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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ 
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ (1921-1953)

Δ '. Η Ρ Ω Ε Σ  ΚΑΙ Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ε Σ  Α Σ ΤΥΝ Ο Μ ΙΚ Ο Ι
«Έ π εσ α ν  πιστοί εις τήν Πατρίδα καί τό καθήκον. 

Έπίστευσαν με πάθος εις τήν ύπέροχον ιδέαν τής 
ελευθερίας, ύψωσαν βωμούς αιωνίους καί έκοιμή- 
θησαν εις τήν αγκάλην τής Ε λλη νικ ή ς Γής».

Έθεωρήσαμεν ίεράν ύποχρέωσιν να καταρτίσωμεν το λεύκωμα των ήρώων 
καί μαρτύρων άστυνομικών, οί όποιοι έθυσιάσθησαν έν τή έκτελέσει του καθήκοντος 
των δόσαντες ούτω τό  ̂παράδειγμα τής αύτοθυσίας, άλλα καί απέδειξαν ότι
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
Ά σ τ υ φ ύ λ α ξ

Τήν Ιην Αύγουστου 1931 υπηρε

τών εις Τ μήμα Δραπετσώνος Πειραιώς, 

έπεσεν έν τή έκτελέσει τών καθη

κόντων του πληγείς έξ ένέδρας ΰπά 

όμάδος κομμουνιστών.

Ύπήρξεν τό πρώτον θύμα τών 

δολοφονικώς δρώντων Κομμουνιστών 

μέ σκοπόν τήν τρομοκράτησιν τών 

άστυνομικών. Οΐ δράσται συνελή- 

φθησαν καί κατεδικάσθησαν.

rX xxxxxxxxxx Mr.

ή Αστυνομία Πόλεων άποτελεΐ έγγύησιν διά τήν γενικήν καί τήν κοινωνικήν ’Α
σφάλειαν έν τω  κύκλω τής άρμοδιότητός της.
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'Η  Ελληνική 'Ιστορία, αποτελεί, πρέπει ν’ άποτελή διά την άνθρωπότητα, 
την 'Ιεράν Βίβλον των διαρκών άγώνων, των ύπερόχων θυσιών, τών άφθαστων 
ηρωισμών, τών ολοκαυτωμάτων, τών δακρύων καί του αίματος, ποταμών ολοκλή
ρων δακρύων καί αίματος μέ τούς οποίους έποτίσθη καί ήνδρώθη το δένδρον τής 
έλευθερίας- ελευθερίας εθνικής, ελευθερίας κοινωνικής, ελευθερίας άτομικής, 
ανθρώπινης έλευθερίας.

Εις τούς άγώνας, τάς θυσίας, τούς ηρωισμούς καί τα ολοκαυτώματα, έλαβον 
μέρος "Ελληνες καί Φιλέλληνες, πού άνήκον εις δλας τάς κατηγορίας τών πολι-
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ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ 

’ A ρ X ι φ ύ λ α· ξ

Υπηρετών εις τό Τμήμα ’Ασφαλείας Πα- 

τρών συνεπλάκη μετά επικινδύνου ληστοΰ 

την 27-8-1929.

Έπάλαισε στήθος πρός στήθος μέ τόν 

ένοπλον ληστήν καί τόν έτραυμάτισεν, 

άλλ’ έτραυματίσθη καί αυτός. Εις μίαν τε- 

λευταίαν άνάτασιν, ήρπασε τόν ληστήν καί 

τόν έπληξε διά του περιστρόφου του φο- 

νεύσας αυτόν. "Επειτα παρέδωσε καί αυτός 

τό πνεύμα του.

τών. Ή σαν έργάται, άγρόται, έπαγγελματίαι, επιστήμονες, άνθρωποι τών γραμ
μάτων, έμποροι, στρατιώται, άστυνομικοί, γέροντες τέλος, γυναίκες καί νήπια 
άκόμη.

Μία άμιλλα, εύγενής, άείποτε, δπως καί τώρα, παρορμούσε τά ήρωϊκά παι
διά τών Ελλήνων εις τήν προσπάθειαν τών πρωτείων πρωτείων νίκης, πρωτείων 
δόξης, πρωτείων ήρωϊκοΰ θανάτου, πρωτείων αύτοθυσίας καί ολοκαυτώματος, 
διά κάτι ώραϊον, διά τήν κατάργησιν τής τυραννίας’του σώματος καί τής ψυχής, 
διά τήν συντριβήν του έφιάλτου τής άγωνίας καί τοΰ φόβου τών πολιτών, διά τήν 
έλευθερίαν τοΰ άτόμου καί τήν έξασφάλισιν τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων.

Εις τήν άμιλλαν αύτήν τών πρωτείων, έλαβε μέρος πάντοτε καί ή ’Αστυνομία 
τών Πόλεων, άλλά ήρθη εις άφθαστον ύψος όταν τής έδόθη πρός τούτο ή εύκαιοία- 
εύκαιρία μοναδική διά τήν ιστορίαν τής ’Αστυνομίας. Η το ή έποχή, κατά τήν όποιαν 
ή ’Αστυνομία Πόλεων έξερχομένη τού συνηθισμένου ρόλου αυτής, τής προστα
σίας δηλαδή τής ζωής, τιμής καί περιουσίας τών πολιτών διά τής διαρκούς καί έν 
παντί τόπω καί χρόνω πάλης πρός τούς έγκληματίας, ήναγκάσθη να λάβη εις 
τάς χεΐρας της, τήν Σημαίαν τής ’Εθνικής καί κοινωνικής έλευθερίας, τήν Ε λ 
ληνικήν Σημαίαν, καί νά τήν κρατήση υψηλά, πολεμώντας πρός τούς κομμουνι- 
στάς πού έπεχείρησαν νά τήν ξεσχίσουν, μέχρι τής στιγμής όπου ό Ελληνικός 
Στρατός άνασυγκροτηθείς παρέλαβε τό ιερόν αύτό λάβαρον, βαμμένον δμως, μέ τό 
άλυκον αίμα τών ήρώων καί μαρτύρων άστυνομικών, οί όποιοι μέ τήν θυσίαν
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της ιδίας των ζωής, έδωσαν εις ή μας 
τούς έπιζήσαντας το δικαίωμα, νά λέγω- 
μεν, ότι εΐμεθα "Ελληνες καί νά όρκιζό- 
μεθα, δτι θά μείνωμεν "Ελληνες.

Εις μνήμην των ηρώων, και μαρτύρων 
αυτών τής ’Αστυνομίας Πόλεων άφιερώ- 
νομεν τό σημερινόν τεύχος των ((’Αστυ
νομικών Χρονικών», καί προς αυτούς ά- 
πευθυνόμεθα διά νά τούς εϊπωμεν :

Νεκροί ήρω ες! Στρατιώται του καθή
κοντος αθάνατοι! "Αγιοι τής Ελλάδος 
μάρτυρες ! έπιτρέψατέ μας νά σκιαγραφή
σουμε'/ τον ώραΐον θάνατόν σας διά την 
ελευθερίαν τής ένδοξου αύτής γής, διά τά 
δικαιώματα τών ελευθέρων άνθρώπων.

Εισθε σείς, οί όποιοι, όταν αί άλύ- 
σεις τών κατακτητών έδέσμευον τά σώ
ματά σας δεν ύπετάχθητε άλλά μέ τό πνεύ
μα, μέ τήν ψυχή σας άδούλωτον έδείξατε 
εις δλον τον κόσμον δτι έδώ έπί τού άθανά- 
του βράχου τής Άκροπόλεως έχει στηθή ό 
Βωμός τής ’Ελευθερίας, πού έξέπεμπε καί

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΖΗΣ Ά στνφύλαξ 
Κατά μεγάληυ πυρκαϊάν έν Πάτραις τήν 25- 
6-1922 ενεργών μέ αυτοθυσίαν έσωσεν τήν 
ζωήν κιδυνευόντων ενοίκων, άλλά άπηνθρα- 
κώθη ό ίδιος. Οότος ϋπήρξεν τό πρώτον θύ
μα του καθήκοντος τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΥΦΑΣ Άρχιφύλαξ 
Τήν 22-11-1932 επιχειρών νά συλλαβή τόν 
Α. Σκιαδο,πουλον επικίνδυνον διάρρήκτην καί 
χασισοπότην, έπυροβολήθη παρ’ αύτοΰ καί 
έπληγη εις τό στήθος καί τήν κεφαλήν έκ- 
πνεύσας άμέσως. Ό  δράστης συνελήφθη καί 

κατεδικάσθη είς θάνατον.

έκπέμπει διαρκώς χρυσάς φλόγας, τάς ο
ποίας βλέπει μέ θαυμασμόν ή άνθρωπότης.

Εισθε σεις, οί όποιοι τήν Ασιατικήν 
θύελλαν τού Πανσλαυϊσμοΰ έμφανιζομέ- 
νήν μέ τόν δελεαστικόν πέπλον τών νέων 
πολιτικοκοινωνικών συστημάτων τού κομ
μουνισμού, έσταματήσατε είς τήν γήν τών 
αιωνίων Θεών τού καλού, δημιουργήσαντες 
μέ τούς τάφους σας, τάφρον άδιαπέραστον.

Εισθε σείς, οί άγνοί Έ λ λ η ν ες  οί ό
ποιοι δταν εύρέθητε είς τό Σταυροδρόμι 
τής 'Ιστορίας, δπου άντίπαλοι άνεμοι άγριε- 
μένοι έδημιούργουν στρόβιλον ικανόν νά 
συντρίψη τά πάντα, έστάθητε όρθιοι καί 
άκολουθήσατε τόν ορθόν δρόμον, τόν δρό
μον τής άληθινής έλευθερίας τής Πατρίδος 
καί τού ’Ανθρώπου. Εισθε τέλος οί γίγαν
τες. cl "Αγιοι της Πατρίδος μάρτυρες, 
οί τής αληθούς έλευθερίας ενθουσιώ
δεις λάτραι, οί όποιοι έζήσατε καί άπε- 
θάνατε μέ τό ονειρον τού ιδανικού αύτοΰ.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
’Α σ τ υ ν ό μ ο ς

Άττεβίωσε τήν 14 ’Ιουλίου 1936 συνεττεία 
τραυμάτων έττενεχθέντων έν τη έκτελέσει τής 

υπηρεσίας του.

’Αθάνατοι νεκροί! 'Η Εθνική εύ- 
ένέγραψε τά όνόματά σας εις 

αιώνιον μνημόσυνου !
'Η μείς όμως, έχαράξαμεν ιδιαιτέρως 

εις τάς καρδίας μας, τάς προσφιλείς μορ- 
φάς σας· σάς ένθυμούμεθα πάντοτε, χύνο- 
μεν συχνά δάκρυα διά τον πατέρα,τήν σύ
ζυγον, τον άδελφόν, τον φίλον- ή άνάμνησις 
όμως τόσης δόξης, τόσου ήρωϊσμοϋ, τό
σης αυτοθυσίας, τόσου πόνου καί πένθους 
χαλυβδώνει τις καρδιές μας, εμπνέει καί 
θά έμπνέη πάντοτε σέ όλους τον πόθον 
τής διατηρήσεως τής ελευθερίας.

Τό ξεύρουμε ότι δεν πρόκειται νά ζη
τήσετε ποτέ έπιβράβευσι των θυσιών σας. 
Έ δέχθητε τον θάνατον ώς τό ώραιότερον 
δώρον τής Πατρίδος καί άτάραχοι ήκο- 
λουθήσατε τήν μοίραν των Η ρώ ων καί 
κατήλθατε εις τον τάφον.

’Από εκεί, αί σκιαί σας θά μάς όμι- 
πάντοτε καί θά μάς ενθαρρύνουν διαρ

κώς εις τον άγώνα τον όποιον συνεχίζο- 
μεν κατά τής βίας, τής τυραννίας καί τής

προσπάθειας άφανισμοϋ τής φυλής μας.
’Από τούς τάφους σας θά άναδίδωνται 

ώιθυριστά τά κελεύσματά σας, τά όποια ή 
Ή χ  ώ θά φέρνη μέ γλυκόν άντίλαλον εις 
τά ώτα όλων μας ώς ιερά παραγγέλματα 
τών αιωνίων αληθειών, αί όποΐαι ε ις 'Η μ έ
ρας ’Εθνικής καταπτώσεως καί άρνήσεως 
τών στοιχειωδών άνθρωπίνων ιδανικών ά- 
ποτελοϋν τήν ελπίδα τής άνθρωπότητος. 
Τά κελεύσματά σας αυτά όρκιζόμεθα ότι θά 
άκολουθήσωμε πιστώς καί ότι καί ημείς 
εϊμεθα πρόθυμοι νά θυσιάσουμε τήν ζωήν 
μας γιά νά διατηρήσωμε ασάλευτο τον 
Παρθενώνα τής άπεράντου Εθνικής μας 
Δόξης, ό όποιος έκτίσθη επί όρέων έκ πτω 
μάτων ήρώων καί μαρτύρων καί περιβρέ- 
χεται άπό θάλασσαν αίματος καί δακρύων.

"Ας είναι άνάλαφρον τό χώμα τής 
Ελληνικής γής πού σάς σκεπάζει, ας 
είναι εύλογημένη καί αίωνία ή μνήμη 
ύμών, πολύτιμοι τής ’Αστυνομίας Πό
λεων νεκροί. Ν. Α.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΥΔΗ£
’Αστυνόμος Α'

Έφονεύθη τήν 5-11-1940 ϋπό ’ Ιταλική? 
Βάμβαξ.
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'Υπό ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ
Καθηγητοϋ τής Εγκληματολογίας, 
άνακριτικής καί σωφρονιστικής

Α .—'Ιστορική εισαγω γή.
Β .— Γενική άνασκόπησις των άνακυπτόντων εκ τον  νέου ποινικού δ ίκαιον  ανηλίκων προβλη

μάτων.
Γ .— Π ροβλήμ ατα π ερ ί το  ουσιαστικόν δίκαιον κ α ι την ποινικήν δικονομίαν ανηλίκων.
Δ .— Σ υμ περάσμ ατα .

Α '. 'Ιστορική Εισαγωγή

I. Τή άληθεία, οί παλοα,ότεροι ποινικοί κώδικες δεν έξεδήλουν ιδιαίτερον 
διαφέρον υπέρ των ανηλίκων, τοΰθ’ δπερ εΰνόητον, έφ’ δσον ή νεότης ώς τοιαύτη 
δεν άπετέλει «έπιστημονικδν πρόβλημα», ουδέ καν δι’ αυτήν ταύτην την επιστήμην 
της παιδαγωγικής. Συνήθως, έν προηγουμέναις έποχαΐς, περιωρίζοντο εις τον κα
θορισμόν ελάχιστου ορίου ποινικής ένηλικιώσεως, δπερ μάλιστα έν ένίαις νομοθεσίαις
έξικνεΐτο συχνάκις μέχρις άπελπιστικώς κατωτάτων ορίων ήλικίας. Αίφνης, κατά τό 
άγγλικόν δίκαιον ούχί έν άπομεμακρυσμένη έποχή, άλλα μέχρι των μέσων αύτοϋ 
τούτου του 19ου αιώνος, ό παΐς καθίστατο ποινικώς ένήλικος ήδη άπό του 7ου 
ένιαυτοΰ τής ήλικίας του.

II . 'Η  κυριωτέρα άντίδρασις κατά τής τοιαύτης αδιαφορίας τής ποινικής έπι- 
στήμης έναντι τής νεότητος άνεπήδησεν ούχί έκ θεωρητικών κατασκευών, άλλ’ έκ 
τής πράξεως, έκ τής χώρας τής άκαμάτου έργασίας καί τής πρακτικής ένεργείας, 
τής τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής βορείου ’Αμερικής. Τό σχετικόν δέ διαφέρον 
υπέρ τών παιδων καί έφήβων έ'λαβε σάρκα καί οστά διά τής άπό τής καμπής 
του παρελθόντος προς τον τρέχοντα αιώνα δημιουργίας «ειδικών δικαστηρίων άνη- 
λίκων» έν τή ρηθείση χώρα. Προσωπικότητες, ώς ό Ben. Lindsey καί άλλοι, 
αισθανόμενοι δίψαν τής υψηλής καί εύγενοϋς πνευματικής άπολαύσεως έκ φιλαλλήλου 
ήθικής δράσεως ύπέρ τών πασχόντων συνανθρώπων, άνέλαβον μετ’ ένθουσιασμοΰ τά 
καθήκοντα δικαστών άνηλίκων, άτινα ήσκησαν ούχί μετά στενότητος άντιλήψεως, 
άλλ.’ έν εύρύτητι πνεύματος, άναλίσκοντες εαυτούς χάριν διασώσεως ού μόνον τής 
ήδη έγκληματησάσης, αλλά καί τής απλώς έν ήθικώ κινδύνω ευρισκόμενης νεότητος. 
Πρακτικώς διαλογιζόμενοι έπεζήτουν νά. πατάξωσι πάσας έν τή άμερικανική κοινω
νία έμφανιζομένας συγκεκριμένας περιπτώσεις ήθικοϋ κινδύνου, έπαπειλούσας 
την παιδικήν καί έφηβικήν ήλικίαν. Φέρ’ είπεΐν ιδιαιτέραν κατέβαλον προσοχήν χάριν 
τής σωτηρίας άπό τής δίψης τής αμαρτίας τοϋ γνωστού καί εις τάς Έλληνικάς συν- 
θήκας φαινομένου τών δραπετών έκ τοϋ σχολείου μαθητών, ών ή διαγωγή, κατά 
τήν ορθήν αμερικανικήν άντίληψιν, άπεδείκνυεν ήθικώς έπικινδύνους ιδιότητας, 
ήτοι έλλειψιν συναισθήσεως τοϋ καθήκοντος, ροπήν προς άλητείαν, αποστροφήν 
προς τήν έργασίαν καί τάσιν προς ήδονήν. Οί αύτοί δικασταί άνηλίκων δέν περιωρί- 
ζοντο εις τά καθήκοντα τυπικών τελνεστών τών κατ’ άνηλίκων δικών; άλλά μετ’

(1) Προκειμένον etc τά έπόμενα τεύχη ν’ άσχοληθώμεν είδικώς μέ διάφορα σοβαρά εγκλή
ματα διαπραχθέντα παρ’ άνηλίκων έν Έλλάδι καί νά άσκήσωμεν κριτικήν έπ’ αύτών, έκρίναμεν 
σκόπιμον νά δημοσιεύσωμεν προηγουμένως τήν διατριβήν τοϋ κ. Παπαζαχαρίου « π ε ρ ί  π ο ι 
ν ι κ ο ύ  δ ι κ α ί ο υ  ά ν η λ ί κ ω ν »  προς ένημέρωσιν έπί τής ίσχυούσης σήμερον σχετικής 
νομοθεσίας. Τής διατριβής ταύτης έλλείψει χώρου δέν καταχωρούμεν τάς υποσημειώσεις τοϋ 
κ. καθηγητοΰ. Οί ενδιαφερόμενοι δι’ εύρυτέρας μελέτας έπί τοϋ θέματος τών άνηλίκων δύναν- 
ται νά προμηθευθοΰν τήν Επιστημονικήν ’Επετηρίδα τής Παντείου ’Ανώτατης Σχολής Ιίολι- 
τικών ’Επιστημών έτους 1952—1953 δπου αΰτη έχει δημοσιευθή.
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ένθουσιασμοΰ αγνού έδιδον τάς δέουσας παιδαγωγικάς καθοδηγήσεις ωσαύτως προς 
τούς γονείς ή ετέρους υπευθύνους διά τήν επιμέλειαν των τέκνων αύτών, γενόμενοι 
μεταλαμπαδευταί εύγενών κατευθύνσεων καί γενικώτερον εις τήν συνόλην κοινωνίαν 
χάριν τής ηθικής προόδου καί ήθικής εύημερίας των νέων. Ποινάς κατά των έγκλη- 
ματοπραγησάντων ανηλίκων οί δικασταί αύτών μόνον κατ’ έξαίρεσιν καί επί των 
βαρυτάτων περιπτώσεων κατεγίνωσκον, ύποβάλλοντες τούς άνηλίκους συνήθως 
μέν έφ’ ώρισμένην χρονικήν πεδίοδον ύπο δοκιμασίαν ύπο τήν έπίβλεψιν επιμελητών 
ή εταιρίας προστατευτικής, κατά δεύτερον λόγον τοποθετοϋντες αύτούς εις παιδα
γωγικόν 'ίδρυμα.

'Η  υπόλοιπος σκεπτομένη πεπολιτισμένη άνθρωπότης δεν ήτο δυνατόν νά 
κλείση τά δμματα αυτής έναντι τής τοιαύτης ανακαινιστικής καί μεταρρυθμιστικής 
κινήσεως, διό καί ταχέως έπεζήτησε νά έγκολπωθή τό ώραΐον καί πρωτοπόρον 
παράδειγμα τής ’Αμερικής.

Βεβαίως δέ καί έν προκειμένω δισταγμοί, έξιχθέντες μέχρι σαφών αντιρ
ρήσεων, κατά τής έξαπλώσεως του θεσμού τών δικαστηρίων ανηλίκων διετυπώ- 
θησαν, ιδίως είτε έκ μέρους κύκλων, οίτινες ζυμωθέντες έν τή καθεστηκυΐα τάξει δεν 
έπεθύμουν νά άποτινάξωσι τήν νάρκην, έξαναγκαζόμενοι εις πόνους εργασίας προς 
νέας προσαρμογάς, είτε έκ μέρους κύκλων, οίτινες άπό χαρακτήρος είναι ζηλωταί 
τών αντιρρήσεων καί άμύντορες τής άπαισιοδοξίας καί τής αμφιβολίας. Πλήν πάσαι 
αί τοιαΰται άντίθετοι ένέργειαι ώχρίασαν, τών δικαστηρίων άνηλίκων έπεκταθέν- 
των γοργώ τώ βήματι.

I I I .  Καθυστέρησις έν τή άποδοχή τής νέας τάξεως ύπέρ τών παίδων καί εφή
βων έν τώ  κύκλω τού ποινικού δικαίου έσημειώθη μόνον σποραδικώς καί έν έλαχί- 
σταις χώραις, δυστυχώς δέ μεταξύ αύτών άνήκει κάί ή ήμετέρα χώρα. Διότι ή μέν 
πρώτη γενναία Ελληνική νομοθετική απόπειρα έτους 1931 άπέτυχεν, έφ’ όσον. ό 
ψηφισθείς άξιος πολλοΰ έπαίνου νόμος 5098 περί δικαστηρίων άνηλίκων παρέμεινε 
νεκρός, μηδέποτε έφαρμοσθείς, ή δέ δευτέρα άπόπειρα διά τού παρ’ ήμών συνταχθέν- 
τος νόμου 2135 έτους 1939 περί έκδικάσεως τών έγκλημάτων τών άνηλίκων, έχουσα 
χαρακτήρα σαφώς προπαρασκευαστικόν, ήτο έξαιρετικώς πενιχρά. Επομένω ς 
κυρίως είπεΐν τό νέον περί άνηλίκων έγκληματιών δίκαιον (Ju gend strafrecht) 
είσήχθη παρ’ ήμίν περίπου άπό διετίας διά τών νέων έλληνικών κωδίκων, τού ποι
νικού καί τού τής ποινικής δικονομίας, άμφοτέρων έτους 1950, εις τούς πρωτο
πόρους πρωτεργάτας τών οποίων οφείλει ή ήμετέρα χώρα εύγνώμονα άναγνώρισιν.

Β '. Γενική άνασκόπησις τών άκακυπτόντων έκ τοΰ νέου ποινικού δικαίου
άνηλίκων προβλημάτων.

Πλήν, εικότως, έκ τής εισαγωγής τής τοιαύτης νέας νομοθετικής τάξεως, 
άνέκυψε πληθώρα προβλημάτων, άναφερομένων εις τήν έξασφάλισιν τοΰ θηρευομέ- 
νου σκοπού τής σωτηρίας τής ήδη ήθικώς διεφθαρμένης ή καί απλώς έν ήθικώ 
κινδύνω τελούσης ελληνικής νεότητος. Περί τά σπουδαιότερα έκ τούτων, ούσιαστικ* 
καί δικονομικά, θά άσχοληθώμεν εύθύς άμέσως, έμφορούμενοι ύπο τής άγαθής έλπί- 
δος ότι θά παράσχωμεν, έν τώ  μέτρω τών ειδικών ήμών επιστημονικών δυνάμεων, 
ίσως όρθάς οδηγούς γραμμάς προς τούς διά τήν έφαρμογήν αρμοδίους. ’Ά ς  λάβωμεν 
δέ σοβαρώς ύπ’ οψιν ότι ή ορθή άντιμετώπισις τών συναφών προβλημάτων παρουσιά
ζει σήμερον έπείγουσαν μορφήν έν δψει τής έκ τού πολέμου, τής κατοχής, τών κινη
μάτων τών συμμοριτών καί τής οικονομικής κρίσεως προκληθείσης δυσμενούς έπι- 
δράσεως έπί τήν νέαν Ελληνικήν γενεάν. Πάντως έκ τών λεχθέντων ούδαμώς έπι- 
θυμούμεν άπό τής άλλης πλευράς νά παρεξηγηθώμεν ότι συντασσόμεθα τυχόν πρός 
τάς πολλαχόθεν άφορμωμένας θρηνωδίας περί διαρκώς αύξανομένου δήθεν «μεγί-
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στου κύματος έγκληματικότητος καί διαφθοράς», πολλώ δέ μάλλον, έφ’ όσον δεν 
έπικουρούμεθα ύπό σχετικών στατιστικών στοιχείων. Βεβαίως έξαπελύθησαν έκ 
τών ρηθεισοίν καταστάσεων ποικίλα δεινά υλικής καί ήθικής φύσεως, ούχ’ ήττον 
δμως δεν πρόκειται περί καταστροφής, διότι ό υγιής όργανιανμός τής Ελληνικής 
κοινωνίας άντέταξεν ήδη καρποφόρον άντίδρασιν.

Γ ’ . Προβλήματα περί τό ουσιαστικόν ποινικόν δίκαιον καί τήν Ποινικήν
Δικονομίαν Ά νηλίκω ν.

I. Άναφερόμεθα έν πρώτοις εις τον κύκλον  τώ ν  ά ν η λ ίκ ω ν , εις οΰς άφο- 
ρώσι τά θεσπιζόμενα ύπό τών άρθρων 122 καί 123 ποινικού κώδικος αναμορφω
τικά καί θεραπευτικά μέτρα. Δυστυχώς ό κώδιξ περιορίζει τήν εφαρμογήν τών 
τοιούτων μέτρων μόνον έπί τών έγκληματησάντων άνηλίκων, καί δή τών αγόντων 
ηλικίαν άπό 7—17 ετών. Θά έδει, καθ’ ήμάς κριτάς, νά διευρυνθή νομοθετικώς ή 
εφαρμογή τών έν λόγω μέτρων άπό δύο άπόψεων, ήτοι :

α ') Νά έπεκταθή ή αναμορφωτική καί θεραπευτική εύεργετική δρά- 
σις τών δικαστών άνηλίκων καί έπί τούς μήπω έγκληματήσαντας, άλλ’ 
άπλώς έν ήθικώ κινδύνω τελοϋντας άνηλίκους, έφ’ δσον αί περιπτώσεις 
ηθικού κινδύνου συνιστώσι κοινωνικήν παθολογικήν κατάστασιν, ήτις, μή εγκαί
ρως προλαμβανομένη, έξωθεϊ προς πάσαν σαπρίαν άνηθικότητος, τ .έ ., έγκληματι- 
κότητα, ή άλλην.

β ') Νά έπεκταθή ή παιδαγωγική εύεργετική δράσις τοΰ δικαστοΰ 
άνηλίκων άπό άπόψεως ήλικίας, ήτοι έξ ένός μέν προς τά κάτώ τών 7 ετών 
παιδία, έφ’ δσον καί ταΰτα δύνανται νά διαβιώσιν έν άνηθίκω περιβάλλοντι καί έφ’ 
δσον άπό άλλης πλευράς, τούλάχιστον κατά τήν δόξαν ώρισμένων σχολών ψυχολο
γίας, τά σπέρματα τής διαμορφώσεως τού χαρακτήρας τών άνθρώπων άνάγονται 
πολλαχώς εις βιώματα τής προσχολικής παιδικής ήλικίας, έξ έτέρου δέ προς τούς 
άνω τών 17 έτών νέους μέχρις αύτοΰ τούτου τοΰ 25ου έτους, έφ’ δσον, ώς δει
κνύεται έκ τών σχετικών στατιστικών, οί κίνδυνοι τής ήθικής διαφθοράς τών άν
θρώπων παρουσιάζονται ηύξημένοι ιδίως κατά τήν έν λόγω φάσιν τής ήλικίας των, 
ήτοι άπό 17 μέχρις 25 έτών, οπότε περίπου έπέρχεται καί ή βιολογική (ούχί ή 
νομική) ένηλικίωσις τού άτόμου. Τούτων ούτως έχόντων, ύπολαμβάνομεν ώς 
έσφαλμένην τήν τάσιν ένίων Ελλήνων, προερχομένων έκ τοΰ δικαστικού καί είσαγγε- 
λικοΰ κόσμου, προς καταβίβασιν τών ορίων τής ποινικής άνηλικότητος κάτω τοΰ 
17ου έτους, καθ’ ήν στιγμήν ή διεθνής έπιστημονική φορά βαίνει προς δλως άντί- 
θετον κατεύθυνσιν. Τέλος συνιστώμεν σχετικήν τροποποίησιν καί τοΰ άρθρου 125 
τοΰ ποινικού κώδικος περί διάρκειας τών καταγνωσθέντων μέτρων, περιοριζομένων 
δυστυχώς μόνον μέχρι τοΰ 21ου έτους.

II. Χωρ’οΰντες περαιτέρω έπί τήν σπουδήν τοΰ κύκλου τών ύπό τών άρ
θρων 122 καί 123 ποινικού κώδικος καθοριζόμενων μέτρων άναμορφώσεως καί 
θεραπείας πιστεύομεν εις τήν άνάγκην τής συμπληρώσεως άμφοτέρων.

Α '. Προσδοκώντες έντεΰθεν ώφέλειαν θετικήν προτείνομεν προσθήκην ιδίως 
τών άκολούθων άναμορφωτικών μέτρων :

α') Τής τοποθετήσεως τοΰ άνηλίκου ύπό τήν ύπεύθυνον επιμέλειαν 
τοΰ σχολείου. Τοΰτο δ’ άπό συμφώνου τό μέν προς τήν άλλοδαπήν νομοθεσίαν 
(γερμανικήν, ελβετικήν, ουγγρικήν ή άλλην), τό δέ προς τά συναχθέντα άγαθά άπο- 
τελέσματα έκ τής άλλοδαπής πείρας. Έ ν  τή άντιλήψει ήμών έπικουρούμεθα καί έκ 
τής συγχρόνου έπιστημονικής δόξης περί «παιδαγωγικού σχολείου». Κατά ταύτην 
τοΰτο δέν έχει άποκλειστικόν σκοπόν μόνην τήν μετάδοσιν ωφελίμων γνώσεων  
καί δεξιοτήτων, χρησίμων εις τον μέλλοντα τών μαθητών, έν τώ έλευθέρω κοινωνικώ 
βίω τραχύν τής έπιβιώσεως άγώνα, αλλά πρώτιστον καί κύριον σκοπόν έχει ωσαύτως
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την διά σκοπίμου έπιλογής καί χρήσεως προσφορών μέσων άγωγής διαμόρφωσιν 
έναρέτου χαρακτήρος καί έμφύσησιν εις τάς άπαλάς ψυχάς των τροφίμων εύγενε- 
στάτων συναισθημάτων, άποκαλυπτόντων προ των όμμάτων αυτών ορίζοντας υψη
λών πνευματικών καί ήθικών διαφερόντων.

β ') Τής τοποθετήσεως τοϋ ανηλίκου ύπό την υπεύθυνον επιμέλειαν 
της εκκλησίας. Τοϋτο δέ, διότι ή χριστιανική άγωγή, ένέχουσα θησαυρούς δυνά
μεων, είναι έπιτηδεία, έφ’ δσον πάντως δεν έξικνεΐται μέχρι θρησκομανίας, ΐνα δώση 
άκμαίαν ώθησιν εις τούς έν ήθική καταρρεύσει εύρισκομένους Έλληνόπαιδας προς 
ζωογόνον πτήσιν επί ψυχικήν άνάπλασιν. Έ ν  συναφεία όφείλομεν να έξάρωμεν καί 
το βαθύ ήθικόν περιεχόμενον τής περιφήμου Ελληνικής «Διακηρύξεως τής Χριστια
νικής ένώσεως έπιστημόνων» έτους 1946, ήτις έπεζήτησε νά θεμελιώση καί τήν 
γενικωτέραν άνοικοδόμησιν τής Ελλάδος «μετά τα έρείπια τού πολέμου, τής κατο
χής καί τής μαύρης δουλείας» έπί χριστιανικών άξιολογήσεων.

’Αλλ’ ή θέσπισις τών μέτρων τής τοποθετήσεως τών ήθικώς κινδυνευόντων 
ανηλίκων ύπό τήν υπεύθυνον επιμέλειαν τοϋ σχολείου καί τής έκκλησίας ένδείκνυται 
καί άπό άπόψεως Ελληνικής πραγματικότητος, έν οψει τής αυθεντίας τοϋ ίερέως 
καί τοϋ διδασκάλου έν τή ζωή τοϋ Ελληνικού χωρίου.

