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2 —Θρύλοι γύρω άπό τό νέον ’Αστυνομικόν Σώμα.
3. —Βαθμιαία εφαρμογή τοϋ νέου συστήματος τάξειος καί ’Ασφαλείας εις τήν Πρωτεύουσαν.
4. —Ή  Αστυνομική σνρίκτρα ώς δπλον κατά τών κακοποιών.
5. —Τά δακτυλικά Αποτυπώματα κατά τοϋ εγκλήματος.
6. —’Εφαρμογή διά πρώτην φοράν συστήματος ρνθμίσεως τής τροχαίας κινήσεως.
7. — Συμβολ.ή τοϋ κοινοϋ εις τό έργον τής ’Αστυνομίας.
8. —Περίοδος δοκιμασίας τής ’Αστυνομίας Πόλεων (1925 - 1929).

1. Άφοϋ ή ’Αστυνομία. Πόλεων έσημείωσεν άπόλυτον επιτυχίαν, εις τήν Κέρ
κυραν τάς Πάτρας καί τον Πειραιά, διετάχθη όπως άπό τής 15 Ίανουαρίου 1925 
εγκατασταθή εϊς τήν Πρωτεύουσαν τής Ελλάδος, τάς ’Αθήνας.

ΑΘΗΝΑΙ : Στηλαι ’Ολυμπίου Διός



1576 'Ιστορικά τής ’Αστυνομίας Πόλεων

Ουτω, άπό της 6ης πρωινής ώρας τής 15ης ’Ιανουάριου του 1925 οί ’Αθη
ναίοι εϊδον τούς πρώτους άστυφύλακας, τούς πόλισμαν 07;ως τούς έλεγον, μέ το ώ- 
ραϊον παράστημα καί την περιποιημένην στολήν να έκτελοϋν τήν ύπηρεσίαν των εις; 
την πόλιν τής Παλλάδος μέ τό βραδύ καί ρυθμικόν τους βήμα.

Αί πληροφορίαι περί τής νέας ’Αστυνομίας, πού είχαν φθάσει άπό τήν Κέρ
κυραν τάς Πάτρας καί τον Πειραιά εΐχον προπαρασκευάσει ψυχολογικώς το έδαφος: 
καί ειχον δημιουργήσει μίαν άγωνιώδη, δύναταί τις είπεΐν, άναμονήν των κατοίκων- 
τών ’Αθηνών διά τήν εφαρμογήν τοϋ θεσμού καί εις τήν πρωτεύουσαν.

2. ’Αξίζει ν’ άναφέρωμεν μερικούς θρύλους, πού έδημιουργήθησαν γύρω άπο 
τούς νέους άστυνομικούς, οί όποιοι έγένοντο πιστευτοί καί άπο σοβαρούς άκόμη άνθρώ- 
πους, καί τούτο διά νά έκτιμηθή ό ρόλος τον όποιον έπαιζαν αί άφηγήσεις αύταί..

Διηγοΰντο, έπί παραδείγματι, ταξειδιώται διελθόντες έκ Κερκύρας ότι οί πό
λισμαν έχρησιμοποίουν κατά τήν ύπηρεσίαν των μίαν ΡΑΒΔΟΝ, ή όποια εΐχεν κατ’ 
αύτούς άσφαλώς μαγικήν ιδιότητα, διότι όταν κατεδίωκον κανένα κακοποιόν τήν- 
έξεσφενδόνιζον έναντίον του καί τότε αύτός δεν ήμποροΰσε νά ύπερβή τό σημεΐον 
όπου είχε φθάσει ή Ράβδος, άλλ’ έσταματοΰσε καί ό πόλισμαν τον συνελάμβανε. 
Τώρα τό διατί ό κακοποιός δεν ήμποροΰσε ν’ άντιπαρέλθη τήν Ράβδον, οί διηγού
μενοι τό ανωτέρω δέν τό έξηγοΰσαν καί αύτό τό κενόν παρουσίαζε τήν Ράβδον αύ- 
τήν έφωδιασμένην μέ κάποιαν άγνωστον καί άόρατον δύναμιν. "Οταν βραδύτερον με
ρικοί άποροΰσαν καί διεκινδύνευον τήν έρώτησιν, διατί δέν ήμποροΰσεν ό κακοποιός 
νά προσπεράση τήν έκσφενδονιζομένην Ράδβον, έδίδετο άπό τούς διηγουμένους ή 
άπάντησις: «Διότι ό πόλισμαν είχε τό δικαίωμα νά πυροβολή τον φεύγοντα καί νά. 
τον φονεύη, άπαλλασσόμενος πάσης ευθύνης».

"Εν άλλο, επίσης χαρακτηριστικόν καί άνεξήγητον, τό όποιον διηγούντο καί' 
τό όποιον έπίσης έγένετο άνεπιφυλάκτως πιστευτόν, ήτο οτι«οί πόλισμαν συλλαμβά- 
νοντες ένα παραβάτην, διά νά μή άπομακρίνωνται άπό τήν θέσιν πού ήσαν σκοποί, 
έπερνοΰσαν εις τό χέρι τού συλλαμβανομένου ενα Μυστηριώδες Μηχάνημα (βρα
χιόλι) καί τού έδιδον ένα σημείωμα εις τό όποιον τού ώριζαν έν μικρόν χρονικόν διά
στημα εντός τού όποιου ώφειλε νά προσέλθη εις τό Τμήμα καί νά παρουσιασθή εις: 
τον άξιωματικόν τής υπηρεσίας. ’Εάν ό συλλαμβανόμενος δέν παρουσιάζετο είς τον 
αξιωματικόν τής ύπηρεσίας έντός τής προθεσμίας πού τού έτάσσετο είςτό σημείωμα, 
τότε τό Μηχάνημα ηρήιζε νά σφίγγη, μέ άπειλήν άποκοπής τής χειρός του! Προ- 
λοιπόν τού μεγάλου αυτού κινδύνου, ό κακοποιός έσπευδε καί παρουσιάζετο μόνος 
του είς τό Τμήμα».

Καί τό σατανικόν τούτο Μηχάνημα καί ή μαγική Ράβδος, βραδύτερον είς τά 
μάτια τού λαού, άπεδείχθησαν τά άθωότατα καί συνήθη έξαρτήματα τής ύπηρεσίας 
(ή ’Αστυνομική Ράβδος καί αί χειροπέδες).’Αλλά τότε ό θρύλος τά ήθελε καί τά 
παρέστησε μέ μαγικήν δύναμιν καί γοητείαν.

Αυτά καί άλλα τινά παρόμοια, σχετιζόμενα μέ διάφορα μικροσημειώματα, 
πού άφηναν οί πόλισμαν είς τάς εισόδους καταστημάτων καί οικιών μέ διαφόρους 
όλιγολόγους Συστάσεις καί Παραινέσεις, παρουσίαζαν τήν νέαν’Αστυνομίαν ως παν- 
τογνώστιδα καί ώς κατέχουσαν τήν ικανότητα καί τήν δύναμιν νά γνωρίζη καί άνα- 
καλύπτη καί τά διάφορα άτομικά μυστικά τών πολιτών, καί ότι αί μέθοδοι τάς όποιας 
άκολουθοΰσε είς τήν δίωξιν τών έγκλημάτων ήσαν πάντοτε άλάνθαστοι.

Γίνεται λοιπόν άντιληπτόν πόσον αί φήμαι καί αί άφηγήσεις αύταί ωφέλησαν 
τό γόητρον καί τό κύρος τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί πόσον προπαρεσκεύασαν τό 
έδαφος διά τήν επιτυχίαν είς τάς ’Αθήνας. (‘ )

3. Ή  εφαρμογή τού συστήματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων είς τάς ’Αθήνας

(1 ) Τ 8ε Ν. Κατραμπασα «Άστυνοαία Πόλεων».
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έγένετο βαθμιαίως. ’Ήτοι, κατ’ άρχάς έφηρμόσθη εις τήν περιοχήν του Αου Άστυν. 
Τμήματος και ακολούθως έπεξετάθη εις τά Β'. Γ '. Δ '. Ε '. κα ίΣ Τ '. Ά στ. Τμήματα.

’Από τής πρώτης λοιπόν ήμέρας ή ’Αστυνομία έθεσεν εις λειτουργίαν τό δί- 
κτυον των σκοπών τάξεως καί των περιπόλων, καί ή παρουσία της έξησφαλίσθη 
πυκνή καί συνεχής καθ’ δλην τήν εκτασιν τής πόλεως.

Άστυφύλαξ της Αστυνομική; Διευθύνσεω; Αθηνών έν υπηρεσία εις τόν κήπον τοΰ 
Ζαππείου. Είναι ό αγαπημένο; προστάτη; καί φύλακα; τών μικρών παιδιών, πού τόν 
Οπεραγαποΰν καί τρέχουν πάντοτε σ’ αυτόν χιά  κάθε σοβαρή υπόθεση πού τά απασχολεί!

Οί άνδρες τών Τμημάτων τάξεως μέ τήν όξεϊαν παρατηρικότητά των, καί τήν 
ακριβή γνώσιν τών καθηκόντων των, σύμφωνα καί προς τάς οδηγίας τάς οποίας εΐ- 
χον λάβει άπό τούς προϊσταμένους των Διοικητάς, έπεδόθησαν ευθύς άμέσως είς 
τήν καθοδήγησιν καί τήν ένημέρωσιν τών κατοίκων τής περιφερείας των έφ’ όλων 
τών άντικειμένων τών ’Αστυνομικών Διατάξεων.

Αί όδηγίαι των διά τήν καθαριότητα τών καταστημάτων, τών πεζοδρομίων 
καί τό άσβέστωμα τών ρείθρων αύτών, έγένοντο δεκταί παρ’ αύτών ώς είδος συντα
γών υγιεινής, τής οποίας ήσαν υποχρεωμένοι νά τηρούν καθ’ έκάστην, δεδομένου 
ότι θά ύφίσταντο τόν σχετικόν καθημερινόν έλεγχον τών Σκοπών.

’Αλλά καί ή άκρίβεια τής ώρας τού κλεισίματος τών καταστημάτων καί ή 
έφ’ ώρισμένης ώρας άπαγόρευσις τών άσμάτων καί τών παντοειδών θορύβων, πού 
διετάρασσον τήν ήσυχίαν τών κατοίκων, έρρυθμίσθησαν έξ αρχής διά τής υπό τών 
πολιτών κατανοήσεως τής άνάγκης προς ύποβοήθησιν τών έπιδιώξεων καί τών 
σκοπών τής ’Αστυνομίας.

Αί δέ δι’ εύγενοϋς καί υποχρεωτικού τρόπου Συστάσεις τών ’Αστυνομικών 
έπαιξαν καί εδώ τόν αποτελεσματικόν ρόλον, τόν όποιον είχον ήδη παίξει τόσον 
έπιτυχώς εις τάς Πόλεις τής Κερκύρας τών Πατρών καί τοΰ Πειραιώς.

Παραλλήλως προς ταύτα ή ’Αστυνομία Ιμελέτα επειγόντως καί προετοί
μαζε τήν τακτικήν τήν οποίαν θά ήκολούθει είς τά ζητήματα τής Δημοσίας ’Α
σφαλείας, προβαίνουσα καταλλήλως είς άναγνωριστικάς εξακριβώσεις καί είς τήν
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συλλογήν πληροφοριών έπιδιώκουσα νά θέση έκ ποδών τά διάφορα κακοποιά στοι
χεία ούχί δι’ άμέσου προς αύτά ρήξεως (ομαδικής διώξεως), ή όποια συχνά άπο- 
βαίνει έπισφαλής άλλα διά συστηματικών καί νομίμων μέσων, τά όποια είναι τά 
άποτελεσματικώτερα καί ασφαλέστερα.

Οί κακοποιοί δεν άντελήφθησαν έξ άρχής τον έπερχόμενον κίνδυνον. Ή σαν 
άνίδεοι τών μεθόδων καί τών μέσων, τά όποια θά έθετεν είς έφαρμογήν ή νέα ’Α
στυνομία καί ουτω είς τήν άρχήν παρετήρουν μετά κάποιας περιεργείας, άν οχι 
καί περιφρονήσεως, τούς άοπλους ’Αστυφύλακας, όταν τούς έβλεπαν έξω άπό τά 
Κέντρα εις τά όποια έσύχναζαν νά κάνουν άτάραχοι τάς παρατηρήσεις των είς 
τούς καταστηματάρχας, είτε διότι δεν εϊχον έγκαίρως ένεργήσει τήν καθαριότητα 
του πεζοδρομίου, εΐτε διότι δεν είχαν άσβεστώσει κανονικά τό ρεΐθρον αύτοϋ. 
’Αλλά σιγά-σιγά ήρχισαν ν’ άντιλαμβάνωνται, ότι οί φαινομενικώς άδιάφοροι, γα
λήνιοι καί άοπλοι αύτοί ’Αστυφύλακες δεν ήσαν καί τόσον ευκαταφρόνητος δι’ 
αυτούς εχθρός. Διότι οί περιορισμοί πού έθεσαν ήρχισαν νά τούς ενοχλούν.

Τά καταστήματα ήρχισαν νά κλείουν τήν ώρισμένην ώραν καί οότω ήσαν 
υποχρεωμένοι νά φεύγουν ενωρίς άπό τά νυκτερινά των πόστα. ’Ήρχισαν ν’ άπαγο- 
ρεύονται τά άσματα μέ τά όποια κατά τάς προκεχωρημένας ώρας τής νυκτός έσυ- 
νήθιζαν νά σημειώνουν τήν διέλευσίν των άπό τάς συνοικίας.

’Έ πειτα κάπου-κάπου οί άστυφύλακες τούς έσταματοϋσαν διά νά τούς συ
στήσουν νά μή περιφέρωνται τόσον άργά είς τούς δρόμους.

’Αργότερα πάλιν ήρχισαν αί προσαγωγαί τών ύποπτων είς τά Τμήματα 
προς έξακρίβωσιν κλπ., αί όμαδικαί σωματικαί · ερευναι είς τά χαρτοπαίγνια, τά 
καφωδεία καί τά διάφορα άλλα Κέντρα πού έσύχναζαν καί σιγά-σιγά οί περιορι
σμοί τής νέας ’Αστυνομίας τούς έκλεισαν είς ένα κύκλον πολύ δυσάρεστον καί πολύ 
ύποπτον δι’ αύτούς.

4. 'Οσάκις τέλος άπεπειρώντο καμμίαν έπίθεσιν έναντίον μεμονωμένων 
’Αστυφυλάκων καί έπίστευον ότι θά είχαν μίαν εύκολον καί άσφαλή νίκην, ύφί- 
σταντο πραγματικήν πανωλεθρίαν, διότι πάντοτε ό ύφιστάμενος τήν έπίθεσιν Ά -  
στυφύλαξ, μή φέρων ούδέν δπλον, πλήν τής ’Αστυνομικής Ράβδου, ή όποια ήτο 
άνεπαρκής είς τοιαύτας έπιθέσεις νά τον προστατεύσουν, έκαμνε χρήσιν τής ’Αστυ
νομικής συρίκτρας του, είς τό άκουσμα τής οποίας κατέφθαναν σχεδόν άμέσως άπ’ 
όλα τά σημεία πλήθος ’Αστυνομικών καί κατά τάς μάλλον άπιθάνους ώρας.

Δεν έσημειώθη ποτέ περίπτωσις χρήσεως ’Αστυνομικής συρίκτρας, πού νά 
.μή συνεκεντρώθησαν τουλάχιστον πεντήκοντα ’Αστυνομικοί.

’Άλλοι κατέφθαναν, ιδίως κατά τάς νύκτας, άνυπόδητοι καί άτελώς ένδεδυ- 
μένοι, άλλά πάντως έφθαναν έγκαίρως διά νά βοηθήσουν τον κινδυνεύοντα συνάδελ
φόν των καί νά δώσουν ένα μάθημα είς τούς θρασείς κακοποιούς. Καί τό φαινό- 
μενον αυτό δεν είχε μόνον τήν άξίαν του διά τήν βοήθειαν τού συναδέλφου καί τήν 
τιμωρίαν τών δραστών, άλλά καί διά τήν κατάπληξιν καί τό δέος τά όποια έπροκα- 
λοΰσεν είς τούς κύκλους τών κακοποιών, οί όποιοι κατόπιν τών σκληρών μαθημά
των, τά όποια είς πλείστας τοιαύτας περιπτώσεις έλαβαν, δεν έτολμοΰσαν πλέον νά 
έπαναλάβουν τοιαύτας έπιθέσεις.

Μετά πάροδον έπίσης ολίγου χρόνου οί κακοποιοί ήρχισαν ν’ άντιλαμβάνωνται 
είς τάς τάξεις των μακράς άπουσίας ώρισμένων συναδέλφων των.

Οί διάφοροι άσύλληπτοι διαρρήκται, ό ένας μετά τον άλλον, έπιπτον είς χεΐ- 
ρας τών ’Αστυνομικών, εΐτε συλλαμβανόμενοι κατά τάς ώρας τής διαρρήξεως, 
εΐτε άμέσως μετά τήν κλοπήν, εΐτε βραδύτερον κατά τήν πώλησιν τών κλοπιμαίων 
καί ούτως οί άγνωστοι τού ’Αστυνομικού δελτίου ήρχισαν ταχέως νά σπανίζουν.

5. Ά λλ’ έκεΐνο πού τούς είχεν ιδιαιτέρως άνησυχήσει ήταν τά Δακτυλικά 
αποτυπώματα.
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Δεν ήτο μόνον ό έξευτελισμός πού ύφίσταντο, ύποχρεούμενοι ν’ απλώνουν τά 
δάκτυλά των ένα ένα είς τήν μεταλλικήν πλάκα του Εργαστηρίου τής Σημάνσεως 
καί ή φωτογράφησίς των κατά διαφόρους στάσεις άλλα κυρίως ό φόβος πού τούς 
έκυρίευεν, άρχίζοντες πλέον νά πιστεύουν ότι είχον τεθή όριστικώς ύπο τον διαρκή 
έλεγχον τής ’Αστυνομίας.

’Ήρχισαν λοιπόν σιγά-σιγά ν’ άποσύρωνται άπό τά κέντρα των, νά άραιώ- 
νουν τάς έμφανίσεις των καί νά διασκορπίζωνται προς πλέον άγνωστα καί άπομε- 
μακρυσμένα σημεία τής Πόλεως.

Το Μεταξουργεΐον, τό Θησεϊον, τά Πετράλωνα, τό γκαζοχώρι κλπ. συνοι- 
κίαι άπηλλάγησαν άπό τήν μάστιγα των έξ επαγγέλματος κακοποιών. "Ετσι ό 
ειρηνικός καί πολιτισμένος πόλισμαν έπεβλήθη άπ’άκρου είςάκρον είς τήν πόλιν των 
’Αθηνών καί κατέστη άντικείμενον άγάπης καί έμπιστοσύνης έκ μέρους τών πολιτών.

Οί κάτοικοι τών ’Αθηνών έβλεπον νά ικανοποιούνται αί ελπίδες πού είχον 
στηρίξει έπί τής νέας ’Αστυνομίας καί δεν παρέλειπον καμμίαν ευκαιρίαν νά έκδη- 
λώσουν τά αίσθήματά των αύτά καί νά κάμνουν Ό,τι ήμποροϋν διά νά τήν βοη
θήσουν είς τό έργον της. 'Η  τάξις είχε πλέον έπιβληθή άπόλυτος καί παραδειγ
ματική καί ή καθαριότης σιγά-σιγά μέ τήν έπιμονήν τών σκοπών 'Αστυφυλάκων 
έγινε συνήθεια τών κατοίκων. 'Η  καθαριότης τού πεζοδρομίου καί τό άσβέστωμα 
τών ρείθρων ήτο ή πρώτη πρωινή άπασχόλησις κάθε νοικοκυράς.

Οί νέοι άστυνομικοί ειχον τόσον καταστήσει τήν κοινήν γνώμην, ώστε παν
τού όπου παρουσιάζοντο έγίνοντο άντικείμενον έκδηλώσεως άγάπης καί συμπά
θειας καί όλοι έπιθυμοΰσαν νά τούς γνωρίσουν καί νά τούς περιποιηθοΰν.

Είχον κατορθώσει μέ τήν συμπεριφοράν των νά εξαλείψουν όλοσχερώς τήν 
έμφυτον έκείνην φιλυποψίαν καί δυσπιστίαν, πού αίσθάνωνται διά τούς ’Αστυνο
μικούς οί πολϊται όλων τών χωρών τού κόσμου καί νά κερδίσουν τήν άπεριόριστον 
έκτίμησιν καί έμπιστοσύνην τών κατοίκων τών ’Αθηνών.

6. "Ενα έξαιρετικώς σοβαρόν ζήτημα έτέθη άπό τότε προ τής ’Αστυνομίας 
έν Άθήναις ώς πραγματικόν πρόβλημα : 'Η  έκρυθμος κατάστασις είς τήν οποίαν 
είχε περιέλθει ή τροχαία κίνησις. Τού ζητήματος αύτοΰ ή λύσις καί διευθέτησις 
άπετέλει ήδη θέμα καθημερινής μελέτης καί δοκιμών είς Πειραιά, μήνα ολόκληρον 
προ τής ήμέρας τής έγκαταστάσεως τής ’Αστυνομίας είς τάς ’Αθήνας.

Ουτω, άμέσως μέ τήν έγκατάστασιν τής ’Αστυνομίας είς τάς ’Αθήνας έτο- 
ποθετήθησαν είς τά κεντρικά σημεία τής πόλεως οί σκοποί ρυθμισταί τής τρο
χαίας κινήσεως, οί όποιοι έγιναν άντικείμενον πραγματικής άποθεώσεως.

Πλήθη λαού είχον κατακλύσει τά πεζοδρόμια τών κεντρικών διασταυρώσεων 
καί άπεθαύμαζαν τό γραφικόν θέαμα τής ρυθμίσεως τής κυκλοφορίας. 'Η  νέα’Αστυ
νομία κατά τάς πρώτας ήμέρας τής έγκαταστάσεώς της είς ’Αθήνας άποτελούσε τό 
γεγονός τής ήμέρας.

7. Ή  άνταπόκρισις τού ’Αθηναϊκού κοινού είς τήν προσπάθειαν καί τον ζή
λον, πού άπό τής πρώτης ήμέρας κατέβαλεν ή νέα ’Αστυνομία διά τήν τήρησιν 
τής Τάξεως καί Εύκοσμίας άνταξίας πρός τήν πρωτεύουσαν τού Κράτους, ήτο 
άμεσος καί έκδηλος.

'Η  παρουσία της, σεμνή, άξιοπρεπής καί επιβλητική, ήτο τόσον εύπρόσδε- 
κτος, ώστε είχε γενικήν έπίδρασιν, συναρπαστικήν θά έλεγε κανείς.

"Οσοι έζησαν καί είδον τον ενθουσιασμόν καί τάς παντοειδείς εκδηλώσεις 
συμπάθειας τών πολιτών τάς πρώτας ήμέρας δεν θά τάς λησμονήσουν ποτέ.

Παντού διάχυτος ήτο ή προθυμία πρός ένίσχυσιν τού έργου τής ’Αστυνομίας.
Πολλοί άνώτατοι ’Αξιωματικοί τού Στρατού καί τού Ναυτικού έν πολιτική 

περιβολή καί άλλοι άνώτατοι Κρατικοί Άξιωματοΰχοι, πού έτυχε νά ύποπέσουν είς 
Άστυνομικάς παραβάσεις, δέν έπρόβαλαν τήν ιδιότητά των, ίνα άποφύγουν τάς
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συνέπειας. Τήν άπεσιώπησαν καί μέ προθυμίαν ήκολούθησαν τούς πόλισμαν εις το 
αυτόφωρον πταισματοδικείου διά να δικασθοϋν, δίδοντες πρώτοι τό παράδειγμα 
της ύπακοής καί τής νομιμοφροσύνης προ των νέων ’Αστυνομικών καί ώθοϋντες 
κατ’ αυτόν τον τρόπον προς τήν ύπακοήν καί τήν συμμόρφωσιν τάς κατωτέρας 
τάξεις καί τό πλήθος, πού μέ ζωηρόν ενδιαφέρον παρηκολούθει τήν βεβαίωσιν τών 
’Αστυνομικών παραβάσεων.

’Ατίθασοι καί κακομαθημένοι, μέχρι τής χθές, οδηγοί διαφόρων τροχοφόρων 
έγιναν αίφνιδίως νομοταγέστατοι καί μέ υποδειγματικήν πειθαρχίαν, έσταματοΰσαν 
κανονικά ό ένας πίσω άπό τον άλλον, όταν ό άκίνητος σκοπός τής Τροχαίας έδιδε τό 
σήμα τής στάσεως.

Οί δρόμοι καί τά πεζοδρόμια έγιναν πεντακάθαρα καί μέ τά ρείθρα των 
ασπρισμένα (άσβεστωμένα) δέν έφανέρωναν απλώς τήν εφαρμογήν μιας ’Αστυνο
μικής Διατάξεως, άλλ’ έσήμαιναν τήν έπιτυχή έναρξιν ενός ωραίου άγώνος διά 
τήν υγείαν τής πόλεως.

"Ολοι οί κάτοικοι σιγά-σιγά μέ τήν έφαρμογήν τών ’Αστυνομικών διατά
ξεων, ήρχισαν ν’ άντιλαμβάνωνται τί θά πή μεσημβρινή άνάπαυσις καί νυκτερινή 
ησυχία καί νά πιστεύουν ότι κάτι πλέον ειχεν άλλάξει εις τήν πόλιν, κάτι πού 
έπεβλήθη καί ήρχισε ν’ άπομακρύνη μερικάς κακάς συνήθειας, πού εΐχαμεν άπέναντι 
τών Νόμων, τών ’Αστυνομικών Διατάξεων καί τών πλησίων μας. Καί πράγματι 
κάτι είχε μεταβληθή. "Ολοι, πλούσιοι καί πτωχοί, βιομήχανοι, έργάται, υπάλ
ληλοι καί Στρατιωτικοί, όλοι έζητοΰσαν τήν έφαρμογήν τών Νόμων, τό Δίκαιον 
δι’ όλους, καί έχειροκροτοϋσαν καί έκαμάρωναν τον άδέκαστον καί ευγενικόν 
’Αστυφύλακα.

Κράτος, Λαός, Τύπος, έν πλήρει ομοφωνία, έπεκροτοϋσαν μ’ ένθουσιασμόν τήν 
άψογον έμφάνισιν καί τήν έκπολιτιστικήν εργασίαν τής ’Αστυνομίας. Χιλιάδες πο
λιτών έστελναν γράμματα εις τον τύπον, εις τον Υπουργόν ’Εσωτερικών καί τον 
’Αρχηγόν τής ’Αστυνομίας διά νά έπαινέσουν διαφόρους ένεργείας ’Αστυνομικών 
καί άλλοι διά νά εύχαριστήσουν.

"Ολα έφανέρωναν οχι μίαν απλήν έπιτυχίαν άλλ’ ένα πραγματικόν θρίαμβον 
τής νέας ’Αστυνομίας.

Μέ αύτόν τον ρυθμόν καί μέ αυτόν τον τόνον ήρχισεν τήν δράσιν της ή ’Α
στυνομία Πόλεων εις τήν πρωτεύουσαν.

8 . Ό  τρομερός έσωτερικός κλονισμός, πού έπί πολύν χρόνον ύστερα άπό τήν 
’Εθνικήν συμφοράν τής Μικρασιατικής καταστροφής ήτο παντού τής χώρας αισθη
τός, δέν τήν έπηρέσσε καί δέν τής άνέκοψε τον δρόμον τής προόδου.

Έστάθη γενναία καί υπομονητική εις τάς στερήσεις καί τάς δυσκολίας τής 
δεινής έκείνης έποχής. Μέ καρτερίαν, είργάζετο, έβοηθοΰσε καί έπαραδειγμάτιζε. 
Ύπήρξεν παρήγορος ή έμφάνισίς της έν μέσω τού δοκιμαζομένου λαού.

Αύτοσυγκεντρωμένη, μέ πλήρη άλληλεγγύην καί έπίγνωσιν τών δύσκολων πε
ριστάσεων, άπεμάκρυνεν άπ’ αύτής, μέ ευκολίαν κάθε τι πού ήμποροΰσε νά τήν 
βλάψη καί νά τήν παρασύρη εις τον κλυδωνισμόν τών παθών τής διαιρέσεως καί 
τού διχασμού.

Εύρέθησαν.  βέβαια πάντοτε καλοθεληταί πού προσεπάθησαν κατά διαφό
ρους περιστάσεις νά τήν χρωματίσουν πολιτικώς, άποδίδοντες εις αύτήν ότι τάχα 
αντέδρα κατά διαφόρων μέτρων τών έκάστοτε Κυβερνήσεων.

Πάντοτε όμως τά γεγονότα άπεκάλυπτον έν άταξία τούς έξυφαίνοντας τοι- 
αυτας μικρότητας. Χαρακτηριστικόν μάθημα, έναντίον τοιούτων προσπαθειών, 
εδόθη προ πολλών έτών εις μίαν έπαρχιακήν πόλιν εις περίοδον έκλογών, όταν, διά 
τής ένεργείας μιας σοβαράς άνακρίσεως έπί διαφόρων αιτιάσεων, εύρέθησαν παραπο- 
νούμενα διά τής ιδίας ένεργείας άτομα άνήκοντα καί εί; τάς δύο πολιτικάς παρατάξει;.
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Άπεδείχθη δέ κατά κανόνα ότι ή ’Αστυνομία Πόλεων, ώς νέος καί υγιής 
Κρατικός Θεσμός, πού ώς άποστολήν έχει τήν έφαρμογήν των Νόμων καί τήν 
έξυπηρέτησιν του κοινού συμφέροντος των πολιτών καί του Κράτους, οσάκις έξεδη- 
λώνετο όποθενδήποτε διάθεσις, είτε άπό κομματικόν φανατισμόν, είτε άπό κομμα
τικόν συμφέρον, προς ύπέρβασιν των Νόμων ή παρακώλυσιν των νομίμων ενεργειών, 
έμπνεομένη καί ώθουμένη άπό τό πνεύμα τού καθήκοντος καί τήν φωνήν τής επαγ
γελματικής συνειδήσεως, προέβαλλεν άντίδρασιν. είτε ένεργητικήν, εΐτε παθητικήν 
άνάλογον προς τάς περιστάσεις.

'Η  συμπεριφορά της δηλαδή ήτο πάντοτε ή ένδεδειγμένη καί έθνική, τήν 
παρεδέχθησαν δέ καί τήν έπεκρότησαν πάντοτε μέ πλήρη ίκανοποίησιν όλοι οί επ ί
σημοι κύκλοι τών έκάστοτε υπευθύνων Κυβερνήσεων. Άλλοίμονον δέ εις τούς πο- 
λίτας , τήν Δημοσίαν ’Ασφάλειαν, τό Κράτος καί αύτά τά Πολιτικά Κόμματα, έάν 
ή ’Αστυνομία καταστή κομματική.

Δυστυχώς κατά τήν ’Οκτώβριον τού 1925 καί όταν ή ’Αστυνομία Πόλεων 
έβαινε άπό επιτυχίας εις έπιτυχίαν, κατόπιν μιας άνωμάλου πολιτικής μεταβολής, 
καί τής άναλήψεως τής έξουσίας ύπό τής δικτατορίας Θ. Παγκάλου, τής άφηρέθη 
■ή άρμοδιότης τής 'Υπηρεσίας ’Ασφαλείας καί περιωρίσθη εις τά καθήκοντα τής 
'Υπηρεσίας Τάξεως, τροχαίας κινήσεως, άγορανομίας καί ήθών.

Διά τού μέτρου τούτου άπεσκόπει ή Δικτατορία εις τό νά φθείρη τον ’Αστυ
νομικόν Θεσμόν καί τήν ικανότητα τής ’Αστυνομίας εις τήν Πολιτείαν, καί νά τήν 
ώδηγήση μοιραίως εις διάλυσιν έφ’ όσον ή ’Αστυνομία θά ήτο ξηρός μηχανισμός 
εφαρμογής νόμων καί διατάξεων περιοριζόντων τήν ελευθερίαν καί έν γένει τάς 
εκδηλώσεις τής ιδιωτικής ζωής τών πολιτών.

Οί άστυνομικοί καρτερικώς καί χωρίς μνησικακίαν έδέχθησαν καί τό πλήγμα 
τούτο καί αντί, έναντι τής άδικου ταύτης ύπό τού Κράτους μεταχειρίσεώς της, 
νά χολωθή καί νά παραμελήση τά καθήκοντά της ή νά χαλαρώση τήν ένεργητικό- 
τητά της, άντιθέτως μέσα εις τά στενά όρια τής νέας δικαιοδοσίας καί άρμοδιότητος 
πού τής καθώρισαν είργάσθη πάλιν μετά ζήλου καί εύψυχίας καί άνέπτυξε τάς ύπη- 
ρεσιακάς της ικανότητας καί άνέδειξεν όλας τάς Άρετάς της. 'Η  τάξις καί ή κα- 
θαριότης ήχθησαν εις περίοπτον σημεΐον. 'Η  άγορανομική υπηρεσία έπροστάτευσεν 
άποτελεσματικώς τούς πολίτας άπό τήν αισχροκέρδειαν καί τήν νοθείαν καί έκρά- 
τησε τά επίπεδα τών τιμών καί τής υγιεινής τών τροφίμων μέ άμείλικτον αυστηρό
τητα καί υποδειγματικήν ένημερότητα.

Διά τήν ύπονόμευσιν τής ήθικής άξίας τής ’Αστυνομίας, άφέθη νά χειρίζεται 
τήν ειδικήν μόνον υπηρεσίαν τών ’Ηθών—Λεσχών, μέ τήν έλπίδα 6τι οί άνδρες τής 
’Αστυνομίας θά ύφίσταντο διά τού συγχρωτισμού μέ τον υπόκοσμον τής άνηθικό- 
τητος καί τής κυβείας, τήν φυσικήν φθοράν καί θά έδίδεδο ευκαιρία πρός διά- 
λυσιν τού Σώματος.

Διεψεύσθη όμως ή Δικτατορία Παγκάλου εις τάς προβλέψεις ταύτας διότι αί 
'Υπηρεσίαι Ή θών καί Λεσχών τής ’Αστυνομίας, κατέστησαν τά δυναμικά βάθρα 
νέων έξορμήσεων καί έπιτυχών. Οί άνδρες τής ’Αστυνομίας, διαβλέποντες τον κίν
δυνον συνεσπειρώθησαν περί αύτούς καί έξεπλήρουν τά καθήκοντά των μέ σύνεσιν 
καί ένθουσιασμόν άπαράμιλλον, δίδοντες οΰτω τήν εύκαιρίαν εις τήν κοινωνίαν νά 
κρίνη καί έκτιμήση τάς άρετάς τού νέου Σώματος καί ν’ άναζητήση τήν άποκα- 
κατάστασιν τούτου εις όλα τά ειδικά καθήκοντά του.

