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Ή Α . λί. ή Βασίλισσα τής Α γγλ ία ς Έλισσάβέτ μ ετά ' τον συζύγου αυτής, Α .Β .Υ. Φιλίππου ^
τής Έ/λάόος κατά την τελ.εντα/αν έπίσκειρίν τωι· τό 1951 εις Άθι/νας,βπόν παρέστησαν εις τά
έγκαίνια τον πρό; τιμήν των άνεγερθέντος έν Νιχαίρ παρεκκλησίου τών'Αγ. Φίλιππον κα\’Ελισαάβετ.
Εις τά χρονικά τής 'Αστυνομίας Πόλεων Αναφέρεται, ότι ή βάπτισις τον Φιλίππου έγένετο τον Νοέμβριον J92J έν Κερκνρρ εις τον Ναόν το» Ά γ . Γεωργίου ευρισκομένου έν τ ψ Παλαιφ Φρουρίω, μέ άνάδοχον τον Δήμαρχον Κερκνραίων. Κατά την βόοττισιν έλαβεν μέτρα τάξεως
ή 'Αστυνομία Πόλεων ήτις προ ολίγον είχετ έγκατασταθή, έν Κερκι'ρα ,ήτο όέ τό πρώτον σοβα
ρόν γεγονός εις τό οποίον ένεφανϊαβηααν ο! νέοι αστυνομικοί, προεκάλεσσντες ευμενέστατα σχόλια.-:
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J , — 'Αγορανομία. διατάξεις περί αΐσχροκερόείας xai χαθαριότητος, τον 1933— rS46.
2.—\Η σπείρα Βροντά. ' Λποχάλνφις χαί σνλληφις τον αρχηγόν. _
3.*—ΠερΜέτειαι τής Χωροφυλακής.
■4.—Έ ξέλιξις xai χατάπτωσις τής Δημοτικής αστυνομίας.
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ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑ

:

Οί αστυνομικοί νόμοι τοϋ 33 τοϋ 34, τοϋ 38 και τοϋ 40, 43, 44 καί 46 περί «ποινών τών άστυνομικών παραβάσεων», περί ποινών διά τήν παράβασιν ώς προς :
τήν" δημοσίαν καθαριότητα, τήν καθαριότητα καί γνησιότητα τών τροφίμων τάς
οίκοδομάς καί την ρυμοτομίαν της πόλεως, είναι αληθώς εξαίρετοι, άλλ’ ούδέποτε
έφηρμόσθησαν. Έ ν α πρόχειρον βλέμμα έπ’ αυτών πείθει δτι καί ή πόλις θά εϊχε
διάφορον οψιν ρυμοτομίας καί οικοδομικής καί οί κάτοικοι άλ>.ας έξεις καί συνηθείας, έάν έφηρμόζοντο καί έλάχιστοι τών όρων καί τών διατάξεων.
“Αξιομ ιδιαιτέρας προσοχής είναι αί άγορανομικαί διατάξεις καί αί περί αισχρο
κέρδειας καί καθαριότητος ποιναίΐ "Οτι δέ οί ’Αθηναίοι έπασχον άνέκαθεν από την
αισχροκέρδειαν καί την άκαρθασίαν άποδεικνύουν οί αυστηροί νόμοι καί ένας ολο
φυρμός τής «’Αθήνας» είς τον όποιον ό Ε ρ μ ή ς τών «ενδόξων προγόνων» χαρακτη
ρίζεται «αίσχροκερδώος» καί προσκαλείται ό άθώος λαός νά προσέχη άπό τό «δξος»
καί τό δηλητήριον τών τροφίμων. "
/
Είς Τόν περί άγορανομίας καί αίσχρόκερδείας νόμον τοϋ 1843 υπάρχουν εξαίρετοι
διατάξεις'τάς όποιας δέν θά ήτο περιττόν ίσως νά μελετήση ή σημερινή άστυνομία
πόλεων, ήτις διεξάγει σκληρόν άγώνα κατά τής σΟγχρόνου νοθείας, αίσχροκερδείαςκαί ακαθαρσίας. Τό άρθρον 6ον έχει ώς εξής. Τό μεταφέρομεν αύτούσιον.
«"Οστις ετοιμάζει πρός κοινήν χρήσιν- τρόφιμα βλαπτικά είς τήν υγείαν, ή .
«δυνάμενα, νά καταντήσουν τοιαϋτα, είτε διά'τήν ποιότητα τών ειδών ή,τής μίξεως
«είτε διά τον τόπον ή τόν χρόνον τής κατασκευής, είτε διά τά πρός τοϋτο χρησιμοποι»οϋντα εργαλεία, δστις φυλάττει τρόφάς πρός πώλησιν ή είς τόπον ή είς άγγεϊα, .
«ή γενικώς μέ τρόπον ώστε νάέίμποροϋν νά λάβουν βλαπτικάς ιδιότητας, δστις τάς
«διαχειρίζεται μέ τρόπον άκάθαρτον ή άηδή, δστις πωλεΐ έν γνώσει άκαθάρτουςή
«διεφθαρμέναςτροφάς, φυλακίζεται δύο έως δεκατέσσαρας ημέρας καί καταδικάζεται
»είς πέντε έως εκατόν δραχμών πρόστιμον άν δέ υπάρχουν αίτίαι έπιβαρύνουσαι,·
«φυλακίζεται οκτώ - έως τριάντα ημέρας, τό δέ πρόστιμον αυξάνεται άπό πενήντα
«έως δ'ακοσίας δραχμάς.
«Αί τροφαί παραδίδονταί είς φθοράν».
Έ ά ν λάβωμεν ύπ’ δψιν δτ: ή 7τεντάρα τής εποχής εκείνης είχε μεγαλειτέραν
άνταλλακτικήν άξίαν τοϋ σημερινού τετραδράχμου, καταδίκη συγχρόνου (αισχροκερ
δούς έκ τών πολλών-δηλητηριαστών τροφίμων, είς ισοδύναμον ποσόν δέν έπισυνέβη
είς τήν έποχήν μας. Α ί αντιλήψεις έν τούτοις τοϋ λαοΰ δέν υπήρξαν διαυγέστεραι
είς δλας τάς έποχάς έν σχέσει μέ τήν καθαριότητα τών έδωδίμων. Ό πολύς Μίχας,
ό μεγαλύτερος φούρναρης καί ζαχαροπλάστης συνάμα τής «μπογάτσας», απολο
γούμενος διότι παρέλιπε νά άπομακρύνη τής μυϊγες άπό τοϋ νά ξεροψήνονται μετά
τοϋ άρτου ή τών γλυκισμάτων, έδικαιολογήθη ίσχυριζόμενος ότι «καί ή μυϊγες
είναι πλάσματα τοϋ θεοϋ».
' Οί άγορανομικοί νόμοι καί ιδίως οί άφορώντες τήν καθαριότητα'δέν έοηρμόαθη-'
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•σαν ποτέ, ίσως διότι ή αστυνομία δέν είχε τήν δύναμιν νά τούς έφαρμόση. ίσως
•διότι τούς έθεώρει ζήτημα πολυτελείας. ’Τπεράνω δέ παντός αστυνομικού νόμου
υπήρξαν πάντοτε οί κρεοπώλαι, οίτινες άπετέλεσαν αληθή πληγήν τής πρωτευούσης,
-πληγήν άκαθαρσίας καί εκβιασμού, έως οτου μετά τριακονταετίαν ολόκληρον
ύπέστησαν όμαδικώξ δεινήν καταστροφήν καί σκληράν άλλά δικαίαν τιμωρίαν άπό
δλόκληρον τήν πεζικήν δύναμιν τής-φρουράς ’Αθηνών, ήτις έξεστράτευσεν εναντίον
■των «χασαπιών» καί έτραυμάτισε καί κατέστρεψε τά πάντα.
2. Η Σ Π Ε ΙΡ Α ΤΟ Τ ΒΡΟ Ν ΤΑ
Παράδοξος σύμμαχος τής αστυνομίας, εμφανιζόμενος συνήθως καί ώς εχθρός,
-ήτο ή έκκλησία.
Οί καλοί χριστιανοί τής εποχής εκείνης κλεπτόμενοι κατέφευγον εις τον ιερέα
τής ενορίας των, οστις άπηύθυνε τήν Κυριακήν, μετά τήν λειτουργίαν, άπό τοϋ
άμβωνος άφορίσίΐόν. ούχί δέ σπανίως ό θεοφοβούμενος κλέπτης συντετριμμένος
-άπό τάς άράς καί τάς κατάρας τοϋ άφορισμοΰ, προσήρχετο κρυφά προς τον ιερέα,
-έξωμολογεΐτο τήν πράξιν.του καί παρέδιδε κατά, τό ολον ή κατά μέγα μέρος τά
κλοπιμαία. Ά λλά παρά τά έλαττώματα τοϋ κλήρου τής εποχής, καί ιδίως τήν τυπολατρικήν δεισιδαιμονίαν, οί ιερείς είχον υπέρ έαυτών τό μέγα προτέρημα τής
εχεμύθειας. Καί αύτή ή αστυνομία ούχί σπανίως έπί δύσκολων περιστάσεων κατέφευγεν εις τήν έκκλησίαν καί έπεζήτει τήν συνδρομήν της πρός άνακάλυψιν των
■δραστών κλοπών καί άλλων εγκληματικών πράξεων.
Μέγα γεγονός διά τήν δημοτικήν αστυνομίαν έπί 'Όθωνος ΰπήρξεν ή λωποδυτική σπείρα τοϋ Βρόντα, τής όποιας καί ό άρχηγός καί τά μέλη προήρχοντο άπό
βαλαντιοτόμους και κακοποιούς τής ’Αλεξανδρείας, τής Σμύρνης, τής Κωνσταν
τινουπόλεως καί τής Θεσσαλονίκης. Τήν ήρεμον καί μικράν πρωτεύουσαν ήρχισαν
“νά συνταράσσουν κλοπαί πολλαί καί σοβαραί. Τά «πουγγιά», τά πορτοφόλια δηλαδή
τώ ν φουστανελλοφόρων,'μικρές σακκοΰλες,άπό πλε
κτό μαλλί ή μετάξι ή ύφασμα, τό οποίον έτοποθέτουν εις τό σελάχι των ή τό ζωνάρι τής όσφύος, ήρχισαν νά κάμνουν πτερά κατά τρόπον όσης, έν τή
έπικρατούση άφελεία, προύκάλει ύποψίαςπερί σκανδαλ.ώδους έπεμβάσεως τοϋ σατανά, εις τά «κεμέρια»
τώ ν οΐκοκυραίων. Ή άστυνομία έκινδύνευε νά χάση
τή ς επιβολήν της καί μέγα μέρος τής ύπολήψεώς της.
Συμβούλια καί σχέδια άπέβαινον είς μάτην καί τό
ζήτημα έφθασε μέχρι τοϋ υπουργικού συμβουλίου,
διότι άόρατοι χ?" ες είχον^πεξαιρέση καί τό «πουγγί» τοϋ Γενναί > Κολοκοτρώνη. Ε ντός δέ μιας άτμοσφαίρας άναβρασμοΰ καί μιας άστυνομικής άπογνώσεως, ένας γερωστρατηγός, ό Γιαννικώστας, συ■νέλαβε τον μίτον τοϋ μυστηρίου.
Ό γερωστρατηγός, προνοητικός άνθρωπος, εϊχεν άσφαλ-ίση το πουγγί του, προσδέσας τό άκρον
τή ς σακκούλας στερρώς μέ μίαν χονδρήν άργυράν
άλυσσίδα άπό τήν ζώνην του, ουτω δέ έστησεν άκουσίαν παγίδα εις τον λωποδύτην, οστις σύρων τό Λουγγ ί έπιδεξίως έσυρε καί τήν ζώνην τοϋ στρατηγού.
"Ή άνάκρισις είργάσθη δραστηρίως διά τών εΰγλώττω ν καί πειστικών μέσων τοϋ βούρδουλα, πλεΐστα
μέλη τής συμμορίας συνελήφθησαν, άλλά τά έπίλεκτα,
Χωροφύλαξ έπί Όθωνος
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όπως και ό Βροντάς, παρέμειναν ασύλληπτα καί επί πολλά ετη τό ήχηρόν δνομα τοϋ·
άρχηγοϋ της μυστηριώδους συμμορίας άπέμενεν ώς θρύλος.
3. Π Ε Ρ ΙΠ Ε Τ Ε ΙΑ Ι ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
Παραλλήλως πρός την δημοτικήν αστυνομίαν είργάζετο υπέρ της τάξεως.
καί ή χωροφυλακή, ήτις έχρησιμοποιεΐτο διά την τήρησιν της άσφαλείας εις την ύ
παιθρον. Πρός την χωροφυλακήν το κράτος έπέδειξεν ιδιαιτέραν μέριμναν καί.
στοργήν, άλλά δέν κατώρθωσε νά μορφώση σώμα άντάξιον τοϋ προορισμού του.
Το σφάλμα δέν οφείλει νά, άναζητηθή είς τδ κράτος, άλλά εις τάς έξεις καί συνή
θειας της εποχής καί είς τήν φοβεράν ληστανταρσίαν ήτις έκυριάρχει καθ’ δλην τήν·
περίοδον της α' δυναστείας καί έσυνεχίσθη καί έπί τής β' δυναστεία; άκμαία μέχρι,
τοϋ 1871, οπότε ώς έκ τής ληστείας τοϋ Δήλεσι καί τοϋ τραγικού διασυρμοϋ τής.
Ελλάδος ή κυβέρνησις ήναγκάσθη νά ψηφίση τον πρώτον αύστηρί > νόμον καί νά.
έφαρμόση κατά τό μάλλον καί ήττον τάς διάτάξεις του.
Τό παράδοξον διά τήν χωροφυλακήν έπί τής αΓ δυναστείας ήτο δτι τό σώμα_
εύνομίας καί άσφαλείας τής υπαίθρου μετεβάλλετο συνήθως είς κακοποιόν, διότε.
δχι όλίγοι τών βαθμοφόρων του καί τών άνδρών του μετήλλασσον ευκόλως τό έπάγγελμά τω ν άπό άξιωματικοί καί όπλΐται τής χωροφυλακής έγίνοντο λήσταρχοι και
λησταντάρται καί λησταί. Αΐ άμνηστεΐαι, συνηθέσταται έπί "Οθωνος, έκαμναν τούς
έξωμότας νά άνταλλάσσουν πάλιν τά λημέρια των ·μέ ιούς προηγουμένους βαθ
μούς των καί ένίοτε νά προάγωνται είς άνωτέρους βαθμούς. 'Υπό μίαν τοιαύτηνάταξίαν καί σύγχυσιν ό λαός τής υπαίθρου ύπέφερε τά πάνδεινα. Δέν ήτο δυνατόν
νά ξεχωρίση τον ληστήν άπό τόν χωροφύλακα. Καί ό ένας καί ό άλλος ήσαν «καπε
τάνιοι». ’Έ κυπτε τήν κεφαλήν ένώπιον "άμφοτέρων καί συνήθως προύτίμα τήν φι
λίαν καί τήν προστασίαν τοϋ ληστοΰ άπό τήν τοϋ χωροφύλακος.
Οί τραχύτεροι καί σκληρότεροι τοϋ σώματος τούτου ήσαν οΐ έφιπποι χωρο
φύλακες: Είς αύτούς ό λαός είχε προσδώση έπωνυμίαν χαρακτηριστικήν, τους ώνόμαζε «σταυρωτήδες». Ή έπωνυμία εϊνε χαρακτηριστική τής σκληρότητος μεθ’ ής:
έβασάνιζον όσους Ιπιπτον είς τάς χεϊρας των, άθώους ή ένοχους άδικημάτων.
Είς τήν πρωτεύουσαν έν τούτοις κατά τήν έποχήν τοϋ "Οθωνος τό κράτος,
είχε φροντίση καί συνετήρει έπίλεκτον σώμα χωροφυλάκων πεζών μεγαλοπρεπούς
παραστήματος, καθάριότητος καί οπωσδήποτε ευπρεπούς συμπεριφοράς. Τούς
έχρησιμοποίει είς τάς τελετάς καί τάς παρατάξεις καί κατά ώρισμένας περιστά
σεις ώς φρουράς τών έξωτερικών θυρών τοϋ άνακτόρου.
’Αλλά τόσον οΐ χωροφύλακες δσον καί οί άστυνομικοί ούδέποτε εύρέθησαν ε ίς
αρμονίαν άντιλήψεων.
Οί χωροφύλακες τής πρωτευούσης ήσαν μικρόν σώμα έπίλεκτον; ώργανωμένον·
στρατιωτικούς καί πειθαρχούν, ένώ ή δύναμις τής δημοτικήε άστυνομίας μπου
λούκι άσύντακτον καί άπείθαρχον, κομματικόν καί φατριαστικόν. Οί μέν ήσαν μό
νιμοι έθελονταί τριετοϋς θητείας ύπό άξιωματικούς καί στρατιωτικήν πειθαρ
χίαν, οί δέ άεργοι, άνευ θητείας, παυόμενοι ή διοριζόμενοι κατά τά καπρίτσια καί.
τά συμφέροντα τοϋ δημάρχου. Οί πρώτοι εύρέθησαν πάντοτε φρουροί τής τάξεως
καί τών προσταγών τοϋ κράτους, οί δέ έχρησιμοποιήθησαν άπό τάς φατρίας καθ’
δλας τάς περιστάσεις, ώς δργανα συνήθως κακοποιά.
Είς τά Ίουνιανά οί έπίλεκτοι χωροφύλακες τής πρωτευούσης έσωσαν τήν·
’Εθνικήν Τράπεζαν, άδιάφορον εάν κατά παράδοξον έπαναστατικήν σύμπτωσινσυνεπολέμησαν μετά ληστών, ένώ οί κλητήρες τής δημοτικής έφονεύοντο άπό τήνάντίθετον φατρίαν, πυροβολούμενοι άπό τάς στέγας καί τά παράθυρα τών οικιών.
Κατά τά πολυτάραχα καί άναρχικά έτη 1860 μέχρι 1865 σπουδαία μεταβολή
έπήλθεν είς τόν οργανισμόν καί τήν λειτουργίαν τής δημοτικής άστυνομίας τής πρω -
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τευούσης. Ό δήμος, ώς έκ των εμφυλίων σπαραγμών καί τής έρημίας άσφαλείας,
.συνέστησε σώμα οπλοφόρων δημοτών ’Αθηναίων, εκατόν κατ’ άρχάς, έκατόν πεντήκοντα μετέπειτα, εντός τοϋ οποίου συνεχωνεύθη ή άστυνομία. Τό άστυνομικόν
τοΰτο σώμα ήτο άνεξάρτητον τής εθνοφυλακής. Ώπλίσθη δαπάναις τοϋ δήμου καί
^μισθοδοτείτο ύπ’ αύτοϋ, άλλ’ ώς μισθοφορικόν σώμα άπέβη πολυδάπανον καί
,κατηργήθη άμέσως μετά την πάροδον τής όξύτητρς τών γεγονότων. 'Η κατάστασις έν τούτοις τής άστυνομίας τής πρωτευούσης δχι μόνον δέν έβελτιώθη μετά την
παγίωσιν τής τάξεως έπί τής β' δυναστείας, άλλά τουναντίον έχειροτέρευσεν. Οΐ
μισθοί άπέμειναν πενιχροί όπως καί πρότερον, καί μόνον τό γενικόν κονδύλιον τοϋ
-δήμου διά την αστυνομίαν, ειχεν αύξήση ώς έκ τής αύξήσεως τοϋ άριθμοΰ τών
κλητήρων. Μέχρι τοϋ 1843 τό κονδύλιον τοϋ δήμου διά την, άστυνομίαν άνήρχετο
εις 17.640 δραχμάς έτησίως. Μετά τό 1843 συνεπεία τής έπελθούσης πολιτειακής
.μεταβολής άνήλθεν εις 22.120 καί μετά τήν παγίωσιν τοϋ νέου συντάγματος τοϋ
1863 είς 27.170. ’Α>λ’ οΐ μισθοί ήσαν γλίσχροι. 'Ο διευθυντής έλάμβανε 240 δραχ
μ ά ς μηνιαίως, οΐ ΰποστυνόμοι 120, μόλις δέ 45 δραχμάς οΐ κλητήρες. 'Η έξασφάλι-σις τών «τυχερών» άπετέλει την μόνην έπίφθονον κατάκτησιν τής θέσεως καί δέν
ήσαν ούτε ολίγα οΰτε άσήμαντα τά «τυχερά» κατ’ άναλογίαν πάντοτε προς τήν έλα■στικότητα τής συνειδήσεως.
Δήμος καί κράτος έγκρίνιαζαν διαρκώς διά τάς άστυνόμικάς δαπάνας, ιδίως
άφ’ δτου ό δήμος ήναγκάσθη διά κυβερνητικής άποφάσεως νά άναλάβη τήν συντήρησιν τής εθνοφυλακής.
4. ΕΞ Ε Λ ΙΞ ΙΣ ΚΑΙ Κ Α ΤΑ Π ΤΩ ΣΙΣ Τ Η Σ ΔΗ Μ Ο ΤΙΚ Η Σ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Τό άστυνομικόν σώμα έν τούτοις ώς σώμα άσφαλείας τής πρωτευούσης πε,ριήλθεν άπολύτως είς χεϊρας τών κομμάτων, ή δέ πολιτική σύγχυσις καί άναρχία
ήτις έκυριάρχησε μέχρι τοϋ 1882 διέφθειρεν έντελώς τήν άστυνομίαν, τής όποιας
-τά όργανα, άπό τοϋ άνωτέρου μέχρι τοϋ κατωτέρου, άνεγνώριζον μόνον ώς ύπερτάτην άρχήν 6χι νόμους ή διατάξεις, άλλά τό κόμμα καί τον κομματάρχην. Οΐ φίλοι
-τοϋ κόμματος ήσαν άσύδοτοι άπέναντι τών νόμων, άλλά καί παρανομοϋντες καί
χειροδικοΰντες κατά τών άντιπάλων ή άντιζήλων, ευρίσκοντο πάντοτε έν τώ δικαίω.
Ό κλητήρ καί ό ύπαστυνόμος πάνοπλοι καί βουρδουλοφοροϋντες έπέβαλον τά συμ
φέροντα τής φατρίας κατά τάς χειροτέρας καί άδικωτέρας μεθόδους.
Ά λλ’ ή βία καί ή αδικία γεννά τήν βίαν καί τήν αυτοδικίαν. Μία ήμιβάρβαρος κατάστασις ήρξατο προαγομένη μετ’ ολίγον καί έμπεδουμένη ώς άναπόδραστος συνέπεια. Οί πολϊται ήρξαντο νά αύτοδικοΰν. Τά δπλα τότε ήσαν λίαν πρό
χειρα. "Εκαστος πολίτης έφερεν είς τήν όσφύν του ή τό θυλάκιόν του τήν μάχαιραν
ή τήν κουμποΰρε Οΐ άστυνομικοί κλητήρες ήρχισαν νά δέχωνται σφαίρας καί μα
χαιριές, καί μία εμπόλεμος κατάστασις παρήχθη, έξ ής έβλάστησεν ή παράδοξος
τάξις τών «παλληκαράδων»
'Η έξέλιξις τής τάξεως ταύτης είνε άρκετά περίεργος καί χαρακτηριστική
διά τήν διανοητικότητα καί αρχόντων καί άρχομένων
Τό κράτος αντί -νά έπιδιώξη τήν βελ.τίωσιν τής άστυνομίας καί τήν έκρίζωσιν
τοϋ φυτωρίου τής παλληκαρωσύνης, άφήκε τήν άστυνομίαν είς τήν αυτήν καί χείρονα άθλιότητα καί ένεκολπώθη τήν αυθαιρεσίαν καί τήν κακουργίαν τώναάνηθίκων
πολιτών, οίτινες ολίγον κατ’ ολίγον ηύξάνοντο καί έπληθύνοντο. Τά κόμματα καί
οΐ ΐδιοι πολιτικοί άρχηγοί έστρατολόγουν είς τάς τάξεις των τούς γενναίους αυτούς,
-οίτινες ολίγον κατ’ ολίγον έξησφάλισαν υπέρ εαυτών τιμητικάς θέσεις είς τάς φα
τρίας καί παχυτάτας άργομισθίας, προς δέ καί τήν άσυδοσίαν άπέναντι τών νόμων.
Μεταξύ τοϋ 1860 καί τοϋ 1885 περίπου ή άστυνομία έν τή πρωτευούση ειχεν
«ξευτελισθή μέχρι τοιούτου σημείου, ώστε οΐ πολϊται, διά νά προφυλάσσωνται άπό
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των αύθαιρεσιών των οργάνων της καί άπό- τάς κακοποιήσεις, ύπεβάλλοντο εις ε ΐ- ,
δικάς δαπάνας μισθώνοντες εν ή δύο ζεύγη «παλληκαράδων» οΐτινες έχρησίμευον·
ώς φρουροί αύτών καί των καταστημάτων των.
Ή έξέλιξις έγένετο ακόμη χειροτέρα δ^ά τό κράτος καί την άστυνομίαν. Τα όργανα της αστυνομίας ήρξαντο στρατολογούμενα άπό τάς τάξεις τώνάέργων αύτών καί φονέων καί αΐ κυβερνήσεις άφοϋ ύπέθαλψαν καί άνέπτυξαν την·
πληγήν έκείνην, έπεζήτησαν νά τούς κτυπήσουν διά της διαιρέσεως καί τοϋ άλληλοφαγώματος. Είς την άστυνομικήν δύναμιν της πρωτευούσης προσελήφθησαν ώς
κλητήρες, φρουροί της τάξεως καί της εύνομίας, δεκάδες τινές των άνθρώπων τούς,
όποιους ό Θρ. Ζαίμης ώνόμασε «σχοινοπαλούκηδες». Ή διαίρεσις έπετεύχθη φαινομενικώς καί έπιστεύθη ότι θά έπετυγχάνετο ή έξόντωσις των μέν διά των δέ*
’Αλλά τά πανούργα έκεΐνα στοιχεία είχον όμώση μεταξύ των μυστικήν άλληλεγ—
γύην. Συμπλεκόμενοι καί άλληλοπυροβολούμενοι έφόνευον καί έτ αυμάτιζον άθώους διαβάτας, έξήρχοντο δέ έκ των υπέρ τής τάξεως καί εύνομίας συμπλοκών ά
τρωτοι. "Ηκουον δέ τά στοιχεία εκείνα εις παράδοξα συνήθως παρατσούκλι!*, προερ
χόμενα άπό ,σωματικά ελαττώματα, όπως ό Στραβαρίδης, ό Γουρλομάτης, ό 11ερικλάκιας, ό Κουλοχέρης καί άλλα ώς ό Τρομάρας, ό Λαχτάρας, ό Σκιάχτρος κλπ.
Προέβαιναν δέ οί άνθρωποι εκείνοι εις τραγικάς εκβιάσεις άτόμων καί οικογενειών*
Μία δίκη, ή τοϋ ΰπαξιωματικοϋ Άλατάρη, δστις έφόνευσεν άποτρόπαιον τινά κακο
ποιόν όνόματι Ράλλην, άπεκάλυψε πληθύν τραγωδιών έντιμων οικογενειών καί.
έξηυτέλισε τήν άστυνομίαν τής πρωτευούσης. 'Η δίκη υπήρξε παράδοξος, διότι.,
καίτοι ό φόνος άπεδείχθη καί ώμολογήθη εύθαρσώς υπό τοϋ φονέως, ό ΰπαξιωματικός ήθωώθη καί έδέχθη άνθη καί δώρα πολλά καί σημαντικά άπό τάς λυτρωθείσας έκ τοϋ ληστοϋ έκείνου τής πρωτευούσης οικογένειας'.
Ή περίοδος αυτή τής άστυνοαίας ττ,ζ πρωτευούσης ύττήρξεν ή χειριστή πα
σών. ’Από σώμα τάξεως καί εύνομίας είχε μεταβληθή είς σώμα κακοποιόν καί έκβιαστικόν καί έξαιρετικής άμαθείας καθηκόντων καί υποχρεώσεων.
Εγκλήματα καί δολοφονίαι τραγικαί καί .μυστηριώδεις διεδέχοντο άλλήλας
καί οί δράσται παρέμενον άσύληπτοι.
Πλεΐστοι έμποροι, όπως δ έκ Τεργέστης Ξυδάκης, έδολοφονοΰντο μέσα εις
τήν πλατείαν τοϋ Συντάγματος χωρίς νά άνακαλυφθοΰν οί δράσται. Χοροδιδάσκα
λός τις τής άριστοκρατίας εύρίσκετο σφαγμένος έπί τής κλίνης τοϋ υπνοδωματίου·
του καί οί δράσται παρέμεναν άγνωστοι. Μυστηριώδη έγκλήματα, όπως ή δολο
φονία τοϋ άμαξηλάτου Θωμά είς τον Ά γιο ν Σάββαν διά γυναικείας χειρός έκαλύ—
φθησαν ύπό τοϋ σκότους. "Ενας ορμαθός κακουργημάτων τραγικών, άτινα συνεκίνησαν καί συνετάραξαν τήν πρωτεύουσαν έθάπτετο ύπό βαθύν πέπλον μυστηρίου*
Κακαί έξεις μετά τής απειρίας καί άμαθείας καί τής άμεριμνησίας έκυριάρχουν έπί
τής άστυνομικής δυνάμεως τής πρωτευούσης, ήτις άνοργάνωτος καί άμαθής άπέβαινεν όχι προστατευτική άλλ’ έπικίνδυνος καί κακοποιός διά τούς πολίτας.
Τά έλάχιστα χρηστά άστυνομικά στοιχεία έπάλαιον άγώνα μάταιον καί άδοξον, καί ήναγκάζοντο ή νά ύποκύψουν εις τήν γενικήν αθλιότητα, ή νά παραιτηθούνκαί νά απομακρυνθούν, ή νά αισθανθούν τήν μάχαιραν τών κακούργων νά διαπερα τά
σπλάγχνα των.'Ο γραμματεύς τής αστυνομίας Λύτρας έδολοφονήθη άπό «παλληκαράδες» είς ολίγων βημάτων άπόστασιν άπό τοϋ καταστήματος τής άστυνομίας καί.
αύτοί δέ οί διευθυνταί καί οί ύπαστυμόνοι ήναγκάζοντο νά έξέρχωνται καί νά κυ
κλοφορούν πάνοπλοι καί έν μέσω κουστωδίας ένοπλων κλητήρων.
Ε πιβολή τοϋ νόμου διά τών οργάνων τής έξουσίας ήτο τι φαντασιώδες. Ή
άστυνομία έπεβάλλετο διά τής προσωπικής παλληκαριας τών διευθυντών, τών ΰπαστυνόμων καί τών κλητήρων. Οί κακοποιοί τότε μόνον άπέφευγον νά προσβάλλουν,,
ή' νά έξευτελίσουν καί διασύρουν τήν άστυνομίαν, όταν έγνώριζον ότι θά άντιμετώπι—
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ζον όχι τά όργανα τοϋ νόμου άλλά τίς πιστόλες της προσωπικής · παλληκαριάς
των. 'Ο Βρατσάνος, ο Κατσανδρής, ό Κοσσονάκος καί άλλοι ήσαν διευθυνταί της
πρωτευούσης έτοιμοι πάντοτε προς μάχην.
Ό Βρατσανος δέν είχε διακινδυνεύσω άπας ή δίς την ζωήν του. Είχε φονεύση
καί τραυματίση προσωπικώς κακοποιούς καί είχεν έμπνευση φόβον. 'Ιστορική είνε
ή συμπλοκή τοϋ Βρατσάνου μετά των κακοποιών παρά τούς 'Αγίους Θεοδώρους,
άπό της οποίας έσώθη μοιραίως διότι είχεν έμπέση εις ένέδραν.
Εναντίον των καποποιών στοιχείων άντεπεξήρχετο άνεπαρκώς ή άστυνομία
καί έπαρκώς και αίματηρώς ή τάξις των ύπαξιωματικών. 'Υπό το πνεύμα τη ; άλληλεγγύης οί ύπαξιωματικοί ήσαν καί αυτοί ταραξίαι μέν ασύδοτοι άπέναντι της
άστυνομίας, άλλά τιμωροί επικίνδυνον^}? μάστιγος των κακοποιών, οϊτινες προσβάλλ.οντες ή κακοποιοϋντες ένα μεμονωμένον ύπαξιωματικόν έγνώριζον ότι θά άντιμετώπιζον την έπαύριον ολόκληρον ομάδά.
Δύο ίστορικαί καταστροφαί, έργα τών ύπαξιωματικών, συνετάραξαν τάς παλαιάς ’Αθήνας, της άστυνομίας θεωμένης καί έπιχαιρούσης. 'Η καταστροφή τών
κρεοπωλείων της παλαιάς αγοράς καί ή κατακρήμνισές τοϋ καφωδείου τοϋ Γερα
νιού, τοϋ γνωστού εις τούς συγχρόνους ώς άμανές της Κιόρ-Κατίνας.
Οί κρεοπώλαι άπετέλουν ιδίαν τάξιν, της οποίας το έπάγγελμα είχε συνυφανθή μέ κακίστας έξεις. Νόμοι καί άστυνομικαί διατάξεις ούδόλως ϊσχυον διά τούς
κρεοπώλας, οϊτινες προς τούτοις έπεβάλλοντο εις τούς άγοραστάς κατά τρόπον λίαν
παράδοξον, φορτώνοντες εις αυτούς όσην ποσότητα καί οίανδήποτε ποιότητα κρεά
των ήθελον καί έξαναγκάζοντες εις τήν πληρωμήν διά της άπειλής τοϋ μαχαιρώματος. Ό μεταβαίνων εις τά κρεοπωλεία ώφειλε νά κύψη εύλαβώς τήν κεφαλήν
προ τοϋ κρεοπώλου^νά λάβη ο,τι αυτός τοϋ έδιδε καί νά πληρώσω άσυζητητί, εάν
έπεθύμει νά σώσω τήν ζωήν του ή τήν άκεραιότητα τών μελών του.
Ώ ς έκ τών κακίστων τούτων έξεων οί κρεοπώλαι έδειραν, άφώπλισαν καί
περιύβρισαν ένα άπόγευμα τούς ψωνιστάς' ένος λόχου, της άστυνομίας θεωμένης
καί μή τολμώσης νά έπέμβη. Μετά δύο ώρας κατήλθον κατά τών κρεοπωλείων οί
ύπαξιωματικοί όλης σχεδόν της φρουράς ’Αθηνών. ’Αληθής μάχη έπηκολούθησεν.
Οί κρεοπώλαι κατετροπώθησαν. Οί ύπαξιωματικοί έφόνευσαν, έτραυμάτισαν καί
έδειραν άνηλεώς. Το μάθημα ύπήρξε σκληρόν άλλά. καί δραστικώτατον. Ή άστυνο
μία άνεθάρρήσε καί ή τάξις άΰτη τών έπαγγελματιών έτάχθη ύπό ποιάν τινα εύκοσμίαν.
Άνάλογον τινά αιτίαν είχε καί ή καταστροφή τοϋ καφωδείου τοϋ Γερανίου,
ήτις έπισυνέβη νύ .τα καί άνεστάτωσε τάς ’Αθήνας. Τό περίεργον είνε ότι ή έρις
έπήγασεν έκ τοϋ μοναδικού οφθαλμού της άοιδοΰ, της όποιας ή γοητεία είχε προκαλέση τον θα- χσμόν τών φι/ομούσων άμανετζήδων.
Περί τή.: άξεως αυτής τών άέργων παλληκαράδων υπάρχει καί τό ανέκδο
τον τοϋ Α. Κουμουνδούρου, όστις έπωφεληθείς της φιλοπολέμου έξεγέρσεως έκ
της κρίσεως τοϋ ανατολικού ζητήματος, έσκέφθη νά τούς στρατολογήσω καί άποστέλλων αυτούς εις τον άνταρτικόν πόλεμον, νά άπαλλάξη τήν πρωτεύουσαν μιας
αληθούς μάστιγος. Ά λλ’ έκείνοι ήρνήθήσαν. “Εκρινον προσβλητικόν νά σπεύσουν
αυτοί εις συνάντησιν τοϋ έχθροϋ. "Αν τοϋ βαστοϋσε άς έκανε κ ά τω !
Επικουρικόν σώμα τής άστυνομίας εις τήν πρωτεύουσαν ύπήρχε πάντοτε ή
χωροφυλακή καί ιδίως πλήν τοϋ πεζικού άριθμός τις έφιππων.
Εις τάς πολιτικάς διαταραχάς, τάς διαδηλώσεις καί τάς συρράξεις ή χουροφυλακή ένίσχυε πάντοτε τήν άστυνομίαν, άλλά τόσον ή μία όσον καί ή άλλη ήμιλλώντο εις τραχύτητα συμπεριφοράς καί άγριότητα έκφράσεως.
(συνέχεια εις τό επόμενον).
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Ύ -ο K. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΤ
έκτακτου καΟηγητοΰ τής νεκρολογίας καί ψυχιατρικής,
Διευθυντοϋ τοΰ Δημοσίου ψυχιατρείου ’Αθηνών.
(συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
5.—Καθορισμός τοΰ ψνχοτταθητιχον ατόμου.
ti.—Σχέσις των ψυχικών ανωμαλιών πρός την έγκ/.ηματικότητα.
7.—Δ ίδυμοι ένχλνματίαι.

