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Σ Α Λ Π Ι Σ Μ Α  Ε ΙΡΗ Ν Η Σ:
Φ αίνεται ότι τό πλήρωμα τοΰ χρόνου έφθασε. Οί ηγέτες των Λαών 

πίστεψαν ότι αποτελεί αίτημα των άπλοϊκών ανθρώπων όλης 
τής Γης ή ΕΙρήνη , συνδυασμένη μέ ειλικρινή φιλία καί μέ έξασφάλισι 
τής ’Ελευθερίας σέ κάθε Λαό καί σε κάθε άνθρωπο.

Αυτά τά συνθήματα, αυτά τά σαλπίσματα, δόνησαν τη Διεθνή 
ατμόσφαιρα τίς τελευταίες ημέρες άπό τον Παρθενώνα. Ό  άγγελος 
τής Ειρήνης ό Πρόεδρος τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής 
κ. Άίζενχάουερ εξήγγειλε προς όλους τους Λαούς τής Γής ότι πρέπει 
στον κόσμο νά βασιλεύση Ειρήνη καί Φιλία εν ’Ελευθερία.

Ά λλ’ άς άφίσουμε τον ίδιο νά μάς έπαναλάβη όσα είπε στή Βουλή 
τών Ελλήνων τήν 15ην Δεκεμβρίου 1959:

«Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Πρωθυπουργέ, Μακαριότατε, ’Εξοχότατοι, 
» Κυρίαι καί Κύριοι, ’Αξιότιμοι ’Αντιπρόσωποι τών Ελλήνων.

»’Αποτελεί, δΓ εμέ, μεγάλην τιμήν ότι προσεκλήθην νά ομιλήσω 
» ενώπιον τού διακεκριμένου αύτοΰ Κοινοβουλίου.
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» Τό μεγαλεϊον μάς περιβάλλει όλους— μεγαλεϊον ιδεών καί ίδεω- 
» δών, τά όποια έγεννήθησαν καί διετυπώθησαν τό πρώτον, εδώ 
» πλησίον, υπό άνδρών αείποτε επιφανών, οί όποιοι περιεπάτουν 
» καί έζων εδώ—υπό ενός Λαού τού οποίου τό θάρρος, ή ζωτικότης 
» καί ή σωφροσύνη έχουν καταγραφή μέ μεγάλα γράμματα, εις τήν 
»άνθρωπίνην ιστορίαν.

»Ή παρούσα Κυβέρνησίς σας καί ό Πρόεδρός της, ό διακεκριμένος 
» Πρωθυπουργός σας, έχουν νά έπιδείξουν τοιαΰτα επιτεύγματα, 
» ώστε νά καθίστανται αντάξιοι διάδοχοι τών επιφανών προγόνων σας.

»’Εκπροσωπώ, κατά τήν παρούσαν στιγμήν καί εις τον παρόντα 
» τόπον, 180.000.000 άνδρών καί γυναικών, οί όποιοι, μαζί μέ σάς 
» τους "Ελληνας, μοιράζονται τήν χρυσήν κληρονομιάν τής πνευμα- 
» τικής παραδόσεως καί τού πολιτισμού, τήν οποίαν άφισαν οί πρό- 
» γονοί σας, εις τον Δυτικόν Κόσμον. Ημείς οί ’Αμερικανοί, μαζί μέ 
» σάς τους "Ελληνας, μετέχομεν τής ενδόξου κληρονομιάς τής Ελλάδος.

» Εις τήν πόλιν αυτήν τών ’Αθηνών, πρό 2.000 ετών καί πλέον, 
» ή Δημοκρατία κατέκτησε, τό πρώτον, τάς καρδίας καί τό πνεύμα 
» τών άνθρώπων, τόσον ώς προς τάς άρχάς της όσον καί ώς προς 
» τήν εφαρμογήν των.

»Ό  οικος αυτός τοΰ ελευθέρου αντιπροσωπευτικού συστήματος 
» διακυβερνήσεως συμβολίζει τό σφρίγος τής Δημοκρατίας, είς τήν 
» άρχαίαν κοιτίδα της, ώς καί ότι ή βούλησις τών άνθρώπων νά παρα- 
» μείνουν ελεύθεροι, είναι άσβεστος.

» Είς τήν κοινήν άφοσίωσίν μας είς τά ιδεώδη τής Δημοκρατίας 
» καί αί δύο χώραι μας αισθάνονται θεμελιώδη συγγένειαν. "Ενας 
»’Αμερικανός δύναται νά αισθάνεται εξ ίσου είς οίκεϊον περιβάλλον 
» εδώ, όπως είς τήν Ούάσιγκτων, τήν Άμπιλήν (τήν γενέτειράν 
» μου) ή τό Μπροΰκλιν, ακριβώς όπως καί οί "Ελληνες αισθάνονται 
» ταχέως ότι ευρίσκονται είς οίκεϊον περιβάλλον είς τάς τρεις αύτάς πόλεις.

» Προς τήν Βουλήν αύτήν, προσέρχομαι μέ έν μήνυμα θαυμασμού 
» καί σεβασμού, τού ’Αμερικανικού Λαού προς τον Ελληνικόν, διά 
» τό φώς τού υποδείγματος τό όποιον μάς έδόθη, κατά τήν σημε- 
» ρινήν μας εποχήν, είς όλον τον ’Ελεύθερον Κόσμον, άπό τήν χώραν 
» αύτήν καί τάς νήσους της.

»’Εδείχθητε άτρομοι είς τήν προάσπισιν τής άνεξαρτησίας σας, 
» είς τήν έπίθεσίν σας κατά τών μαστίγων τής δυστυχίας καί άνε- 
» χείας, έτοιμοι διά θυσίας, ούτως ώστε τά τέκνα σας νά ϊδουν καλλι- 
» τέρας ή μέρας.

» Παρά τήν δυσπραγίαν καί τάς δυσχερείας σας, είς τήν πατρίδα 
» σας, συνεσπειρώθητε είς συνεργασίαν, μετ’ άλλων χωρών τής Ά - 
» τλαντικής Συμμαχίας, διά τήν κοινήν άμυναν καί ασφάλειαν. Τό 
» Έκστρατευτικόν Σώμα σας είς τήν Κορέαν, μέ τήν γενναιότητα καί 
» τον ήρωϊσμόν του, συνέβαλεν εις τήν διατήρησιν τής κυριαρχίας
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» τοϋ Νόμου και του θεσμού των Ηνωμένων ΈΘνών, εις την διηρη- 
» μένην αυτήν χώραν.

»Ό  ’Αμερικανικός Λαός, είμαι βέβαιος δε ότι και όλοι οΐ ελεύθεροι

‘Η Α.Μ. ό Βασιλεύζ μετά τοϋ έξοχωτάτου κ. Άϊζδνχάουερ καί άλλων επισήμων εΐξ τώ αε
ροδρόμιου τοϋ ‘Ελληνικού.

» λαοί τοϋ κόσμου, χαιρετούν, σας τούς γενναίους και ανταξίους 
» συνεχιστάς των Ελληνικών παραδόσεων.

» Και τώρα, έπιτρέψατέ μοι να ομιλήσω, έν συντομία, δι’ ένα 
» σκοπόν, προσφιλή εις τήν καρδίαν μου—προσφιλή, ελπίζω, εις τάς 
» καρδίας όλων εκείνων οί όποιοι πιστεύουν εις τήν αδελφοσύνην, τήν 
» αξιοπρέπειαν, τήν έκ του Θεού γένεσιν και τήν μοίραν του ανθρώπου 
» ώς τέκνου τοϋ Θεού, δημιουργημένου κατ’ εικόνα καί όμοίωσίν 
» Του. Ό  σκοπός είναι: Ειρήνη—Φ ιλία—’ Ε λευ θερ ία .

»Ό  Ελληνικός και ό ’Αμερικανικός Λαός έμπνέονται άπό κοινήν 
» και βαθεϊαν άφοσίωσιν εις τήν Ειρήνην. ’Επίσης, έχομεν τήν αύτήν 
» πίστιν, ότι πρέπει νά διατηρήσωμεν τάς συνθήκας υπό τάς όποιας 
» ό σκοπός τής Ειρήνης δύναται νά έπιδιωχθή άποτελεσματικώς.

» Πρέπει νά εϊμεθα Ισχυροί, στρατιωτικώς, οϊκονομικώς, πνευμα- 
» τικώς. Διά τής άναπτύξεως και τής διατηρήσεως τοιαύτης ισχύος, 
» αλλά καί διά τής άποκηρύξεως, διά παντός, τής χρησιμοποιήσεως 
» επιθετικών δυνάμεων, θά κερδίσωμεν τήν Ειρήνην εκείνην τήν οποίαν 
» επιθυμοϋμεν, μέ Φιλίαν, έν ’Ελευθερία.

»’Εννοώ Ειρήνην εποικοδομητικήν, δυναμικήν, ή όποια συν- 
» τελεί εις τήν δημιουργίαν παγκοσμίου κλίματος, τό όποιον θά άπαλ- 
» λάξη τούς ανθρώπους καί τά πολιτεύματά των άπό τό άνυπόφορον 
» βάρος τών εξοπλισμών καί θά τούς άπελευθερώση άπό τον έφιαλ- 
» τικόν φόβον παγκοσμίου πολέμου καί ολοκληρωτικού θανάτου.
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»Έννοώ Φιλίαν αυθόρμητον κα'ι θερμήν, πηγάζουσαν άπό την 
» βαθεΐαν ττίστιν ότι όλοι μας ένδιαφερόμεθα περισσότερον διά την 
» βελτίωσιν των συνθηκών τής ζωής μας κα'ι διά νά παράσχωμεν εις

» τά παιδιά μας περισ- 
» σοτέρας ευκαιρίας καί 
» φωτεινοτέραν προο- 
» πτικήν, άπό του νά 
» καταστρέψωμεν άλλή- 
» λους.

»Έννοώ Ελευθερίαν
» εις τήν οποίαν, ύπό 
» τήν κυριαρχίαν του 
» Νόμου, κάθε άνθρωπος 
» θά έχη τό δικαίωμα 
» καί λελοχισμένην εύ- 
» καιρίαν νά ζήση όπως 
» θέλει, νά διάλεξη τον ί- 
» δικόν του δρόμον, νά 
» άπεργασθή τήν ιδίαν 
» του μοίραν, ώστε τά 
» ’Έθνη νά είναι άπηλ- 
» λαγμένα άπό καχυπο-

Ή Α .Μ .6  Βασιλεύς μετά τού έξοχο,τάτοσ κ. Άϊζενχάοσερ. » καί έλλείψ.ν έμπί-
» στοσύνης, ικανά νά ά- 

» ναπτύξουν τάς πλουτοπαραγωγικάς των πηγάς καί διά τό καλόν 
» των λαών των.

» Εις αυτόν τον σκοπόν τής Είρήνης-Φ ιλίας-Έ λευθερ ίας,
» οί Ελληνες συμβάλλουν μέ όλην τήν καρδίαν, τόν νουν καί τήν 
» ενεργητικότητα των. Όμου μετά τών ελευθέρων άνθροόπων του 
» Κόσμου, δυνανται να βοηθήσουν τήν ανθρωπότητα νά άπολαύση, 
» επί τέλους, τήν πληρότητα τής ζωής, ώς συνέλαβον ταύτην οί 
» σοφοί τής ’Αρχαίας Ελλάδος.

»’Αξιότιμοι κύριοι Βουλευταί,
» Επιθυμώ, ακόμη μίαν φοράν, νά σάς διαβεβαιώσω περί τής 

» έξοχου τιμής, τήν οποίαν αισθάνομαι σήμερον, διά τήν εύγενή 
» πρόσκλησιν τήν όποιαν μοί απευθύνατε, νά σάς ομιλήσω. Αίσθά- 
» νομαι, μεταξύ σας, ότι απευθύνομαι προς ανθρώπους, οί όποιοι 
» αγαπούν τήν Ειρήνην καί οί όποιοι σκέπτονται όπως σκέπτομαι 
» εγώ καί οί συμπατριώται μου. Σάς εύχαριστώ».

Και ή Α. Μ. ο Βασιλεύς τών Ελλήνων Παύλος, ό άξιος καί αγα
πητός ήγέτης μιάς χώρας ειρηνικής καί πιστής στά αιώνια ιδανικά 
καί τόν ανθρωπισμό έδωσε ανάγλυφο τήν εικόνα τών αισθημάτων
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και των σκέψεων τού Ελληνικού Λαοϋ προσφωνήσας ώς έξης τον 
Πρόεδρον των Ηνωμένων Πολιτειών τής Αμερικής κ. Άϊζενχάουερ :

«Κύριε πρόεδρε,
»Έν όνόματι τού Ελληνικού Λαού σας εκφράζω την μεγάλην μου 

» χαράν, διότι είσθε και πάλιν εν τώ  μέσω ημών. Την τελευταίαν 
» φοράν, ήλθατε προς ήμας ώς ό νικητής άρχηγός όλων τών ήνωμέ- 
» νων ενόπλων δυνάμεων, αί όποΐαι εΐχον άντιμετωπίσει τούς επιδρομείς.

» Σήμερον υποδεχόμεθα τον ηγέτην, ό όποιος εκφράζει τάς ελπίδας 
» και τάς προσδοκίας τής άνθρωπότητος διά την Ειρήνην.

» Παρηκολουθήσαμεν όλοι με μεγάλον ενθουσιασμόν τά ταξί- 
» διόν σας. Αί αύθόρμη- 
» τοι έπευφημίαι τόσων 
» εκατομμυρίων άνθρώ- 
» πων άποτελοΰν τήν ά- 
» πόδειξιν ότι κατανο- 
» οΰμεν όλοι καί υπο- 
» στηρίζομεν πλήρως καί 
» έξ όλης τής καρδίας 
» τήν προσπάθειάν σας 
» νά πείσετε τον κόσμον 
» ολόκληρον ότι ή Είρή- 
» νη είναι ό πόθος μας.
» Γνωρίζω ότι ή ελπίς 
» καί ή εμπιστοσύνη τό- 
» σων εκατομμυρίων άν- 
« θρώπων προς σάς καί 
» την αποστολήν σας έ- 
» χει ρίψει επί τών ώμων 
» σας εύθύνην βαρυτά- 
» την. Αλλά γνωρίζω 
» επίσης ότι ή ευθύνη 
» αύτη έχει πέσει επί τών ώμων μεγάλου άνδρός.

» Μελετών τήν άποστολήν σας, διερωτώμαι πώς ήμείς, τά όλι- 
» γώτερον ισχυρά "Εθνη, δυνάμεθα νά βοηθήσωμεν κατά τον καλύ- 
» τερον δυνατόν τρόπον τό έργον σας. Πρώτον, δυνάμεθα νά βοηθή- 
» σωμεν διακανονίζοντες τάς τυχόν ύπαρχούσας μεταξύ τών Κρατών 
» τού ελευθέρου κόσμου διαφοράς. Είμαι υπερήφανος σημειών ότι ή 
»Έλλάς έδωσε τό παράδειγμα καταλήξασα είς συμφωνίαν επί τού 
» Κυπριακού προβλήματος, τού οποίου ή λύσις εφαίνετο άδύνατος.

» Δεύτερον, διά νά άχθη ή αποστολή σας είς αίσιον πέρας, όφεί- 
» νομεν ημείς αύτοί νά προστατεύσωμεν καί ένισχύσωμεν τά ήθικά καί 
» Εθνικά ιδεώδη έφ5 ών εδράζεται ό Δημοκρατικός τρόπος τής ζωής μας.

Ό  κ. Άϊζενχάουερ μετά τοϋ κ. Καραμανλή.
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»Έάν την προσπάθειάν σας, δττως έξασφαλίσητε την Ειρήνην έπ'ι 
» του διεθνούς πεδίου, χρησιμοποιήσωμεν ώς πρόφασιν διά νά χαλα- 
» ρώσωμεν προοδευτικώς την έπαγρύπνησίν μας έναντι τών άνατρε- 
» πτικών εντός του οϊκου μας δυνάμεων καί παραδώσωμεν ουτω 
» εις αυτάς δ,τι μάς είναι ίερόν, τότε θά έχωμεν γίνει ένοχοι ματαιώ- 
» σεως του σκοπού σας.

» Τρίτον, πιστεύω δτι αί πράξεις μας δέον νά έμπνέωνται άπό 
» ύψηλότερον νόημα κοινωνικής δικαιοσύνης, βασιζόμενον επί τοΰ 
» χριστιανικού τρόπου ζωής, αυξανόμενης ουτω τής εμπιστοσύνης 
» ημών εις τον εαυτόν μας.

» Τάς τρεις ταύτας βασικάς άρχάς όφείλομεν άπαντες αυστηρώς 
» νά έφαρμόσωμεν, ό καθείς εντός τής χώρας του, ούτως ώστε τό βάθος 
» τής ιστορικής σκηνής, επί τής οποίας θά δράσητε, νά είναι ισχυρόν,
» υγιές καί διαυγές.

» Δεν δυνάμεθα, επομένως, νά άποφύγωμεν, κύριε πρόεδρε, νά 
» εϊμεθα μέχρις ενός σημείου υπεύθυνοι διά τήν επιτυχίαν ή μη τής 
» αποστολής σας. Μη αϊσθάνεσθε, λοιπόν, τον εαυτόν σας μόνον. 
»Έδώ, εις τήν Ελλάδα, σάς κατενοήσαμεν καί εϊμεθα εις τό πλευράν σας.

^Ακράδαντος είναι ή πίστις μου, δτι, δταν αί προσπάθειαι πραγ- 
» ματοποιήσεως τού αγαθού είναι ολόψυχοι, τότε έρχεται ή Θεία 
» Πρόνοια καί άγει αυτάς εις αίσιον πέρας. Έάν, ένισχυόμενος άπό 
» τόσα εκατομμύρια ανθρώπων, έξασφαλίσητε τήν Ειρήνην εις την 
» εποχήν μας, θά κληθή ή άνθρωπότης νά άναπροσαρμόση όλόκλη- 
» ρον την σκέψιν της.

» Πολύ μεγαλυτέρα σημασία πρέπει νά δοθή εις τάς ήθικάς αξίας,
» ούτως ώστε τό ανθρώπινον πνεύμα, ύπερβαΐνον τά ύλικά αύτού 
» επιτεύγματα, νά ύπηρετήση δι’ αύτών τό αγαθόν έν τω  προσώπω 
» τού πλησίον. Πιστεύω δτι ή άνθρωπότης αντιμετωπίζει τήν μεγί- 
» στην δοκιμασίαν της. Ημείς, οί ήγέται των Λαών μας, καλούμεθα 
» νά έκτελέσωμεν μέγα καθήκον καλούμεθα νά άνυψώσωμεν τήν συ- 
» νείδησιν των Εθνών μας διά νά αντιμετωπίσουν ταύτα έπιτυχώς τήν 
» δοκιμασίαν.

»’Άς καταστώμεν άπαντες άξιοι τού προορισμού μας, ό όποιος, 
» υψών τον άνθρωπον ύπεράνω τού ζφου, καλεϊ τούτον νά τείνη 
» προς τον Θεόν.

» Κατά τό ερχόμενον έτος, άς νικήση τό πνεύμα τον νεκρόν ύλι- 
» σμόν. Διά πράξεων ανθρώπινης γενναιοφροσύνης μεταξύ ατόμων, 
» Εθνών καί ομάδων ’Εθνών, άς θεραπεύσωμεν τήν άνθρωπότητα άπό 
» τάς πληγάς τού παρελθόντος καί άπό τούς φόβους τού μέλλοντος.

» Κύριε πρόεδρε, εγείρω τό κύπελλον εις υγείαν ύμών, εύχόμενος 
» τήν επιτυχίαν τής αποστολής σας. "Ας εύλογή ό Θεός τάς πράξεις 
» σας, ώς έχει ήδη έμπνεύσει τάς σκέψεις σας».



Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

Ύπδ κ. Κ . I . ΤΣΑΟΥΣΗ

Στην εποχή μας, πιο πολύ άπό κάθε άλλη εποχή, ή επέτειος της Γεννήσεως 
του Χρίστου φουντώνει τούς ειρηνικούς πόθους τού άνθρώπου. Πάνω άπο τις λύπες 
και τις μικροχαρές μας, πάνω άπο τις διαφορές καί τά μίση μας· μέ τις προόδους 
τής επιστήμης, καί τις κατακτήσεις της μέ τούς φόβους γιά τύ μέλλον καί τις πί
κρες μας γιά τό σήμερα, πανανθρώπινο σύμβολο λατρείας καί άνακούφισης υψώ
νεται το γεγονός της Βηθλεέμ. ’Εκεί, στην απέριττη φάτνη των αλόγων, είδε τό φως 
τοϋ ήλιου ό πρώτος καί τελευταίος μαχητής τής ειρήνης.

Πολλές φορές ή καρδιά τοϋ άνθρώπου, τόσο πολύ βαρέθηκε νά χτυπάει στο 
ρυθμό τοϋ τρόμου καί τής αγωνίας καί έπανεστάτησε. Ζήτησε νά βρή τον ομαλό 
ρυθμό των χτύπων της σέ πηγές πού τής υπόσχονταν άμεση καί διαρκή ειρήνη. 
Σκίρτησε, μέ τον ενθουσιασμό τής προσμονής, στις επαγγελίες κοινωνικών συστη
μάτων καί άλλων θεωριών. ΙΙήρε μέρος σέ αγώνες γιά την κατάκτηση τής ειρήνης 
της, καί, άλλοίμονο, πνίγηκε τό ειρηνικό της «θέλω» στήν οδύνη μιας άπάνθρο^πης 
ταπείνωσης. Κ ι’ έτσι ή καρδιά, κάτω από την έξουσία τών σοφιστειών τοϋ νοΰ- 
ώδηγημένη άπο τήν άρχή καί τό πιστεύω τής στιγμιαίας απόλαυσης, σάν τέλεια 
μορφή ειρήνης, παράδερνε στο κορμί τοϋ άνθρώπου, πού, άθελά της, τό οδηγούσε 
στη σύγκρουση μέ τή λογική καί στον άφανισμό τής άξιοπρεπείας του.

’Αλλά ή καρδιά εξακολουθούσε νά ποθή την ειρήνη της. Κι’ όταν τη νύχτα 
εκείνη τής Γέννησης άκούστηκε μέ τό άγγελμα τών άγγέλων καί τών βοσκών τό 
τραγούδι «καί επί γής ειρήνη», τό δέχτηκε, τό πίστεψε, τό αγάπησε. Καί άπό κείνη 
τή στιγμή ή μορφή τοϋ κόσμου άλλαξε, ή, καλύτερα, άπό τότε 6 κόσμος πήρε τη 
μορφή του. Κ ι’ άπό τότε ό άνθρωπος άρχισε νά νοιώθη πώς είναι κάτι περισσότερο 
άπό κορμί, κι’ ότι υπάρχουν κι’ άλλοι ορίζοντες γιά νά ζήση.

Τό ότι ό άνθρωπος δέν ένοιωθε σάν άνθριοπος καί δέ γνούριζε τον προορισμό 
του. Τό ότι ή καρδιά του κοιμόταν σ’ ένα κορμί πού είχε ύψωθή σά μοναδικό έρεισμα 
γιά τήν προσπάθεια στή ζωή, είχε διαπιστωθή άρκετά χρόνια προτού λάμψει τό 
φώς τής Βηθλεέμ! «Καθεύδοντες άν διατελοϊτε εί μή τινα άλλον ό Θεός έπιπέμψειεν 
κηδόμενος ύμών», είχε πει 6 Σωκράτης στην άπολογία του. Καί τά «καινά δαι
μόνια» τοϋ μεγάλου φιλοσόφου ήταν πά>ς έξω άπό τή σάρκα καί τήν υλη γενικά, 
βρίσκεται ή ειρήνη, ή άνθρωπιά του άνθρώπου.

«'Ω ς χαρίεν ό άνθρωπος όταν άνθρωπος ή» είναι ό λόγος τοϋ Πρωταγόρα. 
Πώς όμως ό άνθρωπος θά μπορή νά είναι πραγματικά άνθρωπος, τό είπε ό Χριστός 
τής Φάτνης καί τοϋ Γολγοθά μέ τό κήρυγμα τής άγάπης του, τήν προϋπόθεση τής 
πραγματικής ειρήνης.

Στήν εποχή μας, πιο πολύ άπό κάθε άλλη εποχή, 6 πόθος τής ειρήνης είναι 
πιο δυνατός. 'Η  γενιά ή προηγούμ,ενη καί ή γενιά μας γνώρισαν καταστροφικούς 
πολέμους. Άντίκρυσαν σκηνές φρίκης. Έζησαν ώρες άγωνίας. Ποτίστηκαν μέ τό 
φαρμάκι τής άπογοήτευσης. Οί άνθρωποι τής εποχής μας παραδέρνουν μέ του αύριο 
τό άβέβαιο ξημέρωμα στο νοΰ.

Στον καιρό μας τά αισθήματα δείχνονται πιο καθαρά άπό τούς περασμένους 
καιρούς. Οί πρόοδοι τής επιστήμης, οί καταπληκτικές πρόοδοι, κάνουν τον άνθρωπο
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σκεφτικό. Ζωγραφίζεται στο πρόσωπό του ή άνία ή ό φόβος. Τό αίσθημα τής ελ
πίδας είναι καταχωνιασμένο στο χρυσό καλάθι των σύγχρονων καταχτήσεων. Τί 
νά ελπίσουμε για το άμεσο ή απώτερο μέλλον; "Ολα έχουν συσσωρευτεί στην, οθόνη 
του σήμερα. Δέ μένει, για τον ερχόμενο καιρό, παρά ή παγίωση τής ειρήνης ή ή 
τέλεια καταστροφή μέ τή μορφή ενός-πυρηνικού πολέμου.

Αυτή όμως τήν παγίωση τής ειρήνης θά πρέπει νά τήν άφίση ό άνθρωπος 
μόνο στις προσπάθειες των σημερινών Μεγάλων; ’Αλλά οί προσπάθειες αύτες μονο 
ζιά μιά ύφεση γίνονται. Καί τό χαμήλωμα τής φλόγας δέ, σημαίνει τό τελειο σβή
σιμο τής φωτιάς. Ά λ λ ’ αύτή ή φωτιά πού ωθεί στήν καταστροφική σύγκρουση, 
μόνο μέ μιά άλλη φωτιά μπορεί νά άντιμετωπιστή. Μέ τή φωτιά τής άγάπης.

Θά έπαναστατήσει λοιπόν πάλι ή καρδιά τού άνθρώπου, βαρυεστημένη να 
χτυπάει στο ρυθμό τού τρόμου καί τής αγωνίας; Θά ζητήση νά βρή τον ομαλό ρυ
θμό των χτύπων της πέρα από πέρα άπό όποια κοινωνικά συστήματα καί άλλες 
θεωρίες; Θά δεχτεί τό μήνυμα τού Βρέφους τής Φάτνης; ’Ίσω ς ναί, γιατί μόνο έτσι 
θά στερεώση τήν ειρήνη του. Πανανθρώπινο σύμβολο λατρείας καί ανακούφισης το 
γεγονός τής Βηθλεέμ, δείχνει τον τής πραγματικής ειρήνης δρόμο πού χάραξε ό πρώ
τος καί τελευταίος μαχητής της.

Κ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ

0 δεκάλογος τοϋ άστυνομικοϋ
1. "Ακούε μέ προσοχή όταν σου απευθύνουν τον λόγον οί πολι'ται, και 

κάμε μόνον τάς άπολύτως απαραιτήτους έρωτήσεις.
2. Νά ενεργής μέ ταχύτητα, κάνοντας όσον τό δυνατόν λιγώτερο θόρυβο 

γύρω σου.
3. Κύτταζε στά μάτια τον έπί κεφαλής ανώτερο σου καί νά έκτελής 

σωστά τής έντολές πού πήρες χωρίς σχόλια.
4. Είτε πρόκειται γιά έκτέλεσι διαταγών, είτε πρόκειται γιά αύτεπάγ- 

γελτη ένέργειά σου, δείχνε πάντοτε τήν καλή θέλησί σου στον πολίτη.
5. Νά έχης πάντοτε περιποιημένη καί καθαρή έμφάνισι καί νά είσαι 

τακτικός στις συναλλαγές σου.
6. Νά φέρεσαι ευγενικά καί χωρίς έπιτήδευσι. Καί ό ένοχος δικαιούται 

κάποιας συμπόνιας.
7. Νά ένδιαφέρεσαι φανατικά γιά τούς συναδέλφους σου και γενικώτερα 

γιά τό Σώμα.
8. Νά μή δυσφορής όταν σέ ώρα άνάγκης πρέπει νά έργασθής περισ

σότερο.
9. Λέγε πάντοτε τήν άλήθεια.

10. ’Αγάπησε τή δουλειά σου καί τότε δέν θά αισθάνεσαι κούρασι. Ή  
εργασία τοϋ άστυνομικοϋ είναι ανώτερο επάγγελμα, είναι κοινωνικό λειτούρ
γημα.

Δ. Μ. Κ.



ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ 
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ (1921 -1960)

'Υπό Άστυν. Δ/ντου Α κ. Ν . ΑΡΧΙΜ ΑΝΔΡΙΤΟΥ  
(Σ υ ν έχ ε ια  ά π ό  το  π ροη γ ο ύ μ ενο )
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ΜΕΧΡΙ Λ Η Ξ Ε Ω Σ  Τ Ο Υ  Κ Ο Μ Μ Ο Υ Ν ΙΣΤ Ο ΣΥ Μ Μ Ο  ΡΙΤΙΣΜ ΟΥ

Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Ε ΙΣ

226. Δράσις τής 'Αστυνομικής Διευθννσεως Κέρκυρας άπό  
13-10-1944 μέχρι τέλους Δεκεμβρίου' 1945.

227. Δράσις τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Κ έρκυρας κατά  
τον κομμουνιστοσυμμοριτοπόλεμο (1-1 -1946) μέχρι τέλ.ονς Δε- 
κεμβρίρυ 1949.

*
* *

2 2 6 .  Δράσις τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Κέρκυρας άπό 13 -1 0 -1 9 4 4  
μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 19 4 5 .

Μετά την άποχώρησι των Γερμανικών στρατευμάτων άπό την Κέρκυρα, 
έδημιουργήθη διά την ’Αστυνομία τό δυσχερέστατο πρόβλημα τής παγιωσεως τής 
τάξεως καί τής ασφαλείας, διά τής προλήψεως άντεκδικήσεων, αύτοδικιοίν, προ
κλήσεων μεταξύ άντιφρονούντων καί συγκρούσεων μεταξύ των διαφόρων πολιτι
κών οργανώσεων, πού ήσαν έγκατεστημένες στο νησί τής Κερκύρας.

Ή  ’Αστυνομία έπίστευε ότι έν ούδεμια περατώσει έπρεπε νά χρησιμοποίηση 
βίαν εναντίον τού λαού πού είχεν άφάνταστα δεινοπαθήσει άπό την ξένη δουλειά. 
Έπροτίμησε λοιπόν νά επιτυχή έξασφάλισιν τής τάξεως μέ την πείθω και με την 
συνεννόησι τών διαφόρων πολιτικών οργανώσεων, αλλά καί μέ την αύθόρμητο 
έγκρισι καί ύποστήριξι τού νομιμόφρονος Κερκυραϊκοΰ πληθυσμού.

'Η  πατριωτική στάσις τής ’Αστυνομίας κατά την διάρκειαν τής Γερμανοίτα- 
λικής κατοχής καί ή ώς έκ τούτου έκτίμησις καί αγάπη πού άπελάμβανε άπό μέρους 
τού λαού καί τ<ών διαφόρων οργανώσεων τής νήσου, έδωσε σ’ αύτή την δυνατότητα να 
διαδραματίση πρωτεύοντα καί σοβαρώτατον ρόλον στην επιτυχία γενικής συνεννοήσεως.

’Έ τσ ι σ’ ολόκληρο τη νήσο τής Κερκύρας χάρις στις προσπάθειες τής ’Αστυ
νομίας έτηρήθη πλήρης καί απόλυτος τάξις τόσον εύθύς αμέσως μετά την απελευ
θέρωσή όσον καί μετά άπό αυτήν, οπότε σέ άλλα μέρη τής Ελλάδος έξεδηλώθησαν 
στασιαστικές ενέργειες τών κομμουνιστών κατά τού Κράτους καί κατά τον Δ/βριον 
τού 1944 τό εθνοκτόνον κομμουνιστικόν κίνημα, τό όποιο προεκάλεσε τόσες κατα
στροφές στο Λαό.

'Η  ’Αστυνομία αμέσως μετά την άπελευθέρωση, έν συνεννοήσει τού τότε Διευ- 
θυντοΰ αυτής μέ τον Στρατιωτικό Διοικητή τής νήσου, έμερίμνησε γιά την έκδοσι 
διαταγής συλλήψεως καί συγκεντρώσεως στις φυλακές καί στο Π. Φρούριο όλων 
τών ’Ιταλών στρατιωτικών καί πολιτών πού εύρίσκοντο στην Κέρκυρα.

Τούτο έπέβαλε ή τότε δημιουργηθεΐσα κατάστασις, δεδομένου ότι ή προδο
τική στάσις τής ’Ιταλικής μειονότητος στήν Κέρκυρα κατά τήν διάρκεια τής κα
τοχής, είχε δημιουργήσει έντονο μίσος τών Κερκυραίων εναντίον όλων τών 
Ιταλών.

Ή  παραμονή πλέον στήν Κέρκυρα τούτων ήτο.αδύνατος γιατί διέτρεχε άμεσον 
κίνδυνον ή ζωή των. Ή  σύλληψις λοιπόν καί ή συγκέντρωσις όλων αυτών επετεύχθη
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χάρις στις μεγάλες προσπάθειες των αστυνομικών, οί όποιοι ένήργησαν μέ σύνεσι 
καί ταχύτητα, χωρίς να σημειωθούν έκτροπα εις βάρος των. ’Αργότερα όλοι οί 
συλληφθέντες μετεφέρθησαν στην ’Ιταλία καί έτσι ή Κέρκυρα άπηλλάγη άπό ένα 
στοιχείο, τό όποιο άπό πολλών έτών υπόσκαπτε συνεχώς τον άκραιφή Ελληνικόν 
πατριωτισμόν τής Νήσου.

