ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
15ΘΗΜΕΡΟΣ ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
Μ Ε Ρ ΙΜ Ν Η ,
ΓΡ Α Φ Ε ΙΑ:

Α ΣΤ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Η Σ

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Η

Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Α ! :

ΕΤΟΣ Α'.

ΣΧΟΛ Η,

'Ετήσια

δραχ.

ΣΧΟΛΗΣ ΟΔΟΣ

Ν Ε ΪΓ Υ

72.000.—

ΤΜΗΜΑ
17,

Π Ν Ε Υ Μ Α ΤΙΚ Η Σ

ΤΕ Ρ Μ Α

ΠΑ ΤΗ ΣΙΩ Ν ,

‘Εξάμηνος δραχ. 36.000.— Τιμή

ΤΗΛ.

ΑΓΩΓΗΣ
8 8 1 -2 6 2

τεύχους δραχ. 3.000

Α Θ Η Ν Α Ι, 15 Α ΥΓ Ο ΥΣ ΤΟ Υ 1953

Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 ον

ΙΣΤΟ ΡΙΚ Α ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ (1921-1953)
« Ε ις τ ά προη γούμενα τεύχ η εδημοσιεύθη ή Ιστορική μ ελέτη τοϋ αειμνή στου Γ .
Ά σ π ρ έ α π ερί τής έξ ελ ίξεω ς το ϋ ’ Α σ τυ ιο μ ικ ο ν θεσμ όν εν ’ Ε λ λ ά δι ά π ό τή ς άπ ελεν θερώ ο εω ς τη ς μ έχ ρι τ ο ν 1925, δ τ ε άνέλαβεν έξ ολοκλήρου rd κ αθή κ ον τα της εις τ ά ς
Α θήνας ή 'Α σ τυνομ ία Πόλ.εων.
« Ή δ η θά δη μ οσιεύσω μεν το ιστορικόν τή ς ίδρύσ εω ς τής Α σ τυ ν ο μ ία ς ΙΙόλ εω ν ώ ς
κ α ί την ύπ ερτριακ ον ταετή αυτή ς δράσιν, ή ό π ο ια όμολογουμένω ς ύπήρζεν τ ο ια ύ τ η , ώ σ τ ε
π α ρ ά π άντω ν ν’ ά ν α γ ν ω ρ ίζ ετα ι ό τ ι επ έφ ερ ε ριζικήν μ εταβολή ν εις τ ά τ ο ν αστυνομ ικού
θεσμ ού εν " Ε λ λ ά δι κ α ί επ έτυχ εν απ ο λ ύ τω ς ε ις τον τ ο μ έα τή ς π α γ ιώ σ εω ς τή ς τ ά ξ εω ς
κ α ί τ ή ς ’ Α σ φ αλ εία ς δ ι επ ιστη μ ονικώ ν κ α ί συγχρονισμένων μεθόδω ν. Τό ιστορικόν μ α ς
αυτό θ ά π λ α ισ ιο ϋ τα ι δ ιά πολλώ ν εικόνων εις τρόπ ον ώ σ τ ε ν’ ά π ο τελ έσ η είδ ο ς λευ κ ώ μ α
τος, εις τ ό όποιον θ ά περιληφθονν όλαι α ί εκλ.ειπονσαι προαφιλ.εις μορφ αί κΐιί θ ’ άν αγ ραφοϋν τ ά γεγον ότα εκ είν α , τ ά ό π ο ια αποτελούν τον άδιάψ ενστον μ άρ τυ ρ α τω ν αγώνων τοϋ
’Α στυνομ ικού τούτον Σ ώ μ α τ ο ς » .

Α / ΙΔΡΥΣ1Σ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
Τό έτος 1918 ό τότε πρωθυπουργός της Ελλά δος Ε λ ε υ θ έριος Βενιζέλος
άποβλέπων εις την έξασφάλισιν τής
Δημοσίας Τ ά ξεω ς καί άσφαλείας καί
άρθείς ύπεράνω κομματικών υπολογι
σμών, άπεφάσισε νά Ιδρύση μίαν νέαν
’Αστυνομίαν εις τάς μεγάλας πόλεις
κατά τό πρότυπον τής Μητροπολιτικής
’ Αστυνομίας του Λονδίνου, την οποίαν
έθεώρησε ώς τελειοτέραν δλων τών
συγχρόνων ’Αστυνομιών. Ό μιλώ ν μά
λιστα σ/ετικώς εις τήν Βουλήν, είπεν
ότι «χωρίς άσφάλειαν δέν ύφίσταται
κοινωνικός ρυθμός».
Διά τοϋ άρθρου λοιπόν 72 τοϋ
Νόμου 1370/1918 «περί οργανισμού
τοϋ Σώματος τής Χωροφυλακής, ώρίζέτο ότι «έν ταΐς πόλεσιν. ’Αθηνών,
Π ειραιώς, Θεσσαλονίκης, Πατρών καί
Κερκύρας, θέλει συσταθή ιδία ύπηρεσία ’Αστυνομίας διά τά κυρίως άστυνομικά έργα, κατά τά δι’ ειδικού Νό
μου όρισθησόμενα».
Προς τοϋτο μετεκλήθη έξ ’Α γ
γλίας ’Οργανωτική ’Αστυνομική Ά π ο Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ ΙΟ Σ Β Ε Ν ΙΖ Ε Λ Ο Σ
στολή, διά νά μελετήση καί άναλάβη 'Ο Εδρύσας τό Σώμα της ’Αστυνομίας Πόλεων.
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Τδρυσις της ’Αστυνομίας Πόλεων

Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν ΤΙΝ Ο Σ Ρ Α Κ ΤΙΒ Α Ν
'Υπουργός έπί τών ’Εσωτερικών κατά τό 1919.
Είναι ό συντάκτης τοΰ βασικού Νόμου 2461
«περί ’Αστυνομίας Πόλεων»

την Όργάνωσιν τοΰ Νέου τούτου·
’Αστυνομικού Σώματος.
'Η οργανωτική αύτή άποστολή άπετελεΐτο άπό τον Σέρ
Φρειδερίκον Χαλίντεϋ, άρχηγόν αυ
τής και τούς κ.κ. Σλόμαν Δ/ντήν
Σχολών, Κούγκ, Χ ίλ , Α. Μ πούμπιερ καί Τ . Ρίντ διά τάς ειδι
κότητας τής ’Αστυνομίας. Οΐ ’Ά γ 
γλοι αυτοί Όργανωταί μετά προηγουμένας έπισταμένας μελέτας καί
πειραματισμούς μέ άξ/κούς καί άνδρας των υπηρεσιών Χωροφυλακής
τής πρωτευούσης, κατέληξαν εις ώ ρισμένα συμπεράσματα καί είσηγήθησαν την σύστασιν νέου εντελώς
’Αστυνομικού Σώματος διά τά ’Α 
στικά κέντρα, όχι ύπό μορφήν
Στρατιωτικήν, άλλ’ ύπο νέαν τοιαύτην, βασιζομένην επί συγχρόνων
αντιλήψεων καί προ παντός επί τής
άρχής τής δημιουργίας έπαγγελματιών άστυνομικών, μέ συνείδησιν καί πνεύμα υπαλληλικόν έναντι
τών πολιτών καί τής κοινωνίας έν
γένει.
Οΰτω τό 1919 επί 'Υπουργού
Ε σω τερ ικώ ν Κ . Ρακτιβάν έδημοσιεύθη ό Νόμος 2461 διά τού οποίου
ίδρύετο ή «’Αστυνομία Πόλεων» διά
τάς πόλεις ’Αθηνών, Πειραιώς, Πα-

τρών, Κέρκυρας
καί
Θεσσαλονίκης.
•Τον Μάϊον τού 1921 ήρχισε λειτουργούσα έν Κέρκυρα ή νέα ’Αστυνομική
Σχολή, ή οποία έξεπαίδευσε τά πρώτα στελέχη τής ’Αστυνομίας πόλεων καί τούς
πρώτους άστυφύλακας.
Ή αστυνομική άποστολή εδωσεν είς τούς νέους άστυνομικούς τάς όρθοτέρας
κατευθύνσεις, καί τά νεώτερα διδάγματα τής άστυνομικής τέχνης, προ παντός
δμως κατέστησε συνείδησιν αυτών δτι ή ’Αστυνομία Πόλεων διά νά έπιτύχη καί
σταδιοδρομίση πρέπει ν’ άνήκη εις τήν κοινωνίαν καί τούς πολίτας καί οχι είς τά
κόμματα, τά όποια τήν εποχήν έκείνην εύρίσκοντο είς όξύτατον άνταγωνισμόν
καί ατελεύτητους πολιτικάς διαμάχας.
Τήν Ιη ν ’Οκτωβρίου 1921 ήρχισενή εφαρμογή τού θεσμού τής ’Αστυνομίας
Πόλεων είς τήν π ό λ ι1 τής Κερκύρας.
Τήν 21ην ’Απριλίου 1922 άνελάμβανε ή ’Αστυνομία τά καθήκοντά της είς
τήν πόλιν τών Πατρών.
Τήν 28ην Μαίου 1923 έγκατεστάθη είς τον Πειραιά.
Καί τήν 15ην ’Ιανουάριου 1925 έκτελεΐ υπηρεσίαν τά ξεω ς καί άσφαλείας
είς τήν πρωτεύουσαν τάς ’Αθήνας.
'Η έμφάνισις τών νέων άστυνομικών ύπήρξεν άψογος, ή συμπεριφορά των προς
τούς πολίτας εύγενεστάτη, ή έφαρμογή τών νόμων καί τών άστυνομικών διατάξεων»

"Ιδρυσις της ’ Αστυνομίας Πόλεων

ακριβής καί πολιτισμένη, ή δίωξις των
κακοποιών επίμονος καί σκληρά, άλλ’
ανθρωπιστική, ή προστασία των ήθών
καί τής νεότητος γίνεται μέ συγχρονισμένην πλέον άντίληψιν. Νέα μέτρα διά
τήν καθαριότητα λαμβάνονται προς τά
όποια τό κοινόν συμμορφοϋται προθυ
μότατα, καί ή υπηρεσία τής ρυθμίσεω ς τή ς Τροχαίας κινήσεως, έμφανίζεται διά πρώτην φοράν, θέτει ύπό
έλεγχον τά οχήματα καί τά υποχρεώ
νει νά συμμορφοϋνται προς τους άσφαλεΐς κανόνας τής κινήσεως.
'Η άγορανομική υπηρεσία, ή
υπηρεσία νομίσματος, ή υπηρεσία του
ρισμού, ή έγκληματολογική υπηρεσία
καί ή υπηρεσία αλλοδαπών, ιδρύονται
καί όργανοΰνται κατά τρόπον υποδειγ
ματικόν. 'Όλοι οί πολΐται ύπακούουν
προθύμωςείς τούς νέους άστυνομικούς,
οί όποιοι ήρεμοι, σοβαροί, εόγενεΐς καί
αυστηροί, όπου παρίσταται ανάγκη,
παρέχουν έαυτούς υπόδειγμα υπαλ
λήλων Κράτους
πολιτισμένου
καί
προοδευτικού.
Ά π ό τότε παρήλθον 32 έτη. 'Η
’Αστυνομία Πόλεων έδοκίμασε πολλάς
πικρίας λόγω μεταγενεστέρων (αντιδρά
σεων προς αυτήν ταύτην τήν ΰπαρξίν
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Φ Ρ Ε ΙΔ Ε Ρ ΙΚ Ο Σ Χ Α Λ ΙΝ Τ Ε Τ
F R E D E R I C K L O L II IIA L L ID A Y
’ Αρχηγός τής πρώ της’Αγγλικής ’Οργανωτικής
’Αποστολής καί ’Αρχηγός τής ’ Αστυνομίας
Πόλεων άπό τό 1918— 1929.

της, διότι προσκολλημένη εις τάς υπερκομματικάς αντιλήψεις αύτής δεν ύπέκυπτεν εις
τάς εμμέσους άξιώσεις τών κομμάτων καί τών πολιτικών παρατάξεων νά καταστή οργανόν των, αλλά συνέχιζε τήν πορείαν της, επάνω είς τάς γραμμάς τάς οποί
ας έχάραξαν οί πρώτοι όργανωταί της. Δεν παρέλειψεν όμως νά μετάσχη όλων τών
έθνικών δοκιμασιών καί θριάμβων τής Πατρίδος, καί νά ταχθή, όταν παρέστη
άνάγκη, πάνοπλος, ώς ό μόνος στρατιώτης τής
Πατρίδος, κατά τών κομμου
νιστών καί άλλων φασιστικών τύπων, οί όποιοι μετά τών κακοποιών ώργίασαν είς
βάρος τών Ελλήνων.
“Ή δη ή ’Αστυνομία Πόλεων συνεχίζει τήν υπηρεσίαν αύτής σύμφωνα μέ
τάς παραδόσεις της, αί όποϊαι άποτελοΰν καί θ’ άποτελοϋν πάντοτε δόγματα ίσοπολιτείας, δικαίου, έξυπηρετήσεως έν παντί καί πάντοτε του κοινού καί προασπίσεως
τών άτομικών δικαιωμάτων.
( Συνεχίζεται)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΡΙΑ Κ Η

ΕΡΕΥΝΑ

Η ΦΟΤΟΕΡΑΦΙΑ ΑΓ T IE P IU D N ΚΑΙ ΗΡΟΕΡΥΟΡίΙΝ ΑΚΤΙΝΟΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΜ ΑΤΟλΟΠΚΙΝ ΕΡΕΥΝΑΝ
*Υπό Δ . ΚΑΨΑΣΚΗ, ίατοαδικαστου

1.
—Χ ρήσις υπ εριω δώ ν ακτινώ ν δ ιά φ ω τογράφ ησιν στοιχείω ν μή ορατώ ν δ ιά γυμ
οφθαλμού κ α ί μή άπ οτυπ ονμ ένω ν είς άπλήν φ ω τογραφ ικήν π λ άκ α.
2.
—'Ιδ ιό τη τ ες υπ εριω δώ ν ακτινώ ν. Π ρόκλη σις φ θορισμον αοράτω ν ουσιώ ν. νΕ λεγ
α ο ρ ά τ ο υ γραφής.
3.
—Χ ρή σις προερύθρω ν ακτινώ ν κ α ι τρόπ ος χρή σεω ς αυτώ ν. Π ερ ιπ τ ώ σ εις χρήσε
αυτώ ν. Κ αθ ορισ μ ός η λικίας χημικώ ν μελανώ ν δ ιά τώ ν προερύθρω ν άκτίνων.
4. —Σ υνδυασμ ός φ ω τογραφ ική ς μηχανής μ ε μικροσκόπιον.

1 .—Είναι γνω στή πλέον εις όλους ή τεραστία βοήθεια τήν όποιαν προσφέρει
ή φωτογραφική τέχνη εις τήν έγκληματολογικήν ερευνάν καϊ ή συμβολή τής
φωτογραφίας εις τάς εξακριβώσεις τάς γενομένας εις τό μέρος όπου διεπράχθη
τό έγκλημα. ’Ήδη θά πραγματευθώμεν κάπως έκτενέστερον τά τής χρησιμοποιήσεως ώρισμένων ειδικών φωτογραφικών μεθόδων εις τά εργαστήρια τόΰ Έ φ —
Μπί—Ά ι.
Ή άπλή φωτογράφησις εις τά εργαστήρια τώ ν άντικειμένων ή πειστηρίων,
πού μεταφέρονται άπό τούς τόπους διαφόρων εγκλημάτων,* δεν παρουσιάζει
φυσικά ιδιαίτερον ενδιαφέρον, διότι δεν διαφέρει τής γνω στής κοινής φωτογραφήσεως. Μεγάλην σημασίαν έχει ή χρησιμοποίησις τής φωτογραφίας μέτήν βοή
θειαν ώρισμένων άκτίνων, όπως αί υπεριώδεις καί προέρυθροι, τάς όποιας άνεφέραμεν εϊς προηγουμένην μελέτην διά τό φάσμα καί τάς φωτοηλεκτρικάς κυμάνσεις.
Ή χρησιμοποίησις τώ ν άκτίνων τούτω ν εις τήν φωτογραφικήν έγκληματολογικήν
έρευναν, έχει ανοίξει πραγματικά νέους εΰρυτάτους ορίζοντας. Χάρις είς αύτάς,
πράγματα καί στοιχεία, τά όποια είναι άδύνατον νά ΐδή καί διαπιστώση κανείς

/

/

-’«Λ» ,

/fs t
Ή άπλή φωτογραφία μιας έκ
πρώτης βψεως άθωοτάτης επι
στολής, ή όποια ούδέν τό ύποπτον
παρουσιάζει έξεταζομένη διά γυμνοϋ οφθαλμού.

μόνον με τήν όρασιν καί τήν άπλήν φωτογραφίαν, άποκαλύπτονται ήδη καί
παρέχουν ένα ίσχυρότατον μέσον διά τήν δίωξιν τού εγκλήματος.
Αί υπεριώδεις άκτΐνες, τάς οποίας ακολουθεί άμέσως είς τήν κλίμακα τών φωτοηλεκτρικών κυμάνσεων τ ό όρατόν ιώδες χρώμα τοϋ φάσματος, κάτω τώ ν 3.900
A.U. άφθονοΰν είς τήν ήλιακήν άκτινοβολίαν καί χρησιμοποιούνται επίσης είς

Ή

Φωτογραφία Si ΰ κ ερ ιωδών καί -ροερύθρων άκτίνων
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εύρεΐαν κλίμακα εις την Ιατρικήν καί την Θεραπευτικήν. Τάς υπεριώδεις ακτίνας
δυνάμεθσ όμως να τάς παραχάχωμεν καί τεχνήτώς χρησιμοποιοΰντες είδικώς
πρός τούτο κατασκευαζομένους ΰδραργυρικοϋς ήλεκτρικούς λαμπτήρας.
2 .—Μία άπό τάς σπουδαιοτέρας καί χρησιμωτέρας Ιδιότητας τω ν ύπεριω-

Ή ανωτέρω επιστολή έφωτογραφήΟη έκ νέου εντός σκοτει
νού Θαλάμου φωτιζομένη με ει
δικήν λάμπαν ύπεριωδών άκτί
νων καί παρουσίασε τάς άκτινοβολούσας άπό τον φθορισμόν
λέξεις,' πού έχουν γραφή μέ άνθρώπινα ούρα.

δών άκτίνων είναι ότι προσπίπτουσαι επί ώρισμένων ουσιών διαφόρου φυ
σικής ή χημικής συνθέσεως προκαλοΰν φθορισμόν αυτών. Έ φ ’ όσον αί ούσίαι
αυται είναι άχροα υγρά, δεν είναι δυνατόν νά άντιληφθή κανείς τήν παρουσίαν
τω ν επί ώρισμένων άντικειμένων ή επιφανειών διά γυμνοί) οφθαλμοί), ενώ εάν
ριφθοΰν έπ ’ αυτών υπεριώδεις ακτίνες εντός σκοτεινού θαλάμου, καθίστανται
άμέσως λάμπουσαι καί όραταί. Ή ίδιότης αυτή καθιστά αμέσως οφθαλμοφανή
τήν σημασίαν, που έχουν αί υπεριώδεις ακτίνες είς τήν έγκληματολογικήν έρευ
ναν καί ιδιαιτέρως εις περιπτώσεις άποσβέσεως ώρισμένου κειμένου διά χημικών
ουσιών, πού έχει γραφή διά μελάνης, διά τήν άλλοίωσιν καί πλαστογράφηση;
αϋτοΰ, διότι αί περισσότεροι άπό τάς χρησιμοποιουμένας χημικάς ουσίας, διά
τήν άπόσβεσιν τής μελάνης, φθορίζουν ϋπό τήν έπίδρασιν τώ ν υπεριωδών άκτί
νων. Συνεπώς ή έξέτασις ενός τοιούτου κειμένου δΤ υπεριωδών άκτίνων καταδει
κνύει τά σημεία τής άποσβέσεως καί άφήνει νά φανή Οπό τήν φθορίζουσαν επι
φάνειαν τό άποσβεσθέν κείμενον.
3.—Ε π ίσ η ς πολυτιμοτάτη είναι ή βοήθεια τώ ν υπεριωδών άκτίνων είς τον
έλεγχον επιστολών ή εγγράφων, που έχουν γραφή μέ άχρουν συμπαθητικήν με
λάνην, όπως συμβαίνει είς περιπτώσεις κατασκοπείας ή φυλακισμένων εγκλη
ματιών, που θέλουν νά συνεννοηθοΰν δι5 άλληλογραφίας, ικανής νά περάση
άπαρατήρητος άπό τήν υπηρεσίαν λογοκρισίας. Ό εγκληματίας είς τάς φυλακάς γράφει διά κανονικής μελάνης, μίαν δήθεν άθώαν επιστολήν πρός κάποιον
φίλον το υ έξω ευρισκόμενον. Τοΰ όμιλεί περί τής υγείας του καί γράφει ότι είναι
πολύ ευχαριστημένος άπό τάς συνθήκας τής διαβιώσεώς του είς τήν φυλακήν.
Μεταξύ όμως τώ ν γραμμών τού κειμένου, χρησιμοποιούν άχρουν συμπαθητικήν
μελάνην, διαβιβάζει οδηγίας σχετικάς μέ τά σχέδια δράσεως τών ελευθέρων
μελών τής συμμορίας του ή συνεννοείται μαζί τω ν διά τήν όργάνωσιν τή ςά π ο δράσεώς του.
"Απειροι είναι α! χημικαί ούσίαι αί χρησιμοποιούμενοι ώς συμπαθητική
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μελάνη. Ύττό τω ν κοινών κακοιτοιών, συνήθως χρησιμοποιούνται ώς περισσό
τερον εύχρηστοι, τά ανθρώπινα ούρα ή άπλούν υδατώδες διάλυμμα κινίνης.
Ύ π ό τώ ν επιστημονικούς όμως εργαζομένων κατασκόπων, χρησιμοποιούνται
πολυπλοκώταται σύνθετοι χημικαΐ οΰσίαι, τώ ν οποίων ή άνακάλυψις καί ή
ερευνά απαιτούν μεγάλους κόπους καί επίπονον επιστημονικήν μελέτην. Μία
επιστολή, ώς ή ανωτέρω, άθωοτάτη έκ πρώ της όψεως, ύποβαλλομένη είς
έρευναν, δι’ υπεριωδών ακτινών, αποκαλύπτει θησαυρόν ευρημάτων.
Ε π ίσ η ς τεράστιας σημασίας είναι καί ή βοήθεια, τήν όποιαν παρέχουν καί
αί προέρυθροι άκτΤνες, είτε ώς προσπίπτουσα φωτιστική π η γ ή , είτε—είς πολύ
μεγαλυτέραν κλίμακα—ώς άπορροφητική τοιαύτη, διά τής χρησιμοποιήσεως
ειδικών απορροφητικών φίλτρων τιθεμένων προ τοΰ φωτογραφικού φακού,
ενώ τό ύποβαλλόμενον είς φωτογραφικόν έλεγχον άντικείμενον φωτίζεται δι1
ισχυρού άπλού ήλεκτρικού- φωτός. Τά συνήθως χρησιμοποιούμενα ειδικά διά
τάς προερύθρους ακτίνας φίλτρα διά τον τρόπον αυτόν τής φωτογραφήσεως
είναι τά «Ράτεν» 87, 88Α καί 89Α τής Εταιρείας Κόντακ, είναι όμως άπαραίτητοι καί ώρισμέναι υπερευαίσθητοι φωτογραφικά! πλάκες, είδικαί διά τάς προ
ερύθρους άκτϊνας καί αί όποϊαι πρέπει νά φυλάσσωνται είς ψυγεϊον.
Μέ τάς μεθόδους αΰτάς τής φωτογραφήσεως γίνεται δυνατόν νά έλεγχθή
τ ό κείμενον επιστολής, ευρισκομένης εντός φακέλλου χωρίς νά άποσφραγισθή
ό φάκελλος καθώς καί νά διαπιστωθή έάν εντός έσφραγισμένου φακέλλου, ύπάρχη
χαρτονόμισμα, επιταγή, ή κανέν ενδιαφέρον έγγραφον. Ε π ίσ η ς μίαν έπιστολήν
γραμμένην μέ μολύβι, επάνω είς τήν οποίαν έχει χυθή παχύτατον στρώμα χημι
κής μελάνης, ώ στε νά καθίσταται απολύτως άδύνατος ή άνάγνωσις τού κειμένου,
έάν φωτογραφηθή μέ ειδικόν φίλτρον προερύθρων άκτίνων άποκαλύπτη τό μυστι
κόν της. Ε π ά ν ω είς τήν ειδικήν εϋαίσθητον φωτογραφικήν πλάκα θά άποτυπω θή
καθαρά καί σαφέστατα τό κείμενον, άπαλειφομένου τελείως τοΰ έπικαλύπτοντος
αύτό στρώματος μελάνης .

Έ ν α κομμάτι καμένου εγγρά
φου, τοΰ οποίου έχει ληφθή
άπλή φωτογραφία είς τήν ο
ποίαν είναι αδύνατον νά ίδή
κανείς τό περιεχόμενόν του.
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Τό αύτό έγγραφον, φωτογραφηθέν μέ φίλτρον προερύθρων
άκτίνων Ράτεν 88Α παρουσιά
ζει εύκρινέστατα τό κείμενον.
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Σημαντικήν επίσης συμβολήν προσφέρουν αί προέρυθροι ακτίνες έν συνδυασμώ μέ τήν φωτογραφίαν καί διά τον καθορισμόν τής ήλικίας διαφόρων χημι
κών μελανών εις περιπτώσεις έκ τώ ν ύστερων συμπληρώσεως ολογράφως άναφερομένων αριθμών εις έπιταγάς ή όταν, ενα πέντε, έχει γίνει πεντακόσια ή πέντε
χιλιάδες διά τής προσθήκης μηδενικών. 'Η λαμβανομένη φωτογραφία αποκαλύ
π τει τί είχεν άρχικώς γραφή καί τί προσετέθη κατόπιν. Διαφορετικόν είναι τό
έκάστοτε χρησιμοποιούμενον ειδικόν φίλτρον, εις κάθε παρουσιαζομένην περίπ τω σ ιν, διότι αί προέρυθροι ακτίνες καταλαμβάνουν ενα αρκετά μεγάλο μέρος
τή ς κλίμακος τώ ν φωτοηλεκτρικών κυμάνσεων άπό 7.800—5.000.000 A.U. καί τό
κάθε φίλτρον έχει μόνον ώρισμένην απορροφητικήν ικανότητα δι’ ένα μέρος τού
μήκους κύματος άπό τήν κλίμακα τώ ν προερύθρων άκτίνων. Πρακτικώς εις τήν
έγκληματολογικήν έρευναν χρησιμοποιείται μόνον τ ό μέρος μεταξύ 7.800—
20.000 A.U.
Καί διά τάς ύπεριώδεις ακτίνας πολλάκις είς ώρισμένας περιπτώσεις χρησι
μοποιούνται ειδικά φίλτρα, τά όποια τοποθετούνται ή πρό τού ειδικού φωτι
στικού λαμπτήρος ή πρό τού φωτογραφικού φακού.
Έκτος άπό τάς περιπτώσεις πού άνεφέραμεν, ύπάρχει καί μεγάλος αριθ
μός άλλων, κατά τάς οποίας ή χρήσις τώ ν ύπεριωδών καί προερύθρων άκτί
νων, έν συνδυασμώ μέ τήν φωτογραφίαν, παρέχουν πολυτιμοτάτας πληροφο
ρίας, είς τήν έγκληματολογικήν έρευναν καί τήν γραφολογικήν μελέτην. Σ τίγ
ματα διάφορα επί άντικειμένων, ένδυμάτων, εγγράφων κ.λ.π., όπως κηλΐδες
αίματος, κηλΐδες σπέρματος, χημικαί κηλΐδες, πού ό χρόνος ή τ ό είδος καί τό
χρώμα τού άντικειμένου ή τοΰ ύφάσματος δεν καθιστούν δυνατήν τήν διαπίστω σιν αύτών διά τής όράσεως, έρχονται νά μάς παρουσιάσουν ή χρησιμοποί
η σ ή τού συνδυασμού τώ ν ύπεριωδών ή προερύθρων άκτίνων μέ τήν φωτογρα
φίαν.
4 . —Πολυτιμοτάτη επίσης φωτογραφική μέθοδος είς τήν. έγκληματολογικήν
έρευναν είναι ό συνδυασμός φωτογραφικής μηχανής μέ μικροσκόπιον, διά τήν
λήψιν φωτογραφιών, αί όποΐαι ευρύτατα επίσης χρησιμοποιούνται καί είς τήν
ιατρικήν δ’ επιστημονικήν έρευναν. Τό ύπό έξέτασιν μικροσκοπικόν εύρημα
τής έγκληματολογικής άναζητήσεως είναι πολλάκις άδύνατον νά μελετηθή διά
γυμνού οφθαλμού. Τούτο παρασκευάζεται δΤ έπιστρώσεως ή διά μικροτάτων
τομών δι’ ειδικού μικροτόμου, τιθεμένων έπί άντικειμενοφόρων πλακών, χρησιμοποιουμένων διαφανών ή άδιαφανών παρασκευασμάτων καί διά καταλλήλου
φωτισμού διαφορετικού είς έκάστην περίπτωσιν γίνεται ό μικροσκοπικός έλεγ
χος. Αί λαμβανόμεναι εικόνες φωτογραφούνται καί αί ούτω λαμβανόμεναι φωτομικρογραφίαι παρέχουν άψευδή άπόδειξιν τώ ν εύρημάτων. Έ π ί όλων τώ ν περι
πτώ σεω ν, πού απασχολούν τά ειδικά φωτογραφικά τμήματα τού Έ φ ---- Μπί—
’Άϊ, λαμβάνονται: α) άπλαί φωτογραφίαι είς τήν κατάστασιν πού προσκο
μίζονται τά εύρήματα καί β) είδικαί τοιαύται διά τής χρησιμοποιήσεως τώ ν ειδι
κών μεθόδων π ού άνεφέραμεν διά συγκρίσεις προς άπόδειξιν τής ενοχής. ’Αντί
γραφα καί τώ ν δύο άποστέλλονται πάντοτε είς τήν άρμοδίαν άστυνομικήν ή
δικαστικήν ’Αρχήν πού έζήτησε τήν έξέτασιν.
Δ . ΚΑΨΑΣΚΗΣ

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ Α ΙΩ Ν Ο Ι
Η ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑΣ ΤΟΝ ΦΟΥΞ ΚΑΙ ΕΚΟΛΝΤ (FUCHS « GOLD»
' Τ π ό J . E D G A R H O O V E R , Διευθυντοϋ τοϋ F .B .I .
Μετάφοασις ύπό Καθηγητοΰ Ε . X.
'

(Σ υ ν έχ εια κ α ί τέλος)