».—'Ομαδικόν ενκλιηια.
9.—' Υηόόει;ις περί μέτρων προλήψεως τής εγκ/ηματικότητος.

5. ’Ιδού νΰν τά περί των ψυχοπαθητικών ατόμων.
Ψυχοπαθητικά ή άνώμαλα είναι τ ’ άτομα τά όποια άπό άπόψεως ψυχικής διαμορφώσεως καί ψυχοσυνθέσεως διαφέρουν τοΰ όμαλοϋ τύπου, διότι παρουσιάζουν παρέκκλισιν ως προς τήν ποιότητα καί τήν συγκρότησιν των ψυχικών των λειτουργιών.
'Η παρέκκλισις αποτελεί τήν καλουμένην ψυχικήν ανωμαλίαν.
Ή άνωμαλία έγκειται είτε εις τήν μή επαρκή άνάπτυξιν ψυχικής τίνος λειτουρ
γίας, είτε εις τήν υπερβολικήν άνάπτυξιν, είτε εις τήν παρηλλαγμένην έκδήλωσιν
αύτής. Εις τό ομαλόν άτομον υπάρχει άναλ.ογία τις καί αρμονία μεταξύ τών έπί μέ
ρους ψυχικών λειτουργιών, ισότιμος δηλαδή άνάπτυξις αυτώ ν εις τό άνώμαλον δέν
υπάρχει ή άναλογία αΰτη. Είναι δυνατόν π. χ. ή μέν διανόησις νά είναι άνεπτυγμένη
ή δε συναισθηματικότης άνανάπτυκτος, ή κρίσις νά είναι ελλιπής, ή μνήμη εξαι
ρετικούς.άνεπτυγμένη.Τοιουτοτρόπως δημιουογεΐται δυσαρμονία εις τήν προς άλληλα
σχέσιν καί σύνθεσιν τών ψυχικών στοιχείων καί λειτουργιών. Ή άνωμαλία δύναται
νά έντοπισθή εις πάσας τάς ψυχικάς λειτουργίας : ήτοι εις τήν διάνοιαν, τήν συναι
σθηματικότατα, τήν βουλή σιν, τάς ένστικτους όρμάς.
’Επειδή συχνότεραι είναι αί άνωμαλίαι τής συναισθηματικότητος καί τής βουλήσεως άμφότεραι δ’ άποτελοϋν τον χαρακτήρα, όμιλοϋμεν συνήθως περί ανωμάλων
χαρακτήρων. Οί όροι ψυχοπαθητικόν άτομον, άνώμαλος χαρακτήρ (άνώμαλος),
ψυχοπαθητική ιδιοσυστασία, είναι ταυτόσημοι.
'Η άνωμαλία δύναται νά περιλαμβάνη είτε πολλάς ψυχικάς λειτουργίας ταυτο
χρόνους, είτε μίαν μόνην, δύναται νά είναι έντονος ή μόλις ύποφαινομένη. Άναλόγως
του βαθμού καί τής έκτάσεως τής άνωμαλΐας, έχομεν διαφόρου βαρύτητος ψυχοπαθητικάς -καταστάσεις, άπό τής έλαφράς μέχρι τής πλέον βαρείας.
Κατά κανόνα τά ψυχοπαθητικά άτομα είναι ανεπαρκή εις τάς άπαιτήσεις τής
ζωής καί δέν δύνανται νά ποοσαρμοσθοΰν εις τούς όρους τοΰ κοινωνικοΰ περιβάλ
λοντος. Πλεΐστα έξ αυτών έρχονται εις σύγκρουσιν προς τό περιβάλλον. Ταΰτα είναι
τ ’ αντικοινωνικά άτομα τά συγκροτοΰντα τούς εγκληματίας.
'Η ψυχοπαθητική κατάστασις κεϊται μεταξύ τής ψυχικής υγείας (τής ψυχικής
όμαλότητος) καί τής ψυχικής νόσου, ήτις (ψυχική νόσος) περιέχει τάς βαρείας ψυχικ'άς διαταραχάς οφείλεται δέ εις τήν (έκ γενετής) μειονεκτικήν βιολογικήν κατα
βολήν. Δ ι’ ό λέγομεν ότι τό ψυχοπαθητικόν (άνώμαλον) άτομον γεννάται τοιοΰτον.
Σπανιώτερον συμβαίνει νά καταστή άτομόν τι άνώμαλον, ένώ προηγουμένως ήτο
ομαλόν (κατόπιν τραύματος τοΰ έγκεφάλου, διασείσεως τοΰ εγκεφάλου, λοιμώδους
νόσου, κακής διαπαιδαγωγήσεως κ.ο.κ.).
Εις παλαιοτέραν εποχήν τά ψυχοπαθητικά άτομα περιελαμβάνοντο ύπό τον όρον
εκφυλισμός, τά δέ άτομα έκαλοΰντο έκφυλα. Σήμερον δέν όμιλοϋμεν περί έκφύλων
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είμή διά περιπτώσεις καθωρισμένου τύπου ψυχικών ανωμαλιών. Ό όρος όμως εκ
φυλισμός διατηρείται' δηλοΰται δέ δι’ αύτοϋ ή μειονεκτική β'.ολ.ογική καταβολή, ή
οποία συνεπάγεται τάς ψυχικάς άνωμαλίας καί συνεπώς τάς ψυχοπαθητικάς (άνωμάλους) ιδιοσυστασίας.
Εις τάς ψυχοπαθητικάς καταστάσεις, άνευρίσκονται πολλάκις καί σωματικαί
άνωμαλίαι καλούμεναι, εκ τήςπαλαιάς εποχής, στίγματα εκφυλισμού. ’Αλλά τοϋτο
δέν παρατηρεΐται είς ολας τάς περιπτώσεις. Άναλόγως τοϋ είδους τής προεχούσης
ψυχικής άνωμαλίας τ ’ ανώμαλα άτομα κατατάσσονται εις διαφόρους κατηγορίας.
Ό ύτω έχομεν τά ψυχοπαθητικά άτομα τα έχοντα τήν άνωμαλίαν των εις τήν συναι
σθηματικότατα (μελαγχολικά, ύπερθυμικά, τά συναισθηματικούς ευαίσθητα ή άναίσθητα). '.Αλλα παρουσιάζουν άνωμαλίαν τής βουλήσεως (τ’ άβουλα καί τ ’ άσταθή
άτομα,) έτερα τής διανοίας (εΐδικώτερον τής κρίσεως, τής φαντασίας). Ταϋτα είναι
-οί εύφάνταστοι, οί ψευδολόγοι, οΐ παρανοειδείς, οί διεστραμμένοι. Περαιτέρω ό
υστερικός χαρακτήρ, ό νευροπαθής, ό νευρωτικός, ό παρουσιάζων ανωμαλίας τοϋ
γενετησίου ένστικτου είναι, άλλαι μορφαί ψυχοπαθητικής ψυχοσυνθέσεως.
Συνδυασμός έκ διαφόρων άνωμαλιών άποδίδει τον μικτόν ψυχοπαθητικόν τό
πον. Συχνή είναι ή συνύπαρξις τής μικρονοίας, δηλαδή τής μή άναπτύξεως τής διά
νοιας μετά τοϋ ψυχοπαθητικοϋ χαρακτήρος.
Αί ψυχικαί άνωμαλίαι γίνονται αιτία έκάστη κατ’ ίδιον τρόπον μή ομαλής συ
ναλλαγής τοϋ ατόμου προς τό περιβάλλον, άνεπαρκείας αύτοϋ είς τάς άπαιτήσεις
τής ζωής, έλλιποΰς προσαρμογής καί έν τέλει άναπτύξεως εκδηλώσεων μή κοινω
νικών καί άντικοινωνικών. Αί ψυχικαί δηλαδή άνωμαλίαι, είς πλείστας περιπτώσεις,
όδηγοΰν τό άτομον εις άντίθεσιν προς τό περιβάλλον καί παράβασιν τών κειμένων
νόμων, έν άλλοις λόγοις είς τήν εγκληματικότητα.
6.
Τ ’ άνώμαλα ψυχικά στοιχεία είναι τά περισσότερον σχετιζόμενα καί συντελοϋντα είς τήν γένεσιν τοϋ έγκλήματος καταδεικνύοντα συνάμα τήν αξίαν τοϋ παρά
γοντος τής προσωπικότητος,ώς αιτίου τοϋ εγκλήματος.
Βλέπομεν όντως είς μέγα ποσοστόν εγκληματιών τήν ύπαρξιν πρωτοπαθών ψυ
χικών άνωμαλιών, έκ τών όποιων κατά τρόπον προφανή άπορρέει ή εγκληματική
πράξις. Ούτω ή διανοητική καθυστέρησις, ή εύερεθιστότης, ή συναισθηματική άμβλύτης, ή μείωσις τών φιλητικών, ήθικών καί κοινωνικών συναισθημάτων, ή άκρισία, ό έντονος έγωϊσμός, ή οκνηρία ώς έκδήλωσις διαταραχής τής βουλήσεως, ή άβουλησία, ή ελλειψις αύτενεργείας καί συγκρατήσεως, ή σκληρότης, ή άναλ.γησία, ή έντο
νος γενετήσιος όρμή, αί γενετήσιοι διαστροφαί, συνεπάγονται ώρισμένας ποινικός
παραβάσεις, χαρακτηριστικάς δι’ έκάστην τών άνωτέρω άνωμοίλιών.
Ό τρόπος τής έκτελέσεως τοϋ έγκλήματος, ή συμπεριφορά μετά τό έγκλημα
π .χ. ή άδιαφορία καί ή απάθεια μετά βαρύ έγκλημα προδίδουν είς πλείστας περι
πτώσεις τήν ΰπαρξιν τής ψυχικής άνωμαλίας, έκ τής οποίας έξηρτήθη τό έγκλημα.
Είς ένίας περιπτώσεις ή προς τό έγκλημα ροπή είναι τόσον συναφής πρός τό
άτομον, ώστε αποτελεί στοιχεΐον τής ύποστάσεώς του. Είναι αί έγκληματικαί φύ
σεις τάς οποίας ό Lom broso είχε πεοιλ.άβει είς'τόν όρον τοϋ έκ γενετής έγκληματίου,
ό όποιος αναμφιβόλους υπάρχει ούχί είς τήν έκτασιν είς ήν έφαντάσθη τοϋτον ό L om 
broso καί ό όποιος προκύπτει έκ τών βαρέως διεστραμμένων ψυχοπαθητικών ατό
μων.
Καταφαίνεται περαιτέρω ή διά τήν έγκληματικότα ά Ε ί α τής άνωμάλ.ου προσωπικότητος καί έξ άλλων δεδομένων. Πολλ,οί έγκληματιαι ν^ί/μόνον είναι οί ίδιοι
ψυχικώς άνώμαλοι άλλ’ έπί τούτοις έχουν υιληρονομικήν έπιβάρυνσιν ύπό γεννητόρων
ή προγόνων ψυχοπαθητικών, παραφρόνων, επιληπτικών, άλκοολικών, εγκληματικών
καί έν γένει ψυχικώς μή ισορροπημένων.
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7. ’Ιδιαιτέρως δέον νά μνημονευθή ή σημασία της προσωπικότητας, όμοιλήξ ή
ανωμάλου και της κληρονομικής καταβολής εις τους διδύμους άδελφούς έγκληματίας,. τούς προερχόμενους έκ τοΰ αΰτοϋ ωαρίου. Οί έκ τοΰ αύτοϋ ωαρίου δίδυμοι
άδελφοί είναι όμοιοι την μορφήν και τόν χαρακτήρα, παρουσιάζουν την αυτήν έξέλιξιν καί τό αύτό είδος ζωής, άσθενοϋν έκ των αυτών σωματικών καί ψυχικών
νόσων καί όπερ έν τώ προκειμένω άξιον λόγου, παρουσιάζουν τάς αύτάς έγκληματικάς πράξεις. Ό L om broso μελετήσας τήν εγκληματικότητα εις 13 περιπτώσεις
διδύμων, άνεΰρεν εις 10 περιπτώσεις, ότι άμφότεροι οί δίδυμοι ήσαν έγκληματίαι.
Το γεγονός τοϋτο έξαίρει τήν σημασίαν τής εμφύτου καταβολής-καί τής κληρονομικότητος διά τήν εγκληματικότητα. Γενικώς εΐπεϊν ή είς τούς εγκληματίας ΰπαρξις.
ψυχικών άνωμοιλιών, είναι συχνοτέρα ή είς τούς μή εγκληματίας.
"Οτι μεταξύ τών έγκληματούντων τό μέγιστον ποσοστόν άνήκει είς τά ψυχοπαθητικά άτομα, τοϋτο άναγνωρίζεται υπό πάντων τών ερευνητών τοϋ έγκλήματος,
άδιαφόρως τής βασικής άντιλήψεως τήν οποίαν έχουν διά τήν γένεσιν αύτοϋ.
Διά πάντων τών άνωτέρω κατοχυροΰται ή άποψις ότι τό έγκλημα απορρέει
κατά κύριον λόγον έκ τής προσωπικότητος καί έξαίρεται ή σημασία τής ψυχοπαθητικής (άνωμάλου) προσωπικότητος.
Διά τήν έγκληματικότητα τής καθ’ ήμας εποχής δύναται νά λεχθή ότι έχει έν
πλείστοις ώς αφετηρίαν καί τήν ψυχοπαθητικότητα, χωρίς δι’ αύτοϋ νά έξηγήται
ώς λέγει ό B itnbaun, έάν πρόκειται περί αύξήσεως τοϋ άριθμοϋ τών ψυχοπαθητικών ατόμων ή περί.τοιαύτης διαμορφώσεως τής κοινωνίας, ώστε εύκολώτερον νά
παρεκτρέπονται τ ’ άνώμαλα άτομα ή έν τέλει έάν ό σημερινός ψυχιατρικός προσα
νατολισμός τών έρευνητών τοΰ έγκλήματος, έπιτρέπη τήν συχνοτέραν διαπίστωσιν
ψυχικών άνωμαλιών είς τούς έγκληματοϋντας.
Ή συμβολή λοιπόν τής ψυχοπαθητικότητος είς το έγκλημα είναι αξιόλογος,,
χωρίς δι’ αύτοϋ νά ύπονοήται άποκλειστικώς ότι πας έγκληματών δέον κατ’ ανάγ
κην νά είναι ψυχικώς άνώμαλος. Τοϋτο απέχει τής άληθείας, ή δέ παλαιοτέρα άντίληψις (L om broso) τοϋ'χαρακτηρισμού παντός σχεδόν έγκληματίου ώς ψυχικώς
άνωμάλου ή πάσχοντος, δέον νά περιορισθή είς στενά όρια, διότι καί τό ομαλόν άτομον δύναται έπίσης ν’ άχθη είς τό έγκλημα, έάν λόγοι έξωτερικοί δράσωσιν έπ’ αύτοϋ
κατ’ άνάλογον τρόπον.
Γενικώς εκείνο τό όποιον διαπιστοϋται κατά τήν άνάλυσιν τοϋ έγκλήματος,
είναι ή ένεργός συμμετοχή τής προσωπικότητος τοϋ δράστου καί ιδία τών ανωμάλων
στοιχείων αυτής. Ή άνώμαλος προσωπικότης άντιδρώσα είς τήν έπίδρασιν τοϋ πε
ριβάλλοντος, παράγει έπί τοσοϋτον συχνότερου έγκληματικάς εκδηλώσεις οσω πε
ρισσότερον άνώμαλος είναι ή ΰφή αύτής. Συνέπεια τούτου είναι, ότι τά ψυχοπαθητίκά άτομα κατέχουν προέχουσαν θέσιν είς τήν έγκληματικότητα.
Δεν νομίζω άσκοπον είς τό σημεΐον τοϋτο ν’ άναφέρω τινά περί τοϋ ομαδικού
έγκλήματος είς διάκρισιν τοϋ άτομικοϋ.
8. Το ομαδικόν έγκλημα έκτελούμενον ώςεύνόητον υπό πολλών άτόμων ταυτοχρόνως παρουσιάζεται ύπό δύο μορφάς,α) τήν τοϋ πολέμου, β ) τ ά έγκλήματακατά
τάς κοινωνικάς επαναστάσεις. Άμφότερα τά ομαδικά ταϋτα εγκλήματα είναι σή
μερον έπίκαιρα δι’ ήμας. Ά φίνω κατά μέρος τήν έκ τοϋ πολέμου εγκληματικότητα,
περί τής όποιας έχω πραγματευθή είς ιδιαιτέραν μου μελέτην ύπό τόν τίτλον « Ή
ψυχολογία τοϋ πολέ<·,ς^γιςϊβ·*Η-ς τήν έγκληματικότητα τών κοινωνικών έπαναστάσεων τήν οποίαν με*.'α τόσης φρίκης έδοκίμασεν ό ελληνικός λαός κατά τό στασια
στικόν κίνημα τοΰ Δεκεμβρίου έχω νά παρατηρήσω, ότι ή ψυχολογική καί ψυχια
τρική άνάλυσις άποδεικνύει, ότι κατ’ αυτήν πρόκειται περί όργανώσεως τής έγκλη-,,
ματικότητος τής μάζης, είς τήν οποίαν πρωτεύουσαν συμμετοχήν έχουν τά ψυχικώς
άνιόμαλα άτομα δηλαδή τ ’ απροσάρμοστος τά έξηθλιωμένα, τ ’ άντικοινωνικά.Ή ψυ
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χολογική έρευνα άποδεικνύει, ότι πάντες οί μετασχόντες είς τοιαύτας ένεργείας ήσαν :
ή προκαταβολικώς έκδηλοι έγκληματίαι ή έξωτερίκευσαν τήν λανθάνουσαν μέχρι \
τοϋδε εγκληματικότητά των. ’Ιδίως οί έκτελεσταί. ήσαν άτομα ανώμαλα καί έγκλη
'ματικής φύσεως. Οί πνευματικοί των καθοδηγηταί ήσαν οί έκ περιωπής όργανωται
τοϋ εγκλήματος.
Δέν δύναταί τις νά φαντασθή, οποία έγκληματικότης ύποκρύπτεται καί άντικειμενοποιεϊται, ΰπό το πρόσχημα ιδεολογικών σκοπών. Τά κατά τό κίνημα γεγονότα
τής άσυλλήπτου θηριωδίας τών στασιαστών πιστοποιούν τοϋτο. ’Εάν ληφθή δ' έπί
τούτοις ύπ’ οψιν, ότι πλεΐστα τών εγκλημάτων είς βάρος τών γυναικών ήσαν γενε
τησίου χροιάς, κατανοεί τίς ποιαν έντονον συμμετοχήν έσχον τά εγκληματικά ψυ
χικά στοιχεία τών ανωμάλων άτόμων, υπό τάς παντοίας μορφάς τοϋ σαδισμοΰ.
Σκοπός της μελέτης ταύτης είναι ή κατάδειξις της συμμετοχής της προσο>πικότητος καί δή της ανωμάλου εις τήν εγκληματικότητα. Έ χ ω ν τις ύπ’ όψιν
τον βαθμόν τής συμμετοχής τής προσωπικότητος καί δή τής'ανωμάλου καταλήγει
είς τό συμπέρασμα, ότι ή προσπάθεια προλήψεως τοϋ εγκλήματος δέν πρέπει νά
έντοπίζεται μόνον είς τήν' κοινωνικήν πλευράν, άλλά καί τήν ψυχοβιολογικήν, ήτις
συνοψίζεται είς τά γενικά εκείνα μέτρα, περί τών όποιων όμιλεΐ ή κοινωνική υγιεινή
καί ή έύγονία.
·ι
’Αλλ’ ως καί έν τοϊς προηγουμένοις έτονίσθη, ή φύσις θά παράγη πάντοτε τό
έρμα της καί τοιουτοτρόπως όσονδήποτε καλώς διωργανώμένη καί αν είναι ή κοι
νωνία, θά ένέχη πάντοτε τό πρόβλημα τής έγκληματικότητος.
Συνεπώς ό άνθρωπος ώς προς τό σημεΐον τοϋτο, θ’ άναγκάζηται νά εύρίσκηταί '
αντιμέτωπος προς τήν φύσιν καί νά καταπολεμά τάς έκδηλώσεις αυτής, ώς συμβαίνει
ώς πρός τόσας άλλας εκδηλώσεις επιβλαβείς δι’ αυτόν.
Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Κατά τάς κειμένας διατάξεις τής τροχαίας κινήσεως, είς τάς διασταυρώσεις
δύο δρόμων, πού έχουν τήν αυτήν κυκλοφοριακήν κίνησιν, τήν προτεραιότητα
είς τό πέρασμα' έχουν τά οχήματα τά όποια έρχονται έκ δεξιών. Πάντως οί
οδηγοί πρέπει νά ελαττώνουν τήν ταχύτητά των καί νά προσέχουν πολύ είς τάς
διασταυρώσεις αύτάς διότι υπάρχει κίνδυνος συγκρούσεων.
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Η ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑΣ TQH ΦΟΥΞ ΚΑΙ ΓΚΟΛΝΤ (TUCHSS60LD)
Ε ΙΣ Α ΓΩ ΓΗ .—Τό ιστορικόν τής νποθέσεως κατασκοπεία: τών Dr. Klaus Fuchs καί
Η α ιτγ Gold—έτ'ι τή βάσει τών μυστικών έγγραφων τού F.B.1 ίκτιθέμενον ένταϋθα—άποκαλύπτει κατά τρόπον άνεπίόεκτον άμφισβητήσεως, πώς μία ξένη Δνναμις, ένα Δόγμα τού μίσους, τον τρόμου και τής άποσκλαβώσεως όύναται νά
μεταβά/.η Ονευθέρους άνθρωπον; εις προόότας τής Πατρίόος των. 'Η ζωή αυτών
τών όνο ανθρώπων, οί όποιοι έν τώ μεταξύ κατεδικάσθησαν, άποόεικννει τό σα
τανικόν τών κομμουνιστικών μεθόδων. ΕΙς άμφοτέρους βλέπομεν εφαρμοζόμενου
τον φρρααστικόν τρόπον έκβιάσεω; τον κομμουνισμού : πώς αποσυνθέτει την ηθι
κήν τών άνθρώπων,—πώς μεταβάλλει αυτούς είς απλά νευρόσπαστα, τα όποια
κατευθύνει έπειτα ή Μόσχα όπως θέλει.

ύπό J . E D G A R H O O V ER , Διευθυντοϋ τοϋ F.B .I
('Ομοσπονδιακού Γραφείου ’Ερευνών (άναζητήσεων)
έν τώ Άμερικανικώ 'Υπουργείω Δικαιοσύνης
Μετάφρασις έκ τοϋ R eaders Digest (γερμ. έκδ.)
’Ιουλίου 1951 ύπό τοϋ Καθηγητοϋ Ε. X. (1)
Μ ΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
Έ ν α απόγευμα τοϋ Ίανουοφίου 1944 συνηντήθησαν είς μίαν γωνίαν ένός δρό
μου της Ν. 'Υόρκης διά πρώτην φοράν δύο άτομα : τό έν πολιτογραφημένος Ά μ ε ρικοινός, τό έτερον πολιτογραφημένος "Αγγλος—καί ή Παγκόσμιος 'Ιστορία ήλλαξε
τον ροϋν της.
Τό έν άτομον έξ αυτών έκράτει ένα ζεϋγος γάντια στό χέρι με ένα βιβλίον
μέ πρασίνην έπένδυσιν. Τό έτερον έκράτει μίαν μπάλλαν τοϋ τέννις είς την άριστεράν του χεΐρα. Χειρόκτια, βιβλίον καί μπάλλα ήσαν τά σημεία άναγνωρίσεως αυτών
κατά την μυστικήν αυτήν των συνάντησιν, ή οποία προ μηνών εϊχε προπαρασκευασθή είς την Εύρωπαϊκήν άκτήν τοϋ Άτλαντικοϋ υπό τοϋ Κέντρου των Κατασκο
πείας.
Ούδείς έπρόσεξε τά δύο αυτά άτομα τά όποια συνηντήθησαν κατ’ έκεϊνο τό
θυελλώδες απόγευμα διά νά προπαρασκευάσουν μίαν άτιμον συνωμοσίαν. Και μόνον
τρία έτη άργότερον έπρόκειτο νά έξουσιοδοτηθη τό F.B .I νά έξετάση μέ τον φακόν
άτομα, τά όποια ύπό την Ιδιότητά των ώς συνεργατών είς σχέδια ’Ατομικής ’Ε 
νέργειας, ήδύναντο νά λάβουν γνώσιν έκτάκτως σπουδαίων μυστικών πληροφο
ριών.
(Ι)Σημείωσις Μεταφραστοϋ:
’Εθεώρησα σκόπιμον, χάριν τών άναγνω■στών τοΰ περιοδικού μας, νά διαιρέσω καί διήρεσα την μακροσκελή ϊκθεσιν τοΰ Διευθυντοϋ τοϋ
FBI είς δύο Μέρη : είς τό Α' Μέρος έκτίθενται, κατά τρόπον μάλλον άφηγηματικόν τά γεγονότα,
ώς ταϋτα έλαβαν διαδοχικώς χώραν, καί τούτο έπί τή βάσει, βεβαίως, τών έκ τής συστηματικής
μακροχρονίου Άνακρίσεως έν Αμερική καί ’Αγγλία προκυψάντων αναμφισβήτητων στοιχείων.
Είς τό Β' Μέρος δέ έκτίθενται αΰτά τούτα τά έκ τών ’Ανακρίσεων προκύψαντα στοιχεία, καθ’ ήν
•χρονικήν σειράν ταϋτα —ροέκυπτον. Ούτω ό άμεράληπτος άναγνώστης θά είναι' είς θέσιν εύκολώτερον νά διακρίντ, καί νά διαπίστωση τόν αυτόχρημα σατανικόν καί έπικίνδυνον τρόπον καθ’ δν
έργάζεται συστηματικώς ή Σοβιετική Διεύθυνσις Κατασκοπείας : έκλογή τών καταλλήλων προ
σώπων, στάγδην καί αδιάλειπτος έμπλοκή τοΰ υποψηφίου είς τό κατασκοπευτικόν δίκτυον, έκμετάλλευσις άγρία πόσης ψυχο—διανοητικής άνωμαλίας ή άδυναμίας ή καί άντιθέτως πόσης Ιδιαι
τέρας ίκανότητος—μέ τόν μοναδικόν σκοπόν τής προδοτικής έζυπηρετήσεως τών σκοτίων Σο
βιετικών Σκοπών.
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Οί δύο άγνωστοι έχρησιμοποίησαν 2να άγοραΐσν αύτοκίνητον, τό όποιον
τούς μετέφερεν είς εν έστιατόριον τής T hird Aveniie. ’Ε χει στο τραπέζι τό έν έξ
αυτών των ατόμων, στρογγυλοπρόσωπον καώ μετρίου άναστήματος-αύτοσυνεστήθη
ώς «R aym ond». Καί είς δλας τάς βραδύτερου γενομένας συναντήσεις ουδέποτε
έπρόδωσε δτι τύ πραγματικόν του όνομα ήτο H arry Gold. Τδ έτερον άτομον ισχνόν, με ώχρόν πρόσωπον πού έπρόδιδε συνεχή κλεισούραν είς γραφείου, με αραιά
μαλλιά—είχεν όλιγώτερον αύστηράς όδττγγίοες. Έδήλωσεν αμέσως και άπεριφράστβς ότι ονομάζεται Dr. K laus Euchs.
Κατ’ έκείνην τήν εποχήν το άτομον τούτο εύρίσκετο έν Ν. ’Τόρκη ώς μέλος
μιας ’Αγγλικής Ε πιτροπής ’Επιστημόνων—καί έφερεν ώς εκ τούτου μεθ’ εαυτού
τήν επίσημον έγγραφον βεβαίωσαν τής απολύτου άςιοπιστίας του, έκδοθεΐσαν υπό
τής Διευθύνσεως ’Ασφαλείας τής Βρεττανικής Κυβερνήσεως—είργάζετο δέ, ώς
είπεν, είς το M an h attan Engineer D istrict (Τμήμα Μηχανικών τού M an h attan ,
ώς εκαλείτο τότε συνθηματικώς ή περιφέρεια είς τήν οποίαν ήσχολ.ούντο πειραματικώς μέ τήν ’Ατομικήν ’Ενέργειαν) έλάμβανε δε μέρος ό F uchs ούτος, ώς διηγήθη ό ίδιος είς τον προσεκτικώς παραικολ.ουθούντα τήν διήγησιν Gold, είς πειρά
ματα νρησιμοποιήσεως τής άπελευθερουμένης πυρηνικής ’Ενέργειας κατά τήν διάσπασιν τού ’Ατόμου διά τά νέα πολεμικά όπλα.
*0 Gold έμεινε σχεδόν άναυδος.’ Ητο ή πρώτη νύξις πού έλάμβανεν ούτος περ
τού ε ί δ ο υ ς των πληροφοριών τάς οποίας έπρόκειτο νά δεχθή άπό τόν F uchs
διά νά τάς μεταβιβάση είς τούς έντολεϊς του. Βέβαια, αύτός δέν ήτο ειδικός «ατο
μικός» φυσικός ώς ό Dr. Fuchs, άλλ’ ώς χημικός βιομηχανίας ήτο άρκετά έπιστημονίκώς κατηρτισμένος διά νά συλλάβη τήν τεράστιον σημασίαν ενός Σχεδίου
’Ατομικής Ένεργείας.
Καί αί γενόμεναι κοίτ’ έκείνην τήν ημέραν είς το έστιατόριον συνεννοήσεις
μεταξύ H arry Gold καί Dr. Fuchs θά είχον ώς άποτέλεσμα νά λάβη είς τήν κατο
χήν της ή Σοβιετική Ρωσσία ώρισμένα μυστικά κατασκευής τής άτομικής βόμβας.
Άμφότερα τά άτομα έκτίουν τώρα μακροχρονίους στερητικάς τής έλευθερίας
των- ποινάς είς τάς φυλακάς. ’Αλλά τίποτε καί ούδείς δύναται νά έξουδετερώση
τήν παναθλίαν προδοτικήν των πράξιν. Διέπραξαν τό μεγαλείτερον έγκλημα τής
εποχής μας.
Μετά τήν πρώτην των έπαφήν ταύτην, ό H a rry Gold έπέστρεψε σιδηροδρο
μικούς είς Φιλαδέλφειαν, όπου είργάζετο ώς χημικός είς τό Έργαστήριον τής Pen
nsylvania Sugar Co (μεγάλης Εταιρείας παραγωγής σακχάρεως). ’Εξαπλωμέ
νος αναπαυτικά στο κάθισμα τού σιδηροδρομικού οχήματος έσκέπτετο έντατικά
ώσάν μισοζαλ.ισμένος τήν.διπλήν ζωήν (έμφανή καί άφανή) τήν οποίαν διήγεν. Είς
τά σιδηροδρομικά αυτά ταξείδια—ώς άργότερον ώμολόγησεν—έδοκίμαζε τό «συ
ναίσθημα τής άνωτερότητος», πού προκαλοΰσεν είς αύτόν τό γεγονός ότι έλάμβανεν
ενεργόν μέρος είς μίαν «μεγάλην ύπόθεσ.ν».
"Ησυχον καί άποτραβηγμένην έζοΰσε ζωήν μέ τόν πατέρα καί τήν μητέρα του.
Παρερχομένου. τού χρόνου είχε δημιουργήσει έναν όλόκληρον ψευδοκόσμον—ανυ
πάρκτων φίλων καί υποχρεώσεων—διά νά καταστήση πιστευτά είς τούς γονείς
του τά αιφνιδιαστικά καί μυστηριώδη ταςείδιά του. *Αν καί ήτο νέος μέ καλήν εξω
τερικήν έμφάνισιν δέν είχε μνηστήν, δέν είχε φίλους, δέν έλάμβανε μέρος είς τά διά
φορα καί άφθονα coclctailparty, ούτε είς χορευτικάς διασκεδάσεις.
Τώρα, πώς ό H arry Gold ευρέθη είς τόν ολισθηρόν κατήφορον, πώς έγένετο
προδότης τής χώρας του ;
Είς τό σημεΐον αυτό πρέπει, προ παντός, νά έχωμεν ύπ’ όψιν μας ότι έθεώρεε
τόν εαυτόν του ώς «ιδεαλιστήν» καί ώς έκ τούτου ότι εύρίσκετο ύπεράνω τού νό
μου, συμφώνως πρός τήν αρχήν : «ό σκοπός αγιάζει τά μέσα». Αύτήν τήν ηθικό—δια-
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νοητιχήν σύγχυση; έδειξεν · ό G old από τη ς εποχής τοϋ σχολείου. "Οταν κάποτε
έπρεπε νά βοηθήση ένα καθηγητήν εις την διόρθωση; των γραπτών ένός διαγω
νισμού, κατηνάλωσε ολόκληρον την νύκτα εις μυστικός διορθώσεις καί άπαλείψεις,
δια νά μή άπορριφθή ούδείς των διαγωνισθέντων μαθητών. Εις τόν διανοητικόν κό
σμον τοϋ H arry Gold «έπρεπε νά επιτυγχάνουν όλοι, διότι..,.είχον δικαίωμα εις
την επιτυχίαν»!
Εις τήν ’Αμερικήν έπέρασε πολύ καλά, άφ’ ότου, κατά ’Ιούλιον 1914, έφθασεν έκεϊ εις ηλικίαν τριών ετών. Οί γονείς του, Ρώσσοι μετανάσται, μετέτρεψαν
τό έπώνυμόν των άπό G olodnitsky εις Gold καί άπό τον μικρόν ’Ερρίκον προήλθεν
ό H arry. '0 πατήρ του ήτο καλλιτέχνης επιπλοποιός καί ήθελεν ό υιός του νά μάθη
όσον τό δυνατόν περισσότερα γράμματα. 'Ως έκ τούτου ό νεαρός Gold, μόλις έτελείωσε τό σχολεϊόν του ένεγράφη εις τό Πανεπιστήμιον της Πενσυλβανίας καί εις
τό Ίνστιτοϋτον Drexel, όπου έπεδόθη είδικώς εις σπουδήν της Χημείας. ’Ακολού
θως άνέλαβεν εργασίαν εις τήν Εταιρείαν πάραγωγής σακχάρεως Pennsylvania
S ug ar Co.
’Ολίγον άργότερον εΰρέθη υπό τήν επήρειαν ένός άνθρώπου, δστις έπρόκειτο
νά δώση άλλην, διάφορον κατεύθυνσιν εις τήν ζωήν τοϋ νεαροϋ χημικοΰ. ’Απολυθείς
άπό τήν 'Εταιρείαν είς τήν οποίαν εΐργάζετο, ό Gold παρεπέμφθη υπό γνωστών
του είς ένα ιδιόρρυθμον, άλλόκοτον τύπον εις Jersey City, τόν όποιον άς όνομάσωμεν T roy Niles. Ούτος τόν έβοήθησε νά προσληφθή είς τι Έρ'γαστήριον έν Je r
sey City καί τόν άνέλαβεν υπό τήν προστασίαν του..
Είς τόν νεαρόν Gold, ό όποιος διά. πρώτην φοράν άπεμακρύνετο άπό τήν κα
τοικίαν και τούς γονείς του καί έτέλει άπολύτως υπό τήν γοητείαν έκείνου τοϋ Niles
ήνοίχθη ένας νέος κόσμος ιδεών. "Ηκουσε με θαυμασμόν ότι ό νέος του φίλος μετά
ζήλου έλάμβανε μέρος είς συνεδριάσεις άθεΐστικών συλλόγων, ότι έμελέτα τά βιβλία
τών M arx καί L enin καί ότι έγένετο μέλος τοϋ Κομμουνιστικού Κόμματος. Τά
βραδυνά του ό Gold τά έπερνοϋσε πλησίον τοϋ φίλου του, όπου μετά προσοχής
παρηκολούθει συζητήσεις φανατισμένων ζηλωτών περί πολιτικής, εθνικής Οικονο
μίας καί τών Σοβιέτ. Ό Niles ήτο περίεργότατος τύπος. Είχε έναν ήμερον μαΰρον
οφιν, πού κατά προτίμηση; περιελίσσετο είς τόν λαιμόν του καί ένα κόρακα νά άρπάζη τά μοϋρα πού τοϋ έπετοϋσαν είς τόν άέρα.
Κάθε φορά πού είς τάς έκκεντρικάς αύτάς συγκεντρώσεις ήκούετο ή λέξις
Ρωσσία, ό ήχος της εΐλκυε περιέργως τόν H arry Gold. Ό πατήρ καί ή μήτηρ του
είχον εγκατάλειψη τήν παλαιάν πατρίδα των καίτό άκουσμα τοϋ ονόματος της έπροκάλει αόριστον συγκίνηση; είς τόν νεαρόν υιόν των H arry. Καί όταν άκόμη ή Ε τ α ι
ρεία παραγωγής σακχάρεως P enncylvania S ugar Co. προσέλαβεν έκ νέου τούτον,
ούτος έςηκολούθησε νά επισκέπτεται τακτικά άπό τήν Φιλαδέλφειαν τόν φίλον του.
Ό H arry Gold δεν έγένετο ταχέως κομμουνιστής. Έστερεΐτο πολιτικού μι
κροβίου. Καί αι συζητήσεις περί διαλεκτικού υλισμού τοϋ έφαίνοντο άνιαραί.. Ά π ό
■νομικής έπόψεως θεωρούμενος ό Gold ούδέποτε υπήρξε μέλος τοϋ Κ.Κ. .' Έγένετο
πράκτωρ τών Σοβιέτ συνεπεία τής συναναστροφής του μέ κομμουνιστάς φίλους,
συνεπεία τοϋ παραπλανηθέντος ιδεαλισμού του, συνεπεία τής «συμπόνοιάς» του
προς τούς «καταπιεζομένους» καί συνεπεία τής λανθανούσης συμπάθειας του διά
τήν πατρίδα τών γονέων του (Ρωσσία;). Καί ούδαμώς άντελαμβάνετο, πώς διά μιας
σαφώς καί έν πάση λεπτομερεία προκαθωρισμένης, πανούργου τακτικής τής στάγδην
καί άδιαλείπτου διαβροχής βραδέως μέν άλλ’ άσφαλώς διεβρέχετο, έμα).ακύνετο καί
μετεβάλλετο εις εόπλαστον ζύμην.'
Μίαν ήμέραν ό Niles τοϋ εϊπεν : Ή Ρωσσία είναι μία χώρα ποδοπατημένη
όπου εκατομμύρια χρηστών άνθρώπωΐ αποθνήσκουν έκ πείνης, διότι δέν υπάρχουν
άρκετά τρόφιμοι.
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'·
Βαθύτατα έπληξαν τόν- H a rry αύτά τά λόγια, άψύπνιααν εντός του εκείνο τό
όποιον πάντοτε αορίστους συνησθάνετο, ότι δηλαδή έπρεπε εις όλους να δοθη ή τίμια
εύκαιρία καί πιθανότης—όλοι έπρεπε να ήμποροΰν νά επιτύχουν. ’Αλλά πώς ήτο
■δυνατόν νά βοηθήση είς τήν κατάστασιν αυτήν έν καί μόνον άτομον;
Ό Niles είχεν αμέσως έτοίμην την λύσιν τοϋ προβλήματος τούτου. Αυτός
(δ Niles) είχε ένα φίλον εργαζόμενον είς τήν ’Εμπορικήν Ρωσσικήν ’Αντιπροσω
πεία.· A ratorg. Καί αυτόν τόν φίλον του δ Niles έβοήθει—επομένως καί τήν Ρωσσίαν—όσον τοϋ ήτο τοϋτο δυνατόν, διά της παροχής είς αυτόν τεχνικών πληροφο
ριών, τάς οποίας αυτός (ό Niles) έλάμβανεν άπό τήν Τεχνικήν Εταιρείαν έν New
Jerse y είς τήν οποίαν είργάζετο. Μήπως θά ήθελε καί δ Gold νά βοηθήση τήν προ
σπάθεια'/ αύτήν προσκομίζων πληροφορίας περί ώρισμένων τεχνικών μεθόδων κα
τασκευής; που έχρησιμοποίει ή Εταιρεία σακχάρεως Pennsylvania S u g a r . Co.
είς τήν δποίαν είργάζετο πάλιν δ G old;
>_■■'};
\ .'V;·
; ’τό*··
Έ π ί μακρόν χρόνον καί έντατικά δ H arry Gold έσκέπτετο τά λόγια τοϋ Ni
les. 'Ολοκλήρων μηνών πανούργος, συστηματική διαφώτισις ήρχισε νά παρουσιάζη τά θετικά αποτελέσματα τ η ς Ό H arry δραματίζετο ήδη τήν Ρωσσίαν ώς,
τήν «Μεγάλην Προστάτιδα τής Δημοκρατία», πού προέβαλλε ακριβώς τήν έποχήν
καθ’ ήν ό H itler κατεπίεζε τήν έλευθερίαν έκφράσεως τής γνώμης, συνέτριβε τάς
Επαγγελματικάς, οργανώσεις καί τ ά αντιπολιτευόμενα Κόμματα καί ήρχιζε τήν
δίώξιν των Εβραίων—πράγμα πού διά τδν Gold είχε τεραστίαν σημασίαν.
Ί σ ω ς θά ήμποροϋσαν μερικαί μέθοδοι χημΙκής κατεργασίας, άντιγραφόμεναι
μυστικά, εις τδ Έργοστάσιόν του (όπου είργάζετο ώς χημοιός), νά βοηθήσουν είς
τήν ταχυτέραν έκβιομηχάνισιν τής Ρωασίας καί δι* αύτοϋ τοϋ τρόπου νά βοηθήσουν
όπως δοθή τροφή είς τά έκατομμύρια τών πτωχών πεινασμένων. 'G Gold δέν άμφέβαλε ούδ’ έπί στιγμήν ότι είχε πάρει τδν δρόμον πού τόν οδηγούσε νά γίνη κλέπτης
πρός όφελος μιας ξένης Δυνάμεως. 'Ομολόγησε βραδύτερον : «"Ηρχισα νά ενεργώ
τό 1936 βιομηχανικήν κατασκοπείαν διά λογαριασμόν των Σοβιέτ έν πλήρει γνώσει
τής σημασίας τής - πράξεώς μου. "Η μην τής γνώμης ότι, ώς τρόπον τι να σύμμαχός
των, Ιβοήθησα τά Σοβιέτ νά λάβουν μόνον πληροφορίας, τά ς οποίας, κατά την
άντίληψίν μου, εϊχον δικαίωμα νά λάβουν.
'

