ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
15ΘΗΜΕΡΟΣ ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
ΜΕΡΙΜΝΗι
ΓΡ ΑΦ ΕΙΑ :

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Η

Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Α Ι :

ΕΤΟΣ Α'.

Σ ΧΟ ΛΗ,

’Ετήσια

δραχ.

ΣΧΟΛΗΣ - ΤΜΗΜΑ
ΟΔΟΣ

Ν Ε ΪΓ Υ

72.000.—

17,

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ

ΤΕ Ρ Μ Α

ΠΑΤΗΣΙΟΝ,

Έξάμηυος δραχ. 36.000.— Τιμή

ΑΘΗΝΑΙ, 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1953

ΤΗΛ.

ΑΓΩΓΗΣ
88 1 -2 6 2

τεύχους δραχ. 3.000

ΤΕΥΧΟΣ 7ον

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ (1921-1953)
«'Η Αστυνομία Πόλεων ευγνωμονεί όλους εκείνους, οΐ όποιοι ήγάττησαν
αυτήν εΐργάσθησαν δΓ αυτήν καί έθυσιάσθησαν διά τήν έκπλήρωσιν των
ιδανικών καί του προορισμού της.
Προσέφερον ΰψίστην ϋττηρεσίαν εις τήν Πατρίδα εις τήν κοινωνίαν καί
εϊς τούς νομοταγείς ττολίτας των ’Αθηνών, του Πειραιώς, τών Πατρών καί
τής Κέρκυρας. Ή άνάμνησις αυτών καί αί μορφαί τω ν, θά παραμένουν φωτεινός οδηγός
όλων τώ ν συγχρόνων καί έπιγενομένων αστυνομικών».
Β .' ΙΔ Ρ Υ Τ Α Ι ΚΑΙ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Τ Α Ι Τ Η Σ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ Π Ο Λ Ε Ω Ν
Ή τελευταία 35ετία ύπήρξεν άναμφισβητήτως διά τήν Ελλά δα , πλήρης όξυτάτων πολιτικών διαμαχών, οδυνηρών περιπετειών καί ίστοοικών εξωτερικών καί
εσωτερικών άγώνων πρός εχθρούς, έπιζητούντας τήν κατάλυσιν τής ελευθε
ρίας αύτής καί τήν ύποδούλωσίν της
εις ξένας δυνάμεις βίας καί τυρανίας.
Ή ’Αστυνομία Πόλεων καθ’ δλην
αύτήν τήν ταραχώδη περίοδον; ήκολούθησε πάντοτε τήν οδόν του καθήκον
τος πρός τήν Πατρίδα καί πρός τον
λαόν καί έφαρμόζουσα π ιστώ ς τούς
νόμους, άντετάχθη πρός πάντα έσω τερικόν έχθρόν έπιβουλευόμενον τήν
δημοσίαν τάξιν καί ασφάλειαν.
’Αλλά καί τάς ένοπλους δυνάμεις
έβοήθησεν ποικιλοτρόπως, οσάκις παρέστη πρός τούτο άνάγκη, διά τήν
άντιμετώπισιν
καί κατανίκησιν ύπ’
αυτών τών έξωτερικών της πατρίδος
έχθρών εις τά πεδία τών μαχών.
ΤΠτο φυσικόν τά διάφορα συγκλονι
στικά γεγονότα, πλεΐστα τών όποιων
ειχον ώς έπίκεντρον τήν πρωτεύουσαν
της Ε λλά δος, τάς ’Αθήνας, νά έπ ιδράσουν επί τή ς ’Αστυνομίας Πόλεων
καί νά έπιφέρουν άναταραχήν λόγω
διαφόρων άνωμάλων προαγωγών, διά
Ό Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως
τών οποίων είσεχώρησαν εις τάς τά it. Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ Π Α Π Α Γ Ο Σ
ξεις τών
άξιωματικών κατώτεροι
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αστυνομικοί, μή δντες κατηρτισμένοι έπαρκώς ή στερούμενοι παντελώς των άπαιτουμένων υπηρεσιακών καί πνευματι
κών εφοδίων, διά νά άνέλθουν τάς βαθ
μίδας τη ς ίεραρχικης κλίμακος καί εκ 
πληρώσουν έκεΐθεν’τον προορισμόν των.
Ευτυχώ ς όμως ότι ή ύπό τον ’Αρ
χιστράτηγον κ. Ά λ έ ξ . Παπάγον Κ υβέρνησις, ένδιαφερομένη διά τήν άνύψωσιν του Σώ ματος τής ’Αστυνομίας
Πόλεων είς τήν άρχικήν αυτής επι
στημονικήν καί άνωτέραν δημοσιοϋ
παλληλικήν στάθμην, έψήφισεν νόμον
διά τοϋ οποίου θέλει άνακοπή ,ή-πρός
τά άνω πορεία τών μή προικισμένων
μέ όλως εξαιρετικά προσόντα αστυνο
μικών, άφ’ έτέρου δέ θέλει ένεργηθή
εις εύρεΐαν κλίμακα μετεκπαίδευσις
όλων τών άξιωματικών, [εις τρόπον
ώ στε νά καταστούν, ώ ς καί κατά τήν
πρώτην περίοδον τής εφαρμογής τοί>
θεσμού, επίλεκτα όργανα τού λεπτοτάτου αυτού Κρατικού μηχανισμού,
ήτοι τής ’Αστυνομίας τής Πρωτευούσης καί τών μεγάλων πόλεων.
Διά τήν ιστορίαν [τής ’Αστυνομίας
Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ

Γ Ο Υ Ν Α Ρ ΙΙΣ

θ’ άναφέρωμεν ότι, τήν ιδέαν τού αει
μνήστου ’Ελευθερίου Βενιζέλου περί
ίδρύσεως κατά τό 1921 τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων, παρ’ όλην τήν πολιτι
κήν οξύτητα τής εποχής εκείνης, έπεκρότησαν καί ένίσχυσαν οί πολιτικοί
άνδρες όλων έν γένει τών κομμάτων.
Ο υτω, ό διαδεχθείς τό 1921 τήν Κυβέρνησιν ’Ελευθερίου Βενιζέλου, άείμνηστος Δημήτριος Γούναρης, ’Αρ
χηγός τού Λαϊκού κόμματος, έφήρμοσεν έπακριβώς τον νόμον περί ’Α στυ
νομίας Πόλεων καί κατά τον ’Απρίλιον
τού 1922 έγκατέστησε τήν νέαν ’Α στυ
νομίαν εις τήν γεννέτηράν του, τάς
Πάτρας, παρά τάς άντιδράσεις ώρισμένων έκ τών οπαδών του, ήγάπησε
δέ τον θεσμόν τούτον όσον ολίγοι.,
Ή
περίοδος τής δικτατορίας τού
Θεοδώρου Παγκάλου (1926— 19 2 7 )
άπετέλεσε σκληράν δοκιμασίαν διά τον
νεοπαγή θεσμόν τής ’Αστυνομίας Πό
λεων.
'Ο Θεόδωρος Πάγκαλος έξ αρχής

ΙΩΑΝ ΝΗ Σ Μ ΕΤΑ Ξ Α Σ

Ίδρυταί καί Ό ργανωταί τής ’Αστυνομίας Πόλεων

δεν διετέθη εύμενώς προς τήν ’Αστυνομίαν

Πόλεων, ή οποία μέ ’Αρχηγόν τον
Σερ Φειδερΐκον Χαλίντεϋ (F re d e rich
L o lh H alldidey) δεν ήτο δυνατόν νά καταστή δργανόν του καί δι’ αυτό άφήσεσε
άπό αυτήν τά καθήκοντα τής Γενικής
’Ασφαλείας καί τήν περιώρισε είς τά
καθήκοντα τής τά ξεω ς, μέ προοπτικήν
τήν κατάργησίν της. ’Αλλά δέν επ έ
τυχε τού σκοπού του, διότι ή επιστη
μονική κατάρτισις των άστυνομικών
καί ή έν γένει έν τή κοινωνία συμπε
ριφορά των συνετέλεσαν, ώ στε άμέσως μετά τήν κατάρρευσιν τής δικτα
τορίας τού Θ. ΙΙαγκάλου, ή Κυβέρνησις τού ’Ελευθερίου Βενιζέλου μέ 'Υ 
πουργόν των ’Εσωτερικών τον Κων
σταντίνον Ζαβιτσιάνον ν’ άποκαταστήση τήν ’Αστυνομίαν έξ ολοκλήρου είς
τά καθήκοντά της, διά νά συνέχισή τήν
δράσιν της, τήν οποίαν θέλομεν έκ τενώς εξιστορήσει.
’Αλλά καί κατά τήν περίοδον τής
Κυβερνήσεως τού άειμνήστου Ί ω ά ν νου Μ εταξά, ό όποιος έπίστευεν μετά
πάθους είς τόν θεσμόν τής Ά στυνο-

Κ Λ ΕΑ Ν Θ Η Σ Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΑ Ν Η Σ

μίας Πόλεων, ένισχύθη αΰτη ποικιλοτρόπως καί έφοδιάσθη μέ άφθο
να τεχνικά μέσα, είς τρόπον ώ στε
κατά τον Έλληνοι'ταλικόν πόλεμον νά
έμφανισθή άρτιώτατα συγκροτημένη
καί νά έπιτελέση κατά τρόπον άξιοθαύμαστον τά πολλαπλά καθήκοντά
της, τόσον είς τον τομέα της τάξεω ς,
όσον καί είς τον τομέα της γενικής καί
ειδικής άσφαλείας τής χώρας.
Καθ’ όλα αυτά τά έτη τής έξελίξεω ς
τής ’Αστυνομίας, υπήρξαν πολλοί, εκ εί
νοι οΐτινες τήν έβοήθησαν καί την ένίσχυσαν είς τό έργον της, τούς οποίους
θά έδει ή ’Αστυνομία Πόλεων ν’ άναγράψη είς τάς χρυσάς δέλτους αυτής.
Αίσθανόμεθα όμως τήν ανάγκην ν’ άναφέρωμεν ιδιαιτέρως ώρισμένους έξ
άύτών, οΐτινες όλως ιδιαζόντως συνέβαλλον διά τήν άνάπτυξιν του νέου
αστυνομικού θεσμού είς τούς διαφόρους
αύτού κλάδους. Ουτω : 'Ο άείμνηστος
Κλεάνθης Γεωργιάδης διατελέσας
Δ/ντής τής ’Αστυνομίας Πόλεων παρά
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τώ 'Υπουργείω Ε σω τερ ικώ ν άπό ■ής ίδρύσεως του Σώματος μέχρι τοϋ θανάτου του
(1 9 4 9 ) υπήρξεν άπό τούς έμπνευστάς
τοϋ έργου τη ς ’Αστυνομίας Πόλεων
καί άφιέρωσεν δλην του την ζωήν εις
τήν υπηρεσίαν αυτής.
'Ο κ. Κωνσταντίνος Γαρδίκας, καθηγητής της Εγκληματολογίας έν τώ
Πανεπιστημίω ’Αθηνών, είναι ό όργανώσας τήν Δ/νσιν Έγκληματολογικών
'Υπηρεσιών, τής οποίας προισταται ώς
επιστημονικός Δ/ντής άπό τή ς συστάσεώς της. Διά τής έπιστημονικής
άξίας καί του κύρους του έθεμελίωσεν
έν Έ λλά δι τήν έγκληματολογικήν σήμανσιν τών κακοποιών, τήν εργαστη
ριακήν επιστημονικήν έξιχνίασιν τών
εγκλημάτων καί άναζήτησιν τών εγκλη
ματιών καταστάς ό κυριώτερος καί
απαραίτητος βοηθός όλων τών ύπηρεσιών ’Ασφαλείας τοϋ Κράτους.
'Ο Σέρ Σλόμαν υπήρξεν ό πρώτος
διευθυντής τής ’Αστυνομικής Σχολής
Κερκύρας. Ε λληνιστής καί Φιλλέλην
έξοχος, μετέδωσεν μέ πίστιν τάς άρετάς τοϋ λαοΰ τή ς Γηραιάς Ά λβιώνος
Σ Ε Ρ ΣΛΟΜ ΑΝ

εις τούς νέους άστυνομικούς, οί όποιοι
ένεφανίσθησαν οδτω μέ τά διδάγματα
τοϋ ’Ά γγλου άστυνομικοΰ καί τήν πεί
ραν αύτοΰ, άλλα καί μέ τά προτερή
ματα τοϋ εόφυεστάτου καί φιλότιμου
Έ λληνος. 'Ο κ. Σλόμαν τόσον πολύ
ήγάπησε τήν 'Ελλάδα, ώ στε μετά τήν
λήξιν τής άποστολής του ώ ς μέλους
τής οργανωτικής ’Αστυνομικής άπο
στολής παρέμεινεν έν αύτή ώ ς καθη
γητής ’Αγγλικών εις μεγάλα ιδιωτικά
έκπαιδευτήρια τής Χώρας (Κοργιαλένειος Σχολή Σπετσών—’Αμερικανικόν
Κολλέγιον).
Ό Ά λ φ ρ έδ ο ς Μπουμ®.ερ ύπήρξεν έκ τών πρώτων μελών τής ’Αγγλι
κής ’Οργανωτικής ’Αποστολής καί βο
ηθός τοϋ Φ . Χαλιντέϋ καθ’ δλην τήν
διάρκειαν τής έν Έ λλά δι παραμονής
του. Μ ετά τήν άποχώρησιν τοϋ άειμνήστου Φ . Χαλιντέϋ διετέλεσεν καί
’Αρχηγός τοϋ Σώ ματος, ήτοι ά π ό ’Ιου
νίου 1929 μέχρι Σ/βρίου ίδιου έτους.
'Ο Σέρ Τσάρλς Ούΐκαμ υπήρξεν ό

Α Λ Φ Ρ Ε Δ Ο Σ Μ Π Ο ΥΜ ΙΊΤΕΡ

Ίδρυταί καί Ό ργανωταί της 'Αστυνομίας Πόλεων

’Αρχηγός της
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’Αγγλικής ’Οργανωτικής ’Αποστολής, ήτις μετεκλήθη έν Έ λλάδι
μετά την άπελευθέρωσιν άπό τον αξο
νικόν ζυγόν (1 9 4 4 ) καί παρέμεινεν
μέχρι τοϋ 1950. Προσέφερεν ύψίστας
υπηρεσίας εις τό Κράτος καί εις τα
Σώματα ’Ασφαλείας, διότι ύπήρξεν εις
έκ των πλέον αντικειμενικών παρατη
ρητών κατά την ταραχώδη εκείνην
περίοδον.
Ό Σερ Αύγουστος Ρ α λφ (A ugus
tu s R alp h C .B .E .) 'Υποστράτηγος τής
Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας του Λον
δίνου καί ύπαρχηγός τής ύπό τον Σερ
Τσάρλς Ούΐκαμ άποστολής. 'Υπήρξεν
ό ειδικός διά τά ζητήματα τής ’Α στυ
νομίας Πόλεων καί έβοήθησεν πολύ
εις την άναδιοργάνωσιν αύτής κατά
την ταραχώδη περίοδον ήτις έπήκολούΟησεν την Γερμανικήν κατοχήν καί
την κομμουνιστικήν στάσιν του Δ εκεμ 
βρίου 1944.

Σ Ε Ρ ΤΣΑ ΡΛΣ Ο Υ ΓΚ Α Μ

Έ κ τ ο ς τών άνωτέρω καί πλεϊστα
άλλα υψηλά πρόσωπα ήγάπησαν καί
ένίσχυσαν τον θεσμόν τής ’Αστυνομίας
Πόλεων παντοιοτρόπως. "Ολοι όμως
οί έν ένεργεία άστυνομικοί, υπολογίζουν
έν τή έκτελέσει τών καθηκόντων των
είς τήν συμπαράστασιν τών πολι
τών, οί όποιοι έκτιμώντες τάς προ
σπάθειας καί τούς αγώνας των διά
τήν διασφάλισιν τής τά ξεω ς καί ’Α 
σφαλείας, τούς ένισχύουν μέ κάθε
τρόπον καί πρό παντός τούς ένθαρρύνουν δ.ιά τής αγάπης, έκτιμήσεως
καί έμπιστοσύνης αύτών, ήτις έκδηλοΰται είς πάσαν περίπτωσιν καί
κατά διαφόρους τρόπους. 'Η συμπαράστασις δ’ αύτή άποτελεΐ
διά
τούς σκληρώς έργαζομένους καί διαρ
κώ ς
διακινδυνεύοντας άστυνομικούς
τήν ώραιοτέραν ήθικήν ίκανοποίησιν.

Σ Ε Ρ Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ ΡΑΛ Φ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ

Ο ΟΡΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
Ε Ν Π Ε Ρ ΙΕ Ρ Γ Ο Ν Π Ε Ρ ΙΣ Τ Α Τ ΙΚ Ο Ν Ν Α Ρ Κ Ο Α Ν Α Λ Υ Σ Ε Ω Σ (*)
Ύ π ά κ. ΧΡΗ ΣΤΟ Υ ΓΙΩ Τ Η
1. —Ε ισ α γ ω γ ή εις το θ έμ α τή ς ναρκοαναλνσεω ς.
2. — Τ ο π ερίεργ ον π ερ ισ τα τ ικ ο ύ ναρκοαναλνσεω ς τον ’Α μ ερικα νού Κέννεθ L on g.
3 . —Κ ρ ίσ εις επ ί τον θεσμ όν τώ ν ορκω τώ ν Δ ικαστη ρίω ν.

1. Πρό έτους περίπου iv τη αιθούση τούτη, έσχον τήν τιμήν ώς Γενικός Γραμματεύς τής νεοσύστατου τότε «Ελληνικής 'Εταιρείας Ποινικού Δικαίου»^ νά κάμω εναρξιν τώ ν συστηματικώς ύττ’ αυτής κατόπιν όργανωθεισών διαλέξεων. Ό τίτλος τής
ιτερισυνής μου ομιλίας ήτο : « Ό ορρός τής αλήθειας ώς άνακριτικόν μέσον». Τό θέμα
περιεστρέφετο καί τότε περί την ναρκοανάλυσιν, τήν νέαν τούτην μέθοδον διεισδύσεως εις τήν ψυχικήν σφαίραν τού ανθρώπου.
Τό εκτοτε διαρρεύσαν χρονικόν διάστημα, καίτοι σχετικώς μικρόν, έδωκενέντούτοις εύκαιρίαν εις εξελίξεις τινάς, θεωρητικός τε καί πρακτικός, περί τών οποίων θά
λάβω τήν τιμήν νά εϊπω ενώπιον υμών όλίγας λέξεις, έξ άφορμής ενός ίδιοτύπου περι
στατικού ναρκοαναλύσεως, έκτυλιχθέντος ενώπιον άλλοδαπού Κακουργιοδικείου πέ
ραν τώ ν Θαλασσών κατά τό παρελθόν έτος.
Διά νά καταστήσω πλήρως άντιληπτήν τήν ομιλίαν μου καί εις εκείνους έκ τών
άξιοτίμων άκροατών, οϊ όποιοι συνέπεσε νά μή έχφυν σαφή ιδέαν τΐ έστί «ναρκο-ανάλυσις», θά προτάξω συντομωτάτην έξήγησιν τούτου.
Τά ναρκωτικά φάρμακα τής σειράς τού βαρβιτουρικού οξέος, ιδίως ή πεντοθάλη
(p e u to th a l), όταν γίνη δΓαύτώ ν μεθοδική κατά δόσεις ενδοφλέβιος ένεσις εις ήλαττω μένην ποσότητα, έχουν τήν ιδιότητα νά προκαλούν είς τό άτομον μίαν ήμινάρκωσιν,
κατά τό στάδιον τής οποίας άναστέλλεται ή βούλησις άντιστάσεως, επομένως καί ό
έλεγχος τώ ν ύ π ’ αύτού λεγομένων. Ύ π ό τήν τοιαύτην έπίδρασιν τού φαρμάκου έρωτώμενον τό άτομον, είναι πιθανόν ν’ άποκαλύψη μυστικά κρυπτόμενα εις τό βάθος
τής συνειδήσεώς του, τά όποια έν έγρηγόρσει έπιμελώς άπέφυγε νά έξωτερικεύση καί
ούδέποτε ίσως θά άπεκάλυπτε. Δύναται επί πλέον ή τοιαύτη χρήσις τού φαρμάκου
ν’ άποκαλύψη ύπόκρισιν λ.χ. ψυχοπάθειας ή καί νά έπαναφέρη άτομον τι έκ τής
άμνησίας είς τήν φυσιολογικήν κατάστασιν τής μνήμης του. Δεν είναι όμως πάντα
τού τα σταθερά καί βέβαια λόγω ιδία τώ ν πολλών παρεμβαλλομένων άντιθέτως συν
τελεστών γνω στών καί άγνώστων, ούτως ώ στε είναι ενδεχόμενον αϊ έν τη κατα—
στάσει τής ύποναρκώσεως έπιτυγχανόμεναι άπαντήσεις νά περιέχουν άμφιβόλου
άξίας δηλώσεις, άκόμη καί μυθοπλασίας. Πάντως τό άτομον, έπανερχόμενον είς τήν
φυσιολογικήν κατάστασιν, δέν ενθυμείται τί είπε κατά τό στάδιον τής ήμιναρκώσεως.
2. Τό ειδικόν περιστατικόν ό αφορά ή προκειμένη ομιλία είναι τό άκόλουθον :
Ό ύπαξιωματικός τής άμερικανικής άεροπορίας Κέννεθ L o n g είχε νυμφευθή κατά
τό έτος 1945 τήν μελανώπιδα B o lle, έξ ής άπέκτησε δύο τέκνα, έζων δέ ούτοι οίκογενειακώς είς R ichm ond τής Καλιφορνίας. Μετά τριετή συζυγικόν βίον, μετετέθη ό
Κέννεθ έν έτει 1948 είς A nchorage τής ’Αλάσκας. ΈκεΤθεν έγραψεν έπανειλημμένως είς
τήν σύζυγόν του νά μεταβή παρ’ αύτώ. άλλ’ εκείνη έπιμόνως ήρνεΐτσ. Τέλος τής έγρα
ψεν, ότι έάν εντός μιας έβδομάδος δέν ήλασσεν αύτη γνώμην, θά έπέστρεφεν είς Καλιφορνίαν καί θά τήν έφόνευε.
Τήν 26ην ’Ιουνίου 1948, μίαν άκριβώς ήμέραν μετά τήν λήξιν τής ούτω τελεσιΥραφικώς ταχθείσης προθεσμίας, ά Κέννεθ Long, άφ’ ού πρώτον ήγόρασε καί συμπαρέλαβεν εν ινδικόν προσκεφάλαιον μέ ωραίας διακοσμήσεις ώς δώρον πρός τήν σύζυγόν
του, έπέβη άεροπλάνου καί έπέταξεν είς Καλιφορνίαν, μή παραλείψας νά έφοδιασθή
ταυτοχρόνως καί μέ εισιτήρια επανόδου δΓ ολόκληρον τήν οϊκογένειάν του. Τήν έπο( * ) Διάλεξις γενομένη τήν 23-2-1950 είς τήν «Ελληνικήν Εταιρίαν Ποινικού Δικαίου».
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μένην τής εις R ichm ond τής Καλιφορνίας άφίξεώς του, εϋρέθη εντός τής κατοικίας των
φονευμένη ή σύζυγός του διά μαχαίρας, πράξιν διά τήν οποίαν εΐσήχθη εις δίκην καί
έδιδε λόγον ώς κατηγορούμενος έπί φόνω ενώπιον τοΰ Κακουργιοδικείου M artinez.
Κατά την έναρξιν τής διαδικασίας ό συνήγορός του Γεώργιος Τ. D av is δικη
γόρος είς "Αγ. Φραγκίσκον, τόν ήρώτησεν εάν όντως οΰτος ήτο ό φονεύς τής συζύγου
του. Ό κατηγορούμενος Κέννεθ L ong άπήντησεν ώς εξής : «"Οπως δείχνουν τά πρά
ματα, φαίνεται, πρέπει». Μετά την άπάντησιν τούτην ό συνήγορος στραφείς προς
τόν δημόσιον κατήγορον Θωμαν Λ. Me B rid e έψιθύρισε μειδιών: «Ιδού ό μάρτυς
σας». Ό δημόσιος κατήγορος ήγέρθη διά νά έξετάση τόν κατηγορούμενον.
’Ενταύθα θά παρεμβάλω μίαν έξήγησιν. Κατά τά Άγγλο-σαξωνικά δικονομικά
Θέσμια, τά όποια εφαρμόζονται έν πολλοΐς καί είς τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας τής ’Αμε
ρικής, δύναται ό κατηγορούμενος, επί τή δηλώσει του, νά έξετασθή ώς μάρτυς είς τήν
ιδίαν αύτοϋ ΰπόθεσιν, ότε ή έξέτασίς του, ώς παντός μάρτυρος, γίνεται διά διασταυρουμένης έξετάσεως (cro ss-e x a m in a tio n ) ύπό τού κατηγόρου άφ’ ενός καί τού συνη
γόρου εξ άλλου. Έάν τοιαύτην δήλωσιν δέν κάμη ό κατηγορούμενος, οΟδεμία έρώτησις απευθύνεται εις αύτόν.
Έρωτώμενος λοιπόν μετά τήν ανωτέρω δήλωσιν ό περί ού πρόκειται κατηγορού
μενος Κέννεθ L o n g ύ π ό το ΰ δημοσίου κατηγόρου περί των λαβόντων χώραν, άφηγήθη
ό τι, όταν έπέστρεψεν έξ ’Αλάσκας είς τήν οικίαν του, ή πρώ τη έρώτησις τής συζύγου
το υ ήτο : «Πόσον καιρόν απούσιασες ;» Είς τήν άπάντησιν του «Τριάκοντα ημέρας»
αΰτη άνταπήντησε : Δέν ήμπορεϊς νά μείνης έδώ. ’Αγαπώ κάποιον άλλον». Ό Κέννεθ
έπέμενε παρακαλών αυτήν νά τόν άκολουθήση είς ’Αλάσκαν, καί έν τέλει τήν έπεισε
νά υπάγουν μαζί καί νά συμβουλευθοΰν τόν εφημέριον τής συνοικίας. Έκεΐ κατόπιν
τω ν συμβουλών τού εφημερίου, έφάνη ότι μετεπείσθη αΰτη. Καθ’ οδόν δέ έπιστρέφοντες
άμφότεροι έσχεδίαζον άπό κοινού τά τής μελλούσης έγκαταστάσεώς των είς ’Αλάσκαν.
"Οταν εφθασαν είς τήν οικίαν των, ή σύζυγός του έκλείσθη είς τό λουτρόν. Έξελθούσα αύτοΰ, «Σέ έκορόϊδεψα—τοΰ είπε—δέν θά έλθω μαζί σου». Κατά τήν έπακολουΘήσασαν λογομαχίαν τοΰ είπεν, ό τι δέν ήτο αυτός ό πατήρ τού δευτέρου τέκνου της.
«"Υστερα άπό αύτήν τήν- δήλωσιν—συνεχίζει ό κατηγορούμενος Κέννεθ—έπήλθεν είς
εμέ τοιοΰτος ψυχικός κλονισμός, ώστε δέν ενθυμούμαι άλλο τι, είμή ότι, ενώ έγώ συνέ
χιζα μεγαλοφώνως τάς πρός αυτήν παρακλήσεις μου, είδα νά λαμποκοπά κάτι ωσάν
λεπίς μαχαίρας». «Μ αχαίρι, έψιθύρισε, μαχαίρι». ’Από τής στιγμής αύτής δέν ενθυ
μείται απολύτως τίποτε. Μετά έν τέταρτον περίπου τής ώρας συνελθών, άντελήφθη
εαυτόν έξηπλωμένον είς τό δάπεδον μιας γειτονικής οικίας. Περατώσας δέ τήν έξέτασίν του ό κατηγορούμενος Κέννεθ έστράφη πρός τόν δημόσιον κατήγορον καί έπανέλαβεν έκεϊνο τό όποιον είχεν εΐπη έν αρχή : «Πρέπει...νά έσκότωσα τήν γυναίκα μου».
Μίαν ακόμη έρώτησιν, είπεν ό δημόσιος κατήγορος. «Διατί λέγεις ότι πρέπει...
νά έσκώτωσες τήν γυναίκα σου;» ’Απόκρισις τοΰ κατηγορουμένου «Διότι έγώ
καί ή γυναίκα μου εΐμεθα μόνοι εκεί. «’Αρκεί» είπεν ό δημόσιος κατήγορος Me B rid e
Ήγέρθη τότε ό συνήγορος τού κατηγορουμένου Γεώργιος Τ. D avis καί έπί τ ώ
λ όγ ω τής τιμής του έδήλωσε τά εξής : «’Εν άγνοια τώ ν ’Αρχών ώργάνωσα ένα πειρα
ματισμόν έπεμβάσεως είς τήν διάνοιαν τοΰ κατηγορουμένου. Ό έκτελέσας τήν έπέμβασιν τούτην ήτο ό Δρ. Meger Zeligs υφηγητής τής νευρολογίας είς τήν ιατρικήν
Σχολήν τοΰ Πανεπιστημίου τής Καλιφορνίας. Οΰτος, ώς επίατρος τοΰ ’Αμερικανικού
ναυτικού είχε χρησιμοποιήσει τό φάρμακον Sodium peufothal είς ναύτας ΰποστάντας
κλονισμόν ψυχικόν κατά τάς ναυμαχίας, κατώρθωσε δέ δΓ αύτοΰ τοΰ μέσου νά τούς
βοηθήση ώ στε νά έπαναφέρουν είς τήν μνήμην των παραστάσεις αΐ όποΐαι εϊχον παραμείνη τεθαμμέναι είς τό ύποσυνείδητόν των. "Οταν λοιπόν ό Δρ. Zeligs έκαμε μίαν
τοιαύτην ενεσιν p e n to th al είς τόν κατηγορούμενον Κέννεθ Song καί ενώ χρόνω ό τελευ
ταίος οΰτος ύπό τήν έπήρειαν τοΰ φαρμάκου εύρίσκετο είς τό μεταίχμιον συνειδήσεως
καί ναρκώσεως, έτοποθέτησα εν μικρόφωνον προ τοΰ στόματος αύτοΰ. Ό δέ Δρ. Ze-
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ligs μετά τάς πρώτος άπαντήσεις προύκάλεσεν αύτόν ακολούθως νά συνέχιση την
άφήγησιν της ΰποθέσεως άπό τοΰ σημείου, άπό τού όποιου ή μνήμη του εφαίνετο
διακοπεϊσα. Ύ π ό τήν έπίδρασιν τοΰ φαρμάκου ό φραγμός αυτός τοΰ συνειδητού ήρθη
καί ό Κέννεθ L ong άπεκάλυψε τό τΐ συνέβη κατά τό τέταρτον έκεϊνο τής ώρας κατά
τό όποιον τον εΐχεν έγκαταλείψει μετά τής συνειδήσεως καί ή μνήμη.
Ταΰτα έκθέσας ό υπερασπιστής D avis, έζήτησε τήν άδειαν άπό τον πρόεδρον
τοΰ Κακουργιοδικείου νά θέση είς λειτουργίαν τήν κατά τον άνωτέρω τρόπον ληφθεΤσαν φωνογραφικήν πλάκα τής άφηγήσεως τοΰ κατηγορουμένου, διά νά τήν άκούσουν
οί ένορκοι.
Ό δημόσιος κατήγορος Me B rid e έγερθείς παρετήρησε τά εξής: «Δέν είναι άποδεδειγμένον, ότι τό Sodium p en to th al αποτελεί όντως ορρόν άληθείας». Έ ξ άλλου,
ό πειραματισμός έγένετο έν προκειμένω άνωμάλως, διότι δεν έκλήθη καί ή κατηγορία
νά παραστή. Δέν έδόθη όθεν ευκαιρία είς τήν κατηγορίαν νά έρωτήση καί άπό τής
ίδικής της πλευράς τόν κατηγορούμενον έν φ χρόνω εΰρίσκετο οΰτος ϋπό τήν έπίδρασιν τοΰ φαρμάκου». Καί προσέθηκεν : «Ή φωνογραφική αΰτη πλάξ τής άφηγή
σεως άποσκοπεΐ είς τό νά προκαλέση τήν συναισθηματικότητα τω ν ένορκων». Κατέ
ληξε δέ ό δημόσιος κατήγορος χαρακτηρίσας τούς τοιούτους πειραματισμούς αυτό
χρημα έντυπωσιακά τεχνάσματα».
Ό Πρόεδρος τοΰ Κακουργιοδικείου D onovan δένάπεδέχθη τάςάπόψεις του δημο
σίου κατηγόρου. «'Η φωνογραφική πλάξ μιας τοιαύτης άφηγήσεως, εΐπεν, έχει ομοιό
τη τα πρός τήν άποτύπωσιν τήν λαμβανομένην διά τω ν άκτίνων X καί δύναται επο
μένως νά μά; φανέρωση πού βασίζει τήν γνώμην του είς πραγματογνώμων». Διατάξαςπλήρη σιγήν ό Πρόεδρος ένευσεν είς τόν συνήγορον D avis νά θέση είς λειτουργίαν
τήν φωνογραφικήν συσκευήν.
«Μέχρι τής στιγμής αυτής, λέγει ό συνήγορος άποτεινόμενος πρός τό Δικαστήριον, ό κατηγορούμενος δέν έχει ιδέαν τοΰ τί άφηγήθη ϋπό τήν έπίδρασιν του φαρμά
κου. "Οπως Υμείς καί οί κ. κ. ένορκοι, οΰτω καί αύτός διά πρώτην φοράν θ’άκούση τήν
ΰπεράσπισίν του».
ΉκούσΘη τότε έκ τής φωνογραφικής συσκευής ή φωνή τοΰ κατηγορουμένου
ΚέννεΘ L o n g άφηγουμένου όσα πρό ολίγου έξεθέσαμεν. "Οταν ή άφήγησις εφθασεν είς
ώρισμένον σημεΐον, ό παριστάμενος πραγματογνώμων ιατρός Δρ Zeligs ό ένεργήσας τό πείραμα, διέκοψε πρός στιγμήν τήν έκτύλιξιν τής πλακός καί εΐπεν : «Όφείλω
νά κάμω μίαν διασάφησιν. Τήν στιγμήν αύτήν ό Κέννεθ L ong άρχίζει νά άνακτατήν
μνήμην του άπό τοΰ σημείου είς τό όποιον τόν είχεν έγκαταλείψει αυτή». Ή φωνογρα
φική συσκευή έτέθη έκ νέου είς ενέργειαν, ήκούσθη δ’ έξ αύτής ό κατ’ έρωταπόκρισιν
διάλογος μεταξύ τοΰ ίατροΰ—πραγματογνώμονος Δρος Zeligs έρωτώντος καί τοΰ
κατηγορουμένου Κέννεθ L o n g άπαντωντος :
Κέννεθ L ong—Μαχαίρι... B o b b e... Ποιος είναι αύτός ό άνθρωπος;
Δρ Zeligs—Ή το έκεΐ κανείς άνθρωπος ;
Κέννεθ L ong—Ναι, ένας άλλος άνθρωπος μ’ ένα μαχαίρι.
Συνεχισθέντος τοΰ διαλόγου ύπό τόν αυτόν τύπον, ό κατηγορούμενος Κέννεθ
έν συνάψει έξιστόρησεν, ότι άπό τό λουτρό είχε βγή ένας άνθρωπος μέ ένδυμασίαν
σπόρ καί μπλε πανταλόνια, όνόματι P eck , κρατώντας ένα χασάπικο μαχαίρι. "Η
θελε νά φονεύση αύτόν τούτον τόν Κέννεθ. Καθ’ όν δέ χρόνον προσεπόιθει ό Κέννεθ νά
πείση τήν σύζυγόν του B o b b e νά τόν έμποδίση, αύτή δ’ έκυμαίνετο, έκείνος έμαχαίρωσε δυό φοράς τήν B o b b e καί τήν έφόνευσε.
Άνευρεθείς ό P eck διαταγή τοΰ Προέδρου, ώμολόγησε τάς σχέσεις του μετά τής
B o b b e, άλλ’ άποδείξας τό άλλοθι ώς πρός τήν πράξιν άφέθη έλεύθερος άνευ δίκης.
“Αμα έπερατώθη ή διαδικασία έν τη κατά τοΰ Κέννεθ δίκη, οί ένορκοι άπεσύρθησαν είς τό δωμάτιον των διασκέψεων τήν 2αν μεταμεσημβρινήν ώραν. Τήν 8ην εσπε
ρινήν τής επομένης διεπιστώθη τό άδύνατον τής έπιτεύξεως ομοφωνίας. Κατά τά Ά γ -
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γλοσαξωνικά δικονομικά θέσμια, διά πασαν άπόφασιν των ένορκων απαιτείται ομο
φωνία αυτών. "Αλλως ή δίκη ματαιοΟται καί ή ΰπόθεσις αναβάλλεται εις άλλην σύνοδον
Ό πρώτος γύρος τής ψηφοφορίας μεταξύ τώ ν ενόρκων είχε δώσει αποτέλεσμα
εννέα ψήφων αθωωτικών εναντίον τριών καταδικαστικών. (Οί ένορκοι έξακολουθοϋν
νά είναι εκεί δώδεκα τόν αριθμόν). Τό αποτέλεσμα τούτο δέν μετεβλήθη κατά τό
διαρρεΰσαν 24ωρον, ό δέ Πρόεδρος D onovan δυσφορών είπε : «Θά καλέσω τόν δημό
σιον κατήγορον καί τόν συνήγορον νά καταλάβουν τάς έδρας των, διά νά διαλύσω
την συγκρότησιν τού Δικαστηρίου». Ό συνήγορος ήτο παρών, άλλ’ ό δημόσιος κα
τήγορος απούσιαζε καί έστάλη ό κλητήρ εις άναζήτησίν του.
Έ ν τ ώ μεταξύ εις τό δωμάτιον τών διασκέψεων τών ενόρκων διημείβετο ό έξης
διάλογος : Μία γυνή ένορκος άποτεινομένη εις ένα έκ τών τριών διαφωνούντων ενόρ
κων τού λ έγ ει:
«"Ενας άνθρωπος λογικός σάν καί σένα, δέν καταλαβαίνεις, ότι τού κατηγορου
μένου αύτού τό μυαλό είχε σταματήσει ;»
«Καλά έψιθύρισεν ό ένορκος. Ήμπορώ νά αλλάξω γνώμη άκόμη, καί τώρα».—
«Γιατί δέν ήμπορώ νά κάμω καί έγώ τό ίδιο;» «Είπεν ό δεύτερος έκ τώ ν μέχρι τότε
διαφωνούντων ένορκων. «Καί έγώ έπίσης», είπε καί ό τρίτος διαφωνών.Οΰτω γενομένης, τελευταίας ψηφοφορίας διεπιστώθη ομοφωνία τών ένορκων. Μέχρις ότου άνευρεθή άπό τόν κλητήρα, ό δημόσιος κατήγορος Me B rid e καί καταλάβη ούτος τήν
έδραν του, είχεν έπιτευχθή ή ύπά τού νόμου άπαιτουμένη ομοφωνία τώ ν ένορκων
καί ό Κέννεθ L o n g ήθωώθη.
Ή δραματική αϋτη δίκη άφήκεν εις τόν τόπον όπου έξειλίχθη πολλά έρωτήματα
αλλά καί πολλά κενά καί άμφίβολα σημεία, ιδία λόγω τής άδιαφιλσνεικήτου φήμης
καί άκεραιότητος τού πραγματογνώμονος Δρος Zeligs, ό όποιος έβεβαίωσεν ένώπιον
τού Δικαστηρίου, ότι ό κατηγορούμενος Κέννεθ Long, λόγω τών αιφνίδιων άνακοινώσεων τής συζύγου του περί τών σχέσεών της καί περί τής μη γνησιότητος τού δευ
τέρου τέκνου των, είχε ύποστή πραγματικόν σοκ (ch o ck ) αμνησίας άνάλογον πρός
τήν απώλειαν τής μνήμης, τήν όποιαν χιλιάδες στρατιωτών εϊχον ύποστή κατά τήν
διάρκειαν τού τελευταίου πολέμου.
3.
Τό περιστατικού τούτο μέ τήν έξέλιξιν ήν έλαβεν ή περί αύτού δίκη, εμφανί
ζει μίαν πτυχήν τής αμερικανικής όντως ιδιορρυθμίας έν τή ποινική διαδικασία. Ε μ 
φανίζει όμως έπί πλέον καί ζωηράν τήν εικόνα τής χρεωκοπίας τών ορκωτών Δικα
στηρίων έκεΐ όπου άκόμη διατηρούνται τούτα έστω καί ύπό όλως διάφορον τού ήμετέρου ορκωτού συστήματος μορφήν.
Ή ήμετέρα «Εταιρεία Ποινικού Δικαίου» έπανειλημμένως είσηγήθη εις τούς άρμοδίους τήν ανάγκην τής τροποποιήσεως τής σχετικής διατάξεως τού Συντάγματος
κατά τρόπον έπιτρέποντα εις τήν νομοθετικήν έξουσίαν νά διαρρύθμιση τό έν τοϊς
Κακουργιοδικείοις ΐσχϋον παρ’ ήμϊν σήμερον ορκωτόν σύστημα εις μικτόν, έπί σκοπώ
εύρυθμοτέρας λειτουργίας τής ποινικής Δικαιοσύνης. Παρά τήν έπίμονον είσήγησιν
τού τότε Υ πουργού τής Δικαιοσύνης, ή άρμοδία έπί τής άναθεωρήσεως τού—μηκέτι
άναθεωρηθέντος—Συντάγματος επιτροπή εκ βουλευτώ ν, άπέρριψε προ τριμήνου
σχετικήν πρότασιν καί ενέμεινεν εις τήν διατήρησιν τής συνταγματικής κατοχυρώσεως τού έν ίσχύϊ παρ’ ήμϊν ορκωτού συστήματος, παρά τήν πανταχόθεν ώμολογημένην οϊκτράν αύτού άποτυχίαν.
Ό ρυθμός τής κοινωνικής συνοχής κατά πολύ διασφαλίζεται ύπό τού ποινικού
'Δικαίου. Πρόσφατα δέ ένΈλλάδι γεγονότα άπέδειξαν, ότι όταν ή λειτουργία τής Π ο ι
νικής Δικαιοσύνης άτονη, ή Ελληνική κοινωνία φθάνει είςτό χείλος τής διαλύο^ως
αύτής. Διά τούτο δέν κεΐται, νομίζω έκτος τών σκοπών τής ήμετέρας «Ελληνικής Ε 
ταιρείας Ποινικού Δικαίου», τό νά έπικρίνη αφορμής τυχούσης ό ομιλητής εις τάς δη
μοσία γενομένας διαλέξεις ταύτας, τάς πράξεις έκείνας, αί όποΐαι έπιδροϋν κακοποιώς
έπί τής προστατευτικής τής κοινωνίας άποστολής τού Ποινικού Δικαίου. (Σ υνεχ ίζεται),
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ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ - ΗΔΟΝΙΣΤΙΚΑ
Ύ π ό Κ Ω Ν ΣΤ. Π . ΤΣΙΠΗ Ά σ τ . Δ/ντοϋ Β '