2 27 .  Δρασις τ ή ς ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Κέρκυρας κατά τον κομ- 
μουνιστοσυμμοριτοπόλεμο (1 -1 -1 9 4 6  μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 1949) .

Κατά τη διάρκεια τού κομμουνιστοσυμμοριτοπολέμου δεν ήμπόρεσαν οί κομ- 
μουνισταί να προκαλέσουν ταραχές ή άλλες εκδηλώσεις στή Κέρκυρα.

Πάντως ή ’Αστυνομία, κατά την περίοδο αύτή, λόγω τής γειτνιάσεως τής νή
σου προς την ’Αλβανία, ή οποία τότε ήτο ή χώρα τού ανεφοδιασμού τών συμμοριτών 
καί τής έξορμήσεως αυτών στην ’Ηπειρωτική Ελλάδα, έτέλει πάντοτε έν επιφυ
λακή. Έ ν  συνεννοήσει καί συνεργασία μέ τις Λιμενικές ’Αρχές καί την Χωροφυλακή 
έπετήρει τις άκτές τής νήσου, άφ’ ενός μέν για την παρεμπόδισι διαφυγής Κερκυ- 
ραίων κομμουνιστών πρός ένίσχυσι τών συμμοριών, άφ’ έτέρου δέ για τήν πρόληψι 
εισόδου στήν Κέρκυρα κομμουνιστών άπό τις άπέναντι ’Ηπειρωτικές άκτές μέ 
σκοπό τήν άσκησι σχετικής κομμουνιστικής προπαγάνδας καί τήν κατασκοπία 
εις βάρος τών ’Εθνικών δυνάμεων.

’Εκτός αυτών ή ’Αστυνομία κατά τήν περίοδο αύτή τού συμμοριτοπόλεμου 
είχε άναλάβει τή φρούρησι τών Φυλακών Κερκύρας άπασχολοΰσα στήν υπηρεσία 
αύτή πλέον τού τετάρτου τής δυνάμεώς της. Τό έργον αύτό καίτοι δέν περιελαμβά- 
νετο στα ειδικά καθήκοντά της, ήναγκάσθη νά τό άναλάβη γιά νά ήμπορέσουν οί 
άνδρες τής Χωροφυλακής νά διατεθούν πρός ένίσχυσιν τού μαχομένου ’Εθνικού 
Στρατού.

’Αξία ιδιαιτέρας μνείας είναι ή υπό τού τότε άστυφύλακος καί ήδη άρχιφύ- 
λακος Τόμπρου Παναγιώτου σύλληψις τού κομμουνιστοσυμμορίτου Κουλούρη Γεωρ
γίου ή Μαριδή, ή οποία έλαβε χώραν τήν 9-12-1949 υπό τάς άκολούθους συνθήκας.

'Ο Γεώργιος Κουλούρης ή Μαρίδης ό όποιος ήταν παλαιό καί δραστήριο κομ
μουνιστικά στέλεχος έφθασε στή Κέρκυρα μέ δύο άλλους συντρόφους του, άπό τούς 
όποιους ό ένας παρεδόθη καί ό άλλος συνελήφθη, μέ επίσημο σοβαρή άποστολή 
άπό τήν ’Αλβανία, ή όποια, άν έπετύγχανε θά έζημίωνε σπουδαίως τά ’Εθνικά μας 
συμφέροντα. 'Ο συμμορίτης έφόνευσε στο χωριό Μπενίτσες στις 3-12-1949 τό 
χωροφύλακα Δήμου, ό όποιος κατόπιν ύποδείξεως ιδιώτου έπεχείρησε νά έλέγξη 
τήν ταυτότητά του. Τις εσπερινές ώρες τής 9ης Δ/βρίου 1949 ύπεδείχθη υπό 
οδηγού αυτοκινήτου στον αστυφύλακα Τόμπρο Παναγιώτη πού πέρασε τυχαίως 
άπό την όδό Γεωργίου Θεοτόκη, ότι μέσα σέ πλησίον ευρισκόμενο καπνοπωλείο 
ευρισκετο ένα άτομο τό όποιο ήταν ύποπτο γιατί ενώ διεπραγματεύετο νάτό μεταφέρη 
σέ άπομεμακρυσμένο σημείο τής νήσου άλλαξε γνώμη μόλις τού ζήτησε τό δελτίο 
ταυτότητάς του. 'Ο άστυφύλαξ ύποπτεύθη ότι έπρόκειτο περί συμμορίτου καθόσον 
μετά τον φόνο τού χωροφύλακος Δήμου είχον άναστατωθή όλες οί ’Αρχές τής νήσου 
καί ένήργουν δραστηρίως πρός πάσαν πλευράν γιά τή σύλληψί του. Έπερίμενε λοι
πόν να βγή από τό καπνοπωλείο ό ύποπτος λαμβάνων έν τώ μεταξύ τις επιβαλλό
μενες προφυλάξεις. "Οταν βγήκε άπό τό καπνοπωλείο ό άστυφύλαξ τον έκάλεσε 
για να ελεγξη τήν ταυτότητά του έκεΐνος όμως έτράπη εις φυγήν τρέχων πρός τήν 
Εβραϊκή συνοικία, η οποία λόγω τών στενών δρομίσκων καί τού σκότους πού 

επικρατούσε παρεΐχεν ευκολίες διαφυγής. Ό  άστυφύλαξ όμως χωρίς νά χάση τήν 
ψυχραιμία του τον έπυροβόλησε δυο φορές τή μιά πρός εκφοβισμόν καί κατόπιν 
κατ επάνω του με σκοπο νά τον τραυματίση, συγχρόνως δέ τον κατεδίωκε καί έκα- 
μνε χρήσι τής σφυρίκτρας του.

Οταν ο συμμορίτης αυτός, πού έλέγετο Κουλούρης, καταδιωκόμενος συνεχώς 
καί πυροβολούμενος άπό τον άστυφύλακα Τόμπρο έφθασε κάτω άπό τά τείχη τού
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ΝΕΟΤΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ
‘Ομιλία γενομένη τήν 26-11-1954 άπό τοΰ άμφιθεά-

---------  τρου της Φιλολογικής Σχολής ύπό τοΰ Κοσμήτορος
ταύτης Καθηγητοϋ κ. Γ .  ΣΑ Κ ΕΛ Λ Α ΡΙΟ Υ

'Η  Φιλοσοφική Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών αίσθαμομένη τήν ύποχρέω- 
σιν νά έξυπηρετήση εύρύτερον τάς πνευματικάς άνάγκας τής Ελληνικής Κοινωνίας 
άπεφάσισεν, δπως άπό σήμερον κάμη έναρξιν έλευθέρων ομιλιών επί προβλημάτων 
γενικού διαφέροντος.

Τό θέμα τής σημερινής είναι, ώς γνοοστόν «Ν ε ό τ η ς  κ α ί  έ γ κ λ η μ α».
Τήν εκλογήν τοΰ θέματος αύτοΰ πας τις θά δικαιολογήση,'υποθέτω, άν αναλογι- 

σθή τήν σημασίαν τής νεανικής ήλικίας καί τό καθήκον όλων μας νά άνταποκριθώμεν 
εις τάς άνάγκας της περισσότερον ή δι’ οίανδήποτε άλλην ήλικίαν, άν λαβή υπ’ όψιν 
δτι ή ηλικία αύτή τοΰ άνθρώπου είναι ή χρυσή ήλικία, ή ελπίς καί τό καμάρι τοΰ Έ 
θνους, ή χαριεστάτη καθ’ "Ομηρον ήλικία, καθ’ ήν τά φυσικά χαρίσματα τοΰ σώματος 
άμιλώνται προς τήν ζωτικήτητα τής έκδηλώσεως τών διανοητικών καί συναισθηματι
κών, είναι ή ήλικία ή περιλαμβάνουσα κατά τον Βύρωνα χρόνια τά χρυσά πού νάταν 
παιδί κανείς νά ξαναγίνη.

Είναι ή ήλικία τών άκοιμήτων άνησυχιών καί άμφιβολιών, καθ’ ήν κατά τον 
Πρόδινο «οι νέοι ήδη αύτοκράτορες γιγνόμενοι δηλοΰσιν εϊτε τήν δΓ άρετής οδόν τρε-

έποχην είναι η ηλικία, ηε 
ήλικία τέλος, τήν οποίαν, ώς ό Medonalcl εΐπεν, όταν παύσωμεν νά συμπαθώμεν, τό 
έργον ήμών εις τον κόσμον τοΰτον έληξεν.

’Αξίζει λοιπόν, υποθέτω, νά έξετάσωμεν εις έν χρονικόν διάστημα ολιγωτερον 
τής μιας ώρας πότε καί διά τινα λόγον ή νεότης αμαρτάνει, παραστρατεί ή εγκλημα
τεί, καί, οπερ σπουδαιότερον, πώς τό έγκλημα καί παραστράτημα τοΰτο δύναται να 
προληφθή ή έλαττωθή.

1) ’Αλλά τις ή έκτασις τοΰ νεανικοΰ έγκλήματος; Αυξάνει τοΰτο άπό έτους εις
έτος; *3

, 2) Ποια τά είδη τοΰ νεανικοΰ έγκλήματος;
3 )  Τίς ή έκ τοΰ έγκλήματος τών νέων φθορά καί απώλεια, οικονομική, ήθική,

ψυχική; ^
4) Ποια τά αίτια τοΰ νεανικοΰ εγκλήματος;
5) Ποια τά μέσα τής άναστολής καί προλήψεως αύτοΰ; Υπάρχει μέθοδος τοι- 

αύτης προλήψειυς; Ποια ή μέθοδος αύτή;

Νέου Φρουρίου (δπου εύρίσκετο άλλοτε ή ’Αστυνομική Σχολή και κατευθυνετο 
προς τό λιμένα, βρέθηκε άντιμέτωπος μέ τον άστυφύλακα Κοψιά Παναγιιυτη, ο 
όποιος στο άκουσμα τών συριγμάτων καί τών πυροβολισμών είχε τρέξει με άλλους 
άστυνομικούς προς βοήθειαν τοΰ συναδέλφου των Τόμπρου. Ό  άστυφύλαξ Κοψιάς 
προετοιμασμένος πλέον καί ά.πό τίς φωνές τοΰ συνάδελφου του Τομπρου «πιαστε 
τον είναι συμμορίτης» έπυροβόλησε κατ’ αύτοΰ έπιτυχώς καί τον έτραυματισε στα 
πόδια καί έτσι έπέτυχε τήν σύλληψί του.

Αύτή περιληπτικώς ύπήρξεν ή δράσις τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Κερ- 
κύρας κατά τήν κατοχή καί κατά τή διάρκεια τοΰ συμμοριτοπόλεμου.

(Σ υνεχ ίζετα ι)
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Αύτά είναι τά επί μέρους προβλήματα, τά όποια θά πρέπη νά έξετασθώσιν, έφ’ 
όσον ό χρόνος επιτρέπει, την έσπέραν ταύτην.

Πριν ή όμως είσέλθωμεν εις τήν έξέτασιν των προβλημάτων τούτων- άναγκαΐον 
κρίνομεν, διά τούς μή ειδικούς περί τήν έγκλ'ηματολογίαν, νά καθορίσωμεν τίς .είναι 
ή έννοια του εγκλήματος.

’Έ  γ λ η μ α, νομικώς έξεταζόμενον, είναι άδίκημα κατά των υφισταμένων νό
μων τής χώρας ή άδικος πραξις ή παράλειψις, έφ’ ής ή πολιτεία επέβαλε διά νόμου 
ποινήν. 'I I  αξιόποινος δ’ αύτή πραξις δύναται νά τελεσθή είτε έξ εχθρικής διαθέσεως 
τού έγκληματοϋντος κατά τής Κοινωνίας είτε καί άνευ εχθρικής διαθέσεως. ’Από κ ο ι- 
ν ω ν ι κ ή ς όμως άπόψεως έγκλημα είναι πραξις ή παράλειψις, ήτις π ι σ τ ε ύ ε τ α ι  
ότι δύναται νά είναι έπιβλαβής παρά όμάδος δυναμένης νά ένισχύση τήν πίστιν της ταύ
την. "Ωστε πραξις τις δύναται νά μή είναι παράνομος, δύναται όμως νά είναι ανήθι
κος καί έπιβλαβής εις τήν κοινωνίαν καί διά τούτο είναι κοινωνικώς έγκληματική. 
Αδικημάτων δέ, ώς γνωστόν, έχομεν διαφόρους βαθμίδας άπό τού άπλ.ού πταίσματος 

τής άστυνομικής παραβάσεως μέχρι τού φόνου καί τής άσφαλείας τού Κράτους, τιμω
ρούμενα διά ποινής τού προστίμου μέχρι καί τής τού θανάτου.

’Α λ λ ά  π ο ι α  τ ά ε ί δ η  τ ω ν  π α ι δ ι κ ώ ν  έ γ κ λ η μ ά τ  ω ν ή π α- 
ρ α σ τ ρ α τ η μ ά τ ω ν ;  ε ί ς τά όποια σήμερον οι νέοι ύπόκεινται καί ένίοτε ύπο- 
πίτουσι;

α) Ζώσιν άνήθικον καί άκοσμον ζωήν εις τήν κοινωνίαν; β) Ζώσιν άνήθικον 
ζωήν εις το σχολεΐον; γ) ’Ασχολούνται εις παρανόμους έπιχειρήσεις μόνα ή όμαδικώς; 
δ) Συναναστρέφονται κακοκοιούς καί ανήθικους;,ε) ’Αναπτύσσονται έν οκνηρία καί 
παρανομία; στ) Άποπλανώσι παιδίσκας μικροτέρας καί άνηλίκους; ζ) Εισέρχονται 
εις δυσωνύμους οίκους; η) Φοιτώσιν εις χαρτοπαίγνια; θ) Άσελγοΰσι παρά, φύσιν; 
ι) Φοιτώσιν εις ταβέρνας μετά μεθύσων ; ια) Περιπλανώνται τήν νύκτα εις τάς ο
δούς άνευ νομίμων λόγων; ιβ) Κλέπτουσι καί μάλιστα περισσότερον τά άρρενα τών 
θηλέων; ιγ) Περιπλανώνται καί άλητεύουσι περί τούς συδηροδρομικούς σταθμούς ή 
τούς λιμένας; ιδ) Είσπηδώσιν άνευ άδειας εις πλοία ή τούς' σιδηροδρόμους; ιε) 
Άπουσιάζουσιν, ή ώς κοινώς λέγεται, «τό σκάνε» άπό τό σχολεΐον; ιστ) Είναι άδιόρ- 
θω τα; ιζ ) Βλασφημούν καί χρησιμοποιούν άπρεπή γλώσσαν; ιη ) Άπουσιάζουσι άπό 
το σπίτι των άνευ άδειας; ιθ ) Άλητεύουσι διανυκτερεύοντα εις πάρκα; κ) Άρνοΰνται 
υπακοην εις τούς γονείς καί κηδεμένας; κα) Χρησιμοποιούν οινοπνευματώδη ποτά; 
κβ) Εύρίσκονται εις χώρους άπηγορευμένους εις άνηλίκους; κγ) Καπνίζουν, καί δή 
δημοσία; κδ) Ασχολούνται εις επικίνδυνα δι’ έαυτούς καί τήν κοινωνίαν έργα; κε) 
Επαιτοΰσι καθ’ οδόν; κστ) Έπιτελοΰσιν άδικήματα κατά τής δημοσίας τάξεως, αύ- 

τοδικίας, άδικους έπιθέσεις, τραύματα άνευ προμελέτης, έπιθέσεις κατά τής έκτελε- 
στικής έξουσίας; κζ) Συμμετέχουσιν εις οργανώσεις ύλιστικάς, άθειστικάς ή άντε- 
θνικάς καί κη ) Ένεργοΰσιν άπαίσια έγκλήματα εις ά παρωθήθησαν έσχάτως κατά τον 
συμμοριτοπόλεμον καί τήν κατοχήν άπό ξένης έπιβουλής;

Α λ λ ά  τ ί ς  ή έ κ τ  α σ ι ς τ ο ύ  ν ε α ν ι κ ο ύ  έ γ κ λ ή μ α τ ο ς. Αυξάνει 
άράγε τό νεανικόν έγκλημα άπό έτους εις έτος;

Εκ τής τελευταίας στατιστικής τού 'Υπουργείου Δικαιοσύνης πληροφορούμεθα 
οτι το έγκλημα, και δή τό ν ε α ν ι κ ό ν, χωρεΐ αύξανόμενον άπό έτους εις έτος κατά 
28%  περίπου. Ούτως, έν ώ οί προσαχθέντες ένώπιον τού Δικαστηρίου νεαροί έγ^λη- 
ματιαι παντός βαθμού τώ 1951 άνήρχοντο εις 2796, κατά τό 1953 άνήλθον εις 3432, 
αύξησις τούτέστι έντός διετίας εις 636. "Ο,τι δ’ άκόμη λυπηρόν, είναι τούτο, ότι δηλ., 
εν ώ οι εγκληματήσαντες μ α θ η τ α ί τώ 1951 άνήρχοντο εις 534, κατά τό 1953 
ανήλθον εις 684, αύξησις τ.έ. έντός διετίας πάλιν εις 330 ή 62% . Έ κ  στατιστικής 
ωσαύτως-εις τας Β. Γ.Σ. τής Κώ μαθητών, συγκεντρωθέντών έκεΐ πρός άναμόρφωσιν, 
ενεκα εγκληματικής των πράξεως, συνάγεται ότι 18%  έξ αύτών κατά τον χρόνον τής
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διαπράξεως του εγκλήματος των (φθοράς ξένης περιουσίας), ήσαν αγράμματοι άντι- 
θέτως 8έ 7 5%  διαπράξαντες τό αύτό αμάρτημα είχον φοιτήσει εις το Δημοτικόν σχο
λείου καί μάλιστα 1 8 % , επίσης έξ αυτών ήσαν απόφοιτοι αύτοΰ καί επί πλέον 6 ,5 %  
ήσαν μαθηταί Γυμνασίου.

Ά λ λ ’ είναι άρά γε ή Στατιστική αυτή ακριβής; Είναι μόνααύτάτάέγκληματοΰν- 
τα παιδιά ή είναι περισσότερα; Άπάντησις οριστική εις τά ερωτήματα: Τί είδους δια
γωγή είναι εγκληματική, διακρινομένη τής «προβληματικής» συμπεριφοράς ή τής προ- 
εγκληματικής βαθμίδος; Ποια τά παθολογικά αίτια, έξ ών μία κακή διχγωγή ένός 
νέου προέρχεται, δεν δύναται νά δοθή, διότι έξαρτά.ται έκ τής ποικίλης καί ελαστικής 
διακρίσεως των παιδικών δικαστηρίων.

Έ ξ  άλλου καί άν ακόμη τάς περιπτώσεις τάς έναγομένας εις τό δικαστήριον 
λάβωμεν ύπ’ όψιν, πρέπει νά μή λησμονώμεν δτι αυται μά.ς παρέχουν μέρος τών έκτε- 
λουμένων παιδικών εγκλημάτων, διότι πλεΐστα παιδικά εγκλήματα δεν φθάνουν μέχρι 
τών δικαστηρίων, ιδίως τά άφορώντα τήν φθοράν ξένης περιουσίας. Τά πλεΐστα 8έ 
τών συλλαμβανομένων άμαρτανόντων παιδιών άφίνονται ελεύθερα είτε πριν συλλη- 
φθώσιν, είτε καί ένίοτε όταν συλληφθώσιν άκόμη παρά τώ ν ’Αστυνομικών ’Αρχών. Διά 
τούτο πρέπει νά θεωρήσωμεν πολύ μεγαλείτερον τον αριθμόν τών παιδικών εγκλημά
των από του άριθμοΰ τών εις τό κατώφλιον τού Δικαστηρίου προσαγομένων νέων, 
περί ών ή άναφερθεΐσα στατιστική, έξικνουμένη εις 3 0 %  εις τό διάστημα τών δύο τε
λευταίων ετών. ,

Παρά ταϋτα ή ύπάρχουσα στατιστική, άν μή ποσοτικώς, είναι π ο ι ο τ ι κ ώ ς  
έπωφελής καί σημαντική, καταδεικνύουσα τον κίνδυνον τής νεότητος καί τήν ανάγκην 
τής προστασίας αυτής. Καί χωρίς βεβαίως νά λάβωμεν ύπ’ οψιν τάς άνηκούστους 
θηριωδίας, εις τά οποίας νεανικαί χεΐρες κατά τά Δεκεμβριανά μετέσχον ένεργώς καί 
ήσχρούργησαν, άν έξετάσωμεν τήν στατιστικήν, τών εις τάς Β .Τ .Σ . Κώ άναμορφου- 
μένων νέων, εις άς υπέρ τον μήνα, κατά τό παρελθόν έτος εΐργάσθημεν, βλέπομεν έ
ν ί βίε φρικαλέους τρόπους έκτελέσεως εγκλήματος καί παρά 14ετών άκόμη παιδιών.

’Α λ λ ά  π ο ι α  τ  ά α ί τ ι α  τ ο ύ  έ γ κ λ ή μ α τ  ο ς; Τό πρόβλημα τής αι
τίας τού εγκλήματος είναι τό δυσχερέστερου εις τήν εγκληματολογίαν, διότι καί ή 
άφθονος έγκληματολογική βιβλιογραφία καί αί πολλαπλαΐ επί τών αιτίων τού ε γκλή
ματος έρευναι έρείδονται επί μή έπηληθευμένων πολλάκις καί επί ανακριβών παρατη
ρήσεων. ’Έπειτα έν οίονδήποτε έγκλημα δεν δύναται νά έχη έν ώρισμένον αίτιον, άλλ’ 
έ κ π ο λ λ ώ ν  α ι τ ί ω ν  είναι δυνατόν νά προέρχεται, πολλοί δ’ έξ άλλου τών έ- 
ρευνητών άποδίδουσι πολλάκις μίαν σύνθετον καί πολλαπλήν διαγωγήν εις έ ν μ ό
ν ο ν  αίτιον—ή ένωτική έσφαλμένη φιλοσοφία—ή εις ολίγα άπλά αίτια.

Παρά τάς δυσχερείας ταύτας τής έξερευνήσεως τών διαφόρων αιτίων τών νεα
ρών έγκληματιών ή κατάταξις αύτών σπουδής χάριν είναι δυνατή.

Δέν θά έπιμείνωμεν βεβαίως εις τήν όλιγοχρόνιον σήμερον ομιλίαν μας εις τήν 
έξαντλητικήν έξέτασιν τών αίτιων τού νεανικού έγκλήματος. Δάν θά έξετάσωμεν έπο- 
μένως ούτε τά ψ υ χ ο λ ο γ ι κ ά  α ί τ ι α ,  έξ ών τά διάφορα είδη τών νεαρών έγ
κληματιών, τού ν ε υ ρ ω τ ι κ ο ύ  δηλ. τής ψυ χ ο π α θ η τ ι κ ή ς  π ρ ο σ ω π ι 
κ ό  τ  η τ ο ς, τού ή β η φ ρ ε ν ι κ ο ύ, τού μ α ν ι - ο κ α τ α θ λ ι π τ ι κ ο  ΰ, τού 
π α ρ α ν ο ϊ κ ο ύ ,  τού έστερημένου δηλ. τών άπαραιτήτων άναγκών καί έπιθυμιών 
τής ζωής.

Δέν θά έξετάσωμεν τούς έκ β ι ο λ ο γ ι κ ώ ν αιτίων νεαρούς έγκληματίας, 
τούς π ν ε υ μ α τ ι κ ώ ς  δηλ. ά ν ω μ ά λ ο υ ς ,  τούς πάσχοντας έκ κακής λειτουρ
γίας τών ε ν δ ο κ ρ ι ν ώ ν  ά δ έ ν ω ν  καί τούς έχοντας ό ρ γ α ν ι κ ά ς ψ υ χ ώ 
σ ε ι ς  ή έ γ κ ε φ α λ ι κ ά ς  β λ ά β α ς .

Δέν θά άναφέρωμεν τήν έκ τής έ λ λ ι π ο ΰ ς θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ή ς  ζ ω ή ς  
καί θρησκευτικής δΓ έργων μορφώσεως τών νέων μας άδυναμίαν αύτών, όπως προφυ-
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λαχθώσιν άπό το έγκλημα, μήτε θά άσχοληθώμεν περί τής έκ τοΰ έγκλήματος ο ι
κ α ν ό  μ l κ ή ς ά π ω λ ε ί α ς  εις τά άτομα καί το ’Έθνος, άνελθούσης κατά το 1931 
έκ των καταδικασθέντων 88.263 άτόμων εις ύπέρ το δισεκατομμύριον χρυσών τότε 
δραχμών εις εθνικήν καί ατομικήν οικονομίαν.

Περί τούτου καί εις τήν κοινών ιολογίαν ημών καί εις ιδιαιτέραν πραγματείαν 
ήμών «Το έγκλημα έν Έλλάδι» έκτενώς πραγματευόμεθα. Σήμερον εις τά αίτια τα 
έκ τοΰ σ η μ ε ρ ι ν ο ύ  ι δ ί α  π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς  προερχόμενα δι’ έλαχίστων 
θά έπιμείνωμεν. Καί τοιαΰτα είναι:

Π ρ ώ τ ο ν  τά έκ τοΰ ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ ο ύ  περιβάλλοντος. Ή  ο ι κ ο γ έ
ν ε ι α, ώς γνωστόν, είναι τό λίκνον τής άναπτύξεως καί μορφώσεως τής προσωπικό- 
τητος. Κατά τά πρώτα έτη τής έν τή οικογένεια ζωής έμπεδοΰνται οί ορθοί τρόποι συμ
περιφοράς, σκέψεως καί έκφράσεως τών συναισθημάτων τού παιδός, αί άξίαι καί οι 
γνώμονες καί τά κριτήρια τά διαρκή, τά όποια έξασφαλίζουν διαρκή έπίδρασιν εις τήν 
μελλοντικήν ζωήν του καί τήν διαμόρφωσιν τής προσωπικότητάς του.'Η  οικογένεια 
είναι έκείνη, πού χρωματίζει ζωηρότατα τήν όλην σκέψιν καί διαγωγήν τού παιδιού 
καί τοΰ νέου. Έ  ν τ  α σ ι ς εις τάς οίκογενειακάς σχέσεις, δ ι χ ό ν ο ι α ι κ α ί  σ υ γ 
κ ρ ο ύ σ ε ι ς ,  μ ί σ η  μεταξύ τών συζύγων, ζ η λ ο τ υ π ί α ι καί δ ι α π λ η κ τ ι- 
σ μ ο ί έχουν μεγίστην έπίδρασιν εις τήν διαγωγήν τού παιδος καί δυσπροσαρμοστιαν 
του" έ γ κ λ η μ. α τ ι κ ό τ  η ς δέ τών νέων καί δ ι α ζ ύ γ ι ο ν εις την οικογένειαν 
έχουσι κατά τά πορίσματα πολυαρίθμων έρευνών μεγάλην συνάφειαν, ώς καί ή άνώ- 
μαλος καί ανήθικος ζωή εις αύτήν. Καί τούτο, διότι τ ό  π α ι δ ί  π ρ ο σ λ α μ β ά 
ν ε ι  κ α ί  σ χ η μ α τ ί ζ ε ι  τ  ά κ ρ ι τ ή ρ ι α  τ ο ΰ  π ρ ά. τ τ  ε ι ν κ α τ α κ ύ 
ρ ι ο ν  λ ό γ ο ν  κ α ί  π ρ ώ τ ι σ τ ο ν  μάλλον έκ τών γ ο ν έ ω ν  του καί τών σ τ ε -  
ν ω τ έ ρ ω ν  φ ί λ ω ν  τ ο υ  καί όλιγώτερον έκ τού σχολείου καί τής ά γ ω γ ή ς 
γ ε ν ι κ ώ τ ε ρ ο ν .  Τό π α ρ ά δ ε ι γ μ α  δηλ. καί έδώ τών γονέων, αι κρίσεις και 
ή διαγωγή των, όσον καί αν είναι αυστηροί καί σκληροί ενίοτε ούτοι, έχει την άρχουσαν 
θέσιν εις τήν συμπεριφοράν τοΰ παιδιού. Τουναντίον τό παιδί, τό οποίον στερείται 
τής εύκαιρίας τής άγάπης καί τής θαλπωρής τής μητρός, όσον πτωχή και άν είναι αυτή, 
ώς συμ,βαίνει εις τά ορφανοτροφεία ή άλλων έθνών καί κοινωνικών συστημάτων ιδρύ
ματα, τά όποια άντικαθιστώσι τήν οικογένειαν, είναι επόμενον νά κλίνη εις το παντός 
είδους παράπτωμα καί έγκλημα.

Δ ε ύ τ ε ρ ο ν  αίτιον, έκ τού περιβάλλοντος, τής νεανικής έγκληματικότητος 
είναι ή π τ ω χ ε ί α  καί ή ά ν ε ρ γ ι α, άλλ’ όχι όμως πάντοτε, ώς συνηθίζεται να 
γράφεται καί νά τονίζεται. Τό γεγονός ότι έγκληματίας τις διέπραξεν έν έγκλημα άερ
γος ών, δεν σημαίνει ότι ή αργία υπήρξε πάντοτε τό αίτιον. Διότι οι κατ’ επάγγελμά 
κλέπται καί διαρρήκται, τάάνεύθυνα έκ διαφόρων αιτίων πρόσωπα, τά έστερημένα μορ- 
φύσεως, άγ'ρά.μματα ή γραμματισμένα πρόσωπα (ώς άτυχώς είναι σήμερον πολλοί εκ 
τών νέων μας), αντικοινωνικά κηρύγματα καί διδασκαλίαι, δύνανται εις τούς ανέργους 
τούτους νά είναι αί π α ρ ο ρ μ ή σ ε ι ς προς τό έγκλημα, καί όχι ή άργία, ούδέ η 
πτωχεία. Διότι σχετίζεται βεβαίως ή πτωχεία προς τό νεανικόν έγκλημα καί μάλιστα 
ή πτωχεία πού άμαυρώνει καί άποπνίγει τήν νεότητα καί σκιάζει μέ τά μαύρα επα- 
κολουθήματά της τήν ίσχύν, άνύπτυξιν καί έξέλιξίν της, πλήν όμως μαζί μέ τάς 
οίκονομικάς δυσχερείας καί έλλείψεις συμβαδίζουν άλλα στοιχεία σ υ ν α ί τ ι α, άνα- 
φερόμενα εις τήν μόρφωσιν καί πείραν τού παιδιού, τά όποια καθορίζουν τόνχαρακτήρα, 
τάς πράξεις καί τήν έναντι τοΰ νόμου συμπεριφοράν του.Καί τοιαΰτα στοιχεία και σ υ ν- 
α ί τ ι α  είναι δ ι χ ό ν ο ι α  εις τήν οικίαν, σ υ μ μ ο ρ ί α ι  π α ι δ ι κ α ί ,  π τ ω χ ή  
κ α ί  ε ι ς  γ ν ώ σ ε ι ς  ξ η ρ ά ,  π ε ρ ι ο ρ ι ζ ο μ έ ν η  έ κ π α ί δ ε υ σ ι ς ,  άν 
ύπάρχη καί τοιαύτη, πτωχή καί άνοργάνωτος έ λ ε υ θ έ ρ α  έ ν α σ χ ό λ η σ ι ς

1. Πλείονα εις Γ . Σακελλαρίου, Κοινωνιολογία σ. 341.
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τ ο υ  π α ι δ ι ο ύ ,  πάντα ταΰτα είναι τά άμεσα καί ενεργά αίτια τής έγκληματικό- 
τητος. Αναμφίβολος ή πτωχεία καί ή άνεργία δύναται νά παροιιθή τον άνθρωπον εις 
/ιοικιλους τροπους διαγωγής, πλην σπανιως ο πεινών ή ό κρυώνων κατευθύνεται άμέ- 
σα>ς προς τήν κλοπήν. Μηδέ άντιθέτως ό έχων άφθονα έν τώ οίκω θά άπέχη κλοπής 
ή αδικίας. Νέος άρίστης καί εύπορου οικογένειας 18 ετών εις έν τών καλυτέρων προ- 
αστειων μας προ τινων μηνών συνεληφθη κλεπτών ραδιόφωνα κατά προτίμησιν μά
λιστα από τών ’Αμερικανικών αυτοκινήτων.

'Ως προ τούτο βελτίωσις τώ>ν οικονομικών συνθηκών δύναται νά είναι έν άποτελε- 
λεσματικον προφυλακτικον κατα των ως ανω συνθηκών, έξ ών ή νεανική έγκληματικό- 
της πηγάζει, π λ η ν αν δ ε ν  υ π α ρ χ ο υ ν  ή θ ι κ α ί έ π ι δ ρ ά σ ε ι ς, ο π λ ι 
σ μ ό ς  η θ ι κ ό ς  τ η ς  ν ε ο τ η τ ο ς  ε κ  τ ο υ  ο ι κ ο υ ,  τ ή ς  γ ε ι τ ο ν ί α ς ,  
τ ο ύ  σ χ ο λ ε ί ο υ  κ α ι  τ ή ς  ε κ κ λ η σ ί α ς ,  η α π λ ή  π α ρ ο χ ή  τ ρ ο φ ή ς ,  
κ α τ ο  κ ι α ς  κ α ι  ε ν δ υ μ α σ ί α ς  μ ι κ ρ ά ν σημασίαν δύναται νά έχη προς 
προφύλαξιν άπό τής νεανικής έγκληματικότητος. Ά τυχώ ς αί γενόμεναι έρευναι, καί 
δή έν  Φ ι λ α δ έ λ φ ε ι α  ε π ί  2 3  έ τ η  σ υ ν ε χ ώ ς  έπί τού θέματος τούτου, 
α/ιεδειξαν οτι η αυςησις τού νεανικού εγκλήματος είναι μεγάλη εις περιόδους οικονομι
κής εύημερίας καί εις περιόδους οικονομικής δυσπραγίας, μικρά δέ τούναντίον εις 
περιόδους κανονικής οικονομικής άναπτύξεως, καθ’ άς ούτε εύημερία μεγάλη ύπάρνει 
ούτε δυσπραγία.