Κατά τό διάστημα τούτο τής Δικτατορίας Παγκάλου, ή ’Αστυνομία αν και 
άπηλλαγμένη τών καθηκόντων άσφαλείας, δέν έμεινε άδρανής. Τήν εποχήν έκείνην 
τήν διακρίνει μία εξαιρετική δράσις τών άνδρών τής 'Υπηρεσίας Ή θών και 
Λεσχών. Συλλήψεις καταχραστών τού Δημοσίου. Συλλήψεις διεθνών πα 
ο«χαρακτών, Πλαστογράφων καί Κιβδηλοποιών. Συλλήψεις Ληστάρχων εις
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τήν’Αλλοδαπήν. Συλλήψεις αυτονομιστών της Νήσου Σάμου καί άλλαι πολλαί έπι- 
τυχίαι, έξύψωσαν εις τό κοινδν αίσθημα την άξίαν τής ’Αστυνομίας των Πόλεων.

Παραλλήλως εις την τροχαίαν κίνησιν διεξήγετο μία άθόρυβος, έπιμελής καί. 
συστηματική εργασία, άποβλέπουσα εις την δημιουργίαν στερεών βάσεων καί συ
νηθειών, ώστε ή καλή κυκλοφορία καί ή καλή συμπεριφορά τών οδηγών νά έξα- 
σφαλισθή συν τώ χρόνω όριστικώς καί νά καταστη κοινός σκοπός τών τε πεζών- 
καί τών οδηγών τών διαφόρων τροχοφόρων.

Ή  έπίδρασις έπί τής κοινής γνώμης καί τής Υπηρεσίας ταύτης ήτο τόσον- 
έξαιρετική, ώστε ή τότε ’Αγγλική ’Αποστολή, όλας της τάς ελπίδας εις τήν υπηρε
σίαν ταύτην έστήριζε διά τήν μεταστροφήν τής γνώμης τών Κρατούντων, προς 
άποκατάστασιν τοΰ Σώματος εις τήν προτέραν αύτοΰ θέσιν. Καί πράγματι, κατά, 
μήνα ’Ιανουάριον τοΰ έτους 1929 ή έκ τών έκλογών τοΰ 1928 προελθοΰσα Κυβέρ- 
νησις τοΰ ’Ελευθερίου Βενιζέλου, άνεγνώρισε τήν άνάγκην τής έκ νέου άναθέσεως; 
τών καθηκόντων ’Ασφαλείας εις τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων καί ίκανοποίησεν οδτο» 
τό γενικόν Δημόσιον αίσθημα.

(Συνεχίζεται)
ΕΠΙΣΤΟΛ ΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Σχετικώς μέ τό δημοσίευμά μας περί τής Άστυν. Δ]νσεως Πειραιώς έλά- 
βαμεν παρά τοΰ βουλευτοΰ Πειραιώς καί δημοσιογράφου κ. Κ. Βοβολίνη έπιστολήν- 
λίανένδιαφέρουσαν τήν οποίαν διά τήν ιστορικήν άκρίβειαν, ευχαρίστως δημοσιεύομεν.

«Φίλτατε Κύριε ’Αρχιμανδρίτη,
Σχετικώς μέ τό θαυμάσιον ιστόρημά Σας « 'Η  ’Αστυνομία πόλεων από τής 

'Ιδρύσεώς της κλπ.». Τό δημοσιευόμενον εις τά αληθώς λίαν άξιέπαινα «’Αστυνο
μικά Χρονικά»—καί είδικώτερον μέτότοΰ Πειραιώς τμήμα (τεΰχος 31ον τής 1 Σεπ] 
βρίου 1954, σελίς 1483, παράγραφος 3 πρόςτό τέλος)—Σας παραθέτω άπόσπασμα. 
λόγου έκφωνηθέντος παρά τοΰ Προέδρου τοΰ «’Ολυμπιακού» Πειραιώς κ. Ά θ. 
Μέρμηγκα, κατά τό πολιτικόν μνημόσυνον τοΰ άλησμονήτου Δημάρχου Πειραιώς 
Μιχ. Μανούσκου, τό τελεσθέν τήν 7 Φεβρουάριου 1954 (ό λόγος έδημοσιεύθη εις 
τήν «Φωνήν τοΰ Πειραιώς» τής 9ης Φεβρουάριου 1954) έχον οδτω :

« . . . ’Εγκαταλείπει τήν δημαρχιακήν ιδιότητα (ση μ. γράφοντος : ό 
Μ. Μ .) όλίγον μετά τό είς εύρύτατον κύκλον γνω στόν εκείνο έπεισόδιον 
προς τον Γερμανόν Στρατιωτικόν Διοικητήν Πειραιώς, άξιώσαντα από 
τον τότε Δήμαρχον τήν υποβολήν καταλόγου μέ δέκα εγκρίτους πολίτας 
τοΰ Πειραιώς ώς όμηρους, καθ’ δ , ό αείμνηστος, άπήντησεν έγγράφω ς άνα- 
γράψας δύο ονόματα: Τό ίδικόν του καί τοΰ τότε Γενικού Γραμματέως 
τού Δήμου καί νΰν Βουλευτοΰ Πειραιώς κ . Κ ω νστ. Βοβολίνη. Καί έδή- 
λω σεν δτι «εκτός τούτω ν, δεν γνω ρίζει άλλον κ α νέ να ...» !

"Εχω είς τήν διάθεσίν Σας τό πρωτότυπον τοΰ εγγράφου τοΰ τότε ’Αστυνο
μικού Διευθυντοΰ Πειραιώς καί έκτοτε αδελφικού μου φίλου κ. Θ. Λεονταρίτη, δι’ ου 
έζητοΰντο οί όμηροι καί μετά, τήν λήψιν τοΰ οποίου άπεφασίσθη άπό κοινού όπως:
δοθή ό αίτούμενος κατάλογος περιλαμβάνον τέσσαρα ονόματα :

1) Μιχ. Μανοΰσκος, Δήμαρχος Πειραιώς, 2) Κωνστ. Βοβολίνης, Γεν. Γραμ- 
ματεύς Δήμου Πειραιώς, 3) Θεοδ. Λεονταρίτης, Άστυν. Δ]ντής Πειραιώς,. 
4) Κωνστ. Καζάκος, Διοικητής Τμημ. Γεν. ’Ασφαλείας Πειραιώς.

Ταΰτα, φίλτατε κ. ’Αρχιμανδρίτη, διά τήν σχολ.αστικήν ιστορικήν άκρίβειαν.. 
Δεχθήτε παρακαλώ καί πάλιν τά ιδιαίτερα συγχαρητήριά μου διά τά «’Αστυ

νομικά Χρονικά» καί διά τό ιστόρημά Σας,
ααζί μέ τήν έκορασιν τής προς ύμας τιμής καί άγάπης

Κ. Α. ΒΟΒΟΛΙΝΗΣ» '
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Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ
ΕΝ ΤΩ ΠΟΙΝΙΚΟ,

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΩ ΚΑΙ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

‘Υπό κ. I. ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ τακτικού καθηγητοϋ της 
Εγκληματολογίας καί τής Κοινωνικής Παθολογίας έν 
τή Παντείφ Άνωτάτη Σχολή Πολιτικών ’Επιστημών 
των ’Αθηνών καί καθηγητοϋ Σχολής Ύπαστυνόμων.

(Συνέχεια έκ τον προηγουμένου και τέλος)

V.—Θεσμοί Ποινικού Δικαίου, άφορμώμενοι άπό τής μετανοίας.
V I .—  Η  μετάνοια υπό τό πρίσμα των νέων σωφρονιστικών αξιωμάτων.

V .—Θεσμοί Ποινικού Δικαίου, άφορμώμενοι άπό τής μετανοίας
Ώ ς  θεσμούς, ουτω πολιτευομένου, μνημονεύομεν τούς άκολούθους:

1. Έ ν  πρώτοις παραπέμπομεν εις τον διά της παρελεύσεως μακροΰ χρό
νου άποκλείοντα την ποινικήν άγωγήν «θεσμόν τής παραγραφής» (V erjahrung). 
Καί βεβαίως ύπεστηρίχθη μέν ύπό ένίων συγγραφέων, ώς του Florian (!S), ότι 
ούσιαστικώς καί πρακτικώς ή παραγραφή άποτελεϊ έπιβράβευσιν των ίκανοτέρων 
εγκληματιών, οϊτινες είναι καί οί πλέον έπικίνδυνοι. Έ ν  τοσούτω όμως άπό τής 
άλλης άπόψεως όρθώς έτονίσθη οό μόνον ότι ή παοέλευσις του χρόνου άποσβεν- 
νύει τήν άνάμνησιν τής έγκληματοπραξίας, έπουλώνει τήν κατενεχθεϊσαν κοινω
νικήν πληγήν, έπιφέρει λήθην, ή δέ κοινή γνώμη παύει έξαιτουμένη πλέον ίκανο- 
ποίησιν, άλλα προς τούτοις καί ότι ή παραγραφή έκπαιδεύει καί ένθαρρύνει τον άμαρ- 
τήσαντα προς μετάνοιαν, άντιπροσφέρουσα τήν άτιμωρησίαν. Εικότως, άλλως τε, 
διότι ή κατά τήν κρίσιμον πολυετή χρονικήν περίοδον έπιδειχθεΐσα ύπό του δρά
στου νομιμόφρων καί άψογος συμπεριφορά όντως άποκαλύπτει προ ήμών ότι ούτος, 
ό άλλοτε ήθικώς ταλαντευθείς, έβάδισε πλέον επί τήν οδόν τής ένεργοΰ μετανοίας.

2. Χωροΰντες περαιτέρω παραπέμπομεν εις τήν άπαλλακτικήν έπιρροήν 
ετέρου θεσμού, τοϋ τής «εμπράκτου μετανοίας» (Tatige Reue). Ούτος, καθ’ ά 
γνωστόν, προϋποθέτει έκουσίαν καί αυθόρμητον δράσιν τοϋ μή διωχθέντος έγκλη- 
ματίου προς έπανόρθωσιν τοϋ ύπ’ αύτοΰ παραχθέντος κακοϋ. Διά τοϋ έν λόγω 
θεσμού ή άντιπροσφερομένη άτιμωρησία παρέχει τφ. δράστη ίσχυροτάτην παρώ- 
θησιν, «έστω καί κατά τήν δωδεκάτην ώραν» (Γάφος), προς μετάνοιαν καί άρσιν 
τοϋ άποτελέσματος τής έγκληματικής αύτοϋ ένεργείας. Καί ό Χατζάκος (2*) το
νίζει οτι ή έμπρακτος μετάνοια άποδεικνύει τον ήθικόν τοϋ δράστου έξαγνισμόν, 
κατόπιν τοϋ όποιου άποβαίνει πλέον άσκοπος ή έπιβολή κατ’ αύτοΰ ποινής (25).

3. Άνάλογον «χρυσήν γέφυραν» (26) προς μεταμέλειαν καί όπισθοχώρησιν 
οΐκοδομεΐ καί ό άσκών άπαλλακτικήν άπό τής ποινής έπιρροήν θεσμόν τής εκούσιας 
ύπαναχωρήσεως άπό τής άποπείρας τής τελέσεως έγκλήματος (R u ck tritt von 
Versueh). Ά πό  συμφώνου προς τήν παραστατικήν έκφρασιν τοϋ άειμνήστου ήμών

(23) «Florian: Parte Generale. 1934» σ. 1138, ώς άναφέρει σχετικώς «Η. Γάφου, 
Ποινικόν Δίκαιον. Τόμος Α ', ’Αθήναι 1948» σ. 397.

(24) Θεμ. ΚΗ' σελ. 356.
(25) Σχετικώς «Η. Γάφου, Ποινικόν Δίκαιον. Τόμος Α ', ’Αθήναι 1948» σ. 414 έπ.
(26) «Ν. Χωραφα, Ελληνικόν Ποινικόν Δίκαιον. Τόμος Α ', Γεν. Μέρος, ’Αθήναι 

1943» σ. 132, «Η. Γάφου, Ποινικόν Δίκαιον. Τόμος Α', ’Αθήναι 1948» σ. 249.
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διδασκάλου Τιμολέοντος ’ Ηλιοπούλου, καθηγητοϋ τοϋ Ποινικού Δικαίου έν τώ 
Πανεπιστημίω ’Αθηνών, «ό νόμος τείνει ούτω τώ άποπειρωμένω την χεΐρα ίνα μή 
τελικώς έξολισθήση» (27). 'Ο  έκ των ιδρυτών της ιταλικής σχολής Ε. Ferri, θεμε
λιωτής -έν τή ποινική επιστήμη «τής αρχής τής προσωπικότητος», άναφερόμενος 
εις τήν άντιπροσφερομένην άτιμωρησίαν προς τήν έκουσίαν ύπαναχώρησιν άπό 
τής άποπείρας, παρατηρεί δτι δέον νά μή παροραθή δτι εκείνος, δστις σταματά 
κατά τδ χρονικόν στάδιον τής άποπείρας, έστω καί κατά τήν τελευταίαν στιγμήν, 
άνευ εξωτερικού κωλύματος, λόγω μιας αυθορμήτου κινήσεως τής ψυχής αύτοϋ, 
άποδεικνύει δτι είναι ήθικώς καί κοινωνικώς διάφορος του έξακολουθοϋντος μετά 
πείσματος τήν έγκληματικήν προσπάθειαν μέχρι τέλους (2β).

4. Διαφέρον άναφορικώς προς τήν προσέγγισιν εις μετάνοιαν τών δραστών 
εγκλημάτων καί άπόσπασιν αυτών έκ τής ηθικής πενίας περιέχει ΰπεράφθονον και 
όμάς θεσμών, ην θά ήδυνάμεθα νά άποκαλέσωμεν «κύκλον θεσμών δ ο κ ι μ α σ ί α  ς». 
Διά τής τοιαύτης ορολογίας νοητέοι οί ποινικοί έκεΐνοι θεσμοί, δι’ ών προσφέρεται 
εις τούς υποδίκους ή καταδίκους ατιμωρησία, καθολική ή μερική, ή ένδεχομένως 
παρέχονται ετεραι ευνοιαι ύπό τον δρον δτι ουτοι κατά τήν διάρκειαν μακράς χρο- 
νικής «περιόδου, δοκιμασίας» (Probationsystem ) θά άποδείξωσιν διά τής νομι- 
μόφρονος καί έναρέτου αυτών διαγωγής, θεραπείαν έκ τής φαυλότητος, ήθικήν 
άνάνηψιν καί άληθή μεταμέλειαν.

α) ’Ενταύθα άναφερόμεθα έν πρώτοις εις τό θέμα τής διώξεως τών έγκλη- 
μάτων. Γνωστόν δτι έν τή συγχρόνω ποινική δικονομία ή άσκησις τής ποινικής 
διώξεως τών έγκληματησάντων δεν θεωρείται άποτελοϋσα ιδιωτικήν ύπόθεσιν 
τών έκ τών έγκλημάτων παθόντων, άλλ’ ύπόθεσιν διαφέρουσαν τό κοινωνικόν σύ- 
νολον. Τούτου ένεκα ή ποινική δίωξις ασκείται κατά κανόνα έξ έπαγγέλματος υπο 
οργάνων τής πολιτείας. Καί έν μέν τή ελληνική ποινική δίκη ή τοιαύτη ex offi
cio δίωξις, κυριαρχουμένη ύπό τής καλουμένης «άοχής τής νομιμότητος» (29), 
δημιουργεί νομικήν ύποχρέωσιν εις τον εισαγγελέα, ίνα ουτος κινήση τήν ποινι
κήν δίωξιν, οσάκις έγεννήθη έπαρκής ύποψία τελέσεως έκκλήματος. ’Εν έτέραις 
δμως νομοθεσίαις ή ποινική δίκη κυριαρχείται ύπό τής έντελώς άντιθέτου «άρχής 
τής σκοπιμότητος». Δυνάμει ταύτης ή έπί τής καταδιώξεως άρχή κέκτηται τήν 
διακριτικήν ευχέρειαν τής κινήσεως ή μή τής ποινικής διώξεως, δυναμένη κατά 
ταΰτα νά άναστείλη τήν έναρξιν τής διούξεως, χορηγούσα ταυτοχρόνως τώ μή διε
φθαρμένοι καί παρουσιάζοντι έλπίδας άληθοϋς μεταμελείας δράστη «χρονικής πε
ριόδου προς δοκιμασίαν». Τοιουτοτρόπως ουτος δύναται νά έλπίζη εις οριστικήν 
άπαλλαγήν άπό τής ποινικής αύτοϋ περιπετείας, έάν καί έφ’ δσον άποδείξη διά τής 
μεταμελείας του καί τής άψογου αύτοϋ διαγωγής δτι είναι άξιος τοϋ ήθικοϋ έξα- 
γνισμοΰ.

β) 'Ομοίως εις μετάνοιαν έκπαιδεύει ό έχων άγγλοαμερικανικήν τήν προέ- 
λευσιν θεσμός τής χορηγήσεως τοϋ ευεργετήματος «τής άναστολής τής ποινής 
υπό δρον» προς τον δικαζόμενον. Χάρις εις τό τοιοϋτον εύεργέτημα είτε άναστέλ- 
λεται διά δικαστικής άποφάσεως ή ύπό τοϋ δικαστηρίου άπαγγελία τής ένοχής 
τοϋ κατηγορουμένου (Άγγλοαμερικανικόν σύστημα), είτε αναστέλλεται διά δι
καστικής άποφάσεως ή έκτέλεσις τής ύπό τοϋ δικαστηρίου καταγνωσθείσης ποινής

(27) «Τιμ. Ε. ’Ηλιοπούλου. Σύστημα τοϋ 'Ελληνικού Ποινικού Δικαίου. Τόμ. Α', 
”Εκδ. δ', Άθήναι 1927» σ. 401.

(28) «Prinzipii (1928)» σ. 534. Σχετικώς «Η. Γάφου, Ποινικόν Δίκαιον. Τόμος Α', 
Άθήναι 1948» σ. 249.

(29) Κάμψιν της άρχής ταύτης έν κώδικι Ποιν. Δικονομίας ά. 30 § 2. 'Όρα καί 
«Δ. I. Καρανίκα, Σωφρονιστική. Τόμος Α', Θεσσαλονίκη 1948» σ. 188—206.
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κατά τοϋ κηρυχθέντος ενόχου (Βελγογαλλικόν σύστημα), εΐτε τέλος αναστέλλεται 
διά της μέσω τής διοικητικής όδοϋ χορηγήσεως χάριτος ύπό όρον ή έκτέλεσις τής 
υπό του δικαστηρίου καταγνωσθείσης ποινής κατά τοϋ κηρυχθέντος ένοχου (Γερ
μανικόν σύστημα). Κατά ταϋτα, έάν ό εις δν έχορηγήθη τό εύεργέτημα τής άνω 
αναστολής μετανοήσας είλικρινώς, έπιδείξη έφ’ ώρισμένον χρόνον δοκιμασίας νο- 
μιμόφρονα καί άψογον διαγωγήν, έν τοιαύτη περιπτώσει θά έπιτύχη πλήρη καί 
εριστικήν άπαλλαγήν (30).

Κατά την διαφέρουσαν διάταξιν του έλληνικοΰ ποινικού κωδικός έτους 1950 
α . 100 § 1 έδ. δεύτερον, ήτις καθορίζει τάς προϋποθέσεις χορηγήσεως τής ανα
στολής, δέον τό δικαστήριον έν τή κρίσει του ταύτη πλήν άλλων νά λάθη ύπ’ οψιν 
«καί την μετά τήν πράξιν διαγωγήν τοϋ υπαιτίου, ιδίως δέ την έπιδειχθεΐσαν μετά
νοιαν καί τήν προθυμίαν ποός έπανόρθωσιν των συνεπειών αυτής)).

γ ) 'Ωσαύτως κίνητρον τοϋ καταδίκου προς μετάνοιαν καί ήθικήν άναμόρ- 
τρωσιν συνιστα ό έχων άγγλικήν τήν προέλευσιν «θεσμός τής ύπό όρον άπολύσεως» 
(Liberation Conditionnelle). Χάρις εις τό τοιοΰτον εύεργέτημα, όπερ χορη

γείτα ι μόνον προς έπιδείξαντας έν τή φυλακή καλήν διαγωγήν καταδίκους, ανα
στέλλεται ή έκτέλεσις άπομένοντος προς έκτισιν υπολοίπου ποινής κατά τής έλευ- 
θερίας. Είδικώς παρέχεται ύπόσχεσις πλήρους καί οριστικής άπαλλαγής ύπό τον 
■όρον ότι οί εύεργετηθέντες καί προσωρινώς άπολυθέντες κατάδικοι θά συγκρατη- 
θώσιν έν τή έντιμότητι καί θά έκδηλώσωσιν ειλικρινή μετάνοιαν κατά τήν διάρκειαν 
«('ορισμένου χρόνου δοκιμασίας» (31).

δ) Προς ένεργόν μετάνοιαν καί προσπάθειαν έπί ήθικήν άναμόρφωσιν προσελ
κύει ΐσχυρώς τον κατάδικον καί ό περίφημος θεσμός «τής αορίστου καταδίκης». 
Περί τούτου έχομεν ώράίαν πραγματείαν έν τή ελληνική γλώσση καί άξίαν πολλοΰ 
επαίνου, τήν τοϋ τακτικοϋ καθηγητοΰ τής ’Εγκληματολογίας καί Σωφρονιστικής 
έν τώ Πανεπιστήμιο) ’Αθηνών κ. Κ. Γαρδίκα (32).

'Ο έν λόγω έπιστήμων άποδεικνύει ότι ό θεσμός έχει προέλευσιν άρχαίαν 
ελληνικήν, χαρακτηρίζων ώς προπάτορα τούτου τον θειον φιλόσοφον Πλάτωνα. 
'Ο  Πλάτων θεωρών τούς έγκληματίας ώς νοσηρούς περί τήν ψυχήν άποφαίνεται ότι 
ή Πολιτεία οφείλει «διδάσκειν’καί κολάζειν καί παΐδα καί άνδρα καί γυναίκα, έως 
περά.ν κολαζόμενος βελτίων γένηται» (3“).

Έ ν τή νεωτέρα έποχή ό θεσμός τής άορίστου καταδίκης έλαβε σάρκα καί οστά 
έν τώ Άμερικανικώ Δικαίω κατά τό τελευταΐον τέταρτον τοϋ παρελθόντος αίώνος, 
απετέλεσε άντικείμενον επανειλημμένων, συζητήσεων είς διάφορα διεθνή συνέ
δρια. Κατά τον θεσμόν τοΰτον, δν είσήγαγε παρ’ ήμΐν έφ’ ώρισμένων περιπτώσεων 
ή νέα έλληνική ποινική νομοθεσία έτους 1950, ήτις καί είς ποικίλα άλλα θέματα 
εχάραξεν εύστοχους προοδευτικάς γραμμάς, δεν προσδιορίζεται (ώς έγένετο κατά

(30) Σχετικώς διά μακρών «Η. Γάφου, Ποινικόν Δίκαιον. Τόμος Α', Γενικόν Μέρος. 
Θεσσαλονίκη 1948» σ. 381 έπ., «Κ. Γ. Γαρδίκα: Ή  ύφ’ ορών αναστολή της έκτελέσεως 
της ποινής. Περιοδ. «Ποινικά Χρονικά», Φεβρουάριος 1953. σ. 65 έπ., «Τ. Ε. Ήλιοπού- 
λου, Ποινικόν Δίκαιον. Τόμος Α', Έ κδ. 8', Άθήναι 1927» σ. 61 έπ.

(31) «Κ. Γ. Γαρδίκα : Ή  ύφ’ δρων άναστολή της έκτελέσεως της ποινής. Περιοδ. 
«Ποινικά Χρονικά», Φεβρουάριος 1953 Άθήναι. σ. 65—88. "Ορα καί «Τιμ. Ε. Ήλιοπούλου, 
Σύστημα τοϋ Έλληνικοΰ Ποινικού Δικαίου. Τόμος Α', Έ κδ. δ', ’Αθήναι 1927» σ. 601 έπ., 
«Δημητρίου Ν. Καμβύση : Ή  σωφρονιστική μεταχείρισις των εγκληματιών, ’Αθήναι 1949» 
σ. 127 έπ. "Ορα καί «X. Τριανταφυλλίδη—Γ. Κατωπόδη. Μέγιστον σωφρονιστικόν μάθημα. 
Περιοδ. Σωφρονιστική Έπιθεώρησις τοϋ Ιουλίου—Αύγούστου 1952 Άθήναι» σ. 130 έπ.

(32) «Κ. Γ. Γαρδίκα : Ή  άόριστος καταδίκη. Τεύχη τρία, Άθήναι 1927».
(33) Πρωταγόρας 325 Α. Σχετικώς «Κ. Γ. Γαρδίκα. 'Ιστορία τών στερητικών τής 

Ελευθερίας ποινών. Άθήναι 1953», σ. 8 ΰπ. 2.
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τό άνωθεν κρατούν σύστημα της «ώρισμένης καταδίκης»), A. Priori ύπό του ποι
νικού Δικαστηρίου, ληγούσης της έπ’ άκροατηρίου κυρίας διαδικασίας, ή άκριβής 
χρονική διάρκεια τής ποινής ή τοϋ άσφαλιστικοϋ μέτρου κατά τής έλευθερίας (ήτοι 
τακτή ήμέρα άπολήσεως). ’Άλλ’ άντιθέτως ό φέρων έν τή καρδία αύτοϋ τήν πα
νουργίαν εγκληματίας είσάγεται εις το σωφρονιστικόν ή το άσφαλιστικόν ίδρυμα,, 
ώς ό έκ νόσου πάσχων εισέρχεται έν τω νοσοκομείω, ίνα μείνη επ’ άόριστον, δηλο
νότι μέχρις ού ήθικώς. ίαθή. Εις τήν άόριστον καταδίκην ή έπιστήμη και ή πράξις 
άποδίδει μεγάλην ήθοποιόν καί προς μετάνοιαν ωθούσαν δύναμιν. Ταύτην έναργώς 
παρέστησαν οί είπόντες (st) ότι ούτως οΐ κατάδικοι κρατοΰσιν έν τή ιδία χειρί 
τήν κλείδα τής φυλακής αυτών, λίαν ταχέως πειθόμενοι διά τής οδού τής ειλικρινούς 
μετάνοιας καί ένεργοΰς μεταστροφής προς τήν άρετήν νά είσαγάγωσι ταύτην έντός. 
τού κλείθρου.

ε) 'Ως σύστημα υποκινούν βήμα ποός βήμα τό φρόνημα τού ηθικώς έρήμου 
καταδίκου προς μετάνοιαν καί κατάπνιξιν τής άνηθικότητος διά συνεχούς θέσεως. 
αύτοϋ εις δοκιμασίαν θεωρητέον καί τό άποκαλούμενον σωφρονιστικόν «προοδευ
τικόν σύστημα (progressif system ) (85) έκτελέσεως» τών ποινών ή τών άσφα- 
λιστικών μέτρων κατά τής έλευθερίας. Κατά τό σύστημα τούτο, όπεο συνεπλη- 
ρώθη διά τής «μεθόδου τής βαθμολογίας» (m ark system ) (S6) καί συνάδει προς, 
τό ύφος τών συγχρόνων ήθικών σωφρονιστικών απαιτήσεων, οί κατάδικοι διανύ- 
ουσι τήν ποινήν ή τό μέτρον άσφαλείας κατά τής ελευθερίας κατά προοδευτικάς 
κλάσεις (τάξεις) (stages). Οί έπιδεικνύοντες βελτίωσιν καί ειλικρινές φρόνημα 
μετάνοιας κατάδικοι προωθούνται καί ανέρχονται όλονέν καί εις άνωτέρας βαθμί
δας. Ούτω, μικρόν κατά μικρόν, έλαττουμένης βαθμιαίως σύν τή άνόδω τής πιέ- 
σεως, παρέχονται αύτοϊς διαρκώς καί περισσότερα', ευνοιαι κατά τοιοΰτον τρόπον, 
ώστε ούτοι νά δύνανται νά διαβιώσιν έν μείζονι έλευθερία καί άνεξαρτησία. Τούτων- 
ούτως έχόντων καταλήγουσιν ούτοι διά τής συνεχούς μετάνοιας καί ήθικής άναμορ- 
φώσεώς των, ήτοι δι’ αύτοδιαπαιδαγωγήσεως, νά άνέλθωσι μέχρι καί τής τελευ
ταίας φάσεως τής δοκιμασίας, ήτοι τής βαθμΐδος τής ύπό όρον άπολύσεώς των, ήτοι, 
φάσεως προσομοιαζούσης προς τήν διαβίωσιν τού παντελώς ελευθέρου άτόμου (ΒΙ).

Μετά τήν έκ τής φυλακής ή ετέρου σωφρονιστικού ιδρύματος άπόλυσιν τών- 
καταδίκων, προς μετάνοιαν καί ήθικήν άνόρθωσιν έξακολουθοΰσι νά ένθαρρύνωσι 
διαρκοΰντος ώρισμένου χρόνου δοκιμασίας τούς καταδίκους ετεροι θεσμοί. Τοιου-

(34) 'Ο Maconochie έν J. Ofam. Inst 1925 τ. XVI σ. 23 περί οδ «Κ. Γαρδίκα. Ή  
άόριστος καταδίκη. Τεύχος Α '. Άθήναι 1927», σ. 11. “Ορα καί «Δ. Ί .  Καρανίκα. Σωφρο
νιστική, Τόμος Α', Θεσσαλονίκη 1948», σ. 175 - 188. 'Ομοίως καί «X. Τριανταφυλλίδη - Γ. 
Κατωπόδη. Ή  άόριστος καταδίκη έν τη πολιτεία της Καλιφορνίας κατά περιγραφή της; 
Simone Huynen. Περιοδ. Σωφρονιστική Έπιθεώρησις Μαρτίου - ’Ιουνίου 1951, Άθήναι», 
σ. 64 έπ.

(35) «Δημητρίου Ν. Καμβύση. Ή  σωφρονιστική μεταχείρισις τών έγκληματιών, 
Αθήναι, 1949», σ. 48 έπ., «Κ. Γ. Γαρδίκα. 'Ιστορία τών στερητικών τής έλευθερίας ποινών. 
Άθήναι, 1953», σ. 29 έπ.

(36) «Κ. Γ. Γαρδίκα. 'Ιστορία τών στερητικών τής έλευθερίας ποινών. Άθήναι,. 
1953», σ. 21 καί 32. (Τό έν λόγω σύστημα έπενόησεν ό πλοίαρχος Maconochie έν Α γ 
γλία διορισθείς έν έτει 1940 διοικητής τής Nozboek Island, έν ή έκρατοϋντο οί πλέον έπι- 
κίνδυνοι κακούργοι).

(37) ’Ενδιαφέρουσα! μορφαί τελευταίων φράσεων τής έν φυλακαϊς δοκιμασίας τό σύ
στημα τών άνοικτών φυλακών (περί άνοικτών φυλακών γυναικών δρα περιοδ. X. Τριανταφυλ- 
λίδη - Γ. Κατωπόδη. Περιοδ. Σωφρονιστική "Επιθεώρησις, ’Ιουλίου - Αύγούστου 1951, ’Αθή
ναι, 1951», σ. 111 έπ.), τό σύστημα έλευθέρας κυκλοφορίας τής Σουηδίας (σχετικώς «Κ. 
Γ. Γαρδίκα. 'Ιστορία τών στερητικών τής έλευθερίας ποινών. Άθήναι, 1953», σ. 41), τό, 
σύστημα τών διαμέσων άγροτικών καταστημάτων τής Ελβετίας (άνοικτών σωφρονιστηρίων), 
ίσχετικώς «Κ. Γ. Γαρδίκα, αύτόθι», σ. 371.
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τοτρόπως οί άπελευθερούμενοι κατάδικοι δεν καταλείπονται μόνοι άνευ προστα
σίας καί συμπαραστάσεως έν τώ άγώνι υπέρ της ήθικής έπιβιώσεως, άλλ’ ένισχύ- 
■ονται άπό ώρισμένων κατευθύνσεων, ώστε να δύνανται νά προβλέπωσιν είς τά ερ
χόμενα καί τούς μέλλοντας καιρούς μετά σχετικού θάρρους καί άταραξίας (8S).

στ) ’Ενταύθα άνήκει έν πρώτοις ή παραγραφή των έν τω άτομικώ ποινικώ 
μη τρώω έκάστου καταδίκου έγγραφων. Πρόκειται περί θεσμού, όστις άποτελεΐ 
γέννημα καί θρέμμα τής Γαλλίας (39). Χάρις είς τά τηρούμενα άοχεϊα τού ποι
νικού μητρώου δύναται νά γνωρίζη ή Πολιτεία την ποινικήν Ιστορίαν έκάστου πο
λίτου καί τήν έπικίνδυνον ομάδα των υποτροπών καθ’ έξιν καί κατ’ έπάγγελμ,α 
εγκληματιών. 'Υπό τήν έννοιαν δέ ταύτην τό έν λόγω δελτίον, πλήν των λοιπών 
υπηρεσιών, άς προσφέρει, συν ιστοί καί σπουδαιοτάτην πηγήν γνώσεως της προσω- 
πικότητος τού δεδομένου πολίτου, έναργώς άπεικονίζουσα τήν έντασιν τής προς 
αντικοινωνικήν δρασιν προδιαθέσεως αυτού. Τούτων ούτως έχόντων, χάρις είς 
τον έν λόγω θεσμόν, προφυλάσσονται τόσον ή δημοσία υπηρεσία, δσον δμως καί ή 
κοινωνία τών ιδιωτών έκ της άναμίξεως υπόπτων άτόμων είς τάς είς αύτάς άφο- 
ρώσας υπουργίας καί υποθέσεις. 'Η  τοιαύτη δμως έξυπηρέτησις τής Πολιτείας 
καί τής κοινωνίας άπό έτέρας πλευράς δύναται ν’ άποβή βλαβερά, καθ’ δσον ή κοι
νωνία τών άνθρώπων, καθ’ ά γνωστόν καί εύνόητον, δυσπιστοΰσα άρνεΐται έργα- 
•σίαν καί γενικώτερον άποκατάστασιν είς παν ύποπτον άτομον, ήτοι είς άτομον 
ύποστάν πρότερον οίανδήποτε καταδίκην. ’Εν τοσούτω είναι ένδεχόμενον είτε ή 
προηγουμένη καταδίκη, λόγω τής φύσεως αύτής, νά μή συνιστα άπόδειξιν έλλείψεως 
τιμιότητος, είτε πάντως νά παρακωλύση σοβαρώς τήν οικονομικήν καί κοινω
νικήν άποκατάστασιν παντός προηγουμένως έγκληματήσαντος, καίπερ τυχόν είλι- 
κρινώς μεταμεληθέντος καί έπιζητοΰντος νά διατηρηθή έν τή έντίμω ζωή. Προς 
άντιμετώπισιν τού δυσαρέστου τούτου ένδεχομένου ή ποινική έπιστήμη έπενόησε 
τον λαμπρόν θεσμόν τής παραγραφής τού ποινικού μητρώου. Διά ταύτης προσφέ- 
ρεται τώ άπολυθέντι καταδίκω ή δυνατότης, δπως διά τής έπιδείξεως άψογου καί 
τιμίας διαγωγής καί άληθοΰς έμπράκτως τεκμαιρομένης μετάνοιας, έφ’ ώρισμέ- 
νον χρόνον δοκιμασίας, άρχόμενον άπό τής στιγμής τής άπολύσεώς του, έπιτύχη 
τήν παραγραφήν, ήτις παρέχει αύτώ τό δικαίωμα νά λαμβάνη πλέον λευκόν άπό- 
σπασμα άτομικοΰ ποινικού μητρώου του.

