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Μετά την άτυοχώρησιν έξ Ελλάδος του άειμνηστου Φρ. Χαλιντέϋ, οργανωτοΰ
•της ’Αστυνομίας Πόλεων καί πρώτου ’Αρχηγοί» αυτής, διετέλεσαν ’Αρχηγοί, άνώ-τεροι "Αγγλοι Ά ξ/κ ο ί μετακληθέντες προς τοϋτο, καθώς καί "Ελληνες, Δικαστικοί
ή άξ/κοί του Στρατού καί τέλος ανώ
τατοι άξ/κοί τοϋ ’Αστυνομικού Σώμα
τος προαχθέντες εις τον βαθμόν τοϋ
’Αρχηγού.
Ή χρονολογική σειρά των διατελεσάντων ’Αρχηγών τής ’Αστυνομίας
Πόλεων είναι ή άκόλουθος :
1. Σέρ Φρειδερίκος Χ αλιντέϋ
(Frederich Lolh H alliday). Είναι ό
οργανωτής τοϋ Άστυνομικοΰ Σώμα
τος καί ό πρώτος ’Αρχηγός αύτοΰ.
Ά φ ίχθη είς τήν Ελλάδα τον Μάρτιον
τοϋ 1918 καί άφοΰ έμελέτησε τάς συνθήκας ΰφ’ άς είργάζετο ή τότε άστυνομική υπηρεσία, είσηγήθη τήν ίδρυσιν τής άστυνομίας τών Πόλεων τής
οποίας διετέλεσεν ’Αρχηγός μέχρι τοϋ
’Ιουνίου τοϋ 1929.
2. Σέρ Ά λ φ ρ έδ ο ς Μπούμπιερ
(ΑΙ. Η. B oubier). Ά φ ίχθη είς Α θ ή 
νας ώς μέλος τής ύπό τον Χαλιντέϋ ορ
γανωτικής άποστολής καί είργάσθη είς
τον τομέα τής υπηρεσίας τάξεως. Μετά
τήν άποχώρησιν τοϋ Χαλιντέϋ διετέλεσεν ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Πό
λεων ήτοι άπό ’Ιουνίου 1929 μέχρι
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑ ΡΕΖΟ Σ
Σεπτεμβρίου 1929 δτε καί άπεχώρη•σεν έξ Ελλάδος.
3. Σέρ I. Κ ούκ (Jiak in t J. Coke). ’Ανώτερος άξ/κός τοϋ Ά γγλικοΰ Στρατοΰ μετεκλήθη ύπό τής Κυβερνήσεως καί διετέλεσεν ’Αρχηγός τοϋ Άστυνομικοΰ
Σώματος Από Σ/βρίου 1929 μέχρι ’Ιουλίου τοϋ 1930 δτε καί άποχώρησεν.
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4.
’Ιω άννης Νάσκος. Είναι ό πρώτος έκ του Σώματος αξιωματικός,
την 2 Σεπτεμβρίου 1932 προήχθη εις ’Αρχηγόν καί διετέλεσε τοιοϋτος μέχρι της
• 28 ’Απριλίου του 1933 δτε παραιτηθείς άπεχώρησε του Σώματος. Ό κ. Νάσκος
έξετέλεσε καθήκοντα ’Αρχηγού καί
ώς ’Αστυνομικός Διευθυντής Α ' τάξεως άπό 29 Αύγούστου 1930 μέχρι 15
’Απριλίου 1931.
5. Ριχάρδος Ρεμαντάς. ’Ανώτε
ρος ’Ά γγλος ’Αστυνομικός έν Αίγύπτω , μετεκλήθη ύπό της Ελληνικής
Κυβερνήσεως ώς ’Αρχηγός της ’Α
στυνομίας Πόλεων. Διετέλεσε τοιοϋτος
άπό 15 Α πριλίου 1931 μέχρι 4 ’Ιου
λίου 1932 δτε καί άπεχώρησεν.
^
6. ’ Ιω άννης Κ αλυβίτης. Διετέλεσεν ’Αρχηγός του"Σώματος, φέρων
τον βαθμόν του ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Α' τάξεως άπό 2ας ’Οκτωβρίου
1933 μέχρι 3ης Δεκεμβρίου 1933. Βρα
δύτερου προήχθη εις ’Αρχηγόν άποστρατευθείς μέ τον βαθμόν τούτον ώς
καταληφθείς ύπό του ορίου ήλικίας.
7. Δημήτριος Τρύψ ω νας. Προ
ήχθη' εις ’Αρχηγόν την 25 ’Απριλίου
1933 καί διετέλεσεν άρχηγός τοΰ Σ ώ 
ματος κατά τάς περιόδους άπό 11 Μαρ
τίου 1933 μέχρι 11 ’Οκτωβρίου 1933,
άπό 5 ’Απριλίου 1935 μέχρι 13 ’Ια
νουάριου 1937 καί άπό 4ης Μαΐου
1941 μέχρι 9 ’Ιουνίου 1941 δτε καί
άπεχώρησε του Σώματος.
8. Κ ω νσταντίνος Γαρέζος. Είσαγγελεύς Έ φετώ ν Θεσσαλονίκης. Συμφώνως προς τον ίσχύοντα νόμον περί
’Αστυνομίας Πόλεων άνετέθη εις τού
τον ή ’Αρχηγία τοΰ Σώματος τής ’Α
στυνομίας Πόλεων άπό 4 ’Οκτωβρίου
1933 μέχρι 17 ’Ιανουάριου 1935 δτε
καί έπανήλθεν εις τον δικαστικόν κλά
δου ! Είναι ό πρώτος καί ό μόνος δι
καστικός, δστις διώκησε τό άστυνομι^ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟ^. ΧΑΛΙΝΤΕ-Ϊ·
κόν Σώμα. Οί άστυνομικοί έχουν τάς
κατα τον ™‘™>rp4?V ^
του
καλλιτέρας άναμνήσεις άπό τήν διοίκησίν του.
/
9. ’ Ιω άννης Κ ω νσταντίνου. ’Αντιστράτηγος έ.ά. Διετέλεσεν άρχηγός τοΰ
Σώματος άπό 18 ’Ιανουάριου 1935 μέχρι 4ης ’Απριλίου 1935.
10. Γεώργιος Βάρσος. Υποστράτηγος έ.ά. Διετέλεσεν ’Αρχηγός τοΰ Σ ώ 
ματος άπό 14 ’Ιανουάριου 1937 μέχρι τής 24 Νοεμβρίου 1940.
11. ’Ιω άννης Σπύρου. Προερχόμενος έκ τών ’Αξιωματικών τοΰ Σώματος
προήχθη είς ’Αρχηγόν καί διετέλεσε τοιοϋτος άπό 25 Νοεμβρίου 1940 μέχρι 7
Μαίου 1941 δτε άπεμακρύνθη τή αξιώσει τών κατακτητών. Άνέλαβε καί πάλιν
τά καθήκοντά του ώς ’Αρχηγός μετά τήν άπελευθέρωσιν, διατελέσας τοιοϋτος άπό
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13 Μαΐου 1946 μέχρι 17 Μαΐου 1950 δτε έτέθη εις τήν διάθεσιν τοΰ 'Υπουργείου
’Εσωτερικών καί καταληφθείς ύπό τοΰ ορίου ηλικίας άπεστρατεύθη.
12. Σωκράτης Δημάρατος. Συνταγματάρχης Πυροβολικού. Διετέλεσεν
’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας άπό 9 ’Ιουνίου
1941 μέχρι τής 13 ’Ιουλίου 1941 (περίο
δος κατοχής).
13. Κ ω νσταντίνος Π απαδόπουλος. Συνταγματάρχης Πυροβολικού. Διετέλεσεν ’Αρχηγός άπό 14 ’Ιουλίου 1941
μέχρι 4 ’Οκτωβρίου 1941 (περίοδος κα
τοχής).
14. ’ Ιω άννης Β ασιλόπουλος. Έ κ
των άξιωματικών τής ’Αστυνομίας Πό
λεων. Προήχθη είς ’Αρχηγόν καί διετέλεσε τοιοϋτος άπό 4 ’Οκτωβρίου 1941
μέχρι 9ης ’Απριλίου 1943 (περίοδος κα
τοχής).
15. Νικόλαος Κ ίννας. Διετέλεσεν
’Αρχηγός φέρων τον βαθμόν τοΰ Άστυν.
Δ/ντοϋ Α ' άπό 9ης ’Απριλίου 1943 μέ
χρι 25 ’Ιουνίου 1943 (περίοδος κατο
χής). Ε π ίσ η ς προαχθείς είς ’Αρχηγόν
διετέλεσε τοιοϋτος άπό 1ης Σεπτεμβρίου
1952 μέχρι 21 Νοεμβρίου 1952, δτε άντικατεστάθη παραιτηθείς τοΰ Σώματος.
16. ’Αθανάσιος Σαμπάνης. Προέρ
χεται έκ των άξιωμ/κών τοΰ Σώματος.
Προήχθη είς ’Αρχηγόν καί διετέλεσε τοιΑΓΓΕΛΟΣ ΕΒΕΡΤ
οΰτος άπό 26 ’Ιουνίου 1943 μέχρι 13
Μαΐου 1946. ’Ακολούθως έτέθη είς τήν
διάθεσιν τοΰ 'Υπουργείου ’Εσωτερικών. Άνέλαβε καί πάλιν τά καθήκοντά του ώς
’Αρχηγός τήν 23 Φεβρουάριου 1951 παραμείνας μέχρι τής 1 Σεπτεμβρίου 1952
δτε άπεχώρησεν παραιτηθείς.
17. ’Ά γ γ ελ ο ς Έ β ερ τ . Προερχόμενος έκ τών άξιωματικών τοΰ Σώματος
προήχθη είς ’Αρχηγόν τήν 20 Μαΐου 1951 δτε καί άνέλαβε τά καθήκοντά του παρα
μείνας μέχρι 23 Φεβρουάριου 1951. ’Ακολούθως έτέθη είς τήν διάθεσιν τοΰ 'Υπουρ
γείου ’Εσωτερικών μέχρι τής 22 Νοεμβρίου 1952 δτε άνέλαβε καί πάλιν τά καθή
κοντά του ώς ’Αρχηγός μέχρι σήμερον.
18. ’ Ιω άννης Π ανόπουλος. Προήχθη είς τον βαθμόν τοΰ ’Αρχηγοΰ τήν 26
’Απριλίου 1951 καί έτοποθετήθη είς τήν Γενικήν Διεύθυνσιν ’Αστυνομίας Πόλεων
παρά τώ 'Υπουργείω Εσωτερικών ώς Γενικός Διευθυντής ταύτης.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΑΠ ΙΣΤΠ ΣΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, ΥΠΑΙΤΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΟΠΟΚΤΟΝΙΑΣ
Ύπό κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΟΥ
Έπιθεωρητοϋ ’Αστυνομικού Σώματος

Τήν 14ην Νοεμβρίου τοΰ 1949, λεωφορείου αυτοκίνητου, άγνώστου άριθμοΰ καί
άλλων ενδείξεων, κατήρχετο έκ Κηφισίας πρός ’Αθήνας. Περί ώραν 0,50' παρά τήν στά
σιν «Α γία Βαρβάρα» τοΰ προαστείου «Ψυχικό» τό αυτοκίνητου τοΰτο έκτύπησε εκ
των όπισθεν, διά τοΰ προφυλακτήρος του, τό επίσης έκ Κηφισίας πρός ’Αθήνας βαϊνον
ΰ π ’ άριθ. 288 Γ δίκυκλον, του οποίου έπέβαινον, 1) ό οδηγός Χάρος Νικόλαος του Γεωρ
γίου, κάτοικος ’Αθηνών, Εϋελπίδων 25, έμπορος, 2) ό Κουτσομασιώτης ’Αλέξανδρος
τοΰ Κωνσταντίνου, κάτοικος ’Αθηνών, ’Ερέτριας 9, καί 3) ή Παπαγιαννοπούλου Φωτούλα τοΰ Δημητρίου, κάτοικος ’Αθηνών, ’Ερέτριας 8, μνηστή τοΰ δευτέρου. Συνέπεια
τής συγκροΰσεως ταύτης υπήρξε ό τραυματισμός τοΰ Κουτσομασιώτη, όστις μετ’
ολίγον έξέπνευσε, καθώς καί ό σοβαρός τοιοΰτος τοΰ Χάρου, καί τής Παπαγιαννοπούλου Φωτούλας, άμφοτέρων εις την κεφαλήν. ’Εκ τοΰ τραυματισμού των, ΰπέστησαυ
διάσεισιν τοΰ εγκεφάλου. Τό προκαλέσαν τό θανατηφόρου δυστύχημα αυτοκίνητου
έπωφεληθέν τοΰ έπικρατοΰντος σκότους δεν έσταμάτησε, άλλά βαϊνον μετά ταχύτητος
πρός τήν διεύθυνσιν τών ’Αθηνών οΰδέν σημείου άφήκε τής ταυτότητάς του εις τούς
αραιούς κατά τήν στιγμήν εκείνην διαβάτας, καθώς καί εις τους έπιβάτας τών σταθμευσάντων συνεπεία τοΰ δυστυχήματος αυτοκινήτων.
Τό ’Αστυνομικόν Τμήμα Ψυχικοΰ ύπό τόν Διοικητήν αΰτοϋ υπομοίραρχον κ.
Μηλιώτην Εύάγγ. έπελήφθη άμέσως τής ΰποθέσεως. Οί έπιζήσαντες τραυματίαι σύδεμίαν βοήθειαν ήδύναντο νά παράσχωσιν εις την άνάκρισιν, λόγω τής κρισιμότητας
τής καταστάσεώς των.
Παρά ταΰτα όμως ό έπιληφθείς τής προανακρίσεως υπομοίραρχος, κατώρθωσε
νά έξακριβώση παρά τών επιβατών, τών ευθύς άμέσως μετά τήν σύγκρουσιν άνερχομένων έξ ’Αθηνών πρός Κηφισίαν αύτοκινήτων, ότι αυτοκίνητου λεωφορείου, άυευ
επιβατών, εβαινεν πρ ό ς’Αθήνας μέ μεγάλην ταχύτητα καί ότι είχε τά φώτα έσβεσμέυα.
Ή ’Αστυνομία τοΰ Ψυχικοΰ μετά μεγάλης δραστηριότητος καί έπιμελείας ένεργήσασα,
άνεζήτησε τό ένοχον λεωφορείου μεταξύ τών αύτοκινήτων τών έκτελούντων τήν
συγκοινωνίαν ’Αθηνών - Προαστείων καί τά όποια διέρχονται έκ τοΰ σημείου εις τό
όποιον έγένετο τό δυστύχημα. Αί άκολουθήσασαι έκτακτοι άναζητήσειςέπί τοΰ ση
μείου τούτου, άπέβησαν άρχικώς άνευ άποτελέσματος διότι έκ τών πρώτων μαρτυρι
κών καταθέσεων προέκυπτεν ότι έπρόκειτο περί αύτοκινήτου τής γραμμής Κηφισίας,
παλαιοΰ τύπου. Κατόπιν επιμόνων άναζητήσεων άνευρέθη πράγματι αυτοκίνητου
λεωφορείου τοιούτου τύπου τής γραμμής Κηφισίας, ήτο δέ τό ΰ π ’ άριθ. 61-204 μέ
οδηγόν τον Δασκαλάκην Γεώργιον. Τοΰτο έφερε έπί τοΰ προσθίου προφυλακτήρος
ίχνη χρώματος ομοιάζοντας μέ τό τής ΰ π ’ άριθ. 288Γ μοτοσυκλ^ττας. Έπιπροσθέτως
έπί τοΰ έξατμιστήρος τοΰ έν λόγω αυτοκινήτου ύπήρχον στίγματα όμοιάζοντα μέ
κηλίδας αίματος. Ή Διεύθυνσις Έγκληματολογικών Υπηρεσιών ίίδοποιηθεϊσα παρά
τής ’Αστυνομίας Ψυχικοΰ άπέστειλε τόν Υπομοίραρχον κ. Μετζελφπουλον Βασ. καί τον
’Αστυνόμον κ. Κατσιμακλήν Δημ., προϊστάμενον τοΰ Φωτογραφικού ’Εργαστηρίου
αυτής, διά τήν ένέργειαν λεπτομερούς έξετάσεως τού υπόπτου λεωφορείου. Οί άνωτέρω
άξιωματικοί μεταβάντες έπί τόπου μετά προηγηθεϊσαν λεπτομερή έξέτασιν τοΰ άμαξώματος τοΰ άχήματος, ένήργησαν δειγματοληψίαν τών ύποπτων ιχνών. Τά ίχνη ταΰτα
παρέδωσαν εις τό χημικόν Έργαστήριον τής Δ)νσεως Έγκληματολογικών Υπηρε
σιών διά τήν χημικήν έξέτασιν. Αί άκολουθήσασαι έπιστημονικαί έρευναι έν τώ Έργαστηρίω, άπέκλεισαν την ΰπαρξιν αίματος καί άπέδειξαν άνομοιότητα τών ιχνών τοΰ
χρώματος τοΰ ληφθέντος άπό τό λεωφορείου καί άπό τήν πινακίδα τοΰ δικύκλου, έκ
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τοΰ σημείου έφ’ οΰ είχε γίνει ή σύγκρουσή. Τό άρνητικόν τοϋτο άποτέλεσμα έγνωστοποιήθη αμέσως εις τήν έτπληφθεϊσαν ’Αστυνομικήν ’Αρχήν. Κατά τήν έξακολούθησιν
των ενεργειών του ό Υπομοίραρχος κ. Μηλιώτης έπληροφορήθη παρά έξετασθέντος
μάρτυρος ότι τήν 13ην Νοεμβρίου 1949 καί περί ώραν 23.30' λεωφορεΐον άγνωστου
άριθμοΰ, χρώματος δμως ττρασινοκιτρίνου (λαδί) κατασκευής εσωτερικού, έθεάθη διερχόμενον έκ τής κεντρικής πλατείας ’Αμαρουσίου καί έστάθμευσεν πρό τοΰ οινομαγει
ρείου Λούη Ευαγγέλου επί τής όδοΰ Πεντέλης 12. Τά έπιβαίνοντατοΰ λεωφορείου άτομα,
τρία τον αριθμόν, έξ ών ό εις ήτο ό οδηγός τοΰ λεωφορείου, κατήλθον τοΰ αυτοκινή
του καί είσελθόντα είς τό οΐνομαγειρεΐον ΙκάΘησαν πίνοντα οίνον μέχρι τοΰ μεσονυκτίου
περίπου, δτε καί άνεχώρησαν προς άγνωστον διεύθυνσιν. Πληροφορίαν σχετικήν μέ
τά χαρακτηριστικά ή τήν ταυτότητα των ώς άνω προσώπων οΰδείς έκ των μαρτύρων
ήδυνήθη νά παράσχη , πλήν δμως δύο μάρτυρες κατέθεσαν τήν πολύτιμον λεπτομέ
ρειαν δτι επί τού σταθμεύοντος αύτοκινήτηου ήτο άναγεγραμμένη ή ένδειξις «"Αγιος
Βασίλειος—Παλαμηδίου».
Αί συλλεγεϊσαι πληροφορίαι ώς πρός τό ανωτέρω λεωφορεΐον καί αί συνθήκαι τής
σταθμεύσεώς του εις Άμαρούσιον προσέδιδον εις τήν λεπτομέρειαν τούτην δλως εξαιρε
τικόν ενδιαφέρον, δι’ δ ό έπιληφθείς τής ύποθέσεως Υπομοίραρχος, όρθώς ενεργών,
κατέβαλε κάθε προσπάθειαν νά Ιρευνήση μετά μεγάλης προσοχής τά λεωφορεία τής
γραμμής «"Αγιος Βασίλειος—Παλαμηδίου» διά νά εξακρίβωση πού ευρίσκετο έκαστον
τούτων κατά τήν νύκτα, ώς καί τήν ώραν τού δυστυχήματος. Τά λεωφορεία τής γραμ
μής τούτης ήσαν ένδεκα (11) τόν άριθμόν. Δύο δμως μόνον έξ αύτών έφερον είς τά πλά
για τήν ένδειξιν περί ής ώμίλησαν ο! μάρτυρες τοΰ ’Αμαρουσίου. Ταΰτα ήσαν τά
ΰ π ’ άριθ. 45-719 καί 51-151. Τό τελευταΐσν έφερεν έπί πλέον έπί τού δεξιού μέρους τοΰ
προσθίου προφυλακτήρος ίχνη προσκρούσεως, ώς καί μικράς βλάβας. Ή λεπτομέρεια
αύτη έδημιούργησε πολλάς ύπονοίας δτι τά ύ π ’ άριθ. 51—151 αύτοκίνητον ήτο τό
ένοχον τής Θανατηφόρου συγκρούσεως . (Είκών α)

Είκών α'.
Τό ένοχον της θανοττηφόρου συγ
κρούσεως λεωφό
ρε ίουαύτοκι νήτου
ύ π ’ άριθ. 51-151.

Τό αύτοκίνητον τούτο ώδηγήθη άμέσως είς τό Ψυχικόν καί ύπεβλήθη εις λεπτομερή
καί προσεκτικήν έξέτασιν. Κατά τούτην παρετηρήθησαν έπί τού κινητού περικοχλίου,
τοΰ εύρισκομένου κάτωθι τού προφυλακτήρος τοΰ αύτοκινήτου (Είκών β) ίχνη προσομοιάζοντα πρός χρώμα, άποχρώσεως ίδιας μέ τό έπί τού σημείου τής προσκρού-
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σεως τοϋ δικύκλου τοιοΰτον. Κατόπιν σχετικής είδοποιήσεως άπεστάλησαν επί τόπου
έκ μέρος τής Δ)νσεως ’Εγκληματολογικών Υπηρεσιών οί καί κατά τήν πρσηγουμένην
περίπτωσιν έπιληφθέντες αξιωματικοί Ύπομοίρ. Μετζελόπουλος καί ’Αστυνόμος
Κατσιμακλής.

Βίκων β'.
Ό προφυλακτήρ
τοϋ αυτοκινήτου
καί κάτωθεν αΰτοϋ τό κινητόν
περικόχλιον έπί
τοϋ οποίου εύρέθησαν ίχνη χρώ 
ματος άποχρώσεως ιδίας πρός
τό τής μοτοσυκλέττας.

Οί ανωτέρω μεταβάντες επί τόπου ένήργησαν δειγματοληψίαν των ιχνών χρώ
ματος του άνευρεθέντος έπί τοΰ περικοχλίου τοϋ ευρισκομένου κάτωθι τοϋ εμπρόσθιου
προφυλακτήρας. Τα ίχνη ταΰτα έλήφθησαν διά προσεκτικής άποκολλήσεως καί ετοποθετήθησαν εντός φακέλλου υπό σχετικήν ενδειξιν. Διά τοΰ ίδιου τρόπου έλήφθησαν
ετερα δείγματα χρώματος άπό διάφορα μέρη τοΰ αυτοκινήτου καθώς καί τοιαΰτα άπό
τήν όπισθίαν πινακίδα τής μοτοσυκλέττας, έφ’ ής ό άριθμός αυτής (Είκών γ ') . Σημειωτέον ότι κατά τήν γενομένην αυτοψίαν έκτος τής δειγματοληψίας τών χρωμάτων έξητάσθη παρά τών ένεργησάντων τήν αυτοψίαν καί τό ύψος τοΰ περικοχλίου άπό τοϋ
εδάφους καθώς καί τό τοιοΰτον τοΰ σημείου τοΰ πλαισίου τοΰ φέροντος τόν αριθμόν
τοϋ δικύκλου, έφ’ ου τό ίχνος συγκρούσεως, άπό τοΰ εδάφους. Ή μέτρησις απέδειξε τό
ίδιον ύψος. Έξητάσθη επίσης ή σχηματισθεΐσα έπί του πτερσΰ τάΟ λεωφορείου, πιθα
νόν λόγω τής συγκρούσεως γωνία, έν σχέσει μέ τήν άντίστοιχον τοιάύτην τήν παρατηρηθεΐσαν έπί τοΰ πλαισίου έφ’ ου ό άριθμός τοΰ δικύκλου. Έκ τής γαταλλήλου τοποθετήσεως τοΰ λεωφορείου καί τής μοτοσυκλέττας, διεπιστώθη πλήρης έφαρμογή άμφοτέρων τών γωνιών. Παρά ταΰτα όμως ό οδηγός τοΰ λεωφορείου Νύχτας Γεώργιος
τοϋ ’Αποστόλου, κάτοικος Μεγάλου ’Αλεξάνδρου 29, Νέον Φάληρον, ίσχυρίζετο ότι
ούδεμίαν σχέσιν είχε μέ τό δυστύχημα. Ή άνάκρισις ούδέν έτερον θετικώτερον στοιχεϊον ήδηνήθη νά συλλέξη. Οί ένεργήσαντες τήν δειγματοληψίαν άξιωματικοί παρέδωσαν
τά ληφθέντα δείγματα εις τό χημικόν έργαστήριον τής Δ. Ε. Υπηρεσιών, όπου γενομένη έξέτασις παρά τοΰ Διευθυντοΰ του άειμνήστου Καθηγητοΰ ’Ιουλίου Δαλιέτου
καί τοΰ Έπιμελητοΰ του Χημικού κ. Κορνηλόικη Μενελάου, κατέληξε ε’ις τήν κάτωθι
πραγματογνωμοσύνην.
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Είκών γ'.

Τό όπίσθιου μέρος τής μοτοσυκλέττας μετά τής πινακίδος τής
φερούσης του αριθμόν αύτής ήτοι
288Γ, έιτί τής όποιας εύρίσκετο
τό σημείου τής προσκρούσεως
τοΰ λεωφορείου ΰ π ’ άριθμόν
51-151 αυτοκινήτου.

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ

Έν Άθήυαις σήμερον την 14ην τοΰ μηυός Δεκεμβρίου, τοΰ έτους 1949, ημέραν της
εβδομάδος Τετάρτην καί ώραν 1Ιην, οι υπογεγραμμένοι : 1) Καθηγητής τής Α νώ 
τατης Σχολής Οικονομικών καί ’Εμπορικών Επιστημών, Δ)τής τοΰ Χημικού ’Εργαστη
ρίου τής Δ)σεως Έγκληματολογικών Υπηρεσιών, Ιούλιος Δαλιέτος καί 2) Μενέ
λαος Κορνηλάκης Χημικός, ’Επιμελητής τών ’Εργαστηρίων τής Δ. Ε. Υπηρεσιών, κατό
π ιν τής ΰ π ’ άριθ. 58 Φ 33)15, άπό 19 Νοεμβρίου 1949 παραγγελίας τής Δ.Ε.Υ.
προέβημεν εις τήν παραλαβήν καί έξέτασιν τών έν τή άπό 19 Νοεμβρίου 1949 εκθέσει
δειγματοληψίας του Ύπαστυνόμου Α' Κατσιμακλή Δημητρίου καί Υπομοιράρχου
Μετζελοπούλου Βασιλείου άναφερομένων ΰ π ’ άριθ. 1, 2 καί 3 δειγμάτων περιεχομέ
νων είς τους ΰπό τους άντιστοίχους άριθμοΰς έσφραγισμένους φακέλλους, ΐνα άποφανθώμεν εις τα υπό τής ώς άνω παραγγελίας τεθέντα ερωτήματα.
Δόντες τόν τοΰ πραγματογνώμονος όρκον ενώπιον τοΰ ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ
κ. Θεοδ. Λεονταρίτου Δ)ντοϋ τών Έγκληματολογικών Υπηρεσιών, προέβημεν είς
τήν άποσφράγισιν τών φακέλλων καί έξέτασιν τών δειγμάτων. Τά ξέσματα χρωμάτων,
προήρχοντο έκ τής άποξέσεως: 1) τοΰ κάτωθι τοΰ άριστεροΰ μέρους του προσθίου
προφυλακτήρος τοΰ ΰ π ’ άριθ. 51-151 αυτοκινήτου λεωφορείου ευρισκομένου περικοχλίου, 2) τών προφυλακτήρων, πτερών, άμαξώματος κ.λ.π. τοΰ έν λόγω λεωφο
ρείου καί 3) τής οπίσθιας πινακίδος τοΰ φέροντος τόν άριθμόν κυκλοφορίας 288Γ αυτο
κινήτου τρικύκλου (μοτοσυκλέττας).
Ό ϋ π ’ άριθ. 1 φάκελλος περιείχε τά ξέσματα χρωμάτων τά εΰρεθέντα έπί τοΰ
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περικοχλίου του προσθίου προφυλακτήρος τοΰ ύ π ’ άριθ. 51-151 λεωφορείου. Τά:
ξέσμοττα τοιΰτα έξητάσθησαν έπισταμενως ώς κατωτέρω :
Α') Διά του στερεοσκοπικού μικροσκοπίου έχωρίσθησαν ταΰτα εΐζ δύο κατηγορίας.
ΊΗ μία περιελάμβανε ξέσματα χρώματος κυανού προερχόμενα έκ τοΰ χρωστικού επι
στρώματος τοΰ περικοχλίου, ή δέ δεύτερα δύο ξένα πρός τά τής πρώτης κατηγο
ρίας τεμαχίδια χρώματος, άτινα μετά τον διαχωρισμόν άπό των κυανών ξεσμάτων
έξητάσθησαν μεμονωμένως.
Β) Ταΰτα έξητάσθησαν ύπό τό μικροσκοπίαν μέ μεγέθυνσιν 70χ. κατά την εγ
κάρσιάν αύτών τομήν, αφού προηγουμένως ένετοιχίσθησαν προς τελειοτέραν κατεργα
σίαν εντός πλαστικής ούσίας.
Τά αποτελέσματα τής μικροσκοπικής έξετάσεως έμφαίνονται σαφώς καί εις τάς
ύ π ’ άριθ. 1 καί 2 εικόνας μικροφωτογραφίας, όπου διακρίνονται διάφορα χρώματα,
στρωμάτων. Τά χρώματα ταΰτα αποτελούν τάς χρωστικάς στιβάδας τάς έπιτιθεμένας κατά την άνανέωσιν τών χρωματισμών τών τροχοφόρων κατά διαφόρους χρονι
κός περιόδους.

