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ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ EIPHNHZid
Στις 16 'Απριλίου 1953 δ Πρόεδρος Ν Τ Ο Υ Α Ι Τ  Α  ΙΖ Ε Ν Χ Α Ο Υ Ε Ρ  έκαμε τις 

άκόλουθες βαρυσήμαντες δηλώσεις, γιά την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, σέ 
λόγο πού έξεφώνησε στην Ούάσιγκτων, προς τά μέλη τής ’Αμερικανικής Ένώσεως 
Συντακτών Εφημερίδων. ΟΙ αρχές πού διεκήρνξε ο Πρόεδρος Άϊζενχάονερ ενσαρκώ
νουν το μακράς πνοής πρόγραμμα τής νέας κνβερνήσεως τών ’Ηνωμένων Πολιτειών γιά 
την πραγματοποίησι τής ειρήνης τον κόσμον και γιά τή ρνθμισι τών πρόβλημάτων πού 
συγκλονίζουν την άνθρωπότητα.

Τήυ άνοιξι τοΟ 1953, τόν ’Ελεύθερο Κόσμο, πριν άπό κάθε· άλλο, απασχολεί ένα 
θέμα : ή πιθανότης μιας δικαίας ειρήνης γιά  όλους τούς ανθρώπους. Γιά νά κρίνη κα
νείς γιά την πιθανότητα αυτή πρέπει νά θυμηθή γιά λίγο μιάν άλλη στιγμή, όχι 
πολύ μακρυνή. Στιγμή μεγάλη καί άποφασιστική, πού είχε έλθει μαζί μ’ εκείνην τήν 
άκόμη πιο έλπιδοφόρα άνοιξι του 1945—μιάν άνοιξι πού τήν έφώτιζε ή ύπόσχεσις 
της νίκης καί τής ελευθερίας. Ή  ελπίδα όλων τών εντίμων άνθρώπων τήν εποχή εκείνη 
ήταν επίσης μιά δίκαιη καί διαρκής ειρήνη.

Τά οκτώ χρόνια πού πέρασαν άπό τότε είδαν τήν ελπίδα οώτή νά κλονίζεται, 
νά σβύνη, καί σχεδόν νά νεκρώνεται. Καί ή σκιά τού φόβου άπλώθηκε καί πάλι σκο
τεινή άπ’ άκρη σ’ άκρη τής γης.

Σήμερα ή ελπίδα τών ελευθέρων ανθρώπων μένει πάντα ακλόνητη καί γενναία 
άλλά αύστηρά πειθαρχημένη, γιατί έμεσολάβησε ή ττεϊρα.

Ή ελπίδα αύτή κρατάει μακρυά κάθε έπιπόλαιη σκέψι απελπισίας μά καί κάθε 
αυταπάτη εύκολης αισιοδοξίας.

Ή  ελπίδα αύτή εκτιμά τίς πιθανότητες τής ειρήνης μέ τήν άσφαλή καί ξεκάθαρη 
γνώσι τοϋ τί συνέβη μέ τή μάταιη ελπίδα τοϋ 1945.

’Εκείνη τήν άνοιξι τής νίκης, οί στρατιώτες τών Δυτικών συμμάχων συναντήθη
καν μέ τούς στρατιώτες τής Ρωσίας στό κέντρο τής Εύρώπης, άδελφωμένοι στον κοι
νόν αγώνα καί θριαμβευταί. Οί λαοί τους, αισιόδοξοι, έτρεφαν μιά κοινή ελπίδα—τήν 
ελπίδα πώς πρός τιμή τών νεκρών τους θά άνεγερθή το μόνο μνημείο πού Θά τούς ταί
ριαζε : ένας αιώνας δικαίας ειρήνης.

"Ολοι αύτοί οί άνθρωποι, οϊ ταλαιπωρημένοι άπό τον πόλεμο, είχαν έπίσηδ ένα 
κοινό σκοπό, τίμιο καί συγκεκριμμένο: νά γίνουν άγρυπνοι φρουροί εναντίον οποιοσδή
ποτε νέας κυριαρχίας πού θά μπορούσε μιά άχαλίνωτη επιθετική δύναμις νά έπιβάλη 
σέ όποιοδήποτε σημείο τού κόσμου.

Αύτός ό κοινός σκοπός έζησε γιά  μιά στιγμή κι’ έπειτα χάθηκε. Τά έθνη τού κόσμου 
διαιρέθηκαν γιά  ν’ (ακολουθήσουν δύο διαφορετικούς δρόμους.

(1) ΈΘεωρήσαμεν απαραίτητον νά δημοσιεύσωμεν τήν διακήρυξιν Ειρήνης τού Προέδρου 
τών Ήν. Πολιτειών, εις τήν οποίαν περιέχονται αί ύψηλαί δημοκρατικοί άρχαί καί τά ίδεώδη 
τών ελευθέρων λαών, οί όποιοι εννοούν πάση Θυσία νά προασπίσουν τήν ελευθερίαν των 
καθ’ οίασδήποτε έπιβουλής.
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Οί 'Ηνωμένε? Πολιτείες καί οί πολύτιμοι φίλοι μας, τά άλλα ελεύθερα έθνη, έδιάλε
ξαν ένα δρόμο.

Οί ήγέται της Σοβιετικής Ένώσεως έδιάλεξαν έναν άλλον.
Ό  δρόμος ττού έδιάλεξαν οί Ηνωμένες Πολιτείες καθοριζόταν απόλυτα άπό ώρισμέ- 

νες ξεκάθαρες άρχές ποΰ κατευθύνουν την πολιτική τους στις παγκόσμιες υποθέσεις^
Π ρώ τον : Κανένας λαός τής γής δέν μπορεί—σάν λαός—νά θεωρηθή εχθρός. Γιατί- 

ολόκληρη ή άνθρωπότης διψά για  ειρήνη, αδελφοσύνη καί δικαιοσύνη.
Δ εύτερον : Κανενός έθνους ή ασφάλεια καί ή ευημερία δέν μπορεί νά έξασφαλισθή επί 

πολύ καιρό μέ την άπομόνωσι, άλλά μόνον μέ τήν άποτελεσματική συνεργασία των 
άδελφών εθνών.

Τ ρίτον : Τό δικαίωμα κάθε έθνους νά διαλέγη μόνο του τον τρόπο τής διακυβερνή- 
σεώς του καί τά  οικονομικά του συστήματα είναι άναφαίρετο.

Τέταρτον : Ή  προσπάθεια οποιοσδήποτε έθνους νά έπιβάλη σέ άλλα έθνη τόν δικό 
του τρόπο διακυβερνήσεως είναι άστήρικτη.

Καί πέμπτον : Ή  ελπίδα κάθε έθνους γιά  μιά διαρκή ειρήνη δέν μπορεί νά βασίζεται 
σταθερά σέ όποιονδήποτε έξοπλιστικό άνταγωνισμό, άλλά νά στηρίζεται στις έντιμες 
σχέσεις καί στην έντιμη κατανόησι μέ τά  άλλα έθνη.

Μέ βάσι αυτές τις άρχές, οί ’Αμερικανοί έχάραξαν τό δρόμο,|πού ήθελαν νά ακολου
θήσουν στήν μεταπολεμική περίοδο γ ιά  μιά άληθινή ειρήνη.

Ό  δρόμος αύτός ήταν σύμφωνος προς τό πνεύμα πού ένέπνευσε τά Ηνωμένα "Εθνη: 
νά καταργηθή ή διαμάχη, νά χαλαρωθή ή έντασις, καί νά λείψη ό φόβος. Ό  δρόμος 
αύτός ήταν ό έλεγχος καί ή μείωσις των εξοπλισμών. Ό  δρόμος αύτός ήταν νά μπορέ
σουν όλες οί χώρες ν’ άφιερώσουν τήν ένεργητικότητά τους καί τούς πόρους τους στό 
μεγάλο καί ιερό έργο τού νά επουλωθούν οί πληγές τού πολέμου, νά δοθή στέγη, τροφή 
καί ιματισμός σ’ αυτούς, πού είχαν άνάγκη, νά άποκατασταθή μιά έντιμη πολιτική 
ζωή, καί νά άπολαύσουν οί άνθρωποι τούς καρπούς τής ελεύθερης εργασίας τους.

'Η Σοβιετική Ένωσις είχε γιά  τό μέλλον άντιλήψεις εντελώς διαφορετικές.
Στον κόσμο πού σχεδίαζε αύτή, ή άσφάλεια έπρεπε νά έπιτευχθή όχι μέ τήν άμοι- 

βαία εμπιστοσύνη, καί τήν άλληλοβοήθεια, άλλά μέ τή δύναμι : μέ τεράστιες στρατιές, 
μέ τήν ύπομόνευσι καί μέ τήν κατάκτησι τών γειτονικών χωρών. Τελικός της σκοπός 
ήταν ή υπεροχή τής δυνάμεως, μέ κάθε μέσο. Τήν άσφάλεια θά τήν έπεδίωκε άρνούμενη 
τήν άσφάλεια σέ όλους τούς άλλους.

Τό άποτέλεσμα ήταν ολέθριο γιά  τόν κόσμο. Καί γιά  τή Σοβιετική Ένωσι άπετέλεσε 
μιά τραγική ειρωνεία.

'Η αΰξησις τής Σοβιετικής δυνάμεως άφύπνισε τά  ελεύθερα έθνη, πού είδαν τόν νέο 
κίνδυνο έπιθέσεως. Τά άνσιγκασε—γιά  νά εξασφαλίσουν τήν άμυνά τους—νά δαπανή
σουν γιά  τούς εξοπλισμούς ποσά καί ενεργητικότητα πού δέν έχουν τό προηγούμενό 
τους στήν ιστορία. Τά άνάγκασε νά κατασκευάσουν πολεμικά όπλα, πού σήμερα μπο
ρούν νά τιμωρήσουν άμεσα καί σκληρά όποιονδήποτε επιτιθέμενο. "Εδωσε στά ελεύθερα 
έθνη—καί ας μή άμφιβάλη κανείς γ ι’ αύτό—τήν άκράδαντη πεποίθησι ότι όσο υπάρχει 
ή άπειλή εναντίον τής ελευθερίας, όφείλουν, μέ κάθε θυσία, νά μένουν έξωπλισμένα, 
ισχυρά καί έτοιμα γιά  κάθε κίνδυνο πολέμου.

Τά παρώτρυνε—καί άς μή άμφιβάλη κανείς γ ι’ αύτό—νά καταβάλουν προσπάθειες* 
γιά  νά πετύχουν ενότητα στούς σκοπούς καί τις επιδιώξεις τους, ενότητα ποΰ νά μή 
μπορή νά τή διασπάση ή προπαγάνδα είτε ή πίεσις, σήμερα ή στό μέλλον.

Μ’ όλα αύτά, έμεινε ένα πράγμα ούσιαστικά άμετάβλητο, που δέν μπόρεσε νά τό 
έπηρεάση ή Σοβιετική τακτική : ή προθυμία τών ελευθέρων εθνών νά υποδεχθούν μέ 
ειλικρίνεια κάθε ύγιές δείγμα προθέσεων ειρηνικών, πού θά επέτρεπαν σέ όλους τούς 
λαούς ν’ άρχίσουν καί πάλι τόν κοινό αγώνα τους γιά  μιά δίκαιη ειρήνη.

Οί ελεύθερες χώρες, κατ’ έπανάληψι καί κατά τρόπο πανηγυρικό, διαβεβαίωσαν
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τή Σοβιετική "Ευωσι, πώς ή δική τους ισχυρή ένωσις ποτέ της δέν έκαλλιέργησε οίουσδή- 
ποτε επιθετικούς σκοπούς.

Φαίνεται δμως δτι οί Σοβιετικοί ήγέται έπεισαν τούς εαυτούς τους—ή προσπάθησαν 
νά πείσουν καί τούς λαούς τους—για το αντίθετο.

’Αποτέλεσμα ήταν δτι ή Σοβιετική "Ενωσις, τελικά, δοκίμασε καί αυτή ή ίδια τούς 
φόβους πού έκαλλιέργησε στον υπόλοιπο κόσμο, καί ύπέφερε κι’ ή ίδια άπό αυτούς.

Αύτός ήταν ό τρόπος ζωής πού έδημιούργησαν τά  οκτώ χρόνια τοΰ φόβου καί τής 
βίας.

ΤΙ μπορεί νά έλπίζη ό κόσμος—είτε όποιοδήποτε έθνος τού κόσμου—αν δέν βρεθή 
τρόπος φυγής άπό αύτόν τόν ολέθριο δρόμο ;

Τό χειρότερο πού φοβάται κανείς καί τό καλλίτερο πού ελπίζει μπορεί νά διατυπωθή 
ό π λ α :

Τό χειρότερο είναι ό ατομικός πόλεμος.
Τό καλλίτερο είναι : Ζωή μέ διαρκή φόβο καί έντασι. Βάρη εξοπλισμών πού άπορρο- 

φούν τόν πλούτο καί τήν εργασία δλων των λαών. Σπατάλη δυνάμεων, πού είτε ύπό τό 
Αμερικανικό, είτε ύπό τό Σοβιετικό, είτε ύπό όποιοδήποτε άλλο σύστημα, εμποδίζει 
τήν άληθινή επάρκεια άγαθών καί τήν ευτυχία γιά  τούς λαούς τής γής.

Κάθε δπλο πού κατασκευάζεται, κάθε πολεμικό πλοίο πού καθελκύεται, κάθε πύ
ραυλος πού θά έκραγή—σέ τελική άνάλυσι—είναι μια κλοπή εις βάρος εκείνων πού πει
νούν καί δέν τρέφονται, εις βάρος εκείνων πού κρυώνουν καί δέν έχουν ρούχα νά φο
ρέσουν.

Αύτός ό κόσμος πού μένει ύπό τά  δπλα δέν δαπανά μόνον χρήματα.
Δαπανά τόν ιδρώτα τών εργατών του, τήν επινοητικότητα τών επιστημόνων 

του καί τις ελπίδες τών παιδιών του.
Τό κόστος ενός συγχρόνου βαρέος βομβαρδιστικού είναι όσο καί τό κόστος τριάντα 

συγχρονισμένων σχολείων.
Είναι δσο καί τό κόστος δύο εργοστασίων παραγωγής ήλεκτρικού ρεύματος, πού τά 

καθένα τους θά έξυπηρετούσε μιά πόλι μέ 60.000 κατοίκους.
Είναι δσο τό κόστος δύο ώραίων καί τελείως συγχρονισμένων νοσοκομείων.
Είναι δσο τό κόστος κατασκευής ογδόντα χιλιομέτρων δημοσίων οδών μέ μπετόν.
Γιά ένα καί μόνο καταδιωκτικό άεροπλάνσ ξοδεύομε τήν άξια μισού εκατομμυρίου 

μπούσελ σταριού.
Γ ιά ένα καί μόνο άντιτορπιλλικό ξοδεύομε τήν άξίανέων σπιτιών, πού θά μπορούσαν 

νά στεγάσουν 8.000 άτομα.
Αυτός—έπαναλαμβάνω—είναι ό καλλίτερος τρόπος ζωής, πού μπορούμε νά υιοθετή

σουμε σύμφωνα μέ τό δρόμο τόν όποιον σήμερα άκολουθεΐ ό κόσμος.
Στήν ούσία αυτός δέν είναι ένας τρόπος ζωής. Κάτω ά π ’ τό βαρύ σύννεφο τού πο

λέμου πού μάς άπειλεΐ, αυτός ό τρόπος ζωής είναι γ ιά  τήν άνθρωπότητα ένας σταυρός 
μαρτυρίου.

Αυτές οί καθαρές καί σκληρές άλήθειες καθορίζουν τόν κίνδυνο καί προβάλλουν τήν 
ελπίδα πού αναφαίνεται μέ τήν άνοιξι τού 1953.

"Αν θέλωμε νά πραγματοποιηθή ή στροφή πρός μία δίκαιη καί διαρκή ειρήνη, ή 
στιγμή αυτή τής ιστορίας είναι άπό έκεΐνες, πού έπιβάλλουν νά ληφθσύν οϊ πιο σοβα
ρές άποφάσεις.

Είναι μιά στιγμή πού καλεΐ τις κυβερνήσεις τού κόσμου νά έκφράσουν τις προθέσεις 
τους άπλά καί τίμια.

Τις καλεϊ ν’ άπαντήσουν στό ερώτημα πού ξεπηδά άπό τήν καρδιά κάθε άνθρώπου 
πού σκέπτεται σωστά : Δέν ύπάρχει άραγε γιά  τόν κόσμο άλλος τρόπος ζωής ;

Ό  κόσμος γνωρίζει πώς μέ τό θάνατο τοΰ Ιωσήφ Στάλιν μιά εποχή έπήρε τέλος. 
Ύπό τήν εξαιρετικά μακροχρόνια διακυβέρνησί του, πού κράτησε τριάντα χρόνια, ή 
Σοβιετική αυτοκρατορία άπλώθηκε τόσο, ώστε νά φτάση άπό τή Βαλτική έως τήν
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Ιαπωνική θάλασσα καί τελικά νά κυριάρχηση απάνω σέ 800 εκατομμύρια ψυχές,
Τό Σοβιετικό σύστημα, διαμορφωμένο από τό Στάλιν καί από τούς προκατόχους. 

του, έξεπήδησε άπό ένα παγκόσμιο πόλεμο. Έπέζησε άπό τον Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο χάρις σ’ ένα θάρρος γεμάτο πείσμα καί πού συχνά ήταν εκπληκτικό. Έπέζησε 
γιά  νά δημιουργήση την άπειλή ενός τρίτου παγκοσμίου πολέμου.

Τώρα, μιά νέα ήγεσία άνέλαβε τήν εξουσία στη Σοβιετική Ένωσι. Οϊ δεσμοί της μέ 
τό παρελθόν, όσο ισχυροί καί άν είναι, δεν μπορούν νά τήν δεσμεύσουν εντελώς. Στά χέ
ρια της είναι, κατά μέγα μέρος, νά διαμόρφωση τό μέλλον της όπως θέλει.

Αύτή ή νέα ήγεσία αντιμετωπίζει έναν ’Ελεύθερο Κόσμο, πού, χάρις στή θέλησί 
του νά μείνη ελεύθερος, βρίσκεται σέ συναγερμό πρωτοφανή στήν ιστορία του.

Ό  σημερινός ’Ελεύθερος κόσμος γνωρίζει—άπ’ τήν πικρή σοφία τής πείρας—πώς 
ή έπαγρύπνησις καί οΐ θυσίες είναι τό τίμημα τής ελευθερίας.

Γνωρίζει ότι ή άμυνα τής Δυτικής Εύρώπης άπαιτεϊ επιτακτικά ενότητα στις επι
διώξεις καί στις ενέργειες—ενότητα, πού γίνεται πραγματικότης, χάρις στήν Όργάνωσι 
τού Βορειοατλαντικού Συμφώνου καί στήν Εύρωπαϊκή ’Αμυντική Κοινότητα.

Γνωρίζει ότι ή Δυτική Γερμανία είναι άξια νά γίνη μέλος αυτής τής κοινότητος, ελεύ
θερα καί μέ ίσα δικαιώματα, καί ότι αύτό θά είναι γιά  τή Γερμανία ή μόνη άσφαλής 
οδός προς τήν πλήρη καί τελική της ενότητα.

Γνωρίζει ότι ο! επιθέσεις στήν Κορέα καί στήν Νοτιοανατολική ’Ασία αποτελούν 
απειλές γιά  ολόκληρη τήν κοινότητα των ελευθέρων χωρών καί ότι πρέπει νά άντι- 
μετωπισθοΰν μέ κοινή δράσι.

Αύτός είναι ό ’Ελεύθερος Κόσμος, πού έχει απέναντι της ή νέα Σοιβετική ήγεσία. 
Είναι ένας κόσμος πού ζητεί καί περιμένει τον μεγαλύτερο δυνατό σεβασμό τών δικαιω
μάτων του καί τών συμφερόντων του. Είναι ένας κόσμος, πού πάντα θά δείχνη τόνϊδιο 
σεβασμό πρός όλους τους άλλους.

Έχει λοιπόν τώρα ή νέα Σοβιετική ήγεσία μιά πολύτιμη εύκαιρία ν’ άντιληφθη 
—μαζί μέ τόν υπόλοιπο κόσμο—σέ πόσο επικίνδυνο σημείο έχουμε φθάσει, καί νά 
βοηθήση γιά  ν’ άλλάξη ό ροΰς τής ιστορίας.

Θά τό πράξη ;
Δεν τό γνωρίζουμε ακόμη. Τελευταίες δηλώσεις καί χειρονομίες τών Σοβιετικών ήγε- 

τών μάς δίνουν μερικές ενδείξεις ότι είναι πιθανό νά άντιλαμβάνωνται πόσο κρίσιμη 
είναι αύτή ή στιγμή.

Δεχόμεθα μέ χαρά κάθε ειλικρινή ειρηνική ενέργεια.
Δέν μάς ενδιαφέρουν καθόλου φί άπλοι ρητορισμοί.
Μάς ενδιαφέρει μόνο ή ειλικρίνεια τών ειρηνικών προθέσεων, πού συνοδεύονται μέ 

πράξεις. Οϊ εύκαιρίες γιά  τέτοιες πράξεις είναι πολλές. Ή  πραγματοποίησή πολλών άπό 
αύτές δέν έξαρτάται άπό πολύπλοκα πρωτόκολλα άλλά άπό τήν απλή επιθυμία τοΰ 
νά γίνουν πραγματικότης. Μερικές ακόμη άπλές καί συγκεκριμένες ενέργειες—όπως ή έκ 
μέρους τής Σοβιετικής Ένώσεως υπογραφή τής Συνθήκης μέ τήν Αύστρία, ή ή άπελευ- 
θέρωσις τών χιλιάδων αιχμαλώτων πού κρατεί ακόμη ή Σοβιετική Ένωσις άπό τήν 
εποχή τοΰ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου—θά ήσαν πειστικές άποδείξεις ειλικρινών 
προθέσεων. Αύτές οϊ ενδείξεις θά είχαν πειστικότητα, όση δέ θά μπορούσαν ποτέ νά 
έχουν όσοιδήποτε λόγοι.

Γνωρίζουμε καλά ότι ένας κόσμος στόν όποιο άρχίζει ν’ άναζωογονήται ή εμπιστο
σύνη μεταξύ τών εθνών, μπορεί νά εύρη τό δρόμο πού θά τόν όδηγήση σέ μιαν ειρήνη 
πού δέν θά είναι, ούτε μεροληπτική, ούτε εκδικητική.

Μαζί μέ όλους εκείνους πού είναι πρόθυμοι νά εργαστούν μέ καλή πίστι γιά  μιά 
τέτοια ειρήνη, είμαστε έτοιμοι νά άγωνισθούμε—μέ άνανεωμένη άποφασιστικότητα— 
γιά  νά άναπτερώσουμε τις ελπίδες τής εποχής μας, πού σχεδόν έχουν σβύσει.

Τό πρώτο μεγάλο βήμα πρός αύτή τή κατεύθυνσι πρέπει νά είναι ή σύναψις 
έντιμης άνακωχής στή Κορέα.
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Αύτό σημαίνει νά σταματήσουν αμέσως οΐ εχθροπραξίες καί ν’ αρχίσουν αμέσως 
πολιτικές διαπραγματεύσεις, που θά οδηγήσουν στην διεξαγωγή έλευθέρων εκλογών σέ 
μιά Κορέα ενωμένη.

Θά έπρεπε νά σημαίνη—πράγμα πού δεν θά είχε μικρότερη σημασία—τερματισμό 
των αμέσων καί εμμέσων επιθέσεων κατά τής ασφαλείας τής ’Ινδοκίνας καί τής Μαλαι
σίας. Γιατί, όποιαδήποτε ανακωχή στήν Κορέα, πού άπλώς θά έπέτρεπε στις έπιθετι- 
κές στρατιωτικές δυνάμεις νά έπιτεθοϋν σ’ άλλο σημείο, θά ήταν μία απάτη.

’Επιδιώκουμε, γιά  ολόκληρη την ’Ασία καί γιά  ολόκληρο τόν κόσμο μιάν ειρήνη 
πραγματική καί ολοκληρωτική.

Αύτή μπορεί νά έχη ακόμη εύρύτερα αποτελέσματα—δίκαιες πολιτικές διευθετήσεις 
διά τά άλλα σημαντικά καί ειδικά προβλήματα πού αντιμετωπίζουν ό ’Ελεύθερος Κό
σμος καί ή Σοβιετική 'Ένωσις.

Κανένα άπό τά προβλήματα αύτά—μικρά είτε μεγάλα δέν είναι άλυτο. ’Αρκεί μόνο 
νά ύπάρχη ή επιθυμία σεβασμού των δικαιωμάτων όλων των χωρών.

’Επαναλαμβάνουμε ότι : οί Ηνωμένες Πολιτεϊτες είναι έτοιμες καί πρόθυμες νά εκ
πληρώσουν τό καθήκον τους.

Έκάναμε ό,τι μάς ήταν δυνατόν γιά  νά συναφθή τό ταχύτερο συνθήκη ειρήνης μέ 
τήν Αύστρία, πού θά άπήλλασε τή χώρα αύτή άπό τήν κατοχή τών ξένων στρατευ
μάτων.

Είμαστε πρόθυμοι όχι μόνο νά βαδίσωμε, σύμφωνα πρός τά σημερινά σχέδια, 
πρός τή στενώτερη ενότητα μέ τίς χώρες τής Δυτικής Εύρώπης, άλλά είμαστε πρόθυμοι, 
επάνω σ’ αύτή τή βάσι, νά άγωνισθούμε γιά  νά δημιουργηθή μιά εύρύτερη Εύρωπαϊκή 
κοινότης, πού θά έπέτρεπε στά άτομα, στό εμπόριο καί στις ιδέες νά κινούνται έλεύ- 
θερα.

Αύτή ή κοινότης θά περιελάμβανε καί μιάν ελεύθερη καί ενωμένη Γερμανία, μέ κυβέρ- 
νησι προερχομένη άπό ελεύθερες εκλογές μέ μυστική ψηφοφορία.

Ή  δημιουργία αύτής τής έλευθέρας κοινότητος καί ή πλήρης άνεξαρτησία τών χω 
ρών τής ’Ανατολικής Εύρώπης Θά μπορούσαν νά σημάνουν τόν τερματισμό τής σημε
ρινής όχι φυσιολογικής διαιρέσεως τής Εύρώπης.

Καί ένώ άπό τή μιά μεριά ή πρόοδος, πού θά πραγματοποιήται σέ όλες αύτές τίς 
περιοχές θά αΰξάνη τήν παγκόσμια σταθερότητα, θά μπορούμε συγχρόνως νά προχω
ρούμε στό άκόλουθο μεγάλο έργο —τήν έλάττωσι τών εξοπλισμών πού βαραίνουν κατα
πληκτικά τήν άνθρωπότητα. Γιά νά πραγματοποιηθή αύτό θά εϊμεθα πρόθυμοι νά 
συνάψωμε, κατά τόν πιο επίσημο τρόπο, συμφωνίες, πού θά μπορούσαν νά περιλ
αμβάνουν τά άκόλουθα :

1. Τόν περιορισμό τού όγκου τών στρατιωτικών καί άμυντικών δυνάμεων όλων 
τών εθνών σέ άπολύτως καθωρισμένα όρια ή κατά ποσοστό, πού θά συμφωνηθή διε
θνώς.

2. Τήν άνάληψι ύποχρεώσεως άπό όλα τά  έθνη νά καθορίσουν άπό τή συνολική 
παραγωγή ώρισμένων στρατηγικών ύλών τό ποσοστό, πού διατίθεται διά στρατιω
τικούς σκοπούς.

’ 3. Τόν διεθνή έλεγχο τής ατομικής ενεργεί ας, σέ τρόπο ώστε νά έξασφαλισθή ή 
χρησιμοποίησίς της γιά ειρηνικούς σκοπούς, καθώς καί ή άπαγόρευσις τών άτομικών 
όπλων.

4. Τόν περιορισμό ή τήν άπαγόρευσι άλλων κατηγοριών όπλων, πού έχουν μεγάλη 
καταστρεπτικότητα.

5. Τήν έξασφάλισι όλων αύτών τών περιορισμών καί τών άπαγορεύσεων, που συ- 
νεφωνήθησαν, μέ κατάλληλα μέτρα στά όποια θά συμπεριλαμβάνεται καί ενα εφαρμό
σιμο σύστημα έποπτείας ύπό τήν αιγίδα τών Ηνωμένων Εθνών.

‘Η επεξεργασία τών λεπτομερειών σέ τέτοια προγράμματα άφοπλισμοΰ είναι, άσφα- 
λώς, έργο δύσκολο καί περίπλοκο. Ούτε οί Ηνωμένες Πολιτεϊτες ούτε κανένα άλλο κρά-

t
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τσς μπορεί νά ίσχυρισθή δικαιολογημένα, πώς έχει νά προτείνη μιά λύσι τέλεια καί πού 
δεν επιδέχεται άναθεώρησι. "Ομως, ή λύσις ενδιαφέρει λιγώτερο άπό την π ίστι,τήν 
καλή πίστι, πού χωρίς αυτήν καμμία λύσις δέν μπορεί νά έφαρμοσθή δίκαια καί αποτε
λεσματικά.

"Αν όλες αυτές οί προσπάθειες στεφθσΰν άπό επιτυχία, ό κόσμος θά βρεθή μπροστά 
στό σημαντικώτερο έργο, μπροστά στή σημαντικώτερη ευκαιρία πού μπορεί νά του 
δοθή : τήν άφιέρωσι όλης τής δραστηριότητός, των πλουτοπαραγωγικών πηγών καί 
των διανοητικών δυνάμεων όλων τών ειρηνοφίλων εθνών στή διεξαγωγή ενός νέου 
είδους πολέμου. Ό  πόλεμος αυτός θά είναι ολοκληρωτικός καί θά κηρυχθή όχι εναντίον 
όποιουδήποτε ανθρώπινου εχθρού. Θά κηρυχθή εναντίον τής ώμής πιέσεως που ασκεί 
ή ανέχεια καί ή ανάγκη.

Ή ειρήνη πού επιδιώκουμε, καί πού βασίζεται στήν άξιοπρέπεια, τήν εμπιστοσύνη 
καί στις κοινές προσπάθειες τών έθνών, μπορεί νά κατοχυρωθή όχι μέ πολεμικά όπλα, 
αλλά μέ τό στάρι, τό βαμβάκι, το γάλα, τό μαλλί, το κρέας, τήν ξυλεία, τό ρύζι.

Τις λέξεις αύτές τις έχει τό λεξιλόγιο κάθε γλώσσας τού κόσμου.
Τις άνάγκες αύτές οφείλει ν’ άντιμετωπίση ό ένοπλος κόσμος.
Τό ιδεώδες ενός δικαίου καί ειρηνικού κόσμου δέν είναι γιά  μας τίποτε τό νέο. Τό έτος 

1947 ένέπνευσε στό λαό τών Ηνωμένων Πολιτειών τό Πρόγραμμα Εύρωπαϊκής Άνορθώ- 
σεως. Τό Πρόγραμμα αύτό σκοπό είχε νά θεραπευθοΰν οί άνάγκες τής ’Ανατολικής καί 
τής Δυτικής Εύρώπης, μέ βάσι τήν ισοτιμία καί χωρίς διακρίσεις.

Είμαστε έτοιμοι νά διακηρύξουμε καί νά άποδείξουμε μέ τις πιό συγκεκριμένες πρά
ξεις, ότι είμαστε πρόθυμοι νά συμβάλωμε γιά  νά δημιουργηθή ένας κόσμος όπου όλοι οί 
λαοί θά εργάζωνται παραγωγικά καί θά εύημεροΰν.

Ή Κυβέρνησίς μας είναι πρόθυμη νά ζητήση άπό τόν ’Αμερικανικό λαό νά συνερ- 
γασθή μέ τά άλλα έθνη καί νά διαθέση σημαντικό μέρος άπό τις οικονομίες, πού θά προ
κόψουν άπό τόν άφοπλισμό, γιά  τή δημιουργία ενός Ταμείου γιά  παροχή βοήθειας 
καί γ ιά  άνασυγκρότησι τού κόσμου. Αύτό τό μεγάλο έργο θά άποβλέπη στό νά δοθή 
βοήθεια σέ άλλους λαούς γιά  τήν άξιοποίησι τών καθυστερημένων περιοχών τού 
κόσμου, γιά  νά έπεκταθή τό άποδοτικό καί νομοταγές εμπόριο, γιά  νά δοθή βοήθεια 
πρός όλους τούς λαούς, ώστε νά χαροΰν τά  άγαθά τής παραγωγικής ελευθερίας.

Τά μνημεία πού θά στήση αύτό τό νέο είδος πολέμου θά είναι: δρόμοι καί σχολεία, 
νοσοκομεία καί σπίτια, τροφή καί ύγεία.

Μέ λίγα λόγια είμαστε πρόθυμοι νά άφιερώσωμε τις δυνάμεις μας γιά  τή θεραπεία 
τών άναγκών τού κόσμου, άντί νά τις άφιερώνωμε γιά  τή θεραπεία τών φόβων του.

Είμαστε πρόθυμοι, μέ αύτές καί μέ άλλες ενέργειες, νά μεταβάλωμε τά  Ηνωμένα 
"Εθνη σέ ένα θεσμό, πού θά μπορή νά προάσπιση άποτελεσματικά τήν ειρήνη καί τήν 
άσφάλεια όλων τών λαών.

Νομίζω, πώς δέν χρειάζεται νά προσθέσω τίποτε άλλο γιά  νά φανούν καθαρότερα 
ο! ειλικρινείς προθέσεις τών Ηνωμένων Πολιτειών.

Δέν γνωρίζω άλλην όδό, πού θά μπορούσε νά άποκληθή «Λεωφόρος τής Ειρήνης», 
εκτός άπό τήν όδό αύτών καί άλλων παρομοίων ένεργειών.

Ή πρόοδος έξαρτάται άποκλειστικά άπό τήν άπάντησι σέ ένα καί μόνον ερώτημα.
’Ιδού τό ερώτημα : Τί είναι διατεθειμένη νά πράξη ή Σοβιετική "Ενωσις ;
Όποιαδήποτε καί αν είναι ή άπάντησις, ας διατυπωθή καθαρά.
’Επαναλαμβάνουμε ότι ή άνάγκη κατοχυρώσεως τής ειρήνης είναι τόσο μεγάλη, 

καί έχει παρέλθει τόσος πολύτιμος χρόνος, ώστε κανένα κράτος νά μή μπορή νά εξαπά
τηση τις ελπίδες αύτές μέ λόγια, μέ ύποσχέσεις καί επιφανειακές χειρονομίες μονάχα.

