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222.—ζΐράσίς τής ’Αστυνομίας Πατρ&ν άπό 13 ’Οκτωβρίου 1944
μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 1945.
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22 2 . Δρασις τής ’Α στυνομίας Πατρών άπό 13 ’Οκτωβρίου 1944 μέ
χρι τέλους Δεκεμβρίου 1945.
Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες τής 2ας ’Οκτωβρίου 1944, ολιγάριθμα τμή
ματα ’Αγγλικού Στρατού μέ τμήματα τοϋ Ε.Λ.Α.Σ. ένεφανίσθησαν εις Πάτρας.
Κατ’ αρχήν έδόθη διαταγή νά άπομακρυνθοϋν άμέσως άπό την πόλι τά Τάγματα
’Ασφαλείας. Οί διοικοϋντες τά Τάγματα ’Ασφαλείας συνεμορφώθησαν προς την δια
ταγήν των ’Ά γγλων. Κατόπιν, εντός δύο ημερών ήτοι την 4ην του μηνός’Οκτωβρίου
έςεδιώχθησαν καί τά άπομένοντα υπολείμματα τοϋ Γερμανικού Στρατού πού άπεσύρετο καί έτσι άπό 26ης ’Απριλίου τοϋ 1941 ή πόλις τών Πατρών άπηλευθερώθη.
'Όταν οί ’Αγγλικές μονάδες ύπό τον Συνταγματάρχην Τζέλικο άρχισαν νά ει
σχωρούν στην πόλι άπό τό Ν.Δ. τμήμα αύτής, ό τότε Διοικητής τοϋ Γ' Άστυνομικοΰ
Τμήματος ’Αστυνόμος κ. Θωμάς Ψαράς έτέθη εις τήν διάθεσιν τών Ά γγλω ν καί
έδωσε λεπτομερές πληροφορίες σχετικά μέ τά Γερμανικά τμήματα πού είχαν άπομείνει στάς Πάσχας, τις θέσεις, τις κινήσεις, ώς καί τον οπλισμόν αυτών.
Τό Έπιτελεΐον μάλιστα τοϋ Ά γγλου Συνταγματάρχου Τζέλικο έγκατεστάθη
ώς προκεχωρημένο φυλάκιο στο οίκημα τοϋ Τμήματος.
Άφοΰ έξεδιώχθησαν οί Γερμανοί έγκατεστάθη σαν οί Ά γγλο ι στην πόλι μαζί
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'Ιστορικά τής ’Αστυνομίας ίΐόλεων

μέ τμήματα τοΰ Ε.Λ.Α.Σ. 'Η συμπεριφορά των έλασιτών επί μίαν περίπου εβδο
μάδα υπήρξε έναντι των ’Αρχών καί των πολιτών κάπως έφεκτική.
Κατόπιν όμως άρχισαν να εκδηλώσουν την εγκληματική τους μανία, καί τό
πρώτο κακούργημά τους ήταν νά σφάξουν ένα έθνικόφρονα πολίτη πάνω άπ’ τό φρού
ριο τής πόλεως.
Παραλλήλως ή προκλητικότης τών έλασιτών άπέναντι τής ’Αστυνομίας, πού
έμενε στη θέσι της, έφΟασε στο κατακόρυφο.
Στήν αρχή έπεχείρησαν νά τήν αφομοιώσουν μέ την κομμουνιστική πολιτοφυ
λακή, χωρίς τελικά νά τό επιτύχουν γιατί παρενέβησαν οί ’Ά γγλοι, οί όποιοι πρέπει
νά όμολογηθή έσωσαν τήν πόλι άπό άγριες σφαγές, οί όποιες θά έπακολουθοΰσαν άν
έπέτρεπαν στις ορδές τοΰ Ε.Α.Α.Σ. νά μπουν χωρίς αύτούς μέσα στήν πόλι.
Παρά ταϋτα συνεπείς οί κομμουνισταί προς τήν τακτική τους καί έχοντας
σκοπό νά έξαναγκάσουν τήν ’Αστυνομία ν’ άπογοητευθή καί ν’ αύτοδιαλυθή, ίδρυ
σαν δικά τους τμήματα πολιτοφυλακής μέ τά όποια συνεχώς παρενοχλοΰσαν τούς
άστυνομικούς.
'Ως πρώτη έκδήλωσι τής τακτικής αύτής τών κομμουνιστών κατά τής ’Αστυ
νομίας ύπήρξεν ή σύλληψις κατά τήν 13ην ’Οκτωβρίου 1944 τών ’Αστυνόμων κ.κ.
Κοντοκόλια Βασιλείου, Κοντού Ίωάννου καί Άσημάκη Γεωργίου, τοΰ 'Υπαστυνόμου κ. Παναγιωτοπούλου Νικολάου καί τών άρχιφυλάκων Γαλανοπούλου Διονυ
σίου, Τασιώνη Χρήστου καί Ζαχαράκη Βασιλείου.
Τήν ίδια μέρα έπεχείρησαν νά συλλάβουν καί τον 'Υποδιοικητή τοΰ Γ' ’Αστυ
νομικού Τμήματος ’Αστυνόμο κ. Καραμπούλη Παναγιώτη καί τον Ύπαστυνόμο
Στασινόπουλο Παναγιώτη άλλά δέν έπέτυχαν, γιατί οί δύο αυτοί άξιωματικοί ήρνήθησαν νά συμμορφωθούν προς τις έντολές τους καί έτήρησαν σθεναρά στάσι.
Τούς άνωτέρω συλληφθέντας περιώρισαν σέ υπόγεια τής όδοΰ Α γίου Άνδοέου.
’Αμέσως όμως έπενέβη προσωπικώς στήν ’Αγγλική Στρατιωτική Διοίκησι ό ’Α
στυνομικός Διευθυντής κ. ’Αλκιβιάδης Κωνσταντάρας καί μετεφέρθησαν άπαντες
στο οίκημα τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως οπού παρέμειναν χωρίς νά βγαίνουν έξω
έπί 65 περίπου ημέρες. Έ ν τώ μεταξύ οί κομμουνισταί έπεχείρησαν νά έπιβληθοϋν
τελείως και κατά τό πρώτο ΙΟήμερο τοΰ Δ )βρίου 1944 περιωρίσθησαν, μερίμνη τών
Ά γγλω ν καί έν συνεννοήσει μετά τής Είσαγγελικής ’Αρχής, κατόπιν όμως πιέσεως
τών κομμουνιστών καί προς τό σκοπό δήθεν τής προστασίας των, ό Διευθυντής τής
’Αστυνομίας κ. Ά λκ. Κωνσταντάρας, οί ’Αστυνόμοι κ.κ. Τσάμης Χρήστος καί Καραμπούλης Παναγιώτης καί ό άρχιφύλαξ Ζαχαράκης Βασίλειος. Αυτοί άρχικώς
περιωρίσθησαν στο οίκημα τοΰ ’Ορφανοτροφείου Θηλέων καί τή νύχτα τής 11ης
Δεκεμβρίου 1944 μετεφέρθησαν άπό τούς Ά γγλους μέ Καναδικό έμπορικό πλοίο
στήν ’Ιταλία. Ά πό έκεΐ έπέστρεψαν κατά τό 2ον ΙΟήμερο τοΰ Μαρτίου 1945 ύστερα
δηλαδή άπό τήν καταστολή τοΰ Δεκεμβριανοΰ Κομμουνιστικοΰ Κινήματος τοΰ 1944
καί τή συμφωνία τής Βάρκιζας.
Είναι αυτονόητον ότι οί συλλήψείΓ τών άξιωματικών τής ’Αστυνομίας καί οί
ταλαιπωρίες αύτών καί τών κατωτέρων άστυνομικών ώφείλοντο στή μήνι έναντίον αύτών τών κομμουνιστών, έπειδή ούτοι άντετάχθησαν πάντοτε προς τούς σκοπούς
τω ν καί τις βλέψεις τω ν γιά τήν κατάληψι τ ή ς ’Αρχής καί τήνκατάλυσι τών έλευθεριών τών πολιτών.
’Επειδή δέ κατά τή διάρκεια τοΰ Δεκεμβριανοΰ Κομμουνιστικοΰ Κινήματος
στάς ’Αθήνας, ό κομμουνιστικός στρατός τοΰ Ε.Λ.Α.Σ. καί ή κομμουνιστική πολι
τοφυλακή πού είχαν έγκατασταθή στάς Πάτρας, είχαν άποθρασυ/θή καί δέν άπεκλείετο αιφνιδιαστική έπίθεσις αύτών γιά τή κατάληψι τών ’Αστυνομικών Τμημά
των καί τών άλλων 'Υπηρεσιών τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως, οπότε θά παρέλυε
τελείως ή Κρατική μηχανή, έγινε κατάλληλη ένέργεια καί άνέλαβε τή φρούρησι

Δρασις ’Αστυνομικών Διευθύνσεων Πατρών καί Κερκύρας
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των ’Αστυνομικών Τμημάτων ή ’Αγγλική Στρατιωτική Διοίκησι μέχρι τής 12ης
Ιανουάριου 1945, οπότε μετά τήν καταστολή τοϋ Δεκεμβριανού Κομμουνιστικού Κι
νήματος στάς ’Αθήνας καί κατόπιν τελεσιγράφου τοϋ "Αγγλου Στρατιωτικού Διοικητοϋ Πατρών άπεχώρησαν άμέσως άπό τήν πόλι τά τμήματα τοϋ Ε.Α.Α.Σ. καί ή
κομμουνιστική πολιτοφυλακή.
Τότε ή ’Αστυνομία άνασυγκροτήθηκε ταχύτατα καί έπεδόθη στήν άποκατάστασι της έννοιας τοϋ Κράτους καί στήν έμπέδωσι της τάξεως καί άσφαλείας ή οποία
είχε διασαλευθή. Κατόπιν καταγγελιών έθνικοφρόνων πολιτών ένηργήθησαν 800
περίπου προανακρίσεις κατά προδοτών, φονέων, ληστών, κλεπτών καί πάσης
φύσειυς εγκληματιών, οί όποιοι είχαν καταφύγει στήν πόλι άπό διάφορες περιοχές
της Πελοποννήσου, της Αιτωλοακαρνανίας καί της Έπτανήσου καί οί όποιοι συλληφθέντες έν συνεχεία παρεπέμφθησαν στις Δικαστικές ’Αρχές.
Οί ποικιλώνυμες κομμουνιστικές οργανώσεις τών Πατρών, μεταξύ τών οποίων
τήν πρώτη θέσι κατείχε ή Ο.Π.Λ.Α. πού έβαρύνετο καί μέ τον φόνο τοϋ κουρέως
Θωμά, έξηρθρώθησαν καί διελύθησαν.
"Ολες οί παραπάνω προανακρίσεις ένηργήθησαν άπό τον ’Αστυνόμο κ. Χρηστό
Τσάμη, τούς Ύπαστυνόμους κ.κ. Παναγιώτη Στασινόπουλο καί Νικ. Παναγιωτόπουλο καί τον άρχιφύλακα κ. Διονύσιο Γαλανόπουλο τοϋ Τμήματος Γενικής ’Α
σφαλείας Πατρών.
Παρά ταΰτα τό Ε.Α.Μ. δέν έπαυσε στήν πραγματικότητα νά δρά προπαγαν
διστικά καί μέ διάφορα δημοσιεύματα νά προκαλή τούς έθνικόφρονας πολίτας ιδίως
έκείνους οί όποιοι άπό τις ένέργειές των έπαθαν ή έταλαιπωρήθησαν μέ έπακόλουθο
τή συνεχή άναταραχή καί τή δημιουργία διαρκώς έπεισοδίων εις βάρος τής τάξεως,
τά όποια ή ’Αστυνομία έπεμβαίνουσα έγκαίρως άντιμετώπιζε κατά τό δυνατόν εύ
στοχα.
Παρά τήν δραστηριότητα όμως τής ’Αστυνομίας γιά τήν τήρησι τής τάξεως
καί τής άσφαλείας, κατά τήν 17ην ’Οκτωβρίου τοϋ 1945 συνέβη τό άκόλουθο λυπηρό
έπεισόδιο :
'Ο Ξένος... τοϋ οποίου τούς συγγενείς έσφαγίασαν οί κομμουνισταί, έπήγε
στά γραφεία τής κομμουνιστικής έφηρερίδος « ’Ελεύθερη Ά χ α ία » καί σκότωσε
τον Ν. Σπυρόπουλο κομμουνιστή,τον όποιο θεωρούσε υπαίτιο τής δολοφονίας τών συγ
γενών του.
Λόγω τών πνευμάτων τά όποια ήσαν έξημμένα έγινε σύσκεψις στά Γραφεία
τής ’Αστυνομικής Δ/νσεως στήν όποια έλαβαν μέρος ό Εΐσαγγελεύς Πλημ/κών κ.
Χριστόπουλος, ό ’Αστυνόμος κ. Κοντοκόλιας Βασίλειος καί ό έπ’ άδελφή γαμβρός
τοϋ φονευθέντος ιατρός κ. Κανελλόπουλος, ό όποιος είναι έθνικόφρων, μέ σκοπό τή
λήψι καί έφαρμογή μέτρων προς τήρησιν τής τάξεως, τήν όποιαν άπειλοΰσαν νά
διαταράξουν οί κομμουνισταί κατά τήν κηδεία τοϋ θύματος, ή όποια άπεφασίσθη νά
γίνη τήν έπομένην ήμέρα 18ην ’Οκτωβρίου 1945 στο δεύτερο Νεκροταφείο πού
βρίσκεται κοντά στούς στρατώνες.
Κατά τή νεκρώσιμο άκολουθία, ένώ είχε συμφιονηθή νά παραστοΰν μόνον οί
συγγενείς τοϋ θύματος, κατόπιν έντολής τοϋ κομμουνιστικοΰ κόμματος συνεκεντραύθησαν καί παρηκολούθησαν τήν κηδεία περισσότεροι άπό (2.000) δύο χιλιάδες
κομμουνισταί, μεταξύ τών οποίων ήσαν καί πολλά γνωστά στήν ’Αστυνομία στε
λέχη τοϋ κομμουνιστικού κόμματος.
Μετά τό τέλος τής νεκρώσιμου άκολουθίας, οπότε έπρόκειτο ν’ άκολουθήση
ή ταφή τοϋ νεκρού, οί συγκεντρωμένοι έκεΐ κομμουνισταί, θέλοντες νά προκαλέσουν
ταραχές, άξιώσανε νά τούς έπιτραπή νά πάρουν τό πτώμα καί νά τό περιφέρουν στήν
πόλι. 'Ο έπικεφαλής τής ’Αστυνομικής δυνάμεως Αστυνόμος κ. Κ. Κατσαντώνης,
άπηγόρευσε τούτο καί έπεβλήθη ώστε νά γίνη κανονικώς ή ταφή τοϋ νεκρού.
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Έ ν τούτοις υστέρα άπό λίγο οί κομμουνισταί πού παρευρέθησαν στήν κηδεία
βγήκαν άπό το νεκροταφείο, συνεκρότησαν θορυβούδη διαδήλωσι καί κατηυθύνοντο διά τής όδοϋ Δωδεκάτου Συντάγματος καί Γερμανού προς τίς επί τής όδοϋ
Λόντου Φυλακές, μέ σκοπό να τίς προσβάλλουν καί ν’ απελευθερώσουν τούς κρα
τουμένους όμοϊδεάτας των.
Ή ’Αστυνομική δμως δύναμις, ύπο τον ’Αστυνόμο κ. Παναγιώτη Καραμπούλη,
κατόπιν τής προκλητικότητος των κομ,μουνιστών, ήναγκάσθη νά ζητήση την διάλυσί της δταν έ'φθασαν στη διασταύρωσι των οδών Γερμανού καί Βότσαρη, δηλαδή
σέ σημείο οχι μακρυά των Φυλακών.
Οί κομμουνισταί ήρνήθησαν νά διαλυθούν, οπότε έπηκολούθησε βιαία διάλυσις, ή οποία έξελείχθη σέ συμπλοκή. Ήκούσθη μάλιστα καί πυροβολισμός άπό τήν
πλευρά τών κομμουνιστών, οπότε οί άστυνομικοί έκαναν χρήσι περιστρόφου προς
έκφοβισμόν οπότε προς στιγμήν διεσκορπίσθησαν οί κομμουνισταί.
Δέν άργησαν δμως νά συγκεντρωθούν καί πάλι σέ μικρή άπόστασι καί νά έπιχειροΰν νά κατέβουν στή πόλι μέ σκοπό νά δημιουργήσουν ταραχές στις αρτηρίες
τών οδών Γούναρη καί Γερμανού.
Οί αστυνομικοί δμως τούς άντελήφθησαν εγκαίρως καί έπέτυχον νά. τούς
άναχαιτίσουν, οπότε έπηκολούθησε συμπλοκή.
Κατά τή συμπλοκή αυτή έφονεύθη μέ σφαίρα περιστρόφου πού έρρίφθη άπό
κομμουνιστή, ό άστυφύλαξ Μπελεζώτης Παναγιώτης, τού Γ' ’Αστυνομικού Τμή
ματος, παρά τού ίδιου δέ κομμουνιστοΰ έφονεύθη έπίσης καί ένας έκ τών διαδηλωτών
άπό κακό υπολογισμόν. Κατόπιν διελύθη ή διαδήλωσις.
’Έτσι έματαιώθησαν τά σχέδια τών κομμουνιστών, καί άποκατεστάθη ή τάξις,
έπλήρωσεν δμως ή ’Αστυνομία μέ αίμα στο πρόσωπο τού πολύ νέου άστυφύλακος
Π. Μπελεζώτη.
( Σ υνεχίζεται)

"Ολοι δσοι διαβάζουν τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»
πρέπει νά συστήσουν μέ θέρμη καί νά πείσουν τούς
συναδέλφους των, πού δέν είναι συνδρομηταί μας, δτι
διαπράττουν μεγάλο σφάλμα κατά τοΰ έαυτοΰ των καί
τού Σώματος ολοκλήρου, δταν δέν φροντίζουν γιά τήν
πνευματική τους μόρφωση.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ
ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Ύ πό Ά στυν. Δ/ντοϋ Β'

-------------------------------------- χ. ΚΩΝ. ΤΟΥΖΕΝΗ -------------------------------------Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Ε ΙΣ

(Σ υνέχεια εκ τοϋ προηγουμένου)

5. ’Α παιτούμενα προς προαγω γήν προσόντα.
6. Δ ιαπίστω αις προσόντων.

** *
5 . ’Α παιτούμενα πρός προαγωγήν προσόντα.
Τά ύπό τοΰ ’Οργανισμού τοϋ Σώματος απαιτούμενα προς προαγωγήν προ
σόντα προβλέπονται ύπό τοΰ άρθρων 116, 117 χαί 119 τοΰ Όργανισμοΰ τοΰ Σώ
ματος ώς το άρθρον 119 έτροποποιήθη ύπό τοΰ άρθρ. 2 τοΰ Ν.Δ. 3914/58 (Α. 199).
Έ ξ αύτής τής διατυπώσεως τοΰ νόμου προκύπτει δτι τ ’ απαιτούμενα προς προαγωγήν
προσόντα διακρίνονται εις τυπικά καί ουσιαστικά.
Ώ ς τυπικά προσόντα ό ’Οργανισμός τοΰ Σώματος δεν άπαιτεΐ εΐμή ώρισμένον
χρόνον, δν δέον ό άξιωματικός νά έχη διανύσει έν τώ κατεχομένω βαθμω. Πιστο
ποιητικά σπουδών, ή τίτλους έκπαιδεύσεως ή μετεκπαιδεύσεως, ή έν γένει άλλα στοι
χεία μαρτυροΰντα τον βαθμόν των γραμματικών γνώσεων ό νόμος δεν άπαιτεΐ.
Μόνον προσφάτως διά τοΰ Ν.Δ. 3914/11-11-58 καθωρίσθη διά τάς κατ’ έκλογήν προαγωγάς δτι ό προτεινόμενος δέον νά «διακρίνεται μεταξύ τών όμοιοβάθμων
του διά τήν εις έξαιρετικόν βαθμόν επαγγελματικήν ικανότητα καί εγκυκλοπαιδικήν
μόρφωσιν άνάλογον τοΰ βαθμοΰ του». Τό στοιχεΐον τοΰτο, ώς είναι εύνόητον, εμμέσως
ύποχρεοΐ τον προτείνοντα καί κρίνοντα νά έκτιμήση άναλόγως τήν έγκυκλοπαιδικήν
μόρφωσιν τοΰ προτεινομένου έν συνδυασμώ φυσικά προς τά λοιπά στοιχεία. Εύ
νόητον δτι δ σ ο ν ά ν ε ρ χ ό μ ε θ α τ ή ν κ λ ί μ α κ α τ ή ς ι ε ρ α ρ χ ί α ς
τόσον ό έλεγχος τών προσόντων καί ή κρίσις πρέπει
ν ά ε ί ν α ι α ύ σ τ η ρ ο τ έ ρ α . Ή σκέψις μας πάντοτε πρέπει νά πηγαίνη εις
τό έργον δπερ θά έκτελέση έν τώ νέω βαθμω. Πρέπει νά κάνωμε τήν σκέψιν: Είναι
ικανός νά έκτελέση τά καθήκοντα τοΰ βαθμοΰ δι’ δν προώρισται; ’Εάν ναι εις ποιον
σημεΐον τελειότητος. Εύνόητον δτι πρέπει νά προκρίνωμεν καί νά προωθήσωμεν τούς
συγκεντροΰντας τά περισσότερα προσόντα.
’Εδώ πρέπει νά σημειώσωμεν ώς προς τήν έγκυκλοπαιδικήν μόρφωσιν δτι
διάφοροι κατά τό παρελθόν διατάξεις παρεχώρησαν ειδικά εύεργετήματα έμφανίζουσαι τον προτεινόμενον ώς εχοντα μείζονα έγκυκλοπαιδικήν μόρφωσιν. ’Εναπό
κειται εις τον προτείνοντα νά έξετάση λεπτομερέστερον τά στοιχεία προς εΰρεσιν
τής άληθείας.
Ε πίσης τό καθοριζόμενον ώς προσόν, άπολυτήριον Γυμνασίου ή άλλης μέσης
Σχολής διά τήν συμμετοχήν εις τάς εξετάσεις Σχολής Ύπαστυνόμων δεν έχει σχέσιν
ένταΰθα. "Ορα καί ύπ’ άριθ. 884/1957 κ.ά. άπόφ. Σ.Ε. Ώ ς δμως θά ’ίδωμεν περαιτέ
ρω οί τίτλοι σπουδών καί αί έν γένει πνευματικαί ικανότητες τών άξιωματικών
έκτιμώνται ώς πνευματικά προσόντα.
Ουσιαστικά προσόντα
Προκειμένου νά έξετάσωμεν τά ούσιαστικά προσόντα λαμβάνομεν ύπ’ δψιν
τήν διάκρισιν αύτοΰ εις σω μ α τικά , π νευματικά, και ήθικά ή ψ υ χ ικ ά .
Ό ’Οργανισμός μας εις τό άρθρ. 1ΐ9, ώς τοΰτο έτροποποιήθη καθορίζει τά
έξεταστέα προσόντα. 'Οπωσδήποτε έξεταζόμενον έν προσόν, μία ΐδιότηε, έπηρεάζει
σημαντικώς τή·ν τελικήν γνώμην τοΰ προτείνοντος ή κρίνοντος δι’ δ νομίζομεν δτι
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συμφέρει, ή καθολική κατανόησις των έπί μέρους ζητημάτων καί ή κατά τό δυνατόν
άνάλυσις των σχετικών όρων.
α) Σ ω μ α τ ι κ ά π ρ ο σ ό ν τ α . Εις τό άρθρον 119 τοΰ ’Οργανισμού άναφέρεται ότι διά τον χαρακτηρισμόν άξιωματικών ώς προακτέων λαμβάνεται ΰπ’ ούιν
«ή διανοητική καί σωματική υγεία καί άντοχή». Αί έννοιαι αυται, φρονοϋμεν ότι δεν
έχουν άνάγκην άναλύσεως. 'Η σωματική υγεία καί διάπλ.ασις, τό έν γένει παράστημα
τοΰ κρινομένου, ή άντοχή εις τάς εκ τής υπηρεσίας κοπώσεις επηρεάζουν άμέσως καί
ούσιαστικώς καί τά άλλα προσόντα, άτινα άπαιτεϊ ό νόμος ήτοι «τήν επαγγελματικήν
ικανότητα, τά διοικητικά, άστυνομικά, ήθικά καί πνευματικά προσόντα».
Τά σωματικά προσόντα συνάγονται άπό τάς περιοδικάς ύγειονομικάς εξετά
σεις, τάς νοσηλείας, τάς τυχόν ληφθείσας άναρ. άδειας, τυχόν περιπτώσεις καθ’ άς
άφέθη έλεύθερος υπηρεσίας κλπ. έν συναρτήσει φυσικά προς τό επίπονον της εργασίας,
τήν αντοχήν εις τούς κόπους καί τάς στερήσεις. Είναι εύνόητον οτι όταν ένας άξιωματικός διά λόγους υγείας έκτελεΐ υπηρεσίαν όλιγώτερον κοπιώδη άλλων υστερεί
κατά τό προσόν τοΰτο έναντι άλλων συναδέλφων του καί συνεπώς ό παραλληλισμ.ός
θά είναι ανάλογος.
β) Π ν ε υ μ α τ ι κ ά π ρ ο σ ό ν τ α .
'Ως τοιαΰτα άναφέρομεν τά σχετιζόμενα μέ τάς νοητικάς λ.ειτουργίας. Σπουδαιότερα! τούτων είναι ή νοημοσύνη, κρίσις, μνήμη, φαντασία, μόρφωσις, επαγγελματική κατάρτισις, άφομοιωτική ίκκνότης,
έκπαιδευτική ίκανότης, ευστροφία πνεύματος, διορατικότης, όργανωτικότης, μεθοδικότης, δημιουργικότης. Διά της άναζητήσεως καί άξιολογήσεως έκάστου τών ανωτέρω
ρευματικών προσόντων μορφώνομεν γνώμην περί της συνολικής είκόνος τών πνευ
ματικών προσόντων τοΰ κρινομένου άξιωματικοϋ. Τά πνευματικά προσόντα είναι
πολλάκις δώρα τής φύσεως προς τον άνθρωπον, έμφυτοι τρόπον τινά ικανότητες,
αίτινες υπάρχουν κατά διαφόρους βαθμούς εις τά άτομα. Είναι άναμφισβήτητον όμως
ότι διά τής καλλιέργειας τών πνευματικών χαρισμάτων καί συστηματικής έξασκήσεως δύνανται νά βελτιοιθώσι τά πνευματικά προσόντα καί άφθονοΰν τά παραδείγ
ματα άτόμων τά όποια «τή έπιμελεία τών κατά φύσιν έγένοντο κρείσσονα». ’Άλλωστε
προς τοΰτο αποβλέπει καί αύτός είναι ό σκοπός πάσης, παντός είδους έκπαιδεύσεως.
Νά καλλιεργηθώσι καί ν’άναπτυχθώσιναίλανθάνουσαι πνευματικαί δυνάμεις τοΰ άτόμου, διά νά δύναται νά επιτελή τό άνατεθέν αύτώ έργον.
Τά πνευματικά προσόντα προκύπτουν άπό στοιχεία ώς αί γραμματικαί γνώ
σεις, τά πτυχία διαφόρων Σχολών έν συναρτήσει καί μέ τήν βαθμολογίαν, ή συμμετοχή ή μή εις διενεργουμένους διαγωνισμούς, ή εις αυτούς επιτυχία ή άποτυχία, ή
φοίτησις εις Κέντρα Έκπαιδεύσεως ή Σχολάς, ό τρόπος εισόδου (μετάή άνευ εξετά
σεων) εις ταύτας, αί τυχόν συνταχθείσαι μελέται ή δημοσιευθεΐσαι διατριβαί, τό
είδος τής έκτελεσθείσης υπηρεσίας, ή γνώσις ξένων γλο^σσών καί πλεϊστα άλλα
στοιχεία.
γ ) Ή θ ι κ ά κ α ί ψ υ χ ι κ ά π ρ ο σ ό ν τ α . Ταΰτα είναι ώς έπί τό πλεΐστον καρποί κλ.ηρονομιών τοΰ περιβάλλοντος καί τής άγωγής έκάστου. Τά ήθικά
καί ψυχικά προσόντα ή ψυχικαί ιδιότητες, όπως παρ’ άλλων άποκαλοΰνται, άναφέρονται εις τό συναίσθημα καί τήν βούλησιν τοΰ άτόμου. Εκ τών ψυχικών τούτων
προσόντων ή ιδιοτήτων άλλα μέν είναι γενικά καί άρμόζουσιν εις παν ένάρετον άτομον, ανεξαρτήτως τής ΐδιότητος του, άλλα δέ ειδικά, τά όποια δυνάμεθα νά όνομάσωμεν έπαγγελματικά προσόντα καί αρμόζουν ιδιαιτέρως εις τούς άξιωματικούς.
Μεταξύ τών σπουδαιοτέρων γενικών προσόντων συγκαταλέγομε'/ τήν ειλι
κρίνειαν, ευθύτητα, έντιμότητα άνιδιοτέλειαν, μετριοφροσύνην, σεμνότητα φιλοκα
λίαν, έγκράτειαν, άξιοπρέπειαν, χρηστοήθειαν, ευσέβειαν, κοινωνικότητα, λεπτό
τητα, ακρίβειαν, τάξιν, ζωτικότητα, φιλοπονίαν, δραστηριότητα, νομιμοφροσύνην,
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ευσυνειδησίαν, έχεμύθειαν, αισιοδοξίαν, θετικότητα, αυτογνωσίαν, αύτοπεποίθησιν
και άλλα.
Μεταξύ δέ των κυριωτέρων ειδικών ψυχικών προσόντων ατινα και επαγγελ
ματικά συνήθως άποκαλοϋμεν είναι ή πρωτοβουλία, άλληλεγγύη, συναδελφότης,
δικαιοσύνη, άπροσωποληψία, θάρρος, σθένος, άγωνιστικότης, πειθαρχικότης, εύπροσηγορία, προσήνεια, παρρησία, σταθερότης, άποφασιστικότης, θέλησις, πρόβλ.εψις,
έ/πβολή, ηγετικόν κϋρος, γόητρον, έπιμέλεια, καρτερία, εύφυ'ια, φλοφροσύνη, έργατικότης.
Θά ήδύνατο επίσης νά ύποστηριχθή δτι είδικώς διά τούς άξιωματικούς της
’Αστυνομίας ή πρόβλεψις καθώς καί ή δ ι α ί σ θ η σ ι ς του τι είναι δυνατόν νά
μας συμβή ύπό ώρισμένας συνθήκας καί βάσει ώρισμένων δεδομένων άποτελοϋν
άξιόλογχ ειδικά προσόντα τοϋ αξιωματικού της ’Αστυνομίας όστις εάν διαθέτη
ταϋτα έπιτυγχάνει κατά μέγιστον ποσοστόν εις τήν πρόληψιν τών άξιοποίνων πρά
ξεων, άλλά καί εις τήν διοίκησιν τών υφισταμένων του.
Σημειοϋμεν δμως δτι καί ιδιότητες τινές, αί όποΐαι γενικώς είναι ελαττώ
ματα, ύπο ώρισμένας περιστάσεις καί έφ’ δσον δεν φθάνουν τά άκρα είναι δυνατόν
νά θεωρηθούν ώς προσόντα. Τά ψυχικά προσόντα συνάγονται έκ τών πάσης φύσεως
ποινών, παραπομπών εις συμβούλια, ηθικών άμοιβών καί διακρίσεων. 'Ομοίως καί
διά ταϋτα λαμβάνονται ύπ’ δψιν ή συμπεριφορά καί αί πράξεις τοϋ κρινομένου.
Πλήν δμως της γενικής κατά τ ’ ανωτέρω διακρίσεως τών προσόντων εις σω
ματικά, πνευματικά καί ψυχικά, άτινα άφορώσι δλας τάς κατηγορίας καί δλους τούς
βαθμούς τών άξιωματικών, δυνάμεθα νά διακρίνωμεν καί έτέραν κατηγορίαν προ
σόντων τών «ε ΐ δ ι κ ώ ν». Ώ ς τοιαϋτα νοοΰμεν τ ’ άπαιτούμενα δι’ έκάστην υπη
ρεσίαν, βαθμόν καί θέσιν προσόντα. Πλήν δμως ό καθορισμός τών ειδικών τούτων
προσόντων άπαιτεϊ άνάλ.υσιν τοϋ ρόλου τον όποιον καλείται νά εκπλήρωσή έκάστη
ύπηρεσία καί οι παρ’ αύταΐς άξιωματικοί ενός δεδομένου βαθμού. Εύνόητον δτι τό
έργον αύτό είναι λίαν δυσχερές καί πολύπλοκον.
Έκτος τών άνωτέρω λεχθέντων εις δ,τι άφορα τά προσόντα νομίζομεν δτι ή
άξια τών έν σχέσει προς άλληλα είναι σχετική καί ή σημασία καί σπουδαιότης έκάστου μεμονωμένους δεν δύναται νά καθορισθή εΐμή έν συνδυασμώ προς τήν θέσιν, τον
βαθμόν καί άλλους παράγοντας. "Ρίνας σωματικώς άνάπηρος π.χ. δύναται νά είναι
’Αρχηγός της ’Αστυνομίας, δεν δύναται δμως νά είναι άστυφύλαξ.
Κατά κχνόνα διά τούς κατωτέρους βαθμούς προέχουσαν σημασίαν έχουν τά
σωματικά προσόντα, διά τούς μέσους βαθμούς έχουν τά ψυχικά προσόντα καί διά
τούς άνωτέρους καί άνωτάτους βαθμούς προέχουσαν σημασίαν έχουν τά πνευμα
τικά προσόντα. ’Από γενικωτάτης άπόψεως ύποστηρίζεται δτι τό πνευματικά προ
σόντα έχουν γενικώς πρωτεύουσαν σημασίαν. Τό πνεΰμα έχει ύπεροχήν έναντι τοϋ
σώματος.
Κατά τήν σύστασιν τών πρώτων κοινωνικών ομάδων ό άρχηγός συνεκέντρωνε
σωματικήν καί ψυχικήν ρώμην προς έξυπηρέτησιν τών ολίγων μέν άλλ’ ουσιωδών
τότε επιδιώξεων τοϋ συνόλου. Μετέπειτα δμως δτε ή κρίσις καί τό ήθος τών άνθρώπων ήρχισε νά ώριμάζη προοδευτικώς ό άρχηγός έπρεπε νά συγκεντρώνη καί δια
νοητικήν καί ήθικήν ρώμην. Βεβαίως είναι καλόν εις τάς ιδιότητας ενός άρχηγοΰ νά
συνυπάρχη καί ή σωματική υγεία καί ρώμη, άλλ’ είναι φανερόν δτι αί ούσιαστικαί
αύτοϋ ιδιότητες ανάγονται μάλλον εις τήν σφαίραν της νοήσεως, τοϋ ήθους καί της
θελήσεως. Ώ ς παράδειγμα εις τήν τοιαύτην έξέλιξιν τοϋ άρχηγοϋ θά ήδύνατο ν’ αναφερθή ή κρίσις περί τών δπλιυν τοϋ Άχιλλέως. Έκρίθη δτι έπρεπε νά τά λάβη ώς
άριστος μεταξύ τών ’Αχαιών ό Όδυσσεύς, δστις διά τοϋ Δουρείου "Ιππου έπεβλήθη,
ώς ήγετική μορφή εις τήν πολεμικήν κονίστραν της 'Ομηρικής έποχής, καί ούχί ό
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Αίας, δοθείσης ουτω μείζονος σημασίας εις τά πνευματικά προσόντα έναντι των
σωματικών.
6. Δ ια π ίστω σις προσόντων.
Άφοϋ έξεθέσαμεν κατά τ’ ανωτέρω τά της διακρίσεως των προσόντων γε
νικώς, ας έξετάσωμεν τώρα κατά ποιον τρόπον θά γίνη ή διαπίστωσις αυτών. Πώς
θά μπορέση εκείνος πού έχει την βαρυτάτην εύθύνην νά διαπιστώση την υπαρξιν άφ’
ένος προσόντων καί έν συνεχεία νά τά βαθμολογήση, ν’ άνεύοη ταϋτα καί πώς πρέπει
νά έργασθή. Είναι ένα άπό τά πιο δύσκολα έργα τού ποοτείνοντος καί κρίνοντος. ’Ά ν
μάλιστα ληφθή ύπ’ οψιν, δτι εις το έργον αυτό υπεισέρχεται ή άνθρωπίνη φύσις μέ
τάς άδυναμίας της καί τάς άτελείας της, ή δυσκολία γίνεται μεγαλυτέρα.
' Α ρ μ ό δ ι ο ς νά διαπιστώση τά ύπάρχοντα προσόντα είναι φυσικά ό ανώ
τερος ύφ’ οδ τάς διαταγάς υπηρετεί ό υφιστάμενος. ’Εδώ δμως πρέπει νά σημειώσωμεν δτι μολονότι ό άνώτερος έχει καθημερινήν άμεσον επαφήν μέ τον κρινόμενον,
το έργον του δεν είναι ποιο εύκολο, διότι μπορεί ό υφιστάμενός του νά τον παραπλανήση, έπιδοκιμάζων δσα ό ανώτερος του λέγει καί γενικώς καταβάλλων προσπάθειαν
νά δημιουογη εις τον άνώτερον καλάς δι’ αύτον εντυπώσεις ή καμμιά φορά καλλιτέρας τής πραγματικότητος.
Διά νά διαπιστώση δμως ό άνώτερος τήν υπαρξιν τών προσόντων προϋποτί
θεται δτι έχει :
α) Ε π α ρ κ ή ά. μ έ σ ο ν π ρ ο σ ω π ι κ ή ν ά ν τ ί λ η ψ ι ν,
β) ’Α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ή ν κ ρ ί σ ι ν .
' Η επαρκής ά,μεσος προσωπική άντίληψις έξασφαλίζεται δταν τήν πρότασιν
ίκανότητος συντάσση ό Διοικητής του Τμήματος ή 'Τπηρεσίας παρ’ ή υπηρετεί ό κρινόμενος καί έφ’ δσον έχει συμπληρωθή ώρισμένος ελάχιστος χρόνος συνυπηρεσίας.
Κατά το Διάταγμα τής 19/1/959 (Α' 13) «περί τών αρμοδίων προς σύνταξιν καί
άναθεώρησιν προτάσεων ίκανότητος ποος προαγωγήν άξιωματικών ’Αστυνομίας
Πόλεων» τον ύπ’ άριθ. 40/934 Κανονισμόν Α.Α.Π. καί τάς ύπ’ άριθ. 29693/1/40
άπό 18/12/46, 6669/57/48 άπό 20/12/953 διαταγάς Α.Α.Π. αρμόδιοι είναι οί
προϊστάμενοι ύφ’ ών τάς διαταγάς ύπηρέτησεν ό κρινόμενος τον περισσότερον χρό
νον κατά τό διαρρεϋσαν έτος.
’Εάν ό κατά τήν διάρκειαν του λήξαντος έτους έκτελέσας τά καθήκοντα προϊ
σταμένου τής ύπηρεσίας άπεμακρύνθη έξ οίουδήποτε λόγου (άπόλυσις—παραίτησις—·
άπαλλαγή λόγω ορίου ηλικίας) δεν δύναται νά προβή εις τήν σύνταξιν προτάσεων,
διότι προϋπόθεσιν τής συντάξεως τών προτάσεων άποτελεΐ ή πραγματική ά.σκησις
τών έν γένει ύπηρεσιακών καθηκόντων ύπό του συντάσσοντος καί ή συνδρομή πασών
τών άπαιτουμένων εγγυήσεων, δσον άφορα τήν ύπεύθυνον καί δλως άνεπηρέαστον
έκτέλεσιν τού έν λόγω σπουδαιοτάτου καθήκοντος.
Είς τον Κανονισμόν καί τάς διαταγάς δεν καθορίζεται σαφώς δτι ό ύπό κρίσιν
χρόνος πρέπει νά είναι χρόνος πραγματικής συνυπηρεσίας κρίνοντος καί κοινομένου
καί δχι ό χρόνος καθ’ δν ό κρινόμενος άνήκει άπλώς είς τήν δύναμιν τής ύπηρεσίας
ούσιαστίκώς δέ άπουσιάζει δι’ οίανδήποτε υπηρεσιακήν αιτίαν (έκπαίδευσις, άπόσπασις, άδεια, ά.σθένεια κλ.π.). Είναι τούτο μία λεπτομέρεια, ή όποια πολλάκις κατά
τό παρελθόν έγέννησε ζητήματα ως προς τήν άρμοδιότητα συντάξεως προτάσεων.
'Η καθοριζομένη διά τού άνωτέρω Δ/τος τής 19/1 /59 καί τών λοιπών διαταγών
τού Α.Α.ΓΙ. άρμοδιότης συντάξεως προτάσεων έχει ύπέρ αυτής τά εξής πλεονεκτή
ματα.
α) ’Ανατίθεται είς έμπειρον άτομον—τον Διοικητήν Τμήματος ή 'Υπηρεσίας—
το έργον τής άξιολογήσεως τών προσόντων, διά τού καθορισμού δ’ έλαχίστου χρόνου
συνυπηρεσίας προλαμβάνεται τό ένδεχόμενον πλάνης.
β) Διά τού καθορισμού δύο ή περισσοτέρων κλιμακίων αρμοδίων νά γνωμα-
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τεύσωσι ένισχύονται πολύ ή άπόδοσις καί ή πειθαρχία. Ό κάθε άξιωματικός γνωρίζων δτικαίή μικροτέρα λεπτομέρεια τοϋ έργου και της συμπεριφοράς του δεν πρό
κειται νά παρέλθη άπαρατήρητος θά έντείνη τάς προσπάθειας του, βέβαιος δτι θ’
άναγνωρισθοΰν αύται, και θά ένδιαφέρεται ζωτικότατα καί πρωταρχικής διά την
γνώμην τοϋ άμέσως προϊσταμένου του τον όποιον συχνά άγνοεΐ έάν δεν έχη δικαίωμα
προτάσεως. Οδτω καί ή προς τον άμεσον προϊστάμενον πειθαρχία θά είναι άπόλυτος,
ό δέ πειθαρχών εις τον Διοικητήν Τμήματος πειθαρχεί πολλαπλασίως εις τον έν συ
νεχεία άνώτερον.
Λοθέντος δτι δεν είναι φύσει δυνατόν πάντες οί κρίνοντες προϊστάμενοι νά
διαθέτωσι κατά τήν σύνταξιν των προτάσεων έν καί τό αύτό μέτρον διαγνωστικότητος, επιείκειας ή αύστηρότητος, προσοχής, έπιμελείας, έκφραστικότητος, σθένους,
άντικειμενικότητος κλπ. άποβαίνει λίαν δυσχερής ή δίκαια διαβάθμισις της υπηρε
σιακής ποιότητος έκάτου άξιωματικοΰ συγκριτικής προς τούς όμοιβάθμους του.
'Η δυσχέρεια αυτή θεραπεύεται διά τοϋ άνωτέρω συστήματος, ώστε περί
έκάστου αξιωματικού νά άκολουθή έπάλληλος σύνταξις εκθέσεων ίκανότητος παρά
άνωτέρου τρίτου, κλπ. ύπερτέρου προϊσταμένου. "Εκαστος τήν κατά δεύτερον, τρί
τον κλπ. βαθμόν κρινόντων άνωτέρων διά τής εν συνεχεία καταχωριζομένης ιδίας
αύτοΰ έκθέσεως, άφ’ ενός μέν συμπληροΐ τά τυχόν υπάρχοντα κενά άφ’ ετέρου δέ
έλέγχει τήν βασιμότητα έκάστης προτάσεως καί καθορίζει κατά τήν ιδίαν αύτοϋ
κρίσιν, δικαίαν διαβάθμισιν παντός άξιωματικοΰ συγκριτικής προς τούς λοιπούς
όμοιοβάθμους συναδέλφους του, παραθέτων συνοπτικήν περί τούτου αιτιολογίαν,
β ') Ή α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ή κ ρ ί σ ι ς εξασφαλίζεται όταν ό κρίνων δύναται καί
θέλει νά κρίνη μέ άμεροληψίαν καί δικαιοσύνην.
Ή άμεροληψία καί ή δικαιοσύνη πρέπει νά. είναι ή αύτή προς δλους τούς κρινομένους. Διάνά έπιτευχθή τοΰτο είναι άνάγκη νάχρησιμοποιηθήσι ορθά καί ενιαία
τεκμήρια, περί ών θά άναφέρωμεν περαιτέρω, καί νά παραμερισθοΰν αί ανθρώπινοι
άδυναμίαι καί ό συναισθηματισμός. Κυρίως λόγοι συναισθηματικοί ή καί άδυναμίαι
άνθρώπινοι, σπανιώτατα δέ ό δόλος ή ή πλάνη δημιουργούν τήν έλλειψιν άντικειμενικότητος. Πολλάκις έπίσης άποσιωπώνται τά προσόντα τοϋ κρινομένου, διότι
ό προτείνων ή κρίνων έχει ώς υπόδειγμα τον έαυτόν του, δν θεωρεί τέλειον καί
πιστεύει δτι όλοι οί ά,λλοι πρέπει νά τοποθετηθούν εις κατωτέραν βαθμίδα, ή καί
άντιστρόφως μεγαλοποιούνται, διότι έχει τήν έσφαλμένην γνώμην, δτι έάν παρουσιάση εις τούς άνωτέρους του τήν έντύπωσιν υψηλής άποδόσεως καί επαγγελματικής
καταρτίσεως τήν ύπ’ αύτόν, άποβαίνει καί προς τό ίδιον αυτού συμφέρον.
«Ό συντάσσουν ή άναθεωρών τήν πρότασιν δέον αιρόμενος ύπεράνω παντός
προσωπικού συναισθήματος συμπάθειας ή άντιπαθείας νά έχη ώς μοναδικόν γνώμονα
τήν ισότητα, τήν δικαιοσύνην καί τό υπηρεσιακόν συμφέρον, νά εκθέτη έν βραχυλο
γία μετά σθένους τάς άληθεϊς αύτοΰ γνώμας σαφώς καί άπεριφράστοις νά. είναι λιτός
καί άκριβολόγος τό λεκτικόν, άποφεύγων πάσαν διφορουμένης έννοιας ή υπερβολικήν
προς τά άνω ή κάτω έκφρασιν ώς καί πάντα μή άπαραίτητον χρωματισμόν», (άπόσπασμα άπό τήν εγκύκλιον τού Α.Σ.Δ.Τ. διά τήν σύνταξιν εκθέσεων ίκανότητος
τήν υπαλλήλων).
Πολλά θά είχαμε νά ωφεληθούμε έάν οί προτείνοντες καί κρίνοντες προσέ
χαμε πάρα πολύ τήν άνω περικοπήν, ή όποια άλλωστε δέν είναι κάτι τό νέον δι’ήμάς
διότι κατ’ έπανάληψιν έτονίσθη
σχετικάς διαταγάς τοϋ ’Αρχηγείου.
( Σ υνεχίζεται)
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I. Πρακτική σημασία τοϋ ζητήματος.

