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Δ'. HPQEZ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

«9 εως 16 ’Απριλίου 1944. Είναι ή εβδομάς των πα
θών και τής σταυρώσεως τοΰ Θεανθρώπου, τοΰ Κυ
ρίου Η μώ ν Ίησοΰ Χρίστου, είναι ή εβδομάς τοΰ μαρ
τυρίου καί τοΰ θανάτου 40 αόπλων αστυνομικών 
πιστών εις τήν Πατρίδα καί τήν Θρησκείαν μας».

Την 9ην ’Απριλίου τοϋ 1944, τεσσαράκοντα αστυνομικοί υπάλ
ληλοι, παιδιά όλοι του λαοϋ, άοπλοι έταξείδευον σιδηροδρομικούς 
διά Πάτρας, ϊνα άναλάβουν εκεί τά καθήκοντά των ώς φρουροί 
τής τάξεως καί τής άσφαλείας. Καθ’ οδόν όμως καί εις θέσιν «Μαύρα 
Λιθάρια» Δερβενιού Κορινθίας, ό συρμός προσεβλήθη Οπό συμμορι
τών κομμουνιστών. Οί άστυνομικοί συνελήφθησαν, έσύρθησαν εις τά 
βουνά, καί έβασανίσθησαν φρικτά, μέχρις δτου φθάσουν εις τόν τό
πον τοΰ τελικού μαρτυρίου, τό Σουληνάρι Καλαβρύτων.

’Εκεί τήν 16 ’Απριλίου ημέραν του ΠΑΣΧΑ ημέραν τής Με
γάλης ’Αγάπης τοΰ πλησίον, οί κομμουνισταί διέπραξαν κατά 
τής ’Αστυνομίας τό μεγαλύτερον έγκλημα.

Έ  δ ολο tp ό νη  σ αν
τούς 40 άστυνομικούς διά πυρός καί σιδήρου ρίψαντες ημιθανείς 
τούτους εις βάραθρον, όπου ό θάνατος σκληρός έπήλθεν.

’Εκεί όμως εις τόν βράχον, πού υψοΰται ΰπερθεν τοΰ τάφου 
τών μαρτύρων αύτών ημείς οί έπιζώντες θά στήσωμεν επιβλητικόν 
τόν σταυρόν τοΰ μαρτυρίου των, μνημεΐον αιώνιον τής θυσίας αύ
τών διά τήν κοινωνικήν ελευθερίαν.



"Η περιοχή των χωρίων Βεσσίνι καί Λεχούνι τής ’ Επαρχίας Καλαβρύτων,Τόπου τήν ή μέραν του ΠΑΣΧΑ 
τοϋ 1944, Ιδολοφονήθησαν Οπό των κομμουνιστών 40 ’Αστυνομικοί, μεταβαίνοντες είς Πάτρας, ΐνα άναλά- 
βουν ϋπη ρεσίαν. Δ ιά  τοϋ σταυρού [σημειοΰται ό βράχος κάτωθεν τοϋ οποίου υπάρχει βάραθρον [ένθα
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Δ ΙΚ Α ΙΟ Ν  ΑΝΗ Λ ΙΚΩΝ
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ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΥΤΩΝ—
'Υπό I .  Γ .  Β ΕΡ ΓΟ Π Ο  ΥΛ Ο Υ
Δ/ντοϋ 'Υπουργείου Δικαιοσύνης

α\—Έ ξ έλ ιξ ις  τής έννοιας τής ποινής.—Σ χολαί. 
β '.—’ Α τομ ικότης τον ανήλικον.
γ '.— Π α ρ άγοντες  τής ένκλοιιατ ικότη τος  τον ανηλίκου.
S'.— Π όρ ισμ α  τής ποινικής Ε π ισ τή μ η ς . Μ εταρρυθμίσεις τον  ποινικού δίκαιον. 
ε '.— Κ ατη γορία ι ανηλίκων τής δ ικαιοδοσ ίας  των παιδικώ ν δικαστηρίων. 

σ τ '.—Έ κ τέλ εσ ις  των μέτρω ν τώ ν επιβαλλόμενων υπδ τον δ ικαστηρίου  ανηλίκων.

α ') Έ ξέλ ιξ ις  της έννοιας της ποινής.—Σ χολα ί.
Τό δίκαιον, κατά τήν περί φιλοσοφίας γενικήν θεωρίαν του R adbruch προ- 

ήλθεν έκ της συνήθειας, έξ ής βαθμηδόν άπεσπάσθη, έκ δέ τής συνήθειας καί τοϋ 
δικαίου έπήγασεν ή ήθική. Ή  διαφορά δικαίου καί ηθικής είναι δτι έν μέν τω 
δικαίω υπάρχει ιδέα άμοιβαιότητός τίνος, έν δέ τή ήθική ελλείπει πάσα ιδέα 
άμοιβαιότητος, διότι αυτή επιζητεί νά καταστήση τό άτομον τέλειον όχι μόνον 
εις τό νά μή άδική, άλλά καί εις τό νά μή θέλη νά άδική, ώς ό σοφός λόγος 
τοϋ Δημοκρίτου «αγαθόν ού μή τό άδικέειν, άλλά τό μηδ’ έθέλειν». Ή  
δέ όλοκλήρωσις τής διαφοράς Δικαίου καί ’Ηθικής εόρηται έν τω  έπιλόγω τής 
έπί τοϋ όρους διδασκαλίας τοϋ Ίησοϋ : «Έ ρ ρ έθη  : άγαπήσεις τό πλησίον σου 
καί μισήσεις τον εχθρόν σου· εγώ δέ λέγω  ύμϊν άγαπδτε τούς εχθρούς 
ύ μ ώ ν » .

"Οθεν τό δίκαιον θά έφαρμοσθή έπί πράξεων καί παραλείψεων έξωτερικώς 
έκδήλων. 'Ο έν τω  δικαίω κολασμός ποινικών πράξεων ή παραλείψεων τελείται 
διά τής ποινής. 'Η  ποινή δέν έγεννήθη άπό τελεολογικήν τινα παράστασιν, άλλ’ 
έπήγασεν άπό τήν σκοτεινήν καί ένστικτώδη ζωήν τής άρχεγόνου άνθρωπότητος, 
κατόπιν δέ βαθμηδόν προσηρμόσθη προς τήν έξυπηρέτησιν διαφόρων σκοπών, άρ- 
χικώς τής έκδικήσεως, έπειτα τής άνταποδόσεως, διά νά καταλήξη είς τήν έννοιαν 
τοϋ έκφοβισμοϋ καί τής βελτιώσεως, έν συνδυασμώ προς τήν έννοιαν τής κοι
νωνικής άμύνης κατά τοϋ έγκληματίου.

Τήν άνέλιξιν τής τοιαύτης έννοιας τής ποινής, αντιπροσωπεύουν αί τρεις 
σχολαί : Κλασσική, Θετική καί Σύγχρονος. Ή  κλασσική σχολή, έρειδο-
μένη έπί άφηρημένων νομικών έννοιών καί σκέψεων, ήρκεΐτο είς τό νά σχολιάζη 
τάς διατάξεις τοϋ Ποινικού νόμου, αΐτινες έτιμώρουν τό έγκλημα, άδιαφοροΰσαι 
διά τό πρόσωπον τοϋ έγκληματίου.

Κατά τής Κλασσικής σχολής άντετάχθη ή έν ’Ιταλία ίδρυθεΐσα Θετική 
Σχολή υπό τούς Lom broso, Carofalo, Ferrie, F iorreti. Ή  θετική σχολή έχρη- 
σιμοποίησε τήν πειραματικήν μέθοδον, έξετάζουσα τήν προσωπικότητα τοϋ έγ
κληματίου καί τάς βιολογικάς καί ψυχοπαθολογικάς αιτίας τών έγκλημάτων. Έ κ  
τοιαύτης πειραματικής έξέτάσεως κατεδείχθη ότι κύριον όπλον έν τή καταπολε
μήσει τοϋ έγκλήματος είναι ή πρόληψις. Τούτω δέ τω  λόγω ή Θετική Σχολή 
παρερμηνεύουσα τά πορίσματα τής πειραματικής μεθόδου αύτής, έκήρυξε τάς ποι- 
νάς ώς μέσα άλυσιτελή.

Κατά τής άπολύτου ταύτης θεωρίας άντετάχθησαν οί ίδρυταί τής Διε
θνούς Έγκληματολογικής Έ νώ σεω ς (1899) L istz, Prins καί Ham mel οί 
τήν τρίτην (τήν σύγχρονον) καταρτίσαντες σχολήν. 'Η  σχολή αΰτη άπεδέχθη 
τό σύστημα τών ποινών άναλόγως τής εύθύνης τοϋ έγκληματίου, άλλ’ έθέσπισε 
προς τούτοις καί σύστημα μέτρων άσφαλείας, ήτοι άγωγής, θεραπείας καί περιθάλ- 
ψεως. Κατά τήν σχολήν ταύτην, άτομα έχοντα ψυχικάς άναπηρίας καί άνωμαλίας
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(οί καθ’ έξιν καί έπάγγελμα χρόνιοι έγκληματίαι, οί άλήται, οί έπαΐται, τά πορνικά 
γύναια, οί καθ’ έξιν πόται κ .λ .π .) εύρίσκονται εις τοιαύτην κατάστασιν, ώστε ή 
συνήθης ποινή δεν δύναται νά έπιδράση άποτελεσματικώς έπ’ αυτών καί νά έπι- 
φέρη δηλαδή θετικήν βελτίωσιν. Τά άτομα ταΰτα, άντί τής ποινής ή προς ταύ- 
την, δέον νά υποβάλλονται καί εις μέτρα ασφαλείας, άπολύτου ή σχετικώς άορί- 
στου διάρκειας, μάλλον ίδιάζοντα προς την ψυχικήν αυτών προσωπικότητα καί 
δι’ ών μέτρων ίώμενα καί διαπαιδαγωγούμενα καθίστανται εφεξής ικανά όπως 
ζώσιν άβλαβώς έν τή Κοινωνία' ή, έφ’ όσον δεν επιτυγχάνεται τοϋτο, διατηρούν
ται εις κατάστασιν φυσικής άδυναμίας προς τό έγκληματεϊν. Τά τοιαϋτα μέτρα 
καθορίζονται κυρίως έπί τή βάσει τής άτομικότητος του έγκληματίου καί του έκ 
ταύτης άπειλουμένου κινδύνου κατά τής Κοινωνίας, κατά δεύτερον δέ λόγον άναλόγως 
τή ς βαρύτήτος του τελεσθέντος έγκλήματος καί τής ήθικής εύθύνης του τελέσαντος.

β ' ) Ά τομικότης τοϋ ’Ανηλίκου .
Καί ταΰτα μέν όσον άφορά τούς ένηλίκους έγκληματίας καί τά κατ’ αύτών 

μέτρα. Τον άνήλικον όμως έγκληματίαν, κατά θεωρητικήν βάσιν, δέον νά διαγρά- 
ψωμεν έκ τοΰ πλαισίου τών κανόνων τοΰ δικαίου καί νά περιορίσωμεν μόνον έν 
τή  σφαίρα τής ήθικής. Δηλονότι τον άνήλικον δεν πρέπει νά κολάσωμεν, άλλά νά 
διαπαιδαγωγήσωμεν έπί σκοπώ « μ η δ ’ έθ έλ ε ιν »  ν’ άδική. Δεν πρόκειται, έν 
άλλαις λέξεσι, νά όργανώσωμεν κοινωνικήν άμυναν ύπό μορφήν ποινών ή άσφαλι- 
στικών μέτρων κατά τοϋ άνηλίκου, άλλά ν’ άποτανθώμεν άποκλειστικώς προς τον 
έσωτερικόν αύτοϋ άνθρωπον, διά νά προσαρμόσωμεν τούτον προς τούς κανόνας 
τής ήθικής. Διότι ή ψυχοφυσική προσωπικότης τοϋ άνηλίκου είναι, πράγματι, λίαν 
διάφορος τής τών ένηλίκων. Τοϋτο έρμηνεύομεν κατωτέρω : Ό  άνθρωπος είναι ον άνή- 
κον εις ώρισμένον είδος, έν ταύτώ δέ καί άτομον καθ’ εαυτό. ’Έ χ ει επομένως κοινά 
γνωρίσματα μετά τών λοιπών άνθρώπων, έχει όμως καί άτομικά ιδιαίτερα, δια- 
στέλλοντα αύτόν άπό τών όμοιων του. Ταΰτα, τά διαστέλλοντα γνωρίσματα τά 
άναφερόμενα εις πάσας τάς πλευράς τοΰ ψυχικοΰ βίου, τούτέστιν εις την νόησιν, 
τό συναίσθημα καί την βούλησιν, ως καί ό τρόπος τής συνθέσεως τών ψυχικών 
ιδιοτήτων καί τό σύνολον τών ψυχικών ιδιορρυθμιών, άποτελοΰν την ιδιαιτέραν 
ατομικότητα τοΰ άνθρώπου. Αί τοιαΰται όμως νοητικαί καί ψυχικαί ιδιότητες καί 
ίδιορρυθμίαι εύρίσκονται καί είς τά παιδία, καί δη καί κατ’ αύτήν τήν πρώτην 
ήλικίαν, δηλαδή πολύ πριν άρξηται ή έπίδρασις τής άγωγής. Έ κ  τούτων προκύ
πτει ότι ό άνήλικος δεν είναι άνθρωπος έν σμικρώ (hum m unculus), τούτέστιν 
έχων μόνον σωματικάς σμικρότητας καί άτελείας, άλλ’ άνευ άλλης διαφοράς άπό 
τον ένήλικον, πλήν τών σωματικών σμικροτήτων καί άτελειών, άλλά ότι είναι 
ψυχοφυσική ΰπαρξις αύτοτελής καί ιδιαιτέρα. ’Έ χ ει επομένως ό άνήλικος ιδιαιτέραν 
άτομικότητα, προς ήν δεν προσιδιάζει ή ποινή τοΰ χαρακτήρος τής τών ένηλίκων.

γ ' ) Παράγοντες τής Έγκληματικότητος τοΰ άνηλίκου.
Καί οί παράγοντες τής έγκληματικότητος τών άνηλίκων είναι διάφοροι τών 

τών ένηλίκων. Οί παράγοντες οδτοι ταξινομοΰνται είς δύο κεφαλαιώδεις κατη
γορίας : ’Ατομικοί καί Κοινωνικοί.

α ' ) ’Α τ ο μ ικ ο ί  είναι οί συνυπάρχοντες έν αύτώ τώ  ψυχοφυσικοσωματικώ 
κόσμω τοΰ άνηλίκου ή έκ κληρονομικότητος ή έξ ένδιαθέτων παρορμήσεων.

Άναντίλεκτον καί κατ’ έπιστημονικήν άπόδειξιν είναι ότι τέκνα γονέων 
πασχόντων σωματικώς ή ψυχικώς, ή ήθικώς άναπήρων, ήτοι γονέων παραφρόνων, 
άλκοολικών, έγκληματιών, φυματικών, τοξικομανών, συφιλιδικών, γεννώνται βεβα- 
ρυμένα μέ σωματικάς καί ψυχικάς άναπηρίας, ήτοι καθυστερημένα καί άνώμαλα.

’Ενδιάθετοι παρορμήσεις υπάρχουν, όταν, τό πρώτον καί ούχί έκ κληρονο
μικότητος έμφανισθοΰν παρά τώ  άνηλίκω άτέλειαι πνευματικαί ή σωματικαί προ- 
διαθέτουσαι προς τό έγκλημα.
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Οί εξ ατομικών παραγόντων (κληρονομικών ή επίκτητων) προδιατεθειμένοι 
προς τό έγκλημα άνήλικοι κατατάσσονται εις τούς έξης κυρίως παθολογικούς τύπους :

1 ) Τοϋ παροξυσματικοΰ—έπιληπτοειδοϋς (type paroxysm al epileptoide).
2 )  Τοϋ παρανοϊκής διανοήσεως (constitu tion  m ental paranoide).
3 )  Τοϋ σχιζοειδοΰς—ναρκιστοΰ (schissoid—narciste).
4 )  Τοϋ καθυστερημένου παιδαριώδους (arrete enpoint de Γ in stin ct in -
fan til).
5 )  Τοϋ ανωμάλου διεφθαρμένου (del’etal m ental de fectn eu x) καί
6 ) Τοϋ φρενοβλαβούς (aliene psychique).
β) Κ ο ιν ω ν ικ ο ί είναι οί παράγοντες οί προερχόμενοι έκ τοϋ έξωτερικοΰ 

περιβάλλοντος, ήτοι τής οικογένειας, τοϋ σχολείου καί τής κοινωνίας έν ή ζή ό 
ένήλικος. 'Όταν ή οικογένεια τοϋ άνηλίκου δεν επιβλέπει αυτόν ποσώς ή πράττη 
τοΰτο άτελώς, δταν ό άνήλικος έκ τοϋ οικογενειακού του περιβάλλοντος δέχεται 
παραδείγματα καί έντυποί εικόνας κακώς έπιδρώσας έπί τοϋ συναισθηματικού 
κόσμου αύτοΰ ή κεντριζούσας καί προώρως άφυπνιζούσας ένστικτα καί όρμάς τής 
γενετησίου λειτουργίας, ή δταν ό άνήλικος έγκαταλειφθή ύπό τών γονέων του, 
διαζευχθέντων, ή άλλως πως, ή άπορφανισθή, λίαν ένδεχόμενον είναι νά έκτραπή 
τής εύθείας όδοΰ. Τοϋτ’ αυτό συμβαίνει καί δταν, συνεπεία πενίας ή έξ έλλείψεως 
ένδιαφέροντος, ό άνήλικος δεν υποβάλλεται εις άγωγήν καί έκπαίδευσιν. 'Υφίστα- 
ται προς τούτοις καί ή περίπτωσις τής έπιδράσεως έκ τοϋ έξω  τής οικογένειας 
περιβάλλοντος. Έ κ  τών παραδειγμάτων καί. τών συναναστροφών μετά διεφθαρ
μένων συνομιλήκων, ή έξ άναγνωσμάτων φθοροποιών καί διαστρεβλωτικών, ως 
καί έκ τής φοιτήσεως εις κέντρα καί διασκεδάσεις άπρεπεϊς καί τής παρακολου- 
θήσεως θεατρικών καί κινηματογραφικών παραστάσεων άσέμνων, προσβαλλου- 
σών την αιδώ ή έκθειαζουσών ήμέρας καί έργα κακοποιών. Δυσμενής κοινωνικός 
παράγων είναι καί ή ένασχόλησις τών παίδων καί έφήβων εις μικροεργασίας, 
ώς τοϋ βοηθοΰ άχθοφόρου, όψοκομιστοΰ, υπηρέτου, πωλητοΰ μικροαντικειμένων 
κ.λ.π., ας μετέρχεται κατ’ έντολήν τών γονέων του προς βιοπορισμόν, άντί τής 
έκμαθήσεως μιας τέχνης.

Περί τών αιτίων—παραγόντων τής έγκληματικότητος τών άνηλίκων καί 
τών διαφόρων μορφών, ύπό τάς οποίας έκδηλοΰται καί έξελίσσεται αδτη ύφί- 
στανται άναμφισβητήτως πολλαί καί σοβαραί άβεβαιότητες καί οί ειδικοί τών έγκλη- 
ματολογικών έπιστημών εύρίσκονται έν διαφωνία έπί τής σημασίας τοϋ αίτιο- 
λογικοΰ, βιολογικού καί κοινωνιολογικού συντελεστοΰ έν τή έξελίξει τής έγκλημα
τικότητος τών άνηλίκων καί τών κριτηρίων τών σχετικών περί τήν έκτίμησιν 
τής φύσεως τών διαφόρων έγκλημάτων τών διαπραττομένουν ύπό τών άνηλίκων. 
Τινές τών ειδικών τοποθετούν εις τήν πρώτην γραμμήν τήν σημασίαν τοϋ άνθρω- 
πολογικοΰ παράγοντος, άλλοι τήν τοϋ κοινωνιολογικού καί άλλοι τέλος τοϋ ψυχο
λογικού καί ψυχοπαθολογικοϋ.

δ ') Πόρισμα τής ποινικής επιστήμης. Μεταρρυθμίσεις τοϋ ποιν. δικαίου.
Ό  προσδιορισμός τής άτομικότητος (ψυχοφυσικής προσωπικότητος τοϋ άνη

λίκου) καί ή έρευνα τών αιτίων (παραγόντων) τής έγκληματικότητος αύτοΰ ώδή- 
γησε τήν ποινικήν Επιστήμην εις τό πόρισμα καθ’ δ ό άνήλικος, έγκληματών ή 
κινδυνεύων νά έγκληματίση, έχει χρείαν μόνον άγωγής καί διαπαιδαγωγήσεως, 
προσηρμοσμένης προς τήν φύσιν αύτοϋ. Οΰτω, ού μόνον άποκτα τήν δύναμιν νά 
άντιδρα κατά προδιαθέσεων έπιβλαβών καί νά παρακωλύη τήν έκδήλωσιν αύτών, 
άλλά καί κατορθοΐ νά γεννά έν έαυτώ καί έπικτήτους ιδιότητας, αΐτινες άποβαίνουν 
κωλύματα μόνιμα καί διαρκή κατά τής εις τό μέλλον έκδηλώσεως τών έμφύτων 
ή έπικτήτων διαθέσεων.

Έ κ  τοϋ πορίσματος τούτου τής ποινικής έπιστήμης έπεβλήθη ή μεταρρύθ-
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μισις τοΰ Ποινικού Δικαίου ώς προς τούς ανηλίκους. 'Η  μεταρρύθμισις δ’ αύτη 
άφορά τό τε  ουσιαστικόν καί δικονομικόν ποινικόν δίκαιον, καί δύναται να συνο- 
ψισθή εις τα έξης :

1 ) Δεν διατάσσεται κατ’ αύτών τακτική άνάκρισις.
2 )  ’Αποφεύγεται ή προφυλάκισις αύτών.
3 )  Δεν δικάζονται ούτοι υπό κοινών Ποινικών Δικαστηρίων, άλλ’ ύπό ειδι

κών τοιούτων, άνευ δημοσιότητος ή πανηγυρικών τύπων καί άνευ παραστάσεως 
πολιτικής άγωγής.

4 )  Δεν άπαγγέλλεται καταδίκη, άλλα διά τής άποφάσεως παραγγέλλονται 
μέτρα : α) έπιβλέψεως καί β) περιορισμού έν καταστήμασιν άναμορφωτικοΐς ή 
σωφρονιστικούς ή είδικοΐς θεραπευτικούς, προς άσκησιν τής δεούσης διαπαιδαγωγή- 
σεως ή τής θεραπευτικής άγωγής.

Εις εφαρμογήν τής μεταρρυθμίσεως ταύτης είσήχθη ό θεσμός τών παιδικών 
δικαστηρίων.
e') Κατηγορίαι άνηλίκων τής δικαιοδοσίας τών παιδικών δικαστηρίων.

Εις τήν δικαιοδοσίαν τών παιδικών δικαστηρίων υπάγονται άνήλικοι α) 
διαπράξαντες κολάσιμον πράξιν καί β ) έν ήθικώ κινδύνω τελοϋντες.

Τό ποινικόν δίκαιον τών άνηλίκων, ενδιαφερόμενον άποκλειστικώς διά τήν 
ηθικήν κατοχύρωσιν τών άνηλίκων καί ούχί διά τήν ύπό νομικήν έννοιαν έκτί- 
μησιν μιας έγκληματικής πράξεως τού άνηλίκου, δεν διακρίνει εις μέν τήν πρώ- 
την περίπτωσιν, δηλονότι τής διαπράξεως κολασίμου πράξεως, καταστολήν, εις 
δέ τήν δευτέραν, δηλονότι τοΰ έν ήθικώ κινδύνω τελοΰντος, πρόληψιν. ’Αλλ’ 
εις άμφοτέρας τάς περιπτώσεις επιβάλλει άγωγήν, συντελουμένην διά διαφόρων 
μέτρων (μεταχειρίσεως) καί άναλόγως τής προσωπικότητος τοΰ άνηλίκου. Διότι 
άληθώς ύφίστανται περιπτώσεις καθ’ ας άνήλικος, μήπω διαπράξας έγκληματικήν 
πράξιν, νά έχη ούχ’ ήττον χρείαν μέτρων (μεταχειρίσεως) μάλλον αύστηροτέρων 
καί μεγαλυτέρας διάρκειας, παρά έτερος άνήλικος, διαπράξας μέν κολάσιμον πρά
ξιν, μή άπορρέουσαν όμως έκ βαθύτέρας ψυχικής, νοητικής ή σωματικής άλλοιώ- 
σεως τής προσωπικότητος αύτοΰ.

'Π κατηγορία τών διαπραξάντων κολάσιμον πράξιν άνηλίκων διακρίνεται :
ά) εις τούς έγκληματήσαντας έκ περιστάσεως, συνεπεία τοΰ περιβάλλοντος εις ό 
έζων καί τής ήθικής έγκαταλείψεως καί β) εις τούς έγκληματήσαντας έκ τής ίδια- 
ζούσης άτομικής προσωπικότητος αύτών.

Οί τής δευτέρας περιπτώσεως άνήλικοι χαρακτηρίζονται ύπό ιδιαιτέρας 
ψυχοφυσικής άνωμαλίας, ή δέ διάγνωσις αύτής καί τής επιβολής τής ίδιαζούσης 
μεταχειρίσεως παρουσιάζει πολλάς δυσχερείας.

Τήν κατηγορίαν τών έν ήθικώ κινδύνω τελούντων άνηλίκων συγκροτούν οί 
εξής κλάδοι.

1) ’Ανήλικοι ορφανοί ή τέκνα διεζευγμένων γονέων, άνευ μέσων οικονομικών, 
μονίμου άπασχολήσεως καί σταθεροΰ καταλύματος.

2 )  ’Ανήλικοι έκ πεπωρωμένων γονέων ή κληρονομικώς βεβαρυμένοι.
3 )  ’Ανήλικοι μή έκπαιδευόμενοι, άλητεύοντες καί έπαιτοΰντες, ή έργαζό- 

μενοι εις μικροεπαγγέλματα πρόσφορα διά τό έγκλημα καί
4 )  άνήλικοι πορνευόμενοι.
'Ω ς προς τήν ήλικίαν τών άνηλίκων τών ύπαγομένων εις τήν δικαιοδοσίαν 

τών παιδικών δικαστηρίων, παρουσιάζονται σημαντικαί διαφοραί έν ταΐς Νομοθε- 
σίαις τών Κρατών, 6χι τόσον ώς προς τό όριον τής ποινικής ένηλικιότητος, άλλα 
καί ώς προς τήν διαίρεσιν τών διαφόρων σταδίων μέχρι τοΰ ορίου τούτου.

'Η  μάλλον έπιστημονική διάκρισις είναι ή άκόλουθος :
Σ τά δ ιο ν  π ρ ώ το ν . ’Από τοΰ έβδομου έτους συμπεπληρωμένου μέχρι τοΰ 

14ου έτους παιδική ήλικία.
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Σ τά δ ιο ν  δ εύ τερ ο ν . ’Από του δέκατου τετάρτου έτους μέχρι τοϋ δεκάτου 
ογδόου έτους (εφηβική ήλικία). Σύνηθες όριον ποινικής ένηλικιώσεως.

Σ τ ά δ ιο ν  τρ ίτον . ’Από τοϋ δεκάτου ογδόου έτους μέχρι τοϋ εικοστού 
πρώτου έτους (άστική ένηλικιότης).

'Ο  χωρισμός εις στάδια τής ήλικίας των άνηλίκων έχει τήν ουσιαστικήν πρα
κτικήν αξίαν ότι, άναλόγως τούτου, παραγγέλλονται ύπό τοϋ δικαστηρίου άνηλίκων 
τά  μέτρα δι’ αύτούς. "Οπως δήποτε ή έξέλιξις των νομοθεσιών τείνει νά μετακινήση 
τό όριον τής ποινικής ένηλικιώσεως προς τά άνω, διά νά συμπέση τοΰτο προς τό 
τής άστικής ένηλικιώσεως. Καί είναι μέν άληθές ότι κατά τό τρίτον στάδιον, 
ήτοι άπό τοϋ 18ου μέχρι τοϋ 21ου έτους, τά δικαστήρια άνηλίκων δεν παραγγέλλουν 
μέτρα, άλλ’ έπιβάλουν ποινάς, αί ποιναί όμως αυται είναι ήλαττωμέναι καί έκτε- 
λοΰνται εις καταστήματα διάφορα των ένηλίκων καί ύπό τό πνεύμα τής αόστη- 
ράς διαπαιδαγωγήσεως.

Τέλος, εις τήν δικαιοδοσίαν των δικαστηρίων άνηλίκων υπάγονται καί οί υπό
χρεοι διά τήν έπίβλεψιν καί ανατροφήν των άνηλίκων, εις ήν περίπτωσιν παρέλει- 
ψαν τοΰτο ή έσκεμμένως έπεβουλεύθησαν τήν ήθικήν ή τήν σωματικήν αυτών άκε- 
ραιότητα καί τήν υγείαν αύτών.

Προς τούτοις, εις πολλάς νομοθεσίας είσάγεται ή καινοτομία, λίαν ωφέλι
μος, όπως θέματά τινα τοϋ Ά στικοΰ Δικαίου, άμεσον έχοντα σχέσιν μέ τούς άνη
λίκους, ώς τά περί έπιτροπείας, υιοθεσίας, χειραφεσίας κ.λ.π., ύπαχθοΰν εις τήν 
αρμοδιότητα τών δικαστηρίων άνηλίκων.

Τά παιδικά δικαστήρια εις άλλας μέν νομοθεσίας καθιερώθησαν μονομελή 
(Βέλγιον), εις άλλας δέ τριμελή (Γαλλία).

σ τ ')  Έ κ τέλεσ ις  τών μέτρων τών έπιβληθέντων ύπό τοϋ δικαστηρίου 
άνηλίκων.
Τά ύπό τών δικαστηρίων τών άνηλίκων έπιβληθέντα μέτρα έκτελοΰνται : 
α) Διά τής έπιβλέψεως, ήτοι τής τοποθετήσεως είς οικογένειαν παρέχουσαν 

έχέγγυα ήθικής καί ύγιοΰς άνατροφής, ή εις τήν Ιδίαν αύτών οικογένειαν, αν αύτη 
παρέχη τάς αύτάς προϋποθέσεις. 'Ομοίως διά τής τοποθετήσεως αύτών είς έρ- 
γασίαν παραγωγικήν, βιομηχανικήν ή γεωργικήν. Ε ίς πάσας τάς περιπτώσεις 
ταύτας, ό άνήλικος έπιβλέπεται ύπό είδικοΰ προσώπου τοϋ καλουμένου έπιμελητοΰ 
(delegue), άναφερομένου έκάστοτε είς τό δικαστήριον τών άνηλίκων, όπερ δύναται 
νά αντικαθιστά τά έπιβληθέντα μέτρα δι’ άλλων καί άναλόγως τής έξελίξεως τοϋ 
ανηλίκου καί τών συνθηκών τής διαβιώσεώς του.

β) Διά τοϋ περιορισμού είς καταστήματα σωφρονιστικά καί άναμορφωτικά. 
'Ο  άνήλικος, ό έχων άνάγκην μακράς καί ένδελεχοΰς διαπαιδαγωγήσεως, είσάγεται 
είς κατάστημα σωφρονιστικόν, όταν ή άγωγή πρόκειται νά έχη τον χαρακτήρα τής 
«σωφρονιστικοπαιδαγωγικής μεταχειρίσεως» καί δι’ άνηλίκους έφήβους, ή είς κα
τάστημα άναμορφωτικόν, όταν ή άγωγή πρόκειται νά έχη τον χαρακτήρα τής 
«έπιβλεπομένης διαπαιδαγωγήσεως» (education Surveillee).