Ή  άλήθεια φαίνεται άπλα. Κανένας δέν μπορεί νά πεισθή χωρίς τις πράξεις.
Ή  νέα ήγεσία τής Σοβιετικής Ένώσεως έχει άραγε τή διάθεσι νά χρησιμοποίηση 

άποφασιστικά τό βάρος τής επιρροής της επάνω στον κομμουνιστικό κόσμο—εκτός τών 
άλλων, καί γιά  τόν έλεγχο τής μεταφοράς όπλων—γιά  νά έπιτευχθή όχι μόνον ή άνα-

ι
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κωχή στην Κορέα, πού τήν επιβάλλει ή σκοπιμότης, αλλά για  να επιτευχθή καϊ ή 
πραγματική ειρήνη στήν ’Ασία ;

Είναι άραγε διατεθειμένη νά έπιτρέψη στά άλλα έθνη, καί μαζί καί στά έθνη τής 
’Ανατολικής Ευρώπης, νά έκλέξουν έλεύθερα τά πολίτευμά τους καί νά τούς άναγνω- 
ρίση τό δικαίωμα νά συνεργασθοΰν έλεύθερα με άλλα έθνη σέ μια παγκόσμιο κοινό
τητα, πού βάσι θά έχη τον Νόμο ;

Είναι διατεθειμένη νά δεχθή, μαζί μέ τά άλλα έθνη τις σοβαρές προτάσεις γιά  τον 
αφοπλισμό, πού θά μπορούσαν νά έφαρμοσθούν αποτελεσματικά μόνο μέ τήν εφαρμογή 
αύστηροϋ ελέγχου καί έποπτείας άπό τά  Ηνωμένα "Εθνη ;

”Αν όχι, τότε πού είναι οί θετικές άποδείξεις ότι ή Σοβιετική "Ενωσις Ινδιαφέρεται 
γ ιά  τήν Ειρήνη ;

Τό πράγμα είναι ξεκάθαρο.
Σέ όλους τούς λαούς δίδεται σήμερα μιά πολύτιμη εύκαιρία νά δαμάσουν τό μαύρο 

ποτάμι των γεγονότων.
"Αν δέν προσπαθήσωμε νά έπωφεληθοΰμε άπό αύτή τήν εύκαιρία οΐ γενεές τού μέλ

λοντος μέ τό δίκηο τους θά μάς κρίνουν αύστηρά.
"Αν προσπαθήσωμε άλλά άποτύχωμε, καί ό κόσμος μείνη ώπλισμένος καί διχασμένος, 

πούλάχιστον δέν θά είναι διχασμένος στήν άντίληψι περί τού ποιος καταδίκασε τήν 
ανθρωπότητα σ’ αύτή τή μοίρα.

Ό  σκοπός των προτάσεων αυτών, πού κάνουν οϊ Ηνωμένες Πολιτείες, είναι άπλός 
καί ξεκάθαρος. χ

Οί προτάσεις αύτές δέν ξεπηδοΰν άπό ύστεροβουλίες ή πολιτικά πάθη. Ξεπηδοΰν 
μονάχα ά π ’ τήν πεποίθησί μας ότι ή δίψα γιά  δίκαιη ειρήνη φωλιάζει στήν καρδιά 
όλων των λαών—καί τών λαών τής Ρωσίας καί τής Κίνας, όσο καί τού δικού μας λαού.

Οί προτάσεις αύτές είναι σύμφωνες πρός τήν άκράδαντη πίστι μας πώς ό Θεός έδη- 
μιούργησε τούς ανθρώπους γιά  νά χαίρωνται καί όχι γιά  νά καταστρέφουν τούς καρ
πούς, πού δίνει ή γή  καί ό μόχθος τους.

Οί προτάσεις αύτές άποβλέπουν στό νά άπαλλάξουν τούς ώμους καί τις καρδιές 
τών άνθρώπων άπό τό βάρος τών όπλων καί τών φόβων, ώστε νά άνοιχθή μπροστά 
τους ένας Χρυσούς Αιών ελευθερίας καί ειρήνης.

Σπαρτιατική πειθαρχία

Τήν ώραν τής μάχης, ένας Σπαρτιάτης ετοιμάζονταν νά βυθίση τήν ξιφολόγχην 
του  στό στήθος ενός έχθροϋ.

Τήν στιγμήν εκείνην σάλπισε «παΰσις τής μάχης» καί ό Σπαρτιάτης κατέβασε τό 
ξίφος του καί δέν σκότωσε τόν άντίπαλό του.

• Κάποιος πού είδε τήν σκηνή, τόν ρώτησε τό γιατί.
—Γιατί τό καθήκον μου ήταν νά ύπακούσω στό Βασιλέα μου, πού διέταξε «παΰσιν 

μάχης», άπήντησε ό πειθαρχικός Σπαρτιάτης πολεμιστής.
Ν. X.

Παρακαλοΰνται οί παλαιοί Αστυνομικοί νά μάς άποστείλουν τάς αναμνή
σεις των πόσης «ρύσεως διά νά πλουτήσωμεν τά ιστορικά τής Αστυνομίας 
πόλεων.



ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΣ 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ

Δ'
Ύπύ Γ. ΑΣΠΡΕΑ f

1. —’ Εγκατάστασις στρατιωτικής αστυνομίας μετά την κατάργησιν της πολιτικής.
Πάλη αυτής προς τους κακοποιούς.

2. —Ό  Διευθυντής Αθηνών Δημ,ήτοιος Μπαϊρακτάρης εκκαθαρίζει τήν πρωτεύουσαν
και άποκαθιστά τήν τάξιν καί ασφάλειαν.

3. —Οί εϋζωνοι έκτελοϋν αστυνομικά καθήκοντα εν τή πρωτευούση.
4. —Πρωτότυποι μέθοδοι του Δ. Μπαϊρακτάρη.—Έπισόδια φαιδρά μέ κακοποιούς

άλλά καί εξέχοντας πολίτας.

1. Κατά τό πολιτικόν έπεισόδιον τής παύσεως τής Κυβερνήσεως Θ. Δηλη- 
γιάννη ύπό τοϋ στέμματος, ή πολιτική αστυνομία έπέδειξε παράδοξον άληθώς δια
γωγήν διά σώμα έπιφορτισμένον τήν τάξιν καί τήν εύνομίαν. Καί τά όργανα αυτής 
καί οί αστυνόμοι, άν-ήκοντες εις τήν άποβληθεϊσαν άπό τής αρχής φατρίαν, ένίσχυ- 
σαν τήν άταξίαν καί είργάσθησαν άναφανδόν προς δημιουργίαν άναρχίας. Κλητήρες, 
καί άστυνόμοι έτέθησαν επί κεφαλής ομάδων καί διαδηλώσεων ταραξιών πυροβο- 
λοϋντες καί προκαλοϋντες τρόμον καί πανικόν, προς έπίμετρον δέ εξώθησαν κομμα
τικήν μερίδα τοϋ όχλου κατά των άνακτόρων. Ή  τάξις τότε συνεκρατήθη διά τοϋ 
στρατού, άλλ’ ή αστυνομία άπώλεσε καί τά τελευταία ράκη τής ύπολήψεώς της.

** *
’Επί τής στρατιωτικής αστυνομίας έστηρίχθησαν πολλαί ελπίδες, ίκαναί δέ 

έξ αυτών δεν διεψεύσθησαν. 'Η  άνάληψις αστυνομικών καθηκόντων άπό τούς άξιω- 
ματικούς ήτο προαιρετική καί ή έπιλογή άνήκεν εις τήν κυβέρνησιν. Μεγάλη μερίς 
άξιοψατικών, έκ τοϋ πεζικοΰ ιδίως σώματος, άνέλαβε μετά βραχύ άστυνομικάς 
διευθύνσεις καί υποδιευθύνσεις, άνδρες τοϋ πεζικοΰ διετέθησαν διά τήν υπηρεσίαν 
τών άστυνομιών καί ένιαχοΰ ένισχύθησαν ύπό τής χωροφυλακής, οί παλαιοί κλη
τήρες άπεμακρύνθησαν τής υπηρεσίας καί εις τούς έ'χοντας ώρισμένον χρόνον

Ή  στρατιωτική άστυνομία κα- 
τήλθεν εις τήν πάλιν τής έμπεδώσεως 
τής τάξεως ύπό προφανή άμεροληψίαν 
καί έμφορουμένη ύπό υγιών αρχών, 
άλλά τό εργον αυτής ήτο καί αχάρι
στου καί δυσχερές. ' Η καθ’ εξιν βιαιό- 
της τοϋ επαγγέλματος ήρχετο είς άντί- 
θεσιν προς τάς κακάς συνήθειας τών 
πολιτών, τά συμφέροντα τών κομμάτων, 
τήν κακοπιστίαν καί τήν στρεψοδικίαν 
ήτις έμάστιζε δεινώς τά δικαστήρια καί 
τήν άτέλειαν τής έκδικάσεως τών 
πλημμελημάτων.

Μία δεινή πάλη ήρξατο μεταξύ τής 
στρατιωτικής άστυνομίας καί τών κα
κό μαθημένων πολιτών, τών κακοποιών 
στοιχείων καί τών άσυδότων κομμα
ταρχών καί κομματαρχίσκων, ο'ίτινες 
εΐχον συνηθίσει νά τάσσουν έαυτούς 
ύπεράνω όχι τών διατάξεων τής άστυ
νομίας, άλλά καί αυτών τών νόμων.

Εις τάς έπαρχίας έδολοφόνουν 
άστυνόμους, όπως είς τήν Ζάκυνθον 
καί εις τον Πύργον, καί οί στρατιώται

υπηρεσίας άπενεμήθη μικρά σύνταξις. .

«Παυσανίας», εκ τών θαμώνων 
τοϋ κήπον τοϋ Κλαυθμώνος.
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ήναγκάζοντο νά διαπεροΰν διά τής λόγχης και νά τιμωρούν συνοπτικώς διά θανά
του κακοποιούς καί ζωοκλέπτας, αΰς τό κόμμα ένεφάνιζεν άθώα θύματα καί πολί- 
τας ευυπολήπτους. Ή  πάλη ήρξατο δεινή καίτό πρώτον ήδη, τά πλήθη των κακο
ποιών καί τών αύθαιρέτων έν Έλλάδι άντιμετώπιζον την άκαμπτον ΐσχύν τής 
αστυνομικής εξουσίας.

** *
2. Έ ν τή πρωτευούση ή πάλη έγένετο μέν σκληρά, άλλ’ έξειλίχθη άναίμακτος 

σχεδόν καί άπέβη έκκαθαριστική μιας νοσηράς καί άφορήτου καταστάσεως. 'Η  επι
τυχία τής ένεργείας εκείνης ώφείλετο κατά μέγα μέρος, άν μή κατά τό όλον, εις ενα 
άνδρα ισχυρόν, τον Δημ. Μπαϊρακτάρην. Έ κ  σουλιωτικής οικογένειας, ό άξιωμα- 
τικός εκείνος είχε προικισθή από τήν φύσιν μέ ύπερτέραν τής συνήθους γενναιότητος 
καί ψυχραιμίαν άληθώς ολύμπιαν. Άναλαβών τήν έκκαθάρισιν τής πρωτευούσης 
άπό τήν πληγήν τών άέργων, έκβιαστών καί «παλληκαράδων», δεν έδίστασε νά τούς 
έξευτελίση εις αυτό τό άπρόσιτον φρούριόν των, τοϋ «Έυρρή» καί νά στραφή άμείλι- 
κτος καθ’ οίουδήποτε, δν συνήντα ύπέρμαχον αυτών εις τάς έξυγιαντικάς ένεργείαςτου.

Ούδόλως είναι άγνωστον τό έπεισόδιον του σκληροτραχήλου εκείνου άξιω- 
ματικοΰ προς ενα άττικάρχην.

'Ο άττικάρχης εκείνος καί πολιτικός φίλος τοϋ έν τή άρχή κόμματος, έσπευσε 
προς τον διευθυντήν τής άστυνομίας, εις τό γραφεΐον του καί έζήτησε τήν άποφυλά- 
κισιν τών ταραξιών, έκ τών άέργων κομματικών παρασίτων, οϊτινες ειχον συλ- 
ληφθή τήν προηγηθεϊσαν νύκτα. Οί άεργοι έκεΐνοι ταραχοποιοί ήσαν έκ τών κομ
ματικών φίλων τοϋ άττικάρχου, όστις εις τήν άκαμπτον άρνησιν τοϋ διευθυντοΰ 
ύπέμνησεν εις αύτόν τήν ιδιότητά του.

«Δι’ έμένα, αύτάς τάς στιγμάς, τοϋ άπήντησεν ό Μπαϊρακτάρης, δεν εισθε 
παρά ένας φίλος δυο παληανθρώπων». 'Όταν δέ ό άττικάρχης υψωσεν απειλητικά 
τον δάκτυλον, ό Μπαϊρακτάρης τον έξέβάλεν τοϋ γραφείου του διά ραπισμάτων καί 
λακτισμάτων. "Οταν μετ’ όλίγην 
ώραν ό Μπαϊρακτάρης υπέβαλε 
τήν παραίτησίν του, ό Τρικούπης, 
όστις είχε γνωρίσει άμέσως τό 
έπεισόδιον, τον διέταξε νά παρα- 
μείνη εις τήν θέσιν του καί νά 
«έκπληρώνη, όπως πάντοτε, τό 
καθήκον του».

3. Εις τήν άστυνομίαν τής 
πρωτευούσης έπί Μπαϊρακτάρη 
προσετέθη καί μία δύναμιε εύ- 
ζώνων κατά προσωπικήν έπιλο- 
γήν αύτοϋ τοϋ ίδιου.

Τών άνδρών εκείνων ή πί- 
στις καί ή άφοσίωσις υπήρξε 
παροιμιώδης. Άπέβησαν άληθεΐς 
τρσμοκράται τών κακοποιών καί 
τών άέργων καί ήρωες έπεισοδίων 
καί σκληρών καί φαιδροτάτων.

' 'Η  περίοδος τής ένισχύσεως 
τής άστυνομίας τής πρωτευούσης 
διά τών εΰζώνων άποτελεϊ α
ληθή σταθμόν έξυγιάνσεως τών 
’Αθηνών απο τής αταξίας, τής δ  η μητριός Μπαϊρακτάρης
συγχύσεως καί τής κακοσμίας. Δ/ντής ’Αστυνομίας Πρωτευούσης επί Χαρ. Τρικονπη.
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01 επίλεκτοι, εκείνοι άνδρες των ορεινών διαμερισμάτων της χώρας, άπηλ- 
λαγμένοι κακών συνηθειών, πειθαρχοϋντες αύστηρώς, ψύχραιμοι καί άφωσιωμένοί 
εις το καθήκον, άπέβησαν πάντοτε πολύτιμα όργανα τάξεως καί επιβολής υπό διοί- 
κησιν σώφρονα καί λελογισμένην. ’Άνευ τών εύζώνων ό Μπαϊρακτάρης δεν θά ήδύ- 
νατο να έπιτύχη δσα ικανά καί μεγάλα έπραγματοποίησεν ύπέρ τής τάξεως καί τής 
εύκοσμίας της πρωτευούσης.

Ή  άθηναϊκή ταβέρνα ύττήρξε το φυτώριον τών κακοποιών έν τή πρωτευούση, 
οί δέ ταβερνιαρέοι οί πλέον επικίνδυνοι τρομοκράται. Ταβερνιάρης, δστις δεν ή το 
έτοιμος να τραβήξη την πιστόλαν του ή να βυθίση τήν μάχαιράν του εις άνθρωπίνην 
σάρκα, δεν ήδύνατο νά εύδοκιμήση εις τδ έξαιρέτως επικίνδυνον εκείνο επάγγελμα. 
Εις τις ταβέρνες τοΰ «Ψυρρή», του 'Αγίου Φιλίππου, της Βλασαροϋς, τοϋ Ριζό- 
καστρου, τοϋ Γερανιού καί προ πάντων εις τάς δύο πρώτας, παρά τάς σπονδάς τοΰ 
οίνου, ήσαν απαραίτητοι καί συνηθέσταται αί σπονδαί τοΰ αίματος.

Οί ταβερνιαρέοι ήσαν καί κομματάρχαι, συνεπώς υπέρτεροι τών αστυνομι
κών διατάξεων καί αύτών τών νόμων, άλλ’ όταν ήπείθησαν καί προ τών διατάςεων 
της νέας άστυνομίας, αντιμετώπισαν τον Μπαϊρακτάρην καί τούς εύζώνους.

'Ο βούρδουλας, ή ταπείνωσις καί ό έξευτελισμός έπέφερον τάχιστα μεγάλα 
άποτελέσματα. 'Ο Μπαϊρακτάρης δεν ήρκεϊτο νά δίδη διαταγάς, άλλά τάς έξετέλει 
αύτδς ούτος προσωπικώς. Έβύθιζε μέσα εις τήν μπόταν του τον βούρδουλαν καί 
έξεκίνει κατά τής ταβέρνας. Είσέβαλεν έντός τών καταγωγίων τών κακοποιών καί 
έπέπιπτεν ώς κεραυνός κατά παντός θαμώνος. Οί ευζωνοι συνεπλήρουν τον όλεθρον.

Συνελάμβανον άπό τά λιπαρά μαλλιά τούς καρηκομόοντας κακοποιούς, εν 
είδος τών άκάκων μετέπειτα μαλλιαρών, τούς άφώπλιζον καί τούς ώδήγουν δέσμιους 

;εΐς τήν άστυνομίαν, δπου τούς έκρήμνιζον εις τά μπουδρούμια.
4. Ό  Μπαϊρακτάρης έπιτυχών πλήρη ελευθερίαν ένεργείας εις τό εξυγιαντι

κόν του έργον καί άπό τής κυβερνήσεως Τρικούπη καί άπό τής Κυβερνήσεως Θ. 
Δεληγιάννη, επέβαλε κατά τής πληθύος τών κακοποιών δύο ειδών πρωτοτύπους 
έξευτελισμούς. Τούς ήνάγκαζε νά θρυμματίζουν τά δπλα των διά τών ιδίων των χει
ρ ών ,άφ’ ενός καί άφ’ ετέρου τούς ύπέβαλλεν εις τραγικήν κουράν καί καταστροφήν 
τών άκρων τών παραδόξων ενδυμάτων καί υποδημάτων των. Οΰτω τούς έταπείνου 
καί τούς εξηυτέλιζεν ενώπιον τοΰ λαοΰ, δστις άναθαρρήσας ήρχισε νά τούς περι- 
βάλλη διά χλεύης.

Ό  θρυμματισμός τών όπλων έγένετο κατ’ άρχάς ώς είδος λαϊκής έορτής, έν 
•τώ μέσω τής πλατείας τοΰ παλαιού δημοπρατηρίου. Έ κ εϊ έστήνετο τήν πρωίαν 
•τής Κυριακής ένα σύνηθες σιδηροΰν «άμόνι», παρ’ αύτώ μία σιδηρά βαρεία σφΰρα 
καί συνεσωρεύοντο τά δπλα τής έβδομάδος, παντός είδους πιστόλαι, δίκαννα, μονό- 
καννα, ρεβόλβερ μέ καψούλια, μάχαραι, εγχειρίδια, χατζάρια, γιαταγάνια, κάμες.

Οί κακοποιοί ώδηγοΰντο ενώπιον τής παραδόξου έκείνης προπαρασκευής 
έν μέσω κουστωδίας εύζώνων, άθλιοι καί συντετριμμένοι, μέ ξυρισμένα κεφάλια καί 
χαρακτηριστικάς ραβδώσεις μελανάς καί ύποκυάνους, τά πασιφανή ίχνη βουρδου- 
λικής θωπείας, διετάσσοντο ένας-ένας νά άνεύρη τά δπλα του, νά τά θέση έπί τοΰ 
άμονιοΰ καί νά τά θραύση μέ τήν βαρειάν.

'Η  τελετή αυτή έγένετο ύπό τούς άλαλαγμούς καί τήν χλεύην τοΰ λαοΰ, δστις 
παρηκολούθει τό ιδιόρρυθμον έκεΐνο δημόσιον θέαμα. Ό  τρομοκράτης παλληκαράς 
καί κακοποιός άπελύετο καί έξηφανίζετο.

** *
Εις τά αστυνομικά έργαλεία τής έποχής έκείνης εΐχον προστεθή πλήν τοΰ 

((άμονιοΰ)) καί τής σφύρας καί ψαλίδες μεγάλαι καί ειδικός κουρεύς. Μία τών έν- 
δείξεων τών κακοποιών ήτο νά φέρουν τό σακκάκι των μέ τό ένα μόνον μανίκι, τό 
,άριστερόν, καί νά άφίνουν τό δεξιόν νά κρέμεται. Τοΰτο έσήμαινε δτι ήσαν έτοιμοι
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πάντοτε προς μάχην. 'Η  άστυνομία έκρινεν δτι τό μανίκι ή το περιττόν καί ή μεγάλη 
ψαλλίς τδ άπέκοπτε.

’Επίσης τά υποδήματα έπρεπε να είναι στενά καί εις τα δάκτυλα να ύψοϋνται 
ώς είδος αιχμηρού ρόγχους. Τό ρόγχος έκρίθη περιττόν καί ή αστυνομική ψαλίς 
τό εκοπτε. Οί περισσότεροι των κακοποιών άπό τό λίπος καί την άκαθαρσίαν ήσαν 
φθειροπώγωνες καί ό άστυνομικός κουρεύς άφοϋ τούς έξύριζε τούς έλουζεν Ιπιμό- 
νως καί συνήθως τούς ήνάγκαζε να καταπιούν καί μέρος σάπωνος καί άκαθάρτων 
υγρών.

'Η  δοκιμασία ίσως ήτο σκληρά άλλ’ επιβεβλημένη ύπό της ανάγκης. 'Η  άστυ
νομία ώφειλε νά θέση τέρμα εις τήνήμιβάρβαρονέκείνηνκατάστασιντήςπρωτευούσης.

Οί γενναίοι εκείνοι- κακοποιοί καί έκβιασταί δεν έχανον μόνον μέρος τών 
ενδυμάτων των καί τής ρυπαράς των κόμης, έχαναν τά όπλα των καί μετ’ αυτών 
την ύπόληψίν των.

Ή  ταπείνωσις, ή χλεύη καί ό έξευτελισμός τούς ήνάγκαζεν ή νά έξαφανι- 
σθοϋν ή νά έπιδοθοϋν εις φιλειρηνικά βιοποριστικά επαγγέλματα. ’Αλλά δεν ήδύ- 
ναντο καί νά πράξουν άλλως.

Ή  άστυνομία ήσκησεν άπηνή δίωξιν κατά τών άέργων καί τών άνευ δεδη
λωμένου επαγγέλματος ύποπτων. Τούς συνελάμβανε καί τούς ήνάγκαζε νά έργα- 
σθοϋν εις τον Ναύσταθμον καί τά λατομεία, εις την καθαριότητα τών οδών, άλλους 
έξετόπιζεν εις τάς έπαρχίας των καί άλλους άπέστελλεν εις τούς λιμένας έξ ών εΐχον 
προέλθει, την Σμύρνην, τήν ’Αλεξάνδρειαν, την Θεσσαλονίκην καί Κωνσταντινού- 
πολιν

'Η  άγορά καί οί έπαγγελματίαι άνεκουφίσθησαν καί ή πρωτεύουσα άνέ- 
πνευσεν. έλευθέρα εκβιασμών καί τρομοκρατίας.

Τά άστυνομικά επεισόδια τής έποχής έκείνης είναι πολλά καί φαιδρά καί άναί- 
μακτα, διότι ή άστυνομία Ιστράφη άμείλικτος καί κατά τών δύο έτέρων πληγών, 
του χαρτοπαιγνίου καί τών «κανταδόρων».

Τά χαρτοπαίγνια έν τη πρωτευούση ήσαν ισάριθμα προς τά καφενεία καί 
τις ταβέρνες. Κάθε μαγαζί είχε καί τον πάγκον του ή καί περισσοτέρους, οίοσδή- 
ποτε δέ πολίτης διαθέτων άπό εΐκοσιπέντε έως εκατόν δραχμάς καί προ παντός ήσκη- 
μένος εις τό νά ύποβοηθή τήν τύχην, τά «έκοβε» οίανδήποτε ώραν ήθελε τής νυκτός 
ή τής ήμέρας. Επίσης άπό τής δύσεως τοϋ ήλιου μέχρι τής άνατολής τής ήμέρας, 
άπό τούς δρόμους καί τάς πλατείας τής πόλεως έξέσπαζε προς τον έναστρον ουρανόν 
καί προ τό σοκάκι «έκείνης» ή έκνευριστική κλάψα τοΰ «άμανέ», τό «μινόρε» τοϋ 
«έρώντος νέου» ή τό κόρο τής έπτανησιακής καντάδας. 'Η  άστυνομία ύψώθη άμεί
λικτος έκκαθαριστής άμφοτέρων.

’Επέτυχε δι’ αύστηράς διώξεως τήν κατάργησιν τής έλευθέρας χαρτοπαι
ξίας καί περιώρισε τήν πληγήν αυτήν τής άνθρωπίνης άδυναμίας εις ώρισμένας λέ- 
σχας. Ό  λαός έσώθη άπό τών εύκολων παγίδων προ τών οποίων εύρίσκετο εις κάθε 
βήμα καί μέγα μέρος άέργων χαρτοκλεπτών, οΐτινες ήκουον εις τήν χαρακτηριστι
κήν έπωνυμίαν «μπαλαμουτιέρηδες», έδιώχθη άπεινώς. ’Αμείλικτοι έδείχθησαν 
αί άστυνομικαί περίπολοι τών εύζώνων άπέναντι τών αισθηματικών περιπετειών 
τών «κανταδόρων». ’Ανάλγητοι προ τών μελωδικών θελγήτρ,ων έσπαζαν τις κιθά
ρες συνήθως έπάνω εις τάς κεφαλάς καί τά νώτα τών μουσοπλήκτων ή θερμοκεφά- 
λων καί τούς ώδήγουν εις τά άστυνομικά κρατητήρια, άπό τά όποια άπελύοντο τήν 
έπομένην μέ παραινέσεις καί συμβουλάς.

Εις τούς παραβάτας τών άστυνομικών διατάξεων ή ύπό τον Μπαϊρακτάρην 
άστυνομία τής πρωτευούσης ήτο άμείλικτος. ’Ανεξαρτήτως θέσεως ή βαθμού οί παρα- 
βάται τών διατάξεων συνελαμβάνοντο καί ώδηγοΰντο εις τό κρατητήριον. Δεν είναι 
άγνωστον τό έπεισόδιον καθηγητοϋ τίνος τοΰ πανεπιστημίου, δστις ήναγκάσθη νά 
παραμείνη ολόκληρον νύκτα κρυμμένος εις άθλίαν τινά υδαταποθήκην επίσης φαι-
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δρά έγένοντο έπεισόδια ενός έφέτου καί ένός πασίγνωστου παλαιού αξιωματικού,, 
ο'ίτινες συλληφθέντες μετ’ άλλων πολιτών μίαν νύκτα, έπίστευσαν ότι θά άπέκρυ- 
πτον την ταυτότητά των δηλώσαντες μετά ψευδών ονομάτων ώς έπάγγελμα ό μέν 
πρώτος του ζωεμπόρου, ό δέ δεύτερος τοϋ καμαρώτου ξένων άτμοπλοίων. Μετά 
τινας ήμέρας εις τό πολιτικόν σαλόνι τοϋ Θ. Δεληγιάννη έγένετο λόγος περί τών 
«βασιβουζουκισμών» της άστυνόμίας. Πλειότερον όλων κατεφέρετο κατ’ αυτών ό 
δεινοπαθήσας έφέτης καί ό Δεληγιάννης, δστις είχε πληροφορηθή τά τοϋ έπεισο- 
δίου διακόπτων είπε :

— Περιηλθεν καί εις γνώσιν μου δτι ή αστυνομία έβιαιοπράγησεν εναντίον 
ζωεμπόρων τινών καί θαλαμηπόλων ξένων άτμοπλοίων, άλλα δεν μου έδόθη ευκαι
ρία νά εξετάσω την ύπόθεσιν...

Γ. ΑΣΠΡΕΑΣ
( Συνεχίζεται)

D ΘΟΡΥΒΟΣ ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ
Ό  καθηγητής κ. X. δημοσιεύει εις εφημερίδα τών ’Αθηνών τά κάτωθι ττερί Θορύβου :
« . . .Ό  θόρυβος αποτελεί πραγματικόν δηλητήριον τοϋ νευρικοΰ συστήματος, όταν 

δρά χρονίως καί επιφέρει έπ’ αύτοϋ αληθή τραυματισμόν, όταν έπενεργή ύπό όξεΐαν 
μορφήν. Ή  κίνησις προς καταπολέμησιν τοϋ θορύβου, ήρχισεν τό πρώτον εις ελλη
νικήν πόλιν τον Ιον π.Χ. αιώνα. Οί κάτοικοι τής Συβάρεως ελληνικής άποικίας παρά 
τόν Τάραντα, τής οποίας οί κέιτοικοι διεκρίνοντο διά τήν άκολασίαν, πρώτοι έκήρυξαν 
τόν πόλεμον κατά τοϋ θορύβου, άπομακρύναντες έκ τοϋ κέντρου τής πόλεώς των όχι 
μόνον τούς άσχολουμένους μέ θορυβώδη επαγγέλματα τεχνίτας, άλλά καί τούς πετει
νούς ! ... Φαίνεται δ’ ότι Καί ή Ρώμη ήτο θορυβώδης, άν κρίνωμεν άπό τά  παράπονα 
τοϋ Ίουβενάλη καί άπό τό γεγονός ότι οί πλουσιώτεροι τών κατοίκων της διέμενον 
εις τά προάστεια.

Κατά τόν μεσαίωνα άναφέρονται «ζώναι σιγής» καθοριζόμενοι εντός τών μεγάλων 
πόλεων. Άλλ’ ή κυρίως κατά τοϋ θορύβου κίνησις άρχεται άπό τής έποχής τής Άνα 
γεννήσεως : Εις ’Αγγλίαν (1558) άνευρίσκομεν διάταγμα άπαγορεϋον τήν κατά τήν 
διάρκειαν τής νυκτός χρήσιν οίουδήποτε οργάνου, δυναμένου νά προκαλέση υπερβο
λικόν θόρυβον. Κατά τόν 17ον αιώνα ’Αστυνομική διάταξις καθ’ ΰπόδειξιν τής Νομικής 
Σχολής τής Λειψίας άπηγόρευε τήν έγκατάστασιν τεχνιτών, τών οποίων τό έπάγγελμα 
είναι θορυβώδες, εις συνοικίας όπου ήσαν εγκατεστημένοι ιατροί ή καί φοιτηταί. Ό  
Μπουαλώ συχνάκις διηρωτάτο, άν ΰπνος ονομάζεται διαρκής αγρυπνία... Ό  δέ Σο- 
πενχάουερ, φοβερός έχθρός τοϋ θορύβου, είπε τό ορθόν εκείνο «πόσαι άραγε ϋψηλαί καί 
μεγάλαι σκέψεις καί ίδέαι έξεδιώχθησαν ύπό άδικαιολογήτων θορύβων καθ’ ήν στιγμήν 
συνελαμβάνοντο καί έκυοφοροϋντο εις τόν νοΰν σοφών άνδρών...»!

Είναι λοιπόν γεγονός άναμφισβήτητον ότι ό θόρυβος, ή σύγχρονος αύτή πληγή, 
προκαλεϊ νευροψυχικός διαταραχάς καί παρίσταται άνάγκη όπως γίνη άντιληπτόν ύπό 
πάντων,ιδιαιτέρως δέ ύπό τών ’Αστυνομικών, ότι δέον νά ληφθώσι μέτρα κατ’ αύτοϋ. 
Σχετικώς προ μηνών, συνήλθεν εϊς ’Ιταλίαν διεθνές Συνέδριον κατά τοϋ Θορύβου. Εις 
τοΰτο παρευρέθησαν ψυχίατροι, μηχανικοί, άλλοι έπιστήμονες, δημοτικοί υπάλληλοι 
καί ’Αστυνομικοί. Έλήφθησαν σοβαραί άποφάσεις καί έλπίζομεν ότι θά λυθή τό φοβε
ρόν τοΰτο πρόβλημα πού ύποσκάπτει τήν υγείαν τών συγχρόνων άνθρώπων τών 
πόλεων.

Ν. X.
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Η ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΥΞΚΑΙ ΓΚΟΛΝΤ (FUCHS & GOLD)

'Υπό J. EDGAR HOOVER, Διευθυντοϋ τοϋ F.B.I.
Μετάφρασις ύπό Καθηγητοΰ Ε. X.

(Συνέχεια έχ τον προηγουμένου)

Έπελθούσης της νυκτός ό Fuchs εθεσεν εις κίνησιν τήν μηχανήν τοΰ αυτοκινή
του. άμφότεροι έπέβησαν τούτου καί κατέβησαν εις Santa Fe. ’Ολίγον πριν φθάσουν 
είς το κέντρον τής πόλεως, ό Fuchs άνέσυρεν άπό τήν στηθαίαν τσέπην του τον τελευ
ταίου φάκελλον μέ έγγραφα στοιχεία. ’Αμέσως έπειτα έσταμάτησε το αύτοκίνητον. 
*0 Gold κατέβη καί κατηυθύνθη προς τον σταθμόν άναχωρήσεως τοϋ υπεραστικού 
αυτοκινήτου. Τό κόκκινο πισοφάναρο έταλαντεύετο μέσα είς τό σκότος τοΰ δρόμου— 
έξηφανίσθη...

Οί δύο συνένοχοι δεν έπρόκειτο να συναντηθούν πλέον ποτέ.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Πολύ άργόερα μόνον, τό 'Ομοσπονδιακόν Γραφεΐον ’Ερευνών F.B .I. έλαβε 
γνώσιν, ότι τά σπουδαιότερα μυστικά έγγραφα στοιχεία σχετικά μέ τήν πυρηνι
κήν διάσπασιν τοϋ άτόμου εΐχον ύπεξαιρεθή. 'Η  πηγή τής καταπληκτικής αύτής 
άποκαλύψεως δεν είναι δυνατόν νά άναφερθή ένταΰθα : θά έξετίθεντο είς μέγαν 
κίνδυνον ή ασφάλεια τοΰ Κράτους καί ή ζωή πολλών άνθρώπων. Τό μόνον τό όποιον 
μοΰ έπιτρέπεται νά εϊπω είναι, δτι αί άναμφισβήτητοι άποδείξεις περί τοΰ δτι τό 
μυστικόν τής κατασκευής άτομικών βομβών είχε περιέλθει είς τήν κατοχήν ξένης 
Δυνάμεως, έτέθησαν επάνω είς τό γραφεΐον μου. Ή  άνεύρεσις τών ενόχων, ήτο τό 
πλήρες εύθυνών πρόβλημα τοΰ F.B.I. ’Αμέσως έκινητοποιήθησαν δλα τά βοηθητικά 
προς τοΰτο μέσα, τά όποια εΐχομεν είς τήν διάθεσίν μας.

'Όταν ήρχίσαμεν τήν έργασίαν μας, ούδεμίαν άφορμήν εΐχομεν νά ΰποπτευ- 
θώμεν τον Dr. Fuchs. Έ κ  τών συναχθεισών δμως έν ’Αμερική καί είς τό ’Εξωτε
ρικόν πληροφοριών ήχθημεν είς τό συμπέρασμα δτι ό κύριος δράστης είς τήν όπό- 
θεσιν αύτήν έπρεπε κατά πασαν πιθανότητα νά άναζητηθή μεταξύ τών ώς άξιο- 
πίστων θεωρουμένων συνεργατών μιας ξένης όμάδος επιστημόνων—μελετητών. 
Όσον έπροχώρει ή άνάκρισίς μας έπι τοσοΰτον περισσότερον συνεκεντροΰτο είς 
ένα νεαρόν έντροπαλόν, μέ πολλά προσόντα προικισμένον, φυσικόν καί μαθηματι
κόν : τον Dr Klaus Fuchs. "Οσον δμως καί άν ύπήρξεν προσεκτικός, άφήκεν είς 
τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας μερικά ΐχνη, τά όποια δέν ήμποροΰν νά άποκαλυφθοΰν 
ένταΰθα, άπό τών οποίων καί έπρόκειτο νά προδοθή. ’Ολίγον κατ’ ολίγον άπεκτή- 
σαμεν τήν βεβαιότητα, δτι αύτός, ό υιός ένός ίερέως, άφοΰ έδραπέτευσεν άπό τό Χι
τλερικόν καθεστώς καί άφοΰ άπήλαυσε τής προστασίας καί τής φιλίας τής ’Αγγλι
κής Δημοκρατίας ώς ευχαριστήριον άντάλλαγμα έκλεψε τοΰ έλευθέρου κόσμου τό 
σπουδαιότερου μυστικόν διά νά ίσχυροποιήση μίαν τυραννίαν πολύ χειροτέραν έκεί- 
νης τοΰ Χίτλέρ : τήν τοΰ Κρεμλίνου.