Β' Ευφραντικά :
1. Κ απ νός, καφ ές, τέϊον, οίνος η δύπ οτα.
2. Ή ξη ρά επ ο χ ή τω ν ’Η νωμένων Π ολ ιτειώ ν κ α ι ή α ρ α ις τής π οτοα π α γ ο ρ εν σ εω ς.
3. Ή υπ έρμ ετρος χρή σις κ α ι τ ά εξ αυτή ς δεινά.

1. Ή άνά τούς αιώνας προσπάθεια τοϋ ανθρώπου προς έξασφάλισιυ όσον οίόν
τε πλειοτέρων αγαθών πολλάς καί ποικίλας άνέταμεν οδούς καί καθ’ έκάστην ή τοιαύτη επίμονος ερευνά νέον κατέκτησε καί κατακτά έδαφος. Ή έναντι του καύσωνος
τώ ν θυελλών, του ψύχους καί τοϋ καμάτου άμυνα έυ μια μακρα διαδρομή άπειρων στα
δίων παρέσχεν εις τήν σύγχρονον ανθρωπότητα την ικανότητα της χρήσεως ούσιών
εύεργετικής επί τοϋ άνθρωπίνου οργανισμού έπιδράσεως.
Τά σήμερον έν εύρεία πλέον χρήσει εύφραντικά ώς ό καπνός, ό καφές, τά τέϊον,
ό οίνος, τό κακάον, τά οινοπνευματώδη ή μή ηδύποτα καί άνάλογοι ποικίλων συν
θέσεων ούσίαι, αί τόσον διαδεδομένοι καί τόσον άπαραίτητοι τινές καταστάσαϊ εις τόν
καθ’ ημέραν βίον τοϋ άνθρώπου, είναι μία συνέχεια τής τοιαύτης άμύνης καί μία πλέον
σαφής έστω καί πρόσκαιρος άνακούφισις άλλοτε δέ καί έπιβλαβοϋς συνέπειας.
Μέγας άριθμός πολλών ειδικοτήτων έργατών καί χημικών καί άλλων έπιστημόνων άπασχολεΐται καί συντηρείται, τεράστια δέ οικονομικά μέσα διατίθενται ύπό
ισχυρών βιομηχανιών προς παρασκευήν τώ ν δι’ άπασαν την άνθρωπότητα άπαιτουμένων σήμερον τοιούτων παρασκευασμάτων.
Ή οικονομική εύεξία καί αύτοϋ τοϋ προϋπολογισμού πολλών κρατών έξαρτάτα ι έκ τής βιομηχανικής έκτμεταλλεύσεως ούσιών ών ή χρήσις, άγομένη είς κατάχρησιν, εύρίσκει πο^ύ δικαίως μέγαν άριθμόν έπιστημόνων, ού μόνον άπλώς άντιφρονοΰντα, άλλ’ έπιμόνως, πλήν ματαίως άγωνιζόμενον διά την κατάργησιν ή τούλάχιστον τόν περιορισμόν τής χρήσεως τών οινοπνευματωδών καί αύτοϋ τοϋ καπνοΰ.
2. Ή περίφημος καταστάσα ξηρά έποχή 1919—1934 τών Ηνωμένων Πολιτειών
τή ς Βορείου ’Αμερικής διά τής ποτοαπαγορεύσεως προεκλήθη έκ τών πράγματι ολέ
θριων αποτελεσμάτων έκ τής καταχρήσεως οινοπνευματωδών ποτώ ν καί άπέβλεψεν
είς τόν περιορισμόν τής χρήσεως αύτών ύπό τώ ν νέων ( 1). Ή κατά τήν περίοδον όμως
τούτη ν άναπτυχθεΐσα έντονος δράσις τοϋ λαθρεμπορίου αύτών μετά τών γνωστών

1.
Ή π ρώ τη κίυησις περί περιορισμού τής βιομηχανίας καί έλευθέρας πω λήσεω ς τώ ν ο
πνευματωδών εις τήν ’Αμερικήν ένεφανίσθη είς τήν Πολιτείαν Τένεσι τό 1838. "Ευχε τήν έπιρροήν καί έγένετο αποδεκτή καί είς Μέϊν τό 1846, είς Βερ-Μόντε Ρόντ-’Ά ϊλαντ καί Μ ασσαχουσέτην τό 1852, είς Κονέκτικαντ καί Ν. Ύόρκην τό 1854 καί είς Νιού “Εμσιορ τό 1855, άλλα δέν έπετεύχθη ή εφαρμογή τής πλήρους άπαγορεύσεως ένεκα τής σημειωθείσης άντιδράσεως. ’Από τοϋ
1880 είς τάς Πολιτείας Κάνσας, Ό χά ϊο, Μέϊν, Ρόντ Ά ΐλ α ντ κλπ. ήρχισε μία νέα έντονος π ρο σ π ά 
θεια, ήτις επέτυχε τήν εφαρμογήν τής πλήρους άπαγορεύσεως άπό τοϋ έτους 1907 είς εννέα
κατ’ άρχάς Πολιτείας μέ αΰξουσαν πρόοδον, ώ στε κατά τό 1917 εϋρέθησαν 23 Πολιτεΐαι ύπό
τό μέτρον τοΰτο. Κατά τό αυτό έτος έψηφίσθη κυβερνητικός νόμος γενικής έφαρμογής διά πά
σας τάς Πολιτείας τής ’Αμερικής, δστις ύπό τήν έννοιαν τής προσωρινότητος άπηγόρευσε τήν
παρασκευήν οινοπνευματωδών π οτώ ν διαρκοΰντος τοϋ τότε πολέμου, ένφ παραλλήλω ς' έτέρα
κυβερνητική πραξις παρώθησε τήν εφαρμογήν μέτρων παρασκευής ύγιεινής τροφής υπέρ τώ ν
στρατευθέντων.
Αί τήν άπαγόρευσιν έφαρμόζουσαι 23 Πολιτεΐαι έθριάμβευσαν καί άναλόγως προπαγανδίζουσαι υπέρ τής άπόψεώς τω ν, άπήτησαν τελικώςτήν έκδοσιν γενικοϋ |νόμου περί άπαγορεύ
σεως τώ ν ποτώ ν. Διά νόμου τ ο ϋ ’Οκτωβρίου 1919 άπηγορεύθη ή χρήσις τώ ν οινοπνευματωδών
είς δλας τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας καί έφηρμόσθη άπό 16-1-1920.
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συνεπειών τής ύπό άλλην και πλέον ζωηράν μορφήν άπαθλιώσεως του πληθυσμού
μέχρι τοΰ κλονισμού καί τοϋ αισθήματος ασφαλείας τω ν πολιτών ενεκα τής συμβολής
και ισχυρών χρηματικών δυνάμεων εις τάς κραταιοτέρας τοϋ Κράτους καταστάσας
ομάδας τών λαθρεμπόρων έδημισύργησε τήν έπαναφοράν έκ νέου τής έλευθέρας π ω λήσεως τώ ν οινοπνευματωδών κατά τό έτος 1934.
Είναι γεγονός ότι σήμερον όλα τά κράτη ΰφίστανται κατά διάφορον βεβαίως
βαθμόν άλλ’ έν προϊούση αναπτύξει τήν δεσποτείαν τών κληθέντων «δηλητηρίων»
τών λαών, τών οινοπνευματωδών υπό τήν μορφήν ευφραντικών καί όλα καταβάλλουσι τον σημαντικόν εις βάρος τής άναπτύξεως τώ ν κοινωνιών φόρον έκ τής καταχρήσεως τοιούτων ουσιών, αΐτινες καθ’ ή μέραν κατακτώσι καί μεγαλύτερον μέ
ρος τοϋ πληθυσμού, έν σοβαρόν ποσοστόν τοϋ οποίου, βαθμιαίως άλλά συστηματικώς άπαθλιοϋται καί συντελεί άθελήτως εις τήν δημιουργίαν δυστυχών οικογενειών
καί διανοητικούς άνωμάλων υπάρξεων ( 2).
Είς πολλάς χώρας σύλλογοι καί οργανώσεις πολλάς κατέβαλον προσπάθειας
περί διαφωτίσεως τοϋ πληθυσμού όπως άπέχη τής χρήσεως τών οινοπνευματωδών
πλήν ελάχιστα έπέτυχον ένεκα τής τεράστιας διαδόσεως καί τής ευφραντικής ΐκανό• 2. Ό καθηγητής κ. Κ. Γαρδίκας είς τό σύγγραμμα αϋτοϋ «’Εγκληματολογία» Τόμος Ασελίς 223 παρ. 2 αναφέρει: «....'Η κατάχρησις τοϋ οινοπνεύματος είναι ή έμφανεστέρα καί γνω
στοτέρα αιτία έγκλημάτιών, Ό Clemenceau είπεν, ότι τό οινόπνευμα είς φονικά αποτελέσματα
ύπερβαίνει καί τάς αίματηροτέρας μάχας τής ίστορίας, άπέναντι δ’ αύτοΰ αί μεγάλαι έπιδημίαι
τής άλλοτε φαίνονται ώς εντελώς δευτερεύουσαι σκηναί τοΰ βροτολιγοΰ δράματος τής άνθρωπ ότητος. Ό οίνόφλυξ είναι παράγων κοινωνικής άποσυνθέσεως. ‘Η οικογενειακή καί επ α γ γελ
ματική ζωή καταστρέφεται· ή συζυγική σχέσις δηλητηριάζεται καί διαλύεται ώς εκ τώ ν έρίδων
καί βιαιοτήτων, άς προκαλεί ή διερέθισις τοϋ π ότου καί αί δαπάναι τοΰ καπηλειού. Ό χαρακτήρ, τά αισθήματα καί ή ήθική τοϋ πίνοντος ατόμου, άλλοιοϋνται σοβαρώς καί οϋτος παύει
νά ένδιαφέρηται περί τής ανατροφής καί υγείας τώ ν τέκνων του, περί τής υγιεινής, τής άνέσεως
καί τής έξωραΐσεως τής οικογενειακής αύτοΰ εστίας καί οΰδόλως φροντίζει νά άποταμιεύη τ ι
έκ τώ ν προσόδων του.
Αί έκ τής έργασίας αύτοΰ πρόσοδοι μειοΰνται έκ τώ ν ήμεραργιών, διαθέσεων, ασθενειών,
ατυχημάτων, είς α έκτίθεται ό έργάτης, όταν πίνη καί έκ τώ ν προστίμων δι’ ών τιμωρείται διά
τήν βραδύτητα καί τάς άμελείας κατά τήν έργασίαν του. Ό έκ τοΰ οινοπνεύματος κίνδυνος διά
τε τήν ήθικήν καί τήν έγκληματικότητα τής παρούσης καί τής μελλούσης γενεάς είναι μέγας,
διότι πανταχοΟ τής γής ή έξις τοΰ πίνειν είναι διαδεδομένη είς τήν μεγάλην μάζαν τοΰ λαοΰ, ή
προμήθεια τοΰ οίνου καί τώ ν π οτώ ν εύχερής καί άκοπος, τ ά δέ κρατοΰντα έθιμα προάγουσι τήν
έξάπλωσιν τής έξεως τώ ν φοβερών αύτής αποτελεσμάτων...». Καί περαιτέρω περί τώ ν έκ τής χρ ο
νιάς καταχρήσεως τοΰ οινοπνεύματος συνεπειών έν σελίδι 235 τοΰ αύτοΰ τόμου άναφέρεται :
« ...Ή χρονία δηλητηρίασις δι’ οινοπνεύματος προκαλεί σωματικός βλάβας (χρονία νεφρϊτις,
κίρρωσις ήπατος, νόσοι καρδίας, κατάρροι βρόγχων, στομάχου, έντέρων), ίδια δέ ψυχικός·
βραδύτητα καί αμβλύτητα άντιλήψεως, μείωσιν τής ίκανότητος τής προσφάτου μνήμης, βραδύ
νοιαν, πτωχείαν σκέψεων μείωσιν ένεργητικότητος, χαλάρωσιν βουλήσεως, έντελή αδιαφορίαν,
άμεριμνησίαν, ύπερβασίαν τοϋ έγώ , μετ’ αισθήματος αύτοϊκανοποιήσεως, ύπερβολικήν έκτίμησιν
πρός τό ίδιον άτομον μετά καταργήσεως τώ ν κοινωνικών διαφορών καί αξιών καί τής πρός άλλα
άτομα κοινωνικής άποστάσεως· θυμικόν ανώμαλον καί διατεταραγμένον ψυχικήν διάθεσιν εύφορίας, ένίοτε άποτόμως μεταπίπτουσαν είς δυσθυμίαν καί συγκινήσεις, έκδηλουμένας διά κλαυθηρισμών έκρήξεις έμφοβων καταστάσεων, φόβου καί απελπισίας. Λ όγω τοιούτων διαταραχών
τής συναισθηματικότητος παρατηρεΐται ένίοτε ακρισία, ύπέρμετρος άποφασιστικότης, εύερέθιστον, φιλονικείαι καί βιαιοπραγίαι. 'Η γενετήσιος ίκανότης βαθμηδόν άμβλυνομένη προκαλεί
ΰπέρμετρον ζηλοτυπίαν, παραληρητικάς ιδέας ζηλοτυπίας, ίδία έκ ψευδαισθησιακών παρερμη
νειών τώ ν συμβαινόντων. Τέλος προϊοΰσα ήθική κατάπτω σις καί έκβαναύσωσις (βλ. ίδί. K rrepelin, P sy ch iatrie, 8η έκδ. 1903)13 L eipzig), άγουσα είς πράξεις έσχάτης βαναυσότητος, έξ ών
πάντων βαθμιαία καταρράκωσις οικονομική, κοινωνική καί τώ ν καθόλου οικογενειακών σχέ
σεων τοΰ ατόμου.
’Αμέσως δέ κατωτέρω έν παρ. 10 περί τώ ν έγκλημάτων τώ ν χρονιών αλκοολικών ό κ. κα
θηγητής άποφαίνεται...«Ό χρόνιος λοιπόν π ό τη ς ύφίσταται βαθμιαίαν π τώ σ ιν τώ ν ήθικών
παραστάσεων καί τής βουλήσεως, καθίσταται βάναυσος καί έγω ϊστής, άσυγκράτητος δέ πρό
τής ανάγκης τοΰ νά πίνη. Αί ιδιότητες αύται δέν είναι άνευ σημασίας ώς πρός τήν έγκληματικό
τη τα . Τό τρομώδες παραλήρημα, αί ψευδαισθησίαι καί τά παραληρήματα τής ζηλοτυπίας
άγουσι τούς πότας είς φρικώδη έγκλήματα».
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τητος των περισσοτέρων διαδεδομένων εξ αυτών, τά κοινότερα τω ν οποίων ώς ό ζύ
θος, ό οίνος καί το ούζο, άτινα κυριαρχοϋσιν έπΐ τω ν πολλών.
Ό εκ του μόχθου τής εργασίας άναπαυόμένος ευρίσκει εϋάρεστον άλλα καί ζωο
γόνον συγχρόνως άνακούφισιν εις τήν χρήσιν μιας ποσότητας οίνου, άγνοών καί αδια
φορών περί τής αιτίας τής πρόσκαιρου τούτης ίκανότητος, ήν οϋτω άποκτα.
3.
Έ ν τη σκέψει του έν μετρώ πίνοντος κυριαρχεί εν αίσθημα μιας άπολαύσεω
σύμμικτον μέ τήν άντίληψιν περί χρήσεως ενδυναμωτικού. Έν τη τοιαύτη δέ τού συ
στηματικού πότου μόνον ή διάθεσις πρός ήν παρορμαται έκ τής καθ’ έξιν τοιαύτης
άπολαύσεως. Έ ν πάση περιπτώσει ή πρόσκαιρος έντασις τών κινητικών ιδία κέντρων
είναι σριφής καί ποικιλοτρόπως πολλάκις έκδηλούται όπως καί τών λοιπών λειτουρ
γιών τού σώματος άπό τής απλής τάσεως πρός όμιλητικότητα μετά χειρονομιών μέ
χρι τού εύερεθίστου καί φιλέριδος τού ύφους, βαναύσων κινήσεων καί χειρονομιών,
άσταθείας τού βήματος, έξευτελίσεως τής παραστάσεως τού ατόμου, πολλάκις δέ πρά
ξεων άντιτιθεμένων γρ α π τώ καί άγράφω Νόμω(3) .
Ό τύπος τού μεθύσου άπησχόλησεν επί πολύ καί τήν επιστήμην διά τήν έπί τής
κληρονομικότητας έπίδρασιν (4). Παρά δέ τάς πολλαπλάς προσπάθειας διαφωτίσεως
τού πληθυσμού αί κοινωνίαι ύφίστανται τό βάρος τού άλκοολισμού καί τής έξ αύτού
βαθμιαίας άλλ’ αύξούσης διαρκώς έξασθενήσεως τώ ν άτόμων ( 5). Ό καλός οικογε
νειάρχης καθίσταται οργίλος καί άδιάφορος πρός εαυτόν καί τά ύπό τήν προστασίαν
του πρόσωπα. Ή πρός τήν έντιμον εργασίαν έφεσις άμβλύνεται καί ποικίλων κακών
πρόξενος εαυτού καί τού συνόλου άποβαίνει.
(3) Φιλαρέτου Γεωργ. Γνωμολογία. σελίς 95 παρ. 301· άναφέρεται τό τοΰ Ά ριστοτέλους
(Προβλημάτων Δ 953 α33) « Ό γάρ οίνος ό πολύς μάλιστα φαίνεται παρασκευάζειν οΐου λέγομεν τούς μελαγχολικούς είναι, καί πλεΐστα ήθη ποιεΐν πινόμενος, οϊον οργίλους, φιλάνθρωπους,
έλεήμονας, ιταμούς....».
Έ ν συνεχεία δέ του ανωτέρω χωρίου ό ’Αριστοτέλης λέγει, ότι καί οί έκ φύσεως σιω πηλοί
διά τής πόσεω ς τοΰ οίνου ταχέω ς γίνονται λαλίστεροι, ρητορικοί καί θαρραλέοι· αΰξανομένης τής
ποσότητος τού οίνου αναίσχυντοι, ΰβρισταί, μανιώδεις, μωροί ή αΐφνιδίως περιπίπτουσιν είς
βαθυτάτην μελαγχολίαν. Καί άλλαχοΰ: «Καί επειδή ή το ΰ οίνου πόσις καί τούς ελευθέρους ύβριστάς π ο ιεί......
(4) Κωνστ. Μ. Κατσαρα, Ψυχική καί Κοινωνική Υ γιεινή —Άθήναι 1940 «’Αλκοολισμός»
σελ. 186. «Έκφυλα παιδιά, περιωρισμένης διανοητικότητος, καθυστερημένα, βεβαρημένα μέ τρο
μερός συγγενείς άσθενείας—επιληψία, καχεξία, διάφοροι παραλύσεις, όπισθοδρομικά κτλ.—είναι
συνήθεις αποδείξεις, ότι ό περίφημος γεννήτωρ έπεδόθη εις τήν διαιώνισιν τοΰ είδους έν ώρα μέθης».
(5 ) A. Logre «Toxicom anes» P aris σελίς 120 καί 123. «Περιοχαί τινες τού οργανισμού μας
δέν ένδιαφέρουν τούς απογόνους μας. Ό υιός ενός τυφλού τού πολέμου γενναται μέ τούς δύο του
οφθαλμούς κανονικούς, διότι αί περιοχαί τώ ν τραυμάτων δέν θίγουν συνηθέστατα εϊ μή τό άτομον, ιδού διατί μετά ένα πόλεμον έστω καί αίματηρότατον ή φυλή δέν κινδυνεύει. ’Ακολουθεί
άντιθέτως τήν έξέλιξίν της πρός ένα ιδεώδη τύπον, ή οποία μεταδίδεται π ιστώ ς διά μέσου τώ ν
ακρωτηριασμένων. Δέν είναι τό ίδιον διά τάς δηλητηριάσεις. Ποτίζουν ολόκληρον τόν οργανι
σμόν, χειροτερεύουν τάς γεννητικάς κυψέλας (κύτταρα) καί έπιδεινώνουν σοβαρώς τό μέλλον τής
φυλής. "Οταν ό τοξικομανής άφίεται εις τό πάθος του διακηρύσσουν, ότι «ή διαγωγή του άφορα
αύτόν καί μόνον», δέν πρέπει νά λησμονή κανείς ότι ό άθωος υιός του κινδυνεύει νά ύποστή
τήν τιμωρίαν. Αί έκούσιαι δηλητηριάσεις είναι όμού μετά τής φυματιώσεως καί τής συφιλίδος οί
μεγάλοι συντελεσταί τοΰ έκφυλισμοΰ τής άνθρωπότητος. Ό B ronard eble ασχολούμενος εις τήν
διά τού οπίου δηλητηρίασιν άνέφερε τήν τυπικήν περίπτωσιν ενός μορφινομανοΰς διπλωμά
του, όστις απέκτησε 3 υιούς. ·Ό είς ύπέκυψε τήν πρώ την ημέραν ό δεύτερος ηλίθιος άπέθανε
φυματικός εις ηλικίαν 3 έ τώ ν ό τρίτος βλάξ καί διεστραμμένος κατέληξε παράφρων.
»Ή κοκαΐνη εμφανίζεται ακόμη πλέον έπικίνδυνος»....
»Ή όπιομανία (έξαιρέσει τοΰ καπνίσματος οπίου εις τήν ’Ανατολήν) καί ή κοκαϊνομανία
είναι διά τό άτομον όπως καί διά τήν φυλήν μάστιγες μικρότεροι. Τό αλκοόλ είναι μία έθνική
μάστιξ, ασφαλώς πλέον καταστρεπτική διά τής απεριορίστου δράσεώςτης άπό ένα σύγχρονον
πόλεμον ή άπό ένα γεωλογικόν σεισμόν διατηρεί τήν άλλοίωσιν καί παρασκευάζει είς μήκος
τήν αυτοκτονίαν μιας φυλής, θαυμασίως προικισμένης άλλά διηνεκώς νοθευομένης καί άποστειρουμένης είς τόν βλαστόν της (γόνον) άπό μίαν έκουσίαν δηλητηρίασιν, διότι περισσότερον άπό
όλας τάς άλλας τοξικομανίας ό άλκοολισμός καταστρέφει μέ μίανπονηράν προτίμησιντό νευρικόν
σύστημα καί τά μορφωτικά κύτταρα τοΰ γεννητικοΰ άδένος».
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Εις πολλά βόρεια κλίματα τά sis κοινήν χρήσιν μεθυστικά ττοτά περιέχουσι μεγάλην ποσότητα οϊνοπνεύμοτος καί άποβαίνουσι αντιστοίχου δραστικά. Τό πολύ
κοινόν τά χρησιμοποιεί συστηματικοί καί sis ποσότητα 5 μεχάλα 5 έπΐ τοσοΰτον δέ ώστε
τού τα ν’ άποτελώσι τήν μοναδικήν άπόλαυσιν τή$ ζοοϊ5 μεγάλου άριθμοϋ χοορικών
καί μικροαστών.
Αΐ cbs πρ 05 τήν φθίνουσαν διαρκώς ζωτικότητα τών ατόμων συνέπειαι είναι
γνω στά ! και έπϊ του θέματο5 τούτου έλπίζομεν ότι θά ληφθή πρόνοια ώ στε ή κατάλληλθ 5 διαφώτισή συνδυαζομένη πρός άλλα 5 α πασχολήσει έπαγωγά 5 θά έκτρέψωσι
τόν πληθυσμόν έκ xps φθοροποιού ταύτη 5 απολαύσεις καί ψυχαγωγία$.
Οΐ ειδικοί Έλληνε 5 έπιστήμονε$ συμφωνοϋσιν ότι μέτρια πόσ^ άγνοϋ οίνου καί
ζύθου δεν οδηγεί sis τόν αλκοολισμόν, όστ^ οφείλεται Kupicos sis τήν συστηματικήν
χρήσιν τών έξ άποστάξεας οινοπνευματωδών ποτών (6).
6.
Κατσαρα Κ. Ψυχική καί Κοινωνική Υγιεινή, ΆΘήναι 1940, Σελΐς 188—192, ενΘα αΐ γνώ μαι τώ ν κ.κ. Σ. Δοντα, Μ. Μωϋσείδη, Κ. Κατσαρα, Γ. Παμποΰκη κ.ά. κατά τήν Β' Γενικήν Συνέλευσιν τοϋ Πανελληνίου ’Ιατρικού Συλλόγου.

ΟΛΗΓΙΕΖ

ΤΡΟΧΑΙΑΣ

Πολλά δυστυχήματα γίνονται κατά τίς στροφές τών αύτοκινήτων. Ό οδηγός πού θέλει νά κάμη στροφή πρέπει νά δώση έγκαίρως σχετικό σήμα. ’Αλλά καί εκείνος πού άκολουθεϊ πρέπει νά
τηρή τήν κανονική άπόστασι καί τήν εύθεΐα πορεία, άδιάφορον
αν τό προπορευόμενον αυτοκίνητο στρέφει αριστερά ή δεξιά, νά
μή βιάζεται δέ ποτέ νά προσπεράση, γιατί άπό εναν κακό ύπολογισμό ενδέχεται νά γίνη σύγκρουσις.