Κοινωνικαι αςιαι και κριτήρια θεμελιουμενα επι οικονομικοον συστημάτων, ώς 
ό υλισμός, ό υλικός άνταγωνισμός, ό φθόνος, είναι δηλητηριώδεις επιδράσεις προς πα- 
ραβασιν τού νομού, ιδιαιτέρως παρα της νεοτητος, ητις εν αρχή διασκεδάσεως χάριν 
καί έξ απερισκεψίας μή άσκηθεΐσα εις τό ηθικώς πράττειν καί ηθικώς αύξάνεσθαι, 
οδηγείται καί εις τήν κλοπήν καί εις τό ήθικόν κακόν.

Τ ρ ί τ ο ν  αίτιον νεανικής έγκληματικότητος έκ τού περιβάλλοντος είναι αί 
ε π ι δ ρ ά σ ε ι ς  ε ξ  α ν α σ τ ρ ο φ ή ς  μ ε  τ ’ ε γ κ λ η μ α τ ι ώ ν  παντός βαθμού, 
ώς άτυχώς συμβαίνει παρ’ ήμΐν είς τε τάς φυλακάς, αλλά καί τάς μή ώργανωμένας 
ποινικας σχολάς, όπου μη εγκληματιαι έφηβοι μετ’ εγκληματιών άναστρέφονται καί 
συζωσι, διδασκόμενοι και διαφωτιζόμενοι εις το παντοίον έγκλημα* ωσαύτως ή συμ
μετοχή είς συμμορίας, ώς αί κατά τάς ημέρας ημών ή μάλλον κατά τάς νύκτας τών ’Α
θηνών συμμορία-t τών λεγομένων «ύπαρξιστών» καί τών άλλων, τάς οποίας ή ’Αστυνο
μία γνωρίζει καλύτερον ήμών.

Τ έ τ α ρ τ ο ν  αίτιον εγκλήματος νεανικού είναι ή κ α κ ή  γ ρ ή σ ι ς τού αύ- 
ξηθέντος είς όκτάωρον, ήτοι τό 1/3 τού εικοσιτετραώρου, ε λ ε υ θ έ ρ ο υ  χ ρ ό ν ο υ  
τής νεοτητος. Άδιοργάνωτος, άκυβέρνητος, άναδήγητος, άδιαφώτιστος νεότης κατά 
τάς έλευθέρας της ταύτας ώρας είναι επόμενον είς μέν τάς επαρχίας είς τά καφενεία 
νά συχνάζη, νά χαρτοπαίζη, νά καπνίζη, νά άκούη άνηθίκους παραινέσεις, είς τάς πό
λεις δέ είς άλλα ανήθικα καί ακάθαρτα κέντρα νά συχνάζη ή τούς κ α κ ο ύ ς  κινημα
τογράφους, τών οποίων ή έπίδρασις, παρά τήν άντίθετον γνώμην ένίων επιστημόνων, 
δεν είναι δυνατόν ή κακών παραδειγμάτων καί διδασκαλιών σύμβουλος καί διδάσκα- 
σκαλος νά γίνεται. 'Ο  κ α κ ό ς  κ ι ν η μ α τ  ο γ ρ ά φ ο ς, είς τον όποιον προσετέθη 
καί τό κακόν ραδιόφωνον με τάς γνωστάς απομιμήσεις τών οργιαστικών ασμάτων 
τών «μπουζουκίων», δ κακός κινηματογράφος, ώς άλλαχοΰ πραγματευόμεθά, είς τον 
οποίον παρουσιάζεται ή ζωή πλήρης βιαιοτήτων καί έ ν τ υ π ω σ ι α κ ώ ν  ε ρ ω 
τ ι κ ώ ν  σ κ η ν ώ ν συμβάλλει άσφαλώις είς τήν αΰξησιν τής έγκληματικότητος κατά 
τρεις τρόπους:

α) Μ ο ρ φ ώ ν ε ι  τ ή ν  δ ι ά θ ε σ ι ν  τ ώ ν  ε ν η λ ί κ ω ν  π ρ ο ς  τ ό έ γ -  
κ λ ή μ α ,  έ π ι δ ρ ώ ν β α θ μ ι α ί ω ς έ π ’ αύτών.

β) Δ ι δ ά κ ε ι  ε ί ς  α ύ τ ο ύ ς  τ ή ν  τ ε χ ν ι κ ή ν  τ ο ύ  ε γ κ λ ή μ α τ ο ς
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γ)  Ε π ι δ ρ ά  ε π ’ α υ τ ο ύ ς  ο ύ τ ω ς  ώ ο τ ε  να. α π ο κ τ ω σ ι ν  ι 
σ χ ύ  ρ ά ς ά ν τ ι κ ο ι ν ω κ ι κ α ς  δ ι α θ έ σ ε ι ς  κ α ι  ε χ θ ρ ο τ ϊ )  ι ας .

Π έ μ π τ ο υ  α ί τ ι ο ν  νεανικής έγκληματικότητος έκ του περιβάλλοντος 
είναι ή ά σ ύ δ ο τ ο ς  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α  παντδς ρυπαροφύλλου ή μυθιστορήματος 
ή περιοδικού προς πάσαν ταπεινήν ορμήν την νεότητα στρεφουσα.

"Ε  κ τ ο ν  α ί τ ι ο ν  νεανικού εγκλήματος είναι ή π λ η μ μ ε λ ή ς  ε κ  π̂ α ι- 
δ ε υ σ ι ς. Έ κ  τής στατιστικής των εγκληματιών νέων καί ενηλίκων μαρτυρεΐται.

α) "Οτι περισσότεροι είναι οί έγκληματίαι οι τυχόντες στοιχειώδους εκπαιδευ- 
σεως ή οί παντελώς αγράμματοι. 'I I  λυπηρά αυτή κατάστασις διαπιστοί ή τήν άνικα- 
νότητα καί ανεπάρκειαν του σημερινού ' Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος,^ αποβλε- 
ποντος μόνον εις παροχήν γνώσεων, προς περιστολήν ή πρόληψιν του εγκλήματος η 
τήν ύπερτίμησιν ύφ’ ημών τής αξίας τής έκπαιδεύσεως προς ένα τοιοΰτον σκοπονΆο 
πρώτον άτυχώς,,θλιβόμενοι ως έκπαιδευτικοί τής χώρας ήγέται,^είμεθα υποχρεωμένοι 
να παραδεχθώμεν, διότι ή σημερινή έκπαίδευσις δεν ανταποκρινεται ε̂ις τας εκ των 
μεταβολών τής ελληνικής μεταπολεμικής κοινωνίας μας προελθουσας αναγκας και δεν 
συντελεί εις τήν άναδιοργάνωσιν αύτής, έξ ής περιστολή τοϋ εγκλήματος θα ηδυνατο 
να προέλθη.

Έ κ  τής αύτής στατιστικής βλέπομεν:
α) "Οτι έλάχιστοι είναι οί εγκάθειρκτοι έγκληματίαι, οι τυχόντες ανουτερας 

παιδεύσεως. Σημαίει τούτο άρά γε ότι τό εκπαιδευτικόν μας σύστημα μορφώνει τους 
άνθρώπους ώστε να μή περιπίπτουν εις τό έγκλημα; Σημαίνει ότι ο γραμματισμένος 
νέος εγκληματίας παραστρατούν κατορθώνει να μη εισέρχεται εις τας φύλακας,  ̂ως ο 
έκ καλής οικογένειας προ ολίγων μηνών εις έν τών προαστείων τών Αθηνών κλεπτών 
τά ραδιόφωνα άπό τών ’Αμερικανικών αύτοκινήτων; Η σημαίνει ότι ο αριθμός .οι- 
ούτων νεαρών έγκληματιών είνα μικρός, διότι μικρός είναι και ο αριθμος^τών μαθον- 
των περισσότερα γράμματα; Πού ή άλήθεια; είναι άγνωστον. Ο,τι όμως είναι άλεθες, 
είναι ότι ή άγωγή καί εις τήν Δημοτικήν καί εις τήν Μέσην Έκπαιδευσιν, ίνα μη όμι- 
λήσωμεν περί τής ’Ανώτατης, είναι άνεπαρκής προς μή μόρφωσιν^ νεαρών εγκλη
ματιών. Καί αληθώς, έφ’ όσον τό σχολείου γενικώς δεν καλλιεργεί εις το Δημοτικού 
σ/ολείον κυρίως τας έξεις καί άρετάς, εις τό Γυμνάσιου δέ γνώσεις μονον δίδει και 
δ ε ν  ά σ κ ε ΐ ά ρ ε τ ά ς ,  δ ε ν  π α ρ έ χ ε ι  ι δ α ν ι κ α, δ ε ν  π α ρ ε χ ε ι 
π α ρ ο ρ μ ή σ ε ι ς  π ρ ο ς  ε ν ά ρ ε τ ο υ  β ί ο ν  και δ ι α θ έ σ ε ι ς  π ρ ο ς  η
θ ι κ ή ν  μ ό ρ φ ω σ ι ν, ά ν ι κ ά ν ο υ ς δ έ κ α τ α μ ε γ α π ο σ ο σ τ ο ύ  τ ο  u ς 
ν έ ο υ ς  δ ι ά  τ ή ν  ζ ω ή ν  π α ρ α σ κ ε υ ά ζ ε ι ,  ούδεν το παράδοξον άν, οι νέοι 
ούτοι μή κατορθώνοντες νά είσέλθουν διά τών γνωστών μέσων εις τον Δημόσιόν προ
ϋπολογισμόν, τραπώσιν εις την οδόν τού χαρτοπαιγνίου, τής οινοποσίας, τήςφοιτήσεως 
καί ύπό νεροποντήν ακόμη εις τον 'Ιππόδρομον τού ΓΙαλ. Φάληρου ή εις τας χαρτοπαι- 
κτικάς συναναστροφάς καί τό παντοΐον νεανικόν έγκλημα.

’Ιδιαιτέρως λυπηρά, άν μή, τραγική, είναι ή κατάστασις διά τας̂  περισσοτερας 
τών ν ε α ν ί δ ω ν, αί όποΐαι, άντί νά μορφώνωνται συγχρόνως δια τον εαυτόν των, 
διά τον άνδρα των καί διά τά «παιδιά των», έξέρχονται τών Γυμνάσιων πολλακις με 
άχρήστους δι’ αύτάς γνώσεις, άγνοοΰσαι σχεδόν απολύτους το μεγα προνομιούχου γυ
ναικείου υπούργημά t o j v , τήν θέσιν των καί τήν αποστολήν των.

"Αλλο αίτιον, έ β δ ο μ ο ν ,  τής νεανικής έγκληματικότητος είναι η α δ ι α φ ο- 
ρ ί α τής κοινωνίας έξ έλλείψεως όργανώσεως αύτής καί άποκτήσεως κ ο ι ν η ς σ υ- 
ν ε ι δ ή σ ε ω ς  ή υ π ε ρ α τ ο μ ι κ ή ς  β ο υ λ ή  σ ε  ω ς  προς καταδίκην παντός 
κακού, άδιαφορία ή έγκατάλειψις οίασδήποτε ωραίας ιδέας εις ενα, τον συλλαβοντα 
αύτήν, καί ή μή διαμαρτυρία ή συνεργασία καί καταπολέμησις τού κακού, αλλ ή ο- 
πισθοχώρησις καί άπό τής έκτελέσεο^ς τού καθήκοντος προ γενομενης ειτεκατ αυτού
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του ίδιου, είτε κατ’ άλλου, μέ την έπιφώνησιν «ας τώβρη άπ’ τδ Θεό !». ’ Εγώ 0ά διορ
θώσω τδ Ρωμαίϊκο;»

Α ύ τ ο κ ί ν η τ ο ν  κ α ί  ε γ κ λ η μ α. Εις τάς ανωτέρω αιτίας των νεαρών 
εγκληματιών πρέπει νά προστεθή καί τδ αύτοκίνητον, καί δή, διότι τούτο παρέχει 
μεγαλυτέραν άνεξαρτησίαν εις την νεότητα, ιδίως, άπδ παλαιών ανασταλτικών καί 
τήν πειθαρχίαν κρατουσών αύτήν επιρροών, έπειτα δέ διότι περιέπλεξε τά μέγιστα 
προβλήματα σχετιζόμενα προς τήν ’ γενετήσιον ορμήν, τήν παντοειδή άπόλαυσιν, τήν 
σπατάλην καί τήν αργίαν, άκόμη δέ καί διότι δι’ αΰτοϋ οί κακοποιοί, έξασφαλίζοντες 
διαφυγήν εύκολώτερον, εύκολώτερον καί πρδς τδ έγκλημα παρασύρονται. Κατ’ άκολου- 
θίαν τών άνωτέρω τδ αύτοκίνητον κατέστησεν εύκολον τήν διάπραξιν του εγκλήμα
τος καί συχνοτέραν, έκτδς αν, όργανούμενος ό κοινωνικός βίος, ώς πρέπει, άντιμε- 
τωπίση τά.ς έκ του αύτοκινήτου καί τών άλλων αιτιών μεταβολά.ς καί προσαρμοσθή 
εις αύτάς.

ΓΤλήν δμως τών αιτίων τούτων, κοινών ώς έπί τδ πλεΐστον εις πάσαν κοινωνίαν, 
εις τήν ' Ελληνικήν κοινωνίαν έχομεν καί άλλα αίτια, ώς ό πόλεμος, ή πατοχή, ο συμμο
ριτοπόλεμος, τά. υλιστικά κηρύγματα καί ή έλλειψις ιδεολογικής κατευθύνσεως μικράς 
καί μεγάλης κοινωνίας κατά τήν διάρκειαν αύτής, ή μή κανονική ή μάλλον πλημμελής 
έκπαίδευσις.

Έ ξ  άλλου ή γοργή διαμόρφωσις τής κοινωνίας μας, κυρίως άπδ τάς κατά γεω
μετρικήν πρόοδον πολλαπλασιαζομένας εφευρέσεις, καί δή τής επικοινωνίας τών λαών 
μέ τδ ραδιόφωνον, τδ άεροπλάνον, τδ τηλέφωνον κ.λ.π., έπέφεραν εις την άνευ οδηγίας, 
άνευ διαφο3τισμ.οΰ, άνευ ναυτικής πυξίδος, τ.έ. ΐ δ α ν ι κ ώ ν πρδς ορθήν ηθικην δια- 
βίωσιν, έπέφεραν ν έ α ς  τ ά σ ε ι ς  καί  δ ι α θ έ σ ε ι ς  εις τήν ψυχήν τής νεοτητος, 
τάσεις καί διαθέσεις πρδς κ ρ ι τ ι κ ή ν παντός θεσμού καί ιδρύματος, τάσεις πρδς 
α ι τ ι ο λ ο γ ί α  ν καί δ ι α φ ω τ ι σ μ ό ν  έπί τών προβλημάτων, τά όποια άπασχο- 
λοΰν κάθε νέον, προβλημάτων ψυχικής άνεξαρτήσιας καί καθορισμού τής θέσεοός των 
εις τόν κόσμον, προβλημάτων γενετησίων, έπαγγελματικής προσαρμογής εις την ζωήν, 
προβλημάτων ήθικής, θρησκευτικής καί οικονομικής ζωής, τών οποίων η μη ικανοποιη
τική ή ή διεστραμμένη λύσις, γεννά τάσεις διαφυγής άπδ τής οικογένειας, τάσεις προς 
κ α τ ά λ υ σ ι ν  τ ή ς  τ υ φ λ ή ς  υ π ο τ α γ ή ς  εις τάς ωραίας Έλληνοχριστιανικάς 
παραδόσεις, διαθέσεις πρδς εΰρεσιν νέων πηγών ίκανοποιήσεως τών πόθων, τών φιλο
δοξιών των, μακράν τού οίκου ή καί τού πλημμελώς λειτουργοΰντος και μη ικανοποι- 
ούντος τόν νέον ή τήν νέαν μας α σ υ γ χ ρ ό ν ι σ τ ο υ  σ χ ο λ ε ί ο υ .

’Αποτέλεσμα τούτων: Τά παιδιά μας, άγόρια καί κορίτσια, έξέφυγον άπδ τά χέ
ρια τών περισσοτέρων γονέων καί παραστρατούν ευκόλως, θύματα γινόμενα κακών 
οδηγών, διεφθαρμένων ενηλίκων ή ομηλίκων ή τών άφθονούντων πρδ τόν όμμάτων 
τής πολιτείας δηλητηριωδών ανήθικων δημοσιευμάτων, τα οποία ρίπτουν την νεότητα 
εις τον κατήφορον τής ηδονιστικής ζωής καί άπολαύσεως, τής ώργανωμένης άθεϊ- 
στικής πολιτικής, μαχητικής καί ολοκληρωτικής ιδεολογίας, ήτις εξαπλωθεισα ήδη 
εις τόν ήμισυ κόσμον διαβιβρώσκει ιδρύματα και ομάδάς των δημοκρατικών εθνών.

Εις άλλα έθνη υπάρχει κάποια άντίδρασις, κάποια προφύλαξις, ένας πόλεμος 
ιδεών μέ μίαν άντίθετον ιδεολογίαν, 'ΐπάρχουσιν ΐδεολογίαι καί κηρύγματα άντιμαχό- 
μενα κατά τού υλισμού καί τής καταστρεπτικής ταύτης διαβρώσεώς του. Ί  πάρχει 
ένας έμφύλιος πόλεμος, αφανής εις τούς πολλούς. Πλην υπάρχει και α ν τ ί θ ε τ ο ς  
ι δ ε ο λ ο γ ί α  καί συστηματικός διαφωτισμός ένηλίκου καί ανηλίκου κοινωνίας.

Εις τήν Ελλάδα άκόμη καί μερίς τού έθνικοφρόνου λεγομένου τύπου χωρίς νά 
τδ έννοή εργάζεται έπ’ ώφελεία μάλλον της υλιστικής ιδεολογίας με τα σεξουαλικά 
λεγάμενα δημοσιεύματα, εικόνας και συνθήματα. Ομοίως ατυχώς και ο κ ι ν η μ α- 
τ ο γ ρ ά φ ο ς  καί έως χθες τδ ραδιόφωνον εΐςτόναύτόν σκοπόν συμβάλλουσι, πάσαν 
εύπρέπειαν καί αιδώ καί ήθικήν αξίαν πολλακις προσβαλλοντα. Εις την Ελλαδα
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τέλος δεν υπάρχει αντίθετος ιδεολογία, ιδεολογία, ή οποία νά γέννα κάποιαν ελπίδα, 
νά έμψυχώνη έργάτας, σπουδαστάς καί διανοουμένους, διά την πραγματοποίησιν ε
νός κόσμου ανώτερου, μιας εύτυχίας πραγματικώς ικανοποιητικής, μιας ένότητος 
καί ισορροπίας, μιας αρμονίας μεταξύ συνειδήσεως καί των πράξεών μας.

Και ταΰτα μεν είναι τα σπουδαιότερα των αιτίων τής νεανικής έγκληματι- 
κότητος.

Π ο ι α  ό μ ω ς  ε ί ν α ι  τ ά  μ έ σ α  κ α ί  οί  τ ρ ό π ο ι  τ ή ς  π ρ ο λ ή ψ ε ω ς  
κ α ι  α ν α σ τ ο λ ή ς  τ ο υ  δ ι α ρ κ ώ ς  α ύ ξ α ν ο μ έ ν ο υ  π α ν τ ο ί ο υ  ε γ 
κ λ ή μ α τ ο ς  τ ή ς  Ε λ λ η ν ι κ ή ς  ν ε ό τ η τ ο ς ;

Αρσις ή περιορισμός των ανωτέρω εκτεθέντων αιτίων των έκ τής κληρονομι- 
κοτητος και του περιβάλλοντος του τεχνικού πολιτισμού μας προερχομένων, είναι ή 
πρώτη μέριμνα μας. ΓΙαρα ταΰτα, μέτρα προληπτικά, ώς τά διά τής τελευταίας νομο
θεσίας τού 'Υπουργείου Δικαιοσύνης μέτρα, είναι άπωφελή ώς κωλύοντα την νεότητα 
ή άπομακρύνοντα αυτήν, άν έφαρμόζωνται πάντοτε έπαρκώς.

Με όλον όμως τον σεβασμόν καί την έκτίμησιν, πού έχομεν προς τό έργον καί 
την προσπάθειαν των σήμερον διοικούντων την δικαιοσύνην τής Πατρίδος μας, θά μάς 
έπιτραπή νά έρωτήσωμεν: Είναι τά μέσα αύτά τά την α π ο σ τ ρ ο φ ή ν  τού κακού 
και την εκτιμησιν και αγαπην τού αγαθού γεννώντα; Είναι δυνατόν ό απομακρυνόμε
νος απο τού κακού περισσότερόν, έστω και άν ή ήθική κρίσις του άναπτυχθή, νά φά- 
ρεται εναρετως, άν μη εν τω μεταξύ α σ κ η θ ή εις τον ένάρετον βίον; Είναι δυνατόν 
δια τιμωρίας τού κακού να επελθη το μίσος προς αύτό καί ή αγάπη τού άγαθοΰ, άνευ 
έλευθέρας εκλογής τού καλού;

( Η προληψις τού εγκλήματος είναι έργον κυρίως ά γ ω γ ή ς, αγωγής όμως 
ασκουσης την αρετήν εμπρακτως καί εις την εις τό σχολεΐον καί εις τον οίκον καί την 
έξω κοινωνίαν, διαβίωσιν τού παιδοΰ ή τού νέου. Είναι έργον ή θ ι κ ο ΰ έ ξ ο π λ ι- 
σ μ ο υ ,  δ ι α φ ω τ ι σ μ ο ύ  κ α ι  δ ι δ α σ κ α λ ί α ς  τ ω ν  ν έ ω ν  περί τού τι 
εκαστοτε είναι το ορθον, το δίκαιον, το ηθικόν καί τό άνήθικον, τό έπιτρεπόμενον καί 
αποφευκτεον μέσα εις την επαναστατικώς μεταβαλλομένην σήμερον κοινωνίαν μας 
καί τάς μεταβαλλομένας ήθικάς αντιλήψεις. Ά φ ’ έτέρου ή πρύληψις τού έγκλήματος 
είναι εργον η θ ι κ ο ύ  ε ξ ο π λ ι σ μ ο ύ  κ α ί  έ π ι μ ο ρ φ ώ σ ε ω ς  τ ή ς  μ ε 
γ ά λ η ς  κ ο ι ν ω ν ί α ς ,  με  ν ε α ν  ι δ ε ο λ ο γ ί α ν  καί  φ ι λ ο σ ο φ ί α ν  τ ή ς  
ζ ω ή ς ,  κεντριζουσαν τον Νοΰν καί την καρδίαν τού 'Έλληνος.

Προς δυο επομένως κατευθύνσεις είναι άνάγκη ή προσπάθεια προς ηθικόν έπα- 
νεξοπλισμον να στραφή, το μεν προς την ήθικήν διάπλασιν τής σχολικής ηλικίας, τό 
δε τής ενηλίκου κοινωνίας την έπιμόρφωσιν.

Γ ί  χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι  ό μ ω ς  κ α ί  π ώ ς έ π υ τ υ γ χ ά ν ε τ α ι ό  η θ ι κ ό ς  
ε ξ ο π λ ι σ μ ό ς  τ ή ς  ν ε ό τ η τ ο ς ;

r Πρ°ς ηθικόν εξοπλισμόν τής νεότητος χρειάζεται σχολεΐον καί έκπαίδευσις 
οχι μονον μεταδοσεως γνωσεων περί τού εξωτερικού κόσμου όχι άσκήσεως μόνον των 
αισθητηρίων οργάνων προς τον σκοπόν τούτον, άλλά καί χρη σ ι μοπο ιή σε ω ς 
ή Ο ξ Ν ο υ  μ α ς  προς γνώσιν και μορφωσιν του έσωτερικοΰ μας κόσμου, χρειάζεται 
αυτοέλεγχος και αυτογνωσία προς διαρκή άνοδον καί πρόοδον εις την ήθικήν διαβίωσιν.

__ Παρέχεται ομο ς̂ δια τού εν ισχυί εκπαιδευτικού συστήματος ή τοιαύτη τού ■ 
Ν ο ύ μ α ς  χρησιμοποίησις;

(  Συνεχίζεται)
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1 .  Προσδιορισμός ήλικίας λανθανόντων δακτυλικών αποτυπωμάτων.
Αί επί των άκρων των δακτύλων καί δή της ραγός θηλοειδείς γραμμαί άποτε- 

λοΰν ώς γνωστόν την εσχατιάν των αισθητηρίων οργάνων, τής αφής, του πόνου,του 
ψύχους καί τής θερμότητος. Αί θηλοειδείς αύται γραμμαί σχηματίζουν επί τής επι
φάνειας του δέρματος προεξοχάς καί αύλακας, αίτινες αύλακες διαχωρίζουν μεταξύ 
των τάς θηλοειδείς γραμμάς.

"Αν λοιπόν χρώσωμεν τον δάκτυλον ημών δι’ έγχρωμου τίνος ούσίας, οΐον 
μελάνης καί κατόπιν έναποθέσωμεν τό χρωσθέν τμήμα τού δακτύλου επί χάρτου 
άποτυποϋται ή των θηλοειδών γραμμών είκών τού αποτυπώματος. Τά δακτυλικά 
άποτυπώματα, άτινα λαμβάνομεν χρωνύοντες τούς δακτύλους άποκαλοΰνται εις την 
διάλεκτον τών δακτυλοσκόπων εμφανή. Άντιθέτως τά δακτυλικά άποτυπώματα, 
άτινα καταλείπονται ένεκα τής έφιδρώσεως καί έξατμίσεως έκ ιών πόρων τών θη
λοειδών γραμμών επί παντός αντικειμένου έχοντος λείαν την έπιφάνειαν θιγομένου 
ύπό τής χειρός άποκαλοΰνται άφανή ή λανθάνοντα, διότι εις τάς πλείστας τών πε
ριπτώσεων δεν είναι αμέσως ορατά. 'Η  έν τώ τόπω τής τελέσεως τού άδικήυατος 
άνεύρεσις δακτυλικών άποτυπωμάτων άτόμου τίνος δεν είναι άμεσος άπόδειξις ότι 
δηλαδή τό άτομον εις δ άνήκουν είναι καί ό ένοχος τού άδικήματος, διό πρέπει νά 
διέρευνηθή αν καί ή παρουσία τούτου έν τώ τόπω τής τελέσεως είναι δεδικαιολογη- 
μένη ή πρόκειται περί έπισκέψεως άλώπεκος έν άγορα (δρα Κ. Γαρδίκα ’Αστυνο
μική 1958). ’Αλλά καί άν είναι όντως δεδικαιολογημένη ή παρουσία τού άτόμου 
έν τώ δλω χώρω τής τελέσεως τού άδικήματος ή άνεύρεσις τών δακτυλικών αυτού 
άποτυπωμάτων εις ώρισμένον σημεΐον ή ή έγκατάλειψις αυτών εις ώρισμένην ώραν 
ή ήμερομηνίαν δυνατόν νά είναι άδικαιολόγητος. Μία μέθοδος λοιπόν προσδιορισμού 
τής ήλικίας τών μή ορατών δακτυλικών άποτυπωμάτων άναμφισβητήτου δμως κύ
ρους σπουδαίως καί λυσιτελώς θά συνέβαλε εις τήν διελεύκασιν πολλών άδικημά- 
των.

"Ας ύποθέσωμεν δτι : ’Ατόμου τίνος είναι δεδικαιολογημένη ή παρουσία εις 
ώρισμένον κατάστημα ή γραφεΐον κ.λ.π. διότι έργάζεται έν αύτω, άλλά τό κατά
στημα παραμένει κλειστόν άπό τήν μεσημβρίαν τού Σαββάτου μέχρι τής πρωίας 
τής Δευτέρας, οπότε διαπιστοΰται παραβίασις τού ταμείου τού καταστήματος καί 
ή άφαίρεσις τών έντός αύτοΰ χρημάτων. Αν 6 διερευνητής—δακτυλοσκόπος άπο- 
φανθή, βάσει άσφαλοΰς μεθόδου, δτι τά έπί τού συρταριού άνευρεθέντα δακτυλικά 
άπυτυπώματα τά άνήκοντα εις ώρισμένον υπάλληλον τού καταστήματος άφέθησαν

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α :  1) Κων. Γαρδίκας : Εγκληματολογία, «’Αστυνομική» 1958. 2) 
Μεν. Κορνηλάκης : Έμνφάνισις διά νινιδρίνης μή ορατών δακτυλικών άποτυπωμάτων έπί χάρ
του. Archiv kriminologie 1955. 3) John. Ed. Hoover. The science of the fingerprints 
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επί του συρταριού ώρισμένην ώραν, ήτοι την εσπέραν τοΰ Σαββάτου ή τής Κυριακής, 
δηλαδή καθ’ δν χρόνον τό κατάστημα ήτο κλειστόν τότε άποδεικνύεται άναμφι- 
σβητήτως ή ένοχή τοΰ υπαλλήλου. Ά λλ’ άν ό τεχνικός τής αστυνομίας ■ άποφανθή 
δτι τα δακτυλικά άποτυπώματα τοΰ υπαλλήλου άφέθησαν έπί τοΰ συρταριού την 
πρωίαν τοΰ Σαββάτου ή τής Παρασκευής ή προ δέκα ήμερων, τότε διά τής άνευρέ- 
σεως των δακτυλικών αποτυπωμάτων ούδέν άποδεικνύεται διότι ή παρουσία τοΰ 
υπαλλήλου είναι δεδικαιολογημένη.

Τοιαύτας περιπτώσεις πολλάκις συναντά ή αστυνομία έν τή ποάξει. Τούτου 
ενεκεν κατεβλήθησαν καί καταβάλλονται προσπάθεια.', προς άνεύρεσιν μεθόδων 
ασφαλών καί άναμφισβητήτου κύρους, επί τή βάσει τών οποίων θά είναι δυνατός ό 
προσδιορισμός τής ηλικίας τών άφανών δακτυλικών αποτυπωμάτων. ’Αλλά μέχρι 
σήμερον τοιαΰται μέθοδοι δεν άνευρέθησαν. Ά λ λ ’ οί ασχολούμενοι επί μακρόν μέ 
τήν δακτυλοσκοπίαν τεχνικοί τής αστυνομίας έχουν καταλήξει εις ώρισμένα συ
μπεράσματα, κατά τό μάλλον καί ήττον άξια προσοχής, διότι στηρίζονται κυρίως 
επί παρατηρήσεων γενομένων ύπ’ αυτών τούτων τών διερευνητών—δακτυλοσκό- 
πων κατά τήν άναζήτησιν, προς άνεύρεσιν δακτυλικών άποτυπωμάτων έν τώ τόπω 
τής τελέσεως τοΰ εγκλήματος. Ούχ’ ήττον όμως άν καί αί παρατηρήσεις αύται 
προέρχονται έξ άτόμων γνωρ.ιζόντων πλήρως τήν τέχνην τής δακτυλοσκοπίας καί 
διαθετόντων πείραν περί τήν διερεύνησιν τοΰ τόπου τής τελέσεως τοΰ έγκλήματος, 
έν τούτοις αί παρατηρήσεις αύται δεν παύουν νά άποτελοΰν γνώμην καί πλέον οΰ. 
'Ο κίνδυνος δέ δεν έγκειται κυρίως καί μόνον εις το δτι πρόκειται περί «έμπειρικής 
γνώμης», άλλ’ εις το πλήθος τών παραγόντων, οίτινες παράγοντες καθιστούν σχεδόν 
έπισφαλή πάσαν γνώμην. Οί παράγοντες ούτοι είναι οί έξής : Οί πεπειραμένοι 
δακτυλοσκόποι—διερευνηταί—έχουν διαπιστώσει δτι τά πρόσφατα (ωρών ή ήμέρας) 
λανθάνοντα δακτυλικά άποτυπώματα έπιδέχονται τήν προς έμφάνισιν αύτών έπι- 
πασσομένην κόνιν, δηλαδή έμφανίζονται ευκόλως καί αμέσως καί δτι ή δλη αύτών 
έμφάνισις είναι ζωηρά. ’Αντιθέτους τά προ μακροΰ χρόνου (άνω τοΰ μηνός) έχοντα 
άφεθή στερούνται ζωηρότητος καί χρήζουν μεγαλυτέρας προσπάθειας, ίνα καταστούν 
ορατά. Ε π ίσης ή παλαιότης τών λανθανόντων δακτυλικών άποτυπωμάτων τών 
έχόντων καταστή ορατών κατόπιν χρήσεως τής καταλλήλου κόνεως διαπιστοΰται 
κάλλιον καί άσφαλεστερον οσάκις ταϋτα μεταφέρονται έκ τοΰ άντικειμένου εις ό 
άνευρέθησαν διά τών ειδικών φύλλων «ζελατίνης», άτινα παρασκευάζονται έκ γλυ
κερίνης μετά μελαίνης χρωστικής ούσίας. 'Η μεταφορά—αντιγραφή—δέ τών δα
κτυλικών άποτυπωμάτων διά τής ζελατίνης συντελεΐται μεθ’ όλων τών λεπτομε
ρειών αύτών. Δηλαδή έχει παρατηρηθή δτι όταν το έμφανισθέν διά τής ειδικής 
κόνεως δακτυλικόν άποτύπωμα έπικολλάται έξ ολοκλήρου έπί τοΰ φύλλου τής ζε- 
λατίνης καί ούδέν ίχνος αύτοΰ παραμένει έπί τοΰ άντικειμένου έφ’ ού είχεν έγκατα- 
λειφθή, τότε τεκμαίρεται δτι τό άποτύπωμα έχει άφεθή προ μικροΰ χρόνου.