Καί ποια ή το ή σχέσις του μέ τον B ro th m a n ; Ναί, υπήρξαν καλλοί φίλοι.
Ά λ λ α περί αύτοΰ ό Gold είχ ε δώσει ήδη το έτος 1947 πληροφορίας εις τδ F 'B .I .
Κατά τδ έτος 1948 διέκοψε τάς μέ τούτον σχέσεις του, διότι ή ύπόθεσις (έπιχείρησις), εις την οποίαν συνειργάζοντο, έναυάγησε έχασε τα χρήματά του καί διέκοψεν όριστικώς πάσαν επαφήν. Ή θέσις την οποίαν κατείχε νυν εις την Πολυκλι
νικήν τδν ικανοποιεί πολύ περισσότερον.
Τδ έπόμενον ερώτημα ήτο ακανθώδες: Διατί έχρησιμοποίησε τδ ψευδώ
νυμον F ra n k K eppler, όταν τδν παρουσίασαν ε’ίς τινα συνεργάτην τοϋ B ro th m a n ; Τίμιοι άνθρωποι δεν έχουν ανάγκην νά καμουφλάρωνται μέ ψευδή ονόματα.
Ά λ λ α ό Gold είχε καί επ’ αύτοΰ έτοίμην τήν άπάντησίν του. Διαρκούσης ακό
μη τής υπαλληλικής του θέσεως εις τήν P en n sy lvan ian Su gar Co. έξετέλεσεν
έργαστηριακά πειράματα' διά τδν B ro th m a n καί δέν ήθελεν ό προϊστάμενός του
νά λάβη γνώσιν τής όχι καί τρσον ορθής πράξεώς του. Α λλά ή υπεκφυγή αΰτη
ήτο άστοχος — καί τώρα τδ βλέμμα τοΰ Gold έγινεν άνήσυχον.
’Έ π ειτα υπήρχε καί άλλη μία σκοτεινή ύπόθεσις. Διατί ό Gold έδιηγήθη κά
ποτε εις τήν M iriam M oskow itz, τήν γραμματέα τοϋ B ro th m a n , ότι ήτο ΰπανδρος
καί ότι είχ ε δύο τέκνα καί ότι ό άδελφός του έφονεύθη ώς αλεξιπτω τιστής; Ό Gold
ήρνήθη τοϋτο, άλλ’ οί άνακριτικοί υπάλληλοι τοϋ F .B .I . τδ έγνώριζαν έκ θετικής
πηγής.
Α κολούθως έπεδείχθησαν εις τδν Gold φοττογραφίαι τή ς οικογένειας H einem ann. Μ ήπως έγνώριζε τήν .οικογένειαν αύτήν ; Ούτε ιδέαν—ποιοι ήσαν οί
άπεικονιζόμενοι—δέν τούς είχεν ίδή ποτέ εις τήν ζωήν του.
Καί εις τδ τέλος μία λεπτοτέρα άκόμη έρώτησις: μήπως θά έπέτρεπεν ό
Gold νά ληφθοΰν μερικαί κινηματογραφικά! ταινίαι, μικραί κινητικαί σπουδαί;
Μά, βεβαιότατα, διατί όχι, κάμετε όσας θέλετε ταινίας.........................Καί οί Ά ν α κριτικοί υπάλληλοι έλαβον τάς κινηματογραφικάς ταινίας των. Τδ F .B .I . είχε,
βεβαίως, καί άπδ πριν έκτελέσει—έν άγνοια τοΰ Gold—τοιαύτας κινηματογραφικάς
ταινίας, αί όποϊαι εύρίσκοντο καθ’ δδδν διά νά έπιδειχθοΰν εις τδν Dr. F u ch s εις
τάς έν Α γγλία φυλακάς W orm w ood—Scrubs.
Ό Gold έξητάσθη κατ’ έπανάληψιν καί κατά τάς έπομένας ήμέρας. ’ Ητο
πάντοτε έκτάκτω ς εύγενικδς καί πρόθυμος νά δώση πάσαν ζητουμένην πίιηροφορίαν.
Α λ λά , έτόνιζε πάντοτε, δέν ήμποροΰσε νά καταθέση πολλά πράγματα. Ή ζωή
του ύπήρξεν ή ζωή ένός τιμίου πολίτου. Ούδέποτε κατέλαβε διευθύνουσαν θέσιν,
ουδέποτε έλαβε μεγάλους μισθούς, ούδέποτε είργάσθη εις εργοστάσια, τά δποϊα.
έξετέλουν μυστικάς ή άλλας Κρατικάς παραγγελίας.
Καί ένα άποδείξη κατ’ άναμφισβήτητον τρόπον, ότι ούδέν είχ ε νά άποκρύψη, έθεσεν εις τήν διάθεσιν τοΰ F .B .I . τήν κατοικίαν του πρδς ενέργειαν έρεύνης έν αύτή—υπέγραψε δέ καί προθύμως μίαν έγγραφον δήλωσιν διά τήν κατ’ οίκον
έρευναν.
------ · ·-;■
Τήν πρωίαν τής 22ας Μαίου ένηργήθη ύπδ δύο άνακριτικών υπαλλήλων
τοΰ F .B .I . παρουσία τοΰ Gold ή κατ’ οίκον έρευνα εις τήν δδδν Kindred άριθ. 6 8 2 3
εις τδν βορειοανατολικών τομέα τής πόλεως P hilad elp hia, όπου διέμενεν ό Gold.
'Ο Gold έπρότεινεν όπως ή έρευνα άρχίση άπδ τδν κοιτώνα του, όπου διεφύλαττε
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τά περισσότερα των προσωπικών (αντικειμένων του,
έγγραφα, βιβλία, χημικά
περιοδικά καί λοιπά. Οί υπάλληλοι προέβαινον εις την ερευνάν συστηματικώς. 'Ο 
σάκις άνευρίσκετο κάτι ενδιαφέρον ό Gold είχε έτοίμην μίαν έξήγησιν. Προφανώς
ήσθάνετο τον εαυτόν του εντελώς άσφαλή. Ειχεν ετοίμους άπαντήσεις έφ’ όλων
σχεδόν τών ερωτήσεων.
Αίφνιδίως εις τών άνακριτικών υπαλλήλων άνέσυρεν όπισθεν μιας σειράς
βιβλίων ένα κιτρινισμένον τοπογραφικόν χάρτην μέ την έπιγραφήν: « S a n ta F e,
Πρωτεύουσα τής Πολιτείας New M exico». Αύτός ό διαφημιστικός χάρτης, έκδοθείς
ύπό τοϋ Εμπορικού ’Επιμελητηρίου τής S a n ta F e περιεΐχεν έκτος τοϋ άκριβοϋς
σχεδιαγράμματος τής πόλεως καί τάς τοποθεσίας τών οδών, πλατειών, δημοσίων
κτιρίων, εκκλησιών καί ξενοδοχείων. ’Αμίλητοι οΐ υπάλληλοι τοϋ F .B .I . έτειναν, τον
χάρτην αύτόν προς τον Gold.
"Ενας σπασμός τρόμου διηύρηνε τούς οφθαλμούς τοϋ Gold, τό στόμα έμει
νε ανοικτόν καί έπί μίαν στιγμήν έμεινεν ως άπολιθωμένος.
'Ο τοπογραφικός χάρτης, τον όποιον έλαβε μαζύ εις τό Μουσείου τής S a n ta
F e ίνα άνεύρη μόνος του χωρίς νά έρωτήση κανέναν τον δρόμον προς τό σημεϊον
συναντήσεως μέ τον F u ch s, την γέφυραν C artillo (βλ. Μέρος Α ', σελ. 1 1 3 ).
Ό συγκλονισμός διά την αίφνιδίαν θέαν τοϋ τυπογραφικού χάρτου ήτο ισχυρότατος’
τον άνεποδογύρισεν καί έθρυμμάτισε την άδιαπέραστον πρόσοψιν τής αύτοπεποιθήσεως ένός τελείου άπατεώνος.
'Ω ς έν όνείρω ό Gold έτραύλισεν: «’Από σοΰ σ τ ο ................. παρουσιάσθηκε
αύτό τό πράγμα;»
Τ ότε εις τών άνακριτικών υπαλλήλων ήρώτησε μέ αυστηρόν τραχύν τρόπον:
«Χ θές άκόμη, Κ ε Gold, είπατε ότι ούδέποτε έταξειδεύσατε πέραν τοϋ M issisipi—
ή μήπως δέν είναι άληθές;»
Δίκην καταπέλτου έπέπεσεν έπί τοϋ Gold ή έρώτησις αυτή. Ζαλισμένος,
άνίκανος νά σκεφθή εύρίσκετο ένώπιον τών άνακριτικών υπαλλήλων ένας άνθρωπος
ό όποιος έπί δεκατέσσαρα ολόκληρα χρόνια έζη όπισθεν μιάς προσόψεως συγκειμένης έκ ψεύδους καί φαντασίας. Νεκρική σιγή έπεκράτει έντός τοϋ κοιτώνος.
'Ο Gold είχε παύσει νά όμιλή. Τ ό τε ό δεύτερος άνακριτικός υπάλληλος ένήργησε
τήν έπίθεσίν του: «Κύριε Gold, εδώ αύτός ό τοπογραφικός χάρτης τής πόλεως
S a n ta F e —δέν θέλετε τώρα νά ομολογήσετε όλην τήν άλήθειαν;»
Αίφνιδίως τότε έξέσπασεν άπό τον Gold ή ομολογία: «Ναί, εγώ—έγώ είμαι
ό άνθρωπος εκείνος, εις τον όποιον ό F u chs παρέδιδε τά έγγραφα στοιχεία».
Μέ αύτάς τάς δέκα έξ λέξεις ή καταζητουμένη μυστηριώδης σκιά, μετεβλήθη
εις ένα κρατούμενον άνθρωπον μέ σάρκας καί οστά—τον H arry G old.—Καί, κατά
περίεργον σύμπτωσιν, δέν ειχεν άκόμη παρέλθη μία ώρα από τής ομολογίας τοϋ
Gold, έλαμβάνετο εις τήν Κεντρικήν Διεύθυνσιν τοϋ F .B .I . έν W ash in g to n τηλεγρά
φημα έκ Λονδίνου: Ό D r. F u ch s άνεγνώρισεν εις τάς προβληθείσας καί έν άγνοια
τοϋ Gold ληφθείσας κινηματογραφικάς ταινίας τον άμερικανόν συνένοχόν του. Δύο
ήμέρας βραδύτερου, όταν ό F u ch s είδε καί τάς συναινέσει τοϋ Gold ληφθείσας
άλλας ταινίας (βλ. ά νω τ.) ήτο πλέον άπολύτως βέβαιος: αύτός ήτο πράγματι ό
Αμερικανός συνένοχός του.
Μ ήπως ό Gold, διαρκούσης τής μακροχρονίου κατασκοπευτικής δράσεώς του,
έδοκίμασεν έστω καί άπαξ μόνον, νά έλευθερωθή άπό τό Σοβιετικόν δίκτυον, εις τό
όποιον ειχεν έμπλακή; Ούδεμίαν περί τούτου άπόδειξιν ήδυνήθημε; νά άνεύο'ΐμεν— ούτε καί εις αύτάς ταύτας τάς καταθέσεις αύτοϋ τοϋ ίδιου τοϋ Gold. Με αυτό
χρημα νοσηράν αύτοθυσίαν εΐργάσθη διά τήν ύπόθεσιν τής Μόσχας: έστερήθη
τών άπολαύσεων τής ζωής, έθυσίασε τά μετά μόχθου κερδηθέντα χρήματά του
καί τάς άδειας άπουσίας του, έπεχείρησε κοπιαστικά ταξείδια, έπέρασε καρτερικώς
νύκτας ολοκλήρους άϋπνος καί ύπέμεινε έτος προς έτος τό βάρος τής φθοροποιού
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διά τά νεύρα παρανόμου δράσεώς του—έδωσε παν ό,τι εΐχ ε καί έπί πλέον τήν
τιμήν το υ ....................Καί άφοϋ εΐχεν ομολογήσει, διετήρησεν έπί τινα καιρόν ζων
τανούς τούς μύθους του. Παρά ταϋτα οφείλω να καταθέσω υπέρ αύτοϋ τό γεγο
νός ότι εις τό τέλος άπεκάλυψεν βλην τήν άλήθειαν.
Καί έπειτα
ήρεύνησεν έπιμελώς τήν μνήμην του προς άνεύρεσιν ονομά
των, χρονολογιών καί έπεισοδίων καί οότω παρέδωσεν εις τό F .B .I . πλήθος πλη
ροφοριών, αί όποϊαι διά τε τάς τρεχούσας καί τάς μελλοντικάς άνακριτικάς ύπεθέσεις θά έχουν σπουδαίαν άξίαν. Αυτή ύπήρξεν ή μόνη δυνατότης δι’ αύτόν , νά
έξοφλήση κάτι άπό τό μέγα χρέος του πού άνέλαβεν έναντι τής Κοινωνίας τών έλευθέρων ανθρώπων.
’Ά ν καί ήτο πλέον αργά, έν τούτοις άνεγνώρισεν ότι ό Κομμουνισμός τού
άφήρεσε τήν συνείδησιν του άγαθοΰ άνδρός καί ότι εΐχ ε παραλύσει τελείω ς τήν
ηθικήν άντίστασίν του. Ούδέν καλόν πνεύμα έμεινεν ζών έντός αυτού, διά νά τον
κράτηση άπό τήν προδοσίαν του.
Καί τί ώφελήθη ό Gold έξ όλων τούτων;—έκτος τής καταισχύνης καί τής βεβαίας προοπτικής μακρας είς τάς φυλακάς έγκαθείρξεώς του; Τά Σοβιέτ όμως, αύτά
βεβαίως «έτίμησαν» τον Gold. Διηγήθη ούτος , πώ ς μίαν εσπέραν ό Α ρχηγός του
τή ς Κατασκοπείας τού εΐπεν: αύτήν τήν νύκτα θά τήν έορτάσωμεν: 'Ο Gold έλαβε
παράσημον, τό μετάλλιον τού «Ερυθρού Ά σ τέρ ος» διά τάς παρασχεθείας προς τά
Σοβιέτ έξεχούσας ύπηρεσίας του. Οί Ρώσσοι ναι μέν τού έπέδειξαν τό χειρόγρα
φον δίπλωμα, άλλά ένεκα εύνοήτων λόγων δέν ήδύναντο νά τού έγχειρήσουν ούτε
τό δίπλωμα ούτε τό μετάλλιον. Καί προσέθεσεν ό Gold, ότι μία έκ τών συνοδευουσών τήν άπονομήν τού μεταλλίου προνομιών ήτο ή «έλευθέρα κυκλοφορία» είς
τούς τροχιοδρόμους τής Μ όσχας!
’Ενώπιον τού 'Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου τής P h ilad elp h ia ώμολόγησεν
ό Gold πλέον έπισήμως τό «τρομερόν σφάλμα του».
«Δέν ευρίσκω επαρκείς καί καταλλήλους λέξεις , εΐπεν, διά νά έκφράσω
πόσον βαθεϊα καί πικρά είναι ή μεταμέλειά μου».
Ηύχαρίστησε τό Δικαστήριον διά τήν ευθείαν καί δικαίαν διαδικασίαν καί
έξήρε τήν καλήν μεταχείρισιν, ής έτυχεν παρά τού F .B .I . καί παρά τών άλλων 'Υ π η 
ρεσιών τού 'Υπουργείου Δικαιοσύνης.
«’Ασφαλώς, εΐπεν είς τήν Σοβιετικήν Ρωσσίαν ή είς έν οίονδήποτε τών δορυ
φόρων Κρατών θά μέ μετεχειρίζοντο κατά τρόπον τελείω ς διάφορον».
Καί έπειτα ό Πρόεδρος τού Δικαστηρίου άνεκοίνωσε τήν άπόφασιν: «Τρια
κονταετής έγκάθειρξις».
'Ο κρατούμενος μέ τό στρογγυλόν πρόσωπον έσκυψε τήν κεφαλήν καί ακο
λούθως ώδηγήθη έκτος τού Δικαστηρίου.
'Ο H arry Gold έθυσίασε τό υπόλοιπον τής ζωής του καί έθεσεν είς κίνδυνον
τήν άσφάλειαν τού Κράτους του διά —μίαν «έλευθέραν κυκλοφορίαν » είς τούς
τροχιοδρόμους τής Μόσχας, δηλαδή διά μίαν προνομίαν, τής οποίας όμως τήν άπόλαυσιν δέν τού έπέτρεψεν ή μοίρα του.—
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ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ - ΗΔΟΝΙΣΤΙΚΑ
Ύ π ο Κ Ω Ν ΣΤ . Π. ΤΣΙΠΗ Ά σ τ . Δ/ντοΰ β'.
Ι . —Π ρ ώ τ α ι μορφα'ι Ν αρκω τικώ ν ουσιών.
I I .—Ή χρησις Ν αρ κω τικώ ν ουσιώ ν κ α τ ά τ ά ς 'Ιερ ο τ ελ εσ τία ς πρω τογόνω ν Θ ρησκειών.
I I I . —Α Ι ίέρ εια ι του Μ αντείου τω ν Δελφών.

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
I.
—Είναι γνωστόν ότι κατά τάς παλαιοτάτα; εκείνα; έποχά; των κινήσεων του
άνθρώττου έττί τη ; γης ττρό; προστασίαν του οπτό των καιρικών μεταβολών, τά σττήλαια καί ή σκιά τών δένδρων υπήρξαν τά πρώτα του άσυλα.
Ή αναζήτησή τής τροφή; του έπίση; προσεκρουε εί; ποίκιλλα; δυσχερεία; καί
πλήν τοϋ κυνηγίου διαφόρων ζφων καί διά μέσων αυτοσχεδίων ό παλαιό; άνθρωπο;,
έγεύθη ποικίλλων δένδρων του; καρπού; καί φυτών τά φύλλα, μάτην πολλάκι; άναζητών έν αύτοϊ; θερμογόνον ή ευφραντικήν τινα ύλην. Κατά τά ; προσπάθεια; του
τούτα; είναι βέβαιον ότι κατ’ ανάγκην ό πλάνη; τή ; εποχή; εκείνη; έπεκοινώνησεν
προ; δλον ΐσω; τό τότε βασίλειον τών ζώων καί τών φυτών, παλαίων καί άναζητών τα διά την συντήρησίν του μέσα τροφή;, προστασία; καί στοιχειώδου; άνακουφίσεω; έναντι τοϋ έκ μακρα; οδοιπορία; καμάτου ύπό καύσωνα; καί θυέλλα;, εΐ; άγο
νου; καί άξένου; περιοχά;.
Αί μεταστάσει; ατόμων ή ομάδων καί αί μεταβολαί, αΐτινε; έπήλθον εϊ; τό σύνολον τών ζφων καί τών φυτών ποίκιλλα; βεβαίω; έσχον εί; τον τότε ανθρώπινον
τύπον έπιδράσει;. Δέν είναι δέ άκριβώ; γνωστόν πότε ύπό τήν πίεσιν τή ; ανάγκη;
τών τότε συνθηκών άναζητήσεω; τή ; τροφή;, ποιαν πρώτην ό άνθρωπο; έσχεν
έντύπωσιν μασών τά φύλλα δένδρων ή θάμνων μέχρι τή ; χρησιμσποιήσεω; εΐδου;
τινο; έξ αύτών, έξ ού ήσθάνθη εύάρεστον, ζωογόνον, ήδονιστικήν ή άλλην εί; τόν
οργανισμόν του, έστω καί προσκαίρω; ικανοποιητικήν έπίδρασιν. Ή περαιτέρω
προτίμησι; διά τή ; επιλογή; τοϋ εΐδου; του φυτού, τού δένδρου ή του θάμνου άπέβη
εύκολο;.
Ή διά τή ; μιμήσεω; γενίκευσι; τή ; χρήσεω; εξηγείται έν τή διαδρομή τών ποικίλ
λων σταδίων τή ; έξελίξεω; του τότε βίου έν μια σειρά μεταβολών αύτοΰ καί έν έκάστη τών οποίων, ή πρό; άνακούφισιν έμφυτο; ροπή ώδήγει τά ένστικτον τού τότε
άτελεστέρου τύπου.
II.
—Εΐ; τά ; ποίκιλλα; περιγραφά;, περί του βίου του τότε ανθρώπου, μνημονεύεται
ότι ή τυχαία πρόσκρουσι; τών λίθινων έργαλείων του έπί άλλων λίθων άπέδωκε τον
πρώτον σπινθήρα πυρό; 1 αλλά παραλλήλω; δέν είναι σαφώ; προσδιορισμένον πώό
1.—Παγκόσμιο; 'Ιστορία έκδοσή Έλευθερουδάκη Τόμο; Α 'Σ ελ ί; 32-άνακάλυψι; τοϋ πυρό;
« ......."Οθεν είναι λίαν πιθανόν ότι, ό άνθρωπο; έξέμαθε μόνο; τήν τέχνην τοϋ άνάπτειν τό πϋρ,
ά ν εξα ρτήτω ; τώ ν έν τή φύσει αυτομάτων αύτοΰ π η γώ ν . ‘ Η αρχική μετά τοϋ π υρό; γνωριμία
το ϋ ανθρώπου έγένετο κατά τήν κατασκευήν τώ ν π ρώ τω ν έργαλείων του. Κατά τήν πλήξιν
καί θραΰσιν τώ ν λίθων άνεπήδων σπινθήρε;, οίτινε; ένωρίτατα έπέσυρον τήν προσοχήν του.
'Α λλά καί κατά τήν τριβήν τοϋ ξύλου διά λίθου ή δι’ άλλου ξύλου σκληροτέρου, ή τι; είχε
σκοπόν τήν στρογγύλω σιν ή διατήρησιν αύτοΰ, π ρ ό ; κατασκευήν εργαλείου ξυλίνου, παρήγ ετο λάμφι;, έάν δέ ή τριβή παρετείνετο, π υρά κτω σι; καί τέλο ; άνεπήδα φλόξ. Ο ΰ τω ;, άνακαλύψα; ό άνθρωπο; τό πϋρ, δέν έξεπλήσσετο καί δέν έφευγε πρό αύτοΰ, έπί πλέον δέ ήδύνατο καί νά παράγη το ΰτο όπου καί όταν ήθελε. Ή π αρ αγω γή όμω ; αύτοΰ παρέμενε πάν
τ ο τ ε έργον δύσκολον. "Ο ντω ; δέ, έάν εί; τ ο ύ ; συγχρόνου; αγρίου; λαού;, οίτινε; διαθέτουσι
ποίκιλλα; καί εύφυεϊ; συσκευά; π α ρ α γ ω γ ή ; τοΰ πυρό;, ή έργασία αΰτη είναι κοπιώ δη;, εΐ;
δέ τ ο ύ ; πεπολιτισμένου; βιομηχανία πολύπλοκο;, εύκόλω; δύνα τα ίτι;νά φαντασθή όποίαν κωπιώ δη καί ταυτόχρονον έργασίαν πολλών άνδρών θ ’ άπήτει κατά τ ο ύ ; ά π ω τά το υ ; έκείνου;
χρόνου; ή π αρ αγω γή του. Διά τούτο, ήρχισαν βραδύτερον νά διατηρώσιν τό πΰρ άσβεστον.
'Εάν δέ τό πΰρ όμάδο; τινο; ή οίκογενεία; έσβέννυτο, αΰτη έλάμβανε το ύτο έξ άλλη; όμάδο;»
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ώδηγήθη ό ατελής έκεϊνος άυθρώπινος τύπος εις την καΟσιν τών ξηρών κλάδων ττρός
πλήρωσιν της ανάγκης της θερμότητος του περιβάλλοντος καί εντεύθεν πρέπει νά
ύπολογισθή μία νέα έτπλογή ξηρών φύλλων ή κλάδων αυτού ή εκείνου τού φυτού ή
δένδρου, ών ό άναδιδόμενος καπνός εϊσπνεόμενος έδημιούργει αίσθημα άνακουφύσεως, άγαλλιάσεως ή ευφορίας.
Αί ιστορικά! έρευναι άντλούσι τάς έν προκειμένω πηγάς των έκ τών μαρτυριών
επιστημόνων καί άλλων ταξιδευσάντων διαφόρους περιοχάς τής ’Ασίας, τής ’Αφρι
κής, τής Νοτίου ’Αμερικής καί τών ’Ινδιών κατά τά παρελθόντα έτη.
Εις τάς περιγραφάςκαί άφηγήσεις ταύτας περί τών τελετών πρωτογόνων θρησκειών
βεβαιοΰται ότι πλήν άλλων συμβόλων καιόμενα ξηρά φύλλα άλλου άλλαχοΰ φυτού,
άναδίδοντα καπνόν καί οσμήν έντονον, ακαθορίστου άλλ’ ήδυπαθοΰς έπιδράσεως, επί
τών πιστών τούτης, ή εκείνης τής θρησκευτικής δοξασίας, άποτελοΰσι απαραίτητον
στοιχεϊον τής ίεροτελεστείας. Είναι βέβαιον επίσης ότι ποικίλλαι μορφαί απατηλών
παραστάσεων ύπερεντάσεως τής φαντασίας, αναλγησίας κατά τού σωματικού πόνου
καί ΐκανότητος πρός αύτοθυσίαν έτι, έχουσιν αφορμήν την βαθεϊαν επί ικανόν εισπνοήν
τοιούτων αναθυμιάσεων πρός άς εύαρέστως προσφέρονται οι πιστοί τών αιρέσεων
έκ τής πεποιθήσεως ότι οΰτω απομακρύνονται έκ τού χώρου τής έν υπαίθρω ή τού τε
μένους τελουμένης ιεροτελεστίας ή αποβάλλονται άπό τού σώματος τών πιστών
τά κακά πνεύματα, κατευνάζεται ή όργή άλλων καί προπαρασκευάζεται ή αποδοχή
τής μελλούσης θυσίας.
Περαιτέρω εύρίσκομεν ότι φυτά τινά τοιαύτήν εχοντα έπί τού οργανισμού έπίδρασιν, είτε είσπνεομένου τού καπνού αύτών, είτε τών φύλλων ή τών καρπών έσθιομένων, κατέστησαν απαραίτητα σύμβολα τής ιεροτελεστίας βαρβάρων τινων θρη
σκειών καί προσέλαβον τόν τίτλον «Ιερού φυτού» χρησιμοποιούμενα ύπό τού Άρχιερέως καί τού ’Αρχηγού τής αίρέσεως υπό τόν τύπον τού πλέον άπολύτου μυστικισμοΰ. Οϊ πιστοί, όσοι καθ’ όρισμένην περίοδον τού έτους κρίνονται ικανοί συμμε
τοχής εις τήν ιεροτελεστίαν, γεύονται τού ποτού τών φύλλων ή είσπνέουσι έπ’ αρκε
τόν τόν καπνόν τού καιομένου αγνώστου αύτοΐς φυτού ύπό όρισμένας προϋποθέσεις
καί ύπό τάς εύχάς τού Άρχιερέως, έπικαλουμένου τήν εύνοιαν τών πνευμάτων, περιέρ
χονται εις κατάστασιν εύφροσύνου μέθης, καταλαμβάνονται ύπό διεγέρσεως τών δυ
νάμεων τού σώματος καί τής φαντασίας, όρχούνται δαιμονιωδώς έπί πολύ έκβάλλοντες
άλλοκότους κραυγάς, ΐνα καταπέσωσι μετά ταΰτα αδρανείς έκ τού καμάτου 2.
III.—Χαρακτηριστικήν διάκρισιν περί τού τρόπου τής λατρείας τών θεών εύρίσκομεν
εις τήν άρχαίαν Ελλάδα ένθα τό φώς τής αλήθειας διαρκώς έλεύθερον καί συνεχώς
πορευόμενον ύπήρξεν ή άσβεστος λαμπάς, ή καταυγάζουσα τά σκότη τών διαφό
ρων έποχών.
Ή ίκανότης τού 'Ελληνικού πνεύματος ιδιαιτέρως διεκρίθη καί κατά τήν περίπτωσιν
τών ειδώλων καί τής θεοποιήσεως τών δυνάμεων τής φύσεως. Ή αιτιολογία ενός έκάστου τών μύθων περί τής ύπάρξεως καί δράσεως τών θεών μαρτυρεί περί τής εύρύτητος
καί τής δυνάμεως τής σκέψεως τών άνθρώπων έκείνων.
Εις τό έν Δελφοΐς Τέμενος ύπήρχον έπιγραφαί καθοδηγούσαι πρός τήν έξύψωσιν
τής ψυχής καί τού πνεύματος, άναφερόμεναι δε εις δόγματα τών οποίων τήν έπίδρασιν καί σήμερον ύφιστάμεθα καί πάντα τά έκπολιτισθέντα τμήματα τής γής θά ύφίστανται έπ’ άπειρον, διότι τά «γνώθι σ’ αύτόν» καί «μηδέν άγαν» άτινα άνεγίγνωσκε
ό προσκυνητής τού Ναού τού ’Απόλλωνος εισερχόμενος εις τόν Ιερόν Χώρον είναι
2 . —Ε ϊςτό εξαιρετικού ενδιαφέροντος σύγγραμμα τού ψυχιάτρου κ. Μ. Στριγγάρη «Χασίς»
Άθήναι 1937, ιδιαιτέρως παραπέμπομεν, διότι περιλαμβάνονται πολλής σημασίας επιστημονι
κοί έρευναι περί τής καταγω γής, τής χρήσεως καί τώ ν αποτελεσμάτων τώ ν ποικίλων ευφραντι
κών ουσιών καί είδικώτερον τού χασίς καί τού τύ π ο υ τού τοξικομανούς. ‘Ιστορείται δ’ έν τ ώ
συγγράμματι το ύ τω μετ’ ακρίβειας, πλήν άλλων σπανίων έπί τού Θέματος λεπτομερειών, καί
ό στενός σύνδεσμος συναφών ούσιών πρός τάς Θρησκευτικός τελετάς πολλών λαών.
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•άλήθειαι πείθουσαι καί καθοδηγοΰσαι το άνθρώπινον πνεύμα πρός τήν άριβεστέραν έκτίμησιν των σχέσεων του πρός τή ύλην 3. Τά δόγματα ταΰτα κατηύθυνον άπό του βά
θους των αιώνων τάς σκέψεις της Ελληνικής λατρείας καί έλευθέρας πίστεως ιτρός
τούς θεούς των, εις οϋς ττροσέδιδον καί τάς ανθρωπίνους ιδιότητας τής ύλης 4. Έκ τής
σφαίρας τής άνωτέρας των τούτης διανοήσεως όμως έξεπήγασαν αί ύψηλαί άρχαί
των καί σήμερον καί έπ’ άπειρον ίσχυόντων δογμάτων, έξ ών καταδεικνύεται τό ύψηλόν καί εύρύ τού ’Αρχαίου Ελληνικού πνεύματος, όπερ εύρέθη ώριμον εις τήν έκτίμησιν τής μετά αιώνας παραχωρηθείσης θείας επαγγελίας τού «αγαπάτε άλλήλους» 5.
Ή λατρεία των θεών εις τήν Άρχαίαν Ελλάδα, ενείχε τήν έννοιαν τής εύχαριστίας
καί έπικλήσεως τής εύνοιας των άνωτέρων πνευμάτων, περί ών καί τότε έπιστεύετο
ότι καθωδήγουν τάς ανθρωπίνους πράξεις. Ούτως καί οι τότε ισχυροί προσέφευγον εις
τά τεμένη τής θείας λατρείας καί έπεκαλοΰντο τήν άντίληψιν των ύπερτάτων όντων
καί διά τάς μελλούσας σοβαράς ένεργείας των.
Αΐ έπιταγαί των θεών έκ τού Μαντείου τών Δελφών είχον τόν ελεύθερον χαρα
κτήρα μιας παραινέσεως, πρός ήν άφίετο ό ύπέρ ού ό χρησμός, άβιάστως νά κρίνη
καί άποφασίση καί είναι γεγονός ότι ό θεσμός ούτος, πολλάκις επέτυχε νά άποφευχθώσιν ολέθριοι μεταξύ τών Ελλήνων πόλεμοι.
Ή όλη τελετή τών θρησκευτικών συγκεντρώσεων περιεβάλλετο υπό απαλής άτμοσφαίρας καί ό τρόπος τής έκδόσεως τών χρησμών ενείχε θεοκρατικήν έπιβλητικότητα
πολλαχώς καί πολυτρόπους, άλλ’ ούχί πλήρως μέχρι τοϋδε ερμηνευθεΐσαν 6.
3 . —Φιλαρέτου Γεωργίου «Γνωμολογία» σελ. 56. ΥΙI . «Αΐ γνώμαι τώ ν έιττά σοφών, ιδίως αϊ
διά τής Πυθίας διαδοθείσαι—οία ήσαν τό «Μηδέν άγαν», «Γνώθι σ ’ αυτόν»—είχον αναγραφή
πρός συνεχή ϋπόμνησιν καί εις τόν έν Δελφοις ναόν τού ’Απόλλωνος. Τά περί τούτου διηγείται
καί ό Παυσανίας ώς άκολούΟως : «Έ ν δε τ ώ προνάω τ ώ έν Δελφοις γεγραμμένα έστίν ωφελήματα
άνθρώποις ές βίον έγράφη δέ ΰπό άνδρών, οϋς γενέσθαι σοφούς λέγουσιν Έλληνες. Οϋτοι δέ
ήσαν έκ μεν ’ Ι ω ν ία ς .............. » Ο ύτως οϋν οί άνδρες άφικόμενοι εις Δελφούς άνέθεσαν τ ώ ’Απόλ
λων! τ ά άδόμενα, Γνώθι σ ’ αυτόν καί Μηδέν άγαν. Ούτοι μέν δή ενταύθα έγραψαν τ ά είρημένα».
4 . — Κουνούπη Γεωργ. «Δελφικό Πνεύμα» σελ. 6.
5. —Φιλαρέτου Γ. «Γνωμολογία» Άθήναι 1925. Σελίς 20. «... καίτοι κατά μέν τήν άρχαϊκήν
εποχήν οί επτά σοφοί συνεκρότησαν τό πρώ τον έπιτελεϊον τής Πυθίας, ώς ημείς πιστεύομεν,
πολλά δ’ έκ τώ ν ήθοπλαστικών κηρυγμάτων αυτών άνεγινώσκοντο ώς θέσφατα εις τους τοί
χους τώ ν αρχαίων ναών καί πλεΤστα έχρησίμευσαν ώς βάσεις στερεαί τής Χριστιανικής Θρη
σκείας».
6. —Π απαρρηγοπούλου Κ. «Ισ το ρ ία Ελληνικού "Έθνους» Τόμος Α'. Σελίς 131. «Ή μαντική
δύναμις τού Θεού έξηγγέλετο έν Δελφοις ΰ π ’ ανθρώπων, οΐτινες άνέβαινον έπί τρίποδος εντός
τού Ιερού καί ένεθουσίων άναπνέοντες πνεύμα έξερχόμενον έκ χάσματός τίνος ευρισκομένου ΰπό
τ ά σκέλη αυτών καί πίνοντες άπό τού ΰδατος π η γή ς κειμένης μέν εις τό ενδότατον τού Ιερ ού κα
λούμενης δέ Κασσοτίδος»... «Προπαρεσκευάζετο δέ ή Πυθία πρός τήν χρησμολογίαν διά τριημέ
ρου ασιτίας καί διά λουτρού έν τή Κασταλία κρήνη, ήτις παρέκειτο εις τό ιερόν καί τής όποιας
τ ό ύδωρ ΰπελαμβάνετο ότι παράγει τόν ποιητικόν ενθουσιασμόν, διότι άλλως τε καί όλος ό
Παρνασσός ή το εις τόν ’Απόλλωνα καί είς τάς Μούσας καθωσιομένος. Μετά ταΰτα ή Πυθία έθυμιάζετο διά θυσίας δαφνίων φύλλων καί αλφίτων, καί άφελώς ίματίσμένη, είσήρχετο εις τό
μαντικόν ιερόν, έπινεν άπό τής έν αύτω Κασσοτίδος π η γή ς καί άνεβιβάζετο ΰπό τού λεγο
μένου προφήτου είς τόν κεκαλυμμένον ΰπό φύλλων δάφνης τρίποδα. Ε ντα ύ θα ήρχιζεν ό ενθου
σιασμός . αυτής, όστις ήτο ένίοτε τοσοΰτον σφοδρός, ώ σ τε έπήρχετο αυτή θάνατος.......» Ρ.
D echarm e «Μυθολογία τής ’Αρχαίας Ελλάδος» Σελίς 138.
«Φασί δ’ είναι τό Μαντεϊον λέγει ό Στράβων, άντρον κοϊλον κατά βάθους, οϋ μάλλα εΰρύσ το μ ο ν άναφέρεσθαι δ’ έξ αΰτοΰ πνεύμα ένθουσιαστικόν· ΰπερκείσθαι δέ τού στομίου τρίποδα
υψηλόν, έφ’ όν τήν Πυθίαν άναβαίνουσαν, δεχομένην τό πνεύμα άποθεσπίζειν έμμετρό τε καί
άμετρα». Ό ιστορικός ’ Ιουστίνος λέγει προσέτι, ότι ΰπήρχεν είς Δελφούς «όπή βαθεϊα έν τή γ η ,
έκ τής όποιας έξήρχετο μετά τίνος ορμής,άήρ ψυχρός, έπενεργών έπί τού πνεύματος τής Σε
βίλλης καί μεταδίδουν είς αύτήν τό δώρον τού μαντεύειν». "Οθεν—συνάγει ό Decharm e—«έν Δελφοΐς, ώς καί είς πολλά τής Ελλάδος μέρη ή -μαντεία τού ’Απόλλωνος είχε προέλθει έκ τής ύπάρξεως φυσικής τίνος έξατμίσεως άερίων, άτινα έπενεργοΰντα έπί τού έγκεφάλου, προεκάλουν π α 
ροδικόν παραλήρημα».-Σκούρα Φ. «Οί Χασισομανεΐς» έν «Θέματα ψυχιατρικής έν τ ώ Στρατώ»
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Παραλλήλων συναντώμεν τάς θυσίας πρός τάς λατρευομένας θεότητας έν ποια
τινι συγγενεΐ όμοιότητι εις δλας σχεδόν τάς παλαιός Θρησκείας 7, άλλ’ εις πάσας ό
άναδιδόμενος καπνός έκ τοϋ καιομένου θύματος, παρακολουθεϊται κατανυκτικώς ΰπό
των πιστών έν μέσω ποικίλλων ερμηνειών περί τής φοράς αυτού, μετά τήν έν τη
Γραφή άναφερομένην περίπτωσιν τών αδελφών Κάϊν καί ’Άβελ. Είναι όμως βέβαιον
ότι ή Θυσία άπετέλεσε τό πλεϊστον, μέρος τής ιεροτελεστίας, αλλαχού δέ ιδιαιτέραν
πραξιν, αλλά πάντοτε θρησκευτικού περιεχομένου τοιαύτην, εϋχαριστείας προς
τους θεούς.
Είς την άρμονίαν τής άνατάσεως καί έκστάσεως τών ψυχών καί τής ύψηλστέρας
τού ανθρωπίνου πνεύματος θέσεως, μακράν τών τυχών καί της μορφής τής ύλης ή
Χριστιανική Θρησκεία έτοποθέτησε τήν άναίμακτον τών. πιστών της θυσίαν διά τής
πρός τά άνω προσηλώσεως όλων τών αισθήσεων, τής καύσεως τού λιβανωτού, τής
άνημένης λαμπάδος ή κανδήλας πρό τών ‘Αγίων εικόνων τών Ηρώων καί τών Μαρ
τύρων, ύπέρ τού αληθούς ΘΕΟΥ, Εκείνου, όστις παρ’ όλων άπήτησεν έπί γης, τήν
πρός τόν πλησίον αγάπην καί έπηγγέλθη «Τό Ειρήνη Ήμΐν».
σελίς 79». «Στά αρχαία μαντεία ή παράξενη εκείνη μέθη τώ ν ιερείων είχεν ίσω ς τήν αυτή αιτία,
για τί σέ πολλά αρχαία κείμενα γίνεται λόγος γιά ναρκωτικά φυτά. "Ετσι έξηγείται Καλλίτερα
ή ασυνάρτητη εκείνη ίδεόρροια τώ ν ίερειών, π οΰ αδίκως αποδίδουμε σήμερα σ τό πειθιατισμό
ή σ τ ό προφητικό λεγόμενο παραλήρημα».
7.—Φιλιππίδου Λ. «‘ Η 'Ιστορία τώ ν Θρησκευμάτων» σελίς 20. «Αί θρησκειαι και λατρείαι
τώ ν ύποτασσομένων λαών παρελαμβάνοντο καί έκαλλιεργοΰντο ΰπ ό το υ ρωμαϊκού κράτους,
πλήν όλιγίστω ν λατρειών, ών άπηγορεύετο ή άσκησις. 'Η άπαγόρευσις αΰτη ίσχυε λ.χ . διά την
εθνικήν γαλατικήν θρησκείαν τώ ν Δρυϊδών, καθ’ ήν έγίνοντο έτι άνθρωποθυσίαι—διά τήν λα
τρείαν τής “Ισιδος καί τού Όσίριδος, άπαγορευομένην μέχρι τοϋ 38 μ.Χ. έν Ρώμη, άλλ’ ούχί
καί έν ταϊς έπαρχίαις—τήν λατρείαν τής Κυβέλης (M agna M ater καί τού Ά ττ ιο ς , ής ή δημοσία
τέλεσις άπηγορεύετο αϋστηρώς έν Ρώμη μέχρι τοϋ Κλαυδίου, λόγψ τοϋ οργιαστικού της χαρακτήρος. Αί τοπικαί έθνικαί θρησκειαι τώ ν έν τη ’Ανατολή πόλεων ΰπεχώρησαν πρό τώ ν μεγάλων
θρησκευτικών ρευμάτων, οία τ ά ελληνικά μυστήρια (ώ ς λ .χ . ό πανθεϊστικομυστικιστικός
έκστατικής φύσεως, ορφισμός κ .ά .).

