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ΤΕΥΧΟΣ 11ον

2 8 O K T Q B P I O Y 1953
Δέκα τρία ακριβώς έτη συμπληρούνται από τής
μνημειώδους αυγής τής 28 ’ Οκτωβρίου 1940, κατά
τήν οποίαν τόΛακωνικόν « Ο Χ Ι» τοΟ Έλληνος Πρω
θυπουργού ήκολούθησε τό πολεμικόν σάλπισμα τής
Ελλάδος, που ή ηχώ του έδόνησεν ολόκληρον τήν
ατμόσφαιραν, έθάμβωσε, κατέπληξεν, έδίδαξε καί ένεΘουσίασε τον ύπέρ τής ’ Ελευθερίας καί τής Δ ι
καιοσύνης άγωνιζόμενον κόσμον.
Σύσσωμον τό "Εθνος εις μίαν μεγαλειώδη άνάτασιν
συνεσπειρώθη περί τό ιερόν τής ’ Ελευθερίας Λάβαρον καί εσπευσε με
τό οπλον άνά χείρας νά έμποδ ίση τούς
επιδρομείς καί μαχόμενον ή νά μ είνη ελεύθερον διά
τής Νίκης ή ν’
άποθάνη.
Σύμπασα ή Οικου
μένη έμεινε τότε εμ
βρόντητος καί έκράτει τήν αναπνοήν
της επί τω άκούσματι τής άπαντήσεώς μας αυτής. Τ ί ;
"Εναντι του όγκου
μιας Αυτοκρατορίας,
με χείμαρρον Στρα-
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τιών, μέ τελειότατα πολεμικά μέσα, μέ θησαυρούς αγαθών, έτολμήσαμεν τόσον εύθαρσώς ν’ άπαντήσωμεν, ημείς μία δράξ άνδρών ;
Ν αί! ημείς εις μίαν ύπέροχον ’ Εθνικήν άνάτασιν άνεμίξαμεν άστραπιαίως τό Παρελθόν μέ τό Παρόν και τό Μέλλον και διαθέτοντες
τήν άφοβίαν μας πρός τούς κινδύνους καί τό αχανές τής Φ ι
λοπατρίας μας έξωρμήσαμεν μέ τήν φανατικήν καί ’ Εθνικήν πίστιν
ότι «άπό μία ατιμασμένη ζωή, καλύτερη είναι ή λήθη τοΰ
θανάτου».
Καί ιδού! Ή σκηνή άνατρέπεται ταχέως καί τά παλαιά φώτα
σβέννυνται. Νέα σκηνοθεσία, φωτιζομένη άπλέτως άπό τό Αιώνιον
Ε λ λ η ν ικ ό ν Φως τήν διαδέχεται.
Ό ζόφος ό πιέζων τά στήθη τών αγωνιστών τοΰ δικαίου δια
λύεται.
Ή πνιγηρά ατμόσφαιρα έν τή όποια έζων οι ελεύθεροι λαοί
δροσίζεται καί άνανεούται άπό τον καθαρόν καί νωπόν άέρα τον
οποίον εκπέμπουν αί Έλληνικαί βουνοκορφαί. Ναί! ή αστραπή τής
Ελληνικής λόγχης έφώτισε τήν νύκτα τού Κόσμου....Ό χάλυψ, τό
κύριον ύλικόν τού οπλισμού, έχει συγχωνευθή μέ τήν θέλησίν μας,
μέ τήν θέλησιν τών μαχητών μας.
Ό ίσοπεδωτικός τροχός τού Άξονος άκινητεί καί εντός ολίγου
στρέφεται πρός τά όπίσω. Καί όταν ό Γερμανικός κολοσσός σπεύδει
εις τον Ελληνικόν στίβον είναι πλέον άργά.
Τά σχέδια τοΰ Άξονος έχουν άνατραπή ενώ ό άγων τών
Η νω μένω ν ’ Εθνών έκέρδισε διά τής Ε λλά δος τήν πρώτην
νίκην.
Τό λαμπρόν θέαμα τό όποιον έδωσεν ή ΕΛΛΑΣ εις τόν έκπεπληγμένον κόσμον, έδειξεν ότι αί ΐσχυραί άρεταί τών προγόνων
μας δέν έσβέσθησαν εις τάς καρδίας μας. "Ολος ό κόσμος έστάθη έν
σιγή καί ήκουε τούς παλμούς τής Ε λ λ η ν ικ ή ς δόξης, φίλοι δέ καί
εχθροί άπεκαλύφθησαν τότε, δεχθέντες ότι τοιοΰτος ηρωισμός
ήξίου τήν άνταμοιβήν του, ήξίου τουλάχιστον τήν αίωνίαν του
Δικαιοσύνην.
Ή 28 ’Ο κ τ ω β ρ ί ο υ είναι άναμφισβητήτως ή μεγίστη επέτειος
τής ’ Εθνικής μας Ιστορίας, διότι ό ’Αλβανικός αγών μας ύπήρξεν
ένας πυρσός λαμπρός καί εύεργετικός, όστις επί μακρόν θά
διαχέη τό Φώς τής ’ Εθνικής ’ Ελευθερίας καί Τ ιμής.
’ Από τόν πυρσόν αύτόν εις αιώνας -αιώνων θά ανάβουν
οί λαοί τά ταπεινά τω ν κανδήλια.

ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Α

Τ Η Σ Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΑ Σ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ (192Η953)
Δ '. Η Ρ Ω Ε Σ ΚΑΙ Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ε Σ Α ΣΤ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Ι
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"Οσες κι άν εϊν5 οί δάφνες σου, δαφνοσπαρμένη Χώρα,
κι δσα κλαδιά κι άν έχουν καί φύλλα στά κλαδιά,
θέ νά τις ευρης λιγοστές, δεν θά σοΰ φτάσουν τώρα
νά πλέξης τά στεφάνια στ’ άθάνατα παιδιά.
*
* *

'Ηρώων νεκροί —τ ί λέω νεκροί; νεκρός εϊν’ όποιος λυώνει
στην κλίνη της άρρώστειας καί πάει καί δεν γυρνάόμως του ήρωος ή ζωή ποτέ της δεν τελειώνει,
άπ’ τή στιγμή, πού σβύνει, άθάνατη άρχινά.
❖
* *

Σάν ιερά εικονίσματα ζωγραφισμένα με αίμα
σάς έστησεν ή Δόξα μέ θεία φεγγοβολήεβγαλεν ή Πατρίδα μας τό λαμπερό της στέμμα,
γονάτισε μπροστά σας, σκύβει καί σάς φιλεΐ. |

τ το λ ε μ η ς
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ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Ν.
’Αστυνόμο; Β'
ΈφονεύΘη μαχόμενος
κατά κομμουνιστών
τήν 14-12-44.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤ.
Ά στυν. Ά /ντή; Α'
Βασανισθεΐξ έδολοφονήβη τήν
24 12-44 Οπτό κομμουνιστών.

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠ.
Ύτταστυνόμος Β'
“Εττεσεν ήμωϊκώ; μαχόμενος
κατά κομμουνιστών
τήν 11-12-44.

1ΜΑΡ0ΥΔΗΧ ΒΑΧ.
Ά ατυ ψ ύ λ βξ
‘ Εφονεύβη τήν 30-9-42 |
ύηφ Γεομβν^ αΰτ)του. j
ΑΝΔΡΙΤΧΟΠΟΥΛΟΧ Σ.
Ύ παστυνόμος Β'
Συλληψβείς Οπό κομμουνιστών
τήν 19-12-1944 καί υπαχθείς
ίξηψανίσθη.

ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΒΑΧ.
“Α στυ φ όλ α ξ
’ Εδσλοφονήβή ύπό κομ
μουν ■ τάν Δ )β ρ ιο ν 4 4 .
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Ύ παστυνόμος Β'
ΈφανίύΟη ΰπό τω ν Γερ-

ΚΟΥΡΤΗΣ ΝΙΚ.
‘ Α στυν. Α ' Δ )τ ή ς Ε ’ Τμ. Π«ιραιως
Συνελήφθη τήν 4-12-44 υπό κομ
μουνιστών καί έδολοφονήΟ») κατό
πιν ιρρικτών βασανιστηρίων.

ΓΚ Ό Λ ΙΑ 2
Ά β τυ ψ ύ λ α ξ
Έ δολοψ ονήβη Οπό Κομ
μουνιστών τήν 9-12-44.

Ά στυφ ύλαξ
Έφονεύθϊ! υπό κομ-

m *

ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ Χ Ρ .
’ Υ παστυνόμος Β'
ΈδολοφονήΟη υπό κομ
μ ουνιστώ ν τήν 7-10-43

ΧΡΙΧΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Γ.
Υ π α στυ ν όμ ος Β'
Έ φονεύθη είς συμπλοκήν μετά
κομμουν. τήν 30-11-44 έν Ά θήναις.

Ε Υ Τ Υ Χ ΙΑ Κ Ο Χ

XUYP.

Ά σ τυ ιρό λ α ξ
‘ Ειρονεύθη μαχόμενος
κατά κομ. τή ν 2-1-4^.

‘ Α ατυφ ύλα ξ

Ά ρ χ ιφ ύ λ α ξ
‘ Εδολοφονήβη ύπό

Έδβλοφονήθή ύπά
«σ υ ν ισ τώ ν

.^ « « to o w o liW

Α σ τυ ν ό μ ο ς Β '
Μ αχόμενος κατά κομμουνιστώ ν
σ υ ν ελή φ β η κ σ ι Ιδολοφυνήθε) Αγρί
ω ς τή ν 4-12-1944.

ΙΑ Σ Α θ .
Ανβυπαστϋνόμος
Έ φ ο ν εύ β η καχά δολοψ .
'Υπουργού Χ ρ . Λαδά.

‘ Α ρχιφ ύλα ξ
"Ε κεσ ε μαχόμενος χμτά

•
Χ Ρ Υ Χ ΪΚ Ο Σ ΑΛ.
Ά σ τ υ ν . Α' Δ )τ ή ς Η' Τ μ )το ς Ά θ .
Έ π ο λ έμ η σ εν άνδρείω ς κατά κομ
μ ο υνισ τώ ν. Σ υ λ λ η ψ β ε ίς κ α ί βασα
ν ισ τείς όδολρψονή$τ( rr^v 6-12-44.
Α ΥΑ Ω Ν ΙΤΗ Σ
’ Α ρχιφ ύλα ξ
Έ φ ο ν εύ β η υπό Γερμα νώ ν
ί ν Κέρκυρα τή ν 8-10-44.

ΚΑ ΡΒΕΛΑ Σ Γ.
,r t
Ά ρ χ κ ρ ύ λα ξ
Εοολοψονήβ^ ύ nb κο μ 
μουνισ τώ ν τή ν 22-12-44.

ΣΤΕΦ Α Ν Α ΚΟ Σ
Ύ π α ρ χ ιφ ύ λ α ξ
’ Εδολοφονήβη ύ «ά κο μ 
μουνισ τώ ν τή ν 5-12-44.
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ΚΑΟΥΝΗΣ ΑΝΤΩΝ.
Ύ τταστυνόμος Α'
Έ δο λοψ ο νήθη ΰτζύ κομμουνιστώ ν
τή ν 4-12-1944 ίν ΙΙειρ α ιε ΐ.

Ά στυφ ύλα ξ
Ε δ ο λο φ ο νή β η ύπό κομ
μουνισ τώ ν τήν 11-12-44,

ΕΓΚ Λ Η Μ Α ΤΟ -Ψ Υ Χ Ο -Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΟ Λ Ο ΓΙΑ

ΤΟ Π ΡΟ ΒΛ Η Μ Α

ΤΟΥ

ΚΑΙΝ

Ύπό Δ Η Μ . Μ Ω Ρ Α ·Ι·Τ Ο Υ , Ψυχιάτρου

Μέσα σέ θάλασσα αίματος καί δακρύων, πού πέρασε καί περνά άκόμη ή άνθρωπότης άκούεται ή φωνή τοϋ Κ ά ϊν, όταν μετά τον φόνον του αδελφού του
έκλήθη να άπολογηθή ενώπιον του Θεοϋ «Κ ά ϊν , ποϋ έσ τίν ’Ά β ε λ ό αδελφός
σ ο υ ;» , άπήντησεν «ο ύ γινώ σκω , μή φ ύλα ξ τοϋ άδελφοΰ μου ε ίμ ί ε γ ώ ;» .
Τοιαύτην άπάντησιν δίδουν καί σήμερον οί φονεΐς των συνανθρώπων, οχι μόνον
ενός, άλλα πολλών έκατομμυρίων άνθρώπων. Αύτή είναι ή άπάντησις κάθε έγ 
κληματίου άνθρώπου. Διά τούτο τό πρόβλημα τού Κάϊν είναι το πρόβλημα τού
έγκληματίου άνθρώπου.
«Μ ή φύλαξ τοϋ άδελφοΰ μου ε ίμ ί ε γ ώ ;» . Τούτο εκφράζει την ιδέαν ότι

«δ εν αισθάνομαι καμμίαν ύποχρέω σιν νά φ ροντίζω διά τον άλλον άνθρω
πον, νά τον ά γα π ώ ». Έπιστημονικώς δεν δυνάμεθα ν’ άποδείξωμεν ότι πρέπει ν’
άγαπώμεν τον άδελφόν μας, τον συνάνθρωπόν μας, όπως άποδεικνύομεν ότι δύο καί
δύο κάμνουν τέσσαρα. Το πρόβλημα τού Κάϊν δεν λύεται έπιστημονικώς υπέρ τής
άγάπης. Τουναντίον μάλιστα, ή βιολογία τών ζώων άποδεικνύει τον άγώνα τής
άλληλοεξοντώσεως τών διαφόρων ειδών τών ζώων. Την βιολογίαν δέ αυτήν τών
ζώων έπεξέτειναν καί επ ί τών άνθρώπων. ’Έ τσ ι ό κάθε Κάϊν κάμνει τήν έξης σκέψιν : «εά ν ένας άνθρωπος είνα ι έμπόδιον εις τήν ζωήν μου, θά τον πα

ραμερίσω άν έχω τήν δ ύ ν α μ ιν ».
Πανταχόθεν άκούομεν σήμερον τήν κραυγήν, «ό άνθρωπος είναι θηρίον, ή κοι
νωνία τών άνθρώπων κατήντησε ζούγκλα)). Καί με τήν ιαχήν αυτήν οί διάφοροι
Κάϊν συνεχίζουν το άπαίσιον έργον των. Καί άπό τό ραδιόφωνον άκούομεν συχνά
ένα τραγούδι πού λέγει «Παληά ζωή, παληόκοσμε καί παληοκοινωνία...». Διά νά
λέγεται δέ συχνά σημαίνει ότι άρέσει εις πολλούς.
Είναι γνωστόν έκ τής ψυχολογίας ότι τό κύριον γνώρισμα κάθε έγκληματίου
είναι ή εχθρική διάθεσις κατά τής κοινωνίας τών άνθρώπων. 'Ο εγκληματίας
πιστεύει ότι οί άνθρωποι είναι εχθροί του, ότι ζή εις εχθρικήν χώραν καί λαμβάνει
μέτρα άμύνης καί έπιθέσεως.
Τό πρόβλημα λοιπόν τού Κάϊν άνάγεται εις τό νά εΰρωμενπώς άπέκτησε τήν
έχθρικήν αυτήν διάθεσιν. 'Η ψυχολογική έρευνα τήν οποίαν έκάμαμεν έπί πολλών
έγκληματιών καί έπί ψυχικώς πασχόντων άνθρώπων, πού είναι καί αυτοί εχθροί
τής κοινωνίας, μάς έπεισεν ότι ή διάθεσις αυτή μορφώνεται κατά τήν παιδικήν
ήλικίαν άπό άσήμαντα τινά γεγονότα. Διά τον Κάϊν γράφει ή Παλαιά Διαθήκη
ότι έφόνευσε τον άδελφόν του διότι τον έζήλευε, επειδή πίστευσε ότι ό Θεός (πατήρ)
άγαπούσε περισσότερο τον ’Ά βελ. 'Η ζήλεια τον έκαμε νά μισήση τον άδελφόν.
’Αλλά δέν έχομεν άνάγκην νά καταφύγωμεν εις τούς θρύλους διά νά άποδείξωμεν
τό ψυχολογικόν τούτο φαινόμενον. Ε ις έμέ παρουσιάσθη πρό τινων ετών νέος
ύπαξιωματικός τής Χωροφυλακής ζητών νά τον βοηθήσω, διότι παρακολουθήσας
κινηματογραφικόν έργον εις τό όποιον ό πατέρας δύο παιδιών έδειξε προτίμησιν
εις τό μεγαλύτερο παιδί, κατά τήν έξοδόν του έκ τού κινηματογράφου είχ ε δυσκόλως περιορισθεΐσαν έπιθυμίαν νά σκοτώση τον άδελφόν του.
'Η ψυχολογική έξέτασις άπέδειξε ότι ή έχθρική διάθεσις άπέναντι τού άδελ
φοΰ έχρονολογεΐτο άπό τής παιδικής ήλικίας, καθ’ ήν πράγματι ό πατήρ του έδει
χνε περισσοτέραν άγάπην προς τον άδελφόν του, διότι ήτο φρονιμώτερος αυτού.
'Η θεραπεία τού νέου αύτοΰ κατέστησεν αυτόν ικανόν ν’ άναπτύξη τό κοι
νωνικόν του συναίσθημα, νά αίσθανθή άγάπην προς τον μισούμενον άδελφόν καί νά

To πρόβλημα τοϋ Κάϊν
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διακριθή είς το επάγγελμά του. Τώρα είναι διακεκριμένος αξιωματικός της Χ ω 
ροφυλακής.
'Ο ’Ά ντλερ μέ την ’Ατομικήν Ψυχολογίαν Ιθεσε ως βάσιν προς λύσιν τοΰ

προβλήματος τοϋ Κ άϊν τήν ΰπαρξιν τής κοινω νίας, τήν λογικήν τής κ ο ι
νω νικής συμβιώ σεω ς καί τήν παραδοχήν τής κοινω νικότητος τοΰ ανθρώ
που. Ό άνθρωπος γενναται εντός κοινωνίας εις τήν οποίαν ύποχρεοΰται είτε θέλει
είτε δέν θέλει νά ζήση. Τοϋτο είναι άμεσον γεγονός άντιληπτόν άπό κάθε άνθρω
πον, είναι πραγματικότης (r e a lite ).Ούδείς δύναται νά τό άρνηθή. 'Η έξάρτησις
τοΰ ανθρώπου έκ τής κοινωνίας είναι τοιαύτη, ώστε δυνάμεθα έν μέρει νά διϊσχυρισθώμεν δτι ό άνθρωπος είναι προϊόν τής κοινωνίας, είς αυτήν οφείλει τάς
ανθρωπίνους του ιδιότητας καί μόνον έντός αυτής δύναται νά ζήση· οΰτε νοείται
άνθρωπος έκτος τής κοινωνίας, ήτοι ή έννοια άνθρωπος είναι σχετική. Διά νά ζήση
κοινωνικώς ή συμβατικώς ό άνθρωπος φέρει έμφύτως τον σπόρον τής κοινωνικό
τατος, πού καλείται κοινωνικόν συναίσθημα. Τοΰτο άποτελεΐ τον δεσμόν, ό όποιος
συνδέει τούς άνθρώπους μεταξύ των καί καθιστά δυνατήν τήν κοινωνικήν συμβίωσιν. Παρομοιάζεται προς τήν παγκόσμιον ελξιν, πού συνδέει τά ούράνια σώματα,
ώστε νά μή πίπτουν είς τό κενόν.
Τήν κοινωνικήν αυτήν φύσιν τοϋ άνθρώπου παραγνωρίζουν οΐ διάφοροι Κάϊν
κανονίζοντες τάς μετά τής κοινωνίας σχέσεις των κατά τρόπον αντικοινωνικόν.
’Εδώ εύρίσκεται τό σφάλμα των καί μόνον διά τής άναγνωρίσεως τοϋ σφάλματος
αύτοΰ δύνανται νά πεισθοΰν νά άλλάξουν στάσιν άπέναντι τής κοινωνίας των άνθρώπων. 'Όταν λέγωμεν, δτι ό άνθρωπος φύσει είναι κοινωνικός, έννοοϋμεν δτι
φύσει είναι προωρισμένος νά ζήση έν άρμονία μέ τήν κοινωνίαν.
Τήν κοινωνικήν φύσιν τοΰ άνθρώπου πρέπει μέ δλα τά μέσα νά διδάξωμεν
είς τούς άνθρώπους. Ό "Αντλερ απέδειξε τήν κοινωνικήν φύσιν διά τής είς «άτοπον
άπαγωγής» δπως ονομάζουν οί μαθηματικοί μίαν ιδιαιτέραν μέθοδον άποδείξεως.
Συμφώνως μέ αύτήν οί άνθρωποι, οί όποιοι δέν άνέπτυξαν τό κοινωνικόν των έμ 
φυτον συναίσθημα, καταλήγουν είς κάποιαν ψυχικήν διαταραχήν, ήτοι ή ψυχική
των άνάπτυξις έξελίσσεται άνωμάλως, γίνονται ψυχικώς άσθενεΐς (νευρωτικοί, ψυχωτικ ο ί), έγκληματίαι ή άνθρωποι μέ πολλά αντικοινωνικά έλαττώματα. "Ολα δέ
αύτά φέρουν τήν δυστυχίαν είς τό άτομον καί τό περιβάλλον του. ’ Επίσης ώς κρι
τήριου άνθρωπίνης αξίας ό "Αντλερ αναγνωρίζει τον βαθμόν τής άναπτύξεως τοΰ
κοινωνικοΰ συναισθήματος. "Εχεις άξίαν, σημαίνει δτι συνεισφέρεις διά τούς άλλους, διά
τήν κοινωνίαν. Τά ονόματα έκείνων, οί όποιοι συνετέλεσαν είς τήν εύτυχίαν τοΰ
συνόλου παραμένουν άθάνατα είς τήν μνήμην των μεταγενεστέρων. Ουδέποτε θά
λησμονήσουν οί άνθρωποι τον Σω κρά τη, τον Π εσταλότσι, τον Παστέρ καί
τόσους άλλους εύεργέτας τής άνθρωπότητος.
Τήν κοινωνικήν φύσιν τοΰ άνθρώπου άποδεικνύει πρώτον ή ιστορία τών άνθρωπίνων κοινωνιών. Μέχρι τοΰδε δέν άνευρέθη άνθρωπος ζών κατά μόνας, δπως ό
λ.έών καί πολλά άλλα ζώα, αλλά πάντοτε καθ’ ομάδας συμβιωτικώς. Δεύτερον ό
σωματικός του οργανισμός, ό όποιος δέν έχει μέσα άμύνης κατά τών άγριων θη
ρίων παρά τήν ομαδικήν συμβίωσιν καί συνεργασίαν. ’Επίσης ό πνευματικός του ορ
γανισμός αναπτύσσεται μόνον διά τής έπιδράσεως τοΰ ανθρωπίνου περιβάλλοντος.
"Ο τι δέ ό άνθρωπος δέν είναι φύσει κακός άποδεικνύεται άπό τήν ζωήν πολλών πρω
τογόνων λαών ζώντων ακόμη μέ φιλικωτάτας σχέσεις μεταξύ τών μελών τής όμάδοςτων. 'Ο Νανσίν, πού ήρεύνησε Έ σ κιμ ώ ους οί όποιοι δέν είχαν έπαφήν μέ
τον λεγόμενον εύρωπαϊκόν πολιτισμόν, ομολογεί δτι ούδέποτε είδε άνθρωπον νευρικόν,
οΰτε γονείς νά δέρνουν τά τέκνα των.
Τό πρόβλημα λοιπόν τοΰ Κάϊν δέν θά λυθή μέ οίασδήποτε λογικάς αποδείξεις.
Οί διάφοροι Κάϊν δέν θά πεισθοΰν νά έγκαταλείψουν τό φθοροποιόν έργον των.
Μόνον μέ τήν άπό τής παιδικής ηλικίας άνάπτυξιν τοϋ κοινωνικού συναισθήματος
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θά έπιτύχωμεν νά διδάξωμεν, &
μέν άγάπη είναι τό θετικόν εΐι
είναι πλάνη.

πρέπει ν’ άγαπώμεν τούς ανθρώπους καί otl ή
ήν ζο:>ήν, τό δέ μίσος είναι άονησις της ζωής,
*
* *

Κατόπιν των λεχθέντων έγείρεται τό ζήτημα τής άναπτύξεως τοϋ κοινωνικού
συναισθήματος εις τάς διαφορόους έποχάς της ζωής τοϋ άναπτυσσομένου αν
θρώπου (Χ).
Εις την άνάπτυξιν τοϋ κοινωνικού συναισθήματος δύνανται νά συντελέσουν καί
δλοι οί άλλοι κοινωνικοί οργανισμοί καί έν τέλει κάθε άτομον.
Έ ν πρώτοις είναι ή Ε κκλησ ία μέ τό συνεχές καί κατάλληλον ιερόν κήρυγμα
καί την έξομολόγησιν. Τό κοινωνικόν συναίσθημα δεν. είναι παρά ή Χ ρισ τια νικ ή
αγάπη τής οποίας τον ύμνον έπλεξεν ό ’ Απόστολος Παϋλος εις την προς Κορινθίους έπιστολήν. Ή εκκλησία στηριζομένη εις τό κΰρος τής θείας ’Αποστολής
δύναται νά έπιδράση σημαντικώς διά την άνάπτυξιν τής Χριστιανικής άγάπης.
’Επίσης διά τοϋ μυστηρίου τής έξομολογήσεως ό κατάλληλος έξομολογητής ίερεύς
μπορεί νά έπαναφέρη εις την οδόν τής άγάπης τον παρεκτραπέντα, νά δημιουργήση
την ειρήνην μέσω καί τής οικογένειας. Ό ίερεύς δμως αύτός πρέπει νά είναι ψυχο
θεραπευτής, νά γνωρίζη τάς νεωτέοας ψυχοθεραπευτικάς μεθόδους ίδιους τής ’Ατο
μικής Ψυχολογίας. ’Αναφέρω τό παράδειγμα ενός τοιούτου κληρικού Έ λβετοΰ τοϋ
P iister, ό όποιος έσωσε πολλάς ψυχάς άπό τά βάσανα τής ψυχικής αμαρτίας ή
άσθενείας. Προς μόρφουσιν τοιούτων κληρικών, κυρίως ιεροκηρύκων καί εξομολο
γητών προτείνομεν την διδασκαλίαν τής νεωτέρας ψυχοθεραπευτικής μεθόδου εις τά
σχολεία τής μορφώσεως αυτών. Σκόπιμον επίσης θά ήτο ή μετεκπαίδευσις τών
νεαρωτέρων έν ένεργεία κληρικών, ιδίως τών μεγάλων πόλεων εις τήν ψυχοθερα
πείαν.
’Ά λλοι οργανισμοί μορφώσεως τοϋ κοινωνικού συναισθήματος είναι δλαι αί
κρατικαί ύπηρεσίαι. Μή φανή τοΰτο παράδοξον. Ύπενθυμίζομεν ένα ρητόν τοϋ
Ν ίτσε ό όποιος προφητικώς είπε δτι θά έλθη εποχή κατά τήν οποίαν δέν θά γνωρίζομεν άλλας σκέψεις «παρά μόνον τήν α γω γ ή ν ». (2) "Ολοι οί κρατικοί υπάλ
ληλοι τών 'Υπουργείων, τών φυλακών, τών δικαστηρίων, τών τελωνείων τής άστυνομίας, αν συμπεριφέρωνται άνθρωπινώτερα προς τούς πολίτας, πού ζητούν τήν λύσιν
άτομικών των προβλημάτων, θά συντελούν εις τήν άνάπτυξιν τοϋ κοινωνικού συναι
σθήματος. Οί προς αυτούς προσερχόμενοι πολϊται θά ευρισκον καλήν μεταχείρισιν,
εύγενή συμπεριφοράν καί προθυμίαν προς διεκπεραίωσιν τής ύποθέσεώς των.
Τότε δλοι θά έπίστευον δτι ζοΰν εις φιλικήν χώραν, εις περιβάλλον εύμενές, δπου
θά άνέπνεον τήν άτμόσφαιραν τοϋ κοινωνικοΰ συναισθήματος. 'Ο Β ίκ τω ρ Ούγκώ
εις τούς ’ Αθλίους του άναφέρει τό κλασσικόν παράδειγμα τοϋ έπισκόπου Μυριήλ πού μέ τήν ανθρώπινη συμπεριφορά του μετέστρεψε τον χαρακτήρα ενός
άποφοίτου τών φυλακών (κατέργων) εις άγιον. 'Η καλή μεταχείρισις υπονοεί
καί τήν δικαίαν καί άμερόληπτον τοιαύτην τών κρατικών λειτουργών, χωρίς διακρί
σεις καί προνόμια, άλλα μέ ισότητα άπέναντι κάθε· πολίτου.
Διά τοϋ τρόπου αύτοϋ δλοι οί οργανισμοί ούτοι άσκοΰν ψυχοθεραπείαν ή άγωγήν, διεγείροντες τό κοινωνικόν συναίσθημα τών άνθρώπων, μέ τήν έμφάνισίν των
ώς συνανθρώπων, ώς άντιπροσώπων μιας τελείας κοινωνίας.
'Ό λοι οί οργανισμοί κοινωνικής προνοίας πρέπει νά έχουν ύπ’ οψιν δτι άσκοΰν
1. ’Ίδε σχετικά άρθρα ημών, εις περιοδικά « ’Ατομική Ψυχολογία» τόμος 6 σελ. 15 «Π ερί
κοινωνικού συναισθήματος» καί. τόμος 7ος σελ. 14 «Τό κοινωνικόν συναίσθημα εις τό Σχολεΐον».

2. Es wirdeine Zeit Kommen,Me keinen anderen Gedanken kennen wird als Erziehung
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ψυχοθεραπείαν καί οι λειτουργοί αύτής νά γνωρίζουν τάς νεωτέρας ψυχοθεραπευτικάς μεθόδους ιδιαιτέρως τάς τής Α το μ ικ ή ς Ψυχολογίας (1).
Γενικεύοντες το ρητόν τοϋ Ν ίτσε λέγομεν ότι κάθε άνθρωποί μέσα εις την
κοινωνικήν ζωήν άσκεϊ άγωγήν ή ψυχοθεραπείαν ή άλλως μορφώνει' τό κοινωνικόν
συναίσθημα των συνανθρώπων του, αν φέρεται ώς πραγματικός συνάνθρωπος. Προ
ολίγων μηνών έταξείδευσα εις τήν 'Ελβετίαν όπου παρέμεινα δύο μήνας. ’Από τής
πρώτης στιγμής άντιλαμβάνεται ό ξένος οτι εύρίσκεται μεταξύ άνθρώπων μέ άνεπτυγμένον τό κοινωνικόν συναίσθημα. Ε ις τάς οδούς, είς τά καταστήματα, εις τούς
δημοσίους κρατικούς ή ιδιωτικούς οργανισμούς συναντά κανείς τον άνθρωπισμόν.
Μολονότι πολύ ολίγον διαχυτικοί καί μάλλον σοβαροί, είναι όλοι προθυμότατοι νά
εξυπηρετήσουν τον ξένον. Πουθενά δεν άντελήφθην νευρικότητα, φωνές, συγκρούσεις,
φιλονικείας γιά τό τίποτε. ’ Ηρεμία καί συνεννόησις μεταξύ των. Ε ίς τά σχολεία
ούδεμία ταραχή παρατηρεΐται κατά τήν απουσίαν τοϋ καθηγητοϋ ή διδασκάλου.
’Επίσης τελεία ύπακοή είς τάς άστυνομικάς διατάξεις. Δέν έχουν νεϋρα αύτοί, έσκεπτόμην.
Το πνεύμα αύτό τής καλής συμπεριφοράς, νομίζω οτι επιτυγχάνεται, όταν
κάθε πλάσμα, κατά τον V ainingen, συμπεριφέρεται έτσι ωσάν νά είναι όλοι
καλοί, όταν δηλ. δέν θεωρή τον άνθρωπον θηρίον ή εχθρόν, άπέναντι τοϋ οποίου
νά λαμβάνη μέτρα άμύνης καί έπιθέσεως, όταν πιστεύη καί τήν φυσικήν καλωσύνην
των άνθρώπων, όταν θεωρή τούς λεγομένους κακούς έν άνθρώποις πλανωμένους ώς
προς τήν μέθοδον τής ζωής, όταν πιστεύη ότι τό θετικόν είς τήν ζωήν είναι ή άγάπη
καί οτι τό μίσος είναι άρνησις τής ζωής, είναι πλάνη. Κάθε άνθρωπος πρέπει
νά ένθυμήται ότι οί άλλοι άνθρωποι είναι αύτός ό ’ίδιος ύπό άλλην μορφήν, ότι ή
ιδία ζωή τής φύσεως κυκλοφορεί είς πάντας, ότι εκείνο τό όποιον είναι σκληρόν
διά τό εαυτόν του είναι σκληρόν καί διά τούς άλλους. ”Ας μελετά λοιπόν μεθ’ υ
πομονής τό μυστηριώδες αύτό μέρος τοϋ έαυτοϋ του, πού είναι έκτος έαυτοϋ. Πράξις
άγάπης θά είναι τό άποτέλεσμα τής στάσεως αύτής.
Ό καθηγητής R en esan s (2) τοϋ Πανεπιστημίου τών Βρυξελλών, είπεν ότι
ή δυσκολία νά άγαπήσωμεν τούς άλλους άνθρώπους καί νά γίνωμεν πολϊται τοϋ
κόσμου, προέρχεται από έσφαλμένην ιδέαν περί τοϋ χαρακτήρας τών άλλων άνθρώ
πων. Ό τύπος, τό ραδιόφωνον, οί πολιτικοί άνδρες, οί έπαγγελματίαι κ.λ.π. παρι
στάνουν διεστραμμένην εικόνα τοϋ χαρακτήρος τών άλλων λαών, διότι είναι κατάλ
ληλος νά·* εξυπηρέτηση τά συμφέροντα καί τάς φιλοδοξίας του. ’Αλλά όποιος έταξείδευσεν είς τον κόσμον μέ πνεΰμα άπροκατάληπτον καί άνιδιοτελές, γνωρίζει ότι
συναντά παντοΰ εύμένειαν, φιλοξενίαν καί πόθον προς τήν ειρηνικήν συμβίωσιν
μεταξύ τών λαών. Μόνον ή συστηματική παραμόρφωσις τής πραγματικότητος, πού
γίνεται άπό τών λίκνων μέχρι τοϋ τάφου, καθιστά τούς λαούς εχθρικούς προς άλλ,ήλους.
1. Σχετικόν άρΟρον μας «Ή ’ Ατομική Ψυχολογία είς τήν κοινωνικήν πρόνοιαν τών νέων»
Περιοδικόν « ’Ατομική Ψυχολογία», τόμ. 6ος.
2. Τδε πρακτικά συνεδρίου Ψυχικής 'Υγιεινής είς Λονδΐνον.

Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΟ Λ Ο ΓΙΑ

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ
(ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ)
•Υπό Ν . Α Ρ Χ ΙΜ Α Ν Δ Ρ ΙΤ Ο Υ , Ά σ τ ο ν . Δ )ν τ ο ϋ Α'
(Συνέχεια εκ τον προηγουμένου)

I. Θ Ε Ω Ρ Η Τ ΙΚ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Τ Σ
5. —Πάλη τών τάξεων— Επανάστασις τής έργατικϋς τάξεως διά την κατάληψιν τής εξου
σίας νπ’ αυτής και κατάργησιν τής αστικής τάξεως.
6. —Ή έξέλιξις τών ιδεών εις τάς κοινωνίας καί ό Μάρξ.
7. —Ό Μαρξισμός ώς διεθνής κοσμοθεωρία.
8. —Ποιον πολίτευμα προσαρμόζεται στις κομμουνιστικές κοινωνίες.
9. —Άνακεφαλαίωσις.

5. Κ οινω νικές τά ξεις καί πάλη μεταξύ αύτών.
Δεύτερος νόμος τον όποιον έδημιούργησεν ό Μάρξ άπό τή φιλοσοφική έξέτασι τής
ιστορίας, είναι δ τ ι, ή φ ύσ ις καί ό τρόπος της παραγωγής καί τής κυκλο

φορίας τώ ν οικονομικών άγαθών σε κάθε κοινω νία δημιουργούν πάντοτε
κοινω νικές τά ξεις, οί όποιες έκαμαν καί κάμουν άκόμη μια πάλη μεταξύ
τω ν τήν πάλη τώ ν τάξεω ν.
’Έ τσ ι στην άρχαία εποχή υπήρχαν όΐ τάξεις τών έλευθέρων πολιτών καί τών
σκλάβων, κατά τή Ρωμαϊκή εποχή υπήρχαν οί τάξεις τών πατρικίων καί τών πλη
βείων, κατά τό Μεσαίωνα υπήρχαν οί τάξεις τών μαστόρων καί τών καλφάδων καί
σήμερα υπάρχουν οί τάξεις τών έργατών καί τών αστών. Οί τάξεις αυτές δεν έπαυ
σαν ποτέ νά κάμουν μεταξύ τους μιά πάλη πότε κρυφή καί πότε φανερή, ή οποία
πάντα κατάληξε άλλοτε στή συντριβή ολόκληρης τής κοινωνίας καί άλλοτε στήν
καταστροφή τών τάξεων, οί όποιες πολεμούσαν μεταξύ τους.
Σήμερα ή πάλη αυτή γίνεται μεταξύ τής άστικής καί τής έργατικής τάξεως.
Καί εργατική μέν τάξι (προλεταριάτο) ονομάζει τήν τάξι, ή όποια άποτελεΐται άπό
άνθρώπους, πού μοναδικό μέσο γιά νά κερδίζουν τή ζωή τους έχουν τά χέρια τους,
αστική δέ τάξι (καπιταλισμό) ονομάζει τήν τάξι, ή όποια άποτελεΐται άπό λίγους
άνθρώπους, πού έχουν συγκεντρώσει τά μέσα παραγωγής οικονομικών άγαθών
καί κανονίζουν τή ζωή τών άλλων άνθρώπων, τών έργατών δηλαδή.
'Ο Μάρξ, παίρνοντας τό μέρος τών έργατών κάνει μιά άσυνήθιστη σέ όρμή έπίθεσι κατά τής άστικής τάξεως, τήν όποια χαρακτηρίζει ώς τήν πιο έπαναστατική
τάξι, πού κατώρθωσε μόλις πήρε τήν έξουσία στά χέρια της «νά γκρεμίση όλους τούς
» φεουδαλικούς, πατριαρχικούς καί ειδυλλιακούς όρους τής κοινωνικής ζωής καί
» νά σπάση χωρίς λύπη τά διάφορα φεουδαλικά δεσμά, τά όποια υποδούλωναν κάθε
«άνθρωπο γεννημένο σέ κατώτερη τάξι, κάτω άπό εκείνους πού άποτελοϋσαν' τις
» ανώτερες τάξεις». Δ έ μπόρεσε όμως νά μή παραδεχθή ότι, άπό τήν οικονομική όργάνωσι τής κοινωνίας τήν οποία δημιούργησε ή άστική τάξι, άνεπτύχθη ένας θαυμάσιος
πολιτισμός. Γιά τό ζήτημα αύτό γράφει στο μανιφέστο τά εξής : «Τελειοποιώντας μέ
» μιά θαυμαστή ταχύτητα τό σύνολο τών οργάνων τής παραγωγής, κάνοντας τις συγ» κοινωνίες άσύγκριτα πιο εύκολες, ή άστική τάξι φέρνει παντού τον πολιτισμό, άκόμη
» κ ι’ ώς τά πιο άγρια έθνη. Τά φτηνά της προϊόντα είναι τό βαρύ πυροβολικό, πού
«γ κ ρ εμ ίζει όλα τά δυνατά φρούρια καί αναγκάζει τούς άγριους τούς πιο πολύ ποτισμέ» νους μέ τήν έχθρα γιά τούς ξένους νά συνθηκολογήσουν. Ε κ α τό μόλις χρόνια έχει
« ή άστική τάξι τή δύναμι καί κατώρθωσε νά δημιουργήση τόσες παραγωγικές δυνά«μ εις , πού ό θαυμαστός άριθμός τους καί ή μεγάλη τους δύναμι ξεπερνούν όσα
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» μπόρεσαν νά κάνουν όλες μαζί οί γενεές. Οί φυσικές δυνάμεις οΐ όποιες νικήθηκαν,
» οί μηχανές, ή χημεία εφαρμοσμένη στη βιομηχανία καί στη γεωργία, τά ατμόπλοια
» καί οί σιδηρόδρομοι, οί ηλεκτρικοί τηλέγραφοι, ολόκληρες χώρες οί όποιες ξεχερσώ» θησαν, οί ποταμοί πού έγιναν πλωτοί, πληθυσμοί ολόκληροι πού ξεπήδησαν απ’ τή
» γ ή · ποια εποχή θά τολμούσε νά προμαντεύση άλλοτε, ότι παραγωγικές δυνάμεις
η τόσο τεράστιες έκρύβοντο μέσα στην κοινωνική έργασία;’Αλλά ή νεώτερη αύτή
» κοινωνία ή όποια έκανε νά παρουσιασθή τό θαύμα αυτό των δυνατών οργάνων τής
«παραγωγής καί άνταλλαγής, είναι ό μάγος πού δέ μπορεί νά κυβερνήση τις σκο» τεινές δυνάμεις, τις όποιες επικαλέστηκε» (μανιφέστο παράγρ. 14).
'Η άστική τάξι δέ θά ήθελε καλλίτερη άναγνώρισι άπό αύτή πού τής κάνει
ό Μ άρξ.’Αλλά την άναγνώρισι αύτή, την όποια δέ μπορούσε άλλως τε ν’ άποφύγη γιατί είναι πραγματικότης, την έκανε άπό υπολογισμό καί γιά νά δείξη, ότι
ενώ κατώρθωσε ή άστική τάξις νά μεταβάλη τελείως τόν τρόπο τής παραγωγής
καί κυκλοφορίας τών οικονομικών άγαθών, δέν έκανε άνάλογη προσαρμογή τής έξελίξεως' αυτής προς τήν κοινωνική ζωή όλων τών άνθρώπων, άλλά φρόντισε μονάχα
γιά κείνους, πού αποτελούσαν τήν άστική κοινωνική τάξι καί οί όποιοι ήσαν λίγοι,
ένώ οί πολλοί, οί εργάτες, έμειναν σέ μιά. κατάστασι βάρβαρη, έμειναν δούλοι τής
άστικής τάξεως.
Κάνοντας αύτούς τούς υπολογισμούς βγάζει τό συμπέρασμα ότι οί εργάτες
δέ μπορούν νά ζοΰν παρά μονάχα όταν βρίσκουν δουλειά καί δέ βρίσκουν δουλειά εάν
μέ αύτή δέν αύξάνει τό κεφάλαιο, ώστε άναγκάζονται νά πουλάνε κυριολεκτικά τόν
εαυτό τους ώς εμπόρευμα καί νά δέχωνται τόν άντίκτυπο όλων τών περιπτώσεων
τού συναγωνισμού, όλων τών διακυμάνσεων τής άγοράς.
Καί έπειδή ή κατάστασις αύτή δέ μπορεί ν’ άλλάξη όσο καιρό ή άστική
τάξις κυβερνάει, είναι άνάγκη οί εργάτες (οί προλετάριοι) νά ενωθούν καί νά επα
ναστατήσουν.
Σύμφωνα λοιπόν μέ τόν ιστορικό αύτό νόμο τής πάλης τώ ν τάξεων κατέληξεν ό Μάρξ στο συμπέρασμα ότι ή τάξις πού πρέπει νά έπικρατήση τώρα είναι ή
εργατική (τό προλεταριάτο) τήν όποια παρωτρύνει νά έντείνη τόν άγώνα της κατά
τής άστικής τάξεως, νά έπαναστατήση καί, νά καταλάβη αύτή τήν έξουσία.
’Αλλά πώς υπολογίζει θεωρητικώς ό Μάρξ, ότι υστέρα άπό τήν έπανάστασι
αύτή θά προσαρμοσθή ή κοινωνική ζωή μέ τή νέα οικονομική όργάνωσι ; Πού δηλα
δή θέλει νά καταλήξη;
Μέ διάφορες θεωρίες υποστηρίζει ότι, όταν οί έργάτες πάρουν στά χέρια τους
τήν έξουσία θά συντρίψουν καί θά εξαφανίσουν τήν άστική τά ξ ι, όπως αύτή ένίκησε
καί εξαφάνισε άλλοτε τήν άριστοκρατία, (τό φεουδαλισμό) καί έτσι μόνη κοινωνική
τάξις θά μείνη ή τάξις τώ ν εργατώ ν. «Γενήτε, τούς λέει, ή τάξις πού κυβερνά καί
«καταργήστε έτσι τις τάξεις». "Οταν λοιπόν θά λείψουν ή κοινωνικές τάξεις καί θά
ύπάρχη μιά μονάχα κοινωνική τάξις άναγκαστικά θά λείψουν καί οί άγώνες, ή πάλη
τών τάξεων, πού άποτελεΐ τό πιο επικίνδυνο σημείο καί τήν άφορμή τής δυστυχίας
στις κοινωνίες. ’Έ τσ ι πιστεύει ό Μάρξ ότι θά έπέλθη ή κοινω νική ΐσότης.
’Αλλά μήπως τό κοινω νικό αύτό ιδανικό δέν τό έπιδιώκει καί τό αστικό σύ
στημα, τό όποιον μέ τόν πολιτισμό του προσπαθεί, ν’ άνυψώση τόν έργάτη στο έπίπεδο
τού άστοΰ, εξασφαλίζοντας σ’ αύτόν όλα τά άγαθά, πού είναι έξησφαλίσμένα καί
σ’ εκείνον; Μήπως έτσι δέ θά συγχωνευθοΰν οί τάξεις σέ μιά μονάχα τάξι ;
Για τί άρά γε είναι άνάγκη νά συντριβή ή άστική τάξις, ή όποια δημιούργησε
έναν άφάνταστο πολιτισμό, γιά νά ύπερισχύση μέ τήν έχθρα καί τις σκληρότητες, πού
φέρνουν οί έπαναστάσεις, ή εργατική τάξις, τήν όποιαν θέλουν νά παραστήσουν ότι
βρίσκεται σ’ άντίθεσι μέ τήν άστική τάξι;
Καί μήπως δέν είναι πιο λογικό άντί νά συντριβή ή μιά άπ’ τις τάξεις αύτές
νά γίνη προσπάθεια γιά νά ένωθοΰν καί οί δυο τους σέ μιά μονάχα τάξι; "Ωστε δεν
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πρέπει νά υποστηρίζουμε οτι είναι ωραία ιδέα, ιδανικός καί κοινωνικός σκοπός ή
κατάργησις τω ν τάξεω ν μέ τήν έπανάστασι άλλα ή ενω σίς τω ν σε μια μονάχα
τά ξι. 'Η ίδια κατεύθυνσις, ό ίδιος σκοπός υπάρχει στο κοινωνικό σύστημα της ατο
μικής ιδιοκτησίας, τ | αστικό δηλαδή, καί στο κοινωνικό σύστημα του κομμουνισμού
{Μαρξιστικό) για το ζήτημα αύτό, άλλα υπάρχει μεγάλη άντίθεσι στον τρόπο μέ
τον όποιο προχωρούν για νά τό έπιτύχουν, άφοΰ άπ’ τό ένα μέρος ό Μ αρξιστής διακη
ρύττει τήν έπανάστασι. ένώ άπό τό άλλο μέρος ό άστός δείχνει τον προοδευτικό
καί ειρηνικό δρόμο για τήν πραγματοποίησι τού ιδανικού αυτού.
Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι άποτελεϊ άλήθεια ιστορική πώς,
σ’ όλες σχεδόν τις κοινωνίες έδημιουργοΰντο τάξεις κοινωνικές, οί όποιες πολλές
φορές έκαμαν μεταξύ τους σκληρούς άγώνας.
Οί άγώνες όμως αύτοί Οά προελαμβάνοντο για τό καλό των κοινωνιών καί τής
άνθρωπότητος, αν εκείνοι πού κυβερνούσαν κάθε φορά, είχαν εύρυτέρα άντίληψι
τής άποστολής τού Κράτους καί αυτών τών ιδίων ώς κυβερνητών καί έφρόντιζαν ώστε
τα μέλη τών κοινωνιών νά έχουν εξασφαλισμένα τά άπαραίτητα άγαθά στή ζωή τους.
Ευτυχώς ότι σήμερα οί Κυβερνήσεις όλων τών Κρατών, τά όποια θεωρούν
τό άστικό κοινωνικό σύστημα τό πιο προσαρμοσμένο στον πολιτισμό έχουν κατα
νοήσει ότι μονάχα μέ τήν άνύψωσι τής εργατικής τάξεως στο επίπεδο τής άστικής
θά κατορθωθή νά ήρεμήσουν οί κοινωνίες καί νά συνεχισθή ή πρόοδος τού πολι
τισμού.
"Ωστε δέν χρειάζεται νά επαναστατήσουν οί εργάτες καί ν’ άλληλοσπαραχθοΰν
μέ τούς άστούς, γιά νά έπιτύχουν έτσι τήν κατάργησι τών κοινωνικών τάξεων, γιατί
τό ιδανικό τούτο πραγματοποιείται τώρα μέ τήν συγχώνευσι τών κοινωνικών τάξεων
διά τής έξασφαλίσεως εις τούς έργάτας όλων τών άπαραιτήτων άγαθών τών οποίων
απολαμβάνουν οί άστοί.

6. Έ ξ έ λ ιξ ις τώ ν Ιδεών κατά τον Μάρξ.
Τρίτος νόμος τον όποιον διετύπωσε ό Μάρξ άπό τήν υλιστική έξέτασι τής
ιστορίας είναι ότι οί ιδέες καί οί θεσμοί πού επικρατούν σέ κάθε εποχή, είναι πάντοτε
ιδέες τής κρατούσης τάξεως καί εξυπηρετούν μόνον τό συμφέρον αύτής.
Γιά τό νόμο αύτό δέν πρόκειται ν’ άσχοληθοΰμε πολύ για τί οποιοσδήποτε μπο
ρεί νά κάνη κριτική καί νά διαπιστώση ότι είναι εσφαλμένος.’Αρκεί νά σκεφθοΰμε τή
Χριστιανική θρησκεία, άρκεί νά θυμηθούμε τήν φιλοσοφία τών άρχαίων Ελλήνων,
άρκεΐ νά ρίξουμε μιά ματιά στις σημερινές ιδέες γιά νά πεισθοΰμε οτι τά ιδανικά, ό
ιδεαλισμός γενικώς, ξεπερνούν πάντοτε τά εγωιστικά αισθήματα τού άνθρώπου καί
απλώνονται πάνω άπό τό κοινωνικό σύνολο, τού οποίου τά μέλη καθογηγοΰν άπολύτως, εμποτίζουν καί εύεργετοΰν χωρίς καμμιά διάκρισι.

'Ο γνωστός Γάλλος φιλόσοφος Ζάν Ζωρές εις τό έργο του «'Ιστορία τής
Γαλλικής έπαναστάσεως» πού έγραψε κατά τό 1894 άπαντά στις ιδεολογικές άντιλήψεις τού Μάρξ ούς έξής :
«Όποιαδήποτε καί αν είναι ή σχέσις τής άνθρωπίνης ψυχής, εις τά τολμη» ρότερακαί λεπτότερα όνειροπολήματά της, μέ τό οικονομικόν καί κοινωνικόν σύστη» μα αυτή προχωρεί πέραν άπό τό περιβάλλον της, εις τό άπειρον περιβάλλον τού
» σύμπαντος. 'Η δ’ επαφή της αυτή μέ τό σόμπαν τής δονεί μυστηριώδεις καί βαθείας
δυνάμεις, δυνάμεις τής αιώνιας ζωής, πού προϋπήρξε τής κοινωνίας καί πού
«περνάει καί επάνω άπ’ αύτήν.
«"Οσο λοιπόν θά ήταν μάταιο καί σφαλερό ν’ άρνηθοΰμε τήν έξάρτησι τής σκέ» ψεως καί τού ονειροπολήματος άκόμη άπό τό οικονομικό σύστημα καί τις μορφές
3) τής παραγωγής του, τόσο θά ήταν παιδαριώδες καί χονδροειδές νά έξηγήσουμε μέ
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» δυο λόγια την κίνησι τής άνθρωπίνης σκέψεως μέ μόνη την έξέλιξι των οίκονομι)>κών μορφών. Συχνότατα τό άνθρώπινο πνεύμα, στηρίζεται στο κοινωνικό σύστημα
» γ ιά νά τό προσπέραση καί νά τοΰ άντισταθή.....................
«Θά ήθέλαμε μέσα εις την μισομηχανιστικήν έξέλιξιν των οικονομικών καί
» κοινωνικών μορφών νά αίσθανώμεθα πάντα την άνώτερη αυτή άξια τοΰ πνεύματος,
» πού υψώνεται ύπεράνω καί πέραν άπό την άνθρωπότητά. Καί οί όρθοδοξώτεροι Μαρ» ξισταί θά μάς τό αναγνωρίσουν».

7. 'Ο Μαρξισμός ώς διεθνισ τικ ή κοσμοθεωρία.
'Η θεωρία τοΰ ιστορικού ύλισμοΰ γρήγορα πήρε μορφή κοσμοθεωρίας,
για τί εξαφανίζοντας τά ιδανικά καταργώντας δηλαδή την ιδέα τής πατρίδος,
καταργεί τον εθνισμό καί δεν αποβλέπει παρά στη δημιουργία μιας κοινωνίας
διεθνούς.
Ό σημερινός κομμουνισμός δεν έχει πατρίδα, γιατί υποστηρίζει ότι τό παν
πρέπει νά άνήκη στο σύνολο τών ανθρώπων.
’Έ τσ ι, μέ τον κομμουνισμό θέλησε ό Μάρξ νά γκρεμίση τά εθνικά φρούρια, νά
έξαφανίση τά διάφορα κράτη καί νά ένώση δλο τον κόσμο σέ μιά κοινωνία, σ’ ένα
Κράτος.
'Υπέροχη ιδέα πραγματικά, θαυμασία όνειροπόλησις καί δεν είναι ό πρώτος
πού την έφαντάσθη. Κ ι’ άλλοι πριν άπ’ αύτόν θέλησαν μέ τή βία, όπως καί ό Μάρξ,
νά δημιουργήσουν διεθνή κοινωνία ή γιά νά τό ποϋμε πιο καλά, θέλησαν νά ένώσουν
δλα τά έθνη, δλους τούς λαούς καί νά συγκροτήσουν ένα μονάχα έθνος μιά μονάχα
διεθνή κοινω νία. 'Όλοι αυτοί άπέτυχαν.
Ό Μάρξ δμως άκολουθώντας τή θεωρία τοΰ ιστορικού ύλισμοΰ δέ συμβουλεύει
ταύτόχρονη γενική έπανάστασι σ’ δλα τά κράτη τοΰ κόσμου, άλλά έχει μελετημένο
πρόγραμμα καί διδάσκει δτι πρέπει ό κομμουνισμός νά έπικρατήση σέ κάθε Κράτος
χωριστά καινά πάρη τήν εξουσία μέ μιά έθνική εργατική έπανάστασι. Πώς δμως
θά τό κατωρθώση αύτό; Δεν μάς τό λέει’ καί έδώ άκριβώς βρίσκεται τό ένδιαφέρο
τών διδασκαλιών τοΰ Μάρξ, δτι δηλαδή έδωσε τις γενικές κατευθύνσεις γιά τήν
κομμουνιστική ιδέα καί γιά τήν εφαρμογή της στήν πράξι χωρίς νά έπιβάλη (ορισμέ
νους περιοριστικούς κανόνες, πού θά μπορούσαν καμμιά φορά νά δυσκολέψουν τήν
επιτυχία τοΰ κομμουνισμού σέ μιά όποιαδήποτε χώρα.
’Έ τσ ι, δταν σέ κάθε κράτος χωριστά έπικρατήση ό κομμουνισμός θά ενωθούν
κατόπιν άναγκαστικά τά κράτη, άφοΰ θά έχουν τήν ίδια μορφή καί θά συγκροτή
σουν ένα διεθνές κράτος.
Μ’ αύτό τον τρόπο ό κομμουνισμός έγινε μιά κοσμοθεωρία καί τό κομμου
νιστικό κόμμα πήρε μορφή δ ιεθ ν ισ τικ ή , πού υπόσχεται δτι, έτσι μονάχα θά πάψουν
οί πόλεμοι καί θά έχουμε διαρκή ειρήνη.
’ Τό όνειρό αύτό είναι πραγματικά ώραΐο καί ό καθένας θά ηΰχετο τήν πραγματοποίησί του, άλλά δυστυχώς θά μείνη δνειρο καί τό μόνο, τό όποιο θά έξακολουθή
νά παραμένη άλήθεια είναι τό μίσος καί ή συνεχής έπανάστασις, δώρα άπαίσια,
πού χάρισε στον κόσμο ό Μάρξ καί τά όποια άγωνίζονται σήμερα νά εξαφανίσουν
οί πολιτισμένοι άνθρωποι δλων τών Κρατών. Δέν πρέπει δμως νά λησμονήσουμε
δτι τήν ιδέα αύτή γιά τήν ένωσι δλου τοΰ κόσμου, θέλησαν νά τήν πραγματοποιή
σουν, δχι δμως μέ τήν έπανάστασι καί τή βία, άλλά μέ τήν πνευματική άνάπτυξι καί
τήν άρετή, μέ τήν έπικράτησι δηλαδή τοΰ ήθικοΰ νόμου, α) ό αρχαίος Ε λ λ η ν ι
κός πολιτισμός καί β ) ό χριστιανικός πολιτισμός, πού προφητεύει δτι θά έλθη
καιρός όπόταν «γενήσ σ ετα ι μία ποίμνη κα ί εΐς π ο ιμ ή ν ».
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8. Δικτατορία τοϋ προλεταριάτου.
Σ τις χώρες, δπου ισχύει τδ αστικό ή φ ιλελεύθερο κοινω νικό σύστημα τής
ατομικής ιδιοκτησία ς, τό πολίτευμα δεν είναι δυνατό να καθορισθή οριστικά τό ίδιο,
για δλες τις έποχές και για δλους τούς λαούς, άλλα πάντοτε καί αναγκαστικά θά
προσαρμόζεται μέ τις συνθήκες κάθε κοινωνίας καί μέ την ψυχολογία εκείνων, πού
ζοΰν στήν κοινωνία αότή. "Ετσι, σ’ ένα αστικό Κράτος υπάρχει μοναρχία σ’ άλλο
συνταγματική βασιλεία, σ’ άλλο δημοκρατία.
Σ έ μιά δμως χώρα, δπου θά ίσχύη τό κομμουνιστικό σύστημα κατά τό όποιο
ό άνθρωπος χάνει την άτομικότητά του καί μοιάζει σάν ενα εργαλείο τής κοινωνι
κής μηχανής, τοϋ Κράτους δηλαδή, ή μορφή τοϋ πολιτεύματος πρέπει νά είναι πάν
τοτε ή δικτατορία τής έργατικής τάξεω ς (ή δικτατορία τοϋ προλεταριάτου).
Καί ίσως ρωτήσει κανείς τ ί είναι ή δικτατορία τής έργατικής τάξεως ; ’Α
παντούμε δτι δικτατορία τής έργατικής τάξεως (τοϋ προλεταριάτου) είναι ενα είδος
δημοκρατικής συγκεντρώ σεω ς, δπως τήν ονομάζουν οί ίδιοι. Μ’ αυτό θέλουν νά δώ
σουν τήν έντύπωσι, δτι κατωρθώνουν ώστε δλοι οί άνθρωποι πού ζοϋν σέ μιά κοινωνία
νά μετέχουν στήν Κυβέρνησί της. Στήν πραγματικότητα δμως άπεδείχθη δτι ή δικτα 
τορία τής έργατικής τάξεω ς δεν είναι τίποτε άλλο παρά ενα είδος τυραννίας,
ή οποία ρυθμίζει τά πάντα στο κομμουνιστικό κράτος καί ζητάει τέλεια πειθαρχία,
άφοΰ σύμφωνα μέ τις γενικές αρχές τοϋ κομμουνισμού, ό άνθρωπος υπάρχει, δουλεύει
καί ζή γιά τό σύνολο, πού τό άντιπροσωπεύει ένας μονάχα άνθρωπος, ό δικτάτορας.

9. Ά να κεφ α λα ίω σ ις
Κάνοντας τήν άνακεφαλαίωσι τοϋ θεωρητικού τομέως τού κομμουνιστικού
(Μαρξιστικού) κοινωνικού συστήματος παρατηρούμε δτι :
α) ό Μάρξ ώς βασική θεωρία δημιούργησε τον ιστορικό ύλισμό, κατά τον
όποιο ή έξέλιξις σέ κάθε έκδήλωσι τής κοινωνικής ζωής, δηλαδή στο δίκαιο, στή θρη
σκεία, στήν έννομο τάξι κλπ., έξαρτάται αποκλειστικά καί μόνον άπό οικονομικές
αιτίες, δηλαδή άπό τήν έξέλιξι των μέσων παραγωγής καί άνταλλαγής των οικο
νομικών αγαθών.
β ) 'Η θεωρία αυτή τού ιστορικού υλισμού δέν παραδέχεται ιδανικά καί γιαυτό
τις ιδέες τής πατρίδος, τής θρησκείας, τής ήθικής κ.λ.π. τις θεωρεί άστικές
προλήψεις.
γ ) Κατά τή θεωρία τού ιστορικού υλισμού μεταξύ τών κοινωνικών τάξεων
πού γεννήθηκαν κατά τις διάφορες έποχές, έδημιουργήθη πάντοτε μιά πάλη ή πάλη
τώ ν τάξεω ν ή οποία έφερνε τήν καταστροφή στή μιά άπό τις τάξεις αύτές.
δ) 'Ο κομμουνισμός (Μ αρξισμός) έπ ιζητεΐ σήμερα νά καταργηθή επανα
στατικούς ή άστική τάξις καί νά μείνη μιά μονάχα τάξις ή εργα τική, πού θά κυ
βερνά τήν κοινωνία. "Ε τσι πιστεύει δτι καταργοΰνται οί τάξεις καί παύουν οί άφορμές γιά τήν πάλη μεταξύ τών κοινωνικών τάξεων.
ε) Ό κομμουνισμός θεωρητικά πήρε τή μορφή διεθνισ τικ ής κοσμοθεω
ρίας πού δίνει ύπόσχεσι νά ένώση δλα τά Κράτη τού κόσμου καί νά δημιουργήση μιά
παγκόσμια κοινω νία (τό διεθνές προλεταριάτο).
Αύτό είναι τό θεωρητικό καί φιλοσοφικό περιεχόμενο τού κομμουνισμού
ή θεωρία δηλαδή τού ιστορικού υλισμού πού έδημιούργησε ό Μάρξ.
Ευτυχώς δμως δτι σήμερα ή θεωρία αότή άφοΰ μπήκε κάτω άπό τήν αύστηρά
κριτική τού ανθρώπου, καί άφοΰ ύπέστη τρομερά πλήγματα άπό αυτήν ταύτην τήν
κομμουνιστικήν πράξιν, άπό τό 'Ρωσσικό δηλαδή πείραμα, έπαυσε πλέον νά συγκινή
τούς άνθρώπους καί προ παντός τή μεγάλη μάζα τού λαού, ό όποιος μέ λαχτάρα
ξαγυρίζει στά ιδανικά του καί συνεχίζει τό δρόμο αυτού γιά τήν άνύψωσι τού
πολιτισμού, ό όποιος έξησφάλισε καί θά τοϋ έξασφαλίση άκόμη περισσότερο τήν
εύημερία καί άνοδο εις άνώτερα επίπεδα πολιτισμού, τελειότητος καί ευτυχίας.
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ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ - ΗΔΟΝΙΣΤΙΚΑ
'Τπό Κ Ω Ν Σ Τ . Π . Τ Σ ΙΠ Η Ά σ τ. Δ/ντοΰ Β ’
( Συνέχεια εκ τοϋ προηγουμένου)

Ε '. Τ οξικομα νείς
4. Μορφινομανεϊς. — 5. Ήοωϊνομανεΐς.

4. Μ ορφινομανεϊς
Ό τύπος ούτος έν έλλείψει αλλά και εν έπιδράσει τοιούτου δηλητηρίου διακρίνεται σαφέστερον καθ’ όσον έν τή ελλείψει τό πρόσωπον διαρρέεται άναιτίως ύπό ελα
φρού ΰδρώτος, αί χεΐρες κινούνται κατά τινα άρρυθμον καί τρομώδη τρόπον, τό βλέμμα
καθίσταται χαρακτηριστικώς άπλανές, ή ομιλία είναι βραδεία καί ττολλαί λέξεις κα
θίστανται δυσττρόφερτοι ττλήν άλλων οργανικών ένοχλήσεων ένίοτε καί άλγηδόνων
ύφ’ ών κυριολεκτικώς κατατρύχεται. Έν έπιδράσει τής μορφίνης παρουσιάζει έιτιφανειακήν γαλήνην αυτοκυριαρχίας, διακοπτομένην κατά ττοικίλα διαλείμματα έκ τής έξασθενήσεωςτής μνήμης καί τής θελήσεως.Τό άπλανές τού βλέμματος καί τό τρομώδες των
κινήσεων έμφιλλοχωρεϊ άτάκτως, αί μεταπτώσεις είναι συνήθεις καί ό ειρμός τών σκέψεων
καί έκφράσεως ιδεών διακοπτόμενος. Ή προώρως άτάκτως καί ή διακεκομμένως λευκαινομένη κόμη μέ τήν κομματώδη έκφρασιν ενός προσώπου ούτινος οί μΰς συσπώνται άσυμμέτρως καί οΐ οφθαλμοί περιβάλλονται Οπό μέλανος κύκλου καί είσχωροΰσι
βαθύτερον πρός τάς κόγχας, παριστάμενοι οιωνοί ύποχωροΰντες, ΰποδηλοΰσι τον
τύπον τούτον οστις φέρει μεθ’ εαυτού μίαν σύριγγα καί τήν απαραίτητον ύλην πρός
νέαν κατά διαστήματα πρόσκαιρον έπανόρθωσιν τού διαρκώς πίπτοντας έκ τοϋ πά
θους τούτου οργανισμού του. Αί δόσεις είσάγονται δι’ ένέσεως άς ενεργεί μόνος ό μορφινομανής άναλύων εις τό ύδωρ πολλάκις τήν μορφίνην όταν δυσκόλως ανευρίσκει
φύσιγγας, αδιαφορεί διά τήν αντισηψίαν καί ύπεράνω τών ενδυμάτων του εισάγει
εις τήν σάρκα αύτοϋ τήν βελόνην τής σύριγγος δι1 ής εναποθέτει είς τόν οργανισμόν
του τό δηλητήριον, ενεργών οΰτω καί έκ τής έλλείψεως υπομονής διά τήν ταχυτέραν
ΐκανοποίησιν του καί ενεκα τής εύκολίας ήν τώ παρέχει ή μέθοδος αυτή έφ’ όσον άλ
λως περιέρχεται εις κατάστασιν πλήρους δι’ όλα αδιαφορίας.
Οΐ πλεΐστοι άγονται είς τά Ψυχιατρεία άλλοι δέ διανύουσιν πρό τοϋ σταθμού
τούτου καί μικράν τινα διαδρομήν χρήσεως ήρωίνης έξ ής εύκολώτερον καί άσφαλέστερον καταρρέουσι έπί τοσοΰτον δέ ώστε νά προκαλώσιν καί τοϋ έξ οίασδήποτε
άλλης αιτίας άναπήρου επαίτου τόν οίκτον.

