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ΙΑ'. ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ
9.—α.—Γενικά περ'ι των ' Υπηρεσιών Ασφαλείας τής Αστυνομίας, 

β.—Διάρθρωσις τής Γενικής ’Ασφαλείας Αθηνών.
—Παραρτήματα ’Ασφαλείας — Κεντρικά! Ύπηρεσίαι ’Ασφαλείας.

9. Ή  'Υπηρεσία ’Ασφαλείας ούσα έκ των κυριωτέρων πτυχώσεων μιας καλώς 
■ώογανωμένης’Αστυνομίας, ετυχεν μεγίστης προσοχής κατά την εφαρμογήν τοϋ θεσμού 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Διότι ή 'Υπηρεσία ’Ασφαλείας άποτελεΐ δύναταί τις

Μία φωτογραφία άπό τον αγιασμόν καί την τελετήν πού έγιναν τό 1952 έπί τη έγκαταστασει 
της ’Αστυνομίας Πόλεων εις ’Αθήνας. Διακρίνονται οί άείμνηστοι Γεώργιος Κονδύλης, τότε 
πρωθυπουργός, Σπυρίδης, τότε υπουργός των ’Εσωτερικών, Κλεάνθης Γεωργιάδης  ̂ τότε 
διευθυντής τοϋ υπουργείου ’Εσωτερικών, ό τότε δήμαρχος Πάτσης, ό τότε νομάρχης 
Πετιμεζας, ό πολιτευόμενος Δαγκλής καί όίλλοι. 'Η  φωτογραφία εχει ληφθή πρό  ̂των 
-Παλαιών Ανακτόρων, έκεϊ πού είναι σήμερον τό μνημεΐον τοϋ ’Αγνώστου Στρατιώτου.
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νά υποστήριξή αυτήν ταύτην τήν σπονδυλικήν στήλην τοΰ ’Αστυνομικοί) Σώματος, 
άφοϋ έν αυτή εδράζεται κατά μέγα μέρος ή ούσιαστική δύναμις τής επιτυχούς λει
τουργίας τοΰ ’Αστυνομικού ’Οργανισμού. 'Η  άπόδοσις τής ’Ασφαλείας έχει γενικήν 
καί ικανοποιητικήν άπήχησιν έπί των πολιτών καί ή τελειότης τής όργανώσεώς της 
δημιουργεί τάς καταλλήλους προϋποθέσεις, ώστε νά γίνη πιστευτή ή ίκανότης τοΰ 
’Οργανισμού καί νά έδραιωθή τό αίσθημα τής ’Ασφαλείας. 'Η  πεποίθησις εις τούς 
πολίτας δτι υπάρχει καί δρά μία τελεία καί συντονισμένη 'Τπηρεσία ’Ασφαλείας, 
τούς καθιστά ικανούς νά έπιδίδωνται άπερίσπαστοι εις τά έργα των καί άπηλλαγ- 
μένοι τοΰ φόβου δτι θά πέσωσιν θύματα τοΰ πρώτου τυχόντος κακοποιού. 'Η  πίστις 
αύτή των πολιτών προκαλεΐ το γενικόν αίσθημα τής άσφαλείας καί ή κοινότης τών 
άτόμων κινείται εις το πλαίσιον τής νομιμότητος καί τών καθηκόντων, μιας καλώς 
έννοουμένης Κοινωνίας. Κατ’ άντίθεσιν μία άτελώς καί μή άποδίδουσα 'Τπηρεσία 
’Ασφαλείας φέρει τον σάλον καί τήν έξουθένωσιν καί ή Κοινωνία αύτή είναι εις τήν 
διάθεσίν τής δράσεως τών κακοποιών, μέ άποτέλεσμα τήν πλήρη κατάρρευσίν της.

Αί άλλαι πτυχώσεις τής ’Αστυνομικής λειτουργίας πλαισιώνουν καί ένισχύουν 
ή άναλόγως άναπτύσσουν το γενικόν καί κύριον αύτό έργον τής άσφαλείας. 'Η  δη
μιουργική δράσις τής ’Ασφαλείας είναι άφανής καί άθόρυβος καί γίνεται άντιληπτή 
μόνον εις τούς ερχομένους είς έπαφήν μέ το έργον της. 'Η  'Υπηρεσία Άσφαλείας 
εύρίσκεται πάντοτε είς σιωπηλόν, σκληρόν καί άδυσώπητον πόλεμον μέ τούς έγκλη- 
ματίας καί άγωνίζεται διά τήν έπικράτησιν τών Νόμων καί έξασφάλισιν τής λει
τουργίας τού Κοινωνικού ’Οργανισμού. Άγωνιζομένη έπισύρει τον γενικόν θαυμα
σμόν καί τήν έκτίμησιν τών καλών πολιτών, τον σεβασμόν δέ καί τό δέος τών κα
κοποιών.

'Η  ’Αστυνομία, εμφανίζεται βεβαίως διά τών ’Αστυνομικών Τμημάτων· 
Τάξεως καί τών άλλων Ειδικών 'Υπηρεσιών της καί δι’ αυτών ένσαρκώνει τήν 
ΰπαρξίν της είς τήν Πολιτείαν.

Ή  δημιουργός δμως άρτηρία αύτής είναι ή 'Υπηρεσία Άσφαλείας καί αύτή 
δίδει διά τών έπιτυχιών της τήν σταθεράν καί έπιβλητικήν έμφάνισιν τών άλλων 
κλάδων. Διά τούς πολίτας κάμνει εύμενή έντύπωσιν ή δράσις τών ’Αστυνομικών 
Τμημάτων είς τά γενικά ζητήματά των, τά άφορώντα τήν τάξιν, τήν καθαριότητα,, 
τήν ήσυχίαν, τήν εύρυθμον κίνησιν κλπ. άλλά ικανοποιούνται καί ένθουσιάζονται 
μόνον δταν είναι περιορισμένοι καί άκίνδυνοι οί κακοποιοί. Διότι πράγματι ποιαν 
αξίαν θά είχε διά τήν Κοινωνίαν τών Πολιτών ή τελεία έφαρμογή τών άφορώντων 
τήν κίνησιν καί έμφάνισίν των, δταν αότοί θά ήσαν έκτεθειμένοι είς τήν δράσιν τών 
κακοποιών; Τότε μόνον άναπτύσσεται τό αίσθημα τής γενικής ίκανοποιήσεως, 
δταν ή ' Τπηρεσία Άσφαλείας αποδίδει τά καθ’ έαυτήν έπιτυχώς καί δίδει τήν θερ- 
μουργόν πνοήν τού αισθήματος τής άσφαλείας.

Αί έπιτυχίαι τής 'Υπηρεσίας Άσφαλείας δέν προκαλοΰν μόνον τό γενικόν 
αίσθημα άνακουφίσεως είς τούς πολίτας, άλλ’ υποτάσσουν καί τάς τυχόν διαθέσεις 
των προς τό έγκληματεΐν. "Οταν διά τήν Κοινωνίαν άποτελεΐ θεμελιώδη πίστιν δτι 
οι τυχόν έκτρεπόμενοι τών νομίμων ορίων θά παταχθώσιν, δέν εύρίσκονται πολλοί 
να επιχειρήσωσι τούτο καί μόνον άντίξοοι συνθήκαι καί άταβιστικαί ροπαί θά φέ- 
ρωσιν άτομα είς τήν τάξιν τών έγκληματούντων. Ούτω ή 'Υπηρεσία Άσφαλείας 
δρά πλέον προληπτικώς καί δταν πλήρως επιτυγχάνει τούτο, τότε εύρίσκεται είς 
την τελειότητα τής άποδόσεώς της καί είς τό ιδεώδες τοΰ θεσμού τών καθηκόντων
της.  ̂ t > , , , „

'Η  Αστυνομία Πόλεων άνήγαγεν είς περιωπήν τό έργον τής Άσφαλείας 
και το έφήρμοσεν είς άς πόλεις έξασκεΐ τό λειτούργημά της ώς είς τήν Πρωτεύ
ουσαν, διά νέων καί συγχρονισμένων μεθόδων, μέ έξαιρετικά αποτελέσματα. 'Η  κρι
τική έπί τού έργου τής Άσφαλείας, δσο καί αν θελήση νά είναι άντικειμενικώς
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αύστηρά, δεν θά εύρη κατάλληλα βάθρα, διά νά υποστήριξή τυχόν αποτυχίαν ή άνε- 
πάρκειαν, άλλά θά έπιβραβεύση τό δλον έργον.

'Η  ’Αστυνομία Πόλεων άπό της άναλήψεως των καθηκόντων της άντεμετώ- 
πισεν πληθύν άστυνομικών προβλημάτων άσφαλείας, κληρονομηθέντων άπό τό 
παρελθόν καί έπεδόθη άπό τής πρώτης στιγμής εις σκληρόν άγώνα μέ τάς ποικίλο

ι .  Διά κάθε σοβαρόν έγκλημα τό Σχεδιαστήριον τής Γενικής Άσφαλείας ’Αθηνών διευ- 
θυνόμενον ύπό τοϋ Άρχιφύλακος Δημάρχου καταρτίζει σχέδια έγχρωμα, άτινα μεγάλως 
υποβοηθούν την δικαιοσύνην. ’Ανωτέρω σχέδιον άπό μίαν ληστείαν λαβοϋσαν χώραν εις 

κατάστημα τής όδοϋ Αιόλου (Άέρηδες).

μόρφους έκδηλώσεις των έγκληματιών. 'Η  άνάληψις των καθηκόντων τής Άσφα
λείας ύπό τής Αστυνομίας των Πόλεων εδιδεν ευκαιρίαν δράσεως εις τούς κακο
ποιούς, οΐτινες θεωροΰντες έαυτούς άσφαλεΐς ύπό τό νέον καθεστώς καί· νομίζοντες 
οτι έκαλύπτοντο άπό την άνωνυμίαν τοϋ άγνώστου, έπεδίδοντο μέ ζέσιν εις τό έγ
κλημα.

Έν προκειμένω ύποχρεούμεθα νά τονίσωμεν δτι ή άνάληψις των καθηκόν
των άσφαλείας έγένετο ύπό άκρως δυσμενείς συνθήκας. ,

ΔΓ αυτό άκριβώς οΐ άνδρες τής Γενικής Άσφαλείας κατανοοΰντες τό μέγεθος 
των καθηκόντων καί ευθυνών των, άπό των Αξιωματικών καί μέχρι τοϋ τελευ
ταίου άστυφύλακος, άνέπτυξαν μίαν καταπληκτικήν, τώ δντι, δραστηριότητα καί 
παρ’ δλον δτι ύπό χαλεπάς καί δυσμενείς συνθήκας παρελάμβανον την ’Ασφάλειαν 
έκάστης πόλεως, έφαρμόζοντες νέαν τακτικήν καί μεθόδους άγνωστους εις τούς 
κακοποιούς, έπετύγχανον, νά θέτωσιν έκποδών τούς κακοποιούς άπό τής πρώτης 
στιγμής. 'Ως άναφέρομεν ή τάξις τών κακοποιών, ύφ’ δλας τάς μορφάς έγκλημα- 
τικότητος, ύπεδέχετο τήν ’Αστυνομίαν μέ κϋμα εγκληματικών έκδηλώσεων, άλλά 
τό κϋμα τοΰτο δέν ώγκοΰτο καί ή κατασταλτική ενέργεια τής Αστυνομίας, έφερεν
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αμέσως τήν νηνεμίαν καί γαλήνην εις τάς πόλεις καί οί άναθαρρήσαντες έγκλημα- 
τίαι άπό τήν μεταλλαγήν της άσφαλείας, άντελαμβάνοντο άπό τήν πρώτην σύγκρου- 
σιν, ότι έπέβη επ’ αύτών άρτιος καί υγιής δυναμικός ’Οργανισμός, ως των 'Υπη
ρεσιών Άσφαλείας τής ’Αστυνομίας Πόλεων, μέ τον όποιον έπαυε πλέον δι’ αυτούς 
ή εύκαιρία να στηρίζωνται επί άδυναμιών καί άνικανοτήτων καί έπρεπε πλέον να 
τον υπολογίζουν ώς καταπέλτην τής νεμέσεώς, δι’ έκάστην έγκληματικήν πράξιν 
των. 'Η  'Υπηρεσία Άσφαλείας τής ’Αστυνομίας Πόλεων δεν έπέτρεψεν συμβι
βασμούς εις τό έργον της μέ τούς προστάτας των έγκληματιών, ούτε καί ήρχετο εις 
έπαφήν έκεχειρίας μετ’ αύτών. Τό μέτωπον μέ τούς κακοποιούς ήτο πάντοτε άνοι- 
κτόν καί προσεβάλλοντο εις τά άντρα τους, διά να έξουθενωθή, ού μόνον ή δράσις 
των, αλλά καί νά προληφθή νέα έξόρμησίς των. Τά χρησιμοποιούμενα προς τούτο 
μέσα παρά τής Άσφαλείας θά έκτεθώσιν είς τάς καθέκαστον είδικάς κατηγορίας 
εγκλημάτων, αΐτινες θά περιγράφουν εις επόμενα άρθρα μας.

'Η  δράσις τών 'Υπηρεσιών Άσφαλείας ’Αστυνομίας 11όλεων καί ιδία τής 
Γενικής Άσφαλείας ’Αθηνών, έξύψωσεν τήν ’Αστυνομίαν είς τήν διεθνή συνείδησιν 
καί έδόθησαν εύκαιρίαι νά διαπιστωθή τούτο άπό τάς εκδηλώσεις τού Διεθνούς 
Τύπου. Είς τά Διεθνή Έγκληματολογικά Συνέδρια τού Διεθνούς ’Οργανισμού, τής 
Κοινωνίας τών ’Εθνών, ή Ελληνική ’Αστυνομία είχε τιμητικήν θέσιν όφειλομένην 
είς τήν άνεγνωρισμένην άξίαν της καί τήν άπόδοσίν της είς τήν δίωξιν τού εγκλή
ματος διεθνώς.

fH Ελληνική Αστυνομία θεωρείται καί είναι ή πρώτη τών ’Αστυνομιών 
τών Βαλκανικών Χωρών καί μία έκ τών τεσσάρων πρώτων τής Ευρώπης. Τήν θέσιν 
αύτήν κατέλαβεν άπό τάς άλλεπαλλήλους επιτυχίας της είς δίωξιν άδικη μάτων διε
θνούς χαρακτήρος, ώς είς παραχαράξεις, είς κιβδηλίας, είς τήν έξόντωσιν διεθνώς 
ώργανωμένων συμμοριών έγκλήματος λαθρεμπόρων ναρκωτικών κλπ. πράξεις, 
τάς οποίας έπέτυχε διά τής δράσεως τών 'Υπηρεσιών Άσφαλείας.

Οί ύπηρετοΰντες είς τήν 'Υπηρεσίαν Άσφαλείας άστυνομικοί ύπόκεινται 
συχνά είς τάς εναντιότητας τών πολλαπλών άναγκών, πού τούς δημιουργεί ή φύσις 
τών καθηκόντων των και ύφίστανται ταύτας καρτερικώς, άποβλέποντες μετ’ ένθου- 
σιασμοΰ είς τόν γενικόν σκοπόν τής άποστολής των. Τά κατάλληλα μέσα καί όργανα 
διεξαγωγής τού άγώνος κατά τού έγκλήματος κατά τά πρώτα έτη έξευρίσκοντο 
ούχί σπανίως έκ τών οικονομιών αύτών τούτων τών άστυνομικών τής διώξεως. 
Σιγά-σιγά όμως ήρχισαν αί 'Υπηρεσίαι Άσφαλείας νά έφοδιάζωνται καί νά πλου- 
τίζωνται διά νέων συγχρονισμένων μέσων καταπολεμήσεως τού έγκλήματος.

Ή  αυτοθυσία τών άνδρών Άσφαλείας κατά τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων 
είναι αυταπόδεικτος έκδήλωσις τού ένθουσιασμοΰ των καί τής αύταπαρνήσεως πού 
διέπνεε τάς ψυχάς των.

Έγράφησαν καί συνεχίζονται νά γράφωνται ώραΐαι σελίδες άφοσιώσεως είς 
το καθήκον, πού καταυγάζουν τάς συνειδήσεις καί έξυψώνουν είς τό ζενίθ τό έργον 
τής ’Αστυνομίας. Βεβαίως έστοίχισαν τήν ζωήν έκλεκτών άνδρών τής 'Υπηρεσίας 
Άσφαλείας άλλ’ ή θυσία των είς τόν βωμόν τού καθήκοντος έδωσε τόν τόνον τής 
αίγλης καί τού μεγαλείου τής Αστυνομίας καί κατίσχυσεν λόγω τού δικαίου τού 
-αγώνος διά τήν Κοινωνίαν. Αί ψυχαί τών θυσιασθέντων είς τήν έκτέλεσιν τών υπο
χρεώσεων τής ’Αστυνομίας προς τήν Πολιτείαν, θά φωτίζουν πάντοτε τούς έπιζών- 
τας είς τόν δρόμον τής άρετήε καί τού καθήκοντος.

Μέ το ιαΰτα διδάγματα γαλουχοΰνται οί ύπηρετοΰντες είς τήν ’Αστυνομίαν 
καί σφυρηλατείται ή έννοια καί τό ύψηπετές φρόνημα, ότι άγωνίζονται είς τάς έπάλ- 
ξεις τής Ελληνικής Κοινωνίας, δι’ αύτήν ταύτην τήν ύπόστασίν της καί διά την 
κατίσχυσιν τού δικαίου καί τής νομιμότητος έναντίον τών άνθρώπων τού σκότους 
καί τού έγκλήματος.



Διεύθυνσις ’Αθηνών 1627

β) 'Η  διάρθρωσις της Γενικής Ασφαλείας ’Αθηνών έχει γίνει κατά τρόπον 
επιστημονικόν καί γενικώς έξυπηρετικόν τοϋ κοινού καί τής επιτυχούς διώξεως τοϋ 
εγκλήματος, ώς έκθέτωμεν άμέσως κατωτέρω. ·.

Έν πρώτοις, δέον να σημειωθή ότι αυτή άποτελεϊ Ύποδιεύθυνσιν καί ώς έκ

2. Βάσει τών περιγραφών τών παθόντων τό σχεδιαστήριον της Γεν. ’Ασφαλείας καταρ
τίζει, ακριβή σχέδια, άτινα έκτυπούμενα εις χιλιάδας άντιτύπων διανέμονται εις τά 
καταστήματα, κοσμηματοπωλεία κλπ. Διά τοϋ τρόπου τούτου πλεϊσται κλοπαί άπεκαλύ- 
φθησαν, άνευρεθέντων τών κλοπιμαίων και συλληφθέντων τών δραστών των κλοπών

ή άλλων άδικη μάτων.
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τούτου υπάγεται εις τήν ’Αστυνομικήν Διεύθυνσιν ’Αθηνών άποτελοϋσα μίαν τών 
'Υπηρεσιών αύτής.