ζ) 'Έτερος θεσμός, βλαστήσας καί αυτός έν τώ γαλλικώ δικαίω, ύποβοηθών 
το ν ' άπολυθέντα κατάδικον είς τήν συνέχισιν τής προσπάθειας του προς ήθικήν 
άνάπλασιν, έμμονήν έν τή μετανοία καί ένίσχυσιν τού προς τήν άρετήν θάρρους 
του, είναι ή καλουμένη «άποκατάστασις τού άπολυθέντος καταδίκου» (R ehabili
ta tion ).

Πρόκειται περί τόσου σπουδαίου θεσμού, ώστε ό διεθνούς ολκής ήμέτερος 
διδάσκαλος, έλβετός καθηγητής τού Ποινικού Δικαίου Πανεπιστημίου, E rnst De
laquis, ομότιμος Γενικός Γραμματεύς τής Διεθνούς Εταιρείας Ποινικού Δικαίου, 
αφιέρωσε πλείστας δσας πραγματείας αυτού (περί τάς δέκα) είς τήν διερεύνησιν 
τού αύτοΰ έν λόγω θεσμού (*°). Ό  θεσμός δ’ ούτος συνίσταται καθ’ δλου είπείν

(38) Φερ’ είπείν διά προστατευτικών εταιριών τών άπολυομένων, δι’ επιμελητών 
(οργάνων κοινωνικής προνοίας) δι’ ειδικών ιδρυμάτων (<ρέρ’ είπείν τών καταστημάτων κοι

νωνικής άναπροσαρμογής τής ’Ιταλίας, περί ών «Κ. Γ. Γαρδίκα, αυτόθι» σ. 41, ή τών 
άγροτικών αποικιών άπολυθέντων καταδίκων τής ’Αργεντινής, περί ών «Κ. Γ. Γαρδίκα, 
αυτόθι» σ. 49.

(39) «Κ. Γ. Γαρδίκα. ’Εγκληματολογία, Τόμος Β', Τεύχος Β', εκδ. Β', Άθήναι 
1949» σ. 231, «Δ. I. Καρανίκα. Σωφρονιστική, Τόμος Β', Θεσσαλονίκη 1950» σ. 222 έπ.

(40) «Delaquis und Polec. Materialien zur Lehre von der Rehabilitation; Mit- 
teilungen der Jkv. 12, d ritte  Beilage», «Delaquis: Materialien (Nachtrag 1906), «De-
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εις τήν μετά την έκτισιν τής κυρίας ποινής άρσιν των έκ του νόμου προβλεπομένοον 
άτιμωτικών καί λοιπών έπακολουθημάτων τής καταδίκης καί διάλυσιν ούτως είπεΐν 
αύτής ταύτης τής καταδίκης, λόγω τής έφ’ ώρισμένον μακρόν χρόνον δοκιμασίας 
άληθοϋς μεταμελείας, καλής διαγωγής καί ήθικής βελτιώσεως τοϋ καταδίκου (J1).

Πλήν τών άνω θεσμών, οΐτινες συνιστώσι δημιουργούς δυνάμεις φερούσας 
ποικιλοτρόπως τούς πταΐσαντας προς μετάνοιαν καί άποβολήν τής άνηθικότητος, 
ποοσδιορίζοντες εις αύτούς χρόνον δοκιμασίας αύτώιν, ύφίστανται έν τώ ποινικώ 
δικαίω καί άρκετοί άλλοι θεσμοί, προάγοντες ομοίως τήν προς μεταμέλειαν τών έγ- 
κληματησάντων προσπάθειαν.

5. Φερ’ είπεΐν ασχέτως οίουδήποτε χρόνου δοκιμασίας μνημονεύομεν άπο τής 
άπόψεως ταύτης τήν ύπο ώρισμένων σωφρονιστικών νομοθεσιών καθιερουμένην 
έν τή φυλακή «σωφρονιστικήν φάσιν τής άπομονώσεως», διαρκούσης τής οποίας ύ 
τρόφιμος κατάδικος έν τή φυλακή κρατείται έν αύστηρα άπομονώσει, ύποχρεού- 
μενος εις έργασίαν (42). Οί θιασώται τοϋ συστήματος τούτου ύπολαμβάνουσιν οτι. 
ό έν μονώσει τελών κατάδικος, συναισθανόμενος διά τής συγκεντρώσεως τών σκέ
ψεων αύτοΰ πλειότερον τον έξαναγκασμον' τής ποινής, διαφωτίζεται καί φέρεται, 
εις τήν άναγνώρισιν. τοϋ ίδιου σφάλματος καί τήν μετάνοιαν. Πάντως ύφίσταται 
καί αντίθετος άξιολόγησις, ήτις χαρακτηρίζει τήν άπομονωτικήν ταύτην φάσιν ώς 
στάδιον, καθ’ δ ό κατάδικος μεταβάλλεται εις «τεθαμμένον ζώντα». ’Ορθή είναι, 
κατ’ άλλους κριτάς, ή διδασκαλία έκείνη, ήτις ποιείται διάκρισιν άναλόγως προς, 
τήν χαρακτηρολογικήν κατηγορίαν, εις ήν ανήκει έκαστος κατάδικος. Διδάσκεται 
δ’ δτι, ένώ ή έν μονώσει κράτησις ασκεί δυσμενή έπίδρασιν έπί τούς όνειροπόλους, 
επί τούς ψυχικώς άμβλεΐς, τούς αύνανιστάς, τούς έχοντας παιδισμόν καί έχοντας, 
φοβίαν, άντιθέτως ωφελεί τούς εύερεθίστους καί ύπερευεραισθήτους χαρακτήρας (49).

6. Ό μοίω ς μνημονεύομεν τον έν Έλλάδι διαμορφωθέντα θεσμόν «τοϋ ευερ
γετικού ύπολογισμοΰ έργασίας» τών καταδίκων. ’Ενταύθα τήν έκ τής φαυλό- 
τητος άνάκυψιν καί τήν ένίσχυσιν τών ήθικώς άσθενών καταδίκων απεργάζεται ή; 
δι’ έπιδείξεως μεταμελείας, καλής διαγωγής καί άφοσιώσεως εις τήν έν τή φυλακή 
έργασίαν προσδοκία ύπ’ αυτών τής συντμήσεως τοϋ χρόνου τής στερήσεως τής έλευ- 
θερίας των δι’ ευεργετικού ύπολογισμοΰ τών πραγματικών ημερών έργασίας έν τή 
φυλακή, θεωρουμένων πλασματικώς ώς μακροτέρας χρονικής διάρκειας, (ένδεχο- 
μένως μέχρι καί τοϋ διπλάσιου). Πάντως φρονοϋμεν δτι έφ’ δσον έν Έλλάδι εις 
τήν μεγάλην πληθώραν τών φυλακών δεν έξασφαλίζονται δροι έργασίας χάριν τών 
καταδίκων, προκύπτει άνισος μεταχείρισις τής μεγάλης μάζης αυτών, έπωφελου- 
μένων έκ τοϋ συστήματος τοϋ εύεργετικοϋ ύπολογισμοΰ ήμερών έργασίας έν τή; 
φυλακή μόνον ώρισμένων «προνομιούχων», οΐτινες έπιτυγχάνουσι νά άποσταλώσιν 
εις τάς ύπερελαχίστας έκείνας φυλακάς, παρ’ αΐς υπάρχει παρ’ ήμΐν όργάνωσις.

laquis. Die Rehabilitation verurteilter. 1906», «Delaquis. Die Rehabilitatioc im S ta- 
frecht. 1907», Delaquis. Mitteilungen Jkv. 13, 145 ff., 154 if.; Oesterreich. Z. p. S tR . 
2, 282 ff. κ.ά.», Delaquis. W oerterbuch des deutschen S taa ts= und  verw.—Rechts 
(2 Aufl.). 1, 374 ff.».

(41) «Κ. Γ. Γαρδίκα. Ή  άποκατάστασις τοϋ καταδίκου. Περιοδ, «Ποινικά Χρο
νικά», ’Απριλίου 1953 Άθήναι» σ. 169 έπ.

(42) Δέν άναφερόμεθα εις τήν αξιολογικήν κρίσιν τοϋ άπομονωτικοΰ συστήματος 
είτε υπό τήν μορφήν τοϋ Πενσυλβανικοΰ, είτε τοϋ Ώβουρνίου. Σχετικώς δρα καί «Τ. Ε. 
Ήλιοπούλου. Αύτόθι» 2. 517 έπ. «Κ. Γ. Γαρδίκα. Ιστορία τών στερητικών τής έλευ- 
θερίας ποινών. Άθήναι 1953» σ. 24 έπ.

(43) «Κ. Γ. Γαρδίκα. Αΐ εΐδικαι τών εγκληματιών κατηγορίαι καί ή μεταχείρησις, 
αυτών. Άθήναι 1951» σ. 17 ύπ. 1.
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έργασίας καταδίκων (41). Τοιαΰτα δέ προνόμια, καθ’ ή μα:, έξ ών οόδαμώς τεκμαί- 
ρεται δτι άπεσπάσθησαν οί κατάδικοι έκ τής εις την άνηθικότητα προσκολλήσεως,. 
δέον να άποφεύγη συστηματικώς τό υπουργείου επί τής δικαιοσύνης, εάν έπιθυμή 
όντως νά έξυπηρετήση ούχί εύτελεΐς κομματικάς έπεμβάσεις καί άναιδήμονα σκο
πιμότητα, άλλα τήν υψηλήν, μη έπιδεχομένην συμβιβασμούς καί απαραίτητον διά 
την εθνικήν ύπόστασιν ιδέαν τής δικαιοσύνης.

7. 'Η  ιδέα τής μετάνοιας δύναται νά έξυπηρετηθή μεγάλως καί έκ τοϋ θε
σμού τής «χάριτος», υπό τον άπαραίτητον πάντως όρον οτι καί αυτή ομοίως δέν θά. 
πλαστουργηθή προς έξυπηρέτησιν πάντη άναιδών καί άξιοθρηνήτων κομματικών 
επιδιώξεων (4S). Ή  χάρις συνεπαγομένη εΐτε τήν κατάργησιν, είτε καί απλήν 
μείωσιν των έπιβληθεισών κατά καταδίκων ποινών, δέν υπηρετεί μόνον την έπα- 
νόρθωσιν τυχόν έμφιλοχωρησάσης δικαστικής πλάνης καί τήν διάσωσιν τής κατα- 
δικασθείσης, άθωότητος (ΰπόθεσις A. Dreyfus) ή «τήν ίσορρόπησιν τών άπαιτή- 
σεων τής άνθρωπίνης έπιεικείας προς τάς άπαιτήσεις τού αυστηρού δικαίου» (4β), 
άλλά, καθ’ ημάς, έν ταύτώ καί τον σκοπόν τής άνταμοιβής τού καταδίκου, όστις. 
συνελθών έπεδείξατο μεταμέλειαν ειλικρινή καί ήθικήν βελτίωσιν.

8. Διά τού παραπλήσιου θεσμού «τής άμνηστείας» δέν έπηρεάζεται απλώς 
ή ποινή, άλλά βλαστάνουσιν έτι πλέον ευρύτερα άποτελέσματα, έκμηδενίζοντα τα  
τελεσθέν έγκλημα νομικώς καί διασκορπίζοντα παν ίχνος αύτοΰ. Τύχη κακή εν 
Έλλάδι έπανειλημμένως έγένετο έστερημένη αιδημοσύνης κατάχρησις τών άμνη- 
στειών προς θεραπείαν κομματικών καί γενικώς ταπεινών συμφερόντων. Ούχ ήττον 
ό θεσμός τής άμνηστείας, άπό περιωπής έφαρμοζόμενος, δύναται νά-άποβή χρήσιμος,., 
οσάκις ή πολιτεία προσπαθεί, εξυπηρετούσα τον σκοπόν τής γενικής μετάνοιας και. 
τής γενικής συγγνώμης, νά ρίψη διά τού οδού τής άμνηστείας λήθην, κατασίγασιν 
«τών φλεγμαινόντων παθών» καί άποκατάστασιν μιας ειρήνης (4Ι).

9. 'Ωσαύτως είς μετάνοιαν καί ήθικήν άνόρθωσιν άγει τον κατάδικον καί 
ή έν τώ πλαισίω «τού μέτρου τής έπιβολής κατά έγκληματήσαντος διαφόρων θε
τικών καί άρνητικών υποχρεώσεων» εντολή αύτώ καί τής έχούσης πλούσιον παιδα
γωγικόν περιεχόμενον «ύποχρεώσεως ποός άποζημίωσιν παντός ύλικώς ή ήθικώς 
πληγέντος έκ τού ύπ’ αυτού τελεσθέντος έγκλ.ήματος», ώς καί τής έτέρας συναφούς, 
«ύποχρεώσεως προς έπιτέλεσιν ύπό τού ίδιου πράξεων άγαθοεργίας». Είς την υπο- 
χρέωσιν ταύτην τής έπανορθώσεως τής γενομένης άδικίας δικαίως άπέδωκε μεγαλην 
σημασίαν καί ή ’Ιταλική Σχολή τού Ποινικού Δικαίου, καί έξ αυτής ιδία ό έκ τών 
κορυφαίων R. Garofallo, άναγαγοΰσα τό μέτρον είς τοιοΰτο δημοσίου δίκαιου,, 
έπιβαλλόμενον έξ επαγγέλματος. Είδικώτερον ή Σχολή τών ’Ιταλών προετεινεν,

(44) «Κ. Γ. Γαρδίκα. 'Ιστορία τών στερητικών της ελευθερίας ποινών. Άθήναι J 953»· 
σ. 63 έπ.: «Έν πολλαϊς φυλακαϊς, πλήν τών αγροτικών, τήν τών άνηλίκων καί τών γυναι
κών, οί κατάδικοι κατά τό πλεϊστον παρέμενον άεργοι».

(45) «Κ. Γ. Γαρδίκα. Ή  χάρις καί ή άμνηστεία. Γίεριοδ. «Ποινικά Χρονικά», ’Ια
νουάριος 1954 Άθήναι» σ. 1 έπ., «Κωνσταντίνου Λ. Γεωργοπούλου. Χάρις καί άμνηστεία, 
Άθήναι 1934», «Δημητρίου I. Καρανίκα. Σωφρονιστική. Τόμος Β', Θεσσαλονίκη 1950» σ. 
248—256. Πρβλ. καί «Κ. Γ. Γαρδίκα. 'Ιστορία τών στερητικών τής ελευθερίας^ ποινών. 
Άθήναι 1953» σ. 65: «Ή  ακμή καί ή πρόοδος τής χώρας έξαρτάται πολύ καί εκ τής 
άπονομής τής ποινικής δικαιοσύνης, ήτις κειται πολλώ μάλλον έν τή έκτίσει τών ποινών ή 
έν τή άπαγγελία τών δικαστικών αποφάσεων. Ά λλ’ αί έν Έλλάδι κυβερνήσεις ήγνόησαν 
τήν αρχήν ταύτην, 8ι’ άφειδοϋς δέ άπονομής χαρίτων έπεδείνωσαν τά έπί τήν δημοσίαν ασφα
λείαν τής χώρας δυσμενή επακολουθήματα». "Ορα καί «Κ. Γ. Γαρδίκα. Εγκληματολογία, 
Τόμος Β', Τεύχος Α', έκδ. Α', Άθήναι 1947» έν τώ κεφαλαίω «Έπισκόπησις τής έν Ελ- 
λάδι έγκληματικότητος» σ. 315 έπ.

(46) Σχετικώς «Η. Γάφου, Ποινικόν Δίκαιον. Τόμος Α', Θεσσαλονίκη 1948» σ. 420.
(47) Σχετικώς «,Τ. Ε. Ήλιοπούλου, Αύτόθι». σ, 480.
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ρπως ή επανόρθωσές τής αδικίας ήν ύπέστησαν τά θύματα του εγκλήματος, διαμορ- 
φωθή ού μόνον ώς ύποχρέωσις τοϋ έγκληματίου έναντι των θυμάτων, άλλα συγχρό
νως ένθεν μέν ώς κύρωσις, ήτις θά ήδύνατο νά ύποκαταστήση τάς έλαφράς ποινάς, 
τάς άπειλουμένας κατά των τελούντων έλαφράς παραβάσεις, εάν καί έφ’ όσον ούτοι 
είναι έκ περιστάσεως έγκληματίαι, ένθεν δέ ώς κοινωνική λειτουργία άνατεθει- 
μένη εις τό Κράτος, ' ΐ π ό  άνάλογον πνεύμα ό Franchi ύπεστήριξεν ότι τό προϊόν 
της αμοιβής έκ τής έργασίας των καταδίκων έν ταΐς φυλακαΐς θά έδει νά άποτελή 
τούς πόρους ίδρυθησομένου ταμείου προστίμων προς άποζημίωσιν των έκ των 
έγκλημάτοιν πληγέντων. Κατά τοιοϋτον τρόπον, άπό συμφώνου προς τον Franchi, 
θά έθεμελιοϋτο μ,έσον πολιτικής αγωγής τής ομαδικής συνειδήσεως των ηθικώς 
νοσούντων εγκληματιών, διότι ούτοι θά έμάνθανον τοιουτοτρόπως νά διαβλέπωσιν 
εις τό έγκλημα άνθρωπίνην συμπεριφοράν, ήτις, ζημιοΐ ολόκληρον την κοινωνίαν 
-τών συνανθρώπων (48).

Ά πό  έτέρας άπόψεως καί έν συναφείς προς τά άνωτέρω παραπέμπομεν.καί 
εις την έν τώ νέο) έλληνικω ποινικώ κώδικι έτους 1950 ά. 79 § 3 στοιχ. δ' δια- 
λαμβανομένης διαφέρουσαν διάταξιν, καθ’ ήν, «έπί δικαστικής έπιμετρήσεως τής ποι
νής τό δικαστήριον οφείλει νά άποβλέψη μεταξύ άλλων ώσαύτως εις την κατά καί 
μετά τήν εγκληματικήν πράξιν διαγωγήν αύτοϋ, ιδία δέ εις τήν έπιδειχθεΐσαν μετά
νοιαν καί τήν προθυμίαν προς άνόρθωσιν τών συνεπειών τής πράξεώς του». 'Ομοίως 
άναφερόμεθα καί εις τον ποινικόν κούδικα ά. 84 § 2 στ. δ', όστις θεωρεί ώς «έλα- 
φρυντικήν περίστασιν», δικαιολογούσαν μείωσιν τής ποινής, μεταξύ άλλων τήν πε- 
ρίπτωσιν, καθ’ ήν ό δράστης μετά τήν πράξιν «έπέδειξεν ειλικρινή μετάνοιαν καί 
έπεζήτησε νά άρη ή νά μείωση τάς συνέπειας τής πράξεώς του». Λίαν χαρακτη
ριστική καί ή διάταξις τού ποινικού κώδικος έτους 1950 ά. 77, καθ’ ήν, «έάν τις 
κατεδικάσθη εις χρηματικήν ποινήν ή πρόστιμον καί συνάμα εις άποζημίωσιν τού 
παθόντος, ή περιουσία του δέ δέν έπαρκή προς έκπλήρωσιν άμφοτέρων τών ύπο- 
χρεώσεών του τούτων, προτιμάται ή πληρωμή τής άποζημιώσεως».

'Ομοίως άναφερόμεθα καί εις τήν διάταξιν τού αύτοΰ κώδικος ά. 100 § 1 
«δ. δεύτερον, ήτις θεωρεί ώς προϋπόθεσιν τής χορηγήσεως υπό τού καταδικάζοντος 
δικαστηρίου άναστολής τής ποινής καί τήν μετά τήν πράξιν διαγωγήν φοΰ υπαιτίου, 
«ιδίως δέ τήν έπιδειχθεΐσαν μετάνοιαν καί τήν προθυμίαν προς έπανόρθωσιν τών 
συνεπειών αύτής».

10. Έ ν  τελεί είς μετάνοιαν προωθεί τον δράστην έγκλήματός Τίνος καί ή 
υπό τού νέου ελληνικού ποινικού κώδικος έτους 1950 ά. 84 § 2 στ. ζ όρισθεΐσα 
ώς «έλαφρυντική περίστασις», συνεπαγομένη μείωσιν τής ποινής, πεοίπτωσις, 
καθ’ ήν διαπιστωθή ότι έν ποινική δίκη «έπί σχετικώς μακρόν διάστημα χρόνου 
μετά τήν πράξιν του ό υπαίτιος συμπεριεφέρθη καλώς».

V I .—Ή  μετάνοια ύπό τό πρίσμα τών νέω ν σωφρονιστικών αξιωμάτων

1. Καί ταΰτα διά βραχέων ώς προς τούς καθ’ έκαστον θεσμούς τού ποι
νικού δικαίου, οίτινες έμπνέονται ύπό τού πνεύματος τού υψηλού καί ύπερωραίου 
δόγματος τής χριστιανικής μετάνοιας. Τό πεδίον 6μ.ως, έν ώ ήμεΐς ώς κριταί, 
διαβλέπομεν έν ολη αύτής τή μεγαλοπρεπείς καί λάμψει θριαμβεύουσαν τήν χρι
στιανικήν μετάνοιαν, είναι τό τής Σωφρονιστικής ’Αγωγής, ώς αύτη διεπλάσθη 
υπο τήν πνοήν τών διαμορφωθεισών νεωτάτων άξιολογικών άρχών.

2. Τή αληθείς άλλοτε ή όλη έμφάνισις τής σωφρονιστικής πολιτείας έναντι

(48) 'Ως πρός τάς άντιλήψεις της ’Ιταλικής Σχολής άναφορικώς πρός το θέμα τής 
άποζημιώσεως τών θυμάτων τών έγκλημάτων δρα «Ε. Ferri. Κοινωνιολογία τοϋ Εγκλή
ματος. Μετάφρ. Β. Ν. Δουρδούμα, Άθήναι» σ. 627 έπ.
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των έν τάίς φυλακάίς ή λοιποϊς ίδρύμασι καταδίκων διεπνέετο ύπό της καλούμενης 
«σχέσειος της αύθεντίας» (A utoritaestvcrhaelrnis) και της ψυχολογίας της 
άποστάσεως (49). 'Τπδ το κράτος τοϋ άξιώματος τούτου το προσωπικόν τοϋ έπί 
τής δικαιοσύνης υπουργείου, οΐ δικασταί, οί άνακριταί, ο'ι εισαγγελείς, ό διευθυντής 
και τό λοιπόν προσωπικόν τής φυλακής έβλεπαν άφ’ ΰψηλοϋ τούς καταδίκους καί 
ήσκουν τα λειτουργήματα αυτών έξ άποστάσεως ώς έκπρόσωποι αυθεντίας, κομπά- 
ζοντες έπί άνωτερότητι έναντι των εύτελεστέρας ποιότητος άνθρωπίνων προσωπι
κοτήτων των καταδίκων. Χάσμα ολόκληρον διεχώριζε άπό των καταδίκων τό τε- 
ταγμένον διά την άναμόρφωσιν αυτών, κρατικόν προσωπικόν, δπερ κατ’ αύτόν τον 
τρόπον ήξίου οίονεί διά βίας να καθυποτάξη τό άτίθασον καί άνυπάκοον προς την 
επιταγήν τοϋ νόμου φρόνημα τών καταδίκων. Διά τοϋ συστήματος τούτου τής μά
στιγος έδιδάσκετο ότι ή αυθεντία, ή άπόστασις καί ή βία συνιστώσι τήν σοφίαν τής 
σωφρονιστικής άγωγής τών καταδίκων.

3. Άλλ" όμως ή συνεχής παταγώδης άποτυχία τοϋ ύπό τοιούτου πνεύμα
τος διαπνεομένου σωφρονιστικού συστήματος έν τή πράξει έκλόνισεν ίσχυρώς τά 
αξιώματα τής αύθεντίας, τής άποστάσεως καί τής βίας. Καί ήλθεν ή στιγμή τής 
άναγνωρίσεως τής μεγάλης άξίας ήν ένέχει ή προς μετάνοιαν προωθούσα τερά
στια. δύναμις τής εύγενοΰς χριστιανικής άγάπης (δ0). Καί οότω τελικώς διεσκορ- 
πίσθη καί άντικατεστάθη τό βίαιον έκείνο αξίωμα τής αύθεντίας καί τής κατα- 
φρονήσεως τών καταδίκων διά τοϋ «άξιώματος τής φιλίας καί τής άγάπης». 'Υπό 
τό κράτος τοϋ νέου πνεύματος κατηργήθη ή άπόστασις μεταξύ σωφρονιστών καί 
σωφρονιζομένων, καταρριφθέντος τοϋ μεταξύ αυτών τείχους καί γεφυρωθέντος 
τοϋ έμφιλοχωροΰντος χάσματος. 'Ως σωφρονισταί έκλέγονται πλέον προσωπικό
τητες, οίτινες είναι ικανοί νά άγαπήσωσι τούς καταδίκους ώς άτυχήσαντας καί 
ηθικώς νοσήσαντας συνανθρώπους. Τούτους ούτοι προσπαθοϋσιν έπιμόνως νά προ-

(49) «Curt Bondy. Padagogische Probleme in Jugendstrafvollzug—Mannheim, 
Berlin und Leipzig. 1925» σ. 30. To άξίωμα τής αύθεντίας ένισχύεται, οσάκις τοποθε
τούνται ώς σωφρονιστικοί υπάλληλοι φυλακών πρώην αξιωματικοί καί ύπαξιωματικοί τοϋ 
στρατού. Συνήθως ούτοι διαφέρονται μόνον υπέρ της έξασφαλίσεως έν τη φυλακή αύστηρας 
στρατιωτικής πειθαρχίας τών καταδίκων. Ή  τοιαύτη δμως στρατιωτική ζωή συνιστα απλώς 
έξωτερικήν τάξιν, ούδαμώς ΰποδηλοΰσα βαθυτέραν ηθικήν βελτίωσιν.

(50) Διαφέροντα τά άρθρα «X. Λαδά (τότε υπουργού έπί της δικαιοσύνης). Δικαιο
σύνη καί άνθρωπισμός. Περιοδ. Σωφρονιστική Έπιθεώρησις, ’Ιανουάριος—’Απρίλιος 1948, 
Άθήναι» σ. 5 έπ., «Η. Λαγάκου (τότε υπουργού έπί της δικαιοσύνης). ’Αποστολή τού σω
φρονιστικού προσωπικού. Περιοδ. Σωφρονιστική Έπιθεώρησις, ’Ιανουάριος—Φεβρουάριος 1951. 
Άθήναι». σ. 5 έπ.: «Σύνηθες έργον τοϋ υπαλλήλου τών φυλακών θεωρείται ή στατική έξα- 
σφάλισις τής δημοσίας άσφαλείας, διά τής κρατήσεως τών παραβατών τού νόμου καί ό φυ
σικός τούτων καταναγκασμός εις αποκοπήν άπό τό κοινωνικόν σύνολον, τό όποιον έβλαψαν. 
’Εάν δμως αύτή ή αρνητική πλευρά τής κοινωνικής άποστολής τών σωφρονιστικών υπαλ
λήλων έξηκολούθη νά κυριαρχή τών σημερινών περί ποινής αντιλήψεων, θά άπετέλει ματαίαν 
προσπάθειαν καί περιττήν δαπάνην ή άγωνιώδης άναζήτησις άνθρωπίνου υλικού, κτιρίων καί 
■πόρων, διά τήν φυσικοπνευματικήν άνόρθωσιν καί τήν ήθικήν διαπαιδαγώγησιν τών κρατου
μένων. Εύτυχώς αί σύγχρονοι πολιτεΐαι διαπνέονται ύπό εύγενεστέρων καί ύψηλοτέρων ιδεω
δών. Αί άρχαί τού μεγάλου ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, αί όποϊαι ώς πνευματική καί 
ήθική κληρονομιά, διαποτίζουν τούς έλευθέρους θεσμούς τών δημοκρατικών μας πολιτευμά
των, επιβάλλουν διάφορον θεώρησιν τού δλου προβλήματος τών έγκληματιών καί τών ποι
νών», «Γ. Α. Κατωπόδη. Η μ είς καί ό εγκληματίας. Περιοδ. Σωφρονιστική Έπιθεώρησις, 
Μάρτιος—’Ιούνιος 1949 Άθήναι» 1. 15 έπ. (σ. 20: «’Εάν ή άρχαία Νέμεσις, λέγει ό Pessina, 
ήτο θεότης έκδικοΰσα καί καταπατούσα ύπό τό άρμα της χιλιάδας θυμάτων, ή Χριστιανική 
Νέμεσις είναι θεότης σώζουσα καί άνορθοΰσα τόν πεπτωκότα άνθρωπον. Ό  νόμος τού Ευαγ
γελίου είναι νόμος ίλασμοΰ, σκοποΰντος ούχί τήν καταστροφήν τού άνθρώπου, άλλά τήν άπο- 
λύτρωσιν αύτοΰ άπό τού κράτους τού κακού»), (σ. 25: «’Έπρεπε νά άκουσθή τό χριστιανι
κόν κήρυγμα τής άγάπης, της εύσπλαχνίας καί τής ταπεινοφροσύνης, τής μή άνταποδώσεως 
τού κακού, διά νά ύποδειχθή ώς κοινωνικόν καθήκον ή ύπέρ τών κακών μέριμνα»).
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σεγγίσωσι καί διά τής άγάπης νά διαλύσωσι τά δημιουργήσαντα το άντικοινω- 
νικόν αύτών φρόνημα ψυχικά καρκινώματα καί ψυχικά τραύματα. Διότι οί άγαπώ- 
μενοι κατάδικοι τελικώς Οά άνοίξωσι την καρδίαν των καί θά γίνωσιν έπιδεκτικοί 
έμπιστοσΰνης, μετάνοιας καί βελτιώσεως. Εύστόχως παρετηρήθη ότι καί εις τον 
πλέον ηθικώς άναίσχυντον άνθρωπον, άρα καί εις τούς εγκληματίας καί εις αύτάς 
τάς κακούργους φύσεις, παρά πάσαν την κακίαν αυτών, έγκρύπτονται ακτίνες φωτός, 
ήτοι ώρισμένα ηθικά σημεία. Φερ’ είπείν ίσως άγάπη προς την μητέρα, σεβασμός 
προς τον πατέρα, άφωσί,ωσις εις αδελφόν, αδελφήν ή λατρεία τέκνου, συμπάθεια 
προς φίλον, θρησκευτικόν τι συναίσθημα, κλίσις ποός εύγενή άθλητισμόν κ.ο.κ. 
Τά απόρρητα ταϋτα ηθικά σημεία οφείλει έν τή κρύπτη τής ψυχής νά άναζητήση,. 
έξαγάγη καί άποκαλύψη ό σωφρονιστής διά τής χριστιανικής άγάπης, θεμελιών έπ’ 
αύτών τό οικοδόμημα τής μετάνοιας καί ήθικής άνορθώσεως τοϋ άμαρτήσαντος.

4. Βεβαίως αί έλληνικαί φυλακαί καί γενικώτερον ή ελληνική σωφρονιστική 
πράξις έξακολουθοϋσι νά διαπνέωνται ύπό τοϋ παλαιού εκείνου άξιώματος τής άλα- 
ζόνος αυθεντίας, τής καταβασανιζούσης βίας καί τής ματαιόδοξου άποστάσεως. 
Άντιθέτως όμως διαπιστοϋμεν άπό έτέρας πλευράς μετ’ εύχαριστήσεως καί υπε
ρηφάνειας ότι ή άλλη ελληνική πράξις ή τών Σχολών τοϋ ’Εθνικού 'Ιδρύματος τών 
ήμετέρων Βασιλέων, χωρήσασα πρόσω, καί διαποτισθεΐσα άφθόνως ύπό τοϋ άξιώ
ματος τής χριστιανικής άγάπης, έκαρποφόρησεν εις θαύματα ριζικής διασώσεως 
πλήθους παοαστρατησάντων νέων.

Άγαπήσωμεν μεθ’ όλης τής δυνάμεως ημών τούς άμαρτήσαντας συνανθρώ
πους, τούς καταδίκους, διότι μόνον τότε θά δυνηθώμεν τούς πεπτωκότας νά άνε- 
γείρωμεν, τήν διαφθοράν των νά διαλύσωμεν καί προς άληθή μετάνοιαν νά προω- 
θήσωμεν καί νά διασώσωμεν αύτούς. 'Η  δύναμις τής τοιαύτης χριστιανικής άγάπης 
είναι ΐλιγγιωδώς μεγίστη. I. ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ

“ναρκο,,
Είναι τό νέο μας ρεαλιστικό διήγημα, πού άπό σήμερα αρχί

ζουμε νά δημοσιεύουμε. Παρακολουθήσατε το όλοι, και θά δήτε 
γιά πρώτη φορά στην Ελλάδα, νά περιγράφεται σ’ αυτό, ή πραγ
ματική ζωή έκείνων πού πλανήθηκαν και νόμισαν, πώς θά 
βρουν στά ναρκωτικά τή λήθη και τήν ευτυχία.

"Ενας φοιτητής, λογοτέχτης, πού άπό ένα αίσθημα τής στιγμής 
και άπό άνθρωπισμό έφτασε στή χρήσι τών ναρκωτικών, περιγρά
φει μέ ζωηρότητα τις άληθινές παραισθήσεις τών ναρκωτικομα- 
νών, και τήν άθλιότητα στήν όποια καταντούν τελικά όλοι αυτοί.

’Αποτελεί δίδαγμα, πού πρέπει νά τό έχουν πάντοτε ύπ’ όψι 
τους οί νέες καί οί νέοι, οί όποιοι μπορεί καμμιά φορά νά ξεγελα
στούν καί νά κάνουν χρήσι ναρκωτικών γιά δοκιμή.