Ο όδηγος οίουδήποτε οχήματος (τράμ, αυτοκινήτου, άμάξης, κάρρου,
ποδηλάτου) έχει υποχρέω ση όταν άκούση τό καμπανάκι ή τή σειρήνα,
των^ πυροσβεστικών, νοσοκομειακών ή άστυνομικών αυτοκινήτων, νά
σπευση άμέσως στο άκρον δεξιόν τοϋ - δρόμου καί νά σταματήση γ ιά
ν άφήση έλεύθερη τή διάβαση, για τί ή άμέλειά του μπορεί νά σ το ιχίση
τή ζωή πολλών άνθρώπων π ού κινδυνεύουν.

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

Η
ΜΕΤΑΞΥ

ΠΑΛΗ

ΑΤΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΡΑΤΙΑΣ Η
'Υπό ζ. I. Κ . ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ
τακτικού Καθηγητοϋ της Ιγκ> ηματολογίας, άνακριτικήςκαί σωφρονιστικής.

1. —Π ά λ η Ιδεώ ν α τ ο μ ο κ ρ α τ ία ς κ α ί ο λ ο κ ρατία ς.
2. —Ή επ ισ τή μ η τή ς κοινώνιολ.ογίας εν τή έρεύνη τω ν άνθρωπίνων κοινωνιών.
3. —Κ οινω νικοί κ ρ ίσ εις εκ τή ς π άλη ς τώ ν ιδεώ ν τή ς ο λ ο κ ρατία ς κ α ί τής άτη μ οκ ρακ ρ α τ ία ς κ α τ ά τον τρέχ ον τα αιώ να.
4. —-Α ιτιο λ ο γ ία τώ ν κοινωνικών τούτω ν κρίσεω ν.
5. —*Ε ννοια α τ ο μ ο κ ρ α τ ία ς κ α ί ο λ ο κ ρ α τία ς κ α ί άντίθεσις μ ετα ξύ αυτώ ν.
β .—’ Α ν τανάκ λασις άν τιθ έσεω ς α τ ο μ ο κ ρ α τ ία ς κ α ί ολ ο κ ρατία ς εις α ) την οικονομικήν
σφ αίραν β ) τήν πολιτική ν σφ αίραν, γ ) τήν θρησκευτικήν σφ αίραν δ ) τήν σ φ α ί
ραν τών καλώ ν τεχνών, ε ) τήν σφ αίραν τής ηθικής, σ τ ) τήν σφ αίραν τοΰ
δικ αίου, τή ς φ ιλοσοφ ίας κ .λ .π . κ α ί τέλ ος ζ ) τήν σφ αίραν τής π α ιδα γ ω γ ικ ή ς.
7.— Ε Ιδ ικ ω τ έρ α άνάλνσις π ερ ί τή ς ά τομ ισ τικ ή ς κ α ί κοινω νιστική ς αγ ω γή ς. Ή γνώμη
τοΰ γράφ οντας.

1. Κατά τήν σημερινήν ταύτην ίεράν πνευματικήν πανήγυριν Σχολής καλ
λιεργούσες τάς πολιτικάς καί κοινωνικάς έπιστήμας, τολμώμεν να άσχοληθώμεν, πάντως διά βραχέων, μέ θέμα ύψίστης διεθνούς πολιτικής καί κοινωνικής ση
μασίας καί έπικαιρότητος, ζωτικόν διά τήν παγκόσμιον άνθρωπίνην κοινωνίαν.
Πρόκειται περί πολιτικού καί κοινωνιολογικού θέματος, στενώς συνδεομένου προς
τήν Κοινωνιολογίαν καί τήν Κοινωνιολογικήν Ψυχολογίαν, περί τής πάλης δύο κόσμων,
τού κόσμου τής ιδέας τής ατομοκρατίας καί τού κόσμου τής ιδέας τής ολοκρα
τίας, κόσμων, οίτινες άνέκαθεν έν τή ιστορία τών άνθρωπίνων κοινωνιών διεξεδίκησαν τήν έπικράτησιν.
2. Προεισαγωγικώς παρατηροΰμεν ότι, αν καί ό ανθρώπινος βίος είναιπαλαιότατος, έν τοσούτω ή επιστήμη τής Κοινωνιολογίας ήτις έρευνα τάς κοινω
νίας τών ανθρώπων, καί είδικώτερον τούς νόμους, οίτινες διέπουσι τήν γένεσιν,
άνέλιξιν, άνάπτυξιν καί τήν φθίσιν τών άνθρωπίνων κοινωνιών, άποτελεϊ νέαν
επιστήμην, ήτις άνάγεται μόλις εις τάς πρώτας δικαετηρίδας τοΰ παρελθόντος αίώνος. ’Ί σ ω ς δέ γενναται εύλόγως καί το ερώτημα, διατί άρά γε έβράδυνεν έπί τ ο σοΰτον νά έμφανισθή έν τώ όρίζοντι τών επιστημών μία τοσοΰτον σπουδαία επ ι
στήμη, οΐα ή τής κοινωνιολογίας ; Τήν άπάντησιν άνευρίσκομεν έπικουρούμενοι
ύπό τή ς ψυχολογίας. 'Η τελευταία δ’ αΰτη διδάσκει ότι κυρίως το άγνωστον, τό
μακράν κείμενον, τό ξενίζον προκαλεϊ τήν έκπληξιν τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος καί.
εντεύθεν τήν έφεσιν τούτου προς έρευναν καί επιστημονικήν σπουδήν. Α ί κοινωνίαν
όμως τών άνθρώπων ώς τοιαΰται κεϊνται έγγύς καί έπομένως έθεωροΰντο έ π ί
μάκρους αιώνας ώς γνωσταί καί ώς αύτονόητοι διά τον άνθρώπινον νοΰν. Μόνον δέ
κατά τήν τελευταΐον αιώνα, καί είδικώτερον μόνον, άφ’ ής εποχής, διά τών προ
εργασιών διαφόρων φιλοσόφων, κατεδείχθη ότι τήν λειτουργίαν τών κοινωνιών
καί τών άνθρωπείων ομάδων διέπουσιν ειδικοί νόμοι, διάφοροι τών διεπόντων τά έπί
μέρους άτομα ώς τοιαΰτα, έδημιουργήθη ή τοιαύτη έκπληξις καί έξ αυτής άνέ-

(1)
Ό κ . ΙΙαπαζαχαρίου παρέσχεν ήμΐν εύγενώς τήν άδειαν,όπως δημοσιεύσωμεν τήν πραγμα
τείαν του «περί πάλης μεταξύ άτομοκρατίας και ολοκρατίας», ή οποία άπετέλεσεν τό θέμα τής
ομιλίας του κατά τήν 30ην Ίανουαρίου 1952 εις τήν έν τή Ά ριστοτελείω Αιθούση τής Παντείου»
Σχολής πανηγυρικήν εορτήν.
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κύψε το διαφέρον τοΰ πνεύματος προς σπουδήν καί ερευνάν των νόμων, οϊτινες
διέπουσι τάς άνθρωπείους ομάδας (1)
3. Έ ρευνώ ντες είδικώτερον τό διαφέρον ημάς θέμα παρατηροϋμεν ότι κατά
τον τρέχοντα αιώνα διατρέχομεν μίαν επικίνδυνον καμπήν έν τή ιστορία τής άνθρωπότητος, καθ’ ήν άναμφηρίστως ασκεί αποφασιστικήν έπίδρασιν ή περί ής
ενταύθα πρόκειται πάλη μεταξύ τής ολοκρατίας καί τής ατομοκρατίας. ’Ό ντω ς,
κατά τήν σύγχρονον εποχήν, άνακύπτουσι βαθεΐαι καί θυελλώδεις κρίσεις. Βαθεΐαι
από άπόψεως έντάσεως καί έκτάσεως, θυελλώδεις άπό άπόψεως ρυθμού διαδρομής
των γεγονότων.
Καί βεβαίως δεν είναι ευχερές εις ημάς, τούς διαβιοϋντας κατά τήν σύγ
χρονον εποχήν, νά κατορθώσωμεν νά άντιληφθώμεν σαφώς τάς γενικάς γραμμάς
τή ς τοιαύτης ιστορικής ροής τού βίου τών άνθρωπίνων κοινωνιών διότι στερούμεθα
τή ς άναγκαίας προοπτικής. Μόνον διά τής παρόδου άρκετών αιώνων θά ελθη
ό εις τό μέλλον άνήκων ιστορικός επιστήμων, όστις δυνάμενος νά βλέπη άπό ικανής
άποστάσεως τήν διαδρομήν τής ιστορίας τής ανθρωπότητας, θά άποκτήση τοιαύτην
προοπτικήν καί σύν αύτή τήν ικανότητα σαφούς άντιλήψεως.
Σήμερον θά ήδύνατό τις ’ί σω ς νά διϊσχυρισθή ότι ή άνθρωπότης διαισθάνεται
τάς κοινωνικάς ταύτας κρίσεις, χωρίς όμως νά δύναται νά διακρίνη ταύτας καί
σαφώς. 'Η τοιαύτη δέ διαίσθησις άναμφιλέκτως συνοδεύεται καί ύπό γενικού τίνος
συλλογικού συναισθήματος άνησυχίας καί άνασφαλείας τών έθνών καί τών άνθρω
πίνων κοινωνιών, άντανακλωμένου καί εις τον άτομικόν ψυχικόν βίον. Διότι ή
άνθρωπότης, άφοΰ διήλθε τάς τραγικάς περιόδους δύο παγκοσμίων πολέμων,
τον δεύτερον πόλεμον συνταρακτικώτερον τοΰ πρώτου, εύρίσκεται -σήμερον έν όψει
νέας άνησυχίας. Τό τοιοΰτο δέ γενικόν συναίσθημα άνασφαλείας είναι διάχυτον
επί τών ήμερών ήμών, τοσούτω δέ μάλλον, έφ’ όσον αί νέαι άνακαλύψεις, αΐ περιστρεφόμεναι περί τήν άτομικήν ένέργειαν(2 ), προσδίδουσιν εις τό συναίσθημα τούτο
τήν άπόχρωσιν έντεταμένης άγωνίας καί άγχους τών λαών(3). Ό πωσοΰν αί κρίσεις
αύται έν τή ροή τής ζωής τών άνθρώπων άναφέρονται καί άντανακλώνται εις πολλά
πεδία καί άφορώσιν εις τε τον άτομικόν καί τον ομαδικόν άνθρούπινον βίον. ’Επί
τον τοιοΰτον δέν βίον έπιδρώσιν αύται πολλαχώς, είτε ένισχύουσαι, συμπληροΰσαι,
τροποποιούσα', ή κλονίζουσαι ήδη καθιερωμένας άξίας, είτε δέ θηρεύουσαι νέας.
4. Έ ά ν νυν θελήσωμεν νά άνεύρωμεν τήν αιτιολογίαν τών κοινωνικών τού
των κρίσεων, παρατηρούμεν ότι καί αύται οφείλονται εις τήν παρ’ ήμών έξεταζομένην πάλην τών δύο άπό καταβολής κόσμου άνταγωνιζομένων δυνάμεων καί διεπουσών άνέκαθεν τον βίον τών άνθρώπων, τών δυνάμεων ενθεν μέν τής ατομοκρα
τίας ή ατομισμού (In d iv id u alism u s), ενθεν δέ τής κοινωνιοκρατίας ή όμαδοκρατίας ή ολοκρατίας (U niversalism us, V erm a ss u n g )(4).
Πάντως αί δυνάμεις αύται δέν πρέπει νά νοηθώσιν, ώς συνήθως γίνεται, μόνον
έν οψει τής υλικής οικονομικής πλευράς καί τών οικονομικών έπιστημών, φερ’
(1) "Ορα καί Κωνσταντίνου Γ . Γαρδίκα. Ή ’Εγκληματολογία. Τόμος Α '.Έ κ δ . γ ' Άθήναι.
194 8 » , σελ. 82. Ή κοινωνιολογία καί ή έγκληματολογική κοινωνιολογία, «Georges G urvitch.
L a vocation actielle de la Sociologie. P aris. 1950».
(2) «G ustav Stram berg . Ή
ατομική ενέργεια. Περιοδ. ’Ακτίνες. Άθήναι, 1949», σ.
5 0 8 έπ.
(3) «Π . Μελίτη. Τό νόημα τής έποχής μας. Περιοδ. ’Ακτίνες. Άθήναι. 1946» σ. 247 .έπ.
«...Σαν άτομο, ό σημερινός άνθρωπος περισσότερο άκόμη καί άπό τόν άνθρωπο περασμένων γενε
ώ ν...». Προβλ. καί «Δ . Πυργιώτη. 'Ιστορικά κριτήρια γιά τήν έποχή μας. Περιοδ. Α κ τίν ες. Ά θ ή ναι. 1947», σ. 391 έπ. περί «σημερινής σκληρής πραγματικότητος» καί περί «σημερινής άγωνιώδους άτμοσφαίρας» «Α δελφότητος Θεολόγων «ή Ζω ή». Μεταπολεμικά (Ό Δεύτερος Π ό 
λεμος καί τά μετ’ αυτόν). Άθήναι. 1947» (Ό πόλεμος ή κατοχή, ή άπελευθέρωσις), «Στυλ.
Β . Πρωτονοταρίου. Ό πολιτισμός έν κινδύνω. Άθήναι. 1932».
(4) "Ορα σχετικάς λέξεις έν «W alter Brugger S .J . Philosophisches W oerterbuch. F r e i
bu rg, 1950». σ. 162 έπ., 371 έπ.
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είπεΐν ύπό της σχολής των σοσιαλιστών. Διότι μή λησμονώμεν ότι ό άνθρωπος
•δεν είναι άπλοΰν εμβιον δν, ό πρώτος έν τώ ζω ϊκ ώ βασιλείω, άφορμώμενος μόνον
από υλικών άναγκών(1) Ουτος έχων άνυψωθή ύπέρ τον κόσμον τής υλικής φύσεως
* ίς πνευματικάς σφαίρας, έδημιούργησεν ύπέρτερον κόσμον ήθικοΰ καί πνευματικού
πολιτισμού καί. κινείται έν πνευματικώ κόσμω ύψίστων ήθικών άξιών. 'Υ πό την
έννοιαν ταύτην θά εδει ή άντίθεσις μεταξύ ατομοκρατίας καί όμαδοκρατίας να
νοηθή έπεκτεινομένη ωσαύτως εις τάς ήθικάς καί πνευματικάς αξίας. Τούτο δέ
πολλω μάλλον, έφ’ όσον ό άληθώς πεπολιτισμένος άνθρωπος άγόμενος ύπό ήθι
κών καί πνευματικών ωθήσεων, δέν καθίσταται ερμαιον τής ταπεινής όλης. 'Η
τοιαύτη δέ πρότασις άποκτά ιδιαιτέραν σημασίαν διά τούς "Ελληνας, οΐτινες αεί
ποτε, άπό τής άρχαιότητος μέχρι καί τής σήμερον, υπήρξαν οι μεγάλοι θιασώται
καί νικηταί τών ήθικών καί πνευματικών ιδεωδών, παλαίσαντες καί παλαίοντες
διαρκώς μετ’ ένθουσιασμοϋ κατά τών δυνάμεων τής υλικής βίας καί τών οπαδών
τώ ν ταπεινών υλικών συμφερόντων.
5.
Οί οπαδοί τής ολοκρατίας άποβλέπουσιν εις τήν ομάδα, εις τό όλον,
όπερ μόνον άποτελεΐ τήν μεγάλην άξίαν καί κατ’ αύτούς υπερτερεί τής περ κο
μισμένης καί μικροψύχου άξίας τού μεμονωμένου άτόμου. Κατά τήν θεωρίαν ταύτην
άποκρούεται ή άπόδοσις σημασίας εις τον έπί μέρους άνθρωπον καί τονίζεται μόνον
ή σημασία τής όμάδος. Διδάσκεται ότι ή ευτυχία τής όμάδος ώς τοιαύτης, καί
ούχί τών άπαρτιζόντων ταύτην ατόμων, δέον νά άποτελή τον μοναδικόν σκοπόν τή ς
άνθρωπίνης έπιδιώξεως καί προσπάθειας . Κατά ταΰτα τό κράτος καί ή κοινωνία
ώς όμάς δέον νά μή καταλίπωσιν έλευθερίαν καί πρωτοβουλίαν είς τήν άτομικήν
υλικήν πνευματικήν καί ήθικήν δράσιν, άλλά νά δημιουργώσιν ομαδικήν δράσιν,
ύποτάσσουσαι πλήρως τήν άτομικήν.
’Αντίθετος είναι ή άποψις τών οπαδών τής ατομοκρατίας, άποδιδόντων άξί
αν καί σημασίαν μόνον εις τά έπί μέρους άτομα. Κατά τήν θεωρίαν ταύτην γενικώς
μόνον ή εύτυχία τών μεμονωμένων άνθρώπων δέον νά άποτελή τον άποκλειστικόν
σκοπόν τής άνθρωπίνης δράσεως. Τούτων οότως έχόντων , τό κράτος καί ή κοινωνία
οφείλου σι νά καταλίπωσι τά άτομα έλεύθερα καί άνεμπόδιστα έν τή υλική, πνευματική
καί ήθική των δράσει καί νά περιορισθώσιν είς τήν άπλήν έξασφάλισιν προσφορών
συνθηκών άτομικής έξελίξεω ς καί ένεργείας.
■6. 'Η περί ής πρόκειται άντίθεσις μεταξύ ατομοκρατίας καί ολοκρατίας
αντανακλάται είς ποικίλας τής άνθρωπίνης κοινωνικής ζωής έκδηλώσεις (2), ών τινας
μόνον έκ τών σπουδαιοτέρων θά έξετάσωμεν έν τοϊς έπομένοις :
α) Έ ν τή ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή σφαίρα, ή διδασκαλία τής ολοκρατίας κατέληξεν είς
τον σοσιαλισμόν (8 ). Ούτος θεωρεί ώς όλεθρίαν τήν άτομικήν οικονομικήν έλευθε
ρίαν, διδάσκει ότι ή οικονομία είναι ύπόθεσις τού συνόλου, τείνει είς τήν άντικατάστασιν τής άτομικής ιδιοκτησίας διά τής κοινοκτημοσύνης καί έπ ιζητεϊ νά κρατικοποιήση πάσαν οικονομικήν δράσιν καί παραγωγήν.
Ά ν τιθέτω ς, ή διδασκαλία τής άτομοκρατίας διδάσκει ότι μόνον, έάν άφεθή
τό άτομον έλεύθερον καί άδέσμευτον έν τή έπιδιώξει τών οικονομικών αυτού συμφε
ρόντων, θά έπιτευχθή οικονομική πρόοδος, ότι κοινή οικονομική ευημερία σημαίνει
( ί ) «H ans Driesch. Ή ύπερνίκησις τοΰ ύλισμοϋ. Περιοδ. ’Ακτίνες. Άθηναι. 1948»,
σ. 113 έπ.
( 2 ) 'Όρα «Νικολάου Κ. Καραχρίστου. Κοινωνιολογική Παιδαγωγική, ’Αθηναι; 1928».
(3 )
"Ορα « Ά . Έλευθεροπούλου. 'Ο κοινωνικός βίος τών άνθρώπων. Θεσσαλονίκη. 1930»,
σ. 250 έπ. περί σοσιαλισμού καί κομμουνισμού, «'Ένα ξεκαθάρισμα ΓΙεριοδ. ’Ακτίνες. Άθηναι.
1946», σ. 209 έπ., «Π . Μελίτη, Μπροστά στο κοινωνικό πρόβλημα Περιοδ. Α κ τίν ες. Άθηναι.
1949», σ. 1 έπ., «Π . Μελίτη. Ό καπιταλισμός (θεμελίωσις καί άποτελέσματα). Περιοδ.
'Α κτίνες. Άθηναι. 1949», σ. 49 έπ., «Π . Μελίτη. Τό αίτημα της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Περιοδ. Α κ τίν ες. Ά θηναι. 1949», σ. 209 έπ.
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άθροισμα ατομικών οικονομικών ευημεριών και δτι τό οικονομικόν συμφέρον τη ς
όλότητος δεν είναι ή ή συνισταμένη τών ατομικών οικονομικών συμφερόντων, συμπιπτόντων εις αρμονικήν ενότητα. ’Εντεύθεν άνέκυψεν έν τώ οΐκονομικώ όρίζοντι
ή καλουμένη «φιλελευθέρα οικονομική σχολή)), ήτις υποστηρίζει τούς θεσμούς τή ς
ελευθερίας τών συναλλαγών, τον σεβασμόν της ιδιωτικής οικονομικής πρωτοβου
λίας καί τό άπαραβίαστον τής άτομικής ιδιοκτησίας.
Οί σοσιαλισταί κρίνοντες τήν άτομοκρατικήν οικονομίαν, τονίζουσι τήν ύπό
τό κράτος ταύτης ένδεχομένην καί πιθανήν καταδυνάστευσιν τών οΐκονομικώς άσθενεστέρων ύπό τών οΐκονομικώς ΐσχυροτέρων, παρά τήν έπίφασιν τής τυπικής οι
κονομικής ελ ευθερίας. Ά ν τιθέτω ς, οί οπαδοί τής αντιθέτου άπόψεως κρίνοντες τον
σοσιαλισμόν, διδάσκουσιν ότι ουτος άγει εις τεχνικά οικονομικά κατασκευάσματα:
καί ταπεινήν μηχανοποίησιν τών άνθρώπων.
β) Έ ν τ ή π ο λ ι τ ι κ ή σφαίρα, ή διδασκαλία τή ς ολοκρατίας κατέληξεν εις
τήν δόξαν δτι τά άτομα, στερούμενα πολιτικών δικαιωμάτων, δεν έχουσιν ούδεμίαν
αυθυπόστατον πολιτικήν θέσιν καί δεν δύνανται νά διάγωσι πολιτικήν ζωήν καί να
άσκήσωσι πολιτικήν δράσιν καθ’ έαυτά καί δτι άντιθέτως ύφίσταται μόνον συνο
λική πολιτική ζωή καί μόνον συνολική πολιτική δράσις. ’Εντεύθεν διδάσκεται ή,
πλήρης έξάρτησις καί άπορρόφησις έν τή πολιτική ζωή τού άτόμου έκ τού συνόλου.
Ή ολοκρατία ήγαγεν εις τήν διαμόρφωσιν τού άποκληθέντος τύπου τή ς «βιαίας
πολιτείας» ή τού κατά Sp encer «στρατιωτικού τύπου τής πολιτείας» καί εις τήν
πολιτικήν κίνησιν τών καλουμένων ολοκληρωτικών καθεστώτων πάσης φύσεως,
ήτις άπαρνεϊται τάς πολιτικάς ελευθερίας καί τήν δυνατότητα τής ύπάρξεως πλειόνων πολιτικών κομ,μάτων.
’Από τής άλλης πλευράς οί θασιώται τής ατομοκρατίας τονίζουσι τοσοΰτον
τήν άξίαν τού άτόμου, ώ στε θεωροΰσι τήν πολιτείαν ώς άπλοΰν άθροισμα άτόμων,
μή συνιστώσαν γνησίαν ολότητα. Τά πολιτικά δικαιώματα καί αί πολιτικαί έλευθερίαι τού άτόμου περιορίζονται μόνον έκ τών άντιστοίχων δικαιωμάτων καί τών
έλευθεριών τού ετέρου άτόμου, ούχί δμως έξ έσωτερικών συνδέσμων προς τήν πολι
τειακήν κοινότητα. Πολιτικόν ιδεώδες καί πρότυπον, προς δ δέον νά τείνωμεν, είναι
ή άνάπτυξις τής ιδιωτικής, τής άτομικής πολιτικής έλευθερίας καί ό περιορισμός τών
λειτουργών τού κράτους καί τής όμάδος εις τό έλάχιστον. Συνελόντι είπεϊν τίθεται
ώ ς βάσις τής πολιτείας τό άτομον, άπαιτεΐται σεβασμός προς τά πολιτικά αυτού
δικαιώματα καί κηρύττεται ή ίερότης τών πολιτικών έλευθεριών. 'Ω ς άπόρροια τ έ 
λος τή ς έλευθέρας δράσεως καί κινήσεως τού πολιτικού βίου έξυπακούεται ή έλευθερία τή ς πολιτικής συνειδήσεως καί ή δυνατότης τής ύπάρξεως διαφόρων πολιτικών
κομμάτων. Έ κδήλωσιν τής πολιτικής άτομοκρατίας αποτελεί ή Διακήρυξις τών
δικαιωμάτων τού άτόμου καί τού πολίτου τής Γαλλικής Έ παναστάσεως.
Οί οπαδοί τής πολιτικής όλοκρ'ατίας, κρίνοντες τήν άντίθετον άποψιν, φρονοΰσιν δτι ή έξαρσις τής αξίας τού άτόμου έν τώ πολιτικώ πεδίω δύναται νά άγάγη
εις τήν άναρχίαν. Ά ν τιθ έτω ς οί οπαδοί τής άτομοκρατίας, κρίνοντες τήν ολοκρα
τίαν, διδάσκουσιν δτι ή έξαρσις τής άξίας τής όμάδος έν τώ πολιτικώ πεδίω άγει
εις άπαισίαν βίαν καί τυρραννίαν.
γ ) Έ ν τή θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ή σφαίρα, οί θιασώται τής ολοκρατίας, άποβλέποντες εις τον σύνδεσμον τών πιστών προς τό ύπ’ αυτών άκολουθούμενον θρήσκευμα
άπαιτοΰσι πλήρη θρησκευτικήν έξάρτησιν τών άτόμων έκ τής θρησκευτικής κοινότητος, άποτελούσης αδιάσπαστου καί άδιαίρετον καθολικήν ενότητα. Οί αύτοί άπαιτοΰσι τυφλήν θρησκευτικήν πίστιν έκ μέρους τών έπί μέρους ύπηκόων τού θρησκεύ
ματος καί τυφλήν θρησκευτικήν ύποταγήν αύτών εις τούς θρησκευτικούς κανόνας
συμπεριφοράς καί τάς έπιταγάς τών θρησκευτικών άρχηγών. Έ κδήλωσιν θρησκευ
τικής ολοκρατίας άπαντώμεν εις τό θρησκευτικόν ολοκληρωτικόν καθεστώς τή ς
'Ρ ω μ α ϊκ ή ς Καθολικής Ε κκλη σία ς. Αΰτη νοεί πλήρη ύποταγήν εις τον θρησκευ-
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τικόν αρχηγόν Πάπαν, πάντων των κλάδων της έπιγείου ζωής καί άπαιτεΐ έκ μέ
ρους των πιστών τελείαν ύπακοήν εις τάς άρχάς καί τά δόγματα αύτής. Ή αύτή
απαγορεύει καί αποκλείει ρητώς καί αύστηρώς οίανδήποτε έκ μέρους των πιστών
έξέτασιν καί έρευναν τών θρησκευτικών κανόνων καί άρχών, ώ ς καί πάσαν άτομικήν θρησκευτικήν πεποίθησιν.
Ά ν τιθέτω ς ή διδασκαλία τής άτομοκρατίας άγει έν τώ θρησκευτικώ κύκλω
εις τήν άτομικήν θρησκευτικήν εύσέβειαν, έρειδομένην εις τήν έλευθέραν έξέτασιν
έκ μέρους παντός άνθρώπου τών θρησκευτικών άρχών καί άληθειών καί εις τον
σχηματισμόν έξ αύτης άτομικών θρησκευτικών πεποιθήσεων. ’Έκφανσιν της τοιαύτης άτομοκρατικής θρησκευτικής τάσεως άπετέλεσεν ή μεγάλη θρησκευτική' κίνησις του ΙΣ Τ ' αίώνος έν τή κεντρική Εύρώπη, τής Διαμαρτυρήσεως. Διαφέρον άπό
τής άπόψεως ταύτης είναι καί τό άρθρον 2 τοϋ καταστατικού χάρτου τής Πενσυλβανίας, έτους 1776, καθ’ ό «πάντες οί άνθρωποι έχουσι φυσικόν καί άναφαίρετον δικαίωμα προς λατρείαν τοϋ παντοδυνάμου Θεοϋ συμφώνως προς τάς υπαγο
ρεύσεις τής συνειδήσεως καί τών γνώσεων αύτών».
δ) Έ ν τή σφαίρα τών κ α λ ώ ν τ ε χ ν ώ ν (1), ήτοι τών άνθρωπίνων δημιουρ
γημάτων, άτινα πραγματοποιοΰντα τό εις τό είδος των ιδεώδες τής άληθείας τοϋ
«καλού καί ωραίου», γεννώσι καλαισθητικήν ήδονήν, παρατηροϋμεν ομοίως δια
μάχην μεταξύ άτομοκρατίας καί ολοκρατίας.
Ούτως, ή όλοκρατική αρχή άφορμάται άπό τοϋ άπροσώπου, τοϋ κοινωνικού
(υπερατομικού) καί τοϋ καθολικού τής μορφής καί τοϋ περιεχομένου τής τέχνης.
Αύτη θεωρεί τό αισθητικόν ιδεώδες ώς ομαδικόν απόλυτον δημιούργημα καί άπαιτ ε ΐ πειθαρχίαν τοϋ καλλιτέχνου εις τό τοιοΰτον άπόλυτον (υπερατομικόν) κοινωνι
κόν αισθητικόν ιδεώδες. Κατά, ταΰτα τό δημιούργημα τής τέχνης δεν έξευρίσκεται
ύπό τοϋ μεμονωμένου καλλιτέχνου, άλλ’ άπορρέει έκ τής συνολικής ψυχής τής κοι
νωνίας.
Ά ν τιθέτω ς, κατά τήν δόξαν τής άτομοκρατίας, ή τέχνη άπαλλάσσεται τής
κηδεμονίας τοϋ άπολύτου καί άποδίδεται σημασία εις τον συντελεστήν τή ς άτομικότητος έν αύτή. 'Υπό τήν έννοιαν ταύτην διακηρύσσεται ό χαρακτήρ τής καλλιτε
χνικής άτομικότητος καί τό ιδεώδες τής άτομικής έλευθερίας έν τή τέχνη. Τά έργα
ταύτης θεωρούνται ώς φέροντα τήν προσωπικήν, σφραγίδα τοϋ δημιουργού αύτών
καλλιτέχνου καί ώ ς άποτελοΰντα άτομικήν ψυχικήν έκφρασιν. "Εκαστος άρα καλλι
τέχνης έχει τάς ιδίας άτομικάς του ιδιότητας, αίτινες άπαντώσι μόνον εις αύτόν,
α'ίτινες δέν άνευρίσκονται εις ούδένα άλλον καλλιτέχνην κατά πανομοιότυπον τρό
πον' καί αί όποΐαι, άποτελοΰσαι άπόρροιαν τής έν τή φύσει κυριαρχούσης «άρχής
τοϋ άνομίου», συνιστώσι τήν ποικιλίαν καί τήν ώραιότητα τής καλλιτεχνικής δη
μιουργίας.
'Υπό τήν άνωτέρω έννοιαν θά ήδύνατο νά γίνη λόγος περί «έπαναστατικής
τέχνης» ίδεολογικώς άντιτιθεμένης προς τήν «καθεστώσαν κλασσικήν τέχνην».
ε ) Έ ν τή σφαίρα τής ή θ ι κ ή ς έχομεν άντίθεσιν μεταξύ κοινωνικής ήθικής
(S o z ia leth ik ) (? ) καί άτομικής ήθικής (In d iv id u ale th ik ).
Είδικώτερον οί θιασώται τής ολοκρατίας, άρνούμενοι τον ήθικόν άτομισμόν,
διδάσκουσιν ότι ύπερτάτη άπόλυτος ηθική άξια είναι ή άνθρώπειος όμάς, ήτις μόνη
(1) « Γ . Βερίτη. Ή τέχνη για τον άνθρωπο. Περιοδ. ’Ακτίνες. 1946», σ. 7 έπ., «Δ. ΙΙυργιώτη. Π ηγές έμττνεύσεως στη μουσική. Περιοδ. ’Ακτίνες. 1946», σ. 70 έπ., « Γ . Βερίτη. Ή
καλλιτεχνική δημιουργία καί ό καλλιτέχνης. Περιοδ. ’Ακτίνες. ’Αθήναι. 1947», σ. 102 έπ.,
«Μελή Νικολαΐδου». Σύγχρονη έλληνική τέχνη Περιοδ. ’Ακτίνες. ’Αθήναι. 1949» σ. 175 έπ.
« Έ . Π. Παπανούτσου. Αισθητική. ’Αθήναι. 1948», cc’A. Έλευθεροπούλου. Τό ώραΐον. Ή καλλι
τεχνία. ’Αθήναι. 1932», «Ιΐαναγ. Κανελλοπούλου. 'Ιστορία τού εύρωπαϊκού πνεύματος. Τόμοι
Α ' καί Β\ ’Αθήναι 1947».
( 2 ) 'Όρα σχετικώς W a te r Brugger, αύτόθι σ. 326/7.
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δύναται να ή πραγματικόν υποκείμενον ηθικών ενεργειών. (Κοινωνικός ηθικός εύδαιμovισμός=Sozoaleudaim onism us). 'Ύπό τήν έννοιαν ταύτην θεωρείται ώς
ανήθικος πράξις μόνον ή τιτρώσκουσα τό κοινόν τής πάσι ηθικόν συναίσθημα τής
φιλαλληλίας, τής άγαθότητος καί τής δικαιότητος.
Ά ν τιθέτω ς οί οπαδοί τής άτομοκρατίας, άντιτιθέμενοι προς τήν ηθικήν δου
λείαν εις τήν ομαδικήν ήθικήν, θεωροϋσιν ώς ύπέρτατον ήθικόν σκοπόν τήν έπίτευξιν
άτομικής ήθικής εύδαιμονίας (Προσωπική ήθ^/ ^ P e rs o e n lic h k e its e th ik ). Ούτοι
στηρίζονται επί τής άτομικής ήθικής πεποιθήσεως, έπί τής άτομικής ήθικής ζωής
καί έπί τής άτομικής εσωτερικής ήθικής ελευθερίας τής συνειδήσεως.
σ τ ) Έ κ τών εΐρημένων προκύπτει ότι τήν διαμάχην μεταξύ άτομοκρατίας
καί ολοκρατίας άνευρίσκομεν εις ποικίδας σοβαράς εκδηλώσεις τής άνθρωπίνης
ζω ής, εις ας, άληθώς είπεΐν, θά ήδύνατό τις νά προσθέση καί πληθύν έτέρω ν φερ’
είπεΐν είς τό δίκαιον, τήν φιλοσοφίαν, τήν ιστορίαν,τήν ψυχολογίαν κ.ά. Καί εις τον
σημερινόν τιτάνειον άγώνα μεταξύ του Δυτικού καί το ύ ’Ανατολικού κόσμου θά ήδύνατο νά διακρίνη σαφώς τήν τοιαύτην διαμάχην, έξιχθεΐσαν μέχρις όξυτάτης φάσεως.
’Αλλά καί γενικώτερον είπεΐν, έν πάση εποχή καί παντί λαώ άπαντώμεν διαρκή τήν
τοιαύτην διαπάλην μεταξύ τών άξιών τού άτόμου καί τού όλου.
ζ ) ' Η μ ά ς ώ ς διδασκάλους'Έλληνας, έορτάζοντας τήν χριστιανικήν ταύτην έορτήν τής παιδείας, διαφέρει όλως ιδιαιτέρως ή άντίστοιχος π α ι δ α γ ω γ ι κ ή άποψις.
'Υ πό τήν έννοιαν ταύτην, όφείλομεν κατ’ έξοχήν νά καθορίσωμεν καί τό π α ι δ α γ ω 
γ ι κ ό ν ι δ ε ώ δ ε ς , προς δ δέον νά τείνωσιν οΐ τε διδάσκοντες, ώς πνευματικοί χει
ραγωγοί, καί οί διδασκόμενοι, ώ ς πνευματικώς χειραγωγούμενοι, άλλά καί ώς αύτοδ ιαπαιδαγωγού μενο ι.
7. Έ κ τής ιστορίας τής παιδαγωγικής (-1) πληροφορούμεθα δτι άπαντώμεν
γενικώς είπεΐν άμφότερα τά εΐδη τής άγωγής, ήτοι καί κοινωνιστικήν καί άτομιστικήν :
α) Κατά τήν κοινωνιστικήν άγωγήν, 6 νέος άνατρέφεται χάριν τής όμάδος, μή
έχων προσωπικήν άξίαν. Κατά τήν θεωρίαν ταύτην, άξίαν κέκτηται μόνον ή όμάς,
τό δ’ άτομον θυσιάζεται χάριν τής όμάδος, οίωνεί ώ ς res άνευ άξίας. Τοιαύτη αί
φνης ήτο ή άγωγή τών άρχαίων άνατολικών λαών, τής άρχαίας Σπάρτης (κρατική
άγωγή, τυφλή ύπακοή, άκαμπτος έμμονή είς τήν συνήθειαν καί τό δίκαιον), τής
άρχαιοτέρας περιόδου τής Ρ ώ μης (Κοινωνιστικόν ιδεώδες), τής μεσαιωνικής άγω
γής (μόρφωσις ούχί άτόμων, άλλά τύπων τής άντιστοίχου κοινωνικής τά ξεω ς τών
άστών, τών κληρικών, τών ιπποτών, τών χωρικών καί τών έπαγγελματιών), τής
θρησκευτικής άγωγής τής δυτικής εκκλησίας (διοικουμένης άπολυταρχικώς), τής
άγωγής τών άπολυταρχικών κρατών τού 17ου αίώνος (γενικόν πνεύμα τού οποίου
ήτο ή συστηματοποίησις καί άνεύρεσις νόμων γενικώς ίσχυόντων , είς ους νά υπο
τάσσονται οί πάντες καί ή μόρφωσις πολιτείας κυριαρχούσης είς τά άπόλυταρχικά
άξιώματα), τής άγωγής τών άντιδραστικών κρατών τού 18ου αίώνος (κέντρον τής
οποίας άντιδράσεως ήτο ή «'Ιερά συμμαχία»).
β ) ’Από τής άλλης πλευράς, κατά τήν άτομιστικήν άγωγήν, άξίαν κέκτηται
τό άτομον, δπερ έχει τό δικαίωμα νά άπαιτήση τήν δσον τό δυνατόν έλευθέραν καί
τελείαν άνάπτυξιν τής προσωπικότητος αύτοΰ. 'Υ πό τής άγωγής ταύτης άναγνωρίζεται ή άξια τού άνθρώπου, ή έλευθερία καί ή αυτοτέλεια αύτοΰ. Τοιαύτην άτομιστικήν άγωγήν άπαντώμεν έν τή ιστορία είς τάς άρχαίας ’Αθήνας (άρμονική μόρφωσις σώματος καί ψυχής, έλευθέρα ύπακοή τού πολίτου, έλευθερία άναπτύξεως,
έπί τή βάσει νόμων, τής προσωπικής έλευθερίας τού άτόμου), (κατά τον G uex
έν τή H istoire de’ Γ In n stru ctio n e t de Γ E d u catio n , ό νεαρός ’Αθηναίος ήδύνατο νά διαπλάσση κατά τήν έποχήν τής άθηναικής άκμής ένα τών ώραιοτέρων τύ(10) «Δημητρίου Γ . Μωραίτου. 'Ιστορία τής Παιδαγωγικής Έ κ δ . β'. Ά θήναι. 1936».