■ ’Εν τώ μεταξύ ό Fuchs εΐχεν έπιστρέψει είς ’Αγγλίαν καί έκλήθη είς H at- 
well, τήν ’Αγγλικήν περιοχήν έρευνών διά τήν άτομικήν ένέργειαν. "Ολαι αί διά 
τον Fuchs συγκεντρωθείσαι άνακριτικαί λεπτομέρειαι διεβιβάσθησαν άμέσως είς 
τάς Ά γγλικάς Ά ρχάς καί ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ άρίστου έγκληματολόγου Sir 
Sillitoe ή ’Αγγλική 'Υπηρεσία ’Ασφαλείας άνέλαβεν είς χεΐρας της τήν περαιτέρω 
άνάκρισιν.
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Κατά ’Ιανουάριον 1950 είχε πλέον άποδειχθή κατά τρόπον άναμφισβήτη- 
τον οτι ό Fuchs ύπήρξεν ό κύριος δράστης. Μετά πολλάς άνακριτικάς έξετάσεις, 
εις τό τέλος «ομολόγησε την ενοχήν του. ’Αλλά μέ την ομολογίαν του αύτήν κατεδεί- 
χθη άμέσως, ότι εύρισκόμεθα μόλις εις την αρχήν τοΰ άνακριτικοϋ ερευνητικού 
έ'ργου μας. Διότι ό Fuchs άνεγνώριζε μέν την ενοχήν του, άλλ’ ούδένα άλλον έποίει 
συνένοχον, οΰδέν όνομα άνέφερεν.

Κατά την έξέτασίν του ύπό βρεττανών άνακριτικών υπαλλήλων ώμολόγησεν,. 
ότι κατά την έποχήν προ του A. H itler υπήρξε μέλος του Κ.Κ.Γ. καί ότι είργά- 
σθη παρανόμως υπέρ τούτου. ’Ολίγον μόνον χρόνον μετά την έναρξιν τής συνεργα
σίας του εις τήν ’Αγγλικήν ’Ατομικήν ’Έρευναν έπέτυχεν έξ ιδίας πρωτοβουλίας, 
έπαφήν μέ τήν 'Υπηρεσίαν Σοβιετικής Κατασκοπείας καί προσεφέρθη οικειοθελώς 
νά προμηθεύση σχετικόν υλικόν. Προ τής έν ’Αμερική έγκαταστάσεώς του είχε συ
νάψει σχέσεις μετά περισσοτέρων Σοβιετικών Πρακτόρων καί, μετά τήν έπιστρο- 
φήν του, έξηκολούθησε νά παραδίδη μυστικάς πληροφορίας εις τούς Κομμουνιστάς 
μέχρι τής άνοίξεως (έαρος) 1949.

Ό  Dr Fuchs ώμολόγησεν, ότι καθ’ όλην τήν διάρκειαν τής έν ’Αμερική 
παραμονής του είχε σχέσεις μέ ένα καί μόνον πράκτορα. Τό όνομα του Πράκτο- 
ρος : 'Ο  Fuchs τό ήγνόει. Ό  άνθρωπος αύτός έφαίνετο κατατοπισμένος εις χημικά 
καί τεχνικά ζητήματα, αλλά δέν ήτο ατομικός φυσικός. 'Ο Fuchs έθεώρει άπίθα- 
νον ότι ήτο υπάλληλος εις Έργοστάσιον ’Ατομικής Ένεργείας.

'Η  εξωτερική έμφάνισις τοΰ άνθρώπου τούτου ; Θά ήτο μεταξύ 40 καί 45 
έτών καί ίσως 1,75 μ. αναστήματος, δηλαδή μάλλον κοντόχονδρος μέ στρογγύλον 
πρόσωπον, κατά πάσαν πιθανότητα ’Αμερικανός εις τήν πρώτην γενεάν. Μία περι
γραφή, άόριστος, ταιριάζουσα εις εκατομμύρια άνθρώπων.

Καί που έκατοικοϋσε; Ά λλ’ ούτε αυτό δέν έγνώριζεν ό ’Ατομικός Φυσικός. 
Εις τήν πρώτην του συνάντησιν αύτός μέν (ό Fuchs) προσήλθεν κρατών μίαν μπάλ- 
λαν τέννις στο χέρι καί συνηντήθη μ’ ένα άτομον, τό όποιον έκρατοΰσε ένα ζεύγος 
γάντια καί ένα βιβλίον μέ πρασίνην έπένδυσιν. Πόσες φορές συνηντήθησαν ; 2—3- 
φορές έν Ν. 'Υόρκη, άπαξ έν Cambridge τής M assachusetts καί 2 φοράς έν S an ta 
Fe έν New Mexico. Πότε ; Αΐ συναντήσεις τής Ν. 'Υόρκης έλαβον χώραν κατά 
τό 1944, ή τελευταία τούτων, όσον δύναται νά ένθυμηθή, κατά τό φθινόπωρον 1945. 
Αύτά ήσαν σχεδόν όλα όσα ήδύνατο ό Dr Fuchs νά καταθέση.

Έ να  άόριστον καί άτελές ένταλμα—διώξεως προς σύλληψιν ενός κατασκό
που, ό όποιος έκινεΐτο έλευθέρως έν Αμερική ώς ύπάκουον όργανον τών Σοβιέτ Ε

Εις όλην τήν ιστορίαν τοΰ F.B .I ποτέ δέν υπήρξε περισσότερον κατεπείγουσα 
ύπόθεσις άπό αύτήν, ποτέ δέν ύπηρξεν ένα δμοιον πρόβλημα, τό όποιον μάς έβάρυ- 
νεν τόσον πολύ. 'Ο  άγνωστος έ π ρ επ ε  μέ κάθε τρόπο νά εύρεθή. Καί τό έργον μας 
καθίστατο τόσον περιπλοκώτερον, διότι έπεβάλλετο αύστηροτάτη μυστικότης: 
’Εκτός έμοΰ, μόνον ολίγοι ανώτεροι ύπάλληλοι τού ’Αμερικανικού Κράτους έλάμ- 
βανον γνώσιν τών Άνακριτικών λεπτομερειών καί τής άπεράντου διακλαδώσεως 
τών έρευνητικών προσπαθειών μας. Αμφιβάλλω αν θά είναι ποτέ δυνατόν νά δο
θούν εις τήν δημοσιότητα ή όλη διάρθρωσις τοΰ έρωτηματολογίου καί οί διάφοροι, 
ύπεισερχόμενοι εις αύτό συντελεσταί.

Αλλά όπως δήποτε ήλθε τώρα ή στιγμή νά λεχθούν δημοσία, έκεΐνα τά όποια 
δύνανται νά γίνουν γνωστά, χωρίς νά έκτεθή εις κίνδυνον ή ασφάλεια τοΰ Κράτους 
καί ή ζωή πολλών άνθρώπων.

Ευθύς άπ’ αρχής ή προκειμένη ύπόθεσις ένεφανίζετο ώς τελείως διάφορος, 
δηλαδή ήτο τελείως διάφορος έκείνης, ή οποία θά ειχεν ώς άντικείμενον τήν άναζή- 
τησιν καί άνεύρεσιν ένός ληστοΰ Τραπέζης, πού θά είχε άφήσει έπί τής θύρας τού 
Χρηματοκιβωτίου τά δακτυλικά του αποτυπώματα. Τελείως διάφορος έπίσης προς 
τήν τής έξουδετερώσεως μιάς σπείρας συστηματικών κλεπτών αυτοκινήτων, όπου.
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συνήθως φωτογραφία!., ακριβείς προσωπικαί περιγραφαί καί Ποινικά Μητρώα 
διευκολύνουν τό εργον μας. Εις την προκειμένην ΰπόθεσιν, είς τό άνθρωποκυνή- 
γιον αυτό έναντίον του κατασκόπου θά ήμποροΰσεν, έπί τη βάσει των στοιχείων 
τά όποια κατεΐχον, ό άναζητούμενος νά είναι σχεδόν κάθε άνθρωπος, πού έζοΰσεν 
είς τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας.

Τό σημεΐον τής άφετηρίας ήτο τό Cambridge, διότι ό Fuchs ειχεν ομολο
γήσει ότι τον πράκτορα τής ’Αμερικής τον ειχεν συναντήσει έκεΐ, καί διότι ή αδελφή 
του ή Κα Christel Heinem ann κατοικοΰσεν έν Cambridge. Έγνωρίζομεν δέ οί 
ίδιοι ότι ό ’Ατομικός Φυσικός είχεν έπισκεφθή αυτήν έκεΐ. Μήπως ή Κα Heinemann 
έγνώριζε τί περί τοϋ άναφερθέντος ύπό τοϋ Fuchs πράκτορος ;

Ναί, ή Κα Heinem ann ένεθυμεΐτο ένα άτομον περίπου 40 ετών, μάλλον 
κοντόχονδρον, μέ καστανήν κώμην, τό όποιον ήλθεν τρις καί τούς έπεσκέφθη. Κατά 
τήν πρώτην του έπίσκεψιν έδήλωσεν ότι ήτο Χημικός καί φίλος τοϋ άδελφοΰ της, 
προσέθεσε δέ ότι είχε συνεργασθή μέ τον Dr Fuchs καί ότι έπρεπε κατεπειγόντως 
νά τον συναντήση (τοΰτο συνέβη όταν ό Fuchs έξηφανίσθη έκ Ν. 'Τόρκης—βλ. 
σχετικώς Μ. ΠΡΩΤΟΝ). ’Αλλά δεν ήδύνατο νά ένθυμηθή τό όνομα τοϋ ατόμου 
τούτου. Ναί, ώμιλοΰσε πολύ καλά καί χωρίς τίνος ιδιωματικής προφοράς.

'Η  δευτέρα τούτου έπίσκεψις έγένετο, όταν 6 Fuchs ήλθε καί εμεινεν ολίγον 
μετά τά Χριστούγεννα έπί τινας ήμέρας είς τήν οικίαν τών Heinemann. 'Η  οικο
δέσποινα άπεκόμισε τότε τήν έντύπωσιν ότι άμφότεροι οί άνδρες (δηλ. ό Fuchs 
καί ό Gold) έγνωρίζοντο από πρίν, διότι έχαιρετίσθησαν φιλικώτατα είς τό χώλλ. 
’Αλλά άν καί ή Κα H einem ann παρέμεινεν έπί τι χρονικόν διάστημα είς τό χώλλ, 
οΰτε έπρόσεξε ούτε παρηκολούθησε τήν συζήτησιν τών δύο άνδρών. Καί ό αδελφός 
της δεν άνέφερε τίποτε είς αύτήν μετά τήν άναχώρησιν τοϋ έπισκέπτου. Πάντως 
τά τέκνα τών Heinem ann έβλεπαν ευχαρίστως τον έπισκέπτην, διότι τούς είχε 
φέρει καραμέλλες.

’Ολίγον βραδύτερον—μετά μερικάς εβδομάδας ή μερικούς μήνας—ό άγνω
στος έπανήλθεν είς τήν οικίαν τών Heinem ann καί έμεινε διά τό πρόγευμα. Ή  Κα 
Heinem ann ένόμιζεν ότι ίσως ό άγνωστος άνέφερεν ότι ήτο υπανδρος καί ότι είχε 
δύο μικρά τέκνα.

’Ολίγον κατ’ ολίγον έφαίνετο ώς άν ή άόριστος έν άρχή σκιά τοϋ άγνώστου 
προσελάμβανε σαφέστερον σχήμα καί περίγραμμα—ένας άνδρας περίπου 40 έτών, 
καστανός, χημικός, κοινωνικός καί εύγενικός, πού άγαποΰσε τά παιδιά, ό όποιος 
είχε πιθανόν καί αύτός τέκνα, ώμιλοΰσε άνευ ξενικοΰ ιδιώματος.

'Ως είναι τώρα φανερόν, μερικά τών προσωπικών στοιχείων ήσαν άκριβή, 
άλλα όμως ήσαν τελείως έσφαλμένα.

'Ο R obert Heinem ann—ό σύζυγος τής Κας Christel προσέθεσε καί μερικάς 
άλλας πληροφορίας—όταν έπέστρεψεν άπό τάς παραδόσεις του τοϋ Πανεπιστημίου 
H arvard  διά νά προγευματίση, έγνώρισε τον άγνωστον ξένον κατά τήν τρίτην 
έπίσκεψιν του. Ένεθυμεΐτο 6τι ό ξένος άνέφερε τήν πόλιν Philadelphia καί ήτο 
τής γνώμης ότι ό ξένος έταξείδευσε σιδηροδρομικούς άπό έκεΐ μέχρι Boston.

Καί άλλος ένας νέος δρόμος ήνοίγετο διά τήν Άνάκρισιν: γνωστός τις τής οι
κογένειας Heinemann, κατά μίαν τών έπισκέψεων τοϋ άγνώστου, ένεθυμεΐτο, ότι 
ούτος ώμίλησε περί Βιταμινών, Έ κ  τής συζητήσεως δέ αύτής άπεκόμισε τήν έν- 
τύπωσιν ότι ό άγνωστος έπρεπε νά είναι μικροβιολόγος (!), ό όποιος οπωσδήποτε 
θά είχε σχέσεις μέ κάποιο σπουδαΐον κατάστημα τροφίμων καί άποικιακών τής 
Ν. 'Τόρκης (!).

Καί έπειτα ένεθυμήθη ή Κα Heinemann, ότι ό άγνωστος κατά τήν τρίτην 
του έπίσκεψιν, ύπεσχέθη είς τόν νεαρόν υιόν της νά τώ δωρήση, έν κιβώτιον περιέ- 
χον τάς άναγκαίας ούσίας καί τά κατάλληλα όργανα προς έκτέλεσιν χημικών πει
ραμάτων. 'Ο  νεαρός υιός Heinemann, τότε 6 καί σήμερον 11 έτών, ήρωτήθη έπι—
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σταμένως από τον πατέρα του, άλλά δέν ήδύνατο να ένθυμηθή πλέον τίποτε, ούτε 
καί ή μικρά άδελφή του.

Αίφνιδίως ό Κος Heinem ann ένεθυμήθη, δτι πιθανόν τό όνομα του άγνώ- 
στου να ήτο «James» καί τό έπώνυμόν του να ήρχιζε μέ τα γράμματα «D —A—V» 
Jam es D av...περισσότερα δέν ήμποροϋσε νά ένθυμηθή παρ’ δλην τήν καλήν του 
θέλησιν.

'Υπήρχεν άρα γε κάποιος «Jam es D av. . .» έν Ν. Ύόρκη, έν S anta Fe ή 
έν Philadelphia, τάς τρεις αότάς πόλεις, εις τάς οποίας υπήρχε πιθανότης νά εύ- 
ρίσκεται ή κατοικία τοϋ καταζητουμένου; Ώ ς  εισαγωγικήν πραξιν διά τήν ιχνη
λασίαν αυτήν τό F.B.I ήρχισε τό κτένισμα των ’Αρχείων του, έργασία λεπτολό
γος καί χρόνον πολύν άπαιτοϋσα, άλλά δέν έπρεπε νά άφεθή άνεξερεύνητος οόδεμία 
δυνατότης.

Κατά τήν διαδρομήν τής άναζητήσεως ταύτης εις τά ’Αρχεία, προέβαλεν 
ιδιαιτέρως εν όνομα—ενός άτόμου τό όποιον άς όνομάσωμεν Jam es Davidson, 
ενός μηχανικού κατοικοϋντος έν Ν. 'Υόρκη. Τά γενικά έξωτερικά καί λοιπά χαρα
κτηριστικά προσηρμόζοντο καί ή έρευνα σχετικώς μέ τήν επαγγελματικήν ένασχό- 
λησίν του, άπέδειξέν δτι κατά τήν έποχήν τής έπισκέψεως τοϋ Fuchs έν Cam bri
dge άπουσίαζεν άπό τον συνήθη τής έργασίας του τόπον. Έ κτος τούτου θά ήδύ
νατο νά είναι ό Davidson τό δεύτερον πρόσωπον καί εις τάς άλλας συναντήσεις.

Διά τοϋ άεροπλάνου έστάλη άριθμός τις φωτογραφιών εις ’Αγγλίαν διά νά 
έπιδειχθοΰν εις τον κρατούμενον εις τάς φυλακάς W ormwood—Scrubs άτομικόν 
φυσικόν Dr. Fuchs : φωτογραφίαι σειράς δλης προσώπων πιθανώς ύποπτων.

'Ο Dr Fuchs άπέκλεισεν δλας, πλήν μιας—τής φωτογραφίας τοϋ άτόμου, 
τό όποιον όνομάζομεν ένταϋθα Jam es Davidson.

Έ π ’ άρκετήν ώραν ό Fuchs παρετήρει τήν φωτογραφίαν : τά ισχνά δάκτυλά 
του έτυμπάνιζον νευρικά έπάνω εις τό γραφεϊον. Βαθεϊαι ρυτίδες αύλάκωσαν τό 
μέτωπόν του : «'Ωσάν γνωστόν άπό κάπου μοϋ φαίνεται τό άτομον αύτό» έψιθύ- 
ρισε καί έκάλυψε τό άνω μέρος τής κεφαλής εις τήν φωτογραφίαν ώς έάν ήθελε νά 
σχηματίση τήν έντύπωσιν τοϋ προσώπου μέ πίλον καί προσέθεσε : «'Όρκον βέ
βαια δέ ήμπορώ νά πάρω, άλλ’ είμαι σχεδόν βέβαιος δτι αυτός είναι...».

Ό  άστυνομικός προσεκάλεσε τότε τον Fuchs νά άναπολήση ζωηρώς τήν 
μορφήν τοϋ άμερικανοΰ συνεργάτου ^ου, δπως τον είδε κατά τήν πρώτην των συ- 
νάντησιν καί έπειτα νά έξετάση έκ νέου τήν φωτογραφίαν. Τοΰτο καί έκαμεν ό Fuchs, 
έπί πολύ καθήλωσε τό βλέμμα του έπί τής φωτογραφίας καί τέλος έπανέλαβε : «Νο
μίζω δτι αύτός είναι ».

Βεβαίως δέν είναι δυνατόν νά βασισθή έν άνακριτικόν πόρισμα εις τοιαύτας 
ένδείξεις καί μόνον. ’Έπρεπε αύται νά έπιβεβαιωθοΰν καί δι’ άλλων στοιχείων. Αί 
βαρύνουσαι κατηγορίαι ήσαν σπουδαΐαι, ώστε νά μή έπιτρέπεται σφάλμα τι. ’Έπρεπε 
λοιπόν εις άμεσον συνέχισιν νά έπιδειχθοΰν αί φωτογραφίαι καί εις τό ζεύγος Hei
nem ann έν Cambridge. Έάν τό ζεύγος Heinem ann άνεγνώριζε καί τούτο μεταξύ 
τών άλλων φωτογραφιών τήν τοϋ Jam es Davidson, τότε, βεβαίως, θά ένισχύετο 
σπουδαίως ή γενομένη ύπό τοϋ Fuchs άναγνώρισις.

Τό ζεύγος Heinemann έξήτασε διαδοχικώς δλας τάς έπιδειχθείσας εις αύτό 
φωτογραφίας—άλλ’ άμφότεροι οί σύζυγοι έκίνησαν άρνητικώς τήν κεφαλήν. ’Ό χι, 
ούδέν έκ τών φωτογραφημένων άτόμων είχον ποτέ συναντήσει. Άργότερον μάλι
στα έδόθη εις τον R obert Heinemann ή ευκαιρία νά ίδη προσωπικώς τον Jam es 
Davidson, δοκιμασία πολύ θετικωτέρα τής άπό φωτογραφίας άναγνωρίσεως. Καί 
αύτή ή άντιπαράστασις τον έπεισε άπολύτως, δτι ό Jam es Davidson ουδέποτε 
είχεν έλθη εις τήν οικίαν του.

Ποιος είχε δίκαιον : Ό  Fuchs ή ή άδελφή του καί ό σύζυγός της;
’Ακριβώς ένεκα τών ιδίων λόγων, πού δέν έπέτρεπον τήν σύλληψιν τοϋ Da-
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vidson επί τη βάσει τής άναγνωρίσεώς του ύπό του Fuchs, δεν έπετρέπετο καί ή 
επί τη βάσει τοΰ «’Ό χι»  τοΰ ζεύγους Heinem ann απαλλαγή του Davidson άπό 
πάσης ύπονοίας. Αί σχετικαί έρευναι έπρόκειτο νά διαρκέσουν ακόμη επί πολΰν 
χρόνον.

Εφόσον ό Fuchs καί τό ζεύγος Heinem ann έφαίνοντο σχεδόν βέβαιοι ότι ό 
συνεργάτης τοϋ Fuchs ήτο χημικός έξ επαγγέλματος, τό F.B.I. ήρχισε μίαν συστη
ματικήν έρευναν των εις τά ’Αρχεία του ύπαρχουσών υποθέσεων, εις τάς οποίας 
ήσαν άναμεμιγμένοι χημικοί έξ επαγγέλματος. Εις τήν Κεντρικήν Διεύθυνσιν μας 
έν W ashington καί εις τά 52 Παραρτήματά μας ήρχισεν άμέσως ή πυρετώδης άνα- 
ζήτησις ένός χημικού εις τον όποιον θά ήμποροϋσαν νά προσαρμοσθοϋν καί τά άλλα 
συγκομισθέντα στοιχεία ταυτότητος.

Συντόμως' έσχηματίσαμεν μίαν ολόκληρον σειράν «υπόπτων» άτόμων : με
ρικά είςτά όποια προσηρμόζοντο τά κυριώτερα στοιχεία, άλλα εις τά όποια μόνον με
ρικά στοιχεία θά ήμποροϋσαν νά προσαρμοσθοϋν, όλίγιστα εις τά όποια εν μόνον 
στοιχεΐον ήδύνατο νά προσαρμοσθή. "Εν έκαστον των άτόμων τούτων έξητάσθη 
λεπτομερώς διά τοϋ φακοΰ—όλονέν καί περισσότεραι έλαμβάνοντο φωτογραφίαι αί 
όποΐαι έπεδεικνύοντο εις τό ζεύγος Heinemann άφ’ ένός καί άφ’ έτέρου έστέλλοντο 
άεροπορικώς ύπεράνω τοΰ Άτλαντικοΰ ε ις ’Αγγλίαν προς έπίδειξιν εις τον Fuchs.

Εις τινας των φωτογραφιών τούτων τό ζεύγος Heinemann διέκρινε μερικά 
•γνώριμα χαρακτηριστικά. Ό  Dr. Fuchs πάλιν διέκρινε τοιαϋτα γνώριμα χαρακτη
ριστικά εις άλλας φωτογραφίας. ’Αλλά εις ουδεμίαν τών έπιδειχθεισών εις τό ζεύγος 
H einam ann 1500 φωτογραφιών ήδυνήθη νά άναγνωρίση τό πρόσωπον τοϋ άγνώ- 
στου, πού τούς είχεν έπισκεφθή κατ’ έπανάληψιν. Επομένως μόνον εις τήν περί- 
πτωσιν τής αορίστου άναγνωρίσεως ύπό τοΰ Fuchs θά ήδυνάμεθα νά όμιλήσωμεν 
περί ταυτότητος—άορίστου πάντοτε—τοΰ Jam es Davidson.

'Η  έρευνα τοΰ F.B.I. ήκολούθει τώρα πολλάς καί διαφόρους κατευθύνσεις. 
’Ιδού μερικαί έξ αύτών.

’Αστυνομικοί καταδιώξεως έστάλησαν, προς άνάκρισιν όλων τών άτόμων, 
τά όποια διέμενον εις τήν πολυκατοικίαν τής Ν. 'Υόρκης εις τήν 77ην οδόν άριθ. 
128 όταν ό Fuchs ήτο έκεΐ ένοικος. Βεβαίως τά παρελθόντα πολλά έτη είχον δια
σκορπίσει τά περισσότερα τούτων εις τούς τέσσαρας ανέμους, άλλά καί πάλιν άνευ- 
ρέθησαν καί άνεκρίθησαν. Μήπως όμως εις καί μόνος έκ τών άλλοτε ένοικων τού
των ήδυνήθη νά μας δώση έστω καί τήν παραμικράν πληροφορίαν ; "Ο χι!

Πρώην μέλη τής Βρεττανικής Όμάδος ’Ερευνών καί πρώην συνεργάται 
εις τό M anhattan Engineer Project (βλ. Μέρος A ') ήρωτήθησαν έπίσης δεόντως. 
"Ολοι ένεθυμοϋντο τον Dr. Fuchs ώς ένα έξέχοντα άτομικόν φυσικόν, ό όποιος 
δεν είχε καιρόν διά κοινωνικάς συναναστροφάς ή έπιπολαίας ομιλίας—καί περί τών 

-γνωστών αύτοΰ ούδέν τό άξιον λόγου έγνώριζαν. Μήπως ήξευραν τίποτε ή μήπως 
έπιθανολόγησαν ποτέ τίποτε σχετικόν μέ τήν κατασκοπευτικήν δράσιν τοΰ Fuchs ; 
Τίποτε, ούτε τό έλάχιστον. "Ολοι έμειναν έμβρόντητοι όταν έγνώσθη ή σύλληψις 
τοϋ Fuchs διά κατασκοπευτικάς ένεργείας του.

Συγχρόνως άλλοι άστυνομικοί καταδιώξεως ένήργουν έρεύνας, άναζητήσεις 
καί άνακρίσεις έν S an ta Fe εις γραφεία ταξειδίων, εις έκδοτήρια εισιτηρίων σιδη
ροδρομικών, άεροπορικών καί λεωφορειακών. Οί κατάλογοι έπιβατών τών ξενο
δοχείων ήρευνήθησαν. Ά λλ’ ούδέν στοιχεΐον προέκυψε δυνάμενον νά σχετισθή μέ 

έίνα έστω ύποπτον.
Μήπως ήμποροϋσαν τά Χημικά ’Εργαστήρια έν Ν. Ύόρκη νά δώσουν καμ- 

μίαν πληροφορίαν ; Ή  έκτασις μιας τοιαύτης έρεύνης προκύπτει άμέσως έκ τοΰ 
•γεγονότος, ότι κατά τό έτος 1945 μόνον, έδόθησαν 75.000 άδειαι ίδρύσεως καί λει
τουργίας Χημικών ’Εργαστηρίων εις τήν Ν. Ύόρκην.

(Συνέχεια εις τό επόμενον)
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'Τττδ Κ. Δ . Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ι Δ Ο Υ
ζγ.τ. Καθηγητοϋ της Νευρολογίας καί Ψυ
χιατρικής έν τω Πανεπιστημίω ’Αθηνών

4.—’Εξωγενή αίτια επιδρώντα εις την διαμόρφωοιν τής ψυχικής ζωής καθόλου, ομαλής 
και ανωμάλου είναι εν γενικότητι, το περιβάλλον, ό άλκοολισμός, τό ηθικώς επικίνδυνον 
επάγγελμα κλπ., είδικώτερον δέ : 'Η  κακή διαπαιδαγώγησή—ή μη ϋπαρξις διαπαι- 
δαγωγήσεως καθόλου — τό οικογενειακόν περιβάλλον — ή άπορφάνησις — ή εξώγαμος 
γέννησις — ή πενία — ή χλιδή τον πλούτον — ή έλλενψις επαρκούς χώρου έν τή κα
τοικία — ό αλκοολισμός των γονέων ■— ή έγκληματικότης και άνηθικότης τον περιβάλ
λοντος — οί ψνχικώς ανώμαλοι γονείς — ή διάθρυψις (θωπεία) ·— χρόνιοι σωματικοί 
νόσοι — ή κακή συναναστροφή, ό κινηματογράφος, ή ελαφρά φιλολογία κλπ .— ό κομ
μουνισμός — γενετήσια γεγονότα — ελλειψις κοινωνικής φροντίδος.

Β'. ’Εξωγενή αίτια
4. Το περιβάλλον διά των έξ αυτού έρεθισμάτων συνεργεί, ώς έλέχθη, εις 

τήν διαμόρφωσιν των εκδηλώσεων του έσωτερικοϋ (βιολογικού) παράγοντος. Ή  
έπίδρασις δ’ άρχεται άφ’ ής στιγμής ό άνθρωπος υπάρχει ώς έμβρυον. Λέγοντες 
δέ περιβάλλον έννοοϋμεν συνισταμένην παραγόντων, ήτοι τήν φύσιν, τό κλίμα, τον 
τόπον, τάς τροφάς, τήν οικογένειαν, τό σχολεϊον, τούς φίλους, τα τυχαία γεγονότα 
καλά ή κακά, τήν πτωχείαν ή τον πλούτον, τον χαρακτήρα των άνθρώπων, ους 
συναναστρέφεται τις, τάς νόσους, ας διέρχεται, τήν διαβίωσιν έν πόλει καί χωρίω 
καί άλλα πολλά.

'Η  έπίδρασις του δυσμενούς περιβάλλοντος είναι σημαντική, κυρίως όταν 
δρα έπί ιδιοσυστασίας οπωσδήποτε μειονεκτικής, διότι συνύπαρξις κακού περιβάλ
λοντος καί μειονεκτικής ιδιοσυστασίας είναι ό εύνοϊκώτερος συνδυασμός προς γένε- 
σιν ψυχοπαθολογικών καί αντικοινωνικών έκδηλώσεων. ’Αλλά καί μόνον τό δυσμε
νές περιβάλλον είναι ικανόν νά δημιουργήση ψυχοπαθολογικάς έκδηλώσεις είς άτομα, 
άτινα ύπ’ άλλας προϋποθέσεις δέν θά άνέπτυσσον τοιαύτας. ’Άν καί είναι δυνατόν 
ένα παιδί νά έξέλθη έκ δυσμενών όρων ψυχικώς άλώβητον παρουσιαζόμενον οΰτω 
ψυχικώς άνοσον, άντιθέτως δέ παρά τούς πλέον ευνοϊκούς όρους περιβάλλοντος νά 
έμφανίση ψυχοπαθολογικάς καί άντικοινωνικάς έκδηλώσεις, είναι έν τούτοις κανών, 
ότι ή διαβίωσις υπό όρους δυσμενείς έχει κακήν άπήχησιν έπί τής ψυχικής έξελί- 
ξεως καί δημιουργεί ψυχικάς ανωμαλίας, ένώ άντιστρόφως άποσοβοΰνται αδται. 
έν άγαθώ περιβάλλοντι.

Τού συμπλέγματος τού περιβάλλοντος παράγοντες παθογόνοι είναι ή κακή 
οικογενειακή κατάστασις, ή έσφαλμένη διαπαιδαγώγησις, ή μή αρμονική συμβίω- 
σις τών γονέων, ή έγκληματικότης καί άνηθικότης αυτών, ή άπορφάνισις, ή έξώ- 
γαμος προέλευσις τού παιδιού, ή μή άνετος καί στενόχωρος κατοικία, ή κατοίκησις 
είς κακόφημον μέρος τής πόλεως, ή πρόωρος έργασία τού άνηλίκου έξω τής οικίας, 
ή βαρεία έργασία έν τή οικία έκτος τής τού σχολείου, ή πολύ νεαρά ή προχωρημένη 
ήλικία τών γονέων, ή ανεργία αυτών, ή πτωχεία ή ό πλούτος, τά πολλά τέκνα ή 
τό μόνον τέκνον.

Διά τήν κάπως προκεχωρημένην νεαράν ήλικίαν άλλοι δυσμενείς παράγον
τες είναι ό άλκοολισμός, τό ήθικώς έπικίνδυνον έπάγγελμα (χορεύτρια, μανεκέν, 
έργασία είς καμπαρέ), ή άνεργία, ό κινηματογράφος (φιλμ έγκληματικότητος καί 
περιπετειών), ή έλαφρά φιλολογία, ώρισμένη κοινωνική ιδεολογία (κομμουνι
σμός), ή μή κατανόησις ύπό τού περιβάλλοντος, ή κακή συνανατροφή, ή μονήρης; 
ζωή, ό γενετήσιος έρεθισμός δι* άσέμνων θεαμάτων καί άλλα.
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Έ ξ  δλων των ανωτέρω δυσμενών έξωτερικών παραγόντων θ’άναφέρωμεν λε- 
πτομερέστερον τούς συχνοτέρους και κυριωτέρους αυτών.

1) 'Υποβάλλομενένπρώτοις εις κριτικήν την διαπαιδαγώγησιν ως έξωτερικόν 
παράγοντα, δταν αΰτη είναι εσφαλμένη. (Ή  ελλειψις διαπαιδαγωγήσεως άπο- 
τελεΐ άλλον παράγοντα κατωτέρω μνημονευόμενον). Συνήθως οί παιδαγωγούντες 
είναι οΐ γονείς καί τα μεγαλυτέρας ήλικίας πρόσωπα του περιβάλλοντος ή πρόσο^πα 
προς τούτο προσλαμβανόμενα (κουβερνάντες), επίσης ό διδάσκαλος έν τώ σχο- 
λείω. 'Η  παρά τών γονέων διαπαιδαγώγησις γίνεται συνήθως ένστικτωδώς καί 
βάσει τής έκ παραδόσεως πείρας. Ούδείς άνθρωπος έδιδάχθη προ τής άποκτήσεως 
τέκνων πώς θά διαπαιδαγωγήση τά τέκνα αύτοΰ. Καί έν τούτοις παιδαγωγεί.

Είδη εσφαλμένης καί κατ’ ακολουθίαν βλαβεράς παιδαγωγήσεως είναι τά 
κάτωθι :

α) 'Η έκφοβίζουσα διαπαιδαγώγησις. Ταύτην παρουσιάζουν γονείς, οί- 
τιες, πλήρεις άγωνίας διά τά έαυτών τέκνα, διαβλέπουν παντού κινδύνους δι’ αύτά 
(δυστύχημα, μόλυνσιν κλπ .) καί ώς έκ τούτου έκφοβίζουν το παιδί διαρκώς καί 
άπαγορεύουν εις αύτο τάς παιδικάς έλευθερίας. Είναι οί γονείς, οί όποιοι φοβούνται 
τάς εύθύνας καί έγωιστικώ τώ τρόπω παρεμποδίζουν το παιδί είς πάσαν έκδήλω- 
σίν του. Ή  έπίδρασις τής τοιαύτης άγωγής είναι καταθλιπτική διά την ψυχήν καί 
δημιουργεί ψυχικήν κατάστασιν φόβου διά φανταστικούς κινδύνους, μεθ’ όλων 
τών έπακολούθων.

β) Ή  δεσποτική (τυραννική) διαπαιδαγώγησις. Δεσποτικοί χαρακτήρες 
άπαιτοΰν υποταγήν τού παιδιού, το όποιον άνατρέφουν. 'Η  τοιαύτη αγωγή συνο
δεύεται κατά κανόνα ύπο σωματικής κακοποιήσεως τού παιδιού. Εύλογον, ότι το 
παιδί ύπό τάς προϋποθέσεις ταύτας βλάπτεται ψυχικώς.