Πρέπει ν ’ άποφύγουν οπωσδήποτε, έστω καί γιά άστειότητα ή 
περιέργεια νά δοκιμάσουν όποιοδήποτε ναρκωτικό γιατί αυτό, χω
ρίς άλλο, θά είναι ή άρχή τού τραγικού τέλους των.
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ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΕΛΛΑΣ, ΕΛΛΗΝΕΣ
’Υπό χ. OEM. Κ. ΘΕΟΔΏΡΟΠΟΥΛΟΥ

1. Γενικά περί τής πρώτης έμφανίσεως των 'Ελλήνων εις τον κόσμον.
2. ’Εκδοχές περί τής πρώτης έμφανίσεως των 'Ελλήνων καί τής ονομασίας των 

καί τής σημασίας τής λέξεως.
3. Μυθολογική εκδοχή περί 'Ελλάδος καί 'Ελλήνων.
4. 'Ιστορική εκδοχή περί 'Ελλάδος καί 'Ελλήνων.
5. Μέση εκδοχή περί 'Ελλάδος καί 'Ελλήνων.
6. Γενίκευσις τοϋ ονόματος δι όλους τούς "Ελληνας.
7. ”Εννοια των λέξεων 'Ελλάς - " Ελληνες.

1. 'Η  Ιστορία καί οί υπηρεσίες τοϋ 'Ελληνισμού στήν ανθρωπότητα, 
επιβάλλουν νά γνωρίζουμε την καταγωγή μας, νά γνωρίζουμε δηλαδή πώς έσχημα- 
τίσθη ή Ελληνική φυλή, πώς οί 'Έλληνες ελαβον τά όνομά τους, γιατί ή χώρα τους 
ώνομάσθη Ελλάς καί τί έσήμαιναν οί λέξεις «'Ελλάς καί Έ λληνες».

Θά έξετάσουμε λοιπόν μέ συντομία τά διάφορα ιστορικά στοιχεία γιά νά ίδοΰμε 
τί λέγουν καί πώς έγιναν όλα αυτά.

'Η  πρώτη, έμφάνισις τών Ελλήνων επί τής σκηνής τοϋ κόσμου χάνεται στά 
βάθη τών αιώνων καί συνεπώς δεν είναι έπακριβώς γνωστή. 'Ιστορικό γεγονός 
είναι πάντως, ότι κατά την έποχή τοϋ Τρωικού πολέμου δηλαδή κατά τό 1200 - 1000 
π. X. περίπου οί "Ελληνες υπήρχαν. Κατά μία πληροφορία όμως, ούτε ολόκληρη ή 
σημερινή χώρα μας ώνομάζετο «Ε λλά ς» , ούτε όλοι οί κάτοικοί της «'Έλληνες».

Συγκεκριμένως ό "Ομηρος, ομιλώντας στήν Ίλιάδα του γιά τους « Έ λ λ η 
νας» δίάει τό όνομα αυτό μόνο σε κείνους πού έξεστράτευσαν κατά τής Τροίας 
μαζί μέ τό θρυλικό ηρώα Άχιλλέα, από την αρχαία Φθία, δηλαδή τη σημερινή 
Φθιώτιδα. "Ολους τούς άλλους τούς ονομάζει Δαναούς, Άργείους, ’Αχαιούς κλπ.

Γεννάται τώρα φυσικά τό έρώτημα μήπως ό "Ομηρος μέ τή λέξη Φθία εννο
ούσε όλη τήν 'Ελλάδα. Ά λλ’ όπως μάς πληροφορεί ό άρχαΐος ιστορικός Θουκι- 
δίδης δεν είναι δυνατό νά συμβαίνη τέτοιο πράγμα. Γιατί Φθία ώνομάζετο μόνον 
ή περιοχή πού βρισκόταν στή μεσημβρινή Θεσσαλία, μεταξύ Φαρσάλων καί Μελιταίας.

'Ο πατέρας τής ιστορίας, ό 'Ηρόδοτος, ομιλώντας γιά τό Ελληνικό γένος, 
λέει ότι τοΰτο άπεσχίσθη άπό τούς Πελασγούς, άρχαίους κατοίκους τής σημερινής 
Ελλάδος καί μιλούσε συνεχώς τήν ίδια γλώσσα άφ’ δτου άνεφάνη. Έ ν ώ δέ ήταν 
στήν αρχή ολιγάριθμο, έγινε σιγά-σιγά πολυάριθμο, μέ τήν προσχώρησι σ’ αύτό 
διαφόρων βαρβαρικών φυλών, πού συγγένευαν ή όχι μέ τό Ελληνικό γένος..

’Από τά λίγα αύτά καταφαίνεται, ότι δέν ξεύρουμε πότε άκριβώς ένεφανί- 
σθησαν οί "Ελληνες στον κόσμο. ’Επίσης δέν γνωρίζουμε πώς έλαβαν αύτό τό όνομα 
καί τά έσήμαινε τοΰτο. Καί δέν είναι μόνον αύτό, γιατί αγνοούμε άκόμη πώς καί γιατί 
ή χώρα ώνομάσθη « Ε λ λ ά ς »  καί ποιά είναι ή άκριβής σημασία τής λέξεως αύτής.

2. Περί Έλλ,άδος καί Ελλήνων μιλούν πολλοί άρχαϊοι συγγραφείς καί συ
νεπώς υπάρχουν διάφορες εκδοχές, περί τοϋ τρόπου κατά τον όποιον έμφανίσθηκαν 
καί έλαβαν αύτά τά όνόαατα.

Ά π ’ αυτές όλες κυριώτερες μπορούν νά θεωρηθούν τρεις, ήτοι : α) 'Η  έκδοχή 
τΛύ στηρίζεται στή μυθολογική παράδοσι. β ) ' Η έκδοχή πού έχει αξιώσεις ιστορι
κής έρμηνείας. Καί γ )  κείνη πού άκολουθεΐ μέση οδό. Αύτές καί μόνο τις έκδοχές 
έπομένως θά έξετάσουαε έδώ με συντομία, γιά νά δούμε τί λένε περί 'Ελλάδος καί 
Ελλήνων καί τί σημαίνουν οί λέξεις αύτές.
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3. ’Αρχίζουμε φυσικά άπο την πρώτη, τή Μυθολογική. Κατά την 
έκδοχή αυτή οί Έλληνες έλαβαν τδ όνομά τους άπο τό Γενάρχη τους, πού ώνομά- 
ζετο 'Έλλην καί ήταν γυιός τοϋ Ισχυρού βασιλέως της άρχαίας Φθίας Δευκαλίωνος 
καί τής Πύρρας. 'Ο  Γενάρχης αύτός των Ελλήνων ήκμασε πολύ προ τοΰ Τρωικού 
πολέμου. Ε πειδή δέ κατά τήν επικρατούσα τότε συνήθεια, πολλοί άρχοντες έδιναν 
τά όνόματά τους στις φυλές τους, όπως λ.χ. ό Αίολος στούς Αίολεΐς, ό ’Ίων στούς 
"Ιωνάς, ό Δώρος στούς Δωριείς κ.ο.κ. καί ό 'Έλλην εδωκε στούς "Ελληνας το όνο
μά του. Δοθέντος δέ ότι οί "Ελληνες ήσαν πολυπληθέστεροι καί ισχυρότεροι, ύπέτα- 
ξαν όλες τις άλλες φυλές πού ζούσαν γύρω τους, έπεκράτησαν καί έπέβαλαν σέ 
όλους τό ονομά τους.

Αύτή είναι ή μυθολογική παράδοσις, ή όποια δέν στηρίζεται βέβαια σέ ιστο
ρικά στοιχεία καί συνεπώς δέν ικανοποιεί κανένα. "Ενεκα ακριβώς τούτου δέν μπο
ρούμε νά δεχθούμε ότι εκφράζει τήν ιστορική άλήθεια.

4. ’Ερχόμαστε τώρα στή δεύτερη έκδοχή, πού έχει άξιώσεις ιστορικής ερμη
νείας τοΰ ζητήματος πού μάς απασχολεί. Κατ’ αύτήν οί "Ελληνες πήραν τ ’ όνομα 
τους άπο μιά περιοχή τής ’Ηπείρου, ή οποία έλέγετο κατά τήν άρχαιότητα « Έ λ λ ο -  
πία» ή ((Θεσπρωτία» 'Η  περιοχή αύτή βρίσκονταν έκεϊ όπου ήτο τό περί
φημο άρχαΐο μαντείο τής Δωδώνης γύρω στις πηγές τοΰ ποταμού ’Αχελώου. Οί 
κάτοικοι τής περιοχής αύτής έκαλοΰντο κατ’ άρχήν « Έ λ λ ο ί»  ή «Σ ελλοί» . 
’Αργότερα δέ μέ τήν συνεχή έξέλιξι καί παραφθορά τών άρχικών ονομάτων άπε- 
κλήθησαν ή μέν χώρα « Ε λ λ ά ς »  οί δέ κάτοικοί της « Έ λλη νες» .

"Ετσι ή μέν χώρα πού έλέγετο όπως είπαμε «Έλλοπία», είναι πιθανό νά ώνο- 
μάσθη βαθμηδόν «Έλλοπία», «Έλλάν», «Ελλάς», οί δέ κάτοικοί της «Έλλοί», 
ή «Σελλοί», «Έλλάνες», «'Έλληνες», «Πανέλληνες......

Τήν πληροφορία αύτή έχουμε άπο τον άρχαΐο λεξικογράφο 'Ησύχιο, άπο το 
μεγάλο μας ’Αριστοτέλη καί άπο άλλους συγγραφείς καί φιλοσόφους τής Ελληνικής 
άρχαιότητος.

Κατά τον 'Ηρόδοτο τώρα, τον πατέρα τής ιστορίας, τήν έποχή τής μετακι- 
νήσεως τών λαών, ένας άριθμός κατοίκων τής «Έλλοπίας» μετανάστευσε καί έγκα- 
τεστάθη στή σημερινή Θεσσαλία. ’Εκεί έπληθύνθη, ίδρυσε τήν πόλι «Ελλάς», κάπου 
πλησίον τών σημερινών Φαρσάλων καί έδωσε τ ’ όνομά του σ’ όλη τή χώρα, που 
έκαλεΐτο μέχρι τότε Φθία. Αύτή είναι ή έκδοχή πού έχει άξιώσεις ιστορικής ερμηνείας.

5. ’Απομένει νά εξετάσουμε τήν τρίτη έκδοχή, ή οποία άκολουθεΐ, όπως εί
παμε, μέση όδό. Δέν στηρίζεται δηλαδή άποκλειστικά οΰτε στή μυθολογική παρα- 
δοσι, ούτε στήν ιστορία, άλλ’ έχει μεγάλες πιθανότητες άληθείας.

Κατά τήν έκδοχή αύτή «Έλλοί» ή «Σελλοί» δέν έκαλοΰντο άρχικά όλοι οι 
κάτοικοι τής άρχαίας «Έλλοπίας» πού ήταν άσφαλώς χώρα τής ’Ηπείρου, άλλα 
μόνον οί «ιερείς» τού μαντείου τής Δωδώνης. Αυτοί δ’ έδωσαν στον εαυτό τους 
τον τίτλο ή αν θέλετε τό όνομα «Έλλοί» ή «Σελλοί» γιατί ήθελαν νά δείξουν ότι 
υπερέχουν όλων καί νά θεωρούνται επιφανείς. "Ετσι έχαοακτήρισαν, τούς έαυτους 
των ώς «Σελλούς» ή « Έ λ λ ο ύ ς» , ήτοι Λαμπρούς, ’Ε πιφ ανείς, όπως λ.χ. ή 
Σελήνη ή τό Σέλας, πού ήσαν λαμπρά ουράνια σώματα. Ή  λέξις Έλλοί ή Σελλοί 
επομένως έσήμαινεν άνθρώπους λαμπρούς, διακεκριμένους, έπιφανεΐς καί εύγενεΐς.

’Από τούς ιερείς τοΰ μαντείου τής Δωδώνης ώνομάσθη καί ή περιοχή στήν 
οποία ύπήρχε τούτο «Έλλοπία» καί όλοι οί κάτοικοι «Έλλοί» ή «Σελλοί». Μέ τήν 
μετανάστευσι δέ μέρους τών κατοίκων τής χώρας προς τή Θεσσαλία, γιά τήν όποια 
ομιλεΐ καί ή ιστορική παράδοση, ήλθαν φυσικά καί μερικοί ιερείς τοΰ μαντείου τής 
Δωδώνης μαζί. Κατά πάσαν δέ πιθανότητα οί ιερείς ούτοι ίδρυσαν άργότερα τό 
πασίγνωστο Μαντείο τών Δελφών, κατά τό 1500 περίπου π. X., τό όποιον άπέβη
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όχι μόνο πανελλήνιο, άλλα καί παγκόσμιο κέντρο καί προσκύνημα τής αρχαιότητας.
6. Αύτά σχετικώς μέ την πρώτη έμφάνισι και έννοια των ονομάτων «Ελλάς» 

καί «Έλληνες». "Οσον άφορα τώρα τή γενίκευσή τους καί τή χρησιμοποίησί τους 
για όλους τούς κατοίκους καί ολόκληρη τή χώρα, φαίνεται ότι σ’ αύτο συνετέλεσε 
περισσότερο παντός άλλου το Μαντείο των Δελφών. Το γεγονός τοϋτο δεν είναι 
ιστορικό βέβαια, άλλα φαίνεται πολύ πιθανό. Γιατί ήσχολοΰντο μέ ιερούς σκοπούς, 
όπως έκαμαν οί ιερείς των μαντείων, έθεωροϋντο Ε π ιφ α ν ε ίς , Διακεκριμένοι 
καί Εύγενεΐς κατ’ άντίθεσι πρός τούς άλλους, πού έκαλοϋντο γενικά Βάρβαροι.

Γιά να καταδείξουν λοιπόν την υπεροχή τους άπό τά πλήθη, οί ιερείς άπεκά- 
λεσαν, όπως είπαμε τούς εαυτούς των λαμπρούς καί έπιφανεΐς. Κατά παρέκταση 
δέ ίσως ό τίτλος αύτός έδόθη σιγά-σιγά καί σέ όσους άλλους είχαν εύγενεΐς ασχο
λίες, όπως λ.χ. τούς άρχηγούς των κοινωνικών ομάδων, τούς αξιωματικούς, τούς 
φιλοσόφους καί ποιητάς, τούς μύστας τής τέχνης, τούς νικήτας τών άγώνων, κλπ., 
πιθανώς κατά προτροπήν τού Μαντείου. Μέ τήν πάροδο δέ τοϋ χρόνου καί τή 
βαθμιαία ανάπτυξη τοΰ πολιτισμού, τήν οργάνωση τών άγώνων, τήν ψυχική εξη
μέρωση καί τήν δημιουργία θεσμών εύρυτέρων τής πολεως, όπως λ.χ. οί συμυα- 
χίες, οί άμφικτυονίες, κλπ. είναι πιθανόν νά έλαβαν τό όνομα «'Έλληνες» όλοι 
οί κάτοικοι τής χώρας, ή οποία έτσι ώνομάσθη ολόκληρη «Ελλάς».

Αυτά όλα πρέπει νά συνέβησαν βέβαια κατά τούς παναρχαίους χρόνους- καί 
μάλιστα προ τής έποχής τοϋ Τρωικού πολέμου. Γιατί ήδη κατά τήν έκστρατεία 
έναντίον τής Τροίας, τό όνομα «'Έλληνες» ήταν αρκετά διαδεδομένο. Πράγματι ό 
"Ομηρος, πού έγραψε βέβαια τήν Ίλιάδα μετά, τον Τρωικό πόλεμο, λέγει ότι τό 
όνομα «Ελλάς» έφερε μικρά περιοχή, κάπου έκεΐ παρά τήν άρχαία Φθία, όπως 
είπαμε, οί κάτοικοι τής όποιας εκαλούντο «'Έλληνες».

Έ ν τούτοις ή πληροφορία αυτή δέν φαίνεται απόλυτα άκριβής, γιατί λίγο μετα
γενέστεροι συγγραφείς βεβαιώνουν τά άντίθετα. ’Έ τσι λ.χ. ό ποιητής ’Αρχίλοχος 
πού ήκμασε κατά τά μέσα τοΰ 7ου π. X. αΐώνος μάς πληροφορεί ότι κατά την εποχή 
έκείνη «Ελλάς» έκαλεΐτο ολόκληρη ή σημερινή χώρα, καί τό όνομα «'Έλληνες»,
έδίδετο σέ όλους τούς κατοίκους της..... τήν ίδια πληροφορία έχουμε άπό τον ’Ησίοδο
καί άλλους....’Εξ άλλου είναι γνωστό, ότι οί άγώνες τής άρχαίας ’Ολυμπίας είχαν 
ήδη φτάσει σέ μεγάλη άκμή καί άπελάμβαναν πανελληνίου φήμης κατά τον 8ον π.χ.
αιώνα. Συνέρρεον δέ σ’ αυτούς οί «Γίανέλλ.ηνες», ήτοι "Ελληνες άπ’όλη τή χώρα.....
Οί κριταί δέ τών άγώνων τούτων έλέγοντο «Έλλανοζΐκαι» ή «Έλλανοδΐκαι».

"Οπως καί αν έχη όμως τό πράγμα, τό γεγονός είναι ότι τά ονόματα «Ελλάς» 
καί «’Έλληνες» έχρησιμοποιοΰντο ήδη εύρύτατα κατά τήν έναρξι τών ιστορικών 
χρόνων. ΓΙαρά τό γενικό δέ αύτό όνομα, φαίνεται ότι υπήρχαν καί τά διάφορα το
πικά όπως λ.χ. Χάονες, Θεσπρωτοί, Μολοσσοί, Πελασγοί, Δαναοί, κ.ά. όπως καί 
αργότερα τά Λάκωνες, Σπαρτιάται, ’Αθηναίοι, Θηβαίοι, Μακεδόνες κλπ. γιατί όλοι 
αυτοί ήσαν προφανώς "Ελληνες, ομιλούσαν τήν Ελληνική γλώσσα καί είχαν τά 
Ελληνικά ήθη καί έθιμα, παρά τις διαφορές, πού είχαν μεταξύ τους.

7. "Οσον άφορφ τέλος τήν έννοια τών λέξεων αυτών τό πιθανώτεοο είναι, ότι 
ή μέν λέξις «ΕΛΛΑΣ» σημαίνει όπως είπαμε, χώρα λαμπρά, ώοαΐα, πατρίς επι
φανών άνθρώπων.,,.'Η δέ ονομασία «Έλληνες», φανερώνει άνθρώπους εύγενεΐς, 
έπιφανεΐς, διακεκριμένους, καί άνωτέρους τόσον άπό τήν άποψη τών άσχολιών, 
όσον καί άπό τήν τοιαύτη τής μορφώσεως....Τό «Έ λλη νες καλούνται οί τής 
ήμετέρας παιδείας μετέχοντες» τοϋ Ίσοκράτους καί τό «Πας μή Έ λλη ν  
βάρβαρος», άποδεικνύουν τούτο. "Αλλως τε καί τά όσα έπετέλεσαν οί Έλληνες 
στον κόσμο έκτοτε, δικαιολογούν άπόλυτα τήν έννοια ή έξήγησι αότή.
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Τοϋ KEITH MONROE (Κέϊθ Μονρόε)
Μετάφρασις άπό τ’ ’Αγγλικά ύπό κ. X. ΠΑΤΣΟΓΡΗ 'Τπαστ. Α'

«Δεν μπορώ νά έλθω μαζί σου, έκτος άν ή γιαγιά μου μοΰ πή δτι είναι καλό, 
«είπε τό μικρό κοριτσάκι σ’ εν αν ώραίον άνδρα. 'Η  γιαγιά είναι μέσα στο μπα- 
»κάλικο καί μου είπε νά περιμένω έδώ χωρίς νά κουνηθώ».

«Θά πάω νά τή ρωτήσω», είπε τότε ό καλοεμφανίσιμος κύριος, ό όποιος πή
γε γιά μιά στιγμή στο μαγαζί. « 'Η  γιαγιά σου συμφώνησε. ’Έλα μαζί μου καί θά 
»σοϋ άγοράσω τά ωραία φορέματα πού σοϋ ύποσχέθηκα».

Μιά ώρα άργότερα ή ’Αστυνομική Διεύθυνσις τοϋ Λος ’Άντζελες ειδοποι
είτο οτι ένα μικρό κοριτσάκι είχε βρεθή στο υπόγειο μιας άκατοικήτου οικίας χω 
ρίς νά μπορή νά δώση καμιά «άστυνομικώς έκμεταλλεύσιμον περιγραφήν» γιά τον 
άνθρωπον πού εγκληματικά άσέλγησε έπ’ αύτής εκεί. Έ κ  πρώτης δψεως δεν δια- 
φαίνεται ελπίδα διά τήν άνακάλυψιν τοϋ δράστου. Αύτός βεβαίως, δεν μίλησε μέ 
τήν γιαγιά τής μικρής μέσα στο μπακάλικο. Χωρίς καμιά ούσιαστική περιγραφή 
καί χωρίς κανένα ίχνος τοϋ δράστου ή ’Αστυνομία αντιμετώπιζε μίαν δύσκολον ύ- 
πόθεσιν.

'Οπωσδήποτε δμως ή άρμοδία 'Υπηρεσία «έθεσε» μερικάς έρωτήσεις σέ μια 
ήλεκτρονική μηχανή ή οποία, μέσα σέ πέντε λεπτά «πέταξε» τήν άπάντησιν, επι 
τή βάσει τής όποιας έγινε τό άκόλουθο τηλεφώνημα προς τον άστυνομικόν, πού είχε 
τήν ύπόθεσιν.

« Ό  άνθρωπος πού ζητάς είναι προφανώς ό Σαμουήλ Σενώλτ. Μπορεί νά κα- 
»τοική στήν Λεωφόρο Γκράχαμ άριθ. 7782. Θά σοϋ στείλουμε φωτογραφία καί 
«περιγραφή».

Τό ίδιο άπόγευμα ό Σενώλτ συνελήφθη καί άνεκρίθη. Στά χέρια μιας άστυ- 
νομίας χωρίς νεΰρα καί ή οποία έγνώριζε τό κάθε τι, ό συλληφθείς ώμολόγησε τό 
έγκλημά του καί άνεγνωρίσθη άπό τό θΰμα του. Τώρα εύρίσκεται στο Σάν Κου
έντιν.

'Η  περίπτωσι τοϋ Σενώλτ δεν είναι τό μοναδικόν έγκλημα στο Λός—’Ά ντζε
λες, τό όποιον διεπράχθη άπό άριστοτέχνη μέ τήν πεποίθησιν δτι ό τρόπος διαπρα- 
ξεως ήταν πέραν άπό τά αστυνομικά δεδομένα καί έξω άπό τήν άστυνομικήν τακτι
κήν καί τό όποιον έξενχιάσθη μέ/καταπληκτική ταχύτητα.

Ε π τά  διαρρήκται μεγάλης ολκής είσήλθον σ’ ένα κτίριον, διέρρηξαν ένα χρη- 
ματοκιβώτιον καί άφήρεσαν 15.000 δολλάρια (450.000 νέας δραχμάς) σέ μετρητά 
καί ενα άριθμόν τίτλων άξίας. Δέν άφησαν δακτυλικά άποτυπώματα, δέν τούς είδε 
κανένας. Παρά τήν έλλεκί/ιν στοιχείων ή ’Αστυνομία κτυποϋσε τις πόρτες τών σπιτιών 
τους 40' λεπτά μετά τήν διάρρηξιν.

«Πώς διάβολο τό μάθατε;» ρώτησε ένα μέλος τής σπείρας. «Μιά μηχανη 
μάς τό εΐπε», άπάντησε ό άστυνομικός. «'Ο μηχανικός μου Σέρλοκ Χόλμς». "Οπως 
ολοι μας, ό έγκληματίας είναι ενα πλάσμα μέ τις συνήθειές του. Χρησιμοποιεί τήν 
ίδια μέθοδο έργασίας—άκόμη καί τον ίδιο τρόπο ομιλίας—πάντοτε μέχρις δτου τον

(1) Τό άρθρον αύτό έδημοσιεύθη εις τό διεθνούς κύρους περιοδικόν Reaber’s Digest 
τοϋ Μαΐου 1954.
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μαρτυρήση, σάν νά ήταν τό έπισκεπτήριό του. 'Ο Σαμουήλ Σενώλτ συνελήφθη διότι 
είχε χρησιμοποιήσει τα ΐδια «ωραία φορέματα» για νά δελεάση μια άλλη παιδούλα 
καί νά τήν παρασύρη σέ ερημικό μέρος πριν άπό έξη χρόνια. Τό μηχάνημα έρεύνησε 
τις κάρτες των «έρωτύλων προς άνηλίκους». 'Ο  Σενώλτ ήτο ό μόνος πού έχρησιμο- 
ποίησε αύτό τό μέσον δελεασμού. Οί διαρρήκται συνελήφθησαν άφοΰ τό μηχάνημα 
καθώρισε τά ονόματα καί τις διευθύνσεις των σεσημασμένων, πού πριν έχρησιμο- 
ποίησαν τήν ’ίδιαν μέθοδον «έφόδου εις τό κτίριον», διάρρηξιν χρηματοκιβωτίου καί 
άποχωρήσεως μέ έγκατάλειψιν των θυρών άνοικτών.

Οί φάκελλοι τού αρχείου τής ’Αστυνομίας μιας μεγαλοπόλεως είναι πάρα 
πολλοί (τό Λος ’Άντζελες παρουσιάζει 79.000 περιπτώσεις εγκλημάτων κάθε χρό
νο) καί είναι δύσκολον αν όχι άδύνατον σ’ ένα άστυνομικόν νά τούς θυμάται ή καί 
νά τούς έρευνα έν άνάγκη μέ τά χέρια του. Διά τούτο άντιγράφεται κάθε άναφορά 
σέ μιά κατάλληλη κάρτα, τήν οποίαν τό ήλεκτρονικόν μηχάνημα μπορεί νά έρευνα 
μέ ταχύτητα, έξ άνά δευτερόλεπτον. Αυτός ό ταχύτατος «έξαγωγεύς» καρτών, 
πού χρησιμοποιοεϊται καί στά μεγάλα σύγχρονα ιδιωτικά γραφεία, επιτυγχάνει 
τήν έξιχνίασιν 700 μέχρι 800 περιπτώσεων έγκλημάτων τό χρόνο, εις τό Λος—Ά ν 
τζελες.

Δώδεκα άλλες πόλεις —περιλαμβανομένων καί τού Σάν Λουί, Σήτλ, Σάν 
’Αντώνιο καί Όκλαχόμα Σίτυ—έχουν άποδεχθή παρόμοιον σύστημα μέ τό Λος— 
Άντζελες εις τό όποιον έχει έφαρμοσθή άπό τό 1930.

Οί έγκληματίαι όταν τούς έχουν περάσει χειροπέδες νομίζουν ότι ή εργασία 
τής μηχανής είναι μαγική. Άναφέρεται τό παράδειγμα κατά τό όποιον ένας έγκλη- 
ματίας, ένώ έμπαινε σ’ ένα ποτολωπεΐον γιά νά τό ληστεύση, συνατήθηκε μέ έναν 
άστυνομικό πού τον περίμενε καί ό όποιος τον συνέλαβε έπ’ αύτοφώρω. Πώς μπο
ρούσε ή μηχανή νά προείπη ότι τό ποτοπωλείου αύτό, τό όποιον ποτέ δέν είχε λη- 
στευθή, ήτο πιθανόν νά ληστευθή σέ ώρισμένη ώρα;

Τούτο έπετεύχθη δι’ έξετάσεως τών «έγκληματικών καρτών». 'Η  ' Υπηρε
σία ’Ασφαλείας—ώς θά έλέγαμεν—έχοντας εκατοντάδας αναφοράς ληστειών άπό 
όλα τά σημεία τής πόλεως κατά τήν έκτέλεσιν «έργασίας ρουτίνας», διά τού μηχα
νήματος έξεχώρισε άρκετές άναφερόμενες σέ «έγκλήματα εις ποτοπωλεία». Οί κάρ
τες γιά μερικές έξ αύτών τών ληστειών πού διεπράχθησαν ύπ’ άγνώστων είχαν κοινό 
μεταξύ τους τον τοπογραφικόν παράγοντα, ότι δηλαδή διεπράχθησαν κοντά σέ κι
νηματοθέατρα. 'Ο άγνωστος έφαρμόζοντας τήν μέθοδον «ψηλά τά χέρια» συνή
θιζε προφανώς νά χώνεται καί νά μένη στά σκοτεινά, μέχρίς ότου ή φασαρία άπό 
τή ληστεία του κάπου έκεΐ κοντά περνούσε. Οί κάρτες έδειξαν έπίσης ότι ό δράστης 
προτιμούσε νά ληστεύη μιά φορά—καί κατά προτίμησιν τά άπογεύματα Πέμπτης 
καί Παρασκευής—κάθε τρεις έβδομάδες.

’Έ τσι ή ’Αστυνομία διάλεξε τρία ποτοπωλεία εύρισκόμενα πλησίον σέ κινη
ματοθέατρα καί έστειλε ένα άστυνομικόν στο κάθε ένα άπό αυτά. Μιά Παρασκευή 
ο ληστής πιάστηκε στήν παγίδα κατά τήν έκτέλεσιν τής ληστείας.

"Οταν οί κάρτες, έν τή έκτελέσει υπηρεσίας γενικών έρευνών, ταξιθετοΰνται 
καταλλήλως έντός τού μηχανήματος, δεικνύουν ένα σχέδιον διά μίαν σειράν έγκλη- 
ματων, τό δέ άποτέλεσμα, έν εϊδει τηλεφωνικής οδηγίας, κυκλοφορεί εις όλας τάς 
Άστυνομικάς 'Υπηρεσίας διά νά έπιστηθή ή προσοχή τών έν υπηρεσία άστυνομι- 
κών.

Τά τηλεφωνήματα αύτά είναι λακωνικά καί έντονα ώς «Π ρ ο σ ο χή ε ι ς  
τ α  κ α τ α σ τ ή μ α τ α »  ή «Λ η σ τ α ί  κ α τ α σ τ η μ ά τ ω ν  π ρ ό κ ε ι τ α ι  
ν ά  δ ρ ά σ ο υ ν  κ α ί  π ά λ ι  ν».

Εις περίπτωσιν κατά τήν όποιαν αύτόπται μάρτυρες δύνανται νά περιγρά
φουν τον άγνωστον έγκληματίαν ή τό αύτοκίνητό του, ένας άστυνομικό: καλλιτέ-
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χνης (σχεδιαστής) κάνει τό σκίτσο του διά νά δοθή στον περιπολοϋντα άστυνομι- 
κόν μία σαφεστέρα εικόνα.

'Ένα τέτοιο τηλεφώνημα «προς άπαντα» ώς θά έλέγαμεν, έγινε ή αιτία νά 
συλληφθή μία συμμορία πού είχε άποκομήση 40.000 δολλάρια (1.200.000 νέαι 
δραχμαί) άπό 18 ληστείας διαπραχθείσας προ τής συλλήψεώς της. Τά μέλη τής συμ
μορίας εΐσήρχοντο είς καταστήματα καί άκινητοΰσαν τούς πελάτας, έστραμμένους 
είς τούς τοίχους ύπό τήν άπειλήν των όπλων. Φορούσαν μάσκες άλλά ένας μάρτυ
ρας είδε όλως τυχαίως καί βιαστικός τό αυτοκίνητο μέ τό όποιον ή συμμορία έπρό- 
κειτο ν’ άπομακρυνθή κατά τήν τελευταία καί μοιραία ληστεία της.Έ πί τη βάσει 
τής περιγραφής αύτής καί ύποβοηθούμενος ύπό παραγωγικής φαντασίας, ό άστυ- 
νομικός σχεδιαστής έσκιτσογράφησε τήν εικόνα τού περιγραφέντος, τονίσας ώρι- 
σμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα τού καπώ καί των χαμηλοτέρων σημείων αυ
τού. Μέ μόνον βοήθημα τό σκαρίφημα αυτό δύο άστυφύλακες περίπολοι διά ποδη
λάτου έπεσήμανον τό αύτοκίνητον. ’Αμέσως τού έκαναν σήμα νά σταματήση μέ τήν 
πρόφασιν νά λάβη κλήσιν διά μικροπαράβασιν κανονισμών τροχαίας κινήσεως. ΙΙρίν 
οί έπιβάται τού αύτοκινήτου καταλάβουν τί άκριβώς συνέβαινε, τά προτεταμένα 
περίστροφα των άστυνομικών ήσαν κοντά στο πρόσωπό των. Τά ληφθέντα γνωρί
σματα τού αυτοκινήτου οδήγησαν είς σύλληψιν καί καταδίκην των ληστών.

’Αναλύοντας τάς άστυνομικάς στατιστικάς, ό ήλεκτρονικός ταξινόμος καρ
τών καθορίζει τούς τομείς τής πόλεως είς τούς οποίους πιθανώς νά συμβοΰν έγ- 
κλήματα, καί προσδιορίζει τάς ήμέρας, κατά τάς οποίας ή άστυνομική δύναμις πρέ
πει νά είναι ένισχυμένη. Τούτο είναι σημαντικόν, δεδομένου ότι, τό θετικώτερον 
μέσον προλήψεως τής έγκληματικότητος παραμένει ό «έν στολή άστυνομικός τά- 
ξεως».Τό Λός—Άντζελες, ένώ είναι ή μεγαλυτέρα είς έκτασιν πόλις τών 'Ηνωμένων 
Πολιτειών, διαθέτει μόνον εννέα άστυφύλακας κατά τετρ. μίλιον. ('Η  Νέα 'Τόρκη 
έχει 51 κατά τετρ. μίλιον, τό Σικάγον, ή Φιλαδέλφεια καί τό Ντετρόϊτ τριάκοντα 
καί πλέον). Προσέτι τη βοήθεια μηχανήματος ό Διευθυντής (Chief) W. Η. P a rk e r 
κατώρθωσε νά περιορίση τήν έγκληματικότητα κατά πολύ, έν συγκρίσει προς τήν 
προ 20ετίας τοιαύτην διά καταλλήλου καί έπιστημονικής διαθέσεως καί κατανο
μής τής άστυνομικής δυνάμεως.

Τό γεγονός αυτό έπέσυρε τήν προσοχήν πολλών έγκληματολόγων άπό ολον 
τον κόσμον καί έπεσκέφθησαν τό Λός—’Άντζελες διά νά μελετήσουν τό άστυνομι- 
κόν του σύστημα.'Ο όνομαστός ποινικός άνακριτής Βρεττανός Sir A rth u r Dixon ήτο. 
παρών, όταν τό μηχάνημα έδωσε δείγματα Σερλοκχολμικής ίκανότητος. Έλήφθη 
μία συνήθης άναφορά περί κλοπής αυτοκινήτου περιλαμβάνουσα στοιχεία, παρα- 
σχεθέντα ύπό μαρτύρων, περί τού άτόμου πού ώδηγοΰσε τό κλαπέν αύτοκίνητον. 
« Εφερε όμματογυάλια, τού έλλειπαν δόντια καί είχε φακίδες».