Ή πάλη μεταξύ άτομοκρατίας καί ολοκρατίας
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πων, τούς οποίους παρήγαγε μέχρι τοΰδε ή άνθρωπότης, άνδρα ρωμαλέου είς το
σώμα καί λεπτόν κατά το πνεύμα, τον ώραΐον καί αγαθόν, «καλόν κάγαθόν»), είς·
τούς ελληνιστικούς χρόνους (πνεύμα παγκοσμιότητος, καθ’ δ τό άτομον προσεπάθει
να έπιβάλη άξίαν είς εαυτό, άνεξαρτήτως της όμάδος), είς την νεωτέραν ρωμαϊκήν
περίοδον (κοσμοπολιτική καί άτομιστική άγω γη), είς την έποχήν τής ’Αναγεννήσεως
ή τού άνθρωπισμοΰ (εποχή επανόδου είς τά αρχαία ιδεώδη τού πολιτισμού τής κλασ
σικής άρχαιότητος Ε λληνικής καί 'Ρ ω μαϊκής, χαρακτηριζομένη ώς εποχή τής άνευρέσεως τής άτομικότητος, τής έπελευθερώσεως τού άτόμου άπό των δεσμών τής όμά
δος), είς τήν θρησκευτικήν μεταρρύθμισή τών διαμαρτυρομένων (νέα ισχυρά έκδήλωσις τής προς αύτοτέλειαν προσπάθειας τού άτόμου σχετικώ ς προς τήν ομάδα
έν τή περιοχή τής θρησκείας), είς τήν έποχήν. τής διαφωτίσεως τού 18ου αίώνος.
(καθ’ ήν έπεχειρήθη ή θραΰσις τών δεσμών τού άπολυταρχικοΰ συστήματος, είς ά
τό άτομον εΐχε περικλεισθή, ιδίως δι’ έξάρσεως τού ορθού λόγου τού άνθρώπου
= R ation alism u s· αί συναισθηματικαί λέξεις τής γαλλικής έπαναστάσεως «ελευθε
ρία, ίσότης, αδελφότης» έκφράζουσι τό πνεύμα τού 18ου αίώνος), καί είς τήν έπο
χήν τού 19ου αίώνος (οπότε ή τάσις προς άπομάκρυνσιν τού άτόμου άπό τής όμά
δος συνεχίσθη προς δύο κατευθύνσεις, ήτοι τό μέν ώς άνεξαρτησία ενός έθνους άπό
τής υπολοίπου άνθρωπότητος, τό δ’ ώς προσπάθεια προς αύτοτέλειαν τού ατόμου,
συμμετοχή καί συνεργασία αύτοΰ είς τήν διατήρησιν καί προαγωγήν τής κοινωνίας).
Οΰτω φθάνομεν είς τήν σύγχρονον άγωγήν τού. 20ού αίώνος. Κατά τήν έπο
χήν ταύτην ήσκήθη οξεία κριτική κατά, τής ύφισταμένης καταστάσεως τής άγωγής,
ιδίως καί έκ γερμανικής πλευράς έπί τώ λόγω ότι ή κατάστασις αΰτη δεν έλάμβανεν
έπαρκώς ύπ’ οψιν τάς ιδιορρυθμίας τής άτομικότητος. Έ ν προκειμένω όρμητικώτερος ύπήρξεν ό N ietsche, δστις έζήτησε τήν άνύψωσιν τού άτόμου είς νέαν θεό
τητα, τήν τού άποκληθέντος «ύπερανθρώπου».
'Οπωσοΰν άπό τής καμπής τού παρελθόντος προς τον τρέχοντα αιώνα άνέκυψε καί πάλιν, έν έκτεταμένη όξύτητι, τό αιώνιον πρόβλημα τή ς σχέσεως τού άτό
μου προς τήν κοινωνίαν «ύπό τήν έννοιαν τής άντιθέσεως τού άτομικισμοΰ (In d ividu alism u s) προς τον κολλεκτιβισμόν (K o llek tiv ism u s). Τό πρώτον ρεύμα άναγνωρίζει δύναμιν καί άξίαν είς τό άτομον, τό δεύτερον είς τήν κοινωνίαν. 'Υπό τήν
έννοιαν δέ ταύτην άνέκυψε καί ή άντίθεσις μεταξύ άτομιστικής καί κοινωνιστικής
παιδαγωγικής.
Ταύτην ένιοι έγκριτοι, παιδαγωγοί προσεπάθησαν, δπως συμβιβάσωσι. Τ α σσόμεθα ύπέρ τής χρυσής μέσης οδού. 'Η μέση αΰτη οδός, γενικώτερον νοουμένη
(Solid arism u s) άποτελεΐ κοινωνικήν τάξιν, ήτις άποδίδει πλήρη άξίαν είς τον άν
θρωπον τ ό σ ο ν ώς προσωπικότητα, δσον καί ώς μέλος κοινωνίας καί έντεΰθεν
άποδέχεται άφ’ ενός υπεύθυνον ύποχρέωσιν παντός άτόμου έναντι τής κοινωνίας,
άφ’ έτέρου υπεύθυνον ύποχρέωσιν τής κοινωνίας έναντι παντός έπί μέρους άτόμου.
Ή τοιαύτη άμοιβαία άναφορά (S o lid a rita e t), άποκλείουσα τάς μονομερείας τό 
σον τής άτομοκρατίας, δσον καί τής ολοκρατίας, άποτελεΐ τήν βασικήν σχέσιν, δυ
νάμει τής οποίας καί τό άτομον τελειοποιείται καί εύτυχεΐ διά τής προαγωγής, τής
άναπτύξεως καί τής εύτυχίας τής κοινωνίας, άλλά καί ή κοινωνία τελειοποιείται
καί εύτυχεΐ διά τής προαγωγής, τής άναπτύξεως καί τής εύτυχίας τού έπί μέρους
άτόμου. 'Η άντίληψις αΰτη, καθ’ ήμάς, συμφωνούσα καί προς τά χριστιανικά ιδεώδη,
χαράσσει τήν ορθήν οδόν τού συμβιβασμού τών συμφερόντων τού άτόμου καί τών
συμφερόντων τής κοινωνίας.
Κατά ταΰτα, θεωροΰμεν ά πό τ ή ς μ ι α ς π λ ε υ ρ ά ς ώ ς τελείαν κοινωνίαν,
τήν κοινωνίαν, τήν έδραιωμένην έπί χριστιανικών βάσεων τή ς ήθικής καί τού δι
καίου, ήτις δεν άγει είς τήν έκμηδένισιν τού άτόμου, άλλ’ είς τήν προαγωγήν καί εις
τήν εύτυχίαν αύτού.
’Ενώ ά π ό τ ή ς ά λ λ η ς π λ ε υ ρ ά ς θεωροΰμεν ώ ς τέλειον άνθρωπον, τον άν-
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θρωπον, τον εμφορούμενου υπό χριστιανικών ιδεωδών της ήθικής καί τοΰ δικαίου,
ό όποιος δεν επιζητεί την έκμηδένισιν τής όμάδος και τών συνανθρώπων, άλλα την
έξυπηρέτησιν τής γενικής προαγωγής καί τής γενικής ευτυχίας. 'Ο τοιοΰτος χρι
στιανός άνθρωπος, έχων αύτοτελή άξίαν ώς προσωπικότης καί ενεργών έλευθέρως
διά τής δημιουργικής δυνάμεως τής ψυχής του, ήτις έχει θείαν την προέλευσιν, τής
Ά ριστοτελείου «έντελεχείας», προσπαθεί έν τή επιλύσει τών ατομικών του προβλη
μάτων τής ζωής, να άκολουθήση ούχί άντιβιολογικάς, άντικοινωνικάς, άλλα κοινωνικώς ωφελίμους οδούς. Την άτομικήν τάσιν προς τελειοποίησιν θεωροΰμεν ώ ς έναρμονιζομένην προς την δύναμιν του κοινωνικού συναισθήματος, ύπό την έννοιαν ότι
ύφίσταται άμοιβαία άνταπόκρισις μεταξύ άτομικής καί κοινωνικής τελειοποιήσεως
καί εύτυχίας. Έ ν τοιαύτη χριστιανική κοινωνία ούδείς επιζητεί να έπικρατήση
εις βάρος τοΰ συνανθρώπου, άλλά βασιλεύει ή άγάπη καί ή άλληλεγγύη. ’Ιδεώδη
έκδήλωσιν τοιαύτης προσωπικότητος άπετέλεσεν αίφνης ό διάσημος παιδαγωγός
Πεσταλότσι, είς τό μνημεΐον τοΰ οποίου έν Ζυρίχη συνηντήσαμεν άναγεγραμμένην
την φράσιν : «τα πάντα διά τούς άλλους καί τίποτε διά τον έαυτόν του». Τούτων
ούτως έχόντων άποδεχόμεθα ώς ορθήν άγωγήν, την άγωγήν τοΰ άνθρώπου είς προ
σωπικότητα ικανήν να συμβιβάση τήν προσωπικήν του τελειοποίησιν καί ευτυχίαν
προς τάς άπαιτήσεις τής κοινωνίας, τήν οποίαν κοινωνίαν θεωροΰμεν ώς ιδεώδη,
έφ’ οσον έμφανίζεται καί αΰτη ώ ς ικανή να συμβιβάση τήν ομαδικήν αυτής τελειό
τητα καί ευτυχίαν προς τάς άπαιτήσεις τών καθ’ έκαστον άτόμων.
Έρρίψαμεν τάς όλίγας ταύτας περί τής χρυσής μέσης όδοΰ, ήν άκολουθοΰμεν, έν τη διαμάχη μεταξύ άτομοκρατίας καί ολοκρατίας, έπεξηγηματικάς παρατη
ρήσεις ήμών είς τάς διηυλακωμένας ύπό τής διδασκαλίας καρδίας τή ς έλληνίδος
φοιτητικής νεότητος τής ήμετέρας Σχολής. Έ λπίζομεν δέ ότι έκατοστύοντες στάχυες
εύαρέστων συγκινήσεων καί γενναίων συναισθημάτων εόσεβείας καί πόθων προς
πολύτιμον έλληνικήν έθνικήν καί κοινωνικήν δρασιν θέλουσι, τή βοήθεια τών ουρα
νίων Τριών Μεγάλων Ιεραρχών, καρποφορήσει.
I. ΠΑΙΙΑΖΑΧΑΡΙΟΥ

Οί οδηγοί πρέπει νά ελαττώνουν τήν τα χ ύτη τα τοΰ αυτοκινήτου στό
ελάχιστο, ακόμη καί μέχρι βήματος πεζοΰ, στις στροφές καί στις άπότομες κλήσεις τώ ν δρόμων, Ιδίως στους εξοχικούς δρόμους, γιαΆ υπάρ
χουν κίνδυνοι φοβερών δυστυχημάτων. "Οταν άναπτύσσουν μεγάλη
τα χύτη τα , δέν είναι κύριοι του αύτοκινήτου τω ν καί άύτό δέν πρέπει
νά τ 6 λησμονούν ποτέ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΥΣ
ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
■Υπό Ν. ΑΡΧΙΜ ΑΝΔΡΙΤΟΥ, Ά σ τ υ ν . Δ )ντοΰ Α'
Α '. Οικονομικός τομεύς :
1. —’Α τομ ική ιδιοκτη σ ία . Γέννη σις κ α ί έξέλιξις αυτής.
2.
—Ά ρ χ α ί ατομ ική ς ιδιο κ τη σ ία ς ε ί ν α ι : α ) ή ελευθερία τω ν συναλλαγών, β ) ή ίλ ευ
θ εριά τή ς ερ γ ασ ία ς, γ ) ή ελευθερία δια θ έσ εω ς τή ς π εριουσίας, δ ) ή κοινω νικότης τον κ ε
φαλαίον, ε ) σ υ μ π έρασ μ α , ή δ ίκ α ια οικονομική σνγκρότη σις.

Β '. Κοινωνικός τομεύς :
3. —Δ ίκ α ια κοινωνική σνγκρότη σις.
4. —Κ οινω νικοί τ ά ξ εις κ α ί πάλ.η μ ετα ξύ αυτών.
5.
—Μ έτρα δ ιά την ενωσιν τω ν κοινωνικών τ ά ξεω ν είν αι : α ) έξασ φ άλ ισ ις εργ ασ ία ς,
β ) κοινωνική π ρόνοια.
6 . —Ά νακεφ αλαίω σις.

Α '. Οικονομικός τομεύς
1.
Ή ατομική ιδιοκτησία αποτελεί τή βάση τής οικονομικής όργανώσεως τοΰ
κοινών.κοΰ μας συστήματος, τό όποιον σήμερα λέγεται «αστικό». Στα έπιστημονικά βιβλία, του έχουν δώσει τό όνομα άτομιστικό ή φ ιλελεύθερο κοινωνικό

σύστημα.
Στην έννοια τής ατομικής ιδιοκτησίας περιέχεται τό δικαίωμα τοΰ άνθρώπου νά έχη δικό του, νά έκμεταλλεύεται· νά διευθύνη καί να χρησιμοποιή κάθε τι,
πού έξουσιάζει.
Τό δικαίωμα αύτό μοιάζει μέ ένστικτο, μέ μία φυσική δηλαδή έπιθυμία, πού
έχει μέσα του ό άνθρωπος καί πού εκδηλώνεται άπό τή στιγμή πού γεννιέται, σαν
μια φυσική δύναμη, ή οποία είναι άπαραίτητη για τή συντήρησή του στή ζωή. "Οταν
ένα μωρό βάζη στο στόμα του, ότι τοΰ δώσουν προσπαθώντας νά τό καταπιή φανε
ρώνει κάτι πού έχει μέσα του, τή φυσική δηλαδή έπιθυμία, για νά τά κάνη όλα δι
κά του νά τά κάνη ιδιοκτησία του καί καταλαβαίνει, πώ ς ό πιο σίγουρος τρόπος είναι
νά τά καταπιή άφομοιώνοντάς τα έτσι μέ τον εαυτό του. Γιαυτό λέμε ότι οί τροφές
υπήρξανε τά πρώτα καί τά πιο σπουδαία αντικείμενα τής άτομικής ιδιοκτησίας.
'Οριστική όμως μορφή παίρνει ή ιδιοκτησία άπό τή στιγμή, πού ό άνθρωπος αποφα
σίζει ν’ άφίση τον πλανόδιο βίο καί νά συγκροτήση κοινωνία μέ μόνιμη εγκατάσταση
σ’ ένα ώρισμένο μέρος τής γής. Ά π ό τή στιγμή αύτή γεννιέται τό αίσθημα τής άτομικότ/)τος, πού πρώτα άπ’ όλα φέρνει στήν πρώτη γραμμή τήν άνάγκη γιά τήν εξα
σφάλιση τής κατοικίας καί τής γής, άπ’ όπου θάπαίρνηδ,τι τοΰ χρειάζεται, γιά νάζή.
Το δικαίωμα αύτό τής άτομικής ιδιοκτησίας έχει μεγάλη ιστορική έξέλιξι,
καί πήρε κατά τις διάφορες εποχές, πολλές μορφές καί σχετικά μέ τήν έκτασι καί
σχετικά μέ τό είδος του. ’Έ τ σ ι, άπό τό στάδιο τής οικιακής οικονομίας, πέρασε
στο στάδιο τοΰ φεουδαλισμού κατόπιν έφτασε στή νεώτερη ιδιοκτησία τοΰ κα
θαρού ατομισμού (αστική ιδιοκτησία), ώ ς πού κατέληξε στή σημερινή αντί
ληψ η γιά τήν κοινωνική θέσι τής άτομικής ιδιοκτησίας, γιά τήν οποία θά
μιλήσουμε παρακάτω.
2. Δ έ μπορεί κανείς ν’ άρνηθή σήμερα, ότι τό σύστημα τής άτομικής ιδιο
κτησίας, τό όποιο σέ ώρισμένες βέβαια έποχές, παρουσίασε μερικά σφάλματα, έδημιούργησε τό λαμπρό πολιτισμό μας, γιατί τό σύστημα αύτό περιέχει τις σπουδαιό
τερες άρχές, πού ύπήρξαν άπαραίτητες γιά τή γέννησι καί άνάπτυξη τοΰ πολιτισμοΰ
αύτοΰ- καί αί άρχές αύτές είναι, ή ελευθερία τω ν συναλλαγώ ν, ή ελευθερία