γ ')  Τής τοποθετήσεως τοϋ ανηλίκου παρ’ έντίμω οικογένεια. Τοϋτο 
δ’ άπό συμφώνου καί προς τήν άλλοδαπήν νομοθεσίαν, φέρ’ είπεΐν τήν Αυστριακήν. 
’Ιδίως τό έν λόγω μέτρον έπιβάλλεται, οσάκις ύφίσταται άνάγκη άντικαταστάσεως 
τοϋ άνεπανορθώτως ήθικώς καταρρεύσαντος οικογενειακού περιβάλλοντος τοϋ άνη- 
λίκου. Τάς ήθικάς καί εύγενεΐς ωραιότητας τού τοιούτου μέτρου τής οικογενειακής 
τοποθετήσεως έλάβομεν άφορμήν καί έν Έλλάδι προσωπικώς, δπως διαπιστώ- 
σωμεν, εϊδικώς έν οψει τής κατά τήν διάρκειαν τής κατοχής διασώσεως άρκετών 
εκατοντάδων έγκαταλελειμμένων Έλληνοπαίδων έν τώ πλαισίω τοϋ παρ’ ήμών 
έπινοηθέντος καί θεμελιωθέντος πρωτοτύπου έν τώ  κόσμω «θεσμού τών τεχνητών 
παιδικών οικογενειών» τής πρώτης ίδρυθείσης έν Έλλάδι Παιδικής Πόλεως Νέας 
Σμύρνης καί τών παραρτημάτων αότής. Έ ν  τώ  προκειμένω έργω ήμών έπεκουρή- 
θημεν ύπό τών σοφών καθοδηγήσεων τοϋ ευρισκομένου έπί κεφαλής έλλογίμου καθη- 
γητοΰ τοϋ πανεπιστημίου Κ. Γαρδίκα, προέδρου τής ήμετέρας «Εταιρίας προστα
σίας καί άναπτύξεως τής νεότητος», ώς καί έκ τής πολυτίμου συνεργασίας πλειάδος 
έγκριτων συμπαραστατών φιλαλληλίας.

I)'. Πλήν τής κατά τά άνω συμπληρώσεως τών άναμορφωτικών μέτρων, ύπο- 
λαμβάνομεν ένδεικνυομένην καί' τήν έπέκτασιν τών θεραπευτικών, τ.έ. πέραν τοϋ 
μόνου ύπό τοϋ άρθρου 123 ποινικού κώδικος προβλεπομένου θεραπευτικού, ήτοι τοϋ 
τής παραπομής τοϋ νοσηρού άνηλίκου εις θεραπευτικόν ή έτερον κατάστημα. Τό 
θέμα συνδέεται προς τήν θλιβεράν διαπίστωσιν τής έκτεταμένης σχέσεως τής πάσης 
φύσεως ψυχοσωματικής άνεπαρκείας προς τήν έγκληματικότητα, τήν πορνείαν, 
τήν άλητείαν, τήν έπαιτείαν καί προς οίανδήποτε έτέραν κοινωνικήν πληγήν. Ούδα- 
μώς έπομένως άξιον άπορίας, έάν οί δικασταί άνηλίκων πάσης χώρας έρχωνται συ- 
χνάκις είς έπαφήν προς νέους, παρουσιάζοντας παντοίας ψυχοσωματικάς άνεπαρ
κείας, φέρ’ είπεΐν προς παΐδας ή έφηβους, κατεχομένους ύπό φοβίας (συχνοτάτης 
παρά τή παιδική ηλικία καί άσκούσης έπίδρασιν έπί τήν διαμόρφωσιν τού χαρα- 
κτήρος καί τήν ψυχικήν άνέλιξιν, ώς καί τήν έν γένει ζωήν), νέους γέμοντας συναι
σθημάτων κατωτερότητος (άτινα, παρουσιάζοντα άμετρον ποικιλίαν, δρώσιν έπί 
τήν ψυχήν τοϋ άτόμου ύπούλως, μή άντιλαμβανομένου τήν ύπονόμευσιν), άνηλίκους 
νευροπαθεΐς ή άλλους έγκλειστους ή έμφορουμένους ύπό άμέτρου ίσχυρογνωμοσύνης 
καί πείσματος (δπερ πείσμα καθιστά δυσχερέστατου τό έργον τής διαπαιδαγωγή- 
σεω ς), νέους θρασείς, νέους οκνηρούς καί άποστρεφομένους τήν έργασίαν (τής φυγο
πονίας έξωθούσης τούς μέν άρρενας έπί τήν έπαιτείαν καί άλητείαν, τάς δέ θήλειας,
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επί τήν πορνείαν), νέους ψευδολόγους, πορειομανεΐς ή παρουσιάζοντας άνωμάλους 
καί διαστρόφους όρμάς, παρουσιάζοντας πρόωρον γενετήριον ώρίμανσιν, φθονερούς, 
ύπολελειμμένους τήν διάννοιαν, άνηλίκους έπιληπτοειδεΐς, άβούλους ή ετέρους. Τοι- 
αύται δ’ άνθρωπολογικαί άνορθογραφίαι άπαντώται παρά παντί λαώ, άρα καί τώ 
ήμετέρω. Ό  ύποστηριχθείς ισχυρισμός έκ μέρους ένίων Ελλήνων συγγραφέων, 
καθ’ ον ό Ελληνικός λαός άποτελεϊ προνομιούχου φυλήν, μή παρουσιάζουσαν ούδέν 
ποσοστόν σοβαρών άνθρωπολογικών άνεπαρκειών, συνιστα ύπό τό πρίσμα τής ψύ
χρας άντικειμενικής έπιστημονικής κρίσεως παράδοξον καί άφελή υπερβολήν. Τά 
ένδεικνυόμενα επί των διαφόρων ψυχικών νοσημάτων μέτρα ποικίλης φύσεως, μή 
εξαντλούμενα εις τήν θεραπείαν έν καταστήματι, υποδεικνύει ή εις ύψίστην άκμήν 
έξελιχθεΐσα καί ειδικήν άπαρτίσασα επιστήμην, πλήν δυστυχώς πολλαχώς άγνωστος 
παρ’ ήμϊν «Θεραπευτική παιδαγωγική» ( Heilpsedagogik). Ταύτης ώς διασημότερος 
εκπρόσωπος καί άκάματος πρωτεργάτης θεωρητέος ό έν τώ  πανεπιστήμια) τής 
Ζυρίχης καθηγητής ταύτης H einrich Hanselm ann, άνήκων τύχη αγαθή εις τήν 
εύγενή χορείαν τών φιλελλήνων.

III . 'Έτερον σύστημα, δπερ έφηρμόσθη ήδη μετ’ επιτυχίας άλλαχοϋ καί δπερ 
ύπολαμβάνομεν ώς έπάναγκες διά τήν καρποφόρον όλοκλήρωσιν τοϋ αποδοτικού 
έργου καί τών' Ελληνικών δικαστηρίων άνηλίκων, άνάγεται εις τήν άντιμετώπισιν 
έκ μέρους τών δικαστών άνηλίκων τού προβλήματος τής ήδη διαφθαρείσης ή τής 
απλώς έν ήθικώ κινδύνω τελούσης νεότητος ώς ενιαίου καί άδιασπάστου έν τή δια- 
χειρίσει αυτού. Προς τούτο άνάγκη, όπως1 είσαγάγωμεν καί έν Έλλάδι, ένθεν μέν 
έπί εύρειών βάσεων συγκεκροτημένον κύκλον περιπτώσεων ευθύνης της οικο
γένειας ή ετέρων ενηλίκων υπευθύνων προς επιμέλειαν παίδων ή εφή
βω ν, οσάκις οί πρώτοι γίνονται καθ’ οίονδήποτε τρόπον παραίτιοι τής 
μεταστάσεως τώ ν δευτέρων είς κατάστασιν ήθικοΰ κινδύνου, ένθεν δέ τον 
άξιον παντός έπαίνου θεσμόν τού έπιτροπικοΰ δικαστοΰ, φορέως παντόίων καρ
ποφόρων δικαιωμάτων, άμφοτέρων δέ τών κατευθύνσεων τήν διαχείρισιν νά 
άναθέσωμεν εξ ολοκλήρου εις τάς χεΐρας τοϋ δικαστοΰ άνηλίκων.

Άναφερόμενοι έν πρώτοις είς τά τής ευθύνης τών άνηλίκων, παρατηροϋμεν 
δτι τό ύπό τού άρθρου 360 ποινικού κώδικος έγκλημα τής παραμελήσεως τής έπο- 
πτείας άνηλίκου, έρειδόμενον έπί στενών βάθρων, καταλείπει άκαλύπτους πλείστας 
έτέρας περιπτώσεις σημαντικάς διά τήν ήθικήν ζωήν τών νέων. Κατέναντι δέ τών 
έν λόγω περιπτώσεων συνιστώμεν, όπως χορηγηθώσι τώ  δικαστή άνηλίκων 
ποικίλα είς είδος δικαιώματα, ΐνα δύναται ούτος ν.ά άντιμετωπίση πάσαν άντι- 
ξοότητα έν τή ηθική ζωή τού άνηλίκου, φέρ’ είπεϊν τό δικαίωμα τής μεσολαβήσεως 
προς συμβιβασμόν έν περιπτώσει διαστάσεως τών γονέων, τό δικαίωμα τού καθ
ορισμού τής τύχης τών τέκνων έν περιπτώσει διαζυγίου, καί δή, άσχέτως όπαι- 
τιότητος, τό δικαίωμα τής έπιβολής πειθαρχικού προστίμου κατά τών έπιλησμόνων 
τών καθηκόντων των γονέων ή έτέρων άσκούντων έπί τούς νέους οικογενειακήν ή 
άλλην έξουσίαν, τό δικαίωμα τής έκ τής οικογενειακής έστίας άπομακρύνσεως τού 
τέκνου, οριστικής ή προσωρινής, έν περιπτώσει ήθικής διακινδυνεύσεως αυτού, τό 
δικαίωμα τής άφαιρέσεως ή τοϋ περιορισμού δικαιωμάτων τών γονέων, μέχρις 
έκπτώσεως καί αύτής τής πατρικής έξουσίας, άσχέτως ύπαιτιότητος καί μόνον χάριν 
έξασφαλίσεως τής άληθοΰς ήθικής ευημερίας τών τέκνων καί ένδεχομένως καί διά
φορα έτερα τούτοις άνάλογα δικαιώματα. Κατά τον προ δωδεκαετίας, έν έτει 1939, 
διδάξαντα έν Έλλάδι Ούγγρον αρεοπαγίτην καί πρόεδρον τής διεθνούς ένώσεως δικα
στών άνηλίκων Nemeth P eter, διακονήσαντα συνεχώς έπί είκοσιπενταετίαν ολό
κληρον είς τά καθήκοντα τού δικαστοΰ άνηλίκων μετά πίστεως καί άφοσιώσεως καί 
προκαλέσαντα παγκόσμιον άναγνώρισιν, ή περί ής ένταΰθα πρόκειται άποστέρησις 
ή περιστολή τών οικογενειακών δικαιωμάτων έπί τά τέκνα συνιστα μέν έπέμβασιν 
έξόχως σοβαράν είς τήν οικογένειαν, ούχ’ ήττον ή άσκησις τής οικογενειακής έξου-
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σίας «δέν είναι ύπόθεσις προσωπική, καθ’ όσον ενταύθα πρόκειται περί τού ύπερ- 
τέρου συμφέροντος τής κοινωνίας καί τής πολιτείας», αιτινες φείλουσι νά διαφέρωνται 
έκτεταμένως υπέρ τής φυσικής καί ηθικής άνελίξεω'ς τής μελλούσης γενεάς.

Άποβλέποντες έξ ετέρου εις την άνάγκην τής εισαγωγής τοϋ συστήματος 
τοϋ έπιτροπικοΰ δικαστοΰ παρ’ ήμϊν προς άντικατάστασιν τοϋ γεγηρακότος θεσμού 
τοϋ συγγενικοΰ συμβουλίου, δπερ δεν έτόλμησε θαραλέως νά καταργήση ό άστι- 
κός κώδιξ, καί τής άναθέσεως των σχετικών καθηκόντων εις τον δικαστήν ανηλίκων, 
ύποστηρίζομεν δτι, ώς δεικνύει ή αλλοδαπή πράξις τής ’Ιταλίας, Αυστρίας, Γερ- 
μανίας κ.ά., πρόκειται περί καλλικάρπου συστήματος. Τοΰτο δέ, καί διότι ή δράσις 
τοϋ έπιτροπικοΰ δικαστοΰ τό μέν είναι πλέον ευκίνητος τής τοϋ συγγενικού συμβου
λίου, τό δέ δέν περιορίζεται μόνον είς τήν τυπικήν έξυπηρέτησιν των περιουσιακών 
συμφερόντων, άλλ’ έπεκτείνεται είς καθολικήν προστασίαν τών άνηλίκων, φέρ’ εί- 
πεΐν άπό άπόψεως αγωγής, επαγγελματικού προσανατολισμού, προσωπικών σχέ
σεων κ.ο.κ.

Ό  άείμνηστος υπερφυής τής πολιτικής χειραγωγός Ελευθέριος Βενιζέλος, 
προσβλέπων, κατά τάς συζητήσεις τής άναθεωρητικής έπιτροπής τού αστικού'κω
δικός, έκπληκτος τούς δισταγμούς ένίων μελών ταύτης, διά τήν ένεκα οικονομικών 
λόγων άπόκρουσιν τής παρ’ ήμϊν εισαγωγής τού θεσμού τού επιτροπικού δικαστοΰ, 
έξανέστη καί έτόνισεν δτι προ τού ύψίστου έθνικού σκοπού τής προστασίας καί έξυ- 
ψώσεως τής νέας γενεάς οίοσδήποτε δισταγμός κατά τής εισαγωγής τοϋ έν λόγω 
θεσμού οφείλει νά κατάρρευση.

IV . "Ετερον μεταξύ τών ποικίλων καί ποικιλωνύμων προβλημάτων, τών άφο- 
ρώντων είς τήν έξασφάλισιν τής έπιτυχίας τοϋ θεσμού τών δικαστών άνηλίκων, 
είναι καί τό τής ε ίδ ικ ε ύ σ ε ω ς  αύτών. Μή βαυκαλιζόμεθα δτι είναι δυνατόν νά έχω- 
μεν ικανήν άπόδοσιν, άφορμώμενοι άπό τοϋ σήμερον κρατοϋντος συστήματος τού 
άρθρου 7 τής ποινικής δικονομίας, άκολουθήσαντος προηγούμενου σύστημα παρ’ 
ημών είσαχθέν, πλήν απλώς χάριν προλειάνσεως τοϋ εδάφους, τού νόμου 2135 
έτους 1939, τής έπί θητεία άναθέσεως τών καθηκόντων τών δικαστών άνηλίκων είς 
κοινούς δικαστάς, άρα άναμένοντας επαγγελματικήν άνέλιξιν έκ τής έπιδόσεως 
αυτών εις ξένον πεδίον, ήτοι κυρίως είς τάς άστικάς υποθέσεις. ’Ανάγκη επομένως 
επείγουσα, δπως δημιουργηθή, ειδικόν σώμα δικαστών άνηλίκων, οίτινες, άκολου- 
θοΰντες ιδίαν έπαγγελματικήν σταδιοδρομίαν καί εξελισσόμενοι αύτοτελώς μέχρι 
τών άνωτάτων βαθμών τής δικαστικής ιεραρχίας, καίπερ παραμένοντες^έν τή αύτή 
θέσει, δέν θά περισπώνται 'είς άλλότρια έργα, αλλά θά άσχολώνται μόνον είς τήν 
άσκησιν τών καθηκόντων τού δικαστοΰ άνηλίκων. Κατά τήν δημιουργίαν δέ τοϋ τοι- 
ούτου σώματος ειδικών δικαστών άνηλίκων δέον νά παράσχωμεν ευκαιρίαν προς 
εισδοχήν άφ’ ενός μέν είς τούς ήδη υπηρετοΰντας δικαστάς, "εισαγγελείς ή δικηγόρους, 
άφ’ έτέρου καί είς έτέρους νέους πτυχιούχους τής νομικής. Πάντως άπαραίτητος 
τυγχάνει ή αύστηροτάτη έπιλογή καί άπό άπόψεως ψυχικών προσόντων. Διότι μή 
λησμονώμεν δτι τό έργον τού δικαστοΰ είναι βαρύ καί δτι, πλήν πληθώρας γενικών 
καί ειδικών γνώσεων, προσαπαιτοΰνται ενδογενείς ιδιότητες καί κλίσεις, οιον ευγέ
νεια ψυχής, πνεύμα άγάπης καί άφθονα κοινωνικά συναισθήματα υπέρ τής νεότητος, 
γενικώς δέ καρδία οίκτίρμων καί άγαθή, πρόσφορος φύσει άνά πάσαν στιγμήν προς 
παροχήν βοήθειας είς πάσχοντας συνανθρώπους κ.ά.

V . Έ π ί  τούτοις συνιστώ μεν. δπως διανοίξωμεν τάς πύλας τού επαγγέλματος 
τού δικαστοΰ άνηλίκων καί είς τάς Έ λληνίδας επιστήμονας, ας ερμητικώς 
καί ζηλοτύπως κεκλεισμένας άχρι τοΰδε διαφυλάσσει ή άνδροκρατία προκειμένου 
περί τού έπαγγέλματος τών κοινών δικαστών. Καί τοΰτο, διότι αί επιστήμονες γυ
ναίκες ώς δικασταί άνηλίκων έν τή άλλοδαπή, ώς έν Ε λβ ετία , ’Αγγλία καί άλλαχοϋ, 
παρέσχον ήδη άνεκτιμήτους ύπηρεσίας. Αί έν τώ  πεδίω τούτω έπιτυχίαι αυτών 
έρμηνεύονται εύχερώς, καθ’ όσον είς τον ψυχικόν κόσμον τής γυναικός άποκαλύπτον-
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ται λεπτότης συναισθημάτων καί άπλότης έμφυτου μητρικής στοργής, δηλονότι 
ιδιότητες, αΐτινες καθιστώσι τήν γυναίκα ικανήν νά κερδίζη ευχερέστερου τοϋ άνδρός 
τήν έμπιστοσύνην των παιδιών καί γενικώς νά χειρίζηται μετ’ έπιτηδειότητος τα 
καθήκοντα τοϋ δικαστοΰ άνηλίκων, ιδία δέ προκειμένου άφ’ ένός μέν περί κορασίων 
ή νεανίδων, άφ’ έτέρου δέ περί μικράς ήλικίας άρρένων.

V I. Έ κ  τής θεμελιώδους σημασίας διά τήν έπιτυχίαν τοϋ έργου των δικαστών 
άνηλίκων «άρχής τής ένιαίας διαχειρίσεως, τών υποθέσεων τών άνηλίκων» άφορ- 
μώμενοι άγόμεθα καί εις έτέρας δύο διαπιστώσεις, ήτοι : α ') άπό μιας άπόψεως εις 
τήν κατάργησιν της έφέσεως προκειμένου περί τών υποθέσεων τών άνηλίκων 
καί β ') άπό έτέρας εις τήν άνάθεσιν εις .τον αύτόν δικαστήν άνηλίκων έφ’ ένός τών 
καθηκόντων τής ά ν α κ ρ ίσ εω ς  κατά τήν φάσιν τής προδικασίας καί άφ’ έτέρου 
τής έποπτείας τής έκτελέσεως τών διαφόρων (άναμορφωτικών, θεραπευτικών 
καί σωφρονιστικών) μέτρων κατ’ άνηλίκων κατά τήν φάσιν τής σωφρονιστικής 
διαδικασίας.

Είδικώτερον ή έφεσις οΰ μόνον βλάπτει διασπώσα τήν ρηθεΐσαν ένότητα 
έν τώ  εργω τής σωτηρίας τοϋ ήθικώς διαφθαρέντος ή κινδυνεύοντος άνηλίκου, 
άλλ’ είναι καί περιττή, έφ’ όσον ούτως ή άλλως ό δικαστής άνηλίκων εχει το δι
καίωμα νά έπανέρχηται έπί τής άποφάσεως αύτοΰ καί νά τροποποιή αύτήν άναλόγως 
τών παρουσιαζομένων άναγκών. ’Ά λλω ς τε έπί τών δικών κατ’ άνηλίκων δεν ύφί- 
σταται ό φόβος δεινών συνεπειών διά πλάνην δικαστοΰ, έμφανιζομένου ώς έκπροσώπου 
τής τυφλής δικαιοσύνης, όστις θά κρίνη ζώντας καί νεκρούς καί όστις θά διαβλέπη 
εις τον δικαζόμενον, πρόσωπον παθητικόν, όπερ πρέπει νά πληγή άνευ οίκτου ύπό 
τής άδυσωπήτου σκληρότητος τοϋ ά π ρ ο σ ώ π ο υ  νόμου. "Ολως άντιθέτως έν τή κατ’ 
άνηλίκων διαδικασία πρυτανεύει πνεύμα φιλοστόργου άγάπης, ό δέ δικαστής άνηλί
κων διαπνέεται ώς άλλος πατήρ ύπό πατρικού άλγους διά προσφιλές τέκνον, περιπε- 
σόν εις κίνδυνον ήθικής άπωλείας, όπερ πάση θυσία έπιζητεΐ, ίνα διασώση.

V II. Χωροϋντες περαιτέρω έπί ετερα δικονομικά ζητήματα, κεκτημένα ού- 
σιώδη σημασίαν διά τήν έπιτυχίαν τών δικαστηρίων άνηλίκων παρ’ ήμΐν, ύποστηρί- 
ζομεν ότι ή άρχή τοϋ ένιαίου τής διαχειρίσεως καί ή άνάγκη τής δημιουργίας 
οικογενειακής (πατρικής) άτμοσφαίρας έν ταΐς δίκαις άνηλίκων είναι άσυμβίβαστοι 
καί προς τό πολυμελές τών δικαστηρίών άνηλίκων καί προς τήν συμπαράστασιν 
έν ταΐς τοιαύταις δίκαις, τό μέν κατηγορούσης άρχής (εΐσαγγελέως), τό δέ πολιτικής 
άγωγής καί ύπερασπίσεως.

V III . Χάριν δέ τής αύτής οικογενειακής άτμοσφαίρας ύποστηρίζομεν τήν 
κατάργησιν τής δημοσιότητος τών δικών κατ’ άνηλίκων, έφ’ όσον ήδη εύτυχώς έπ ε- 
τράπη ή τοιαύτη κατάργησις υπό τοϋ νέου συντάγματος τής Ελλάδος, όπερ ήρξατο 
ΐσχϋον άπό τής 1ης ’Ιανουάριου 1952.

IX . ’Ανάγκην ομοίως αίσθανόμεθα, όπως έμπιστευθώμεν φόβους δι’ ένδε- 
χομένην παταγώδη αποτυχίαν τώ ν δικαστηρίων άνηλίκων τών Ιδρευ- 
όντων έν μικραϊς πόλεσι καί ών ή δράσις έπεκτείνεται έπί τοπικών διαμερι
σμάτων κατωκημένων ύπό έλάσσονος πληθυσμού κατοίκων. Είκάζομεν έπομένως ώς 
μέγα τό ν’ άπαιτήσωμεν, όπως περιορισθή ό άριθμός τών δικαστηρίων άνηλίκων 
μόνον έν ταΐς έδραις τών έφετείω ν, άντικαθισταμένης τής στενής πρώτο- 
δικειακής διά τής εύρυτέρας περιφερείας τών έφετείων. Τον περιορισμόν ούδαμώς 
προτείνωμεν διά λόγους οικονομιών, διότι δέν δύνανται, καθ’ ημάς κριτάς, νά χωρή- 
σωσιν έπιφυλάξεις, οσάκις πρόκειται περί σωτηρίας καί προαγωγής τής νέας γενεάς. 
'Ομοίως δέν προτείνομεν κυρίως τον περιορισμόν, διότι τυχόν θά κινδυνεύσωμεν νά 
συναντήσωμεν καί έν Έλλάδι τό έμποιοΰν έντύπωσιν φαινόμενον τών νήσων τής 
’Αγγλίας, παρ’ αίς, λόγω τής πληθώρας τών λειτουργούντων δικαστηρίων άνηλίκων, 
(έν μόναις ταΐς διοικητικαΐς περιφερείαις τής ’Αγγλίας καί Ούαλλίας λειτουργοϋσι
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περί τά 1 .000 δικαστήρια άνηλίκων), οι δικασταί άνηλίκων, όρθώς άσχολούμενοι 
μόνον εις δίκας άνηλίκων, μοιραίως άπό τής άλλης πλευράς άργοΰσι, συνερχόμενοι 
εις συνεδριάσεις κατ’ άραιά διαστήματα, καί τότε, ΐνα έκδικάσωσι μίαν μόνην ύπό- 
θεσιν καί ώς έκ τούτου, ουδέ καί πείραν δύνανται να άποκτήσωσιν, έφ’ όσον ό άριθ- 
μός των είσαγομένων υποθέσεων των άνηλίκων είναι έλάσσων. Ά ντιθέτω ς ό άποφα- 
σιστικός λόγος τής καθιερώσεως των περιφερειών των έφετείων, καθ’ ημάς, έγκειται 
εις τό ότι δικαστήρια άνηλίκων, δρώντα έν μικραΐς περιφερείαις, δεν δύνανται νά 
πλαισιώνται καί έπικουρώνται ύπό άρτίως συγκεκροτημένων έπιτελείων «δικαστη
ριακής βοήθειας». ’Άνευ όμως τούτων ούχί άπλώς προβληματική, άλλ’ αυτόχρημα 
άδύνατος καθίσταται ή επιτυχία τοϋ έργου των δικαστών άνηλίκων.

X . Τοιαϋται δ’ «ύπηρεσίαι δικαστηριακής βοήθειας» δέον νά όργα- 
νωθώσι κατά τρόπον άρτιον καί συστηματικόν εν τή έφετειακή έδρα 
παντός δικαστηρίου άνηλίκων, διακλαδούμεναι διά τοπικών έκπροσωπειών μέχρι 
τής άπωτάτης γωνίας τής περιφερείας τοϋ έφετείου. Τοιουτοτρόπως ή στοργική 
χειρ τής μητρός πατρίδος θά έπεκτείνη την ευεργετικήν υπέρ τών ήθικώς ταλαιπω
ρημένων τέκνων αυτής Έλληνοπαίδων μέριμναν καί πρόνοιαν μέχρι καί τών συνήθως 
έγκαταλελειμμένων Ελληνικών χωρίων. Δικαιούμεθα δέ νά βασιζώμεθα έπί άρτιας 
συγκροτήσεως «υπηρεσιών δικαστηριακής βοήθειας» έν ταΐς εδραις τών έφετείων. 
Έ π ί  τούτοις συνιστώμεν, 'ίνα αί έν λόγω ύπηρεσίαι καρποφορώσιν εις έ'ργα άγαθά, 
όργάνωσιν παρ’ αύταΐς σώματος ειδικών επιμελητών άνηλίκων (άνδρών καί γυναι
κών υπαλλήλων καί έθελοντών), σώματος ειδικής άστυνομίας άνηλίκων (παιδονομίας } 
(άνδρικής καί γυναικείας), σταθμών πρώτων κοινωνικών βοηθειών εις άνηλίκους,. 
σταθμών φιλοξένου στέγης νέων καί νεανίδων, ιδιαίτατα δέ καί «κέντρου ψυχολο
γικής παρατηρήσεως άνηλίκων», πλαισιωμένου ύπό έπιλέκτου έπιτελείου έξ ύπαλλή- 
λων έπιστημόνων ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, ειδικών ψυχολόγων καί ειδικών ψυχι
άτρων άνηλίκων, ώς καί τέλος παιδαγωγών.

X I . Συνετήν ομοίως προσοχήν όφείλομεν νά καταβάλωμεν καί διά τήν έξα- 
σφάλισιν άρτιας ειδικής εκπαιδεύσεως τόσον διά τούς δικαστάς άνηλίκων, 
όσον καί διά πάντας εκείνους τούς έπιστήμονας, οΐτινες θά ώσι τεταγμένοι ύπό 
τής πολιτείας, όπως ένεργώσιν ύπέρ τής νεότητος ύφ’ οίανδήποτε ιδιότητα, φέρ’ 
είπεΐν ώς έπιμεληταί άνηλίκων, άστυνόμοι άνηλίκων, σωφρονιστικοί ύπάλληλόι. 
άνηλίκων κ.ο.κ. Ά π ό  τής άπόψεως ταύτης ίστάμεθα διατακτικοί μέν έναντι τής άπο- 
τελεσματικότητος τής έκφρασθείσης αίσιοδόξου άντιλήψεως, καθ’ ήν ή είδίκευσις 
θά έπιτευχθή αυτομάτως διά τής κατ’ ιδίαν μελέτης τών εις τάς άνω θέσεις διορι- 
σθησομένων, άντιθέτως δέ προτείνομεν μέτρα πλέον θετικά, κατά τήν ήμετέραν άντί- 
ληψιν, ώς τήν καθιέρωσιν ειδικών ύποτροφιών, διοργάνωσίν, ειδικών κρατικών φρον
τιστηρίων, τήν ίδρυσιν ειδικών έδρών πανεπιστημιακής διδασκαλίας, τήν έκδοσιν 
σειράς ειδικών συγγραφών, ώς καί ειδικού έπιστημονικού περιοδικού. Όπωσοϋν 
ώς ριζικήν καί συστηματικήν λύσιν θεωροϋμεν τήν ταχεΐαν έπιψήφισιν ύποβληθέν- 
τος προς τό ύπουργεΐον έπί τών θρησκευμάτων καί παιδείας ύπό τής συγκλήτου 
τής Παντείου άνωτάτης σχολής πολιτικών έπιστημών σχεδίου νόμου, δι’ ού ιδρύ
εται παρ’ αύτή ειδικόν τρίτον τμήμα άνωτάτης έκπαιδεύσεως παρά τό ύφιστάμενον 
πολιτικόν καί τό έν, τώ  γίγνεσθαι δημοσιογραφικόν, ήτοι «τμήμα παιδολογίας, κοι
νωνικής προνοίας καί σωφρονιστικής».

X I I .  Τελευτώντες όφείλομεν νά άναγνωρίσωμεν, χάριν συντονισμού τών 
κρατικών ένεργειών έπί τώ  σκοπώ τής διοργανώσεως άρτιου συστήματος δικαστη
ρίων άνηλίκων καί έξασφαλίσεως τής καλής λειτουργίας αύτών, τήν προ παντός 
έτέρου άνάγκην καί τής ίδρύσεως παρά τώ  ύπουργείω έπί τής δικαιοσύνης ειδικής 
σχετικής ύπηρεσίας, φέρ’ είπεΐν «ειδικού επιστημονικού άνωτάτου συμβου
λίου δικαστηρίων άνηλίκων». Τούτο όμως πρέπει νά άπαρτισθή ούχί προς
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απλήν ίκανοποίησιν προσωπικών φιλοδοξιών ή βάσει κομματικών κριτηρίων, άλλ’ 
εξ  ειδικών επιστημόνων έν δψει ετέρων αύστηρών αντικειμενικών βάσεων. Οΰτω 
φέρ’ είπεΐν μετά θάρρους, άλλά καί μετά λόγου θά έδει νά άποκλεισθώσιν επιστή
μονες άρτίως μέν θεωρητικώς μεμορφωμένοι πλήν άρτηριοσκληρωτικών άντιλή- 
ψεων ή- έκ φύσεως δειλοί περί τάς εύθύνας καί διατακτικοί ή τυχόν θεωρητικώς 
έγκλειστοι, ήτοι περιοριζόμενοι μόνον εις θεωρητικάς έρεύνας τών έπιστημονικών 
προβλημάτων, άλλά κοινωνικώς άδρανεϊς. Πεποίθαμεν δτι μόνη ή έπιλογή ειδι
κών επιστημόνων κύρους καί κοινωνικής δράσεως, έμπνεομένων ύπό τής φλογός 
τής δημιουργίας, ύπό τής άριστοτελείου έντελεχείας, είναι ικανή νά έξασφαλίση την 
επιτυχίαν του νέου θεσμού τών δικαστηρίων άνηλίκων.

Δ '. Συμπεράσματα

Δεν είναι δμως επαρκείς μόνον οί ωραίοι λόγοι διά την επιτυχίαν. Διότι 
βεβαίως μόνον εργαζόμενοι, καί ούχί απλώς ευχόμενοι, δυνάμεθα νά έξασφαλίσω- 
μεν την επιτυχίαν τής διασώσεως τής Ελληνικής νεότητος, άπό τής ήθικής ταλαι
πωρίας. Α ληθώ ς καθ’ έαυτήν ή ευχή συνιστα άπλήν ρητήν έκζήτησιν θαύματος. 
’Ά ς  άνυψωθώσιν οί αρμόδιοι έν τή πολιτεία εις την αξίαν έργατών. Είναι ώραΐον 
τό θέαμα Ελληνικού κράτους, συναισθανομένου τό καθήκον του έναντι τών κινδυ- 
νευόντων Έλληνοπαίδων καί έκπληροϋντος αύτό άξίως μετ’ επιμονής, καρτερίας 
καί άρετής.

Έ ξ  έτέρου κόπτοντες τυχόν καί σχίζοντες τά ίμάτια ημών διά την διαφθο
ράν τών χαρακτήρων τών άνθρώπων τού αίώνος ημών, πλήν μή έργαζόμενοι θετι- 
κώς, δέν διασώζομεν τούς νέους άπό τού ήθικοϋ θανάτου, άλλ’ άπλώς μεταβαλλόμεθα 
εις εκπροσώπους κομπαζούσης άρετής καί ίκανότητος ύποκριτικής καί άναισχύν- 
του καί έπιδεικτιώσης.

Βεβαίως αί τήν σήμερον συνεχώς προβαλλόμεναι δικαιολογίαι περί οικονο
μικών δυσχερειών διά τήν πραγμάτωσιν τής όλοκληρώσεως συγκεκροτημένου έργου 
ήθικής προστασίας τών νέων Ελλήνων δέν είναι παραθεωρητέαι. Ά λ λ ’ άντί τής διά 
παραπομπής εις τά οικονομικά ή καί έτερα' κωλύματα ύπεκφυγής τής ευθύνης 
ένδείκνυται ό ύπό πνεύματος αύταπαρνήσεως. έμπνεόμενος άκάματος άγων χάριν 
τής νίκης. Ή  έπιτυχία δέν κταται έν άνέσει, άλλά διά τραχείας πάλης. ’Ά λλω ς τε 
ή υπαρξις δεινών άντιξοοτήτων έπιβάλλει έπιτακτικώτερον καί τό καθήκον προς 
άκμαιοτέραν άντίστασιν καί σκληροτέραν άντίδρασιν.