"
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(Συνεχίζεται)

Ό κ. Τζέημς Μακ Ρομκεΰ Επιθεωρητής Αστυνομίας Ν. *Υόρ-

κης είς δεκάλογόν του περί τοΟ Ιδεώδους Αστυνομικού γράφει μετα
ξύ άλλων τά έξής: «Πρέπει νά είναι μελετηρός: Νά γνωρίζη κατά
βάθος όσους νόμους Επιβάλλεται νά γνωρίζη, διότι σ’ άντίθετη περίπτωσι κινδυνεύει νά Εκτεθη στούς πολίτος ατούς όποίους θά χρειασθη νά^Επιβάλη κάποια διάιαξι ή-Ενα νόμο.
^
Ν
’Αποτελεί Εκπλήρωσιν έπιβαλλομένου καθήκοντος, ή συνεργα
σία όλων τών κ. κ . άξ]κών τής ’Αστυνομίας είς τδ περιοδικόν μας.
Καί άπόδειξιν συνεργασίας άποτελεΐ ή Εγγραφή αύχών ώς
συνδρομητών είς τά ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ-

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΡΓΠΚΗ
ΕΙΣΑ ΓΩ ΓΗ

ΕΙΣ
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I.
Μετά πολλής ίκανοποιήσεως, άλλα και συγκινήσεως άνέρχομαι καί πάλιν επ ί
το βήμα τούτο, άπδ τοϋ οποίου καλούμαι νά έπικοινωνήσω μεθ’ υμών , δι’ εν εύτυχέστερον τής ’Αστυνομίας μέλλον. Γνωρίζω δέ καλώς, ότι κατευθύνομαι έπί σκοπών
βαρύτατης ευθύνης, άλλα καί τών άριστων ελπίδων.
Βαθεΐαν έπί τούτοις αισθάνομαι ευγνωμοσύνην προς τούς κ.κ. Προϊσταμένους
τοϋ Σώματος, δτι οότω περί έμοϋ έκρινον.
Προς ύμας , ών οί πλεϊστοι παλαιοί συνεργάται μου, προσέρχομαι πλήρης π ιστεως καί της πλέον ισχυρός προσδοκίας έπί τήν θέλησιν καί τά ιδανικά σας διά
τον μέγαν προορισμών τοϋ ’Αστυνομικού έργου, τοϋ όποιου τούς έργάτας, γνωστός
ξένος συγραφεύς λίαν-προσφυώς άποκαλεΐ «άποστόλους της κοινωνικής είρηνεύσεως»
’Από της θέσεο>ς ταύτης μοί παρέχεται ή εύχάριστος εύκαιρία νά μεταδώσω
τά δεδομένα πείρας τινώς έν τή άσκήσει τών προανακριτικών μου καθηκόντων καί
γνώσεις -πνος, άς άπεκόμισα έν τή έρεύνη καί τή έφαρμογή τών έπιστημονικών
καί τεχνικών μεθόδων, κατά τάς συγχρόνους απαιτήσεις διαχειρίσεως τής προανακριτικής εξουσίας.
Παλαιότερον ό βασανισμώς τοϋ υποτιθεμένου ένοχου, τοϋ προχείρως' προσφερσμένου όπόπτου-έκυριάρχει ώς μέθοδος άνακρίσεως καί τά παντοίας κακότητος
καί άποκρουστικότήτος μέσα, ήγιάζοντο ένεκα τοϋ έπιδιωκομένου σκοπού. Ή πρόκλησις τής ομολογίας -τδϋ κατηγορουμένου-άδιακρίτως ‘τών-τρρός τοΰτο χρησιμοποιηθέντων μέσων -τάφφτουσβί'Τϊόίαν -τινά αληθοφάνειαν ή - πολλάκις αποτελούσα
άναγκαίαν δίοδον τδΰ κατηγορουμένου- διά τοϋ σιδηρού κλοιού μιας άγριότητος,
ικανοποιεί τών ούτως άναζητοΰντα τήν αλήθειαν.
Πας τις άντιλαμβάνεται, ότι ή υψηλή προανακριτική λειτουργεία, δεν ή ίύνατο
έπί πολύ ν’ άνεχθή τοιαύτην τινα πλάνην καί τώ συναίσθημα περί τού άδίκως ,.άσχοντος καί ούτω κινδυνεύοντος ανθρώπου άπώ τών άνθρωπον έν όνόματι τής Δικαιο
σύνης, άνεζήτει ίκανοποίησιν.
Ή πρώς τώ φώς τών επιστημών πορεία, άπώ πολλών έτών, κατηύθηνε τά βήματα
τής προανακρίσεώς σταθερώτερον. Τώ ιδεώδες τής κοινωνική; άμύνη; διά τής άποκαλύψεως τοϋ ένοχου καί τής προστασίας τοϋ άθώου ήρξατο πραγματοποιούμενον.
Ό ΐδω ς κλάδος , είς ον συνετέθησαν πολυποίκιλων παρατηρήσεων συμπεράσμα
τα, επιστημονικών έργαστηρίων προϊόντα, πολλαπλών άναλ.ύσεων θέματα και ψυ
χολογικών δεδομένων κρίσεις, έπεκράτησε τελικώς νά λάβη τών ορον «’Επιστημονική
Άνακριτική».
Είς τήν νεαράν ταύτην ίδιότυπον τεχνικήν, παρεχώρησαν, μάλλον αύτη έπιμελώς
συνεκέντρωσεν έκ πάσης έπιστήμης καί τέχνης καί άντικειμενικής τής παρατηρήσεως
έρεύνης, τά προσφερόμενα καί ικανά νά συνεισφέρωσι μέρη. Ούτω δέ διηυρύνθησαν
αί στενωποί τής άνακριτικής προσπάθειας είς λεωφόρους, ίνα πασαι αί άνθρώπινοι
1. Εναρκτήρια* μάθςμα είς σχολήν δοκίμων ‘Τπ]μων θ ', περιόδου.
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δυνάμεις τοϋ προανακριτοϋ κινούνται έλευθέρως καί άπροσκόπτως, καταφθάνουσαι
δι’ όλων των αισθήσεων καί των επιστημονικών δογμάτων, την φεύγουσαν ή καλυπτομένην άλήθειαν.
'Η άναζήτησις αΰτη εϊν1 έργον βαρύτατον, διότι ή πλάνη συμπαρακολουθεϊ μέ
μίαν χαρακτηριστικήν καί έπίμονον προτίμησιν την προσπάθειαν .τοϋ έρευνώντος
την τόσον πολυσύνθετον άνθρωπίνήν συνείδησιν. 'Η δ’ ένσάρκωσις της υψηλής έν
νοιας της Δικαιοσύνης λαμβάνει πολλάκις -άληθώς τό πλεϊστον - τό υλικόν των θε
μελίων αύτης ύπό την μορφήν των προανακριτικώς συλλεγομένων στοιχείων.
'Η άνουιριτική παρέχει τα όπλα της άποκρούσεως παντός της άληθείας έχθροϋ,
είναι ό μόνος κατηγορουμένου καί θύματος άνιδιοτελής παραστάτης καί ύπό τό φως
της πλέον ένδελεχοΰς έρεύνης, κατανέμει τά έκάστω άνήκοντα. Έ ν τη διαπάλη ποι
κίλων άντιθέσεων καί άποριών διατέμνει τό παν, άμέσως ή έμμέσως προσπίπτον
περιστατικόν, άποκαλύπτει σαφή την εικόνα καί τοϋ πλέον έπιμελώς κρυπτομένου,
διαλύει την πιθανότητα καί υποψίαν, προς άς προσδίδει τό άκριβές μέτρον τοϋ πράγ
ματι ΰπαρκτοϋ, κονιορτοποιεί καί τό πλέον έντεχνον ψεϋδος. ’Ιδιαιτέρως δέ προσδί
δει την πλέον ικανοποιητικήν άποδοτικότητα εις τον έντιμον μόχθον, παρέχουσα
ώς έπαθλον τήν άπό τοϋ σκότους άναδυόμένην άλήθειαν πλήρη, γυμνήν.
'Η Μεθοδολογία τής ποινικής άνακρίσεως, ήτις συγκεντροϊ έν έαυτη τά έξ έκάστης των έπιστημών καί τής τέχνης διά τό έργον μας άμέσως χρήσιμα δεδομένα, ίνα
άχθη εις τό παρόν αυτής στάδιον, τό διαρκώς δέ προαγόμενον, διήλθεν διά ποικί
λων σταθμών καί έμποδίων.
II.
Ειδικοί έπιστήμονες,άλλά καί συγγραφείς κύρους, όπως καί μυθιστοριογράφοι
καί κοινοί φαντασιοσκόποι, προσέφερον τάς πραγματικάς των παρατηρήσεις καί τάς
φανταστικάς των πιθανότητας μέχρι τοϋ πλέον άτέρμονος κύκλου τών άτομικών
καί ομαδικών έν τη κοινωνία έκδηλώσεων. 'Η πάλη τών διανοιών τών Μωρίς Λεμπλάν
καί Κόναν Ντόϋλ έπί πολλά έτη έτροφοδότησαν τήν νεαράν φαντασίαν διά τών πα
ρασκευαζόμενων εύστροφων τεχνασμάτων ένός Άρσέν Λουπέν, άνατρεπομένων ύπό
ένός Σέρλοκ Χόλμς. Ό Έ δγα ρ Πόε άπέδειξε τήν συνθετικήν άξίαν τών παρατηρή
σεων διά τοϋ άκριβοϋς έλέγχου τών έγκαταλειπομένων ιχνών, έπί συμπτώσεων σπά
νιάς έμπλοκής.
Τά άνά τά διάφορα οικονομικούς ικανά Κράτη λειτουργοϋντα ειδικά έργαστήρια
διά τής πίστεως έγκριτων έπιστημόνων καί άλλων άφανών ύπέρ τοϋ άνθρώπινου ιδε
ώδους ήρώων, άπό πολλών έτών έπιδίδονται εις τάς άναλόγους έρεύνας ( 1 ) . Παρεσχέθη οΰτω εις τούς νεωτέρους έν συστηματοποιημένον δπλον, τό πλέον τελειοποιημένου
καί διαρκώς άναπ- υσσόμενον κατά τής όλοέν άπλουμένης έγκληματικής έκδηλώσεως.
Οί Χάνς Γκρόβς Μπερτιγίον, Ρέϊτς, Γκάλτον, Χένρυ, Λοκάρδ καί άλλοι, άποτελοΰσι
—αμμεγίστους σ ,Ομούς εις τήν πρόοδον ταύτην. Αί παρατηρήσεις καί τά συμπερά
σματα συνέθεσα τάς μεθόδους, έφ’ ών στηριζόμενοι δυνάμεθα έγκύρως καί άπροσβλήτως διά τε τό θϋμα καί τον δράστην νά προσκομίζωμενεΐς τήν Δικαστικήν’Αρχήν
τό πολυτίμου αξίας ύλικόν τοϋ άνακριτικοϋ έργου, έν τώ μέτρω βεβαίως τοϋ κατά
τό άνθρωπίνως δυνατόν έξασφαλιζομένου άληθοΰς, διότι άπόλυτον, σημαίνει μαθη
ματικήν έξίσωσιν.
1. Ό John E d g ar H o o u er Διευθυντής τοϋ 'Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών τοϋ
'Υπουργείου Δικαιοσύνης τών 'Ηνωμένων Πολιτειών (E.B.J.) εις σχετικόν δρθρον του κα
ταλήγει: "Τό έργαστήριον τοϋ F .B .I. κατέχει ένα πολυάριθμον προσωπικόν, ειδικών έπιστη
μόνων έκ τών όποιων έκαστος ακολουθεί θεωρητικές έρεύνας καί πραγματοποιεί πρακτικός
εργασίας εις τό πεδίον της άρμοδιότητός του. -Ό έξοπλισμός τοϋ έργαστηρίου άποτελεΐται
άπό ειδικόν επιστημονικόν ύλικόν αξίας πλέον τών έκατόν έκατομμυρίων δολλαρίων, όργανα
νέα καί τελειοποιημένα άγοράζονται άμα τη έμφανίσει των καί άνευ διακοπής, έπιστημονικαί έργασίαι διεξάγονται διά ν’ άποκαλύψουν νέα τεχνικά μέσα καί νά έξεύρουν νέα όργανα
καί γενικώς νά χρησιμοποιήσουν -νέας μεθόδους αναζητήσεων,,.
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'Η ίκανότης ακριβούς προσδιοριστικής άντιλήψεως λεπτομερειών των εικόνων,
τό σύνολον πολυποικίλλων έπιστημονικών καί τεχνικών γνώσεων καί ή δι’ αυτών
άσκησις άναλυτικής έκτιμήσεως του προσπίπτοντος δυσδιάκριτου φαινομένου, έν
συνδυασμώ πάντοτε προς τήν ερευνάν περί της λογικής έξηγήσεώς τοϋ έν έπιφανεία
διακρινομένου στοιχείου, έγκαθίδρυσε τον όρον « π α ρ α τ η ρ η τ ικ ό τ η ς » . Διακρίνεται της παρατηρήσεως, καθ’ όσον σημαίνει ενσυνείδητον, ήρεμον, πλήρη κατά πάσαν
λεπτομέρειαν σύλληψιν καί συγκράτησιν της προσπιπτούσης είκόνος. ’Ακόμη δέ άνάλυσιν τών συνθετικών αυτής στοιχείων καί ταξιθέτησιν της άκολουθείσης ήθελημένης
ή μη σειράς αύτών, οτε άνευρίσκονται αί συνθήκαί αυτής ή εκείνης τής διαμορφώοεως,
ό άρχικός πυρήν, τα άκολουθήσαντα στάδια, τα έν μέοει καί έν όλω προκαλέσαντα
αίτια.
Παρέρχομαι τάς λεπτομέρειας, αίτινες άποτελοΰσι τά καθ’ εκ τον θέματα έν
τώ μέσω τών οποίων κατά σειράν διερχόμενοι, θ’ άντιληφθεΐτε και θά έκτιμήσετε
αμέσως καί έλευθέρως τό ύπό της νέας αύτής δυνάμεως παρεχομενον λευκόν φώς,
τό διεισδΰον καί καταυγάζον τήν ψυχήν καί τήν -σκέψιν παντός άνησυχοΰντος διά τήν
τύχην τοϋ έμπλεκομένου εις τήν δίνην τών συμπτώσεων άθώου καί ΐσοτίμως παλαίοντος, κατά τοϋ μετά πείσματος καί δολίότητος άντιμαχομένου τήν κοινωνίαν εύφυοΰς έγκληματίου.
Έ ν γενικότητι παρέχομεν τά τρία βασικά μέρη της συντελεσθείσης διά τής
« Ά ν α κ ρ ιτ ικ ή ς» π λ ή ρ ω ς δ’ άναγνωρισμένης σήμερον προόδου ήτοι:
α) Ό δανεισμός τών άπαραιτήτων έκ της ψυχολογίας,της Φυσικής, της Χημείας
καί άλλων έπιστημών στοιχείων, άρχών καί άξιωμάτων, ειδικών τινων οργάνων καί
ή γνώσις της καταλλήλου χρήσεως αύτών, άποτελοΰσι τούς βοηθούς τής πλέον άνεπηρεάστου πραγματογνωμοσύνης.
β) Τό έπίμαχον ζήτημα τής προκλήσεως μιας ομολογίας καί τοϋ έλέγχου αύτής
άναιρουμένης μετ’ ολίγον πολλάκις δι’ αΐτιάσεως περί χρήσεως μέσων χαμερπών,
λύεται άναντιρρήτως διά τής άντιπαραβολής τοϋ περιεχομένου αύτής προς τό λεκτι
κόν τών άψύχων μαρτύρων, τών προσκομιζομένων διά τής « τ ε χ ν ικ ή ς Ά π ο δ ε ί ξ εω ς» , τής άλλως «τώ ν ΐχνών»καλουμένης διότι τά δακτυλικά αποτυπώματα
καί ή φωτογραφία μιας τοποθεσίας, άποτελοϋν αποδείξεις, είς ένίσχυσιν τών οποίων
άλλαι ένδείξεις θά προσδόσωσιν είς τήν ομολογίαν τήν πρέπουσαν άξίαν.
γ ) 'Η τεταραγμένη συνείδησις τοϋ αύτόπτου έκ τοϋ δημιουργήσαντος κατάπληξιν γεγονότος, παρέχει κατάθεσιν μεστήν άθώων υπερβολών ή έλλείψεων. Δεν δύναται νά είναι άπηλλαγμένη πλανών, στερείται τής ΐκανότητος νά δώση λεπτομέρειας
•καί άν πεισθώμεν εις τήν διαβεβαίωσιν ένός καλής πίστεως έξεταζομένου, άνευ τών
γνώσεων περί τής- είδικωτέρας έρεύνης τών συνθηκών, ΰφ’ άς εΰρέθη, άντελήφθη
καί εκρινε, δέν έπετελέσαμεν τό καθήκον μας.
III.'Ο κ. Γ'ιώτης εις τήν εισαγωγήν τοϋ ύπ’ αύτοϋ μεταφρασθέντος συγγράμμα
τος τοϋ Έδμόνδου Λοκάρντ « Ή ποινική άνάκρισις καί αί ’Επιστημονικά! μέθοδοι»
αναφέρει: "Αλλοτε, πρός άνακάλυψιν τών άδικημάτων καί προς βεβαίωσιν τής ένοχής κατηγορυμένου τίνος, ήκολουθοΰντο κανόνες άφηρημένοι, προσαρμοζόμενοι έν
τή Πρακτική ώς ή κλίνη τοϋ Προκρρύστου. Σήμερον πρός τή έξελίξει τοϋ συστήμα
τος, χρησιμοποιοΰνται έπί τοιούτω τέλει σπουδαίως καί άποτελεσματικώς αί Θετικαί Έ πιστήμαι, ή Ιρευνα τών πραγμάτων, ή τών μαρτύρων λαλιστέρα καί άψευδής ομιλία τών ιχνών τοϋ άδικήματος, μεθοδικώς όμως καί έπιστ/]μονικώς έρευνομένη».
Έ ν τώ είδικώ τοϋ κ. Γιώτη συγγράμματι ύπό τον τίτλον «Άνακριτική» παρέ
χεται ό όρος «ή φωνή τών πραγμάτων σιγά, τήν φωνήν προσώπων». ·
Ό Λοκάρντ είδικώτερον είς τό άνωτέρω μνημονευθέν σύγγραμμα αύτοϋ, έν
ώ παρέχει τά στοιχεία τής ιδιαιτέρας του έμπειρίας έπί τοϋ θέματος άποφαίνεται:
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«Ε ίναι άξιωμα άναμφισβήτητον, ότι οι μόνοι μάρτυρες, οΐτινες δεν σφάλλονται ποτέ,
»ούδέ ψεύδονται, είναι οί άφωνοι μάρτυρες, υπό τον όρον νά γνωρίζη τις νά τούς έρμη»νεύη». Καταλήγει δέ εις 14 άξια πολλής προσοχής συμπεράσματα, άτινα έν προσέχει
μέλλοντι άναλυτικώς θά άναπτύξωμεν.
'Ο σεβαστός καθηγητής κ. Χάρτ, οστις εις πέντε τοϋ βαθμού σας προηγουμένας
κλάσεις έδίδαζε τό μάθημα τούτο καί παρά τώ όποίω καί εγώ τό πρώτον έμαθήτευσα, άντιστοίχως βέβαιοί: «Διά νά έρμηνεύσητε τέλος τά ίχνη, διά νά άκούσητε τήν
«άφωνον λαλιάν τών, πρέπει νά έκμάθητε τον τρόπον τού έπιστημονικώς έξατάζειν
»αύτά καί τού άνακριτικώς συλλογίζεσθαι καί σκέπτεσθαι, ό όποιος άπό τής.παρατη»ρήσεως άγει προς συμπέρασμα».—
Είναι μέγας ευτυχώς ό άριθμός τών επιστημόνων, οΐτινες ήσχολήθησαν περί τό
εύρύτατον τούτο θέμα καί παρέσχον τό φώς τών γνώσεων, τών παρατηρήσεων καί
τών άναλόγων εφαρμογών. Είν’ έξ ϊσου βέβαιον, ότι πάντες ούτοι καί δικηγόροι
διαπρεπείς καί πας τις όστις ύπέστη τήν ίεράν συγκίνησιν τού τρόμου περί τού ένδεχομένου της καταδίκης ένός άθώου, προσεφέρθησαν εις τήν ύψίστην λειτουργίαν
της άναζητήσεως της άληθείας.
Αί έρευναι αύται , αίτινες τόσον υψηλόν έπεδίωξαν καί έπέτυχον σκοπόν, ήγαγον
καί εις άλλην σοβαρωτάτην κοινωνικήν ωφέλειαν, την τεχνικήν της Έγκληματοπροληπτικής ιδία επί τού όλονέν άναπτυσσομένου κλάδου τών διά γραφής καί χαρακτικής
τέχνης τελουμένων αδικημάτων. 'Ο έν γνώσει τών έπιστημονικών μεθόδων τής Ά νακριτικής ή μέσω τού ειδικού εμπειροτέχνου επικαλούμενος αύτάς, κατά τό προεισα
γωγικόν στάδιον ένός συστήματος συναλλαγών, επιτυγχάνει τό άνώτατον οριον τού
απροσβλήτου. 'Ο άγνοών αύτάς, σκληρώς δοκιμάζεται καί τήν εύρείαν πολλάκις
διαταραχήν τού συνόλου, άθελήτως παρασκεύαζει (π.χ. 'Ομολογίαι ’Αγροτικής).
Ή Έγκληματοπροληπτική παρεμβάλλει εις πλήθος καί έξειδικευμένης άκόμη
ίκανότητος πρόσωπα, φράγματα ικανά νά προστατεύσωσιν άποτελεσματικώς έτερον
πλήθος προχείρως σκεπτομένων ή ύπό πενίας κατατρυχωμένων προσώπων, άπό τού
πρώτου δελεασμού, τής άκολουθούσης άτιμώσεως καί τής άναγκαίας πλήρους έξαθλιώσεως (πχ. διπλή χρήσις χαρτοσήμου - άναγκαία ύπεξαγωγή Δημοσίων εγγρά
φων προς άπόκτησιν αυτών - τεχνική άκυρώσεως).
Μια ενέργεια έν εφαρμογή τών νέων αύτών αντιλήψεων έν προεισαγωγικόν
μέτρον παρέχουσιν πολλάκις τήν πλέον ούσιαστικήν προστασίαν εις τον τόσον έκ τών
βιοτικών συνθηκών επιρρεπή εις τό ολίσθημα.
Συνοψίζοντες , γνωρίζομεν , ότι άγόμεθα εις τήν θέσιν τής μεγάλης ευθύνης άλλά καί τής ύπερτάτης ίκανοποιήσεως, νά συστηματοποιήσωμεν τάς ικανότητας τής
μελλούσης προάνακριτικής σας δράσεως έπί τών βάσεων τάς όποιας ΐδρυσεν ό εύγενής
μόχθος καί ή ίδε ,ιστική άντίληψις τών ύψηλοτέρων ττνευμάτων διά τήν άπονομήν
τής Δικαιοσύνης.
Προς τάς νέα; ταύτας οδούς καλεΐσθε νά συνοδοιπορήσητε μετ’ εμού. Σάς παρέχω
την διαβεβαίωσιν, ότι άνά πάσαν στιγμήν εις τον δρόμον σας αύτόν θά αίσθάνεσθε
τήν χαράν τής κτήσεως ένός νέου ευρήματος, πολυτίμου δ’ έν τή μελλούση σταδιο
δρομία σάς.
Η άνησυχία, ή δίψα καί ή παρορμητικότης προς πλήρωσιν τών κενών τών άπαιτουμένων ικανοτήτων τής θέσεως τοϋ'όδηγοΰ τών κατωτέρων σας, ήν λαμβάνετε διά
τού προσδοκωμένου βαθμού, θά ευρωσι πλήρη ίκανοποίησιν εις τήν προσπάθειαν
τούτην, την όποιαν κοινώς έκλήθημεν νά ύπηρετήσωμεν καί τής όποιας πιστεύω, ότι
-εΐμεθα όλοι στρατιώται.
'Οδηγούμενοι έπί τον υψηλόν τούτον σκοπόν άπό τον παλμόν τού ιδεώδους τής
αναζητήσεως τής άληθείας μέ τον οπλισμόν τής τόσον είς όλους γνωστής, « π ρ ο θ ύ 
μ ο υ ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ς δ ι α θ έ σ ε ω ς » , θά καταγάγηται.τήν πλέον ύπερήφανον νίκην.
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ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙ TQN ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
6πό Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ, άστυν. Δ)ντοΰ Α*~
J.—Ά γνο ια των βασικών αρχών τών διαφόρων κοινωνικών συστημάτων.
2. —*Εννοια της κοινωνίας, καί σ τ ο ιχ ε ίο ε ω
τ η
ς
ί Γ'
3. —Για νά ύπάρχη κοινωνία απαιτούνται νόμοι.—Κοινωνία χωρίς
νομικόν εξα
ναγκασμόν δέν ήμπορεί νά ύπαρξη—'Αναρχισμός.
4. —Διαίρεσις κοινωνικών συστημάτων μέ νόμους. Συστήματα κοιν ημοσννης (χολλβκτ φιστικά}—Συστήματα ατομικής Ιδιοκτησίας ( άτομιοτικά /
6.—Μορφές τοϋ αστικού συστήματος υπήρξαν έξελικτικώς, ή ο. ,ακή οικονομία, <?·
φεουδαρχίαμός καί ή αστική οικονομία.
6. —Μορφές τοϋ συστήματος τής κοινοκτημοσύνης (κολλεκτιβιαμοΰ) είναι ό αγρο
τικός σοσιαλισμός, ό σοσιαλισμός καί ό κομμουνισμός.
7. —Κρατικός σοσιαλισμός—έννοια—περιεχόμενον.
5. —Τι ήτο ό εθνικοσοσιαλισμός τοϋ Χίτλερ.