τής εργασίας, ή ελευθερία τής διαθέσεως τής περιουσίας καί ή αρχή τής
ικοινωνικότητος τοΰ κεφαλαίου.
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α) 'Η πρώτη λοιπόν άρχή, πού πηγάζει άπό τό αστικό σύστημα είναι ή
ελευθερία τώ ν συναλλαγώ ν. 'Η έλευθερία αύτή είναι κείνη, πού δίνει δύναμη
στο άτομο, γιατί τό κάνει κυρίαρχο, τό κάνει άρχοντα στην περιουσία του.
"Αν ό άνθρωπος έχανε τό δικαίωμα αύτό, νά διαθέτη δηλαδή ελεύθερα τά
πράγματά του, τότε ή ιδιοκτησία θά ήταν κάτι τι τό άψυχο καί δέ θά μπορούσε νά
βοηθήση στην άνάπτυξι τοϋ πολιτισμού καί στην καλλιτέρευσι τη ς ζωής' μας.
Ή έλευθερία τών συναλλαγών έθεωρήθη άνέκαθεν άπαραίτητη στις κοινωνίες
καί εχει πολύ μεγάλη αξία, γιατί δίνει μεγάλη δύναμη στον άνθρωπο τόση μάλιστα
πού πολλές φορές είναι άνάγκη νά έπεμβαίνη τό κράτος, γιά νά προλαβαίνη τις ιδιο
τροπίες μερικών κεφαλαιούχων καί νά καθορίζη τον τρόπο, κατά τον όποιο θά μπο
ρούν νά διαχειρίζωνται σέ ώρισμένες περιπτώσεις καί γιά ώρισμένα πράγματα, τήν
περιουσία πού τούς άνήκει. "Οταν μάλιστα ύπάρχη σοβαρός λόγος καί είναι φα
νερό, πώς θά προέλθη κάτι καλό στο σύνολο (δημοσία άνάγκη), τότε μπορεί νά
γίνεται καί ύποχρεωτική μιά ώρισμένη συναλλαγή, όπως π .χ. μπορεί νά γίνεται
άναγκαστική άπαλλοτρίωσις, καταστροφή διαφόρων ειδών κλπ.
β ) Έ κ τ ο ς όμως τής ελευθερίας τών συναλλαγών, άπό τό άστικό σύστημα
πηγάζει καί ή ελευθερία τής εργασίας. Ό άνθρωπος, πού ζεϊ σ’ ένα κράτος
άστικό, είναι άπόλυτα έλεύθερος νά διαλέξη τό είδος καθώς καί τό χρόνο καί τον τόποτής δουλείας του. Βέβαια καί στήν περίπτωση αυτή, όταν τό κοινωνικό σύνολο βρί
σκει, πώς ύπάρχει δυσανάλογο μοίρασμα τών έπαγγελμάτων, πρέπει νά έφαρμόζη
ανάλογα μέτρα, ώ στε νά επιτυγχάνεται τό ισοζύγιο καί νά μή υπάρχουν άεργοι
στό ένα έπάγγελμα, ενώ στο άλλο θά ύπάρ_χη έλλειψις έργατών. Τά μέτρα όμως αύτά
δέ μπορεί μήτε πρέπει νά νομίση κανείς ότι περιορίζουν τό δικαίωμα τής ελευθε
ρίας τής έργασίας, γιατί δέν άποτελοΰν υποχρεώσεις γιά τούς πολίτας, άλλάλαμβάνονται προς τό συμφέρο τού συνόλου καί παράλληλα προς τό συμφέρο κάθε ανθρώ
που.
γ ) "Αλλη άρχή, πού περιέχεται στο άστικό σύστημα, είναι τό δικαίωμα
τής έλευθέρας διαθέσεως τής περιουσίας. Τό δικαίωμα αύτό μπορεί νά τό όνομάση κανείς ιερό, γιατί δίνει στον άνθρωπο τήν έξουσία νά διαθέτη τήν περιουσία
του οχι μονάχα όταν ζή άλλά καί μετά τό θάνατό του. Τό δικαίωμα αύτό, όταν μά
λιστα εκδηλώνεται μέ διαθήκη, δηλαδή μέ γραπτή τήν τελευταία θέλησι τού ιδιο
κτήτη, έχει άναγνωρισθή άπόλυτα, παρ’ όλο πού υπάρχουν πολλοί, οί όποιοι θά ή 
θελαν νά περιωριζόταν σέ μεγάλο βαθμό.
δ ) Σήμερα ή άτομική ιδιοκτησία δέν άποτελεΐ δικαίωμα μόνον τού άνθρώπου
(άπόλυτος άτομισμός), άλλά καί κοινωνική λειτουργία, ή όποια πρέπει νά έξυπ ηρετή οχι μονάχα τον άνθρωπο πού τήν έχει, άλλά καί τό κοινωνικό σύνολο. Γ ι αύτό·
άκριβώς, σύμφωνα μέ τήν άντίληψι αύτή σέ διάφορα κράτη ύπάρχουν νόμοι, οί ό
ποιοι ρυθμίζουν, περιορίζουν ή καί επιβάλλουν υποχρεώσεις στούς άνθρώπους πού
κατέχουν μικρή ή μεγάλη ιδιοκτησία.
'Η άντίληψις αύτή γιά τήν κοινωνική θέσι τής ιδιοκτησίας (κοινωνικότης τού κεφαλαίου) γίνεται έντονώτερη, όταν έχουμε ύπ’ οψει μας, ότι σήμερα ή
ιδιοκτησία δέν περιορίζεται μονάχα στή γή, όπως γινόταν άλλοτε, άλλά έχει πάρει
τή μορφή τού κεφαλαίου. Στήν άστική δηλαδή κοινωνία ή έξέλιξις τού τρόπου παρα
γω γής καί κυκλοφορίας τών οικονομικών άγαθών, έκανε ώ στε νά συγκεντρωθούν
στά χέρια λίγων άνθρώπων τεράστια κεφάλαια, πού άποτελοΰν τά πιο σπουδαία
μέσα παραγωγής, όπως είναι τά εργοστάσια, τά εργαλεία, ή γή κλπ. Οί άνθρωποι
αύτοί, οί όποιοι πήραν καί τίτλους άκόμη βασιλικούς (βασιλεύς τού χάλυβος, βασι
λεύς τού πετρελαίου) έγιναν άναγκαστικά οί διαχειρισταί τών κεφαλαίων αύτώνΤ
πού είναι προωρισμένα γιά τήν έξυπηρέτησι ολόκληρης τής κοινωνίας. Έ τ σ ι οί
άνθρωποι αύτοί μέ τήν ικανότητά τους έγιναν πραγματικοί οικονομικοί άρχοντες,
έδημιούργησαν όμως ταυτόχρονα καί υποχρεώσεις προς τό κοινωνικό σύνολο γιά
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τήν καλή διαχείρηση των μέσων αύτών παραγωγής, των κεφαλαίων δηλαδή, πούτά έχουν μέν αύτοί για ιδιοκτησία, άφοΰ μέ τήν ικανότητά τους τα I δη μ ιούργη σαν,
κατά βάθος όμως υπάρχουν καί λειτουργούν για τήν έξυπηρέτησι καί τήν καλλιτέρεύση της ζωής όλων των άνθρώπων.
Σήμερα είναι πια αναγνωρισμένη άπ’ όλους ή αρχή αυτή τής κοινωνικότητος
τής ιδιοκτησίας (κεφαλαίου) καί γιαυτό άκριβώς, όταν οί ΐδιοκτήται πού τήν δια
χειρίζονται, έ'ρχονται σέ άντίθετη μέ το κοινωνικό σύνολο, επεμβαίνει τό κράτος,,
γιά να ξαναφέρη στήν τάξη καί στο δίκαιο κείνους, οί όποιοι ξέφυγαν ή λησμόνησαν
τις ύποχρεώσεις τους.
Ό Κάρολος Ζίντ, καθηγητής πανεπιστημίου στο Παρίσι, μέ ωραία άπλά
λόγια καί μέ δυνατά έπιχειρήματα μελετά τό ζήτημα αυτό στο βιβλίο του «Π ρώ 
τες γνώσεις τής πολιτικής οικονομίας», όπου γράφει τά εξής: «Είναι εύκολο
» νά έννοήση κανείς ότι στά χέρια των άνθρώπων αύτών δηλαδή των κεφαλαιούχων,
» συγκεντρώνονται κέρδη τεράστια, όπως όλες οί σταγόνες τοϋ νερού, οί όποιες
» μαζεύονται μέσα στον ίδιο λάκκο καί σχηματίζουν τούς μεγάλους ποταμούς.
» Έ τ σ ι βλέπει κανείς νά παρουσιάζωνται, καί τώρα άκόμη, οί αφάνταστες εκείνες
» περιουσίες, οί όποιες υπολογίζονται κατά πολλά εκατομμύρια σέ εισόδημα καί.
» κατά δισεκατομμύρια (τουλάχιστο στήν ’Αμερική) σέ κεφάλαια. Eivat αρκετά φανερό
» ότι ποτέ ή προσωπική έργασία ούτε καί αύτή άκόμη ή άποταμίευση, πού διαρ» κεΐ μιά σειρά γενεών, _θά μπορούσε νά δημιουργήση τόσο μεγάλες περιουσίες.
» Τ ά μεγαθήρια αυτά τής βιομηχανίας μοιάζουν προς τά δημιουργήματα τής κεφα» λαιοκρατικής εποχής, μοιάζουν προς τά τερατώδη εκείνα δημιουργήματα τών
» πρώτων ζώων τής γής, πού έγεννήθηκαν καί μεγάλωσαν στή θερμή λάσπη τής άρ» χικής της ζωής. Καί όμως δέν είναι καθόλου τέρατα ούτε κάν προαγορασταί (ac» c a p a re u rs ) μέ τή συνηθισμένη σημασία τής λέξεω ς ταύτης, άλλ’ άκριβέστατα
» μέ τήν πραγματική σημασία τού όρου «συμπυκνωταί» πλούτου. Έ ά ν αύτοί συγ» κεντρώνουν τά κεφάλαια, τούτο γίνεται γιά νά τά διαμοιράσουν. Οί κάτοχοι αύτοί
» τού μεγάλου πλούτου δέν είναι παρά διαμοιρασταί αυτού. Παρομοιάζονται οί πλού» σ ιοι μέ τά δημόσια ύδραγωγεϊα, τά όποια δέχονται τό νερό, άλλά γιά νά τό χύσουν
» καί πάλι έξω . Θά μπορούσε κανείς νά τούς παραβάλη πιο καλά μέ τις ψηλές εκ εί» νες κορφές τών βουνών, πάνω στις όποιες μαζεύωνται, συμπυκνώνονται, τά χιό» νια κατά τήν έποχή τού χειμώνα, οί όποιες όμως δέν τά βαστούν γιά τον εαυτό
« τ ο υ ς , άλλά τά ξαναστέλνουν στούς πιο χαμηλούς τόπους, είτε μέ μορφή καταρρα» κτών, γιά νά κινήσουν τις δυναμομηχανές καί νά φωτίσουν τις πόλεις, είτε γιά
» νά ποτίσουν τά χωράφια καί νά κάνουν έτσι νά αύξηθοΰν τά εισοδήματα. Πραγ» ματικά, οί άνθρωποι αύτοί άφοΰ έφτασαν στον υψηλότερο αύτό βαθμό τού πλού» του, είναι σπάνιο νά τον χρησιμοποιούν γιά τή συνηθισμένη πρόστυχη χρήσι,.
» όπως οί μικροί πλούσιοι ή οί νεόπλουτοι. Είναι σπάνιο νά έξοδεύσουν τις τόσο με» γάλες περιουσίες τους γιά προσωπικές άπολαύσεις. Δέν Συγκεντρώνουν τά έκα—
» τομμύρια αύτά γιά τον εαυτό τους οΰτε γιά τά παιδιά τους, γιατί συχνά συμβαί» νει νά τά άποκληρώνουν. Ό Κάρνεζυ έλεγε ότι είναι ντροπή σ’ έναν άνθρωπο πλού» σιο ν’ άφήση κάτι υστέρα άπό τό θάνατό του. Καί δέν άφίνουν μονάχα τά κεφά» λαιά τους διά βιομηχανικές εργασίες, άλλά καί γιά έργα φιλανθρωπικά ή έπιστη» μονικά. Πολλά εκατομμύρια ξοδεύτηκαν άπό τον Ροκφέλλερ καί τον Κάρνεζυ
» γιά νά κτισθοΰν βιβλιοθήκες, επιστημονικά εργαστήρια, σανατόρια άντιφυματικα.
» κλπ. Είναι δέ ζήτημα, αν μέ σύστημα σοσιαλιστικό ή καί συνεργατικό, όπως τό
» ονειρεύονται μερικοί, θά είναι δυνατό νά άντικατασταθούν οί «συμπυκνωταί»·
» αύτοί τού πλούτου. Οί υπηρεσίες αυτές τού κεφαλαίου δέν είναι μικρό πράγμα»’Εδημιούργησαν όλον τον σημερινό οικονομικό κόσμο, πού παρ’ όλα τά ελαττω» ματα καί τις καταχρήσεις του, έδωσε στούς άνθρώπους τήν άφθονία καί τήν φτή» νεια».
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'Η έξέλιξις της ατομικής ιδιοκτησίας άναγκάζει, δπως ή οικονομική συγκρότησι, ή οργάνωση δηλαδή της παραγωγής καί ή διανομή των οικονομικών άγαθών
παίρνει κοινωνικό χαρακτήρα. Δεν πρέπει δηλαδή, μήτε οί άνθρωποι νά συνθλίβωνται άπό τήν ιδιοκτησία τους ή από τό σύνολο των άνθρώπων, μήτε καί τό σύ
νολο (ή κοινωνία) νά υποδουλώνεται στή μεγάλη ατομική ιδιοκτησία λίγων άν
θρώπων. Πρέπει μ’ ένα λόγο ταυτόχρονα μέ τήν προστασία τής ατομικής
Ιδιοκτησίας νά γίνεται προστασία καί τοϋ ατόμου. Τοϋτο, τότε μονάχα θά
πετύχη όταν έξασφαλισθοϋν σ’ όλους τούς άνθρώπους, οί όποιοι ζοϋν σέ μιά κοι
νωνία, τά τρία αγαθά, πού ό θεός έχει εξασφαλίσει γιά όλα τά δημιουργήματά του,
δηλαδή ή κατοικία, ή τροφή καί ή ενδυμασία. «Τ ά πετεινά τοΰ ούρανοϋ
φ ω λεά ς εχουσι καί αί άλώπεκες κατασκηνώσεις» γράφει ή 'Αγία Γραφή.
Δεν είναι λοιπόν δυνατό σήμερα, υστέρα άπό τήν άνάπτυξη τοϋ πολιτισμού σέ τ έ 
τοιο βαθμό, πού καί ό ίδιος ό άνθρωπος μένει έκπ?ηκτος καί θαυμάζει νά υπάρ
χουν άνθρωποι, οί όποιοι ένω ζοϋν σέ οργανωμένη κοινωνία νά μή έχουν πού νά
κοιμηθούν, νά στερούνται τό ψωμί τους καί νά γυρίζουν γυμνοί.
ε ) 'Η, δίκαιη οικονομική συγκρότησι κάθε κοινωνίας, θά φέρη τό ισοζύ
γιο στήν οικονομική κατάστασι των άνθρώπων δημιουργώντας καί έξασφαλίζοντας
τήν άπαραίτητη ιδιοκτησία γιά τον καθένα άπό αυτούς.

Β ' Κοινωνικός τομεύς
3. Ή δίκαιη κοινωνική συγκρότησι υπήρξε πάντοτε γνώρισμα τοϋ
άστικόΰ κοινωνικού συστήματος. ’Από τήν άρχή αυτή ποτέ δέν πρέπει νά ξ ε
φεύγουν μήτε οί άνθρωποι μήτε ό Κράτος, γιατί αύτό διαταράσσει τήν έννομο τάξι.
Τ ί σημαίνει όμως όταν λέμε δίκαιη κοινωνική συγκ ρότησ ι ; Αυτό ση
μαίνει ότι πρέπει νά είναι τέτοιες οί σχέσεις τών άνθρώπων, ώ στε νά μή έρχωνται
σέ άντίθεσι μέ τούς βιολογικούς νόμους γιατί έτσι μονάχα εξασφαλίζεται ή ευτυχία
γιά όλους τούς άνθρώπους μιας κοινωνίας.
Τό τονίζουμε αύτό, γιατί υπήρξαν εποχές, κατά τις όποιες ή. κοινωνική καί
οικονομική τάξις σέ διάφορες κοινωνίες επαθε τόσους κλονισμούς, πού γιά πολλούς
άνθρώπους πού ζοΰσαν σ ’ αύτές δέν έξασφαλίζονταν μήπε ή πιο φτωχή ζωή.
Οί εποχές αύτές άποτελοΰν σκοτεινά σημεία μέσα στά φωτεινό άστικό κοι
νωνικό σύστημα καί γέννησαν πολλές φορές έπαναστάσεις, μέ σκοπό νά τό καταρ
γήσουν καί νά τό άντικαταστήσουν μέ διάφορα νέα συστήματα.
’Αλλά σχεδόν σ’ όλα τά Κράτη οί έποχές αυτές πέρασαν, καί σήμερα, όλοι
πιστεύουν ότι όσο περισσότερο καλλιτερεύει ή ζωή καί εξασφαλίζεται ή ευτυχία
τών άνθρώπ_ων μιας κοινωνίας, τόσο περισσότερο ένισχύεται τό άστικό σύστημα καί
ό πολιτισμός, πού γεννήθηκε άπ’ αύτό.
Ά ς εξηγήσουμε τώρα, τί εννοούμε λόγοντας ότι πρέπει νά διατηρείται

δικαιοσύνη κατά τήν κοινωνική συγκρότησι.
Ή φύσις θέλησε νά ύπάρχη σ’ όλα τά δημιουργήματά της, είτε είναι όμοια,
ε ίτ ε διαφέρουν, μιά άντίθεσι, πού πολλές φορές καταλήγει σέ φιλονικία, σέ πάλη
άκόμα. ’Έ τ σ ι βλέπουμε ότι ενα δέντρο μεγαλώνει πολύ, ένω άλλο μένει κιτρινιασμένο, ένας τόπος είναι πλούσιος ενώ ένας άλλος τόπος είναι φτωχός, ένας άνθρω
πος γίνεται ψηλός, ώραΐος, έξυπνος, δυνατός στις δουλειές, ενώ ένας άλλος, πού
πολλές φορές γεννήθηκε άπό τήν ίδια μάνα καί βύζαξε τό ίδιο γάλα, γίνεται κοντός,
άσχημος, βλάκας, τιποτένιος, άδύνατος. Αύτές καί πολλές άλλες είναι άντιθέσεις,
τις όποιες ή ίδια ή φύσις δημιούργησε καί τις όποιες ό άνθρωπος προσπαθεί μέ κάθε
τρόπο νά περιορίζη. Οί φυσικές όμως αύτές άντιθέσεις, πού πάντοτε θά υπάρχουν,
δέν άποτελοΰν λόγο καί δέν πρέπει νά γεννούν καί κοινωνικές άντιθέσεις, δηλαδή νά
χωρίζουν τούς άνθρώπους μιας πολιτείας σέ τάξεις, άντίθετες καί έχθρικές.
Φυσιολογικές διαφορές καί άντιθέσεις δέν θά πάψουν ποτέ νά υπάρχουν στούς
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άνθρώπους. καί άναμεταξύ τους, καί μέ τό σύνολο άκόμη, τάξεις δμως εχθρικές
δέν πρέπει να υπάρχουν, γιατί τό τε γεννιέται μια πάλη, ή πάλη των τά ξεω ν, πού
αναγκαστικά καταλήγει στή συντριβή, στην καταστροφή τής πιο αδύνατης,' αύτό
δέ είναι άντίθετο προς την ιδέα καί προς το σκοπό τής κοινωνικής ζωής των άνθρώ
πων, του Κράτους δηλαδή.
4. Γιά κακή τύχη, σχεδόν πάντοτε, όλα τά χρόνια, κατά τά όποια τό κοινωνικό
σύστημα τής ατομικής ιδιοκτησίας έφαρμόζεται, δημιουργήθηκαν κοινωνικές τά 
ξεις, πού πολεμούσαν σκληρά μεταξύ τους καί συντρίβονταν πότε ή μιά καί πότε ή
άλλη, παρασύροντας ·στήν καταστροφή ή καθυστερώντας τήν πρόοδο τού πολιτισμού,
τον όποιο αύτό τό ΐδιο κοινωνικό σύστημα τής άτομικής ιδιοκτησίας δημιούργησε.
Ποιος δέν γνωρίζει από τήν ιστορία τούς αγώνες πού έκαναν οί σκλάβοι
καί οί ελεύθεροι κατά τήν αρχαία εποχή, ή οί πληβείοι καί οί πατρίκιοι
κατά τήν Ρωμαϊκή εποχή, ή οί δουλοπάροικοι καί οί άρχοντες, οί καλφάδες
καί οί μαστόροι κατά τό μεσαίωνα καί στήν εποχή μας οί εργάτες καί οί
αστοί (κ εφ α λ α ιο ύ χ ο ι). ’Αγώνες σκληροί, άγώνες τρομεροί, άγώνες, πού κατα
λήξανε σέ επαναστάσεις καί πού γιά τά έ'ργα τους καί γιά τις άνατριχιαστικές
τους πράξεις κρύβει τό πρόσωπό του κάθε άνθρωπος πολιτισμένος.
Μερικοί θέλησαν νά πουν, δτι δλα αότά μπορεί νά τά ύπερνικήση κανείς, όταν
κατωρθώση νά συμφιλίωση τις κοινωνικές τάξεις. Ά πατώ νται, γιατί δταν υπάρ
χουν κοινωνικές τάξεις, διατηρούν άναγκαστικά μέσα τους τό σπόρο τής πάλης, ό
όποιος αργά ή γρήγορα θά φυτρώση καί θά δυναμώση δταν βρεθούν οί κατάλληλες
εύκαιρίες καί συνθήκες.
Κείνο, πού λέγεται συνεργασία τών κοινωνικών τά ξεω ν, αποτελεί ξεγέ
λασμα, αποτελεί κάτι πού μοιάζει σαν τή θάλασσα, ή όποια μάς φαίνεται πολλές
φορές πολύ ήσυχη, γιά νά ξεσπάση υστέρα άπό λίγο σέ μιά τρικυμία τρομερή, πού
πνίγει καί τις βάρκες καί τά μεγάλα πλοία. Μονάχα ή ένωσις τώ ν κοινωνικών
τάξεω ν σέ μιά τάξι καί έπομένως ή κατάργησις τώ ν τάξεω ν, θά εξασφά
λιση στις κοινωνίες. τή γαλήνη, γιατί έτσι δημιουργεΐται αύτόματα μία δύναμη
άκατανίκητη, ή όποια είναι άξια νά συνεχίζη τήν πρόοδο καί νά άνυψώση τον
πολιτισμό μας.
"Α ς διαχωρίσουμε λοιπόν τις αντιθέσεις, πού υπάρχουν άναγκαστικά παντού
καί θά υπάρχουν πάντοτε καί μεταξύ τών άνθρώπων, άφοΰ έτσι τό θέλει ή φύσις,
άπό τά συμφ έροντα, άπό τις άντιθέσεις δηλαδή, τις όποιες δημιουργούν μόνοι τους οί
άνθρωποι, καί οί όποιες δέν κάνουν τίποτε άλλο παρά νά ετοιμάζουν σιγά-σιγά τήν
καταστροφή τού πολιτισμού καί αύτών τών ιδίων.
"Α ς ξεχωρίσουμε τά δημιουργήματα τής φύσεως άπό τά δημιουργήματα τών
άνθρώπων. Ή φύσις δλα τά έπλασε μέ σοφία, ένώ ό άνθρωπος δέ μπορεί παρά νά
έχη άδυναμίες. ’Ί σ ω ς μερικοί νά τά θεωρήσουν δλα αύτά ώς όνειρα. Καί δμως
γύρω άπό τή σκέψη αύτή στρέφονται σήμερα οί προσπάθειες, τις οποίες κάνουν οί
κυβερνήσεις δλων τών κρατών, πού πιστεύουν δτι τό κοινωνικό σύστημα τής άτο
μικής ιδιοκτησίας είναι τό πιο καλό άπ’ δλα γιατί βλέπουν, πώς ή μόνη του κακή
δψις είναι δτι μέσα του γεννήθηκαν κοινωνικές τάξεις, οί όποιες ξέσπασαν σέ έπαναστάσεις τρομακτικές. Οί κοινωνικές αύτές τάξεις πρέπει νά ένωθοΰν σέ μιά τάξι,
γιατί, τό τε θά λείψουν οί αιτίες τις πάλης μεταξύ τών άνθρώπων πού τις άποτελοΰν.
’Αλλά θά ρωτήσουν άκόμη μερικοί, πώς θά γίνη αύτό : Ποιος μπορεί νά έχη
τήν τεράστια αύτή δύναμι, ώ στε νά κόψη γιά πάντα τις ρίζες τού κακού αύτοΰ ;
’Απαντούμε, τό σύνολο, αύτό τούτο τό κράτος, τό όποιο δέν υπάρχει, μήτε
πρέπει νά ύπάρχη γιά τάξεις ή γιά άτομα, άλλά γιά τό σύνολο τών άνθρώπων τής
ίδιας κοινωνίας.
Τό κράτος μπορεί, χωρίς νά θίγη τήν ιδιοκτησία τών άνθρώπων πού τό άποτελοϋν, νά κατορθώνη ώ στε δλοι χωρίς έξαίρεσι νά έχουν τό δικαίωμα τής ήσυχης
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ζωής καί αύτό θά τό πετύχη δταν κανονίση μέ τ έτ ο ιο τρόπ ο τις οικονομικές καί
κοινωνικές σχέσεις, ώ στε να έξασφαλίζεται τό δικαίωμα της εργασίας, ή δια
τροφ ή, ή ενδυμασία καί ή κατοικία για κάθε άνθρωπο. Την κατάργησι
αύτή των κοινωνικών τάξεων ξητάνε σήμερα νά πετύχουν οί διάφορες κυβερνήσεις
μέ διάφορα μέτρα, πού έφαρμόζουν καί τά μέτρα αύτά είναι τά παρακάτω, δηλαδή :
5. α) Ή εξασφάλιση στους εργάτες εργασίας. Είναι ή πρώτη καί σπου
δαιότερη ύποχρέωσι της κοινωνίας νά μη άφίνη χωρίς δουλειά έναν άνθρωπο, δταν
μάλιστα ό άνθρωπος αύτδς δέν έχει δική του ιδιοκτησία, γιατί αύτδ μοιάζει μέ κα
ταδίκη σέ θάνατο. 'Όταν δέν υπάρχει δουλειά, τότε πρέπει νά έξασφαλισθή ή τροφή
καί ή κατοικία στους άνθρώπους αυτούς. ’Έ τ σ ι γεννήθηκε ό θεσμός των ταμείω ν
άνεργείας. 'Ο θεσμός αυτός έφηρμόσθη καί στήν Ελλά δα , ή οποία έθεώρησε κα
θήκον νά έξασφαλίση από κάθε πλευρά τούς έργάτες, οί όποιοι αποτελούν τό πολυτικώτερο στοιχείο κάθε κοινωνίας.
β) 'Η κρατική κοινωνική πρόνοια γιά τή θεραπεία καί τήν περίθαλψη των
άρρώστων, τήν συντήρησι των γερόντων καί των βρεφών, άποτελεΐ βέβαια εναν
τρόπο, πού βοηθάει στήν κατάργησι τών κοινωνικών τάξεων. Θεωρείται άλλως τε
ώς δικαίωμα τού άνθρώπου νά έχη περίθαλψι στήν άρρώστεια του, στά γηρατειά
του καί στή νηπιακή του ήλικία, καθώς καί ύποχρέωσι τού κράτους νά έξασφαλίζη
τό δικαίωμα αυτό. Σήμερα κατά μέγα μέρος εξασφαλίζεται ή κοινωνική πρόνοια
καί διά τών κοινωνικών ασφαλίσεων ή τών ταμείων υγείας.
6.
Κάνοντας τήν άνακεφαλαίωση τού κοινωνικού τομέω ς τού συστήματ
τής ατομικής ιδιοκτησίας βλέπουμε δτι άπό αυτό πηγάζει ή ιδέα τού δικαίου
τής κοινωνικής συγκροτήσεως, ή οποία πρέπει νά έχη ώς επακόλουθο τήν κατάρ
γηση τών κοινωνικών τάξεων διά τής συγχωνεύσεώς των, πού μπορεί νά γίνη :
α ) μέ τήν έξασφάλισι τού δικαιώματος τής έργασίας γιά δλους τούς άνθρώπους καί
β ) μέ τήν δπαρξι κρατικής κοινωνικής προνοίας γιά τις άσθένειες, τά γηρατειά καί
τή βρεφική ήλικία.
Πιστεύουμε δτι τά ελαττώματα, τά όποια σημειώσαμε στο κοινωνικό μέρος
τού άστικοΰ συστήματος, πολύ γρήγορα θά έξαφανισθοΰν, ώ στε νά συνέχιση ή άνθρωπότης τό δρόμο της προς τήν πρόοδο, τον πολιτισμό καί τήν εύτυχία μέ τό κοι
νωνικό αύτό σύστημα, τό όποιο, ενώ ύπάρχει άπό τότε, δπου συνεκροτήθη ή πρώτη
κοινωνία τών άνθρώπων, έξακολουθεΐ πάντοτε νά διατηρείται νέο.
Μέ τό σημερινό άρθρο τελειώνουμε τήν περιληπτική εξέταση δλων τών το
μέων τού άστικοΰ κοινωνικού συστήματος, χωρίς νά προχωρήσουμε σέ πιο βαθειά
καί πιο φιλοσοφική άνάλυσι τών διαφόρων εννοιών καί σέ συζητήσεις, άπό τις όπ εΐες έχουν γεμίσει βιβλία ολόκληρα, γιατί ποτέ δέν έπαψαν μήτε θά πάψουν οί κοι
νωνιολόγοι καί οί φιλόσοφοι νά συζητούν καί νά δημιουργούν φιλοσοφικές θεωρίες,
κάνοντας κριτικές διάφορες γιά τις μορφές, πού παρουσίασε στο πέρασμα τών αιώνων
τό κοινωνικό αύτό σύστημα ώς πού νά πάρη τή σημερινή μορφή του τήν άστική.
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Κ αθ ή κοντα άνδρών Σ ώ μ α τ ο ς Τελωνοφυλακής.
'Ιερ α ρ χ ία οργάνων Σ ώ μ α τ ο ς Τελω νοφ υλακής.
\
Π ρ ο ϊσ τά μ εν οι άνδρώ ν Σ ώ μ α τ ο ς Τελωνοφυλακής.
Χ α ρ ακ τή ρ Σ ώ μ α τ ο ς Τ ελω νοφ υλακής.
Δ ω σ ιδ ικ ία άνδρώ ν Σ ώ μ α τ ο ς Τελ.ωνοφνλακής.
Σύλληψις άνδρών Σ ώ μ α τ ο ς Τελωνοφ υλακής—Π ερ α ιτ έρ ω ενέργειαι.

I. Καθήκοντα άνδρών Σώματος Τελωνοφυλακής. Ταύτα είναι :
α ) ' Η φρούρησις των τελωνειακών καταστημάτων, άποθηκών, τελωνειακών περι
βόλων καί τελωνειακών χώρων έν γένει, ώ ς και τής τελωνειακής γραμμής τής χ ώ 
ρας (χερσαίας καί θαλασσίας).
β) Ή παρακολούθησις τών εισερχομένων είς τούς τελωνειακούς χώρους, τών
έξερχομένων έξ αυτών, ή τών έντος αύτών κινουμένων προσώπων, προς άποτροπήν
ένεργείας λαθρεμπορικών πράξεων ή άλλων παραβάσεων καί ή κατά τάς γενικάς
ή είδικάς έκάστοτε οδηγίας του προϊσταμένου τής Τελωνειακής ’Αρχής, ενέργεια
σωματικής
έρεύνης έπί τών προσώπων τούτων.
γ ) 'Η άπαγόρευσις τής άνευ άδειας άποβιβάσεως έκ πλοίων, σιδηροδρόμων,
άεροπλάνων καί άλλων μεταφορικών μέσων, ή έπιβιβάσεως έπ’ αύτών έμπορευμάτων.
δ) 'Η πρόληψις, άνακάλυψις καί δίωξις του λαθρεμπορίου, άπό ξηρας καί
θαλάσσης καί πάσης άλλης παραβάσεως νόμων καί κανονισμών Τελωνειακών, περί
έμμέσων φόρων, περί μονοπωλίων καί έν γένει περί φόρων, τελών καί δικαιωμάτων,
βεβαιουμένων ή είσπραττομένων ύπό τών Τελωνειακών ’Αρχών ή τή συνδρομή αυ
τών, ώ ς καί τών παραβάσεων τών άναγομένων είς τάς ύφισταμένας διατάξεις περι
ορισμών εισαγωγής καί εξαγωγής έμπορευμάτων, προστασίας τοϋ ’Εθνικού Νομί
σματος κ.λ.π. πάντοτε δέ έντος τών ορίων τών διατάξεων αύτών.
ε ) 'Η ένίσχυσις τών Τελωνειακών ύπαλλήλων προς ακριβή έκτέλεσιν τών
καθηκόντων των (Χ) (άρθρ. 31 § 1 Β .Δ . 16/22 Μαίου 1 9 5 3 ).

II. Ιεραρχία οργάνων Σώματος Τελωνοφυλακής.
α) Τομεάρχης: Ουτος έποπτεύει πάντας τούς παρά τώ Τελωνείω ύπηρετοΰντας βαθμοφόρους καί άνδρας τοϋ Σώματος τής Τελωνοφυλακής διά την καλήν
έκτέλεσιν τών καθηκόντων των, έλέγχει την παρουσίαν αύτών είς τάς διατεταγμένας θέσεις καί παρέχει είς αυτούς τάς άναγκαιούσας οδηγίας διά την καλήν διε
ξαγωγήν τής υπηρεσίας των κ.λ.π. Τά καθήκοντα τού Τομεάρχου είναι δηλ.
παραπλήσια προς τά τού ’Αξιωματικού Έ πιθεω ρήσεω ς τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
(1) Οί Τελωνειακοί υπάλληλοι είναι Δήμόσιοι Διοικητικοί 'Υπάλληλοι, διεπόμενοι ύπό
του Νόμου 1811/1951 «περί Κώδικος καταστάσεως τών Δημοσίων Διοικητικών υπαλλήλων»,
μέ κυρίαν άποστρλήν τήν βεβαίωσιν κα5 τήν είσπραξιν τών έπί τών έμπορευμάτων έπιβεβλημένων πάσης φύσεως φόρων, τελών καί δικαιωμάτων, κατά τήν εισαγωγήν, διαμετακόμισή,
άποταμίευσιν, άποστολήν, έξαγωγήν καί μεταφοράν, ώς καί τήν πρόληψιν καί καταστολήν του
λαθρεμπορίου (άρθρ. 1 Β . Δ. 16/28 Μαΐου 1 9 5 3 ).
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β) Έξηκοντάρχης : Προΐσταται Τμημάτων ή τομέων φρουρήσεως του
Τελωνείου καί εποπτεύει καί καθοδηγεί τούς ύπ’ αύτον κατωτέρους (Δεκάρχας καί
τελωνοφύλακας) διά την κανονικήν καί ακριβή έκτέλεσιν τής υπηρεσίας των.
γ) Δεκάρχης : Έ κ τ ε λ ε ΐ καθήκοντα έξηκοντάρχου, έφ’ δσον αί άνάγκαι τής
υπηρεσίας δεν εξυπηρετούνται διά μόνου τού έξηκοντάρχου ή έν περιπτώσει έλλείψεως, άπουσίας ή κωλύματος αύτοϋ.
’Αναλαμβάνει τήν διεύθυνσιν Τελωνοφυλακείου, έν έλλείψειδέ επαρκούς άριθμού
τελωφονυλάκων, έκτελεΐ καί καθήκοντα τελωνοφύλακος.
δ) Τελωνοφύλαξ : Τοποθετείται ω ς σκοπός τελωνειακών καταστημάτων,
άποθηκών, περιβόλων, Τμημάτων τού λιμένος, πλοίων, σιδηροδρόμων, άεροπλάνων
καί άλλών μεταφορικών μέσων καί γενικώς χρησιμοποιείται διά τήν έκτέλεσιν τών
άνω τέρω (Ι) καθηκόντων τής Τελωνοφυλακής (άρθρα 3 2 -3 5 Β .Δ . 16/22 Μαΐου 1 9 5 3 ).
III. Προϊστάμενοι άνδρών Σώματος Τελωνοφυλακής.
Οί κατά τόπους άνδρες τού Σώματος τής Τελωνοφυλακής (άνεξαρτήτως βαθ
μού) υπάγονται υπό τάς διαταγάς καί τήν πειθαρχικήν έξουσίαν τού προϊσταμένου·
τής τοπικής Τελωνειακής ’Αρχής (άρθρ. 31 § 1 Β .Δ . 16/22 Μαΐου 1 9 5 3 ).

IV. Χαρακτήρ τοΰ Σώματος Τελωνοφυλακής.
Οί άνδρες τοΰ Σώματος Τελωνοφυλακής φέρουν στολήν καί οπλισμόν, δεν
άποτελοΰν όμως Σώ μα στρατιωτικόν, αλλά πολιτικόν.

V. Δωσιδικία άνδρών Σώματος Τελωνοφυλακής.
Οί άνδρες τοΰ Σώματος τής Τελωνοφυλακής, από άπόψεως δωσιδικίας, έξομοιοΰνται άπολύτως προς ίδιώτας, ώς προς πάντα αύτών τά έγκλήματα.