"Οταν τό άποτύπωμα έπικολλάται μέν έπί τοΰ φύλλου τής ζελατίνης, άλλα τά 
σχήματα τ<»ν θηλοειδών αύτοΰ γραμμών είναι λεπτά καί διακεκομμένα καί γενικώς 
τό δλον σχήμα αύτοΰ είναι άμυδρόν, έτι δέ ή δλη εΐκών τοΰ δακτυλικού άποτυπώ- 
ματος παρέμεινε άρκετά εύδιάκριτος είσέτι καί έπί τοΰ άντικειμένου έφ’ ού είχεν 
έγκαταλειφθή τότε τεκμαίρεται δτι τό άποτύπωμα αύτό έχει έγκαταλειφθή προ 
μακροΰ χρόνου.

Αν καί αι παρατηρήσεις αύται διά τούς διερευνητάς—δακτυλοσκόπους—άποτε
λοΰν κανόνα, έν τούτοις έχει διαπιστωθή, έν τή πράξει έπίσης, δτι δακτυλικά άπο
τυπώματα έγκαταλειφθέντα έν τώ αύτώ χώρω καί πολλάκις έπί τοΰ αύτοΰ άντι- 
κειμένου, κατά τον αύτόν χρόνον, δυνατόν τά μέν νά έπικολλώνται έξ ολοκλήρου 
έπί τοΰ ειδικού φύλλου τής ζελατίνης, τά δέ μερικώς, δηλαδή τινά έξ αύτών νά δει
κνύουν σημεία προσφάτου έγκαταλείψεως, τά δέ άπωτέρου χρόνου. Τοΰτο δύναται
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νά συμβή άν λ.χ. το έπί τοΰ ύαλοπίνακος άφεθέν λανθάνον δακτυλικόν αποτύπωμα 
προσβάλλεται ύπό του ήλιου, ένώ τό επί της τραπέζης έγκαταλειφθέν κατα τον αυτόν 
χρόνον καί έπί τοΰ αύτοϋ δωματίου δεν προσβάλλεται ή ή μία πλευρά αύτοκινητου 
προσβάλλεται ύπό τοΰ ήλιου ή έτέρα δέ παραμένει ύπό τήν σκιάν. Γοΰτο πα- 
ρετήρησεν καί ό ύποφαινόμενος κατά τό παρελθόν θέρος κατά τήν διερευνησιν αυτο
κινήτου έγκαταλελειμμένου εις τινα πάροδον της Λεωφόρου Συγγροΰ. Γά έπι τοΰ 
εμπρόσθιου δεξιοΰ ύαλοπίνακος έμφανισθέντα διά τής καταλλήλου κονεως δακτυ
λικά αποτυπώματα δεν έπεκολλώντο πλήρως έπί τοΰ φύλλου τής ζελατίνης διότι ο 
ύαλοπίναξ προσεβάλετο ύπυ τοΰ θερινού ήλιου, άντιθέτως τά επί τοΰ ύαλοπίνακος 
τής έμπροσθίας άριστεράς θύρας άντεγράφησαν πλήρως διότι ο υαλοπιναξ ούτος 
εύρίσκετο ύπό την σκιάν. Ά λ λ ’ οΰ μόνον ό ήλιος, αλλά καί η όλη ατμοσφαιρική 
κατάστασις—ρεύματα άέρος, ύγρασία—τοΰ χώρου εις δν έγκαταλειφθησαν τα μη 
ορατά δακτυλικά άποτυπώματα άσκοΰν έπίδρασιν επί των λανθανόντιυν δακτυλικών 
αποτυπωμάτων.

Ά λλ ’ έτι περαιτέρω ή φύσις τοΰ αντικειμένου έφ’ ού άφέθησαν τα δακτυλικά 
άποτυπώματα, ήτοι αν τό άντικείμενον έχη απορροφητικήν μικράν ή μεγάλην ικανό
τητα, δηλαδή είναι πορρόοδες ώς τό ξΰλον, ό χάρτης ή ού ώς τά μέταλλα, η -ύαλος 
κ.λ.π. 'Άπαντες οί άναφερθέντες παράγοντες έπιδροΰν έπί τής έξατμίσεως των φυ- 
σικών έκκρήσεων τοΰ σώματος, δηλαδή τοΰ ΰδατος—ιδρόΰτος—κ.λ.π. ουσιών τών 
έκβαλλομένων μέσω τών πόρων τών θηλοειδών γραμμο^ν, συνέπεια και τώ>ν οποίων 
ώς εϊπομεν δημιουργοΰνται τά άφανή δακτυλικά άποτυπώματα. Αί φυσιολογικαι 
έκκρήσεις έκ τών πόρων τών θηλοειδών γραμμών τών δακτύλων τής χειρος, τής 
παλάμης, τών δακτύλων τών ποδών καί τοΰ πέλματος τών ποδών, περιέχουν έλα- 
χίστας ή παντάπασιν έλαιώδεις ουσίας. Αί έλαιώδεις ουσιαι αιτινες τυχόν ανευρί
σκονται έπί τών μή ορατών δακτυλικών άποτυπωμάτων οφείλονται, ώς καί τό 
πλεΐστον, εις τήν επαφήν τών δακτύλων τών χειρών μετά τών τριχών τής κεφαλής 
ή άλλων σημείων τοΰ σώματος.

Τά 98.5 έως 9 9 .5 %  τών έκ τών πόρων τών θηλοειδών γραμμών έκκρίσεων 
άποτελοΰνται έξ ΰδατος καί 0,5 έως 1 ,5 %  έκ στερεών ουσιών. Έ κ  τών στερεών 
αυτών ουσιών τό 1/3 συνίσταται έξ άνοργάνων ουσιών, είναι δέ αυται συνήθως 
άλατα τοΰ νατρίου χλωριοΰχα, φωσφορικά καί άνθρακικά, θειϊκόν άλας καί 
τά δύο τρίτα έξ οργανικών ούσιών, δηλαδή ούρια, πτητικά λιπαρά οξέα (μυρμηγκι- 
κόν οξύ, βουτυρικόν οξύ) καί ένίοτε έκ λευκωμάτων, έν έλαχιστοτάτη όμως άνα- 
λογία, ήτοι 0 .0 4 5 % .

Εϊπομεν οτι οσάκις διά τών δακτύλων ήμών τών μή έχόντων χρωσθή άπτωμεν 
λείαν έπιφάνειαν παντός άντικειμένου τά σχήματα τών θηλοειδών γραμμών τών 
δακτύλων καταλείπονται έπί τοΰ άντικειμένου, λόγω τών πόρων τής έφιδρώσεως 
καί έξατμίσεο^ς. Ά λ λ ’ εύθύς αμέσους μετά τήν έκκατάλειψινίτών άφανών δακτυλι
κών άποτυπωμάτων άρχεται καί ή εξάτμισις.

Τό πρώτον καί τό κατ’ άναλογίαν μεϊζον στοιχεΐον δπερ άποχωρίζεται συνέ
πεια τής έξατμίσεως είναι φυσικά τό ΰδωρ. Ή  ταχύτης ομους τής έξατμίσεως τοΰ 
ΰδατος έξαρτάται καί έκ τής άτμοσφαιρικής καταστάσεως, δηλαδή τής μεγάλης η 
μικράς θερμοκρασίας, ύγρασίας κ.λ.π. Έ ν  πάση περιπτώσει όταν περατωθή ή 
ολη έξάτμισις τοΰ ΰδατος τών μή ορατών δακτυλικών άποτυπωμάτων, αί έναπο- 
μείνασαι στερεαί ούσίαι αντιπροσωπεύουν ώς εϊπομεν έλάχιστον ποσοστόν, όπερ 
ουδέποτε ύπερβαίνει τό 2 % . Οί πόροι τών θηλοειδών γραμμών τών μ̂ή ορατών 
δακτυλικών άποτυπωμάτων, άν διαφαίνωνται εΐσέτι, είναι άμυδρότατοι ένσυγκρίσει 
μετά τών πόρων τών λανθανόντων δακτυλικών άποτυπωμάτων τών καταστάντων 
έμφανών διά τής καταλλήλου κόνεως έντός βραχέος χρονικού διαστήματος, άφ’ 
ής άφέθησαν έπί τοΰ άντικειμένου.
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Διά νά καταστώσι ορατά τά άφανή δακτυλικά άποτυπώματα ή προς τοΰτο 
άπλουστέρα καί εύχερεστέρα μέθοδος, έπιτυγχάνουσα εις τάς πλείστας των περι
πτώσεων, συνίσταται εις την χρήσιν ώρισμένων κόνεων διαφόρων άποχρώσεων καί 
προς τον σκοπόν τούτον άποκλειστικώς κατασκευαζομένων. Άναλόγως λοιπόν της 
άποχρώσεως του αντικειμένου δπερ υπάρχει πιθανότης δτι ό δράστης, ήγγισε διά 
των χειρών αύτοϋ καί επομένως έγκατέλειψε τά δακτυλικά αύτοϋ άποτυπώματα, 
ο διερευνητής:—δακτυλοσκόπος ρίπτει επιτηδείους επί τής έρευνωμένης επιφάνειας 
του άντικειμένου δι’ ειδικής ψήκτρας έκ τριχών καμήλου κόνιν άποχρώσεως άντι- 
θέτου τής άποχρώσεως τοΰ άντικειμένου. Μετά ταϋτα, διά λίαν άπαλών καί ομοιο
μόρφων κινήσεων διά τής ειδικής ψήκτρας, ό διερευνητής άπομακρύνει τήν πλεονά- 
ζουσαν κόνιν, ής τά λεπτότατα μόρια έχουσι πλέον έπικολληθή επί των θηλοειδών 
γραμμών τών δακτυλικών άποτυπωμάτων καί ούτοο τά αφανή ή λανθάνοντα δακτυ
λικά άποτυπώματα εις ορατά μετατρέπονται.

'Η  κατά κοινήν ομολογίαν προς τον σκοπόν τούτον καταλληλοτέρα κόνις είναι 
ή έξ άργυλίου, (άλουμινίου). "Αν ό διευρευνητής δεν ένεογήση μετά μεγίστης προ
σοχής τήν έπίπασιν τής δλης έπιφανείας του διερευνωμένου άντικειμένου διά τής 
ειδικής ψήκτρας καί τής καταλλήλου κόνεως ύφίσταται μέγιστος ό κίνδυνος τής 
πλήρους καταστροφής τών τυχόν υπαρχόντων έπ’ αύτοϋ μή ορατών δακτυλικών 
αποτυπωμάτων, δλως ιδιαιτέρως δέ άν ταϋτα έχουσιν άφεθή προ μικροΰ χρόνου.

Ή  καταστροφή δύναταινά συντελεσθή κυρίως: α) άνήποσότης τής χρησιμοποιού
μενης διά τήν έμφάνισιν κόνεως είναι ύπερβολικά μεγάλη, β) άν ή ποσότης τής 
κόνεως είναι υπερβολικά μικρά, γ) άν ό διερευνητής ένεργήση βεβιασμένα, δηλαδή 
κατευθύνει διά ταχέων καί άκανονίστων κινήσεων, προς πάσαν κατεύθυνσιν τήν 
ψήκτραν ή άσκεϊ ύπερβολικήν δι’ αύτής πίεσιν επί τής έπιφανείας τοΰ διερευνωμένου 
αντικείμενου. "Αν τό λανθάνον άποτύπωμα έχει έγκαταλειφθή προ μακροΰ χρόνου 
η κόνις δεν έπικολλαται παντάπασιν εις τά μεταξύ τών θηλοειδών γραμμών κενά.
Αν τό κύριον στοιχεΐον τών μή ορατών δακτυλικών άποτυπωμάτων, δηλαδή τό 

ύδωρ έχει το πλεϊστον έξατμισθή αί θηλοειδείς γραμμαί αύτών έχουσι λεπτόν τό 
σχήμα, ενώ αί τών προσφάτως άφεθέντων εμφανίζονται εύρωστοι καί παχεΐαι.
Η ιδιοτης αύτη τών μή ορατών δακτυλικών άποτυπωμάτων είναι γνωστή εις 

άπαντας τούς πεπειραμένους διερευνητάς—δακτυλοσκόπους.—Ά λλ’ ως καί εις τάς 
αρχας τοΰ παρόντος άνέφερον ό προσδιορισμός τής ηλικίας τών μή ορατών δακτυ
λικών άποτυπωμάτων καθίσταται έτι δυσκολώτερος, οσάκις πρόκειται ν’ άποφαν- 
θώμεν άν ταϋτα αφέθησαν ώρισμένην ώραν ή ημέραν ή προ δύο ή τριών ήμερών. 
Εις τοιαύτας περιπτώσεις κατ’ άρχήν δέον νά έξετασθοΰν οί προαναφερθέντες διά
φοροι παράγοντες ήγουν: ή θερμοκρασία, ή ύγρασία, καί ιδιαιτέρως ή θερμοκρασία 
τοΰ δωματίου, εις δ άνευρέθησαν τά δακτυλικά άποτυπώματα, ή άπορροφητική 
ή μη ικανότης τοΰ άντικειμένου έφ’ ού άφέθησαν κ.λ.π. Βάσει όλων αύτών τών 
δεδομένων ο διερευνητής—δακτυλοσκόπος δύναται νά μορφώση γνώμην περί τοΰ 
χρονου τής αφέσεως τών δακτυλικών άποτυπωμάτων. "Αν καί ή γνώμη αυτή θε- 
μελιουται επι εμπειρικών μόνον παρατηρήσεοιιν εν τούτοις έν τή πράξει πλειστάκις 
έχει αποδειχθή αλάνθαστος. Μήπως άλλωστε ή δακτυλοσκοπία δεν είχε τεθή έν 
χρησει αιώνας πριν ή ή έπιστήμη τήν άνακαλύψη καί έπιβεβαιώση τάς τής έμπει- 
ριας παρατηρήσεις; ’Επί τοΰ σημείου αύτοϋ συμπίπτουν άπολύτως αί γνώμαι_όλων 
τών διερευνητών—δακτυλοσκόπων τών μεγαλυτέρων τεχνικών ’Αστυνομικών 'Υπη
ρεσιών τής σήμερον. Ά λ λ ’ ώς γνωστόν ό κακοποιός κατά τον χρόνον τής τελέσεως 
τοΰ εγκλήματος ευρίσκεται ύπό τό κράτος νευρικής ταραχής τούτου δέ ενεκεν αυξά
νει και η εφιδρωσις. Άλλα ή έφίδρωσις εις άλλα μέν άτομα είναι μεγάλη εις έτερα 
μικρά. Αλλ ου μονον η εφιδρωσις άλλά καί ή έπιδερμίς ώρισμένων άτόμων είναι 
περισσότερόν ή ολιγωτερον λιπαρά, άλλων δέ παντάπασιν ξηρά. Ά λλ’ ή ζωηρότης
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ή μή των λανθανόντων δακτυλικών κ.λ.π. αποτυπωμάτων δεν έξαρτάται μόνον έκ 
της χρονικής διάρκειας, ήτις διέρρευσεν άφ’ ής άφέθησαν έπ'ι του αντικειμένου όπερ 
έθιξεν τό άτομον, ούδέ έκ τής μεγάλης ή μικράς θερμοκρασίας ή τής μεγάλης ή 
μικράς άφιδρώσεως του άτόμου έξ ου παρήχθησαν, ή την λιπαράν ή ξηράν επιδερ
μίδα αύτοΰ, άλλα καί έκ του βαθμού τής έντάσεως μεθ’ ής ήγγισεν τό άτομον τό 
αντικείμενου έφ’ οδ άφέθησαν τά λανθάνοντα αύτοΰ άποτυπώματα. Πολλάκις τά 
έν τω τόπω τοΰ εγκλήματος άνευρισκόμενα λανθάνοντα δακτυλικά άπτυπώματα, 
συγκρινόμενα μετά των έν τω άρχείω φυλασσόμενων, είναι μεγαλύτερα εις μέγεθος. 
Ή  διαφορά αΰτη οφείλεται εις τό ότι συχνάκις οί κακοποιοί καταλείπουσι τά δα
κτυλικά αύτών άποτυπώματα εις σημεία έξ ών έκρατήθησαν διά νά άναρριχηθώσι 
κ.λ.π. ή διά νά έξέλθωσι του χώρου εις όν έδρασαν, οίον παραστάται παραθύρων 
κ.λ.π. ’Εντεύθεν τά άνευρισκόμενα λανθάνοντα δακτυλικά άποτυπώματα, συνεπεία 
άφ’ ενός τής προσπάθειας προς παραβίασιν λ.χ. κεκλεισμένου συρταριού ή προς 
άναρρίχησιν κ.λ.π. καί άφ’ ετέρου του βάρους του σώματος έμφανίζονται εις μέγεθος 
μεγαλύτερα συγκρινόμενα μετά των κατόπιν χρώσεως τοΰ δακτύλου διά τής μελάνης 
φυσιολογικώς ληφθέντων. Τό άντίθετον δύναται νά συμβή όμως αν τά δακτυλικά 
άποτυπώματα άφεθώσι έπί αντικειμένων όπερ έλαφρώς ήγγισεν ό δράστης, οίον 
φύλλον χάρτου. "Ωστε ή έλλειψις ζωηρότητος καί σαφήνειας δυνατόν νά μην οφεί
λεται εις τό ότι, άφ’ ής άφέθησαν, διέρρευσεν μακρόν χρονικόν διάστημα, άλλά καί εις 
τον βαθμόν τής έντάσεως μεθ’ ής ήγγισεν ό δράστης τό άντικείμενον έφ’ ου άφέ
θησαν τά δακτυλικά αύτοΰ άποτυπώματα. Άλλά καί ή χρησιμοποιηθεΐσα διά τήν 
έμφάνισιν των μή ορατών δακτυλικών άποτυπθαμάτων κόνις δύναται νά συντέλεση 
εις τήν έντονον·<—ζωηράν—ή μή έμφάνισιν τών λανθανόντων δακτυλικών άποτυ- 
πωμάτων. ’Ε ξ άπασών τών άναφερθεισών περιπτώσεων κατάδηλον γίνεται νομί- 
ζομεν ότι : ό έμπειρος διερευνητής—δακτυλοσκόπος, δύναται νά σχηματίση γνώ
μην τινά περί τοΰ χρόνου τής άφέσεως τών λανθανόντων δακτυλικών άποτυπωμάτων 
καί ή γνώμη αΰτη νά είναι κατά τό μάλλον καί ήττον έπιτυχής καί άσφαλής, αν 
γνωρίζγι καί όλους τούς άναφερθέντας παράγοντας. Ή  μέθοδος αΰτη καθ’ ήμάς δεν 
άφίσταται μεγάλως τής γνώμης τοΰ ΐατροδικαστοΰ, όστις ώς γνωστόν προσδιορίζει 
τήν έπέλευσιν τοΰ χρόνου τοΰ θανάτου πτώματος άγνώστου ταυτότητος έκ διαφόρων 
φυσικών φαινομένων, οίον πτωματική άκαμψία κ.λ.π. ή χημικών, οίον βαθμός σή
ψεως κ.λ.π. Ά λ λ ’ ή έπέλευσις καί ή διάρκεια τής πτωματικής άκαμψίας έπιβρα- 
δύνεται καί διαρκεΐ μείζονα χρόνον κατά τον χειμώνα, έπέρχεται τάχιστα καί διαρ- 
κεϊ έλάχιστον δέ κατά τό θέρος. 'Η  σήψις επέρχεται ταχέως τό θέρος ενώ τον χει
μώνα έπιβραδύνεται κατά πολύ.

Τά έπί ύάλου καί εις χώρον κλειστόν δακτυλικά άποτυπώματα διατηρούνται 
πλέον τών 6 μηνών, έν ύπαιθροί δέ έπί ένα ή καί δύο μήνας. Άντιθέτως προς ότι ή 
κοινή δοξασία πρεσβεύει ή υγρασία, ή βροχή καί αύτή είσέτι ή καταβύθισις τοΰ 
άντικειμένου έν ΰδατι δεν συντελούν πάντοτε εις τήν καταστροφήν τών λανθανόντων 
δακτυλικών άποτυπωμάτων. 'Η  πιθανότης αΰτη βεβαίους έξαρτάται έκ τής ποσο
τικής καί ποιοτικής συστάσεους τών ούσιών, αίτινες έδημιούργησαν τά λανθάνοντα 
δακτυλικά άποτυπώματα. Δηλαδή άν αί ούσίαι είναι λιπαραί ή έλαιώδεις έστω καί 
άν τό άντικείμενον παρέμεινεν έντός τοΰ ΰδατος έπί άρκετόν χρόνον τά δακτυλικά 
άποτυπώματα δεν καταστρέφονται. Εύνόητον είναι ότι τό άντικείμενον δέον νά 
άποξηρανθή πριν ή ύποβληθή εις τήν διερεύνησιν.

Άλλά μή έμφανή δακτυλικά άποτυπώματα καταλείπονται καί έπί τής επιφάνειας 
χάρτου, χαρτονιού κ.λ.π. Άλλά τά λανθάνοντα δακτ. άποτυπώματα τά έπί τής έπι- 
ψανείας τοΰ χάρτου άφεθέντα καθίστανται ορατά ούχί καθ’ ον τρόπον καί δι’ ών 
μέσων τά λανθάνοντα έπί ύάλου, ξύλου, μετάλλου κ.λ.π. άντικειμένων άφεθέντων 
άφανών δακτ. άποτυπωμάτων. Τά έπί χάρτου λανθάνοντα δακτ. άποτυπώματα τά
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δημιουργούμενα ύφ’ θερισμένων στερεών ουσιών έκβαλλομένων, μετά τοϋ υδατος 
μέσω τών πόρων τών θηλοειδών γραμμών διατηρούνται επί μακρότερον καί δύνανται 
νά καταστώσι ορατά καί μετά έ'τηί Ά λ λ ’ αί δυσκολίαι προσδιορισμού της ήλικίας 
αύτών είναι έπίσης μεγάλαι καί ενίοτε έξικνοΰνται μέχρι πλήρους αδυναμίας έκφρά- 
σεως έστω καί άπλής μόνον γνώμης. ’Αλλά τό θέμα τοΰτο χρήζει εύρυτέρας έπι- 
σκοπησεως, ίνα ουτω τό διεξέλθωμεν έν πάσει λεπτομέρεια καί έξετάσωμεν επί 
τή βάσει τών επιστημονικών διδαγμάτων καί τής αστυνομικής πείρας: α)τήν αιτίαν 
τής δημιουργίας επί τοϋ χάρτου τώ>ν λανθανόντων δακτυλικών αποτυπωμάτων, 
β) τάς χρησιμοποιουμένας μεθόδους διά νά καταστώσι ταϋτα ορατά καί γ) τάς 
χημικάς ουσίας, ας χρησιμοποιούμε διά νά καταστήσωμεν ταϋτα ορατά.

2 .  Έ μ φ ά νισ ις  λανθανόντων δακτυλικών αποτυπωμάτων διά χημ,ι- 
κών μεθόδων .

Αί μέθοδοι έμφανίσεως διά φυσικών καί χημικών ούσιών τών λανθανόντων 
δακτυλικών άποτυπωμάτων τών έχόντων άφεθή επί τής επιφάνειας χάρτου, χαρ
τονιού ή προσφάτους λειανθέντος—πλανισθέντος—αχρωμάτιστου ξύλου διαφέρουν 
ως ε’ιπομεν τών μεθόδων έμφανίσεως τών λανθανόντων δακτυλικών άποτυπωμάτων 
έγκαταλειφθέντων επί άλλων αντικειμένων λείαν έχόντων την επιφάνειαν.

"Απαντες οι τεχνικοί τής ’Αστυνομίας γνωρίζουν ότι αί χρησιμοποιούμενοι διά 
την έμφάνισιν τών μή ορατών δακτυλικών άποτυπωμάτων, είδικαί κάνεις δεν δύ- 
νανται να καταστήσουν εις τάς περισσοτέρας τών περιπτώσεων ορατά τά έπί τοϋ 
χάρτου τυχόν άφεθέντα λανθάνοντα δακτυλικά αποτυπώματα ει μή μόνον έπί ελά
χιστων περιπτώσεων, δηλαδή οσάκις ή άπόχρωσις τού χάρτου είναι βαθεία, σκοτει
νή. Αλλά καί άν μέν ταϋτα καταστώσι εμφανή διά τής χρήσεως τής καταλλήλου 
ειδικής κόνεως ή έμφάνισις δεν θά είναι τόσον τελεία όσον άν αυτή ειχεν γίνει διά 
τής χημικής μεθόδου. Πρέπει δέ νά γνωρίζωμεν ότι άν κατ’ αρχήν χρησιμοποιή- 
σωμεν δια την έμφάνισιν τών τυχόν έπί χάρτου άφεθέντων δακτυλικών άποτυπο}- 
μά των την κατάλληλον ειδικήν κόνιν καί μετά ταϋτα χημικήν ούσίαν, τά λανθάνοντα 
δακτυλικά αποτυπώματα, θά καταστώσι μέν ορατά,άλλ’ ώς έπί τό πλεΐστον ή κα- 
θαριότης αύτών θά είναι μειωμένη.

Η έμφάνισις τών έπί χάρτου τυχόν υπαρχόντων άφανών δακτυλικών άποτυ- 
πωματων δια χημικών ουσιών δεν προϋποθέτει φυσικά έπιστημονικάς χημικάς 
γνώσεις.

Αί ούσίαι αίτινες συνήθως χρησιμοποιούνται είναι αί εξής : α) Οί κρύσταλλοι 
τοϋ ιωδίου, β) ό νιτρικός άργυρος καί γ ) ή νινιδρίνη, άλλ’ ή χρήσις αύτής ήρχισε 
προ ολίγων ετών καί είναι είσέτι περιυβρισμένη. Ή  τιμή τών κρυστάλλων τοϋ ιωδίου 
και του νιτρικού αργύρου είναι μάλλον μικρά, τής νινιδρίνης^σχετικώς μεγάλη.

( Συνεχίζεται)
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Σοβαροί άστυνομικαί υποθέσεις έπέσυρον τελευταίως την προσοχήν τής κοινής 
γνώμης επί του προβλήματος των δυνατοτήτων τής εγκληματολογίας. Αί έπιτυχιαι 
της είναι πολλαί καί γνωστοί : ’Ιδού δύο παραδείγματα εις την τύχην :

Εις έν έλος (ανακαλύπτεται το πτώμα μιας νέας. Αί ύπόνοιαι στρέφονται 
προς ένα νέον εις τό σπίτι τού όποιου άνευρέθη ένα βρεμένο πανταλόνι. Ο ύποπτος 
άρνεΐται. Τό πανταλόνι του—είπε—ήταν βρεμένο διότι είχε οδηγήσει τά άλογα του 
εις τό ποτάμι διά νά τά ποτίση. Ή  ’Αστυνομία καλεϊ τον μικροβιολόγον της, ο οποίος 
ανακαλύπτει εις τό πανταλόνι απειροελάχιστα τεμάχια ύδροβίοον φυτών. Αλλα τα 
φυτά τά όποια φύονται εις τον ποταμό δεν είναι όμοια μέ εκείνα που φύονται εις το 
έλος. Τό μικροσκόπιον ανακαλύπτει τό είδος τών φυτών καί διαπιστώνει ότι τα τε- 
τεμάχια φυτών τά όποια άνεκαλύφθησαν εις τό πανταλόνι ήσαν τεμάχια φυτών φυο- 
μένων εις τό έλος. Ό  δολοφόνος περιπίπτει εις σύγχυσιν.

"Αλλη περίπτωσις. Πρόκειται καί πάλιν περί φόνου ό όποιος διεπραχθη πλη
σίον μιας λίμνης. Συλλαμβάνεται ένας ύποπτος, ό όποιος προβάλλει ά.λλοθι. Εις τό 
σακάκκι του ανακαλύπτονται 'ίχνη τά όποια προκαλοϋν την προσοχήν. Πρόκειται 
—όπως άνακαλύπτει τό μικροσκόπιον—περί ιχνών άπό φύκη, τα όποια παραβαλλό
μενα μέ τά φύκη τής γειτονικής λίμνης, δεν άφίνουν αμφιβολίαν. 'Ο συλληφθεις 
έπέρασε άπό τό σημεΐον εις τό όποιον ίσχυρίζετο ότι ουδέποτε μετέβη. 'I I  άπό- 
δειξις αυτή κλονίζει τήν κατάθεσίν του καί τελικώς ομολογεί.

Οί δολοφόνοι ρίπτουν συχνά τό πτώμα τού θύματός των εις τήν θαλασσαν 
καί άλλα ύδατα διά νά δώσουν τήν έντύπωσιν δυστυχήματος ή αυτοκτονίας. 'Ορι
σμένοι επιστήμονες τού Πανεπιστημίου τής Χαΐδελβέργης έχουν εΐδικευθή εις την 
άνακάλυψιν τών εγκλημάτων αυτού του είδους. Μέθοδοι εξαιρετικως ασφαλείς έχουν 
άνακαλυφθή άπό τον δρ Βίερλιγκ διά τών όποιων έξακριβοΰται έάν ό θάνατος προ
ήλθε άπό πνιγμόν ή οχι.

Εις όλα τά ύδατα, ύπάρχουν φύκη τής οικογένειας τών «διατόμων», τά ό
ποια διακρίνονται άπό τά άλλα διότι περιβάλλονται άπό ένα περίβλημα πυριτικής 
συστάσεως τό όποιον άντέχει εις τήν έπίδρασιν τών όξέοον. 'Η μέθοδος τής Χαϊ- 
δελβέργης στηρίζεται εις αυτήν άκριβώς τήν ιδιότητα.

'Όταν ένας άνθρωπος πνίγεται καταπίνει νερό. Συνεπεία τού γεγονότος αυτού 
«διάτομα» φύκη εισχωρούν εις τούς πνεύμονας καί κατόπιν εις ολόκληρον τον οργα
νισμόν. Εις περιπτώσεις υπονοιών, οί ειδικοί ενεργούν νεκροψίαν καί δύνανται νά 
διαπιστώσουν τήν ΰπαρξιν τών ειδικών αυτών φυκών άπό τό γεγονός ότι άντέχουν 
εις τήν έπίδρασιν τών οξέων. 'Η  άνεύρεσίς των έντός τού πτώματος είναι άπόδειξις 
τού γεγονότος ότι ό άνθρωπος επνιγη.

’Ιδού μία άλλη περίπτωσις τής χρησιμότητος τού μικροσκοπίου εις τάς έγκλη- 
ματολογικάς έρεύνας :

"Ενας μεθυσμένος αυτοκινητιστής προκαλεΐ ένα μεγάλο αύτοκινητιστικό 
δυστύχημα. Εξαφανίζεται όμως καί ή ’Αστυνομία τον άνακαλύπτει μετά δίωρον, 
εις τό σπίτι του. Είναι καταφανώς μεθυσμένος.’Εν τούτοις ισχυρίζεται ότι δέν ήταν 
μεθυσμένος όταν έγινε τό δυστύχημα. Λέγει δέ ότι, όταν έπέστρεψε εις τό σπίτι του 
ήπιε δύο ποτηράκια κονιάκ. Δείχνει τό μπουκάλι καθώς καί τό ποτηράκι.

Οί αστυνομικοί όμως άποφασίζουν νά εξετάσουν τό ποτηράκι μικροσκοπικώς. 
Μέσα εις ένα άδιόρατον σχεδόν ράγισμα τού μικρού ποτηριού άνεκαλύφθη μούχλα 
σχεδόν άόρατη καί αυτή.'Η μούχλα καλλιεργείται εις το έργαστήριον καί άναπτύσ-
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Οί επιστήμονες που μελετούν τήν υπαρξιν μιας «υπεραισθητικής διαισθή- 
σεως», ή κοινότερου «έκτης αϊσθήσεως» εις τά κατοικίδια ιδίως ζώα, βεβαιοΰν ότι 
οί γάτες καί οί σκύλοι είναι κυρίως προικισμένοι μέ τήν αισθησιν αυτήν.

’Ιδού το παράδειγμα τής Σάλλυ, τής γάτας ενός δικηγόρου άπό τήν Βερ-
γινίαν.

Ή  Σάλλυ είχε... προσληφθή στο σπίτι του δικηγόρου διά νά τό καθαρίση άπό 
τά ποντίκια. Ή το πολύ ευσυνείδητη στην εργασία της, ήτο καλομαθημένη, αξιο
πρεπής, καί δεν έδιδε λαβήν σε καμμίαν ένόχλησιν ή παράπονου. Τά δυο παιδιά τοϋ 
δικηγόρου έτρελλαίνοντο μέ τήν Σάλλυ καί εκείνη έπαιζε μαζί των σάν σκύλος.

"Ενα βράδυ καλοκαιριού, τά δυο παιδιά είχαν πάει εκδρομή σ’ ένα γειτο
νικό δάσος, όπου θά κατεσκήνωναν διά νά περάσουν τήν νύκτα. Τό δάσος εύρίσκετο 
εις άπόστασιν δέκα χιλιομέτρων περίπου άπό τό σπίτι.

«Κατά τάς 2 τήν νύκτα, διηγείτο ό δικηγόρος, ή Σάλλυ ήρχισε νά νιαουρίζη 
λυπητερά. Ποτέ πριν δέν είχε ξανακάνει αύτό τό πράγμα. “Ητο ανήσυχη καί έκαμνε 
μεγάλη «φασαρία», χωρίς νά κατορθώσουμε νά τήν καθησυχάσουμε».

Ή  σύζυγος τοϋ δικηγόρου είχε τήν έντύπωσιν ότι ή γάτα ήθελε νά τούς εϊπη 
κάτι, πού ’ίσως νά έσχετίζετο μέ τά άπουσιά 
τον άνδρα της νά πάρη τό αυτοκίνητο καί ν 
"Οταν έφθασε εκεί ό δικηγόρος εύρήκε τό 
είχαν σωθή.