γ )  Τό τής εισαγωγής είς θεραπευτικά καταστήματα. 'Ο άνήλικος ό έχων 
άνάγκην θεραπευτικής άγωγής, ήτοι ό άνήλικος ό ψυχικώς άνώμαλος, ή χρονίως 
σωματικώς πάσχων, είσάγεται είς ειδικόν θεραπευτικοσωφρονιστικόν ίδρυμα δι’ 
άνηλίκους.

'Ο  χρόνος τοϋ περιορισμού είς πάντα τ ’ άνωτέρω καταστήματα είναι άπροσ- 
διορίστου διάρκειας, καθοριζομένου μόνον άνωτάτου καί κατωτάτου ορίου. Έ ξα ρ - 
τάται δ’ έκ τής κρίσεως τοϋ δικαστηρίου άνηλίκων, τοϋ λαβόντος τό μέτρον, καί 
έπί τή βάσει τών δεδομένων τής έξελίξεως τοϋ άνηλίκου, ή άπόφασις τής παύσεως 
τοϋ περιορισμού ή τής λήψεως αύστηροτέρου μέτρου.

Διά τήν έφαρμογήν τών ώς άνω μέτρων, λειτουργούν πρώτον μέν αί βοη-
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I I
Ε ' . Τοξικομανείς :

1. Α ίθερομανεΐς. 2. Κ οκαϊνομ ανείς . 3 · Ό π ιομ αν εις .
Ή  άττό της ενεργού αντιλήψεων καί δράσεων ένόν ατόμου μετάστασιν είν την σφαί

ραν την άδρανείαν καί άμεριμνησίαν ή την έμφανίσεοον τάσεων άπογοητεύσεοος έκ με
γαλοποιήσεων άτυχιών καί γενικών ή παρέκκλισή άπό την μεμετρημένην εκτιμήσεων 
τω ν  πραγματικοτήτων την ζωήν είναι νσσηρότητεν αν υπό τάν ποίκιλαν αυτών μσρ- 
φάν έρευνα καί προσδιορίζει ή ψυχιατρική. Τά συναισθήματα καί τάν έκδηλώσειν τών 
προσώπων τούτων, τό μόνιμον ή παροδικόν τών άνωμάλων ψυχικών αυτών φαινο
μένων άπό την άσημάντου έμμονου άντιλήψεων μέχρι την άφορήτου κρίσεων, άποτε- 
λοϋσι στάδια κλινικών εικόνων άτινα μελετά καί ελέγχει ό κλάδον ούτον την ιατρικήν 
επί τοϋ ανθρωπίνου τύπου.

Τά αίτια Ικάστην περιπτώσεων ποικίλλουσι αναλογών τών έπελθόντων οργανι
κών παρ’ έκάστω άλλοιώσεων έκ διαφόρων άλλων αιτιών καί έν πολλοΐν τήν κληρο- 
νομικότητον. Έγένετο δέ δεκτόν ότι μία τάξιν καλουμένη ή τών έπιρρεπών, δεικνύει 
τάσιν έξαιρετικών εύπειθή είν τήν χρήσιν τών ναρκωτικών ών υποκειμένη είν άναιτίουν 
ανησυχίαν καί επιζητούσα προχείρουν διεξόδουν. Προστρέχει δ’ αυτή είν πάσαν άνα- 
στέλλουσαν τό ενοχλητικόν φαινόμενον μέθοδον άνευ έρεύνην καί έπαρκοϋν κρίσεων, 
επομένων δέ καί έπιλογήν, ίνα μετ’ ολίγον εΰρεθή έγκεκλεισμένη είν τό θλιβερόν άδιέ- 
ξοδον. Τήν τάξιν τούτην συγκροτοΰσι τό πλεϊστσν οϊ άπόγονοι άλκοολικών τέκνα 
μορφινομανών ή συφιλιδικών καί δεν είναι άνευ γενικωτέραν σημασίαν τό γεγονόν 
τούτο διά τάν κοινωνίαν καί τό μέλλον μιαν Φυλήν.

Οί αϊθερομανεϊν, κοκαϊνομανεϊν, όπιομανεΐν, μορφινομανεϊν, ήρωϊνομανεϊν, χασισο- 
μανεΐν καί άλλοι καθ’ έξιν ποιούμενοι χρήσιν άναλόγων ούσιών δι’ ών ύπέστησαν έκ 
τήν τοξικότητον τών χρησιμοποιηθέντων δηλητηρίων άλλοιώσειν καί έξ ών ή σφαίρα 
τού ψυχικού των κόσμου ολίγον ή σύδόλων δονεϊται έκ τών ήθικών κοινωνικών εντυ
πώσεων καί τών κοινών πρόν αρμονικήν διαβίωσιν τού συνόλου παραδεδεγμένων επι
ταγών, έκλήθησαν τοξικομανεΐν ζ1).

1. Δ. Κουρέττα καί Φ. Σκούρα, «Θέματα Ψυχιατρικήν εν τ ώ  Στρατώ». Διάλεξιν Δ. 
Κουρέττα «Οΐ τοξικομανεΐν έν τω  Στρατεύματι. Σελίν 33 «Τοξικομανήν είναι έκεϊνον, όστιν, 
άπαξ λαβών ναρκωτικόν τι, καταλαμβάνεται βαθμηδόν άπό τήν άκατανίκητον καί παθολο
γικήν ανάγκην νά λάβη πάλιν έξ αύτοϋ». *

Θητικαί ύπηρεσίαι τού δικαστηρίου τών άνηλίκων (services au xiliaries) α'ίτινες 
κυρίως άπαρτίζονται άπό ψυχιάτρους, παιδιάτρους, παιδαγωγούς καί άπό τά μέλη 
τών προστατευτικών σωματείων (patronages), έξ ών λαμβάνονται οί έπιμεληταί, 
δεύτερον δέ τά άνάλογα καταστήματα, σωφρονιστικά, άναμορφωτικά, θεραπευ
τικά, κέντρα παρατηρήσεως, άτινα εΰρηνται ύπό τον γενικόν τίτλον «ιδρύματα 
προλήψεως καί καταστολής». Ε ις τά ιδρύματα ταϋτα υπηρετεί προσωπικόν (παιδα
γωγικόν, σωφρονιστικόν, ιατρικόν) είδικευμένον καί ειδικής έπιστημονικής κα- 
ταρτίσεως.

Έ π ίμ ετρ ο ν :
Παρ’ ήμΐν τό ζήτημα τής έγκληματικότητος τών άνηλίκων εϊχεν άντιμετω- 

πισθή έξ άπόψεως ποινικοδικονομικοΰ δικαίου διά τοΰ Α.Ν. 2135/1939, μέχρι 
τής ισχύος τών νέων Ποινικών Κωδίκων. Περί τών ούσιαστικοΰ ποινικού καί δικονο- 
μικοΰ δικαίου διατάξεων τούτων, συγκριτικώς καί προς ξένας νομοθεσίας, περιέ- 
λαβον έν τή έν «Ποινικοΐς Χρονικοΐς» δημοσιευθείση άνακοινώσει μου προς τήν 
Ελληνικήν Εταιρείαν Ποινικού Δικαίου. I . Β ΕΡ ΓΟ Π Ο ΤΛ Ο Σ
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’Από τής άπόψεως των συναισθημάτων, τά  κύρια χαρακτηριστικά τοΰ τύττου 
τοΰ τοξικομανούς είναι ή άβουλία της ψυχής καί ή έξ αυτής έλλειψις άντιστάσεως είς 
τάς ττοικίλας των κατωτέρων ενστίκτων παρωθήσεις μέ κεντρικόν άξονα την ίκανο- 
ποίησιν τού κτηθέντος πάθους. Ή προς χρήσιν τού δηλητηρίου ούτινος την έξιν ό 
οργανισμός άπέκτησεν τάσις, άποβαίνει δι’ εαυτούς επί τοσοΟτον άκατανίκητος ώστε 
μόνη ή αιτία αΰτη ήτις καί κυριαρχεί τοΰ συνόλου τής σκέψεως δημιουργεί πολλάκις 
δραστηριότητα καταπλήσσουσαν. Ό  νωχελής καί άδιάφορος διά τά  πέριξ καί δι’ 
εαυτόν, ό βαρυαλγής καί άμέριμνος ούτος επιστρατεύει το σύνολον των ύπολοίπων 
δυνάμεων του είς μίαν ύστάτην προσπάθειαν, τότε μόνον όταν έχη όινάγκην νά άνεύρη 
νέαν τού τοσοΰτον προσφιλούς δι’ εαυτόν δηλητηρίου δόσιν. ΓΓράς τούτο δεν έχει 
σταθμόν καί δριον προσπάθειας, ούδ’ αισθάνεται φραγμόν νόμου ηθικής ή εθίμου πρός 
αποτροπήν ή άναβολήν οίασδήποτε πράξεως τεινούσης είς τήν έξυπηρέτησιν τής 
τοιαύτης ανάγκης του. Ή πλέον χαμερπής καί τό όνομα καί τήν οικογένειαν καί τόά το- 
μον όνειδίζουσα πραξις, έπιτελείται προθύμως καί άνεξετάστως ύπό τού τοξικομανούς 
άρκεΐ νά προοιωνίζη ώς τελικόν αποτέλεσμα τήν άπόκτησιν τοΰ δηλητηρίου δι’ οΰ 
πρσσκαίρως ανακουφίζεται.

Είναι γνωστόν ότι έν έκαστον των παρ’ ήμϊν διαδοθέντων ήδονιστικών, άλλα 
τοξικών δημητηρίων των προκαλούντων τόν έθισμόν τού οργανισμού είς αύτά, δρα 
διαφοροτρόπως άπό άπόψεως εύφορικής μορφής καί ταχύτητος καταρρεύσεως τού άτό- 
μου καθ’ δλας τάς εκδηλώσεις αύτοΰ, έξ ών γεγονότων είς έκαστος των είς τοιαύτην 
περιελθόντων άθλιότητα άποτελεϊ ίδιον τύπον τόσον ώς άσθενής δσον ώς μίασμα κοι
νωνικόν καί ώς συγκεκριμένη αιτία ποικίλων δεινών τοΰ συνόλου.

Οϊ τύποι ούτοι ώς τοξικομανείς κρινόμενοι άπστελοΰσι τήν συνισταμένην τής 
εξολοθρευτικής δυνάμεως διαφόρων κοινωνικών τάξεων έν αίς ένσπείρουσι σοβαρόν 
ποσοστόν δυστυχίας καί παντοίας άθλιότητας. Έξαναγκάζουσι τάς Άρχάς καί τό 
κοινωνικόν σύνολον είς ποικίλας δαπανηρός είς χρόνον προσπάθειας, είς οικονομικά 
μέσα ένεργείας καί συντελοΰσι συστηματικώς είς τήν βαθμιαίαν, άλλά σταθεράν έξα- 
σθένησιν τών ύγιών δυνάμεων αύτής τής φυλής. Είς έκαστος τών τύπων τούτων κε- 
χωρισμένως μελετώμενος παρέχει τό μέτρον τής κρίσεως περί τής εύκολίας μεθ’ ής ό 
άτελής άνθρώπινος τύπος ολισθαίνει καί κάμπτεται καί άνυπεράσπιστος παραδίδεται 
είς τήν ήδονιστικήν ροπήν τής τοξικομανίας, ήτις οδηγεί είς τόν πλήρη άφανισμόν 
αύτοΰ, ένώ συγχρόνως κατατυραννεΐ τούς οικείους του, παρασύρει ύγιεϊς είς τό πάθος 
του, διαταράσσει καί στερεί τήν κοινωνίαν ικανοτήτων προόδου καί εύημερίας, κατα- 
λείπων πολλάκις άθλιέστερα εαυτού παράγωγα διά μιας οΰτω βεβαρυμένης κληρονο- 
μικότητος.

Αί μορφαί τών τύπων τούτων προσωνομάσθησαν έκ τού κατά τήν προτίμησιν 
ή τήν μοιραίαν συνσιντησιν καί χρήσιν ηδονιστικού ναρκωτικού, ούτινος τήν πλήρη 
ύπέστησαν κυριαρχίαν καί οΰτω έχομεν.

1. ΑίΘερομανεΐς.
Ούτοι καίτοι σήμερον σπανίζουσι έπί πολλά έτη άλλαχοΰ, καί παρ’ ήμϊν περι- 

φέροντο ανήσυχοι μέ μίαν φιάλην ύπό τό ένδυμα καί έν ρινόμακτρον ή τεμάχιον βάμ- 
βακος έμπεπστισμένον αίθέρος ϋπό τήν ρίνα καί ούτινος ή χαρακτηριστική όσμή προε- 
κάλει τήν περιέργειαν τών άνυπόπτων διαβατών.

Ό  τύπος ούτος άποτυχημένος καί αυτοσχέδιος τό πλεΐστον ποιητής ή λογοτέ
χνης μάτην άνεζήτει οΰτω τούς κόσμους τών υψηλών έμπνεύσεων καί άπό μέθης είς 
μέθην τοιαύτην περιέφερεν έπί τινα έτη εαυτόν άνά τάς οδούς, ϊνα καταλήξη είς τό κε- 
λίον ενός ψυχιάτρου. Τήν αυτήν δέ τύχην έσχε καί ό φιλήδονος ό διά τού τρόπου τού
του έπιζητήσας τήν έκτασιν τών άπολαύσεων δι’ έντάσεως τών ορμών τού γενετη
σίου ενστίκτου κατά τάς υποδείξεις άντιστοίχως διεφθαρμένων καθοδηγητών.

Ή  αίθερική μέθη περιορισμένης χρονικής διάρκειας καί εύφορικής ΐκανότητος πα-
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ρέχει στιγμάς ύπερευαισθήτου τής φαντασίας καί παρορμητικών τοϋ οργανισμοί; τά 
σεων μετ’ ευθυμίας, ας διαδέχονται ψευδαισθήσεις καί τελικώς διαταραχαί φυσικαί καί 
διαστροφαί πολυποικίλως ανώμαλοι. Ό  αίθερομανής ό μή άχθείς έκ μόνου τοϋ αιθέ
ρας εις τήν παραφροσύνην μεθίσταται είς τήν χρήσιν άλλων πλέον δραστικών δηλητη
ρίων, ϊνα ταχύτερον καί άσφαλέστερον ύποστή χειροτέραν τύχην. 'Η διά τά  πέριξ 
αδιαφορία τοϋ αίθερομανοϋς άρχεται έξ αΰτοϋ πρώτον, έγκαταλείποντος τά τής 
άμφιέσεως, εργασίας, κατοικίας, ύπνου καί συμπεριφοράς εις τήν διαχείρισιν τό 
πλεϊστον τής τύχης. Ή  πλήρης άνικανότης του διά πάσαν περίπτωσιν ευρίσκει 
τό άνώτατον τής ένεργητικότητος δριον συγκεντρωμένον είς τήν έξεύρεσιν νέας πο- 
σότητος αίθέρος. Πάσα ή σκέψις δρά εύπειθώς είς τάς έπιταγάς τοϋ πάθους τής 
αΐθερομανίας καί αισθάνεται τό σάμπαν ϋπόχρεον νά έξυπηρετήση τήν άχαλίνωτον 
τούτην ροπήν του.

2 . Κοκαϊνομανείς
Ό  τύπος τοϋ κοκαϊνομανούς δέν είναι πολύ διαδεδομένος διότι άνήκει είς τάς μάλλον 

εύπορούσας τάξεις καί ή οικονομική άντοχή τών οικείων του άποκρύπτει αύτόν μέχρι 
τής περιόδου καθ’ ήν μεταπίπτει είς τήν κατηγορίαν τοϋ ήρωϊνομανοΰς ή άποθνήσκει 
είς ψυχιατρεΐον.

Ή πρώτη περίοδος τής κοκαινικής μέθης παρέχει είς αύτόν εύαρέστους διεγέρ
σεις τής φαντασίας, φιληδονισμόν καί σεξουαλικήν ικανότητα ταχέως μέν παρερχο- 
μένην, πληροϋσαν δέ προσκαίρως τό κενόν μιάς φύσεως άτελοϋς καί άδιαπαιδαγωγή- 
του διά τήν κοινωνικήν εύθύνην. Είναι τό πλεϊστον οί νέοι άνευ τίνος προσωπικής 
προσπάθειας ούδέ διά τήν ιδίαν συντήρησιν άσχοληθέντες, οί υπό τών οικογενειών 
αύτών άφθόνως ένισχυομένοι καί περιπίπτοντες είς τάς φιλήδονους άπολαύσεις άνευ 
ελέγχου εαυτών ή τρίτων. Ή μίμησις τών πράξεων όμοιων φίλων, ή μύησις ύπό γυναι
κών τοϋ ήμικόσμου εύρίσκει αύτσύς άνυπερασπίστους καί εύκόλως προσκλίνοντας ένεκα 
τοϋ άργοσχόλου αυτών, τοϋ ασταθούς τοϋ χαρακτήρος καί τής κακώς έννοουμένης 
πολλάκις προστασίας τοϋ ονόματος χάριν τής όποιας τά  ποικίλα παραπτώματα συγ
καλύπτονται καί αί έξ αύτών βλάβαι έπανορθοϋνται άζημίως διά τόν πταίσαντα.

Ό  τύπος ουτος τοϋ άνευθύνου βίου μέ μοναδικόν σκοπόν τό εύ ζήν καί κεκορε- 
σμόνος έκ τών συνήθων άγαθών εύκόλως πλήττει καί αναζητεί νέας άπολαύσεις. Ή 
ύπό διεφθαρμένων προσώπων καί ιδία γυναικών τοϋ ήμικόσμου ύποδεικνυομένη αύτώ 
κοκάίνική μέθη, εις ήν προθύμως επιδίδεται κατ’ έπέκτασιν τών συνήθων καί βαρυ- 
τέρων οινοπνευματωδών, εξάπτει τήν άλλως άσθενή φαντασίαν του καί ταχέως άπσ- 
βαίνει δούλος ενός πάθους ούτινσς αϊ συνέπειαι δεν είναι άμέσως έκδηλοι. Αί οίκονομικαί 
του συνήθως άνάγκαι πολλαπλασιάζονται ταχέως, άλλ’ είς τά  μέσα δέν συναντά πολλάς 
δυσχερείας. Πρός ίκανοποίησιν αύτών καταφεύγει είς άπάτας πρός τούς οικείους του 
ούς εν πολλοϊς εκβιάζει, άλλ’ οΐτινες καί έν γνώσει τοϋ πάθους παρέχουσι τά  πρός 
ίκανοποίησιν αύτοΰ χρηματικά μέσα ϊνα άποφύγωσι τήν έπικειμένην τοϋ οικογενειακού 
ονόματος διαπόμπευση; έκ τών συνεχών έκρήξεων τοϋ άσθενοΰς.

Ό  τύπος τοϋ κοκαϊνομανούς δέν είναι χαρακτηριστικώς διακρινόμενος, πλήν τής 
έκ τής βαθμιαίας δηλητηριάσεως καταλιπομένης αύτώ έξασθενήσεως τών αισθήσεων 
καί τής γενικής έξαντλήσεως ένεκα καί τών διαταραχών τοϋ ύπνου. Περιφέρεται πε
λιδνός την δψιν, βραδέως καί μετά κόπου κινούμενος, φέρων έν μικρόν φιαλίδιον είς τό 
θυλάκιόν του. Καπνίζει πολύ καί φλυαρεί κατ’ άτέρμσνα τρόπον καί έπί ποικίλων 
Θεμάτων έπιπολαίως, διακοπτόμενος έκ διανοητικών καί καρδιακών ένίοτε διαλείψεων, 
ϊνα έπιπροσθέση νέαν τινα τοϋ δηλητηρίου δόσιν είς τόν οργανισμόν του.

3 . Ό πιομανεϊς.
'Η δψις τοϋ "Αραβος, τοϋ Ίάπωνος καί τοϋ Κινέζου ούδεμίαν έκ τής χρήσεως τοϋ 

οπίου μεταβολήν ύφίσταται. 'Η τοϋ λευκού λαμβάνει ταχέως πτωματώδη χροιάν καί 
ή ψυχική ίκανότης σταθερώς καταπίπτει.

Ή δλη σωματική κατάστασις έμφανίζει έκδήλους τάς συνέπειας τής βαθμιαίας
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δηλητηριάσεων διά τοΰ άσταθούν καί κλονουμένου βήματον καί των νωχελών κινή
σεων ένόν σκελετώδουν σώματον. Τό βλέμμα άττλανέν, άδιάφορον καί άνευ σκοττοϋ 
προσηλούμενον καί δταν τυχόν ή συνεχών διαλείπουσα προσοχή ήθελε στιγμιαίων εκ 
τινον γεγονότον άνακληθή, προδίδει τήν βραδέων άλλ’ ασφαλών σβεννυμένην φλόγαν 
μιαν μαρτυρικήν ζωήν.

Τό διά τά  πέριξ ενδιαφέρον εγκαταλείπει πλήρων τό άτομον δπερ έχει προ πολλοϋ 
παραιτηθεί τήν εύθύνην πάσην κοινωνικήν σχέσεων. Κατά δέ τήν θρέψιν καί τήν ενδυ
μασίαν ή άπαθλίωσίν του προκαλεϊ τον οίκτον.

Παρ' ήμϊν ό τύπον ούτον ελλείπει ών μή έκταθείσην ευτυχών τήν διαδόσεων τήν 
χρήσεων αϋτουσίου του οπίου διά καταπόσεων ή καπνίσματον ένώ είν τάν χώραν τήν 
"Απω ’Ανατολήν άποτελεϊ είδον εθνικού ποτού, ποικίλον τό έν παντί λιτοδίαιτον τών 
λαών αυτών. Οί έν Κίνα όπιομανεΐν κατά τάν άρχάν τοΰ 1800 άνήρχοντσ είν εκατόν 
καί πλέον εκατομμύρια καί ό αριθμόν ούτον συνεχών ηΰξανε καθόσον μοναδική τών μαζών 
άπόλαυσιν εϊχεν άποβή τό δπιον ένεκα τήν εύρείαν καλλιέργειαν τήν ύπνοφόρου μήκονον 
καί τήν άτελοΰν εισαγωγήν ξένου οπίου.

Πολλοί τών εΐνΣαγκάην καί Καντώνα διαμεινάντωνΕύρωπαίωνέκ μιμήσεων έπε- 
δόθησαν είν την χρήσιν τού οπίου, άλλοι μέν καταλιπόντεν τήν οϋτω άπέλπιδα κατα- 
στασαν ζωήν των τή χώρα ταύτη, άλλοι δέ μεταφέραντεν τήν τοιαύτην έξιν είν τά  εύρω- 
πάίκά κέντρα. Τά νεωτέρου τύπου τοιαύτα παροχήν ποικίλων ήδονών έπλουτίσθησαν 
οΰτω διά μιαν νέαν ίδιοτύπου καί νοσηράν δι’ εύφαντάστουν καί ψυχικών άνωμάλουν 
απολαύσεων.

Όπιομανήν είν κατάστασιν αποναρκώσεων 
μετά τό  κάπνισμα τοΰ όπίου.

Ή  διά καπνίσματον χρήσιν τού οπίου ήτιν διεδόθη έν Γαλλία κυρίων προϋποθέ
τει σπατάλην χρόνου καί σχετικών μόνιμα μέσα, ών ειδικήν καπνοσύριγγα, βελόνην 
άναδεύσεων καί πυρακτώσεων τού όπίου, θέσιν κατακλίσεων καί προσωπικόν προ- 
παρασκευήν τών μέσων, δΓ ήν αιτίαν καί τά  ειδικά πρόν τούτο εντευκτήρια (όπιοκα- 
πνιστήρια), τά  τόσον έν Κίνα διαδεδομένα, δεν ηύδοκίμησαν είν τ ’ άλλα μέρη ένθα τά 
παράγωγα τού όπίου, ών ή ήρωΐνη, προχειρότερον ίκανοποιούντα τον είν αυτά πρόν 
ήδσνισμόν προσφεύγοντα, κατέλαβαν τήν πρώτην θέσιν καί δέν παρέσχον τήν εύκαι- 
ρίαν τήν εύρυτέραν διαδόσεων τήν τοιαύτην χρήσεων τού όπίου είν τούν εύρωπαϊκούν 
λαούν. (Συνέχεια εΐζ τό έπόμενον)
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I. Θ Ε Ω Ρ Η Τ Ι Κ Ο Σ  Τ Ο Μ Ε Υ Σ

1. —Π οιος  είναι ό  Κ ά ρ ολος Μ άοξ.—Π ώ ς  έγράφη το  κομμουνιστικό Μ ανιφέστο.
2. —Φ ιλοσοφία τον  Μ αρξισμόν.—'Ιστορ ικός  'Υλισιιός.
3 . —Π εριεχόμενον τής θεω ρίας τον  'Ιστορ ικού  'Υλισμού.

' 4.—'Υλιστική άντίληψις τής Κ οινωνίας.—Ά π ό κ ρ ο υ σ ις  τοϋ  ’Ιδεαλ ισμ ού  ώ ς α ιτ ία ς  τω ν  
κοινωνικών μεταβολώ ν.

1. 'Ο Μάρξ
Ή  σημερινή μορφή τού κομμουνισμού καί ώς θεωρίας καί ώς πολίτικου 

κόμματος είναι εκείνη, πού έδωσεν ό Κάρολος Μάρξ καί γιαυτό όταν σήμερα ομι
λούμε περί Μαρξισμού, είναι το ίδιο ώσάν να ομιλούμε περί τοΰ κομμουνισμοί), 
όπως υπάρχει καί εργάζεται τώρα.

Θεωρούμε λοιπόν άπαραίτητο νά έξετάσουμε μέ κάθε λεπτομέρεια όλες τις 
πλευρές τοΰ σημερινού αύτοΰ κομμουνισμού, για νά μπορέσουμε νά τον γνωρί
σουμε κατά βάθος καί νά τον πολεμήσουμε άποτελεσματικά.

Πριν όμως άρχίσουμε τήν έξέτασι αότή, θά πούμε μερικά πράγματα γιά 
τον Μάρξ, τον άνθρωπο δηλαδή, πού πήρε μιά άκαθόριστη θεωρία, έ'να φάντασμα, 
όπως ό ίδιος έλεγε, τό φάντασμα τοΰ κομμουνισμού καί τοΰ έδωσε σάρκα 
καί οστά καί τού ένεφύσησε πνεύμα, ώστε σήμερα νά τον θεωρούν όλα τά Κράτη 
ώς τον πλέον έπικίνδυνο εχθρό.

Ό  Κάρολος Μάρξ γεννήθηκε τό 1818 στο Τριέρ της Γερμανίας άπό τον 
’Ιουδαίο δικηγόρο Ερρίκο Μάρξ. ’Αφού σπούδασε τά νομικά καί τή φιλοσοφία 
στά διάφορα πανεπιστήμια τής Εύρώπης, έγραψε τό 1841 μιά μελέτη γιά τήν Ε π ι 
κούρειο φιλοσοφία (υλιστική θεωρία) καί μ’ αύτή έγινε καθηγητής τής φιλο
σοφίας.

Τήν εικόνα τής ψυχής τού Μάρξ μας τήν δίνει ό Τ^άϊτσκε, ό όποιος έζησε 
στήν έποχή του γράφοντας ότι : « Ό  Μάρξ είναι δεσποτικός, άκάθεκτος, εμπαθής, 
«γεμάτος άπό άμετρο αύτοσυναίσθησι, άλλά βαθύς, σοβαρός, σοφός, διαλεκτικός καί 
» μέ άκαμπτο ’Ιουδαϊκή οξύνοια».

Μέ αυτά τά ελαττώματα καί προτερήματα παρουσιάστηκε ό Μάρξ καί 
κατώρθωσε υστέρα άπό μιά ολιγόχρονη μελέτη, τήν οποία έκανε γιά τά φιλοσοφικά 
συστήματα, γιά τις σοσιαλιστκές διδασκαλίες καί γιά τις οικονομικές έπιστήμες, 
νά δημιουργήση ξεχωριστή προσωπικότητα, ώς φιλόσοφος, ώς οικονομολόγος καί 
ώς κοινωνικός έπαναστάτης, πού ξεπέρασε τούς περισσότερους σοφούς τής εποχής 
του. Έ τ σ ι  αναγνωρίστηκε ότι άποτελοΰσε μιά άπό τις δυνατώτερες φυσιογνωμίες.

•Δέν μπορούμε ν’ άρνηθοΰμε ότι αύτή τή στιγμή υπάρχουν άνθρωποι, οί 
όποιοι πιστεύουν στις θεωρίες τού Μάρξ ώς άπόλυτες άλήθειες καί γιά νά κάνουν 
ολο τον κόσμο νά τις πιστέψη εργάζονται μέ πείσμα, άλλοι πάλι πιστεύουν ότι οί 
θεωρίες αυτές άποτελοΰν ένα ψεύδος καί πρέπει νά καταβάλλουν όλη τους τή 
δύναμι γιά νά τις πολεμήσουν.

Ποιο όμως, άρά γε, είναι τό μυστικό, πού έκαμε τον Μάρξ Υά δώση τόση δύ- 
ναμι στις θεωρίες τοΰ κομμουνισμού, οί όποιες δέν αποτελούσαν πριν άπό αυτόν 
τίποτα άλλο παρά μιά σκιά, μιά μεταφυσική θεωρία ; Μάς τό λέει ό Σόμπαρτ : 
«Είναι, ότι κατώρθωσε νά προσαρμόση τις οικονομικές καί πολιτικές έπιθυμίες 
» τοΰ κόσμου μέ τά δόγματα τής μεταφυσικής κοσμοθεωρίας τοΰ κομμουνισμού 
» καί νά δημιουργήση έτσι μιά ζωντανή κοσμοθεωρία, ή όποια υπόσχεται στον
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)» κόσμο δ,τι άλλοτε ύπέσχοντο οί ιερωμένοι καί οί σοφοί, δηλαδή την ευτυχία. 
)) Μόνο σ’ αυτό μπορεί κανείς νά βρή την έξήγησι τοΰ φανατισμού καί τής πίστεως 
)) μέ την οποία βλέπουμε νά ύποστηρίζωνται οί κομμουνιστικές διδασκαλίες».

Τό καταστάλαγμα άπό τις διδασκαλίες καί θεωρίες τοΰ Μάρξ βρίσκεται 
στο κομμουνιστικό μανιφέστο, πού άποτελεί τό σπουδαιότερο πρόγραμμα των 
κομμουνιστικών κομμάτων κάθε χώρας, είναι δέ καί τό πρώτο έπίσημο καί ιστο
ρικό διάγγελμα, τό όποιο έδημοσιεύθη για τούς εργάτες σέ γλώσσα άπλή καί μέ 
ιδέες φαινομενικά δυνατές.