Ούχ’ ήττον άπό έτέρας πλευράς ρητέον δτι δέν πρέπει νά άναμένωνται καί τά 
πάντα έκ μέρους τού κράτους. Ά ντιθέτω ς καί έν προκειμένω άντί τής διά παρα
πομπής είς τήν κρατικήν πρωτοβουλίαν ύπεκφυγής τής ιδίας εύθύνης, όφείλομεν πάν- 
τες οί "Ελληνες καί ώς άτομα νά συνεργήσωμεν, έργω καί ούχί λόγω, αύτοθυσιαζό- 
μενοι ύπέρ τής προσφιλούς Ελληνικής πατρίδος καί έν τώ  πεδίω τής ήθικής άνοι- 
κοδομήσεως. *



ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ - ΗΔΟΝΙΣΤΙΚΑ
'Υπό ΚΩΝ ΣΤ. Π. ΤΣΙΠΗ Ά σ τ . Δ/ντου Β '

Δ '. Τά παρ’ ήμΐν διαδοθέντα:
α )  Αιθήρ, β )  Κ οκαΐνη , γ )  "Ο πιον,— Α λκαλοειδή--Ο πίου, δ )  Μορφίνη,
ε )  Ή ρω ΐν η , σ τ )  ”Α λλα αλκαλοειδή ’Ο πίου, ζ )  ’Ινδική κάνναβις (χ ασ ίς ).

I

Εκτός τοΰ οινοπνεύματος, δπερ εχει τήν μεγαλυτέραν κυκλοφορίαν, έτερα διε
γερτικά διαδοθέντα εις τάς συγχρόνους κοινωνίας είναι τά  πρός ήδονισμόν χρησιμο
ποιούμενα ναρκωτικά, παυσίλυπα άλλως κληθέντα, άτινα φαίνεται δτι άπό άρχαιο- 
τάτων χρόνων ήσαν γνωστά, καθ’ δσον άναφέρονται υπό του Όμήρου καί τοΰ 'Ηρο
δότου (χ) .

Τό είδος, δ τρόπος τής χρήσεως καί ή εκτασις τής συνήθειας τούτης ποικίλλουσι 
κατά τόπον, τά  δέ παρ’ ήμΐν, ιδία μετά τό τέλος τοΰ πολέμου 1914—1918 έμφανισθέντα 
είναι:

α) Ό  Αιθήρ, οΰτινος ή χρήσις άσήμαντον έσημείωσεν εκτασιν καί τελικώς έγκα- 
τελείφθη.

β) Ή  Κοκαΐνη, ήτις ταχέως κατέκτησε σημαντικόν αριθμόν οπαδών άλλ’ οΐτινες 
μετέστησαν τό πλεΐστον είς την τάξιν των δραστικώτερα δηλητήρια χρησιμοποιούν
τ α ι .  ·

γ )  Τό "Οπιον, δπερ παρ’ ήμΐν σπανίως έχρησιμοποιήθη αύτούσιον, αλλά τινά 
των παραγώγων αύτοΰ.

δ) Ή  Μορφίνη, ής ή διάδοσιςύπήρξεν εύρεϊα μεταξύ των ύποστάντων τό πρώτον 
τόν χρήσιν αύτής διά θεραπευτικούς σκοπούς.

ε) Ή  Ήρωΐνη, ήτις εύρυτάτην μεταξύ τών κατωτέρων τάξεων έσημείωσεν κατά- 
κτησιν καί

σ τ) Ή ’Ινδική κάνναβις (χασίς) ής ό αριθμός οπαδών μεταξύ τών κατωτέρων τά
ξεων είναι σημαντικός.

Ά π ό  άπόψεως παραγωγής, συστάσεως, χρήσεως καί δραστικότητος τά ώς άνω 
άναφερόμενα ναρκωτικά διακρίνονται εις τάς ακολούθους τάξεις :

α) ΑΙΘήρ. Είναι υγρόν άχρουν χημικής συνθέσεως κατά πολλούς παραγόμενον

1. ’Ε μ μ α ν ο υ ή λ  ’ Ε μ μ α ν ο υ ή λ  . «Τό νηπενθές τοΰ 'Ομήρου» λόγος κατά τήν Πανηγυρι
κήν Συνεδρίαν τής 27-12-1952  τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, Πρακτικά, τόμος 27ος σελίς 541. Έ ν  
σελίδι 542 άναφέρεται. «Διά τό ύπό τοΰ 'Ομήρου έν τή ’ Οδυσσεία άπαξ μόνον άναφερόμενον νηπεν
θές τοΰτο έξηνέχθησαν μέχρι τοΰδε ύπό διαφόρων φυσιοδιφών, ιατρών καί φιλολόγων πολλαί γνώ- 
μαι, οΰδεμία δμως έπέτυχεν είς τόν άσφαλή καθορισμόν τής ταυτότητος αύτοΰ, άν ήτο αύτουσία 
βοτάνη ή συσκεύασμά τ ι - καί τό νηπενθές παρέμεινεν οΰτω καί παραμένει περιβεβλημένον διά τοΰ 
πέπλου τοΰ μυστηρίου».

’Επίσης καί έν σελίδι 547 : «Οί Σκύθαι καί οί Μεσαγέται, ώς άναφέρει ό Ηρόδοτος, έμε- 
θύσκοντο είσπνέοντες τούς άτμούς σπερμάτων καννάβεως ριπτομένων είς διάπυρους λίθους. Φαί
νεται δτι ταΰτα ήσαν μάλλον σκεύασμα έκ πλειόνων ναρκωτικών μετ’ αρωμάτων (benge) συνή
θων έν ’Ανατολή, Περσία καί Ίνδίαις. To benge καθιστά τά άτομα εΰθυμα μέχρι παραφροσύνης 
τά όποια καί προσονομάζονται θεριακλήδες. Αί σκληρότητες αί άναφερόμεναι είς τήν ιστορίαν 
τών άσιατικών λαών άναμφιβόλως οφείλονται είς τήν κατάχρησιν τοιούτων ναρκωτικών μέσων.

—Σ κ ο ύ ρ α  Φ. «Οί χασισομανεΐς» «Θέματα Ψυχιατρικής έν τώ  Στρατώ», σελίς 79 : «'Ο  'Η 
ρόδοτος άναφέρει δτι οί Σκύθες είχαν τήν συνήθεια να κάθωνται γύρω άπό σωρό χασισοκόκων 
άναμμένων καί νά απορροφούν τόν καπνό. Καί προσθέτει : Οί δ’ άγάμενοι τή πυρίη ώρύοντο. Τοΰτο 
σφί άντί λουτροΰ έστίν».
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τρόπους. Είναι άνυδρίτης τής αιθυλικής άλκοόλης, εχων ίδιάζουσαν χαρακτηριστι
κήν οσμήν καί ακαθόριστον γεϋσιν.

Έν τή Ιατρική χρησιμοποιείται έν συνδυασμώ πρός τό χλωροφόρμιον εις τοπι
κός καί γενικός Αναισθησίας κατά τάς εγχειρίσεις. Όμοίως δέ εις μικρός δόσεις μέ καλά 
αποτελέσματα κατά τής λιποθυμίας καί κατά τήν περίοδον σοβαρών κρίσεων επί 
ασθματικών παθήσεων.

Εις μικρός δόσεις είσπνεόμενος ό αιθήρ προκαλεΐ εις τόν ανθρώπινον οργανισμόν 
εϋχάριστον διέγερσιν καί ευθυμίαν βραχείας διάρκειας, ού ένεκεν προκαλεΐ τήν διάθε- 
σιν τής έπαναλήψεως εις μεγαλυτέρας δόσεις δτε επιφέρει χαύνωσιν, ψευδαισθήσεις 
καί παραληρήματα. Ό  έθισμός καί ή έκ τής έλλείψεως ήπιτάχυνσις τών δόσεων καί 
εις αύξουσαν ποσότητα οδηγεί εις βραδεϊαν άλλ’ ασφαλή δηλητηρίασιν, ψυχικός 
διαταραχάς, καί αλλας αλλοιώσεις. Ή τοιαύτη καθ’ έξιν χρήσις του αίθέρος εις ήν άναγ- 
καίως καταλήγει τό πλεϊστον ό άλλεπαλήλως ποιούμενος χρήσιν αυτού πρός ήδονι- 
σμόν έκλήθη α ΐθερομα νία  καί είναι μία κατάστασις ψυχοπαθολογική ευθέως οδη
γούσα εις τήν ευκολον μεταπήδησιν τής χρήσεως άλλων πλέον δραστικών δηλητη
ρίων έπιτείνουσα τήν προϊοΰσαν έξασθένηση; τού όλου οργανισμού ένεκα ποικίλων 
οργανικών αλλοιώσεων.

Ή δΓ ήδονιστικοϋς σκοπούς χρήσις επιτυγχάνεται διά άναρροφήσεως τών ατμών 
ή καί πόσεως μικρών ποσοτήτων, άλλ’ έγκατελείφθη όλοσχερώς σχεδόν παρ’ ήμϊν 
ένεκα τού δυσχρήστου, τής προδιδούσης χαρακτηριστικής οσμής καί τών περιωρι- 
σμένης καί βραχείας διάρκειας αποτελεσμάτων εΰαρέστου διεγέρσεως.

β) Κοκαΐνη. Έκ τού έρυθροξύλου τής Κόκας, φυομένου εις Περού καί Βολιβίαν 
τής Νοτίου ’Αμερικής παράγεται ή Κοκαΐνη διά κονιοποιήσεως καί χημικής επεξερ
γασίας τών ξηρών φύλλων αυτού.

Εις παλαιοτέραν εποχήν έχρησιμοποιειτο υπό τών ιθαγενών τών χωρών τούτων 
ώς εύφραντικόν. Ουτοι έμάσουν τό  φύλλα άναμεμιγμένα μετ’ άλλων φυτών καί εις τήν 
συνήθειαν τούτην επεδίδοντο ένεκα τής εύφορικής ίκανότητος τού χυμού αύτών περί 
ού υπάρχει ή φήμη ότι παρέχει ζωογόνον καί ανθεκτικήν εις τόν οργανισμόν ένέργειαν 
κατά τού έκ μακρας οδοιπορίας καμάτου, ποικίλων άλλων μόχθων, ακόμη δέ καί τής 

,στερήσεως τροφής καί ΰδατος.
Τό αλκαλοειδές τού έρυθροξύλου τής Κόκας, ή κοκαΐνη, ής χρησιμοποιοΰμεν τα 

άλατα άπεμονώθη τό έτος 1860 καί εις τό έμπόριον φέρεται εις φιαλίδια άπό 0,05 γραμ
μαρίων. Είναι κόνις λευκή καί έλαφρώς κιτρινόχρους, κρυσταλλοειδής καί μόλις λαμπυ- 
ρίζουσα, επιφέρει αναισθησίαν τών αισθητικών απολήξεων καί έπί τών νεύρων τής 
γλώσσης παροδικήν τοιαύτην, ουσα γεύσεως πικρός.

Εις τήν ’Ιατρικήν σπουδαίως προσφέρει καί πολλαπλώς χρησιμοποιείται εις 
λεπτός εγχειρίσεις τοπικού χαρακτήρος, ώς τών οφθαλμών, ρινός, ώτων, έχουσα τήν 
ικανότητα ταχείας αναισθησίας τών βλεννογόνων ύμένων καί τής έπιδερμίδος ( 1). Ή εί5 
μικρός δόσεις χρήσις παρουσιάζει ερεθιστικήν έπί τού οργανισμού δράσιν, άλλ’ ή δι’ ήδο- 
νιστικούς σκοπούς κατ’ έπανάληψιν εισαγωγή εις τόν οργανισμόν προκαλεΐ έθισμόν αύ- 
τοΰ, έξ ού τάσις αύξήσεωςτών δόσεων, βαθμιαία δέ καί σταθερώς αΰξουσα δηλητηρίασις 
ήτιςέκλήθηκοκαϊνομανία. Ή  τοιαύτη χρονίακαί καθ’έξιν χρήσις αποτέλεσμα τόπλεΐ- 
στον μιμήσεως καί μυήσεως υπό γυναικών τού ήμικόσμου οδηγεί ταχέως εις άπαθλίω- 
σιν τού ατόμου.

*Η διαφημιζομένη διέγερσις τής γενετησίου ορμής, έξ ού τό πλεϊστον ή πρώτη

1. Α. Χ ρ ισ το μ ά ν ο υ . «’Οργανική Χημεία, Τόμος Α' σελ. 816, ένθ’ άναφέρεται : «Ό σημέ- 
ραι δέ έξαπλοϋται ή χρήσις τής κοκαΐνης ώς δραστήριου άναισθητικοϋ. διότι ού μόνον οι βλεννογό
νοι υμένες άλλά καί αυτή ή έπιδερμίς αποκτά δι’ υποδορίων ενέσεων έλαχίστων ποσοτήτων δια
λύματος ύδροχλωρικής ή κάλλιον ύδροβρωμικής κοκαΐνης έν αραιώσει 1 : 100 , τελείαν έπί τινα 
λεπτά ώρας διαρκοϋσαν τοπικήν αναισθησίαν».
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χρήσ ς αποτελεί αναλαμπήν ταχέως παρερχομένην καί μάτην μετ’ ολίγον δι’ ηύξη- 
μένων δόσεων έπιζητουμένην, διότι ή δηλητηρίασις επιφέρει σταθερώς τήν γενικωτέ- 
ραν κατάρρευσιν τοΰ όργανισμοΰ καί ό ποιούμενος χρήσιν ταχέως καθίσταται ψυχικόν 
καί σωματικόν ράκος. Περιπίπτει εϊς αδιαφορίαν διά τά πέριξ καί ϋφίσταται πλήρη 
έξασθέυησιν των δυνάμεων τής μνήμης καί τής θελήσεως, τής άκοής, τής όράσεως. 
Μία ανησυχία γενική καί αφόρητος καί διαταραχαί τοΰ ύπνου μέ τελικόν έπιστέγασμα 
τόν έν άπαθλιώσει Θάνατον παρακολουθοΰσι τόν κοκαϊνομανή.

'Η χρήσις τής κοκαΐνης, είσπνεομένης διά τής ρινός, διεδόθη τό πλεΐστον εις τάς 
άριστοκρατικωτέρας τάξεις τής κοινωνίας έκ των γυναικών τοΰ ήμικόσμου, κατέκτησεν 
ένα άριθμόν οπαδών μεταξύ τών φιλήδονων καί άργοσχόλων τύπων καί δεν έσχεν 
εύρυτέραν μεταξύ τοΰ πληθυσμού έξάπλωσιν. Εις πολλούς τών κοκαϊνομανών άντικα- 
τεστάθη δι’ ετέρου πλέον δραστικού δηλητηρίου, τής ήρωΐνης. Έν τούτω όμως τώ  
μεταξύ πλεϊστοι έκ μόνης τής καθ’ έξιν χρήσεως τής κοκαΐνης παρά τάς στοργικός 
προσπάθειας καί εύπορούντων ακόμη προστατών αύτών κατέλιπον τήν ζωήν των 
έν μέσω ποικίλων κακουχιών καί μίαν φήμην διά τό οικογενειακόν των όνομα έξ ίσου 
θλιβερόν, άλλοι δέ καί έπονείδιστον.

γ )  ’Όπιον. Ή ϋπνοφόρος μηκών. Θαμνοειδές φυτόν πολλάκις καί αύτοφυές, καλ
λιεργείται συστηματικώς εις πολλάς χώρας διά φαρμακευτικούς σκοπούς. Φυτεύεται 
κατά Μάρτιον, ωριμάζει κατά ’Ιούλιον ή Αύγουστον καί έκ τών άναπτυσσομένων 
κωδιών, τών μή ωρίμων αύτοΰ, μετά τήν πτώσιν τής στεφάνης, χαρασσομένων διά 
βαθέων καθέτων καί εγκαρσίων εντομών έκρέει λευκός γαλακτώδης χυμός δστις έκτι- 
θέμενος εις τόν άέρα λαμβάνει ταχέως χροιάν βαθεϊαν καστανόχρουν. Ό  χυμός οΰτος 
δστις κατ’ άρχάς είναι εύπλαστος μάζα καί άκολούθως άποβαίνει ξηρά είναι τό 
όπιον (αφιόνι). Κυκλοφορεί εις τό έμπόριον είς ορθογώνια, στρογγυλά ή πεπλατυ
σμένα τεμάχια ενίοτε περιβεβλημένα φύλλα μήκωνος καί είναι γεύσεως πίκρας καί λίαν 
χαρακτηριστικής ναρκωτικής οσμής. Είναι διαλυτόν εϊς τό ύδωρ άλλ’ εύχερέστερον 
είς τό οινόπνευμα.

Τό φυτόν τούτο καλλιεργείται κυρίως έν Περσία, Ίνδίαις, Κίνα καί Μικρά ’Ασία. 
Επίσης εις τάς περιφερείας Σερβικής καί Βουλγαρικής Μακεδονίας καί εύδοκιμεΐ είς τήν 
περιοχήν τής 'Ελληνικής Μακεδονίας, (περιφερείας Σερρών), όπως καί έν τή Μεσαία 
καί Μεσημβρινή Εύρώπη. 'Ομοίως καλλιεργείται είς πολλάς άλλας χώρας διά φαρμα
κευτικούς σκοπούς καί έν τώ  έμπορίω διακρίνεται έκ τής προελεύσεως (χ).

Ή  κατά τόπον παραγωγή ποικίλλει περισσότερον άπό άπόψεως περιεκτικότη- 
τος είς μορφίνην, ήτις είναι τό κύριον άλκαλοειδές τού οπίου ( 2).

Ή δι’ ήδονιστικούς σκοπούς χρήσις τού οπίου, έκλήθη ό π ιο μ α ν ία  είναι πολύ 
διαδεδομένη εις τάς περιοχάς τής Ά π ω  ’Ανατολής καί συντελεΐται διά τής καταπόσεως 
μικρού τεμαχίου (όπιοφάγοι), ή τοΰ καπνίσματος δι’ ειδικής καπνοσύριγγος (όπιο- 
καπνισταί) ( 3). Πλέον διαδεδομένον είναι τό σύστημα τού καπνίσματος εντός ειδικών 
έντευκτηρίων (όπιοκαπνιστήρια), τά όποια άφθονοΰν κυρίως εις Κίναν καί περί ών πολ
λάς, εύρυτάτας καί έν τισι καί νοσηράς περιγραφάς συναντώμεν είς τά  βιβλία ξένων 
τινών λογοτεχνών, ών τινες καί ΰπό τήν έπίδρασιν τής χρήσεως περιέγραψαν τά

1. Α. Χ ρ ισ το μ ά ν ο υ . ’Οργανική Χημεία. Τόμος Β ’ Σελίς 820: Α) "Οπιον’Ανατολήςήτοι: 
1) Μικρας ’Ασίας, Τουρκικόν Κωνσταντινουπόλεως καί Σμύρνης, 2 ) Περσίας καί 3) Αίγύπτου. 
Β ) ’Ανατολικών ’ Ινδιών, ήτοι : 1 ) Βεγγαλικόν, 2 ) Πάτμας καί 3 ) Μάλαβας, Γ ) Ευρωπαϊκόν ήτοι : 
1) Μακεδονίας, 2 ) Ελληνικόν, 3 ) Γερμανικόν, 4 ) Γαλλικόν, 5 ) ’Ιταλικόν, 6 ) ’ Ισπανικόν καί 7) 
Σουηδικόν καί Δ ) ’Αμερικής καί Αυστραλίας.

2. Α. Χ ρ ισ το μ ά ν ο υ . ’Οργανική Χημεία. Τόμος Β ' Σελίς 824 «τό εις φαρμακευτικούς σκο
πούς εφαρμοζόμενου σμυρναϊον δπιον ενέχει 10·—1 5 %  μορφίνης, τό τής ’Αλγερίας μέχρι 11, 5,  
καί τό γερμανικόν 10—20 % ».

3. Γ . Κ ά τσ α  άρθρον «Ναρκωτικά» είς Λεξικόν Νομικής—Διοικήσεως, Τόμος Σ Τ ' σελίς
5 8 .



Ναρκωτικά—Ηδονιστικά 405

συναισθήματα άτινα έδοκίμασαν μέ δλην την παραισθητικήν καί ψυχοπαθητικήν κα- 
τάστασιν εις ήν περιήλθον.

'Η έξις αύτη ήτις καί ακατανίκητος αποβαίνει καί ής ή έν τή ’Ανατολή διάδοσις 
είναι τταμμεγίστη, παρέχει ύπνον πλήρη ευάρεστων οραμάτων πληρούντων τό άτέρ- 
μον κενόν ποικίλλων ψυχικώς άνωμάλων τύπων, καταπραΰνει τούς τυχόν υπάρχοντας 
σωματικούς πόνους άλ λ α  ταχέως προκαλεΐ ποικίλας δυσαρέστους οργανικός ασθέ
νειας έν οίς καί σοβαρός νευρικός διαταραχάς. Ή θρέψις υποχωρεί χαρακτηριστικώς, 
τό  βάδισμα καθίσταται κλονούμενον, ή κόπωσις εκδηλος καί ή όψις πελιδνή, προσδιο- 
ρίζουσι μίαν άνευ σκοπού συρομένην ΰπαρξιν.

’Αλκαλοειδή τοΰ οπίου.
’Αλκαλοειδή ( !)  γενικώς καλούνται χημικαί ενώσεις εξ άζωτου άνθρακας καί 

υδρογόνου κατά τό πλεΐστον δέ καί έξ οξυγόνου. Εύρίσκονται κυρίως εις τά  φυτά 
καί ελάχιστα είς ζωικούς οργανισμούς. Είναι βάσεις φυτικαί τό πλεΐστον, έξαιρετικώς 
δηλητηριώδους ή θεραπευτικής ένεργείας καί των οποίων ή έν τή Ιατρική χρήσις 
άπεδείχθη εξαιρετικής σημασίας. Τό πρώτον άνακαλυφθέν αλκαλοειδές είναι ή παρά 
τοΰ Ντεσόρν παρασκευασθεΐσα Μορφίνη κατά τό  έτος 1803, άλλ’ ό πρώτος χαρα- 
κτηρίσας τά άλκαλοειδή είναι ό Γουλιέλμος Φερδινάνδος Σερτίνερ (1805) όστις 
επί έτη κατεπονήθη καί έπ’ αύτοΰ πειραματιζόμενος κατενόησεν δτι ή βάσις αΰτη 
τής Μορφίνης ήν άπεκάλεσεν-«ύπνοφόρον άρχήν του οπίου» κατέχει τήν φαρμακολο
γικήν ένέργειαν αύτοΰ είς άκρον συγκεντρωμένην.

Αί έργάσίαι τοΰ Σερτίνερ έγένοντο αιτία δπως καί έξ άλλων φυτικών ούσιών τε- 
λούντων ύπό τόν έλεγχον τής ’Ιατρικής, έξαχθώσιν συστατικά δεικνύοντα τοιαύτην 
συγκεντρωμένην ενέργειαν.

Τά πλουσιώτερα είς άλκαλοειδή έκ τής οικογένειας τών φυτών είναι τά  μηκωνο- 
ειδή, άλλά τό πλέον πολυσύνθετον είναι τό δπιον έξ ού άπεμονώθησαν 17, κατά τάς 
νεωτέρας δέ έρεύνας 24' είδη.

δ) Μορφίνη. Είναι τό κύριον άλκαλοειδές τοΰ οπίου έξ ού λαμβάνεται δι’ έκχει- 
λίσεως ήτις επιτυγχάνεται διά βρασμοΰ έπί άτμολούτρου ή τής άναμίξεως τεμαχισμέ
νου οπίου μετά ζέοντος ΰδατος. Ό  προκύπτων πολτός διηθείται καί λαμβάνεται τό 
άλας δπερ έκπλυνόμενον δι’ ΰδατος ξηραίνεται καί έχομεν τήν πρώτην βάσιν Μορφί
νης (άκάθαρτος, κοινός μπάζα). Αΰτη μετατρέπεται είς υδροχλωρικήν διαλυομένη διά 
θερμάνσεως εντός υδροχλωρικού οξέος καί μετά τήν ψΰξιν παραλαμβάνεται έν εΐδει 
κρυστάλλων.

Είς τό εμπόριον κυκλοφορεί είς μικρούς κύβους πεπιεσμένη καί είς φύσιγγας.
’Εν τή ’Ιατρική χρησιμοποιείται ώς ενεργούσα κυρίως έπί τοΰ κεντρικοΰ νευρικοΰ 

συστήματος τών κέντρων τοΰ πόνου καί βηχός. Συνιστάται είς βαρείας άλγηνάς κατα
στάσεις καί προκαλεΐ έξαιρετικώς εύάρεστον συναίσθημα είς τόν άσθενή, πλήν ό ορ
γανισμός αύτοΰ ταχέως εθίζεται, έξ ού καί προκαλεΐται ή άκατανίκητος τάσις προς 
συνεχή λήψιν νέων καί ηύξημένων δόσεων. ΤΊρός εξάλειφαν τοΰ δυσθύμου καί άφορή- 
τω ς άνησύχου τοΰ δλου όργανισμοΰ ών τήν αιτίαν ό είθισμένος δέν δύναται νά προσ- 
διορίση άλλ’ αισθάνεται μίαν έντονον εσωτερικήν διαπάλην καί προσφεύγει είς νέας 
συστηματικός κατ’ Ιπανάληψιν χρήσεις. Ή  τάσις αΰτη έκλήθη Μ ορφ ινομανία .

Ή  γαληνιαία εύφορική κατάστασις ήτις διαδέχεται τήν πρό ολίγου άνήσυχον, 
ή διά τής μορφίνης προκαλουμένη, έχει καταστρεπτικός διά τόν οργανισμόν συνέπειας 
διότι παρακολουθεΐται ύπό άλλοιώσεων έξ ών αΐ φρενικαί διαταραχαί καί ψευδαισθή
σεις είναι συνήθεις, ένώ τρομακτικά όνειρα διαταράσσουσι τόν ολίγον τοΰ μορφινο- 
μανοΰς ύπνον. Ή  πλήρης κατάρρευσις ής προηγείται έν στάδιον ήθικής καί κοινωνι-

1. Α. Χ ρ ισ το μ ά ν ο υ . ’Οργανική Χημεία. Τόμος Β ' σελίς 746.
— Γ . Π ανοπ ούλου « Έ γ χ . Έγκληματολογικής Χημείας» Άθήναι 1940, σελίς 53.
— Σχετικόν άρθρον Λεξικού Νομικής—Διοικήσεως. Τόμος Β ' σελ. 60.
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κής άπαθλιώσεως ακολουθεί τον ταχύν καί σταθερόν ρυθμόν τοϋ άφανισμοΟ μέχρι τοϋ 
θανάτου. Ή  δέ προηγούμενη αύτοϋ εξουθένωσή ήν άπαραιτήτως διατρέχει ό μορφι- 
νομανής ποικίλλει κατ’ έκτασιν άναλόγως των οικονομικών μέσων αΰτοΰ 6στις ίσχυ- 
ρώς παρωθούμενος έκ τής ανάγκης πλέον τοϋ έθισθέντος οργανισμού του επιδιώκει 
τήν διά παντός μέσου άπόκτησιν τοϋ δηλητηρίου τούτου δι’ οϋ προσκαίρως άνακου- 
φίζεται.

Ή  Μορφίνη έσχεν εύρεΐαν διάδοσιν ένεκα τής πρό τίνος έν τή Ιατρική πολλα
πλής χρησιμοποιήσεως.

Τούς πρώτους πιστούς οπαδούς καί τά πρώτα θύματα έσχε μεταξύ νοσοκόμων, 
ιατρών έτι καί άσθενών άποθεραπευθέντων έκ πολυωδύνων νοσημάτων.

'Η χαρακτηριστική ΐκανότης τοϋ δηλητηρίου τούτου δι’ ού επιτυγχάνονται 
άριστα παυσίπονα άποτελέσματα επί πριπτώσεων βαρείας καί έξαιρετικώς έπωδύνου 
μορφής οργανικών προσβολών, συνδυαζόμενα πρός τήν παρεχομένην πρόσκαιρον 
άλλ’ εύάρεστον γαλήνην έναντι τής μόλις πρό τίνος άνησύχου άλγηνής ύπερδιεγέρ- 
σεως τοϋ πάσχοντος καί τόν καταλιπόμενον έθισμόν έπί τοϋ όργοαησμοΰ, έσχεν τάς 
πλέον θλιβεράς συνέπειας.

'Η νοσοκόμος καμπτομένη πρό τών ικεσιών τοϋ άλγοϋντος άν μή καί δι’ ιδίαν 
άνάπαυσιν ύπερέβη τήν ϊοττρικήν εντολήν καί άνεκούφισεν οΰτω προσκαίρως πολύ 
πέραν τοϋ δέοντος τόν άσθενή, ΐνα καί αϋτη ύποστή έν πολλοϊς τήν σαγηνευτικήν 
επιρροήν τοϋ δηλητηρίου τούτου, προχείρως σκευθεΐσα καί άποφασίσασα τήν χρή- 
σιν μορφίνης καί δι’ ιδίαν άνάγκην. Ή  κακώς οΰτω χρησιμοποιηθεΐσα ήμιμάθεια, ή έξ 
άτελοϋς πείρας γνώσις τών περί τά φαρμακευτικά επαγγελματικούς άσχολουμένων έσχε 
τά  εις τόν κύκλον τούτον θύματα καί ιατροί τινες έτι ύπέστησαν τόν τόσον επικίνδυ
νον εμβολιασμόν έξ ού οΐ πλεϊστοι άπέβησαν δούλοι τοϋ πάθους τής μορφινομανίας 
μεθ’ όλων τών θλιβερών συνεπειών ών μία ή καί πλέον σκληρά τής δοκιμασίας τούτης, 
ότι διεφήμησαν έκ τής μέθης τούτης, τό εύφρόσυνον καί γαληνιαΐον, έξ ών καί οί ίδιοι 
μετ’ έλίγον έρποντες έπί τοϋ πεζοδρομίου κατέλιπον τήν οΰτω καταστασαν άθλίαν 
ζωήν των, είς τό ρεϊθρον αύτοϋ.

ε) Ή ρω ΐνη. "Ετερον άλ λ α  πλέον δραστικόν άλκαλοειδές τοϋ ’Οπίου είναι ή Η 
ρωίνη (Διακετυλομορφίνη)(χ) ής ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι ή μεγάλη έπί τοϋ ορ
γανισμού τοξικότης καί ό έθισμός. Αΰτη στερείται άναισθητικών καί ύπνωτιστικών 
ιδιοτήτων καί ή παρατηρουμένη τών ήρωϊνομοα/ών υπνηλία οφείλεται είς τόν ταχύν 
καί γενικόν τοϋ οργανισμού κάματον έκ τής χρήσεως αύτής.

'Η ήρωΐνη παρασκευάζεται συνθετικώς έκτής μορφίνης δι’ άκετυλιώσεως αύτής ( 2) 
ήτοι θερμάνσεως τής άκαθάρτου βάσεως (μπάζας) μετ’ άνυδρίτου τοϋ όξικοϋ οξέος 
έντός άτμολούτρου μετά βενζόλης καί καθαρίζεται δι’ όξόνης. Τό προκΰππον άλας 
μετατρέπεται είς ύδροχλωρικήν ήρωΐνην διά τής προσθήκης ύδροχλωρικοΰ οξέος κοιί 
πλύνεται δι’ αϊθέρος πρός διάλυσιν τών ύπολοίπων ρητινωδών ούσιών καί ΐνα ή κόνις 
αΰτη καταστή πλέον άφομοιώσιμος είς τόν βλεννογόνον τής pn/ός, δι’ ής είσπνεομένη 
είσάγεται είς τόν οργανισμόν. Είναι δέ ή κόνις αΰτη υπόλευκος ή έλαφρώς ροδίνου 
χρώματος, άοσμος μάλλον καί γεύσεως πίκρας, διαλυομένή εύχερώς καί πλήρως είς τό

φίντ,ς

1. Μ .Ε. Έγκυκλ. Τόμος ΙΒ ' σελίς 394.
«Ήρωΐνη (ή) (Heroinum) (Φαρμ. Χ η μ .). Οΰτω καλείται τό διακετυλοπαράγωγον τής μορ-

17Η 17ΝΟ Ο—CO—CH3 
O - C O - C H 3

Ή  ήρωΐνη παρασκευάζεται δι’ άκετυλιώσεως τή έπιδράσει άκετυλοχρωριδίου τής μορφί
νης ------».

2. Μ .Ε. Έγκυκλ. Τόμος Γ ' σελίς 94.
Ά κετυλίωσις. Οΰτω καλείται ή εν τινι οργανική ένώσει εισαγωγή τής ρίζης τοϋ άκετυλίου 

CH3—CO (βλ. καί άκωλιωσις).
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ύδωρ. Els τήν Ιατρικήν άσήμαντον παρέχει βοήθειαν, χορηγούμενη εις βαρείας φυμα- 
τικάς καταστάσεις κατά τοΰ βηχός καί δύναται νά καταργηθη παντελώς ή παρασκευή 
αυτής άνευ βλάβης τινός τής καθόλου Θεραπευτικής (Χ).

Ή  ήρωΐνη είς τό έμπόριον κυκλοφορεί δι’ ήδονιστικοΰς σκοπούς είς ξηρία του 
ενός, ήμίσεος, ενός τετάρτου καί ενός ογδόου τοΰ γραμμαρίου ώς προς τήν κατωτέραν 
κλίμακα τής αμέσως πρός ήρωϊνομανεΐς πωλήσεως.

'Η χρήσις συντελεϊται δι’ εισπνοής άπό των ρωθώνων καί μετά μικρόν άπό τής 
κτήσεως τής έξεως ταύτης χρόνον δι’ ενέσεων υποδορίων, ας ενεργεί τό πλεΐστον ίδιο- 
χείρως ό ήρωϊνομανής διαλύων τήν κόνιν εντός κοινού ΰδατος. Ή ανάγκη τής προσ
φυγής είς τήν ένεσιν οφείλεται είς τό άνικανοποίητον τοΰ οργανισμού διά τής δι’ εισ
πνοών εισαγωγής καί πρός ταχυτέραν κυκλοφορίαν τοΰ δηλητηρίου είς τον οργανι
σμόν.