'Η  'Υποδιεύθυνσις Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών έκτος τών Κεντρικών 'Υπηρε
σιών αυτής έχει έγκαταστήσει είς έκαστον ’Αστυνομικόν Τμήμα τάξεως, ίδιον 
Παράρτημα ’Ασφαλείας, είς τδ όποιον άνατίθεται καί δπερ έπιλαμβάνετ&ι 
δλων τών συνήθων υποθέσεων άρμοδιότητος ’Ασφαλείας τής περιοχής τοϋ Τμή
ματος. Ουτω έπιτυγχάνεται άμεσος καί ταχεία ένέργεια καί ή πλήρης έξυπηρέτησις 
τών πολιτών, δυναμένων να ζητούν παρά τής’Αστυνομίας τής περιφερείας των έπέμ- 
βασιν τής’Ασφαλείας δι’ οίανδήποτε περίπτωσίν των.

Τό σύστημα τούτο τών Παραρτημάτων ’Ασφαλείας δοκιμασθέν έπί έτη, 
έπέτυχεν άπολύτως, διότι διά τής γνώσεως ύπό τών άστυνομικών τών ύπηρετούντων 
είς έκαστον τούτων, τών προσώπων καί πραγμάτων τής περιοχής τοϋ οικείου Τμή
ματος καί διά τής έπί πολλά έτη παραμονής των είς αύτά, κατορθοϋται ώστε, δχι 
μόνον νά προλαμβάνεται ή έκτέλεσις άδικημάτων κατά τής ζωής καί τής περιου
σίας τών κατοίκων, άλλά καί ν’ άνακαλύπτονται ταχέως τυχόν δράσται τοιούτων 
έγκλημάτων.

Εύνόητον δτι είς λίαν σοβαράς υποθέσεις, κινητοποιείται άπασα ή δύναμις 
τής ’Ασφαλείας, ήτοι καί ή άνήκουσα είς τά Παραρτήματα αύτής καί έκείνη τής 
Κεντρικής 'Υπηρεσίας, οπότε τά άποτελέσματα έπιτυγχάνωνται άσφαλέστερον.

Αί Κεντρικαί 'Υπηρεσίαι τής 'Υποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών 
είναι έγκατεστημέναι είς ίδιον κατάστημα ή καί είς Παραρτήματα αυτού άναλόγως 
τής φύσεως τού άδικήματος διά τό όποιον άσχολοΰνται.

Πολύτιμον παράγοντα άποτελοΰν άναμφισβητήτως τά Γενικά καί ’Ονομαστικά 
’Αρχεία τής Γενικής ’Ασφαλείας τών οποίων ή τήρησις γίνεται κατά τρόπον παρέ- 
χοντα άνά πάσαν στιγμήν εύχέρειαν είς τήν άναζήτησιν τών έκάστοτε άπαιτου- 
μένων στοιχείων διά πάσαν ύπόθεσιν.

Αί άλλαι έργασίαι τής Κεντρικής 'Υποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας έχουν 
κατανεμηθή κατ’ είδίκευσιν είς διάφορα Τμήματα, 'Υπηρεσίας ή 'Ομάδας διώξεως 
καί παρακολουθήσεως, τάς οποίας θά μνημονεύσωμεν άπλώς ένταΰθα, καθόσον 
περί τής δράσεως καί τών έπιτυχιών αύτών θ’ άσχοληθώμεν είς ιδιαίτερα κεφά
λαια.

Οΰτω διά τήν άντιμετώπισιν τών παρανόμως δρώντων κομμουνιστών καί τών 
οργανώσεων αύτών, καθώς καί πάσης άλλης άντεθνικής όργανώσεως λειτουργεί ή 
Ειδική 'Υπηρεσία Παρακολουθήσεως καί Πληροφοριών, ήτις άποτελεί ήδη μίαν τών 
σοβαρωτέρων 'Υπηρεσιών τής Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών. ’Άλλοτε, ήτοι προ 
τού τελευταίου πολέμου ή άρμοδιότης τής 'Υπηρεσίας αύτής ΰπήγετο είς ιδίαν κρα
τικήν υπηρεσίαν, τ ή ν  Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν  Ε ι δ ι κ ή ς  ’Α σ φ α λ ε ί α ς , ή τ ι ς  ύπή- 
γετο είς τήν Β. Χωροφυλακήν. Παραλλήλως δμως προς αύτήν είργάζετο πάντοτε 
καί ή άντίστοιχος 'Υπηρεσία τής Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, είς ήν μεταπολε- 
μικώς άνετέθησαν έξ ολοκλήρου τά αντίστοιχα καθήκοντα καί τής Δ)νσεως Ειδικής 
’Ασφαλείας.

—Διά τήν παρακολούθησιν τών έν Έλλάδι ξένων καί άλλοδαπών έν γένει, 
λειτουργεί ή 'Υπηρεσία ’Αλλοδαπών, ήτις άποτελοϋσα μέχρι πρό τίνος άνεξάρ- 
τητον 'Υπηρεσίαν, ύπήχθη ήδη είς τήν Γενικήν ’Ασφάλειαν έκάστης πόλεως.

—Διά τήν άντιμετώπισιν τοϋ λαθρεμπορίου έν γένει καί ιδία τών ναρκωτικών, 
λειτουργεί ιδία 'Υπηρεσία Παρακολουθήσεως Ναρκωτικών.

—Διά τάς υποθέσεις πλαστογραφιών, παραχαράξεων, κιβδηλείας κλπ. έχει 
συγκροτηθή ιδία 'Υπηρεσία παρακολουθήσεως τούτων.

—Διά τάς κλοπάς, διαρρήξεις σοβαράς μορφής υπάρχει ή 'Υπηρεσία Παρακο-
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λουθήσεως Διαρρηκτών, ήτις άποτελοΰσα μίαν των σοβαρωτέρων 'Υπηρεσιών καί 
•συγκεντρώνουσα ειδικευμένους άστυνομικούς, άσχολεΐται συχνά οχι μόνων με τάς 
υποθέσεις κλοπών διά ρήξεως άλλά καί μέ πάσαν σοβαράν ύπόθεσιν κατά της ζωής 
ήτοι μέ ληστείας, εμπρησμούς, φόνους κλπ.

—Διά τούς κλέπτας πορτοφολίων καί τούς άπατεώνας υπάρχει άντίστοιχος 
όμάς διώξεως καί παρακολουθήσεως τούτων.

—Διά τά άπηγορευμένα τυχηρά παίγνια καί τήν παρακολούθησιν τών νομίμων

ijeoji. ύι/ηαζίοϊ

3. ’Από τά σχέδια της Γενικής Ασφαλείας ’Αθηνών.

ή παρανόμως λειτουργουσών λεσχών, όπου παίζονται τοιαϋτα παίγνια ύπάρχει ή 
'Υπηρεσία Λεσχών.

Καθώς όλοι γνωρίζομεν, εκεί πού παρασύρονται άδαεϊς ΐδιώται, ύπάλληλοι 
δημόσιοι καί τραπεζών, άνήλικοικ.λ.π. είναι τά ώργανωμένα τυχηρά παίγνια. Είναι άλη- 
θέςότι κατά τήν προπολεμικήν έποχήν εΐχεν κατορθώσει ή'Υπηρεσία Λεσχών νά θέση 
ποιάν τινα τάξιν. Αί λέσχαι τυχηρών παιγνίων κατηργήθησαν. Αί νομίμως λει- 
τουργοϋσαι λέσχαι μικτών παιγνίων ειχον περιορισθή εις εξ έπαγγελματικάς καί 
οκτώ σωματειακάς, ενώ αί άλλαι αί άνευ άδειας ύπό μορφήν οικογενειακών συγκεν
τρώσεων ειχον διωχθή άπηνώς. Τά τραπέζια καί τά έπιπλα γενικώς τών τοιούτων 
μυστικών λεσχών ύπέκειντο εις κατάσχεσιν καί όλοι οί συμμετέχοντες καί οί συνερ- 
γάται (τσιλιαδόροι) συνελαμβάνοντο καί ώδηγοϋντο εις τά Δικαστήρια. Κατά τήν 
Κατοχήν όμως το κακόν τούτο σύν τώ χρόνω έλαβεν διαστάσεις. Οΰτω ένώ κατά 
τό 1941 αί νομίμως λειτουργούσα', λέσχαι μικτών παιγνίων ήσαν 14 έπαγγελματικαί 
καί σωματειακαί, το 1942—43 ηύξήθησαν εις 32, τό 1943—1944, εις 46 καί τό
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1944 εις 50 έν Άθήναις μόνον. ’Ήδη έπανήλθομεν εις τά προπολεμικά όρια. 'Ο 
υπό της 'Υπηρεσίας ταύτης άναληφθείς άγων συνεχίζεται μετ’ αύξανομένης έντά- 
σεως. Είναι δύσκολος όμως διότι πολλάκις δύναται νά δημιουργήση παρεξήγησιν εις 
βάρος ευυπολήπτων προσώπων καί διά τ&ΰτο ή έπέμβασις · έκάστοτε γίνεται μετά 
λεπτολόγον καί επιμελή παρακολούθησιν.

—Ό  κρύφιος έταιρισμός, τό έμπόριον της λευκής σαρκός, ή προαγωγία ανη
λίκων ή άλλων γυναικών καί ή μαστρωπία, υπήρξαν πάντοτε καί είναι σημαντικαί 
πληγαί διά τήν σωματικήν υγείαν καί την ηθικήν ύπόστασιν τής κοινωνίας.

Ταϋτα πάντα άπό τής ίδρύσεως τής ’Αστυνομίας Πόλεων, άντιμετωπίζει έν ’ Αθή- 
ναις τό Τμήμα ’Ηθών, τό όποιον άλλοτε ήτο άνεξάρτητος υπηρεσία, ήδη όμως υπά
γεται άπό τό 1929 εις τήν ‘Υποδιεύθυνσιν Γενικής ’Ασφαλείας ώς Τμήμα αυτής.

Τό Τμήμα τοϋτο άπό τον ’Ιανουάριον του 1925 άντεμετώπισεν τό ζήτημα μέ 
σύστημα καί έντασιν. Ή  έποπτεία τών οίκων άνοχής, ή καταπολέμησις τής προα- 
γωγίας, τής μαστρωπίας, τοϋ κρυφίου εταιρισμού, ό περιορισμός ή ή έξαφάνισις 
τής μεταδόσεως τών μολυσματικών άφροδισίων νοσημάτων, άπετέλεσαν τό εργον 
τοϋ κλάδου τούτου τής ’Αστυνομίας τών Πόλεων.

Πλέον τών 5 χιλιάδων άνήλικα κοράσια άνεσύρθησαν άπό τον βούρκον τής 
αμαρτίας καί έπεστράφησαν εις τούς γονείς των ή τούς προστάτας των.

Εις τό διάστημα μιας εικοσαετίας συνελήφθησαν έκδιδόμεναι κατ’ επάγγελμα 
εντός οίκων άνοχής 35.424 γυναίκες έξ ών εύρέθησαν πάσχουσαιέκ Βλενορροίας μέν 
10.020 έκ Συφιλίδος δέ 1223 καί τέλος έξ άλλων άφροδισίων νοσημάτων 1115.

’Επίσης ή όργανωθεΐσα ύπό τής ’Αστυνομίας ’Ηθών υγειονομική έξέτασις 
προέβη εις έξετάσεις 628.410 (έπανειλημμένως), γυναικών τακτικών. Εύρέθησαν 
πάσχουσαι έκ Βλενορροίας 6395, έκ συφιλίδος 165 καί έξ άλλων άφροδισίων νοση
μάτων 341. Ή  πρόληψις συνεπώς τής μεταδόσεως τών μολυσματικών άφροδισίων 
νόσων ύπήρξεν λίαν σημαντική καί άποτελεσματική.

Καί ό άγων κατά τής άφανοΰς ταύτης πληγής συνεχίζεται, ένώ ή ιδία ’Αστυ
νομία προσπαθεί νά στειρεύση καί τήν πηγήν τής έκλύσεως τών ’Ηθών. Μυστικοί 
οίκοι άνοχής, προαγωγοί, μαστρωποί, δροΰν εις τό σκότος κατά τών άθωων άνηλί- 
κων ιδίως κοριτσιών, τών έγγάμων γυναικών κλπ. Αί μαστρωποί έχουν έπισημανθή 
καί ό πόλεμος διεξάγεται μέ σύστημα. Συνεχρονίσθη ή νομοθεσία, ή οποία έφαρμό- 
ζεται. 'Υπερδιακόσια άτομα ιδίως γυναίκες παρεπέμφθησαν εις τά ‘Δικαστήρια 
άπαξ, δίς, τρίς, τετράκις καί τινες πεντάκις έξάκις καί δεκάκις καί είκοσάκις διά 
προαγωγήν εις πορνείαν, διά διατήρησιν μυστικού οίκου άνοχής, διά παρά φύσιν άσέλ- 
γειαν μετά κλοπής κλπ. Ή  Κ. Α. συνελήφθη 31 φοράς διά διατήρησιν μυστικού 
οίκου άνοχής καί άλλαι πλειστάκις. 'Ο κίναιδος Σ. Τ. συνελήφθη δεκάκις διά κλο- 
πάς πορτοφολίων καί τιμαλφών άντικειμένων τών θυμάτων πελατών του άτινα 
παρέσυρεν μετ’ άλλων συνεργών του κίναιδων τών Γ. Α. καί Ζ. Τ. μέχρι τής οικίας 
του, ένθα καθ’ ήν ώραν τό θύμα ήσέλγει έπί τίνος τών συνεργών ό Σ. Τ. άφήρει άπό 
τά θυλάκια τού θύματος τά άνωτέρω είδη.

Καί ό άγων δεν έπαυσεν άλλά συνεχίζεται.
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Ή  κατωτέρω στατιστική των ετών 1936—1939 δίδει εικόνα τής δράσεως 
τής 'Υπηρεσίας ταύτης.
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—Διά την έκτέλεσιν των πάσης φύσεως τακτικών έγγράφων λειτουργεί εις 
την Γενικήν ’Ασφάλειαν ή 'Υπηρεσία Έκτελέσεως Καταδιωκτικών. 'Η  κίνησις 
έν τή υπηρεσία ταύτη είναι τεραστία, ενέχει δέ ύψίστην σημασίαν διότι επιτυγχάνεται 
ή σύλληψις φυγοδίκων καί καταδίκων, εγκληματιών μεγάλης ολκής.

—’Ιδία επίσης 'Υπηρεσία λειτουργεί διά τήν έκτέλεσιν τών ενταλμάτων προ
σωπικής κρατήσεως διά χρέοι προς τό δημόσιον, συμβάλλουσα σπουδαίως εις τήν 
είσπραξιν τών δημοσίων εσόδων.

—Ειδικήν μνείαν θεωροϋμεν άπαραίτητον νά κάμωμεν διά τό σχεδιαστήριον 
τής Γενικής ’Ασφαλείας, τό όποιον έπί ετη διευθυνόμενον παρ’ άστυνομικοϋ καλλι

τέχνου, του άρχιφύλακος Χρήστου Δημάρχου, προσέφερεν όλως έξαιρέτους υπηρεσίας, 
διά τήν βεβαίωσιν καί έξιχνίασιν πλείστων έγκλημάτων. ’Ελάχιστα δείγματα τής 
εργασίας τοϋ εργαστηρίου αύτοϋ άποτελοϋν τά ανωτέρω παρατιθέμενα 1 ,2καί3 σχέδια.

—Σπουδαίας έπίσης υπηρεσίας πρεσέφερεν καί τό γραφεϊον παρακολουθήσεως 
τής κινήσεως καί ελέγχου τών ξενοδοχείων, τό όποιον λειτουργεί ύποδειγματικώς.

—’Αλλά καί ή 'Υπηρεσία Άναζητήσεως Έξαφανιζομένων ’Ατόμων, συχνά 
ε'δωσεν δείγματά έξοχου έπιτυχίας διά τής άνακαλύψεως σοβαρών έγκλημάτων, έκεΐ 
όπου ένομίξετο ότι έπρόκειτο περί απλής έξαφανίσεως άτόμου τινός.

—Τέλος υπάρχουν καί διάφορα άλλα ειδικά γραφεία, τά όποια πλαισιώνουν 
τήν δλην 'Υπηρεσίαν τής Γενικής ’Ασφαλείας καί διά του συντονισμού τών ένεργειών 
τών οποίων έπιτυγχάνεται ή έπιτυχία εις πάσαν ύπόθεσιν.

Αυτή έν συντομία είναι ή διάρθρωσις τών 'Υπηρεσιών τής 'Υποδιευθύνσεως 
Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών.

Εις τά έπόμενα κεφάλαια θέλομεν άσχοληθή είδικώς διά τήν δράσιν τής ’Α
στυνομίας εις τούς διαφόρους κλάδους καί υπηρεσίας αυτής γενικώς, τόσον διά τήν 
Γενικήν ’Ασφάλειαν όσον καί δι’ άλλας ανεξαρτήτους'Υπηρεσίας, ώς ή'Υποδιεύθυν- 
σις τροχαίας κινήσεως, ή ’Αγορανομία κλπ.

( Συνεχίζεται)
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ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
-  ΤΑ ΔΕΜ ΑΤΑ ΠΟΥ ΔΟΛΟΦ ΟΝΟΥΝ -

Ύπό κ. Δ . ΚΑΨΑΣΚΗ Ίατροδικαστοϋ

1. —Χρήσις δολοφονικών δεμάτων εις ’Αμερικήν. 'Εργαστήρια τον ”Εφ ΜπΙ ”Λ ϊ διά
τον έλεγχον εκρηκτικών μηχανημάτων. ΠροληπτικάI ένέργειαι.

2. —Έξακρίβωσις τής δράσεως δολοφονίας δι εκρηκτικόν δέματος ύπό τον ”Εφ Μπί “A t.
3. —Χρησιμοποίησις τής μέθοδον αυτής κατά την περίοδον πολέμον.
4. —Περίπτωσις φόνου δι’ εκρηκτικού μηχανήματος εις ’Ιταλίαν.

1 . "Ενα νέον είδος έγκληματιών, στυγερωτέρων άπό εκείνους πού δολοφονούν 
μέ πιστόλι το θύμα των, υπάρχει εις τήν ’Αμερικήν. Είναι οί άνθρωποι πού θέλουν 
V άπαλλαγοϋν άπό ώρισμένους ένοχλητικούς συνανθρώπους των, στέλλοντες εις αυ
τούς ενα ωραία συσκευασμένου δέμα. Το άνοιγμά του στοιχίζει εις τον παραλήπτην 
τήν ζωήν. Τα δέματα αύτά είναι διάφοροι σατανικαί έπινοήσεις έκρηκτικών μηχα
νημάτων ώρολογιακώς ρυθμιζομένων ή μέ αύτόματον ήλεκτρικήν σκανδάλην μέ μι- 
κροσκοπικήν μπαταρίαν, πού προκαλεΐ τήν έκρηξιν τήν. ώραν πού λύει κανείς τον 
σπάγγοντοϋ δέματος. Διά τάς ύποθέσεις αύτάςλειτουργεί είς το Τμήμα ελέγχου πυρο
βόλων όπλων καί βλημάτων ειδική ύπηρεσία διά τον ελεγχον καί τήν έξέτασιν δια
φόρων σατανικών έκρηκτικών μηχανημάτων. Είς τά εργαστήρια υπάρχουν δειγμα
τολόγια τών χρησιμοποιουμένων ύλικών καί μηχανημάτων πού περιέχονται είς τά 
ύπουλα αύτά δέματα. "Ενα ύπόλειμμα πού θά εύρεθή είς τον τόπον τής έκρήςεως τού 
εγκληματικού αύτοΰ μηχανήματος έξεταζόμενον προσεκτικά άπο τούς ειδικούς 
μαζί μέ τά άποτελέσματα καί τά εύρήματα τής έρεύνης είς τό σπίτι ή τό έργαστήριον 
ένος ύποπτου, εχει παραδόσει άρκετούς έγκληματίας αύτοΰ τού άπαισίου είδους εις 
τήν Δικαιοσύνην.