’ Η μπορούν άράγε τά ζώα νά μεταδώσουν τάς σκέψεις των εις τούς άνθρώπους; 
Τό έρώτημα τούτο απασχολεί τον άνθρωπον άπό αιώνων. 'Ο λαός πιστεύει ότι 
τούτο γίνεται καί αί σχετικαί δοξασίαι θεουροΰνται ώς «δεισιδαιμονίαι». Κανείς δέν 
ακούει με ευχαριστησιν ένα σκύλον νά ούρλιάζη, αύτό προκαλεΐ στον άνθρουπον 
τους φοβους των πρωτογόνων. ’Επίσης είναι γνωστόν ότι οί γάτες ανησυχούν όταν 
πλησιαζη καταιγις. I α άλογα τρομάζουν, προτού ό άναβάτης ή άμαξηλάτης άντι- 
ληφθή τήν υπαρξιν κινδύνου.

Την μεταδοσιν σκεψεως άπό τά ζώα εις τούς άνθρώπους παραδέχονται σή
μερον οί ’Αμερικανοί έπιστήμονες.

Μια γυναίκα εις το Ίλλινόϊς είχε χάσει έπί τρεις ημέρες τήν γάτα της καί έ
ψαχνε εις ματην δια να τήν εύρη. Τήν τρίτην νύκτα είδεν ονειρον, ότι ή γάτα είχε 
παγιδευθη μέσα εις ενα σιδηροΰν σωλήνα γειτονικού ύπογείου. ’Έτρεξεν άμέσως 
εις το μέρος όπου ειχεν «ίδει» εις τό ονειρον καί πράγματι εύρήκε τήν γάτα παγι- 
δευμένην καί έξηντλημένην μέσα εις τό σωλήνα.

Ο Δαβίδ Καν, τού Παραψυχολογικού 'Ιδρύματος τής Νέας 'Υόρκης λέγει 
ότι κατα την διάρκειαν 40ετιας πού μελετά τά φαινόμενα τής «έκτης αϊσθήσεως» 
τών ζώων, συνήντησε πολυπληθή παρόμοια παραδείγματα.

σεται. Αύτό άποδεικνύει οτι ήτο 
κονιάκ μέσα εις τό ποτηράκι, ή 
μιαν ακόμη εςετασιν. Γεμίζουν το ποτηράκι μέ κονιάκ, τό άδειάζουν, τό πλένουν 
μέ νερό. ’Εξετάζουν καί πάλιν τήν μούχλα. Είναι νεκρή.

Ο ένοχος δεν ημπορεϊ πλέον να αρνηθή. Κατά τήν στιγμήν τού δυστυχήματος 
ήταν πράγματι μεθυσμένος.

οντα παιδια. Έπέμεινε καί ήνάγκασε 
ά ίδή τί κάνουν τά παιδιά στο δάσος, 
δάσος καιόμενον ! Εύτυχώς τά παιδιά



Τί είναι ή ύπεραισθητική διαίσθησις των ζώων; 7737

Τά πορίσματα αύτά έπιβεβαιοΰνται καί από τον Δρα Ράϊν, τον «πατέρα» 
της συγχρόνου παραψυχολογίας, ό όποιος έπί σειράν ετών παρακολουθεί τά πειρά
ματα της «έκτης αίσθήσεως» εις τό παραψυχολογικόν έργαστήριον τοΰ Πανεπι
στημίου Ντιούκ, της Βορείου Καρολίνας.

Τί είναι όμως αύτή ή «υπεραισθητική διαίσθησις» ή έκτη αίσθησις ;
Είναι ή έπικοινωνία ή άντίληψις πού γίνεται χωρίς την βοήθειαν των πέντε 

γνωστών αισθήσεων, δηλ, της όράσεως, ακοής, αφής, γεύσεως καί όσφρήσεως.
'Ένας κάτοικος τής Νέας Ύόρκης, πού έχει μίαν γάταν όνόματι Νταίζυ, 

αναφέρει σχετικώς τά εξής ;
«Την Νταίζυ, την γνωρίσαμε γιά πρώτη φορά όταν εγκατασταθήκαμε στο 

εξοχικό σπίτι, πού ένοικιάσαμε γιά τό καλοκαίρι. Ή το  αξιαγάπητο ζωάκι καί όλοι 
μας τό άγαπήσαμε πολύ. 'Όταν έπρόκειτο νά φύγωμε άπό τήν' εξοχήν, ήθέλαμε νά 
την πάρωμε μαζί μας. ’Επειδή όμως έπρόκειτο νά γεννήση, τήν έμπιστευθήκαμε σέ 
μιά γειτόνισσα πού ύπεσχέθη νά τήν φροντίζη».

Ή  Νταίζυ είχεν όμως διαφορετικά σχέδια. "Υστερα άπό ένα μήνα παρου- 
σιάσθηκε στο διαμέρισμα τής οικογένειας, στήν Νέα Ύόρκη, σέ άπόστασι 45 χιλιο
μέτρων άπό τό εξοχικό σπίτι. ’Έφερε μαζί της καί τά γατάκια της, άπό ένα κάθε 
φορά, δηλ. έκανε πέντε φορές—τό σημαντικό αύτό γιά ένα μικρό ζώο—ταξίδι.

Τό καταπληκτικόν αίσθημα προσανατολισμού πού έχουν τά ζώα γενικώς, 
είναι ένα φαινόμενον πού εξακολουθεί νά άπασχολή τούς μελετητάς τής «παραψυ
χολογίας)).

Μία εξημερωμένη άλεποΰ εις τήν Πενσυλβανίαν εύρήκε τον δρόμον της προς 
τό σπίτι τών κυρίων της, πού τήν είχαν έγκαταλείψει εις άπόστασιν 60 χιλιομέτρων 
μακρυά. Μία γάτα εις τον Τούλσα τής ’Οκλαχόμα είχεν έγκαταλειφθή έκεΐ, όταν 
ή οικογένεια μετώκησεν εις τήν πόλιν Μέμφιδα τής Τέννεση, εις άπόστασιν έκα- 
τοντάδων μιλίων άπό τήν πρώτην διαμονήν. Μετά ένα ολόκληρον έτος ή γάτα πα- 
ρουσιάσθη εις τό νέον σπίτι τών κυρίων της.

’Άλλο ένα καταπληκτικόν παράδειγμα είναι ενός ποιμενικοΰ σκύλου ράτσας 
«Κόλλη», πού είχεν άφίσει ό κύριός του εις τήν πολιτείαν ’Ινδιάνα καί παρουσιάσθη 
μετά 6 μήνας εις τήν νέαν του διαμονήν εις τήν πολιτείαν Όρεγκον, άπέχουσαν 
2.000 μίλια άπό τήν πρώτην. Ό  σκύλος είχε διανύσει αυτήν τήν άπόστασιν όταν 
έφθασεν όμως, ήτο τόσον έξηντλημένος, ώστε έκοιμήθη έπί τρία συνεχή εικοσιτε
τράωρα καί δέν ήμποροϋσε νά σταθή στά πόδια του έπί επτά ήμέρας.

"Ολας τάς άνωτέρω περιπτώσεις τάς έχει έξακριβώσει τό Πανεπιστήμιον 
Ντιούκ. Εις όλον τον κόσμον όμως ευρίσκει κανείς άφθονους άφηγήσεις παρομοίων 
κατορθιυμάτων ζώων, πού φαίνονται άνεξήγητα. Δέν υπάρχει σήμερον άμφιβολία 
περί τής αόθεντικότητος παρομοίων περιστατικών. Τό ζήτημα όμως είναι πώς έξη-
γουνται αυτα.

Κατά τήν γνώμην τών «παραψυχολόγων» ή «έκτη αίσθησις» φαίνεται νά είναι 
ιδιαιτέρως άνεπτυγμένη εις τά ζώα έκεϊνα πού ζοΰν πλησίον τών άνθρώπων. Ε νδ έ
χεται νά έχη σχέσιν μέ τό γεγονός ότι τά ζώα δέν ήμποροΰν νά μεταδώσουν τήν 
σκέψιν των διά τοΰ ένάρθρου λόγου. "Ενας έκ τών κορυφαίων ειδημόνων εις τά ζη
τήματα αύτά λέγει ; «Τούτο ένισχύει τήν μεγάλην άνάπτυξιν φυσικών ικανοτήτων, 
κάτι πού πηγάζει άπό τήν άφοσίωσιν καί τήν έπιθυμίαν προς έπικοινωνίαν».

Ά λλος είδήμων προσθέτει τήν έξής προειδοποίησιν ; «Πολλ.ά παραδείγματα 
τής ύπάρξεως «έκτης αίσθήσεως» εις ζώα είναι όντως συγκινητικά, όταν τά βλέπη 
κανείς ώς παραδείγματα άφοσιώσει»ς. Πρεπει όμως να ενθυμουμεθα οτι το ζητημα 
έχει καί άλλην οψιν: Ή  δεισιδαιμονία ισχυρίζεται άπό μακροΰ χρόνου, ότι τό βλέμ
μα τής γάτας έχει τήν ικανότητα νά βασκάνη.

’Εάν πιστεύετε ότι τά ζώα έχουν ψυχικάς ικανότητας άρκετά άνεπτυγμένας
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ώστε νά προειδοποιήσουν μίαν οικογένειαν περί επικειμένου κινδύνου ή ήμποροΰν 
νά διασχίσουν τεράστιας αποστάσεις διά νά έπανεύρουν τον κύριόν των, άσοαλώς 
πρέπει να πιστεύσετε καί εις το ένδεχόμενον ότι ή γάτα ήμπορεί νά γίνη όργανον 
κακού.

Το δίδαγμα από όλα τά ανωτέρω είναι τό έξης : Περιποιήσθε καί σέβεσθε 
τά αγαπημένα σας ζώα, όσον τούς άξίζει, άλλως μή διατηρήτε αύτά πλησίον σας».

’Άλλη καταπληκτική περίπτωσις είναι ή περίπτωσις τού σκύλου Φλάκ, 
πού τον εΐχεν ώς «μασκώτ» τό 6 μελές πλήρωμα ενός ’Αμερικανικού βομβαρδιστικού 
πού έστάθμευεν εις μίαν βάσιν της Τυνησίας, κατά τον Β ' Παγκόσμιον πόλεμον.
Ο Φλακ, ήτο τοσον αφωσιωμενος εις τούς έξ κυρίους του, ώστε έτρεχεν εις τον 

διάδρομον προσγειωσεως να τούς ύποδεχθή, όταν τό άεροπλάνον των ήρχετο νά 
προσγειωθή εις την βάσιν του. Κανείς δεν ήμποροΰσε νά έξηγήση κατά ποιον τρό
πον ο σκύλος κατωρθωνε να ξεχωρίζη τό άεροπλάνον των φίλων του άπό τά πολυά
ριθμα άλλα άεροσκάφη πού προσεγειοΰντο εις τό αεροδρόμιου εκείνο.

Ενα μεσημέρι, ο Φλακ ηκουσθη νά ούρλιάζη σπαρακτικά καί επί πολλήν 
όοραν και όλο το απόγευμα έμεινε κρυμμένος, χωρίς νά σπεύση εις τό πεδίον προ- 
σγειωσεως, οπού επρεπε να επιστρεψη τό άεροπλάνον των φίλων του. Έγνώοιζε 
κατα κάποιον μυστηριώδη τρόπον, ότι οί φίλοι του δεν θά έπέστρεφαν πλέον. Τό 
βομβαρδιστικόν των είχε καταρριφθή τό ίδιο εκείνο άπόγευμα έπάνο.) άπό την 
’Ιταλίαν.

Αλλο παρόμοιον γεγονός άναφέρει ένας Βαπτιστής ίερεύς : "Οταν ήτο παιδί 
είχεν ενα αγαπημένου σκύλο τής ρατσας τού 'Αγίου Βερνάρδου, μεγαλόσωμον καί 
μαλλιαρόν. Ο πατέρας τού νέου ήτο μηχανικός καί εκείνος μέ τήν μητέρα του έζού- 
σαν μοναχικήν ζωήν εις μίαν μικράν πόλιν, πλησίον τού μέρους όπου ει/εν 6 πα- 
τερας την εργασίαν του. Γην εποχην εκείνην το τηλέφωνον καί ό τηλέγραφος δεν 
ήσαν τοσον διαδεδομένα, όπως εις την σημερινήν εποχήν καί ό πατέρας έπεσκέπτετο 
την οικογένειαν του όποτε ήμποροΰσε, χωρίς όρκος νά είναι εις θέσιν νά προαναγ- 
γείλη τήν έπίσκεψίν του.

Αυτό όμως άνελάμβανε πάντοτε νά τό κάνη ή σκύλα Τζοΰνο ; Προειδοποιη
μένη απο ενα μυστηριώδες αισθητηρίου έσπευδε τρέχοντας προς τον σιδηροδρομικόν 
σταθμόν κάθε φοράν που ο μηχανικός ήρχετο νά ΐδή τούς δικούς του. Ή  μητέρα τού 
νέου είχε τόσην εμπιστοσύνην'εις τό άλάνθαστον ένστικτον τού ζώου, ώστε εύθύς 
ως το εβλεπε να ορμα προς τον σιδηροδρομικόν σταθμόν, ήρχιζε νά έτοιμάζη τό 
δείπνου διά τον σύζυγόν της !
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ΚΑΤΑΣΚΟΠΙΑΣ ΣΤΗΝ Η Π Ε Ι Ρ Ο -

_________________________  Δημοσίευμα της έφημερίδος
«.’Απογευματινή» της 5-10-59

Τερματισθείσης τής προανακρίσεως επί τής άνακαλυφθείσης τον παρελθόντα 
Αύγουστον, πλησίον των αλβανικών συνόρων σημαντικωτάτης ύποθέσεως κατα
σκοπίας, ή οποία διενηργεΐτο εις βάρος τής Ελλάδος υπό τοϋ πράκτορος του Γ ε 
νικού ’Επιτελείου του αλβανικού στρατού Βασ. Κατσουλίδη, διά τοϋ ύπ’ αύτοϋ 
όργανωθέντος κατασκοπευτικού δικτύου εις "Ηπειρον, ή σ/ετική δικογραφία παρε- 
δόθη εις τον Βασιλικόν ’Επίτροπον τοϋ Στρατοδικείου, προκειμένου να έπιληφθή ή 
δικαιοσύνη.

'Η  συνταρακτική αυτή ύπόθεσις έχει ώς εξής : Τήν νύκτα τής 8ης προς τήν 
9ην τοϋ παρελθόντος Αύγούστου, ένα άτομον, ό Βασ. Κατσουλίδης, επιχειρών νά 
διαφύγη εις ’Αλβανίαν, ένέπεσεν εις ένέδραν, τήν όποιαν εΐχον έγκαταστήσειείςτήν 
θέσιν Γέφυρα Ράϊκου, τοϋ ποταμού Καλαμά, εις άπόστασιν 1 1/2 ώρας έκ τοϋ χω
ρίου Κληματιά, ό χωροφύλαξ Σταΰρος Γεωργίου καί οί πολΐται. τών T E A  Θεόδ. 
Κίτσος καί Γεοόργ. Μόσχος. Κατά τήν έπακολουθήσασαν μέσα εις το σκότος δρα
ματικήν συμπλοκήν, ή οποία έξετυλίχθη μέ αληθώς κινηματογραφικήν ταχύτητα, 
ό Κατσουλίδης έφονεύθη έπί τόπου άφοϋ, όμως, έτραυμάτισε θανασίμως τον χωρο- 
φύλακα καί ελαφρώς τον Μόσχον. Ό  άτυχής χο^οφύλαξ ύπέκυψεν είς τά τραύμα
τά του μετ’ όλίγας ήμέρας.

Ή  γενομένη έπί τοϋ πτώματος έρευνα καί τό υλικόν, το όποιον αΰτη άπέ- 
δωσεν, άπεκάλυψαν ότι ό φονευθείς ήτο έ'νας επικίνδυνος κατάσκοπος, κάτοχος σο- 
βαρωτάτων πληροφοριών άφορωσών τάς Έλληνικάς ενόπλους δυνάμεις τής περιοχής 
’Ηπείρου.

Συγκεκριμένως έπί τοϋ φονευθέντος άνευρέθησαν πλαστόν δελτίον ταυτότητ.ος 
καί πλαστόν ειδικόν δελτίον κυκλοφορίας—απαραίτητον είς πάντα κινούμενου έντός 
τής παραμεθορίου ζώνης—καί πολλά φύλλα χάρτου έπί τών όποιων ήσαν άναγε- 
γραμμέναι διά κρυπτογραφικού καί συνθηματικού τρόπου αί κινήσεις του, αί έπαφαί 
του. καί πληθύς σημαντικωτάτων καί λεπτομερειακών πληροφοριών κατά τό πλεΐ- 
στον στρατιωτικής φύσεως. ’Επίσης είς τά θυλάκιά του εύρέθησαν καί 18 φωτο
γραφία'., είς τάς όποιας μεταξύ άλλων είκονίζοντο καί διάφορα πρόσωπα.

ΓΩς ήτο φυσικόν, έκ τών πρώτων ένεργειών είς τάς όποιας προέβησαν αί άρ- 
μόδιαι καταδιωκτικαί άρχαί, ήτο ή άναζήτησις καί ή σύλληψις τών είκονιζομένων 
είς τάς άνευρεθείσας φωτογραφίας. Παραλλήλως, διά τής καταλλήλου έργασίας, 
έπέτυχον τήν άποκρυπτογράφησιν τοϋ μεγαλυτέρου μέρους τών περιελθόντων είς 
χεϊρας των σημειωμάτο^ν. Πάντα ταΰτα έγένοντο εντελώς άθορύβως καί ύπό από
λυτον πέπλον μυστικότητος, ούδέν δέ άνεκοινώθη ή έλέχθη περί τοϋ φόνου τοϋ έμπε- 
σόντος είς τήν ένέδραν κατασκόπου.

Έ κ  τών συλληφθέντων—20 περίπου έν συνόλω—έκρατήθησαν τελικώς 5, 
οί Άπόστ. Μπαϊραμπάς, οί .υιοί του Βασίλειος καί Μιχαήλ, ό Γεώργ. Σιώζος καί 
ό Κωνστ. Καρακατσάνης. Ούτοι, όταν ήρχισαν άνακρινόμενοι, άντιληφθέντες ότι 
αί άρχαί ήσαν απολύτως κατατοπισμέναι έπί τών κινήσεων, τών επαφών κλπ. τοϋ
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αρχηγού των Κατσουλίδη, αίφνιδιάσθησαν καί κατέρρευσαν. Έπίστευσαν—καί τοϋτο 
οφείλεται εις τό τέχνασμα τής άποκρύψεως του φόνου τοϋ Κατσουλίδη—ότι ό κατά
σκοπος των ’Αλβανών είχε συλληφθή καί είχεν ομολογήσει. Κατόπιν αύτοΰ, θεω- 
ρήσαντες ότι πάσα άρνησίς των θά ήτο ματαία, ώμολόγησαν τά πάντα.

Έ κ  των καταθέσεων των συλληφθέντων άπεκαλύφθη ή πραγματική ταυτό- 
της του φονευθέντος καί κατέστη δυνατή καί ή αποκρυπτογράφησή των σημείων 
εκείνων· των σημειωμάτων τά όποια αί άοχαί δεν ειχον δυνηθή νά «σπάσουν».

Οό τω ώλοκληρώθη τό έ'ργον της προανακρίσεως καί προέκυψαν τά άκόλουθα: 
'Ο Βασ. Κατσουλίδης, γνωστός κομμουνιστής, υιός κομμουνιστοσυμμορίτου φο
νευθέντος τό 1949 εις τάς επιχειρήσεις του υψώματος Κλέφτης, κατέφυγε τό 1954 
εις ’Αλβανίαν. ’Εκεί παρελήφθη ύπό της 'Υπηρεσίας Πληροφοριών του Γενικού 
’Επιτελείου του ’Αλβανικού στρατού καί έξεπαιδεύθη ώς κατάσκοπος εις τό Βερά- 
τιον μέ τον προοπτικήν νά χρησιμοποιηθή διά τήν συλλογήν πληροφοριών άφορωσών 
τάς Έλληνικάς ενόπλους δυνάμεις της περιοχής ’Ηπείρου. Πράγματι τό 1958 ό Κα
τσουλίδης επέτυχε νά εΐσέλθη εις τό Ελληνικόν έδαφος τρεις φοράς καί νά όργανώση 
ένα άξιόλογον δίκτυον κατασκοπίας. Συνεχίζων τήν προδοτικήν του καρριέραν οδ- 
τος είσήλθεν έκ νέου εις τήν Ελλάδα τήν 31ην του παρελθόντος ’Ιουλίου διά τοϋ 
ορούς Μουργκάνα. Πεζοπορών τήν νύκτα καί κρυπτόμενος τήν ήμέραν έφθασε τήν 
νύκτα τής 3ης Αύγούστου έξουθι του χωρίου Βουνοπλαγιά καί ήλθεν εις έπαφήν μετά 
τοϋ πατρός Μπαϊραμπά εις τό αλώνι τοϋ τελευταίου. Έ ν  συνεχεία βοηθούμενος ύπό 
τοϋ Μπαϊραμπά., έπεκοινώνησε καί συνηντήθη καί μετά τών άλλων μελών τοϋ κατα
σκοπευτικού δικτύου του, ήτοι τών Μιχαήλ καί Βασιλείου Μπαϊραμπά, τοϋ Γεωργ. 
Σιώζου καί τοϋ Κωνστ. Καρακατσάνη.

Με τα τοϋ Σιωζου είδικώτερον, ό όποιος είναι έπ’ άδελφή γαμβρός του, συ
νηντήθη τήν 7 .3 0 'μ. μ. τής 3ης Αύγούστου έξουθι τής Βουνοπλαγιάς καί τοϋ έζήτησε 
νά τοϋ φέρη διαφόρους πληροφορίας κυρίως στρατιωτικής φύσεως, τοϋ έδωσε καί 
καί έ'γγραφον ερωτηματολόγιου προς σύνταξιν δελτίου.

Μετά τριήμερον συνηντήθη έκ νέου μέ τον Σιώζον, ό όποιος καί τοϋ παρέ
δωσε τάς αίτηθείσας πληροφορίας. Τό σημείωμα τοϋτο τοϋ Σιώζου, γραφέν ΐδιο- 
χειρως υπ’ αύτοΰ καί εύρεθέν επί τοϋ φονευθέντος κατασκόπου περιέχει λίαν σοβα- 
ρας καί λεπτομερείς πληροφορίας. Συγκεκριμένως, περιλαμβάνει πληροφορίας 
περί τής θέσεως άποθηκών πυρομαχικών, τοϋ τρόπου διά τοϋ όποιου αύται φυλάσ
σονται, τον οπλισμόν, τήν δύναμή, έδραν καί διάταξιν διαφόρων στρατιωτικών μο
νάδων τής ’ Ηπείρου, ονόματα άξιωματικών καί χαρακτηρισμόν αύτών, πληρο
φορίας περί τοϋ άριθμοΰ τών υπαρχόντων στρατιωτικών καί πολιτικών αύτοκι- 
νήτων κλπ.

’Επίσης τοιαύτας πληροφορίας ώς καί σχεδιαγράμματα καί φωτογραφίας 
στρατιωτικών έγκαταστάσεων κλπ.παρέδωσεν εις τον Κατσουλίδη καί ό έκ τών 
υιών τοϋ Μπαϊραμπά, Βασίλειος. Οδτος είναι γνωστός κομμουνιστής, ένώ άντι- 
θέτως ό Σιώζος ούδέποτε είχεν άπασχολήσει τάς άρχάς δι’ ό,τιδήποτε καί εΐδικώ- 
τερον διά τά φρονήματά του, θεωρούμενος ύπό πάντων ώς ήσυχος καί φιλόνομος 
πολίτης.

'Ο Κατσουλίδης, άφοΰ συνέλεξε τάς πληροφορίας πού άνεφέραμεν άνεχώρησε 
από τό κρησφύγετου του έξωθι τής Βουνοπλαγιάς τήν νύκτα τής 8ης Αύγούσχρυ διά 
να επιστρέψη εις τήν ’Αλβανίαν. Καθ’ οδόν όμως ένέπεσεν εις τήν ένέδραν, έφο- 
νεύθη καί οΰτω άπεκαλύφθη ολόκληρος ή σημαντική αύτή ύπόθεσις κατασκοπίας.



ΑΝΤΙΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

ΕΙΣ ΑΜΕΡΙΚΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΕΘΝΙΚΟΠΟΙΗΣΙΣ 
ΤΩΝ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ

____________ Δημοσίευμα έφημερίδος
«Νέα» της 10-10-1959

’Εθνικοποίησήν της βιομηχανίας οινοπνευματωδών ποτών καί χρησιμοποίησιν 
τών κερδών της για τήν καταπολέμησι του άλκοολισμοϋ προτείνει ή Εκκλησία των 
Μεθοδιστών στην ’Αμερικανική 'Ομοσπονδιακή Κυβέρνησι για τήν καταπολέμησι 
μιας άπό τις μεγαλύτερες κακοδαιμονίες τής ’Αμερικανικής κοινωνίας.

Το σύνθημα αύτο ρίχνεται για πρώτη φορά υπό αύτήν τήν μορφή, μολονότι 
πολλοί έχουν προτείνει κατά καιρούς διάφορα μέτρα για τήν καταπολέμησι του άλ- 
κοολισμοΰ πού μαστίζει τήν ’Αμερικανική συμπολιτεία.

'Ο έπίσκοποςΤζών Γουέλσεϋ, σ’ ένα λόγο του, είπε ότι εϊναιάκατανόητος ή τα
κτική τής πολιτείας, άδιαφορούσης για τό κατάντημα 5.000 .000  ’Αμερικανών άλκο- 
ολικών καί διά τήν αΰξησι αύτής τής γιγαντιαίας στρατιάς μέ 200.000 άτομα το χρόνο.

«Τον προσεχή ’Απρίλιο, είπε, έχομε το συνέδριο τών 9.000.000 Μεθοδιστών 
τής ’Αμερικής στο Ντένβερ. Στο συνέδριο αύτο θά παρουσιάσουμε ένα μελετημένο 
καί θετικό πρόγραμμα καταπολεμήσεως τοϋ αλκοολισμού. Τό πρόγραμμα αύτο θά 
προβλέπη έθνικοποίησιν τής βιομηχανίας οινοπνευματωδών ποτών καί όργάνωσιν 
τής διαθέσεώς των μόνο άπό τό κράτος. Τό πρόγραμμά μας αύτο θά πρέπει νά τό ίδή 
κανένας σάν ένα «νιοΰ ντήλ» τ ή ς ’Εκκλησίας γιάτήν άντιμετώπισι μιας καταστάσεως 
εξαιρετικά επικίνδυνης. ’Επί 150 χρόνια ή ’Εκκλησία τών Μεθοδιστών άγωνίζεται 
νά έπιτύχη τήν κήρυξι τών οινοπνευματωδών ποτών έκτος νόμου. Τώρα ό πόλεμός 
μας έναντίον τού αλκοολισμού είναι ρεαλιστικώτερος. Πριν άπό μερικές γενεές ή 
’Εκκλησία έχαρακτήριζε τούς μεθύσους «δαιμονικούς» καί τούς έκλεινε τις πόρτες, 
αύτο όμως δέν ήταν ή καλύτερη μέθοδος άγώνος, δέν συνιστοΰμε -την κήρυξι τών οι
νοπνευματωδών ποτών έκτος νόμου γιατί είναι άνέφικτο καί έν πάση περιπτώσει θά 
είχε αμφίβολα άποτελέσματα. Σήμερα βλέπουμε τον αλκοολισμό σάν πρόβλημα 
πολυσύνθετο. Καί ένα άπό τά μέτρα πού προτείνουμε είναι ή κρατικοποίησις τής 
παραγωγής καί ή κρατικοποίησις τής διαθέσεώς καί πωλήσεως οινοπνευματωδών. 
'Ένα άλλο μέτρο είναι ή εισαγωγή στά σχολεία ειδικού μαθήματος, πού νά διαφωτί- 
ζη τά παιδιά έπί τών κινδύνων τού αλκοολισμού».

’Ανεξάρτητα άπό τήν έκστρατεία αύτή τής ’Εκκλησίας πολλοί είναι οί παρά
γοντες εκείνοι πού άγωνίζονται τον ίδιον άγώνα. 'Η ’Αμερικανική τηλεόρασις μετα
δίδει συνεχώς προγράμματα άποβλέποντα στήν καταπολέμησι τής καταχρήσεως τών 
οινοπνευματωδών ποτών καί στή διαφώτισι τών νέων έπί τών πολλαπλών κινδύνων 
πού δημιουργεί ή κατάχρησις. Καί οί στατιστικές υπηρεσίες άνακοινώνουν κάθε τόσο 
στοιχεία καί άριθμούς γύρω άπό τά άποτελέσματα τού άλκοολισμοϋ : Πόσοι γάμοι 
διαλύονται λόγω συστηματικής μέθης, πόσα αύτοκινητιστικά δυστυχήματα γίνονται 
γιά τούς ίδιους λόγους, πόσες άρρώστειες προκαλοΰνται κλπ.

Μέ τήν εύκαιρία αύτή υπενθυμίζεται ότι οί περισσότεροί άπό τούς 7.500 άνη- 
λίκους γκάγκστερς πού τροφοδοτούν τήν άναταραχή στήνΝ. Ύόρκη είναι δημιουργή
ματα τής δηλητηριώδους άτμοσφαίρας πού δημιουργεί σέ πολλά σπίτια ό άλκοολισμός.

Οί ’Αμερικανοί συγγραφείς άπό τό άλλο μέρος έπήραν καί παίρνουν μέρος σ’ 
αύτή τή μεγάλη έκστρατεία γιά τήν καταπολέμησι τού άλκοολισμοϋ. Τό περίφημο 
μυθιστόρημα «Τό χαμένο Σαββατοκύριακο», πού υπήρξε μιά άπό τις καλύτερες ται
νίες τού κινηματογράφου, ύπήρξεν άπό τά έργα πού έκυκλοφόρησεν εύρύτερα. Αύτο 
τό έργο έδινε σ’ ολο τό άνατριχιαστικό βάθος του τήν πτώσι τού άλκοολισμοϋ καί 
άνέβαζε τό δράμα του στήν κορυφή τής δραματικής κλίμακος.



Ο Α Λ Κ Ο Ο Λ Ι Σ Μ Ο Σ
(Δημοσίευμα έφημερίδος 
«Έ θνος» τής 27-8-59)

-------------- — -------------------------- 'Υπό Δρος κ. A . ΑΑΟΝΖΟ --------—---------------— ----------------

’Έ χ ει διαπιστωθή οτι ποσοστόν 3—6 %  των άνθρώπων πού πίνουν καθίστανται 
με την πάροδον του χρόνου, καθ’ έξιν άλκοολικοί, ανεξαρτήτως ηλικίας ή φύλου. 
Πρόσφατος μελέτη άπέδειξεν ότι 80 %  των αλκοολικών είναι ηλικίας μικροτέρας 
των 50 έτών και 25 %  κάτω των 35 έτών. Ά λλ’ άλκοολικοί υπάρχουν καί μεταξύ 
των νέων, εις την Γαλλίαν δέ ό άλκοολισμός των νέων είναι τό σοβαρώτερον πρό
βλημα. ' Η διαπίστωσις ότι είναι κάποιος αλκοολικός, είναι δυσχερής, διότι μπορεί να 
κρύπτεται, εις αύτό δέ τον βοηθούν καί οί γονείς καί συγγενείς του ένω θά ήτο προτι- 
μότερον ν’ άντιδράσουν. 'Η  πρόληψις είναι πάντοτε πλέον άποτελεσματική από την 
καταστολήν τού αλκοολισμού.

Πολλοί πίνουν οινοπνευματώδη ποτά ώς άπό κοινωνικήν άνάγκην. 'Η φάσις 
αύτή αποτελεί τήν περίοδον τής μυήσεως εις τόν αλκοολισμόν, διότι είναι αδύνατον 
νά γίνη κανείς αμέσως άλκοολικός. Βεβαίως οί περισσότεροι παραμένουν εις τό στά- 
διον αύτό, ένω οί έχοντες προδιάθεσιν αλκοολικοί φροντίζουν νά πίνουν περισσότερον 
καί νά εύρίσκωνται συχνότερου εις κοσμικάς συγκεντρώσεις, πού νά δικαιολογούν τήν 
κοινωνικήν αυτήν άνάγκην. Ή  άνακάλυψις ενός άλκοολικού εις τό στάδιον αύτό είναι 
δυσχερεστάτη.

Έ ν  τούτοις, ό επίδοξος άλκοολικός άνακαλύπτει ότι τό ποτόν τόν κάνει νά λη- 
σμονή τά βάσανα καί τήν άγωνίαν τής ζωής, καί τό άναζητεΐ. Αύτό είναι τό προει
δοποιητικόν σύνθημα. Διότι τό ποσόν έχει γίνει δι’ αύτόν φάρμακον καί όταν άκόμη 
δένέχη κάτι πού νά τόν άπασχολή, δημιουργεί μέ τήν φαντασίαν του διά νά αΐσθανθή 
τήν ίκανοποίησιν τής άνακουφίσεως—τής λήθης. Τό έπόμενον στάδιον είναι όταν ό 
οργανισμός άρχίζη νά άναπτύσση ένα έθισμόν, οπότε, διά νά έπιτύχη κανείς τήν ψευ- 
δαίσθησιν τής εύτυχίας καί τής ψυχικής εύφορίας, είναι υποχρεωμένος νά πίνη περισ
σότερον καί συχνότερον. Εύρίσκεται πλέον εις τήν άποφασιστικήν καμπήν, όχι μόνον 
διά τό έάν θά γίνη άλκοολικός, άλλά καί διά τό πόσον θά ζήση, διότι δεν υπάρχει με
γαλύτερος εχθρός διά τήν μακροζωίαν άπό τό άλκοόλ.