VI. Συλληψις άνδρών Σώματος Τελωνοφυλακής—Περαιτέρω ένέργειαι.
Καί άπό άπόψεως συλλήψεως καί περαιτέρω ένεργειών, οί άνδρες τού Σ ώ 
ματος Τελωνοφυλακής έξομοιοΰνται άπολύτως προς ίδιώτας, ούδενός προνομίου
άπολαμβάνοντες.
Λόγοι όμως σκοπιμότητος έπιβάλλουν, όπως, τά έν στολή τουλάχιστον όρ
γανα τοΰ Σώ ματος τής Τελωνοφυλακής, μή όδηγώνται εις τό αυτόφωρον Πταισματοδικεΐον, διά τά έπ’ αύτοφώρω πταίσματά των, άλλ’ όπως λαμβάνωνται τά στοιχεΐαταυτότητός των καί υποβάλλεται κατ’ αύτών μήνυσις διά τά περαιτέρω ή όπως έπ ιδίδεται εις αύτά κλήσις προς έμφάνισιν ένώπιον τοΰ Πταισματοδικείου, οσάκις έπ ιτρέπεται αΰτη ύπό τοΰ νόμου.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΙΛΜΠΡΙΤΖ
‘ Υ πό τοΰ ΠΩΛ ΜΑΚ Γ Κ ΟΥΑ-Ι-Ρ
Μετάφρασις άπό τ' ’Αγγλικά Η . Σ Α Γ ΙΑ
( Σ υ ν έχ εια ά π ό τ ο προη γούμ ενο)

Καί τώρα έχετε τήν καλωσύνηνά μου δώσετε καί την διεύθυνση τοΰ Τόμπσον
στο Λονδίνο ;
— Οόΐλιτων Ροντ 98, Σάουθουώρκ, απάντησε ό κ. Π άϊκ, άφοΰ πρώτα συμβουλεύθηκε πρώτα τό καρνέ του. Νομίζω πώς έμενε σέ πανσιόν. 'Ο Τόμπσον δεν
ήταν παντρεμμένος. ’Έ τ σ ι δεν είναι ’Ά λ τζ ι ;
—’Ό χ ι δεν ήταν παντρεμμένος. Κατά τά άλλα ήταν ένας πολύ σοβαρός με
τρημένος καί λογικός κύριος. Τοΰ άρεσε βέβαια να διασκεδάζει κάπου κάπου άλλα
πάντα μέ μέτρο καί τάξη. Τό μόνο του πάθος ήταν ή δουλειά του : οί μηχανές τών
αυτοκινήτων.
— Καί οί σχέσεις του άραγε ; μέ ποιους έκανε παρέα ; Ε ίχ ε μήπως ιδιαίτε
ρες φιλίες μέ πελάτες τοΰ καταστήματος σας ;
—- Τ ι θέλετε, να πήτε μ’ αύτό ; ρώτησε ό κ. Π άϊκ συνωφρυομένος. Ό καλίτιρος τρόπος για να εύχαριστήση κανείς τούς πελάτες είναι νά τούς έξυπηρετή πρό
θυμα. Τώρα αν έκτος τοΰ καταστήματος εΐχ ε φιλία μέ κανένα πελάτη αύτό δέν ξέρωνά σας τό πώ. Δέν νομίζω όμως πώ ς ό Τόμπσον ήταν άνθρωπος για νά καλλιεργήση
φιλίες μέ τήν πελατεία. Ή τα ν βέβαια ένας θαυμάσιος μηχανικός καί όλοι τον προ
τιμούσαν καί τον συμπαθούσαν.
— Πολύ καλά. Μ ήπως ξέρετε αν ό Τόμπσον ώδηγοΰσε ποτέ τ ’ αυτοκίνητα,
τών πελατών ;
—’Ί σ ω ς καμμιά φορά, 7ΐολύ σπάνια όμως. Πριν έρθει σέ μάς ήταν μέλος τής"
όμάδος τών αύτοκινητιστών "Αντον Ρόζ. Δέν έτρεχε ποτέ ό ίδιος στις κοΰρσες,.
άλλά ήταν ό μηχανικός τους. Τό πάθος του ήταν νά περιποιείται καί νά χαϊδεύη.
τις μηχανές, δπως μιά μητέρα τό παιδί της.
— Καταλαβαίνω είπε ό Κάμμινγκς καί σάς εύχαριστώ πολύ. Οί πληροφο
ρίες σας μοΰ είναι πολύ χρήσιμες.
— Δέν νομίζεται πώς ίσω ς, ίσω ς νά μην πρόκειται γιά τον Τόμπσον
υπάρχει καμμιά τέτοια ελπίς ; ρώτησε ό Μάριον.
■
—’Ό χ ι δυστυχώς. Πρόκειται γι’ αυτόν. Καί σάς παρακαλώ αν τον ζητήσει
κανείς εδώ νά μέ ειδοποιήσετε.
—’Ασφαλώς θά τον ζητήσουν. Ό γέρω Μπάρναμπυ κάνει σάν τρελλός γιά.
τόν Τόμπσον. Είναι βέβαιος πώ ς κανένας άλλος δέν νοιώθει άπό μηχανές αυτοκινή
των όσο ό Τόμπσον.
—Ό λόρδος Μπάρναμπυ ; ρώτησε ό Κάμμινγκς
. — Μάλιστα.
•
— Λοιπόν σάς ευχαριστώ καί πάλι γιά δλα. Καί ό Κάμμινγκς έφυγε άπό τό
γκαράζ. Μπήκε στο πλησιέστερο άστυνομικό τμήμα καί άπό κεΐ τηλεφώνισε στον
Φίλλινγκερ.
— Λοιπόν Φίλλινγκερ φαίνεται πώ ς τό πτώμα άνήκει στον Ρόμπερτ Τόμ
πσον. Ή κάρτα πού βρήκαμε στή τσέπη του, ήτανε τοΰ γκαράζ πού εργαζότανε.
Οί άνθρωποι τοΰ γκαράζ μοΰ φάνηκαν άρκετά ειλικρινείς. Οί άπαντήσεις τους ήταν
σαφείς. Φαίνεται πώς ό Τόμπσον ήταν άσσος στο επάγγελμά του. Ναί, ναι μηχα
νικός αυτοκινήτων. Ό κ. Π άϊκ διευθύνει τό γκαράζ καί έχει συνεταίρο του τον κ.-
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Μάριον. Δεν ξέρω άν είναι δικό τους ή άν άνήκει σέ έταιρεία. Αύτό είναι εύκολο να
τό μάθουμε. Ναι έμαθα τήν διεύθυνσι του Τόμπσον στο Λονδίνο. Θά πάω ώς έκ εϊ
να δώ. " A !... καί κάτι άλλο, αύτό για σάς. 'Ο Τόμπσον είχ ε μία άδελφή παντρεμμένη
στο ’Ίλμ π ριτζ. Μπάρνς λέγεται ο γαμπρός του καί διευθύνει σταθμό αυτοκινήτων.
Ναι πρατήριο βενζίνης στο ’Ίλμπριτζ. Φαίνεται πώ ς ό Τόμπσον έκεϊ πέρασε τήν
ημέρα του. Ναι πήγαινε συχνά στην άδελφή του. Ό λ ’ αύτά θά τά ξαναποϋμε άπό
κοντά. Θάρθω νά σάς δώ μόλις τελειώ σω άπό τήν έπίσκεψη πού θά κάνω στο σπίτι
τοΰ Τόμπσον. Νά μέ περιμένετε γύρω στις δύο. Θάρθω νά φάμε μαζί καί νά τά
πούμε. Ώρεβουάρ.
Καί ό Κάμμινγκς άφησε τό άκουστικό καί πήγε κατ’ εύθεϊαν στο γραφείο τού
■διευθυντοΰ τοΰ άστυνομικοϋ τμήματος τού κ. Ούΐτλερ πού ήτανε καί παληός του
•γνώριμος.
Χ ω ρίς περιστροφές τον ρώτησε άμέσως :
— Τ ί ιδέα έχ ετε γιά τον κ. Π άικ καί γιά το γκαράζ πού διευθύνει έδώ κοντά
στή περιφέρειά σας;
— 'Ο κ. Π άϊκ είναι ένας πολύ αξιοπρεπής κύριος καί πολύ ικανός. Δέν έχω
άκούση τίποτε κακό γι’ αύτόν. Είναι γιυός τοΰ σερ Γκάβαιν τοΰ υπουργείου ’Ε ξ ω 
τερικών.
— Καί γιά τον κ. Μάριον τον συνεταίρο του τί ξέρετε ;
—'Ο Μάριον είναι καί αύτός, άπό πολύ καλή οικογένεια. Καλό παιδί. Λίγο
σοσιαλιστής. Έ χ ε ι άδυναμία στις μικρές θεατρινοΰλες. ’Ί σ ω ς όμως γιά νά τις μυήση
στον σοσιαλισμό.
— Τίποτα άλλο δέν ξέρετε γ ι’ αυτούς ;
— Τ ί άκριβώς θέλετε νά μάθετε ;
— Έ νας άπό τούς μηχανικούς τους βρέθηκε σκοτωμένος. Καί ό Κάμμινγκς
διηγήθηκε στον Ούίτλερ όλη τήν ιστορία, πού έκεΐνος τήν άκουσε μέ μεγάλη προσοχή.
— Καταλαβαίνεται φυσικά, τελείω σε ό Κάμμινγκς ότι οί έρευνές μας αρχί
ζουν άπό τούς άνθρώπους τοΰ γκαράζ πρώτα.
— Φυσικά, άπάντησε ό Ούίτλερ. Δ έ μπορώ όμως νά ύποπτευθώ τον Π άϊκ
καί τον Μάριον γιά οτιδήποτε ύποπτο. Τούς ξέρω καλά. ’Αλλά βεβαίως οί πιθανό
τη τες πάντοτε υπάρχουν. Ξέρετε ότι τό γκαράζ αύτό είναι άπό τά πιο σίκ καί πολύ τής
μόδας. 'Η πελατεία του όμως είναι πολύ άνακατεμμένη. 'Ο Τόμπσον πάλι ήταν ένας
πρώτης τά ξεω ς μηχανικός καί άσφαλώς θά ήταν πολύ χρήσιμος σέ άνθρώπους πού
όδηγοΰν αύτοκίνητα γιά δουλειές ύποπτες. Καί άν παραδεχτούμε πώς ό ίδιος ήταν
τίμιος, μπορεί όμως νά ήξερε τίποτα μυστικά ένοχοποιητικά γιά άλλους. Γ ι’ αύτό
καί νά θέλησαν νά τον βγάλουν άπ’ τή μέση.
— Πολύ σωστά Ούίτλερ. Τώρα θά ήθελα άπό σάς μιά έρευνα γύρω άπό τήν
πελατεία τοΰ γκαράζ. -Θά. είχατε τίποτα ένδιαφέρον νά μοΰ πήτε σχετικά ;
— 'Ο Τζίμμυ Κάρμπιν βρίσκεται πάλι έδώ καί εξ βδομάδες στήν περιοχή μου
αλλά δέν μπόρεσα νά τον τσακώ σω ή διαγωγή του είναι έπιφανειακά άμεμπτη. 'Η
τελευταία του υπόθεση στο Κίνγκσουαίη είχ ε βάλει τήν Σκώτλαντ Γυάρντ έπί τά
ίχνη του. Τ ί κάθετε ή Σκώτλαντ Γυάρντ καί δέν τον συλλαμβάνει.
.
—’Αφήστε ήσυχη τήν Σκώτλαντ Γυάρντ. ’Ε γώ φεύγω τώρα γιατί έχω δου
λειά. Μήν ξεχάσετε νά μέ ειδοποιήσετε γιά οτι σχετικό μάθετε γύρω άπό τό γκα
ράζ καί τούς πελάτες του.
(Σ υ νεχίζετα ι)

Ρ ΕΑ Λ ΙΣΤΙΚ ΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΕΣ

ΛΑΣΠΩΜΕΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
(ΦΑΚΕΛΛΟΣ 7369)
Τοΰ X. ΠΑΝΟΥ ΔΩ ΡΟ Υ

' 0 Λασπωμένος δρόμος. . .
Μέ πόσο κόπο τον διαβαίνουμε καί πώς βουλιάζουμε σέ κάθε μας βήμα. Μάς
■φαίνεται άτέλειωτος, όπως ατέλειωτη καί άηδιαστική είναι ή λάσπη πού μάς λε
ρώνει καί που άχόρταγη ζητάει νά μάς τραβήξη θαρρείς σέ κάποια σκοτεινή άβυσ
σ ο ___
Καί όμως κάποτε βγαίνομε άπο το λασπωμένο δρόμο, κάποτε τα πόδια μας
πατάνε τό στερεό έδαφος μ’ ανακούφιση. Καμμιά φορά κάποιος βρίσκεται νά φωτίση
σκοτάδια της άφέγγαρης νύχτας καί νά μάς βοηθήση νά βγούμε άπο τή λάσπη___
’Έ τ σ ι καί στή ζωή πολλές φορές, όταν οί άνθρωποι βρεθούν σέ λασπωμένο
δρόμο, τά βήματά τους λύνουν κουρασμένα καί ή άγωγία σφίγγει τήν ψυχή τους, βρί•σκεται κάποιο φως πού θά τούς βοηθήση νά βγοΰν άπο το βούρκο καί νά πατήσουν
σέ στέρεη γ η ___
— ’Αθήνα! Μιά μοντέρνα μεγαλούπολι σήμερα, πού κρύβει μέσα της τόσα
όνειρα, τόσες ελπίδες, τόσες φιλοδοξίες, τόσα δράματα καί τόσες τραγωδίες. 'Ο ρυθ
μός όμως, της μοντέρνας ζωής της τά σκεπάζει όλα. Περνάμε άδιάφοροι οί άνθρω
ποι ό ένας δίπλα στον άλλον. Ή ήθική δίπλα στήν διαφθορά. 'Ο Νόμος δίπλα στο
έγκλημα, ό διαρρήκτης δίπλα στον ήσυχο οικογενειάρχη καί ό σωματέμπορος δίπλα
στον καθηγητή τοΰ Πανεπιστημίου........
Στή Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών ό διάσημος συγγραφεύς Δωρίδης έπεσκεύθηκε κείνο τό πρωί τό φίλο του άστυνόμο Νικολάου. Ε ίχ ε μέρες τώρα πού βασά
νιζε τό μυαλό του νά βρή ένα καλό θέμα γιά νά γράψη ένα καινούργιο μυθιστόρημα.
'Ο καλός άστυνόμος χαμογέλασε, σάν άκουσε τό σκοπό τής έπισκέψεως τοΰ μεγά
λου συγγραφέα, τοΰ προσέφερε τσιγάρο καί φωτιά καί κυττώντας τον στά μάτια
ε ίπ ε :
— Καμμιά φορά φίλε μου ή ζωή στήν πραγματικότητα ξεπερνάει καί τον
πειό ευφάνταστο συγγραφέα. Πέρασαν στήν διάρκεια τής υπηρεσίας μου πολλές
παράξενες καί ενδιαφέρουσες υποθέσεις άπο τά χέρια μου, μά νομίζω πώς υπάρχει
μία πού καί σένα τό μεγάλο Δωρίδη θά καταπλήξη.
Ρούφηξε μέ ήδονή τον καπνό τού τσιγάρου του, καί χτύπησε τό κουδούνι
πού ήταν πάνω στο γραφείο του καί διέταξε τον σκοπό άστυφύλακα πού παρουσιά
στηκε :
— Φέρε μου τό φάκελλο 7369, Ρ ΙΚ Η Μ Α ΡΙΑ .
— Λοιπόν λέγαμε, συνέχισε γυρνώντας προς τον συγγραφέα, π ώ ς ή ζωή είναι
ό μεγαλύτερος συγγραφεύς. ό μεγαλύτερος σκηνοθέτης τραγουδιών, όπως πολλές
■φορές γίνεται καί ό μεγαλύτερος φαρσέρ.
"Ενα διακριτικό χτύπηνα στήν πόρτα άκούστηκε καί μπήκε ό άστυφύλακας
κρατώντας ένα χοντρό φάκελλο. Τον άφισε πάνω στο γραφείο τοΰ άστυνόμου ύποκλίθηκε καί βγήκε.
Ό άστυνόμος τον πήρε, έλυσε τό σπάγγο μέ τον όποιον ήταν δεμένος, τον
άνοιξε καί πήρε κάτι φύλλα δακτυλογραφημένα καί τά έδωσε στο Δωρίδη. Ό συγ
γραφεύς τά ττήρε καί έρριξε μιά ματιά στήν έπικεφαλίδα τής προ)της σελίδος καί διά‘βασε «Πόρισμα ένεργηθείσης ενόρκου προανακρίσεως».
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Σ τίς 2 τό πρωί τής 8ης Σεπτεμβρίου 1950 στον αξιωματικό υπηρεσίας της:
Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών παρουσιάστηκε μία γυναίκα, πού δεν φαινόταν περισ
σότερο άπό 25 χρόνων. Ή ομορφιά της, παρ’ όλην την χλωμάδα της καί τήν ταραχή
της, παρ’ δλη τήν κούρασι πού ήταν χαραγμένη στο πρόσωπό της, παρ’ 8λο πού·
ήταν άναμαλλιασμένη καί άνάστατη, Ικανέ έντύπωσι στον άστυνόμο.
— Καθήστε σας παρακαλώ. Τ ί σας συμβαίνει ;
’Εκείνη σωριάστηκε σέ μία καρέκλα καί ξέσπασε σέ κλάμμα.
Σ έ λίγα λεπτά όμως συνήλθε καί κυττάζοντας ήρεμα τον άξιωματικό ε ί π ε :
—Έ σ κ ό τω σ α έναν άνθρωπο στήν οδόν Ρόδων 17. Τον Πέτρο Χελίδη.
Κ λείστε με στο κράτη ρήτιο.
'Ο αξιωματικός ύπηρεσίας τήν κύτταξε μέ εκπληξιν καί συμπόνια, υστέρα,
σήκωσε τό τηλέφωνο καί έζήτησε άπό τό παράρτημα ’Ασφαλείας να στείλη άμέσως στήν οδόν Ρόδων να δή τί συμβαίνει. Κατόπιν έπήρε χαρτί καί άρχισε να παίρνη
τήν άπολογία της φόνισσας.
—’Ονομάζομαι Μαρία Ρίκη, άρχισε ή νέα γυναίκα, καί ήλθα άπό τή Σύρο
εδώ καί τέσσαρα χρόνια. Είμαι 23 χρόνων. 'Ο πατέρας μου πνίγηκε μ’ έ'να καίκι
πού είχ ε καί ή μάννα μου πέθανε σέ λίγους μήνες άπό τον καϋμό της.
"Ημουνα τό τε 16 χρόνων. Μια γρηά θεία μου μέ πήρε κοντά της καί ή ζωή
μου κυλούσε γιομάτη πόνο.
Μέ τό πέρασμα τού καιρού ό πόνος μου λιγόστεψε, μα ή φτώχεια μ’ έζωνε
άπό παντού. Γιά νά κερδίζω λίγα χρήματα ΰφαινα προικιά γιά πλουσιοκόριτσα.
Ή θεία μου όμως ήταν γρηά καί άρρωστη καί σέ τρία χρόνια τήν Ιχασα κι’ αυτή.
Έ τ σ ι έμεινα παντέρημη στή ζ ω ή ___
Ή τα ν καλοκαίρι καί στο νησί μας ερχόντουσαν πολλοί ξένοι άπό τήν ’Αθήνα.
Τό σπίτι τής θείας μου στο όποιο έμενα ήταν έξω άπό τήν πόλι σ’ ενα όμορφο
χωριουδάκι κοντά στή θάλασσα. ’Ε κ εί ερχόντουσαν οΐ ξένοι νά ξεκουρασθοΰν καί
νά χαροΰν τις ομορφιές του.
"Ενα βράδυ, όπως γύριζα άπό κάποιο σπίτι πού είχα πάει γιά νά ύφάνω, συ
ναντήθηκα μ’ εναν ψηλό καί ομορφον άντρα. Φαινόταν σοβαρός, ήταν καλοντυμέ
νος καί ήξερε νά λέη λόγια όμορφα. Δέν ξέρω γιατί σταμάτησα όταν μού μ ίλ η σ ε.. . .
ίσω ς νά ήταν ή ίδια ή μοίρα μου πού μέ σταμάτησε___
Μού συστήθηκε καί μού είπε πώ ς λεγόταν Πέτρος Χελίδης, έμπορος άπό τήν
’Αθήνα. Περπατήσαμε λίγο μαζί. Ε ίχ ε έρθει νά περάση λίγες μέρες στο νησί γιά
νά ξεκουραστή.
,
Μέ ρώτησε πώς μέ λένε, αν έχω γονείς, πού μένω καί τί δουλειά κάνω. Σάν
έμαθε πώ ς ήμουνα παντέρημη στον κόσμο φάνηκε πώς συγκινήθηκε καί μού είπ ε
πώς θά ήταν ευτυχής νά μέ βοηθήση.
Τον ευχαρίστησα καί χωρίσαμε άφοΰ προηγουμένως μέ έβαλε νά τού ύποσχεθώ πώ ς θά ξανασυναντιόμαστέ τό άλλο βράδυ κοντά στή θάλασσα. Ή τα ν μό
νος καί ξένος, μού είπε, καί μιά καί έγώ ήμουνα μόνη δέν θάταν κακό νά σμίγαμε
τή μοναξιά μας καί νά τού κρατούσα λίγη συντροφιά. Ή τα ν τόσο θερμή ή παράκλησί του, τόσο ευγενικό τό παρουσιαστικό του, τόση ή επιμονή του, ώ στε στο τ έ 
λος δέχτηκα.
Δέν ξέρω τί μ’ έκανε νά πώ ναί. Ή αλήθεια είναι π ώ ς εκείνη τή νύχτα δέν
έκλεισα μάτι. Χίλια δυο τρελλά όνειρα γεννιόντουσαν καί έσβυναν στή σκέψι μου___
Τό πρωί μέ πήρε ό ύπνος καί ήταν ή πρώτη μέρα πού τό χάραμα μέ βρήκε νά κοι
μάμαι.
Τό άλλο βράδυ έννοιωθα μιά παράξενη ταραχή κι’ ένα. πρωτόγνωρο χτυπο
κάρδι καθώς ζύγωνε ή ώρα νά τον συναντήσω. Καί όταν ξαγνάντησα στο μέρος πού.
μέ περίμενε καί τον είδα έννοιωσα πώ ς ό άντρας αύτός θά έπαιζε άποφασιστικόν
ρόλο στή ζωή μου.
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Μέ χαιρέτησε μέ εύγένεια καί μέ ρώτησε ποΰ θά ήταν καλλίτερα να πάμε.
Τοϋ έδειξα ένα βραχάκι κοντά στή θάλασσα. Μέ πήρε άπό τό χέρι καί προχωρή
σαμε.
"Οταν φτάσαμε καί καθήσαμε άρχισε νά μοΰ μιλάη γιά τις ομορφιές τής ’Α 
θήνας καί την εύκολη ζωή πού κάνουν οί γυναίκες καί πώς θά μπορούσε νά μοΰ βρή
μιά δουλειά νά κερδίζω πολλά λεφτά χωρίς νά κουράζομαι δπως στο νησί.
Τον άκουγα σάν μαγνητισμένη. Τά λόγια του έφταναν σ τ’ αυτιά μου σάν παρά
ξενη μελωδία. Ε ίχ ε σουρουπώσει πειά καί μέσ’ τή σιγαλιά μόνον το κύμα ποΰ έ
σπαζε πάνω στο βραχάκι άκουγόταν νά μουρμουρίζη λόγια αγάπης. Ή τα ν ό πρώ
τος άντρας μέ τον όποιον βρισκόμουν μόνη. "Ενα γλυκό μούδιασμα άπλώθηκε στο
σώμα μ ο υ .. .. Έ τ σ ι δέν έφερα καμμιά άντίρρησι, όταν χαϊδεύοντας τά μαλλιά μου
μού είπ ε π ώ ς ήμουν πολύ όμορφη καί τοϋ άρεσα. ’Ί σ ω ς τά μάτια μου νά τοϋ είπαν
όσα τά χείλη μου δέν ήθελαν ή ντρεπόντουσαν νά ομολογήσουν καί γι’ αυτό νά μέ φί
λ η σ ε .... Πάνω στον ουρανό , τά πρώτα άστέρια άρχισαν νά βγαίνουν, τό φεγγάρι
έστελνε τις άσημένιες του άχτίνες νά χαϊδέψουν τή θάλασσα. "Ολα τό βράδυ έκεΐνο
μοΰ φαινόντουσαν όμορφα.
Διψούσα γιά λίγη στοργή, γιά λίγη αγάπη. 'Ο άντριχς αυτός ήταν ό πρώτος
πού έκανε την καρδιά μου νά χοροπηδάη σάν τρελλή στά στήθια μου καί τό σώμα
μου νά νοιώση τά ρίγη τής ηδονής..........."Ε τσ ι έγινα δική του.
Σ έ δεκαπέντε ημέρες, πού πέρασαν γιομάτες έρωτα καί ευτυχία, φύγαμε γιά
την ’Αθήνα. Καί τώρα ακόμα θυμάμαι μέ πόση θλίψι στην ψυχή άποχαιρέτησα τό
νησί μου. Μέ δακρισμένα μάτια τό άντίκρυσα γιά τελευταία φορά από τό κατά
στρωμα τοϋ βαποριού. "Υστερα τά χάδια καί τά φιλιά τοϋ Πέτρου μέ έκαναν νά ξεχάσω κάθε τί πού ήταν άσχετο μέ την αγάπη μου___
Στην ’Αθήνα μέ πήγε σ’ ένα μικρό διαμέρισμα πού κρατούσε. Ή τα ν πολύ
πλούσια καί μέ πολύ γούστο έπιπλωμένο. "Εμοιαζε σάν έρωτική φωλιά καί έννοιωθα
τον έαυτό μου ευτυχισμένο. "Ημουνα βέβαιη πώς ό Πέτρος θά ολοκλήρωνε τήν
ευτυχία μου μέ τό στεφάνι πού κάθε, κοπέλλα ονειρεύ ετα ι....
’ Ηταν τόσο καλός μαζύ μου πού δέν τολμούσα νά τού πώ τίποτε. Τον άγαπούσα τόσο πολύ, τού είχα τόση εμπιστοσύνη πού φοβόμουνα μήπως τον προσβάλλω
αν τού έλεγα τί ήθελα νά κ ά ν η .. . .
’Αντί όμως γιά στεφάνι αύτός, υστέρα άπό μερικές μέρες, άρχισε νά μοΰ μιλάη γιά τήν άξια μιας όμορφης γυναίκας καί γιά τήν ευκολία πού θά μπορούσα νά
κερδίσω χρήματα, λοΰσα, στολίδια___
Μιά μέρα έφερε στο διαμέρισμά μας μιά ηλικιωμένη κυρία, χοντρή, πολυβαμένη καί μέ πολλά χρυσαφικά. Μοΰ τή σύστησε γιά πολύ καθώς πρέπει καί πλού
σια κυρία, πού αν ήθελα θά μπορούσε νά μάς βοηθήση νά κερδίσουμε πολλά χρήμα
τ α ___ Χ ω ρίς νά ξέρω τό γιατί, ή χοντρή αύτή γυναίκα μοΰ έφερνε άηδία. Μιά όμως
καί ήταν φίλη τού Πέτρου φάνηκα όσο μπορούσα καλή μαζύ τ η ς . . . . Μού έκανε έντύπωσι ό τρόπος ποΰ μέ" κυττοΰσε καί οί ματιές πού έρριχνε μετά στον Πέτρο.
".Οταν επί τέλους έφυγε ή άπαισία αύτή γυναίκα τοϋ μίλησα γιά τήν άγά7ΐη
καί τού έξήγησα πώ ς τό όνειρό μου δέν ήταν τά λοΰσα καί τά στολίδια, αλλά νά τον
κάνω εύτυχισμένο. Μέ πήρε στή > άγκαλιά του καί μού είπ ε πώς έφ’ όσον τον άγαπούσα έπρεπε νά τον βοηθήσω γιατί τον τελευταίο καιρό πού έλειπε οί δουλειές του
δέν είχαν πάει καλά καί ίσω ς μάλιστα νά τον βάζαν καί φυλακή αν δέν είχ ε νά πληρώση κάτι χρέη του. Αύτός μ’ άγαποΰσε καί εγώ έπρεπε νά διαλέξω ή νά τον υπα
κούσω τυφλά ή νά ξαναγυρίσω στο νησί μου.
Ή τα ν ή πρώτη φορά πού έκλαψα, μά στον Πέτρο ορκίστηκα πώς θά έκανα
ότι ήθελε.
(Συνεχίζεται)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υ ΙΓ ΑΡΙΘ . 8
«Περί άπαγο ρεύσεως κατοχής βιβλίων κλπ. κατά τάς έξετάσεις».
’Έχοντες ύπ1,οψει τά άρθρα 7 παράγρ. 4 καί 34 του νόμου 4971 και 17 του απο 14-7-31 Δ.ατάγματος «περί ένεργείας προαγωγών των αστυνομικών υπαλλήλων» καί 52 τοΰ άπό 9/20-10-26
Διατάγματος «περί Κανονισμού τοΰ ’ Αστυνομικού Σώματος» κανονίζομεν τ ’ ακόλουθα :
’Άρθρον μόνον.
1. ’Απαγορεύεται ή κατά τήν διάρκειαν έξετάσεων κατοχή υπό τών εξεταζόμενων υπάλληλων
παντός είδους βιβλίων, έντύπων ή σημειώσεων. Ταϋτα δέον να παραδίδωνται προ της ένάρξεως
τών έξετάσεων εις τήν εξεταστικήν επιτροπήν.
2. ’Αστυνομικός ύπάλληλος συμμετέχων έξετάσεων καί καταλαμβανόμενος κατά τήν διάρ
κειαν τούτων κατέχων βιβλίον, ή έντυπον, ή χειρογράφους σημειώσεις, θέλει άποκλείεσθαι τών
έξετάσεων όλοκληρωτικώς, τών γραπτών του δλων τών θεμάτων άκυρουμένων έν πάση περιπτωσει, άνεξαρτήτως τοΰ ένεκα τής παραβάσεως ταύτης πειθαρχικού έλέγχου Ζ1).
Ά θήναι τή 1 Μαρτίου 1934
'Ο ’Αρχηγός Κ . Γ α ρ έ ζ ο ς

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ ’ ΑΡΙΘ. 9.
«Περί έπιθεωρήσεων καί έπισκέψεων».
Τακτικαί ’Επιθεωρήσεις
’Άρθρον 1.
I . Τακτικάς έπιθεωρήσεις ένεργοϋσι κατά τάς άκολούθους διατάξεις, δ ’Αρχηγός τής ’Αστυ
νομίας, δ ’Επιθεωρητής τού ’Αστυνομικού Σώματος, οί ’Αστυνομικοί Διευθυνταί, οί ’Αστυνο
μικοί 'Υποδιευθυνταί καί οί διαμερισματάρχαι (*).
II. 'Ο ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας έπιθεωρεϊ κατ’ έτος άπαξ τούλάχιστον τά Τμήματα κα
'Υπηρεσίας άπασών τών άστυνομικών Διευθύνσεων, ώς καί τάς λοιπάς Άστυνομικάς 'Υπηρεσίας
έκθετων τάς έν γένει έκ τής έπιθεωρήσεως παρατηρήσεις του είς τό έπί τούτοι τηρούμενου βιβλίον
έπιθεωρήσεων.
I I I . 'Ο ’Επιθεωρητής τού Σώματος ένεργεϊ τακτικάς έπιθεωρήσεις άπαξ κατά τετραμηνίαν
τών Τμημάτων καί 'Υπηρεσιών άπασών τών ’Αστυνομικών Διευθύνσεων ώ ς καί τών λοιπών άστυ
νομικών 'Υπηρεσιών, έκθέτων είς τό οίκεϊον βιβλίον έπιθεωρήσεων τάς παρατηρήσεις του καί
ύποβάλλων σαφή καί λεπτομερή έκθεσιν είς τόν ’Αρχηγόν τής ’Αστυνομίας.
IV . 'Ο ’Αστυνομικός Διευθυντής ένεργεϊ τακτικάς έπιθεωρήσεις άπαξ καθ’ έκάστην τριμη
νίαν τών τμημάτων τής δικαιοδοσίας του καί άπαξ καθ’ έκάστην έξαμηνίαν τών άστυνομικών
σταθμών, καταχωρών είς τά οικεία βιβλία έπιθεωρήσεων τό άποτέλεσμα τής έπιθεωρήσεως καί
ύποβάλλων σχετικήν αναφοράν είς τόν ’Αρχηγόν τής ’Αστυνομίας.
Οί ’Αστυνομικοί Διευθυνταί ’Αθηνών καί Πειραιώς απαλλάσσονται τής ΰποχρεώσεως να
ένεργώσιν άπάσας τάς έπιθεωρήσεις έξ δλοκλήρου προσωπικώς. Λύται δύνανται νά ένεργώνται
ύπό τών ΰπ’ αυτούς άστυνομικών ύποδιευθυντών. Ούχ’ ήττον δέον έκάτερος τούτων νά έπιθεωρή
κατά τριμηνίαν τρία τουλάχιστον ύπ’ αυτόν Τμήματα ή 'Υπηρεσίας.
V . Οί διαμερισματάρχαι (*) ένεργοϋσι τακτικάς έπιθεωρήσεις άπαξ κατά μήνα τών Τμη
μάτων τής δικαιοδοσίας των καί άπαξ κατά δίμηνον τών άστυνομικών Σταθμών, ένεργοϋντες
σχετικήν έγγραφήν είς τά οικεία βιβλία έπιθεωρήσεων καί ύποβάλλοντες άναφοράν είς τόν ’Αστυ
νομικόν Διευθυντήν.
( ι ) Πληρεστέρας καί λεπτομερεστέρας διατάξεις, έπί τού θέματος τούτου, περιέχει τό
άρθρον 46 τοΰ Κανονισμού τής Σχολής 'Υπαστυνόμων Β ’ τάξεως.
( a) Νΰν οί προϊστάμενοι'Υποδιευθύνσεων.
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’Αντικείμενου Έπιθεω ρήσεω ς
’Άρθρον 2.
Αί τακτικαί επιθεωρήσεις θ’ άφορώσιν εις τά έξης αντικείμενα :

Ιον. Δύναμις. Ό Διοικητής τής ύπηρεσίας υποβάλλει εις τον Έπιθεωροϋντα σημείωμα περί
τής ύπαρχούσης οργανικής δυνάμεως τής ύπηρεσίας του. Έ ν τώ σημειώματι άναγράφονται το
όνοματεπώνυμον καί λοιπά στοιχεία τοΰ Διοικητοΰ ώς καί των λοιπών άξιωματικών τής έπιθεω
ρουμένης ύ7τηρεσίας καί χρόνος άφ’ ού ΰπηρέτησεν έν αύτή, καί άριθμητικώς ή ΰπάρχουσα λοιπή
δύναμις καί σύγκρισις αυτής μέ οργανικήν τοιαύτην.
Υγιεινή κατάστασις, πειθαρχία, άτομική καθαριότης, έστίασις υπαλλήλων, υπηρεσιακή
κατάρτισις καί άπόδοσις αυτών, τρόπος τηρήσεως σημειωματάριων.