Δυστυχώς, όμως, είς περιπτώσεις έγκλημάτων δι’ έκρηκτικών μηχανημάτων 
άποστελλομένων έντός δεμάτων, δέν είναι πάντοτε εύκολος ή άνεύρεσις σαφών ιχνών. 
Τά έναπομένοντα είς τον τόπον τής έκρήξεως ύπολείμματα σπανίως είναι άρκετά διά 
νά συναχθοΰν σαφή συγκριτικά συμπεράσματα διά τον τύπον των, διά τάς έκρηκτικάς 
ύλας εκ τών οποίων άποτελοΰνται κλπ. Διά τούτο καταβάλλεται έξαιρετική προσοχή 
άπό τό Έφ-Μ πί-’Ά ϊ, τάς τοπικάς άστυνομίας καί ιδίως άπό τάς ταχυδρομικάς 
υπηρεσίας προς πρόληψιν έγκλημάτων τοιούτου είδους. Τά προληπτικά μέτρα συνί- 
στανται κυρίως είς τήν χρησιμοποίησιν ύπό τών περισσοτέρων ταχυδρομικών γρα
φείων παραλαβής καί άποστολής δεμάτων, μηχανημάτων ακτινών Ραΐντγκεν, διά 
τών όποιων άκτινοσκοποΰνται όλα τά δέματα, ώστε ν’ άποκαλύπτεται ή τυχόν ύπαρ- 
ξις έντός αυτών έκρηκτικών μηχανημάτων. Τά προληπτικά αύτά μέτρα άπεδείχθη- 
σαν άρκετά άποτελεσματικά, ώστε νά περιορισθή πολύ ή άποστολή έκρηκτικών δε
μάτων. Έ ξ  άλλου συνιστάται έπιμόνως είς τό κοινόν νά προσέχη ιδιαιτέρως όταν 
λαμβάνη δέματα ούχί διά τής ταχυδρομικής οδού, άλλ’ ίδιωτικώς, έφ’ όσον δέν παρα- 
δίδονται προσωπικώς άπό άπολύτως γνωστά των πρόσωπα, έμπνέοντα κάθε έμπι- 
στοσύνην.

Τά φρικτά αύτά έγκλήματα μέ τήν άποστολήν έκρηκτικών μηχανημάτων διά 
δεμάτων είχαν τρομοκρατήσει τούς ’Αμερικανούς. Τελευταίως, όμως, έχει άρκετά 
περιορισθή ή έφαρμογή τής άπαισίας αυτής έγκληματικής μεθόδου, λόγω τών έξαι-
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ρετικών προληπτικών μέτρων τά όποια λαμβάνονται, όπως άνεφέραμεν καί τής δια- 
φωτίσεως τοϋ Κοινού. Παρ’ δλας τάς τεράστιας δυσκολίας τάς όποιας παρουσιάζει 
ή έξιχνίασις των τοιούτου είδους έγκλημάτων λόγω τής έλλείψεως, ώς έπί τό πλεΐ- 
στον, σαφών άποδεικτικών ιχνών, έν τούτοις άρκεταί περιπτώσεις διελευκάνθησαν 
άπό τό ’Έφ-Μπί-’Ά ϊ μέσα εις τάς χιλιάδας πού έσημειώθησαν κατά περιόδους.

2 . Μία χαρακτηριστική περίπτωσις κατά τήν όποιαν ή Τύχη έπρονοόησεν 
ώστε νά παραμείνουν μετά τήν έκρηξιν ώρισμένα ΐχνη πολύτιμα διά τήν έγκληματο- 
λογικήν έρευναν, καί χάρις είς τά όποια τό Έφ-Μ πί-’Ά ϊ κατώρθωσε νά άνακαλύψη 
τον δράστην είναι ή εξής :

Προ άρκετών έτών είς μίαν πόλιν τής Μασσαχουσέτης, τό Μάρσφιλντ, είς τό 
σπίτι τής κ. Τσάμπαν, έλήφθη ένα ταχυδρομικόν δέμα, άπευθυνόμενον προς τον 
άνδρα της. 'Η  γυναικεία περιέργεια ώθησε τήν οικοδέσποιναν νά άνοιξη τό δέμα προ 
τής άφίξεως τοϋ συζύγου της. Πήρε ένα μαχαίρι. τής κουζίνας καί έπεχείρησε νά

άνοιξη τό δέμα. Τήν ώρα 
πού έσυρε τον σπάγγον άν- 
τήχησε μία τρομακτική έ- 
κρηξις, πού έγινεν αισθητή 
είς άρκετήν άκτΐνα είς τά 
γύρω σπίτια, τών οποίων 
τά τζάμια έρράγισαν. 'Η 
ατυχής κ. Τσάπμαν έγινε 
κομμάτια. Τό γεγονός οτι 
είχεν έπιχειρήσει ν’ άνοιξη 
μέ τό μαχαίρι τό δέμα, δι- 
επιστώθη διότι τοΰτο εύρέ- 
θη κατά τήν αυτοψίαν είς 
τό χέρι τοϋ πτώματος.

Είς τον τόπον τής 
έκρήξεως άμέσως μετέβη- 
σαν όργανα τής τοπικής 
άστυνομίας καί ειδικοί πρά
κτορες τοϋ ’Έφ-Μπί-’Ά ϊ 
καί ένήργησαν λεπτομερε- 
στάτην έρευναν. Μικρο- 
κομματάκια, καμένα χαρ
τάκια καί ο,τι άλλο εύ- 
ρέθη περισυνελέγησαν προ

σεκτικά καί δλα άπεστάλησαν είς τό ειδικόν τμήμα τών εργαστηρίων τοϋ ’Έφ- 
Μπί-’Ά ϊ. Μετά λεπτομερεστάτην καί έπισταμένην έρευναν τών επιστημόνων τοϋ 
εργαστηρίου, έξήχθησαν ώρισμένα επιστημονικά συμπεράσματα. 'Η  χρησιμοποιη- 
θεΐσα εκρηκτική υλη έπρεπε νά ήτο νιτρογλυκερίνη. Τό έκρηκτικόν μίγμα δ δράστης 
είχε τοποθετήσει εντός ξυλίνου σωλήνος διαμέτρου μιας ϊντσας. Τά τοιχώματα τοϋ 
σωλήνος είχαν πάχος περίπου τριών χιλιοστομέτρων. 'Ο σωλήν δέ ήτο κατασκευα
σμένος άπό όξυά, δπως προέκυψεν άπό τήν μελέτην ενός υπολείμματος ξυλίνου, δχι 
μεγαλύτερου άπό τό μέγεθος νυχιοΰ τοϋ μικροΰ δακτύλου.'Η άνεύρεσις επίσης ενός 
μικρού τεμαχίου λεπτοΰ ήλεκτρικοϋ σύρματος ήγαγεν είς τό συμπέρασμα, δτι τό μη
χάνημα έλειτούργησε δι’ αύτομάτου σκανδάλης μέ ήλεκτρικήν μπατταρίαν.

Τό πολυτιμότερον δμως εύρημα ύπήρξεν ένα μισοκαμένο κομματάκι χαρτί 
απο τό περίβλημα τοϋ δέματος, είς τό όποιον είχε γραφή ή διεύθυνσις τοϋ παραλή
πτου. Είς τό χαρτάκι αύτό είχε γραφή μέ τό χέρι τό δνομα τής πόλεως Μάρσφιλντ.

Φωτογραφία ληφθεϊσα δι’ άκτίνων Ραϊντγκεν ένός δέματος 
πού περιεΐχεν έκρηκτικόν μηχάνημα. Διακρίνονται ή 
αυτόματος σκανδάλη τό καψύλιον καί οί κύλινδροι μέ 

τήν εκρηκτικήν ΰλην.



1634 Δ. Καψάσκη

'Ή ορθογραφία όμως δέν ήτο ή ορθή. Εις τήν άγγλικήν ή λέξις γράφεται Marshfield, 
ένω εις τδ χαρτάκι ήτο γραμμένη «Marsfild», έλειπε δηλαδή ένα h καί ένα e.

Οί έπί των ξένων γλωσσών εμπειρογνώμονες τοϋ Έφ-Μ πί-’Ά ϊ συνεπέράναν 
δτι θά έπρεπε να έχη' γραφή από άτομον Σουηδικής καταγωγής, διότι οί Σουηδοί 
γράφουν' τήν λέξιν χωρίς τα δύο έλλείποντα ψηφία, τα όποια άλλωστε δεν προφέ- 
ρονται καί εις τήν αγγλιστί γραφήν τής λέξεως.

Μέ τα στοιχεία αύτά πού συνεκεντρώθησαν, έξαπελύθησαν τά πεπειραμένα 
λαγωνικά του ’Έφ-Μπί-’Ά ϊ διά συμπληρωματικήν άνακριτικήν έρευναν. Δεν έβρά- 
δυναν νά πληροφορηθοϋν δτι κάποιος Σουηδός, ασχολούμενος μέ έπισκευάς μεταλ
λικών καί επιστημονικών οργάνων όνόματι Μάργκουσον, ήτο έχθρός τοϋ κ. Τσάπ- 
μαν, μέ τον όποιον ειχεν έλθει έπανειλημμένως εις προστριβάς. Αίφνιδιαστικώς, 
μίαν ήμέραν, ένάμισυ μήνα περίπου μετά τό έγκλημα, ένω άμέριμνος ό Μάργκουσον 
είργάζετο εις τό έργαστήριόν του, συνελήφθη καί ώδηγήθη εις τό τοπικόν γραφεί’ον 
τοΰ ’Έφ-Μπί-’Ά ΐ διά μίαν μικράν άνάκρισιν. Δέν του έγινε καμμία νύξις ή έρώτησις 
έπί της ύποθέσεως, άλλ’ άπλώς παρεκλήθη νά γράψη μίαν άναφοράν τήν οποίαν θά 
τοΰ ύπηγόρευαν. Ψύχραιμος καί άτάραχος ό Μάργκουσον, έβγαλε τό στυλό του καί 
ήρχισε νά γράφη. Κατά τήν ύπαγόρευσιν τοϋ κειμένου έφρόντισαν νά τού έπαναλα- 
βουν πολλές φορές τήν λέξιν «Μάρσφιλντ». 'Όταν τελείωσε, μετ’ έκπλήξεως παρε- 
τήρησαν δτι, δπου είχε γράψει τήν λέξιν, αύτή ήτο γραμμένη μέ τήν ορθογραφίαν 
πού ήτο γραμμένη καί εις τό μισοκαμένο χαρτάκι πού εύρέθη, χωρίς ούτε μίαν 
φοράν ν’ άκολουθήση τήν άγγλικήν ορθογραφίαν.

’Αμέσως τό έγγραφον άπεστάλη εις τό ειδικόν γραφολογικόν τμήμα καί έρεύ- 
νης χημικής συνθέσεως μελάνης τοϋ Έφ-Μ πί-’Ά ϊ, προς έλεγχον. 'Η  έρευνα των 
ειδικών γραφολόγων κατέδειξεν δτι ή λέξις έπί τής διευθύνσεως τοΰ δέματος καί τό 
κείμενον πού είχε γράψει ό Μάργκουσον είχαν γραφή άπό τό ίδιον πρόσωπον. ’Επί
σης ή χημική σύνθεσις, τό είδος τής μελάνης καί ή πέννα μέ τήν οποίαν έγράφησαν 
καί τά δύο, ήσαν άπολύτως δμοια. Ό  Μάργκουσον έκρατήθη.

'Η  υπηρεσία, έν τούτοις, δέν έθεώρησε έπαρκή τήν γραφολογικήν άπόδειξιν 
καί τήν ορθογραφικήν σύμπτωσιν, άλλ’ ήθέλησε νά ένισχύση τά υπάρχοντα στοιχεία 
καί μέ άλλα άποδεικτικά. Ένηργήθη λοιπόν λεπτομερεστάτη έρευνα εις τό έργαστή- 
ριον τοΰ Μάργκουσον καί τήν κατοικίαν του. Μετά κόπους πολλούς άνεκαλύφθη 
εις τήν σοφίταν τοΰ σπιτιού του ένα ιδιαίτερον έργαστηριάκι, πού άπεδείχθη άληθής 
κεκρυμμένος θησαυρός ευρημάτων. 'Υπήρχαν έκεΐ νιτρογλυκερινοΰχος έκρηκτικός 
πολτός, ηλεκτρικά συρματάκια δυό-τρεΐς μικρές ηλεκτρικές μπατταρίες καί μερικοί 
ςύλινοι σωλήνες άπό ξύλο όξυάς διαμέτρου μιας ίντσας καί πάχους τοιχώματος 
τριών χιλιοστών καθώς καί λίγο χαρτί περιτυλίγματος. Ό λ ’ αύτά έστάλησαν εις 
τά έργαστήρια τοΰ Έφ-Μ πί-’Άϊ.

'Η  σύγκρισις καί έξέτασις των εύρημάτων εις τον τόπον τής έκρήξεως μέ τά 
ευρεθέντα εις τό ιδιαίτερον έργαστήριόν τοΰ Μάργκουσον διεπίστωσεν δτι τά υλικά 
τοΰ φονικοΰ δέματος προήρχοντο άπό αυτό.

Ό  Μάργκουσον δταν τό σύνολον τών οφθαλμοφανών αυτών άποδείξεων έτέθη 
ύπ’ οψιν του ήναγκάσθη νά όμολογήση τήν ένοχήν του καί νά προβή εις πλήρεις 
ομολογίας. Εις δημοσιογράφους, πού τον έπεσκέφθησαν εις τάς φυλακάς δπου 
έκρατείτο, μεταξύ άλλων είπε, μίαν ήμέραν : «Νόμιζα πώς μπορεί νά ύπάρξη 
έγκλημα άπολύτως μελετημένον, πού νά είναι άδύνατον νά διαλευκανθή. ’Έχω πεισθή 
δμως, τώρα, δτι τέτοιο έγκλημα μόνον εις τήν άχαλίνωτον φαντασίαν τών συγγρα
φέων τών άστυνομικών μυθιστορημάτων διαπράττεται».

Έπηκολούθησεν ή δίκη του καί ό δολοφόνος έστάλη εις τήν ήλεκτρικήν καρέ-

3. Ή  μέθοδος αύτή τών έγκλημάτων, δπως όρθώς είχε προβλεφθή άπό τούς
κλαν.
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ά.νθρώπους του Έφ-Μ πί-’Ά ϊ και άπό τάς υπευθύνους στρατιωτικάς υπηρεσίας των 
'Ηνωμένων Πολιτειών, θά έσημείωνεν άνιοΰσαν κατά την περίοδον τοϋ πολέμου, 
διότι ή το φυσικόν νά έφαρμοσθή άπό διαφόρους σαμποτέρ καί κατασκόπους διά 
καταστροφάς εις μικράν έ'κτασιν καί διά την έξόντωσιν ώρισμένων επισήμων προ
σώπων. Αί προβλέψεις των δεν διεψεύσθησαν, άλλά τά δρακόντεια μέτρα, πού έλαβον 
αί διάφοροι είδικαί ύπηρεσίαι ασφαλείας τοϋ Κράτους καί είδικώτερα ή συστημα
τική έργασία τοϋ Έφ-Μ πί-’Ά ϊ, άρκετόν χρόνον προ τοϋ πολέμου, προς αντιμετώ
πισήν τοϋ κινδύνου αύτοΰ έν περιπτώσει συμμετοχής των Ή ν. Πολιτειών εις την 
παγκόσμιον σύρραξιν, περιώρισαν εις τό κατώτατον δυνατόν όριον την δράσιν τών 
πρακτόρων τοϋ έχθροΰ έν προκειμένω.

'Η  άντικατασκοπευτική δράσις τοϋ Έφ-Μ πί-’Ά ϊ κατά τήν προ. τοϋ πολέμου, 
περίοδον καί κατά τήν διάρκειαν αύτοΰ υπήρξε πραγματικά άξιοθαύμαστος.

4 . Θ’ άναφέρωμεν καί μίαν άλλην περίπτωσιν φόνου δι’ έκρηκτικοΰ μηχα- 
νήματος_ πού έγινε εις ’Ιταλίαν.

'Ο ωραίος «τενέντε» (ύπολοχαγός) τοϋ ’Ιταλικού ίππικοΰ Γκουαλτιέρο 
Γκουαλτιερόττι, μέτά μαγνητικά μάτια του, είχε τήν φήμην ότι άπό τά στιλπνά σπη- 
ρούνια του ήσαν κρεμασμένες δεκάδες πληγωμένων γυναικείων καρδιών........

Μίαν ημέραν τοϋ 1936, εις τό διαμέρισμά του εις τήν Ρώμην, έλαβε ένα ζευ
γάρι καινούργιες μπότες της ιππασίας. "Ενα έπισυνημμένον σημείωμα, γραμμένο 
άπό γυναικείο χέρι, έλεγε:

«Γιά τά ωραιότερα άνδρικά μάτια τής Ρώμης, άπό μίαν θαυμάστριάν των».
Εις μάτην ό Γκουαλτιερόττι προσεπάθησε νά. άνακαλύψη ποιος—ή μάλλον 

ποία—τοϋ είχε στείλει τις μπότες αύτές. Μετά τρεις μήνας προήχθη είς λοχαγόν 
καί έτοποθετήθη εις ένα άλλο σύνταγμα, είς τήν Μπρέσια, 275 μίλια μακράν τής 
Ρώμης.

’Εκεί διά πρώτην φοράν ό ωραίος λοχαγός έφόρεσε τις καινούργιες μπότες 
—τό δώρον τής άγνώστου θαυμαστρίας του—καί έξεκίνησε διά νά παρουσιασθή είς 
τον νέον διοικητήν του. 'Η  συνάντησις υπήρξε βραχεία. 'Ο Γκουαλτιερόττι άφοϋ 
έχαιρέτησε διά χειραψίας τον συνταγματάρχην του, έστάθη είς προσοχήν, κτυ- 
πώντας, κατά στρατιωτικήν συνήθειαν, τά τακούνια του. Τήν ιδίαν στιγμήν μία 
τρομακτική έκρηξις τον άνετίναξε κυριολεκτικώς είς τον άέρα!.....