Βίκων 1.
Μικροφώτογραφία έγκαρσίας το 
μής
ξεσμάτων
χρωμάτων ληφθέντων έκ τοΰπερικοχλίου τοΰ
κάτωθι τοΰ προφυλακτήρος τοΰ·
ύ π ’ άριθ. 51-151
λεωφορείου(70Χ)

Ή σειρά τών άνωτέρω άναφερομένων 6 στιβάδων χρωμάτων είναι ή εξής,,
άρχίζουσα έκ τής κατωτάτης εσωτερικής στιβάδος.
Ένδειξις
»
»
»
»
»

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

Στρώμα
Στρώμα
Στρώμα
Στρώμα
Λεπτόν
Στρώμα

λευκού χρώματος.
στόκου χρώματος τεφροΰ.
στόκου χρώματος φαιού.
V
άργυρόχρουν (άλουμίνιον).
\
στρώμα βαθυπρασίνου χρώματος συχνάκις/οιακοπτόμενον.
λευκού χρώματος.

Ό ύ π ’ άριθ. 3 φάκελλος περιείχε τά ξέσματα χρωμάτων ληφθέντων διά προσεκτι
κής άποξέσεως τού χρώματος τής όπισθίας πινακίδος τοΰ δικύκλου τοΰ φέροντος
τον αριθμόν 288Γ. Πρόκειται περί τοΰ μέρους τής πινακίδος τοΰ δικύκλου ήτις
υπέστη τήν θλϊψιν έκ τής συγκρούσεως. Καί επί τών έν λόγω ξεσμάτων έγένοντο αί
κάτωθι εξετάσεις :
Διά τοΰ στερεοσκοπικοΰ μικροσκοπίου διεχωρίσθησαν αντιπροσωπευτικά τεμά-
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χια χρωμάτων, άτιυα μετά προηγουμένην εντός πλαστικής ύλης έντοίχισιν υπεβλή
θη σαν εις εγκάρσιάν τομήν καί έξητάσθησαν Οπό τό μικροσκόπιον μέ τήν αυτήν μεγέθυνσιν (70Χ).

j ik m v

2.

Μ ικροφωτογραφία
εγκάρσιάς
τομής ξεσμάτων
χρωμάτων
ληφθέντων έκ τοϋ
περικοχλίου τοϋ
κάτωθι τοϋ προφυλακτήρος τοϋ
ΰ π ’ άριθ. 51-151
λεωφορείου(70Χ)

Τά αποτελέσματα τής μικροσκοπικής έξετάσεως έμφαίνονται καί εις τάς ΰ π ’ άριθ.
3 καί 4 εικόνας μικροφωτογραφίας. Έκ τούτων σαφώς καταφαίνεται ή έπανάληψις των
αυτών ακριβώς χρωμάτων μέ τήν αυτήν σειράν οΐα παρετηρήθη εις τά ξέσματα τά
εΰρεθέντα επί τοϋ ΰ π ’ άριθ. 51-151 λεωφορείου τουτέστιν :

Εϊκών 3.
Μ ικροφωτογραφία έγκαρσίας το
μής ξ ε σ μ ά τ ω ν
χρωμάτων ληφθέντων δι’ άποξέσεως τής οπί
σθιας πινακίδος
τοϋ δικΰκλου ΰ π ’
άριθμ. 2885.

Ένδειξις
»
»

»

6.
5.
4.
3.

Στρώμα λευκοϋ χρώματος.
Στρώμα στόκου χρώματος τεφροϋ.
Στρώμα στόκου χρώματος φαιοΰ.
Στρώμα άργυρόχρουν (άλσυμινίου).
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Ένδειξις 2. Λεπτόν στρώμα βαθυπρασίνου χρώματος συχνάκις διακοπτόμενον.
»
1. Στρώμα λευκοΟ χρώματος.
Έκ τής συγκριτικής μελέτης τών παρασκευασμάτων τών έξετασθέντων χρωμά
τω ν προκύπτουν τά άκόλουθα συμπεράσματα : (ε!κών 5).

Είκών 4.
Μικροφωτοφραφία
εγκάρσιάς
τομής ξεσμάτων
χρωμάτων ληφθέντων δι’ άποξέσεως τής οπ ί
σθιας πινακίδος
τοΰ δικΰκλου ΰ π ’
άριΘμ. 288 Γ.

1)
Τά ξέσματα χρωμάτων παρουσιάζουν, αδιακρίτως προελεύσεως, έξεταζόμ
κατά την εγκάρσιάν αυτών τομήν τήν αυτήν άκριβώς εικόνα τούτέστιν τον αυτόν
αριθμόν στρωμάτων μετά τής αυτής άποχρώσεως, καί τής αυτής εναλλαγής κατά
τήν ώς άνω άναφερθεϊσαν σειράν.
4

j - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - j- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1

Είκών 5.
Σύγκρισιςτών
μικ ρο φ ω τ ο 
γραφιών 1 καί
4 έξ ών κατα
φαίνεται από
λυτος
σύμπτω σις τών
χρωμάτων.

2)
Το τελευταίον προς τά άνω στρώμα τοΰ λευκοΰ χρώματος (στρώμα ΰ π ’ άρ
1) εις τάς δύο περιπτώσεις παρουσιάζει καταφανείς ρωγμάς, προελθούσας έκ τής έπί
τοΰ χρώματος έπιδράσεως τών καιρικών μεταβολών.
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3) Τά δύο στρώματα στόκου (στρώμα ΰ π ’ άριθ. 5 καί 4) παρουσιάζουν διάσπαρ
τα βαθύχρωμα στίγματα λίαν χαρακτηριστικά καί είς τάς δύο περιπτώσεις.
4) Τό των άντιστοίχων χρωμάτων είναι γενικώς το αύτό καί εις τάς δύο περιπτώ
σεις. Ή εις τά στρώμα τοϋ φαιού στόκου παρατηρούμενη εις τάς ΰ π ’ άριθ. 2 καί 4 μικροφωτογραφίας διαφορά πάχους στερείται σημασίας, διότι διαφορά πάχους εις τό
στρώμα τούτο ύφίσταται καί μεταξύ τών μικροφωτογραφιών τών ξεσμάτων της αύτής
προελεύσεως (όρα διαφοράν μεταξύ μικροφωτογραφιών 1 καί 2, ώς καί μεταξύ 3 καί 4).
5) ’Εντός τού ΰ π ’ άριθ. 1 λευκού στρώματος παρατηρούνται εις άμφοτέρας τάς πε
ριπτώσεις (όρα μικροφωτογραφίας 4 καί 1) ίχνη άσθενεστάτων γραμμών μόλις διακρινομένων εκ πρασίνου χρώματος προσομοίου προς τό ύ π ’άριθ. 2, βαθέως πράσινον στρώμα.
Συμπέρασμα
Ώ ς συμπέρασμα τής άνωτέρω έξετάσεως καί συγκρίσεων τών ξεσμάτων χρώμα
τος διαφόρου προελεύσεως, προκύπτει μετά βεβαιότητας ότι τά έπί τού περικοχλίου
τού έπί τού έμπροσθίου προφυλακτήρος τού ΰ π ’ άριθ. 51-151 λεωφορείου αύτοκινήτου εΰρεθέντα τεμάχια χρώματος συμπίπτουν άπολύτως μέ τά έκ τής πινακίδας
τού δικύκλου ληφθέντα ξέσματα.
Συνεπώς τά έπί τού περικοχλίου εΰρεθέντα χρώματα προήλθον έκ τής πινακίδας
τού άριθμοΰ τού δικύκλου προσκολληθέντα έπ’ αύτοΰ λόγω προφανώς τής σφοδροτητος τής συγκρούσεως.
Προς έπίρρωσιν τού άνωτέρω συμπεράσματος προέβημεν εις την έξέτασιν τού
περιεχομένου τού ύ π ’ άριθ. 2 φακέλλου, συνισπαμάνου έκ τών ξεσμάτων χρωμάτων
έκ πλειόνων μερών τού ύ π ’ άριθ. 51-151 αύτοκινήτου λεωφορείου (προφυλακτήρων,
τροχών, άμαξώματος, παραθύρων, αναβατήρων). Κατά την έξέτασιν τούτων κατά
τον άνωτέρω έκτεθέντα τρόπον έν ούδεμια περιπτώσει εύρέθησαν τεμάχια όμσιάζοντα πρός τά τών δύο τεμαχίων τών έπί τού περικοχλίου κατά τήν πρώτην έξέτασιν εύρεθέντων χρωμάτων.
Πρός βεβαίωσιν συνετάγη ή παρούσα, ήτις ύπογράφεται ώς έπεται.
Οί Πραγματογνώμονες : ’Ιούλιος Δαλιέτος, Μενέλαος Κορνηλάκης
Ή ύπόθεσις αύτη μετά άλλεπαλλήλους άναβολάς έξεδικάσθη τήν
17ην ’Ια
νουάριου 1951, παρά τού Δικαστηρίου τών έν Άθήναις Πλημμελειοδικών, άποτελουμένου παρά τού Προεδρεύοντος κ. Ήλ. Τριανταφύλλου καί τών Δικαστών κ.κ.
Κατσαντώνη Π., Μαραβέλια Ήλ. καί τού Είσαγγελέως 'Ρενιέρη Δ.
Οί δικασταί λαβόντες ΰ π ’ όψιν τά έν τή πραγματογνωμοσύνη άναφερόμενα στοι
χεία, καθώς καί τάς ένώπιόν των καταθέσεις τών έπεξεργασθέντων αύτά, Χημικού τής
Διευθύνσεως Έγκληματομογικών Υπηρεσιών καί Προϊσταμένου τού Φωτογραφικού
’Εργαστηρίου, παρεδέχθησαν τήν εΰθύνην τού οδηγού τοϋ ΰ π ’ άριθ. 51-151 λεωφο
ρείου, Γεωργίου Νύχτα καί διά τής ύ π ’ άριθ. 481)51 άποφάσεώς των κατεδίκασαν
αύτόν εις τήν ποινήν τών 10 μηνών φυλακίσεως δι’ άνθρωποκτονίαν έξ άμελείας.
’Εκ τής έκβάσεως τής ΰποθέσεως ταύτης εΰκόλως δΰναταί τις νά συμπεράνη
οποία ΰπήρξεν ή ΐκανοποίησις την οποίαν έδοκίμασαν οί έν τή Διευθύνσει Έγκληματολογικών Υπηρεσιών, όταν είδαν ότι έλάχιστα ίχνη χρώματος άξιοποιηθέντα
έν τοϊς Έργαστηρίοις τής Δ)νσεως καί μεταβληθέντα εις άπόδειξιν συντριπτικήν
συνετέλεσαν εις την διαπίστωσιν τής ταυτότητος αύτοκινήτου, υπευθύνου θανατη
φόρου τραυματισμού, ή οποία εις τό παρελθόν δεν θά ήτο δυνατόν νά έπιτευχθή.
'Η μελέτη τής έκλεκτης ύλης τώ ν «ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΩΝ Χ ΡΟ 
ΝΙΚ Ω Ν » π λου τίζει τά πνευματικά καί έπαγγελματικά σας εφ όδια.
Συστήσατε εις τούς συναδέλφ ους σας νά έγγρ α φ οΰ ν συνδρομηταί.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ

Ο ΟΡΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
ΕΝ ΠΕΡΙΕΡΓΟ Ν Π ΕΡΙΣΤΑ ΤΙΚ Ο Ν Ν Α ΡΚ Ο Α Ν Α Λ Υ ΣΕΩ Σ
Ύττά κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΩΤΙΓ
4. —Κριτική τον περιστατικού ναρκοαναλΰσεως τον ’Αμερικανόν Κέννεθ Long.
5. —’Απόφασις Γαλλικόν δικαστηρίον σχετικώς με την εφαρμογήν ναρκοαναλΰσεως.
β,— Η ναρκοανάλυσις ώς μέτρον άνακριτικόν—Γνώμη τον γράφοντας.
7.—Γενικαι σκέψεις ίπ'ι τον θέματος τής ναρκοαναλΰσεως.

4.
Μετά τήυ μικράν τούτην παρέκβασιν, είσερχόμεθα εις τήν κριτικήν έπί το
έκτεθέντος περιστατικού άναφορικώς πρός τό χρησιμοποιηθέν μέσον τής ναρκοαναλΰσεως
Κατά την περί «όρροΰ τής αλήθειας» ομιλίαν μου τοΰ παρελθόντος έτους έλεγον,
ότι άμα τή εμφανίσει τοϋ μέσου τής ναρκοαναλΰσεως εν τή ιατροδικαστική πρακτική
δριμεϊαι έγένοντο κατά τής χρησιμοποιήσεως αΰτοϋ έπικρίσεις, ώς προσβάλλοντος
τά ατομικά δικαιώματα του ανθρώπου καί ΐσοδυναμοΰντος προς βασάνους άλλης μορφής
άσκουμένας δηλ. έπί τής ανθρώπινης ψυχής. Έπεκρίθη προσέτι τοΰτο διά τό αμφίβολον
των άποτελεσμάτων του. ’Από τοιούτων σκέψεων αγόμενα τ ά ’Αμερικανικά δικαστήρια
δέν έπέτρεψαν έπανειλημμένωςεις τούς δημοσίους κατηγόρους νά κάμουν χρήσιν έπ’
άκροατηρίω ομολογιών κατηγορουμένων έπιτευχθεισών διά τής ναρκοαναλΰσεως.
Τό πρό ολίγου άναφερθέν δικαστικόν περιστατικόν ενέχει τούτην τήν πρωτο
τυπίαν δτι παρουσιάζει τό ζήτημα άπό τήν αντίθετον δ ψ ιν .’Εάν, άμα τή εμφανίσει
τής μεθόδου ταύτης εις τό προσκήνιον τής δικαστικής πρακτικής, έπεσείετο κατά των
εκπροσώπων τής δημοσίας κατηγορίας ό κίνδυνος τοϋ νά ενοχοποιήσουν διά τοΰ μέ
σου τούτου άθφ ους έν τω σήμερον ίστοριθέντι περιστατικω ύποβόσκει ό αντίθετος
κίνδυνος, ό τής παραπλανήσεω ς δηλ. τής Δικαιοσύνης πρός ά θ φ ω σ ιν ενόχω ν.
Ποιος δύναται νά μάς διαβεβαιώση έγκύρως, δτι εις τό περιστατικόν τοΰτο ό
ένεργήσας τήν ναρκοανάλυσιν ιατρός Δρ. Zeligs, παρ’ δλην τήν άδιαφιλονείκητον
εύσυνειδησίαν του, τήν οποίαν έξαίρει τό άναγράφον τήν εΐδησιν αμερικανικόν περιο
δικόν, δέν έπλανήθη εις τήν δόσιν τοΰ φαρμάκου κατά τήν ένεσιν καί εΐσήγαγεν εις τόν
οργανισμόν τοΰ κατηγορουμένου Κέννεθ όλιγωτέραν τοΰ δέοντος ποσότητα ναρκω
τικού ή, δτι ό τελευταίος ούτος έξ ιδιοσυγκρασίας άντεϊχεν εις δόσεις ϊσχυροτέρας
τω ν συνήθων καί επομένως διετέλει ένπλήρει ελέγχω των λεγομένων του έν ώ χρόνω
άπήντά εις τάς ερωτήσεις τοϋ ίατροϋ πραγματογνώμονος ; καί οΰτω έν έπιγνώσει
παρεμόρφωνε τήν αλήθειαν.
’Από άλλης δμως άπόψεως έρωτάται : Έφ’ δσον ή έπιστήμη χορηγεί διά τής
ναρκοαναλύσεως τό μέσον πρός άποκάλυψιν τής αλήθειας έστω καί έν μικρά πιθανότητι, θά ήτο άρα γε προσήκον ν’ άρνηθώμεν τήν άπό μέρους κατηγορουμένου τινός
έπίκλησιν χρησιμοποιήσεως τής έπιστημονικής ταύτης μεθόδου ΐνα καταδειχθή ή άθωότης του, ένώ χρόνω κατηγορεϊται αδίκως διά πράξιν τήν οποίαν δεν διέτδραξε καί δέν
έχ ει κατά σύμπτωσιν άλλα πειστικά μέσα, ΐνα απόδειξη τήν άθωότητά του; Ό άνθρω
πος αύτός θά πρέπη άραγε ν’άφεθήκαί ύποστή τάς σοβαρωτάτας ίσως συνέπειας μιάς
κατηγορίας ή οποία έκ συνδρομής τυχαίων περιστατικών αδίκως τοϋ π(Χ)σάπτεται;
Περί τοΰ ορίου μέχρι του οποίου Θά ήτο επιτρεπτόν νά γίνη χρήσις τής ναρκοα
ναλύσεως έν τή δικαστική πρακτική, ασχέτως τής εΐδικωτέρας μορφής ύφ’ ήν έμφανίζεται τό ζήτημα σήμερον, εϊχον τήν τιμήν κατά τό παρελθόν έτος νά έκθέσω έν τή αι
θούση ταύτη τάς ατομικός μου γνώμας. Πριν ή είσέλθω εις τήν έρευναν τής καινοφα
νούς ταύτης μορφής τοΰ θέματος, θά κάμω μνείαν μιάς άποφάσεως Γαλλικοΰ δικαστη
ρίου, έπιχειροϋντος νά διαγράψη γενικάς τινάς έπί του θέματος γραμμάς.
Άνέφερα κατά τήν περυσινήν ομιλίαν μου έν περιστατικόν ναρκοαναλύσεως
έν Γαλλία, χωρίς νά δυνηθώ τότε νά παράσχω πληροφορίας καί περί τής δοθείσης
υπό τοΰ δικαστηρίου λύσεως, διότι ή σχετική δίκη εϊχεν άναβληθή, δέν είχε δέ περί-
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έλθη μέχρι? ημών ή έττΐ τη? ουσίας έκδοθεϊσα μεταγενεστέρως άπόφασις. "Ηδη είμαι
είς θέσιν νά όλοκληρήσω την πληροφορίαν εκείνην, άντλών έκ τής «Διεθνούς Έπιθεωρήσεως Ποινικού Δικαίου».
Οί εκ των αξιότιμων ακροατών παρευρεθέντες τότε, Θά ένθυμοΟντάι ίσως ότι άτομόν τι όνόματι Ραϋμόνδος Cens, κατάδικος ερήμην εις θάνατον είχε συλληφθή εις
Παρισίους καί έττρόκειτο νά μεταχθή είς Τουλούζην. Ίσχυρισθεΐς αδυναμίαν νά ταξιδεύση ένεκα άσθενείας, υπεβλήθη, εντολή τοΰ Άνακριτού, εις ιατροδικαστικήν έξέτασιν υττό τώ ν κ.κ. H euzer Laiguel L avastine καί geuil-Perriu, ιατροδικαστών με
γάλου κύρους. Ούτοι έχρησιμοποίησαν ένεσιν πεντοθάλης (p e n to th a l) έπ’ αΰτοϋ,
ή δέ οϋτω γενομένη έξέτασις έπεισε τους ΐατροδικαστάς δτι ό Cens υπεκρίνετο.
"Αμ’ ώς έκοινολογήθη το γεγονός, δριμεϊαι κατά τών ιατροδικαστών διά του ΤύΓ
που έτπθέσεις έγένοντο, διαμαρτυρία δέ έττηκολούθησε διά ψηφίσματος τοΰ Δικηγο
ρικού Συλλόγου Παρισίων. Οί ίατροδικασταί κατηγγέλθησαν ύττό τού Cens, ή δέ
Ττρώτη άπόφασις τοΰ Πλημμελειοδικείου ήτο αναβλητική.
Είσήχθη έκ νέου ή ύπόθεσις είς το άκροατήριον τού 17ου Πλημμελειοδικείου τού
Σηκουάνα. 'Η κατά τών ιατροδικαστών κατηγορία συνίστατο : 1) έττί τραύματι έκ
προμελέτης 2) επί παρανομώ βία καί 3) έπί παραβιάσει τού επαγγελματικού απορρήτου.
Υπερασπιστής τών κατηγορουμένων ιατροδικαστών ήτο ό διεθνούς φήμης καθηγητής
τού Ποινικού Δικαίου έν τώΠανεπιστημίω τών Παρισίων κ. Η. Donedieu de Nabres.
'Η άπόφασις τού είρημένου Πλημμελειοδικείου ΰπό χρονολογίαν 23 Φεβρουά
ριου 1949 έν τώ σκεπτικώ αυτής διαπιστοϊ κατ’ άρχάς, ότι ή καταγγελομένη πράξις
δέν είναι «ναρκοανάλυσις», άλλ’ άπλώς έν «ναρκοδιαγνωστικόν» μέσον, το όποιον
οπωσδήποτε δέν δύναται νά έξομοιωθή πρός έξερεύνησιν τής συνειδήσεως. Υ πογραμ
μίζει περαιτέρω ότι ή ενεσις τής πεντοθάλης (P en to th al) είναι ιατρική πράξις ανώ
δυνος, ή οποία δέν δύναται νά κριθή άπαγορευτέα είς τήν ιατρικήν πράξιν. 'Ως πρός
την ειδικήν περίπτωσιν τού Cens, ή άπόφασις δέχεται ότι δέν έλαβε χώραν έπ’ αύτοΰ
ήθικός ή φυσικός έξαναγκασμός διότι ούτος έδέχθη άνεπιφυλάκτως τήν ενεσιν. Έξηπλώθη εις τήν κλίνην μόνος του καί έτεινε τόν βραχίονα δεδομένου έπί πλέον, ότι άπηττήθησαν λεπτά τινα τής ώρας διά νά γίνη ή ενεσις, εϊχεν ούτος όλον τον χρόνον διαθέ
σιμον—λέγει ή άπόφασις—διά νά άποποιηθή τήν ενεσιν, αλλά δέν το έπραξεν. Έξ άλλου
διά τής ένέσεως δέν ύπέστη πόνον ύπολογίσιμον ούτε άλλο τί τό όποιον θά ήδύνατο
νά βλάψη τήν ύγείαν του. Τέλος—δέχεται ή άπόφασις—οί ίατροδικασταί δέν έπωφελήθησαν τής καταστάσεως τής ήμιναρκώσεως, ύφ’ ήν διετέλει ό Cens διά νά τόν ανα
κρίνουν έπί τής ΰποθέσεως δι’ ήν κατηγορεϊτο· ήθέλησαν μόνον νά άποκαλύψουν τό
τέχνασμα ενός ανθρώπου, ό όποιος ένεφάνιζεν όλα τά συμπτώματα τής ΰποκρίσεως.
Συνεπεία τών ανωτέρω σκέψεων, ή άπόφασις έκήρυξεν άθώους τούς κατηγορου
μένους ΐατροδικαστάς τής τε κατηγορίας τών τραυμάτων καί τής παρανόμου βίας.
Τούς άπήλλαξεν επίσης καί τής τρίτης κατηγορίας, τής παραβιάσεως τού επαγγελμα
τικού απορρήτου, μέ την αιτιολογίαν, ότι κατά τά ύπό τής νομολογίας παραδεδεγμένα
οί υπό τής Δικαιοσύνης παραγγελόμενοι ίατροδικασταί έχουν καθήκον νά έξηγοΰντα ι άνευ έπιφυλάξεως διά νά διαφωτίζουν πλήρως τό δικαστήριον.
'Ως γενική γραμμή έκ τής άποφάσεως τούτης δύναται νά συναχθή ότι καθιεροϊ
μέν την νομιμότητα τής χρήσεως τής πεντοθάλης (P e n to th a l) ώς διαγνωστικού μέ
σου έν τή ιατροδικαστική αποφεύγει όμως ν’ αναγνώριση τήν νομιμότητα τής χρήσεως
τής μεθόδου τούτης ώς άνακριτικού μέσου πρός συλλογήν πληροφοριών περί τής άνακρινομένης πράξεως, χωρίς όμως ν’ άποκλείη τό τελευταϊον τούτο ρητώς, άπλώς όμως κατ’
αντιδιαστολήν δυνάμενον νά συναχθή έκ τών σκέψεών της. 'Οπωσδήποτε, αναγνωρίζει
κατ’αρχήν—έστω καί περιωρισμένως—την χρήσιν τής πεντοθάλης έν τή δικαστική
πρακτική καί δη έν Γαλλία όπου είχε πολεμηθή δεινότερον πόσης άλλης χώρας.
Ή άπόφασις όμως αΰτη εντός λίαν στενών ορίων περιστρεφομένη, δέν μάς
βοηθεϊ είς τό νά έπιλύσωμεν τό θεωρητικόν πρόβλημα, όπερ τίθεται, ώς έρρέθη,
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σήμερον έξ αφορμής τού έν ’Αμερική περιστατικού τό όποιον έξιστορήσαμεν.
6. Τό περιστατικόν τοΟτο καθ’ εαυτό, μικρόν ίσως ενδιαφέρον εμφανίζει, άφοΟ,
κατά την γνωστήν τταρά τοϊς ένόρκοις πόσης χώρας νόοτροττίαν, θά ήτο δυνατόν καί
χωρίς νά γίνη χρήσις των έν ναρκοαναλύσει δηλώσεών του, ν’ απαλλαγή λόγω πλή
ρους συγχύσεως ό κατηγορούμενος εκείνος τής έπί φόνω κατηγορίας ίσως· όμως όχι
είς τά μέρη έκεϊνα.
Έν τούτοις, λόγω τής αιτήσει τοϋ κατηγορουμένου χρησιμοποιήσεως τω ν
πορισμάτων τής ναρκοαναλύσεως έν ποινική δίκη παρεμβάλλεται μέσω αυτού έν
ρήγμα εις τό εϋγενές δόγμα τού άπαραβιάστου τής ανθρώπινης ψυχής. Καί τούτο
διότι, άν κατ’ άρχήν ήθελεν έπιτραπή εις τον κατηγορούμενον ή χρησιμοποίησις τής
ναρκοαναλύσεως ώς μέσου ύπερασπίσεω ς, ποιος θά δυνηθή μετά κύρους νά άρνηθή
καί είς την δημοσίαν κατηγορίαν τό ’ί σον δικαίωμα τού νά κάμη καί αΰτη κατ’ αρέ
σκειαν χρήσιν τής ναρκοαναλύσεως ώ ς μέσου άνακριτικοϋ προς προστασίαν τής
Κοινωνίας;
Έπανερχόμεθα λοιπόν οΰτω εις τό προ ολίγου θιγέν ζήτημα, άν είναι δηλ. κατ’
άρχήν έπιτρεπτέον είς τόν κατηγορούμενον νά ζητήση αύτός ούτος έξ οικείας πρωτο
βουλίας, όπως ύποβληθή είς ναρκοανάλυσιν πρός άποκάλυψιν τού ψυχισμού του,
έπί τώ τέλει τού ν’ απόδειξη την άθωότητά του. Μία τοιαύτη αϊτησις τού κατηγο
ρουμένου πρέπει άρα γε νά είναι υποχρεω τική διά τόν άνακρίνοντα ;
'Ως είναι έμφανές, ύπό τοιαύτας συνθήκας γινομένης τής ναρκοαναλύσεως, ούδεμία παραβίασις ή έπιβουλή κατά τής άνθρωπίνης προσωπικότητας ή τής ελευθερίας
τού ατόμου τελείται. Έν τούτοις φρονώ ότι τοιαύτη έκ μέρους τού κατηγορουμένου
αϊτησις πρέπει νά θεωρήται απαράδεκτος, διά τούς εξής λόγους: Έν πρώτοις, τά μέ
χρι τοΰδε δεδομένα δέν μας πείθουν, ότι πρέπει νά παρέχωμεν πλήρη πίστιν είς τά άπο' τελέσματα μιας ναρκοαναλύσεως. Είναι δυσχερές έξ άλλου νά διαγνωσθή πάντοτε
διαρκούσης τής έπενεργείας τού φαρμάκου, εάν έν δεδομένη στιγμή ό ναρκοανακρινόμενος έχει όντως στερηθή εντελώς τής βουλήσεώς του ή διατηρεί είσέτι τόν έλεγχου
τών λεγομένων του. Έκ τρίτου, δέν είναι άπίθανον πρόσωπόν τι λόγω τής ιδιοσυγ
κρασίας του, νά εΰρεθή ύπό έξαρσιν φαντασίας διά τής έπιδράσεως τού φαρμάκου
άκολούθως νά ΰποστή υποβολήν έξ ερωτήσεων τού έμπειρογνώμονος, άδεξίως τυ
χόν διατυπουμένων νά κάμη ούτω δηλώσεις ή ομολογίας περί φανταστικών ή ψευδών
γεγονότων, τά όποια νά τό ένοχοποίουν αδίκως είς ώρισμένην ύπόθεσιν καί νά ύποστή ταλαιπωρίας, μέχρι διαλευκάνσεως τής ύποθέσεως δι’ άλλων άνακριτικών μέσων.
Δέν πρέπει έξ άλλου νά παρίδωμεν τό γεγονός, ότι είς περίπτωσιν έπιβαρυντικών δι’
αυτούς δηλώσεων τοιούτοι κατηγορούμενοι, πολλάκις θά ήμφεσβήτουν αύτάς έκ τών
ύστέρω ν καί Θά έγεννάτο τά δυσχερές έν προκειμένω ζήτημα τής έκ τών προτέρω ν
δικαστικής διασφαλίσεως τών τοιούτων δηλώσεων. Τέλος ή διείσδυσις είς τόν ανθρώ
πινον ψυχισμόν ανάγεται κατ’ έμήν γνώμην είς τήν δημοσίαν τάξιν, \δίοι λόγω τών
δυσαρέστων έπακολούθων, τά όποια ενδέχεται νά έπέλθουν μεταξύ Των -μελών Κοι
νωνίας τινός διά τής άποκαλύψεως τοϋ υποσυνειδήτου τών ατόμων, μ εν θά πρέπη
όθεν νά γίνεται χρήσις τοιούτου μέσου, είμή μόνον είς άς περιπτώσεις κρη ΰφ’ ας συνθή
κας ήθελεν έπιτρέψη τούτο ό Νόμος, ό όποιος θά ήδύνατο ίσως νά προνοήση καί περί
τών συνθηκών, ύφ’ άς κατ’ έξαίρεσιν θά έπετρέπετο τή αιτήσει τού κατηγορουμένου
ναρκοανάκρισις αύτοΰ. Κατά τήν περισυνήν ομιλίαν μου έξέφρασα τήν γνώμην ήν εξα
κολουθώ νά έχω, ότι θά έπρεπε καί ποινικά! κυρώσεις νά θεσπισθοΰν δι’ ενδεχό
μενός παραβάσεις ορισμών ενός τοιούτου Νόμου.
Είς ταΰτα συνοψίζονται αί πτω χαί μου γνώμαι έπί τοϋ εξ άφορμής τού ίστορηθέντος περιστατικού άνακύπτοντος ειδικού ζητήματος έν τή ναρκοαναλύσει.
7. Θά επιχειρήσω ήδη νά διατυπώσω είς όλίγας λέξεις φευγαλέας τινάς γενικάς
σκέψεις έπί τού όλου θέματος. Καί διερωτώμαι: Τό όντως άνεκτίμητον δόγμα τού άπα
ραβιάστου τής άνθρωπίνης ψυχής, μήτοι δέν διέφυγε ήδη καί τοϋτο τήν άκάματονέρευ-
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νητικήν τοϋ ανθρώπου τάσιν πρός άναζήτησιν τής αλήθειας : Μήτοι, παραλλήλως,
πρός τον Ολικόν κόσμον, ή ερευνά αυτή δεν εισέβαλε σύν τώ χρόνω άσυγκράτητος πλέον, καί πρός τόν ψυχικόν ;
Βλέπομεν έφευρ’εθείσας πρό τινων δεκαετηρίδων τάς ψυχομετρικός συσκευάς δΓ
άνακριτικοϋς σκοπούς. Βραδύτερον έφευρέθη καί είσήχθη έν χρήσει κατά την τελευταίαν δεκαετίαν είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας τής Αμερικής ό λεγόμενος «ανιχνευτής
ψευδών» (lie-detector) οϋ μόνον εις τάς ’Αστυνομίας καί τά Πανεπιστήμια, άλλά καί
εις τάς τραπέζας καί τάς εταιρείας καί τά ιδιωτικά ταχυδρομεία καί αλλαχού πρός
διαπίστωσιν τής έντιμότητος των υποψηφίων ιδιωτικών υπαλλήλων. Ή χρησιμο
ποίησή τής ψυχιατρικής έξετάσεως τών επί έγκληματικαϊς πράξεσι κατηγορουμένων,
γίνεται σύν τώ χρόνω συχνοτέρα καί συστηματικωτέρα είς τά μάλλον προηγμένα έν
πολιτισμώ Κράτη, Κυρίως έν Ελβετία, όπου αί ψυχολογικά! μελέται έχουν έπιτελέση
θαυμαστάς προόδους, στρέφονται δέ μετ’ έντάσεως εσχάτως πρός τήν ψυχικήν ανα
τομίαν τών άνηλίκων, ανωμάλων τε καί ομαλών, τείνουν δέ πρός τούτο οί Ελβετοί
τήν χείρον καί είς τάς άλλας χώρας.
'Η ψυχανάλυσις είναι εφεύρημα προπολεμικόν, ή δέ ναρκοανάλυσις τών πολεμι
κών καί ιδία τών μεταπολεμικών ετών. Ό τελευταίος πόλεμος ένεφάνισεν άθρόας περι
πτώσεις, αί όποΐαι εδωκαν εύρύτερον στάδιον έρεύνης καί εφαρμογής τής ιατρικής
επιστήμης επί τών ψυχικών φαινομένων. Έν ’Αμερική κατά τάς εισαγωγικός εξετά
σεις διά τήν πρόσληψιν τών δημοσίων υπαλλήλων εύρέως χρησιμοποιείται ή ψ υ χ ο 
τεχνικ ή . Πολλαχοΰ τής Εύρώπης γίνεται όσημέραι περισσότερα χρήσις ειδικών με
θόδων πρός διάγνωσιν τής ύπάρξεως τών άπαιτουμένων ειδικών σωματικών τε καί
ψυχικών ικανοτήτων μεταξύ τών υποψηφίων υπαλλήλων ή εργατών είς βιομηχανι
κός, χειρωνακτικός ή εμπορικός επιχειρήσεις. Περαιτέρω, σήμερον άναζητεϊται ή έξεύρεσις τού τρόπου, καθ’ δν Θά είναι δυνατόν νά Ιφαρμοσθούν ανάλογοι μέθοδοι ψ υ χ ο 
τεχνικ ή ς έξετάσεως τών διανυόντων το στάδιον τής πρακτικής άσκήσεως πτυχιούχων
τής Νομικής υποψηφίων δικηγόρω ν καί υποψηφίων δικαστώ ν. Περί τά τελευταία
ταΰτα είδικώτερσν άσχολεΐται έν συνεργασία ειδικού άπό έτους καί πλέον ό γνωστός
Γάλλος συγγραφεύς F r. Gorphe, Πρόεδρος τού έφετείου Poitiers. Διάφορα δέ διε
θνή συνέδρια ασχολούνται έπί συναφών θεμάτων.
Δυνάμεθα, λοιπόν, έκ τής διεθνούς τούτης περί τά άναφερθέντα θέματα κινήσεως
νά συναγάγωμεν, δτι σύν τώ χρόνω είσάγονται βαθμηδόν έν τή πρακτική τών νεωτέρων κοινωνιών μέθοδοι ψηλαφητής, έστω, διεισδύσεως είς τόν ανθρώπινον ψυχισμόν
έπί προσώπων, τά όποια ούδέν άλλο κακόν διέπραξαν άπό τού νά είναι υποψήφιοί
βιοποριστικού τίνος έπαγγέλματος· καί τούτο γίνεται έπί σκοπώ έπιτεύξεως κοινωφελεστέρων αποτελεσμάτων είς πάσας τάς έκδηλώσεις τής ζωής. ’Εναντίον τής πρα
κτικής τούτης, δέν ήκούσθη μέχρι σήμερον φωνή τις διαμαρτυρίας. Ή ναρκοανάλυσις
είναι βεβαίως κάτι βαθύτερον τής ψυχοτεχνικής, άλλά καί βαθύτερα είναι ή οδύνη τής
Κοινωνίας έκ τής διαπράξεως ενός εγκλήματος. Θά έπρεπεν άρα γε νά θεωρήσωμεν
κατ’αρχήν άπαράδεκτον πάσαν μέθοδον διεισδύσεω ς είς τόν ψυχισμόν ενόςέγκληματίου ή ύποπτου έγκληματικής πράξεως, οΐα είναι ή μέθοδος τής ναρκοαναλύσεως ;
Ή συμβολή τών αξιότιμων έν τή «Εταιρεία Ποινικού Δικαίου» συναδέλφων μου
διά τής άνταλλαγής τώ ν γνωμών, θέλει έν πολλοϊς διαφώτιση τό πολυσχιδές τούτο
θέμα, όψέποτε ήθελε γίνη έν τοϊς κόλποις αυτής άντικείμενον συζητήσεως ύπό τό καθιερωθέν σύστημά τών «ανακοινώσεων». Κατά πολύ όμως ή έπίλυσις όλων αύτών
τών ζητημάτων έξαρτάται έκ τού βαθμού τής προόδου, τήν όποιαν σύν τώ χρόνω
σταθερώς έπιτελοΰν αί είδικαί έπιστήμαι.
Τερματίζω τήν παρούσαν ομιλίαν μέ τήν διατύπωσιν μιας απορίας. Είς τόν αι
ώνα, κατά τόν όποιον τό αείποτε έρευνητικόν ανθρώπινον πνεύμα ήδυνήθη νά διασπάση τό άτομον τής ύλης, θά δυνηθή άρά γε τελικώς νά διασπάση και τής αν
θρώπινης ψ υ χή ς τό άτομον ;
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ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-ΗΔΟΝΙΣΤΙΚΑ
'Υπό ΚΩΝΣΤ. Π. ΤΣΙΠΗ Ά σ τ. Δ /ντο ϋ Β
Γ \ ’Αναισθητικά :
I. Ή μάχη κατά τον σωματικού άλγους.
II. Ή νπνοφόρος αρχή τον 'Ο πίου.
III. Α ι προσπάθειαι τών ερευνητών προς βοήθειαν τού πάσχοντος συνανθρώπου.