2ον. Οίκημα.. Καταλληλότης άπό άπόψεως υγιεινής χωρητικότητος καί τοποθεσίας. Ε λ λ ε ί
ψεις παρουσιαζόμεναι. Υπεύθυνος δι’ αύτάς.
Γενόμεναι Ινέργειαι προς άρσιν τών σημειουμένων ελλείψεων.
Μέτρα διαταχθέντα ή ληπτέα.
3ον. Θάλαμοι. Στρατωνισμός άνετος ή μή. Φωτισμός, καθαριότης καί εύπρέπεια. Διευθέτησις ειδών στρατωνισμού. Μέτρα διαταχθέντα ή ληπτέα.
4ον. Γραφεία. Τάξις καί ένημερότης ύπηρεσίας γραφείων.
Όνοματεπώνυμον καί βαθμός άστυνομικών ύπηρετούντων είς γραφεία καί χρόνος άφ’ ού
ύπηρετοϋσιν. ’Ελλείψεις. Μέτρα διαταχθέντα ή ληπτέα.
5ον. Κρατητήρια. ’Αριθμός καί προορισμός αύτών. Καταλληλότης άπό άπόψεως άσφαλείας,
χωρητικότητος καί υγιεινής. Καθαριότης. ’Εφαρμογή σχετικών μέ αύτά διαταγών. Μέτρα διαταχθέντα ή ληπτέα.
6ου. ‘Υλικόν. Κατάστασις υλικού παντός είδους. Συντήρησις, διάρκεια, χρήσις καί έλλείψεις αύτοΰ. ’Εφοδιασμός δι’ αύτοϋ υπαλλήλων έκτος τοΰ Τμήματος ένοικούντων. Διαταχθέντα
ή ληπτέα μέτρα.
7ον. 'Ιματισμός. ΙΙοιότης υφάσματος. Τρόπος καθ’ δν συντηρείται καί φέρεται. ’Ελλεί
ψεις παρουσιαζόμεναι. Μέτρα διαταχθέντα ή ληπτέα.
8ον. Βιβλία. Γενικαί παρατηρήσεις ώς πρός τήν τήρησιν αύτών συμφώνως ταϊς ΐσχυούσαις
διαταγαϊς. Ποια τυχόν κεκανονισμένα βιβλία δεν τηρούνται καί διατί. Δοθεΐσαι διαταγαί καί λη
πτέα μέτρα.
9ου. Έ γκληματικότης. ’Ε π ί τή βάσει τών έκ τών σχετικών βιβλίων τής έπιθεωρουμένης
ύπηρεσίας προκυπτόντων στοιχείων, θά άναφέρωνται έν γενικαΐς γραμμαϊς καί άνευ παραθέσεως
στατιστικών πινάκων : α) ή κατάστασις τής έγκληματικότητος έν τή περιφερεία τής ύπηρεσίας
ταύτης, β) ή έπάρκεια τών λαμβανομένων μέτρων, γ) ή ίκανότης τών ύπαλλήλων πρός άντιμετώπισιν τής καταστάσεως καί δ) τά διαταχθέντα ή ληπτέα μέτρα.
10ου. Εύταξία καί Εΰκοσμία. Θά άναφέρηται ή κατά τήν περιφέρειαν τής έπιθεωρουμένης
ύπηρεσίας παρατηρουμένη εύταξία, αί σημειούμεναι έλλείψεις, τά αίτια αύτών, τά ύπό τοΰ οικείου
Διοικητοΰ έφαρμοζόμενα μέτρα, ή έπάρκεια αύτών καί τά διαταχθέντα ή ληπτέα μέτρα. ’Ενταύθα
θά γίνηται μνεία, ώς συναφούς μέ τήν κατάστασιν τής εύκοσμίας καί ευταξίας καί τής πταισματικής κινήσεως τής έπιθεωρουμένης έν γενικαΐς όμως γραμμαϊς καί ανευ παραθέσεως στα
τιστικών πινάκων.
11ου. Παράπονα. Τίνες ύπάλληλοι ύπέβαλον, παράπονα καί είς τ ί ταΰτα στρέφονται. Θά
ένεργήται άκρόασις αύτοπροσώπως καί κατ’ ίδιαν τών παραπόνων τών δηλωσάντων δτι έχουσι
τοιαΰτα. Ό έπιθεωρητής έξετάζει μετά προσοχής καί έπιμελείας τά ύποβαλλόμενα παράπονα
καί έάν μέν έχη άρμοδιότητα, θεραπεύει αύτά, άλλως οφείλει νά τά ύποβάλη άμελητεί ίεραρχικώς
μετά τής έαυτού γνώμης είς τήν άρμοδίαν πρός άπόφασιν άρχήν καί αν ίτ ι ή γνώμη του είναι άρνητική.
12ον. Ειδικά μέτρα. Αήψις ειδικών μέτρων όφειλομένων είς τήν πρωτοβουλίαν τού διοικητοΰ τής ύπηρεσίας, μή προβλεπομένων ύπό τών κειμένων διατάξεων άλλ’ έπιβεβλημένων λόγω εί-
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δικών συνθηκών, διά την βελτίωσιν της καταστάσεως τών ύπ’ αυτόν άστυνομικών και την έν
γένει καλλιτέραν διεξαγωγήν της άστυνομικής ύττηρεσίας.
13ον. Γενικαί παρατηρήσεις καί συμπεράσματα. Θά συνοψίζονται αί έκ της γενομένης
έπιθεωρήσεως συναγόμεναι παρατηρήσεις καί συμπεράσματα καί θά προτείνωνται τά ληπτέα
μέτρα, έφ’ δσον είς τά προηγούμενα εδάφια δέν Ιγένετο ειδική μνεία αυτών.

’Επιθεωρήσεις τών είς ’Εξωτερικήν ύπηρεσίαν υπαλλήλων

"Αρθρον 3.
I.
Αί τοιαΰται έπιθεωρήσεις ένεργούμεναι ύπό τών Διαμερισματαρχών (1) καί τών αστ
μων κατά τάς ακολούθους διατάξεις, είναι ήμερήσιαι καί νυκτεριναί.
Νυκτεριναί θεωρούνται αί μετά τήν 23ην ώραν καί μέχρι της άνατολής τού ήλιου.
Ό έλάχιστος χρόνος διατιθέμενος δι’ έκάστην έπιθεώρησιν δέον νά μή είναι έλάσσων τήζ
μιας ώρας.
II.
Οί Διαμερισματάρχαι δέον καθ’ έκαστον δεκαπενθήμερον νά ένεργώσι τουλάχιστον μ
ήμερησίαν καί μίαν νυκτερινήν έπιθεώρησιν είς έκαστον τών Τμημάτων τής δικαιοδοσίας των.
I II .
Οί είς τά γραφεία τής Ά στυν. Δ/νσεως ύπηρετοϋντες άστυνόμοι ώς καί οί άστυνόμ
τών ειδικών υπηρεσιών, ο'ίτινες δέν διαθέτουσιν υπαλλήλους των τακτικώς είς έξωτερικήν ύπηρεσίαν
μετά τήν 2αν π.μ. ώραν ύποχρεοΰνται νά ένεργώσι δύο νυκτερινάς έπιθεωρήσεις κατά δεκαπεν
θήμερον, ήτοι άνά μίαν καθ’ εβδομάδα καί έφ’ δσον δέν διατίθενται τακτικώς κατά τήν εβδομάδα
τής έπιθεωρήσεως είς ύπηρεσίαν έν τή ’Αστυνομική Διευθύνσει κατά τάς μή έργασίμους ώρας καί
κατά το χρονικόν διάστημα μέχρι τής 8ης π.μ. ώρας.
Ό οικείος άστυνομικός Διευθυντής δι’ έμπιστευτικοϋ σημειώματος θά όρίζη τό έπιθεωρητέον Τμήμα ώς καί τήν ώραν ένάρξεως τής έπιθεωρήσεως.
IV .
Οί διαμερισματάρχαι καί οί κατά τ ’ άνωτέρω αστυνόμοι, δέον δπως συμπληρώσω
καί ύποβάλωσιν είς τήν ’Αστυνομικήν Διεύθυνσιν άναφοράν, ώ ς τό έν τέλει ύπόδειγμα, έντός 24ώ ρου άπό τοϋ πέρατος τής έπιθεωρήσεως. Έ ν περιπτώσει έκτώκτου συμβάντος ή σοβαρού πειθαρ
χικού παραπτώματος, ταΰτα άναφέρονται άμέσως δι’ ειδικής αναφοράς.
Ή έπιθεώρησις δύναται νά γίνη έφ’ οίουδήποτε σημείου τής περιφερείας καί τούτο θ’ άναφέρηται είς τάς παρατηρήσεις π.χ. «τής έπιθεωρήσεως ήρξάμην άπό τής Πλατείας Συντάγμα
τος κλπ.». Πάντως θά έπιθεωρώνται καί οί είς έσωτερικήν ύπηρεσίαν ύπάλληλοι (άξιωματικοί
Τμήματος, σκοπός πύλης, τηλεφωνητής, κρατητηρίων κ λπ .) καθ’ δν τρόπον θά είναι εύχερέστερον διά τόν έπιθεωροΰντα.
Ε ίς τάς παρατηρήσεις θ’ άναγράφωνται έπίσης :
1 ) Αί παρατηρηθεΐσαι έλλείψεις (λ.χ. έλλειψις δημοσίων ειδών, αντικανονική έκτέλεσις
ύπηρέσίας, λόγοι μή συμπληρώσεως κανονικού στολής κ τ λ .).
2 ) ’Εάν οί βαθμοφόροι έξετέλεσαν κανονικώς έπιθεώρησιν.
3) Παν ιδιαιτέρως ένδιαφέρον συμβάν, λαβόν χώραν κατά τό διάστημα τής έπιθεωρήσεως.
4) Πάσα άλλη παρατήρησις σχετική μέ τήν έπιθεώρησιν.
Ή έπιθεώρησις κατά κανόνα δέον νά έπεκτείνηται είς άπαντας τούς έν ύπηρεσία ύπαλλήλους τοϋ Τμήματος.
Π ερί τούτου δέον νά γίνεται μνεία είς τάς παρατηρήσεις τής άναφοράς.
Περιπτώσεις περιορισμού δύνανται νά είναι : έξαιρετικόν συμβάν, έπίμονος άπασχόλησις
προς άνεύρεσιν ώρισμένου ύπαλλήλου κτλ.
Κατά τάς έπιθεωρήσεις τών παραγράφων I I καί I I I τού παρόντος άρθρου δύναται νά γίνε
ται χρήσις τών παρά τή Διευθύνσει μοτοσυκλεττών, έφ’ δσον θά ύπάρχωσιν.
V.
Οί ’Αστυνόμοι, Διοικηταί καί ‘Υποδιοικηταί τών Τμημάτων τάξεως ή Υπηρεσι
ο'ίτινες διαθέτουσιν ύπαλλήλους των τακτικώς είς έξωτερικήν ύπηρεσίαν μετά τήν 2αν π.μ. ώραν>
δέον άπαραιτήτως νά ένεργώσι κατά δεκαπενθήμερον δύο ήμερησίας καί δύο νυκτερινάς έπιθεωρήσεις τών ύπηρεσιών των καταχωροΰντες τά άποτελέσματα τούτων λεπτομερώς, ώς έν τή προηγουμένη παραγράφω ορίζεται, είς τό Βιβλίον Συμβάντων ούτινος άντίγραφον ύποβάλλεται είς
’Αστυνομικήν Διεύθυνσιν.
(1) Νϋν ύπό τών Προϊσταμένων Υποδιευθύνσεων.
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’Επισκέψεις
’Άρθρον 4.
I. Αί ύπηρεσιακαί έπισκέψεις είναι ήμερήσιαι καί νυκτεριναί.
Νυκτεριναί, θεωρούνται αί μετά τήν 21.30' ώραν καί μέχρι της ανατολής τοΰ ήλιου.
II.
* 0 ’Αρχηγός της ’Αστυνομίας, ό ’Επιθεωρητής τοΰ Σώματος καί οί ’Αστυνομικοί Διευ■θυνταί ένεργοϋσιν ύπηρεσιακάς έπισκέψεις, οσάκις κρίνωσι τοϋτο άναγκαϊον ή οσάκις διαταχθώσιν.
I I I . Οί ’Αστυνομικοί Ύποδιευθυνταί ένεργοϋσι κατά 15θήμερον έν συνόλω πέντε τουλάχι
στον νυκτερινάς έπισκέψεις, ών δύο μεταμεσονύκτιοι καί είς διαφόρους ώρας, καί πέντε τουλάχι
στον ήμερησίας είς τά Τμήματα τής δικαιοδοσίας των.
IV . Οί Διαμερισματάρχαι ένεργοϋσι κατά Ιδθήμερον έν συνόλω δέκα τουλάχιστον ήμερη
σίας καί δέκα τουλάχιστον νυκτερινάς έπισκέψεις ών αί ήμίσεις μεταμεσονύκτιοι καί είς διαφόρους
■ώρας, είς τά Τμήματα τής δικαιοδοσίας των.
V . Αί άνωτέρω έπισκέψεις ώς καί αί ύπό των διοικητών καί υποδιοικητών τών Τμημάτων
ένεργούμεναι έκτακτοι νυκτερινά! καί περί τών οποίων θά γίνεται έγγραφή είς τό, κατά τάς δια
τάξεις τοΰ επομένου άρθρου, βιβλίον έπισκέψεων, δέον κατά προτίμησιν νά πραγματοποιώνται
κατά τάς ώρας τής συντάξεως τών άλλαγών πρός άνάληψιν ύπηρεσίας καί τής έπανόδου τών ύπαλλήλων έκ τής έξωτερικής υπηρεσίας.
Κατά τάς έπισκέψεις ταύτας διαπιστοϋται :
1) Ή κανονικότης τής έκτελέσεως τής έξωτερικής καί έσωτερικής ύπηρεσίας καί
2) Ή τάξις καί καθαριότης έν τοϊς θαλάμοις καί λοιποΐς διαμερίσμασι.
V I. Έ κ α σ το ς Διοικητής καί 'Υποδιοικητής Τμήματος δέον όπως κατά δεκαπενθήμερον
ενεργήση τουλάχιστον δύο επισκέψεις είς έκαστον τών Σταθμών τής δικαιοδοσίας τοΰ Τμήματός
του ποιούμενος έγγραφήν έν τώ οίκείω βιβλίω έπισκέψεων. Κατά τάς έπισκέψεις ταύτας έκ τών
οποίων αί ήμίσεις νυκτερινοί, δέον νά διαπιστώται ή καλή διεξαγωγή τής ύπηρεσίας τοΰ Σταθ
μού ή θεώρησις τών βιβλίων καί πάσα άλλη λεπτομέρεια ήν έκαστος τών αστυνομικών Διευθυντών
θέλει καθορίσει.

Γενικαί Διατάξεις
"Αρθρον 5.
I. Ε ίς έκάστην άστυνομικήν ύπηρεσίαν τηρείται βιβλίον έπισκέψεων μικρών διαστάσεων,
είς ό οί ένεργοϋντες ύπηρεσιακήν έπίσκεψιν, κατά τάς διατάξεις τού προηγουμένου άρθρου, θά
ποιώνται σύντομον έγγραφήν τών διατυπώσεων των, καί τών τυχόν ύπ’ αυτών παρατηρουμένων
ουσιωδών καί σπουδαίων παραλείψεων.
Τό βιβλίον τοϋτο έχει τάς έξής στήλας :
1 ) Ημερομηνία έπισκέψεως,
2) "Ωρα έπισκέψεως.
3) Όνοματεπώνυμον, βαθμός καί ίδιότης τού έπισκέπτου.
4) Παρατηρήσεις.
Ε ίς τήν στήλην τών παρατηρήσεων θά γίνεται ή σύντομος έγγραφή, ήτις θά μονογράφηται
ύπό τού ένεργοϋντος αύτήν.
Τό βιβλίον έπισκέψεων θέλει τηρείται είς τό Γραφεΐον τού ’Αξιωματικού τής 'Υπηρεσίας
τού Τμήματος καί δέον νά παρουσιάζηται πάντοτε πρός τόν έπισκέπτην άνώτερον.
II. Ά ν ά πάσαν τριμηνίαν έκαστος τών κατά τάς διατάξεις τών προηγουμένων άρθρων ένεργούντων έπιθεωρήσεις καί έπισκέψεις πλήν τού ’Αρχηγού καί Έπιθεωρητοΰ, ύποβάλλει είς τήν
προϊσταμένην του ύπηρεσίαν λεπτομερή άναφεράν περί τών κατά τό παρελθόν τρίμηνον ένεργηθεισών τοιούτων μετά μνείας τών κατά ταύτας παρατηρηθεισών έλλείψεων κ.τ.λ.
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Αί άναφοραί αδται έλέγχονται καί υποβάλλονται είς το ’Λρχηγεΐον αρχειοθετούμενα'. έν τώ·
άτομικω φακέλλω των έπιθεωρούντων.
III.

Υπόδειγμα αναφοράς έπιθεωρήσεως (δρα § IV άρθρ. 3 ).
’Α ναφ ορά

«Π ερί έπιθεωρήσεως των έν ΰπηρεσίφ υπαλλήλων του. . .Τμήματος γενομενην τ η ν ;........ καί άπό
.......... μέχρι

............ ώρας ύπό τοϋ

(βαθμός...............

όνοματεπώνυμαν.......... ) ώς είς τδν

κατωτέρω πίνακα έμφαίνεται.

Φ
Q.
*0

Βαθμός

U/>
Ο

’Ονοματεπωνύμου
έπιθεωρηθέυτος

Τόπος*
"Ωρα
'Υπηρεσία
έπιθεωρήσεως έπιθεωρήσεως ήν έξετέλει

<

"

Ημερομηνία υποβολής..............
υπογραφή ..........
Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε ΙΣ

Παρατηρήσεις ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ

IV .
Καταργοϋνται ό ύπ’ άριθ. 9 τοϋ 1934 Κανονισμός, ώς καί ύπ’ άριθ. 6773 (είδ. άρι
έγκ. 38) της 20ής Νοεμβρίου 1936 διαταγή «περί καθηκόντων καί δικαιοδοσίας των Διαμερι- ■
σματαρχών».
’Εν Ά θήναις τή 15 ’Απριλίου 1940
Ό ’ Αρχηγός
Γ. Β ά ρ σ ο ς

ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ’ ΑΡΙΘ. 2493
Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως διατάξεων τινων του Ποινικού Κωδικός,.
τού Κωδικός Ποινικής Δικονομίας καί άλλων τινών Ποινικών διατάξεων
ΚΕΦΑ Λ Α ΙΟ Ν Π ΡΩ ΤΟ Ν

Τροποποίησις καί συμπλήρωσις Ποινικών Κωδίκων.
’Άρθρον 1.
1. Ή παράγραφος 1 τοϋ άρθρου 82 τοϋ Ποινικού Κώδικος αντικαθίσταται ώς έξης :
«1. Τδ Δικαστήριον έπιβάλλον στερητικήν τής έλευθερίας ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τούς έξ
μήνας, οφείλει να άποφαίνηται συγχρόνως καί διά τής αυτής άποφάσεως περί μετατροπής ή μή
αύτής εις πρόστιμον ή χρηματικήν ποινήν, έάν έκ τής έρεύνης τού χαρακτήρος τού καταδικασθέντος καί των λοιπών περιστάσεων κρίνη ότι τδ πρόστιμον ή ή χρηματική ποινή άρκοϋσιν ή μή όπως
άποτρέψωσι τούτον από τής τελέσεως άλλων άξιοποίνων πράξεων, αιτιολογούν είδικώς τήν κρίσιν ταύτην».
2. Ε ις τδ άρθρον 82 τού Ποινικού Κώδικος προστίθεται τετάρτη παράγραφος έχουσα οΰτω :
«4. Μετατροπή τής στερητικής τής Έλευθερίας ποινής άποκλείεται : α) εις τήν περίπτω σιν
τών άρθρων 88 καί 89 τού Ποινικού Κώδικος, έάν τδ άρχικδν καί τδ καθ’ υποτροπήν πλημμέλημα
είναι τών άρθρων 168 παρ. 2, 181, 183, 184, 185, 191 παρ. 1, 192, 361, 362, 363, 364, 365 καί
έτελέσθη διά τού τύπου, β) εις τήν περίπτωσιν τού άρθρου 93 έπί δευτέρας καί πάσης περαιτέρω
υποτροπής, έάν τά έξ άμελείας πλημμελήματα είναι τού άρθρου 191 παρ. 2 καί έτελέσθησαν διά.
τού τύπου.»
’Άρθρον 2.
Ε ις τδ άρθρον 94 τού Ποινικού Κώδικος προστίθεται παράγραφος 3 έχουσα ούτω :
«3. Έ ν ή περιπτώσει έπί ένδς ή πλειόνων έκ τών συρρεόντων άδικημάτων, ών αί ποιναί
προσεμετρήθησαν κατά τάς διατάξεις τών προηγουμένων παραγράφων έχώρησεν άμνηστία, χά
ρις, παραγραφή, άναστολή διώξεως, ύφ’ όρον άπόλυσις, ή άφέθη οπωσδήποτε ή ποινή, έξακολουθεϊ ή έκτέλεσις ώς προς τάς λοιπάς ποινάς, προκαλουμένης διά ταύτας, έάν συντρέχη περίπτωσις,.
νέας προσμετρήσεως υπό τού Είσαγγελέως αύτεπαγγέλτως ή τή αιτήσει τού καταδικασθέντος».
Άρθρον 3.
Ή έν τέλει τής παραγράφου 1 τού άρθρου 105 τού Ποινικού Κώδικος διάταξις καθ’ ήν «έάν·
έκ τής ποινής άφηρέθη ό χρόνος τής προφυλακίσεως ώς έπιβληθείσα ποινή θεωρείται ή πρδς άπότισιν ύπολειφθεΐσα» καταργεΐται.
Άρθρον 4.
Ή παράγραφος 1 τού άρθρου 181 τοϋ Ποινικού Κώδικος άντικαθίσταται ώς άκολούθως
«Με φυλάκισιν μέχρι 3 έτών τιμωρείται, δστις δημοσίως περιϋβρίζει αρχήν δημοσίαν, δη
μοτικήν ή κοινοτικήν ή άνεγνωρισμένον κατά τδν κανονισμόν τής Βουλής άρχηγδν Κόμματος:
έν τή Χώρα».
Άρθρον 5.
Τδ άρθρον 191 τού Ποινικού Κώδικος άντικαθίσταται ώς έξής :
«1. Ε ίς φυλάκισιν τούλάχιστον τριών μηνών καί εις χρηματικήν ποινήν καταδικάζεται,
δστις καθ’ οίονδήποτε τρόπον διασπείρει- ψευδείς ειδήσεις ή φήμας έπιτηδείας νά φέρωσιν ανησυ
χίας ή φόβον είς τούς πολίτας ή νά ταράξωσι τήν δημοσίαν πίστιν ή νά κλονίσωσι τήν πρδς τδ έθνικδν νόμισμα ή πρδς τάς ένόπλους δυνάμεις τής χώρας έμπιστοσύνην τού κοινού ή νά έπιφέρωσι δια
ταραχήν είς τάς διεθνείς σχέσεις τής χώρας. Έ ά ν ή πραξις έτελέσθη κατ’ έπανάληψιν διά τού τύ
που καταδικάζεται τούλάχιστον είς φυλάκισιν έξ μηνών καί χρηματικήν ποινήν τούλάχιστον διακοσίων χιλιάδων μεταλλικών δραχμών.
2.
"Οστις έξ άμελείας γίνεται υπαίτιος τινδς τών έν τή προηγουμένη παραγράφω άναφερομένων πράξεων τιμωρείται μέ φυλάκισιν μέχρις ένδς έτους ή μέ χρηματικήν ποινήν».
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Άρθρον 6.
Ε ις τδ τέλος της παραγράφου 1 τοΰ άρθρου 308 τοϋ Ποινικού Κώδικος προστίθενται τά έξης :
«Καί έάν αΰτη είναι άσήμαντος τιμωρείται διά κρατήσεως ή προστίμου».
’Άρθραν 7.
Ε ίς τό άρθρον 381 τοϋ Ποινικού Κώδικος προστίθεται παράγραφος 2 έχουσα ώς έξης :
«2. Έ ά ν ή φθορά έχη άντικείμενον πράγμα εύτελοΰς άξίας ή ή διά της φθοράς προξενηθεΐσα
ζημία είναι έλαφρά, δ υπαίτιος τιμωρείται διά χρηματικής ποινής ή διά φυλακίσεως μέχρις έξ
μηνών».
’Άρθρον 8.
1.
θεται ή
2.
■θεται ή

Έ ν τελεί τής περιπτώσεως 6 τοϋ άρθρου 111 τοϋ Κώδικος Ποινικής Δικονομίας προστί
φράσις «ώς καί των άρχιερέων».
Έ ν τέλει τής περιπτώσεως 2 τοϋ άρθρου 112 τοΰ Κώδικος Ποινικής Δικονομίας προστί-_
φράσις «ώ ς καί των άρχιερέων».
Άρθρον 9.

Ε ίς τδ άρθρον 114 έδάφιον 1 τοϋ Κώδικος Ποινικής Δικονομίας προστίθεται δ' περίπτωσις
έχουσα ώ ς έξής :
«δ') Των πραττομένων διά τοΰ τύπου».
Άρθρον 10.
Ε ίς τδ άρθρον 242 τοΰ Κώδικος Ποινικής Δικονομίας προστίθεται 3η παράγραφος έχουσα
■οΰτω :
«3. Τά διά τοΰ τύπου τελούμενα έγκλήματα θεωρούνται πάντοτε αυτόφωρα».
Άρθρον 11.
Ε ίς τδ άρθρον 275 τοΰ Κώδικος Ποινικής Δικονομίας προστίθεται τρίτη παράγραφος έ
χουσα οδτω :
«3. Έ π Ι των αυτοφώρων κακουργημάτων καί πλημμελημάτων κατά τοΰ διωκομένου δρά
στου δικαιούται ό άρμόδιος Είσαγγελεύς Πλημμελειοδικών νά έκδίδη ένταλμα συλλήψεως κατά
τά έν άρθροις 276 καί 277 οριζόμενα, όπερ δύναται ούτος νά άνακαλή ή καταργή».
Άρθρον 12.
1. Ή παράγραφος 1 τοΰ άρθρου 287 τοΰ Κώδικος Ποινικής Δικονομίας άντικαθίσταται ώς
εξής :
«1. Έ ά ν διαρκούσης τής άνακρίσεως ή προφυλάκισις ήθελε διαρκέσει τέσσαρας μήνας προκειμένου περί κακουργήματος ή δύο μήνας προκειμένου περί πλημμελήματος ό άνακριτής έντδς
δεκαημέρου άπό τής συμπληρώσεως τοΰ χρονικού τούτου διαστήματος οφείλει τό μέν νά άναφέρη
δι’ ήτιολογημένης έκθέσεώς του είς τδν παρ’ έφέταις εισαγγελέα τούς λόγους ών ένεκεν ή άνάκρισις δέν έπεραιώθη, οστις δύναται νά ζητήση πειθαρχικάς εύθύνας παρ’ αύτοΰ έάν θεωρή τήν βρα
δύτητα άδικαιολόγητον, τδ δέ νά διαβιβάση τήν δικογραφίαν είς τδν εισαγγελέα πλημμελειοδικών,
οστις εισάγει ταύτην είς τδ συμβούλιον τών πλημμελειοδικών. Τοΰτο, άκοΰσαν καί τών διαδίκων
ή τών συνηγόρων αύτών κλητευομένων 24 ώρας πρδ τής συνεδριάσεως έάν είναι έφικτή ή κλήτευσίς των, άποφαίνεται άμετακλήτως δι’ είδικώς ήτιολογημένου βουλεύματος του άν πρέπει νά
άπολυθή προσωρινώς έκ τών φυλακών ό κατηγορούμενος ή νά έξακολουθήση ή προφυλάκισις, δτε
δύναται νά όρίση προθεσμίαν πρδς περάτωσιν τής άνακρίσεως μη ύπερβαίνουσαν τούς δύο μήνας».
2. Ε ίς τδ αύτό άρθρον 287 τοΰ ίδιου Κώδικος προστίθεται τρίτη παράγραφος έχουσα οΰτω :
«3. "Οπου έν τοϊς άρθροις 289 καί 290 τοΰ Κώδικος Ποινικής Δικονομίας άναφέρεται τδ
συμβούλιον τών έφετών νοείται τδ συμβούλιον τών πλημμελειοδικών».
Άρθρον 13.
Ή διάταξις τής παραγράφου 6 τοΰ άρθρου 308 τοΰ Κώδικος Ποινικής Δικονομίας άντικαθίσταται ώς έξής :

Νόμοι καί Διατάγμαεα

287

«Ε ίς πάσας τάς έν ταϊς προηγουμέναις παραγράφοις περιπτώσεις ό άνακριτής οφείλει πρό
της διαβιβάσεως τής δικογραφίας είς τόν εισαγγελέα νά γνωστοποιήση είς τούς διαδίκους τήν
περάτωσιν τής άνακρίσεως ϊνα άσκήσωσι τα έκ των άρθρων 101, 106, 107 καί 108 δικαιώματα
αυτών. Οί διάδικοι δύνανται νά διορίσωσιν άντίκλητον έκ των έν τή έδρα τοϋ άνακριτοϋ διορισμέ
νων δικηγόρων, προς δν γίνεται ή γνωστοποίησις αΰτη. Προκειμένου δμως περί διαδίκων κατοικούντων έκτος τής έδρας τοϋ άνακριτοϋ, γνωστοποίησις γίνεται μόνον έάν έχωσιν ούτοι διορίσει
άντίκλητον».
’Άρθρον 14.
Ε ίς τό άρθρον 417 τοϋ Κώδικος Ποινικής Δικονομίας προστίθεται ι περίπτωσις έχουσα
•οΰτω :
«ι' Των διά τοϋ τύπου τελεσθέντων έφ’ δσον δέν υπάγονται είς τήν περίπτωσιν τοϋ άρθρου
110 τοϋ Κώδικος Ποινικής Δικονομίας».
"Αρθρον 15.
Τό άρθρον 432 τοϋ Κώδικος Ποινικής Δικονομίας αντικαθίσταται ώς έξής :
«’Αναστολή τής έκδικάσεως.
’Εάν τις παραπεμφθείς είς τό άκροατήριον τοϋ άρμοδίου Δικαστηρίου έπί
είναι άπών έκ τοϋ τόπου τής κατοικίας του καί άγνώστου διαμονής δέν προσέλθη δέ
:έντός μηνός άπό τής έπιδόσεως τοϋ παραπεμπτικού βουλεύματος κατά τό άρθρον
λεται ή έν τω άκροατηρίω διαδικασία διά διατάξεως τοϋ παρ’ έφέταις είσαγγελέως
λήψεως ή έμφανίσεως τοϋ κατηγορουμένου. Ή διάταξις αυτή τοιχοκολλάται κατά
παράγραφος 2».
"Αρθρον 16.