Κατά το τέταρτον στάδιον τού άλκοολισμοΰ, ό άλκοολικός διαπιστώνει ότι έχει 
εξαντλήσει καί τά τελευταία ίχνη τής θελήσεώς του. Δεν είναι εις θέσιν ν’ άντισταθή 
εις τόν πειρασμόν τού άλκοόλ, έχει άνάγκην καθημερινής καί μεγαλυτέρας δόσεως 
καί παύει νά κρύβεται. Δέν τόν ενδιαφέρει παρά μόνον ή ίκανοποίησις τού πάθους του. 
Είναι ή κατάλληλος στιγμή διά τήν έπέμβασιν των συγγενών του. Τό κατρακύλισμα 
προς τό έπόμενον στάδιον είναι ευκολον. 'Ο άλκοολικός αντιλαμβάνεται ότι «δεν 
μπορεί νά ζήση μέ τό άλκοόλ, άλλ’ ούτε χωρίς αύτό».’Έ χ ει έγκαταλειφθή άπό τούς 
φίλους του, είναι μόνος, άπογοητευμένος καί άποθαρρημένος. 'I I  άδυναμία του αύτή 
τον στενοχωρεΐ καί προσπαθεί, ενίοτε, νά άντιδράση, άλλά σπανίως τό κατορθώνει 
μόνος του. Τώρα πίνει, πλέον, συνεχώς καί άρχίζουν αί πρώται σοβαραί συνέπειαι 
τού πάθους του. Εύρίσκεται εις τό προτελευταίου σκαλοπάτι άπό τήν έσχάτην κατά- 
πτωσιν. 'Ο άνθρωπος, πού θά φθάση εις τό σημεΐον αύτό, δέν έχει παρά δύο μόνον 
λύσεις : ή νά συνέχιση νά πίνη μέχρι νά πεθάνη ή νά ύποβ?α)θή εις εντατικήν καί μα
κροχρόνιον θεραπείαν διά νά άποτοξινωθή.'Τό δυστύχημα είναι ότι οί περισσότεροι 
αλκοολικοί πρέπει νά φθάσουν εις τό έσχατον αύτό στάδιον τής καταπτώσεως, πριν 
έπιχειρήσουν τήν άποτοξίνωσιν καί τήν θεραπείαν των.



ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ (*)

. . .  γ υ ν ή . . .  καί  θ ά λ α σ σ α ! . . .
«’Αναφέρω οτι υπό του άστυφύλακος ΛΔ' 41 ΑΝΟΙ- 

Χ ΤΟ Μ Α ΤΗ  ΚΛΕΟ Μ ΒΡΟ ΤΟ Υ, την 20ην ώραν τής σήμερον, 
21-7-57, άνευρέθη έν αφ ασία έξωθι τοϋ επί τής ύδοΰ Κοπάνου  
άριΟ. 38, μοναχικού οικιακού τον, δ Μ Π Ε Ρ Μ Π Α Ν Τ Η Σ  
Η Λ ΙΑ Σ  τον Α ντω νίου και τής Καλλιόπης, ετών 29, Ιδιωτικός 
υπάλληλος, καταγόμενος εκ Τρίκορφου Δωρίδος, κάτοικος όδοϋ 
Κοπάνον 38, ήμετέρας περιφέρειας. Οϋτος έφερε πολλαπλός 
άμνχάς εις τό  πρόσωπον και τάς  χεϊρας. Είδοποιήθη πάραυτα  
ό Σταθμός Π ρώ τω ν Βοηθειών, άσθενοφόρον όχημα τον όποιου  
παρέλαβε τούτον περί δοράν 20,30' καί τον μετέφερεν εις κλι
νικήν «Κυανούς Σταυρός». Α ίτ ια  καί δρμσται δέν εγνώσθησαν 
μέχρι στιγμής. ’Επελήφθην προανακρίσεως καί συμπληρωμα- 
τικώς  Θέλω άναφέρει διά τοϋ παρόντος βιβλίου».

Ενρ. Χαρ. Σ ταμ άτης Δόκ. Ύ παστννόμος

*
* *

Πυκνό το μυστήριο. Χάος ανείπωτο. Π ως; Πόθεν; Διά τίνα λογον; Βρε τον 
καϋμένο τον Μπερμπάντη!... Καί '/βες γιόρταζε!..

Τό σπίτι τοϋ θύματος βρέθηκε έρημο. Κανείς, ούτε μια ψυχή, για νά μάς δώση 
τό παραμικρό στοιχείο ! Γείτονες δέν υπήρχαν. Μάρτυρες πουθενά. Πειστήρια εγκλή
ματος; Μόνον μία ανθοδέσμη κατακερματισμένη! Λοιπόν; Ο μονος που θα διαλευ- 
κάνη τό μυστήριο είναι αύτό τούτο τό θΰμα.

Βάζω κάτω την ’Επιστημονική Άνακριτική. «Κεραυνοβόλος Δράσις» τό 
συμπέρασμα!

'Ώρα 22.10 ' άφίνω τό γραφείο μου. 'Ώρα 22.30 ' εύρίσκομαι στον «Κυανοϋ 
Σταυρό». ("Αργησε τό λεωφορείο βλέπετε ώς που νά περάση). ’Ανοίγω τις πόρτες, 
άνεβαίνω τά σκαλιά μέ ύφος σερλοκχόλμικο, εισβάλω στη Κλινική. ’Αργά είναι, 
άλλά αύτό δέν έχει σημασία. «Οΐ προανακριτικοί υπάλληλοι πρέπει νά ένεργουν 
κεραυνοβόλ.α άν θέλουν νά έπιτύχουν κάτι. "Αψυχα καί έμψυχα αντικείμενα μιλούν 
τη γλώσσα τής αλήθειας, μόνον στήν αρχή... Τά πάντα τότε...» .

"Ετσι μοΰ είχαν πή στη Σχολή. Καί γώ, πιστός στη σερλοκχόλμικη διδαχή 
πού διδάχθηκα άπ’ τό σεβαστό μου Καθηγητή τής Επιστημονικής Άνακριτικής, 
βαδίζω γρήγορα, όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιά τήν άνακάλυψη των ιχνών τοϋ δρά
στου. «’Αργότερα...» σκέφτομαι, «ή δύνη τών συμπτώσεοιιν » μπορεί να μου δωση 
άλλον δρόμο καί νά παραπλανηθώ... νά περιπλακώ,.,Τωρα λοιπον, οσο γίνεται πιο 
νω ρίς!!...» .

—Θέλω τον Μπερμπάντη Ή λία , αύτόν πού έφερε τό αύτοκίνητο τών πρώ- 
των βοηθειών προ μιας όόρας περίπου. Πού τον έχετε;

—Στο θάλαμο οκτώ, άριστερά δπως πάτε, μοΰ λέει χαμογελώντας μου γλυκά 
μιά νοσοκόμος...

Εισβάλω στον θάλαμο. Ν άτος! Έ κ ε ΐ  στή γωνιά. Μά, Παναγία μου! Πώς 
τον έχουν έτσ ι;

Κεφάλι κουκουλωμένο άπό έπιδέσμους καί βαμπάκια. Χέρια τυλιγμένα, θαρ
ρείς κι’ είναι μωρά μέ φασκιές!. Ά π ό πάνω του, μιά σαρανταπεντάρα χοντρογυ
ναίκα μέ κάτι μπράτσα Θανάση Καμπαφλή. Τηλη και φοβερή. Με κυτταζει άγρια 
μόλις μπαίνω καί σταυρώνει τά χέρια τ η ς .’Εγώ όμως δέν τά λογαριάζω κάτι τέτοια

1. Μέ τον γενικό τίτλο : «’ Α ν ο ί γ ο ν τ α ς  τ ο  β ι β λ ί ο  σ υ μ β ά ν τ ω ν »  θά
8ίνω στους άναγνώστες μιά φορά τόν μήνα τά σοβαρά καί τά εύθυμα πού περικλείονται 
στίς λίγες λακωνικές γραμμές τών διαφόρων γεγονότων. ’Έ τσ ι θά άνταποκριθω στις απαιτή
σεις πολλών αναγνωστών μας πού μοΰ παραπονοϋνται άφ’ ότου έγκατέλειψα τή στήλη « Ά π  
τ ή ζ ω ή  μ α  ς».

§ 16
Άνεύρεσις άτόμον έν άφασίφ. 

Παροχι) πρώτων βοηθειών. 
"Ωρα 21η
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και προχωρώ ακάθεκτος προς τό μέρος του. «Αότόςεΐναι ό δράστης! « σκέφτομαι...
; δ έγ Ή  χοντρογυναίκα άφίνει τό άγριοκύταγμα καί πιάνει στοργικά τούς

επιδέσμους καί τά βαμβάκια πού καλύπτουν τό κεφάλι τού θύματος. Τού, χαμογέλα.
( Χρυσό .μου, τού λεει. Μη βογγας. Ολα θά πάνε καλά, θά γίνης γρήγορα 

πολύ καλά...
f ^ύμα με κυτταζει με βλέμμα αναλατο. Κυττάζει καί τον—Καμπαφλη—συγ

γνώμην τη γυναίκα καί τής χαμογέλα μελιστάλαχτα...
Ναμ... μωρό μου. Δεν εχω τιττοτα!... 0ά  γίνω καλά...

Τα λόγια του βγαίνουν θαρρείς άπ’ τά έγκατα τής γης. Μόλις ποΰ άκούγουνται. 
«Λάθος έκανα!...» σκέφτομαι. ((Δεν μπορεί να είναι αύτή ό δράστης...)).

Ξαφνικά ό άνθρωπος του κρεβατιού άγριεύει.
“ Πήγαινε έξω τώρα! λεει επιτακτικά στή γυναίκα. ΤΗρθε ή « ’Α ρ χ ή » !!! 

, Η γυναίκα οπισθοχωρεί, κυτται,οντας εμένα μέ τρόμο. Ρίχνει καί στο θύμα 
μια ματια γεμάτη στοργή καί καλωσύνη καί φεύγει. Κλίνει μάλιστα καί την πόοτα 
πίσω της.

, Κάθομαι στο κρεβάτι και πιάνω στοργικά τό χέρι τού θύματος. (Ελλείψει 
σαρκας πιάνω επιδέσμους με βαμβάκια δηλαδή). Τον κυττάζω άναλόγως καί τον 
ρωτόό αιφνιδιαστικά :

—Τί έγινε; Τι έπαθες; Ποιος...
—Μικροπράματα κύριε... ’Αστυνόμε... Τίποτα...

, «Ευχαριστώ yux την  ̂υπερ-υπερ προαγωγή», λέω ένδομύχως. ’Αλήθεια! 
Ηθολα νάξερα γιατί αυτοι^οι κάτοικοι τής Άμφιθέας μέ άποκαλοΰν, « ’Αστυνόμο»! 

Περίεργοι άνθρωποι μά την άλήθεια!
Δηλαδή; Πώς τίποτα; ’ Εχεις χτυπήσει πολύ;

—’Ό χ ι.. .ψιλοπράματα...
—Καί ποιος σέ κτύπησε;

Χ I ι .α θες τώρα και τα ανασκαλεύεις κύριε... ’Αστυνόμε μου. ’’Ας τα νά παν 
στον τρίβολο όπως ήρθαν...

«Δεν πρέπει νά χάνω καιρό, σκέφτομαι. Μπορεί τούτος νά θέλη νά μέ καθυ- 
στερήση, γιά_νά συγκαλύψη τις οιδε ποιά συνταρακτική υπόθεση...'"Αν αργήσω, 
μπορεί να μοΰ ςεφυγουν οι πραγματικοί δοά.στες...». Τού λέγω αύστηρά :

—Κύριε! Ποιος σά.ς έκακοποίησε;
Ή  απάντηση έρχεται αύστηρή επίσης.
—Κανείς !

;/ Μαλακώνω και κουνώ κάπως την « Εκθεση έξετάσεως μάρτυοος» πού κρατώ, 
έτσι για να τήν δή...

—Κύριε, ήρθα γιά νά σάς πάρω κατάθεση. Ά φίστε λοιπόν τ ’ άστεΐα καί 
τυες τε μου τι έγινε. Καί γρήγορα γι ατί.. ( ! ! ! ! ) .

, ~ κ,ύρ!·ε ’Α στυνόμε. Θά σάς πω τί έγινε. ’Αλλά... δέν θέλω νά γίνη
λογος... Να μείνη μεταξύ μας, έ ;

Καλα,.,Θά δώ καί άναλόγως θά πράξω ! 
ι Παίρνει ύφος σοβαρό απ ότι βλέπω σ’ ένα εκατοστό προσώπου ανάμεσα 

στους επιδέσμους—καί καρφώνει τό βλέμμα στο ταβάνι. "Υστερα παίρνει βαθειά 
εισπνοή και τό στόμα του άνοίγει. « Έ π ί τέλους!» σκέφτομαι «Τώρα θά μάθω...».
, , ~  ®λεή,ε ακούσει κύριε ’Αστυνόμε, ότι τά τρία κακά πού φοβήθηκε ό άνδρας
απο καταβολής κόσμου είναι « Π ΰ ρ ... γυνή... καί θάλασσα»;;;" 

—Ναί. Καί λοιπόν;
—Έ !  ’Εγώ κάηκα!...
—Πώ>ς!Π ’Από τ ί; ’Από γκαζιέρα μήπως;
Χαμογελά πικραμένος γιά τή στενοκεφαλιά μου.

Οχι αγαπητέ μου... Τι λετε τώ ρα!.. Κ ι’ άπό τά τρία κάηκα!...



ΪΙϋρ... γυνή... και θάλασσα!... - 9745

Προαισθάνομαι ιλαροτραγωδία καί τον πλησιάζω πιο κοντά. Ετοιμάζομαι ν’ 
απολαύσω.. .πανηγύρι.

—Τί λέτε κύριε!.. Κ ι’ άπό τα τρία!.. Πώς έγινε το δυστύχημα;
—Πώς να γίνη κυρ-Άστυνόμε μου... Νά, όπως γίνονται πολλά απίθανα πράγ

ματα σέ τούτον τό μάταιο κόσμο...
Κάνει ν’ άνασηκωθή. Άφίνει ένα σπαρακτικό « Ώ χ ! . .»  καί ξαναπέφτει 

φαρδύς πλατύς.
- Ω χ !  ;Ω χ ! "Ω χ!
—Προχώρα!
- Ώ χ Γ ’Α χ ! "Α χ!
—Κ ι’ ύστερα;
(Σωπαίνει τά βογγητά).
—Βγαίνω άπ’ τήν Εταιρία ώρα έντεκα κύρ-’Αστυνόμε μου, για νά πάω 

άλλου, νά πάρω κι’ άλλες παραγγελίες... Κατάλαβες; Προχωρώ λίγο καί... νά τό 
π ύ ρ, νά μοΰ ψήνη τό κεφάλι, νά μέ ξηροτηγανίζη, νά μέ κάνη νά γίνομαι μουσκίδι 
στον ιδρώτα... Προχωρώ λίγο καί νοιώθω ζάλη, κάτι σάν ηλίαση... Κάθομαι τότε 
κάτω απ' τήν Εύκάλυπτο, έκεΐ στούς 'Αγίους Θεοδώρους τής Πλατείας Κλαυ- 
θμώνος—"Ωχ ! " Ω χ ! Μέ συγχωρεΐτε πού κλαίω κύρ-’Αστυνόμε μου άλλά πονάω 
πολύ... " Ω χ ! ! !—καί παραγγέλνω πού λες μιά γκαζόζα γιά νά δροσιστώ... Ά χ ! . . .  
Τί σουβλιές είν’ αυτές Θεέ μου ! ! !

—Λοιπόν;
— Πίνω τή γκαζόζα μου κύρ-Άστυνόμε μου κι’ έτοιμάζομαι νά σηκωθώ 

γιά νά πάω νά πάρω παραγγελίες. Γυναίκα έχω κυρ-Άστυνόμε μου, πεθερά έχω, 
πρέπει νά τις ζή σ ω !.. ’Έ τσ ι δέν είναι;

—’Έ τσ ι καί παραέτσι. Π ρ έπ ει!!! Λοιπόν;
—Κάνω νά σηκωθώ, όταν φρενάρη δίπλα μου μιά «Μπουΐκ» δέκα μέτρα! 

Ανοίγει ή πόρτα καί βγαίνει τί νομίζεις; Βγαίνει τό δεύτερο συνθετικό τής παροι
μίας πού σου είπα: Ή  γ υ ν ή ! !  Καί τί «γυνή» κύρ-’Αστυνόμε μου!

’Ί ι ι ι ι ι ! ! !  "Ενας κάματος! 'Ένας πασάς!...
Αισθάνομαι πανικό.
—Σούτ ! Σςςςςτ ! ! ! τού κάνω. Μάς άκουνε κι’ άλλοι καί δέν πρέπει νά γράψω 

τέτοια πράγματα !...
— Πού θά τά γράψης; μέ ρωτά πανικόβλητος.
—Πουθενά... Θέλω νά πώ... δτι δέν πρέπει νά εκφράζεσαι έτσι έδώ μέσα... 

Γ ι’ αυτόν όμως πέρα βρέχει.
—"Ενας κόμματος πού λές κυρ-Άστυνόμε μου!.. "Ενας Γενίτσαρος... ένας 

Π ασάς !... Μοΰφυγε το καφάσι!...
—Καλά-καλά. Κατάλαβα! Λοιπόν;
—Σηκώνομαι καί τής κάνω υπόκλιση μέχρι τού εδάφους. Τής χαμογελάω... 

Μοΰ ρίχνει μιά ματιά καί τινάζει ναζιάρικα τό μαλλάκι της. Χτυπάει δυνατά τά 
τακουνάκια της στην άσφαλατο κι’ άνεβαίνει στή πολυκατοικία, έκεΐ πού είναι τά 
δικηγορικά γραφεία... ξέρεις;

—Ξέρω. Λοιπόν;
—Τό στήνω έκεΐ έγώ. Στον τρίβολο οί παραγγελίες καί τά σούπα μούπες. 

Τό στήνω καί περιμένω μισή ώρα, μιά ώρα... Νάτην. πού λές ύστερα! Κατεβαίνει 
καί πάει στή «Μ π ο υ ΐκ » !!! Τής κάνω άλλη μιά ύπόκλιση μέχρι τής άσφάλτου, τής 
χαμογελάω καί τότε—"Ω χ! "Ω χ! " Ω χ ! πάλι άρχισαν οί σουβλιές—τότε λοιπόν 
έκείνη τί κάνει;; Ανοίγει τή πόρτα καί μοΰ κάνει νόημα μέ τό χεράκι της νά πάω 
κοντά της ! ! ! Τρίβο.) τά μάτια μου ! Έμενα κάνει νόημα; Ε μ έ ν α ;! ! Κυττάζω γύρω 
μου, όλοι οί άλλοι πίνουν τις γκαζόζες τους καί σκουπίζονται μέ τά μαντήλια... 
’ Εμένα λοιπόν καλοΰσε! ! ! Τρέχω καί μπαίνω' μέσα στή «Μπουΐκ» πού λές!..
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Στρογγυλοκάθομαι, στρογγυλοκάθεται καί κείνη στο βολάν δίπλα μου καί βάζει 
εμπρός, ένώ μέ ρωτάει μέ μοιραίο χαμόγελο:

—Γουστάρεις θάλασσα ρέ;
Ψυχή μου, λέω ! Ντερβίση μου! "Αν γουστάρω θάλασσα μέ ρωτάς; "Οπου 

θες πηγαίνω εγου μπαομπουνάρα μου ! ! ! Καί στη θάλασσα, καί στα ορη, καί στα 
βουνά... "Οπου θές κούκλα μου ! ! !

Βάζει μπροστά πού λες. Φτάνει στη Συγγροϋ καί άνοίγει μια ταχύτητα!., 
μια ταχύτητα!.. Φαντάσου με για μια στιγμή κυρ-Άστυνόμε μου! ’Ανοιχτή ή 
«Μπουικ», ένας θεοκόμματος στο βολάν καί γώ δίπλα της... Τ ί εύτυχία Θεέ μου! 
Τι ευτυχία ήταν εκείνη ! — Ώ ω ω χ ! ! ’Ω χ! Ώ χ  ! Ώ χ  ! Νά, πάλι οί πόνοι.

Φτάνουμε στο Εδεμ, περνούμε τό Καλαμάκι, Γλυφάδα, καί κείνη πού νά 
σταματηση !.. Ί  ρεχει σαν παλαβή! Φτάνουμε στή Βουλιαγμένη καί στρίβει δεξιά, 
προς το Λαιμό... Φρενάρει κι’ άρχίζει νά γδύνεται... Παναγιά μου! Νά γδύνεται σάς 
λέω κυρ-’Αστυνόμε!..

Αισθάνομαι σε δύσκολη θέση. Τό παρατραβά αυτός 6 άνθρωπος.
Ελα, του λεω : προχωρα γρήγορα τώρα. ’Ά σε τά πολλά λόγια καί πές μου 

τήν ουσία...
Καλα κυρ-Αστυνόμε μου... Γδύνεται λοιπόν καί μού πέτα στά μούτρα ένα 

μαγιω ανδρικό. Γδύνομαι και γώ καί πάμε στήν άκτή, εκεί στο κύμα τό παμφλά- 
ζον... Χίλια μελωδικά πτηνά συνεθεταν ύμνους γιά μάς κυρ-Άστυνόμε κείνη τή στι
γμή...Βουτάμε, ξαναβουτάμε, πιάνω τό χέρι τής ’Ασπασίας,—Ασπασία τή λέγανε, 
σημείωσέ το κι’ αύτό— τήν άγκαλιάζω καί όλα πάνε κατ’ ευχήν τού μεγάλου Θεού...

«Π ΰ ρ» λοιπόν κυρ-Άστυνόμε μου, « γ υ ν ή » ...  «καί θ ά λ α σ σ α » ! ! !  
Να ! Τρία καλα για τα οποία εμείς οι άνδρες πρέπει νά είμαστε εύτυχεΐς όταν υπάρ
χουν όλα μαζί...

Δηλαδη, δεν είναι κακά αύτά τά τρία, όπως είπες προηγουμένως!!! ’Έ τσ ι 
δεν είναι;...

Χ μ μ μ !!. Κάτσε να δής έσύ ! Τσιλιμπουρδίσαμε λοιπόν στή θάλασσα καί 
στην άμμο, παίξαμε, και ύστερα πήγαμε σέ κείνο τό κέντρο έκεϊ δεξιά, νά φάμε. 
Μεσημέρι ήτανε κύρ-Άστυνόμε μου!! Νά μή φάμε; ΤΩχ ! “Ω χ!..,.

Τρώμε λοιπον. Συζητάμε και κλείνουμε ραντεβού γιά αύριο τό απόγευμα στο 
σπίτι της, γιατί σήμερα το απόγευμα δεν ευκαιρούσε, λέει. Σηκωνόμαστε πανευ
τυχείς καί πάμε γιά τή «Μπουικ», νά γυρίσουμε στήν Αθήνα...

Ομως, καμμια ευτυχία κυρ-’Αστυνόμε μου δεν διαρκεΐ πολύ... Καμμία! 
Κάνουμε δυο βήματα πού λες άγκαζέ, καί νά πιο κάτω τό Κατινάκι...

—Τί είναι τό Κατινάκι;
Μικρό... Η μικρή που έχω στο σπίτι γιά νά βοηθάη τήν Έλενάρα. 'Η  υπη

ρέτρια!.. «Κάηκα Παναγία μου» σκέφτομαι τότε. «Αφού είναι δω τό Κατινάκι, 
οπωσδήποτε θά είναι καί ή Έλενάρα...».

Καί δεν γελάστηκα. Πίσω άπ’ τό Κατινάκι έρχόταν κι’ ή Έ λενά ρ α !!! Τούς 
βλέπω και κάνω να κρυφτώ, αλλα πιποτα. ’Ακούω τή φωνή τής Έλενάρας νά μού 
φωνάζει:

—Ή λ ία α α !!! Ή λ ία !!. Στάσου μιά στιγμή!..
( Πού να σταθώ όμως εγω. Εκανα πώς δεν ακόυσα καί τρέχω μέ τήν Ασπασία 

στη «Μπουικ». Τής λεω να βαλη γρήγορα τή μηχανή μπροστά καί γινόμαστε καπνός ! ! 
Κυτταζω απ το πίσω τζάμι και βλέπω την Έλενάρα νά μού κουνάη άπειλητικά τά 
χέρια καί νά φωνάζη...

Την πατησα τη πεπονόφλουδα κυρ-’Αστυνόμε. Φτάνουμε στήν Αθήνα, μ’ 
αφήνει η Ασπασία και μου επαναλαμβάνει οτι αύριο θά μέ περιμένη στις εφτά στο 
δωμάτιο της, κάπου στη Κηφισία. Τη διευθυνθη δεν σοΰ τή λέω. Μένω μονάχος...
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'Η ώρα είναι τέσσερις σχεδόν. Ποϋ νά πάω τώρα;; Στο σπίτι; Στην Έλενάρα; «Θά 
μέ ρέψη στο ξύλο» σκέφτομαι. ((Την ξέρω πολύ καλά εγώ ...». Πάω λοιπόν και παίρ
νω παραγγελίες πολλές, μαζεύω παραδάκι άπο κάτι βερεσέδια, άγοράζω κι’ ένα 
μπουκέτο λουλούδια καί, κατά τις έπτάμιση, άριβάρω στο σπίτι μου. ’Ανοίγω την 
πόρτα, βάζω τά λουλούδια στην άγκαλιά τής Έλενάρας καί τής δείχνω τά λεπτά πού 
μάζεψα άπ’ τις παραγγελίες. 'Ένα μάτσο λ επ τά !!! ’Εκείνη μ’ άφίνει νά μπω μέσα 
καί τότε... "Ω χ ! ΤΩ χ ! τΩχ...

—Κατάλαβα, κατάλαβα, τού λέω. Η σύχασε τώρα καί μή φωνάζης έτσι...
—Μά, πονάω κυρ-’Αστυνόμε μου! ΙΊονάω πολύ! Ώ χ  ! Ώ χ !
—Τό ξέρω ότι πονάς. Αέν μου λές : Σ ’ έκανε τ ’ αλατιού καί σέ παράτησε ύστερα;
—Πού νά ξέρω κυρ-Άστυνόμε μου! ’Εγώ, ύστερα άπό τά λουλούδια καί το 

μάτσο μέ τά λεπτά, δεν θυμάμαι τίποτα... ’Εδώ ξύπνησα!!!
—Μέ τί σέ χτύπησε;
—Μέ τά χέρια της!
—Μόνο;
—Ν αι! Λίγο τόχεις; Είδεε τά μπράτσα της μήπως;
—Τά είδα. Δέν μου λές τώρα...
’Ακούω θόρυβο πίσω μου. Γυρίζω καί βλέπω τήν Έλενάρα μέ το γιατρό τής 

Υπηρεσίας. 'Ο  γιατρός έρχεται στον άσθενή καί κάτι τον ρωτάει.
—Είναι σοβαρά χτυπημένος γιατρέ μου; ρωτάω το γιατρό.
—Τί λέτε Κύριε! Δέν έχει τίποτα...’Εξωτερικοί μώλωπες καί οιδήματα... μι- 

κροαμυχές. Σέ δυό-τρεΐς μέρες θά είναι περδίκι.
—Γιά νά ξανασυνέχιση τις βρωμιές του ό Καζανόβας; όρύεται δίπλα μου ή 

Έλενάρα.
—Πάψτε κυρία μου ! τήν άποπαίρνω. ’Ελάτε εδώ : Γιατί έγκαταλείψατε το σύ

ζυγό σας σ’ αυτή τή κατάσταση καί φύγατε; Γιατί...
—...Π ήγα νά φωνάξω τή μαμά μου κύριε ’Αστυνόμου όταν τον είδα άναίσθητον. 

ΤΗταν εκεί πιο πάνω, σέ κάποιο σπίτι... μου λέει μέ παρθενική συστολή...
Καταλαβαίνω τό ψέμα αύτής τής γυναίκας. Κάνω όμως πώς δέν καταλαβαίνω 

καί ρωτώ καί τούς δυό :
—Καί τώρα τί θέλετε νά γίνη;
—Τίποτα κύρ-’Αστυνόμε μου, λέει τό θύμα. Θέλουμε νά μή γίνη λόγος... "Ο,τι 

έγινε έγινε...
—Ναί, κύρ-Άστυνόμε, λέει κι’ ή Έλενάρα. "Οτι έγινε, έγινε. Τούρα όλα τε

λείωσαν... (Κλαίει). ’Έ τσ ι Λιακό μου; Τελείωσαν όλα;
—Ναί... Έλενίτσα μου... Τελείωσαν όλα... ~Ω χ! ΤΩ χ !.. Έ γ ώ  έφταιξα...
—Καί γώ Λιακό μου έφταιξα!.. Καί γώ... (Κλαίει δυνατά).
Γράφω γρήγορα τις εκθέσεις, τούς βάζω καί υπογράφουν κα( φεύγω γρήγορα. 

Στις 23.40 ' βρίσκομαι πάλι στο Τμήμα... ((Τό λακωνίζειν έστί φιλοσοφεΐν...» μου 
είχε πή ό Διευθυντής μου χθές, βλέποντας τις εγγραφές μου στο «Βιβλίο Συμβάν
των». Γιά... νά τον εκδικηθώ λοιπόν καί γώ, κάθησα κι’ έγραψα :

«Συμπληρωματικά>ς προς τήν έν σελίδι 857 παρ. 16 εγ 
γραφήν μου κλπ. άναφέρω δτι, ώς προέκυψεν εκ τής διενεργηθεί- 
σης προανακρίσεω ς, ή έν άφ ασίρ  κατάστασ ις  τον δείνα κλπ. 
π ρ ο ή λ θ ε ν  σ υ ν ε π ε ί ρ  κ α κ ο π ο ι ή σ ε ώ ς  τ ο υ  
υ π ό  τ ή ς  σ υ ζ ύ γ ο υ  τ ο υ  δ ι ά α ή μ α ν τ ο ν  α φ ο ρ 
μ ή ν .  Κ α τ ά  τ ή ς  δ ρ ά σ τ ι δ ο ς  σ υ ζ ύ γ ο υ  δ έ ν  ε σ τ η -  
ρ ί ξ α μ ε  ν κ α τ η γ ο ρ ί α ν  ε π ί  π α ρ α β ά σ ε ι  ά ρ 
θ ρ ω ν  3 0 9 κ α ί  3 0 6  Π .Κ . π ρ ο ς  α π ο φ υ γ ή ν  δ ι α -  
τ α ρ ά ξ ε ω ς  τ ή ς  σ υ ζ υ γ ι κ ή ς  α ρ μ ο ν ί α  ς . . . . . .

Εύρ. Χ αρ. Σ ταμ άτη ς Δόκ. Ύ παστυνόμ ος
Τίποτα άλλο δέν έγραψα ! ! ! Ά μ ’ πώς κύριε Διευθυντά;! ! !

■ · ■ ■ ■ - - — · * - - - ·  · -  -

§  25
Σ υμ πλη ρω μ ατική  εγγραφ ή .

"Ωρα 23 .50'



ΞΕΝΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΙ

ΑΣ Τ Υ ΝΟΜΙ Κ ΟΙ  ΧΩΡΙ Σ ΟΠΛΑ
— Η ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΤΑΡΑΞΙΑ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥΝ —

________________________  Δημοσίευμα έφημε-
ρίδος « ’Αθηναϊκή»

Προ ημερών ένας κακοποιός στο Λονδίνο, είχε κυκλωθή στα ερείπια ένός βομ
βαρδισμένου σπιτιού, όπου είχε καταφύγει, αφού προηγουμένως είχε πυροβολήσει 
ενάντιον ενός αστυφυλακος. Οταν ωστόσο είδε ότι,, παρά την τρύπα πού μία σφαίρα 
του είχε ανοίξει στο κράνος του αστυνομικού καί το σπασμένο δάχτυλο πού τού είχε 
προκαλεσει μια δεύτερη, ο αστυφυλαξ άοπλος, εξακολούθησε νά προχωρή εναντίον 
του, ό κακοποιός έρριξε χάμω τό πιστόλι του καί παραδόθηκε. Στον δικαστή πού 
τον δίκασε αργότερα, ο κακοποίος είπε, ότι, βλέποντας τον αστυφύλακα νά προχωρή 
ενάντιον του απτόητος, ενοιωσε σαν να κρατούσε στο χέρι του ένα πιστόλι τού νερού, 
καί πανικόβλητος έσπευσε νά παραδοθή.

Μέ την έξαίρεσι μερικών εξαιρετικών περιπτώσεων, οί 69.000 άστυφύλακες 
τής Αγγλίας, αντιμετωπίζουν τούς κινδύνους τής εργασίας τους άοπλοι. Καί είναι 
εύχαριστημ,ενοι απο αύτή την τακτική. 'Ό πως χαρακτηριστικούς έδήλωσαν πολλοί 
απ αυτους, αισθάνονται πιο ασφαλείς, κατά την ώρα τής εργασίας τους, όταν δεν είναι 
ώπλισμένοι.

Γο σύστημα αυτό τής αστυνομικής όργανώσεως, πού καθιερώθηκε πριν άπό 
129 χρονιά, για να αντιμετωπισθή τό έξαιρετικά μεγάλο κύμα έγκληματικότητος 
στην ’Αγγλία, έχει άποδειχθή ότι έπέτυχε πλήρως. Ό  αριθμός τών φόνων στην ’Αγ
γλία, που φθάνει το-ποσοστο τού ενός φόνου σέ 100.000 κατοίκους, είναι άπό τούς 
μικρότερους τού κοσμου. Καί είναι τόσο σπάνιες οί περιπτώσεις κατά τις όποιες ένας 
άστυφύλακαξ βρίσκεται αναγκασμένος νά όπλοφορήση, ώστε άν καί μόνο τραβήξει 
το πιστόλι του απο την θήκη, χωρίς νά τό χρησιμοποιήση, πρέπει κατόπιν νά ύπο- 
βάλη στούς άνωτέρους του ειδική έκθεσι στήν οποίαν θά περιγράφη μέ κάθε λεπτο
μέρεια τις συνθήκες πού τον άνάγκασαν νά βγάλη τό όπλο του.