5. Ή ρω ϊνομανεϊς
Ό τύπος ούτος είναι ό περισσότερον παρ’ ήμΐν γνωστός διότι ή έξις τής χρή
σεως τής ήρωΐνης διεδόθη εύρέως είς τάς κατωτέρας τάξεις καί έκεΐθεν άνήλθεν καί
πρός τήν μέσην αστικήν τάξιν, σημειώσασα θύματα καί μεταξύ μαθητών τού Γυμνα-
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σίου. Εις τήν εργατικήν όμως τάξιν χειρουακτικών τινων έποίγγελμάτων καί τού;
εγκληματικού; τύπου; τών μικρών κατά τη ; περιουσία; αδικημάτων έκυριάρχησεν.
Οϊ πρό; τόν πλάνητα βίον ρέποντε; νεαροί τύπΌΐ αχθοφόρων, ώ; υπάλληλοι συνοι
κιακών τινων μικροκαφενείων καί οί περί τόν λιμένα ΤΤειραιώ; επιδιδόμενοι εϊ; ποί
κιλλα; πλανοδίου μικροπωλητοΰ ασχολία;, κατά με/άλην αναλογίαν άπέβησαν δού
λοι του πάθου; τούτου, ώ; έπίση; καί νεαροί χασισοπόται. Ή μύησι; τών πλείστων
έπετεύχθη υπό άλλων πασχόντων καί τ η ; μιμήσεω;, βοηθούση; καί τ η ; έπικινδύνω;
διαδεδομένη; φήμη; περί τών τ η ; χρήσεω; προκαλουμένων εΰαρέστων συναισθημά
των. Τά ελαττώματα καί αϊ θλιβεραί συνέπειαι άποκρύπτονται έπιμελώ; υπό τών
μεμυη μενών ώ; άν ζηλόφθονο; μοίρα έπεμβαίνη ΐνα όσον οίον τε τάχιον ττα; υ γ ιή ;
ΰπαχθή εΐ; τά ; τάξει; τών ήρωϊνομανών, οϊτινε; ποικίλα; χρησιμοποιοΰσι μεθόδου;
προσηλυτισμού νέων οπαδών. Ά πό τ η ; πλευρά; δέ τούτη; σοβαρόν παρουσιάζει
κίνδυνον ή κυκλοφορία τών τύπων τούτων οϊτινε; καλώ; γνωρίζουσι καί όρθώ; εχουσι
σταθμίσει τά οικονομικά ωφελήματα τού προσηλυτισμού, διότι ό νεοφώτιστο; είναι
οΐκονομικώ; ετι ακμαιότερο; αύτών καί ταχέω; καί εύκόλω; καί τά ενδύματα αυτού θ’
άνταλλάξη πρό; τά ; μετά τινα; ήμέρα; άπαιτουμένα; αύτώ δόσει; ήρωΐνη;.
Οΐ πλεΐστοι τών ήρωϊνομανών, εξαντλούμενοι οΐκονομικώ; τά ; πρώτα; ήμέραΙ τού προσηλυτισμού των, διότι αί ήμερήσιαι δαπάναι έκάστου διά προμήθειαν
ήρωΐνη; κατά τά έτη 1930—1939 ΰπερέβαινον το διπλάσιου ένό; συυήθου; ήμερομισθίου, προσέφευγον εί; δάνεια, εί; μικροαπάτα; καί κλοπά; εί; βάρο;τών οικείων των,
τελικώ; έπώλουν τά ένδύματά των καί ταχέω; κατέληγον μικροπωληταί ήρωΐνη;,
ΐνα διά τού επαγγέλματα; τούτου έξηκονομήσωσι τήν ήμερησίω; άπαιτουμένην δι’
ιδίαν χρήσιν ποσότητα.
Ή εξαιρετική δραστικότη; τοΰ δηλητηρίου τούτου προκαλεΐ τόν ταχύν έθισμόυ, δστι; παρωθεί εί; τήν έπανάληψιν τ η ; χρήσεω;, διότι άμέσω; μετά τήν πάρο
δον τ η ; έξ α ύ τή ;. έπιδράσεω;, καταλείπει εί; τόν οργανισμόν ενοχλήματα τοσούτου
έντονα πολλάκι;, ώστε ή νέα δόσι; υ’ άποτελή τήν μοναδικήν άυοικούφισιυ ένεκα τού άδυ-

Άναμνηστική φωτογραφία ήρωϊνομανών κατά τήν στιγμήν τ η ;
χρήσεω; ήρωίνη; εΰρεθεϊσα έπί ένό; έκ τών ανωτέρω είκονιζομένων.
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νότου τής άντιστάσεως τής βουλήσεως τοΰ ήρωϊνομανοΰς εις τό ζωηρώς παρωθούν
συναίσθημα τής υπό τών ενοχλημάτων απαλλαγής Χ.
'Η χρήσις συντελεϊται δι’ άναρροφήσεως άπό των ρωθώνων έξ ου καί ή μεταξύ
των προσαγόρευσις «πρεζάκιας», εις αύξουσαν δέ κατά τό διάστημα κλίμακα καί πο
σότητα ήτις ρυθμίζεται κατά τάς χρονικάς ταύτας αποστάσεις. Ή κόνις αΰτη—πρέζα
τοποθετείται επί τοΰ καρπού τής άριστεράς μάλλον χειρός εις τό μικρόν μεταξύ δεί
κτου καί άντίχειρος σχηματιζόμενον κοίλωμα καί φέρεται προ των ρωθώνων καί δι’
ΐσχυρας εισπνοής έπικολλαται εις τόν βλεννογόνον τής ρινός. Οί μάλλον ειδικευμέ
νοι διά τήν καλυτέραν καί άσφαλεστέραν τοΰ συνόλου τής ποσότητος συλλογήν,
χρησιμοποιοΰσι κυλινδρικόν εκ χαρτονιού ή φύλλου χάρτου σωληνίσκον μήκους 0,02
καί κοιλότητος διαμέτρου 0,004 καλούμενον εις τήν συνθηματικήν των γλώσσαν «γιούφ».
Μετά τήν τοιαύτην έπί τρίμηνον, άλλοι έπί έξάμηνον χρήσιν, προσφέγουσιν εις τήν
δι1 ενέσεων εισαγωγήν του δηλητηρίου τούτου εις τόν οργανισμόν. ΤΤρός τούτο διαλύουσι τήν κόνιν εντός κοινού ϋδατος καί διά σύριγγός καί βελόνης ένεργοϋσι επ’ αύτών ενέσεις έν σπουδή καί αγωνία, 'ίνα οϋτω ταχύτερον έπιδράση έπ’ αύτών ή ήρωΐνη.
Αί σύριγγες καί αί βελόναι αύται φέρονται υπό τά ρυπαρά αύτών ενδύματα καί χρη
σιμοποιούνται άνευ άπολυμάνσεως, κονιορτοβριθείς καί φορείς ποικίλων μικροβίων.
Ό ήρωϊνομανής προ των κοινών πολλάκις βλεμμάτων, απογυμνώνει τόν βραχίονα
ή τόν μηρόν καί εισάγει τήν διαλελυμένην ήρωΐνην αδιαφορών διά τό παν, έξ οΰ οι
πλεΐστοι ΰφίστανται διαπυήσεις καί μολύνσεις αλλεπαλλήλους. Μέχρι τινός έπεδείκνυον ταύτας εις τούς αδαείς ίνα προκαλοΰσι τόν οίκτον έπαιτοΰντες καί διά τών οΰτω
συλλεγομένων χρημάτων προμηθευθώσι νέαν τινα δόσιν.
Πας τοξικομανής, παρωθείται ΐσχυρώς ύπό τοΰ πάθους του καί δέν εύρίσκει
άνακούφισιν, προ τής χρήσεως νέας ηύξημένης ποσότητος, άλλ’ ό ήρωϊνομανής ύπερβαίνει δλας ώς πρός τά ένοχλήματα τών στερήσεων, τάς έξ αύτών καί τού συνόλου
τής παρωθούσης δυνάμεως αγωνίας καθιστάμενος εύκόλως άλλόφρων2.
Μηχανεύεται καί έξαυτλεΐ παν μέσον πρός άπόκτησιν τού δηλητηρίου. Δέν εχει
τήν ψυχικήν δύναμιν πράξεων ΐσχυρας βίας κατ’ αγνώστων, άλλά κατά τών οικείων
του καί πρό παντός τών προσώπων, άτινα σέβονται καί συμπονούν τήν άναμφισβήτητον δυστυχίαν του, όπως είναι ή μήτηρ του. Αϋτη δέ ήτις διατηρεί τάς ζωηράς
εικόνας τής βρεφικής καί παιδικής ηλικίας τοΰ τέκνου της μέ τήν άδάμαστον δύναμιν
τής στοργής της προσπαθεί καί προσφέρει έν τώ μέτρω τών δυνάμεών της δ,τι δύναται διά τήν άνακούφισιν του, άλλ’ έξαντλεΐται καί αυτή καί τότε κατ’ αύτής ιδιαι
τέρως στρέφεται ή βία, άνευ προηγουμένου καί άνευ ορίου τοΰ άλλόφρονος τοξικομα
νούς υίοϋ της, δστις συγκεντρών τό σύνολον τών έναπομενουσών αύτώ δυνάμεων δέρει, ρίπτει χαμαί τήν μητέρα, άφαιρεΐ άπό τών ποδών της τά υποδήματα καί σπεύ
δει νά τά πωλήση, ίνα διά τοΰ άντιτίμου αύτών προμηθευθή μίαν δόσιν ηρωίνης.
Παραλλήλως ή κλοπή, ή άποιτη, ή πορνεία έαυτοΰ ή προσώπου συγγενούς ή άλλως
1. Δ . Κουρέττα καί Φ. Σκούρα, «Θέματα Ψυχιατρικής έν τώ Στρατώ», Διάλεξις Δ . Κουρέττα «Ο ί τοξικομανείς έν τώ Στρατεύματι». Σελίς 38 « . . . .Έ ν φ λοιπόν τά άλλα ναρκωτικά,
τό δπιον, ή μορφίνη, τό χασίς έπί μακρόν χρόνον προκαλοΰσι κάποιον εύχάριστον αίσθημα καί
παροδικήν έστω τόνωσιν τών διανοητικών καί σωματικών δυνάμεων, ή ήρωΐνη τούναντίον προκαλεΐ έν άρχή μέν έλαφράν νάρκην μετά διεγέρσεως τής φαντασίας, ταχέως δέ μετά τάς πρώτας
δόσεις έπιφέρει κατάπτωσιν τών σωματικών καί πνευματικών, ανορεξίαν, δυσκοιλιότητα, άποχαύνωσιν. Τό πρόσωπον τοΰ ήρωϊνομανοΰς είναι χλωμόν σάν τό «φλωρί» ή κεφαλή «πίπτει σάν μο
λύβι» οι οφθαλμοί χωρίς έκφρασιν, θαμποί, όμοιοι «μ έκ ερ ί λυωμένο εις τό τέρμα του νά σβύση»
όταν όμιλή, όταν γέλα δεικνύει ετοιμοθάνατου μορφήν, αί λέξεις μετά δυσκολίας προφέρονται, ή
σπονδυλική στήλη είναι κυρτωμένη καί ό ήρωϊνομανής άδυνατεΐ νά τήν κρατήση εύθεΐαν».
2. Κ. Κατσαρα, «Ψυχική καί Κοινωνική 'Υ γιεινή». Σελίς 195. « . . ."Ολα τά συστήματα
υποφέρουν : νευρικόν, κυκλοφορικόν, πεπτικόν, ουροποιογεννητικόν, προσβάλλονται εις ύπέρτατον βαθμόν. Ή δέ καχεξία τοΰ τοξινομανοϋς φθάνει μέχρις άποσκελετώσεως. Ψευδαισθήσεις καί
παραληρήματα κυριαρχούν συχνότατα εις τούς τοξικομανείς. Α ί εκδηλώσεις τών ψυχικών φαι
νομένων γίνονται έντονώτεραι όταν ό τοξικομανής στερηθή έστω καί προσκαίρως τοΰ δηλητηρίου».
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δυυαμέυου νά διατεθή, ΐνα ούτος έξοικουομήση τό πάθος του είναι πράξεις ευκόλως
καί ευχαρίστως έπιτελούμεναι. "Οταν τυχόν έγκεκλεισμένος εις τό κρατητήριον, άδυνατεϊ νά επιτυχή άλλην τινά λύσιν, εκβιάζει τους φύλακας χαράσσων διά ξυριστικής
λεπίδος τήν κοιλίαν του ή άποκόπτων τάς φλέβας του μετά προηγούμενους γόους έκ
των άλγηδόνων ΰφ’ ών Ικ τής στερήσεως του δηλητηρίου κατατρύχεται. Ψεύδεται
καί σκηνοθετεί προς πάσαν κατεύθυνσιν καί όταν έκδηλοϊ μετάνοιαν επιδιώκει νά διαφύγη δυσμενούς τίνος στιγμής. Αί πρόχειροι πολλάκις όμολογίαι του οφείλονται είς
κατώτερον αίσθημα καί αί καταθέσεις των προσώπων τούτων πρέπει πολλαπλώς
νά έλέγχωνται.
Ό ήρωϊνομανής διακρίνεται έκ τής πενιχρότητος τής περιβολής καί τής σωμα
τικής έξαντλήσεως είς ήν ταχέως περιέρχεται. Ό τύπος οΰτος προσδιορίζεται είς ένα
ρακένδυτον, τρέμοντα καί κατά τό θέρος εικοσιπενταετή, αποσκελετωμένου σώματος,
βραδέων καί μετά κόπου έκτελουμένων κινήσεων. “Εχει τό πρόσωπον χαρακτηριστικώς ώχρόν, τούς οφθαλμούς άπλανεΐς, είναι ρυπαρότατος καί επί των δίκην ενδυμά
των ρακών, δι’ ών περιβάλλεται φέρει έγκαύματα έκ τού σιγαρέττου δπερ καταπί
πτει των χειλέων του κατά τάς συνεχείς στιγμάς τής έκ τού όλου καμάτου ύπνηλίας.
‘ Η ρίς του ρέει βλέννας καί τά χείλη του σίελον, εν φ ίδρώς διαρρέει έλαφρώς τό πρό
σωπον. Ή κεφαλή δυσκόλως συγκροτείται καί καταπίπτει βαρεία πρός τό στήθος,
ένω ή σπονδυλική του στήλη κάμπτεται ένεκα καί των κατά τήν κοιλίαν καί τον στό
μαχον άλγηδόνων, ας συνοδεύουσι έπίμονοι καί δυσχερείς έμμετοι έπιτείνοντες τήν
όλην έξάντλησιν. Τά κατά τούς βραχίονας καί τούς μηρούς έκ των άνευ άντισηψίας
τίνος ένεργουμένων ύπ’ αύτοϋ ένέσεων διαλελυμμένης είς οίονδήποτε ύδωρ ηρωίνης
αποστήματα μεταβάλλονται είς χαινούσας έξελκώσεις φερομένας πρός τήν γαγγραινώδη μορφήν. Εύκόλως καί δικαίως προκαλεϊ τόν οίκτον τού οΐουδήποτε καί ιδιαιτέ
ρως τήν απορίαν πώς ετι κινείται τό είς τοιαύτην κατάστασιν σώμα δπερ σύρεται
όριστικώς πρός τόν θάνατον 1.

6. Χασισομανεΐς
'Η έξις τής χασισοποσίας, ή τόσον καί παρ’ ήμϊν διαδοθεΐσα έδημιούργησεν
ίδιον τύπον, τόν τοΰ χασισοπότου εύκόλως καί έκ τών έπικτήτων έξωτερικών γνω
ρισμάτων του διακρινόμενον. ’Ενδιαφέρουσα δέ είναι ή προέλευσις τού τύπου τούτου,
ούτινος αί ύπό τήν έπήρειαν τής χρήσεως τού χασίς έκδηλώσεις, τά κατά διαλείμματα
αύτής αισθήματα καί αί πράξεις του έν γένει μαρτυροϋσι τήν πρός τό κοινωνικόν σύνολον άντίθεσιν.
'Η προσφυγή είς τήν χρήσιν τοΰ χαςτίς, οφείλεται είς τήν προσπάθειαν τής δια
κοπής τής τύρβης τού κατωτέρου τύπου, όστις διωκόμενος καί κρυπτόμενος ένεκα ποικίλλης έγκληματικής δράσεως, άντήλλαξε κατά τάς συστάσεις καί ύποδείξεις έμπειροτέρων ομοτέχνων του τήν μέθην τοΰ οίνου διά τής τοιαύτης τοΰ χασίς. 'Η διαφορά
τών εύφορικών άποτελεσμάτων καί ό πλούτος τών ελκυστικών οραμάτων κατέθελ
ξαν τόν ύποβληθέντα είς τήν δοκιμήν, όστις διεφήμισε καί διέδοσε καί είς τούς κύκλους
του επέβαλλε τό νοσηρόν εύφραντικόν, την τοξικότητα τοΰ οποίου ΰπετίμησεν, ώς
ό αύτός τύπος, ύμνησε τήν έγκάθειρξιν διά τής φράσεως «τά σίδερα τής φυλακής είναι
γ ιά τούς λεβέντες». Οϊ πρώτοι παρ’ ήμΐν τούλάχιστον, οπαδοί υπήρξαν όατόφοιτοι
1. Δ . Κουρέττα καί Φ. Σκούρα, «Θέματα Ψυχιατρικής έν τώ Στρατφ», Διάλεξις Δ . Κου·
ρέττα «Ο ί τοξικομανείς έν τώ Στρατεύματι». Σελίς 47 «Τό συμπέρασμα τής Θλιβερας ιστορίας
τών τοξικομανών, τής όποιας ή στυγνότης υπερβαίνει πάσαν περιγραφήν καί τής οποίας σας έδω
σα άμυδράν εικόνα (διότι μόνον αύτόπτης μάρτυς είναι δυνατόν νά άντιληφθή τά μελανά ταύτης χρώματα) είναι, δτι όσοι δοκιμάζουν έξ έπιπολαιότητος ή έκ ψυχικής άνάγκης νά είσέλθουν
είς τό τέμενος τής ευτυχίας, διά τής θύρας τής ήδονής, άγοράζουν αυτήν τήν ευτυχίαν μιας στιγ
μής, μέ τό πολύτιμον τίμημα τοΰ σώματος καί τής ψυχής των. Δέν βραδύνουν νά κατακρημνισθοϋν
μετ’ ολίγον, διά τής θύρας τής δυστυχίας, είς τήν ζοφεράν νύκτα τής κοινωνικής άναξιότητος καί
τοΰ έκμηδενισμοΰ τής προσωπικότητάς των».
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φυλακών, ο! συναναστρεφόμενοι αυτούς κλεπταποδόχοι, έκβιασταί, έκμεταλλευταί
κοινών γυναικών, άνθρωποι γενικώς του σκότους καί οί τούτοις προσόμοιοι.
Τό έκ του ανωμάλου βίου καί τών παρανόμων ασχολιών καχύποπτον τών προ
σώπων τούτων, τό υπό τό κράτος τοϋ ενδεχομένου μιας κατ’ αυτών Αστυνομικής
έπεμβάσεως αγωνιώδες συναίσθημα του έν διαρκεΐ ανησυχία διαβιοΰντος ενόχου εφη
σύχαζε, έξηνεμίζετο, έλησμονεϊτο καί αντικαθίστατο κατά τούς πόθους του δι’ εύφροσύνου γαλήνης, υπό τήν επήρρειαν τής μέθης τοϋ χασίς. 'Ως δέ έν νηφαλιότητι τον
συνοδεύουσι αί προφυλάξεις, ή σφραγίς τοϋ μυστικισμοϋ τον παρακολουθεί καί εις
τόν χώρον τής πρός κοινήν χασιστικήν μέθην συγκεντρώσεως. Τοϋτο δέ έτι μάλλον
έπεβλήθη βραδύτερον ένεκα τής άπαγορεύσεως αύτής τούτης τής χρήσεως τοϋ χα
σίς αδιακρίτως τής ποιότητας τών προσώπων. Πολύ προγενεστέρως όμως ή κοινω
νική καταγωγή τοϋ ύποκόσμου τούτου καθώρισε τά τής συμπεριφοράς καί έκφράσεως, έν οϊς διακρίνει τις τήν πρό πάσης άλλης ένεργείας έφαρμογήν άσφαλιστικών
καί προστατευτικών άπότώνάμυήτων καί τή ς ’Αρχής μέτρων ώς καί ή έν πολλοΐςχρησιμοποιουμένη καί σήμερον εις τούς κύκλους τών χασισοποτών συνθηματική γλώσσα1.
Ό χασισοπότης τοιαύτης κατά πλειονότητα καταγωγής πρόσωπον, ποικίλας
δέ κρύπτων κακίας καί άλλα οδυνηρά διά τήν κοινωνίαν αισθήματα, άνήκει εις τήν
μειοψηφίαν έκείνην τοϋ συνόλου, καθ’ ής ή άμυνα είναι έπιβεβλημένη. Γνωρίζει δέ
τούτο καλώς καί έπιμελώς κρύπτεται, συναναστρεφόμενος καί έξ έπαγγελματικής
έγκληματικής άλληλεγγύης όμοιους του καί αποφεύγει έπαφήν τινα πρός τάς άρχάς
αΐτινες έτέθησαν έμπόδιον τών μέσων τής άντικοινωνικής προσπάθειας του. Τήν προ
στασίαν του άπό τών έχθρών τής τάξεώς του τούτης ένεκα τών συνήθων έξ έγκληματικών πράξεων διαφορών άναθέτει εις τάς ιδίας του δυνάμεις καί πρός τούτο οπλοφο
ρεί, έφωδιασμένος τό πλεΐστον διά τοϋ προσφιλούς εις αύτούς όπλου, τής άμφιστόμου
μαχαίρας, ής ή δράσις έξυπηρετεϊ τό άθόρυβον καί σκοτεινόν τού όλου του βίου.
Ό τύπος τού χασισοπότου διακρίνεται καί έκ τής καθόλου παραστάσεως, έν ή
παρατηρεί τις βραδείας κινήσεις, όψιν χλωμήν, βλέμμα μεταξύ τού απλανούς καί πο
νηρού, δπερ πλανά τόν άδαή άλλα προκαλεί ένδιαφέρον εις τόν παρατηρητήν ή ύπσκρινομένη καχυποψία. Έχει τό κάτω χείλος κατερχόμενον οίονεί κρεμάμενον καί τήν
δλην έκφρασιν κουρασμένην καί σκοτεινήν. Αί σπάνιοι καί μετά προφυλάξεων έκφράσειςτου χαρακτηρίζονται έκ τής παρενθέσεως συνθηματικών λέξεων. Τό βάδισμα καί τό
ύφος έτι μάλλον προδίδουσι τήν τάξιν προελεύσεως αύτοΰ, όσονδήποτε εύπρεπής καί συγ
χρόνως άν παρουσιάζεται ένδεδυμένος. Τό έλαφρώς κυρτόν τής μιάς ώμοπλάτης καί
νωχελές τού βαδίσματος έν συνδυασμώ πρός τάς έκ μακράς συνήθειας χαρακτηριστι
κός κινήσεις τών βραχιόνων τών καρπών καί δακτύλων τών χειρών, άνευ άπομακρύνσεως τών βραχιόνων άπό τού δλου σώματος, μαρτυροΰσι ένα δισταγμόν. Τό βαρυαλγές ύφος πρό? τό όποιον έχουσι μίαν κοινότητα έμφανίσεως εις χαρακτηριστικήν άναλογίαν προδίδει τόν τύπον εις δν παλαιότερον έδίδετο ό τίτλος τού «Μάγκα» ή τού
«Μόρτης» ύπό τήν έννοιαν τού εύφυοΰς, τού πολλά άντιλαμβανομένου, τού πολλά
ικανού καί μηδέν λέγοντας, ϊνα οϋτω προσαποκτά κύρος πρός τούς όμοιους του. Παρίσταται μεστός παραπόνων διά δυσμένειαν τής τύχης του, μή άναγνωρίζων πόσον
υπεύθυνος είναι καί ώς πρός τούς κοινωνικούς περιορισμούς τών πράξεών του κρίνει
αύθαιρέτως καί ύπούλως. Εκφράζεται μετά τίνος χαρακτηριστικής άπορίας περί αύτών καί κατά τά αύτοσχέδια συναφή άσματα διά χαρακτηριστικών φράσεων «έμείς
κΓ άν τό φουμάρουμε κανένα δεν πειράζουμε».
Γενικώς τού χασισοπότου ό βίος χαρακτηρίζεται έξ αισθημάτων άδρανείας πρός
τήν έντιμον έργασίαν καί πρός τάς κοινωνικός έπιταγάς. ’Αναπτύσσεται παρ’ αύτώ
ή δραστηριότης πρός ίκανοποίησιν τών κατωτέρων παθών, πλαισιοϋται ύπό νοση8. Περιοδικόν « ’ Αστυνομικά Χρονικά» τεϋχος Ιον, άρθρον ήμών «Κοινωνία τοϋ Έ γκληματίου».

ΕΓΚΛΗ Μ Α ΤΟ Λ Ο ΓΙΑ

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΥΤΟΝ
Ύπό τοΰ Δόκτορος KEITH SIMPSON, Λέκτορος έπί ιατροδικα
στικών ζητημάτων εις τό Νοσοκομεϊον Cuy του Λονδίνοο
(Σννέχεια και τέλος)

Ή νεκροψία άπεκάλυψε π ρ ά γμα τι δ τι τά τραύματα τής κεφαλής εϊχον
αίμορραγήση έπ ί εν χρονικόν διάστημα 30-40 λεπ τώ ν, ίσως καί περισσότερον,
χωρίς τούτο νά δύναται νά καθορισθή.
Τά τραύματα ώς ένεφανίζοντο είς τό π τώ μα έπρεπε νά είχον γ ίν η κατά
τόν έξης τρόπον.
Α '.—Τό σώμα ήρ π ά γη έκ τώ ν έμπροσθεν, άπό τόν λαιμόν, μέ τό δεξί χέρι.
Ή γυναίκα ήγω νίσθη διά νά έλευθερώθή, άλλά ήτο καθηλωμένη, μέ τή ν
πλά τη ή είς τόν τοίχον ή είς τό πάτω μα.
Β'.—"Ενα μόνον κτύπημα πολύ δυνατόν κατεφέρθη είς τό άριστερόν μέ
ρος τού προσώπου, άπό τού πώγονος μέχρι τού ώτός, διά τής άκρας οργάνου
ούχί τέμνοντος, άλλά βαρέος. Είς τή ν π ρ α γμα τικό τητα έχρησιμοποιήθη ένα
σκαμνί.
Γ '.—’Τ ό π λή γμ α έπροξένησε πτώ σ ιν, κατά τή ν οποίαν ή κεφαλή ύπέστη
κλονισμόν.
Δ ';—Τά πόδια έδέθησαν κατά τή ν σ τιγμ ή ν πού έπήρχετο ό θάνατος.
Είνε λογικόν νά σκεφθή τις ό τι αύτή ήτο ή πιθανή σειρά τής διαδοχής τώ ν
γεγονότω ν, έφ’ όσον ούδεμία άντίστασις θά ήτο δυνατή μετά ένα παρόμοιον
π λή γμ α , ώς τό άνωτέρω άναφερόμενον, ύπό στοιχεΐον Β'.
Δεν Θά ώφελοΰσε είς τίπ ο τε νά π εριγρά ψ η τις έν λεπτομερεία τά τραύ
ματα ταΰτα. "Ομως ώρισμένα σημεία, έξαιρετικώς ένδιαφέροντα άξίζουν μίαν
προσεκτικωτέραν έξέτα σ ιν:
1.
Τά τραύματα τά όφειλόμενα είς τόν στρα γγαλισμόν παρουσιάζο
ύπό τή ν πλέον συνήθη μορφήν τώ ν προκαλουμένων ύπό τής δεξιάς χειρός,
έφαρμοζομένης μέ τή ν παλάμην. Μία εύρεΐα έκχύμωσις, ώοειδής, όμοια πρός τ ή ν
ύπό τού άντίχειρος προκαλουμένην πίεσιν συνοδευομένη άπό δύο άμυχάς
έξ ονύχων έξετείνετο ύπό τή ν γω νίαν τής κάτω δεξιάς σιαγόνος. Πολλαί έκδοραί μικρότεροι καί ή έξέτασις τής έκχυμώσεως, έδείκνυον ό τι ή νεκρά ή γ ω 
νίσθη διά νά έλευθερώθή άπό τό σφίξιμο.
Τρεις έκχυμώσεις ώοειδεΐς, μικρότεροι, προερχόμενοι προφανώς άπό τ ά
άλλα δάκτυλα, τά όποια άκουμποΰσαν πρός τό άντίθετο μέρος έφάίνοντο πρός
τό μέρος τοΰ λάρυγγος καί εύρίσκοντο ολίγον μακρύτερον έπ ί τού άριστεροϋ
έμπροσθίου μέρους τού λαιμού, ώς έάν ή χειρ είχε τοποθετηθή έκεΐ διά δευτέραν
ρας άντιθέσεως πρός τόν νόμον καί τήν ηθικήν καί παρουσιάζει σύμμικτα καί σνγκρουόμενα τά αισθήματα αλληλεγγύης, φιλοτιμίας, γενναιότητος καί προστασίας πρός
τούς όμοιοτύπους του. Αί εκδηλώσεις του δέ αύται ποικίλλουσι κατά τόπον, χρόνον
καί διάθεσιν τής στιγμής κατ’ ακολουθίαν τών συνεχώς εναλλασσόμενων ψυχικών του
καταστάσεων αϊτινες παρσυσιάζουσιν εντελώς διάφορον μορφήν προ ή κατά ή μετά
τήν χρήσιν τού χασίς.
Ή έντασις έκάστης μορφής τών αντικοινωνικών εκδηλώσεων τού χασισοπότου,
ποικίλλει κατά τά ώς άνω στάδια μόνον ώς πρός τόν βαθμόν τής άποχαλινώσεως
τού κατωτέρου ένστικτου ύπό τού όποιου άλλως καί έν νηφαλιότητι καθοδηγείται.
Κ. ΤΣΙΠΗΣ
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φοράν. Εϊχεν εκχυμώσεις όπισθεν του φάρυγγος, αΐ όττοΐαι άπεδείκνυον τη ν
δύναμιν τοΰ πιασίματος.
Πάντως δέν είχε κατάγματα. Ή ασφυξία δέν έπηκολούθησε καί ήτο προ
φανές ότι τό σφίξιμο δέν ήτο ούτε Θανατηφόρον ούτε σχεδόν θανατηφόρον.
Ή παρουσία εκχυμώσεων έπί τώνέξεχουσών οστεωδών μερών τής σπονδυ
λικής στήλης τής δεξιάς ώμοπλάτης καί τής λαγανίας άκρολοφίας παρά τή ν
σπονδυλικήν στήλην, ώς επίσης αΐ όπισθεν τώ ν άγκώνων τώ ν χειρών καί
πλείστω ν άρθρώσεων τώ ν δακτύλων, άπεδείκνυον ό τι ή θανούσα εϊχεν καθηλωθή κατά τή ν διάρκειαν τής πάλης μέ τή ν ράχην εις τοίχον ή είς πάτω μα.
2. Τό κυριώτερον τραύμα προερχόμενον άπό τό δυνατό κτύπημα εξη
γ είτο ώς προελθόν άπό μίαν συμπαγή σύνθλιψιν τού άριστεροΰ μέρους τοΰ
προσώ που, καθ’ όλον τό μήκος μιας γραμμής ή όποια άρχίζει άπό τό αύτΐ
κομμένο στά δυό, διασχίζει τή ν παρειάν ομοίως σχισμένην εις τό ύψος τοΰ
μήλου τής παρειάς καί έφθανεν είς τό άριστερόν μέρος τοΰ πηγουνιοΰ.
Αΐ δύο σιαγόνες είχον συντριβή έκ τής πιέσεως καί τής προς τά έντός
ώθήσεως. Τά κατάγματα τής κάτω σιαγόνος προεκάλεσαν τή ν έξάρθρωσιν
τώ ν κρανικών όστέων ΰπό τό οΰς, συνεπεία τής δυνάμεως τοΰ κτυπήματος
καί προσεβλήθη ό εγκέφαλος.
Τό θΰμα θά είχε χάσει τάς αισθήσεις του άμέσως καί ό θάνατος θά έπήλθεν άργότερον, όπως προηγουμένως άνεφέρθη.
'Η έκχύμωσις τοΰ αριστερού όφθαλμοΰ καί τό οίδημα τοΰ προσώ που
καί τώ ν χειλέων πού έπηκολούθησαν, έπέφερον διά τή ν άνακάλυψιν τής ταύτότητος ολέθρια άποτελέσματα καθ’ όσον τά χαρακτηριστικά, άλλοιωθέντα,
προσέδωκαν μίαν έμφάνισιν χυδαίαν, τή ν οποίαν δέν είχε κατά τή ν ζωήν τό
θΰμα.
Έκ τοΰ λόγου τούτου έπηκολούθησαν κατά τή ν παρουσίασιν τής φωτο
γραφίας τής τα υτότητος αΐ δυσκολίαι τάς όποιας γνωρίζομεν.
3. Εϊχεν καί άλλα τραύματα, ώς έάν τό κτύπημα εϊχεν κάμει τή ν γ υ 
ναίκα νά πέση μέ τό δεξιόν πλευράν.
Εϊναι βέβαιον ό τι ένα άλλο κτύπημα καταφερθέν μέ τό ίδιον άμβλύ όργανον
μπορούσε νά δικαιολογήση αύτήν τή ν π λ η γ ή ν , τό πρώ τον όμως κτύπημα
ή το τόσο ισχυρόν ώστε ήτο περισσότερον αληθοφανές ότι τό σώμα άπλώς
είχε πέσει.
Π ράγματι, έάν ή κεφαλή είχε προσκρούσει έπ ΐ επίπλου τινός κατά τή ν
σ τιγ μ ή ν τής πτώσεως ή συνεπεία κτυπήματος, τό τριχω τόν δέρμα θά είχε
σχισθή.
4. Τά δεσμά τά όποια περιέβαλλον τάς κνήμας ήδύναντο νά εϊχον τεθή
καθ’ όν χρόνον τό θΰμα έζη είσέτι, ώς άπεδεικνύετο άπό τά ίχνη τά όποια
τα ΰτα εϊχον αφήσει. Χρονικόν τ ι διάστημα εϊχεν όντως διαρρεύσει προ τοΰ θα
νάτου, 30-40 λεπ τά τής ώρας, ίσω ς δέ καί έτι περισσότερον, έάν κρίνωμεν άπό
τή ν έξέλιξιν καί τον ρυθμόν τής έπακολουθησάσης έξοιδήσεως είς τάς μετά με
λανών κηλίδων εκχυμώσεις, καί έκ τής ποσότητος το ΰ αίματος, τό όποιον διεχύθη είς τή ν επιφάνειαν το ΰ έγκεφάλου. Δέν ή το δυνατόν ό προσδιορισμός
τοΰ χρόνου νά ήτο άκριβέστερος.
Είναι βέβαιον ό τι τό σώμα έρρίφθη είς τον ποταμόν μετά τον θάνατον.