1. Είναι γεγονός άναμφισβήτητον δτι δχι μόνον στήν 'Ελλάδα, άλλα και σ ε
πολλά άλλα Κράτη υπάρχει τελείως συγκεχυμένη άντίληψις, περί της έννοιας κ α ί
τών σκοπών τών διαφόρων κοινωνικών συστημάτων, δηλαδή τ ο ϋ ά σ τ ι κ ο ϋ , .
τοϋ σ ο σ ι α λ ι σ τ ι κ ο ύ , τοϋ κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ο ύ καί τοϋ ά ν α ρ χ ι κ ο ϋ .
Μή σας φανη αυτό περίεργο ή υπερβολικό. Μπορείτε πολύ εύκολα νά τό άντιλη—
φθήτε άρκεϊ νά ζητήσετε δχι μόνον άπό τούς άπλοΐκούς, άλλά καί άπό έπιστήμονας:
άκόμη, νά σας καθορίσουν ποιο είναι άκριβώς τό ίσχϋον σήμερα στήν 'Ελλάδοο
κοινωνικό σύστημα καί ποιο τό χαρακτηριστικό του γνώρισμα. Θά ίδήτε ότι a t
άπαντησεις των θά είναι συγκεχυμέναι καί άκαθόριστοι.
"Ας παρηγορηθοϋμε όμως γιατί, αυτό δεν γίνεται μονάχα στήν Ελλάδα. 'Ο
άλλοτε καθηγητής Κάρολος Ντίλ τοϋ Γερμανικού Πανεπιστημίου της πόλεως F rei
burg, άφηγεΐται μερικές παρόμοιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις σχετικά μέ τό·
άκαθόριστο της έννοιας τοϋ σοσιαλισμού, για τήν ’Αγγλία καί τή Γερμανία.
«"Οταν κάποτε , μας λέγει, συνεζητεΐτο στό Γερμανικό Ράϊστάγ, ό νόμος
»περί έξασφαλίσεως τών άνικάνων προς έργασίαν, Ινας βουλευτής έσηκώθη καί είπε
»6τι αν έψηφίζετο ό νόμος αυτός, κατά τόν όποιον τό Γερμανικό Κράτος θά έπλή»ρωνε στούς άνικάνους πρός έργασίαν καί στούς γέροντας έτησιο έπίδομα, αυτό θά.
«έσήμαινε δτι μπαίνει ή Γερμανική κοινωνία στό σοσιαλισμό.
«"Οταν κάποτε πάλιν σέ μιά συνεδρίασι τοϋ δημοτικού συμβουλίου Γερμα«νικής τίνος πόλεως, έγινε πρότασις για νά δίνεται στα δημοτικά σχολεία, άπό τό.
«ταμείο της πόλεως, ένα χρηματικό ποσό γιά τό ζεστό γάλα τών πτωχών μαθη
τών, »έθεωρήθη αυτό ώς μέτρο σοσιαλιστικό καί άπεκρούσθη.
«Καί ένα άλλο περιστατικό άκόμη. Στή Γερμανία καί στήν ’Αγγλία κατά
» τό έτος 1910 έθεωοήθη άναγκαϊο νά γίνη μία οικονομική μεταρρύθμισις. Έ π ρ επ ε
«δηλαδή καί στις δύο αυτές χώρες, νά έπιδιωχθη ή έξοικονόμησις ένός μέρους τών
»έξόδών, τά όποια ήσαν άπαραίτητα γιά έπείγουσες κρατικές άνάγκες· γιά νά κα«τωρθωθή ομ<ι>ς αυτό, έχρειάζετο νά γίνη μία ουσιαστική διαρρύθμισις τών φόρων
«της κληρονομιάς καί μία κατ’ αΰξουσαν κλίμακα φορολογία της γης. Τότε έπετέ«θησαν πολλοί έναντίον τών σχεδίων αυτών καί ώς κύριον επιχείρημα άκουγε κανείς:
«καί στις δύο χώρες δτι πρέπει ν’ άπορριφθοϋν διότι έπρόκειτο περί σοσιαλιστικών
«μέτρων.
.
«Καί συνείζει ό Γερμανός αυτός καθηγητής Κάρολος Ντίλ—’Απέναντι τοϋ
»τόσον συγκεχυμένου καί σκοτεινού τρόπου έκφράσεως, κατά τόν όποιον σέ κάθε
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«βμέτρον γιά τίς έργατικές τάξεις δίδεται ό χαρακτηρισμός ότι είναι σοσιαλιστικό
«είναι άνάγκη νά καθορισθή σαφώς ό ορισμός της έννοιας τοϋ Σοσιαλισμού».
"Οταν λοιπόν σκεφθή κανείς, ότι τόσο συγκεχυμένη άντίληψις γιά την έννοια
/καί τούς σκοπούς τοϋ σοσιαλισμού υπήρξε στην ’Αγγλία καί στη Γερμανία, όπου
-είναι γνωστό, ότι πολύ μεγάλη κίνησις έγινε γύρω στις σοσιαλιστικές θεωρίες καί
από τά κόμματα καί άπό περίφημους έπιστήμονας, καταλαβαίνει τό τί γίνεται σ’
άλλες όλιγώτερο προοδευμένες χώρες.
Καί γιά νά μή πάω πολύ μακρυά, πόσες φορές δέν άκούσαμε νά λέγουν ότι
-τά μέτρα, τά όποια έφαρμόζουν αί έκάστοτε Κυβερνήσεις υπέρ της έργατικης τάξεως, καθώς καί έκεϊνα της κοινωνικής προνοίας είναι σοσιαλιστικά ;
Καί αύτά τά άκοϋμε άπό πρόσωπα επίσημα, άπό άνωτέρους ΐσως υπαλλή
λους τοϋ Κράτους, άπό έπιστήμονας.
Είναι άνάγκη λοιπόν νά έξετάσουμε προσεκτικά τί περιεχόμενο έχει τό κάθε
κοινωνικό σύστημα καί κατά τη θεωρία του καί κατά την πράξι, ώστε νά μή πέ
φτουμε θύματα τών πλέον χονδροειδών πλανών, πού θά μάς παρουσιάζουν ή άμαθεΐς ή ημιμαθείς, πράγμα τό όποιον είναΐ χειρότερο.
Οί άστυνομικοί μάλιστα πρέπει κατά περισσότερο λόγο νά καταρτίζωνται
τέλεια, ώστε νά μή παρουσιάζεται τό θέαμα, πού άλλοτε ήταν συχνό, νά πηγαίνουν
-στά δικαστήρια, ώς μηνυταί, γιά κομμουνιστικάς υποθέσεις άξιωματικοί τής ’Α 
στυνομίας ή τοϋ Στρατοϋ, χωρίς νά γνωρίζουν καλά, καλά πού έγκειται τό εγκλη
ματικόν τής πράξεως τών κατηγορουμένων ύπ’ αυτών, ένώ άπ’ έναντίας οΐ κομμουνισταί παρουσιάζοντο άριστα κατηρτισμένοι καί μέ τις άγορεύσεις των ή μέ τις
άπολογίες των, έκαμαν μιά πολύ σοβαρή προπαγάνδα γιά τήν ιδεολογία τους. .
Γνωρίζουμε ήδη, ότι τά διάφορα κοινωνικά συστήματα είναι κοινωνικά φαι
νόμενα καί υπάγονται ένεκα τούτου στήν έπιστήμη τής κοινωνιολογίας καί' είδικώ-τερα στον κλάδο τών κοινωνικών καί πολιτικών έπιστημών.
Τώρα θά δώσουμε τίς γενικές γραμμές, τό διάγραμμα, άς ποϋμε, τών δια
φόρων κοινωνικών συστημάτων μέ μία περιληπτική έξιστόρησι περί τής έννοίας
-καί τής αιτιολογίας τοϋ μεγαλυτέρου φαινομένου τής άνθρώπινης ζωής, τό όποιον
Ιλέγεται Κ ο ι ν ω ν ί α .
2. Καί άμέσως έρχεται στο στόμα τοϋ καθενός ή έρώτησις : Τ ί ε ί ν α ι
κ ο ι ν ω ν ί α ; ’Απαντούμε ότι «Κ ο ι ν ω ν ί α ε ί ν α ι σ ύ ν ο λ ο ν ά ν θ ρ ώ π ω ν
•οί ό π ο ι ο ι ζ ο ΰ ν σ έ ώ ρ ι σ μ έ ν ο τ ό π ο κ α ί χ ρ ό ν ο μ έ κ ο ι ν ω 
ν ι κ ό σ ύ ν δ ε σ μ ο ά ν α μ ε τ α ξ ύ τ ων καί π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν τ α ι ώς
μ ί α ο ρ γ α ν ω μ έ ν η ό μ ά δ α».
"Ωστε τά στοιχεία γιά νά συγκροτηθή μιά κοινωνία είναι :
α) Νά υπάρχουν άνθρωποι, οί όποιοι νά ζοΰν σ’ έναν ώρισμένο τόπο καί καθ’
■ώρισμένο χρόν
β) Οί άνθρωποι οί όποιοι ζοϋν σέ ώρισμένο τόπο καί χρόνο νά έχουν άναπτύξη άναμεταξύ τους κ ο ι ν ω ν ι κ ό σ ύ ν δ ε σ μ ο . Τό στοιχείο αύτό είναι
τό σπουδαιότερο όλων γιατί μέ αύτό άκριβώς διαχωρίζεται ή κοινωνία τών άνθρώ
πων άπό τούς διαφόρους άλλους τύπους συμβιώσεως πολλών άνθρώπων, καθώς καί
άπό τίς κοινωνίες τών ζώω.ν Ά ς έξετάσουμε λοιπόν κάπως λεπτομερέστερα τό
σημείο αύτό. Πολλοί συγγενείς είναι δυνατόν νά ζοΰν μαζί μέσα σέ μιά οίκογέ' νεια. Ό σύνδεσμος αύτός μεταξύ των, είναι όπως ξέρουμε, σ ύ ν δ ε σ μ ο ς φ υ σ ι 
κ ό ς , στηρίζεται δηλαδή σέ βιολογικούς νόμους καί γιαυτό δέν μπορούμε νά πούμε
ότι άποτελοΰν κοινωνία. ’Από τή στιγμή όμως, πού τά μέλη τής οίκογενίας άπουιτήσουν σχέσεις άναμεταξύ των, έ ξ ω ά π ό . τ ο ν ά π λ ό φ υ σ ι κ ό ο ΐ κ ο γ ε "V ε ι α κ ό δ ε σ μ ό , τότε δημιουργούν κοινωνία, αδιάφορο τί όνομα θά πάρη αύτή,
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είτε δηλαδή όνομασθή οικογένεια, συντροφιά κλπ. Αυτή ακριβώς ή σχέσις πού δένείναι βιολογική, λέγεται κ ο ι ν ω ν ι κ ό ς ' σ ύ ν δ ε σ μ ο ς καί υπάρχει σαν μια
ανάγκη στόν άνθρωπο, πού ό ’Αριστοτέλης τη διετύπωσε θαυμάσια, λέγοντας ότι
«ό ά ν θ ρ ω π ο ς
φύσει
κοινωνικόν
ζ ώ ο ν έστί».
*0 κοινωνικός αύτός σύνδεσμος, ή σ χ έ σ ι ς δ η λ α δ ή, πού υπάρχει
μεταξύ των άνθρώπων μιας κοινωνίας, είναι, όπως είπαμε, τό διακριτικό γνώρι
σμα, πού ξεχωρίζει τις κοινωνίες των άνθρώπων, άπό τις άγέλες ή ομάδες των ζωών,
γιατί τά ζώα, τά όποια συνηθίζουν έξ ενστίκτου νά ζοϋν μαζί, δεν δημιουργούν καμμιά σχέσι μεταξύ τους, ή οποία θά μπορούσε νά θεωρηθή ότι άποτελεΐ κ ο ι ν ωνικόν σύνδεσμον.
“Ωστε, κ ο ι ν ω ν ί α υ π ά ρ χ ε ι μ ε τ α ξ ύ τ ω ν ά ν θ ρ ώ π ω ν μ ό 
ν ο ν . Οί άγριοι λοιπόν καί ή πρωτόγονες άκόμη κοινωνίες των άνθρώπων, δεν μπο
ρούν νά θεωρηθούν άγέλες, ά π ό τ η σ τ ι γ μ ή , πού καί έκεϊ ό\ ιουργεϊται κοι
νωνικός σύνδεσμος, κοινωνικές δηλαδή σχέσεις μεταξύ των μελώ . πού ζούν μαζί.
Σχεδόν δέ πάντοτε στις πρωτόγονες αύτές κοινωνίες ό ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ ό ς ,
δεσμός, ό όποιος, όπως είπαμε, είναι κατ’ αρχήν φυσικός καί τον διέπουν βιολογικοί,
νόμοι, παρουσιάζετο σαν μιά μορφή κοινωνικού δεσμού, γιατί σχεδόν αμέσως τό
δίκαιο καί ή ήθική τού έδιδαν περιεχόμενο καί τού δημιουργούσαν τις σχέσεις, τις
όποιες δέν ύπαγόρευε άναγκαστικά ή φ ύ σ ι ς, άλλ’ ή κ ο ι ν ω ν ι κ ό τ η ς αυτού.
Γι’ αυτό άκριβώς πολλοί υποστηρίζουν ότι ή πρώτες κοινωνίες είχαν τή μορφή της
πατριαρχικής οικογένειας. Τούτο όμως δέν είναι άπολύτως άληθές.
γ ) Τρίτο στοιχείο γιά νά συγκροτηθή μία κοινωνία, είναι ότι οί άνθρωποι,.,
οί όποιοι ζούν μαζί σ’ έναν ώρισμένο τόπο καί καθ’ ώρισμένον χρόνο, παρουσιάζονται
ώς οργανωμένο
σύνολο.
Αυτά είναι λοιπόν τά άπαραίτητα στοιχεία, γιά κάθε κοινωνία, ήτοι: σ υ μ βίωσις άνθρώπων, κοινωνικός σύνδεσμος
μεταξύ
των
καί
ενιαία
συγκρότησις.
Α λλά ποία είναι ή α ι τ ι ο λ ο γ ί α , ή ά ν ά γ κ η , ά ς πούμε, πού σπρώχνει
τον άνθρωπο νά δημιουργήση κοινωνίες; τό είπαμε προηγουμένως είναι τό αίσθημα,
της κοινώνικότητος, τό αιώνιο αύτό χάρισμα, τό θεϊκό δώρο μέ τό όποιο προικί
στηκε ό άνθρωπος καί μέ τό όποιο, τό άσθενικό αύτό πλάσμα, πού έρχεται ολόγυμνο
στόν κόσμο κατώρθωσε νά δημιουργήση έναν πολιτισμό, πού σήμερα τον θαυμάζει
καί πολλές φορές δέν πιστεύει ότι βγήκε άπό τήν τεραστία δύναμι, ή όποια γεννή
θηκε μέσα στις άνθρώπινες κοινωνίες.
Γιά νά γίνουν όμως τά θαύματα αυτά, χρειάσθηκαν μεγάλες θυσίες, χρειάσθηκε νά νικήση ό άνθρωπος τις δυνάμεις τής φύσεως καί πρώτα άπ’ όλα χρειά—
σθηκε νά νικήση τον εαυτό του καί νά τον κάμη νά συμμορφώνεται μέ τ ο ύ ς Ν ό 
μ ο υ ς , μέ τις συμφωνίες δηλαδή τού κοινωνικού συνόλου, ή όποιες πολλές φορές
περιορίζουν τ ή δ ι κ ή τ ο υ , τ ή ν ά τ ο μ ι κ ή, ε λ ε υ θ ε ρ ί α . Βλέπουμε λοι
πόν έδώ ότι μόλις συγκροτηθή μία κοινωνία παρουσιάζεται άμέσως καί ή έννοια,
τ ό ν ο μ ι κ ό π ρ ό σ ω π ο , τ ή ς Π ο λ ι τ ε ί α ς , τ ο ύ Κ ρ ά τ ο υς, σάν κάτι
ξεχωριστό άπό τήν κοινωνία, σάν μιά εξουσία, πού παίρνει τή δύναμι άπό τό κοι
νωνικό σύνολο γιά νά έφαρμόση ώρισμένες συμφωνίες, ώρισμένους κανόνας της.
3. Γιά κάθε λοιπόν οργανωμένη κοινωνία είναι άπαραίτητο νά ύπάοχη καί ή
εξουσία, ή όποια θά έπιβάλη τις θελήσεις της στά κατ’ ιδίαν άτομα καί τήν εξουσία
αυτή τή δημιουργεί αύτό τό ίδιο τό κοινωνικό σύνολο, τής δίνει νομική προσωπι
κότητα καί θέτει στήν υπηρεσία της ώρισμένα φυσικά πρόσωπα, τούς δημοσίους
υπαλλήλους γιά νά πραγματοποιούν τις θελήσεις του.
“Ετσι λοιπόν Κ ο ι ν ω ν ί α καί Κ ρ ά τ ο ς βρίσκονται σέ μιά άλληλχξάρ-
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τη σι. Μ’ άλλα λόγια κοινωνία χωρίς κράτος δέν μπορεί νά ύπάρξη καί Κράτος χωρίς
κοινωνία είναι άδύνατο νά νοηθή. ’Αλλ’ άν μερικοί άνθρωποι σέ μια κοινωνία δέν
θέλουν ν’ ακολουθήσουν ή νά συμμορφωθούν μέ τούς νόμους, μέ τή θέλησι δηλαδή
τής πολιτείας, τότε επιβάλλεται νά έξαναγκασθοϋν σ’ αυτό, γιά νά τηρηθή έτσι ή
τάξις, ή αρμονία καί ή κανονική ζωή στήν κοινωνία αυτή.
Πρέπει λοιπόν σέ κάθε οργανωμένη κοινωνία όλοι οί άνθρωποι νά συμμορφώνωνται μέ τούς νόμους, πού δέν είναι τίποτε άλλο παρά ένας θεληματικός περιο
ρισμός στήν άπόλυτη έλευθερία τους, αύτό δέ λέγεται έπιστημονικώς « ν ο μ ι κ ό ς
ε ξ α ν α γ κ α σ μ ό ς».
'Ώστε γιά τήν ΰπαρξι μιας οργανωμένης κοινωνίας είναι άπαραίτητο καί άναγκαϊο νά ύπάρχη ένας οποιοσδήποτε νομικός έξαναγκασμός, νά υπάρχουν δηλαδή
ν ό μ ο ι , είτε έχουν μορφή εθίμων, είτε έχουν μορφή έγγράφων, όπως γίνεται σή
μερα.
Κοινωνία χωρίς νομικό εξαναγκασμό, μέ άπεριόριστη δηλαδή άτομική έλευ
θερία, δέν είναι δυνατόν νά σταθή στήν πράξι, γιατί, όπως είπαμε, ή ίδια ή φύσις
άναγκάζει τον άνθρωπο νά ζήση σέ οργανωμένες ομάδες.
,
Μονάχα μερικοί φιλόσοφοι φαντάστηκαν ότι μπορεί νά ύπάρξη μία τέτοια
κοινωνία καί έτσι δημιούργησαν, θεωρητικά όμως μονάχα, ένα κοινωνικό σύστημα,
πού πήρε τό όνομα ’Α ν α ρ χ ι σ μ ό ς , επειδή δέν πρέπει νά ύπάρχη σ’ αύτό κα
νένας νόμος καί καμμιά άπολύτως άρχή, τή δέ φανταστική αυτή κοινωνία τήν ώνόμασαν ’Α ν α ρ χ ι κ ή
κοινωνία.
Ό άναρχισμός είναι τό μοναδικό κοινωνικό σύστημα, πού νόμισαν μερικό1
ότι θά μπορούσε νά λειτουργήση χωρίς νόμους, γιά νά ρυθμίζη τις σχέσεις των άνθρώπων σέ μιά κοινωνία.
Βλέπουμε λοιπόν ότι τά κοινωνικά συστήματα χωρίζονται σέ δύο μεγάλες
κατηγορίες, δ η λ α δ ή σ τ ά σ υ σ τ ή μ α τ α μ έ Ν ό μ ο υ ς (μ έ ν ο μ ι κ ό ν
ε ξ α ν α γ κ α σ μ ό ν ) -καί σ τ ά σ υ σ τ ή μ α τ α χ ω ρ ί ς Ν ό μ ο υ ς (χ ω 
ρίς ν ο μ ι κ ό ν έ ξ α ν α γ κ α σ μ ό ν ) .
Καί είπαμε προηγουμένως ότι χωρίς νόμους υπάρχει, θεωρητικά όμως μο
νάχα, ένα κοινωνικό σύστημα, δηλαδή ό ’Α ν α ρ χ ι σ μ ό ς .
4. Ή κατηγορία πάλι των κοινωνικών συστημάτων μέ νόμους χωρίζετα1
σέ δύο άντίθετα συστήματα, δηλαδή στο σύστημα τ ή ς κ ο ι ν ο κ τ η μ ο σ ύ ν η ?
( κ ο λ λ ε κ τ ι β ι σ μ ό ς ) καί στο σύστημα τής ά τ ο μ ι κ ή ς ι δ ι ο κ τ η σ ί α ς
(ατομικισμός).
Γιά νά κάνουμε αυτή τή διαίρεσι, παίρνουμε βάσι τήν οικονομική όργάνωσι
κάθε κοινωνίας" τον τρόπο δηλαδή, κατά τον όποιο κανονίζονται τά οικονομικά ζη
τήματα σ’ αυτή. ΛΓ ένα λόγο, παίρνουμε βάσι τό ζήτημα τ ή ς ι δ ι ο κ τ η σ ί α ς ,
πού άποτελεί καί τό κυριώτερο γνώρισμα στά κοινωνικά συστήματα μέ νόμους^
5. Τό σύστημα τής άτομικής ιδιοκτησίας, τό άστικό δηλαδή πόύ στήν κοινω
νιολογική επιστήμη λέγεται ά τ ο μ ι σ τ ι κ ό ή φ ι λ ε λ ε ύ θ ε ρ ο ( ί ν τ ι β ι ν τ ο υ α λ ι σ μ ό ς—λ ι μ π ε ρ α λ ι σ μ ό ς ) , παρουσίασε άπό τά πολύ παληά χρό
νια μέχρι σήμερα τρεις μορφές, ή όποιες σχηματίζονταν καί άκολουθοϋσαν ή μία
τήν άλλη. παράλληλα μέ τήν άνάπτυξι καί τή μορφή, πού έπαιρναν κάθε φορά ή
σχέσεις στη ζωή των άνθρώπων, μέσα στις οργανωμένες οικογένειες, κοινότητες ή
'πολιτείες.
^ 'Η μορφές αύτές.τοϋ κοινωνικού συστήματος τής άτομικής ιδιοκτησίας εΐναι
ή άκόλουθες :
α) 'Η
οικιακή
οικονομία,
δηλαδή ή οικογενειακή ιδιοκτησία,
όπόταν οί άνθρωποι ζούσαν σέ μεγάλες οικογένειες- (πατριαρχική οικογένεια), έκτος
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άπό τούς σκλάβους πού έμεναν κι’ αύτοί στις οικογένειες, αλλά δεν ύπελογίζοντο ώς άνθρωποι. Κάθε μία άπύ τις οικογένειες αυτές είχε τη δική της ιδιοκτησία,
πού ήταν ανάλογη μέ την τάξι της, δλα δέ τα πράγματα, πού έχρειάζοντο γιά νά
ζήσουν τα έκαμαν καλλιεργώντας τά κτήματα της οικογένειας καί με την προσω
πική δουλειά, όπου γινόταν μέσα στύ σπήτι άπύ όλους τούς συγγενείς, οί όποιοι
ζοΰσαν μαζί. Αύτύ είναι τό πιύ χτυπητό γνώρισμα στην οικονομική όργάνωσι, πού
είχαν ή πρώτες αυτές κοινωνίες μέ τή μορφή οικογένειας.
β ) ’Ο φ ε ο υ δ α λ ι σ μ ό ς , όπόταν ή γη, πού είναι καί τό πιο σπουδαίο
καί θετικό άντικείμενο της ιδιοκτησίας είχε μοιρασθή σέ πολύ μεγάλα κομμάτια,
πού λέγονταν φέουδα καί πού τά είχαν ώρισμένοι .μόνον άνθρωποι μέ διάφορους τί
τλους. Οί άνθρωποι αυτοί κανόνιζαν πώς θά γίνη ή καλλιέργεια καί ή παραγωγή τών
πραγμάτων, πού χρειάζονται γιά τή ζωή καί έπαιρναν οΐ ίδιοι πάντοτε τό μεγαλύ
τερο μέρος άπό αύτά, δίνοντας κάτι τι καί στούς καλλιεργητάς κοτ.
γ ) 'Η
άσ τ ι κ ή
οικονομία,
όπου ή παραγωγή ών οικονομικών
άγαθών κανονίζεται άπό κείνους, πού έχουν τό κεφάλαια, δηλαδη, τά μέσα μέ τά
όποια γίνεται ή παραγωγή αυτών καί τέτοια μέσα είναι ή γη, τά έργοστάσια, τά
έργαλεΐα κλπ.
6. Τό κοινωνικό σύστημα της κ ο ι ν ο κ τ η μ ο σ ύ ν η ς
(κ ο λ λ ε κ τ ιβ ι σ μ ό ς ) παρουσιάζει τις άκόλουθες τρεις μορφές :
α ) Τ ό ν ά γ ρ ο τ ι κ ό σ ο σ ι α λ ι σ μ ό , πού ζητάει τήν κοινοκτημοσύνη
μονάχα στη γη, θέλει όμως νά μείνη ή ιδιοκτησία στο κεφάλαιο καί σ’ όλα τά άλλα
πράγματα.
β) Τ ό σ ο σ ι α λ ι σ μ ό , πού ζητάει τήν κοινοκτημοσύνη 6χι μονάχα στή
γη αλλά καί σ’ δλα τά μέσα παραγωγής οικονομικών άγαθών, δηλαδή στά έργοστάστάσια, στά άκατέργαστα υλικά, στό κεφάλαιο όταν δίνει τόκους κλπ. άφίνει όμως
τήν ιδιοκτησία στά καταναλωτικά προϊόντα, όπως είναι ή τροφές, τά ροϋχα κλπ.
γ ) Τ ό ν κ ο μ μ ο υ ν ι σ μ ό , πού θέλει τήν κοινοκτημοσύνη γιά δλα τά
πράγματα χωρίς καμμία έξαίρεσι.
Βλέπουμε λοιπόν εδώ καθαρά ότι τό χαρακτηριστικό γνώρισμα τών σοσια
λιστικών ή κομμουνιστικών συστημάτων είναι ή ’ κ α τ ά ρ γ η σ ι ς τ ή ς ά τ ο μικής ιδιοκτησίας, είτε γ ενικ ώ ς είτε μερικώς.
"Ωστε, όταν ή Κυβέρνησις μιας πολιτείας λαμβάνει διάφορα μέτρα γιά τήν
προστασία τών εργατών, γιά. τήν κοινωνική πρόνοια, γιά τήν καθοδήγησι τής παρα
γω γής διαφόρων οικονομικών άγαθών, γιά τή ρύθμισι τέλος τών οικονομικών σχέ
σεων μεταξύ τών κοινωνικών τάξεων, πού άναγκαστικά σχηματίζονται στις μεγά
λες κοινωνίες, δέν μπορούμε νά ποϋμε ότι άκολουθεΐ σοσιαλιστικές αρχές, εφόσον
δέν καταργεί τήν ά τ ο μ ι κ ή ι δ ι ο κ τ η σ ί α , τ ό κυριώτερο δηλαδή γνώρισμα
τοϋ κοινωνικού μας συστήματος.
Καί οί Ελληνικές λοιπόν Κυβερνήσεις μέ τά μέτρα, τά όποια λαμβάνουν κάθε
φορά υπέρ τών εργατών, γιά τήν όργάνωσι τής κοινωνικής προνοίας, γιά τήν εθνική
παραγωγή καί γενικά γιά τήν οικονομική πίστι τής χώρας, δέν μπορούμε νά ποϋμε
ότι άκολουθοϋν σ ο σ ι α λ ι σ τ ι κ ή
π ο λ ι τ ι κ ή , γιατί δέν καταργούν τήν
άτομική ιδιοκτησία. Τά μέτρα αύτά, άποτελοϋν σοβαρές κοινωνικές μεταρρυθμίσεις
μόνον, πού είναι άναγκαϊες καί καθώς ξέρουμε άπό τήν Ιστορία τών λαών, επανα
λαμβάνονται περιοδικώς, γιά νά προσαρμόζουν τήν κοινωνική ζωή μέ τήν έξέλιξι,
όπου σημειώνεται στην πρόοδο καί τήν άνάπτυξι τών συνθηκών τής ζωής τοϋ αν
θρώπου.
7. "Ισως τώρα νά γεννηθή ή έξής άπορία καί τό εξής ερώτημα : 'Η χ ρ α τ ι κ ο π ο ί η σ ι ς τ ώ ν Σ ι δ η ρ ο δ ρ ό μ ω ν , ή ύποχρέωσις τών άγροτών νά καλ
λιεργούν κατά τόν Α ή Β τρόπο τή γή τους, ό καθορισμός ώρισμένου άριθμοϋ μα
θητών γιά τά διάφορα σχολεία καί άλλα παρόμοια μέτρα, δέν άποτελοϋν κατάργησε»
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τη ς άτομικης ιδιοκτησίας καί της ατομικής πρωτοβουλίας, δεν αποτελούν σοσιαλι
στική τακτική τοϋ Κράτους, Κ ρ α τ ι κ ό ν σ ο σ ι α λ ι σ μ ό ν , για νά μεταχειρισθώ τή γνωστή αυτή προσωνυμία; Άπαντώμεν άρνητικώς. Καί για νά νοιώσουμε
καλά τό ζήτημα αύτό —ρέπει νά εξηγήσω αμέσως ότι «Κ ρ α τ ι κ σ»ς σ ο σ ι α λ ι 
σμός, λ έ γ ε τ α ι ή μο ρφή ε κ ε ί ν η τοϋ σ ο σ ι α λ ι σ μ ο ύ κ ατ ά '
τ ή ν ο π ο ί α έ π ε ζ η τ ή θ η νά έ φ α ρ μ ο σ θ ο ϋ ν , ή ά ρ χ έ ς τ ο ύ τ ο υ
με τή β ο ή θ ε ι α τ ή ς ύ π α ρ χ ο ύ σ η ς π ο λ ι τ ε ί α ς , ε ι ρ η ν ι κ ο ύ ς
δ η λ α δ ή κ α ί ό χ ι με κ ο ι ν ω ν ι κ ή έ π α ν ά σ τ α σ ι» .
Αυτήν άκριβώς τή μορφή τοϋ σοσιαλισμού τήν παρεξήγησαν πολλ.οί.
Έ τσ ι, συχνά ακούει κανείς νά μιλοϋν περί Κρατικοϋ σοσιαλισμού, όταν πρό
κειται περί μέτρων μέ τά όποια το Κράτος επεμβαίνει στήν έλευθέρα οικονομική
ενέργεια τοϋ έπιχειρηματίου ή περιορίζει τήν ελευθερία της οικονομικής συναλλαγής.
“Η μιλοϋν περί κρατικοϋ σοσιαλισμού, όταν τό κράτος άναλαμβάνει τή διοίκησι των
σιδηροδρόμων ή κανονίζει τό κατώτατο όριο ημερομισθίου των εργατών κλπ.
’Αλλά άπό τ ’ άνωτέρω βγαίνει καθαρά ότι, στίς περιπτώσεις αύτές, δεν μπορεί
νά γίνη λόγος περί σοσιαλισμού, γιατί τό Κράτος δεν θέλει νά καταργήση τήν ιδιω
τική ιδιοκτησία καί νά τήν άντικαταστήση μέ τήν Κρατική ιδιοκτησία, άλλ’ άπλώς
αντικαθιστά τήν ιδιωτική οικονομική έπιχιίρησι μέ τήν κρατική οικονομική έπιχείρησι καί τούτο μόνον σέ εξαιρετικές περιπτώσεις δημοσίας ή εθνικής άνάγκης καί
γιά ώρισμένες επιχειρήσεις, όπως π. χ. "στή συγκοινωνία, ταχυδρομεία κλπ. συγ
χρόνως όμως διατηρεί κατ' αρχήν τό δικαίωμα τής ατομικής ιδιοκτησίας. ’Επίσης
τό Κράτος διατηρεί κατ’ αρχήν τό δικαίωμα τής ελευθερίας των συναλλαγών καί
τής συμβατικής έργασίας, αλλά εισάγει μονομερείς περιορισμούς, έφ’ όσον ή ελευ
θερία αΰτή μπορεί νά όδηγήση σε καταχρήσεις.
Ώ σ τε τά μέτρα αυτά δέν άποτελοϋν τίποτε άλλο παρά μιά οικονομική κατεύθυνσι, πού δέν άποβλέπει, σέ σοσιαλιστικούς σκοπούς, άλλά σέ οικονομικές μόνον
μεταρρυθμίσεις, εις τρόπον ώστε, νά προστατευθή ό οίκονομικώς άνίσχυρος καί νά
έξασφαλισθή έτσι τό γενικό συμφέρον.
*Η ίδια πλάνη έπέκράτησε άλλοτε καί στή Γερμανία, όπου σέ παρόμοιες θεω
ρητικές διδασκαλίες περί των κοινωνικοοικονομικών μεταρρυθμίσεων έδόθη ό ει
ρωνικός τίτλος « ά π ό κ α θ έ δ ρ α ς
σοσιαλισμός» ή «Γερμανικός
σ ο σ ι α λ ι σ μ ό ς » , έπειδή ως ίδρυταί τοϋ φέρονται οί Γερμανοί καθήγηταί Veb er καί S om bart. ·
8.
Στήν ίδια άκριβώς κατηγορία βρίσκονταν ό ’Εθνικοσοσιασισμός ήτοι
τό πολιτικοκοινωνικό σύστημα μέ τό όποιον έκυβερνατο ή Γερμανία, πού συνετρίβη
άφοϋ οργάνωσε καί προεκάλεσε τόν β' παγκόσμιο πόλεμο
Παραθέτω μέρος άπό άρθρον τοϋ ΐδρυτοϋ τοϋ «Εθνικοσοσιαλισμού» τού
ποτέ Άδόλφου Χίτλερ, τό όποιον έδημοσιεύθη .στήν εφημερίδα «Βραδυνή» τής 20
’Ιουλίου 1933, δηλαδή πριν αύτός άναλάβη τήν άρχή. ’Ιδού λοιπόν τί έγραφε τότε :
« ___*Η ιδέα τοϋ ’Εθνικοσοσιαλισμού βασίζεται έπί τής άδιαλύτου ένότητος
»τής μεγάλης ίδέας τής Εθνικής ελευθερίας μετά τής μεγάλης ιδέας τοϋ Γερμα»νικοϋ σοσ.αλισμοϋ, πού δέν έχει καμμία σχέσι μέ τόν όλόθριον καί άποσυνθετικόν
ικισ ο σ ι α λ ι σ μ ό ν» τόν κηρυττόμενον είς τήν Γερμανίαν υπό τών λεγομένων σο»σιαλ.ιστικών κομμάτων (ώς τό μαρξιστικόν) άλλά πού είναι ή πραγματοποίησ-ς
»τής οικονομικής καί ηθικής τάξεως, ή οποία άντιστοιχεΐ εις τήν γερμανικήν άνάγκην.
«Τό Γερμανικόν έθνικοσοσιαλιστικόν οικονομικόν πρόγραμμα άναχωρεΐ έκ
»τοϋ συνθήματος « Γ ε ν ι κ ή ω φ έ λ ε ι α έ κ τ ή ς ά τ ο μ ι κ η ς ώ φ ε λ ε ί α ς »
»καί καταλήγει είς τό συμπέρασμα, ότι ή έννοια κάθε οικονομικής πολιτικής δέον
»ν’ άποβλέπη είς τόν μοναδικόν σκοπόν τής καλύψεως τών αναγκών τοϋ Έθνους.
«Τό πρόγραμμα τούτο μέ τά 25 κύρια άρθρα του, τό όποιον συνετάχθη ήδη
»άπό τοϋ έτους 1920, βασίζεται πρό παντός έ π ί ' τ ή ς α ρ χ ή ς
τής
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«ιδιωτικής
Ιδιοκτησίας
καί τ ή ς ά τ ο μ ι κ ή ς π ρ ω τ ο β ο υ » λ ία ς ε ι ς τ η ν ο π ο ί α ν ό μ ω ς π ρ έ π ε ι να τ ε θ ο ύ ν ό ρ ι α σ ω μ α »τ ε ι α κ ά, εκεί όπου τό απαιτεί το συμφέρον της όλότητος. Έ ν τώ πλαισίω των
«ορίων τούτων, τα όποια απαιτεί το συμφέρον τοΰ “Εθνους πρέπει να ήμπορή νά
«άναπτυχθή έλευθέρως ή ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία, συμφώνως μέ την
«αρχήν τής άνωτέρας δυνατής άποδοσεως και νά μή επιτρέπεται ν’ αναχαιτίζεται
»ό ελεύθερος συναγωνισμός διά παντοειδών δεσμών, όπως γίνεται σήμερον διά τών
«τράστ επί ζημία τών μεγάλων μαζών τοΰ λαοϋ».
"Οπως βλέπουμε, τό Έθνικοσοσιαλιστικό πρόγραμμα δέν είχε ούτε ίχνος
σοσιαλιστικής ιδέας, παρά την προσωνυμία του, καθόσον δέν έθιγε, άλλ" απεναντίας
ένίσχυε τήν ιδιωτική ιδιοκτησία καί την ατομική πρωτοβουλία.
Γεννάται λοιπόν στο μυαλό τοΰ καθενός ή σκέψι. “Αραγε ό Χίτλερ δέν είχε
ύπ’ όψει του τις βασικές αρχές τοΰ σοσιαλισμού άπό τις όποιες ή κυριωτέρα είναι
ή κατάργησις τής ατομικής ιδιοκτησίας, όταν έδιδε στο κόμμα του τον τίτλον « Ε 
θ ν ι κ ό σ ο σ ια λ ι σ μ ό ς ;».
Π ιστεύουμε, ότι τοϋτο έγινε άπό πολιτική σκοπιμότητα καί έςηγούμεθα : "Οταν
ό Χίτλερ συνεκρότησε τήν πρώτη πολιτική του ομάδα καί άρχισε τον αγώνα, ό
σοσιαλισμός καί κομμουνισμός είχαν πάρει τεραστία έκτασι στη Γερμανία, καί ή
εργατικές καί λαϊκές μάζες είχαν παρασυρθή άπό τις σαγηνευτικές ιδέες τών θεω
ριών αυτών. ΓΙαρ" όλα όμως αυτά, δέν έπαυσε νά ύπάρχη βαθύ τό εθνικό αίσθημα, τό
όποιο οί Γερμανοί διατηρούν πάντοτε σέ βαθμό έγωϊστικό. Τοϋτο τό έξεμεταλλεύθη ό
Χίτλερ καί ήθέλησε νά παρασύρη προς τό κόμμα του τις έργατικές καί λαϊκές μάζες
διακηρρύττων ότι, όσα υπόσχονται οί σοσιαλισταί είναι δυνατό νά πραγματοποιηθούν
μέ τήν εθνική ιδέα, μέ τή νέα Γερμανική σημαία τής σβάτσικας. Καί το πέτυχε, γιατί
όλοι σχεδόν οί Γερμανοί, έννοιωσαν τό ’Εθνικό εγωιστικό τους αίσθημα νά έξεγείρεται καί ακολούθησαν τον Χίτλερ, ό όποιος, όταν κατέλαβε τήν αρχή, έφήρμοσε
διάφορες κοινωνικές μεταρρυθμίσεις για νά βελτιοόση τή ζωή τών μαζών, δέν έφήρ
μοσε όμως το καθαυτό πρόγραμμα τοΰ σοσιαλισμοΰ. δηλαδή τήν κατάργησι τής ατο
μικής ιδιοκτησίας, όπως άλλως τε είχε διακηρύξει μέ τό πρόγραμμά του.
"Ωστε καί ό λεγόμεος ’Εθνικοσοσιαλισμός ώς κοινωνικοοικονομικόν σύστημα
δέν αποτελούσε τίποτε τό νέο, άλλ’ άνηκε στο σύστημα τής άτομικής ιδιοκτησίας
(το αστικό).
Ώ ς πολιτικό όμως σύστημα, εγκαινίασε νέες ιδέες καί έπεδίωξε τήν έφαρμογή
τους με μεθόδους, πού ουσιαστικά καταργούσαν τήν άτομική έλευθερία καί πρωτο
βουλία τών άνθρώπων, τούς οποίους δημιουργούσε ώς ρομπότ, άψυχα, μέ τήν αγωνία
τού τρόμου στήν ψυχή, γιατί κάποια δύναμις τυρανική είχε θεοποιηθή καί είχε δι
καιώματα ζωής καί θανάτου πάνω σέ όλους. ΤΗτο ή δύναμις τού έθνικοσοσιαλιστικοϋ
κόμματος. Γιαυτό άκριβώς, όταν τό Κράτος αυτό μέ τον άγγυλωτό σταυρό, εγωι
στικό, άπειλητικό, καί άγέρωχο, συνεκρούσθη μέ τις Δυτικές Δημοκρατίες, τις πραγ
ματικά ελεύθερες, μετεχειρίσθη τις πιο άτιμες ραδιουργίες καί συμφωνίες στο
διεθνή στίβο, τις όποιες κατόπιν άπό λίγο καταπάτησε χλευαστικά, μέχρις ότου, αφού
ύστερα άπό πόλεμο πέντε .ετών έσκόρπισε παντού τον όλεθρο, κατέρρευσε στρατιω
τικούς, καί μαζί μέ τό στρατό τόν πανίσχυρο, τον τρομερό, τον ανίκητο Γερμανικό
Στρατό, κατέρρευσε καί τό σωβινιστικό οικοδόμημα τού ’Εθνικοσοσιαλισμού, καί
άπηλάγη έτσι ή ύφήλιος άπό τά κοσμοκρατορικά σχέδια τού πιο εγκληματικού συγ
κροτήματος πού έγνώρισε ποτέ ό νεώτερος κόσμος.
Τήν παρέκβασι αυτή έκαμα για νά κοθορίσω,ότι ή κοινωνική πολιτική, ή όποια
σήμερα άκολουθεϊται άπό όλα τά αστικά κράτη, δέν αποτελεί σοσιαλιστική τακτική,
αλλά, αναγκαία προσαρμογή τής έξελίςεως καί τής πορόδου προς τάς συνθήκας, τή
ζωή καί τό χαρακτήρα κάθε λαοϋ. Καί θά είναι πλάνη, τήν κοινωνική αυτή πολιτική
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όσοδήποτε σοβαρέ: μεταρρύθμισε'.: καί άν έφαρμόζη νά τήν ονομάσουμε σοσιαλισμό,
έφ’ όσον δεν θίγεται το κυριώτερο γνώρισμα, τό θεμέλιο τοΰ άστικοϋ κοινωνικού
συστήματος, δηλαδή ή α τ ο μ ι κ ή ι δ ι ο κ τ η σ ί α .
Το κατωτέρω διάγραμμα μέ τις διακρίσεις των κοινωνικών συστημάτων, δείχνει
τήν επιστημονική και πραγματική Οέσι αυτών, ποΰ πρέπει νά εχη κανείς πάντοτε
ύπ’ οψιν του, όταν θέλει νά κάνη μελέτη, κριτική, προσδιορισμό τούτων άλλα καί
ν’ άνευρη τά μέσα, μέ τά όποια θά κτυπηθοϋν ή θεωρίες καί ή οργανώσει: αίτινες
απεργάζονται τήν καταστροφή τοΰ σημερινού πολιτισμού, πού για νά φτάσγ, τόσο
ψηλά χρειάστηκαν πολλοί αιώνες, άκληροί αγώνες, μεγάλε: προσπάθειες καί άπειρες
θυσίες, όχι μονάχα από τού: ανθρώπους, άλλα καί άπό τούς θεούς.