Οί ειδικοί πιστεύουν, ότι ένας άοπλος αστυνομικός, αναπτύσσει ιδιαίτερη νοο
τροπία απο το γεγονος οτι δεν εχει όπλο. Επι παραδείγατι ξέρει πώς νά ενεργή ταχύ
τερα απ όσο θα ενεργούσε άν είχε όπλο. Κατά τήν διάρκεια τών .τελευταίων δέκα ετών, 
μόνον μία έκθεσις γιά οπλοχρησία υπεβλήθη στήν αστυνομική έκθεσι τού Λονδίνου.

Η σκεψις ότι η Αστυνομία θα τον συλλάβη χωρίς νά χρησιμοποιήση όπλο, 
άποτελει τρομερό πλήγμα στο ήθικό τού κακοποιού. ΙΙρό καιρού, ένας κακοποιός 
έ σκότωσε ένα κοσμηματοπώλη· καί τον βοηθό του. Πριν όμως προλάβη νά φύγη, 
εφθασε ένα αστυνομικό αυτοκίνητο. Ο κακοποιός κατέφυγε στο υπόγειο, αποφασι
σμένος νά άμυνθή. ’Αλλά όταν είδε τούς αστυνομικούς πού κατέβαιναν άοπλοι νά τον 
συλλάβουν, ένω ήξεραν ότι πριν άπό λίγο είχε σκοτώσει δύο ανθρώπους, πανικοβλή- 
θηκε. Καί στρέφοντας τό πιστόλι στο κεφάλι του ηύτοκτόνησε.

I ια να διατηρηθή η παραδοσις αυτή τής ’Αστυνομίας, οί υποψήφιοι άστυφύλακες 
περνούν άπό προσεκτική διαλογή καί έπιμελημένη έκπαίδευσι. Στήν οποία καταβάλ
λεται ιδιαίτερη προσπάθεια νά τονισθή ή φυσική τους ψυχραιμία καί τό θάρρος, ή 
πρωτοβουλία και η αταραξία. Επι 129 χρονιά, οί ’’Αγγλοι άστυφύλακες, έχουν ώς 
μονο όπλο τους ενα «κλομπ» πού κατα τούς κανονισμούς πρέπει νά είναι κρυμμένο 
καλά, καί νά μήν άνασύρεται παρά μόνο στήν έσχάτη άνάγκη.



ΤΟ ΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Μ ΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των οδών ’ Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν
’Αρκαδίας.
’Από Μεσογείων 33, στους ’Αμπελοκήπους.
’Οφείλει την ονομασία της, στο γνωστό νομό τής Πελοποννήσου. ’Έ χ ει κλίμα 

ψυχρό καί ήπειρωτικό έξ αιτίας των ορεινών μερών τής περιοχής. Πρωτεύουσά της 
είναι ή Τρίπολις.

Οί ’Αρκάδες ήσαν αύτόχθονες, ή δέ γέννεσίς των ανάγεται στον Πελασγό. 
Πλήν του γενάρχου των Πελασγού, ώς πρώτος βασιλεύς τής ’Αρκαδίας θεωρείται ό 
"Ατλας, ό όποιος κατοικούσε πάνω σ’ ένα βουνό, κοντά στη Βυτίνα. 'Η  ’Αρκαδία, 
οφείλει τ ’ όνομά της στο γυιό τού Διός καί τής Καλλιψοΰς, τον ’Αρκά.

Ά ρ κ α δ ίο υ .
Πάροδος τής οδού Άδριανουπόλεως 8, στο Σταθμό Λαρίσης.
Πήρε τ ’ όνομα προς τιμήν τοϋ γνωστού μοναστηριού πού βρίσκεται στην Κρήτη. 

(’Επαρχία Ρεθύμνου). Σύμφωνα μέ την παράδοσι, κτίσθηκε από τον Βυζαντινό Αύτο- 
κράτορα 'Ηράκλειο. Ή  εκκλησία του, άφιερωμένη στον "Αγιο Κο^νσταντΐνο καί την 
'Αγία Ελένη, είναι κτισμένη άνάμεσα σέ κυπαρίσσια καί ψηλά δένδρα.

Το Άρκάδι, έμεινε θρυλικό στην 'Ιστορία από τό 1866, τον καιρό τής Κρη
τικής Έπαναστάσεως. "Οταν ό Μουσταφά Πασάς Κιριτλής πολιόρκησε τό μονα
στήρι μέ 28.000 στρατιώτες καί 6 πυροβόλα, στ’ Άρκάδι μέσα είχαν κλεισθή 300 
πολεμιστές καί 643 γυναικόπαιδα καί γέροι. Βλέποντας οί "Ελληνες, ότι δέν μπο
ρούσαν ν’ άντισταθοΰν μέχρι τό τέλος, χτύπησαν τις καμπάνες. 'Ο ηγούμενος Γα 
βριήλ άρχισε νά τούς μεταλαμβάνη. Παράλληλα, παρήγγειλε στούς Τούρκους πά>ς 
όλοι τους θά πολεμούσαν μέχρις ενός γιά την ενωσι τής Κρήτης μέ την Ελλάδα. Στις 
8 Νοεμβρίου, σαν άλλοι Μεσολογγϊτες, αποφασίζουν νά κάνουν έξοδο. 'Ο Κώστας 
Γιαμπουδάκης πυροβολεί τήν μπαρουταποθήκη, ύστερα άπό σύνθημα τοϋ Γαβριήλ. 
Τό μπαρούτι άναψε κι’ έρριξε μιά πλευρά τού μοναστηριού πού έπεσε πάνω στούς 
Τούρκους. Χύμηξε τότε τό Τουρκικό λεφούσι κι’ έσφαξε γέρους καί νέους, γυναίκες 
καί παιδιά. Σκοτώθηκαν 766 "Ελληνες κι’ άλλοι 97 αίχμαλωτίσθη-καν.



7750 I. Ράΐκου : 'Ιστορικοί περίπατοι στους δρόμους τών ’Αθηνών καί του Πειραιώς

Κάθε χρόνο στις 8 Νοεμβρίου, φέρνομε στη μνήμη μας μέ υπερηφάνεια ’Εθνική 
τό «ολοκαύτωμα του Άρκαδίου». Τό μοναστήρι, κάθε τέτοια μέρα, τελεί μνημόσυνο 
στους ήρωες πού πολέμησαν, χύνοντας το αίμά τους για τήν έλευθερία τής Κρήτης.

’ Αρκάδος.
’Αδιέξοδο τής οδού Β. Βουλγαροκτόνου 19, στη Νεάπολι.
'Ο ’Αρκάς Ζαχαρίας, "Ελλην ναυτικός άπό το Λιτοχώρι (1793-1866) ήτο 

αξιωματικός στο Ρωσικό πολεμικό ναυτικό. ’Έγραψε στη Ρωσική γλώσσα σπουδαίες 
πραγματείες άναφερόμενες στήν ιστορία καί άρχαιολογία των άρχαίων Ελληνικών 
αποικιών του Εύξείνου Πόντου.

’Αρκάδων.
’Από Καλλισθένους 52, στα ’Άνω Πετράλωνα.
’Οφείλει τήν ονομασία της, στούς κατοίκους της ’Αρκαδίας καθώς καί στους 

έξ αύτής καταγομένους.
Ά ρ κ ε σ ιλ ά ο υ .
Πάροδος τής όδοϋ Πυθέου 38, στον 'Άγιο ’Ιωάννη Βουλιαγμένης.
Άρκεσίλαος ό Πιταναΐος, φιλόσοφος καί ιδρυτής τής Μέσης Ακαδημίας, γεν

νήθηκε τό 316 π.Χ . 'Υπήρξε μαθητής του Θεοφράστου στήν ’Αθήνα κι’ αργότερα 
πήγε στήν Ακαδημία του Κράντορα. Ή το  οπαδός των ιδεών του Πλάτωνος.

Ά ρ κ ο λ έ ω ν .
Ά πό Δ. Τερτίπη 60, στις «Τρεις Γέφυρες».
Οι Άρκολέοι, μέλη επιφανούς οικογένειας τού Βυζαντίου, κατά τον Μεσαίωνα, 

εγκατεσταθησαν στην Κρήτη, ύστερα άπό τήν κατάκτησί της ύπό τού Νικηφόρου 
Φωκά. Πήραν μέρος στούς κατά των Βενετών πολέμους.

Ά ρ κ τίν ο υ .
Πάροδος τής οδού Έρατοσθένους 3, στο Παγκράτι.
'Ο Άρκτΐνος, ποιητής άπό τήν Μίλητο, έ'ζησε μάλλον κατά τό 800 π. X . 

’Έγραψε τό «κυκλικόν» έπος «Αΐθιοπίς» εμπνευσμένος άπό τά ομηρικά έπη. ’Ονό
μασε το έργο του «Αΐθιοπίς», άπό τον Βασιλέα των Αΐθιόπων Μέμνονα, τού οποίου 
άφηγεΐται τούς άθλους.

'Αρματωλών καί Κ λ εφ τώ ν .
Ά πό τέρμα τής οδού Βλαχοπούλου, στο τέρμα Τπποκράτους.
Οί Άρματωλοί ήσαν "Ελληνες μισθωτοί τών Βενετών. ’Ονομάσθηκαν έτσι 

απο τό Ιταλικό Armi (όπλα). Σ ’ αυτούς άργότερα συνετάχθησαν τά «μπουλούκια 
τών κλεφτών)) οί όποιοι άπό κλέφτες, έγιναν πολεμιστές καί πρόμαχοι τής ’Ελευθε
ρίας. Μέ τήν πάροδο τού χρόνου, οί άρματωλοί δημιούργησαν «τ’ άρματωλίκια» ή 
«πρωτάτα».

Τό καιρό τής Επαναστάσεως, οί άρματωλοί καί κλέφτες, άπετέλεσαν τον 
πυρήνα των μάχιμων άνδρών καί συνέβαλον άποφασιστικά στήν έκβασι τού ιερού 
άγώνος τής ’Ελευθερίας.

(  Συνεχίζεται)



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Κ Λ Α Δ Ο Σ  Υ Γ Ε Ι Α Σ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΩΝ  

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΑ Σ Π ΟΛΕΩΝ,

ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥ Ν Τ Α Ξ ΙΟ Υ Χ Ω Ν

Έχοντες ύπ’όψει τό άπό 29 Μαιου 1959 Νομοθετικόν Διάταγμα περί Νοσοκομειακής κλπ. 
περιθάλψεως των τακτικών Δημοσίων Πολιτικών 'Υπαλλήλων, το άπό 11 Νοεμβρίου 1959 Νομο
θετικόν Διάταγμα ((περί συστάσεως Κλάδου 'Υγείας παρά τώ Ε .Τ Λ .Λ .ΙΙ .»  και τους Κανονι
σμούς λειτουργίας παρεμφερών Ταμείων 'Υγείας καί ιδιαιτέρως τ ή ς λΑ.Τ.Ε. άπεφασισαμεν τα 
κάτωθι :

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ

Κ Ε  Φ A Λ A I Ο Ν Α'

Μέλη του Κλάδου 'Υ γείας

’Ά  ρ θ ρ ο ν 1.—Μέλη τού Κλάδου 'Υγείας δικαιούμενα τής παρεχομένης παρ’ αύτοϋ περι- 
θάλψεως είναι :

α) ' Υποχρεωτικώς άπαντες οι. εν ένεργεία ’Αστυνομικοί καί Διοικητικοί 'Υπάλληλοι ’Αστυ
νομίας Πόλεων διά τά μέλη οικογένειας των (άρθρον 3 Ν.Δ. Κλάδου 'Υγείας).

2) Προαιρετικώς δύνανται νά μετέχωσιν, έφ’ όσον τό έπιθυμοϋσι καί οι κατασταντες από 
τής συστάσεως τού Σώματος καί έντεύθεν συνταξιούχοι άστυνομικοί καί διοικητικοί υπάλληλοι 
’Αστυν. Πόλεων, ώς καί οί έφεξής καθιστάμενοι τοιούτοι, δι’ εαυτούς καί τά μέλη οικογένειας των 
(2 παρ. τού άρθρου 3 Ν.Δ. Κλάδου 'Υγείας).

Μέλη οικογένειας υπαλλήλων
. · ”Α ρ θ ρ ο ν 2.—1 ) Μέλη τής οικογένειας τού υπαλλήλου θεωρούνται :

α) Ή  σύζυγος καί επί θηλέων ύπαλλήλων ό συνεπεία νοσου άνικανος προς ασκησιν βιο
ποριστικού επαγγέλματος, άπορος σύζυγος, τής άνικανότητος αύτοΰ βεβαιουμενης διά γνωματευ- 
σεως τής παρ’ έκάστη ’Αστυν. Δ)νσει Αστυνομικής 'Υγειονομικής Επιτροπής, β) Τα νόμιμα, 
νομιμοποίητα άναγνωρισθέντα, πρόγονοι ή θετά τέκνα παντός υπάλληλου και τα φυσικά τέκνα 
γυναικός ύπαλλήλου, εάν τά μεν Οήλεα είναι άγαμα, τά δε άρρενα ανήλικα και άγαμα ή ενή
λικα μέν άλλ’ ανίκανα προς ασκησιν οίουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλματος^ λογω διαρκούς 
σωματικής ή πνευματικής άναπηρίας, τής άνικανότητος βεβαιουμενης^ όιά γνωματευσεως 
τής παρ’ έκάστη ’Αστυν. Δ)νσει Αστυν. ' Γγειον. Επιτροπής. Τα τέκνα τής̂  υπάλληλου 
δικαιούνται τής έν άρθρο) 1 περιθάλψεως, έφ όσον αί προσοδοι τού συι,υγου  ̂ αυτής  ̂ πατρος 
τών τέκνων δεν ύπερβαίνουσι τό ποσόν τών δραχμών 3.000 μηνιαίως. γ) Οπατηρ και ή μητηρ 
καί δ) Αί άγαμοι άδελφαί.

2) Τά ύπό στοιχεία γ' καί δ' τής προηγουμένης παραγράφου πρόσωπα δικαιούνται τής
υπό τών διατάξεων τού παρόντος προβλεπομένης περιθάλψεως μέχρι τριών κατ ανωτατον όριον 
καί έφ’ οσον : x t ,

α) Αί έκ πάσης πηγής εις χρήμα ή εις είδος πρόσοδοι έκάστου τούτων δεν υπερβαινουσι 
τάς δραχμάς (500) μηνιαίως, καί προκειμένου περί νοσοκομειακής περιθάλψεως τάς δραχμάς 
χιλίας πεντακοσίας (1.500) καί β) Ταύτα συνοικούσι μετά τού ύπαλλήλου. ^

Προκειμ,ένου περί γονέων ή έν άρθρω 1 περιθαλψις παρέχεται και εις περιπτωσιν μς συγκα- 
τοικήσεως μετά τού ύπαλλήλου, έφ’ όσον ούτοι διαμένουν εις τόν τόπον τής καταγωγής του.

3) ’Εάν ό υπάλληλος πλήν τών ύπό στοιχεία γ' καί δ' τής^παραγράφου ί  μελών οικογέ
νειας του, έχη ένήλικον άδελφόν ή άγαμον αδελφήν, ων αι μηνιαίαι προσοδοι υπερβαινουσι <·ας 
δραχμάς δύο χιλιάδας (2.000) τό Δημόσιον καταβάλλει διά την νοσηλείαν τών ύπό^στοιχεία γ 
καί δ' τής παρ. 1 μελών τής οικογένειας του, το ήμισυ τών εν παρ. 3 τού άρθρ. 3 τού Ν.Δ.  ̂ Δ.Υ . 
δαπανών, έπί πλειόνων δε τού ενός ενηλίκων άρρένων άδελφών ή άγάμων θηλέων, αί πρόσοδοι 
έκάστου τών οποίων ύπερβαίνουσι τάς δραχμας 2.000 μηνιαίως το εν τρίτον. ^

4) Τής περιθάλψεως τού παρόντος δεν δικαιούνται τά μέλη τής οικογένειας τού ^υπαλλήλου 
τά δικαιούμενα τοιαύτης εις βάρος τού 'Ιδρύματος τών Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή ετερου ασφα
λιστικού Ταμείου ή ’Οργανισμού. Δικαιούνται όμως συμπληρωσεως τής ασφαλισεως εις ςν /wc.pi- 
πτωσιν αυτή υπολείπεται τής διά τού παρόντος άναγνωριζομένης (Ν.Δ- Δημοσίων 'Υπαλλήλων).
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Λ ρ θ ρ ο ν  3 — Οι εν ενεργεία αστυνομικοί καί διοικητικοί ύπάλληλοι. οί συνταξιούχοι 
ως και ,α μέλη της οικογένειας των, ύποχρεοϋνται νά γνωστοποιώσιν εις τήν υπηρεσίαν τοϋ Κλάδου 
1 ,'ειας πασαν επερχομενην μεταβολήν εις τήν οικογενειακήν των κατάστασιν (Α .Τ.Ε.).

Κ Ε Φ A Λ Α ΙΟ Ν  Β'

Προϋποθέσεις παροχής περιθάλψεως
■' ΛρΟρον 4 .- Ί - Ι  περίθαλψής παρέχεται είς τά ήσφαλισμένα μέλη του Κλάδου ‘Υγείας 

υπαλλήλων ^ Γ Τ ΐ Τ θ ενα ^  ™ V ° “ 0γενειών ™ ν έν ένερ.Ύεία αστυνομικών καί διοικητικών

1 1  t ' t  ΐ 0ΐ ςη)π °’ 1' ? 0εμβρίο,β 1958 καί έφεξης διοριζομένους είς το Σώμα καί τους Συντα- 
6 Ν Α  Κλάδου 'Υ ? έ ία ς )° σ0ν ^  συμπλ'^ ώσει 4& W ° v  συμμετοχήν είς κρατήσεις (άρθρ.

> γ  Α  τα μ;ελ"7 ο/κογενειων των συνταξιούχων, άτινα δεν προστατεύονται ύπό τοϋ- Ν.Δ.
“ |Τ': 3 Ά  Α Δ ' Κλ°£™  'Υγείας, διαμένουσιν είς άς πόλεις λειτουργεί ό 

ακολούθως · ‘υν0!'ααρ Πόλεων του ορού «Πόλις» δυναμένου νά περιλάβη καί τά προάστεια ώς

Κερκύρα* ^  Κέρκυρ“ν τά μελη τών οικογενειών τών συνταξιούχων τά διαμένοντα έν τή Νήσω

Πάτρών^α ταζ Ιΐατρα!;’ τά μέΣη τέϋν οικογενειών τών συνταξιούχων τά διαμένοντα έντή ’Επαρχία

νο,,- ~Ε ’Τπ ς A^ V“f Ζαί J ° V Πειραώ τά τών οικογενειών, τών συνταξιούχων τά διαμέ-νοντα εν τη Επαρχία Αττικής. ^
δ) Συνταξιούχος διαγραφόμενος κατόπιν αίτήσεώς του έκ τοΰ Κλάδου Υγείας έφ’ δσον 

c-χεΐ τουλαχισ .ον ετήσιο* συμμετοχήν είς τον κλάδον τούτον δικαιούται περιθάλψεως δι’ εαυτόν 
και τα μελη της οικογένειας του επί εν έτος, άφ’ ής διεγράφη. V
ν Λ άστυνομικός ή διοικητικός υπάλληλος ’Αστυνομίας Πόλεων απολυθείς τού
£  ! , ;  ,λογ°υς και μη συνταξιοδοτηθείς δικαιούται περιθάλψεως έπί έν έτος, άφ’ ής

ϊ ΐ Τ ν ψ έ  ^  ° 1” ''™ 1· 5 V  ^  * * * »  V -
Τά βάσει τού άρθρ. 2 τού παρόντος Κανονισμού δικαιούμενα περιθάλψεως μέλη οίκογε- 

νε ας Γ?υ ησφαλισμενου εν περιπτώσει θανάτου έν ενεργεία άστύνομικοΰ ή διοικητικού υπαλλήλου 
Ασ ιυν. Πόλεων δικαιούνται περιθάλψεως έπίσης έπί εν έτος άπό τού θανάτου, έφ’ δσον ό άπο- 

ριωσας είχε τουλάχιστον έτησίαν συμμετοχήν είς τον Κλάδον ‘Υγείας.
-> ~ Γα αν“ τέρω μέλη δικαιωθώσι συντάξεως δύνανται νά έξακολουθήσωσι τήν άσφάλισιν,
η π I υ°  ;ιρ,° 1 λθ?εω ζ τ0~) έτους καθ δ παρέχεται, ή κατά τήν παρούσαν παράγραφον περί-
ϋαλφις ηθελον υποβάλλει σχετικήν προς τούτο δήλωσιν.

α?φ?ίλΐ'σεως ^αρά τΦ άνω Κλάδω Υγείας εξαιρούνται οί Αστυνομικοί καί Διοικητικοί 
υπάλληλοι οι ησφαλισμενοι αμέσως η έμμέσως είς Ταμεϊον κυρίας η επικουρικής άσφαλίσεως 
κατα-της ασθένειας (άρθρ. 3 Ν.Δ.Κ.Υ. έν συνδυασμώ προς Ν .Δ.Δ.Υ.). V
. ~ Ρ Ρ ° ν  5. Οί ησφαλισμενοι παρά τιρ Κλάδω ‘Υγείας δικαιούνται τών κάτωθι πα
ροχων παρ αύτου.

, Τά_μέλη Οικογένειας τών έν ένεργεία καί οί συνταξιούχοι καταβολής τού ποσού συμ- 
λ ^ αυ -ων, κα άς περιπτώσεις προβλεπεται τούτο διά τήν παρεχομένην αύτοΐς ύπό του 
Ν Τ κ Τ  νοσοκομειακήν καί ιατροφαρμακευτικήν περίθαλψιν, ώς άναφέρεται είς τό (άρθρ. 5 
λ \ ί ' ’ θ και ολοκλήρου δαπάνης καθ’ άς περιπτώσεις τούτο δεν προβλέπεται ύπό τού Νομ.
Γψ10ς ,Λμ· άπαλληλων (παρ. 2 όίρθρ. 3 Ν.Δ. Κλάδου Υγείας). Τό ποσόν τούτο καταβάλ- 

- ευυεως εις τους δικαιούχους άνευ άναμίξεως τού ήσφαλισμένου. β) Τά μέλη ,οικογένειας 
\inrJ^JV *Τ'°οχων ως κα) τών αποβιούντων εν ένεργεία ή συνταξιούχων ’Αστυνομικών καί 

lLXC<°V V ^αλληλων Αστυνομίας Πόλεων, νοσοκομειακής καί ιατροφαρμακευτικής περί- 
Ά »  ζ,ωζι ι ήν ,ναρεχει το Δημόσιον είς τά μέλη οικογένειας τών έν ένεργεία, τού Κλάδου 

,εια, αναλαμβανοντος το συνολον (παρ. 2 τού άρθρ. 3 τού Ν. Δ. Κλάδου ‘Υγείας).

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Γ

Πβρίθαλψις καί τρόπος παροχής της

Γ  ε ν ι κ ά.

' Ά ρ θ ρ ο ν  ΤΙ παρεχόμενη παρά τοΰ Κλάδου ‘Υγείας περίθαλψης καθορίζεται δυνα-
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μει του παρόντος Κανονισμού χαιτών έκάστοτε άποφάσεων Τριμελούς ’Εκτελεστικής ’Επιτροπής, 
όριζομένης υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Βάσιν παροχής οίασδήποτε περιθάλψεως εις άπαντας τούς ήσφαλισμένους του Κλάδου 
‘Υγείας άποτελεΐ τό βιβλιάριον άσθενείας έκάστου αστυνομικού ή διοικητικού υπαλλήλου τής 
’.Αστυνομίας Πόλεων ή συνταξιούχου μετά των δικαιουμ,ένων άσφαλίσεως μελών τής οικογένειας 
αύτού, όπερ καθιερούται προς τον σκοπόν τής παρακολουθήσεως τής υγειονομικής καταστάσεως 
έκάστου μέλους, τής έξελίξεως αυτής καί τής ακολουθητέας θεραπείας.

’Άνευ τού βιβλιαρίου τούτου ούδεμία περίθαλψις καί ούδέν φάρμακον παρέχεται.
Εις έκτάκτους περιπτώσεις καί σοβαράς καταστάσεις τούτο δύναται να προσκομίζεται εκ 

τών υστέρων.
Τό βιβλιάριον δέον νά προσκομίζεται εΓς πάσαν περίπτωσιν προσφυγής εις τον Κλάδον 

'Υγείας, εις ιατρόν, εξωτερικά Ιατρεία ή Νοσοκομεία συμβεβλημένους ή μή, οϊτινες υποχρεοΰνται 
νά συμπληρώνουν τάς οικείας στήλας διαγνώ'σεως, παραγγελλομένων φαρμάκων, παρακλινικών 
εξετάσεων, θεραπειών, εισαγωγής εις τό νοσοκομεΐον. Εις κεχωρισμένη'ν δι’ έκαστον ήσφαλι- 
σμένον σελίδα μόνον ή νοσοκομειακή περίθαλψις θά καταχωρίζεται εις την αυτήν σελίδα δι’ άπαντας 
τούς ήσφαλισμένους.

'Έκαστος ήσφαλισμένος οφείλει άπαραιτήτως νά άπαιτή την συμπλήρωσιν τών ενδείξεων 
τού βιβλιαρίου κατά τ ’ ανωτέρω καθιστάμενος υπεύθυνος διά τυχόν τοιαύτην παράλειψιν.

Αναπόσπαστου μέρος τού βιλιαρίου είναι καί τό συνταγολόγιον. Τούτο είναι οικογε
νειακόν καί ήριθμημένον προς χρήσιν άπάντων τών ήσφαλισμένοον μελών τής οικογένειας.

Συνταγαί έκδίδονται παρά τών ιατρών εις διπλοΰν άποκλειστικώς επί τού έντύπου τούτου
(Α .Τ .Ε .).

Ια τ ρ ικ ή  περίθαλψις—Κ α τ ’ οίκον εξέτα σ ις

Ά  ρ θ ρ ο ν 7.—Έ φ ’ όσον ή σοβαρότης καί ή μορφή τής άσθενείας ήσφαλισμ,ένου δέν επι
τρέπει τήν μ.εταχίνησιν, ούτος δύναται νά καλέση εις τήν οικίαν του, διά μίαν καί μόνην έπίσκεψιν 
ιατρόν τής προτιμήσεώς του, ύποχρεοΰται δέ νά τηλεφωνήση σχετικώς εις τον Κλάδον 'Υγείας.

Εις τήν περίπτωσιν ταύτην ό ήσφαλισμένος ύποχρεοΰται εις τήν ύπογραφήν άποδείζεως 
διά τήν πραγματοποιηθεΐσαν έπίσκεψιν τής άμοιβής καταβαλλομένης εις τον ιατρόν βάσει ταύτης 
άπ’ εύθείάς παρά τού Κλάδου 'Υγείας, συμφώνως προς τό Β .Δ . περί άμ-οιβών ιατρών.

Έ φ ’ όσον επιβάλλεται λόγω παρατάσεως τής νόσου ή συνέχισις τών επισκέψεων ό ήσφα- 
λισμένος ζητεί τήν έγκρισιν τού Κλάδου 'Υγείας.

’Εάν δέ ή άσθένεια παρατείνεται πέραν τών τριών επισκέψεων δέον καί πάλιν νά είδοποιηθή 
ό Κλάδος 'Υγείας διά τήν έγκρισιν ή μή.

Ό  Κλάδος 'Υγείας διατηρεί πάντοτε τό δικαίωμα τής δι’ ελεγκτών ιατρών παρακολουθή
σεως τού ασθενούς.

’Ε ξω τερ ικ ά  ’ Ιατρεία

Περίθαλψις παρέχεται ομοίως καί εις ιατρεία καί εργαστήρια συμβεβλημένων μετά τού 
Κλάδου 'Υγείας, ιατρών Ειδικοτήτων, ή εις Κρατικά Νοσηλευτικά 'Ιδρύματα καί Νοσηλευτικά 
'Ιδρύματα ’Ιδιωτικού Δικαίου ’Αγαθοεργού Πρωτοβουλίας, ή εις εργαστήρια ιδιωτών ιατρών τής 
εκλογής τού υπαλλήλου ή τόύ συνταξιούχου μετά έγκρισιν τού Κλάδου 'Υγείας ή εις τά ’Ιατρεία 
καί ’Εργαστήρια τού ’Αστυνομικού Νοσοκομείου .άνευ έγκρίσεως τίνος ύποχρεουμένου έκ τού 
Νόμου εις τήν παροχήν τής τοιαύτης περιθάλψεως.

Προκειμένης δέ σοβαοωτέρας περιπτώσεως είδικότητος έκδίδεται παρά τού Κλάδου 'Υγείας 
διατακτική προς τον ιατρόν εκλογής τού ήσφαλισμένου άναγράφουσα καί τήν πληρωτέαν άμοιβήν. 
Τήν διατακτικήν υπογράφει εις τήν οίκείαν θέσιν ό ήσφαλισμένος διά τήν έπιβεβαίωσιν τής πραγμα- 
τοποιηθείσης έξετάσεως, τής αμοιβής καταβαλλομένης υπό τού Κλάδου 'Τγειας άπ’ εύθείας εις 
τον ιατρόν.

’Εάν ό έξετάσας τον ήσφαλισμ,ένον ιατρός γνωματεύση ότι ούτος έχει άνάγκην καί έτέρο^ν 
έξετάσεων ή ειδικής θεραπείας έκδίδεται καί έτέρα διατακτική ή έγγυητική επιστολή, μετά προη
γουμένων έγκρισιν τού Κλάδου 'Υγείας. Εις σοβαράς περιπτώσεις προκαλειται γνωμάτευσις 
Ειδικής 'Υγειονομικής ’Επιτροπής (Α .Τ .Ε .).

Συμβούλια

Εις σοβαράς περιπτώσεις δύναται νά πραγματοποιηθή συμβούλιου ιατρών .καί όταν τούτο 
επιβάλλεται καί κατά τό ίσχύον έν ταίς συμβάσεσι μετά τών ιατρικών συλλόγων τιμολόγιον, προο- 
τοβουλία τού θεράποντος ιατρού ή καί τού άσθενούς, άνεξαρτήτως άν ούτος είναι κλινήρης ή μή, 
μετά προηγουμένην όμως άπαραιτήτως έγκρισιν τού Κλάδου 'Υγείας.



7754 Κλάδος 'Υγείας υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων

Παρακλινικαι έξετάσεις καί θεραπειαι

ΑρΟρον 8. Παρακλινικη εςετασις. Δια του όρου τούτου νοούνται γενικώς άπασαι αί 
καθαρώς έργαστ^ριακαί εξετάσεις διαγνωστικού κατ’ έξοχήν περιεχομένου.

Ώ ς  τοιαύται εξετάσεις σημειούνται ένδεικτικώς αί έξης :
1) Ακτινολογικαί, 2) ’Ηλεκτροκαρδιογράφημα, 3) Όρθοδιάγραμμα καρδίας, 4) Μικρο

βιολογικά»., 5) Ιστολογική έξέτασις, 6) Βιοψία, 7) Βρογχογραφία, 8) Ήλεκτροεγκεφαλογρά- 
φημα, 9) Βασικός μεταβολισμός, 10) Κυστεοσκόπησις, 11) Όρθοσκόπησις, 12 ) Έξέτασις έπιχρι- 
σματων κόλπου, 13) Έξέτασις πρεγναδιόλης εν τοΐς ούροις, 14) Βιοψία ένδομητρίου (γραμμο- 
ειδής άπόξεσις), 15) Έξέτασις οίστρογόνων, 16) Άρτηριογραφία κλπ.

Αί παρακλινικαι εςετάσει,ς καί Οεραπεΐαι ώς έξωτερικών άσθενών ένεργούνται εις τα έργα- 
στήρια και τα εξωτερικά ιατρεία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων καί κλινικών ή εις έργαστήρια 
ιδιωτών ιατρών της εκλογής τού υπαλλήλου ή τού συνταξιούχου τή έγκρίσει τού Κλάδου 'Υγείας 
κατα τα εν άρΟρω 7 οριζόμενα ή τού ’Αστυνομικού Νοσοκομείου, άνευ έγκρίσεως.

Νοσοκομειακή περίθαλψις
Α ρ Ορον 9.—Εις την περιπτωσιν καθ’ ήν ένδείκνυται νοσοκομειακή περίθαλψις έκδί- 

δεται υπό τού Κλάδου 1 γειας, εγγυητική επιστολή προς τό Νοσοκομεΐον, Κλινικήν ή Θεραπευ
τηρίου τής̂  εκλογής τού ήσφαλισμένου προς νοσηλείαν. Δι’ άποφάσεων τού Διοικητικού Συμβου
λίου τού Κλάδου Υγείας γίνεται συνομολόγησις συμβάσεων μετά ιατρών ειδικοτήτων ή μή, έξω
τερικών ιατρείων, ιδιωτικών κλινικών, διά τήν εν αύταΐς νοσηλείαν τών ήσφαλισμένων, διά τών 
συμβάσεων δε τούτων καθορίζονται καί οί οροί νοσηλείας διατροφής τών νοσηλευομένων, τά τιμο
λόγια κλπ.

II εν τώ Νοσοκομείου ή Κλινική νοσηλεία τών μελών τής οικογένειας τών ’Αστυνομικών 
και Διοικητικών 1 παλληλων τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί τών συνταξιούχων καί τών μελών οικο
γένειας αυτών κατα θεσιν ορίζεται ή καθοριζομ,ένη ώς θέσις νοσηλείας τού έν ένεργεία ή έν συν- 
τάξει βαθμού τού ’Αρχηγού τής οικογένειας, έν ούδεμια δέ περιπτώσει κατωτέρα τής υπό τού 
Ν.Δ. -«περί Δημοσίων 'Υπαλλήλων» προβλεπομένης.