Τό κομμουνιστικό αύτό μανιφέστο, πού έχει συνδεθή μέ τη ζωή τοΰ Μάρξ 
γιατί μ’ αύτό έ'κανε τήν έπίσημη άρχή τής πολιτικοκοινωνικής του έπαναστά- 
σεως, γράφηκε τό 1848 καί ή ιστορία του είναι ή άκόλουθή :

Τό 1847 έγινε στο Λονδίνο ένα μυστικό συνέδριο άπό έργατικούς αντιπρο
σώπους όλου τοΰ κόσμου μέ σκοπό τήν άναδιοργάνωσι μιας Διεθνούς εργα
τικής όργανώσεως, πού είχε συγκροτηθή μυστικά καί λειτουργούσε άπό τό 
1840 στο Λονδίνο. Στο μυστικό αύτό συνέδριο έλαβαν μέρος ό Κάρολος Μάρξ 
καί ό Έ νγκελς, πού έκλήθησαν είδικώς. Τότε άνεγνωρίσθησαν ώς άρχηγοί καί 
τούς έδόθη έντολή νά κανονίσουν τά πάντα σύμφωνα μέ τις ιδέες, τις όποιες 
αυτού άντιπροσώπευαν. Έ κ το ς  τούτου έζήτησαν άπό αύτούς νά γράψουν ένα πρό
γραμμα γιά τό κόμμα μέ λεπτομερειακή θεωρητική άνάλυσι καί πρακτικές οδη
γίες προωρισμένο γιά δημοσίευσι. Έ τ σ ι  γεννήθηκε τό κομμουνιστικό μανιφέστο 
πού έδημοσιεύθη τον ’Ιανουάριο τοΰ 1848.

’Ίσ ω ς διερωτηθοΰν μερικοί, γιατί τό διάγγελμα αύτό πήρε τό όνομα κομ
μουνιστικό μανιφέστο καί οχι σοσιαλιστικό μανιφέστο. Τήν άπάντησι μάς τήν 
δίνει ό συνεργάτης τοΰ Μάρξ, ό ’Ένγκελς, στον πρόλογο μιας έκδόσεως τοΰ μανι
φέστου, ή οποία έγινε τό 1890, όπου γράφει ότι προτίμησαν τό όνομα αύτό 
γιατί «κατά τήν εποχή πού τό τύπωσαν, οί σοσιαλιστικές διδασκαλίες ζητοΰ- 
» σαν ύποστήριξι γιά τήν έφαρμογή τους οχι άπό τό εργατικό κίνημα, άλλά 
» άπό τις μορφωμένες τάξεις, ένώ μιά μερίδα άπό εργάτες, οί όποιοι πιστεύοντας 
» στήν άδυναμία τών καθαρά πολιτικών επαναστάσεων ζητοΰσαν μιά βαθειά άλ- 
» λαγή όλου τοΰ κοινωνικού συστήματος ήσαν γνωστοί μέ τ ’ όνομα κομμουνισταί... 
» Καί επειδή άπό τότε άκόμη υποστηρίζαμε καθαρά ότι ή άπελευθέρωσις τών 
» εργατών θά προέλθη άπό τούς ίδιους τούς έργάτες, δέ μπορούσαμε νά διστάσουμε 
» ούτε μιά στιγμή στο διάλεγμα τοΰ ονόματος».

Τον Μάρτη τοΰ 1882 ό Μάρξ πέθανε. Παρ’ όλο όμως, πού ή μορφή του 
χάθηκε άπό τό πρόσωπο τής γής κανείς δέ μπορεί αύτή τή στιγμή νά έχη άντίρ- 
ρησι α) ότι, άδιάφορο αν στά προγράμματα τών κομμουνιστικών κομμάτων δέν 
περιλαμβάνονται οί διδασκαλίες του λέξι προς λέξι, έχουν όμως γίνει δεκτές στή 
βαθύτερή τους έννοια, β ) ότι, οί σοσιαλισταί σ’ όλες τις χώρες παραδέχονται τις 
βασικές σκέψεις τών Μαρξικών κοσμοθεωριών καί γ )  οτι, όλοι οί Μαρξισταί 
τον λατρεύουν ώς σωτήρα τους, κανείς δέ άπό όσους άκολουθοΰν τά σοσιαλιστικά ή 
κομμουνιστικά κόμματα, όσο καί αν είναι αιρετικός, δέ θά τολμούσε νά άντικρούση 
τον Μάρξ. "Ολοι γενικώς, κομμουνισταί τής Γ ' Διεθνοΰς, σοσιαλισταί, μεταρρυθ- 
μισταί, έπαναστατικοί, τροτσκισταί, άρχειομαρξισταί κλπ., πού τώρα φιλονι
κούν μέσα στον κομμουνισμό, δέν έπιζητοΰν τίποτε άλλο παρά έκκαθάρισι τής δι
δασκαλίας τοΰ Μάρξ, όλοι αύτοί θέλουν νά είναι οί καλλίτεροι Μαρξισταί.

Ά λ λ ’ ας προχωρήσουμε στήν έξέτασι τών Μαρξικών θεωριών καί διδα
σκαλιών γιά νά ίδοΰμε πώς είναι δυνατόν νά καταπολεμηθή ή θύελλα, πού έξα- 
πολύθη σ’ όλο τον κόσμο καί έφερε τόσες άναστατώσεις καί καταστροφές σό Κράτη, 
τά όποια άλλοτε έθαυμάζοντο γιά τήν τάξι πού είχαν καί γιά τον πολιτισμό τους.
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2. Φιλοσοφία τοϋ Μαρξισμού.
Κανένας αγώνας, καμμιά μεταβολή, καμμιά έπανάστασι, δεν ήμποροΰμε να 

πούμε δτι επέτυχε, έστω καί αν έπεβλήθη μέ τή βία, αν δεν δικαιολογηθή καί θε- 
ωρητικώς, αν δηλαδή δεν δημιουργηθοΰν στή συνείδησι κάθε άνθρώπου οί πεποι
θήσεις εκείνες πού κρίνουν την αναγκαιότητα αύτής. Τοϋτο άναγκάζει τούς ήγέτας 
καί γενικά τούς άρχηγούς των άγώνων όποιασδήποτε μορφής καί προ παντός των 
κοινωνικών άγώνων νά δημιουργούν τή φιλοσοφία τους μέ μια βαθύτερη άνάλυσι 
τών αιτίων πού γεννούν, καλλιεργούν καί επιβάλλουν τούς άγώνας αυτούς.

Τήν άλήθεια αύτή τήν ήξευρε πολύ καλά ό Κάρολος Μάρξ, δταν άνέλαβε 
τον τεράστιο αγώνα γιά τήν άνατροπή τοϋ άστικοΰ κοινωνικού συστήματος καί 
τήν έπιβολή τού κομμουνισμού.

Γιαυτό ακριβώς άφοΰ σπούδασε τήν γενική φιλοσοφία καί τά διάφορα φιλο
σοφικά συστήματα θέλησε υστέρα νά καταγίνη είδικώς στή φιλοσοφία τών  
ιστορικών καί κοινωνικών γεγονότων. ’Έκανε λοιπόν άνάλυσι τής ιστο
ρίας τών λαών, τών κοινωνικών έπαναστάσεων καί μεταβολών καί γενικά τής ζωής 
τού κόσμου άπό τούς άρχαιοτάτους χρόνους μέχρι τής εποχής του καί έζήτησε 
νά βρή τήν αιτία καί νά καθορίση τούς γενικούς κανόνες, τούς νόμους, οί όποιοι 
διέπουν τήν ιστορία αύτή, δπως άκριβώς οί παλαιότερες φιλοσοφικές σχολές είχαν 
ευρει καί είχαν διατυπώσει διάφορους νόμους γιά τά φαινόμενα τής φύσεως, τούς 
φυσικούς δπως τούς λέγουν νόμους.

Ά π ό  τή φιλοσοφική αύτή έξέτασι τών ιστορικών γεγονότων καί τής 
κοινωνικής έξελίξεως, κατέληξεν ό Μάρξ στή θεωρία τού ιστορικού ύλι- 
σμοΰ, πού γρήγορα πήρε μορφή κοσμοθεωρίας καί τον επέβαλε ώς σοφό σ’ δλο 
τον κόσμο.

'Η θεωρία αύτή μπορούμε νά πούμε δτι αποτελεί τό μοναδικό φιλοσοφικό 
περιεχόμενο τού κομμουνισμού, τήν μοναδική δηλαδή αιτιολογία τού επαναστατι
κού άγώνος τών κομμουνιστών γιά τήν άνατροπή τού κοινωνικού συστήματος τής 
άτομικής ιδιοκτησίας.

Πριν όμως εξετάσουμε λεπτομερέστερα τή θεωρία αύτή, πρέπει νά σημειώσω 
δτι ό Μάρξ δέν έχει γράψει καμμιά ειδική μελέτη γιά τή θεωρία αύτή τού ιστο
ρικού υλισμού, άλλά τή βρίσκει κανείς μέσα στά έργα του μέ τούς συλλογι
σμούς καί τήν κριτική πού κάνει γιά τά ιστορικά κοινωνικά γεγονότα, τά όποια 
κάθε φορά εξετάζει.

3. Περίεχόμενον τής θεωρίας τοϋ 'Ιστορικού 'Υλισμού.

Τό περιεχόμενο τής θεωρίας τοϋ 'Ιστορικού υλισμού δπως βγαίνει άπό τά 
έργα τού Μάρξ είναι τούτο : «Αιτία μοναδική δλων τών κοινωνικών φ αι- 
» νομένων καί όλων τών κοσμοϊστορικών γεγονότων αποτελούν οί οίκο
ι) νομικές σχέσεις τών μελών τής κοινωνίας».

'Η  έξέλιξις λοιπόν στις οικονομικές αύτές σχέσεις, δηλαδή ή έξέλιξις τού 
τρόπου παραγωγής καί άνταλλαγής τών οικονομικών άγαθών ρυθμίζει κατ’ ανάγκην 
καί δλες τις άλλες έκδηλώσεις τής κοινωνικής ζωής ήτοι τό δίκαιο, τή θρησκεία, 
τήν ήθική, τήν έννομο τάξι κ.λ.π.

Βλέπουμε λοιπόν δτι άπό τή φιλοσοφική έξέτασι τής ιστορίας, πού έκαμε 
ό Μάρξ κατέληξε νά δώση σ’ αύτή υλιστική (οικονομική) έξήγησι καί νά δια- 
τυπώση ορισμένους νόμους, ορισμένους κανόνας, τούς οποίους άκολουθοΰν κατ’ 
αύτόν τά ιστορικά γεγονότα.

Οί νόμοι αυτοί δπως βγαίνει άπό τά έργα καί τή διδασκαλία τού Μάρξ είναι
οί έξής :
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α ) Τά πλουτολογικά γεγονότα, δηλαδή ή παραγωγή καί ή άνταλλαγή των 
οικονομικών αγαθών άποτελοϋν την αιτία κάθε κοινωνικής έκδηλώσεως. Κατά συνέ
πειαν οί κοινωνικές καί πολιτικές μεταβολές δέν πρέπει νά θεωρούνται δτι άπο
τελοϋν γέννημα τοϋ άνθρωπίνου έγκεφάλου, άλλ’ δτι είναι ή άντανάκλασις καί τδ 
αποτέλεσμα τών μεταβολών πού γίνονται στον τρόπο παραγωγής καί κυκλοφορίας 
τών οικονομικών άγαθών. Επομένω ς 6 Ιδεαλισμός, τά ιδανικά δηλαδή ώς αιτία 
τών κοινωνικών μεταβολών, άποκρούεται άπολύτως.

β ) 'Η  φύσις καί ό τρόπος τής παραγωγής καί τής κυκλοφορίας τών οικονο
μικών άγαθών σέ κάθε κοινωνία δημιούργησε πάντοτε κοινωνικές τάξεις, οί όποιες 
διεξήγον καί διεξάγουν άκόμη μιά πάλη μεταξύ των την πάλη τών τάξεων.

τής ίσχυροτέρας τάξεως καί εξυπηρετούν τό συμφέρον αύτής τής τάξεως μόνον.
"Ας έξετάσουμε τώρα ένα προς ένα τούς νόμους αυτούς τοϋ Μάρξ πού διε- 

τύπωσε άπό τήν υλιστική έξέτασι τής ιστορίας καθώς καί τις κατευθύνσεις πού 
έδωσε στον άγώνα τοϋ κομμουνισμού μέ βάσι τούς νόμους αυτούς.

4. 'Υλιστική άντίληψις τής κοινωνίας.
«Τήν αιτία κάθε κοινωνικής έκδηλώσεως άποτελοϋν μόνο τά πλου- 

» τολογικά γεγονότα, δηλαδή ή παραγωγή καί ή άνταλλαγή τών οίκονο- 
)»μικών άγαθώ ν».

Αύτός είναι ό βασικός καί γενικός νόμος ό όποιος προκύπτει άπό τή φιλο
σοφική έξέτασι τής 'Ιστορίας ύπό τοϋ Μάρξ, καί ό όποιος ώνομάσθη ιστορικός 
υλισμός γιατί αιτιολογεί τά πάντα μέ τήν ύλη.

Τό οικονομικό λοιπόν φαινόμενον άποτελεϊ τό μοναδικό αίτιο πού καθορί
ζει τή μορφή δλων τών άλλων κοινωνικών φαινομένων, ήτοι τής θρησκείας, τοϋ 
δικαίου, τής ήθικής, τών επιστημονικών γνώσεων, τών πολιτικών συστημάτων, 
τής έννόμου τάξεως κλπ. Επομένω ς αν άλλάξη σέ μιά κοινωνία ή οικονομική 
αύτής όργάνωσις, δηλαδή ό τρόπος παραγωγής καί κατανομής τών οικονομικών 
άγαθών, κατ’ άνάγκην πρέπει ν’ άλλάξη καί κάθε άλλη κοινωνική έκδήλωσις, 
δηλαδή ή θρησκεία, ή ηθική, τό δίκαιο κλπ.

Μέ άλλα λόγια ό ιστορικός υλισμός δέν παραδέχεται δτι κάθε νέα σχέσις τής 
κοινωνικής ζωής είναι γέννημα τής άνθρωπίνης κεφαλής, δτι δηλαδή έγεννήθη 
άπό ένα ευφυές σύστημα μέ τή βοήθεια τών νόμων καί μέ τήν συνδρομή άνθρώπων 
πού έμπνέονται άπό ώρισμένες ιδέες γιά μιά κοινωνική μεταρρύθμισι.

'Ο ιδεαλισμός λοιπόν αποκλείεται άπολύτως άπό τήν έξήγησι τών 
ιστορικών γεγονότων.

Ά λ λ ’ αυτό είναι άληθές ; Μπορούμε δηλαδή νά παραδεχθούμε'δτι οί ήθικές 
καί πνευματικές δυνάμεις δέν έπαιξαν καί δέν παίζουν σπουδαιότατο καί πολλές 
φορές μοναδικό ρόλο εις πλεϊστα ιστορικά γεγονότα καί εις τις διάφορες κοινωνι
κές έκδηλώσεις ; Θά μπορούσαμε ν’ άναφέρουμε σειρά ολόκληρη άπό παρόμοια 
ιστορικά γεγονότα καί κοινωνικές εκδηλώσεις, δπου ώς αιτία παρουσιάζονται μό
νον ήθικές άξιες, μόνον ιδανικά.

Βέβαια δέν μπορούμε ν’ άρνηθοΰμε δτι τά οικονομικά γεγονότα έχουν 
μεγάλη σχέσι καί επηρεάζουν πολύ τήν κοινωνική ζωή τών άνθρώπων. ’Επίσης 
δέν μπορεί νά έχη κανείς άντίρρησι δτι ή ιστορία πρέπει νά εξετάζεται καί άπό 
τήν οικονομική της πλευρά, πού έπαιξε κάθε φορά σπουδαίο καί πολλές φορές 
πρωτεύοντα ρόλο στά διάφορα ιστορικά γεγονότα. ’Αλλά άπό τού σημείου αύτοΰ μέ
χρι τού σημείου νά παραδεχόμεθα δτι τήν αιτία γιά δλες τις κοινωνικές έκδηλώσεις 
άποτελεϊ ή οικονομική έξέλιξις καί μόνον, υπάρχει μεγάλη άπόστασις.

Τό σφάλμα αυτό τό άντελήφθησαν οί μεταγενέστεροι τού Μάρξ κομμουνι- 
σταί άκόμη δέ καί ό συνεργάτης του Έ νγκελς καί θέλησαν νά τό μετριάσουν
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κάπως ύποστηρίζοντες ότι, το οικονομικό φαινόμενο τό θεωρούν ως τον 
σκελετόν κάθε κοινωνίας, και όλα τά άλλα φαινόμενα, ώς ύπερσκελετόν ότι 
δηλαδή, το οικονομικό φαινόμενο ένεργεΐ ώς αιτία καί καθορίζει τή μορφή των 
άλλων κοινωνικών φαινομένων, στά όποια δεν άρνοϋνται την αξία, πού έχουν.

'Ο  ίδιος ό Έ νγκελς γράφει τά έξης στο περιοδικό «ό Σοσιαλιστής ’Ακαδη
μαϊκός» της 15 ’Οκτωβρίου 1895 : «Κατά τήν υλιστική άποψι της ιστορίας ο 
» συντελεστής, πού τελικώς καθορίζει τήν ιστορία είναι ή παραγωγή της υλικής " 
» ζωής. Ούτε ό Μάρξ ούτε εγώ δεν είπαμε ποτέ τίποτε παραπάνω άπ’ αύτό. "Οταν 
«λοιπόν μερικοί παραγνωρίζουν τούτο και λέγουν ότι ό οικονομικός παράγων 
» είναι ό μόνος πού ρυθμίζει τήν κοινωνική ζωή, παρουσιάζουν τήν θεωρία άτοπη,
» άφηρημένη καί χωρίς νόημα. Οί οικονομικοί όροι είναι ή βάσις (ό σκελετός)
» άλλά τά διάφορα στοιχεία τού «ύπερσκελετού». ήτοι οί πολιτικές μορφές, οί άγώ- 
» νες των τάξεων καί τά άποτελέσματά τους, τά πολιτεύματα κερδισμένα έπειτα 
» άπό μάχη τής τάξεως πού νικάει, τά νομικά καθεστώτα καί όλες οί άντανακλά- 
» σεις τών πραγματικών τούτων άγώνων πάνω στο πνεύμα εκείνων, πού λαμ- 
» βάνουν μέρος σ’ αύτούς, ήτοι οί πολιτικές θεωρίες, οί νομικές, οί φιλοσοφικές,
» καθώς καί οί θρησκευτικές πεποιθήσεις καί ή έξέλιξί τους σέ δογματικά συστή- 
» ματα, όλα αυτά έξασκοϋν μία έπίδρασι πάνω στήν άνάπτυξι τών ιστορικών 
» άγώνων καί πολλές φορές, καθορίζουν καί τή μορφή τών άγώνων αυτών. Είναι 
» άλληλεπίδρασι όλων τών παραγόντων αύτών. στήν οποία τέλος έκτος άπό τό 
» άπειρο πλήθος τυχαίων περιστατικών, ή οικονομική έξέλιξι φανερώνεται ώς ή 
» μόνη άναγκαιότης... Είναι σχολαστικισμός άνυπόφορος νά θέλη κανείς νά έξη—
» γήση όλα τά ιστορικά φαινόμενα μ ό ν ο ν  μέ τούς οικονομικούς όρους. Οί πολι- 
» τικοί όροι κάθε έποχής, οί εθνικές παραδόσεις, παίζουν κάποτε σπουδαίο ρόλο.
» Νά πούμε λ.χ. ότι τό Βαδεμβοΰργο είχε διαλεχτή μέσα σ’ όλες τις Γερμανικές 
» χώρες ώς πρώτη πόλις μόνο γιά οικονομικούς λόγους είναι άνόητο. ’Ή  νά λέμε 
» ότι οί μικρές Γερμανικές ήγεμονίες έζησαν ή έχάθηκαν μόνο γιά οικονομικούς 
«λόγους είναι τόσο άτοπο, σάν νά πούμε ότι οί διαλεκτικές διαφορές τής Γερμανι- 
» κής γλώσσης οφείλονται σέ οικονομικούς λόγους».

"Αλλος κομμουνιστής γράφει τά έξής : «Οί ήθικές δυνάμεις παίζουν άλήθεια 
» μεγάλο ρόλο. Ε κείνο , πού δέν μπορείς ν’ άρνηθής είναι ότι δέν μπορούν ποτέ 
» νά ξεπεράσουν τήν ιστορική άναγκαιότητα, πού καθορίζουν οί οικονομικοί όροι.
» Οί νομικές έπιρροές, τά φιλοσοφικά συστήματα, οί ήθικές άξιες, τα πολίτικα 
» καθεστώτα όντας κατά βάθος άντανάκλασι τών οικονομικών όρων παίζουν έτσι 
» πάντα δευτερεύοντα ρόλο. Είναι λάθος νά πούμε πώς δέν παίζουν κανένα ρόλο 
» καθώς επίσης είναι λάθος νά πούμε ότι οί οικονομικοί ρόλοι παίζουν τον μό- 
« ν ο ν  ρ ό λ ο .  Παίζουν άπλούστατα τον κύριο ρόλο. ’Αλλ’ αν ή υπερβολή αυτή 
» είναι λάθος δέν είναι σωστό καί δέν άποδείχνεται καθόλου ότι οί ήθικοί παράγον- 
» τες άνεξαρτήτως άπό τούς οικονομικούς κανονίζουν τήν ιστορική έξελιξι».

Βλέπουμε λοιπόν ότι οί μεταγενέστεροι κομμουνισταί άντελήφθησαν μόνοι 
τους ·τό σφάλμα τής θεωρίας τού ιστορικού υλισμού, όπως τήν διετύπωσε ό 
Μάρξ, ό οποίος έτόνιζε προς τούς εργάτες μέ τό κομμουνιστικό μανιφέστο του τα 
έξής : «Δέν πρέπει νά άκολουθήτε κανένα πού υπόσχεται τήν καλλιτέρευσι τού 
» κόσμου· πρέπει καί οφείλεται νά μάθετε ότι ή κοινωνική έξέλιξις φέρνει μο
υ νάχη της τή νέα άλλαγή. 'Η  εργατική τάξις δέν έχει κανένα ίδινικό νά πραγματο- 
» ποιήση. Οί νόμοι, ή ήθική καί ή θρησκεία είναι γιά τό προλεταριάτα αστικές 
» προλήψεις όπως καί τά άστικά συμφέροντα πού κρύβονται πίσω άπ’ αυτα».

Παρ’ ολα όμως αύτά, γιατί ό Μάρξ νά έπιμένη τόσο πολύ, ότι δέν υπάρχει 
έστω καί ίχνος ιδεολογίας στήν ιστορία καί νά θέλη νά δώση σ’ αυτή οικονομική 
μονάχα μορφή ; Αυτό τό κάμει γιατί πιστεύει στή θεωρία τού Ιστορικού υλι
σμού πού δημιούργησε ό ίδιος ή μήπως άπό υπολογισμό ; Νομίζω ότι τό δευ-
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τερο συμβαίνει. Ό  Μάρξ ώς άριστος ψυχολόγος καί πραγματιστής είδε καθαρά, ότι 
άν παραδεχόταν καί υποστήριζε, πώς κάθε αλλαγή τής κοινωνικής ζωής τοΰ άν- 
θρώπου εχει σχέσι οχι μονάχα μέ οικονομικούς λόγους, αλλά καί μέ την πνευμα
τική του μόρφωσι καί μέ ώρισμένα ιδανικά, ασφαλώς θά περνούσε απαρατήρητος. 
Μέ τό νά υποστήριξή όμως ότι τό κάθε τι στην κοινωνική ζωή έχει σχέσι μονάχα 
μέ τον τρόπο παραγωγής των οικονομικών άγαθών καί ότι έτσι οί εργάτες κρατούν 
στα χέρια τους τή δύναμι νά μεταβάλλουν τήν όψι τοΰ κόσμου, ξύπνησε στήν ψυχή 
τους ενα φτωχό εγωισμό χωρίς καμμιά άνώτερη άντίληψι, χωρίς κανένα ιδανικό, 
άλλά μέ μόνη τήν επιθυμία γιά τήν άπόλαυσι. Μ ’ αύτό κατώρθωσε νά δημιουρ- 
γήση ένα στράτευμα από άνθρώπους χωρίς ιδανικά καί νά γυρίση προς τά πίσου τον 
πολιτισμό σέ μια άγρια κατάστασι, γιατί όταν ό άνθρωπος χάση τήν ομορφιά τής 
ψυχής του καί τά αισθήματα, πού τον άνυψώνουν καί τον εξευγενίζουν, όσο φτωχός 
καί αν είναι, πέφτει τόσο χαμηλά, πού δέν μπορεί νά τον ξεχωρίση κανείς άπό τά 
ζώα.

Δέν είναι δυνατό νά φαντασθή κανείς πώς τό τόσο δυνατό πνεύμα τού Μάρξ 
δέν διέκρινε ότι σ’ όλα σχεδόν τά ιστορικά γεγονότα καί όταν άκόμη είχαν ώς 
αφορμή οικονομικές αιτίες, μετεχειρίζοντο οί άνθρωποι ιδανικά διάφορα γιά νά 
κατορθώσουν νά φτάσουν στο σκοπό τους.

Δέν ήταν δυνατό νά είχε λησμονήσει ότι, τά ιδανικά τής έλευθερίας, τής 
θρησκείας, τής ΐσότητος τών πολιτικών δικαιωμάτων, τής δικαιοσύνης, τής αδελ
φότητος τέλος, υπήρξαν τά συνθήματα σέ τόσες κοσμοϊστορικές έπαναστάσεις. 
Δέν ήταν άκόμη δυνατό καί ό ίδιος ό Μάρξ, νά μή βάδιζε γιά μιά ιδέα, γιά τήν καλ- 
λιτεύρευσι έστω τοΰ πολιτισμού, όταν έ'σπρωχνε τόσους άνθρώπους στήν τεράστια 
δοκιμή τοΰ κομμουνισμού.

Ά λλά το πείσμα καί οί άγώνες τοΰ Μάρξ γιά νά καταπνίξη τά ιδανικά, 
πού είχαν οί εργάτες, άστόχησαν, γιατί καί όταν άκόμη οργανώθηκαν οί κομμου- 
νισταί καί θέλησαν νά έφαρμώσουν τις θεωρίες του, δέ μπόρεσαν νά μή ρίξουν γιά 
συνθήματά τους τις ιδέες τής ελευθερίας, τής αδελφότητος καί πρό πάντων 
τής ΐσότητος. Μέ αότά τά συνθήματα καί σήμερα άκόμη αγωνίζονται κείνοι 
πού πιστεύουν στις θεωρίες του.

'Η  θεωρία λοιπόν τού ιστορικού υλισμού δέν στηρίζεται πάνω στήν άλή- 
θεια καί επομένως δέν άντέχει σέ αύστηρή κριτική.

Δέν μπορούμε νά παραδεχθούμε ποτέ ότι τά οικονομικά γεγονότα αποτελούν 
τις μοναδικές αιτίες γιά όλα τά άλλα κοινωνικά καί ίστορκιά γεγονότα καί ότι έπο- 
μένως τά ήθη, τό δίκαιον, ή θρησκεία, ή ήθική, ή έννομος τάξις καί κάθε άλλη 
έκδήλωσις τής κοινωνικής ζωής ρυθμίζεται άποκλειστικώς καί μόνον άπό τήν 
έξέλιξι τών μέσων παραγωγής καί κυκλοφορίας τών διαφόρων πραγμάτων.

Ά ν  λοιπόν μάς έρωτήση κανείς άν πιστεύουμε στή θεωρία τοΰ ιστορικού 
ύλισμοΰ πρέπει ν’ άπαντήσουμε άδίστακτα οτι δέν τήν πιστεύουμε. Ά λλά  τότε 
ενδέχεται νά μάς πούνε : Δέν βλέπετε λοιπόν τήν έξέλιξι τής οικονομικής ζωής ; 
Δέν βλέπετε, οτι έδώ καί 40 χρόνια ταξιδεύαμε μέ άμάξι ένώ τώρα ταξιδεύουμε 
μέ αύτοκίνητο ή μέ ηλεκτρικό σιδηρόδρομο ; Αύτό δέν τό παραδέχεσθε ;

Έ δ ώ  ακριβώς βρίσκεται τό λεπτό σημείο, τό οποίο πολλοί παρεξηγοΰν. Λ έ
γοντας ότι δέν πιστεύουμε στή θεωρία τοΰ ιστορικού υλισμού, πού δίδαξε ό Μάρξ, 
εννοούμε ότι δέν παραδεχόμεθα τά οικονομικά γεγονότα ώς άποτελοΰντα 
τις μοναδικές αιτίες γιά ολα τά κοινωνικά καί ιστορικά γεγονότα καί 
ότι τά ήθη, τό δίκαιο, ή ήθική, ή θρησκεία, ή τάξις καί κάθε έκδήλωσι τής 
κοινωνικής ζωής έχουν σχέσι καί ρυθμίζονται μονάχα άπό τήν έξέλιξι τών μέσων 
παραγωγής καί κυκλοφορίας τών διαφόρων πραγμάτων, όπως καί πιο πάνω 
τονίσαμε.

Δέν σκεφθήκαμε δηλαδή ποτέ ν’ άρνηθοΰμε ότι υπάρχει έξέλιξι στά μέσα
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τής παραγωγής καί τής κυκλοφορίας των οικονομικών άγαθών, απ’ εναντίας 'μά
λιστα υποστηρίζουμε ότι ή εξέλιξε τής παραγωγής καί κυκλοφορίας των άγαθών 
άποτελεΐ την οικονομική έκδήλωσι της κοινωνικής ζωής, πού είναι παράλ
ληλη προς όλες τις άλλες εκδηλώσεις της, δηλαδή προς τή θρησκεία, τό δίκαιο κλπ.

"Ολες αυτές οί εκδηλώσεις τής κοινωνικής ζωής, οικονομικές καί πνευματι
κές, είναι δυνατόν νά μεταβάλλωνται καί μπορεί ή άλλαγή κάθε μιας άπο αύτές, 
νά εχη έπιδρασι καί στις άλλες έκδηλώσεις "Ε τσι, δταν τά μέσα παραγωγής 
τελειοποιούνται, αύτό μπορεί νά έχη έπίδρασι σέ ώρισμένες σχέσεις τού άν
θρωποί), για τις όποιες θά είναι άνάγκη νά γίνη κατάλληλη προσαρμογή, δπως π.χ. 
γιά τό δίκαιο, πού θά πρέπη νά θέσπιση νέους νόμους κλπ. Μπορεί όμως γιά άλ
λες κοινωνικές σχέσεις νά μη εχη καμμιά αξία, όπως π.χ. ή έπανάστασι. την 
οποία έφερε ό ηλεκτρισμός στην οικονομική ζωή δέν είχε καμμιά έπίδρασι στο 
θρησκευτικό αίσθημα. Κατά τον ίδιο τρόπο μ^ά μεταβολή πού μπορεί νά γίνη 
στή θρησκεία ή στο δίκαιο ή στήν ήθική άντίληψι μπορεί νά εχη άνάλογη 
έπίδρασι στήν οικονομική έκδήλωσι τής κοινωνίας.

Τό συλλογισμό αύτό μέ τον όποιο καθορίζεται κατά τήν ορθήν κρίσιν ή θέσις 
τού οικονομικού παράγοντος πρέπει νά τον κατανοήσουμε πολύ καλά. Γιαυτό ακριβώς 
έκαμα τά παρακάτω παράλληλα σχέδια γιά νά ίδήτε καθαρά τό λάθος, πάνω στό 
όποιο στήριξε ό Μάρξ τή θεωρία του.

Είς τά σχέδια αυτά φαίνεται καθαρά πλέον ότι ό Μάρξ τοποθετεί πάνω απο 
όλες τις κοινωνικές έκδηλώσεις ώς γενικό ρυθμιστή τον οικονομικό παράγοντα, 
ενώ στήν πραγματικότητα, όπως ευκολία άντιλαμβάνεται ό καθένας, ή οικονομική 
έκδήλωσις έχει παράλληλη θέσι προς όλες τις άλλες κοινωνικές έκδηλώσεις και 
ύφίσταται άλληλεπιδράσεις.