"Οτε προ ετών ύπηρετοϋμεν εις τό Α' ’Αστυνομικόν Τμήμα ’Αθηνών μας
άπησχόλησε τό έξης συμβάν. Ό Α, ούτινος ή δηλωθεΐσα ώς δήθεν κατοικία του ήτο
ψευδής, ήγόρασε μέ δόσεις ηλεκτρικόν ψυγεΐον, καταβαλών μικράν προκαταβολήν,
άπό γνωστόν έμπορον τής πρωτευούσης. Τοΰτο μετ’ ολίγον χρόνον έξέθεσε προς
πώλησιν εις τήν πλατείαν Δημοπρατηρίου, πράγματι δέ τό έπώλησε μετ’ ολίγον εις
άλλον τινά, τό Β. Τρίτος τις, ιδιώτης, ύποπτευθείς ότι ύπό τήν τοιαύτην άγοραπωλησίαν ενδεχομένως νά έκρύπτετό τι τό ύποπτον, έτηλεφώνησεν εις τό κατάστημα
τήν «φίρμαν» τοΰ οποίου έ'φερε τό ψυγεΐον. 'Υπάλληλος τούτου έσπευσεν εις τό
Δημοπρατήριον, άλλ’ έν τώ μεταξύ ή άγοραπωλησία είχε συντελεσθή καί ό πωλητής
ειχεν έξαφανισθή, οΰχί όμως καί ό νέος άγοραστής.
Έγεννήθη λοιπόν τό έρώτημα: ποία ή τύχη τοΰ ψυγείου; ’Άλλοις λόγοις,
ποιος ήτο ό κύριος τοΰ πράγματος τήν στιγμήν έκείνην ; Περαιτέρω’ υπήρχε ποι
νική εύθύνη διά τον Α' καί έν καταφατική περιπτώσει, μέχρι ποιου σημείου έξικνεΐτο αΰτη ;
Τό θέμα έχει μεγάλην πρακτικήν σημασίαν, ιδία τώρα, καθ’ ήν οί άγορασταί
παρ’ εμπόρων πωλούντων μέ δόσεις έπληθύνθησαν, μέ άποτέλεσμα νά άπασχολοΰν
τάς Άστυνομικάς Άρχάς πλεΐσται όσαι παρόμοιαι περιπτώσεως, χρήζουσαι άναλόγου
ένεργείας. Ώ ς είκός δέ, τά έπί τοΰ προκειμένου γεννώμενα ζητήματα ανάγονται ού
μόνον εις τήν σφαίραν τοΰ Ποινικού Δικαίου, άλλά σχετίζονται καί μέ τό ’Αστικόν
Δίκαιον. Κατουτέρω εκτίθενται απόψεις τινές σχετιζόμεναι μέ τάς συνεπείας τοΰ ύπό
έξέτασιν τόσον σοβαρού αύτοΰ ζητήματος.
II. Τύχη τοΰ μεταβιβαζόμενου πράγματος.
Κατά τάς γενικάς άρχάς τοΰ ’Αστικού Δικαίου, ΐνα ή μεταβιβαστική σύμβασις είναι έγκυρος, δέον όπως ό μεταβιβάζιον είναι κύριος τοΰ πράγματος. Προκει
μένου όμως π ε ρ ί κ ι ν η τ ο ύ π ρ ά γ μ α τ ο ς , ή κ υ ρ ι ό τ η ς μ ε τ α β ι 
βάζεται
καί
παρά
μήκυρίου, ό τ α νό π ρ ό ςδ ν ή μ ετα β ί■β α σ ι ς, ά π ο κ τ ώ ν τ ό π ρ α γ μ,α, ε ί ν α ι κ α λ ό π ι σ τ ο ς . Τοΰτο ρητώς
ορίζεται ύπό τοΰ άρθρου 1036 τοΰ A. Κ. έχοντος ουτω : «Διά τής κατά τό άρθρον
1034 ( 1) έκποιήσεως κινητού ό άποκτών γίνεται κύριος καί άν έτι ή κυριότης τοΰ πρά1.
“Αρθρον 1034 Α.Κ. Κ τ ή σ ι ς κ ι ν η τ ο ύ δ ι ά σ υ μ β ά σ ε ω ς . Πρός μεταβίβασιν τής κυριότητος κινητού απαιτείται παράδοσις της νομής αύτοΰ ύπό τοΰ κυρίου πρός τόν
άποκτώντα καί συμφωνία άμφοτέρων, δτι μετατίθεται ή κυριότης.
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γματος δέν άνήκη εις τον έκποιοΰντα, έκτος άν κατά τον χρόνον τής παραδόσε«>ς τής
νομής ό άποκτών δ'.ατελή έν κακή πίστει».
Ή άρχή αύτη, ή καθιερουμένη ύπό τοϋ άρθρου 1036 τοϋ Α.Κ. είναι νέα και
άντίθετος προς τά έν τώ Ρωμαϊκώ Δ'.καίω κρατούντα. Διότι, κατά το Ρ. Δ., ΐσχυεν
ή άλλη, γνωστή τοΐς πάσι, άρχή « n e m o p l u s j u r i s t r a n s f e r r e p o t e s t
q u a m i p s e h a b e t » -----ούδείς δ ύ ν α τ α ι ν ά μ ε τ α β ι β ά σ η π λ έ ο ν
τ ο ϋ ο π ε ρ έ χ ε ι δ ι κ α ι ώ μ α τ ο ς—ήτις έφηρμόζετο γενικώς καί άδιακρίτως,
έπί τε δηλ. των κινητών καί τών άκινήτων. ’Άλλο δέ τό ζήτημα, ότι καί ύπό την
ίσχύν τοϋ δικαίου τούτου, ό καλή τή πίστει άποκτών, ήδύνατο νά καταστή κύριος,
διά χρησικτησίας.
Ά λ λ’ αί νεώτεραι νομοθεσία'., έν οΐς καί ή Ελληνική καθιεροϋν, κατά τά άνωτέρω, άντίθετον άρχήν, πλήν μόνον ώς προς τά κινητά. Δέχονται δηλ. ότι ό μή κύ
ριος μεταβιβάζει κυριότητα υπέρ τοϋ καλή τή πίστει άποκτώντος τήν νομήν τοϋ
κινητού πράγματος, μέ μοναδικήν έξαίρεσιν τήν περίπτωσιν, καθ’ ήν τό πράγμα έχει
έκφύγει τής νομής τοϋ κυρίου συνεπεία κ λ ο π ή ς ή ά π ω λ ε ί α ς ( 1). Τούτο,
προς το συμφέρον καί έξυπηρέτησιν τών συναλλαγών έν γένει.
Α λλά καί ή έξαίρεσις αδτη διασπάται ύπό τινων άλλων έξαιρέσεων μέ άποτέλεομα νά έφαρμόζηται τότε ή γενική άρχή τής παρά μή κυρίου κτήσεως κινητού,
ύπό τοϋ καλόπιστου τρίτου, έστω καί άν πρόκειται περί κλοπιμαίου ή άπολωλότος.
Τοΰτο συμβαίνει, κατά τήν ρητήν διατύπωσιν τοϋ άρθρου 1039 τοϋ Α.Κ.,
οσάκις πρόκειται :
α) Περί χρημάτων, χάριν τοϋ συμφέροντος τών συναλλαγών. Διαλαμβά
νονται έν τοΐς χοήμασι καί τά άλλοδαπά νομίσματα.
β) Περί άνωνύμων τίτλων, προς έξυπηρέτησιν έπίσης τών συναλλαγών. Έ ν
αύτοΐς διαλαμβάνονται έκτος τών άνωνύμων χρεογράφων, περί ών τά άρθρα 888 καί
889 Α.Κ. καί οι μικροί άνώνυμοι τίτλοι, ώς τά εισιτήρια τών θεάτρων, τών σιδηρο
δρόμων κλπ. ( 2).
γ ) Περί κινητών έκποιουμένων εις δημόσιον πλειστηριασμόν, έκ τοϋ λόγου,
οτι άλλως θά ήτο δυνατόν νά ματαιωθή ό πλειστηριασμός καί
δ) Περί κινητών έκποιουμένων έν πανηγύρει ή άγορα, διότι ένταϋθα, πέραν
τής διευκολύνσεως τών συναλλαγών, ή ύπό τοιαύτην εύρεΐαν δημοσιότητα έκποίησίς των παρέχει τήν ευκαιρίαν έναντιώσεως ή διαμαρτυρίας, εις τον κύριον τοϋ κλαπέντος (Μπαλή, Εμπράγματον Δίκαιον 1955, σελ. 158).
"Οθεν, κατά τά άνωτέρω, προστατεύεται μόνον ό άπωλέσας τήν νομήν τοϋ
πράγματος κύριος αύτοΰ, άνευ τής βουλήσεώς του. Διότι, άν ήθελημένως παρεχώρησε
τήν νομήν του δέν άπολαμβάνει προστασίας. Σημειωτέου έξ άλλου, ότι ύπό τήν έν
νοιαν τοϋ ορού «άπώλεια» διαλαμβάνεται καί ή «κλοπή». Πλήν, όπως παρατηρεί ό
αείμνηστος Ερμηνευτής τοϋ ’Αστικού Δικαίου μας Γεώργιος Μπαλής (Εμπράγ
ματον Δίκαιον, σελ. 155), ό Κώδιξ άνέγραψε ρητώς καί τά συνεπεία κλοπής έκφυγόντα τής νομής τοϋ κυρίου πράγματα, ΐνα δηλούση ότι έξαιροϋνται μόνον τά διά
κλοπής έν τή ειδική τεχνική έννοια τοϋ Ποιν. Κώδικος, έκφυγόντα (έστω καί άν έν
τή συγκεκριμένη περ ιπτώσει ή κλοπή δέν είναι άξιόποινος ( 3), ο ύ χ ί δέ κ α ι
τά δι’ ύ π ε ξ α ι ρ έ σ ε ω ς έ κ φ υ γ ό ν τ α .
Ό τ ι είς τήν έξαίρεσιν τοϋ άρθρου 1038 δέν περιλαμβάνονται καί τά δι’ ύπε1. Τό σχετικόν άρθρον 1038 τοϋ Α.Κ. διαλαμβάνει τά έξης : Κ λ ο π ι μ α ί α κ α ί ά π ο λ ω λ ό τ α. *II μεταβίβασις κινητού παρά μή κυρίου πρός τόν καλή τή πίστει άποκτώντα δέν έπέρχεται έάν τό μεταβιβαζόμενου έχη έκφύγει της νομής τοϋ κυρίου συνεπεία κλοπής ή απώλειας.
2. ’Ίδε Α. Τούση. ’Εμπράγματον Δίκαιον 1948, σελ. 233.
3. Λ.χ. επειδή διεπράχθη ύπό ποινικώς άνευθύνου προσώπου (παιδός—παράφρονος) ή ύπό
πλανηθέντος κλπ.
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ξαιρέσεως μεταβιβασθέντα εις τον τρίτον καλής πίστεως άγοραστήν, σαφώς καί
άνενδοιάστο); προκύπτει έκ τής 2ας παραγράφου τοΰ άρθρου 1036 τοΰ Α.Κ. καθ’ήν :
«'Η διάταξις εφαρμόζεται ιδία όταν ή άνευ δικαιώματος έκποίησις γίνεται υπό τοΰ
έχοντος δικαίωμα επικαρπίας ή ένεχύρου επί τοΰ πράγματος ή ύπό τοΰ μισθωτοΰ
ή τοΰ θεματοφύλακος ή τοΰ έν άλλη παρομοία σχέσει προς τον κύριον τελοΰντος».
'Η μή έξομοίωσις των ύπεξαιρεθέντων προς τά κλοπιμαία, δικαιολογείται,
κατά τον αύτόν συγγραφέα, διότι εις τάς περιπτώσεις τής ύπεξαιρέσεως ό κύριος
τοΰ πράγματος τή βουλήσει του παρεχώρησε τήν κατοχήν αύτοΰ εις τον όνόματί του
λαβόντα καί κατέχοντα αύτό (μισθωτήν, θεματοφύλακα, κατά παράκλησιν λαβόντα,
ένεχυροΰχον δανειστήν, επικαρπωτήν κ λπ .) καί επομένως εαυτόν δέον νά αίτιάται
ό κύριος, έάν ό κάτοχος ούτος άπιστών, μεταβιβάζη εις άλλον τό πράγμα, ΐδίω όνόμάτι (Μπαλής, op cit).
"Οθεν, ό τρίτο; καλόπιοτο; αγοραστής ύπό τοΰ ύπεξαιρέτου άποκτών,ώς συμ
βαίνει εις τήν περί ής, έν αρχή τής παρούσης, περίπτωσιν, όπως καί εις πλείστας
άλλα; παρόμοιας περιπτώσεις, καθίσταται κύριος τοΰ πράγματος. 'Υπέρ τοΰ τέω ;
κυρίου ύφίσταται βεβαίως πέραν των τυχόν ποινικών τής πράξεως συνεπειών καί
ενοχική κατά τοΰ ύπεξαιρέτου άξίωσις, προς άποζημίωσιν.
Έρωτάται όμως: ποιος χαρακτηρίζεται ώς καλής πίστεως αγοραστής ; Τήν
έπί τοΰ έρωτήματος άπάντησιν μας τήν δίδει αυτός ούτος ό Α.Κ., διά τοΰ άρθρου
1037 αύτοΰ, έν φ διατυποΰται ότι «ό άποκτών διατελεϊ έν κακή πίστει, διά τήν περίπτωσιν τοΰ άρθρου 1036, έάν γνωρίζη ή έκ βαρείας άμελείας άγνοή, ότι τό κινητόν
πράγμα δεν ανήκει κατά κυριότητα εις τον έκποιοΰντα».
Κατόπιν τών ανωτέρω δεν δύναται νά προκύψη άμφιβολία, ότι ό καλόπιστος
αγοραστής γίνεται κύριος τοΰ μεταβιβαζόμενου πράγματος, π ά ν τ ο τ ε μ έ ν,
αν δέχεται χρήματα ή ανωνύμους τίτλους ή πράγματα κατακυρωθέντα εις αύτόν έν
δημοσίω πλειστηριασμώ. ή τέλος άγοράζη ταΰτα έν αγορά ή πανηγύρει, μ ό ν ο ν
δ έ, έάν ταΰτα δεν προέρχωνται από κλοπήν ή απώλειαν, εις τάς λοιπάς περιπτώ
σεις. "Οθεν ή ύπαρξις ή μή καλής πίστεως παρά τώ άγοραστή τοΰ ύπό έξέτασιν θέ
ματός μας, έχει μεγίστην σημασίαν. Ά λ λ ’ ή ύ π ό τ ή ς ’Α σ τ υ ν ο μ ί α ς
τ ο ι α ύ τ η κ ρ ί σ ι ς κ α ί ά π ό φ α ν σ ι ς π ε ρ ί ύ π ά ρ ξ ε ω ς ή μή κ α 
λής π ί σ τ ε ω ς παρά τ ώ ά γ ο ρ ά ζ ο ν τ ι , οσ άκις β ε β α ί ω ς αύτη
ά μ φ ι σ β η τ ή τ α ι , σ η μ α ί ν ε ι ύ π οκ α τ ά σ τ α σ ι ν τής Δ ι κ α σ τ ι 
κ ή ς ’Α ρ χ ή ς ύ π ό τ ή ς π ρ ώ τ η ς κ α ί ε π ο μ έ ν ω ς τ υ γ χ ά ν ε ι ά π α ρ ά δ ε κ τ ο ς. ' Η ’Αστυνομία οθεν, ο>ς πράττει καί μέ τά άπολωλότα, πρέπει ή
νά παραδίδη προς φύλαξιν τό κινητόν εις τρίτον ή καί νά φυλάττη τοΰτο ή ιδία, παραπέμπουσα τούς ένδιαφερομένους εις τάς Δικαστικάς Άρχάς. Τοΰτο έδει νά πράξωμεν καί ήμείς εις τήν ύπό κρίσιν ύπόθεσιν, πέραν βεβαίως τών άλλων ένεργειών, τών
άναγομένων εις τάς ποινικά; συνέπειας τής πράξεως, περί ών ήδη ό λόγος.
III. Ποινικοί συνέπειοι τής πράξεω ς.
1. Π ο ι ν ι κ ή ε ύ θ ύ ν η έ ν α ν τ ι τ ο ΰ τ έ ω ς κ υ ρ ί ο υ .
Καί ταΰτα όσον άφορά τάς άστικάς συνέπειας τής ύπό κρίσιν ύποθέσεως. Τί
ρητέον όμως έπί τοΰ ζητήματος άπό άπόψεως ποινικών συνεπειών ; Συνήθως ή διδομένη άπάντησις είναι ή έξής : 'Ο πρώτος ύπό αϊρεσιν άγοραστής, ό λαμβάνων δηλ.
τό πράγμα, ύπό τον όρον τής διατηρήσεως τής κυριότητος τοΰ πωλητοΰ έπ’ αύτοΰ
μέχρι; άποπληρωμής τοΰ τιμήματος (άρθρ. 532 Α.Κ.) πράττει ύ π ε ξ α ί ρ ε σ ι ν
μέν εις βάρος τοΰ εμπόρου παρ’ ου άγορά.ζει τό πράγμα, ά π ά τ η ν δέ εις βάρος τοΰ
τρίτου καλόπιστου άγοραστοΰ, εις δν μεταβιβάζει τοΰτο. Περαιτέρω κρατεί ή έντύπωσις, ότι οσάκις πρόκειται περί πραγμάτων, ών ή χρήσις συνίσταται εις τήν κατανάλωσιν, ώς λ.χ. προκειμένου περί έμπορευμάτων πωλουμένων ύπό τών διαφόρων
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«πλασιέ» ή ενδυμασιών άγοραζομένων μέ δόσεις, άπό έμπορορράπτας, πράγμα,
όπερ, ώς γνωστόν, έχει λάβει τελευταίως εις τήν ’Αθηναϊκήν άγορά.ν εόρείας δια
στάσεις, ούδέν άδίκημα διαπράττεται, ύφισταμένης μεταξύ του λήπτου καί του προς
άπαίτησιν δικαιουμένου ενοχικής μόνον σχέσεως, έξ ής γεννάται αγωγή περί άποζημιώσεως του δικαιούχου.
'Η τελευταία αότη άποψις είναι μέν κατ’ αρχήν ορθή, ά λ λ ά δ ε ν ε ί ν α ι
κ α ί ά π ό λ υ τ ο ς. Διότι τά πάντα διέπονται άπό τήν μεταξύ των μερών συμφω
νίαν. Ούτως, προκειμένου περί ψυγείων, ραδιοφώνων καί άλλων ειδών οικιακής χρήσεως συμφωνεΐται, κατά τό άρθρον 532 του Α.Κ .,όπως μέχρι τής αποπληρωμής τοϋ
τιμήματος παραμείνη κύριος τοϋ πράγματος ό πωλητής, όστις καί θά δύναται έν αθε
τήσει τής συμφα>νίας νά άσκήση τά έκ τής κυριότητας του ταύτης πηγάζοντα δικαι
ώματα. του. Ή τοιαύτη όμως συμφωνία δύναται νά διέπη καί τήν άγοραπωλησίαν
ένδυμάτων, ειδών προικός κλπ., οπότε καί θά έφαρμόζωνται αί περί ύπεξαιρέσεως
διατάξεις εις βάρος τοϋ ιδιοποιούμενου ταϋτα άγοραστοϋ (λ.χ. διά τής μεταπωλήσεως, δωρεάς των κ λπ .). Έ τ ι περισσότερον ή αυτή προσήκει λύσις καί οσάκις τά
ενδύματα παραδίδονται μέ τήν συμφωνίαν τής, μετά, τήν χρησιμοποίησίν των, επι
στροφής των εις τον δόντα κύριον. (Νυμφικά φορέματα—είδικαί ένδυμασίαι άπόκρεω κ λπ .).
Άντιθέτως, οσάκις μεταξύ τών μερών συμφωνήται ή επιστροφή πραγμάτων
άλλων τής αύτής ποιότητος καί ποσότητος (λ.χ. σίτου, οίνου κ .τ .τ .), περί ύπεξαιρέ
σεως ούδείς δύναται νά γίνη λόγος. 'Ως λ.χ. όταν επετράπη ύπό τοϋ κυρίου εις δια
χειριστήν άλλοτρίων, όπως κρατήση μέρος τών παρ’ αύτώ αντικαταστατών πραγ
μάτων (σπόρων, καρπών κ τλ.), προς ιδίαν χρήσιν καί μετέπειτα άπόδοσιν ετέρων τής
αύτής ποιότητος καί ποσότητος. (*)
Τό συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι έπί άντικαταστατών πραγμάτων, κατά γένος
άποδοτέων, ή εφαρμογή τής περί ύπεξαιρέσεως διατάξεως τοϋ Π.Κ., εύρίσκει έδαφος
μόνον όταν κατά τήν συμφωνίαν τών μερών, ό λαβών δεν έγινε κύριος τοϋ πράγματος.
Τό άπομένον τώρα προς άπάντησιν ζήτημα είναι αν ό ιδιοποιούμενος τά μή περιελθόντα εις τήν κυριότητα αύτοΰ κινητά πράγματα—κατά τά άμέσως άνωτέρω
λεχθέντα—διαπράττει πάντοτε ύπεξαίρεσιν εις βάρος τοϋ κυρίου.
Καί έπ’ αύτοΰ διχογνωμία κρατεί.
Κατά τήν κρατοΰσαν άποψιν τήν οποίαν έδίδαξεν ό άείμνηστος Καθηγητής τοϋ
Ποιν. Δικαίου Κ. Κωστής καί ήτις άκολουθεΐται σταθερώς ύπό τής νομολογίας τοϋ
Α.Π., έτι δέ καί σήμερον ύπό τήν ΐσχΰν τοϋ νέου Κώδικος, εις τάς περιπτώσεις ταύτας
δ ια π ρ ά τ τ ε τ α ι ύπεξαίρεσις, άκόμη καί οσάκις ό κάτο
χ ο ς , ό τ α ν κ α τ α ρ τ ί ζ η τ ή ν σ ύ μ β α σ ι ν έ 'χ ε ι κ α τ ά ν ο ΰ ν ν ά
ά θ ε τ ή σ η τ ά σ υ μ φ ω ν ο ύ μ ε ν α κ α ί ν ά μή έ κ π λ η ρ ώ σ η τ ά ς
ύ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς το υ.
Κατά τήν άλλην άποψιν, ύποστηριζομένην παρ’ ήμΐν ένθέρμως ύπό τοϋ Καθηγητοΰ κ. Τάφου, σφοδρώς έπικρίνοντος τήν άνωτέρω τακτικήν, τοϋ άκυρωτικοΰ μας,
ό καταρτίζων σύμβασιν καί προτιθέμενος νά μή έκπληρώση τάς δι’ αύτής άναλαμβανομένας ύποχρεώσεις του, κ ρ ι τ έ ο ς ώ ς ά π α τ ε ώ ν .
Ή διχογνωμία αΰτη, όσον άφορά τον χαρακτηρισμόν τής έξεταζομένης πράξεως, τήν βάσιν της έχει εις τήν διαφοράν άντιλήψεων, ώς προς τήν έννοιαν τοϋ όρου
«γεγονός» εις τάς περιπτώσεις τής απάτης τοϋ άρθρου 386 Π.Κ. Κατάτό ένλόγω
άρθρον ώς άπατεών χαρακτηρίζεται, εκείνος ό όποιος έπί σκοπώ τοϋ νά περιποιήση
εις εαυτόν ή εις άλλον παράνομον περιουσιακόν όφελος, βλάπτει ξένην περιουσίαν,
1.
“Ορα Κ. Κω στη, 'Ερμηνεία τοϋ έν Έλλάδι ίσχύοντος Ποινικού Νόμου, 1893 Τομ. Γ'
σελ. 95. σημ. 1.
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πείθων τινα διά της εν γνώσει παραστάσεως ψευδών γ ε γ ο ν ό τ ω ν ώς αληθών ή
δι’ αθεμίτου άποκρύψεως ή παρασιωπήσεως άληθών εις πράξιν, παράλειψιν ή άνοχήν.
Τά γεγονότα, κατά τά παρ’ ήμίν έπιστημονικά δεδομένα διακρίνονται εις έ ξ ωτ ε ρ ι κ ά καί ε σ ω τ ε ρ ι κ ά . Τά πρώτα άναφέρονται εις τον έξωτερικόν κόσμον
καί είναι ευαπόδεικτα, ώς ύποπίπτοντα εις τάς άνθρωπίνας αισθήσεις. Ουτω, όταν
τις βέβαιοί ότι είναι εις θέσιν \ά έπηρεάση τον δικαστήν, ϊνα έκδώση υπέρ τίνος
(τοϋ θύματος κυρίως) εύνοϊκήν άπόφασιν, όπάρχει έξωτερικόν γεγονός. Ά ντιθέτως ή πρόθεσις, ή βούλησις, ή επιθυμία, οί σκοποί γενικώς, άτινα ώς είκός, μή έξωτερικευόμενα, δεν υποπίπτουν εις τάς αισθήσεις, άποδεικνύονται όμως ένίοτε καί δή
άναμφισβητήτωςί1), έξ άλλων συναφών γεγονότων, είναι εσωτερικά γεγονότα.
Έρωτάται λοιπόν: τά εσωτερικά γεγονότα είναι γεγονότα, ύπό την νομικήν
τοϋ όρου έννοιαν; Διότι έκ τής άπαντήσεως θά έξαρτηθή ή έκτασις ή ό περιορισμός
τοϋ εγκλήματος τής άπάτης.
Την άρνητικήν άπάντησιν δίδουν, ώς έλέχθη, ό Κωστής καί ή νομολογία τοϋ
Α.Π. Τοϋτο, διότι διά τής παραστάσεως κλπ. ψευδών έσωτερικών γεγονότων ώς
άληθών, δεν υπάρχει παραμόρφωσις άληθείας άναφερομένης είς πράγμα έχον εξω
τερικήν ύπόστασιν, άλλ’ είς την ένδόμυχον διάθεσιν καί διάνοιαν τοϋ πράττοντος,
ήτις, οός τοιαύτη, άδύνατον νά διαγνωσθή μετά βεβαιότητας καί νά έξελεγχθή πότε
έλήφθη ή άπόφασις τής μή έκτελέσεως τής ύποσχέσεως, καθ’ δν χρόνον δηλ. έδόθη ή
ύστερον. Αιτία τής βλάβης έν τοιαύτη περιπτώσει είναι ή μή έκτέλεσις τών συμπεφωνημένων, άρα ούδεμίαν σημασίαν έχει ό λόγος έξ ού προήλθεν αΰτη. ( 2)
Ό κ. Τάφος όμως, μετά περισσής πειστικότητας υποστηρίζει, οτι καί τά έσωτερικά γεγονότα δεν παύουν νά είναι τοιαϋτα, ανεξαρτήτως τοϋ οτι ή άπόδειξις τής
άληθείας αυτών είναι οπωσδήποτε δυσχερής. Έ ξ άλλου τό ζήτημα τής δυσχεροΰς ή
μή άποδείξεως ένας έγκληματικοΰ στοιχείου δεν είναι δυνατόν νά συνδέεται προς
τον νομικόν καθορισμόν τοϋ στοιχείου τούτου. Δι’ ό, κατά τον είρημένον, είναι καιρός
πλέον ή νομολογία νά άκολουθήση έπί τοϋ σοβαροΰ τούτου θέματος τον ορθόν δρό
μον, έν συμφωνία καί προς τήν ομόφωνον άποψιν τής Γερμανικής έπιστήμης, ήτις
άπό δεκαετηρίδων άποδέχεται τήν άποψιν, οτι γεγονότα είναι συμβάντα ή καταστά
σεις καί τοϋ έσωτερικοΰ κόσμου, ήτις πράγματι προστατεύει τό κοινωνικόν σύνολον
άπό τών έπικινδύνων άπατηλών προσβολών. (3)
Κατόπιν τών άνωτέρω ή μεταβίβαοις κινητού πράγματος παρά μή κυρίου,
άποτελεΐ ΰπεξαίρεσιν μέν κατά τον Α.Π., εις πάσαν περίπτωσιν, απάτην δέ κατά
τήν άλλην γνώμην ( 4), έάν ή προς ίδιοποίησιν πρόθεσις ήτο ειλημμένη, ότε κατηρτίζετο ή σύμβασις, καί άπεκρύβη άπό τον πω>ητήν. Μεταγενεστέρα λήψις άποφάσεως
προς ίδιοποίησιν δέν δύναται ώς είκός νά άποτελέση στοιχεΐον προς στήριξιν κατη
γορίας, έπί άπάτη, άτε αποτελούσα μελλοντικόν γεγονός, ένώ τά έπί άπάτης γεγο
νότα άφοροΰν τό παρελθόν ή τό παρόν.
Αύτή νομίζομεν είναι ή όρθοτέρα λύσις, παρ’ ό,τι δέν συμφωνεί προς τήν κρα
τούσαν άποψιν. "Αν άποδεχθώμεν τήν πρώτην άποψιν θά πρέπει έ.π. νά άχθώμεν είς
τό συμπέρασμα, ότι δέν διαπράττει άξιόποινον άπάτην ό λαμβάνων χρήματα μετά
τήν σύναψιν τής μνηστείας, άτινα καί σκαταλα, καίτοι, όταν ύπέσχετο (συνήπτε)
1. Ώ ς λ.χ. όταν τις έπωφελούμενος της άθρόας διά δόσεων προσφοράς ραδιοφώνων, ώρολογίων, κοσμημάτων κλπ. περιέρχεται μετά τίνος τρίτου, δήθεν έγγυητοΰ, τά διάφορα καταστήματα
καί άγοράζει έπί μικρά προκαταβολή, προσυπογράφων μάλιστα τό κατά τό άρθρον 532 τοϋ Α.Κ.
σύμφωνον, άτινα παραχρήμα διοχετεύει είς τήν άγοράν πρός πώλησιν καί γίνεται άφαντος.
2. "Ιδε σχετικώς Κωστή, op eit, σελ. 125.
3. "Ιδε σχετικώς Γάφου, Ποιν. Χρονικά, Τόμος Α' σελ. 306.
4. Ούτως ή Είσαγγελική πρότασις έπί τοϋ ΰπ ’ άριθ. 1396/51 Βουλεύματος τοϋ Πλημ/κείου
Αθηνών είς Ποινικά Χρονικά, Τόμος Α' σελ. 305.
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τήν μνηστείαν, εΐχεν ύπ’ οψιν του νά μή έκτελέση τήν άναληφθεϊσαν ύποχρέωσιν.
Τοϋτο δμως, κάθε άλλο, παρά ορθόν καί σύμφωνον προς τάς άπαιτήσεις τοϋ λαϊκού
περί δικαίου συναισθήματος είναι.
Καί τό συμπέρασμα είναι δτι έν τη ύπό κρίσιν υποθέσει θά έ'πρεπεν ό Α νά
διωχθή ώς άπατεών. Ούτος έδήλωσεν, άμα τη καταρτίσει τής πρώτης αγοραπωλη
σίας εις τον έμπορον, δτι αυτός θά ήγόραζεν δι’ εαυτόν τό ψυγεΐον κλπ., έν ώ κατά
νουν είχε νά σπεύση άμέσως εις τό Δημοπρατήριον, ΐνα πωλήση ώς κύριος. Ά π έκρυψεν έπομένως γεγονός, πλήν έσωτερικόν, έξ ου παρεπλανήθη καί έβλάβη ό έμπο
ρος. ’Εάν έγνώριζεν ό τελευταίος τήν πραγματικήν κατάστασιν ασφαλώς δεν θά κατήρτιζε τήν σύμβασιν. Παρεπείσθη έπομένως καί ένεκα τούτου ό Α κριτέος, ώς ά
πατεών. Ή δέ έν συνεχεία μεταβίβασις του πράγματος δέν δύναται νά χαρακτηρισθή
ώς ύπεξαίρεσις, καθ’ δ μή τιμωρητή υστέρα πράξις. Έννοιολογική συνύπαρξις άπάτης καί ύπεξαιρέσεως είναι άδύνατος. Ή πράξις τής ύπεξαιοέσεως. συνιστά χρησιμοποίησιν του διά τής άπάτης κτηθέντος, χωρίς καί νά προσβάλλη άλλα έννομα άγαθά τοϋ αύτοΰ ή άλλου προσώπου.
Τούτων, ούτως έχόντων, αί Άστυνομικαί Ά ρχαί πρέπει, νομίζομεν, νά στη
ρίζουν κατηγορίαν επί άπάτη, έστω καί αν τά δικαστήρια άκολουθοϋν άντίθετον
τακτικήν. Κατ’ αυτόν τον τρόπον δέν έκπληροϋται άπλώς μία άνάγκη, άλλ.ά προ
στατεύεται τό κοινωνικόν σύνολον, άπό μίαν τάξιν άπατεώνων, οΐτινες, δρουν σή
μερον εις εύρυτάτην κλίμακα, έκμεταλλευόμενοι τούς πάντας καί τά πάντα.
2.
Π ο ι ν ι κ ή ε ύ θ ύ ν η έ ν α ν τ ι τ ο ϋ κ α λ ό π ι σ τ ο υ ν έ ο υ άγορ α σ τ ο ΰ.
Καί ταΰτα ώς προς τό εν σκέλος τής πράξεως. "Οσον άφορά όμως τό έτερον
αυτής σκέλος, δέν συμφωνοϋμεν μέ τήν κρατοΰσαν άντίληψιν, δτι δηλ. διαπράττεται άπάτη εις βάρος τοϋ καλόπιστου τρίτου άγοραστοΰ. Διότι, περί τοϋ κακόπι
στου, ούδεμία δύναται νά γεννηθή άμφιβολία, δτι ούτος οΰ μόνον δέν προστατεύε
ται ύπό τοϋ νόμου, 'άλλά καί ποινικήν εύθύνην φέρει, διά παράβασιν τοϋ άρθρου
394 Π.Κ. περί άποδοχής καί διαθέοεως προϊόντων έγκλήματος. Ό κακής πίστεως
άγοραστής δέν άποκτά βεβαίως καί κυριότητα έπί τοϋ πράγματος, ήτις έπανέρχεται αύτοδικαίως εις τον άληθή κύριον, κατά τά έν τώ Ρ.Δ. κρατούντα «...idem que
est in omnibus, quibus consessum est rem alienam vendere: non enim quia
dominium rtanserunt, ideo ab emptore jus recipiunt: sed in pristinam causam res redit resoluta vanditione». Σημειωτέον δτι καί έν περιπτώσει άναστροφής τής άγοραπωλησίας μέ καλόπιστον καί καταστάντα κύριον τρίτον, ή κυριότης
έπανέρχεται αυτοδικαίως εις τον άληθή κύριον καί ούχί εις τον ύπεξαιρέτην.
’Εν τούτοις δμως ό κακής πίστεως άγοραστής τοϋ ’Αστικού Δικαίου δέν ταυ
τίζεται πάντοτε προς τον δολίως άποδεχόμενον προϊόντα προερχόμενα έξ έγκληματος (άρθρον 394 Π.Κ.). Διότι κακή πίστις κατά τό ’Αστικόν Δίκαιον σημαίνει
πράξιν προερχομένην έκ δόλου ή βαρείας άμελείας. Ή βαρεία δμως αΰτη άμέλεια
ταυτίζεται σχεδόν μέ τον ένδεχόμενον δόλον τοϋ Ποινικού Δικαίου, πλήν ή ταύτισις αύτή δέν είναι άπόλυτος. ΙΙεριπτώσεως δθεν συντρεχούσης θά είναι δυνατόν
κακόπιστος άγοραστής τοϋ Α.Δ., νά μή εύθύνεται διά. παράβασιν τοϋ άρθρ. 394 Π.Κ.
Εϊπομεν, άμέσως άνωτέρω, δτι δέν διαπράττεται άπάτη εις βάρος τοϋ καλόπι
στου αγοραστού. Αί κάτωθι σκέψεις μάς όδηγοΰν εις τήν άποψιν ταύτην.
Κατά τάς γενικάς άρχάς καί εΐδικώτερον κατά τό άρθρον 386 Π.Κ. προς υπαρξιν άπάτης άπαιτοϋνται τά κάτωθι στοιχεία: α) Παράστασις ψευδών γεγονότων
ώς άλήθών ή άθέμιτος άπόκρυψις ή παρασιώπησις αληθών γεγονότων. Έ ν περιπτώσει μεταβιβάσεως κινητού πράγματος παρά μή κυρίου τό στοιχεΐον τοϋτο οπωσδή
ποτε υπάρχει. 'Η δλη διαγωγή τοϋ δράστου οδηγεί είς τό συμπέρασμα, δτι ούτος
ήθελε νά δηλώση έν ώρισμένον γεγονός, διάφορον δμως έκείνου εις τήν ΰπαρξιν τοϋ
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οποίου έπίστευσεν ό αγοραστής, β ) δημιουργία πλάνης παρά τώ παθόντι, ήτις
καί άποτελεϊ τήν αιτίαν τής έπιζημίου, διά τον άπατώμενον, διαγωγής. Καί τό στοιχεΐον τοΰτο υπάρχει έν ταΐς υπό κρίσιν περιπτώσεσιν. Καθ’ δσον, εάν ό άγοραστής
έγνώριζε τήν πραγματικήν κατάστασιν δεν θά συνεβάλλετο μετά του προσφέροντος
εις αύτόν το πράγμα καί γ ) περιουσιακή διάθεσις βλάπτουσα ξένην περιουσίαν,
προερχόμενη έκ τής παρά τή παθόντι δημιουργηθείσης πλάνης. Τό στοιχεΐον
τοΰτο ελλείπει έκ των όπό κρίσιν υποθέσεων. Διότι, ό καλόπιστος τρίτος, καθιστάμε
νος κύριος τοϋ πράγματος, δεν ζημιοΰται. Βεβαίως θά ήδύνατο ίσως έπί του προκειμένου νά άναζητηθή έτερον ποινικόν άδίκημα, ο ί ο ν δ ή π ο τ ε ό μ ω ς έ δ α φ ο ς
έ φ α ρ μ ο γ ή ς τ ή ς π ε ρ ί ά π ά τ η ς δ ι α τ ά ξ ε ω ς τ ο ϋ άρ θ ρ ο υ 3 8 6 Π.Κ. έλ>είψει τοΰ στοιχείου, τής περιουσιακής βλάβης, δεν υπάρχει. Ταΰτα, ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι τό πράγμα έπωλήθη εις τιμήν άντικειμενικώς συμφέρουσαν εις τον νέον άγοραστήν. 'Η βλάβη έξ άλλου, ήν ύπέστη ό πρώτος κύριος τοΰ πράγματος, δεν δύναται νά θεμελιώση άπάτην εις βάρος τοΰ νέου άγοραστοΰ, άφοΰ ό δράστης τής
άξιοποίνου ταύτης ένεργείας εύθύνεται δι’ άπάτην ή ύπεξαίρεσιν—κατά τάς άνωτέρω
διακρίσεις—έναντι τοΰ τέως κυρίου τοΰ άγορασθέντος πράγματος.
Δ. Κ. ΝΤΖΙΩΡΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΤΡΟΧΑΙΑΣ

ΓΙΑ

ΤΟΥΣ

ΟΔΗΓΟΥΣ

"Οταν τά αυτοκίνητα, πού προχωρούν μπροστά άπό τό δικό σας σταματίσουν ή
ελαττώσουν τήν τα χύτητά τους, κάμετε καί σεϊ? τό ίδιο. Γιατί, άν θελήσετε νά προσπεράσετε, θά βρεθήτε απότομα στην αριστερά πλευρά τοΰ δρόμου καί ή θά προκαλέσετε δυστύ
χημα μέ τά αύτοκίνητα πού έρχονται αντιθέτου? ή τό όλιγώτερο νά έμποδίσετε τήν κυ
κλοφορία.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΑΦΗ ΚΑΙ ΕΞΑΚΡΙΒΩΙΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ
183 ΠΤΩΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΑΕΣΘΕΝΤΩΜ ΥΠΩ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ
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1. Γενικά.
2. Τά έργα τής έκταφής.
3. Ε ξακρίβω σις ταυτοτήτω ν.
*
* *

1 . Γενικά.
Κατά τάς ημέρας αίτινες έπηκολούθησαν την συνθηκολόγησιν των Γερμα
νών έν Νορβηγία, ή ’Αστυνομία καί αί μητοοπολιτικαί δυνάμεις προέβαινον ημέραν
καί νύκτα εις τήν σύλληψιν των πλέον σημαινόντων εγκληματιών πολέμου. Πλήν
όμως αί Άστυνομικαί 'Υπηρεσίαι έ'κρινον ότι τό έργον εις τό όποιον έπρεπε νά δοθή ή προτεραιότης συνίστατο εις τό νά πληροφορηθώσι, καί μάλιστα τό ταχύτερον,
τί άπέγιναν οί Νορβηγοί πατριώται, οίτινες έθυσίασαν τήν ζωήν των διαρκούσης της
κατοχής. ’Από τοϋ μηνός Μαΐου ήρχισαν αί άνακρίσεις καί τήν 22 Μαίου τοϋ 1945
ή ’Αστυνομία έπελήφθη τοϋ έργου τής διανοίξεεος τών πρώτων τάφων, οίτινες
εύρίσκοντο πλησίον τής σημερινής φυλακής Lebu. Άνεκαλύφθησαν δύο τάφοι έκ
τών οποίων 6 μέν πρώτος περιεΐχεν εξ πτώματα, ό δέ δεύτερος δύο. Μετά παρέλ.ευσιν όμως μηνών τινων, άνεκαλύφθησαν καί νέοι τάφοι.
Οΰτω εις Haoya εις τά στενά τοϋ Droback 6 πτώματα, εντός δύο τάφων
εις Trandum 183 πτώματα, εις Ostre Skytertlag πλησίον τοϋ Oslo 2 πτώματα,
εις Flatnermoen 11 πτώματα καί εις Ullensaker 1 πτώμα, ήτοι έν όλω 211
πτώματα. Εις όλους τούς τάφους, ύπήρχεν έν κοινόν χαρακτηριστικόν ότι όταν οί
Γερμανοί έπλήρουν τούτους, άφήρουν παν ότι ήτο δυνατόν νά φανερώση οτι κάτι
τό ανώμαλον είχε συμβή. Τό έδαφος εΐχεν ΐσοπεδωθή, ή χονδρή άμμος ή οποία ήτο
δυνατόν νά είχε πέσει έπί τοϋ χόρτου είχε σαρωθή καί άφαιρεθή, φαίνεται δέ ότι οί
στρατιώται μετά τήν έκτέλεσιν, εΐχον λάβει τήν διαταγήν νά περισυλλέξωσι τούς κένους κάλυκας. Πλήν όμως μία υπό τών Γερμανών δοθεϊσα διαταγή άπέβη έναντίον
τοϋ σκοποΰ της καί μας ούδήγησε είς τήν έπιτυχίαν. Πλεΐσται πεΰκαι καί έλάται μι
κρού μεγέθους εΐχον έκριζωθή πλησίον τών τάφων καί έπαναφυτευθή εις τά διά
φορα μέρη όπου ή γή εΐχεν άνασκαφή πλήν όμως τά δένδρα ταΰτα εΐχον άποξηρανθή κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε άνασυρόμενα άπεσπώντο μέ τάς ρίζας των. Τά ίχνη
τών πυροβολισμών έπί τών δένδρων, μάς παοέσχΟν έπίσης βοήθειάν τινα.
Είς περισοοτέρας περιπτώσεις τά δένδρα τά μεταφυτευθέντα εύρέθησαν
είς άπόστασιν ενός μέτρου από τοϋ χείλους τοϋ τάφου καί ήσαν κατατεμαχισμένα έκ
τών σφαιρών. Αύται εΐχον μεγάλην διατρητικήν δύναμιν.
Είς μίαν περίπτωσιν τών τάφων τής Haoya, όλαι αί όπαί είς τά δένδρα εΐχον
φραχθή, άλλά ήδυνήθημεν νά άνακαλύψωμεν τά βλήματα είς τό έσωτερικόν τών δέν
δρων, άφαιροΰντες τήν άμμοκονίαν. ’Εκ τών συλλεγεισών πληροφοριών προέκυψεν
ότι τά πρόσωπα, άτινα έπρεπε νά έκτελεσθώσιν είς Trandum, μετεφέρθησαν είς
Oslo διά φορτηγών αυτοκινήτων καλυπτομένων ύπό καλύμματος έκ χονδρού υφά
σματος. Τά άνωτέρω άτομα εΐχον τούς βραχίονας δεδεμένους όπισθεν τής ράχεως
καί ήσαν συνδεδεμένα άνά δύο άπό τό άνω μέρος τοϋ βραχίονος. Προ τής άναχωρή-
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σεως εις Victoria Terrase, οί αιχμάλωτοι ώφειλον νά άφαιρέσωσι τά ένδύματά των, νά έγκαταλείψωσι τά έκ καουτσούκ υποδήματα άξίας καί ν’ άφαιρέσωσι
τά διακριτικά σημεία, τά άρχικά γράμματα του όνοματός των κ.λ.π. άτινα έφερον
επί των ένδυμάτων των, έσωρρούχων, υποκαμίσων κ.λ.π. Εις μίαν μάλιστα /topITTTOl)σιν ή άναχώρησίς των έγένετο έν πλήρει χειμώνι μέ ελαφρά εσωτερικά ένδύματα,
μέ περισκελίδα καί υποδήματα πάνινα τού τέννις.
’Εάν ή ’Αστυνομία έπέτυχε ν’ άνευρη τόσον ταχέως τούς τάφους οίτινες ύπήρχον
εις διαφόρους περιοχάς, τούτο ώφείλετο εις την συνεργασίαν τού κοινού όπερ είχε
διενεργήσει κατοπτεύσεις. Φήμαι περί των άνωτέρω έκυκλοφόρουν καί ή ’Αστυνομία
ήδυνήθη ολίγον κατ’ ολίγον νά έξετάση τά πρόσωπα έκεΐνα άτινα κατεΐχον θετικάς
πληροφορίας. 'Η ταχεία σύλληψις τού Διοικητοΰ τού εκτελεστικού άποσπάσματος
τής Gestapo, Oscar Hans ύπήρξεν ιδιαιτέρως σημαντική. 'Ο άνθρωπος ουτος
έπί τινα χρόνον ειχεν έκλέξει τά διάφορα μέρη προς διάνοιξιν τάφων, συμφώνως προς
τάς οδηγίας των Γερμανών, άνεγνώρισε τάς τοποθεσίας καί κατετόπισε την ’Αστυνο
μίαν έπί πλείστων τάφων, άλλά ό άριθμος τούτων, ώς καί των θυμάτων ήτο άκόμη
μεγαλύτερος των όσων ούτος έγνώριζεν.
2 . Τά έργα τής εκτα φ ής.
'Η έγκληματολογική ’Αστυνομία τού Oslo έπεφορτίσθη μέ τό έργον τής έρεύνης καί τής εκταφής. Τό καθήκον τούτο άνετέθη εις τούς H afredal υπαλλή
λους τής Έγκληματολογικής ’Αστυνομίας, Rol τού έγκληματολογικοΰ έπιστημονικοΰ
εργαστηρίου, Konrad Hange, Lers Hansen άστυνομικούς ιατρούς (υγειονομικούς
άξιωματικούς) καί εις τον Lindboe Nordoemme βοηθόν Διευθυντοΰ. Μετά την έκταφήν καί μεταφοράν των πτωμάτων εις Oslo, μία επιτροπή άποτελουμένη άπό τον
Διευθυντήν τού ιατροδικαστικού ινστιτούτου τον ιατρόν C. W aaler, τον όδοντοϊατρόν Ferdinand Stroem καί τον βοηθόν τού Διευθυντοΰ Lindboe Nordoemme,
έπεφορτίσθη μέ τήν έργασίαν τής έξακριβώσεως τής ταυτότητος. Παρουσιάσθη πολύ
συχνά ή περίπτωσις καθ’ ήν τά πτώματα εύρίσκοντο μόλις ύπό τήν έπιφάνειαν τής
γής, ούτως ώστε ώφειλον νά προβαίνωσιν εις τήν έκταφήν μέ πολλάς προφυλάξεις.
Εύρισκον πτώματα έντός τής γής εις βάθος 0,30 μ. ένω άλλα ύπήρχον εις βάθος μέ
χρι 3 μ. καί 60.Τό βάθος των τάφων έποίκιλλεν άπό τού ενός μέτρου μέχρι 3 μ. καί
60 καί ό άριθμος των πτωμάτων έντός των τάφων άπό 1—23. Τά πτώματα ήσαν
τό εν έπί τού άλλου καί λόγω τού προκεχωρημένου τής άποσυνθέσεως των ήτο πολλάκις δύσκολον νά καθορισθή τί άνήκεν εις έκαστον τούτων. ’Έπρεπε λοιπόν νά προβαίνη τις μετά μεγάλης προσοχής διά νά μή καταστραφώσι τά υπολείμματα των
ένδυμάτων καί άναμιχθώσι τά διάφορα μέλη των πτωμάτων. Τά παλαιότερα τούτων
έχρονολογούντο άπό τον Σεπτέμβριον 1941 καί τά μάλλον πρόσφατα άπό τής 3 0 ’Οκ
τωβρίου 1944. "Οταν τά πτώματα έπαναφέροντο εις τήν έπιφάνειαν, έτίθεντο έπ’
αυτών έπιμελώς διακριτικά σημεία. 'Η ’Αεροπορία έ'θεσε εις τήν διάθεσίν μας φο
ρεία, Έκαστον χρησιμοποιούμενον φορεΐον έφερε τον άριθμόν τού τάφου, τον άριθμόν
τού πτώματος καί σημείωσιν έμφαίνουσαν εις ποιον μέρος τού τάφου άνευρέθη τό
πτώμα.
Τά τυχόν άποχωρισθέντα μέρη τού πτώματος συνεκεντροΰντο ομοίως καί ήριθμούντο. 'Η ’Αστυνομία κατέγραφε τά διακριτικά σημεία έκάστου πτώματος, τά πτώ
ματα ύφίσταντο περαιτέρω προκαταρτικήν έξέτασιν σκοπούσαν τήν άναζήτησιν ση
μείων άτινα ήτο δυνατόν νά παρουσιάζωσι τά ένδύματα, τό περιεχόμενον τών θυλακίων
τών ένδυμάτων καί παντός άλλου ένδεικτικοΰ σημείου ικανού νά παράσχη Ινδειξιν
τινά. ’Έπειτα τά φορεία περιετυλίσσοντο μέ χάρτην χονδρόν καί έτοποθετούντο έπί
φορτηγών αυτοκινήτων, άτινα ήσαν έτοιμα διά τήν παραλαβήν αυτών, ένω εις τό
άνω μέρος τών φορείων έτοποθέτουν κλάδους νωπούς. Τέλος μετεφέροντο εις τό
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Rikshospitalet είς Oslo καί έτοποθετοϋντο εντός του θαλάμου ψύξεως τοΰ υπο
γείου. Τό άνώτερον έπιτευχθέν όριον των μεταφερομένων πτωμάτων' εις μίαν ήμέραν ήτο 36.
3. Έ ξακρίβω σις τα υτο τή τω ν.
Τά πτώματα μεταφέροντο είς τό νεκροτομείου, όπου έξητάζοντο ύπό του ίατροδικαστοΰ καθηγητοΰ W aal ter, τοΰ όδοντοϊάτρου Ferdinand Stroem καί τοΰ
βοηθοΰ Διευθυντοΰ Nordoemme. Κατ’ άρχάς έγένετο ή καταμέτρησις τοΰ μήκους
τοΰ σώματος, άφηροΰντο κατόπιν κατά.τεμάχια τά ενδύματα καί έξητάζοντο έπιμελώς
τά άρχικά ψηφία, τό όνομα, αί έπιγραφαί, τό περιεχόμενον των θυλακίων, τά δακτυ
λίδια, ό ιδιαίτερος τύπος των ένδυμάτων καί ό τύπος καί τό μέγεθος των υποδημάτων.
Πάντα ταΰτα έκρατοΰντο ύπό σημείωσιν ένω ό ιατρός, όδοντοϊατρός καί
άστυνομικός ύπάλληλος έ'καμνον κεχωρισμένως τάς παρατηρήσεις αύτών. Ουτω
συνεκεντροΰντο τρία είδη πληροφοριών άτινα παρεβάλλοντο κατά την μετέπειτα έργασίαν διά την έξακρίβωσιν τής ταυτότητος. Άκολ.ούθως έξητάζετο τό πτώμα διά νά
εύρεθώσι τυχόν ύπάρχοντα κατάγματα τών βραχιόνων καί κνημών, ώς καί τά κεφαλικά τραύματα. "Οταν ήτο δυνατόν έξητάζετο καί τό εσωτερικόν τοΰ πτώματος.
Ή κοιλότης τοΰ στόματος καί άπαντα τά γειτονεύοντα μέρη αύτοΰ έξητάζον
το προσεκτικώς διά την τυχόν άνεύρεσιν ύπολειπομένων όδόντων κ.λ.π. ’Έπειτα
έκόπτοντο αί σιαγόνες διά τοΰ πριονιού, έκαθαρίζοντο καί έτοποθετοϋντο εις ύάλινα
δοχεία, πλ.ήρη οινοπνεύματος. Ταΰτα εφερον έπί τοΰ έ'ξω μέρους τον άριθμόν τοΰ
πτώματος, τον άριθμόν τοΰ τάφου καί την χρονολογίαν, ένω συγχρόνως μία τών έπιγραφών προερχομένη έκ τοΰ πτώματος ένεκλείετο έντός τοΰ αύτοΰ δοχείου.
Ό όδοντοϊατρός είς τήν εκθεσιν αύτοΰ περιέγραφε τούς όδόντας χρησιμοποιών
διά τον χαρακτηρισμόν τούς συνήθεις διεθνείς όρους. Παν ό,τι παρουσίαζεν ένδιαφέρον έμνημονεύετο ομοίως έν τή έκθέσει. Έργασίαι προσθετικής, χρησιμοποιηθεΐσαι
προς τοΰτο ύλαι, στεφανώματα όδόντων, όδόντες χρυσοί, γέφυραι, τά ίδιαίταρα χα
ρακτηριστικά τής σιαγόνος, π.χ. τά διάκενα μεταξύ τών όδόντων, τό ίδιάζον τοΰ
χρώματος, έλλείποντες όδόντες κ.λ.π.
Τά πλείστα τών θυμάτων είχον βληθή είς τήν κεφαλήν ύπό βλημάτων μεγάλης
διαμέτρου μέ άποτέλεσμα τήν συχνήν άπόσπασιν πολλών όδόντων.
Αί έκ τών διαγνώσεων τοΰ όδοντοϊάτρου πληροφορίαι άνετυποΰντο είς πλεΐστα άντίτυπα, έπί χάρτου διαφόρων χρωμάτων καί κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε νά
δύναταί τις νά κατατάσση είς ώρισμένας κατηγορίας τά πτώματα τά έχοντα χρυσούς
όδόντας, προσθετικήν έργασίαν καί γεφύρας. Καθίστατο ουτω δυνατόν έν περιπτώσει
καθ’ ήν ύπήρχεν ή πληροφορία ότι έξαφανισθέν πρόσωπον είχε χρυσόν όδόντα νά άναζητηθή τοΰτο είς τήν κατηγορίαν τών χρυσών όδόντων καί νά άπομονωθή ουτω ευ
κόλως τών λοιπών ατόμων άτινα δέν παρουσίαζον ένδιαφέρον τι.
Ή πραγματική έργασία τής έξακριβώσεως τής ταυτότητος ήρξατο μετά τήν
συλλογήν όλων τών ένδεικτικών στοιχείων. Ή έπιτροπή είχε βαρεϊαν τήν εύθύνην
διότι ήτο λίαν ουσιώδης, καί από κοινωνικής άπόψεως, νά καταδειχθή ή ακριβής ταυτότης τών θυμάτων.
Ή έξακρίβωσις τής ταυτότητος εΐχεν αμέσους συνέπειας τόσον έπί τών οι
κογενειακών καταστάσεων όσον καί έπί τής κληρονομικής διαδοχής. Δέν παρουσιάσθη ή άνάγκη όπως αί χήραι απαιτήσω σι τά, συμφώνως τώ Νόμω τής 12ης ’Οκτω
βρίου 1937, προκύπτοντα δικαιώματα. Τό άρθρ. 4 τοΰ νόμου τούτου ορίζει πράγματι
ότι δέν δύναταί τις νά προβή είς διαβήματα τακτοποιοΰντα κατάστασιν δημιουργηθεϊσαν διά τής έξαφανίσεως προσώπου πριν ή συμπληρωθή τριετία άπό τής έποχής
τοΰ είκαζομένου θανάτου. Είς όλας τάς περιπτώσεις καθ’ άς ή έπιτροπή έκαλεΐτο ν’
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άποφανθή, καθίστατο εφικτή ή χορήγησις ύπ’ αυτής πιστοποιητικού θανάτου δι’ έ
καστον Νορβηγόν ή Βοεταννόν πολίτην.
"Οσον αφόρα τούς Ρώσους υπηκόους, τούς άνευρισκομένους εις τούς τάφους
δεν καθίστατο άναγκαία ή χορήγησις τοιούτου πιστοποιητικού" απλώς διεβιβάζοντο
τά ονόματα καί αί χοονολογίαι της γεννήσεώς των εις τήν Ρωσικήν στρατιωτικήν έπιτροπήν. Αί έργασίαι της έξακριβώσεως της ταυτότητος έγένοντο κατά τοιοΰτον
τρόπον ώστε έξακρίβωσις ταυτότητος ήτο έγκυρος, μόνον έφ’ όσον συνεφώνουν περί
αύτής τρία τουλάχιστον μέλη της επιτροπής. Έ πί πλέον βασισθείσα έπί των σημειώ
σεων, αί'τινες είχον ληφθή κατά τήν έξέτασιν των πτωμάτων καί όδόντων, ή ’Αστυ
νομία, έξέδωκε καταστάσεις των προσώπων, άτινα κατά πάσαν πιθανότητα είχον τυφεκισθή. Αί καταστάσεις αδται συνεπληρώθησαν κατόπιν των παρασχεθεισών ύπο
των Γερμανών εις τον τύπον πληροφοριών καί κυρίως τή βοήθεια πολυτίμων εν
δείξεων παρασχεθεισών ύπο τού Borre Gjertsen, υπευθύνου έπί τού μητρώου
τών πολιτικών αιχμαλώτων. Είναι ενδιαφέρον όπως έκτεθοΰν αί λεπτομέρειαι έπί
τού ειδικού τούτου σημείου.
Οί από τής άρχής τής κατοχής έντός τών Γερμανικών φυλακών ευρισκόμενοι
κρατούμενοι, ήοχισαν κατα") ράφοντες κατά συστηματικόν τρόπον τάς κινήσεις τών
εισερχομένων καί έξερχομένων αιχμαλώτων. Αί έκθέσεις αύταί περιεΐχον το όνομα
τού αιχμαλώτου, τήν χρονολογίαν γεννήσεώς του, συχνότατα δέ τό όνομα τού Γερμα
νού όστις εϊχεν έπιληφθή τής ύποθέσεως, ώς καί χρονολογίαν τής άφίξεως καί άναχωρήσεως τού αιχμαλώτου έκ τής φυλακής. Αί πληροφορίαι αύται έγράφοντο μέ μικρά
γράμματα καί διατηρούντο έκδιδόμεναι είς περισσότερα άντίτυπα. "Εν τών άντιτύπων
τούτων άπεκρύπτετο καταλλήλως έντός τής φυλακής καί άνευρέθη οΰτω μετά τήν άπελευθέρωσιν. Έ ξ άλλου έν ή περισσότερα άντίτυπα έξήρχοντο κρυφίως τής φυλακής
καί έφθανον είς κατάλληλα πρόσωπα ή καί μέχρι τής Σουηδίας, ούτως ώστε όλοι οί
αιχμάλωτοι έγένοντο γνωστοί. Ή υπηρεσία τής ’Αστυνομίας κατήρτισε τάς καταστά
σεις τών προσώπων άτινα ύπετίθετο ότι είχον έκτελεσθή συγχρόνως. ΤΗτο πράγματι
λογικόν όπως ληφθή ώς βάσις ό άριθμός τών άνευρεθέντων είς τούς τάφους πτωμάτων.
’Εκείνο τό όποιον έδημιούρ^ει'τάς μεγαλυτέρας δυσκολίας ήτο το γεγονός ότι
ύπήρχον άμφιβολίαι περί τού έάν ώρισμένοι αιχμάλωτοι είχον έκτελεσθή. Ά φ ’ ής ήρξατο ή έκταφή, ή ’Αστυνομία έκαμεν έκκλησιν διά τού τύπου καί διά τού ραδιοφώνου
ζητούσα άπό τά πρόσωπα, τών οποίων συγγενής τις έφέρετο ώς έξαφανισθείς, νά άποστείλωσιν τά χαρακτηριστικά τής οδοντοστοιχίας αύτού καί πάσας τάς πληροφορίας
τάς άφορώσας τά ένδύματα του, τραύματα (π.χ. κατάγματα τών βραχιόνων καί τών
κνημών) τον γενικόν χαρακτηριστικόν, τήν ραδιογραφίαν τού προσώπου κτλ. Κατά
τον τρόπον τούτον συνελέγοντο πολύτιμα στοιχεία κυρίως χάρις είς τό ύπο τών Νορ
βηγών όδοντοϊάτρων έπιδειχθέν ένδιαφέοον προς τό έργον τής έπιτροπής. Ή κυρία
δυσκολία ήτο ή έξεύοεσις τής πρώτης ένδείξεως δι’ ής θά ήδύνατο νά έπιτευχθή έξακρίβωσις τήε ταυτότητος ενός ατόμου έξ ολοιν τών ευρισκομένων έντός ενός τάφου.
Κατόπιν τούτου είχε τις τήν σχετικήν έγγύησιν οτι τό σύνολον τών θυμάτων είς δ
άνήκεν τό έξακριβωθέν πρόσωπον ώφειλε νά εύρίσκεται είς τον αύτον τάφον ή του
λάχιστον είς ένα τών γειτονικών τοιούτων. Τούτο ύπήρξεν πάντοτε άληθές.
Κατηρτίσθησαν ειδικοί φάκελλοι είς ους συνεκεντρώθησαν όλα τά στοιχεία
τά σχετικά μέ τά πρόσωπα άτινα είχον έκτελεσθή ώρισμένην ήμέραν π.χ. τήν 30
’Οκτωβρίου 1944. ’Εάν άνεκάλυπτον καί τον άνάλογον τάφον έτίθετο είς τον σχετι
κόν φάκελλον καί είς άριθμός.
’Ιδού περιπτώσεις τινές αίτινες παρουσιάζουσιν έν ιδιαίτερον ένδιαφέρον.
Κάποτε εΰρομεν ζεύγος περικνημίδων έπί τών οποίων ήτο έραμμένη ή λέξις
«Πατήρ». ’Εξ αύτού έξήχθη τό συμπέρασμα ότι τό πρόσωπον τούτο είχεν υιούς, οί
οποίοι θά έπρεπε έπίσης νά έχωσι έρραμμένον τό όνομα αυτών έπί τών ένδυμάτωντων.
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Τά ενδύματα του πατρός έτέθησαν κατά μέρος μέ την σημείωσιν δτι ταϋτα
άνήκουσιν εις τον «πατέρα». ’Ακολούθως άπηυθύνθημεν εις πλείστας οικογένειας,
των οποίων μέλη τινά.είχον έξαφανισθή καί ύπήρχεν ή πιθανότης νά εύρίσκοντο εις
τον τάφον τούτον. Πράγματι εν έκ των άτόμων, δπερ ανήκε εις την κατηγορίαν ταύτην, ήταν ό «πατήρ», ώς έν συνεχεία δέ άνεγνωρίσθησαν καί αί περικνημίδες αύτοϋ.
Μία άλλη περίπτωσις παρουσίασεν επίσης μέγα ένδιαφέρον. Εις τάφον ό όποιος πε
ριείχε 15 πτώματα κατέστη αδύνατος ή έξακρίβωσις της ταυτότητος τριών πτωμάτων,
μέ μόνα τά στοιχεία- τά όποια ήσαν εις την διάθεσιν ημών. *0 άριθμος τών πτωμά