ΔΙΚΑΙΟΝ

Π Α ΡΑ ΒΑ ΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΚΥΚΛΟΦ ΟΡΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΕΜΜ.

ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑΚΗ ’Αστυνόμου Α«

I.—Γενικά
Π καί III.—Ποιοι παραβάσεις κυκλοφορία; είναι στρατιωτικά πλημμελήματα.
IV·—Ποιοι παραβάσεις κυκλοφορίας είναι κοινά έγκλήματα.
V. —Ένέργειαι επί παραβάσεων κυκλοφορίας Στρατιωτικών αυτοκινήτων.
V I.
—Ένέργειαι έπ< σωματικών βλαβών καί άνθρωποκτονιών διά στρατιωτικώ
αυτοκινήτων.

I. ΓΕΝΙΚΑ.
Μέχρι τής 7ης ’Οκτωβρίου 1952, άπασαι αί παραβάσεις των περί κυκλοφορίας
αυτοκινήτων Νόμων, Διαταγμάτων καί ’Αστυνομικών Διατάξεων, αί διαπραττόμεναι υπό στρατιωτικών αυτοκινήτων, έχαρακτηρίζοντο ώς κοινά έγκλήματα, καθ’
όσον ό Στρατ. Ποιν. Κώυιξ ουδέ·; περί τών παραβάσεων αυτών διελάμβανεν.
Κατ’ άκολουθίαν, έπί μέν τών πταισματικών παραβάσεων, ώς λ.χ. επί υπερβο
λικής ταχύτατος, παρανόμου σταθμεύσεως, μή συμμορφώσεως προς σήματα τοϋ
ρυθμιστοΰ άστυφύλακος κλπ, οί παραβάται στρατιωτικοί οδηγοί έτιμωροϋντο πειθαρχικώς υπό τών προϊσταμένων των, κατόπιν άναφορών τών ’Αστυνομικών ’Αρχών,
έπί δέ τών εις βαθμόν πλημμελήματος παραβάσεων, ώς λ.χ. έπί έγκαταλείψεως
άνευ βοήθειας τραυματισθέντος παρ’ αυτών προσώπου, έπί άντικαταστάσεως τοϋ
άριθμοΰ κυκλοφορίας, τοϋ αυτοκινήτου, έπί όδηγήσεως τοϋ αυτοκινήτου έν καταστάσει μέθης ή άνευ άδειας ίκανότητος όδηγοϋ κλπ. , έτιμωροϋντο μέν υπό τών Στρατιω
τικών Δικαστηρίων, ούχί όμως ώς δράσται στρατιωτικοΰ εγκλήματος, άλλ’ ώς δράσται κοινοϋ τοιούτου καί συνεπώς έπιεικέστερον.
Λόγω της έπιεικοϋς ταύτης μεταχειρίσεως των, οΐ οδηγοί τών στρατιωτικών
αυτοκινήτων δεν συνεμμορφοϋντο, κατά κανόνα, προς τάς περί κυκλοφορίας τών
αυτοκινήτων διατάξεις καί ιδίως προς τάς σχετικάς άστυνομικάς διατάξεις.
Προς περιστολήν τοϋ κακοϋ τούτου, έζητήθη ή συμπλήρωσις τοϋ Στρατιωτικού
Ποινικού Κώδικος, είς τρόπον ώστε αί κυριώτεραι τουλάχιστον τών περί κυκλοφο
ρίας αύτοκινήτων διατάξεων νά χαοακτηρίζωνται ώς στρατιωτικά πλημελήματα,
ϊνα ούτως οί παραβάται δικάζονται υπό τών Στρατιωτικών Δικαστηρίων ώς δράσται
στρατιωτικών έγκλημάτων καί συνεπώς τιμωρούνται αύστηρότερον.
Πράγματι, διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ Νόμου-2239 της 4)7 ’Οκτωβρίου 1952, προσετέθη είς τό άρθρον 72 τοϋ Στρατιωτ. Ποιν. Κώδικος (1) παράγραφος·ύπ’ αύξ. άριθ.
(1) Τό Άρθρον 72 Στρατ, Ποιν. Κώδικος (παράβασις στρατιωτικής έντολής) έχει ώς
άκολούθως μετά τήν γενομένην συμπλήρωσιν:
1. Στρατιωτικός, δστις παραβαίνει στρατιωτικήν εντολήν, ώς καί όστις έκβιάζει τοιαντην έντολ.ήν δεδομένην είς άλλ.ον στραηωηκόν, τιμωρείται:
α) με κάθειρςιν έάν ή πρϊξις έτελέσθη ένώπιον τοϋ έχθροϋ ή ένόπλ-ων στασιαστών.
β) μέ κάθειρςιν, μέχρι δέκα έτών, έάν ή πράξις έτελέσθη έν καιρώ πολέμου, ένοπλου
στάσεως, καταστάσεως πολιορκίας ή γενικής έπιστρατεύσεως, συντρεχουσών δι’ έλαφρυντικών περιστάσεων μέ φυλάκισιν τουλάχιστον δύο έτών. Έάν ό υπαίτιος είναι αξιωματικός,
καταγιγνώσκεται καί έκπτωσις.
γ) μέ φυλάκισιν μέχρι.τριών έτών είς πάσαν άλλην περίπτωσιν.
2. Ώ ς 'δ'.αιτέρα έπιβαρυντική περίστασις θεωρείται, έάν ή πράξις έτελέσθη έν φρουρίω, ναυστάθμω, άποθήκη έκρηκτικών ύ'λών, έάν ή παράβασις έτελέσθη ΰπό άρχηνοΰ θέσεως
ή έάν ή έκβίαιης έτελέσθη χρησιμοποιηθέντος όπλου.
3. Θεωρείται παράβασις στρατιωτικής έντολ.ής καί τιμωρείται μέ τάς έν παρ. 1 τοϋ
παρόντος άρθρου διακρίσεις, ή ΰπό στρατιωτικού παράβασις ή έκβίασις τών έντολών τοϋ
Τ.Ε.Α. περί κυκλοφορίας τών ΰπό τών ένόπλ.ων δυνάμεων χρησιμοποιουμένων αύτοκινήτων
όχημάτων καί μηχανοκινήτων μέσων οϊωνδήποτε.
_

Παροβάσκς κυκλοφορίας στρατ. αυτοκινήτων

81

3, διά της οποίας θεωρείται παράβασις στρατιωτικής έντολής (πλημμέλημα) ή ΰπό
στρατιωτικού παράβασις τ ω ν ε ν τ ο λ ώ ν τοϋ 'Υπουργείου Εθνικής ’Αμύνης περί
κυκλοφορίας των υπό των ενόπλων δυνάμεων χρησιμοποιουμένων αυτοκινήτων όχημάτων καί μηχανοκινήτων μέσων οίωνδήποτε.
Δυνάμει τής δ.ιατάξεως ταύτης έξεδόθη, υπό τοϋ 'Υπουργοϋ ’Εθνικής ’Αμύνης
ή ύπ’ άριθ. 57356)02038 Β. 2 . Τ. 902 άπό 24-12-1952 εντολή του, περί κυκλοφο
ρίας στρατιωτικών αυτοκινήτων, ή παράβασις της όποιας αποτελεί παράβασιν στρα
τιωτικής έντολής, δηλ. στρατιωτικόν πλημμέλημα.
'Η εντολή αΰτη τοϋ 'Υπουργοϋ Ε θνικής Ά μύνης παρατίθεται άμέσως κατω
τέρω έν παραγράφω II.
Π. Π Α ΡΑ Β Α ΣΕ ΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΑ! Σ Τ ΡΑ Τ ΙΩ Τ ΙΚ Α
ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΑ.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ Ε Θ Ν ΙΚ Η Σ ΑΜΥΝΗΣ.
«Έντολαί

περί

κυκλοφορίας α υτοκινήτω ν κλπ,»
Α. Α π α γ ο ρ ε ύ ο μ ε ν .
1) Εις τούς οδηγούς καί "εις πάντα έν γένει Στρατιωτικόν:
α) Νά θέτη-είς κυκλοφορίαν ή να διατάσση να τεθή εις κυκλοφορίαν αυτοκίνητου
όχημα μη εχον ασφαλές σύστημα διευθύνσεως καί τροχοπεδήσεως.
β) Νά όδηγή αύτοκίνητον όχημα έν καταστάσει μέθης ή νά έπιτρέπη όδήγησιν
οχήματος ύπό όδηγοϋ διατελοϋντος είς κατάστασιν μέθης.
γ ) Νά θέτη είς κυκλοφορίαν ή νά έπιτρέπη νά τεθή είς κυκλοφορίαν αυτοκίνητου
όχημα μη φέρον τούς κεκανονισμένους φανούς ή ήχητικά όργανα ή φέρον τοιαΰτα
έλλειπή ή μη καλώς λειτουργοϋντα.
δ ) Νά θέτη είς κυκλοφορίαν ή νά έπιτρέπη νά τεθή εις κυκλοφορίαν αυτοκίνητου
όχημα τεθέν έν παροπλισμώ ή χαρακτηρισθέν ώς έκπαιδευτικόν διά Δ )γής τοϋ αρμο
δίου Επιτελείου.
Ή άπαγόρευσις αΰτη δεν άφορα την κυκλοφορίαν τοιούτων όχημάτων είς περι
πτώσεις άσκήσεων.
2 ) Είς τούς οδηγούς:
α ) Νά έπιχειρήσωσι νά διαφύγουν μετά ή άνευ τοϋ αυτοκινήτου των έν περιπτώσει συγκρούσεως ή νά 'έγκαταλείπωσιν άνευ βοήθειας τραυματισθέν παρ’ αυτών
άτομον.
β) Νά ύπερβαίνουν τά τεθειμένα όρια ταχύτητος παρά τών ’Αστυνομικών Δια
τάξεων ή νά όδηγοϋν έν γένει τό αύτοκίνητον κατά τρόπον δυνάμενον νά προξενήση
δυστύχημα, νά έπιφέρη άταξίαν ή ένόχλησιν ή οίανδήποτε ανωμαλίαν εις τά λοιπά
κυκλοφοροΰντα οχήματα, τούς πεζούς κλπ.
γ ) Νά έγκαταλείπουν τό αύτοκίνητον πριν ή λάβω σι τάς άναγκαιούσας προφυλά
ξεις προς άποφυγην παντός δυστυχήματος.
δ) Νά θέτουν είς κυκλοφορίαν όχημα χωρίς νά είναι έφωδιασμένον μέ τά κεκανονισμένα βιβλιάρια (Σ.Β. καί Σ.Ε.Μ .).
ε) Νά άντικαθιστώσι τόν στρατιωτικόν άριθμόν κυκλοφορίας τοϋ αυτοκινήτου
των δε’ ετέρου άριθμοϋ.
3 ) Είς πάντα Στρατιωτικόν.
α ) Νά όδηγή αύτοκίνητον όχημα χωρίς νά κέκτηται άδειαν όδηγοϋ ή νά διατάσση την όδήγησιν παρ’ ατόμου μη κεκτημένου τοιαύτης άδείας.
.
Β. Έ π ι β ά λ λ ο μ ε ν .
Είς τούς όδηγούς αύτοκινήτων:
.
■'
α ) Νά τηρούν κατά την πορείαν τάς κεκανονεσμένος διατάξεις, νά έκτελοίήν έχάστοτε τά κεκάνονισμένα σήματα διά τώ ν χειρών, τών ήχητικών όργάνων, των φανών
κ.λ,π.
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β) Νά αναστέλλουν. καί έπιβραδύνουν τήν ταχύτητα τού αυτοκινήτου, οσάκις
το όχημα δυνατόν νά άποβή αιτία δυστυχήματος, αταξίας ή παρενοχλήσεως. (1)

III.
ΕΤΕΡΛ Ι Π Α ΡΑ Β Α ΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥ
Σ Τ ΡΑ Τ ΙΩ Τ ΙΚ Α ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΑ
Έ κτος των έν τη προηγούμενη παραγράφω ( I I ) παραβάσεων, αίτινες, ώς έλεχθη,
θεωρούνται ώς στρατιωτικά πλημμελήματα, είναι τοιαΰτα καί αί παραβάσεις τοϋ
Νομοθετικού Διατάγματος 2390 τού 1953 «περί κανονισμού χρήσεως καί κινήσεως
αυτοκινήτων οχημάτων τοϋ Δημοσίου, τω ν ’Οργανισμών Τοπικής Αύτοδιοικήσεως
καί των εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικκαίου» , έφ’ όσον διαπράτονται
παρά στρατιωτικών (άρθρα 5 §1 καί 6 £ 1 αυτού).
Τό Ν'.Δ. τούτο, ορα κατωτέρω σελ. 96 καί επέκεινα.
ΙΤ. ΠΟΙΑΙ Π Α ΡΑ Β Α ΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΑ ΕΓΚΛΗ
ΝΙΑΤΑ.
Πασαι αί παραβάσεις τών Νόμων, Διαταγμάτων, ’Αποφάσεων καί ’Αστυνο
μικών Διατάξεων, περί κυκλοφορίας αυτοκινήτων, αί όποϊαι δέν δύνανται νά χαρακτηρισθοϋν ώς στρατιωτικά πλημμελήματα, κατά τάς άνωτέρω (II καί III) παρα
γράφους, θεωρούνται ώς κοινά πταίσματα ή πλημμελήματα. Οΰτω π .χ:
α) Ό στρατιωτικός οδηγός, όστις δέν φέρει μεθ’ έαυτοϋ την άδειαν οδηγού ή
ποιείται χρήσιν έκκωφαντικών προειδοποιήσεων άνευ δεδικαιολογημένης αιτίας ή
άσκοπον χρήσιν τών ηχητικών τοϋ οχήματος οργάνων ή ούτινος το αύτοκίνητον φέ
ρει πλάκα: άναννωοίσεως δυσδιάκριτους ή έφθαομενας διαπράττει κοινόν πταίσμα
(άρθρον 41 § 4, 15, 20 Ν. 4841).
β) -Ο οδηγός, όστις π.χ. παραχωρεί τήν διεύθυνσιν τού οχήματος του εις άτομον
μή κεκτημενον άδειαν οδηγού διαπράττει κοινόν πλημμέλημα (άρθρον 43 § 3 Ν. 4841)
καθ’ όσον αί ανωτέρω (α καί β) παραβάσεις δέν υπάγονται εις τάς περιπτώσεις τών
παραγράφων II καίΠΙ.
Υ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑW £AI ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΛ Ι ΕΝ Έ ΡΓΕΙΑ Ι Ε Π Ι Π Α ΡΑ 
ΒΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙΚ Ω Ν ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.
α) "Επί κ οι ν ού π τ α ί σ μ α τ ο ς ( ά ν ω τ . Ι Υ. α ' ).
Λαμβάνονται ή έςακριβοϋνται τά στοιχεία ταυτότητος τοϋ δράστου (’Αξιωματι
κού ή οπλίτου) καί γίνεται άναφορά εις τήν προϊσταμένην του ’Αρχήν διά τον πειθαρχι
κόν έλεγχόν του (ορα καί σελίδα 43 παραγρ. XX III. Άστυν. Χρονικών).
β) "Επί κοινού πλημμελήματος (άνωτ. ΙΥ. β ') ή στρατιωτικού τοιούτου (άνωτ.
II καί III) διαπραχθεντος υπό οπλίτου, συλλαμβάνεται ό δράστης καί οδηγείται είς
τό οίκεΐον "Αστυνομικόν Κατάστημα, ένθα συντάσσεται εκθεσις σμλλήψεως καί βεβαιώσεως τοϋ πλημμελήματος μετά τής οποίας, έάν μέν τό πλημμέλημα διεπράχθη
έν "Λθήναις ή Πειραιεϊ, άποστέλλεται άπ’ ευθείας είς τήν άρμοδίαν νά διατάξη τήν
ποινικήν δίωξίν του Στρατιωτικήν Δικαστικήν ’Αρχήν (2), έάν δέ αλλαχού εις τήν
άρμοδίαν τοπικήν στρατιωτικήν ’Αρχήν καί έν ελλείψει τοιαύτης είς τον εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών.
γ ) ’Επί κοινού πλημμελήματος (άνωτ. ΙΥ. β) ή στρατιωτικού τοιούτου (άνωτ.
II καί III) διαπραχθεντος ύπό ’Αξιωματικού, δέν συλλαμβάνεται ό δράστης, αλλά
λαμβάνονται ή έξακριβοΰνται τά στοιχεία ταυτότητος αυτού καί γνωρίζομεν δε’ εγ
γράφου τά τής ποάξεως καί τοϋ πράξαντος πάντοτε είς τήν άρμοδίαν νά διατάξη τήν
ποινικήν δίωξιν τοΰ δράστου Στρατιωτικήν Δικαστικήν ’Αρχήν (2).
1 Ή παράβασις τών άνωτέρω εντολών αποτελεί πάντοτε στρατιωτικόν πλημμέλημα,
ίστω καί άν ή παρά'νασι-, κατά τόν νόμον 4841)1930 "περί αυτοκινήτων, κυκλοφορίας αυ
τών κλπ.), ή κατά τάς ’Αστυνομικός Διατάξεις άποτελεΐ πταίσμα, ώς συμβαίνει λ.χ· μέ τάς
έντολάς A 1. ν.. Α. 2. β.γ. καί Β' α.β.
2. Περί τής ’Αρχής τούτης, όρα σημ. 1 σελ. 45 " ’Αστυνομικών Χρονικών,,.
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ν ΐ . Ε Ν Ε Ρ Γ Ε ΙΑ Ι Ε Π Ι ΣΩΜΑΤΙΚΏΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΩΝ
ΕΞ ΑΜ ΕΛΕΙΑΣ ΔΓ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙΚ Ω Ν
Αί σωματικαί βλάβαι έξ άμελείας καί ή ανθρωποκτονία έξ άμελείας αποτελούν
εγκλήματα εις βαθμόν πλημμελήματος (άρθρα 302 καί 314·Ποιν. Κωδικός).
Ή άνθρωποκτονία έξ άμελείας διώκεται αΰτεπαγγέλτως, αί δέ σωματικαί
βλάβαι έξ άμελείας κατ’ έγκλησιν.
^
’Εάν όμως ό δράστης'τής έξ άμελείας σωματικής βλάβης ήτο, συνέπεια τής υπη
ρεσίας του ή τοϋ έπαγγέλματός του, υπόχρεους εις ιδιαιτέραν επιμέλειαν ή προσοχήν
ή πράξις διώκεται αΰτεπαγγέλτως (άρθρον 313 £ 1 Π . Κ . ).
Συνεπώς αί σωματικαί βίάβαι έξ άμελείας διά στρατιωτικού αυτοκινήτου διώ
κονται αΰτεπαγγέλτως, καθ’ όσον ό έν υπηρεσία στρατιωτικός οδηγός υποχρεοϋται
εις ιδιαιτέραν προσοχήν, λόγω τής υπηρεσίας του (Α.Π. 28 του 1032 Γνωμ. Εΐσ,
Α.Π. 26)1951 καί Βούλ. Πλ. Ζακύνθου 34)1951).
Αί έξ άμελείας όμως σωματικαί βλάβαι. αί γενόμεναι υπό στρατιωτικού διά τοϋ
ιδιωτικού αυτοκινήτου του, όπερ οδηγεί μέ έρασιτεχνικήν άδειαν ΐκανότητος όδηγοϋ
καί το όποιον χρησιμοποιεί προς άτομικήν έξυπηρέτησίν του, διώκονται κατ’ έγκλησιν.
Ή άνθρωποκτονία έξ άμελείας καί αί σωματικαί βλάβαι έξ άμελείας διαπραττόμεναι ΰπό στρατιωτικού έν ένεργεία δι’ αυτοκινήτου (στρατιωτικού ή ιδιωτικού)
αποτελούν κοινά έγκλήματα υπαγόμενα εις την άρμοδιότητα των Στρατιωτικών
Δικαστηρίων (1).
Κατ’ ακολουθίαν, ευρισκόμενοι προ. άνθρωποκτονίας έξ άμελείας ή-σωματικών
βλαβών έξ άμελείας, διαπραττομένων ΰπό στρατιωτικού έν ένεργεία δι’ αυτοκινήτου,
προβαίνομεν εις τάς άκολούθους ένεργείας :
α) ’Εάν τό αύτοκίνητον είναι στρατιωτικόν καί ό δράστης είναι οπλίτης συλλαμβάνεται οΰτος καί οδηγείται εις τό οίκεϊον ’Αστυνομικόν Κατάστημα, ένθα ένεργεϊτα ι αΰτεπαγγέλτως προανάκρισις, κατά τάς διατάξεις τοϋ Κώδικος τής Ποινικής
Δικονομίας, μετά τής οποίας καί άποστέλλεται εις τήν άρμοδίαν νά διατάξη την ποι
νικήν δίωξίν του Στρατιωτικήν Δικαστικήν ’Αρχήν (2), έφ’ όσον τό έγκλημα διεποάχθη έν Άθήναις ή Πειραιεΐ. Έ άν τό έγκλημα διεπράχθη- αλλαχού (Πάτρας,
Κέρκυραν), ό δράστης άποστέλλεται εις τον αρμόδιον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών.
Λεπτομέρειας όρα εις σελ. 45 στοιχ. β' 1ου τεύχους ’Αστυνομικών Χρονικών,
β) ’Εάν τό αύτοκίνητον είναι στρατιωτικόν καί ό δράστης είναι ’Αξιωματικός,
δεν συλλαμβάνεται οΰτος, ένεργειται όμως κατ’ αύτοϋ αΰτεπαγγέλτως προανάκρισις,
κατά τάς/διατάξεις τοϋ Κώδικος τής Ποινικής Δικονομίας, ήτις καί διαβιβάζεται
εις τήν άρμοδίαν νά διατάξη τήν ποινικήν δίωξίν του Στρατιωτικήν Δικαστικήν
’Αρχήν (2), έφ’ όσον τό έγκλημα διεπράχθη έν Άθήναις ή Πειραιεΐ.
Έάν τό έγκλημα διεπράχθη άλλαχοϋ (Πάτρας, Κέρκυραν) ή δικογραφία υπο
βάλλεται είς τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών. Λεπτομέρειας όρα εις σελίδα 46
στοιχ. β' 1ου τεύχους ’Αστυνομικών Χρονικών.
γ ) Έ άν τό αύτοκίνητον είναι ιδιωτικόν καί έγένετο σωματική βλάβη έξ άμελείας
απαιτείται έγκλησις τοϋ παθόντος διά τήν δίωξίν τοϋ δράστου. Ύποβληθείσης έγκλήσεως, έπί μεν τών δραστών οπλιτών γίνονται αί άνωτέρω (α) ένέργειαι, έπί δέ δρα
στών ’Αξιωματικών αί άνωτέρω (β) ένέρδειαι.
Έ άν ό παθών έξεταζόμενος δηλώση ότι δεν έπιθυμεΐ τήν ποινικήν δίωξίν τοϋ
δράστου, άφίεται. οΰτος έλεύθερος, ή δέ έν πάση περιπτώσει ένεργουμένη προανάκρισις υποβάλλεται κατά τά άνωτέρω (α καί β) οριζόμενα.
δ) Τό στρατιωτικόν αύτοκίνητον ούδέποτε κρατείται ένεκα άνθρωποκτονίας ή
σωματικής βλιάβης (άρθρον 13 ν. Γ ^ Ν ). Τό ιδιωτικόν αύτοκίνητον ή μοτοσυκλέττα
τοϋ στρατιωτικού κρατείται κατά τάς διάτάξεις τοϋ Νόμου Γ ^ Ν .
1) Τά αύτά έγκλήματα, διαπραττόμενα ΰπό άπύντος στρατιωτικού, υπάγονται είς τά
κοινά ποινικά Δικαστήρια. Ό ρ α Άστυν. Χρονικά σελίς 47 παραγρ. XXV III- β’·
2) Περί τής ’Αρχής τούτης, δρα σημ. 1 σελ. 45 ’Αστυνομικών Χρονικών.
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ΣΤΟ ΙΛΜΠΡΙΤΖ
τού ΠΟΑ MAN ΓΚΟΥΑ Ι Ρ
μετάφρασή άτο τ” Αγγλικά Η. ΣΑΓΙΑ

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο).