Έ γκ λημ α το λο γικ ή έξέτασις
Ούδεμία Ινδειξις εϊχεν
καί ώς ήδη έλέχθη, έκ τώ ν
ενδιαφέρουσα έξακρίβωσις.
τάσθη ή περίπτω σις 404

άποκαλυφθή έπ ΐ τοΰ τόπου ένθα εΰρέθη τό πτώ μα
σάκκων καί έκ τοΰ σχοινιού δέν προέκυψεν ούδεμία
Κατά τή ν διάρκειαν τώ ν επομένων εβδομάδων έξηγυναικών, αϊτινες έφέροντο ώς έξαφανισθεΐσαι καί
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άλλων μέν ή π ερ ίπ τω σ ή ώς δυναμένη νά έχη σχέσιν μέ τη ν ττροκειμένην ύπόθεσιν έτέθη Οπό μελέτην, άλλων δέ τταρεμερίσΟη ώς άσχετος. ΈξηλέγχΘησαν
επίσης εις τάς p ost-R e stan tes αί διευθύνσεις κατοικιών 681 γυναικών, καθώς
καί α! διευθύνσεις επ ί επιστολώ ν μη διανεμηθεισών καί άπευθυνομένων προς
γυναίκας. Τό πτώμα ύπεδείχθη εις 39 προσελθόντα πρός τούτο πρόσω πα,
εννέα δέ έξ αύτών ειπον, καλή τη π ίσ τει, ό τι τό πτώ μα ήτο μιας έκ τεσσάρων
άλλων γυναικών. Ά νιαρα ί έρευναι διεδέχθησαν ή μία τη ν άλλην άπό οικίας
εις οικίαν, έξηλέγχθησαν τά β ιβ λ ία τώ ν βαφείων καί άνευρέθησαν καί έξητάσθησαν 250 οδηγοί φορτηγώ ν αύτοκινήτων, οϊ όποιοι εϊχον μεταβή εις τά εργο
στάσια τής Βώξ-Χάλ κατά τη ν σ τιγμ ή ν τού εγκλήματος. Ε π ίσ η ς έλήφθησαν
αΐ καταθέσεις πολυαρίθμων προσώ πω ν, τά όποια εϊχον ακούσει φωνάς ή ίδή
πρόσω πα ή συμβάντα ύποπτα. Αί οδοί καί τά έκ τώ ν ύδάτων παραμείναντα
ύπόλοιπα τώ ν άπορριμάτων ήρευνήθησαν έπιμελώς έπί τόπου μέ τή ν προσ
πάθειαν τής έν αύτοϊς άνακαλύψεως ένδυμόττων. Ά γ γ ε λ ία ι αναζητήσεων έδημοσιεύθησαν διά τού τύπ ου τής «B .B .C .» ( ’Α γγλικός Ραδιοφωνικός Σταθμός) καί
έστάλησαν εις τάς αστυνομικός άρχάς τώ ν πόλεων καί τής υπαίθρου διά τής
έφημερίδος «Jo u rn a l officiel». 'Η φωτογραφία προεβλήθη έπί τής οθόνης
τώ ν τοπικώ ν κινηματογράφων καί έξετέθη εις τάς προθήκας τώ ν καταστημάτων
μέ τά γνω στά άποτελέσματα. Ή φωτογραφία καί αί λεπτομέρειαι αί άφορώσαι
τούς όδόντας άνεκοινώθησαν εις τούς χειρούργους όδοντιατρούς, άλλά κατά τό
στάδιον τούτο τής έξετάσεως καί αύτός ό οδοντίατρος τού θύματος δέν έγνώρισε
ούτε τή ν πελάτιδά του, ούτε τά χαρακτηριστικά αύτής.
Εϊς άξιωματικός τής ’Αστυνομίας, ό όποιος μετέβη εις τή ν οικίαν ένθα π ρ ά γ 
ματι τό έγκλημα διεπράχθη, ευρεν έκεϊ δύο πα ιδιά , τούς υιούς τής νέκρας, τά
όποια δέν τού εϊπον ό τι ή μήτηρ τω ν εϊχεν «άναχω ρήσει» κατά π ρο σ έγγισ ιν
κατά τή ν σ τιγμ ή ν τού φόνου, δ ιό τι ό π α τή ρ τω ν τούς εϊχεν εϊπει ότι αυτή
εϊχεν μεταβή εις τή ν οικίαν τής μητρός της. Δέν άνεγνώρισαν τή ν φω τογρα
φίαν. Μία γείτω ν, ήτις εϊχεν ακούσει τον αξιωματικόν τής ’Αστυνομίας νά άπευθύνη ερωτήσεις πρός τά παιδιά, δέν έθεώρησε σκόπιμον ν’ άναφέρη τήν έξαφάνισιν τής γείτονός της. Μ άλιστα συνεβούλευσε καί τον σύζυγόν της δστις ήθελε
νά μεταβή εις τή ν ’Αστυνομίαν νά μή «κάνη βλακείες».
Ό π α τήρ τώ ν παιδιώ ν τής εϊχεν εϊπει ομοίως, ό τι τήν 5 Νοεμβρίου, ή
σύζυγός του εϊχεν «άναχωρήσει καί μεταβή εις τή ν οικίαν τής μητρός της»,
εϊς Λουτόν, τή ν δέ 20ην Νοεμβρίου ό τι μετέβη «εϊς τόν άδελφόν της», εϊς G ran 
th am . Αύτη έγνώριζεν ότι ή Κα M anton ήτο έγκυος πέντε έως έξ μηνών.
Μία εβδομάδα άργότερον τής έπεδείχθη ή φωτογραφία τής ταυτότητος,
άλλά δέν τή ν άνεγνώρισε. Εϊχεν ϊδη τή ν Καν M anton τή ν 19ην Νοεμβρίου καί
δέν εϊχε κανένα λόγον νά πιστεύη ό τι αύτή εϊχεν έξαφανισθή ή άπέθανε. Δέν
ύπέπεσεν εις τή ν ά ντίληψ ίν της τό γεγονός ό τι ή γυνή αύτη εϊχεν άναχωρήσει.
Μία μαία, ή όποια ήθελε νά έπισκεφθή τή ν Καν M anton, λόγω τής εγκυμοσύ
νης της, τή ν 2αν Φεβρουάριου, έλαβε τή ν 4ην Φεβρουάριου άπάντησιν εϊς
τή ν επιστολήν της, τή ν όποιαν άφήκεν εϊς τή ν οικίαν τής ένδιαφερομένης, ότι ή
Κα M anton είχε μεταβή εϊς G ran th am .
Ό M anton έδωσεν τάς αύτάς πληροφορίας καί εϊς τάς υπηρεσίας επ ισ ιτι
σμού τής Λουτόν, αίτινες ήθελον νά γνω ρίσω σι τήν νέαν διαμονήν τής συζύ
γο υ του.
Οϊ έπιληφθέντες τής ύποθέσεως εύρίσκοντο προ μιας σειράς πεπλανημένων
πληροφοριών καί δέν έσημειώθη ούδεμία πρόοδος έπί τρεις μήνας παρά τάς
άκαταπαύστους άνα ζητήσεις καί έρεύνας.
Έ ν τέλει, τή ν 21ην Φεβρουάριου, προέβησαν έξ άρχής εϊς μίαν π λήρη
καί λεπτομερή έξέτασιν τώ ν διαφόρων ενδυμάτων καί τώ ν λοιπώ ν άντικειμένων,
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τά όττοϊα ή ’Αστυνομία είχε δυνηθή νά Θέση εις τή ν κατοχήν της κατά τήν διάρ
κειαν τής άνακρίσεως. Εις τό εσωτερικόν μέρος ενός μαύρου επανωφοριού, είς
τά βάτα, άνευρέθη έτικέττα με τή ν φίρμα ενός βαφείου. ’Από αυτήν έπρεπε νά
εξακριβώσουν τή ν τα υ τό τη τα του θύματος. Τό επανωφόρι είχε προσκομισθή,
κατά τόν Μάρτιον τού 1943, υπό τίνος κ. M anton τής όδοΰ R egent, ώς έπληροφορήθησαν, άνευρόντες τή ν διεύθυνσιν τούτου είς έν τοπικόν βαφεϊον. Μία
γυνή ένεθυμήθη ακολούθως ό τι ή νεκρά είχε τότε δώσει καί τής έβαψαν ένα
γυναικειον επανωφόρι, μαύρο, τού ίδιου είδους, λό γω μιας κηδείας. Αί πραγματοποιηθεϊσαι τή ν έπομένην ημέραν έρευναι άπεκάλυψαν ότι ή Κα M anton
δεν έθεάθη άπό τής 18ης Νοεμβρίου, ημέρας τού φόνου. Ό C h apm an έγνώριζε,
δτε μετέβαινεν είς τή ν οικίαν M anton (οδός R egen t), ό τι αί έρευναι έτεινον
έπί τέλους προς τό έπιδιωκόμενον άποτέλεσμα. Ή νεάνις ήτις τού άνοιξεν
τήν θύραν είχε «εκπληκτικήν ομοιότητα μέ τή ν νεκράν». "Ήτο ή θυγά τηρ της.
Ή ταυτότης ταχέως έξηκριβώθη, έπί τ η εμφανίσει τής φωτογραφίας, κατά δέ
τή ν φάσιν τα ύτην τής άνακρίσεως, μία παραβολή μετά τής άρχικής φω τογρα
φίας τής τα ύτότητος έπέτρεψε τή ν άναγνώρισιν τής τα υτότητος τού θύματος.
Κατά τή ν ιδίαν ήμέραν, ό M anton άνευρέθη είς ένα τοπικόν πυροσβε
στικόν σταθμόν καί έξητάσθη. Έδωκεν μίαν κατάθεσιν τής οποίας τό μεγαλύτερον μέρος ήτο ψευδές. Κατέθεσεν ότι άπό τίνος χρόνου ή σύζυγός του καί
αύτός δεν συνεννοούντο πλέον πολύ καλά. Έφιλονίκουν διότι ή σύζυγός του
διετήρει φιλικάς σχέσεις μέ στρατιώ τας καί διότι, κατά τάς εκτός υπηρεσίας
του ώρας, είργάζετο είς εν καφενεϊον τής περιφερείας όμοΰ μετά τής νεάνιδος
τού «μπουφέ». Τήν 25ην Νοεμβρίου εϊχον πάλιν φιλονικήσει καί εκείνη τόν
έγκατέλειψε μεταβαίνουσα είτε είς τή ν μητέρα της είς Λουτόν είτε είς τόν άδελφόντης είς G ran th am .
Ά νεγνώ ρισε καλώς μίαν φωτογραφίαν τής συζύγου του, άλλά βλέπω ν
τήν φιτογραφίαν τα υτότητος έδήλωσεν : « ’Ό χ ι, δέν ομοιάζει είς τίπ ο τε μέ τήν
σύζυγόν μου, δέν θά έκαμνα ένα τέτοιο πρά γμα ...., είναι ζωντανή». Έ π ί τεσσά
ρων επιστολώ ν μέ ύπογραφήν «R en ee» αί όποίαι είχον ριφθή είς τό Ταχυδρο
μικόν κιβώ τιον τώ ν βορείων συνοικιών τού Λονδίνου καί άποσταλή είς την
μητέρα τού θύματος, άνεγνώρισεν ομοίως τή ν γραφήν τής συζύγου του. Αί
ήμερομηνίαι έκυμαίνοντο μεταξύ τής 31ης Δεκεμβρίου καί τής 2ας Νοεμβρίου,
τό δέ περιεχόμενον τώ ν έπιστολώ ν τούτω ν έτεινε είς τό νά καταδεικνύη ότι ή
γυνή ήτο δντως έν τη ζωή.
Είναι ένδιαφέρουσα ή διαπίστω σις ότι μεταξύ άλλων λαθών, ή λέξις
«H a m p ste a d » ήτο λανθασμένως γραμμένη χωρίς τό «Μ ». Ό M anton έκλήθη
νά γ ρά ψ η τή ν λέξιν τα ύτην καί δέν έθεσε τό γράμμα «Μ .». Δέν υπήρχε καμμία
άμφιβολία ότι είχεν ό ίδιος γρά ψ ει τάς έπιστολάς καί έμερίμνησε διά τή ν ταχυδρόμησίν τω ν είς ταχυδρομικόν κιβώ τιον τώ ν βορείων συνοικιών τού Λονδίνου.
'Η μήτηρ τής συζύγου του, είς τή ν όποιαν είχον άναγνώσει τάς έπιστολάς,
ήτο π ρά γμα τι τυφλή.
Έ πεβεβαίω σεν έπίσης ότι ή υπηρεσία του τώ είχε χορηγήσει τεσσάρων
ημερών άδειαν, άπό τής 25ης Νοεμβρίου καί ότι ή σύζυγός του τόν είχεν έγκατα λείψ ει, μετά μίαν φιλονικείαν, τή ν τελευταίαν ήμέραν τής άδειας του, καί
αύτή ήτο ή α ιτία διά τή ν οποίαν δέν είχε λησμονήσει τή ν ήμερομηνίαν τα ύτην.
Παρέσχεν έπ ί τώ ν χαρακτηριστικώ ν λεπτομερειακός πληροφορίας αί όποίαι
συνεφώνουν μέ έκείνας τής έξαφανισθείσης γυναικός, ήσαν δέ αύται κυρίώς ή
περίπτω σις έγκυμοσύνης 5-6 μηνών, μιας ούλής έξ έγχειρήσεως σκωληκοειδί
τιδας καί ή έλλειψις τώ ν όδόντων. Διηυκρίνισε ότι μία οδοντοστοιχία είχεν
όντως τοποθετηθή. Υ π έδειξε τό όνομα ενός οδοντιάτρου τής περιφερείας, όστις
αμέσως άνεγνώρισε τή ν φωτογραφίαν τής γυναικός καί περιέγραψε λεπτομερώς
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τά τω ν οδοντοστοιχιών, ώς είχον δτε τούς είχε δη κατά τη ν τελευταίαν φοράν,
τον ΙΜάϊον τοΟ 1943. Ή κατάστασή τω ν όδόντων, κατά τά άρχεϊα του, ή το
ή ακόλουθος:
Δεξιά 7 ρ,
7 ρ Α ριστερά.
8 Ρ·
Έκ τω ν ανωτέρω προέκυπτεν ό τι οΰδείς έκ τω ν όδόντων ύπήρχε, ά λλ’
ό τι ένυπήρχον ύπολείμματα ριζών, καί ό τι είχε τοττοθετηθή μία οδοντοστοι
χία , παρά τη ν διόγκω σιν τώ ν σιαγόνων είς τά μέρη όπου εΰρίσκοντο είσέτι
ρίζαι, διό τι αΰτη δέν ήθέλησε νά έξαγά γη τάς ρίζας ταύτας. Ή ραδιογραφία
τώ ν σιαγόνω ν του μη άναγνωρισθέντος θύματος άφηνε νά φαίνωνται ρίζαι,
τώ ν οποίων ή θέσις ή το ή ιδία, τά δε εκμαγεία τώ ν σιαγόνων, άτινα έλήφθησαν κατά τάς άρχάς τής άνακρίσεως άντεστοίχουν επακριβώς πρός τά τής
οδοντοστοιχίας, τη ν οποίαν ό ιατρός είχε κατασκευάσει διά τή ν πελάτιδά
του. Ή χρησιμοποίησις τώ ν πληροφοριακών στοιχείω ν, τά όποια παρέσχον
οΐ όδόντες εσχον διά τή ν έξακρίβωσιν τής τα υτότητος τόσην σπουδαιότητα
όσην είς τή ν κλασικήν π ερ ίπ τω σ ιν τής ύποθέσεως Ocbin.
Ό C h apm an έξηκρίβωσε κατόπιν έξετάσεως ότι ή άδεια τού M anton είχε
λήξει τή ν 18ην Νοεμβρίου καί βεβαίως τώ ρα ότε έξηκρίβωσε τή ν τα υ τό τη τα τοΰ
πτώματος, έδήλωσεν είς τόν M anton ότι Θά ετίθετο ΰπό κράτησιν καί θά τώ
ά π η γ γ έλετο κατηγορία έπ ί φόνω.
Ό M anton κλονισθείς προέβη είς νέαν κατάθεσιν έν τη όποια ώμολόγησεν
ό τι είχε φονεύσει τή ν σύζυγόν του τή ν 18ην Νοεμβρίου.
Είναι ενδιαφέρον νά συγκρίνωμεν τάς λεπτομέρειας τής καταθέσεως ταύτης μέ τή ν άναπαράστασιν τοΰ φόνου τή ν γενομένην βάσει τώ ν δεδομένων
τής ιατροδικαστικής έξετάσεως. Τά κυριώτερα μέρη είναι τ ’ ακόλουθα :
«Λυπούμαι διό τι προέβην είς ψευδείς καταθέσεις είς ό ,τι άφορά τή ν σύ
ζυγόν μου.... τή ν έφόνευσα ά λλ’ έπραξα τούτο εύρισκόμενος είς μίαν κατάστασιν ψυχικού βρασμού. Δέν ήθελον νά το πράξω».
Μετά τα ύτα εξηγεί προσέτι ό τι έφιλονίκουν άπό καιρού είς καιρόν έξ αι
τία ς τώ ν π ρ ά γμ α τι άθώων σχέσεων τής συζύγου του μετά στρα τιω τώ ν καί
τώ ν ίδικών του έπισκέψεων, τάς όποιας εκαμνε είς έν καφφενεΐον τής περιφέ
ρειας. Τό 1942 τόν είχεν έγκαταλείψει ΐνα μεταβή καί ζήση μετά τώ ν γονέων
της, άλλά μετά τέσσαρας μήνας έπανήλθεν. Ή συμβίωσίς τω ν δέν κατέστη καλλιτέρα, δ ιό τι εξηκολούθουν νά φιλονικώσιν καί κατά τό απόγευμα τής 18ης Νο
εμβρίου, καθ’ όν χρόνον τά τέκνα τω ν άπουσίαζον έξελθόντα τής οικίας, μία
νέα φιλονικία έξερράγη, καθ’ ήν σ τιγμ ή ν ελάμβανον τό τέϊον. Ό M anton έκάθητο πλησίον τής τραπέζης καθ’ ήν σ τιγμ ή ν , κατά τά λεγόμενό του, ή σύζυγός
το υ ερριψε κατά πρόσω πον κύπελλον Θερμού τείου. Καί ή κατάθεσις εξακο
λουθεί :
«Έ ξω ργίσθην, έλαβον ένα πολύ βαρύ ξύλινον σκαμνίον όπερ εύρίσκετο
είς τούς πόδας μου, υπό τή ν τράπεζαν, καί τή ν έκτύπησα κατ’ έπανάληψιν
είς τή ν κεφαλήν καί είς τό πρόσω πον. Έ πεσε πρός τά όπίσω πρός τή ν κατεύθυνσιν τοΰ τοίχου καί κατόπιν έπί το ΰ δαπέδου. "Οταν συνήλθον, άνελογίσθην
αύτό τό όποιον έκαμα. Είδον ό τι ήτο νεκρά καί έσκέφθην ό τι έπρεπε νά κάμω
κάτι διά νά μήν τή ν ίδοΰν τά παιδιά.
«Καί τό τε τή ν έξέδυσα καί έλαβον άπό τό ύπόγειον τέσσαρας σάκκους
τούς οποίους ήνοιξα καί εντός τώ ν οποίων τή ν έδεσα σφικτά. Κατόπιν τή ν κατεβίβα σ α είς τό ύπόγειον καί τή ν άφήκα έκεΐ. Πρό τής επανόδου τώ ν παιδιώ ν
διά τό τέϊον, είχον πλύνει τάς κηλίδας τού αίματος. "Εκρυψα κατόπιν τά κηλι
δωμένα ενδύματα είς μίαν γω νίαν παρά τόν «λέβητα ». Τά έκαυσα τή ν πρω ίαν
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τής επομένης εις τή ν πυράν τοΰ λέβητος, καθώς καί την οδοντοστοιχίαν, τήν
όποιαν είχον εύρη εντός ενός πο τηριού Οδατος».
Βλέπει τις ό τι ή κυριωτέρα διαφορά, ή όποια υπάρχει μεταξύ τής ιατρο
δικαστικής άναπαραστάσεως τοΰ εγκλήματος καί τής καταθέσεως τοΰ κατη
γορουμένου, άφορα τον στρα γγαλισμόν δστις, κατά την γνώ μην τω ν ιατρώ ν,
θά προ ηγήθη τοΰ κτυπήματος ή τω ν κτυπημάτω ν τω ν έττενεχθέντων εις τή ν κε
φαλήν. Ό M anton κατά τάς γενομένας αύτώ διασαφηνιστικάς άντιφατικάς ερω
τήσεις, κατά τη ν ώραν τής δίκης του, έπ ί τοΰ αντικειμένου τής κατ' αυτόν εκ
δοχής τής έξελίξεως τω ν γεγονότω ν τοΰ έγκλήματος τοΰ απογεύματος, ήρωτή θ η έπΐ τοΰ σημείου αύτοΰ ΰπό τοΰ Είσαγγελέως κ. R ichard Ο’ Su lliv an C.
διά τω ν ακολούθων φράσεων :
Κος O’ Sullivan : "Ητο μικρόσωμος ή σύζυγός σας ;
Ά πόκρισις : Είχε περίπου τό ανάστημά μου· ίσως ήτο ολίγον υψηλότερα.
Έ ρ ώ τ η σ ις : Δεν είχε τή ν δύναμιν τή ν ίδικήν σας ;
Ά πόκρισις : Ό χ ι κύριε.
Έ ρώ τησις : Ήκούσατε τή ν κατάθεσιν τοΰ ίατροδικαστοΰ Sim pson, τήν
όποιαν έκαμε άκριβώς τώ ρα ;
Ά πόκρισις : Μάλιστα.
Έ ρώ τησις : Τόν ήκούσατε, έδήλωσε ό τι ό λαιμός έφερε σημεία (ίχ ν η )
χειρός, ή όποια τον είχε π ιά σ η—τόν λαιμόν—κατ’ έπανάληψιν.
Ά πόκρισις : Ένθυμοΰμαι ό τι τή ν συνέλαβον άπό τόν λαιμόν διά τής δεξιάς
μου χειρός και ό τι τή ν ώθησα προς τόν τοίχον. Τήν ώθησα έκ τοΰ πρό έμοΰ
σημείου καί εύρέθη μέ τή ν ράχη εις τόν τοίχον.
Έ ρώ τησις : Είπεν έπίσης ό ιατροδικαστής, ό τι τά ίχνη έδείκνυον τήν δύναμιν, μέ τήν όποιαν εϊχεν ή χειρ τεθη καί πιέσει τόν λαιμόν.
Ά πόκρισις : Δυνατόν νά τή ν είχον συλλάβη δύο φοράς· ή μην έξωργισμένσς.
Έ ρ ώ τη σ ις : Δεν έχετε όμιλήσει περί αύτοΰ είς τήν κατάθεσιν σας εις τήν
άστυνομίαν ;
Ά πόκρισις : ’Ό χ ι κύριε.
Τό ένδιαφέρον τό οποίον ύπήρχεν είς τό νο έπιμείνη έπί τής διευκρινήσεως τω ν λεπτομερειών τής ιατροδικαστικής μαρτυρίας είχε γ ίν ει πλέον φανε
ρόν. Ό M anton εϊχεν άναγκασθή ν’ άναγνωρίση έν γεγονός, τό όποιον έξησθένει
σοβαρώς τή ν κατ’ αύτοΰ έκδοχήν, καθ’ ήν είχε κατσφερθή εν βίαιον κτύπημα
δ ι’ ενός σκαμνιού είς μίαν σ τιγμ ή ν ψυχικού βρασμοΰ. "Οσον άφορα τόν άριθμόν
τώ ν καταφερθέντων κτυ π ημ ά ιω ν, ό M anton ένόμιζε ό τι είχε κτυπήσει δύο φοράς,
«μίαν φοράν εις έκαστην τώ ν δύο μερών (πλευρώ <) τής κεφαλής». ΓΤαρεδέχετο
εν τούτοις ότι δέν ήτο βέβαιος περί αύτοΰ. «Ένόμισεν ότι ήτο νεκρά» όταν τήν
έδεσεν τή ν επιθεώρησε νεκρόν, διότι «δέν έκινείτο, δέν άπήντα».
Κατόπιν ό M anton εξήγει εις τή ν κατάθεσιν του πώς κατά τή ν νύκτα
μετέφερε τό πτώ μα έκ τοΰ ύπογείου, καί πέος τό μετέφερε μέ τό ποδήλατόν του,
«τό είχε τοποθετήση σταυροειδώς πρός τό τιμόνι (δηλ. κατά μήκος τοΰ ποδηλά
τ ο υ ). Μετά ταΰτα τό μετέφερε μέχρι τής όδοΰ d ’ O sdorne. Τό έθεσε εις τό χεί
λος τής άποτόμου όχθης τοΰ ποταμοΰ καί εκεί τό έκύλισεν εντός τοΰ ΰδατος».
Μετά τή ν σύλληψιν τοΰ M anton καί τή ν άπα γγελίαν τής κατηγορίας
εναντίον του, μία έρευνα άπεκάλυψε φακέλλους καί χάρτην όμοια πρό εκείνα,
άτινα είχον χρησιμοποιηθή διά τή ν άποστολήν τώ ν επιστολώ ν τώ ν τεθεισών
εις τό ταχυδρομικόν κιβώ τιον είς μίαν συνοικίαν τοΰ Βορείου Λονδίνου μετά τόν
θάνατον τής γυναικός.
Ή οικία ήρευνήθη έπιμελώς, εύρέθησαν κηλίδες αίματος έπ ί τοΰ χάρτου
τοΰ κοινοΰ δωματίου, τοΰ άσβεστώματος τής οροφής καί τίνος θύρας. Είς φά-
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κελλος κηλιδωμένος οπτό αίμα άνεκαλύφθη εις τή ν κλίμακα τής ύπογείου άποθήκης καί έξηκριβώθη ό τι αΐ ομάδες αίματος τω ν διαφόρων τούτω ν κηλίδων
ήσαν άττασαι «Ο » δηλαδή τής ιδίας όμάδος με τή ν τής νέκρας. "Εν ττοδήλατον
λελυμένον εύρίσκετο εντός ενός διαμερίσματος εις τό πρόσθιον μέρος τής οικίας.
Ό ’Αστυνόμος Cherril τής Ύττηρεσίας δακτυλικών αποτυπω μάτων τής
Σκότλανδ Γιάρδ μετέβη καί έπεσκέφθη τον τόπον τοΰ έγκλήματος τήν έπομένην
ήμέραν, 24ην Φεβρουάριου, ή το ι τρεις ήμέρας μετά τή ν κεφαλαιώδη άνακάλυψιν
τής έτικέττας τοΰ βαφέως. Εύρε, κατά τάς έρευνας του, εν άποτύπω μα επ ί ενός
πλατύστομου δοχείου διατηρήσεως τροφίμων κενοΰ, τοποθετημένου έπί μιας
εταζέρας άνωθεν τω ν βαθμιδών τής κλίμακος τής υπογείου άποθήκης, όπου ή
Κα M anton έτοποθέτει συνήθως τά κενά πλατύστομα δοχεία (γυάλες) της.
Τό άποτύπω μα ήτο δμοιον μέ τό τοΰ άριστεροΰ άντίχειρος τής νέκρας, δπερ είχε
ληφθή παρά τοΰ Έ πιθεω ρητοΰ Pinch, κατά τή ν σ τιγμ ήν τής άνακαλύψεως τοΰ
πτώματος. Λαμβανομένου ύ π ’ όψιν δ τι ήτο πλέον τω ν τριώ ν μηνών, τό άποτύ
πω μα τοΰτο, έξετασθέν ύπό τώ ν ειδικών εμπειρογνωμόνων, παρέσχεν άξια
λόγου στοιχεία παραβολής. Ή ταυτότης ήτο τώ ρα πλέον όριστικώς έξηκριβωμένη, έπεβεβαιοΰτο δε άπό τά κάτωθι :
1) Τό φΰλον, τή ν ήλικίαν, τό χρώμα τής κόμης, τό άνάστημα, τή ν έλλειψιν
ελαττω μάτω ν σωματικής διαπλάσεως κ.λ.π.
2 ) Τήν ϋπαρξιν μιας ούλής έγχειρήσεως σκωληκοειδίτιδος.
3 ) Τήν εγκυμοσύνην 5 1)2 μηνών.
4 ) Τά πληροφοριακά στοιχεία τά άρισθέντα έκ τώ ν όδόντων ύπό τοΰ
οδοντιάτρου, άναγνώρισις τοΰ θύματος, τής φωτογραφίας αύτοΰ καθώς καί
τώ ν λεπτομερειών τώ ν εκμαγείων καί τής ραδιογραφίας τώ ν σιαγόνων τής
νέκρας.
5 ) Τήν άνεύρεσιν ενός δακτυλικού άποτυπώματος, εύρεθέντος έντός τής
οικίας τοΰ κοιτηγορουμένου, όμοιου μέ τόν άντίχειρα τοΰ θύματος.
6 ) Ή ταυτότης τώ ν ομάδων αίματος (τώ ν κηλίδων αίματος άνακαλυφθεισών έντός τής οικίας καί τώ ν τής νέκρας).
Τό σκαμνί τό όποιον, πρό τοΰ φόνου, είχε σχισθή καί κατόπιν έπιδιορθωθή,
είχεν έκ νέου σχισθή άπό τή ν δύναμιν τώ ν καταφερθέντων κτυπημόίτων. Ό
M anton είχεν είπει εις έναν έκ τώ ν υιών του νά τό θραύση καί νά τό χρησιμοποιήσω σι προς πυράν καί τό έκαυσε π ρ ά γμ α τι μερικάς εβδομάδας βραδύτερον.
Εύρον τή ν προέλευσιν τώ ν σάκκων εις τή ν οικίαν ενός συναδέλφου τοΰ M anton.
Ουτος ήγόραζε τοιούτους σάκκους άπό καιροΰ εις καιρόν διά νά μεταφέρη
γεώ μηλα εις τή ν οικίαν του.
Τό μαΰρο επανωφόρι, τοΰ οποίου τά τεμάχια τεθέντα κατά μέρος είχον
δώσει εις τή ν άνάκρισιν μίαν νέαν ώθησιν, παρουσίαζον μέγα ενδιαφέρον. ΗΗτο
βέβαιον δ τι κάποτε άνήκεν εις τή ν Καν M anton καί ένεφάνιζον ταύτοχρόνως μία
«έτικέττα ν» βαφέως καί αίμα τής αύτής όμάδος, πρά γμα δπερ ήτο άρκετόν
διά ν’ άποδοθή τό επανωφόρι εις αύτήν. Δέν ήτο δυνατόν νά γ ίν η γνω στόν
πότε ακριβώς είχε παύσει νά τό φέρη. Πάντως, επειδή είχε βαφή προσφάτως,
τόν Μάρτιον τοΰ 1943, λό γω μιας κηδείας, ή το ολίγον πιθανόν δ τι τό θΰμα
είχεν ήδη παύσει νά τό φέρη, ή ότι είχε τεμαχισθή, έάν τοΰτο δέν έγεινε σκο
πίμως, διά μίαν αιτίαν έκ τώ ν προτέρων καθωρισμένην, κατά τό τέλος τοΰ
ίδιου έτους. Ό M anton, ό ίδιος, είχεν έπιμελώς φροντίσει νά μή άποκαλύψη
δ τι ή σύζυγός του είχεν είς τή ν οικίαν της ένα μαΰρο μαντώ, ή δ τι είχε βάψει
ένα «μαντώ » καί δ τι τό έκαμε μαΰρο. Είχε παραλείψει νά όμιλήση περί αύτοΰ
είς τή ν πρώ την του κατάθεσιν καί είχεν άναφέρει μόνον έν χρώμα «σκοΰρο
ή γκρίζο». Είναι φυσικόν νά ήθελε ν’ ά πα λλα γή άπό αύτό μετά τό έγκλημα.
Κατά τή ν περίοδον το ΰ πολέμου, καθ’ ήν ήτο ιδιαιτέρως δύσκολον νά έπι-

ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΙΛΜΠΡΙΤΖ
Ύπο τοΰ ΠΩΛ ΜΑΚ Γ Κ Ο Υ Α Ι Ρ
Μετάφρασις άπό τ ’ ’Αγγλικά Η . Σ Α ΓΙΑ
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

— ’Ασφαλώς κ. Έπιθεωρητά.
— Για έξηγήστε μου, πώς. Θάχετε ’ίσως έπιθεωρητάς καθ’ οδόν.
— Διαθέτουμε φυσικά, αρκετούς. Ό αριθμός των έν κυκλοφορία λεωφορείων
μας άνέρχεται σέ 4932. ’Ά ν υπολογίσουμε αυτά πού είναι στην εφεδρεία και αυτά πού
είναι γιά έπισκευή δμως, στήν πραγματικότητα κυκλοφορούν σ’ ολόκληρη την ’Α γ
γλία 4.000. Επομένως τέσσαρες χιλιάδες είναι τά λεωφορεία, τέσσαρες χιλιάδες
οί οδηγοί, τέσσαρες χιλιάδες οί είσπράκτορες. Δηλαδή, κ. Έπιθεωρητά, έξη χιλιά
δες μάτια ήταν άνοιχτά γιά νά ίδοϋν κάθε ανωμαλία πού μπορούσε νά συμβή στά
δρομολόγιά τους. Καί φυσικά τ ί τό ποιο άφύσικο νά κυκλοφορή αυτοκίνητο τής Ε τ α ι
ρείας «Μπρούν» σέ σημείο όπου δεν υπήρχε λόγος νά έκτελή δρομολόγιον.
— Ε λ ά τε, είπεν ό Κάμμινγκς, μη τά παραλέτε. 'Υπερεκτιμάτε τό σύστημα
έλέγχου σας. Κ ι’ άν άκόμα οποιοσδήποτε υπάλληλός σας είχ ε διασταυρωθή μ’ αύτό
τό λεωφορείο, κ ι’ άν είχ ε παρατηρήσει καί διαπιστώσει ότι ή διέλευσίς του δεν
άντεπεκρίνετο μέ τό κανονικό δρομολόγιο, πάλι δεν θά μπορούσε νά ύποπτευθή
ότι συνέβαινε κάτι τό ύποπτο. Θά έλεγε πώς έκτελοΰσε ειδικό έκτακτο δρομολόγιο.
Τό κύρος πού διαθέτει ή Ε τα ιρ εία σας στήν προκειμένη περίπτωσι θά εμπόδιζε κάθε
υπάλληλό σας ν’ άναλάβη προσωπικώς πρωτοβουλία.
—Έ ν τούτοις γνωρίζομε καλά πώς δλοι οί υπάλληλοί μας παίρνουν πρωτοβου
λία γιά δ,τι δήποτε άφορά καί ενδιαφέρει την Ε τα ιρεία , είπεν ό κ. Τράμπ ξερά.
— Δεν άποκλείεται. ’Αλλά φανήτε λογικός, κ. Τράμπ. Σκεφθήτε γιά λίγο.
Σκεφθήτε άκόμη δτι τό λεωφορείο αύτό κυκλοφορούσε νύκτα. Έ κτος έάν κανένας
άπό τούς υπαλλήλους σας κατά σύμπτωσιν τό συνήντησε σ’ ένα δρόμο ή σέ μιά
λεωφόρο καλά φωτισμένη. Πράγμα δχι καί τόσο πιθανό. Ά λ λ ’ ας έρθωμε. στούς
έλεγκτάς σας............Διαθέτετε βεβαίως έλεγκτάς στούς δρόμους πού άνέρχονται
σέ διάφορα σημεία έπί των λεωφορείων γιά νά ελέγξουν τά εισιτήρια άφ’ ενός καί
τις καταστάσεις των είσπρακτόρων άφ’ έτέρου.
-— Βεβαίως.
■— Καί φαντάζομαι πώς τον περισσότερο καιρό τής υπηρεσίας τους θά τον περ
νούν μέσα στά λεωφορεία. Θέλω νά πώ δτι άνεβαίνουν σ’ ένα λεωφορείο καί ταξειδεύουν μ’ αύτό έως δτου ΐδοΰν, συναντήσουν κάποιο άλλο νά έρχεται άπό την άντίθετη
τύχη τις τη ν λή ψ ιν τω ν διανεμόμενων ειδών, δέν άπέρριπτεν ό κόσμος ενδύματα
άλογίστω ς καί, έάν τό επραττον άκόμη, τά τεμάχια ήσαν π εριζήτητα . Εις τά
κιβώ τια τω ν απορριμμάτων καί εις τά υπολείμματα τά καταλειπόμενα υπό τω ν
ύδάτων τά περισυνέλεγον διάφορα άτομα.
Ή πληροφορία αυτή, ούτως άρυσθεϊσα, ΰπήρξεν κεφαλαιώδους σημασίας,
αλλά δέν έθεωρήθη έν τούτοις, ούσιώδες στοιχεϊον έν σχέσει μέ τάς λοιπάς
αποδείξεις.