'Η  κυρία Phoda Gross, άπό τής έγκαταστάσεως τού μηχανήματος προϊστά
μενη τού άσχολουμένου μέ αύτό προσωπικού, έσυρε ένα μοχλόν καί άμέσως οί κάρ
τες περνούσαν άπό τον «έλεγκτή». Μετά άπό λίγα λεπτά ή κυρία Gross άπε- 
φάνθη « Ό . δράστης τής κλοπής τού αυτοκινήτου προφανώς διαμένει είς τό δυτικόν 
»Χόλλυγουντ ή είς τό Χάϋλαντ Πάρκ. Τό όνομά του πιθανώς νά είναι Στάφονρτ, 
»Μπλάκ ή Ζυλκόσφκι (ψευδώνυμα)».

Αύτοί είναι οί τρεις γνωστοί κλέπται αυτοκινήτων μέ «φακίδες, όμματογυά- 
»λια καί έλλείποντα δόντια», όπως έλεγε ή περιγραφή. «’Ασφαλώς δέν πρέπει νά 
«νομίζετε ότι ένας έξ αύτών είναι ό ένοχος», παρατήρησε ό Σέρ Άρθουρ. «Βεβαίως 
»0χι. Είναι όμως ύποπτοι καί μπορούμε νά δείξουμε τις φωτογραφίες τους στο κάθε 
«μάρτυρα καί νά διαπιστωθη ή υποψία. Χωρίς τή βοήθεια τής μηχανής οί μάρτυρες 
»μας θά έπρεπε νά μπλέξουν μέ χιλιάδες φωτογραφίες υπόπτων. "Οπως δέ άπε
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»δείχθη έκ των υστέρων, οί μάρτυρες έβεβαίωσαν τήν ενοχήν τοϋ Μπλάκ πού κα- 
«τοικοΰσε στο Χάϋλαντ Πάρκ».

Ούδείς δύναται νά σκεφθή ότι ο'ι στιβαγμένες κάρτες στο μηχάνημα είναι εύ
κολο να καθορίσουν «τατουάζ» πεταλούδας στην άριστερά κνήμη. Θεωρείται αδύ
νατον. Καί όμως, δταν προ έτους, ένας άγνωστος είσήλθεν εις μίαν οικίαν καί έκα- 
κοποίησε μίαν γυναίκα, ή οποία ήτο μόνη έντος αυτής, το τατουάζ αύτο ήτο τό μόνο 
χαρακτηριστικό τοϋ δράστου, πού αύτή κατώρθωσε νά δώση είς τήν άστυνομίαν. 
'Ένας άστυνομικος τηλεφωνούσε μετά άπό λίγα λεπτά στή Διεύθυνσί του, θέλοντας, 
νά μάθη άν ύπάρχη εγκληματίας σεσημασμένος με τατουάζ πεταλούδας στήν αρι
στερή κνήμη. Καί το έμαθε. 'Η  έρευνα κράτησε έπί ώρας διότι άπό χιλιάδας κάρ
τας ή μηχανή έπρεπε νά «ψαρέψη» τήν «τρυπημένη» κάρτα στήν κλείδα 25 «τα
τουάζ». Καί τέτοιες κάρτες υπάρχουν έκατοντάδες, ή κάθε μία φέρουσα δακτυλο- 
γραφημένην περιγραφήν τοϋ τατουάζ. 'Υπάλληλοι ήρεύνησαν διά χειρών τις κάρτες 
αύτές μέχρις δτου άνεϋρον τήν συμφωνούσαν μέ τήν περιγραφήν. Αυτή άνέφερε τά 
στοιχεία ένος γνωστού διαρρήκτου μέ καταδίκας. 'Η  παθοϋσα διεπίστωσε τήν φω
τογραφίαν του. Τώρα έκτίει ποινήν 3—50 ετών.

'Ένα άλλο κλασσικόν παράδειγμα είναι ή περίπτωσις δολοφονίας τής "Αννα 
Σόσγιεβα. 'Η  ’Άννα ήτο μία ήθοποιος τοϋ κινηματογράφου (κομπάρσος) ή οποία 
παρακολουθούσε νυκτερινά μαθήματα δραματικής τέχνης. 'Ένα βράδυ, ένω έπήγαινε 
γιά δοκιμή, ένας άγνωστος ξεπρόβαλε ξαφνικά πίσω άπό ένα δενδρύλλιο, τής κατά- 
φερε ένα κτύπημα διά ροπάλου καί ακολούθως ήσέλγησεν επ’ αύτής. Τό θΰμα μετά, 
όλίγας ώρας άπέθανεν. 'Η  ’Αστυνομία έξήτασε δλες τις γνωστές της χωρίς άπολέ- 
λεσμα. Διά τοϋ μηχανήματος έξήχθησαν δλες οί κάρτες πού έσχετίζοντο μέ δολο
φονία δι’ έπιθέσεως ή καί μέ ένοπλον ληστείαν μέ τήν έλπίδα δτι κάτι μπορούσε νά 
έξαχθή έκ τής όμοιότητος τού τόπου ή τού τρόπου (modus operandi). Ά λλ’ είς 
μάτην.

"Ενα μήνα άργότερον μία άλλη νεαρά ήθοποιος ύπέστη έπίθεσιν άλλά άπό 
τις φωνές της έτρεξαν μερικοί ευρισκόμενοι πλησίον καί τήν έσωσαν. 'Η  νέα αύτή 
έπίθεσις έλαβε χώραν πλησίον, τής θέσεως τής πρώτης. ’Άλλη μία φορά ό δολοφό
νος είχε κρυφτή πίσω άπό δενδρύλλιο καί έχρησιμοποίησεν άμβλύ καί βαρύ οργανον.

Τήν φοράν αύτή δμως ό δράστης άφισε άποτυπώματα πελμάτων. Τό μηχά
νημα «μάζεψε» δλες τις κάρτες πού έμνημόνευαν άποτυπώματα πελμάτων. Ούδένα 
δμως ομοίαζε προς τό άνευρεθέν. Άνεζητήθησαν κάρτες μά άν-ικείμενο «εγκλή
ματα εναντίον ήθοποιών». Παρ’ δλα δμως αύτά ούδεμία πρόοδος έσημειώθη.

Τέλος, έν τη συνεχεία τής προσπάθειας ένας άστυνομικος προέτεινε νά έρω- 
τηθή τό ρομπότ τί άλλα έγκλήματα είχον συμβή τελευταίως πλησίον τής θέσεως 
των δύο τούτων έπιθέσεων.

Καί αύτό ήτο τό κλειδί. Τό μηχάνημα μέ βάσιν τον τόπον τού εγκλήματος 
έδωσε τήν άπάντησιν. 'Ένας διαρρήκτης τής μεθόδου «είσοδος διά τού παραθύρου», 
«δούλευε» συχνά τήν ίδια περίπου ώρα τής έπιθέσεως καί στο ίδιο μέρος τής πό- 
λεως. «Δούλευε» κατά ώρισμένο χρονικό διάστημα καί τήν τακτική αύτή δέν μπο
ρούσε νά τήν μεταβάλη.

Έ π ί τη βάσει τού συμπεράσματος αύτοΰ μετεδόθη τό κάτωθι σήμα «προς 
άπαντα τά άστυνομικά δργανα».

«Μεταξύ τής 8ης καί 9ης έσπερινής ώρας μιας των ήμερων αύτών τής έβδο- 
»μάδος, άγνωστος διαρρήκτης πιθανώς νά είσέλθη διά τού παραθύρου οικίας εύρι- 
»σκομένης είς τήν διά τών οδών Β. V. SM καί Ν. Ούτος προφανώς νά είναι ό δο- 
«λοφόνος τής Σόσγιεβα».

"Οργανα έν πολιτική περιβολή «κοσκινίζανε » κυριολεκτικώς τήν προανα- 
φερθεΐσαν περιοχήν κάθε μέρα. 'Ένα βράδυ, ένω μερικοί άστυνομικοί ήσαν κρυμέ-
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νοι πάνω σέ δένδρα, είδαν ένα νεαρό όνόματι Ντεγουΐτ Κούκ νά προσπαθή να εί- 
σέλθη είς οικίαν διά τού παραθύρου. Τα άποτυπώματα των πελμάτων του ώμοίαζον 
προς τά άνευρεθέντα τής δευτέρας έπιθέσεως. Μετά άπό εξονυχιστικήν άνάκρισιν 
ό Κούκ ώμολόγησε—μέχρι λεπτομέρειας, ώστε νά έξασφαλισθή ή καταδίκη του— 
ότι αυτός ήτο ό δολοφόνος τής Σόσγιεβα. Τό κύριον «έπάγγελμά του» του ήτο διαρ
ρήκτης. Φόνος και έπίθεσις ήσαν άπλώς ψυχαγωγία γι’ αυτόν, τό δέ τέλος του ήτο, 
μετά τήν θετικήν γνωμάτευσιν περί τής υγείας του ύπό των ψυχιάτρων, ή ήλεκτρική 
καρέκλα.

Χάρις στον αύτόματο φύλακα, πού άνακαλύπτει καί προλαμβάνει τά έγκλή- 
ματα, τό Λος ’Άντζελες έχει προστασίαν νυχθημερόν. ’Εάν όλες οί πόλεις είχαν 
παρόμοιο μηχάνημα άνιχνεύσεως των καλώς συμπεπληρωμένων καρτών, ή κατα- 
πολέμησις τού έγκλήματος θά ήτο εύκολωτέρα, οί φορολογούμενοι πολΐται θά ει- 
χον μεγαλυτέραν προστασίαν καί οί έγκληματίαι θά εύρίσκοντο είς στενοότερον κλειόν 
τής ’Αστυνομίας.

ΤΑ ΕΥΘΥΜΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ.—Κύριε πρόεδρε! είναι αλήθεια, ότι καπνίζουμε χασίς, 
αλλά......

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ (διακόπτων)... Βλέπετε κ. Πρόεδρε, αυτός 
μέ πήρε στό λαιμό του, έγώ είμαι καλό παιδί.
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«Τά πρώτα βήματα»
Τά βήματά μου σήμερα μέ «οδήγησαν σ’ ένα άπό τά πολυτελέστατα εκείνα 

διαμερίσματα πού, καί στή χώρα μας, άκολουθώντας τό ρεύμα τής εποχής, χρησι
μοποιούν οί άνθρωποι τού πνεύματος καί τής τέχνης για να μας δείχνουν τά επι
τεύγματα τους, τον καρπό τού μόχθου των καί τής ευγενικής των ψυχής. Μπαίνω 
μέ τό συναίσθημα έκείνο πού κυριεύει τον άνθρωπο δταν μπαίνη σέ ναό....Καί 
ο κτύπος των τακουνιών μου ακόμα, είναι δυνατόν νά δυσαρεστήση τό άνώνυμο 
τούτο πλήθος πού έχει τόσο άπορροφηθή άπ’ δτι έδώ μέσα βλέπει : Χρώμα, διαύ
γεια, ησυχία.... 'Ησυχία....’Απόλυτη σιωπή. Σωστή μυσταγωγία τελείται σ’ δλη 
την αίθουσα, καί στον έσωτερικό μου κόσμο νοιώθω κάτι τό άναπάντεχο, κάτι πού 
γιά πρώτη φορά γεννιέται μέσα μου. Νάνε άραγε τούτο ή προκατάληψις δτι έδώ 
μιλούν τά χρώματα, δτι έδώ μέοα πρέπει ν’ άφήσης τη ψυχή σου καί τό νοΰ και 
τη φαντασία σου άδέσμευτα γιά νά μπορέσης νά διαβάσης τις έγχρωμες τούτες σε
λίδες πού ξανοίγονται όρθιες μπροστά σου, ή υποβάλλεσαι άπο τον πλούτο καί τη 
χλιδή πού συναντάς μόλις πατήσης τό πόδι σου στο κατώφλι τής «Έκθέσεως». 
Διότι στήν «έκθεσι»,— έτσι λέγεται, έδώ πού μπήκα - δλα είναι σάν σέ άνατολ.ίτικο 
παραμύθι! Χαλιά πού βουλιάζεις, σέ οδηγούν στις άπαστράπτουσες μαρμάρινες 
σκάλες, σκαλίσματα στο ξύλο δεξιά καί άριστερά τής σκάλας, μωσαϊκά, πολυέλαιοι 
μέ πολύχρωμα καί έκτυφλωτικά φοίτα, κρύσταλλα, πολυθρόνες πού χάνεσαι μόλις 
καθήσης· δλα σάν σέ όνειρό, σάν σέ παραμύθι τής Χαλιμάς....Καί οί πίνακες μελε- 
τούνται άπο τ’άπληστα μάτια τόσων άνθρώπων πού κατέκλυσαν τήν αίθουσα την 
άπέραντη. ’Απόκοσμα λιμάνια, ψαράδες, βάρκες, ’Εκκλησάκια στις κορφές τών 
βουνών, καταπράσινα λειβάδια, τοπία ειδυλλιακά μέ ήρωες τούς γεωργούς και 
τούς τσοπάνηδες....Δοκιμάζω ένα συναίσθημα πού μετά βίας συγκρατώ καί δέν το 
λέγω, έδώ μέσα, μόνον καί μόνον γιά νά μή διαταράξω τή νεκρική ήσυχία, τή νο
σταλγία καί τό ονειροπόλημα τόσων άνθρώπων πού έχουν κατακλύσει τήν αίθουσα. 
Θέλω νά φωνάξω, νά πώ δτι είναι ιεροσυλία αύτό πού γίνεται έδώ μέσα! Νά βάζουν 
αύτά τά ζωντανά κομμάτια τής φύσεως καί τής άπλής οΐγενειακής ζωής, αύτά τ ’ 
αριστουργήματα άνθρώπων μέ λεπτή καί ποιητική ψυχή, άνθρώπων νοσταλγών τού 
φυσικού μεγαλείου καί τής άγροτικής ζωής, μέσα σέ τούτη τή χλιαρή καί γεμάτη
άπό χλιδή καί πολυτέλεια καί μεγαλεία άτμόσφαιρα!.....Μοΰ φαίνεται ακατανόητο.
Νομίζω δτι θά μαραθούν τά καταπράσινα φύλλα καί θά τσουρουφλ.ιστή ή χλόη στο 
καταπράσινο αύτό λειβάδι τού άλησμόνητου Ν. Γύζη....Στέκομαι έκστατικός μπρο
στά σ’ έναν μεγάλο πίνακα. Ψηλά, άνάερα δένδρα, γραφικοί λόφοι κι’ ένα ’Εκκλη
σάκι.... Αίσθηση μοΰ κάνει ή άπότομος εναλλαγή τών χρωμάτων! «Έμπρεσσιονι- 
σμός», σκέφτομαι. Πού ξέρεις καί ίσως ό ζωγράφος νά είδε τή σκηνή στιγμιαία 
καί νάτανε καί μεσημέρι μέ λαμπερό ήλιο! Σκύβω καί διαβάζω στή βάση : Κ.
Παρθένη. «Τό Έκκλησιδάκι πού έμοιαζε μέ λογισμό κρυφό».....  Καί αύτή ή
γριοΰλα, ή γιαγιά πού μέ τόση άγαθότητα κρατά άπό τις μασχάλες τό μικρό της 
έγγονο πού μόλις τώρα κάνει τά πρώτα βηματάκια του, κι’ ή μεγαλύτερη έγγονή 
που τό προσμένει μ’ άνοιχτά τά χέρια νά πέση στήν άγκαλιά της αν τυχόν σκοντάψη 
και παρατηση, η δλη λιτότης καί ή άριστουργηματική φυσικότητα τών εικόνων 
τούτων, μοΰ φαίνεται δτι χάνουν, δτι έρχονται σέ τρομερή άντίθεση μέ τό περιβάλ
λον τής Έκθέσεως. ’Ίσως δμως καί νά μήν είναι έτσι.....

Νά, αυτός 6 πίνακας τί σοΰ λέει! "Αγρια φαράγγια, γκρεμοί, καί στή μέση
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μιά κατάφυτη άπο άγρια δένδρα κοιλάδα. Πάνω, ψηλά ’κεΐ στην κορφή, ένα ’Εκ
κλησάκι ολόλευκο πού ή γκρίζα συννεφιά τού δειλινού τού δίνει έναν τόνο μουντό, 
έπι'βλητικό. Δες το καμπαναριό του! Θαρρείς πώς άκοϋς τον ήχο τής καμπάνας 
πού άνάμικτος μέ τα κελαρύσματα των ποταμιών πού διασχίζουν τη χαράδρα καί 
τά κουδουνίσματα των προβάτων πού βόσκουν στά φαράγγια, συνθέτουν όλα μαζί 
μιάν άπόκοσμη, γλυκειά, μελωδική συμφωνία....Κάτω, στούς πρόποδες τού βουνού, 
μέσα στ’ άγριο φαράγγι, μιά μαυροφορεμένη, χαροκαμένη μάννα, άτενίζει τή κορφή. 
Στά πόδια της είναι πεσμένη ή κόρη. Κι’ αυτή μαυροντυμένη καί μέ κατάδηλα τά 
ΐχνη τού σωματικού καί ψυχικού κάματου στ’ άθώο πρόσωπό της. Κρατά στο χέρι 
ένα εικόνισμα τής παναγιάς καί στ’ άλλο ένα κερί.... Οί δύστυχες! Θά μπορέσουν 
νά φθάσουν στή κορφή; Φαίνονται πολύ άποκαμωμένες....Διαβάζω κάτω άπ’ το
πίνακα : Ν. Γυζη. «Τό τάμα»..... ’Αθάνατη, άκλόνητη Ελληνική φυλή! ’Άφθαρτα
ελληνικά έθιμα....Μάνα καί κόρη μαζί στον πόνο! Ή  κόρη έκαμε το τάμα. Νά πάη 
ξυπόλυτη ’κεΐ πάνω στή κορφή τ’ άγριου βουνού! Τδκαμε γιά τον πόνο της, γιά
τον άβάσταχτο παρθενικό της πόνο.....Κι’ ή μάννα τήν άκολούθησε. Νάτες! Μαζί
στή δυστυχία, βαδίζουν γιά τήν κορφή τού βουνού ν’ άποθέσουν το τάμα. ’Αρκετές 
ώρες βάδισαν άπο το χωριό. ’Ανέβηκαν ράχες, κατέβηκαν λαγκάδια, περάσανε ρε
ματιές, διαβήκαν άγριους λόγγους καί τώρα άποκαμωμένες, κατατσακισμένες άπ’’ 
τή διπλή συμφορά πέσαν πάνω στή κοτρώνα άδύναμες νά συνεχίσουν......

"Ενα ελαφρύ κτύπημα στον ώμο μέ κάνει ν’ άπν,λλαγώ άπο τις μελαγχολικές 
σκέψεις μου καί νά θυμηθώ ότι γύρω μου είναι καί άλλοι άνθρωποι. Γυρίζω καί 
βλέπω έναν άστυφύλακα.

’Ονειροπολείς; μοΰ λέει.
Δέν βρίσκω τί νά τού πώ. Ή  λέξη μοΰ φαίνεται άσκοπη.
—’Ό χ ι ! Ζώ τήν πραγματικότητα μέ τά μάτια τής φαντασίας μου, άποκρί-

νομαι.
—'Έλα άπο ’δώ νά δής κάτι. Νά, κύτταξε.....
•—Μά το είδα αύτό. Είναι «Τά πρώτα βήματα» τού Γ. Ίακωβίδη....
—’Ακριβώς αύτο θέλω νά δής! Τ ί βλέπεις λοιπόν;
—Βλέπω μιά γρηοΰλα, γιαγιά προφανώς νά βαστά το έγγονάκι της καί νά 

το βοηθά νά κάνη τά πρώτα βήματά του. Ό  μικρός πασχίζει νά όρθοποδίση, άνοί- 
γει τά ποδαράκια του καί ταλαντεύεται νά πέση. Ή  άδελφοΰλα του όμως περιμένει.
μ’ ανοιχτή τήν αγκαλιά της, αν πέση νά το πιάση γιά νά μή χτυπήση.....Κύτταξε
μέ πόση χάρη το προσμένει, πόση άγάπη καί φόβος συνάμα είναι διάχυτα στο 
πρόσωπό τη ς ! Μά κι’ ό μικρός τ ί σού λέει! Γιά δές το ποδαράκι του πώς ταλαν
τεύεται στον άέρα μέχρις ότου πατήση στο τραπίζι πού περπατεΐ. Κύτταξε τύ 
ύφος του....Είναι θριαμβευτικό καί το γελαστό πρόσωπό του δείχνει ότι τίποτα δέν 
το φοβίζει. Είναι γεμάτο αισιοδοξία! Δέν συμφωνείς;

—’Απόλυτα! Τίποτα άλλο σού λέει αυτός ό πίνακας ;

—Νά σού πώ έγώ τότε κι’ έλπιζα) νά συμφωνήσης, μοΰ λέγει ό άπρόσμενος 
συνάδελφος. Άκρυσε λοιπόν.

Μέ παρέσυρε άπο το χέρι σέ μιά καρέκλα. Κάθησε κι’ αυτός καί άρχισε.
—’Άφησε τά χρώματα πού είδαμε, τά τοπία, τις σκηνές, όλο ν τούτο τον κό

σμο τών κάδρων καί τής Έκθέσεως, καί γ·ύρισε τή θύμησή σου στήν Σχολή μας, 
στο απάνεμο εκείνο θερμοκήπιο, στο γόνιμο φυτώριό μας.....Σκέψου τά όνειρά μας,
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τις φιλοδοξίες μας τότε. Θυμάσαι ασφαλώς πόσο νήπια είμαστε όταν μπήκαμε στή 
σχολή, πόσο άδαεΐς στήν άποστολή μας καί πόσο αδύναμοι ώς άνθρωποι.....

Είμαστε τότε σάν τό μικρό τοϋ πίνακος, άλλα πριν καί αυτό κάνει τα πρώτα 
βήματά του....’Εκεί σφυρηλατισθήκαμε, νοιώσαμε τη ζωή, τήν αστυνομική ζωή, 
έν μικρογραφία. Πόσο διαφορετικοί γίναμε στο λιγοστό διάστημα της «μαθητικής»

ζωής μας στο διάστημα εκείνο τής άλλης «Σχολικής μας ζωής».....  Κι’ ήρθε ή μέρα
πού δώσαμε τον όρκο μας τον ιερό ότι θά υπηρετήσουμε τίμια καί πιστά τήν πα
τρίδα, τό Βασιληά μας, τό κράτος μας. Καί οί ευχές όλων τών δασκάλων μας? τών 
καθηγητών μας, μάς ξεπροβόδισαν όταν δρασκελίζαμε τό μεγάλο κατώφλι τής 
Σχολής γιά νά βγούμε στή πόλι, νά βγούμε καί ν’ άρχίσουμε τό θεάρεστο έργο μας, 
τήν άνθρωπιστική μας άποστολή....Μάς ξεπροβόδισαν μέ βουρκωμένα τά μάτια 
καί τά δικά μας τά μάτια γυάλιζαν άπ’ τά δάκρυα πού γέννησε ή στιγμή τοϋ άπο-
χωρισμοϋ.....Φεύγαμε..... Φεύγαμε γιά νά κάνουμε ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ τής
αστυνομικής μας ζωής .............................................................

Σταμάτησε καί μέ κύτταξε στά μάτια. Είδα τότε ότι γυάλιζαν παράξενα τά
μάτια του! Είχε δακρύσει!......  ’Άναψε ένα τσιγάρο κι’ ετοιμαζόταν νά συνέχιση.
Μέ τρόπο τοϋ υπέδειξα νά πετάξη τό τσιγάρο γιατί ό καπνός θάκανε κακό στ’ άθά- 
νατα έκεΐα έργα πού είχαμε μπροστά μας. ’Άλλωστε θάτανε κι’ αότο Ιεροσυλία! 
Καπνίζουν σ’ ένα ναό; Συμμορφώθηκε μέ τήν υπόδειξή μου καί συνέχισε.

—Στ.ά πρώτα μας βήματα ξεκινήσαμε καί μείς γεμάτοι άπό αισιοδοξία κι’ 
άκράτητον ένθουσιασμό. Οί άνώτεροί μας μάς παρέστεκαν διαρκώς, μάς κρατοΰσαν 
πάντοτε άπό τή μασχάλη, όπως καί ή γιαγιά τοϋ πίνακος τον έγγονό τη ς! Καί 
οί συνάδελφοί μας οί παλαιότεροι, οί μεγαλύτεροι άδελφοί μας, μάς ορμήνευαν, μάς 
καθοδηγούσαν στά πρώτα μας βήματα καί ήταν έτοιμοι σάν καί τή παιδούλα που 
είδαμε στον πίνακα, νά μάς πιάσουν, νά μάς στηρίξουν, μόλις θάβλεπαν ότι τα
λαντευόμαστε, ότι κινδυνεύουμε νά πέσουμε.....Καί τό «ντεκόρ» πού πλαισιώνει
τήν ώραία σκηνή τοϋ Γ. Ίακωβίδη, τό ειδυλλιακό τοπίο μέ τήν οικογενειακή άτμο- 
σφαιρα, είναι γιά μάς ή πολιτεία μέσα στήν όποια ζοΰμε, κινούμεθα καί αναπνέου
με....Νά! Δές τή φτωχή καμαρούλα μέσα στήν οποία παίζεται ή μεγάλη σκηνή! 
'Ένα ψηλό παράθυρο άνοικτό, μερικές γλάστρες μέ λ.ουλούδια κι’ ένα τραπέζι που 
πάνω του κάνει τά πρώτα βήματά του ό μικρός μας. ’Όρθια ή γιαγιά του, τό στη
ρίζει μέ τά γεροντίστηκα χέρια της καί ’κείνο όλο γελοίο κι’ ένθουσιασμό σηκώνει 
ψηλά τό πόδι του, τό πατά κάτω καί δός του πάλι τά ίδια μέ τό άλλο πόδι....Κι’ ή 
άδελφοΰλα του, καθισμένη στή καρέκλα τό προσμένει μ’ άνοιχτή τήν άγκαλιά της. 
Δέν σοΰ φαίνεται πώς εμείς γιά καμαροΰλα έχουμε τήν Ελλάδα μας, άντί για το 
άνοικτό παράθυρο τό γαλάζιο ουρανό μας, καί άντί γιά γλάστρες μέ λουλούδια 
τά καταπράσινα πεύκα, τις άκακίες, τά γιασεμιά τών κήπων καί τ’ αγιοκλήματα 
καί τις γαζίες καί τά καλάμινα τής ’Αττικής μας γής; Καί ότι μέσα σ’δλα αυτά 
κάνουμε τά πρώτα βήματα τής Αστυνομικής μας ζωής;

—Συμφωνώ άπόλυτα, άλλά......
—Μέσα σ’ 0λ’ αύτά λοιπόν αρχίσαμε καί μείς τή μεγάλη άρχή μας! Καί ή 

πατρίδα, τό Σώμα τό ’Αστυνομικό ολόκληρο, μάς παραστάθηκαν στά πρώτα βή 
ματά μας. Μάς παρακολούθησαν σ’ όλες μας τις εκδηλώσεις, μάς έκαναν τέλειους 
Αστυνομικούς—αν μπορούμε νά τό πούμε αύτό—καί τώρα πού μπορούμε νά συνε
χίζουμε χωρίς τις τόσες φροντίδες καί συμβουλές των, τώρα μάς καμαρώνουν. Κι’ 
εμείς ποτέ δέν ξεχνάμε τις τόσες θυσίες καί πάντοτε φροντίζουμε νά γίνουμε τέ
τοιοι, πού μιά μέρα θά μπορέσουμε νά τις άνταποδώσουμε σέ μεγαλύτερο βαθμό.....
Μήπως ό μακαρίτης, ό άξέχαστος εκείνος Ίακωβίδης, άν ζοΰσε σήμερα δέν θάβλεπε 
τή γριοΰλα νά καμαρώνη τον έγγονό της πού μεγάλωσε καί περπατά μόνος του,
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τήν άδελφή νά παίζη μαζί του καί ολόκληρο το σπιτικό δεν θ’ αντηχούσε 
φωνές του, τά παιγνίδια καί τά γέλια του;.......................................................

άπό τίς·

** *
Βγήκαμε άμίλητοι στον έξώστη γιά ν’ άναπνεύσουμε λίγο. ’Έ ξω είχε νυ

χτώσει. Κάτω ή ’Αθήνα, ή διαμαντόπετρα αυτή στης γης τό δαχτυλίδι, φάνταζε 
μέ τά πολύχρωμα φώτα της. Οί άνθρωποι είχαν ξεχυθή στους δρόμους καί παρου
σίαζαν τό θέαμα μιας ήσυχης κι’ ατάραχης μυρμηκοφωληάς. "Ενας δροσερός άέρας 
έκανε τις κορφές των δένδρων του πλαϊνού πάρκου νά λυγίζουν, θαρρείς καί ήθελαν
κάτι νά ψιθυρίσουν στά κρυφά, καθώς άντάμωναν καί φιλιόντουσαν.....  Κάπου
—κάπου κανένα φύλλο άποχωριζόταν, διέγραφε κύκλους στον άέρα κι’ έπεφτε κά
νοντας έναν ξηρό, κρύο θόρυβο, τέτοιον πού καί τά κρύα δάχτυλα τοϋ καλλιτέχνου
έκαναν τά πλήκτρα νά βγάζουν κτυπώντάς τα μέ δύναμη στο «κύκνειο άσμα».....Προΐ-
μια φθινοπώρου...... Μά τά μεγάφωνα στά κέντρα, στους κινηματογράφους, ορ
γιάζουν ! Οί φωνές καί τά γέλια των περιπατητών τοϋ πάρκου, τά ξέπλεκα μαλλιά 
τών νεαρών γυναικών πού άνεμίζουν μέ τό φθινοπωρινό άεράκι, όλη ή κίνησις πού 
παρουσιάζει τέτοιαν ώρα ό ’Αθηναϊκός δρόμος, μάς κάνουν νά ζητήσουμε καί μεϊς 
τή φυγή, τήν έξοδο άπό τό ιερό μας αντικείμενο τόσων καί τόσων στοχασμών.... 
Κατεβαίνουμε τρεχάτοι τις σκάλες καί νάμαστε καί μεϊς στο άγνωστο κοινό μπερ
δεμένοι. Νά ένας δόκιμος!....Τρέχει νά προφθάση τό λεωφορείο. Κυττάζω τό ρο- 
λόγι μου καί........άναπηδώ !!!!

—Γειά σου συνάδελφε.
—Έ !  ’Έ τσι γρήγορα μ’ άφήνεις; Τόσο άπότομος είσαι;
—’Ό χ ι!  ’Ό χ ι γιά τό Θεό! Είμαι υπηρεσία 22—2 .............

Χαράλ. Σταμάτης 
’ Αστυφύλαξ

Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» άπό τής άπελευθερώσεως του 
Ελληνικού Κράτους είναι τό μοναδικό και τό πρώτο περιο
δικό, πού έκδίδεται άπό τήν ’Αστυνομία καί γιά  τους αστυ
νομικούς. Ή επιτυχία του είναι μεγάλη, αν κρίνουμε άπό τις 
κριτικές σοφών καθηγητών καί έξεχουσών προσωπικοτήτων. 
’Αλλά καί τό πνευματικό ξεσήκωμα πού επέτυχε μέσα στους 
άστυφύλακες, άποτελεΐ μιά νέα έπιτυχία.

Καθημερινώς άποκαλΰπτονται καινούργια διαμάντια τής 
λογοτεχνίας καί τής κοινωνιολογίας μέσα στους νέους 
άστυνομικούς. Τούτο είναι τό πιό παρήγορο σημείο καί 
ή μεγαλύτερη έγγύησι γιά  τό ’Αστυνομικό Σώμα.

Έ γγραφεΐτε συνδρομηταί στό περιοδικό μας καί προπα- 
γανδίζετέ το μέ έπιμονή στους συναδέλφους μας.
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Πολλές φορές γεννιέται στη ψυχή μας διάθεση, νά κάνουμε κάτι, πού δσο κι’ 
άν προσπαθούμε νά το ξεφύγουμε, νοιώθουμε πώς μια άκατανίκητη έπιθυμία μας 
υποτάσσει. Τό σπουδαίο είναι, πώς συνήθους στις περίεργες αύτές διαθέσεις της ψυ
χής μας δέν μπορούμε νά δώσουμε μιά. θετική έξήγησι.

Καμμιά φορά μάλιστα βλέπουμε, πώς ή πραγματοποίησι αυτής μας τής έπι- 
θυμίας θίγει την άξιοπρέπειά* μας, άλλά καί πάλι προχωρούμε, γιατί ή εύχαρίστησι 
πού προκαλεϊται μάς αποζημιώνει τέλεια.

Είναι αλήθεια, πώς στις μεγάλες πόλεις, οί άνθρωποι γυρίζουν σάν ξένοι ό 
ένας στον άλλο καί ό καθένας, νοιώθει, ότι μέσα στο πλήθος αύτο δέν είναι τίποτε 
άλλο παρά μία μονάδα χωρίς όνομα. Άλλά συμβαίνει καμμιά φορά, βαδίζοντας 
κανείς μέσα στο άνώνυμο αύτο πλήθος καί συγκεντρωμένος στις δικές του σκέψεις 
καί τά δικά του αισθήματα, νά σταθη μονομιάς καί ν’ άφίση άθελα το βλέμμα του 
νά παρακολουθήση κάποιον ή κάποια, πού προχωρεί μπροστά του, ένω ταυτόχρονα 
βασανίζεται νά φέρη 'στο μνημονικό του μιά εικόνα πολύ γνωστή. Καί έπειδή π ι
στεύει δτι ύπάρχει ή εικόνα αυτή, λυπάται, πού δέν μπόρεσε νά την ζωντανέψη 
αμέσως στη σκέψι του γιά νά την παραβάλη μέ το πρόσωπο πού πέρασε μπροστά 
του. Τις περισσότερες φορές οί εικόνες, πού ζητάμε στο μνημονικό μας δέν ύπάρχουν, 
άλλά κάποια άλλη θεϊκή μυστήρια δύναμις ζωγραφίζει αυτόματα μέσα μας ένα εί
δωλο, πού άμέσως μάς γίνεται άγαπητό καί θέλουμε νά τοϋ δώσουμε ζωή νά το 
κάνουμε ένα μέ το είναι μας. Καί γ ι’ αυτό, δταν το είδωλο πού παρουσιάζεται στή 
φαντασία μας, νομίσουμε δτι μοιάζει μέ τον περαστικό διαβάτη στεκόμαστε καί τον 
παρακολουθούμε γιατί νομίζουμε δτι κι’ αύτος θά σταθή, άφοϋ μάς είναι γνωστός. 
Κι’ δταν φύγη εμείς αίστανόμαστε τήν άνάγκη νά το άναζητήσουμε καί νά το βρούμε 
καί πάλι μέσα στο πλήθος.