-

Ό Λοχίας Χάγκετ κύτταζε κάθε τόσο άνυπόμονα το ρολόι του βηματίζοντας
νευρικά πάνω κάτω. ’Ασφαλώς δεν τοϋ ήταν καθόλου ευχάριστο να περιμένει έναν
κατώτερό του. Αυτός ό νεαρός Ράίτ τό παράκανε αυτή τή φορά. Είχε καθυστερήσει
3 ολόκληρα λεπτά, εκτός άν. . .
’Αλλά τήν ίδια στιγμή είδε τό ποδήλατο πού έρχότανε άπό τήν άκρη τοϋ δρόμου
καί ό θυμός του μεγάλωνε άκόμα πιό πολύ.
Πάλι με ποδήλατο έρχεται I "A, μα θά τοϋ πώ δυό λόγια αύτή τή φορά ! θά τον
συγυρίσω για καλά, σκέφτηκε άγανακτισμένος.
— "Ωστε έτσι λοιπόν 1 ξεφώνησε μόλις ό νεαρός Ράϊτ πλησίασε, κατέβηκε άπό τό
ποδήλατο και χαιρέτησε κανονικά.
— Ζητώ συγγνώμη γιά τήν καθυστέρηση Λοχία, άλλά τό πτώμα ενός ανθρώπου
στή μέση τοϋ δρόμου ήταν ή αιτία.
— Βλέπω πώς έρχεστε μέ ποδήλατο, άρχισε νά λέει ό λοχίας, σά νά μήν κατάλαβε
καλά άμέσως τί είχε άκούσει. Έ , τί είπατε, πώς ένα πτώμα στή μέση τοϋ δρόμου ;
— Μάλιστα λοχία. "Ενας άντρας νεκρός, έντελώς νεκρός. Είναι φριχτά παρα
μορφωμένο τό κεφάλι του. Σαν νά πέρασε όλόκληρο φορτηγό άπό πάνω του.
— Πόσο μακρυά είναι άπό δώ ;
— Περίπου ένα μίλλι.
Ό λοχίας δάγκωσε νευρικά τό μουστάκι του. Καλά είπε, θά μέ πας ώς έκεΐ....
Περίμενε μιά στιγμή.
Ό λοχίας Χάγκετ προχώρησε λίγα μέτρα πάρα κάτω καί πήρε τό ποδήλατό του,
πού τό είχε κρύψει κάτω άπό μερικούς θάμνους. Μέ μεγάλη επισημότητα κι’ έπιβολή πού τήν άποκτοϋν συνήθως οΐ άστυνομικοί έπειτα άπό πολλών ετών υπηρεσία,
άνέβηκε στό ποδήλατό του. Σιωπηλός ό νεαρός Ράϊτ, έκανε τήν ίδια κίνηση, καί
ξεκίνησαν καί οί δυό τους πλάϊ-πλάϊ.
— Λοιπόν, ρώτησε ό Χάγκετ μήπως άναγνώρισες σέ ποιόν άνήκει τό πτώμα ;
— "Οχι λοχία, άλλωστε είναι τόσο παραμορφωμένο τό πρόσοιπό του πού θά
δυσκολευτή κανείς πολύ νά τό άναγνωρίση.
— Δέ θάπρεπε ίσως νά εγκαταλείψεις τό πτώμα, μήπως τό μετακινήσει κανείς.
’Ά ν καί εδώ καί λίγη ώρα έχει σταματήσει κάθε κίνησις. ’Εγώ τουλάχιστον δέν
παρετήρησα κανέναν νά περνάει άπ’ έδώ, πάει μισή ώρα.
— Μοΰ φαίνεται λοχία σά νά τόν έχει κάποιος σύρει στην άκρη τοϋ δρόμου,
όλος ό δρόμος είναι γεμάτος αίμα. Νά! φτάσαμε, θά ίδήτε καί μόνος σας — καί ό
νεαρός Ρ άϊτ φρενάρισε καί πήδησε άπό τό ποδήλατο. ’Εδώ είναι στην ίδια θέση.
'Ο Χάγκετ έκανε τήν ίδια κίνηση. Ά φησαν τά · ποδήλατα καί πλησίασαν τό
πτώμα.
Μπροστά στό φρικτά άκρωτηριασμένο άνθρώπινο σώμα έμειναν γιά λίγο βουβοί
άπό φρίκη.
Καταβάλοντας μεγάλη προσπάθεια νά ύπερνικήση τόν άποτροπιασμό του γιά τό
θέαμα πού έβλεπε, ό λοχίας Χάγκετ έβγαλε τό ηλεκτρικό του φανάρι καί φώτισε
καλύτερα τό πτώμα.
'
— Γιά νά ίδοϋμε, είπε στόν σύντροφό του, άν υπάρχουν καθόλου ίχνη άπότομου
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φρεναρίσματος χοϋ αυτοκινήτου. "Α, να καί τό αίμα πού μοϋ έλεγες πρίν. Περίεργοί
δέν πιστεύω νά κύλισε μόνο του τό σώμα ώς έδώ. Μοιάζει σά να έχει συρθεί μετά τό
δυστύχημα. Πουθενά δεν φαίνονται ϊχνη φρεναρίσματος, δεν εΐν’ έτσι ;
— Δεν βλέπω τίποτα τέτοιο απάντησε ό Ράϊτ. ’Αλλά νά, έρχεται ένα αύτοκίνητο καί μάλιστα μέ μεγάλη ταχύτητα.
' — Σταμάτησέ το, Ράϊτ·
'Ο αστυνομικός πλησίασε στη μέση τοϋ δρόμου καί έκανε σήμα μέ τό φανάρι
του στον σωφέρ νά σταματήσει.
Πραγματικά έκεΐνος σταμάτησε καί φώναξε : — Τί συμβαίνει παιδιά ; έχετε
άνάγκη άπό τίποτε ; "Ω! ώ! συνέχισε ό άγνωστος μόλις είδε δτι πρόκειται γιά
άστυνομικούς.
— Αστυνομία ! καί ό νέος πού οδηγούσε, πρόθυμα ήνοιξε την πόρτα τοϋ αύτοτ
κινήτου του, έτοιμος νά κατέβει Μη μοϋ πήτε πρόσθεσέ πώς κάνετε έλεγχο στις
άδειες τέτοια ώρα ;
— Συνέβη κάποιο δυστύχημα κύριε καί Οά σάς παρακαλοΰσα νά δώσετε ένα
μήνύμα στό ’Ιλμπριτζ, στό άστυνομικό τμήμα. Καί λέγοντας αύτά ό λοχίας, άρχισε
νά γράφει λίγα λόγια σέ ένα φύλλο φαρτί πού έσχισε άπό τό σημειωματάριο του.
τ - Δυστύχημα ; ρώτησε ό νέος. Σοβαρό μήπως θανατηφόρο ;
Δέ σάς συμβουλεύω νά πλησιάσετε νεαρέ μου. Αυτό θά μπορούσε νά σάς φέρει
άϋπνία γιά πολλές νύχτες, είπε μέ σοβαρό δφος ό άστυνομικός εμποδίζοντας, τόν
νέο νά πλησιάσει.
— "Οπως θέλετε έκανε ό άλλος, φανερά άπογοητευμένος. Καί ποΰ άκριβώς
βρίσκεται τό άστυνομικό τμήμα τοϋ "Ιλμπριτζ ;
.
— ’Ακριβώς στην πλατεία, άπέναντι άπό την έκκλησία. Θά βρήτε έκεΐ τόν άξιωματικό τής υπηρεσίας.
*0 λοχίας πήρε τόν -άριθμό τοϋ αύτοκινήτου καί έδωσε τό σημείωμα στό νέο,,
— Κάνετε όσο πιό γρήγορα μπορείτε καί σάς εύχαριστώ πολύ.
Τό αυτοκίνητο γρήγορα χάθηκε στην άκρη τοϋ δρόμου.
ΚΕΦ. II.
Ό

’Α σ τ υ ν ό μ ο ς Φ ίλ λ ιν κ ε ρ .

Ό ’Αστυνόμος Φίλλινγκερ άγρυπνοΰσε έκεϊνο τό βράδυ καθισμένος στό γρα
φείο τοϋ άστυνομικοΰ τμήματος τοϋ "Ιλμπριτζ μελετώντας όλους τούς σπουδαίους
φακέλλους πού r /αν κατά την γνώμη του άνάγκη ιδιαίτερης πρσοχής.
Ό ’Αστυνόμος Φίλλινγκερ ήταν άσφαλώς ένα άπό τά πιό σπουδαία πρόσωπα
όλης τής περιοχής. Ή εμφάνιση του ήταν άρκετά έπιβλητική. "Οχι πολύ ψηλός
ίσως, άλλα άρκετά γεμάτος στό σώμα μέ τετράγωνους ώμους καί δυνατή φωνή
πού θύμιζε τόν ήχο καμπάνας. Είχε έναν όλως ιδιαίτερο τρόπο νά γελάει, πράγμα
πού ξάφνιαζε όσους δεν τόν είχαν συνειθίσει. Τό ένα του μάτι ήταν γαλάζιο καί πολύ
ήρεμο ένώ τό άλλο μαΰρο καί γιαλιστερό πετοΰσε άστραπές. "Οσοι τόν γνώριζαν
όμως καλλίτερα έλεγαν πώς πάρά τό έπιβλητικό παρουσιαστικό του πού τρόμαζε
όσους δεν τόν ήξεραν, κατά βάθος ήταν ένας άνθρωπος όλο καρδιά.
Τή στιγμή πού ήταν έτοιμος ν’ άνάψει τήν πίπα του ή πόρτα κτύπησε καί ένας
άστυνομικός μπήκε στό γραφέϊο καί στάθηκε προσοχή.
— Λοιπόν τί συμβαίνει ; μουρμούρισε ό άστυνόμος.
— "Ενας οδηγός αυτοκινήτου παρουσιάστηκε κ. έπιθεωρητά καί φέρνει ένα μήνυμα
τοϋ λοχία Χάγκεττ. Συγχρόνως ό άστυνομικός άφησε μέ σεβασμό ένα φύλλο χαρτί
πάνω στό γραφείο.
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— Συνέβη κάποιο δυστύχημα πρόσθεσε καί ό Χάγκερ πιστεύει πώς μπορεί νά
μήν είναι τυχαίο.
'Ο αστυνόμος Φίλλινγκερ έρριξε μια ματιά στο χαρτί καί αμέσως έβαλε τις φωνές.
— 'Ορίστε ορίστε κατάσταση ! πόσες φορές πρέπει νά τούς πώ καί νά τούς ξαναπώ πώ ς δέν πρέπει νά σχίζουν τά φύλλα άπό τό σημειωματάριο τους σε καμμιά
περίπτωση ! .
Διάβασε γρήγορα τό σημείωμα καί αμέσως ηλεκτρίστηκε.
— Γρήγορα, διάταξε, ειδοποιείστε· τον γιατρό Χίγγινσον και τό φορείο. Ειδο
ποιείστε άμέσως τον Μπάρετ καί πέστε νάχει έτοιμο τό αμάξι μου. Πρέπει νάμαστε
όλοι εκεί τό άργότερο σ’ ένα τέταρτό.
“Ερριξε μετά μιά περιφρονητική ματιά στά έγγραφα που μελετούσε ώς εκείνη
■την ώρα καί μέ μιά κίνηση τά μάζεψε όλα καί τά ερριξε στο συρτάρι τοΰ γραφείου
που. ’Ε πί τέλους γ ι’ άπόψε είχε μέ κάτι πιο ενδιαφέρον ν’ άσχολτ L
Γεμίζοντας την πίπα του άρχισε νά σκέπτεται. (('Ο λοχίας X ·. γκετ ήταν βέβαια
ένας άρκετά έξυπνος άνθρωπος, άλλά προικισμένος μέ μέτρια φαντασία δέν ήταν ό
άνθρωπος πού θά εύρισκε μυστηριώδες» κάτι χωρίς πράγματι νά ειναι.Έάν ό Χάγκετ
είχε ώρισμένες επιφυλάξεις γιά τό αύτοκινητιστικό αύτό δυστύχημα θά μπορούσε
να είναι κανείς βέβαιος οτι οί επιφυλάξεις του θά είχαν κάποια βάση.
Ό επιθεωρητής άνοιξε τήν πόρτα καί φώναξε στον άξιωματικό της υπηρεσίας :
— Νά πήτε στον Μπάρκετ νά μήν ξεχάσει νά πάρη τήν φωτογραφική μηχανή
καί τό μαγνήσιο.
'Ο αστυνόμος Φίλλινγκερ πήρε άπό τό γραφείο του μιά μικρή βαλίτσα, έρριξε
στους ώμους του μιά παληά κάπα, φόρεσε ένα κασκέτο, γλύστρησε στήν τσέπη του
ένα άρκετά μεγάλο πλοϊκέ μπουκάλι καί βγήκε βιαστικός.
— Γρήγορα Μπάρκετ φώναξε πρέπει άμέσως νά ξενικήσουμε. ’Αλήθεια Μπάρκετ
πόσα αύτοκινητιστικά δυστυχήματα έχεις δει άπό τότε πού οδηγείς τό αμάξι τής
άστυνομίοις ;
— 37 κ. Έπιθεωρητά.
— Είδες ποτέ σου κανένα πού νά τον έχει πατήσει ή ρόδα στο κεφάλι καί νά τον
έχει τελείως παραμορφώσει 1
— Νά σας πώ , είδα πολλούς κτυπημένους στο κεφάλι άλλά δέν θυμάμαι νά είδα
ποτέ κανέναν πού νά πέρασε ή ρόδα πάνω στο κεφάλι του..
— Κάτι τέτοιο πάμε νά δούμε τώρα μουρμούρισε ό άστυνόμος.
Σ έ λίγο τό άμάξι έφτασε στον τόπο τού δυστυχήματος όπου μόλις είχε φθάσει
καί ό γιατρός Χίγκιντον.
— Καλησπέρα Χάγκετ, ωραία ώρα διάλεξες μά τήν άλήθεια γιά νά μάς δείξεις
ένα πτώμα. Καί ό άστυνόμος προχώρησε άκολουθούμενος άπό τον γιατρό Χίγκινσον.
'Ο τελευταίος άρχισε νά διαμαρτύρεται. Δέν καταλαβαίνω γιατί μέ κουβά
λησες καί εμένα έδώ πάνω. Θάταν προτιμώτερο νά εξετάσω τό πτώμα στο νεκρο
τομείο τό πρωί καί οχι έδώ μέσ’ τήν νύχτα.
—Γ ιατρέ μου τόκανα μόνο καί μόνο γιά νά μή στερηθή τή συντροφιά σου, άστειεύτηκε ό άστυνόμος.
Στό μεταξύ ό γιατρός γονάτισε κοντά στο πτώμα. ” Ω τον φουκαρά, είπε, σέ
τί χάλια βρίσκεται. Ευτυχώς πού δέ θά πρόφτασε νά καταλάβει τίποτα. 'Ο θάνατος
του ήταν άκαριαίος. ’Ασφαλώς κάποιος δυστυχισμένος πεζός πού τον πάτησε ένα
αυτοκίνητο.
— Κατά τή γνώμη σας γιατρέ ίσως. . .
— Τί θέλετε νά πήτε, δέ συμφωνείτε καί σείς ;
— Τ ί έχετε νά πήτε γιά όλο αύτό τό αίμα πίσω σας γιατρέ ;
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'Ο γιατρός γύρισε κάί κύτταξε : *Ώ I εΖίτε, μά τόν μετακινήσατε δέν είναι έτσι
λοχία ;
;
'
— "Οχι γιατρέ κανείς μας δέν τον άγγιξε, τόν βρήκαμε άκριβώς σ’ αύτή τή θέση.
. — Δέν είναι δυνατόν, κάποιος πρέπει νά τον μετακίνησε.
— Κάποιος ; Ποϋ βασίζεστε γιατρέ καί το λέτε αυτό ;
— Διάβολε 1 ’Αποκλείεται νά μετακινήθηκε μόνος του, ούτε καί ό δρόμος πα
ρουσιάζει κλίση ώστε νά κύλησε. Κυττάξτε καί μόνος σας.
Καί ό γιατρός έσκυψε φωτίζοντας μέ τό φανάρι του άπό κοντά. Θά πρέπει,
πρόσθεσε νά εξετάσω καλά στό εργαστήριο όλα αύτά τά υπολείμματα τοϋ κεφαλιού.
''Τπάρχουν οστά μαλλιά καί μυαλό όλα άνακατεμμένα.
— Πολύ καλά είπε ό έπιθεωρητής, 0λ’ αύτά θά σταλούν στό έργαστήριο. Γιά την
■ώρα θέλω την άναφορά σας Χάγκετ-Μπάρρετ κύτταξε νά πάρεις καλά τις φωτογρα
φίες.
Πρώτα ό Χάγκετ καί κατόπιν ό Ράϊτ έκαναν τις άναφορές τους.
— Κανένας άπό σας δέν παρατήρησε στό δρόμο κανένα αυτοκίνητο ή μοτοσυκλέττα ;
— Μίση ώρα περίπου πριν άνακαλύψω τό πτώμα άπάντησε ό Ράϊτ, μιά μεγάλη
-κούρσα μάρκας ΜπέντλεΟ μοντέλλο σπόρ μέ ξεπέρασε μέ μεγάλη ταχύτητα.
— Δέν μπορείς νά προσδιορίσης άκριβώς την ώρα; Θάθελα νά μπορούσατε
•πάντα νά εϊσαστε άκριβεΐς στον προσδιορισμό της ώρας. Υπάρχουν φορές πού αύτό
μπορεί νάχει πολύ μεγάλη σημασία ! Καί άσφαλώς δέ θά πρόφτασες νά πάρεις
καί τόν άριθμό της κούρσας, έτσι δέν εϊναι ;
— "Οχι κ. έπιθεωρητά άπάντησε κάπως άνήσυχος ό Ράϊτ, δέν τό σκέφτηκα.
— Πολύ καλά, πολύ καλά. Βλέπω πως ό τέλειος άστυνομικός δέν έχει γεννηθεί
ακόμα ! Καλόν είναι όμως όταν σ’ ένα έρημο δρόμο συναντάτε μιά μοναχική κούρσα
•νά ρίχνετε μιά ματιά στον άριθμό της. Είναι μιά πολύ καλύ άσκηση καί σάς την
συνιστώ μέ την καρδιά μου.
— Είμαι βέβαιος κ. έπιθεωρητά ότι ή κούρσα ήταν μάρκας Μπέντλεϋ, τό χρώμα
•της ήτάνε σκούρο μπλέ ή μαύρο ή πολύ σκούρο πράσινο. Καί είμαι βέβαιος πώς είχε
•μόνο 2 επιβάτες. Αύτός πού οδηγούσε φορούσε κασκέτο.
— Πολύ καλά, θά πρέπει άσφαλώς νά βρούμε αυτή τή κούρσα, ώστε καλόν είναι
■νά θυμηθήτε ότι άλλο μπορείτε σχετικά μ’ αυτήν.
(έπεται συνέχεια)
ΕΤΘΤΜΑ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΤΗ Σ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.

Ό πλανόδιος οπωροπώλης χτυπά τόν γαϊδαρό του.
Ό Άστυφύλαξ επεμβαίνει.
Γιατί τόν χτυπάς Κύριε τόν γάιδαρο; Δέν γνωρίζεις ότι κάνεις παράβασι τοϋ
Νόμου απερί προστασίας τών ζώων;»
Ό όπώροπώλης άπαντά:
Σέ παρακαλώ κύρ—’Αστυφύλακα νά μή έπεμβαίνης στά...οικογενειακά μου.
*

**
Ό Διοικητής αστυνομικού .τμήματος θέλοντας νά δοκιμάση τήν πνευματικήν
ικανότητα νέων .αστυφυλάκων έρωτά Ιναν:
—Μπορείς νά μοΰ πης γιατί δέν ξεχειλίζει ή θάλασσα αφού τόσα ποτάμια
^χύνονται μέσα σ’ αύτή;
Καί ό εύφυής άστυφύλαξ άπαντά:
Πώς θέλετε νά ξεχειλίση κύρ—’Αστυνόμε- άφοΰ είναι γεμάτη σφουγγάρια πού
φοφοϋν τό νερό;'

ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

Κ Ο Υ Λ Λ Ι Ν Α Ν
-------- ?-------- ------

ΤΟ Μ ΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΔΙΑΜ ΑΝΤΙ ΤΟ Τ ΚΟΣΜΟΥ
•υπό Η. Σ Α Γ ΙΑ
— Γιατί άραγε ή τιμή των δι'αμαντιών είναι τόσο ύψηλή ; Καί γιατί τά πετρά
δια αυτά είναι τόσο περιζήτητα, άφοϋ στην ουσία δέν διαφέρουν άπό ένα κοινό
κομματάκι κάρβουνο ;
Για νά έξορυχθή ένα διαμάντι καί μισοϋ άκόμη καρατίου άπό τά πασίγνωστα
ορυχεία τοϋ K im berley της Ν. ’Αφρικής, τά μεγαλύτερα τοϋ κόσμου πρέπει
νά έκσκαφοϋν τόννοι βραχωδών πετρωμάτων σε βάθος πολλές φ ρές 1200 μ. ύπό
τήν επιφάνειαν της γης. Συμβαίνει δέ γιά χρόνια ολόκληρα, όπως κάποτε επί 30
χρόνια, οί πολυδάπανες αύτές έργασίες καί προσπάθειες ν’ άποβαίνουν άκαρπες.
Πώς όμως τά διαμάντια βρέθηκαν στην περιοχή αυτή ;
’Από ένα τυχαίο καί παράξενο περιστατικό.
Πριν' έκατομμύρια χρόνια μιά τεραστία έκτασις πυρακτωμένων πετρωμά
των ή όποια όμως δέν περιείχε ούδ’ έλαχίστην ποσότητα πυριτοειδοϋς πέτρας (καί
ιδού τό τυχαΐον γεγονός : τό διαμάντι άποκλείεται νά σχηματισθή μέ πυριτοειδή
πετρώματα), «προσεβλήθη» άπό υπογείους χημικάς ένώσεις καί μετεβλήθη σε
όφίτην λίθον, ένα ορυκτόν κυανοπρασίνου χρώματος.
Τότε όλα τά μόρια άνθρακος πού εύρέθησαν μέσα σ’ αυτό, τό μίγμα μετεσχηματίσθησαν σέ κρυστάλλους ύπό τήν έπίδρασιν τής τεράστιας θερμότητος καί π ιέ σεως. Καί σάν έπέρασαν οί χιλιάδες τών αιώνων, ή μάζα τών πυρακτωμένων πε
τρωμάτων πού έξ αιτίας τής τήξεως εύρίσκετο σέ ρευστή κατάσταση, ώθουμένη
καί άπό τά διάφορα πυριγενή άέρια, ξεχύθηκε πάνω στήν έπιφάνεια τής γής. Ή τύχη·
θέλησε νά συνάντηση στο δρόμο της ένα τεράστιο γκρεμό. ’Εκεί μέσα λοιπόν χύ
θηκε. Πέρασαν έκτοτε καί άλλα έκατομμύρια χρόνια. Οί βροχές, τά ποτάμια, ο ί
σεισμοί έκάλυψαν μέ πέτρες καί χώματα τό γκρεμνό όπου βρίσκονταν τά μόρια
τοϋ άνθρακος πού είχαν μετασχηματισθή σέ κρυστάλλους καί μερικά τών οποίων
σήμερα κοσμούν στέμματα Βασιλέων ή τά χέρια πολλών γυναικών.
Κι’ έτσι πιά κάθε φορά πού οί ειδικοί άνακαλύπτουν μιά ήφαιστειογενή τοπο
θεσία μέ υπέδαφος χρώματος κυανοπρασίνου, πού θυμίζει τήν άπόχρωσιν τοϋ όφί—
του λίθου, σπεύδουν σέ έκσκαφές τοϋ έδάφοϋς.
ΠΩΣ ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗ ΤΟ ΚΟΥΛΛΙΝΑΝ

;

F rederick W ells όνομάζετο ό Διευθυντής τών εγκαταστάσεων επιφάνειας τοϋ
ορυχείου τοϋ K im berley κατά τό 1905. Κάνοντας τήν τακτικήν βραδυνήν επιθεώ
ρησή» του ένα βράδυ τής χρονιάς αυτής στά ορύγματα βάθους 5 μ. ύπό τήν έπιφάνειαν τής γής, άντελήφθη (καί μάλιστα άκριβώς τήν στιγμήν πού κουρασμένος,
άπό τήν εργασία τής ήμέρας είχε γυρίσει τό κεφάλι του προς τά πίσω καί χασμου
ριότανε) κάτι πού γιάλιζε παράξενα. Ά ν καί στήν άρχή είχε πολλούς ενδοιασμούς
εάν έπρόκειτο γιά πραγματικό διαμάντι, γιατί οί φίλοι του καί οί έργάται τα
κτικά, συνείθιζαν ν’ άστειεύωνται μεταξύ των τοποθετώντας σπασμένα κομμα
τάκια γυαλιών μέσα στο χώμα γιά νά τρομάξουν καί νά ξαφνιάσουν τούς συνα
δέλφους των, έσκαψε μέ τά δάκτυλα τοϋ χεριοϋ του καί σέ λίγα δευτερόλεπτα
κρατοΰσε στήν παλάμη του τό μεγαλύτερο διαμάντι τοϋ κόσμου. Έ ζύγιζε 3.106
καράτια, δηλαδή 640 γραμμάρια.
.
,
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Τό τεράστιο πετράδι ονομάστηκε «Κούλλιναν» προς τιμήν τοϋ Θωμά Κούλλι-ναν, προέδρου τοϋ ορυχείου K im berley.
Τό διαμάντι υστέρα- μετεφέρθη στην ’Αγγλία δπου ειδικοί εμπειρογνώμονες
τό έξετίμησαν για 250 μέ 300 σημερινά έκατομμύρια γαλλικών φράγκων.
'Ο W ells έλαβε ώς άμοιβήν διά την άνακάλυψιν ποσόν 3 έκατομμυρίων φράγ
κων καί τό διαμάντι άγοράστηκε άπό τήν Κυβέρνησιν τοϋ Τράσβααλ προκειμένου
νά δωρηθη εις τον Βασιλέα Έδουαρδο Τ ΙΙ της ’Αγγλίας, έπ’ ευκαιρία της 66 έπετείου των γεννεθλίων του.
Διά νά τό ΐδή μόνον ό Βασιλεύς ύπεχρεώθη νά καταβάλη ποσόν 200 χιλιάδων
φράγκων της εποχής εκείνης, ώς άσφάλιστρα εις την Τράπεζαν τής ’Αγγλίας, ή
οποία τό άπέσυρε διά δύο ώρας άπό τά Θησαυροφυλάκιά της.
"Οταν άπεφασίσθη νά τεμαχισθή τό Κούλλιναν σέ πέντε κομμάτια έκλήθη
ένας ειδικός έπί τής επεξεργασίας των άδαμάντων, ό J. A sscher. Έ π ί τρεις μήνας
έξήταζε καί έμελετοΰσε τό Κούλλιναν χωρίς νά τολμά νά λάβη τήν άπόφασιν νά
έπέμβη. Έ ω ς δτου τήν 10 Φεβρουάριου 1908 καί ώραν 14.45 άκριβώς άπεφάσισε
νά τό τεμαχίση. Στήν πρώτην του απόπειρα άπέτυχε. Τό διαμάντι παρά τό γερό
κτύπημα μέ τό άτσάλινο σκαρπέλο, έμεινε άνέπαφο. Τό σκαρπέλο μόνο θρυμματί
στηκε.
'Η δευτέρα προσπάθεια τοϋ A sscher ύπήρξεν επιτυχής. Οί διάφοροι υπολο
γισμοί του άπεδείχθησαν ορθοί καί τό «Κούλλιναν» έτεμαχίσθη κατά τον τρόπον
πού προεβλέπετο. 'Ο A sscher άπό τήν μεγάλην του συγκίνησιν έπεσε λιπόθυμος.
Τά τέσσαρα έκ των μεγάλων τεμαχίων τοϋ Κούλλιναν κοσμούν σήμερα τό
Βρεττανικόν Στέμμα. Τό ύπ’ άριθ. 1 τεμάχιον, έχει σχήμα άχλαδιοΰ καί είναι
530 καρατίων. Τό ύπ’ άριθ. 2 είναι 309 καρατίωνΤό ύπ’ άριθ. 3—92 καί τό ύπ’
αριθ. 4—62 καρατίων.
.
Έ κ τής τεμαχίσεως τοϋ Κούλλιναν προέκυψαν καί εκατοντάδες άλλων μικρών
-διαμαντιών, ολίγων κερατίων.
Σήμερα σ’ δλην τήν ύφήλιον δεν ύπάρχουν περισσότερα τών 20 διαμαντιών
μέ καράτια νά ξεπερνούν τά 100. Καί αύτά εύρίσκονται πάνω σέ στέμματα ή σέ
μουσεία καί συγκεντρώνουν τον θαυμασμόν τοϋ κόσμου.
Είναι άλήθεια πώς ό άνθρωπος άγαπά πάντοτε αυτό πού λάμπει. Καί δέν υπάρ
χει τίποτα πού νά λάμπη περισσότερο άπό τό διαμάντι.
Η. Σ Α Γ ΙΑ Σ
Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Α Α Π Ο ΤΟ Π Α Ρ Α Π Ε Τ Α Σ Μ Α
Μια γρηονλα, μόλις κατώρθωαε- μέσα στον μεγάλο συνωστισμό νά τρνπώ ση σ'
ένα βαγόνι τον υπόγειόν σιδηροδρόμου τή ς Μόσχας, αναστέναξε μ έ άνακούφισι χαί
ψιθύρισε: «Δόξα τό θ εό !» .
— «Δέν έπρεπε νά τό πής αυτό, συντρόφισσα» τής είπε άγρια ένας στρατιώ της
το ν ’Ερυθρόν —τράτου που στεκόταν δίπλα τη ς «"Επρεπε νά πής Δόξα τό Σ τάλιν
πού μάς έφτιαξε τόν Υ π ό γ ε ιο » .
Ή γρηονλα δέν απάντησε αμέσως, άλλα έπεσε σέ βαθειά συλλογή και σέ λίγο
ρωτά τόν στρατιώ τη «Κι άν πέθάνη ό Στάλαν;».
—«"Ε, μα τότε, τής απάντησε ο φαντάρος, τότε,- μπορείς νά πής Λόξα τό θ ε ό !» .
'Ιδού πώ ς εκμεταλλεύονται at Κομμουνιστικοί άρχαί τής~ Ο υγγαρίας τήν έλλειψιν
κατοικιών.
Ό Ιω σ ή φ Γιαρονσκα, γεω ργός τά Επάγγελμα, έκ τής επαρχίας Σ ομογκν, έτέλεσε
τελευταίω ς τούς γάμον; τον εις τό ληξιαρχείου όπου at Ά ρ χ α ί το ν προσέφεραν ένα
ωραιότατοι' γαμήλιον δώρον: ένα διαμέρισμα ένός δω ματίου! Ε ίς ένδειξιν ευγνωμοσύ
νη οί νεόνυμφοι υπέγραψαν σνμβόλαιον διά τον όποιου αναλαμβάνουν νά έργασθοΰν
έπί πενταετίαν εις τά έογα τον Ντουναπεντέλ.ε, π/.ησίον τής Βουδαπέστης.
Ή ανωτέρω εϊδησις έδημοσιενθιι είς τήν εφημερίδα «Σ αμπάτ Ν έπ», όργανον τον
Κ ομμουνιστικού Κ όμματος τώ ν Ο ύγγρω ν ’Εργατών.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Α ΡΧΗ ΓΕΙΟ Υ