Έ π ί 15 έτη ή ’Ιταλική άστυνομία έζητοϋσε νά άνακαλύψη ποιος είχε στείλει 
είς τον Γκουαλτιερόττι τις μπότες έκεΐνες, μέσα είς τά κούφια ντακούνια τών οποίων 
είχε τοποθετηθή ικανή ποσότης νιτρογλυκερίνης. ’Επί τέλους μόλις προ ενός έτους, 
ή άστυνομία εύρήκε τον καταχθόνιον δολοφόνον, ό όποιος άπελαλύφθη δτι ήτο ένας 
έξάδελφος τοϋ Γκουαλτιερόττι, ό Πιέρ Λουίτζε Ταμπουρλάνι.

'Ο Ταμπουρλάνι ώμολόγησε τήν ενοχήν του, μετά τήν σύλληψιν ενός υποδη
ματοποιού τής Ρώμης, ό όποιος άνακρινόμενος διά κάποιαν άλλην ύπόθεσιν, ένεθυ- 
μήθη ότι κατά τά τέλη τοϋ 1936 είχε κατασκευάσει ένα ζευγάρι μπότες μέ κούφια 
ντακούνια, κατά παραγγελίαν τοϋ Ταμπουρλάνι. 'Ο Ταμπουρλάνι είχεν είπη είς τον 
υποδηματοποιόν, δτι τά ντακούνια έπρεπε νά είναι κούφια, επειδή οί μπότες προω- 
ρίζοντο δι’ ένα άξιωματικόν πού ήθελε νά κρύβη έκεΐ μέσα διάφορα μυστικά έγγραφα.

'Η  άνάκρισις έξηκρίβωσε καί τό έλατήριον τοϋ εγκλήματος, τό όποιον ήτο 
έκδίκησις. 'Ο Ταμπουρλάνι άνετίναξεν είς τον άέρα τον έξάδελφόν του, επειδή ό 

άκαταμάχητος άξιωματικός τοϋ ίππικοΰ είχε ξεγελάσει καί τήν μνηστήν του,- διά 
νά τήν εγκατάλειψη έπειτα άσπλάγχνως. 'Η έγκαταλειφθεΐσα ηύτοκτόνησε, μετά 
τήν αισθηματικήν εκείνην άπογοήτευσιν.
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Η Θ Α Ν Α Τ Ι Κ Η  Π Ο Ι ΝΗ
-  ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΩΣ Ή  ΜΗ ΤΑΥΤΗΣ -

' Τπό κ . ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΤΣΑ Καθηγητοϋ ’Ιατροδικαστικής
1. —Εισαγωγή.
2. —’Έκνομοι θανατώσεις.
3. —Νόμιμοι Θανατικοί Ποιναί.
4. —’Αντιρρήσεις κατά τής Θανατικής Ποινής.
5. —Σννηγορίαι υπέρ τής διατηρήσεως τής Θανατικής Ποινής.
6. —Ή  Θανατική Ποινή εκφοβίζει τους εγκληματίας.
7. —Κατηγορίαι κατά τής Θανατικής Ποινής δτι είναι τελεσίδικος.
8. —Κατηγορίαι τής Πολιτείας ώς μικροπρεπούς και άδικου.

1. Εισαγωγή
'Υπάρχουν θέματα άπό αιώνων ήδη συζητούμενα καί έκάστοτε επανερχό

μενα εις την έπικαιρότητα, ΐνα καί πάλιν δώσωσιν άφορμήν είς έπανάληψιν των 
περί αυτών συζητήσεων. Τοιοϋτον θέμα είναι τό περί ώφελιμότητος καί διατηρή- 
σεως ή μή τής θανατικής ποινής.

Την έπικαιρότητα του θέματος δεικνύουσι δύο συγχρόνως περίπου δημοσιευ- 
θέντα άρθρα παρ’ ήμΐν. Έ ν  τούτων είναι τό εις τα Π ο ι ν ι κ ά X ρ ο ν ι κ ά (’Ιού
νιος—’Ιούλιος 1954) δημοσιευθέν άρθρον τοϋ Καθηγητοϋ τής ’Εγκληματολογίας 
καί Σωφρονιστικής κ. Κ. Γαρδίκα ύπό τον τίτλον : 'Η  π ο ι ν ή  τ ο ϋ  θ α ν ά τ ο υ .  
Τό έτερον είναι μελέτη τοϋ Άμερικανοΰ Cutler (Κάτλερ) δημοσιευθεΐσα κατά 
’Ιούλιον 1954 έν τή Καθημερινή επί σειράν ήμερων ύπό τον τίτλον : Ή  ε π ι β ο λ ή  
κ α ί  έ κ τ έ λ ε σ ι ς  τ ή ς  θ α ν α τ ι κ ή ς  π ο ι ν ή ς .  Εις τό άρθρον τοϋ κ. 
Κ. Γαρδίκα καταχωρεϊται έύρεΐα βιβλιογραφία, ξένη καί Ελληνική έπί τοϋ ζητή
ματος τής Θανατικής Ποινής.

Ούδαμώς κατά τάς συζητήσεις έπί τοϋ θέματος τής Θανατικής Ποινής λαμ- 
βάνονται ύπ’ δψιν αί άνευ διατηρήσεως καί σεβασμοΰ των διατάξεων τοϋ Ποι
νικού Κωδικός των διαφόρων Κρατών έπιβαλλόμεναι θανατικαί ποιναί. 'Υπάρχουν 
δέ πολλαί περιπτώσεις καθ’ άς έθανατώθησαν άνθρωποι, έξω τών διατάξεων τοϋ 
έκάστοτε είς χώραν τινά ίσχύοντος Ποινικοϋ Νόμου.

2. Έκνομοι θανατώσεις
Οί άρχαϊοι ’Αθηναίοι, ύπό τήν φλόγα τής πατριωτικής έξάρσεως, μετά μά

λιστα τήν έν Σαλαμϊνι ναυμαχίαν έθανάτωσαν διά λιθοβολισμού, άνευ δίκης τινός, 
τον βουλευτήν Λυκίδην, διότι έτόλμησε νά συστήση ότι έπρεπε νά συζητηθούν 
αί περί ειρήνης προτάσεις τοϋ Μαρδονίου, τοϋ άναλαβόντος τήν άρχηγίαν τών Περ- 
σών μετά τήν φυγήν τοϋ Ξέρξου, κατατρομάξαντος διά τό άποτέλεσμα τής έν Σα- 
λαμϊνι ναυμαχίας. Συμπληροΰσαι δέ τήν τιμωρίαν αί Άθηνάίαι γυναίκες έθανά
τωσαν έν Σαλαμϊνι έπίσης διά λιθοβολισμού, ολόκληρον τήν οικογένειαν τοϋ Λυ- 
κίδη, δηλαδή τήν σύζυγόν του καί τά τέκνα του. Ταΰτα άναφέρει ό 'Ηρόδοτος (IX. 5). 
Δεν ήτο δέ ό λιθοβολισμός νόμιμος τρόπος θανατώσεως τών εις θάνατον καταδι- 
καζομένων είς τάς ’Αρχαίας ’Αθήνας.

Κατά τον μεσαίωνα ώς παράδειγμα έκνόμου θανατώσεως άναφέρομεν τήν 
ύπό ιεροδικείων καταδίκην είς τον διά πυράς θάνατον τών κατά τήν κρίσιν τών ιε
ροδικών άσεβησάντων προς τήν Χριστιανικήν θρησκείαν, ενώ πράγματι συνήθως 
έπρόκειτο περί διαμαρτυρηθέντων κατά τών άτασθαλιών τοϋ τότε Καθολικού κλήρου.

Κατά τάς διαφόρους έπαναστάσεις τοϋ Μεσαίωνος καί έντεΰθεν πρόχειρα 
λαϊκά, δήθεν δικαστήρια, έθανάτωσαν πλήθος άνθρώπων. Είναι γνωστά τά όργια 
μεγάλων έπαναστάσεων, ώς τής Γαλλικής, τής Ρωσσικής καί άλλων. Καί έν Έλ- 
λάδι όμωςέχομεν οδυνηρά παραδείγματα θανατώσεων έκνόμων κατά τό κομμου
νιστικόν κίνημα. Πρόχειρα δήθεν δικαστήρια, λαϊκά, έδρεύοντα είς τό Περιστέρι,
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τήν Κοκκινιάν καί άλλαχοϋ, ένομιμοποίουν δήθεν τήν έκ των προτέρων ληφθεϊσαν 
άπόφασιν θανατώσεως των ύπό τοϋ κομμουνιστικού κόμματος συλληφθέντων καί 
έκ των προτέρων έκλεγέντων προς έκτέλεσιν.

Άναφέρομεν έπιπροσθέτως καί άλλο παράδειγμα έκνόμου έφαρμογής τής 
θανατικής ποινής. Είναι γνωστός ό έν ταϊς 'Ηνωμέναις Πολιτείαις τής ’Αμε
ρικής ισχύων νόμος τοϋ Αίντς. \Ητο άλλοτε έπίσημος νόμος, κατηργήθη κατόπιν, 
άναφαίνεται όμως ένίοτε καί νϋν είσέτι. Εφαρμόζεται προ πάντων κατά των Νέ
γρων καί δή έκείνων, οί όποιοι διέπραξαν βιασμόν κατά κορασίδος ή καί γυναικός 
τής λευκής φυλής καί αν είσέτι ό βιασμός δεν συνωδεύθη μετά φόνου τής βιασθεί- 
σης. 'Ο όχλος συλλαμβάνων τον ένοχον Μαΰρον ή καί ένίοτε άφαρπάζων αυτόν άπό 
τής φυλακής, άπαγχονίζει άπό τοϋ προστυχόντος δένδρου ή στύλου, άνευ ούδεμιάς 
δικαστικής διαδικασίας.

Θά ήδυνάμεθα νά παραθέσωμεν καί άλλα παραδείγματα καταδίκης εις θά
νατον άνθρώπου τίνος καί έκτελέσεως ταύτης, άνευ δικαστικής τίνος διαδικασίας.

3 . Νόμιμοι Θανατικοί! Ποιναί
’Επανερχόμενοι εις τό κυρίως μέλλον νά άπασχολήση ήμάς θέμα, δηλαδή 

τό τής συμφώνως προς τον νόμον έπιβαλλομένης θανατικής ποινής, παρατηροΰμεν 
ότι άφ’ ής οί άνθρωποι συνήλθον εις σχηματισμόν Πολιτείας, αυτή άνέλαβε τήν 
τιμωρίαν των έγκληματούντων καί ώς άνεφέραμεν εις προηγηθεϊσαν άνακοίνωσιν 
ήμών (‘) ή θανατική ποινή έφηρμόζετο δι’ έγκλήματα, άτινα ώς πλημμελήματα, 
άν μή, πταίσματα θά έτιμωροΰντο νϋν. ’Επί τούτου έγραψε καί ό Γυμνασιάρχης 
κ. I. Φραγκιδάκης (2). ’Επίσης ό κ. Γαρδίκας(8).

'Ο περίφημος Κώδιξ τοϋ Χαμμουραμπί, βασιλέως των Βαβυλωνίων, 2.100 
περίπου έτη προ Χρίστου, άναγράφει τήν ποινήν τοϋ θανάτου δι’ έγκλήματα έλαφρά 
διά τήν σημερινήν έποχήν. 'Ο W. Durand σχετικώς προς ταΰτα άναγράφει τά 
εξής (4) «Πολλά άδικήματα τά τιμωρούσαν—σύμφωνα μέ τον Κώδικα τοϋ Χαμμου
ραμπί—μέ τήν ποινήν τοϋ θανάτου, όπως τον βιασμό, τήν άπαγωγή παιδιού, τήν 
ληστεία, τήν κλοπή μέ διάρρηξι, τήν αιμομιξία, τον φόνο τοϋ συζύγου, όταν ή δο
λοφόνος είχε σκοπό νά παντρευτή μέ άλλον άνδρα, τήν παρουσία μιας ίερείας σέ 
ταβέρνα, τό νά δώση κανείς άσυλο σ’ ένα δοΰλο φυγάδα, τήν δειλία μπροστά στον 
έχθρό, τις καταχρήσεις, τήν κακονοικοκυρωσύνη καί τήν σπατάλη τής νοικοκυράς, 
τήν απάτη στο έμπόριο τής μπύρας κλπ.».

Ό  Ποινικός. Κώδιξ τοϋ Χαμμουραμπί δύναται νά θεωρηθή, άπό άπόψέως 
σκληρότητος, ώς ό γεννήτωρ τοϋ Μωσαϊκού Νόμου, άλλά καί των τοϋ ’Αθηναίου 
Δράκοντος καί τοϋ Ζαλεύκου, νομοθέτου των έν τη Κάτω ’Ιταλία έπιζεφυρίων 
Λοκρών καί ίσως καί άλλων έξ ίσου αύστηρών νόμων τής άρχαιότητος.

Βαθμηδόν ήμβλύνθη ή αύστηρότης τοϋ Ποιν. Νόμου των έκασταχοΰ Πολιτειών 
καί νϋν καθορίζονται ύπό τοϋ Νόμου τά διά θανατικής ποινής τιμωρούμενα έγκλήματα.

4 . ’Αντιρρήσεις κατά τής Θανατικής Ποινής
Κατά τής Θανατικής Ποινήςέξεγείρονται πολλοί ώς βαρβάρου, άστοχου καί άδικου 

καί υποστηρίζουν τήν κατάργησιν ταύτης. Καίτοι καί άλλοι εΐχον γράψη κατά τής Θα
νατικής Ποινής έπεισοδιακώς, παρά πάντων ώς πρώτος έπισήμως κηρυχθείς κατ’ 
αύτής θεωρείται ό ’Ιταλός Βεκκαρίας (1764 μ. X .). Ουτος ήτο καθηγητής τής

(1) Γρηγ. Κάτσα—Ή  Θανατική Ποινή.—Μέσα έκτελέσεως ταύτης. ’Αστυνομικά Χρο
νικά. Τεύχος 17—1954.

(2) I. Φραγκιδάκη—Ή  Θανανική Ποινή παρ’άρχαίοις.’Αστυνομικά Χρονικά. Τεύχος 18.
(3) Κ. Γαρδίκα—'Η  Θανατική Ποινή. Ποινικά Χρονικά 1954.
(4) Durand—'Ιστορία τού Πολιτισμού. Μετάφρασις Γ. Καλογεροπούλου.
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Πολιτικής Οικονομίας εις τήν ’Ακαδημίαν τοϋ Μιλάνου. 'Ο Βεκκαρίας εις τδ περί 
εγκλημάτων καί ποινών περίφημον βιβλίον του ήναντιώθη προς τά μέχρι τότε εφαρ
μοζόμενα βασανιστήρια καί τήν Θανατικήν Ποινήν καί ύπεστήριξεν ότι ή ποινή 
πρέπει να έχη ώς σκοπόν τήν βελτίωσιν τοϋ ενόχου, άλλα καί τήν απ’ αύτοΰ προ
στασίαν τής Κοινωνίας. Αί ΐδέαι τοϋ Βεκκαρία έγένοντο άφορμή πολλών βελτιώ
σεων τοϋ Ποινικοΰ Κώδικος, δεν ϊσχυσαν όμως, ώς θέλομεν ΐδη να καταργήσουν 
απανταχού τήν Θανατικήν Ποινήν.

'Ημείς όμως νομίζομεν, ότι ώς πρώτος άντιταχθείς κατά τής θανατικής ποι
νής δέον να θεωρηθή ό Θεάνθρωπος Ίησοΰς. Εις τό κατά Ίωάννην Εύαγγέλιον 
(η. 1—11) άναφέρεται ότι οί Φαρισαίοι προσήγαγον προς τον Ίησοΰν γυναίκα, 
καταληφθεΐσαν επ’ αύτοφόρω μοιχευομένην καί πειράζοντες τον Ίησοϋν έζήτουν 
δήθεν τήν γνώμην του, ίνα σχώσι κατηγορίαν κατ’ αύτοϋ, εάν άνελάμβανε νά συνη- 
γορήση ύπέρ τής γυναικός, οπότε θά άντετίθετο προς τον Μωσαϊκόν Νόμον, έπιβάλ- 
λοντα τον διά λιθοβολισμοΰ θάνατον τής ουτω άμαρτησάσης γυναικός. 'Ο δέ Ί η 
σοΰς είπε προς τούς Φαρισαίους τήν περίφημον καταστασαν φρασιν «'Ο άναμάρ- 
τητος ύμών πρώτος βαλέτω λίθον επ’ αύτήν». Καί οί Φαρισαίοι άκούσαντες άπε- 
χώρουν ό είς μετά τον άλλον. Φρονοΰμεν ότι ή Ικφρασις τοϋ Κυρίου έν τή περι- 
πτώσει ταύ'τη δύναται νά θεωρηθή ώς γενική άποδοκιμασία τής θανατικής ποινής.

"Ας μας έπιτραπή νά παρατηρήσωμεν, ότι ή άποχώρησις' τών Φαρισαίων 
δεικνύει ότι εΐχον συνείδησιν μεγαλειτέραν άλλων συγχρόνων, οϊτινες δεν διστάζουν 
νά διαπράττωσι πολλά δι’ έλλειψιν συνειδήσεως.

Τήνύπό τοϋ Βεκκαρία έκφρασθεΐσαν γνώμην κατά τής Θανατικής Ποινής, άπεδέ- 
χθησαν πολλοί άλλοι φιλόσοφοι, θεολόγοι, νομοδιδάσκαλοι, κοινωνιολόγοι κλπ.'Υπό πολ
λών δέ λογοτεχνών φιλοσόφων (Ούγκώ—Τολστόϊ κλπ.) έξεδόθησαν έργα ύποστη- 
ρίζοντα τήν κατάργησιν τής Θανατικής Ποινής.

5. Συνηγορίαι ύπέρ τής διατηρήσέως τής Θανατικής Ποινής
Παρά πάσας όμως τάς συνηγορίας προς κατάργησιν τής Θανατικής Ποινής, 

αυτή διατηρείται ώς νόμιμος είς πλεΐστα Κράτη καί τό χαρακτηριστικώτερον τής 
άνάγκης διατηρήσέως αύτής είναι ότι πολλά Κράτη, καταργήσαντα τήν Θανατικήν 
Ποινήν, άνεθεώρησαν μετά καιρόν τήν νομοθεσίαν των καί έπανέφερον έν ίσχύΐ 
ταύτην. Έ πί τή ευκαιρία άναφέρομεν άνταπόκρισιν έκ Σίδνεϋ τής Αυστραλίας 
δημοσιευθεΐσαν είς τό "Εθνος κατά Δεκέμβριον 1953. Έν αύτή άναφέρεται ότι έν 
Αύστραλία ή έγκληματικότης τελευταίως ηύξήθη είς βαθμόν έπικίνδυνον, διαπράτ- 
τονται δέ πολλά έγκλήματα δυνάμενα νά χαρακτηρισθώσιν ώς ειδεχθή, ώς ληστεΐαι 
μετά φόνου κλπ. Κατά τήν άνταπόκρισιν οί ’Αστυνομικοί άποδίδουν τό κϋμα τής 
έγκληματικότητος είς τήν έπιδεικνυομένην άπό τά Δικαστήρια έπιείκειαν καί ζη- 
τοΰν τήν καθ’ όλην τήν χώραν έπαναφοράν έν ίσχύι τής ποινής τοϋ θανάτου, ή 
οποία τώρα έπιβάλλεται μόνον είς τήν Νότιον Αύστραλίαν.