γ )  Ή  ασταθής διαπαιδαγώγησις. Αΰτη προκύπτει είτε έκ τών έναλλασ- 
σομένων ψυχικών διαθέσεων τού παιδαγωγοΰντος προσώπου (συναισθηματικώς 
εύμεταβλήτου, εύερεθίστου, υστερικού), όπερ μεταβάλλει είδος μεταχειρίσεως 
τού παιδιού άπό τής μιας στιγμής είς τήν άλλην (άπό τής ύπερβολικής αύστηρό- 
τητος είς τήν θωπείαν), είτε διότι έκ τών δύο γονέων, έχόντών αντίθετον χαρα
κτήρα, ή μήτηρ π.χ. μεταχειρίζεται αύστηρώς καί άτέγκτως το παιδί, ό πατήρ 
είναι πλήρης έπιεικείας καί ύποχωρήσεως. Οΰτω τό παιδί άντιμετωπίζει τά άκρα 
τής παιδαγωγικής άντιθέσεως καί έπηρεάζεται άναλόγως έν τή διαμορφώσει τού 
χαρακτήρος του:

δ) 'Η διαθρύπτουσα αγω γή, ή παρέχουσα πάσαν ίκανοποίησιν είς τάς 
ένστικτους τάσεις τού παιδιού. Αΰτη δημιουργεί άπαιτητικόν άνευ ιδανικών καί 
ατομικής πρωτοβουλίας χαμαίζηλον χαρακτήρα.

ε) 'Η ερωτική διαπαιδαγώγησις. Παιδαγωγούντα πρόσωπα μέ άνικανο- 
ποίητον έρωτισμόν μεταβιβάζουν τούτον είς τό παιδί. Τούτο συμβαίνει είς γονείς 
μή άρμονικώς ζώντας καί παροχετεύοντας τήν άγάπην των είς τό παιδί ή είς πρό
σωπα έντεταλμένα διά τήν διαπαιδαγώγησιν (κουβερνάντες ),τά  όποια είναι έρωτι- 
κώς άνικανοποίητα. 'Υπό τοιαύτας προϋποθέσεις τά πρόσωπα ταύτα καθιστούν 
τό παιδί (συνειδητώς ή άσυνειδήτως) άντικείμενον τού άνικανοποιήτου έρωτισμού 
των. Οΰτω καί ή άγωγή χρωματίζεται έρωτικώς καί έπηρεάζει τήν ψυχικήν έξέ- 
λιξιν κατά δυσμενή τρόπον.

στ) 'Η απαισιόδοξος διαπαιδαγώγησις. Είς ταύτην περιλαμβάνονται τόσον 
ή άπαισιόδοξος ψυχική διάθεσις τού διαπαιδαγωγούντος, ώστε τό παιδί ν’ άκούη 
πάντοτε δυσάρεστα καί άπαισιόδοξα διά τήν ζωήν, όσον καί ή πεσιμιστική πρόβλε- 
ψις σχετικώς προς τάς ικανότητας τού παιδιού καί τήν μελλοντικήν έξέλιξίν του 
(δεν άξίζεις, δεν θά γίνης ποτέ σου τίποτε κλπ .).

ζ) 'Η απαιτητική διαπαιδαγώγησις, καθ’ ήν οί γονείς άπαιτοΰν άπό τό 
παιδί ύπερβολικήν άπόδοσιν, είς τήν όποιαν δεν δύναται τούτο ν’ άνταποκριθή.
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Είναι ή αγωγή ή έμπεριέχουσα τήν φιλοδοξίαν ώς κύριον στοιχεΐον. Πρόκειται συ
νήθως περί φιλοδοξών γονέων, ζητούντων νά ικανοποιήσουν τάς ΐδικάς των φιλο
δοξίας. Έ κ  τής αγωγής ταύτης δεινοπαθεΐ τό παιδί ψυχικώς καί συνήθως τ’ άπο- 
τελέσματα αυτής είναι αντίθετα των έπιδιωκομένων, άναπτυσσομένων πολλάκις 
νευρωτικών εκδηλώσεων.

η) Ή  άνευ αγάπης άγω γή. "Οταν τό παιδί άνατρέφεται άνευ αγάπης, 
είτε διότι θεωρείται ώς έμπόδιον, είτε είναι τέκνον μισουμένου πατρός, είτε είναι 
έξώγαγον κλπ. ύπόκειται εις τά έκ τής διαπαιδαγωγήσεως ταύτης δυσμενέστατα 
έπακόλουθα.

θ) 'Η δογματική (άκαμπτος) άγω γή. Αΰτη άπορρέει συνήθως έκ μονο
μερούς προσανατολισμού έν τή ζωή γονέων άνηκόντων εις ώρισμένας σχολάς (ψυ- 
χοθεραπευτικάς, αιρέσεις θρησκευτικάς) καί έφαρμοζόντων κανόνας (παιδαγωγι
κούς, ιατρικούς, θρησκευτικούς καί άλλους), ώς έχει συλλάβει τούτους ή άνεπαρ- 
κής καί στενή ιδία αύτών άντίληψις.

Αί άνωτέρω έσφαλμέναι άγωγαί δημιουργούν ψυχοπαθολογικάς έκδηλώσεις 
διαφόρους εις έκάστην περίπτωσιν, πολλάκις δέ καί άντικοινωνικάς έκδηλώσεις, 
τάς οποίας παραλείπω ν’ άναφέρω λεπτομερώς ίνα μή έπεκταθώ έπί μακρόν.

Έ ν τοϊς άνωτέρω πρόκειται περί κακής διαπαιδαγωγήσεως.
2. Έτερος έξ ίσου δυσμενής παράγων, συμπίπτων έν πολλοίς προς τον προη- 

γούμενον, είναι ή μή ΰπαρξις διαπαιδαγωγήσεως καθόλου (έν τή οικογένεια 
ή τώ σχολείω).

Είναι γνωστή ή άξια τής διαπαιδαγωγήσεως διά τήν καλήν ή κακήν ψυχικήν 
διαμόρφωσιν. Ή  καλή διαπαιδαγώγησις δύναται πολλάκις νά έξουδετερώση ώρι
σμένας άλλας δυσμενείς έπιδράσεις τού περιβάλλοντος. 'Υπάρχουν παιδιά, άτινα 
ζοΰν έν πτωχεία καί στερήσεσιν. ’Επειδή όμως τυγχάνουν καλής άγωγής, δεν πα
ρουσιάζουν ψυχοπαθολογικάς καί άντικοινωνικάς έκδηλώσεις. Άντιθέτως, παιδιά 
ζώντα έν πάση εύμαρεία καί δυνάμενα ν’ άναπτυχθοϋν όμαλώς παρουσιάζουν ψυ
χικήν παρέκκλισιν καί άντικοινωνικότητα, έπειδή έλλειψεν αύτοΐς ή καλή άγωγή.

’Εκείνο δέ, τό όποιον έπιδρα περισσότερον παιδαγωγικώς έπί τήν ψυχήν τού 
παιδιού ύπό θετικήν ή άρνητικήν έννοιαν, είναι κυρίως τό παράδειγμα τών προσώ
πων τού περιβάλλοντος. «Ού γάρ ό λόγος τοσοΰτον, όσον ό βίος εις τήν άρετήν άγει».

Τό παράδειγμα κυρίως δημιουργεί άναλόγους σκέψεις καί Ουναισθηματικάς 
καταστάσεις, προ παντός όταν άπηχή έπ’ άναλόγου προδιαθέσεως τής ψυχής, 
αίτινες έπαναλαμβανόμεναι καθίστανται μόνιμοι ψυχικαί έξεργασίαι. Τό παρά
δειγμα δέ τής μητρός έχει ίσχυροτέραν άπήχησιν έπί τής ψυχής τού παιδιού καί 
δημιουργεί όταν είναι κακόν εύχερέστερον τήν παραστράτησιν. 'Η  κακή έπίδρασις 
μητρός συναπάγεται ούχί ομαλήν συναισθηματικήν άνάπτυξιν. 'Η  κακή έπίδρασις 
τού πατρός διαταράσσει τήν δημιουργίαν ιδανικών έν τή ζωή.

'Η  έλλειψις άγωγής είναι πολλάκις ταύτόσημος προς τήν κακήν άγωγήν, 
διότι τό παιδί ζών άνευ τίνος έπιβλέψεως καί άγωγής κατά μοιραΐον τρόπον παρα
δειγματίζεται κακώς, έκτος έάν ή καλή φύσις αύτοΰ όδηγήση τούτο εις τον ορθόν 
δρόμον.

Εις τό σημείον τούτο άναφέρω, ότι όταν ό χαρακτηρολογικός τύπος τού παι- 
δαγωγοΰντος καί παιδαγωγουμένου προσώπου είναι διάφορος, π.χ. έξωστρεφής 
καί ένδοστρεφής τύπος, ή προσπάθεια διαπαιδαγωγήσεως γίγνεται έναντίον τού 
τύπου τού παιδιού, τά δέ δύο πρόσωπα δέν κατανοούν άλληλα. Ούτως έχομεν κακήν 
διαπαιδαγώγη σιν.

3) Σημαντικός έξωτερικώς παράγων είναι, ώς γνωστόν, τό οικογενειακόν 
περιβάλλον. Ώ ς προς τον παράγοντα τής οικογένειας δέον νά τονισθούν ό άνώμαλος 
χαρακτήρ τών γονέων, ή δυσαρμονική συμβίωσις αύτών, ή ήθική άπρέπεια, ή άνερ-
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γία τού πατρός, ή έγκληματικότης αυτού. Πάντα ταϋτα, είναι δυσμενείς έξωτερι- 
καί έπιδράσεις καί παρεμποδίζουν τήν διαπαιδαγώγησιν, τήν ήρεμον καί άπρόσκο- 
πτον ψυχικήν έξέλιξιν τοϋ παιδιού καί τελικώς οδηγούν εις ψυχικάς άνωμαλίας 
καί άντικοινωνικάς εκδηλώσεις.

Εΐδικώς, ή μη άρμονική συμβίωσις των γονέων μέ τούς διαπληκτισμούς καί 
τήν παραμέλησιν της άγωγής, έπιδροϋν επί τής τρυφερας καί άνικάνου να κατανο- 
ήση τα συμβαίνοντα παιδικής ψυχής. 'Η  ομαλή άνάπτυξις τοϋ παιδιοΰ απαιτεί αρ
μονικήν συμβίωσιν των γονέων. Ί ’υχικαί άνωμαλίαι καί δυσχέρειαι διαπαιδαγωγή- 
σεως προκύπτουν έξ εντυπώσεων δυσαρμονικής συμβιώσεως των γονέων καί των 
προσώπων τοϋ περιβάλλοντος. "Ας μνημονευθή ενταύθα ή γνώμη, δτι το παιδί συν
δέεται διά τοϋ ομαδικού άσυνειδήτου μέ τούς γονείς, ώστε δημιουργεί μετ’ αυτών 
ένιαΐον τι άπο ψυχικής άπόψεως. Τοιουτοτρόπως αί ψυχικαί καταστάσεις των 
γονέων μεταβιβάζονται εις τό παιδί, π.χ. ή αγωνία τής μητρός, χωρίς κατ’ ουσίαν 
τό παιδί να Ιχη σαφή γνώσιν τοϋ γεγονότος.

'Η  συμπεριφορά των γονέων προς άλλήλους καθορίζει κατά πόσον τό παιδί 
θ’ άγαπήση ή ού τον οίκον καί τήν οίκογένειάν του, θά ύποταχθή εις τούς γονείς 
του καί θά θέληση νά διδαχθή παρ’ αυτών ή θά μισήση τήν οίκογένειάν του καί 
θά στραφή προς τά εξω διά νά άναζητήση εκείνο, δπερ έλλείπει αύτώ. Αί έντυπώσεις 
αδται διατηρούνται καί έπιδροϋν καί εις τήν μετέπειτα ήλικίαν καί συντελούν εις τον 
σχηματισμόν τοιαύτης ή τοιαύτης ιδέας περί τής οικογενειακής καί κοινωνικής 
ζωής. Είναι συχνή ή άποστροφή άνθρώπων προς τό έτερον φύλον καί προς τον συζυ
γικόν βίον, σχηματισθεΐσα έκ τών οδυνηρών άναμνήσεων τής ζωής τών γονέων 
των. Παιδιά γονέων δυσαρμονικώς ζώντων καί τελικώς διαζευχθέντων ούχί δυσκό- 
λως γίγνονται δυστυχή καί εύχερώς κατολισθοΰν προς τήν εξαθλίωσιν καί τό έγκλημα.

Ούχί δέ μόνον δπου έμφανώς έν τώ οίκογενειακώ περιβάλλοντι κυριαρχεί 
ή παντοειδής άκαταστασία, άλλά καί δταν κατ’ έπίφασιν μόνον υπάρχει όμαλό- 
της, κατά βάθος δέ ή άτασθαλία, έκκολάπτονται ψυχοπαθολογικαί εκδηλώσεις τών 
παιδιών. Εις τον παράγοντα τής οικογένειας περιλαμβάνεται καί ή σχέσις τών 
αδελφών προς άλλήλους, έκ τής οποίας πολλάκις έξαρταται ή ομαλή ή μή ομαλή 
ψυχική άνάπτυξις τοϋ παιδιού. Τό γεγονός τούτο Ιπρόσεξεν ιδιαιτέρως ή άτομική 
ψυχολογία, καθορίσασα τήν ψυχολογίαν τοϋ παιδιοΰ (μονογενούς, πρωτοτόκου υστε
ρότοκου ), ώς καί τάς παθολογικάς ψυχικάς άντιδράσεις τάς δυναμένας νά προκόψουν.

(Συνεχίζεται)

’Απαγορεύεται τό κάπνισμα στούς δρόμους

Ή έφημερίς «Ίσβέστια» τής 9ης Μαΐου 1953 γράφει τά έξης:
«Ή σοβιετική εκτελεστική επιτροπή τής πόλεως Πουγκάτσωφ έδημοσίευσε μίαν 

διαταγήν περί «δημοσίας τάξεοος»
Εις τήν διαταγήν αυτήν περιέχεται καί μία διάταξις δΓ ής απαγορεύεται τό κάπνι

σμα εις τούς δρόμους. «Πολΐται, λέγει, καπνίζοντες καθ’ οδόν, θά ΰπόκεινται εις αύστη- 
ράς διοικητικάς κυρώσεις».

Χιούμορ διαρρήκτου

—"Ενας διαρρήκτης δικάζεται:
Ό  πρόεδρος τοϋ δικαστηρίου διαβάζει τό κατηγορητήριο :
—"Εξη διαρρήξεις μέσα σέ μιά εβδομάδα έκαμες, βρέ άθεόφοβε ;
—"Αχ, Κύριε πρόεδρε! "Αν όλος ό κόσμος δούλευε σάν κΓ εμένα δέν θά υπήρχε ποτέ 

κρίσις!...
Ν. X.



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ

Ο ΟΡΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
(ΝΑΡΚΟΑΝΑΛΥΣΙΣ)

Ύπο κ . ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΩΤΗ

(Συνέχεια άπό το προηγούμενο)

4. —Γενική άξια τής ναοκοαναλύσεων .

5. —’Αποδεικτική άξια τών δεδομένων τής ναρκοαναλνσεως.
6. —"Ετερα φαρμακοδυναμικά μέσα.
7. —·Η  περίπτωσις τοΰ Πριμάτου τής Καθολικής ’Εκκλησίας τής Ουγγαρίας.
8. —Συζητήσεις περί «όρροΰ άληθείας» και ναρκοαναλνσεως.

§ 4. Γενική άξία της ναρκοαναλύσεως

Έκ τού συνδιασμού τών δεδομένων περί ών έγένετο λόγος, δυνάμεθα νά καταλή- 
ξωμεν είς πορίσματά τινα σχετικώς μέ την γενικήν αξίαν της ναρκοαναλύσεως, είς δ 
στάδιον εύρίσκεται σήμερον ή Έιτιστήμη :

α'. Είναι άιτοδεδειγμένως χρήσιμος ή ναρκοανάλυσις έν τή Ψυχιατρική ιτρός 
διάγνωσιν καί θεραττείαν ψυχικών τινων νόσων.

β'. Υπάρχουν ττολλά δεδομένα πείθοντα, δτι είς τάς ττερισσοτέρας περιπτώσεις 
δύναται νά άττοκαλύψη ΰττόκρισιν ή νά Ιτταναφέρη εντυπώσεις έκ τοΰ υπο
συνειδήτου είς τήν επιφάνειαν, ώς επί αμνησιών.

γ '.  Δύναται νά προκαλέση έξωτερίκευσιν εντυπώσεων ή παραστάσεων, αί 
όποϊαι έν έγρηγόρσει ήθελημένως άπεκρύπτοντο. Ά λ λ ’ εις τάς  περιπτώσεις ταύτας, 
ή έν έγρηγόρσει έντονος βούλησις· άποκρύψεως, συνεχίζεται πολλάκις καί κατά 
τό στάδιον τής ναρκοαναλύσεως αποκαλύπτει όμως έν άγνοια του ό ναρκσαναλυό- 
μενος τήν προς άπόκρυψιν πρόθεσίν του.

δ'. Δέν αποκλείονται ένδεχόμεναι ψευδολογ ίαι, αύτοκαταγγελίαι καί μυθεύ
ματα, αποτελέσματα τής έξάψεως τής φαντασίας καί τής εύκολου ύποβολιμότητος 
τού ύπό ναρκοανάλυσιν.

ε'. Μετά τήν έπάνοδον είς τήν έγρήγορσιν, τό πρόσωπον ούδεμίαν έχει άνάμνησιν 
τών δσων είπε κατά τό στάδιον τής ναρκοαναλύσεως.

στ'. Απαραίτητος προϋπόθεσις : Ή  χρησιμοποίησις του ναρκωτικού άπό έμ
πειρον ειδικόν.

§ 5. ’Αποδεικτική άξία τών δεδομένων τής ναρκοαναλύσεως.

Συμφώνως πρός τά  πορίσματα τούτα, αΐ κατά τήν ναρκοανάλυσιν δηλώσεις 
τού έξεταζομένου, είτε ομολογίαν περιέχουσιν αύται, είτε άλλας πληροφορίας περί 
τής άνακρινομένης πράξεως, ούδέποτε δύνανται νά άποτελέσουν διά τήν κυ
ρίαν έπ’ ακροατηρίου δίκην πλήρη άπόδειξιν ένοχής ή άθωότητος. Δύνανται 
όμως ν’ άποτελέσουν, ένδεχομένως, χρήσιμον συμβολήν πρός άποκάλυψιν τής 
άληθείας κατά τό στάδιον τής άνακρίσεως, διά τής στροφής τής προσοχής τού άνα- 
κρίνοντος πρός τήν ούτω διδομένην κατεύθυνσιν, ΐνα έπικυρώση (ή ένδεχομένως 
διαψεύση) δι’ άλλω ν αποδεικτικών μέσων τάς δηλώσεις ή ομολογίας ταύτας. 
Πρέπει δμως πάντοτε ό άνακρίνων νά έχη προ οφθαλμών τό ένδεχόμενον μυθοπλασίας.

’Επί τών σημείων τούτων πραγματευόμεθα έκνενέστερον έν § 9, ένθα έκθέτομεν 
λεπτομερώς τάς ήμετέρας έπί τών άνακυπτόντων ζητημάτων άπόψεις καί γνώμας.
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§ 6. Έ τερα φαρμακοδυναμικά μέσα.

Έν τη Ψυχιατρική μεταχειρίζονται καί τάς λεγομένας (shock) σόκ—θεραπείας, ήτοι 
δΓ ινσουλίνης, διά καρδιαζόλ ή μετραζόλ (m etrard), καθώς καί δΓ ηλεκτρισμού 
(ήλεκτρο-σόκ). Έκ τούτων, ή δι’ ήλεκτρο-σόκ Θεραπεία θεωρείται όλιγώτερον ενο
χλητική των λοιττών διά τόν ασθενή. Εξαιρέσει τοϋ ιτρομνημονευθέντος μοναδικού δι’ 
ήλεκτρο-σόκ περιστατικού δέν φαίνεται νά έγέυετο μέχρι τοΰδε διά πειραμάτων προσ
πάθεια, όπως μεταφερθούν τά μέσα τούτα καί εις την ιατροδικαστικήν ή προς άνα- 
κριτικούς σκοπούς Διό καί δέν έχει δοθή είς αύτά ό τίτλος τού «ορρού τής άλη
θείας».

Μία μόνον υπάρχει πρότασις, ή τού Διευθυντοΰ τού έν Άθήναις Ψυχιατρικού 
Παραρτήματος τοϋ Υπουργείου τής Δικαιοσύνης κ. Κ. Μιταυτσή πρός τήν Ιατρικήν 
Εταιρείαν ’Αθηνών, κατά τήν συνεδρίαν αύτής τής 27ης Μαρτίου 1948, ένθα οΰτος 
προέτεινεν, όπως ή ΰπ’ αύτού τό πρώτον έφαρμοσθεϊσα νέα μέθοδος πρός άποκάλυ- 
ψιν τής ΰποκρίσεως παραφροσύνης, ή διά m etrarol (pentom ethylem etrazol) 
«τύχη εύρείας έφαρμογής εις τόν Στρατόν, όπου συχνότατα άπαντώνται άθρόως περι
πτώσεις υποκρισίας, ώς καί είς τήν υπηρεσίαν τών έγκληματολογικών έρευνών διά τήν 
-άποκάλυψιν τού έγκληματιού».

Καί όσον μεν άφορα τήν χρησιμοποίησιν τής μεθόδου τούτης διά τούς λοιπούς 
σκοπούς, θεραπευτικούς κλπ., κειμένους έκτος τής ήμετέρας είδικότητος καί άρμοδιό- 
τητος, δέν δυνάμεθα ν’ άποφανθώμεν τι. 'Ως πρός τήν προτεινομένην όμως έφαρμο- 
γήν τής ειδικής τούτης μεθόδου «καί εις τήν υπηρεσίαν τών έγκληματολογικών έρευ
νών διά τήν άποκάλυψιν τού έγκληματίου», άφ’ ού κατ’ αρχήν άποκρούομεν τήν δι’ 
άνακριτικούς σκοπούς χρησιμοποίησιν τού πολύ ήπιωτέρου μέσου τής ναρκοαναλύ- 
σεως, πλήν έξαιρετικών περιπτώσεων (περί ών πάντων κατωτέρω §§ 9 καί 10), 
κατά μείζονα λόγον άποκρουστέα, κατά τήν ήμετέραν γνώμην, είναι ή διά μετραζόλ 
μέθοδος πρός άνακριτικούς σκοπούς, δεδομένου ότι όλαι αί διά «σόκ» (shock) 
μέθοδοι μετέχουν σκληρότητος, ασυμβιβάστου πρός τό δικονομικόν ήμών σύ
στημα, ανεξαρτήτως τού ένδεχομένως πιθανού κινδύνου υγείας. Κατά δέ τήν διά 
μετραζόλ μέθοδον, ό είς αύτήν υποβαλλόμενος διατηρεί πλήρη συνείδησιν καί πλήρη 
άνάμνησιν, δοκιμάζει δέ «έν τρομακτικόν καί άπαίσιον αίσθημα καθαρώς κοινοαισθη- 
τικόν, τό αίσθημα τής έκμηδενίσεως, ήτοι τού έπικειμένου θανάτου, υπό τό κράτος 
τού οποίου έξαναγκάζεται νά όμολογήση τήν υποκρισίαν ή τήν ένοχήν του» (χ)

§ 7. 'Η περίπτωσις τοϋ Πριμάτου τής Καθολικής 
’Εκκλησίας τής Ουγγαρίας.

Διά νά έξηγήσωμεν τήν πρόσφατον περίπτωσιν τού Ούγγρου καρδιναλίου 
Μιστζέντυ, τάς άντιμαχομένας δηλώσεις αύτού, καθώς καί άλλα παρόμοια περιστα-

(1) Οΰτω περιγράφει τό άποτέλεσμα τής μεθόδου ταύτης ό κ. Μίταυτσής είς τήν πρός τήν’Ια- 
τρικήν Εταιρείαν ’Αθηνών είρημένην άνακοίνωσίν του, έξιστορών καί συγκεκριμμένα, όνομαστί 
μνημονευόμενα τέσσαρα περιστατικά. (Δελτίον «’Ιατρικής Εταιρείας ’Αθηνών» XXVI τεϋχ. 
3ον Μάρτιος 1948, σελ. 222—223) καί «Βραδυνή» 23 Σεπτεμβρίου 1948. Αί διά (shok) σόκ έν 
γένει μέθοδοι θεραπείας είναι «δυσάρεστοι καί σχεδόν άπεχθείς διά τόν ιατρόν καί τόν πάσχοντα», 
Γ . Φιλιππόπουλος έν «'Ελληνική ’Ιατρική», Θεσσαλονίκη 1946, τομ. 15, τεΰχ. 4ον. Ό  δέ προ- 
μνημονευθείς γάλλος καθηγητής Delmas-Marsalet, ό όποιος είς τό ύπ’ αύτοϋ έρευνηθέν 
περιστατικόν τής ύποκρίσεως άμνησίας μετεχειρίσθή τόν ήπιωτέραν τών διά (shok) σόκ μεθό
δων, τήν τοϋ ήλεκτρο-σόκ, άναγράφει είς’ τό αύτό αρθρον του, ότι «καί άν έτι ή δι’ ήλεκτρο-σόκ 
μέθοδος ήθελεν άποδειχθή είς τό μέλλον άποτελεσματική, είναι άποκρουστέα έν τη ιατροδικα
στική, δ ιό τ ι ά γε ι ε ίς  τήν βα ρβ αρότητα  κα ί τήν πλάνην.
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τικά, πολλάκις προηγουμένως λαβόντα χώραν εις τά  ολοκληρωτικά Κράτη (*) άρκεϊ 
νά άναμνησθώμεν τινά των πρό ολίγου έκτεθέντων αναμφισβήτητων έπί του ανθρω
πίνου οργανισμού αποτελεσμάτων των χημικών συνθέσεων τοϋ βαρβιτουρικοΰ οξέος, 
καί δή τοϋ pentothal. Διάνάάποκαλυφθή ό υποσυνείδητος ψυχισμός, επέρχεται χαλά- 
ρωσις τής βουλήσεως άντιστάσεως, τούτης δμως συνέπεια είναι ή ΰποβολιμότης καί 
ή μυθοπλασία, καί ώς κορωνίς τούτων πλήρης άμνησία των κατά τό στάδιον τής έπι- 
δράσεως τοϋ φαρμάκου λεχθέντων. "Αν λάβωμεν επί πλέον ύπ ’ δψει τό γεγονός, ότι 
—άντιθέτως πρός τά παρ’ ήμϊν κρατοϋντα—εις όλα τά  Εύρωπαϊκά Κράτη (νομίζω δέ 
καί εις την σοβιετικήν Ρωσίαν), ό κατηγορούμενος εξετάζεται λεπτομερώς ύπό τοϋ 
Προέδρου τοϋ Δικαστηρίου έν αρχή τής συνεδριάσεως πάντοτε, καί πρό τών μαρτύ
ρων, εύνόητον είναι ότι κάλλιστα κρατούμενός τις δύναται νά προσαχθή ενώπιον τοϋ 
Δικαστηρίου με χαλαρωμένην την βούλησιν άντιστάσεως, έν καταστάσει μικρας ή 
μεγάλης ύποβολιμότητος καί νά έξετασθή αμέσως μετ’ ολίγον. Καί άν έτι άγνοήσω- 
μεν μίαν πιθανότητα, ότι δηλ. ένδεχομένως είς τά  ολοκληρωτικά Κράτη νά έτελειο- 
ποιήθησαν πρός τοιαύτας κατευθύνσεις τά  μεθυστικά (2) ταϋτα καί ύπναγωγά φάρ
μακα ή καί αί διά (shock) σόκ αμέσως άνωτέρω περιγραφεϊσαι μέθοδοι, άφοϋ έκεϊ 
τά  ανθρώπινα πειραματόζωα είναι άφθονα καί πάντοτε πρόχειρα, τά ρηθέντα καί 
μόνον, χωρίς νά είναι ανάγκη επικουρίας καί άλλων συντελεστών, είναι αρκετά διά 
νά μή περιβάλλωνται πλέον μέ μυστήριον τά  εκεί συμβαίνοντα άναφορικώς πρός τάς 
«αύθορμήτους ομολογίας» τών κατηγορουμένων.

§ 8. Συζητήσεις περί «όρροϋ αλήθειας» καί ναρκοαναλύσεως.

"Αμα ώς έγνώσθησαν εύρύτερον τά  κατά τήν ναρκοανάλυσιν άνέκυψεν αύτομά- 
τως τό ερώτημα : ό ιατροδικαστής, χρησιμοποιούν τήν ναρκοανάλυσιν πρός διαπί- 
στωσιν ένδεχομένης ύποκρίσεως κατηγορουμένου τίνος δήθεν ψυχοπαθούς, άν εύρεθή 
πρό ομολογίας τού κατηγορουμένου, γενομένης κατά τό στάδιον ναρκοαναλύσεως 
άναφορικώς πρός τήν δι’ ήν κατηγορεΐται ούτος εγκληματικήν πράξιν, ύποχρεοΰται, 
ή άλλως δικαιούται νά άνακοινώση τάς ομολογίας ή πληροφορίας ταύτας είς τήν 
δικαστικήν ’Αρχήν ; Καί έν γένει, ποια είναι τά έπιτρεπτέα όρια τής ίατροχειρουργι- 
κής επεμβάσεως τοϋ ίατροδικαστοΰ επί τοϋ προσώπου τοϋ κατηγορουμένου, καί ιδία 
τής είσδύσεως είς τό ύποσυνείδητον αύτσΰ διά τών νέων μέσων, καί είδικώτερον τής 
διά τοϋ pento thal ναρκοαναλύσεως.

Ή γαλλική ’Ιατροδικαστική 'Εταιρεία σννεκρότησε κατά τό 1945 επιτροπήν 
έκ τών καθηγητών τή ς ’Ιατρικής Σχολής τών Παρισίων κ.κ. M arquiset, Schiff, Des- 
claux, Delay καί Fribourg Blanc (είσηγητοΰ), είς ήν μετέσχε καί ό καθηγητής τής 
Νομικής Σχολής τών Παρισίων κ. Hugueney, όπως έξετάση τά  ζητήματα ταϋτα 
καί ύποβάλη τό πόρισμά της.

Κατά τήν ενώπιον τής επιτροπής συζήτησιν άνέκυψαν δύο αντίθετα ρεύματα 
γνωμών, τό τών. ύπέρ τής επεμβάσεως (interventionistes) καί τό τών κατά τής έπεμ- 
βάσεως (non—interventionistes). Οί μέν πρώτοι ύπεστήριξαν, ότι θά ήτο παράδοξον 
νά μή επωφελήται ή δικαστική άνάκρισις τών επιστημονικών άνακαλύψεων, αλλά 
νά περιορίζηται κατά τήν άναζήτησιν τής αλήθειας εϊςτά ανεπαρκή καί ατελή παλαιά

(1) Leyvraz «Le serum de verite», έν Courrier de Geneve, 13 Juillet 1948, ένθα ό άρ- 
θρογραφος λεγει, οτι : «η ναρκοανάλυσις δεν είναι άλλο τι ή ό «ορρός τής αλήθειας», εύρέως χρη
σιμοποιηθείς υπο τών Σοβιέτ προς έπίτευξιν «αυθορμήτων'ομολογιών» είς τάς έκκαθαριστικάς 
των δίκας», Revue de Criminologie et de Police technique, Geneve, Juillet—Septeinbre 
1948, vol. II, no 3, p. 172. 'Όρα καί άρθρον John Hall είς εφημερίδα «Καθημερινή», 11 Φε
βρουάριου 1949.
, (2) Η  κατα το στάδιον τής μέθης αύτοκαταγνελία.είναι λίαν γνωστή* εκφράζει αυτή την
υποκειμενικήν πραγματικότητα, κατά τόν Henri Εν (Bonneval), έν «La presse medicale» 
Paris, le r  Janvier 1949, p. 18, note 1.
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μέσα. Οί αντίθετοι, επικαλούμενοι τήν ατομικήν ελευθερίαν και τό δικαίωμα παντός 
ανθρώπου όπως διαθέτη τό σώμα του, άρνοϋνται εις τόν ιατρόν τό δικαίωμα έπεμβά- 
σεως διά μεθυστικών ενέσεων πρός άπόσπασιν ομολογίας ένοχης. Διά τοιούτων μέ
σων, λέγουν, έξερευνάται οΰχΐ ή συνείδησις τοϋ κατηγορουμένου, αλλά τό υποσυν
είδητον αύτοϋ· ό δέ κατηγορούμενος δεν δύναται νά Θεωρηθή υπεύθυνος είμή διά 
γεγονότα, τά  όποια ή συνειδητή ΰπαρξίς του αναγνωρίζει· ενδέχεται λ.χ. έν τη κατα- 
στάσει τής μέθης νά έξωτερικεύση άνθρωποκτόνους ιδέας, αί όποϊαι όμως έχουν παρα- 
μείνει λαμθάνουσαι καί άνευ αποτελέσματος. ’Επί πλέον, άφοΰ ό ’Ανακριτής δέν δικαι
ούται νά κάμη χρήσιν βίας κατά τού έξεταζομένου, ό πραγματογνώμων δέν δύναται 
νά έχη δικαίωμα περισσότερον. Μετά μακράς συζητήσεις, καθ’ ας έξητάσθη καί γενι- 
κώτερον τό ζήτημα τού δικαιώματος τού ιατρού όπως έπεμβαίνη εις τό σώμα τού 
ασθενούς παρά τήν θέλησίν του, ή επιτροπή κατέληξεν εις τήν έξης έπί τού προκει- 
μένου γνώμην:

«Ή χρησιμοποίησις τού pento thal είναι έπιτρεπτέα μόνον δι’ ιατρικήν χρήσιν, 
ήτοι πρός σχηματισμόν τής ιατρικής διαγνώσεως τού έμπειρογνώμονος, άλλ’ ούχί 
καί πρός δικαστικήν χρήσιν όπως βασίση καταδίκην. Καί τούτο διότι, κατά τήν γνώ 
μην τής ’Επιτροπής, παν άτομον είναι ύπεύθυνον διά γεγονότα άπορρέοντα έκ τής 
συνειδήσεως αύτοΰ· έν ώ τό μέσον τής ναρκοαναλύσεως εισδύει ούχί εις τήν συνεί- 
δησιν, άλλ’ εις τό υποσυνείδητον. Ό  ιατροδικαστής δέν θά δικαιούται κατά συνέ
πειαν νά περιλάβη εις τήν έκθεσίν του πρός τήν δικαστικήν ’Αρχήν τάς οΰτω άποκα- 
λυφθείσας ϋπό τού υπό πραγματογνωμοσύνης προσώπου πληροφορίας».

Ύπό τήν διάκρισιν τούτην ή ’Επιτροπή υπέβαλε κατά τό τέλος τού έτους 1945 
πρότασιν εις τήν ’Ιατροδικαστικήν Εταιρείαν τών Παρισίων, όπως ΰποβληθη εύχή 
εις τό Ύπουργεΐον τής Δικαιοσύνης, ΐνα καταρτίση νομοσχέδιον. Άλλ’ ή ιατροδικα
στική Εταιρεία δέν άπεδέχθη τήν πρότασιν τής επιτροπής καί παρέπεμψε τό ζήτημα 
πρός συμπληρωματικήν έξέτασιν. Μετά νέαν έξέτασιν, τό νομοσχέδιον άπερρίφθη ζ1).