των του τάφου, άνταπεκρίνετο καλώς, προς τον άριθμόν τών προσώπων, τών άναφερομένων ώς έκτελεσθέντων, άλλά αί συμπληρωματικά', πληροφορίαι τάς οποίας εΐχαμεν, δεν συνέπιπτον μέ οίονδήποτε τών τριών πτωμάτων. Τά πρόσωπα ταϋτα κατήγοντο έκ του Jaeren.
Ή έπιτροπή μετέβη έκεΐ άεροπορικώς καί έπεσκέφθη τάς ένδιαφερομένας οι
κογένειας ίνα έπιτύχη ένδείξεις τινάς. Ήδυνήθημεν νά έπιτύχωμεν περιγραφήν οδον
τοστοιχίας, ήτις κατά τάς παρασχεθείσας πληροφορίας, θά έ'πρεπε νά άνήκη εις ένα
έκ τών έξαφανισθέντων, άλλά παρά τοΰτο, αί δοθεΐσαι πληροφορίαι έπί τοΰ χαρακτη
ρισμού ταύτης δέν συνεφώνουν.
Ποοέκυψεν δτι τό πρόσωπον περί οδ έπρόκειτο είχεν ένα συνώνυμον. Ουτος
προσεκλήθη ένώπιον της έπιτοοπής δπου έξηκριβώθη ή ταυτότης του διά τοΰ όδοντοσκοπικοΰ δελτίου. Έ κ τούτου εόρον τον πραγματικόν χαρακτηρισμόν δστις τήν
φοράν ταύτην ήτο ικανοποιητικός.
Ουτω μία έκ τών ύπό έξέτασιν περιπτώσεων είχε καθορισθή. Εις τήν δευτέραν
περίπτωσιν τό πρόσωπον είχεν άκόμη τούς δύο κοπτήρας του εκατέρωθεν τών οποίων
ύπήρχον δύο κενά λόγω της άπωλείας 4 όδόντων. Οί έν τή αιχμαλωσία σύντροφοί
του οί όποιοι έξητάσθησαν, ένεθυμήθησαν δτι είχε μίαν μερικήν προσθετικήν έργασίαν
όδόντων, πλήν όμως αΰτη δέν παρουσίαζε κενά.
Τά χαρακτηριστικά τών όδόντων του έξηκριβώθησαν καί διεπιστώθη δι’ αυτών
δτι υπήρχε πράγματι μία μερική προσθετική έργασία έκ δύο όδόντων. Πλήν δμως
τό σημεΐον τοΰτο δέν συνεφώνει μέ τήν πληροφορίαν καθ’ ήν τό άτομον δέν έπρεπε
νά έχη κενά εις τήν προσθετικήν έργασίαν, διότι άλλως ή έργασία αΰτη θά έπρεπε
νά άφορα 4 όδόντας. Μεγάλη ύπήρξεν ή έκπληξίς μας, δταν άνεκαλύψαμεν έπί τέ
λους τήν μητέρα τοΰ θύματος, ή όποια έδήλωσεν δτι αΰτη κατείχε τούς προσθέτους
όδόντας, διότι ό υιός της δέν είχε κατά τήν σύλληψίν του τον άπαιτούμενον χρόνον
διά νά τούς τοποθέτηση. Είχε πράγματι 4 όδόντας καί οΰτω ή περιγραφή τών
όδόντων ύπήρξεν έσφαλμένη, διότι ό ένδιαφερόμενος είχε έξαγάγει άργότερον 2 άκό
μη όδόντας καί άντ’ αύτών ό οδοντίατρος προσέθεσε έπί τής προηγουμένης προσθε
τικής έργασίας, δύο άκόμη τεχνητούς όδόντας. Ή προσθετική έργασία ύπό τήν
μορφήν ταύτην προσηρμόζετο τελείως εις τήν άνω σιαγόνα τοΰ δευτέρου άτόμου.
Μετά τήν έξακρίβωσιν τής ταυτότητος τών δύο πτωμάτων, το τρίτον τοΰτο έ
πρεπε νά είναι πρόσωπον καλώς καθωρισμένον. Πράγματι κατόπιν πληροφοριών
παρασχεθεισών ύπό τών φίλων καί συγγενών αύτοΰ ή έπιτροπή έπέτυχε νά άποκτήση τά απαραίτητα προς έξακρίβωσιν τής ταυτότητος τοΰ τελευταίου τούτου άτόμου, ΐΌΐχεια.
Εις μίαν άλλην περίπτωσιν, μία απλή ύπόθεσις συνετέλεσε εις τήν έξακρίβωσιν τής ταυτότητος τοΰ θύματος. ΕΙς ονομαζόμενος Leif Dahl είχε συλληφθή
υπό τών Γερμανών τήν Ιην Μαρτίου 1944. Μετά τινας ήμέρας ή οΐκογένειά του είδοποιήθη ύπό τοΰ ίερέως τής παροικίας δτι ό Dahl ηύτοκτόνησεν εις τήν φυλακήν.
Ά ντιθέτως ή Victoria Terrasse τούς κατέστησε γνωστόν δτι ουτος εύρε θά
νατον τήν 3 Μαρτίου 1944, κατά μίαν άπόπειραν άποδράσεως, καί δτι τό πτώμα του
είχεν άποτεφρωθή εις τό κρεματόριον. Οί οικείοι του ουδέποτε έπέτυχον τήν παρα-
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λαβήν παρά των Γερμανών τής τέφρας ή των ένδυμάτων του. Εϊς έκ των έν τή αιχ
μαλωσία συντρόφων του, άποκτήσας την ελευθερίαν του κατά τήν απελευθέρωσήν,
ένεθυμεΐτο ότι είχεν ίδή τον Dahl εις τήν φυλακήν περί τά τέλη τοϋ Μαρτίου 1944.
Συνεπεία τούτου ή οίκογένειά του δεν έ'δωκεν σημασίαν εις τάς δηλώσεις των Γερμα
νών καί ήλπιζε νά τον έπανεύρη ζώντα.
Έ κ τής έξετάσεως τών άρχείων τών φυλακών προέκυψεν ότι μεταξύ τών αιχ
μαλώτων, οί όποιοι εϊχον φθάσει εις τάς άρχάς τοϋ Μαρτίου 1944, δύο μόνον περι
πτώσεις ή σαν ολίγον αμφίβολοι, μία τοϋ Leif Johansen καί μία τοϋ Ole Hansen.
Εϊς σπουδαστής τής Νομικής παρά τή υπηρεσία έξαφανισφθέντων αιχμαλώτων, όνόματι Dag Bie έπεδόθη μετά περισσοτέρας προσοχής εις τήν έξέτασιν τής ύποθέσεως ταύτης. Διεπιστώθη οότω ότι ή χρονολογία τήςγεννήσεως τοϋ Leif Johansen
συνέπιπτε μέ έκείνην τοϋ Leif Dahl. Έ π ί πλέον ό Leif Johansen έσημειοϋτο
ώς τέκτων. Ό Leif Dahl διά νά καλύψη τήν δράσιν του έπαρουσίαζεν επίσης εαυ
τόν ώς τέκτονα. Τέλος κατέστη γνωστόν ότι ό Leif Johansen διέμενεν εις τήν οδόν
Munchsgt 5 είς Oslo. Ή γεννηθεϊσα άμφιβολία, ελαβεν σάρκα καί όστά, όταν άπεδείχθη ότι άπό τήν αρχήν τής κατοχής ή οικία τής όδοΰ Munchsgt άρθ. 5 κατείχετο
ύπό τών Γερμανών. Έγγραφον προερχόμενον έκ τής φυλακής έδείκνυεν ότι ό Leif
Johansen είσήλθεν έκεΐ τήν 3 Μαρτίου 1944 καί έξήλθε τήν 9 Μαρτίου 1944.
Κατά τον χρονικόν τοϋτο διάστημα έκρατεϊτο εις άπομόνωσιν. Μεταξύ τής 9
καί 11 Μαΐου άπηγγέλθησαν πλεΐσται θανατικαί καταδίκαι, καί εϊς τών τάφων τοϋ
Trandum έχρονολογεϊτο άπό τής εποχής ταύτης. Εις τον τάφον τούτον ακριβώς δεν
ήδύνατο νά έξακριβωθή ή ταυτότης ενός ατόμου. Έ ν τώ μεταξύ άνεκαλύφθη ή περι
γραφή τών όδόντων τοϋ Leif Dahl καί ούτως άπεδείχθη ότι έπρόκειτο πράγματι
περί αύτοΰ.'Η περίπτωσις αυτή έφάνη τόσονένδιαφέρουσα, ώστε έξητάσθη ό Fehemer.
Ούτος ένεθυμεΐτο καλώς τον Leif Dahl, όστις ήτο μέλος μιας μυστικής όργανώσεως
καί συνάδελφός του. Ό Preis μέλος τής Δημοσίας ’Ασφαλείας συνέλαβε τήν ιδέαν
νά ειδοποίηση άπό τής 3 Μαρτίου τήν οικογένειαν τοϋ Dahl περί τοϋ θανάτου αύτοΰ,
κατευνάσας οΰτω τούς φόβους τής όμάδος είς ήν άνήκεν ό Dahl. Ό τελευταίος ουτος είχε μεταφερθή εις άλλην φυλακήν καί ένεγοάφη ύπό τό όνομα Leif Johansen
όπερ δεν ήτο ΐδικόν του.

’Αποτελεί δεινήν πλάνην νά νομίζεται δτι χωρίς
μελέτην καί άξιοποίησιν τών δεδομένων τής εργασίας
του, δύναταί τις ν’ άνέλθη είς ανώτερα επίπεδα έν τή
κοινωνία.

ΞΕΝΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΙ
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Ο ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΚΥΩΝ
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----------- Police Review », τεϋχος 108, κατά μετάφρασιν ----------’Αστυνόμου Β' κ. Δ . ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗ

Rex ό 3ος ό Άλσατικής ράτσας κύων έγεννήθη τον Μάρτιον τοϋ 1949 και
ένώ εΐσέτι ήτο κυνάριον έχρησιμοποιήθη προς βοήθειαν τής φρουράς τής έν Λονδίνω Γαλλικής Πρεσβείας·. 'Ο Rex έξετέλεσε τα καθήκοντα τοϋ φρουροΰ πιστώς
καί μέ πλήρη άφοσίωσιν επ’ άρκετούς μήνας, άλλ’ έπεσε θΰμα τής τεχνικής έξελίξεως τής εποχής μας, δηλαδή ή Πρεσβεία τοποθέτησε μηχανικά μέσα άσφαλείας καί έπομένως δεν είχε πλέον άνάγκη των υπηρεσιών τοϋ Rex, διδ καί τον
έπώλ.ησε εις την Μητροπολιτικήν ’Αστυ
νομίαν τής ’Αγγλίας καί οότω δ Rex άπδ
τοϋ Μαρτίου τοϋ 1950 έγένετο μέλος τής
δυνάμεως αυτής.
Ή το ή εποχή καθ’ ήν ή Μητροπολιτική ’Αστυνομία τής ’Αγγλίας άπεκόμιζε
τούς καρπούς των τε προπολεμικών καί με
ταπολεμικών της προσπαθειών προς ΐδρυσιν ειδικής υπηρεσίας κυνών ήτις ταχέως,
μετά τήν λήξιν τοϋ δευτέρου πολέμου, άνεπτύχθη διότι έπιστεύετο 8τι ή υπηρεσία
αύτη θά απέδιδε ικανοποιητικά άποτελέσματα ώς καί πράγματι κατεδείχθη έν τή
πράξει. Κατά τδ παρελθόν, δηλαδή προ
τοϋ δευτέρου πολέμου εΐχον χρησιμοποιηθή
προς έκγύμνασιν κΰνες ράτσας Ααμπρκντόρ,
αλλά διεπιστώθη ότι ή Άλσατική ράτσα
ήτο ή καλλιτέρα. Σήμερον δυνάμεθα γενι
κώς νά ύποστηρίξωμε οτι ούδεμία άλλη
ράτσα δύναται νά συγκριθή ποιοτικώς μέ
τδ Τμήμα τών κυνών τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας τής ’Αγγλίας.
'Ο Rex λοιπδν καί ένεκα τής ράτσας
του καί ένεκα τής σχετικής του πείρας έθεωρήθη ώς εν κατάλληλον ζώον διά νά ύποβληθή είς τήν άπαιτουμένην έκγύμνασιν
μέ πρόβλεψιν καλής άποδόσεως.
’Ακολουθών τήν συνήθη διαδικασίαν τδ
ζώον έλαβε τδ όνομα Rex. Ή το όμως
τδ τρίτο σκυλί μέ τδ αύτδ ονομα, διδ πρδς
διάκρισίν του τοϋ προσετέθη καί ό άριθμδς τρία καί έκτοτε ώνομάζετο Rex ό 3ος.
Ή φήμη τήν οποίαν άπέκτησεν ό Rex ό 3ος κατά τήν διάρκειαν τής έν τή
Μητροπολιτική ’Αστυνομία υπηρεσίας του ήτο άπιστεύτως μεγάλη, έν συγκρίσει
πρδς τα έτερα ζώα άτινα έφερον τδ αύτδ ονομα. Είς τήν σχολήν έκγυμνάσεως κυ
νών κύριος—όδηγδς—τοϋ Rex ώρίσθη ό άστυφύλαξ Holman, δστις είχεν έκπαιδευθή είδικώς είς τήν Υπηρεσίαν ’Αναζητήσεων τής ’Ασφαλείας. Τδ ζώον άπδ τής
πρώτης στιγμής έδειξεν οτι ήτο ένθουσιασμένον άπδ τδν νέον κύριόν του.
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'Ο Rex ήτο εν ζωηρόν καί νοήμων ζώον, ό άστυφύλαξ, είς οξύς καί δραστή
ριος άστυνομικός. Ουτω άμφότεροι άπετέλεσαν μιαν ομάδα είς την οποίαν ό εις
έδίδασκεν τον άλλον κατά την διάρκειαν της υπηρεσίας των είς τάς οδούς τοϋ
Λονδίνου. Ά λλα το αυτό συνέβαινε καί μετά τήν λήξιν τής υπηρεσίας των είς την
οικίαν πλέον τοϋ άστυφύλακος.
Τον ’Ιούλιον τοϋ 1950 είχεν συμπληρωθή ή έγκύμνασις τοϋ Rex καί άνετέθη
είς τον Χόλμαν μετά τοϋ ζώου ή έπίβλεψις τής δυτικής περιφερείας τοϋ Ταμέσεως
προς έκτέλεσιν τής ειδικής των υπηρεσίας. 'Η όμάς έδαπανόΰσε τον περισσότερον
χρόνον τής υπηρεσίας της είς τήν περιφέρειαν αύτήν καί εύθύς έξ άρχής κατεφάνη δτι ό οδηγός καί τό ζώον άπετέλουν μίαν ιδεώδη ομάδα.
Αί έπιτυχίαι τής δυάδος ώφείλοντο οΰ μόνον είς τήν συμπάθειαν καί τήν
κατανόησιν ήτις υπήρχε μεταξύ του κυρίου καί τοϋ κυνός άλλά καί είς τήν ύπακοήν
καί τό θάρρος καί τήν δύναμιν τής συγκεντρώσεως τοϋ ζώου. 'Ο Rex έπέτυχεν
άρκετάς συλλήψεις κακοποιών χάρις είς τήν μεγάλην οσφρητικήν δύναμιν τήν ο
ποίαν διέθετε. 'Οσάκις ό Rex καθωδηγεϊτο έκ των έν τώ τόπω τοϋ εγκλήματος
ιχνών τοϋ σώματος τοϋ κακοποιοΰ ή έκ τών ιχνών τών ποδών αύτοΰ ώδήγει τον
κύριόν του κατ’ ευθείαν είς τό σημεΐον είς ό ό κακοποιός εύρίσκετο. Δέν δυνάμεθα νά παραθέσωμεν δλας τάς επιτυχίας τοϋ Rex άλλ’ αί κατωτέρω άναφερόμεναι περιπτώσεις θά καταδείξωσι. νομίζομεν, πώς ή όμάς αυτή ήργάσθη καί τί
άπέδωσεν είς διαφόρους περιπτώσεις.
Τάς πρώτας πρωϊνάς ώρας μιας χειμερινής ήμέρας ή οικεία ’Αστυνομική
’Αρχή είδοποιήθη δτι ύποπτα πρόσωπα ένεφανίσθησαν είς τον περίβολον ένός
έργοστασίου παρά τήν δυτικήν άκτήν τοϋ Ταμέσεως. 'Ο Χόλμαν διετάχθη νά μεταβή επί τόπου μετά τοϋ Rex δι’ έρευναν. 'Ο Rex ταχέως διερεύνησε τόν περί
βολον τοϋ έργοστασίου καί ώδήγησε τόν κύριόν του κάτωθι ένός γερανού έπί τοϋ
οποίου είχεν άναρριχηθή καί άποκρυβή εις έκ τοiv ύποπτων. Ούτος συνελήφθη.
'Ο Rex συνέχισε τήν έρευνάν του καί άνεΰρεν καί δύο είσέτι άτομα άτινα ειχον
άποκρυβή έπί τής οροφής τής παραπλεύρου οικίας άτινα έπίσης καί συνελήφθησαν. Τά άτομα ταϋτα ήσαν έφωδιασμένα διά τών καταλλήλων έργαλείων προς διάρρηξιν τοϋ χρηματοκιβωτίου τοϋ έργοστασίου. "Απαντες κατεδικάσθησαν είς μα
κροχρόνιον φυλάκισιν. 'Η ίκανότης τοϋ Rex νά διερευνά καί νά άποκαλύπτη τα
χέως τά κρησφύγετα τών κακοποιών παρεμπόδισεν τήν δοαπέτευσιν αυτών καί συνέ
βαλε είς τήν σύλληψίν των. Έ τ ι δέ ή χρήσις τοϋ ζώου έξυπηρέτησε τήν υπηρεσίαν
καί άπό άπόψεως οικονομίας δυνάμεως διότι ή διερεύνησις τοϋ δλου χώρου τοϋ
έργοστασίου, διά νά είναι αποτελεσματική, άπαιτοΰσε μεγάλον άριθμόν άστυνομικών
καί δέν αποκλείεται νά άπέβαινε καί αναποτελεσματική.
Είς έτέραν περίπτωσιν τό οίκεϊον Τμήμα είδοποιήθη δτι IVu τίνος κοιμητη
ρίου παρατηρούνται ύποπτοι κινήσεις ένός άτόμου. Ειδοποιηθείς ό Χόλμαν κατέφθασε μετά τοϋ Rex είς τό κοιμητήριον, άλλ’ έν τώ μεταξύ τό ύποπτον άτομον
είχεν άπομακρυνθή, άλλά ό Rex ήκολούθησε τό ίχνη του καί ώδήγησε τόν κύριόν
του έμπροσθεν θάμνων ευρισκομένων έπί τίνος τάφου. "Εν μεταλλικόν κυτίον ήτο
άποκεκρυμμένον έντός τών θάμνων περιέχον 40 τεμάχια κοσμημάτων, προερχομένων έκ διαφόρων κλοπών. ’Εκ τής έρεύνης ήτις ήκολούθησε έκ μέρους τής άσφαλείας άνευρέθη καί συνελήφθη τό άγνωστον άτομον δπερ παρεδέχθη δτι τά κο
σμήματα είχον δντως άποκρυβή ύπ’ αύτοΰ καί δτι ταϋτα ήσαν προϊόντα διαφό
ρων κλοπών.
Έτέρα δυσεξιχνίαστος ύπόθεσις ήτις άνετέθη είς τόν Χόλμαν καί τόν Rex
νά διελευκάνουν, ήτο μία περίπτωσις διαορηχθέντος κατ’ έπανάληψιν καταστήμα
τος. 'Ο Rex οδηγηθείς διερεύνησε διά τής όσφρήσεούς του ολόκληρον τόν χώρον
τοϋ καταστήματος, μετά ταϋτα έξήλθεν είς τήν οδόν άπεμακρύνθη περί τά 300
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μέτρα, είσήλθεν έντός διαφόρων καταστημάτων και αυλών, έπανέκαμψεν καί άπεμακρύνθη και πάλιν έκ τοϋ καταστήματος καί τέλος άνεκάλυψε έ'να άπό τούς κλ.έπτας κρυπτόμενον έντός μιας καλύβης εύρισκομ,ένης επί πλήσιον τοϋ καταστή
ματος κήπου. Ά λ λ’ ό Rex δεν έδείκνυε δτι είναι ικανοποιημένος, τουναντίον ήτο
άνήσυχος διό καί τοϋ επετράπη νά συνέχιση καί πάλιν τήν άναζήτησιν κατά τον
ίδιον τρόπον. Μετ’ ολίγον ίσχυραί ύλακαί ήκούσθησαν καί ό Rex ώδήγησε τούς
άστυνομικούς εις έτερον σημεΐον εις δ έκρύπτετο έτερος κακοποιός.
’Αλλά μία περίπτωσις έπιδείξεως τοϋ εξαιρετικού θάρρους ,δπερ διέκρινε τον
Rex ήτο ή έξης: Κρατούμενος εις άστυνομικόν κατάστημα έδραπέτευσε διαλ.αθών της προσοχής τοϋ φρουρού του. 'Ο Rex διετάχθη νά καταδίωξη τον κακο
ποιόν δστις δτε άντελήφθη δτι κατεδιώκετο ύπό τοϋ κυνός έσυρε τό δπλον του
καί έξ έγγυτάτης άποστάσεως έπυροβόλησε τον Rex. 'Η βολίς προύκάλεσε έλαφράς μορφής εκδοράν επί τής κορυφής τής κεφαλής τοϋ ζώου καί προς στιγμήν ό
Rex έζαλίσθη καί έταράχθη, αλλά συνελθών ταχέως συνέχισε τήν καταδίωξιν
τοϋ κακοποιού καί δτε τον έπλησίασεν διά δευτέραν φοράν ό κακοποιός έπυροβόλ.ησε καί πάλιν κατ’ αυτού άλλ’ ήστόχησε. Έ ν τώ μεταξύ κατέφθασαν καί οί καταδιώκόντες τον κακοποιόν άστυνομικοί καί ό Χόλμαν έκάλεσε τό ζωον νά έλθη
όπίσω. Ά λ λ ’ ό κακοποιός ήτο λίαν επικίνδυνος καί έπυροβόλησε καί εναντίον των
άστυνομικών καί οΰτω κατώρθωσε νά τούς διαφυγή καί πάλιν. Κατόπιν τούτου
ό Rex διετάχθη διά τρίτην φοράν νά καταδίωξη τον κακοποιόν δστις έπυροβό
λησε καί πάλιν τον ήρωϊκόν Rex, δτε καί μικρού δείν νά τον καταστήση τυφλόν
διά παντός. 'Η έμμονή καί τό θάρρος τού Rex παρημπόδισε τον κακοποιόν νά
διαφύγη καί τελικώς συνελήφθη.
Τό συμβάν αύτό έδημοσιεύθη έν έκτάσει εις τον ήμερήσιον τύπον καί ό Rex
συνεκίνησε βαθύτατα τήν κοινήν γνώμην διά τήν γενναιότητα, τήν αποφασιστικό
τητα, τήν άφοσίωσίν του εις τό καθήκον καί τά δύο τραύματα άτινα έλαβε απο
τον κακοποιόν. Αί 'αιτήσεις πληροφοριών αίτινες καθ’ έκάστην ήμέραν κατέφθανον
εις τάς έφημερίδας καί δι’ ών έζητοΰντο πληροφορίαι περί τής υγείας τού πιστού
ζώου καί τήν έξέλ,ιξιν τών τραυμάτων του ήσαν άπειροι.
Είναι άληθές δτι ουδέποτε ό Rex έπτοήθη $πό τήν βίαν ή τήν άπειλήν
καί μίαν έσπέραν καθήλωσε τέσσαρας κακοποιούς οίτινες τού έπετέθησαν.
Ό Rex είχεν στολή προς ένίσχυσιν τών άστυνομικών τής «πτερωτής όμάδος», οίτινες ένήδρευον είς μίαν οδόν εις ήν έπίστευον δτι πιθανόν νά εύρίσκετο
τό σημεΐον έξορμήσεως αυτοκινήτου χρησιμοποιουμένου ύπό ληστών δι’ έπιδρομάς.
Διά νά μήν ύποπέσουν είς τήν άντίληψιν τών ληστών ό άριθμός τών άστυφυλακων
ήτο μικρός, διό καί άπεφασίσθη νά ένισχυθοΰν δι’ ενός αστυνομικού κυνός.
Τήν τρίτην ήμέραν καί περί τάς έσπερινάς ώρας τό αύτοκίνητον τών ληστών
έστάθμευσε έξωθι οικίας καί τέσσαρα άτομα έξήλθον τοϋ αυτοκινήτου. ’Εντός τής
οικίας έκρύπτοντο οΐ άστυνομικοί καί ό Rex.
’Επί τή εμφανίσει τών άστυνομικών ένας τιτάνιος άγων ήρχισε. Ή άξια
τής παρουσίας τού Rex κατεφάνη εύθύς άμέσως καί είς τήν περίπτωσιν αυτήν.
Καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής πάλης τό έφυέστατον ζωον περιεστρέφετο δαιμονιω
δώς περί τούς κακοποιούς καί είς έναν έκαστον έξ αύτών έρριπτε εν βλέμμα βλοσυρόν
πάντα δέ άποπειρώμενον νά διαφύγη τού έπετίθετο. Μάταιαι άπέβησαν αί προσπάθειαι τών κακοποιών νά απαλλαγούν ή νά τον έξουδετερώσουν. Ά ν καί έπί τρεις
ημέρας τό ζωον ήτο κεκλεισμένον έντός τής οικίας, έν τούτοις, ό ζήλος, ή υπακοή, ή ρώμη, ή όρμητικότης καί ή έφυΐα του είς ούδέν υστέρησαν κατά τήν
ώραν τής δράσεως.
Ή βιαία σύγκρουσις τών άστυνομικών μετά τών ληστών είχεν ώς άποτε-