Ή  τοξικότης τής ήρωΐνης διά τόν ανθρώπινον οργανισμόν είναι πολύ ύπερτέρα 
τής δραστικής δυνάμεως τής μορφίνης—λέγεται τρις άνωτέρα—άλλά τά  αποτελέσματα 
είναι έξαιρετικώς καταστρεπτικά, διότι ό ήρωϊνομανής είς όν καταλήγουσιν τό πλεΐ
στον καί οί αίθερομανεϊς, κοκαϊνομανείς, μορφινομανεΐς καί χασισοπόται, υπερβάλλει 
πάντας ώς πρός τήν ταχύτητα τής καταρρεύσεως τοΰ όργανισμοΰ καί τόν βαθμόν 
τής άπαθλιώσεως (2) .

Ή  ήρωΐνη ήδονιστικωτέρα τής μορφίνης έξ οΰ καί ό τοΰ έθισμοΰ κίνδυνος κατα- 
πληκτικώς μέγας, αμέσως μετά τήν πάροδον τής έπιδράσεως έκ τής πρώτης χρήσεως 
καταλείπει άλγη καί ενοχλήματα έντονα. Διά νέας δόσεως παρέρχονται μέν ταΰτα τα- 

.χέως παρέχεται δέ ήδονιστική ευφορία καταθέλγουσα τόν προ ολίγου πάσχοντα ΐνα 
μετ’ ολίγον πάλιν παραδοθή ούτος είς νέα πλέον έντονα ενοχλήματα καί ό κύκλος ούτος 
συνεχίζει τάς πρός τόν Θάνατον στροφάς του, είς βάρος πολλών ανθρωπίνων ύπάρ- 
ξεων, σταθερώς καί άνευ εμποδίων.

στ) ’Ά λλα  αλκαλοειδή τοΰ οπίου. ’Επίσης εξάγονται έκ τοΰ οπίου δι’ ιατρικήν 
χρήσιν μή διαδοθέντα ώς ήδονιστικά καί άλλα αλκαλοειδή, ών τά  κυριώτερα είναι ή 
κωδεΐνη, ή θηβαΐνη, ή ναρκωτίνη καί ή ναρκεΐνη, μή άγοντα είς έθισμόν πλήν τής κω- 
δεΐνης ήτις δύναται νά μετατροπή είς ήρωΐνην.

ζ) ’ Ινδική Κάνναβις (χ α σ ίς ) .  Είναι φυτόν θαμνοειδές δπερ είς τήν καλλιέρ
γειαν παρουσιάζει άπό τής σποράς μέχρι τής συγκομιδής (Μάρτιος—’Ιούνιος) στάδια 
ιδιαιτέρας έπιμελείας άνά χρονικά τινα διαστήματα.

’Εκ τών θηλέων τοΰ φυτοΰ τούτου μετά τήν πτώσιν τών φύλλων συλλέγονται οί 
κόκκοι μετά τμήματος τοΰ κλάδου καί φυλάσσονται είς κλειστόν χώρον μέχρι άπο- 
ξηράνσεως. ’Ακολούθως τρίβονται καί συλλέγεται μέσω συρματίνου πλέγματος ή 
άπομείνασα λεπτή κόνις ήτις είναι κιτρινοφαίου χροιάς. 'Η κόνις αϋτη Θερμαίνεται 
είς τήν πυράν ή τόν ατμόν μεθ’ δ συμπιέζεται είς πεπλατυσμένα σχήματα καί πολλάκις 
τού τύπου καττύματος ύποδημάτων.

Ή  ’Ινδική κάνναβις φυτεύεται είς ’Ινδίας ένθα παράγεται μεγάλη ποσότης, είς Συ-

1. Κ οπανάρη Φ. Είς «’Αρχεία Υγιεινής» ’Ιουνίου 1937 Τεύχος 3ον «'Η  Διεθνής προσ
πάθεια διά τήν καταπολέμησιν τών ναρκωτικών κλπ.» σελίς 111 . . .  'Επομένως ήγείρετο τό ζή
τημα, έάν αί συνέπειαι τής καταστρεπτικής ταύτης χρησιμοποιήσεως δέν βαρύνωσι περισσότερον 
ή ή θεραπευτική άξια τής ήρωΐνης κατά τοιοΰτον βαθμόν, ώστε νά επιβάλλεται ή παρεμπόδισις 
τής παραγωγής αυτής. ’Ή δη άπό τοΰ 1924 αί Ήνωμέναι Πολιτεΐαι τής ’Αμερικής είχον απαγο
ρεύσει τήν χρήσιν τής ήρωΐνης».

2. Δ. Κ ο υ ρ έττα  καί Φ. Σκούρα.
«Θέματα Ψυχιατρικής έν τώ Στρατω».
Διάλεξις Δ. Κουρέττα «Οί τοξικομανείς έν τώ  Στρατεύματι».
Σελίς 37 « . . . Ή  τελευταία «creation» τής διεθνούς αύτής τών ναρκωτικών τυγχάνει ή 

ήρωΐνη, ήτις είναι έξ φοράς ίσχυροτέρα τής μορφίνης, έκ τής όποιας παράγεται (ether diacetique 
de la  m orfine)».
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ρίαν, Τουρκίοαη Βουλγαρίαν καί παρ’ ήμιν έκαλλιεργεΐτο εις τήν περιοχήν Μαυτινείας 
πρό τής εφαρμογής των ΐσχυόντων σήμερον απαγορευτικών Νόμων. Εις πολλά μέρη 
φυτεύεται λαθραίως μέσω τοΰ αραβοσίτου καί παρά τάς απαγορευτικάς διατάξεις 
μεγάλες ποσότητες κυκλοφοροϋσι χάριν των πολλυπληθών οπαδών τής χρήσεως 
χασίς.

Εις τους λαούς τής Μέσης ’Ανατολής καί παρά τοϊς Μωαμεθανοΐς ή διάδοσις τής 
χρήσεως τοΰ χασίς είναι παμμεγίστη, λέγεται δέ καί περί αίρέσεως καλουμένης τών 
χασιστών καί όφειλομένης εις παλαιότατόν τινα ’Αρχηγόν ομάδων πολεμιστών τής 
’Ανατολής καλούμενον Χασάν καί όθεν ή καθ’ ομάδας καί σήμερον χρήσις καλείται 
χαρακτηριστικώς «Χασάν—κέφι».

Αί μεθυστικοί ιδιότητες του χασίς ήσαν γνωσταί άπό άρχαιοτάτων χρόνων καθό
σον άναφέρονται ΰπό τοΰ 'Ηροδότου καί του Πλινίου. Παρ’ ήμϊν είσήχθη κατά τό 1870 
ΰπό καταδίκων προερχομένων έξ ’Ανατολής καί ταχέως κατέκτησε σοβαρόν αριθμόν 
οπαδών μεταξύ τών κατωτέρων τάξεων. Χρησιμοποιείται διά καπνίσματος άναμιγνυό- 
μενον μετά τοΰ καπνού κοινού σιγαρέττου (τσιγαριλίκι) δπερ τό πλεΐστον τελειοΰται 
δι’ επιστομίου μικρού έκ χαρτονιού πρός καλυτέραν καΰσιν καί άναρρόφησιν. ’Επίσης 
διά τής καύσεως επί ειδικού τύπου ναργιλέ καλουμένου είς τήν γλώσαν τών χασισο
ποτών «λουλά». 'Ομοίως τρώγεται εντός άφεψήματος ή αύτούσιον είς μικρά τεμάχια 
(χασισοφάγοι) ή άναμιγνυόμενον μετά γλυκισμάτων.

'Η καθ’ εξιν χρήσις τοΰ χασίς ήν εύκόλως αποκτά τις ένεκα ποικίλων αιτιών, ώς 
ροπής είς τον πλάνητα βίον, τάσεως όνειροπολήσεων, έλλείψεως ίκανότητος άντιστά- 
σεως είς άτυχήματά τινα, ψυχικών ανωμαλιών παροδικοΰ χαρακτήρος ώς πρόσκαιρων 
θλίψεων ας επιτείνει τις έκ μεγαλοποιήσεως ενός άτυχους συμβάντος αλλά καί τής έκ 
τίνος χρήσεως νοσηράς έκτιμήσεως τής παροδικής καταστάσεως άμεριμνησίας μετ’ 
εύαρέστων οραμάτων ήν έπιδιώκουσιν οί κοινοί έγκληματίαι είς άντίρροπον τής διαρ- 
κοΰς αγωνίας των έκλήθη χ α σ ισ ο μ α ν ία .

'Η έκ τής χρήσεως τοΰ χασίς έπίδρασις διαφέρει τής τών προαναφερθεισών άλλων 
ναρκωτικών ούσιών τοιαύτης ώς πρός τόν βαθμόν έθισμοΰ τοΰ όργανισμοΰ, είς δν 
προκαλεΐ προσωρινήν ευεξίαν, πρός ήν ή σκέψις καί ή διάθεσις φέρονται εύαρέστως κατά 
τήν πρός τά  οινοπνευματώδη άναλογίαν, δι’ ών έπιζητεΐται μία διακοπή τοΰ άπλσΰ, 
μονήρους, πληκτικού καί ομοιομόρφου τής ζωής. ’Αποβαίνει οΰτω καί τοΰ χασίς ή 
χρήσις είδος τι άπολαύσεως, είδικοΰ τύπου ψυχαγωγίας, είς ήν επιδίδονται κατά προ- 
τίμησιν όμαδικώς οί χασισοπόται. ’Επίσης διαφέρει τών άλλων ήδονιστικών καί ώς 
πρός τόν πλούτον τών οραμάτων καί ψευδαισθήσεων, έξ ών όμως ή εύτυχία τοΰ χασι- 
σομανοϋς άποβαίνει εξαιρετικούς επικίνδυνος καί δι’ εαυτούς καί διά τούς άλλους καί 
τούς μετ’ αύτοΰ κοινώς έπιδιδομένους είς τήν μέθην τούτην. Δύνάται ό χασισοπότης 
υπό τό κράτος τής έπιδράσεως τούτης νά ύπολάβη εχθρόν τινα έξ αύτών, αίσθάνεται 
εαυτόν άνίσχυρον καί ικανόν διά πάσαν πράξιν, κατέχεται ΰπό τάσεων κινητικής ενέρ
γειας ζωηράς καί έντονου καί παρορμητικής διαθέσεως επιθετικής κατά παντός καί τοΰ 
πρό όλίγου συνεργάτου καί φίλου καί διά συνενοχής είς αδίκημα συνδεομένου, δν δύ- 
ναται νά θεωρήση προδίδοντα, επιτιθέμενον, βυσσοδομοΰντα ή άρπακτικόν πτηνόν 
ή θηρίον κατ’ αύτοΰ στρεφόμενον. Τό κατά τάς περιστάσεις έκδηλούμενον τοΰ χασισο
πότου μένος δέν έχει σταθμόν ούδέ συγκρίσεως δριον. Αϊ μυϊκαί δυνάμεις του άποδίδου- 
σιν έν καταπληκτικώς μέγα ποσοστού ικανοτήτων άντιστάσεως, δπερ πολλαπλασιά- 
ζεται έκ τής παρωθούσης πολλάκις άνευθύνου περί τών τελουμένων βουλήσεως. Εΐδο- 
μεν χασισοπότας κυριολεκτικούς μαχομένους κατά όμάδος ’Αστυνομικών μετά πολλοΰ 
δέ κόπου δαμασθέντας.

Ή  έπίδρασις τοΰ χασίς δημιουργεί αισθήματα περίεργα, άκρως παράδοξα πολ- 
λάκις, άτινα κυριαρχοΰσι τής ψυχής τοΰ χασισοπότου. ’Επιθυμητά! ονειροπολήσεις 
πραγματοποιούνται εν τή συνειδήσει του τοσοΰτον ζωηρώς, ώστε νά ύφίσταται πλήρη 
τήν ύποβλητικότητα αύτών. 'Η ύποδούλωσις τής συνειδήσεως καί ή άλλοίωσις τής
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κρίσεως έκ τοΟ απροσδιορίστου τής έκτάσεως τών όραματισμών καί ψευδαισθήσεων 
άσκοΰσι επί τοΰ χασισοπότου επιρροήν έξαιρετικώς επικίνδυνον, διότι αίρονται πάν- 
τες οί εις τον συνειδητόν τύπον φραγμοί περί ευθύνης καί φόβου καί ούτως έν τη κατα- 
στάσει τούτη τελών καί υπό των ενστίκτων πλέον καθοδηγούμενος, έπιτελεϊ πράξεις 
ανυπολογίστου κοινωνικής συμφοράς. Κατά τό στάδιον των πρώτων κρίσεων ή έπί- 
δρασις, πλήν των εύαρέστων δραμάτων, πλανά καί ώς πρός τά  επί τής καθόλου υγείας 
αποτελέσματα, διότι ή έντασις όλων των δυνάμεων εμφανίζεται ζωηρά, τό πρόσωπον 
παρουσιάζει δψιν καλήν καί προκαλεϊται ή δρεξις πρός τό φαγητόν. Ή  κατά τάς ερ
γαστηριακός έρεύνας άπομονωθεΐσα έκ τοΟ χασίς «κανναβινόλη» θεωρείται δρώσα έπί 
τοΰ οργανισμού ύλη έξ ής αί έκ χρονιάς χρήσεως δηλητηριάσεις τοΰ οργανισμού καί ή 
προκαλουμένη υπογλυκαιμία. ’Εντεύθεν ή αιτία τής ύπό των χασισοποτών χρησιμο- 
ποιήσεως τό πλεϊστον γλυκισμάτων καί καρύων, τούς φλοιούς τών όποιων πάντοτε 
συναντώμεν εις τά  χασισοποτεία καί οΐτινες χρησιμοποιούνται καί πρός παρασκευήν 
τής πυράς τοΰ ναργιλέ. Αί συνέπειαι τής καθ’ έξιν χρήσεως, πλήν τών προαναφερο- 
μένων κοινωνικών κινδύνων, είναι καί διά τόν άνθρώπινον οργανισμόν βαρεΐαι, διότι 
βαθμηδόν καί ένεκα τής έπιτεινομένης έπί τών διαφόρων λειτουργιών δράσεως τού δη
λητηρίου τούτου επέρχονται μόνιμοι διαταραχαί καί άλλοιώσεις τών διαφόρων ορ
γάνων, έξ ών ό χασισοπότης δεν οδηγείται μεν ταχέως πρός τόν θάνατον, διαρκώς 
δμως κυμαίνεται μεταξύ φυλακής καί φρενοκομείου, άσχέτως τών πρός τό κοινωνικόν 
σύνολον δεινών άτινα επισωρεύει. (Συνεχίζεται)

’Εκθέματα ναρκωτικών, καί μέσων χρησιμοποιήσεως αύτών, κατασχεθέντα κατά 
καιρούς καί ευρισκόμενα εις τό  Έγκληματολογικόν μουσεϊον τής Γεν. ’Ασφαλείας 

’Αθηνών, τό όποιον κατεστράφη κατά τόν Δεκέμβριον τού 1944.
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ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ-ΙΕΡΑΡΧΙΑ-ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ-ΣΥΛΛΗΨΙΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ύπά κ. ΕΜΜ. ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑΚΗ ’Αστυνόμου Α'.

I .  Σ κοπ ός 'Α γροτικής ’Α σφαλείας.
I I .  Ά ρ χ α ϊ  'Α γροτικής ’Α σφαλείας.

I I I .  'Ιερ αρ χ ία  υπαλλήλων κ α ί δργάνων ’Α γροτικής ’Α σφαλείας.
Ι Υ .  Α στυνομ ία επ ί των αρδευτικώ ν ύδάτων.

Υ. Χ αρακτή ρ κ α ί έξάρτη αις  ’Α γροτικής ’Α σφ αλείας.
Υ Ι. Π ο ιο ι δικαιούνται να φέρουν στολήν.

Υ ΙΙ. Π ο ιο ι δικαιούνται νά οπλοφορούν.
Υ ΙΙΙ . Π ο ιο ι είναι άνακριτικοί υπάλληλοι.

IX . Π ο ιο ι έκτελοϋν καθήκοντα Δ ημοσίου Κ ατηγόρου.
X. Π ο ια  είναι τ ά  αγ ροτ ικ ά  αδ ική μ ατα.

X I. Π ο ιο ι δικάζουν τ ά  άγ ροτ ικ ά  αδικήμ ατα.
X II. Υ π οχ ρ εώ σ εις  άστννομικών Α ρ χ ώ ν  ώςπρός τ ά  άγ ροτ ικά  άδικήματα.

X III . Λ ω σιδικ ία  υπαλλήλων ' κ α ί οργάνων ’Α γροτικής ’Α σφαλείας.
Χ ΙΥ . Σνλληψις δργάνων ’Α γροτικής ’Α σφ αλείας. Π ερ α ιτέρ ω  ενέργειαι.

I. Σκοπός ’Αγροτικής ’Ασφαλείας. Ή  ’Αγροτική ’Ασφάλεια σκοπόν εχει 
κυρίως τήν φύλαξιν των άγροτικών κτημάτων (*), τήν ρύθμισιν καί διανομήν των 
άρδευτικών ύδάτων καί τήν πρόληψιν, δίωξιν καί τιμωρίαν των περί τά άντικείμενα 
ταϋτα άδικημάτων (’Άρθρον 1 Α.Ν. 1010/1937 καί άρθρον 6 Β .Δ . 20/23 Μαρτίου 
1939).

II. Ά ρ χα ϊ ’ Αγροτικής ’Ασφαλείας. Αυται είναι : 
α) 'Η  Διεύθυνσις ’Αγροτικής ’Ασφαλείας τοϋ 'Υπουργείου ’Εσωτερικών, 
β) Αί επιθεωρήσεις ’Αγροτικής ’Ασφαλείας.
γ )  Αί Διοικήσεις ’Αγροτικής ’Ασφαλείας. 'Η  περιφέρεια έκάστου Νομού άπο- 

τελεΐ «Διοίκησιν ’Αγροτικής ’Ασφαλείας» μέ έδραν καί έπωνυμίαν τήν του Νομοΰ 
(άρθρ. 4 Γ . 1 Α.Ν. 1010/1937) καί

δ) Τά Ά γρονομεΐα .'Η  περιφέρεια έκάστου Ειρηνοδικείου άποτελεΐ «Άγρονο- 
μεϊον» μέ έδραν καί έπωνυμίαν τήν τοϋ Ειρηνοδικείου (άρθρ. 4 Β . 1 Α.Ν. 1010/937). 

III . 'Ιεραρχία υπαλλήλων καί οργάνων ’Αγροτικής ’Ασφαλείας (2). 
α) Διευθυντής ’Αγροτικής ’Ασφαλείας ('Υπουργείου ’Εσωτερικών) 
β) Έπιθεωρηταί ’Αγροτικής ’Ασφαλείας 
γ )  Διοικηταί ’Αγροτικής ’Ασφαλείας Β ' καί Α ' τάξεως 
δ) ’Αγρονόμοι Δ ' Γ ' Β ' καί Α' τάξεως 
ε )  Ύπαγρονόμοι Β ' καί Α ' τάξεως 

στ) Άρχιφύλακες. 
ζ )  ’Αγροφύλακες : Τακτικοί

Προσωρινοί
Άναπληρωταί
’ Ιδιωτικοί

η ) Ειδικοί είσπράκτορες ’Αγροφυλακής 
θ) Ύδρονομεΐς

1. Ή  άρμοδιότης τής ’Αγροτικής ’ Ασφαλείας εκτείνεται εις τήν αγροτικήν έκτασιν. ’Α
γροτική δέ έκτασις θεωρείται :

α) Πάσα έκτασις γής, πλήν τής δασικής, κειμένη έκτος σχεδίου πόλεων, κωμοπόλεων καί 
χωρίων, έν έλλείψει δέ σχεδίου έκτος τής περιοχής τοϋ συνόλου των οικιών των άποτελουσών ταϋτα 
μετά των κατά τήν κοινήν τοπικήν άντίληψιν, περιοχών τών οίκιών τούτων.

β) Αί έντός τοϋ σχεδίου, έν έλλείψει δέ σχεδίου αί έντός τών ορίων κωμοπόλεων, χωρίων ή 
συνοικισμών έκτάσεις, αίτινες χρησιμοποιούνται προς έξυπηρέτησιν άγροτικών σκοπών ή κατά 
τήν κρατούσαν τοπικήν συνήθειαν θεωρούνται ώς άγροτικαί (άρθρ. 2 Α .Ν . 1010/1937).

2. Α.Ν. τής 16 Νοεμβρίου 1935 «περί ’Οργανισμού τών 'Υπηρεσιών ’Αγροτικής ’Ασφα
λείας».
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ι) 'Υδροχωρισταί
ια) Έπόπται ύδρονομέων και ύδροχωριστών.

IV. ’Αστυνομία επί των αρδευτικών ύδάτων. V
Οί ύδρονομεΐς, οί ύδροχωρισταί, οί άγροφύλακες ύδρονομεΐς καί οί έπόπται 

ύδρονομέων καί ύδροχωριστών καλούνται ύδρονομικά όργανα καί άποτελοΰσι την 
’Αστυνομίαν έπί των άρδευτικών ύδάτων.

'Η  ’Αστυνομία έπί των άρδευτικών ύδάτων, ύπάγεται εις την αρμοδιότητα 
τοϋ 'Υπουργείου Ε σω τερικώ ν (Δ/νσις ’Αγροτικής ’Ασφαλείας) καί του 'Υπουργείου 
Γεωργίας (Δ/νσις ύδάτων) (Β .Δ . 6/9-3-1950 «περί τής ’Αστυνομίας έπί τών άρδευτι
κών ύδάτων»).

V . Χαρακτήρ καί εξάρτησις ’Αγροτικής ’Α σφαλείας. Ή  ’Αγροτική 
’Ασφάλεια είναι Σώμα πολιτικόν, έξαρτάται δέ έκ τής Διευθύνσεως ’Αγροτικής ’Α 
σφαλείας τοϋ 'Υπουργείου ’Εσωτερικών (άρθρα 1 § 1 καί 7 Α.Ν. 655/1945 καί 
Α.Ν. 744/1945).

V I. Ποιοι δικαιούνται νά φέρουν στολήν. ’Εκ τών ύπαλλήλων καί 
οργάνων τής ’Αγροτικής ’Ασφαλείας δικαιούνται νά φέρουν στολήν: 

α) Οί ειδικοί Έπιθεωρηταί 
β) Οί Διοικηταί ’Αγροτικής ’Ασφαλείας 
γ )  Οί ’Αγρονόμοι 
δ) Οί 'Υπαγρονόμοι 
ε )  Οί Άρχιφύλακες καί 

σ τ ) Οί τακτικοί άγροφύλακες.
Οί άνωτέρω φέρουσιν στολήν, έξάρτησιν καί πηλίκιον μετά έθνοσήμου στέμ

ματος.
Οί προσωρινοί, άναπληρωταί καί ιδιωτικοί άγροφύλακες, ως καί οί ύδρονομεΐς, 

ύδροχωρισταί .καί έπόπται ύδρονομέων καί ύδροχωριστών δέν φέρουν ιδίαν στολήν, 
άλλά μόνον ειδικόν περιβραχιόνιον εις την άριστεράν χεΐρα (άρθρ. 22  §§ 1 καί 3 
Α.Ν. 1010/1937).

VII. Ποιοι δικαιούνται νά οπλοφορούν.
Οί Έπιθεωρηταί, Διοικηταί, ’Αγρονόμοι, 'Υπαγρονόμοι, Άρχιφύλακες καί 

’Αγροφύλακες γενικώς δικαιούνται κατά τήν έκτέλεσιν τής ύπηρεσίας των να 
φέρωσι πολεμικόν οπλον ή πιστόλιον άνευ ειδικής άδειας, ύποκείμενοι κατά 
τά λοιπά εις τάς περί Θήρας διατάξεις (άρθρον 22 § 1 Α.Ν. 1010/1937 καί άρθρ. 
7 § 2 β Α.Ν. 16 Νοεμβρίου 1935).

Οί ιδιωτικοί άγροφύλακες δικαιούνται νά οπλοφορούν, κατόπιν ειδικής άδείας 
τού Νομάρχου, μετά πρότασιν τού ’Αγρονόμου (άρθρον μόνον παράγρ. 7δ' A. Ν.
1302/1938).

VIII. Ποιοι είναι άνακριτικοί υπάλληλοι.
Οί Διοικηταί ’Αγροτικής ’Ασφαλείας, οί ’Αγρονόμοι, 'Υπαγρονόμοι, Ά ρ χ ι- 

φύλακες καί άγροφύλακες είναι άνακριτικοί ύπάλληλοι, άλλά μόνον ως προς τά άγρο- 
τικά άδικήματα (άρθρα 52 §§ 2, 3 καί 4, 67 § 1 καί 73 § 1 έδαφ. ιβ' Α.Ν. 1010/ 
1937 καί άρθρ. 9 § 3 δ Α.Ν. 16 Νοεμβρίου 1935).

IX. Ποιοι έκτελοϋν καθήκοντα Δημοσίου κατηγόρου.
Καθήκοντα Δημοσίου Κατηγόρου παρά τοΐς Πταισματοδικείοις κατά τήν 

έκδίκασιν αγροτικών άδικημάτων έκτελοϋν :
α) Οί Ύπαγρομόνοι
β) Οί ’Αγρονόμοι καί
γ )  Οί Διοικηταί ’Αγροτικής Άσα>αλείας (άρθρ. 52 § 4α, 73 § 1 ιβ' Α.Ν. 1010/ 

1937, άρθρ. 8  Ν.Δ. 290/1947 καί άρθρ. 9 § 3 δ' Α.Ν. 16 Νοεμβρίου 1935 ).
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X . Ποια είναι τά αγροτικά αδικήματα. Ταΰτα είναι :
α) 'Η  κλοπή ή ύπεξαίρεσις ξένου άγροτικοϋ κινητού κτήματος (ώ ς λ.χ. προϊ

όντων άγρών, κήπων ή δένδρων, γεωργικών έργαλείων, οργάνων, σκευών ή λιπα
σμάτων, πτηνών ή προϊόντων αύτών κ λ π .), έφ’ όσον ή άξια του κλαπέντος ή ύπε- 
ξαιρεθέντος δεν υπερβαίνει τάς 100 χιλ. δραχμών (1).

β) 'Η  φθορά ή βλάβη ξένου ή κοινοχρήστου άκινήτου ή κινητού άγροτικοϋ 
κτήματος καί ή καθ’ οΐονδήποτε τρόπον διαταραχή τής κανονικής ροής άλλοτρίων 
άρδευτικών ύδάτων, κοινοτικών ή κοινοχρήστων, έφ’ όσον ή έκ τής φθοράς ή βλά
βης ή έκ  τής διαταράξεως προξενηθεϊσα εις τό κτήμα ζημία δεν υπερβαίνει τάς 100 
χιλ. δραχμών (1).

γ )  'Η  διά ζώων ή πτηνών φθορά ή βλάβη έκ προθέσεως παντός είδους ξένου 
ή κοινοχρήστου ακινήτου ή κινητού άγροτικοϋ κτήματος άνευ τής προηγουμένης 
συγκαταθέσεως του έχοντος δικαίωμα, άσχέτως τοϋ ποσοϋ τής έκ τής πράξεως ταό- 
της ζημίας.

δ ) 'Η  διά ζώων ή πτηνών φθορά ή βλάβη έξ άμελείας παντός είδους ξένου ή 
κοινοχρήστου άκινήτου ή κινητού άγροτικοϋ κτήματος, άσχέτως του ποσοϋ τής έκ 
τής πράξεως ταύτης ζημίας.

ε )  Αί παραβάσεις τών άγρονομικών διατάξεων, ώς λ.χ. τής άπαγορευούσης 
τήν διατήρησιν ώρισμένων ζώων έν ώρισμένη περιοχή κλπ.

σ τ) Ή  παράβασις ώρισμένων διατάξεων τοϋ κώδικος άγροτικής άσφαλείας, 
έξ ών δεν προήλθε ζημία εις αγροτικόν κτήμα, ώς λ.χ. ή διαταραχή τής κανονικής 
ροής άλλοτρίων άρδευτικών ύδάτων κλπ. (άρθρ. 37—46 Α.Ν. 1010/1937).

X I .  Ποιοι δικάζουν τά αγροτικά αδικήματα.
α) Τά αγροτικά άδικήματα, καθ’ ό πταίσματα δικάζονται ύπό τών Πταισμα

τοδικείων μέ Δημόσιον Κατήγορον 'Υπαγρονόμον ή ’Αγρονόμον ή Διοικητήν ’Α 
γροτικής ’Ασφαλείας (άρθρ. 54 καί 55 Α.Ν. 1010/1937).

β) Έ ν  Κρήτη, τά άγροτικά άδικήματα δικάζονται ύπό τοϋ ’Αγρονόμου ή 
Ύπαγρονόμου ή Διοικητου ’Αγροτικής ’Ασφαλείας,: τή συμπράξει τοϋ έν τώ  Ά -  
γρονομείω ύπηρετοΰντος Γραμματέως, πλήν τών διαπραττομένων ύπό ανηλίκων 
ήλικίας μέχρι 17 έτών συμπεπληρωμένων, άτινα έκδικάζει τό Πταισματοδικείων 
(άρθρ. 29 καί 30 Ν.Δ. 1142/1942 καί ύπ’ άριθ. 167/1946 Π .Υ .Σ .).

X II . 'Υποχρεώσεις ’Αστυνομικών ’Αρχών ώς προς τά άγροτικά 
άδικήματα.

Αί Άστυνομικαί Ά ρχαί τοϋ Κράτους ύποχρεοΰνται νά παρέχωσι τήν συν
δρομήν των εις τήν ’Αγροτικήν ’Ασφάλειαν, έπιλαμβάνονται δέ τής βεβαιώσεως 
καί διώξεως τών άγροτικών άδικημάτων, κατά τάς διατάξεις τοϋ άγροτικοϋ κώδικος 
(Α.Ν. 1010/1937), έφ’ όσον δεν έπελήφθησαν τά άρμόδια όργανα καί οί υπάλληλοι 
τής Ά γροτικής ’Ασφαλείας (άρθρ. 1 § 4 Α.Ν. 1010/1937).

X I I I . Δωσιδικία υπαλλήλων καί οργάνων ’Αγροτικής ’Ασφαλείας.
Οί ύπάλληλοι καί τά όργανα έν γένει τής ’Αγροτικής ’Ασφαλείας, άπό άπό- 

ψεως δωσιδικίας, έξομοιοΰνται άπολύτως προς ίδιώτας, ώς προς πάντα αύτών τά 
έγκλήματα (2 ).

1. Έ ά ν  ή ζημία ύπερβαίνη τάς 100 χιλ. δραχμών ή παράβασις είναι πλημμέλημα.
2. Κατά τό δρθρον μόνον § 2 έδ. δεύτερον τοϋ Α.Ν. 1302/1938 «οί Διοικηταί ’Αγροτικής 

’Ασφαλείας, οί ’Αγρονόμοι καί Ύπαγρονόμοι άπολαύουσιν ίδιαζούσης δωσιδικίας ώς προς τά 
πταίσματα αύτών, δι’ ά υπάγονται εις τό Πλημμελειοδικεΐον».

Ή  διάταξις όμως αΰτη κατηργήθη δι’ άρθρου 591 έδαφ. ιθ' τοϋ Κ .Π .Δ . καί κατ’ ακολου
θίαν καί οί προμνησθέντες διά τά πταίσματά των δωσιδικοΰν εις τά Πταισματοδικεία.
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ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΙΛΜΠΡΙΤΖ
'Υ π ό  τοϋ ΠΩΛ ΜΑΚ ΓΚΟΥΑ-Ι-Ρ

Μετάφρασις άπό τ ’ ’Αγγλικά Η. Σ Α ΓΙΑ

(Σ υ νέχεια  άπό  τό  προηγούμενο)

Ό  Κάμμινγκς άποτέλειωσε τή μπύρα του καί συνέχισε :
—Δεν ξεύρομε καλά τον άνθρωπο, μου φαίνεται. Θά έπρεπε νά είχαμε συλ- 

λέξει περισσότερες πληροφορίες γι’ αυτόν. Ά π ό  τήν ίδιοκτήτρια της πανσιόν, τον 
κουνιάδο του καί τ ’ άφεντικά του. 'Ο  Τόμσον δεν σκοτώθηκε βεβαίως διότι ήταν 
έργατικός καί έντιμος. Καταλήγουμε λοιπόν νά πιστέψουμε πώς μέ κάποιον θά 
τσακώθηκε. Κ ι’ ό κάποιος αύτός τοϋ κατάφερε τό θανατηφόρο κτύπημα στο κε
φάλι. Καί μετά θέλησε νά συγκαλύψη τό έγκλημά του μέ διαφόρους τρόπους. Τό 
πρόβλημα λοιπόν είναι νά άνακαλύψουμε μέ ποιόν τσακώθηκε; Μέ κάποιον πού συν- 
ήντησε στο λεωφορείο; Στην περίπτωσι αότή τό πράγμα θά γινότανε άντιληπτό, 
άπό τούς συνταξιδιώτες καί θά τό" μαθαίναμε. Μέ τον είσπράκτορα ή τον οδηγό, 
χωρίς νά ύπάρχη κανένας μάρτυς ; Ά λ λ ’ ούτε ή άποψις αότή στέκεται.

—’Ε ξ  άλλου, διέκοψε ό Φίλλινγκερ, δέν πρέπει νά ξεχνάτε καί τά σημάδια
των έλαστικών.

— Δέν λησμονώ τίποτα. Πάντως έπιμένω ότι πρέπει νά έρευνήσωμε καί στις 
παραμικρότερες λεπτομέρειες τήν ιδιωτική ζωή τοϋ θύματος.

Καί μέ τις λέξεις αυτές ό Κάμμινγκς σηκώθηκε νά φύγη.
-— Θά ήθελα όμως πριν άπ’ όλα ν’ ανταλλάξω λίγα λόγια μέ τήν άδελφή τοϋ 

Τόμσον...
'Η  κυρία Μπάρνς καθισμένη άκριβώς άπέναντι δυο άστυνομικών τούς κυτ- 

τοΰσε έρευνητικά. Ό  σύζυγός της, τής κρατούσε τό ένα άπό τά χέρια της, μέσα 
στο δικό του.