Ή ΰπόθεσις αυτή κα τα δεικνύει πόσον ή μεθοδική εφαρμογή τώ ν
απλών αρχών της ιατροδικαστικής και τής έγκλημα τολογικής έρεύνης
οδηγεί, σχεδόν άλανθάστως, είς τήν επ ιτυχία ν.
Εις μίαν «δύσκολον ύπ όθεσιν» έπετεύχθησαν αξιοσημείωτα αποτελέ
σματα, χάρις είς μίαν έξέτασιν λεπτολόγον, γεγονότω ν λίαν άπλών.
ΤΕΛΟΣ
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κατεύθυνσι. "Η άκόμα ότι κατεβαίνουν άπδ τδ λεωφορείο οπού έκαναν έλεγχο καί
περιμένουν τδ έπόμενο. Συνεπώς δεν έχουν καθόλου καιρό, έν δσω είναι έν υπηρεσία
νά κάνουν βόλτες στους δρόμους και νά χαζεύουν.
'Ο κ. Τράμπ άρχισε πάλι νά δυσανασχετη.
•— ’Έ τσ ι πού μου τα λέτε, κ. Έπιθεωρητά, φυσικά δεν μπορώ νά άρνηθώ
πώς ή το δυνατόν νά κύκλο φορήση ένα καμουφλαρισμένο αυτοκίνητο, χωρίς νά γίνη
άντιληπτό. Μά την πίστι μου, δεν έδόθησαν οδηγίες στους έλεγκτάς μας γιά μιά
τέτοια άπίθανη—αλλά δυνατή—περίπτωσι. 'Η Ε τα ιρεία έχει προβλέψει δλα τα
πιθανά καί δυνατά νά συμβοϋν, άλλ’ ομολογώ πώς κάτι τέτοιο δεν πέρασε άπδ κανενδς τδ κεφάλι. Μά είναι τόσο άπίστευτο...................
— Πάντως νομίζω πώς γιά δλα τά διατρέξαντα θά. υποβάλετε άναφορά στους
άνωτέρους σας
Ό κ. Τράμπ, είχε γίνει κάθυδρως.
— Θά άναφέρω στδν προϊστάμενό μου γενικό Επιθεω ρητή καί αύτδς θά άναφερθή στδν γενικό διευθυντή της Ε τα ιρείας. Πολύ φοβούμαι πώς όλη αύτή ή ιστο
ρία τελικώς θά φτάση στ’ άφτιά τών Διοικητικών Συμβούλων.
—· Έ ν τοιαύτη περιπτώσει, κ. Τράμπ, δσο γρηγορώτερα ξεκαθαρίσουμε την
ύπόθεσι, τόσο τδ καλλίτερο θάναι.
— Βέβαια, άσφαλώς. Τδ γρηγορώτερο καί καλλίτερο! Ά λ λ ’ οχι σκάνδαλο,
γιά όνομα τού θεού, κ. Έπιθεωρητά. 'Η φήμη βλέπετε τής Ε τα ιρεία ς.. . .
— Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω, συνεπλήρωσεν δ Κάμμινγκς.Βασιστήτεσέ μένα.
Θά διεξαγάγω τις άνακρίσεις μέ τήν μεγαλυτέρα δυνατή μυστικότητα. ’Αλλά πρέπει νά
μέ βοηθήσετε, κ. Τράμπ, μή τδ λησμονήτε. Τώρα βλέπω ένα σημείο στην ύπόθεσι πού
μοϋ φαίνεται δτι έχει μεγάλη σημασία. Είναι άπαραίτητο νά μάθουμε άν τδ λεωφο
ρείο αύτό, μόνο γιά χτες έκανε τδ έκτακτο δρομολόγιο ή συνέβαινε τούτο τακτικά.
Μ ’ άλλα λόγια άν άκολουθούσε τακτικά τά. δρομολόγια τών λεωφορείων της
έταιρείας σας. Πιστεύω νά μέ παρακολουθείτε : Ά ν πρόκειται γιά «πειρατικό»
ας τδ πούμε λεωφορείο πού τακτικά σάς συναγωνίζεται στή γραμμή σας. 'Η περίπτωσις δεν μάς ενδιαφέρει τόσο, γιά τδ ζήτημά μας βεβαίως. ’Ά ν όμως τδ έβαλαν
νά κυκλοφορήση εΐδικώς τήν Κυριακή βράδυ, ή σύμπτωσις είναι πολύ διαβολεμένη
ώστε πρέπει ν’ άποκλείσωμε τήν άπλή σύμπτωσι.
— ’ Εγώ έχω επιφυλάξεις δτι πρόκειται γιά «πειρατικό» λεωφορείο, είπ ε ό κ.
Τράμπ. Το κέρδος πού θά άπεκόμιζε ποτέ δέν θά μπορούσε νά αντιστάθμιση τόν
κίνδυνο καί τις συνέπειες τής άποκαλύψεώς του.
— Δέν μοΰ λέτε κάτι άλλο, κ. Τράμπ. Δέματα μεταφέρουν τά λεωφορεία σας;
•— Ναί, άλλ’ όχι απ’ τδν ’ίδιο δρόμο πού άκολουθοϋν τά έκτελοΰντα συγκοινωνία
λεωφορεία. Συμβαίνει καμμιά φορά.νά μεταφέρωμε δέματα ή άποσκευές άπδ άπομακρυσμένους σταθμούς, άλλ’ όχι στδν δρόμο αύτό.
— Μάλιστα, εϊπε ό Κάμμινγκς, μέ κάπως άπογοητευμένο ύφος, διότι γιά μιά
στιγμή τού πέρασε ή ιδέα πώς τά δέματα μπορεί νάχανε κάποια σχέσι μέ τήν ύπόθεσι. Α λλά τότε άν κάποιος έπιβάτης ήθελε ν’ άνέβη σ’ ενα τέτοιο λεωφορείο, θά
τούς προκαλούσε μεγάλη άνωμαλία. Μπορεί άκόμα καί νά ύποπτεύετο τί συνέβαινε..
'Οδηγούμαι λοιπόν στδν έξής συλλογισμό: Αυτοί πού έπέβαιναν τού λεωφορείου
εκείνου δέν ήθελαν μέ κανένα τρόπο νά παραλάβουν έπιβάτας. Δέν είχατε ποτέ διαματυρίας έκ μέρους άτόμων πού άν κ ι’ έκαναν σήμα σέ λεωφορεία νά σταματήσουν,
οί οδηγοί δέν τά έλαβαν ύπ’ οψει ;
— Καμμιά φορά. Πάντως έμεΐς τις παίρνουμε σοβαρώς ύπ’ οψει καί τις εξε
τάζουμε μέ μεγάλη προσοχή.

Έ γκλημα στό ’Ίλμπριτζ
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— Παρατηρήσατε κ. Τράμπ, τον τελευταίο καιρό, καμμιά σημαντική αύξησι σέ τέτοιου είδους διαμαρτυρίες ;
— Σημαντική αΰξησι...... Για σταθήτε μιά στιγμή....... ’Ά ! τώρα θυμάμαι.
"Εχω ενα ολόκληρο φάκελλο σχετικό.......’ Επιτρέπετε ;
’Αμέσως σήκωσε τό άκουστικό του τηλεφώνου.
— Παρακαλώ συνδέστε με μέ τό Γραφείο Παραπόνων κ. Τρίμπλ. Εύχαριστώ. Τελευταίως άν δεν άπατώμαι μου διαβιβάσατε άρκετές διαμαρτυρίες έκ μέρους
κατοίκων της συνοικίας Λόαντ, σχετικά μ’ ενα Λεωφορείο πού δεν έλάμβανε υπ’
0ψει τά σήματά των να σταματήσουν. Μπορείτε νάρθετε στο γραφείο μου ενα λε
πτό μαζί μέ τον σχετικό φάκελλο ; Εύχαριστώ. Σάς περιμένω.
'Ο κ. Τράμπ ξανάβαλε τό άκουστικό στή θέσι του.
— Τώρα θά δούμε, κύριε, τώρα θά μάθουμε. ’Ίσως αυτό τό εξαιρετικό συμβάν
νά μάς όδηγήση στή λύσι. ’Ά ! νάτος κ ι’ δλας ό κ. Τρίμπλ. Κύριε Τρίμπλ, νά σάς συ
στήσω τον επιθεωρητή κ. Κάμμινγκς. 'Ο κ. Κάμμινγκς είναι Κεντρικός ’Επιθεωρητής
της 'Υπηρεσίας Έγκληματολογικών ’Αναζητήσεων της Σκώτλαντ Γυάρντ. ’Έ χετε
ακουστά βεβαίως γιά την Σκώτλαντ Γυάρντ, κ. Τρίμπλ, δέν είναι έτσι ;
Ό Τρίμπλ ένευσε βλοσυρά.
—Ε ίμ α ι ευτυχής πού κάνοί τή γνωριμία σας, είπε.
Έξωτερικώς είχε όλα τά γνωρίσματα τού καταλλήλου ύπαλλήλου γιά τήν
υπηρεσία παραπόνων. Μελαγχολικός, μέ τήν κάτω σιαγόνα πεσμένη προς τά κάτω
καί μέ μύτη σουβλερή. Ήταν ακόμη μύωψ καί τά γυαλιά πού φορούσε μέ κοκκάλινους σκελετούς μεγάλωναν τά στρογγυλά γαλάζια μάτια του καί τάκαναν νά μοιά
ζουν μέ στρείδια βγαλμένα άπό τά όστρακά τους.
Ά πόθεσε στο γραφείο τον φάκελλο πού μετέφερε μέ τέτοια μεγάλη προσοχή
πού θά ταίριαζε σέ άντικείμενο σπάνιας πορσελάνης.
'Ο κ. Τράμπ έστρεψε προς τον ’ Επιθεωρητή.
—'Ο κ. Τρίμπλ, είπε, έλαβε τελευταίως τρία γράμματα. Το ένα ερχότανε
.πίσω άπό τό άλλο σέ διάστημα λίγων ώρών. Κ ι’ όλα είχαν ταχυδρομηθή άπό γραμ
ματοκιβώτιο τής περιφέρειας Λόαντ. Τό καθ’ ένα περιείχε καί μιά διαμαρτυρία
γ ιά ένα λεωφορείο πού δέν σταμάτησε σέ σήμα. Διαβάζοντάς τα, χωρίς μεγάλη
δυσκολία μπορεί νά δισπιστώση κανένας πώς καί τά τρία άφοροΰν τό ίδιο λεωφο
ρείο. Τά είπα καλά, κ. Τρίμπλ ;
—’Ακριβώς, είπεν ό άλλος.
— Ευχαριστώ. Ό κ. Τρίμπλ φυσικά κ. Έπιθεωρητά, στενοχωρήθηκε πολύ
άπό τήν λήψι τών έπιστολών αυτών. Κ ι’ αμέσως διέταξεν άνακρίσεις. Ή σύμπτωσις ήταν αρκετά ύποπτη. ’Αλλά γιά μεγάλη του έκπληξι, έπληροφορήθη τόσον άπό
τον οδηγό, όσο κ ι’ άπό τον είσπράκτορα, πώς στο δρόμο τους δέν είχαν ίδεΐ κανένα
νά τούς κάνη σήμα νά σταματήσουν. Καί κάτι άκόμα κ. Τρίμπλ. Μήπως διαπιστώ
σατε ότι οι ώρες πού άναφέρονται στά γράμματα, δέν άνταποκρίνονται στά ωρά
ρια, στά δρομολόγια θέλω νά πώ τών λεωφορείων τής Ετα ιρείας μας ;
'Ο Τρίμπλ άνοιξε τον φάκελλο.
— Ξαναδιαβάστε τά γράμματα, είπε. Ό πρώτος παραπονούμενος γράφει
ότι τό λεωφορείο τον προσπέρασε στο Βάντεϊτζ, δύο μίλλια δυτικώς τού Λόαντ
γύρω στις 9 καί 27' τό βράδυ. Ό δεύτερος, στο σταυροδρόμι τού Μπράντον, δυτι
κώς επίσης τού Λόαντ, μεταξύ 9.30 καί 9.45'. Ό τρίτος τέσσαρα μίλλια δυτικώς τού
Λόαντ, κατά τις 10. "Οπως φαίνεται πρόκειται γιά τό ίδιο λεωφορείο. ’Αλλά τό τα
κτικό λεωφορείο διέσχισε τό Λόαντ στις 10 καί πέντε. Αυτό ήταν καί τό επίσημο
•δρομολόγιο. Ό οδηγός καί ό είσπράκτωρ τό έβεβαίωσαν. Κ ι’ έφτασαν στο Χόλ-
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μεντέϊλ τήν κανονική ώρα. Παρ’ δλα αυτά, έπρεπε αυτοί νά ήσαν πού άφησαν τούς
επιστολογράφους χωρίς νά σταματήσουν καί νά τούς παραλάβουν. Κανένας άλλος.
Τρεις μάρτυρες λοιπόν.
—'Ώ στε έτσι ; ειπεν ό Κάμμινγκς μέ τόνο έκπλήξεως. Έ ν τούτοις τό διά
στημα στις διάφορες ώρες είναι σημαντικό. Τό λεωφορείο πού δεν σταμάτησε, είχ ε
διαφορά, προηγείτο δηλαδή του επομένου κατά μισή ώρα.
'Ο κ. Τρίμπλ σήκωσε τό κεφάλι του.
— Τό ίδιο λεωφορείο, είπε. Κανένα άλλο. 'Ο οδηγός κι’ ό είσπράκτωρ θά θέ
λησαν νά κάνουν αστεία. Τόσο τό χειρότερο γ ι’ αύτούς λοιπόν πού έχασαν τή θέση
τους.
—'Ο κ. Τράμπ θά σας πή ίσως κάτι πού πιθανόν νά σάς κάμη ν’ αλλάξετε
γνώμη, είπ ε ό Κάμμινγκς. Μπορώ νά ρίξω μιά ματιά σ’ αύτά τά γράμματα ;
’Ά ! δπως βλέπω καί στούς τρεις Κυριακή βράδυ συνέβη.
— Συμπληρώνονται τρεις βδομάδες άπό τότε, χτές, είπεν ό κ. Τρίμπλ.
—· Δεν μοϋ λέτε ό δρόμος πού διασχίζει τό Λόαντ κατευθύνεται προς τά βό
ρεια, έτσι δεν είναι ;
'Ο κ. Τ ρίμπλ ένευσε καταφατικά μέ νεύμα τού κεφαλιού του.
Ό Κάμμινγκς αντέγραψε τά ονόματα καί τις διευθύνσεις των επιστολογρά
φων.
—■ Δεν έχετε άντιρρήσεις, νομίζω, νά τό άντιγράψω ; ίσως χρειαστεί νά
τούς ίδώ προσωπικώς τούς παραπονουμένους, κ. Τρίμπλ. Καί γιά τό δικό σας συμ
φέρον, ελπίζω νά μήν είπε ψέμματα κανένας άπό τούς υπαλλήλους σας. Παίρνετε
πολλά γράμματα διαμαρτυριών ;
— Γιά λεωφορεία πού δεν σταματούν ; "Εξη μέ έπτά τήν εβδομάδα.
— Γιά δλα τά δρομολόγια ; "Ωστε αύτά τά τρία γράμματα πούρθαν μαζεμένα
πρέπει άσφαλώς νά σάς έξέπληξαν.
— Καί βέβαια είπ ε ό κ. Τράμπ. Γ ι’ αυτό τό λόγο καί ό κ. Τρίμπλ έλαβε τό
σον αύστηρά μέτρα κατά τού οδηγού καί είσπράκτορος. ’Αλλά υστέρα άπό τήν συνομολία πού είχα προ ολίγου μαζί σας κ. Έπεθεωρητά, ίσως νά έπανεξετάσωμε
τήν περίπτωσί τους.
—’Ό χ ι καί τόσο φρόνιμο, είπε ξηρά ό κ. Τρίμπλ. Δέν γνωρίζω περί τίνος πρό
κειται, άλλά δέν τό θεωρώ φρόνιμο. Τούτο ζημιώνει τήν Εταιρείαν.
— Μά εάν ή Ε τα ιρ εία συμφωνεί ; ρώτησε ό Κάμμινγκς ;
— Δέν πρέπει έπ’ ούδενί λόγω νά τό παραδεχτούμε. Θά είναι ένα κακό παρά
δειγμα.
— Πάντως, ειπεν ό ’Επιθεωρητής, άφίνω κ. Τρίμπλ, στον κ. Τράμπ νά σάς
έξηγήση σχετικώς. ’Εν τώ μεταξύ οφείλω νά σάς καταστήσω γνωστό δτι ασχο
λούμαι μέ μιά άρκετά σοβαρά ύπόθεσι πού δπως νομίζω, έχει σχέσι μέ τάς περιπτώ
σεις τών λεωφορείων σας πού δέν θέλησαν νά σταματήσουν γιά νά παραλάβουν έπιβάτας. Καί τώρα σάς παρακαλώ νά μοΰ κάνετε μιά χάρι. Θά μοΰ συντάξετε μιά
κατάστασι δπου θά άναφέρωνται δλες οί διαμαρτυρίες λεπτομερώς, αυτού τού ε ί
δους, πού σάς ύπεβλήθησαν κατά τό χρονικό διάστημα τών τριών τελευταίων μη
νών.
(Συνεχίζεται)

Δ I K ΑΙΟΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ - ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ - ΣΥΛΛΗΨΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
’Υπό ΕΜ Μ . Α ΡΧ Ο Ν ΤΟ Υ Λ Α Κ Η ’ Αστυνόμου Α'
I. Κατηγορία/. Δημοσίων Διοικητικών ' Υπαλλήλων.
II. Διάκριοις μεταξύ βαθμού καί τίτλον.
III. Κατηγορία ειδικών θέσεων.
ΙΥ . Α' Κατηγορία (Κατηγορία επιστημονικού προσωπικού).
Υ. Β Κατηγορία (Κατηγορία βοηθητικού προσωπικού ανεν ίπιστημονικοϋ πτνχίον).
ΥΙ. Γ ' Κατηγορία (Κατηγορία υπηρετικού προσωπικού).
ΥΙΙ. Διάγραμμα κατηγοριών, βαθμών καί τίτλων.
ΥΙΙΙ. Συνέπειαι διακρίσεως 'Υπαλλήλων εις κατηγορίας.
IX . Σνλληψις δωσιδικία.

I.

Κατηγορίαι Δ ημοσίω ν Δ ιο ικ η τικ ώ ν 'Υ π α λλήλω ν.

Οί Δημόσιοι διοικητικοί υπάλληλοι διακρίνονται εις τέσσαρας κατηγορίας,
άναλόγως των προσόντων, τα όποια απαιτούνται διά τον διορισμόν των κάί τής φύσεως τής έκτελουμένης εργασίας, ήτοι :
1. Εις την κατηγορίαν των ειδικών θέσεων.
2. Εις την Α' κατηγορίαν
3. Εις την Β '
κατηγορίαν καί
4. Εις την Γ ' κατηγορίαν.
Οί υπάλληλοι έκάστης κατηγορίας έχουν ιδίαν ίεραρχικήν κλίμακα ώρισμένων βαθμών κατά τα κατωτέρω :

II.

Δ ιά κρίσ ις μεταξύ βαθμού καί τίτλο υ .

'Ο 'Υπαλληλικός Κώδιξ έδημιούργησε διάκρισιν μεταξύ βαθμού καί τίτλου
τοΰ υπαλλήλου.
'Ο μέν βαθμός δηλοΐ τό σημεϊον τό όποιον κατέχει ό υπάλληλος εις την βαθ
μολογικήν κλίμακα, ό δέ τίτλος δηλοϊ τήν ονομασίαν τής θέσεως, ήν κατέχει, την
ονομασίαν τοΰ είδους τής παρεχομένης παρ’ αύτοϋ εργασίας.
Ούτως, αί παλαιαί όνομασίαι τών βαθμών (Διευθυνταί, Τμηματάρχαι, Γραμ
ματείς, άκόλουθοι, γραφείς κ λπ .) δέν άποτελοϋν σήμερον βαθμούς, άλλά τίτλους.
Οΰτω σήμερον λέγομεν γραμματευς (τίτλος) μέ 5ον βαθμόν ή γραφεύς μέ
ΙΟον βαθμόν κ.λ.π.
'Ο βαθμός είναι άσχετος προς τήν έκτελουμένην εργασίαν.

III.

Κατηγορία ειδ ικ ώ ν θέσεων
'Η κατηγορία αυτή εχει δύο βαθμούς, τον Α καί Β.

Βαθμοί
Α'

Τ ίτλοι—είδος εργασίας
Πληρεξούσιοι 'Υπουργοί Α' τάξεως
Γενικοί Διοικηταί (υπάλληλοι).

Πληρεξούσιοι 'Υπουργοί Β ' τάξεως
Γενικοί Γραμματείς 'Υπουργείων
Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι
Νομάρχαι.
Οί άνωτέρω υπάλληλοι θεωρούνται ώς άνώτατοι.

Β '.

Έ μμ.
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ΙΥ . Α' Κατηγορία.
Ε ις τήν Α' κατηγορίαν άνήκουν οί υπάλληλοι έκεΐνοι διά τον διορισμόν των
οποίων απαιτείται, κατά τάς κειμένας διατάξεις, ώς τυπικόν προσόν πτυχίον ή
δίπλωμα άνωτάτης ή άνωτέρας ήμεδαπής ή άλλοδαπής Σχολής ( ΓΙανεπιστημίου,
Πολυτεχνείου, Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας, ’Ακαδημίας Σωματικής ’Αγωγής κ .λ .π .).
Οί υπάλληλοι τής Αης κατηγορίας κατατάσσονται εις 9 βαθμούς, έξ ών άνώτατος είναι ό 1ος καί κατώτατος ό 9ος.
Βαθμοί
1ος

Τίτλοι—είδος έργασίας
Πρόσεδρος 'Υπουργός
\ Γενικός Διευθυντής
1 ’Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής
Γενικός Γραμματεύς Γενικής Διοικήσεως

2ος . . . .
3ος . . . .
4ος . . . . ·.··■ '..........................Τμηματάρχης Α'
5ος . . . . ...................................Τμηματάρχης Β '
6ος . . . . ................................... Εισηγητής
7 ο ς ----8ος · · · ·
9ος . . . .
Έ κ των άνωτέρω υπαλλήλων, οί τοΰ 1ου βαθμοΰ θεωρούνται ώς άνώτατοι.
οί τοϋ 2ου έως καί τοΰ 5ου ώς άνώτεροι καί οί λοιποί ώς κατώτεροι.

Υ . Β' Κατηγορία.
Ε ις τήν κατηγορίαν ταύτην άνήκουν οί υπάλληλοι έκεΐνοι διά τον διορισμόν
των οποίων απαιτείται, κατά τάς κειμένας διατάξεις, ώς τυπικόν προσόν άπολυτήριον Γυμνασίου ή άλλου ισοτίμου Σχολείου ή άλλης μέσης ή κατωτέρας Σχολής
ή ώρισμένη εΐδικότης ή εμπειρία.
Οί υπάλληλοι τής Β ' κατηγορίας κατατάσσονται άπό του 4ου βαθμού μέχρι
τοϋ 11ου, έξ ών άνώτατος είναι ό 4ος καί κατώτατος ό 11ος.
Βαθμοί

Τίτλοι—είδος εργασίας

4 ο ς ..........................................Τμηματάρχης Α' τάξεως
5 ο ς ..........................................Τμηματάρχης Β ' τάξεως
6 ο ς .......................................... Εισηγητής
7 ο ς .......................................... Γραμματεύς Α' τάξεως
8 ο ς .......................................... Γραμματεύς Β ' τάξεως
9 ο ς .......................................... ’Ακόλουθος
1 0 ο ς . . . '................................... Γραφεύς Α' τάξεως
1 1 ο ς ..................................... . .Γραφεύς Β ' τάξεως

Υ Ι. Γ ' Κατηγορία.
Εις τήν κατηγορίαν ταύτην άνήκουν οί υπάλληλοι εκείνοι διά τον διορισμόν
των οποίων δέν άπαιτοϋνται τά ώς άνω τυπικά προσόντα.
Οί υπάλληλοι τής Γης κατηγορίας κατατάσσονται εις τούς βαθμούς άπό τοΰ
8ου μέχρι τοϋ 13ου, έξ ών άνώτατος είναι ό 8ος καί κατώτατος ό 13ος.

Κατηγορίαν—Ιεραρχία κλπ. Δημοσίων Διοικ. Υπαλλήλων
Βαθμοί
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Τίτλοι—είδος έργασίας

8ος
9ος
10ος
11ος
12ος
13ος

Γραμματεύς
’Ακόλουθος
Γραφεΰς Α'
Γραφεΰς Β'
Κλητήρ Α'
Κλητήρ Β '

Β ' τάξεως
τάξεως
τάξεως
τάξεως
τάξεως

Υ ΙΙ. Διάγραμμα κατηγοριώ ν, βαθμών καί τ ίτ λ ω ν .

Τίτλοι—Θέσεις
Πληρεξούσιος υπουργός Α' τάξεως καί
Γενικός Δ ιο ικ η τή ς .......................................
Πληρεξούσιος 'Υπουργός Β ' τάξεως
Γεν. Γραμματεύς, Έ κπαιδ. Σύμβουλος,
Νομάρχης . . . .......... .................................... .
Πρόσεδρος Υπουργός, Γεν. Διευθυντής
Διευθυντής α7 τά ξεω ς................................
Διευθυντής β7 τά ξεω ς................................
Τα.γ)ΐχατάργ7)ε
τ ά ξ ε ω ς ..........................
Είσγ)ΥΥ)τγις.....................................................
Γραμματεύς α7 τά ξεω ς..............................
Γραμματεύς β7 τά ξ εω ς..............................
’Ακόλουθος.....................................................

Κατηγορία Α' Κατη
Ειδικών
γορία
θέσεων
Βαθμοί
Βαθμοί
α

Β' Κατη
γορία

Γ ' Κατη
γορία

Βαθμοί

Βαθμοί

/

β'
. . . 2ος
. . . 3ος
.
.
.
.
.

. . 5ος
. . 6ος
. . 7ος
. . 8ος
. . 9ος

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

. · · 4ος
. . . 5ος
. . . 6ος
. . . 7ος
• · · 8ος
• · · 9ος
. . . 10ος
. . ,11ος

. . . . 8ος
. . . . 9ος
. . . 10ος
. . . 11ος
. . 12ος
. . 13ος

Υ Ι Ι Ι . Σ υ ν έ π ε ια ι δ ια κ ρ ίσ εω ς ύπ α λλή ϊ\.ων είς κατηγορία ς·
'Εκάστη κατηγορία, δεν δύναται να σταδιοδρομήση πέραν του άνωτάτου
βαθμού, όστις τάσσεται δι’ αυτήν, ήτοι ή Α' κατηγορία μέχρι του 1ου βαθμού (Γεν.
Δ/ντοΰ), ή Β ' κατηγορία μέχρι τοϋ 4ου βαθμού (Τμηματάρχου α' τάξεως) καί ή
Γ ' κατηγορία μέχρι τοϋ 8ου βαθμού (Γραμματεΰς β' τάξεως).
, "Εκαστος κατατάσσεται εις τήν κατηγορίαν, ήτις άναλογεϊ εις τά προσόντα του,
βαθμός δέ εισόδου είναι ό κατώτατος έκ των προβλεπομένων έν έκάστη κατηγορία.
Μετάταξις (διά μεταθέσεως, προ&γωγης ή καθ’ οίονδήποτε άλλον τρόπον)
από της μιας εις τήν έτέραν κατηγορίαν δέν έπιτρέπεται, εΐμή έάν ό υπάλληλος άποκτήση προηγουμένως τά προσόντα της κατηγορίας, είς ήν πρόκειται νά μεταταχθή.

IX . Σ ύ λ λ η ψ ις —Δ ω σ ιδ ικ ία .
Οί Δημόσιοι διοικητικοί υπάλληλοι, άνεξαρτήτως βαθμού, οΰδενός δικονομικοϋ προνομίου απολαμβάνουν, ή δέ σύλληψις καί δωσιδικία τούτων διέπεται υπό
των κοινών διατάξεων.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΚΑ Ν Ο Ν ΙΣΜ Ο Σ Υ Π ’ Α Ρ ΙΘ . 19
« Π ερί δ ιο ικ η τικ ώ ν α να κ ρίσ εω ν».
’Ά ρθρον. 1 Αί διατασσόμεναι ή αΰτεπαγγέλτως ένεργούμεναι διοικητικά! ανακρίσεις σκοποΰσι τήν έξακρίβωσιν σοβαρών παραπτωμάτων των αστυνομικών υπαλλήλων, σοβαρών παρα
πόνων κατ’αυτών, σπουδαίων υπηρεσιακών ένεργειών των δι’ ας κρίνεται ένδεδειγμένη ή παροχή
αϋτοϊς άμοιβής υλικής ή ήθικής, ζημιών ας ΰπέστηοαν κατά τήν έκτέλεσιν τής υπηρεσίας των,
αιτίων παθήσεων αστυνομικών υπαλλήλων κλπ.
Οί ένεργοΰντες τάς ανακρίσεις ταύτας δέον νά καταβάλωσι πασαν προσπάθειαν καί επιμέ
λειαν προς έξακρίβωσιν τής αλήθειας, προβαίνοντες έπ'ι τώ τέλει τούτω εις πασαν άναγκαίαν καί
ένδεικνυομένην ενέργειαν καί μή περιοριζόμενοι εις τήν λήφιν τυπικώς τών διαφόρων καταθέσεων,
έχοντες ύπ’ οψιν δτι ή συλλογή τών στοιχείων σκοπεί τον σχηματισμόν ούχί μόνον υποκειμενικής
«λλά κυρίως αντικειμενικής πεποιθήσεως.
’Ά ρθρον 2 .—«Διοικητικά! άνακρίσεις μή άφορώσαι τά αίτιαπαθήσεως ’ Αστυν. υπαλλήλων»,
I. Τά έκ τής άνακρίσεως προκύπτοντα στοιχεία δέον νά διατυπώνται εις πρότασιν.
Ή πρότασις δέον νά συντάσσηται μετά πάσης έπιμελείας, λεπτομέρειας, σαφήνειας καί κατηγορηματικότητος άνευ περιττολόγου μακρηγορίας.
Ή πρότασις διαιρείται εις τρία μέρη :
1) 'Ισ τ ο ρ ικ ό ν : Περιλαμβάνει τό ιστορικόν τής ύποθέσεως, δηλαδή τήν αιτίαν, ή οποία
έδωκεν αφορμήν εις τήν ενέργειαν τής άνακρίσεως, ήτοι έν περιλήψει τήν ΰπόθεσιν περί ής πρό
κειται καί τήν διαταγήν τής αρχής τής διαταξάσης τήν άνάκρισιν.
2) Α ίτ ιο λ ο γ ικ ό ν : ’ Εκτίθενται αί γενόμεναι παρά τοϋ ένεργοϋντος τήν άνάκρισιν ένέργεια ι, ήτοι άναφέρονται ποιοι μάρτυρες έξητάσθησαν, ποιοι παρελείψθησαν καί διά τίνα λόγον,
ποϊαι άλλαι ένέργειαι λ.χ. αύτοψίαι, πραγματογνωμοσύναι, έγένοντο, τ ί προκύπτει έκ τών μαρ
τυρικών καταθέσεων, τής απολογίας τοϋ έγκαλουμένου καί λοιπών ένεργειών, ποια είναι ή περί
αυτών γνώμη τοϋ ένεργοϋντος τήν άνάκρισιν, ποιοι οί λόγοι οί ΰποστηρίζοντες τήν γνώμην ταύτην λ.χ. άξιοπιστία, ή άναξιοπιστία μάρτυρος, συμπέρασμα έκ τής αυτοψίας, πραγματογνωμο
σύνης, βασιμότητος ή μή ισχυρισμών τοϋ κατηγορουμένου κ.λ.π.
3) Σ υ μ π έ ρ α σ μ α : περιλαμβάνει τό συμπέρασμα, εις δ καταλήγει ό ένεργήσας τήν άνάκρισιν διά λεπτομερούς καθορισμού τών συνιστώντων τό πειθαρχικόν άδίκημα ή άλλα έξακριβωτέα ζητήματα στοιχείων, άνευ προτάσεώς περί τής έπιβλητέας ποινής οσάκις πρόκειται περί
πειθαρχικού άδικήματος. Τοιαύτην πρότασιν δικαιούνται νά ΰποβάλλωσιν οί άμέσως έκ τοϋ ’Αρ
χηγείου προϊστάμενοι υπηρεσιών ή οί προϊστάμενοι αυτοτελών τοιούτων. Κάτωθι τής προτάσεώς
τίθεται ήμερομηνία καί έτος τής συντάξεώς της καί υπογράφει ό συντάξας ταύτην.
II. Ή έπιμέλεια ήτις κατεβλήθη περί τήν ενέργειαν τής άνακρίσεως, ή λεπτομερής έξέτασις τών προκυψάντων ζητημάτων, ή έμπεριστατωμένη αιτιολογία τής γνώμης τοϋ άνακρίνοντος,
ή σαφής διατύπωσις τοϋ συμπεράσματος καί έν γένει τής προτάσεώς, άποτελοϋσι διά τήν προϊ-

Λόγοι όμως σκοπιμότητος επιβάλλουν δπως επί αυτοφώρων πταισμάτων καί
έλαφρών πλημμελημάτων διαπρατομένων υπό άνωτάτων τούλάχιστόν δημοσίων
ύπαλλήλων μή συλλαμβάνωνται ουτοι, άλλ’ όπως λαμβάνωνται τά στοιχεία ταυ
τότητάς των καί ύποβάλλωνται κατ’ αυτών μηνύσεις διά τά περαιτέρω (1).