It

4788

Μετάφρασις Δ. Κατσιμαγκλή : R ex I I I -'Ο άστυνομικδς κύων

λεσμα νά μεταφερθώσι δύο άνδρες της «πτερωτής όμάδος» εις το Νοσοκομεΐον,
άλλ’ άπαντες οί λησταί συνελήφθησαν.
Μίαν έσπέραν εις πατήρ 14 τέκνων άνεκάλυψε (ίσως ούχι άδικαιολογήτως)
δτι έν έκ των τέκνων του άπουσίαζε. Αί καταβληθεϊσαι προσπάθειαν του προς άνεύρεσίν του άπέβησαν άναποτελεσματικαί, διό καί άπηυθύνθη εις την ’Αστυνο
μίαν. Διαταχθείς μετέβη εις την οικίαν τοϋ ταλαιπώρου πατρος ό Χόλμαν μετά
του Rex. Ό Χόλμαν έδωσε εις τον Rex νά όσφρησθή έν ένδυμα τοϋ χαμένου παι
διού καί μετά ταΰτα έκάλεσε τό ζωον διά νά άπομακρυνθή έκ τής οικίας άλλά τό
ζωον ήρνήθη. Παρά τάς έπανειλημμένας διαταγάς τοϋ Χόλμαν ό Rex δεν εν
νοούσε νά άπομακρυνθή έκ της οικίας. Κατόπιν τούτου τον διέταξε νά διερευνήση
τον δλον χώρον τής οικίας καί ό Rex μετ’ ολίγον έστάθη έ'μπροσθεν σωροΰ πεπα
λαιωμένων ένδυμάτων ευρισκομένων κάτωθι άχρηστου κλίνης εντός των οποίων τό
παιδίον έκοιμάτο μακαρίως.
Ό Rex κατά την έποχήν αυτήν εΐχεν φθάσει εις τό άνώτατον σημεΐον τής
διερευνητικής του ικανότητος. Προς τοΰτο μεγάλως εΐχεν συντελέσει ή μεταξύ αυ
τού καί τοϋ κυρίου του κατανόησις καί άγάπη κατά τάς ώρας τής πολυμόρφου ερ
γασίας των.
Τέλος ό Χόλμαν καί ό Rex ήσκήθησαν εις τήν διερεύνησιν των κατεστραμ
μένων έκ τοϋ πολέμου, πυρκαϊών κ.λ.π. οικιών καί τό ζωον ταχέως άπέκτησε καί
τήν ειδικότητα αυτήν.
Ή ειδική αύτη έκγύμνασις τοϋ ζώου άπέδωσε άριστα άποτελέσματα εις μίαν
περίπτωσιν διερευνήσεως κατεστραμμένου ύπό πυρκαϊας κτιρίου, εις τά έρείπιατοϋ
οποίου εΐχεν ένταφιασθή τό πτώμα ένός άτόμου.
Εις τήν ’Αγγλίαν υπάρχουν διάφοροι οργανώσεις αΐτινες ένδιαφέρονται, μάλ
λον υπερβολικά, διά τά ζώα. Δύο έκ τών οργανώσεων αυτών άπένειμον βραβεία εις
τον Rex διά τήν άφοσίωσίν του, τό θάρρος του, τήν έφυΐαν του καί τήν ικανό
τητά του γενικώς νά σϋλλαμβάνη επικινδύνους κακοποιούς.
Περί τό τέλος τοϋ 1956 έν χρυσσϋν κύπελλον άπενεμήθη εις τήν Μητροπολιτικήν ’Αστυνομίαν τής ’Αγγλίας κατά τήν έτησίαν έπίδειξιν τών κυνών όδηγουμένων ύπό τών οδηγών αυτών.
Μία έπιτροπή έκρινε καί κατέταξε περί τούς 150 κύνας τής Μητροπολιτικής
’Αστυνομίας καί τούς άστυνομικούς οδηγούς αύτών καί όμοφώνως άπένειμεν τό κύ
πελλον εις τον Rex καί τον κύριόν του άστυφύλακα Χόλμαν.
Ό Rex τήν έποχήν αύτήν έθαυμάζετο καί ήγαπάτο εις ολόκληρον τήν ’Αγ
γλίαν. ’Αλλά φεΰ, βάσκανος δαίμων τήν αύτήν έποχήν, έπί τής κεφαλής τοϋ ευ
φυούς, ήρωι'κοΰ καί πίστοΰ ζώου, έπλανάτο ή σκιά τοϋ θανάτου. Τον ’Οκτώβριον
τοϋ 1956 άνεφάνησαν τά πρώτα συμπτώματα τής έπαράτου άσθενείας ύπό μορφήν
πόνου εις τον λαιμόν.
’Ολίγον βραδύτερον διεπιστώθη δτι οί πόνοι ώφείλοντο είς τήν άνίατον μέ
χρι τοΰδε νόσον, ήτις έντός ολίγου χρόνου άφήρεσε τήν ζωήν τοϋ τόσον άγαπητοϋ
καί πολυτίμου αύτοΰ ζώου. Κατά τήν διάρκειαν τής έν τή Μητροπολιτική ’Αστυνομία υπηρεσίας του
ό Rex εΐχεν έπιτύχει περί τάς 125 συλλήψεις διαφόρων κακοποιών.
Δ. ΚΑ ΤΣΙΜ Α ΓΚΛ Η Σ

ΣΟΒΑΡΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

ΠΩΣ ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ
ΟΙ ΔΡΑΣΤΑΙ ΤΗ Σ ΛΗΣΤΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Την 23ην Σεπτεμβρίου 1959 καί ώραν 8.30', εις την έν Περιστερίω οικίαν
τοϋ "Νικολάου Δημητροπούλου, δπου έφιλοξενεΐτο ή άδελφή του Αναστασία
Μπουγάδη, Έλληνοαμερικανίς, μετέβησαν δύο νεαρά άτομα καί έκάλεσαν ταύτην
νά τούς άνοιξη την θύραν. Ή Μπουγάδη ευρισκόμενη μόνη εις τήν οικίαν ήνοιξεν
πρώτον τον άνω ύαλοπίνακα της θύρας καί ήρώτησεν τούτους περί του σκοπού τής
έπισκέψεώς των. Οί δύο νεαροί έπισκέπται εΐπον εις αυτήν ότι έρχονται έκ μέρους
τοϋ κουνιάδου της Μπουγάδη άπο το χωρίον Παρόρι Σπάρτης καί της έ'φεραν ένα
καλάθι σταφύλια άπο το χωριό, τό όποιον ό ένας των δύο νεαρών έκράτει εις τάς
χειρας του.
'Η Μπουγάδη πεισθεΐσα, ήνοιξεν τήν θύραν καί οί νεαροί είσήλθον εις τήν οι
κίαν καί εναπέθεσαν τό καλάθι εις
,
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Α μ έσω ς ( εζητησαν απο την Q, δύο νεαρο1 ληστα1 το0 Περιστεριού, Γ. ΜονστάΜπουγαοη να τους παραοωση 200 Κη? και Εύάγγ. Λουκέρη;. Έμπροσθεν των τό καλάθι
δολλάρια. Αυτή τούς ώδήγησεν εις μέ τό όποιον δήθεν μετέφερον σταφύλια διά τήν
τό ύπνοδωμάτιον της οικίας καί Μπουγάδη, τό σχοινί μέ τό όποιον έδεσαν τό ΘΟμα
τούς ύπέδειξεν τήν τσάνταν της Tf*
Κα1 τό £μά)μου ύφάσμοττο5
έΧΡΊ, ’ _ «
,1 „
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σιμοποιηθη α>5 φίμωτρον.
εντός της οποίας υπήρχον 4U οολλάρια καί κέρματα άξίας ετέρων πέντε δολλαρίων.
Εις τό ύπνοδωμάτιον τήν προσέδεσαν επί της κλίνης, της άφήρεσαν 3 δακτυ
λίδια άξίας 800 δολλαρίων περίπου καί τήν ήπείλησαν ότι, εάν άπεπειράτο νά φωνάξη, θά τήν έσφαζαν.
Μετά ταϋτα έπεδόθησαν εις τήν έρευναν άπάντων τών επίπλων προς άνεύρεσιν
χρημάτων καί κοσμημάτων.
Κατά τήν διάρκειαν τής έρεύνης έπέστρεψεν εις τήν οικίαν ή νύφη της Σταυ
ρούλα Δημητροπούλου, ή όποια είσήλθεν άπο τήν θύραν τής κουζίνας.
Καθ’ ήν όμως στιγμήν άναζητοΰσα τήν κουνιάδαν της έπεχείρησε νά εΐσέλθη
εις τό δωμάτιον, ό ένας τών δραστών τής έφραξεν τό στόμα διά τών χειρών του
καί τήν ήπείλησεν ότι θά τήν έσφαζεν έάν θά έφώναζεν, ένω ταυτοχρόνως τήν άπώθησε καί τήν έρριξε χαμαί. Ό έτερος τών δραστών φοβηθείς έτράπη εις φυγήν καί
έν συνεχεία τον ήκολούθησεν καί ό δεύτερος.
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"Αμα τη άναχωρήσει των δραστών ή Δημητροπούλου έγερθεΐσα έξήλΟε της
οικίας καί ήοχισεν \ά έκβάλη γοεράς κραυγάς καλ.οΰσα εις βοήθειαν.
Εις τάς φωνάς της προσέτρεξαν οί περίοικοι, οί όποιοι εΐσελθόντες εντός τής
οικίας εύρέθησαν προ του έξης θεάματος :
'Η μέν Μπουγάδη ήτο φιμωμένη καί δεδεμένη έπί μιας κλίνης, ή δέ νύφη της
Δημητροπούλου ήτο τρομαγμένη καί πελιδνή. Τά μπαούλα καί λοιπά έπιπλα α
νοιγμένα καί τά έντός αυτών ευρισκόμενα άντικείμενα εγκατεσπαρμένα έπί του δα
πέδου τήδε κακεΐσε.
Είδοποιηθέντες κατέφθασαν έπί τόπου άξιωματικοί καί κατώτεροι αστυνομικοί
τοϋ οικείου Παραρτήματος ’Ασφαλείας, τής 'Τποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας
’Αθηνών καί συνεργεΐον τής Διευθύνσεως Έγκληματολογικών ’Αναζητήσεων,
οί όποιοι άνεϋρον εις τον τόπον του εγκλήμα
τος ένα καλάθι πλήρες οταφυλών, ένα σχοινί
20 μέτρων μέ τό όποιον εϊχεν προσδεθή έπί
τής κλίνης ή παθοΰσα καί έξοοθι τής οικίας ένα
πίλον τύπου τζόκεΰ, χρώματος χακί.
Πάραυτα έκινητοποιήθη όλη ή δύναμις τών
Κεντρικών 'Υπηρεσιών τής Ύποδιευθύνσεως
Γενικής ’Ασφαλείας καί, τών Παραρτημάτων
της καί διά συστηματικών καί μεθοδικών έ
νεργειών έπέτυχον έν διαστήματι έλαχίστων
ώρών νά άνεύρουν τούς πωλητάς τοϋ καλαθιού,
τών σταφυλών, τοϋ σχοινιού καί τοϋ πίλου, κα
θώς καί τό μεταφορικόν μέσον διά τοϋ όποιου
οί δράσται μετεφέρθησαν εις τον τόπον τοϋ έγκλήματος.
Ένηογήθησαν πλεϊσται προσαγωγαί υπό
πτων άτόμων βάσει τών δοθέντων ύπό τής παθούσης καί τινων γειτόνων χαρακτηριστικών
τών δραστών καί οΰτω ή 'Υποδιεύθυνσις Γε
νικής ’Ασφαλείας νυχθηιιερόν έργασθεΐσα καί
19 Γεώί?; Δημητρόπουλοζ, άνεψιός τήξ ε[ς τ ^ν άνακριτικόν τόαέα καί sic τον τοιοϋληστείας, κατέφυγεν εις τό έξωτερ,κόν 7°ν
σΆλο-γης πληροφοριών κατωρθωσε να
καί ήδη καταζητείται ύπό τής Interpol, εντοπίση τάς ένεργείας της εις ώρισμένον κύ
κλον προσώπιον άπό τά όποια ήτο δυνατόν νά
διαρρεύση ή πληροφορία περί τής οικονομικής καταστάσεως καί τής έν γένει
ζωής τής παθούσης.
Βάσει τών συλλεγέντων στοιχείων ένηργήθη συστηματική παρακολούθησις
ώρισμένων προσοόπων, παραλλήλως δέ ένημερώθησαν αί Άστυνομικαί Άρχαί τής
Χωροφυλακής καί προς συλλογήν περισσοτέρων πληροφοριών άπεστάλη υπάλληλος
τής 'Υποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας, εις τό χωρίον Παρόρι Σπάρτης όπου ή
πατρίς τής παθούσης.
Αί πληροφορίαι αί όποΐαι γενικώς συνελ,λέγησαν προεκάλεσαν τάς ύπονοίας
ότι ό κατατοπίσας γενικώτερον τούς δράστας τής ληστείας ήτο ό άνηψιός αυτής
Γεώργιος Δημητρόπουλος τοϋ Χαριλάου, έτών 26, έργάτης οικοδομών, κάτοικος
Χολαργοΰ.
Κατόπιν μεθοδικών καί έπιμόνων ένεργειών .ης 'Υποδιευθύνσεως Γενικής
’Ασφαλείας έπετεύχθη τήν ΙΟην ώραν τής 1ης ’Οκτωβρίου 1959 ή σύλληψις τών
δραστών : 1) Γερασίμου Μουστάκη τοϋ ’Εμμανουήλ καί τής Λευκοθέας, έτών 20,
έλαιοχρωματιστοΰ, έκ Χολ αργοΰ, κατοίκου ομοίως οδός Άριστοτέλους 50 καί 2)
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Εύαγγέλου Λουκέρη του Γερασίμου καί της Ουρανίας, ετών 19, έργάτου οικοδο
μών, έκ Ληξουρίου Κεφαλληνίας, κατοίκου Χολαργοϋ όδδς Άριστοτέλους 57.
Κατά την γενομένην επ’ αυτών ερευνάν άνευρέθησαν τά άσημένια δολλάρια καί
διάφορα άμερικανικά κέρματα.
Οί συλληφθέντες ύπεβλήθησαν εις μακράν καί έπιμελημένην άνάκοισιν, ώμολδγησαν λεπτομερώς την πράξιν των, κατά δέ την έπακολουθήσασαν κατ’ οΐκον
έρευναν άνευρέθησαν τά άφαιρεθέντα δακτυλίδια.
Οί δράσται άνεγνωρίσθησαν άδιστάκτως ύπό της παθούσης καί άπεκάλυψαν
δτι τάς πληροφορίας εΐ/ον άπο τον προαναφερόμενον ανεψιόν της παθούσης Γεώρ
γιον Δημητρόπουλον, ό όποιος τούς είχε υποδείξει την οικίαν, τάς συνήθειας τών ενοί
κων καί τάς ώρας κατά τάς οποίας εύρίσκετο μόνη ή παθοϋσα εις την οικίαν.
Κατέθεσαν επίσης δτι ό Δημητρόπουλος τούς είχε διαβεβαιώσει δτι ή θεία
του έφύλασσεν εις τό σπίτι 10 χιλιάδες δολλάρια περίπου, τά όποια είχε εις την
τσάνταν της εύρισκομένην εντός τοϋ μπαούλου.
Ή σύλληψις τοϋ Δημητροπούλου δέν έπετεύχθη καθ’ δσον ούτος προ της
συλλήψεως τών δραστών διέφυγεν εις τό έξωτερικόν, χρησιμοποιήσας διαβατήριον
έκδοθέν έπ’ όνόματι τοϋ έκ τών δραστών Εύαγγέλου Λουκέρη.
Έγένετο ένέργεια προς την «Ίντερπόλ» καί συντόμως θά τεθη καί αύτός εις
την διάθεσιν τής Ελληνικής Δικαιοσύνης.

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΤΡΟΧΑΙΑΣ

ΓΙΑ

ΤΟΥΣ

ΟΔΗΓΟΥΣ

Μή τρ έχ ετε. ‘ Η μεγάλη τα χ ύτη ; είναι μία άπό τίς αφορμές δυστυχημάτων. Στους
«στενούς» δρόμους ελαττώστε στό ελάχιστο τήν ταχύτητα τοϋ αύτοκινήτου σας, γ ια τί
οί κίνδυνοι είναι περισσότεροι καί μεγαλύτεροι. Πολλά δυστυχήματα μπορούν νά προληφθοΰν όταν ή ταχύτης είναι κανονική. Μή θυσιάζετε ζωές γ ιά νά εξοικονομήσετε δευ
τερόλεπτα. Μήν έπιβραδύνετε όμως καί άσκοπα τήν πορεία σας, για τί παρακωλύετε τήν
κυκλοφορία.

ΑΝΤΙ ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

Ο ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙ ΟΛΕΘΡΙΑΙ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ ΤΟΥ
'Υπό τοϋ 'Υγιεινολόγου Ίατροϋ, Έπιμελητοϋ Κοινωνικής 'Υγιεινής
τής 'Υγειονομικής Σχολής ’Αθηνών
------------------------------------ κ. ΑΝΔΡΕΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ-----------------------------------

Μέσα στήν πολυκύμαντη οδοιπορία της ζωής, μεταξύ των μεγάλων πληγών
τής άνθρωπότητος καί των άκατανικήτων παθών της, είναι καί ή φοβερή μάστιγα
τών αιώνων, ή μάστιγα τοϋ αλκοολισμού.
’Αλκοολισμός δέ ή οΐνοπνευματίωσις, είναι σύνολον διαταραχών τοϋ οργανισμού
τάς οποίας προκαλεΐ ή κατάχρησϊς ή καί ή συχνή χρήσις οινοπνεύματος, το όποιον
έχον ώς κύριον συστατικόντήν αιθυλικήν άλκοόλην,λαμβάνεται έκτής ζυμώσεως
διαφόρων σακχαρούχων ουσιών, καί είναι δηλητήριον πάντων τών κυττάρων τοϋ
οργανισμού, καί συνεπώς όλων τών οργάνων του. 'Ο άλοκοολιομός καί ό οξύς (μέ
θη) καί ό χρόνιος, είναι μία άπό τάς μεγαλυτέρας κοινωνικάς νόσους, είναι ή σοβαρωτέρα καί μάλλον διαδεδομένη τοξικομανία, ή οποία κατ’ άρχάς μέν προκαλεΐ
παροδικήν εύχαρίστησιν, κατόπιν όμως δημιουργεί άκατανίκητον επιθυμίαν καί άνάγκην εις τούς πότας συνεχούς αύξήσεως τών δόσεων τοϋ οινοπνεύματος μέ άποτέλεσμα τήν χρονιάν δηλητηρίασιν τοϋ οργανισμού.
Τό οινόπνευμα, ποό τής ναρκωτικής jou δράσεως έπΐ πάντων τών κυττάρων
τοϋ οργανισμού, διά τής οποίας εξαφανίζει πάσαν έκδήλωσιν ζωικής ένεργείας
καί άναστέλλει τήν ενέργειαν τών ζυμωμάτων, τήν κίνησιν τών κροσών τών επιθη
λίων, τήν κίνησιν τών άμοιβάδων, τών σπερματοζωαρίων, τήν βλάστησιν τών σπόρων,
τήν έλάττωσιν τής έκκρίσεως τού γάλακτος εις τάς γαλούχας κ.λ.π., δημιουργεί
μίαν περίοδον διεγέρσεως, τήν οποίαν φέρουν καί όλα τά άλλα ναρκωτικά μέ εύχάριστον ψυχικήν διάθεσιν, εύθυμίαν, εύφορίαν, καί αισιοδοξίαν διά τό μέλλον, τά όποια
άκριβώς δελεάζοντα τούς πότας, τούς καθιστούν σύν τώ χρόνω δούλους των, καί άνικάνους νά τά άποχωρισθοΰν, εως ότου μίαν ήμέραν καταντήσουν σωματικά καί ηθικά
ράκη καί οΐκτρά ναυάγια τής ζωής. Καί τό στάδιον τούτο τής ευφορίας καί τού
φευγαλέου τεχνητού παραδείσου τοϋ τόσον έλκυστικοΰ, όφειλομένου εις τήν κατάργησιν λόγω ναρκώσεως, τών άνασταλτικών κέντρων ή κέντρων έλέγχου καί λογικής
τού έγκεφάλου, έπί τού μεσεγκεφάλου, ήτοι τών κέντρων τού υποσυνειδήτου καί τού
συναισθηματισμού τού άνθρώπου, άφίνει τούτον άχαλίνωτον «σάν αύτοκίνητον χω
ρίς φρένα» καί, ευρισκόμενος ό πότης ύπό τό κράτος τού οινοπνεύματος, άνευ ούδεμιάς
πλέον συστολής άφίνει τον εαυτόν του νά εκδηλώνεται σύμφωνα μέ τάς υπαγορεύ
σεις τοϋ υποσυνειδήτου του καί γενόμενος εύθυμος, φλύαρος, έκδηλιυτικός, φανερώ
νει τον χαρακτήρα, τούς μυχίους πόθους καί σκέψεις του, πού νήστις ποτέ δέν θά
έτολμοΰσε νά πή. Έ ξ ού καί τό σχετικό λαϊκό τραγούδι, διά τούς άτόλ[ίους καί διστακτικούς λέγει: «θέλω νά μεθύσω νά σοΰ πώ, τάχει ή καρδιά μου μέσα» καί τό
τού Πλάτωνος «έν οΐνω τά ήθη φανερά γίγνονται», καί τό τού Πυθαγόρα «μέθη
γάρ, μανίας είναι μελέτη», ήτοι τό νά μελετά κανείς τήν μέθην είναι τό ’ίδιο ώς
νά μελετά τήν τρέλλαν. Ά λλ’ εις άντάλλαγμα τής παροδικής αυτής εύχαριστήσεως, καί τεχνητού παραδείσου τον όποιον δημιουργεί τό οινόπνευμα δηλητηριάζει
βαθμιαίων τον οργανισμόν καί δημιουργεί άνεπανορθώτους καί βαρείας βλάβας
καί διαταραχάς τής υγείας, τάς σπουδαιοτέρας τών οποίων άκροθιγώς μόνον θάάναφέρω, διότι έκάστη τούτων είναι τόσον σοβαρά καί τόσον σημαντική, ώστε θά έπρεπε
νά μάς άπασχολήση εις άλλας ιδιαιτέρως εΐδικάς μελέτας.
Ποϊαι είναι λοιπόν αί καταστρεπτικαί αύται συνέπειαι τού άλκοολισμοΰ;
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Αδται άρχονται άπό τά όργανα εκείνα, μέ τά όποια τό οινόπνευμα πρωτοέρχεται
εις επαφήν καί είναι: π ρ ώ τ ο ν , αί βλαπτικαί επιδράσεις του έπί τοϋ στομάχου,
μέ συνέπεια διαφόρους παθήσεις τούτου, ώς γαστρίτιδα, έλκη αυτού, καί τοϋ δωδε
καδακτύλου, δυσπεψίαν κ.λ.π. καί πιθανώς λόγω τοϋ χρονίου έρεθισμοΰ τοϋ βλεν
νογόνου τον όποιον προκαλεϊ, νά συνεργή τοϋτο ώς ένας έκ τών σοβαρών παρα
γόντων τοϋ στομαχικοΰ καρκίνου. Άκο>ουθοΰν κατόπιν ή κίρρωσις τοϋ ήπατος
μετά άσκύτου, ίκτερου, άπολήγουσα πάντοτε κακώς. "Επονται αί άλκοολικαί κ α ρδ ι ο π ά θ ε ι α ι , έκδηλούμεναι υπό μορφήν έκφυλιστικής μυακαρδίτιδος, ή χρονία
λαρυγγΐτις, μέ φωνήν τραχεΐαν χαρακτηριστικήν, βραχνήν καί ένίοτε φθάνουσαν μέ
χρι άφωνίας, ή χρονία βρογχΐτις μέ βήχα ταλανίζοντα τον πάσχοντα, ή άλκοολική
νεφρΐτις μέ έκφύλισιν, συρρίκνωσιν καί άτροφίαν τόΰ νεφοοΰ, ή άτροφία τών γεννητικών άδένων άμφοτέρων τών φύλων μέ αποτέλεσμα τήν μεγάλην έλάττωσιν τής γεννετησίου ορμής καί τήν κληρονομικήν παθολογικήν έπιβάρυνσιν τών τέκνων των,
αί άλλοιώσεις καί βλάβαι τοϋ κεντρικού νευρικού συστήματος μέ σοβαρώτάτας δυ
σμενείς έπιδράοεις έπί τής υγείας καί τής ζωής τοϋ τόπου, ώς καί άλλαι πολλαί
διαταραχαί τών λειτουργιών τοϋ σώματος, τών όποιων τό σύνολον έξουθενώνουν
τον άνθρωπον καί τον μεταβάλλουν άπό τό τελειότερον δημιούργημα τής φύσεως, εις
τήν κατάστασιν τοϋ κτηνάνθρωπου, καί εις τό πλέον άξιολύπητον, μηδαμινόν καί
έπικίνδυνον πλάσμα. 'Η φοβερωτέρα όμως καί σημαντικωτέρα βλάβη τοϋ οινοπνεύ
ματος είναι ή άιΐό κοινωνικής πλευράς έπίδρασις τοϋ άλκοολισμοΰ καί αί όλέθριαι
συνέπειαί του, τάς σπουδαιοτέρας τών όποιων έν συνοπτική μόνον αναλύσει, θέλομεν πραγματευθή, λόγω τοϋ περιωρισμένου τοϋ χώρου τον όποιον διαθέτομεν. Καί:
π ρ ώ τ ο ν τό οινόπνευμα θίγει τήν κατ’ έξοχήν μεγαλυτέραν δύναμιν τής Κοινω
νίας: τήν έ ρ γ α σ ί α ν, τήν όποιαν έλαττώνει λίαν σημαντικώς, καί ποιοτικώς καί
ποσοτικώς, δημιουργούν ουτω ύψίστας ζημίας, εις τά άτομα, τάς οικογένειας, τήν
Κοινωνίαν καί τήν ’Εθνικήν οικονομίαν, τό όποιον λίαν έπιμελώς έπέδειξαν τά εις
βιολογικά έργαστήρια γενόμενα πειράματα τών Totterman, Le Bretton, Aschaffenbour καί άλλων έρευνητών, έπί ατόμων τά όποια έλάμβανον ή όχι οινόπνευμα
περιοδικώς, ώς καί έπί στοιχειοθετών τυπογράφων, έπί δακτυλογράφων, έπί έπαγγελμάτων άπαιτούντων λεπτήν μυϊκήν έργασίαν, καί έπί τών άθλητών, διά τήν έκλογήν τών όποιων πάντοτε λαμβάνεται πρόνοια νά έκλέγωνται μεταξύ τών έγκρατών
ώς προς τά οινοπνευματώδη ποτά. Ά λ λ ’ ή έλάττωσις τής άποδόσεως τής έργασίας
έκτείνεται καί έπί τής πνευματικής τοιαύτης, λόγω λήψεως οινοπνεύματος, ώς ό
Kraepelin καί ή Σχολή του άπέδειξαν διά μεθόδων τής πειραματικής ψυχολογίας,
ώς είναι: ή έξασθένησις τής μνήμης, ή άνικανότης άποστηθίσεως λέξεων, ή άμβλυνσις τής άντιλήψεως, ή δυσχέρεια τής διεγέρσεως τής προσοχής τού πότου,
άκόμη δέ καί ή μέχρι πλήρους άναισθησίας έξικνουμένη άμβλυνσις τών αισθητηρίων
αύτοΰ οργάνων, ή δυσχέρεια διακρίσεως τών χρωμάτων καί δή τού έρυθροΰ, τού
πρασίνου, τού πορτοκαλλιόχρου, τήν όποιαν πρώτος έμελέτησεν ό Hygo-Schlz
καί τήν μεγίστην σπουδαιότητα τής όποιας πας τις αντιλαμβάνεται έπί τής συγχρό
νου ζωής μας έκ τών μηχανικών μέσων κυκλοφορίας. .
Τό οινόπνευμα, δ ε ύ τ ε ρ ο ν , βλάπτει τήν ψυχικήν υγείαν τού άνθρώπου
καί δημιουργεί διάφορα ψ υ χ ι κ ά ν ο σ ή μ α τ α , τά όποια καί εις τον τόπον μας
ώς έξάγεται άπό τά στατιστικά στοιχεία τών ψυχιατρείων μας, άπό έ'τους εις έ'τος
αύξάνονται, λόγω καί τοϋ συνεχούς αύξανομένου άλκοολισμοΰ. μέ αποτέλεσμα νά
έπιδεινοΰται ή κατάστασις τής ψυχικής υγείας τού πληθυσμού μας, γεγονός τό
όποιον αποτελεί εν α άπό τά σπουδαιότερα προβλήματα τής δημοσίας 'Υγείας, καί
ουτω ό πότης, διά τής άπωλείας τής ψυχικής του ισορροπίας, ή όποια άποτελεΐ τήν
«πυξίδα» καί τό «πηδάλιον» στο δύσκολο ταξίδι τής ζωής του, ομοιάζει «σάν τό
καράβι στο γυαλό χωρίς καραβοκύρη».
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Καί δεν ύπάρχει μεγαλυτέρα δυστυχία εις την ζωήν του ανθρώπου άπδ την
ψυχοπάθειαν, πού μεταβάλλει τον άνθρωπο σε πτώμα ζωντανό, πλάσμα αξιοθρήνη
το καί βάρος στη γη, άχρηστον, έπιζήμιον καί επικίνδυνον. ·
Καί είναι πράγματι το οινόπνευμα ένας άπό τούς μεγαλυτέρους προμηθευτάς
των ψυχιατρείων, των φυλακών, καί γενικώς τών 'Ιδρυμάτων περιθάλψεως.
Τό οινόπνευμα, τ ρ ί τ ο ν , έπειδή προκαλεΐ θόλωσιν της διανοίας καί διέγερσιν τού νευρικού συστήματος, αυξάνει τήν έγκληματικότητα, διαπίστωσις ήτις
άείποτε άνεγνωρίζετο. Έ ξ οδ καί ό Φιλήμων λέγει: «Θά έμέθυσα, καί αυτό καί μό
νον ήτο μία αιτία διά νά έγκληματίσω».
Καί, έκ τών στατιστικών, αί όποΐαι σήμερον λίαν εύγλώττως ομιλούν,συνάγε
ται ότι ή έπίδρασις τού οινοπνεύματος, τόσον επί τών ιδίων τών άλκοολικών όσον
καί επί τών τέκνων των, είναι άναπόφευκτος. Ή έγκληματικότής, οδσα δορυφόρος
τού οινοπνεύματος, είναι άνάλογος μέ την κατανάλωσιν τούτου κατά τάς διαφόρους
ήμέρας της έβδομάδος, καί τάς έορτατικάς περιόδους, ως καί τούς χώρους καταναλώσεως τούτου. Ά πό έγκληματολογικήν στατιστικήν εξάγεται ότι: έπί 1163 εγ
κλημάτων, τά όποια διεπράχθησαν, τά 628 ελαβον χώραν τήν Κυριακήν, 128 τήν
Δευτέραν, 95 τήν Τρίτην, 67 τήν Τετάρτην, 69 τήν Πέμπτην, 82 τήν Παρασκευήν
καί 94 τό Σάββατον. Ά πό έτέραν άνάλογον στατιστικήν βλέπομεν ότι: έπί 1037
έγκλημάτων, τά 724 συνέβησαν εις καπηλεία, 36 εις οικίας, 95 εις τάς οδούς, 80
κατά τήν έργασίαν καί 102 εις άλλα μέρη. Αί αύταί περίπου άναλογίαι είναι έπί
αυτοκτονιών, διότι καί αύταί, συνήθως, ύπό τό κράτος οινοποσίας γίνονται. Κατά τάς
στατιστικάς πλείστων έπιστημόνων καί καθηγητών τής έγκληματολογίας, οί έγκληματίαι κατά 25—50% είναι τέκνα οίνοφλύγων, ό δε Laurent έν Γαλλία διεπίστωσεν ότι: π ά ν τ ε ς σ χ ε δ ό ν ο ί β α ρ ε ί ς έ γ κ λ η μ α τ ί α ι τ ή ς χ ώ 
ρ α ς τ ω ν ε ΐ χ ο ν π α τ έ ρ α ά λ κ ο ο λ ι κ ό ν . Έ κ δέ τών 150 διεφθαρμένων
καί έγκληματικών παιδιών, τά όποια ένεκα τού λόγου τούτου ύφίστανται ειδικήν άναγκαστικήν άγωγήν εις τό "Ιδρυμα Fleigent, ό Cruhle εδρεν ότι: 34,29% είχον
τον έτερον ή καί άμφοτέρους τούς γονείς πότας, τό όποιον πλήρως δικαιολογεί τό
σύνηθες τού Διογένους ρητόν διά τούς άνωμάλους καί άντικοινωνικούς τύπους:
«ό πατήρ σου μεθύων σε έγέννησεν».
Ά πό στατιστικά στοιχεία εις τό πλεΐστον τών φυλακών τής χώρας, περί τής
σχέσεως άλκοολισμοΰ καί λοιπών τοξικομανών προς τό έγκλημα, διεπιστώθη ότι:
έπί συνόλου 3758 κρατουμένων ύποδικο - καταδίκων, οί 1692, ήτοι 45,2% , εκαμνον χρήσιν οινοπνεύματος καί άλλων ναρκωτικών καί συγκεκριμένως 39,5%
οινοπνεύματος, (οί ίδιοι μόνον ή καί οί γονείς των,) καί 5,5% ναρκωτικών. Ποσοστόν δε 3,7% έκ τών άνωτέρω, έκαμνον συγχρόνως καί χρήσιν ναρκωτικών.
Τό οινόπνευμα τ έ τ α ρ τ ο ν , αυξάνει τά ατυχήματα, διότι δημιουργεί
άμβλυσιν τών άνωτέρων διανοητικών λειτουργιών τού άνθρώπου καί έλαττώνει
τήν άντίληψιν τής ικανότητάς του προς έκτίμησιν τών διαφόρων κινδύνων πού άπειλοΰν τήν υγείαν καί τήν ζωήν τών οίνοφλύγων καί τών άλλων. Ό πότης χάνει άσφαλ.ώς τήν συναίσθησιν τής εύθύνης έναντι τού έαυτοΰ του καί τών άλλων, καί
παραπαίων μέ άδεξίας κινήσεις, οπουδήποτε ευρισκόμενος ή καί έργαζόμενος, γ ί
νεται αίτιος πλείστων άτυχημάτων καί μεγάλων καταστροφών, εις έργοστάσια,
έπιχειρήσεις, τήν κυκλοφορίαν, συγκοινωνίαν κλπ, ώς καί εις πλείστας άλλας δρα1
στηριότητας καί ένεργείας τής ζωής. 'Η κατωτέρω στατιστική θανατηφόρων δυστυχημάτων τής Ν. 'Υόρκης· τού 1948, ή όποια θεωρεί εις μέγα ποσοστόν ένοχον
καί γενεσιουργόν παράγοντα τό οινόπνευμα, έχει ώς εξής: Έ π ί συνόλου θανατηφό
ρων δυστυχημάτων 3778 ατόμων, οί 574 παρεσύρθησαν ύπό αύτοκινήτου, οί 467
έπεσαν εις τούς δρόμους νεκροί ένώ έβάδιζαν, καί 2748 έθανατώθησαν είς τυχαία
δυστυχήματα, ώς: έκκρήξεις, πυρκαιάς, πτώσεις έκ παραθύρων, ή έξ άνεγειρομέ-
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νων οικοδομών, εισπνοήν δηλητηριωδών άερίων εις μεταλλεία, δηλητηριάσεις έκ
τροφίμων κλπ.
Τό οινόπνευμα π έ μ π τ ο ν συντελεί μεγάλως εις την αΰξησιν τών άφροδισίων νόσων, διότι ελαττώνει ή καταργεί τον έλεγχον τών άνωτέρων διανοητικών
λειτουργιών του άνθρώπου, καί καθιστά αύτον άνίκανον διά την λήψιν τών ένδεδειγμένων προφυλακτικών προς τοΰτο μέτρων, μέ άποτέλεσμα νά νοση έκ τούτων εις
μεγαλύτερον βαθμόν, καί νά ύφίσταται την βλαπτικήν αύτών έπίδρασιν μέ τάς μοι
ραίας, όδυνηράς καί βασανιστικάς έπιπλοκάς των μέχρι τοϋ τέλους τής ζωής του καί
πολλάκις νά άποθνήσκη έκ τών βαρειών συνεπειών τούτων.
Τό οινόπνευμα έ κ τ ο ν δημιουργεί τήν πενίαν, δυστυχίαν καί έξαθλίωσιν
τών οικογενειών τών άλκοολικών, οί όποιοι, αισθανόμενοι άκατανίκητον έπιθυαίαν
καί άνάγκην «νά πιουν» δαπανούν κάθε οικονομίαν των γιά νά άποκτήοουν τό πιοτό,
άδιαφορούντες άπολύτως διάτήν οίκογένειάν των, τούς νόμους, τήν Κοινωνίαν καί
τήν ηθικήν, τά όποια γ ι’ αύτούς πλέον δεν υπάρχουν.
'Ο άλκοολισμός, ώς μόνον σκοπόν τής ζωής του, έχει τό οινόπνευμα, τό όποιον,
τον μεταβάλλει εις κυνηγόν τού τεχνητού παραδείσου τόν όποιον τούτο δημιουρ
γεί, καί γιά τήν έξεύρεσιν του τά πάντα μηχανεύεται, τά πάντα πράττει: ψέμμα, δό
λον, κλοπήν, άκόμα καί τόν φόνον, καί κάθε πράξιν έγκληματικήν.
Τό οινόπνευμα καταστρέφει τό σπίτι καί κάθε ευτυχίαν καί οικογενειακήν
γαλήνην. "Οταν μπή τό οινόπνευμα μέσα στο σπίτι, ή εύτυχία φεύγει, καί γίνεται
τούτο ό κοινωνικός τάφος τού άνθρώπου. "Οταν ό άνδρας πίνει, ή οικογένεια ζημιοΰται, όταν ή γυναίκα πίνει, ή οικογένεια καταστρέφεται.
Τό οινόπνευμα έ β δ ο μ ο ν, έλαττούνει τήν άντίστασιν τού οργανισμού,
λόγω υποβιβασμού τού βιωτικοϋ έπιπέδου τών άλκοολικών, καί ύποβοηθεΐ μεγάλως
τήν αύξησιν τής γενικής νοσηρότητος τούτων έξ όλων τών νόσων, καί ιδιαιτέρως άπό
τά νοσήματα τής ψύξεως, ώς: πνευμονίαν, λοιμώξεις κλπ, αύξάνει τούς θανάτους
μεταξύ αύτών, καί συντελεί τά μέγιστα, συνεπεία τής δημιουργίας δυσμενών συνθη
κών διαβιώσεως καί έξαντ)ήσεως τού οργανισμού, εις τήν έμφάνισιν τών κοινωνικών
νόσων, καί ιδίως τής φυματιώσεως, τής οποίας ή άνάπτυξις είναι συνυφασμένη μέ
τούς δυσμενείς κοινωνικούς καί οικονομικούς παράγοντας τής ζωής.
Τό οινόπνευμα ό γ δ ο ο ν , αυξάνει τάς άνωμάλους άστικάς καί κοινωνικάς
καταστάσεις ώς είναι: ή διάζευξις(διαζύγιον), ή διάστασις, ή παράνομος συμβίωσις,
τά έξώγαμα τέκνα κ.λ.π., αί όποΐαι θίγουν τάς βάσεις, τούς ιερούς δεσμούς καί τά
ιδανικά τής οικογένειας, έπιφέρουσαι οΰτω κλονισμόν καί χαλάρωσιν τού άκρογωνιαίου
τούτου κοινωνικού κυττάρου, μέ άνυπολογίστους ήθικάς καί ύλικάς καταστροφάς.
Τό οινόπνευμα, έ ν ν α τ ο ν, συντελεί τά μέγιστα εις τήν χαλάρωσιν τών
ήθών καί τόν ήθικόν έκφυλισμόν, εις τόν έ'κλυτον βίον καί τήν πορνείαν, τήν ψυχικήν
πόρρωσιν καί τήν ήθικήν άναισθησίαν, τά όποια οδηγούν τούς πότας άδιστάκτως
καί άνευ ούδεμιάς συστολής, ή αισθήματος έντροπής, νά διαπράττουν τάς πλέον
ανήθικους πράξεις, άκόμα καί τό βδελυρότερον, ειδεχθέστερου καί πλέον άνίερον
έγκλημα: τού βιασμού καί αύτών άκόμα τών τέκνων των, γενόμενοι βδελυροί καί
άπαίσιοι αίμομϊκται.
Το οινόπνευμα, τέλος,δημιουργεί τήν φοβερωτέραν παθολογικήν κατάστασιν,
τήν βλαστοφθορίαν, ήτοι, τήν βλάβην τών γόνων τών γεννητικών κυττάρων τού άν
θρώπου, οί όποιοι όντες οί φορείς καί αντιπρόσωποι τών διαφόρων ιδιοτήτων τούτων,
καί βλαπτόμενοι ύπό τής άλκκοολικής τοξινώσεως, μεταβιβάζουσι κληρονομικώς
παθολογικάς καί βεβλαμμένας ιδιότητας εις τά τέκνα των, τά όποια γεννώνται άνώμαλα εις μεγάλην άναλογίαν μέ πλείστας σωματικάς καί ψυχικάς άνωμαλίας.
Τά παιδιά τών άλκοολικών, διά τής δράσεως τού οινοπνεύματος, τό όποιον
έντός έλαχίστου χρόνου (5'- 10') λεπτών άνιχνεύεται εις τό σπερματικόν ύγρόν,
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Άνδρ. Οίκονομίδη : 'Ο αλκοολισμός και αί ολέθρια', έπί της κοινωνίας συνέπειαί τού