1.
Ό άλγών άνθρωπος συνεκέντρωσε πάντοτε περί εαυτόν τήν συμπάθεια
τώ ν όμοιων του καί πολλοί αφιέρωσαν τάς δυνάμει? αυτών προς βοήθειαν τοΰ π ά 
σχοντος συνανθρώπου. Δικαίως δέ, διότι ό επί πάσης πληγής επιτιθέμενος πεπυρακτωμένος σίδηρος άπετέλει τό μοναδικόν αντισηπτικόν μέσον μιας εποχής καί ό
πάσχω ν δέσμιος καί κραυγάζων ΰφίστατο τήν τοιαύτην άλγηνήν τής τότε επιστή
μης έπέμβασιν.
Ή φρικίασις εκ τών άτελευτήτων μορφών τής τοιαύτης τών ανθρώπων δοκι
μασίας, ένέπνευσε τήν επίμονον καί σκληράν έρευναν προς μετριασμόν τών δεινών του.
Οί ιατροί χειρουργοί τών πρώτων ετών έδοκιμάζοντο καί ουτοι εργαζόμενοι με τάς
γνώσεις τής εποχής των εις τήν ατμόσφαιραν τών κραυγών, έκ τών άλγηδόνων
τοΰ πάσχοντος καί ΰφίσταντο ώς άνθρωποι τήν άνάλογον έπίδρασιν.
Ή άναζήτησις τών μέσων κατευνασμού τοΰ σωματικού πόνου άπετέλεσε τον
σκοπόν τής ζωής πολλών, οϊτινες καί Ιθυσιάσθησαν έν τή έρεύνη καί προσπάθεια
των, όπως επ’ αυτών πρώτον πειραματισθώσιν τάς μεθόδους τής χρήσεως διαφόρων
φυτικών καί άλλων ουσιών πρός έλεγχον τών άποτελεσμάτων.
"Οταν υπεράνω τής τέφρας άπειρων εϋγενών τής τοιαύτης έρεύνης θυμάτων,
ΰψώθη ή πρώτη άκτίς φωτός καί κατεδείχθη ότι ή έν τώ σκότει τής παλαιοτέρας
εκείνης εποχής προσπάθεια, ή τόσον δυσχερής καί επίμονος, επέτυχε τάς πρώτας
ατελείς άλλ’ έλπιδοφόρους παρατηρήσεις, οϊ ήρωΐκοί πρωτοπόροι διείδαν τήν απαρ
χήν τής έκπληρώσεως τών πόθων ενός άνωτέρου ιδανικού.
Επίμονοι έρευναι, παρατηρήσεις καί μόχθοι παρήγον ελπίδας καί απογοητεύσεις
αϊτινες επί πολύ ένήλλασσον έν τώ άγώνι θέσιν καί έν ώ τοΰ πειραματιζομένσυ έρευνητοΰ όττυχοΰντος, προσκόπτοντος, τραυματιζομένου αλλά συνεχώς έλπίζοντος,
ή έμμονή συνήντα τοΰ σκώπτου τόν πρόχειρον έλεγχον καί τών πολλών τήν άδιαφορίαν, εΰρισκεν όμως καί μιμητάς νέους ίδεολόγους προστάτας καί φίλους καί μαχητάς έν μια διαδοχική έθελουσία καί άνεξαντλήτω στρατολογία μέχρι μιας άκόμη υπερηφάνου ΝΙΚΗΣ τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος.
"Οταν ούτω ή άνθρωπότης κατέκτησε τά πρώ τα άναισθητικά, ή όιγαθοποιός έπί-

Τήν πρώτην κατάκτησιν διεδέχθησαν νέαι καί ταχέως διά πολύπλοκων συνδυα
σμών οϊ έρευνηταί ήχθησαν εις τήν παρασκευήν σνσκευασμάτων σαφούς ίκανότητος.
Τ’ άναλγητικά, παυσίπονα, (άναισθητικά ή ναρκωτικά ταξιθετηθέντα κατά βαθ
μόν έπιδράσεως, άντιδράσεως καί τών ποικίλων λεπτομερών ικανοτήτων ή έλαττωμάτων αύτών, παρεδόθησαν εις ένίσχυσιν τών μέσων προστασίας τοΰ πάσχοντος
συνανθρώπου, οΰτινος οΰτω έπετεύχθη μία πλέον άνετος καί ανεπηρέαστος μετάχείρισις ύπό τοΰ μοχθοΰντος θεράποντος ίατρσϋ.
Ή πρόοδος τοΰ έλέγχου τών παρατηρήσεων, βαθμηδόν έπέτρεψε τήν εύρυτέραν έφαρμογήν εις πλείστους τομείς τής ιατρικής, ένθα έπεδιώχθησαν καί έπραγματοποιήθησαν πρόοδοι άνυπολογίστου άξίας. Πολλαί είδικότητες θεραπευτικής άπολαύ-
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ουσιν ήδη τής ευεργεσίας των αναισθητικών, πλέον δέ πάσης ή χειρουργική, εύρε
προστάτην καί σύμμαχον της έρεύνης καί προσπάθειας αυτής καταπλησσούσης
ισχύος, διότι άνέτως έπί πολλάς ώρας ό χειρουργός καί οί βοηθοί αύτοϋ μετέρχονται
καί έν έγρηγόρσει τού πάσχοντος, ποικίλως λετττήν καί κοπιώδη εργασίαν, άνευ οδύ
νης καί τής έξ αύτής έναντιώσεως τού άσθενοΟς, χάρις εις τήν εφαρμογήν τής τόσον
διαδεδομένης σήμερον τοπικής άναισθησίας.
Βαρεΐαι μορφαί άλγηδόνων ποικίλων νοσημάτων καταπραύνονται, εύρεϊαι
χειρουργικά! επεμβάσεις εκτελοΰνται καί ποικίλαι θεραπευτικαΙ ένέργειαι έπί των
λεπτοτάτω ν των αισθήσεων άκοής καί όράσεως οργάνων επιτυγχάνονται διά τής χρήσεως των ειδικών άναισθητικών έν άτμοσφαίρα άπαλή διά τε τον άσθενή καί τόν ια
τρόν. Έάν δέ ήδύνατό τις νά ύπολογίση στατιστικώς τούς καθ’ ήμέραν άνακουφιζομένους έξ άφορήτων πολλάκις πόνων άσθενεϊς, θά έπρεπε ό αριθμός αύτών νά ήτο καταπληκτικώς μέγας εις όλην τήν Γήν. "Ο,τι όμως αμέσως πας τις δύναται ν’ άντιληφθή
είναι πόσον ή έπί αιώνας άγωνιζομένη επιστήμη έμετρίασε τά έκ τών τραυμάτων δεινά
εκατομμυρίων άνθρώπων κατά τούς παγκοσμίους πολέμους τών ετών 1914 καί 1939.
Εις τήν πολυκύμαντον ζωήν τής άνθρωπότητος μεγάλοι σταθμοί πρός νέας προο
δευτικός εξορμήσεις δέν είναι μόνον οί πόλεμοι καί αί μεγάλης έκτάσεως εξεγέρσεις,
άλλ’ είναι βεβαίως καί ό άθόρυβος βίος προνομιούχων πνευμάτων καί σιωπηλών ίεροφαντών τής έρεύνης πρός έξυτέηρέτησιν τής όλότητος.
II. Ό άσημος βοηθός Φαρμακοποιού Φερδινάνδος Γουλιέλμος Σερτίνερ (*) δ στις
εις τό Πάτεμπουρν τής Βετσφαλίας τό 1803 αγωνιών καί επ’ αύτοϋ πειραματιζόμενος
διεχώρησε πρώτος άπό τοΰ ’Οπίου τήν Μορφίνην ήτις έκλήθη «ύπνοφόρος αρχή τού
’Οπίου» είναι ένας σταθμός όμοιος καί ισότιμος πρός τούς τών Κώχ, ΓΤαστέρ, Φλέμιγκ
καί τόσων άλλων όμοιων ηρώων καί δέν είναι όλιγώτερον φωτεινός έντή Γή τής έμφανίσεως τών μεγάλων Πολιτικών καί Στρατιωτικών.
Ή εύεργεσία ήν παρέσχον εις τήν άνθρωπότητα οί έρευνηταί έν τή Χημεία καί
τή Ιατρική εύρίσκει έν όριον συγκρίσεως πρός τούς μεγάλους έφευρέτας τσϋ ατμού καί
ήλεκτρισμού, τής επικοινωνίας καί βελτιώσεως τής συγκοινωνίας, άλλά θά κατέχη
πάντοτε τήν πρώτην θέσιν τοΰ άγαθοποισΰ πνεύματος, όπερ ύψώθη ύπεράνω τών
πρόσκαιρων τιμών καί άπολαύσεων διά νά στραφή καί δράση κατά τών ΰπούλων
εχθρών τής ζωής τοΰ ανθρώπου, νά βελτιώση καί προστατεύση τό πρώτον καί μονα
δικόν αύτοϋ α γ α θ ό ν τήν ύγείαν καί προ παντός νά μετριάση τόν σωματικόν πόνον
άπροσδιορίστου άριθμοϋ πασχόντων. Οί ιατροί τής χθές καί τής σήμερον διάφορα
έχουσιν όπλα καταπολεμήσεως μιας νόσου καί οί τής αυριον άλλα, διότι οί έρευνηταί
άσχολοϋνται άλλοι πάσχοντες, άλλοι ακρωτηριαζόμενοι καί άλλοι έν άφανεία θνήσκοντες, άλλ’ έπιμένοντες καί προσπαθοΰντες εις την έρευναν. Ή έπιμονή καί αί θυσίαι τών
παλαιοτέρων παρέσχον εις τήν σημερινήν επιστήμην τήν ικανότητα τοΰ περιορισμού
τής οδύνης τοΰ πάσχοντος.
Ή έν τή ιατρική διάδοσις τών αναισθητικών άρχομένη άπό τής άνωδύνου εξα
γω γής ενός όδόντος μέχρι τής πλέον βαρείας άλγηνής καταστάσεως ένός άσθενοΰς, προσφέρει σπουδαίαως είς τόν άνθρωπον καί εις τόν συνειδητόν ιατρόν όστις
πιστεύει εις τό Χριστιανικόν του καθήκον καί έπιτελεϊ αύτό έπαξίως τής μεγάλης του
αποστολής.
III. 'Η ύπέρ τοΰ άνθρώπσυ συνεχιζομένη έρευνα είς τά ποικίλα άνά τόν κόσμον
έργαστήρια πολλά προοιωνίζεται αγαθά διά τό μέλλον, είςτό οποίον ασφαλώς ό καρ
κίνος δέν θά είναι τό επάρατον κακόν τής σήμερον. Οί δέ πρός τοΰτο σήμερον άγω νιζόμενοι θά παρέλθωσι καί ίσως έν άφανεία, ώς τόσοι άλλοι, άφήνοντες όμως έν
φώς εις τούς νεωτέρους των, μίαν άκόμη είς τήν (άνθρωπότητα ύψηλήν εύεργεσίαν.
(*) Ρενέ Φιλλόπ—Μίλλερ: «Ή πάλη τοΰ ανθρώπου γ ια νά νικήση τόν πόνον». ’Επι
φυλλίδες Έφημ. «Έλ. Βήμα» 14-12-38 κ. έ.

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΟΚΤΗΜΟΣΥΝΗΣ
(ΚΟΛΛΕΚΤΙΒΙΣΜΟΥ)
Ύ πό Ν . ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ, ’Α στόν. Δ )ντοΰ Α"
1. — Εισαγωγή.—Ίδεολονικόε κομμουνισμός.—’Εξελικτικός κομμουνισμός. —
2. —Μορφές τον ’Ιδεολογικού κομμουνισμού (θρησκευτικός κομμουνισμός—ηθικός κομμου
νισμός) και αιτιολογία αυτών.
3. Αιτιολογία τοϋ ηθικόν κομμουνισμού.
4. —Μορφές τοϋ εξελικτικού κομμουνισμού (Δαρβινικός κομμουνισμός—Μαρξιστικός κομ
μουνισμός η Μαρξισμός) καί αιτιολογία αυτών.
5. —Άναχεφαλαίωσις καί ορισμοί.
6. —Γενικός ορισμός τού ήθικοθρησκευτιχοϋ ή ιδεολογικού κομμουνισμού καί τοϋ εξελικτι
κού κομμουνισμού ή μαρξισμού.

1. Γνωρίζουμε πλέον ότι τό κοινωνικό σύστημα της κοινοκτημοσύνης (ό κολλεκτιβισμος) παρουσίασε τρεις μορφές, δηλαδή τον ’Αγροτικό Σοσιαλισμό, τό
Σοσιαλισμό καί τον Κ ομμουνισμό.
Καί δπως αναπτύξαμε στην έννοια τοϋ κομμουνισμού περιλαμβάνονται καί.
οι έννοιες τοϋ σοσιαλισμού καί τοϋ
άγροτικοΰ
σοσιαλισμού, των όποιων το
περιεχόμενον είναι μικρότερον άπό τό περιεχόμενον τής έννοιας τοϋ κομμουνισμού.
"Ωστε δταν ομιλούμε περί κομμουνισμού πρέπει νά έχουμε ύπ’ οψι μας δτι
περιλαμβάνονται σ’ αυτόν καί οί έννοιες τού σοσιαλισμού καί τού αγροτικού σοσια
λισμού.
Αυτόν τον συλλογισμό πρέπει νά τον εντυπωθούμε καλά, γιατί δυστυχώς
υπάρχουν πολλοί άνήκοντες ένίοτε καί στην τάξι των επιστημόνων, οί όποιοι νομί
ζουν καί υποστηρίζουν δτι ό σοσιαλισμός δεν έχει καμμιά σχέσι μέ τον κομμουνι
σμό.
’Επαναλαμβάνουμε λοιπόν καί τονίζουμε δτι ’Αγροτικός σοσιαλισμός,
Σοσιαλισμός καί Κ ομμουνισμός δέν είναι τίποτε άλλο παρά βαθμοί τού κ ολλεκτιβισ μ οϋ, της κοινοκτημοσύνης.
Τώρα θά εξετάσουμε την αΐτιολογική βάσι τοϋ κομμουνισμού, θ’ ανα
πτύξουμε δηλαδή καί θά κρίνουμε τούς λόγους, γιά τούς όποιους υποστηρίζεται,
ΤΙ πρός όλους αυτούς ή άνθρωπότης οφείλει δέν είναι έργον ημών ν’ άναλύσωμεν
ουδέ σκοπός του παρόντος ή έρευνα του βαθμού τής μέχρι τούδε ττροστταθείας τής Ε π ι
στήμης καί τών αφανών ηρώων αύτής, πολλώ μάλλον τής απονομής τών άνηκουσών
τιμών. ‘Απλώς διδόμενης τής ευκαιρίας άπονέμομεν τόν έλάχιστον φόρον τιμής, διαποροΰντες διατί δέν ίδρύθη ακόμη Μνημεϊον «ΕΙς τόν αφ ανή υπέρ τοϋ ανθρώ
που άνά τούς αιώ νας μοχθήσαντα».
Είναι μάλλον πιθανόν καί πρέπει εις την έννοιαν τού « ’Α γνώ στου Στρατιώ του»
τού σαφώς, όρθώς, δικαίως καί κατ’ αξίαν συμβολίζοντος τήν αφανή καί υπέρτατη ν υπέρ
τής ελευθερίας τής ΓΤατρίδος θυσίαν, νά περιέχηται καί ή τιμή τής θυσίας τοΰ έπίσης
άγνωστου Στρατιώτου, τοϋ μοχθήσαντος καί κοιτά τής φύσεως πολλάκις παλαίοντος
υπέρ τής σωματικώς πασχούσης ανθρωπότητας, αλλά τότε ενδεχομένως έν τή αν
θρώπινη σκέψει αί συμβολιζόμεναι δύο ΰψηλαί έννοιαι δυσκόλως νά διεστέλλοντο.
Εΰλαβώς ημείς πρός άμφοτέρας προσκλίνοντες παραινοΰμεν τούς Νέους είς θαυ
μασμόν καί μίμησιν τοϋ Έ ργου τοιούτων, τών πράγματι αθανάτων ηρώων, οΐτινες
οί μέν καί οί δέ, έπ’ άγαθώ τών έπιγενομένων διέθεσαν όλον τόν βίον αυτών.