“Ετσι καί γώ ύστερα άπό μιά ταραγμένη ζωή πού πέρασα στήν έκστρατεία 
τής ’Ασίας καί άφοΰ ήσυχάσαμε βρέθηκα στήν ’Αθήνα, πού μετά τον πόλεμο άρ
χισε νά παίρνη κάποια νέα ζωή. Τότε, θυμάμαι κάποιο βράδυ, πώς ήμουν καθισμέ
νος στή γωνιά ένός καφφενείου τής ομόνοιας καί είχα τελείως συγκεντρωθή στον 
εαυτό μου σε βαθμό, πού σχεδόν δέν άντιλαμβανόμουν τί γίνεται γύρω μου. "Οπως 
λοιπόν ήμουνα βυθισμένος σέ σκέψεις καί είχα τό βλέμμα μου άφίσει νά πέφτη 
κάτω, νόμισα δτι κάποιος φώναζε τό όνομά μου καθαρά. Σήκωσα άπότομα τό κε
φάλι μου, άλλά κανείς γνωστός μου δέν ήταν εκεί' μόνο ένας άλήτης, μέ μερικά 
κουρέλια πάνω του έστεκε μπροστά μου άμίλητος καί είχε άπλώσει τό χέρι του για 
νά τού δώσω ελεημοσύνη. Στενοχωρήθηκα πού διέκοψε τις σκέψεις μου, άλλάχωρις 
νά θέλω τον κύτταξα στά μάτια καί έβαλα μιά δραχμή στήν παλάμη του, πού την 
έκλεισε άπότομα καί προχώρησε ύστερα βιαστικά προς τήν έξοδα σάν φοβισμένος. 
Μού έκαμε περίεργη έντύπωσι ό άλήτης αύτός πού τά χρόνια του δέν είχαν περάσει
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τά 35 καί όμως φαίνονταν τόσο γερασμένος, πού δύσκολα θά τον λογάριαζε κάνεις 
γιά 50 χρόνων. Στο πρόσωπό του όμως υπήρχε κάποια έκφρασι βαθεια και επι
βλητική, πού ήταν άδύνατο να τή ξεχωοήση κανείς εύκολα από τα βρώμικα μικρά

γένια καί τά κουρέλια του. 
Γιά μιά στιγμή σκέφτηκα νά 
σηκωθώ καί νά τον καλέσω 
στο τραπέζι μου, αλλά δεν 
ξεύοω τί μ' έκανε νά μείνω 
ακίνητος στη θέσι μου καί νά 
τον παρακολουθώ μονάχα με 
τό βλέμμα, ώς πού τον έχασα 
μέσα στούς διαβάτες. “Υστερα 
όμως ρίχτηκα σέ συλλογή καί 
προσπαθούσα νά βρώ τί ήταν 
εκείνο, πού μούφερε τό νευ
ρικό αύτό αίσθημα στο όποιο 
δεν μπορούσα έπί τέλους νά 
δώσω καί ενα ώρισμένο όνο
μα, γιατί μήτε οίκτος ήταν 
μήτε συμπάθεια.

Είναι φανερό πώς συχνά 
τήν άνθρώπινη σκέψι τη 
σκεπάζουν σκοτεινά σύννεφα, 
πού είναι άδύνατο νά τά δια- 
περάση όποιαδήποτε λάμψι 
καί έτσι μένει άθόρητη, ώς 
πού κάποιο εξωτερικό περι
στατικό, κάποια άλλη δύναμι, 
θά φέρη τήν άπαιτούμενη ευ
αισθησία στην αίσθαντικό- 
τητά μας.

— Β —

Πέρασε ένα άρκετά με
γάλο χρονικό διάστημα άπό τότε καί κατά τύχη βρέθηκα σέ μιά χαρακτη
ριστική στοά τής ’Αθήνας. Πολλά τυπογραφεία καί μερικά μικρομάγαζα καί 
άποθήκες δείχνουν τήν εμπορική οψι στή στοά αύτή. ’Αλλά κείνο, πού τής 
δίνει μιά ξεχωριστή μορφή, είναι οί άλήτες πού τριγυρίζουν άδιάφοροι ή τούς 
βλέπετε καθισμένους πάνω στά ριγμένα έκεϊ κιβώτια ή άλλα εμπορεύματα. 
Φαίνεται, πώς γιά τον πολύ κόσμο αύτό τό φαινόμενο είναι συνηθισμένο, ώστε δεν 
προκαλεϊ τήν περιέργεια, κανενός. ’Εγώ όμως έδοκίμασα ενα πολύ περίεργο αίσθημα 
όταν μπήκα έκεϊ μέσα καί σάν νά ήταν άναγκαϊο, κάθησα στο μικρό καφφενεϊο πού 
βρίσκεται στο κέντρο τής στοάς αυτής. ’Απέναντι μου πάνω σέ μερικούς ρόλους 
άπό τυπογραφικό χαρτί ήσαν καθισμένοι πολλοί άλήτες καί φαίνονταν σάν άπησχο- 
λημένοι σέ σοβαρή εργασία, γιατί όπως άποτελοΰσαν ένα κύκλο κάτι είχαν στή 
μέση καί όλοι μέ τά πρόσωπα έστραμμένα έκεϊ κάτι έκαναν καί έμεναν άμίλητοι. 
“Υστερα άπό λίγο σηκώθηκαν μερικοί,οπότε τό βλέμμα μου συναντήθηκε μέ τό βλέμ
μα τού άλήτη, πού είχα τις προάλες ίδή στο καφφενεϊο τής ομόνοιας. Γιά μιά. στιγμή



Ναρκό 1607

κυττάξαμε ο ένας τον άλλον καλά καί σάν νά συνεννοηθήκαμε κατεβάσαμε άπότομα 
το κεφάλι προς τό στήθος. Μέχρι σήμερα δεν κατώρθωσα νά έξηγήσω τι σκέψεις 
πέρασαν άπδ τδ μυαλό μου και ποια σχέσι μπορούσε νά ύπάρχη άνάμεσα σέ μένα 
καί τον άλήτη αυτό, ώστε νά προκαλή ό ένας στον άλλο μία μαγνητική έπίδρασι. 
Τό γεγονός είναι ότι, υστέρα άπό λίγο, ό αλήτης αυτός χώρισε άπό τούς άλλους 
και σιγά-σιγά σάν κάτι νά τον έμπόδιζε ήρθε προς έμένα καί μέ φωνή πού μόλις 
μπόρεσα νά την άκούσω, στην οποία όμως διέκρινα έξαιρετική συγκίνησι, μου λέγει, 
«δεν σας ζητώ ελεημοσύνη: άλλά σάς παρακαλώ πήτε μου, μέ γνωρίζετε;» ’Εγώ 
βρέθηκα σέ πολύ δύσκολη θέσι ν’ άπαντήσω. Είχα την έντύπωσι πώς ό άνθρωπος 
αυτός ήταν πολύ γνωστός μου, άλλά τώρα πού μοϋ πρόβαλε τό ερώτημα αύτό έβλεπα 
πώς δέν είχα ποτέ μου σχέσι μέ τον άλήτη αύτό. ’Έ τσι βρέθηκα στήν άνάγκη νά 
δώσω αρνητική άπάντησι. Μόλις τον διαβεβαίωσα ότι δέν τον γνωρίζω, άμέσως 
έχύθη στο πρόσωπό του μία εύχαρίστησι καί ένας βαθύς άναστεναγμός του ξέφυγε, 
ταυτοχρόνως δέ στράφηκε προς τά πίσω καί έφυγε στό βάθος της στοάς σχεδόν 
τρέχοντας. Αύτό μου κίνησε τήν περιέργεια γιατί ήταν φανερό πώς κάποιο μυστήριο 
κρύβονταν στον άνθρωπο αύτό, πού όταν πρόσεξα τά χαρακτηριστικά του βρήκα 
πώς πολύ λίγο ταίριαζαν μέ τήν αλήτικη έμφάνισί του. Τό πρόσωπό του πλαισιω
μένο μέ φαρδύ μέτωπο καί μέ μάτια κατά τρόπο περίεργο λαμπερά καί ύγρώ, έπερνε 
μία πονεμένη έκφρασι, πού φάνταζε περισσότερο άπό τό ξανθό καί άραιό γενάκι, 
όπου φύτρωνε στό πηγούνι του. Στό στόμα του διαγράφονταν πάντοτε ένα μειδί
αμα πού έσβυνε μέ κάποια πικρία. Είχε πάνιυ του. κάτι τό άκαθόριστο, πού μαρτυ
ρούσε μία σβυσμένη προσωπικότητα. Ή  κούρασι καί μιά μελαγχολία άνακατεμένη 
μέ διαρκή όνειροπόλησι, φανέρωνε ένα λεπτό χαρακτήρα. Τό παράστημά του καί 
τό βήμα του γενικά μαρτυρούσαν πώς κάποια ένεργητικότητα έξαιρετική είχε υπο
χωρήσει σέ άλλη μυστηριώδη καί ακατανίκητη δύναμι................................................

"Οταν έξαφανίστηκε στό βάθος τής στοάς φώναξα τό μικρό ύπάλληλο τού 
καφφενείου καί τον ρώτησα αν γνωρίζει τον άλήτη αύτό. 'Ο  ύπαλληλ.άκος μέ κύτ- 
ταζε κάπως περίεργα καί μοΰ λέγει ερωτηματικά.

«Καλά δέν τον γνωρίζεις;» όταν τού άπήντησα άρνητικά, μού ψυθίρισε, είναι 
-«ό Μόρφης» καί χωρίς νά μοΰ δώση άλλη έξήγησι έφυγε.

— Γ —

Μιά άκατανίκητη πιά επιθυμία μέ έκανε νά πηγαίνω κάθε μέρα στή περίεργη 
αυτή στοά τής ’Αθήνας γιά νά βλέπω εκεί τό Μόρφη, γιατί μόνο σ’ αύτό τό όνομα 
άκουγε, καί νά τον παρακολουθώ πολλές φορές, ώρες ολόκληρες. "Ετσι έμαθα με
ρικές παράξενες λεπτομέρειες τής ζωής τού άνθρώπου αύτοΰ, πού τις γνώριζαν έκεϊ, 
μά πού κανείς δέν μπορούσε νά πή τίποτε τό θετικό μήτε γιά τήν καταγωγή του, 
μήτε γιά τό πραγματικό του όνομα καί γιά τήν ιστορία του. ~Ιϊταν ένα άπό τά πρό
σωπα έκεΐνα, πού γύρω τους ό μύθος πλάθει διάφορες ιστορίες καί πού ένώ όλος ό 
κόσμος συζητά γ ι’ αύτές μόνο αυτοί δέν έχουν ιδέα καί βρίσκουν κάποια εύχαρίστησι 
νά κρύβουν μέσα τους τό μυστικό τής ζωής τους σάν κάποιο πολύτιμο θησαυρό.

Οί καθημερινές σχεδόν επισκέψεις μου στή στοά αύτή δημιούργησαν ένα 
είδος σχέσεως μέ τό Μόρφη, έτσι, πού χωρίς ποτέ ν’ άνταλλάξουμε λέξι, όταν άντι- 
κρύζαμε ό ένας τον άλλον χαιρετιώμαστε μέ μιά κίνησι τού κεφαλιού. Θά νόμιζε 
κανείς ότι άπό πολλά χρόνια είμαστε φίλοι. Πέρασαν έτσι μερικοί μήνες, μά δέν 
κατώρθωσα νά μάθω τίποτε τό θετικό γιά τή ζωή τού Μόρφη, άλλά μήτε καί 
θέλησα ποτέ νά ρωτήσω τον ΐδιο γιά τον εαυτό του, γιατί έβλεπα πώς αύτό τό πράγμα 
θά μεγάλωνε τή μελαγχολία πού πάντα διαγράφονταν στό πρόσωπό του- άλλως τε 
■ό ίδιος άσκοΰσε μιά γοητεία στούς άλλους άλήτες, πού άπέφευγαν ν’ άστειεύωνται
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μαζί του καί τοϋ έφέροντο πάντοτε μέ σεβασμό. Συχνά μάλιστα έβλεπα πώς όταν» 
μερικοί άπό αυτούς μάλωναν μεταξύ τους κατέφευγαν σ’ αύτόν.

Κι’ εκείνος σαν διαιτητής τούς έδινε μία λύσι μέ δυο λέξεις, πού τήν έδέ- 
χονταν χωρίς καμμία άπολύτως άντίρρησι.

Σιγά - σιγά οί επισκέψεις μου στή στοά άραίωναν γιατί ακολούθησαν διά
φορα περιστατικά τής ζωής μου πού μέ άνάγκασαν τελειωτικά νά λησμονήσω τον 
άλήτη καί τήν περίεργη στοά. ’Έ τσι είναι ό άνθρωπος, πάντα έγωϊστής καί γρήγορα 
λησμονεί καί περνάει στο παρελθόν, αισθήματα, πού είχαν χαραχθή βαθειά στήν 
ύυχή του, γιατί, ή άνησυχία τής ζωής θέλει πάντα νά παρουσιάζη κάτι καινούρ
γιο καί προσπαθεί νά σβύση κείνο, πού ζητάει νά ριζωθή μέσα μας.

— Δ —

Είχαν περάσει τρία χρόνια άπό τότε καί ή ζωή μου πήρε άλλη οψι. Τώρα 
είχα μιά γυναίκα, πού μέ λάτρευε καί μαζί ένα άγοράκι καί ένα κοριτσάκι πού- 
βρίσκονταν στήν ήλικία εκείνη, οπού νομίζει κανείς ότι προορισμούς τους είναι, 
νά σκορπούν διαρκώς τή χαρά στους γονείς τους καί νά τούς κάνουν εύτυχισμένους... 
’Ήμουν ευχαριστημένος άπό τή ζωή μου καί είχα άφοσιωθή στήν οίκογένειά μου. 
Νόμιζα ότι δέν.υπάρχει στον κόσμο καμμιά δυστυχία γιατί ό πόνος, πού κάποτε. 
έρχεται νά βασανίση το κορμί μας γίνεται άνάλαφρος, όταν τον περιβάλλει ή στοργή. 
’Έ τσι, όταν κάποτε άρρώστησα βαρειά, δέν ύπόφερα πολύ καί νόμιζα ότι καί ό θά
νατος θά μοΰ ήταν γλυκός, γιατί*ή στοργή τής γυναίκας μου καί τό μειδίαμα καί. 
τά χάδια των παιδιών μου έσβυναν κάθε πόνο. Σ ’ όλο όμως αύτό τό διάστημα 
τής άρρώστειας μου, έρχονταν στο σπίτι μου δυο φορές τήν ήμέρα καί ρωτούσε, 
γιά τήν υγεία μου κάποιος φτωχός, πού όταν ή γυναίκα μου πήγαινε νά τού. 
δώση έλεημοσύνη αύτός κατώρθωνε καί έφευγε χωρίς νά πάρη τίποτε, ώς πού στο 
τέλος τον συνήθισε καί σάν νά έπρόκειτο γιά κάτι φυσικό καί κανονικό πράγμα, 
τού έδινε πληροφορίες. 'Ο  άνθρωπος αύτός, όταν βεβαιώθηκε πώς άπόφυγα κάθε; 
κίνδυνο θανάτου, έπαψε πλέον νά έρχεται στο σπίτι. 'Όλα αύτά τά έμαθα όταν- 
έγινα καλά καί τότε άμέσως ήλθε στο μυαλό μου ό άλήτης τής στοάς καί έννοιωσα 
μιά στενοχώρια, γιατί νόμισα πώς δείχτηκα πολύ σκληρός άπέναντι στον άνθρωπο 
αύτό. Τότε συλλογίστηκα τήν έποχή, πού ώρες ολόκληρες καθισμένος στο καφφε- 
νεΐο τής στοάς συγκεντρωνόμουν στις σκέψεις μου καί τον παρακολουθούσα, έτσι 
πού μελαγχολικά άλλά μέ κάποια υπερηφάνεια γύριζε εκεί. Καί κείνος πάλι όταν· 
μέ άντίκρυζε έδειχνε πώς κάτι τον συγκρατοΰσε, ότι ύπάρχει καί γ ι’ αύτόν στον 
κόσμο κάποιος πού τον πονοΰσε. Ε ίπα στή γυναίκα μου πώς ήθελα, όταν ξα- 
ν,άρθη στο σπίτι ό άνθρωπος αύτός νά τον κρατήση οπωσδήποτε. Γιά πολλές ώρες, 
μάλιστα καθόμουν στο παράθυρο καί περίμενα μήπως περάση γιά νά τον φωνάξω, 
άλλά εκείνος δέν φάνηκε καθόλου. "Οταν άνάρρωσα τελείως βγήκα καί πήγα στή στοά 
γιά νά συναντήσω τό Μόρφη. Βρήκα εκεί μερικούς άλήτες τούς πλησίασα καί. 
ρώτησα «πού είναι ό Μορφής;» Μέ κύτταξαν περίεργα καί κίνησαν λυπημένα τό 
κεφάλι, ένας δέ άπ’ αύτούς μοΰ λέγει «Πάει κι’ αύτός! θά ήσυχάση· τώρα κυνηγάει, 
τά φείδια». Τρόμαξα καί ξαναρώτησα πολύ ταραγμένος, πού μπορώ νά τον βρώ; 
Άλλά κανείς δέν ήξερε νά μοΰ πή. Μέ πληροφόρησαν μονάχα ότι ό Μόρφης άπό. 
καιρό πηγαίνει στή στοά τά μεσάνυχτα μόνο, μπαίνει σέ μία άποθήκη άπό κουρελό
χαρτα καί κάτι άνασκαλεύει εκεί. 'Ύστερα φεύγει, χωρίς νά βγάλη λέξι καί πολ
λές φορές, νομίζοντας ότι φαρμακερά φείδια ρίχνονται πάνω του καί προσπαθούν 
νά τον δαγκώσουν, κάνει μάχες φανταστικές, χτυπώντας δώ καί κεΐ καί κλείνοντας 
με λάσπη τις τρύπες στους τοίχους, άπ’ όπου φαντάζεται ότι βγαίνουν τά φείδια. 
'Η  θλίψε μου έφτασε στο κατακόρυφο καί δέν ξαίρω γιατί κατέκρινα τον έαυτό μου.-
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φεύγοντας άπό εκεί. Τ ί έκρυβε αυτός ό άνθρωπος ; ποιος ήταν τέλος πάντων ; 
Ή  περήφανη κορμοστασιά του καί ή μελαγχολική άξιοπρέπεια πού διατηρούσε 
άκόμη τί μυστήριο σκέπαζαν : Αυτός ό άλήτης, πού προκαλοϋσε το σεβασμό καί 
έδειχνε μια άνωτερότητα, κυριάρχησε στο ψυχή μου. Νόμισα πώς είχα ύποχρέωσι 
να τον άναζητήσω, να τον βρω καί έννοιωθα την άνάγκη νά τον σφίξω στήν άγκα- 
λιά μου καί νά τού ζητήσω συγγνώμη.

"Ολες αυτές οί σκέψεις μέ είχαν ζαλίσει καί έτσι συγκεντρωμένος στον έαυτό 
μου πήγα στο σπίτι μου, χωρίς νά προσέχω τη ζωή καί τήν κίνησι πού γύρω μου 
οργίαζε. Έννοιωσα δτι στη ζήσι μου πρόδωσα κάποιο αίσθημα πού μέ ένωνε μέ 
τον αλήτη αύτό καί νόμισα άκόμη, δτι έπρεπε νά τον βρω καί νά τού δώσω εξηγήσεις.

-  Ε —

"Οταν κανείς απασχολείται διαρκώς μέ μία σκέψι, φαντάζεται πώς ή σκέψι 
του αυτή είναι γνωστή σ’ δλο τον κόσμο, ένώ δέν τήν έχει ποτέ έξωτερικεύσει 
οπωσδήποτε. ’Έ τσι καί εγώ φανταζόμουν πώς δλοι οί γνωστοί μου γνώριζαν, δτι 
ζητούσα νά βρω τον Μορφή καί δταν συναντούσα κανένα τον κύτταζα πάντοτε στά 
μάτια έρωτηματικά καί μού φαινόταν δτι έπερνα άρνητική άπάντησι. 'Ένα βράδυ 
είχα τόσο πολύ άπορροφηθή άπό τις σκέψεις μου, ώστε ξεχάστηκα στο καφφενεϊο 
πού πήρα τον καφφέ μου καί μού φαίνεται δτι θά ήμουνα σέ περίεργη κατάστασι, 
γιατί ένώ τά μάτια μου ήταν όρθάνοικτα δέν άντιλαμβανόμουν τίποτε καί έτρόμαξα 
δταν ακόυσα τή φωνή τού υπαλλήλου, πού στάθηκε μπρος μου καί μού είπε «κύ
ριε θά κλείση τό κατάστημα».

Σηκώθηκα άπότομα, πήρα τό καπέλλο μου καί έφυγα βιαστικά γιά τό 
σπίτι μου. Ή ταν άργά πολύ καί δταν βρέθηκα στο δρόμο μία λεπτή ψύχρα μ’ 
έκανε νά νοιώσω ρίγος. Τό περίεργο είναι πώς καί πάλι, έτσι πού βάδιζα, νόμιζα 
πώς ήμουν ολομόναχος στο δρόμο καί δέν διέκοψα καθόλου τις σκέψεις μου ώς πού 
φθάνοντας στο σπίτι μου έβγαλα τό κλειδί ν’ άνοίξω τήν πόρτα. Τή στιγμή έκείνη 
ακόυσα κάποιον πλάι μου πού έστεκε στο πεζοδρόμιο νά μού λέη μέ φωνή σβυ- 
σμένη, μά πολύ γνωστή.

«Κύριε! μέ συγχωρεϊτε». ’Έστριψα άπότομα καί είδα μονάχα μιά σκιά στο 
σκαλοπάτι μέ δύο μάτια λαμπερά, πού μέ κύτταζαν κατάματα. ’Έμεινα άμίλητος 
καί κύτταζα καί εγώ χωρίς νά μπορώ νά πώ τίποτε.

Κάποτε - κάποτε περνάνε μαζεμένες άπό τό νοΰ μας τόσες σκέψεις, πού δέν 
μπορούμε νά ξεχωρίσουμε καμμιά καθαρά καί νομίζουμε πώς κάθε έπικοινωνία 
τού έαυτοΰ μας μέ τά αίσθήματά μας διεκόπει.

—Θέλετε νά μέ άκούσετε ; ρώτησε ή γνώριμή μου σκιά καί μέ κόπο σηκώ
θηκε όρθια, όπόταν άνεγνώρισα τό Μόρφη. Δέν άποκρίθηκα άλλα, τον έπιασα άπό τό’ 
χέρι καί τον τράβηξα μέσα στο σπίτι. ’Ανέβηκα σιγά-σιγά τή σκάλα καί χωρίς 
θόρυβο τον πέρασα στο γραφείο μου, πού είχε έξώστη προς τον κήπο. 
Ένώ έγώ έκλεινα τήν φόρτα τον είδα πού έρριξε μιά αργή ματιά γύρο> στις βι
βλιοθήκες καί ύστερα πήγε στον έξώστη. Γιά μιά στιγμή έμεινε ακίνητος καί 
ύστερα γύρισε μέ κουρασμένο βήμα καί έπεσε σέ μιά πολυθρόνα.

«’Έπρεπε νά μιλήσω πριν σβύσω μού λέγει. Δέν μπορεί κανείς παρά νά μι- 
» λήση κάποτε. Ή  ψυχή δέν άντέχει νά κρύβη τον πόνο. Φοβήθηκα τόσο...., τότε 
» πού ήσουν άρρωστος' γιατί αν σέ έχανα σέ ποιόν θά μιλούσα ;....»

Ή  μιλιά του ήταν σβυσμένη άλλά ευγενική, έτσι πού μέ μεγάλη βία κρα
τούσα τά δάκρυά μου. Νόμιζα πώς είχα μπροστά μου ένα παλιό φίλο μέ τον όποιο 
μάς είχε συνδέσει μιά στενή σχέσι τόσο πολύ, ώστε δέν υπήρχε μυστικό μεταξύ μας.... 
« καί κάθε μέρα, συνέχισε ήμουν στήν πόρτα σου καί κύτταζα τό γιατρό γιά νά
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)) διαβάσω στα μάτια του. Είμαι εγωιστής τδ βλέπω. Φοβόμουν μήπως σέ χάσω
» γιατί καταλάβαινα πώς κα- 
«νείς άλλος δεν μέ είχε νοι- 
»ώσει».

’Έγειρε τό κεφάλι στα 
στήθεια του, καί συνέχισε : 

«’Έμαθα πού μέ ζητοΰ- 
»σες τον τελευταίο καιρό, άλλ’ 
«άπόφυγα νά σέ συναντήσω. 
«Σκέφτηκα πώς θά σέ κατη- 
»γοροϋσε ό κόσμος βλέποντας 
«πώς κάνεις παρέα μ’ έναν 
»άλήτη σαν καί μένα.

» Καί ήρθα σήμερα τό 
«βράδυ έδώ για νά μιλήσω. 
»Εΐχα άποφασίσει νά πάρω 
«μαζί μου τον πόνο μου, άλλά 
»τώρα θέλω νά τον εΐπώ γιατί 
»δέ θά μπορέσω άλλη φορά 
»νά μιλήσω».

"Τστερα σήκωσε τό βλέμ
μα του μέ κύτταξε πάλι καί 
συνέχισε μά κάποια ήρεμία.

» Θά ήταν καλά νά σ’ 
»άφίσω άλλά δέν ξεύρω γιατί 
»αίστάνομαι την άνάγκη νά 
»σοϋ πώ τή ζωή μου, άφοϋ 
«ύστερα άπό λίγο θά τελειώ- 
«σουν δλα, ώστε πρέπει νά 
«ξεύρης, πώς αν μέ άκούσης, 
«θά δώσης τή μεγαλύτερη 
«ευτυχία πού μπορεί νά νοιώ- 
»ση ένας αλήτης.

Σταμάτησε γιά λίγο, 
κύτταξε μέ μελαγχολία ένα ά- 
γαλματάκι, πού είχα πάνω

Κύριε! μέ συγχωρεϊτε. Θέλετε νά μέ άκούσετε; στο ΥΡαφ=·ί·ον Ρ·ου κ®- υ
στερα με το αριστερό του

, χέρι έβγαλε άπό τό στήθος του
ένα δέμα άπό παληά χαρτιά, τό άφησε πάνω στο γραφείο καί συνέχισε. «'Όταν 
» τελειώσω καί φύγω κυττάζεις τά χαρτιά αύτά, είναι ή συνέχεια τής ζωής ενός 
» άλήτη, πού δέν έζησε στον κόσμο παρά μόνο μιά στιγμή». "Οσο μιλούσε, τόσο 
φαίνονταν πιο γοητευτικός σέ βαθμό πού μ’ έκανε νά μη λέγω τίποτε γιατί φο
βόμουν μήπως σταματήσω τις σκέψεις του. ’Έβλεπα, πώς είχε πάνω του κάτι τό 
άνώτερο καί προσπαθούσα πάντα νά δίνω τις άπαντήσεις μου άφωνα. Μά μοΰ φά
νηκε δτι καί αυτός δέν έβλεπε εμένα, γιατί τό βλέμμα του πλανιώταν μακρυά σέ 
κόσμους φανταστικούς καί έννοιωθα δτι προς αύτούς πρό πάντων γίνονταν ή έξι- 
στόρησι τής ζωής του. "Ετσι μέ γαλήνη καί χωρίς καθόλου νά κουνιέται άρχισε ν’ 
άνοίγη τό βιβλίο μιας ζωής, πού βάσταξε δπως έλεγε μιά στιγμή μονάχα καί 
νά διηγείται αύτά : (Συνεχίζεται)
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Τήν 22-9-1954 καί ώραν 7.30' τό απόγευμα μετεδόθη άπό τό Ραδιοφωνικό 
σταθμό των ένοπλων δυνάμεων ή πρώτη έκπομπή τής ’Αστυνομίας πόλεων, τήν 
οποίαν οργανώνει τό παρά τή Άστυν. Σχολή Τμήμα Πνευματικής ’Αγωγής. ’Επί 
τη ένάρξει ώμίλησεν ό Διευθυντής τής Σχολής Ά στ. Δ]ντής κ. Νικ. ’Αρχιμανδρίτης

j  \ \ f  r  ~ειπων τα εςης :
«Κυρίες καί κύριοι, νέες καί νέοι!

Ή  ’Αστυνομία Πόλεων έθεώρησε ύποχρέωσι να έπικοινωνή μαζί σας μέ τον 
εξαίρετο Ραδιοφωνικό Σταθμό των ’Ενόπλων Δυνάμεων, τό Διευθυντή τοΰ οποίου 
κ. Ν. Φατσέαν εύχαριστώ θερμότατα, για τή μεγάλη προθυμία καί χαρά πού έδέχθη 
τή συνεργασία μας.

’Ελπίζουμε, πώς τό πρόγραμμά μας, θά σας ίκανοποιήση άπόλυτα, γιατί 
θά παρουσιάση κάθε τί το έκλεκτό, σέ συνδυασμό τοϋ τερπνού μετά τοΰ ωφελίμου.

Ή  Φιλαρμονική μας, μέ το γνωστότατο καί πανελληνίου φήμης Κερκυραΐο 
αρχιμουσικό κ. Σπΰρο Δουκάκη, πού θά καλύψη γιά σήμερα ολόκληρη τήν έκ
πομπή μας μέ τό μουσικό της πρόγραμμα θά έρμηνεύη καί θ’ ζωντανεύη τά μου
σικά αριστουργήματα Ελλήνων καί ξένων συνθετών.

Συγκροτήματα έλαφροϋ, μά έκλεκτοΰ τραγουδιού, άπό γνωστούς έπαγγελ- 
ματίας καλλιτέχνας άλλά καί άπό έρασιτέχνας άστυνομικούς θ’ άκουστούν συχνά 
στις έκπομπές μας.

Παράλληλα όμως προς τό καλλιτεχνικό μας αυτό πρόγραμμα, θά σάς μετα
δίδουμε χρησιμώτατες πληροφορίες, οδηγίες, συμβουλές καί γνώσεις, σχετικώς 
μέ τον τρόπο, όπου πρέπει νά φυλάγεσθε άπό κάθε τι, πού μπορεί νά σάς βλάψη 
στις ποικίλες ένέργειες. καί σχέσεις σας μέσα στήν κοινωνία.

Θέλουμε γενικά νά έπικοινωνούμε μαζί σας σάν φίλοι καί συνεργάτες, γιατί 
ή ’Αστυνομία πιστεύει στο δόγμα, ότι χωρίς τήν ειδική συμπαράστασι τή βοήθεια, 
καί τήν άγάπη των πολιτών δέν θά πετύχη, όσο πρέπει, στον προορισμό της.

’Αλλά καί σεις άγαπητοί μου καί προ παντός οί νέες καί οί νέοι, όταν μάς 
παοακολουθήτε θά μάθετε πολλά πράγματα, πού δέν είναι δυνατό μήτε μπορείτε 
νά τά ξεύρετε, γιατί έμεϊς οί άστυνομικοί, κάθε μέρα άγγίζουμε μέ τά χέρια μας 
όλες τις κοινωνικές πληγές, βλέπουμε τόσα καί τόσα, πού σείς δέν μπορείτε νά τά 
άντιληφθήτε, γιατί διάφοροι σκοτεινοί άνθρωποι, τά σκεπάζουν μέ άραχνοΰφαντα 
πέπλα, έτσι πού νά σάς δημιουργούν ψευδαισθήσεις καί άπατηλές έντυπώσεις.

Δέν σάς μιλάμε σάν ιεροκήρυκες, σάς μιλάμε ρεαλιστικά, όπως άκριβώς βλέ
πουμε τά πράγματα καί θά δήτε, πώς ή ζωή δέν είναι στρωμένη πάντοτε μέ 
ρόδα, άφοϋ άλλως τε καί τά ρόδα κρύβουν κάτω άπό τά άρωματισμένα πολύχρωμα 
πέταλά τους ενα κλώνο γεμάτον άγκάθια, πού όταν είμαστε άπρόσεκτοι ή άφε- 
λεΐς μάς αίματώνουν τά χέρια.

Μή ξεχνάτε λοιπόν άγαπητοί μου φίλοι κάθε Τετάρτη τό άπόγευαα καί ώρα 
7.30' μ.μ. νά παοακολουθήτε τήν έκπομπή μας γιά τήν οποία θά καταβάλουμε 
κάθε προσπάθεια καί δέν θά διστάσουμε σέ τίποτα, ώστε νά τήν κάνουμε, εύχά- 
ριστη, διασκεδαστική καί διδακτική.

Σάς ευχαριστώ καί εύχομαι στή στενή καί φιλική συνεργασία μας».
Οί άστυνομικοί πρέπει νά παρακολουθούν μέ ενδιαφέρον τήν έκπομπήν αυ

τή καί νά γράφουν τάς έντυπώσεις των καί ότι σχετικώς νομίζουν ότι δύναται 
νά συμβάλλη εις τήν έξυπηρέτησιν τού σκοπού τών έκπομπών τούτων.



Ε Υ Τ Υ Χ Ι Ο Σ  Χ ΑΡ Τ
Ο ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΠΟΥ ΕΦΥΓΕ

Την αύγήν της 20ής Σεπτεμβρίου έγκατέλειπε τήν γη'ίνην ζωήν του ό κα
θηγητής ΕΤΤΤΧΙΟΣ ΧΑΡΤ.

jg Τό Πανεπιστήμιον ’Αθηνών, του οποίου ύπήρξεν ό πρώτος καθηγητής της 
’Ακτινολογίας, ή Εταιρία Ελλήνων ’Ακτινολόγων, τής οποίας ύπήρξεν ό πρώτος 
Πρόεδρος, τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων εις τό όποιον προσέφερε τάς έπι- 
στημονικάς του γνώσεις εις τήν έξιχνίασιν του έγκλήματος άπό τών πρώτων έτών 
τής έγκαταστάσεως τοϋ θεσμού έν Άθήναις, ή Διεύθυνσις Εγκληματολογιών 'Υ 
πηρεσιών τής όποιας διετέλεσεν ’Επιστημονικός Σύμβουλος τών εργαστηρίων της,

Ξ Ξ  ΓΑ,Ίί ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΧΑΡΤ
*

ή Σχολή Ύπαστυνόμων, τής όποιας ύπήρξεν ό πρώτος διδάξας ’Επιστημονικήν Ά -  
νακριτικήν καί ή Ελληνική Κοινωνία, ή όποια επί μακράν σειράν έτών έτυχε τής 
ένθέρμου καί φωτεινής βοήθειάς του, ως ύστατον χαιρετισμόν προς τον έκλεκτόν 
επιστήμονα καί στοργικόν άνθρωπον, έσκόρπισαν έπί τοϋ τάφου του τά κατά- 
λευκα τής ευγνωμοσύνης των άνθη.