τό ένάμνιον καί τό αίμα του εμβρύου καί εις τό γάλα της θηλαζούσης, ώς άπέδειξαν
αί έργασίαι πολλών ερευνητών, μεταξύ τών οποίων ό Nicloux, Stocard, κλπ,γεννώνται οχι μόνον σωματικώς εκφυλισμένα, κατά μίαν μεγάλην αναλογίαν, θνησογενή, πρόωρα, γενικώς καχεκτικά, άλλα παρουσιάζουν κατόπιν καί πολύ μεγάλην
θνησιμότητα.
'Η χειροτέρα όμως βλαπτική συνέπεια επί τών τέκνων τών άλκοολικών εί
ναι ή διανοητική άνωμαλία, ή οποία δημιουργεί εις μεγάλην αναλογίαν παιδιά διανοητικώς καθυστερημένα, έπιληπτικά, μέ έγκληματικάς τάσεις, καί επιρρεπή εις
τάς χειροτέρας τών εξεων καί εντελώς ανίκανα διά τήν ζωήν, το όποιον δημιουργεί
τάς μεγαλυτέρας θλίψεις, στενοχώριας, καί άγωνίας τής οικογένειας καί πολλάκις
τήν άκραν άπελπισίαν καί δυστυχίαν, ή οποία ούκ ολίγους ώδήγησεν καί εις άπονενοημένα άκόμα διαβήματα.
Αύταί είναι έν μεγίστη συντομία αί κυριώτεραι καί φοβερώτεραι όντως συνέπειαι τής μεγάλης κοινωνικής νόσου τοϋ ά λ κ ο ο λ ι σ μ ο ϋ , έκ τής οποίας δυ
στυχώς καί ό Ελληνικός λαός εις μεγάλην εκτασιν πάσχει, καί αύτό τό διαπιστώνει
πας τις ό όποιος θά ζήση κοντά του, καί δή στήν ύπαιθρο προ παντός χώρα μας.
Καί ό Ελληνικός άλκοολισμός δεν είναι επί τό πλεΐστον φανερός καί βαρύς,
γιατί δεν πέφτουν ναρκωμένοι μέσα στούς δρόμους οί πότες δπως π.χ. στή Γαλλία
τής όποιας πολλοί δρόμοι, καί δή οί υπόγειοι σιδηροδρομοικοί σταθμοί τών Με
τρά, άποτελοϋν άξιοθρήνητον θέαμα, άπό πεσμένους κατά γής ή επάνω στούς μπάγ
κους έξουθενομένους άνθρώπους. ’Αλλά ό Ελληνικός άλκοολισμός είναι κρυφός κα
τά μεγάλην άναλογίαν, γιατί τά οινοπνευματώδη ποτά τά πίνουν δχι μόνον στά κα
φενεία καί ταβέρνες, άλλά κυρίως στο σπίτι, στο χωράφι καί οπουδήποτε άλλου,
χωρίς νά μπορούν νά τά άποχωρισθοΰν, μέ καταστρεπτικάς έπί τής δημοσίας υγείας
καί τής εθνικής οικονομίας συνέπειας.
Τό πρόβλημα τούτο είναι θέμα λίαν σοβαρόν, είναι θέμα εθνικόν, είναι ζήτημα
ύγείας τής φυλής καί πρέπει σοβαρώς πάντες νά τό σκεφθώμεν, καί νά βοηθήσωμεν
τήν εθνικήν όντως προσπάθειαν τής άντιαλκοολικής σταυροφορίας, ίνα προλάβωμεν τό μεγάλο κακό, προτού προχωρήση πολύ καί εις ήμας καί νά βοηθήσωμεν όλοι
μαζί τον λαόν μας, διαφωτίζοντες αύτόν καταλλήλως περί τών δεινών τά όποια επι
φέρει τό οινόπνευμα, γιά νά άπαλλαγη άπό τήν βοβερή αυτήν μάστιγα. Πρέπει
νά δράσωμεν ώς Προμηθείς καί όχι ώς ’Επιμηθείς διά νά μήν θρηνοίμεν άργότερα
έπί τών θυμάτων οπότε καί θά είναι αργά. Τό προλαμβάνειν είναι άπείρως καλύτε
ρον καί οΐκονομικώτερον τού Οεραπεύειν. Καί τούτο πρέπει νά γίνη πίστις καί κοινή
συνείδησις στο λαό μας διά τής καταλλήλου διαφωτίσεως, τό όποιον είναι έογον
προνοίας διά μίαν καλυτέραν αυριον τού λαού μας, δι’ Ινα εύτυχέστερον μέλλον
αυτού καί τής Ελληνικής Πατρίδος.
Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» , μέ τήν πλουσίαν έπιστημονικήν καί εγκυκλοπαιδικήν ύλην των, κατέστησαν
ό απαραίτητος σύντροφος τών αστυνομικών, οί όποιοι
ενδιαφέρονται διά τήν πρόοδον αύτών.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

«...ΜΗ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΡΟΥΝ 01 ΚΟΚΚΙΝΟΙ ΠΡΟΔΗΛΕΣ...»
« ’Εκείνος ό όποιος βοηθεΐ τό π α ιδ ί,
βοηθεϊ τό Έ θνος κατά τρόπον άμεσον,
διαρκή καί α σ φ α λ ή ...»
(Τ ό φετινό σύνθημα
τής Π αγ κό σμ ια ς *Η μέρας τοϋ Π αιδιού)

Μέσα στο άπέραντο βασίλειο της Δημιουργίας, πάνω στις άγέρωχες κορφές
των βουνών καί κάτω στους καταπράσινους κάμπους, ψηλά στους αιθέρες καί χαμη
λά στά βάθη τής θάλασσας, πέρα στο άνεξερεύνητο άπειρο των Ούρανών καί βαθειά
στά έγκατα τοϋ πλανήτου μας, έχει στήσει τό μεγαλόπρεπο θρόνο του, παντοδύνα
μος καί ,άκατάβλητος, ό ’Άνθρωπος τής έποχής μας... τής πλάσης όλάκαιρης, ό
«έλαίω Θεοϋ» βασιλιάς...
Καί ό μ ω ς!!! Δεν ήταν πάντοτε έτσι...
Εύρέθηκε κάποτε γυμνός, ξυπόλυτος, άνήμπορος μέσα στήν άγρια βλάστηση
τής προϊστορίας του, άνάμεσα σέ θεριά καί τέρατα, κυκλωμένος άπό άρρώστιες
πού τον άπεδεκάτιζαν, άπό στερήσεις καί κακουχίες πού έκαναν μαρτυρικό τό βίο
του, άπό άλλες φυλές πού έπεδίωκαν τον άφανισμό του...
Πλανήθηκε... ’Έγινε άτσίγγανος... Ζητιάνος έγινε... Κακούργος κατάντησε...
άλήτευσε...
Μά, σιγά - σιγά, εύρήκε τό δρόμο του... ’Ανακάλυψε στο τέλος τον «Ά γνωστο
Θεό» τής καρδιάς του... Τό άγριο βλέμμα του ήμέρεψε, καί μέ δέος στράφηκε νά
παρατηρήση την ομορφιά τής φύσεως, τον άστροκέντητο Ουρανό, τον παράξενο χορό
των πουληών άπό κλαρί σέ κλαρί, τη ζωγραφική των λουλουδιών, των κρίνων τήν
ταπεινή μεγαλοπρέπεια, τό πανέμορφο ξημέρωμα τής δροσερής αύγούλας, τήν γλυκειά έκταση τοϋ δειλινού, τό λαμπροφέγγισμα των -άστρων... Έρριξε τό βλέμμα του
παραξενεμένος ψηλά στο Στερέωμα, ε’ίδε μέ κατάνυξη τό άνοικτό βιβλίο τοϋ Θεοϋ,
καί, συλλαβιστά στήν άρχή, μέ μεγαλύτερη εύκολία υστέρα, μέ στόμφο στο τέλος,
άρχισε νά διαβάζη μιά - μιά σελίδα άπ’ τήν αιώνια φιλοσοφία τής ζωής καί τοϋ
θανάτου...
Τότες ακριβώς κατάλαβε πώς ήταν κουρασμένος... Δέν είχε πιά όρεξη νά
πλανιέται... πόθησε μιά γωνιά... μιά γωνιά φτωχική, άγρια, άνεμοδαρμένη, μά δι
κή του... Καί στάθηκε... ’Έ τσι έφτειαξε τό πρώτο χωριό ... τό έκτισε πρόχειρα...
άρχισε μετά νά τό στολίζη... καί τέλος έμαθε νά τό έξωρραΐζη καί νά τό άγαπα...
Ά πό εκείνη τή στιγμή γεννιέται στή φάτνη τής βαρβαρότητος ό Παγκόσμιος
πολιτισμός... Γιννιέται μαζί μέ τήν πνευματική τελειοποίηση τοϋ ’Ανθρώπου...
Μεγάλωσε τό μικρό, ξυπόλητο πλασματάκι... ντύθηκε, έβαλε παπούτσια
...σπούδασε στο σχολειό τής Φύσης... έγινε μαθητής τών άστρων, τής καταιγίδας,
τής νεροποντής... τελειοποίησε ύστερα τις σπουδές του μέσα στήν καρδιά του... άνακάλυψε τή δύναμή του, καί ύψωσε στο τέλος τό πνευματικό του παράστημα πάνω
στή γή... Καί τά πάντ/α ύποτάχτηκαν στήν θέλησή του...
"Έτσι, διαβαίνοντας άνάμεσα άπό συγκρούσεις, άπό μεταναστεύσεις, άπό συμμαχίες, άπό πολέμους, άπό αυτοκρατορίες καί κοινωνικές άναστατώσεις, περνώντας
άλλοτε λαχανιασμένος κι’ άλλοτε μέ βήμα σημειωτόν άπό τήν ’Αρχαία Ελλάδα στή
Ρωμαϊκή Αύτοκρατορία, άπ’ τό Μεσαίωνα στήν Αναγέννηση, άπό τό Βυζάντιο στή
Γαλλική ’Επανάσταση, άπό τον δέκατο ένατο αιώνα στον εικοστό, έφτασε στά χρό
νια τά δικά μας δυνατός δσο ποτές, φέρνοντας στή γή τήν άνθηση ενός όλοφώτεινου
πολιτισμού...

7498

Σ. Πηλοϋ

Ή νηπιακή ηλικία της Άνθρωπότητος είχε περάσει πιά... Ό άνθρωπος με
ταπήδησε στην άνδρική ώρίμανση...
Μεγάλο γεγονός έτοϋτο... 'Υψίστη είναι ή σημασία του...
’Αλήθεια! Γιά σκεφθήτε άπό που ξεκινήσαμε!!! Σταθήτε νά συλλογιστήτε
τα παιδικά χρόνια τής Ά νθρωπότητος!!! Ά ς τά φέρουμε στή θύμησή μας... Είναι
τόσο χρήσιμη αυτή ή άναδρομή ! ! ! Κρύβει τόσα διδάγματα μέσα της ! ! !
Καί πρώτα - πρώτα ξετυλίγει πελώριο καί απέραντο τό θέμα τής παιδικής
ηλικίας, πού έτούτη τη στιγμή, άπασχολεΐ τήν πανανθρώπινη σκέψη. Γιατί αυτό
τό μήνα γιορτάστηκε σ’ ολο τον κόσμο ή Παγκόσμια'Ημέρα του Παιδιού...
Λουλουδιασμένα καί ολόδροσα άς προβάλλουν στο κατώφλι τής καρδιάς μας
τά παιδικά μας χρόνια... Μονάχα έτσι θά μπορέσουμε νά νοιώσουμε σωστά τά προ
βλήματα τής παιδικής ηλικίας...
'Η νηπιακή ήλικία τής Άνθρωπότητος συμβολίζει τά παιδικά χρόνια καθενός
άπό μάς... τά δικά σου, καλέ μου άναγνώστη... τά δικά μου... τού γείτονά μας... τής
γιαγιάς καί τού παππού μας...
"Ω! τά παιδικά μας χρόνια!!! Πόσο εύκολα τά λησμονήσαμε, σάν γίναμε
μεγάλοι, σάν σοβαρευτήκαμε, σάν βάλαμε μακρυά παντελόνια καί γραβάτα! ! ! Ποιος
άπό μάς τ ’ άποζητά;
Πές τήν άλήθεια, εύγενικέ μου φίλε... 'Ομολόγησέ το... Είναι βέβαια γιά
σένα μιά άκριβή άνάμνηση αυτά τά χρόνια, μά, έδώ πού τά λέμε, δεν έχεις καί με
γάλη διάθεση νά τά ξαναζήσης,.. κι’ άς λένε οί ποιητές καί οί λογοτέχνες νοσταλγικές κουβέντες, γιομάτες πόθο γιά δ,τι πέρασε καί χάθηκε μέσα στής ζωής τό
γοργό κατρακύλισμα...
Ά ν θέλης κάτι νά ξαναζήσης αυτό είναι μονάχα τά νειάτα σου, τά «καημέ
να τά νειάτα» πού πέφτουν τόσο γρήγορα ώστε έκαναν κάποτε τά μάτια ενός Ά τ τίκ νά δακρύσουν! ! !
’Εκεί, μέσα στή χαριτωμένη ομίχλη τής νεανικής μας ζωής, είναι τοποθε
τημένη ή άκριβή γκαρνταρόμπα τών άναμνήσεών μ α ς !!! ’Εκεί είναι οί πρώτες μας
άπορίες γιά τή ζωή, οί πρώτες φιλίες, τά πρώτα σκιρτήματα τής καρδιάς μας, δυο
γλυκά μάτια, ένα μπαλκόνι, κάποιο παρτέρι μέ γιασεμί... Ά πό έκεΐ αντηχεί γλυκόλαλη καί ταπεινή ή καντάδα τού δρόμου, μέσα στής νύχτας τή σιγαλιά! ! !
"Ομως τά παιδικά μας χρόνια είναι τόσο μακρυά άπ’ τήν ψυχή μ α ς;! ! ! Γιατί
νά τά νοσταλγήσουμε; Τά σεβόμαστε'βέβαια, γιατί μέσα τους ακόμα σιγοκαίει ένα
ωχρό καντήλι κι’ ακόμα γιατί πάνω στήν πουπουλένια τους θάλασσα κοιμάται γα
ληνεμένα ή μορφή μιάς μάννας, ή άνάμνηση ένός πατέρα ή μι άς γρηούλας γιαγιάς
τό καλοκάγαθο πρόσωπο, πού άπόμειναν σάν σύμβολα τής πρώτης μας ζωής...
Αύτό μονάχα... "Οχι τίποτε πάρα πάνω...
Τό άσημένιο νήμα πού μάς έδενε μέ τήν παιδική μας ζωή έκόπηκε απότομα,
μόλις πατήσαμε τό πόδι μας στή στράτα τής δημόσιας ζωής. "Ετσι, δταν μιλάμε
γιά τά προβλήματα τής παιδικής ήλικίας δέν ξεσηκώνεται άπό μέσα μας καμμιά
τρικυμία γιά νά μάς πάρη καί νά μάς ρίξη στή δίνη τής πρώτης μας ζωής...
Βλοσυροί παρατηρούμε κάποιες πληγές πού άνοιξεν ό πόλεμος καί φρόντισαν
νά τις μολύνουν τά δεινά τής ζωής καί οί κακόπιστες θεωρίες τού μίσους, μέσα στις
άθώες, τις τρυφερές καρδούλες τών παιδιών μας...
Πόσο εγκληματική είναι έτούτη ή άδιαφορία μας! ! !
Μά, οχι... Χίλιες φορές οχι, σοφέ μου άνθρωπε... Ά ν θέλης νάσαι δίκαιος,
άν έχης τή διάθεση νά βοηθήσης τά παιδιά στον άνηφορικό δρόμο τους, βγάλε τά
γυαλιά σου, λύσε τή γραβάτα σου, άπόρριψε τή σοβαροφάνειά σου καί γίνε παιδί...
"Ελα μερικά χρόνια πίσω, καί θυμήσου, καί δές, καί ζήσε τά παιδικά σου χρόνια...
Ίδές τή στράτα τού σχολείου σου... Μπές στο φτωχικό σπιτάκι τού χωριού σου...
πάρε τή σάκκα σου... άνοιξε τ ’ άλφαβητάρι σου... καί ξεκίνα ύστερα σιγά - σιγά

«...Μή μας τά πάρουν οί κόκκινοι Ήρώδηδες...»
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γιά τό ταξίδι της ζωής σου... Πόσες στερήσεις θά σέ κυκλώσουν! ! ! Έτύχαινε πάν
τα να πηγαίνης στο σχολειό σου χορτάτος; Είχε τό σπιτικό σου την εύχέρεια νά
σοϋ έξασφαλίζη δ,τι είχες άνάγκη; Δέν πείνασες; Δέν ζήλεψες τοϋ φίλου σου τό παι
χνίδι; Δεν σκίρτησε ή καρδιά σου στά δυο σάν ακόυσες κάποτε νά μαλλιοτραβηοΰνται οί γονείς σου γιά μιά αιτία τιποτένια; Δέν έ'κλαψες; Δέν σ’ έ'δειραν; Δέν δούλε
ψες; Δέν άπόκαμες; Δέν πόνεσες; Δέν ένοιωσες ποτέ σου οργή γιά τούς μεγάλους
πού σέ περιφρονοΰσαν; Ά ! ν α ί! Μπές, σοφέ μου άνθρωπε στο βασίλειο των παιδιών...
Ζήσε άνάμεσά τους... Γίνε ένα μ’ αύτά... ’Άκου τις καρδούλες του, νά κτυποϋν άλ
λοτε μέ παράπονο, άλλοτε μέ άγωνία, κι’ άλλοτε πάλι μέ χαρά... Κι’ υστέρα ξανα
βάλε τά γυαλιά σου, ξαναδέσε τή γραββάτα σου, ξαναπάρε τό βλοσυρό σου ύφος,
καί άνοιξε τά πολυσέλιδα συγγράμματά σου καί φιλοσόφησε...
Τί είναι λοιπόν ή κοινωνία; Δέν είναι τάχα μιά προέκτασις της παιδικής ζωής;..
Δέν είναι άρά γε ή παιδική ήλικία ό άκρογωνιαΐος λίθος κάθε λαού;... Ά π ’ αύτούς
τούς χαριτωμένους νάνους τής ζωής μας δέν θά ξεπεταχτοϋνε κάποτε οί γίγαντες
τής σκέψεως, τής σοφίας, τής πολιτικής, τής δημοσίας ζωής;... Καί αν είναι έτσι,
δέν πρέπει αύτοί οί χαριτωμένοι νάνοι νά προφυλαχτοϋνε άπό κάθε κίνδυνο, νά μείνουν
άμόλυντοι άπό κοινωνικά μικρόβια, νά μεγαλώσουν κανονικά,νά φτειάξουν γερά σώμα
τα καί ρωμαλέες ψυχές;
’Εσύ, εγώ, οί άλλοι συνομίληκοί μας, θά φύγουμε κάποτε άπ’ τή σκηνή τής
ενεργού ζωής... Θά τεθούμε στο περιθώριο... Θά βρεθούμε, μέ χιονισμένα μαλλιά
καί κυρτωμένη ράχη, σέ κάποιο καφενέ νά πίνουμε τό τήλιό μας... ’Έτσι είναι...
Μήν διαμαρτύρεσαι, σοφέ μου άνθρωπε... Μή κτυπάς ξύλο... Είτε τό θέλουμε, είτε
οχι, θά γεράσουμε... θά φύγουμε άπ’ τή μέση τής λεωφόρου τής Κοινωνίας... Τότες,
ποιος θά μάς άντικαταστήση; Ποιος θά μάς διαδεχτή;.. θάρθούν τότες οί χαριτω
μένοι νάνοι, γιά νά συνεχίσουν τήν ιστορία τής άνθρωπότητος... Μά, πώς θάρθούν;
Καχεκτικοί, άρρωστημένοι, μέ μίσος στήν καρδιά; θάρθούν νά γκρεμίσουν τον Παρ
θενώνα; ή θάρθούν νά οικοδομήσουν ένα κόσμο καλλίτερο, πιο όμορφο άπ’ τον δικόμας;
’Ιδού ή άπορία...
Καί πάνω σ’ ετούτη τήν παγκόσμια άπορία ώργανώθηκε τόσο όμορφα ή Παγ
κόσμια 'Ημέρα τού Παιδιού... Γιά νά συντονίση τις προσπάθειες δλων τών Κρατών...
Νά συντονίση τις προσπάθειες πού άποβλέπουν στή σωτηρία, στήν άνύψωση, στήν
προστασία τής παιδικής ήλικίας...
"Ολα ώραΐα βέβαια... Καί τά Συνέδρια, καί τά ρητορικά σχήματα, καί τά στομ
φώδη λόγια... ’Αλλά πάνω άπ’ δλα ετούτα στεκόμαστε εσύ κι’ έγώ... Οί άπλοι
πολίτες... Οί πατεράδες, οί μαννάδες, οί δασκάλοι, οί ιερωμένοι, οί άστυνομικοί, οί
δικαστές άνηλίκων...
’Εμείς μπορούμε καθένας στον τομέα του, νά άξιοποιήσουμε μέ τον πιο εύ
κολο καί πρακτικό τρόπο τά πολύτιμα συμπεράσματα καί τις ύγιείς'κατευθύνσεις
τού παγκοσμίου Συνεδρίου γιά τήν προστασία τής παιδικής ήλικίας...
Δέν άπαιτεΐ φιλοσοφία τό σοβαρό αύτό θέμα... Καλή διάθεση άπαιτεΐ... κατα
νόηση... πίστη... Κι’ δλα θά πάνε καλά...
Σάν ένα παιδί έγκληματήση, τό στέλνουμε στο’Αναμορφωτήριο, καί κλείνου
με τό φάκελλό του μέ ήσυχη τή συνείδηση... ’Ίσως καί νά «νίπτωμε» τό χοντρά μας
χέρια σάν τον Πόντιο Πιλάτο τής Γραφής.;. "Ομως τό θέμα δέν τελειώνει... ’Ίσα - ίσα
τότε άκριβώς άρχίζει... Ά ς ξεπεταχτοΰν άπ’ τά βάθη τής μακαριότητός μας χιλιά
δες πύρινα έρωτήματα... Σάν φίδια άς ξεπεταχτοΰν γιά νά μάς τσιμπήσουν... Γιατί
έγκλημάτησε τό παιδί; Πώς ζοΰν τά παιδιά μας; Τί τρώνε; Τί μαθαίνουνε στό Σχο
λειό; Τί έργα βλέπουν; Τί βιβλία διαβάζουν; Τί Θεό πιστεύουν; Ποιοι είναι οί φίλοι
τους; Μέσα σέ ποιο περιβάλλον μεγαλώνουν; Τί βλέπουνε τά μάτια τους; Τί άκούν;
Τί ονειρεύονται; Τί άγαποΰν;
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Και τότε άς ξεσηκωθούμε όλοι εμείς οί μεγάλοι, οί σοφοί, οί σπουδαγμένοι,
άς κάνουμε μιά στρατιά κι’ άς ξεκινήσουμε νά βρούμε καί να πολεμήσουμε τούς εχ
θρούς των παιδιών μας... Καί άς φανούμε άμείλικτοι. Τά κάνουμε όλα αύτά; Είμαστε
άθώοι γιά το κατάντημα των μεταπολεμικών παιδιών; ’Ή μεριμνάμε καί τυρβάζου
με περί πολλά, κι’ άφίνουμε κατά μέρος εκείνο πού χρειάζεται...
Τό ξέρω... Γράφω ωμά... Μά ή πέννα μου είναι βουτηγμένη στην καρδιά
μου... Καί κάθε κέντημα μέ πονά... Το ξέρω... Είναι σκληρά τά λόγια μου... ’Αλλά
αύτά τά θέματα δεν θέλουν λογοτεχνικούς οίστρους... Θέλουν μαστίγωμα, θέλουν
κριτική, θέλουν έ'λεγχο, θέλουν συναγερμό...
Δεν θάθελα ετούτες οί γραμμές μου νάχουν λογοτεχνική ομορφιά... Ζωή θέλω
νάχουν... Ψυχή... Παράπονα... Πίστη... ’Αγάπη...
"Αν αύτό το πέτυχα, δεν ξέρω... θάμουν όμως άπέραντα εύτυχισμένος αν κατάφερναν οί φτωχικές ετούτες γραμμές μου νά ξυπνήσουν έστω καί ένα μεγάλο, άπ’
το λήθαργο της άδιαφορίας...
Πονηρές είναι οί μέρες πού ζοΰμε... Τό άδηφάγο τέρας τού ληστρικού κομμου
νισμού μέ άνοικτό τό πελώριο στόμα του καραδοκεί... θύματα ψάχνει νάβρη... Καί
ιδίως θύματα άπ’ τήν παιδική ήλικία... Τού άρέσει ή τρυφερή σάρκα τών παιδιών
μας... Μάς τάκλεψε κάποτε άπ’ τήν άγκαλιά μας καί άλυσοδεμένα τά ώδήγησε στά
σκοτεινά βασίλεια τής στέππας του, γιά νά τά κάνη Γεννιτσάρους... Τό ’ίδιο έπιδιώκει
καί τώρα... Ζητάει νά δολοφονήση τις καρδούλες τους... Πόσο πονάω καθώς τό
συλλογίζομαι!!! Δέν νοιώθεις κι’ εσύ τον ίδιο πόνο, καλέ μου άναγνώστη;
Ίδές τά παιδιά μας πόσο άμέριμνα παίζουν ξεφωνίζοντας μέσα στις αύλές τών
Σχολειών τους! ! ! Ίδές τα πόση ζωή, πόση δροσιά, πόση χάρη δίνουν στις γειτονιές
μας! ! ! Μή μάς τά πάρουν οί κόκκινοι Ήρώδηδες !! ! Μή μάς τά δολοφονήσουν !! !
Μή κλέψουν τό γλυκό τους χαμόγελο ! ! ! Μή ξεριζώσουν τήν πανέμορφη ψυχή τους ! ! !
Τά παιδιά αύτά είναι ή αύριανή Ελλάδα... Είναι τό μέλλον της Φυλής μ α ς !!! "Ας
τά προφυλάξουμε άπ’ τον κόκκινο βρυκόλακα τού περιτριγυρίζει μέσα στις στράτες
τής ζωής μας, γιά νά ρουφήξη τό αίμα τους...
« ’Εκείνος ό όποιος βοηθεϊ τό π α ιδ ί, βοηθεϊ τό Έ θνος κατά τρόπον
άμεσον, διαρκή καί α σ φ α λή ». Αυτό είναι τό έπιτυχημένο σύνθημα τής φετεινής
Παγκόσμιας Ημέρας τού Παιδιού."Ας άντηχήση λοιπόν σέ κάθε γωνιά τής Πατρίδος
μας... Σάλπισμα άγώνος ας γίνη... τό παιδί είναι ή ζωή μας, είναι ή αύριανή μέρα
μας, είναι ή συνέχεια τής ιστορίας μας...
Τό παιδί πρέπει νά γίνη ό άξονας, γύρω άπ’ τον όποιον πρέπει νά κινήται ή
κοινωνία μας...
Νά τό θρέψουμε, νά τό ντύσουμε, νά τού βάλουμε παπούτσια, νά τό μορφώ
σουμε, νά πλημμυρίσουμε τήν ψυχούλα του μέ ιδανικά, μέ πίστη, μέ όλες τις άρετές τού Χριστιανικού μας πολιτισμού... Νά μή τ’ άφίσουμε νά πλανηθή... Νά
μή τού επιτρέψουμε νά άλητεύση.... Νά τό ζεστάνουμε, νά τό γεμίσουμε χαμό
γελα άγάπης...
Νά τό οδηγήσουμε στο Χριστό... Τό θέλει, τό ζητάει, τ’ άγάπησε μ’ όλη
τή δύναμη τής άγιας καρδιάς Του... Τό φώναξε κάποτε στήν έπίγεια ζωή του: « Ά φίστε τά παιδιά νάρθρουν κοντά μου. Γιατί δίκιά τους είναι ή βασιλεία Μου, ή όλοφώτεινη βασιλεία τών Ουρανών... Καί άν δέν στραφήτε καί δέν γίνετε σάν αύτά,
δέν πρόκειται ποτέ νά κερδίσετε τήν αιώνια ζωή...».
Ναί, φίλοι μου... Ναί, καλοί μου φίλοι... Τά παιδιά μας... τ ’ άθώα αύτά άγγελούδια πού στολίζουν τή ζωή μας καί απαλύνουν τή σκληρότητα τής βιοπάλης,
άς σταθούν άνάμεσά μας σάν οδηγοί, σάν σκοπός τής ζωής μας...
"Ας κοπιάσουμε γ ι’ αύτά... "Ας τά φροντίσουμε... "Ας τ ’ άγαπήσουμε
άκόμα περισσότερο... "Ας τά προστατεύσουμε... "Ας τά βοηθήσουμε... Γιατί :
«όποιος βοηθεϊ τό π α ιδ ί, βοηθεϊ τό Έ θνος κατά τρόπον άμεσον, διαρκή και
ά σ φ α λή » .
Σ. ΠΗΛΟΣ