Μετά δυνάμεως έπετέθη κατά τής οπωσδήποτε χρησιμοποιήσεως τής ναρκοα
ναλύσεως ύπό τής δικαιοσύνης ή έν έτει 1946 συνελθοΰσα «γενική συνέλευσις τών εξό
ριστων καί έγκλεισθέντων εις στρατόπεδα συγκεντρώσεως γάλλων επιστημόνων 
ιατρών τής άντιστάσεως (2) οϊ όποιοι, ώς έδήλωσαν, ύπέστησαν τήν μέθοδον τού
την. ’Ιδίως οϊ καθηγηταί Richet καί Dasoille, εξόριστοι άλλοτε καί ούτοι, έτόνισαν, 
ότι τά μέσα ταΰτα είναι ίδια τών ολοκληρωτικών Κρατών καί όχι τών δημοκρατικών. 
Άπέκρουσαν τήν οπωσδήποτε χρησιμοποίησιν τής μεθόδου τούτης έν τη δικαιοσύνη, 
έχαρακτήρισαν δέ έν ταύτώ ματαίαν καί άπαράδεκτον τήν ύπό τής ’Επιτροπής έκ- 
φρασθεϊσαν γνώμην, όπως παρασιωπά ό έμπειρογνώμων έν τη έκθέσει του πρός τήν 
δικαστικήν ’Αρχήν τά  όσα ήκουσε κατά τήν ναρκοανάλυσιν, διότι οΰτω ή έκθεσις 
θά ήτο ατελής. "Εκριναν δέ παραδεκτήν τήν χρησιμοποίησιν τής ναρκοαναλύσεως 
άποκλειστικώς καί μόνον πρός θεραπευτικούς σκοπούς.

Τό Συμβούλιον τού Δικηγορικού Συλλόγου Παρισίων συνελθόν κατά Δεκέμ
βριον 1947, έτάχθη, ώς θεματοφύλαξ τών περί έλευθερίας τού ατόμου αρχών τής Γαλ
λικής Έπαναστάσεως έναντίον τής χρησιμοποιήσεως τής ναρκοαναλύσεως ύπό τής 
Δικαιοσύνης (3). Ό  Βέλγος Εΐσαγγελεύς R. Tahon εις τόν έκφωνηθέντατήν ^Σεπτεμ
βρίου 1947 έναρκτήριον τών έργασιών τού Έφετείου Λιέγης μακρόν λόγον του, άπέ- 
κρουσε μετά δυνάμεως τήν χρησιμοποίησιν τής ναρκοαναλύσεως εις τήν Δικαιοσύνην,, 
έπικαλεσθείς καί ούτος άφ’ ενός τήν προστασίαν τών ατομικών καί έξ άλλου τό έπισφα-

(1) Annales de medecine legale, Paris, Novembre—Decembre 1945, p. 178 et s. Re
vue Internationale de droit penal 1946, no 1-2, p. 177 s.

(2) Annales de medecine legale, Paris 1946, p\ 27 s.
(3) Revue Internationale de droit penal, no special 1947, p. 114, Le Monde, 25 De

cembre 1947.
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λές των άποτελεσμάτων τής ναρκοαναλύσεως. Εις ήν όμως περίπτωσιν, προσέθηκεν, 
ήθελεν έπκρατήσει αντίθετο; γνώμη, προέτεινε νά έφαρμόζηται αυτή Ιν άπολύτω 
ανάγκη, μετ’ άττόφασιν τοϋ δικαστικού Συμβουλίου ύποκειμένην εις έφεσιν ενώπιον 
τοϋ Συμβουλίου των Έφετών, κατόπιν προφορικής διαδικασίας κατ’ αντιμωλίαν τοΰ, 
κατηγορουμένου καί του συνηγόρου του, πάντοτε συναινοϋντος τοΰ είς ναρκοανάλυσιν 
ΰποβληθησομένου, δυναμένου νά διορίση καί ίδικόν του πραγματσγνώμονα (1). Είναι 
δμως προφανές, δτι αί προϋποθέσεις αύται παραδοχής τής ναρκοαναλύσεως ισοδυ- 
ναμοΰν πρός έμμεσον άπόκρουσιν αυτής κατά μέγα μέρος.

Διεθνές Συνέδριον άσχοληθέν περί τοϋ θέματος, μνημονευτέον τό έν Λιέγη Βελ
γίου κατά ’Ιούνιον 1947 συνελθόν ύπό τήν αιγίδα τής Διεθνοΰς ’Ακαδημίας τής ’Ια
τροδικαστικής καί Κοινωνικής Ιατρικής (Academie Internationale de Medecine legale 
e t de Medecine sociale) (2). 'Ωσαύτως τό έν 'Αγ. Λουδοβίκω τής ’Αμερικής συνελ
θόν κατά ’Ιανουάριον 1948 συνέδριον, άσχοληθέν μέ τήν θεραπείαν δι’ ένδοφλεβίων 
ενέσεων τής κατηγορίας των βαρβιτουρικών (8). Είς δέ τό έν Λίμα τοϋ Περοΰ έκδιδό- 
μενον «Δελτίον Τεχνικής ’Αστυνομίας», έτ. 1947 (4) ό ιατρός Φρειδερίκος Saly Rosas 
δημοσιεύει μελέτην περί ναρκοαναλύσεως καί pentothal, έκ τής όποιας προκύπτει τό 
ιδιαίτερον ενδιαφέρον, δπερ καί έκεϊ προύκάλεσε τό ζήτημα εις τε τούς ιατρικούς καί 
νομικούς κύκλους. Αί μέχρι σήμερον δμως δημοσιευθεισαι περί ναρκοαναλύσεως μελέ- 
ται είναι κατά τό πλεΐστον Ιατρικαί (6).

Κατά τήν έν τη ’Επιτροπή τής ’Ιατροδικαστικής Εταιρείας των Παρισίων συ- 
ζήτησιν, ό καθηγητής τής ’Ιατρικής Cenil—Perrin τήν περί ής πρόκειται μέθοδον 
άπεκάλεσεν «έπανέκδοσιν τής Ίερας Έξετάσεως» (reedition de la «question»). 
«Νέαν Ίεράν Έξέτασιν (la «question» m oderne) άπεκάλεσεν αυτήν ό καθηγητής 
τοΰ Ποινικοϋ Δικαίου έν τώ  Πανεπιστημίω τής Γενεύης J. Graven εις πρόσφατον 
άρθρον του, δημοσιευθέν έν έτει 1948 (6), άλλ’ Ιν τούτοις άποδέχεται δτι πιθανή 
κακή χρήσις ύπό τοϋ Κράτους μιας νέας έπιστημονικής τεχνικής, δέν άποτελεϊ 
άρκετόν έπιχείρημα δπως άποκλεισθή όλοσχερώς μία πρόοδος καθ’ έαυτήν άναμ- 
φισβήτητος. ΓΤοινιΚολόγοι τινές συγγραφείς, ώς ό γάλλος Πρόεδρος Έφετών Corple 
καί ό ίταλός καθηγητής A ltavilla, είς πρόσφατα έργα των (7) μετά δυσπιστίας 
έκφράζονται διά τάς ύπό τήν επήρειαν μεθυστικών ή ύπναγωγών φαρμάκων γινο- 
μένας έκ τοΰ ύποσυνειδήτου ψυχισμοΰ δηλώσεις.

Έν ’Αμερική, ώς άναχράφει ό Η. Μ. Robinson (8) τό δικαστήριον τοΰ Rirmin- 
gham  (A labam a) εις σπουδαίαν ποινικήν ύπόθεσιν, δέν έπέτρεψεν είς τον Εισαγγελέα 
Davis νά κάμη χρήσιν έπ’ άκροατηρίου ομολογιών κατηγορουμένων, Ιπιτευχθεισών 
διά τοΰ καλουμένου «όρροΰ τής άληθείας», τής scopolamine, περί ής έγένετο ήδη λό
γος (3). Έπρόκειτο περί συμμορίας κακοποιών διαπραξάντων 26 δολοφονίας. Δικα- 
σταί καί ένορκοι έκίνουν τήν κεφαλήν των καί έδήλουν, δτι όμολογίαι έπιτευχθεϊσαι 
άπό κατηγορούμενον εύρισκόμενον ύπό τήν έπήρειαν φαρμάκου είναι άνευ νομικής 
άξίας, άφ’ ενός ώς άντισυνταγματικά! καί έξ άλλου ώς άντικείμεναι είς τό δόγμα τής

(1) Revue de droit penal et de Criminologie, Bruxelles, Novemre 1947, p. 113-140.
(2) Ibid. p. 126.
(3) Journal of Criminology, Chicago, Jan.-Feb. 1948, p. 525.
(4) Boletin de identification y policia teenica, 1947, Lima. Revue Internationale 

de droit penal. 1948 no 3-4, p. 453.
(5) Broder S. B., Sleep induced by sodium Amytal, American Journal of Psychiatry, 

1936, Wilde J. F., Narcoanalysis, in the treatment of war neurosis, B.M. J. 1942. Steten 
Horstey, Narcoanalysis, London, 1943 κ.ά.

(7) Revue de Criminologie et de police techique, Geneve, vol.II,n. 3, 1938, p. 143.
(6) Fr.Gorphe, L’appreciation des preuves en Justice, Paris 1947,p. 127-128. Alta

villa, Psicologia Giudizlaria, 3a ed. 1948, p. 255.
(8) J. Graven,Iv Revue de Criminologie et de Police technique,Geneve, 1948, p. 170.
(9) ’Ανωτέρω σελ. 6.
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ατομικής ελευθερίας. Έπικρίνων ό Robinson την άντίληψιν τούτην λέγει, δτι τά 
αμερικανικά δικαστήρια δεικνύουν ούτω, δτι ώς ττρός την χρήσιν των αποδεικτι
κών μέσων διέπονται άπό πνεύμα ρουτίνας, ή όποια γειτνιάζει προς σνσκότισιν. 
"Οσον άφσρα τό περί ατομικής ελευθερίας δόγμα, δπερ έπεκαλέσθησαν οί άμερικανοί 
δικασταί καί ένορκοι, ό κ. Robinson προσθέτει : «έστω, άλλα τί γίνεται τό δόγμα 
τούτο κάτω άπό τά  κλόμπς των άστυνομικών μας ;».

“Οταν κατά τό παρελθόν έτος (1948) έκοινολσγήθη εν Γαλλία τό προμνημονευ- 
θέν περιστατικόν τού προσποιηθέντος άσθένειαν καταδίκου τής Τουλούζης R. Cens 
μολονότι οί ΰποβάλλοντες αύτόν είς ναρκοανάλυσιν ίατροδικασταί των Παρισίων— 
ώς έδήλωσαν—ούδέν άνέφεραν είς την προς τόν ’Ανακριτήν ύποβληθεϊσαν έκθεσίν των 
έξ όσων ήκουσαν κατά τό στάδιον τής ναρκοαναλύσεως, συνήλθεν έκ δευτέρου τό 
συμβούλιου τού δικηγορικού Συλλόγου Παρισίων καί έξέδωκε ψήφισμα άπό 6 ’Ιου
λίου 1948, διά τού οποίου άποδοκιμάζει την μέθοδον τούτην, ώς άντικειμένην είς τό 
άρθρον 311 τού Γαλλικού Ποινικού Κώδικας περί προ μελετημένων τραυμάτων, ώς 
παραβιάζουσαν τά  δικαιώματα τής ϋπερασπίσεως τά  καθωρισμένα υπό τού νόμου 
τής 8 Δεκεμβρίου 1897 περί φανεράς άνακρίσεως, καί ώς άποτελοΰσαν άνεπίτρεπτον 
επιβουλήν τών άνθρωπίνωυ δικαιωμάτων. Σχολιάζων τό ψήφισμα τούτο ό Άντει- 
σαγγελεύς Πρωτοδικών Σηκουάνα καί Νομικός Σύμβουλος τής ’Επιτροπής τής 
«Μαύρης βίβλου» J. R. Herzog είς άρθρον του ζ1) λέγει, ότι ή άναζήτησις τής 
άληθείας άποτελεΐ ιδεώδες, κατά τού όποιου τίποτε δέν δύναται βασίμως ν’ άντι- 
ταχθή· άλλ’ επειδή έν τή σημερινή καταστάσει τής ’Επιστήμης ή ναρκοανάλυσις δέν 
άγει είς «επιστημονικήν άλήθειαν», φρονεί ότι δέν είναι σκόπιμου νά θυσιασθούν τά 
άτομικά δικαιώματα χάριν τής μεθόδου τούτης.

Τελευταίοι θετικαί πληροφορίαι (2) άναφέρουν. ότι έν Γαλλία έχρησιμοποίησε 
την ναρκοανάλυσιν καί ό καθηγητής τής Ψυχιατρικής έν τώ  Πανεπιστημίω τών Πα
ρισίων, διευθυντής δέ τού Νοσοκομείου Necker u. Heuger, δστις καί δημοσιογραφών 
έκηρύχθη υπέρ τής χρησιμοποιήσεώς της. ’Εναντίον του ύπεβλήθησαν μηνύσεις, διότι 
μετεχειρίσθη την ναρκοανάλυσιν προς άνακριτικάς πληροφορίας. Τό Δικαστήριον, είς 
δ εϊσήχθη ή υπόθεσις, έκηρύχθη αναρμόδιον καί ή δίκη προσδιωρίσθη είς έτερον δικα- 
στήριον, όπου διατελεϊ εκκρεμής.

Άνεγράφη έν τούτοις έσχάτως είς τόν ήμερήσιον Τύπον τών ’Αθηνών ή εΐδησις, 
ότι ή ’Ιατρική ’Ακαδημία τών Παρισίων άπέκρουσε τήν χρησιμοποίησιν τής ναρκοα
ναλύσεως εις δικαστικός πραγματογνωμοσύνας (3).

Ό  ημερήσιος Τύπος τής γαλλικής πρωτευούσης έχει διχασθή· άλλαι έφημερί- 
δες υποστηρίζουν τήν υπέρ τής χρησιμοποιήσεώς άποψιν, άλλαι δέ τήν αντίθετον, 
άναλόγως τής γνώμης ήν άκολουθοΰν άναφορικώς πρός τήν προτίμησιν μεταξύ άτο- 
μικών δικαιωμάτων καί γενικού συμφέροντος.

Ό  έπίτιμος καθηγητής τής ’Ιατροδικαστικής έν τώ  Πανεπιστημίω ’Αθηνών κ. 
Ίωάν. Γεωργιάδης, διά συνεντεύξεώς του είς τόν άθηναϊκόν ήμερήσιον Τύπον, λέγει 
ότι έκ τής μακρας προσωπικής του πείρας έχει πεισθή, ότι ύπότό κράτος καί τήν έπήρειαν 
τών ναρκωτικών λ.χ. τής μορφίνης, οϊ άνθρωποι έχουν τήν τάσιν νά φλυαρούν καί 
νά λέγουν μέ τόν μάλλον έμπιστευτικόν τόνον άποκαλύψεις ή πληροφορίας· άλλά 
κρατούν περιέργως καί ζηλοτύπως μέσα τους θαμμένο τό ούσιαστικό μυστικό, όταν 
τό έχουν καλά μελετήσει. ’Ανέρχονται δέ πολλάκις είς τήν. επιφάνειαν τά  είς τά βάθη 
τής συνειδήσεώς των, είς τό υποσυνείδητον, ευρισκόμενα στρώματα πικριών, άντεκ-

(1) Revue Internationale de droit penal, 1948, no 3-4. p. 431-333.
(2) ’Ιδιωτική έπιστολή έκ Παρισίων ύπό χρονολογίαν 26 Ίαν. 1949.
(3) «Καθημερινή», 23 Μαρτίου 1949.
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δικήσεωυ, χαιρεκακιώυ, ευ γένει τά ψυχικά συμπλέγματα κατωτερότητος. Εϊδικώς 
διάτό φάρμακου pentothal λέγει (χ) ότι πρόκειται περί χημικής συυθέσεως, δυυαμένης υά 
ύπαχθή εις τά ναρκωτικά. "Εχει δράσιυ παρεμφερή, άλλά κάπως ήπιωτέραυ τής «σκσ- 
πολαμίυης» (2), ή οποία εξουδετερώνει τήυ ανασταλτικήν δΰυαμιν των σχετικών 
εγκεφαλικών κέντρων, τά όποια αποτελούν τήν τροχοπέδην, τό φρένο πού διατάσσει 
τό «αλτ» όταν είναι κάτι πού δεν πρέπει υά είπωθή. Δυσπιστών ώς πρός τά αποτε
λέσματα τής χρήσεως τώυ ναρκωτικών ευ γένει πρός άποκάλυψιυ τής αλήθειας, ό κ. 
Γεωργιάδης άντιτάσσεται είς τήυ χρησιμοποίηση; τής ναρκοαναλύσεως ύπό τής Δι
καιοσύνης, στηριζόμευος άφ’ ενός είς τάς άυθρωπιστικάς αντιλήψεις καί έξ άλλου είς 
τό αβέβαιου τών αποτελεσμάτων αύτής.

(Συνεχίζεται)

(1) «Βραδυνή» 24,25 Σεπτεμβρίου 1948. Προφανώς έκ τυπογραφικού λάθους αναγράφε
ται έκεϊ »πεντοζάλ» άντί «πεντοθάλ». Τά δύο κυριώτερα τών ναρκωτικών τούτων δύνανται ν’ 
άποδοθοϋν είς τήν έλληνικήν γλώσσαν διά τών έξης ορών : έβιπάν (νάτριον, Na) τό έν, καί πεν
τοθάλ (κύλιον Κ) τό περί οΰ 6 λόγος.

(2) Περί «σκοπολαμίνης» ορα άνωτέρω.

Η ΤΙΜΙΟΤΗΣ ΑΜΟΙΒΕΤΑΙ
Δημοσιενομεν κατωτέρω επιστολήν σταλεϊσαν πρός τον κ. ’Αρχηγόν τής ’Αστυ

νομίας, δστις επρότεινε τήν απονομήν αμοιβής εις τον άστυφ. Τ  168 Μιχελάκην 
’Αθανάσιον διότι διά τής πράξεώς τον άπέδειξεν ότι οι αστυνομικοί εκτελονν πάντοτε 
τό καθήκον των και συντελούν εις τό νά τους αγαπά ή κοινωνία :

Η  επιστολή έχει ώς εξής :

Πρός τόν αξιότιμου ’Αρχηγόν τής ’Αστυνομίας Πόλεων ’Ενταύθα
Διά τής παρούσης μου θά ήθελα υά σάς αναφέρω τά κάτωθι:
Τήυ 2-6-1953 έχασα είς τό Τράμ τώυ ’Αμπελοκήπων τό πορτοφόλι μου περιέχου 

εκτός τής ταύτότητος καί άλλων χαρτιών καί ευ εκατομμύριου δραχ. Πήγα υά τρελ- 
λαθώ, διότι ήταν χρήματα, τά όποια χρεωστοϋσα καί έπρεπε υά δώσω. Μόλις άυτελή- 
φθηυ ότι τά  είχα χάσει, έτρεξα παντού, στήυ Γενική ’Ασφάλεια, στήυ Εταιρεία Τρο- 
χιοδρόμωυ, στό Παράρτημα ’Ασφαλείας τής περιφερείας μου καί κατά τάς 2 μ.μ. έπέ- 
στρεψα στό σπίτι μου τελείως απελπισμένη καί απογοητευμένη, ότι δέυ θά τό βρώ 
ποτέ, όταν τότε μαθαίνω άπό τήν μητέρα μου ότι τό βρήκε κάποιος αστυφύλακας 
τής Τροχαίας Κινήσεως, ό όποιος είχε τηλεφωνήσει είς τό σπίτι μου γιά  υά πάω νά 
τό πάρω άπό τήυ Τροχαία (Σωκράτους 60), όπου καί πήγα  στάς 5.30' μ.μ. Ή  χαρά 
καί εύχαρίστησις τού άστ/κος αύτού, διότι τό βρήκε ήταν ζωγραφισμένη στό πρό
σωπό του, ώσάν υά ήταν εκείνος πού είχε χάσει τά  χρήματα, καί όχι έγώ.

Γιά υά μήυ σάς κουράσω περισσότερο θά σταματήσω τήυ διήγησί μου εδώ άυ καί 
αξίζει νά είπή κανείς πολλά πράγματα διά τέτοιους ανθρώπους σάυ τόν αστυφύλακα 
’Αθανάσιου Μιχελάκην, Τ' 168 καί υά σάς συγχαρώ διά τήυ τιμιότητα τού οργάνου 
σας, τό όποιον δέυ έδέχθη ούτε εν πακέττο σιγάρα υά πάρη ώς αμοιβήν, έυώ καθώς 
γνωρίζω δικαιούται έκ τού Νόμου υά πάρη πολλά περισσότερα. Ήρκέσθη μόνου νά 
είπή ότι γ ι’ αύτό τούς έχει τό Κράτος, γιά  νά προστατεύουν τούς πολίτας καί νά τούς 
βοηθούν. Γι’ αύτό θά σάς συγχαρώ ακόμα μία φορά γιά  τό τόσον τίμιου οργάνου 
πού έχετε ύπό τήν ηγεσίαν σάς, άνθρωπον πού ξέρει υά τιμά του εαυτόν του καί όλο 
τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί θά σάς παρακαλέσω υά τού γίυη έπαινος διά 
τήυ πράξιυ του αυτήν, ώς ήθική αμοιβή, διότι τού αξίζει. Τοιουτοτρόπως θά γίυη 
καί παράδειγμα γιά  τούς συναδέλφους του. Μετά τιμής

Άθήναι 5-6-1953 ΕΛΛΗ ΒΑΣΙΛΑ
’(Αυαστ. Τσόχα 16)
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ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΙΛΜΠΡΙΤΖ
'Υπό τοΰ ΠΩΛ ΜΑΚ ΓΚΟΥΑ Ι Ρ

Μετάφρασις άπό τ’ ’Αγγλικά Η. ΣΑΓΙΑ

(Συνέχεια άπό το προηγούμενο)

Μάλιστα κ. ’Αστυνόμε, απάντησε ό Μπάρετ, τά ίχνη αυτά είναι οπωσδήποτε 
άπό έλαστικά Ντάνγκαρ, μεσαίου μεγέθους.

’Ώ ! μά γιά κυττάξτε καλύτερα, πρόσθεσε ό ’Αστυνόμος πού είχε προχωρήσει 
ψάχνοντας τό έδαφος λίγο πιο κάτω. Κυττάξτε αύτά τά τεράστια ϊχνη. ’Ασφαλώς 
πέρασε άπό δώ άμάξι πολύ μεγάλο καί πολύ βαρύ.

Μά την πίστη μου πρόκειται άσφαλώς γιά καμιόνι πολύ βαρύ καί μεγάλου 
μεγέθους. Μά τί μπορεί νά ζητούσε εδώ σέ τέτοιο παληόδρομο ενα τόσο μεγάλο 
καμιόνι; ρώτησε ό Μπάρετ.

’Ίσως κανένας χωρικός νά μετέφερε τίποτε. ’Αλλά καλύτερα θά κάνουμε νά 
ακολουθήσουμε τά ϊχνη του νά δούμε πού θά μάς οδηγήσουν. Εμπρός παιδιά, καί 
μήν ξεχνάτε ποτέ πώς γιά έναν άστυνομικότό πρώτο καί τό σπουδαιότερο προσόν εϊναι 
ή υπομονή. Ό  καλός άστυνομικός πρέπει νάναι προικισμένος μέ ανεξάντλητη υπομονή.

Μάλιστα κ. ’Αστυνόμε, άπάντησε πρόθυμα ό Χάγκετ πού δεν ήταν συνει- 
θισμένος νά τού μιλούν πολύ οί άνώτεροί του καί τώρα ρουφούσε τά λόγ'ια τοΰ Φίλ- 
λινγκερ ένθουσιασμένος γιά τήν νυκτερινή του περιπέτεια.

Γιά κάμποση ώρα άκολούθησαν σιωπηλά τά ίχνη. Ό  αυγουστιάτικος ήλιος 
είχε κιόλας αρχίσει νά τούς καίει καί δέν είχαν ακόμα βάλει τίποτα στο στόμα τους 
καί ή δίψα άρχισε νά τούς βασανίζει.

Κουράγιο παιδιά είπε ό Φίλλινγκερ βγάζοντας τό μαντήλι του νά σκουπίσει 
τό ίδρωμένο του πρόσωπο. Κάτι μοΰ λέει μέσα μου πώς δέ θ’άργήσουμε νά πάρουμε 
τό πρωινό μας.

Ξαφνικά σταμάτησε απότομα! Μά τί συμβαίνει λοιπόν ; Τί άπέγιναν τά ϊχνη ;
Πραγματικά είχαν εντελώς εξαφανιστεί ακριβώς στο σημείο πού τό χώμα 

ήταν παχύ καί ύγρό καί θάπρεπε νάχουν άποτυπωθεϊ καλύτερα.
Διάβολε, δέν πιστεύω αυτό τό άμάξι νάχε φτερά καί νά πέταξε. Κάπου θά 

πρέπει νάστρίψε. ’Αλλά πάλι δύσκολο σ’ αύτό τον παληόδρομο ένα πόσο μεγάλο 
άμάξι νάστρίψε προς τά πίσω. "Ακούσε Ράϊτ, προχώρησε λίγο νά ψάξης μήπως 
καί άνακαλύψεις πάρα κάτω τά ϊχνη του. ’Εγώ θά μείνω εδώ καί θά περιμένω.

Μόλις έφυγε ό Ράϊτ, ό Φίλλινγκερ καί ό Χάγκετ κάθησαν σ’ ένα κορμό δέντρου 
νά ξεκουραστούν. Σέ λίγο είδαν νάρχεται άπό μακρυά ένα μικρό κάρο μ’ ένα άλογο 
πού τόδηγοΰσε ένας νεαρός χωρικός. Καλημέρα τουπέ ό Φίλλινγκερ, όταν πλησίασε.

—"Ω, καλημέρα!
. -— Καλημέρα Τ ζάκ! Εϊναι ό Τζάκ Μπρίγκς, κ. ’Αστυνόμε, εξήγησε ό λοχίας
Χάγκετ. Μένει στο άγρόκτημα έδώ κοντά. Μένεις πάντα εκεί δέν ειν’ έτσι Τζάκ ;

— Βέβαια καί δέν υπάρχει φόβος νά τό κουνήσω άπό κεΐ τουλάχιστον έφ’ 
όσον ζή ή μητέρα μου. Δέν μ’ άφίνει νά ξεμυτίσω καί πιο έξω.

— Καί δέν μοΰ λέτε κ. Μπρίγκς, ρώτησε ό Φίλλινγκερ, ό δρόμος αυτός έχει 
μεγάλη κυκλοφορία συνήθως ;

— Μμ, έτσι καί έτσι. Λιγοστά άμάξια, όπως τού γαλατά, τοΰ ψωμά, τού μπα
κάλη. Πιο πολλές άγελάδες καί τό ποδήλατο τοΰ ταχυδρόμου.

— Είδατε άπό δώ νά περνούν μεγάλα καμιόνια ;
— Μάλιστα τού γαλατά, περνάει 2 φορές τη μέρα.
— Γιά κυττάξτε αύτά τ ’ άποτυπώματα στο δρόμο. Φαντάζεστε πώς προέρχον

ται άπό τό καμιόνι τοΰ γαλατά ;
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—’Έτσι μοϋ φαίνεται.
— Καί γ ι’ αύτά εδώ τί λέτε ; καί τοΰδειξε το άλλο είδος.
— Μά τήν πίστη μου καί αύτά δικά του θάναι, απάντησε ό νέος, καί άνοιξε 

το στόμα του σ’ ένα πλατύ χαμόγελο πού τόκανε νά φαίνεται άκόμα πιο μεγάλο.
— Φαίνεται πώς ποτέ ώς τώρα δέν δόσατε σημασία σ’ αύτά τ ’ άποτυπώματα, 

έπέμενε ό Φίλλινγκερ.
—’Ά  οχι, όχι ποτέ. Μά τί συμβαίνει ;
Ό  Φίλλινγκερ δέν άπάντησε στην ερώτηση άλλα εξακολούθησε :
■—’Ήσαστε σπίτι σας χθες όλη τη νύχτα ;
— Σπίτι ήμουνα. Κοιμόμαστε συνήθως πολύ νωρίς. Μόλις κτυπήσουν, οί 

έννηά. ’Έχουμε βλέπετε τόσες δουλειές καί σηκωνόμαστε πολύ πρωί.
— Μήπως είδατε ή ακούσατε νά περνούν ένα ή περισσότερα αμάξια ή καμιό

νια τή νύχτα ;
— "Οσο γιά νά δώ όχι βέβαια, άλλά δέν είμαι βέβαιος άν άκουσα ή όχι. 

Τώρα πού το σκέφτομαι όμως μου φαίνεται πώς άκουσα.
— Τί ώρα ήτανε περίπου ; θυμάσαι ;
— Θά πρέπει νάτανε γύρω στις 10. ’Ήμουνα στο κρεββάτι άλλά δέν είχα 

άκόμη κοιμηθη. Στις 9 καί μίση ή μητέρα μου σβύνει το φώς συνήθως, ώστε θά 
πρέπει νάτανε μετά τις 9 καί μισή. Καλά σάς είπα. Γύρω στις 10. Γιατί μετά 
κοιμήθηκα καί όταν έγώ- κοιμάμαι δέν άκούω τίποτα.

— Τί είδους θόρυβο άκούσατε. Θά μπορούσε νάναι άπό μεγάλο καμιόνι ;
— Βέβαια σάν τού γαλατά.
— Μήπως τ ’ άκούσατε νά σταματήσει';
— Δέν θυμάμαι, άλλωστε δέν έ'δωσα καί καμμιά ιδιαίτερη προσοχή.
—"Ωστε λοιπόν δέ μπορείτε νά μοΰ πητε τήν άκριβή ώρα παρά μόνον ότι 

ήταν περασμένες 9 καί μισή ; Νομίζετε πώς ή μητέρα σας άκουσε τίποτε ;
— Δέ πιστεύω. Κοιμάται καί κείνη πολύ βαρειά. Είναι οικογενειακό μας.
•— Καλά, καλά. Θά μπορούσατε νά τή ρωτήσετε ; Καί άν κανείς άλλος σάς

πει τίποτα σχετικά γιά κάποιο καμιόνι πού πέρασε άπό δώ χτες τή νύχτα σάς παρα
καλώ νάρθετε αμέσως νά μάς τό πητε.

—Εύχαρίστως θά τό κάνω. Θά τό πώ στον Τόμ Χάκ. Αύτός μπορεί νά ξέρει 
περισσότερα, άλλά δέ θά μοΰ πητε τί συνέβη τή νύχτα ;

*0 Φίλλινγκερ σκέφτηκε λίγα δευτερόλεπτα καί άπάντησε.
—’Έγινε ένα δυστύχημα στο μεγάλο δρόμο. "Ενας άνθρωπος σκοτώθηκε 

άπό αυτοκίνητο καί έχουμε λόγους νά πιστεύουμε ότι τό αυτοκίνητο αυτό άκολού- 
θησε τούτο τό δρόμο γιά νά φθάσει στο Πόρτσμουθ.

-—"Ω, ώ, φώναξε, ό Τζάκ Μπρίγκ, καί είναι πολύ παραμορφωμένο τό πτώμα;
— Μάλλον άπάντησε λακωνικά ό Φίλλινγκερ καί σηκώθηκε άμέσως γιάνά 

δώσει τέλος στή συζήτηση.
Τήν ίδια στιγμή ό Ράϊτ έπέστρεφε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV.

Καταστρώνονται σχέδια

'Ο  άστυνόμος Φίλλινγκερ καθόντανε πάλι στο γραφείο του, τού "Ιλμπριτζ. ’Α
πέναντι του καθότανε ό άρχηγός της άστυνομίας της περιοχής ταγματάρχης Χάρ- 
σλοου. 'Ο Χάρσλοου ήταν λεπτός, μάλλον κοντός, μέ γκρίζα μαλλιά καί πάντοτε 
έξαιρετικά κομψός καί καλοβαλμένος.

Γεμάτος καλωσύνη καί έξυπνάδα ό πενηντάρης Χάρσλοου γνώριζε άριστα- 
ολες τις άρετές καί τα ελαττώματα τών υφισταμένων του.

—’Αρκετά περίεργη υπόθεση ’Αρχηγέ μου, άπ’ όλες τις πλευρές είπε 6 Φίλ-
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λινγκερ. "Ενας άνθρωπος νεκρός μέσ’ τό δρόμο. Κατά τούς υπολογισμούς μας τό 
δυστύχημα έγινε αργά τή νύχτα άφοϋ είχε κοπάσει ή μεγάλη κυκλοφορία των αυ
τοκινήτων. Φαίνεται πώς επίτηδες τοΰ πάτησαν τό κεφάλι ’ίσως μέ σκοπό νά έξα- 
φανισθή κάποια προηγούμενη πληγή. Τό άμάξι θάπρεπε νάτανε πολύ βαρύ λεω
φορείο ή .καμιόνι.

— Είσαι βέβαιος Φίλλινγκερ πώς όλη αύτή ή 'ιστορία είναι τόσο πολύπλοκη 
όσο θέλεις νά την παραστήσεις καί οτι δεν πρόκειται άπλώς γιά ένα κοινό αύτοκι- 
νιστικό δυστύχημα ;

— Δέν έχω αύτή την εντύπωση, αρχηγέ.
—Άφοϋ τό λέτε εσείς υπάρχουν βέβαια πολλές πιθανότητες νά είναι έτσι. 

’Έ χω  πάντα εμπιστοσύνη στην κρίσι σας. Καί ό άρχηγός τής ’Αστυνομίας προσέ- 
φερε ένα τσιγάρο στον Φίλινγκερ. ’Αλλά μου φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο νά τά 
πιστέψουν 6λ’ αύτά.

— Δύσκολα βέβαια ’Αρχηγέ, αλλά ώς τώρα είχαμε αρκετή τύχη. Βρήκαμε 
τά ίχνη των τροχών τοΰ αυτοκινήτου καί τά παρακολουθήσαμε σέ μεγάλη από
σταση. Τά ίχνη αύτά είναι πολύ καθαρά καί έτσι χωρίς δυσκολία άκολουθήσαμε 
τό δρόμο τοΰ αυτοκινήτου ώσπου ξαφνικά έξαφανίστηκαν. Κάτι ύποπτο υπάρχει 
πίσω άπό αύτή τήν ιστορία. Έ να  κανονικό αυτοκίνητο δέν εξαφανίζεται έτσι. Νο
μίζω πώς βρισκόμαστε μπροστά σ’ένα έγκλημα καί μάλιστα έγκλημα προμελετημένο.

— Πολύ πιθανόν. Κατά τήν γνώμη σας πώς νομίζετε ότι μπόρεσε νά πραγ- 
ματοποιηθή αυτή ή έξαφάνισις τοΰ αύτοκινήτου.

— Τί νά σάς πώ ’Αρχηγέ μου! Βέβαια δέν έχω δει ώς τώρα αυτοκίνητα μέ 
φτερά. 'Υπάρχουν όμως έκεΐ άκριβώς, πού έξαφανίζονται τά πρώτα ίχνη τών τρο
χών, άλλα διαφορετικά έντελώς. ’Επίσης παρατήρησα ότι τό χώμα σέ δυο μεριές 
έχει ίχνη πρόσφατα σάν νά είχαν στηριχθή μεγάλες σανίδες μέ μεγάλο βάρος. Θά δήτε 
τί θέλω νά πώ όταν ό Μπάρρετ μάς φέρει τις φωτογραφίες.

—"Αν δέν κάνω λάθος εσείς πιστεύετε ότι τό πρώτο αυτοκίνητο τό φόρτωσαν 
μέσα σ’ ένα δεύτερο φορτηγό ή κάτι τέτοιο.