κακουργήματι
οΰτε συλληφθή
156, άναστέλμέχρι τής συλτό άρθρον 156

Τό άρθρον 434 τοϋ Κώδικος Ποινικής Δικονομίας άντικαθίσταται ώς έξής :
«Δημοσίευσις τοϋ παραπεμπτικού βουλεύματος.
Ά νά παν έτος ΰπολογιζόμενον άπό τής κατά τό άρθρον 432 τοιχοκολλήσεως τής διατασσού•σης τήν άναστολήν διατάξεως, άπόσπασμα τοϋ παραπεμπτικού βουλεύματος τοιχοκολλάται κατά
τό άρθρον 156 παράγραφος 2 καί κοινοποιείται έπιμελεία τοϋ είσαγγελέως των έφετών είς πάσας
τάς άστυνομικάς άρχάς τοϋ Κράτους, προσκαλουμένας διά τήν σύλληψιν τοϋ κατηγορουμένου»·
"Αρθρον 17.
Ή παράγραφος 1 τοϋ άρθρου 485 τοϋ Κώδικος Ποινικής Δικονομίας άντικαθίσταται ώς
άκολούθως : «1.—-Έκτος των έν τή έκθέσει άναιρέσεως άναφερομένων λόγων (άρθρα 473 παρ. 2
καί 474 παρ. 2) δύνανται νά προταθώσι καί πρόσθετοι λόγοι άναιρέσεως δι’ έγγράφου κατατιθεμένου έπί ποινή άπαραδέκτου δέκα πέντε τουλάχιστον ήμέρας πρό τής ώρισμένης πρός συζήτησιν
τής αίτήσεως άναιρέσεως ήμέρας παρά τω γραμματεϊ τής εισαγγελίας τοϋ Άρείου Πάγου, συντασσομένης περί τούτου άτελώς έκθέσεως έπί των κατατιθεμένων έγγράφων».
"Αρθρον 18.
Ε ίς τό άρθρον 489 τοϋ Κώδικος Ποινικής Δικονομίας προστίθεται περίπτωσις ε' έχουσα
οΰτω :
«ε) Κατά τής άποφάσεως τοϋ μονομελούς ή τριμελούς δικαστηρίου άνηλίκων», δι’ ής κατεδικάσθη κατά τό άρθρον 130 τοϋ Ποινικού Κώδικος είς ποινήν στερητικήν τής έλευθερίας μείζονα
των τριών μηνών άνήλικος άγων μέν κατά τόν χρόνον τής τελέσεως τής πράξεως τήν έφηβικήν
αΰτοΰ ήλικίαν, είσαχθείς δμως είς δίκην μετά τήν συμπλήρωσιν τοϋ 17ου έτους.
‘Υπό τήν αυτήν προϋπόθεσιν τό δικαίωμα έφέσεως παρέχεται καί είς τάς περιπτώσεις τοϋ
άρθρου 131 τοϋ Ποινικού Κώδικος».
"Αρθρον 1^.
Ε ίς τό άρθρον 501 τού Κώδικος Ποινικής Δικονομίας προστίθεται παράγραφος 3 έχουσα
■οΰτω :
«3. Τό δικαστηρίου δύναται, καί έάν δέν συντρέχη ή έν άρθρω 340 παράγραφος 2 περίπτω-
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σις, νά έπιτρέψη δι’ είδικώς ήτιολογημένης άποφάσεώς του τήν διά συνηγόρου παράστασιν τοϋ
έκκαλοΰντος έάν πεισθή δτι ούτος δέν ήδυνήθη νά έμφανισθη αυτοπροσώπως έξ άνωτέρας βίας ή
άλλων άνυπερβλήτων αίτιων, προβαλλομένων υπό τοϋ ειδικήν εχοντος εντολήν συνηγόρου.
Έπιτραπείσης τής τοιαύτης παραστάσεως, λογίζεται ούτος κατ’ άντιμωλίαν δικαζόμενος,
τοϋ συνηγόρου έκπροσωποΰντος πλήρως αύτόν. Μή έπιτραπείσης της τοιαύτης παραστάσεως τό
δικαστήριον άναβάλλει τήν ύπόθεσιν επί τω τέλει της αϋτοπροσώπου έμφανίσεως τοϋ έκκαλοΰντος».
Άρθρον 20.
Τό έδάφιον πρώτον τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 502 τοϋ Κώδικος Ποινικής Δικονομίας
άντικαθίσταται ώς εξής :
«1. Έ ά ν ό έκκαλών έμφανισθη αύτοπροσώπως ή εϊς τάς περιπτώσεις των άρθρων 340 παρ.
2 καί 501 παράγρ. 3 διά συνηγόρου, ή συζήτησις άρχεται άναπτύσσοντος τοϋ είσαγγελέως συνοπτικώς τήν περί έφέσεως έκθεσιν».
’Άρθρον 21.
Αί έν ταϊς παραγράφοις 2 τοϋ άρθ(Λυ 525 καί 2 τοϋ άρθρου 526 τοϋ Κώδικος Ποινικής Δι
κονομίας λέξεις (δι’ άμετακλήτου καταδικαστικής άποφάσεώς» άντικαθίστανται διά των «δι’
άμετακλήτου δικαστικής άποφάσεώς».
’Άρθρον 22.
Ή περίπτωσις 4 τής παραγρ. 1 τοϋ άρθρου 525 τοϋ Κώδικος Ποινικής Δικονομίας άντικαθίσταται ως έξής :
«4. Έ ά ν μετά τήν άμετάκλητον καταδίκην άπεδείχθη δτι δι’ άλλης άμετακλήτου άποφάσεως ή βουλεύματος ήθωώθη ό καταδικασθείς».
’Άρθρον 23.
'Ο έν τέλει τοϋ άρθρου 379 τοϋ Κώδικος Ποινικής Δικονομίας αριθμός άρθρου «342» διορθοΰται εις τό ορθόν «343», ό έν άρθριρ 489 παράγραφος 1 έδάφιον γ ' τοϋ αύτοΰ Κώδικος άριθμός
άρθρου «119» διορθοϋται εις τό όρθρόν «116», ό έν άρθρω 550 τοϋ αύτοΰ Κώδικος άριθμός άρθρου
«559» διορθοϋται εις τό ορθόν «565», έν άρθρω 557 τοϋ αύτοΰ Κώδικος άντί τοϋ έν τέλει στοι
χείου αύτοΰ δ' τίθεται γ' καί έν άρθρω 562 τοϋ ίδιου Κώδικος άντί τής φράσεως «ώς καί εις τήν
αντίστοιχον δ' τοϋ άρθρου 557» τίθεται «ώς καί εις τήν άντίστοιχον γ'· τοϋ άρθρου 557».
Κ ΕΦΑ Λ Α ΙΟ Ν Δ Ε Τ Τ Ε Ρ Ο Ν
Είδικαί διατάξεις.
’Άρθρον 24.
Τό β' έδάφιον τής παραγρ. 2 τοϋ άρθρου 122 τοϋ νόμου 1165 «περί Τελωνειακού Κώδικος»,
ώ ς ισχύει μετά τον Α. Νόμον 2081/1939, έχον οΰτω : « Ό κατηγορούμενος προφυλακίζεται, επι
τρέπεται δ’ εις αύτόν μόνον προσφυγή κατά τοϋ έντάλματος φυλακίσεως ενώπιον τοϋ συμβουλίου
των πλεμμελειοδικών, δπερ, μή συμμετέχοντος τοϋ έκδόντος τό ένταλμα άνακριτοϋ, άποφασίζει
άνεκκλήτως, εντός είκοσι τεσσάρων ωρών άπό τής έκτελέσεως τοϋ έντάλματος. Ά πόλυσις προσω
ρινή έπί έγγυήσει δέν έπιτρέπεται, δύναται δμως νά έφαρμοσθή τό άρθρον 228 τής Ποινικής Δικο
νομίας» καταργεΐται, έφαρμοζομένων έν προκειμένω τών γενικών διατάξεων τοϋ Κώδικος Π οι
νικής Δικονομίας.
Άρθρον 25.
Ε ις τό άρθρον 12 τοϋ Διατάγματος τής 17/29 Σεπτεμβρίου 1934 «περί κωδικοποιήσεως
τών περί δργανώσεως τοϋ Σώματος Έ π ιθεω ρήσεως Εργασίας διατάξεων» προστίθεται ή έξής
παράγραφος :
«Οί Έπιθεω ρηταί καί οί Έ π όπ τα ι έργασίας ώς καί οί άσκοϋντες τά καθήκοντα τούτων,
εχουσι τήν ιδιότητα δημοσίου κατηγόρου διά τάς εις βαθμόν πταίσματος παραβάσεις τών έργατικών νόμων, άναπληρούμενοι έν άπουσία ή κωλύματι ύπό τοϋ παρά τω πταισματοδικείου γενικού
δημοσίου κατηγόρου έντολή τοϋ είσαγγελέως πλημμελειοδικών».
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Άρθρον 26.
Ε ις τήν παράγραφον 1 τοϋ άρθρου 29 τοϋ Νόμου 5060 ή φράσις «τιμωρείται διά φυλακίσεως τουλάχιστον ενός μηνός καί διά χρηματικής ποινής 3.000 μέχρι 30.000 μεταλλικών δραχμών
ή διά τής έτέρας τών ποινών τούτων. Έ ν υποτροπή δέ διά φυλακίσεως τούλάχιστον 6 μηνών καί
διά χρηματικής ποινής 4 .0 0 0-40.000 μεταλλικών δραχμών» αντικαθίσταται ώς ακολούθως :
«Τιμωρείται διά φυλακίσεως τουλάχιστον ένός μηνός καί διά χρηματικής ποινής ^υλακίσεως 30.000 μεταλλικών δραχμών. ’Εν υποτροπή δέ διά φυλακίσεως τούλάχιστον 6 μηνών καί
διά χρηματικής ποινής τούλάχιστον 50.000 μεταλλικών δραχμών. Έ ά ν όμως ή καθ’ υποτροπήν
πραξις έτελέσθη διά δημοσιεύματος έν έφημερίδι ή περιοδικώ, ή χρηματική ποινή δεν δύναται νά
είναι έλάσσων τών 200.000 μεταλλικών δραχμών. Έ ν προκειμένω έφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν
αί διατάξεις τοϋ άρθρου 82 παρ. 4 τοϋ Ποινικοΰ Κώδικος».
’Άρθρον 27.
1. Ή παράγραφος 1 τοϋ άρθρου 39 τοϋ Άναγκαστικοϋ Νόμου 1092/1938, ώς έτροποποιήθη
υπό τοϋ ’Αναγκαστικού Νόμου 1683/1939 αντικαθίσταται ώς εξής :
«Έκκρεμούσης ποινικής ύποθέσεως καί μέχρις έκδόσεως τελεσιδίκου άποφάσεως έπ’ αύτής άπαγορεύεται ή δημοσίευσις οίωνδήποτε κρίσεων ή χαρακτηρισμών άφορώντων είτε εις
τούς διαδίκους είτε είς τήν κατηγορουμένην πράξιν, καί ίδια πάσα κριτική ώς προς τήν ενοχήν
τοϋ κατηγορουμένου. ’Απαγορεύεται επίσης ή δημοσίευσις κατηγορητηρίου βουλεύματος, ή παν
τός έγράφου άφορώντος είς τήν έν πλημμελήματι ή κακουργήματι διαδικασίαν πριν ή ταΰτα
άναγνωσθώσιν έν δημοσία συνεδριάσει δικαστηρίου. Διά τής παρούσης διατάξεως δέν θίγεται ή
τοϋ άρθρου 11 παρ. 4 τοϋ ψηφίσματος τής 16 Δεκεμβρίου 1924 «περί άνακρίσεως καί έκδικάσεως
αδικημάτων τινών ύπό τών Έ φ ετώ ν». Δέν κωλύεται έπίσης ή άδεια τοϋ άνακριτοΰ καί τοϋ είσαγγελέω ς δημοσίευσις παντός έγγράφου έκ τών άνωτέρω γινομένη συμφώνως τή ανακοινώσει αύτοΰ,
ή τις δέον νά παρέχηται προς πάσας τάς εφημερίδας».
2. Ή παράγραφος 8 τοϋ ίδιου άρθρου 39 τοϋ Α.Ν. 1092/1938, ώς έτροποποιήθη ύπό τοϋ
Α.Ν . 1683/1939 άντικαθίσταται ώς εξής :
«8. Έ π ί αύτοκτονιών καί άποπείρας αύτοκτονιών άπαγορεύεται ή δημοσίευσις λεπτομε
ρειών περί τών αιτίων καί τοϋ τρόπου τελέσεως αύτών».
3. Ε ίς τό αύτό άρθρον 39 τοϋ Α.Ν. 1092/1938, ώς έτροποποιήθη ύπό τοϋ Α.Ν. 1683/1939
προστίθεται ένάτη παράγραφος, έ'χουσα ώς έξής :
«9. Οί παραβάται τών άνωτέρω διατάξεων τιμωροϋνται διά φυλακίσεως μέχρις έξ μηνών
ή διά χρηματικής ποινής κατ’ άρθρον 57 παρ. 1 τοϋ Ποινικού Κωδικός ή δι’ άμφοτέρων τών ποι
νών τούτων».
Άρθρον 28.
Ή περίπτωσις β' τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 46 τοϋ Άναγκαστικοϋ Νόμου 1092/1938,
ώ ς έτροποποιήθη ύπό τοϋ ’Αναγκαστικού Νόμου 1683/1939 άντικαθίσταται ώς έξής :
«β' έτι δέ ό διευθυντής κάί ό ιδιοκτήτης τής έφημερίδος ή τοϋ περιοδικού, ώς καί ό έκδοτης
αύτοΰ, ύφ’ οίανδήποτε προσωνυμίαν καί άν παρίστανται, έκτος έάν ούτοι άποδείξουσιν ότι έν άγ
νοια αύτών έγένετο ή δημοσίευσις, δτε τιμωρούνται έν πάση περιπτώσει έπ’ άμελεία διά χρημα
τικής ποινής μέχρις 100.000 μεταλλικών δραχμών έάν ή πραξις δέν τιμωρήται ύφ’ έτέρας ποι
νικής διατάξεως, καί»
■
Άρθρον 29.
Τό άρθρον 48 τοϋ Άναγκαστικοϋ Νόμου 1092/1938 ώς έτροποποιήθη ύπό τοϋ ’Αναγκαστι
κού Νόμου 1683/1939 άντικαθίσταται ώς έξής :
«1. Ή κατά τό άρθρον 14 τοϋ Συντάγματος καί τό άρθρον 932 τοϋ Ά στικοΰ Κώδικος χρη
ματική ίκανοποίησις λόγω ήθικής βλάβης τοϋ άδικηθέντος έκ τίνος τών ύπό τοϋ παρόντος νόμου
προβλεπομένων πράξεων, ορίζεται, έφ’ δσον έτελέσθησαν διά τοϋ τύπου, κατά τήν κρίσιν τοϋ δικαστοϋ ούχί κατωτέρα τών 5.000 μεταλλικών δραχμών ούδ’ άνωτέρα τών 300.000 μεταλλικών
δραχμών, έπιφυλασσομένης καί πάσης άλλης άποζημιώσεως.
2. Έ π ί καταδίκης ύπευθύνου συνιδιοκτήτου, διευθυντοϋ ή ιδιοκτήτου έφημερίδος ή περιο-
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δικού διά τινα των παραβάσεων των άρθρων 361, 362, 363, 364 καί 365 του Ποινικού Κώδικος:
τελεσθείση διά δημοσιεύματος έν τη έφημερίδι ή τώ περιοδικώ αύτοΰ, ή κατά τήν παράγραφον
1 τοϋ παρόντος άρθρου χρηματική ίκανοποίησις λόγω ηθικής βλάβης δεν δύναται νά όρισθή κατω τέρα τοϋ ποσοϋ των 200.000 μεταλλικών δραχμών».
Άρθρον 30.

4.
Έ ν περιπτώσει καταδίκης επί πλημμελήματί τινι τών άρθρων 168 παρ. 2, 181, 191 π
1, 362, 363 τοϋ Ποινικού Κώδικος καί άρθρου 29 παρ. 1 τοϋ Νόμου 5060/1931, έφ’ όσον τούτο
έτελέσθη διά τοϋ τύπου, τό δικαστήριον ύποχρεωτικώς άπαγγέλλει προσέτι άρσιν τής δασμολο
γικής άτελείας τοϋ τυπογραφικού χάρτου τοϋ χρησιμοποιούμενου ύπό τής έφημερίδος ή τοϋ περιο
δικού, ένθα έγένετο τό άξιόποινον δημοσίευμα. Ή άρσις ορίζεται διάρκειας δύο μέχρις έξ μηνών.
2. Ή έν τή παραγράφω 1 άρσις τής δασμολογικής άτελείας άπαγγέλλεται έπίσης έν περιπτώσει καταδίκης καθ’ υποτροπήν (άρθρα 88 καί 89 Ποινικού Κώδικος), έάν τό άρχικόν καί τό
καθ’ υποτροπήν πλημμέλημα είναι τών άρθρων 183, 184, 192, 361, 364, 365 τού Ποινικού Κ ώ 
δικος καί έτελέσθη διά τού τύπου.
3. Άπαγγελθείσης άρσεως τής δασμολογικής άτελείας, κατ’ έφαρμογήν τών παραγράφων
1 ή 2 τού παρόντος άρθρου, έν περιπτώσει νέας καί πάσης περαιτέρω καταδίκης έπί τινι τών έν
αΰταϊς άναφερομένων πλημμελημάτων, ή άρσις ορίζεται διάρκειας άπό έξ μηνών μέχρις ενός έτους..

ΒΑΣΙΛΙΚΟ Ν ΔΙΑΤΑΓΜΑ
Περί άπαγορεύσεως κατοχής πυροβόλων όπλων, χειρομβοβίδων καί έκρηκτικών ΰλών
Έ χ ο ν τες ύπ’ όψιν τό άρθρον 1 τού άπό 9/10 ’Απριλίου 1935 Α.Ν. «περί άπαγορεύσεως κα
τοχής πυροβόλων όπλων, χειροβομβίδων καί εκρηκτικών ύλών, καί τήν ύπ’ άριθ. 852/12 Δ εκεμβίου 1951 γνωμοδότησιν τού Συμβουλίου ’Επικράτειας προτάσει τών Ή μετέρω ν έπί τής Δικαιο
σύνης, ’Εθνικής Ά μύνης καί ’Εσωτερικών Υπουργών, άπεφασίσαμεν καί διατάσσομεν :
"Αρθρον Μόνον
Άπαγορεύομεν έπί έξάμηνον άπό τής ισχύος τού παρόντος (1 ) καθ’ άπασαν τήν επικράτειαν
τήν κατοχήν πυροβόλων όπλων, έν οίς καί τά περίστροβα, πιστόλια, χειροβομβίδων καί έκρηκτι
κών ύλών καί έντός έτι τών οικιών καί καταστημάτων.
Τής άπαγορεύσεως ταύτης έξαιροΰνται τά κυνηγητικά όπλα.
Ή ισχύς τού παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεως αύτοΰ εις τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.
Ε ίς τούς αύτούς έπί τής Δικαιοσύνης, ’Εθνικής Ά μύνης καί ’Εσωτερικών 'Υπουργούς άνατίθεμεν τήν δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τού παρόντος.
Έ ν Ά θήναις τή 31η Δεκεμβρίου 1951
(1 ) Ή ισχύς τού άνωτέρω Β .Δ . παρετάθη
α) Διά τού Β .Δ . 30 ’Ιουνίου 1952 μέχρι 30-12-1952
β) Διά τού Β .Δ . 30 Δεκεμβρίου 1952 μέχρι 30-6-1953
γ ) Διά τού Β .Δ . 2 ’Ιουλίου 1953 μέχρι 30-12-1953

ΒΑΣΙΛΙΚΟ Ν ΔΙΑΤΑΓΜΑ
Περί καταργήσεως Β . Δ/τω ν χορηγήσεως Βιβλιαρίων ύγείας
Έ χοντες υπ όψιν τό άρθρον 6 τοϋ απο 25 -8 -1 9 2 0 Β . Διατάγματος «περί κωδικοποιήσεως
τών περί υγιεινής και ασφαλείας τών έργατών κλπ. διατάξεων», προτάσσει τού Ή μετέρου έπί τής
Εργασίας 1 πουργοΰ, γνώμην τού Συμβουλίου τής Επικράτειας, άπεφασίσαμεν καί διατάσσομεν:

Νόμοι καί Διατάγματα
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’Άρθρον μόνον
’Από τής ισχύος τοϋ παρόντος καταργοϋνται τά κάτωθι Β . Διατάγματα :
1) Τό άπό 19-6-37 Β. Διάταγμα «περί χορηγήσεως βιβλιαρίων ύγείας εις έργάτας άποθη—
κεύσεως, συντηρήσεως, δέψεως ή επεξεργασίας δορών».
2) Τό άπό 1 7 -12-38 Β . Διάταγμα «περί έφοδιασμοϋ διά βιβλιαρίων ύγείας των τα ξιθετώ ν
θεάτρων καί Κινηματογράφων».
3) Τό άπό 28-10-39 Β . Διάταγμα «περί έφοδιασμοϋ διά βιβλιαρίων ύγείας τών ύπαλλήλων·
καί έργατών λουτρών».
4) Τό άπό 2 7-3-39 Β . Διάταγμα «περί έφοδιασμοϋ διά βιβλιαρίων ύγείας τών έλεγκτών·
εισιτηρίων Κινηματογράφων.
5 ) Τό άπό 1 6-1-39 Β . Διάταγμα «περί έφοδιασμοϋ διά βιβλιαρίων ύγείας τών έργαζομένων είς τάς άποθήκας βενζίνης πετρελαίου κλπ.».
6) Τό άπό 1 8 -10-40 Β . Διάταγμα «περί έφοδιασμοϋ διά βιβλιαρίων ύγείας τών ύπαλλή-λων ιχθυοπωλείων».
7) Τό άπό 1 8 -10-40 Β . Διάταγμα «περί έφοδιασμοϋ διά βιβλιαρίων ύγείας τών έργατο—
τεχνιτών λεβητοποιών».
8 ) Τό άπό 2 6-6-45 Β . Διάταγμα «περί έφοδιασμοϋ διά βιβλιαρίων ύγείας τών έργατών καί
έργατριών λαχανοκηπουρών τής περιφέρειας τής τέω ς διοικήσεως πρωτευούσης» καί τό τροποποιητικόν τούτου άπό 9-7-52 «περί άντικαταστάσεως τοϋ άρθρου 2 τοϋ άνωτέρω Διατάγματος».
9) Τό άπό 1 1 -10-50 Β. Διάταγμα «περί έφοδιασμοϋ διά βιβλιαρίων ύγείας τών έργατών·
ύαλουργίας, κλωστοϋφαντουργίας, έπεξεργασίας καί διαθέσεως γάλακτος καί γαλακτοκομικών·
έν γένει προϊόντων, χημικής βιομηχανίας κ.λ.π.».
10) Τό άπό 18-10-40 Β . Διάταγμα «περί έφοδιασμοϋ διά βιβλιαρίων ύγείας τών τεχνιτών·
καί έργατών πυρηνελαιουργών, σαπωνοποιών κ.λ.π.».
11) Τό άπό 18/30-1-1930 Π . Διάταγμα «περί ιατρικής έπιθεωρήσεως καί έφοδιασμοϋ δι·’
άτομικοΰ βιβλιαρίου ύγείας τών άσκούντων ώρισμένα τινά έπαγγέλματα άτόμων» καί μόνον όσον·
άφορα άρτοποιούς, άρτοπώλας, κουλουροποιούς, στραγαλοπώλας, παγοπώλας, παγοτοποιούς,,
πωλητάς διαφόρων τραγημάτων, ύπαλλήλους οινοπωλείων, ζυθοπωλείων, παντοπωλείων, γαλα
κτοπωλείων, τυροκομείων, λουτρών καί έργαστηρίων όξυγάλακτος.
12) Τό άπό |17 [Δεκεμβρίου 1938 Β . Διάταγμα «περί έφοδιασμοϋ διά βιβλιαρίων ύγείας τών·
τεχνιτών καί έργατών τών έγοστασίων καί έργαστηρίων ζυθοζύμης καί άμυλοζακχάρου».
13) Τό άπό 17 Δεκεμβρίου 1938 Β . Διάταγμα «περί έφοδιασμοϋ διά βιβλιαρίων ύγείας τών
τεχνιτών καί έργατών βουστασίων».
14) Τό άπό 14 ’Ιουνίου 1945 Β . Διάταγμα «περί χορηγήσεως βιβλιαρίων ύγείας είς ύπαλ
λήλους κρεοπωλείων καί έκδορεΐς».
15) Τό άπό 14 ’Ιουνίου 1945 Β . Διάταγμα «περί έφοδιασμοϋ διά βιβλιαρίων ύγείας τώνύπαλλήλων καί έργατών λαχαναγορών, όπωραγορών καί λαχανοπωροπωλείων».
16) Τό άπό 23 Δεκεμβρίου 1938 Β . Διάταγμα «περί έφοδιασμοϋ διά βιβλιαρίων ύγείας τών·
τεχνιτών καί έργατών τυροκομείων».
17) Τό άπό 11/12-2-1914 Β . Διάταγμα «περί κανονισμού ύγιεινής τών τυπογραφείων» καί
μόνον, όσον·άφορα τό άρθρον 20 αύτοΰ ώς άντικατεστάθη τοΰτο διά τοϋ άπό 9/26 ’Ιουλίου 1952
Β. Διατάγματος».
18) Τό άπό 16 Μαρτίου 1923 Β . Διάταγμα «περί κανονισμού τών μέτρων ύγιεινής καί καθαριότητος τών σταφιδαποθηκών» καί μόνον όσον άφορα τό άρθρον 17 αύτοΰ.
19) Τό άπό 14 ’ Οκτωβρίου 1923 Β . Διάταγμα «περί έπεκτάσεως καί εις τάς άποθήκας
συσκευασίας σύκων τών διατάξεων τοϋ Β . Διατάγματος τής 16 Μαρτίου 1923 κλπ.» καί μόνονόσον άφορα τό άρθρον 17 αύτοΰ.
Ε ίς τόν αύτόν έπί τής ’Εργασίας 'Υπουργόν άνατίθεμεν τήν δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τοϋ·
παρόντος.
’Εν Άθήναις τή 16 ’Ιουνίου 1953.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Μ ΕΤΑΒΟ ΛΑΙ

& Π ΛΗ ΡΟ Φ Ο ΡΙΑΙ

Α Σ ΤΥ Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν

'Υπεβλήθη παραίτησής έκ τοϋ Ά στυν. Σώματος, ύπό τοϋ Ά στυν. Δ/ντοϋ Α '.
Καζάκου Κωνσταντίνου.
ΠαρητήΟησαν τοϋ Ά στυν. Σώματος, οί Ά στυν. Δ/νταί τοϋ Πίνακος Β '.
Σπανάκης Έ μ ., Σαρρηγιάννης ’Ιωάν, καί Κωνσταντάκης Νικ.
Παρητήθησαν τοϋ Ά στυν. Σώματος, ό άρχιφ. Καραγεώργης Ά ν ., ό ύπαρχ.
Φραντζεσκάκης Ά θ . καί οί αστυφύλακες Βαρέλας I., Πλάτης Γ ., Σπυρίδωνος Σ π .,
Γκίκας >Κ ., Μαυρικάκης Ν., Σαχίνης Δ. καί Παπαϊωάννου Σ.
Άπελύθησαν διά λόγους πειθαρχίας οί άστυφύλακες Παπαδόπουλος I., Παπαστεργίου I., καί οί μαθ. άστυφύλακες Παναγιωτόπουλος Σ τ. καί Καζέπης I.
Ώνομάσθησαν τακτικοί άστυφύλακες οί μέχρι τοΰδε μαθητευόμενοι τοιοΰτοι :
Όρφανίδης I.. Σπανός Δ ., Άνδρουλάκης Ί . , Μπάλλας Γ ., Μαντέλος Β .,
Παπαγεωργίου Γ ., Πέτροβας I., Γεωργακόπουλος Δ ., Γαλανός Κ ., Λάιος X .,
Γιολδασέας Π ., Βελαχουτάκος I., Βορίδης Π ., Κάτσος Γ ., Μάρκου Δ ., Ά ντω νόπουλος Σ ., Μητσάκος I., Τσώλος X ., Άργυριάδης Α ., Βαμβακόπουλος Λ ., Μπαρδής Γ ., Τζανουδάκης Δ ., Βαρδάκης Γ ., Βασιλάκης Γ ., Μπερζελέας Η ., Άργυρόπουλος Δ ., Ήλιόπουλος Κ ., Παπαλεξανδράτος Α ., Καλαδάμης Ε ., Μιαούλης Κ .,
Μπάΐμπος ή Μανιάτης Γ ., Δανίας Κ ., Μπινιάρης Π ., Κωστάκος Η ., Σαλάπας Ν.,
Φραγκιαδούλης Μ ., Άγριογιάννης Α. καί Λάλος Ν.
Δεν έμονιμοποιήθησαν οί μαθητευόμενοι άστυφύλακες Χ ελιώ της Α ., διά λό
γους υγείας καί Ινυμπουρόπουλος Α ., διά λόγους πειθαρχίας.
*

ΕΦ Α ΡΜ Ο ΓΗ

ΝΟΜ ΟΥ

*

*

2458/53.

I. Βάσει τοϋ Νόμου 2 4 5 8 «περί ρυθμίσεως τής θέσεως των υπεραρίθμων Α σ τ υ 
νομικών υπαλλήλων», διά τής ύπ’ άριθ. 1683/18/8 άπό 4 -8 -5 3 άποφάσεως, τοϋ κ.
'Υπουργού των ’Εσωτερικών, συνεκροτήθη τό 'Υπηρεσιακόν Συμβούλιον διά τά
έτη 1953 καί 1954 ώς άκολούθως :
1)
’Ε κ τοϋ Αντιπροέδρου τοϋ Συμβουλίου ’Επικράτειας κ. Κυριακοπο
Κ ω νστ., ώ ς Προέδρου καί τοϋ Συμβούλου ’Επικράτειας κ. Μανιάτη ’Ιωάν., ώ ς τα 
κτικού μέλους, μέ κοινούς άναπληρωτάς άμφοτέρων τούς Συμβούλους ’Επικράτειας
.κ. Στασινόπουλον Μ. καί κ. Χαρμπούρην Γ .
2)
’Ε κ τοϋ Ά ντεισαγγελέω ς τοϋ Ά ρείου Πάγου κ. Κόλλια Κ ω νστ., ώς
κτικού μέλους μέ άναπληρωτήν τον Α ντεισαγγελέα Ά ρείου Πάγου κ. Κομνηνόν Έ μμαν. .
3 )
’Ε κ τών Αρεοπαγιτών κ. Κυριακοπούλου Β . καί κ. Βλαχογιάννη
•ώ ς τακτικών μελών, μέ κοινούς άναπληρωτάς τούς Ά ρεοπαγίτας κ. Ήλιόπουλον Γ .
καί κ. Τσαρούχην Π. καί
4 ) ’Ε κ τών Αντιστράτηγου κ. Γκίκα Σόλ. καί 'Υποστρατήγου κ. Νικολο-

πούλου Πέτρου, ώ ς τακτικών μελών, μέ άναπληρωτάς τούς Άντ/γον κ. Ίατρίδην
Δημ. καί 'Τπ/γον κ. Σειραδάκην Δημ.
Τού ώ ς άνω 'Υπηρεσιακού Συμβουλίου θά μετέχη ώ ς εισηγητής, άνευ ψήφου,
ό ’Αρχηγός τοϋ Σώ ματος, κ. "Α γγ. ’Έ β ερ τ.
Χρέη Γραμματέως θά έκτελή δ Ά σ τυ ν. Δ/ντής Β '. κ. Κοντογιώργος Γεώ ρ γ.,
μέ άναπληρωτήν τον ’Αστυν. Δ/ντήν Β '. κ. Καθάρειον Ά π .
II . Βάσει τών διατάξεων τοϋ ανωτέρω Χ όμου, ύπέβαλον αιτήσεις, εξόδου
των έκ τοϋ Ά σ τυ ν. Σώ ματος οί κάτωθι :
α ) Ά σ τυ ν. Δ/νταί Α ': Άλεξανδρόπουλος Θεόδ., Γεωργακόπουλος Γ εώ ρ γ.,
Μιχαλόπουλος Γεώ ρ γ., Πουλημένος Στέφ . καί Τσαγκάρης Ίω ά ν .
β ) Ά σ τυ ν. Δ/νταί Β ' ; Γυφτέας Γεώ ρ γ., Δημόπουλος Παναγ., Κακαβάς Παν.,.
Κουτάς Γεώ ρ γ., Πεταλιάς Παναγ. καί Ρούνης Χρ.
γ ) Α στυνόμοι Α ': Αρβανίτης Α ϋγ., Δεληγιάννης Χ ρ ., Καλογέράς Κ ω νστ.,
Μάνδηλας Κων., Μ ηλίτσης Νικ., Μ πέτσιος Κ ω νστ., Μυλωνάς Ά π ο σ τ ., Μουτσανίδης Λέων., Μπαουράκης Νικόλ., Νοτόπουλος Πρ., Παπαδάτος Ί ω α κ ., Παντήρης
Κ ω νστ., Παπασπύρου Βασ. καί Φιλιόπουλος Παν.
δ) Α στυνόμοι Β ' ; Μανίδης Δημ. καί Ξεπαπαδατος Δημ.
ε ) Ύπαστυνόμοι Α ': Άποστολόπουλος Ίω ά ν ., Καρύμπακας Ά νδρ., καί
Μανιάτης Νικ.
I I I . Διά τής ύπ’ άριθ. 9994/ 5-8-53 άποφάσεως τοϋ κ. 'Υπουργού τών Ε σ ω 
τερικών καί ύπ’άριθ. 28/ 31-7-53 καί 29/ 1-8-53 αποφάσεων τοϋ Πειθαρχικού Συμ
βουλίου, άπελύθησαν τού Ά στυν. Σώ ματος, οί κάτωθι Ά σ τυ ν . υπάλληλοι, άνήκοντες κατά τήν δημοσίευσιν τού ώ ς άνω Ν. Διατάγματος είς τον Πίνακα Β'.*
Ά ρ χιφ . Λαγγούσης ή Καμίλος Διον. καί άστυφύλακες Βαρβιτσιώτης Ή . , Κ α ραχάλιος Χαρ., Νικολόπουλος Ίω ά ν ., Γαλάτης Ρεν., Δεμέστιχας Κομν., Έ φ εντά κης
Στυλ., Θεμελής Νικ., Κουλουμπής Παν., Κουτσΐκος Κων., Μοραγλής Ίω ά ν ., Μ ακρής Γ εώ ρ γ., Πατέλης ή Στάθης Ά π ., Σιδέρης Παν., Σταμούλης Κων., Στουρνάρας Χ ρ ., Τσακαρισιάνος Παν., Χρύσανθος Β α σ., 'Υπερμαχίδης Γ εώ ρ γ., καί
Μουσης Περ.
*
* *

Α Θ Λ Η Τ ΙΚ Η Κ ΙΝ Η Σ ΙΣ Ε ΙΣ Τ Η Ν

Α Σ ΤΥ Ν Ο Μ ΙΑ Ν

'Η Τουρκική 'Ομοσπονδία Α θλητισμού, επί τή ευκαιρία τη ς συγκλήσεως
έν Κωνσταντινουπόλει τού Διεθνούς Α θλητικού Συνεδρίου, μετεκάλεσεν όνομαστικώ ς είς Κωνσταντινούπολή, τον 'Έλληνα πρωταθλητήν Στίβου, αστυφύλακα
Σίλλην Βασίλειον, όστις έπρώτευσεν κατά τούς αγώνας Κωνσταντινουπόλεως της
2 -8 -5 3 είς τον δρόμον 4 0 0 μ.
Τήν 5 -8 -5 3 είς τό γήπεδον Α θλητικού 'Ομίλου Ν. Σμύρνης, έλαβε χώραν
φιλικός άγων Καλαθοσφαίρας, μεταξύ ομάδων Αστυνομίας καί Α .Ο .Ν .Σ ., καθ’ δν
νικήτρια άνεδείχθη ή όμάς Αστυνομίας.
Τήν 5 -8 -5 3 είς τό Γήπεδον Παναθηναϊκού, έλαβε χώραν φιλικός νυκτερινός
αγών ποδοσφαίρου, μεταξύ ομάδων Αστυνομίας—Ά ρίω νος, καθ’ δν άμφότεραι αΐ
ομάδες έξήλθον ισόπαλοι μέ 2—2 .