"Ω στε τήν κοινωνική ζωή δέν τήν ρυθμίζει άποκλειστικά ή έξέλιξις των οικο
νομικών γεγονότων όπως έδίδαξε ό Μάρξ μέ τή θεωρία τού Ιστορικού Υ λ ι
σμού, άλλα καί ή πρόοδος τών άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων.

(  συνεχ ίζεται)



ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓ ΙΑ

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΥΤΟΝ
'Τπό του Δόκτορος KEITH SIMPSON, Αέκτορος έπί ιατροδικα
στικών ζητημάτων είς τό  Νοσοκομείου Cuy τοϋ Λονδίνου

Υ π ο σ τη ρ ίζετα ι—καί πολύ όρθώς—ότι ή έξακρίβωσις τής τα υτότη τος τοΰ  
θύματος, εγκληματικής τίνος ένεργείας, άιτοτελεΤ περισσότερον τοΰ  ήμίσεως τής 
άνακαλύψεως τής όλης ύποθέσεως τού εγκλήματος.

Έ ναργέστατον παράδειγμα τό  κάτωθι :
Ή  άποκάλυψις τής τα υτότητος ενός γυναικείου σώματος, εντελώς γυμνού, 

σφικτοδεμένου εντός τεσσάρω ν σάκκων, ριγμένου είς τόν άβαθή ποταμόν τής 
Λουτόν καί άποκαλυφθέντος εντός 24  ωρών, είχε κρατήσει έπί τρίμηνον σχεδόν 
είς άποτυχίαν τούς υπαλλήλους τής Σκότλαντ Γιάρντ καί τους υπαλλήλους 
τή ς τοπικής Αστυνομίας, είς πείσμα τώ ν  λεπτολόγω ν έγκληματολογικών (Ανα
ζητήσεων.

Καί έν τούτοις, εντός τώ ν  48 ωρών, αί όποΐαι ήκολούθησαν μετά τήν άπο- 
κάλυψιν τής τα υτότητος, εν δίκτυον πλήρες άποδείξεων έδημιουργήθη πέριξ 
ένός ανθρώπου, ό όποιος μέχρις εκείνης τής στιγμής δεν είχε γίνει. άντικείμενον 
ούδεμιας ύπονοίας.

Τό άτομον τούτο  συνελήφθη, κατηγορήθη, κατ’ άρχάς ήρνήθη καί μετά 
τα ΰ τα  άνεγνώρισε πλήρω ς τήν ενοχήν του.

Είχε κανείς τήν έντύπωσιν ότι άπεκαλύφθη τό  κλειδί τοΰ  μυστηρίου, άπό 
τ ά  διάφορα στοιχεία, τά  όποια συνεκεντρώθησαν μέχρις τής στιγμής εκείνης 
καί άπό τά  όποια άλλα μεν είχον γίνει αποδεκτά, άλλα είχον άπορριφθή. Ταΰτα 
συνηρμολογοϋντο αίφνιδίως μόνα τω ν διά νά διαμορφώσουν ένα στερεόν σύνο- 
λον. Εβδομάδες δυσκόλου καί συνεχούς εργασίας έφερον αίφνιδίως τους καρπούς 
τω ν . Μία καταδίκη έπί φόνω έπηκολούθησε.

'Η  αποκάλυψες τοΰ εγκλήματος

Τήν 19ην Νοεμβρίου τού  1946 είς τάς 14.15 ', δύο έργάται ύπονόμων οί όποιοι 
είργάζοντο είς ένα μικρόν ποταμόν πλησίον τής Λουτόν άπεκάλυψαν τό  π τώ μ α  
μιας νέας γυναικός, δεμένο σφικτά διά σχοινιού έντός 4 σάκκων. Τό π τώ μ α  εύ- 
ρίσκετο έντός ϋδατος 10 ή 15 εκατοστών καί περίπου είς άπόστασιν ένός μέτρου 
καί 20 εκατοστών άπό τής όχθης τοΰ  ποταμού καί έφαίνετο πιθανόν ότι τό  έκύ- 
λυσαν κατά μήκος τής όχθης άπό ένα μονοπάτι πολυσύχναστον, τό  όποιον 
ακολουθεί τήν διεύθυνσιν τοΰ  ρεύματος καί οδηγεί είς τά  έργοστάσια Β ώ ξ— 
Χ ώ λλ.

Πολλοί διαβάται διήρχοντο καθ’ έκάστην αύτόν τόν δρόμον καί όμως ού- 
δείς παρετήρησέ τι, μέχρι τής στιγμής όπου οί έργάται τώ ν  υπονόμων κατέ- 
βησαν νά έκτελέσουν τήν έργασίαν τω ν.

Ή  αιτία ήτο  άπλή. Ή  πρω ία  ήτο  ομιχλώδης καί ότε περί τήν μεσημβρίαν 
ή ομίχλη διελύθη τά  διάφορα π ρόσω π α , τά  όποια είδον τόν σάκκον έντός τοΰ 
ΰδατος, ένόμιζον ότι έπρόκειτο περί πτώ ματος κυνός ή άλλου υπολείμματος 
πτώ μ ατος, όπως είχον ήδη ίδή νά ρίχνωνται είς τόν ποταμόν.

Τό μόνον τό  όποιον οί έργάται ήδύναντο νά βεβαιώσουν ήτο , τό  ότι ό 
σάκκος δέν εύρίσκετο έκεΐ τήν προηγουμένην ήμέραν ήτοι προ 16 ώρών, ότε 
είχον έλθει διά τελευταίαν φοράν είς τό  μέρος αύτό.

Ή  ’Αστυνομία τής Λουτόν έκινητοποιήθη, αλλά προαισθανθεΐσα εύθύς
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έξ αρχής δτι επρόκειτο ττερι εγκλήματος, ιδιαιτέρου χαρακτήρος, έζήτησε με 
την συγκατάθεσιν του  ’Α ρχηγού της, M .G .E. S co tt την βοήθειαν τής Σκότλαντ 
Γιάρντ. Ό  πρώ τος επιθεωρητής W .C . και ό Επιθεω ρητής W .I. έπεφορτίσθησαν 
μέ τάς αναζητήσεις καί τήν έπομένην ήμέραν προέβησαν είς τήν νεκροψίαν τοϋ 
π τώ ματος εις τό  νοσοκομεϊον τής Λουτόν, άφοΰ όμως προηγουμένως έπεσκέ- 
φθησαν τό  μέρος όπου άπεκαλύφθη τό  πτώ μα.

Ό  Ε π ιθεω ρητής Τ  τής υπηρεσίας τής Έγκληματολογικής ’Αστυνομίας 
τής Λουτόν είχεν ήδη καταλήξει εις τό  συμπέρασμα, χάρις είς τάς τοπικάς του 
γνώσεις, ότι τό  έγκλημα έπρεπε νά είχε γίνη εις άλλο μέρος καί ότι τό  π τώ μ α  
είχε μεταφερθή μέχρι του  ποταμού διά τίνος οχήματος. Είχε διαφυλάξει τά  μόνα 
αποτυπώ ματα  ιχνών, τά  όποια είχεν ανακαλύψει κοντά είς τον τοίχον γειτονι
κής γέφυρας.

Ταΰτα άπεδόθησαν είς μίαν άμαξαν μεταφοράς γάλακτος, ή οποία διήρ- 
χετο κάθε π ρ ω ί καί έφαίνετο ότι δεν είχεν καμμίαν σχέσιν μέ τό  έγκλημα.

"Οσον αφορά τους σάκκους, ό είς ά π ’ αυτούς ήτο  ά π ’ εκείνους είς τους όποιους 
βάζουν σόδα, ό άλλος ά π ’ αυτούς π ού βάζουν ζάχαρι καί οΐ άλλοι δυό, ά π ’ αύ- 
τούς π ού βάζουν πατάτες. Μόνον οΐ δυό τελευταίοι έφερον μάρκα, ό ένας F.M . 
καί ό άλλος ενός εντοπίου εμπόρου, ό όποιος διανέμει εκατοντάδας σάκκων 
χωρίς νά κρατά λογαριασμόν. Δεν ύπήρξε, καμμία ώφέλεια ά π ’ αύτά είς τήν φά- 
σιν ταύτην τής άνακρίσεως, καθώς επίσης καί τό  σχοινί δέν παρέσχε ούδεμίαν 
ένδιαφέρουσαν πληροφορίαν.

Τό σώμα ήτο εντελώς γυμνόν. Δέν έφερε κανένα κολλιέ, κανένα δακτυλίδι 
ή άλλο άντικείμενον. ’Επρόκειτο περί γυναικός συμμετρικού άναστήματος -ηλι
κίας 30—35 ετών, ή οποία είχε τά  μαλλιά της κομένα a la  Jean n e d’Arc, 
τά  μάτια καστανά, άναστήματος περίπου 1,57. Τό κάτω  τμήμα τή ς κοιλίας 
παρουσίαζε ίχνος lineae Gravidae, τό  όποιον έδείκνυε ότι ή γυναίκα είχεν 
άποκτήσει έν ή περισσότερα παιδιά. Ή  ιατρική έξέτασις άπεκάλυψεν κατόπιν 
ότι ήτο εκ νέου έγκυος πέντε καί ήμίσεως μηνών κατά τήν στιγμήν τοϋ  θανά
του. Μία ούλή έγχειρίσεως σκωληκοειδίτιδος ήτο  επίσης θεατή. Περίπτωσις 
έξαιρετικώς σπανία ήτο, ότι δέν είχεν όδόντας. "Ενα έλαφρόν φούσκωμα καί 
φλόγωσις τώ ν  ούλων άφινε νά νομίζη τις ότι αύτη είχε οδοντοστοιχίαν. Δέν 
είχε άλλως τε  μήτε παραμόρφωσιν, μήτε στιγματισμόν, μήτε ιδιαίτερον ση- 
μεϊον, τά  όποια προσελκύουν συνήθως τήν προσοχήν. Φωτογραφίαι έλήφθησαν 
κατά μέτωπον καί έκ τώ ν  πλαγίω ν πριν ή άποσύνθεσις, ό τυμπανισμός ή ή 
έμφάνισις κηλίδων άλλοιοόσουν τά  χαρακτηριστικά. ΤΗτο όμως προφανές 
ότι αί φωτογραφίαι αυται δέν άνεπαρίστων τήν άκριβή εικόνα τής γυναικός 
€V ζωή λ ό γ ω  τώ ν τραυμάτων, τά  όποια έφερεν είς τό  πρόσω πον καί λ όγ ω  τοϋ  
οιδήματος πού  είχεν έπακολουθήσει. Πράγματι ένώ τήν φωτογραφίαν τής περί 
ής πρόκειται, είδεν ή κόρη τοϋ θύματος, ηλικίας 17 έτών, έπί τής οθόνης ενός 
τοπικοϋ κινηματογράφου, δέν τήν άνεγνώρισε καθόλου. 'Ομοίως ό όδοντο- 
ϊατρός της, ό όποιος έδέχθη τήν έπίσκεψιν τώ ν άνακριτών δέν άνεγνώρισεν 
ούτε αύτός τήν εικόνα ταύτην μιάς τώ ν πελατισσώ ν του.

Δύο υιοί τής άποθανούσης γυναικός ήλικίας 14-15 έτών, είδον τήν εικόνα 
αύτήν είς τήν προθήκην ενός καταστήματος. Είπαν είς τον πατέρα τω ν  ότι 
ήτον δυνατόν νά επρόκειτο περί τής μητρός τω ν, ή όποια είχεν έγκαταλείψει 
τήν οικίαν προ ολίγων ημερών.

Ό  τελευταίος όμως ουτος έβεβαίωσεν ότι δέν ήδύνατο νά ήτο αύτη, προσ
θέτων ότι είχεν έλθη είς τό  σ π ίτι διά ν’ άναζητήση ένδύματα πολλάς ήμέρας 
μετά τήν ήμερομηνίαν κατά τήν οποίαν τό  έγκλημα είχεν συντελεσθή. Τό μόνον 
άλλο πρόσω πον, τό  όποιον είχεν άμφιβολίας όσον άφορά τήν πραγματικήν ταύ- 
τό τη τα  τής γυναικός, ένας γείτω ν, τό  άνεκοίνωσεν είς τήν σύζυγόν του, αύτη
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όμως τον άπέτρεψε να μεταβή εις τήν "Αστυνομίαν καί του  συνέστησε νά κάνη 
τόν βλάκα. Άνεγνώρισεν όμως βραδύτερον ότι είχε δίκαιον. Άμφότεροι είχον 
ίδει τήν φωτογραφίαν τής τα υτότητος περίπου μίαν εβδομάδα βραδύτερον, 
ότε οί άνακριταί τήν επεδείκνυον άπό οικίας είς οικίαν, άλλά δεν τήν είχον 
άναγνωρίσει.

Δείγματα τω ν  μαλλιών καί τριχώ ν τής ήβης έλήφθησαν καθώς καί ομάδες 
αίματος «Ο» έλήφθησαν άμέσως.

Ή  έξέτασις τώ ν  ονύχων δέν άπέδωσε καμμίαν πληροφορίαν. Έ π ί τού  σ ώ 
ματος καί τώ ν  σάκκων δέν άνευρέθησαν άλλα μαλλιά ή τρίχες άνθρώπινες.

Ή  Ραδιογραφία τώ ν  σιαγόνων άπεκάλυψεν ότι π α ρ’ όλον ότι δέν υπ ή ρ - 
χον όδόντες, πολλαί ρίζαι θραυσθέντων όδόντων ή άλλαι τοιαϋται είχον μείνει 
είς τήν Θέσιν τω ν  μετά τήν έξαγω γήν πράγμα τό  όποιον είναι άρκετά σύνηθες. 
Ή  λεπτομέρεια αύτή έσημειώθη έπιμελώς.

Ό  Επιθεω ρητής «G.» έλαβεν επίσης έκμαγεΐα τώ ν σιαγόνων τή  βοήθεια 
τοπικού χειρούργου όδοντοϊατροΰ, με τήν ελπίδα ότι θά ήδύνατο ν’ άνακα- 
λύψη έναν όδοντοϊατρόν, ό όποιος θά κατείχε τήν ένδειξιν μιας οδοντοστοιχίας 
κατασκευασθείσης διά σιαγόνας. Τά  δακτυλικά άποτυπώ ματα  έλήφθησαν άπό 
τόν Ε π ιθεω ρητήν «F» καί τά  εκμαγεία ποδών διετηρήθησαν, μέ τήν ελπίδα 
ότι έν συνεχεία θ’ άνακαλύψουν τά  υποδήματα.

Ούδέν άλλο σημεΐον δυνάμενον νά διευκολύνη τήν άποκάλυψιν τής τα υ τό 
τη τος κατωρθώθη ν’ άνακαλυφθή καί μετά ικανόν άριθμόν ενεργειών άκάρπων 
προς έξακρίβωσιν τής τα ύτότη τος τό  π τώ μ α  ένεταφιάσθη.

Ν ε κ ρ ο ψ ί α .

Ή  νεκροψία παρέσχε έκτος τώ ν  ιδιαιτέρων σημείων τά  οποία άνεφέρθη- 
σαν, ένδείξεις άφορώσας συγχρόνως τήν πιθανήν στιγμήν τού  Θανάτου, καθώς 
καί τά  τραύματα, τά  όποια έπέτρεπον μετά βεβαιότητος ν’ άναπαρασταθή 
τό  έγκλημα καί νά καθορισθή ή θέσις τού πτώ ματος.

Τά γεγονότα όπω ς άπεκαλύφθησαν μετά τα ΰτα  έπεβεβαίωσαν τά  δύο 
τα ΰτα  σημεία.

ΚαθωρίσΘη ότι ό θάνατος έλαβε χώραν μεταξύ 12 έως 24  ώρών προ τής 
άνακαλύψεως τού  πτώ ματος.

Ή  θερμοκρασία τού  π τώ ματος ήτο  τό τε ή ιδία μέ τήν τού περιβάλοντος.
Ή  πτω ματική άκαμψία ή το  μεγάλη καί δέν είχεν άκόμη άρχίσει νά εξα

φανίζεται.
Ή  εντός τού ϋδατος βύθισις καί παραμονή, ήτις ή το  μόνον μερική, έφ’ 

όσον δέν ύπήρχον είμή 10-15 εκατοστά ύδατος, ή το  πολύ μικράς διάρκειας.
Διεπιστοΰτο πράγματι ότι είς τό  δέρμα υπήρχε φαινόμενον άνατριχι- 

άσματος, άλλά δέν εύρέθη καμμία έκ τώ ν  ρυτίδων τώ ν όφειλομένων είς τόν έξ 
ΰδατος κορεσμόν.

Δέν έφαίνετο ότι τό  π τώ μ α  έρρίφθη ζών είς τό  ύδωρ. Τούτο έτοποθετήθη 
τήν στιγμήν τού  θανάτου κατά τό  διάστημα τού απογεύματος ή τής εσπέρας 
τής 18 προς 19 Νοεμβρίου.

Τά δεσμά τά  όποια περιέβαλον τό  σώμα δέν έπέτρεπον νά καθορίση τις 
άκριβέστερον τήν στιγμήν τού  θανάτου.

Τά δεσμά τώ ν  κνημών ή το  φανερόν ότι είχον τεθή προ τού  θανάτου καί 
είχον προκαλέσει βαρείας έκχυμώσεις, είχον μόνον μετατοπισθή μετά τούτο .

Τά δεσμά, τά  όποια περιέβαλλον τόν κορμόν, άντιθέτως, έτοποθετήθησαν 
,μετά τόν θάνατον καί ότε τό  θύμα ήτο άναίσθητον, οίαδήποτε καί άν ή το  
ή έντύπωσις κατά τήν στιγμήν εκείνην τού  δολοφόνου έναντι το ύ  θύματοςι 
καί ότε τό  έθετεν είς τόν σάκκον. (Σ υ νεχ ίζετα ι)



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΙΛΜΠΡΙΤΖ
Ύ πό του ΠΩΛ ΜΑΚ Γ Κ Ο Υ Α Ι Ρ

Μετάφρασις άπό τ ’ ’Αγγλικά Η . Σ Α ΓΙΑ

(Σ υνέχεια  άπό  τό  προηγούμενο)

'Η  Ε ταιρεία  Μπρύν

Ή  Εταιρεία  Μπρύν είναι μια άπό τις πιο άςιόλογες Ε τα ιρ είες Μεταφορών 
οχι μόνο του Λονδίνου άλλα και όλης της ’Αγγλίας. ’Αποτελεί σχεδόν ήμικρατικό 
οργανισμό. Ή  έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στο Οΰεστμίνστερ σ’ ένα τεράστιο 
κτίριο εντελώς καινούργιο πού είναι συγχρόνως καί ενα θαύμα μοντέρνας άρχι- 
τεκτονικής.

Στο κτίριο αύτό μπήκε ό Κάμμινγκς καί άφοΰ περίμενε λίγο στήν αίθουσα 
άναμονής έγινε άμέσως δεκτός άπό τον κ. Τράμπ γενικό έπιθεωρητή έπί τής κυκλο
φορίας τών οχημάτων τής Εταιρείας.

Ό  κ. Τράμπ ήταν ένας σωστός τζέντλεμαν μέ πολύ ευχάριστο παρουσιαστικό 
καί πολύ ευγενικούς τρόπους. Δέχτηκε άμέσως τον Κάμμινγκς, γιατί ήξερε καλά 
τό σκοπό τής έπισκέψεώς του καί μάλιστα κατά βάθος άνησυχούσε πολύ γι’ αυτή 
την ιστορία πράγμα πού δεν κατάφερνε καλά νά κρύψη κάτω άπ’ τήν μεγάλη του 
ευγένεια, τήν προθυμία καί τήν έγκαρδιότητα τής υποδοχής.

— Είμαι πάρα πολύ εύτυχής πού κατωρθώσατε καί ήρθατε ώς εδώ ό ίδιος, 
κύριε γενικέ Έπιθεωρητά, είμαι πολύ ευτυχής πιστέψτε με. Είμαστε κυριολεκτικώς 
άναστατωμένοι μέ τις σημερινές άνακοινώσεις τής άστυνομίας. Είναι καταπληκτικό 
αύτό πού συμβαίνει. Διατί βλέπετε ή Εταιρεία  μας διαθέτει τέλειο σύστημα ελέγ
χου τής κυκλοφορίας τών οχημάτων καί μάλιστα τολμώ νά πώ ότι όλη ή Ευρώπη 
μάς θαυμάζει καί όσον άψορά τήν άκρίβεια τών δρομολογίων μας. Είμαστε πολύ υπε
ρήφανοι γιά τό σύστημα εργασίας πού έφαρμόζουμε. Μπορώ νά πώ οτι είμαστε 
σέ θέση νά σάς πούμε όποιαδήποτε ώρα, όποιαδήποτε στιγμή θελήσετε, πού άκρι- 
βώς βρίσκεται τό καθένα άπό τά λεωφορεία μας, άπό τά 4 .932 λεωφορεία μ α ς! 
Τό ώράριο πού άκολουθοΰν είναι καθωρισμένο επακριβώς μέχρι τή μικρότερη 
λεπτομέρεια εκ τών προτέρων καί οί σωφέρ μας έχουν σαφείς οδηγίας νά τό τη 
ρούν πάντοτε.

Σταμάτησε γιά νά πάρη άνάσα, καί γιά νά προσφέρη τσιγάρο στον Κάμμινγκς.
— Καταλαβαίνετε λοιπόν, συνέχισε άμέσως μετά, ότι ή σημερινή είδοποίησις 

τής ’Αστυνομίας έπεσε σάν βόμβα.
— Μάς έπληροφόρησαν—καί θέλω νά πιστεύω άκόμα τώρα πώς κάποιο 

λάθος θά έγινε έκ μέρους τού μάρτυρός σας—πώς ένα λεωφορείο τής Εταιρείας 
Μπρύν έθεάθη νά διασχίζη χτές βράδυ τό ’Ίλλμπριτζ, σέ μιάν ώρα πού κατά τούς 
υπολογισμούς μας καί τις άναφορές τών αρμοδίων Επιθεωρητών μας, ήταν άδύ- 
νατο νά βρίσκεται σέ άπόστασι μικρότερη τών 8 μιλλίων, άπό τό ’Ίλλμπριτζ.

— Μπορείτε νά μού πήτε έάν κάνατε έπαλήθευσι τών υπολογισμών σας καί 
άν άνακρίνατε σχετικώς τό προσωπικόν τών λεωφορείων πού εκυκλοφορούσαν 
σ’ αύτό το δρομολόγιο, χτές βράδυ ; διέκοψε ό Κάμμινγκς.

— Μάλιστα. ’Έγινε καί αύτό. “Εχω  στά χέρια μου μιά λεπτομερή άναφορά 
άπό κάθε είσπράκτορα καί οδηγό πού έξετέλει υπηρεσία νυκτερινή χτές, σ’ αυτή
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τή γραμμή. Μπορώ νά σας βεβαιώσω, κ. Έπιθεωρητά, δτι ή Εταιρεία  μας δεν 
μπορούσε νά επίδειξη καμμιά ολιγωρία στην προκειμένη ύπόθεσι. Κάτι τέτοιο δεν 
συνέβη ποτέ. 'Οπωσδήποτε ό μάρτυς σας θά γελάστηκε. 'Η  Εταιρεία  μας είναι 
πασίγνωστη, τά λεωφορεία μας τόσα πολλά καί μαρκαοισμένα πού φαίνεται δτι 
στην Θέα ενός άλλου, ό μάρτυς Θά νόμισε πώς εΐδε λεωφορείο τής ίδικής μας Ε τ α ι 
ρείας.

— Κ ι’ δμως, κύριε Τράμπ, είμαστε βέβαιοι πώς τδ λεωφορείο πού διέσχισε 
κείνη την ώρα, χτές, τό ’Ίλλμπριτζ, είχε δλα τά εξωτερικά γνωρίσματα των λεω
φορείων των ίδικών σας. ’Ίδιο καφφέ χρώμα, ίδια χρυσά στοιχεία πάνω στην καρ- 
ροσερί.

Στις λέξεις αύτές ό κ. Τράμπ άνοιξε διάπλατα τά μάτια του άπό έκπληξι, 
καί προσέθεσε, χάνοντας τά λόγια του :

— Μά... μά, αγαπητέ μου Κύριε, αγαπητέ μου Έπιθεωρητά, ό... οί μάρτυρές 
σας είναι τουλάχιστον άξιόπιστα πρόσωπα ;

— Έχουμε άπόλυτη εμπιστοσύνη σ’ αυτούς! είπε ξηρά ό Κάμμινγκς.
—’Αλλά...
— Φτάσαμε ακόμη καί στο συλλογισμό, μήπως κανένα άτομο κατώρθωσε 

νά βγάλη έξω άπό το Γκαράζ τής Εταιρείας σας, ένα λεωφορείο, χωρίς νά τδ άντι- 
ληφθοϋν οί φύλακες.

Οί λέξεις αύτές πολύ έξήψαν τον κ. Τράμπ.
—’Αδύνατον κύριε! ’Απολύτως αδύνατον! Κάθε λεωφορείο μας χρεώνεται 

στο γκαράζ πού, φυλάγεται. Δεν μπορεί νά μπή σ’ αύτδ ή νά βγη, άν δεν οδη
γείται άπό τδν σωφέρ του. 'Ο σωφέρ υπογράφει στην κατάστασι άναχωρήσεων 
καί μετά παίρνει μιά ειδική μάρκα άπδ τδν προϊστάμενο τοϋ γκαράζ. Έ ά ν δεν 
γίνη δλη αύτή ή διαδικασία πρώτα, είναι άδύνατον νά βγή τό λεωφορείο άπδ τδ 
γκαράζ καί νά διατρέξη δλον τδν περίβολο πού έχει έκτασι δυδ γυαρδών καί 
παρακολουθείται νύκτα —μέρα συνεχώς άπδ πολλούς φύλακες. Τδ σύστημα αύτδ 
πού έχουμε άπεδείχθη έκ τής πείρας τδ άσφαλέστερο.

— Καί ποιδς έγγυαται γιά τδν βαθμό τής τιμιότητος τών φυλάκων, κ. Τράμπ ;
— Θέλετε νά πήτε δτι μπορούσε κάποιος άπδ τούς ανθρώπους μας νά ήταν 

συνεννοημένος μέ τούς κακοποιούς ;
— Κ ι’ αύτό... ή καί νάταν ακόμα καί πιωμένος.
— Στήν περίπτωσι αύτή, κ. Έπιθεωρητά, ό φύλακας δεν θά έμενε ούτε ένα 

λεπτό στήν υπηρεσία μας. Ούτε ένα λεπτό σάς διαβεβαιώ.
— Κύριε Τράμπ, δεν θέλω νά πάρετε τήν επιμονή μου σαν ένδειξι κακοπι- 

στίας άπέναντί σας, άλλά ώς άστυνομικός, είμαι υποχρεωμένος ν’ άντιμετωπίζω 
όλες τις δυνατές υποθέσεις, όσοδήποτε κι’ άν δέν άνταποκρίνωνται προς τά φαι
νόμενα. Αύτδ πού γνωρίζω θετικά είναι, σάς έπαναλαμβάνω, δτι λεωφορείο μέ τά 
χρώματα τής Εταιρείας σας καί τήν πινακίδα τήν δική σας, διέσχιζε τό ’Ίλλμπριτζ 
χτές βράδυ, στις έννιάμισυ. Κι’ είμαι επιφορτισμένος ν’ άνακαλύψω τήν αίτια καί 
τδν σκοπό. Σείς, νομίζω, δτι οφείλετε νά μέ διευκολύνετε στδ έργον μου αύτό. 
’Ά ν πάλι τδ λεωφορείο αύτδ δέν ήτο δικό σας, θά πρέπει νά συμπεράνωμε δτι ήτο 
καμουφλαρισμένο.

— Καμουφλαρισμένο !
—’Ακριβώς. ’Αλλά νομίζω πώς μπορούμε νά προχωρήσουμε στήν έρευνα. 

'Ο μάρτυς μας, ή μάλλον οί μάρτυρές μας, περιγράφουν τό περί ου πρόκειται 
λεωφορείο ώς εξής : «λίγο μικρότερο τών λεωφορείων «Μπρύν» πού έξυπηρετοΰν 
τήν συγκοινωνία αύτής τής περιοχής. Καί κάτι άκόμα. Τδ κάθισμα τού οδηγού 
δέν ήταν όπως συνήθως, κάπως ψηλότερο καί κλειστό».
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—’Αλήθεια, είπε ό κ. Τράμπ, μέ έξαψι, άλήθεια! ’Αλλά στήν περίπτωσι αύτή 
κ. Επιθεω ρητά δεν μπορεί νά ήταν άπό τά δικά μας. Βέβαια διαθέτουμε και μι
κρότερα άλλα κανένα, απολύτως κανένα δεν υπάρχει πού το κάθισμα του οδηγού 
είναι ψηλότερο καί κλειστό.

'Ο Κάμμινγκς τον διέκοψε μέ μιά κίνησι του χεριού του.
— Είπατε πώς διαθέτετε καί λεωφορεία μικροτέρου τύπου ; Ε ις τι άριθμό 

άνέρχονται ;
— Σέ δέκα τέσσαρα. Τά χρησιμοποιούμε σέ ειδικές υπηρεσίες, έκτος των 

κεντρικών γραμμών τού Μπουκινγκαμσάϊρ καί τού Χάμσάϊρ. Μά σάς είπα, όλα 
αυτά διαθέτουν καθίσματα ίδιου τύπου.

—'Υπάρχει δυνατότης νά βγή τό κάθισμα ;
—'Υπάρχει. ’Αλλά τότε πρέπει νά λυθή ένα μεγάλο μέρος τής καρρότσας.
— Μπορείτε, κ. Τράμπ, νά βρήτε τό άκριβές δρομολόγιο πού άκολούθησαν 

χτές βράδυ, όλα τά μικροτέρου τύπου λεωφορεία της 'Εταιρείας σας ;
—’Αμέσως.
Ό  Τράμπ πήγε νά σηκώση τό άκουστικό τού τηλεφώνου.
— Μπορεί ν’ άργήσουμε έτσι, διέκοψε ό Κάμμινγκς. Φαίνεται ότι τό λεωφο

ρείο πού έγινε άντιληπτό χτές βράδυ δέν άνήκε σέ κανένα άπό τά κανονικά δρομο
λόγια. Καί πότε τό σύστημα τών καθισμάτων τών οδηγών, πού έχετε, τό έφήρμοσε 
ή 'Εταιρεία σας ;

— Προ πενταετίας.
— Τά προ τής πενταετίας ;
—"Οσα δέν έτέθησαν έν άχρηστία καί δέν διελύθησαν, έφωδιάστηκαν ολίγον 

κατ’ ολίγον μέ καθίσματα τού νέου τύπου.
— Καί τά άλλα, όσα δέν διελύθησαν, τά πουλήσατε σέ μεταπράτας ;
— Ποτέ κ. ’Επιθεωρητά. Κανένα. ’Εστάλησαν στά εργοστάσιά μας τής ’Οξ

φόρδης, πού φροντίζουν γιά την συντήρησι τών λεωφορείων μας.
—"Ωστε ουδέποτε πουλήθηκε άμάξι σας στο εμπόριο ;
— Ούδέποτε, άφ’ ότου ύφίσταται ή 'Εταιρεία! ’Αλλά νομίζω πώς άρχίζω 

νά παρακολουθώ τον ειρμό τών σκέψεων σας κ. ’Επιθεωρητά. Σκέπτεσθε πώς μπο
ρεί κάποιος νά άγόρασε ενα άπό τά λεωφορεία μας καί νά τό χρησιμοποίησε γιά 
λογαριασμό του, μέ τη φίρμα καί τά χρώματα, τά δικά μας.