Εις τοιαύτας στιγμάς ανακύπτει ή ύποχρέωσις τής έκπληρώσεως τοϋ θλι
βερού καθήκοντος άπονομής τής προσηκούσης διά τό έργον τοϋ έκλίποντος τιμής·
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άλλ’ ή σκιαγράφησις μορφής τοσοΰτον άκτινοβόλου έν τή σφαίρα των επιστημών 
και τής ύγιοϋς κοινωνικής δράσεως, είναι έργον, δπερ βεβαίως διαφεύγει τάς 
δυνάμεις ημών. *Η οφειλή τοΰ άπλοΰ μαθητου προς τον έμπνευσμένον διδάσκαλον, 
τον σοφόν άρχιτέκτονα καί φωτεινόν οδηγόν έν τή ένασκήσει τών προανακρίτικών 
καθηκόντων άπό τών πρώτων έτών τής άσχολίας μου ταύτης, φέρει εις την μνή
μην μου τήν πρόθυμον διάθεσιν καί τήν άπέοαντον καλωσύνην τοΰ αληθούς έπιστή- 
μονος, δστις υπήρξε κυψέλη άρετών καί πολυμαθείας.

Εύλαβώς σήμερον κλινών τό γόνυ προ τής έκλιπούσης παλεύκου μορφής, 
άναμιμνήσκομαι καί υπενθυμίζω είς τούς μαθητάς του ’Αξιωματικούς τής ’Αστυ
νομίας τήν διαυγή διάνοιαν, τήν πίστιν καί τήν άδάμαστον θέλησίν του διά τήν 
έξυπηρέτησιν τής Δικαιοσύνης.

'Ο  είς ηλικίαν 27 έτών δίς άναδειχθείς διδάκτωρ τών Σχολών τοΰ Πανε
πιστημίου, Φυσικομαθηματικής καί ’Ιατρικής καί τήν ’Ακτινολογίαν διερευνών, ό 
έγκλειστος τών έργαστηρίων καί τής άπεράντου βιβλιοθήκης του, εύρε τον χρόνον, 
■ό άκαταπόνητος αύτός έργάτης να έπιδοθή μετ’ άσυνήθους ζήλου καί είς τήν σπου
δήν τών μέσων έπιστημονικής έξιχνιάσεως τοΰ έγκλήματος. Να μεταδίδη δέ τάς 
περί αύτών πολυτίμου άξίας γνώσεις του άπό τής έδρας τής ’Αστυνομικής Σχολής 
κατά τρόπον έμπνέοντα τήν ψυχήν, φωτίζοντα καί καθοδηγοΰντα τα βήματα τών 
νέων προανακρίτικών υπαλλήλων.

Ή  εύρύτης τών γνώσεών του είς τά θέματα τής ’Επιστημονικής Άνακρι- 
τικής, ή διερευνητική ίκανότης καί ή άκρίβεια τών παρατηρήσεών του είς τήν έτέ- 
ραν του άσχολίαν τών έφαρμογών τής Δικαστικής Γραφολογίας, άλλεπαλλήλως 
ήγαγαν είς τήν έπίλυσιν δυσχερών προβλημάτων ένώπιον τής Δικαιοσύνης καί 
κατέδειξαν τήν άκατανίκητον δύναμιν τής φωνής τών άψύχων μαρτύρων, τήν 
μετά τών όποιων συνομιλίαν έδίδαξε είς τούς μαθητάς του.

Τό θέλημα τοΰ Δημιουργοΰ έκρινε χθες τό έπίγειον έργον του λήξαν.
Αίωνία ή Μνήμη του.

Άθήναι τή 21-9-1954
Κ. Π. Τ Σ ΙΠ Η Σ

Τό Σώμα ’Αστυνομίας Πόλεων είς μνήμην τοΰ Καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστη
μίου Ευτυχίου Χάρτ, ’Επιστημονικού Συμβούλου τών ’Εργαστηρίων τής Δ]νσεως 
Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών καί πρώτου Καθηγητοΰ τής ’Επιστημονικής Ά να- 
κριτικής έν τή Σχολή τών 'Υπαστυνόμων προσφέρει πεντακοσίας δραχμάς υπέρ 
πών Παιδικών ’Εξοχών τής Α. Μ. τής Βασιλίσσης.

★ *

Ή  Σχολή ’Αστυνομίας Πόλεων τιμώσα τήν μνήμην τοΰ μεταστάντος ΕΥΤΥ
ΧΙΟΥ ΧΑΡΤ, διατελέσαντος παρ’ αύτή έπί σειράν έτών καθηγητοΰ τής ’Επιστημο
νικής άνακριτικής καί έπιλέκτου συνεργάτου τοΰ περιοδικού μας, κατέθεσεν είς 
τήν σωρόν τούτου, στέφανον έξ άνθέων τής ’Αττικής γής.



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΙΓ ΑΡΙΘ . 51

«Περί συστόσεως Μηχανοκινήτων 'Υπηρεσιών, Ειδικών Καθηκόντων, ’Εσωτερικού-
’Οργανισμού καί κινήσεως τούτω ν».

ΤΜΗΜΑ I.
Σύσςασις μηχανοκινήτων υπηρεσιών καί ειδικά καθήκοντα αύτών.

’’Αρθρον 1. 1. Τό υφιστάμενον Μηχανοκίνητον Τμήμα της ’Αστυνομίας Πόλεων ’Αθη
νών μετονομάζεται είς «Μηχανοκίνητον ’Αστυνομικήν Ύποδιεύθυνσιν ’Αθηνών».

2. Συνιστώνται Μηχανοκίνητα Τμήματα εις τάς ’Αστυνομικός Διευθύνσεις Πειραιώς καί 
Πατρών μέ δύναμιν καθοριζομένην άναλόγως τών άναγκών ύπό των ’Αστυνομικών Διευθυντών 
τών Διευθύνσεων τούτων.

3. Τό Μηχανοκίνητον Τμήμα Πειραιώς έξαρτάται έκ τής Μηχανοκινήτου Ύποδιευθύν- 
σεως ’Αθηνών.

’Άρθρον 2. Αί μηχανοκίνητοι Ύπηρεσίαι (Ύποδ)νσεις, Τμήματα ή Σταθμοί) έκάστης 
τών Πόλεων έν αΐς ισχύει ό Νόμος «περί ’Αστυνομίας Πόλεων» άποτελοϋν τήν εφεδρικήν δύνα— 
μιν της ’Αστυνομίας καί έχουν τά άκόλουθα ειδικά καθήκοντα :

1. α) Παρέχουν προληπτικώς. καί κατασταλτικώς άμεσον ένίσχυσιν είς τάς ’Αστυνομι
κός Υπηρεσίας τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως είς ήν άνήκουν τή αιτήσει τούτων καί μετά προη- 
γουμένην έγκρισιν πάντοτε τοϋ οικείου ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ, είς περιπτώσεις σοβαρός δια- 
ταράξεως τής τάξεως καί ασφαλείας, σοβαρών έγκλημάτων ή άλλων γεγονότων προκαλούντων 
έξέγερσιν τοϋ λαοΰ καί έγκυμονούντων κινδύνους ταραχών, καί είς πάσαν άλλην περίπτωσιν καθ’ 
ήν κρίνεται επιβεβλημένη ή χρησιμοποίησις δυνάμεως τής Μηχανοκινήτου Υπηρεσίας, ώς σύλ- 
ληψις ληστών ή άλλων άκρως επικινδύνων εγκληματιών, άσφαλής μεταγωγή κρατουμένων τοι- 
ούτων κλπ.

Είς ολως εξαιρετικός περιστάσεις καθ’ ας είναι δυνατή ή άμεσος έγκρισις τής ’Αστυνομι
κής Διευθύνσεως πρός παροχήν τής άνωτέρω συνδρομής, παρέχεται τοιαύτη τή αιτήσει τοϋ οι
κείου Διοικητοΰ Τμήματος ή Υπηρεσίας, άναφερομένου τούτου τό ταχύτερον είς τήν προϊστα- 
μένην Διεύθυνσιν.

β) Τή, έγκρίσει τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως συνεργάζονται μετά τών Τμημάτων καί. 
'Υπηρεσιών είς έξαιρετικάς περιπτώσεις μέ σκοπόν τήν παγίωσιν τοϋ αισθήματος άσφαλείας 
τών πολιτών, διά τήν ενέργειαν περιπολιών έπ’ αύτοκινήτων, σωματικών καί κατ’ οίκον ερευνών, 
καθ’ άς, έφ’ όσον είναι δυνατόν, οί άνδρες τών Μηχανοκινήτων Υπηρεσιών θά χρησιμοποιώντας 
διά νά πλαισιώνουν τούς ’Αστυνομικούς υπαλλήλους τών Υπηρεσιών μαθ’ ών συνεργάζονται. 
πρός επιτυχίαν τών ένεργειών τούτων.

γ) Βεβαιουμένων άδικημάτων, έπιλαμβάνονται τά αρμόδια Τμήματα ή Ύπηρεσίαι είς άς 
οί υπάλληλοι ούτοι άναφέρουν σχετικώς καί προσάγουν τούς τυχόν συλλαμβανομένους.

δ) ’Απαγορεύεται ή χρησιμοποίησις υπαλλήλων τών Μηχανοκινήτων Υπηρεσιών εις: 
υπηρεσίας ξένας πρός τά ειδικά αύτών καθήκοντα (π.χ. φρουρών διαφόρων, δίωξιν μικρό- 
πωλητών κλπ.).

2. Παρέχουν τά αναγκαία μέσα κινήσεως συμφώνως πρός τάς ίσχυούσας έκάστοτε δια- 
_ ταγάς είς τάς διαφόρους Υπηρεσίας τής ’Αστυνομίας διά τήν καλυτέραν, ταχυτέραν καί άσφαλε-

στέραν έξυπηρέτησιν τών άναγκών τούτων.
3. Παρακολουθούν τήν καλήν συντήρησιν τών μηχανοκινήτων μέσων καί έχουν τήν ύπεύθυ- 

ον αύτών διαχείρισιν.
4. Μεριμνούν διά τήν άρτιωτέραν έκπαίδευσιν έπαρκοΰς άριθμού άνδρών, πάντως ούχί μι- 

κροτέρου τού τριπλασίου τού άριθμού τών όχημάτων, είς τήν χρησιμοποίησιν τούτων, τήν συν— 
τήρησιν καί έπισκευήν αύτών.

ΤΜΗΜΑ II.
Καθήκοντα Διοικητοΰ Μηχανοκινήτου Υπηρεσίας

"Αρθρον 3. 1) Ό  Προϊστάμενος Μηχανοκινήτου Υπηρεσίας διατελεΐ ύπό τάς άμέ—*
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σους διαταγάς τοϋ οικείου ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ καί ύποχρεοϋται να έκτελη άπάσας τάς νο
μίμους γενικάς ή είδικάς διαταγάς αΰτοϋ.

2) 'Χποχρεοϋται επίσης ν’ άναφέρη αύτώ πάσαν πληροφορίαν καί παν συμβάν σχετιζό- 
μενον μέ τήν εσωτερικήν διοίκησιν της ύπηρεσίας κατά τά ίσχύοντα καί διά τάς λοιπάς άστυνο- 
μικάς ύπηρεσίας.

3) Διοικεί την ύπ’ αυτόν δύναμιν κατά τρόπον δυνάμενον ν’ άποδώση τά καλύτερα έφικτά 
άποτελέσματα, εις τρόπον ώστε νά προλαμβάνηται πάσα παράλειψις ή κατάχρησις κατά τήν 
διεξαγωγήν της ύπηρεσίας καί νά έξασφαλίζηται ή κανονική- έκάστου οργάνου έκτέλεσις των 
καθηκόντων του, ώς οί Νόμοι καί αί διαταγαί όρίζουσιν.

4) Διατηρεί συνεχή επικοινωνίαν καί συνεργάζεται στενώς μετά των διοικητών των άλλων 
’Αστυνομικών 'Υπηρεσιών ώστενά είναι ενήμερος τών άναγκών τούτων καί έτοιμος είς πασαν 
περίπτωσιν δι’ άμεσον δράσιν.

’Άρθρον 4. "Εν τών σπουδαιοτέρων καθηκόντων του Προϊσταμένου Μηχανοκινήτου- 
'Υπηρεσίας είναι ή καλυτέρα διοργάνωσις τών τεχνικών ύπηρεσιών (Συνεργεϊον τεχνικών κατα
σκευών καί επισκευών) καί ή συνεχής διδασκαλία καί ή καθοδήγησις τών ύποδεεστέρων είς τά 
καθήκοντά των, έμπνέοντος τήν πίστιν προς αύτά.

Πρός τοϋτο μεριμνά όπως οδτοι ώσι κάτοχοι πάντων τών Νόμων καί Διαταγμάτων τών- 
σχετιζομένων μέ τήν ’Αστυνομικήν 'Υπηρεσίαν, είδικώτερον δέ όπως έχωσι τήν άναγκαίαν 
πείραν καί επαρκή γνώσιν τών Διατάξεων τών σχετιζομένων μέ τήν ειδικήν αυτών (τεχνική 
κατάρτισις είς τά καθήκοντα τοϋ όδηγοϋ, τοϋ χειρισμού καί τής συντηρήσεως όλων τών έν χρή- 
σει μηχανικών μέσων. Άντιμετώπισις ειρηνικών συναθροίσεων, διαδηλώσεων καί άπεργιών έν 
γένει. Βιαία διάλυσις παρανόμων συγκεντρώσεων. Ένοπλος δράσις είς περιπτώσεις σοβαρών 
έξεγέρσεων κλπ.).

’’Αρθρον 5. 1. ’Ενεργεί βοηθούμενος ύπό τοϋ αρμοδίου Γραφείου Κινήσεως, έλεγχον 
τών 'Ημερολογίων Κινήσεως τών άστυνομικών οχημάτων, τής διαχειρίσεως τών καυσίμων 
ύλών καί τοϋ τροχαίου έν γένει ύλικοΰ.

2. ’Εκδίδει τούς άναγκαίους ^ειδικούς Κανονισμούς τής έσωτερικής ύπηρεσίας, τών μέτρων 
άσφαλείας κατά τοϋ έκ τοϋ πυρός κινδύνου καί της έν γένει τάξεως διά τήν άπό πάσης άπό- 
ψεως εύρυθμον λειτουργίαν τών ύπ’ αύτών ύπηρεσιών.

3. Κατά τά λοιπά συμμορφοΰται μέ τά είς τά άρθρα 60—64 τοϋ κωδικοποιηθέντος Κ.Α.Σ. 
καθοριζόμενα έν συσχετισμώ μέ τά ειδικά αύτοΰ καθήκοντα ώς Διοικητοΰ Μιχανοκινήτου 'Υπη
ρεσίας ώς έν τώ άρθρω 2 τοϋ παρόντος καθορίζονται ταΰτα.

’Άρθρον 6. 1. 'Υπό τών Μηχανοκινήτων 'Υπηρεσιών τηροΰνται τά εξής βιβλία : 
α) Πρωτόκολλον εισερχομένων καί έξερχομένων έγγράφων. 
β) Βιβλίον δυνάμεως. 
γ) Βιβλίον ύπηρεσίας. 
δ) Μητρώον άστυνομικών όχημάτων. 
ε) Βιβλίον καταναλώσεως καυσίμων ύλών. 

στ) Βιβλίον Συμβάντων, 
ζ) Βιβλίον τηλεφωνημάτων, 
η) Βιβλίον ’Επιθεωρήσεων
Καί παν άλλο ύπό τοϋ Προϊσταμένου τούτου κρινόμενον άναγκαϊον διά τήν άπρόσκοπτον 

καί καλήν λειτουργίαν τής ύπηρεσίας.
2. Τά άρχεϊα τών ύπηρεσιών τούτων τηροΰνται συμφώνως πρός τούς ίσχύοτας περί άρ- 

χείων κανονισμούς τής ’Αστυνομίας.

ΤΜΗΜΑ III.

’Αστυνομικά ’Οχήματα

’Άρθρον 7. 1. Διά τοϋ όρου «’Αστυνομικόν όχημα», νοείται παν τροχοφόρον αύτοκίνη- 
τον όχημα, συμπεριλαμβανομένων καί τών δικύκλων ή τρικύκλων αύτοκινήτων (μοτοσυκλεττών),,
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τό όποιον ανήκει εις τήν δύναμιν των ύπό τής ’Αστυνομίας χρησιμοποιουμένων τοιούτων. Προς 
διάκρισιν των κατηγοριών των διαφόρων αύτοκινήτων προστίθεται ή ένδειξις τής χωρητικότητός 
των π.χ. (έπιβατικόν 15 θέσεων) φορτηγόν 3 τόννων ή 3]4 τόννου, δίκυκλον μονοθέσιον ή διθέ
σιου, τρίκυκλον, τριθέσιον κλπ.).

2. Παν αστυνομικόν όχημα κατόπιν άποφάσεως τοϋ 'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως έγ- 
γράφεται κανονικώς εις τήν δύναμιν των οχημάτων διά τής Η.Δ. τοϋ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας 
καί καταχωρεϊται είς επί τούτω τηρούμενον μητρώου, λαμβάνον ίδιον αΰξοντα αριθμόν, άσχετον 
προς τον ύπό τοϋ αρμοδίου 'Υπουργείου χορηγούμενου γενικόν αριθμόν κυκλοφορίας.

Δι’ έκαστον άστυνομικόν όχημα σχηματίζεται άτομικός φάκελλος μετά των σχετικών ύπο- 
φακέλλων, ήτοι είς ύποφάκελλος διά τάς Προμήθειας καί μεταβολάς έτερος διά τάς βλάβας— 
•έπισκευάς καί τρίτος Καταλογισμοί—Διάφορα. Οΰτω θά είναι ευχερής ή παρακολούθησις τοϋ 
όχήματος μέχρι τής οριστικής αύτοΰ διαγραφής, είς τρόπον ώστε άνά πάσαν στιγμήν νά τίθεται 
ύπ’ δψιν παντός άρμοδίου τό ιστορικόν τοϋ οχήματος.

"Ομοιος φάκελλος τηρείται είς τό Άρχεΐον τής υπηρεσίας, ήτις έχρεώθη τό όχημα καί 
παρακολουθεί άπαραιτήτως τοΰτο, άποστελλόμενος άμέσως είς τήν υπηρεσίαν είς ήν τυχόν ήθελε 
μετατεθή τοΰτο.

3. Παν άστυνομικόν όχημα δέον :
α) Νά φέρη κατά τά κεκανονισμένα τά καθιερωμένα στοιχεία καί άριθμούς. ’Οχήματα 

άνήκοντα είς τήν κυριότητα άστυνομικών, δέν επιτρέπεται νά φέρωσι τά καθιερωμένα διά τά 
άστυνομικά οχήματα σήματα καί στοιχεία άνευ ειδικής πρός τοΰτο άδειας τοϋ έπί τής Δημο
σίας Τάξεως Ύπουργοΰ.

β) Νά συνοδεύηται πάντοτε ύπό τοϋ βιβλιαρίου 406 (Έπιθεωρήσεως) 412 (έργαλείων, 
επισκευών καί καταναλώσεως καυσίμων) ώς καί φυλλάδιον κινήσεως διά τόν λεπτομερή έλεγχον 
ύπό τοϋ Γραφείου Κινήσεως, των πραγματοποιουμένων ύπηρεσιακών διαδρομών, κατά τά έκά- 
στοτε είδικώς καθοριζόμενα.

γ) Νά έχη ήσφαλισμένα έντός ειδικών κιβωτίων τά εργαλεία καί λοιπά παρελκόμενα μέ 
τά όποια χρεώνεται ό οδηγός, όμοΰ μετά τοϋ όχήματος έν τώ βιβλίω 412 καί διά τά όποια 
εύθύνεται διά πάσαν άδικαιολόγητον φθοράν ή απώλειαν.

δ) Νά φέρη έν λειτουργίφ (έν τη ειδική θέσει) τόν άπαραίτητον πυροσβεστήρα, τά καθιε
ρωμένα φώτα (πρόσθια, πλάγια καί οπίσθια), τούς προβολείς τά ήχητικά όργανα καί τάς είδικάς 
άστυνομικάς σειρήνας.

ε) Νά έχη πάντοτε καθαράν καί κοσμίαν τήν έξωτερικήν αύτοΰ έμφάνισιν, μή έπιτρεπο- 
μένης τής τοποθετήσεως έπ’ αύτοΰ οίουδήποτε διακοσμητικοΰ ή εικόνων, έκτός τών ύπό τής ύπη- 
ρεσίας καθιερωμένων διακριτικών στοιχείων καί σημάτων.

στ) Νά έχη άναλλοίωτον τόν καθιερωμένου ομοιόμορφον χρωματισμόν καί γενικώς προκει- 
μένου περί τών φερόντων τόξα μετ’ άδιαβρόχων καλυμμάτων έπί τοΰ πήγματός των νά έμφανί- 
ζηται κατά τάς διαφόρους έποχάς όμοιομόρφως καί συμφώνως πρός τά έκάστοτε είδικώς δια- 
τασσόμενα.

’Άρθρον 8. 1. Παν άστυνομικόν όχημα παραδιδόμενον πρός χρήσιυ κατά κανόνα χρεώ
νεται είς ένα οδηγόν διά τής Η.Δ. τοΰ οικείου Μηχανοκινήτου Τμήματος είς τήν δύναμιν τοΰ 
όποιου πρέπει άπαραιτήτως νά άνήκη ούτος, μή έπιτρεπομένης έπ’ ούδενί λόγω τής χρεώσεως είς 
οδηγόν ύπηρετοΰντα είς οίανδήποτε άλλην ύπηρεσίαν. ’Εκ λόγων όμως έπαρκείας τών οχημάτων, 
είναι αναπόφευκτος ή χρησιμοποίησις καί δευτέρου όδηγοΰ δστις όνομάζεται «Συνοδηγός» καί 
πρέπει νά είναι νεώτερος τοϋ όδηγοΰ, άπέναντι τοϋ όποιου είναι ύπεύθυνος δ ιά πάσαν άνω- 
μαλίαν έπισυμβάσαν κατά τάς ώρας τής ύπηρεσίας αύτοΰ, οριζόμενος καί οδτος διά τής Η.Δ. 
Καθ’ όμοιου τρόπον ένεργεΐται πάσα μεταβολή άφορώσα είς τήν προσωρινήν ή όριστικήν άντι- 
κατάστασιν τών οδηγών.

2. "Απαντα τά άστυνομικά οχήματα άυήκουσιν είς τήν δύναμιν τής οικείας Μηχανοκινήτου 
Υπηρεσίας, ήτις καθίσταται άρμοδία καί ύπεύθυνος διά τήν καλήν τούτων συντήρησιν. 'Οριστική 
ή προσωρινή άπομάκρυνσις άπό τήν έξουσίαν τής διαχειρίσεως αύτής πρός χρησιμοποίησιυ ύπό
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Υπηρεσιών αναρμοδίων, άπαγορεύεται. Οΰτω οδηγοί καί οχήματα υπάγονται πάντοτε ύπδ ένιαίαν 
•διοίκησιν.

3. Ουδέποτε αστυνομικόν όχημα επιτρέπεται νά εξέρχεται τοϋ ύποστέγου του, τοϋ χώρου 
-σταθμεύσεως ή τοϋ αύτοκινητοστασίου δι’ οίανδήποτε αιτίαν, άνευ· προφορικής ή γραπτής διατα
γής τοϋ διοικητοΰ ή τοϋ έντεταλμένου εκπροσώπου τής υπηρεσίας παρ’ ής τοΰτο χρησιμοποι
είται.

Έ ν πάση περιπτώσει ό βαθμοφόρος ό δίδων την εντολήν εξόδου ένός οχήματος δι’ έκτέλεσιν 
•υπηρεσίας οφείλει νά προκαθορίση κατά τό δυνατόν καί τό άκολουθητέον μέ βάσιν την συντο- 
,μωτέραν διαδρομήν καί τήν άποφυγήν των κεντρικών άρτηριών.

ΤΜΗΜΑ IV.

’Αστυνομικοί οδηγοί. Καθήκοντα οδηγών.

’Άρθρον 9. Διά τοϋ δρου «’Αστυνομικός οδηγός» νοείται ό οδηγός παντός άστυ- 
•νομικοϋ αύτοκινήτου τροχοφόρου οχήματος.

Ό  άστυνομικός οδηγός όφείλει :
1. Νά φροντίζη διά τήν πληρότητα καί τόν προσεκτικόν χειρισμόν τοϋ οχήματος, των 

εργαλείων καί παρελκομένων του ώς καί τοϋ φορτίου, έάν φέρη, έν παντί καί πάντοτε. Θεω
ρείται υπεύθυνος διά πάσαν βλάβην ή απώλειαν οίουδήποτε μέρους τοϋ οχήματος φορτίου κλπ., 
όφειλομένην είς άμέλειαν ή άπροσεξίαν του.

2. Νά όδηγή, ών πάντοτε νηφάλιος, επί δημοσίων οδών συμφώνως τώ σχετικώ κώδικι 
:καί ταϊς έν ίσχύϊ διατάξεσιν ώς αδται έφαρμόζονται ΰπό τοϋ κοινοΰ. Έξαιρουμένης τής περι- 
πτώσεως έπειγούσης φύσεως διαδρομής, διευκολύνει τήν πορείαν τών ιδιωτικών οχημάτων, 
παρέχων έαυτόν υπόδειγμα διά τήν έφαρμογήν τών κανόνων τροχαίας κινήσεως.

3. Νά είναι διακριτικός έναντι τών διαβατών καί νά άποφεύγη νά καλύπτη τούτους διά 
ικονιορτοΰ ή βορβόρου.

4. Νά έμποδίζη τόν έμπειρικόν χειρισμόν τοϋ όχήματός του ύπό μή άρμοδίων προσώπων 
καί έν ούδεμιφ περιπτώσει νά έμπιστεύηται τήν όδήγησιν αύτοΰ είς τρίτον πρόσωπον, έστω καί 
αν πρόκειται περί άνωτέρου. Είς ήν περίπτωσιν ήθελε οπωσδήποτε διαταχθή ρητώς νά παρα- 
χωρήση τήν θέσιν του είς αυτόν ή άλλον άνευ άποχρώσης δεδικαιολογημένης αιτίας, οφείλει, 
τηρών τούς κανόνας τής πειθαρχίας νά καταβάλη προσπάθειαν προς έπικράτησιν τοϋ Κανονισμού. 
Έ ν εναντία περιπτώσει οφείλει νά άναφερθή τό ταχύτερον άρμοδίως, άλλως καθίσταται καθ’ 
δλα συνυπεύθυνος.

5. Νά έχη πάντοτε ύπ’ δψιν δτι τό πέραν τοϋ δέοντος φορτίον δημιουργεί κινδύνους, 
φθοράν καί βλάβας είς τό όχημα τοϋ οποίου κατά συνέπειαν βραχύνει τόν βίον.

6. Νά κάμνη πάντοτε αύστηροτάτην οικονομίαν καυσίμου ΰλης καί νά μή άφήνη ποτέ τό 
δχημα άνευ έπιτηρήσεως.

7. "Αμα τώ πέρατι τής υπηρεσίας του νά έπανέρχηται είς τόν Σταθμόν του διά τής συν- 
τομωτέρας όδοΰ τοΰθ’ δπερ πράττει είς πάσαν διαδρομήν, άποφεύγων κατά τό δυνατόν τάς 
πολυσυχνάστους κεντρικάς άρτηρίας.

Πάσα άνωφελής καθυστέρησις ή άδικαιολόγητος διαδρομή είτε κατά τήν έκτέλεσιν τής 
ύπηρεσίας είτε μετά ταύτην κατά τήν έπάνοδον, άπαγορεύεται.

8. 'Οδηγών δχημα ή έκτελών χρέη έκπαιδευτοΰ νά έχη ύπ’ δψιν του : α) δτι ούδέποτε 
πρέπει νά άποσπα τήν προσοχήν του πέραν τών καθηκόντων του, β) δτι άπαλλάσσεται τής ύπο- 
χρεώσεως απονομής χαιρετισμού καί γ) δτι έν ούδεμιφ περιπτώσει έπιτρέπεται νά καπνίζη.

9. Νά μή έπιτρέπη τήν έπιβίβασιν άνευ διαταγής ξένων πρός τήν ύπηρεσίαν προσώπων 
ή πραγμάτων, έξαιρέσει τών περιπτώσεων άτυχημάτων καί νά άπαγορεύη τήν έπιβίβασιν οίου- 

•δήποτε, τοϋ όχήματός δντος έν κινήσεις.
10. α) Νά χειρίζηται μετά πάσης φειδοΰς τά ήχητικά δργανα, μή έπιτρεπομένης τής συν

θηματικής ήχήσεως.
β) Νά κάμνη πάντοτε χρήσιν τών μικρών φώτων κατά τήν νύκτα έντός τών πόλεων καί
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πειθαρχών εις την χρήσιν των φώτων, οπουδήποτε πορευόμενος, νά διευκολύνη τα άντιπορευό- 
μενα οχήματα.

γ) Νά άποφεύγη τήν υπερβολικήν τροφοδότησιν τοϋ έξαεριωτήρος (φουλάρισμα) καί γε
νικώς την δημιουργίον άσκοπου καί ένοχλητικοΰ θορύβου.

11. Νά φροντίζη διά την συντήρησιν τοϋ οχήματος καί τών παρελκομένων του συμφώνως 
προς τάς κατωτέρω άρχάς.

α) Καθαριότης τοϋ οχήματος καί τών παρελκομένων.
β) ’Ανεφοδιασμός τοϋ οχήματος διά καυσίμου ΰλης, έλαίου καί ΰδατος ΐνα είναι έτοιμον 

πάντοτε προς άναχώρησιν.
γ) Τήρησις άπάντων τών υπηρεσιακών εγγράφων τοϋ όχήματος (βιβλιάρια 406, 412 

καί φύλλον κινήσεως), άτινα παρουσιάζονται πάντοτε προθύμως εις κάθε υπηρεσιακόν έλεγχον.
δ) ’Εφαρμογή τοϋ συστήματος καθηκόντων συντηρήσεως, ώς καθορίζεται εν τώ βιβλία- 

ρίω 412.
ε) Έγκαιρος άναφορά περί τών ελαττωμάτων, ών ή θεραπεία εξέρχεται τών ορίων της 

άρμοδιότητός του.
στ) Άνελλειπής προσωπική παρακολούθησις τοϋ όχήματος του όταν τοΰτο εισέρχεται 

προς έπισκευήν εις τό Συνεργεϊον καί παροχή οίασδήποτε βοήθειας είς τούς έπιλαμβανομένους 
τής έπισκευής του τεχνικούς.

ζ) Κατάλληλος προφύλαξις εναντίον πυρκαϊάς έν παντί καί πάντοτε.
η) Κατάλληλοι προφυλάξεις προς άποφυγήν βλαβών έκ ψύξεως κυρίως κατά τήν διάρκειαν 

περιόδων αΐτινες καθορίζονται διά διαταγών έκάστοτε.
12. Ουδέποτε ό οδηγός, οσάκις οδηγεί ή πρόκειται νά όδηγήση όχημα, κάμνει χρήσιν 

οινοπνευματωδών ποτών. Οί ρέποντες εις τήν χρήσιν οινοπνευματωδών ποτών, ούδέποτε είναι 
κατάλληλοι ώς οδηγοί, δι’δ δέν προσλαμβάνονται ώς τοιοΰτοι καί άπομακρύνονται ευθύς ώς 
ήθελε διαπιστωθή τοιαύτη έξις.

Προετοιμασία τών όχημάτων δι’ υπηρεσίαν.

’Άρθρον 10. 1. Πρό τής μεταβάσεώς του είς ύπηρεσίαν, ό οδηγός οφείλει νά βεβαι- 
ώται έπί τών άκολούθων σημείων.

α) Τοϋ ΰδατος ότι τό ψυγεϊον είναι πλήρες καί τό σύστημα ψύξεως δέν παρουσιάζει διαρ-
ροάς.

β) Τοϋ έλαίου, δτι εύρίσκεται είς τό άκριβές ΰψος.
γ) Τής καυσίμου ΰλης, δτι είναι πλήρης ή βενζινοαποθήκη καί δέν παρουσιάζει διαρροάς 

είς τό σύστημα τροχοπεδήσεως.
δ) Τών φώτων, δτι πάντα άνάπτουσι καλώς.
ε) Τών έλαστικών, δτι είναι καλώς πεπληρωμένα δι’ άέρος έν ψυχρώ. 

στ) Τοϋ πήγματος, δτι είναι καλώς στερεωμένον έπί τοϋ πλαισίου, ώς καί παντός άλλου 
παρελκομένου.

2. Είς τήν αρχήν πάσης διαδρομής, ό οδηγός οφείλει επίσης νά βεβαιώται έπί τών κάτωθι 
σημείων.

α) Περί τής καλής λειτουργίας τοϋ συστήματος λιπάνσεως, καί τηρήσεως τής άκριβοΰς. 
πιέσεως (ένδείξεως μανομέτρου).

β) Περί τής καλής καταστάσεως τοϋ συστήματος διευθύνσεως.
γ) Περί τής καλής καταστάσεως τοϋ συστήματος πεδήσεως (φρένα).

Άπαγόρευσις όδηγήσεως όχημάτων ύπό προσώπων τρίτων έκτος τοϋ υπευθύνου όδηγοΰ.

"Αρθρον 11. 1. Έξαιρουμένης τής περιπτώσεως έπιβαλλομένης τινός άνάγκης, είτε έλ- 
λείψεως νηφαλιότητος τοϋ όδηγοΰ, είτε ένεκα άλλης δεδικαιολογημένης αίτιας, ούδέν πρόσω- 
πον, έκτος τοϋ όρισθέντος ώς ύπευθύνου όδηγοΰ καί τών ειδικών διά τάς δοκιμάς, τήν έπιθεώ- 
ρησιν καί τήν έκπαίδευσιν ή τών έκπροσώπων αύτών, ώς καί τών έκπαιδευομένων άνδρών οϊ- 
τινες έκτελοΰσιν είδικώς διαταχθεΐσαν διαδρομήν έκπαιδεύσεως, έχει τό δικαίωμα νά όδηγή ή νά 
έπιχειρήση νά όδηγήση οίονδήποτε άστυνομικόν όχημα.
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2. ’Αξιωματικοί οΐτινες κατά παράβασιν των ανωτέρω ήθελον καθ’ οίονδήποτε τρόπον 
άναγκάση τον οδηγόν να παραχωρήση είς αύτούς ή άλλον τήν θέσιν του, καθίστανται ένοχοι σο
βαρού παραπτώματος. Είς ας δέ περιπτώσεις ό οδηγός ήθελεν οπωσδήποτε παραχωρήση τήν 
θέσιν του, έάν δεν διετάχθη ρητώς προς τούτο καθίσταται καί οδτος άπολύτως συνυπεύθυνος.