—’Ό χι, εΐπε ή κ. Μπάρνς. Καταλαβαίνω πολύ καλά τί έννοεΐτε άλλά δέν μπορώ 
νά φαντασθώ έναν άνθρωπο, όποιονδήποτε, πού θά ήθελε νά σκοτώση τον καϋμένο 
τον Μπόμπ. Θά πρόκειται γιά δυστύχημα. ’Ή  γιά κανένα τσάκωμα. Καμμιά φορά 
ό Μ πόμπ συνείθιζε νά έξάπτεται. Βέβαια χρειαζότανε νά ύπάρχη σοβαρός λόγος, 
κι’ άργοΰσε νά συμβή κάτι τέτοιο. Δέν είναι έτσι άγάπη μου ;

Ό  κ. Μπάρνς τής έσφιξε τό χέρι καί ένευσε καταφατικά.
—’Εγώ  μιά ή δυο φορές τον είδα νά θυμώνη, είπε ό Μπάρνς.

Χ ΙΥ . Σύλληψ ις οργάνων ’Αγροτικής ’Ασφαλείας.—Περαιτέρω ένέρ- 
γειαι.

Καί άπό άπόψεως συλλήψεως, ένεκα αύτοφώρου έγκλήματος ή δυνάμει τ ί
τλου συλλήψεως, καί ώς προς τάς περαιτέρω ένεργείας, οί υπάλληλοι καί τά όργανα 
τής ’Αγροτικής ’Ασφαλείας έξομοιοΰνται απολύτως προς τούς ίδιώτας, ούδενός 
προνομίου άπολαμβάνοντα (1).

Λόγοι όμως σκοπιμότητος έπιβάλλουν, όπως, τά έν στολή τούλάχιστον όρ
γανα τοϋ Σώματος τής ’Αγροτικής ’Ασφαλείας, μή όδηγώνται εις τό αύτόφωρον 
Πταισματοδικεΐον, διά τά έπ’ αύτοφώρω πταίσματά των, άλλ’ όπως λαμβάνωνται 
τά στοιχεία ταυτότητάς των καί ύποβάλληται κατ’ αύτών μήνυσις διά τά περαιτέρω 
ή όπως έπιδίδηται εις αότά κλήσις προς έμφάνισιν ένώπιον τοϋ Πταισματοδικείου, 
οσάκις επιτρέπεται αΰτη ύπό τοϋ Νόμου.

1. 'Η  σύλληψις προσώπου άνήκοντος εις τήν ’Αγροτικήν ’Ασφάλειαν, ένεκα αύτοφώρου 
έγκλήματος ή δυνάμει τίτλου συλλήψεως, άνακοινοϋται είς τούς προϊσταμένους του άμα τή ένερ- 
γεία της (άρθρ. 549 § 4 Κ .Π .Δ .) .
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— Καί τί ήτανε εκείνο πού μπορούσε νά τον έρεθίση και νά τον κάνη νά 
θυμώση ; ρώτησε ό Κάμμινγκς.

— Μιά φορά πέσαμε πάνω σ’ ένα κτήνος πού κτυποΰσε αλύπητα τον σκύλο 
του. 'Ο  Μπομπ τότε στο άψε-σβΰσε τού κατάφερε μερικές γροθιές και τον έβγαλε 
νόκ—άουτ.

"Αλλη μιά φορά, αυτό συνέβη πάνω στο δρόμο του Μπάθ, ό Μπομπ δοκίμαζε 
ένα αύτοκίνητο Sunbeam , κι’ ένας άγνωστος θέλησε νά τού γρατζουνίση την κα- 
ρότσα μέ ένα μικρό Morris πού οδηγούσε. 'Ο  άγνωστος πατούσε γκάζι κι’ έκανε, 
φαντασθήτε, τό Morris νά ξεπερνάη τά έξηνταπέντε μίλλια τήν ώρα. Πράγμα έξαιρε- 
τικά έπικίνδυνο γιά ένα Morris. Κι’ όταν άκριβώς σ’ ένα σημείο τού δρόμου πού ή 
κίνησις ήταν μεγάλη κι’ έκανε στροφή, ό άγνωστος έπεχείρησε νά μάς ξεπεράση, 
ό Μπομπ έγινε έξω φρένων, σέ τέτοιο σημείο πού δέν μπορείτε νά πιστέψετε.

— Καί... δέν σάς έμπιστεύτηκε, ποτέ αν είχε γνώσι, λόγω τής δουλειάς του 
φυσικά, καμμιάς βρωμοδουλειάς ;

'Ο  κ. Μπάρνς φάνηκε κάπως διατακτικός.
— Πολλές φορές κάναμε κουβέντα γιά τις διάφορες κομπΐνες πού ύπάρχουνε 

στη δουλειά του. Θά τις γνωρίζετε φυσικά κι’ εσείς. ’Ιδίως στο έμπόριο, στην πώλησι 
καί τήν μεταπώλησι αύτοκινήτων. Δέν βλέπω όμως τί όλα αύτά θά μπορούσαν νά 
ενδιαφέρουν στην προκειμένη περίπτωσι τον κ. Κάμμινγκς.

’—'Ο  άδελφός σας υπήρξε πάντοτε ένας μετρημένος κι’ έργατικός τύπος, κ. 
Μπάρνς, δέν είναι έτσι ;

— Πάντοτε. ’Από παιδί εΐχε ταλέντο στις μηχανές καί καταγινότανε έπί 
ώρες μ’ αύτές μ’ έπιδεξιότητα. 'Ο  πατέρας μου, βλέποντας τή μεγάλη του έπίδοσι, 
τον έβαλε νά δουλέψη σέ γκαράζ, σέ ήλικία δεκατεσσάρων έτών.

'Η  κ. Μπάρνς έβγαλε από τήν τσάντα της ένα μαντήλι. Τό έφερε στά μάτια 
της κι’ έστέγνωσε τά δάκρυα πού έτρεχαν άφθονα.

'Ο  Κάμμινγκς άντήλλαξε ένα βλέμμα μέ τον Φίλλινγκερ.
— Δέν θά σάς κρατήσουμε περισσότερο, κυρία Μπάρνς. Σάς ευχαριστούμε 

μάλιστα πού δεχτήκατε νά σάς άνησυχήσουμε σέ τέτοιες στιγμές.
'Ο  Κάμμινγκς έβαλε τό καπέλλο του καί μαζί μέ τον Φίλλιγκερ άφησαν τό 

σπίτι των Μπάρνς. Σ έ λίγο οι δυο άστυνομικοί βρισκόντουσαν στο αστυνομικό 
Τμήμα.

— Τό πρώτο πράγμα πού έχουμε νά κάνουμε τώρα, είπε ό Κάμμινγκς, είναι 
νά έρθουμε σ’ επαφή μέ τήν Εταιρεία  Brune. Θά μάς πληροφορήση ποιος άπό τούς 
υπαλλήλους της, ώδηγοΰσε τό λεωφορείο εκείνο χθές βράδυ. Μετά νά μάθουμε πού 
βρίσκονται αυτοί οί ύπάλληλοι σήμερα κι’ άν είναι δυνατόν νά τούς άνακρίνουμε. 
Τ ί προτιμάτε; Νά τούς όδηγήσητε έδώ στο Τμήμα, ή νά πάμε προς συνάντησίν τους ;

— Νομίζω καλλίτερο νάρθουνε έδώ. 'Ο  είσπράκτωρ πιθανόν νά μάς πή τήν 
στάσι πού ζήτησε νά κατέβη ό Τόμσον.

'Ο  Φίλλινγκερ απευθύνθηκε στον άρχιφύλακα τής υπηρεσίας :
— Τηλεφωνήστε στήν Εταιρία  Brune. Στήν Διεύθυνσι. · Ζητήστε τον έλεγκτή 

τής διαδρομής.
—'Ο  είσπράκτωρ μπορεί νά παρετήρησε, είπε ό Κάμμινγκς, κι’ άν ό Τόμ

σον έπιασε κουβέντα μέ κανέναν συνεπιβάτη. Βέβαια όλα αύτά στήν περίπτωσι πού 
τό λεωφορείο δέν είχε πολύ κόσμο. Συνήθως οί είσπράκτορες, όταν ή διαδρομή 
είναι μεγάλη, παρατηρούν τούς έπιβάτας.

—’Εγώ  θά περιμένω, νά μέ συνδέσουν μ’ αύτό τό τηλέφωνο. Έ ν  τώ  μεταξύ, 
άν θέλετε πηγαίνεται στο γραφείο μου καί ριχτέ μιά ματιά στις φωτογραφίες 
πού θά βρήτε.

'Ο  Κάμμιγκς έκανε ένα συγκατανευτικό νεύμα καί προχώρησε προς τό γρα
φείο τού βάθους. Κύτταξε τά διάφορα κλισέ καί μετά κάθησε ,άναπαυτικά στήν
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πολυθρόνα του Φίλλινγκερ. ’Άναψε ένα σιγαρέττο, κι’ ενώ παρακολουθούσε τα συν
νεφάκια του καπνού να διαλύωνται έκανε διάφορες σκέψεις. ’Από τήν πόρτα έφταναν 
οί ψίθυροι του άστυνόμου. Ξαφνικά οί ψίθυροι δυνάμωσαν ώσπου ξέσπασαν σε  μια 
δυνατή κραυγή.

'Ο Κάμμινγκς σηκώθηκε άπό τό κάθισμα άπότομα. 'Η  πόρτα άνοιξε κι’ ό 
Φίλλινγκερ μπήκε μέσα άπότομα.

— Μά τί διάβολο, συμβαίνει, άρχισε να λέη ό Κάμμινγκς.
Ό  Φίλλινγκερ ξεροκατάπιε τό σάλιο του. Τό πρόσωπό του έγινε κατακ- 

κόκινο.
— Μίλησα μέ τήν Εταιρία  Brune, είπε. Μέ έβεβαίωσαν οτι κανένα άπολύτως

χθες βράδυ.
— Νά πάρη ή οργή ! ψιθύρισε ό Κάμμινγκς, κι’ άφηρημένος έβαλε στο στόμα 

του τήν άναμμένη άκρη του τσιγάρου του.

ΚΕΦΑ Λ Α ΙΟ Ν  V III 

Τ ό  λ ι π ο θ υ μ ι σ μ έ ν ο  λ ε ω φ ο ρ ε ί ο

— Αυτό είναι, είπε ό Φίλλινγκερ. Κανένα λεωφορείο καμμιάς άλλης γραμμής 
δεν επιτρέπεται νά περάση άπό έδώ.

Τρία ήταν τά άποτσίγαρα πού υπήρχαν μέσα στο τασάκι. Ό  Κάμμινγκς 
έρριξε κι’ ένα άκόμη.

— Θά πρέπει νά άνακρίνουμε τον Μπάρνς, είπε. Φαίνεται πώς έκανε
λάθος.

— Πώς νά έκανε λάθος ; 'Ο Τόμσον τον έγκατέλειψε γιά νά πάρη τό λεωφο
ρείο. Καί τό πήρε. Μέ τή διαφορά ότι ή Εταιρία  άποκλείει τήν περίπτωσι νά πέρασε 
λεωφορείο εκείνη τήν ώρα.

—Έ ν α  άόρατο λοιπόν λεωφορείο ; είπε ό άστυνόμος.
— Κ ι’ ό άστυνομικός σας πού στεκότανε στήν γωνιά τής ’Εκκλησίας, χθες

βράδυ ;
'Ο άστυνόμος χτύπησε τό κουδούνι. 'Ο άρχιφύλαξ παρουσιάστηκε άμέσως.
— Κάπου πρέπει νάναι στήν πλατεία.... Άρχιφύλαξ πηγαίνετε άμέσως νά 

καλέσετε τον Ούώρρεν.
'Ο  άρχιφύλαξ έξαφανίστηκε όσο γρήγορα είχε έμφανισθεΐ.
—'Ο  Ούώρρεν έχει βάρδια στήν πλατεία, δεν είναι έτσι ; Ό  φουκαράς... 

Σκεφθήτε ότι έκτελεΐ υπηρεσία κάτω άπό τή μύτη του άνωτέρου του. Δεν μοΰ 
λέτε τί είδους άνθρωπος είναι ; Είναι παρατηρητικός ;

— Ναι πολύ καλός1, στή δουλειά. Αύτός είναι κι’ ό λόγος γιά τον οποίο έτο- 
ποθετήθη σ’ αύτό τό σημείο... Ά χ !  Κάμμινγκς τί νά σοϋ πώ ... αυτή ή ύπόθεσις 
όλο καί γίνεται πιο μυστηριώδης. Π ώς διάβολο ένας άνθρωπος μπόρεσε ν’ άνέβη 
σ’ ένα λεωφορείο , πού δεν πέρασε ; Αύτός ό Μπάρνς... διερωτώμαι...Τέλος πάντων 
θά δούμε...

— Πού θέλετε νά καταλήξετε ;
— Στο ότι κι’ ό Μπάρνς διευθύνει ένα γκαράζ...
— Θέλετε νά πήτε, νομίζω, ότι ό Μπάρνς θά ήταν δυνατόν, λόγω τής έργα- 

σίας του νά μπορή νά διαθέση ένα φορτηγό ;
— Δεν ξέρω άκόμη τίποτα.
—Φαντάζεσθε κάποιαν, τον Μπάρνς έπί παραδείγματι, νά ώδήγησε τον 

Τόμσον μέχρι τού σημείου πού τον βρήκατε, νά τού σπάη τό κεφάλι (παραδεχόμενος 
ότι τό κεφάλι του δεν ήταν ήδη σπασμένο), νά τον σπρώχνη κάτω άπό τούς τροχούς, 
νά άναπτύσση ταχύτητα μέ τό αυτοκίνητο καί στο μέρος όπου παρατηρήσατε τήν
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έξαφάνισι των ιχνών, νά έξαφανίζγ] το αυτοκίνητο μέ τό φορτηγό. Κ ι’ αύτό για νά 
καμουφλάρη τά ίδια τά ίχνη του.

— Γιατί όχι ;
—"Ενας μόνον άνθρωπος θά μπορούσε νά τά κάνη όλα αυτά ;
— Δεν ξέρω, άλλά θά τό άνακαλύψω.
—'Ο Μπάρνς διέτρεχε μεγάλον κίνδυνο, φέρνοντας πίσω τό φορτηγό του στο 

’Ίλμπριτζ.
—"Ισως νά μη τό ξανάφερε στο "Ιλμπριτζ. Πρέπει νά τά έρευνήσωμε όλα 

αυτά. Κάμμινγκς.
— Μην άνησυχήτε. ’Ασχολούμαι έγώ μέ αύτό, έίπεν ό άλλος άνάβοντας ενα 

άλλο τσιγάρο.
'Ο  άρχιφύλαξ εμφανίστηκε στο κατώφλι της πόρτας.
•—Ό  Οόώρρεν, έφτασε, κ. άστυνόμε.
— Νά μπη άμέσως μέσα, διέταξε ό Φίλλινγκερ.
'Ο  άστυφύλαξ Ούώρρεν ήταν ένας υψηλός νέος μέ ύφος μελαγχολικό κι’ 

άνήσυχο. Αυτή τή φορά ήταν άκόμη πιο ανήσυχος.
Ό  άστυνόμος τον κύτταξε μέ αυστηρή ματιά.
— Σήμερα τό πρωί, μοϋ είπατε Ούώρρεν, ότι είδατε ένα λεωφορείο τής 

Εταιρίας Brune νά διασχίζη την πλατεία γύρω στις εννέα καί μισή χθές βράδυ. 
Σωστά λέγω ;

— Μάλιστα κ. άστυνόμε.
— Λοιπόν σάς πληροφορώ ότι στις έννέα και μισή, χτές βράδυ, κανένα λεω 

φορείο τής Εταιρίας Brune δέν πέρασε άπό τό "Ιλμπριτζ.
— Μέ συγχωρήτε κ. ’Αστυνόμε... σάς ζητώ συγγνώμην...
Ό  άστυφύλαξ στην άρχή τά έχασε. Μετά ξαναβρήκε τον εαυτό του: καί είπε 

μέ σταθερή φωνή :
—Λυπούμαι κ. άστυνόμε, άλλά τό λεωφορείο έπέρασε. Τό είδα μέ τά μάτια μου.
— Καί είσαι βέβαιος ότι τό λεωφορείο άνήκε στήν Εταιρία  Brune ; ρώτησε 

ό Φίλλινγκερ άλλάζοντας τόνο στή φωνή του.
— Μάλιστα κ. ’Αστυνόμε. ’Απολύτως βέβαιος.
-— Μήπως είδες κανένα άλλο λεωφορείο καί τό έξέλαβες γιά λεωφορείο τής 

Εταιρίας Brune ;
—Έ ν  πάσει περιπτώσει, κ. ’Αστυνόμε, τό λεωφορείο πού είδα ήταν βαμμένο 

καφετί καί έφερνε, όπως συνήθως τό όνομα τής Εταιρίας μέ γράμματα χρυσαφιά, 
κατά μήκος τής καρότσας του.

'Ο  Φίλλινγκερ άκουγε προσεκτικά κάθε λέξι του άστυφύλακα, ενώ αυτός 
συνέχισε :

— Ρύθμιζα τήν κυκλοφορία άπό τήν πλευρά τής 'Αγίας Μαρίνας, κ. ’Αστυ
νόμε, καί αύτό τό λεωφορείο ήταν δεύτερο στή γραμμή, μέ τήν ίδια κατεύθυνσι. 
Καί μάλιστα περίμεναν τό σήμα μου γιά νά προχωρήσουν έπί δυό-τρία λεπτά. Ούτε 
δέκα πόδια δέν άπήχε άπό μένα.

'Ο Κάμμινγκς τίναξε τή στάχτη του τσιγάρου πού είχε πέσει στο μανίκι του.
—· Μήπως Ούώρρεν τό λεωφορείο αύτό σάς κίνησε τήν περιέργεια άπό τί

ποτα ιδιαίτερο ; '
— Μάλιστα. Τό σημείο αύτό είναι πολύ στενό γιά νά έπιτρέψη τήν δίοδο 

ενός οχήματος τών διαστάσεων τών λεωφορείων τής Εταιρίας Brune. Καί μάλιστα 
όταν ή κυκλοφορία είναι μεγάλη. Γ ι’ αύτό τό παρατηρούσα καλά μέ τό βλέμμα μου 
μεχρις οτου προσπέρασε τή γωνία. ’Αλλά καί κάτι άλλο μου έκίνησε τήν περιέργεια. 
Ή  στροφή πού έκανε μέ τέτοια εύκολία. Τότε διεπίστωσα ότι οπωσδήποτε ήταν 
μικρότερο άπό όλα τά άλλα λεωφορεία τής Εταιρίας Brune. Κύριε ’Αστυνόμε, 
μπορώ νά πώ ότι ήτανε καί τό μισό στο μέγεθος άπό τά γνωστά λεωφορεία.
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•— Καί, γιατί να σέ πάρη ό διάβολος δεν μοΰ τα είπες δλα αύτά τό πρωί ; 
τον διέκοψε ό Φίλλινγκερ.

— Γιατί, κύριε αστυνόμε, τή διαπίστωσι αυτή τήν έκανα προ ολίγου. Β ε 
βαίως τό είχα παρατηρήσει από χτές, άλλά δεν ήμουνα άπολύτως σίγουρος. Τά λεω
φορεία τής Εταιρίας Brune έχουν άνάγκη ολοκλήρου τοϋ φάρδους τοΰ δρόμου για 
να πάρουνε στροφή, ένώ τοϋ χτεσινοΰ τοϋ έφταναν μερικά πόδια. Θυμάμαι καλά οτι 
ό εξωτερικός τροχός άπεϊχε τουλάχιστον δυο γυάρδες άπό τό Πεζοδρόμιο.

'Ο Φίλλινγκερ κατσούφιασε. 'Ο Κάμμινγκς χαμογέλασε.
— Φαίνεσαι πολύ βέβαιος γι’ όλα αύτά πού μάς διηγείσαι, Ούώρρεν, είπε. 

Θά τά καταθέσης καί στο δικαστήριο ;
— Μάλιστα.
— 'Υπήρχαν επιβάτες μέσα στο λεωφορείο ;
— Δεν νομίζω. “Ε χω  τήν έντύπιοσι ότι δεν ήσαν πολλοί. Δεν μπορώ όμως καί 

να τό ορκιστώ
— Είδατε τό θΰμα, πού ονομάζεται Τόμσον, να πλησιάζη τό λεωφορείο καί 

νά άνεβαίνη σ’ αυτό ;
’Ό χι κ. αστυνόμε.
— Δεν μοϋ λέτε, έκτος άπό τον οδηγό καί τον είσπράκτορα, έχεις τήν έντύπωσι 

πώς ήτανε μέσα καί άλλοι ; πόσοι πάνω κάτω ;
— Μπορείς νά βεβαιώσης οτι ήτανε μέσα περισσότεροι άπό δυό ; ρώτησε 

ό Κάμμινγκς.
Κυττοΰσε μέ μεγάλη προσοχή τον νεαρό άστυφύλακα. Φυσικά αύτός προσπα

θούσε νά άναπλάση στο μυαλό του παραστάσεις καί κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια 
γιά νά ξεδιαλύνη .όλες τις εικόνες πού έφερνε στή φαντασία του.

■— Είμαι βέβαιος κ. ’Επιθεωρητά ότι ήσαν περισσότεροι άπό δυό. Τρεις ή 
τέσσαρες τό πολύ.

— Μπορείς νά μάς κάνης μιά άκριβή περιγραφή τοΰ λειφορείου, Ούώρρεν ; 
ρώτησε ό Φύλλινγκερ.

—  Δεν ξέρω αν έχω νά προσθέσω τίποτα σέ όσα σάς είπα κ. ’Αστυνόμε. 
’Ή τανε ένα λεωφορείο τής 'Εταιρίας Brune, μικρότερο άπό τά συνήθη.Καί τό κά
θισμα τοΰ όδηγοΰ δεν ήτανε υψωμένο, καί κλειστό όπως συμβαίνει στά περισσό
τερα λεωφορεία. 'Ο  οδηγός καθότανε πίσω άκριβώς άπό τό «πάρ μπρίζ». "Ισω ς νάχε 
καί κάποια κουρτίνα προστατευτική γιά τήν κακοκαιρία, στά δεξιά.

— Σημειώσατε τον άριθμό τοΰ αυτοκινήτου ;
— Ό χι κ. ’Αστυνόμε.
— Καλώς, Ούώρρεν. Έντέλλεσαι νά ύποβάλης άμέσως μιά λεπτομερή άνα- 

φορά έφ’ όλων τών πραγράτων πού μάς έξέθεσες. ’Έ χ ετ ε  νά τοΰ θέσετε καμμιάν 
άλλην έρώτησιν, κύριε ’Επιθεωρητά ;

Ό  Κάμμινγκς έκανε μιά κίνησι μέ τό κεφάλι του, πού έσήμαινε όχι κι’ 
έρριξε ένα χαμόγελο ίκανοποιήσεως προς τον άστυφύλακα, πού τό άντελήφθη καί 
κοκκίνησε ολόκληρος.

Ό  Φίλλινγκερ χαμογέλασε μέ τή σειρά του.
— Μόνο πού θά τό πάρη πολύ άπάνω του.
Καί τώρα υπολείπεται νά εξακριβώσουμε άν ή Εταιρία  Brune διαθέτει 

λεωφορεία μικροτέρας διαστάσεως τών κανονικών.
Ό  Φίλλινγκερ έτεινε τό χέρι του προς τό τηλέφωνο.
Ό  Κάμμινγκς τον σταμάτησε.
—- Περίμενε! τοΰ είπε. Θάταν καλλίτερα νά πάνω νά κάω ό ίδιος τήν έξα- 

κρίβωσι. ’Έ τσ ι θά κερδίσουμε περισσότερο καιρό. Μέ τό τηλέφωνο δεν γίνεται δουλειά.
— Πολύ καλά. Κ ι’ ένώ θά λείπετε σείς θά βρώ τήν ευκαιρία νά ρίξω μιά μα

τιά στήν τρέχουσα καθημερινή δουλειά. (Σ υ νεχ ίζετα ι)



ΡΕΑ ΛΙΣΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

ΛΑΣΠΩΜΕΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
(ΦΑΚΕΛΑΟΣ 7369)

Τοΰ κ. ΠΑΝΟΥ ΔΩΡΟΥ

(Σ υνέχεια  απ ό  τό  προηγούμενο)

Τήν άλλη μέρα μας φώναξαν για άνάκρισι.
Κάλεσαν πρώτα τή Ζαμπέττα, τήν κράτησαν περισσότερο άπό μία ώρα, μά 

δέν μπόρεσαν νά τής πάρουν λέξι. Τα ϊδια μέ τή Ζ ω ζώ , πού ήταν παληά γνώριμη 
της ’Αστυνομίας.

'Όταν ήρθε ή σειρά μου σκέφτηκα νά τά πώ δλα. Μά πάλι δέν μίλησα. "Ο τι 
καί νά ήταν ό Πέτρος, ήταν ό άντρας πού αγαπούσα. "Υστερα ήταν καί τό ζήτημα 
τής Λίλιαν καί τής Ρένας.

’Από τις ερωτήσεις τοΰ ’Αστυνόμου κατάλαβα τί είχε συμβή.
Ό  Ναρής δέ μίλησε γιά τό Χελίδη καί τό σπίτι τής Ζω ζώς, μά ό άστυνομι- 

κός πού τον άνέκρινε δέν έχαψε τό παραμύθι του. Κατάλαβε ότι κάποιον ήθελε νά 
κρύψη καί άρχισε νά κάνη μόνος του έρευνες γύρω άπό τήν ύπόθεσι.

Μιά μέρα παρουσιάστηκε σ’ αυτόν ό σωφέρ πού είχαμε πάρει τό βράδυ τού 
καυγά. Ό  σωφέρ διάβασε τήν ύπόθεσι σέ κάποια εφημερίδα καί θεώρησε καθήκον 
του νά πάη στήν ’Αστυνομία καί νά πή δσα ήξερε. ’Έ τσ ι έφτασε ή ’Αστυνομία στο 
σπίτι τής Ζωζώς.

Μάς ξανάκλεισαν στο κρατητήριο καί μάς ξαναφώναξαν τό απόγευμα. Στο 
γραφείο τού ’Αστυνόμου ήταν αότή τή φορά ό σωφέρ καί ό Ναρής. 'Η  καρδιά 
μου χτύπησε τόσο δυνατά πού νόμιζα πώς θά σπάση...

Ό  ’Αστυνόμος μάς έδειξε καί τούς ρώτησε αν μάς γνωρίζουν. Ευτυχώς ό 
σωφέρ δέν μέ γνώρισε καί δ Ναρής ορκίστηκε πώς δέν μάς είχε ξαναδή στή ζωή 
του...

** *

Τήν άλλη μέρα μάς πήγαν στή σήμανσι καί άπό κεΐ στήν εισαγγελία. Μάς 
πέρασαν τήν ίδια μέρα άπό τό δικαστήριο. Τής Ζ ω ζώ ς πού είχε μαύρο ποινικό μη
τρώο δπως είπε καί δ πρόεδρος πού μάς δίκασε, τής έβαλαν 8  μήνες φυλακή καί 
ένα χρόνο έκτόπιση γιά προαγωγή σέ πορνεία, δπως έλεγε καί ή άπόφασις. Σ έ μένα 
καί στή Ζαμπέττα έβαλαν έπιεικώς δύο μήνες φυλακή, γιατί είμαστε συνένοχες, 
χωρίς πρωτοβουλία.

** *

Στή φυλακή πού μ’ έκλεισαν έννοιωσα τό κατάντημά μου. Τό βούρκο στον 
όποιο μέ είχε ρίξει ή αγάπη μου γιά έναν άντρα πού μονάχα τή συμφορά σκόρπιζε 
στο πέρασμά του. Τήν πρώτη νύχτα έμεινα ώς τά ξημερώματα σχεδόν άϋπνη. Κ ι’ 
δταν κοιμήθηκα είδα στ’ όνειρό μου πώς περπατούσα σ’ ένα δρόμο γιομάτο λάσπες. 
Τά πόδια μου χωνόντουσαν βαθειά μέσα. Τά βήματά μου ήσαν δύσκολα, ή άγωνία 
μου μέ έπνιγε... Κ ι’ δλο καί γινότανε πιο βαθειά ή λάσπη...

Στις μέρες πού πέρασαν τά σκέφτηκα δλα. Τή Λίλιαν πού θά μπορούσε νά 
είναι ευτυχισμένη αν δέν υπήρχε δ Πέτρος νά τή ρίξη στο λασπωμένο δρόμο...Τή Ρένα 
πού τό παιδάκι της κι’ δ άντρας της θά πέθαιναν αν μάθαιναν τό κατάντημά της.

"Υστερα σκέφτηκα τον εαυτό μου. ’Εγώ  ήμουν άγιάτρευτα χαμένη. Οί δικοί 
μου είχαν δλοι χαθή. Ό  άντρας πού αγάπησα, μ’ δλη τή δύναμι τής ψυχής μου, 
ήταν ένα τέρας επικίνδυνο γιά τούς άλλους άνθρώπους. Τό τέλος του θά ήταν δπωσ-
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δήποτε κακό. "Η θά σάπιζε στή φυλακή ή θά σκοτωνότανε άπό κάποιον σάν λυσ
σασμένο σκυλί...’'Αν πάλι ζοΰσε ποιος ξέρει πόσα τίμια κορίτσια καί πόσες παντρε
μένες γυναίκες καί δεν θάρριχνε άκόμη στή λάσπη. "Οπως όμως κι’ αν ερχόντου
σαν τά πράγματα τίποτα πιά δεν θά μπορούσε ν’ άλλάξη τή δική μου ζωή, γιατί 
τον άγαποϋσα άκόμη..."Ετσι πήρα τήν άπόφασί μου.

** *

Στή φυλακή πήρα ενα σημείωμα του Πέτρου. Μ’ εύχαριστοϋσε πού δέ μί
λησα καί μοϋ έγραφε πώς θά μέ βοηθούσε μόλις μπορούσε. Τίποτε άλλο.

Μιά μέρα ό διευθυντής τής φυλακής μ’ έφώναξε καί μοΰ είπε πώς κάποιος 
κύριος "Αλκής, πού δεν θέλησε νά πή περισσότερα, μοΰ άφισε 1 .100 .000  δρχ. νά 
τό πάρω όταν θά έβγαινα. Κατάλαβα πώς ήταν ό Ναρής, μά δεν είπα τίποτα.

** *

Καί οί μέρες τής φυλακής μου κυλούσαν μονότονα ή μιά υστέρα από τήν άλλη...
’Ήταν καλοκαίρι, πιά όταν βγήκα άπο τή φυλακή...
Πόσο παράξενη μοΰ φαινότανε τώρα ή ζ ω ή ! "Ημουνα τώρα μιά σημαδεμένη 

γιά πάντα γυναίκα, κανένας τίμιος άντρας δεν μπορούσε νά άνεχθή κοντά του καί 
κανένα τίμιο σπίτι νά μοΰ άνοιξη τήν πόρτα του...

Τράβηξα κατ’ εύθείαν γιά το σπίτι τού Χελίδη καί τον ζήτησα. Μ’ έπληρο- 
φόρησαν όμως ότι το διαμέρισμά του είχε ξενοικιαστεί εδώ καί δυο μήνες καί δέν 
ήξεραν τίποτε γιά το πού είχε πάη.

"Ετσι νοίκιασα ενα δωμάτιο σ’ έσα φτηνό ξενοδοχείο κοντά στήν 'Ομόνοια...
Ά π ο  τήν άλλη μέρα κι’ όλας άρχισα νά ψάχνω γιά τον Πέτρο. Πουθενά όμως 

δέν κατώρθωσα νά τον συναντήσω. Τά λίγα χρήματα πού είχα σώθηκαν. Καί τότε 
άναγκάστηκα καί πάλι νά πουλάω το κορμί μου, στούς δρόμους αυτή τή φορά, γιά 
νά ζήσω, ώσπου νά βρώ τον άνθρωπο πού άγαποϋσα καί μισούσα πολύ.

"Ενα βράδυ κάποιος μ’ έπιασε άπο το μπράτσο. Γύρισα νομίζοντας πώς ήταν 
πελάτης. Γ ι’ αύτο ξαφνιάστηκα όταν είδα τον "Αλκή.

Ντράπηκα μά κι’ ευχαριστήθηκα μαζύ, πού βρισκόμουν κοντά του. Ή ταν 
τόσο άγνός, τόσο άλλοιώτικος άπο τον Πέτρο.

— Πάμε νά φάμε, μοΰ είπε, καί νά κουβεντιάσουμε.
Φώναξε ενα ταξί καί έδωσε τή διεύθυνσι ενός έξοχικοΰ κέντρου.
Σ ’ όλο τον δρόμο δέν μοΰ μίλησε. Κάπνιζε μόνον συνεχώς. Φαινότανε πονε- 

μένος, γερασμένος ψυχικά. "Ητανε χλωμός καί άδύνατος, μά στο σύνολόν του μπο
ρούσες νά δής καθαρά τήν άκλόνητη άπόφασί του νά παλαίψη μέχρι τέλους γιά νά 
σώση εκείνη πού άγαποΰσε.

Καθήσαμε σ’ ενα άπόμερο τραπεζάκι. Παράγγειλε φαγητό καί μπύρες κι* 
όταν έφυγε τό γκαρσόνι άνοιξε τήν καρδιά του.