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΑΜΥΝΗΣ

Η ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΕΡΑΜΥΝΑ ΕΝ ΕΑΑΑΔΙ
ΰπό ΕΜΜΑΝ. ΚΟΚΚΙΝΗ Ά σ τ . Δ/ντοΰ A V
1.
2.
3.
4.

'—Σ κ οπ ό ς τής υπ η ρεσίας Π αθ η τική ς Ά εραμ ννη ς.
—Α ιαφ ώ τισις τοϋ αμ άχου πληθυσμόν.
— Ο ργάνωσις τής Π αθη τική ς Ά ερα μ ύ νη ς.
—’Ε νεργός αεράμυνα.

1. 'Η πείρα τοϋ προσφάτου πολέμου, σαφώς άπέδειξεν, ότι εις εν α μελλοντι
κόν πόλεμον είναι πλέον ή βέβαιον, δτι ό εχθρός θά έπιχειρήση να καταστρέψη διά
τη ς άεροπορίας του τά ζωτικώ τερα κέντρα της άντιπάλου χώρας, δπως είναι τά
μεγάλα τεχνικά έργα, αί βιομηχανικά! περιοχαί, αί λιμενικά! έγκαταστάσεις, ο!
σιδηροδρομικοί κόμβοι κ.λ.π.
Βέβαιον έπίσης είναι, δτι ό εχθρός θά έπιχειρήση νά βομβαρδίση τά μεγάλα
άστικά κέντρα μέ κύριον σκοπόν την κάμψιν τοϋ ήθικοΰ τού άμάχου πληθυσμού
καί τήν έξάρθρωσιν τοϋ έσω τερ’.κοΰ μετώπου τής Χώρας, άφ’ ενός μέν διάτοΰάφανισμοΰ μεγάλων μαζών λαοΰ καί τής άποθαρρύνσεως πού θά έπακολουθήση, άφ’
έτέρου δέ διά τής παραλύσεως τής διαθέσεως προς έργασίαν καί τή ς έλαττώσεω ς
τή ς παραγωγικότητος τοϋ ’Έθνους.
Τήν ματαίωσιν τών σκοπών αύτών τοϋ έχθροΰ καί προ παντός τήν διατήρησιν τοϋ
ήθικοΰ τών άμάχων μαζών καί τήν πρόληψιν τοϋ πανικού, έχει ώ ς βασικήν έπιδίωξιν ή υπηρεσία Παθητικής Άεραμύνης. Κύριον δπλον ένεργείας της αποτελεί ή
διαφώτισις τοϋ άμάχου πληθυσμού καί άπό τοϋ σημείου αύτοΰ καί προς αύτό εκ 
κινεί καί τείνει ή δραστηριότης της.
2. "Ολα τά μέσα χρησιμοποιούνται διά τήν διαφώτισιν τού άμάχου πληθυ
σμού. Ό τύπος, τό ραδιόφωνου, είδικαί έκδόσεις, διαλέξεις εικόνες, κ.λ.π.
Βασική γραμμή τής δλης διαφωτιστικής έργασίας είναι δτι :
'Ο αντίπαλος προσπαθεί δι’ δλων τών μέσων νά ύπερβάλη τήν έκτασιν καί
τήν σοβαρότητα τών καταστροφών πού προκαλοΰν τά έπιθετικά των δπλα, λέγων
καί διακηρύσσων δτι, δήθεν, τίποτε δεν δύναται νά έξουδετερώση τήν καταστροφι
κήν δυναμικότητά του καί συνεπώς πασα οργάνωσις άμύνης καί προστασία άπό
αυτά είναι ματαία.
'Η Παθητική ’Αεράμυνα άντιθέτως βέβαιοι, δτι ή διατήρησις τού ήθικού
μειώνει εις τό ελάχιστου τάς καταστροφάς αί όποΐαι πολαπλασιάζονται διά τού
πανικού.
Γεγονός έπίσης είναι, δτι ή γνώσις τών μέσων προστασίας καί ή καλή λει
τουργία αύτών, μειώνει έπί πλέον τάς καταστροφάς καί τά αποτελέσματα μιας άπό
άέρος έπιθέσεως.
3. Μ έ βάσεις τάς άνωτέρω άρχάς, ή Παθητική ’Αεράμυνα έχει καταρτίσει
κατά πόλεις καί κατωκημένα κέντρα, έπιστρατευτικούς καταλόγους δλου τού πλη
θυσμού, άρρένων καί θηλέων, δυναμένων νά χρησιμοποιηθούν διά τήν έπάνδρωσιν
τού μηχανισμού Παθητικής Άεραμύνης.
Ε ις τήν βάσιν του ό μηχανισμός αυτός άποτελεΐται άπό συνεργεία: Πυροσβέ
σεως, παγιδευμένων άτόμων είς καταφύγια καί εις άλλους κατωκημένους χώρους,
παροχής πρώτων βοηθειών καί νοσοκομειακών τοιούτων, τραυματιοφορέων, συνοικιοφυλάκων καί άποκαταστάσεως κοινωνικών λειτουργιών καί κοινής ώφελείας.
Τά συνεργεία αύτά άναλόγως τής ειδικότητάς των έχουν καί ώρισμένην ονο
μασίαν καί είναι τά εξής :
— Κινητών Σταθμών Α ’’ Βοηθειών.
— Τραυματιοφορέων Αυτοκινήτων.
— Διασώσεως.
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— 'Ο μάς μηχανικού έργατών.
—'Ο μάς μερίμνης.
— Συνοικιοφυλάκων.
Εύθύς ώ ς ή Χώ ρα τεθή εις κατάστασιν Άεραμύνης, ήτοι-κανονικώς-όλίγον
προ τή ς κηρύξεως του πολέμου, τίθεται εις εφαρμογήν τό σχέδιον άραιώσεως του άμα
χου πληθυσμού των μεγάλων καί πυκνοκατωκημένων αστικών Κέντρων τής Χώ ρας.
Τδ σχέδιον άραιώσεως του ’Αμάχου πληθυσμού έχει μελετηθή άπδ τοϋδε
πλήν δμως, ή εφαρμογή του άπαιτεΐ την λύσιν πλείστων δσων δυσκολωτάτων προ
βλημάτων. ’Α παιτεί προσωπικόν εΐδικευμένον, τόσον εις την σύνταξιν των κατα
λόγων άραιώσεως, δσον καί εις τούς τόπους υποδοχής των άραιουμένων άτόμων.
’Ιδιαιτέρα φροντίς πρέπει νά καταβληθή εις την περίπτωσιν των παιδιών καί τών
εις κατάστασιν έγκυμοσύνης γυναικών.
’Ε πί τρία τώρα έτη 2 0 0 .0 0 0 καί πλέον άτομα, άνδρες καί γυναίκες άπδ ήλικίας 2 0 -3 0 έτών αί γυναίκες, καί μέχρι 53 ετών οί άνδρες, έχουν έκπαιδευθή εις τα ει
δικά σχολεία τής Παθητικής Άεραμύνης (’Αμύνης ’Αμάχου Πληθυσμού) καί έχουν
έξασκηθή εις εΐδικάς πρακτικάς άσκήσεις καί τώρα πλαισιώνουν τά διάφορα συνερ
γεία ειδικοτήτων τής Παθητικής Άεραμύνης, άνάλογα μέ την ειδικότητα τήν
οποίαν άπέκτησαν καί τά ιδιαίτερα επαγγελματικά των προσόντα.
’Ε π ί κεφαλής τών συνεργείων αυτών εύρίσκονται τά άμεσα έκτελεστικά όρ
γανα τή ς Παθητικής Άερ/νης, οί Α ξιω μ α τικο ί τών Σωμάτων Α σφαλείας, οί
όποιοι έπίσης έχουν έκπαιδευθή εις ειδικά σχολεία στελεχών, θεωρητικώς καί πρακτικώ ς. Έ π ίσ η ς γίνονται έβδομαδιαίως Ραδιοφωνικαί διαφωτιστικαί όμιλίαι.
Ό λ ω ς ιδιαιτέρα προσοχή έχει καταβληθή εις τήν έκπαίδευσιν τών Νοσο
κόμων Παθητικής Άερ/νης, τού ειδικού αυτού Σώματος μέ τήν ιδιαιτέραν στολήν
καί τά σήματα, δπως οί Α θηναίοι είχον τήν ευκαιρίαν νά τδ γνωρίσουν κατά τήν
πρώτην έπίσημον έμφάνισίν του εις τήν παρέλασιν τής 28ης ’Οκτωβρίου 1 9 5 2 .
"Ολα τά κορίτσια τού Σώματος αύτοΰ είναι τελοιόφοιτοι Γυμνασίου, καί ή μόρφωσις καί ή έκπαίδευσίς των έγγυώνται τήν καλλιτέραν έκτέλεσιν τού άνατεθέντος
εις αυτά καθήκοντος, άν τά γεγονότα τό άπαιτήσουν.
Έ κ παραλλήλου ή, τή προτάσσει ήμών, ΐδρυσις Σώματος Έλληνίδων Γυναι
κών Άεραμύνης ( Σ .Ε .Γ .Α .) μέ μέλη τού Σώματος τούτου άπάσας τάς έκπαιδευθείσας Έλληνίδας εις τά καθήκοντα άερ/νης, ώ ς καί τάς μελλούσας νά έκπαιδευθώσιν εις ταΰτα είναι μία σημαντική πρόοδος εις τήν έν γένει προσπάθειαν. 'Η άνάληψις ΰπδ τής κ. Ζητρίδου ώ ς γενικής Διοικητρίας τού Σώματος τούτου παρέχει
τήν έγγύησιν δτι τδ Σώ μα τούτο θά άποδώση καρπούς. 'Η γυναίκα εις τήνΈλλάδα
δύναται νά προσφέρη πολλά εις τδν τομέα τής Ε θ ν ική ς προσπάθειας.
4.
Ε ις τον τομέα τής ένεργοΰ Άερ/νης, ή ‘Ε λ λ ά ς είναι εις θέσιν σήμερον νά
άντιμετωπίση κάθε ένδεχόμενον κίνδυνον. Αότδ σημαίνει δτι ή Ε λ λ ά ς, χάρις στήν
ένίσχυσι τών ισχυρών συμμάχων της, διαθέτει, έκτδς άπδ τδ άριστον έμψυχον υλι
κόν καί τδ άναγκαιοΰν διάτδν σκοπόν αύτδν σύγχρονον καθ’ δλα άψυχον υλικόν.
Ε ις τδν κλάδον τής Παθητικής Άερ/νης, υπάρχει καθ’ ολα άρτιος μηχανισμός,
έξοχον καί άριστα έκπαιδευμένον άνθρώπινον υλικόν, έπιτελικόν σχέδιον δράσεως
εις δεδομένην στιγμήν άνάγκης, καί πεποίθησις έπί τήν άποτελεσματικότητα τή ς
έφαρμογής του.
Παρά ταΰτα ή άποτελεσματική δράσις τής Παθητικής Άερ/νης δέν άπαιτεΐ
μόνον άποφασιστικόν καί έκπαιδευμένον προσωπικόν. Χρειάζεται καί μέσα κινήσεω ς- καί ένεργείας. ’Έ χ ε ι άνάγκην άπδ πυροσβεστικόν υλικόν εις έπαρκεΐς ποσό
τητας καί μέσα μεταφοράς του. Χρειάζεται νοσοκομειακόν υλικόν, υλικόν πρώτων
βοηθειών καί μέσα κινήσεως τών συνεργείων τών τραυματιοφορέων καί νοσοκόμων.
Χρειάζεται υλικόν καί μέσα κινήσεως τών λοιπών συνεργείων έκκαθαρίσεως οδών,
άποφράξεως παγιδευμένων άτόμων εις καταφύγια, άποκαταστάσεως έκ τών κατα
στροφών καί τών κοινωνικών λειτουργιών τής προσβληθείσης πόλεως.. Ε ις
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τό σημείον τούτο προβάλλει, ή οικονομική πλευρά τής όλης άναπτύξεως τή ς Παθ.
Άεραμύνης.
'Υλικόν καί μέσα υπάρχουν καί σήμερα άκόμη άν ή άνάγκη το άπαιτήση
προβλέπεται ή ένίσχυσις διά των έπιβαλλομένων εις τάς περιπτώσεις πολεμικής
ανάγκης έπιτάξεων, άλλά κατά τήν γνώμην μας παρίσταται άνάγκη, ύπάρξεως
ενιαίου τύπου ύλικοϋ καί μέσων. ’Α ποτελεί ουσιώδη παράγοντα ώφελίμου άποδοτικότητος, ό ενιαίος τύπος ύλικοϋ.
'Υπάρχει έκτος άπό το ύλικόν καί ό άλλος μέγιστος τομεύς προπαρασκευής
τής προστασίας τοϋ άμάχου πληθυσμού, τά καταφύγια. Καταφύγια ύπήρχον καί
κατά τον προηγούμενον πόλεμον, άπεδείχθησαν όμως ανεπαρκή. Πολλά άπό αύτά
κατεστράφησαν. Κατά τήν κατοχήν άνεστάλη ή κατασκευή των.
’Από τής νέας φάσεως τής άναπτύξεως τής δράσεως τής Παθητικής Ά ερ α 
μύνης—άπό τριετίας καί πλέον—ή προσοχή τής αρμόδιας υπηρεσίας έστράφη καί
προς τον τομέα αύτόν. Καί ή κατάστασις βελτιοΰται βάσει ειδικών Νομοθετημάτων
καί διαταγών διά τήν αύτοπροστασίαν τοϋ πληθυσμού. Έ π εβλήθη ή καλή συντήρησις τών υπαρχόντων καταφυγίων καί άπό διετίας έγένετο υποχρεωτική ή κατασκευή
τοιούτων εις όλας τάς άνεγειρομένας νέας μεγάλας οικοδομάς. .
Τά καταφύγια όμως αύτά δέν είναι άρκετά. Χρειάζονται μεγάλα Δημόσια
καί Δημοτικά καταφύγια καί ή δημιουργία των άπαιτεΐ τήν διάθεσιν σημαντικών
χρηματικών ποσών. Βέβαια είναι καί ή λύσις τών ορυγμάτων πού άπαιτοΰν μικροτέραν δαπάνην κατασκευής, άλλά ή υπαρξις τών μεγάλων καταφυγίων επιβάλλεται.
"Ο λοΐ'ομως οί Δήμοι καί αί Κοινότητες, δέν έχουν τήν οικονομικήν δυνατότητα
τής άντιμετωπίσεως τών προσθέτων δαπανών διά τήν κατασκευήν μεγάλων κατα
φυγίων.
Δ ι’ αύτό προβάλλει ή άνάγκη τής ύπάρξεως ειδικών κονδυλίων διά τήν άντιμετώπισιν τών έργων τής J ΙαΟητικής Άεραμύνης καί προστασίας τοϋ Ά μάχου πλη
θυσμού βάσει προγράμματος εις ολόκληρον τήν Χώραν.
Διά τήν πραγματοποίησιν όμως τού σχεδίου αυτού άπαιτοΰνται : 'Η υπαρξις
ειδικών πόρων διά τον σχηματισμόν τού άναγκαιοΰντος κεφαλαίου καί δεύτερον
δυνατότης Διαχειρίσεως τοϋ κεφαλαίου αυτού κατά τρόπον μή κωλυόμενον άπό
τήν διαδικασίαν τού Δημοσίου Λογιστικού.
Τό σχηματισθησόμενον κεφάλαιον θά πρέπει νά χρησιμοποιήται ύπό τής
Π αθητικής Άεραμύνης προς όλοκλήρωσιν τοϋ προπαρασκευαστικού έργου της,
καθ’ δν τρόπον άκριβώς διατίθενται καί τά κονδύλια τών διαφόρων κλάδων τών επ ι
τελείων ενόπλων δυνάμεων, όλοκληρουμένης ουτω τής διαρθρώσεως τής 'Υπηρεσίας
Άεραμύνης κατ’ άνάλογον σύστημα.
Σήμερα ή Ε λ λ ά ς, βεβαιοΰν ύπευθύνως οι πλέον αρμόδιοι τής Παθητικής
Άεραμύνης, είναι έτοιμη νά άντιμετωπίση τον κίνδυνον μιας άερεπιθέσεως τό
σον μέ τά μέσα άντιαεροπορικής άμύνης, τά όποια διαθέτει (καταδιωκτικά άεροπλάνα, άντιαεροπορικόν πυροβολικόν, ραντάρ, δίκτυον όψεως κ .λ .π .) όσον καί μέ
τον μηχανισμόν τής Παθητικής Άεραμύνης, τον όποιον έχει συγκροτήσει καί συ
νεχώς άναπτύσσει καί βελτιώνει. Μάς Απολείπεται όμως έργον σοβαρόν καί πρέ
πει νά τονισθή ότι ή όργάνωσις τής Άεραμύνης άπαιτεΐ δαπάνας καί θυσίας, α ΐτινες είναι μηδαμιναί έναντι τής άξίας τήν οποίαν έχει ή ζωή τού ανθρώπου καί ή έλευθερία ενός λαού.
Είναι γεγονός άναμφισβήτητον, ότι ή Παθητική Αεράμυνα έν Έ λλά δι έχει
νά έπιδείξη θετικόν έργον δράσεως κατά τά τελευταία τρία έτη, έργον πού παρέχει
τήν πλήρη βεβαιότητα, τής έξυπηρετήσεως τού ύψίστης σπουδαιότητος σκοπού,
τή ς προστασίας τού άμάχου πληθυσμού, άν εις τό μέλλον ή Χώρα μας έξαναγκασθή
νά άποδυθή εις ένα νέον πόλεμον.
Μ έ τήν Αεράμυναν— μόνην—δέν κερδίζονται οί πόλεμοι, άλλ’ έχει γίνει
. π ί σ τ ι ς ,0τι χωρίς καλήν Αεράμυναν χάνονται οί πόλεμοι.

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΚΤΗΜΟΣΥΝΗΣ
(ΚΟΛΛΕΚΤΙΒΙΣΜΟΣ)
'Υ π ό Ν. ΑΡΧΙΜ ΑΝΔΡΙΤΟΥ, Ά σ τ υ ν . Δ )ντοΰ Α'
I. Γενικά—Ιστορική έξέλιξις :
1. —”Εννοια κοινωνικού συστή μ ατος κοινοκτημοσύνης (κολλ εκτιβ ισμ οϋ).
2. —Χρόνος έμφανίσεως τής κοινοκτημοσύνης ώ ς κοινωνικού συστή μ ατος. — Μορφα'ι κ ο ι
νοκτημοσύνης.

II . ’Αγροτικός Σοσιαλισμός:
3. —’Έ ννοια αγ ροτικ ού σοσιαλισμού.
4. —Π ώ ς παρονσιάσθη θεω ρη τικά κ α ι π ο ιά έξέλιξι πήρε.
■5.— Τ ι βλέπουμε κρίνοντας τον αγ ροτικ ό σοσιαλισμό στη θ εω ρία κ α ι στην π ρ ά ξη .

II I. Σοσιαλισμός :
6. —’Έ ννοια σοσιαλισμού.
7. —Π ώ ς παρονσιάσθη θεω ρη τικά κ α ι π ο ιά έξέλ ιξι πήρε.
8. —Τί β λέπουμε κρίνοντας τόν σοσιαλισμ ό στη θ εω ρία κ α ι στην π ράξη .

IV. Κομμουνισμός:
9. —*Ε ννοια τ ού κομμουνισμού.
10. —Π ώ ς π αρονσιάσθη θ εω ρη τικά κ α ι π ο ιά έξέλ ιξι πήρε.
11. — Τ ι βλέπ ουμ ε κρίνοντας τόν κομμουνισμό στην π ράξη .

I. Γενικά — 'Ιστορική εξελιξις.

1.
Κοινοκτημοσύνη (κ ολλεκτιβισμ ός) λέγετα ι τό κοινωνικό σύστημα,
τό όποιο θεωρεί απαραίτητο για τη συγκρότησι μιας κοινωνίας, δπως τά
οικονομικά άγαθά, εϊτε όλα γενικώς είτε ώρισμένα μόνον άπό αύτά, ανή
κουν, όχι σέ κάθε άνθρωπο χω ρισ τά , άλλα στο σύνολο αύτών. Τό σύστημα
τούτο ανήκει στά κοινωνικά συστήματα, μέ νομικόν έξαναγκασμό (μέ νόμους).
Σχετικά μέ την πρώτη έμφάνισι τοΰ συστήματος αότοϋ, διάφοροι θεωρητικοί
προσπαθούν ν’ άποδείξουν ότι γεννήθηκε καί ύπήρχε στις πρώτες κοινωνίες των άν
θρωπον, θέλουν δέ μ’ αυτό, νά πούν δτι δεν είναι τό φυσικό κοινωνικό σύστημα τού
ανθρώπου καί γιά νά τό άποδείξουν αύτό, φέρνουν ώς παράδειγμα τις διάφορες φυλές
των άγριων, οπού τά διάφορα άγαθά (γη, τροφή, γυναίκες κ λ π .) άνήκουν σ’ δλους
μαζύ τούς ανθρώπους, πού είναι τής ίδιας φυλής, άλλοι πάλι μιλούν γιά διάφορα
περιστατικά των άρχαίων πολιτειών, δπως είναι τά κοινά γεύματα τών Σπαρτια
τών, οί κοινές κατοικίες κλπ. καί υποστηρίζουν δτι τό σύστημα αύτό τής κοινο
κτημοσύνης ήταν τό μοναδικό σύστημα μέ τό όποιο λειτούργησαν οί πρώτες κοινω
νίες τού άνθρώπου.
Οί θεωρητικοί δμως αύτοί κάνουν ένα μεγάλο λάθος, δτι δηλαδή υπολογίζουν
ώς κοινωνικό σύνολο τις φ υλές τών άγριων, ένώ αύτές δέν είναι τίποτε άλλο
παρά ομάδες (άγέλες), δπως άκριβώς ή άγέλες τών ζώων πού σχηματίζον
ται γιά τήν άναπαραγωγή καί την άμυνα κατά τών έχθρών τους. Στους άγριους καί
στους πρωτόγονους άνθρώπους, πού ζοΰν σέ άγέλες δέν υπάρχει καθόλου τό αίσθημα,
ή άντίληψις τής κοινωνικότητος, υπάρχει μονάχα τό ένστικτο τής φυλής (φυλετικό
ένστικτο).
Ά π ό αύτό συμπεραίνει κανείς δτι, δπως γιά τά ζώα, ή γή καί τά προϊόντα
τη ς είναι στή. διάθεσι δλων, έτσι καί γιά τούς πρωτόγονους άνθρώπους, έσ τω καί αν
ζοΰν σέ ομάδες (άγέλες), ή γή καί τά προϊόντα της είναι στή διάθεσι δλων καί γιά
νά μιλήσουμε καθαρώτερα είναι στή διάθεσι τοΰ ίσχυροτέρου.
Ά π ό τή στιγμή δμως, πού ό άνθρωπος άρχισε^νά άποκτα κοινωνική συνεί-

310

Ν. ’ Αρχιμανδρίτου

8ησι, πού έγκατεστάθη σ’ ενα ώρισμένο μέρος καί καλλιέργησε γιά πρώτη φορά:
τή γη, έννοιωσε το αίσθημα της προσωπικότητος, την άξία δηλαδή τού εαυτού
του καί δημιούργησε τό κοινωνικό σύστημα της ατομικής Ιδιοκτησίας. Γιαυτο
υποστηρίξαμε δτι τό κοινωνικό σύστημα της άτομικής ιδιοκτησίας γεννήθηκε;
μαζί μέ τή συγκρότησι της πρώτης οργανωμένης κοινωνίας.
Τα κοινά γεύματα των διαφόρων άρχαίων λαών, οί κοινές κατοικίες καί διάφορες
άλλες συνήθειες της ζω ής, πού φέρνουν ώς επιχειρήματα όσοι πιστεύουν στήν κοι
νοκτημοσύνη, γιά ν’ άποδείξουν πώ ς αύτή υπήρξε τό παλαιότερο κοινωνικό σύστημα,
δεν άποτελοΰσαν τίποτε άλλο, παρά μέτρα ειδικά, τά όποια εφαρμόζονται σέ διάφο
ρες οργανωμένες κοινωνίες, γιά νά διαπλάσουν τό χαρακτήρα των, πολιτών ή καί γιά
πολλές άλλες αιτίες, χωρίς μέ τά μέτρα αυτά νά θίγεται ή προσωπικότης καί ή ατο
μική ιδιοκτησία, άπεναντίας μάλιστα σκοπό είχαν τά μέτρα αύτά νά δυναμώνουν
τήν προσωπικότητα κάθε άνθρώπου καί κατά συνέπεια καί του συνόλου, τής Πολι
τείας δηλαδή στήν οποία ζοϋσαν αυτοί.
2. Π ότε άκριβώς παρουσιάσθη ή θεωρία τής κοινοκτημοσύνης ώς κοινωνικό
σύστημα δέν μπορούμε νά ορίσουμε μέ άκρίβεια.
'Ω ς φιλοσοφική ιδέα περί ίσότητος, ή κοινοκτημοσύνη παρουσιάζεται κατά
τήν άρχαία εποχή άπό τον "Ελληνα φιλόσοφο Πλάτωνα καί άπό διαφόρους
άλλους φιλοσόφους. Κίνησις πάλι γιά μιά ιδανική διαβίωσι τών ανθρώπων μέ βάσι τήν
κοινωνική ισότητα έγινε καί κατά τήν εποχή τής άναγεννήσεως, δηλαδή κατά τό
τέλος τού 15ου αίώνος, οπότε έδιδάσκοντο διάφορες άνθρωπιστικές ιδέες (h u m an ism u s).
'Ο Σόμπαρτ γράφει δτι «ό χρόνος τής γενέσεω ς τοϋ σοσιαλισμού
είναι ή έποχή τής εμφανίσεω ς τοϋ
στρέφ ει τήν κίνησί το υ » .

καπιταλισμού

εναντίον τού οποίοι»

Φαίνεται δμως δτι ό πρώτος, πού μελέτησε καλά τις διάφορες φιλοσοφικές
ιδέες περί τής κοινωνικής ίσότητος, δικαιοσύνης, άδελφότητος κλπ., είναι ό Σαίν
Σιμόν
(1 7 6 0 — 1 8 3 5 ) ό όποιος ίδρυσε καί σχολή γιά νά διδάξη τήν κοινοκτη
μοσύνη ώς κοινωνικό σύστημα , πού τότε πήρε τό όνομα Σιμω νισμός (Sim o n ism u s) τό δέ κόμμα, τό όποιο έδημιουργήθη άπό τή σχολή αύτή, λεγόταν Σ ιμ ω νισ τικό καί οί οπαδοί του Σιμω νισταί.
Ά π ό τό τε άναπτύχθηκε μιά πολύ ζωηρή κίνησι, γύρω άπό τή θεωρία τής κοι
νοκτημοσύνης, πού πήρε τή μορφή κοινωνικού συστήματος καί σιγά σιγά παρουσία
σε τρεις κατευθύνσεις δηλαδή: α') τήν αγροτική κοινοκτημοσύνη (αγροτι
κός σοσιαλισμός), β ') τήν κοινοκτημοσύνη τώ ν μέσων παραγωγής οικο
νομικών αγαθών (σοσιαλισμός) καί 3 ) τήν κοινοκτημοσύνη δλων τώ ν

άγαθών (κομμουνισμός).
Γιά· τήν ιστορία καί τις λεπτομέρειες καθενός άπό τά συστήματα αύτά μιλάμε
άμέσως παρακάτω.

II. ’Αγροτικός Σοσιαλισμός.
3. 'Ο αγροτικός σοσιαλισμός είναι ένα κοινωνικό σύστημα, πού θέ
λει τήν κοινοκτημοσύνη τής γής μονάχα.
Δηλαδή ό άγροτικός σοσιαλισμός θέλει νά καταργήση τήν ιδιοκτησία τής γής,
νά διατηρήση δμως τήν ιδιοκτησία τού κεφαλαίου καί γενικά δλων τών άλλων μέσων
παραγωγής οικονομικών άγαθών, καθώς καί τή ς καταναλωτικής περιουσίας, δηλαδή
τών ειδών ρουχισμού διατροφής κλπ.
Σ έ μιά κοινωνία, στήν οποία εφαρμόζεται τό σύστημα τού αγροτικού σοσιαλι
σμού, κάθε άνθρωπος θά μπορή ν’ άποκτήση τά πράγματα μόνον έκεΐνα, πού το ύ

Συστήματα κοινοκτημοσύνης
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χρειάζονται γιά κατανάλώσι , θά μπορή ακόμη νά έχη καί κεφάλαια, ποτέ όμως δέ
θά μπορή νά πή ότι ένα κομμάτι γης είναι δικό του.
Τή γη θά την έχη αποκλειστικά ή κοινότης ή τό Κράτος καί μονάχα δικαίωμα
νά την έκμεταλλευθοΰν ύπό ώρισμένους όρους θά έχουν κείνοι, πού ζοϋν στην κοινό
τητα αυτή.
4. ’Από την Ιστορία μαθαίνουμε ότι, ό αγροτικός σοσιαλισμός παρουσιάζε
ται ω ς θεωρία γιά πρώτη φορά κατά τον 18ο αιώνα, όπόταν τό 1775 ό δάσκαλος
Θωμάς Σπένς (T h o m as S p e n ce ) σέ μιά του διάλεξι μίλησε γιά τή θεωρία αότή
λέγοντας ότι, ή γή πρέπει νά είναι κοινή, γιατί αύτή μονάχα δίνει στον άνθρωπο ό,τι
τοϋ χρειάζεται γιά νά ζήση.
Παίρνοντας ώ ς βάσι την ιδέα αύτή έκανε τό συλλογισμό ότι, όπως κάθε άν
θρωπος έχει το δικαίωμα νά ζήση, κατά περισσότερο λόγο έχει δικαίωμα νά έκμεταλλευθή τή γή, άφοϋ χωρίς αύτή δέ μπορεί νά ζήση. ’Έ τ σ ι μέ τή θεωρία αύτή διακή
ρυξε ότι τή γή πρέπει νά τήν έχουν οχι χωριστά κάθε άνθρωπος, νά μή άποτελή. δη
λαδή ατομική ιδιοκτησία, άλλά νά τήν έχη ή κοινότης, ή οποία δέ θά μπορή νά
πωλήση ούτε καί τό πιο μικρό κομμάτι άπ’ αύτή, γιατί ή γή θεωρείται ίερό πράγμα.
Τον Σπένς άκολούθησε καί ό Ό μπριέν, ό Άλφρέδος Ρουσέλ Βαλάς, ό
’Ιωσήφ Στούαρτ Μίλ καί ό ’Αμερικανός ’Ερρίκος Ζώρζ, οί όποιοι δημιούργη
σαν διάφορες μορφές τοϋ άγροτικοΰ σοσιαλισμού, συνεβούλευσαν πολλούς τρόπους γιά
τήν εφαρμογή τής θεωρίας αυτής καί έκαναν πολλά σχέδια, τά όποια κάθε φορά,
πού έγινε προσπάθεια νά έφαρμοσθοϋν, άπέτυχον, γιατί ήρθαν σέ άντίθεσι μέ τήν άκα
τανίκητη φυσική δύναμι τής ατομικής ιδιοκτησίας (άτομισμοΰ).
5. Έ κ τ ο ς άπ’ αύτό κρίνοντας καί άπό τήν καθαρά οικονομολογική πλευρά
είπαν μερικοί, ότι ό άγροτικός σοσιαλισμός θά συντελέση στήν καλλιτέρευσι τής παρα
γω γής καί στήν πρόοδο τής καλλιέργειας τής γής.
’Αλλά ποιος δέν ξέρει ότι όσο πιο κοντά βρίσκεται ό αγρότης προς τή γή του,
τόσο περισσότερα τοϋ δίνει αύτή, γιατί τότε μόνον γίνεται επίμονη, προσεκτική καί
άδιάκοπη καλλιέργεια. ’Αρκεί όχι νά πάρη κανείς τή γή, άλλά μονάχα νά κλονίση
τήν πεποίθησι τοϋ άγρότη ότι ή γή είναι δική του άποκλειστικά, γιά νά έλαττωθή
άμέσως ή παραγωγή των άγροτικών προϊόντων, έξ αιτίας τής άπροθυμίας γιά τήν
καλλιέργεια τής γής αυτής, πού δέ θά τήν έχη δική του.
'Ώ σ τε μονάχα ή έξασφάλισι τής ιδιοκτησίας τής γής των άγροτών, είναι ή
πιο καλή μέθοδος γιά τήν έκμετάλλευσί της. "Οταν μάλιστα δοθή οριστικά στον καλ
λιεργητή ή γή του, τό τε έχουμε τό άσφαλέστερο μέσο γιά τή ζωή τοϋ άνθρώπου
αύτοΰ. Αύτό επιβεβαιώθηκε τέλεια άπό τον τρόπο, κατά τον όποιο έρρύθμισαν τόάγροτικό ζήτημα στο Ρωσσικό Κράτος. Γιαυτό όμως θά άσχοληθοϋμε σέ άλλη με
λέτη.
Μερικοί, πού πιστεύουν θεωρητικά στον αγροτικό σοσιαλισμό, όπως είναι ό
Ζώ ρζ, ύποστηρίξανε ότι, ό άγροτικός σοσιαλισμός κατορθώνει νά συμβιβάζη τό
αστικό σύστημα της ατομικής ιδιοκτησίας μέ τό σύστημα τής κοινοκτη
μοσύνης (σοσιαλιστή). Αύτό όμως είναι λάθος, γιατί ό άγροτικός σοσιαλισμός
ύποδουλώνει τον άγρότη ολοκληρωτικά στήν κοινότητα, ένω στήν άστική κοινωνία
μένει πάντοτε άνεξάρτητος ό άνθρωπος, μέ τήν ύποχρέωσι βέβαια νά μή ξεφεύγη
άπό τον κύκλο, τον όποιο τό Κράτος έχει χαράξει γιά τό συμφέρο τοϋ κοινωνικού
συνόλου.