'Οπωσδήποτε οί όδηγοΰντες ’Αξιωματικοί, ή τεχνικοί άστυνομικοί υπάλληλοι όφείλουσι 
■να είναι κάτοχοι της συνήθους άδειας ίκανότητος όδηγοΰ.

ΤΜΗΜΑ V.
Σταθμοί αυτοκινήτων (Αύτοκινητοστάσια) καί μέτρα άσφαλείας κατά κινδύνου πυρός.

Σταθμοί Αύτοκινήτων.
"Αρθρον 12. 1. Διά τού δρου «Σταθμός Αύτοκινήτων ή αύτοκινητοστάσιον» νοείται πας 

χώρος ένθα σταθμεύουσι μονίμως άστυνομικά οχήματα μετά τήν λήξιν της υπηρεσίας των πλαι
σιωμένος δι’ άναλόγου φρουράς είτε υπαίθριος είναι εΐτε έστεγασμένος.

2. Τά όχήματα οπουδήποτε σταθμεύοντα, τοποθετούνται μέ άνάλογον τού χώρου τάξιν, 
έπιτρέπουσαν τήν δσον τό δυνατόν μικροτέραν κατάληψιν χώρου καί τήν ευχέρειαν των έλιγ- 
μών (μανόβρες) προς άποφυγήν βλαβών. Προκειμένου περί έστεγασμένου χώρου, λαμβάνεται 
πάντοτε πρόνοια ώστε ταΰτα νά δύνανται νά έξέρχωνται ταχέως είς πάσαν περίπτωσιν.

3. Τά δάπεδα τών ύποστέγων νά τηρώνται άπολύτως καθαρά. Ούτε έλαια, ούτε καύσιμοι 
ϋλαι έπιτρέπονται νά χύνωνται έπ’ αυτών.

’Επίσης άπαγορεύεται ή ΰπαρξις στυπίων έμπεποτισμένων δι’ έλαίου κλπ.
4. Οί οδηγοί εισερχόμενοι ή έξερχόμενοι τών αύτοκινητοστασίων άναφέρουσιν είς τόν επό

πτην τού Σταθμού τήν άφιξιν ή άναχώρησιν, ΰποχρεούνται δέ νά συμμορφώνται έπακριβώς προς 
τούς ίσχύοντας εσωτερικούς κανονισμούς, είς δ,τι άφορδί ιδίως τήν τάξιν καί άσφάλειαν άπό 
τού κινδύνου έκ τού πυρός κλπ.

5. Πριν ή έγκαταλείψωσι, μετά τήν λήξιν της ύπηρεσίας, τό όχημά των έπιθεωροΰσι τούτο 
γενικώς καί είδικώτερον βεβαιοΰται :

α) Έάν οι διακόπται τού ηλεκτρικού ρεύματος είναι κλειστοί.
β) Έάν τά φώτα είναι πάντα έσβεσμένα.
γ) Έάν έχωσι πεδήση τό όχημα διά της πέδης χειρός (χειρόφρενον).
δ) Έάν έκ τού όχήματος δεν προέρχεται ούδεμία χαρακτηριστική οσμή προδίδουσα ήλε- 

κτρικήν ένωσιν καλωδίων ή καΰσιν οίουδήποτε άλλου άντικειμένου.
ε) Έάν τά κιβώτια τών έργαλείων καί τών παρελκομένων έξαρτημάτων τού όχήματος 

•εισίν ήσφαλισμένα.
6. Εις πάσαν περίπτωσιν καθ’ ήν ήθελον έπιφέρη ζημίαν τινά είς οίονδήποτε δχημα κατά 

τούς έλιγμούς (μανόβρες) διά τήν στάθμευσιν (ρεμιζάρισμα) τού οχήματος των, όφείλουσι νά 
άναφέρωσιν άμέσως τούτο είς τόν έπόπτην τού αύτοκινητοστασίου ή άλλον άρμόδιον.

7. Έν άναποτρέπτω άνάγκη ζητείται ή έγκρισις τού οικείου έπόπτου ή τού όδηγοΰ τού 
ετέρου όχήματος, παρουσία τών όποιων έπαναφέρονται ταΰτα εις τήν θέσιν των.

, Μέτρα άσφαλείας κατά κινδύνου πυρός.
’Άρθρον 13. 1. ’Απαγορεύεται άπολύτως ή είς οίανδήποτε ποσότητα ύπαρξις ή άποθή- 

κευσις βενζίνης ή άλλης καυσίμου ύλης έντός τών ύποστέγων.
Ταΰτα άποθηκεύονται είς καταλλήλους άποθήκας.
2. Έντός τών ύποστέγων δέον νά ύπάρχωσι πάντοτε πρόχειρα καί πλούσια τά μέσα κατα- 

•σβέσεως τού πυρός (πυροσβεστικοί δι’ ΰδατος σωλήνες, ειδικοί πυροσβεστήρες διάφοροι, δοχεία 
πλήρη ξηράς άμμου, πτύα καί λοιπά πρόσφορα μέσα).

3. Αί ήλεκτρικαί έγκαταστάσεις δέον νά πληρώσιν πάντας τούς δρους άσφαλείας καί νά 
ελέγχονται παρ’ αρμοδίου ειδικού κατά συχνάς περιόδους.

4. "Απαντες οί άστυνομικοί οί όπωσδήποτε άσχολούμενοι είς τήν Υπηρεσίαν τού Μηχανο
κινήτου Τμήματος, όφείλουσι νά γνωρίζωσι τήν χρήσιν τών διαφόρων πυροσβεστικών μέσων. 
Όφείλουσιν έπίσης νά γνωρίζωσι τάς ιδιοτροπίας τής άναφλεγομένης καυσίμου ύλης καί τά 
ειδικά μέτρα, άτινα δέον νά λαμβάνωνται δπως παρεμποδισθή ή έξάπλωσις τού καιομένου ύγροΰ.
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5. Μεγάλη προσοχή δέον να άσκήται όπως μή ύπάρχη πλησίον γυμνή φλόξ κατά τήν- 
πλήρωσιν των βενζινοαποθηκών των οχημάτων καί δπως μή χύνηται βενζίνη έπί θερμών σω
λήνων κλπ.

6. Οί κινητήρες δέον νά μή τηρώνται έν κινήσει καί άπαντα τα δι’ ηλεκτρισμού κινού
μενα εξαρτήματα (έξαιρέσει των πλαγίων καί οπισθίων λαμπτήρων, δταν ή πλήρωσις γίνεται, 
έν τω σκότει) δέον νά διακόπτωνται, καθ’ δν χρόνον γίνεται ό άνεφοδιασμός. Αί βενζινΟαποθήκαι 
των οχημάτων δέον νά πληρώνται έν ήμέρα. ’Εάν ή πλήρωσις πρέπει άπαραιτήτως νά γίνη έν τω 
σκότει, θά γίνηται, έφ’ δσον είναι έφικτόν, ύπό τήν έποπτείαν βαθμοφόρου, δστις καθίσταται υπό
λογος δπως μή ΰπάρχη είς άπόστασιν 15 μέτρων γυμνή φλόξ καί δπως ούδείς καπνίζη έντός. 
άκτϊνος 18 μέτρων.

7. Πρός πληροφορίαν των οδηγών καί τοϋ λοιπού προσωπικού, άναρτώνται είς περίοπτους, 
θέσεις πάντων των ύποστέγων καί των σημείων στάσεως ή σταθμεύσεως όχημάτων παντός είδους,, 
ώς καί είς τά πέριξ συνεργεία ή άποθήκας βενζίνης, έπιγραφαί καί άπαγορευτικαί διατάξεις περί 
άπαγορεύσεως τοϋ καπνίσματος χρησιμοποιήσεως πυρείων, άναπτήρων ή άλλων μέσων δυναμένων 
νά προκαλέσωσι σπινθήρας.

8. Προ της ένάρξεως της λειτουργίας τοϋ κινητήρος ένός οχήματος, ό οδηγός αΰτοΰ έξε- 
τάζει τό σύστημα τροφοδοτήσεως καί έάν παρουσιάζη διαρροήν τινά καί δεν θέτει είς κίνησιν τόν- 
κινητήρα πριν σταματήση ταύτην.

9. Πρό τής εισόδου δχήματος είς ΰπόστεγόν τι, ό οδηγός του έξετάζει λεπτομερώς τό- 
σύστημα τροφοδοτήσεως καί έάν παρατηρήση διαρροήν, τήν οποίαν άδυνατεϊ νά διορθώση, άνα- 
φέρεται είς τον άρμόδιον τεχνικόν. Ούδέν δχημα τοϋ όποιου τό σύστημα τροφοδοτήσεως έχει 
παρόμοιας διαρροάς έπιτρέπεται νά είσέλθη είς τό ύπόστεγον, αν μή προηγουμένως τό βεβλα- 
μένον έξάρτημα δέν έπισκευασθή ή άπομονωθή άπό τής κυρίως βενζινοαποθήκης τοϋ οχήματος..

’Επόπτης Αΰτοκινητοστασίου.
’Άρθρον 14. 1. * Ο ’Επόπτης τοϋ αύτοκινητοστασίου, ών υπεύθυνος διά τήν πιστήν έφαρ- 

μογήν τών έσωτερικών κανονισμών είς δτι άφορα : α) τήν ευταξίαν έντός καί πέριξ τοϋ αύτο- 
κινητοστασίου, β) τήν φρούρησιν τοϋ τροχαίου καί παντός άλλου ύλικοΰ, γ) τήν ασφάλειαν 
άπό παντός κινδύνου έκ τοϋ πυρός άσκεΐ διά τής προσωπικής, του έπιβλέψεως καί διά τών έν- 
υπηρεσία υπαλλήλων αύστηράν καί άγρυπνον παρακολούθησιν, λαμβάνων κατά τήν κρίσιν του. 
παν πρόσφορον καί έκ τών περιστάσεων ένδεικνυόμενον μέτρον.

2. ’Επιμελείται διά τήν άπόλυτον καθαριότητα τοϋ χώρου σταθμεύσεως, τήν καλήν λει
τουργίαν τών πυροσβεστικών μέσων καί τήν άφήν τών κεκανονισμένων φώτων κατά τάς νυ— 
κτερινάς ώρας πρός διευκόλυνσιν τής κινήσεως τών όχημάτων.

3. Πρός άποφυγήν συγκρούσεων τών εισερχομένων καί έξερχομένων όχημάτων ρυθμίζει 
διά τοϋ σκοποΰ τής πύλης τήν κίνησιν.

4. ’Επιβλέπει καί έλέγχει δπως μή έξέρχηται άνευ άδειας διά τών αυτοκινήτων ούδέν 
άντικείμενον άνήκον είς τό αύτοκινητοστάσιον ή είς έτερα όχήματα καί γενικώς δπως έκαστος, 
οδηγός παραλαμβάνη άποκλειστικώς καί μόνον τό όχημά του μετά τών σύν αύτώ.

* ’Επιβλέπει έπίσης κατά τήν έπιστροφήν τοϋ οχήματος έάν τοΰτο είναι είς καλήν κατά— 
στάσιν καί δέν φέρει καταφανείς βλάβας καθώς καί έάν φέρη δλα τά έξαρτήματά του (έφε- 
δρικούς τροχούς κλπ.), ζητών άπό τών οδηγόν πάσαν σχετικήν χρήσιμον πληροφορίαν.

5. Είς περίπτωσιν είδοποιήσεώς του περί βλάβης άστυνομικοΰ τίνος οχήματος έν πορεία, 
οφείλει, μετά προηγουμένην έπαλήθευσιν τής πληροφορίας, νά παρέχη άμελητί τήν άναγκαίαν 
συνδρομήν, είτε διά τοϋ είς τήν διάθεσίν του κινητού συνεργείου, είτε δι’ άλλου καταλλήλου, 
τρόπου.

6. Γενικώς μεριμνά διά πάν προβλεπόμενον ύπό τοϋ Κ.Α.Σ. ώς καθήκον έπόπτου ’Αστυ
νομικού Καταστήματος.

ΤΜΗΜΑ VI.
Έπιβάται.

’Άρθρον 15. 1. Τά άστυνομικά όχήματα προοριζόμενα διά τήν άποκλειστικήν έξυ—
«
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πηρέτησιν των ύπηρβσιακών άναγκών έν γένει, έν ούδεμιά περιπτώσει έπιτρέπεται να διατί
θενται προς έξυπηρέτησιν ξένων σκοπών (ι ).

2. Διά τήν ενέργειαν τοϋ προσήκοντος έλέγχου, προς διαπίστωσιν της καλής διαχειρίσεως 
έν γένει των αστυνομικών οχημάτων, δ Διοικητής τοϋ Μηχανοκινήτου Τμήματος έκάστης ’Αστυ
νομικής Διευθύνσεως, είτε κατ’ ιδίαν πρωτοβουλίαν, είτε τή διαταγή τών ίεραρχικώς προϊ
σταμένων του, δύναται νά διαθέτη ένα ή καί περισσοτέρους αξιωματικούς έπόπτας, άναλόγως 
τών περιστάσεων, οΐτινες κινούμενοι έλευθέρως κατά τήν κρίσιν των, προβαίνουσιν είς έλεγχον 
τών κινούμένων άστυνομικών δχημάτων κατά τά έκάστοτε διατασσόμενα. Οΐ οδηγοί δφείλουσι. 
άπροφασίστως νά σταματώσιν είς τδ σχετικόν σήμα, άναφέροντες προθύμως περί πάσης πληρο
φορίας ήτις ήθελε ζητηθή.

Οϊκοθεν νοείται δσάκις συμβαίνει νά έπιβαίνωσιν άνώτεροι άξιωματικοί τοϋ ένεργοΰντος 
τον έλεγχον, ότι δ έλεγχος δέον νά άποφεύγηται καί έν πάσει περιπτώσει οί έπιβαίνοντες άνώ- 
τεροι, δέον νά μή θεωρήσωσι ένόχλησιν τήν ενέργειαν τοϋ άξιωματικοϋ τούτου, ένεργοΰντος χάριν 
τοϋ υπηρεσιακού συμφέροντος.

3. Οί έπιβαίνοντες άστυνομικών οχημάτων άστυνομικοί καί όταν άκδμη εύρίσκονται έν 
πολιτική περιβολή, δφείλουσι νά κάθηνται επ’ αύτών κατά τρόπον όμοιομόρφως κανονιζόμενον 
μέ τήν έμπρέπουσαν άξιοπρεπή, σοβαράν καί έπιβλητικήν έμφάνισιν. Τοΰτο είναι περισσότερον.· 
άναγκαϊον όταν οί έπιβαίνοντες φέρουσιν δπλα, τά όποια δέον νά κρατώσιν άνά χεϊρας, δμοιο- 
μόρφως καί μέ τήν κάνην πάντοτε έστραμένην κατακορύφως πρδς τά άνω, άπαγορευομένου. 
έν ταΰτώ οίουδήποτε χειρισμού τούτων άνευ άποχρώντος λόγου. Είς ήν περίπτωσιν ήθελε πα- 
ραστή δεδικαιολογημένη άνάγκη χειρισμού τών όπλων, επιβάλλεται ή λήψις προληπτικών μέτρων 
πρδς άποφυγήν δυστυχημάτων είς βάρος προσώπων έντδς ή έκτδς τών οχημάτων ευρισκομένων.

4. Τδ κάπνισμα, τά άσματα, οί άστεϊσμοί, αί άσκοποι συζητήσεις καί αί παντός είδους, 
χειρονομίαι ή οί χαιρετισμοί προσώπων έκτδς τοϋ οχήματος ευρισκομένων απαγορεύονται άπολύτως.

5. Είς ούδένα επιτρέπεται νά άπασχολή καθ’ οίονδήποτε τρόπον τόν δδηγδν όδηγοΰντα 
έν όχημα, οΰτε νά παρεμβαίνη είς τά καθήκοντά του διά τά όποια οΰτος καί μόνον είναι υπεύ
θυνος. Κατ’ έξαίρεσιν μόνον όταν ό δδηγδς όδηγή κατά τρόπον άτακτον ή έπικίνδυνον, δύναται νά. 
άξιωθή παρ’ αύτοΰ όπως παύση νά δδηγή οΰτω, άλλά κανονικώς καί μετά τής έπιβαλλομένης 
πάντοτε συνέσεως. Είς περιπτώσεις, καθ’ ας έπιβάλλεται έξ άνάγκης ή άνάπτυξις μεγαλυτέρας 
ταχύτητος, δ έπί κεφαλής άξιωματικός, άνακοινοι τοΰτο είς τδν δδηγόν, είς τήν κρίσιν τοϋ όποιου 
έπαφίεται νά έκτιμήση τάς δυνατότητας τής ένεργείας ταύτης, μέχρι τοϋ σημείου ώστε οΰδείς 
νά δημιουργηθή έκ τούτου κίνδυνος.

6. Είς πάσας τάς άνωτέρω περιπτώσεις δ άνώτερος κατά βαθμδν ή ό άρχαιότερος τών·. 
έπιβαινόντων άστυνομικών, εύθύνεται άπολύτως διά πάσαν άκοσμίαν, άτακτον καί άντικανο- 
νικήν ένάργειαν.

’Άρθρου 16. Καταργεϊται δ ύπ’ άριθ. 35]1-3-1934 Κανονισμός «περί χρησιμοποιήσεως 
τών υπηρεσιακών μοτοσυκλεττών».

’Εν Άθήναις τη 23 Σεπτεμβρίου 1946.
Ό  ’Αρχηγός I. ΣΠΤΡΟΤ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ 52
«Περί τρόπου ένεργείας διοικητικών έξετάσεων έπί παραπτωμάτων καί παραβάσεων

’Αστυνομικών 'Υπαλλήλων ώς όδηγών Μηχανοκινήτων μέσων καί διοικητικοί
ή ποινικοί εΰθύναι αυτών».

, Τρόπος ένεργείας διοικητικής έξετάσεως.
’Άρθρου 1. 1. ' Ο ύπ’ άριθ. 19 Κανονισμός άφορών τόν τρόπον τής. ένεργείας διοικητικών 

έξετάσεων συμπληροΰται ώς έπεται μετά τό πέρας τοϋ άρθρου 2 αύτοΰ.
2. Είς περίπτωσιν αύτοκινητικοΰ άτυχήματος είς τό όποιον έχει άνάμιξιν αστυνομικόν 

όχημα ή μοτοσυκλέττα ή ποδήλατον άνήκον είς τήν 'Υπηρεσίαν τής ’Αστυνομίας προξενήσαν 
θάνατον ή σοβαράν ζημίαν ή ύπέρμετρον βλάβην είτε είς τό ’Αστυνομικόν όχημα ή είς άλλο, 
ή περιουσιακήν φθοράν, δ άρμόδιος Διοικητής ή ’Αστυνομικός Διευθυντής είς τήν 'Υπηρεσίαν 
τοϋ δποίου υπάγεται τό βλαβέν όχημα ή τό προξενήσαν τήν βλάβην τοιοΰτον, διατάσσει αμέσως 
τήν ένέργειαν διοικητικής έξετάσεως.

3. Ή  ένέργεια τής διοικητικής έξετάσεως άνατίθεται είς άξιωματικόν φέροντα βαθμόν 
’Αστυνόμου β' καί άνω έχοντα γνώσεις αύτοκινήτου ή μοτοσυκλέττας μή ύπάρχοντος δέ τοι- 
ούτου ή διοικητική έξέτασις άνατίθεται είς άξιωματικόν ύπηρετοΰντα είς τήν Ύποδιεύθυνσιν Τρο
χαίας Κινήσεως ή τοϋ Μηχανοκινήτου Τμήματος,

4. Ό  ένεργών τήν τοιαύτην έξέτασιν θά καταβάλη πάσαν προσπάθειαν πρός πλήρη καί

1. "Ορα καί Ν.Δ. 2396J53 «Περί Κανονισμού χρήσεως καί κινήσεως αύτοκινήτων οχημά
των τοϋ Δημοσίου κλπ.», όπερ έδημοσιεύθη είς τό 2ον τεύχος τών «Άστυνομικών χρονικών».
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σαφή διευκρίνισιν των περιστατικών καί αιτίων τοΰ ατυχήματος καί τής προξενηθείσης βλάβης 
εις τρόπον ώστε νά καθορισθή έπακριβώς ή εύθύνη τοΰ όδηγοΰ τόσον ώς προς το τυχόν προ- 
κϋψαν αποτέλεσμα τοΰ άτυχήματος (θάνατος, τραυματισμός, φθορά ξένης ιδιοκτησίας) ώς καί 
προς την προξενηθεΐσαν υλικήν βλάβην τοΰ όχήματος (ζημία, καταστροφή κλπ.) καί τελικώς θ’ 
άναγράψη την έκτασιν καί τον υπολογισμόν τής προξενηθείσης βλάβης καί φθοράς.

Ή  αναγραφή τής έκτιμητέας βλάβης γίνεται δι’ έξετάσεως υπό ειδικών τής Υπηρεσίας 
τοΰ Μηχανοκινήτου. Τμήματος ή οπού δεν ύφίσταται ή Υπηρεσία αυτή υπό άλλων ειδικών, 
αίτινες καί θά καθορίσωσι τό ποσόν τής άπαιτουμένης δαπάνης διά την τυχόν έπανόρθωσιν τής 
προξενηθείσης ζημίας εις τό βλαβέν όχημα.

5. Κατά τά λοιπά έφαρμόζονται αί διατάξεις τών άρθρων 1 καί 2 του ΰπ’ άριθ. 19 Κανο
νισμού.

Διοικητικά! Συνέπειαι.
Άρθρον 2. 1. Εις περίπτωσιν άτυχήματος ώς άναφέρεται καί περιγράφεται έν τώ πρώτω 

άρθρω τοΰ παρόντος Κανονισμού ό Προϊστάμενος τής Υπηρεσίας εις ήν άνήκει τό άστυνομικόν 
όχημα, οπερ ΰπέστη βλάβην ή έπροξένησε τοιαύτην, μέχρι πέρατος τής ένεργουμένης διοικητικής 
έξετάσεως καί έκδόσεως τής σχετικής άποφάσεως περί τών ληπτέων διοικητικών καί πειθαρ
χικών κυρώσεων κατά τοΰ άστυνομικοΰ όδηγοΰ τοΰ όχήματος άπαγορεύει την άσκησιν τών καθη
κόντων τοΰ όδηγοΰ εκτός έάν ό άρμόδιος Υποδιευθυντής τής ’Αστυνομικής 'Τποδιευθύνσεως ή 
έλλείψει τούτου ό ’Αστυνομικός Διευθυντής άποφασίση άλλως βάσει τών υπαρχόντων στοιχείων.

2. Εις οδηγόν ένεχόμενον εις άτύχημα οπερ άπεδείχθη ότι οφείλεται εις αμέλειαν τούτου, 
άπαγορεύεται ή άσκησις τοΰ όδηγοΰ έπί χρονικόν διάστημα κατά τήν κρίσιν τοΰ ’Αρχηγού τοΰ 
Σώματος τή προτάσει τοΰ οικείου ’Αστυνομικού Δ )ντοΰ στηριζομένην είς πρότασιν τοΰ ένεργήσαν- 
τος τήν διοικητικήν έξέτασιν, εΐδικοΰ άξιωματικοΰ.

3. Είς οδηγόν ένεχόμενον είς άτύχημα έστω καί έξ άμελείας ό όποιος τρις έγένετο υπαί
τιος βλάβης ή φθοράς Μηχανοκινήτου μέσου, απαγορεύεται τοΰ λοιπού ή άσκησις καθηκόντων 
όδηγοΰ.

4. ‘Ωσαύτως άπαγορεύεται όριστικώς ή άσκησις καθηκόντων όδηγοΰ δσάκις ό οδηγός, 
κατά τήν κρίσιν τοΰ Άρχηγοΰ τοΰ Σώματος, ήθελεν Θεωρηθή ότι ύπέπεσεν έκ προθέσεως είς σο
βαρόν παράπτωμα έκ τών προβλεπομένων ΰπό τοΰ άρθρου 9 τοΰ ύπ’ άριθ. 51 Κανονισμού τοΰ 
Άστυν. Σώματος «περί συστάσεως Μηχανοκινήτων 'Υπηρεσιών, Ειδικών καθηκόντων κλπ.».

5. Κατά τήν υποβολήν τής διοικητικής έξετάσεως δ ένεργήσας ταύτην κατά τήν σύνταξιν 
τής έκθέσεως καί είς τό συμπέρασμα θά άναφέρη α) έάν ό οδηγός έτέθη έκτός υπηρεσίας όδηγοΰ 
ή άνεκλήθη έκ ταύτης ώς ή παράγραφος 1 τοΰ παρόντος, β) θά άναφέρη τό κατά τήν κρίσιν 
του χρονικόν διάστημα καθ’ δ ούτος δέον νά μη άσκήση τά καθήκοντα τοΰ όδηγοΰ ώς καί ή 
2 παράγραφος τοΰ παρόντος άρθρου καί γ) έάν καί άλλοτε καί κατά ποιον χρονικόν διάστημα 
έγένετο υπαίτιος, φθοράς, βλάβης ή συγκρούσεως.

Πειθαρχικαί ποιναί.
’Άρθρον 3. 1. ’Εάν έκ τής διοικητικής έξετάσεως κριθή ένοχος άμελείας ό οδηγός 

καί άναλόγως τών προξενηθεισών βλαβών ή ζημιών, έλέγχεται κατά τάς ίσχυούσας διατάξεις.
2. Ή  πειθαρχική ποινή είναι άσχετος μέ τήν ποινικήν δίωξιν ήτις άσκεΐται κατά τά δια

τεταγμένα.
3...... (Κατηργήθη δι’ ύπ’ άριθ. 14945 Φ. 1]52 άπό 16-9-1948 άποφάσεως Άρχηγοΰ

Αστυνομίας Πόλεων (Φ.Ε.Κ. 169 Τ.Β. 1948).
4. Ό  οικείος Αστυνομικός Διευθυντής τής Πόλεως είς ήν συνέβη τό άτύχημα ύπο- 

βάλλων τήν σχετικήν διοικητικήν έξέτασιν συντεταγμένην κατά τά άνωτέρω, δι’ άναφοράς του 
γνωματεύει α) διά τήν έκτασιν τής εύθύνης τοΰ όδηγοΰ, β) είς ποιον ποσόν άνήλθεν ή προξενη- 
θεϊσα βλάβη, γ) τάς συνέπειας τοΰ άτυχήματος (βλάβη, τραυματισμός, θάνατος), δ )  έάν ό 
οδηγός έτέθη έκτός τής άσκήσεως τοΰ όδηγοΰ ή άνεκλήθη έκ ταύτης, ε) πόσον χρόνον προ
τείνει νά τεθή έκτός άσκήσεως όδηγοΰ, στ) τό έπιβλητέον ποσόν τοΰ καταλογισμού καί ζ) έάν 
ήσκήθη ποινική δίωξις.

5. 'Ο Αρχηγός άποφασίζει έφ’ όλων τών άνωτέρω καί δι’ άποφάσεώς του έπιβάλλει τάς 
δεούσας κυρώσεις καί υποβάλλει ταύτην ε ί ς  τόν 'Υπουργόν Δημ. Τάξεως διά τον καταλογισμόν.

Άρθρον 4. Τή προτάσει τών Διοικητών τής 'Υποδιευθύνσεως Τροχαίας Κινήσεως ή 
Μηχανοκινήτου Τμήματος ή τής αρμόδιας Αστυνομικής 'Υποδιευθύνσεως καί μετά σύμφωνον 
γνώμην τοΰ άρμοδίου Άστυνομικοΰ Διευθυντοΰ καί δι’ άποφάσεως ήμών δύναται νά άπαγο- 
ρευθή ή άσκησις καθηκόντων όδηγοΰ δι’ ώρισμένον χρονικόν διάστημα, έάν κατά τήν κρίσιν 
τών άνωτέρω έπιβάλλεται τοΰτο λόγω κακής άσκήσεως ή καταχρήσεως περί τά καθήκοντα τοΰ 
όδηγοΰ.

Διά τοΰ αύτοΰ τρόπου δύναται νά γίνη καί άνάκλησις.
Άθήναι τη 20 Φεβρουάριου 1947.

Ό  Αρχηγός I. ΣΠΥΡΟΥ



Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ  & Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Ι
ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Παρητήθησαν του Άστυν. Σώματος, οί άστ]κες Σακελλαρίου Ξ., Άργύρης 
X., Κεχρημπάρης Π., Πετρογιαννάκης I., Ρίγγος Ά γ ., Διαμαντακος Ν., Παπαϊω- 
άννου Γ. καί Νάστος Δη μ.

—Άπελύθη διά λόγους υγείας ο 'Υπαρχιφύλαξ Γιαλαμάς Γ.
—Δι’ άποφάσεως του κ. ’Αρχηγού τοϋ Άστυν. Σώματος προήχθη δάστυφύλαξ 

Σαλής Νικόλαος, εις τον βαθμόν τοϋ ύπαρχιφύλακος κατά τάς διατάξεις τοϋ άρ
θρου 34 § 1 έδ. Β' τοϋ κωδ. Ν. 4971 ]1931, δ ιότι ουτος την 12-5-54 κατά τάς 
μεσημβρινάς ώρας έκτος υπηρεσίας και έν πολίτικη περιβολή, εντός λεωφορείου 
παρά την πλατ. Λαυρίου επέτυχε ν’ άφοπλίση τον ιδιώτην Στασουλάκον ’ Η λίαν 
δστις εντός τοϋ ίδιου λεωφορείου έπεχείρησε νά φονεύση, διά λόγους τιμής, τον 
Τσιρίβαν Ήλίαν, έπιδείξας ήρωΐσμόν καί αυτοθυσίαν και έκθέσας την ζωήν του 
εις άμεσον καί προφανή κίνδυνον, λαμβανομένου υπ’ όψιν καί τοϋ δτι έν τή προ
σπάθεια του ταύτη έτραυματίσθη υπό τοϋ δράστου διά σφαίρας περιστρόφου εις 
την παλάμην τής δεξιάς χειρός.

ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑΙ *
'Ο 'Υφυπουργός των ’Εσωτερικών κ. Β. Βραχνός άπέστειλε τήν ύπ’ άριθ. 

Ε 1441/7/11 άπό 3-9-1954 Διαταγήν προς το Άοχηγεΐον Άστυν. Πόλεων, έχου- 
σαν οΰτω Γ

Διά την τηρ/ϊθεΐσαν τάξιν κατά τό έν τή Πλατεία Συντάγματος συγκροτηθέν 
τήν 20-8-1954 πάνδημον Συλλαλητήριον υπέρ τής ένώσεως τής Κύπρου, έ κ φ ρ ά- 
ζ ω ποός ά π α ν τ  α ς τούς ά σ τ υ  ν ο μ ι κ ο ύ ς  υ π α λ λ ή λ ο υ ς  τήν 
ά κ ρ α ν  ε υ α ρ έ σ κ ε ι ά ν  μ ο υ .

Οί διατεθέντες, προς τήρησιν τής τάξεως, υπάλληλοι, έπεδείξαντο ευψυχίαν, 
θάρρος, δραστηριότητα, θαυμαστήν ψυχραιμίαν καί υπομονήν κατά τήν έκτέλεσιν 
των καθηκόντων των, καί έπέτυχον, παρά τάς έπιθέσεις αναρχικών στοιχείων, 
είσχωρησάντων μεταξύ τών διαδηλωτών, διά ξύλων, λίθων καί άλλων άντικει- 
μένο^ν καί τον . τραυματισμόν άστυνομικών, ν’ άποφευχθή ή διασάλευσις τής τά
ξεως καί ή δημιουργία ασχημιών εις βάρος συμμάχου· χώρας.

★

ΑΘΛΗΤΙΣΜ ΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ
—Τήν 14ην καί 15ην Σεπτεμβρίου εις τό Παναθηναϊκόν Στάδιον έτελέσθησαν 

Διεθνείς ’Αγώνες Στίβου μεταξύ τών ’Εθνικών 'Ομάδων ' Ελλάδος—Νορβηγίας. 
Εις τήν ’Εθνικήν μας ομάδα μετέσχον καί οί άστυφ. άθληταί: 1 ) Σίλλης Βασ. δστις 
λόγω άσθενείας ύπελήφθη τών έπιδόσεών του τερματίσας 4ος μέ χρόνον 53",
2) Σύριος ’Ιωάννης 3.00μ. μετά φυσικών εμποδίων 3ος εις χρόνον 9 '56"4]10,
3) Κόρμαλης Λέων. 200μ. εις χρόνον 23"2]10 καί 4) Πολίτης Κων]νος 3ος εις 
άλμα εις ύψος μέ 1.80μ.

—Τήν 15/9/54 εις τό Γηπεδον Π.Α.Ο. ή ποδοσφαιρική ’Αστυνομική όμάς 
άντιμετώπισεν εις φιλικόν ποδοσφαιρικόν άγώνα τήν 'Ένωσιν Ποντίων Πειραιώς 
τήν οποίαν κατόπιν ενδιαφέροντος άγώνος κατέβαλε μέ σκορ 4 έναντι 2 τερμάτων.

—Τήν 17ην καί 19ην τρέχ. μηνός εις τό Παναθηναϊκόν Στάδιον υπό τό φώς 
τών προβολέων, διεξήχθησαν Διεθνείς αγώνες πυγμαχίας μεταξύ Ελλήνων καί 
Αιγυπτίων πρωτοπυγμάχων. Μετέσχον καί οί άστ]κες πυγμάχοι Σταμπουλόπου- 
λος Γεώργιος καί Κωνσταντόπουλος Σωτήριος. Άμφότεροι άν καί άντιμετώπισαν 
Διεθνώς αναγνωρισμένης άξίας αντιπάλους, κατώρθωσαν νά έπιβληθοΰν τών άντι- 
πάλων των τιμήσαντες έπαξίως τά έθνικά μας χρώματα καί το ’Αστυνομικόν Σώμα.



Κάδε Τετάρτη και ώρα 7,30 — 

8 μ. μ. ό Κεντρικός Ραδιοφωνικός 

Ιταδμός των Ενόπλων Δυνάμεων 

δά μεταδίδη την ήμίωρον καδοδη

γητικήν καί μουσικήν εκπομπήν τής 

’Αστυνομίας Πόλεων.

Πρέπει νά τήν παρακολουδήτε 

όλοι καί δά πεισδήτε περί τής άξίας 

καί ώφελιμότητος αύτής.