— Σ ’ εύχαριστώ γιά ότι έκαμες γιά μέσα καί γιά τή Λίλιαν.
— Δέν έκαμα τίποτα τού είπα. ’Ε γώ  σάς ευχαριστώ γιατί μέ θυμηθήκατε 

όταν ήμουνα στή φυλακή.
Μέ κύτταξε σοβαρά καί μ’ ένα τόνο έπιτηρητικό στή φωνή του συνέχισε.
—"Επρεπε σάν βγήκες νά έρθης νά μέ βρής. Είμαστε καί οί δύο τόσο δυστυ

χισμένοι, ώστε νά πρέπει νά βοηθούμε ό ένας τον άλλον.
Ή ρθε τό γκαρσόνι καί μάς σερβίρισε. Μέ περιποιήθηκε μέ τόση εύγένεια, 

μέ τόση καλωσύνη, πού μοΰ ήρθαν δάκρυα στά μάτια. Ό  ίδιος μόνον έπινε.
Μέ ρώτησε πού μένω καί πώς ζώ. Τού είπα όλη τήν άλήθεια.
—"Ακούσε μοΰ είπε μόλις τελείωσα, ό Χελίδης ξαναγύρισε στήν ’Αθήνα καί 

ςανάβαλε στο χέρι τήν Λίλιαν. Ά λλος τρόπος νά σώσω τήν γυναίκα πού άγαπώ 
δέν υπάρχει, πρέπει νά τον σκοτώσω σάν σκυλί. Ά ν  δέν τόκαμα ώς τώρα είναι γιατί
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τρέμω μπροστά στον κίνδυνο νά έκτεθή ή Λίλιαν. Μά δυστυχώς δεν μου μένει τίποτ’ 
άλλο.

Δεν του μίλησα. Τον ένοιωθα δμως άπόλυτα. Μέ κύτταξε γιά μια στιγμή στα 
μάτια καί συνέχισε.

— Λυποϋμαι, πίστεψέ με, είλικρινά. Ξέρω πώς τον άγαπάς, έστω καί αν στά
θηκε ή αιτία τής καταστροφής σου. Μά δέν γίνεται άλλοιώς. Θά έδινα καί τη ζωή 
μου άκόμα γιά νά σώσω την Λίλιαν.

Τον κύτταξα μέ μάτια δακρυσμένα.
— Κι’ έγώ, τοϋ είπα θά έδινα τη ζωή μου γιά νά κάμω τον Πέτρο ν’ άλλάξη 

το δρόμο που έχει πάρει.
Πλήρωσε καί φύγαμε. Πριν χωρίσουμε, θέλησε καί πάλι νά μου δώση χρή

ματα. Δέν τά πήρα παρ’ όλη την άνάγκη μου. Μου έδωσε τότε την κάρτα του.
—'Οποιαδήποτε ώρα μέ χρειαστείς νά έρθης νά μέ βρής, όπως θά πήγαινες 

στον αδερφό σου αν είχες.
*

* *

Την άλλη μέρα κατέβηκα άργά άπό τό δωμάτιό μου. Μο.ϋ έκανε έντύπωσι 
ή εύγένεια τοϋ Ξενοδόχου μου. Γιά πρώτη φορά δέν μέ ρώτησε αν θά έμενα καί κείνη 
την ήμέρα καί δέν μου ζήτησε προκαταβολικά τό νοίκι. Δέν είχα παρά 10 δραχμές 
στήν τσάντα μου καί ετοιμαζόμουν νά τον παρακαλέσω νά μ’ άφίση νά τον πληρώσω 
τό βράδυ όταν μοϋ είπε.

— Δεσποινίς Μαίρη τό νοίκι σας είναι πληρωμένο γιά ένα μήνα. Καί έχετε 
κι’ ένα γράμμα.

Τό πήρα καί τό άνοιξα μέ βουρκωμένα μάτια. ~Ηταν ένα σύντομο σημείωμα 
τοϋ "Αλκή μέ 25 είκοσαχίλιαρα. Μοϋ ζητούσε συγνώμην, γιατί δέν μπορούσε νά 
μέ βοηθήση αύτή τη στιγμή μέ περισσότερα. ’Αλήθεια σαν άδελφός μου μέ σκεφτό
τανε. Γιατί θεέ μου νά μήν είναι όλοι οί άνθρωποι καλοί ; Γιατί ό δαίμονας τοϋ κα
κού νά είναι τόσο δυνατός;

Ξέροντας ότι ό Πέτρος ήταν στήν ’Αθήνα καί έχοντας λίγα λεπτά στήν τσάντα 
μου, πού μοϋ έπέτρεπαν νά μή χάνω τά βράδυα μου, γυρεύοντας φίλο τής στιγμής, 
ρίχτηκα μέ πείσμα στήν άναζήτησι τοϋ Πέτρου. Καί ποΰ δέν έψαξα. Ά π ό  τήν Ά ρ - 
ζεντίνα ϊσιαμε τά καμπαρέ τής Τροόμπας καί τά ξημερώματα γύριζα καί έπεφτα 
άποκαμωμένη στο κρεββάτι μου.

"Ενα βράδυ στάθηκα έπί τέλους τυχερή. Τον είδα στο «Σερί» νά μπαίνη συνο
δεύοντας μιά ψηλή ξανθειά όμορφη γυναίκα. Ε ίχε πάντα τό μοιραίο κείνο γιά τις 
γυναίκες ύφος τοϋ κατακτητή. Ευτυχώς δέν μέ είδε.

"Οταν σηκώθηκαν τούς πήρα άπό πίσω. Μπήκαν σέ μιά όμορφη πράσινη 
κούρσα πού οδηγούσε ή ξανθή φίλη του. ’Αλήθεια αύτή τή φορά είχε ρίξει τά δίχτυα 
του γιά μεγάλο ψάρι. Πήρα κι’ έγώ ένα ταξί καί τοϋ είπα νά μή χάση άπό τά μάτια 
του τήν πράσινη κούρσα.

"Υστερα άπό 10 λεπτά ή κούρσα σταμάτησε στήν όδό Ρόδων 17. Σταμάτησα 
καί έγώ πιο πέρα, πλήρωσα καί κατέβηκα. Στο μεταξύ ό Πέτρος μέ τήν ξανθή του 
είχαν χαθή μέσα στήν είσοδο τής πολυκατοικίας. - ,

Πλησίασα καί κύτταξα στο άνσανσέρ πού. άνέβαινε. Τό είδα πού σταμάτησε 
στο τελευταίο πάτωμα. Μετά βγήκα καί περίμενα.

Θά είχαν περάσει δύο ώρες όταν κατέβηκε βιαστικά ή ξανθή «γόησα» καί 
μπήκε στήν κούρσα της. Περίμενα νά φύγη καί κατόπιν άνέβηκα τις σκάλες. Τό δια
μέρισμα τοϋ Πέτρου τό βρήκα εύκολα γιατί δέν υπήρχε άλλο στο τελευταίο πάτωμα. 
Στάθηκα νά συνέλθω λίγο καί νά πάρω άνάσα καί μετά χτύπησα τό κουδούνι...

(  Σ υνεχ ίζεται)
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«Περί έπιθεωρήσεως καταστάσεων καί χορηγήσεως ειδών ύλικοΰ»
Άρθρον 1 .

Περί έπιθεωρήσεως ύλικοΰ υφάσματος
’Επ ί τώ τέλει νά λαμβάνηται έγκαίρως ή δέουσα μέριμνα διά την προμήθειαν τοϋ άναγκαι- 

οϋντος υφάσματος κλπ. οί ’Αστυνομικοί Διευθυνταί, ό Διοικητής τής ’Αστυνομικής Σχολής καί οί 
Προϊστάμενοι αύτοτελών ’Αστυνομικών 'Υπηρεσιών έπιθεωρώσιν αυτοπροσώπως άπαν το ύπ’ 
αυτούς προσωπικόν την 1 Σεπτεμβρίου έκάστου έτους, διά λεπτομερούς δέ έκθέσεως αυτών προς 
το Άρχηγεΐον, άναφέρουσι τον άναγκαιοϋντα άριθμον χειμερινών στολών κατά βαθμούς.

Τό αυτό θέλει γίγνεσθαι κατά την 1 Φεβρουάριου, προκειμένου περί κατασκευής τοϋ θερι
νού ιματισμού.

Αί καταστάσεις αΰται δέον νά εύρίσκωνται είς τά γραφεία τοϋ ’Αρχηγείου τό άργότερον 
μέχρι τής 1 ’ Οκτωβρίου διά τον χειμώνα καί 1 Μαρτίου διά τό θέρος.

’Άρθρον 2 .

Περί τοϋ τρόπου ύποβολής καταστάσεων άπαιτουμένου ύλικοΰ
1. Κατά τριμηνίαν καί την Ιην ήμέραν έκάστης ήτοι Ιην ’Ιανουάριου, Ιην ’Απριλίου, Ιην 

’ Ιουλίου, Ιην ’Οκτωβρίου οί προϊστάμενοι τών ’Αστυνομικών 'Υπηρεσιών προβαίνουσιν είς γενι
κήν καί άκριβή πρόβλεψιν διά τάς άνάγκας τής ύπηρεσίας των κατά την προσεχή τριμηνίαν καί 
συγκεντροΰντες τά άπαραίτητα στοιχεία ύποβάλλουσι ταΰτα είς τό. Άρχηγεΐον. Οί τοιοΰτοι προϋ
πολογισμοί δέον νά συντάσσωνται μετά πάσης δυνατής άκριβείας προς πρόληψιν συμπληρωματι
κών άναφορών.

2. Ή  ’Αποθήκη 'Υλικοΰ ’Αστυνομίας ύποβάλλει εις τό Άρχηγεΐον τής Αστυνομίας άνά 
τριμηνίαν κατάστασιν έμφαίνουσαν τό ύπάρχον έν τή Αποθήκη ύλικόν.

Άρθρον 3.
Χορήγησις ειδών κλινοστρωμνής είς έγγάμους αστυνομικούς.

Αί Άστυνομικαί 'Υπηρεσίαι δύνανται νά χορηγώσιν είς τούς έκτος τών Αστυνομικών Κατα
στημάτων ένοικοΰντας άστυνομικούς ύπαλλήλους άπό τοΰ βαθμοΰ τοΰ ύπαστυνόμου β' καί κάτω 
καί μόνον τούς έγγάμους τοιούτους τούς έχοντας άνάγκην ειδών κλινοστρωμνής προς χρήσιν των, 
έφ ’ όσον ούτοι δέν ένοικώσι είς τά Αστυνομικά Καταστήματα. Ε ίς  τούτους παρέχονται δσα είδη 
κλινοστρωμνής κρίνονται έπαρκή πρός ατομικήν χρήσιν μόνον τοΰ άστυνομικοΰ ύπαλλήλου ούχί 
δέ καί τών μελών τής οικογένειας αύτοΰ.

'Ο  Αρχηγός Κ. Γ α ρ έ ζ ο ς
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«Περί χρόνου ύπηρεσίας παρ’ άστυνομικοϊς σταθμοΐς, είδικαΐς ύπηρεσίαις 
καί άπαγορεύσεως άποσπάσεως μαθητευομένων αστυφυλάκων»

Άρθρον 1.

1. Απαγορεύεται άπολύτως ή άπόσπασις είς είδικάς ύπηρεσίας ή είς ύπηρεσίας γραφείων, 
αγγελιοφόρων καί λοιπών έν γένει ύπηρεσιών ξένων πρός τήν καθαρώς άστυνομικήν ύπηρεσίαν 
Τμήματος Τάξεως παντός άστυφύλακος μαθητευομένου.

2. Απαγορεύεται ομοίως ή τοποθέτησις μαθητευομένων άστυφυλάκων είς Αστυνομικούς 
Σταθμούς (Χ).

1 ) Τό άρθρον τοΰτο έχει έφαρμογήν προκειμένου καί περί τών έπαναδιοριζομένων άστυφυ
λάκων καί άρχιφυλάκων, κατόπιν τής ύπ’ άριθ. 10787 Φ 43/2 άπό 22-9-1934 διαταγής Αρχηγείου 
Αστυνομίας Πόλεων.
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’Άρθρον 2 (*).

1 . "Απαντες οΐ υπάλληλοι των Τμημάτων ’Αγορανομίας 8έν δύνανται νά ύπηρετώσι παρ’ 
αΰτοϊς πλέον τοϋ ένός έτους (*).

2. "Απαντες οί υπάλληλοι των Άγορανομικών 'Ομάδων των Τμημάτων δεν δύνανται νά 
ύπηρετώσι παρ’ αύταϊς πλέον των ί ξ  μηνών.

3. "Απαντες οΐ υπάλληλοι της 'Υπηρεσίας ’Ηθών καί Λεσχών δεν δύνανται νά ύπηρετώσι 
παρ’ αύταϊς πλέον τοϋ έτους.

4. Οί ούτωσί άντικαθιστάμενοι άστυνομικοί ύπάλληλοι δέν δύνανται νά έπανέλθωσιν εις τάς 
έν λόγιο θέσεις πρό της παρελεύσεως πενταετίας. Έξαίρεσις τοϋ μέτρου τούτου, λόγω ύπηρεσια- 
κών άναγκών, δύναται νά γίνη διά τούς ’Αξιωματικούς τοϋ Σώματος τούς τοποθετημένους εις τάς 
θέσεις ταύτας, ώς Προϊσταμένους ή Διοικητάς τών έν λόγω 'Υπηρεσιών (3).

"Αρθρον 2α (4 ).

1. Οί έξερχόμενοι έκ τών Ά στυν. Σχολών αστυφύλακες, άρχιφύλακες καί 'Υπαστυνόμοι Β ’ 
τοποθετούνται πρός έκτέλεσιν ύπηρεσίας εις Τμήματα Τάξεως καί παραμένουσιν είς αύτά έπΐ εν 
έτος κατ’ έλάχιστον όριον, άπαγορευομένης άπολύτως τής άποσπάσεως αύτών είς είδικάς ύπη
ρεσίας.

2 . Μετά την συμπλήρωσιν έξαμήνου δύναται ό ’Αρχηγός τοϋ Σώματος νά διατάσση την 
μετακίνησιν αύτών είς ειδικήν ύπηρεσίαν, έφ’ όσον συντρέχη ειδικός πρός τοΰτο λόγος καί έπεδεί- 
ξαντο κατά τον διαρρεύσαντα χρόνον άφοσίωσιν, έργατικότητα, ζήλον καί άρίστην διαγωγήν, δι
καιολογούσαν έπαρκώς τήν έξαίρεσιν τού μέτρου τούτου.

“Αρθρον 3.

1 . Άρχιφύλακες καί άστυφύλακες τοποθετούμενοι εις ’Αστυνομικούς Σταθμούς δέν δύναν- 
ται νά Ικτελώσιν ύπηρεσίαν έν αύτοΐς πέραν τού βμήνου καί μέχρις ένός έτους κατ’ άνώτατον οριον 
άναλόγως τών ύπηρεσιακών άναγκών.

Μετά πάροδον τού καθοριζομένου χρονικού ορίου άντικαθίστανται άπαραιτήτως δι’ έτέρων 
συναδέλφων των, οΐτινες δέν έχουσι προϋπηρεσίαν είς άστυνόμικούς σταθμούς.

Οί οΰτω μετατιθέμενοι δέν δύνανται νά έπανατοποθετηθώσιν είς σταθμούς πρό τής παρε
λεύσεως έτους.

2. Αί άνωτέρω διατάξεις δέν ίσχύουσι διά τήν Ά στυν. Δ/σιν Κερκύρας. Αυτή δέον νά ενεργή 
κατά περιόδους μεταθέσεις έκ τών σταθμών καί άποφεύγηται οΰτω μακροχρόνιος παρ’ αύτοΐς 
ύπηρεσία.

'Ο  Α ρχηγός 
Κ. Γ α ρ έ ζ ο ς

1) Τίθεται ώς άντικατεστάθη δι’ ύπ’ άριθ. 17 β/4-7-1942 Κανονισμού.
2) Τό δριον ηύξήθη είς 2 έτη δι’ ύπ’ άριθ. 12581 Φ 42/2 άπό 2 1 -7 -1 9 4 3 ’Εγκυκλίου Α ρχη 

γείου Ά στυν. Πόλεων πρός τάς Ά στυν. Δ/σεις Αθηνών—Πειραιώς.
3) Ή  παράγραφος αΰτη προσετέθη διά τής ύπ’ άριθ, 19919 Φ 43/2 άπό 11-2-1942 Κανο

νιστικής Διαταγής Αρχηγείου Αστυνομίας Πόλεων.
4) Τό άρθρον τοΰτο προσετέθη διά τού άπό 12-3-1943 συμπληρωματικού Κανονισμού.



ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
ΝΟΜΟΣ ύπ’ άριθ. 2329 (Φ .Ε .Κ . 68 τ . Α ')

«Περί κυρώσεως τής άπό 4ης Νοεμβρίου 1950 Διεθνούς Συμβάσεως τής Ρώμης περί 
προασπίσεως των δικαιωμάτων τοΰ ανθρώπου καί τών θεμελιωδών έλευθεριών καί 
τοΰ άπό 20ής Μαρτίου 1952 προσθέτου εις αυτήν Πρωτοκόλλου τών Παρισίων».

’Άρθρον Μόνον.

Κυροΰται καί έχει πλήρη καί νόμιμον ίσχύν ή άπό 4ης Νοεμβρίου 1950 Διεθνής Σύμβασις 
Ρώμης περί προασπίσεως τών δικαιωμάτων τοΰ άνθρώπου καί τών θεμελιωδών έλευθεριών ήτις 
ύπεγράφη ύπό τής 'Ελλάδος την 28ην Νοεμβρίου 1950, ώς καί τό άπό 20ής Μαρτίου 1952 πρόσ
θετον εις αυτήν Πρωτόκολλον δπερ ύπεγράφη αυθημερόν ύπό τής Ελλάδος μετά σχετικής προς 
τό άρθρον 2 αύτοϋ έπιφυλάξεως, ώς αΰτη άναφέρεται εις τά κείμενα αυτών άτινα έπονται έν πρω- 
τοτύπερ καί μεταφράσει εις τήν ελληνικήν.

'Ο παρών Νόμος ψηφισθείς ύπό τής Βουλής καί παρ’ 'Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευ- 
θήτω διά τής Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως καί έκτελεσθήτω ώς νόμος τοΰ Κράτους.

Έ ν  Άθήναις τή 18 Μαρτίου 1953

Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Σ
διά τήν προάσπισιν τών δικαιωμάτων τοΰ άνθρώπου καί τών θεμελιωδών έλευθεριών

Αί Συμβαλλόμεναι Κυβερνήσεις, Μέλη τοΰ Συμβουλίου τής Εύρώπης :
Έχουσαι ύπ’ δψιν τήν Παγκόσμιον Δήλωσιν τών δικαιωμάτων τοΰ άνθρώπου, ήν διεκήρυ- 

ξεν ή Γενική Συνέλευσις τών Ηνωμένων ’Εθνών τήν ΙΟην Δεκεμβρίου 1948.
’Έχουσαι ύπ’ όψιν ότι ή Δήλωσις αύτη τείνει εις τήν έξασφάλισιν τής άναγνωρίσεως καί τήν 

παγκόσμιον καί άποτελεσματικήν έφαρμογήν τών δικαιωμάτων άτινα άναφέρονται εις αύτήν.
Έχουσαι ύπ’ οψιν ότι σκοπός τοΰ Συμβουλίου τής Εύρώπης είναι ή πραγματοποίησις στε- 

νωτέρας ένότητος μεταξύ τών Μελών αύτής, κα ίδτι έν τών μέσων προς έπίτευξιν τοΰ σκοπού τού
του είναι ή προάσπισις καί ή άνάπτυξις τών δικαιωμάτων τοΰ ’Ανθρώπου καί τών θεμελιωδών 
έλευθεριών.

Έπιβεβαιοϋσαι τήν βαθεϊαν αύτών προσήλωσιν εις τάς θεμελιώδεις ταύτας έλευθερίας αΐ- 
τινες άποτελοϋσι αύτό τοϋτο τό βάθρον τής δικαιοσύνης καί τής ειρήνης έν τώ  κόσμω καί τών ο
ποίων ή διατήρησις στηρίζεται ούσιαστικώς έπί πολίτικου καθεστώτος άληθώς δημοκρατικού άφ’ 
ένός καί άφ’ έτέρου, έπί κοινής άντιλήψεως καί κοινού σεβασμού τών δικαιωμάτων τοΰ άνθρώπου 
τά όποια διεκδικοϋν.

Έχόμεναι τής άποφάσεως δπως, ώς Κυβερνήσεις Ευρωπαϊκών Κρατών έμπνεόμεναι ύπό 
κοινών ιδεωδών καί έχουσαι κοινήν κληρονομιάν πολιτικών παραδόσεων καί ιδεωδών σεβασμού 
τής έλευθερίας καί τοΰ έπικρατεστέρου τοΰ δικαίου, λάβωσι τά πρώτα κατάλληλα μέτρα δπως δια- 
σφαλίσωσι τήν συλλογικήν έγγύησιν ώρισμένων, έκ τών άναφερομένων έν τή Παγκοσμίω Δηλώ
σει, δικαιωμάτων.

Συνεφώνησαν τά άκόλουθα :

’Άρθρον 1.

Τά ύψηλά συμβαλλόμενα μέρη άναγνωρίζουν, εις δλα τά έξαρτώμενα έκ τής δικαιοδοσίας 
των πρόσωπα, τά καθοριζόμενα εις τό πρώτον μέρος τής παρούσης Συμβάσεως, δικαιώματα καί 
έλευθερίας.

Μ ΕΡΟ Σ I.

Άρθρον 2.

1. Τό δικαίωμα έκάστου προσώπου εις τήν ζωήν προστατεύεται ύπό τοΰ νόμου. Εις ούδένα 
δύναται νά έπιβληθή έκ προθέσεως θάνατος, είμή εις έκτέλεσιν θανατικής ποινής έκδιδομένης ύπό 
δικαστηρίου έν περιπτώσει άδικήματος τιμωρουμένου ύπό τοΰ νόμου διά τής ποινής ταύτης.
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2 . *0  θάνατος δεν θεωρείται ώς επιβαλλόμενος κατά παράβασιν τοΰ άρθρου τούτου, εις άς 
περιπτώσεις θά έπήρχετο συνεπεία χρήσεως βίας καταστάσης άπολύτως άναγκαίας : 

α) διά τήν ύπεράσπισιν οΐουδήποτε προσώπου κατά παρανόμου βίας.
β) διά τήν πραγματοποίησιν. νομίμου συλλήψεως ή προς παρεμπόδισιν άποδράσεως προσώ

που νομίμως κρατουμένου.
γ) διά τήν καταστολήν, συμφώνως τω  νόμω στάσεως ή ανταρσίας.

"Αρθρον 3.

Ούδείς έπιτρέπεται νά ΰποβληθή εις βασάνους ούτε εις ποινάς ή μεταχείρισιν άπανθρώπους 
ή εξευτελιστικάς.

’Άρθρον 4.

1. Ούδείς δύναται νά κρατηθή είς δουλείαν ή είλωτείαν.
2 . Ούδείς δύναται νά ύποχρεωθή είς άναγκαστικήν ή υποχρεωτικήν εργασίαν.
3. Δέν θεωρείται ώς «άναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία» ύπό τήν έννοιαν τοΰ παρόντος 

άρθρου :
α) πάσα έργασία ζητουμένη παρά προσώπου κρατουμένου συμφώνως προς τάς διατάξεις 

τοΰ άρθρου 5 τής παρούσης Συμβάσεως, ή κατά τήν διάρκειαν τής ύπό ορούς άπολύσεώς του.
β) πάσα ύπηρεσία στρατιωτικής φύσεως, ή, είς τήν περίπτωσιν των έχόντων άντιρρήσεις 

συνειδήσεως είς τάς χώρας όπου τοϋτο αναγνωρίζεται ώς νόμιμον, πάσα άλλη ύπηρεσία είς άντι- 
κατάστασιν τής υποχρεωτικής στρατιωτικής υπηρεσίας.

γ) πάσα υπηρεσία ζητουμένη είς περίπτωσιν κρίσεων ή θεομηνιών, αί όποιαι άπειλοΰν 
τήν ζωήν ή τήν εύδαιμονίαν τοΰ συνόλου.

δ) πάσα έργασία ή ύπηρεσία άπαρτίζουσα μέρος των τακτικών υποχρεώσεων τοΰ πολίτου.

’Άρθρον 5.
1. Παν πρόσωπον έχει δικαίωμα είς τήν έλευθερίαν καί τήν ασφάλειαν. Ούδείς έπιτρέπεται 

νά στερηθή τάς έλευθερίας του, είμή είς τάς άκολούθους περιπτώσεις καί συμφώνως προς τήν νό
μιμον διαδικασίαν :

α) εάν κρατήται κανονικώς κατόπιν καταδίκης ύπό αρμοδίου δικαστηρίου, 
β) έάν υπεβλήθη είς κανονικήν σύλληψιν ή κράτησιν λόγιο άνυποταγής είς νόμιμον διατα

γήν δικαστηρίου, ή είς έγγύησιν έκτελέσεως ύποχρεώσεως όριζομένης ύπό τοΰ νόμου.
γ) έάν συνελήφθη καί κρατήται όπως όδηγηθή ένώπιον τής άρμοδίας δικαστικής άρχής, είς 

τήν περίπτωσιν εύλόγου ύπονοίας ότι διέπραξεν άδίκημα, ή ύπάρχουν λογικά δεδομένα προς παρα
δοχήν τής ανάγκης όπως ούτος έμποδισθή άπό τοΰ νά διαπράξη άδίκημα ή δραπετεύση μετά τήν 
διάπραξιν τούτου.

δ) έάν πρόκειται περί νομίμου κρατήσεως άνηλίκου, άποφασισθείσης διά τήν έπιτήρησιν 
τής άνατροφής του, ή τήν νόμιμον κράτησίν του ΐνα παραπεμφθή ένώπιον τής άρμοδίας άρχής.

ε) έάν πρόκειται περί νομίμου κρατήσεως ατόμων δυναμένων νά μεταδώσωσι μεταδοτικήν 
ασθένειαν, φρενοβλαβούς, άλκοολικοϋ, τοξικομανούς ή άλήτου.

στ) έάν πρόκειται περί νομίμου συλλήψεως ή κρατήσεως ατόμου έπί σκοπώ όπως έμποδι- 
σθή άπό τοΰ νά είσέλθη παρανόμως έν τή·χώροι, ή εναντίον τοΰ όποιου έκκρεμεϊ διαδικασία άπε- 
λάσεως ή έκδόσεως.

2. Παν συλληφθέν πρόσωπον δέον νά πληροφορηθή κατά τό δυνατόν συντομώτερον καί είς
γλώσσαν τήν οποίαν έννοεϊ, τούς λόγους τής συλλήψεώς του ώς καί πάσαν διατυπουμένην έναντίον 
του κατηγορίαν. ·

3. Παν πρόσωπον συλληφθέν ή κρατηθέν, ύπό τάς προβλεπομένας έν παραγράφω 1 γ τοΰ 
παρόντος άρθρου συνθήκας, οφείλει νά παραπεμφθή συντόμως ένώπιον δικαστοΰ ή έτέρου δικαστι
κού λειτουργού νομίμως έντεταλμένου όπως έκτελή δικαστικά καθήκοντα, έχει δέ τό δικαίωμα 
νά δικασθή έντός λογικής προθεσμίας ή άπολυθή κατά τήν διαδικασίαν. Ή  άπόλυσις δύναται νά 
έξαρτηθή άπό έγγύησιν έξασφαλίζουσαν τήν παράστασιν τοΰ ένδιαφερομένου είς τήν δικάσιμον.

4. Παν πρόσωπον -στερούμενον τής έλευθερίας του συνεπεία συλλήψεως ή κρατήσεως έχει 
δικαίωμα προσφυγής ένώπιον δικαστηρίου, ΐνα τοϋτο άποφασίση έντός βραχείας προθεσμίας έπί
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τοΰ νομίμου της κρατήσεως του και διατάξη τήν άπόλυσίν του έν περιπτώσει παρανόμου κρατή- 
σεως.

5. Παν πρόσωπον θϋμα συλλήψεως ή κρατήσεως ύπό συνθήκας άντιθίτους προς τάς άνω- 
τέρω διατάξεις, έχει δικαίωμα έπανορθώσεως.

’Άρθρον 6 .

1 . Παν πρόσωπον έχει δικαίωμα όπως ή ύπόθεσίς του δικασθή δικαίως, δημοσία καί εντός 
λογικής προθεσρΚας, ύπό άνεξαρτήτου καί άμερολήπτου δικαστηρίου, νομίμως λειτουργοϋντος, 
τό όποιον θά άποφασίση είτε επί των άμφισβητήσεων έπί των δικαιωμάτων καί ύποχρεώσεών του 
άστικής φύσεως, είτε έπί τοΰ βάσιμου πάσης έναντίον του κατηγορίας ποινικής φύσεως. Ή  άπό- 
φασις δέον να έκδοθή δημοσία, ή είσοδος όμως εις τήν αίθουσαν των συνεδριάσεων δύναται νά άπα- 
γορευθή εις τον τύπον καί τό κοινόν, καθ’ ολην ή μέρος τής διάρκειας τής δίκης προς τό συμφέρον 
τής ήθικής, τής δημοσίας τάξεως ή τής έθνικής άσφαλείας έν δημοκρατική κοινωνία, όταν τοΰτο 
ένδείκνυται ύπό των συμφερόντων των άνηλίκων ή τής ιδιωτικής ζωής των διαδίκων, ή έν τώ  
κρινομένω ύπό τοΰ Δικαστηρίου ώς απολύτως άναγκαίου μέτρω, όταν ύπό είδικάς συνθήκας ή 
δημοσιότης θά ήδύνατο νά παραβλάψη τά συμφέροντα τής δικαιοσύνης.

' 2 . Παν πρόσωπον κατηγορούμενον έπί άδικήματι τεκμαίρεται ότι είναι άθώον μέχρι τής νο
μίμου άποδείξεως τής ένοχής του.

3. Εϊδικώτερον, πας κατηγορούμενος έχει δικαίωμα :
α) όπως πληροφορηθή, έν τή βραχυτέρα προθεσμία εις γλώσσαν τήν όποιαν έννοεϊ καί έν 

λεπτόμερεία τήν φύσιν καί τον λόγον τής έναντίον του κατηγορίας.
β) όπως διαθέτη τον χρόνον καί τάς άναγκαίας εύκολίας προς προετοιμασίαν τής ύπερα- 

σπίσεώς του.
γ ) όπως ύπερασπίση 6 ίδιος έαυτόν ή άναθέση τήν ύπεράσπισίν του εις συνήγορον τής έκλο- 

γής του, έν ή δέ περιπτώσει δεν διαθέτει τά μέσα νά πληρώση συνήγορον, νά τω  παρασχεθή τοιοϋ- 
τος δωρεάν, όταν τοΰτο ένδείκυνται ύπό τοΰ συμφέροντος τής δικαιοσύνης.

δ) νά έξετάση ή ζητήση όπως έξετασθώσιν οί μάρτυρες κατηγορίας καί έπιτύχη ,τήν πρόσ- 
κλησιν καί έξέτασιν των μαρτύρων ύπερασπίσεως ύπό τούς αύτούς όρους ώς των μαρτύρων 
κατηγορίας.

ε.) νά τύχη δωρεάν παραστάσεως διερμηνέως, έάν δέν έννοεϊ ή δέν όμιλεϊ τήν χρησιμοποιου- 
μένην εις τό δικαστήριον γλώσσαν.

"Αρθρον 7.

1. Ούδείς δύναται νά καταδικασθή διά πράξιν ή παράλειψιν ή όποια καθ’ ήν στιγμήν διεπρά- 
χθη, δέν άπετέλει αδίκημα συμφώνως πρός τό έθνικόν ή διεθνές δίκαιον. Οΰτε καί έπιβάλλεται 
βαρυτέρα ποινή άπό έκείνην ή όποια έπεβάλλετο κατά τήν στιγμήν τής διαπράξεως τοΰ άδική- 
ματος.

2. Τό παρόν άρθρον δέν σκοπεί νά έπηρεάση τήν δίκην καί τιμωρίαν άτόμων ένοχων διά 
πράξεις ή παραλείψεις αί όποϊαι καθ’ ήν στιγμήν διεπράχθησαν, ήσαν έγκληματικαί συμφώνως 
πρός τάς άναγνωριζομένας ύπό τών πολιτισμένων έθνών γενικάς άρχάς δικαίου.

’Άρθρον 8 .

1. Παν πρόσωπον δικαιοΰται εις τον σεβασμόν τής ιδιωτικής καί οικογενειακής ζωής του, 
τής κατοικίας του καί τής άλληλογραφίας του.

2. Δέν έπιτρέπεται νά ύπάρξη έπέμβασις δημοσίας άρχής έν τή άσκήσει τοΰ δικαιώματος 
τούτου, έκτος έάν ή έπέμβασις αΰτη προβλέπεται ύπό τοΰ νόμου καί αποτελεί μέτρον τό όποιον, 
είς μίαν δημοκρατικήν κοινωνίαν, είναι άναγκαϊον διά τήν έθνικήν άσφάλειαν, τήν δημοσίαν άσφά- 
λειαν, τήν οικονομικήν εύημερίαν τής χώρας, τήν προάσπισιν τής τάξεως καί τήν πρόληψιν ποινι
κών παραβάσεων, τήν προστασίαν τής ύγείας ή τής ήθικής, ή τήν προστασίαν τών δικαιωμάτων 
καί έλευθεριών άλλων.
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’Άρθρον 9.

1. Παν πρόσωπον δικαιούται είς την ελευθερίαν σκέψεως, συνειδήσεως καί θρησκείας. Τό 
δικαίωμα τοϋτο έπάγεται την έλευθερίαν άλλαγής θρησκείας ή πεποιθήσεων, ώς καί τήν έλευθε-' 
ρίαν έκδηλώσεως τής θρησκείας ή των πεποιθήσεων μεμονωμένως, ή συλλογικώς δημοσία ή κατ’ 
ιδίαν, διά τής λατρείας, τής παιδείας, καί τής άσκήσεως των θρησκευτικών καθηκόντων καί τελε
τουργιών.

2. Ή  έλευθερία έκδηλώσεως τής θρησκείας ή τών πεποιθήσεων δεν έπιτρέπεται νά άποτελέση 
άντικείμενον ετέρων περιορισμών πέραν τώνπροβλεπομένωνύπότοΰ νόμου καί άποτελούντων αναγ
καία μέτρα, έν δημοκρατική κοινωνία διά τήν δημοσίαν ασφάλειαν, τήν προάσπισιν τής δημοσίας 
τάξεως, ύγείας καί ήθικής, ή τήν προάσπισιν τών δικαιωμάτων καί έλευθεριών τών άλλων.