III.

Σοσιαλισμός.

6 . 'Ο Σοσιαλισμός είναι έναι ένα κοινωνικό σύστημα, πού θέλει τήν
κοινοκτημοσύνη τω ν μέσων παραγωγής οικονομικών αγαθώ ν, δηλαδή τής
γής, τώ ν έργοστασίων, τών πρώτων υλώ ν καί τοϋ κεφαλαίου, δταν δί
νει τόκους.
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Μ’ άλλα λόγια ό σοσιαλισμός έπιδιώκει νά κατάργηση την ιδιοκτησία μόνον
των μέσων παραγωγής καί όχι των πραγμάτων, πού μπορεί νά έχη ό άνθρωπος για
τήν κατανάλωσι.
’Έ τ σ ι, σέ μια σοσιαλιστική κοινωνία κανείς δέ μπορεί νά εΐπη δικό του ένα
κομμάτι γης ή εργοστάσιο κλπ, γιατί αύτά πρέπει νά τά έχη τό σύνολο, δηλαδή
ή κοινότης, ή Πολιτεία ή τό Κράτος. Μπορούν όμως οί πολίτες νά έχουν ό,τι τούς
χρειάζεται γιά τήν κατανάλωσι καί νά πωλούν ελεύθερα τά πράγματα, πού άποκτοΰν
μέ τή δουλειά τους άγοράζοντας άλλα πράγματα, τά όποια θά τούς άρέσουν ή θά
τούς χρειάζονται.
"Ω στε ή διαφορά μεταξύ τού αγροτικού σοσιαλισμού καί τού σοσιαλισμού
είναι ότι ό άγροτικός σοσιαλισμός ζητάει τήν κοινοκτημοσύνη της γης μόνον, ένώ
ό σοσιαλισμός προχωρεί περισσότερο καί ζητάει τήν κοινοκτημοσύνη όχι μονάχα
τής γης, αλλά καί κάθε άλλου μέσου παραγωγής οικονομικών άγαθών.
7. 'Ο σοσιαλισμός, όπως γράψαμε καί πιο πάνω, ώ ς φιλοσοφική ιδέα μελε
τήθηκε από τούς άρχαιοτάτους χρόνους, άπό τήν εποχή δηλ. τού Πλάτωνος, συγκε
κριμένη όμως κάπως μορφή πήρε τό 18ο αιώνα (1 7 0 0 — 1 8 0 0 ), όπόταν καί ίδρύθη
ή πρώτη σοσιαλιστική σχολή, πού λέγονταν Σιμωνιστική Σχολή άπό τό όνομα τού
ίδρυτοΰ της Σαίν Σιμόν. "Υστερα άκολούθησαν κι’ άλλοι πολλοί, οί όποιοι υποστήρι
ξαν τή θεωρία αυτή, όπως είναι ό Φουριέ, ό "Οουεν, ό Ρομπέρτους κ.λ.π.
Πρέπει έδώ νά σημειώσουμε, ότι ή λέξι « σοσιαλισμός» είναι νέα καί γιά πρώ
τη φορά έχρησιμοποιήθη άπό ενα μαθητή τού Σαίν Σιμόν, πού έλέγετο Σουκιέρ.
Κατόπι τήν έχρησιμοποίησαν πολλοί άλλοι καί σχεδόν άντικατέστησε τή λέξι κοι
νοκτημοσύνη (κολλεκτιβισμός). 'Η άληθινή της όμως έννοια καί στή θεωρία καί στο
περιεχόμενο είναι όπως άκριβώς είπαμε παραπάνω. ’Εξετάζοντας τήν έτοιμολογία
τής λέξεω ς αύτής, βλέπουμε ότι έγινε άπό τή λατινική λέξι S ο Ci u S , πού θά
είπη σύντροφος. Σ τή Γερμανική γλώσσα ύπάρχει ή λέξι S o z i a l , ή οποία σημαίνει

κοινωνικός.
Ά π ό τή θεωρία τού σοσιαλισμού γεννήθηκαν σιγά σιγά πολιτικά κόμματα, πού
πήραν διάφορες μορφές καί τίτλους, μέ βάσι όμως πάντοτε τήν κατάργησι τής ιδι
οκτησίας τών μέσων παραγωγής οικονομικών άγαθών.
Τ ις μορφές αύτές τών σοσιαλιστικών κομμάτων θά εξετάσουμε αργότερα.
8. Δέν θά κάνουμε έδώ φαρδειά κριτική τού σοσιαλισμού, γιατί θά μιλήσουμε
γι’ αυτό λεπτομερειακά όταν θά άσχοληθοΰμε μέ τό Μαρξισμό, επειδή σήμερα ό
Μαρξισμός είναι τό κέντρο γιά όλα τά συστήματα τής κοινοκτημοσύνης καί μέ βάσι
τις διδασκαλίες του σχηματίζονται καί έργάζονται σ ’ όλα τά Κράτη τά διάφορα κόμ
ματα, τά όποια επιζητούν νά γκρεμίσουν τό σημερινό μας κοινωνικό σύστημα.
Έ δ ώ θά περιοριστούμε στούς σοσιαλιστάς εκείνους, οί όποιοι πίστεψαν ότι
είναι δυνατόν ν’ άντικαταστήσουν εύκολα τό ενδιαφέρον καί τή δύναμι, πού αναπτύσ
σει ό άνθρωπος στή διαχείρισι τών μέσων παραγωγής διαφόρων πραγμάτων, όταν
αύτά είναι δικά του καί όταν παντού βλέπει τή σφραγίδα τής ικανότητάς του, μέ
τό ένδιαφέρον πού άναπτύσσει τό σύνολο, δηλαδή ή κοινότης, ή πολιτεία ή τό Κρά
τος, πού όταν αναλαμβάνουν, τήν βιομηχανία καί γενικά τήν παραγωγή, κάνουν
ώ στε νά λιγοστεύη σέ άφάνταστο βαθμό ή καί νά χάνεται τελείω ς τό ένδιαφέρον
αύτό.
Είναι γνωστό πλέον ότι, όπου τό Κράτος θέλησε νά πάρη τή θέσι, πού έχει
ό άνθρωπος στήν παραγωγή, δέν πέτυχε καθόλου.
Ό άείμνηστος καθηγητής τής Δημοσίας οικονομίας τού Ε θνικού μας Πανε
πιστημίου Α. Άνδρεάδης μας έλεγε, τό γράφει δέ καί στο σύγγραμμά του, ότι μιά
άπό τις αιτίες, οί όποιες αύξάνουν τις δαπάνες σ’ ένα Κράτος είναι ή έπέκτασις τοϋ
κύκλου της ένεργείας αύτοϋ. Δηλαδή, όταν διάφορες δουλειές ή έπιχειρήσεις, τις
όποιες πρώτα είχαν ιδιώτες (σιδηρόδρομοι, τηλέφωνα, τηλέγραφοι κ .λ .π .), τίς|παίρ-
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νει τό Κράτος, αυξάνουν αναγκαστικά οί δαπάνες για τί: α) οί δημόσιες υπηρεσίες
είναι πάντοτε πλέον όριστικάς άπό τις ιδιωτικές- β)δταν τό Κράτος πάρη στα χέρια
του μια δουλειά, τή μεγαλώνει πάντοτε" γ ) οί δημόσιες υπηρεσίες είναι πιο σπάτα
λες άπό τις ιδιωτικές- καί δ ) πολλές φορές όλα αύτά γίνονται για να ωφεληθούν καί
να πλουτίσουν ώρισμένοι μονάχα άνθρωποι. Τ ις αιτιολογίες δέ αυτές τις βεβαιώνει
μέ άπειρα πραγματικά παραδείγματα καί στατιστικές, πού δείχνουν δτι τό Κράτος
πάντοτε ζημιώνεται καί δέν πετυχαίνει, όταν θέλη νά πάρη τή θέσι, τήν οποίαν έχει
τό άτομο, στή διαχείρισι των μέσων παραγωγής οικονομικών άγαθών καί όταν ζη
μιώνεται τό Κράτος φυσικό είναι νά μή μπορή νά κάνη προόδους καί κατά συνέπεια
νά ένισχύη τον πολιτισμό.
Γιά τό ζήτημα αυτό καί γιά πολλές άλλες αιτίες, πού φανερώνουν, οτι είναι
άνεφάρμοστες στήν πράξι ή πιο καλά νά τό πούμε, οτι φέρνουν καταστροφή στήν
κοινωνία οί άρχές τού σοσιαλισμού, θά άσχοληθοΰμε άργότερα, όταν θά μελετήσουμε
είδικώς το Μαρξισμό.

IV. Κομμουνισμός.
9.
'Ο κομμουνισμός (* ) είναι ένα κοινωνικό σύστημα, πού θέλει
τήν κοινοκτημοσύνη (κ ο λλεκ τιβισ μ ό ) γιά δλα γενικώς τά πράγματα.
Δηλαδή ό κομμουνισμός ζητά νά καταργηθή κάθε ιδιοκτησία. Δέν είναι ύπερβολή αν υποστηρίξουμε δτι 6 κομμουνισμός καταστρέφει καί αυτή τήν προσωπικό
τητα τού άνθρώπου, πού έκδηλώνεται, μέ τήν άτομική έλευθερία.
’Έ τ σ ι, σέ μιά κομμουνιστική κοινωνία, κανείς δέ μπορεί νά είπη δτι ένα πράγμα
είναι δικό του, γιατί δλα τά εχει τό σύνολον (ή κοινότητα, τό κράτος κ λ π .), πού
καθορίζει τ ί πρέπει νά παίρνη κάθε άνθρωπος γιά τροφή, γιά ενδυμασία κλπ.
"Ω στε ή διαφορά μεταξύ των μορφών τού κοινωνικού συστήματος τής κοινο
κτημοσύνης, δηλαδή τού αγροτικού σοσιαλισμού, τού σοσιαλισμού καί τού κομ
μουνισμού, είναι δτι ό πρώτος ζητά νά καταργήση τήν ιδιοκτησία της γης μονάχα, ό
δεύτερος ζητά νά καταργήση τήν ιδιοκτησία οχι μονάχα τή ς γής άλλά κάθε μέσου
παραγωγής καί ό τρίτος ζητά νά καταργήση τήν ιδιοκτησία κάθε πράγματος.
Δηλαδή 6 κομμουνισμός άναγκαστικά έχει μέσα του τό σοσιαλισμό καί τον
άγροτικό σοσιαλισμό- γιαυτό άκριβώςή έννοια τού κομμουνισμού ταυτίζεται μέ τήν
έννοια τής κοινοκτημοσύνης (κολλεκτιβισμοΰ). ’Έ τ σ ι σήμερα ό κομμουνισμός
είναι ή πιο καθαρή μορφή τού κοινωνικού συστήματος τή ς κοινοκτημοσύνης, παίρ
νει δέ διάφορες ονομασίες καί μορφές άνάλογα μέ τον άντικειμενικό σκοπό καί άνάλογα μέ τις διάφορες προσπάθειες, πού κάνει γιά νά έπιτύχη. "Ω στε θά μπορούσαμε
νά ξεκαθαρίσουμε δσα είπαμε πιο πάνω γιά τά συστήματα πού ζητούν νά καταργή
σουν τήν άτομική ιδιοκτησία γράφοντας :
α) Κ ομμουνισμός ·= Κοινοκτημοσύνη.
β) Σοσιαλισμός = Κομμουνισμός τών μέσων παραγωγής.
γ ) ’Αγροτικός σοσιαλισμός = Κομμουνισμός τής γής.
Δηλαδή ό άγροτικός σοσιαλισμός καί ό σοσιαλισμός είναι βαθμοί, w πούμε,
τού κομμουνισμού (τής κοινοκτήμοσύνης). Γιαυτό ή διαίσθησι καί ή άκριβόλογη
απλότητα τού λαού, χωρίς νά μπερδεύεται σέ έπιστημονικές λέξεις καί λεπτομέρειες,
κάθε μορφή τής κοινοκτημοσύνης τήν ονομάζει κομμουνισμό καί δέν έχει άδικο.
Καί ό Μάρξ, πού περισσότερο άπό κάθε άλλο φιλόσοφο καί κοινωνιολόγο πλησίασε
τούς εργάτες, αύτή τήν έννοια έδωσε στον κομμουνισμό καί ξεκινώντας άπό αυτή
τή βάσι έγραψε τό κομμουνιστικό μανιφέστο, γιά τό όποιο θά μιλήσουμε σ’ άλλο
άρθρο.
(1) Είναι λέξις ή οποία παράγεται άπό τή λατινική λέξι com m unis πού θά είπη κοινός.
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10. Καί τώρα ας δούμε, πώς παρουσιάσθη θεωρητικά ό κομμουνισμός καί
πια έξέλιξι πήρε ;
Ό π ω ς έχουμε τονίσει οί θεωρητικοί τοϋ συστήματος τής κοινοκτημοσύνης,
κατά συνέπεια καί τοϋ κομμουνισμού, ζητάνε την αρχή, τη γέννησι δηλαδή τής θεω 
ρίας τους στην παληά έποχή καί θέλουν νά πουν δτι οί πρώτοι άνθρωποι είχαν
συγκροτήσει κομμουνιστικές κοινωνίες. Αυτό όμως όπως άποδείξαμε δεν είναι σω 
στό γιατί ξεκινάει άπό ένα σφάλμα, υπολογίζει δηλαδή τις αγέλες (ομάδες) τών
πρώτων άνθρώπων γιά κοινωνίες οργανωμένες.
Μόνο άπό τούς άρχαίους φιλοσόφους καί προ πάντων άπό τούς 'Έλληνας
(Πλάτωνα, ’Αριστοτέλη κ λ π .) έγινε μιά πνευματική κίνησι, γιά τήν κοινωνική
ισότητα τών άνθρώπων. Μέ τό ιδανικό τοϋτο έπίστευαν οί σοφοί αύτοί, δτι ό άνθρώπινος πολιτισμός θά φθάση τό τέλειο καί τό άνθρώπινο γένος θά άνυψωθή.
Τήν πνευματική αύτή κίνησι, πού δέν ήταν παρά μιά ούτοπία, κάτι σάν δνειρο
καί πού ώ ς σχέδιο τή βρίσκουμε στήν «Π ολιτεία» τοϋ Πλάτωνος, τήν έθεώρησαν
πολλοί ώς άρχή, ώς τό πρώτο σπέρμα τοϋ κομμουνισμοΰ, άφοΰ γιά νά ύπάρξη ίσότης μεταξύ τών άνθρώπων πρέπει νά ύπάρχη κοινοκτημοσύνη γιά δλα τά πράγματα
Έ κ τ ο ς όμως άπό τήν πνευματική αύτή κίνησι, τήν οποία συναντούμε στήν
άρχαία έποχή έγιναν, άργότερα καί άλλες παρόμοιες προσπάθειες μέ βάσι πάντοτε
τις ιδέες αυτές τοϋ Πλάτωνος, πού πήραν τό δνομα ουτοπίες, δσοι δέ τούς άκολουθοϋσαν λέγονταν ούτοπισταί. Ούτοπία δέ καθώς ξέρουμε λέγεται μιά ιδέα, ή οποία
δέν μπορεί νά γίνη πραγματικότης, γιά τήν οποία δηλαδή δέν υπάρχει τόπος
(ού-τόπος) έφαρμογής.
'Ένας άπό τούς ούτοπιστάς αύτούς πού σχεδίασε μιά ωραία κομμουνιστική
πολιτεία ήταν ό Θωμάς Μόρους, ό όποιος έζησε τό 16ο αιώνα (1500— 1 6 0 0 ).
Νομίζουμε περιττό ν’ άναφέρουμε εδώ, πώ ς είχ ε γράψει ό Μόρους τό Σύν
ταγμα τής κομμουνιστικής πολιτείας του καί στις μικρότερες λεπτομέρειες, πράγμα
πού στά χαρτιά παρουσιάζει ένα άρμονικό σύνολο, στήν πράξι δμως δέν είναι δυ
νατό τίποτα άπό αύτό νά γίνη. Αιτία είναι, δτι ό Μόρους καί δλοι γενικά οί ούτοπισταί δέν θέλουν νά πιστέψουν στήν πραγματικότητα, δέν θέλουν νά πιστέψουν δτι
οί άνθρωποι δέν είναι άγγελοι, άλλά δημιουργήματα μέ λάθη, μέ ελαττώματα καί
μέ άντιθέσεις, πού άδιάκοπα συγκρούονται μεταξύ των, είτε συνειδητά είτε άσυνείδητα μέ κέντρο δμως πάντοτε τό άτομο, τό εγώ τους δηλαδή.
11. Αύτή είναι ή αιτία πού άπέτυχαν εκατό καί πλέον μικρές κομμουνιστι
κές πολιτείες, τις όποιες διάφοροι πλούσιοι ούτοπισταί ίδρυσαν κατά τό 18ο αιώνα
(1 7 0 0 — 1 8 0 0 ) καί άπό τις όποιες σήμερα δέν υπάρχει καμμιά έκτος άπό δύο ή τρεις
πού ζήσανε γιατί μετεβλήθησαν σέ θρησκευτικές κοινότητες, δηλαδή σέ κοινοβιακά
μοναστήρια.
Περισσότερο επίμονος άπ’ δλους τούς ούτοπιστάς ήταν ό ’Ά γγλος εκατομ
μυριούχος Ροβέρτος Ό ουεν, πού υποστήριξε πιο φανατικά τον κομμουνισμό. Αύτός
κατά τό 1893 ίδρυσε τήν πρώτη κομμουνιστική κοινότητα στήν πολιτεία ’ Ινδιάνα
τ ή ς ’Αμερικής. Τό ποιο σπουδαίο άρθρο στο Σύνταγμα τή ς κοινότητος αύτής ήτο:

«ή ίσότης τώ ν δικαιωμάτων καί ή ίσότης τω ν καθηκόντων σύμφωνα μέ
»τή σωματική και πνευματική ικανότητα κάθε ανθρώπου, άκόμη δέ καί ή
«κοινοκτημοσύνη τώ ν αγαθών καί ή συναδελφική ένότης στις άπολαύσεις
»τής ζω ή ς».
Ή κομμουνιστική αύτή κοινότης καί πολλές άλλες άκόμ ^ρτίς όποιες ίδρυσε ό Ό ο υ 
εν άπέτυχον, γιατί λίγο υστέρα άφ’ δτου ίδρύθη, γεννήθηκαν τόσες φιλονικίες καί διχόνιες, πού άναγκάσθηκε νά τροποποιήση επτά φορές τό Σύνταγμα τή ς κοινότητος
αύτής καί στο τέλος νά πωλήση κομμάτια γής καί σπίτια στούς άνθρώπους του καί
έτσι ή κομμουνιστική αύτή κοινότης μετεβλήθη σέ άστική κοινότητα.
Αύτά τά πραγματικά πειράματα έφεραν τήν άπογοήτευσι στούς κοινωνιοφι-
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ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΙΛΜΠΡΙΤΖ
Ύ π ό τοϋ ΠΩΛ ΜΑΚ ΓΚΟΥΑ·Ι·Ρ
Μετάφρασές άπό τ ’ ’Αγγλικά Η . Σ Α Γ ΙΑ
(Σ υ ν έχ εια ά π ό τό προη γούμ ενο)

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Ν V I
—Μια μικρά έκπληξις υπήρξε γιά τον έπιθεωρητή Κάμμινγκς ό αριθμός 9 8
τή ς οδού Ουίλλιτον. "Ήταν ένα πολύ μεγάλο σπίτι πολύ μοντέρνου ρυθμού μέ μια
καταπράσινη πόρτα πάνω στην οποία ξεχώ ριζε κανένας σέ μια μετάλλινη πλάκα
τ ις έξης λέξεις : «Πανσιόν καί δωμάτια προς ένοικίασιν. Τ ή ς Κας Χόλλυ.»
Έ ν ώ πατούσε μέ τό δάκτυλό του τό κωδούνι άφαιρέθηκε θαυμάζοντας
τις κουρτίνες μέ τά ζωρρά χρώματα πού πλαισίωναν τα παράθυρα τού ισογείου.
Αέν κράτησε όμως γιά πολύ ό θαυμασμός του γιατί μιά χαριτωμένη υπηρέτρια μ’
ένα άσπρο μπονέ στο κεφάλι καί μιά ποδιά έ'σπευσε νά τού άνοιξη τη πόρτα καί νά
τον όδηγήση σ’ ένα καλοβαλμένο χώλ.
«Δυο γκινέες τη βδομάδα, σκέφτηκε, δυο γκινέες, γιά νά μη πώ 45 σελλίνια.
θάπρεπε νάχα ρωτήσει στον Πάΐκ τί πλήρωνε ό Τόμσον. Κ ι’ άπευθυνόμενος προς τήν
-υπηρέτρια, είπε :
— Μπορώ νά ίδώ τήν κ. Χόλλυ ;
Τήν ’ίδια στιγμή έκανε τήν έμφάνισί της ή ίδιοκτήτρια τής πανσιόν. Ή τα ν
μιά γυναίκα υψηλού αναστήματος, ήλικίας περίπου 3 0 έτών. Ε ίχ ε συμπαθητική
-φυσιογνωμία, ωραίο δέρμα, μαλλιά όλα βαμμένα καί κυττοΰσε κατάματα μ’ ένα
βλέμμα όλο γλυκύτητα . Φορούσε μάλλινο φόρεμα κι’ άπό πάνω μία σπόρ π έ
τσινη Ζακέττα. Χαιρέτισε πολύ εύγενικά τον Κάμμινγκς καί τού υπέδειξε ένα κά
θισμα.
—’Ε γώ είμαι ή κυρία Χόλλυ, είπε.
—Κ .’ εγώ ό επιθεωρητής τής Κεντρικής υπηρεσίας, Κάμμινγκς, τής Διευθύνσ εω ς έγκληματολογικών ερευνών.
—Ναί;
Ή φωνή της έπρόδιδε μεγάλο ενδιαφέρον, άλλά τίποτε περισσότερο.
—’Έ χ ω πολλές φορές διαβάσει στις εφημερίδες τό όνομά σας. Σ είς δέν είσθε
-πού άνακαλύψατε τήν αλήθεια στήν ύπόθεσι Μπρινεζέϋ;
Πολύ κολακευμένος ό Κάμμινγκς κούνησε καταφατικά τό κεφάλι του.
—Καί τό έγκλημα τού δάσους τού Μ πόσταλφ.......... ..
— Ό Κάμμινγκς καί πάλι κούνησε τό κεφάλι του.
—Βρίσκω πώς τό έγκλημα είναι κάτι πού πάντα συγκινεΐ. Τ ά παρακολουθώ
-πάντοτε μέ ενδιαφέρον. Αύτά φυσικά πού αξίζουν τον κόπο. Τώρα πού όλοι διαβά
ζουμε μετά μανίας άστυνομικά μυθιστορήματα νοιώθει κανένας πραγματική ίκανο-ποίησι σάν μπορεί νά δόση έκ τών προτέρων τή σωστή λύση γιά ένα έγκλημα.
λ.οσόφους, πού έπίστευαν στον κομμουνισμό καί πού πολλές φορές θυσίασαν γιαυτά
•ολόκληρη τή ζωή τους.
"Ω στε μέχρι τό 19ο αιώνα οί θεωρίες τού κομμουνισμού έμεναν ουτοπίες καί
οί άπόπειρες πού έκαναν μερικοί γιά νά τις έφαρμόσουν στήν πράξι ειρηνικά άπέτυχαν. Τό 19ο όμως αιώνα δόθηκε άλλη μορφή στήν κομμουνιστική θεωρία, δόθηκε
•δηλαδή ή μορφή τού πολιτικόΰ κινήματος καί έτσι συγκεντρώθηκαν όσοι πίστευαν
■σ’ αυτόν γύρω άπό τον Μάρξ, ό όποιος ίδρυσε μία πολιτική κοινωνική όργάνωσι,
πού έφερε άναστάτωσι σ’ όλες σχεδόν τις κοινωνίες τού κόσμου.
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— Πάντως πρέπει νά κάνουμε σαφή διάκρισι μεταξύ των εγκλημάτων των μυθι
στορημάτων καί των πραγματικών, εΐπε ό Κάμμινγκς.
— Ναι τύ ξεύρω. Ά λ λ ’ δταν διαβάζουμε κάτι τέτοια στις εφημερίδες είναι
σχεδόν σαν νά τά διαβάζαμε σέ μυθιστόρημα. Έ ν πάσει περιπτώσει δεν φαντά
ζομαι δτι ήλθατε εδώ για νά μιλήσουμε γιά φόνους καί εγκλήματα.......... Ζ ητάτε
δωμάτιο ;
—Μάλιστα. Θά ήθελα νά δώ ένα δωμάτιο. Χω ρίς νά θέλω δμως καί νά τό κρα
τήσω γιά λογαριασμό μου. Κυρία Χόλλυ, είμαι υποχρεωμένος νά σάς όμολογήσου
δτι ήρθα έδώ γιά επαγγελματικούς λόγους.
Μιά ελαφριά χλωμάδα έκάλυψε το πρόσωπο της κ . Χόλλυ·.
—Μ ε συγχω ρεΐτε. . . . Θ έλετε νά πήτε π ώ ς ήρθατε έδώ γιά έρευνα ;
—Μάλιστα κυρία μου. ’Έ χ ε τ ε ώ ς ένοικο κάποιον κ. Τόμσον;
—Ναί, βέβαια. Τ ί συμβαίνει; τί τον θέλετε ;
Ρ ώ τη σ ε γρήγορα καί εκνευρισμένα.
—'Υ πήρξε θύμα άτυχήματος. Ε ν ό ς σοβαρού άτυχήματος. Σκοτώ θηκε χ τ ε ς
τη νύκτα.
— Σ κ οτώ θηκε! ό κ. Τόμσον! ώ .............
Τ ά μάτια της πετάχτηκαν ά'πο φρίκη.—Θά μέ συγχωρήσετε, δεν είναι έτσ ι,
άν πάρω ένα τσιγάρο ;
Πήρε άπ’ τη τσέπη τή ς ζακέττας της μιά ταμπακέρα. Τήν άνοιξε καί τήν πρότεινε στον Κάμμινγκς.
— Πάρτε τσιγάρο.............βλέπετε ή είδησις αύτή μοΰ προξένησε σόκ. 'Ο Μ πόμπ
Τόμσον ήταν ένοικος αυτής τής πανσιον από την πρώτη μέρα πού άνοιξε. Τον ύπ ελόγιζα κάπως σάν. . . . φίλο.
Ό Κάμμινγκς άναψε ένα σπίρτο.
—Λυπούμαι πού υπήρξα έτσι απότομος, είπε.
------Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τώρα αισθάνομαι καλλίτερα. ’Ά ρχισα νά κατα
λαβαίνω άπο τή στιγμή πού προφέρατε τή λέξι «άτύχημα». Ε ΐσ θ ε επιθεωρητής τή ς
Κεντρικής 'Υπηρεσίας. Τ ή ς Δ/νσεως Έγκληματολογικών ερευνών. Οΐ έπιθεωρηταί
τών έγκλη ματολογ ικών έρευνών δεν άσχολοΰνται μέ άτυχήματα. Δεν είναι έτσι;
— 'Η περίπτωσις είναι άρκετά περίεργη κ. Χόλλυ. Τον πάτησε ένα αύτοκίνητο πάνω στή λεωφόρο. ’Ό χ ι μακρυά άπο το ’Ίλμ π ριτζ. 'Η τοπική ’Αστυνομία;
έζήτησε τήν βοήθεια τής Σκώτλαντ Γυάρντ κι’ δπως δεν είμουνα έξαιρετικά άπησχολημένος σήμερα, μέ τήν άδειά σας θέλησα νά σάς έπισκεφθώ.
—Κύριε Κάμμινγκς. . . . ό Μπόμπ Τόμσον δολοφονήθηκε;
— Πολύ πιθανόν κ. Χόλλυ. Ά π ήντησε ό Κάμμινγκς μέ ειλικρίνεια. «Αύτή ή
γυναίκα» σκέφτηκε «μπορεί νά μοΰ φανή πολύ χρήσιμη. Έ ξ ’ άλλου μοΰ φαίνεται
άξια έμπιστοσύνης». 'Ο Τόμσον έπεσε χάμω καί τό αυτοκίνητο τον πάτησε. Ά λ λ ά Τ
τό άμάξι πού πέρασε πάνω του, δέν σταμάτησε.
—Τον άτιμο, εΐπ ε μέ σφιγμένα δόντια. Ό θάνατος ήταν άκαριαίος ή άν στα
ματούσε τό αυτοκίνητο καί τον μετέφερε κάπου πού θά τού προσέφεραν βοήθεια,,
υπήρχε πιθανότητης νά σωθή;
—Φαίνεται πώ ς πέθανε άμέσως. Τώρα δμως θά μοΰ έπιτρέψητε κ. Χόλλυ
νά φανώ λίγο άδιάκριτος. Θά ήθελα νά μοΰ λέγατε κάθε τί πού γνωρίζετε σχετικά μέ
τον Τόμσον. Καί νά μ’ άφήσετε νά μπώ στο δωμάτιο του. Θά μπορούσαμε ίσ ω ς ν’
άνεβοΰμε άμέσως, άν δέν έχ ετε άντίρρησι; Κ ι’ άμέσως σηκώθηκε άπ’ τό κάθισμά του.
—Δέν ήρθα άκόμα σ ’ επαφή μέ τις άρμόδιες αρχές, κι’ έτσι θά ήθελα νά εϊσα στε
παροΰσα στήν έρευνα πού θά κάνω στο δωμάτιό του. Θά σφραγίσω έν τώ μεταξύ καί
τή πόρτα μέχρις δτου φτάσουν οί συγγενείς του. Σάς παρακαλώ πολύ λοιπόν νά παρίστασθε ώς μάρτυς. Δέν πιστεύω νά σάς ένοχλή αύτό;
—Ό χ ι , δχι, θά σάς συνοδεύσω.............
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Κ ι’ έβαλε τό χέρι της στο μέτωπο σαν νά ήθελε μέ τον τρόπο αυτό νά διώξη
μία ξαφνική της σκέψι.
—'Η Μόλλυ, είναι ή καμαριέρα, μούλεγε τό πρωί π ώ ς δεν γύρισε τό βράδυ.
Νόμισα π ώ ς έμεινε στής αδελφής του, στο ’Ίλμπριτζ.
Λέγοντας αύτά οδήγησε τον Κάμμινγκς στο επάνω πάτωμα. ’Ε κ εί του υπέ
δειξε τό δωμάτιο του Τόμσον. Τό δωμάτιο είχ ε στους τοίχους ταπετσαρία ασυνή
θιστη καί μάλλον καυνούργια. Τά καθίσματα ήσαν όλα γερά. Καί δέν υπήρχε λεκάνη
πάνω στον κομό. Μιά πολυθρόνα πέτσινη ήταν τοποθετημένη δίπλα στή θερμάστρα
του φωταερίου κι’ ένας μορτέρνος νιπτήρας άστραφτε στην άλλη άκρη άπό καθαριό
τητα.
— Πόσον καιρό ό κ. Τόμσον μένει έδώ ; ρώτησε ό επιθεωρητής.
—Τρία χρόνια. Σάς είπα, άφ’ οτου κι’ εγώ έγκαταστάθηκα σ’ αυτό τό σπίτι
— Ή ρ θ ε έδώ μετά πού διάβασε καμμιά σας άγγελία σ’ εφημερίδα ή τον γνω
ρίζατε άπό πρίν ;
— Τον γνώριζα άπό πρώτα. ’ Ηταν φίλος του συζύγου μου. Ό άντρας μου
μ ετείχε στήν ομάδα του ’Άντεν—Ρ όζ. Σκοτώ θηκε πρίν άπό τέσσαρα χρόνια στούς
άγώνες του Μπορντώ. 'Ο Μπόμπ Τόμσον ήταν άρχιμηχανικός του. Μετά τον θά
νατο του Τ ζά κ έπρεπε νά έργασθώ. Κ ι’ όπως μοΰμεναν μερικές οικονομίες νοίκιασα
τούτο τό σπίτι γιά νά τό μετατρέψω σέ οικογενειακή πανσιόν. "Ο πως θά είδατε κατέ
βαλα κάθε προσπάθεια γιά νά τό σιγυρίσω όμορφα καί καλλίτερα άπ’ όλες τις
άλλες πανσιόν τής συνοικίας μας. 'Ο Μπόμπ γιά νά μέ ένισχύση στήν άρχή, νοίκιασε
ένα δωμάτιο. ’Έ κ τ ο τ ε . . . .παρέμεινε.
—Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω κυρία Χόλλυ. Μπορώ νά ρωτήσω τί έπλήρωνε
γιά τό δωμάτιο ;
—Σαράντα-πέντε σελλίνια γιά τό δωμάτιο μαζί μέ τό πρωινό καί τό δείπνο..
—'Ο Τόμσον έγκατέλειψε την ομάδα τού ’Ά ντεν-Ρόζου προ καιρού, δέν
είναι έτσι ;
— Πάνε δυόμισυ χρόνια. Δέν τοΰκανε διόλου καρδιά νά συνέχιση νά εργάζεται,
γι’ αυτούς μετά τον θάνατο τού Τ ζά κ. "Υστερα άπό τό δυστύχημα τοΰ\¥ί11οη F lu rry ,
έπιασε δουλειά στο Γκαράζ Q .I.C . Γιατί ό Μπόμπ ήταν άρχιμηχανικός καί τού
F lu rry .
—F lu r r y ; F lu rry , είπατε. Μοΰ φαίνεται πώ ς δέν πάει πολύ ς καιρός πού άκουσα αύτό τό όνομα. Σκοτώθηκε κι’ αυτός ;
—’Ό χ ι, άλλά τραυματίστηκε άσχημα. ’Έ μ εινε γιά πολλούς μήνες στο νοσο
κομείο. Τώρα συνήλθε καί θέλει νά ξανατρέξη. Δέν έχει όμως ούτε τις μισές πιθανό
τητες νά νικήση άπό άλλοτε. Τον βρήκαν πλακωμένο άπ’ τό αυτοκίνητό του ενώ
καιγότανε. Μόλις πρόφτασαν νά τον τραβήξουν. ’Αλλά σέ τί χάλια. . . .
—Καί πού συνέβη τό ατύχημα ;
—Στο Βέλγιο. Στον αύτοκινητόδρομο τού Σαρλερουά.
—"Ενα τέτοιο πάθημα θάταν άρκετό γιά νά μη καταπιαστή κανένας ξανά, μέ:
τέτοιες ιστορίες. Β λέπ ετε όμως οί κούρσες, καταντούν μανία .
Ή Κυρία Χόλλυ σήκωσε τούς ώμους.
—Είναι καί ότι γιά μερικούς άπ’ αύτούς οί κούρσες άποτελοΰν τό μοναδικό
πόρο ζωής.
Τ ί άλλο θά μπορούσε νά κάνη ό F lu rry αν δέν έτρεχε ;
— Γιά λογαριασμό μου, ύστερα άπό ένα τέτοιο κάζο, θά προτιμούσα νά μ π ώ
σέ μοναστήρι, είπε ό Κάμμινγκς. Δέν μοΰ λέτε, αύτή ή φωτογραφία είναι τής άδελφής του ; ^
—Μάλιστα. Τ ή ς κυρίας Μπάρνς.
—Μέσα σ ’ αύτά τά συρτάρια φαντάζομαι θά έβαζε τά χαρτιά τ ο υ . . . . Καί ό
Κάμμινγκς διευθύνθηκε προς τό κομό.
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—Δέν πιστεύω δτι ό καϋμένος δ B o b είχ ε χαρτιά νά φυλάξη. Έ κ τ ο ς άπ’ αυτά
τά αύτοκινητιστικά περιοδικά, σ’ αυτή εδώ τή γωνία, δεν είχε άλλο τίποτα. Πρέ
π ει άκόμα νά ύπάρχη κ ι’ ενα άλμπουμ δπου έβαζε διάφορα άποκόμματα εφημερίδων,
μέ τά άποτελέσματα των άγώνων καί άλλα άρθρα σχετικά μέ τις κούρσες.
—Α ', νάτο μέσα στο συρτάρι Θά τδ πάρω μαζί μου κ. Χόλλυ.
Τά άλλα συρτάρια ήταν γεμάτα μέ ρούχα.
— Παρακαλώ κ. Χόλλυ νάχετε τό νοΰ σας στά πράγματά του.
—Φυσικά. Ε ίχ ε τόση τάξη ό B o b . Καί τδ δωμάτιό του ήταν πάντοτε συγυ
ρισμένο.
Χαμογέλασε, άλλά τά χείλη της τρέμανε λιγάκι.
—’Έ χα σα τδν ιδανικό ενοικιαστή, κ. Κάμμινγκς.
—’Έ τ σ ι καί μένα μού φαίνεται. ΤΗταν ένας άνθρωπος λογικός, ήσυχος καί
καλός.
—Έ Ιτα ν καί μπορείτε άκόμα νά προσθέσετε νομοταγής καί τίμιος. Δέν βάζει
τό μυαλό μου ποιος θά μπορούσε νά θέλη τό θάνατό του.
—Καί γιά τις σχέσεις του, κ. Χόλλυ. Τ ί γνωρίζετε γιά τούς φίλους του;
•
—Δέν ήταν άπ’ αυτούς πουχουν πολλούς. "Ησυχος, κλεισμένος στον έαυτό
του, δέν παρουσίαζε ένδιαφέρον στούς άλλους. ’Ό χ ι δμως π ώ ς δέν ήταν κοινωνικός.
Τού άρεσαν οί ήρεμες διασκεδάσεις, δέν έπαιζε χαρτιά παρά γιά νά περάση ή ώρα
καμμιά φορά, ήταν ομιλητικός καί εύθυμος άπό χαρακτήρα. Δέν ήταν δμως άπό τά
άτομα εκείνα πού έχουν άπαραίτητη άνάγκη τής συντροφιάς τών συνανθρώπων τους.
"Ενα έρημονήσι θά ήταν δ,τι τό καταλληλότερο γι’ αύτόν, ύπό τον δρο δτι θά εύρισκε
μέ κάτι νά άσχοληθή. Ε κ είν ο πού εύρισκε πιο ένδιαφέρον στή ζωή, ήταν ή εργασία.
•
—Θαυμάσια ή σκιαγραφία πού μού κάνατε γι’ αύτόν. ’Έ σ τ ω κι’ άν δέν μέ
ευκολύνει στήν έρευνα. ’Έ τ σ ι ή ύπόθεσις π ώ ς κάποιος μπορούσε νά έχη συμφέροντα
ξεκάνοντάς τον γίνεται πιο άπίθανη. Κυρία Χόλλυ, συνέχισε, ύστερα άπό μικρή παΰσι, θά σάς έμπιστευθώ τή γνώμη μου. ’Έ χ ω τήν έντύπωσι δτι ό Τόμσον δολοφονή
θηκε, άν πραγματικά δολοφονήθηκε, διατί άνακάλυψε ή έτυχε νά μάθη κάποιο μυστι
κό πού άφοροΰσε έναν άλλο. Δέν άποκλείεται μάλιστα νά μήν ήξερε καί τή σημασία
αύτοΰ τού μυστικού. Μέ καταλαβαίνετε ;
—Σάς εννοώ άπολύτως.
—’Ασφαλώς θά σάς εμπιστευότανε πολλά πράγματα ό Τόμσον.
■
—Ναί. Περάσαμε μαζί τόσες βραδιές. Μερικές φορές βγήκαμε κι’ δλας.Πήγα
μ ε στο σινεμά, σέ κούρσες σκυλιών, σέ κούρσες μοτοσυκλέττας. . . Τού άρεσε νά
βγαίνη τά βράδυα.
.— Προσπαθήστε νά θυμηθήτε καλά. Δέν τού ξέφυγε ποτέ έστω καί μιά λέξις
•σχετική μέ κάτι πού τυχόν έμαθε κι’ άφοροΰσε κάποιον άλλον;
—’Ό χ ι δέν θυμούμαι τίποτα τέτοιο.
—Μιλούσε καμμιά φορά γιά τούς άνθρώπους μέ τούς οποίους έρχότανε σ’
επαφή στήν δουλειά του ;
—Ναί. Πολύ συχνά. Δέν παρέλειπε μάλιστα πολλές φορές καί νά τούς κριτικάρη.
—Κάντε μιά προσπάθεια νά θυμηθήτε. Σκεφθήτε , άν μεταξύ αυτών πού σάς
άνέφερε σάς φάνηκε κάτι παράξενο, περίεργο. Καί πήτε το μου, άν θέλετε.
—Ναί, θά σάς π ώ , άφήστε με δμως νά θυμηθώ καλά.
(Συνέχεια στο επόμενο).
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ΟΙ ΕΚΜΕΤΑΑΛΕΥΤΑΙ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ
'Υ π ό κ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑ

'Υποναυάρχου έ. ά.

Ή Εταιρεία Ψυχοφυσιολογίας, έν τη επιθυμία της, όπως συμβάλη διά τής
τριακονταετούς πείρας της είς τον τρόπον έξασφαλίσεως τοϋ κοινού άπό τής ασύδο
του έκμεταλλεύσεως τω ν διαφόρων ψευδό μάγων-ψευδοθερ απευχών καί ψ ευδομένχιουμ, θεωρεί ύποχρέωσιν νά διαφώτιση τό κοινόν, άλλα καί τάς άρμοδίας
διά τήν πρόληψιν καί καταστολήν των αδικημάτων Άρχάς.
Οί διάφοροι απατεώνες εκμεταλλεύονται ώς γνωστόν, την εϋπιστίαν των άγαθωτέρων, τω ν πασχάντων καί των πονεμένων κατόπιν του θανάτου προσφιλών εις
αυτούς ατόμων ή τών τελούντων ΰπό την έπίδρασιν σφοδρών ψυχικών καταστάσεων,
ώ ς ζηλοτυπίας, μίσους, έρωτος κλπ., κατά τούς έξης τρόπους :
1) Βεβαιώνοντες τά θύματά των, ότι τούς έχουν κάμει μάγια καί ύποσχόμενοι
ότι αύτοί ήμποροϋν νά τά λύσουν καί νά τά φέρουν άπό τόν βυθόν τής θαλάσσης.
2 ) Διακηρύττοντες ότι μπορούν έκ τού ασφαλούς νά ενεργήσουν έπί άπόντων
τηλεπαθητικώς υποβολήν καί νά έμπνεύσουν έρωτα, νά επαναφέρουν απίστους συζύ
γους ή έραστάς ή νά προκαλέσουν τό μίσος ή τήν αποστροφήν.
3) Άναλαμβάνοντες υπευθύνως νά Θεραπεύσουν πάσαν ασθένειαν άντί άδράς
αμοιβής.
4 ) Υποσχόμενοι ότι διά μαγγανειών, τιμωρουμένων βεβαίως ΰπό τού νόμου,
ήτοι διά μικρών ανθρωπίνων ομοιωμάτων, είς τά όποια έμπήγουν καρφίτσες, ήμποροΰν νά προκαλέσουν άνιάτους νόσους ή καί τόν θάνατον άτόμων (Μαύρη Μαγεία).
5) Έπιδεικνύοντες πιστοποιητικά έκδεδομένα ΰπό διαφόρων σωματείων μέ
χτυπητούς τίτλους ευτελείς, άσχέτως πρός τήν επιστημονικήν ψυχικήν έρευναν καί μή
περιλαμβάνοντα επιστήμονας ειδικούς είς τόν κλάδον αύτόν, καθότι ή πιστοποίησις
μή ειδικευμένων ιατρών, οϊτινες τό πλεϊστον δέν έχουν ιδέαν τών φαινομένων αύτών
ούδεμίαν έχουν άξίαν.
6 ) Προλέγοντες τό μέλλον, ένώ ή επιστήμη δέν δέχεται τήν ϋπαρξιν μέλλοντος
καί προρρήσεων, έφ’ όσον μάλιστα κακαί προρρήσεις δύνανται νά προξενήσουν καί
θανάτους άκόμη δι* αύθυποβολής.
Σημειωτέον δέ, ότι άπό τινων ετών, έχουν ΐδρυθή παρ’ άτόμων ούδεμίαν έχόντων
σχέσιν πρός τήν επιστήμην καί ιδία τήν ψυχιατρικήν, εμπόρων, άποστράτων άξιωματικών ή συνταξιούχων βιοτεχνών, διάφορα όμοια σωματεία πρό πάντων πνευματιστικά, νομίζοντα ότι έκτελοΰν έν είδος υπεραστικής συγκοινωνίας μέ τά πνεύματα
το ύ Πλάτωνος, τού Σωκράτους, τού Άριστοτέλους κλπ. Πάντα δέ τού τα εκ πλάνης
προερχομένης έξ έλλείψεως έπιστημονιών γνώσεων ή πρός χρηματικήν έκμετάλλευσιν.
Κατόπιν τούτων, αί γνώμαι ήμών διά τήν λήψιν μέτρων προστασίας τού κοινού
είναι αί έξή ς:

Διά τήν ύπ’ άριθ. 1 απ άτην:
Οί υποσχόμενοι νά λύσουν τά μάγια, ώς άπλοι άπατεώνες, εμπίπτουν είς τό
περί τιμωρίας τής Μαγγανείας άρθρον τού ποινικού νόμου.

Διά τήν ύπ’ άριθ. 2 απ άτην:
Ή κατά βούλησιν έπενέργεια τηλεπαθητικής υποβολής καί δή είς άπόντας δέον
νά θεωρηθή ώς άπάτη, έφ’ όσον καί ή έκ τού πλησίον πειραματική προσπάθεια έπαναλήψεώς της είναι έκ τώ ν σπανιωτέρων φαινομένων τής Ψυχο-φυσιολογίας, ή δέ
δυνατότης ν’ άποκλεισθή προπάντων έξ άποστάσεως.
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Διά τήν ύπ’ άριθ. 3 απ άτην:
Έττειδή ενίοτε, καίτοι σπανίως, τταρετηρήθησαν καί πραγματικά θεραπευτικά
μέντιουμ, οΐ παρουσιαζόμενοι ώς θεραπευταί δέον νά παραπέμπωνται εις κρατικά νο
σοκομεία, δπου υπό τον έλεγχον των διευθυνόντων καθηγητών άποδεικνύουν έπΐ αρ
ρώστων τάς Θεραπευτικός τω ν ιδιότητας.

Διά τήν ύπ’ άριθ. 4 απάτην:
Οί άπατεώνες Μαγγανειών (Μαύρη Μαγεία) προς βλάβην τρίτων εμπίπτουν
εις τόν περί Μαγγανείας νόμον.
’Αλλά καί εάν ό νόμος αυτός δέν υπήρχε, θά έπρεπε νά δημιουργηθή καί μάλιστα
αυστηρότατος, έφ’ όσον άπεδείχθη ότι υπάρχουν άτομα χαρακτηριζόμενα έπιστημονικώς ώς ψ υχοβόλα (Βασκανισταί), άτι να δύνανται συγκεντρωνόμενα νά προξενή
σουν κακόν.

Τέλος διά τήν ύπ ’ άριθ. 5 άπάτην ή θεραπεία είναι εύκολος.
Κατά τήν γνώμην ημών, δέον νά θεσπισθή μόνιμος επιτροπή έξ ειδικών ψυχιά
τρων έκ τών διοικητικών συμβουλίων τής μόνης έν Έλλάδι έπιστημονικής Εταιρείας
Ψυχικής έρεύνης (Εταιρεία Ψυχο-φυσιολογίας—Ψυχικών ερευνών) έν οις εις καθηγη
τής τοϋ Πανεπιστημίου (καταλληλότατος ό κ. Κ. Κωνσταντινίδης καθηγητής νευρολογίας καί διευθυντής τού δημοσίου Ψυχιατρείου) καί έξ αστυνομικών ή δικαστικών
εχόντων είδικάς έν προκειμένω γνώσεις, ενώπιον τής οποίας νά έξετάζωνται τά διά
φορα μέντιουμ καί νά διαπιστώνωνται πειραματικώς τά παραγόμενα παρ’ αυτών
φαινόμενα, άτινα ν’ άναγράφωνται εις ειδικήν πιστοποίησιν ΰπογεγρ'αμμένην παρά:
τής ’Επιτροπής.
Δέον ν’ άπαγορευθή αΰστηρώς ή αναγραφή έκ τού τύπου φαινομένων μή περιε
χομένων εις την πιστοποίησιν, κατασχομένων ύπό τής αστυνομίας όλων τώ ν μή προερχομένων έκ τής προρρηθείσης έπιτροπής ώς συντελούντων εις τήν παραπλάνησιν
τού κοινού.
Τά άναγνωρισθέντα ώς πραγματικά μέντιουμ τά συνεχίζοντα τήν Ελληνικήν π α ράδοσιν τώ ν αρχαίων Πυθίων καί άτινα άλλως τε πληρώνουν καί φόρον έπιτηδεύματος, δέον νά τυγχάνουν τής προστασίας τώ ν αστυνομικών αρχών, ού μόνον διά τό
πολύτιμον τάλαντον αύτών, άλλά καί διότι ξέναι άστυνομίαι μεταχειρίζονται επίσημα
άστυνομικά μέντιουμ. Δέον όμως νά τονίζεται πάντοτε ότι αί απαντήσεις τώ ν μέντιουμ
δέοννά μή λαμβάνωνται ώς άποδεικτικά στοιχεία, άλλά μόνον ώς ενδείξεις, ώς;
νέα ίχνη πρός έξακρίβωσιν.

’Απάτη ύπ’ άριθ. 6.
Δέν διστάζουν νά παρέχουν φανταστικάς μελλοντικάς προρρήσεις ένώ προδιαγεγραμμένον μέλλον δέν ύπάρχει καί όλα είναι πλάσματα τής φαντασίας των.
Εις τό ζήτημα δέ αύτό νομίζομεν ότι δέον νά έπιδειχθή ιδιαιτέρα αύστηρότης
διότι πολλάκις παρετηρήθη ότι έντελώς φανταστικαί δυσάρεστοι προρρήσεις δύνανται νά προκαλέσουν εις εύπαθή άτομα καί Θάνατον ακόμη έξ αύθυποβολής.
Τέλος, ώς πρός τά διάφορα πνευματιστικά σωματεία, νομίζομεν, ότι δύνανται νά
εξακολουθούν τάς συγκεντρώσεις καί τάς συνεδριάσεις, έφ’ όσον δέν έχουν σκοπόν έκμεταλλευτικόν.
Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ Τ Α Ν Α ΓΡ Α Σ
υποναύαρχος έ. ά.
Πρόεδρος Ε τα ιρ εία ς Ψυχοφυσιολογίας

ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΚΑΙ Η ΑΣΚΗΣΙΣ
,.

ΤΟΥ
Ύπό Ν. ΚΙΝΝΑ
τέω ς ’Αρχηγού Ά σ τ . Πόλεων

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

—Γ εν ικ ά περ'ι τον ά στννομικον θεσμού.
—Π ρώ τισ τον προσόν των άσκούντω ν τό αστυνομικόν λειτούργημα ή ή θικψ ίκανότη ς.
—Ή άμεροληχρία ώ ς σ υ σ τατικ ός ορος τής αστυνομικής εξουσίας.
— 'Ανθρωπισμού, τον αστυνομικού.
—Π ροσή λω σις εις τό καθήκον κ α ί μόνον.
—Έ κ τ ελ έσ ις τον καθήκοντος συνετώ ς άλ λα κ α τ ά νόμον.
—Γ εν ικ ά π ροσόντα τού αστυνομικού.

1. Ε ις τά Πολιτικά του ό ’Αριστοτέλης λέγει δτι, άδύνατον είναι νά ύπάρξη
Πολιτεία άνευ ’Αρχών, χωρίς δέ εύταξίαν καί κοσμιότητα άδύνατον ή Πολιτεία
νά διάγη καλώς. «Τ ω ν μέν γάρ αναγκαίων αρχών χω ρίς αδύνατον είναι

τήν πόλιν, τω ν δε προς εύταξίαν καί κόσμον άδύνατον τήν πόλιν οίκεϊσθαι καλώ ς».
Εις τάς πόλεις της ’Αρχαίας Ελλά δος ύπήρχεν ποικιλία ’Αρχών έπιμελουμένων τήν εύταξίαν καί εύκοσμίαν. Μετά τά Περσικά, κατ’ έπικρατεστέραν γνώ
μην, μία μόνον ’Αρχή καθωρίσθη διά τήν έκτέλεσιν τών άνωτέρω έ'ργων, ή ’Α στυ

νομία.
Ό ’Αστυνομικός θεσμός άνευρίσκεται εις κάθε προηγμένον λαόν άπό άρχαιοτάτων χρόνων. Ή τ ο δέ καί είναι ό θεσμός αύτός εις τών συντελεστών τής εύημερίας τής Πολιτείας.
Άνασκοπουμένης τής μερίμνης, ήτις έλαμβάνετο διά τήν ’Αστυνομικήν διοίκησιν άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον, καταδεικνύεται ή σοβαρότης
τού διοικητικού τούτου θεσμού. Έ ν τή μερίμνη διά μίαν άρίστην ’Αστυνομίαν,
στηρίζεται ή πρόοδος τής Πολιτείας.
Λαμβανομένης ύπ’ δψει τής σοβαρότητος τού σκοπού δν έπιτελεΐ ή ’Α στυ
νομία επιβάλλεται, όπως ή άστυνομική έξουσία είναι διαπεπιστευμένη εις πρόσωπα
δυνάμενα νά άνταποκριθώσιν έπωφελώς είς τήν διαχείρισιν τής άνατεθειμένης
αύτοΐς εντολής. ’Ε π ί τού σημείου τούτου, παλαιόθεν πάσα έπιμέλεια κατεβάλλετο,
ώ στε νά καθορίζωνται τά προσόντα τών προσώπων τών εντεταλμένων τήν άσκησιν
τής άστυνομικής έξουσίας.
2. Μεταξύ τών προσόντων αύτών πρωτίστην θέσιν κατείχε καί κατέχει
ηθική ίκανότης, στοιχείον άπαραίτητον, δεδομένου δτι, ό άσκών τήν άστυνομικήν
εξουσίαν έπιβάλλει εντός τού κύκλου τών καθηκόντων του, ώρισμένα μέτρα δι’
άστυνομικών διατάξεων.
'Η ’Αστυνομία έν τή αύτοβουλία της λαμβάνει τά προσήκοντα μέτρα διά
τήν εύημερίαν τής κοινωνίας καί περιβάλλεται μέ τοιαΰτα καθήκοντα, ώ στε νά κατέχη πρωτεύουσαν θέσιν έν τή διοικήσει, ή δέ Κρατική μέριμνα δι’ αύτήν πάντοτε
ύφίσταται, καί αύτήν παρακολουθεί, ώ στε ή διαμόρφωσίς της νά συμπληρούται,
παρακολουθούσα τήν κοινωνικήν έξέλιξιν.
Ή σημασία δ’ ήν έχει ή ’Αστυνομία δι’ ήμάς τούς "Ελληνας, εύρισκομένη
ενώπιον κοινού κατ’ έξοχήν εύθικτου θερμόαιμου καί εύμεταβόλου, δεν έκφεύγέι
τής προσοχής ούδενός, δταν μάλιστα ληφθή ύπ’ δψει, δτι αυτή παρουσιάζει τον
πολιτισμόν ενός ’Έθνους καί δή τού Ελληνικού, καυχωμένου δτι είναι ή κοιτίς-τοΰ
πολιτισμού.
ι
’Εάν ή οικογένεια, ή έκκλησία καί ό τύπος διαπλάττουσιν άναμφισβητήτως
τον πολίτην καί ώθοΰσι τούτον προς τον πολιτισμόν, ή ’Αστυνομία παρεμβαίνουσα
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εις τον καθ’ ήμέραν κοινωνικόν βίον δεν δύναται παρά να θεωρηθή και αότή παρά
γων του πολιτισμού.
Τό Κράτος, διά της ’Αστυνομίας - βλέπει, δι’ αύτής άκούει, δι’ αύτής ένεργεΐ.
Τ ά καθήκοντα της ’Αστυνομίας είναι τοιαΰτα, ώ στε οί έκπροσωποϋντες αυτήν έρ
χονται συχνότερον εις επαφήν μέ ολα τά μέλη τής πολιτείας άδιακρίτως έπαγγέλματος καί κοινωνικής θέσεως. Πρώτιστη διά τοΰτο άσχολία τοϋ άστυνομικοΰ πρέπει
νά είναι όπως έπιτύχη ν’ άποκτήση τήν εμπιστοσύνην τοϋ Κοινού.
Πρέπει ν’ άποβή «δημοφιλής». Πρέπει νά μή άποβή ό ’Ιαβέρης έν το>
προσώπω τοϋ οποίου ό σοφός Βίκτωρ Ούγκώ άπηθανάτισεν εις τον έργον του·
«Ο ί άθλιοι» τάς δυσμενείς διά τον άστυνομικόν ιδέας του.
« Ε ις τον άστυνομικόν ενυπάρχει ή δύναμις τοϋ έκπολιτίζειν» έλεγεν
ό Κίτσενερ. ’Αλλά διά νά επικράτηση ή τοιαύτη δύναμις καί έν τη επικρατήσει τη ς
ώφελήση, πρέπει οί άσκοϋντες τήν 'δύναμιν αύτήν νά είναι τό υπόδειγμα.
'Ο βαθμός τοϋ πολιτισμοΰ ένός Κράτους εξευρίσκεται έκ τοϋ βαθμοϋ τής ποιότητος τής ’Αστυνομίας του. 'Όσον δηλαδή είναι καλλιτέρα ή ’Αστυνομία του, τό
σον τελειότερος έμφανίζεται καί ό πολιτισμός του.
3.
'Η έννοια τής άστυνομικής έξουσίας πρώτιστον συστατικόν όρον πρέ
νά έχη τήν άμεροληψίαν. Έ ν τή άμεροληψία του ό άστυνομικός θά φανή δυσάρε
στος, διότι ή ’Αστυνομία έκτελοΰσα τό καθήκον της κάποτε άναγκαστικώς θά δυσαρεστήση. Τ ό τε καθίσταται ή ’Αστυνομία ωφέλιμος, όταν διαχειρίζεται τήν εξουσίαν
αύτής άμερολήπτως έ'στω καί άν δυσαρεστή. ’Αποβαίνει χείριστος ό πατήρ δστις
προσπαθεί νά μή δυσάρεστή τά τέκνα του ή ό διδάσκαλος τούς μαθητάς του,
έστω καί άν έπιβάλλεται τοΰτο διά τήν διαπαιδαγώγησίν τω ν. Οϋτω καί ή ’Α στυ
νομία άποβαίνει κακή άν προς άποφυγήν δυσαρέσκειας τίνος δεν έπιτελέση όρθώς
τό καθήκον της.
Μίαν νύκτα ό σκοπός άστυφύλαξ πλησιάζει ομάδα τραγουδιστών (κανταδόρων)οί όποιοι διετάρασσον τήν νυκτερινήν ήσυχίαν καί τούς λέγει «Κύριοι άπαγορεύονται αύτή τήν ώρα τά άσματα». Οί τραγουδισταί έπεκαλέσθησαν τό τε τά συνταγ
ματικά των δικαιώματα λέγοντες, «είμαστε ελεύθεροι πολΐται, δεν έχουμε Σύνταγμα;»,
ό άστυφύλαξ τότε τούς άπαντα: «Καλά βρε παιδιά, σείς πού χαλάτε τον κόσμο μέ
τά τραγούδια σας έχετε Σύνταγμα, οί άλλοι πού θέλουν νά κοιμηθούν δεν έχουν
Σύνταγμα;». Στήν περίπτωσι αύτή ό ’Αστυνομικός εύρέθη εις τήν σκληράν θέσιν νά
δυσαρεστήση τον έπικαλεσθέντα τά συνταγματικά του δικαιώματα ελεύθερον πο
λίτην. Αύτός είναι ό προορισμός τής ’Αστυνομίας άτυχώς ή εύτυχώς, μάλλον εύτυχώ ς, νά δυσαρεστή ένίοτε ολίγους μή νομιμόφρονας πολίτας διά νά εύχαριστήση
τούς πολλούς.
Ή άμεροληψία δμως δεν πρέπει ν’ άπολήγη εις άκαμψίαν τοϋ άστυνομικοΰ,
δταν λάβη όπ’ δψει καί έκτιμήση δεόντως τούς δρους διαβιώσεως τοϋ πολίτου έν
τή κοινωνία. Μία ενέργεια δύναται νά έπιτύχη\καί εύμενώς άπό τούς πολίτας νά
γίνη δεκτή, έάν έν τή έφαρμογή της ό άστυνομΙκός σωφροσύνην έπιδείξη.
4. Ό άστυνομικός πρέπει νά είναι ξένος (πάσης έπιδράσεως, είτε εξωτερικής
είτε καί πολλάκις έν έαυτώ ύπαρχούσης καί γεννωμένης έκ διαφόρων αισθημάτων
(συμπάθεια, αντιπάθεια κ .λ .π .).
Ό άστυνομικός ώ ς πας άνθρωπος συναισθάνεται καί ένεργεΐ κατά διαφόρους
περιστάσεις τής ζωής μέ τον ΐδικόν του τρόπον δηλ. κατά τον χαρακτήρα του. Κ α ί
έπί τοϋ χαρακτήρος έπιδρώσι διάφοροι έξωτερικοί παράγοντες. Ε ις των παραγόν
των αύτών είναι καί τό έπάγγεμα. Καί τό άστυνομικόν, δθεν, έπάγγελμα έπιδρα,
δταν μάλιστα τοΰτο άσκεΐται έπί μακρόν, εύνοϊκώς ή δυσμενώς έπί τοϋ χαρακτή
ρος τοϋ άστυνομικοΰ.
Ό άστυνομικός θεωρών πάντα άνθρωπον ύποπτον διά πράξεις άδικήματος
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καί προσκολλώμενος εις τήν γνώμην του αυτήν, καθίσταται σύν τώ χρόνω φιλύπο
πτος καί καχύποπυος άποβαίνων οΰτω άπεχθής εις τήν κοινωνίαν.
Είθισμένος ό αστυνομικός εις τήν ύπακοήν των πολιτών φοβουμένων νομί
μους συνέπειας έκ τυχόν άνυπακοής των, θεωρεί ώς παράτυπον οίανδήποτε άπείθειαν εις τάς έντολάς του, εις τρόπον ώ στε σύν τώ χρόνω καθίσταται αυταρχικός.
'Ο άσυνομικός πιεζόμενος άπό τήν ιδέαν ότι έχει ύποχρέωσιν νά καταδιώξη
τούς άδικοπραγοϋντας καί μή καμπτόμενος έξ εύσπασχνικών αισθημάτων αποβαί
νει πλειστάκις άδιάφορος προς τήν δυστυχίαν του πολίτου.
'Ο άστυνομικός ώς έκ τοΰ επαγγέλματος του γνωρίζει πολλάς των άθλιοτήτων εις τάς όποιας ζή τό άτομον καί ή Κοινωνία, έπειδή δέ αύτός είναι άπηλλαγμένος τούτων καταλήγει πολλάκις νά γίνεται εγω ιστής.
Ό άστυνομικός έν τή άσκήσει τοΰ έπαγγέλματός του θά έχη διατρέξη πολ
λούς κινδύνους. Τό γεγονός τοϋτο τον καθιστά σύν τω χρόνω Οαρραλέον.
'Ο άστυνομικός έν τή έπ ιζητήσειτής άνακαλύψεως των δραστών άδικημάτων, έπιθυμών
νά έπισύρη τήν έκτίμησιν της υπηρεσίας του, προς δέ ν’ άποβή ό φόβος τών εγκλη
ματιών, εθίζεται εις τό ν’ άναζητή καί ύποστηρίζη τό δίκαιον καί τήν άλήθειαν άπο
βαίνων οΰτω κατά τον χαρακτήρα δίκαιος καί φιλαλήθης. Οΰτωσί τή ς έπιδράσεως
έμφανιζομένης τοΰ άστυνομικοΰ έπαγγέλματός επί τοΰ χαρακτήρος τοΰ άστυνομικοΰ, θά πρέπει νά προσπαθήση οδτος ν’ άντιδράση κατά τής κακής έπιδράσεως.
Διά τήν λειτουργίαν μιας εύνομουμένης Πολιτείας ούδέν σημαντικώτερον
άπό τό ότι ό πολίτης πρέπει νά συναισθάνεται ότι ή ’Αστυνομία έξασφαλίζει αύτόν πλήρως άπό οίονδήποτε κίνδυνον. 'Ο καλός πολίτης άνδρας ή γυναίκα πρέπει
νά είναι βέβαιος ότι τά νόμιμα δικαιώματά του ώ ς άτόμου θά προστατευθοΰν. Π ρέ
πει νά ύπάρχη βεβαιότης περί άπονομής δικαιοσύνης άκόμη καί έάν πρόκειται περί
πτωχοΰ έχοντος διαφοράν προς πρόσωπον, τρ όποιον ώς έκ τής θέσεώς του δύναται
νά θεωρήται ισχυρόν.
5. Εις εύνομουμένην πολιτείαν άνεπτύχθησαν πολλαί άσφαλιστικαί δικλεί
δες διά νά μή καταστή ή άστυνομία κομματικόν όργανον καί κάμη ώς έκ τούτου
κατάχρησιν τής άστυνομικής έξουσίας, μέ τήν οποίαν έχει περιβληθή. 'Η άστυνο
μία δεν πρέπει ποτέ νά έχη απεριόριστον εξουσίαν επί τής ζωής τοΰ κοινοΰ πολίτου.
Τοΰτο έχει ζωτικήν σημασίαν, διότι ούδεμία χώρα δύναται νά θεωρηθή Δημοκρα
τική έάν ύφίσταται είς αύτήν άστυνομία μέ τήν δύναμιν νά συλλαμβάνη καί νά
φυλακίζη οίονδήποτε πολίτην άνευ δίκης καί δημοσίας διαδικασίας.
'Ο φόβος ότι, ή ’Αστυνομία ήμποροΰσε ν’ άποβή όργανον καταπιέσεως τοΰ
ιδιώτου ήτο πολύ ζωντανός είς τά ομματα τών προγόνων τών ’’Αγγλων οργανωτών
τή ς Ε λληνικής ’Αστυνομίας, οίτινες έθεσαν τά θεμέλια τής άστυνομικής υπηρεσίας,,
έν Μ. Βρεττανία τόσον ζωντανά, ώ στε ή πρώτη ’Επιτροπή ή όποια συνεστήθη ύπό
τοΰ Ρόμπερτ Π ήτλ κατά τάς άρχάς τοΰ 19ου αίώνος άπεφάνθη κατά τής δημιουρ
γίας άστυνομικής δυνάμεως, ίσχυρισθεΐσα ότι ή βελτίωσές τών μέτρων προς κατά’ πνιξιν τοΰ εγκλήματος, όσον καί αν τοΰτο είναι έπιθυμητόν, δυνατόν νά μή άποδειχθή επαρκές άντιστάθμισμα έναντι πιθανών κινδύνων κατά τή ς ελευθερίας τοΰ
άτόμου.
6. ’Ε ξ άφορμής τοΰ έπαγγέλματός του ό άστυνομικός πρέπει νά δράττεται
πάσης ευκαιρίας προς νουθεσίαν τών πολιτών καί καθοδήγησιν αύτών έπί τών ύποθέσεών των, είς τρόπον ώ στε ν’ άποφεύγουν τυχόν είς τό μέλλον παραβάσεις τών
νόμων καί διατάξεων καλή τή πίστει.
Ό άστυνομικός πρέπει νά ίσταται παρά τό πλευρόν τοΰ πολίτου προστάτης
τή ς γαλήνης του, άμύντωρ εναντίον τών κινδύνων κατά τής ζωής, τής περιουσίας
καί τής ήθικής του ύποστάσεως άκόμη.
Ή έπιδίωξις δέ τοΰ ύψηλοΰ τούτου σκοποΰ άπαιτεΐ άπό τον άστυνομικόν
ν’ άπαρνηθή γαλήνην καί άνάπαυσιν, ν’ άποβή ό φίλος καί σύμβουλος τοΰ πολίτου.
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Ό ’Αστυνομικός είναι βέβαια καί αύτός μέλος τής Κοινωνίας, ώς τοιοΰτος
θά έμφορήται καί αύτός άπό ώρισμένας πεποιθήσεις, πλήν όμως έν τή έκτελέσει
των καθηκόντων του δυνατόν να εύρεθή ένώπιον γεγονότων άντιστρατευομένων προς
τά ς πεποιθήσεις του ταύτας. 'Υποχρεοΰται τότε νά παραβλέψη τήν άντίθεσιν αύτήν.
’ Οφείλει ό αστυνομικός νά έφαρμόση τον Νόμον καί νά μή παρασυρθή άπό τάς ίδιεύθύνας διά πάσαν μή νόμιμον ένέργειάν του.
"Οσον άφορά τά δικαιώματα του πολίτου ό άσκών τό άστυν. έπάγγελμα άπό
απόψεων τινών μειονεκτεί. Καί ό κατώτερος ακόμη άστυνομικός είναι προσωπικώς
υπεύθυνος διά πάσαν αύτοϋ πράξιν. Αύτός καί μόνον έχει τήν ευθύνην τής πράξεώς
του, δι’ ήν αν τύχη νά είναι παράνομος ή νά έχη γίνει καθ’ ύπέρβασιν νόμου δίδει
λόγον καί ένώπιον τής δικαιοσύνης.
Καί ό άστυνομικός συνηθέστατα καλείται νά δράση ύπευθύνως καί πολλάκις
έπαφίεται εις τάς ιδίας αύτοΰ δυνάμεις. 'Ο άστυνομικός όμως έκείνος, όστις μόνον
προσόν θά έχη τήν σωματικήν ρώμην, είναι σχεδόν άχρηστος, έάν δεν έχη καί τήν
προσήκουσαν πνευματικήν άνάπτυξιν καί γενικήν κατανόησιν των άπειραρίθμων
διατάξεων, άς είναι εντεταλμένος νά έφαρμόση. Πρέπει νά συνδυάζωνται έν τώ άστυ
νομικω τό πνεύμα μετά τής δυνάμεως, διά νά είναι άποτελεσματική ή έξάσκησις
των άστυνομικών καθηκόντων του.
Αί σύγχρονοι πρόοδοι έπέφερον σοβαρά άποτελέσματα άπό άπόψεως θέσεως
του άστυνομικοϋ έν τή κοινωνία. ’Ή δη το άστυνομικόν έπάγγελμα άπαιτεί περισ
σότερον τοϋ συνήθους ικανούς καί καταλλήλους άνδρας, ό δέ κατατασσόμένος εις
τό ’Αστυνομικόν Σώμα ευρίσκει οτι προ αύτοϋ υπάρχει πλήρες στάδιον προς ένάσκησιν των ικανοτήτων του καί ότι καθίσταται άπαραίτητος ή χρησιμοποίησις
πνευματικών δυνάμεων πράγμα όπερ θά τον φέρη εις τήν περιωπήν τών εύγενών
λεγομένων έπαγγελμάτων.