—’Ακριβώς.
—Έ ν  τοιαύτη περιπτώσει σάς διαβεβαιώ πώς πρέπει νά έγκαταλείψετε ορι

στικά την άποψι αύτή. Σάς την άποκλείω κατά τον κατηγορηματικώτερον τρόπο.
. 'Ο Κάμμινγκς χαμογέλασε.

— Λοιπόν άπομένει ή ύπόθεσις ότι κάποιος γιά ένα όποιονδήποτε λόγο έθεσε 
στη κυκλοφορία ένα λεωφορείο καμουφλαρισμένο σέ άμάξι τής Εταιρείας Μπρύν.

—’Έ τσ ι θάναι, είπε ό κ. Τράμπ, πιο ήσυχος ετούτη τή φορά. ’Αλλά γιατί, 
κ. Επιθεωρητά, γιατί ; Τ ί άρα γε άποσκοποΰσε ώστε νά διατρέξη έναν τόσο με
γάλο κίνδυνο ;

— Νομίζετε πώς θάταν πολύ εύκολο ν’ άνακαλυφθή γρήγορα τό τέχνασμά του
αύτό ;

( Σννέχεια εις τό  έπόμενο)



ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

ΛΑΣΠΩΜΕΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
(Φ ΑΚΕΛΛΟ Σ 7369)

Τοϋ χ. ΠΑΝΟΥ ΔΩΡΟΥ

(Σ υνέχεια  κ α ι τέλος)

' 0  Πέτρος ξαφνιάστηκε σαν μέ είδε τέτοια ώρα στήν πόρτα του, μά, όπως 
πάντα, γρήγορα συνήλθε άπό τήν ταραχή του. Μέ τό γνώριμό του αυταρχικό 
ύφος μέ ρώτησε :

— Τ ι γυρεύεις τέτοια ώρα στήν πόρτα μου ;
Για πρώτη φορά τον κύτταξα κατάματα καί άφοβα. Καί ή φωνή μου είχε 

μια παράξενη σταθερότητα, πού καί σέ μένα τήν ίδια Ικανέ έντύπωσι.
— Που ήθελες να πάω Πέτρο ; ’Ά φισέ με νά μπω μέσα! Καί χωρίς νά περι

μένω τήν άπάντησί του έσπρωξα τήν πόρτα καί προχώρησα.
’Έ κλεισε καί ήρθε κοντά μου. Μέ κύτταξε περίεργα, σαν νά μ’ έβλεπε γιά 

πρώτη φορά. Καί στ’ άλήθεια δέν είχε πειά μπροστά του τήν άθώα κοπελλίτσα 
τοϋ νησιού, ούτε τήν γυναίκα πού ή άγάπη τήν κάνει νά υποτάσσεται τυφλά στον 
άντρα. Ε ίχε μπροστά του μια γυναίκα άτσαλωμένη πειά στο καμίνι τής ζωής, 
σταθερή καί άποφασισμένη. Μιά γυναίκα πού είχε μάθει τώρα νά ξεχωρίζη τήν 
άλήθεια άπό τό ψέμα, τήν τιμιότητα άπό τήν άτιμία.

’Ίσ ω ς τά μάτια μου νά τοϋ έδωσαν νά καταλάβη ότι κάτι είχε άλλάξει. 
’Ίσ ω ς νά ήταν ή σκληράδα τοϋ προσώπου μου.

— Πέτρο, τοϋ είπα χωρίς νά καθήσω, γιατί δέν θέλεις νά γίνης τίμιος άνθρω
πος ; Γιατί θέλεις νά ζής μέσα στο κακό καί στήν άτιμία ; Γιατί σ’ άρέσει νά σκορ
πάς γύρω σου τόση δυστυχία ; Δέν μοΰ άπήντησε. Μέσα του πάλευε νά φανή ψύ
χραιμος καί δυνατός. Τά λόγια μου όμως τον μαστίγωναν άλύπητα. Χωρίς νά μ’ 
ένδιαφέρη ή σιωπή του συνέχισα :

— Γιατί δέν άφίνεις τη Ρένα καί τή Λίλιαν νά φτιάσουν τή ζωή τους ; Τ ις 
κύλησες στο βούρκο μέ τον πειό άσυνείδητο καί άτιμο τρόπο. Χόρτασες πρώτα 
έσύ τά κορμιά τους καί υστέρα τά εμπορεύτηκες γιά νά κερδίσης άπό τήν ντροπή 
τους καί τον ξεπεσμό τους χρήματα. Κουρέλιασες τις ψυχές τους. Φτάνει πειά, 
άφησέ τις νά ευτυχήσουν λίγο!

Τό πρόσωπό του έγινε κίτρινο. Τά τεντωμένα νεΰρα του ήσαν έτοιμα νά 
σπάσουν. Θέλησε όμως νά μοΰ δείξη πώς τίποτε δέν λογάριαζε, τίποτα δέν φο
βόταν, τίποτα δέν μποροΰσε νά τον έπηρεάση, ήταν ό δυνατός.

— Κύτταξε τή δουλειά σου καί άφησέ τες αυτές, γιατί μπορεί νά μή σοΰ 
βγή σέ καλό τό άνακάτωμά σου σέ ξένες υποθέσεις, ήταν ή άπάντησί του.

’Εγώ  ήμουν άποφασισμένη πειά νά φτάσω στήν άκρη.
— Πέτρο, μ’ έκαμες νά σ’ άγαπήσω καί μετά πρόδωσες τήν εμπιστοσύνη μου 

μέ τον ελεεινότερο τρόπο. Μέ παρέδωσες στή Ζωζώ γιά νά κυλιστώ καί έγώ μέ 
τή σειρά μου στή λάσπη, νά πάω φυλακή καί στό τέλος νά καταντήσω μιά γυναίκα 
τοϋ πεζοδρομίου. Γιατί ;

Μέ βραχνή φωνή μοΰ πέταξε στά μοΰτρα τήν πειό άτιμη άπάντησί πού μποροΰσε.
—’Ή θελες καί πήγες, γιά νά έχης λοΰσα καί στολίδια.
—“Οχι, Π έτρο! Πήγα γιατί δέν είχα τή δύναμι νά σοΰ άρνηθώ τίποτα. Καί 

σήμερα άκόμη σοΰ λέγω ότι σ’ άγαπώ καί γι’ αύτό ήρθα έδώ. Παράτα όλα, 
πάμε νά φύγωμε μακρυά. Νά άρχίσωμε μιά καινούργια ζωή. Θά είμαι σκλάβα σου. 
Δέ θέλω ούτε λοΰσα, οΰτε στολίδια, ούτε καλοπέρασι. Δέ θέλω τίποτα γιά τον 
εαυτό μου, άλλά σέ παρακαλώ σταμάτησε π ειά ! Είναι μεγάλος ό κατήφορος 
πού έχεις πάρει.

Μιλοΰσα γρήγορα καί λαχανιασμένα λές καί βιαζόμουν νά τοϋ τά πώ όλα.
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Φοβόμουνα ότι δεν θά μ’άκουγε για πολύ ώρα άκόμη. Καί ήθελα τόσο να μ’ 
άκούση, ήθελα τόσο να τον πείσω.

Μοΰ έρριξε μια ειρωνική ματιά.
— Ή ρθες να μοΰ κάμης μαθήματα ηθικής ;
—’Ό χι ήρθα νά σέ σώσω καί αν δεν θέλεις να σοϋ ζητήσω για άντάλλαγμα 

τής δικής μου θυσίας, ν’ άφήσης ήσυχες τή Λίλιαν καί τή Ρένα.
Το πρόσωπό του, πού για μια στιγμή φάνηκε νά μαλακώνη, ξανάγινε σκληρό 

καί ή φωνή του πήρε πάλι μιά άπαίσια αγριάδα.
— Είναι στά χέρια μου. "Οσο μπορούν νά μοΰ είναι εμπορικές θά τις κρα

τήσω καί μετά σου τις χαρίζω.
’Έφτασα στο τελευταίο μου άτοΰ.
— Πέτρο, άν πάω τώρα στήν ’Αστυνομία καί πώ ποιος μαχαίρωσε τό Ναρή 

καί γιατί έγινε ό καυγάς ;
"Ενα σατανικό γέλιο ήταν ή άπάντησί του.
— Χ ά ! χ ά ! Καί ποιόν νομίζεις ότι θά βλάψης. Θά καταστρέψης μιά γιά 

πάντα τις δυο άγαπημένες σου φίλες...
Τον κύτταξα μέ αηδία καί φρίκη μαζύ. Αύτός ό άνθρωπος ήταν ή ένσάρκωσι 

τοΰ κακοϋ, ήταν γεννημένος τέτοιος.
— Είσαι ό άτιμώτερος άντρας στον κόσμο. Συχαίνομαι τον έαυτό μου γιατί 

σ ’ άγάπησα, άλλά θά βρω τον τρόπο νά σε σταματήσω, τού φώναξα.
Τό γέλιο έσβυσε μέ μιας άπό τό πρόσωπό του. Μέ πλησίασε, μοΰ άρπαξε

καί μετά μέ μιά σπρωξιά μ’ έρριξε στο κρεββάτι.
Τό χέρι μου χώθηκε χωρίς νά τό θέλω κάτω άπό τό προσκέφαλο καί άγγιξε 

κάτι κρύο καί σκληρό. Ή τα ν τό πιστόλι του. Ή  ίδια ή μοίρα μοΰ τό έβαζε 
στο χέρι. "Απλωσα καί τοπιασα.

'Ο Πέτρος προχώρησε προς τό μέρος μου μορφάζοντας άπαίσια. Τά μάτια 
του ήσαν άγριεμένα καί κατακόκκινα καί τό έγκλημα καθρεφτιζόταν στο πρόσωπό 
του. Ή  φωνή του έγινε σφυριχτή καί αντήχησε στ’ αυτιά μου σαν μήνυμα θανάτου.

—’Οχιά ! Θές νά μέ προδώσης έ ; Θά σε πνίξω λοιπόν μέ τά ίδια μου τά χέρια.
Θέλησε νά μέ πιάση άπό τό λαιμό. Πετάχτηκα επάνω μέ τό πιστόλι στο 

χέρι. Τώρα ήταν ή δική μου σειρά.
— Δώσε μου αμέσως τά γράμματα καί τις φωτογραφίες καί ό,τι άλλο έχεις 

στά χέρια σου γιά τή Λίλιαν καί τή Ρένα.
Στήν άρχή ξαφνιάστηκε, μά γρήγορα συνήρθε καί θέλησε νά ριχτή επάνω μου. 

Τότε τράβηξα τή σκανδάλη.
Γιά μιά στιγμή τινάχτηκε σαν νά τον χτύπησε κεραυνός. Θέλησε νά πιαστή 

άπό μιά καρέκλα πού ήταν δίπλα του, μά δέν πρόλαβε καί σωριάστηκε νεκρός.
Τότε σαν τον είδα σωριασμένον άψυχον στά πόδια μου καί τό αίμα νά τρέχη 

άπό τό στήθος -του, λύγισα. Οί λυγμοί μ’ έπνιξαν. ’Έπεσα απάνω του καί φιλώντας 
τον παραμιλούσα. ’Έκλαιγα τήν πεθαμένη αγάπη μου...

"Επρεπε όμως νά φανώ δυνατή ώς τό τέλος. Τίποτε δέν θά είχε νόημα, άν 
δέν έφερνα σέ πέρας τό έργον πού άρχισα.

Σηκώθηκα καί άρχισα νά ψάχνω. Σέ μιά μικρή κασετίνα, πού ήξερα ότι πρό
σεχε πάντα πολύ, πήγε τό μυαλό μου. Καί πράγματι βρήκα εκεί αύτά πού γύρευα...

Βρήκα χαρτί καί φάκελλο. "Εγραψα δυο λόγια στον "Αλκή Ναρή. Τοΰ έγραψα 
νά βρή τή Ρένα καί τή Λίλιαν καί νά τούς πή ότι τά ενοχοποιητικά γι’ αύτές χαρ
τιά τά έκαψα. Μπορούσαν πειά ν’ άντικρύζουν τή ζωή χαρούμενα.

Εύχαρίστησα τον "Αλκή γιά ό,τι έκανε γιά μένα καί τοΰ ευχήθηκα κάθε εύτυχία.
"Εκλεισα τό γράμμα μέ βουρκωμένα μάτια. "Ερριξα μιά ματιά στον άντρα 

πού τόσο είχα άγαπήσει καί τόσο είχα μισήσει στή ζωή μου καί έφυγα.
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Πήρα ένα ταξί καί πέρασα άπό το σπίτι τοϋ "Αλκή. Πέταξα τό γράμμα μου 
κάτω άπό την πόρτα του κι’ έφυγα. 'Ένας στεναγμός άνακουφίσεως. ήρθε να ξα- 
λαφρώση τό στήθος μου.

Είχα τελειώσει τό εργον μου.
Κατέβηκα μέ τά πόδια προς τήν 'Ομόνοια. "Ηθελα να δώ γιά τελευταία 

φορά τούς άνθρώπους καί τή ζωή. Καί μετά ήρθα καί παραδόθηκα στην ’Αστυνομία...
**  *

"Εξω  είχε άρχίσει νά ροδίζη ή αύγή.
' 0  ’Αξιωματικός τής υπηρεσίας σταμάτησε νά γράφη, καθώς ή Μαρία τελεί

ωσε τήν άπολογία της. Στο πρόσωπό του ήταν φανερά τά σημάδια τής μεγάλης 
συγκινήσεώς του, άπό τό δράμα τής φτωχής αυτής γυναίκας, άλλά καί άπό τή 
μεγάλη της καρδιά...

Μέ σεβασμό καί συμπόνια έκαμε τήν τελευταία τυπική έρώτησί του.
— Μετανοείτε γιά τό έγκλημά σας ;
'Η κουρασμένη φωνή τής Μαρίας ξανάγινε σταθερή καί δυνατή.
—"Ο χι! Αύτό πού έκαμα έπρεπε νά γίνη. Ή ταν τό καλύτερο πού μπορούσε 

νά γίνη γιά τον ’ίδιον, γιά μένα, γιά τά θύματά του, γιά τήν κοινωνία. Τό μόνο 
πού έχω νά σάς παρακαλέσω είναι νά μήν άνακατέψετε στήν ιστορία αυτή τή 
Αίλιαν, τή Ρένα καί τό Ναρή. Είναι άξιοι νά ευτυχήσουν. "Αν γράψουν οί έφημερίδες 
τά όνόματά τους, ή δική μου θυσία δέν θά έχη κανένα νόημα.

Ή  φωνή τής Μαρίας Ρίκη έγινε τρεμουλιαστή καθώς πρόφερε τά τελευταία 
αύτά λόγια. Τό πρόσωπό της είχε γίνει κάτωχρο. Χοντρές σταγόνες ίδρωτα κυλού
σαν άπό τό μέτωπό της. Ή  άγωνία άπλωνόταν στή μορφή της...

'Ό πως σήκωσε τά μάτια άπό τό χαρτί πού έγραφε ό άστυνόμος, κατάλαβε πώς 
κάτι σοβαρό συνέβαινε στήν άτυχη γυναίκα. Δίνοντάς της νά ύπογράψη τή κατά- 
θεσί της ρώτησε :

— Είσαστε άρρωστη ; Θέλετε νά φωνάξω γιατρό ; Θέλετε ένα κονιάκ ; έναν 
καφφέ, κάτι τελοσπάντων νά βάλετε στο στόμα σας ;

Ή  Μαρία έκανε νόημα πώς δέν ήθελε τίποτα καί υπέγραψε μέ τρεμάμενο 
χέρι τήν άπολογία της, πού ήταν ή τραγική ιστορία τής ζωής της. "Αφισε τον κον
δυλοφόρο καί έκαμε νά σηκωθή, μά δέν μπόρεσε νά σταθή στά πόδια της. Σωριά
στηκε χάμω.

'Ο  ’Αστυνόμος χτύπησε τό κουδούνι καί έτρεξε κοντά της. ’Από τή πρώτη 
δμως έξέτασι κατάλαβε πώς ή Μαρία Ρίκη είχε πεθάνει. Τό δράμα τής ζωής της 
είχε τελειώσει. Ό  θάνατος ήρθε νά γράψη ό ίδιος τον επίλογο...

Στον άστυφύλακα πού παρουσιάστηκε, ό ’Αξιωματικός τής υπηρεσίας μέ τή φωνή 
του γεμάτη συγκίνησι είπε.

— Κάθησε, παιδί μου, τώρα καί γράψε εσύ, γιά νά κλείσουμε τήν ύπόθεσι... 
Ηύτοκτόνησε λαβοΰσα ίσχυράν δόσιν άγνώστου δηλητηρίου πριν έμφανισθή ενώ
πιον μας. Ά πεβίω σε άμα τό πέρας τής άπολογίας της πριν δυνηθώμεν νά τής παρά- 
σχωμεν οίανδήποτε βοήθειαν...

Ό  άστυφύλαξ κύτταξε παραξενεμένος τον προϊστάμενό του. Τά μάτια τού 
καλού άστυνομικού ήσαν βουρκωμένα...

** *
Ό  Δωρίδης τελείωσε τό διάβασμα τοΰφακέλλου 7369. Τά μάτια του ήσαν υγρά 

άπό τά δάκρυα. Κύτταξε τον άστυνόμο χωρίς νάμπορή νά μιλήσηάπό τή συγκίνησί του.
’Εκείνος χαμογέλασε μελαγχολικά καί είπε :
— Ναι φίλε μου, έγώ ήμουν άξιωματικός τής υπηρεσίας τό βράδυ εκείνο!...

Τ Ε Λ Ο Σ
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'Υπό ΕΜΜ. ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑΚΗΆστυνόμου Α* '

I. Β αθμ οί κα ι τίτλοι Κληρικών.
Π . Λ ω σιδικία Κληρικών.

I I I .  ’ Εν έργεια ι αστυνομικών επ ϊ  τών εγκλημάτων τών Κληρικών.
IV . ’Ε γκλήσεις υπό Κληρικών.

V. Κ λήτενσις Κληρικών.
VI. Π ο ιο ι εκ τών Κληρικών έζετάζονται οίκοι.

VII. "Ορκισις Κληρικών.
V III. Π ό τε  ο ί Κ ληρικοί δεν εξετάζοντα ι ώ ς μάρτυρες.

IX . Π αράδοσ ις  εγγράφω ν ύπό Κληρικών.
X. Α παγόρευαις  προσω πικής κρατήσεω ς Κληρικών.

X I. Κ ράτησις—Π ροφνλάκισις—Φ υλάκισις Κληρικών.
X II. Ε ίδ ικα ί ποινικαί δ ιατάξεις , άφ ορώ σαι Κληρικούς.

X III . Συναλλαγή Ιερών αντικειμένων.

Τίτλοι ή όφφίκια κατά βαθμούς:
α) ’Αρχιδιάκονος 
β ) Μέγας ’Αρχιδιάκονος

Εις τούς άγάμους ιερείς άπονέμονται οί κάτωθι 
τίτλοι ή όφφίκια : 

α ) Π ρ ωτοσύγκελλος 
β ) ’Αρχιμανδρίτης 
γ ) Πρωθιερεύς

Είς τούς εγγάμους ιερείς άπονέμονται οί κάτωθι 
τίτλοι ή όφφίκια : 

α) Πρωτοπρεσβύτερος 
β ) Άρχιπρεσβύτερος 
γ ) Οικονόμος 
δ) Σακελλάριος 
ε ) Κατηχητής 

στ) Πρωτέκδικος 
ζ )  ’Αρχιερατικός ’Επίτροπος

Γ )  Άρχιερεύς : α) ’Επίσκοπος
β ) Μητροπολίτης 
γ ) ’Αρχιεπίσκοπος 
δ) Πατριάρχης (») (2)

II. Δωσιδικία Κ ληρικώ ν:

■ Κατά τό άρθρον 36 της Ποινικής Δικονομίας, οί ’Επίσκοποι, ’Αρχιεπίσκοποι, 
τά μέλη τής Τέρας Συνόδου, ό παρ’ αύτή Βασιλικός ’Επίτροπος, οί Πάρεδροι και ό 
Πρώτος Γραμματεύς αύτής ειχον ίδιάζουσαν δικαιοδοσίαν (δωσιδικίαν).

Τό άρθρον όμως τούτο τής Ποινικής Δικονομίας κατηργήθη διά τού άρθρου 
591 έδαφ. ιη' τού Κωδικός Ποινικής Δικονομίας, καθ’ όσον ή διάταξις έθεωρήθη

1. Ιερομόναχος είναι ό μονάζων ίεοεύς.
2. Οί άπλοι μοναχοί, δηλ. οί μή ιερωμένοι, οί μή έχοντες δικαίωμα ιερουργίας μονα

χοί, οί κοινώς καλούμενοι «καλόγηροι» δέν θεωρούνται κληρικοί. Είναι λαϊκοί. 'Ω ς κληρικοί 
λογίζονται μόνον οί χειροτονημένοι είς ένα τών ανωτέρω τριών βαθμών της ίερωσύνης (άρ
θρον 63 Νόμου 671/1943).

I. Βαθμοί Κ ληρικώ ν:
Α ) Διάκονος ή 'Ιεροδιάκονος :

Β )  Πρεσβύτερος ή Τερεύς :
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ώς άντικειμένη εις την σημερινήν περί δικαίου καί ίσότητος έν τή άπονομή τής 
δικαιοσύνης άντίληψιν.

Ούτως, άπδ τής ένάρξεως τής ισχύος τοϋ Κωδικός τής Ποινικής Δικονο
μίας (’Ιανουάριος 1951) ούδείς των κληρικών εϊχεν ίδιάζουσαν δικαιοδοσίαν. Ά π ο  
τής πρώτης στιγμής δμως έθεωρήθη έπιβεβλημένη ή τροποποίησις τοϋ Κώδικος 
τής Ποινικής Δικονομίας ώς προς την δωσιδικίαν των ’Αρχιερέων, καθ’ δσον 
οί άνώτατοι ούτοι λειτουργοί τής ’Εκκλησίας συνεργάζονται εις Έπιτροπάς μετά 
των δικαστών καί μοιραίως έκ τής συνεργασίας ταύτης δημιουργείται οίκειότης ή 
καί άντιπάθεια, άποβαίνουσα ότέ μέν είς όφελος, ενίοτε δέ καί εις βάρος τών δικα
ζόμενων ’Αρχιερέων, δημιουργουμένης ούτως άνισότητος κρίσεως. έν συγκρίσει 
προς τούς λοιπούς πολίτας καί προκαλοΰνται πλάναι, αίτινες κλονίζουν έν ταύτώ 
το κΰρος τής κρατικής μηχανής.

Ή  τροποποίησις αυτή έπραγματοποιήθη διά τοϋ άρθρου 8 τοϋ Νομοθετικού 
Διατάγματος 2493 τής 31 ’Ιουλίου—1 Αύγούστου 1953, διά τοϋ οποίου είς τά 
πρόσωπα τής ίδιαζούσης δικαιοδοσίας προσετέθησαν έκ τών κληρικών καί οί 
« ’Αρχιερείς».

Συνεπώς σήμερον άπολαμβάνουν ίδιαζούσης δικαιοδοσίας : 
α) Οί ’Αρχιερείς (’Επίσκοποι, Μητροπολΐται, Άρχεπίσκοποι, Πατριάρχαι). 
β) Οί Δικασταί άπο τοϋ βαθμού τοϋ παρά τώ Πρωτοδικείω Παρέδρου καί άνω. 
γ )  Οί Εισαγγελείς συμπεριλαμβανομένου καί τού παρ’ Εισαγγελία Παρέδρου. 
δ ) Οί Δικηγόροι καί
ε) Οί συμέτοχοι τών ανωτέρω (α, β, γ καί δ) κατηγοριών προσώπων (Χ).

III . Έ νέργειαι αστυνομικών επ'ι τών εγκλημάτων τών Κ ληρικώ ν:
α) ’Επί πταισμάτων, αυτοφώρων ή μή, δεν συλλαμβάνεται ό δράστης κλη

ρικός (2), άλλά λαμβάνονται ή έξακριβοΰνται τά στοιχεία ταυτότητος αύτοΰ καί 
υποβάλλεται κατ’ αύτοϋ μήνυσις ή έγκλησις, ήτις, έάν μέν ό δράστης είναι Ά ρχι- 
ερεύς (’Επίσκοπος, Μητροπολίτης, ’Αρχιεπίσκοπος, Πατριάρχης) διαβιβάζεται 
είς τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, καθ’ όσον διά τά πταίσματά των τυγχάνει 
αρμόδιον τό Τριμελές Πλημμελειοδικεΐον, έάν δέ ό κατώτερος κληρικός (Διάκο
νος ή Ίερ εύ ς), είς τον Δημόσιον Κατήγορον.

β ) ’Επί αύτοφούρων πλημμελημάτων καί κακουργημάτων τών κληρικών 
γενικώς γίνονται αί κοιναί ένέργειαι. Δηλ. σύλληψις τοϋ δράστου, ένέργεια προανα- 
κρίσεως καί άποστολή τοϋ δράστου μετά τής δικογραφίας είς τον άρμόδιον Εισαγ
γελέα Πλημμελειοδικών.

’Εάν το πλημμέλημα διεπράχθη παρ’ Άρχιερέως, τυγχάνει άρμόδιον το Πεν
ταμελές Έ φετεΐον (3), έάν δέ παρ’ άλλων κληρικών το Πλημμελειοδικεΐον.

’Επί κακουργημάτων ύφίσταται ή κοινή δικαιοδοσία.
γ )  Έ π ί  μή αυτοφώρων πλημμελημάτων καί κακουργημάτων γίνονται αί κοι- 

ναί ένέργειαι.

IV- ’Εγκλήσεις υπό Κ ληρικώ ν:
Έ γκλησις ή αγωγή κληρικού κατά παντός τρίτου κηρύσσονται άπαράδεκτοι 

ύπο τών άρμοδίων δικαστικών ’Αρχών, έάν δεν συνοδεύωνται καί ύπο έγγράφου 
άδειας τοϋ οικείου Ά ρχιερέως προς τον κληρικόν διά τήν έγερσιν αύτών (άρθρον 60 
§ 4 Νόμου 671/1943).

1. Λεπτομέρειας περί τής ίδιαζούσης δικαιοδοσίας οοα είς 4ον τεϋχοε ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
ΧΡΟ Ν ΙΚ Ω Ν  σελ. 180—182.

2. ‘Ο μή ιερωμένος μονάχος δεν θεωρείται κληρικός.
3. Ή  ίδιάζουσα δικαιοδοσία άφορα μόνον τήν έκδίκασιν τών εγκλημάτων, ούχί δέ καί 

τήν προδικασίαν (προανάκρισιν, κυρίαν άνάκρισιν, διαδικασίαν Συμβουλίων), ήτις γίνεται κατά 
τάς κοινάς διατάξεις.
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Ή  έλλειψις άδειας τοϋ οικείου Άρχιερέως κωλύει τήν έγερσιν τής ποινικής 
■αγωγής.

V· Κλήτευσις Κληρικών:
'Η  κλήτευσις παντός κληρικού, ώς κατηγορουμένου, ύπό των κοινών Ποινι

κών Δικαστηρίων, γίνεται πάντοτε διά τού οικείου Άρχιερέως, επί ποινή άκυρό- 
τητος τοϋ κλητηρίου (άρθρ. 60 § 5 Νόμου 671/1943).

'Η  κλήτευσις τών κληρικών ώς μαρτύρων διέπεται υπό τών κοινών διατάξεων, 
καθώς καί ή κλήτευσις των ώς κατηγορουμένων κατά τήν προδικασίαν (προανά- 
κρισιν κ .λ .π .) (Γνωμ. Είσ. Α .Π . 38/1950).

VI. Ποιοι έκ τών Κληρικών εξετάζονται οίκοι:
Οί ’Αρχιερείς (Επίσκοποι, Μητροπολΐται, Αρχιεπίσκοποι, Πατριάρχαι) 

εξετάζονται οϊκοι, ή δέ ένορκος μαρτυρία των άναγινώσκεται έν τώ  άκροατηρίω. 
■Προκειμένου όμως περί κακουργήματος δύνανται νά κληθώ σι προς έμφάνισιν εις 
τό  ακροατήριου, έξεταζόμενοι πρώτοι καί δυνάμενοι μετά τούτο νά άποχωρήσωσιν, 
έκτος έάν τό Δικαστήριον ήθελε διατάξει άλλως.

Οί ’Αρχιερείς δύνανται νά παραιτηθώσι τών άνωτέρω πλεονεκτημάτων. ’Εάν 
έπομένως ό Άρχιερεύς προσέλθη οΐκειοθελώς είς τό ’Αστυνομικόν Κατάστημα 
προς έξέτασιν, νομίμως εξετάζεται (άρθρ. 215 § 1 Κ .Π .Δ .).

Οί Πρεσβύτεροι καί οί Διάκονοι εξετάζονται κατά τάς κοινάς διατάξεις.
VII. 'Όρκισις Κληρικών:
Οί κληρικοί άνακρινόμενοι ώς μάρτυρες δεν ορκίζονται επί τού 'Ιερού Ευαγ

γελίου, άλλά ποιούνται τήν κατωτέρω διαβεβαίωσιν, θέτοντες τήν δεξιάν χεϊρα έπί 
• τού στήθους των :

Οί ’Αρχιερείς «Διαβεβαιοΰμαι έπί τή Άρχιερωσύνη μου νά ε’ίπω εύσυνειδή- 
τω ς δλην τήν άλήθειαν καί μόνην τήν αλήθειαν, χωρίς νά προσθέσω ούτε νά άπο- 
κρύψω τι».

Οί πρεσβύτεροι καί Διάκονοι «Διαβεβαιοΰμαι έπί τή ίερωσύνη μου νά εϊπω... 
(άρθρ. 21-8 § 3 Κ .Π .Δ .).

'Η  οΰτω παρεχομένη διαβεβαίωσις έξομοιοΰται προς τον κοινόν όρκον καί 
πάσα παράβασις, πλήν τών έκκλησιαστικών ποινών, συνεπάγεται καί τάς έπί 
ψευδορκία ποινάς τού Ποιν. Κώδικος (άρθρον 224 § 3 Π .Κ .).

Οί άπλοι μοναχοί (καλόγηροι) δηλ. οί μή χειροτονημένοι είς ένα τών βαθ
μών τής ίερωσύνης (άνωτ. I ), δίδουσι τον κοινόν όρκον καί ούχί τον τού κληρι
κού, ορκίζονται δηλ. έπί τού 'Ιερού Εύαγγελίου (Α .Π . 65/1855).

VIII. Πότε οί Κληρικοί δεν εξετάζονται ώς μάρτυρες:
Οί κληρικοί, έπί ποινή άκυρότητος, δέν έξετάζονται ώς προς τά περιελθόντα 

είς γνώσιν αυτών δι’ έξομολογήσεως. 'Η έξαίρεσις αύτη προέρχεται έκ θρησκευτι
κών λόγων, οιτινες έπιβάλλουν είς τον ιερέα τήν μυστικότητα τής έξομολογήσεως 
καί τούς όποιους δέν δύναται βεβαίως νά παραγνώριση ό νόμος. 'Η  απαλλαγή 
άφορα μόνον όσα μανθάνει ό ίερεύς κατά τήν έξομολόγησιν, ούχί δέ καί όσα έμαθεν 
έκτος αύτής λόγω τού ιερατικού χαρακτήρος. ’Επίσης ή ιδία απαλλαγή, κατά τήν 
όρθοτέραν γνώμην, θεωρείται έκτεινομένη, όχι μόνον είς τούς ορθοδόξους ιερείς, 
άλλά καί είς τούς ιερείς τών άλλων χριστιανικών δογμάτων καί γενικώς πάσης 
άνεκτής θρησκείας, έστω  καί μή δεχομένης τήν έξομολόγησιν ώς μυστήριον, ώς 
λ. χ. τών διαμαρτυρομένων. 'Η  παλλαγή έξακολουθεΐ καί αν άπέθανεν ό έξομολο- 
γηθείς καί αν έξέλιπεν ή ίδιότης τού κληρικού.