1.
Εις τάς διατάξεις τοϋ 'Υπαλληλικού Κώδικος, άρα καί εις τάς έν τώ κειμένω δι
βαθμίσεις, δεν υπάγονται οί κάτωθι :
α) Οί δικαστικοί.
β) Οί στρατιωτικοί,
γ) Οί τής ’Αστυνομίας Πόλεων,
δ) Οί τής ’ Αγροτικής ’Ασφαλείας,
ε) Οί τοϋ Πυροσβεστικού Σώματος,
στ) Οί υπάλληλοι τών γραφείων τής Βουλής,
ζ) Τό κύριον προσωπικόν τοϋ Νομικού Συμβουλίου, ήτοι οί Νομικοί Σύμβουλοι καί οί
Πάρεδροι.
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σταμένην τοϋ άνακρίναντος υπηρεσίαν στοιχεία προς κρίσιν τής έπαρκείας αύτοϋ ώς προς τό
είδος τοΰτο τής υπηρεσίας.
III.
Ή λαμβάνουσα τήν σχηματισθεϊσαν δικογραφίαν προϊσταμένη τοϋ άνακρίνοντος ύπηρεσία δέον νά μελετήση αυτήν και αν δέν τήν κρίνη πλήρη νά διατάξη τήν συμπλήρωσίν της. ’Εάν
ή δικογραφία πρέπει, λόγω άρμοδιότητος, νά ΰποβληθή εις προϊσταμένην αρχήν, δέον ή ύποβάλλουσα αύτήν νά έκφέρη άπαραιτήτως τήν γνώμην της, αιτιολογούσα άμα αυτήν προσηκόντως.
ΙΥ . Έκάστη άλληλογραφία διοικητικής άνακρίσεως θά συνοδεύηται υπό πίνακος συντασσομένου έφ’ ολοκλήρου φύλλου χάρτου (4 σελίδων) καί ένδεικνύοντος όνομαστικώς τά άποτελοΰντα
αυτήν έγγραφα, τιθεμένου προ έκαστου έξ αυτών αΰξοντος άριθμοϋ, όστις 6ά τίθηται καί εις τήν
δεξιάν άνω γωνίαν τοϋ άντιστοίχου εγγράφου.
Έάν εις έγγραφόν τ ι συνάπτωνται καί άλλα, εις ταϋτα δέν 6ά τίθεται ίδιος αΰξων άριθμός,
γίνεται όμως μνεία εις τον πίνακα ότι τό έν λόγω έγγραφον «έχει τά έξής συνημμένα..............»
Ώ ς πρώτον έγγραφον θά τίθηται ή διαταγή περί ένεργείας τής διοικητικής άνακρίσεως καί
ώς δεύτερον ή πρότασις.
’Εκτός τής άνωτέρω άριθμήσεως, πάντα τ ’ άποτελοΰντα τήν άλληλογραφίαν έγγραφα (καί
τών συνημμένων είς τ ι εξ αυτών συμπεριλαμβανομένων) θ’ άριθμώνται κατά σελίδας.
V. 'Οσάκις άστυνομικός υπάλληλος καλείται εις άπολογίαν δέον έν τή σχετική διαταγή
νά τάσσηται αύτώ προθεσμία 48 ώρών άπό τής κοινοποιήσεως αύτώ τής σχετικής κλήσεως προς
άπολογίαν όπως ύποβάλη ταύτην. Έ ν τή άπολογία τοϋ έγκαλουμένου δέον ούτος ν’ άναφέρη ότι
έλαβε γνώσιν όλων τών εγγράφων τής διοικητικής δικογραφίας.
V I. Είς πάσαν δικογραφίαν υπαλλήλου έγκληθέντος έπί πειθαρχικώ άδικήματι έπισυνάπτεται καί 1 ) ποινολόγιου αύτοϋ καί 2 ) πίναξ έμφαίνων τάς άπονεμηθείσας ή χορηγηθείσας άμοιβάς (ήθικάς—ύλικάς).
’Ά ρθρον 3 .—«Είδικαΐ διατάξεις άφορώσαι διοικητικάς άνακρίσεις, δι’ άποζημιώσεις λόγω
φθοράς ιδιωτικών ειδών τών άστυνομικών ύπαλλήλων».
*
I. Ό ’Αστυνομικός υπάλληλος όστις έν τή έκτελέσει τής υπηρεσίας αύτοϋ ύπέστη φθοράν
ίδιωτικοΰ τίνος είδους αύτοϋ καί αίτεϊται άποζημίωσιν συντάσσει σχετικήν περί τούτου άναφοράν.
II. 'Ο άστυνομικός όπάλληλος όστις θέλει άναλάβει τήν ένέργειαν τής διοικητικής άνακρί
σεως θά ζητή νά τώ προσκομισθή τό φθαρέν άντικείμενον ΐνα διαπιστώση τό μέγεθος τής κατα
στροφής καί άν όντως τοΰτο κατεστράφη κατά τήν έκτέλεσιν τής υπηρεσίας τοϋ παθόντος καί είς
ήν έκτασιν τώ προσεκομίσθη.
Έάν ή φθορά είναι τοιαύτη ώστε νά δύναται τό φθαρέν νά διορθωθή θά προτείνη τήν άνάλογον άποζημίωσιν διά τήν έπισκευήν. "Αν όμως τό καταστραφέν είναι άχρηστον καί συνεπώς
δέον νά δοθή πλήρης άποζημίωσις δι’ άντικατάστασιν, τοΰτο δέον ρητώς νά άναγράφηται είς τήν
πρότασιν.
Είς τήν τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν ό ένεργών τήν άνάκρισιν ύποχρεοΰται νά κρατή τό
άντικείμενον τοΰτο όπερ άποστέλλει μετά τής διοικητικής άνακρίσεως είς τήν προϊσταμένην του
Διεύθυνσιν ήτις παραδίδει τοΰτο έπί άποδείξει είς τήν Διαχείρισιν 'Υλικοΰ προς φύλαξιν, άφοΰ
διαπιστώσει καί αΰτη ότιοντως τό καταστραφέν δέν δύναται νά χρησιμοποιηθή παρά τοΰ παθόντος.
III. Μετά τήν έγκρισιν τής σχετικής άποζημιώσεως παρά τοΰ 'Υπουργείου Εσωτερικών
καί όταν σ,υσσωρευθώσιν άρκετά τοιαΰτα άντικείμενα ή άρμοδία άστυνομική Διεύθυνσις αίτεϊται
διά τοΰ ’ Αρχηγείου τήν έγκρισιν τοΰ 'Υπουργείου προς έκπλειστηριασμόν. Τά έκ τούτου χρημα
τικά ποσά κατατίθενται είς τό αρμόδιον Ταμεϊον κατά τάς κειμένας διατάξεις.
IV . Παν ιδιωτικόν είδος άστυνομικοΰ υπαλλήλου δι’ όπερ ούτος τυγχάνει άποζημιώσεως
άνήκει τή υπηρεσία.
"Αρθρον 4 .—«Διοικητικά! ’ Ανακρίσεις άφορώσαι αίτια παθήσεως ’Αστυνομικού υπαλλήλου».
I. Ούδεμία ένεργεϊται τοιαύτη διοικητική άνάκρισις άνευ διαταγής τοΰ ’Αρχηγείου.
II.
Κατά ταύτας πρωτίστως έξακριβοΰται έάν έτηρήθησαν αί διατάξεις τοΰ Κανονισμού
άσθενειών όσον άφορα τά κατά τήν υπηρεσίαν ληφθέντα τραύματα, άσθενείας ή συμβάντα άτυχήματα είς τόν δι’ δν ή διοικητική άνάκρισις υπάλληλον.
III. Άνακρίνονται ύποχρεωτικώς οί προτεινόμενοι παρά τοΰ ένδιαφερομένου άστυνομικοΰ
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υπαλλήλου μάρτυρες μή άποκλειομένης της έξετάσεως καί άλλων μαρτύρων κατά τήν κρίσιν τοϋ
ένεργοΰντος τήν άνάκρισιν ή της προϊσταμένης του υπηρεσίας.
Άπαραιτήτως άνακρίνονται αύτεπαγγέλτως 6 Διοικητής τοϋ Τμήματος ή ύπηρεσίας, οί
’ Αστυνόμοι, ύπαστυνόμοι καί άρχιφύλακες ΰπό τάς διαταγάς των οποίων ό περί οδ πρόκειται
άστυνομικός υπάλληλος ύπηρέτησεν πλείονα χρόνον κατά τό τελευταϊον δωδεκάμηνον. Δέν είναι
άναγκαία ή έξέτασις όλων των τοιούτων ’ Αστυνόμων, ύπαστυνόμων καί άρχιφυλάκων έφ’ δσον
έκ τής έξετάσεως τινών (3-4) προκύπτει σαφές συμπέρασμα.
IV. Θέματα έφ’ ών οί άνωτέρω θά έξετάζωνται, είναι : α) 'Η φιλοπονία, δραστηριότης καί
ό περί τήν υπηρεσίαν ζήλος τοϋ υπαλλήλου, β') τρόπος τοϋ ζήν αύτοΰ (διήγε βίον τακτικόν, είχε
ροπήν εις διασκεδάσεις, ή καταχρήσεις, έτρέφετο καλώς, άνεπαύετο δσον έδει κλπ.), γ ' ) υπεβλήθη
τυχόν εις έξαιρετικάς κοπώσεις κατά τήν έκτέλεσιν τής ύπηρεσίας του καί συγκεκριμένως ποιας;
δ') τ ί γνωρίζουσι περί των προβαλλομένων τυχόν ύπό τοϋ ένδιαφερομένου γεγονότων, ήσαν αύτόπται μάρτυρες ή ήκουσάν τ ι σχετικόν περί αυτών ;
’Αποκλείεται νά έκφέρωοιν ούτοι οίανδήποτε κρίσιν περί τής ένδεχομένης έπιρροής καί
έπιδράσεως των έν λόγω γεγονότων έπ ί τής ύγείας τοϋ υπαλλήλου καί τής άνικανότητος αύτοΰ
προς έκτέλεσιν ύπηρεσίας, έκτος έάν πρόκειται περί σωματικών κακώσεων, έπισυμβασών είς τόν
αστυνομικόν ύπάλληλον κατά τήν έκτέλεσιν τής ύπηρεσίας, (π.χ. τραυματισμός δι’ δπλου ή άλ
λων οργάνων ύπό κακοποιών, τραυματισμός κατά πυρκαϊάν,τραυματισμός ύ,πό αύτοκινήτου κλπ.).
V. Άνακρίνεται ομοίως άπαραιτήτως ό ύγειονομικός ’Αξιωματικός ό προτείνας τήν παρα
πομπήν είς τήν Τ .Ε . τοϋ άστυνομικοΰ ύπαλλήλου, οί ύγειονομικοί άξιωματικοί ο'ίτινες παρηκολούθησαν αύτόν έφ’ ικανόν χρονικόν διάστημα ώς καί πας έτερος θεράπων ιατρός τοϋ ύπαλλήλου
ή ιατρός παρασχών αύτώ έπιστημονικήν περίθαλψιν διά τραΰμα ληφθέν ή άτύχημα συμβάν, γνω
στός τή ύπηρεσία ή προτεινόμενος ύπό τοϋ ύπαλλήλου, δυνάμενος δ’ ένεκα τούτου νά έχη βαρύνουσαν γνώμην έπί τής σχέσεως των προβαλλομένων ή προκυπτόντων γεγονότων πρός τήν ύγιεινήν κατάστασιν τοϋ ύπαλλήλου.
Ό 'Υγειονομικός άξιωματικός θά έξιστορή τό νοσολογικόν παρελθόν τοϋ αστυνομικού ύπαλ-·
λήλου καί θά έκφέρη τήν γνώμην του έπί τής έπιδράσεως ήν τά προβαλλόμενα παρά τοϋ άστυνομικοΰ ύπαλλήλου καί διά τής διοικητικής έξετάσεως βεβαιωθέντα γεγονότα ήδύναντο νά έχωσιν
έπ ί τής ύγιεινής του καταστάσεως. Τούτου ένεκα δέον ύπ’ όψει τών ύγειονομικών άξιωματικών
νά τίθενται άπασαι αί καταθέσεις τών λοιπών μαρτύρων καί δλα τά σχετικά έγγραφα.
V I. Ό ένεργήσας τήν άνάκρισιν συντάσσει πρότασιν κατά τά περί τών λοιπών διοικητι
κών άνακρίσεων οριζόμενα άνευ συμπεράσματος περί τών αιτίων παθήσεως καί τής σχέσεως αύτών πρός τήν ύγιεινήν κατάστασιν τοϋ ύπαλλήλου, έκτός τής περιπτώσεως τοϋ β' έδαφίου τής
άνωτέρω IV §.
’Ά ρθρον 5.—-Κατά τήν ένέργειαν τών διοικητικών άνακρίσεων προσλαμβάνεται ώς γραμματεύς άστυνομικός ύπάλληλος (εί δυνατόν βαθμοφόρος) δστις προσυπογράφει τάς έκθέοεις.
Ό ’Αρχηγός Κ. Γ α ρ έ ζ ο ς
Ε Π Ε Ξ Η ΓΗ Μ Α Τ ΙΚ Α Ι

Δ ΙΑ Τ Α ΓΑ Ι

I . Δ ια τα γή ’ Α ρχ ηγείο υ Ά σ τ υ ν . Π όλεω ν ύπ ’ ά ρ ιθ . 119 άπό 5 Ίαυουα ρίου 1935.
Πρός άπάσας τάς 'Υπηρεσίας
’ Αφορμήν λαμβάνοντες έκ συγκεκριμένης περιπτώσεως, παρακαλοΰμεν, δπως, κατά τήν
ένέργειαν διοικητικών έξετάσεων στρεφομένων έναντίον ’ Αξιωματικών τοϋ Σώματος καί δή διά
πράξεις ή παραλείψεις αύτών άναγομένας είς τήν έκτέλεσιν τών άστυνομικών των καθηκόντων
καί καταγγελλομένας παρ’ ετέρων άστυνομικών, άποφεύγηται κατά τό δυνατόν ή έξέτασις, ώς
μαρτύρων, άστυνομικών κατωτέρων καθ’ ού ή άνάκρισις βαθμοϋ, ιδία δέ τών ύπηρετούντων ύπό
τάς αμέσους αύτών διαταγάς.
Είς τάς περιπτώσεις ταύτας, πρός έξεύρεσιν τής άληθείας καί άκριβή τών πραγμάτων έκτίμησιν, νά γίνηται χρήσις πάντων τών άλλων μέσων τών προσφορών διά τήν έξερεύνησιν τής
ύποθέσεως καί μόνον δταν ή χρησιμοποίησις αύτών κρίνεται ώς άλυσιτελής καί έκ τής έξετάσεως
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άλλων μαρτύρων είναι άδύνατος ή διαπίστωσις τής άκριβείας των καταγγελλομένων, να έξετάζωνται ώς μάρτυρες ύποδεέστεροι τού κατηγορουμένου καί τότε εις λίαν περιωρισμένην κλίμακα
καί καθ’ δν τρόπον τό συμφέρον τής 'Υπηρεσίας καί ή έννοια τής πειθαρχίας υπαγορεύει.
Οί ένεργοϋντες παρόμοιας διοικητικάς άνακρίσεις δέον νά έχωσι ΰπ’ δψιν των, δτι σπανίως
ή μαρτυρία υποδεεστέρων τοϋ έγκαλουμένου συντείνη εις τήν διαπίστωσιν τής ένοχής αύτοΰ. Οί
έκ τούτων έξεταζόμενοι ώς μάρτυρες άποφεύγουσι συστηματικώς νά καταθέσωσι 6,τ ι έπίτής άνακρινομένης ύποθέσεως γνωρίζουσι, άποσιωπώντες ή μετατρέποντες τά διάφορα περιστατικά άναλόγως' τοΰ φόβου, τής συμπάθειας ή τής άντιπαθείας ήν έμπνέει είς αύτούς ό άνώτερός των έν
γένει δέ ή κατάθεσίς των δεν δύναται νά είναι προϊόν έλευθέρας καί άνεπηρεάστου κρίσεως αύτών.
Κατά ταϋτα λαμβανομένης ύπ’ οψιν, άφ’ ένός μέν τής έλαχίστης συμβολής των καταθέ
σεων τούτων διά τήν πρόοδον καί τον έπιτυχή τερματισμόν τής άνακρίσεως, άφ’ έτέρου δέ τοΰ κλο
νισμού τής πειθαρχίας δν έπιφέρει όμοια έξέτασις προβαίνομεν είς τάς έν αρχή τής παρούσης συ
στάσεις και παρακαλοϋμεν, όπως αύται τηρώνται έπί των έπιλαμβανομένων όμοιων ύποθέσεων_
* 0 ’ Αρχηγός Κ. Γαρέζος
I I . Δ ια τα γή ’ Α ρχ ηγείο υ Ά σ τ υ ν . Π όλεω ν

ύπ’ άριθ. 1435 Φ 1 2 6 )1 από 7 Φ /ρίου 1938.

Προς τάς Άστυνομικάς Διευθύνσεις
«Π ερί τοϋ τρόπου συντάξεως των προτάσεων ύπό των ένεργούντων διοικητικάς
άνακρίσεις

’Αξιωματικών».

ΙΙαρετηρήσαμεν, δτι τινές έκ των κ.κ. Ά ξ ωματικών συντάσσουσι λίαν μακροσκελείς προ
τάσεις διοικητικών άνακρίσεων, διότι άναγράφουσιν έν τώ αίτιολογικω κεχωρισμένως αΰτούσιον
τό περιεχόμενον δλων τών μαρτυρικών καταθέσεων, άπολογιών κ.λ.π. έγγράφων, μη παραλείποντες ούδ’ αύτάς τάς λεπτομέρειας καί δταν ούδείς προς τοϋτο συντρέχει λόγος, έφ’ δσον αύται
είναι επουσιώδεις καί δέν συντελοϋσιν είς τον σχηματισμόν πεποιθήσεως ύπό τοϋ κρίνοντος.
Ή αναγραφή αύτουσίων τών καταθέσεων κ.λ.π. έν τώ αίτιολογικω τών προτάσεων δέν
είναι άπαραίτητος ουδέ έπιβάλλεται ύπό τοϋ ύπ’ άριθ. 19/1934 Κανονισμού τοϋ ’ Αστυνομικού
Σώματος.
Καί είναι μέν άληθές, δτι, κατά τό άρθρον 2 § 1 έδάφιον δεύτερον τοΰ Κανονισμού τούτου,
ή πρόεασις δέον νά συντάσσηται μετά πάσης έπιμελείας, λεπτομέρειας, σαφήνειας καί κατηγο
ρηματικότητας, άλλά δέον κατά τό αυτό έδάφιον νά είναι άπηλλαγμένη περιττολόγου μακρηγορίας.
At λεπτομέρειαι περί ών όμιλεϊ όΚανονισμός,δέον νά είναι ούσιώδεις καί νά έχωσιν οπωσ
δήποτε σχέσιν πρός τό ύπό κρίσιν παράπτωμα.
Έ κ τοΰ τρόπου καθ’ δν έχει διατυπωθή ή παράγραφος τοΰ Κανονισμού ή άφορώσα τό αίτιολογικόν προκύπτει, δτι έν αύτώ μετά τήν έκθεσιν τών ένεργειών είς ας ό ένεργησας την άνακρισιν προέβη, δέον νά άναγράφηται ό τρόπος καθ’ δν έλαβε χωράν η υπο έξέτασιν υπόθεσις κατα
τήν γνώμην ήν έμόρφωσεν ό άνακρίνας.
Ή γνώμη αΰτη, δέον νά στηρίζηται είς τά έγγραφα τής άνακρίσεως, άν δέ ύπάρχωσιν αντι
φάσεις έν αύταις ό άνακρίνας δέον νά αίτιολογή αρκούντως διατι τασσηται υπέρ της μιας και οχι
ύπέρ τής άλλης άπόψεως.
'Ο συντάσσων τήν πρότασιν δύναται, έφ’ όσον παρίσταται άναγκη, να παραθετη εν αυτή
χωρία τινά τών καταθέσεων, άπολογιών κλπ. αυτούσια ή νά παραπεμπη είς τα έγγραφα ταϋτα
διά τών φράσεων «δρα κατάθεσιν τοϋ................σελίς............» άναγραφομενας έντος παρενθεσεως'Ο ’Αρχηγός Γ . Βάρσος
I I I . Δ ια τα γή ’Α ρχ ηγείο υ Ά σ τ υ ν . Π όλεω ν 9843 Φ 126)1 από 20 Α ύγουστου 1938.
Πρός τάς Άστυνομικάς Διευθύνσεις
«Π ερί παρατηρουμένων έλλείψεων εις τας υποβαλλομενας ημΐν διοικητικάς ανακρίσεις».
Παρετηρήσαμεν, δτι οί ένεργοϋντες τάς διοικητικάς άνακρίσεις ’Αξιωματικοί, ύποπίπτουπ
συνήθως είς τάς κάτωθι παραλείψεις :
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1 ) Τινές δέν επιμελούνται ώστε να έξακριβώνται πλήρως τά περιστατικά ύπδ τά όποια
έτελέσθη τό παράπτωμα.
2) ’Ά λλοι δέν έξετάζουσιν αν τυχόν συντρέχωσιν έλαφρυντικαϊ ή έπιβαρυντικαί περιστά
σεις, υπέρ ή κατά του κατηγορουμένου.
3) Ά λ λ ο ι δέν έξετάζουσιν έπί των ισχυρισμών των κατηγορουμένων, ή παραλείπουσι τήν
έξέτασιν ούσιωδών μαρτύρων προτεινομένων ύπό των παραπονουμένων ή των κατηγορουμένων.
4) Ά λλο ι άσχολοϋνται περισσότερον μέ τήν έξέτασιν γεγονότων έπουσιωδών καί όλιγώτερον μέ τήν ουσίαν καί τήν άπόδειξιν της άληθείας ή μή των καταγγελλόμενων ώς προς τό κύ
ριον παράπτωμα.
5) ’Ά λλοι παραλείπουσι νά άναγράψωσιν εις τό τυπικόν μέρος των καταθέσεων τήν ηλι
κίαν καί τό έπάγγελμα των μαρτύρων προκειμένου νά έκτιμηθή ύφ’ ήμών ή των άρμοδίων Συμ
βουλίων ή βαρύτης τής καταθέσεως καί ή άξιοπιστία τοϋ μάρτυρος.
Λόγω τοιούτων έλλείψεων άναγκαζόμεθα πολλάκις νά έπιστρέφωμεν προς συμπλήρωσιν
τάς διοικητικάς ανακρίσεις, οϋχί δέ σπανίως τά Συμβούλια δέν ήδυνήθησαν νά λάβωσιν άμέσως
αποφάσεις καί ήναγκάσθησαν νά ζητήσωσι τήν συμπλήρωσιν των έξετάσεων.
Διά τούς λόγους τούτους έπιβραδύνεται 6 τελικός έλεγχος των παραπτωμάτων καί άσκο
πος αλληλογραφία δημιουργειται.
Έφιστώμεν δθεν τήν προσοχήν των ένεργούντων τάς ανακρίσεις έπί των άνωτέρω σημείων
ώς καί των Διευθύνσεων, αϊτινες δέον νά έλέγχωσι τά έγγραφα των ανακρίσεων προ τής υποβο
λής τούτων ήμΐν καί νά φροντίζωσι διά τήν συμπλήρωσιν των έλέγχοντες συγχρόνως τούς υπαι
τίους των άνωμαλιών.
Οίκοθεν νοείται, δτι μείζων προσοχή δέον νά καταβάλληται, δταν πρόκειται περί παρα
πτωμάτων, τά όποια είναι πιθανόν, ώς έκ τής φύσεώς των νά έπισύρωσι τήν ποινήν τής άπολύσεως.
Α ί έξετάσεις τότε δέον νά ώσιν άπό πάσης άπόψεως πλήρεις, νά έξετάζωνται δέ άπαραιτήτως καί οί διατελέσαντες προϊστάμενοι τοϋ κατηγορουμένου καί έκ των βαθμοφόρων τής παρ’
ή υπηρετεί 'Υπηρεσίας περί τής διαγωγής του καί καταλληλότητός του έν γένει, καί διότι ή ποινή
είναι βαρεία, αλλά καί διότι οί άπολυόμενοι προσφεύγουσιν εις τό Συμβούλιον ’Επικράτειας, τό
όποιον είναι δυνατόν νά άκυρώση τήν περί άπολύσεως άπόφασιν καί διά τυπικούς άκόμηλόγους.
'Ο ’Αρχηγός Γ . Βάρσος
ΙΥ . Δ ια τα γή ’ Α ρχ η γείο υ Ά σ τ υ ν . Π όλεω ν ΰπ ’ άριθ. 8849)Φ 126)1 άπό 6-7-1939.
Προς άπάσας τάς Άστυνομικάς Διευθύνσεις
«Π ερί τρόπου συντάξεως πορισμάτων διοικητικών έξετάσεων».
Παρακαλοϋμεν, όπως διαταχθώσι άπαντες οί κ.κ. ’Αξιωματικοί οί ένεργοϋντες διοικητι
κήν έξέτασιν, δτι δέον εις τό πόρισμα τής ύπ’ αυτών ένεργουμένης διοικητικής έξετάσεως νά άναγράφωσι πλήρες τό αίτιολογικόν δι’ ού κατηγορεΐται ό ύπ’ άνάκρισιν υπάλληλος καί ούχί νά θέτωσιν έν κατακλεϊδι τοϋ πορίσματος, δτι «άποφαίνομαι δτι ό άστυφύλαξ..............είναι υπαίτιος
τών έν τώ σημειώματι προς άπολογίαν άποδιδομένων κατηγοριών».
'Ο ’Αρχηγός Γ . Βάρσος
Υ . Δ ια τα γ ή ’ Α ρχ ηγείο υ Ά σ τ υ ν . Π όλεω ν ΰπ’ άριθ. 20941)Φ 126)1 άπό 10-10-1945.
Προς άπάσας τάς 'Υπηρεσίας
«Π ερ ί τρόπου διενεργείας διοικητικών άνακρίσεων».
Παρετηρήσαμεν δτι πολλοί Ά ξ )κ ο ί ιδία- νέοι ’Αστυνόμοι, ένεργοϋντες διοικητικάς έξετάσεις, ουδόλως έχουσιν ύπ’ οψει των τον ύπ’ άριθ. 19 Κανονισμόν «περί διοικητικών άνακρίσεων»,
ώς καί τάς μετέπειτα έκδοθείσας έπί τοϋ άντικειμένου τούτου σχετικάς έγκυκλίους καί ούτως
ύποβάλλουσιν έλλιπεΐς ταύτας, άναγκαζομένης τής 'Υπηρεσίας νά τάς έπαναφέρη προς συμπλήρωσιν, καταναλισκομένου τοιουτοτρόπως έν τώ μεταξύ πολυτίμου χρόνου.
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•
Έκτος των λοιπών παραλείψεων, ό ενεργών τήν έξέτασιν, εις ας περιπτώσεις υπάρχει
ασυμφωνία μεταξύ καταθέσεων, δεν φροντίζει ν’ άνευρη προς το μέρος ποιων εύρίσκεται ή
άλήθεια καί να χαρακτηρίση τάς άλλας άναληθεϊς. Τούτο ρητώς πρέπει ν’ άναφέρηται εις
τήν πρότασιν.
Δέν
γίαν. Αΰτη
δέ τούτο,
πειθαρχίας

άποδίδεται ή προσήκουσα προσοχή εις τήν σύνταξιν τής κλήσεως προς άπολοπρέπει νά περιλαμβάνη πάντα τα προκύπτοντα έκ τής άνακρίσεως στοιχεία, ού μόνον
άλλά πρέπει νά περιλαμβάνη ωσαύτως άπαντα τα παραβιαζόμενα άρθρα τού περί
Κεφαλαίου τού Κανονισμού.