Μορφές κοινοκτημοσύνης

359

δτι ό κομμουνισμός, είναι τό τελειότερο σύστημα, τό όποιον ασφαλώς θά φέρη
τήν ευδαιμονία στους άνθρώπους, όταν έφαρμοσθή για τή ρύθμισι των κοινωνικών
σχέσεων.
Μ’ άλλα λόγια θά δοϋμε, άπό ποιες ιδέες καί άπό ποιες σκέψεις οί κομμουνισταί όρμώνται γιά νά έπιζητήσουν μιά τέτοια κοινωνική άναστάτωσι.
Μέχρι τώρα-έγνωρίσαμε τούς σοσιαλιστάς καί τούς κομμουνιστάς ώς δημι
ουργούς σχεδίων μόνον.
’Αλλά τό «δημιουργεΐν σχέδια, όπως λέγει ό φιλόσοφος K ant, είναι μιά πλου» σιοπάροχος πνευματική εργασία, μέ τήν οποία μπορεί νά δίνη κανείς στον εαυτό
)>του έμφάνισι δημιουργικού πνεύματος, άφοΰ άξιοι ότι αύτός ό ίδιος δεν μπορεί νά
» έκτελέση, ψέγει ό,τι αύτός δεν δύναται νά πράξη καλλίτερον καί προτείνει ό,τι
» ούτε αύτός ό ίδιος δεν γνωρίζει πού μπορεί νά εύρη».
’Έ τσι, γιά νά έκτιμήσουμε καί τούς κομμουνιστάς δεν άρκεί νά γνωρίζουμε
μόνον τό τί ζητούν καί ποιούς σκοπούς έπιδιώκουν, άλλά προς τούτοις, πρέπει νά
ξεύρουμε, γιατί καί άπό ποιες ιδέες οδηγούνται στούς σκοπούς, τούς οποίους παρου
σιάζουν.
Τό ότι ό κομμουνισμός ζητάει τήν άναδημιουργία τής κοινωνικής καί οικο
νομικής καταστάσεως τού κόσμου, τό άντελήφθημεν.
Τώρα όμως ζητάμε τήν αιτία, τή δικαιολογία τής άξιώσεως αύτής. "Ολα τά
κομμουνιστικά συστήματα δεν στηρίζονται στήν ίδια νομικοφιλοσοφική άρχή, άλλά
μπορούμε κατά τό μεγαλύτερο μέρος αύτών νά βρούμε μιά τέτοια βασική θεωρία.
Σύμφωνα λοιπόν μέ τις βασικές κοινωνιολογικές, θεωρίες τών κομμουνιστών,
τά διάφορα κομμουνιστικά συστήματα διαιρούνται σέ δυο διακεκριμένες μεταξύ των
ομάδες.
'Η πρώτη ομάδα άνήκει στον ιδεολογικό κομμουνισμό.
Οί κομμουνισταί, οί σοσιαλισταί, καί οί άγροτικοι σοσιαλισταί, οί όποιοι άνήκουν στήν ομάδα αύτή, άξιοΰν τήν κοινοκτημοσύνη έπί τή βάσει ιδανικών, τά όποια
κατά τήν γνώμη τους, μόνον ένας σοσιαλιστικός οργανισμός θά μπορούσε νά πραγματοποιήση.
'Η ομάδα αύτή τών κομμουνιστών επιζητεί τήν έπικράτησι τού κομμουνι
σμού γιά τήν πραγματοποίησι τής ιδέας τής ίσότητος, τής δικαιοσύνης, τής άδελφότητος ή οίασδήποτε άλλης παρόμοιας ιδέας, προτείνεται δέ ένα άκριβές σχέδιο τής
μελλοντικής κοινωνικής συντάξεως, στήν όποια οί άνθρωποι πρέπει νά είναι ήνωμένοι κατά τον νέο αύτό τρόπο.
'Η δευτέρα ομάδα άνήκει στον εξελικτικό κομμουνισμό.
Οί άντιπρόσωποι τής κατευθύνσεως αύτής επιζητούν τον κομμουνισμό, τον
σοσιαλισμό ή τόν άγροτ. σοσιαλισμό όχι ώς κάτι τι άμέσως πραγματοποιήσιμο, ώς ένα
προπαρασκευασμένο δηλαδή σύστημα, τού όποιου πρέπει νά έπιδιωχθή ή έπικράτησις γιά τή βελτίωσι τών κοινωνικών-όρων καί τών όρων τής ζωής, άλλά ισχυρίζον
ται οτι ό κομμουνισμός άνεξαρτήτως πάσης θελήσεως, εύχής ή γνώμης τών άνθρώπων θά έπέλθη συνεπεία τού φυσικού νόμου τής άναγκαίας έξελίξεως.
2.
’Ά ς εξετάσουμε τώρα λεπτομερέστερα πρώτα, πρώτα, τόν Ιδεολογικό
κομμουνισμό.
'Ο ιδεολογικός κομμουνισμός χωρίζεται σέ δυο κατηγορίες δηλαδή στο θρηθρησκευτικό κομμουνισμό καί τόν ήθικό κομμουνισμό.
Στο θρησκευτικό κομμουνισμό, ή βάσις στήν όποια στηρίζουν οί κομμουνισταί τήν άξίωσί τους γιά τήν κοινοκτημοσύνη, είναι οί θρησκευτικές ιδέες καί
άντιλήψεις.
Τις ιδέες καί άντιλήψεις αύτές τις άναζητοΰν προ παντός στή Χριστιανική
θρησκεία γιά τήν πραγματοποίησι τής όποιας είναι, όπως υποστηρίζουν, άναγκαία
μιά συμβίωσις άνθρώπων χωρίς ιδιοκτησία.
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’Από την εποχή κατά την οποία τα μέλη των πρώτων χριστιανικών κοινο
τήτων διεμοίρασαν μεταξύ τους τά υπάρχοντά τους έθεωρεΐτο πολύ συχνά ή ζωή,
ή έπιτυγχανομένη διά τής κοινότητος των υπαρχόντων άγαθών, ώς ή μόνη Θεάρε
στος ζωή.
’Έ τσ ι οΐ αιρέσεις των άναβαπτιστών, οί όποιες είχαν όργανωθή κομμουνιστι
κούς κατά τον 16ο αιώνα, ισχυρίζονται δτι έλαβαν ώς πρότυπο τήν άρχική χριστια
νική κοινότητα.
Οί οπαδοί τής κοινότητος τών Βοημών, ή οποία είχε συσταθή τό 1500 έφερον ώς δικαιολογίαν τής κομμουνιστικής των όργανώσεως τούς εξής συλλογισμούς :
«’Επειδή, δλοι οί άγιοι έχουν κοινοκτημοσύνη στά άγια πράγματα καί επειδή
» ό Χριστός δεν είχε τίποτε γιά τον έαυτό του άλλά δλα τά κατείχε δι’ ήμάς, γιαύτό
«πρέπει δλα τά μέλη τοϋ σώματός του (δηλαδή οί οπαδοί του) νά μή έχουν κανένα
)) έπίγειο άγαθό γιά τον έαυτό τους.
» '0 Θεός δεν έδωσε τίποτε στους άνθρώπους γιά νά τό έχουν ώς ’ίδιον, έκεΐ» νος ό όποιος συλλέγει γιά τον εαυτόν του διάφορα πράγματα, άντιστρατεύεται
» στις εντολές τοϋ Θεοϋ.
«Γιαυτό καί ό άνθρωπος, πού πεθαίνει, δέν παίρνει μαζύ του τίποτε άπό τήν
περιουσία του.
» Ό Χριστός δέ λέγει «τό επίγειον αγαθόν, ξένον έσ τί».
'Ω ς χαρακτηριστικός άντιπρόσωπος τοϋ Χριστιανοσοσιαλισμοΰ έθεωρεΐτο
ό Piere Leroux, ό όποιος έζησε κατά τό 1837 καί ό όποιος έγραψε τά έξής :
« Ή ιδέα τής άνθρωπότητος δέν γνωρίζει ούδέν ιδιαίτερον Κράτος, ούδεμίαν
» ιδιαιτέραν οικογένειαν, ούδεμίαν προσωπικήν ιδιοκτησίαν.
»'Η σκέψις αΰτη πρέπει νά εδρη τήν έπικύρωσίν της εις τήν ύψίστην μονάδα,
» εις τήν ιδέαν τοϋ Θεοϋ- ή όπό ώρισμένην δέ μορφήν έννοηθεΐσα ιδέα τής Θεότητος
» ταύτης είναι ή Θρησκεία».
Σήμερα βέβαια σπανίως συναντά κανείς υπόλειμμά τι τής όμάδος αύτής τών
Χριστιανοσοσιαλιστών, διότι ό Μαρξισμός παρέσυρε δλες αυτές τις κατευθύνσεις.
'Η αιτιολογία τών χριστιανοσοσιαλιστών είναι τελείως άσταθής, γιατί, τόσο
οί πρώτες χριστιανικές ομάδες, όσο καί τά σημερινά μοναστήρια, δέν ήσαν τίποτε'
άλλο παρά κοινοβιακές ομάδες, χριστιανικές άν θέλετε οικογένειες, οί όποιες δέν έπεδίωκον κανένα πολιτικό σκοπό καί τό μόνο, τό όποιο ήθελαν νά έπιτύχουν ήτο ή
άγάπη προς τον πλησίον καί γενικώς ή έφαρμογή τής χριστιανικής διδασκαλίας.
3.
Δευτέρα κατηγορία τής όμάδος τοϋ ιδεολογικού κομμουνισμού είνα
έπιλεγόμενος ’Ηθικός κομμουνισμός.
Κατά τήν άντίληψι τών οπαδών τής όμάδος αύτής ή άξίωσις τής πραγματοποιήσεως τής κομμουνιστικής κοινωνίας βασίζεται επί όλων τών δυνατών ήθικών
ιδανικών, δηλαδή έπί τής πολιτειακής ιδέας, τής ιδέας τής έλευθερίας; τής ΐσότητος, τής αδελφότητος, τής δικαιοσύνης κλπ.
Είναι άδύνατον νά έκθέση κανείς εδώ λεπτομερώς ή νά ταξινομήση δλες τις
ιδέες, στις όποιες στηρίζονται οί διάφορες κατευθύνσεις τοϋ ήθικοΰ κομμουνισμού,
οί όποιες ξεκινούν άπό διάφορες σκέψεις.
Θά μπορούσε μονάχα κανείς νά σημειώση μερικές χαρακτηριστικές αιτιολο
γίες, πού φέρουν οί οπαδοί τού κομμουνισμού.
Έ τσ ι, μερικοί άπό αύτούς διδάσκουν τήν άρχήν δτι, γιά τήν ρύθμισι τής κοι
νωνικής ζωής δέν πρέπει τά άτομα, τά όποια παρέρχονται, νά έχουν πολλά δικαιώ
ματα, άλλά μόνον ή πολιτεία, ή οποία παραμένει πάντοτε, πρέπει νά σχηματίζη ένα
καλώς οργανωμένο σύνολο.
Μέ αύτή τήν έννοια καί ό Πλάτων στο έργο του «ή Πολιτεία» δίνει μιά ιδανική
εικόνα κοινωνικής τάξεως.
Ό π ω ς γνωρίζουμε, ό Πλάτων, ό όποιος ύπήρξεν ούτοπιστής, στο έργο του
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«ή Πολιτεία» εννοεί το άτομο προωρισμένο απολύτως για τήν ευημερία και τήν
πρόοδο τής Πολιτείας καί περιορίζει έντελώς τήν έλευθερία του.
Σέ μία διαλογική συζήτησι του Σωκράτους μέ τον Γλαύκωνα, ό Σωκράτης
υποστηρίζει τήν έπέμβασι των αρχόντων στήν οικογενειακή ζωή.
Έ άν πρόκειται να γίνη γάμος, ό Σωκράτης διατυπώνει αυστηρότατες διατά
ξεις σέ τρόπο ώστε, νά έξασφαλίζεται ή γέννησις τέκνων υγιών καί αρτίων, φθάνει
δέ μάλιστα μέχρι του σημείου νά κανονίζη καί τήν ήλικία των μελλονύμφων.
’Επίσης καί για τήν άνατροφή των τέκνων προτείνει αύστηρότατες διατάξεις,,
παραβλέπων έντελώς τούς αισθηματικούς καί φιλανθρωπικούς νόμους καί προσηλούμενος άποκλειστικώς στο συμφέρον τής Πολιτείας ώς όλότητος.
’Έχοντας λοιπόν ώς βάσιν, δτι τό άτομον πρέπει νά ύπερετή άποκλειστικώς
τήν Πολιτεία, υποστηρίζει οτι αί φροντίδες γιά τήν ιδιωτική περιουσία, επιδρούν
έπιβλαβώς στά κοινά συμφέροντα καί γιαυτό, έπιζητεΐται ή κοινοκτημοσύνη,. ίνα
τοιουτοτρόπως δλοι οί πολίτες, μπορούν ν’ αφιερωθούν άποκλειστικώς καί μόνον
στο καλό τής Πολιτείας.
Γιά τον ίδιο λόγο έπιζητεΐται από τον Πλάτωνα ή κοινοκτημοσύνη καί τών
γυναικών άκόμη. ·
’Άλλοι πάλι οπαδοί τού ήθικοΰ κομμουνισμού θεωρούν τήν κοινοκτημοσύνη
ώς αναγκαία, γιατί δπως λέγουν, μέ αυτή έπιζητεΐται, δπως τά άτομα έπιτυγχάνουν καλλίτερα τά δικαιώματά τους.
Αύτοί στηρίζονται στή θεωρία τού φυσικού δικαίου, ή οποία έδημιουργήθη
άπό τον Hugo G rotius καί κατά τήν οποία ό άνθρωπος έχει έκ φύσεως δικαιώματα
αιώνια καί άπαραβίαστα άνεξαρτήτως τού θετικού δικαίου τών κατ’ ιδίαν Πολι
τειών ή Λαών.
'Ένα άπό τά δικαιώματα αύτά έθεωρήθη καί τό δικαίωμα τής φυσικής έλευθερίας καί τής ίσότητος τών άνθρώτ
-ό όποιο ύπεστήριζε ό Jean Rousseau,
ό γνωστός δηλαδή συγγραφεύς τού κοινωνικού συμβολαίου.
’Έ τσι, ό ηθικός κομμουνισμός σέ πολυάριθμα καί διαφόρων ειδών έργα,
αιτιολογήθηκε έπί τή βάσει τού φυσικού Δικαίου καί έπεζητήθη ή έπικράτησίς του,
ώς αναγκαία συνέπεια τών ίσων δικαιωμάτων δλων τών ,άνθρώπων έπί τής άπολαύσεως καί τής ευτυχίας καί ώς συνέπεια τού άνθρωπισμού καί τής δικαιοσύνης.
Ό π ιο ς βλέπουμε, ό ηθικός κομμουνισμός, άποτελεΐ ένα φιλοσοφικό σύστημα,
τό όποιο, ή πράξις καί αύτή ή φύσις τού ανθρώπου, δέν είναι δυνατό νά πραγματοποιήση καί γιαυτό άκριβώς καί ή κατηγορία αύτή τών κομμουνιστών παρεσύρθη άπό
τό Μαρξιστικό κήρυγμα, τό όποιο θά έξετάσουμε αργότερα.
4. ’Αλλά, ας έξετάσουμε τώρα καί τον εξελικτικό κομμουνισμό. Οί αντι
πρόσωποι τής κατευθύνσεως αύτής πιστεύουν δτι ό Κομμουνισμός δέν είναι ένα σύστη
μα, τό όποιο μπορεί νά έπιβυμήση κανείς ή νά άξιώση άλλά πρόκειται περί συστήμα
τος, τό όποιον κατ’ ανάγκην θά έπικρατήση ώς συνέπεια τής άναγκαστικής κοινω
νικής έξελίξεως.
'Η κατεύθυνσις αύτή διαιρείται πάλι σέ δύο ομάδες δηλαδή :
α) Στο Δαρβινικό κομμουνισμό καί
β) Στο Μαρξικό κομμουνισμό ή Μαρξισμό
Καί πρώτον ό Δαρβινικός κομμουνισμός μεταφέρει ώρισμένες Δαρβινικές αρχές, άπό τή φυσική έπιστήμη στήν κοινωνική ζωή καί μάλιστα μέ τήν έν
νοια δτι ή κοινωνία κατά τήν άναγκαία έξέλιξι οφείλει σιγά-σ ιγά νά φθάση στήν
ύψηλοτέρα μορφή τού κομμουνισμού.
'Ως άντιπρόσωπος τής θεωρίας αύτής θεωρείται ό Β. W oltm ann. Αύτός
υποστηρίζει δτι, ή ιστορία τού πολιτισμού τού ανθρωπίνου γένους έξελίσσεται έπί
τή βάσει τών βιολογικών αρχών τής προσαρμογής προς τάς περιστάσεις, προς τήν
κληρονομικότητα καί τήν τελειοποίησι στον αγώνα περί τήν ΰπαρξι.
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Σύμφωνα μέ τη θεωρία αύτή, υποστηρίζεται οτι ή κοινωνία έχει τη φυσική
της εξέλιξη.
Καθώς δηλαδή στή ζωί'κδ βασίλειο, πάντοτε εξελίσσονται νέα είδη καί τα
καλλίτερα άπδ αυτά κερδίζουν τή νίκη κατά των όλιγώτερον ικανών στον άγώνα
περί τήν ύπαρξι, κατά δμοιο τρόπο έξελλίσσονται οί υψηλότερες καί καλλίτερα
προσαρμοσμένες κοινωνικές καταστάσεις.
Στο σημείο αύτό παρουσιάζεται ή μοιραία σύγχυσις μεταξύ τής φυσικής καί
κοινωνικής ζωής.
Ή κοινωνική ζωή δεν έξελίσσεται κατά τούς φυσικούς νόμους, άλλά καθορί
ζεται μέ τούς νομικούς θεσμούς, οί όποιοι πάλι είναι τό άποτέλεσμα τής άνθρωπίνης
συνειδητής καί σκοπίμου ένεργείας.
'Ο K an t διδάσκει τά έξής :
«Εις τήν παρατήρησιν τής φύσεως ή πείρα μάς παρέχει άσφαλώς τον κανόνα
» καί είναι ή πηγή τής άληθείας· ώς προς τούς ήθικούς νόμους δμως, ή πείρα είναι
» δυστυχώς ή μητέρα τοΰ φαινομένου καί γιαυτό είναι άξιοκατάκριτον νά θέλωμεν
» νά περιορίζωμεν ή νά άντλώμεν τούς νόμους, τούς άφορώντας τό τί οφείλουμε νά
)) κάμουμε άπό τό τί γίνεται».
Αύτά ώς προς τον Δαρβινικό κομμουνισμό, ό όποιος έχει ήδη άπογυμνωθή
τελείως.
*
'Ως προς τον Μαρξιστικό κομμουνισμό παρατηροΰμεν δτι διδάσκει μιά
φυσική έξέλιξι τής κοινωνικής μας ζωής, μέ τή διαφορά δμως, δτι δέν μεταφέρει
ώρισμένες διδασκαλίες άπό τή φυσική στήν κοινωνιολογική έπιστήμη, άλλά έδημιούργησε μιά ιδιόρρυθμο κοινωνιολογική φιλοσοφία, τό λεγόμενο ιστορικό υ λ ι
σμό γιά τον όποιο θά άσχοληθοϋμε άλλοτε.
5.
"Ωστε, έάν θελήσουμε τώρα νά άνακεφαλαιώσουμε δσα είπαμε γιά τις
φορες μορφές τών κοινωνικών συστημάτων, θά δώσουμε τούς έξής ορισμούς, πού
πρέπει νά τούς μάθουμε καλά γιά νά παρουσιάζουμε άρτια εγκυκλοπαιδική μόρφωσι
ήτοι :
Π ρώ τον: ’Ιδεολογικός κομμουνισμός είναι τό κοινωνικό σύστημα, τό
όποιο άξιοι τήν κοινοκτημοσύνη μέ τήν αιτιολογία δτι μέ αύτή θά έπικρατήσουν
τά ιδανικά τής Εσότητος, τής δικαιοσύνης, τής άδελφότητος κλπ.
'Ο ιδεολογικός κομμουνισμός παρουσιάζει δύο κατευθύνσεις δηλαδή :
α) Τό Θρησκευτικό κομμουνισμό, ό όποιος φέρει ώς δικαιολογία γιά
τήν έπιδίωξι τής κοινοκτημοσύνης τις θρησκευτικές ιδέες καί άντιλήψεις, πού βρί
σκονται στή Χριστιανική θρησκεία, τής όποιας ή πραγματοποίησις απαιτεί συμβίωσιν άνευ ιδιοκτησίας, καί
β) Τον ’Ηθικό κομμουνισμό, ό όποιος ώς δικαιολογίαν γιά τήν έπιδίωξι
τής κοινοκτημοσύνης, φέρει όποιοδήποτε ήθικό ιδανικό καί κυρίως τό φυσικό δίκαιο,
τό όποιο άπαιτεΐ ίσον δικαίωμα δλων τών άνθρώπων έπί τής άπολαύσεως τών αγα
θών ώς συνέπειαν άνθρωπισμοΰ καί δικαιοσύνης.
Δ εύ τερ ο ν: ’Ε ξελικτικός κομμουνισμός, είναι τό κοινωνικό σύστημα, τό
όποιον έπιζητεϊ τήν κοινοκτημοσύνη, μέ τήν αιτιολογία δτι μέ αύτή θά έπέλθη βελτίωσις τών κοινωνικών δρων καί τής ζωής καί δτι τούτο θά πραγματοποιηθή προ
πάντωνΧμέ τήν έξέλιξι, είτε θέλουν δηλαδή, είτε δέν θέλουν οί άνθρωποι.
Ό έξελικτικός κομμουνισμός παρουσιάζει καί αυτός δύο κατευθύνσεις, δηλαδή:
α) Τον Δαρβινικό κομμουνισμό, ό όποιος διδάσκει δτι έπί τη βάσει τών βιο
λογικών άρχών της προσαρμογής προς τις περιστάσεις καί τής τελειοποιήσεως
στον άγώνα περί τήν ΰπαρξιν θά έπέλθη άναγκαίως ή κοινοκτημοσύνη, καί
β) Τον Μαρξιστικό κομμουνισμό, ό όποιος άποδίδει τήν έξέλιξι τής κοι
νωνικής ζωής σέ οικονομικά γεγονότα καί μόνον, ήτοι στον τρόπο παραγωγής καί
άνταλλαγής τών οικονομικών αγαθών.
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6.
Γιά συντομία μπορούμε νά συγχωνεύσουμ^ τις διάφορες αύτές μορφές
καί νά παρουσιάσουμε δύο μόνον μορφές, οί όποιες όμως περιλαμβάνουν όλες αύτές
τις διαιρέσεις, δηλαδή ομιλούμε μόνον περί ήθικοθρησκευτικοΰ ή Ιδεολογικού
κομμουνισμού καί περί εξελικτικού κομμουνισμού ή Μαρξισμού, ήτοι :
α) Ή θικοθρησκευτικός ή Ί δ εο λ ο γιγό ς κομμουνισμός είναι τό κοινωνικό
» σύστημα, τό όποιον επιζητεί νά δημιουργήση μία πολιτεία μέ βάσιν την κοινο
ί) κτημοσύνη, εΐτε εις όλα, είτε εις ώρισμένα μόνον αγαθά, μέ τήν δικαιολογία οτι
» έτσι θά πραγματοποιηθούν οί ιδέες τής ίσότητος, τής αδελφότητος καί τής έλευθε» ρίας ή καί όποιοδήποτε άλλο ιδανικό καί γιατί αύτό άπαιτεΐ ό άνθρωπισμός καί
·» ή συμμόρφωσις μέ τη διδασκαλία τού Χριστού, καί
β ) ’Ε ξελικτικός κομμουνισμός ή Μαρξισμός είναι τό κοινωνικόν σύστη» μα, το όποιο επιζητεί νά δημιουργήση μία πολιτεία μέ βάσι τήν κοινοκτημοσύνη,
» είτε είς όλα, είτε εις ώρισμένα μόνον άγαθά, μέ τήν δικαιολογία ότι αύτό άπαιτεΐ ή
)) έξέλιξις τής κοινωνικής ζωής, πού πρέπει νά ρυθμίζεται πάντοτε σύμφωνα μέ
» τά οικονομικά γεγονότα, δηλαδή σύμφωνα μέ τον τρόπο παραγωγής καί άνταλ)) λαγής των οικονομικών αγαθών.
Τό πρώτο καί σπουδαιότερο βιβλίο, πού παρουσιάζει, τις κατευθύνσεις καί
τις αρχές τού έξελικτικοΰ κομμουνισμού (Μαρξισμού), είναι τό κομμουνιστικό
μ α νιφ έσ το, πού έδημοσιεύθη τό 1848 άπό τον Μάρξ καί τον ’Ένγκελς.
’Αλλά γιά τή μορφή αύτή τού κομμουνισμού (τον Μαρξισμό) θά κάνουμε
λεπτομερή έξέτασι, όταν θά μελετήσουμε καί θά κρίνουμε τό περιεχόμενον τού κομ
μουνιστικού μανιφέστου, πού άπετέλεσε πάντοτε καί αποτελεί τό Εύαγγέλιο τών
κομμουνιστών (Μαρξιστών) όλου τού κόσμου.
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ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
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Νετρόνια . — 9. Προϊόντα τής έκρήξεως (ή τής διασπάσεως).— 10. ΟΙ εκ τής Ραδιενέργειας κίνδυ
νοι.— 11. Γενικός υπολογισμός θυμάτων.— 12. Ά ρ χ α ί άντιατομικής άμύνης.— 13. Προστατευτικά
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1. Γενικά.
Ή ’Ατομική βόμβα, ή καταπληκτική αυτή κατάκτήσις τής ’Επιστήμης, εις:
την οποίαν κυρίως οφείλεται τό νικηφόρον καί σύντομον τέλος τοϋ τελευταίου πο
λέμου εις ’Ά π ω ’Ανατολήν, είναι αναμφιβόλους τό ΐσχυρότερον οπλον τό όποιον έγνώρισε μέχρι σήμερον ή Ιστορία των ανθρωπίνων συρράξεων.
"Ολοι μας ένθυμούμεθα τό περιστατικόν τής νεκρώσεως των δύο πόλεων τής
’Ιαπωνίας, συνεπεία τής χρησιμοποιήσεώς της καί όλοι μας άνεγνώσαμεν εις τον
τύπον περί των προκληθεισών εκεί καταστροφών. Πλήν όμως ολίγοι γνωρίζουν
την πραγματικότητα. Αί άναγκαΐαι τότε καί μετέπειτα ύπερβολαί, σχετικώς μέ
τα αποτελέσματα τής βόμβας, άπέβησαν ή αιτία, ώστε ολίγοι να. γνωρίζουν τί είναι

Ή
φωτογραφία αύτή δεικνύει τον
τρόπον σχηματισμού τοϋ μήκυτος καί της
στήλης τοϋ καπνού τής άτομικής έκρή
ξεως, ήτις άνήλθε μέχρι ΰψους 20.000
μέτρων, κατά τήν δι' ’Ατομικής Βόμβας
προσβολήν τοϋ λιμένος καί βιομηχανικού
κέντρου ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ τής ΙΑΠΩΝΙΑΣ
τήν 9ην Αύγούστου 1945.