7.
Τ ά εφόδια τοϋ προοριζομένου διά τό ’Αστυνομικόν έπάγγελμα δυσκόλ
δύνανται νά προσδιορισθώσι. ’Ενδέχεται τινά ν’ άνάγωνται είς τήν έννοιαν τών όρων
νοημοσύνη, προσωπικότης τοϋ άτόμου, άποφασιστικότης, τό πολυμήχανον, ή έντιμότης, ό ζήλος, ή εύγένεια, ή προσήνεια, ή καλωσύνη, ή ειλικρίνεια, ή έχεμύθεια, ή
άξιοπρέπεια, ή φιλαλήθεια, ή παρατηρητικότης, περί ής ό M aury διεκήρυξεν οτι δεν
γνωρίζει άλλην τόσον άξίαν προσοχής προς καλλιέργειαν της, όσον τήν συνήθειαν τής
παρατηρητικότητας. 'Ο πλήρης πίναξ περιλαμβάνων τά άπαιτούμενα έφόδια δεν νομίζομεν ότι είναι έφικτός. Ή συντομία εις τον άστυνομικόν είναι άπαραίτητος. « Ή συν
τομία ’Αρχή σοφίας», «τό λακωνίζειν έστί φιλοσοφεΐν» έλεγαν οί άρχαΐοι "Ελληνες.
Καί ό Χριστός διδάσκει «μή βατολογήτε» δηλαδή μήν άπεραντολογήτε, λέγετε ό,τι
ούσιαστικόν ζη τείτε. Περί πολλών άλλων άρετών μάς διδάσκει ό Σωκράτης καί
ό Πλάτων, ώ ς περί έγκρατείας, φρονήσεως, αυτοθυσίας τοϋ άτόμου διά τό γενικόν
καλόν, ευσέβειαν, άρετών" αΐτινες θά πρέπει νά σνναντώνται είς τόν άστυνομικόν.
Α ί κατά Πλάτωνα τέσσαρες κύριαι άρεταί υφ ήν έννοιαν ό Πλάτων ταύτας
καθορίζει ή σοφία, ή ανδρεία, ή σωφροσύνη!, ή δικαιοσύνη, πρέπει νά είναι
άπαραίτητα έφόδια δι’ ένα άστυνομικόν. Ή σοφία κατά Πλάτωνα είναι ή γνώσις τοϋ
άληθοΰς. Ή άνδρεία ή δύναμις τοϋ νά πραγματοποιή τις τήν σκέψιν του θαρραλέως
καί νά υπεραμύνεται τοϋ δικαίου καί νά υποτάσσεται έκ πεποιθήσεως είς τούς Νό
μους. Σωφροσύνη ε ναι ή έγκράτεια τών έπιθυμιών καί τό λελογισμένον είς τάς βιοτικάς έκδηλώσεις. Δικαιοσύνη δέ ώς ό Πλάτων λέγει «πάσαις έκείναις (ταΐς άρετ α ΐς) τήν δύναμιν παρέχει».
Διά τοϋ στόματος τοϋ Σωκράτους είς πολλούς διαλόγους, ιδία είς τόν Γοργίαν,
ό Πλάτων μάς λέγει προτιμώτερον είναι νά άδικήταί τις, παρά νά άδική. 'Ο ’ Ησίο
δος όμιλών διά τήν δικαιοσύνην τήν τοποθετεί ύπεράνω όλων τών άρετών. Περί
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αυτής ομοίως ό Γάλλος συγγραφεύς P roudhon λέγει. «Δικαιοσύνη είναι ό αυθόρ
μητος καί άμοιβαίως ήγγυημένος σεβασμός προς την άνθρωπίνην άξιοπρέπειαν».
"Οταν τό άστυνομικόν επάγγελμα άσκεΐται κατά τον ορθόν τρόπον θά έξασφαλισθή έν τώ Κράτει ή έννομος τάξις, γεγονός συντελούν είς την πρόοδον. ’Ανω
μαλία εις την έννομον τάξιν θά γεννήση άλλας άνωμαλίας, ών ή έκτασις δεν δύναται νά προβλεφθή.
Παρετηρήθη πολλάκις ένώ είναι γνωστόν ποιον είναι τό ορθόν νά μή ανα
λαμβάνουν οί άσκοΰντες τό άστυνομικόν έπάγγελμα την άπαιτουμένην έκάστοτε
ενέργειαν, άπό δειλίαν άποφεύγοντες τάς εύθύνας μηδενίζοντες οΰτω τάς ικανότητας
αύτών, των οποίων δέν στερούνται.
Τό ’Αστυνομικόν έπάγγελμα άπαιτεΐ άπό τον άσκοΰντα τούτο προ παντός
ευψυχίαν καί φιλοπονίαν. 'Ο . αστυνομικός πρέπει νά κατέχεται άπό υψηλά ιδανικά.
Τό ’Αστυνομικόν έπάγγελμα είναι έργασία αξία πάσης τιμής. Κάτι περισ
σότερον όταν ληφθή ύπ’ οψει ότι, αί απαιτήσεις τής υπηρεσίας αίτινες ζητούνται
άπό τον άστυνομικόν ύπερβαίνουσι τάς οίουδήποτε άλλου εύγενοΰς έπαγγέλματος.
Τό άστυνομικόν έπάγγελμα είναι έκτέλεσις υπουργήματος, καί ώ ςέκ τούτου ό έκλέξας
τό άστυνομικόν έπάγγελμα οφείλει νά έχη την υψηλήν έ'ννοιαν τού καθήκοντος.
Ό άκολουθών τό άστυνομικόν έπάγγελμα ούχί διά ν’ άπέλθη αυριον άλλά διά
νά παραμείνη μέ τήν φιλοδοξίαν ν’ άνέλθη την ίεραρχικήν κλίμακα, πρέπει ν’
άναλαμβάνη υπηρεσίαν μέ άνάλογον προπαρασκευήν δι’ άνάληψιν ευθυνών καί νά
κατέχεται άπό τον ζήλον διά τό έπάγγελμά του καί μέ τήν ιδέαν ότι ή άσκησις
των καθηκόντων του κατευθυντήριον γραμμήν έχει τό άγαθόν τής κοινωνίας.
Ό αστυνομικός καί έκτος υπηρεσίας άκόμη ευρισκόμενος οφείλει νά μή λησμονή τήν ιδιότητά του καί ότι καί τότε έχει ύποχρέωσιν νά έπιλαμβάνεται παντός
ζητήματος σχετιζομένου μέ τό έπάγγελμά του, έφ’ όσον αί περιστάσεις τό έπιβάλλουν. Ό αστυνομικός όστις δέν διακατέχεται άπό ένδιαφέρον διά τήν υπηρεσίαν θά
στερήται τής ίκανότητος νά διακρίνη νά έκλέγη, ν’ άναγνωρίζη καί έφαρμόζη τά
προσήκοντα.
Ό αστυνομικός τότε θά έπιτύχη είς τό έπάγγελμά του, όταν έχη ένστερνισθή
τήν πειθαρχίαν, ήτις προ παντός άλλου αποτελεί τήν σπουδαιοτέραν δύναμιν έν τή
•ένότητι τού συνόλου, τήν τάξιν καί τήν πιστήν έκτέλεσιν τού καθήκοντος του καί
θεωρεί τά δικαιώματά του, δι’ ών περιεβλήθη έν τή άσκήσει τού έργου του, οχι ώς
καθιστώντα αυτόν προνομιοΰχον άλλ’ ώς δοθέντα προς έξυπηρέτησιν τής Πολιτείας
καί τής Κοινωνίας.
Ή έκτασις των καθηκόντων τού αστυνομικού έπιβάλλει νά κέκτηται ούτος
ειδικών καί έγκυκλοπαιδικών γνώσεων. Πρέπει νά γνωρίζη «λίγα άπ’ όλα» διά
κάθε τί. Πρέπει νά μή τον διακρίνη προ παντός άμάθεια κοινωνική. Νά έξετάζη τον
-κοινωνικόν βίον σπουδάζων τά κοινωνικά ζητήματα καί γενικώς νά ζή έντός τής
κοινοτικής δράσεως. Ό αστυνομικός κινούμενος μέσα είς κοινωνικά πλαίσια έξελισσόμενα, θά πρέπει νά είναι Ικανός ν’ άντιλαμβάνεται τάς κοινωνικάς έξελίξεις,
ώ σ τε νά κανονίζη τήν έπιβαλλομένην έναντι αύτών θέσιν του. ”Αν όμως περιορισθή
είς τήν έπαγγελματικήν του μόρφωσιν πέριξ τών Νόμων μόνον καί τού Κανονισμού,
δέν θά καταστή ικανός. "Ενεκα τούτου θ’ άποβή σχολαστικός μέ κρίσιν περιωρισμένην χωρίς νά δύναται νά άντιμετωπίζη ζητήματα μέ άντίληψιν τοιαύτην, οΐα
θά έξυπηρετή τό συμφέρον τής τε Πολιτείας καί τής Κοινωνίας. 'Η έπαγγελματική
βεβαίως κατάρτισις τού άστυνομικοϋ πρέπει νά είναι άρτια, ώ στε νά άντεπεξέρχεται είς τά υπηρεσιακά άπρόοπτα. 'Η έπαγγελματική του όμως μόρφωσις άποβαίνει δημιουργική, όταν δέν περιορίζεται στενώς είς τήν έπαγγελματικήν του κατάρτισιν, άλλ’ εύρύνη τήν έγκυκλοπαιδικήν μόρφωσιν του.
Ό ’Αστυνομικός πρέπει μελετών νά μορφώνεται, έκλέγων τήν πνευματικήν
του τροφήν.

326

Ν. Κίννα— Το αστυνομικόν επάγγελμα

’Εκείνο τό όποιον προκύπτει, έκ τής μελέτης του αστυνομικού συστήματος είναι
δτι πρέπει τούτο νά είναι έπιδεκτικόν έξελίξεω ς. 'Η έπίδρασις επί τού άστυνομικοΰ·
δλων των παρουσιαζομένων προόδων, διά τής παρόδου τού χρόνου είναι αναγκαία,
ιδίως δέ τής προόδου των επιστημών μέσω των όποιων μεριμνά διά την καταπολέμησιν τού εγκλήματος. Ό .αστυνομικός έχει περιβληθή δι’ έξαιρετικών δικαιωμά
των καί καθηκόντων καί διά τούτο πρέπει νά μέριμνα δπως διά των πράξεων του
έξασφαλίζεται ή έπιτυχία τού δυσκόλου επαγγέλματος του.
Τό ’Αστυνομικόν επάγγελμα δεν είναι κλίνη έστρωμένη μέ ρόδα.
Ό φιλόνομος πολίτης, όταν καταφεύγει εις τον άστυνομικόν έ'χει τήν ιδέαν
δτι αυτός είναι ό ένδεδειγμένος ίνα τφ παράσχη τήν βοήθειάν του καί ύποστήριξίν
του. 'Ο παρουσιαζόμενος ένώπιον τού άστυνομικοΰ πολίτης ό έπιζητώντήν συνδρομήν
του, πρέπει νά τύχη πάσης προσοχής, όφειλομένης έκ τού καθήκοντος τού άστυνομικού τού κατέχοντος θέσιν μεστήν υποχρεώσεων καί νά μή άποπέμπεται, πολλάκις δέ καί σκαιώς, διότι ό άστυνομικός αύτός γίνεται τό τε έπιλήσμων ένός πρωταρχι
κού καθήκοντος, τής έξυπηρετήσεως τού κοινού καί δεν έχει άντιληφθή δτι ή σκαιά
αυτή συμπεριφορά του θ’ άποτελέση ένα μικρό πυρήνα άγανακτήσεως καθ’ ένός
υγιούς θεσμού.
'Ο Έ λλ η ν πολίτης άξιοι έναντι αυτού καλήν συμπεριφοράν έκ μέρους τού
αστυνομικού, ώ στε νά έχη τό αίσθημα δτι είς τό πρόσωπον τού άστυνομικοΰ θά εΰρη
τον ύποστηρικτήν παντός νομίμου ήθικοΰ καί ύλικοΰ συμφέροντος του καί ούχί τον
διώκτην του.
Ε ίς τό άπώτερον παρελθόν ή υποδειγματική συμπεριφορά των αστυνομικών
προεκάλεσεν τήν άγάπην καί τήν έμπιστοσύνην τής Κοινωνίας προς τον νέον άστυ
νομικόν θεσμόν καί είς τούτο έστηρίχθη έν πολλοϊς ή έπιτυχία του. 'Η κακή συμπε
ριφορά αντανακλά έπί τού Κράτους καί ήθικώς τούτο ζημιοΰται. Τ ί διαφέρει τούκακού πολίτου οστις προκαλεΐ τον άστυνομικόν έν τή έκτελέσει τού καθήκοντος
του, δταν καί ό άστυνομικός παρασύρεται είς κακήν συμπεριφοράν ένώ οφείλει νά
διατηρή τήν πρέπουσαν ψυχραιμίαν του ;
Α ί άξιώσεις τάς όποιας τό Κράτος έχει σήμερον άπό τά όργανα τής ’Ασφα
λείας είναι μέγισται καί τό .έργον αύτών είναι βαρύτατον καί δυσχερές. Διά τούτο
οί άσκοΰντες τό άστυνομικόν έπάγγελμα πρέπει νά είναι έφωδιασμένοι μέ δλα τά
ψυχικά καί πνευματικά έκεϊνα προσόντα, τά όποια θά τούς καταστήσουν καθοδηγητάς τής Κοινωνίας καί συντελεστάς είς τήν δημιουργίαν πολιτισμού.
"Εκαστος άστυνομικός είναι ό έμφανέστερος φορεύς τή ς κρατικής έξουσίας.
Ό άστυνομικός πρέπει νά έχη συνείδησιν δτι, έκλέγων τό άστυνομικόν έπάγγελμα,
άναλαμβάνει καθήκοντα χρήσιμα διά τό κοινωνικόν σύνολον καί ένσαρκώνει είς
κάθε έκδήλωσίν του τήν ύψηλόφρονα Κρατικήν ’Ιδέαν.
Ν. ΚΙΝ Ν ΑΣ
τέω ς ’Αρχηγός ’Α στυν, Πόλεων

Ρ Ε Α Λ ΙΣΤ ΙΚ Ε Σ

ΙΣΤΟ ΡΙΕΣ

ΛΑΣΠΩΜΕΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
(ΦΑΚΕΛΛΟΣ 7369)
Τοΰ χ· ΠΑΝΟΥ ΔΩΡΟΥ
(Σ υ ν έχ εια ά π ό τ ο προη γούμ ενο)
* *

Έ τ σ ι μια μέρα ήρθε καί μέ πήρε ή χοντρή έκείνη άσχημογυναΐκα μέ τα πολλά
στολίδια, πού 6 Πέτρος έλεγε «κυρία» Ζ ω ζώ καί μέ αυτοκίνητο μέ γύρισε σ’ ένα
σωρό μαγαζιά. Μοϋ άγόρασε τουαλέτες, παπούτσια, χρυσαφικά. Μ έ έντυσε σαν πριγ—
κήπισσα. Καί μετά μέ πήγε σπίτι της.
’Ή τανε μιά δμορφη βιλλίτσα χωμένη μέσα σ’ ένα μεγάλο κήπο μέ πολλά δέν
τρα καί λουλούδια : λίγο πειο έξω άπο την ’Αθήνα.
"Ενας ασκημομούρης, πού, δπως μοϋ είπε ή κυρία Ζ ω ζώ , ήταν κηπουρός
της, ήρθε καί μας άνοιξε τή σιδερένια πόρτα καί ή Ζαμπέττα, μιά άντρογυναΐκα μέ
άγρια μάτια, μας ύποδέχτηκε στο χώλ.
Μέ ώδήγησε σ’ ένα δωμάτιο πού ήταν στο έπάνω πάτωμα καί μοϋ είπ ε
δτι θαρχότανε νά μέ φωνάξη δταν το φαγητό θά ήταν έτοιμο.
Σαν έφυγε ή Ζαμπέττα κύτταξα το καινούργιο μου σπίτι. Το δωμάτιο ήταν
πολύ δμορφο. Κρεββάτι καί ντουλάπα άπο άκριβο ξύλο καί σέ ωραίο χρώμα. Το πα
ράθυρό μου έβλεπε στον κήπο πού είχ ε στη μέση ένα δμορφο συντριβάνι. ’Αλήθεια,
είπα μέσα μου, είχ ε δίκηο ό Πέτρος, ή κυρία Ζ ω ζώ παρ’ δλη της τήν άσκήμια ήταν
μεγάλη κυρία.
Γδύθηκα καί έπεσα στο κρεββάτι νά ξεκουραστώ. ’Ή μουν τόσο ζαλισμένη
σάν νά είχα πιει οκάδες κρασί. Τόσα λοΰσα, τόσα στολίδια έγώ πού μέχρι χ τές δέν
είχα φουστάνι. Στο κάτω τής γραφής ό Πέτρος μέ αγαπούσε καί άφοΰ κείνος ήθελε
νά δουλέψω έγώ θά έκανα δτι ήθελε. Πάντως έδώ ήταν πολύ ωραία.............Καί μέ
τις σκέψεις αυτές μέ πήρε ό ΰττνος.......................
Θά είχε περάσει μία ώρα δταν ακόυσα χτύττημα στην πόρτα. Ή τα ν ή Ζαμπέτ
τα πού μοϋ είπε δτι ή μαντάμ Ζ ω ζώ , δπως έλεγε τήν κυρία της, μέ περίμενε νά φάμε.
Στο τραπέζι ύπήρχε μπόλικο καί καλό φαγητό, κρασί καί φρούτα. Ή κυρία
Ζ ω ζώ ήταν πολύ περιποιητική μαζύ μου. "Αρχισα νά τήν συμπαθώ. Δέν μοϋ φαι
νόταν πειά τόσο άποκρουστική...................................
"Οταν σηκωθήκαμε άπο το τραπέζι μοϋ είπε πώ ς ήθελε νά μιλήση γιά τή δου
λειά πού θά έκανα. Τήν άκολούθησα στο σαλόνι καί εκεί άφοϋ ξάπλωσε σέ μιά μεγά
λη πολυθρόνα καί άναψε τσιγάρο, μοϋ έξήγησε πώ ς ή δουλειά μου ήταν νά κρατάω
συντροφιά σέ ώρισμένους πλουσίους κυρίους, πού θαρχόντουσαν εκεί γιά νά ξεσκάσουν
λίγο μέ τή συντροφιά μιας όμορφης κοπέλλας. Θά έπρεπε νά είμαι καλή μαζύ τους
καί θά κέρδιζα πολλά λεπτά. Αύτό μοϋ είπ ε κάνουν δλες οί κοπέλλες καί οί δμορφες
παντρεμμένες σήμερα καί έχουν άπ’ δλα. Νά έδώ έρχονται καί άλλες κοπέλλες. Θά
περνούσα πολύ όμορφα.
Χω ρίς νά μέ άφίση νά τη ρωτήσω τίποτα σηκώθηκε καί μοϋ είπε νά πάω νά
ξεκουραστώ γιατί το βράδυ κι’ δλας θά καλοΰσε μερικούς καλούς φίλους της σέ
γλέντι..............................
*
*

*

Το βράδυ ήρθε ή Ζαμπέττα καί μοϋ είπε τί θά φορούσα. Ή τα ν μιά δμορφη
μαύρη τουαλέττα πού άφινε τις πλάτες καί σχεδόν δλο τό στήθος έξω .
"Οταν ντύθηκα καί κυττάχτηκα στον καθρέφτη έννοιωσα μέσα μου τήν αίω-
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νία γυναικεία φιλαρέσκεια και ματαιοδοξία νά φουντώνουν. ’Αλήθεια να μ ’ έβλεπε
ό Πέτρος. ’Ήμουν πολύ δμορφη τύ βράδυ εκείνο
..................
'Όταν κατέβηκα στο σαλόνι βρήκα δυο άλλες κοπέλλες, πολύ δμορφες, πού
μέ κύταζαν κάπως παράξενα. Ή μία ήταν ψηλή μελαχροινή καί ή άλλη ξανθή. Καί
οί δύο ήταν ντυμένες μέ πολύ γούστο. Ή σαν καί τρεις άντρες, πού μόλις μέ είδαν
έκάρφωσαν τις ματιές τους άπάνω μου καί έβαλαν τις φωνές.
—Μπράβο Ζ ω ζοϋλα ! Το καινούργιο σου λουλούδι είναι εξαίσιο ! ’Έ λ α σ ύ σ τη 
σε μας το νά άναπνεύσωμε λίγο το άρωμά του.
Ή Ζαμπέττα έφερε μεζέδες καί πιοτά καί έβαλε δίσκους στο ραδιογραμμό
φωνο. Σ έ λίγο το κέφι ήρθε. Τραγούδι, χορός, μεθύσι. Μεθύσι πολύ, γιά μένα, πού δλα
μέ ζάλιζαν. ’Έ τ σ ι χωρίς νά το καταλάβω βρέθηκα στο δωμάτιό μου μέ τον έναν άπο
τούς τρεις άντρες....................Τά άλλα δλα έγιναν μόνα το υ ς................
*

*

*

Κόντευε νά χτυπήση μεσημέρι δταν ξύπνησα. Στο τραπεζάκι πού ήταν δίπλαμου είδα μιά χρυσή λίρα κι’ ένα σημείωμα, πού έγραφε. «Μικρούλα μου Μαίρη
ήσουν ύπέροχη. Σοΰ άφίνω ένα μικρό δωράκι καί θά ξανάρθω γρήγορα, Μ ίμης».
’Ω στε αότή ήταν ή δουλειά πού θά έκανα. Καί ό Π έτρος; Θά μ’ άγαποΰσε
τώρα; Τ ί θά γινόμουν χωρίς την άγάπη του; ’Αλλά μήπως αυτός δέν μ’ έδωσε στή
Ζ ω ζώ .
Έ τ σ ι ύποτάχτηκα στή μοίρα μου............................
*

*

*

Τ ά γλέντια στο «σπίτι» μας γινόντουσαν κάθε βράδυ. Πολλές φορές έπρεπε
νά κρατήσω «συντροφιά» καί σέ δύο κυρίους μόνη μου.................... Κ ι’ έτσι μέ το
πέρασμα τού καιρού έγινα μιά κοινή γυναίκα.
Σ ’ αύτό το διάστημα ερχότανε καί ό Πέτρος καμμιά φορά στο σπίτι καί ήμουν
εύτυχισμένη δταν κρατούσα στον άνδρα πού αγαπούσα «συντροφιά».
'Ένα άπόγευμα κατέβηκα στο σ α λ ό ν ι.... Ή Ζ ω ζώ έλλειπε άπο το σπίτι
καί ή Ζαμπέττα ήτανε στήν κουζίνα. Βρήκα τήν ψηλή δμορφη κοπέλλα πού γνώρισα το
πρώτο βράδυ στο σπίτι αύτό. Ά π ο τό τε πολλές φορές είμαστε μαζύ στο σαλόνι μέ
τή Λίλιαν, δπως άκουγα νά τη φωνάζουν, μά σήμερα ήταν ή πρώτη φορά πού βρισκό
μαστε μόνες.
—Κάθησε Μαίρη, μοΰ είπε μόλις μέ είδε, καί πήρε τσιγάρο. "Υστερα μέ κά
ποια πικρή ειρωνεία στή φωνή της συνέχισε. Περιμένω έναν άπο τούς «φίλους»
τή ς άξιότιμης κυρίας Ζ ω ζώ ς.
’Άναψε το τσιγάρο καί έγώ κάθησα δίπλα της.
—Α λήθεια , μέ ρώτησε, πού σέ ψάρεψαν έσένα.ΥΠοιά μαύρη μοίρα σ’ έρριξε
στά δίχτυα τους ;
Λ
"Οταν άκουσε τήν ιστορία μου έσβυσε νευριασμένα το τσιγάρο τ η ς καί πιάνοντάς με άπο τά δύο μπράτσα μοΰ είπε.
—Ά ν μπορούσα νά τον σκότωνα το Χελίδη, χωρίς νά βλάψω τή θέσι τού πατέ
ρα μου καί τήν τιμή τής οικογένειας μου, θά τδκανα ευχαρίστως.
Στο ξέσπασμα αύτό τής Λίλιαν ξαφνιάστηκα. Μά πειό πολύ μέ τάραξε τό
μίσος της έναντίον τού Πέτρου. Τ ί σχέσι είχ ε ή κοπέλλα αύτή μέ τον άντρα πού έγώ
άγαποΰσα καί γιά τό χατήρι τού οποίου έφτασα ώ ς εδώ. Μέ ποιο δικαίωμα έλεγε
δσα ε ίπ ε ;
Τ ή ρώτησα άμέσως κάπως άπότομα.
’Εκείνη μοΰ χαμογέλασε θλιμμένα, χωρίς νά θυμώση μέ τό άπότομο φέρσι
μό μου άπέναντί της καί άρχισε τήν άφήγησί της. "Ε τσ ι έμαθα τήν ιστορία τής Λ ί
λιαν No ράκη.
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'Ένα βράδυ γυρίζοντας ή Λίλιαν σπίτι της βρήκε τή μητέρα της πολύ ταρα
γμένη. Την ρώτησε τί συμβαίνει καί κείνη της είπε πώς ήτανε αδιάθετη. Πριν πέσει
να κοιμηθή θέλησε ή Λίλιαν νά πή καληνύχτα στη μαμά της, δπως κάθε βράδυ. "Οταν
έφτασε δμως στο κρεββάτι είδε δίπλα ένα μπουκαλάκι πού έγραφε άπ’ έξω «προσοχή δηλητήριο. » Κάτι σαν αστραπή φώτισε τό μυαλό τής Λίλιαν. Κάτι πολύ σοβα
ρό βασάνιζε τή μητέρα της.
Ζ ήτησε εξηγήσεις καί κείνη άρχισε νά κλαίη, άλλα άρνιότανε νά μιλήση. 'Ένα
σημείωμα πού βρήκε κάτω άπό τό προσκέφαλο τής μητέρας της καί πού έγραφε
πώς αύτοκτονεΐ την έπεισε πώς κάποιο κρυφό δράμα σπάραζε τή ψυχή τή ς μητέρας
της. Την πίεσε νά μιλήση καί μόνον όταν σηκώθηκε νά εΐδοποιήση τόν πατέρα της,
πού εργαζότανε κάθε βράδυ πάνω σέ μιά καινούργια μελέτη του ώς άργά τή νύχτα
στο γραφείο του, ή μητέρα της άπεφάσισε νά μιλήση. Ζήτησε δμως πρώτα από τή
Λίλιαν νά όρκισθή πώ ς δεν θά έλεγε ποτέ στον πατέρα της τό μυστικό της.
'Ένα γλύστοημα ήθικό έδώ καί δώδεκα χρόνια τήν έρριξε στήν αγκαλιά ένός
κοσμικού τύπου πού γνώρισε κάποιο καλοκαίρι σέ μιά λουτρόπολι. Τού Πέτρου Χ ελ ίδη. 'Ο άνθρωπος αύτός δμως δέν ήταν ένας άθωος Δόν Ζουάν, άλλ’ ένας άσυνείδητος
έκμεταλλευτής, πού άφοΰ τής άπέσπασε αρκετά χρήματα στο παρελθόν έπηρεάζονζοντάς την μέ κάτι γράμματα καί προ παντός μέ κάτι φωτογραφίες πού είχ ε στά χ έ
ρια του, τήν ειδοποίησε τώρα πώς θά ματαίωνε τήν εκλογή τού πατέρα τής Λίλιαν
ώ ς καθηγητοΰ Πανεπιστημίου. ’Απειλούσε νά δημιουργήση σκάνδαλο μέ τά ντοκου
μέντα πού είχε στά χέρια του άν δέν έπαιρνε χίλιες λίρες.
'Η Λουκία Νοράκη, ή μητέρα τής Λίλιαν, τού άπάντησε π ώ ς ήταν αδύνατον
νά βρή τέτοιο ποσόν καί έκεΐνος τής ύπέδειξε νά πουλήση ένα χτήμα της στήν Κ ηφισσιά πού είχ ε πάρει προίκα. Μά αύτό ή άτυχη γυναίκα τό προώριζε γιά προίκα τής
Λίλιαν καί ήταν άδύνατο άλλωστε νά τό πουλήση κρυφά άπό τόν άνδρα της. "Ε τσ ι
στήν απελπισία της άπεφάσισε ν’ αύτοκτονήση.
Μέ δάκρυα στά μάτια ή Λίλιαν άκουσε τήν ιστορία τής μητέρας της. Τήν παρεκάλεσε νά κάμη υπομονή. Ε ίχ ε μιά πλούσια φίλη δπως τής είπ ε, πού ίσω ς τήν βοη
θούσε.
Φίλησε τή μαννοΰλα της, κατέβηκε στο γραφείο καί καληνύχτησε χαμογε
λαστή, δπως κάθε βράδυ, τόν πατέρα της καί μόνον δταν κλείστηκε στο δωμάτιό
της άφισε τόν πόνο της νά ξεσπάση. "Ητανε ψέμματα π ώ ς υπήρχε πλούσια φίλη.
"Επρεπε δμως νά βρή λύσι καί νά σώση τή ζωή τής μαννούλας της καί τήν τιμή καί τό
μέλλον τού πατέρα της.
'Όταν ξημέρωσε είχ ε πάρει τήν άπόφασί της.
Ντύθηκε γρήγορα—γρήγορα καί βγήκε. Κάθισε σ’ ένα κέντρο, άναψε ένα
τσιγάρο, ήπιε έναν καφφέ καί ζήτησε τόν τηλεφωνικό κατάλογο. Σταμάτησε στο
όνομα Χελίδης Πέτρος, έμπορος αριθμός 7 8 8-692.
Κύτταξε τό κομψό ρολογάκι της καί σήκωσε τό ακουστικό. Δίστασε λίγο,
μά γρήγορα νίκησε κάθε δισταγμό καί σχημάτισε στο καντράν τόν άριθμό τηλε
φώνου, τού άνθρώπου πού ήθελε νά καταστρέψη τήν οίκογένειά τη ς. Ή άηδία πού
πλημμύριζε τήν ψυχή της ήταν ζωγραφισμένη στο πρόσωπό της, μά ή φωνή της
ήταν παράξενα ήρεμη, όταν άρχισε νά μιλάη.
Ε ίπ ε ποιά ήταν καί ότι ήταν άνάγκη νά τόν συναντήση τό ταχύτερον. ’Ε κ εί
νος τής έδωσε ραντεβού γιά τό άπόγευμα στις 6 στο σπίτι του καί ή Λίλιαν έκλεισε
τήν συνδιάλεξι μ’ ένα ώρβουάρ, πού προσπάθησε νά φανή δσο μπορούσε ήρεμώτερο.
Σ τις 6 άκριβώς ή Λίλιαν χτύπησε τό κουδούνι τής έξώπορτας τού Χελίδη καί
σ’ ένα λεπτό ή πόρτα άνοιξε. "Ενας ψηλός καί όμορφος άντρας, πού παρ’ δλο ότι
είχ ε περάσει τά σαράντα διατηρούσε μιά παράξενη γοητεία, ύποκλίθηκε μπροστά
της καί τής είπε νά περάση μέσα.
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Τήν ώδήγησε στο σαλονάκι, έφερε λικέρ καί σοκολατάκια, γέμισε τά ποτήρια,
προσέφερε τσιγάρο, τής έδωσε ν’ άνάψη μέ άψογη ευγένεια, άναψε καί κείνος καί
μετά τής είπ ε.—Β λέπω πώ ς ή κόρη πήρε δλη τήν ομορφιά τής μητέρας. Δεσποινίς
Νοράκη είμαι καταγοητευμένος. Σ έ τί μπορώ να σάς φανώ χρήσιμος ;
—Θά μπορούσατε κύριε Χελίδη νά φανήτε λιγώτερο άτιμος απέναντι μιας
γυναίκας, πού το μόνο της έγκλημα είναι δτι σέ μιά στιγμή άδυναμίας έπ εσε στήν
άγκαλιά σας, του απάντησε ή Αίλιαν.
Τό πρόσωπο τοϋ Χελίδη έγινε σκληρό. Ή μάσκα τής καλωσύνης καί τής εύγενείας έπεσε μέ μιας καί φάνηκε τό πραγματικό πρόσωπο τοϋ ανθρώπου πού ζοϋσε
μέ τήν ατιμία καί τήν έκμετάλλευσι τής γυναικείας έπιπολαιότητος.
—’Ακουστέ δεσποινίς, θέλω χρήματα. ’Ά ν τά φέρατε θά πάρετε τά γράμματα
καί τις ολόγυμνες φωτογραφίες τής μαμάς σας. ’Ά ν δχι, θά στείλω άντίγραφα σέ
κείνους πού θά έκλέξουν σέ λίγες μέρες τό νέο καθηγητή τής φιλοσοφίας τοϋ Δικαίου.
'Η Αίλιαν έγινε κάτωχρη, δταν άντίκρυσε μία φωτογραφία πού τής έδειξε ό
Χελίδης. ’Αλήθεια πόσο χαμηλά ρίχνει τις γυναίκες ή έπιπολαιότης μιάς στιγμής
Ό άνθρωπος αυτός ήταν κύριος τής καταστάσεως.
'Ο Χελίδης παρακολούθησε μέ σαδισμό τον ψυχικό σπαραγμό τής δύστυχης
κοπέλλας. Σίγουρος πειά γιά τή νίκη του σήκωσε τό ποτήρι του, ήπιε δυο γουλιές
κυττώντας τή Αίλιαν, πού έκλαιγε, μέ ειρωνεία.
Τώρα ελπίζω νά φανήτε λογική, δεσποινίς. Ά ν νομίζετε π ώ ς θά μέ συγκινήσετε μέ μεγάλα ώραΐα λόγια ή μέ λίγα κοριτσίστικα δάκρυα εϊσαστε γελασμένη.
Τό βλέμμα του πήρε μιά πρόστυχη έκφρασι πόθου καί συνέχισε.
—"Ενα πράγμα θά μέ έκανε νά μήν καταστρέψω τήν καρριέρα τοϋ πατέρα
σας καί νά μήν άτιμάσω τή μητέρα σου στά μάτια τοϋ κόσμου. Καί γι’ αυτό ήρθες
χωρίς λεπτά έδώ. Γιά νά μοϋ δώσης έσύ τό συνάλλαγμα αύτό. Έ , λοιπόν τό πέρνω.
Χ ω ρίς νά προφθάση ή Αίλιαν νά άμυνθή ό Χελίδης τήν άγκάλιασε καί τή φίλησε. ’Εκείνη θέλησε ν’ άντισταθή, μά έννοιωσε τή δύναμή της νά παραλύη ανεξή
γητα. Τό τσιγάρο πού είχ ε καπνίσει είχ ε χασίς.
*
* *
'Η Αίλιαν έγινε ερωμένη τοϋ Χελίδη. ’Έ σ ω σ ε τή μητέρα της άπό τον εκβι
ασμό καί έπεσε ή ίδια σέ χειρότερον. Ό πατέρας της έγινε καθηγητής τοϋ Πανε
πιστημίου, μά ό Χελίδης κρατοΰσε πάντα τις φωτογραφίες. Καί έτσι, μιά μέρα
ώδηγήθηκε άπό τό Χελίδη σ’ ένα πάρτυ τής Ζ ω ζώ ς. Μέθυσε καί δπως ήταν επό
μενο πέρασε τό ίδιο κι’ δλας βράδυ άπό τρεις άντρικές άγκαλιές..................
*
* *
’Ε γώ άκουγα άφωνη. 'Η φρίκη είχ ε γιομίσει τήν ψυχή μου. "Ω στε αύτός ήταν
ό Χελίδης, ό άντρας πού άγαποΰσα τόσο. Μέ μιάς φω τίστηκε τό μυαλό' μοϋ. Χ ω ρίς
νά πώ λέξι έτρεξα στο δωμάτιο μου καί πέφτοντας στο κρεββάτι μου ξέσπασα σέ
λυγμούς.
*
* *
Μέ τή Αίλιαν γίναμε—φίλες, όπως καί μέ τή Ρ& α; μιά δμορφη ξανθούλα
παντρεμμένη, πού είχε καί ένα χαριτωμένο άγοράκι. "Ε π εσε στά δίχτυα ένός «κρά
χτη» τοϋ Χελίδη καί μέ τό ίδιο σύστημα έκβιασμοΰ έφτασρ κι’ αύτή νά είναι μία άπό
τις «καλεσμένες» τής Μαντάμ Ζ ω ζώ ς, στά πάρτυ της.
’Έ τ σ ι έμαθα μιά μέρα άπό τή Αίλιαν πώς γύρισε άπό τήν Ευρώπη δ άρραβωνιαστικός της, ένας διαλεχτός άντρας πού τήν άγαποΰσε μέ πάθος. ~Ηταν μηχανι
κός καί λεγότανε Ά λ κ η ς Ναρής. 'Η Αίλιαν τοϋ έδωσε πίσω τό δακτυλίδι τών άρραβώνων τους χωρίς νά τοϋ δώση καμμιά έ ξ ή γ η σ ι....................
Τοϋ κάκου έκεΐνος ζήτησε νά τή δή καί νά μάθή τήν αιτία τοϋ χωρισμού τους.
'Η Αίλιαν στάθηκε ανένδοτη στο ζήτημα αύτό. Δέν ήταν πειά, δπως μοϋ είπ ε άξια
νά γίνη γυναίκα του .......................
( Σ υ ν ε χ ίζ ε τ α ι)