Κανονισμός ύπ’ άριθ. 1. (Φ.Ε.Κ. 46 τ. Β ')
Περί ήμερησίας καί διημέρου άναπαύσεως (1)
Έχοντες ύπ’ βψει to άρθρον 7 παράγρ. 4 τοϋ νόμου 4971 καί 11 τοΰ άπό 17-6-2Ϊ
Διατάγματος <περΙ Κανονισμού συνθέσεως τοΰ προσωπικού των ’Αστυνομικών υπηρεσιών κλπ.>κανονίζομεν.
Άρθρον 1.
Χρόνος άναπαόσεως
1) Είς άπαντας τούς αστυνομικούς ύπαλλήλους χορηγείται 24ωρος ανάπαυσες κατά μήνα
ασχέτως πρός τήν κανονικήν άδειαν.
2) Είς τούς συμπληροΰντας συναπτήν έττταετή ύπηρεσίαν άστυφύλακας χορηγείται άνάπαυσις δύο ήμερών κατά μήνα είς δύο χρονικά διαστήματα και ούχΐ συνεχώς. Πρός λογισμόν
τής 7ετοΰς . ύπηρεσίας δέν θά ύπολογίζηται ό χρόνος τής έν τή ’Αστυνομική Σχολή έκπαιδεύ—
σεως, ούτε τής προϋπηρεσίας έν τώ σώματε διά τούς άναδιοριζομένους.
"Αρθρον 2.
Περιορισμοί καί τρόπος χορηγήσεως.
1) Ή ήμερησίά ή διήμερος κατά μήνα άνάπαυσις δέν άποτελεΐ δικαίωμα,, αλλά προσω
ρινόν μέτρον διοικητικόν λαμβανόμενον πρός διευκόλυνσιν τών υπαλλήλων έκτελούντων συνεχή,
επίπονον ύπηρεσίαν. δύναται δέ νά διακοπή καθ’ οίονδήποτε χρόνον, έάν τό άπαιτήσωσιν αί άνάγκαι τής ύπηρεσίας.
2) Τήν άνάπαυσιν χορηγοΰσιν είς μέν τούς ύπηρετοΰντας είς τμήματα ή Σταθμούς οί Διοικηταί τούτων, είς δέ τούς διοικητάς ή 'Τποδιοικητάς 6 ’Αστυνομικός Διευθυντής κατ’ αίτησίν
των. Είς τούς διοικητάς τών Σταθμών καί Παραρτημάτων ό Διοικητής τοΰ τμήματος. Είς τούς,
έν τή Διευθύνσει ώς φρουρούς ό Υπασπιστής.
3) Είς έκαστον τμήμα, σταθμόν, ή ύπηρεσίαν θά καταρτίζηται ύπό τοϋ Διοικητοϋ κατά,
μήνα πίνας, όστις θά τηρήται αύστηρώς. Ούδείς ύπάλληλος δύναται νά μεταβάλη τήν σειράν άνα—
παύσεως άνευ έγκρίσεως τού Διοικητοϋ. Θά λαμβάνηται φροντίς ώστε νά μή συμπίπτωσι δύούπάλληλοι είς τήν αύτήν άλλαγήν, όταν είς τό τμήμα τυγχάνωσιν ήμερησίας άναπαύσεως ούχί.
περισσότεροι τών τεσσάρων. Πρός τούτο ό πίναξ θά έλέγχηται καθ’ έβδομάδα.
(1) Ό Κανονισμός ούτος κατηργήθη διά τοΰ άρθρου 10 τοϋ ύπ’ άριθ. 65]1952 Κανονισμού·
«Περί συστήματος ωρών ύπηρεσίας άστυφυλάκων, ύπαρχιφυλάκων, άρχιφυλάκων καί ’Αξιω
ματικών Τμήματος καί Έπιθεωρήσεως».
Τό Άρχηγεϊον όμως Άστυν Πόλεων διά τής κατωτέρω ύπ’ άριθ. 11324Φ1]65 από 27-5-53'
διαταγής του άνέστειλε μέχρι νεωτέρας διαταγής τήν έφαρμογήν τοϋ άρθρου 10 τοΰ ύπ’ άριθ.
65J1952 Κανονισμού μόνον ώς πρός τούς κατωτέρους άστυνομικούς ύπαλλήλους δι’ οδς κατά-,
συνέπειαν θά ίσχύη.
’Εν ’Αθήναις τή 27 Μαίου 1953
Άριθ. Πρωτ. 11325 Φ 1]65
ΠΡΟΣ
ΑΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΑΣΤΤΝΟΜΙΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ
<Περί έφαρμογής τοΰ ύπ’ άριθ. 65 Κανονισμού περί συστήματος ώρών ύπηρεσίας κλπ.>.
Γνωρίζομεν ύμϊν ότι είς τό ύπ’ άριθ. 60 Φ.Ε.Κ. (τ. β’ ) τής 5 Μαρτίου 1953 έδημοσιεύθη;
6 ύπ’ άριθ. 65 Κανονισμός τοΰ Σώματος περί ώρών ύπηρεσίας άστ]κων, ύπαρχ]κων καί άρχι—
φυλάκων καί 2) ’Αξιωματικών Τμήματος καί Έπιθεωρήσεως.
Αί Άστυν. Διευθύνσεις Άθήνών—Πειραιώς—Πατρών—Κερκύρας συνημμένως τή παρούση λαμβάνουσι καί τά δύο διαγράμματα (άρθρον Η έδ. 2α) καί άρθρ. 4 παρ. 2β τών όποιων θά·
μεριμνήσωσι νά κάμωσι άντίγραφα ώστε νά διανεμηθώσι είς όλα τά ’Αστυνομικά Τμήματοε·.
καί Ύπηρεσίας τής δικαιοδοσίας των.
’Επί τούτοις γνωρίζομεν ότι μέχρι νεωτέρας διαταγής τό άρθρον 10 τοΰ έν λ.όγω Κανο
νισμού περί καταργήσεως τοΰ ύπ’ άριθ. 1]1935 Κανονισμού ήμών περί ήμερησίας καί διημέρουάναπαύσεως αναστέλλεται. Συνεπώς ό ύπ’ άριθ. 1 Κανονισμός θά έξακολουθήση νά έχη-έφαρμογήνμόνον ώς πρός τούς κατωτέρους (άστυφύλακας, ύπαρχιφύλακας καί άρχιφύλακας) τούς ύπηρε
τοΰντας είς Τμήματα Τάξεως. Καί διά μεν τούς έχοντας 7ετή συνολικήν ύπηρεσίαν έν τώ Σώματν
θά δίδεται μία ήμερησίά άνάπαυσις κατά μήνα, διά δέ τούς έχοντας άνω τών 7 έτών δύο ήμερήσιας άναπαύσεις μηνιαίως. Κατόπιν τούτου έάν οί περί ών πρόκειται φέρονται είς τήν κατάστασιν
ύπηρεσίας κατά τό υπόδειγμα τήν ήμέραν καθ’ ήν θά συμπίπτη ή ήμερησίά άνάπαυσις διά νά μή,
έπέρχεται άνωμαλία θά φέρωνται ώς κωλυόμενοι λόγω ήμερησίας άναπαύσεως.
ATT. ΕΒΕΡΤ
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Δία» επίσης νά λαμβάνηται φροντίς νά έξασφαλισθή όπως ούδεΐς αστυνομικός υπάλληλος
λαμβάνη ήμερηαίαν άνάπαυσιν, είς ήμίραν καθ' ήν είχε σειράν νά έκτελέση έπίπς,νον υπηρεσίαν
■ήτας διά τής χορηγήσεως αύτώ άναπαύσεως θά μετεβιβάζετο είς έτερον.
4)
Είς περίπτωσιν, καθ’ ήν τμήβα τι διατελεΐ έν έπιφυλακή ούδεΐς υπάλληλος, έχων
σειράν άναπαύσεως, θά λαμβάνη αύτήν, έάν δέ τελή είς άνάπαυσιν θά διακόπτη αυτήν. Θά λάβη
όμως τήν άνάπαυσιν εί δυνατόν άλλην ημέραν.
"Αρθρον 3.
’Εξαιρέσεις.
1 ) . Δεν τυγχάνουσιν οόδεμιάς κατά μήνα άναπαύσεως οί ΰπηρετοϋντες είς Γραφεία ύπάλληλοι.
2) Πάς υπάλληλος άσθενήσας ή άπουσιάσας έπ’ άδεια κατά‘ τήν διάρκειαν τοϋ μηνός
θά στερήται της ήμερησίας άναπαύσεως κατά τόν μήνα τούτον, ή είς περίπτωσιν άσθενείας ή
απουσίας του μετά τήν λήψιν της ήμερησίας άναπαύσεως θά στερήται ταύτης κατά τόν έπόμενον μήνα. ’Εάν ή άσθένεια ή άδεια διήρκεσεν υπέρ τάς δύο ήμέρας στερείται καί τής δευτέρας
ήμερησίας άναπαύσεως, έάν δικαιούται τοιαύτης. Είς περίπτωσιν δ’ άσθενείας ή άδειας μετά
τήν λήψιν τής χορηγούμενης διημέρου άναπαύσεως θά στερήται ταύτης κατά τόν έπόμενον μήνα.
3) ’Εξαιρούνται τής διημέρου άναπαύσεως καί θά λαμβάνωσιν ήμερησίαν μόνον κατά μήνα
άνάπαυσιν οί κάτωθι άστυφύλακες οί έ/οντες ύπερεπταετή συνεχή υπηρεσίαν :
α') ΟΙ υπηρετούντες παρά τοΐς τμήμασι Γενικής ’Ασφαλείας καί ’Αγορανομίας πασών
των ’Αστυνομικών Διευθύνσεων.
β') ΟΙ παρά των τμημάτων καί υπηρεσιών διατιθέμενοι άστυφύλακες πρός έπίδοσιν έγγράφων.
γ' ) Οί ΰπηρετοϋντες είς τά τμήματα Τροχαίας Κινήσεως Πειραιώς καί Πατρών.
δ ') Οί παρά τώ ’Ελέγχω Αιμένος καί Γραφείω Ξένων καί Θεωρήσεως Διαβατηρίων Πει
ραιώς.
ε') Οί ΰπηρετοϋντες εις τόν ’Οργανισμόν Αιμένος Πειραιώς.
•στ') Όί παρά τώ Γραφείω Κινήσεως Ξένων καί Ελέγχω Αιμένος Κερκύρας.
Έ ν Άθήναις τή 15 Μαρτίου 1930
. Ό άρχηγός
Κ. ΓΑΡΕΖΟΣ
Κανονισμός ύπ’ άριθμ. 2. (Φ.Ε.Κ. 46 τ.Β .). '
Π ερί λειτουργίας ειδικού Γραφείου άνευρεθέντων καί άπωλεσθέντων άντικειμένων.
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
Έχοντες ύπ’ δψει τά άρθρα 7 παράγρ. 4 τού Νόμου 4971,11, 76 καί' 119 τού άπό 17]6]21
Διατάγματος «περί Κανονισμού συνθέσεως τών άστυνομικών υπηρεσιών κλπ. κανονίζομεν τά
ακόλουθα :
\ "Αρθρον μόνον.—1) Παρ’ έκάστω τμήματι ’Ασφαλείας λειτουργεί γραφεΐον είδικώς άπασχολούμενον μέ τήν υπηρεσίαν τών εύρεθέντων ή άπωλεσθέντων άντικειμένων.
Τό γραφεΐον τούτο τηρεί τά βιβλία εύρεθέντων ή άπωλεσθέντων αντικειμένων καί ένεργεΐ έν
αΰτοϊς τάς σχετικάς έγγραφάς.
2) Τά τμήματα τηροΰσι βιβλία εύρεθέντων καί άπωλεσθέντων άντικειμένων δέχονται άντικείμενα ευρισκόμενα καί παριαδιδόμενα αύτοΐς παρ’ οίουδήποτε ώς έπίσης καί αγγελίας περί άπωλείας άντικειμένων καί προβαίνουσιν είς ένεργείας διά τήν άνεύρεσιν τού άπωλεσθέντος καί άπόδοσιν
αύτώ τού άντικειμέν. ι.
.;
Καθ’ έκάστην λ.ευτέραν τής έβδομάδος αντικείμενα μή άποδοθέντα τοΐς δικαιούχοις θά άποστέλλωνται είς τό τά τήν παράγρ. 1 γραφεΐον μετ’ άντιγράφου τών έγγραφών των, ώς καί αντί
γραφα άγγελιών .ερί άπωλεσθέντων άντικειμένων.
,
■ Τό Γραφεΐον τούτο θά καταχωρή ταύτας είς τά βιβλία του.
3) Τό αύτό ώς άνω γραφεΐον ύποχρεούται καί άπ’ εύθείας νά δέχηται αγγελίας καί νά κατα
χωρή ταύτας είς τά βιβλία του περί άπωλεσθέντων αντικειμένων ή νά παραλαμβάνη άντικείμενα
παραδιδόμενχ αύτώ παρ’ οίουδήποτε ώς εύρεθέντα μή παραλ.εΐπον νά πρρέρχηται είς τάς δεούσας
ενεργείας διά τήν άνεύρεσιν τών άπωλεσθέντων ή τήν άπόδοσιν εύρεθέντων.
4) Προκειμένου περί αντικειμένων περί ών ύπάρχει φόβος φθοράς ή ή συντήρησίς των άπαιτεΐ
δυσαναλόγους δαπάνας ταύτα θά έκπλειστηριάζωνται συμφώνως πρός τόν νόμον περί ευρέσεων
άπωλολ.ότων καί τό άρθραν 898 τής Πολιτικής Δικονομίας.
Προσοχή ίδιάζουσα δέον νά καταβάλληται ύπό τών άστυνομικών ύπηρεσιών προκειμένου
περί άντικειμένων έπικινδύνων, όπότε δέον νά λαμβάνωνται άνάλογα μέτρα τόσον διά τήν φύλαξιν
όσον καί διά τήν μεταφοράν των καί παράδοσιν είς άλλας δημοσίας άρχάς.
5) Είς περίπτωσιν καθ’ ήν άντικείμενόν τι εύρεθέν έχει άποσταλή είς τό γραφεΐον συγκεντρώσεως άντικειμένων τού τμήματος ’Ασφαλείας, ήθελε δέ παρουσιασθή είς τό τμήμα Τάξεως ό
άπωλέσας ή άλλ.ος τις δικαιούμενος είς άνάληψιν τότε ούτος παραπέμπεται είς τό γραφεΐον τούτο
έφοδιαζόμενος διά σχετικού σημειώματος τοϋ οίκείου τμήματος.
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6)
Διά τήν άνεύρεσιν τοΰ άπωλέσαντος άντίκειμενόν τι καί άπόδοσιν αύτω τούτου, έκτος των
άλλων ενεργειών δέον νά δίδηται περιοδικώς καί σχετική αγγελία εις τάς εφημερίδας ύττό τύπον
είδήσεως περί τής εύρέσεως των αντικειμένων Γνα οί άπωλέσαντες λαμβάνουσι γνώσ.ν.
7) Το γραφεϊον συγκεντρώσεως των περί άπωλεσβέντων ή εύρεθέντων άντικειμένων άγγελιών έκτός τών άλλων ένεργειών του έπί των ύποθέσεων τούτων έλέγχει καί συσχετίζει τάς αγγελίας
περί εύρεθέντων αντικειμένων με έκείνας περί άπωλεσβέντων τοιούτων έτι δέ διαπιστώνει μή τυχόν
αντικείμενα παραδοθέντα ή άποσταλέντα αύτω ώς εύρεΟέντα προέρχονται έκ κλοπής ή έξ άλλης
ύποπτου πηγής ήτις δέον νά έφελκύση τό ενδιαφέρον τής ’Αστυνομίας.
8 )
0 ! προϊστάμενοι τών ’Αστυνομικών Υπηρεσιών δύνανται νά έκδίδωσι δυνάμει τοΰ π
ρόντος κανονισμού λεπτομερείς είδικάς όδηγίας περί τής εφαρμογής τούτου.
Άθήναι 14 Μαρτίου 1934 Ό ’Αρχηγός Κ. ΓΑΡΕΖΟΣ
Σ χ ετικ ή ή κ α τω τέεω διαταγή τοΰ ’ Αρχηγείου Ασ. Π.
Άριθ. Πρωτ. 10607 Φ 1J1948
Έν Άθήναις τή 4η ’Ιουνίου 1952
ΙΙΡΟΣ ΑΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΠ ΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Πρός περιορισμόν τής διαρκούς καί άσκοπου άπασχολήσεως τών ύπηρ. ακών τηλεφώνων
διά ζητήματα ήσσονος σημασίας, έπί βλάβη σοβαρών ύποθέσεων, αΐτινες χρήζο . αμέσου ένεργείας,
έπεξηγούντες καί συμπληροΰντες τήν δευτέραν παράγραφον τού άρθρου 38 τού ύπ’ άριθ. 48)1935
Κανονισμού τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος έν σχέσει μέ τά τηλεφωνήματα τά άφορώντα ανευρέσεις
ή άπωλείας άντικειμένων καί ζώων καθορίζομεν τ’ ακόλουθα :
1'. α) Διά τά άνευρισκόμενα ή άπωλεσθέντα άντικείμενα ή ζώα. άτινα ώς έκ τού είδους καί
τής άςίας αύτών δέν έχουν σπουδαιότητα, μήτε παρέχουν ένδειξίν τινα ότι δύνανται νά σχετίζωνται
μέ αδίκημα (π.χ. ζεύγος ύποδημάτων, πρόβατον, κύων, όμβρέλλα κλπ.), θά γίνωνται κανονικώς
αί έγγραφαί είς τά οικεία βιβλία άπωλεσθέντων καί άνευρεθέντων άντικειμένων ή ζώων καί δέν θά
καταχωρεΐται τηλεφώνημα πρός άπαντα τ’ Αστυνομικά Τμήματα. ’Αντί όμως τού τηλεφωνή
ματος θά συμπληροΰται ειδικόν έντυπον δελτίον, ώς τό κατωτέρω ύπόδειγμα, τό όποιον θ’ άποστέλληται αυθημερόν ή τό βραδύτερον τήν έπομένην είς τό Γραφεϊον άνευρεθέντων καί άπωλεσθέντων
αντικειμένων τής Ύποδιευθύνσεως ή τού Τμήματος Γενικής ’Ασφαλείας. Τό Γραφεϊον τούτο θά
καταρτίζη καθ’ έκάστην Γενικά Δελτία εύρεθέντων καί άπωλεσθέντων άντικειμένων, άτινα δακτυ
λογραφημένα ή πολυγραφημένα θά διανέμωνταί είς άπαντα τά ’Αστυνομικά Τμήματα καί 'Υπηρε
σίας. ’Ακολούθως τά δελτία θ’ άρχειοθετώνται κατ’ αντικείμενα ινα είς έκάστην δεδομένην περίπτωσιν είναι εύχερής ή άναζήτησις καί συσχέτισις τών άνευρισκομένων άντικειμένων μέ τά δηλωθέντα ώς άπωλεσθέντα τοιαύτα.
β )’ Διά τά άπωλεσθέντα ή άνευρισκόμενα άντικείμενα ή ζώα,άτινα ώς έκ τού είδους καί τής
άςίας των έχουν σπουδαιότητα καί παρέχουν ενδείξεις ότι δύνανται νά σχετίζωνται μέ άδίκημα
(π.χ. αύτοκίνητον πολυτελείας έγκαταλελειμμένον, πανταλόνιον μέ σταγόνας αίματος, μάχαιρα μέ
ίχνη αίματος, τσάντα μέ 500 λίρας κλπ., κλπ.) έκτος τών καταχωρήσεων ,είς τά οικεία βιβλία
θά γίνωνται άμέσως καί σχετικά τηλεφωνήματα. Καί είς τήν περίπτωσιν αυτήν θά συντάσσηται
τό κατά τήν άνωτέρω παράγραφον δελτίον, όπερ θ’ άποστέλληται αύθημερόν ή τήν έπομένην είς τά
είδικά γραφεία άπωλεσθέντων καί άνευρισκομένων τής Γενικής ’Ασφαλείας διά τήν καταχώρησιν
είς τά οικεία ήμερήσια δελτία καί τήν άρχειοθέτησιν.
γ) ΔΓ άμοφοτέρας τάς περιπτώσεις τών άνωτέρω έδαφίων α' καί β' ή παΰσις τών άναζητήσεων θά γίνεται διά τών ήμερησίων δελτίων άνευρεθέντων καί άπωλεσθέντων τής 'Υπηρεσίας
Γενικής ’Ασφαλείας, ήτις θά λαμβάνη γνώσιν διά τού έντυπου δελτίου, όπερ θ’ άποστέλληται
αύτή υπό τοΰ άρμοδίου Τμήματος είς δ παρεδόθη ή έδηλώθη ή άπώλεια, τό όποιον θά συσχετίζηται
εύχερώς μέ τό προηγούμενου άντίστοιχον τοιούτον διά τής συμπληρώσεως τής έν αύτω οικείας
ένδείςεως.
II. Τά κατ’ άνωτέρω δελτία τών ’Αστυνομικών Τμημάτων θά είναι ήριθμημένα κατ’ αΰξοντα
άριθμόν, όστις άριθμός θά καταχωρήται είς τό βιβλίον άνευρεθέντων ή άπωλεσθέντων καί είς τήν
θέσιν όπου όρίζει διά τήν καταχώρησιν τοΰ άριθμοΰ τοΰ τηλεφωνήματος, μέ τήν διαφοράν ότι άντί
τής φράσεως «έγένετο τηλεφώνημα» θά γράφεται «έστάλη δελτίον ύπ’ άριθμ............ .
Ό ’Αρχηγός
............. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ
Α. Σ. ΣΑΜΠΑΝΗΣ
ΔΕΑΤΙΟΝ ΑΝΕΥΡΕΣΕΩΣ ή ΑΠΩΑΕΙΑΣ
Άριθ.....................
Άντικείμενον ή ζώον. ............... 1............. ................................................................... · ..........................
’Ακριβής περιγραφή αύτού ....................................................................................... .............................
πού άνευρέθη ή άπωλέσθη........................................................................................................................
Είς τίνα ανήκει (όνοματεπώνυμον καί διεύθυνσις τούτου)................................................................
Σχετικόν Δελτίον ύπ’ άριθ................ τοΰ .................... ’Αστυνομικού Τμήματος.
Ο ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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Κανονισμός ϋπ’ Άριθ. 3.
13ερI άδειων γάμου καί δηλώσεων οικογενειακής καταστάσεως των άστυνομιμικων υπαλλήλων.
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
Έχοντες ύπ’ όψει τά άρθρα 7 παρ. 4, 43 παραγράφ. Η, 49 παραγράφ. H' 'ού Νόμου
4971 καί 11 τού Διατάγματος τής 7-G-21 «περί κανονισμού σϋνθέσεως των αστυνομικών υπηρεσιών
κλ.π.» ορίζομεν τά επόμενα :
ΆρΟρον 1.
I. Πας αστυνομικός υπάλληλος συμπλήρωσα; τον έν τώ νόμω οριζόμενου χρόνον υπηρε
σίας προκειμένου να τελ,έση γάμον δέον εγκαίρως νά υποβολή προ τής μνηστείας σχετικήν αίτησ.ν
περιέχουσαν τό όνοματεπώνυμον καί τήν διεύΟυνσιν ένεστώσης διαμονής τής μελΧοϋσης συζύγου
του. Ή έγκρισις τής παροχής τής τοιαϋτης άδειας ήρτηται έκ τής κρίσεως τών προϊσταμένων
άρχών περί τών ήθικών προσόντων τής μελλονύμφου καί τής οικονομικής καταστάσεως τούτης
καί τού αίτουμένου τήν άδειαν.
II. 'Η έγκρισις άδειας τελέσεως γάμου γνωστοποιείται είδικώς εις τον ενδιαφερόμενον καί
ούχί δι’ ήμερησίας διαταγής.
III. ΙΙάς τελών γάμον προ τής εγκριτικής διαταγής τού Υπουργού τών Εσωτερικών ή
τού ’Αρχηγού τής "Αστυνομίας διώκεται πειθαρχικώς συνωδα τώ άρθρω 43 παράγρ. II καί 49
•παράγρ. ΙΓ έδάφ. 1 καί παράγρ. ϊ τού νόμου 4971.
I ό’. Πας τυχών άδειας γάμου δέον όπως εντός μηνος άπό τής τελέσεως αυτού υποβολή
εις τό Άρχηγεΐον ληξιαρχικήν πράξιν περί τής τελέσεως τού γάμου του, εάν δέ ήθελε τυχόν δημιουργηθή ζήτημα μετά τήν παροχήν άδειας, μή τελέσεως τού γάμου, δέον ευθύς αμέσως ν’ άναφέρη σχετικούς μή δυναμένης νά χρησιμοποίησή τής αυτής έγκρίσεως διά σϋναψιν γάμου μετ’
άλλου προσώπου παρά τό δι’ ό έξεδόθη.
Τ. 'Ομοίως εντός μηνός άπό τής λ.ϋσεως γάμου οπωσδήποτε ό αστυνομικός ΰποχρεοϋται
νά ύποβάλ.η άντίγραφον ληξιαρχικής πράξεως ή άντίγραφον οριστικής άποφάσεως.
ΤΙ. 'Ομοίως έκαστος άστυνομικός υπάλληλος ύποχρεούται νά ύποβάλ.η δήλ.ωσιν περί πάσης, έκάστοτε μεταβολής τής οικογενειακής αυτού καταστάσεως συνέπεια γεννήσεως τέκνου κλ.π.
κατά τό εξής υπόδειγμα :
’Αστυνομική Διεύθυνσις.........................................
’Υπεύθυνος δήλωσις
Οικογενειακή; καταστάσεως γάμου
Έπώνυμον
“Ονομα .
Πατρώνυμον
’Αριθμός Μητρώου
Βαθμός
Τόπος καταγωγής
“Ονομα της συζύγου
Γένος τής συζύγου
Τόπος καταγωγής τής συζύγου
“Ονομα 1ου τέκνου
έτος γεννήσεως
“Ονομα 2ου τέκνου
έτος γεννήσεως κλ.π.
Παρατηρήσεις. (’Ενταύθα θά άναγραφώσι πασαι αί άπό τής τελέσεως τού γάμου μέχρι
σήμερον οίνενειακαί μεταβολ.αί).
' ’Ε ν .........................................τή.................................. 193
.
Ό δηλών
T ill. ΑΙ ’Αστυνομικά! Δ}νσεις καί Ύπηρεσίαι δέον νά παρακολουθώσι τήν άκριβή έκτέλ,εσιν τών ώς άνω καθοριζομένων ώς καί τήν εφαρμογήν τής διατάξεως τού άρθρου 49 τού Νό
μου 4971 περί τού ποσοστού τών εγγάμων αστυφυλάκων.
ΥΙΙΙ. Παρά τώ Άρχηγείω τής ’Αστυνομίας Πόλεων, ταϊς Άστυνομίκαΐς Δ]νσεσι, ’Αστυ
νομική Σχολ.ή κλπ. αυτοτελείς υπηρεσίας τηρείται ειδικόν βιβλίον κατά τώ κατωτέρω υπόδειγμα:
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’Επίσης δέον νά τηοήται καί βιβλϊσν «εϋρετήριον» εις δ νά εΰρετηριάζωνται οΐ έγγαμοι
Αστυνομικοί υπάλληλοι άπάντων τών βαθμών.
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Άρθρο» 2. (1)
Εις -ιούς τελοΟντας γάμο» άνευ άδειας αστυνομικούς ύπαλλήλους καί μή κεκτημένους
εν γένει τά ύπό τών κειμένων διατάξεων προβλεπόμενα προσόντα έκτος τών ύπό των οικείων
Συμβουλίων προβλεπομένων πειθαρχικών ποινών έπιβάλλ.ονται καί αί κάτωθι διοικητικοί κυ
ρώσεις. »
1. Ό άστυνομικός υπάλληλος οστις ένυμφεύθη άνευ τών κατά τάς κειμένας διατάξεις
προβλεπομενων διατυπώσεων δέν δυνατοί να τύχη οίκοι διανυκτερεύσεως, τοιαύτη δέ τυχόν προϋπάρχουσα καθ’ όν χρόνον ήτο άγαμος ανακαλείται. (2).
2. Μετά τής προτάσεως περί επιβολής ποινής εις το οικείο» Άστυν. Συμβού>.ιον γίνεται
ωσαύτως πρότοσις υποχρεωτική; μεταθέσεώς του εις άπομεμακρυσμένην ’Αστυν. Δ]σιν εκείνης
εις ήν υπηρετεί, τά δέ οδοιπορικά έξοδα τής τοιαύτης μεταθέσεώς βαρύνουσι τόν ίδιον συνωδά
τώ Χόμω 1016J37.
3. ’Απαγορεύεται ωσαύτως ή σύναψις μνηστείας παρ’ αστυνομικού υπαλλήλου, έφ’ όσον
οΰτος δέν έχει τουλάχιστον πενταε τή υπηρεσίαν ώς μόνιμος αστυνομικός υπάλληλος καί συμπλη
ρώσει το 28ον έτος τής ηλικίας του.
ΙΙαράβασις τής τοιαύτης διατάξεως συνεπάγεται ύποχρεωτικώς μετάθεσιν έκ τής Άστυν.
Δ]νσεως παρ’ ή υπηρετεί, ώς ή § 2 τοϋ παρόντος διαλαμβάνει.
Έν Άθήναις τή 1 Μαρτίου 1934
Ό Αρχηγός Κ. ΓΑΡΕΖΟΣ
1. Τό άρθρον 2 προσετέθη διά τοΰ από 22-1-11-1947 συμπληρωματικού Κανονισμού, κοινοποιηθέντος διά τής ύπ’ άριθ. 1623]134]5 άπό 29-1-1948 διαταγής Αρχηγείου Άστυν.. Πό
λεων.
2. Σχετική ή κάτωθι διαταγή Αρχηγείου Άστυν. Πόλεων.
ΑΡΧΗΓΈΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟλΠΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
’Εν Άθήναις ττ. 22 Σ]βρίου 1950
Άριθ. Πρωτ. 15043]134]5
Πρός τήν Άστυν. Δ]νσιν Πατρών
<Περί τής οίκοι διανυκτερεύσεως τών τιμω ρηθέντω ν διά γάμον άνευ άδειας
άστυν. υπαλλήλων».
’Επί τής ΰπ’ άριθ. 8795]100]3 άπό 11-9-50 άναφοράς υμών, περί τοϋ έν περιλήψει, άνακοινοϋμεν ότι δύνασθε νά χορηγήτε άδειαν οίκοι διανυκτερεύσεως εις τούς τιμωρηθέντας διά τό
παράπτωμα τής συνάψει»ς γάμου άνευ τής κεκανονισμένης άδειας ήμών.
Ό Αρχηγός Α ΓΓ. ΕΒΕΡΤ '

ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ύπ’ άριθ. 2421.
Περί ίδρύσεως Κεντρικής 'Τπηρεσίας Πληροφοριών.
Έχοντες ύπ’ όψει τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 35 τοϋ Συντάγματος καί τήν άπό 7 Μαίου 1953
σύμφωνον γνώμην τής κατά τήν παράγραφον 2 τοϋ αύτοΰ άρθρου 35 Ειδικής ’Επιτροπής έκ
Βουλευτών, προτάαει τοϋ Ήμετέρρυ Υπουργικού Συμβουλίου, άπεφασίσαμεν καί διατάσσυμεν :
Άρθρον 1.
Διά τήν ’Εθνικήν ασφάλειαν, ασφάλειαν τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί τήν Δημοσίαν
ασφάλειαν καί τάξιν, Ιδρύεται ύπηρεσΐα ΰπό τόν τίτλον «Κεντρική 'Υπηρεσία Πληροφοριών».
Άρθρον 2.
Ή Κεντρική 'Υπηρεσία Πληροφοριών είναι υπηρεσία αυτοτελής, ύπαγομένη ύπό τάς
άμεσους διαταγάς τοϋ Προέδρου τής Κυβερνήσεως. Αλληλογραφεί άπ’ ευθείας μεθ’ όλων τών
'Υπουργείων καί Κυβερνητικών Υπηρεσιών, τοΐς άνακοινοϊ πάν ζήτημα τής άρμοδιότητόε των,
όπεο είναι σχετικόν με τήν Εθνικήν ασφάλειαν καί προκαλεΐ τάς ένερ-'είαε των.
Άρθρον 3.
Ή Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών έπιφορτίζεται μέ τά κάτωθι :
αί Συντονισμόν καί κατεύθυνσιν τών Υπηρεσιών ΙΙληροφοριών τοϋ Κράτους έπί σκοπώ
συλλογής κατά τόν πλέον οικονομικόν καί αποδοτικόν τρόπον πληροφοριών άφορωσών τήν ’Ε 
θνικήν άσφάλειαν.
βΐ Συλλογήν έξ ιδίων πηγών πληροφοριών άφορωσών τήν ’Εθνικήν άσφάλειαν καί πα
ροχήν τούτων εις τά αρμόδια όργανα πρός μελέτην καί εκμετάλλευση*, βάσει κατευθύνσεων τοϋ
Προέδρου τής Κυβερνήσεως.
γ) Συγκεντρώσω τών συμπερασμάτων τών π/.ηροφοριών όλων τών οργάνων πληροφο
ριών τοϋ Κράτους πρός σχηματισμόν πλήρους είκόνος διά τήν ενημέρωσε» έν παντί καί πάντοτε
τοϋ Προέδρου της Κυβερνήσεως καί τών αρμοδίων Κυβερνητικών Αρχών, βάσει κατευθύνσεων
καί όδηγιών τοϋ Προέδρου τής Κυβερνήσεως.