'Υπό 'Υπαστυνόμου Α' κ. I . ΡΑ 'ΓΚ Ο Υ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των οδών Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν
’Α ντιόχειας.
Ά πό Πιπίνου 58, στον "Αγιο Παντελεήμονα Άχαρνών.
Την ονομασίαν αυτήν, είχον 16 πόλεις της ’Ασίας, οί όποιες κτίσθηκαν άπό
τον Σέλευκον Α' Νικάτορα προς τιμήν τοϋ πατέρα του Άντιόχου. Ή πιο σπουδαία
άπ’ αυτές είναι ή ’Αντιόχεια, ή οποία σαν πρωτεύουσα τής Συρίας, διεδραμάτισε
πρωτεύοντα ρόλον στην Χριστιανική καί πολιτική ιστορία. Θεωρείται ώς πατρίδα
της Χριστιανικής ’Εκκλησίας, μήτηρ των έξ ’Εθνών ’Εκκλησιών.
’Α ντιπ άρου.
Πάροδος τής όδοΰ Τήνου 44, στήν Κυψέλη.
Ή ’Αντίπαρος, μια άπό τίς μικροκατωκημένες νήσους τών Κυκλάδων,
βρίσκεται δυτικά τής Πάρου. Προς τήν άνατολική πλευρά τής νήσου βρίσκεται τό
παγκόσμια γνωστό «σπήλαιον τής ’Αντιπάρου» τό όποιον, φαίνεται, πώς ήτο γνω
στό καί στήν άρχαιότητα. Παρουσιάζει θέαμα φαντασμαγορικό. Έ νας άπό τούς
σταλακτίτες τοϋ σπηλαίου, σχήματος κουλουροκωνικοϋ, ονομάζεται άπό τούς κα
τοίκους «"Αγια Τράπεζα» γιατί πάνω σ’ αυτόν τό 1673, έκανε λειτουργία ό Γάλλος
μαρκήσιος Ντε Νοναντέλ, πρέσβυς στήν Κωνσταντινούπολή
’Α ντιπ άτρου.
’Από Πανδώρου 3, στά Κάτω Πετράλωνα.
Μέ τ ’ όνομα αυτό, άναφέρεται στήν ιστορία τής Μακεδονίας, ό γυιός του
’ Ιόλα, έ'νας τών πιό διαπρεπών στρατηγών τής Μακεδονίας. Γεννήθηκε κατά τό
400 π.Χ. καί πέθανε τό 319 π.Χ. Μέ τό ίδιο όμως όνομα, συναντώνται στήν ιστορία
τής Μακεδονίας καί άλλοι στρατηγοί ή βασιλείς.
Ά ντισ θ ένο υς.
Πάροδος Θ. Βρεσθένους 72, στοϋ ΦΙΞ.
Ο ’Αντισθένης, "Ελλην φιλόσοφος καί ιδρυτής τής Σχολής τών Κυνικών,
γεννήθηκε στήν ’Αθήνα τό 444 π.Χ. πέθανε δέ τό 370 π.Χ. Μαθητής τοϋ Γοργίου,'
φιλονίκησε άργότερα μέ τον διδάσκαλό του καθώς καί τον ’Ισοκράτη. Μέ τήν έμφάνισι τοϋ Σωκράτη, γίνεται μαθητής του, υστέρα δέ άπό τό θάνατο αύτοΰ, ίδρυσε
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σχολή κοντά στο Γυμνάσιο Κυνοσάργους. Μαθηταί του ή σαν ό Διογένης ό Σινωπεύς
καί ό Κράτης ο Θηβαίος. Ώνομάσθησαν κυνικοί, έξ αιτίας τής λιτής καί άφρόντιδος
ζωής καθώς καί γιά τήν αυθάδη παρρησία των. 'Ο ’Αντισθένης, ήτο δεινός ρήτωρ,
ισάξιος τοϋ Ίσοκράτους.
Ά ντισ τρ ά το υ .
Πάροδος τής όδοΰ Κειριαδών 140, στά Κάτω Πετράλωνα.
'Ο Άντίστρατος, ’Αθηναίος άρχιτέκτων, μαζί μέ τούς Άλλαίσχρον, Άντιμαχίδη καί Πωρίνον, εθεσε τά θεμέλια τοϋ «Όλυμπιείου» των ’Αθηνών, την εποχή τοϋ
Πεισιστράτου.
Ά ν τ ιφ ά ν ο υ ς .
Πάροδος τής όδοΰ Δράμας 11, στο Κολωνό.
'Ο Άντιφάνης, ποιητής καί κωμικός τής μέσης ’Αττικής κωμωδίας, κατήγετο άπο τήν Ρόδο ή τήν Σμύρνη, άλλα πολιτογραφήθηκε στήν ’Αθήνα κατόπιν
προτάσεως τοϋ Δημοσθένη. ’Έγραψε περί τις 300 κωμωδίες. Τις υποθέσεις των
κωμωδιών του, έλάμβανε κυρίως άπο τά συμπόσια.
Ά ν τ ιφ ίλ ο υ .
Ά πο ’Αλκαίου 9, στά Κουπόνια.
'Ο Άντίφιλος στρατηγός των ’Αθηναίων, διαδέχθηκε το 323 π.Χ. τον φονευθέντα Λεωσθένη, στήν άρχηγία των συμμάχων κατά τον Λαμιακον πόλεμον καί ένίκησε τον Λεοννάτον τής Μακεδονίας.
Ά ν τ ιφ ώ ν τ ο ς .
Πάροδος τής όδοϋ Άρχιμήδους 10 στο Παγκράτι.
'Ο Ά ντιφών, είναι ό άρχαιότερος των 10 ρητόρων τοϋ Ά ττικοΰ κανόνος.
Γυιος τοϋ Σοφίλου, κατήγετο άπο τό Δήμο Ραμνοΰντος. Δίδασκε ρητορική, άμειβόμενος άδρά. 'Υπήρξεν, ενδεχομένως, διδάσκαλος τοϋ Θουκυδίδη. Είναι ό πρώτος
άντιπρόσωπος τής έντέχνου ρητορείας, στήν ’Αθήνα. Άνεμίχθη στή πολιτική
καί συνετέλεσε στήν έγκατάστασι τής Βουλής τών 400 (410 π .Χ .). "Οταν δμως
κατελύθη ή δυναστεία τών 400, κατηγορήθηκε γιά προδοσία καί καταδικάσθηκε
σέ θάνατο. 'Η περιουσία του δημεύθηκε, το δέ γένος του κηρύχθηκε «άτιμον».
Ά ντω νιά δ ο υ ’Εμμανουήλ.
Ά πο Πατησίων 72, στο Μουσείο.
Ό Άντωνιάδης ’Εμμανουήλ, πολίτικος καί δημοσιογράφος γεννήθηκε στή
Χαλέπα τής Κρήτης τό 1791 καί πέθανε στήν ’Αθήνα τήν Ιην Αύγούστου τοϋ 1863.
'Υπήρξε άπο τά πρώτα ενθουσιώδη μέλη τής Φιλικής Εταιρίας, γιά τό λόγο δέ αυτό
καταδιωκόμενος άπο τίς Τουρκικές άρχές, ήρθε στήν ’Αθήνα, τήν ήμέρα τής άλώσεως τής Τριπολιτσας.
"Οταν έπαναστάτησε ή Κρήτη εγινε γραμματεύς τοϋ Έπάρχου Μιχαήλ Ά φεντούλιεφ, μαζί δέ μέ αυτόν ώργάνωσαν τήν έπανάστασι τής Κρήτης. Συνέβαλε
σημαντικά στήν ψήφισι τοϋ πρώτου Συντάγματος τής Τροιζήνος. Έ ξ αίτιας τών
Φιλελευθέρων άρχών του, ήλθε σέ ρήξι μέ τον Καποδίστρια, τον όποιον καταπολέ
μησε μέ τήν έφημερίδα του «Ή ώ ». Μετά τήν δολοφονίαν τοϋ Κυβερνήτου άκολούθησε τήν πολιτική τοϋ Κωλέττη καί έξέδωκε στά Μέγαρα τήν «Ά θηνα», ή οποία
διεδραμάτισε σπουδαίο ρόλο στήν νεώτερη ιστορία τής Ελλάδος. Έκδίδοντας τήν
«Ά θηνα» στήν ’Αθήνα, μετά τό 1835, συνετέλεσε στήν μεταπολίτευσι τοϋ 1843
ώς καί στήν έκθρόνισι τοϋ Όθωνος.
( Σ υνεχίζεται)
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Ύ πό QIL. GESBRON, κατά μετάφρασιν «'Αστυνομικών Χρονικών»
(Σ υνέχεια άπό το προηγούμενο)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

Κι’ όμως στην ύστατη ετούτη στιγμή ό Ταρζάν ξεσήκωσε την παιδική’ φαντασία του σέ μιά κωμική προσπάθεια νά φανή σπουδαίος... Να δείξη στ’^άλλα
παιδιά τήν άξια του... Νά μεγαλώση άπότομα, γιά νά διηγηθή έντυπωσιακά^ψέμματα...
'Η ταν νά γελάση κάνεις μ’ ετούτα τά καμώματα; ή νά ξεσπάση σ’ ένα σπα
ρακτικό κλάμμα γιά το άμοιρο άγοράκι, τό αδύνατο, το άπροστάτευτο καί περιφρονημένο;;;
Ό Ά λέν Ρομπέρ καθότανε κοντά του σιωπηλός... Γύρισε ό Όλάφ προς αύτόν,
πήρε ένα επίσημο δφος καί του είπε:
—«Ξέρεις... παρά λίγο νάχω αγωνία... Νά τό πής καί στους άλλους...».
—« ’Αγωνία;... Τί είναι αυτό;..».
—« Ή μεγάλη αγωνία πού έρχεται πέντε λεπτά πριν νά πεθάνη κανείς...».
Ό Ά λέν Ρομπέρ τον ζήλεψε... Τον κύτταξε σάν ηρώα... ’Έσκυψε τό κεφάλι
μέ σεβασμό...
—«Κ ύτταξε!» είπε πάλι ό Όλάφ...
Μισάνοιξε τό γκριζωτό πουκάμισό του καί έδειξε τό κατακόκκινο στήθος
του...
—«Α ίμα;» ρώτησεν ό Άλλέν Ρομπέρ άναστατωμένος...
—«Σ σσσ! ! ! Ναί! Α ίμ α!.. Τό αίμα μου ! ! ! Νά τό πής κι’ αυτό στους άλλους...
Νά τούς τά πής δλα...».
... Αυτή ήταν ή μοναδική του επιθυμία αύτή τή στιγμή... Νά ξαφνιάση τον Ά λέν Ρομπέρ, ώστε νά διηγηθή στά άλλα τά παιδιά οσα είδε... ’Έτσι θά μάθαιναν
επί τέλους οί άλλοι τις περιπτέτειες του Όλάφ, καί σάν γύριζε όλοι θά τόν εθαύμαζαν καί θά τόν έβλεπαν πιά σάν... «μεγάλο»...
Αύτή ήταν ή μοναδική του έπιθυμία... Καί γ ι’ αύτό άράδειαζε τόσα ψέμματα...
Γιατί; άπλούστατα, τό κόκκινο στίγμα στή γάζα του στήθους του δέν ήτανε αί
μα, αλλά... χρωμικός υδράργυρος... .
—«Γιατί τοσκασες άπό τό στρατόπεδο;» τόν ρώτησεν ό Ά λέν Ρομπέρ...
—« Ή ’Ελευθερία μέ έσπρωξε... Ή ’Ελευθερία!!! Δέν μπορείς νά μέ καταλάβης ίσω ς...».
—«Π ώ ς! Μπορώ! 'Η ’Ελευθερία... Τό ξέρω ότι...».
—.«’Ώ ω χ ! ! ! ’Ώ χ !..».
Ό Όλαφ άξαφνα έπεσε σέ έκταση... Μά, ένας παροξυσμός βήχα, τόν άρπαξε
σάν ένας άετός... Τόν τράνταξε, τόν σύντριψε μέσα στά νύχια του...
«Θά φτύση αίμ α!» συλλογίστηκε τρομοκρατημένος ό Ά λέν Ρομπέρ... Αλλά
ό μικρός κρύφθηκεν άπότομα κάτω άπό τά σκεπάσματα του, γιά νά μή ξυπνήση
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τον Κλεμανσώ, πού κουνιότανε, άνεβαίνοντας σιγά—σιγά άπό τά βάθη τοΰ ύπνου
του. 'Ο Ά λέν Ρομπέρ, μέ ζαρωμένα τά φρύδια, παρατηρούσε τον άόρατον Ό λάφ—
αυτό τό λευκό σωρό—πού συστρεφότανε, πού ταραζότανε σύγκορμος, κάτω άπό τά
σκεπάσματά του... ’Έμοιαζε μέ τό Κιλιμάντζαρο, σε ήφαιστειακή έκρηξη...
Κάποτε έπΐ τέλους ξαναβγήκε κατακόκκινος, έστρεψε τά θολωμένα μάτια του
κατά τον Ά λέν Ρομπέρ, καί ψιθύρισε μέ κόπο:
—«Σάν θά ξαναγυρίσης έκεϊ κάτω, στό Τεονεραί, νά...».
—«Ποτέ! Ποτέ!» τον διέκοψεν ό Άλέν Ρομπέρ άγριεμμένος «ποτέ δέν θά ξα
ναπάω έ κ ε ϊ!!! ΤΕΡΝΕΡΑΙ! ! ! Μιά φυλακή στην άκρη τού κόσμου... "Οταν γνωρίση κανείς τήν έλευθερία δέν μπορεϊ νά θέλη νά ξαναγυρίση έκεϊ...».
'Ο Όλάφ ξανάβηξε πάλι... Τά μάτια του βγήκαν άπό τις κόγχες τους... Ό
Ά λέν Ρομπέρ αΐστάνθηκε ναυτία... Κύτταξε απ’ τό παράθυρο /.αί, άθελά του, άντάμωσε την έλευθερία ενσαρκωμένη στούς διαβάτες πού περνούσαν στό δρόμο...
... "Ενας παρατήρησε μιά βιτρίνα... δίστασε... μά, μπήκε στό τέλος μέσα στό
κατάστημα, γιά νά ψωνίση...
... "Ενας άλλος κάθισε πάνω σ’ ένα πάγκο, καί τράβηξεν άπό τήν τσέπη του
μίαν έφημερίδα...
... "Ενας τρίτος πήγε νά διάσχιση τό δρόμο... άλλαξε γνώμη... καί ξαναγύρισε
πίσω...
Νά ή έλευθερία! ! ! έκεϊ κάτω ! ! !
Ό Ά λέν Ρομπέρ ένοιωσε τήν έπιθυμία νά σπάση τό τζάμι, καί νά πηδήξη
κάτω...
Νά ή ’Ελευθερία! ! ! Συντροφεύει έκείνους έκεϊ τούς δυο μαθητάς, πού άφισαν
τούς χαρτοφύλακές τους στή ρίζα ένός δένδρου καί κυνηγηώνται, ένώ τά περιλαίμιά
τους πετούν στον άέρα...
Κι’ ακόμα ή έλευθερία των πουληών πού πετούν άπό κλαρί σέ κλαρί, δίχως πε
ριορισμούς...
Μόνο αυτό τό τζάμι τον χώριζε άπό τήν έλευθερία τού δρόμου...
Σέ λίγο ή ’Αρχηγός Φρανσουάζ θά ξαναγύριζε νά τον όδηγήση τήν καθωρισμένη
ώρα στό Τερνεραί...
Θά ξανάβρισκε έκεϊ τό κάθε κιγκλίδωμα κι’ όλες τις πόρτες άνοικτές... Α σφα
λώ ς! !! ’Αλλά, τό ρολόι δέν σταματούσε ποτές έκεϊ... Έ κεϊ, δπως καί στό σπίτι των
θετών γονιών του, δπιος παντού δπου θυμότανε νά εϊχε ζήσει, ή αληθινή φυλακή ή
ταν ή άδιάκοπη χρησιμοποίηση τοΰ χρόνου...
Α λλά γ ι’ αυτά τά δύο άγόρια πού κυνηγηώνται στό δρόμο καί τών οποίων οί
εύθυμες κραυγές έφθαναν τό ίδιο μακρυνές ίσαμε έδώ, όσο καί ό έκρηκτικός βήχας
τού Όλάφ κάτω άπό τά σκεπάσματα του, γ ι’ αυτά τά δύο άμέριμνα άγόρια, τό
ρολόι είχε σταματήσει... Θά ξαναγύριζαν στό σπίτι τών γονιών τους... Έ>εύθερα...
’Εντελώς έλεύθερα... Σάν έκεϊνο το άλλο άγόρι, πού είχε ΐδή, τήν ήμέρα πού ήρθε
στό Παρίσι, νά είναι ξαπλωμένο στό πίσω μέρος μιας μαούνας... Ά χ ! Πόσο τό εϊχε
μ ισήσει!!! Καί πάλι έσφιξε τις γροθιές τού μέσα στά πολύ μακρυά μανίκια του,
ψιθυρίζοντας: «*Η ’Ε λευθερία!!!».
—«Πλησίασε» σιγοψιθύρισεν ό Όλάφ «θά σοΰ πώ ένα μυστικό τοΰ Νοσοκο
μείου...».
Ό Άλέν Ρομπέρ πλησίασε, μπαίνοντας πάλι στή ζώνη τού πυρετού... Ή άναπνοή τού μικρού άρρωστου τού ξέσταινε τό πρόσωπο... Διέκρινε ένα έλαφρό ρόγ
χο, ύστερα άπό κάθε έκπνοή, πού μύριζε αιθέρα...
-((Μέσα σ’ αύτό τό Νοσοκομείο» συνέχισεν αργά .καί ψυθιριστά ό Όλάφ
((διατηρούν φυλακισμένο ένα σκύλο, καί κάνουν πειράματα... Τον ακούω νά φωνάζη.
—«Νά φωνάζη;» ρώτησε τρομαγμένος ό Ρομπέρ «Μά γιατί; Τί τού κάνουνε;».
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—«Ε μβολιασμούς!!!» είπε μέ κωμικό σπαραγμό ό Όλάφ. χωρίς νά ξέρη τί
σημαίνει αυτή ή λέξη, πού τυχαία ακούσε... Ούτε ό Ά λέν Ρομπέρ κατάλαβε τή σημα
σία της... Έ ν τούτοις (ανταλλάξανε ένα βλέμμα άποστροφής...
—«Πρέπει νά τον ελευθερώσουμε» ειπεν αποφασιστικά ό Ρομπέρ «Ποϋ είναι;».
—« ’Άκου λοιπόν...» τοϋ άπάντησεν ό Ό>άφ, κι’ άρχισε νά τοϋ έξηγή πώς
μπορεί νά φθάση ίσαμε τή φυλακή τοϋ σκύλου... Τοϋ καθώρισε ένα πολύπλοκο δρο
μολόγιο... Μία αίθουσα άπ’ εδώ... Μία πόρτα άπέναντι... Στρίβεις... Διάδρομος...
καί άλλη αίθουσα κ.λ.π.... 'Ο Ά λέν Ρομπέρ ζάρωνε τά φρύδια καί άνοιγε το στόμα,
προσπαθώντας νά συγκρατήση καλύτερα τή διαδρομή... Σέ λίγο ήταν έτοιμος νά ξεκινήση, έσκυψε λοιπόν πάνω στο προσκέφαλο τοϋ Όλάφ, καί τοϋ ψιθύρισεν:
—« Ά ν ή ’Αρχηγός γυρίση πριν άπό μένα, βρές μιά δικαιολογία ... Πές δ,τι
θέλεις... ΓΙές δτι είμαι στο άποχωρητήριο». Καί ξεκίνησεν υστέρα προς άναζήτησιν
τοϋ μαρτυρικού σκυλιού...
... Στο κατώφλι τής πρώτης αίθουσας, είκοσι σκυθρωπά βλέμματα, τον άνάγκασαν νά καρφωθή άπότομα στή θέση του... ’Όχι είκοσι! Λάθος ! Δέκα εννέα μόνο !..
Γιατί ό 20ός, ένας άρρωστος, ήταν σκεπασμένος μέ το σεντόνι μέχρι πάνω κι’ άπ’
τά μαλλιά του... ΤΗταν άκίνητος... ΤΗταν κρύος... ΤΗταν...
—«... πεθαμένος!!!» ψιθύρισεν ό Ρομπέρ μέ τρόμο, καί βάδισε στή μύτη τών
ποδιών του, περνώντας κοντά άπ’ τό νεκρικό κρεβάτι... ’Αλλά δέν τόλμησε νά κάνη
τό σημεΐον τοϋ σταυρού γιατί οί άλλοι τον κυττοΰσαν σιωπηλά...
"Οταν έφθασε στήν άλλη πόρτα, ό τελευταίος άρρωστος έβγαλε μία σπαρακτι
κή κραυγή καί, βγάζοντας κάτω άπό τά σκεπάσματα τά δύο σκελετωμένα χέρια του,
έπεχείρησε νά διώξη ένα μαύρο γάτο, πού είχε άνεβή πάνω στήν κουβέρτα του... Ό
γάτος τον κύτταξε χωρίς θυμό, άποτραβήχτηκε, χασμουρήθηκε καί άπομακρύνθηκε
μέ άργά βήματα...
—« Πάρτε τον!» φώναξε ό άρρωστος στή νοσοκόμο πού έφθασε... «Γρήγορα!
Γρήγορα ! Πάοτε τον άπό έδώ !».
—« ’Ελάτε! ' Ησυχάστε !» έκαμε ή νοσοκόμος, ξαναφτειάχνοντας τό κρεβάτι
του... «Αύτό τό ζώο δέν σάς έκανε τίποτα!..».
—«Τίποτα δέν έκανε;.. Καί τό 13; καί τό 17;... Κάθε φορά πού κοιμάται πάνιο
σ’ ένα κρεβάτι μπορεί κανείς νά είναι σίγουρος δτι...».
—«Μ ά-οχι! μά δ χ ι!!!» έπέμενε ή άδελφή...
—«Τί συμβαίνει;» τόλμησε νά ρωτήση ό Ά λέν Ρομπέρ...
—«Τον φωνάζουν: «ό γάτος εκείνων πού πεθαίνουν» τού άπάντησεν ή νοσοκόμα
μέ χαμηλή φωνή «έχουν βάλλει στο κεφάλι τους δτι αύτό τό πτωχό ζώο προαισθά
νεται τον θάνατο τών άσθενών καί δτι κάθε φορά πού... ’Αλλά τί ζητάς έ$ώ μικρέ;»
ρώτησε άξαφνα ή νοσοκόμα προσέχοντας έκείνη τή στιγμή τον Ρομπέρ...
—«Τό... τήν... τον... τήν... τήν έπομένη αίθουσα» είπε αύτός σπρώχνοντας γρή
γορά τήν πόρτα... Καί, βγαίνοντας έξω, πρόσεξε μήπως τον καρακολουθοΰσε κανείς...
"Οταν βεβαιώθηκε δτι ή νοσοκόμα δέν ήρθε ξοπίσω του, διέσχισε γρήγορα καί τήν έ
πομένη αίθουσα, πού ήταν ήσυχη καί έρημη, κατέβηκε μιά σκάλ.α κι’ έπειτα πέρασε
ένα σκοτεινό διάδρομο... Πόση γαλήνη τον κύκλω σε!!, τοϋ φάνηκεν δτι βυθίστηκεν
άπότομα σέ κάποιον άλλο κόσμο... "Υστερα άπό τον πόνο, ή σιωπή... Τί νά σήμαινε
αύτό;.. Τί βρισκότανε λοιπόν στο βάθος τού Νοσοκομείου;..
Ό διάδρομος φωτιζότανε άπό άριστερά άπό μιά τζαμένια πόρτα...’Έρριξε
έκεΐ μηχανικά ένα βιαστικό βλέμμα, καί στάθηκεν έκπληκτος. Ό σκύλος βρισκότανε
μέσα, έντελώς μόνος, ξαπλ ι»μένος πάνω σέ σκεπάσματα, στα πόδια τού καλοριφέρ...
Είχε μυριστη τον νεοφερμένο πριν νά τον δή, καί φοβότανε...
(Συνεχίζεται)

ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΑΛΨΙΣ
ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
Κατά την σννεδρίασιν τής 7ης τρέχοντος μηνάς ή 'Επιτροπή Έξονσιοδοτήσεως ενέκρινε
τό από μακροϋ κατατεθειμένον εις την Βουλήν σχέδιον νόμου, δι' ου αννισταται κλάδος υγείας
των Αστυνομικών παρά τφ Ε.Τ.Υ.Α.Π. διακοπτόμενης τής περαιτέρω παρά τφ Ι.Κ.Α. άσφαλίσεώς των. Τό κείμενον τον ψηφισθέντος νόμον, δστις εστάλη προς δημοσίευαιν εις τήν
’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως, έχει ως έξης:
«Περί κυρώσεως τής ύπ ’ άριθ. 10 18 /58 Πράξεως τοΰ 'Υπουργικού Συμβουλίου «περί
διακοπής τής παρά τώ I .Κ .Α . ά σφ α λίσεω ς τω ν οικογενειών τω ν άστυνομικώ ν
υπ α λλήλω ν» καί συστάσεως Κλάδου Υ γ ε ία ς παρά τώ Ε .Τ .Υ .Α .Π .
”Α ρ θ ρ ο ν 1. Κυροϋται άφ’ ής ϊσχυσε ή ύπ’ άριθ. 1018 της 8-11-58 Πραξις τού
'Υπουργικού Συμβουλίου, δημοσιευθεϊσα εις τό ύπ’ άρ. 203 τής 13-11-58 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α)
άφορώσα διακοπήν τής παρά τω Ι.Κ.Α. άσφαλίσεως των οικογενειών των άστυνομικών ύπαλλήλων καί έχουσα οΰτω :

ΠΡΑΞΙΣ
Ύπέ άριθ. 1018 τής 8/11/1958
«Περί διακοπής τής παρά τώ Ι .Κ .Α . ά σφ α λίσεω ς τώ ν οικογενειών τώ ν άστυνομι
κώ ν υπ α λλήλω ν»

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
Λαβόν ύπ’ οψιν: 1) Τήν ύπ’ άριθ. 11836/295/1 άπό 7 Νοεμβρίου 1958 πρότασιν τού
'Υφυπουργού Εσωτερικών, δι’ ής προτείνεται νά διακοπή ή παρά τφ Ι.Κ.Α. άσφάλισις τών
οικογενειών τών άστυνομικών ύπαλλήλων, 2) τάς διατάξεις τού άπό 26-1-56 Β.Δ. «περί νο
σοκομειακής περιθάλψεως τών μελών τών οικογενειών τών τακτικών δημοσίων ύπαλλήλων», ώς
τούτο έτροποποιήθη καί έξ ού προκύπτει οτι τό Κράτος^ ύποχρεοΰται, ύπό ώρισμένας προϋπο
θέσεις, εις τήν παροχήν νοσοκομειακής περιθάλψεως εις τά μέλη τών οικογενειών τών τακτι
κών δημοσίων ύπαλλήλων, 3) σχετικήν είσήγησιν τοΰ 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άποφασίζει;
1. Ή περαιτέρω άσφάλισις παρά τώ Ι.Κ.Α. τών κατά τό άρθρον 33 τού Α.Ν. 1846/951
μελών τών οικογενειών τών άστυνομικών ύπαλλήλων, ή γενομένη βάσει τής ύπ’ άριθ. 13596/
Ε. 508 άπό 2-2-53 άποφάσεως τού 'Υπουργού ’Εργασίας, κυρωθείσης διά τοΰ άρθρου 29 τού
Ν.Δ. 2698/53 παύει άπό 1ης Νοεμβρίου έ.έ. ύπό τάς προϋποθέσεις τοΰ 1ου έδαφίου τής παρ.
1 τού άρθρου 31 τού Α.Ν. 1846/51.
2. Αί ύπέρ τού Ι.Κ.Α. ένεργηθεϊσαι ήδη κρατήσεις έκ τών άποδοχών τών άστυνομικών
ύπαλλήλων τού μηνός Νοεμβρίου έ.έ. κατατίθενται, μερίμνη τών οικείων Διαχειρίσεων Χρη
ματικού τής ’Αστυνομίας εις έντοκον παρά τή ’Εθνική Τραπέζη τής Ελλάδος λογαριασμόν
έπ’ όνόματι τού Ε.Τ.Υ.Α.Π. καί θέλουσι διατεθή έν καιρώ ύπέρ σκοπού όρισθησομένου διά
μεταγενεστέρας Πράξεώς μας.
Τυχόν όφειλόμεναι προς τό Ι.Κ.Α. είσφοραί τών άστυνομικών ύπαλλήλων, άναγόμεναι
εις χρόνον προγενέστερον τοΰ Νοεμβρίου έ. έ. παρακρατούνται έκ τών άποδοχών τούτων καί
άποδίδονται είς τό Ι.Κ.Α. είς μηναίας δόσεις, μέχρις έξοφλήσεώς των.
3. Έκδόσαν πρός τούτο τήν ύπ ’ άριθ. 1018 Πραξιν του κυρωθησομένην νομοθετικώς
μερίμνη τοΰ 'Υπουργείου ’Εσωτερικών.

