) Α' άτομικήν νίκην εις τό άγώνισμα πολεμικού τυφεκίου άπό 300 μέτρων 
γ/νυπετώς ό άστυφύλαξ Φωτόπουλος Γεώργ. μέ ρεκόρ 166 έπί 200. Νέα Πανελλή
νιος έπίδοσις.

3) Α ' άτομικήν νίκην εις τό άγώνισμα πολεμικού τυφεκίου έπί άποστάσεως 
300 μέτρων πρηνηδόν ό άστυφύλαξ Φωτόπουλος Γεώργιος, μέ ρεκόρ 173.

4) Α' άτομικήν νίκην εις τό άγώνισμα πολεμικού τυφεκίου έπί άποστάσεως 
300 μέτρων, πρηνηδόν, γονυπετώς, όρθίως, ό άστυφύλαξ Φωτόπουλος Γεώργιος, 
μέ ρεκόρ 473 έπί 600. Νέα Πανελλήνιος έπίδοσις.

5) Α ' άτομικήν νίκην ώς πολυνίκης τών άγώνων σκοπευτής, ό 'Υπαρχι- 
φύλαξ Τριανταφυλλόπουλος Νικόλαος μέ βαθμούς 29.

Άξιοσημείωτον τό γεγονός δτι εις ένια τών άγωνισμάτων οί σκοπευταί άστυ- 
νομικοί ύπάλληλοι κατέλαβον κατά σειράν καί τάς εξ ( 6 ) βαθμολογουμένας θέσεις, 
πράγμα δπερ συνετέλεσεν εις τήν διαφοράν τής βαθμολογίας μεταξύ πρώτης καί 
δευτέρας όμάδος, ώς έν άρχή άναφέρεται.

Αί Άστυνομικαί Σκοπευτικαί 'Ομάδες διά τούς Πανελληνίους Σκοπευτικούς 
άγώνας άπετελέσθησαν έκ τών κάτωθι σκοπευτών τής ’Αστυνομίας, οίτινες άνεδεί- 
χθησαν καί πρωταθληταί Ελλάδος εις τήν σκοποβολήν διά τό έτος 1959.

’Αστυνόμου Β' Κρύου Βασιλείου, Ύπαστυν'μου Β' Κουβέλη Κωνσταντίνου, 
'Υπαρχιφύλακος Τριανταφυλλοπούλου Νικολάου, καί άστυφυλάκων : Φωτοπούλου 
Γεωργίου, Μπέλμπα Κωνσταντίνου, Σεργεν άνη Ίο:σήφ, Γκίνη Σπυρίδωνος, Ψύρρα 
Δημητρίου, Καλφακάκου Λημητρίου καί Κουτσολιάκου Παναγιώτου.

** *
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Τό πρόγραμμα τής 27-5-59, πλαισιωμένο ολόκληρο άπό τή διαλεχτή ορχήστρα 
τού Πέρσυ Φέϊθ, καί μέ καθοδηγητικές ύποδείξεις προς τό κοινό πάνω σέ κοινω
νικά καί άστυνομικά ζητήματα, θεωρήθηκε άπ’ τούς άκροατάς του σαν ένα πολύ επι
τυχημένο καί ζητήθηκε ή έπανάληψή του. Στην ’Εκπομπή αύτή μετεδόθησαν γνωστές 
μουσικές, κινηματογραφικές μελωδίες καί παληές ’Ιταλικές έπιτυχίες.

Λεβέντικη, λουλουδιασμένη, μέ έντονο Ελληνικό χρώμα καί χαριτωμένα σκίτσα 
άπ’ τή χωριάτικη ζωή, ή έκπομπή τής 3-6-59 ήταν ολόκληρη άφιερωμένη στο 
Ελληνικό χωριό. Μέ βάση τήν άνάπτυξη καί προώθηση τοΰ έσωτερικοΰ Τουρισμού, 
τό πρόγραμμα αύτό, ζωντάνεψε μέ άφθαστη λογοτεχνική καί μουσική χάρη τις ά.πειρες 
γραφικές ομορφιές τής πατρίδος μας καί ένθουσίασε. Στήν έκπομπή αύτή μετεδό- 
θησαν δημοτικά τραγούδια τοΰ βουνού καί τοΰ κάμπου, άπό κάθε Ελληνική περι
φέρεια.
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