IX . Παράδοσις εγγράφων υπό Κληρικών:
Οί κληρικοί όφείλουσι νά παραδίδωσι τά ύπ’ αυτών κατεχόμενα έγγραφα, 

καί έν πρωτοτύπω έτι, έάν διαταχθώσιν ύπό τού άνακρίνοντος, καθώς καί παν
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άλλο άντικείμενον ύπάρχον παρ’ αύτοϊς ένεκα τοΰ λειτουργήματος των, τα όποια 
σχετίζονται προς τό έγκλημα καί δύνανται να χρησιμεύσωσι προς άνακάλυψιν τή ς 
άληθείας, έκτος έάν δηλώσωσιν έγγράφως, καί άναιτιολογήτως έτι, ότι τό έγ
γραφον περιέχει μυστικά του λειτουργήματος των, δηλ. έξομολόγημιν οπότε δέν 
κατάσχεται τοΰτο.

Έάν όμως ό άνακριτικός υπάλληλος νομίζη ότι ή δήλωσις δέν είναι αληθής, 
σφραγίζει τό έγγραφον ή κατ’ άλλον τρόπον έξασφαλίζει αύτό, χωρίς νά λάβη 
γνώσιν τοΰ περιεχομένου του, καί προκαλεϊ τήν κρίσιν του οικείου Μητροπολίτου, 
περί τοΰ έάν τό έγγραφον περιέχη ή όχι έξομολόγησιν. Έ ν  άποφατική άπαντήσει. 
ό άνακριτικός υπάλληλος προβαίνει είς τήν κατάσχεσιν, έπιφυλαττομένης τής ποι
νικής καί πάσης άλλης ευθύνης τοΰ κληρικού, έάν ή δήλωσις άποδειχθή ψευδής 
(άρθρ. 262 § 3 Κ .Π .Δ .).

Αί άνωτέρω διατάξεις είναι συνέπεια τοΰ άπορρήτου τοΰ λειτουργήματος 
τοΰ κληρικοΰ (άνωτ. V II I ) .

X . Άπαγόρευσις προσωπικής κρατήσεως Κ ληρικώ ν:
Οί κληρικοί οίασδήποτε γνωστής Θρησκείας δέν προσωποκρατοΰνται διά 

χρέη προς τό Δημόσιον (άρθρ. 63 έδαφ. 3 Π .Δ . 24/27 Αύγούστου 1931 «περί 
είσπράξεως Δημοσίων έσόδων»).

X I . Κράτησις—Προφυλάκισις—Φυλάκισις Κληρικών :
α ) Κράτησις—προφυλάκισις.
Κατά τό άρθρον 60 § 1 τοΰ Νόμου 671/1943, οί κληρικοί κρατοΰνται καί 

προφυλακίζονται είς τό ειδικόν Σωφρονιστηρίου των Κληρικών.
Τό άρθρον όμως τοΰτο έπαυσεν ίσχΰον δυνάμει τοΰ άρθρου 591 έδαφ.. ιθ' 

τοΰ Κώδ. Ποιν. Δικονομίας καί κατ’ άκολουθίαν διά τούς συλλαμβανομένους καί 
προφυλακιζομένους κληρικούς έφαρμόζονται αί κοιναί περί υποδίκων διατάξεις. Ό  
συλληφθείς δηλ. κρατείται είς τό ’Αστυνομικόν Κρατητήριον, ό δέ προφυλακισθείς 
οδηγείται είς τάς φυλακάς υποδίκων (άρθρον 284 § 1 Κ .Π .Δ .).

Σκόπιμου πάντως είναι όπως ό συλληφθείς κληρικός μή έγκλεισθή είς τό 
’Αστυνομικόν κρατητήριον, άλλ’ όπως φυλαχθή είς έτερον χώρον έντός τοΰ ’Αστυ
νομικού Καταστήματος.

β )Έ κ τ ισ ις  ποινών. Αί κατά τών κληρικών έπιβαλλόμεναι δι’ άποφάσεων 
τών κοινών Ποινικών ^ιχχστ-ηρίων ποιναί, αί περιορίζουσαι τήν έλευθερίαυ, έφ’ 
όσον ή καταδίκη δέν συνεπάγεται καί την ποινήν τής καθαιρέσεως, έκτίονται έν τώ 
Είδικώ Σωφρονιστήριο) τών κληρικών. ’Επί ποινής περιοριζούσης την έλευθερίαυ 
κάτω τοΰ μηνός, δύναται ό Άρχιερεύς, καί προκειμένου περί ποινής Ά ρχιερέω ς ή 
'Ιερά Σύνοδος, νά όρίση καί άλλον τόπον έκτίσεως τής ποινής συναινοΰντος τοΰ 
οικείου Είσαγγελέως (άρθρον 60 §§ 2 καί 3 ν. 671/1943).

γ ) Άνακοίνωσις άποφάσεων. Αί κατά τών κληρικών άποφάσεις άνακοινοΰν- 
ται ύπό τών Δικαστηρίων είς τον οίκεϊον Μητροπολίτην, ώς καί ύπό τών Εισαγ
γελέων αί κατ’ αυτών έκκρεμοΰσαι κατηγορίαι (άρθρ. 60  § 4  ν. 671/1943).

X II . Ειδικά! ποινικά! διατάξεις άφορώσαι κληρικούς:
α) 'Η  ίερολογία γάμου τελείται μετά προτέραν έγγραφον άδειαν τοΰ οικείου 

Ά ρχιερέω ς ή τοΰ ’Επιτρόπου αύτοΰ.
'Η  παράλειψις ύπό τών έφημερίων τών ύπό τών περί ληξιαρχικών πράξεων 

νόμων έπιβαλλομένων αύτοϊς καθηκόντων, τιμωρείται ύπό τοΰ έπισκοπικοΰ δικα
στηρίου δι’ άργίας μέχρι τριών έτών (άρθρον 50 Ν. 671/1943).

'Ο άνευ έπισκοπικής άδειας τελέσας γάμον Ίερεύς τιμωρείται έκτος τών έπι
βαλλομένων αύτώ κανονικών ποινών καί διά ποινής φυλακίσεως έξ μηνών μέχρις 
ενός έτους, καταγιγνωσκομένης ύπό τοΰ Πλημμελειοδικείου.
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Το αδίκημα τούτο διώκεται αύτεπαγγέλτως ύπό του αρμοδίου Είσαγγελέως 
(άρθρον 51 Σ. 671/1943).

β) 'Η  κεχωρισμένως άπό τής τελέσεως τοϋ Μυστηρίου του γάμου ίερολογία 
τής μνηστείας απαγορεύεται.

'Η  κεχωρισμένως τοΰ γάμου ίερολογηθεΐσα μνηστεία, κηρύσσεται πνευμα
τική ς άκυρος ύπό τής άρμοδίας πνευματικής ’Αρχής, ο δέ τελέσας τήν ίερολογίαν 
ίερεύς υποβάλλεται εις ποινήν άργίας ένός έ'τους μετά στερήσεως τοϋ ήμίσεως τοΰ 
μισθού αύτοΰ, κολάζεται δέ καί διά φυλακίσεως τριών μηνών μέχρις ένός έτους, 
καταγιγνωσκομένης υπό τοΰ Πλημμελειοδικείου κατά τά ανωτέρω (άρθρον 52 
Ν. 671/1943).

γ )  Ούδείς λαϊκός, καθηρημένος κληρικός ή μοναχός, ή κληρικός μη άνήκων 
εις τήν ’Ορθόδοξον ’Ανατολικήν ’Εκκλησίαν, δύναται νά φέρη τήν καθιερωμένην πε- 
ριβολήν ή άμφίεσιν, ήν φέρουσιν οί κληρικοί τής ’Ορθοδόξου ’Ανατολικής ’Εκκλη
σίας, ώς αυτή ώρίσθη διά τοΰ άπό 21 ’Ιανουάριου 1931 Διατάγματος «περί κανονι
κής περιβολής τοΰ Έλληνικοΰ ’Ορθοδόξου Κλήρου», ώς καί τά διακριτικά διάσημα, 
ώς ταΰτα καθωρίσθησαν διά τοΰ άπό 15 ’Ιουνίου 1856 Βασιλικοΰ Διατάγματος.

Ό  παραβάτης, αν μέν δέν είναι 'Έλλην υπήκοος απελαύνεται έκτοςτών ορίων 
τοΰ Κράτους, άλλως, είσαγόμενος αύτεπαγγέλτως ύπό τής καταδιωκτικής ’Αρχής 
δι’ άπ’ ευθείας κλήσεως ενώπιον τοΰ Πλημμελειοδικείου, κολάζεται κατά τάς δια
τάξεις τών άρθρων 175 καί 176 τοΰ Ποινικοΰ Κινδικός, καί έκτος τής φυλακίσεως 
καταγιγνώσκεται αύτώ καί χρηματική ποινή (άρθρον 57 Ν. 671/1943).

δ ) ’Αρχιερείς, πρεσβύτεροι, διάκονοι ή μοναχοί, προερχόμενοι έξ άλλης Μητρο- 
πόλεως, ή άλλου κλίματος, ή έκ τοΰ 'Αγίου ’Όρους, όφείλουσι νά προσκομίζωσιν 
είς τάς κατά τόπους Έκκλησιαστικάς Ά ρχάς τοΰ Κράτους συστατικά γράμματα 
τής Προϊσταμένης αυτών ’Εκκλησιαστικής ’Αρχής.

Έ ν  τοϊς γράμμασι τούτοις άναγράφεται ή αιτία τής έλεύσεως, ό χρόνος τής 
διαμονής καί τό άκώλυτον ή μή τοΰ ίεροπράττειν. Οί μή προσκομίζοντες τοιαΰτα 
Γράμματα, ή παρατείνοντες άνευ γνώμης καί άδειας τής' κατά τόπον ’Εκκλησια
στικής ’Αρχής τήν διαμονήν αυτών, παραγγέλλονται, όπως άπέλθωσιν έκεΐθεν, 
άπειθοΰντες δέ, οί μέν ’Αρχιερείς καταγγέλλονται είς τήν Ίεράν Σύνοδον, οί δέ λοι
ποί κληρικοί καί μοναχοί άπομακρύνονται άποφάσει τοΰ οικείου Μητροπολίτου 
έκτελουμένή διά τής ’Αστυνομικής ’Αρχής καί δαπάναις αυτής είς τον τόπον τής 
προελεύσεως αύτών.

'Ιερομόναχοι έξερχόμενοι τής Μονής όφείλουσι νά έχωσι τήν προς τοΰτο ά
δειαν τοΰ οικείου Μητροπολίτου. <

’Εάν τις τών μοναχών, μή εγγεγραμμένος είς μονήν τοΰ Κράτους περιέρχηται 
έν τώ  κόσμω, διατάσσεται ύπό τοΰ άρμοδίου Ά ρχιερέως νά έγκαταβιώση εις τινα 
μονήν. ’Απειθών δέ είσάγεται είς δίκην, περιοριζόμενος προσωρινής είς τό Σωφρο- 
νιστήριον τών Κληρικών, ή εις τινα μονήν.

’Απαγορεύεται ή έκδοσις άπολυτηρίου Γράμματος κληρικοΰ ή Μοναχοΰ, 
έκδιδομένου άνευ προηγουμένης έγγράφου συγκαταθέσεως τοΰ Άρχιερέως τοΰ τό
που, είς ον ούτος θ’ άποκατασταθή. ’Ά λλω ς θεωρείται τοΰτο άκυρον.

‘ Οί κληρικοί έξέρχονται τών ορίων τοΰ Κράτους κατόπιν άδειας τοΰ 'Υπουρ
γείου θρησκευμάτων καί ’Εθνικής Παιδείας έπί τή συγκαταθέσει τοΰ οικείου Ά ρ -  
χιερέως, έγκρινομένη ύπό τής Ίερας Συνόδου (άρθρον 58 Ν. 671/1943).

ε )  Τιμωρείται διά φυλακίσεως έξ μηνών καί διά χρηματικής ποινής ή διά 
τής έτέρας τών ποινών τούτων ό ίερεύς παντός χριστιανικού ή μή θρησκεύματος, 
α ) ,έάν προέβη είς τέλεσιν βαπτίσεως ή άλλης οίασδήποτε θρησκευτικής πράξεως 
σχετιζομένης προς το νεογνό ν. ή κηδείας, άνευ πιστοποιήσεως ότι έτελέσθη ληξιαρ
χική πραξις, πλήν άν ή βάπτισις έτελέσθη έσπευσμένως ένεκεν ύπολαμβανομένου 
ή έπικειμένου θανάτου τοΰ νεογνοΰ καί β ) έάν τελέσας ή συμπράξας είς ιεροπραξίαν
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Α '. ’Αλληλογραφία ’Αστυνομικών Διευθύνσεων μετά 'Υπουργείου ’Εσωτερικών.

’Άρθρον 1 .—-1. Αΰτη θά διεξάγηται πάντοτε διά τοϋ ’Αρχηγείου (οίονδήποτε ζήτημα 
καί οίονδήποτε υπάλληλον ή υπηρέτην καί αν αφόρα) έξαιρέσει των έν τή παραγράφω 3.

2. ’Εν ή περιπτώσει τό 'Υπουργεΐον άπηύθυνεν εις τάς Άστυνομικάς Διευθύνσεις άπ’ 
εύθείας διαταγήν, συμφώνως τω  άρθρω 7 τοΰ ανωτέρω Β . Διατάγματος έπί ζητημάτων σχετι- 
ζομένων με λίαν έπειγούσας άνάγκας τής δημοσίας άσφαλείας,' αί έπί των διαταγών τούτων 
άναφοραί των ’Αστυνομικών Διευθύνσεων προς τό 'Υπουργεΐον τών ’Εσωτερικών θά ύποβάλ- 
λωνται είς τό 'Υπουργεΐον τοΰτο έν άντιγράφφ δέ πάντοτε καί εις τό Άρχηγεΐον.

3. Κατ’ έξαίρεσιν τής διατάξεως τής παραγράφου 1, αί Άστυνομικαί Διευθύνσεις θ’ 
άναφέρωνται άπ’ εύθείας εις τό 'Υπουργεΐον ’Εσωτερικών έπί τών οικονομικής φύσεως ζητη
μάτων όίτινα δέν έχουσι γενικόν χαρακτήρα, ούδ’ άνάγονται είς την τροποποίησιν τής ίσχυούσης 
νομοθεσίας τής σχετικής μέ τάς άποδοχάς, συντάξεις, άποζημιώσεις, στολήν, στρατωνισμόν 
τών ’Αστυνομικών υπαλλήλων καί τήν λειτουργίαν τής οικονομικής καί λογιστικής υπηρεσίας 
τοϋ Σώματος.

Αί άναφοραί διά τήν ένέργειαν προμηθειών ή τήν έγκρισιν έκτάκτων εξόδων άσφαλείας ή 
κινήσεως έπί πλέον τών παγίως καθορισμένων τοιούτων θά ύποβάλλωνται διά τοϋ ’Αρχηγείου.

'Ωσαύτως αί Άστυνομικαί Διευθύνσεις θ’ άναφέρωνται άπ’ εύθείας είς τό 'Υπουργεΐον 
τών ’Εσωτερικών έπί τών προς εφαρμογήν τοΰ Νόμου περί άλλοδαπών, έκδιδομένων διαταγών 
άπ’ εύθείας πρός τάς Άστυνομικάς Διευθύνσεις ύπό τής παρά τω  'Υπουργείο τών ’Ε σω τε
ρικών Κεντρικής 'Υπηρεσίας Άλλοδαπών. Αί διαταγαί αύται άφορώσι κυρίως τήν καταγραφήν 
τών άλλοδαπών, τήν παράτασιν τής παραμονής των έν Έλλάδι, τήν χορήγησιν άδειας έργασίας 
καί τήν πολιτογράφησιν αύτών.

βαπτίσεως ή γάμου παράλειψη τήν σύνταξιν δηλώσεως περιεχούσης πάντα τά στοι
χεία τής οικείας ληξιαρχικής πράξεως (άρθρον 33 Ν. 5097/1931).

σ τ ) Θρησκευτικός λειτουργός, δστις έν τή ενασκήσει τών έργων του ή δημο
σία καί δυνάμει τής ιδιότητάς του προκαλεϊ ή διεγείρει τούς πολίτας είς έχθροπά- 
θειαν κατά τής πολιτειακής εξουσίας ή έναντίον άλλήλων. τιμωρείται διά φυλακί- 
σεως μέχρι τριών έτών (άρθρον 196 Π .Κ .).

X I I I . Συναλλαγή Ιερών αντικειμένω ν:
Οΐουδήποτε σκεύους έν χρήσει οντος έν τοΐς Ναοΐς, - τιμίων σταυρών, αγίων 

λειψάνων, άγιων εικόνων καί έν γένει παντός κειμηλίου, ίεροϋ ή ιερατικού άμφιου 
έκθεσις πρός πώλησιν ή κατάσχεσιν, πρός πληρωμήν χρέους ιδιωτικού ή δημοσίου, 
απαγορεύεται.

'Ωσαύτως άπαγορεύεται ή διάθεσις τών άνωτέρω άντικειμένων παρά τού κα
τόχου δι’ άπόσβεσιν χρέους ή διά φύλαξιν είς Μουσεΐον, έφόσον ταύτα δέν κέκτην- 
ται άρχαιολογικήν άξίαν, άνευ έγκρίσεως τής 'Ιεράς Συνόδου.

'Ωσαύτως άπαγορεύεται ή κατά τρόπον άνευλαβή καί έν τόπω άνοικείω πώ- 
λησις τών προοριζομένων είς τήν θείαν λατρείαν αφιερωμάτων.

'Ο  έν γνώσει τής ίερότητος κατά τά άνωτέρω ίεροϋ πράγματος έκθέτων αυτό 
πρός πώλησιν, ή έπισπεύδων ή ένεργών κατάσχεσιν αυτού, τιμωρείται διά φυλα- 
κίσεως δύο έως έξ μηνών.

’Εάν τι τών άνωτέρω άντικειμένων μετακομισθή είς Μουσεΐον άνευ κανονι
κής άδειας τού οικείου Ά ρχιερέως, δικαιούται ή ’Εκκλησιαστική ’Αρχή ν’ άπαι- 
τήση παρά τής πολιτικής τήνάπόδοσιν αυτού δθεν έλήφθη (άρθρον 62 Ν. 671/1943).
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Άναφοραί περί συγκεντρώσεων σωματείων, συλλόγων ή άλλων οργανώσεων μέ τάς 
όποιας ήσχολήθη ή ’Αστυνομία, καί καθ’ ας έλήφθησαν άποφάσεις ή συνεζητήθησαν ζητή_ 
ματα σχέσιν έχοντα μέ τήν δημοσίαν τάξιν, θά ύποβάλλωνται εις τό 'Τπουργεϊον ’Ε σω τε
ρικών, ύποβαλλόμεναι έν αντιγράφω καί εις τό Άρχηγεΐον, ετι δέ καί οίονδήποτε άλλο 'Τπουρ- 
γεϊον ή υπηρεσίαν άρμοδίαν καί ένδιαφερομένην να εχη γνώσιν επειγόντως επί των σχετικών 
ζητημάτων.

4. Θ’ άναφέρωνται εις τό 'Τπουργεϊον ’Εσωτερικών καί ήμΐν τηλεφωνικώς μέν υπό τών 
’Αστυνομικών Διευθύνσεων ’Αθηνών καί Πιιραιώς, τηλεγραφικώς δέ ΰπό τών Διευθύνσεων 
Πατρών καί Κερκύρας :

Έ κ  τών άδικη μάτων :

α ') Τά κατά τοϋ Κράτους 123—127 Π .Ν . j 1).
β ') Αί έπί σκοπώ στάσεως γενόμεναι συγκεντρώσεις καί αί στάσεις ή άντιστάσεις κατΚ 

τής ’Αστυνομίας ή άλλων ’Αρχών, έφ’ όσον έκ τών τελευταίων τούτων ήπειλήθη ή δήμο" 
σία τάξις.

γ ')  Αί έλευθερώσεις καί άποδράσεις φυλακισμένων έφ’ όσον έγένοντο διά βίας έπενε- 
χθείσης κατά τών έντεταλμένων την φρούρησιν ή έπαγρύπνησιν τών φυλακισμένων ή αί απο
δράσεις είναι όμαδικαί καί έγένοντο έκ φυλακών ή ’Αστυνομικών Κρατητηρίων ή κατά τήν 
μεταγωγήν ή ' καί όταν είναι μεμονωμέναι, άφορώσιν όμως πρόσωπα έπικίνδυνα είτε λόγω 
τής διαγωγής των είτε  λόγω τής βαρυνούσης ταΰτα κατηγορίας.

δ ') Οί έκ δολίας προαιρέσεως έμπρησμοί καί πλημμύραι.
ε ')  Τά κατά τής ασφαλείας τών σιδηροδρόμων καί λοιπών συγκοινωνιακών μέσων αδι

κήματα έφ’ όσον έσχον ώς συνέπειαν τον θάνατον άνθρώπων ή τόν έκτροχιασμόν τών αμαξο
στοιχιών ή τήν μακράν διακοπήν τής συγκοινωνίας.

σ τ ') Οί φόνοι, αί άναιρέσεις καί αί λοιπαί κατά τής ζωής καί τής σωματικής άκεραιό- 
τητος άξιόποινοι πράξεις, έφ’ όσον τά άδικήματα ταΰτα Ισχον ώς συνέπειαν τήν διατάραξιν 
τής δημοσίας τάξεως ή διεπράχθησαν ύπό φυγοδίκων, ληστών ή έκ συστάσεως ή άφορώσι 
στρατιωτικούς ή άλλα δημόσια όργανα. ’Εν τή τελευταία ταύτη περιπτώσει τό τηλεφώνημα 
ή τηλεγράφημα δέον ν’ άπευθύνηται καί προς τό 'Τπουργεϊον ή 'Τπηρεσίαν εις ήν υπάγεται 6 
στρατιωτικός ή άλλο δημόσιον όργανον.

ζ ’ ) Αί άρπαγαί, αί ληστεΐαι, αί έχουσαι ώς  συνέπειαν τήν διατάραξιν τής τάξεως ,  βίαιαι 
άπαγωγαί, καί αί εις 'βαθμόν κακουργήματος έκβιάσεις.

η ') Αί σοβαραί κιβδηλεΐαι, παραχαράξεις, καί πλαστογραφίαι πιστωτικών γραμματίων.
θ ') Αί δι’ έκρηκτικών υλών διαπραττόμεναι έγκληματικαί πράξεις αί έχουσαι ώς έπα_ 

κόλουθον άνθρωποκτονίαν, τραυματισμόν ή σοβαράν φθοράν ή βλάβην ξένης ιδιοκτησίας.
ι ' ) Αί καταχρήσεις τών δημοσίων, δημοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων καί υπηρεσιών 

ή τών τοιούτων τών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, ανεξαρτήτως ποσοϋ.

ια ') Αί εις βάρος τής πειθαρχίας παροτρύνσεις εις τήν ’Αστυνομίαν, τόν στρατόν καί 
τήν Χωροφυλακήν.

ιβ') Τά κατά τής ζωής καί τής σωματικής άκεραιότητος τών ’Αστυνομικών ύπαλλήλων 
άδικήματα.

Έ κ  τών συλλήψεων :
α ') Αί' συλλήψεις ξένων υπηκόων έφ’ όσον ή κοινωνική θέοις ή ή ίδιότης των έπιβάλ- 

λουσι τοϋτο.
β ') Αί συλλήψεις κακοποιών καί ύποπτων διά τήν έν γένει άσφάλειαν τοϋ Κράτους 

προσώπων.

(1) Νύν 134—152.
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γ ')  Αί συλλήψεις ληστών έπικεκηρυγμένων ή προσώπων καταζητούμενων 8ι’ άδίκημα 
κατά τοϋ Κράτους, τοϋ Προέδρου τής Δημοκρατίας, καί πολιτικών προσώπων.

Έ κ  των συμβάντων :
α ') Αί σοβαραί άπεργίαι καί αί εχουσαι επιρροήν έπί τής δημοσίας τάξεως συγκεν

τρώσεις.
β ') Αί τυχαϊαι σοβαραί πυρκαϊαί δημοσίων κτιρίων, αί σοβαραί πλημμύραι, σεισμοί, 

ναυάγια καί άλλα σοβαρά δυστυχήματα.
γ ' ) Αί σοβαραί έπιδημικαί ασθένειας εις άνθρώπους καί ζώα.
δ ') Οί θάνατοι των ’Αστυνομικών Υπαλλήλων.
ε ')  Πάντα τά λοιπά σοβαρά συμβάντα ών επιβάλλεται λόγω τής σοβαρότητας των ή 

έπείγουσα άναφορά.
Προ πάσης τοιαύτης άναφορας νά έξακριβώται ή ύπόστασις καί ή άκρίβεία τών περι

στατικών.
Ειδική άναφορά έπί τών άνωτέρω αδικημάτων, συλλήψεων καί συμβάντων θά ύποβάλ- 

ληται μόνον εις τό Άρχηγεΐον έφ’ όσον ή οικεία ’Αστυνομική Δ/νσις κρίνει ότι έπιβάλλεται 
ή ύποβολή αυτής, έν τή περιπτώσει δέ ταύτη δέον ν’ άναφέρη καί τήν γνώμην της έπί τών 
ένεργειών τών υφισταμένων της, τάς διαταγάς άς έξέδωκε καί τά ληφθέντα ή ληπτέα μέτρα 
καί νά ΰποβάλη τάς προτάσεις της περί απονομής υλικών ή ηθικών άμοιβών εις διακριθέν- 
τας αστυνομικούς υπαλλήλους.

'Ωσαύτως πλήν τής τηλεγραφικής ή τηλεφωνικής αναφοράς περί τών κατά τοϋ Κρά

τους, τοϋ Βασιλέως καί πολιτικών προσώπων αδικημάτων θά ύποβάλληται εις τό 'Τπουργεΐον 
τών ’Εσωτερικών καί λεπτομερής έγγραφος τοιαύτη.

Β '.  ’Αλληλογραφία ’Αστυν. Δ/νσεων μετ’ άλλων Υπουργείων καί ’Αρχών

’Άρθρου 2.—1. Αϋτη θά διεξάγηται διά τοϋ ’Αρχηγείου, έφ’ όσον πρόκειται περί 
ζητημάτων γενικοΰ ένδιαφέροντος ή άφορώντων τήν δημοσίαν' τάξιν καί ασφάλειαν, τήν ευτα
ξίαν, συγκοινωνίαν, δημοσίαν υγείαν ή τάς σχέσεις άστυν. υπαλλήλων μετ’ άλλων δημοσίων 
υπαλλήλων ή στρατιωτικών.

2. ’Εάν παρ’ Υπουργείου τίνος άπευθυνθή εις ’Αστυνομικήν Διεύθυνσιν άπ’ εύθείας 
διαταγή τις έπί τοιούτων ζητημάτων, ή προς αύτό άναφορά θά ύποβάλληται διά τοϋ άρχη- 
γείου. Τό αύτό μέτρον θά έφαρμόζηται καί άν πρόκειται περί άπαντήσεως έπί όμοιας φύσεως 
ζητημάτων, δι’ α άπηυθύνθησαν εις τήν ’Αστυνομικήν Δ/νσιν άπ’ εύθείας έγγραφα ύπό άλ
λων ’Αρχών.

3. Αί τηλεγραφικαί ή τηλεφωνικαί άναφοραί περί τών αδικημάτων περί ών τά έδάφ. 
α—ιγ' τοϋ προηγουμένου άρθρου 1 § 4, θ’ άπευθύνωνται καί εις τά οικεία Υπουργεία ή ύπη- 
ρεσίας, γινομένης περί τούτων μνείας εις τό προς τό 'Τπουργεΐον τών ’Εσωτερικών καί Ά ρχη- 
γεϊον ’Αστυνομίας τηλεφώνημα ή τηλεγράφημα.

Γ '.  ’Αλληλογραφία ’Αστυνομικής Σχολής.

’Άρθρου 3.—Καθ’ όμοιου τρόπον θά διεξάγηται καί ή άλληλογραφία τής ’Αστυνομικής 
Σχολής.

Δ ' . ’Αλληλογραφία ’Αστυνομικών Τμημάτων καί 'Υπηρεσιών.
"Αρθρου 4 .—’Επ ί τή βάσει τών διά τοϋ παρόντος κανονιζομένων δέον νά καθορίζωσιν 

αί ’Αστυν. Δ/νσεις τά τής άλληλογραφίας τών ύπ’ αύτάς τμημάτων καί υπηρεσιών, άντί- 
γραφα δέ τών έκδοθησομένων διαταγών των νά ύποβάλλωσιν εις τό Άρχηγεΐον.

Ε ' . ’Αλληλογραφία μετά τών ένΈλλάδι ξένων Διπλωματικών καί Προξ. ’Αρχών.
Άρθρου 5.—Συμφώνως τή ΰπ’ άριθ. 18487 άπό 14-5-29 διαταγή Υπουργείου ’Ε σω 

τερικών καί τή ύπ’ άριθ. 12446 άπό 9-4 -29  όμοια τοϋ 'Υπουργείου ’Εξωτερικών περί τοϋ 
τρόπου τής διεξαγωγής τής άλληλογραφίας μετά τών έν Έλλάδι Ξένων Πρεσβειών καί Προ
ξενικών ’Αρχών αϋτη θά διεξάγηται ώς άκολούθως :



Κανονισμοί ’Αστυνομικού Σώματος 4 7 5

α' ) Ή  μετά των Ξένων Πρεσβευτικών Α ρχών αλληλογραφία διεξάγεται πάντοτε μέσω 
τοϋ Υπουργείου τών ’Εξωτερικών. Συνεπώς άπασαι άνεξαιρέτως αί Έλληνικαί Ά ρχαί ούδε- 
μίαν ύποχρέωσιν έχουσιν, άλλ’ οΰτε καί επιτρέπεται ν’ άπαντώσιν εις σχετικά αυτών έγγραφα. 
Ε ίς τήν περίπτωσιν δέ καθ’ ήν ήθελε τυχόν άπευθυνθή εις οίανδήποτε 'Ελληνικήν ’Αρχήν έγγρα
φον ξένης έν Έλλάδι Πρεσβείας δέον νά διαβιβάζηται τοϋτο, διά τήν δέουσαν άπάντησιν πρόςτό 
'ϊπουργεΐον τών ’Εξωτερικών.

β ') Ή  μετά τών ξένων έν Έλλάδι Προξενικών ’Αρχών άλληλογραφία Ελληνικών ’Αρχών 
διεξάγεται μέσω τών άρμοδίων Νομαρχιών. Συνεπώς άπασαι άνεξαιρέτως αί λοιπαί Έλληνικαί 
Ά ρχαί, Δημοτικαί, Άστυνομικαί καί λοιπαί, ούδεμίαν ύποχρέωσιν έχουσιν, άλλ’ οΰτε καί έπι- 
τρέπεται αύταϊς ν’ άπαντώσιν είς σχετικά έγγραφα τών ξένων Προξενείων. Ε ίς τήν περίπτωσιν 
δέ καθ’ ήν ήθελε τυχόν άπευθυνθή αύταϊς τοιοϋτον ύποχρεοϋνται νά διαβιβάσωσιν αυτό προς τήν 
οίκείαν Νομαρχίαν διά τήν δέουσαν άπάντησιν.