ΔΙΚΑΙΟΝ

ΣΚΟΠΟΣ - ΙΕΡΑΡΧΙΑ-ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΣΥΛΛΗΨΙΣ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΑΝ
'Υπό ΕΜΜ. ΑΡΧΟΝΤΟ ΥΛΑΚΗ, ’Αστυνόμου Α'.
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Σ κ οπ ό ς Ο ικονομικής ’Α στυνομίας κ α τ ά θάλασσαν.
Μ έσα έκπλη ρώ σεω ς σκοπού.
'Ιερ α ρ χ ία οργάνων Ο ικονομικής ’Α στυνομίας κ α τ ά θάλασσαν.
Π ροέλευσις κ α ι διορισμός οργάνων Ο ικονομικής ’Α στυνομίας κ α τ ά θάλασσαν.
‘Ε ξάρτησες Ο ικονομικής ’ Α στυνομίας κ α τ ά θάλασσαν.
Χ αρακτή ρ Ο ικονομικής ’Α στυνομίας καπ ά θάλασσαν.
’Α νακριτικά καθή κοντα 'Οργάνων Ο ικονομικής ’Α στυνομίας κ α τ ά θάλασσαν.
Δ ω σιδικ ία 'Οργάνων Ο ικονομικής ’Α στυνομίας κ α τ ά θάλασσαν.
Σνλληψις 'Οργάνων Ο ικονομικής ’Α στυνομίας.—Π ερ α ιτέρ ω ενέργειαιι.

I. Σκοπός Οικονομικής ’Αστυνομίας κατά θάλασσαν.
Σκοπός ταύτης είναι ή άπό θαλάσσης δίωξις του λαθρεμπορίου έν γένει καί
ή παρεμπόδισις καί άνακάλυψις πάσης παραβάσεως των τελωνειακών νόμων καί
κανονισμών. Προς τοϋτο έπιτηρεϊ κατά μήκος ολόκληρον τό θαλάσσιον μέτωπον
καί τάς άκτάς τής έπικρατείας, παρεμποδίζουσα οίανδήποτε πράξιν παρανόμου έπιβιβάσεως ή άποβιβάσεως καί κατοπτεύει τάς θαλασσίας διόδους, τάς προσκειμένας προς τά όμορα Κράτη, προς πρόληψιν τής διελεύσεως λαθρεμπορευμάτων κλπ.
Έ κ τ ε λ ε ΐ ωσαύτως έρεύνας, νηοψίας καί έλεγχον τών ναυτιλιακών έγγράφων,
τηρούμενων τών κανόνων καί έθί|1ων τοϋ Διεθνούς Ναυτικού Δικαίου, έντός τών
'Ελληνικών χωρικών ύδάτων, ένθα δεν είναι έφικτός ό παρά τών άρμοδίων ’Αρχών
Ιλεγχος, ωσαύτως δέ προβαίνει ενδεχομένως καί εις κατασχέσεις κατά τάς οικείας
•διατάξεις τών τελωνειακών καί τών περί διώξεως τού λαθρεμπορίου έν γένει νόμων.
’Ενεργεί έπιπροσθέτως την δίωξιν τής λαθραλιείας, τών παραβάσεων τών
διατάξεων περί προστασίας τής ίχθυοπαραγωγής καί την δίωξιν τής λαθραμμοληψίας καί δρα διά τήν άσφάλειαν τής ναυσιπλοΐας έν συνεννοήσει προς τάς λιμενικάς
Ά ρ χ ά ς, έφ’ όσον κατά τήν έκτίμησιν τών Κυβερνητών τών άντιλαθρεμπορικών πλοίων
δεν παρακωλύεται έκ τών ένεργειών τούτων τό κύριον έργον τή ς διώξεως τού λα
θρεμπορίου.
'Η Οικονομική ’Αστυνομία κατά θάλασσαν δύναται νά προέρχηται εις συνεν
νοήσεις μετά τών υπηρεσιών διώξεω ς λαθρεμπορίου τών όμορων ή ετέρων ’Επικρα
τειών διά τήν άπό κοινού καταστολήν καί δίωξιν τού λαθρεμπορίου άπό θαλάσσης,
όρίζουσα, έγκρίσει τού 'Υπουργού τών Οικονομικών, ειδικούς έκάστοτε ταχυδρό
μους έκ τών ύπ’ αυτήν υπαλλήλων (άρθρα 1,2 καί 3 Α.Ν. 389/ 1936).

II. Μέσα έκπληρώσεως σκΟποϋ. 'Η οικονομική ’Αστυνομία κατά θάλασ
σαν έκπληρώνει τον άνωτέρω σκοπόν της διά πλοίων, άτμακάτων, βενζινακάτων,
λέμβων κ.λ.π. "Απαντα τά πλοία ταύτα καλούνται «Άντιλαθρεμπορικά πλοία»,
συνιστοΰν δέ στολίσκον ύπαγόμενον εις τήν άποκλειστικήν άρμοδιότητα τού 'Υπουρ
γού τών Οικονομικών καί τού Διοικητοΰ τού στολίσκου τούτου (άρθρ. 7 Α.Ν.
389/ 1936).
III. 'Ιεραρχία ’ Οργάνων Οικονομικής ’Αστυνομίας κατά θάλασσαν.
α) Διοικητής στολίσκου άντιλαθρεμπορικών πλοίων,
β ) ’Επιθεωρητής στολίσκου άντιλαθρεμπορικών πλοίων,
γ ) Κυβερνήτης άντιλαθρεμπορικοΰ πλοίου,
δ) Α ' Μηχανικός άντιλαθρεμπορικοΰ πλοίου
ε ) ’Ασυρματιστής
»
»
σ τ ) Β ' Μηχανικός
»
»

Ε . ’Αρχοντουλάκη — Δωσιδικία Οίκον, αστυνομίας
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Ν.

ζ ) Ναύκληρος (διαχειρ.) άντιλαθρεμπορικού πλοίου
η ) Ναύται
»
))
θ ) Θερμασταί
»
»
ι) Ναυτομηχανικοί
»
» (Β .Δ . 18/28 Ίουν. 1937 καί
2210/ 1952.) .

IV.
Προέλευσις καί διορισμός ’ Οργάνων
κατά θάλασσαν.

Οικονομικής ’Αστυνομ

Τ ά όργανα τής οικονομικής ’Αστυνομίας προσλαμβάνονται δι’ άποφάσεως του
'Υπουργού των Οικονομικών είτε έξ άποστράτων τού Βασιλικού Ναυτικού είτε
έκ τού εμπορικού ναυτικού, προκειμένου δέ περί κατωτέρων καί έξ ιδιωτών.
Οί προσλαμβανόμενοι εις τήν Οικονομικήν ’Αστυνομίαν λογίζονται άπό τού
διορισμού των επί έ'ν έτος ως «δόκιμοι», διορίζονται δέ ως τακτικοί, δι’ άποφά
σεω ς τού 'Υπουργού τών Οικονομικών, εάν κριθώσι, διαρκοΰντος τού έτους, κατάλ
ληλοι (άρθρ. 10 Α.Ν. 389/1936).

V. Έ ξά ρ τη σ ις οικονομικής ’Αστυνομίας κατά θάλασσαν.
'Ο Διοικητής καί γενικώς τό προσωπικόν τής οικονομικής ’Αστυνομίας κατά
θάλασσαν υπάγεται είς τήν άρμοδιότητα καί τήν πειθαρχικήν έξουσίαν τού 'Υπουρ
γού τών Οικονομικών (άρθρ. 11 Α.Ν. 389/1936).
'Ο Διοικητής τού στολίσκου άντιλαθρεμπορικών πλοίων έδρεύει είς τό 'Υ 
πουργείου Οικονομικών (άρθρ. 8 § 2 Α.Ν. 389/1936).

V I. Χαρακτήρ οικονομικής ’Αστυνομίας κατά θάλασσαν.
'Η Οικονομική ’Αστυνομία κατά θάλασσαν είναι ένοπλος υπηρεσία καί τά
όργανά της φέρουν στολήν, δεν έχει όμως χαρακτήρα στρατιωτικόν, άλλά πολιτικόν (άρθρ. 24 § 2 Α.Ν . 389/1936).

V II. Ά νακριτικά καθήκοντα οργάνων Οίκ. Ά σ τ υ ν . κατά θάλασσαν.
Τά όργανα τής Οικονομικής ’Αστυνομίας κατά θάλασσαν έχουν πάντα τά
δικαιώματα καί τάς υποχρεώσεις τού άνακριτικοΰ υπαλλήλου ώ ς προς
τής λαθρεμπορίας (άρθρα 112 καί 118 ν. 1165/1918).

V III. Δωσιδικία ’ Οργάνων οικονομικής ’Αστυνομίας κατά θάλασσαν.
Τά όργανα τής Οικονομικής ’Αστυνομίας κατά θάλασσαν, άπό άπόψεως δωσιδικίας, έξομοιοΰνται απολύτως προς ίδιώτας, ώς προς πάντα αυτών τά έγ κ λ ή μ α τα (Ι)

IX .

Σύλληψ ις οργάνων Οίκον. ’Αστυνομίας—Περαιτέρω ενέργειαι.

Καί άπό άπόψεως συλλήψεως καί περαιτέρω ενεργειών, τά όργανα τής Οικονο
μικής ’Αστυνομίας έξομοιοΰνται άπολύτως προς ίδιώτας, ούδενός προνομίου άπολαμβάνοντα (2 ).
Λόγοι -όμως σκοπιμότητος έπιβάλλουν, όπως τά όργανα τής Οικονομικής
’Αστυνομίας κατά θάλασσαν μή όδηγώνται είς τό αυτόφωρον Πταισματοδικείων
διά τά έπ’ αύτοφώρω καταλαμβανόμενα πταίσματά των, άλλ’ όπως λαμβάνωνται.
τά στοιχεία ταυτότητος των καί υποβάλλεται κατ’ αύτών\μήνυσις, διαβιβαζομένη
είς τον Δημόσιον κατήγορον ή όπως έπιδίδεται είς αύτά κλήσιΛπρός έμφάνισιν ένώπιον
τού πταισματοδικείου, οσάκις συγχωρεΐται αύτη ύπό τού ν/ομου.
1. Ό Διοικητής τοϋ στολίσκου άντιλαθρεμπορικών πλοίων δυνατόν νά είναι καί έν ένεργεία ’Αξιωματικός τοϋ Βασιλικού Ναυτικού. "Αν συμβαίνει τοϋτο, τότε ούτος υπάγεται είς τήν
δωσιδικίαν τών έν ένεργεία ’Αξιωματικών. (Ό ρα ’Αστυνομικά χρονικά, τεύχος Ιον σελ. 32
καί επέκεινα.).
2. ’Εν περιπτώσει συλλήψεως οργάνων τής Οικονομικής ’Αστυνομίας κατά θάλασσαν
διά πλημμέλημα ή κακούργημα έπ’ αύτοφώρω, ή ένεργήσασα τήν σύλληψιν άνακριτική ’ Αρχή
οφείλει άνευ άναβολής ν’ άποστείλη είς τόν 'Υπουργόν τόν Οικονομικών άντίγραφον τής περί
ταύτης συνταχθείσης έκθέσεως (άρθρον 16 § 1 Α.Ν . 389/1936)..

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ

ΣΩΜΑΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υ ΙΓ ΑΡΙΘ. 10
«Περί έστιάσεως τών αστυνομικών υπαλλήλω ν».
Άρθρον μόνον.
1. Πας άρχιφύλαξ και άστυφύλαξ, όστις έστιάται εις άνεγνωρισμένον παρά της υπηρεσίας:
έστιατόριον συμφώνως τώ άρθρω 83 τοϋ Νόμου 4971 δέον άπαραιτήτως να έφοδιάζηται παρά
του καταστηματάρχου δι’ ατομικού βιβλιαρίου φέροντος εις την πρώτην σελίδα τό όνοματεπώνυμον τοϋ σιτιζομένου, άριθ. Μητρφου, καί ύτιηρεσίαν εις ήν ούτος ύπηρετεϊ.
Κάτωθι τής σημειώσεως ταύτης θ’ άναγράφηται τό όνομα καί ό τίτλος τοϋ εστιατορίου, ό
άριθμός τής εγκριτικής διαταγής δι’ ής τό έστιατόριον έχει άναγνωρισθή ύπό τής 07τηρεσίας καί
έν τέλει ή θεώρησις καί ή μονογραφή τοϋ άρμοδίου Διοικητοϋ τούτμήματος μετά τής σφραγΐδος.
2. Τά βιβλία ταϋτα κρατώνται πάντοτε παρά τοϋ έστιάτορος, όστις μεθ’ έκαστον γεϋμα ή
δεΐπνον προσκομίζει εις τόν αστυνομικόν ύπάλληλον τό βιβλιάριον καί ό ίδιος άναγράφει τό καταναλωθέν ποσόν εις δραχμάς, την ήμερομηνίαν καί τήν μονογραφήχτου, καί παραδίδει πάλιν τό βιβλιάριον
εις τόν έστιάτορα πρός φύλαξιν.
3. Ό έστιάτωρ ύποχρεοΰται καθ’ οίανδήποτε ημέραν ήθελε λάβει χρήματα πρός έξόφλησιν
οίουδήποτε ποσοΰ νά σημειώση ενώπιον τοϋ ενδιαφερομένου άστυνομικοΰ υπαλλήλου τό ποσόν δπερ
έλαβε πρός έξόφλησιν τοϋ χρέους ή έναντι τών όφειλομένων, νά θέση ήμερομηνίαν καί νά ύπογράύη . ’Ά λλως τό χρέος δέν θά αναγνωρίζεται παρά τής υπηρεσίας.
4. Ε ίς περίπτωσιν καθ’ ήν άστυνομικός υπάλληλος παύση έστιώμενος καί δέν μεριμνήση διά
έξόφλησιν, τότε βάσει τοϋ προσαγομένου βιβλιαρίου άνευ ούδεμιάς άλλης διατυπώσεως ή άρμο"
Αστυνομική Διεύθυνσις διατάσσει τήν κράτησιν έκ τών άποδοχών τών όφειλομένων, άνεξαρτήοΰ πειθαρχικού ελέγχου, όστις θά άσκήται κατά τών μή έκπληρούντων τάς υποχρεώσεις τω ν
. στυνομικών ύπαλλήλων διά τήν έξόφλησιν τών τοιούτων χρεών.
5. Ό παρών κανονισμός δέον νά κοινοποιήται όχι μόνον πρός τούς ένδιαφερομένους άστυνομικούς υπαλλήλους άλλά καί πρός όλα τά άναγνωριζόμενα έκάστοτε έστιατόρια επί άποδείξει,.
διότι άλλως ή υπηρεσία, έφ’ όσον τό λάθος οφείλεται είς τόν έστιάτορα ούδέν ύποχρεοΰται νά άναγνωρίζη.
6. ’Εν περιπτώσει μεταθέσεως άστυνομικοΰ υπαλλήλου ή υπηρεσία έξ ής μετετέθη γνωρί
ζει άνευ άναβολής είς τήν νέαν υπηρεσίαν τοϋ υπαλλήλου τά τυχόν λόγω συσσιτίου όφειλόμενα ύπό·
τούτου ποσά είς έστιατόρια.
Έ ν Άθήναις τή 1 Μαρτίου 1934.
Ό ’Αρχηγός Κ . Γ α ρ έ ζ ο ς

’Επεξηγηματικοί πληροφορίαι
—'Ο ανωτέρω Κανονισμός δέν έφαρμόζεται σήμερον, κατόπιν τής λειτουργίας τών αστυ
νομικών συσσιτίων.
Ή λειτουργία
27819 Φ . 93/1 από
ύπ’ άριθ. 94029 Φ.
ύπό τοϋ ’ Αρχηγείου
ταγής του.

τών άστυνομ. συσσιτίων διέπεται σήμερον ύπό τής κατωτέρω ύπ’ άριθμ.
2 2 -1 2 -1 9 4 5 Κανονιστικής Διαταγής ’Αρχηγείου Ά σ τυ ν . Πόλεων καί τής
52/1 άπό 20-9-1951 διαταγής Ά σ τυ ν . Διευθύνσεως ’Αθηνών, έγκριθείσης
Ά σ τυ ν . Πόλεων διά τής ύπ’ άριθ. 19511 Φ . 93/1 άπό 2-10-1951 δια

I. Κανονιστική Διαταγή ’Αρχηγείου Ά σ τ υ ν . Πόλεων ύπ’ άριθ. 27819 Φ. 93/1
άπό 22-12-1945 ώς έτροποποιήθη δι’ ύπ’ άριθ. 16109 Φ. 93/1 άπό 7-11-1949 όμοίας.
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Κανονισμοί ’Αστυνομικού Σώματος

Προς τάς Ά σ τυ ν . Δ/νσεις ’Αθηνών, Πειραιώς, Πατρών καί Κέρκυρας.
«Περί λειτουργίας τών άστυνομικών συσσιτίω ν».
Διά την ομοιόμορφον λειτουργίαν τών άστυνομικών συσσιτίων καθορίζομεν τά κάτωθι :
1 ) Διά τήν ΐδρυσιν παντός άστυνομικοϋ συσσιτίου άπαιτεΐται προηγουμένως έγκρισις της
•οικείας ’Αστυνομικής Διευθύνσεως, καθορίζουσα διά διαταγής της καί τό ιδιωτικόν καί υπαλληλικόν
προσωπικόν τοϋ συσσιτίου εις αριθμόν άνάλογον προς τούς συσσιτοϋντας αστυνομικούς υπαλλήλους.
2) Διά τήν παρασκευήν τοϋ συσσιτίου χρησιμοποιούνται κατ’ αρχήν τά παρά τοϋ ’Αστυνο
μικού Πρατηρίου παρεχόμενα τρόφιμα προελεύσεως ’Αγγλικής Στρατιωτικής Επιμελητείας,
συμπληρούμενα έν άνεπαρκεία καί έκ τής έλευθέρας άγορας.
3) Ή παρασκευή καί διανομή τοϋ συσσιτίου γίνεται εντός τών ’Αστυνομικών Καταστη
μάτων καί εις ειδικούς τούτων χώρους, έφ’ όσον ύπάρχουσι διαθέσιμοι τοιοϋτοι, ελλείψει δέ τοιούτων
έντός ιδιωτικών χώρων έξευρισκομένων ύπό τών Διοικητών τών Τμημάτων ή 'Υπηρεσιών επί κατα
βολή άναλόγου μισθώματος εις βάρος τών συσσιτούντων καί κατόπιν έγκρίσεως τής οικείας ’Αστυνο
μικής Δ/νσεως.
4) Τό ήμερήσιον Ιφόδιον δι’ έκαστον συσσιτοΰντα καθορίζεται διά διαταγής τής ’Αστυνομι
κής Δ/νσεως εις ποσόν άνάλογον, προκαταβάλλετ&ι δέ ύπ’ αύτοΰ κατά 1 δθήμερον. Ε ις τούς κατά τήν
διάρκειαν τοϋ μηνός έξερχομένους τοϋ συσσιτίου, είς τούς εις τό Νοσοκομείου είσερχομένους, εις
τούς έπ’ άδεια άπερχομένους, ώ ς καί είς τούς άπέχοντας λόγω διαίτης, κατόπιν γνωματεύσεως τοϋ
'Υγειον. ’Αξιωματικού, έπιστρέφεται τό άνάλογον χρηματικόν ποσόν.
5) Ή σύνθεσις τοϋ συσσιτίου ορίζεται διά διαταγής τής ’Αστυνομικής Δ/νσεως.
6) Αί ώραι λειτουργίας τοϋ έστιατορίου καθορίζονται ύπό τοϋ Διοικητοϋ τοϋ Τμήματος,
παρ’ φ λειτουργεί τό συσσίτιον, επιτρέπεται δέ ή λήψις τροφής είς άλλην ώραν μόνον είς τούς άποδεδειγμένως διά λόγους υπηρεσίας καθυστερήσαντας, οΐτινες έγκαίρως δέον ν’ άναφέροισι τό τοι■οΰτόν είς τον συσσιττιάρχην.
7 ) Τό είς τήν υπηρεσίαν τών ’Αστυνομικών συσσιτίων διατιθέμενου προσωπικόν έξ άστυνο
μικών υπαλλήλων δέον ν’ άποτελήται έκ τών κάτωθι :

Α. Έ ξ ενός άξ)κοΰ έπί τοΰ συσσιτίου. 'Ω ς τοιοϋτος δέον νά διατίθεται 'Υπαστυνόμος ή
άνθυπαστυνόμος. Ούτος :
α) Εύθύνεται διά τήν προμήθειαν τών τροφίμων, τήν καλήν ποιότητα των, τήν έγκαιρον παράδοσιν τούτων είς τόν μάγειρον διά τήν άσφαλή διαφύλαξίν των ώ ς καί διά τήν παρακολούθησιν τής
καλής καί έγκαιρου παρασκευής τοΰ συσσιτίου καί τής κανονικής διανομής αύτοΰ.
β) ’Επιβλέπει, έάν ζυγίζωνται τά άγοραζόμενα καί παραδιδόμενα προς παρασκευήν τρόφιμα,
μεριμνρί δέ διά τήν κασσιτέρωσιν τών μαγειρικών σκευών καί διά τήν άγοράν παντός σκεύους ή
άλλου άναγκαιοΰντος είς τό μαγειρείου ή τό συσσίτιον άντικειμένου.
γ ) Εύθύνεται διά τήν έν γένει οικονομικήν διαχείρισιν τοΰ συσσιτίου, ύπό τήν έπίβλεψιν,
έλεγχον καί ευθύνην καί τοΰ Διοικητοϋ τοΰ Τμήματος καί τηρεί άπαντα τά οριζόμενα κατωτέρω
ώ ς πρός τό συσσίτιον καί τήν διαχείρισιν τούτου βιβλία.
Γενικώτερον είς τοΰτον, ύπό τήν έπίβλεψιν, έλεγχον καί τήν εύβύνην καί τοΰ Διοικητοϋ τοΰ
Τμήματος άνήκει ή έν γένει μέριμνα έπί τοΰ συσσιτίου.
\
Ούτος δέον ν’ αντικαθίσταται κατά δίμηνον . "Απαντες δέ οί ’ A 'h κοί έκάστου Τμήματος νά
διατίθενται είς τήν υπηρεσίαν συσσιτίου έκ περιτροπής.

Β . Έ ξ ένός συσσιτιάρχου. 'Ω ς τοιοϋτος δέον νά διατίθεται άρχιφύλαξ.
α) Ούτος εύθύνεται διά τήν έγκαιρον προμήθειαν τών χρησιμοποιούμενων καθ’ έκάστην διά
τήν παρασκευήν τοΰ συσσιτίου τροφίμων, ήν προμήθειαν ένεργεϊ μετά τοΰ άξιωματικοΰ έπί τοΰ συσ
σιτίου καθ’ έκάστην αυτοπροσώπως, παρισταμένου καί τοΰ βοηθοΰ ή τών βοηθών άστυφυλάκων.
β) Εύθύνεται διά τήν καλήν, κανονικήν καί έγκαιρον παρασκευήν τοΰ συσσιτίου καί τήν δια
νομήν αύτοΰ είς τούς συσσιτοϋντας, ύποχρεούμενος όπως κατά ταύτην παρίσταται αύτοπροσώπως.
γ) ’Ενεργεί τόν έλεγχον, ζύγισιν κλπ. τών διά τό συσσίτιον παραδιδομένών τροφίμων.
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8)
Εύθύνεται διά τήν τήρησιν τής τάξεως καί εύκοσμίας έντός τοΰ μαγειρείου καί των αιθου
σών έστιάσεως ύπό των έστιωμένων καί τοΰ ιδιωτικού προσωπικού, δέχεται τά παράπονα τούτων
καί αναφέρει περί πάντων τούτων εις τον Διοικητήν τοΰ Τμήματος.
ε) Προσυπογράφει μετά τοΰ ’Αξιωματικού έπί τοΰ συσσιτίου εις το Πρόχειρον βιβλίον συσ
σιτίου, ών συνυπεύθυνος μετά τούτου, διά τήν κανονικήν τήρησιν αύτοϋ. Οδτος δέον ν’ άντικαθίσταται κατά μήνα.