Άναφέρομεν έπίσης άρθρον τής Εστίας, δημοσιευθέν κατά ’Ιούλιον έ.ε. 
Είς τό Ρόσταλ, μικράν πολίχνην τής Δυτικής Γερμανίας διαρρήκτης τις έφόνευσε, 
κάτά τήν ώραν τής διαρρήξεως, δύο άτομα. Πάντες οί κάτοικοι, όχι μόνον τής πο
λίχνης ταύτης, άλλά καί παρακειμένων μεγάλων πόλεων, ώς ή Νυρεμβέργη καί ή 
Στουττγάρδη, διά πανδήμου δημοψηφίσματος, ζητούν όπως έπανέλθη έν ίσχύΐ ή 
Θανατική Ποινή ήτις έκεϊ έχει καταργηθή. Διακηρύσσουν δέ τήν άπορίαν καί άγα- 
νάκτησ.ίν των διότι ένας άνθρωπος, ό όποιος έφόνευσε ψυχραίμως δύο άθφους συ
νανθρώπους του, δέν θά πληρώση μέ τήν ζωήν του τό έγκλημά του, άλλά θά διατρέ- 
φεται ίσοβίως ύπό τής όλότητος τής Κοινωνίας είς μίαν εύάερον καί εύήλιον φυλα
κήν. Άλλα καί είς τά άρθρα τοϋ Κάτλερ άναφέρεται ή έπί τοϋ ζητήματος τούτου 
γνώμη τοϋ Στράϋκερ, γνωστού δικηγόρου τής Ν. Ύόρκης. Οδτος λέγει «Δέν βλέπω
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τον λόγον διά τον όποιον ή κοινωνία πρέπει νά δαπανά τό χρήμα της διά νά διατηρή, 
νά διατρέφη καί νά φροντίζη έπί 40ετίαν ή καί πλέον τον φονέα».

6 . Ή  Θανατική Ποινή εκφοβίζει τούς έγκληματίας
Οί ύποστηρίζοντες τήν άνάγκην τής διατηρήσεως τής Θανατικής Ποινής πι

στεύουν, δτι ή διατήρησις αύτής έπιβάλλεται διότι εκφοβίζει τούς ρέποντας προς 
τό έγκλημα άπό τής έκτελέσεως τοιούτου καί επιφέρει έλάττωσιν των ειδεχθών 
ιδία εγκλημάτων. Την εκφοβιστικήν ταύτην έπίδρασιν τοΰ φόβου τής Θανατικής 
Ποινής διαμφισβητοΰν οί ύποστηρίζοντες τήν κατάργησιν ταύτης, διατεινόμενοι 
ότι ή διατήρησις αύτής ούδεμίαν έσχεν έπίδρασιν προς έλάττωσιν τής έγκλημα- 
τικότητος, ώς τουνατίον ή κατάργησις αύτής δεν έπέφερεν αΰξησιν.

Άμφότεραι αί μερίδες παραθέτουν στατιστικάς ύποστηριζούσας τήν γνώμην 
των. Χωρίς νά θέλη τις—ήμεϊς μάλιστα—νά κρίνωμεν τήν άξίαν των έπί του θέ
ματος τής Θανατικής Ποινής έμφανιζομένων στατιστικών, ύπενθυμίζομεν τήν έπί 
τών στατιστικών γνώμην τοϋ Καθηγητοϋ τής 'Υγιεινής κ. Γερασ. Άλιβιζάτου 
(Μνημόνιον 'Υγιεινής) λέγοντος σχετικώς προς τάς ίατρικάς στατιστικάς τά εξής : 
«Τά άποτελέσματα στατιστικώς δύνανται κατά τό δοκοΰν νά άποβώσιν όλα ευνοϊκά 
ή καί έντιθέτως· τούτο δέ είναι κλασσικόν ούτως είπεΐν παράδειγμα τοϋ διά τής 
στατιστικής άποδεικνύειν τό ό,τι έκαστος βούλεται, έφ’ όσον δέν έγένετο καλή
χρήσις τών ένδεδειγμένων στατιστικών μεθόδων......». 'Η  γνώμη αυτή τοϋ Καθη-
γητοΰ Άλιβιζάτου δύναται νά έχη εφαρμογήν καί έπί τών ύπέρ ή κατά τής Θανα
τικής Ποινής καταρτιζομένων στατιστικών. Εις τήν σειράν τών άρθρων τοΰ 
Cutler (Κάτλερ), τήν δημοσιευθεϊσαν, ώς είπομεν, εις τήν Καθημερινήν, παρα
τίθενται γνώμαι Κυβερνητών διαφόρων Πολιτειών (states) τών 'Ηνωμένων Πο
λιτειών τής ’Αμερικής. Οί μέν τών Κυβερνητών ύποστηρίζουν τήν άνάγκην δια- 
τηρήσεως τής Θανατικής Ποινής, οί δέ θεωρούν ταύτην άδικον καί άνωφελή, 
διότι οΰτε έκφόβισιν τών έγκληματιών προκαλεΐ, έπομένως ούτε έλάττωσιν τής έγ- 
κληματικότητος. Άμφότεραι δέ αί μερίδες στηρίζονται, ώς είπομεν, έπί στατιστι
κών. Τούτο είναι άπόδειξις τής ούχί άπολύτου άξίας τών έπί τής Θανατικής Ποι
νής στατιστικών. 'Ως όρθώς παρατηρεί ό Ήλιόπουλος (ι ) ό Γαρδίκας (2) καί άλλοι, 
ύπάρχουν διαφοραί τής ψυχολογικής έπιδράσεως τής Θανατικής Ποινής έπί τοϋ 
πληθυσμού χώρας τίνος άπό άλλης. Εις μίαν δυνατόν ή θανατική έκτέλεσις νά άσκή 
σωτήριον έκφοβιστικήν έπίδρασιν, εις άλλην ούδεμίαν. Προέρχεται δέ ή διαφορά έκ 
τής διαφόρου πνευματικής άναπτύξεως τοϋ πληθυσμού, τών άσχολιών του, τών 
καλών ή κακών συνηθειών του, τών συνθηκών τής ζωής του, καί άλλων παραγόντων.

Άφήνοντες τάς άλλας χώρας καί περιοριζόμενοι·είς τήν Ελλάδα ύποχρεού- 
μεθα μετά τών πλείστων Ελλήνων έξεταστών τοΰ ζητήματος τής Θανατικής Ποι
νής, νά άποδεχθώμεν ότι ή Θανατική Ποινή, γνωστοποιουμένης τής μετ’ αύτήν έκτε
λέσεως τοΰ καταδικασθέντος, χρησιμεύει ώς χαλινός πολλών ύποψηφίων έγκλημα
τιών, τοιούτων έγκλημάτων, ώστε νά έπάγωνται ώς τιμωρίαν τήν Θανατικήν 
Ποινήν. Δικαίως ξένοι καί ήμέτεροι μελετηταί τής ώφελιμότητος τής Θανατικής 
Ποινής προς τούς ύποστηρίζοντας τήν μή έπίδρασιν ταύτης προς άνάσχεσιν τής έγ- 
κληματικότητος, άντιτάσσουν τό έπιχείρημα ότι γνωρίζομεν μέν έκείνους τούς 
έγκληματίας, οί όποιοι παρά τήν γνώσιν έφαρμογής τής Θανατικής Ποινής προέ- 
βησαν εις ειδεχθή έγκλήματα, τιμωρούμενα διά θανάτου, δέν γνωρίζομεν όμως τον 
άριθμόν έκείνων, οϊτινες διά τήν γνώσιν τής πιθανής έπ’ αύτών έφαρμογής τής 
Θανατικής Ποινής δέν προέβησαν εις ειδεχθή έγκλήματα, τοιοϋτοι δέ, είναιπλεΐστοι.

(1) Ήλιοπούλου. Σύστημα Ποινικού Δικαίου. Τόμος Α \
(2) Γαρδίκα. Εγκληματολογία. Τόμος Α'.
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'Ως εΐπομεν άνωτέρω οί 'Έλληνες μελετηταί τής ώφελιμότητος διατηρήσεως 
τής Θανατικής Ποινής παρεδέχθησαν ύπάρχουσαν τοιαύτην. Άρκούμεθα άναφέ- 
ροντες τούς, Ήλιόπουλον, Γαρδίκαν καί τάς συζητήσεις τής ’Επιτροπής συντάξεως 
του νΰν ΐσχύοντος Ποινικού Κώδικος. Εις τα συγγράμματα των άναφερθέντων πα
ρατίθεται πλούσια βιβλιογραφία. Πάντες συμφωνούν δτι διά την Ελλάδα έπιβάλ- 
λεται ή διατήρησις τής Θανατικής Ποινής καί παρά την έλλειψιν σαφών στατι
στικών παρατάσσουν διάφορα έπιχειρήματα ύπέρ τής γνώμης ταύτης.

'Ημείς, μή νομικοί, έξ άπόπτου, ούτως είπεΐν, έξετάζοντες τδ ζήτημα τής 
Θανατικής Ποινής, έχομεν πεισθή περί τής έκφοβιστικής δυνάμεως τής ύπάρξεως 
ταύτης. ’Έγκλημα βαρύ καί ειδεχθές είναι ή ληστεία, ή συνοδευομένη μετά φόνου, 
οπότε επιβάλλεται ή ποινή τού θανάτου. 'Οσάκις ό Νόμος ώρθώθη άμείλικτος 
έναντίον τών είς θάνατόν καταδικασθέντων, διά τής έκτελέσεως αύτών, ή ληστεία 
περιωρίσθη κατά πολύ, αν μή πλήρως έξέλιπε καί δή είς έπαρχίας, τάς οποίας θά 
ήδυνάμεθα νά καλέσωμέν λ η σ τ ο γ ό ν ο υ ς ,  διά τήν πληθύν τών έξ αύτών κατα- 
γομένων ληστών.

'Η  σωτήριος εκφοβιστική έπίδρασις βαρείας ποινής προς πρόληψιν εγκλη
μάτων δεικνύεται καί έκ τής μελέτης άλλων έγκλημάτων. 'Η  ζωοκλοπή είναι άδί- 
κημα συνηθέστατον δυστυχώς έν Έλλάδι, διότι, έκτος τού έξ αύτής κέρδους, προ
σδίδει παρά τώ λαώ είς τον ικανόν ζωοκλέπτην καί τήν διαφήμισιν, ώς άνδρός ικα
νού, θαρραλέου, λεβέντη, παλληκαριοΰ. ’Ήρκεσεν δμως ό περίφημος περί κατα- 
πολεμήσεως τής ζωοκλοπής νόμος τού άειμνήστου 'Υπουργού τής Δικαιοσύνης 
Δημητρακοπούλου (νόμος ΓΩΛΣΤ τού 1911) διά νά έγκαταλείψουν οί ζωοκλέ- 
πται τήν προσφιλή καί προσοδοφόρον άσχολίαν των.Δεινός έκ Ξηρομέρου ζωοκλέ
πτης, τον όποιον ώς στρατιώτην τού Χειρουργείου μου έγνώρισα κατά τον πόλε
μον 1912—13, έσεμνύνετο διηγούμενος τά ζωοκλοπικά του κατορθώματα, ώμολόγει 
δμως μετά συντριβής δτι άπό τής έφαρμογής τού Νόμου 
καί οί έν ζωοκλοπή συνάδελφοί του δεν έτόλμων νά διαπ 
φίου τήν κλοπήν.

Δεν γνωρίζω τήν νΰν έκτασιν τής ζωοκλοπής. "Αν αύτη δεν είναι οποία ήτο 
έπί τής έποχής Δημητρακοπούλου, τούτο θά είναι άπόδειξις ούχί τής μή έκφοβι- 
στικής δυνάμεως τού νόμου, άλλά τής μή αύστηράς έφαρμογής του.

Πιστεύω δθεν καί έγώ είς τήν άκφοβιστικήν ώφελιμότητα τής Θανατικής 
Ποινής ώς καί πάσης άλλης ποινής, δικαίους καταφερομένης κατά τού ένοχου.

7 . Κατηγορίαι κατά τής Θανατικής Ποινής δτι είναι τελεσίδικος
Οί μή άποδεχόμενοι τήν Θανατικήν Ποινήν κατηγορούν ταύτην διότι είναι 

τελεσίδικος καί δεν έξασφαλίζει άπό άδικου έκ δικαστικής πλάνης καταδίκης, διό 
προτείνουν τήν δι’ ισοβίου καθείρξεως άντικατάστασιν ταύτης. Βεβαίως τό δικάζειν, 
ώς πάσα άνθρωπίνη ένέργεια είναι δυνατόν, νά παρουσιάζη άτελείας, άγούσας είς 
τήν άδικον καταδίκην άθώου τίνος ή είς τήν έξ ύπερμέτρου αύστηρότητος κατά- 
γνωσιν τής ποινής τού θανάτου. 'Ως προς τό πρώτον, δηλ. τήν καταδίκην άθώου δεν 
δύναταί τις νά άρνηθή δτι άνθρωποι άπολύτως άθώοι κατεδικάσθησαν έκ πλάνης 
είς τήν έσχάτην τών ποινών καί έξετελέσθησαν. Δέον δμως νά όμολογηθή δτι αν 
τούτο παρετηρεΐτο άλλοτε—σπανίως βεβαίως—νΰν συνεπεία άναπτύξεως τών δια- 
φωτιστικών διά τον δικαστήν μεθόδων (ψυχολογικών, τοξικολογικών, ιατροδικα
στικών κλπ.) ό κίνδυνος τής καταδίκης άθώου τίνος έξέλιπε σχεδόν.

Σχετικώς προς τήν έκ δικαστικής πλάνης καταδίκην είς θάνατον ένθυμού- 
μεθα πάντες τήν προ έτους περίπου διαλαληθεΐσαν πολύκροτον ύπόθεσιν τού ’Άγγλου 
δολοφόνου Κρίστι. Ούτος κατηγορήθη έπί φόνω ικανών γυναικών κυρίως, τούτων 
δέ τά πτώματα έξηφάνιζε ρίπτων αυτά έντός θειϊκοϋ οξέος. 'Ο κακούργος ούτος

Δημητρακοπούλου αύτός 
ράξωσιν ούδ’ απλού έρι-
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προ τριετίας, δτε έθεωρεϊτο άγαθδς πολίτης, είχε καταμαρτυρήση κατά τίνος Smith 
κατηγορουμένου επί παιδοκτονία καί ούτος κατεδικάσθη εις θάνατον καί 
άπηγχονίσθη. Μετά την άποκάλυψιν τοϋ Κρίστι ώς κακούργου φοβερού ήγέρθη 
θύελλα ύπέρ τής καταργήσεως της Θανατικής Ποινής, καθ’ δσον έπιστεύθη δτι ό 
Smith κατεδικάσθη εκ πλάνης εις θάνατον, χάρις εις την ψευδομαρτυρίαν τοϋ κα
κούργου Κρίστι καί δτι αν, Θανατική Ποινή δεν έφηρμόζετο, ό Smith νϋν θά άπελύ- 
ετο των φυλακών ώς άθώος. Λεπτολόγοι, δμως ανακρίσεις, διεξαχθεΐσαι κατόπιν 
τής κατά τής Θανατικής Ποινής θυέλλης έβεβαίωσαν δτι ό Smith όντως είχε δια- 
πράξη την παιδοκτονίαν, δεν κατεδικάσθη δέ εις θάνατον έπί τή βάσει μόνον τής 
μαρτυρίας τοϋ Κρίστι, άλλ’ έπί τή βάσει καί πολλών άλλων ένδείξεων καί άποδεί- 
ξεων. Κατόπιν τούτου ή κατά τής Θανατικής Ποινής θύελλα έκόπασε.

Ώ ς προς τό δεύτερον ζήτημα, δηλαδή τής έξ ύπερμέτρου αύστηρότητος κατα
δίκης εις θάνατον έγκληματίου τινός, άξιου έλαφροτέρας ποινής, δηλαδή τής ισο
βίου καθείρξεως ή καί έλαφροτέρας παρατηροΰμεν δτι νϋν, καί άλλαχοΰ άλλά καί 
παρ’ ήμΐν, οί ένορκοι καί οί Δικασταί τείνουν προς άποφυγήν τής εις θάνατον κατα
δίκης, πλήν άν πρόκειται περί είδεχθαΰς άπό πάσης άπόψεως έγκλήματος, πλήρως 
άποδεδειγμένου.

8. Κατηγορίαι τής Πολιτείας ώς μικροπρεπούς καί άδικου
"Ετερον έπιχείρημα έναντίον τής διατηρήσεως τής Θανατικής Ποινής είναι 

δτι ή Πολιτεία θανατώνουσα ένα άνθρωπον δεικνύεται μικροπρεπής, έκδικουμένη διά 
τοιαύτης ποινής τον έγκληματίαν- είναι δέ συνάμα άδικος. Θεωρούν οί ύποστηρί- 
ζοντες ταΰτα δτι ή Πολιτεία δεικνύεται μικροπρεπής, διότι ή μετά καταδίκην θα- 
νάτωσις σημαίνει έκδίκησιν τοϋ ίσχυροτέρου κατά τοϋ άδυνάτου, άδικος δέ διότι 
άφαιρεΐ άπό τινα θειον τι δώρημα, τήν ζωήν.

Ώ ς  προς τήν δήθεν μικροπρέπειαν τής Πολιτείας, έπιβαλλούσης ποινήν προς 
έκδίκησιν, παρατηροΰμεν δτι άν τοΰτο ήτο άληθές, θά ύπεχρεούμεθα νά παραδε- 
χθώμεν δτι πασαι αί ποιναί, μικραί ή μεγάλαι θά έπρεπε νά θεωρούνται ώς έκδή- 
λωσις έκδικήσεως τής Πολιτείας κατά τοϋ άμαρτήσαντος πολίτου. Δεχόμενοι δμως 
τούτο θά έπρεπε νά δεχθώμεν δτι ούδεμία ποινή δι’ ούδεμίαν έγκληματικήν πράξιν 
πρέπει νά έπιβάλλεται. Τούτο δμως ύπ’ ούδενός υποστηρίζεται. 'Η  ψυχολογία 
ούτως είπεΐν τής έπιβολής ποινής δι’ οίαδήποτε άμαρτήματα ευρέως συζητεΐται 
ύπό αρμοδίων έπιστημόνων, δέν είμεθα δέ ήμεϊς οί ικανοί νά συζητήσωμεν τό ζή
τημα τοΰτο, καί δή έν περιωρισμένω άρθρω. Ό  έπιθυμών δύναται νά διαφωτισθή 
έκ τών συγγραμμάτων Ήλιοπούλου, Γαρδίκα καί άλλων.