•— Μάλιστα ’Αρχηγέ, δέν βλέπω άλλη εξήγηση άπ’ αύτή άφοϋ βέβαια άπο- 
κλείεται νάχει τ ’ αυτοκίνητο φτερά.

•— Ναι άλλά κάτι τέτοιο θά κινούσε τήν προσοχή. ’Εννοώ ένα τόσο μεγάλο 
αύτοκίνητο.

—"Οχι αν ήταν άπό κείνα τά καμιόνια τών μετακομίσεων πού βάζει κανείς 
μέσα δ,τι θέλει καί πού τά συναντά κανείς αρκετά συχνά.

•— Μμ, πολύ πιθανόν. Τό αύτοκίνητο No 1 μπαίνει μέσα στο αύτοκίνητο No 
2 καί φεύγουν καί τά δυο γιά άγνωστη κατεύθυνση. Μήπως όμως τά ίχνη τών τρο
χών έξαφανίστηκαν γιατί τό έδαφος σ’ έκεΐνο τό μέρος ήταν πιο σκληρό καί δέν 
έμειναν αποτυπώματα ;

— Κάθε άλλο, τό χώμα, έξακολουθοϋσε νά είναι τό ίδιο, μαλακό, γιά άρκετό 
διάστημα.

— Πολύ μπερδεμένη υπόθεση. Θά πρέπει νά βρούμε οπωσδήποτε αυτό τό καμιόνι.
—"Εχω άρχίσει κιόλας τις έρευνες έδώ καί μιάμιση ώρα. Προς τό παρόν δέν

μοΰ άνέφεραν άκόμα τίποτα.
— Θά μπορούσε κανείς, νά ύποθέση κατ’ αρχήν πώς ένα τόσο μεγάλο κα

μιόνι θά τραβούσε τήν προσοχή τού κόσμου. Προ πάντων τήν νύχτα. "Ισως κάποιος· 
άπό τούς άνδρες μας, της νυχτερινής υπηρεσίας νά τό συνήντησε πουθενά. ’Αλλά 
αν έφτασε στο Πόρτσμουθ, εκεί υπάρχουν πολύ λιγώτερες πιθανότητες νά τδχει 
κανείς προσέξει γιατί ή κυκλοφορία είναι πυκνή νύχτα καί μέρα.

—’Ασφαλώς, θά πρέπει νάναι άπό τά πολύ μεγάλα καμιόνια γιά νά χωρέση 
ολόκληρο αύτοκίνητο καί μάλιστα αύτοκίνητο οχι μικρό, σύμφωνα μέ τάς ενδεί
ξεις που έχουμε. (Συνέχεια εις τό έπόμενον}
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ΙΔΙΑΖΟΥΣΑ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ
Ύ π ο  ΕΜΜ. ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑΚΗ ’Αστυνόμου Α'.

I. Έννοια ίδιαζούσης δωσιδικίας.
II. Πρόσωπα ίδιαζούσης δωσιδικίας.
III. Αιτιολογία ίδιαζούσης δωσιδικίας.
IV . ΙΙότε χωρεί ή ίδιάζουσα δωσιδικία.
V. Ένέργειαι των αστυνομικών επί των έγκλημά των των προσώπων ίδιαζούσης 

δωσιδικίας.
VI. Έ π ι ποιων εγκλημάτων δέν εφαρμόζεται ή ίδιάζουσα δωσιδικία.

I. ’Έ ννοια ίδιαζούσης δωσιδικίας: Συμφώνως προς τούς βασικούς κανό
νας της καθ’ ύλην άρμοδιότητος των κοινών Ποινικών Δικαστηρίων, τα πταίσματα 
εκδικάζονται ύπο τών Πταισματοδικείων, τά πλημμελήματα ύπο τών Πλημμε
λειοδικείων καί τά κακουργήματα ύπο τών Κακουργιοδικείων.

Κατ’ έξαίρεσιν - τών βασικών τούτων διατάξεων, ώρισμένα πρόσωπα διά 
μέν τά πταίσματά των δικάζονται ύπο τών Τριμελών Πλημμελειοδικείων, διά δέ 
τά πλημμελήματά των ύπο τών Πενταμελών Έφετείων.

Ή  δικαιοδοσία αύτη τών Τριμελών Πλημμελειοδικείων καί Πενταμελών 
Έ φετείω ν καλείται ίδιάζουσα δικαιοδοσία, τά δέ πρόσωπα τά ύπαγόμενα εις αύτά 
διά τά πταίσματα καί πλημμελήματά των καλούνται πρόσωπα ίδιαζούσης δώσι- 
δικίας.

Ίδιάζουσα λοιπόν δωσιδικία ’ καλείται ή ύπαγωγή ώρισμένων προσώπων 
διά μέν τά πταίσματά των, ούχί εις τά Πταισματοδικεία, άλλά εις τά Τριμελή 
Πλημμελειοδικεία, διά δέ τά πλημμελήματά των, ούχί εις τά Πλημμελειοδικεία, 
άλλ’ εις τά Πενταμελή Έφετεΐα.

II. Πρόσωπα ίδιαζούσης δωσιδικίας: Ταΰτα είναι σήμερον :

Α ') Οί Δικηγόροι.
Β ') Οί Δικασταί άπό τού βαθμού τού παρά τώ Πρωτοδικεία) Προέδρου καί άνω. 

Οί βαθμοί τών Δικαστών είναι : 
α ') Πρόεδρος Άρείου Πάγου, 
β ') ’Αντιπρόεδρος Άρείου Πάγου, 
γ ' ) ’Αρεοπαγίτης, 
δ ')  Πρόεδρος Έφετών. 
ε ' ) Έφέτης.
σ τ ') Πρόεδρος Πρωτοδικών, 
ζ ' ) Πρωτόδικης.
η ')  Πάρεδρος Πρωτοδικών, δηλ. δόκιμος Πρωτόδικης, 
θ ' ) Είρηνοδίκης. 
ι ' ) Πταισματοδίκης.
Έ κ  τών άνωτέρω λοιπόν δικαστών, άπολαμβάνουν ίδιαζούσης δωσιδικίας 

οί άπό τού στοιχείου η' (συμπεριλαμβανομένου) καί άνω.
Οί Εΐρηνοδίκαι καί Πταισματοδίκαι δέν άπολαμβάνουν, έστω καί αν άναπλη- 

ροΰν άνώτερον Δικαστήν (Α. Π. 23/1897).
Γ ')  Οί Εισαγγελείς συμπεριλαμβανομένου καί τού παρ’ Εισαγγελία Πα- 

ρέδρου.
Οί βαθμοί τών Εισαγγελέων είναι : 
α ') Είσαγγελεύς Άρείου Πάγου.



Ίδιάζουσα δωσιδικία 181

β ') Άντεισαγγελεύς Άρείου Πάγου.
γ ' ) Είσαγγελεύς Έφετών.
S') Άντεισαγγελεύς Έφετών.
ε ' ) Είσαγγελεύς 11λημμελειοδικών.
στ' \  Άντεισαγγελεύς Πλημμελειοδικών και
ζ ')  Πάρεδρος παρ’ Εισαγγελία, δηλ. δόκιμος Είσαγγελεύς.
Οί Είρηνοδίκαι καί Πταισματοδίκαι δέν απολαμβάνουν ίδιαζούσης δωσιδι- 

κίας, έστω καί αν άναπληροΰν Ε !σαγγελέα (Α. Π. 23/1897). Ούτε οί Γραμματείς 
Εισαγγελιών (χ).

Δ ')  Οί συμμέτοχοι τών ανωτέρω (A, Β καί Γ) κατηγοριών προσώπων 
(άρθρ. 130 § 1 Κ .Π .Δ.).

’Εάν ό συμμέτοχος είναι στρατιωτικός, εφαρμόζονται αί διατάξεις τοΰ Στρατ. 
Ποιν. Κώδικος. Άνάπτυξιν τών διατάξεων τούτων δρα εις Α' Τεύχος «’Αστυνο
μικών Χρονικών», σελίς 38 παράγρ. XV καί σελ. 44 στοιχ. Δ '.

III. Αιτιολογία ίδιαζούσης δωσιδικίας : Ό  λόγος τής άνωτέρω(Ι) πα- 
ρεκκλίσεως άπό τούς βασικούς κανόνας τής καθ’ ύλην άρμοδιότητος τών Δικαστη
ρίων, ώς προς μέν τούς Δικαστάς καί Εισαγγελείς, οφείλεται εις τήν πιθανήν έλλει- 
ψιν επαρκούς σθένους έκ μέρους κατωτέρων δικαστών να δικάσωσιν άνωτέρους των, 
εις τήν πειθαρχικήν εξουσίαν τών οποίων δυνατόν να ύπάγωνται ή να ύπαχθώσιν 
έν τώ μέλλοντι χρόνω, ώς προς δέ τούς Δικηγόρους άποβλέπει εις τήν βελτίωσιν 
τής θέσεώς των προ τών Δικαστών καί Δικαστηρίων καί ιδίως εις τα μικρά κέν
τρα, χάριν τής έλευθέρας καί άνεμποδίστου άσκήσεως τοΰ λειτουργήματος των.

Ώ ς  προς τούς συμμέτοχους, ή διάταξις οφείλεται εις τό δτι ή σύγχρονος 
παρουσία δλων τών συμμετεχόντων εις τό αυτό Δικαστήριον συντελεί εις τήν δια- 
φώτισιν τής ύποθέσεως καί εις τήν ορθήν άπονομήν τής δικαιοσύνης.

IV. Πότε χω ρεΐ ή ίδιάζουσα δωσιδικία:
Κατά παγίαν Νομολογίαν, ή ίδιάζουσα δωσιδικία χωρεΐ δταν ό κατηγο

ρούμενος φέρη τήν ιδιότητα τού Δικαστοΰ ή Είσαγγελέως ή Δικηγόρου, εΐτε 
κατά τον χρόνον τής τελέσεως τού έγκλήματος είτε δτε πρόκειται νά άπρφασίση

(ι ) Προ της εισαγωγής τοΰ Νέου Κώδικος Ποινικής Δικονομίας, σειρά δλη άνωτέρων 
διοικητικών, στρατιωτικών, εκκλησιαστικών κ.λ.π. υπαλλήλων άπελάμβανεν ίδιαζούσης δωσιδι- 
κίας, ώς λ. χ. :

Οι Υπουργοί, 'Υφυπουργοί, Γενικοί Διοικηταί καί Νομάρχαι.
Οί Σύμβουλοι, πάρεδροι, είσηγηταί, γραμματείς καί ύπογραμματεϊς τοΰ Συμβουλίου 

"Επικράτειας.
'Ο Πρόεδρος, ’Αντιπρόεδρος, Έλεγκταί τοΰ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Οί Νομικοί Σύμβουλοι, οί Πάρεδροι τοΰ Νομικοΰ Συμβουλίου καί οί δικαστικοί άντιπρό- 

.σωποι α' καί β' τάξεως.
Οί ’Επίσκοποι, ’Αρχιεπίσκοποι, τα μέλη, της Ίερας Συνόδου, ό παρ’ αυτή Βασιλικός 

’Επίτροπος, οί Πάρεδροι καί ό πρώτος Γραμματεύς αύτής.
■ Οί ’Ιατροί διά τά εις βαθμόν πλημμελήματος ιατρικά καθαρώς σφάλματα αύτών.
Οί Ίατροδικασταί.

Ό ί ανώτεροι ’Αξιωματικοί τής Χωροφυλακής.
'Ο ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί οί έκτελοΰντες καθήκοντα Άστυνομικοΰ Διευ- 

θυντού καί 'Υποδιευθυντοΰ άστυνομικοί υπάλληλοι, άνεξαρτήτως βαθμού.
'Ο ’Αρχηγός τοΰ Πυροσβεστικού Σώματος καί οί έκτελοΰντες καθήκοντα Διοικητοΰ Πυρο

σβεστικής 'Υπηρεσίας Πόλεως υπάλληλοι τοΰ Πυροσβεστικού Σώματος, άνεξαρτήτως βαθμοΰ 
κ.λ.π.

’Επειδή όμως, αί σχετικαί διατάξεις, αί άπονέμουσαι τό προνόμιον τής ίδιαζούσης δωσι- 
■ δικίας εις τά άνωτέρω πρόσωπα, έθεωρήθησαν ώς περιέχουσαι υπολείμματα τής μεσαιωνικής 
διακρίσεως τών τάξεων καί ώς άντικείμεναι εις τήν σημερινήν περί δικαίου καί ίσότητος έν τή 
άπονομή τής δικαιοσύνης άντίληψιν, κατηργήθησαν υπό τοΰ Κωδ. Ποιν. Δικονομίας ώς προς 
πάντα τά άλλα πρόσωπα, πλήν τών Δικαστών, Εισαγγελέων καί Δικηγόρων διά τούς έν τω κει- 
μένω (III) λόγους.

3



182 Έ μμ. Άρχοντουλάκη

περί χύτου τό Δικαστήριον ή το Δικαστικόν Συμβούλιον. Ή  διάμεσος ίδιότης δεν 
έχει σημασίαν.

V. Έ νέργεια ι τω ν αστυνομικών επί τω ν εγκλημάτων τω ν προσώ
πω ν ίδιαζούσης δωσιδικίας:

α ') ’Επί πταισμάτων, αυτοφώρων ή μή, δεν συλλαμβάνεται 6 δράστης, άλλά 
λαμβάνονται ή έξακριβοϋνται τά στοιχεία ταυτότητος αύτοϋ καί υποβάλλεται κατ’ 
αύτοϋ μήνυσις ή έγκλησις, ήτις διαβιβάζεται εις τον Εισαγγελέα Πλημμελειο- 
δικών διά τά περαιτέρω.

Ή  σύλληψις των προσώπων ίδιαζούσης δωσιδικίας δεν έπιτρέπεται έπί αύτο- 
φώρων πταισμάτων, καθ’ όσον το Τριμελές Πλημμελειοδικείων, οπερ είναι άρμό
διον διά τά πταίσματα αύτά, δεν δύναται νά δικάση ταϋτα κατά την συνοπτικήν δια
δικασίαν των έπ’ αύτοφώρω πταισμάτων καί κατ’ ακολουθίαν ή σύλληψις του π τα ί
στου, έφ’ οσον δεν δύναται νά προσαχθή άμέσως ενώπιον του αρμοδίου Δικαστη
ρίου, άπαγορεύεται (άρθρον 409 καί 410 Κ .Π .Δ .) (1).

β ' ) ’Επί αύτοφώρων πλημμελημάτων καί κακουργημάτων, συλλαμβάνεται ό 
δράστης καί οδηγείται μετά των μαρτύρων καί πειστηρίων εις το άρμόδιον ’Αστυνο
μικόν Τμήμα, ένθα ένεργεΐται προανάκρισις κατά τάς διατάξεις του Κωδ. Ποιν. 
Δικονομίας, μετά τής οποίας καί άποστέλλεται εις τον άρμόδιον Εισαγγελέα Πλημ- 
μελειοδικών διά τά περαιτέρω (2) (3).

VI. Έ π ί ποιων εγκλημάτων δεν εφαρμόζεται ή ίδιάζουσα δωσιδικία:
Αί περί ίδιαζούσης δωσιδικίας διατάξεις δεν έφαρμόζονται καί έπομένως 

ύφίσταται ή κοινή δικαιοδοσία των Δικαστηρίων, έπί των κάτωθι έγκλημάτων :
α ') Των παραβάσεων των νόμων «περί προστασίας ’Εθνικού Νομίσματος», 

αΐτινες έκδικάζονται υπό του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, παρ’ οίουδήποτε καί. 
αν διαπραχθώσιν (άρθρ. 3 Α.Ν. 710/1945, ώς άντικατεστάθη δι’ άρθρου 1 Α.Ν. 
781/1948) (4).

β ')  Των παραβάσεων του Ν.Δ. 136/1946 «περί Άγορανομικοΰ Κώδικος», 
αΐτινες έκδικάζονται ύπό του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, παρ’ οίουδήποτε καί 
αν διαπραχθώσιν (άρθρον 66 αύτοϋ) (4).

γ ' ) Τής έξυβρίσεως ή δυσφημήσεως δικαστηρίου, διαπραχθείσης έν τω 
άκροατηρίω αύτοϋ διαρκούσης τής συνεδριάσεως, ήτις δικάζεται άμέσως ύπό τοϋ 
δικαστηρίου τούτου, συντιθεμένου όμως έξ άλλων δικαστών, έάν ή σύνθεσις αυτή 
είναι έφικτή (άρθρ. 117 § 1 Κ .Π .Δ .).

μ ) Καί οί Είρηνοδίκαι καί Πταισματοδίκαι, καίτοι, ώς έλέχθη, δέν απολαμβάνουν ίδια— 
ζούσης δωσιδικίας, σκόπιμον είναι νά μή όδηγώνται εις τό αυτόφωρον Πταισματοδικεϊον διά τά 
έπ’ αύτοφώρω πταίσματά των, άλλά νά λαμβάνωνται τά στοιχεία ταυτότητος των καινά υπο
βάλλεται κατ’ αυτών μήνυσις, διαβιβαζομένη είς τόν Δημόσιον Κατήγορον, διά τά περαιτέρω.

(2) Έ π ί αύτοφώρων πλημμελημάτων, σκόπιμον είναι νά μή συλλαμβάνεται ό δράστης-' 
Δικαστής ή Είσαγγελεύς, άλλά νά λαμβάνωνται τά στοιχεία αύτοϋ, ή δέ σχηματιζομένη δικο
γραφία νά άποστέλλεται είς τόν άρμόδιον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών άνευ της άπολογίας 
τοϋ κατηγορουμένου, έκτος έάν ούτος οίκειοθελώς ήθελε προσέλθη καί άπολογηθή.

Τό αύτό δύναται νά λεχθή καί διά τά αύτόφωρα πλημμελήματα των Είρηνοδικών κάί 
Πταισματοδικών.

(®) Ή  καταργηθεΐσα Ποινική Δικονομία άπηγόρευε τήν λήψιν τής άπολογίας των προ
σώπων ίδιαζούσης δωσιδικίας είς τούς προανακριτικούς υπαλλήλους καί έπέτρεπε ταύτην έπί μέν 
των πταισμάτων είς τούς Εισαγγελείς Πλημμελειοδικών καί τούς παρά Πλημμελειοδίκαις’Ανακρι- 
τάς, έπί δέ τών πλημμελημμάτων καί κακουργημάτων εις τούς Εισαγγελείς Έφετών καί εις τούς 
παρ’ έφέταις Άνακριτάς.

Ό  Κώδιξ της Ποινικής Δικονομίας κατήργησε τήν διάταξιν ταύτην καί ώρισεν οτι ή ίδιά
ζουσα δωσιδικία άφορα μόνον τήν έκδίκασιν τών έγκλημάτων, ούχί δέ τήν άνάκρισιν καί δίωξιν· 
αύτών, ήτις γίνεται κατά τάς κοινάς διατάξεις.

(*) Αί είδικαί δικονομικαί διατάξεις τών νόμων τούτων διετηρήθησαν έν ίσχύϊ δι’ άρθρου· 
592 § 1 στοιχ. ι καί ια τοϋ Κωδ. Ποιν. Δικονομίας.



ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τοΰ Κ .Δ . 4971)31 «περί οργανισμού 
του Σώματος ’Αστυνομίας Πόλεων» καί ρυθμίσεως τής θέσεως τών υπεραρίθμων 

’Αστυνομικών υπαλλήλων.

’Άρθρον 1.
Τό άρθρον 18 τής διά τοΰ άρθρου 8 τοΰ Ν. 941)43 κυρωθείσης κωδικοποιήσεως τοΰ Ν. 

4971 «περί οργανισμού τοΰ Σώματος ’Αστυνομίας Πόλεων» ώς συνεπληρώθη διά τών Α.Ν. 700) 
1945, 798)1945, 1056)1946 καί 946)1949, άντικαθίσταται ώς .εξής:

« Ή  οργανική σύνθεσις τοΰ προσωπικού τών 'Υπηρεσιών ’Αστυνομίας Πόλεων καθορίζεται
ώς κατωτέρω :

’Αρχηγοί.....................................................  2
Άστυν. Δ)νταί Α' ................................. 20
Άστυν. Δ)νταί Β ' ................................... 42
’Αστυνόμοι Α '...........................................  110
’Αστυνόμοι Β' .........................................  190
Ύπαστυνόμοι Α' καί Β' .. .......................  535
Άνθυπαστυνόμοι ...................................  142
Άρχίφύλακες ...........................................  574
Ύπαρχιφύλακες ....................................... 265
’Αστυφύλακες............................................ 6.252
Ύγειον. ά ξ )κ ο ί.......................................  31
Άστυκτηνίατροι....................................... 11
Χημικοί .................................................... 1
Αστυνομικοί ύπάλληλοι έν δ λ ω ...........8.175

Εις τούς βαθμούς τοΰ Ύπαστυνόμου Β' τάξεως, άρχιφύλακος καί άστυφύλακος υπολογίζον
ται καί οί έκάστοτε έν τή οικεία Άστυν. Σχολή έκπαιδευόμενοι δόκιμοι, διά τόν άντίστοιχον έκα
στου τών βαθμών τούτων.

Ή  διά του παρόντος Ν.Δ. καθοριζομένη δύναμις κατανέμεται δι’ άποφάσεως τοΰ 'Υπουργού · 
τών ’Εσωτερικών, προτάσει τού ’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας άναλόγως τών έκάστοτε παρουσιαζο- 
μένων άναγκών εις τάς 'Υπηρεσίας τού Σώματος ’Αστυνομίας Πόλεων.

Διά Β. Δ)τος ορίζονται αί έν τή Άστυν. Πόλεων συνιστώμεναι Ύπηρεσίαι καί οι αρμόδιοι 
νά κατέχωσι ταύτας βαθμοφόροι τοΰ Άστυν. Σώματος ή ετεροι υπάλληλοι, έφ’ δσον δεν ορίζει 
άλλως ό παρών νόμος.

Άρθρον 2.
1. Αστυνομικοί υπάλληλοι οίουδήποτε βαθμού, άνήκοντες κατά την δημοσίευσιν τού παρόν

τος Ν.Δ., είς τήν κατηγορίαν τών «έκτος υπηρεσίας καί οργανικών θέσεων τελούντων» (Πίναξ Β ') 
δυνάμει τής ύπ’ άριθ. 28)1945 Σ.Π. καί τού ύπ’ άριθ. 1103 τής 16)26-9-1949 Ν.Δ. «περί κυρώ- 
σεως τοΰ Ν.Δ. τής 10-5-1946 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τής ύπ’ άριθ. 28)1945 
Σ.Π. καί καταργήσεως τής ύπ’ άριθ. 64)1945 Σ.Π.» θέλουσι κριθή καί αύθις ύπό τών οικείων 
κατά βαθμούς 'Υπηρεσιακών Συμβουλίων, τών προβλεπομένων ύπό τού Κ.Ν. 4971)31 «περί 
οργανισμού τοΰ Αστυνομικού Σώματος», ώς τροποποιούνται ύπό τού παρόντος, καί βάσει 
τών κριτηρίων τοΰ άρθρου 1 τής ύπ’ άριθ. 28)1945 Σ. Πράξεως καί τοΰ άρθρου 6 τοΰ παρόντος.

2. Τά οικεία Συμβούλια, ένώπιον τών όποιων παραπέμπονται οί άνωτέρω ύπό τού 'Υ
πουργού τών ’Εσωτερικών, άμα τή δημοσιεύσει τού παρόντος, οφείλουν έντός 5θημέρου ν’ άπο- 
φασίσωσιν ήτιολογημένως : α) τίνες έκ τούτων δέον νά ένταχθώσιν είς τά μόνιμα έν ένεργεία 
μέλη τοΰ Αστυνομικού Σώματος καί β) τίνες έκ τούτων δέον ν’ άπολυθώσιν όριστικώς έκ 
τούτου.

3. Αί άποφάσεις τών οικείων Συμβουλίων είναι ύποχρεωτικαί διά τόν 'Υπουργόν τών 
Εσωτερικών, δστις οφείλει έντός 3ημέρου άπό τής παραλαβής των νά προκαλέση τά σχετικά

Βασ. Διατάγματα ή άποφάσεις του, οριστικής μέν άπολύσεως έκ τοΰ Αστυνομικού Σώματος 
τών δυσμενώς κριθησομένων (κατηγορία β), άποκαταστάσεως δέ έν αύτώ κατά βαθμόν καί 
άρχαιότητα τών ώς διατηρητέων κριθησομένων (κατηγορία α ') είς ύφισταμένας άντιστοίχως κενάς 
όργανικάς θέσεις.

Οί έκ τούτων δόκιμοι ύπαστυνόμοι καί μαθηταί άρχίφύλακες θέλουσι συνεχίσει κανονικώς 
τήν έκπαίδευσίν των κατά τήν πρώτην προσεχή έκπαιδευτικήν περίοδον τής οικείας Σχολής, 
έφ’ δσον δμως έξακολουθοΰσι κατέχοντες τά ύπό τού Όργανισμοΰ τοΰ Αστυνομικού Σώμα
τος προβλεπόμενα προσόντα, άλλως έπανέρχονται είς τήν προ τής εισόδου των είς τήν οίκείαν 
Σχολήν ύπαλληλικήν αύτών κατάστασιν.

j1) Προς ένημέρωσιν δημοσιεύομεν τό Διάταγμα ώς τελικώς διετυπώθη ύπό τής ’Επι
τροπής Νομοθετικής έξουσιοδοτησεως, θέλει δέ δημοσιευθή εις τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνή- 
σεως ώς Νόμος τοΰ Κράτους έντός τών προσεχών ήμερών. Τόν άριθμόν τοΰ Ν. Δ. θά δώσω- 
μεν είς τό προσεχές τεύχος.
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Άρθρον 3.
1. ’Αστυνομικοί υπάλληλοι άσκήσαντες καθήκοντα βαθμού τίνος πλέον των εξ μηνών, 

κατόπιν προαγωγής εις αύτόν διά διοικητικής πράξεως, έκδοθείσης μέχρι τής 12 ’Οκτωβρίου 
1952 καί άκυρωθείσης δι’ οΐονδήποτε λόγον, παραπέμπονται άμα τή δημοσιεύσει τοϋ παρόντος 
εις τό αρμόδιον Συμβούλιον καί έφ’ όσον τοϋτο ήθελε κρίνει ότι έχουν την άπαιτουμένην επαγ
γελματικήν ικανότητα καί τα διοικητικά, αστυνομικά, ήθικά καί πνευματικά διά τδν βαθμόν τού
τον προσόντα, προάγονται εις τον βαθμόν τούτον, τής νέας των ταύτης προαγωγής λογιζομένης 
άπό τοϋ χρόνου τής άκυρωθείσης όμοιας. Τά οικεία Συμβούλια όφείλουσι νά έκδώσωσι τάς 
ανωτέρω άποφάσεις των εντός ΙΟήμέρου άπό τής παραπομπής ενώπιον των των σχετικών φα- 
κέλλων τών υπό κρίσιν άστυνομικών υπαλλήλων. Ούτοι υποβάλλονται μετά ταΰτα εις την προς 
πλήρωσιν τών οργανικών θέσεων τού, κατόπιν τής ώς άνω κρίσεως, βαθμού των διαδικασίαν τών 
άρθρων 6 έως 10 τού παρόντος.

2. Αί διατάξεις τής ύπ’ άριθ. 101)13-2-46 Σ .Π . έπεκτείνονται έφαρμοζόμεναι καί διά 
τούς άπολυθέντας βάσει τών διατάξεων τού άρθρου 5 τού ύπ’ άριθ. 1 τής 30-4-41 Ν.Δ. μέ βαθ
μόν κατώτερον τού ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Α' τάξεως άξιωματικούς Σώματος ’Αστυνομίας 
Πόλεων κατά τό άπό 27-4-41 καί μέχρι τής άπελευθερώσεως χρονικόν διάστημα χωρίς νά κλη- 
θώσιν εις άπολογίαν τινά καί άνευ άποφάσεως τού κατά νόμον Συμβουλίου, έφ’ όσον άπό τής 
άπολύσεώς των παρέμειναν συνεχώς έν Έλλάδι μέχρι τής ισχύος τού παρόντος.

3. Οί υπαγόμενοι εις τάς διατάξεις τής άνωτέρω παραγράφου έπανέρχονται εις την ενερ
γόν υπηρεσίαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος μέ τον άμέσως άνώτερον τού δν, κατά την άπόλυσίν 
των, κατειχον βαθμού, κατόπιν αίτήσεώς των ύποβαλλομένης εντός 7ημέρου άπό τής ισχύος 
τού παρόντος, τής προαγωγής των ταύτης λογιζομένης άφ’ ής εις τον βαθμόν τούτον προήχθη- 
σαν νεώτεροί των.

Οί οΰτω άποκαθιστάμενοι άπολαύουσι τών λοιπών, ύπό τής ύπ’ άριθ. 101)46 Σ.Π . προ- 
βλεπομένων προνομίων καί εύεργετημάτων, ύπαγόμενοι άκολούθως εις τάς διατάξεις τών άρθρων 
6—10 τού παρόντος.

Άρθρον 4.
Τό δεύτερον έδάφιον τού άρθρου 32 τής ύπό τού άρθρου 8 τού νόμου 941)43 κυρωθείσης 

κωδικοποιήσεως τού Ν. 4971 «περί ’Οργανισμού τού Σώματος’Αστυνομίας Πόλεων», ώς συνε- 
πληρώθη ύπό τού Ν. 193)46, άντικαθίσταται ώς έξής:

«1. Οί άστυνομικοί ύπάλληλοι άποχωροΰσιν ύποχρεωτικώς τής ύπηρεσίας, όταν κατα- 
ληφθώσιν ύπό τού ώς κατωτέρω ορίου ηλικίας:

άμα τη συμπληρώσει του 62ου έτους
» » » » 58ου »
» » » » 57 ου »
» )) » » 56ου »
» » ·» » 55ου »

» » » 54ου »
» » » » 53ου »
» » » » 52ου »

’Αρχηγός
Άστυν. Δ)ντής Α'
Άστυν. Δ)ντής Β'
’Αστυνόμος Α'
’Αστυνόμος Β'
Ύπαστυν. Α'
Ύπαστυν. Β'
Άνθ)μος
Ά ρχ)κες, Ύπαρχ)κες καί Άστυφ)κες άμα τής συμπληρώσει τού 51ου έτους.

Υγειονομικοί Άξ)κοί, Άστυκτηνίατροι καί Χημικοί άμα τή συμπληρώσει τού 62ου έτους.
'Ο ’Επιθεωρητής τού Άστυν. Σώματος άποχωρεϊ ύποχρεωτικώς τής ύπηρεσίας άμςι τή 

συμπληρώσει τού 60ού έτους τής ήλικίας του.
Τά άνωτέρω όρια ήλικίας δεν άφορώσι τούς προσθέτους άστυφύλακας.
2. Οί κατά την δημοσίευσιν τού παρόντος Ν.Δ. συμπληρώσαντες ήδη τό κατά τό παρόν 

άρθρον όριον ήλικίας άποχωροΰσιν ύποχρεωτικώς τής ύπηρεσίας κατά τάς διατάξεις τού έδαφ. 
2 τοϋ άρθρου 10 τού παρόντος Νόμου, οί δέ συμπληροΰντες τούτο κατά τό τρέχον έτος άποχωροΰσι 
κανονικώς κατά τάς ΐσχυούσας διατάξεις.

Ά παντες ούτοι δέν ύποβάλλονται εις τήν κατά τά άρθρα 6 έως καί 10 τού παρόντος Ν. 
Δ. διαδικασίαν, παραμένοντες μέχρι τής άποχωρήσεώς των ώς ύπεράριθμοι.

3. Διά τήν εφαρμογήν τοϋ παρόντος άρθρου ώς ήμέρα γεννήσεως λαμβάνεται πάντοτε ή 
31 Δεκεμβρίου τού έτους τής γεννήσεως τού άστυνομικοΰ ύπαλλήλου.

4. Ή  ήλικία άποδεικνύεται κατά τά έν άρθρω 16 παρ. 3—5 τού νόμου 1811 )51 «περί κώ- 
δικος καταστάσεως τών δημοσίων διοικητικών ύπαλλήλων» οριζόμενα..

’Άρθρον 5.
1. Τό κατά τό προηγούμενον άρθρον 4 τού παρόντος καθοριζόμενον όριον ήλικίας διά τούς 

άρχ)κας, ύπαρχ)κας καί άστ)κας έχει έφαρμογήν άπό τού έτους 1955 καί έφεξής.
2. Διά τούς άρχ)κας, ύπαρχ)κας καί άσ)κας τούς καταλαμβανόμενους ύπό τού ορίου 

ήλικ'.ας προ τής συμπληρώσεως 20ετοϋς συνταξίμου ύπηρεσίας, ώς όριον ήλικίας καθορίζεται τό 
συμπΐπτον προς τήν συμπλήρωσιν τής συνταξίμου ταύτης ύπηρεσίας.
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Άρθρον 6.
Μετά τήν εφαρμογήν των άρθρων 2,3 καί 4 τοϋ παρόντος Ν.Δ. καί έφ’ όσον θά ύπάρχωσιν 

εις διαφόρους βαθμούς άστυν. υπάλληλοι έπί πλέον τής ύπό τοϋ άρθρου 1 τοϋ παρόντος καθοριζο- 
μένης οργανικής κατά βαθμούς συνθέσεως τοϋ προσωπικού τοϋ ’Αστυν. Σώματος, ό 'Υπουργός των 
’Εσωτερικών παραπέμπει κατ’ αρχήν'εις τό 'Υπηρεσιακόν Συμβούλιον άπαντας τούς φέροντας τούς 
βαθμούς τοϋ Άστυν. Δ)ντοΰ Α' καί Β' τάξεως ΐνα τοΰτο, λαμβάνον ύπ’ οψει τήν επαγγελματικήν 
ικανότητα, τήν ύπηρεσιακήν άπόδοσιν καί έν γένει τά διοικητικά, αστυνομικά, ήθικά καί πνευ
ματικά προσόντα ώς καί τήν διανοητικήν καί σωματικήν υγείαν καί αντοχήν των κρινομένων, 
κρίνη καί άποφασίση εντός 30θημέρου άπό τής λήψεως των σχετικών φακέλλων: α) τίνες δέον ν’ 
άπολυθώσιν εις έκαστον βαθμόν ώς ακατάλληλοι ή ανεπαρκείς καί β) τίνες κατ’ άπόλυτον έκλο- 
γήν επιλεγόμενοι δέον νά παραμείνωσιν έν έκάστω των ανωτέρω βαθμών, πρός κάλυψιν των ύπό 
τοϋ παρόντος Ν.Δ. προβλεπομένων οργανικών θέσεων, τών λοιπών άπολυομένων έλλείψει θέσεων.

Άρθρον 7.
Μετά τήν κατά τό προηγούμενον άρθρον κρίσιν εις τον βαθμόν τοϋ Άστυν. Δ)ντοϋ Α' 

τάξεως παραπέμπονται αμέσως ύπό τοϋ Υπουργού τών ’Εσωτερικών εις τό Άστυν. Συμβούλιον, 
άπαντες οΐ φέροντες τούς βαθμούς τοϋ Άστυν. Α'. καί Β' τάξεως, ΐνα τοΰτο, βάσει τών έν τω άνω- 
τέρω άρθρω 6 κριτηρίων κρίνη καί άποφασίση εντός 40θημέρου άπό τής λήψεως τών σχετικών 
φακέλλων: α) τίνες δέον ν’ άπολυθώσιν εις έκαστον βαθμόν ώςάκατάλληλοι ή άνεπαρκεϊς καί β' 
τίνες κατ’ άπόλυτον εκλογήν επιλεγόμενοι δέον νά παραμείνωσιν έν έκάστω τών ανωτέρω βαθμών 
πρός κάλυψιν τών ύπό τοϋ παρόντος Ν.Δ. προβλεπομένων οργανικών θέσεων, τών λοιπών άπολυο
μένων έλλείψει θέσεων.