Σ Τ '. Περί τών ύποβαλλομένων αιτήσεων ιδιωτών προς τά ’Αστυνομικά Τμήματα.

Άρθρον 6 .—Αί αιτήσεις ιδιωτών προς τά τμήματα καί είδικάς ύπηρεσίας περί χορηγήσεως 
άδειών παρά τ ή ς ’Αστυνομικής Δ/νσεως θά ύποβάλλωνται είς τήν’Αστυνομικήν Δ/νσιν, τών Διοι
κητών τών Τμημάτων καί Σταθμών περιοριζομένων μόνον είς γνωμάτευσιν κατόπιν έπισταμέ- 
νης έξετάσεως καί υποβολήν τής αίτήσεως ταύτης μετά τών ιδίων αυτών παρατηρήσεων, περί 
τοϋ σκοπίμου ή μή τής έκδόσεως είς τήν’ Αστυνομικήν Δ,/νσιν μόνην άρμοδίαν ν’ άποφασίση περί 
τής έγκρίσεως ή άπορρίψεως.

Έ ν  περιπτώσει άπορρίψεως αίτήσεως δέον αΰτη νά γίνηται δι’ ήτιολογημένης πράξεως τής 
Διευθύνσεως έγγράφως κοινοποιουμένης πρός τον ένδιαφερόμενον.

Ζ '. Περί άναγραφής περιλήψεως είς τάς ύποβαλλομένας άναφοράς.

’’Αρθρον 7 .—Έ π ί τών ύποβαλλομένων άναφορών ώς καί τών διαταγών καί άλλων έγγρά- 
φων δέον ν’ άπαγράφηται βραχεία άλλα πλήρης, σαφής καί ακριβής περίληψις περί τοϋ άντικει- 
μένου τοϋ έγγράφου πρός διευκόλυνσιν τής διεξαγωγής τής ύπηρεσίας. 'Οσάκις δέ ύποβάλλεται 
αναφορά είς έκτέλεσιν διαταγής τινός προϊσταμένης αρχής, ή δίδεται άπάντησις είς άλλην οίαν
δήποτε τοιαύτην δέον άπαραιτήτως νά μνημονεύηται ό αριθμός τής διαταγής ή τοϋ έγγράφου, ό 
φάκελλος καί ύποφάκελλος καί ή ήμερομηνία αύτοΰ, έτι δέ καί περίληψις τοϋ ζητήματος δπερ 
άφεώρα. Τοϋτο ισχύει διά πάσαν αλληλογραφίαν. 'Οσάκις έν άναφορά γίνεται μνεία άστυνομικοΰ 
ύπαλλήλου δέον νά άναφέρωνται καί τά έν τφ  άρθρω 8 τοϋ παρόντος στοιχεία.

Η '. Περί άναφορών τών ’Αστυνομικών Υπαλλήλων

Άρθρον 8 .—-'Οσάκις άστυνομικός ύπάλληλος οίουδήποτε βαθμοΰ άναφέρεται άτομικώς 
πρός προϊσταμένην άρχήν διά ζήτημα είτε άτομικής είτε ύπηρεσιακής φύσεως, ή μνημονεύηται 
είς ύπηρεσιακάς άναφοράς ή καταστάσεις :

α ') Έ ά ν μέν φέρη τον βαθμόν άστυφύλακος ή άρχιφύλακος, δέον ν’ άναγράφη τόν βαθμόν 
αύτοΰ, τά στοιχεία καί τόν άριθμόν τοϋ τμήματος είς δ άνήκει, τόν άριθμόν τοϋ Γενικού Μητρώου 
έν παρενθέσει καί μετά ταΰτα, τό όνοματεπώνυμόν του π.χ. άστυφύλαξ Α' 2 (515) Δ .Π . ή άρχι- 
φύλαξ Γ ' I  (1 7 0 ). Κ.Λ.

β ') Έ ά ν φέρη τόν βαθμόν Ύπαστυνόμου καί άνω άναγράφει τόν βαθμόν αύτοΰ, τόν άριθ
μόν Γενικού Μητρώου καί τό όνοματεπώνυμον αύτοΰ π.χ. 'Τπαστυνόμος Α' (250) Ε .Ζ .

Άρθρον .9—Οί Προϊστάμενοι τών ’Αστυνομικών Υπηρεσιών δέον νά ύποβάλλωσι 
τή προϊσταμένη άρχή άμελλητεί πάσαν αίτησιν ής τήν είς ταύτην ύποβολήν αίτεϊται ό ύπάλληλος 
μετά τών παρατηρήσεών των. Έ ά ν ή αϊτησις διαλαμβάνη τ ί τό μή ορθόν δέον καί έν τή περί - 
πτώσει ταύτη νά ύποβάλληται τή· προϊσταμένη άρχή μετά τής παρατηρήσεως τοϋ οικείου προ
ϊσταμένου.

Θ '. Περί ύποβολής ειδικής άναφοράς διά τούς διαγραφομένους τοϋ 
Άστυνομικοΰ Σώματος άστυνομικούς ύπαλλήλους.

Άρθρον 10.— Διά πάντα διαγραφόμενον δι’ οίονδήποτε λόγον άστυνομικόν ύπάλληλον 
δέον νά ύποβάλληταιέντός πενθημέρου άπό τής διαγραφής του ειδική έγγραφος άναφορά (έν 
ή προσαρτάται καί ό άτομικός φάκελλος τοϋ διαγραφέντος) ής ό τύπος ορίζεται ώς εξής .
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Π ρο ς

Το ’Αρχηγεϊον ’Αστυνομίας Πόλεων

«Περί διαγραφής έκ τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος τοϋ (βαθμός) (άριθ. Γενικού Μητρώου} 
(όνοματεπώνυμον)».

’Έχομεν την τιμήν ν’ άναφέρωμεν δτι ό (βαθμός) (άριθ. Γεν. Μητρώου) (όνοματεπώνυ
μον) (καί πατρώνυμον) διεγράφη τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος ώς κάτωθι :

1. Συνεπεία παραιτήσεως κ.λ.π. (Έ ν  περιπτώσει θανάτου να γίνηται σύντομος περιγραφή 
των περιστατικών, εις ποιον Νοσοκομεϊον, ημερομηνίαν θανάτου).

2. Η μερήσια Διαταγή ’Αρχηγείου (άριθμός, ημερομηνία καί παράγραφος).

3. Η μερήσια Διαταγή Διευθύνσεως κλπ. (ώς άνωτέρω).
4. Ημερομηνία Διαγραφής.

5. 'Ο  είρημένος παρέδωκεν άπαντα τά δημόσια είδη του, (ή δέν παρέδωκε ταϋτα, ή δέν
παρέδωκε τά έξη ς....................δι’ δ ύπεβλήθη μήνυσις τ ώ ...........διά τοϋ ύπ’ άριθ............... άπό...........
(ώς δημόσιον είδος θεωρείται καί τό δελτίον ταύτότητος).

6. 'Ω ς έδήλωσεν ήμΐν θέλει διαμείνη ε ί ............ (τόπος, οδός) καί θέλει άσκήσει τό έπάγ-
γελμα τοϋ.........................

7...Προσηρτημένως ΰποβάλλομεν : 1) τό άποδεικτικόν Ιπιδόσεως της περί άποδοχής της 
παραιτήσεως του (ή άπολύσεως κ .λ .π .), άποφάσεως, 2) τό δελτίον ταύτότητος ή δέν ύποβάλλο- 
μεν τό δελτίον ταύτότητος ώς μή παραδοθέν ήμΐν, τοϋ διαγραφέντος ίσχυρισθέντος δτι 
 καί 3) τον άτομικόν φάκελλον αύτοϋ.

1. Περί υπογραφής καί άποσφραγίσεως τής έπισήμου άλληλογραφίας.

Άρθρον 11.—I. ’ Επί των πάσης φύσεως υπηρεσιακών εγγράφων καί άναφορών άναγρά- 
φεται καθαρώς καί διά κανονικών γραμμάτων κάτωθι τής ύπογραφής τό όνοματεπώνυμον καί 
ό βαθμός τοϋ ύπογράφοντος.

I I .  ’Απαγορεύεται εις πάντα άστυνομικόν υπάλληλον ’Αστυνομικού Τμήματος εκτός τοϋ 
Διοικητοΰ αύτοϋ ή άποσφράγισις τής έπισήμου άλληλογραφίας τοϋ Τμήματος.

Τό αύτό ισχύει καί δι’ άπάσας τάς Άστυνομικάς 'Υπηρεσίας άνατιθεμένης τής άπο
σφραγίσεως τών φακέλλων τής μέν ’Αστυνομικής Σχολής εις ίδιον υπάλληλον διά διαταγής 
τοϋ Διοικητοΰ αύτής όριζομένου, τών δέ ’Αστυνομικών Διευθύνσεων είς τούς 'Υπασπιστάς αύ- 
τών ή ένα τών βοηθών των.

ΙΑ '. Κοινοποίησις γενικού ένδιαφέροντος άλληλογραφίας.

’’Αρθρον 12 .—Διαταγαί τών προϊσταμένων τών άστυνομικών υπηρεσιών ή άναφοραί προς 
προϊσταμένας άρχάς, ή οίονδήποτε έγγραφον άφορών ύπόθεσιν γενικής φύσεως είτε έκ γενικού 
είτε έκ συγκεκριμένου γεγονότος (άφορώντος ώρισμένον υπάλληλον) προκαλούμεναι δέον να 
κοινοποιώνται είς τούς προϊσταμένους δλων τών γραφείων τοϋ ’Αρχηγείου ή τών άστυνομικών 
Διευθύνσεων προς γνώσιν καί ομοιόμορφον έφαρμογήν.

Άρθρον 13 Αί έκδιδόμεναι ύπό τών άστυνομικών ύπηρεσιών έγκύκλιοι διαταγαί ρυθ- 
μίζουσαι ζητήματα μονίμου ένδιαφέροντος υποβάλλονται πρό τής έφαρμογής των είς τό ’Αρ- 
χηγεϊον.

*

ΙΒ '.  Περί βιβλίου πρωτοκόλλου καί ’Αρχείων.

Άρθρον 14.— I. 'Υπό τοϋ ’Αρχηγείου τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τών ’Αστυνομικών 
Διευθύνσεων, ’Αστυνομικής Σχολής καί πασών τών λοιπών άστυνομικών ύπηρεσιών τηρείται 
ίδιον βιβλίον πρωτοκόλλου (έν έμπιστευτικόν καί έτερον κοινόν) δμοιον τω  όριζομένω καί διά 
τάς λοιπάς κρατικάς υπηρεσίας.
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II . Το βιβλίον έξερχομένων καί εισερχομένων έγγράφων (πρωτόκολλων) θά τηρήται
συμφώνως ταϊς κατωτέρω όδηγίαις. .

Έ ν  τώ  πρωτοκολλώ σημειοϋται :

α ') Προκειμένου περί εισερχομένων έγγράφων:

1) Ό  αϋξων άριθμός καί άριθμός φακέλλου καί ύποφακέλλου. 2) Ή  ήμερομηνία καί αριθμός 
τοϋ εισερχομένου έγγραφου, 3) Ή  άποστέλλουσα αρχή. 4 ) Ή  ημερομηνία λήψεως. 5) Σαφής 
περίληψις τοϋ ληφθέντος έγγράφου.

β ') Προκειμένου περί έξερχομένων έγγράφων :
I )  Ό  αϋξων άριθμός φακέλλου καί ύποφακέλλου. 2) Προς ποιον άποστέλλεται. 3) Περί- 

ληψις τοϋ έξερχομένου έγγράφου. 4 ) Συσχέτισις, αν άπαιτήται. 5) Παρατηρήσεις.

I I I .  "Εκαστον έγγραφον είσερχόμενον ή έξερχόμενον πρωτοκολλούμενον, θά λαμβάνη 
Ιδιον άριθμόν πρωτοκόλλου τον άντιστοιχοΰντα προς μίαν όριζοντίαν στήλην. Οί αριθμοί πρωτο
κόλλου των έν έκάστω φακέλλω έγγράφων θά σχετίζωνται εις την οίκείαν στήλην τοϋ πρωτο
κόλλου.

IV . "Αμα τή λήψει αλληλογραφίας δέον :

α ') Νά σφραγισθή αΰτη μέ την ήμερομηνίαν λήψεως.

β ') Νά ταξινομηθή.
γ ' ) Νά εύρετηριασθή.

δ ') Καί είτα νά πρωτοκολληθή.

V . Πρός εύχερεστέραν ταξινόμησιν τής άλληλογραφίας τά έγγραφα παραλαμβανόμενα ύπό 
τοϋ αρμοδίου πρωτοκολλητοΰ, δέον προ πάσης πρωτοκολλήσεως νά τίθενται εις τούς σχετικούς 
φακέλλους των, νά καταχωρίζωνται οί άριθμοί των φακέλλων έπί των έγγράφων έν παρενθέσει, 
νά εύρετηριάζωνται οί άριθμοί των φακέλλων καί νά πρωτοκολλώνται.

Κατά την πρωτοκόλλησιν θ’ άναγράφηται έπί τοϋ έγγράφου ό αϋξων άριθμός τοϋ πρωτο
κόλλου προ τοϋ τοιούτου τοϋ φακέλλου, ό άριθμός δέ τοϋ φακέλλου καί ύποφακέλλου θά καταχω- 
ρίζηται εις οίκείαν κάθετον στήλην τοϋ βιβλίου πρωτοκόλλου.

V I. α) Δι’ έκαστον ύπάλληλον καταρτίζεται ονομαστικός φάκελλος φέρων τον άριθμόν μη- 
τρφου καί άρχειοθετεΐται κατ’ αΰξογτα άριθμόν τούτου. ’Επ ί τοϋ φακέλλου άναγράφεται πλήν τοϋ 
άριθμοΰ Μητρώου, ό βαθμός καί τό όνοματεπώνυμον. Έ π ί  τής δευτέρας σελίδος τοϋ φακέλλου 
δέον νά καταχωρίζηται κατ’ αΰξοντα άριθμόν ύποφακέλλου ή περίληψις ή έπί έκάστου τούτων 
άναγραφομένη ώς κατωτέρω. 'Έκαστος ονομαστικός φάκελλος ύποδιαιρεΐται εις τόσους ύποφα- 
κέλλους δσαι διακεκριμέναι ύποθέσεις θά παρουσιασθώσιν. Έ π ί  έκάστου ύποφακέλλου άναγρά- 
φεται περίληψις τοϋ άντικειμένου δπερ άφορφ (τοποθετήσεις κλπ. καί ό αϋξων άριθμός αύτοΰ πα- 
ριστάμενος διά κλάσματος έχοντος άριθμητήν μέν τον άριθμόν τοϋ μητρώου, παρονομαστήν δέ 
τόν αΰξοντα άριθμόν τοϋ ύποφακέλλου.

β) Δι’ έκάστην γενικήν κατηγορίαν ύποθέσεων θά σχηματίζηται είς φάκελλος ύποδιαιρού- 
μενος είς ύποφακέλλους περιέχοντας συναφή πρός τόν φάκελλον άλληλογραφίαν καί έφ’ ών θ’ ά- 
ναγράφηται ό αϋξων άριθμός καί περίληψις τούτου. Αί κατηγορίαι γενικών ύποθέσεων έμφαίνονται 
ένδεικτικώς έν τέλει τοϋ παρόντος.

Έ ν  τή άλληλογραφία γενικών ύποθέσεων, έν ή ονόματα προσώπων δυνατόν νά μή ύπάρχω- 
σιν, ώς λ.χ. διαταγαί, προαγωγαί, έπισκευαί σταθμών, κατεστραμμέναι οδοί, ήλεκτρικά οχήματα 
κ.λ.π. έκάστη φύσις τοιούτων ύποθέσεων θά λαμβάνη καί διατηρή ένα άριθμόν φακέλλου μέ τό
σους παρανομαστάς δσοι ύποφάκελλλοι χρειασθοΰν (δσαι ύποθέσεις δηλαδή τής φύσεως ταύτης πα- 
ρουσιασθοϋν).

Παραδείγματα

Έπισκευαί ’Αστυνομικών καταστημάτων ταξινομοΰνται ύπό τόν ύποθετικόν άριθμόν 55 
καί δύνανται νά διακρίνωνται τά έξής :
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Έπισκευαί Α' ’Αστυνομικού τμήματος αριθμός 55/1, Β ' ’Αστυνομικού Τμήματος αριθμός 
55/2 δηλ. ιδιαίτερος παρονομαστής δίδεται εις έκαστον ’Αστυνομικόν Τμήμα.

’Ηλεκτρικών οχημάτων ύπερπλήρωσις. ΙΙάσα διαταγή σχετική προς τοϋτο δέον να ταξινο- 
μήται ύπό τον αύτόν αμετάβλητον αριθμόν φακέλλου καί διάφοροι σχετικαί υποθέσεις καί παρά
πονα ύπό παρονομαστάς τούτου.

Στατιστικαί

"Εκαστον είδος περιοδικών εγγράφων θά λαμβάνη άριθμόν φακέλλου.

V II. Τά έγγραφα ένεργούμενα θά λαμβάνωσιν άμφοτέρους τούς άριθμούς ήτοι τον άριθμόν 
τοϋ πρωτοκόλλου καί τον άριθμόν φακέλλου προηγουμένου τοϋ άριθμοϋ τοϋ πρωτοκόλλου, 
π.χ. ό αριθμός πρωτοκόλλου 3567 )Φ.45/6, είς δέ τό βιβλίον διεκπεραιώσεως θά τίθεται μόνον ό 
άριθμός τοϋ πρωτοκόλλου (δηλ. μόνον ό 3567). ’Επί τοϋ εις τό άρχεϊον κρατουμένου σχεδίου δέον 
ν’ άναγράφηται ό αΰξων άριθμός τοϋ βιβλίου διεκπεραιώσεως καί ή ήμερομηνία.

V III . Έ ά ν  έν έγγραφον λαμβάνηται άναφερόμενον είς περισσότερα τοϋ ένός πρόσωπα, τοϋτο 
θά ταξινομήται είς τον φάκελλον τής άλληλογραφίας τοϋ ένός των προσώπων τούτων καί αντί
γραφα ή περιλήψεις είς τούς των άλλων έν τω  έγγράφω άναφερομένων προσώπων φακέλλους καί 
τόσον έπΐ τοϋ άρχικοΰ έγγράφου, όσον καί έπί των άντιγράφων ή περιλήψεων θά γίνωνται παρα- 
πομπαί προς συσχέτισιν δι’ έκαστον πρόσωπον. ’Εάν διά τι έκ τούτων δέν υπάρχει φάκελλος θά 
καταρτίζηται τοιοϋτος.

Ό  προϊστάμενος τοϋ άρχείου δέον νά τηρή βιβλίον έν ώ θά καταχωρίζη έναντι αΰξοντος 
άριθμοϋ τάς έκάστοτε γενικάς κατηγορίας ύποθέσεων, περί ών σχηματίζεται γενικός φάκελλος 
ί'να οΰτω δύναται νά τηρήται ένήμερος περί τοϋ αΰξοντος άριθμοϋ όν δέον νά δώση είς νέον τοιοΰτον 
φάκελλον.

IX . Τό Άρχεϊον διαιρείται είς :

1 ) Κοινόν.
Τό κοινόν άρχεϊον περιλαμβάνει τάς εξής υποθέσεις :

α) Πάσαν ύπόθεσιν άφορώσαν οπωσδήποτε άστυνομικόν υπάλληλον φέροντα βαθμόν άρχ) 
κος ή άστυφύλακος ή διοικητικόν μέ βαθμόν γραφέως καί κάτω.

β) Πάσαν γενικήν ύπόθεσιν μη χαρακτηριζομένην ώς έμπιστευτικήν (όρα ενδεικτικόν πί
νακα έν τέλει).

2 ) Έμπιστευτικόν.
Τό Έμπιστευτικόν Άρχεϊον περιλαμβάνει :

α) Πάσαν ύπόθεσιν άφορώσαν τούς άπό τοϋ βαθμοϋ Ύπαστυνόμου Β ' καί άνω καί τά πει
θαρχικά άδικήματα τών άπό τοϋ βαθμοϋ γραμματέως β' καί άνω διοικητικών υπαλλήλων.

β) Πάσαν γενικήν ύπόθεσιν χαρακτηριζομένην ώς έμπιστευτικοϋ περιεχομένου (ορα ενδει
κτικόν πίνακα έν τέλει).

Δι’ ύπόθεσιν (είτε άτομικοΰ είτε γενικού φακέλλου) δι’ ήν τηρείται φάκελλος έν τω  κοινω 
άρχείω δέον έν ή περιπτώσει ή περαιτέρω έξέλιξις έχει έμπιστευτικόν χαρακτήρα, άνατίθενται μέν 
έν τω  έμπιστευτικω άρχείιρ τά σχετικά έμπιστευτικά έγγραφα, γίνεται δέ μνεία τοποθετουμένου 
σημειώματος έν τώ  είδικώ φακέλλω τοϋ κοινοΰ άρχείου περί τούτου προς συσχέτισιν.

Τοϋτο είναι άπαραίτητον διά τούς φακέλλους τών ύπαλλήλων ΐνα δύναταί τις εύχερώς νά 
παρακολουθήση τόν φάκελλον έκάστου τούτων, π.χ. ό άρχιφύλαξ έχει ύποστή τρεις ποινάς, έάν 
διά τήν τετάρτην παρίσταται άνάγκη νά τεθώσιν νέα οχετικά έγγραφα (όλα ή καί μέρος αυτών) 
έν τφ  έμπιστευτικω άρχείω τότο έν τω  φακέλλω τών ποινών αΰτοϋ δέον νά τεθή σημείωμα έν ω 
ν’ άναγράφηται ή τοιαύτη ένέργεια προς διαφώτισιν τοϋ έρευνώντος τόν φάκελλον αύτοϋ.

Διά’ τούς άρχιφύλακας καί άστυφύλακας τηρώνται έν τω  έμπιστευτικω άρχείω γενικοί φά- 
κελλοι ύποθέσεων, οί δέ ύποφάκελλοι έκάστου τοιούτου φακέλλου γενικής κατηγορίας είσΐν ονομα
στικοί (είτε καθ’ ύπάλληλον είτε καθ’ ύπηρεσίαν).
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X . Δ ι’ έκάτερον των άρχείων (κοινοϋ—έμπιστευτικοϋ) τηρούνται ίδια ευρετήρια καρτών 
1) ονομαστικά καί 2) γενικά.

Τό σύνολον τής αλληλογραφίας άφορώσης εις άτομόν τι ή γενικήν ύπόθεσιν εύρετηριάζεται 
κατά το περιεχόμενον καί τον άριθμόν τον δοθέντα αυτή. Τοιουτοτρόπως εις τό εύρετήριον τοϋτο 
όλα τά σχετικά προς τό άτομον ή ύπόθεσιν γενικά έγγραφα θ’ άνευρίσκωνται άμέσως.

'Εκάτερον των άρχείων τούτων δύναται νά ύποδιαιρήται είς: 1 ) Διοικητικόν, 2) ’Αστυνο
μικόν καί 3 ) Οικονομικόν.

’ Ονομαστικόν εύρετήριον.

Αί κάρται τοϋ εύρετηρίου τούτου θά ένδεικνύωσι τήν ταξινόμησιν τής άλληλογραφίας.

α) Διά τοϋ ονόματος τοϋ προσώπου όπερ άφορα έκάστη ύπόθεσις.

β ) Διά τοϋ είδους τοϋ περιεχομένου ταύτης καί έν άνάγκη διά τής θέσεως τοϋ συμβάντος.

’Επί τής κάρτας δι’ έκάστην ύπόθεσιν αναγράφονται τό όνοματεπώνυμον τοϋ περί ού πρό
κειται προσώπου καί ό άριθμός φακέλλου.

"Ολα τά ονοματεπώνυμα έγγράφονται επί καρτών ταξινομούμενα κατ’ άπόλυτον άλφαβη- 

τικήν σειράν έφ’ όσον τοϋτο είναι εφικτόν.

"Ολαιαί κάρται ταξινομούνται άπαραιτήτως κατ’ άπόλυτον άλφαβητικήν σειράν έν τώ  κυτίω.

’Εάν όίτομόν τι είναι γνωστόν μέ δύο ή πλείονα ονόματα έκαστον τούτων δέον νά εύρετηριά- 
ζηται είς τήν άντίστοιχον κάρταν.

Εύρετήριον γενικόν

Τό εύρετήριον τοϋτο θά δεικνύη ποΰ ειδική τις διαταγή ή άλληλογραφία άφορώσα είς ειδι
κόν τι, συμβάν έταξινομήθη, έπίσης δέ τά είς άδικήματα άναφερόμενα έγγραφα κλπ.

Δι’ έκάστην κατηγορίαν γενικών ύποθέσεων μία κάρτα δέον νά διατίθηται καί έν αύτή νά 
καταχωρίζωνται αί ένδείξεις (άριθμός φακέλλου) τών ύποθέσεων τής κατηγορίας ταύτης.

Τό εύρετήριον τών κα^ών γενικών ύποθέσεων δέον νά τηρήται κατ’ άπόλυτον άλφαβητί- 
κήν σειράν.

X I. Περατωμένη άλληλογραφία.
Αΰτη θά ταξινομήται έν άριθμητική σειρά έντός καλυμμάτων έκ χαρτονιού, καί δέσμας 

άνά 50 (άπό 1—μέχρι 50, άπό 51 μέχρι 100 κλπ). ’Εάν αί δέσμαι αύται είναι ογκώδεις πολύ 
δυνατόν νά γίνωνται μικρότερα δέματα.

Έκαστον έγγραφον μετά τής σχετικής άλληλογραφίας θά τίθηται έντός ύποφακέλλου άντα- 
ποκρινομένου προς τόν παρονομαστήν καί τό σύνολον τών φακέλλων τούτων θά περιέρχηται έντός 
τοϋ γενικοΰ φακέλλου άνταποκρινομένου τής προς τόν άριθμητήν. Οί ύποφάκελλοι θά ταξινομώνται 
έντός τοϋ γενικοΰ φακέλλου κατ’ άριθμητικήν σειράν.

Δι’ έκάτερον τών άρχείων (έμπιστευτικοΰ καί κοινοϋ) τηρείται ίδιον βιβλίονπρωτοκόλλου.

X I I .  Σφράγισις άλληλογραφίας.

Παν έγγραφον άφορών καθαρώς ζητήματα άσφαλείας τής χώρας καί τοϋ Στρατού ή τοιοΰτο 
φύσεως, μέν οίασδήπατε, θϊγον έν ταύτώ όμως καί τ ’ άνωτέρω ζητήματα δέον νά χαρακτηρίζηται 
ώς απόρρητον.

Τά ώς άνω χαρακτηριζόμενα ώς άπόρρητα έγγραφα ώς καί δι’ οίανδήποτε άλλην αιτίαν δι’ 
έτέρων άλλων διαταγών (έπιστρα’τεύσεως κλπ.) έπίσης χαρακτηριζόμενα ώς «άπόρρητα» δέον 
νά έμπερικλείωνται είς διπλούς φακέλλους ών ό έξωτερικός νά είναι άδιαφανής καί στερεός καταλ
λήλως δέ έσφραγισμένος δι’ ισπανικού κηροΰ είς τρόπον ώστε νά έξασφαλίζηται πλήρως τό απόρ
ρητον τούτων.

’Επί τών τοιούτων φακέλλων δέον ν’ άναγράφηται λίαν εύαναγνώστως καί καταφανώς ό 
χαρακτηρισμός «άπόρρητος».

Τά έν λόγω άπόρρητα έγγραφα θά διεκπεραιώνται έν γένει καί θά παραλαμβάνωνται ή θ’
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άποστέλλωνται πάντοτε παρ’ άστυνομικοϋ υπαλλήλου φέροντος βαθμόν τουλάχιστον ύπαστυνό- 
μου β'.

X I II .  ’Εκκρεμείς υποθέσεις.
Ή  έκκρεμής αλληλογραφία έφ’ ής αναμένεται άπάντησις, ένέργειά τις κλπ. θά τηρήται 

κεχωρισμένως άπό τής περατωμένης τοιαύτης. Ή  έκκρεμής αλληλογραφία δέον δπως έξετάζη- 
ται άπαξ τής έβδομάδος ύπό τοϋ προϊσταμένου τής υπηρεσίας δστις να διατάσση τήν άποστολήν 
υπομνήσεων έν άνάγκη.

"Οταν τοιαύτη τις ύπόθεσις περατωθή ό φάκελλος θ’ άποσύρηται τοϋ άρχείου των έκκρεμών 
υποθέσεων διά νά τεθή κατά τήν άριθμητικήν του σειράν έν τφ  άρχείω των περατωμένων υποθέ
σεων.

X IV . ’Αλληλογραφία μή χρήζουσα περαιτέρω ένεργείας.
Άλληλογραφίαι αϊτινες ώς έκ τής φύσεως αυτών (π.χ. άναφορά περί έκτελέσεως διαταγής 

τίνος) ή κατά τήν κρίσιν τοϋ Προϊσταμένου τής υπηρεσίας δέν χρήζουσι περαιτέρω ένεργείας ή 
άπαντήσεως τίθενται έν τφ  άρχείω των περατωμένων ύποθέσεων μόνον δταν άναγράφηται έπ’ 
αυτών έντολή προς άρχειοθέτησιν («άρχεΐον») ύπογραφομένη ύπό τοϋ Προϊσταμένου τής ύπηρε- 
σίας.

X V . Παλαιά ’Αρχεία.
Μετά πάροδον χρόνου τ ’ ’Αρχεία δυνατόν νά ΰπεραυξηθώσι οπότε δέον περιοδικώς νά έξε- 

τάζωνται καί οί φάκελλοι πλέον των 5 έτών, οΐτινες δέν είναι δυνατόν νά ζητηθώοιν έκ νέου, δέον 
ν’ άποσύρωνται των άρχείων καί τοποθετώνται κατά μέρος εις δέματα κατ’ άριθμητικήν σειράν 
καί εις τρόπον ώστε νά ή εύκολος ή ταχεία άνεύρεσις οίουδήποτε έκ τούτων.

Εις τά έν χρήσει άρχεϊα καί έν τή θέσει των άποσυρομένων φακέλλων δέον νά τίθηνται κενοί 
φάκελλοι φέροντες τόν άριθμόν έκείνων.

’Ε π ί των φακέλλων τούτων θά γίνηται μνεία δτι ή σχετική άλληλογραφία άπεσύρθη καί 
έτέθη κατά μέρος. ’Ε π ί πλέον σχετική περί τούτου μνεία δέον νά γίγνηται καί έν τω  ευρετήριο).

Τά παλαιά άρχεϊα δέον νά έξετάζωνται ύπό τοϋ Προϊσταμένου έκάστης ύπηρεσίας δπως 
πάσα χρήσιμος ύπόθεσις, μεταφέρηται εις τά νέα τοιαΰτα. Τότε δέον ν’ άποσύρηται ό τεθείς κενός 
φάκελλος καί νά γίνηται μνεία εις τήν οίκείαν κάρταν.