Εάν ό ήσφαλισμένος έπιθυμεΐ νά νοσηλευθή εις άνωτέραν θέσιν έπιβαρύνεται με τήν δια
φοράν τώ>ν νοσηλειών άκεραίαν.

Οπου προβλέπεται κατά τάς κειμένας «περί νοσηλείας Δημοσίων'Υπαλλήλων διατάξεις» 
οτι γνωματεύει ή ΙΙρωτοβάθμιος 'Υγειονομική Επιτροπή τού άρθρ. 11 τού Ν. 1811)51 γνωμα- 
τευει αντ αυτής δια τού ήσφαλισμένους τού Κλάδου 'Υγείας ή παρ’ έκάσττ; Άστυν. Δ)νσει 'Υγειο
νομική Επιτροπή.

Ο Κλάδος '1 γειας δι’ έλεγκτού ιατρού παρακολουθεί τήν πορείαν τής άσθενείας καί τξν 
εφαρμοζομενην θεραπείαν έν συνεργασία δέ μετά τών θεραπόντων ιατρών τού Νοσοκομείου ή τής 
Κλινικής γνωματεύει καί περί τού χρόνου παραμονής έν αύτώ.

Ο ήσφαλισμένος προ τής έξόδου ύποχρεοΰται νάύπογράψη τήν έγγυητική-ν έπιστολήν καί όλα 
τά̂  δικαιολογητικά τού Νοσοκομείου έκ τών όποιων έμφαίνεται ό χρόνος νοσηλείας, ή παρασχε- 
Οεΐσα^περίθαλψις, αί γενόμεναι παρακλ'.νικαί έξετάσεις καί Οεραπεΐαι, τά χορηγηθέντα φάρμακα 
κλπ. δια την υπό τού Κλάδου 'Υγείας βάσει τούτων πληρωμήν τού Νοσοκομείου.

Γό Νοσοκομεΐον άφ’ έτέρου ύποχρεούται εις τήν συμπλήρωσιν τών στηλών τής οικείας 
σελίδος τού βιβλιαρίου υγείας τού ήσφαλισμένου (Ν.Δ. Δη μ.'Υπαλλήλων καί Ν.Δ. Κλάδου 'Υγείας).

Ε ν έ σ ε ις

Α ρ θ ρ ο  ν 10.—Ή  έκτέλεσις τών ένέσεων ένεργεΐται ύποχρεωτικώς εις τά ιατρεία τού 
Κλάδου  ̂ 1 γειας όπου λειτουργούν τοιαύτα, παρ’ έμμισθων ιατρών ή νοσοκόμων καί έφ’ όσον 
° ασ0ενης εύρισκεται εις κατάστασιν έπιτρέπουσαν τήν προσέλευσιν του εις αύτά.
, , Κφ οσον ό άσθενής παραμένει κλινήρης ή έκτέλεσις πραγματοποιείται κατ’ οίκον παρ’
έμμισθων ειδικών νοσοκομων τού Κλάδου 'Υγείας μετά είδοποίησιν τού ένδιαφερομένου προς τον 
Κλαδον 1 γειας, όστις έν προκειμένω έκδίδει ειδικήν έντολήν βάσει τής ένδείξεως καί τής προη- 
γηθεισης έκτελεσεως αναλόγου συνταγής τού θεράποντος ιατρού. Ό  ήσφαλισμένος ύποχρεούται 
ο^ως βέβαιοι ενυπογράφως επί τού σώματος τής έντολής τον άριθμόν τών έκτελεσθεισών ένέ- 
σεο̂ ν. Ουδεμια δαπανη εκτελεσεως ένέσεων παρά τρίτου τίνος άναγνωρίζεται έφ’ όσον Ίώς προε- 
λεχθη ο Κλάδος '4 γειας διαθέτει άνάλογον ειδικόν προσωπικόν.

’ Ο δοντοθβραπεία

Α ρ θ ρ ο  ν 11. Ή  όδοντοθεραπεία παρέχεται έλευθέρως εις οδοντιάτρους τής έκλογής 
τού ήσφαλισμένου^ (αρθρ. 10 παραγρ. 3 Ν .Δ .Δ .Υ .) τή έγκρίσει τού Κλάδου 'Υγείας καί έντοΐς 
οόοντιατρείοις τού ’Αστυνομικού Νοσοκομείου καί άνευ αύτής.

Διά την παροχήν περιθάλψεως όδοντοθεραπείας εις όδοντίατρον τής έκλογής τού ήσφαλι-
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σμένου χρησιμοποιείται άπαραιτήτως έντυπος αίτησις συμπληρουμένη ύπό τοϋ μέλους τοΰ θερά
ποντος ΐατροϋ καί τοϋ Έλεγκτοϋ διά τήν άναγκαιότητα τής αϊτουμένης θεραπείας.

Βάσει τής αΐτήσεως ταύτης έκδίδεται έγγυητική επιστολή μέ τό ποσόν τής συμμετοχής 
τοϋ Κλάδου 'Υγείας εις τήν όλην θεραπείαν, πάντως άνώτερον των ύπό τοϋ Ν.Δ. περί Δημοσίων 
Υπαλλήλων δικαιολογουμένων.

Αί δαπάναι προσθετικών οδοντιατρικών εργασιών αναγνωρίζονται επί όλων των μελών εις 
το ακέραιον, έφ’ όσον ή εξαγωγή των όδόντων έπεβλήθη προς θεραπείαν σοβαρας νόσου.

Βίς πάσαν άλλην περίπτωσιν αναγνωρίζονται τά 3)4 τής δαπάνης (Ν.Δ.Δ.Υ. καί Ν.Δ. 
Κλάδου 'Υγείας).

Φαρμακευτική περίθαλψις
”Α ρ θ ρ ο ν 12.—Εις τούς ήσφαλισμένους χορηγούνται άπαντα τά έν Κρατική διατιμήσει 

εγκεκριμένα ύπό τοϋ Ά νω τ. Ύγειον. Συμβουλίου τοΰ Κράτους Φάρμακα.
Δέν χορηγούνται καλλυντικά, καθαρτικά πολυτελείας, τροφαί (γάλα ή συμπεπυκνωμένον 

τοιοϋτον) μουρουνέλαιον, εϊδη έπιδέσεως κινίνης, άσπιρίνης, οινόπνευμα, θερμόμετρου, νοσηλευ
τικά είδη κλπ.

Τά φάρμακα χορηγούνται μετά προηγουμέυην άπαραιτήτως Οεώρησιν τής 'Υπηρεσίας τοϋ 
Κλάδου 'Υγείας, βάσει των εις διπλοϋν καί έπί τοΰ ειδικού εντύπου συνταγολογίου καί υιόνον έκδι- 
δομένων παρά των ιατρών συνταγ'ών τοΰ Κλάδου Υγείας.

Αΰται είναι έκτελεσταί προσκομιζόμεναι εις οίονδήποτε τής εκλογής τοϋ ήσφαλισμένου 
φαρμακείου τοΰ τόπου τής έκδόσεώς των. Ό  φαρμακοποιός ύποχρεοΰται όπως συμπληροϊ τάς 
οικείας στήλας τοΰ Βιβλιαρίου 'Υγείας (Ν.Δ. Δημοσίων Υπαλλήλων).

'Η  παραλαβή των φαρμάκων βεβαιοΰται, ένυπογράφως έπί τοϋ σώματος τής συνταγής.
Ή  άναγραφομένη έπί τής συνταγής συμμετοχή, καταβάλλεται άπ’ εύθείας παρά τοϋ μέλους 

εις τό Φαρμακείου.
'Η  ίατροσήμανσις των παρά των έμμισθων καί συμβεβλημένων μετά τοϋ Κλάδου 'Υγείας 

ιατρών, έκδιδομένων συνταγών, βαρύνει τον Κλάδου 'Υγείας παρά τών λοιπών δέ ιατρών τούς 
ίδιους κατά τον ιατρικόν κώδικα.

Διευκρινίζεται ότι έφ’ όσον εν φάραακου δύναται νά παρασκευασθή δέν θά γίνεται χρήσις
Σ Π ΕΣ ΙΑ Λ ΙΤΕ .

’Επίσης δέν θά γίνεται χρήσις Εύρωπαϊκής Σ Π Ε Σ ΙΑ Λ ΙΤ Ε  έφ’ όσον ύπάρχει 'Ελληνική 
τοιαύτη θεραπευτικώς ισοδύναμος (Α .Τ .Ε .).

’Επείγουσα περίθαλψις
’Ά ρ θ ρ ο υ  13.—”Αν εις όλως έξαιρετικάς περιπτώσεις, αναπότρεπτου άνάγκης καί εις 

ήμέρας άργίας, ό ήσφαλισμένος ύποβληθή άνευ είδοποιήσεως τοϋ Κλάδου 'Υγείας εις οίανδήποτε 
περίθαλψιν (έξέτασις παρ’ ιατρών πάσης είδικότητος, παρακλινική έξέτασις, φάρμακα, ένέσεις 
κλπ.) ύποχρεοΰται όπως τήν έπομένην είδοποιήση άπαραιτήτως τόν Κλάδου 'Υγείας διά τον προ
σήκοντα έλεγχον.

Τά δικαιολογητικά τής παρασχεθείσης περιθάλψεως είτε κατεβλήθησαν είτε όχι, ύποβάλ- 
λονται έκ τών ύστέρων εις τόν Κλάδου 'Υγείας παρά τοϋ ένδιαφερομένου ήσφαλισμένου.

Είς τήν κρίσιυ τής έκτελεστικής έπιτροπής, μετά διερεύνησιν τών συνθηκών ύφ’ ας έπραγ- 
ματοποιήθη ή δαπάνη καί έλεγχον τών δικαιολογητικών, έναπόκειται ή έγκρισις ταύτης καί πάν
τοτε μέχρι τοϋ έκάστοτε καθωρισμένου ποσού κατά τά ίσχύοντα τιμολόγια (Α .Τ .Ε .).

Περίθαλψις είς  τό ’Εξω τερικόν
’Ά ρ θ ρ ο υ  14 .—'Η  δαπάνη τής έν τώ Έξω τερικώ  νοσηλείας τών μελών τών οικογενειών 

τών ’Αστυνομικών καί Διοικητικών 'Υπαλλήλων καί τών Συνταξιούχων δι’ εαυτούς άναγνωρί- 
ζεταιεις βάρος τοϋ Δημοσίου: α) εις έξαιρετικάς περιπτώσεις πασχόντων έκ σοβαρωτάτου νοσή
ματος, ή διάγνωσις ή ή θεραπεία τοϋ όποιου δέν δύναται νά γίνη έν Έλλάδι έλλείψει καταλλήλων 
έπιστημονικών μέσιον καί ιατρών διαθετόντων τήν άπαιτουμένην είδίκευσιν καί β) προκειμένου 
περί τών διαμενόντων είς τό ’Εξωτερικόν.

Αί κατά τήν προηγουμένην παράγραφον δαπάναι περιλαμβάνουσι α) τά έξοδα μεταβάσεως 
καί έπιστροφής τοΰ άσθενοϋς είς άλλοδαπήν, β) τά έξοδα διαμονής είς ξενοδοχείου, γ) τά έξοδα 
νοσηλείας είς ξενοδοχείου ή κλινικήν καί δ ) τάς άμοιβάς τών ιατρών ώς καί τό αντίτιμου τών 
άναλωθέντων φαρμάκων. Έαν ή σοβαρότης τής καταστάσεως τοϋ άσθενοϋς έπιβάλη τήν χρησι
μοποίησή συνοδού άναγνωρίζονται καί τά οδοιπορικά έξοδα καί έξοδα διαμονής είς ξενοδοχείου 
τοϋ συνοδού.

Αί, κατά τάς διατάξεις τών άρθρων 3, 4 τοϋ Νομ. Δ)τος Δημ. 'Υπαλλήλων, ύποχρεώσεις 
συμμετοχής τών ήσφαλισμένων, είς τάς δαπάνας, ώς καί ή τυχόν διαφορά θέσεως συμφώνως προς 
τόν παρόντα Κανονισμόν, βαρύνουσι τόν Κλάδου 'Υγείας.
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Παρεχόμενα εϊδη

Ά  ρ 0 ρ ο ν 15.—Εις τούς ήσφαλισμένους χορηγούνται :
α) ’Ακουστικά βαρυκοΐας, μέ συμμ,ετοχήν τού ήσφαλισμένου 50 % , β) ’Ανταλλακτικά 

μηχανημάτων βαρυκοΐας, μέ συμμετοχήν 30 %  και χρονικόν όριον άντικαταστάσεως 2 ετών 
καί γ) Μπαταρίας άκουστικών βαρυκοΐας μέ συμμετοχήν 50 %. ’Ορθοπεδικά χορηγούνται μέ 
συμμετοχήν 20 % .

’Απαλλάσσονται συμμετοχής των ήσφαλισμένων αί πάσης φάσεως μετεγχειριτικαί ζώναι.
"Απαντα τά ως άνωτέρω είδη χορηγούνται και έφ’ όσον ένδείκνυται τούτο κατόπιν γνωμα- 

τεύσεως ιατρού τής εκλογής τού ήσφαλισμένου μετ’ έγκρισιν τού Κλάδου 'Υγείας. Βάσει τής 
γνωματεύσεως έκδίδεται έγγυητική επιστολή, προς τό κατάστημα τής έκλογής τού ήσφαλισμένου.

Κατά τήν παραλαβήν τού είδους, ό ήσφαλισμένος υπογράφει άπαραιτήτως την εγγυητικήν 
επιστολήν. Ή  άναλογούσα συμμετοχή προεισπράττεται κατά τήν έκδοσιν τής εγγυητικής επιστο
λής. Δι’ άποφάσεως τής ’Εκτελεστικής ’Επιτροπής δύναται νά μειωΟή ήτιολογημένως τό πόσον 
τής ώς άνω συμμετοχής τού ήσφαλισμένου

Τοκετοί

’Ά  ρ 0 ρ ο ν 16.—Διά τάς δαπάνας τού φυσιολογικού τοκετού των συζύγων των ήσφαλι- 
σμένων ό Κλάδος 'Υγείας καταβάλλει τό άντίτιμον τής γενικής δαπάνης φυσιολογικής μαιεύσεως 
εις κλίνην άνάλογον τού βαθμού τού άρχηγού τής οικογένειας, πάντως ούχί κατωτέραν τής Ββ 
θέσεο^ς τού Μαιευτηρίου ((ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ».

Πόροι

’Ά  ρ 0 ρ ο ν 17.—Διά τήν άντιμετώπισιν των δαπανών τού Κλάδου 'Υγείας έχει ούτος 
τούς κάτωθι πόρους :

1 ) Κράτησιν επί τών αποδοχών τών λαμβανομένων ύπ’ όψιν, κατά τάς κειμένας διατάξεις, 
προς ύπολογισμόν τής συντάξεο^ς, τών έν ένεργεία άστυνομικών καί διοικητικών ύπαλλήλων, άρμο- 
διότητος Άστυν. Πόλεων, ώς επίσης καί κράτησιν επί τής συντάξεως τών συνταξιούχων, άστυ- 
νομικών καί διοικητικών άρμοδιότητος Άστυν. Πόλεων, κατά τάς κατωτέρω διακρίσεις :

α) Οί βαρυνόμενοι μέ τήν συντήρησιν μέλους οικογένειας, ύποχρεούται εις εισφοράν 2 % .
β) Οί μή βαρυνόμενοι μέ τήν συντήρησιν μέλους οικογένειας, ύποχρεοΰνται εις εισφοράν 1 % .
2) Παν έσοδον πραγματοποιούμενο'; παρ’ αύτού έκ δωρεάς κληρονομιάς, κληροδοσίας ή 

άλλης τίνος αιτίας.
Δι’ άποφάσεως τού 'Υπουργού ’Εσωτερικών, στηριζομένης εις σύμ,φωνον γνώμην τού Διοι

κητικού Συμβουλίου τού Κλάδου 'Υγείας καί πρότασιν τού Άρχηγού τής Αστυνομίας δύνανται νά 
αύξομειούνται κατά κατηγορίας ήσφαλισμένων ή κεχουρισμένως διά τού έν ένεργεία ή συνταξιού
χους, τά ύπό τής άνο;τέρω παραγρ. 1 τού παρόντος προβλεπόμ,ενα ποσοστά.

Δ ι’ έσωτερικοΰ Κανονισμού θέλει καΟορισΟή λεπτομερώς ό τρόπος είσπράξεως τών έσόδων 
καί άποδόσεως αύτών εις τον Κλάδον 'Υγείας τού Ε.Τ.Υ .Α .Π .

3) ’Εν ούδεμια περιπτώσει έπιτρέπεται οί πόροι τού Κλάδου 'Υγείας νά χρησιμοποιηΟώσι 
δι’ έτέρους, πλήν τών ύπό τού παρόντος προβλεπομένοον σκοπών.

4) Ή  έν γένει περιουσία τού Κλάδου 'Υγείας δέν κατάσχεται ούδ’ έκχωρεΐται είμή διά 
χρέη προς τό Δημόσιον ή κατόπιν τελεσιδίκου δικαστικής άποφάσεως (Ν .Δ.Κ.Υ.).

’Ά  ρ 0 ρ ο ν 18.—1) Προς έκπλήρωσιν τών σκοπών τού Κλάδου 'Υγείας, ούτος δικαιούται 
νά χρησιμοποιή, άνευ άποζημιώσεως ή άμ,οιβής :

α) Τά ’Ιατρεία τού Νοσοκομείου Αστυνομίας Γίόλεο^ν καί τά 'Υπηρεσιακά ’Ιατρεία τών 
Άστυνομικών 'Υπηρεσιών, ώς καί πάντα τά ιατρικά μέσα, έπιστημονικάς έγκαταστάσεις καί 
έργαλεΐα τής Άστυν. Πόλεων, β) Τούς 'Υγειον. Αξιωματικούς τού Σώματος τής· Αστυνο
μίας Πόλεων. Εις τούτους μετά γνώμ,ην τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Ε .Τ.Υ .Α .Π . δι’ άπο
φάσεως τού 'Υπουργού ’Εσωτερικών, δύναται νά καΟορισΟή χορήγησις άποζημιώσεως διά τάς 
πέραν ώρισμένου άριθμ,οΰ κατ’ οίκον έπισκέψεις.

2) Τό Διοικ. Συμβούλιου τού Κλάδου 'Υγείας, έφ’ οσον κρίνη ότι τά άνωτέρω δέν είναι 
έπαρκή ή εύρίσκονται έν άδυναμ,ία παροχής τής ύπό τού παρόντος προβλεπομένης περιθάλψεως, 
δύναται όπο;ς έν τή κατά το άρθρον 9 έξουσία αύτού, άποφασίζη τήν καθ’ οίονδήποτε άλλον τρόπον 
έξυπηρέτησιν τών ήσφαλισμένων π.χ. διά συμβάσεων μεθ’ οίωνδήποτε Νοσηλευτικών 'Ιδρυμά
των, ’Ιδιωτικών 'Ιδρυμάτων, ’Ιδιωτικών Κλινικών, ’Ιδιωτικών ’Ιατρών κλπ.

3) Πάσα μή συμμόρφωσις τού ήσφαλισμένου προς τάς ίσχυούσας έκάστοτε διατάξεις καί 
κανονισμούς παροχής περιθάλψεως έπιφέρει τήν παντελή ή έπί ώρισμένον χρόνον διακοπήν πάσης 
παροχής, κατόπιν άποφάσεως τού Δ. Σ. τού Κλάδου 'Υγείας.

’Ά  ρ 0 ρ ο ν 19.—'Ως δαπάνη τών οδοιπορικών έξόδων τού άσθενούντος μέλους τής οικο
γένειας τού έν ένεργεία ύπαλλήλου, τού συνταξιούχου, τών μελών τούτων, τού μετακινουμένου ίνα
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Χρονικοί περιορισμοί
’ ΛρΟρον 20.— 1) Ή  νοσηλεία 

μήνας, π'αρατεινομένης τής άσθενείαι 
ρώσεως τριών μηνών.

έκαστου ήσφαλισμένου δέν δύναται νά ύπερβή τούς δύο 
τού ήσφαλισμένου ή νοσηλεία παρατείνεται μέχρι συμπλη-

, Μετά γνώμην τής οικείας Υγειονομικής Επιτροπής δύναται νά παρατείνεται ή έν Νοσοκο- 
μειοις νοσηλεία των ησφαλισμένων μέχρις εξ μηνών, έφ’ όσον πρόκειται περί σοβαράς νόσου ή 
υερα^εια της οποίας απαιτεί νοσοκομειακήν περίθαλψιν. Λ 5

2 ) ,Προκειμένου περί πασχόντων έκ φυματιώσεως, καρκίνου καί νευροψυχικών παθήσεων
ηλεια δύναται να παραταθή μέχρις εξ μηνών. "
3) Επί περιπτιυσεων λοιμωδών νόσων, ή νοσηλεία τών ήσφαλισμένων εις τά ειδικά διά τά 
; ταυτας  νοσοκομεία δέν ύπόκειται εις χρονικούς περιορισμούς, έφ’ όσον ένεργεϊται εις No
r r v r υ U n n n i Y T i v  Λ ^ ι ι λ /τ ι λ μ  k 1 ^

ή νοσ·

νοσους
σηλευτικά 'Ιδρύματα Δημοσίου Δικαίου

ας
ο-

Σ τερήσεις

'όντα κανονισμόν περιθάλψεως στερούνται έπί χρόνον 
τής πενταετίας^ τά ήσφαλισμένα μέλη τών οικογενειών 

ηενειας αυτών, άτινα αποδεδειγμένους κατα-

Α ρ θ ρ ο ν  21.—Τής κατά τον παρόν __
ουχι ελασσόνα τού τριμήνου, ούδέ μείζονα τής πενταετίας 
τών ύπαλλήλων, οί συνταξιούχοι καί τά μέλη τής οίκογενεί 
στρατηγοΰσι τάς διατάξεις.

Τ Ι έν τω προηγουμένου έδαψίω στέρησις απαγγέλλεται δι’ άποφάσεως τού Διοικητικού 
βουλιου τού Κλάδου 'Υγείας.

Μεταβατικαί διατάξεις

κτεινεται
Ά ρ θ ρ ο ν  22.—Δ ι’ ειδικών αποφάσεων τής Ε. Ε. τού Κλάδου Υγείας δύναται νά έπε- 
.αι ή προστασία καί επί τών έν ενεργεία άστυνομικών ή διοικητικών ύπαλλήλων έχόντων 

ανάγκην συμπληρωματικής περιθάλψεως, ώς καί διά συνοικοΰντα μέλη οικογενειών αύτών μή ποο- 
στατευόμενα ύπό τού παρόντος Κανονισμού.

" Α ρ θ ρ ο ν  23. — 1) 'Όσον άφορα τά μέλη οικογενειών τών συνταξιούνων ’ ' "

.  ·ΤΛ ™ , ·, , , . - -μιοτε ουνατην περαιτέρω αρωγήν
του Κλάδου Iγειας, μετ απόφασιν τής Εκτελεστικής ’Επιτροπής τού Διοικητικού Συμβουλίου 
τού Κλάδου 'Υγείας.

Χρόνος υποβολής δικαιολογητικών
Ά  ρ 0 ρ ο ν 24.— Εις πάσαν περίπτωσιν έφ’ όσον πραγματοποιηθούν δαπάναι περιθάλ- 

ψεως υπο τού ήσφαλισμένου τά δικαιολογητικά δέον νά υποβληθούν έντός τριμήνου άπό τής 
πραγματοποιήσεώς των μή άναγνωριζομένης άλλως ύπό τού Κλάδου'Υγείας οίασδήποτε δαπάνης.

Ό  παρών κανονισμός τροποποιείται καί συμπληροΰται δι’ άποφάσεως τού Οικονομικού 
Συμβουλίου τού Κλάδου Υγείας.

Έν Άθήναις τή 10 Δεκεμβρίου 1959

Ο Π ΡΟ ΕΔ ΡΟ Σ ΤΑ ΜΕΛΗ



Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ  <& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
M ET Α ΒΡΑ  ΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Άπηλλάγησαν των καθηκόντων των διά λόγους υγείας ό Άνθυπαστυνο- 
μος κ. Παπαδής Γεώργιος καί οί αστυφύλακες: Καλαμαράς Γρηγόριος καί Στείρης 
'Ιωάννης.

— Παρητήθη του ’Αστυνομικού Σώματος ό άστυφύλας Κόκκος ’Ιωάννης.
—Μετετάγη εις την κατάστασιν της μονίμου διαθεσιμότητας 6 άστυφύλαξ 

Λιβά.ς Κωνσταντίνος.
*

ΑΜ ΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Δι’ άποφάσεως του κ. Υφυπουργού ’Εσωτερικών άπενεμήθη ήθική καί 

υλική άμοιβή εις τον Ύπαστυνόμον Α' κ. Σαρλήν ’Αθανάσιον, διότι την 14-7-59 
κολυμβών εις Παλαιόν Φάληρον παρά τό ΕΔΕΜ  καί άντιληφθείς άτομον πνιγό- 
μενον νά καλή εις βοήθειαν, έσπευσε πάραυτα πλησίον του καί κατόπιν μακράς και 
κοπιώδους προσπάθειας καί μέ άμεσον κίνδυνον της .ζωής του, κατώρθωσε νά συρη 
τον πνιγόμενον έπί των ώμων του εις τήν άκτήν, προκαλέσας τά εύμενή σχόλια των 
λουσμένοι καί τού τύπου υπέρ αυτού καί τού ’Αστυνομικού Σώματος.

—Διά διαταγής τού Αστυνομικού Διευθυντοΰ ’Αθηνών άπενεμήθη έπαινος 
εις τον Ύπαστυνόμον Α' κ. Σαρλήν ’Αθανάσιον καί τούς άστυφύλακας : Σερέτην 
Γεώργιον καί Τσούσταν Χαράλαμπον, διότι ούτοι την 16-8-59 έκτελούντες περι
πολίαν διά περιπολικού αυτοκινήτου κούρσας, μετά ραδιοτηλεφώνου εις τήν περιο
χήν Παλαιού Φαλήρου ’Αεροδρομίου, άντιληφθέντες περί ώραν 11.50' παρά την 
άκτήν περιοχής «Μπάτης» μικρόν παϊδα όνόματι Σιδηρόπουλον ετών 10 μα
θητήν εκτάδην κείμενον, αίμοπτύοντα καί ψυχορραγοΰντα, άρτι έςελθόντα 
ήμιθανή έκ τής θαλάσσης ένθα έκολύμβα μετά τού πατρός του καί ενώ παρά πάντων 
τών παρευρισκομένων ένομίζετο ότι είχεν έπέλθει τό μοιραίου, ούτοι ένεργοΰντες 
μετ’ έτοιμότητος καί ταχύτητος παρέλαβον διά τού άνωτέρω αυτοκινήτου τον ημι
θανή παϊδα καί μετέφεραν εις Κλινικήν παρά τό Ν. Φάληρον ένθα ό παΐς τυχών άμε
σου ιατρικής βοήθειας διεσώθη έκ βεβαίου θανάτου, προκαλέσαντες διά τής άμέσου 
καί δραστήριου των έπεμβάσεως τά εύμενή σχόλια τού κοινού καί τού τύπου υπέρ 
αυτών καί τού ’Αστυνομικού Σώματος.

*
* *

ΣΥΜ ΒΟΥΛΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑΣ
Α' ’Αστυνομικόν Συμβούλιου
Διά τής ύπ’ άρ ιθ. 2221/18/6 άπό 17-12-1959 άποφάσεως τού κ. Υφυπουρ

γού ’Εσωτερικών, τό ’Αστυνομικόν Συμβούλιου, διά τό έτος 1960, συνεκροτήθη 
ώς άκολούθως :

I. Τ α κ τ ι κ ά  μ έ λ η :
α)  Πρόεδρος: ’Αρεοπαγίτης κ. Άναγνωστόπουλος Ν. —
β) Μέλη: ’Αστυνομικοί Διευθυνταί Α' κ.κ. Ρακιντζής Θ., ’Αρχιμανδρίτης 

Ν., Κοντογεώργος Γ . καί Νούσιας Θ.
γ) Γραμματεύς: ’Αστυνόμος Α' κ. Μπογιατζόπουλος Εύθύμιος.
II. ’Α ν α π λ η ρ ω μ α τ ι κ ά  μ έ λ η :  
α) Πρόεδρος: ’Αρεοπαγίτης κ. Φλώρος Α.
β) Μέλη: ’Αστυνομικοί Διευθυνταί Α' κ.κ. Καθάρειος Α. καί Ταβουλάρης Ν. 
γ) Γραμματεύς: ’Αστυνόμος Α' κ. Άνδρεόπουλος Βασίλειος.



Β' Πειθαρχικόν Συμβούλιον
Διά τής ύπ’ άριθ. 2262/18/7 άπό 22-12-1959  άποφάσεως του κ. 'Υφυπουρ

γού Εσωτερικώ ν, τό Πειθαρχικόν Συμβούλιον τών Κατούτέρων ’Αστυνομικών 
'Υπαλλήλων διά τό έτος I960 , συνεκροτήθη ώς άκολούθως :

I. Τ  α κ ι κ ά μ έ λ η :
α) Πρόεδρος: Αστυνομικός Διευθυντής Β ' κ. Χανδρινός Δημ.
β) Μέλη: ’Αστυνόμος Α' κ. Πολίτης Κ. καί ’Αστυνόμος Β ' κ. Άλεξανδρής Γ.
γ ) Γραμματεύς: 'Υπαστυνόμος Α' κ. Πίτσιος Γεώργιος.
II. ’Α ν α π λ η ρ ω μ α τ ι κ ά  μ. έ λ η :
α) Πρόεδρος: ’Αστυνομικός Διευθυντής Β ' κ. Βασιλάκος Δ.
β) Μέλη: ’Αστυνόμος Α' κ. Τσατούχας Γ . καί ’Αστυνόμος Β ' κ. Κατσιμα- 

γκλής Δ.
γ) Γραμματεύς: 'Υπαστυνόμος Α' κ. Τσιρίγκας Δημήγριος.

** *
ΡΑ ΔΙΟ Φ Ω Ν ΙΚ Α ! ΕΚ Π Ο Μ Π Α Ι Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΑ Σ Π Ο Λ ΕΩΝ

-- 'Η  ’Εκπομπή της ’Αστυνομίας Πόλεων εξακολουθεί πάντοτε νά ένθουσιά- 
ζη,νά συγκινή,νά τέρπη καί νά διδάσκη τό εόρύ κοινό.’Έγινε ό αχώριστος φίλος σε 
χιλιάδες άκροατές.

•—Τό πρόγραμμα της 4/12/1959 ήταν άφιερωμένο στήν εφιαλτική άνάμνηση 
τής κομμουνιστικής κτηνωδίας κατά τον Δεκέμβρη του 1944. Στήν ’Εκπομπή αυ
τή, πού άπετίθη ευλαβικά φόρος τιμής στούς ήρωας καί τούς μάρτυρας τής Πατρί- 
δος, μετεδόθη καί επίκαιρο άντικομμουνιστικό κείμενο του Γενικού Διευθυντοΰ ’Α 
στυνομίας Πόλεων στο 'Υπουργείο ’Εσωτερικών κ. Νικολάου ’Αρχιμανδρίτου, πού 
άρεσε ξεχωριστά καί συνήρπασε.

*
’Επίσης ή Εκπομπή τής 11 /12/1959, μέ πατριωτικά θούρια, έθνικά συνθήμα

τα καί κλασσική μουσική ήταν άφιερωμένη στή μεγάλη νίκη τού Ελληνικού Λαού 
κατά τή Δεκεμβριανή έξέγερση τού 1944 καί είδικώτερα στήν πολύτιμη συμβολή 
στον άγώνα εκείνον τών άνδρών τού Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

(Κείμενα, επιμέλεια : Γενικής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Πόλεων, 'Υπουργεί
ου ’Εσωτερικών. Τά προγράμματα παρουσιάζει ό δόκιμος Ύτιαστυνόμος κ. Σπόρος 
Πηλός).

**  *
ΕΥΧΑΙ Ε ΙΣ  ΕΟ ΡΤΑ Ζ Ο Ν ΤΑΣ

—Τά ’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται χρόνια πολλά επί τή έπετείω τής όνο- 
μαστικής των εορτής εις τούς διακεκριμένους συνεργάτας των κ.κ. Χρήστον Γιώτην 
τ. Έφέτην, Γενικόν Γραμματέα Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δικαίου καί Μέλος 
τού Δ.Σ. τής Διεθνούς Εταιρείας Ποινικού Δικαίου καί Χρίστον Τσαχαγέαν ’Ια
τρόν—Πρόεδρον τής ’Εθνικής Εταιρείας Κοινωνικής ’Αλληλεγγύης.

’Επίσης είς τούς ’Αστυνομικούς Διευθυντάς κ.κ. Βασίλειον Γεωργίου, Χ ρί
στον Γοαμμένον, ’Εμμανουήλ Άρχοντουλάκην, Βασίλειον Άναστασόπουλον, Ί ω -  
άννην Πανέτσον, Ίωάννην Καραχάλιον, Ίωάννην Χυτήρην, Ίωάννην Δασκαλό- 
πουλον, Ίωάννην Κεφαλάν, ώς καί είς άπαντας τούς κ.κ. ’Αξιωματικούς καί κατω
τέρους αστυνομικούς υπαλλήλους.

** ' *
Α Λ Λ Η Λ Ο ΓΡΑ Φ ΙΑ

—Σ .Τ . ’Αστυφύλακα. 'Η  μελέτη σας «Τό στομάχι κι’ ή καρδιά» έλήφθη αλλά 
δεν κρίνεται δημοσιεύσιμος.



Κάβε Παρασκευή 

"Ωρα 1.30'-2 μ.μ.

Παρακολουθήτε τήν Εκπομπή  

τής ’Αστυνομίας Πόλεων άπό 

τό Ραδιοφωνικό Σταθμό των 

Ενόπλων Δυνάμεων.