Γ . Έ ξ ενός ή δύο (άναλόγως τοΰ άριθμοΰ των συσσιτούντων) βοηθών συσσι
τιάρχου* 'Ω ς τοιοϋτοι διατίθενται άστυφύλακες. Οδτοι ύποχρεοϋνται νά συνοδεύωσι τον άξ/κόν έπί
τοΰ συσσιτίου καί τον συσσιτιάρχην εις τήν άγοράν των τροφίμων καί νά παρακολουθώσι ταύτην
βοηθοΰντες τούς ανωτέρω. ’Επίσης δέ ύπο τάς διαταγάς τούτων νά έπιβλέπωσι διά τήν καλήν, κανο
νικήν καί έγκαιρον παρασκευήν τοΰ συσσιτίου καί τήν διανομήν τούτου έπιβλέποντες άμα καί τό
ιδιωτικόν προσωπικόν.
Οδτοι δέον ν’ άντικαθίστανται κατά μήνα.
Ε ις ’Αστυνομικά Τμήματα ή Υπηρεσίας εις άς 6 άριθμός των συσσιτούντων υπαλλήλων είναι
Ιλάσσων των 30, δύναται ή υπηρεσία τοΰ άξ/κοϋ έπί τοΰ συσσιτίου νά συμπίπτη μέ τήν τοιαύτην τοΰ
συσσιτιάρχου. Ε ις έτερα τοιαϋτα υφισταμένων ειδικών συνθηκών ή δι’ ελλειψιν βαθμοφόρων δύναται
κατά τήν κρίσιν τοΰ Διοικητοϋ τοΰ Τμήματος ή 'Υπηρεσίας, ή υπηρεσία τοΰ άξ/κοΰ έπί τοΰ συσσιτίου
νά συμπίπτη μέ τήν έκτέλεσιν καί άλλης έν τώ Τμήματι υπηρεσίας, ήτοι τοΰ προϊσταμένου Ά γορανομικής όμάδος κλπ.
Είδικώτερον κύριον μέλημα τών κατά τά άνωτέρω, εις τήν υπηρεσίαν τών συσσιτίων διατεθειμέ
νων αστυνομικών υπαλλήλων δέον νά ή ή κανονική καί συμφώνως πρός τήν σύνθεσιν τοΰ συσσιτίου
διάθεσις τών προβλεπομένων καί άγοραζομέιϊων τροφίμων εις τό συσσίτιον καί τούς συσσιτούντας,
έφιστωμένης αΰστηρώς τής προσοχής τούτων διά τήν καλήν ζύγισιν τών διαφόρων ειδών καί τήν
αύστηράν έπίβλεψιν πρός άποφυγήν καταχρήσεων ή αδικαιολογήτου φθοράς κατά τήν παρασκευήν
έκ μέρους τοΰ ίδιωτικοΰ προσωπικοΰ.
8) Τά παρασκευάζοντα συσσίτιον ’Αστυνομικά Τμήματα ή 'Υπηρεσίαι δέον νά τηρώσι τ ’
άκόλουθα βιβλία :
α) Πρόχειρον βιβλίον συσσιτίου. Ε ις τοΰτο δέον ν’ άναγράφωνται λεπτομερώς πάντα τά άγοραζόμενα τρόφιμα κατά ποσότητας μέ τιμήν κατά μονάδα καί έν συνόλω τά προοριζόμενα διά τήν
παρασκευήν τοΰ συσσιτίου έκάστης ήμέρας, ύπογραφόντων έν ειδική στήλη τών πωλητών τών ειδών
τούτων μετ’ ένδείξεως τής διευθύνσεως αύτών. Τό βιβλίον τοΰτο δέον νά υπογράφεται ύπό τοΰ ’Α ξι
ωματικού έπί τοΰ συσσιτίου, τοΰ συσσιτιάρχου καί τών βοηθών νά θεωρήται δέ καθ’ έκάστην, μετά
προηγούμενον έπιστάμενον έλεγχον παρά τοΰ Διοικητοϋ τοΰ Τμήματος.
β) Βιβλίον έλέγχου συσσιτούντων. Τοΰτο τηρείται κατά τό υφιστάμενον στρατ. ύπόδειγμα
καταχωρουμένων εις τοΰτο κατά ήμερομηνίας καί συσσιτοΰντας τών έπερχομένων μεταβολών.
γ ) Καθαρόν βιβλίον συσσιτίου.' Καί τοΰτο τηρείται κατά τό υφιστάμενον υπόδειγμα, άναγραφομένων έν αύτώ κατά ήμερομηνίας τοΰ άριθμοΰ τών συσσιτούντων, τοΰ προκύπτοντος έκ τοΰ έφοδίου ποσοΰ, τοΰ δαπανηθέντος ποσοϋ καί τοΰ παρουσιαζομένου έλλείμματος ή πλεονάσματος.
δ) Βιβλίον αποθήκης τροφίμων, έν φ καταχωροΰνται καθ’ ήμερομηνίας τά εισερχόμενα έν
τή αποθήκη τρόφιμα καί τά έξερχόμενα έκ ταύτης.
“Απαντα τ ’ άνωτέρω βιβλία νά έλέγχωνται ύπό τοΰ Διοικητοϋ τοΰ Τμήματος, οντος υπευθύ
νου διά τήν παρακολούθησιν έν γένει τής καλής διαχειρίσεως καί νά θεωρούνται ύπό τούτου.
Ε ις τήν αίθουσαν τοΰ εστιατορίου δέον ν’ άναρτηθώσιν αί κυριώτεραι διατάξεις τής παρούσης.
9) ’Απαγορεύεται εις τήν αίθουσαν τοΰ έστιατορίου νά παρακάθηνται ίδιώται μετ’ άστυνομικών. Έξαίρεσις δύναται νά γίνη εις είδικάς περιπτώσεις, κατόπιν έγκρίσεως τοΰ Διοικητοϋ τοΰ
Τμήματος ή 'Υπηρεσίας:
10) 'Οσάκις εις τό συσσίτιον λαμβάνουσι μέρος καί ’Αξιωματικοί, οδτοι δέον νά χρησιμοποιώσιν ιδιαιτέραν αίθουσαν, έλλείψει δέ τοιαύτης ιδιαιτέραν τράπεζαν.
1 1 ) Άντίγραφον τής παρούσης δέον νά είναι πάντοτε άνηρτημένον έντός τοΰ έστιατορίου.
12) Τήν έκτέλεσιν τής παρούσης νά μοί άναφέρητε μέχρι τέλους τρέχοντος μηνός.
'Ο ’Αρχηγός Ά θ . Σ α μ π ά ν η ς
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II. Διαταγή ’Αρχηγείου Ά σ τυ ν . Πόλεων ΰπ’ άριθ. 19511 Φ. 93/1 άπό 29-10-1951
Προς τήν Ά στυν.

Διεύθυνσιν ’Αθηνών

Ε ις άπάντησιν τής ύπ’ άριθ. 96140/52/1 έ. έ. άναφοράς ύμών «περί άστυνομικών συσσιτίων»
άνακοινοΰμεν οτι έγκρίνομεν τό περιεχόμενον καί τήν έφαρμογήν τής ύπ’ άριθ. 94029/52/1/Δ/γής
ύμών σχετικώς μέ τήν λειτουργίαν των συσσιτίων καί τάς ύποχρεώσεις τών έστιωμένων.
Ό ’Αρχηγός Ά θ . Σ α μ π ά ν η ς

Διαταγή Ά σ τυ ν . Δ/νσεως ’Αθηνών 24029 Φ52/1 άπό 20-9-1951
Πρός άπάσας τάς 'Υποδιευθύνσεις
«Περί τών ’Αστυνομικών συσσιτίων»
Διά τήν ομοιόμορφον λειτουργίαν κ.λ.π. τών άστυνομικών συσσιτίων καθορίζομεν τά κάτωθι:
1 ) Τό ημερήσιον έφόδιον συσσιτίου κατά συσσιτοϋντα όρίζομεν ε ι ς ................... δραχμάς (1 )
2) ’Ε κτός του ήμερησίου εφοδίου περιέρχονται εις τό συσσίτιον ώς έσοδα αΰτοϋ τά έκ τής
πωλήσεως τών άπορριμμάτων είσπραττόμενα χρηματικά ποσά.
3) Οί άπό τοϋ βαθμού τοϋ Άνθυπαστυνόμου καί άνω άστυνομικοί δικαιούνται νά έστιώνταί
είς τά ’Αστυνομικά συσσίτια, καταβάλλοντες τό καθοριζόμενου έκάστοτε ημερήσιον έφόδιον.
4) Οί Άρχιφύλακες, 'Υπαρχιφύλακες καί άστυφύλακες, έγγράφονται ύποχρεωτικώς είς τά
’Αστυνομικά συσσίτια, πλήν εκείνων οΐτινες άποδεδειγμένως συγκατοικοϋσι μετά τής συζύγου τω ν,
γονέων των, τέκνων των καί άγάμων ή Ιν χηρεία τελουσών άδελφών.
5) Οί ύπόχρεοι πρός συσσίτισιν άστυνομικοί ύπάλληλοι έγγράφονται ύποχρεωτικώς είςτό
’ Αστυνομικόν συσσίτιον, τής ύπηρεσίας είς ήν έκαστος έξ αυτών άνήκει άπαγορευομένης τής
έγγραφής τούτων είς συσσίτιον έτέρας ύπηρεσίας.
Κ ατ’ έξαίρεσιν οί είς τά Παραρτήματα ’Ασφαλείας ύπηρετοϋντες ύπάλληλοι δύνανται νά
έγγραφώσιν είς τό συσσίτιον τοΰ άντιστοίχου ’Αστυνομικού Τμήματος.
6) Οί ύπάλληλοι τών ύπηρεσιών, αΐτινες δέν παρασκευάζουσι συσσίτιον, έγγράφονται είς
συσσίτιον τής προτιμήσεώς των, έφ’ δσον ύπάρχει περιθωρίου έγγραφής των, άλλως είς έτερον
καθοριζόμενου παρ’ ημών.
7 ) Ούδεμία διαγραφή ύπαλλήλου έκ τοϋ ’Αστυνομικού συσσιτίου ή μεταγραφή είς έτερον
τοιοΰτον, έπιτρέπεται άνευ προηγουμένης έγκρίσεώς μας.
8) Δέν άπαιτεΐται έγκρισις διαγραφής έκ τού συσσιτίου διά τον χρόνον καθ’ δν ό ύπάλληλος
τελεί έν κανονική ή άναρρωτιν.ή άδεια.
9) Διά διαταγής τής αρμόδιας 'Υποδιευθύνσεως έπιτρέπεται ή διά λόγους ύγείαςπροσωρινή
καί μέχρι δέκα τεσσάρων τό πολύ ήμερών διαγραφή ύπαλλήλου έκ τοΰ συσσιτίου κατόπιν γνωματεύσεως τοΰ οικείου 'Υγειονομικού Α ξιωματικού.
""
Διαγραφή διά λόγους ύγείας διά χρονικόν διάστημα μεγαλύτερου τών δέκα τεσσάρων ήμερών
έπιτρέπεται κατόπιν γνωματεύσεως τής παρ’ ήμΐν 'Υγειονομικής ’Επιτροπής.
10) ’Αστυνομικός ύπάλληλος διαγραφόμενος αύθαιρέτως έκ τοΰ ’Αστυνομικού συσσιτίου,
έκτος τής πειθαρχικής ευθύνης, ύποχρεοϋται νά καταβάλη τό ήμερήσιον έφόδιον, οπερ κρατείται
έκ τών άποδοχών του.
\
11) 'Ο μετατιθέμενος ύπάλληλος έγγράφεται είς τό συσσίτιον τώς νέας ύπηρεσίας διαγραφόμενος έκ τού συσσιτίου τής πρώτης άνευ έγκρίσεώς μας.
)
12) Ε ίς τό φύλλου μεταβάσεως τοΰ μετατιθεμένου υπαλλήλου/ δέον νά άναγράφηται ύπο
χρεωτικώς έάν ούτος έστιαται είς τό ’Αστυνομικόν συσσίτιον ή όχι.
1 3 ) .......................... ............... 1 4 ) .. .. ........................ 1 5 )..................................1 6 ) .......................................
Αί παράγραφοι αύται άφορώσιν είς τά καταργηθέντα δελτία άρτου καί τροφίμων.
Τής παρούσης νά λάβωσι γνώσιν άπαντες οί ύφ’ ύμάς ύπάλληλοι, άντίγραφον δέ ταύτης νά
άναρτηθή είς τήν αίθουσαν τών άστυνομικών εστιατορίων καί τών μορφωτικών συγκεντρώσεων.
'Ο Δ/ντής τής ’Αστυνομίας Δ . Β ρ α ν ό π ο υ λ ο ς
1 . Σ ή μ ε ρ ο ν έ χ ε ι κ α θ ο ρ ισ θ ή ε ί ς τ ό π ο σ ό ν τ ώ ν 1 3 . 0 0 0 δ ρ α χ μ ώ ν .
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Υ Π ’ ΑΡΙΘ. 11.

«Περί υπηρεσίας έν τώ 'Ιπποδρόμιο Φαλήρου».
Έ χ ο ν τες ύπ’ δψιν τό άρθρον 7 παράγρ. 4 τοϋ νόμου 4971 «περί ’Αστυνομίας Πόλεων» καί
τό άρθρον 11 τοΰ από 17-6-1926 Δ/τος «περί Κανονισμού συνθέσεως ’Αστυνομικών υπηρεσιών»
κανονίζομεν τα έξης :
’Άρθρον μόνον
I. Ή είσοδος άστυνομικών υπαλλήλων ανεξαρτήτως βαθμού (είτε έν πολιτική περιβολή
ε ίτ ε έν στολή) έν τώ 'Ιπποδρόμιο Φαλήρου έπιτρέπεται μόνον έφ’ δσον ούτοι είναι ρητώς εις υπη
ρεσίαν έν αύτώ τεταγμένοι, ήτοι τών :
1) Έ ν στολή άποστέλλομένων προς τήρησιν τής τάξεως καί
2) Διά λόγους άσφαλείας άποστέλλομένων έν πολιτική περιβολή είτε παρά τοϋ Τμήματος
Γενικής ’Ασφαλείας είτε παρά τοϋ οικείου ’Αστυνομικού Τμήματος. Οι τοιοΰτοι δμως δέον νά
είναι έφωδιασμένοι δι’ ειδικής έγγράφου διαταγής τοϋ Διοικητοΰ τοΰ οικείου ’Αστυνομικού
Τμήματος, έν ή νά καθορίζεται ό λόγος ό έπιβάλλων τήν εις τον 'Ιππόδρομον άποστολήν των.
'Η ’Αστυνομική Δ/νσις ’Αθηνών δέον νά καθορίζη τήν δύναμιν, ήτις θά διατίθεται έκάστοτε
προς τήρησιν τής τάξεως ώς καί τήν τοιαύτην εις περιπτώσεις καθ’ ας προβλέπεται μεγαλύτερα της
συνήθους συρροή θεατών. 'Ομοίως διά τής ιδίας διαταγής δέον νά καθορισθώσι λεπτομερώς αί
θέσεις είς ας θά κατανέμωνται οί έκάστοτε υπάλληλοι καί τά καθήκοντα έκάστου τούτων.
II. Ε ίς πάντας τούς λοιπούς άστυνομικούς υπαλλήλους απαγορεύεται άπολύτως ή είσοδος
καί παραμονή έν τφ άνωτέριρ Ίπποδρόμιρ.
I I I . Ό έκάστοτε έπικεφαλής προς τήρησιν τής τάξεως διατιθέμενος ’Αστυνόμος άναφέρει
έπ ί πάσης παραβάσεως τοΰ παρόντος κανονισμού.
IV . ’Απαγορεύεται ή συμμετοχή είς τά έν τω 'Ιπποδρόμιο στοιχήματα γενικώς είς τούς
αστυνομικούς υπαλλήλους απάντων τών βαθμών.
Έ ν Ά θήναις τή 1 Μαρτίου 1934
'Ο ’Αρχηγός Κ . Γ α ρ έ ζ ο ς

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ ’ ΑΡΙΘ.

12.

«Περί μεταγωγής κρατουμένων καί καθηκόντων συνοδών».
Έ χ ο ν τες ΰπ’ δψει τά άρθρα 7 παράγρ. 4 καί άρθρον 56 Νόμου 4971 καί 11 τοΰ Διατάγμα
το ς τής 17-6-21 «περί συνθέσεως τών ’Αστυνομικών υπηρεσιών κ.λ.π.» κανονίζομεν τάάκόλουθα:
Γενικαί Διατάξεις
’Άρθρον 1.
1) 'Ο άξιωματικός τμήματος άπαραιτήτως δέον έπί παρουσία καί τοΰ έπί κεφαλής τής συ
νοδείας νά έρευνα τούς μεταταχθησομένους κατά τήν έκ τοΰ κρατητηρίου έξοδόν των.
2) Οί μεταγόμενοι κατά κανόνα δέον νά ασφαλίζονται διά χειροπεδών βεβαιουμένου
τοΰ έπί κεφαλής τής συνοδείας δτι αδται λειτουργοΰσι καλώς. Έ ξαίρεσις γίνεται διά τάς γυναίκας
καί τούς γέροντας, ώς καί έκείνους δι’ οΰς θεωρείται περιττή ή χρήσις τών μέτρων τούτων λόγιο
άδυναμίας προς άπόδρασιν είτε ένεκα σωματικής βλάβης είτε ένεκα τής διαγωγής των ή λόγω
ήλικίας. ’Εάν όμως ό έπ ί κεφοιλής τής συνοδείας θεωρή άναγκαίαν τήν διά χειροπεδών άσφάλισιν
καί τίνος τών άνωτέρω (έξαιρουμένων πάντως τών γυναικών) δέον αΰτη νά έφαρμόζηται.
3) Κατά τήν μεταγωγήν τών κρατουμένων δέον νά τηρήται ή έξής άναλογία μεταξύ αύτών
καί τών συνοδών.
Ε ίς δύο άστυνομικούς δέν πρέπει νά άνατεθή ή μεταγωγή πλειόνων τών τριών άτόμων μή
κατηγορουμένων όμως διά σοβαρόν άδίκημα.
Ή συνοδεία δέον νά αύξάνη κατά ένα υπάλληλον άνά πάσαν αΰξησιν δύο μεταγομένων.
Μεταγωγή κρατουμένου ύφ* ένός μόνον υπαλλήλου δύναται νά γίνηται μόνον οσάκις δέν
ύπάρχει πιθανότης άποδράσεώς του. ’Εάν δμως ό συνοδός έχη άντιρρήσεις, δέον αύται νά λαμβάνωνται ύπ’ οψιν.
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Κατηγορούμενος διά σοβαρόν άδίκημα δέον κατ’ αρχήν νά μετάγηται μόνος.
Τής συνοδείας κρατουμένων κατηγορουμένων διά σοβαρόν άδίκημα δέον νά τάσσηται έπ ί
κεφαλής πάντοτε βαθμοφόρος.
4)
Οί συνοδοί, υπεύθυνοι οντες ποινικώς καί πειθαρχικώς διά την άσφαλή μεταγωγήν τω
κρατουμένων, όφείλουσι νά λαμβάνωσι τ ’ άπαιτούμενα, έν τώ παρόντι δ’ άναφερόμενα προφυλακτικά μέτρα προς πρόληψιν άποδράσεως αύτών, ίδια δταν έπί τοϋ συνοδευτικού έγγραφου σημειώται δι’ έρυθράς μελάνης ή ένδειξίς «ύποπτος άποδράσεως αύστηρά έπιτήρησις» συνδυάζοντες τά
μέτρα ταϋτα πρός τάς άπαιτήσεις τής φιλανθρωπίας.
Δέον νά τοϊς συμπεριφέρωνται μετ’ εύπροσηγορίας καί εύγενείας, άπέχοντες άπό παντός
άνοικείου τρόπου καί πάσης κακοποιήσεώς των.
Κατά τήν διάρκειαν τής μεταγωγής δέον νά έπιτηρώσιν έπιμελώς τήν διαγωγήν καί τάς
κινήσεις των μεταγομένων καί νά μή περισπώσι τήν προσοχήν των εις άλλα έκτος τής άσφαλοϋς
μεταγωγής ζητήματα, πρός τούτο δέ άπαλλάσσονται τής ύποχρεώσεως ν’ άπονέμωσι χαιρετισμόν.
Δέον ν’ άπέχωσι πάσης μετά τού μεταγομένου συνομιλίας ν’ άπαγορεύωσι δέ πάσαν τοιαύτην οίουδήποτε μετά τού μεταγομένου.
Τοϊς είναι άπολύτως άπηγορευμένον νά είσέρχωνται ή νά κάθηνται μετά των μεταγομένων
εις καφφενεΐα,. μαγειρεία καί παρεμφερή κέντρα πρός λήψιν φαγητού ή ποτού.
Άποφεύγουσι τήν διέλευσιν έκ κεντρικών σημείων τής πόλεως ή έξ άλλων μερών (λ.χ. πλη
σίον κατοικίας τού μεταγομένου ή συγγενών ή φίλων των ή κέντρων ένθα ούτοι συχνάζουσι κλπ .).
Ινθα είναι δυνατόν ή πιθανόν νά γίνη προσπάθεια άπελευθερώσεως τού μεταγομένου.
’Απαγορεύεται νά διέρχωνται έκ τής κατοικίας, καταστήματος ή γραφείου τού μεταγομέ
νου έκτος άν ύπάρχη ρητή άντίθετος έγγραφος διαταγή τού Διοικητοΰ τού Τμήματος ή Σταθμού,
Ούδ1 έπί στιγμήν έπιτρέπεται ν’ άπομακρύνωνται άπό τών μεταγομένων καί ν’ άφίνωσιν
αυτούς άνεπιτηρήτους.
«ΙΊερί συνοδείας τών συλλαβανομένων ’ Αστυνομικών υπαλλήλων».
’Άρθρον 2.
Οί ύπό δικαστικής ή άλλης τίνος ’Αρχής τοϋ Κράτους καταζητούμενοι ’Αστυνομικοί υπάλ
ληλοι καί άποστελλόμενοι ταύτη, πρός παράδοσιν, συνοδεύονται ύπό ’Αστυνομικού υπαλλήλου
φέροντος βαθμόν τούλάχιστον ίσον πρός τον τού συνοδευομένου.
Ό ’Αρχηγός Κ. Γ α ρ έ ζ ο ς

ΝΟΜΟΙ Κ Α Ι ΔΙΑΤΑΓΜ ΑΤΑ
Β Α Σ ΙΛ ΙΚ Ο Ν Δ ΙΑ Τ Α ΓΜ Α

«Περί θέσεως προσωρινώς έν ίσχύϊ καθ’ απασαν τήν έπικράτειαν τών Νόμων «περί
καταδιώξεως τής ληστείας».
Έ χ ο ν τες ύπ’ οψει τάς διατάξεις 1 ) τών άρθρων 1 καί 2 τοϋ Νόμου Ω Ξ Η 'τ ή ς 27 Νοεμβρίου
1880 «περί καταδιώξεως τής ληστείας», 2) τού άρθρου 2 τού Νόμου 121 τής 31 Δεκεμβρίου 1913)
2 ’Ιανουάριου 1914 «περί έπεκτάσεως έν ταΐς Νέαις Χώραις τών Νόμων Τ Ο Δ ', T I E καί Ω Ξ Η '
καί 3) τήν ύπ’ άριθ. 393/8-7-1953 γνωμοδότησιν τού Συμβουλίου ’Επικράτειας, προτάσει καί
τού Ή μετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, άπεφασίσαμεν καί διίΗάσσομεν.
’Άρθρον μόνον
)
Ά π ό τής 1ης Αύγουστου 1953 τίθενται έν ίσχύεϊ καθ’ άπασαν τήν ’Επικράτειαν έπί έν έτος
οί Νόμοι ΤΟ Δ ' τής 27 2-1871 «περί καταδιώξεως τής ληστείας», ώς έτροποποιήθη διά τών Νό
μων T I E ' τής 29ης Μαΐου 1871, Ω Ξ Η ' τής 27 Νοεμβρίου 1880, 121 τής 31 Δεκεμβρίου 1913,
1322 τής 16 ’Απριλίου 1918 τού Νομ. Δ/τος τής 17 ’Ιανουάριου 1923, ώ ς παντες ούτοι έτροποποιήθησαν καί συνεπληρώθησαν διά μεταγενεστέρων Νόμων.
Ε ις τούς Ή μετέρους έπί τής Δικαιοσύνης καί ’Εσωτερικών 'Τπουργούς άνατίθεμεν τήν
δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τού παρόντος Διατάγματος.
’Εν Άθήναις τή 31 ’Ιουλίου 1953
Π Α Τ Λ Ο Σ Β.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Α Ι Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν
— Δ ι’ άποφάσεως του κ. 'Υπουργού ’Εσωτερικών άνετέθησαν καθήκοντα προϊ
σταμένου του Έ μ π ιστευτικοΰ Τμήματος τής Γενικής Δ/νσεως ’Αστυνομίας Πόλεων,
'Υπουργείου ’Εσωτερικών, εις τον ’Αστυνομικόν Δ/ντήν Β ' κ. Κοντογιώργον Γεώ ργ.
—Άπελύθησαν διά λόγους υγείας ό ύπαστ. Α '. Άνδρεόπουλος Δ ., οί άρχιφ. Συρίου Θ ., Λώκος I και ό άστυφ. Δημητρακόπουλος Γ .
—Άπελύθησαν διά λόγους πειθαρχίας ό ύπαστυν. Β ' ’Αμβροσίου Σ τ. καί οί
άστυφ. Σταυρόπουλος Ό θ ., Μουσαβερές Π ., Ά μαριω τάκης Θ., Κοντογιάννης Μ.,.
Ά μ ίτ σ η ς Π ., Ζαννιας Δ ., Παναγιωτόπουλος Θ., Δημόπουλος Κ ., Μπουντάς Α.
καί Τουρνάκης Γ.
—Ά πελύθη τοϋ Ά σ τυ ν. Σώ ματος ό μαθ. άστυφ. Κυμπουρόπουλος Α. μή κριθείς ικανός προς μονιμοποίησιν.
—Άνεκλήθησαν αί άπολύσεις τών άστυφ. Παντελοπούλου Σ . καί Κωτσάκη Α.
-— Παρητήθησαν τοϋ Ά σ τυ ν. Σώματος οί ύπαρχιφ. Παπουτσάκης Ζ ., Βαρότσης
Ν., Σιμιτόπουλος Π . καί οί άστυφ. Χαλκιαδάκης Δ ., Τσιώ τος Κ ., Άναγνωστάκος
Η. καί Τριάντης Π.
—Έ τ έ θ η εις τρίμηνον διαθεσιμότητα τη αιτήσει του διά λόγους υγείας ό άνθ/μος
Καλογερόπουλος Γ .
—Ά πεβίω σεν ό άστυφ. Μαστοράκης Ν.
*
A M Q IB A I Α ΣΥΝ Ο Μ ΙΚ Ω Ν
Δ ι’ άποφάσεως τοϋ κ. Ά ρχηγοΰ τοϋ Ά στυν. Σώματος άπενεμήθη έ π αίνο ς·
είς τον άστυφ. Μιχελάκον Α ., διότι ούτος άνευρών γυναικεΐον πορτοφόλιον περιέχον σημαντικόν χρηματικόν ποσόν, Ισπευσε καί παρέδωσε τοΰτο εις την υπηρεσίαν
,του, προκαλέσας διά τής πράξεώς του ταύτης τά ευμενή σχόλια τοϋ κοινοΰ υπέρ,
τοϋ Ά σ τυ ν . Σώματος.
*
* *
Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΝΟΜ ΟΥ 2458/1953
— Κ ατ’ εφαρμογήν τοϋ Α.Ν. 2458/1953 «περί Αστυνομίας Πόλεων» συνεκροτήθη είς Σώμα τό 'Υπηρεσιακόν Συμβούλιον καί συνεδρίασεν έπανειλημμένως υπό
τήν προεδρίαν τοϋ Συμβούλου ’Επικράτειας κ. Ίω α ν. Μανιάτη, προς έξέτασιν καί.
κρίσιν συμφώνως προς τάς διατάξεις τοϋ άνωτέρω Ν. Δ/τος τών άστυνομικών Διευ
θυντών Α ' καί Β ' τάξεως.
— Συμφώνως προς τάς διατάξεις τοϋ Ν .Δ. 2458/53, οί μέχρι τής ένάρξεως
ισχύος τούτου κατά παρέκβασιν τών διατάξεων τοϋ ’Οργανισμού τοϋ Αστυνομικού
Σώματος προαχθέντες είς τον βαθμόν : 1 ) τοϋ Ύπαστυνόμου Β ' τά ξεω ς καί 2 ) τοϋ
άρχ/κος ώ ς υπαγόμενοι είς ειδικούς νόμους άπό τής άπελευθερώσεως τής Χώρας πλήν
τών έπ’ άνδραγαθία προαχθέντων, έφ’ όσον κατέχουσιν είσέτι οί μέν πρώτοι τον
βαθμόν τοϋ 'Υπαστυνόμου α' ή β' τάξεω ς, οί δέ δεύτεροι τον βαθμόν τοϋ άρχ/κος,
θά είσαχθώσιν όποχρεωτικώς είς την οίκείαν Ά στυν. Σχολήν προς κανονικήν έν
αύτή έκπαίδευσιν κατά τάς ίσχυούσας διατάξεις. Τό μέτρον αύτό θά ίσχύση καί δι’
έκείνους, οίτινες παρηκολούθησαν ώ ς άκροαταί τά μαθήματα τής Σχολής Ύ π α στυνόμων Β ' τά ξεω ς ή Άρχιφυλάκων.
Οί μή έπιθυμοΰντες νά είσαχθώσιν είς τήν Σχολήν ώ ς καί έκεΐνοι έκ τών είσαχθέντων, οίτινες θά άποτύχωσιν είς τάς έξιτηρίους εξετάσεις, θά στερηθώσι τοϋ
δικαιώματος περαιτέρω προαγωγής, ή δέ προαγωγή τούτων είς τον βαθμόν δν κατέχουσι σήμερον ώ ς καί εκείνων, οίτινες θά έπιτύχωσιν είς τήν δλην έκπαίδευσιν
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τη ς οικείας Σχολής θά λογισθή άπό τής ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως τού σχε
τικού Β . Δ/τος.
Προς εφαρμογήν των ανωτέρω, κατόπιν τής ύπ’ άριθ. 3912/57/28 τής 1 9 -8 -53 Δ/γής ’Αρχηγείου, οΐ άνήκοντες είς τήν κατηγορίαν ταύτην 'Υπαστυνόμοι καί·
Άρχιφμλακες, όφείλουσι να ύποβάλωσι σχετικήν άναφοράν μέ δήλωσιν έάν έπιθυμώσι ή δεν έπιθυμώσι να είσαχθώσιν είς τήν οίκείαν Σχολήν προς έκπαίδευσιν.
Α ί άναφοραί των αύται πρέπει νή όποβληθώσιν υπό των 'Υπηρεσιών των είς τό
Ά ρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων μέχρι τής 10 Σεπτεμβρίου έ.έ. άνυπερθέτως.
*
* *
Ο Ε Ρ Α Ν Ο Σ Τ Η Σ Α Σ ΤΥ Ν Ο Μ ΙΑ Σ
Δ ΙΑ _ Τ Ο Υ Σ
Σ Ε ΙΣ Μ Ο Π Α Θ Ε ΙΣ
Κατόπιν εράνου μεταξύ των άστυνομικών υπαλλήλων συνεκεντρώθη τό ποσόν των 2 7 0 .0 0 0 .0 0 0 δραχμών τό όποιον κατετέθη είς τήν Τράπεζαν Ελλάδος ίνα
διατεθή άρμοδίως διά τήν περίθαλψιν καί άποκατάστασιν τών σεισμοπαθών τών
Ίονίων νήσων. 'Ο κ. Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως Στρατάρχης Ά λ ε ξ . Παπάγος διά
διαταγής.του διεβίβασε τάς ευχαριστίας του προς τον κ. ’Αρχηγόν καί τούς άστυνομικούς υπαλλήλους.
*
* *
Α Θ Λ Η Τ ΙΣ Μ Ο Σ Ε ΙΣ

Τ Η Ν Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΑ Ν

— Τήν Κυριακήν έτελέσθησαν προπαρασκευαστικοί άγώνες στίβου διά τον
καταρτισμόν τής ’Εθνικής Ελληνικής όμάδος ήτις θά άγωνισθή τήν 9 -9 -1 9 5 3 μετά
τής Γερμανικής Ε θνικής όμάδος. Μετέχουν οί άστυφύλακες: 1 ) Σίλλης Βασιλ. 2 )
Πανέτσος Κων/νος καί 3 ) Μαχαίρας Νικόλ.αος.
— Κ α λ α θ ό σ φ α ι ρ α . 1) Φιλικός άγων ’Αστυνομίας—Ν. Βύρωνος τήν 9 - 8 -5 3 ’
νικήτρια όμάς ’Αστυνομίας 5 0 -4 6 .—2 ) Φιλικός ’Αστυνομίας—Σχολών Πάλμερ τήν
1 3 -8 -5 3 μέ ισοπαλίαν 5 0 -5 0 .—3 ) Φιλικός άγων ’Αστυνομίας—’Ιωνικού Ν. Φ ι
λαδέλφειας τήν 15-8-53 μέ νικήτριαν ομάδα ’Ιωνικού 3 0 -2 9 .—4 ) Φιλικός άγων ’Α 
στυνομίας—Α .Ε . Παγκρατίου τήν 1 9 -8 -5 3 μέ νικήτριαν ομάδα ’Αστυνομίας 7 2 -5 4 .
— Π ο δ ό σ φ α ι ρ ο ν . Τήν 1 9 -8 -5 3 έλαβε χώραν είς τό γήπεδον Παπαθηναϊκοΰ
υπό τό φώς προβολέων, φιλικός άγων ομάδων ’Αστυνομίας—Β . Ναυτικού. Νικήτρια
ή όμάς Β . Ναυτικού 4—0 .

Κ ΡΙΣΕΙΣ

ΔΙΑ

ΤΟ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

' 0 τέω ς ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας κ. Νικόλαος Κίννας μας άπέστειλεν επ ι
στολήν εις ήν αναγράφει τα άκόλουθα :
«Λαβών τά πρώτα πέντε τεύχη τού περιοδικού « ’Αστυνομικά Χρονικά»
ήσθάνθην εξαιρετικήν εύχαρίστησιν.
Πράγματι είναι μεγάλη ή εύχαρίστησίς μου, διότι έπραγματοποιήθη μία
παλαιά επιθυμία μου, ώς άστυνομικοϋ, διά τής έκδόσεως έπιστημονικοϋ άστυνομικοΰ περιοδικού. Είναι πλέον πραγματικότης ή έ'κδοσις τού περιοδικού τούτου
καί τό περιεχόμενόν του ικανοποιεί πλήρως τον άστυνομικόν τον έχοντα εφεσιν
προς μάθησιν.
Ε ίθ ε τό περιοδικόν ν’,’άγαπηθή άπό κάθε άστυνομικόν. Μέ αύτό θά ξεκουρά
ζεται ψυχαγωγούμενος, άλλά καί θά βοηθήται διά νά καταστή τελειότερος έπαγ"
γελματικώς, διότι τό άστυνομικόν επάγγελμα, ώ ς γνωστόν, άπαιτεΐ μόρφωσιν ούχΐ
τήν τυχοΰσαν.
Δ εχθήτε τά εγκάρδια συγχαρητήριά μου καί σάς εύχομαι πάσαν έπιτυχίαν
εις τό σπουδαϊον έργον τό όποιον άνελάβετε».
Ν . Κ ΙΝ Ν Α Σ

τέω ς ’Αρχηγός ’ Αστυνομίας

*
* *
— Παρά τού άστυν. Δ/ντοΰ Α ' κ. Έ μ . Κόκκινη έλάβομεν τήν κατω τέρω
επιστολήν τήν οποίαν εύχαρίστως δημοσιεύομεν:
«.
«Προ ήμερων έ'λαβον τά 4 τεύχη των « ’Αστυνομικών Χρονικών».
Σάς βεβαιώ ότι ηύχαριστήθην πολύ πού είδα πραγματοποιουμένην τήν ιδέαν
τής έκδόσεως ενός περιοδικού καθαρώς μορφωτικού.
Τ ά « ’Αστυνομικά Χρονικά» ήλθον νά πληρώσουν μία ούσιώδη έλλειψι πού
ύπήρχε μέχρι τοΰδε. Στο περιοδικό αύτό θά εύρη ό ’Αστυνομικός, ό Δικαστικός
καί γενικώς κάθε μελετηρός Νομικός κ.ά. πνευματική ύλη άξιόλογον.
Τό περιοδικόν « ’Αστυνομικά Χρονικά» σιγά-σιγά θά βελτιοΰται καί έτσ ι
θά λάβη μία πρωτεύουσα θέσι στήν βιβλιοθήκη κάθε έπιστήμονος.
Θά θεωρήσω πραγματική τιμή εάν τά « ’Αστυνομικά Χρονικά» μέ θεωρήσουν
συνεργάτη των.
Σοΰ δίδω τά πλέον θερμά μου συγχαρητήρια».
ΕΜ Μ ΑΝ .

Κ Ο Κ Κ ΙΝ Η Σ
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