Άρθρον 8.
Διά τήν κατά τ’ άνωτέρω άρθρα 2,6 καί 7 τοϋ παρόντος Ν.Δ. κρίσιν καί άπόφασιν τά οικεία 

Συμβούλια έκτος τής μελέτης τών άτομικών φακέλλων καί άτομικών βιβλιαρίων τών κρινομέ- 
νων άστυνομικών υπαλλήλων, ώς καί τής προσωπικής άντιλήψεως τών μελών των περί τούτων, 
δύνανται νά προβαίνωσιν επίσης καί είς οίανδήποτε άλλην ένέργειαν, ήν κρίνουσιν επιβεβλημένη'; 
πρός μόρφωσιν άσφαλοΰς γνώμης.

Διά τήν έν προκειμένη; κρίσιν τά οικεία Συμβούλια θεωρούνται έν άπαρτία παρόντων 
απάντων τών μελών των, αί άποφάσεις δέ αύτών λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν.

’Άρθρον 9.
1. Είς τούς Αστυνομικούς ύπαλλήλους, τούς κατά τήν διαδικασίαν τοϋ παρόντος Ν. Δια

τάγματος άπολυομένους έλλείψει θέσεων, ώς καί είς τούς βάσει τοϋ παρόντος Ν. Διατάγματος 
καταληφθέντας ή καταληφθησομένους ύπό τοϋ ορίου ήλικίας έντός τοϋ έτους 1953, τούς λαμβά- 
νοντας μέχρι τής δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος Ν. Διατάγματος, έπί χρονικόν διάστημα άνώτερον 
τής 5ετίας άποδοχάς ΐσας πρός τόν μισθόν τοϋ βαθμοΰ δν ήδη κατέχουσι, δυνάμει καί τών Ν. 
650)1943, 1101)1944 καί 1502)1950, παρέχεται διά πράξεως μόνου τοϋ'Υπουργού τών Έσωτε- 
ρικώ;ν, τό ύπό τοϋ άρθρου 11 τοϋ Ν. 1502)50 προβλεπόμενον πρώτον ήμισυ τοϋ έπιδόματος εύδο- 
κίμου παραμονής έν τω αύτώ βαθμώ, άμα τη συμπληρώσει έτους άπό τής είς τόν ήδη κατεχόμενον 
βαθμόν προαγωγής των.

2. Είς τούς Αστυνομικούς ύπαλλήλους τούς κατά τήν διαδικασίαν τοϋ παρόντος Ν.Δ. άπο
λυομένους έλλείψει θέσεων, ώς καί είς τούς βάσει τοϋ παρόντος Ν.Δ. καταληφθέντας ή καταληφθη
σομένους ύπό τοϋ ορίου ήλικίας έντός τοϋ έτους 1953, τούς λαμβάνοντας μέχρι τής δημοσιεύσεως 
τοϋ παρόντος Ν.Δ. έπί χρονικόν διάστημα κατώτερον μέν τής 5ετίας, άλλ’ άνώτερον τοϋ έτους, 
άποδοχάς ΐσας πρός τόν μισθόν τοϋ βαθμοΰ δν ήδη κατέχουσι,δυνάμει καί τώνέν τω άμέσως άνωτέρω 
έδαφίω τοϋ παρόντος άρθρου άναφερομένων νόμων, παρέχεται διά πράξεως μόνου τοϋ 'Υπουργού 
τών Εσωτερικών τό.ήμισυ τοϋ ύπό τοϋ άρθρου 11 τοϋ νόμου 1502)50 προβλεπομένου πρώτου ήμί- 
σεος τοϋ έπιδόματος εύδοκίμου παραμονής έν τφ  αύτώ βαθμφ, άμα τή συμπληρώσει έτους άπό 
τής είς τόν ήδη κατεχόμενον βαθμόν προαγωγής των.

3. Είς άπαντας τούς Αστυνομικούς ύπαλλήλους τών προηγουμένων εδαφίων 1 καί 2 τού 
παρόντος άρθρου, ώς καί είς τούς άπολυομένους έλλείψει θέσεων καί τούς βάσει τοϋ παρόντος Ν. 
Δ. καταληφθέντας ή καταληφθησομένους ύπό τοϋ ορίου ήλικίας έντός τοϋ έτους 1953, τούς μη 
συμπληρώσαντας έτος πλήρες λήψεως άποδοχών τοϋ βαθμοΰ δν ήδη κατέχουσι καί άπολυομένους 
άμα τή συμπληρώσει πλήρους έτους λήψεως άποδοχών τοϋ βαθμοΰ τούτου κατά τάς διατάξεις 
τοϋ εδαφίου 3 τοϋ άρθρου 10 τοϋ παρόντος Ν.Δ. παρέχεται τό ύπό τοϋ άρθρου 11 τοϋ Α. Νόμου

-1494)50 «περί συστάσεως ’Επικουρικού Ταμείου 'Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων», ώς έκυ- 
ρώθη διά τοϋ νόμου 1593)50 προβλεπόμενον βοήθημα διά τόν βαθμόν δν ήδη κατέχουσιν, ηύ- 
ξημένον κατά 10θ)θ.

Άρθρον 10.
1. At κατά τά προηγούμενα άρθρα 6, 7 καί 8 τοϋ παρόντος Ν.Δ. άποφάσεις τών οικείων Συμ

βουλίων είναι ύποχρεωτικαί διά τόν 'Υπουργόν τών ’Εσωτερικών, δστις οφείλει έντός ΙΟημέρου 
άφ’ ής περιέλθωσιν αύτώ αΐ άνωτέρω άποφάσεις τών οικείων Συμβουλίων νά προκαλέση τά σχετικά
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Β. Διατάγματα άπολύσεως έκ τοϋ Άστυν.Σώματος,των ώςάπολυτέων κριθησομένωνέπίάκαταλλη- 
λότητι ή ανεπάρκεια αστυνομικών ύπαλλήλων. Οί ουτω απολυόμενοι έκ τοϋ Άστυν. Σώματος 
άπολαμβάνουσι των ύπό των κειμένων διατάξεων προβλεπομένων δικαιωμάτων.

2. Τα Β. Διατάγματα άπολύσεως των, ελλείψει θέσεων ή λόγω καταλήψεως ήδη ύπό τοϋ 
ορίου ηλικίας τοϋ ύπό τοϋ παρόντος Ν. Δ. προβλεπομένου, άπολυομένων άστυνομικών ύπαλλήλων 
περί ών τά έδάφια 1 καί 2 τοϋ άρθρου 9 τοϋ παρόντος Ν.Δ., ό 'Υπουργός των ’Εσωτερικών οφείλει 
νά προκαλέση άμα τή λήξει μηνός άπό τής έκδόσεως τών, ύπό τών άνωτέρω εδαφίων τοϋ άρθρου 
τούτου, προβλεπομένων πράξεων αύτοΰ, τιθεμένων κατά τον μεσολαβοΰντα έν τώ μεταξύ χρόνον εις 
την κατάστασιν τής διαθεσιμότητος μέ πλήρεις άποδοχάς ένεργείας.

3. Έξαιρετικώς διά τούς κατά τό παρόν άρθρον άπολυομένους ώς άκαταλλήλους ή άνερπαρκεϊς 
ώς καί διά τούς άπολυομένους ελλείψει θέσεων ή ορίου ηλικίας καί μη συμπεριλαμβανομένους εις τό 
άρθρον 9 τοϋ παρόντος, τούς μή συμπληρώσαντας έτος πλήρες άποδοχών τοϋ βαθμοΰ, δν ήδη κα- 
τέχουσι τά σχετικά Β. Διατάγματα άπολύσεως προκαλοΰνται εντός δθημέρου άπό τής συμπληρώ- 
σεως πλήρους έτους λήψεως άποδοχών τοϋ βαθμοΰ τούτου, τιθεμένων απάντων κατά τόν μεσολα
βοΰντα έν τώ μεταξύ χρόνον εις την κατάστασιν τής διαθεσιμότητος μέ πλήρεις άποδοχάς ένερ
γείας.

Άρθρον 11.
1. Μετά την όλοκλήρωσιν τής έφαρμογής τών άρθρων 2 έως 10 τοϋ παρόντος νόμου άπαγο- 

ρεύεται έφεξής ή ΰπαρξις έν έκάστω βαθμώ τής ιεραρχίας τοϋ Άστυνομικοΰ Σώματος, πλειόνων 
τών ύπό τοϋ άρθρου 1 τοϋ παρόντος Ν.Δ. προβλεπομένων διά την κατά βαθμούς οργανικήν δύναμιν 
τούτου.

2. Έξαιρουμένης τής περιπτώσεως προαγωγής επ’ άνδραγαθία, άπαγορεύεται έφεξής, 
θεωρουμένη έξ ύπαρχής άκυρος, πάσα προαγωγή άστυνομικοΰ ύπαλλήλου άνευ ύπάρξεως κενής 
οργανικής θέσεως, ώς καί πάσα τοιαύτη παρά τάς περί προαγωγών ίσχυούσας διατάξεις τοϋ ’Ορ
γανισμού τοϋ Σώματος Αστυνομίας Πόλεων.

'I I  διάταξις αυτή κατισχύει πάσης άντιθέτου ειδικής διατάξεως.
3. Οί κατά παρέκβασιν τών διατάξεων τοϋ Όργανισμοΰ τοϋ Άστυν. Σώματος προαχθέντες 

εις τόν βαθμόν: 1 ) τοϋ Ύπαστυνόμου Β' τάξεωςκαί 2) τοϋ άρχιφύλακος ώςύπαγόμενοι είς ειδικούς 
νόμους άπό τής άπελευθερώσεως τής Χώρας μέχρι τής ισχύος τοϋ παρόντος Ν.Δ. πλήν τών έπ’ άν
δραγαθία προαχθέντων, έφ’ οσον κατέχουσιν είσέτι οί μέν πρώτοι τόν βαθμόν τοϋ ύπ)μου, α' ή β' 
τάξεως, οί δέ δεύτεροι τόν βαθμόν τοϋ άρχ)κος, είσάγονται ύποχρεωτικώς είς τήν οίκείαν Άστυν. 
Σχολήν καί ύποχρεοΰνται είς κανονικήν έν αυτή έκπαίδευσιν, κατά τάς ίσχυούσας διατάξεις. Τής 
ύποχρεώσεως ταύτης δεν άπαλλάσσονται οί έκ τούτων παρακολουθήσαντες ώς άκροαταί τά μαθή
ματα τής Σχολής Ύπαστ)μων Β' τάξεως ή άρχιφυλάκων. Μετά τό πέρας τών έξιτηρίων έξετάσεων 
οί έκ τούτων έπιτυγχάνοντες είς τήν δλην έκπαίδευσιν τής οικείας Σχολής διατηροΰσι τόν βαθμόν 
δν κέκτηνται σήμερον, τής προαγωγής των είς τόν βαθμόν τοΰτον λογιζομένης άπό τής ήμερομηνίας 
τής δημοσιεύσεως τοϋ σχετικού Δ)τος, οί δέ άποτυγχάνοντες ώς καί οί μή εισερχόμενοι είς τήν 
οίκείαν Σχολήν πρός έκπαίδευσιν, στερούνται τοϋ δικαιώματος περαιτέρω προαγωγής, τής προαγω
γής καί τούτων είς τόν βαθμόν, δν κατέχουσι σήμερον, λογιζομένης άπό τής ήμερομηνίας τής 
δημοσιεύσεως τοϋ σχετικού Β. Δ)τος.

4. Κατώτεροι άστυνομικοί ύπάλληλοι, ύπαγόμενοι είς τάς εύεργετικάς διατάξεις τού Α.Ν. 
140) 1945, τής ύπ’ άριθ. 101)46 Συντ. Πράξεως καί τοϋ Α.Ν. 971)49 καί συγκεντροΰντες τά ύπό 
τοϋ ’Οργανισμού τού Άστυν. Σώματος προβλεπόμενα προσόντα πρός προαγωγήν δι’ έκαστον βαθ
μόν, δικαιούνται δπως έντός άνατρεπτικής προθεσμίας ένός μηνός άπό τής δημοσιεύσεως τού παρόν
τος Ν.Δ. ύποβάλωσιν ίεραρχικώς αιτήσεις μετά πλήρων δικαιολογητικών περί τής υπαγωγής 
των είς τάς διατάξεις τών ώς άνω νόμων. Αί αιτήσεις αύται διαβιβάζονται είς τό Αστυνομικόν 
Συμβούλιον, δπερ οφείλει έντός μηνός άπό τής παραλαβής τών αιτήσεων τούτων νά άποφανθή 
ήτιολογημένως ποιοι έκ τών αίτούντων συγκεντροϋσι τάς προϋποθέσεις καί τά προσόντα τών ώς 
άνω νόμων ώς καί τά ύπό τού ’Οργανισμού τοϋ Άστυν. Σώματος προβλεπόμενα προσόντα πρός 
προαγωγήν δι’ έκαστον βαθμόν πρός άποκατάστασιν είς άνώτερον βαθμόν καί ποιον. Οί κριθησό- 
μενοι ώς συγκεντροΰντες τά άνω προσόντα καί προοριζόμενοι διά τόν βαθμόν τού ύπαστυνόμου 
β' τάξεως ή άρχιφύλακος είσάγονται άνευ είσητηρίων έξετάσεων είς τάς οικείας Άστυν. Σχολάς 
καί ύποχρεοΰνται είς κανονικήν έκπαίδευσιν, κατά τάς ίσχυούσας διατάξεις. Μετά τό πέρας τών 
έξιτηρίων έξετά~εων οί έκ τούτων έπιτυγχάνοντες είς τήν δλην έκπαίδευσιν λαμβάνουσι τόν 
βαθμόν, δι’ δν έξεπαιδεύθησαν, οί δέ άποτυγχάνοντες είς τήν δλην έκπαίδευσιν συνεχίζουσι τήν 
ύπηρεσίαν των μέ τόν βαθμόν δν έφερον κατά τόν χρόνον τής εισαγωγής των είς τήν Σχολήν.

Άρθρον 12.
Τό άρθρον 12α τής ύπό τού άρθρου 8 τού Ν. 941 )1943 κυρωθείσης κωδικοποιήσεως τού Ν. 

4971 «περί Όργανισμοΰ τοϋ Σώματος Άστυν. Πόλεων» άντικαθίσταται ώς έξής :
« Ό  άριθμός τών έκάστοτε είς τήν Αστυνομικήν Σχολήν είσαγομένων δοκίμων άστυφυ- 

λάκων ορίζεται τή προτάσει τού Αρχηγού τής Αστυνομίας, ύπό τοϋ 'Υπουργού τών ’Εσωτε
ρικών βάσει τών ύφισταμένων ή μελλόντων μέχρι πέρατος τής έκπαι^εύσεώς των νά προκύψωσι 
κενών είς τόν βαθμόν τού άστυφύλακος.
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Οί άστυφύλακες διορίζονται ή μονιμοποιούνται κατά τάς κειμένας διατάξεις εντός του συ
νόλου των οργανικών θέσεων του βαθμού των».

Άρθρον 13.
Τό άρθρον 24 του Κ.Ν. 4971)31 «περί ’Οργανισμού του Σώματος Άστυν. Πόλεων» ώς 

τούτο άντικατεστάθη διά του άρθρου 1 του Ν. 2139)52 τροποποιείται καί συμπληροΰται ώς 
άκολούθως :

1. Ή  έν παρ. α' ήλικία καθορίζεται από 21 μέχρι 25 έτών συμπεπληρωμένη.
2. Τό έν παρ. β' άνάστημα των είσαγομένων εις τήν’Αστυνομικήν Σχολήν προς έκπαίδευσιν 

• διά τόν βαθμόν τού άστ)κος καθορίζεται τούλάχιστον 1.67 τοϋ μέτρου.
3. Ή  έν τω δευτέρω έδαφίιρ τής § ε' προβλεπομένη υποχρεωτική υπηρεσία εις τδ Σώμα 

τής Αστυν. Πόλεων των προσλαμβανομένων έκ των μή έκπληρωσάντων τήν στρατιωτικήν των 
θητείαν καθορίζεται δετής. Ούτοι (απολυόμενοι ή παραιτούμενοι προ τής συμπληρώσεως δετοϋς 
υπηρεσίας έν τω Σώματι τής Άστυν. Πόλεων ύποχρεοϋνται νά έκπληρώσωσι τάς στρατιωτικάς 
των ύποχρεώσεις.

4. Ή  § η' Αντικαθίσταται ώς έξής :
«Νά κέκτηνται σωματικά, ψυχικά καί διανοητικά προσόντα, άνταποκρινόμενα προς τά 

έργα τοϋ αστυνομικού καί διαπιστούμενα κατά τά είδικώτερον δι’ άποφάσεως τοϋ Άρχηγόΰ τής 
Άστυν. Πόλεων καθοριζόμενα.

5. Προστίθενται έν τέλει τοϋ άρθρου τούτου δύο έπι πλέον παράγραφοι έχουσαι ώς έξής:
«θ' : Αστυνομικοί υπάλληλοι άπολυθέντες διά πειθαρχικούς λόγους έν ούδεμια περιπτώσει

δύνανται νά έπανέλθωσιν εις τό Σώμα τής Αστυνομίας Πόλεων ούτε καί νά διορισθώσιν ώς 
πρόσθετοι άστυφύλακες.Ωσαύτως δεν δύνανται νά διορισθώσιν ώς πρόσθετοι άστυφύλακες άστυνο- 
μικοί υπάλληλοι άπολυθέντες διά λόγους υγείας μέ χαρακτηρισμόν ολικής άνικανότητος».

«ι' : Απαγορεύεται άπολύτως: 1) ό έπαναδιορισμός βαθμοφόρων τής Αστυνομίας Πόλεων 
παραιτηθέντων τοϋ Άστυν. Σώματος, 2) ή κατάταξις εις τό Άστυν. Σώμα τέως οπλιτών τής 
.Χωρ)κής, άπολυθέντων ταύτης διά λόγους πειθαρχίας καί 3) ή έπανακατάταξις άστ)κών μή συγ- 
κεντρούντων τά διά τήν άρχικήν κατάταξιν έν τώ ’Αστυνομικώ Σώματι προβλεπόμενα προσόντα».

Άρθρον 14.
Τό άρθρον 21 β' τής υπό τοϋ άρθρου 8 τοϋ Ν. 941)43 κυρωθείσης κωδικοποιήσεως τοϋ Ν. 

4971 )31 «περί ’Οργανισμού τοϋ Σώματος Αστυνομίας Πόλεων» άντικαθίσταται ώς άκολούθως:
«Άρθρον 21β'.

1. Τό κατά τό προηγούμενον άρθρον Υπηρεσιακόν Συμβούλων έδρεΰον έν Άθήναις είναι 
7μελές καί άπαρτίζεται έκ τών έξής μελών :

α) Έ ξ  ένός Αντιπροέδρου τοϋ Συμβουλίου ’Επικράτειας ώς Προέδρου, β) έξ ένός Συμβού- 
λ,ου τής ’Επικράτειας, γ) έκ δύο Αρεοπαγιτών, δ) έξ ένός Άντεισαγγελέως τοϋ Άρείου Πάγου 
καί ε) έκ δύο Άντιστρατήγων ή 'Υποστρατήγων έν ένεργείι?.

2. Τον Αντιπρόεδρον τοϋ Συμβουλίου Επικράτειας, τόν Σύμβουλον ’Επικράτειας, ώς καί 
δύο Συμβούλους ’Επικράτειας κοινούς άναπληρωτάς αυτών, ορίζει ό Πρόεδρος τοϋ Συμβουλίου 
Επικράτειας. Τούς Άρεοπαγίτας, ώς καί δύο κοινούς άναπληρωτάς αύτών, ορίζει ό Πρόεδρος 
-τοϋ Άρείου Πάγου.

Τόν Αντεισαγγελέα τοϋ Άρείου Πάγου, ώς καί τόν Αναπληρωτήν αύτοΰ ορίζει ό Είσαγ- 
γελεύς τοϋ Άρείου Πάγου.

Τούς δύο Αντιστράτηγους ή Υποστρατήγους ώς καί τούς άναπληρωτάς αύτών, ορίζει δ 
Αρχηγός τοϋ Γ.Ε.ΕΘ.Α.

Τοϋ κατά τό παρόν άρθρον 'Υπηρεσιακού Συμβουλίου μετέχει ώς Εισηγητής άνευ ψήφου 
ό Αρχηγός τοϋ Αστυνομικού Σώματος, έκτός έάν τό Συμβούλων έπιλαμβάνεται ύποθέσεως 
άφορώσης Αρχηγόν Αστυνομίας, δτε δέν μετέχει τούτου.

4. Χρέη Γραμματέως τοϋ κατά τά άνωτέρω Συμβουλίου έκτελεΐ ό έκάστοτε προϊστάμενος 
τοϋ Έμπιστευτικοΰ Τμήματος τής Γεν. Δ/νσεως Αστυνομίας Πόλεων τοϋ 'Υπουργείου ’Εσωτε
ρικών, ούτινος ό άναπληρωτής ορίζεται δι’ άποφάσεως τοϋ 'Υπουργού τών ’Εσωτερικών.

Ούτος τηρεί τό άρχεϊον καί τά πρακτικά τών συνεδριάσεων καί έκτελεΐ πάσαν σχετικήν 
,έργασίαν άνατιθεμένην αύτώ υπό τοϋ Προέδρου.

5. Τό Συμβούλων τοΰτο συγκροτείται κατά Δεκέμβριον δι’ άποφάσεως τοϋ 'Υπουργού 
τών ’Εσωτερικών, ή δέ θητεία του είναι διετής. Έξαιρετικώς κατά τήν πρώτην έφαρμογήν τοϋ 
παρόντος Νόμου ή περί συγκροτήσεως τοϋ Συμβουλίου τούτου άπόφασις τοϋ Υπουργού, έκδί- 
δεται έντός 20 ήμερών άπό τής δημοσιεύσεως αυτού, ή δέ θητεία τοϋ πρώτου Συμβουλίου 
θέλει λήξει τήν 31 Δεκεμβρίου 1954.

6. Τό κατά τό παρόν άρθρον συγκροτούμενον ' Υπηρεσιακόν Συμβούλων έχει άπό τής ισχύος 
τού παρόντος Ν.Δ. έπί τών Αστυνομικών Διευθυντών Β' τάξεως άπασαν τήν άρμοδιότητα, ήν 
.ώς πρός αυτούς είχε μέχρι τοΰδε τό Αστυνομικόν Συμβούλων».
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Άρθρον 15.
Ή  § 2 τοϋ άρθρου 21 δ' τής ύπό τοΰ άρθρου 8 τοϋ Ν. 941/43 κυρωθείσης κωδικοποιήσεως: 

τοϋ Ν. 4971/31 «περί ’Οργανισμού τοϋ Σώματος Άστυν. Πόλεων» άντικαθίσταται ώς εξής :
«Τό αύτό Συμβούλιον άσκεΐ έπί τοϋ ’Αρχηγοΰ καί των Άστυν. Δ/ντών Α' καί Β' τάξεως 

επίσης άπασαν την αρμοδιότητα τοΰ Συμβουλίου τοΰ άρθρου 22 τοΰ παρόντος Νόμου καί κρίνει, 
καθ’ έκαστον έτος καί περί τής Ιπαρκείας ή μή των Άστυν. Δ/ντών Α' τάξεως, έπί τή βάσει των 
προτάσεων, διαδοχικών σημειώσεων καί λοιπών στοιχείων, ύποβαλλομένων αύτω, κατά τά ύπό 
τοΰ άρθρου 34 § 8 καί 11 τοΰ παρόντος Ν. καθοριζόμενα ύπό τοΰ Άρχηγοΰ τής Αστυνομίας Πό
λεων».

Άρθρον 16.
Τό άρθρον 34 α' τής ύπό τοΰ άρθρου 8 τοΰ Ν. 941/43 κυρωθείσης κωδικοποιήσεως τοΰ Ν. 

4971/31 «περί ’Οργανισμού τοΰ Σώματος Άστυν. Πόλεων», άντικαθίσταται ώς ακολούθως :
«1. Τό οίκεϊον Συμβούλιον κρίνον άνεπαρκή Άστυν. Δ/ντήν Α' τάξεως ή στάσιμον αστυνο

μικόν υπάλληλον άπό τοΰ βαθμού Άστυν. Δ/ντοΰ β' τάξεως συμπεριλαμβανομένου καί κάτω μέ
χρι καί τοΰ βαθμοΰ Άνθυπαστυνόμου συμπεριλαμβανομένου, οφείλει ν’ άποφανθή συγχρόνως 
καί περί τής άπολύσεως ή μή τοΰ άξ/κοΰ τούτου έκ τοΰ Άστυν. Σώματος.

2. Εις περίπτωσιν καθ’ ήν οί ανωτέρω αστυνομικοί ύπάλληλοι ήθελον κριθή παρά τών οι
κείων ώς άνω Συμβουλίων ώς διατηρητέοι, χαρακτηρισθώσι δέ καί εις προσεχή κρίσιν, ώς άνε- 
παρκεϊς ή στάσιμοι, παραπέμπονται ύποχρεωτικώς μεθ’ έκάστην τοιαύτην κρίσιν εις τό οίκεϊον 
Συμβούλιον πρός άπόλυσιν έπί άνεπαρκεία ή άκαταλληλότητι».

Άρθρον 17.
1. Τό έκτον έδάφιον τής § 3 τοΰ άρθρου 34 τής διά τοΰ άρθρου 8 τοΰ Ν. 941/43 κυρωθείσης 

κωδικοποιήσεως τοΰ Ν. 4971/31 «περί ’Οργανισμού τοΰ Σώματος Άστυν. Πόλεων» αντικαθί
σταται ώς ακολούθως :

«Οί κατά τά άνωτέρω προαγόμενοι δύνανται, ασχέτως χρόνου προαγωγής εις τον βαθμόν- 
τοΰ άνθυπαστυνόμου, νά λάβωσι μέρος εις προκηρυχθησομένας έξετάσεις πρός εισαγωγήν εις την 
Σχολήν Ύπαστυνόμων Β' τάξεως, έπιτυγχάνοντες δέ είσάγονται ώς καί οί λοιποί εις τήν Σχολήν 
Ύπαστυνόμων καί άκολουθοΰσι τήν κανονικήν έκπαίδευσιν, φέροντες κατά τον χρόνον τής έκπαι- 
δεύσεώς των τήν στολήν τοΰ δοκίμου Ύπαστυνόμου».

2. Ή  ύπό τής § 4 τοΰ άρθρου 34 τής διά τοΰ άρθρου 8 τοΰ Ν. 941/43 κυρωθείσης κωδικο- 
ποιήσεως τοΰ Ν. 4971/31 «περί Όργανισμοΰ τοϋ Σώματος Άστυν. Πόλεων» προβλεπομένη 
άρμοδιότης τοΰ διά τοϋ Ν. 227/45 καταργηθέντος Πειθαρχικού Συμβουλίου άξιωματικών ανα
τίθεται άπό τής ισχύος τοΰ παρόντος εις τό ύπό τοΰ άρθρου 23 τοΰ Κ.Ν. 4971/31 προβλεπόμενον. 
Πειθαρχικόν Συμβούλιον κατωτέρων αστυνομικών ύπαλλήλων.

Άρθρον 18.
Εις τό άρθρον 36 τής διά τοΰ άρθρου 8 τοΰ Ν. 941/43 κυρωθείσης κωδικοποιήσεως τοΰ Ν.. 

4971/31 προστίθεται τέταρτη παράγραφος, έχουσα οΰτω :
«Αστυνομικός ύπάλληλος κριθεϊς ικανός όπως συμμετάσχη εις είσιτηρίους έξετάσεις διά 

τήν Σχολήν Άρχιφυλάκων ή Ύπαστυνόμων Β' τάξεως ή έπιτυχών κατά ταύτας δύναται ν’ άπο- 
κλεισθή τών εισιτηρίων έξετάσεων ή τής εισόδου του εις τήν οίκείαν Σχολήν, ένεκα πειθαρχικού 
παραπτώματος κατόπιν άποφάσεως τοΰ οικείου πρός κατάρτισιν τών σχετικών πινάκων ικανών 
πρός συμμετοχήν εις τάς είσιτηρίους έξετάσεις Συμβουλίου, έπί τή προτάσει τοΰ Άρχηγοΰ τής 
Αστυνομίας».

Άρθρον 19.
Ή  παράγραφος 7 περίπτωσις α' τοΰ άρθρου 37 τής κυρωθείσης διά τοΰ άρθρου 8 τοΰ Ν. 

941/1943 διοικητικής κωδικοποιήσεως τοΰ Ν. 4971/1931 αντικαθίσταται ώς κατωτέρω :
«α) Τών Αστυνομικών Διευθυντών καί Αστυνόμων δι’ άποφάσεως τοΰ Ύπουργοΰ τών 

’Εσωτερικών, κατόπιν προτάσεως τοΰ Άρχηγοΰ τής Αστυνομίας καί μετά γνωμάτευσιν τοΰ οι
κείου Συμβουλίου. Καθ’ ομοιον τρόπον ένεργεΐται καί ή πρώτη τοποθέτησις τών εις τούς βαθμούς 
τούτους προαγομένων».

Άρθρον 20.
Τό άρθρον 40 τής διά τοΰ άρθρου 8 τοΰ Ν. 941/1943 κυρωθείσης κωδικοποιήσεως τοΰ Ν. 

4971/1931, ώς έτροποποιήθη ύπό τοΰ Α.Ν. 698/1945 άντικαθίσταται ώς ακολούθως:
«1. Συνιστάται παρά τή Αστυνομία Πόλεων Βοηθητική Αστυνομική Υπηρεσία έκ γυναι

κών άστυνομικών, έξομοιουμένων κατά πάντα πρός τούς άρρενας άστυνομικούς ύπαλλήλους.
Ό  αριθμός τών άστυνομικών γυναικών λαμβάνεται έκ τοΰ συνόλου τής οργανικής δυνάμεως* 

τοΰ Αστυνομικού Σώματος, ταύτης μειουμένης άντιστοίχως, καθορίζεται δέ ώς ακολούθως :
Ύπαστυνόμοι α' τάξεως 1
Γπαστυνόμοι β' τάξεως 1

Άρχίφύλακες 4
Αστυφύλακες 24

Σύνολον 30
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Ή  άνωτέρω δύναμις δύναται ν’ αύξηθή διά Β. Διαταγμάτων, προκαλουμένων υπό των 'Υ
πουργών ’Εσωτερικών καί Οικονομικών, τη προτάσει τοΰ ’Αρχηγού της ’Αστυνομίας, άναλόγως 
τών έκάστοτε άναγκών καί μέχρις 20 εΐσέτι αστυφυλάκων, κατανέμεταί δέ εις τάς διαφόρους ύπη- 
ρεσίας της Άστυν. Πόλεων, δι’ άποφάσεως τοΰ ’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας

2. Τά άπαιτούμενα προς κατάταξιν προσόντα, τά τής έκπαιδεύσεως καί προαγωγών, τά τών 
ειδικών καθηκόντων ώς καί πάσα άλλη αναγκαία λεπτομέρεια κανονισθήσονται δι’ άποφάσεως 
τοΰ Ύπουργοϋ τών ’Εσωτερικών.

Κατά τήν πρώτην συγκρότησιν τής 'Υπηρεσίας γυναικών άστυνομικών έντάσσονται εις 
ταύτην κατά πρώτον λόγον αί ΰπηρετοϋσαι ήδη γυναίκες βάσει τοΰ Α.Ν. 698/1945 άναλόγως 
τών ουσιαστικών προσόντων των καί τοΰ εύδοκίμου τής προϋπηρεσίας των, τοΰ προηγηθέντος 
χρόνου υπηρεσίας λογιζομένου ώς χρόνου υπηρεσίας έν τή Άστυνομίρι Πόλεων».

Άρθρον 21.
Ή  δευτέρα παράγραφος τοΰ άρθρου 43 τής διά τοΰ άρθρου 8 τοΰ Ν. 941/1943 κυρωθείσης 

κωδικοποιήσεως τοΰ Νόμου 4971/31 «περί Όργανισμοΰ τοΰ Σώματος Άστυν. Πόλεων» άντι- 
καθίσταται διά τής εξής :

« Ή  παράβασις τών διατάξεων τών παραγράφων 4, 5 καί 7 τοΰ άρθρου 49 τοΰ παρόντος 
νόμου, χαρακτηρίζεται ώς σοβαρωτάτη άντιπειθαρχική πράξις καί τά μέγιστα έπιζημία διά τήν 
λειτουργίαν τοΰ Άστυν. Σώματος, οί δέ παραβάται τών άρθρων τούτων παραπέμπονται ένώπιον 
τοΰ οικείου Συμβουλίου μέ τό έρώτημα τής άπολύσεως».

Άρθρον 22.
Εις τό τέλος τοΰ άρθρου 48 τής διά τοΰ άρθρου 8 τοΰ Ν. 941/1943 κυρωθείσης κωδικοποιή- 

σεως τοΰ Ν. 4971/31 προστίθεται παράγραφος 5η έχουσα οΰτω :
«’Εν περιπτώσει επιβολής ποινής άργίας ό χρόνος τής διαθεσιμότητος συμψηφίζεται πρός 

τον τής άργίας».
Άρθρον 23.

Ή  παράγραφος 3 τοΰ άρθρου 14 τοΰ Α.Ν. 1494/1950 «περί συστάσεως ’Επικουρικού Τα
μείου 'Υπαλλήλων ’Αστυν. Πόλεων» ώς έκυρώθη διά τοΰ Νόμου 1593/1950 αντικαθίσταται ώς 
άκολούθως :

«Δύναται ώσαύτως τό Διοικητικόν Συμβούλων νά χορηγή δάνεια εις τούς δικαιουμένους 
βοηθήματος μετόχους μέ τόκον τούλάχ»στον ’ίσον πρός τόν έκάστοτε καταβαλλόμενον εις τό Ε. 
Τ.Υ.Α.Π. ύπό τής Τραπέζης διά τά παρ’ αύτή κατατιθέμενα κεφάλαιά του. Αί προϋποθέσεις χο- 
ρηγήσεως δανείων, 6 καθορισμός τών χορηγητέων ποσών καί ό χρόνος έξοφλήσεως αύτών κανο
νίζονται έκάστοτε δι’ άποφάσεως τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, άναλόγως τής οικονομικής κατα- 
στάσεως τοΰ Ταμείου, άποκλειομένης τής χορηγήσεως νέου δανείου προ τής έξοφλήσεως υφι
σταμένου έτέρου τοιούτου.

Τά κατά τά άνωτέρω χορηγούμενα δάνεια δέν δύνανται έν ούδεμια περιπτώσει νά ύπερβαί- 
νωσι τό ποσόν τών αποδοχών τριών μηνών, ή δέ έξόφλησις τούτων θά ένεργήται τό βραδύτερον 
έντός τριετίας διά μηνιαίων δόσεων.

Άρθρον 24.
Μέχρι τής διά τοΰ παρόντος Ν.Δ. ρυθμίσεως τής θέσεως τών ΰπηρετούντων υπεραρίθμων 

βαθμοφόρων τοΰ Σώματος τής Άστυν. Πόλεων έπιτρέπεται ή μισθοδότησις τούτων έπί ταϊς άνη- 
κούσαις εις τόν δν έκαστος τούτων φέρει βαθμόν άποδοχαϊς, άφ’ ής ούτοι προήχθησαν είς τόν δν 
κατέχουσι βαθμόν.