Εις τήν φωτογραφίαν ταύτην φαίνεται τό
άνω μέρος τού σχηματισθέντος νέφους
κατά τήν έκρηξιν ’Ατομικής Βόμβας ΰπερθεν των πολεμικών πλοίων των ήγκυροβολημένων εις τήν λιμνοθάλασσαν τής:
νήσου ΜΠΙΚΙΝΙ κατά τάς δοκιμάς τής;
1ης Ιουλίου 1946.
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έπί τέλους αυτή ή βόμβα, ποια θά είναι τά πραγματικά άποτελέσματα αυτής εις;
περίπτωσιν έκρήξεώς της εις Ελληνικήν πόλιν, καί ποια είναι τά δύνάμενα νά ληφθοΰν παρ’ ήμΐν άποτελεσματικώς μέτρα προστασίας.
2. 'Η ’Ατομική ’Έ κρηξις.
Αΐ σήμερον κατασκευαζόμεναι άτομικαί βόμβαι, περιλαμβάνουν Πλουτόνιον,
(τεχνικήν ραδιενεργόν ουσίαν), έν άντιθέσει προς τάς άρχικώς χρησιμοποιηθείσας,
αί όποϊαι είχον ώς γόμωσιν ούράνιον 235, κατασκευαζόμενον έκ τοΰ ουρανίου 238.'Η άτομική βόμβα δυνατόν νά έκραγή :
α) είς τον άέρα—μικρόν ή μέγα ύψος,
β) είς τό έδαφος—επί της ή ύπό τήν επιφάνειαν αύτοϋ καί
■ γ ) έντός θαλάσσης ή λίμνης—επί της ή ύπό τήν επιφάνειαν του ΰδατος.
Παραλείποντες τήν άνάπτυξιν τοΰ ειδικού θέματος τής έκρήξεώς, άναφέρομεν δτι κατ’ αύτήν διασπώνται τά άτομα του Πλουτονίου, έφ’ δσον τοιαύτη είναι ή
γόμωσις καί μία τεραστία ένέργεια άπελευθεροϋται έξ αυτών. Κατά τήν ατομικήν
έκρηξιν δημιουργεΐται μία πυρίνη σφαίρα έκ της οποίας έκπέμπονται::
α) έκτυφλωτική λάμψις
β) έντονος θερμότης
γ ) διαφόρων μορφών Ραδιενέργεια
δ ) ωστική δύναμις καί έκκωφαντικός κρότος
Παραθέτομεν τήν παρατήρησιν δτι, δσον μεγαλύτερον είναι τό ύψος είς ο
έκρηγνύεται ή βόμβα, τόσον έκτεταμέναι είναι αί προκαλούμεναι. καταστροφαί,
ένώ είς χαμηλόν ύψος λαμβάνουσα χώραν τοιαύτη, προκαλεΐ καταστροφάς μικροτέρας έκτάσεως, μεγαλυτέρας δμως σοβαρότητος.
3. Οί έκ της ’Ατομικής έκρήξεώς κίνδυνοι.
'Η άπελευθερουμένη έκ τής έκρήξεώς καί κατά τήν στιγμήν αύτής ένέργεια
παρουσιάζεται ύπό τάς κάτωθι μορφάς :
α) ’Ωστικόν κΰμα, β) Θερμικόν κΰμα, γ ) Ραδιενέργεια.
’Ενταύθα δέον νά τονισθή, δτι οί ύπό τής βόμβας προκαλούμενοι κίνδυνοι είναι
περιορισμένοι, γνωστοί κατ’ έκτασιν καί φύσιν καί δυνάμεθα νά προστατευθώμεν
έξ αύτών.
4. ’Ωστικόν Κΰμα.
Τό κΰμα τοϋτο είναι μία μεγάλη δύναμις ένεργοϋσα έπί κτιρίων καί ανθρώ
πων, δίκην τεραστίου πιεστηρίου καί ώς ισχυρός τυφών, έχον κατεύθυνσιν, πλησίον
μέν τοΰ έπικέντρου—καί έπίκεντρον καλείται ό έπί τόΰ έδάφους ποΰς, τής διά τοΰ ση
μείου έκρήξεώς διερχομένης καθέτου—κάθετον έκ τών άνω προς τά κάτω, μεταβαλλομένης βαθμηδόν είς όριζοντίαν δσον άπομακρύνεται τούτου. Τό ωστικόν κΰμα
άτομικής βόμβας δεν διαφέρει κατά φύσιν τοΰ προκαλουμένου ύπό τών κατά τον
προηγούμενον πόλεμον χρησιμοποιηθεισών έκρηκτικών βομβών τοιούτου. 'Η δια
φορά έγκειται είς τήν έντασιν. Ή άτομική βόμβα προκαλεΐ ώστικόν κΰμα κατά πολύ
έντονώτερον τοΰ ύπό τών κλασσικών βομβών προκαλουμένου καί τούτου ένεκα
αδτη θεωρείται ώς τό ίσχυρότερον έκρηκτικόν δπλον. Τό ώστικόν κΰμα άκολουθεΐται ύπό άλλου τοιούτου, άντιθέτου κατευθύνσεως, τό όποιον καλείται «άναρροφητικόν κΰμα».
Τ ’ άποτελέσματα τοΰ ώστικοΰ κύματος, έπί τή βάσει τών γενομένων μελετών
καί πειραμάτων έπί συνήθω ν κατοικιών είναι τά άκόλουθα :
Είς άκτΐνα 0,8 χλμ. αί πλεΐσται καταρρέουν.
Είς άκτΐνα 0,8—1,5 χλμ. αί πλεΐσται ύφίστανται σοβαράς ζημίας
Είς άκτΐνα 1,5—3 χλμ. αί πλεΐσται ύφίστανται έλαφράς ζημίας, αΐτινες
μειοΰνται άναλόγως τής άποστάσεως έκ τοΰ έπικέντρου.
Τά προαναφερθέντα άποτελέσματα έπισυμβαίνουν είς οικίας συνήθους κατα
σκευής, ένώ είς κτίρια έκ σιδηροπαγοΰς σκυροδέματος (μπετόν). προκαλοΰνται όλι—
γώτεραι ζημίαι.
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Ά ξιο ν ιδιαιτέρας προσοχής είναι τό γεγονός ότι, εις περίπτωσιν ατομικού
βομβαρδισμού θά έπισυμβοΰν ζημίαι εις εγκαταστάσεις Κοινής Ώφελείας, 'Ύδατος, Φωταερίου, Τηλεπικοινωνιών κ.λ.π. όφειλόμεναι έν πολλοΐς εις τό έν λόγω κΰμα,
αΐγινες ζημίαι δύνανται νά προκαλέουν πλείστους όσους κινδύνους.
Έ τερος κίνδυνος διά τούς άνθρώπους είναι τά έκσφενδονιζόμενα διάφορα υλικά,
έκ των οποίων, κατά τάς παρατηρήσεις των ειδικών, Ιβλήθησαν τά περισσότερα
τών θυμάτων εις τάς Ίαπωνικάς πόλεις.
Αυτός έν γενικαΐς γραμμαΐς είναι ό κίνδυνος έκ του ’Ωστικού κύματος έκ τού
όποιου παρέχουν πλήρη προταοίαν τά.αΰτά μέσα προστασίας, ώς καί έκ τών κλασ
σικών βομβών, δηλαδή τά καταφύγια τού γνωστού τύπου.
5. Τό θερμικόν κΰμα.
Τό έκ τής άτομικής έκρήξεως προκαλούμενον θερμικόν κΰμα είναι έντονος
θερμότης πολλών χιλιάδων βομβών, ήτις έκπέμπεται προς δλας τάς κατευθύνσεις,
-διαρκεΐ χρονικόν διάστημα μικρότερον τού δ ε υ τ ε ρ ο λ έ π τ ο υ καί είναι αισθητόν—ώς
απλή θερμότης—εις άπόστασιν 8.000 περίπου μέτρων. 'Ο κίνδυνος έκ τού κύματος
τούτου συνίσταται εις τήν άνάφλεξιν εύφλέκτων υλικών, έ'νεκα τής άναπτυσσομένης
τεράστιας θερμότητος—έστω καί βραχυτάτης διάρκειας—καί τήν ούτω δημιουρ
γίαν μεγάλου άριθμοΰ έστιών πυρός καί πυρκαιών εις έκτεταμένην έπιφάνειαν.
’Επί τών άκαλύπτων ανθρώπων προκαλεϊ έγκαύματα άλλοτε άλλου βαθμού,
άναλόγως τής άποστάσεως έκ τού έπικέντρου, ένώ έπί κεκαλυμμένων ούδεμίαν έπίδρασιν ασκεί.
Ώ ς έν όλίγοις έπεξηγήθη, τό θερμικόν κύμα προκαλεϊ πυρκαϊάς ώς καί αΐ
γνωσταί κλασσικαί έμπρηστικαί βόμβαι καί λαίλαπα πυρός, άλλ’ εις μεγάλην έκτασιν, χαρακτηριστικόν όπερ καθιστά τήν ατομικήν βόμβαν, τό ίσχυρότερον έμπρηστικόν δπλον έκ τών μέχρι σήμερον χρησιμοποιηθέντων. Προστασία έκ τού θερμι
κού κύματος παρέχεται ύπό τών κοινών καταφυγίων.
6. Ραδιενέργεια.
Ή ραδιενέργεια αποτελεί τον ύπό τής άτομικής έκρήξεως νέον κίνδυνον. Είναι
εύτύχημα δι’ ήμάς τό γεγονός ότι γνωρίζομεν κάλλιστα τον κίνδυνον αύτόν καί ότι
τά ύπ’ αύτής προκαλούμενα θύματα είναι όλιγώτερα είς ποσοστόν, έν συγκρίσει
μέ τά ύπό τού ωστικού καί θερμικού κύματος προκαλούμενα.
Ή Ραδιενέργεια παρουσιάζεται ύπό τάς κάτωθι μορφάς :
α) ώς ’Ακτίνες Γάμμα
β) ώς Ουδετερόνια ή Νετρόνια καί
γ ) ώς Προϊόντα τής έκρήξεως (ή τής Διασπάσεως).
7. Α κ τ ίν ε ς Γάμμα.
Αί άκτΐνες Γάμμα είναι ακτίνες έκπεμπόμεναι δίκην κύματος κατ’ εύθείαν
καί μέ ταχύτητα φωτός περίπου.
’Έχουν μεγάλην διατρητικήν δύναμιν. Τό 'μεγαλύτερον μέρος έκπέμπεται
αμέσως μετά τήν έκρηξιν καί ή έντασις αύτών μειοΰται καθισταμένη ακίνδυνος μετά
πάροδον ε ν ό ς δ ε υ τ ε ρ ο λ έ π τ ο υ . Αί άκτΐνες αύται έξασθενίζουν είς ήν περίπτωσιν διέλθουν διά τίνος σώματος, ό δέ βαθμός έλαττώσεως τής έντάσεώς των έξαρτάται έκ τού πάχους καί τής πυκνότητος τού διατρυπωμένου σώματος.
Αύται διατρυπούν τό ανθρώπινον σώμα, προσβάλλουσαι τά κέντρα ζωής καί
τον μυελόν τών οστών—ένθα παράγονται τά έρυθρά καί λευκά αιμοσφαίρια—προκαλοΰσαι άσθένειάν ραδιενέργειας ή άκτινοπάθειαν Rijntgen άναλόγου σοβαρότητος
προς τά άπορροφηθέντα ύπό τού οργανισμού.
Αί ’Ακτίνες Γάμμα, έπί τή βάσει τών γενομένων μελετών καί πειραμάτων,
προκαλοΰν έπί έντελώς άκαλύπτων ανθρώπων :
α) Θάνατον 1 00% είς άκτΐνα 800 μ. έκ τού έπικέντρου
β) Θάνατον 5 0 % είς άκτΐνα 800 μ.—1.200 μ.

’Ατομικός πόλεμος

367

γ ) Σχετικώς ολίγους θανάτους πέραν των 1.200 μ.
δ) ’Ασθένειαν Ραδιενέργειας καί άκτινοπάθειαν μέχρι τα 2.000 μ.
Τα προαναφερθέντα άποτελέσματα θά συμβοΰν μόνον εις ήν περίπτωσιν καταληφθή ό πληθυσμός άκάλυπτος, δέν καταφύγη δηλαδή εις τα καταφύγια ή τουλά
χιστον εις κεκαλυμμένους χώρους.
Τό χαρακτηριστικόν ότι οί ακτίνες Γάμμα έξασθενίζουν άναλόγως του πά
χους καί τής πυκνότητος των ύπ’ αυτών διατρυπωμένων υλικών, αποτελεί τήν βάσιν έφ’ ής στηρίζεται ή έξ αύτών προστασία ημών, ήτις συνίσταται εις τήν καθ’
οίονδήποτε τρόπον κάλυψιν.
’Έ χει καταδειχθή ότι τα τοιχώματα τών κατά τον προηγούμενο'/ πόλεμον
χρησιμοποιηθέντων καταφυγίων καί οί τοίχοι τών συνήθων κατοικιών καταλλήλως
ένισχυόμενοι διά χώματος, άμμου ή άλλως πως, παρέχουν ικανοποιητικήν προστασίαν.
8. Ουδετερόνια καί Νετρόνια.
Τά Ούδετερόνια ή Νετρόνια είναι μικρότατα τεμαχίδια ύλης, μή έχοντα ήλεκτρικόν φορτίον, άτινα εκτοξεύονται, μετά τήν διάσπασιν τών πυρήνων τών άτόμων τοϋ περιεχομένου εντός τών βομβών Ούρανίου ή Πλουτονίου, προς όλας τάς
διευθύνσεις καί οόχί εις άκτΐνα μεγαλυτέραν τών 700 μ. άπό τοϋ σημείου έκρήξεως.
Ταϋτα έχουν μεγάλην διατρητικήν ικανότητα. Κύριον χαρακτηριστικόν τών Ουδε
τερονίων είναι ή Ραδιενέργεια έξ ’Επαγωγής. Καθιστούν δηλαδή τά ΰπ’ αύτών
προσβαλλόμενα ύλικά ραδιενεργά, διαφέρουν δέ τών ακτινών Γάμμα κατά τό ότι
τά ύπό τών άκτίνων Γ προσβαλλόμενα ύλικά δέν έκπέμπουν Ραδιενέργειαν, ήτοι
δέν καθιστούν Ραδιενεργά τά ύπ’ αύτών διατρυπόμενα ύλικά.
Ή ύψηλότερον τών 700 μ. έκρηγνυομένη ατομική βόμβα—καί αύτή είναι
ή κατά πάσαν έκδοχήν άναμενομένη μέθοδος άτομικής προσβολής—ούδένα κίνδυ
νον έκ τών ουδετερονίων προκαλεΐ. 'Η κάτω όμως τοϋ ύψομέτρου τούτου ή έπί του
εδάφους ή ή έντός τοϋ ΰδατος έκρηξις δημιουργεί σοβαρόν κίνδυνον μολύνσεως.
Πλήν όμως δυνάμεθα σαφώς νά καθορίσωμεν δΓ ειδικών οργάνων τήν οότω μολυνομένην περιοχήν καί νά λάβωμεν τά κατάλληλα μέτρα προστασίας.
9. Προϊόντα τής έκρήξεως (ή τής διασπάσεω ς).
Προϊόντα τής έκρήξεως λέγονται μικρότατα σωματίδια, άτινα περιέχονται
•εις τό Ραδιενεργόν νέφος καί άτινα παρασύρονται ύπ’ αύτοΰ εις μεγάλα όψη. Ταϋτα
μετά ένα άκαθόριστον χρονικόν διάστημα αίωρήσεώς των εις τον άέρα παρασυρόμενα
ύπό βροχής ή άνέμου πίπτουν έπί τοϋ έδάφους εις άπόστασιν άλλοτε άλλην έκ τοϋ
έπικέντρου. Τά προϊόντα τής έκρήξεως προκαλοΰν κίνδυνον έκ τής Ραδιενέργειας
τήν οποίαν περιέχουν.
10. Οί έκ τής Ραδιενέργειας κίνδυνοι.
Τά έκ τής Ραδιενέργειας άποτελέσματα διακρίνονται εις δύο κατηγορίας :
α) Τά άμεσα, άτινα έκδηλώνονται άμέσως μετά τήν έκρηξιν καί οφείλονται
είς τάς ’Ακτίνας Γάμμα καί τά Ούδετερόνια (Τά τελευταία ταϋτα διά τάς κάτω
τών 700 μ. έκρήξεις).
β) Τά έκδηλούμενα μετά χρονικόν διάστημα καί όφειλόμενα είς τά Προϊόντα
τής έκρήξεως :
'Η προσβολή τοϋ άνθρωπίνου σώματος ύπό της Ραδιενέργειας προκαλεΐ :
α) Άκτινοπάθειαν ή ’Ασθένειαν Ραδιενέργειας, κατά κύριον λόγον έκ τής
προσβολής τοϋ άνθρωπίνου σώματος έξ άκτίνων Γάμμα καί
β) Μόλυνσιν Ραδιενέργειας, ήτις προκαλεΐται έκ τής εισόδου διαφόρων Ρ α 
διενεργών σωμάτων είς τον οργανισμόν δΓ άναπνοής ή καταπόσεως.
’Αρχικά συμπτώματα αύτών είναι :
Shock, ναυτία, έμετοι, διάρροια, πυρετός καί γενική άδυναμία, άργότερον
άνεμία καί δυνατόν πτώσις τών τριχών τής κεφαλής.
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Πρώται βοήθειοα δύνανται νά δοθούν εις άσθενή καί συνίστανται εις τήν κατα
πολέμησή έκαστου συμπτώματος είδικώς, άλλα ή συνέχεια επ’ αυτών εΐναι άντικείμενον των ιατρών, οΐτινες μελετούν τ ’ αποτελέσματα της άτομικής βόμβας άπό
ιατρικής πλευράς.
11. Γενικός υπολογισμ ός τω ν Θ υμάτων.
Έ π ί τή βάσει τών ειδικών δι’ έκάστην μορφήν Ραδιενέργειας άνωτέρω άναφερθέντων, υπολογίζονται αί δυνάμεναι νά προκληθοΰν έκ τής άτομικής βόμβας
καταστροφαί(1) .
Ούτω, ύποθέσωμεν Ελληνικήν πόλιν 200.000 κατοίκων εις ήν δεν έχει γίνει
άραίωσις καί ήτις έπλήγη δι’ άτομικής βόμβας αίφνιδίως χωρίς ό πληθυσμός αυτής
νά δυνηθή νά καλυφθή.
'Υπολογίζεται ότι θά έχωμεν: 10.000 νεκρούς, 25.000 τραυματίας, έξ ών
13.000 παγιδευμένοι ύπό ερειπίων καί 80.000 άστέγους, έξ ών 15.000 ελα
φρώς" τραυματισμένοι. Σύνολον θυμάτων 50.000
'Υπολογίζεται έπίσης οτι τ ’ άνωτέρω θύματα θά εόρεθοϋν εις τάς άκολούθους άποστάσεις έκ του επικέντρου :
25.000 θύματα εις άκτΐνα 0—1

20.000

»

»

»

1—4

χλμ.
»