'Ο  ’Αρχηγός Κ . Γ α ρ έ ζ ο ς  

Ε Ν Δ Ε ΙΚ Τ ΙΚ Ο Σ  Π ΙΝ ΑΞ Α\

Γενικών ύποθέσεων κατηγορίας κοινοΰ άρχείου :
1 ) ’Άδειαι άστυνομικών ύπαλλήλων—-Γενικά περί άδειών. 2 ) Άσθένειαι άστυνομικών ύπαλ- 

λήλων—-Γενικά περί ασθενειών. 3) ’Αποσπάσεις άστυνομικών ύπαλλήλων—Γενικά περί άποσπά- 
σεων. 4 ) Άμοιβαί άστυνομικών ύπαλλήλων—Γενικά περί άμοιβών. 5 ) ’Αλληλογραφία—Τρόπος 
διεξαγωγής—κανονιστικαί διαταγαί. 6) ’Ανακρίσεις διοικητικά!—-Γενικά περί άνακρίσεων. 7) 
Άπολογίαι—-Τρόπος συντάξεως άπολογιών. 8) ’Αστυνομικά Συμβούλια. 9) Άστυΐατρική ύπηρε- 
σία—-Γενικά περί Άστυϊάτρων. 10) ’Αστυνομική ύπηρεσία—Γενικά περί Άστυμηχανικών. 
11) "Αδειαι έπαγγελματιών—Διάφορα. 12) "Αδειαι μικροπωλητών. 13) "Αδειαι ίδρύσεως κατα
στημάτων οινοπνευματωδών ποτών. 14) "Αδειαι όπλοφορίας. 15) Αιτήσεις ιδιωτών διάφο
ροι. 16) Αιτήσεις διαφόρων άρχών. 17) Ά πέλασις ύποπτων. 18) Άπολεσθέντα άντικεί- 
μενα. 19) "Ασυλα έν γένει. 20) ’Αλλοδαποί, Κίνησις άλλοδαπών έν Έλλάδι. 21) ’Ασφάλεια 
προσώπων. 22) ’Ασφάλεια πραγμάτων. 23) ’Αφύλακτα οικήματα. 24) Άστυνομικαί δια
τάξεις. Γενικά περί έκδόσεώς των. 25) ’Αστυνομική έπιθεώρησις. 26) Αιφνίδιοι θάνατοι. 27) 
’Αναζητήσεις. 28) ’Αρχαιολογικά ζητήματα έν γένει. 29) 'Αποστολαί εις τό έξωτερικόν 
άστυνομικών. 30) Άγορανομικά ζητήματα διάφορα. 31) Αύτοκτονίαι, 32) ’Αεροπορία. 
3 3 ) ’Αγώνες. 3 4 ) ’Απόκρεω. 35) ’Αχθοφόροι. 36) Βίαιοι θάνατοι. 37) Βρέφη. 38) Βόθροι. 
39) Βουστάσια, χοιροστάσια, ύγειονομικαί διατάξεις. 40) Βοηθήματα εις άστυνομικούς. 41) 

'Βιβλία ύπηρεσιακά. 42 ) Γενική άσφάλεια έν γένει τρόπος διεξαγωγής ύπηρεσίας. Διάφορα. 
4 3 ) Γραφεία, γραφείς. 4 4 ) Γάμοι άστυνομικών. 45) Δύναμις. 46) Δελτία συμβάντων. 47) Διορι
σμοί. 48) Δεσμοφύλακες. 49) Δελτία έλευθέρας κυκλοφορίας. 50) Δημόσιοι κατήγοροι. 5 1 ) Δ ι-
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πλωματικόν Σώμα. 52) Διαφημίσει^. 53) Διερμηνείς— ξεναγοί. 54) Δυστυχήματα διάφορα. 55) 
Διοικητικοί υπάλληλοι. 56) ’Εφημερίδες. 57) Εύφλεκτοι έκκρηκτικαί ύλαι. 58) Έκλογαί. 59) 
’Εργοστάσια. 60-) ’Εντάλματα συλλήψεων. 6 1 ) ’Εντάλματα προσωπικής κρατήσεως. 62) Έ π ίδο- 
σις δικογράφων. 63) ’Επαιτεία καί άλητεία. 64) Έγκληματικότης. 65) ’Εγκύκλιοι διαταγαί. 
66) Έκπαίδευσις. 67) ’Επιθεωρήσεις αστυνομικών υπηρεσιών. 68) ’Επιφυλακή. 69) "Εκτακτοι 
ύπηρεσίαι. 70) Ημερολόγια αστυνομικών. 71) Ήμερήσιαι Διαταγαί. 72) ’Ή θη—άσεμνοι καί 
κοιναίγυναΐκες—οϊκοιάνοχής. 73) Θεάματα γενικά. 74) Κατατάξεις. 75) Κρατούμενοι— Κρατητή- 
ρια. 76) Κλοπαί. 77) Κύνες. 78) Κουρεία. 79) Καταδιωκόμενα πρόσωπα. 80) Κομμουνιστική 
κίνησις. 81) Κοινή ήσυχία. 82) Καφφωδεΐα. 83) Κηδεϊαι, 84) Κλινικαί. 85) Καθήκοντα—-Γενικά 
άστ/κών δλων τών βαθμών. 86) Λιποτάκται. 87) Ληστεΐαι. 88) Λαϊκαί άγοραί. 89) Λαθρεμπό- 
ριον. 90) Λαχεία—έρανοι. 91) Λουτρά. 9 2 (Μητρώα άστυνομικών έν γένει. 93) Μετανάστευσις. 
94) Μικροπωληταί, 95) Μεταγωγαί. 96) Ξενοδοχεία ύπνου έν γένει. 97) Όπλοφορία. 98) Οι
κονομικά τοϋ Σώματος διάφορα—άποδοχαί, οικήματα, ιματισμός, στολή κλπ. 99) Οικοδομι
κοί οργανισμοί έν γένει. 100) Παράπονα. 101) Παραιτήσεις. 102) Προαγωγαί. 103) Π ει
θαρχία έν γένει, παραπτώματα. 104) Περίστροφα. 105) Περιφέρειαι άστυνομικών υπηρεσιών. 
106) Πυρκαϊαί. 107) Πολιτικά ζητήματα. 108) Πυροβολισμοί—κροτίδες. 109) Πεζοδρόμια. 
110) Προστασία ζώων. 111) Πτώματα. 112) Παραχάραξις. 113) Ράβδοι άστυνομικαί. 114) 
Συρίκτραι. 115) Συμπεριφορά άστυνομικών. 116) Σημειωματάρια. 117) Συντάξεις. 118) Σήμα 
ύπηρεσίας. 119) Σχολή ’Αστυνομική. 120) Συγκεντρώσεις διάφοροι. 121) Συλλήψεις. 122) Σύλ
λογοι—Σωματεία. 123) Συγκοινωνία. 124) Στρατολογικά. 125) Στρατιωτικοί—Στρατιωτικοί 
Ά ρχαί. 126) Ταύτότης. 127) Τροχαία κίνησις έν γένει. 128) 'Υγιεινή καί καθαριότης. 129) 
'Υπουργεία διάφορα. 130) 'Υπηρετικόν προσωπικόν. 131) Φόνοι. 132) Φαρμακεία. 133) Φυγόποι
νοι—φυγόδικοι—φυγόστρατοι. 134) Φρούρησις διαφόρων καταστημάτων. 135) Φυλακαί. 136) 
Χαιρετισμός. 137 ) Χρέη άστυνομικών. 138) Χοροδιδασκαλεία. 139) Ή ραι έργασίας διαφόρων 
καταστη μάτων.

Π ΙΝ ΑΞ Β '.
Γενικών ύποθέσεων κατηγορίαι έμπιστευτικοϋ άρχείου.

1) ’Αδικήματα κατά τής ’Ασφαλείας τοϋ Κράτους. 2) ’Αδικήματα κατά πολιτικών προσώ
πων. 3) ’Αναρχικοί. 4) Έπιστράτευσις. 5) Προπαγάνδαι ξέναι. 6) Συναγερμός καί 7) Πάσα άλλη 
ύπόθεσις ήτις κατά τήν κρίσιν τοϋ Προϊσταμένου τής ύπηρεσίας δέον νά ταξινομηθή εις τό Έ μ π ι- 
στευτικόν άρχεϊον.

ΕΠΕΞΗΓΗΜ ΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΑΙ
I. Διαταγή ’Αρχηγείου Ά σ τυ ν . Πόλεων ύκ* άριθ. 3201 Φ 106/26 από 19-3-1938  

πρός Άπάσας τάς Ά σ τυ ν . Διευθύνσεις έχουσα οΰτω :
«Περί Αναγραφής τοϋ τίτλου τής ’Αρχής πρός ήν απευθύνονται αί αιτήσεις 

καί άναφοραί τών άστυνομικών».
Παρετηρήσαμεν δτι εις τάς ύποβαλλομένας αναφοράς ή αιτήσεις των οί άντυνομικοί άναγρά- 

φουσι τήν ενδειξιν «πρός τήν Διοίκησίν του Ένταΰθα».
’Επειδή ή ένδειξις αυτή, γενική ούσα, είναι δυνατόν νά προκαλή σύγχυσιν,ώς πρός τήν υπη

ρεσίαν,' πρός ήν άπευθύνεται, παραγγέλλομεν δπως εις τό μέλλον εις πάσαν αϊτηοιν ή άναφο- 
ράν οίασδήποτε φύσεως άστυνομικοΰ οίουδήποτε βαθμοΰ, ύποβαλλομένην πρός τήν προϊστα- 
μένην του ’Αρχήν άναγράφεται συγκεκριμένως ό τίτλος ■ τής ’Αρχής ή ύπηρεσίας πρός ήν 
άπευθύνεται αΰτη, π.χ. 6 ’Αστυνομικός ύπηρετών εις τόν ’Αστυνομικόν Σταθμόν Κουπονίων 
θά γράψη « Πρός τόν ’Αστυνομικόν Σταθμόν Κουπονίων », ό ύπηρετών εις τό Α ' ’Αστυνομικόν 
Τμήμα ’Αθηνών θά γράψη «πρός τό Α' ’Αστυνομικόν Τμήμα ’Αθηνών», ό ύπηρετών εις τό Τμήμα 
’Αγορανομίας Πειραιώς θά γράψη «Πρός τό Τμήμα ’Αγορανομίας Πειραιώς» κ.ο.κ.

"Οταν ή άναφορά, άπολογία κ.λ.π. άπευθύνεται πρός ώρισμένον βαθμοφόρον θά άναγράφη- 
ται ό βαθμός καί τό όνοματεπώνυμον αύτοΰ. Π .χ. «Πρός τόν ’Αστυνόμον Β  κ. Α. Β .»  κ.λ.π.

Ή  παρούσα νά άνακοινωθη ένυπογράφως εις άπαντας τούς άστυνομικούς δλων τών βαθμών.
* 0  ’Αρχηγός Γ .  Β ά ρ σο ς.
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II . Διαταγή ’Αρχηγείου Ά στυν. Πόλεων ύπ’ άριθ. 3999Φ106 1 άττο 20 Ιουνίου 1941 
προς Άπάσας τάς Ά σ τυ ν . Διευθύνσεις Αχούσα οΰτω :

«Περί πρωτοκολλήσεως έγγραφων»

Προς τον σκοπόν άφ’ ένός νά διασφαλίζωνται τά εισερχόμενα έγγραφα καί άφ’ έτέρου νά 
καθίσταται ευχερής εις τον μελετώντα οίονδήποτε φάκελλον ν’ ανεύρισκα] αμέσως παν έγγραφον 
περιεχόμενον εις τον σχετικόν φάκελλον τής ύποθέσεως καθορίζομεν τά κ ά τω θι:

"Αμα τή είσόδω παντός έγγράφου περί ών δ ύπ’ άριθ. 18 Κανονισμός «περί αλληλογραφίας» 
Κεφάλαιον ΙΒ ' άρθρ. 14 § 5 ό αρμόδιος πρωτοκολλητής θ’ άναγράφη εις τήν δευτέραν σελίδα τοϋ 
έξωτερικοϋ φακέλλου βραχείαν περίληψιν ώς λ.χ. προκειμένου περί αστυνομικής φυσεως ζη- 
τήματος :

1) άρ. 5437 Δ/γή Δ/σεως ’Αθηνών περί συλλήψεως τοϋ τάδε ή
2) άρ. 6437 άναφορά. . .περί άστυν. διατάξεως. Μέτρων ησυχίας, ή προκειμένου περί Διοι

κητικού ή Έμπιστευτικοϋ περιεχομένου.
1) Ά ρ . 1057 τής 5-6-41 Ά ρχηγ. Ά στυν. Πόλεων περί ένεργείας διοικητικής έξετάσεως 

κατά τοϋ άστυφ. ή ύπαστυνόμου τάδε κλπ.
Αί άστυν. Δ/σεις παρακαλοϋνται άμα λήψει τής παρούσης διά τήν έκδοσιν των σχετικών 

διαταγών.
Ό  Άργηγός Σ. Δημάρατος.

III . Διαταγή ’Αρχηγείου Ά στυν. Πόλεων ΰπ’ άριθ. Ε  1190Φ31/4 από 21-2-1947 πρός
Άπάσας τάς Ά σ τυ ν . Υπηρεσίας έχουσα οΰτω :

Έ ν  συνεχεία προγενεστέρων διαταγών μας περί τρόπου διεξαγωγής έμπιστευτικής καί άπορ- 
ρήτου άλληλογραφίας κοινοποιοΰμεν κατωτέρω τό ΰπ’ άριθ. 165036/18/2 έ.έ. έγγραφον τοϋ Γ ε 
νικού ’Επιτελείου Στρατού πρός τό Άρχηγεΐον Χωροφυλακής καί παρακαλοΰμεν, όπως έκδώσητε 
τάς δεούσας διαταγάς πρός τάς ύφ’ ύμάς ύττηρεσίας ύπομιμνήσκοντες άμα καί τάς προηγουμένας 
διαταγάς έπί τοϋ άντικειμένου τούτου.

’Εντολή Άρχηγοΰ.
Ό  Διευθυντής Κ . Π ετο ύ ν η ς.

Υ .Σ ./Γ.Ε .Σ ./Ε .Π . 165036/Γ8/2

1. Καθ’ ά άναφέρει ή I  Περιφερειακή Τ .Τ .Τ . Δ/νσις Θεσ/νίκης εις τό 'Τπουργεΐον Τ .Τ .Τ ,, ή 
'Υποδ/σις Χωρ/κής Σωχοΰ κατέθεσεν πρός ταχυδρόμησιν εις τό αύτόθι Πολιτικόν Ταχυδρομεΐον, 
πέντε έγγραφα μέ τάς ένδείξεις «έπί άποδείξει άπόρρητον» άνευ των σφραγίδων ισπανικού κηρού

2. Εις σχετικήν ΰπόδειξιν τού αρμοδίου ταχ/κοΰ υπαλλήλου, δτι πρέπει νά τεθώσιν έπ’ αυ
τών σφραγίδες ισπανικού κηρού έφ’ δσΟν άνεγράφετο έπ’ αυτών ή ένδειξις «άπόρρητον», έδηλώθη 
αύτώ δτι διά τής ύπ’ άριθ. 481433 π.έ. έγκυκλίου ημών, περί τρόπου συσκευασίας τών άπορρήτων 
καί έμπιστευτικών έγγράφων, ορίζεται δτι δέον νά μή τίθεται σφραγίς ισπανικού κηρού εις τά 
σημεία συναντήσεως τών πτυχών τού έξωτερικοϋ φακέλλου αυτών.

3. Ώ ς  προκύπτει έκ τών άνωτέρω, ή ύφ’ ύμάς 'ϊποδ/σις Χωρ/κής Σωχοΰ παρηρμήνευσε 
τήν ώς άνω ήμετέραν έγκυκλίον δι’ ής σαφώς καθορίζεται δτι διά νά γίνωσι δεκτά ύπό τών πολι
τικών Ταχυδρομείων έπί άποδείξει, έγγραφα, άνευ σφραγίδων ισπανικού κηρού δεν πρέπει νά άνα- 
γράφωνται έπί τών φακέλλων αυτών αί ένδείξεις «Άπόρρητον» ή Έμπιστευτικόν».

4. Κατόπιν τούτου παρακαλοΰμεν, δπως έκδώσητε συμπληρωματικώς οδηγίας πρός τάς 
ύφ’ ύμάς άρχάς δι’ ών νά διευκρινίζεται δτι :

α) δτι τά έγγραφα μέ τάς ένδείξεις «άπόρρητον» ή «έμπιστευτικόν» δέον άπαοαιτήτως νά 
φέρωσι όπισθεν τού φακέλλου αυτών τάς κεκανονισμένας σφραγίδας ισπανικού κηρού.

β) άνευ σφραγίδων ισπανικού κηρού δύνανται νά ταχυδρομώνται μόνον τά έγγραφα τά φέ- 
ροντα απλώς τήν ένδειξιν «έπί άποδείξει».
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5. Διά τά πρώτα ταϋτα έγγραφα έχει καθιερωθή τό σύστημα της διπλής φακελλώσεως εις 
το έσωτερικόν των οποίων άναγράφονται α'ι ένδείξεις «απόρρητον ή έμπιστευτικόν» εις δέ τό έξω- 
τερικόν ή ένδειξις «έπί αποδείξει» οπότε δύνανται νά κατατίθενται άνευ σφραγίδων ισπανικού κηρού.

6. Ή  ένδειξις άπόρρητον ή έμπιστευτικόν έπ’ ούδενι λόγω θά άναγράφεται έπί τοϋ έξω τε- 
ρικοϋ φακέλλου.

’Εντολή ’Αρχηγού Κλάδου Γ '.
Ό  Διευθυντής Γ 8  

Θ. Δεδόπουλος, Άντ/ρχης

IV· Διαταγή Ά γχηγείου Ά σ τυν . Πόλεων ύπ’ άριθ. 1090Φ31/4 άπό 17-2-1947 πρός 
τάς Άστυνομικάς Διευθύνσεις έχουσα οΰτω :

Κοινοποιοϋμεν κατωτέρω τήν ΰπ’ άριθ. 854013/12-2-47 διαταγήν τοϋ 'ΤποΟργείου Στρα
τιωτικών περί διεξαγωγής τής αλληλογραφίας πρός ένημέρωσιν τών καθ’ ύμας 'Τπηρεσιών έπί 
τού άντικειμένου τούτου.

’Εντολή ’Αρχηγού 
Ό  Διευθυντής Κ. Πετούνης

θ έ μ α :  Διεξαγωγή αλληλογραφίας

Πρός Δ/σεις καί Γραφεία Π .Α .Τ .Σ .
Άρχηγεΐον Χώρ/κής.
’Αρχηγεΐον Ά στυν. Πόλεων.

Τ Π Ο Τ Ρ ΓΕ ΙΟ Ν  Σ Τ Ρ Α ΤΙΩ Τ ΙΚ Ω Ν  
Γ .Δ .Τ .Σ ./ Γ .Γ .Α .
Ά ριθ. 854013

Αθήναι τή 12-2-1947

1. Παρετηρήθη ότι ύπό τών Α ρχών Χωροφυλακής καί Αστυνομίας Πόλεων ώς καί άλλων 
Κρατικών Αρχών εις τούς φακέλλους τών άποστελλομένων εις τό Τ .Σ . άπορρήτων έγγράφων 
είς άπάντησιν σχετικών τοιούτων άναγράφεται ώς παραλήπτης μόνον ή ένδειξις 'Τπουργεΐον Στρα
τιωτικών, χωρίς ν’ άναγράφεται ή άρμοδία παραλήπτρια Δ/σις ή Γραφεϊον, δι’ ήν προορίζονται.

Ή  παράλειψις αύτη έχει ώς συνέπειαν τήν καθυστέρησιν παραλαβής τών έγγράφων τούτων 
ύπό τής άρμοδίας Διευθύνσεως ή Γραφείου καί τήν άπασχόλησιν προσωπικού διά τήν άποφακέλ- 
λωσιν πρός έξακρίβωσιν τού δι’ ού προορίζονται, τήν έκ νέου φακέλλωσιν καί διεκπεραίωσιν.

2. Τούτο οφείλεται μάλλον είς τό ότι αί Δ/σεις καί Γραφεία τού Τ .Σ . καί είς τάς πρός μή 
Στρατιωτικάς Ά ρχάς έγγραφα, χρήζοντα μάλιστα άπαντήσεως, άναγράφουσι τον καθορισθέντα 
συντετμημένον τίτλον των, ένώ δέον ν’ άναγράφηται ολόκληρος ό τίτλος των συμφώνως με τήν 
23891/Α3/7-11-46 Διαταγήν Γ .Ε .Σ .

3. Έφιστάται ή προσοχή τών Δ/σεων καί Γραφείων Γ .Δ .Τ .Σ . όπως είς τά έγγραφα τά 
άπευθυνόμενα ούχί πρός Στρατιωτικάς Ά ρχάς άναγράφηται ολόκληρος ό τίτλος των καί ούχί ό 
συντετμημένος τοιοΰτος.

'Ομοίως παρακαλούμεν όπως τά Α ρχηγεία Χωρ/κής καί Αστυνομίας Πόλεων διατάξωσι 
τάς ύπ’ αύτάΆ ρχάς, ΐνα είς τον φάκελλον τών άποστελλομένων είς τό Τ . Σ . έγγράφων ίδίιχ τώ ν  
ά π ορ ρή τω ν αναγράφεται ώς παραλήπτης ούχί άπλώς 'Τπουργεΐον Στρατιωτικών, άλλά καί ή 
Δ/σις δι’ ήν προορίζεται έκαστον έγγραφον, π.χ. 'Τπουργεΐον Στρατιωτικών Δ/νσιν ’Ιδιωτικού 
προσωπικού.

>  'Ο  Γενικός Διευθυντής
Καπετανάκης Ν. 'Τποστράτηγος



ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

«Περί άπαγορεύσεως κατοχής πυροβόλων όπλων, χειροβομβίδων 
καί έκρηκτικών ύλών».

Έ χοντες ύπ’ όψιν τό άρθρον 1 του άπό 9/10 ’Απριλίου 1935 Α.Ν. «περί άπαγορεύσεως κα
τοχής πυροβόλων όπλων, χειροβομβίδων καί έκρηκτικών υλών» καί τήν ύπ’ άριθ. 456/5-8-1953 
γνωμοδότησιν τοϋ Συμβουλίου ’Επικράτειας, προτάσει των Ή μετέρων έπί τής Δικαιοσύνης, 
’Εθνικής Άμύνης καί ’Εσωτερικών Υπουργών, άπεφασίσαμεν καί διατάσσομεν :

’Άρθρον μόνον

Άπαγορεύομεν έπί έν έτος άπό τής ισχύος τοϋ παρόντος καθ’ απασαν τήν ’Επικράτειαν τήν 
κατοχήν πυροβόλων όπλων, χειροβομβίδων καί έκρηκτικών ύλών καί έντός έτι τών οικιών καί 
τών καταστημάτων.

Τής άπαγορεύσεως ταύτης έξαιροϋνται τα κυνηγετικά όπλα.
Ή  ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεως αύτοϋ εις τήν έφημερίδα τής Κυβερ- 

νήσεως.
Ε ις τούς αύτούς έπί τής Δικαιοσύνης, ’Εθνικής Άμύνης καί ’Εσωτερικών 'Υπουργούς άνα- 

τίθεμεν τήν δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τοϋ παρόντος.

Έ ν  Άθήναις τή 31 Αύγούστου 1953 .
Π ΑΥΛΟΣ Β.

*

«Περί παρατάσεως τής ισχύος τοϋ Α.Ν. 453/1945 περί λήψεως μέτρων 
πρός έμπέδωσιν τής Δημοσίας ’Ασφαλείας καί Τάξεως».

Έ χοντες ύπ’ δψιν : 1 ) τό άρθρον 1 παράγραφος 2 τοϋ Α.Ν. 769τή ς 10-9-1948 «περί παρα
τάσεως τής ισχύος καί σύμπληρώσεως τοϋ Α.Ν. 453/1945 περί λήψεως μέτρων πρός έμπέδωσιν 
τής Δημοσίας ’Ασφαλείας καί Τάξεως», κυρωθέντος διά τοϋ ύπ’ άριθ. 40 τής 31ης ’Ιουλίου 1946 
Νόμου καί 2) τήν ύπ’ άριθ. 466/13-8-1953 γνωμοδότησιν τοϋ Συμβουλίου’Επικράτειας, προτά- 
σει τών Ή μετέρων έπί τής Δικαιοσύνης, ’Εθνικής Άμύνης κ α ί’Εσωτερικών'Υπουργών, άπεφα
σίσαμεν καί διατάσσομεν :

Άρθρο,ν Μόνον

Ή  ισχύς τοϋ Α.Ν. 453/1945 «περί λήψεως μέτρων πρός έμπέδωσιν τής Δημοσίας Α σφ α
λείας καί Τάξεως», λήγουσα τήν ΙΟην Σεπτεμβρίου 1953, παρατείνεται έπί !ν έτος άπό τής χρο
νολογίας ταύτης, πλήν τών διατάξεων τής παραγράφου 3 τοϋ άρθρου 5 τοϋ αύτοϋ Αναγκα
στικού Νόμου.

Εις τόν Ήμέτερον έπί τών ’Εσωτερικών 'Υπουργόν άνατίθεμεν τήν δημοσίευσιν καί έκτέ- 
λεσιν τοϋ παρόντος.

Έ ν  Άθήναις τή 9 Σεπτεμβρίου 1953 
ΠΑΥΛΟΣ Β.



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τήν 26ην Σεπτεμβρίου έ.έ. ή 'Υποδ. Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, έσημείω- 

σεν μίαν νέαν εξαιρετικήν έπιτυχίαν, συλλαβοΰσα τον Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Υ  Γεώργιον, δστις 
έτύγχανεν δ έπί κεφαλής του παρανόμου εκδοτικού μηχανισμού, του συνομωτικώς 
δρώντος κομμουνισμού έν Έλλάδι. Έ ν  ταύτώ δέ άνεκάλυψεν καί κατέσχεν τδ Πα
ράνομον τυπογραφεϊον, εις δ άπδ του έτους 1947, δτε έτέθη έκτος νόμου τδ 
Κ .Κ .Ε ., έξετυποΰντο τα κομμουνιστικά έντυπα «Ριζοσπάστης», « ’Αδούλωτη ’Αθή
να» καί διάφοραι προκηρύξεις κομμουνιστικού περιεχομένου. Λεπτομέρειας τής ύπο- 
θέσεως θά δώσωμεν εις ιδιαίτερον άρθρον.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Μ ΕΤΑ ΒΟ Λ Α Ι Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚΩΝ

Διά Β .Δ . έκδοθέντος βάσει τού Ν.Δ. 2458/53 άπελύθησαν τού Ά στυν. Σ ώ 
ματος δ Ά στυν. Διευθυντής Α ' κ. Κωσταντάρας Ά λ κ . καί οί Ά στυν. Δ/νταί Β ' 
κ.κ. Λαϊνας Δ. καί Μαρινάκης Δημ.

Διά Β .Δ . έγένοντο άποδεκταί αί παραιτήσεις των Ά στυν. Δ/ντών Α ' κ.κ. Κα- 
ζάκου Κ ., Σαρρηγιάννη I., Σπανάκη Έ μ . καί Αστυνόμου Β ' Άλεξανδρή Σωτηρίου.

Άπελύθησαν τού Ά στυν. Σώματος ώς καταληφθέντες ύπδ τού δρίου ήλι- 
κίας οί Ύπαστυνόμοι Α ' Λαντζουράκης Σ π ., Σκλαβοΰνος Ά π ., Σπανάκης I . ,  Συ- 
ροκάκης Ά ν τ ., Ροϋσσος I. καί Κάλλιας Χρ.

Παρητήθησαν τού Ά στυν. Σώματος οί Άρχ/κες Νικολάου Σ ., Θεόπιστος 
Ά ν . καί οί άστ/κες Άγγελόπουλος Άνδρ., Δαβέττας Διον., Παρασκευάς I., Μαλα- 
κτάρης Ά ν ., Βαλαβάνης Ν. Πανουτσόπουλος Δ ., Φώτσης Α.

Άπελύθησαν τού Ά στυν. Σώματος διά λόγους πειθαρχίας ό ύπ/λαξ Κερκεμέζος 
Γ . καί οί άστ/κες Καλιαμπέτσος Ν.,Λάζαρης Π ., Παπαγιάννης I. καί Πολύμερος Γ .

Δι’ άποφάσεως τού Αρχηγού τού Ά στυν. Σώματος ώνομάσθησαν, τακτικοί 
άστ/κες οί μέχρι τοΰδε μαθητευόμενοι τοιοΰτοι Βαρούχας Κ ., Άθανασόπουλος Ε ., 
Βέργης Α., Μαχαίρας Ν., Πετρόπουλος Μ., Σαλμας Τ ., Σταυρουλάκης Ν., Άνδρεά- 
δης Σ ., Μπόβης Ν., Λαμπρόπουλος Α ., Μούτσιος Α ., Κοκορογιάννης Γ .,  Παντε
λής I .,  Νικολόπουλος Π ., Ροΰσσος Κ ., Φραγκούλης Β ., Πίτσιος Ε ., Νικολέας Π ., 
Κατόπης Μ., Πανίτσας Κ ., Κονοφάος Γ .,  Δαμικούκας X ., Δήμος Α ., Κρόκος I., 
Δωρόπουλος I., Τσιούτσιας Δ ., Αθανασίου Δ ., Μουσούλης Θ., Άδαμόπουλος Π ., 
Ξιαρχόπουλος Δ ., Παναγόπουλος Δ ., Νταϊλιάνης Ε ., Ραγκαβάς 0 ., Θανασόπουλος 
Η ., Άποστολόπουλος Γ .,  Αποστόλου Γ .,  Άνδρικόπουλος Γ .,  Κωτσόπουλος Π ., 
Τζελέπης Β . καί Πινιώτης Γρ.

*
ΠΕΝΘΗ

Τήν 10-10-53  άπεβίωσεν ό άστυφύλαξ Ψαθάς Δημήτριος. Ή  κηδεία του 
έγένετο έκ τού Νεκροταφείου Μπραχαμίου.

•
ΑΘΛ Η Τ ΙΣ Μ ΟΣ Ε ΙΣ  Τ ΙΙΝ  ΑΣΤΥΝ ΟΜ ΙΑΝ .

Τήν 9ην καί ΙΟην Σ/βρίου έ.έ. έτελέσθησαν εις τδ Παναθηναϊκόν στάδιον 
οί Έλληνογερμανικοί άθλητικοί άγώνες στίβου. Οί άγωνισθέντες μέ τά χρώματα 
τής Εθνικής όμάδος άστυφύλακες : 1 ) Σίλλης Βασίλειος, κατετάγη 3ος εις τδν 
δρόμον 400 μέτρων, καί 2 )  Κουμουνδοΰρος Δημήτριος 3ος εις τδ τριπλοϋν.

Τήν 20ήν ίδιου μηνός, ή όμάς ποδοσφαίρου Ά στυν. Πόλεων συνηντήθη μετά τής 
δμάδος Άσπροπύργου. Κατά τήν συνάντησιν ή Αστυνομική δμάς ένίκησεν μέ 5—2.

Τήν 26ην καί 27ην τού αύτοΰ μηνός, εις τούς τελεσθέντας ένταΰθα διεθνείς 
άγώνας στίβου, μεταξύ πρωταθλητών Ελλάδος—Φιλανδίας— Γιουγκοσλαβίας, δ 
άστυφύλαξ Σίλλης Βασίλειος, έπρώτευσεν εις τδν δρόμον 800  μέτρων έπιτυχών τδν 
διεθνή χρόνον 1 .53” .6. ’Επίσης δ άστυφύλαξ Παπαγεωργίου είς τδν άκοντισμδν 
ήλθεν 4ος, έπιτυχών 49 .07  μέτρα.
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