’Άρθρον 25.
Τό άρθρον 16 τοΰ Κ.Ν. 4971/31 άντικαθίσταται ώς έξής :

■ «1. 'Η  'Υγειονομική 'Υπηρεσία τοΰ Σώματος τής Αστυνομίας Πόλεων διεξάγεται ύπό 
'Υγειονομικών Αξιωματικών.

Οί 'Υγειονομικοί Αξιωματικοί λαμβάνουσι άμα τώ διορισμφ αύτών τόν βαθμόν καί τάς 
άποδοχάς Αστυνόμου Β' τάξεως, υπάγονται δέ καθ’ δλα είς τάς διατάξεις τοΰ παρόντος Νόμου, 
προαγόμενοι μέχρι καί τοΰ βαθμοΰ τοΰ Αστυνομικού Διευθυντοΰ Α' τάξεως, τών τοιούτων θέ
σεων τών 'Υγειονομικών Αξιωματικών μή δυναμένων νά ύπερβώσι τάς δύο.

2. Είδικώς διά τήν προαγωγήν είς τόν βαθμόν τοΰ Διευθυντοΰ Α' τάξεως τών 'Υγειονομι
κών Άξιωματικώνκχπαιτεϊται τούλάχιστον 5ετής ευδόκιμος ύπηρεσία έν τώ βαθμώ τοΰ Διευθυν- 
τοΰ β'.

3. Τά τοΰ τρόπου τοΰ διορισμού τών 'Υγειονομικών Αξιωματικών, τά άπαιτούμενα προ
σόντα πρός διορισμόν καί προαγωγήν ώς καί πασα άλλη λεπτομέρεια, έν σχέσει πρός αυτούς κανο
νίζονται διά Διατάνματος».

Άρθρον 26.
Αστυνομικοί 'Υπάλληλοι φέροντες βαθμόν έν τώ όποίω ύπάρχουσι ύπεράριθμοι, δύνανται 

έντός ΙΟημέρου άπό τής δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος Ν.Δ. νά ύποβάλωσι αιτήσεις έξόδου των. 
έκ τοΰ Αστυνομικού Σώματος.



-.190 Νομοθετικόν διάταγμα περί Άστυν. Πόλεων

’Επί της αποδοχής ή μή των αιτήσεων τούτων άποφαίνεται ό 'Υπουργός των ’Εσωτερικών 
.μετά γνωμάτευσιν των αρμοδίων κατά βαθμούς Συμβουλίων, ύποβαλλομένην αύτω εντός πενθη
μέρου άπό τής ενώπιον των παραπομπής των σχετικών αιτήσεων.

’Επί τών οΰτω έξερχομένων εχουσιν εφαρμογήν αί διατάξεις τοϋ άρθρου 9 καί των έδαφίων 
2 καί 3 τοϋ άρθρου 10 τοϋ παρόντος Ν.Δ.

Άρθρον 27.
Εις τήν ύφισταμένην οργανικήν δύναμιν τών Διοικητικών υπαλλήλων τής Γενικής Διευθύν- 

σεως Άστυν. Πόλεων τοϋ 'Υπουργείου ’Εσωτερικών, προστίθεται μία θέσις Διευθυντοϋ β' τά- 
ξεως, πληρωθησομένη διά προαγωγής έξ υπαλλήλων τής Γενικής Διευθύνσεως ταύτης, κεκτημέ- 
νων τά νόμιμα προσόντα, καταργουμένης μιας θέσεως Τμηματάρχου.

Άρθρον 28.
’Επιτρέπεται ή διά Β. Δ/τος κωδικοποίησις πασών τών άφορωσών τήν Άστυν. Πόλεων 

διατάξεων, συντακτικών Πράξεων, Α. Νόμων, Νόμων καί Νομ. Δ/των, ύπ’ αΰξοντα άριθμόν τόν 
τοϋ παρόντος καί τίτλον : «’Οργανισμός τοϋ Σώματος Άστυν. Πόλεων», έπιτρεπομένων προς 
έναρμόνισιν τών διατάξεων τούτων, φρασεολογικών μεταβολών καί προσθηκών (άνευ μεταβολής 
τής έννοιας) τής κατανομής εις κεφάλαια ή ίδια ή αυτοτελή άρθρα, τής συμπτύξεως άρθρων ή 
τής άλλαγής τής σειράς τούτων.

Άρθρον 29.
1. Αί διατάξεις τοϋ παρόντος έν ούδεμια περιπτώσει δύνανται νά έρμηνευθώσιν ώς παρέ- 

χουσαι τό δικαίωμα εις άναδρομικήν λήψιν αποδοχών, πλήν τοϋ άρθρου 24 τοϋ παρόντος Ν.Δ.
2. Τό ύπ’ apt0. 330/1947 Ν. Δ/γμα «περί καταστάσεως μονίμου διαθεσιμότητος τών άστυν. 

ύπαλλήλων κλπ.», δεν θίγεται ύπό τοϋ παρόντος Νόμου.
3. *0 Νόμος 1319/44 «περί συστάσεώς 'Υπηρεσίας ’Ελέγχου καί Έπιθεωρήσεως Άστυ- 

κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας» καταργεΐται.
4. Ό  Νόμος 2277/1952 «περί προαγωγής άνθυπαστυνόμων» καταργεΐται άφ’ ής έδημο- 

σιεύθη.
5. To Ν. Δ/γμα 10-5-46 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τής ύπ’ άριθ. 28/45 

Συντακτικής Πράξεως κ.λ.π.», ώς έκυρώθη διά τοϋ Ν.Δ. 1103/49 καταργεΐται.
6. Ό  Α.Ν. 698/45 «περί συστάσεώς Βοηθητικού Γυναικείου Σώματος παρά τή Άστυν. 

Πόλεων» καταργεΐται.
7. 'Ο Νόμος 193/1946 «περί ορίου ηλικίας τοϋ Άρχηγοϋ Άστυν. Πόλεων» καταργεΐται.
8. Πασα γεν κή ή ειδική διάταξις άντικειμένη εις τόν παρόντα Νόμον καταργεΐται.
'Η  Εσχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεως αύτοΰ εις τήν ’Εφημερίδα τής Κυ- 

βερνήσεως.

Λόγω πληθώρας Ολης δεν δημοσιεύομεν εις τό πα
ρόν τεΰχος συνέχειαν τών κανονισμών τοϋ αστυνομικού 
Σώματος.

’Από του προσεχούς τεύχους θά συνεχίσωμεν τήν 
δημοσίευσιν τών κανονισμών τούτων, πλήρως ενημερωμέ
νων μετά τών επεξηγηματικών Διαταγών αύτών και προ- 
σηρμοσμένων προς νεωτέρους, σχετικούς με τό περιεχόμε- 
,νον εκάστου, νόμους.
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ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

— Διά Β. Δ/τος έτέθη είς έξάμηνον διαθεσιμότητα ό γενικός διευθυντής ’Αστυ
νομίας Πόλεων παρά τώ 'Υπουργείω Εσωτερικών κ. ’Ιωάν. Πανόπουλος. 
’Αναπληρωτής τούτου ώρίσθη ό Άστυνομ. Δ/ντής Α' κ. Ν. Κόκκινος.

Ώνομάσθησαν τακτικοί άστ/κες οί μέχρι τοϋδε μαθητευόμενοι τοιοΰτοι : 
1) Δεσποτάκης Κ. καί 2) Χατζησκαρλατίδης Γ.

Άπελύθη διά λόγους υγείας ό άστυφ. Τριγκατζόπουλος Κ.
Άπελύθησαν του Άστυν. Σώματος διά λόγους πειθαρχίας οί άστ/κες Για- 

γιάς Γ., Μανιατάκος Ά ριστ., Μαριόλας Κ.. Ταπίνης Ν καί ό μαθητευόμενος άστυφ. 
Πατεστής Δη μ.

Άπεβίωσεν ό άστυφ. Άδαμόπουλος ’Ιωάν.
Παρητήθησαν του Άστυν. Σώματος ό άρχιφ. Σύρου Άνδρ. καί οί άστυφύ- 

λακες Καρβέλης Άνδρ., Σκούτας Νικ., Κυριακόπουλος ’Ιωάν, καί Άλπογιάννης Χρ.
*

ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Διά Β.Δ. επετράπη εις τον Αρχηγόν Άστυν. Πόλεων κ. Πανόπουλον ’Ιωάν, 
όπως δεχθή καί φέρη τό παράσημον τοϋ Ταξιάρχου τής Τάξεως τοϋ Μαύρου Ά στέ- 
ρος τής Γαλλικής Δημοκρατίας.

'Ομοίως έπετράπη είς τον Άστυν. Δ/ντήν Α' κ. Καραμπέτσον Εύάγ. καί εις 
τον Αστυνόμον Α' κ. Κελένην Μιχ., όπως δεχθώσι καί φέρωσι τό παράσημον τοϋ 
Τάγματος τοϋ Μέλανος άστέρος τής Γαλλικής Δημοκρατίας.

Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υπουργοΰ ’Εσωτερικών ένεκρίθη ή χορήγησις υλι
κής άμοιβής είς τούς κάτωθι άστυν. υπαλλήλους, ώς άκολούθως :

1) Είς τον Διοικητήν τής Υποδ/σεως Γεν. Ασφαλείας Αθηνών Άστυν. 
Δ/ντήν Α' κ. Ρακιντζήν Θεόδ. υλικής άμοιβής ποσοΰ δρχ. 800.000. 2) είς τον Α 
στυνόμον Β' κ. Αυράκην ’Ιωάν. δρχ. 800.000 καί 3) είς έκαστον τών α) Άνθ/μων 
Κοκολέβα Άργύρη καί Βαφειάδη Κων., β) ύπαρχ/κος Άποστολοπούλου Σεραφ. 
καί γ )  άστ/κων Βασιλάρου Γ., Παπαλιάκου I., Λυμπεροπούλου Κ., Μητρονάτου 
Κ.. Παραχρηστοπούλου X., Τσουβάρα Β.. Πλέσσα Κ., Ττιφσή Γ., Διαμαντοπού- 
λου Χρ., Πανουτσοπούλου Ά ργ. Κάρνου Α. καί Λύρη Ε, άνά δραχμάς 200.000’ διότι 
διατεταγμένοι είς υπηρεσίαν κατά τήν 4-3-1953 είς περιοχήν Έθνικοΰ Πανεπιστη
μίου όπου έγένετο συγκέντρωσις φοιτητών προς έκδήλωσιν τοϋ πόθου των διά τήν 
ένωσιν τής Κύπρου μετά τής Ελλάδος, έπέτυχον, χάρις είς τήν ύπ’ αυτών έπιδει- 
χθεϊσαν, εξαιρετικήν υπηρεσιακήν δραστηριότητα καί παρά τον τραυματισμόν των, 
νά προλάβουν διασάλευσιν τής τάξεως καί δημιουργίαν έκτροπων είς βάρος συμ
μάχου χώρας. * . >

'Ομοίως ύπό τοϋ κ. Άρχηγοΰ τοϋ Άστυν. Σώματος άπενεμήθη έπαινος είς 
τούς κάτωθι άστυν. υπαλλήλους διά τήν μετ’ εύψυχίας καί ψυχραιμίας, έκτέλεσιν 
τοϋ καθήκοντος των κατά τήν ώς άνω φοιτητικήν συγκέντρωσιν ήτοι :

1) 'Υποδιοικητήν τής Γεν. Ασφαλείας Αθηνών Άστυν. Δ/ντήν Α ' κ. Ά λε- 
ξόπουλον Ήλίαν, 2) Άστυν. Δ/ντήν Α 'τάξεως κ. Κοντοκόλλιαν Βασίλειον, 3) Άστυν. 
Α' κ. Χανδρινόν Δημοσθ., 4) Άστυν. κ. Μητσάκην Δημ., 5) Άστυν. Β' Μαθιουδά- 
κην Κωνστ., 6) Άστυν. Β' Άγγελάκον Παντ., 7) Άστυν. Β' Μανωλέαν Κυρ., 
8 ) Άστυν. Β. Μπουντάν Ή λ., 9) Άστυν. Β' Παπασπυρόπουλον Κων., 10) Άστυν.
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Β' Άναγνωστόπουλον Παν.. 11) Ιπαστ. Α ' Μπενετον Κων., 12) Ιπαστυν. A 
Σταύρου Ήλίαν, 13) Τπαστυν. Α ' Κοντόν Εύάγ., 14) 'Τπαστυν. Α' Κυριακόπουλον 
Παν., 15) Τπαστυν. Α' Κουντουριώτην Νικολ., 16) 'Τπαστυν. Α. Τζαβέλλαν Βασ., 
1 7 ) 'Τπαστυν. Α. Μαρίνον Διον., 18) 'Τπαστυν. Α. ΠαπαβασιλείουΓεωργ., 19) 
'Τπαστυν. Α. Πυργάκην Παν., 20) 'Τπαστυν. Α. Παπαϊωάννου Νικ., 21) 'Τπαστυν. 
Α. Σταθόπουλον Εύθ., 22) 'Τπαστυν. Α' Χατζόπουλον Μελέτιον, 23) 'Τπαστυν. Α' 
Χουρδάκην Ίιάν., 24) 'Τπαστυν. Β' Λαδιάν Κωνστ., 25) Άνθ/μόν Λαγγούσην Νικ.,. 
26) Άνθ/μον Παπαδόπουλον Χαρίλαον, 27) Άνθ/μον Μητρούλιαν Γεώργ.

—Επίσης δι’ άποφάσεως τοΰ κ. 'Τπουργοΰ Εσωτερικών ένεκρίθη ή χορήγησις; 
υλικής άμοιβής εις τούς κάτωθι άστυν. ύπαλλήλους ώς άκολούθως :

α) εις τον ’Αστυνόμον Α' κ. Παναγιωτακον Κ. υλικής άμοιβής ποσού δρχ. 
400.000, β) εις έκαστον των : α) 'Τπαστυν. Α' Κουτσουνάρην Γ. καί β) 'Τπαστυν. 
Β' Πιπερόπουλον Ν. άνά 300.000 δρχ. καί γ )  εις έκαστον των άστυφ. Κότσιφα Α,. 
Σαμαράκου Θ, Σώτου Στ., Καλατζή Β. καί Κότσιφα Δ. άνά 200.000 δραχμάς διότι 
έργασθέντες μετά ζήλου, προθυμίας καί μεθοδικότητος έπέτυχον την σύλληψιν με
γάλης σπείρας άπατεώνων—πλαστογράφων, ήτις διέπραξε μεγάλον άριθμόν άπατων 
εις βάρος του Ι.Κ.Α. Πειραιώς.

—'Ο κ. Τπουργός τών Οικονομικών έξέφρασε την ευαρέσκειάν του προς 
τούς α) Ά στ. Δ/ντήν Β' κ. Γ. Πολίτην, 2) ’Αστυνόμον Β' κ. Άνδρεόπουλον καί 
3) Τπαστυνόμους Α' κ.κ. Νικοκάβουραν Χαρ. καί Κοκκινάκην Δημ. διά την συμ
βολήν τούτων εις την κατεδάφισιν τών έν τή παραλία Καλαμακίου ευρισκομένων άπό 
ετών άκαλαισθήτων κτισμάτων.

** *

Π Ε Ν Θ Η

•— Την 21 ’Ιουνίου 1953 άπεβίωσεν ό συνταξιούχος Άστυν. Δ/ντής Β' τάξεως 
Βασίλειος Λαγός. Οδτος έγεννήθη έν Πέτα Ά ρτης καί κατετάγη είς τό Σώμα ως 
άστυφύλαξ τό 1921. ΤΗτο άπό τούς πρώτους άστυνομικούς καί μετά πολυετή υπηρε
σίαν εφθασεν είς τον βαθμόν τοΰ Δ/ντού Β' τάξεως. 'Η  κηδεία του έγένετο έκ τού 
Α' νεκροταφείου ’Αθηνών.

— Την 4ην ’Ιουλίου 1953 έκηδεύθη έκ τοΰ Α' Νεκροταφείου ό άποβιώσας μετά 
σοβαράν άσθένειαν άστυνομικός Δ/ντής Α' τάξεως Κωνσταντίνος Μπάρλας. Ό  
Μπάρλας έγεννήθη εις Άμφίκλειαν Λοκρίδος καί κατετάγη είς τό Άστυν. Σώμα 
το έτος 1925 είσελθών είς την άστυνομ. Σχολήν ύπαστυνόμων Κερκύρας ώς πτυχι- 
ούχος νομικής. 'Η  έν τή άστυνομία υπηρεσία του ύπήρξεν άψογος καί διεκρίθη διά την 
εύθύτητα τής χαρακτήρος του, την δραστηριότητα καί ευγένειαν αύτοΰ. Τον έπική- 
δειον έξεφώνισε έκ μέρους τοΰ Άστυν. Σώματος 6 άστυν. Δ/ντής Α' κ. Ά ν. Κανελ- 
λόπουλος.

*
*  *

ΟΜΙΛΙΑ Α ΣΤΤΝΟΜΟΤ

'Ο άστυνόμος Α' κ. Άριστοτ. Μαυρωτάς διοικητής τού Ζ ' Άστυν. Τμήματος 
Ν. Φαλήρου ώμίλησεν την 31 Μαΐου 1953 έν τή αιθούση μεγάρου Άκταΐον, έν συγ
κεντρώσει Συλλόγου Γονέων καί κηδεμόνων μικτού Γυμνασίου Μοσχάτου Ν. Φαλή
ρου μέ θέμα «Κοινωνία καί άστυνομία». Παρέστησαν αί έκκλησιαστικαί καί δημο- 
τικαί άρχαί καί οί βουλευταί κ.κ. Άλιμπράντης καί I. Κοντοβράκης. Ή  ομιλία 
ύπήρξεν λίαν ένδιαφέρουσα, έπροκάλεσεν άρίστην έντύπωσιν καί συνετέλεσεν είς την 
άνανέωσιν τής έκτιμήσεως τοΰ κοινού προς την Αστυνομίαν Πόλεων.
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ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦ ΕΡΟΤΣΑ ΠΡΟΤΑΣΙΣ

'Ο παλαίμαχος άστυφύλαξ κ. Θεμ. Θεοδωρόπουλος προτείνει τήν ίδρυσιν συγ
χρονισμένου «Ο ίκου τή ς  ’Α σ τυ ν ο μ ία ς» , ό όποιος θά στεγάζη τό έγκληματολο- 
γικόν καί άστυνομικόν μουσεΐον, βιβλιοθήκην, άναγνωστήριον, αίθουσαν διαλέξεων, 
αστυνομικήν λέσχην καί άλλα εργαστήρια έξυπηρετοϋντα τήν άστυνομίαν. 'Η  πρό- 
τασις είναι αξία μελέτης έν τώ πλαισίω των γενικών μέτρων διά τήν βελτίωσιν καί 
άνύψωσιν τής ’Αστυνομίας έν γένει.

** *
ΑΘΛΗΤΙΚΗ Κ ΙΝ Η ΣΙΣ ΕΙΣ  ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ

Αί άθλητικαί ομάδες του Σώματος προπονούνται έντατικώς είς όλους τούς το
μείς, έν οψει των Πανελληνίων άγώνων ένοπλων Δυνάμεων προσεχούς Αύγούστου.

—'Η  όμάς ποδοσφαίρου τήν 28ην ’Ιουνίου συνηντήθη είς φιλικόν άγώνα μετά 
τής τοιαύτης του Γκιζιακοΰ Π.Ο. μέ αποτέλεσμα 5—1 υπέρ ημών.

—'Η  όμάς μπάσκετ—μπώλλ (καλαθόσφαιρα) τήν 5-7-53 συνηντήθη μετά τής 
όμάδος Νήαρ—’Ή στ. Νικήτρια όμάς άνεδείχθη ή άστυνομική μέ σκορ 79—59.

Ή  όμάς στίβου: Κατά τούς τριεθνεΐς άγώνας τής 28ης καί29ης ’Ιουνίου 
συμπεριελήφθησαν είς τήν ’Εθνικήν ομάδα στίβου δύο (2) άστυφύλακες άθληταί 
1) ό άστυφ. Ν. 135 Σίλλης Βασίλειος καί 2) ό δόκ. άστυφύλαξ Κόρμαλης Λεωνίδας 
καί τρεις (3) άναπληρωματικοί 1) ό άστυφ. Ν. 120 Σύριος ’Ιωάννης, 2 ) ό άστυφ. 
Ν. 239 Τρουλλινός ’Εμμανουήλ καί 3) ό άστυφ. Ν. 241 Παπαγεωργίου Άνδρέας.

'Ο μέν Σίλλης έπρώτευσεν είς τον δρόμον 400 μέτρων καί 4ος είς τον δρόμον 
200 μέτρων, ό δέ Κόρμαλης κατέλαβε τήν 4ην θέσιν είς τον δρόμεν 400 μέτρων. 
’Επίσης οί, ώς άνω, δύο άστυφύλακες άθληταί ύπήρξαν οι πρωτεργάται τής νίκης τής 
Ελληνικής όμάδος είς τήν σκυταλογρομίαν 4x400 μέτρων. Οί άνωτέρω άντιπροσώ- 
πευσαν πλήρως τό ’Αστυνομικόν Σώμα, άποτελοϋν δέ μέλη τής ’Εθνικής Ελλάδος 
στίβου καί τής τοιαύτης τών Ενόπλων Δυνάμεων, ήτις μεταβαίνει λίαν προσεχώς 
είς Αίγυπτον καί έν συνεχεία είς Βρυξέλλας (Βέλγιον).

— Είς τήν ’Αστυνομικήν Σχολήν καλλιεργείται είς μέγιστον βαθμόν ή Σω 
ματική ’Αγωγή καί ό ’Αθλητισμός. Κατόπιν αύστηράς έπιλογής καί άσκή- 
σεως έχουν συσταθή ίσχυραί ομάδες Βόλλεϋ—μπώλλ καί μπάσκετ—μπώλλ, αί

κατηγορίας, (π.χ. ’Αστυνομική Σχολή—Λιμενικόν Σώμα 2—1, ’Αστυνομική Σχολή 
Α.Ε. ’Αμπελοκήπων, 2—1).

** *
ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ Ε 0Ν ΙΚ Η Σ  ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ

Δημοσιενομεν κατωτέρω Διαταγήν περ'ι δηλώσεων τών νπηρετησάντων εις 
Έθνικάς οργανώσεις εσωτερικού προς γνώσιν τών ενδιαφερομένου-
ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΑΣΤΤΝ. ΠΟΛΕΩΝ
Ά ριθ. 13011 Φ 90/94 Έ ν Άθήναις τή 16 ’Ιουνίου 1953

Προς άπάσας τάς ’Αστυνομικός Υπηρεσίας
Κοινοποιοϋμεν κατωτέρω τήν ύπ’ άριθμ. Φ 620371 έγκ. 122 διαταγήν τού 

Τ. ΕΟ .Α ./Γ.Ε.Σ. «περί ήθικών άμοιβών Ε.Α.Ο. καί ’Εθνικών ’Οργανώσεων ’Εσω
τερικού» προς γνώσιν καί δέουσαν άνακοίνωσιν είς τούς ύφ’ ύμάς υπαλλήλους διά 
τήν υποβολήν τών περί ών πρόκειται ύπευθύνων δηλώσεων.

Ό  ’Αρχηγός 
’Ά γ γ .  Μ. Έ β ε ρ τ
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ Τ Η Σ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΤΟ ΤΠ Ο ΤΡΓΕΙΟ Ν  ΕΘΝ. ΑΜΥΝΗΣ

Υ.ΕΘ.Α./Γ.Ε.Σ. κλαδ. Β ', Γραφ. Β4/Υ 
Άριθ. Πρ. Φ. 620371 '
Άριθ. Εγκυκλίου 122

Π ρ ο ς
*Απάσας τάς Στρατιωτικός ’Αρχάς, Βασ. Χωροφυλακής καί ’Αστυνομίας Πόλεων 

Θέμα: Ή θικαί Ά μ ο ιβ α ί Ε .Δ .Ο . κο'ι ’Εθνικών ’Οργανώσεων ’Εσωτερικού.

ΙΙροκειμένου νά άπονεμηθή τό Μετάλλων ’Εθνικής ’Αντιστάσεως, τό προβλεπό- 
μενον ύπδ του άρθρ. 10 του Α.Ν. 971/49 (Ε.Δ.Υ.Σ. 169/49) καί συσταθέν διά του 
άπό 18-6-52 Β. Δ/τος δημοσιευθέν εις τδ ύπ’ άριθμ. 178/3-7-52 Φ.Ε.Κ. (Ε.Δ. 
Γ .Ε.Σ. 162/52) εις τούς έν ύπηρεσία τελοϋντας δικαιούχους.

Έντελλόμεθα τα κάτωθι :
1. Οί έν ύπηρεσία τελοϋντες ώς άνω δικαιούχοι μόνιμοι ’Αξιωματικοί καί 

Ό πλϊτα ι τού Στρατού των Σωμάτων ’Ασφαλείας Πυροσβεστικής 'Υπηρεσίας καί 
Λιμενικού Σώματος, νά ύποβάλωσι ήμϊν Β4/Γ.Ε.Σ. μέσω τής υπηρεσίας των, 
ή καί άπ’ ευθείας, έντός μηνός άπό λήψεως υπεύθυνον δήλωσιν εις ήν νά έμφαί- 
νωνται τά κάτωθι στοιχεία : Ίδιότης—Βαθμός—Ό πλον—Όνοματεπώνυμον—’Όνομα 
πατρός, έτος καί τόπος γεννήσεως. 'Η  Όργάνωσις ή ’Αντάρτικη Ό μάς εις την 
οποίαν ύπηρέτησεν, άπό πότε μέχρι πότε καί ύπό τάς διαταγάς τίνος ’Αρχηγού ’Αξιω
ματικού 'Οπλαρχηγού ή Διοικούσης ’Επιτροπής.

2. 'Υπεύθυνοι Δηλώσεις νά ύποβληθώσι μόνον ύπό των ύπηρετησάντων είς: 
'Ομάδας καί ’Οργανώσεις έκ των περιλαμβανομένων είς τάς ύπ’ άριθμ. 155/50, 
200/50, 440/50, 275/52, 22/53, 43/53, 59/53, καί 68/53 έγκ. Διαταγάς.

3. Αί δηλώσεις αδται νά βεβαιωθώσι διά την αλήθειαν ύφ’ ένός τούλάχιστον 
Μονίμου ’Αξιωματικού έν ένεργεία, ύπηρετήσαντος καί τούτου είς τήν ιδίαν 'Ομάδα ή 
Όργάνωσιν καί κατά προτίμησιν άνωτέρου ’Αξιωματικού οντος γνωστού καί τή 
ύπηρεσία δτι ύπηρέτησεν είς τήν ’Εθνικήν άντίστασιν.

Β.Σ.Τ. 902 τή 22-5-1953
'Ο 'Υφυπουργός 

ΣΩΚΡ. ΔΗΜΑΡΑΤΟΣ

Ένγραφήτε δλοι οί αστυνομικοί είς τά «ΑΣΤΥΝΟ
ΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ». Είναι τό μόνον μορφωτικόν αστυνο
μικόν Περιοδικόν, που δα σάς ένημερώνη πάντοτε έπί 
παντός δέματος αστυνομικού ενδιαφέροντος.
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'0  παρά τώ 'Υπουργείω Δικαιοσύνης διευθυντής κ. Ίωάν. Βεργόπουλος εις' 
επιστολήν του άπό 10-6-53 γράφει τά. έπόμενα :

«Σας συγχαίρω  διά τήν έπιμεμελημένην εκδοσιν τώ ν ’Αστυνονικών Χροονικών 
καί τό  πλούσιον περιεχόμενον, όττερ νομίζω, ότι άνταττοκρίνεται έξ ολοκλήρου 
είς τάς επιδιώξεις τής έκδόσεως, ώς αύται καθορίζονται εν αρχή του τεύχους.

»Εύχαρίστως θά σας στείλω συνεργασίαν επί σωφρονιστικών καί εγκλημα
τ ο λ ο γ ιώ ν  Θεμάτων».

** *
Ό  τέως ’Αρχηγός της ’Αστυνομίας κ. Ίωαν. Νάσκος μας άπέστειλε τήν κα

τωτέρω άπό 22-6-1953 έπιστολήν:
’Αγαπητοί μου παληοί Συνάδελφοι,

’Απούσιαζα άπό τήν ’Αθήνα καί μόλις σήμερα είδα τά «’Αστυνομικά Χρονικά» 
πού είχατε τήν καλωσύνη νά μου στείλετε.

Σας εύχαριστώ θερμότατα.
’Επί τέλους έπραγματοποιήθηκε ένας παληός αστυνομικός πόθος. Έπληρώθη 

μιά ά π ’ τις πρωταρχικές ανάγκες του άστυνομικοΰ Σώματος. Οί παληοί άστυνομικοί 
θά έχουν πλέον τήν δυνατότητα γιά  νά έξωτερικεύουν ό,τι μέ τήν πολύχρονη πείρα 
καί μόρφωση άπέκτησαν καί οί νεώτεροι, πού πραγματικά διψάνε γιά  άστυνομική 
μόρφωση, θά έχουν τον πιό κατάλληλο καί φωτεινό οδηγό γιά  τήν εκπαιδευτική έξέ- 
λιξί τους.

Εϊσθε ευτυχείς σείς πού έπραγματοποιήσατε τόν παληό αυτό άστυνομικό πόθο..
Παρακαλώ νά δεχθήτε τά  θερμότατα συγχαρητήριά μου καί τήν ευχή μου, όπως 

τά  «’Αστυνομικά Χρονικά» μή περιορισθοΰν στά άστυνομικά όρια, άλλά γρήγορα 
γνωρίσουν μεγάλη κυκλοφορία καί άγαπηθσΰν καί έκτιμηθοΰν, ώς περιοδικό περιω
πής, άπό ολόκληρη τήν 'Ελληνική Κοινωνία.

- Μέ πολλή εκτίμηση
** *

Ό  Άστυν. Δ/ντής κ. Π. Άναγνωστάκος μας γράφει τά έξης :
«Κύριοι, έπιθυμώ νά σάς γνωρίσω δτι έκ τής μελέτης των σταλέντων μοι τευχών 

του περιοδικού «’Αστυνομικά Χρονικά» παρετήρησα δτι ταΰτα διαφέρουν κατά πολύ 
των κατά καιρούς έκδιδομένων παρεμφερών τοιούτων περιοδικών.

«Σοβαρά καί έπιστημονική ’Αστυνομική, ού μόνον, άλλά καί έγκυκλοπαιδική ΰλη 
έπιμελώς τοποθετημένη καθιστά τήν εκδοσιν ταύτην απαραίτητον διά τούς άστυνο- - 
μικούς γενικώς, πολλώ δέ μάλλον διά τούς κ.κ. συναδέλφους.

»Έκτιμών τήν ανωτέρω σοβαράν έργασίαν καί προσπάθειαν προς έξύψωσιν 
τού θεσμού μας παρακαλώ νά διαβιβασθώσιν αί εόχαί καί τά συγχαρητήριά μου εις 
τούς άναλαβόντας τήν εύγενή ταύτην πρωτοβουλίαν συναδέλφους.

’Αθήναι τή 2 ’Ιουλίου 1953.
Δεχθήτε παρακαλώ κ.λ.π.»

** *
Ό  παλαίμαχος άστυφύλαξ καί συγγραφεύς κ. Θ. Θεοδωρόπουλος γράφει μάς 

τά άκόλουθα εις έπιστολήν του :
«Μέ τήν εκδοσιν τών «’Αστυνομικών Χρονικών» πραγματοποιείται ένα παλαιόν 

δνειρον τών αστυνομικών, οί όποιοι ήσθάνοντο τήν ανάγκην ένός μορφωτικού περιο
δικού’ ένός οργάνου δηλαδή τό όποιον θά ήδύνατο άφ’ ένός νά εύρίσκεται εις επαφήν 
μέ τάς ξένας αστυνομίας καί νά μεταδίδη εις τούς "Ελληνας άστυνομικούς δ,τι χρή-
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σιμόν καί άφ’ έτέρου νά δημοσιεύη άρθρα καί μελέτας έγκριτων Ελλήνων έπιστημό- 
νων έπί θεμάτων τα όποια ένδιαφέρουν τούς άσκοϋντας τό άστυνομικόν επάγγελμα.

»Τό ίδρυθέν εις ’Αστυνομικήν Σχολήν «Τμήμα πνευματικής άγωγής» άνέλαβε 
νά πληρώση τό υφιστάμενον μέγα κενόν. Ν’ άναπτύξη δηλαδή τήν άναγκαίαν πνευ
ματικήν δράσιν, εις τήν όποιαν οί άστυνομικοί πού επιθυμούννάτελειοποιηθοϋν εις τό 
έπάγγελμά των, θά ευρίσκουν απαραιτήτους γνώσεις καί έν γένει μορφωτικόν 
υλικόν.

» 'Η  αρχή τής προσπάθειας αύτής έγινε καί αν κρίνωμεν από τό έκδοθέν α 'τεύ
χος τού περιοδικού «’Αστυνομικά Χρονικά», είναι αρκετά επιτυχής. Διά τον λόγον 
αυτόν είναι άξιοι συγχαρητηρίων τόσον αί ύπηρεσίαι τού .'Υπουργείου καί τού ’Αρ
χηγείου αΐτινες ένέκρινον τήν έκδοσιν τού περιοδικού αυτού τού σώματος, όσον καί 
ό κ. ’Αρχιμανδρίτης ιδιαιτέρως, εις τήν πρωτοβουλίαν τού οποίου οφείλεται ή πλήρωσις 
τού ύπάρχοντος κενού. Διότι δεν πρέπει νά λησμονώμεν, ό τ ι ή  δημοσιογραφία άπο- 
τελεϊ σήμερον μεγάλην δύναμιν, ή οποία άπό μακροΰ χρόνου έχει τεθή εις τήν υπη
ρεσίαν διαφόρων άπαγγελματικών, καί κοινωνικών σκοπών, καί ότι ή άγνοια τής 
δυνάμεως αύτής άπό τήν ’Αστυνομίαν, ήτο σχεδόν άδικαι.ολόγητος, καθ’ ήν στιγμήν 
όλα τά σώματα, στρατιωτικά καί πολιτικά, έχουν άπό μακροΰ χρόνου τά έπίσημα 
ή ήμιεπίσηα δημοσιογραφικά των όργανα.

» Ή  έκδοσις τών «’Αστυνομικών Χρονικών» επομένως άποτελεϊ άσφαλώς μίαν 
πρόοδον καί ώς τοιαύτην τήν ύποδεχόμεθα καί τήν χαιρετώμεν».

'Όλοι μας γνωρίζουμε πόσα κοινωνικά δράματα 
φθάνουν μέχρι τής άστυνομίας. Έκεΐ στο γραφείο τοΰ 
άξιωματικοΰ τής υπηρεσίας εκτίθενται καί βεβαιώνονται, 
πολλές φορές, γεγονότα πού ή φαντασία τών μυθιστορι- 
ογράφων είναι άδύνατον νά συλλάβη.

Μερικές τέτοιες πραγματικές Ιστορίες θά μάς πα- 
ρουσιάση μέ γλαφυρότητα ό γνωστός ουγγραφεύς κ. Πό
νος Δώρου, μέ φανταστικά φυσικά τά ονόματα τών προ
σώπων.

Ή πρώτη τέτοια ρεαλιστική Ιστορία μέ τίτλο 
«ΛΑΣΠΩΜΕΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ» θ ’ άρχίση νά δημοσιεύεται 
είς μεταπροσεχές τεύχος.