Τό αΐτιολογικον τής Προτάσεως δέον νά ή πλήρες καί διεξοδικόν, άναλΰον πάντα τά ση
μεία τής κατηγορίας, ώς επίσης καί νά έμφανίζη. καί δσα στοιχεία προκύπτουσιν ύπέρ τού
κατηγορουμένου.
'Ο καθ’ ού ή έξέτασις δέον νά λαμβάνη γνώσιν τών καταθέσεων καί έγγράφων, μονογράφων ταΰτα καί ύπογράφων εις το τέλος τής άπολογίας του ύπό ήν ένδειξιν «Έ λαβον γνώ
σιν απάντων τών έγγράφων καί καταθέσεων».
Εις τό τέλος τής διοικητικής έξετάσεως δέον νά προοαρτάται άπαραιτήτως δελτίον ατο
μικής καί οικογενειακής καταστάσεως, ώς επίσης καί άντίγραφον ποινολογίου τού καθ’ ού ή
άνάκρισις.
ΟΕ άξιωματικοί τής Δ/σεως Πειραιώς, έφ’ όσον δέν εύρίσκεται έν τώ άρχείω της σχετι
κός φάκελλος, νά ζητώσι καί λαμβάνωσιν άντίγραφον τού ποινολογίου τού καθ’ ού ή διοικη
τική έξέτασις έκ τού άρχείου ήμών.
Τό Συμπέρασμα, ωσαύτως, δέον νά ή σαφές, άναφέρον ρητώς, ήν άπεδείχθη βάσιμος ή
ού ή κατηγορία, άποφευγομένης τής διατυπώσεως ένδοιασμών ή εικασιών καί έν τη πρώτη περιπτώσει δέον άπαραιτήτως νά μνημονεύωνται πάντα τά παραβιαζόμενα, ώς άνω έρρήθη, άρθρα
τού Κανονισμού.
Εις τό Συμπέρασμα πρέπει ό ένεργών τήν έξέτασιν νά περιορίζηται εις τήν έκθεσιν τών
στοιχείων, τά όποια προκύπτουσιν έκ τών έγγράφων τών άποτελούντων αύτήν καί ν’ άποφεύγη
τήν διατύπωσιν άτομικών σκέψεων καί γνωμών. Άναγκαζόμεθα νά τονίσωμεν τό τελευταϊον
τούτο, διότι παρετηρήσαμεν, δτι πολλάκις τό Συμπέρασμα έχει τήν μορφήν ιδιαιτέρας πραγμα
τείας, εις ήν ό ένεργών τήν έξέτασιν έκτείνεται εις άνάπτυξιν θεωριών καί εις έκθεσιν άτομικών
γνωμών, αί όποΐαι ούδεμίαν σχέσιν έχουν μέ τά έκ τής έξετάσεως προκύπτοντα στοιχεία.
Έτερον σημεΐον έπί τού οποίου έφιστώμεν τήν προσοχήν τών ένεργούντων τήν έξέτασιν κ.κ. άξιωματικών είναι τούτο:
Πολλοί έξ αύτών λησμονούν δτι ή διοικητική έξέτασις θά ύποβληθή εις Προϊσταμένην
των Υπηρεσίαν καί δέν καταβάλλουν τήν άπαιτουμένην έπιμέλειαν, δπως αί έκθέσεις έξετά
σεως τών μαρτύρων καί ή Πρότασις είναι συντεταγμέναι σύμφωνα μέ τούς ΐσχύοντας γραμματι
κούς καί συντακτικούς κανόνας. Παρετηρήθη, συνεπώς, ένεκα τής παραλείψεως ταύτης, τό θλι
βερόν φαινόμενον άνορθογραφιών καί ασυνταξιών, τό όποιον υπενθυμίζει άνακριτικούς υπαλ
λήλους πολύ παρωχημένης έποχής. Πρέπει δλοι οι κ.κ. αξιωματικοί νά προσέξουν σοβαρώς τό
ζήτημα τούτο, διότι, μετά τήν λήψιν τής παρούσης, πάσα έπανάληψις τής άθλιότητος ταύτης
θά έχη ώς συνέπειαν τον έλεγχον τού υπαιτίου καί τήν έφαρμογήν τής § II τού άρθρου 2 τού
άνωτέρω μνημονευθέντος ύπ’ άριθ. 19 Άστυν. Κανονισμού, δπερ έχει ώς έξης : «Ή έπιμέλεια, ήτις κατεβλήθη περί τήν ένέργειαν τής άνακρίσεως, ή λεπτομερής έξέτασις τών προκυψάντων ζητημάτων, ή έμπεριστατωμένη αιτιολογία τής γνώμης τού άνακρίνοντος, ή σαφής διατύπωσις τού Συμπεράσματος καί έν γένει τής Προτάσεως άποτελοΰσι διά τήν προϊσταμένην
τού άνακρίναντος υπηρεσίαν στοιχεία προς κρίσιν τής έπαρκείας αυτού ώς προς τό είδος τούτο
τής υπηρεσίας».
ΙΙαρακαλοΰμεν δπως αί Άστυνομικαί Δ,/σεις καί λοιπαί προϊστάμεναι τού ένεργοΰντος
τήν άνάκρισιν άξιωματικοΰ έπιμεινωσιν έπί τών ώς άνω σημείων καί έπαναφέρωσι τάς ελλι
πείς έξετάσεις προς συμπλήρωσιν,· πριν ή ΰποβάλωσιν ήμΐν αύτάς.
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Άντίγραφον της παρούσης νά δοθή εις έκαστον αξιωματικόν, συμπεριλαμβανομένων καί
των 'Υπαστυνόμων Α' καί Β ', επ ί άποδείξει ύποβλητέα ύμϊν.
'Ο ’ Αρχηγός Α. Σαμπάνης
Υ Ι . Δ ια τα γή ’ Α ρχ ηγείο υ ’ Α στυνομίας Π όλεω ν ΰπ ’ άριθ. 21761 Φ 126/1 από 27-10-47.
Πρός άπάσας τάς ’Αστυνομικός 'Υπηρεσίας
«Π ερ ί τής ύπογραφής των κ.κ. Διοικητών προϊσταμένων 'Υπηρεσιών καί έν γένει ’ Αξιωματι
κών ένεργούντων διοικητικός έξετάσεις κ.λ.π.».
Πλειστάκις μέχρι σήμερον, τό Συμβούλιον Έπικρατείας, Δικαστικαί ή Διοικητικαί Ά ρ χαί καί Δημόσιαι έν γένει 'Υπηρεσίαι δι’ εγγράφων των ζητούν νά εξακριβώσουν τό όνομα της
δυσαναγνώστου ύπογραφής τοΰ έχοντας υπογράψει έγγραφον ή διοικητικήν έξέτασιν ή πρότασιν (ίκανότητος προαγωγής), διότι παρά τάς έπανειλημμένας μέχρι τοϋδε διαταγάς, ότι ο*
ύπογράφοντες τοιαϋτα ώς άνωτέρω έγγραφα, δέον κάτωθι τής ύπογραφής των νά θέτωσι ή
διά σφραγιδος τό όνομα καί τον βαθμόν των, ή έστω καί διά μελάνης καί μέ κεφαλαία γράμ
ματα, πλεϊστοι παραλείπουσι την ούσιώδη ταύτην λεπτομέρειαν καί παρατηρεΐται οΰτω τό άτοπον, λόγω τών διαφόρων μεταβολών καί τής παρελεύσεως τοΰ χρόνου νά καταφεύγη ή 'Υπηρε
σία διά τής ήμερομηνίας τοΰ εγγράφου νά προσπαθή νά έξακριβώση τίς ήτο, λόγου χάριν, κατά
τόν Μάϊον 1946 Διοικητής είς τό τάδε ’ Αστυνομικόν Τμήμα ή εις ποιον ’Αστυνόμον είχε
άνατεθή κατά τό 1946 ή διοικητική έξέτασις κατά τοΰ Α. άστυνομικοΰ ύπαλλήλου, διότι συγ
κεκριμένος καί έπ ί Διοικητικών έξετάσεων τινών άντι νά άναφέρωσι τό όνομά των είς τήν
έκθεσιν έξαγομένου άναγράφωσι «Δ ιά τής ύπ’ άριθ...... Διαταγής......διετάχθη ό ύποφαινόμενος (;)
ή ό κάτωθι ύπογραφόμενος(;) νά ένεργήση διοικητικήν έξέτασιν κ.λ.π.
Ή στοιχειώδης αΰτη παράλειψις πρέπει νά έκλειψη παντελώς, διότι καί απώλειαν χρό
νου προκαλεΐ είς τήν έξακρίβωσιν, άλλά καί κυρίως, έκθέτει τάς Άστυν. 'Υπηρεσίας είς τά
όμματα τών ξένων 'Υπηρεσιών, οΐτινες δι’ έγγράφων των μας συνιστώσι νά διατάξωμεν καί παύση
τό παρατηρούμενον άτοπον, διότι καί είς αύτάς προκαλεϊται καθυστέρησις περί τήν ένέργειαν
έγγράφων ή έκδοσιν σχετικών άποφάσεών των διά τών αίτουμένων έπί τοΰ σημείου τούτου
πληροφοριών.
Έλπίζομεν, ότι έπί τοΰ προκειμένου δέν θά έπανέλθωμεν είς τό μέλλον, διότι δέν είναι
πρέπον διά τοιαύτας παραλείψεις νά ζητηθώσιν εύθϋναι παρά τών κ .κ .’ Αξιωματικών, οί όποιοι
όφείλουσι νά γνωρίζωσι ποιαν σημασίαν έχει τό εΰανάγνωστον τής ύπογραφής των.
'Ο ’ Αρχηγός ’ Ιωάννης Σπύρου
Υ Ι Ι . Δ ια τα γή ’ Α ρχηγείο υ ’ Α στυνομίας Π όλεω ν ΰπ’ ά ριθ. Ε 6086 Φ 3493/6 άπό 25-10-49.
Πρός άπάσας τάς ’Αστυνομικός 'Υπηρεσίας
«Π ερ ί διοικητικών ανακρίσεων»
’ Αφορμήν λαβόντες έξ ύποβαλλομένων ήμΐν διοικητικών έξετάσεων, αί'τινες δέν είναι
συντεταγμέναι συμφώνως ταϊς ίσχυούσαις διατάξεσι, μέ άποτέλεσμα τήν έπιστροφήν τούτων
πρός συμπλήρωσιν, τήν ματαίωσιν τής έκδικάσεως τών ύποθέσεων, τήν μή έγκαιρον επιβο
λήν τών ένδεδειγμένων κυρώσεων καί γενικώς τήν δημιουργίαν άσκοπου άλληλογραφίας, εύρισκόμεθα είς τήν άνάγκην, όπως, διά τελευταίαν φοράν ύπομνήσωμεν καί αΰθις τά ίσχύοντα έπί
τοΰ αντικειμένου τούτου καί νά έπιστησωμεν άπαξ διά παντός τήν προσοχήν τών αρμοδίων
’ Αξιωματικών έπί τοΰ σοβαρωτάτου τούτου θέματος.
Τά περί διοικητικών άνακρίσεων έχουν ρυθμισθή 'διά παγίων διατάξεων.
Οΰτω, διά τοΰ ύπ’ άριθμ. 19/1934 Κανονισμού «ΓΙερί διοικητικών άνακρίσεων» καθορίζεται
ό τρόπος τής ένεργείας τούτων, ή τακτική τήν οποίαν δέον ν’ άκολουθή ό ένεργών τήν διοι
κητικήν έξέτασιν, τά στοιχεία τά όποια πρέπει νά έχη ύπ’ δψει του, ό τρόπος συντάξεως τής
προτάσεως έξαγομένου τής διοικητικής έξετάσεως κ.λ.π.
Έ ν παραγράφω β' τοΰ άρθρου 1 τοΰ ρηθέντος Κανονισμού αναγράφεται «Ο ί ένεργοΰντες
τάς άνακρίσεις ταύτας δέον νά καταβάλωσι πάσαν προσπάθειαν καί έπιμέλειαν πρός έξακρί-
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βωσιν τής αλήθειας, προβαίνοντες έπί τώ τέλει τούτω είς πάσαν άναγκαίαν καί ένδεικνυομένην
ενέργειαν καί μή περιοριζόμενοι εις τήν λήψιν τυπικώς των διαφόρων καταθέσεων, έχοντες ύπ’
«ψιν δτι ή συλλογή των στοιχείων σκοπεί τον σχηματισμόν ούχί μόνον υποκειμενικής άλλα κυ
ρίως άντικειμενικής πεποιθήσεως.
Περαιτέρω έν άρθρω 2 § II τοΰ αύτοϋ Κανονισμού άναγράφεται «Ή έπιμέλεια ήτις
κατεβλήθη περί τή ν' ένέργειαν τής άνακρίσεως, ή λεπτομερής έξέτασις των προκυψάντων ζητη
μάτων, ή έμπεριστατωμένη αιτιολογία τής γνώμης τοΰ άνακρίνοντος, ή σαφής διατύπωσις τοΰ
συμπεράσματος καί έν γένει τής προτάσεως, άποτελοϋσι διά τήν προϊσταμένην τοΰ άνακρίνοντος
'Τπηρεσίαν στοιχεία προς κρίσιν τής έπαρκείας αύτοϋ ώς προς τό είδος τοϋτο τής υπηρεσίας.
’Επειδή, έν τούτοις οί αρμόδιοι διά τήν ένέργειαν διοικητικών άνακρίσεων ή ήγνόουν
τον περί οδ πρόκειται Κανονισμόν ή έπιδείκνυον άμέλειαν έν τή έκτελέσει τοΰ καθήκοντός των
τούτου, έξεδόθη ή ύπ’ άριθ. 20941/126/1 άπό 10-10-45 κανονιστική διαταγή τοΰ ’ Αρχηγείου,
δ ι’ ής ύπεμιμνήσκοντο τά περί ένεργείας διοικητικών έξετάσεων κα ίέπ ί πλέον παρείχοντο πλείονα στοιχεία διά τήν άρτιωτέραν κατάρτισιν αύτών.
Παρ’ δλα ταΰτα δμως ή κατάστασις έλάχιστα έβελτιώθη καί τό φαινόμενον τής κατά
τρόπον έπιπόλαιον καί άτελή ένεργείας τών διοικητικών έξετάσεων έπαναλαμβάνεται πρός μεγίστην ζημίαν τής Υπηρεσίας, ήτις είναι ήναγκασμένη νά έπαναφέρη αύτάς πρός συμπλήρωσιν καταναλισκομενού έν τώ μεταξύ πολυτίμου χρόνου.
Πρός καταστολήν τοΰ άτόπου, άλλα καί διά τήν πρόληψιν άκυρότητος τών διοικητικών
έξετάσεων καί έξ άλλου πρός άποφυγήν ματαίων άλληλογραφιών καί καθυστερήσεως τών πειθαρ
χικών υποθέσεων, παραγγέλλομεν, δπως έκδώσητε τάς δεούσας διαταγάς πρός τούς ύφ’ ύμάς
’ Αξιωματικούς, ΐνα τοΰ λοιπού,οσάκις ένεργώσι διοικητικάς έξετάσεις, έφαρμόζωσι προσεκτικώς
τάς διατάξεις τοΰ Κανονισμού περί διενεργείας αύτών.
Παραλείψεις αίτινες κατά συνήθειαν παρατηρούνται καί έφ’ ών ιδιαιτέρως έφιστώμεν
τήν προσοχήν τών ένεργούντων τάς διοικητικάς έξετάσεις είναι αί κάτωθι :
α) Δέν άποδίδεται ή δέουσα προσοχή είς τήν σύνταξιν τής κλήσεως πρός άπολογίαν.
β) Δέν άναγιγνώσκονται αί λαμβανόμεναι καταθέσεις πριν είσέτι ύπογραφώσι παρά τών
έξεταζομένων.
γ) Δέν προσαρταται άντίγραφον δελτίου ποινών καί δελτίον άτομικής καί οικογενειακής
καταστάσεως. ’Εκτός τούτου τό έπισυναπτόμενον άντίγραφον ποινολογίου δέν είναι πολλάκις
ένημερωμένον, τούτέστι δέν περιλαμβάνει άπάσας τάς έπιβληθείσας ποινάς.
δ) Δέν έξετάζονται πάντες οί προτεινόμενοι ύπό τοΰ κατηγορουμένου μάρτυρες ύπερασπίσεως, χωρίς νά γίνεται ειδική μνεία έν τώ πορίσματι περί τοΰ λόγου τής μή έξετάσεως. Έ ν τή·
περιπτώσει ταύτη δύναται μέν ό ένεργών τήν διοικητικήν έξέτασιν νά μή έξετάζη πάντας τούς
προτεινομένους μάρτυρας πλήν δμως ύποχρεοϋται νά δικαιολογήση έν τή προτάσει έξαγομένου
τήν ένέργειάν του ταύτην.
ε) ’ Οσάκις παρατηρεΐται άσυμφωνία ή άντίθεσις μεταξύ καταθέσεων δέν καταβάλλεται
προσπάθεια παρά τοϋ ένεργοΰντος τήν έξέτασιν διά τήν άνεύρεσιν τής άληθείας.
στ) Τό συμπέρασμα τής προτάσεως έξαγομένου δέν είναι σαφές καί δέν περιλαμβάνει
τά στοιχεία τά όποια προέκυψαν έκ τών έγγράφων τών άποτελούντων τήν διοικητικήν έξέτασιν. Ε ν ίο τε έν αύτώ δέν έκτίθεται κατά τά κεκανονισμένα, τό άποτέλεσμα, άλλ’ ό ένεργών
τήν διοικητικήν έξέτασιν άναγράφει μόνον τά παραβιαζόμενα άρθρα τοϋ περί πειθαρχίας Κεφα
λαίου τοΰ Κανονισμού τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος καί παραπέμπει ώς πρός τό άποτέλεσμα τής
άνακρίσεως είς τό αίτιολογικόν τού πορίσματος.
Τό συμπέρασμα δέον άπαραιτήτως νά περιλαμβάνη έν συνάψει τό άποτέλεσμα τής διοι
κητικής έξετάσεως.
ζ) Τέλος ή συνηθεστέρα παράλειψις είναι .δτι ό καθ’ ού ή διοικητική έξέτασις δέν λαμ
βάνει γνώσιν τών καταθέσεων καί λοιπών έγγράφων τής διοικητικής έξετάσεως, δέν μονογράφει
τάς καταθέσεις κ.λ.π., ών έλαβε γνώσιν καί τό σπουδαιότερον δέν άναγράφει έν κατακλεΐδι τής
άπολογίας του τήν ένδειξιν δτι έλαβε γνώσιν τών καταθέσεων κ.λ.π., καί ούδένα μάρτυρα έχει
νά προτείνη.
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Έ ξ αφορμής τής παραλείψεως ταύτης, ούχί σπανίως, έπεστράφησαν διοικητικαί εξετάσεις,
προς συμπλήρωσιν, διημείφθησαν άλληλογραφίαι, άπησχολήθησαγ άσκόπως αί ύπηρεσίαι καί υπήρ
ξαν καί περιπτώσεις, καθ’ άς έματαιώθη ή έκδίκασις τής ύποθέσεως ύπό των οικείων Συμβου
λίων, εις ά είχον διαβιβασθή διοικητικαί εξετάσεις κατά τρόπον άτελή συντεταγμένον.
Εύνόητος συνεπώς τυγχάνει ή σοβαρότης του ζητήματος τούτου καί ένεκα τούτου άναγκαζόμεθα νά έπανέλθωμεν έπ’ αύτοϋ δι’ ύστάτην φοράν καί νά έπιστήσωμεν την προσοχήν των βαθ
μοφόρων έπί του θέματος τούτου, διότι εφεξής είμεθα διατεθειμένοι, άφ’ ενός μέν νά έλέγξωμεν
αύστηρώς τούς υπαιτίους, άφ’ ετέρου δέ νά λάβωμεν τοϋτο σοβαρώς ύπ’ οψιν κατά την κρίσιν
αυτών προς προαγωγήν δι’ άνώτερον βαθμόν ώς στοιχεΐον άνεπαρκείας, έλλείψεως καταρτίσεως
καί ένδιαφέροντος περί την έκτέλεσιν τών καθηκόντων των. Τοϋτο άλλως τε σαφώς άναφέρεται
έν άρθρ. 2 § II τοϋ ΰπ’ άριθ. 19/1934 Κανονισμού «Π ερ ί διοικητικών άνακρίσεων».
’ Εκ παραλλήλου ύπέχουσιν ευθύνην καί οί άρμόδιοι προϊστάμενοι των ύπηρεσιών, οΐτινες
ύποβάλλουσι τάς διοικητικάς εξετάσεις χωρίς αύται νά έχωσιν ύποστή προηγουμένως έλεγχον
όσον άφορα τήν κανονικήν κατάρτισιν αυτών.
Τής παρούσης, παρακαλοϋμεν, δπως, άσχέτως των έκδοθησομένων ύφ’ υμών σχετικών
διαταγών, λάβωσι γνώσιν άπαντες οί κ.κ. ’Αξιωματικοί ένυπογράφως ούτως ώστε εφεξής οίαδήποτε δικαιολογία νά είναι άπαράδεκτος.
'Ο ’Αρχηγός ’Ιωάννης Σπύρου
Υ Ι Ι Ι . Δ ια τα γή ’ Α ρ χ η γ είο υ ’ Α στυνομίας Π όλεω ν ύπ’ άριθ. Ε 6415 Φ 3493/6 άπό 4-11-49.
ΙΙρός άπάσας τάς ’ Αστυνομικάς 'Υπηρεσίας
Συμπληροϋντες τήν ύπ’ άριθ. 6086/3493/25-10-49 διαταγήν μας «περί διοικητικών άνα
κρίσεων» παραγγέλλομεν τά κάτωθι, όσον άφορα τά δικαιώματα τοϋ καθ’ οδ ή άνάκρισις
ύπαλλήλου.
Ούτος κατά τό άοθρον 171 § III τοϋ Κανονισμού τοϋ ’ Αστυνομικού Σώματος, άφ’ ής
κληθή εις απολογίαν, δικαιούται: 1) νά λαμβάνη γνώσιν όλων τών εγγράφων καί έκθέσεων
των άφορωσών τά παράπτωμά του, 2) νά παρίσταται είς τήν ενέργειαν τής περαιτέρω άνακρίσεως, νά ύποβάλη (πάντοτε διά τοϋ ένεργοΰντος τήν άνάκρισιν) έρωτήσεις προς τούς μάρ
τυρας καί τον καταγγέλλοντα καί 3) νά προτείνη μάρτυρας προς ύπεράσπισίν του.
Κατ’ έφαρμογήν συνεπώς τών διατάξεων τοϋ μνημονευθέντος άρθρου, δέον ό ενεργών τήν
διοικητικήν έξέτασιν, έν τή έπιδιδομένη προς τόν ύπό κατηγορίαν ύπάλληλον κλήσει προς
απολογίαν, ν’ άναγράψη άπαραιτήτως τήν ένδειξιν δτι δύναται ούτος (ό κατηγορούμενος) νά
κάμη χρήσιν τών δικαιωμάτων τών μνημονευομένων έν τω ρηθέντι άρθρω. Οϋτω θά άναγράφηται έν κατακλ.εϊδι τής κλήσεως πρός άπολογίαν «Δικαιούσθε νά κάμητε χρήσιν τών δικαιωμά
των τών παρεχομένων ύμϊν ύπό τοϋ άρθρου 171 § III τοϋ ύπό τοϋ Ν. 1001/1943 Κωδικοποιηθέντος Κανονιομοΰ τοϋ ’ Αστυνομικού Σώματος».
Οϊκοθεν νοείται ότι, έφ’ δσον ό ύπό άνάκρισιν έν τή ύποβληθησομένη άπολογία του δηλώση δτι έπιθυμεϊ νά κάμη χρήσιν τών δικαιωμάτων του τούτων, θά καλήται ύπό τοϋ άνακρίνοντος, ΐνα παρίσταται κατά τήν έξέτασιν νέων μαρτύρων ύπερασπίσεως ή κατηγορίας.
Έ ν περιπτώσει καθ’ ήν ό ύπό άνάκρισιν δέν έπιθυμεϊ νά κάμη χρήσιν τών έκτεθέντων
δικαιωμάτων του, δέον νά άναγράψη τοϋτο έν τή άπολογία του καί κατά τήν σύνταξιν τής έκθέσεως έξαγομένου τής διοικητικής έξετάσεως νά γίνηται ρητή μνεία περί τούτου π.χ. «ό καθ’
ού ή άνάκρισις καίτοι τω ύπεμνήσθη τό άρθρον 171 § III τοϋ Κανονισμού τοϋ Άστυνομικοΰ
Σώματος δέν έποιήσατο χρήσιν τών δικαιωμάτων του».
Κατόπιν τών έκτεθεισών οδηγιών όλοκληροϋται ή διαδικασία ένεργείας διοικητικής έξε
τάσεως καί νομίζομεν, δτι δέν ύφίσταται κενόν τ ι, ώστε νά χρήζη συμπλ,ηρώσεως ή ασαφές
χρήζον έπεξηγήσεως.
’Εάν συνεπώς οί ένεργοϋντες τάς διοικητικάς έξετάσεις συμμορφώνται έπακριβώς πρός
τάς ίσχυούσας διατάξεις περί ένεργείας διοικητικών εξετάσεων καί τάς έκδοθείσας έπί τοϋ άντικειμένου τούτου σχετικάς διαταγάς θέλει έκλείψει τό άτοπον τής κατά τρόπον άτελή συντά
ξεως διοικητικών έξετάσεων καί δέν θέλ,ομεν εύρεθή είς τήν άνάγκην νά προέλθωμεν είς τόν πει-
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θαρχικόν έλεγχον τυχόν μή συμμορφωθησομένων, πράγμα το όποιον ώς έτονίσαμεν καί έν τη
έν άρχή μνησθείση διαταγή μας θά έχη δυσμενεστάτην έπίδρασιν έπί της έν γένει υπηρεσιακής
των σταδιοδρομίας.
'Ο ’Αρχηγός ’Ιωάννης Σπόρου
I X . Δ ια τα γή ’ Α ρχηγείο υ ’ Α στυνομίας Π όλεω ν ύπ ’ άριθ. Ε 1301 Φ 3493,6 άπό 23-3-51.
Προς άπάσας τάς Άστυνομικάς 'Υπηρεσίας
Κατόπιν καί τής ύπ’ άριθ. Ε .635/1/22/1-3-51 διαταγής τοϋ 'Υπουργείου ’Εσωτερικών, τροποποιοΰμεν την ύπ’ άριθ. 6415/3493/6/4-11-49 διαταγήν μας περί διενεργείας διοικητικών άνακρίσεων ώς ακολούθως :
’Εν τή έπιδιδομένη, ύπό τοϋ διενεργοΰντος τήν’ διοικητικήν άνάκρισιν άξιωματικοϋ, κλήσει
προς άπολογίαν εις τον ύπό κατηγορίαν άστυνομικόν ύπάλληλον θ’ άναγράφηται, έν κατακλείδα
μόνον ή ένδειξις «Δικαιούσθε νά κάμητε χρήσιν τών δικαιωμάτων κ.λ.π.» ώς ορίζεται έν τή
μνημονευομένη διαταγή μας, ένδειξις προβλεπομένη καί ύπό τοϋ άρθρ. 171 § III τοϋ Κ .Α .Σ·
Μετά την έπίδοσιν τής κλήσεως πρός άπολογίαν εις τον ύπό άνάκρισιν, οφείλει ό ένεργών
τήν άνάκρισιν όπως προσκαλή τον κατηγορούμενον νά παρίσταται, έάν έπιθυμή, κατά τήν έξέτασιν παντός έξετασθησομένου νέου μάρτυρος προτεινομένου ύπό τούτου ή έξεταζομένου αύτεπαγγέλτως ύπό τοϋ ένεργοΰντος τήν διοικητικήν έξέτασιν, είς τρόπον ώστε νά λαμβάνη γνώσιν
ούτος πάσης άνακριτικής πράξεως, ήτις θά λάβη χώραν μετά τήν κλήσιν του είς άπολογίαν.
Συνεπώς, έφ’ όσον, μετά τήν έπίδοσιν τής κλήσεως πρός άπολογίαν, παραστή άνάγκη έξετάσεως μαρτύρων είτε προταθέντων ύπό τοϋ κατηγορουμένου πρός ύπεράσπισίν του ή κατ’
άντιπαράστασιν είτε κληθέντων αΰτεπαγγέλτως ύπό τοϋ ένεργοΰντος τήν διοικητικήν άνάκρισιν,
δέον νά είδοποιηθή ό ύπό άνάκρισιν, ΐνα παραστή, έάν έπιθυμή τοΰτο.
Είς συμπληρωματικήν δέ άπολογίαν του ή άναφοράν θά άναψέρη ότι έλαβε γνώσιν καί
τών καταθέσεων, τών ληφθεισών μετά τήν λήψιν τής κλήσεως πρός άπολογίαν.
Είς περίπτωσιν, καθ’ ήν ούτος δέν έπιθυμεϊ νά κάμη χρήσιν τών άνωτέρω δικαιωμάτο^ν
του, θ’ άναγράψη έν τή συμπληρωματική άπολογία του ή άναφορα του ότι έκλήθη ύπό τοϋ
ένεργήσαντος, άλλ’ ότι δέν έκαμε χρήσιν τούτων.
Π ερί τούτου θά γίνεται μνεία καί έν τή έκθέσει έξαγομένου τής διοικητικής έξετάσεως,
θ’ άναγράφεται τούτέστιν «ό καθ’ ου ή άνάκρισις έποιήσατο χρήσιν τών ύπό τοϋ άρθρου 171
§ III τοϋ Κανονισμού τοϋ ’ Αστυνομικού Σώματος παρεχομένων δικαιωμάτων του ή καίτοι
έκλήθη νομίμως νά κάμη χρήσιν τών δικαιωμάτων του δέν έκαμε χρήσιν τούτων, ώς καί έν τή
άναφορα του ή τή συμπληρωματική άπολογία του άναφέρει».
Τάς άνωτέρω οδηγίας, παρακαλοΰμεν όπως κοινοποιήσητε πρός άπαντας τούς κ.κ. ’Αξιω
ματικούς διά τήν συμμόρφωσιν, πρός πρόληψιν άκυροτήτων καί άποφυγήν άσκοπων άλληλογραφιών.
Ό ’Αρχηγός Ά θ . Σαμπάνης
X . Δ ια τα γ ή ’ Α ρχ ηγείο υ Ά σ τ υ υ . Π όλεω ν ύπ’ άριθ. 11087 Φ 126/1 άπό 27-5-1952.
Πρός άπάσας τάς Άστυνομικάς Διευθύνσεις
«Π ερί τρόπου διενεργείας διοικητικών έξετάσεων διά λόγους πειθαρχίας».
’ Ανακοινοϋμεν ύμΐν τ ’ ακόλουθα :
.1. Δ ιά τήςύπ’ άριθμ. 16047/126/1 άπό 2-10-1948 ήμετέρας διαταγής πρός τήν Ά στυν.
Δ/νσιν Πατρών έγνωρίσαμεν, ότι: α) παρετηρήσαμεν ότι έπί προσηρτημένων είς διοικητικάς
έξετάσεις κατά άστυνομικών δελτία άτομικής καταστάσεως αυτών καί είς τήν στήλην «Γνώμη
τοϋ Διοικητοϋ τοϋ Τμήματος», άναγράφεται, ότι «λόγω τοϋ ότι έσχάτως έτοποθετήθην είς τό
Τμήμα, δέν ήδυνήθην είσέτι νά σχηματίσω σαφή γνώμην περί τοϋ ήθους καί χαρακτήρος τού-·
του (τοϋ ύπό κρίσιν άστυφύλακος)» καί β) έφεξής, είς τοιαύτας περιπτώσεις δέον ν’ άναγράφηται είς τήν οίκείαν στήλην ή γνώμη τοϋ προκατόχου Διοικητοϋ τοϋ Τμήματος, είς περίπτωσιν
δέ καθ’ ήν ό ύπό κρίσιν αστυνομικός έχει προσφάτως μετατεθή είς τό Τμήμα, ν’ άναγράφηται ή γνώμη τοϋ πρώην Διοικητοϋ του.

ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
ΝΟΜ ΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑ ΤΑ ΓΜ Α Υ Π ’ Α Ρ ΙΘ . 2606/1953.
« Π ε ρ ί τροποποιήσεω ς κ α ί

συμπληρώ σεω ς δια τά ξεω ν τοΰ Ν .Δ . ύπ ’ άριθ. 136 46
π ερ ί Ά γο ρ α νο μ ικ ο ΰ Κ ω δ ικ ό ς ».
’Άρθρον 1.

‘ Εν τέλει τής παραγράφου 5 τοΰ άρθρου 28 τοΰ Ν .Δ. ύπ’ άριθ. 136/46 «περί Άγορανομικοϋ Κωδικός» προστίθενται έξ (6) νέαι παράγραφοι ΰπ’ άριθ. 6, 7, 8, 9, 10 καί 11, έχουσαι οΰτω :
6. Προκειμένου περί των εύαλλοιώτων τροφίμων καί ποτών ή ένεργήσασα τήν δειγματο
ληψίαν ‘ Αρχή άποστέλλει τά παρά ταύτης ληφθέντα δείγματα, μετά των σχετικών πρωτοκόλ
λων δειγματοληψίας, αυθημερόν είς τήν άρμοδίαν Χημικήν υπηρεσίαν, ήτις έπιλαμβάνεται τά
χιστα τής χημικής έξετάσεως τοΰ πρώτου των είς διπλοϋν, κατά τά κεκανονισμένα, ληφθέντος
δείγματος, έφ’ όσον δέ έκ τών άποτελεσμάτων τής χημικής έξετάσεως προκύπτει ότι τό έξετασθέν δείγμα είναι νοθευμένον ή άκατάλληλον προς βρώσιν καί ότι γενικώς δέν πληροί τούς
όρους τών σχετικών διατάξεων τοΰ Κωδικός περί τροφίμων, ποτών κ.λ.π., προβαίνει αύτ*παγγέλτως καί άνευ άσκήσεως ύπό τοΰ ένδιαφερομένου τής ύπό τών διατάξεων τοΰ άρθρου 28
τοΰ Άγορανομικοΰ Κωδικός προβλεπομένης έφέσεως, είς τήν χημικήν έξέτασιν τοΰ δευτέρου
δείγματος, έκτός έάν έν τώ πρωτοκόλλα δειγματοληψίας ρητώς άναγράφεται ύπό τοΰ ένδια
φερομένου ότι δέν έπιθυμεΐ τήν κατ’ έφεσιν έξέτασιν τοΰ ληφθέντος δείγματος.
Ή έπανεξέτασις τοΰ δείγματος έκτελεΐται, Προκειμένου περί τής Κεντρικής 'Υπηρεσίας
τοΰ Γενικοΰ Χημείου τοΰ Κράτους, παρά τής Χημικής ύπηρεσίας τοΰ Τμήματος ’Εφέσεων αυ
τής, προκειμένου δέ περί τών παραρτημάτων τοΰ Γενικοΰ Χημείου τοΰ Κράτους, έν οίς ύπηριτοΰσι πλείονες τοΰ ένός χημικοί, ή έξέτασις έκτελεΐται παρ’ ετέρου χημικοΰ τοΰ παραρτήματος
καί ούχί παρά τοΰ έκτελέσαντος τήν έξέτασιν τοΰ πρώτου δείγματος τοιούτου. Οί Διευθυνταί
Παραρτημάτων, έν οίς υπηρετεί εις μόνον χημικός, άποστέλλουσιν άμα τώ πέρατι τής έξε
τάσεως τοΰ πρώτου δείγματος, έφόσον τοΰτο είναι νοθευμένον ή μή κανονικόν, τό δεύτερον δεϊγ2. Διά τής ύπ’ άριθμ. 17217/126/1 άπό 29-10-1948 ήμετέρας όμοιας πρός τήν Άστυν.
Δ/νσιν ’Αθηνών, άνεκοινώσαμεν, ότι: α) τό πνεΰμα τής ώς άνωτέρω ύπ’ άριθμ. 16047/126/1
άπό 2-10-1948 διαταγής ήμών είναι νά έγγράφηται σαφής καί συγκεκριμένη γνώμη είς τό δελτίον τής άτομικής καταστάσεως, τό έπισυναπτόμενον είς ένεργουμένην έξέτασιν, περί τοΰ ήθους
καί τοΰ χαρατήρος τοΰ καθ’ ού αΰτη άστυνομικοΰ καί β ) κατά συνέπειαν είς περίπτωσιν καθ’ ήν
κατά τήν σύνταξιν τοΰ έν λόγω δελτίου, ό οικείος Διοικητής τοΰ Τμήματος δέν εχει σχηματίσει
σαφή γνώμην περί τοΰ άστυνομικοΰ, καθ’ οΰ διενεργεΐται ή διοικητική έξέτασις, λόγω προσ
φάτου τοποθετήσεως αύτοΰ (τοΰ Διοικητοΰ) είς τό Τμήμα ή τοΰ ύπό κρίσιν ύπαλλήλου, δύναται ν’ άναγράφηται είς τοΰτο ή έν τώ βιβλιαρίω διαδοχικών σημειώσεων διατυπουμένη γνώμη
τοΰ πρώην Διοικητοΰ του, παρά τοΰ οποίου τότε μόνον θά ζητώνται συμπληρωματικαί πληρο
φορίας όταν τά έν τώ βιβλιαρίω στοιχεία κρίνωνται ώς άνεπαρκή ή έλλιπή.
3. Παρά τάς άνωτέρω διαταγάς, παρετηρήσαμεν, ότι ένιοι τών Διοικητών τών Τμημάτων
έξακυλουθοΰν νά μή άναγράφουν είς τό άναφερόμεν δελτίον άτομικής καταστάσεως σαφή καί συγκεκριμένην γνώμην, περί τοΰ ήθους καί τοΰ χαρακτήρος τοΰ ύπό κρίσιν άστυνομικοΰ, έπί τώ
λόγω ότι προσφάτως, έτοποθετήθη είς τό Τμήμα είτε ό Διοικητής, είτε ό καθ’ ου ή διοικη"
τική έξέτασις.
4. Κατ’ άκολουθίαν, παρακαλοΰμεν όπως, έφεξής, συμμορφοΰσθε άπαρεγκλήτως πρός τάς
μνημονευομένας, ώς άνωτέρω, διαταγάς ήμών.
Ό