Ουδέ είναι άποδεκτή ή άλλη κατά τήςΘανατικής Ποινής κατηγορία τήν οποίαν 
άνεφέραμεν, δτι δηλαδή αΰτη είναι άδικος, ώς άφαιροΰσα θειον δώρημα, τήν ζωήν. 
Η Πολιτεία έχει τήν ύποχρέωσιν νά φροντίζη διά τήν ζωήν τών πολιτών της καί 

τοϋ εαυτού της, ώς Πατρίδος τοϋ συνόλου. Έκλείποντος τοϋ φόβου πάσης ποινής 
καί έπομένως καί τής Θανατικής έκλείπει καί ή πεποίθησις τών πολιτών δτι ή ζωή, 
ή τιμή, ή περιουσία των, έναποτιθεμένη εις τάς φροντίδας τής Πολιτείας, είναι 
άσφαλής. Τοιαύτη δέ άπώλεια τής έπί τήν Πολιτείαν πεποιθήσεως τών πο
λιτών θά είχε δεινά έπακόλουθα. "Εκαστος θά προσεπάθει νά προστατευθή καί νά 
εκδικηθή διά τών ιδίων του δυνάμεων καί τότε θά έσημειοΰτο όπισθοχώρησις κατά 
αιώνας πολλούς, προς τήν έποχήν έκείνην καθ’ ήν τό άτομον, μόνον ή μετά τών 
συγγενών του, έπεχείρει νά ίκανοποιηθή δι’ οίουδήποτε τρόπου. Δικαίως πολλοί 
παρατηρούν, λαμβάνοντες ύπ’ δψιν δτι ή Θανατική Ποινή έπιβάλλεται έπί άνθρωπο- 
κτονιών δι’ ειδεχθούς τρόπου έκτελεσθεισών, δτι άρχήν παύσεως τών ύπό τής Πο
λιτείας ένεργουμένων κατά νόμον άνθρωποκτονιών, τής έκτελέσεως δηλαδή τών εις 
θάνατον καταδικασθέντων, έπρεπε νά κάμουν οί έγκληματίαι. "Οταν αυτοί παύσουν
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΤΗΣ Ε .Σ .Σ .Δ .

I. Διοικητική διαίρεσις.
II. ”Οργανα τοΰ Κράτους.

III. Δικαιοσύνη.
IV . ’Εκλογικόν σύστημα.—CH  πράξις.

Ή  διοικητική διαίρεσις καί ή πολιτική συγκρότησις τοΰ Ρωσσικοϋ Κράτους 
καθορίζεται στο τελευταίο Σύνταγμα τοΰ 1936.

I . Διοικητική διαίρεσις

Ή  'Ένωσις Σοσιαλιστικών Σοβιετικών Δημοκρατιών (συντετμημένα Ε.Σ. 
Σ.Δ. καί Ρωσσιστί Σογιούζ Σοτσιαλιτσέσκιγι Σοβιέτσιγι Ρεσπούμπλικ. συντετμ. 
S.S.S. R .), είναι κράτος ομοσπονδιακόν.

Περιλαμβάνει έπτά Κράτη τα έξης :
1) Τήν Σοσιαλιστικήν 'Ομοσπονδιακήν Σοβιετικήν Δημοκρατίαν Ρωσσίας 

(Σ.Ο .Σ.Δ.Ρ.).
2) Τήν Σοσιαλιστικήν Σοβιετικήν Δημοκρατίαν τής Λευκής Ρωσσίας (Σ. 

Σ .Δ .Λ .Ρ .).
3) Τήν Σοσιαλιστικήν Σοβιετικήν Δημοκρατίαν τής Ουκρανίας (Σ.Σ.Δ.Ο.).
4) Τήν Σοσιαλιστικήν 'Ομοσπονδιακήν Σοβιετικήν Δημοκρατίαν τής 'Τπερ- 

καυκασίας (Σ.Ο.Σ.Δ.Υ.).
5) Τήν Σοσιαλιστικήν Σοβιετικήν Δημοκρατίαν τοΰ Τουρκμενιστάν (Σ.Σ.Δ. 

Τουρκμ.).
6) Τήν Σοσιαλιστικήν Σοβιετικήν Δημοκρατίαν τοΰ Ουζμπεκιστάν (Σ.Σ.Δ. 

Ούζ.) καί
7) Τήν Σοσιαλιστικήν Σοβιετικήν Δημοκρατίαν τοΰ Ταντζικιστάν (Σ.Σ.Δ. 

Ταντζ.).
Οί λαοί, πού είναι λιγώτερο άνεπτυγμένοι άπο πολιτικής καί οικονομικής 

άπόψεως άποτελοϋν α υ τ ο ν ό μ ο υ ς  δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς  έντος τών κόλπων 
τής Ε.Σ.Σ.Δ.

να διαπράττουν ειδεχθή έγκλήματα τότε βεβαίως ή Πολιτεία θά παύση έφαρμόζουσα 
τήν θανατικήν ποινήν. Ό  μακαρίτης Καθηγητής Άνδροϋτσος (‘) λέγει :

«'Ο ισχυρότατος υπέρ τής Θανατικής Ποινής λόγος είναι ή σοβαρότης μεθ’ 
» ής το Κράτος έμφαίνει κατά τών κακούργων τό άπαραβίαστον τής άνθρωπίνης 
» ζωής ή τών ύψίστων τής Πολιτείας άγαθών καί ότι ή Θανατική Ποινή είναι δικαία 
» άντιπληρωμή».

Σχετικώς προς τήν άνάγκην ύπάρξεως ποινών, άνεφέραμεν ανωτέρω ότι ό 
Ίησοϋς έξεδηλώθη καθ’ ημάς κατά τής Θανατικής Ποινής, δέν ώκνησεν όμως 
νά λάβη το φραγγέλιον καί νά έκδιώξη έκ τοΰ Ναοϋ τούς ποιήσαντας τον οίκον 
τοΰ Πατρός του οίκον εμπορίου.

( Συνεχίζεται)

(1) Άνδρούτσου. .Σύστημα ’Ηθικής 1925.
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’Άλλοι λαοί . οί όποιοι εύρίσκονται ακόμη στά πρώτα βήματα της εθνικής των 
άναπτύξεως άπολαμβάνουν μικροτέρας αύτονομίας καί άποτελοϋν α ύ τ ο ν ό μ ο υ ς  
π ε ρ ι ο χ ά ς.

Τό πρόβλημα τ ω ν  ε θ ν ο τ ή τ ω ν  έχει λυθή, όπως βλέπουμε μέ τό σύ
στημα τ ή ς  α ύ τ ο ν ο μ ί α ς ,  πού έχει παρασχεθή στους διαφόρους λαούς, καί 
μέ τήν ελευθερία τής προσχωρήσεως ή μή στην Ε.Σ.Σ.Δ.

Κάθε Κράτος δηλαδή μπορεί να γίνη μέλος τής Ένώσεως, τής οποίας τα όρια 
έπιδέχονται απεριόριστη έπέκτασι γιατί ή 'Ομοσπονδιακή μορφή επιτρέπει πάντοτε 
τήν προσθήκη νέων χωρών.

Άλλα όπως ή προσχώρησις είναι έλευθέρα, έτσι καί ό άποχωρισμός.' Σέ κάθε 
Δημοκρατία έπιτρέπεται έλευθέρα έξοδος άπό τήν Ε.Σ.Σ.Δ. σύμφωνα μέ τό άρθρο 
17 του Συντάγματος.

’Έτσι αν π.χ. τό κομμουνιστικό κόμμα μιας χώρας κατορθώση να κατα- 
λάβη τήν αρχή, μπορεί να ζητήση να γίνη μέλος τής Ε.Σ.Σ.Δ.

Γιαυτό οί κομμουνισταί άποκαλοϋν τήν Ε.Σ.Σ.Δ. κοινή Πατρίδα.
Κάθε ένα λοιπόν άπό τά επτά Κράτη, πού άναφέραμε ότι άποτελοϋν τήν 

Ε.Σ.Σ.Δ. περιλαμβάνει Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς ,  α ύ τ ο ν ό μ ο υ ς  Δ η μ ο κ ρ α 
τ ί α ς ,  Π ε ρ ι φ ε ρ·ε ί α ς, Π ε ρ ι ο χ ά ς καί Α ύ τ ο ν ό μ ο υ ς  Π ε ρ ί  ο
χ ά ς, ώς έξής :

1 )  'Η  Σ ο σ ι α λ ι σ τ ι κ ή  ' Ο μ ο σ π ο ν δ ι α κ ή  Σ ο β ι ε τ ι κ ή  Δ η - 
μ ο κ ρ α τ ί α  Ρ ω σ σ ί α ς  περιλαμβάνει :

α) 'Ένδεκα αύτονόμους Σοσιαλιστικάς Σοβιετικάς Δημοκρατίας, 
β) ’Οκτώ περιφέρειες, 
γ) Πέντε περιοχές καί 
δ ) Δέκα πέντε Αύτόνομες Περιοχές.
2) 'Η  Σ ο σ ι α λ ι σ τ ι κ ή  Σ ο β ι ε τ ι κ ή  Δ η μ ο κ ρ α τ ί α  τ ή ς

Ο ύ κ ρ α ν ί α ς  περιλαμβάνει μίαν αύτόνομον Σοσιαλιστικήν Σοβιετικήν Δημο
κρατίαν.

3) 'Η Σ ο σ ι α λ ι σ τ ι κ ή  ο μ ό σ π ο ν δ ο ς  Σ ο β ι ε τ ι κ ή  Δ η μ ο 
κ ρ α τ ί α  τ ή ς  ' ΐ π ε ρ κ α υ κ α σ ί α ς  περιλαμβάνει :

α) Πέντε Σοσιαλιστικάς Σοβιετικάς Δημοκρατίας, 
β ) Μίαν Αύτόνομον Σοσιαλιστικήν Σοβιετικήν Δημοκρατίαν καί 
γ) Δύο Αύτονόμους Περιοχάς.
4) 'Η  Σ ο σ ι α λ ι σ τ ι κ ή  Σ ο β ι ε τ ι κ ή  Δ η μ ο κ ρ α τ ί α  τ ο ϋ  

Τ α ν τ ζ ι κ ι σ τ ά ν  περιλαμβάνει μιά Αύτόνομο περιοχή.
Στή δικαιοδοσία τής Ε.Σ.Σ.Δ. τήν οποίαν έκπροσωποϋν τά άνώτατα όργανα 

τής κρατικής διοικήσεως υπάγονται τά άκόλουθα ζητήματα σύμφωνα μέ τό άρθρ. 
14 τοϋ Συντάγματος :

α) 'Η άντιπροσώπευσις τής ένώσεως στις διεθνείς σχέσεις, ή συνομολόγησις 
καί ή κύρωσις συνθηκών μέ τά άλλα Κράτη.

β) Τά ζητήματα τοϋ πολέμου καί τής ειρήνης, 
γ) Ή  παραδοχή στήν ένωσι νέων Δημοκρατιών.
δ) 'Ο έλεγχος γιά τήν έφαρμογή τοϋ Συν)τος τής Ε.Σ.Σ.Δ. καί ή έξασφά- 

λισις τής συμφωνίας τών Συνταγμάτων τών χωρών τής ένώσεως μέ τό Σύνταγμα 
τής Ε.Σ.Σ.Δ.

ε) Η έπικύρωσις τών μεταβολών τών συνόρων τής Ένώσεως Σ.Σ.Δ. 
στ) 'Η όργάνωσις τής άμύνης τής Ε.Σ.Σ.Δ. καί ή καθοδήγησις όλων τών ένο

πλων δυνάμεων τής Ε.Σ.Σ.Δ.
ζ ) Τό έςωτερικό έμπόριο έπί τή βάσει τοϋ κρατικού μονοπωλίου.
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η) Ή  διαφύλαξις καί οργάνωσις τής Κρατικής ’Ασφαλείας καί περιουσίας, 
θ) 'Ο καθορισμός των σχεδίων τής λαϊκής οικονομίας τής Ε.Σ.Σ.Δ. 
ι) Ό  καταρτισμός Ενιαίου Κρατικού προϋπολογισμού τής Ε.Σ.Σ.Δ. καί 

ό καθορισμός των φόρων καί των εσόδων, που σχηματίζουν τον προϋπολογισμό τής 
Ένώσεως των Δημοκρατιών καί των τοπικών προϋπολογισμών.

ια) 'Η  διεύθυνσις τών Τραπεζών,τών βιομηχανιών καί άγροτικών ιδρυμάτων 
καί επιχειρήσεων, καθώς καί τών έμπορικών επιχειρήσεων γενικής σημασίας, 

ιβ) 'Η  διεύθυνσις τής συγκοινωνίας καί τών Τ.Τ.Τ. 
ιγ) Ή  καθοδήγησις του χρηματικού καί πιστωτικού συστήματος, 
ιδ) 'Η συνομολόγησις καί ή παροχή δανείων.
ιε) 'Ο καθορισμός τών βασικών άρχών για την έκμετάλλευσι τής γής, τοΰ 

υπεδάφους, τών δασών καί τών ύδάτων.
ιστ) 'Ο καθορισμός τών βασικών άρχών τής έκπαιδεύσεως καί τής υγιεινής, 

ιζ) 'Η  οργάνωσις ενιαίου συστήματος στατιστικής τής έθνικής οικονομίας, 
ιη) Ό  καθορισμός τών βάσεων τής νομοθεσίας.
ιθ) 'Η  νομοθεσία για τό δικαστικό σύστημα καί ή άπονομή τής δικαιοσύνης. 

'Θ ποινικός καί ό πολιτικός κώδιξ.
κ) Οί νόμοι γιά την υπηκοότητα καί για τα δικαιώματα τών ξένων, 

κα) 'Η  εκδοσις άποφάσεων περί άμνηστείας.
Τα κυριαρχικά δικαιώματα τών Δημοκρατιών τής Ένώσεως περιορίζονται 

μόνον άπό τ ’ άνωτέρω όρια τοΰ Συντάγματος τής Ε.Σ.Σ.Δ.
’Έξω άπό τά όρια αύτά κάθε Δημοκρατία έξασκεϊ την κρατικήν έξουσία άνε- 

ξάρτητα.
'Η  Ε.Σ.Σ.Δ. υπερασπίζεται τά κυριαρχικά δικαιώματα τών 'Ομόσπονδων

Δημοκρατιών.
Κάθε 'Ομόσπονδος Δημοκρατία έχει τό δικό της Σύνταγμα, πού συντάσσεται 

σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα τής Ε.Σ.Σ.Δ., λαμβάνει όμως ΰπ’ όψιν του καί τις ιδιο
μορφίες τής Δημοκρατίας.

Κ ά θ ε  Δ η μ ο κ ρ α τ ί α  τ ή ς  Έ ν ώ σ ε ω ς  ε χ ε ι ’ τ ό  δ ι κ α ί ω μ α  
τ ή ς  έ λ ε υ θ έ ρ ' α ς  ε ξ ό δ ο υ  ά π ό  τ η ν  Ε.Σ.Σ.Δ.

Αύτά φθέγγεται τό Σύνταγμα τής Ε.Σ.Σ.Δ. εις τό δεύτερο αύτό κεφάλαιο.
Ποια όμως είναι ή πραγματικότης;
"Οτι όλα αυτά έχουν γραφή γιά τήν κατανάλωσι, γιατί τά γεγονότα άποδει- 

κνύουν ότι ή Ε.Σ.Σ.Δ. άποτελεϊ Κράτος άπολυταρχικόν, τό όποιον μάλιστα άσκεΐ 
ιμπεριαλιστικήν πολιτικήν καί όχι μόνον έλευθερία δεν άφήνει στις έθνότητες, άλλά 
καί προσπαθεί νά ύποδουλώση καί Κράτη, τά όποια είναι έλεύθερα καί δεν έχουν 
καμμιά επιθυμία νά ύπαχθοΰν στήν Ε.Σ.Σ.Δ.

Σήμερα στή Ρωσσία υπάρχουν 150 έθνότητες, πού μιλούν άνάλογες γλώσσες 
καί διαλέκτους.

Κυριώτερες έθνότητες είναι: Ρώσσοι 53 ο)ο έπί τοΰ συνόλου, Ουκρανοί 21 ο)ο, 
Λευκορώσσοι 3 καί 1)4 ο )ο, Κοζάκοι τοΰ Κοζακιστάν, 2, 7)10 ο )ο, Ούζμέκοι Κεν
τρικής ’Ασίας 2, 6ο )ο, Τάταροι τοΰ μεσαίου Βόλγα καί τής Κριμαίας 2 ο)ο, Ε 
βραίοι 1,8 ο )ο κλπ.

"Ας σκεφθήτε τώρα,μια άπό τις έθνότητες αυτές π.χ. τήν Σ.Σ.Δ. τής ’Αρμε
νίας, ότι ζητά σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα τής Ε.Σ.Σ.Δ. τήν έξοδό της άπό τήν Ε. 
Σ.Σ.Δ. καί τήν δημιουργία άνεξαρτήτου Άρμενικοΰ Κράτους μέ άστικό καθεστώς.

Δέν πιστεύω νά φαντάζεται κανείς ότι τοΰτο είναι δυνατόν νά γίνη.
Η προλεταρική δικτατορία τοΰ Στάλιν έχει προνοήσει ώστε νά παρουσιά

ζεται ότι άφήνει τήν έλευθερία στις ’Εθνότητες ν’ άναπτύσσωνται σύμφωνα μέ τον 
έθνικό τους πολιτισμό, έχει όμως προνοήσει ν’ άσχολοϋνται αυτές μόνον μέ τό κα-
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θεστωτικό, διοικητικό, τό κοινωνικό και τό οικονομικό ζήτημα, τιμωρεί δέ έκ πα
ραλλήλου κάθε έκδήλωσι έθνικιστικοϋ χαρακτήρος.

Σχετικώς μέ τό ζήτημα αύτό μας λέγει τα έξης ενδιαφέροντα ό άλλοτε Πρε
σβευτής τής Ε.Σ.Σ.Δ. στο Βουκουρέστι Μπουτιέγκο, πού κατώρθωσε να διαφύγη 
άπό τη Ρωσσία, καί να ζή σέ μιά Ευρωπαϊκή πόλι.

«Οί μπολσεβίκοι ύποσχέθησαν εις τούς λαούς της παλαιας Ρωσσίας πλήρη 
» έλευθερίαν, αύτονομίαν καί διεκήρυξαν «τό άπόλυτον δικαίωμα των διαφόρων 
» εθνοτήτων ν’ άποχωρισθοϋν τής Σοβιετικής 'Ομοσπονδίας».
» Χωρίς νά εκταθώ θά έκθέσω μόνον τήν κατάστασι τής Ούκρανίας.

»'Όλη ή διοίκησις εύρίσκεται εις χεΐρας άνθρώπων τής άπολύτου έμπιστο- 
» σύνης τού Στάλιν, πού στέλλονται έκ Μόσχας.

» Βιομηχανικούς ή Ουκρανία έξακολουθεΐ νά είναι ενα είδος αποικίας τής 
» Μόσχας.