’Άρθρον 10 .

1 . Παν πρόσωπον έχει δικαίωμα εις τήν ελευθερίαν έκφράσεως. Τό δικαίωμα τοϋτο περι
λαμβάνει τήν έλευθερίαν γνώμης ώς καί τήν ελευθερίαν λήψεως ή μεταδόσεως πληροφοριών ή ιδεών 
άνευ έπεμβάσεως δημοσίων άρχών καί άσχέτως συνόρων. Τό παρόν άρθρον δεν κωλύει τά Κράτη 
άπό τοϋ νά ύποβάλωσι τάς έπιχειρήσεις ραδιοφωνίας κινηματογράφου ή τηλεοράσεως εις κανο
νισμούς έκδόσεως αδειών λειτουργίας.

2. 'Η  άσκησις τών έλευθεριών τούτων, συνεπαγόμενων καθήκοντα καί εύθύνας, δύναται νά 
ύπαχθή εις ώρισμένας διατυπώσεις, ορούς, περιορισμούς ή κυρώσεις, προβλεπομένους υπό τοϋ νό
μου καί άποτελοΰντας άναγκαϊα μέτρα, έν δημοκρατική κοινωνία διά τήν έθνικήν άσφάλειαν, τήν 
εδαφικήν ακεραιότητα ή δημοσίαν ασφάλειαν, τήν προάσπισιν τής τάξεως καί πρόληψιν τοϋ έγ- 
κλήματος, τήν προστασίαν τής ύγείας ή τής ήθικής, τήν προστασίαν τής ύπολήψεως ή τών δικαιω
μάτων τών τρίτων, τήν παρεμπόδισιν τής κοινολογήσεως έμπιστευτικών πληροφοριών ή τήν δια- 
σφάλισιν τοϋ κύρους καί άμεροληψίας τής δικαστικής έξουσίας.

Άρθρον 11.

1 . Παν πρόσωπον έχει δικαίωμα εις τήν έλευθερίαν τοϋ συνέρχεσθαι είρηνικώς καί εις τήν 
έλευθερίαν συνεταιρισμού, συμπεριλαμβανομένου τοϋ δικαιώματος ίδρύσεως μετ’ άλλων συνδικά
των καί προσχωρήσεως είς συνδικάτα έπί σκοπώ. προασπίσεως τών συμφερόντων του.

2. Ή  άσκησις τών δικαιωμάτων τούτων δέν έπιτρέπεται νά ύπαχθή είς έτέρους περιορισμούς 
πέραν τών ύπό τοϋ νόμου προβλεπομένων καί άποτελούντων αναγκαία μέτρα, έν δομοκρατική κοι
νωνία διά τήν έθνικήν άσφάλειαν, τήν δημοσίαν άσφάλειαν τήν προάσπισιν τής τάξεως καί πρόληψιν 
τοϋ έγκλήματος, τήν προστασίαν τής ύγείας καί τής ήθικής, ή τήν προστασίαν τών δικαιωμάτων καί 
έλευθεριών τών τρίτων. Τό παρόν άρθρον δέν άπαγορεύει τήν έπιβολήν νομίμων περιορισμών είς 
τήν άσκησιν τών δικαιωμάτων τούτων ύπό μελών τών ένόπλων δυνάμεων, τής άστυνομίας ή τών 
διοικητικών ύπηρεσιών τοϋ Κράτους.

Άρθρον 12.

Ά μ α  τή συμπληρώσει ήλικίας γάμου, ό άνήρ καί ή γυνή έχουν τό δικαίωμα νά συνέρχον
ται είς γάμον καί ίδρύωσιν οικογένειαν συμφώνως προς τούς διέποντας τό δικαίωμα τοϋτο έθνικούς 
νόμους.

Άρθρον 13.

Παν πρόσωπον τοϋ οποίου τά άναγνωριζόμενα έν τή παρούση Συμβάσει δικαιώματα καί 
έλευθερίαι παρεβιάσθησαν, έχει τό δικαίωμα πραγματικής προσφυγής ένώπιον έθνικής άρχής, 
έστω  καί αν ή παραβίασις διεπράχθη ύπό προσώπων ένεργούντων έν τή έκτελέσει τών δημοσίων 
καθηκόντων των.

Άρθρον 14.

Ή  χρήσις τών αναγνωριζόμενων έν τή παρούση Συμβάσει δικαιωμάτων καί έλευθεριών 
δέον νά έξασφαλισθή άσχέτως διακρίσεως φύλου, φυλής, χρώματος, γλώσσης, θρησκείας, πολιτι
κών ή άλλων πεποιθήσεων, έθνικής ή κοινωνικής προελεύσεως, συμμετοχής είς έθνικήν μειονό
τητα, περιουσίας, γεννήσεως ή άλλης καταστάσεως.
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’Άρθρον 15.

1 . Έ ν  περιπτώσει πολέμου ή έτέρου δημοσίου κινδύνου άπειλοϋντος την ζωήν του έθνους, 
έκαστον ύψηλόν συμβαλλόμενον μέρος δύναται να λάβη μέτρα κατά παράβασιν των υπό τής παρού- 
σης Συμβάσεως προβλεπομένων υποχρεώσεων, έν τώ  άπαιτουμένω ύπό της καταστάσεως άπολύ- 
τω ς άναγκαίω όρίω καί ύπό τον όρον όπως τά μέτρα ταΰτα μη άντιτίθενται εις τάς άλλας υποχρεώ
σεις τάς άπορρεούσας έκ τοΰ διεθνούς δικαίου.

2 . Ή  προηγουμένη διάταξις ούδεμίαν επιτρέπει παράβασιν τοΰ άρθρου 2 , είμή διά τήν περί- 
πτωσιν θανάτου συνεπεία κανονικών πολεμικών πράξεων, ή τών άρθρων 3, 4 (παράγραφος 1) 
καί 7.

3. Τά άσκοϋντα τό δικαίωμα τοΰτο παραβάσεως υψηλά συμβαλλόμενα μέρη τηρούν τον Γ ε 
νικόν Γραμματέα τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης πλήρως ένήμερον τών ληφθέντων μέτρων ώς καί 
τών αιτίων τά όποια τά προεκάλεσαν. ’ Οφείλουν ωσαύτως νά πληροφορήσωσι τόν Γενικόν Γραμ
ματέα τοΰ Συμβουλίου τής Εύρώπης περί τής ήμερομηνίας κατά τήν οποίαν τά μέτρα ταΰτα έπαυ
σαν ίσχύοντα καί αί διατάξεις τής Συμβάσεως έτέθησαν έκ νέου έν πλήρει ίσχύϊ.

’’Αρθρον 16.

Ούδεμία διάταξις τών άρθρων 10, 11 καί 14 δύναται νά θεωρηθή ώς άπαγορεύουσα εις τά 
υψηλά συμβαλλόμενα μέρη νά έπιβάλλωσι περιορισμούς εις τήν πολιτικήν δραστηριότητα τών ξέ
νων.

’Άρθρον 17.
Ούδεμία διάταξις τής παρούσης Συμβάσεως δύναται νά έρμηνευθή ώς έπαγομένη δι’έν Κρά

τος, μίαν ομάδα ή έν άτομον οίονδήποτε δικαίωμα όπως έπιδοθή εις δραστηριότητα ή έκτελέση 
πράξεις σκοπούσας είς τήν καταστροφήν τών δικαιωμάτων ή έλευθεριών, τών άναγνωρισθέντων 
έν τή παρούση Συμβάσει, ή είς περιορισμούς τών δικαιωμάτων καί έλευθεριών τούτων μεγαλυτέ- 
ρων τών προβλεπομένων έν τή ρηθείση Συμβάσει.

Άρθρον 18.
Οί έπιτρεπόμενοι κατά τάς διατάξεις τής παρούσης Συμβάσεως περιορισμοί τών είρημένων 

δικαιωμάτων καί έλευθεριών δέν έπιτρέπεται νά έφαρμοσθώσιν είμή προς τόν σκοπόν διά τόν ό
ποιον καθιερώθησαν.

Μ ΕΡΟ Σ II

Άρθρον 19.
Προς τόν σκοπόν έξασφαλίσεως τοΰ σεβασμοΰ τών άναληφθεισών ύπό τών υψηλών συμβαλ- 

λομένων μερών διά τής παρούσης Συμβάσεως ύποχρεώσεων, θά ίδρυθώσιν :
α) μία Ευρωπαϊκή ’Επιτροπή ’Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, άναφερομένη έν τή συνεχεία 

τής παρούσης ώς ή «’Επιτροπή».
β) έν Εύρωπαϊκόν Δικαστήριον ’Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έν τή συνεχεία τής παρούσης 

άναφερόμενον ώς τό «Δικαστήριον».
Μ ΕΡΟ Σ III .
Άρθρον 20.

Ή  ’Επιτροπή άπαρτίζεται ύπό αριθμού μελών ίσου πρός τόν τών υψηλών συμβαλλομένων 
μερών. Ή  έπιτροπή δέν δύναται νά περιλάβη πλέον τοΰ ένός ύπηκόου τοΰ ίδιου Κράτους.

’Άρθρον 21.

1. Τά μέλη τής ’Επιτροπής έκλέγονται ύπό τής ’Επιτροπής 'Υπουργών, κατ’ άπόλυτον 
πλειο’ψηφίαν, έκ καταλόγου ονομάτων συντασσομένου ύπό τοΰ Προέδρου τής Συμβουλευτικής 
Συνελεύσεως.

Έ κά στη  όμάς άντιπροσώπων τών υψηλών συμβαλλομένων μερών είς τήν Συμβουλευτικήν 
Συνέλευσιν θά προτείνη τρεις ύποψηφίους έξ ών τύλάχιστον οί δύο θά είναι τής έθνικότητός της.

2. ’Εν τώ  μέτρω έν ω έφαρμόζεται, ή αυτή διαδικασία θά άκολουθήται διά τήν άνάδειξιν 
ώ ς μελών, υπηκόων Κρατών τά όποια ήθελον προσχωρήση μεταγενεστέρως είς τήν παροΰσαν 
Σύμβασιν, ώς καί πρός πλήρωσιν κενουμένων εδρών.
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Άρθρον 22.

1. Τά μέλη τής ’Επιτροπής εκλέγονται διά περίοδον 6 ετών, είναι δέ έπανεκλέξιμα. Έ ν  τού- 
τοις ή θητεία έπτά έκ των άναδεικνυομένων μετά τήν πρώτην έκλογήν μελών θά λήξη μετά 
τριετίαν.

2. Τά μέλη των οποίων ή θητεία θά λήξη εις τό τέλος τής αρχικής περιόδου των τριών 
ετών, θά όρισθοϋν διά κληρώσεως γινομένης ύπό τοϋ Γενικού Γραμματέως τοϋ Συμβουλίου τής. 
Εύρώπης, άμέσως μετά τήν διεξαγωγήν τής πρώτης εκλογής.

3. Τό μέλος τής Επιτροπής, τό όποιον εκλέγεται είς άναπλήρωσιν μέλους τοϋ οποίου ή 
θητεία δέν έληξε, συμπληρώνει τήν περίοδον τής θητείας τοϋ προκατόχου του.

4. Τά μέλη τής ’Επιτροπής παραμένουν έν ύπηρεσία μέχρι τής άντικαταστάσεώς των. Μετά 
τήν άντικατάστασίν των, εξακολουθούν νά χειρίζωνται τάς υποθέσεις, τών οποίων εΐχον ήδη έπι
ληφθή.

’Άρθρον 23.
Τά μέλη τής ’Επιτροπής λαμβάνουν μέρος είς τάς συνεδριάσεις τής ’Επιτροπής ύπό τήν άτο- 

μικήν των ιδιότητα.
Άρθρον 24.

"Εκαστον συμβαλλόμενον μέρος δύναται νά φέρη ένώπιον τής ’Επιτροπής διά τοϋ Γενικοί»· 
Γραμματέως τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης οίανδήποτε παράβασιν τών διατάξεων τής παρούσης 
Συμβάσεως διά τήν οποίαν ήθελε θεωρήσει υπεύθυνον έτερον υψηλόν συμβαλλόμενον μέρος.

Άρθρον 25.
1. Ή  ’Επιτροπή δύναται έπίσης νά έπιληφθή αιτήσεων ύποβαλλομένων είς τον Γενικόν 

Γραμματέα τοϋ Συμβουλίου τής Εύρώπης ύπό παντός φυσικού προσώπου, μή κυβερνητικής όρ- 
γανώσεως ή δμάδος άτόμων, οί όποιοι διατείνονται δτι είναι θύματα παραβιάσεως παρ’ ένός τώ ν 
ύψηλών συμβαλλομένων μερών τών έν τη παρούση Συμβάσει άναγνωριζομένων δικαιωμάτων, 
είς τήν περίπτωσιν καθ’ ήν τό ένοχοποιούμενον ύψηλόν Συμβαλλόμενον Μέρος ήθελε δηλώσει οτε 
άναγνωρίζει τήν άρμοδιότητα τής ’Επιτροπής έπί τοϋ θέματος. Τά ύψηλά συμβαλλόμενα μέρη, 
ύπογράφοντα τοιαύτην δήλωσιν, άναλαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν δπως κατ’ ούδένα τρόπον παρακω- 
λύσωσι τήν πραγματικήν άσκησιν τοϋ δικαιώματος τούτου.

2. Αί δηλώσεις αύται δύνανται νά γίνουν δι’ ώρισμένην χρονικήν περίοδον.
3. Αδται έπιδίδονται είς τον Γενικόν Γραμματέα τοϋ Συμβουλίου Εύρώπης, δστις διαβι

βάζει άντίγραφα τούτων είς τά έτερα'Τψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη και έξασφαλίζει τήν δημοσίευ- 
σίν των.

4. Ή  ’Επιτροπή δέν θέλει άσκήσει τήν χορηγουμένην αυτή, διά τοϋ παρόντος άρθρου, άρμο
διότητα ή δταν έξ τουλάχιστον 'Τψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη θά έχωσι συμβληθή διά τής δηλώσεως: 
περί ?ς  αί προηγούμεναι παράγραφοι.

Άρθρον 26.

Ή  Έπιροπή δέν δύναται νά έπιληφθή τής ύποθέσεως είμή κατόπιν έξαντλήσεως τών έσω- 
τερικών ένδικων μέσων, συμφώνως προς τούς γενικώς παραδεδεγμένους κανόνας διεθνούς δικαίου· 
καί έντός προθεσμίας έξ μηνών άπό τής ήμερομηνίας καθ’ ήν έξεδόθη ή έσωτερική τελεσίδικος: 
άπόφασις.

Άρθρον 27.
1. Ή  ’Επιτροπή δέν θά έπιληφθή ούδεμιας αίτήσεως ύποβληθείσης συνωδα τω  άρθρω 2 5 ,

έάν : * .
α) είναι άνώνυμος,
β) είναι ούσιαστικώς όμοια πρός αίτησιν προηγουμένως έξετασθεϊσαν ύπό τής ’Επιτροπής 

ή ήδη ύποβληθεϊσαν είς έτέραν διαδικασίαν διεθνοΰς έρεύνης ή τακτοποιήσεως καί έάν δέν περιέχη 
νέα γεγονότα.

2. Ή  ’Επιτροπή θά θεωρήση ώς άπαράδεκτον πάσαν αίτησιν ύποβληθεϊσαν κατά τό άρθρον 
25, έάν θεωρήση δτι ή αίτησις είναι άσυμβίβαστος πρός τάς διατάξεις τής παρούσης Συμβάσεως, 
έκδήλως άβάσιμος ή παράνομος.
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3. Ή  ’Επιτροπή θά άπορρίψη πάσαν αίτησιν τήν οποίαν θεωρεί άπαράδεκτον κατ’ εφαρμο
γήν τοϋ άρθρου 26.

’Άρθρον 28.

Έ ν  ή περιπτώσει ή ’Επιτροπή άποδεχθή τήν αϊτησιν :
α) θά προβή, έπί τώ  σκοπώ έξακριβώσεως των γεγονότων εις κατ’ αντιμωλίαν έξέτασιν 

τής αίτήσεως μετά των άντιπροοώπων των μερών καί, έν άνάγκη, εις έρευναν διά τήν άποτελεσμα- 
τικήν διεξαγωγήν τής οποίας τά ένδιαφερόμενα Κράτη θά παράσχωσιν άπάσας τάς αναγκαίας 
ευκολίας, κατόπιν άνταλλαγής άπόψεων μετά τής ’Επιτροπής.

β) θά τεθή είς τήν διάθεσιν των ένδιαφερομένων έπί τω  σκοπώ έπιτεύξεως φιλικού διακα
νονισμού τής ύποθέσεως έπί τή βάσει τοϋ σεβασμού τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων, ώς ταΰτα. 
καθορίζονται έν τή παρούση Συμβάσει.

’Άρθρον 29.
1. Ή  ’Επιτροπή έκπληροϊ τά προβλεπόμενα έν τω  άρθρω 28 καθήκοντα μέσω ύπο-έπι- 

τροπής άπαρτιζομένης έξ επτά μελών τής Έπιτροττής.
2. "Εκαστος τών ένδιαφερομένων δύναται νά ύποδείξη έν μέλος τής έκλογής του όπως άπο- 

τελέση μέρος τής ύπο-έπιτροπής.
3. Τά άλλα μέλη υποδεικνύονται διά κληρώσεώς, συμφώνως προς τάς διατάξεις τοϋ έσω τε- 

ρικοΰ κανονισμοΰ τής ’Επιτροπής.
Άρθρον 30.

Εάν κατορθώση νά έπιτύχη φιλικόν διακανονισμόν, συμφώνως προς τό άρθρον 28, ή ύπο- 
έπιτροπή συντάσσει έκθεσιν, ή οποία διαβιβάζεται προς δημοσίευσιν είς τά ένδιαφερόμενα Κράτη, 
τήν ’Επιτροπήν 'Υπουργών καί τόν Γενικόν Γραμματέα τοϋ Συμβουλίου τής Εύρώπης. ‘Η  έκθε- 
σις περορίζεται είς βραχεΐαν περιγραφήν τών γεγονότων καί τής έπιτευχθΔσης λύσεως.

Άρθρον 31.
1. ’Εάν δεν έπιτευχθή τοιαύτη λύσις, ή ’Επιτροπή συντάσσει έκθεσιν, έν τή οποία διαπιστοΐ 

τά γεγονότα καί διατυπώνει τήν γνώμην τής έπί τοϋ έάν τά διαπιστωθέντα γεγονότα άποκαλύπτουν 
παραβίασιν έκ μέρους τοϋ ενδιαφερομένου Κράτους τών ΰποχρεώσεών του κατά τάς διατάξεις 
τής Συμβάσεως. Αί γνώμαι όλων τών μελών τής ’Επιτροπής έπί τοϋ σημείου τούτου δύνανται νά 
διατυπωθώσι έν τή έκθέσει ταύτη.

2. 'Η  έκθεσις διαβιβάζεται προς τήν ’Επιτροπήν 'Υπουργών, κοινοποιείται ωσαύτως είς 
τά ένδιαφερόμενα Κράτη, τά όποια όμως δεν θά έχωσι δικαίωμα νά τήν δημοσιεύσωσι.

3. Κατά τήν διαβίβασιν τής έκθέσεως είς τήν ’Επιτροπήν 'Υπουργών, ή ’Επιτροπή δύναται 
νά διατυπώση τάς προτάσεις τάς οποίας θεωρεί καταλλήλους.

Άρθρον 32.
1. ’Εάν, έντός προθεσμίας τρίών μηνών άπό τής διαβιβάσεως τής έκθέσεως τής ’Ε π ι

τροπής προς τήν ’Επιτροπήν 'Υπουργών, ή ύπόθεσις δεν παραπεμφθή είς τό Δικαστήριον κατ’ 
έφαρμογήν τοϋ άρθρου 48 τής παρούσης Συμβάσεως, ή ’Επιτροπή 'Υπουργών’ άποφασίζει, διά 
πλειοψηφίας τών δύο τρίτων τών δικαιουμένων νά συμμετέχωσι τής ’Επιτροπής άντιπροσώπων, 
έπί τοϋ ζητήματος έάν ύπήρξεν ή οχι παραβίασις τής Συμβάσεως.

2. Έ ν  καταφατική περιπτώσει, ή Έπιτροπή 'Υπουργών καθορίζει προθεσμίαν έντός τής 
οποίας τό ένδιαφερόμενον ύψηλόν συμβαλλόμενον μέρος οφείλει νά λάβη τά μέτρα, τά όποια 
συνεπάγεται ή άπόφασις τής ’Επιτροπής 'Υπουργών.

3. Έ ά ν τό ένδιαφερόμενον ύψηλόν συμβαλλόμενον μέρος δεν λάβη ικανοποιητικά μέτρα 
έντός τής ταχθείσης προθεσμίας, ή Έπιτροπή Υπουργών δίδει είς τήν άρχικήν άπόφασίν της, 
διά τής προβλεπομένης έν τή άνω παραγράφω (1 ) πλειοψηφίας, τήν ένδεικνυομένην συνέχειαν 
καί προβαίνει είς δημοσίευσιν τής έκθέσεως.

4. Τά ύψηλά συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν νά θεωρώσιν ώς ύπο- 
χρεωτικήν δι’ αύτά πάσαν άπόφασίν τήν όποιαν ή Έπιτροπή τών 'Υπουργών θά έλάμβανε 
κατ’ έφαρμογήν τών προηγουμένων παραγράφων.
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"Αρθρον 33.

'Η  Επιτροπή συνεδριάζει κεκλεισμένων των Ουρών.

"Αρθρον 34.

Αί άποφάσεις τής Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν των παρόντων καί ψηφι- 
ζόντων μελών αϊ άποφάσεις τής ύπο-έπιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν τών μελών της.

"Αρθρον 35.
Ή  Επιτροπή συνέρχεται δταν αί περιστάσεις άπαιτοΰν τοϋτο. Συγκαλεϊται υπό τοϋ Γ ε 

νικού Γραμματέως τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης.

"Αρθρον 36.
'Η  ’Επιτροπή θά καταρτίση τόν εσωτερικόν κανονισμόν της.

"Αρθρον 37.

Ή  Γραμματεία τής ’Επιτροπής θά παρασχεθή ύπό τοϋ Γενικού Γραμματέως τοϋ Συμβου
λίου τής Ευρώπης.

Μ ΕΡΟ Σ IV .
"Αρθρον 38.

Τό Ευρωπαϊκόν Δικαστήριον άνθρωπίνων δικαιωμάτων άπαρτίζεται ύπό άριθμοΰ δικα
στών ίσου πρός έκεϊνον τών Μελών τοϋ Συμβουλίου τής Εύρώπης. Δέν επιτρέπεται νά συμπερι- 
λάβη πλέον τοϋ ένός υπηκόου τοϋ αύτοΰ Κράτους.

"Αρθρον 39.
1. Τά μέλη τοϋ Δικαστηρίου έκλέγονται ύπό τής Συμβουλευτικής Συνελεύσεως, κατά 

πλειοψηφίαν τών ψηφιζόντων, έκ πίνακος ύποψηφίων ύποβαλλομένου ύπό τών Μελών τοϋ Συμβου
λίου τής Εύρώπης, έκαστον τών οποίων θά ύποδείξη τρεις ύποψηφίους, έξ ών τουλάχιστον οί 
δύο θά είναι τής έθνικότητός του.

2 . Έ ν  ω μέτρω είναι έφαρμοστή, ή αύτή διαδικασία άκολουθεϊται διά τήν συμπλήρωσιν 
τοϋ Δικαστηρίου εις περίπτωσιν εισδοχής νέων Μελών εις τό Συμβούλιον τής Εύρώπης καί 
διά τήν συμπλήρωσιν χηρευσασών έδρών.

3. Οί ύποψήφιοι δέον νά χαίρωσι τής ύψηλοτέρας ήθικής έκτιμήσεως καί νά κατέχωσι 
τά άπαιτούμενα προσόντα πρός άοκησιν ύψηλών δικαστικών καθηκόντων ή νά ώσι νομ,οδιδάσκα.- 
λοι άνεγνωρισμένης αύθεντίας.

"Αρθρον 40. ,
1. Τά μέλη τοϋ Δικαστηρίου εκλέγονται διά περίοδον 9 έτών. Είναι έπανεκλέξιμα. Πάν

τω ς, τά καθήκοντα τεσσάρων έκ τών διοριζομένων κατά τήν πρώτην έκλογήν μελών θά τερμα- 
τισθώσι μετά τρία έτη, τά καθήκοντα έτέρων τεσσάρων μελών θά τερματισθώσι μετά έξ έτη.

2. Τά μέλη τών οποίων τά καθήκοντα θά τερματισθώσι μετά τάς άρχικάς περιόδους 
τών τριών καί έξ έτών, ορίζονται διά κληρώσεως λαμβανούσης χώραν έπιμελεία τοϋ Γενικού 
Γραμματέως τοϋ Συμβουλίου τής Εύρώπης, άμέσως μετά τήν δ ιεξαγωγήν τής πρώτης έκλογής.

3. Τό μέλος τοϋ Δικαστηρίου δπερ έκλέγεται είς άντικατάστασιν μέλους ούτινος ή έν- 
τολή δέν έχει έκπνεύσει άποπερατώνει τήν περίοδον τής έντολής τοϋ προκατόχου του.

4. Τά μέλη τοϋ Δικαστηρίου παραμένουν έν ύπηρεσία μέχρις άντικαταστάσεώς των. 
Μετά τήν άντικατάστασιν των ταϋτα θά συνεχίζωσι τήν διεκπεραίωσιν τών είς χεϊρας των έκ- 
κρεμουσών ύποθέσεων.

"Αρθρον 41.
Τό Δικαστήριον προβαίνει είς τήν έκλογήν τοϋ Προέδρου καί ’Αντιπροέδρου του διά διάρ

κειαν τριών έτών. Ούτοι θά είναι έπανεκλέξιμοι.

"Αρθρον 42.

Τά μέλη τοϋ Δικαστηρίου λαμβάνουν άποζημίωσιν δι’ έκάστην ήμέραν άπασχολήσεως, 
ή οποία θά όρισθή ύπό τής ’Επιτροπής 'Υπουργών.



Νόμοι καί Διατάγματα 431

Άρθρον 43.

Διά τήν έξέτασιν έκάστης ύποθέσεως ή οποία φέρεται ένώπιόν του, τό Δικαστηρίου συγ
κροτείται έκ Τμήματος άπαρτιζομέυου έξ επτά δικαστών. Θά συμμετέχωσιν αυτοδικαίως ό 
δικαστής τής έθνικότητος έκάστου ένδιαφερομένου Κράτους, ή, ελλείψει τοιούτου, πρόσωπον τής 
εκλογής του, όπως παρακαθήση ώς δικαστής. Τά ονόματα των υπολοίπων δικαστών κληρώνονται 
έπιμελεία τοϋ Προέδρου προ τής ένάρξεως τής έξετάσεως τής ύποθέσεως.

’Άρθρον 44.

Μόνον τά υψηλά συμβαλλόμενα μέρη καί ή ’Επιτροπή θά έχωσι τό δικαίωμα παρουσίας 
προ τοϋ Δικαστηρίου.

’Άρθρον 45.

Ή  άρμοδιότης τοϋ Δικαστηρίου έπεκτείνεται έφ’ όλων τών υποθέσεων, αί όποϊαι άψο- 
ροΰν εις τήν ερμηνείαν καί έφαρμογήν τής παοούσης Συμβάσεως καί τάς όποιας τά ύψηλά συμ
βαλλόμενα μέρη ή ή ’Επιτροπή θά τώ  παραπέμπωσι συμφώνως πρός τάς διατάξεις τοϋ άρ
θρου 48.

’Άρθρον 46.

1. "Εκαστον τών υψηλών συμβαλλομένων μερών δύναται εις οίανδήποτε στιγμήν, νά 
δηλώση ότι άναγνωρίζει ώς υποχρεωτικήν αυτοδικαίως καί άνευ ειδικής συμφωνίας τήν δικαιο
δοσίαν τοϋ Δικαστηρίου έπί πασών τών άφορωσών τήν έρμηνείαν καί έφαρμογήν τής παρούσης 
Συμβάσεως ύποθέσεων.

2. Αί ανωτέρω άναφερόμεναι δηλώσεις δύνανται νά γίνωσιν άνευ όρων, ή ύπό χόν όρον 
τής άμοιβαιότητος έκ μέρους πολλών ή ώρισμένων έκ τών ετέρων συμβαλλομένων μερών, ή δι’ 
ώρισμένον χρονικόν διάστημα.

3. Αί δηλώσεις αύται κατατίθενται παρά τώ  Γενικώ Γραμματεΐ τοϋ Συμβουλίου τής 
’Επιτροπής, ό όποιος θά διαβιβάζη αντίγραφου αυτών εις τά ύψηλά συμβαλλόμενα μέρη.

’Άρθρον 47. "

Τό Δικαστήριον δεν δύναται νά έπιληφθή ύποθέσεως είμή μετά τήν διαπίστωσιν ύπό τής 
’Επιτροπής τής αποτυχίας φιλικού διακανονισμού καί έντός τής προβλεπομένης ύπό τοϋ άρ
θρου 32 τριμήνου προθεσμίας.

’Άρθρον 48.

'Υπό τον όρου ότι τό ένδιαφερόμενον ύψηλόν συμβαλλόμενου μέρος, αν είναι έν μόνον, ή τά 
ένδιαφερόμενα ύψηλά συμβαλλόμενα μέρη, αν είναι πλειότερα τοϋ ένός, ύπόκεινται εις τήν ύπο- 
χρεωτικήν δικαιοδοσίαν τοϋ Δικαστηρίου ή έλλείψει τούτου, μέ τήν συγκατάθεσιν καί συναίνεσιν 
τοϋ ένδιαφερομένου ύψηλοΰ συμβαλλομένου μέρους, αν είναι έν, ή τών ενδιαφερομένων ύψηλών 
συμβαλλομένων μερών άν είναι πλειότερα τοϋ ένός,τό Δικαστήριον δύναται νά έπιληφθή ύπο
θέσεως παραπεμφθείσης αύτώ :

α) ύπό τής ’Επιτροπής.
β) τοϋ ύψηλοΰ συμβαλλομένου μέρους τοϋ όποιου τό θΰμα είναι ύπήκοος.
γ) τοϋ ύψηλοΰ συμβαλλομένου μέρους τό όποιον έφερε τήν ύπόθεσιν ένώπιον τής ’Επι

τροπής.
δ) τοΰ ύψηλοΰ συμβαλλομένου μέρους κατά τοϋ όποιου διετυπώθη ή κατηγορία.

• Άρθρον 49.
’Εν περιπτώσει άμφισβητήσεως τής άρμοδιότητος τοΰ Δικαστηρίου, τό Δικαστήριον άπο- 

φασίζει.
’Άρθρον 50.

Έ ά ν ή άπόφασις τοΰ Δικαστηρίου κρίνη ότι άπόφασις ληφθεϊσα ή μέτρου διαταχθέν ύπό 
δικαστικής ή πάσης άλλης ’Αρχής συμβαλλομένου μέρους άντίκειται έν δλω ή έν μέρει πρός τάς 
άπορρεούσας έκ τής παρούσης Συμβάσεως ύποχρεώσεις, καί έάν τό έσωτερικόν δίκαιον τοΰ έν 
λόγιο μέρους δέν έπιτρέπει είμή τήν άτελή έπανόρθωσιν τών συνεπειών τής άποφάσεως ταύτης
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ή τοϋ μέτρου τούτου, ή άπόφασις τοΰ Δικαστηρίου χορηγεί, έν άνάγκη, είς τό άδικηθέν μέρος 
δικαίαν ίκανοποίησιν.

Άρθρον 51.

1. Ή  άπόφασις τοϋ Δικαστηρίου είναι ήτιολογημένη.
2 . ’Εάν ή άπόφασις δεν έκφράζη έν όλω ή έν μέρει τήν ομόφωνον γνώμην των δικαστών, 

έκαστος δικαστής θά έχη τό δικαίωμα νά έκφέρη έν αυτή τήν άτομικήν του γνώμην.

’Άρθρον 52.

Ή  άπόφασις τοΰ Δικαστηρίου είναι τελεσίδικος.

Άρθρον 53.
Τά υψηλά συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν νά συμμορφωθώσι πρός τάς 

άποφάσεις τοΰ Δικαστηρίου έπί των διαφορών έν ταϊς όποίαις είναι διάδικοι.
Άρθρον 54.

Ή  άπόφασις τοϋ Δικαστηρίου διαβιβάζεται πρός. τήν ‘ ’Επιτροπήν Υπουργών, ή οποία 
έπιβλέπει τήν έκτέλεσίν της.

Άρθρον 55.
Τό Δικαστήριον συντάσσει τόν κανονισμόν καί καθορίζει τήν δικονομίαν του.

Άρθρον 56.
1. Ή  πρώτη έκλογή τών μελών τοΰ Δικαστηρίου θά λάβη χώραν άφοϋ αί έν άρθρω 46 

άναφερόμεναι δηλώσεις τών υψηλών συμβαλλομένων μερών συμπληρώσωσι τόν αριθμόν τών 
οκτώ.

2 . Τό Δικαστήριον δεν δύναται νά συνέλθη προ τής έκλογής ταύτης.

Μ ΕΡΟ Σ V.

Άρθρον 57.

Ή  Κυβέρνησις παντός συμβαλλομένου μέρους θά έχη τήν ύποχρέωσιν όπως παράσχη 
κατόπιν αίτήσεως τοΰ Γενικοΰ Γραμματέως τοΰ Συμβουλίου της Ευρώπης, τάς άπαιτουμένας 
έξηγήσεις έπί τοΰ τρόπου κατά τόν όποιον τό έσωτερικόν αύτοΰ δίκαιον έξασφαλίζει τήν απο
τελεσματικήν έφαρμογήν οίασδήποτε έκ τών διατάξεων τής παρούσης Συμβάσεως.

Άρθρον 58.
Τά έξοδα τής ’Επιτροπής καί τοΰ Δικαστηρίου θά είναι είς βάρος τοΰ Συμβουλίου τής 

Ευρώπης.

Άρθρον 59.