’ Αρχηγός Ά θ . Σαμπάνης
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μα μετά των σχετικών εις τό πλησιέστερον Παράρτημα τοΰ Γενικού Χημείου τού Κράτους
ούτινος ή υπηρεσία προβαίνει είς την ταχίστην έξέτασιν αύτοΰ.
' . Κατά τήν έξέτασιν τοΰ δευτέρου δείγματος δύναται νά παρίστανται καί ίδιώται επι
στήμονες χημικοί, οριζόμενοι έν Άθήναις παρά τή Κεντρική Υπηρεσία τοΰ Γενικού Χημείου
καί τοϊς κατά τόποις Παραρτήμασιν αύτοΰ παρά των άρμοδίων ’ Εμπορικών καί Βιομηχανικών
’ Επιμελητηρίων, έκτος έάν είς τό πρωτόκολλον δειγματοληψίας ρητώς δηλωθή ύπό τοΰ ένδιαφερομένου δτι οδτος έπιθυμεϊ νά μη παραστή ιδιώτης χημικός κατά τήν έξέτασιν τοΰ δευτέρου
δείγματος, άλλ’ αΰτη νά διενεργηθή ύπό μόνον τών άρμοδίων χημικών τοΰ Γενικού Χημείου
τοΰ Κράτους.
Οι ώς άνω χημικοί, ειδοποιούμενοι δεόντως, δέον νά προσέρχωνται κατά τήν όριζομένην
ώραν. ’ Εν περιπτώσει μή έγκαιρου προσελεύσεως αύτών ή άρμοδία χημική ύπηρεσία τοΰ Γ ε 
νικού Χημείου τοΰ Κράτους προβαίνει οΐκοθεν είς έπανεξέτασιν τοΰ δευτέρου δείγματος.
Δ ι’ άποφάσεων τοΰ 'Τπουργοϋ ’ Εμπορίου έκδιδομένων μετά γνώμην τοΰ Άνωτάτου Χ η μ ι
κού Συμβουλίου καθορισθήσεται ό αριθμός τών παρ’ έκάστου τών άρμοδίων ’Εμπορικών καί
Βιομηχανικών ’ Επιμελητηρίων όρισθησομένων χημικών, τά της άμοιβής αύτών, ήτις θά βαρύνη
τον κάτοχον του είδους, έφ’ οΰ έγένετο ή δειγματοληψία καί παν έτερον έν γένει στοιχεΐον,
σχετικόν πρός τά τής παραστάσεως τών ώς άνω χημικών κατά την έπανεξέτασιν τών εύαλλοιώτων δειγμάτων.
8. Έ ν περιπτώσει καθ’ ήν τό δεύτερον δείγμα ήθελεν εύρεθή ήλλοιωμένον, είς βαθμόν
παρακωλύοντα τήν έκτέλεσιν τής έξετάσεως αύτοΰ, δέν ένεργεϊται ή έξέτασις τούτου. Έ ν τή
περιπτώσει ταύτη ισχύει τό άποτέλεσμα τής έξετάσεως τοΰ πρώτου δείγματος. Έ ν τή συντασσομένη έκθέσει παρά τοΰ ένεργήσαντος τήν έξέτασιν χημικοΰ ή χημικών άναγράφεται τό είδος
τής άλλοιώσεως, τό ποσοστόν ταύτης, τό προκαλέσαν ή έπιταχύναν τήν άλλοίωσιν αίτιον καί παν
έτερον σχετικόν στοιχεΐον πρός μόρφωσιν άκριβοΰς γνώμης.
Έ ν περιπτώσει διαφωνίας τοΰ παραστάντος ιδιώτου χημικοΰ έφαρμόζονται αί διατάξεις
τοΰ εδαφίου στ' τής παραγράφου 4 τοΰ άρθρου 28 ώς τό άρθρον τοΰτο τροποποιείται καί
συμπληροϋται διά τοΰ παρόντος.
9. Τά άποτελέσματα τών χημικών έξετάσεων τοΰ πρώτου καί δευτέρου δείγματος κοινο
ποιούνται είς τήν άποστείλασαν τό δείγμα ’Αρχήν, ήτις άνακοινοΐ ταΰτα είς τόν κάτοχον τοΰ
είδους έφ’ ού έγένετο ή δειγματοληψία, έφόσον δέ έκ τών άποτελεσμάτων έξετάσεως τοΰ δευ
τέρου δείγματος έπιβεβαιοΰνται τά άποτελέσματα έξετάσεως τοΰ πρώτου τοιούτου, ή ’ Αρχή
αΰτη προσκαλεϊ τόν ένδιαφερόμενον δπως έντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών καταβάλη είς
τό Δημόσιον Ταμεϊον τό νόμιμον παράβολον τής γενομένης άναλύσεως τοΰ δευτέρου δείγματος.
Έ ν περιπτώσει δυστροπίας ή άρνήσεως τοΰ ύποχρέου είς τήν καταβολήν τοΰ παραβόλου τούτου, ή άποστείλασα τό δείγμα ’ Αρχή προβαίνει είς τήν βεβαίωσιν τοΰ όφειλομένου
ποσού, ούτινος ή εϊσπραξις ένεργεϊται κατά τάς σχετικάς περί είσπράξεως τών δημοσίων έσόδων διατάξεις.
10. Έ ν περιπτώσει διαφοράς μεταξύ τών άποτελεσμάτων τών χημικών έξετάσεων πρώ
του καί δευτέρου δείγματος, ώς καί είς τάς περιπτώσεις αύτεπαγγέλτου έξετάσεως, καθ’ &ς
τό δεύτερον δείγμα εύρέθη ήλλοιωμένον καί δέν γίνεται έξέτασις αύτοΰ, άποφαίνεται περί ταύ
της, τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ έδαφίου ε' τής παραγράφου 4 τοΰ άρθρου 28, ώς τό άρ
θρον τοΰτο τροποποιείται καί συμπληροϋται διά τοΰ παρόντος, τό Άνώτατον Χημικόν Συμβούλιον, πρός δ διαβιβάζεται ό οικείος φάκελλος μεθ’ άπάντων τών σχετικών.
11. Έ π ί δειγμάτων άρτου, λαμβανομένων παρά διαφόρων Ιδρυμάτων (Νοσοκομείων,
Σανατορίων, Σχολών κ .λ.π .), ή παρ’ άρχής τίνος, πρός διαπίστωσιν τής καλής ή μή παρα
σκευής καί έψήσεως, έφ’ οσον άποστέλλονται είς τό Χημεΐον τοΰ Κράτους ή είς τά έν ταϊς
έπαρχίαις παραρτήματα αύτοΰ, τό δεύτερον δείγμα άποστέλλεται αμελλητί καί είς τήν παρά
τφ ‘ϊπουργείω Εμπορίου Επιτροπήν, προκειμένου περί δειγμάτων τής τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, ή είς τάς Έπιτροπάς Ε λέγχου τών δειγμάτων άρτου, τάς συσταθείσας ύπό τοΰ ‘Υπουρ
γείου Εμπορίου καί ύφισταμένας είς τήν περιφέρειαν, είς ήν λαμβάνεται τό δείγμα.
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12. Παρέχεται εις τον 'Υπουργόν ’ Εμπορίου τό δικαίωμα όπως δι’ αποφάσεων του, δημοσιευομένων διά της Έφημερίδος της Κυβερνήσεως, αΰξομειώνη έκάστοτε τό παράβολον άσκουμένων έφέσεων προς έπανεξέτασιν δειγμάτων τροφίμων κ.λ.π.
’Άρθρον 2.
1. Τό πέμπτον έδάφιον της παραγράφου 4 τοϋ άρθρου 28 του Ν .Δ. ύπ’ άριθ. 136/
1946 «περί Άγορανομικοϋ Κώδικος» άντικαθίσταται ώς έπ ετα ι:
« Δ ι’ άποφάσεων τοϋ 'Υπουργοϋ ’Εμπορίου, έκδιδομένων μετά γνώμην τοϋ Άνωτάτου
Χημικού Συμβουλίου καί δημοσιευομένων διά τής ’Εφημερίδας τής Κυβερνήσεως, καθορίζον
ται τά εύαλλοίωτα τρόφιμα καί ποτά».
2. Καταργεΐται τό δεύτερον έδάφιον τής παρ. 2 ώς καί τό τέταρτον τής παραγράφου
4 τοϋ άρθρου 28 τοϋ ώς άνω Νομοθετικοΰ Διατάγματος.
ΝΟΜ ΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑ ΤΑ ΓΜ Α

ύπ ’ άριθ. 2620 1953.

«Π ερ ί κυρώσεως τής Συμβάσεως περί πολιτικών δικαιωμάτων τής γυναικός
ύπογραφείσης έν Νέα Ύόρκη τή 1 ’ Απριλίου 1953
ΣΤΜ ΒΑ ΣΙΣ
Π Ε Ρ Ι ΠΟΛΙΤΙΚΩ Ν ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΥ Ν Α ΙΚ Ο Σ
Τά Συμβαλλόμενα Μέρη :
ΙΊροτιθέμενα νά θέσωσιν εις εφαρμογήν την εις τόν Χάρτην των 'Ηνωμένων ’ Εθνών περιλαμβανομένην άρχήν τής ΐσότητος δικαιωμάτων άνδρών καί γυναικών.
Άναγνωρίζοντα δτι έκαστος κέκτηται τό δικαίωμα νά λαμβάνη μέρος εις τήν διακυβέρ
νησή τής χώρας του άπ’ ευθείας ή μέσω άντιπροσώπων έλευθέρως έκλεγομένων, ώς καί τό δι
καίωμα τοϋ καταλαμβάνειν, έπ’ ίσοις δροις δημόσια λειτουργήματα εις τήν χώραν αύτοΰ, έν τή
επιθυμία των δέ δπως έξισώσωσι τό καθεστώς τών άνδρών καί τό τών γυναικών ώς πρός τήν
άπόλαυσιν καί τήν άσκησιν πολιτικών δικαιωμάτων, συμφώνως πρός τάς διατάξεις τοϋ Χάρ
του τών Ηνωμένων ’Εθνών καί τήν Παγκόσμιον Δήλωσιν τών ’Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Άποφασίσαντα δπως, έπί τώ τέλει τούτο, συνάψωσι Σύμβασιν, συνωμολόγησαν τάς κάτωθι
διατάξεις :
’Άρθρον 1.
Α ί γυναίκες θά δικαιοΰνται νά έκλέγουν εις άπάσας τάς έκλογάς έπί ίσοις δροις μέ τούς
άνδρας, άνευ ούδεμιας διακρίσεως.
Άρθρον 2.
Α ί γυναίκες θά δικαιοΰνται νά εκλέγονται εις άπαντα τά δημόσια εκλεγόμενα σώματα,
τά καθοριζόμενα ύπό τοϋ έθνικοΰ δικαίου, έπ ί ίσοις δροις μέ τούς άνδρας, άνευ ούδεμιας
διακρίσεως.
Άρθρον 3.
Α ί γυναίκες θά δικαιοΰνται νά διορίζονται είς δημοσίας θέσεις καί νά άσκώσιν άπαντα
τά δημόσια λειτουργήματα, τά καθοριζόμενα ύπό τοϋ Έθνικοΰ δικαίου, έπί ίσοις δροις μέ τούς
άνδρας άνευ ούδεμιας διακρίσεως.

Υ Π Ο Υ Ρ ΓΙΚ Α Ι

Α Π Ο Φ Α ΣΕΙΣ

I . ’ Α πόφασις ΰπ’ άριθ. 36 30 184 κα ')53 « π ε ρ ί δια τυπ ώ σεω ς δ ι’ έγκα τάστα σιν
κ α ί λειτο υ ρ γ ία ν περιοδευόντω ν φ ορητώ ν Κ ιν η μ α το γ ρ ά φ ω ν ».
Έχοντες ύπ’ δψιν τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 173 τοϋ άπό 24/6/12-9-49 Β. Διατάγματος
«π ερί έγκρίσεως Κανονισμού Θεάτρων, Κινηματογράφων κ.λ.π., έκδοθέντος εις έκτέλεσιν τοϋ
άρθρου 3 παρ. 6 τοϋ Α.Ν. 445/37 «περί τροποποιήσεοις, συμπληρώσεως καί κωδικοποιήσεως των
περί Κινηματογράφων διατάξεων, καθορίζομεν ώς κάτωθι τα τής έγκαταστάσεως καί λειτουρ
γίας περιοδευόντων φορητών Κινηματογράφων, μη προβλεφθείσης είδικώς της περιπτώσεως ταύτης διά των άρθρων 1, 2 καί 3 τοϋ άνωτέρω Άνακγαστικοϋ Νόμου.
Ά δ εια έγκαταστάσεως καί λειτουργία φορητού Κινηματογράφου χορηγείται παρά τής οι
κείας Διοικήσεως Χωροφυλακής διά την περιφέρειάν της, κατόπιν συμφώνου γνώμης διατυπουμένης έγγράφως παρ’ ηλεκτρολόγου Μηχανικού κεκτημένου διπλώματος Άνωτάτης Σχολής ή ελ
λείψει τοιούτου παρά Μηχανικού Κινηματογράφου πείρας, κεκτημένου πτυχίου έπιβλέψεως καί
συντηρήσεως Κινηματογραφικών μηχανών περί τής καταστάσεως καί ασφαλείας τών μηχανη
μάτων προβολής καί τών ταινιών.
Έ ν τή άδεια δέον να άναγράφηται τό όνοματεπώνυμον τοϋ υπέρ οδ αυτή έκδίδεται, ή
διάρκεια τής ισχύος της, ήτις δεν πρέπει νά ύπερβαίνη τό έτος καί τά ληπτέα μέτρα άσφαλείας.
Διά την ίσχύν τής έν λόγω άδειας εις λοιπάς περιφέρειας απαιτείται καί ίγκρισις τών αρμο
δίων Διοικήσεων Χωροφυλακής.
Αί χρησιμοποιούμεναι μηχαναϊ προβολής δέον νά ώσιν απολύτου άσφαλείας καί άκίνδυνοι, ό δέ φωτισμός αυτών νά προέρχηται άπό λαμπτήρας δι’ απλής συνδέσεως διά πρίζας
καί ούχί ύπό βολταϊκού τόξου.
Ε ις περίπτωσιν όμως καθ’ ήν ή μηχανή προβολής φωτίζεται ύπό βολταϊκού τόξου, τότε
ό χειρισμός αυτής δέον νά γίνεται άπαραιτήτως παρά Μηχανικού Κινηματογράφου κεκτημένου
σχετικού πτυχίου χειρισμού Κινηματογράφου.
Αί προβαλλόμεναι ταινίαι δέον νά ώσιν άφλεκτοι.
Εις περίπτωσιν καθ’ ήν αί ταινίαι δεν είναι άφλεκτοι, τότε την προβολήν διενεργεί Μη
χανικός Κινηματογράφου κεκτημένος πτυχίον.
Π ερ ί τής καταλληλότητος ή μή τής προβολής τών ταινιών δέον νά άποφαίνηται προηγου
μένως ή άρμοδία έπί τοϋ έλέγχου προβολής ταινιών ’ Επιτροπή τοϋ παρά τή Προεδρία τής Κυβερνήσεως 'Υπουργείου.
Ό ένδιαφερόμενος προ τής έγκαταστάσεως καί λειτουργίας τοϋ φορητοΰ Κινηματογράφου
δέον νά παρουσιάζηται εις τήν τοπικήν ’Αστυνομικήν ’Αρχήν διά τόν ύπό ταύτης καθορισμόν
τοϋ χώρου εις ον νά λει,τουργήση.
Π ερί τής καταλληλότητος τοϋ χώρου άπό άπόψεως : α) άσφαλείας, β) άνέσεως καί γ)
ύγιεινής τών θέσεων άποφαίνεται ή τοπική ’ Αστυνομική ’ Αρχή, διά μέν τάς δύο πρώτας περι
πτώσεις κατόπιν συμφώνου γνώμης Μηχανικού τοϋ Δημοσίου ή Δημοτικού ή Κοινοτικού τοι
ούτου ή ιδιώτου Μηχανικού, διά δέ τήν τρίτην περίπτωσιν, κατόπιν συμφώνου τοιαύτης τού Νομιάτρου τής περιφέρειας της ή ’ Ιατρού τού 'Υγειονομικού Κέντρου καί έν έλλείψει τοιούτου
κατά τήν κρίσιν της.
Ε ις πόλεις, Κωμοπόλεις ή Χωρία ένθα λειτουργεί Μόνιμος Κινηματογράφος δέν έπιτρέπεται ή λειτουργία περιοδευόντων φορητών Κινηματογράφων.
Α ί έν λόγω άδειαι ύπόκεινται εις τέλος χαρτοσήμου συμφώνως τή παραγράφω 42 τού
άρθρου 21 τού Νόμου 2246/52 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τών διατάξεων περί τε
λών χαρτοσήμου καί άλλων φορολογικών διατάξεων».
Τά άρθρα 1, 2, καί 3 καί ή παράγραφος 1 τού άρθρου 4 τού Α.Ν. 445/37 δέν ίσχύουσιν
ώς προς τήν έγκατάσταοιν καί λειτουργίαν περιοδευόντων φορητών Κινηματογράφων, περί ών
έφαρμόζονται τά έν τή παρούση οριζόμενα.
Κατά τά λοιπά ίσχύουσιν άπασαι αί διατάξεις τού άνωτέρω ’ Αναγκαστικού Νόμου.
Οί προς τόν σκοπόν διαφωτίσεως τού πληθυσμού κατ’ έντολήν Κρατικής ’Αρχής περιοδεύοντες φορητοί Κινηματογράφοι, οΐτινες θά λειτουργοΰσιν ύπ’ εύθύνην τού κατά τόπους έκπρο-
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'Υπουργικαί άποφάσεις

σώπου τής διαταξάσης τήν προβολήν Κρατικής ’ Αρχής, υπάγονται εις τάς διατυπώσεις τής παρούσης μόνον όσον άφορα τήν καταλληλότητα τοϋ χώρου προβολής άπό άπόψεως άσφαλείας,
άνέσεως καί υγιεινής των θεατών.
Έ ν Άθήναις τή 31 Αύγουστου 1953.
Οΐ Υπουργοί
Δημ. ’Έργων, ’Εσωτερικών, Βιομηχανίας, Κοινωνικής Προνοίας,
παρά τή Προεδρία τής Κυβερνήσεως.
II . Ά π ό φ α σ ις ΰπ’ άριθ. 20048)53 « π ε ρ ί καθορισμού ωρών έργασίας
κ ρεο π ω λείω ν ’Α θη ν ώ ν ».
’Έχοντες ύπ’ όψει τάς διατάξεις : 1) τών άρθρων 16 καί 17 του Π . Δ . τής 8/13-4-32
«περί κωδ. τών διατάξεων περί χρονικών ορίων έργασίας εις τά καταστήματα κ.λ.π.», 2) τού
άρθρου μόνου τοϋ Νόμου 41/44 «περί τροποποιήσεως τοϋ άρθρου 16 τοϋ Νόμου 3502/28 καί
3) γνωμοδότησιν τοϋ Συμβουλίου Έργασίας, άποφασίζομεν :
Καθορίζομεν τάς ώρας έργασίας τών κρεοπωλείων καί έν γένει καταστημάτων ή πρατη
ρίων πωλήσεως κρέατος τής πόλεως ’ Αθηνών διά τούς μήνας Μάρτιον, ’Απρίλιον, Μάΐον, ’ Ιού
νιον, ’ Ιούλιον, Αύγουστον, Σεπτέμβριον καί ’ Οκτώβριον είς δέκα (10) ήμερησίως.
Έ ν Άθήναις τή 12 Σεπτβρίου 1953
'Ο 'Υπουργός ’Εργασίας
I I I . Ά π ό φ α σ ις ΰπ ’ άριθ. 809)53 « π ε ρ ί τροποποιήσεω ς κα ί σ υμπληρώ σεω ς
τώ ν π ερ ί έλαιολάδου δ ια τά ξ εω ν ».
ΓΕ Ν ΙΚ Ο Ν ΧΗ Μ ΕΙΟ Ν ΤΟ Υ Κ ΡΑ ΤΟ ΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΧΗ Μ ΙΚΟ Ν ΣΥΜ ΒΟΥΛΙΟΝ
Έχοντες ύπ’ 6ψιν τό ύπ’ άριθ. 6735, 9686 έ.έ. έγγραφον τοϋ Γενικοΰ Χημείου τοϋ Κρά
τους, τό ύπ’ άριθ. 185429/849/1953 έγγραφον τοϋ 'Υπουργείου ’ Εμπορίου, περί καθορισμού
άνωτάτου ορίου, βαθμοΰ οξύτητας τών βρωσίμων έλαιολάδων, τό έδάφ. γ' τής παρ. 8 τοϋ άρ
θρου 6 τοϋ Νόμου 4328/29 «περί συστάσεως Γενικοΰ Χημείου τοϋ Κράτους», τό άρθρον 4 τού
Διατάγματος τής 31 ’ Οκτωβρίου 1929 «περί κανονισμού τής λειτουργίας καί τών έργασιών
τοϋ Άνωτάτου Χημικοΰ Συμβουλίου, τό Κεφάλαιον 10 «ΕΛΑΙΟΝ Ε Λ Α 'Γ Σ » τοϋ Κώδικος τών
Τροφίμων, ποτών κ.λ.π., τήν ύπ’ άριθ. 1234/52 άπόφασιν ήμών «περί καθορισμού έπτά ποιο
τήτων έλαιολάδου βάσει τής όξύτητος αύτών είς έλαϊκόν ύξύ», τροποποιοΰμεν καί συμπληροΰμεν
τάς ώς άνω περί έλαιο/άδου διατάξεις ώς άκολούθως :
1. Καθορίζονται πέντε (5) ποιότητες βρωσίμου έλαιολάδου βάσει τής όξύτητος αύτών,
είς έλαϊκόν όξύ, έκπεφρασμένου ώς άκολούθως :
Πρώτη
Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη

>ιότης— ■Όξύτης είς έλαϊκόν όξύ
»

»

»

»

»

0--ι%
1 .1 - - 2 %
2.1- - 3 %

»

»

»

3 . Ι - 4 %

»

»

»

ό.1- - 5

»

»

»

μ

»

»

»

»

»

%

Ελαιόλαδα έχοντα όξύτητα άνωτέραν τών 5 % είς έλαϊκόν όξύ χαρακτηρίζονται ώς μή
έδώδιμα.
2. Καταργεϊται ή σχετική διάταξις τοϋ Κώδικος ή καθορίζουσα τήν μετουσίωσιν τοϋ έλαιολάδου ακαταλλήλου προς βρώσιν διά προσθήκης πίσσης. Τά τοιαϋτα έλαια δύνανται νά παραδίδωνται ύπό διοικητικόν έλεγχον είς τά ειδικά έργοστάσια προς έξουδετερωσιν η πληρη έξευγενισμόν.
Έ ν Άθήναις τή 22 ’Ιουλίου 1953
Άνώτατον Χημικόν Συμβούλων—Γεν. Χημεϊον Κράτους.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Μ ΕΤΑ ΒΟ Λ Α Ι

Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚ Ω Ν

—Διά Β .Δ . έκδοθέντος βάσει των διατάξεων τοΰ Ν .Δ. 2458/53 άπελύθησαν
τοΰ Άστυνομ. Σώματος οί ’Αστυνόμοι Α' Μουστακούνης Κ ., Κοντάκος Ν. καί οί
’Αστυνόμοι Β ' Κατσάτος Θ., Εμμανουήλ I., Μανίδης Δ ., Διαμαντόπουλος Δ .,
Ρέππας Η καί Κλημαντήρης Γ .,
—Άπελύθη τοΰ Άστυν. Σώματος ώς καταληφθείς ύπό τοΰ ορίου ήλικίας ό
άνθυπαστυνόμος ’Αργυρίου Β.
•—Διά Β .Δ . έτοποθετήθησαν ώς υπόλογοι διαχειρισταί οί κάτωθι:
1) ’Αστυνόμος Β ' κ. Στόκας Κ ., ώς διαχειριστής χρηματικοΰ της Άστυν.
Δ/νσεως ’Αθηνών.
2 ) ’Αστυνόμος Α' κ. Γιαννόπουλος Δ .,
ώς υπόλογος διαχειριστής ύλικοΰ
της Δ/νσεως ’Αθηνών.
3 ) ’Αστυνόμος Β ' κ. Ίατρόπουλος Η ., ώς διαχειριστής χρηματικοΰ τής
Δ/νσεως Πειραιώς.
4 ) ’Αστυνόμος Α' κ. Γεωργίου Σ τ., ώς διαχειριστής ύλικοΰ καί χρηματικού
τοΰ Νοσοκομείου ’Αστυνομίας Πόλεων καί
5) ’Αστυνόμος Α' Καλογεράς Κ ., ώς διαχειριστής ύλικοΰ καί χρηματικοΰ
της Δ/νσεως Πατρών.
—Παρητήθησαν τοΰ Άστυν. Σώματος οί άστ/κες, Μητροβασίλειος Ν., Κουρκουντης Ν., Πανταζής Ν., Σταθόπουλος Β ., Κατσούλης Χ ρ., Φρέντζος I., Βογιατζής Π ., Χατζηστάμου I. καί Τσαούσης Κ.
■—Άπελύθη διά λόγους πειθαρχίας ό μαθητευόμενος άστυφύλαξ Καραγιάννης Μιχ.
—Δ ι’ άποφάσεως τοΰ Άρχηγοΰ τοΰ Άστυν. Σώματος, ώνομάσθησαν τακτι
κοί άστ/κες οί μέχρι τοΰδε μαθητευόμενοι τοιοΰτοι, Μαραγκάκης Ν ., Βλαχογιάννης Κ ., Μαρκαντώνης Γ ., Θωμάς Θ, Κοντός Δ .,Μ έξ α ς Σ ., Συρΐγος Δ ., Δήμου Σ .,
Παπαγεωργάκης Α., Γαλυφιανάκης ί., Σπανός, Π ., Δούνης Α., Παπαδόγιαννης
Κ ., Παπαχρήστου Π ., Παπαγεωργίου Γ ., Παλιούρας Α ., Ζωγράφος Ε ., Χοντάσης X ., Εύαγγελινός Σ ., Κολέρης Α., Λιάκος Γ ., Παπαλεξανδρόπουλος ή Παπαδο
πούλας X ., Τασσόπουλος Α., Έλευθεράκης Π ., Αρβανίτης Π ., Κονίδης Π .,Κουρκούτας,. Θ., Κρεββατάς Θ., Κουλιάς Κ., Θαρουνιάτης Τ ., Βασιλογιάννης Σ ., Ράλλης Κ ., Πετρόπουλος Σ ., Αύγουστάκης Γ. καί Μαράκης Γ .
*

* *
Α Θ Λ Η Τ ΙΣΜ Ο Σ

Ε ΙΣ Τ Η Ν Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΑ Ν

1) Τήν 4-10-1953, εις τό Γυμναστήριον τοΰ Έθνικοΰ Γ .Σ ., έτελέσθησαν Τ ετρασυλλογικοί Πυγμαχικοί αγώνες, μεταξύ τών Πυγμάχων Αστυνομίας Πόλεων,
Έθνικοΰ Γ .Σ ., Σ.Α .Φ . καί Παλελληνίου Γ .Σ . Νικηταί άνεδείχθησαν, οί αστυφύ
λακες πυγμάχοι Παλαιολόγος καί Μητρόπουλος, ό δόκιμος άστυφύλαξ Κουμεντάκος ήττήθη εις τά σημεία.
2 ) Τήν 11-10-1953, είς τό Γυμναστήριον τοΰ Πανελληνίου Γ .Σ ., έτελέσθη
σαν Πυγμαχικοί άγώνες μεταξύ πυγμάχων Πόλεων Αθηνών—Θεσσαλονίκης τή
συμμετοχή καί πυγμάχων Αστυνομίας. Ό Άστυφύλαξ Κωνσταντόπουλος Σω τ.

Ειδήσεις καί πληροφορίαι
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άνεδείχθη νικητής εις τά σημεία τοϋ άντιπάλου του Θεσσαλονίκης, ό άστυφύλαξ
Μιχαλόπουλος ήττήθη εις τά σημεία.
3 ) Τήν 11-10-1953, είς τό Παναθηναϊκόν Στάδιον κατά την Α' ημέραν των
Π Α Ν Α Θ Η Ν Α Έ Κ Ω Ν ΑΓΩΝΩΝ Στίβου, ό άστυφύλαξ Σίλλης Βασίλειος, έπρώτευσεν είς τον δρόμον 400 μ. μέ χρόνον 4 9 " , καί έλαβε τό ύπό τοϋ κ. ’Αρχηγού
’Αστυνομίας Πόλεων, άθλοθετηθέν βαρύτιμον κύπελλον.
4 ) Τήν 14-10-1953, είς'τό Γυμναστήριον τοϋ Πανελληνίου Γ .Σ ., κατά τήν
Β ' ήμέραν των Πυγμαχικών άγώνων Πόλεων, ’Αθηνών—Θεσσαλονίκης, τη συμ
μετοχή καί πυγμάχων ’Αστυνομίας, ό Δόκιμος άστυφύλαξ Κουμεντάκος άνεδείχθη
νικητής είς τά σημεία τοϋ άντιπάλου του Θεσσαλονίκης. Ό άστυφύλαξ Μητρόπουλος ήττήθη είς τά σημεία.
5 ) Τήν 14-10-1953, είς τό Παναθηναϊκόν Στάδιον, κατά τήν Β ' ήμέραν τών
Παναθηναϊκών άγώνων στίβου, ό άστυφύλαξ Τρουλλινός, έπρώτευσεν είς τήν Σφυ
ροβολίαν, μέ τήν άρίστην έπίδοσιν 46μ. 08, ό άστυφύλαξ Σύριος Ίωαν. ήλθεν τρ ί
τες είς τον δρόμον 10.000 μ. 3 5 ,3 2 ", 8 )1 0 , ό άστυφύλαξ Γυφτάκης 5ος είς τήν
δισκοβολίαν 35,04 μ. καί ό άστυφύλαξ Ντόκος 4ος είς τό άλμα έπί κοντώ 3.30 μ.
6 ) Τήν 18-10-1953,είς τούς άγώνας στίβου, ό άστυφύλαξ Κόρμαλης, έπρώ
τευσεν είς τούς δρόμους 100 μ. 1 1 " 7/10, 800 μ. καί 200 μ. μετ’ έμποδίων 2 8 " 5/10.
Ο ί άστυφύλακες : 1) Μαχαίραε ήλθεν 1ος είς τον δρόμον 110 μ. μετ’ έμποδίων
1 7 " 2/10, Πανίτσας 2ος, 110 μ. 1 7 " 2/10 καί 3 ) Μουράς 2ος, 5 .0 0 0 μ. 17' 0 5 " 3/10.
.

Ε Τ Η Σ ΙΑ Ε Ο Ρ Τ Η

*
* *

Θ,Φ.Α. ΑΘΗΝΩΝ

Τήν Δευτέραν 19-10-1953, είς το Γήπεδον Παναθηναϊκού άπό 16ης μέχρι
20.30' ώρας, έ'λαβε χώραν ή έτησία εορτή τοϋ Ο.Φ.Α. ’Αθηνών.
Μετά τήν τέλεσιν τοϋ καλλιτεχνικού προγράμματος, είς δ μετέσχον οί καλλιτέχναι κ.κ. Οίκονομίδης, Γούναρης, Βασιλειάδου, ’ Ορχήστρα τζάζ Μαρκέα, τό
τρίο Κιθάρα, κ.λ.π. καί οί μαθηταί καί μαθήτριαι τής Σχολής Χατζηδάκη (Ε λ λ η 
νικοί χοροί), ήκολούθησε ποδοσφαιρικός άγών, μεταξύ τών ομάδων ’Αστυνομίας
καί Παναθηναϊκού. Νικήτρια, κατόπιν ένός ωραίου καί συναρπαστικού άγώνος
άνεδείχθη ή όμάς τού Παναθηναϊκού διά τερμάτων 2—0. Μετά τήν λήξιν τού άγώ
νος ό ’ Επιθεωρητής τού Ά στυν. Σώματος, Ά στυν. Δ /τής Α' κ. Λεονταρίτης Θεόδ.
άντιπροσωπεύων τον κ. ’Αρχηγόν τού Ά στυν. Σώματος, άπένειμεν είς τον άρχηγόν
τής νικήτριας όμάδος, τό άθλοθετηθέν παρά τού Ο.Φ.Α. βαρύτιμον κύπελλον.
'Η έορτή είχ ε πλήρη έπιτυχίαν είς τε τό καλλιτεχνικόν καί άθλητικόν μέρος
αυτής, διατηρηθέντος άμειώτου τοϋ ένδιαφέροντος τών 10.000 περίπου θεατών,
κατά τήν διάρκειαν τών 4 % ωρών, καθ’ άς διήρκεσε τό πρόγραμμα αύτής.
Παρέστησαν τό Δ . Συμβούλιον τού Ο .Φ.Α. ’Αθηνών, ό έκπροσωπών τον
κ. ’Αρχηγόν Επιθεω ρητής τού Σώματος κ. Θ. Λεονταρίτης καί οί ’Αστυνομικοί
Διευθυνταί Α' κ.κ. Γεωργίου ’Αναστάσιος, Λιαρομμάτης Γεράσιμος, Τσαούσης
Ν ικ., Τσάλης ’ Ιωάν., Πολιτόπουλος Σπυρ. καί Καραμπέτσος Ευάγγελος, ώς καί
πολλοί άνώτεροι καί κατώτεροι άξιωματικοί καί άστυφύλακες ’Αθηνών—Πειραιώς.