5.000 »
»
»
4—15
»
έξ αυτών οί 10’—15.000 θά είναι θύματα του θερμικού κύματος
7—10.000 » »
»
τών άκτίνων Γάμμα
25—30.000 » »
»
’Ωστικού κύματος καί πυρκαϊών.
Συμπεράσματα έκ τών ώς άνω παρατηρήσεων εΐναι τά άκόλουθα, ό τ ι :
α) Οί κίνδυνοι έκ τής ’Ατομικής Βόμβας είναι γνωστοί,
β ) Τ ’ άτομικά όπλα δέν καταστρέφουν τά πάντα.
γ ) 'Η Ραδιενέργεια προκαλεΐ τό μικρότερον ποσοστόν τών θυμάτων,
δ ) Θά ύπάρξη μέγας άριθμός θυμάτων χρηζόντων βοήθειας.
12. Ά ρ χ α ί Ά ντια το μ ικ ή ς Ά μ ύ νη ς.
Άνεπτύχθησαν εις τάς προηγουμένας παραγράφους οί έκ τής άτομικής έκρήξεως προκαλούμενοι κίνδυνοι.
’Ωστικόν—Θερμικόν κϋμα καί Ραδιενέργεια εις τάς διαφόρους αύτής μορφάς,
Έπαναλαμβάνομεν όμως ότι οί δύο πρώτοι έκ τών κινδύνων ήσαν γνωστοί,
κατά φύσιν έκ του προηγουμένου πολέμου, ώς συνέπεια τής έκρήξεως έκρηκτικών
καί έμπρηστικών βομβών, διαφέροντες μόνον κατ’ εκτασιν.
Νέος εΐναι ό κίνδυνος έκ τής Ραδιενέργειας έκ τής οποίας προστατευόμεθα
δι’ άναλόγων μέσων ώς καί έκ τών Χημικών Πολεμικών Ούσιών.
'Η κατά φύσιν όμοιότης τών άποτελεσμάτων έκ τ ο ΰ ’Ωστικού καί Θερμικού
κύματος προς τά τών γνωστών έκρηκτικών καί έμπρηστικών βομβών καί ή άναλογία τών προστατευτικών έκ τής Ραδιενέργειας προς τά έκ τών Χημικών Πολεμι
κών Ούσιών, τοιαΰτα άποτελοΰν τάς ά ρ χ ά ς τ ή ς Ά ν τ ι α τ ο μ ι κ ή ς Ά μ ύ ν η ς .
Ά λ λ ’ ό,τι πρωταρχικώς άπαιτεί'ται διά τήν άποτελεσματικήν έφαρμογήν οίουδήποτε προστατευτικού μέτρου, στηριζομένου εις τάς προαναφερθείσας άρχάς, εΐν α ι:
α) Ή διαφώτισις τού Κοινού καί β) Ό έγκαιρος Συναγερμός.
(1) Τά άποτελέσματα τής άτομικής βόμβας γενικώς εΐναι τά εξής : α) Μηχανικά τραύ
ματα (τά προκαλούμενα δηλαδή έκ τής έπενεργείας στερεού άντικειμένου έπϊ τού άνθρωπίνου·
σώματος), έκ τού ωστικού κύματος β ) άμεσα έγκαύματα έκ τού θερμικού κύματος γ) κοινάέγκαύματα, έκ τών πυρκαϊών καί δ) Άκτινασθένεια ή μόλυνσις έκ τής ραδιενέργειας.
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'Η διαφώτισις του Κοινού άποσκοπεϊ, ώς είδικώς άνεπτύχθη, νά καταστήση
-γνωστούς εις το πολύ Κοινόν τούς έκ της ατομικής έκρήξεως κινδύνους καί τάς
συνέπειας αύτών, ώς ουτοι θά συμβοΰν άνευ ούδεμιάς μειώσεως καί υπερβολής.
Καί τούτο διότι άποτελεΐ πλέον κανόνα ότι οίοδήποτε μέγεθος καί αν έχη
ό κίνδυνος, παύει νά θεωρείται καταστρεπτικός αν εΐναι έκ των προτέρων γνωστός.
'Η γνώσις των λεπτομερειών καί των συνεπειών αύτοΰ ύποβοηθεΐ εις την
διατήρησιν τής ψυχραιμίας κατά τήν έπέλευσίν του καί άπομακρύνει ό,τι δύναται νά προκαλέση τον καταστρεπτικόν διά τάς παρόμοιας στιγμάς πανικόν.
"Ο έγκαιρος έξ άλλου συναγερμός έχει μεγίστην σπουδαιότητα, καθ’ όσον
παν προστατευτικόν μέτρον δέον νά λαμβάνεται έγκαίρως καί μόνον διά ταχείας καά,ύψεως τού πληθυσμού θ’ άποφευχθούν τά προαναφερθέντα άποτελέσματα τής άτομικής έκρήξεως.
Εΐναι γενικώς παραδεδεγμένον ότι ή κυριωτέρα αιτία τού μεγάλου άριθμοΰ
τών θυμάτων εις Χιροσίμα, ύπήρξεν ότι ή προσβολή κατέλαβεν τούς κατοίκους
εντελώς άπροειδοποιήτους.
13. Π ροστατευτικά μέτρα.
Τά προστατευτικά μέτρα, άτινα δέον νά λαμβάνωνται προς μείωσιν εις τό
έλάχιστον δυνατόν όριον τών συνεπειών μιας άτομικής προσβολής, διακρίνονται εις
άτομικά καί Γενικά :
’Α τομικά: εΐναι όσα οφείλει νά κάμη αύτό τούτο τό άτομον δι’ εαυτό,
άτινα περιλαμβάνονται εις είδικάς οδηγίας.
Γενικά: εΐναι τά άφορώντα άριθμόν άτόμων ή καί ολόκληρον τον πληθυσμόν
τής Χώρας. Καί ταΰτα εΐναι τά άκόλουθα :
α) Άραίωσις τού πληθυσμού τών μεγάλων πόλεων, ΐνα οΰτώ έλαττώθή ό
άριθμός τών θυμάτων.
β) Όργάνωσις τής Πυροσβεστικής 'Υπηρεσίας καί έκπαίδευσις τού κοινού
εις θέματα Πυροσβέσεως, ΐνα ουτω καταστή όλιγώτερον δύσκολος ή κατάσβεσις
τού μεγάλου άριθμοΰ πυρκαϊών, αΐτινες άναμένονται έκ τού θερμικού κύματος.
γ ) ’Οργάνωσις ιατρικής Περιθάλψεως διά τον μεγάλον άριθμόν τών θυμά
των, άτινα θά έχουν άνάγκην Πρώτων Βοηθειών καί Νοσοκομειακής θεραπείας.
δ) Έκπαίδευσις τών ικανών νά προσφέρουν πρώτας βοήθειας, διότι είναι
αδύνατον νά εύρεθή τοσοΰτος άριθμός ιατρών άφ’ ένός καί διότι ή εργασία αΰτη
εΐναι μετά όλιγόωρον έκπαίδευσιν άπλουστάτη.
ε) Όργάνωσις 'Υπηρεσίας Διασώσεως τών θυμάτων έκ τών έρειπίων.
<Η έργασία αύτη άπαιτεΐ οπωσδήποτε έκπαίδευσιν, διότι εΐναι-βασικής σημασίας.
στ) Όργάνωσις 'Υπηρεσίας Μερίμνης διά τούς οπωσδήποτε εύρεθησομένους
άβοηθήτους.
. Αύτά εΐναι έν γενικαΐς γραμμαϊς τά προστατευτικά μέτρα άτινα δέον νά ληφθοΰν διά τήν προστασίαν τού Κοινού.
Αί βάσεις δι’ όλ’ αύτά έχουν τεθή καί μία άρίστη αρχή έχει όλοκληρωθή.
'Η Γενική Διεύθυνσις Παθητικής Άεραμύνης τής Χώρας, ήτις καί φέρει
τήν τεραστίαν ευθύνην διά τήν προστασίαν τού κοινού, έχει ήδη οργανώσει τάς
Μονάδας Παθητικής Άεραμύνης ύπό τήν Διοίκησιν τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί
τή συνεργασία τής Πυροσβεστικής 'Υπηρεσίας, ήτις διαδραματίζει σπουδαΐον ρόλον,
εις τήν όλην προσπάθειαν, τού 'Υπουργείου Προνοίας, τών 'Υγειονομικών 'Υπηρε
σιών καί τών ’Οργανισμών Κοινής Ώφελείας.
Ά λ λ ’ εύνόητον καθίσταται οτι ή αρχή δεν εΐναι άρκετή.
Πλεΐστα όσα δέον νά συντελεσθοΰν προσέτι διά τήν όλοκλήρωσιν τού όλου
έργου, διά τό όποιον άπαντες έχουν ύποχρέωσιν νά συνδράμουν, πεποιθότες ότι
ουτω αί συνέπειαι τών έχθρικών προσβολών θά μειωθούν εις τό έλάχιστον.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΙΛΜΠΡΙΤΖ
'Υπό τοϋ ΠΩΛ ΜΑΚ ΓΚΟΥΑΙ Ρ
Μετάφρασις από τ’ ’Αγγλικά Η. ΣΑΓΙΑ
(Συνέχεια άπό το προηγούμενο)
— Καί τώρα μπορείτε να μοϋ πητε τί ξέρετε για τή καθημερινή ζωή του. Τ Ι
ώρα σηκωνότανε, τί ώρα έφευγε για τή δουλειά του, μέ τί είδους άνθρώπους σχετι
ζότανε. Μέ δυο λόγια ο,τι γνωρίζετε.
—Ό Μπόμπ σηκωνότανε περί τις έπτά παρά τέταρτο. Έ παιρνε πρώτα τό
μπάνιο του, μετά ένα πλούσιο πρόγευμα γύρω στις έπτά καί είκοσι καί στις οκτώ
παρά τέταρτο βρισκότανε στο δρόμο. "Οταν είχε πολύ δουλειά καμμιά φορά,
έφευγε μιά ώρα νωρίτερα.
— Αύτό συνέβαινε τακτικά ;
— Συνήθως κάθε Δευτέρα τό καλοκαίρι καί δυό-τρεΐς φορές τις άλλες μέρες
τού μηνός. Νομίζω όμως πώς οσάκις είχε δουλειά περισσότερη άπ’ τή συνιθισμένη, τούτο τον εύχαριστοΰσε. Γενικώς—πλήν ώρισμένων εξαιρέσεων—έπέστρεφε
στις πεντέμιση. Τού άρεσε νά γυρίζη γιά τό δείπνο. Φυσικά τύχαινε καί νά μείνη
έξω, άλλά πολύ σπανίως. 'Οσάκις άργοϋσε τού φύλαγα κάτι γιά φαγητό κι’ αύτός
τό ζέσταινε σάν ερχότανε.
—'Η πανσιόν σας, κυρία Χόλλυ, είπε ό Κάμμινγκς χαμογελώντας, έχει παρα
δειγματική τάξι . . .
·
—"Οπως σας είπα, ό Μπόμπ, ήταν κατά κάποιο τρόπο προσωπικός φίλος.
Έ ξ άλλου ήταν καί ό πρώτος μου ένοικος... Καϋμένε Μπόμπ! ψιθύρισε μ’ ένα
λυπημένο ύφος. Είναι άδύνατο νά τό πιστέψω άκόμα. "Ολο νομίζω πώς θά τον
άκούσω νάρχεται.
— Καί τί έκανε όταν άνεπαύετο, όταν είχε άδεια καί δέν δούλευε ;
— Τό βράδυ διάβαζε είτε στο δωμάτιό του, είτε κάτω. Κάποτε παίζαμε χαρ
τιά ή μπιλλιάρδο. Συχνότατα κατά τις δέκα πεταγότανε μέχρι τό King’s A rm στήν
όδό W elhaue γιά νά πιή ένα-δυό ποτήρια μπϋρα. Αύτό γινότανε όμως όταν δέν
παίζαμε μπριτζ. ’Έ ξω έβγαινε μιά ή δυο φορές τήν έβδομάδα.
— Μόνος ;
— Καμμιά φορά μόνος. ’Αλλά δέν νομίζω νάκανε τίποτα, πού νά τον κακο
χαρακτήριζε. "Οσο γιά παρέες μέ γυναίκες φυσικά δέν γνωρίζω νά σας πώ τί
ποτα. "Αν καί δέν πιστεύω νάχε τέτοιες σχέσεις. 'Ο Μπόμπ ήτανε περίεργος τύπος.
Γεννημένος γεροντοπαλλήκαρο.
- ,
— Καί οί φίλοι του ;
— Ούτε γ ι’ αύτούς ξέρω πολλά πράγματα. Μπορείτε όμως νά φαντασθήτε
ποιοι ήσαν. Κανένας-δυό άπ’ τούς άνθρώπους της δουλειάς του, κι’ ένας-δυό άπό
τούς ένοικους της πανσιόν. Τύπους πού συναντούσε στο μπάρ τού King’s. Arm .
— Φίλους στενούς δέν είχε ; "Ολη τή νύχτα συνήθιζε νά μένη έξω ;
— Ούτε μιά φορά στους έξη μνήνες. Σέ μεγάλα διαστήματα πήγαινε στήν
άδελφή του. Αύτό μπορεί νά έγινε τρεις φορές στά τρία χρόνια. ’Ακόμη καί τήν
άδειά του της χρονιάς τήν περνούσε έδώ. Συνέπιπτε πάντα μέ τήν Έ κθεσ ι Αύτοκινήτων. ’Εκεί περνούσε μέρες ολόκληρες. Στο B righton καί στο S outhaid τον συνήντησα μιά φορά μόνο. Κι’ άλλη μιά φορά έκανε μιά έκδρομή κάπως μακρυνότερη στο Y ork καί Yeovil.
— Τού άρεσαν οί περίπατοι πεζή ;
— Νομίζω πώς κάτι τέτοιο θάταν τό τελευταίο, πού θά σκεπτότανε ό Μπόμπ..
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— Καί δμως, περπατούσε στο δρόμο πεζή, δταν τδ άγνωστο αυτοκίνητο τον
σκότωσε.
—’Αλήθεια πιστεύετε δτι περπατούσε κείνη την ώρα ; είπε μέ έκπληξι. ’Ή
πήγαινε γιά νά πάρη τδ τραίνο ή τδ λεωφορείο ;
—’Ό χ ι. 'Ο Τόμσον βρήκε τδν θάνατο πολλά μίλλια μακρυά απ’ τδ ’Ίλπριτζ
καί άρκετά μακρυά άπδ όποιονδήποτε σταθμό. Στδ ’Ίλπριτζ θά μπορούσε νά πάρη,
τδ λεωφορείο.
—'Η πεζοπορία δεν τού άρεσε διόλου. ’Αλλά πώς ξέρετε δτι περπατούσε
’Ίσω ς νά έπεσε άπδ κανένα λεωφορείο.
— Μά, τότε οί άλλοι έπιβάται θά τώπαιρναν είδησι.
— Ναί, ασφαλώς, θά τδπερνε χαμπάρι καί δ οδηγός. Έ κ τος εάν έπρόκειτογιά κανένα λεωφορείο μέ δυδ πατώματα καί πού δ είσπράκτωρ τύχαινε κείνη τη
στιγμή νά βρίσκεται στδ επάνω, ένώ στδ κάτω δεν υπήρχε κανένας επιβάτης.
— Μ ά δεν πέφτει κανείς άπδ λεωφορείο, αν δεν βρίσκεται! σκαρφαλωμένος στδ·
μαρσπιέ, το εξωτερικό. Καί τά περισσότερα λεωφορεία διαθέτουν αυτόματο μηχά
νημα άνοίγματος καί κλεισίματος των θυρών πού χειρίζεται δ δδηγός.
Ό Κάμμινγκς την παρατηρούσε διαρκώς στά μάτια.
— Πολύ περίεργο μοΰ φαίνεται. . . γιατί δεν μπορώ να φανταστώ τδν Μπδμπ
Τίμσον, ούτε κατ’ ιδέαν, νά παίρνη βραδυάτικα τδν δρόμο πεζή καί νά κάνη περίπατο...
καί μάλιστα αφού έπρόκειτο νά σηκωθή νωρίς τδ πρωί γιά νά πάη στη δουλειά.
— Χθες τί ώρα βγήκε ;
— Περί τις ένδεκα. Μούπε πώς δέν θά γύριζε γιά τδ μεσημεριανδ γεύμα κι’
ύστερα νομίζω πώς βγήκε αμέσως.
—'Ωραία.
Ό Κάμμινγκς πήρε τδ άλμπουμ πού περιείχε τά διάφορα αποκόμματα τών
εφημερίδων καί τώβαλε κάτω απ’ τη μασχάλη του.
— Θάχατε τήν καλωσύνη, κυρία Χόλλυ, νά μου φέρετε λίγο χαρτί περιτυλίγ
ματος καί λίγο σπάγγο ; Έ ν όσω θά λείπετε θά σφραγίσω τη πόρτα. ’Ά ν δέν έχετε
βέβαια άντίρρησι.
-— Καμμιά άπολύτως, άν τδ θεωρήτε άπαραίτητο. Πηγαίνω άμέσως νά σάς
φέρω τδ χαρτί.
Μόλις ό Κάμμινγκς έμεινε μόνος, μέ άστραπιαία ταχύτητα βάλθηκε νά κάνη
μιά καινούργια έρευνα τού δωματίου. Πήγε στδ παράθυρο, κύτταξε στήν αύλήΓ
παρατήρησε προσεκτικά τούς τοίχους καί τδ ταβάνι. ’Έψαξε κάτω άπ’ τδ κρεββάτι, έσκυψε μέσα στδν νιπτήρα, μύρισε καλά τδ σαπούνι, σημείωσε τή μάρκα τής
οδοντόκρεμας, κύτταξε σέ ποιά κατάστασι βρισκότανε ή οδοντόβουρτσα, μάζεψε
μερικές τρίχες άπδ τήν τσατσάρα καί τις τοποθέτησε προσεκτικά μέσα σ’ έναν
φάκελλο, ξανάνοιξε τά συρτάρια, άντέγραψε τδν τίτλο τού Πλυντηρίου, τδ ονομα
τού καταστήματος άπ’ όπου είχεν άγοραστεί τδ παλτδ πού βρισκότανε κρεμασμένο
στη γκαρνταρόμπα κι’ έξήτασε τά σεντόνια τού κρεββατιοΰ. ΤΗσαν ολοκάθαρα καί
φρεσκοσιδερωμένα. Φαινότανε πώς δέν είχε κανένας κοιμηθεί.
"Οταν έπέστρεψε ή κυρία Χόλλυ, βρισκότανε ήδη κοντά στη πόρτα κρατώντας
άπ’ τδ ένα χέρι μιά κορδέλλα κι’ άπδ τ ’ άλλο τδ βουλοκέρι.
— Σάς ευχαριστώ, είπε. Σέ δυδ λεπτά τελειώνω. Σάς είμαι ευγνώμων γιά
τήν υπομονή πού δείξατε.
Τδν κύτταξε κατάματα μέ κείνο τδ βλέμμα τδ σταθερό, τδ μετρημένο κι’
ερευνητικό πού τδν είχε ξανακυττάξει πολλές φορές κατά τδ διάστημα τής συνο
μιλίας τους.
— Θά κάνω τδ πάν, είπε, γιά νά παραδώσω στή δικαιοσύνη τδν φονέα τού Μπόμπ.
Ε ίτε ή δολοφονία νά έγινε προ μελετημένη, είτε ό φόνος νά ήτανε τυχαίος.
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Φεύγοντας ό Κάμμινγκς σκέφτηκε πώς τά τελευταία λόγια τής κυρίας Χόλλυ
•δεν ήτανε λόγια του άέρος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V II
Μόλις τέλειωσαν τό πλούσιο καί άργοπορημένο πρόγευμά τους, οί έπιθεωρήταί Φίλλινγκερ καί Κάμμινγκς, στο πανδοχείο «Τό Φτερό», ξανάρχισαν τήν
συζήτησι.
—'Ωραίο ήταν αύτό, εΐπε ό Φίλλινγκερ. Φώναξα τον Μπάρνς για να άναγνωρίση τό πτώμα καί λιποθύμησε. Για να τον συνεφέρω είδα κι’ έπαθα. Μέ τά πολλά
τό άνεγνώρισε.
—’Αλήθεια ;
— Ναί. πήρε τό πράγμα πολύ κατάκαρδα. Τελικά τον ώδηγήσαμε μέ τό άμάξι
μου σπίτι του.
— Ε ίχα κι’ έγώ μιά συζήτησι μέ τόν Γουίλτερ. Τον γνωρίζετε τον Γουίτλερ ;
Πάνε είκοσι δυο χρόνια πού διαμένει στο Ούέστ Έ ν τ καί σίγουρα θά συνέ
χιση νά ζή σ’ αύτή συνοικία, ώσπου νά πάρη τήν σύνταξί του. Δέν υπάρχει άν
θρωπος στον κόσμο, πού νά ξέρη καλλίτερα άπ’ αυτόν τήν συνοικία ολόκληρη.
Τόν έβαλα στά ίχνη των ανθρώπων του γκαράζ καί τής πελατείας πού συχνάζει
σ’ αύτό. 'Ο Γουΐτλερ μοΰπε πώς μπορεί μέ τό χέρι στή καρδιά νά τούς έκδοση
πιστοποιητικό τιμιότητος, άλλ’ έν πάσει περιπτώσει θά τούς παρακολουθήση.
"Ύστερα πήγα στο Σάουθγουώρκ. Στον άριθμό 98 στεγάζεται μιά άνετη καί ευχά
ριστη οικογενειακή πανσιόν. Δυο λίρες καί μισή τή βδομάδα, νερά ζεστά καί κρύα
μέσα σ’ δλα τά δωμάτια καί μιά ΐδιοκτήτρια άρκετά «ένδιαφέρουσα». Είναι ή χήρα
του αυτοκινητιστοΰ Χόλλυ πού σκοτώθηκε πριν άπό πέντε χρόνια. 'Ο Τόμσον ήταν
μηχανικός του.
Ό Κάμμινγκς στο σημείο αύτό χαμήλωσε τόν τόνο τής φωνής του κι’ έσκυψε
στ’ άφτί τοϋ συνομιλητοΰ του.
— Φίλλιγκερ, πρέπει νάσαι βέβαιος πώς δλη αύτή ό ύπόθεσις σχετίζεται
μέ κάτι πού ό Τόμσον έγνώριζε ή είχε μάθει. Κάτι πού είχε σχέσι μέ μοτέρ αυτο
κινήτου. "Οπως έμαθα, ό Τόμσον δέν ένδιαφερότανε γιά τίποτα περισσότερο στή ζωή
άπό τά μοτέρ.
— Τό ίδιο μου είπε κι’ ό Μπάρνς. Κατά τά λεγόμενάτου, ό Τόμσον ήταν πολύ
ισορροπημένος άνθρωπος, λογικός καί μέ καλά αισθήματα.
— Τόσο ισορροπημένος καί μετρημένος σ’ δλα του ώστε νά καταντάη ύπο
πτος. ’Εκτός άπό τό «κεφάλαιο» αυτοκίνητο, ή ζωή του κυλούσε χωρίς ενδιαφέρον,
άτονη τελείως. Τίποτε δέν βρέθηκε μέσα στο δωμάτιό του, πού νά μήν έχη σχέσι μέ
αύτοκίνητα καί μοτέρ. Τίποτα άπολύτως, έκτος μιας φωτογραφίας τής άδελφής του.
Μ’ δλο τόν κόσμο τάχε καλά. Μέ τ ’ άφεντικά του. Μέ τήν ΐδιοκτήτρια τής πανσιόν.
"Η κυρία Χόλλυ είναι ξέρετε πολύ ένδιαφέρων τύπος.
— Μέ ποιά έννοια τό λές ;
—Ύ πό τήν έννοια ότι είναι τετραπέρατη, άνοικτομάτα, κι’ δτι μπήκε στο
νόημα μέ, τις πρώτες μου λέξεις. Θά γινότανε ένας ιδανικός μάρτυς γιά έναν άστυνομικό πού θά ήθελε νά κατατεθούν αύτά κι’ αύτά μόνο τά πράγματα καί τίποτα περισ
σότερο.
— Μά πού θέλετε νά καταλήξετε ;
— Σέ τίποτα. "Ετσι άπλή κουβέντα έκανα. Αύτή ή γυναίκα έξ άλλου είναι
ώραιοτάτη καί πολύ ευχάριστη γιά συζήτησι. Μέ τήν ευκαιρία αύτή τής έπισκέψεως,
πήρα καί άρκετά άποκόμματα εφημερίδων. Ή τα ν τά μόνα τεκμήρια πού μπορού
σαν νά μαρτυρήσουν τά γούστα καί τις συνήθειες τού Τόμσον. ’Αλλά έγώ άρκετά
σάς είπα. Σείς δέν έχετε τίποτα νά μοΰ διηγηθήτε ;
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—Ό Τόμσον πέρασε τή χθεσινή του μέρα, στους Μπάρνς. ’Έφτασε στις μιάμισυ καί έμεινε μέχρι τις περασμένες εννιά. 'Ο Μπάρνς βεβαιώνει πώς δεν ήταν κα
θόλου διαφορετικός άπό άλλοτε. Καθόλου θυμωμένος, καθόλου άνήσυχος.
•— Τά κοπανίσανε μήπως ;
— Τό σκέφΐηκα κι’ έγώ. Ά λλα δέν ήπιανε παρά μόνο έ'να μπουκάλι μπϋρα
τό μεσημέρι, κι’ ένα ποτηράκι ουίσκι πριν νά φύγουν.
—Ό Μπράνς σου φάνηκε νά λέη την αλήθεια; Μήπως δέν θέλησε πάνω στο
ζήτημα αύτό νά μιλήση ;
—’Ό χ ι. Είμαι βεβαιότατος γιά τήν είλικρίνειά του. Ό Μπάρνς είναι ένας
τύπος ίσιος, έργατικός, μετρημένος. Ή μόνη του σκέψις είναι πώς θά έπιτύχη
στή ζωή.
Ό Κάμμινγκς άναστέναξε.
-— Ποτέ μου δέν ασχολήθηκα μ’ ένα έγκλημα τέτοιο πού όλοι, θϋμα καί σχέ
σεις του, νάναι τόσο άμεμπτοι καί φιλήσυφοι άνθρωποι. Κάτι όμως θά συμβαίνη.
Για πήτε μου, ποιά ώρα ό Τόμσον έφυγε ;
— Κατά τις έννιάμισυ. Ό Μπάρνς τον συνώδευσε μέχρι τού σημείου πού πήρε
τό λεωφορείο τής «Ε ταιρείας Brune». "Ολα κανονικά. "Ενας άπό τούς άνδρες μου
ήταν εκείνη τήν ώρα τής υπηρεσίας,
στήν ’Εκκλησία. Σ ’ αύτό τό σημείο ή
κυκλοφορία είναι τόσο πυκνή ώστε συμβαίνει μερικές μέρες νά γίνεται τέτοια συμφόρησις αύτοκινήτων πού γιά άρκετά λεπτά σταματούν όλα. Καί τό περιστατικό αύτό
ό άστυφύλαξ τό θυμάται πολύ καλά.
—Επικοινωνήσατε μέ τήν «Ε ταιρεία B rune» ; Θάπρεπε νά δούμε τον οδηγό
καί τον είσπράκτορα τού λεωφορείου, πού περνούσε κείνη τήν στιγμή.
—’Ό χ ι άκόμα. Δέν τούς είδα. Περίμενα πρώτα νά ιδωθούμε μεΐς οί δυό.
—Ό Τόμσον φυσικά κάπου θά κατέβηκε άπ’ αύτό τό λεωφορείο.
—’Ασφαλώς.
— Κάί τούτο μάς έπιτρέπει νά κάνουμε δυό υποθέσεις ή μάλλον τή μιά άπό
τις εξής υποθέσεις : ’Ή θά συνήντησε μέσα στο λεωφορείο κάποιον πού τον έπεισε
νά κατέβη. ’Ή , ίσως, θάχε νά συναντήση κάποιον σ’ ένα προκαθωρισμένο σημείο τού
δρόμου. Στή δεύτερη περίπτωσι ή έπίσκεψι τών Μπάρνς πρέπει νά θεωρηθή σαν
καμουφλάζ.
— Μοΰ πέρασε κι’ εμένα άπ’ τό μυαλό, άλλά πώς νά τό έξακριβώσης ; Βλέπετε
ολα τά στοιχεία πού υπάρχουν, ό τρόπος τής ζωής αυτού τού άνθρώπου, ό χαρακτήρας
το_υ, σέ πείθουν γιά τό άντίθετο.
—
— Ποιος μάς λέει όμως ότι ή έπίσκεψις τών Μπάρνς δέν ήταν ένα ρίξιμο
στάχτης στά μάτια, γιά νά μή τον ύποπτευθοΰν ότι είχε σ’ ένα άπόμερο μέρος
μιά κρυφή συνάντησι ;
^ .
— Δέν νομίζω ότι πρέπει νά μπλέκουμε τά πράγματα. "Ολοι συμφωνούν πώς
ό Τόμσον ήταν τίμιος καί ήσυχος άνθρωπος. Γιατί νά δουλεύη στή περίπτωσι αύτή
ή φαντασία μας. Δέν πρόκειται γιά άστυνομικό μυθιστόρημα. Έ γ ώ τούλάχιστον
άποκλείω τελείως ότι ό Τόμσον ήθελε νά καμουφλαριστή κάνοντας τήν έπίσκεψι
στούς Μπάρνς.
— Μά δέν βλέπω, γιατί δηλαδή, όσο ήσυχος, ισορροπημένος, λογικός καί τίμιος
νάτανε ό Τόμσον δέν θά είχε κάποιον λόγο νά θέλη νά κατεβή άπό τό λεωφορείο,
είπε ήρεμα ό Κάμμινγκς. Νά π.χ. νάχε καμμιά φιλεναδούλα.
— Καί ή φιλεναδούλα του θά τον άγαποΰσε τόσο ώστε νά τού βάλη τό κεφάλι
κάτω άπό τις ρόδες ενός αύτοκινήτου....
—"Ισως όχι αύτή, άλλ’ ό σύζυγός της....
— Νά πάρη ό διάβολος τότε, άν θάπρεπε νά έρευνήσω κι’ άπ’ αύτήν τή πλευρά!
■φώναξε ό Φίλλιγκερ, γουρλώνοντας τά μάτια του.
(Συνεχίζεται)

ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΕΣ

ΛΑΣΠΩΜΕΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
(ΦΑΚΕΛΛΟΣ

7369)
Τοΰ χ. ΠΑΝΟΥ ΔΩΡΟΥ

(Συνέχεια άπό το προηγούμενο)

"Ενα βράδυ ακόυσα φασαρίες καί έπιπλα πού έπεφταν στο σαλόνι. Κατέβηκα
τρέχοντας τις σκάλες. Μέσα στο σαλόνι ήταν ό Χελίδης, ή Λίλιαν καί ένας νέος
καί όμορφος άντρας. ~Ησαν καί οί τρεις αναστατωμένοι. Οί άντρες ήσαν λαχανια
σμένοι καί ύστερα άπό μιας στιγμής ανάσα ξαναήρθαν στα χέρια. Στο χέρι τοϋ
Χελίδη άστραψε ή λεπίδα ενός μαχαιριού.
"Ετρεξα νά μπω στή μέση.
— Πέτρο, φώναξα, μή γίνεσαι φονιάς!
Μά ήταν ά ρ γ ά .'Η λεπίδα τοΰ μαχαιριού χώθηκε στο στήθος τοΰ άλλου. 'Η
Λίλιαν έβγαλε μια φωνή καί λιποθύμισε.
"Ετρεξα κοντά στο Χελίδη.
— Πέτρο, γιατί το έκαμες α ύτό; Τώρα τί θά κάμουμε; Φύγε σέ παρακαλώ
αμέσως.
"Αρπαξε το καπέλλο του κι’ έφυγε βλαστημώντας.
"Οταν έφυγε ό Χελίδης έτρεξα κοντά στή Λίλιαν καί δοκίμασα νά τή συνεφέρω. 'Ύστερα άπό λίγο άνοιξε τά μάτια της καί μόλις συνήρθε μ’ έσπρωξε κι"
έπεσε επάνω στον πληγωμένο άνδρα, πού κοιτότανε αναίσθητος.
—"Αλκή, άγάπη μου, γιατί ήρθες έδώ;
'Ο πληγωμένος βόγγηξε καί άπο το στόμα του έτρεξε αίμα.
—"Ακούσε Λίλιαν, τής είπα άρπάζοντάς την άπο τούς ώμους, μέ τά κλάμματα
δέν βγαίνει τίποτα. Πρέπει νά φωνάξουμε γιατρό ή καλλίτερα καί γ ι’ αύτον καί
γιά όλους νά τον πάμε έμεϊς κάπου.
Ε κείνη κούνησε το κεφάλι της.
— Τρέξε, μοΰ είπε, νά φωνάξης ένα αυτοκίνητο νά τον πάμε σ’ ένα νοσοκομείο.
Ντύθηκα βιαστικά καί βγήκα. Εύτυχώς τήν ώρα εκείνη περνούσε ένα ταξί.
Το σταμάτησα καί σέ λίγο μέ τή βοήθεια τού σωφφέρ μπάσαμε τον "Αλκή στο·
αύτοκίνητο.
Φτάσαμε στο Κρατικό Νοσοκομείο, πού είναι στο τέρμα ’Αμπελοκήπων. 'Ο
Ναρής είχε στο μεταξύ συνέλθει. Μ’ όλον τον πόνο πού έννοιωθε μάς είπε σ ιγ ά :
— Διώξτε τον σωφφέρ, δέν χρειάζεται άλλο.
Τον βοηθήσαμε νά κατέβη. Π λησ^σε μέ τή βοήθεια τής Λίλιαν καί στηρί
χτηκε στον τοίχο, ώσπου νά πληρώσω εγώ τον σωφφέρ.
"Οταν έφυγε τό ταξί ό "Αλκής έπιασε τή Λίλιαν άπό τό μπράτσο.
— Λίλιαν γιά τό Θεό φύγετε καί σεις. Μπορώ νά πάω μόνος μου. Δέν θέλω
νά μπλεχτής στήν ιστορία αύτή. Καί γυρνώντας σέ μένα συνέχισε, βήχοντας καί.
φτύνοντας αΐμα.
— Δεσποινίς, σάς ικετεύω φ ύγετε!
’Επειδή στεκόμαστε άμίλητες, έκεΐνος ξαναγύρισε στή Λίλιαν μέ τήν άγωνία
ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του.
— Δέν θά μπω στο Νοσοκομείο. Θά σουρθώ, παρ’ όλο μου τον πόνο ότό δρόμο
καί θά περπατήσω μέχρις δτου πέσω. Φύγε, Λίλιαν, αν μ’ αγαπάς άκόμη καί ίσως
όλα μιά μέρα διορθωθούν!
"Αρπαξα τήν Λίλιαν καί τήν τράβηξα στο σκοτάδι. Τότε εκείνος προχώρησε
τρεκλίζοντας καί χτύπησε τό κουδούνι τοΰ Νοσοκομείου καί μετά σωριάστηκε
χάμω. 'Η Λίλιαν θέλησε νά τρέξη κοντά του, μά τήν κράτησα.
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Σ ’ ένα λεπτό άνοιξε ή πόρτα καί ό θυρωρός σαν είδε τον τραυματία χτύπησε
τό εσωτερικό κουδούνι. Δυο νοσοκόμοι ήλθαν καί πήραν τον ’'Αλκή.
Ή Λίλιαν ξέσπασε σέ λυγμούς. Τήν άγκάλιασα καί την παρέσυρα σ’ ένα παγ
κάκι τοϋ μικρού πάρκου, πού είναι μπροστά στο Νοσοκομείο. ’Εκεί ανάμεσα στ’
άναφυλλητά της μοϋ διηγήθηκε τί συνέβη.
'Ο "Αλκής, βρίσκοντας άφύσικη τήν διάλυσι των άρραβώνων του καί τήν
άρνησί της να τον δεχτή ή νά τοϋ δώση έξηγήσεις, βάλθηκε μόνος του να μάθη τήν
αλήθεια. Τήν παρακολούθησε ώς τό σπίτι τής Ζωζώς. Παρουσιάστηκε στήν Ζαμπέττα σαν φίλος τής Λίλιαν καί τήν ξεγέλασε λέγοντας πώς του είχε δώσει ή
ίδια ραντεβού στο σπίτι αυτό.
"Οταν τή συνάντησε στο σαλόνι τις ζήτησε για άλλη μια φορά έξηγήσεις.
’Εκείνη άρνήθηκε νά μιλήση καί έκεΐνος τή χαστούκισε καί άρχισε νά. φωνάζη.
Τότε ήρθε ό Χελίδης καί πιάστηκαν στά χέρια...
*
* *
Ό "Αλκής στο. Νοσοκομείο καί στους άστυνομικούς πού ήρθαν νά τοϋ πάρουν
κατάθεσι είπε πώς τον χτύπησε κάποιος στο δρόμο άπό παρεξήγησι. Γιά κάποιον
άλλον είπε πρέπει νά τον πήραν, γιατί αυτός έλειπε τρία χρόνια στο εξωτερικό καί
μόλις είχε γυρίσει. ’Εχθρούς δέν είχε, ούτε μπορούσε νά σκεφτή κάποιον πού νά
είχε λόγους νά τον μαχαιρώση. Άρνήθηκε μάλιστα νά ύποβάλη καί μήνυσι.
* *
*

Σέ μιά βδομάδα ζαναγύρισε ό Χελίδης στο σπίτι τής Ζωζώς. Φαινότανε
ήσυχασμένος. Ζήτησε τή Ζωζώ καί μίλησαν άρκετή ώρα. Μετά φώναξαν καί τή
Ζαμπέτα καί κάτι τής είπαν. Γιά μένα ούτε ρώτησε.
"Οταν όμως ετοιμαζόταν νά φύγη τοϋ φώναξα εγώ.
— Πέτρο, μή φύγης, θέλω νά μιλήσουμε λίγο. *■
’Ανεβήκαμε στο δωμάτιό μου.
Μόλις έκλεισα τή πόρτα μ’ άγκάλιασε καί μέ φίλησε. Πόσο μέ έκανε νά πο
νέσω τό φιλί του αύτό, πού άλλοτε μοϋ έδινε τόση ευτυχία.
Ξέφυγα άπό τήν άγκαλιά του. ’Εκείνος παραξενεύτηκε. 'Ωστόσο μοϋ είπε
χαμογελώντας :
— Τά κατάφερες περίφημα, μικρούλα μου Μαρία. Μία άπό αυτές τις μέρες
θάρθω νά σέ πάρω νά πάμε κάπου νά γλεντήσουμε.
Τον κύτταξα στά μάτια καί τοϋ είπα:
— Πέτρο, αν δέν άλλάξης δρόμο, μιά άπό αύτές τις μέρες ή άργότερα θά
βρεθής ή στή φυλακή ή σκοτωμένος. Αύτό πού κάνεις είναι άτιμία καί δέν θά σοϋ
βγή σέ καλό.
Θύμωσε καί μέ χτύπησε στο πρόσωπο. Τά δάκρυα μέ πήραν καί άνάμεσα
στούς λυγμούς μου τοϋ είπα :
—Ε μ ένα χτύπα με, κάνε με δ,τι θέλεις, μά άλλαξε πειά ζωή. Πέτρο, σ’
άγαπώ καί σοϋ μιλάω έτσι. Είσαι στραβός νά μή βλέπεις πώς στο δρόμο σου σκορ
πάς τόση δυστυχία καί άνάβεις τόσο μίσος, πού είναι άδύνατον νά μήν πληρώσης
μιά μέρα.
Μ’ άρπαξε άπό τούς ώμους καί μέ τράνταξε.
— Κύττα τή δουλειά σου, τό καλό πού σοϋ θέλω.
Μέ πέταξε στο κρεββάτι καί έφυγε βροντώντας τήν πόρτα. ’Εγώ έκλαψα,
έκλαψα, έκλαψα...
*
*

*

Τό ίδιο βράδυ είχαμε πάλι «καλεσμένους». ΤΗ σαν τρεις κύριοι ηλικιωμένοι.
Φαινόντουσαν πολύ πλούσιοι καί καθώς πρέπει. Είναι ή αλήθεια πώς ή Ζωζώ
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διάλεγε μέ προσοχή τούς καλεσμένους της έξω πού γυρνοΰσε. Ή Ζαμπέττα
ήρθε καί μέ ειδοποίησε νά ντυθώ, καί νά κατέβω στο σαλόνι. 'Η Λίλιαν καί
ή Ρένα είχαν έρθει άπο νωρίς. Το ραδιογραμμόφωνο έπαιζε πάντα έ'να μοντέρνο
εύθυμο τραγουδάκι κι’ ή Ζωζώ πηγαινερχότανε άκούραστη καί ευχαριστημένη γιατί
αί εισπράξεις τής βραδυάς θά ήσαν καλές.
Δεν πρόφτασα νά μπω στο σαλόνι όταν άκούστηκαν δυνατά χτυπήματα στην
εξώπορτα τοϋ κήπου.
Ή Ζαμπέττα ήρθε τρέχοντας στο σαλόνι.
— Κυρία, είπε στη Ζωζώ, ή ’Αστυνομία!
Ή Λίλιαν έχασε μέ μιας το χρώμα της κι’ ήταν έτοιμη νά λιποθυμήση. Ή
Ρένα άρχισε νά κλαίη. Τις έννοιωσα άπόλυτα. ’Έ πρεπε νά τις σώσω.
Στον κήπο ήταν μιά παληά στέρνα. Στην άπελπισία μου γιά τή θέσι τής
Ρένας καί τής Λίλιαν τή σκέφτηκα. Τις άρπαξα άπό,το χέρι καί τις τράβηξα μαζύ
μου, άφήνοντας τή Ζωζώ νά καυγαδίζη μέ τούς τρεις καλεσμένους της πού τάβαλαν
μέ δαύτην γιά το ρεζιλίκι τους, όπως έλεγαν.
Κανείς δέν μάς πρόσεξε. Τις έχωσα μέσα στή μικρή στέρνα καί έρριξα κάτι
χόρτα, πού είχαμε κόψει στον κήπο, επάνω τους. "Υστερα έκαμα το σταυρό μου
καί γύρισα στο σπί¥ι. Είπα μέσα μου: Αυτές νά γλυτώσουν. ’Εγώ δέν έχω κανέναν
στον κόσμο...
Δέν πρόφθασα νά μπώ μέσα καί άνοιξε ή εξώπορτα. Τέσσαρες αστυνομικοί
μπήκαν μέσα καί είδα πώς έξω περίμεναν καί άλλοι δύο.
'Ο άξιωματικος πού ήταν επικεφαλής ρώτησε θυμωμένος γιά τήν καθυστέ
ρηση ποιοι μένανε στο σπίτι. Παρουσιαστήκαμε ή Ζωζώ, ή Ζαμπέττα κι’ εγώ.
Ό κηπουρός έλειπε. Μάς ζήτησαν τις ταυτότητές μας, πήραν καί τις ταυτότητες τών
«καλεσμένων μας», τούς είπαν νά περάσουν τήν άλλην μέρα άπό τήν ’Ασφάλεια
καί τούς άφησαν νά φύγουν. Έρριξαν μιά μικρή ματιά στά δωμάτια τοϋ σπιτιού καί
ύστερα έφυγαν παίρνοντας μένα, τή Ζωζώ καί τή Ζαμπέττα μαζύ τους. Τό βράδυ
εκείνο κοιμήθηκα στο κρατητήρίο...
(Συνεχίζεται)

Πολλές φορές οί οδηγοί αυτοκινήτων συναντούν στό δρόμο κοπά
δια ζώων. Στην περίπτωσι αυτή πρέπει νά ελαττώνουν τήν
ταχύτητά των, ή καί νά σταματούν ακόμη σε άρκετή άπόστασι, έως ότου έλευθερωθή ό δρόμος.

ΔΙΚΑΙΟΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤ A - ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ- ΣΥΛΛΗΨΙΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜ ΑΤΟΣ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΗΣ
Ύπό
I.
II.
III.
ΥΙ.
Υ.
ΥΙ.
ΥΙΙ.
Υ ΙΙΙ.

κ. ΕΜ. ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑΚΗ ’Αστυνόμου Α'.

Καθήκοντα δασικών υπαλλήλων.
Δασικα'ι Ά ρχα ί.
Ιεραρχία δασικών ύπαλλήλων.
Ποιοι είναι άνακριτικοι υπάλληλοι.
Ποιοι έκτελοϋν καθήκοντα Δημοσίου κατηγόρου.
Στολή — Όπλοφορία—Χαρακτήρ Σώματος Δασοφνλακής.
Δωσιδικία δασικών υπαλλήλων.
Σνλληψις δασικών ύπαλλήλων—περαιτέρω ενέργεια.

I. Καθήκοντα δασικών ύπαλλήλω ν. Ταΰτα είναι :
Ή Διοίκησις, διαχείρισις καί φύλαξις των δημοσίων δασών.
'Η έποπτεία καί έπιτήρησις τής διαχειρίσεως καί έκμεταλλεύσεως των μή
δημοσίων δασών.
Ή έφαρμογή έν γένει τών περί δασών καί Θήρας Νόμων καί Διαταγμάτων.
II. Δασικαί Ά ρ χ α ί. Αδται είναι :
α) 'Η Γενική Διεύθυνσις Δασών τοϋ 'Υπουργείου Γεωργίας,
β ) Αί τοπικαί επιθεωρήσεις Δασών. Αί δασικαί έπιθεωρήσεις είναι ή άνωτάτη τοπική δασική άρχή, ύπό τάς άμέσους διαταγάς της όποιας υπάγονται τα
Δασαρχεία καί Δασονομεία. Δασικαί επιθεωρήσεις υπάρχουν 14.
γ ) Τα Δασαρχεία. Τοιαϋτα υπά ρχουν......................
83.
36.
δ) Τά Δασονομεία. Τοιαΰτα υπάρχουν.......................
III. ‘Ιεραρχία δασικών ύπα λλή λω ν. ’Οργανική δύναμις αύτών :
α)
β)
γ)
δ)
ε)
στ)
ζ)
η)

Γενικός Διευθυντής δασών...................................................
Διευθυνταί δ α σ ώ ν .................................................................
Γενικοί Έ π ιθ εω ρ η τα ί...........................................................
Έπιθεωρηταί δασών..............................................................
Δασάρχαι Δόκιμοι, Γ, Β καί Α τά ξ ε ω ς ..........................
Δασονόμοι Γ, Β καί Α τ ά ξ ε ω ς ........................................
Δασοκόμοι Β καί Α τάξεως..............................................
Δημόσιοι Δασοφύλακες Γ, Β καί Α'τάξεως (Χ) ...........

1
4
4
15
142
328
197
652

Σ ύ ν ο λ ο ν ....................................
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Έ κ τοϋ άνωτέρω προσωπικού, οί α' έως καί ε' χαρακτηρίζονται ώς άνώτερον
προσωπικόν, οί στ' καί ζ' ώς μέσον καί οί η' ώς κατώτερον.
Τό κατώτερον καί τό μέσον προσωπικόν έκπαιδεύεται εις Δασικάς Σχολάς
(θεωρητικάς καί πρακτικάς), τό δέ άνώτερον εις τό Δασολογικόν Τμήμα τοϋ Πανε
πιστημίου Θεσσαλονίκης.
(1) Έ κτος τών δημοσίων δασοφυλάκων υπάρχουν καί ιδιωτικοί δασοφύλακες, τούς όποιους
ύποχρεοϋνται νά προσλαμβάνουν οί ίδιοκτηται ή διακάτοχοι δασών έκτάσεως μείζονος τών 1000
στρεμμάτων, ώς καί οί ίδιοκτηται ή διακάτοχοι δασών έκτάσεως μικροτέρας τών 1000
στρεμμάτων, άλλ’ άποτελούντων τμήμα δάσους έκτάσεως μεγαλυτέρας τών 1000 στρεμμάτων
άρθρ. 20 , §, 1 Δασικού Κωδικός).
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Έ κ των άνωτέρω έπίσης, οί μέν α', β' καί γ ' είναι κεντρικοί υπάλληλοι καί
ύπηρετοϋν εις την Γενικήν Διεύθυνσιν Δασών του 'Υπουργείου Γεωργίας, οί δέ
δ' έως καί η' είναι περιφερειακοί υπάλληλοι καί ύπηρετοϋν εις τα άνά τό Κράτος
Δασονομεία, Δασαρχεία καί επιθεωρήσεις Δασών (άρθρα 1—44 Δασ. Κωδικός).
IV. Π οιοι είναι άνακριτικοί υπάλληλοι.
Οι δασικοί υπάλληλοι καί τα όργανα τής δασικής υπηρεσίας έν γένει εΐναι
ειδικοί άνακριτικοί υπάλληλοι διά τάς περί τά δάση καί την Θήραν παραβάσεις
(άρθρον 241 Δασικού Κωδικός καί άρθρον 15 Α.Ν. 1926/1939).
V. Π οιοι έκτελοΰν καθήκοντα Δημοσίου Κατηγόρου.
Έ κ τών Δασικών υπαλλήλων έκτελοϋν καθήκοντα Δημοσίου Κατηγόρου
παρά τοϊς Πταισματοδικείοις κατά την έκδίκασιν τών εις βαθμόν πταίσματος
παραβάσεων τών περί δασών καί Θήρας διατάξεων :
α) Οί Δασάρχαι
β ) Οί Δασονόμοι
γ ) Οί Δασοκόμοι Α' τάξεως (άρθρον 243 Δασ. Κωδικός).
VI. Σ τολή—'Ο πλοφορία—Χαρακτήρ Σώ ματος Δ ασοφυλακής.
Οί δημόσιοι δασικοί υπάλληλοι φέρουν ειδικήν στολήν, δικαιούνται δέ νά φέρωσι κυνηγετικόν όπλον ή πιστόλιον ή καί άμφότερα (άρθρον 23 Ν.Δ. 841/1941).
Τό Σώμα τής δασοφυλακής εΐναι Σώμα πολιτικόν καί ούχί στρατιωτικόν.
VII. Δω σιδικία δασικών υ π α λλή λω ν.
Οί δασικοί υπάλληλοι έν γένει,άπό άπόψεως δωσιδικίας, έξομοιοϋνται απο
λύτως προς ΐδιώτας, ώς προς πάντα αύτών τά εγκλήματα.
VIII. Σ ύλληψ ις δασικών υπαλλή λω ν—περαιτέρω ένέργειαι.
Καί άπό άπόψεως συλλήψεως, ένεκα αυτοφώρου εγκλήματος ή δυνάμει τί
τλου συλλήψεως, καί ώς προς τάς περαιτέρω ένεργείας, οί υπάλληλοι καί τά όρ
γανα τοΰ Σώματος Δασοφυλακής έξομοιοϋνται άπολύτως προς τούς ΐδιώτας, ούδενός προνομίου άπολαμβάνοντα (-1).
Λόγοι όμως σκοπιμότητος επιβάλλουν, όπως, τά έν στολή τούλάχιστον
όργανα τοΰ Σώματος Δασοφυλακής, μή όδηγώνται εις τό αυτόφωρον Πταισματοδικεΐον, διά τά έπ’ αύτοφώρω πταίσματά των, άλλ’ όπως λαμβάνωνται τά στοιχεία
ταυτότητάς των καί ύποβάλλεται κατ’ αύτών μήνυσις διά τά περαιτέρω ή όπως
έπιδίδεται εις αύτά κλήσις προς έμφάνισιν ένώπιον τοΰ Πταισματοδικείου, οσάκις
έπιτρέπεται αυτή ύπό τοΰ Νόμου.

(1) Ή σύλληψις προσώπου άνήκοντος εις την Δασοφυλακήν, ένεκα αύτοφώρου έγκλήματος ή δυνάμει τίτλου συλλήψεως, άνακοινοϋται εις τούς προϊσταμένους του άμα τή ένεργεία της (άρθρ. 549 § 4 Κ .Π .Δ .).

Διά νά γίνετε τέλειοι αστυνομικοί πρέπει νά μ ελετάτε διαρ
κώ ς. Τά

’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ά

Χρονικά

σάς διευκολύνουν μέ τήν

εκλεκτή ύλη τους.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13
«Περί κρατουμένων καί κρατητηρίων έν τοΐς Ά στυνομικοϊς Καταοτήμασι».
Έ χοντες ύπ’ οψιν τά άρθρα 7 §4 τοϋ νόμου 4971 καί 11 τοϋ Διατάγματος της 17-6-21 κανονίζομεν τά ακόλουθα :
Άρθρον 1.
'Ανάρτησις εις τήν είσοδον των κρατητηρίων όδηγιών. Περιουσία τω ν κρατουμένων.
1) Έ ξω θι τοϋ κρατητηρίου έκάστου άστυνομικοϋ καταστήματος δέον να άναρτάται ή έξης
δήλωσις.
«'Άπαντα τά χρήματα καί τά πολύτιμα άντικείμενα ώς καί τά πυροβόλα ή άγχέμαχα όπλα
(μάχαιραι κλπ.) τά ευρισκόμενα εις τήν κατοχήν των κρατουμένων εις τά ’Αστυνομικά Κρατητήρια δέον νά παραλαμβάνωνται παρά των άστυνομικών οργάνων πρό της εισαγωγής τοϋ υπό κράτησιν εις τό κρατητήριον καί άμέσως καταχωροΰνται εις βιβλίον κρατουμένων».
2) Προς έκτέλεσιν τής υπηρεσίας ταύτης τηροΰνται τά άκόλουθα :
1) Ή υπηρεσία αΰτη δέον νά έκτελήται ύπό τοϋ αξιωματικού τής υπηρεσίας έν τώ ’Αστυ
νομική Καταστήματι ή τή διαταγή τούτου.
,
2) Τά άντικείμενα τά άνήκοντα εις έκαστον κρατούμενον καί ών ή κατοχή δέν άπαγορεύεται ύπό των κειμένων νόμων θά περιτυλίσσωνται είς δέμα, έφ’ οδ θά άναγράφηται ό άριθμόςτής
έγγραφής είς τό βιβλίον περιουσίας των κρατουμένων.
3) 'Υπεύθυνος διά τήν άσφαλή φύλαξιν των είς τούς κρατουμένους άνηκάντων ειδών, είναι
ό προϊστάμενος τοϋ άστυνομικοϋ καταστήματος δστις οφείλει νά έξασφαλίζη ταΰτα είς τό έπί τούτω
όριζόμενον μέρος (κιβώτια, φοριαμόν, δωμάτιον κλπ.).
4. 'Ο κρατούμενος δέον νά συνυπογράφη είς τά βιβλίον περιουσίας κρατουμένων, βεβαιών
την άκρίβειαν τής έγγραφής.
Έ ν περατώσει άνικανότητος τοϋ κρατουμένου όπως ύπογράψη (ένεκα μέθης, άμαθείας κλπ.)
δέον νά συνυπογράφωσι είς άστυνομικός ύπάλληλος ή ιδιώτης γνωστής έντιμότητος.
5. Παραδιδομένης τής περιουσίας δέον ή αύτή ώς άνω διατύπωσις νά τήρήται έπί παρουσία
δύο άστυνομικών ύπαλλήλων.
•
6) 'Οσάκις έπί συλληφθέντος άνακαλύπτονται άντικείμενα, άτινα θεωρούνται βασίμως ώς
κλοπιμαία ταΰτα καταχωρίζονται είς τό βιβλίον κρατουμένων δέον δέ έν ταύτώ νά λαμβάνηται
μέριμνα άνευρέσεως τοϋ ιδιοκτήτου.
Άρθρον 2.
Ώ ρ α ι έπισκέψεως κρατουμένων έν τοΐς κρατητηρίοις.
’Εξαιρούμενων τών συνηγόρων οΐτινες δύνανται νά έπισκέπτωνται τούς πελάτας των καθ
οίανδήποτε ώραν, είς πάντας τούς λοιπούς ή έπίσκεψις έπιτρέπεται κατά τάςώρας 10 π.μ.—6 μ.μ.
Παρέκκλισις άπό τής διατάξεως ταύτης δύναται νά γίνη μόνον τή έντολή τοϋ άρμοδίου Είσαγγελέως ή Άνακριτοΰ, ή Προϊσταμένου τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ή 'Υπηρεσίας.
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’Άρθρον 3.

Έ λεγχ ο ς Τροφίμων κρατουμένων.
"Απαντα τά εις τούς κρατουμένους χορηγούμενα ή προσκομιζόμενα τρόφιμα δεν θά δίδωνται εις τούτους αν μή πρηγουμένως έλεγχθώσι παρά τοΰ άξιωματικοϋ υπηρεσίας Περί των έξω
θεν χορηγουμένων τροφίμων καί ούχί παρά τής ύπηρεσίας θέλει γίνεται μετά τον έλεγχον έγγραφή
εις το βιβλίον Συμβάντων έν ή θ’ άναφέρηται περιληπτικώς τό είδος τροφής τό όνοματεπώνυμον
τοΰ δι’ δν προορίζεται κρατουμένου, τις ό προσκομίσας τήν τροφήν. Διά τά ύπό τής ύπηρεσίας
χορηγούμενα έν τη έγγραφή θ’ άναγράφωνται μόνον τά ονόματα των κρατουμένων είς οΰς έχορηγήθησαν.
Οί έκάστοτε άξιωματικοί ύπηρεσίας δέον έπισταμένως νά έλέγχωσι τά τρόφιμα καί γενι
κώς παν προσκομιζόμενον είδος είς τούς κρατουμένους ώστε ν’ άποφευχθή ή τυχόν λαθραία προμή
θεια ναρκωτικών ή άπηγορευμένων περιεχομένων έντός διαφόρων άντικειμένων.
Άντίγραφον τοΰ παρόντος άναρταται είς τήν αίθουσαν συγκεντρώσεως τών Τμημάτων-,
’Άρθρον 4.
Κρατητήρια γυναικών.
I. ’Αστυνομικός ύπάλληλος είς δν έχει άνατεθή ή φύλαξις τής κλειδός κρατητηρίου ή δωμα
τίου είς δ κρατούνται γυκαΐκες, άπαγορεύεται νά έγχειρίση τήν κλείδα είς οίανδήποτε περίπτωσιν
είς άλλον άστυνομικόν ύπάλληλον, παρέχων ούτω αύτώ τό μέσον νά είσέλθη είς τό τοιοϋτο κρατητήριον. Ό τήν φύλαξιν τής κλειδός έχων άστυνομικός ύπάλληλος δέον περατουμένης τής ύπη
ρεσίας του, νά παραδίδη τήν κλείδα, είς τον ύπό τής ύπηρεσίας όριζόμενον έκάστοτε ύπάλληλον.
II. Ή είσοδος είς τό κρατητήριον γυναικών άστυνομικοϋ ύπαλλήλου άνευ τής προσηκούσης
έξουσιοδοτήσεως ή δι’ δλως έξαιρετικήν περίπτωσιν ώς τοιαύτην σοβαρας άσθενείας, άπόπειρα
αυτοκτονίας κλπ. άπαγορεύεται. Είς ας περιπτώσεις έξαιρετικοί λόγοι ή άσθένεια κλπ. έπέβαλον
τήν είσοδον τινός έκτάκτως είς τά τοιαϋτα κρατητήρια ή δωμάτια, δέον νά γίνεται προσήκουσα
έγγραφή είς τό βιβλίον συμβάντων.
III. ’Απαγορεύεται άπολύτως ή είσοδος αστυνομικού ύπαλλήλου μόνου είς τοιοΰτο κρατη
τήριον ή δωμάτιον. Ό δι’ ύπηρεσιακούς λόγους εισερχόμενος, δέον πάντοτε νά συνοδεύηται καί ύπό
έτέρου άστυνομικοϋ ύπαλλήλου. Τό τοιοΰτον έπιβάλλεται προς πρόληψιν άποδόσεως κατηγορίας,
είς τά άστυνομικά όργανα.
’Άρθρον 5.
Καθήκοντα γυναικών δεσμοφυλάκων,

I.
Αΐ γυναίκες δεσμοφύλακες τελοΰσιν ύπό τάς άμέσους διαταγάς τοΰ Διοικητού τοΰ οικείο
τμήματος καί τοΰ άξιωματικοϋ τμήματος αύτοΰ είς δν δέον νά άναφέρωσιν παν γεγονός σχετιζόμενον μέ τά καθήκοντα αύτών.
Ή συμπεριφορά τούτων πρός τάς κρατουμένας δέον νά ή άμεπτος· ϋβρις, κακοποίησις κλπ.,
ού μόνον δέν έπιτρέπονται άλλά καί τιμωρούνται. ’Επίσης αί δεσμοφύλακες γυναίκες δέν έπιτρέπεται νά δημιουργώσιν ιδιαιτέρας σχέσεις μέ τάς κρατουμένας, οΰτε καί νά λαμβάνωσι δώρα παρ’
αύτών.
Αί δεσμοφύλακες γυναίκες πρέπει νά παρέχωσι τάς περιποιήσεις των καί πασαν ευκολίαν
έξ ίσου, πρός δλας τάς κρατουμένας.
Αύται λαμβάνουσαι τάς κλείδας τών κρατητηρίων δι’ οίανδήποτε ύπηρεσιακήν ανάγκην,
πρέπει άμελητεί μετά τήν λήξιν τής ύπηρεσίας των νά έπιστρέφωσι ταύτας είς τόν άξιωματικόν
τής ύπηρεσίας, ύπεύθυνον διά τήν φύλαξιν τούτων.
II. Είδικώς αί δεσμοφύλακες γυναίκες καθήκον έχουσι :
1 ) Νά μεριμνώσι πρωτίστως καί κυρίως διά τήν ασφαλή κράτησιν τών έν τοϊς κράτητηρίοις
κρατουμένων γυναικών.
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2) Νά'άπαγορεύωσι τήν Ικ τοϋ κρατητηρίου έξοδον των κρατουμένων γυναικών τήν οποίαν
έπιτρέπωσι μόνον κατόπιν διαταγής τοϋ Διοικητοϋ τοϋ τμήματος ή τοϋ άξιωματικοϋ υπηρεσίας.
3) Νά μή άπομακρύνωνται τοϋ κρατητηρίου έφόσον ύπάρχουσι κρατούμεναι, έκτός έάν
ήθελον διαταχθή παρά τοϋ άξιωματικοϋ ύπηρεσίας καί ήθελον προς τοΰτο άντικατασταθή.
4) Νά μεριμνώσιν διά τήν εν τάξει καί καθαριότητι διατήρησή των κρατητηρίων, άναφέρουσαι σχετικώς καί έξαιτούμεναι τήν λήψιν των καταλλήλων μέτρων.
5) Νά ένεργώσιν έπί των είσαγομένων έν τοϊς κρατητηρίοις γυναικών σωματικάς έρεύνας.
6) Νά μή έπιτρέπωσιν εις ταύτας νά φέρωσιν μεθ’ έαυτών μαχαιρίδια ή άλλα αντικείμενα
δυνάμενα νά χρησιμοποιηθώσι διά σωματικάς βλάβας.
7) Νά μεριμνώσι καί προλαμβάνωσι πάσαν απόπειραν πρός αυτοκτονίαν ή κακοποίησιν ήν
έπιχειρώσι νά κάμνωσι πρός ταύτας, αί κρατούμεναι, έπαγρυπνοϋσαι καί έπιβλέπουσαι πασαν
αυτών ΰποπτον κίνησιν, οσάκις παρίσταται τοιαύτη άνάγκη.
8) Νά μεριμνώσι διά τήν έγκαιρον παροχήν τής ιατρικής συνδρομής όταν αί κρατούμεναι.
γυναίκες έχουσιν άνάγκην τοιαύτης, έξαιτούμεναι ταύτην διά τοϋ άξιωματικοϋ τοϋ τμήματος.
9) Νά μή χορηγώσιν οίανδήποτε πληροφορίαν πρός τάς κρατουμένας καί εις πρόσωπα ερ
χόμενα εις επικοινωνίαν μετά τούτων.
10) Νά μή μεταχειρίζωνται τάς κρατουμένας διά προσωπικάς αυτών ύπηρεσίας.
11) Νά· μή άγοράζωσιν ή νά μή δανείζωνται παρ’ αυτών ή πωλώσι πρός αύτάς οίονδήποτε
πράγμα.
12) Νά μή έξάγωσιν ή έπιτρέπωσιν τήν έξαγωγήν έκ τών κρατητηρίων οίουδήποτε άντικειμένου άνήκοντος εις τάς κρατουμένας άνευ άδειας τοϋ άξιωματικοϋ τοϋ τμήματος ή τοϋ Διοικητοΰ τοϋ τμήματος.
13) Νά παρέχωσιν άμέριστον καί άμεσον συνδρομήν αυτών πρός τάς κρατουμένας έκπληροΰσαι πασαν νόμιμον αϊτησιν αυτών έντός τών ορίων καί τοϋ κύκλου τής άρμοδιότητός των καί
χορηγοΰσι πάσαν δυνατήν βοήθειαν ή ευκολίαν, οΰτως ώστε ή κράτησις τούτων νά άποβαίνη όσον
τό δυνατόν άνετωτέρα καί περισσότερον υποφερτή.
14) Νά μεριμνώσι διά τήν έν άσφαλείςι μεταγωγήν των έκτός τών κρατητηρίων καί έντός
τοϋ τμήματος, οσάκις παρίσταται άνάγκη μετακινήσεως τούτων,, δι’ οίονδήποτε λόγον.
15) Νά εΐσέρχωνται έντός τών κρατητηρίων κατ’ άορίστους ώρας καί νά βεβαιώνται μήπως
ύπάρχει έν αύτοϊς εϊδός τι άπηγορευμένον (ναρκωτικόν, δηλητήριον, παιγνιόχαρτα, δπλον κ λπ .)
καί νά άναφέρωσι περί τούτου εις τον άξιωματικόν τοϋ τμήματος αμέσως.
16) ’Απαγορεύεται νά είσάγωσιν εις τά κρατητήρια καί δίδωσι πρός τάς κρατουμένας οίον
δήποτε πράγμα καί νά έκτελώσιν οίανδήποτε παραγγελίαν αύτών άνευ άδειας τοϋ Διοικητοϋ τοϋ
τμήματος ή άξιωματικοϋ τμήματος.
17)
Νά άπαγορεύωσι τήν συνομιλίαν τών κρατουμένων γυναικών μετά έπισκεπτών εις άπηγορευμένας ώρας ή τήν έκ τοϋ παραθύρου συνομιλίαν άνευ άδειας τοϋ άξιωματικοϋ τοϋ τμήματος,
καθ’ ολοκληρίαν δέ τών ύπό αύστηράν μόνωσιν τελουσών τοιούτων, έποπτεύουσαι καί άναφέρουσαι
πάσαν ΰποπτον κίνησιν τών δευτέρων εις τόν άξιωματικόν τοϋ τμήματος.
18) Νά μή παρακάθηνται έντός τοϋ κρατητηρίου μετά τών κρατουμένων γυναικών, έκτός
έάν είδικώς έπιτραπή τοΰτο ύπό τοϋ Διοικητοϋ τοϋ τμήματος ή άξιωματικοϋ τής υπηρεσίας.
19) Νά άπαγορ_εύωσι τήν ύπό τών έπισκεπτών, ή τήν οπωσδήποτε άλλως εισαγωγήν έντός
τών κρατητηρίων οινοπνευματωδών ποτών άπολύτως.
20) Νά συνοδεύωσιν τάς άσθενεϊς γυναίκας τάς έγγεγραμμένας εις τό βιβλίον τών άσθενών
εις τόν θάλαμον τών έπισκέψεων καί νά έπαναφέρωσι ταύτας έν τοϊς κρατητηρίοις μετά τήν έπίσκεψιν.
21) Νά άπαγορεύωσι τό κάπνισμα τήν νύκτα καί νά έπιβλέπωσι μή τυχόν έκ πυρείων προκληθη πυρκαϊά.
22) Αί δεσμοφύλακες γυναίκες εύθύνονται διά πάσαν φθοράν οίουδήποτε πράγματος τοϋ
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Δημοσίου έάν αΰτη προήλθεν έκ κακής χρήσεως. αυτών. Ε πίσης εύθύνονται διά τάς ύπό των κρα
τουμένων έκ κακής χρήσεως γενομένας φθοράς, εάν προήλθον έξ άμελείας τής όφειλομένης έπιβλέ•ψεως ή δέν άνέφερον, έάν έλαβον γνώσιν ταύτης.
Άρθρον 6.
Κλείδες κρατητηρίων
Αί κλείδες των κρατητηρίων των άστυνομικών τμημάτων φυλάσσονται κεχωρισμένως καί
•ούχί μεθ’ έτέρων κλειδών ξένων προς τά κρατητήρια.
Ό ’Αρχηγός Κ. Γ α ρ έζο ς

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 14,
((Περί έκδόσεως πιστοποιητικών καί αντιγράφω ν».
Έ χοντες ύπ’ 6ψει τά άρθρα 7 παρ. 4 τοϋ νόμου 4971/11 καί 27 Δ/τος 17-6-21 «περί συνθέσεως τοϋ προσωπικού τών ’Αστυνομικών 'Υπηρεσιών κλπ.» κανονίζομεν τά ακόλουθα :
’Άρθρον μόνον.
I. Έ κ τών κατατεθειμένων έν τφ Άρχηγείιρ ’Αστυνομίας πιστοποιητικών ώς δικαιολογητικών κατατάξεως ούδέν έπιστρέφεται άλλ’ έκδίδεται άντίγραφον, έφ’ όσον ό αίτούμενος υπηρε
τεί εις τό ’Αστυνομικόν Σώμα.
Κατ’ έξαίρεσιν δύνανται νά έπιστρέφωνται πρωτότυπα πιστοποιητικά σπουδών καί ούχί
άντίγραφα τούτων έφ’ όσον πρόκειται νά χρησιμοποιηθώσι δι’ έγγραφάς εις άνωτέρας Σχολάς
καί ώσιν άπαραίτητα, άφοΰ κρατηθώσιν άντίγραφα τούτων έν τω φακέλλω.
II. Τά έν λόγιο πιστοποιητικά έπιστρέφονται εις τούς άπολυομένους άστυνομικούς ύπαλλήλους, ή δέ υπηρεσία τοϋ ’Αρχηγείου κρατεί άντίγραφα τούτων έφ’ άπλοΰ χάρτου.
Πάντως ό αίτούμενος τοιαύτην έπιστροφήν δέον νά ύποβάλη χαρτοσημασμένην αϊτησιν
,έφ’ ής καί υπογράφει ότι παρέλαβε ταΰτα.
III. 'Οσάκις υποβάλλεται εις τό Άρχηγεΐον αίτησις είτε παρ’ ιδιώτου, είτε παρ’ άστυνομικοΰ υπαλλήλου προς έκδοσιν πιστοποιητικού, άντιγράφου μητρφου καί παντός σχετικού δι’
οίανδήποτε χρήσιν, δέον νά συνυποβάλληται πλήν τών κεκανονισμένων χαρτοσήμων καί φωτο-γραφία τοϋ αίτουμένου, απαραίτητος διά τήν έπί τούτων έπικόλλησιν.
Τοΰτο έφαρμόζεται καί διά τά ύπό πάσης ’Αστυνομικής 'Υπηρεσίας έκδιδόμενα τοιαϋτα
-έγγραφα, άντίγραφα κλπ.
Έ ν Άθήναις τή 1 Μαρτίου 1934
Ό ’Αρχηγός Κ. Γ α ρ έ ζ ο ς
Σχετική ή ύ π ’ άριθ. 10571—7/8/1-7-48 Δ /γή ’Αρχηγού εχουσα οΰτω :
«Περί τίτλω ν σπουδών τώ ν ’Αστυν. υπαλλήλω ν»
Άνακοινοΰμεν ύμϊν, ότι κατά τήν ύπ’ άριθμ. 2147 άπό 19-4-48 έγκ. τοϋ 'Υπ. Θρησκευμ.
κ α ί Έ θν. Παιδείας άπαγορεύεται ή έκδοσις άντιγράφων τών παρ’ ήμΐν κατατεθειμένων τίτλων
σπουδών, κατά την κατάταξιν τών άστυνομικών ύπαλλήλων συμφώνως πρός τάς διατάξεις τοϋ
Νόμου 1565/1944 «περί τίτλων σπουδών» καί τοϋ «περί χαρτοσήμου» Νόμου.
Κατ’ άκολουθίαν, έφ’ έξής δέν θά χορηγήτε άντίγραφα τίτλων σπουδών τών άστυνομικών
ύπαλλήλων.
Εντολή ’Αρχηγού
Ό Διευθυντής Ν. Κ α τ ρ α μ π α σ α ς