Τά μέλη τής ’Επιτροπής καί τοΰ Δικαστηρίου χαίρουν, κατά τήν διάρκειαν τής έκτελέσεως 
τών καθηκόντων των, τών προνομιών καί άσυλιών τών προβλεπομένων έν άρθρω 40 τοϋ Κατα
στατικού τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης καί ταΐς.συναφθήσαις, δυνάμει τοΰ άρθρου τούτου, Συμ- 
φωνίαις.

Άρθρον 60.

Ούδεμία τών διατάξεων τής παρούσης Συμβάσεως δύναται νά έρμηνευθή ώς περιορίζουσα 
ή άναιροΰσα τά δικαιώματα τοΰ άνθρώπου καί θεμελιώδεις έλευθερίας, τά όποια τυχόν αναγνωρί
ζονται συμφώνως πρός τούς νόμους οίουδήποτε τών συμβαλλομένων μερών ή πρός πάσαν άλλην 
Σύμβασιν τήν οποίαν ταΰτα έχουν ύπογράψει.

Άρθρον 61.
Ούδεμία τών διατάξεων τής παρούσης Συμβάσεως έπηρεάζει τήν χορηγηθεΐσαν τη ’Επι

τροπή Υπουργών ύπό τοΰ Καταστατικοΰ τοΰ Συμβουλίου τής Εύρώπης έξουσίαν.

Άρθρον 62.
Τά ύψηλά συμβαλλόμενα μέρη άμοιβαίως παραιτοΰνται τοΰ δικαιώματος, έξαιρέσει προκει- 

μένου περί ειδικής συμφωνίας, όπως έπικαλεσθώσι συνθήκας, συμβάσεις ή δηλώσεις μεταξύ αύ-
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των ύπαρχούσας, έπί τώ  σκοπώ υποβολής, δυνάμει αίτήσεως, διαφοράς δημιουργηθείσης έκ τής 
ερμηνείας ή εφαρμογής τής παρούσης Συμβάσεως, εις τρόπον διακανονισμού διάφορον τοϋ έν 
τή  παρούση Συμβάσει προβλεπομένου.

’Άρθρον 63.
1. ΙΙαν Κράτος δύναται κατά την στιγμήν τής έπικυρώσεως ή άνά πάσαν ακολουθούσαν 

στιγμήν, να δηλώση, διά κοινοποιήσεως άπευθυνομένης εις τον Γενικόν Γραμματέα τοϋ Συμβου
λίου τής Ευρώπης, ό τι ή παρούσα Σύμβασις θά έχη έφαρμογήν είς όλα τά έδάφη ή είς έν 
οίονδήποτε των έδαφών ών έχει την διεθνή έκπροσώπησιν.

2. Ή  Σύμβασις θά έχη έφαρμογήν ώς προς τό έδαφος ή τά έδάφη άτινα θά καθορίζωνται 
είς τήν κοινοποίησιν άπό τής τριακοστής ήμέρας ήτις θά έπεταιτής ήμερομηνίας καθ’ ήν ό Γενι
κός Γραμματεύς τοϋ Συμβουλίου Εύρώπης θά έχη λάβει τήν κοινοποίησιν.

3. Ε ίς τά ρηθέντα εδάφη αί διατάξεις τής παρούσης Συμβάσεως θά έφαρμόζωνται λαμβα- 
νομένων ΰπ’ όψιν των τοπικών άναγκών.

4. Παν Κράτος προβάν είς δήλωσιν συμφώνως πρός τήν πρώτην παράγραφον τοϋ άρθρου 
τούτου, δύναται, άνά πάσαν άκολουθοΰσαν στιγμήν, νά δηλώση έν σχέσει πρός έν ή πλείονα τών 
άναφερομένων είς τήν δήλωσιν ταύτην έδαφών ότι δέχεται τήν άρμοδιότητα τής ’Επιτροπής νά 
έπιλαμβάνεται τών αιτήσεων φυσικών, προσώπων, μή κυβερνητικών οργανώσεων ή ομάδων ατό
μων, συμφώνως πρός τό άρθρον 25 τής παρούσης Συμβάσεως.

’Άρθρον 64.
1. Πάν Κράτος δύναται, κατά τήν στιγμήν τής υπογραφής, τής παρούσης Συμβάσεως ή 

τής καταθέσεως τοϋ οργάνου έπικυρώσεως αυτής, νά διατυπώση έπιφύλαξιν ώς πρός ειδικήν τινα 
διάταξιν τής Συμβάσεως, έφ’ όσον νόμος τις ισχύων κατά τήν στιγμήν εκείνην έπι τοϋ έδάφους 
του είναι άσύμφωνος πρός τήν ρηθεϊσαν διάταξιν. Αί έπιφυλάξεις γενικής φύσεως δέν έπιτρέπονται 
κατά τάς διατάξεις τοϋ παρόντος άρθρου.

2. Πάσα έπιφύλαξις διατυπουμέύη συμφώνως πρός τό παρόν άρθρον συνεπάζεται βραχεΐαν 
έκθεσιν τοϋ σχετικοΰ νόμου.

Άρθρον 65.
Ι.'Τψ ηλόν τι συμβαλλόμενον μέρος δέν δικαιούται νά καταγγείλη τήν παροΰσαν Σύμβα- 

σιν είμή μετά τήν λήξιν πενταετίας άπό τής ένάρξεως τής ισχύος τής Συμβάσεως σχετικώς πρός 
αύτό, καί κατόπιν προειδοποιήσεως έξ μηνών, διδομένης διά κοινοποιήσεως άπευθυνομένης πρός 
τόν Γενικόν Γραμματέα τοϋ Συμβουλίου τής Εύρώπης, ό όποιος ειδοποιεί σχετικώς τά άλλα 
συμβαλλόμενα μέρη.

2 . Ή  καταγγελία αΰτη δέν δύναται νά έχη ώς άποτέλεσμα νά άπαλλάξη τό ένδιαφερόμενον 
υψηλόν συμβαλλόμενον μέρος τών περιλαμβανομένων έν τή παρούση Συμβάσει υποχρεώσεων 
άναφορικώς πρός πάσαν πράξιν δυναμένην νά άποτελέση παραβίασιν τών υποχρεώσεων τούτων 
καί λαβοΰσαν χώραν προ τής ήμερομηνίας κατά τήν οποίαν ή καταγγελία θά έτίθετο έν έφαρ- 
μ°ΥΏ·

3 .  'Τπό τήν αύτήν έπιφύλαξιν, πάν συμβαλλόμενον μέρος, τό όποιον θά έπαυε νά άποτελή 
μέλος τοϋ Συμβουλίου τής Εύρώπης, θά έπαυε νά άποτελή μέρος τής παρούσης Συμβάσεως.

4. 'Η  Σύμβασις δύναται νά καταγγελθή, συμφώνως πρός τάς διατάξεις τών προηγουμέ
νων παραγράφων, έν σχέσει πρός έδάφη είς τά όποια έδηλώθη ότι έφαρμόζεται κατά τό άρ
θρον 63.

Άρθρον 66.
1. Ή  παροΰσα Σύμβασις θά είναι άνοικτή είς τήν υπογραφήν τών Κρατών μελών τοϋ Συμ

βουλίου τής Εύρώπης, θά όποβληθή δέ είς κύρωσιν. Αί κυρώσεις θά κατατεθώσι είς τήν Γενι
κήν Γραμματείαν τοϋ Συμβουλίου τής Εύρώπης.

2 . Ή  παροΰσα Σύμβασις θά τεθή έν ϊσχύΐ μετά τήν κατάθεσιν δέκα οργάνων κυρώσεως.
3. Σχετικώς πρός πάν μέρος τό όποιον ήθελε τήν κυρώση μεταγενεστέρως, ή Σύμβασις 

θά τεθή έν ίσχύϊ άμα τή καταθέσει τοϋ οργάνου έπικυρώσεως.

/



434 Νόμοι καί Διατάγματα

4. Ό  Γενικός Γραμματεύς τοΰ Συμβουλίου Ευρώπης θά κοινοποιήση προς άπαντα τά Μέλη 
τοϋ Συμβουλίου Ευρώπης, τήν έναρξιν της ισχύος της Συμβάσεως, τά όνόματα των 'Τψηλών 
Συμβαλλομένων Μερών άτινα θά τήν έχωσι επικυρώσει, ώς καί την κατάθεσιν παντός οργάνου 
Ιπικυρώσεως λαμβάνουσαν χώραν μεταγενεστέρως.

Έ γένετο έν Ρώμη τήν 4ην Νοεμβρίου 1950 εις Γαλλικήν καί άγγλικήν, άμφοτέρων των 
κειμένων οντων έξ ίσου αύθεντικών, καί εις έν μόνον άντίτυπον δπερ, θέλει κατατεθή είς τά 
άρχεϊα τοϋ Συμβουλίου Εύρώπης.

'Ο Γενικός Γραμματεύς θέλει άποστείλει κεκυρωμένα αντίγραφα προς άπαντας τούς 
Συμβαλλόμενους.

ΠΡΟΣΘΕΤΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ 
Είς τήν Σύμβασιν περί προασπίσεως τών δικαιωμάτων

τοΰ ανθρώπου καί τών θεμελιωδών έλευθεριών 
ι

Αί Συμβαλλόμεναι Κυβερνήσεις, Μέλη τοϋ Συμβουλίου Εύρώπης.
Έχόμεναι ύπό τής άποφάσεως δπως λάβωσι τά ένδεικνυόμενα μέτρα προς διασφάλισιν τής 

συλλογικής Ιγγυήσεως δικαιωμάτων καί έλευθεριών πέραν τών ήδη άναφερομένων είς τό Κεφάλαιον 
1 τής Συμβάσεως περί προασπίσεως τών Δικαιωμάτων τοΰ άνθρώπου καί τών θεμελιωδών έλευ
θεριών, ήτις ύπεγράφη έν Ρώμη τήν 4ην Νοεμβρίου 1950 (κατωτέρω κατονομαζομένης «ή 
Σύμβασις»).

Συνεφώνησαν τά άκόλουθα :
’Άρθρον 1.

ΙΙαν φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον δικαιούται σεβασμού τής περιουσίας του. Ούδείς δύνα- 
ται νά στερηθή τής ιδιοκτησίας αύτοΰ είμή διά λόγους δημοσίας ώφελείας καί ύπό τούς προ- 
βλεπομένους, ύπό τοΰ νόμου καί τών γενικών άρχών τοΰ διεθνούς δικαίου, δρους.

Αΐ προαναφερόμεναι διατάξεις δεν θίγουσι τό δικαίωμα παντός Κράτους δπως θέση έν ίσχύϊ 
Νόμους οΰς ήθελε κρίνει άναγκαϊον προς ρύθμισιν τής χρήσεως άγαθών συμφώνως πρός τό 
δημόσιον συμφέρον ή πρός έξασφάλισιν τής καταβολής φόρων ή άλλων εισφορών ή προστίμων.

"Αρθρον 2 .

Ούδείς δύναται νά στερηθή τοϋ δικαιώματος δπως έκπαιδευθη. Παν Κράτος έν τη άσκήσει 
των αναλαμβανομένων ύπ’ αύτοΰ καθηκόντων έπί τοΰ πεδίου τής μορφώσεως καί τής έκπαιδεύ- 
σεως θά σέβεται τό δικαίωμα τών γονέων δπως έξασφαλίζωσι τήν μόρφωσινκαί έκπαίδευσιν ταύ- 
την συμφώνως πρός τάς ιδίας αυτών θρησκευτικάς καί φιλοσοφικάς πεποιθήσεις.

"Αρθρον 3.
Τά Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη άναλαμβάνουσι τήν ύποχρέωσιν δπως διενεργώσι, κατά 

λογικά διαστήματα, έλευθέρας μυστικάς έκλογάς, ύπό συνθήκας έπιτρεπούσας τήν έλευθέραν 
έκφρασιν τής λαϊκής θελήσεως ώς πρός τήν έκλογήν τοΰ νομοθετικού σώματος.

"Αρθρον 4.
Παν 'Υψηλόν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται κατά τήν στιγμήν τής υπογραφής ή τής έπι- 

κυρωσεως τοΰ παρόντος Πρωτοκόλλου ή καθ’ οίανδήποτε στιγμήν ακολούθως νά κοινοποιήση 
είς τόν Γενικόν Γραμματέα τοϋ Συμβουλίου Εύρώπης,δήλωσιν έμφαίνουσαν έν τίνι μέτρω άνα- 
λαμβανει υποχρεώσεις ώς πρός τήν έφαρμογήν τών διατάξεων τοϋ παρόντος Πρωτοκόλλου έπί 
ωρισμενων έδαφών καθοριζομένων είς τήν ρηθεϊσαν δήλωσιν καί τών όποιων έχει τοΰτο τήν 
διεθνή έκπροσώπησιν.

Έκαστον 'Υψηλόν Συμβαλλόμενον Κράτος δπερ ήθελε κοινοποιήσει δήλωσιν, δυνάμει τής 
προηγούμενης παραγράφου, δύναται, άπό καιροΰ είς καιρόν, νά κοινοποιή νέας δηλώσεις τρο- 
ποποιουσας τό περιεχομενον πάσης άλλης προηγουμένης δηλώσεως αύτοΰ ή θετούσης τέρμα 
είς τήν έφαρμογήν τών διατάξεων τοΰ παρόντος Πρωτοκόλλου έπί έδάφους τινός.

Πάσα δηλωσις γενομένη συμφώνως πρός τό παρόν άρθρον θά θεωρήται ώς γενομένη συμ
φώνως πρός τήν παράγραφον 1 τοΰ άρθρου 63 τής Συμβάσεως.
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"Αρθρον 5.

Τα 'Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη θέλουσι θεωρή τα άρθρα 1, 2, 3 καί 4 τοϋ παρόντος 
Πρωτοκόλλου ώς άρθρα πρόσθετα εις την Σύμβασιν καί άπασαι αί διατάξεις της Συμβάσεως 
θά εφαρμόζονται άναλόγως.

’Άρθρον 6.
Τό παρόν Πρωτόκολλον είναι άνοικτόν εις την υπογραφήν των Μελών τοϋ Συμβουλίου 

Ευρώπης, άτινα έχουσι ύπογράψει την Σύμβασιν τοϋτο θέλει κυρωθή όμοϋ μετά τής Συμβάσεως 
ή μετά την κύρωσιν αύτής καί θέλει ϊσχύσει μετά την κατάθεσιν δέκα οργάνων έπικυρώσεως. 
Τό Πρωτόκολλον θέλει ϊσχύσει διά πάντα Συμβαλλόμενον όστις ήθελε έπίκυρώσει τοϋτο μετα
γενεστέρους, άπό τής ημερομηνίας τής καταθέσεως ΰπ’ αύτοΰ τοϋ οργάνου έπικυρώσεως.

Τά όργανα έπικυρώσεως θέλουσι κατατίθεσθαι παρά τω  Γενικώ Γραμματεϊ τοϋ Συμβου
λίου Ευρώπης δστις θά κοινοποιεί προς άπαντα τά Μέλη τά ονόματα των έπικυρούντων αυτό.

Έγένετο έν Παρισίοις, τήν 20ήν Μαρτίου 1952, εις την γαλλικήν καί άγγλικήν, άμφοτέρων 
των κειμένων όντων έξτΥσου αυθεντικών, εις έν μόνον άντίτυπον κατατιθέμενον εις τά αρχεία 
τοϋ Συμβουλίου Ευρώπης. 'Ο  Γενικός Γραμματεύς θέλει άποστείλει κεκυρωμένα άντίγραφα 
αυτών εις έκάστην των Συμβαλλομένων Κυβερνήσεων.

Διά τήν Κυβέρνησιν τοϋ Βασιλείου τοϋ Βελγίου :
PA U L VAN Z EELA N D

Διά τήν Κυβέρνησιν τοϋ Βασιλείου τής Δανιμαρκίας :
O LE B JO E R N  K R A F T

Διά τήν Κυβέρνησιν τής Γαλλικής Δημοκρατίας :
SCHUMAN

Διά τήν Κυβέρνησιν τής 'Ομοσπονδιακής Γερμανικής Δημοκρατίας :
A D EN A U E R

Διά τήν Κυβέρνησιν τοϋ Βασιλείου τής 'Ελλάδος :
Ρ . ΡΑΦΑΗ Λ

Κατά τήν στιγμήν τής υπογραφής τοϋ παρόντος Πρωτοκόλλου, ή 'Ελληνική Κυβερνησις, 
δυνάμει τοϋ άρθρου 64 τής ρηθείσης Συμβάσεως, προβαίνει εις τήν διατύπωσιν τής άκολούθου 
έπιφυλάξεως ώς πρός τό άρθρον 2 τοϋ Πρωτοκόλλου : 'Η  λέξις «φιλοσοφικώς» ήτις εύρί- 
σκεται εις τό τέλος τής δευτέρας παραγράφου τοϋ άρθρου 2 θά έχη έν 'Ελλάδι έφαρμογήν 
συμφώνως πρός τάς σχετικάς διατάξεις τής έσωτερικής αύτής νομοθεσίας.

Διά τήν Κυβέρνησιν τής ’Ισλανδικής Δημοκρατίας :
P E T U R  B EN E D IK T SSO N

Διά τήν Κυβέρνησιν τής ’Ιρλανδικής Δημοκρατίας :
P R O IN SIA S MAC AOGAIN

Διά τήν Κυβέρνησιν τής ’Ιταλικής Δημοκρατίας :
PAO LO  E M ILIO  TA VIA N I

Διά τήν Κυβέρνησιν τοϋ Μεγάλου Δουκάτου τοϋ Λουξεμβούργου :
JO S  BEC H

Διά τήν Κυβέρνησιν τοϋ Βασιλείου τών Κάτω Χωρών :
S T IK K E R

Διά τήν Κυβέρνησιν τοϋ Βασιλείου τής Νορβηγίας :
Η A L V A R  D LANGE

Διά τήν Κυβέρνησιν τοϋ Σάαρ :
JO H A N N ES HOFFM ANN

Διά τήν Κυβέρνησιν τοϋ Βασιλείου τής Σουηδίας :
O STEN  UNDEN

Διά τήν Κυβέρνησιν τής Τουρκικής Δημοκρατίας :
F . K O P R U L U

Διά τήν Κυβέρνησιν τοϋ Ηνωμένου Βασιλείου τής Μ. Βρεττανίας καί τής Βορ. Ιρλανδίας:
ANTHONY E D EN



ΕΙΔΗΣΕΙΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

Μ ΕΤΑ ΒΟ Λ Α Ι Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚΩΝ

Άπελύθησαν του Ά στυν. Σώματος ώς καταληφθέντες ύπο του ορίου ηλικίας 
οί ’Αστυνόμοι Α ' Ρόζος Γ .,  Καρούνης Γερ., ό ’Αστυνόμος Β ' Άντζόγλου Χαρ., 
οί 'Τπαστυνόμοι Α '. Μυλωνάς Ν., Χρυσικόπουλος Ν., Θεοφιλίδης Θ. καί οί Ύ π α - 
στυνόμοι Β ' τάξεως Καραίσκος Χρ., Νιαράκης I., Δραπανιώτης Ά ν τ ., Τζάννος Κ ., 
Σούτης Σταμ. καί Κονταξής ’Αν.

Άπελύθησαν του Ά στυν. Σώματος ό Αστυνόμος Β ' Κιούσης Κ ., ώς κριθείς 
τρις στάσιμος, καί διά λόγους πειθαρχίας οί άστ/κες Στάθης Γ .,  Φλαράκος Γ . καί 
ύπαρχ. Κερκεμέζος Γ .

'Ομοίως άπελύθησαν διά λόγους υγείας, ό Ά ρχιφ. Χατζηγιαννάκης Κυρ., 6 
Άγγουράς I. καί ό άστυφ. Μπάγκος Ά ν τ.

Παρητήθησαν τοϋ Ά στυν. Σώματος οί άστ/κες Σταυρόπουλος Σ ω τ. καί Χρα- 
νιώτης Γ .

** *

Α Π Ο Σ Τ Μ Φ Ο ΡΗ Σ ΙΣ  Α Ξ ΙΩ Μ Α ΤΙΚ Ω Ν  
Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ  Π Ο Λ Ε Ω Ν

Τό Τακτικόν Αστυνομικόν Συμβούλιον συνελθόν εις έπανειλημμένας συνε
δριάσεις, συμφώνως προς τάς διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 2458/53, κατήρτισε τούς πίνακας 
των διατηρητέων Αστυνόμων α' καί β' τάξεως ώς καί των κριθέντων ώς υπεραρίθμων.

Οΰτω, συμφώνως προς τάς άποφάσεις τοϋ Ά στυν. Συμβουλίου έκρίθησαν 
διατηρητέοι έκλεγέντες κατ’ άπόλυτον εκλογήν οί κάτωθι :

Α ') Α σ τ υ ν ό μ ο ι  Α '  τ ά ξ ε ω ς :  Παπασταφίδας Ά γ .,  Κορναράκης Ματ., 
Πατρίκιος Σ π ., Μάργαρης Δ ., Παπακωστόπουλος Χαρ., Κορδοπάτης Γ .,  Κάουλας 
Θ ., Δραγουμανος Π ., Ά σωνίτης Θ., Οίκονομόπουλος Γ .,  Θεοδωράκης Χαρ., Μα- 
νέττας Στέφ ., Λάμπουρας Ά λ ., Άναστασόπουλος Β ., Μαριολάκος Δ ., Καφαρά- 
κης Π ., Αύγερινός Π ., Νικηφόρος Ν., Καλόθετος Άνδρ., Καραντζουβάλης Ίά κ ω β ., 
Χυτήρης I., Στασινόπουλος Παλ., Κουκουλαδάκης Ά ν τ ., Παπακωνσταντίνου Διον., 
Οικονόμου Κ ., Τσάμης X ., Δασκαλόπουλος I ., Παπαδάτος Σ π ., Άθανασιάδης Κ ., 
’Έ ρχος Ν., ΝικολόπουλοςΧρ., Ζερβόπουλος Σπ., Χαλοϋλος Γ .,  Γρηγορέας Γ ., Λάπ- 
πας Γ .,  Δανόπουλος Ζαχ., Καραμπάς Δ ., Γραμμένος Χρ., 'Υφαντής Κ ., Γιαννου- 
λάκος Εύστ., Χίου Δ ., Λαδας Γ .,  Κανελλάκης Γ .,  Καλογεράκος Δ ., Παπαδοπούλας 
Γ .,  Εύαγγελινός Δ ., Μαγκλάρας Γ .,  Μανδρούκας Χ ρ., Όνουφρίου Χρ., Κούκουρας 
I . ,  Τσέκος Ά θ ., Κατσώλης Ά π .,  Ά σημάκης Γ .,  Καρομπούλης Π ., Φίλος Ή λ ., 
Βασιλείου Εύστ., Σαρρής Κ ., Κυμηνός Γ .,  Κοτσιάς Ά θ .,  Άρχοντουλάκης Έ μμαν., 
Νικητάκης Ν., Τασιόπουλος Ά θ .,  Βερελής Νικ., Χανδρινός Δ ., Βασιλάκος Δ ., 
Τασιγεώργος Κ ., Τουζένης Κ ., 'Υφαντής Δ ., Κανέλλος Γ .,  Γιαννόπουλος Δ ., Μη- 
τρόπουλος Ά λ ., Βασιλόπουλος Χαρ., Παπαρσενίου Γρ., Γάτσης I., Χατζηελευθε- 
ρίου Γ .,  Βούλγαρης Μιχ., Μπογιατζόπουλος Εύθ., Λουπάσης Χαρ., Κεφαλάς I ., 
Στρατής Ά θ ., Δουβάρας Δ ., Κελένης Μ ιχ., Δημητρόπουλος Χρ., Μόρος Δ ., Ταμιο- 
λάκης Γ .,  Τσακρής Ν., Παπαγιάννης Γ .,  Θεοχαράκης Ν., Ζέρβας Νικ., Τσάλτας 
Σπυρ., Χρυσανθόπουλος Άνδρ., Γεωργίου Στ.-, Κατσικαβέλος Γεώργ., Δημόπου- 
λος Βασ., Βλάχος Π άϊκ., Δαλιάνης Δ ., Σαρρής I., Άνδρεόπουλος Κ ., Μάντζαρης 
Ά ν ., Σκενδερίδης Ά γ ., Θωμαΐδης Κ ., Μελετιάδης I., Διαβάτης Εύάγ., Άναστα
σόπουλος Γ .,  Πλούμης Λάμπρ., Σταυρόπουλος Χ ρ., Καφαράκης Ά θ ., Κανακάκης 
Μ ιχ., Σκλαβοΰνος I καί Μενίδης Λεονάρδος.

Β ')  Α σ τ υ ν ό μ ο ι  Β '  τ ά ξ ε ω ς :  Π έττας Π ., Ραρρής Γ .,  Χατζηλάου Κ ., 
Κωφίδης Εύστρ., Παπαδάκης Σ τ ., Καριοπούλης Π ., Οικονόμου I., Μιχαλόπουλος 
Σ τ ., Παρίσσης Λ ., Στεργιόπουλος Θ ., ' .βέντης Κ ., Καραγιαννόπουλος Σπ., Ά δ α - 
μόπουλος Χ ρ ., Ι.λαχάκης Ά θ . Γ ’αννόπυυλος Β .,  Τσαλτάκης Ν., Σακελλαρίου Β ., 
Γαλανόπουλος Θερ., Μπερδούσης Σ π ., Βαλσαμίδης Β λ Παναγούλιας Γ .,  Άναγνω-



στόπουλος Π ., Δημόπουλος Ά θ ., Άνδρεόπουλος Ή λ ., Κάτσαρης Κ ., Γιαννόπου- 
λος Α ., Κρίντας Δ ., Μπιτούνης Ν., Σπυριούνης Κυρ., Τζΐνος Διον., Λυμπερόπου- 
λος Π ., Μπάγιος Γ .,  Γκιόκας Ν., Ίατρόπουλος Ή λ ., Παπακώστας Κ ., Δρυλλε- 
ράκης Έ μ μ ., Σηφάκης Π ., Άνδρώνης Δ ., Άναγνοιστόπουλος Θ., Τσάδαρης Δ ., 
Παπαδόγκωνας Π ., Ποτσόλης ’Αθ., Άντωνιάδης Κ ., Τζέμος Δ ., Δημητρακής Τ ., 
Μαραγκούσης Χ ρ., Τριαντάφυλλου Σπ., Σταθόπουλος Εύστ., Γεωργουλέας Ά θ ., 
Μαθιουδάκης Κ ., Λάζος Π ., Μπούρας Π ., Άδρινόπουλος Ά ν . Πολίτης Ή λ ., 
Άγγελόπουλος Γ .,  Ράπτης Ν., Καμπούρης Χρ., Ρηγόπουλος Κ ., Λαλκοτης Α ., 
Θάνος Π ., Νικολουλέας Χ ρ., Κουτρούλης Γ .,  Στόκας Κ ., Σταματόπουλος Ά λ κ . 
Σταυρόπουλος Κ ., Τσατούχας Γ .,  Αρβανίτης Β ., Πάρχας I., Λυμπέρης Γ .,  Κάκος 
Σπ., Γκιόκας Σ π ., Φιλίππου Α ., Σταθόπουλος Κ ., Τσουρής Ά ν ., Κασίμης I., Κο~ 
τρώτσος Ά γ ., Κώτσης Σ π ., Πολίτης Κ ., Τσιοΰγκος Κ ., Διακουμής Ή λ ., Μάνος 
Εύθ., Μπούρας Ή λ ., Βλητάκης Γ .,  Μπράμης Α ., Σούτης Κ ., Δημητρόπουλος Κ ., 
Παπασπυρόπουλος Κ ., Μητσάκης Δ ., Γκιούσας Β ., Σκάρπας Θ., Κιστοπανίδης 
Ά θ ., Σαμολαδάς Π ., Καρυδάκης Ν., Λεωντϊνος Ά ν τ ., Δρακάκης Έ μ μ ., Άνδρεό
πουλος Β .,  Λυράκης I., Κωτσόπουλος Σ τ ., Κρητικίδης Ά ν τ ., Κουλουριώτης Δ ., 
Ψαλλίδας Ν., Κιρκίτσος Γ .,  Παπασταθόπουλος Β ., Μπασκουρέλος Ά ρ ., Νίκας Θ., 
Σπυρογιαννόπουλος X ., Παπαλεξόπουλος Γ .,  Σταματόπουλος Γ .,  Χαλατσάς Γ .,  
Παπαπαναγιώτου Χρ., Πλεύρης Ά ν τ ., ’ Ιωακείμ Δαν., Χουρδάκης Ν., Άσπραδά- 
κης Μ., Γεωργίου Χρ., Φραντζέσκος Ά ρ ., Βοσκάκης Κ ., Λιόγκας Γ .,  Άντωνά- 
κης Έ μ μ ., Παπαμιχαήλ Κλ., Μπακής Κ ., Σαμαράς Δ ., Π αναγιωτόπουλος^., 
Στασινόπουλος Π ., Παλούκης Δ ., Παπαγεωργίου Δ ., Σωτηρόπουλος Γ .,  Κ ω τσό
πουλος Διον., Κουτάς Χ ρ., Κυραγιάννης Γ .,  Τσακανίκας Γ .,  Ζώης Β ρ  Τσάκωνας 
Κ ., Μάϊνας Ν., Άγγελόπουλος Χρ., Δάβης I., Κουσκουλής Τρ., Κούτρας Β .,  Γεωρ- 
γακόπουλος Γ .,  Άθανασιάδης Γ .,  Δετμιτζάκης Δ ., Παπαναστασίου Ν., Α λεξίου 
Κ ., Αρμυρός Γ .,  Προεστός Θ., Μπρικόλας Πολ., Περιβολάρης Παν., Δάφνης Πρ., 
Πέτσης Ε ., Μιχαηλίδης Δ ., Δεσποινάκης Ή λ ., Ή λιάδης Δ ., Πετσαλάκης I., Κα- 
ραμπάγιας Θ., Μονόπωλης I., Κατσίμπας Σπ., Καβαθάς Ά θ ., Καραχάλιος Χρ., 
Κροκίδης Ά λ ., Άγγελάκος Π ., Μπλέτσος I., Μαροϋτσος Α ., Κοττικιάς X .,  Χατζά- 
κης Σ τ., Κωστόπουλος Π ., Σακελλαρόπουλος Δ .,Κορρές I., Άλεξανδρής Γ .,  Μαρι- 
νόπουλος Χρ., Δημητρίου Ά θ ., Ζαμπλάρας Διον., Καοανάσος Β ., Βασιλόγιαννης 
Εύστ., Καραματσούκης Ε ., Βουνισέας Γ .,  Χειλάς Ν., Μπουντάς Ή λ ., Κατσιμα- 
κλης Δ ., Καλογερόπουλος Σ ., Μανωλέας Κυρ., Πουρναρόπουλος I ., Γιαννακόπου- 
λος Έ λ .,  Σαγρόπουλος Δ ., Λούρης, Κ ., Παπαποστόλου Ά λ κ ., Σπηλιόπουλος Γ .,  
Μπουρτζΐκος Π ., Σπηλιόπουλος Κ ., Σισμάνης Ά θ . καί Νταβατζης Κ.

Διά των αύτών αποφάσεων του Αστυνομικού Συμβουλίου έκρίθησαν ώς υπε
ράριθμοι οί κάτωθι :

Α ')  Α σ τ υ ν ό μ ο ι  Α '  τ ά ξ ε ω ς  : Κονιάκος Ν., Καραμήτσος Κ ., Βαλσαμής 
Α ., Μπόκαρης Γ .,  Στάϊκος I., Κατσαντώνης Κ ., Χριστοδουλόπουλος Φ ., Μοναστη- 
ριώτης Ά ν ., Μουστάκης Β ., Δερδελόπουλος Ά θ ., Βολταιράρης Ά ν τ ., Παπαγεωρ
γίου Χ ρ., Δέλφας Σπ., Σεμιτέκολος Γ .,  Ράπτης Ά ρ ., Μιχαλάς Α ., Κοντός I., Μπρέ- 
ζας Ματ., Ρώσσης Τρ., Κάντας Ά θ .,  Θεριανός Ε ., Τζόλας Β ., Άντωνάκος Ά ν τ ., 
Πολυθοδωράκης Δ ., Μαυρωτάς Ά ρ ., Καράμπελας Β .,  Βάρδιας Ά ν ., Καλατζής Γ .,  
Ξυνόπουλος I ., Λέρτας Ά ν τ ., Χατζηαγόρου Π ., Μπαρμπαγιάννης I .,  Πολυχρονό- 

•πουλος Γ .,  Κέτσης B .j Γιαννούλης Κ ., Άθανασιάδης Π ., Παναγιωτάκος Κ ., Λυ- 
κούσης Π ., Μπρισκόλας Ά ν ., Μουστακούνης Κ ., Αλεξάνδρου Ά σ τ .,  Ζερβόπου- 
λος X ., Σκιαδόπουλος Α ., Φιλιόπουλος Π ., Πουλημένος Β ., Μπαουράκης Ν., Μ πέ- 
τσιος Κ ., Μάνδηλας Κ ., Προβατάς Κ ., Καλογεράς Κ ., Μουτσανίδης Ν., Δεληγιάν- 
νης Χρ., Παντήρης Κ ., Άρταβάνης Αΰγ., Παπασπύρου Β ., Παπαδάτος I .,  Μηλί- 
τσης Ν., Μυλωνάς Ά π ., Ήλιόπουλος I.

Β ')  Α σ τ υ ν ό μ ο ι  Β '  τ ά ξ ε ω ς · :  Κατ^άτος Θ., Εμμανουήλ I., Ρέππας Η ., 
Κλημαντήρης Γ .,  Δόσης Ά ν ., IIαπανάγνού Ε ύ ά γ Μ α ν ί δ η ς  Δημ,.^ Ξεπαπαδάκος 
Δημ. καί Διαμαντόπουλος Δηίΐ, . '·

Ά παντες οί κριθέντες ώς υπεράριθμοι έτέθησαν εις μήνιαίαν διαθεσιμότητα 
μετά τήν λήξιν τής όποιας θέλουν δημοσιευθή τά σχετικά διατάγματα άπολύσεως.