» Δεκάδες χιλιάδων κατοίκων τής Ουκρανίας έτυφεκίσθησαν ή έφυλακίσθησαν.
«Όμοια είναι ή κατάστασις τής Γεωργίας, τής ’Αρμενίας, τής Λευκορωσσίας 

» καί των ’Ασιατικών πληθυσμών».
’Από αύτά άντιλαμβανόμεθα άσφαλώς τί είδος έλευθερία παρέχεται στις εθνό

τητες, οί όποιες συγκροτούνται ύπό τήν άπειλήν καί τήν τρομοκρατίαν τής Γκε- 
πεού τής Ε.Σ.Σ.Δ.

II. Ό ργανα τοΰ Κράτους
Ά ς  δούμε τώρα ποια είναι κατά τό Σύνταγμα τής Ε.Σ.Σ.Δ. τ’ άνώτατα 

όργανα τοΰ Κράτους.
1. ’Επί κεφαλής τής όλης Σοβιετικής όργανώσεως καί ύπέρτατον όργανον 

τής Ε.Σ.Σ.Δ. είναι τό ά ν ώ τ α τ ο ν  Σ ο β ι έ τ  (συμβούλιον), τό όποιον εκλέ
γεται άπό τούς πολίτες γιά 4 χρόνια, καί άποτελεΐται άπό δύο σώματα, ήτοι :

Τ ό  Σ ο β ι έ τ  (συμβούλιο) τής Ένώσεως, πού συγκροτείται άπό άντι- 
προσώπους σέ άναλογία 1 προς 300.000 κατοίκους καί τ ό Σ ο β ι έ τ  (συμβούλιο) 
τ ώ ν  ε θ ν ο τ ή τ ω ν  πού άποτελεΐται άπό άντιπροσώπους, ό άριθμός τών όποιων 
καθορίζεται άπό τά ’Ανώτατα Σοβιέτ (συμβούλια) τών Δημοκρατιών καί Αύτονό- 
μων Περιφερειών σέ άναλογία : Δέκα άντιπρόσωποι άπό κάθε Δημοκρατία τής 
'Ενώσεως, πέντε άπό κάθε Αυτόνομο Δημοκρατία καί δύο άπό κάθε Αυτόνομο 
Περιφέρεια.

Τό ’Ανώτατο αύτό Σοβιέτ (συμβούλιο) εχει νομοθετική έξουσία καί συνέρ
χεται δυο φορές τό χρόνο τακτικώς, εκτάκτως δέ οσάκις καλείται άπό τό Προε
δρείο ή τό ζητήση μιά Δημοκρατία τής Ε.Σ.Σ.Δ.

Δηλαδή γιά νά έννοήσουμε καλλίτερα, τό ’Ανώτατο αύτό Σοβιέτ (συμβούλιο) 
είναι ενα είδος διπλής Βουλής.

Τά δύο αύτά σώματα τοΰ Άνωτάτου Σοβιέτ (συμβουλίου) συνερχόμενα είς 
κοινήν συνεδρίασιν εκλέγουν τον Πρόεδρο τοΰ Άνωτάτου Σοβιέτ (συμβουλίου) 
τής Ε.Σ.Σ.Δ., τέσσαρας άντιπροέδρους, τον Γραμματέα καί 31 μέλη.

Τό Προεδρείο αύτό τοΰ Α.Σ. είναι υπεύθυνο γιά τή δράσι τοΰ ’Ανωτέρω Συμ
βουλίου καί εχει τά έξής δικαιώματα :

α) Συγκαλεΐ συνόδους Α.Σ. τής Ε.Σ.Σ.Δ.
β) 'Ερμηνεύει νόμους καί έκδίδει διατάγματα.
γ) Διαλύει τό Α.Σ. τής Ε.Σ.Σ.Δ. έφόσον συντρέχουν όροι τοΰ άρθρου 47 

τοΰ Συντάγματος' καί προκηρύσσει έκλογάς.
δ ) Διενεργεί λαϊκά δημοψηφίσματα.
ε) ’Ακυρώνει άποφάσεις καί τις διαταγές τών ’Επιτρόπων τοΰ Λαοΰ τής 

Ε.Σ.Σ.Δ. σέ περίπτωσι πού είναι παράνομες.
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στ) ’Απονέμει παράσημα, 
ζ) Έξασκεΐ δικαίωμα χάριτος.
η) Αερίζει την ’Ανώτατη Διοίκησι των ένοπλων δυνάμεων, 
θ) Κηρύσσει την γενικήν ή μερικήν έπιστράτευσιν. 
ι) Κυρώνει διεθνείς συνθήκας. 

ια) Διορίζει τούς διπλωματικούς άντιπροσώπους. 
ιβ) Δέχεται διαπιστευτήρια άντιπροσώπων.
ιγ) Στήν περίοδο μεταξύ συνόδων τό Α.Σ., κηρύσσει τήν χώρα σέ κατάστασι 

πολιορκίας καί παύει ή διορίζει τούς λαϊκούς έπιτρόπους της Ε.Σ.Σ.Δ. δηλαδή τήν 
Κυβέρνησι.

'Ώστε ό πρόεδρος τοϋ προεδρείου τοϋ Α.Σ. είναι ό ’Ανώτατος αρχών, (ό πρό
εδρος) δηλαδή της Ε.Σ.Σ.Δ.

Τή θέσι αύτή κατείχε συνεχώς άπό το έτος 1919 ό Καλίνιν, ό όποιος έθεωρεΐτο 
δημοφιλής καί χαρακτήρ ήπιος, μολονότι καί αυτός υπήρξε άπό τούς έπαναστάτας, 
πού έσημείωσαν άξιολογοτάτη δράσι.

Μετά τον θάνατό του τον διεδέχθη ό Σβέρνικ καί τούτον ό Βοροσίλωφ. 
Πανομοιότυπα προς τό ’Ανώτατο αύτό Σοβιέτ (Συμβούλιο) τής Ε.Σ.Σ.Δ. 

έκλέγονται καί λειτουργούν τα ’Ανώτατα Σοβιέτ (Συμβούλια) των Δημοκρατιών 
της ένώσεως.

2) Κ υ β έ ρ ν η σ ι  ς.
Ή  εκτελεστική εξουσία έχει άνατεθή στο Σοβιέτ (Συμβούλιο) τών επιτρό

πων τού Λαού (τήν Κυβέρνησι δηλαδή), πού είναι υπεύθυνο απέναντι τού Άνωτά- 
του Σοβιέτ (συμβουλίου) της Ε.Σ.Σ.Λ.

Τούς έπιτρόπους τού Λαού (υπουργούς) διορίζει τό ’Ανώτατο Σοβιέτ (συμ
βούλιο).

Κατά τό ίσχΰον Συν)μα στήν Ε.Σ.Σ.Δ. υπάρχουν τά έξης έπιτροπάτα (Υ 
πουργεία).

α) Τής ’Εθνικής Άμύνης. 
β) Τών ’Εξωτερικών, 
γ) Τού ’Εξωτερικού ’Εμπορίου, 
δ ) Τής Συγκοινωνίας, 
ε) Τών Τ.Τ.Τ.

στ) Τών Μεταφορών διά θαλάσσης, ποταμών καί λιμνών, 
ζ) Τής Βαρείας Βιομηχανίας.
Σ τ ι ς  Δ η μ ο κ ρ α τ ί ε ς  πού υπάγονται εις τήν Ε.Σ.Σ.Δ. υπάρχουν ανά

λογες άπό τό Σύνταγμα Κυβερνήσεις, τά δέ έπιτροπάτα (’Υπουργεία) πού έχουν ίδρυθή 
σ’ αυτές είναι:

α) Τής ’Επισιτιστικής Βιομηχανίας, 
β) Τής Έλαφράς Βιομηχανίας, 
γ) Τής Δασικής Βιομηχανίας, 
δ) Τής Γεωργίας.
ε) Τών Αγροτικών καί Κτηνοτροφικών Σοβχόζ. 

στ) Τών Οικονομικών, 
ζ) Τού ’Εσωτερικού ’Εμπορίου, 
η) Τών ’Εσωτερικών, 
θ) Τής Δικαιοσύνης, 
ι) Τής Υγιεινής.
Τούς λαϊκούς αυτούς έπιτρόπους τούς διορίζει τό οικείο ’Ανώτατο Σοβιέτ 

(Συμβούλιο) τής άντιστοίχου Δημοκρατίας.
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3) Τ ο π ι κ ά  ό ρ γ α ν α  τ η ς  Κ ρ α τ ι κ ή ς  έ ξ ο υ σ ί α ς .
Στις περιφέρειες, στις αυτόνομες περιφέρειες, στις έπαρχίες, στις περιοχές, 

στις άκτίδες, στις πόλεις καί στα χωριά, όργανα κρατ ικής έξουσίας ε ίναι τά  
Σοβ ιέτ  (Συμβούλ ια)  των αντιπροσώπων των έργαζομένων, τά όποια έκλέγον- 
ται γιά μία διετία άπό τούς έργαζομένους κάθε περιφερείας, πόλεως ή χωρίου.

Τά τοπικά πάλι αυτά Σοβιέτ (συμβούλια) εκλέγουν τις έκτελεστικές επιτρο
πές τους, πού άποτελοϋνται άπό τον πρόεδρο τον άντιπρόεδρο καί τά μέλη.

'Ο άριθμός τών μελών των τοπικών Σοβιέτ (συμβουλίων) καθορίζεται άπό 
τά Συν)ματα τών άντιστοίχων Δημοκρατιών στις όποιες υπάγονται.

Τά τοπικά Σοβιέτ (συμβούλια) μπορούμε νά τά παρομοιάσουμε λίγο προς 
τά κοινοτικά ή δημοτικά συμβούλια.

’Έτσι βλέπετε τή διοικητική διαρίθμησι τής Ε.Σ.Σ.Δ., πού σχηματίζει μιά 
πυραμίδα μέ βάσι τά τοπικά Σοβιέτ (συμβούλια), τά όποια φθάνουν μέχρι τού Ά -  
νωτάτου Σοβιέτ (συμβουλίου) της Ε.Σ.Σ.Δ., είναι δέ πανομοιότυπα όλα καί κατά 
την σύνθεσι καί κατά τή λειτουργία καί κατά τήν έξάσκησι τής έξουσίας άναλόγως 
τής έκτάσεως έκάστου.

III. Δικαιοσύνη
'Η  δικαιοσύνη άπονέμεται στήν Ε.Σ.Σ.Δ., άπό τά δικαστήρια τά όποια είναι 

τά εξής :
1) Τό ’Ανώτατο δικαστήριο τής Ε.Σ.Σ.Δ.
Τούτο έκλέγεται άπό τό Α.Σ. αυτής γιά 5 έτη.
2) Τά ειδικά δικαστήρια τής Ε.Σ.Σ.Δ.
Ταΰτα εκλέγονται άπό τό Α.Σ. αυτής γιά 5 έπίσης χρόνια.
3) Τά ’Ανώτατα δικαστήρια τών δημοκρατιών τής Ε.Σ.Σ.Δ.
Ταΰτα έκλέγονται άπό τά Α.Σ. τούτων γιά 5 χρόνια.
4) Τά ’Ανώτατα δικαστήρια τών Αύτονόμων Δημοκρατιών, τά όποια εκ

λέγονται άπό τά Α.Σ. τούτων γιά 5 χρόνια.
5) Τά δικαστήρια τών περιφερειών, τών έπαρχιών καί αύτονόμων περιφε

ρειών, τά όποια έκλέγονται άπό τά περιφερειακά ή επαρχιακά Σοβιέτ (συμβούλια) 
τών άντιπροσώπων τών έργαζομένων ή άπό τά Σοβιέτ (συμβούλια) τών άντιπρο- 
σώπων τών έργαζομένων τών αύτονόμων περιφερειών γιά περίοδο 5 χρόνων.

6) Τά Ααϊκά τέλος δικαστήρια, τά όποια έκλέγονται άπό τούς έργαζομένους 
τών πόλεων ή τών χωρίων γιά περίοδο τριών έτών.

'Ο έλεγχος γιά τήν έφαρμογή τών νόμων άνατίθεται στούς Εισαγγελείς, οί 
όποιοι είναι :

α) 'Ο Είσαγγελεύς τής Ε.Σ.Σ.Δ. πού διορίζεται άπό τό Α.Σ. αύτής γιά έπτά 
χρόνια.

β>) Οί Εισαγγελείς τών δημοκρατιών, περιφερειών, έπαρχιών, καί αύτονό
μων δημοκρατιών, καί έπαρχιών, πού διορίζονται άπό τον Εισαγγελέα τής Ε.Σ.Σ.Δ. 
γιά 5 χρόνια.

γ) Οί Εισαγγελείς τών πόλεων καί χωρίων, πού διορίζονται άπό τον Εισαγγελέα 
τών Δημοκρατιών γιά 5 χρόνια κατόπιν έγκρίσεως τού Είσαγγελέως τής Ε.Σ.Σ.Δ.

I V . Εκλογικό σύστημα
Ή  έκλογή τών άντιπροσώπων σ’ όλα τά Σοβιέτ (συμβούλια), δηλαδή στο 

Α.Σ. τής Ε.Σ.Σ.Δ., στά Α.Σ. τών Δημοκρατιών τής Ένώσεως, στά Σοβιέτ (συμ
βούλια) τών περιφερειών καί τών έπαρχιών καθώς καί στά Α.Σ. τών Αύτονόμων 
Δημοκρατιών, Αύτονόμων έπαρχιών, έπαρχιακών πόλεων καί χωρίων διεξάγονται 
ιχέ βάσι τή γενική, ίση, άμεσο καί μυστική ψηφοφορία.
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"Ετσι 'καθορίζονται τα των εκλογών στο άρθρο 134 τοϋ Συντάγματος τής 
Ε.Σ.Σ.Δ. τοϋ 1936.

‘Η Πράξις
Τώρα τό τί γίνεται στήν πραγματικότητα θά κατανοήση κανείς δταν λάβη 

ύπ’ οψιν του δτι στή Ρωσσία ό ουσιαστικός κυβερνήτης καί ρυθμιστής των πάντων 
είναι τό κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ό  κ ό μ μ α .

Τό κόμμα αύτό συγκεντρώνει τα έμπιστα καί δοκιμασμένα κομμουνιστικά 
στελέχη, είναι ώργανωμένο μέ αυστηρή πειθαρχία καί συγκεντρώνει στά χέρια του 
ούσιαστικώς δλη την έξουσία.

Καμμιά κυβερνητική πράξις δεν μπορεί νά θεωρηθή δτι έχει πραγματική ισχύ, 
άν δέν έχει έγκριθή προηγουμένως άπό τήν εκτελεστική έπιτροπή τοϋ κομμουνι- 
στικοϋ κόμματος.

’Επίσης καμμιά ενέργεια κρατικοΰ υπαλλήλου δέν είναι δυνατόν νά γίνη,χω
ρίς νά παρίσταται καί νά τήν έγκρίνη ό άντιπρόσωπος τοϋ κόμματος, πού άπαραί- 
τητα θά έποπτεύη τήν ύπηρεσία τοϋ ύπαλλήλου αύτοΰ.

Τό κομμουνιστικό κόμμα έχει δίκτυο τέλεια ώργανωμένο σ’ δλη τήν Κρατική 
μηχανή καί κατορθώνει νά διαχειρίζεται αύτό τά πάντα, δπως νομίζει συμφερώτερο.

Ή  πλειονότηε των ύπαλλήλων καί των έργατών, πού ύποτίθεται δτι αύτοί 
μέ τά Σοβιέτ άσκοΰν τήν έξουσία, δέν άποτελοϋν παρά άνδρείκελα πειθήνια εις τά 
κελεύσματα των πολιτικών άντιπροσώπων τοϋ κόμματος καί έάν τυχόν δώσουν δείγ
ματα άνυπακοής ή καί άπλής δυσαρέσκειας, τότε εμφανίζεται ή Γκεπεοϋ, ή οποία 
γνωρίζη νά έπιβάλλητάς θελήσεις τοϋ κόμματος κατά τον πλέον άθόρυβον, αλλά καί 
πειστικόν τρόπον.

Θά έρωτηθή δμως καί οί εκλογές τών Σοβιέτ;
Δέν γίνονται μυστικές; Δέν μπορεί σ’ αύτές νά έκφράζη τή θέλησί του ό κάθε 

πολίτης;
Γι’ αύτό τό ζήτημα, θ’ άναφέρω τήν άφήγησι τοϋ ’Ερρίκου Μπερρώ, Γάλλου 

εργάτου, σοσιαλιστοΰ έκ πεποιθήσεως, ό όποιος έπεσκέφθη τή Ρωσσία καί δταν έπέ- 
στρεψε έγραψε ένα βιβλίον δπου περιγράφει ώς έξης τά τών έκλογών.

«Παρέστην εις ένα συμβούλιο (σοβιέτ) ζωγράφων καί αμαξηλατών, οί ό- 
» ποιοι άποτελοϋν ένα σωματείο.

»"Ωρα συγκεντρώσεως είχε ώρισθή ή 7η εσπερινή άκριβώς, άλλά ή άκρίβεια 
)> δέν υπήρξε ποτέ Σλαυϊκή άρετή.

» Στις 7.30 άρχισαν νά προσέρχωνται τά μέλη άνά δύο-τρία καί στάς 9 παρά 
» τέταρτο προσήλθε ό άντιπρόσωπος τοϋ κομμουνιστικοΰ κόμματος, ό όποιος προ- 
» χώρησε προς τήν τράπεζα.

»'Η αίθουσα ήτο χωρητικότητος 2.000 άτόμων, άλλά οί προσελθόντες ήσαν 
» ελάχιστοι.

» '0  άντιπρόσωπος τοϋ κομμουνιστικοΰ κόμματος είπε:
» Σύντροφοι, γνωρίζετε δτι ό σύντροφος Βλαδιμήροβιτς άπέθανε.
»Ή  κυβέρνησις τοϋ έκαμε κηδεία άξίαν αύτοϋ καί τοϋ προλεταριάτου. Πρό- 

» κειται τώρα ν’ άντικατασταθή.
» Στο σημείο αύτό έπαυσε νά όμιλή καί άρχισε νά βηματίζη παράλληλα προς 

» τό τραπέζι.
»”Εξαφνα σταμάτησε καί έστράφη προς τό άκροατήριο,πρός τό όποιον είπε:
» Σύντροφοι, τό κόμμα υπόδειξε ώς διάδοχον τοϋ Βλαδιμήροβιτς τον σύν- 

» τροφον Άροζέφ.
» Ο σύντροφος Άροζέφ είναι δοκιμασμένος κομμουνιστής καί έχει δλη τήν 

» εμπιστοσύνη τοϋ κόμματος.
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» Έάν υπάρχουν μεταξύ σας σύντροφοι, οί όποιοι έχουν άντίρρησι στην έκ- 
» λογή του Άροζέφ νά σηκώσουν τό χέρι τους.

»’Ενώ έλεγε αυτό ό άντιπρόσωπος τοϋ κομμουνιστικού κόμματος έρριξε 
» προς τή συνέλευσι βλέμμα παρόμοιο προς εκείνο πού ρίπτει προς νεοσυλλέ- 
» κτους ό άντισυνταγματάρχης, όταν τούς ρωτά αν τό συσσίτιο είναι καλό.