Ό Πρόεδρος

Τά Μέλη

Αΐ έν παρ. 2 τής διά τοΰ παρόντος κυρουμένης Πράξεως Υπουργικού Συμβουλίου άναφερόμεναι κρατήσεις έκ τών άποδοχών άστυνομικών ύπαλλήλων, μηνός Νοεμβρίου 1958 ώς
καί αί μετέπειτα γενόμεναι τοιαύται κατατεθειμένα! ύπέρ τοΰ Ε.Τ.Υ.Α.Π., περιέρχονται άπό
τής δημοσιεύσεως τού παρόντος είς τον ύπό τού άρθρου 3 συνιστώμενον Κλάδον 'Υγείας τού
του.
Οί διοικητικοί ύπάλληλοι άρμοδιότητος ’Αστυνομίας Πόλεων, δι’ οΰς δέν έγένοντο κρα-
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τήσεις, ύποχρεοΰνται εις αναδρομικήν εισφοράν υπέρ τοϋ Κλάδου 'ϊγ ε ία ς άπό 1ης Νοεμβρίου
1958.
Ά ρ θ ρ ο ν 2.—1. Διά τήν παροχήν νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως
εις τά μέλη οικογένειας των έν ένεργείαα αστυνομικών ύπαλλήλων, έχουσιν εφαρμογήν αί έκάστοτε
ίσχύουσαι διατάξεις περί νοσοκομειακής καί ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως των μελών τών
οικογενειών τών τακτικών δημοσίων διοικητικών ύπαλλήλων.
2. Ή έν Νοσοκομείο) νοσηλεία: μελών τής οικογένειας τών αστυνομικών, κατά θέσιν, ο
ρίζεται ώς κάτωθι:
α) Διά τά μέλη οικογένειας αστυνομικών μέχρι καί τοϋ βαθμού 'ΤπαστυνόμουΑ' τάξεως,
εις κλίνας Ββ' θέσεως.
β) Διά τά μέλη οικογένειας άπό .'Αστυνόμου Β' τάξεως μέχρι καί τοϋ Ά στυν. Δ)ντοΰ
Α' τάξεως, εις κλίνας Βα' θέσεως.
γ) Διά τά μέλη οικογένειας Άρχηγοΰ,' εις κλίνας Α' θέσεως.
3. "Οπου προβλέπεται, κατά τάς κειμένας περί νοσηλείας τών μελών οικογένειας τών τακ
τικών δημοσίων διοικητικών ύπαλλήλων διατάξεις, δτι γνωματεύει ή Πρωτοβάθμιος Υ γειο 
νομική ’Επιτροπή τοϋ άρθρου 11 τοϋ Ν. 1811/51 γνωματεύει άντ’ αυτής, διά τά μέλη οι
κογένειας τών άστυνομικών, ή παρ’ έκάστη Ά στυν. Δ/νσει Υγειονομική ’Επιτροπή.
Ά ρ θ ρ ο ν 3.—1. ΓΙαρά τώ ’Επικουρικό) Ταμείω 'Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων συνιστάται αύτοτελής Κλάδος 'Υγείας, είς όν ύπάγονται ύποχρεωτικώς άπαντες οί έν ένεργεία
άστυνομικοί καί διοικητικοί ύπάλληλοι Αστυνομίας Πόλεων, διά τά μέλη οικογένειας των.
2. Εις τον οΰτω συνιστώμενον Κλάδον 'Υγείας δύνανται νά μετέχωσιν έφ’ όσον τό έπιθυμοΰσι καί οί καταστάντες άπό τής συστάσεως τοϋ Σώματος καί έντεΰθεν συνταξιούχοι άστυνομικοί καί διοικητικοί ύπάλληλοι Ά στυν. Πόλεων, ώς καί οί εφεξής καθιστάμενοι τοιοΰτοι,
δι’ έαυτούς καί τά μέλη οικογένειας των, έφ’ όσον οί ίδιοι καί τά μέλη οικογένειας των διαμένωσιν
είς άς πόλεις λειτουργεί ό θεσμός τής Αστυνομίας Πόλεων, τοϋ όρου «πόλις» ένταΰθα δυναμένου νά περιλάβη καί τά προάστεια, δι’ έκδοθησομένου, κατά τό άρθρον 12 τοϋ παρόντος,
Κανονισμού. Ούτοι όφείλουΛν νά ύποβάλωσιν ύπεύθυνον περί τούτου δήλωσιν έντός έξαμήνου
άπό τής δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος ή άφ’ ής καταστώσιν συνταξιούχοι προκειμένου περί τών
έφεξής καθισταμένων.
3. Συνταξιούχος διαγραφόμενος, κατόπιν αίτήσεώς του έκ τοϋ Κλάδου 'Υγείας, έφ’ όσον
έχει τουλάχιστον έτησίαν συμμετοχήν είς τον Κλάδον τούτον, δικαιούται περιθάλψεως δι’ έαυτόν
καί τά μέλη οικογένειας του έπί έν έτος, άφ’ ής διεγράφη. Ούτος δέν δύναται νά ζητήση έκ
νέου έγγραφήν είς τόν Κλάδον τούτον.
4. 'Ομοίως άστυνομικός ή διοικητικός ύπάλληλος Αστυνομίας Πόλεων άπολυθείς τού
Σώματος διά λόγους ύγείας καί μή συνταξιοδοθηθείς, έφ’ όσον έχει τούλάχιστον έτησίαν συμμε
τοχήν είς τόν Κλάδον 'Υγείας, δικαιούται περιθάλψεως έπί έν έτος, άφ’ ής διεγράφη δι’ έαυ
τόν καί τά μέλη τής οικογένειας του.
5. Τά κατά τό άθρορν 4 τού παρόντος δικαιούμενα περιθάλψεως μέλη οικογένειας τοϋ
ήσφαλισμένου, έν περιπτώσει θανάτου έν ένεργεία ή συνταξιούχου άστυνομικοϋ καί διοικητικού
ύπαλλήλου Ά στυν. Πόλεων, δικαιούνται περιθάλψεως έπίσης έπί έν έτος, άπό τού θανάτου του,
έφ’ όσον ό άποβιώσας είχεν έτησίαν τουλάχιστον συμμετοχήν είς τόν Κλάδον Υ γείας. Τά άνωτέρω μέλη, έφ’ όσον δικαιωθώσι συντάξεως, δύνανται νά έξακολουθήσωσι τήν άσφάλισιν, έάν
δύο μήνας τούλάχιστον προ τής λήξεως τού έτους, καθ’ δ παρέχεται ή κατά τήν παρούσαν
παράγραφον περίθαλψις, ήθελον ύποβάλει σχετικήν προς τούτο δήλωσιν.
6. Τής άσφαλίσεως παρά τώ Κλάδω 'Υγείας έξαιροΰνται οί άστυνομικοί καί διοικητικοί
ύπάλληλοι οί ήσφαλισμένοι αμέσως ή έμμέσως είς Ταμεϊον κυρίας ή έπικουρικής άσφαλίσεως
κατά τής άσθενείας.
Ά ρ θ ρ ο ν 4.—1. Ώ ς μέλη οικογένειας τού ήσφαλισμένου προς εφαρμογήν τών διατάξεων
τού παρόντος νόμου, θεωρούνται:
α) 'Η σύζυγος ή ό άνάπηρος καί άπορος σύζυγος.
β) Τά άγαμα τέκτα (νόμιμα, νομιμοποιηθέντα, άναγνωρισθέντα, υίοθετηθέντα, πρόγονοι)
μέχρι συμπληρώσεως τού 18ου έτους τής ήλικίας των.
γ) Άποροι καί άνίκανοι προς έργασίαν γονείς.
δ) "Αγαμοι άδελφαί ή έν διαζεύξει, μέχρι συμπληρώσεως τού 18ου έτους τής ήλικίας των.
ε) Αδελφοί μέχρι συμπληρώσεως τού 18ου έτους τής ήλικίας των.
2. Τά πρόσωπα τά άναφερόμενα έν τοϊς έδαφίοις α' γ' δ' καί ε' θεωρούνται ώς μέλη οι
κογένειας τού ήσφαλισμένου, έφ’ όσον συμβιοΰσι μετ’ αύτοΰ καί ή συντήρησές των βαρύνει κυρίως
αυτόν.
3. Δέν δικαιούνται παροχών μέλη οικογένειας ήσφαλισμένων άστυνομικών καί διοικητικών
ύπαλλήλων Ά στυν. Πόλεων, έφ’ όσον τυγχάνουσιν κυρίας ή έπικουρικής άσφαλίσεως παρ’ άλλου
Ασφαλιστικού Ταμείου ή ’Οργανισμού.
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Ά ρ θ ρ ο ν 5.—1. Οί ήσφαλισμένοι παρά τώ Κλάδω 'Υγείας δικαιούνται των κάτωθι
παροχών:
α) Τά μέλη οικογένειας των έν ένεργεία καί οί συνταξιούχοι καταβολής ύπό τοϋ Ε.Τ.Υ.
Α.Π., έκ των πόρων τοϋ Κλάδου 'Υγείας, τοϋ ποσοϋ συμμετοχής αυτών, καθ’ άς περιπτώσεις
προβλέπεται τοϋτο, διά τήν παρεχομένην αύτοϊς ύπό τοϋ Δημοσίου νοσοκομειακήν καί ιατρο
φαρμακευτικήν περίθαλψιν. Τό ποσόν τοϋτο καταβάλλεται ευθέως εις τούς δικαιούχους, άνευ
άναμίξεως τοϋ ήσφαλισμένου.
β) Τά μέλη οικογένειας τών συνταξιούχων ώς καί τών άποβιούντων έν ένεργεία ή συντα
ξιούχων άστυνομικών καί διοικητικών υπαλλήλων Ά στυν. ΙΙόλεων, ύπό τάς προϋποθέσεις τοϋ
άρθρου 3, νοσοκομειακής καί ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως, είς ήν έκτασιν καί καθ’ άς περι
πτώσεις τό Δημόσιον παρέχει τοιαύτην είς τά μέλη οικογένειας τών έν ένεργεία.
2. Δ ι’ άποφάσεως τοϋ Ύπουργοΰ τών ’Εσωτερικών, στηριζομένης είς σύμφωνον γνώμην
τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ Ε.Υ.Τ.Α.ΙΙ., δύνανται νά εύρύνωνται ή νά περιορίζωνται αί
άνωτέρω παροχαί, καθώς καί νά έπιχορηγώνται αί παιδικαί έξοχαί τών τέκνων τών ήσφαλισμένων.
3. Τά μέλη οικογένειας τών συνταξιούχων άστυνομικών καί διοικητικών υπαλλήλων Άστυν.
Πόλεων νοσηλεύονται είς θέσιν άνάλογον προς τόν βαθμόν δν κατεϊχεν ό συνταξιούχος κατά
τόν χρόνον τής εξόδου του έκ τής δημοσίας υπηρεσίας.
4. Διά Κανονισμού, έκδιδομένου συμφώνως προς τό άρθρον 12 τοϋ παρόντος, θέλει καΟορισθή λεπτομερώς ό τρόπος παροχής τής νοσοκομειακής, ιατρικής καί φαρμακευτικής περιθάλψεως είς τά ήσφαλισμένα μέλη, ό τρόπος καταβολής τοϋ ποσοϋ συμμετοχής τοϋ ήσφαλισμένου
είς τάς δαπάνας νοσηλείας καί ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως καί πάσα άλλη άναγκαία λε
πτομέρεια.
Ά ρ θ ρ ο ν 6.—1. Αί ύπό τοϋ προηγουμένου άρθρου προβλεπόμεναι παροχαί έκ μέρους τοϋ
Κλάδου Υ γεία ς, άρχονται:
α) Διά τούς κατά τήν 31ην ’Οκτωβρίου 1958 ήσφαλισμένους παρά τώ Ι.Κ.Α., εύθύς ώς λήξει ή κατά τό πρώτον έδάφιον τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 31 τοϋ Ν. 1846/51 άντίστοιχος
ύποχρέωσις τοϋ Ι.Κ.Α.
β) Διά τά μέλη οικογένειας τών έν ένεργεία διοικητικών ύπαλλήλων Ά στυν. Πόλεων,
άπό τής ένάρξεως λειτουργίας τοϋ Κλάδου 'Υγείας.
γ) Διά τούς άπό 1ης Νοεμβρίου 1958 καί έφεξής διοριζομένους είς τό Σώμα, άπό τής
ένάρξεως λειτουργίας τοϋ Κλάδου, έφ’ δσον έχουν συμπληρώσει έξάμηνον συμμετοχήν είς κρατή
σεις.
δ) Διά τούς συνταξιούχους καί τά μέλη οικογένειας των έπίσης άπό τής ένάρξεως λειτουρ
γίας τοϋ Κλάδου, έφ’ δσον έχουν συμπληρώσει έξάμηνον συμμετοχήν είς κρατήσεις.
Ά ρ θ ρ ο ν 7.—Διά τήν άντιμετώπισιν τών δαπανών τοϋ Κλάδου 'Υγείας έχει οδτος
τούς κάτωθι πόρους:
1. Κράτησιν έπί τών άποδοχών τών λαμβανομένων ύπ’ δψιν, κατά τάς κειμένας διατά
ξεις, πρός υπολογισμόν τής συντάξεως, τών έν ένεργεία άστυνομικών καί διοικητικών ύπαλλήλων,
άρμοδιότητος Άστυν. Πόλεων, ώς έπίσης καί κράτησιν έπί τής συντάξεως τών συνταξιούχων
άστυνομικών καί διοικητικών ύπαλλήλων άρμοδιότητος Ά στυν. Πόλεων, κατά τάς κατωτέρω
διακρίσεις.
α) Οί βαρυνόμενοι μέ τήν συντήρησιν μέλους οικογένειας ύποχρεοΰνται είς εισφοράν 2 %
β) Οί μή βαρυνόμενοι μέ τήν συντήρησιν μέλους οικογένειας, ύποχρεοΰνται είς εισφοράν
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2. Παν έσοδον πραγματοποιούμενον παρ’ αύτοΰ έκ δωρεάς, κληρονομιάς, κληροδοσίας ή
άλλης τινός αιτίας.
Δι’ άποφάσεως τοϋ 'Υπουργού τών ’Εσωτερικών, στηριζομένης είς σύμφωνον γνώμην τοϋ
Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ Ε.Τ.Υ.Α.Π. καί πρότασιν τοϋ Άρχηγοΰ τής Αστυνομίας δύνανται
νά αύξομειοΰνται κατά κατηγορίας ήσφαλισμένων ή κεχωρισμένως διά τούς έν ένεργεία ή συν
ταξιούχους, τά ύπό τής άνωτέρω παρ. 1 τοϋ παρόντος προβλεπόμενα ποσοστά.
Διά Κανονισμού, έκδιδομένου συμφώνως πρός τό άρθρον 12 τοϋ παρόντος, θέλει καθορισθή λεπτομερώς ό τρόπος είσπράξεως τών έσόδων καί άποδόσεως αυτών είς τόν Κλάδον 'Υγείας
τοϋ Ε.Τ.Υ.Α.Π.
3. ’Εν ούδεμια περιπτώσει έπιτρέπονται οί πόροι τοϋ Κλάδου Υ γεία ς νά χρησιμοποιηθώσι
δι’ έτέρους, πλήν τών ύπό τοϋ παρόντος προβλεπομένων σκοπών.
4. 'II έν γένει περιουσία τοϋ Κλάδου 'Υγείας δεν κατάσχεται ούδ’ έκχωρεΐται, είμή
διά χρέη πρός τό Δημόσιον ή κατόπιν τελεσιδίκου δικαστικής άποφάσεως.
Ά ρ θ ρ ο ν 8.—1. Πρός έκπλήρωσιν τών σκοπών τοϋ Κλάδου Υ γείας, τό Ε.Τ.Υ.Α.Π.
δικαιούται νά χρησιμοποιή, άνευ άποζημιώσεως ή άμοιβής: α) τ ά ’Ιατρεία τοϋ Νοσοκομείου Ά στυν.
Πόλεων καί τά ύπηρεσιακά ’Ιατρεία τών Ά στυν. 'Υπηρεσιών, ώς καί πάντα τά ιατρικά μέσα, έπι-
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στη μονικάς εγκαταστάσεις και εργαλεία, β) τούς Ύγειον. ’Αξιωματικούς τοϋ Σώματος της ’Α
στυνομίας Πόλεων. Εις τούτους μετά γνώμην τοϋ Δ.Σ. τοΰ Ε.Τ.Τ.Α.Π. δι’ άποφάσεως τοϋ
'Υπουργού ’Εσωτερικών δύναται νά καθορισθή χορήγησις άποζημιώσεως διά τάς πέραν ώρισμένου
άριΟμοΰ κατ’ οίκον επισκέψεις.
2. Τό Δ. Συμβούλιον τοΰ Ε.Τ.Υ.Α.Π., έφ’ όσον κρίνει ότι τά άνωτέρω δέν είναι επαρκή
ή εύρίσκονται έν αδυναμία παροχής τής ύπό τοϋ παρόντος προβλεπομένης περιθάλψεως, δύναται όπως, έν τή κατά τό άρθρον 9 εξουσία αύτοΰ, άποφασίζη τήν καθ’ οίονδήποτε άλλον τρό
πον έξυπηρέτησιν των ήσφαλισμένων, π.χ. διά συμβάσεων μεθ’ οίωνδήποτε Νοσηλευτικών 'Ι
δρυμάτων, ’Ιδιωτικών Κλινικών, ιδιωτικών ιατρών κλπ.
3. Πάσα μή συμμόρφωσις τοΰ ήσφαλισμένου πρός τάς ΐσχυούσας έκάστοτε διατάξεις καί
Κανονισμούς παροχής περιθάλψεως έπιφέρει τήν παντελή ή έπί ώρισμένον χρόνον διακοπήν
πάσης παροχής, κατόπιν άποφάσεως τοΰ Δ.Σ. τοΰ Ε.Τ.Υ.Α.ΙΙ.
”Α ρ θ ρ ο ν 9.—1. Τό ύπό τοΰ άρθρου 2 τοΰ Α.Ν. 1494/50 «περί ’Επικουρικού Ταμείου
Υπαλλήλων Ά στυν. Πόλεων», ώς ούτος έκυρώθη διά τοΰ Ν. 1593/50 προβλεπόμενον Διοικ.
Συμβούλιον, καθίσταται άρμόδιον καί διά τόν Κλάδον 'Υγείας.
2. 'Οσάκις συζητοΰνται θέματα τοΰ Κλάδου τούτου τοΰ Συμβουλίου μετέχει ώς μέλος καί
εις 'Υγειον. Δ/ντής Α' ή Β' τάξεως, οριζόμενος ύπό τοΰ Ύπουργοΰ ’Εσωτερικών, μετά πρότασιν τοΰ Άρχηγοΰ τής ’Αστυνομίας, έπί διετεΐ θητεία.
3. Τό Διοικ. Συμβούλιον διαχειρίζεται τήν περιουσίαν τοΰ Κλάδου 'Υγείας καί λαμβάνει
πάντα τά προσήκοντα μέτρα, διά τήν έπίτευξιν τοΰ ύπό τοΰ άρθρου 5 τοΰ παρόντος καθοριζομένου
σκοποΰ.
4. Τό Διοικ. Συμβούλιον δύναται νά πραγματοποιή τρεις (3) τακτικάς συνεδριάσεις κατά
μήνα καί εκτάκτους, οσάκις αί άνάγκαι τό έπιβάλλουσι διά ζητήματα τοϋ Κλάδου Υ γείας. Εις τά
μή άστυνομικά μέλη χορηγείται άποζημίωσις καί διά τήν περίπτωσιν ταύτην, ούχί πάντως διά
πλείονας τών τριών συνεδριάσεων κατά μήνα συμφώνως πρός τά έν άρθρω 2 παρ. 3 τοΰ αύ
τοΰ Α.Ν. 1494/50 καθοριζόμενα.
Ά ρ θ ρ ο ν 10.—'Ως πρός τά καθήκοντα καί τάς ύποχρεώσεις τοΰ Διοικ. Συμβουλίου καί
τήν ίσχύν τών λαμβανομένων παρ’ αύτοΰ άποφάσεων, τοΰ Διευθυντοΰ, τοΰ Λογιστοΰ, τοΰ Γραμματέως, των ύπαλλήλων, τήν εύθύνην τών Διοικούντων, τά έξοδα Διαχειρίσεως καί Διοικήσεως,
τήν τοποθέτησιν κεφαλαίων, τόν ’Ισολογισμόν καί έλεγχον δαπανών, τήν είσπραξιν τών πόρων, τήν
πληρωμήν τών δαπανών κ.λ.π. τοΰ Κλάδου Υ γεία ς, έχουσιν εφαρμογήν αί διατάξεις τών άρ
θρων 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 17, καί 21 τοΰ Α.Ν. 1494/50, ώς έκυρώθη διά τοΰ
Ν. 1593/50.
Ά ρ θ ρ ο ν 11.—1. Πρός άντιμετώπισιν τών πρώτων εξόδων λειτουργίας τοϋ Κλάδου
Υ γεία ς, ή τυχόν δυσχερειών εις τήν έκπλήρωσιν τών σκοπών του, έπιτρέπεται ή διάθεσις ύπό
τοϋ Ε.Τ.Υ.Α.Π. ποσοΰ ένός έκατομμυρίου δραχμών έκ τών παρ’ αύτώ κεφαλαίων τοΰ Κλά
δου παροχής έφ’ άπαξ βοηθήματος, ύπό τύπον άτόκου δανείου πρός τόν Κλάδον Υ γείας!
2. 'Ο τρόπος τής τμηματικής άποδόσεως τοΰ κατά τήν προηγουμένην παράγραφον δανείου
καί πάσα άναγκαία λεπτομέρεια κανονίζονται δι’ άποφάσεως τών Υπουργών ’Εσωτερικών καί
Οικονομικών, έκδιδομένης κατόπιν προτάσεως τοΰ Δ.Σ. τοΰ Ε.Τ.Υ.Α.Π.
Ά ρ θ ρ ο ν 12.—1. Πλήν τών έν τώ παρόντι νόμω προβλεπομένων Κανονισμών τό Διοι
κητικόν Συμβούλιον τοΰ Ε.Τ.Υ.Α.Π., καταρτίζει καί πάντα έτερον Κανονισμόν, πρός ρύθμισιν
τών έκ τής εφαρμογής τοΰ παρόντος Νόμου προκυπτόντων ζητημάτων. ΙΙάντες οί Κανονισμοί
ύποβάλλονται ύπό τοΰ Άρχηγοΰ τής ’Αστυνομίας μετά τής γνώμης του είς τόν Υπουργόν
’Εσωτερικών πρός έγκρισιν, ισχύουν δέ άπό τής δημοσιεύσεώς των διά τής Έφημερίδος τής
Κυβερνήσεως.
2. Κατά τήν αύτήν διαδικασίαν δύνανται νά τροποποιώνται, συμπληρώνται καί αντικα
θίστανται οί Κανονισμοί ούτοι.
'Η ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς του είς τήν ’Εφημερίδα τής Κυ
βερνήσεως.
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—Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος οί αστυφύλακες: Βαρουξάκης
Βελισσάριος, Παγουτζής Θεοφάνης. Ζαχαράκης Παναγιώτης, Άνδρεόπουλος Νι
κόλαος, Καβαθάς Σπυρίδων, Στεργίου Χρηστός καί Τσουρουπάκης Νικόλαος.
—Διεγράφησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος διά λόγους υγείας ό άρχιφύλαξ
Βέρροιος Άνδρέας καί ό άστυφύλαξ Κομνηνέας Γεώργιος.
—Διεγράφη τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος κατόπιν άποφάσεως τού Πειθαρχι
κού Συμβουλίου ό άστυφύλαξ Δαμαλας Βασίλειος.
—Διεγράφη τού ’Αστυνομικού Σώματος άπό 20-9-59, ό άποθανών άστυφύλα
Μπακομήτρος ’Εμμανουήλ.
** *
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Δι’ άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργού ’ Εσωτερικών άπενεμήθη αμοιβή
εις τον άστυφύλακα Ροϋσσον Παναγ. διότι ουτος χάρις εις τήν εξαιρετικήν του παρα
τηρητικότητα και τον ζήλον προς τήν υπηρεσίαν, κατώρθωσε νά συλλάβη έπ’ αύτοφώρω εις τήν Κεντρικήν άγοράν τον κλέπτην πορτοφολίων Κοντόν Ά ντ., όστις έτύγχανε άγνωστος είς τήν υπηρεσίαν.
—Δι’ έτέρας άποφάσεως τοΰκ. 'Υφυπουργού Εσωτερικών άπενεμήθη άμοιβή εις
τον άσ-βνφύλακαΜπασοΰλον Πέτρον, διότι χάρις είς τήν εξαιρετικήν του παρατηρητι
κότητα καί τό ένδιαφέρον του προς τήν υπηρεσίαν, έπέτυχε κατόπιν παρακολουθήσεως τήν έπ’ αύτοφώρω σύλληψιν τού κακοποιού Μερτζοόνη ’Ελευθερίου, καθ’ ήν στι
γμήν ουτος έπεχείρει νά άφαιρέση χρήματα έκ τσάντας γυναικός έντός λεωφορείου
αυτοκινήτου.
. —Δι’ άλλης άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών άπενεμήθη άμοιβή εις
τον άστυφύλακα Γιώτην Κωνστ., διότι τήν 9,0 5 'ώραν τής 4/6/59 έκτελών υπηρεσίαν
καί άντιληφθείς έντός τής θαλάσσης γυναίκα κινδυνεύουσαν νά πνιγή χωρίς χρονο
τριβήν καί άψηφών πάντα κίνδυνον τής ζωής του, διότι ήγνόει τό βάθος τών ΰδάτων
είς τό σημεΐον έκεΐνο, είσήλθεν είς τήν θάλασσαν χωρίς νά άποβάλη τήν στολήν'του
καί κατώρθωσε νά διασώση τήν άνωτέρω, προκαλέσας ευμενή σχόλια υπέρ τού ’Α
στυνομικού Σώματος.
—Δι’ έτέρας άποφάσεως τοϋ κ.'Υφυπουργού’Εσωτερικών άπενεμήθη άμοιβή είς
τον άστυφύλακα Τσοκάκην Βασίλειον, διότι ουτος άναπτύξας έξαιρετικήν πρωτοβουλίαν
καί δραστηριότητα έπέτυχε τήν έξακρίβωσιν καί τήν σύλληψιν τεσσάρων οδηγών
τροχοφόρων, οΐτινες εΐχον παρασύρει καί τραυματίσει ισάριθμα άτομα κατά διάφορα
χρονικά διαστήματα είς διάφορα μέρη τής Πρωτευούσης. Οί έν λόγω δράσται ήσαν
άγν(υστοι, διότι μετά τον τραυματισμόν έξηφανίσθησαν χωρίς νάλάβη τις τον άριθμόν
τού οχήματος των.
—Διά διαταγής τού κ. ’Αρχηγού τού ’Αστυνομικού Σώματος, άπενεμήθη
έ'παινος είς τούς: Α) 'Υπαρχιφύλακαν Μπέην Γεώργιον, Β) άστυφύλακας: Γεωργιάδήν Γαβριήλ, Ήλιάκην Νικόλαον καί Ι’ιάγκον Ίωάννην, διότι άποτελοϋντες τό άστυνομικον προσωπικόν' τής κατασκηνώσεως είργάσθησαν με έξαιρετικόν ζήλον
καί έργατικότητα είς τά είδικώς άνατεθέντα αύτοΐς καθήκοντα, συμβάλαντες καί
ούτοι είς τήν έπιτυχίαν τής κατασκηνώσεως.
—Δι’ άλλης διαταγής τοϋ κ. ’Αρχηγού τού ’Αστυνομικού Σώματος, άπενε-

μήθη έπαινος εις τον άστυφύλακα Μαγκαφάν Ίωάννην, διότι οδτος την 21-8-59
διά τής έτοιμότητος πνεύματος, ταχείας καί καλής ένεργείας, επέτυχε τήν επιστροφήν
τοϋ άναχωρήσαντος α/π «ΜΕΝΤΙΤΕΡΑΝΙΑ» προς παραλαβήν 32 ξένων περιη
γητών, οίτινες λόγω καθυστερήσεώς των παρέμεινον εις τήν προκυμαίαν του Πει
ραιώς, προκαλέσας οΰτω τά ευμενέστατα σχόλια τούτων διά τ ό ’Αστυνομικόν Σώμα.
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
—Καί στήν καινούργια της ώρα (μεσημέρι Παρασκευής) ή ’Εκπομπή τής
’Αστυνομίας Πόλεων σημειώνει τήν ίδια, μεγάλη επιτυχία, όπως καί πρώτα.Ή
ανθρώπινη πρόζα της, ή καλή ποιότητα τών προγραμμάτων της, ή ωφελιμότητα καί
ή κοινωνική διδαχή της, μαζί μέ τά όμορφα καί καλοδιαλεγμένα τραγούδια της δη
μιουργούν ένα διαλεχτό ραδιοφωνικό σύνολο, πού συγκινεΐ, διδάσκει, έμπνέει καί ένθουσιάζει.
*

—Στο συνθέτη καί εκλεκτό μαέστρο Γιάννη Βέλλα ήταν άφιερωμένο τό πρό
γραμμα τής 25-9-1959, στο όποιο μεταδόθηκαν οί γνωστές κι’ οί πιο άγαπημένες
συνθέσεις τοϋ Γιάννη Βέλλα. ’Επίσης μετεδόθη καί χαρακτηριστική ραδιοφωνική
συνέντευξή του προς τήν ’Εκπομπή τής ’Αστυνομίας, ή οποία ενθουσίασε ξεχωρι
στά. Στο πρόγραμμα αυτό μετεδόθησαν τέλος καθοδηγητικά συνθήματα προς τό
κοινό, πάνω σέ θέματα τροχαίας κινήσεως, γιά τούς οδηγούς, τούς πεζούς, τούς μαθητάς, τούς γονείς καί διδασκάλους.
*
—Μέ τήν Συμφωνική ’Ορχήστρα τών Βρυξελλών, άνοιξε καί έκλεισε τό πρό
γραμμα τής 2-10-1959, στο όποιο συνεχίστηκεν ή άνάπτυξη τών μεθόδων καί τοϋ
τρόπου δράσεως τών λωποδυτών, άνάμεσα σ’ ένα ποικίλο Ελληνικό πρόγραμμα,
παληών καί νέων ελαφρών τραγουδιών.
*
—Διδακτική, ενδιαφέρουσα, διαφωτιστική ή ’Εκπομπή τής 9-10-1959 πα
ρουσίασε καί υπογράμμισε στο κοινό τά πιο σημαντικά κόλπα τών πορτοφολάδων,
μέ βάση τό βιβλίο τοϋ κ. Ν.’Αρχιμανδρίτου: «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ». Στο πρόγραμμα αύτό μετεδόθησαν τραγούδια τοϋ γνωστού καί
άγαπημένου τοϋ κοινοϋ μαέστρου καί συνθέτου Τάκη Μωράκη, καθώς καί ένας πε
ριληπτικός άπολογισμός τής πλούσιας καλλιτεχνικής ζωής του. Καί πάλιν τό πρό
γραμμα άνοιξεν ή Συμφωνική ’Ορχήστρα τών Βρυξελλών.
(Τά προγράμματα παρουσιάζει ό δόκιμος 'Υπαστυνόμος κ. Σπϋρος Πηλός).
***
ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ
Εις- τό τεΰχος τών « ’Αστυνομικών Χρονικών» τής 1ης ’Οκτωβρίου, έκ τυ
πογραφικής παραλείψεως, είς τό δημοσίευμα περί τοϋ θανάτου τοϋ άειμνήστου
Ίωάννου Πανοπούλου, δέν άνεγράφησαν τά ονόματα τής άστυνομικής άντιπροσωπείας, ήτις παρέστη κατά τήν κηδείαν, επικεφαλής τής όποιας ήτο ό ’Αστυνομικός
Δ/ντής Α' κ. Τσίπης Κων)νος· άπετελεΐτο δέ έκ τών ’Αστυνομικών Διευθυντών
κ.κ. Γρηγορέα Γεωργίου καί Νικηφόρου Νικολάου, ’Αστυνόμων Α' κ.κ. Κιτσοπανίδη ’Αθανασίου καί Γεωργουλέα ’Αθανασίου, ’Αστυνόμων Β' κ.κ. Κορέση Ίωάννου, Σπηλιοπούλου Γεωργίου καί Οικονόμου Δημητρίου.
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