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 15.
«Περί άπαγορεύσεως έγγραφης εις συλλόγους καί Σωματεία».
’Έχοντες ύπ’ όψει τά άρθρα 7 παρ. 4 καί 49 τοϋ Νόμου 4971 καί 11 τοϋ άπό 17-6-21 Δ/
τος «περί συνθέσεως τοϋ προσωπικού τών Άστυνομικών ύπηρεσιών κλπ.» κανονίζομεν τ ’ ακό
λουθα :
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Άρθρον μόνον.
’Απαγορεύεται εις τούς αστυνομικούς ύπαλλήλους παντός βαθμού να έγγράφωνται μέλη
ή οπωσδήποτε συμμετέχωσιν εις σωματεΐον, έταιρείαν, ένωσιν, σύλλογον ή οίανδήποτε όργάνωσιν, έστω καί άν αύτη δέν ύπάγεται εις την κατά τό άρθρον 49 τού νόμου 4971 άπαγόρευσιν άνευ
έγκρίσεως τού ’Αρχηγείου.
Έ ν Άθήναις τή 1 Μαρτίου 1934
Ό ’Αρχηγός Κ. Γ α ρ έ ζο ς
Σχετική ή άμέσως κατωτέρω ΰ π ’ άριθμ. 5507/95/12 άπό 11-4-50 Διαταγή Α ρ χ η 
γείου ’Αστυνομίας Πόλεων πρός τήν ’Αστυνομικήν Διεύθυνσιν ’Αθηνών έχουσα ούτω:
«Π ερί τών έγγεγραμμένων είς άνεγνωρισμένα ’Αθλητικά Σωματεία ’Αστυνομικών
υπαλλήλω ν».
Εις άπάντησιν τής ύπ’ άριθ. 67490/44/2 άπό 4-4-50 ύμετέρας άναφορας γνωρίζομεν δτι
άστυν. ύπάλληλοι έγγεγραμμένοι εις άνεγνωρισμένα ’Αθλητικά Σωματεία προ της είς τό Άστυν.
Σώμα εισόδου των, ή έγγραφέντες είς ταϋτα πρό της δημιουργίας τών ’Αθλητικών 'Ομάδων της
’Αστυνομίας δύνανται νά διατηρήσωσι τήν ιδιότητά των ώς μελών τών έν λόγιο Σωματείων, άρκεϊ
τούτο νά είναι έν γνώσει τών 'Υπηρεσιών των.
Ά π ό τοΰδε όμως δέν έγκρίνωμεν τήν εγγραφήν είς τοιαΰτα Σωματεία, έκτος έάν οί έγγεγραμμένοι είναι μέλη τών ’Αθλητικών 'Ομάδων ’Αστυνομίας καί ή άρμοδία ύπηρεσία της Σωμα
τικής ’Αγωγής Άστυν. Πόλεων έγκρίνη τούτο.
'Ο Αρχηγός I. Σπ ύρ ο υ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
I. ’Απόφασις

ύ π ’ άριθ. 8206/60/10/29-7-1953 (Φ.Ε.Κ. 176 τ. β ’)
κ. ‘Υπουργού Εσω τερικώ ν.

«Περί κατατάξεως τού παιγνίου «Α εροπλανάκι»
τώ ν τυχηρών πα ιγνίω ν».

είς τήν κατηγορίαν

Έ χοντες ύπ’ δψιν το άρθρον 1 του ύπ’ άριθ. 258/1936 Α.Ν. «περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως καί κωδικοποιήσεως τών περί τυχηρών καί μή παιγνίων διατάξεων» ώς καί τήν άπό 23-6-1953 γνωμοδότησιν τοϋ παρ’ ήμΐν Γνωμοδοτικοϋ Συμβουλίου Λεσχών, άποφασίζομεν :
Κατατάσσομεν το παίγνιον «’Αεροπλανάκι» είς τήν κατηγορίαν τών τυχηρών
παιγνίων, καθ’ δσον τδ άποτέλεσμα αύτοϋ έξαρταται άποκλειστικώς έκ της τύχης.
Ό 'Υπουργός
ΠΑΥΣ. ΑΥΚΟΥΡΕΖΟΣ
II. ’Απόφασις ΰ π ’ άριθ. 104295 4-6-1953 (Φ.Ε.Κ. 178 τ. β ’) κ. 'Υ π. Γεωργίας.
«Περί άπαγορεύσεως Θήρας έλάφου, δορκάδος, αίγαγρου καί φ ασιανού».

’Έχοντες ύπ’> δψιν τό άρθρον 1 παρ. 2 του Α.Ν. 1926/39 «περί Θήρας»
άπαγορεύομεν τήν Θήραν της έλάφου, δορκάδος, αιγάγρου καί φασιανού καθ’ άπα■σαν τήν ’Επικράτειαν επί μίαν τριετίαν.
'Ο 'Υπουργός
ΑΝΔΡ. ΑΠΟΣΤΟΑΙΔΗΣ

Ε Ι Δ Η Σ Ε ΙΣ

& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
— Δ ι’ άποφάσεως του κ. 'Υπουργού ’Εσωτερικών έτοποθετήθησαν Ά στυν »
Δ/ντής Π ατρών ό Ά στυν. Δ/ντής Α ' κ. Δασκαλάκης Ίω άν. καί Ά στυν. Δ/ντής
Κερκύρας ό ’Αστυν. Δ/ντής Α' κ. Χριστοδούλου Παντελής.
—Ώνομάσθησαν τακτικοί αστυφύλακες οί μέχρι τοϋδε μαθητευόμενοι
τοιοϋτοι : Παπαπέτρος Π., Σερέτης Δ., Λάππας Θ., Μαλάμας Δ., Καργάκος Θ.,
Παπαδόπουλος Π., Πανταζής Σ., Κατσώρης I., Βαβούλης Σ ., Μελας Κ., Παιγνιωτάκης Κ., Προδρομίτης Α., Άλεξανδρής Σ., Μαρτίνης Σ., Τζανιδάκης Σ ., Καλύ
βας Σ ., Χανιώτης Ν., Γυφτονικολός Β., Ά λιγιζάκης Ν., Δρανδάκης Ε ., Μπίρης M.r
Νικητάκης I., Παπαδόπουλος Ν., Θεοδωρόπουλος Γ., ’Αναγνώστου Κ., Βαμβακας Α.,
Λιάτσος I., Πανουργίας Α., Γεωργιάδης Θ., Χριστιας I., Γεωργούσης Ν.,
Χριστουλάκης Γ., Γκιόκας X., Σεφας Β., Φαρδούλης Π., Νόσης Σ., Κορκόντζελος Ν., Ξιφαρας Α., Κολιόπουλος I. καί Ά πέργης Α.
— Παρητήθησαν τοϋ Ά στυν. Σώματος ό Ύπαστυνόμος Α' Θεοδωρόπουλος.
Χρ., οί ύπαρχιφ. Γκλάβας Α., Μωράκης Π., Τιμοθέου Σ., Δημόπουλος Ά ν τ.,
Γραμματίκας Γ. καί οί άστυφύλακες Ριτσινιας Σ π., Νανόπουλος Ν., Θεοφίλης X.,
Παντελόπουλος Σ τ., Κοΰρος I., Παπαδακος Η., Μαγκλάρας Γ., Λυμπερόπουλος
X. καί Πίγγος I.
—Ά πελύθη διά λόγους υγείας ό άστυφ. Πετράκης Κ.
—Άπεβίωσεν ό άρχιφύλαξ Πρέσβελος Γ.
*
* *
AM Ο I Β A I
—Ό κ. 'Υφυπουργός ’Εμπορίου έξέφρασε τήν άκραν ευαρέσκειάν του προς
τον Γεν. ’Επόπτην Αγορανομίας Ά στυν. Δ/ντήν Α' κ. Κάλλιαν Δημ. καί εις
τούς ύπ’ αύτόν Αξιωματικούς διά τήν συμβολήν τούτων εις τήν έπιτυχή εφαρμογήν
τής νέας -Οικονομικής καί Άγορανομικής πολιτικής τής Κυβερνήσεως.
— Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. Ύπουργοΰ ’Εσωτερικών έχορηγήθησαν αί κάτωθι
άμοιβαί : α) Έ παινος καί υλική άμόιβή εις τον άρχιφύλακα Κυριακόπουλον I. καί
άστυφύλακας, Σπυρόπουλον Ά θ . καί Κωσταντακόπουλον I. καί β) έπαινος εις τον
Ά στυν. Δ/ντήν Β' κ. Δάρραν Άνδρ., Άστυν. Β' κ. Φιλίππου Άνδρ. Ύπαστυν.
Β' κ. Ζιάννην Διον. καί Μαντζώρον Κ. καί άστυφύλακας Πικιόν Εύάγ., Σαραντάκον Σ τ., διότι ένεργήσαντες δραστηρίως καί μετά μεθοδικότητος έπέτυχον έντός 3
ήμερών τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν δράστου σοβαράς κλοπής διά ρήξεως καί.
κατάσχεσιν κλαπέντος ποσοΰ 40 έκατ. δραχμών προκ,αλέσαντες ευμενή σχόλια τοϋ
τύπου καί τοϋ κοινοΰ.
*
* *

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΙ

ςχολ α ι

I. Τήν Ιην Σεπτεμβρίου έ.έ. ήρχισε λειτουργούσα ή Ά στυν. Σχολή Ά ρ χιφυλάκων. Εις αυτήν είσήχθησαν κατόπιν εισιτηρίων εξετάσεων, δι’ έξάμηνον
φοίτησιν 50 άστυφύλακες.
II. Τήν 30-8-1953, έξήλθον τής Σχολής Αστυφυλάκων, κατόπιν εξαμήνου
εύδοκίμου φοιτήσεως 80 νέοι άστυφύλακες τοποθετηθέντες ώς άκολούθως :
α) Εις Άστυν. Δ/νσιν Αθηνών οί : Άργυρόπουλος Γ., Άρκουδέας Ν.,
Βασιλείου Π ., Βαχαβιώλος Λ., Βραχιώτης Π ., Γαμβρουλάς Π., Γράφος Σ .,
Δασκαλάκης Γ., Δράλλος Β., Καλαματιανός Ν., Καστρινάκης Κ., Κλουκινιώτης
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Α., Κόρμαλης Λ., Κουμουνδοϋρος Δ., Κοψαύτης Θ., Κώνστας Σ., Λαγκαδινός Π., Λάμπρου Κ., Μακρύς Δ., Ματσΐνος Ν., Μαυρουδάκος ή Μαυροειδής Δ.,
Μεγαλακάκης Κ., Μεγαλοκονόμος Ν., Μεταλληνός Τ., Μητρολιός X., Μπασδέκης Α., Μπουρνέλος Ν., Μωραΐτης Τ.. Ντόντος Κ., Παναγόπουλος Η.. Παπαγεωργίου Θ., Πάτσης Ν., Ιίλέσσας Θ., Πολίτης Κ., Πολυτσέρης Ζ., Σαμπάνης Γ., Σιμώνης Γ., Σκάρπας Κ., Σκιαδάς Π., Σκολαρίκης Π., Σουλελές Σ.,
Σταθόπουλος Δ., Στίγκας Θ.. Τζώτζης Ε., Τσουραπας Β., Φερέτος Ε.
β) Εις Άστυν. Δ/νσιν Πε ραιώς οΐ : Ά σ πιώ της Θ.. Γάλλος Π., Ζαγοριανός Γ., Καραίσκος Π., Καραμπάτος Η., Κοκκοβίκας Ν., Κορέλης Φ., Κότσιρας Η., Κουτσουβέλης I., Κωνσταντίνου Ε., Αάππάς Σ., Μακκός Σ., Ματσούκας I., Παπακωνσταντίνου Π., Παυλόπουλος Κ., Πινιώτης Γ„ Πίτσιος Α.,
Σκόπας Α., Σπανέας Σ., Τσακνίδης Κ.
γ ) Εις Άστυν. Δ/νσιν Πατρών οί : Βενάρδος Δ., Βλάχος Γ., Γαλανόπουλος Δ., Γραμματικός Γ., Καββαδίας I., Καλλιμάνης Γ., Κανελλόπουλος Μ.,
Νικολακόπουλος Γ., Νικολόπουλος Δημήτριος, Πετρινιώτης Γ., Σαλακάς Π..
Σαραντάκος Ο., Σαραντόπουλος Λ., ΧρυσοσπάΟης Β.

Οΐ όρκισθέντες τήν 30-8-1953, 80 νέοι άστυφύλακες φωτογραφούμενοι μετά τήν τελετήν τής
ορκωμοσίας των μετά τοϋ Διοικητοΰ τής Σχολής καί των άξιωματικών αύτής.

Α Π Ο ΣΥ Μ Φ Ο ΡΗ ΣΙΣ ΑΞΙΩΜ ΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
Το συγκροτηθέν συμφώνως προς τάς διατάξεις τοϋ Α.Ν. 2458/1953 'Υπηρε
σιακόν Συμβούλιου έπεράτωσε τήν κρίσιν διά τούς ’Αστυνομικούς Δ/ντάς Α' καί Β'
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τάξεως και υπέβαλε τούς σχετικούς πίνακας εις τον κ. 'Υπουργόν έπί των ’Εσω
τερικών.
Συμφώνως προς τάς άποφάσεις του 'Υπηρεσιακού Συμβουλίου έκρίθησαν
διατηρητέοι κατ’ άπό>υτον επιλογήν οί κάτωθι :
Α ' ) Δ ι ε υ θ υ ν τ α ί Α' τ ά ξ ε ω ς : κ.κ. Θ. Αεονταρίτης, Ν. Κόκκινος, Ν. Ngρης , Ά ναστ. Γεωργίου, Γεράσιμ. Αιαρομάτης, Ν. Τσαούσης, Ί . Τσάλης, Δ. Κόλλιας, Σ. Πολιτόπουλος, Ί . Δασκαλάκης, Ά ναστ. Κανελλύπουλος, Θ. Ρακιντζής,
Ή λ . Άλεξόπουλος, Ί . Πολυχρονόπουλος, Ί . Μάσβουλας, Δ. Ζαγκλής, Εύάγ.
Καραμπέτσος, Ν. Σπυρόπουλος, Ν. ’Αρχιμανδρίτης καί Παν. Χριστοδούλου. ’Εκτός
τούτων συμφώνως τώ νόμω θά παραμείνουν ώς υπεράριθμοι μέχρι τής 31-12-1953
ότε καταλαμβάνονται ύπό τού ορίου ηλικίας οί κ.κ. Γ. Λίναρης, Λ. Οΐκονομακος
καί Ά ναστ. Τσιρώνης.
Β ' ) Δ ι ε υ θ υ ν τ α ί Β' τ ά ξ ε ω ς : κ.κ. Γ. Άναγνωστόπουλος, Π. Ά ναγνω στακος, Γ. Γερανέας, Άνδρ. Δάρρας, Σ. Ά ντω νιάδης, Διον. Κορωνάκος, Ί . Σαραντίτης, Λαυρ. Μπάκλης, Σ. Κουτσουρούμπας, Π. Συνοδινός, Δ. Τσόπελας, Γ. Πο
λίτης, Β. Γεωργίου, Παντ. Πουλικάκος, Δ. Καρανάσος, Κ. Τσίπης, Γ. Κοντογιώργος,
Θ. Έαρρας, Άνδρ. Σταυρόπουλος, Κ. Παπατριανταφύλλου, Χρυσ. Μπεκιάρης,
Ά ποσ τ. Καθάρειος, Παυλ. Μπούρας, Στερ. Βάλλας, Ν. Βενετσιάνος, Π. Μαριόλης,
I. Κροντήρης, Ν. Ταβουλάρης, Θωμ. Νούσιας, Γ. Παπανικολάου, I. Πανέτσος,
Ά θ . Άγγελόπουλος, Βαλ. Παυλόπουλος, Π. Μπαρδόπουλος, Ά βρ. Μαρκόπουλος,
Ά ριστ. Παπαδόπουλος, ’Ιωάν. Καραχάλιος, Εύαγ. Αναστασίου, Ά δαμ. Ά δαμόπουλος, Έ μ . Λουκάκης, Ά νδρ. Μουρούσιας καί Παντ. Γεωργακόπουλος.
— Διά των αυτών άποφάσεων του 'Υπηρεσιακού Συμβουλίου έθεωρήθησαν
ώς υπεράριθμοι οί κάτωθοι :
Α ' ) Δ ι ε υ θ υ ν τ α ί Α' τ ά ξ ε ω ς : κ.κ. Άναστ. Κατσούλης, Ά λκ . Κωνσταντάρας, Ν. Τσαγκλής, I. Σαλταμαΰρος, Ξεν. Πίτσιος, Περ. Γιαλαμας, Ή λ . Χαϊδεμένος,
Χαρ. Λεκατσας, Ή λ . Κρητικός, Β. Βασιλείου, Γρ. Βουνεσόπουλος, Σ. Σταματιάδης, Γ. Κουμουρας, Π. Τσιγκρής, Έ μ μ . Κόκκινης, Θ. Άλεξανδρόπουλος, Π. Μουτογιάννης, I. Τσαγκάρης, Ν. Μαντζάρης, Δ. Ταμποϋρλος, Γ. Πετάσης, Διον. Μ παϊλάκης, Κ. Σαρλής, Μ. Γλύκας, I. Παντελής, Γ. Μιχαλόπουλος, Γ. Γεωργακόπου
λος, Β. Κοντοκόλιας, Σ. Πουλημένος, Θ. Δέδες, Ή λ . Βολονάσης καί Ά ριστ. Δημάκης.
Β') Δ ι ε υ θ υ ν τ α ί Β ' τ ά ξ ε ω ς : κ.κ. Φ. Μαρ'αβέλιας, Π. Δημόπουλος, Παΰλ.
Νασόπουλος, Ά ρ . Γερολιας, Χαρ. Καμπιτσόπουλος, Γ. Κολυβάκης, Ν. Καραφωτιας,
Γ. Παρπαρίας, Π. Καρκανίδης, Π. Πεταλιας, Σπυρ. Τζώρας, Γ. Γυφτέας, Ά ν .
Ά ναπλιώτης, Φιλ. Χριστοδουλόπουλος, Λ. Παπακωνσταντίνου, Κ. Κύριακόπουλος,
Γεώργ. Πράνταλος, Γ. Άκρίβος, Γ. Σερμιές, Δ. Καθάρειος, Γ. Μπέλλης, Ν. Κον
τός, Χρ. Λουκάς, Δ. Θειακός, Έ μ . Χουλάκης, Χρ. Ρούνης, Έ π . Παπακωνσταντί
νου, Εύθ. Παπαγεωργίου, Δ. Αρβανίτης, I. Τσαμποΰκος, Έ π . Ροΰσσος, Χρ.
Μαϊόπουλος, Δ. Μαρινάκης καί Δ. Λαϊνας.
Ά πα ντες οί ανωτέρω κριθέντες ώς υπεράριθμοι έτέθησαν είς μηνιαίαν δια
θεσιμότητα άπό 3ης Σεπτεμβρίου 1953 μετά την λήξιν τής όποιας θέλουν δημοσιευθή
τά σχετικά διατάγματα άπολύσεως.
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ΑΘΛ Η ΤΙΣΜ Ο Σ Ε ΙΣ Τ Η Ν ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ
Κατά τούς Σ Τ ' Πανελληνίους ’Αγώνας ενόπλων δυνάμεων 26-8-1953 μέχρι.
6-9-1953 ή ’Αστυνομία Πόλεων έσχεν άρίστας επιδόσεις καί έπέτυχε πολλάς πρώτας νίκας ούτω :
Α '. ’Α γώ νες στίβου 24-8-53 εις Παναθηναϊκόν Σ τά διον:
Ή ’Αστυνομία Πόλεων έπρώτευσεν διότι έσχεν τάς περισσοτέρας Α' νίκας ήτοι:
έπί 13 άγωνισμάτων έσημείωσεν 4 πρώτας νίκας διά των άστυφυλάκων Β. Σίλλη
εις τον δρόμον 800 μέτρων, Λ. Κόρμαλη είς τήν δρόμον 400 μέτρων, Έ μ . Τρουλινού είς την σφαιροβολίαν καί Δ. Παπαδόγιαννη είς τον δρόμον 400 μέτρων οπλίτου
μετά πλήρους φόρτου.
’Επίσης έσχεν Β ' νίκας 1, Γ ' νίκας 5, Δ' νίκας 4 καί Ε ' νίκας 4.
Β '. Κ αλαθόσφαιρα (Μ πάσκετ—Μ πώ λ) 5 -9 -5 3 :
Είς τον τελικόν άγώνα άνεδείχθη νικήτρια ή όμάς τοΰ Λ. Σώματος 67-55.
'Η 'Ομάς τής ’Αστυνομίας κατετάγη τρίτη.
Γ'. Π οδόσφαιρον:
Κατά τον γώνα ’Αστυνομίας—Λιμενικού Σώματος νικήτρια άνεδείχθη ή;
’Αστυνομία 1—0. Είς τόν τελικόν άπέμειναν αί ομάδες Β. ’Αεροπορίας (κατόπιν
κληρώσεως μετά τής ’Αστυνομίας) καί Στρατού.
Δ '. Π υγμ α χία 1 -9 -5 3 :
Ή ’Αστυνομία έσχεν 4 πρώτας νίκας έναντι 3 των Στρατού, 2 τοΰ Λ. Σούματος καί 1 τής Β. Χωροφυλακής.
Ε '. Σκοποβολή 4 -9 -5 3 :
'Η αστυνομική όμάς έπρώτευσεν μέ τά έξής αποτελέσματα :
—Σ τ ρ α τ . π ε ρ ί σ τ ρ ο φ ο ν ά πό 25 μ έ τ ρ ω ν . ’Α τ ο μ ι κ ό ν :
1ος άστυφύλαξ Γιαννόλας 117, 2ος Ά ντ/ρχης Τσεπαπαδάκης 176, 3ος ύπαστυνόμος Α' Κρύος Β. 167.
-—' Ο μ α δ ι κ ό ν π ε ρ ί σ τ ρ ο φ ο ν :
1η 'Ομάς ’Αστυνομίας βαθμοί 499—ύπαστυνόμος Α' Κρύος Β. άστυφύλακες.
Γιαννόλας καί Γκίνης, συμμετοχή διά τριών (3) σκοπευτών μόνον.
2α 'Ομάς Στρατού 490, 3η Β. Ναυτικού 471 καί 4η Β. Χωρ/κής 399.
— Π ο λ ε μ ι κ ό ν τ υ φ έ κ ι ο ν άπό 3 0 0 μ. π ρ η ν η δ ό ν ά τ ο μ ι κ ό ν :
1ος Ταγ/ρχης Παρθένης 166, 2ος άστυφύλαξ Γιαννόλας 166 (έπρώτευσεν
ό κ. Παρθένης διότι έπέτυχεν περισσοτέρας βολάς είς τό 10) 3ος, δόκιμος Β.Ν. Θεο
χάρης 162, 4ος ενωμοτάρχης Βίλλιας 159, 5ος άρχιφύλαξ Κουβέλης 153, 6ος άντ/
ρχης Κουτσογιαννόπουλος 152.
—' Ο μ α δ ι κ ό ν Π ο λ ε μ ι κ ο ύ τ υ φ ε κ ί ο υ :
1η 'Ομάς ’Αστυνομίας Πόλεων, βαθμούς 471 (άρχ/λαξ Κουβέλης, άστυφύλαξ
Γιαννόλας καί Φωτόπουλος, συμμετοχή διά τριών σκοπευτών), 2α όμάς Β. Χωρ/κής
449, 3η όμάς Στρατού 444, 4η όμάς Β. Ναυτικού 432, 5η όμάς Β. ’Αεροπορίας:
326 καί 6η όμάς Λ. Σώματος 312.
—Τ α χ ε ί α βολή δι ά π ο λ ε μ ι κ ο ύ ο π λ ο υ , άπό 3 0 0 μ. ο μ α δ ι κ ό ν :
Δικαίωμα συμμετοχής διά τριών (3) σκοπευτών.
1η όμάς ’Αστυνομίας, επιτυχίας 29 (ύπαστυνόμος Α' Κρύος Β. καί άστυφύ
λακες Φωτόπουλος καί Γκίνης), 2α όμάς Στρατού 23, 3η όμάς Β. Ναυτικού 19Γ
4ης όμάς Β. Χωρ/κής 17, 5η όμάς Λ. Σώματος 12, 6η όμάς Β. ’Αεροπορίας 8.
Αί άνωτέρω έπιτυχίαι τής άστυνομίας έπροξένησαν άρίστην έντύπωσιν είς:
πάντας καί προεκάλεσαν ευμενέστατα σχόλια-
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'0 καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών κ. A. Ν. Τσιριντάνης μας άπέστειλε την κατωτέρω δημοσιευομένην επιστολήν. Τον κ. Καθηγητήν εύχαριστοΰμεν θερμώς διά τάς εύμενεΐς κρίσεις του, αί όποΐαι μάς ένθαρρύνουν εις τήν προσπά
θειαν διά τήν επιτυχίαν τοΰ σκοπού δι’ δν τδ περιοδικόν μας έκδίδεται.
Τό κείμενον τής επιστολής εχει ώς έξής :
A. Ν. ΤΣΙΡΙΝ ΤΑ Ν Η Σ
Καθηγητής Πανεπιστημίου
'Οδός Σόλωνος 40-'Αθήναι
Τηλέφ. 29.712—610.886

Έ ν Άθήναις τή 31η Αύγουστου 1933
Προς τήν Άξιότιμον Διεύθυνσιν
τοΰ περιοδικού « ’Α στυνομικά Χ ρονικά»
(’Αστυνομική Σχολή οδός Νεϊγύ 17)
’Ε ν τ α ύ θ α
’Αξιότιμοι Κύριοι,
Παρακαλώ νά δεχθήτε τάς θερμοτάτας μου εύχαριστίας διά τήν άποστολήν
τών μέχρι τοϋδε έκδοθέντων τευχών τών « ’Α στυνομικώ ν Χ ρονικώ ν». Συγχρό
νως επιθυμώ νά έκφράσω τά θερμότατα συγχαρητήριά μου. ’Αποτελεί ή εκδοσις
αΰτη μί αν επ ιτυχία ν περί τής οποίας τά μέχρι τοϋδε πέντε τεύχη παρέχουν δείγ
ματα καί διά τό μέλλον. Ή επιμελής παρακολούθησις τοΰ περιοδικού τούτου θά
είναι ώφελιμωτάτη οχι μόνον διά τύν αστυνομικόν, άλλά καί διά τον νομικόν καί
έν γένει τον ένδιαφερόμενον διά τήν σύγχρονον διαμόρφωσιν τής κοινωνικής συμβιώσεως τών άνθρώπων. Κατατοπίζει εις τήν σύγχρονον έπιστημονικήν ερευνάν καί
δίδει πολυτίμους κατευθύνσεις.
Έπιτρέψατέ μου άπό καρδίας νά εύχηθώ κάθε προκοπήν εις τό λαμπρόν αύτό
Jp X O V .

Μετά πάσης τιμής
A. Ν. Τσιριντάνης