-Λ
Νόμοι—Διατάγματα ’ ' Τ;Γ· . δ) Πρότασιν μέτρων διά τήν διαφώτισιν της κοινές γνώμης tv τή» εσωτερικό» καί έξωτερικώ έπί θεμάτων άφορώντων τήν 'Εθνικήν ασφάλειαν.
,
Άρθρον 4.
α ) Ή Κεντρική 'Υπηρεσία Πληροφοριών διευθύνεται ύπό Διευθυντοϋ, όριζομένου ύπό τοϋ
Προέδρου τής Κυβερνήσεως.
Οϋτος δύναται νά είναι έν ένεργεία ή άποστρατεία ’Αξιωματικός τών ’Ενόπλων Δυνά
μεων (Στρατού, Ναυτικού, "Αεροπορίας, Β. Χωρ)κής ή ’Αστυνομίας Πόλεων) ή έτερος δημό
σιος υπάλληλος ή κατάλληλος ιδιώτης συγκεντρώνων τ’ άπαιτούμενα ουσιαστικά προσόντα. β') Παρά τή Υπηρεσία τούτη καί διά τήν ύποβοήθησιν τοΰ έργου της λειτουργεί Συμβούλιον Πληροφοριών, άπαρτιάόμενον έκ τών :
Διευθυντοϋ ’Αστυνομίας "Υπουργείου ’Εσωτερικών,
Διευθυντοϋ Χωροφυλακής Υπουργείου Εσωτερικών,
Διευθυντοϋ της "Υπηρεσίας ’Αλλοδαπών,
’Εκπροσώπου τοΰ Γ.Ε.Ε.Θ.Α.
’Εκπροσώπου τοΰ ‘Υπουργείου ’Εμπορικής Ναυτιλίας.
Διευθυντοϋ Κεντρικής 'Υπηρεσίας Πληροφοριών.
γ") Εις "τό Συμβούλιον τοϋτο δύνανται δι’ όμοίας άποφάσεως τοΰ Προέδρου της Κυβερνήσεως νά μετέχωσι μετά ψήφου καί έτερο όργανα τής Πολιτείας άνήκοντα είς ύπτ,ρεσίας
άσχολουμένας με τήν συλλογήν καί έκριετάλλεύσιν τών πληροφοριών ή όπωσδήποτε σχετιζομιένας
άμέσως ή έμμέσως μέ τόν σκοπόν καί τήν άποστολήν τής συνιστωμένης υπηρεσίας.
δ ') Τοϋ Συμβουλίου τούτου ευρισκομένου έν απαρτία παρόντων τών δύο τρίτων τού όλου
άριθμοϋ τών έν ανωτέρω παραγράφοις β' καί γ' μελών του, προεδρεύει έκαστοτε ό αρχαιότερος
ή άνώτερος τών έν ένεργεία στρατιωτικών {Στρατού, Ναυτικού, ’Αεροπορίας, Χωρικής, Άστυ
νομίας Πόλεων κα.ί Λιμεν. Σώματος), χρέη δέ Γραμματέως (Είσηγητού) μετά ψήφου έκτελεϊ
6 Διευθυντής τής Κεντρικής "Υπηρεσίας Πληροφοριών.
ε ') Δύνανται ωσαύτως νά καλούνται είς τό άνω Συμβούλ.ιον συμβουλευτικό»; καί έτερα
Κρατικά "Όργανα ή κατάλληλα πρόσωπα δυνάμενα νά ένισχύσο’υν τό έργον των.
Τό Συμβούλιον τούτο συνέρχεται ανελλιπώς τή αιτήσει τοΰ Είσηγητού πρός έπίλυσιν
άναφυομενων ζητημάτων.
Άρθρον 5.
α) "Ο Διευθυντής τής Κεντρικής "Υπηρεσίας Πληροφοριών είναι προσωπικό»; υπεύθυνος
διά τήν έκτέλεσιν τών άποστολ.ών τών καθοριζόμενων είς τό άρθρον 3 εδάφια β' καί γ" τοΰ πα
ρόντος.
β) Διά τάς λοιπάς άποστολάς τών έδαφίων α’ καί δ' τοΰ άρθρου 3 τοΰ παρόντος είσηγεϊται τά ληπτέα μιέτρα είς τό Συμβούλιον Πληροφοριών, τό όποιον καταρτίζει πρακτικόν, είς
τό όποιον διατυπώνει τάς προτάσεις του. Είς το πρακτικόν τούτο, έάν ή γνώμη επί τών προ
τάσεων δέν είναι όμόφωνος, αναγράφονται άναλυτικώς αί άπόψεις ενός έκαστου τών μελών, τών
έχόντων διάφορον τοιαύτην.
γ) Άπόφασιν έπί τών ούτω καταρτιζομιένων προτάσεων τού Συμβουλίου Πληροφοριών
λαμβάνει Συμβούλιον, άπαρτιζόμενον έκ τών :
'Υπουργών ’Εσωτερικών, Εξωτερικών, ’Εθνικής Άμύνης (ή καί άλλου αρμοδίου ‘Υπουρ
γού, όσης ήθελε καθορισθή ύπό τού Προέδρου τής Κυβερνησεως) καί τοϋ ’Αρχηγού Γ.Ε.Ε.Θ.Α.
Χρέη Είσηγητού άνευ ψήφου είς τό Συμιβούλ,ιον τούτο έκτελεϊ ό Διευθυντής τής Κεν
τρικής "Υπηρεσίας Πληροφοριών, καθήκοντα δέ Προέδρου ό οριζόμενος ύπό τοΰ Προέδρου τής
Κυβερνησεως "Υπουργός.
δ) Δι’ ούσιώδη ζητήματα, άτινα ήθελε έπιφυλάξη ό Πρόεδρος τής Κυβερνησεως δι’ έαυτόν,
ή τελική- έγκρισις τής άποφάσεως ανήκει είς τούτον.
•
Άρθρον 6.
Τό προσωπικόν τής Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών απαρτίζεται
α) ’Από Άξιωμυχηκούς έν ένεργεία ή αποστρατεία τοϋ Στρατού Ξηράς, Ναυηκοϋ καί
’Αεροπορίας.
β) ’Από ’Αξιωματικούς έν ένεργεία’ ή μή τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί τοϋ Λιμενικού
Σώματος.
γ) ’Από υπαλλήλους διαφόρων Υπουργείων ή Κυβερνητικών "Υπηρεσιών.
"Απόντες οί ώς άνω λαμιβάνονται δι’ άποσπάσεως έκ τών "Υπηρεσίαν των δι’ άποφάσεως
τοΰ Προέδρου τής Κυβερνησεως καί κατόπιν προτάσεως τοϋ Διευθυντοϋ τής Κεντρικής "Υπη
ρεσίας Πληροφοριών.
ΟΙ έν αποστρατεία δύναται νά άνακληθώσιν είς τήν ένεργόν υπηρεσίαν.
Άρθρον 7.
.
- Ό χρόνος υπηρεσίας παρά.τή Κεντρική "Υπηρεσία Πληροφοριών Άξ]κών έν. ενεργείς
άπό τοΰ βαθμού τού Άντ)ρχου καί άνω λογίζεται ώς χρόνος Διοικήσεως Μσνάδος αντιστοίχου
τού βαθμού των.
'—
•./--’ ϊ

9ό

Νόμοι—Διατάγματα

'Αρθρον 8.
Τό κατώτερον προσωπικόν άπαρτίζεται *έξ όπλιτών τών ’Ενόπλων Δυνάμεων, τών Σω
μάτων ’Ασφαλείας καί τού Λιμενικού Σώματος λαμβανομένουν έξ άποσπάσεως εκ τών Υ π η 
ρεσιών των.
"Αρθρον 9.
"Απασαι at Πολιτικαί καί Στρατιωτικαί Άρχαί, Άρχαί Σωμάτων ’Ασφαλείας ώς καί
πάσης φύσεως ’Οργανισμοί τού Κράτους ύποχρεούνται νά παρέχουν τήν συνδρομήν των εις τήν
Κεντρικήν ’Υπηρεσίαν Πληροφοριών διά τήν έκπλήρωσιν τού προορισμού της.
"Αρθρον 10.
Ή άπαιτουμένη διά τήν σύστασιν καί λειτουργίαν έν γένει τής υπηρεσίας δαπάνη βαρύνει
τόν ειδικόν Προϋπολογισμόν τού Υπουργείου ’Εθνικής Άμύνης είς τόν όποιον εις Ιδιον άρθρον
αναγράφεται κατ’ έτος πίστωσις ώς έξοδα τής Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Διά τήν
δικαιολόγησιν τών δαπανών τής Κεντρικής Υπηρεσίας, Πληροφοριών θά έφαρμόζωνται α! ίσχύουσαι διατάξεις διά τά απρόβλεπτα έξοδα τού Υπουργείου ’Εθνικής Άμύνης.
Τήν δια/είρισιν τού κονδυλίου τών απροβλέπτων εξόδων έχει ό Διευθυντής τής Κεντρικής
’Υπηρεσίας Πληροφοριών. Α! λεπτομέρειαι διαχειρίσεως ρυθμισθήσονται 8ι’ άποφάσεως τού
Προέδρου τής Κυβερνήσεως.
Αρθρον 11.
Διά Κανονισμού συντασσομένου ύπό τής Κεντρικής ’Υπηρεσίας Πληροφοριών καί έγκρινομένου ύπό τού Προέδρου τής Κυβερνήσεως, θέλουσι κανονισθή αί λεπτομέρειαι τής όργανώσεως καί λειτουργίας τής Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
"Αρθρον 12.
• "Οπου έν τώ παρόντι X. Δ. άναφέρονται άποφάσεις τού Προέδρου τής Κυβερνήσεως ίσχύουσιν άνευ δημοσιεύσεως αύτών είς τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.
"Αρθρον 13.
Ή ισχύς τού παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεως του είς τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερ•νήσεως.
Έν Άθήναις τή 9 Μαΐου 1953.
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ύπ’ άριθ. 2396
Π ερί κανονισμού χρήσεως καί κινήσεως αύτοκινήτων όχημάτων τού Δημοσίου
τών ’ Οργανισμών Τοπικής Λ ΰτοδιοικήσεως καί τών έν γένει Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
Έχοντες ύπ’ δύει τάς διατάξεις τού άρθρου 35 τού Συντάγματος καί τήν άπό 24 ’Απριλίου
1953 σύμφωνον γνώμην τής κατά τήν παράγραφον 2 τού αύτού άρθρου 35 Ειδικής ’Επιτροπής έκ
βουλευτών, προτάσει τού Ήμετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, άπεφασίσαμεν καί διατάσσομεν:
"Αρθρον 1.
,
1. Λι’ αποφάσεων τού Προέδρου τού Υπουργικού Συμβουλίου, δημοσιευομένων είς τήν Έ '
φημερίδα τής Κυβερνήσεως, δύναται: α) νά όρίζωνται αί ’Υπηρεσία’, τού Δημοσίου, τών Όργα~
«ισμών Τοπικής Αύτοδιοικήσεως. ή τών έν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Ειδικών
Λογαριασμών ή ’Υπηρεσιών, έχουσών ίδιαν έκτός τού Κρατκού Προϋπολογισμού διαχείρισιν,
ς Τραπεζών ή ’Οργανισμών ή Επιχειρήσεων ή Εταιριών Κοινής Ώφελ,ειας, χρηματοδοτούμενων
ύπό τού Δημοσίου ή συνδεόμενων μετ’ αυτού διά συμβάσεων, αίτινες θά δύνανται νά χρησιμοποι
ώσιν αυτοκίνητα Κρατικά ή μή, ώς καί νά καταργεϊται ένδεχομένως ύπάρχον δικαίωμα τούτων,
β) ’Ομοίως νά δριζωνται τά πρόσωπα είς ά θά παρέχεται δικαίωμα χρήσεως Κρατικού αυτοκινήτου
όχήματος , ώς καί νά καταργήται οίονδήποτε σχετικόν δικαίωμα, γ) νά καθορίζονται οί τύποι καί
αίκατηγορίαι τών διατιθέμενων έκάστοτε αυτοκινήτων, ώς καί πάσα σχετική λεπτομέρεια, δ) νά
ρυθμίζονται τά τής διαθέσεως έν γένει, κυκλοφορίας καί ελέγχου κινήσεως τών έν λόγιο αύτοκινήτων οχημάτων, ε) νά έπιβάλλ.ωνται πάσης φύσεως άπαγορεύσεις καί περιορισμοί ώς πρός τήν
χρήσ.ν τών αυτοκινήτων καί τήν κατανάλ.ωσιν καυσίμων, στ) νά συγκροτήται ειδική ’’υπηρεσία,,
ής τό προσωπικόν 0ά λαμβάνεται δι’ άποσπάσεωςέξ άλλ.ων υπηρεσιών πρός ποιρακολ.ο·ϋθησιν τής
τηρήσεως τώ>. θεσπιζόμενων ώς άνω διατάξεων καί ήτις έφεξής έν τώ Νόμω τούτω θά άποκαλήται
"Υπηρεσία Ελέγχου Κρατικών Αυτοκινήτων.
2. Αί ανωτέρω αποφάσεις δύνανται κατά τόν αυτόν τρόπον νά συμπληρούνται, τροποποιοΰνται, επεκτείνωνται. περιορίζονται ή καταργούνται.
"Αρθρον 2.
1. ’Απαγορεύεται είς τούς Πολιτικούς υπαλλήλους καί' Στρατιωτικούς τών υπηρεσιών περί
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ών τό έδάφιον α' τής παραγράφου 1ης ώς καί είς τά πρόσωπα τοΰ έδαφίου β' τής αυτής παραγρά
φου τοΰ προηγουμένου άρθρου ή χρησιμοποίησς αυτοκινήτων άνηκόντων είς τάς υπηρεσίας καί
οργανισμούς τού προηγουμένου άρθρου είς τάς ακολούθους περιπτώσεις ήτοι:
α) Προς έξυπηρέτησιν σκοπών άλλοτρίων έκείνων δι’ οΰς τύ αύτοκίνητον παρεχωρήθη.
β) Διά μεταφοράν προσώπων ή πραγμάτων άσχέτων πρός τήν 'Υπηρεσίαν, είς ήν άνήκει τύ
όχημα, ή προσωπικού οίασδήποτε εΐδικότητος καί κατηγορίας είς τούς τύπους εργασίας, παρατά
ξεων, τελετών καί ασκήσεων, έφ’ όσον ή διανυτέα άπόστοκπς είναι μικρότερα τών πέντε χιλιομέτρων
ύπάρχουσι δέ συνήθη συγκοινωνιακά μέσα πρύς έξυπηρέτησιν αυτών. Κατ’ έξαίρεσιν επιτρέπεται
ήμεταφορά έργατοτεχνικοϋ προσωπικού είς χώρους Στρατιωτικών έργασιών, έφ’ όσον υπάρχει
ήδη ανειλημμένη πρός τούτο συμβατική ύποχρέωσις.
β) Πρός μεταφοράν ’Αξιωματικών καί οπλιτών τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί τών Σωμάτων
Ασφαλείας έκ τών χώρων στρατωνισμού καί έκπαιδεύσεως είς πόλεις ή αλλαχού πρός ψυχαγωγίαν
ή πρός μεταφοράν άδειούχων άνδρών άνεξαρτήτως τής διανυτέας άποστάσεως.
γ) Πρός μεταφοράν ξένων άτόμων ή μελών οίωνδήποτε όργανώσεων ή συγφενών τοΰ Δημο
σίου 'Υπαλλήλου ή Στρατιωτικού τού χρησιμοποιούντος τό Κρατικόν όχημα.
2. ’Απαγορεύεται ή κυκλοφορία αύτοκινήτων όχημάτων τού Δημοσίου έκτός τών όρίων τής
τοπικής άρμοδιότητος ή προκειμένου περί όχημάτων τής Στρατιωτικής ’Αρχής ίκτό; τής ζώνης
ευθύνης είς ήν ένασκεΐ τά καθήκοντά του τό χρησιμοποιούν πρόσωπον ή ή διατάσσουσα Υπηρεσία.
3. 'Ομοίως άπαγορεύεται ή κυκλοφορία αύτοκινήτων όχημάτων τών Κρατικών έν γίνει Υ 
πηρεσιών :
α) Κατά τάς Κυριακάς καί 'Εορτάς.
,
β) Άππό τής 22ας ώρας έκάστης έργασίμου ήμέρας μέχρις ήμισείας ώρας πρό τής ανατολής
τού ήλιου.
γ) Ή παρ’ άλλου τινός έκτός τού υπευθύνου δδηγού όδήγησις τού όχήματος.
4. Κατ’ έξαίρεσιν επιτρέπεται ή κατά πάσαν ήμέραν καί ώραν κίνησις αυτοκινήτων όχημάτων
τών έν τοις κατωτέρω έδαφίοις υπηρεσιών καί διά τούς έν αύτοΐς διατυπουμένους σκοπούς, ήτοι:
α) Τής Ταχυδρομικής Πολιτικής καί Στρατιωτικής Τπηρεσίας διά τήν μεταφοράν άλληλ.ογραφίας ή ταχυδρομικών δεμάτων, έφ’ όσον αί ώραι παραλαβής καί παραδόσεως τών ταχυδρομικών
σάκκων συμπίπτουσι μέ τάς νυκτερινάς αφίξεις καί άναχωρήσεις συγκοινωνιακών μέσων.
β) Τών αρμοδίων, 'Υπηρεσιών, ‘Ιδρυμάτων κλπ. διά τήν μεταφοράν τραυματιών ή βαρέως
άσθενούντων, παροχήν πρώτων βοηθειών, όργάνωσιν μέτρων σωτηρίας κινόυνευόντων άτόμων,
πρόληψιν έπικειμένων άτυχημάτων ή πρός άντιμετώπισιν αιφνίδιων καταστροφών.
γ ) Δι’ άποχρώντας λόγους Δημοσίας ’Ασφαλείας έπιβάλλοντας έκ τών οικείων κανονισμών
'τήν έξοδον τών κινούμενων, ή διά τήν προσωπικήν άσφάλειαν 'Υψηλών Προσώπων ή διά τήν κίνησιν Ξένων Πολιτικών ή Στρατιωτικών προσωπικοτήτων.
δ) Διά τήν είς στά άεροδρόμια καί τάνάπαλεν κίνησιν τού Ιπταμένου προσωπικού τής Βασι
λικής καί Πολιτικής ’Αεροπορίας έφ’ όσον πρόκειται περί διενεργείας πτήσεων προβλεπομένων
ύπό προγράμματος ’Εκπαιδεύσεως ή πρός έκτέλεσιν τακτικού ή έκτακτου δρομολ.ογίου.
ε) Διά τήν είς τά άεροδρόμια καί τάνάπαλιν μεταφοράν τού Προσωπικού έδάφους τής Πολι
τικής άεροπορίας τού έργαζομένου κατά τάς νυκτερινάς έναλλαγάς καί όντος άπαραιτήτου διά τήν
άσφάλειαν τών αεροσκαφών ή τήν κανονικήν καί άπρόσκοπτον διεξαγωγήν τής ύπηρεσίας έν τοΐς
άεροδρομίοις.
στ) Διά τήν κατά τάς έορτάς μετάβασιν τών δικαιουμένων χρήσεως αυτοκινήτων είς τάς έπισήμους Τελετάς.
ζ) Διά τήν κίνησιν τών ’Ιατρών τών Στρατιωτικών καί Πολιτικών Υπηρεσιών καί τών Σω
μάτων ’Ασφαλείας, έν περιπτώσει έκτάκτου άνάγκης καί μόνον κατά τάς νυκτερινάς ώρας.
η) Διά τήν μεταφοράν Τμημάτων τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας
πρός άποκατάστασιν τής Δημοσίας τάξεως ή πρόλ.ηψιν διασαλεύσεως τούτης ώς καί διά τήν συμ
μετοχήν είς τάς άσκήσεις όργανωθείσας βάσει εγκεκριμένου προγράμματος έκπαιδεύσεως ή πρός
διακίνησιν έφοδίων έπιβαλλομένην έκ λόγων ανώτερος άνάγκης ήδιά τήν έκτέλεσιν νυκτερινών έφόδων έφ’ όσον αί έλεγχόμεναι φρουροί εύρίσκονται είς ακτίνα μεΐζονα τού χιλιομέτρου άπό τής δια
μονής τού έφοδεύοντος ώς καί διά τήν έφαρμογήν σχεδίων Συναγερμού.
θ) Διά τήν μεταγωγήν κρατουμένων έφ’ όσον τούτην παρήγγειλαν αί αρμόδιοι Δικαστικοί
Άρχαί.
5. Δι’ αποφάσεων τοΰ Προέδρου τής Κυβερνήσεως δημοσιευομένων είς τήν ’Εφημερίδα της
Κυβενήσεως δύναται νά θεσππισθώσι πρός θεραπείαν εκτάκτως τυχόν έμφανιζομένων έπιτακτικών
υπηρεσιακών αναγκών, καί άλλοι είδικαί έξαιρέσεις έκ τών έπιβληθέντων περιορισμών έπί τού
τρόπου διαθέσεως, κυκλοφορίας καί έλέγχου Κρατικών αυτοκινήτων.
Άρθρον 3.
1. Παν αύτοκίνητον όχημα τών υπηρεσιών, οργανισμών καί προσώπων περί i n τό άρθρον 1
παράγραφος 1, ίνα κυκλοφορή νομίμως δέον νά ή έφωδιασμένσν διά διαταγής πορείας καί δελτίου
κινήσεως, φέρη δέ ειδικόν χρωματισμόν καί πλάκας άναγνωρίαεως μετά τώνάπ’ αύτών στοιχείων
κατά τά δι’ άποφάοεως τοΰ Προέδρου τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου όριζόμενα.
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2. Τάς έν τή παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου υποχρεώσεις δέν όπέχουσι τα αυτοκίνητα τοϋ
Υπουργικού Συμβουλίου, τών τέως Πρωθυπουργών, τών ’Αντιστράτηγων xad τούτοις έξομοιουτών ’Αρχηγών Β. Χωροφυλακής, ’Αστυνομίας Πόλεων, τοϋ ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ Ά τής 'Υπηρεσίας ’Ασφαλείας καί ακολουθίας 'Υψηλών Προσώπων, τής Γενικής ’Ασφαλείας
’Αθηνών , του Πολιτικού Γραφείου τοϋ Προέδρου της Κυβερνήσεως καί τής ’Υπηρεσίας’Ελέγχου
Κρατικών Αυτοκινήτων.
Τά έν τη παραγρ. 4 τοϋ άρθρ. 2 έδάφ. β, γ καί η Κρατικά αυτοκίνητα, δύνανται να κυκλοφορώσι καί άνευ διαταγής πορείας.
3. ΔΓ ά;τοφάσεων τοϋ Προέδρου τής Κυβερνήσεως, δημοσιευομένων εις τήν ’Εφημερίδα τής
Κυβερνήσεως, δύναται ή έφαρμογή τής παρούσης παραγράφου νά έπεκτείνεται καί εις άλλος πε
ριπτώσεις.
Άρθρον 4.
Πάντα τά κυκλοφοροΰντα αυτοκίνητα τών Κρατικών 'Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων
εις τοϋτα καί τών τοιούτων τών ’Ενόπλων Δηνάμεων, Σωμάτων ’Ασφαλείας καί λοιπών έν άρθρω
1 τοϋ παρόντος νόμου διαλαμβανομένων Δημοσίων ’Αρχών, ’Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου, 'Ιδρυ
μάτων , ’Επιχειρήσεων κοινής Ώφελείας κλπ. ώς καί οί έν αϋτοϊς έπιβαίνοντες υπάγονται όσον
άφορα τήν έφαρμογήν τών τταρί τροχαίας κινήσεως γενικών όρων καί κανόνων ή τών τοπικών
περί τήν κυκλοφορίαν Άστυν. διατάξεων ώς καί τήν έφαρμογήν τοϋ παρόντος νόμου ύπό τδν έ
λεγχον τών ’Αστυνομικών όργάνων τής Β. Χωροφυλακής ή ’Αστυνομίας Πόλεων.
Εξαιρούνται τού άστυνομικού έλέγχου καί μόνον όσον άφορά τάς έκ τής έφαρμογής τών
διατάξεων τοϋ παρόντος νόμου προκυπτούσας περιπτώσεις τά αυτοκίνητα τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 3.
Άρθρον 5.
1. Ή παράβασις τών διατάξεων τοϋ παρόντος Κόμου καί τών πρός έκτέλεσιν αύτοϋ έκδιδομένων αποφάσεων τοϋ Προέδρου τήί Κυβερνήσεως τιμωρείται άν δέν συντρέφη περίπτωσις έφαρμογής αύστηροτέρων διατάξεων τοϋ Ποινικού Κόμου , διά φυλακίσεως μέχρις 6 μηνών . Προκειμένου περί Στρατιωτικών έφαρμόζονται αί διατάξεις τοϋ άρθρου 72 παράγραφος γ' τοϋ Σ. Π. Κώδικος. (1)
2. Θεωρείται ώς ιδιαιτέρα έπιβαρυντική περίπτωσις ή άρνησις τών ύποχρέων ΐνα ύποβάλλωνται είς τόν έλεγχον τών άρμοδίων όργάνων, ώς καί ή καθ’ οίονδήποτε τρόπον παροχή άνακριβών
στοιχείων ή ή παρεμβολή δυσχερειών είς ταΰτα. 'Οσάκις συντρέχει οίαδήποτε τών ανωτέρω πε
ριπτώσεων ή καταγιγνωσκομένη ποινή δέν δύναται νά είναι κατωτέρα τών τριών μηνών. Είς τήν
αυτήν ποινήν ύπόκεινται καί οί άναρμοδίως έκδίδοντες διαταγάς πορείας αυτοκινήτων ή δίδοντες
έντολήν προς κίνησιν τοϋ όχήματος είς τούς όδηγούς έν γνώσει ότι αύ-rr, άντιβαίνει είς τούς όρους
τοϋ παρόντος Κόμου, ή οί κυκλοφοροϋντες ή παραγγείλαντες τήν κυκλοφορίαν αυτοκινήτων τεθέντων έν εφεδρεία ή παροπλισμού.
Έν υποτροπή ή έπιβαλλ.ομένη ποινή δέν δύναται νά ή μικροτέρα τών τεσσάρων μηνών, έν
τή περιπτώσει δέ ταύτη δέν χωρεΐ άναστολή, ή μετατροπή τής ποινής, ή δέ άσκησις ένδικων μέσων
δέν έχει ανασταλτικήν δύναμιν.
κ
Άρθρον 6.
1. ΑΙ παραβάσεις τοϋ Κόμου τούτου διώκονται αύτεπαγγέλτως, έκδικάζονται δέ κατά τήν
διαδικασίαν τών έπ’ αύτοφώρω. (2) ΙΙροκειμένου περί στρατιωτικών ή δίωξις τών παραβάσεων
τούτων ένεργεϊται κατά τάς διατάξεις τοϋ Σ.Π.Κ. (3) 8Γ άπ’ ευθείας κλήσεως άνευ οίασδήποτ*
προανακριτικής ένεργείας κοινοποιουμένων τών έν άρθρω 100 τής Σ. Π. Ν. άναφερομένων έγ"
φων οποτεδήποτε, πόντος δέ πρό τής ένάρξεως τής συνεδριάσεως.
2. Οί άνήκοντες είς τήν ίδρυθησομένην 'Υπηρεσίαν ’Ελέγχου Κρατικών Αυτοκινήτων Δη
μόσιοι υπάλληλοι καί Αξιωματικοί θεωρούνται κατά τάς διατάξεις τού άρθρου 34 τοϋ Κωδ. τής
Ποιν. Δικονομίας ειδικοί Άνακριτικοί ύπάλληλοι δυνάμενοι νά ένεργώσι προανάκρισιν τών έπ’
αύτοφώρω παροφάσεων κατά τάς διατάξεις τών άρθρων 251 καί έπ. τοϋ αύτοϋ Κωδικός. (4)
(1) Ώ ς πρός στρατιωτικούς ή παράβασις είναι δηλ. στρατιωτικόν πλημμέλημα και κατ’ ακο
λουθίαν διά μέν τούς τυχόν παραβάτας άξιωματικούς έφαρμόζονται τάέν σελίδι 46 παράγραφος ΧΧΥ
στοιχ. α' τοϋ πρώτου τεύχους ’Αστυνομικών Χρονικών όριζόμενα, διά δέ τού.όπλίτας τα έν σελίδι
44 παράγραφος ΧΧΙΥ στοιχ. α’ όριζόμενα. Όρα και άρθρον 9 τοϋ παρόντος Κομ. Δ)τος.
(2) Συντάσσετε». δηλ. έκθεσις συλλήψεως κα έκθεσις βεβαιώσεως πλημμελήματος έπ’ αΰτοφώρω*
(3) "Ορα προηγουμένην σημείωσιν 1.
(4) Δηλ. νά έξετάσωσι μάρτυρας κατηγορουμένους καί νά κατάσχωσι τό αϋτοκίνητον, νά
συντάσσωσιν έκθέσεις συλλήψεως, βεβα'ώσεως τοϋ πλημμελήματος, κατασχέσεως τοϋ αυτοκινήτου
κλπ.
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Άρθρου 7.
’Ανεξαρτήτως τής ποινικής δίώξεως ή παράβασις τών διατάξεων των έν άρθροις 2, 3 καί 4
τοΰ παρόντος καί τών εις έκτέλεσιν τούτου έκδοθησομένων αποφάσεων τοΰ Προέδρου τοΰ'Υπουργικού Συμβουλίου συνιστά πειθαρχικόν παράπτωμα, οί δέ υπαίτιοι τιμωρούνται ύπό τών προϊστα
μένων των αρχών ώς άκολοΰθως:
α) Οί έκ τούτων Πολιτικοί υπάλληλοι διά τίνος τών έν παραγράφω 1 έδάφια α', β', ν', τοΰ
άρθρου 133 τοΰ 'Υπαλληλικού Κωδικός.
3) Οί ’Αξιωματικοί τών Ενόπλων Δυνάμεων, Β. Χωροφυλακής καί Λιμ. Σώματος διά φυ
λάκισε ως καί εις βαρύτερος περιπτώσεις δι’ άργίας διά πρόσκαιρου παυσεως.
γ) Οί όπλίται τών Ενόπλων Δυνάμεων , Β. Χωροφυλακής, Λιμ. Σώματος διά τής ποινής
τής φυλάκισεως
δ) Οί τής ’Αστυνομίας Πόλεων άναλόγως τής περιπτώσεως καί κατά τάς περί αύτών κειμένας δατάξεις μέχρις καί τής ποινής τής άργίας διά προσκαίρου παύσεως.
ε ) Οί υπάλληλοι καί εκπρόσωποι τών λοιπών έν άρΟρω 1 παράγραφος 1 έδάφιαν α' προσώ
πων καί υπηρεσιών κατά τάς αντιστοίχους περί πειθαρχικής διώξεως διατάζεις τών οίκείων κα
νονισμών, μέχρι καί τής ποινής τής άργίας διά προσκαίρου παύσεως.
’Εν υποτροπή οί μέν Στρατιωτικοί καί οί τούτοις έξομοιούμενοι παραπέμπονται ύποχρεωτικώς έντός 20ημέρου διά διαταγής τοΰ αρμοδίου ‘Υπουργού είς Άνακριτικόν Συμβούλιου μέ τό
έρώτημα τής άργίας δι’ άπολύσεως, οί Πολιτικοί υπάλληλοι έντός τής αυτής προθεσμίας είς τό
Υπηρεσιακόν Συμβούλιου πρός επιβολήν τών ποινών τών έδαφίων ε' ή στ* τής παραγράφου 1 τοΰ,
άρθρου 133 τοΰ 'Υπαλληλικού Κώδικος, οί δέ ’Αστυνομικοί υπάλληλοι είς τά κατά τόν νόμον Συμ
βούλια μέ το ερώτημα τής άργίας δι’ άπολύσεως. Προκειμένου περί παραβατών όπλιτών χωροφυ
λακής, ούτοι παραπέμπονται έντός τών ιδίων προθεσμιών είς Άνακριτικόν Συμβούλιου μέ τό έρώτημα τής έκ τού Σώματος άπολύσεως. ΟΙ δέ υπάλληλοι ή έκπρόσωποι τών προσώπων τοΰ έδαφίου
ζ τοΰ παρόντος παραπέμπονται μέ τό έρώτημα τής άργίας δι’ άπολύσεως.
"Αρθρου 8
Ίδιώται διωρισμενοι έπί μισθώ ή ήμερομιαθίω ώς οδηγοί Κρατικών όχημάτων, οίτινες έν
γνώσει ήθελον παραβή τάς διατάξεις τού παρόντος Νόμου καί τών είς έκτέλεσιν τούτου έκδοθησομένων άποφάσεων τοΰ Προέδρου τής Κυβερνήσεως άπολ'ύονται μετά τήν πρώτον καταδίκην οριστικώς τής Υπηρεσίας άνευ άλλης διατυπώσεως.
x
Άρθρου 9.
Ή ’Αστυνομία ΰποχρεοΰται νά κατάσχη τό παρανόμως κυκλοφορούν αυτοκίνητου, παραδίδουσα τούτο είς τήν άρμοδίαν ’Αρχήν συντασσομένης σχετικής έκθέσεως. .έάν δέ πρόκειται περί ο
χήματος όπερ έδει βάσει έκδοθείσης έκθέσεως, νά είχε παροπλισθή,.παραδίδεται είς τόν Ο.Δ.Ι.Σ.Υ.
Άρθρου 10.
Κυοούνται αί μέχρι σήμερον έκδοθεΐσαι ύπ’ άριθ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 1 0 ,1 1 ,1 2 ,1 3
14 15 16 17.. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33, 34, 35, 36, 37, 38, 40009, 40062 τοΰ 1953 άποφάσεις τοΰ κ. Προέδρου τής Κυβερνήσεως,
δι’ ών καθορίζεται ό άριθμός τών έν κυκλοφορία παραμενόντων καθ’ υπηρεσίας όχημάτων, ρυθμί
ζεται ή κίνησις αυτών καί έπιβάλλονται ώρισμένοι περιορισμοί καί όροι είς τήν κυκλοφορίαν των.
Άρθρου 11.
S .
Αί πάσης φύσεως δαπάναι αί άναφερόμεναι είς τάς έπισκευάς, τήν συντήρησιν, άγοράν άνταλακτικών έξαρτημάτων ώς καί διά τήν είς ένιαίους ή ού χώρους στάθμευσιν τών αυτοκινήτων θέλ
λουσι πραγματοποιεΐσθαι καί έλέγχεσθαι παρ’ επιτροπής καί κατά τά δι άποφάσεως τοΰ Προέδρου
τής Κυβερνήσεως είδικώτερον καθορισθησόμενα.
Άρθρου 12.
1. Ό A. Ν. 1356)1949 <περί τροποποιήσεως διατάξεων άφορο>σών είς τήν χρησιμοποίησιν
κρατικών επιβατικών καί λοιπών αυτοκινήτων» ώς καί πάσα άλλη διάταξις άντικειμένη είς .τόν
παρόντα νόμον καταργεϊται.
'
2. ‘Ομοίως καταργοΰνται καί πάσαι αί κατ’ έφαρμογήν τοΰ άυωτέρω A. Ν. 1356)1949
έκδοθεΐσαι πράξεις τοΰ 'Υπουργικού Συμβουλίου.
Άρθρου 13
Ή ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται άπό τής δημοιηεύσεώς του είς τήν Εφημερίδα τής Κυβερνή
σεως.
j
Έ ν Άθήναις·, τή 7 Μαίου 1953

ΑΣΤΤΝΟΜΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ.
Λ.—Δια Β. Δ. δημοσιευθέντων είς την ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεων παρητήθησαν
οί κάτωθι:
/ 'Ο ’Αρχηγός. Αστυνομίας κ. Κίννας Νικόλαος. Οί Άστυν. Δ)νταί Α' κ.κ.
Παπασταμέλος ΔημοσΘ., Μεταξας ΆΘαν. ΟΙ Άστυν. Δ)νταί Β' κ.κ. Φακιολας.
Σπυρ., Δημητρόπουλος Παναγ, Ό Άστυν. Β' κ. Σαββάκης Άλεξ. καί οί Ύπαστυνόμοι Α' κ-κ. Χυτήρης ,Γερασ. καί Καψακαβάθης Νικόλ. Β'. Άπελύθη έπίσης ώς κριθείς πεντάκις στάσιμος ύπδ τοϋ Άστυν. Συμβουλίου
ό ΰπαστυνόμος Β' κ. Μανουσάκης Γεώργ.
Γ*. ’Ωνομάσθησαν τακτικοί άστ)κες οί μέχρι τοϋδε μαθητευόμενοι άστ )κες :
1) Μαυριγιαννάκης Βασίλειος καί 2) Φραγκιαδάκης Έμμαν.
Δ'. ΠροήχΘησαν είς τον βαμθόν τοϋ *Τπαρχ)κος άπο 7-5-53 οί άστ)κες :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Μπεμπής Δημ. .
Μχνιαδάκης ’Ελευθέρ.
Σκορδας Σπυρ.
Γαϊτάνος ΆΘαν.
Κρικέλλας Γεώργ.
Λιακέας ’Ιωάν.
Νικολόπουλος Παναγ.
Γυνάργυρος -Ίωάν.
Κώστας Έμμαν.
Σπυριδάκος Πέτρ.
Δημητρέλλος Λάμπρ.
Καρρας Γεώργ.
Φραντζεσκάκης ΆΘαν.

14) Μπούρκουλας θεμιστ.
15) Κοντούλης Άνδρ.
16) Δράκος Δημ.
17) Δημητρέλλος Βασ.
18) Κωνσταντόπουλος Ίωάν.
19) Μπασέας Γεώργ.
20) Άνταράκης Νικ.
21) Τσιντώνης Βλάσ.
22) Τσιλίκος Μαρ.
23) Παγκράτης Ίωάν.
24) Μισιντζής Λυκ.
25) Καλποϋρος Άνδρ.
26) Μοσχογιαννάκης Χρυσ.

Ε\
1)
2)
3)
4)
5)

Παρητήθησαν τοϋ Άστυν. Σώματος οί :
'Τπαρχ. Λεριζιώτης Αντώνιος.
6 ) άστυφ. Σηφογιαννάκης Εύστάθ.
Άστυφ. Κωτούλας Έπαμειν. ^
»
Μαρής Κίμων.
7)
. »
Κουτσουμπής Ιωάννης.
» Τσαπατσάρης ’Ηλίας.
8)
» Καλαματιανός Σωτήρ.
» , Καλδης Λεωνίδ.
9)
· »1 Μπαμπίλης Άθανάσ.
10 )
»
Καβρουδάκης Έ μ μ .
Ζ \ Άπελύθη σαν διά λόγους υγείας οί
1) Άστυφ. Σπύρου Χριστόφ.
2) άστυφ. Παναγόπουλος Δημήτρ.
Η'. Άπελύθησαν τοϋ Άστυν.«Σώματος διά λόγους πειθαρχίας οί
4 ) Άστυφ. Καλλικούρδης Αλέξανδρος.
4) άστυφ. Ζησιμόπουλος Ιωάννης
2)
»
Άνδρουτσόπουλος Άθανάσ.
5)
»
Τσίτσες Παναγιώτης
3)
»
Ντάζος Αθανάσιος.
6)
»
Τσάλτας ’Αναστάσιος
7 ) Μαθητευόμενος άστυφ. Καρβέλης Σωτήριος.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ.
„ Κον Ν. Χειλαν. Συνεργασία σας έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν.
Κον θ . θεοδωρόπουλον. Εύχαριστοΰμεν διά εύχάς σας. Ή πρότασις σας ορθή.
Κον Ά ρ . Μαυρωταν. Έγγραφόν σας έλήφθη. Θά τεθή ύπ’ δψιν συντακτικής
επιτροπής.