»'Η σιγή των ζωγράφων καί αμαξηλατών έλαβε άξια συγκατανεύσεως. Δεν 
» έκινήθη ούτε μία τρίχα. Τίποτε, ούτε θόρυβος, ούτε κίνησις τάρασσε την άσύγ- 
» κριτο νομιμότητα τού συμβουλίου.

» Λοιπόν σύντροφοι, έσυνέχισε ό ρήτωρ μέ ύφος μαλακώτερο, κανείς δεν δια- 
)) μαρτύρεται κατά τής ύποψηφιότητος τού κόμματος;

» Καλά, πολύ καλά! Τώρα εκείνοι πού συγκατατίθενται στην εκλογή του .να 
» σηκώσουν τό χέρι.

» Είδαμε στ’ αλήθεια μια ώραία κίνησι νά έκτελήται μέ στρατιωτικό ρυθμό. 
» Ό  Άροζέφ έξελέγη παμψηφεί.

»Όλοι οί άντιπρόσωποι τοϋ Προλεταριάτου έκλέγονται παμψηφεί».
Βλέπουμε πώς έγινε έτσι ή εκλογή τοϋ Προέδρου τοϋ Σοβιέτ αύτοϋ τών αμα

ξηλατών καί ζωγράφων μέ άπόλυτο ελευθερία καί μυστικότητα στήν έκδήλωσι τής 
επιθυμίας τών έκλογέων !!

Κατά τον ίδιο άκριβώς τρόπο, ίσως καί κάπως εύγενέστερα, γιά τά άνώτερα 
Σοβιέτ, γίνονται οί εκλογές τών άντιπροσώπων τών εργαζομένων.

Τό κομμουνιστικό κόμμα μέ τό 1.045.000 μέλη (επίσημος στατιστική ’Α
πριλίου 1926) καί μέ συμπαραστάτην τό επίσημο όργανό του τήν Γκεπεοϋ, κατορ
θώνει νά έπιβάλλεται άπολυταρχικώς σέ 170.000.000 άνθρώπων ποικίλων έθνο- 
τήτων μέ τήν τρομοκρατία, πού άσκεΐ.

Οί σκιές τών άντιπροσώπων τοϋ κόμματος καί τής Γκεπεοϋ πλανώνται σε 
κάθε Σοβιέτ (συμβούλιο) χωριοΰ, πόλεως, περιοχής, περιφέρειας, Δημοκρατίας, 
καί 'Ομοσπόνδου Δημοκρατίας καί επιβάλλουν τάς θελήσεις τοϋ κόμματος καί για 
νά κυριολεκτούμε έπιβάλλουν τις θελήσεις τοϋ Γενικού Γραμματέως, τοϋ ’Αρχηγού 
δηλαδή, τοϋ κομμουνιστικού κόμματος.

'Π  τρομοκρατία άπετέλεσε καί άποτελεΐ τήν κυριωτέρα μέθοδο τής ύποδου- 
λώσεως τών 170.000.000 άνθρώπων σ’ ένα κόμμα πολιτικό, τό όποιο κατώρθωσε 
νά έχη τήν έξουσία στά χέρια του άποκλειστικώς καί νά παίζη κάθε μέρα διάφορες 
κωμωδίες έκλογικές, κυβερνητικές, καί διπλωματικές.

’Αλλά γιά τή μέθοδο αύτή τής τρομοκρατίας θ’ ασχοληθούμε άλλοτε.
Τώρα άφήνω καί-πάλι τον τέως κομμουνιστήν διπλωμάτην στο Βουκουρέστι 

Μπουτιέγκο νά μάς είπή ό ίδιος μερικά σχετικά διασαφιστικά πράγματα.
«Έχωρίσθην, λέγει, διά παντός καί μέ φρίκην άπό τούς μπολσεβίκους καί 

» ρίπτω έν βλέμμα άνασκοπήσεως εις τά εφιαλτικά έτη, πού έζησα εις τήν χώραν 
» αύτήν τήν όποιαν οί μπολσεβίκοι έπιδιώκουν νά παρουσιάσουν ώς Μέκκαν τής 
» κοινωνικής ευτυχίας, τής άποτελεσματικής έργασίας καί τής δικαιοσύνης.

»’Από τήν παιδικήν καί εφηβικήν ήλικίαν διατηρώ συμπαθεστάτας άναμνή- 
» σεις άπό τήν παλαιάν Ρωσσίαν, τήν όποιαν οί μπολσεβίκοι περιγράφουν ώς «βα- 
» σ ι λ ε ί α ν τ ο ϋ  π λ ο ύ τ ο υ  κ α ί  τ ή ς  β ί α  ς».

»Ήτο ή Ρωσσία, πού έδωσεν εις τον κόσμον ένα Πούσκιν, ένα Τολστόϊ, ένα 
» Ντοστογιέφσκυ, ένα Τσαϊκόφσκυ καί ένα Ρίμσκι Κορσακώφ.

» Εις τήν Ρωσσίαν αύτήν, τήν όποιαν ό Στάλιν μέ τό δήθεν άλάνθαστόν του 
» χαρακτηρίζει ώς τήν πλέον « σ κ ο τ ε ι ν ή ν  ά σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν  τ ρ ο μ ο -  
» κ ρ α τ ί α ν», ήδύνατο νά λέγη καί νά γράφη τάς άθανάτους σατύρας του έναν- 
-» τίον τοϋ Τσαρισμού ό μέγας Ρώσσος συγγραφεύς Σολτίκωφ—Σέμπριν.

» '0  Ρωσσικός Τσαρισμός, άκόμη καί κατά τήν περίοδο τής άγριωτέρας πά-
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)> λης έναντίον των δημοκρατικών δυνάμεων, δεν ύψωσε τάς χεΐρας έναντίον των 
» σφοδροτέρων πολεμίων του Γκόγκολ, Τολστόϊ, Σολτίκωφ, Σέμπριν, Γκόρκι.

»'Η παλαιά Ρωσσία, παρά τα έλαττώματα του καθεστώτος της μένει μέχρι 
» σήμερον εις την συνείδησιν τοϋ Ρωσσικοϋ λαοϋ ώς έποχή της γενικής άφθονίας, 
» της ευδαιμονίας, τής έλευθερίας, τής ισορροπίας τής άνθρωπίνης έργασίας καί τής 
» άτομικής πρωτοβουλίας.

»Τήν ιστορική και πνευματική καθυστέρησί της έναντι τοϋ πολιτισμού τής 
» Δυτικής Ευρώπης αύτή ή Ρωσσία προσεπάθει να ΰπερνικήση διά διαρκώς στενω- 
» τέρας έπαφής μέ τάς πλέον προωδευμένας καί πλέον πολιτισμένας χώρας τής Εύ- 
» ρώπης.

»Άλλά τότε ένεφανίσθη ό μπολσεβικισμός.
» Οί μπολσεβίκοι προσπαθούν νά παρουσιάσουν το Σοβιετικόν καθεστώς ώς 

» τήν ιδεώδη Δημοκρατία.
))'Οποία ειρωνεία! Εις τήν Ρωσσίαν τών Σοβιέτ δέν υπάρχει οΰτε μιά, μή 

» κομμουνιστική έφημερίς ή καν ούδετέρα. Είς τήν χώραν αυτήν ή παραμικρά λέ- 
»ξις έναντίον τοϋ Στάλιν θεωρείται μέγα έγκλημα έσχάτης προδοσίας καί αν δέν 
» προκαλέση ασφαλώς τον τυφεκισμόν, θά έπιφέρη τουλάχιστον πολυετή φυλάκισιν.

» Εις τήν Ρωσσίαν έχει δημιουργηθή ενα άνυπόφορον καθεστώς στρατώνος, 
» οχι μόνον εις τό πεδίον τής πολιτικής, άλλά καί είς τό πεδίον τής έπιστήμης καί 
» τής τεχνικής.

» Προ ολίγου οί μπολσεβίκοι συνέλαβον καί φυλάκισαν τον περίφημον κα- 
» θηγητήν Τουπόλεφ, ό όποιος υπήρξε ό κατασκευαστής σχεδόν όλων τών τύπων 
» τών Σοβιετικών άεροπλάνων, άπό τά όποια άποτελεΐται ή μπολσεβικική άεροπο- 
» ρία καί αυτών άκόμη, μέ τά όποια έπραγματοποιήθη ή υπέρ τον Πόλον πτήσις 
» προς τήν ’Αμερικήν.

» '0  Καθηγητής Τουπόλεφ δέν ήσχολεΐτο μέ τήν πολιτικήν, ήτο άφιερωμένος 
» είς τήν έπιστήμην του.

«Εκατοντάδες άλλων έπιστημόνων, καθηγητών, μηχανικών, ύπέστησαν ή 
» θά ύποστοΰν τήν αύτήν τύχην.

» Είς τήν χώραν τοϋ μπολσεβικισμοϋ βασιλεύει ή φοβερωτέρα τρομοκρατία. 
«Έθανάτωσαν τούς Στρατηγούς των, δεκάδας έκ τών γνωστοτέροιν διπλωματών 
» των, ολόκληρον σειράν τών διαπρεπεστέρων όμοφρόνων των κομμουνιστών ή- 
» γετών.

»Έγώ, ό όποιος παρέστην προσωπικώς είς πολλάς δίκας, γνωρίζω καλλί- 
» τέρα άπό κάθε άλλον πόσοι άνθρωποι έντιμοι καί άπολύτως άθώοι κατεδικάσθη- 
» σαν είς θάνατον.

»’Ήδη άπεφάσισα ν’ απαλλαγώ όριστικώς άπό τον μπολσεβικισμόν.
»Έζησα τό 1937, τό 1938 είς χώρας τής Δυτικής Εύρώπης καί ήδυνήθην 

)) ν’ άντιληφθώ καθαρά όλη'λ τήν κατάπτωσιν τής σημερινής Ρωσσίας.
«Άντελήφθην ότι δέν μοΰ επιτρέπεται πλέον νά διστάζω ούδέ επί στιγμήν 

)) καί νά μένω ύπό τήν έξουσίαν τοϋ μπολσεβικικοϋ ψευδοσοσιαλισμοϋ, ό όποιος 
)) κατέστρεψε τά πολυτιμότερα ιδανικά καί έφερε είς τον κόσμο τήν βασιλεία τής 
» βαρβαρότητος, τοϋ πολέμου καί τής καταστροφής.

»Τό πείραμα τής μπολσεβικικής έπαναστάσεως έν Ρωσσία τό όποιον παρη- 
» κολούθησα επί 25 έτη, μέ έπεισε περί τών σφαλμάτων τής σοσιαλιστικής ίδεολο- 
» γιας εφαρμοζομένης είς τήν καθημερινήν ζωήν καί προσεχώρησα είς τον κόσμον 
» τοϋ αληθούς πολιτισμού καί τής δικαιοσύνης, άποφασισμένος ν’ άφιερώσω όλας 
» τάς δυνάμεις μου είς τήν ύπεράσπισιν τής άνθρωπίνης προόδου».



ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΟΣ (>)

«Μήπως κτυπήσατε κύριε;»
« Ή  όμορφίά τέρπει, τό πνεύμα διασκεδάζει, 
ή ευαισθησία ενθουσιάζει, άλλα μονάχα ή 
καλωσύνη συνδέει τούς ανθρώπους».

«Λαροσφουκώ»

«Μάιος 195...
«....Είναι άπόψε ενα άπό τά ωραιότερα βράδυα τής.’Αθήνας... ενα βράδυ φω

τεινό, σιγαλό, πονεμένο... μιά νύχτα ταπεινή πού στήν άγκαλιά της μπορείς να ξε- 
χαστής άτέλειωτες ώρες μέ ολόχρυσα όνειρα καί άγαπημένες άναμνήσεις.

Είμαι μονάχος στο σπίτι μου καί δεν εχω διάθεση για ύπνο.
Μπορεί να φταίη αυτή ή πλανεύτρα βραδυά πού άνοίγει γεμάτη χάρη την άγ- 

καλιά της καί μέ, καλεϊ σ’ ενα γλυκύ καί μακρυνό ταξείδι στο άγνωστο.
Δεν ξέρω τί μοΰ συμβαίνει, μά στάθηκε άδύνατον να κοιμηθώ.
’Έτσι πριν λίγη ώρα κάθησα νά μελετήσω, μά κάποιες φωνές άκαθόριστες 

μοΰ φλυαρούσαν μ’ έπιμονή καί έδιωχναν τή σκέψη μου μακρυά άπό τά βιβλία μου.
Βγήκα ύστερα λίγο στο παράθυρο νά καμαρώσω, σάν πάντα, την ’Αθήνα...
Καί ξεχάστηκα...
Μέσα άπο την κάθε γωνιά της μοΰ φάνηκε πώς ακόυσα ενα κελάδημα. Κι’ 

έ'μοιαζε σάν εκείνο το γαλάζιο «’Ανοιξιάτικο κελάδημα, τοϋ Cinding... κάτι σάν 
βαλσάκι πού το συνόδευαν ολόγυρα άόρατες σκιές καί το χόρευαν τ’ άστέρια καθώς 
γλυστροϋσαν άγαπημένα στη γαλανή πίστα τ’ Ούρανοϋ...

Τότε συλλογίστηκα:
'Υπάρχουν συνάδελφοί μου πού έχουν πολύ περίεργες ιδέες γιά τή ζωή. Τήν 

νοιώθουν σάν μιά άπέραντη πολιτεία δίχως σύνορα καί θέλουν νά τήν μικρίνουν καί 
νά τήν δουν ταπεινωμένη στά πόδια τους.

Μά είναι άνόητο νά ζητάμε νά ύποτάξουμε τον κόσμο καί νά γίνουμε άφέν- 
τες του. 'Υπάρχουν βασίλεια καί γιά μάς... βασίλεια όμορφα καί λαμπερά πού είναι 
γεμάτα άπό ζωή καί άφοσίωση... βασίλεια άληθινά καί πανίσχυρα πού δέν είναι 
χτισμένα πάνω στήν άμμο, άλλά έκτείνονται σέ χώρες παράξενης ομορφιάς καί ονει
ρεμένης εύτυχίας.

Καθένας άπό μάς έχει ενα παμμέγιστο σκοπό στη ζωή. Κι’ αύτός ό πολύτι
μος σκοπός, μπορεί νά κρύβεται μονάχα σέ «μιά στιγμή άγάπης»...

Ναί! Ναί! Αυτήν τήν στιγμή άγάπης, τήν πιστεύω... γίνεται χρόνος, γίνε
ται ζωή όταν θελήσουμε νά ζήσουμε γιά κάποιο ’Ιδανικό.

Αύτό τό ’Ιδανικό δέν είναι μονάχα μιά ύψηλή θεωρία. ’Ίσως κάποτε κάποτε

(1) Πρώτος 6 άστυφύλαξ Σπυρίδων Κ. Πηλός έδωσε εις τό Περιοδικό μας έξαίρετα 
λογοτεχνικά δημιουργήματα του παρμένα άπό τήν ’Αστυνομικήν ζωήν, μέ τό γενικό τίτλο, 
αποσπάσματα άπό τό «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΟΣ». Τούτον συγχαίρομεν διά 
τά λογοτεχνικά του σκίτσα καί γιά τόν τίτλο « ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΟΣ» , τόν όποιον 
τό Περιοδικό μας χρησιμοποιεί πλέον γενικώτερα γιά κάθε τί, πού άστυνομικοί λογοτέχναι, 
θά μπορέσουν νά δώσουν γύρω άπό τή ζωή καί τή δουλειά τους στήν ’Αστυνομία Πόλεων.
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νά είναι μια άπλή,καλή κουβέντα... μια όμορφη, αύθόρμητη πράξη... πού τραντάζει 
τήν ψυχή και τοϋ πιο σκληρόκαρδου.

Δεν έχει σημασία άν μάς έπαινέσουν καί αν μάς άναγνωρίσουν τήν υπηρεσία 
μας. Σημασία έχει νά βρούμε τό ιδανικό, νά τό κατακτήσουμε, νά τό κάνουμε ζωή 
μας. Γιατί άν ζοΰμε έτσι στήν τύχη, γιά νά κάνουμε μονάχα τήν υπηρεσία μας τυ
πικά, μοιάζουμε μ’ ένα όμορφο πλοίο πού ταξειδεύει σ’ ένα άγνωστο ωκεανό δίχως 
πυξίδα. Κι’ αότή ή πολύτιμη πυξίδα δεν βρίσκω νάναι άλλη άπό τήν χιλιοτραγουδι- 
σμένη έντολή τοϋ Θεού: «’Αγαπάτε άλλήλους»

Έ κεΐ επάνω στηρίζεται ολόκληρο τό ’Αστυνομικό Οικοδόμημα—έστω κι’ 
άν οί πολίτες άγνοοϋν συνήθως πόσο άπέραντη είναι ή άγάπη μας γι’ αύτούς καί 
πόσο πονάμε στον πόνο τους καί χαιρόμαστε στή χαρά τους.

«Δεν ξέρει κανείς νά ζή, όταν δεν ξέρει ν’ άγαπά» έγραψε κάποτε ή Γεωργία 
Σάνδη.

’Εμείς έμάθαμε ν’ αγαπάμε... Ν’ άγαπάμε όλους—άκόμη καί τον λωποδύτη 
τού ’Αστυνομικού Δελτίου—Καί ή άγάπη οδηγεί τά βήματά μας εύσυνείδητα μέσα 
στις άγριες νύχτες τοϋ χειμώνα γιά τήν ζωή, τήν τιμή καί τήν περιουσία των άλ
λων.

Ό  τρόπος όμως πού εκδηλώνουμε τήν άγάπη μας δέν φαίνεται. Μπερδεύε
ται μέσα σέ ώρισμένα δικαιώματα πού μάς παρέχει ή Πολιτεία,, σκαλώνει πάνω 
σέ κοινωνικές άνωμαλίες, άγωνίζεται νυχθημερόν μέ τις προκαταλήψεις, μέ τό 
ψέμμα, μέ τήν κακόπιστη περιφρόνηση.

Γράφω σάν άστυφύλακας—γιατί άστυφύλακας είμαι—άλλά γράφω καί σάν 
άθρωπος. Γιατί πιο πολύ άπ’ όλους τούς άλλους μάς ταιριάζει αύτή ή λέξη. 'Υπάρ
χουν όμως καί κάποιες στιγμές (ελάχιστες δυστυχώς),πού τά γεγονότα καί οί περι
πτώσεις τής ζωής μάς κάνουν ν’ άνοίγουμε διάπλατα τήν καρδιά μας στά κατά
πληκτα μάτια τών άλλων. Τότε άποκαλύπτουμε τήν άλήθεια. Καί τά άποτελέσματα 
είναι άνέλπιστα.

“Ακόυσα πολλές φορές συνανθρώπους μου νά λένε «δέν ήξερα ότι ή ’Αστυνο
μία είναι έτσι. Διαφορετική τήν φανταζόμουν. Τώρα όμως πού τήν γνώρισα τήν 
άγάπησα πολύ, μέ όλη μου τήν καρδιά».

“Εφτασε ίσως γι’ αύτούς μονάχα μιά νοικοκυρεμένη κουβέντα, μιά ευγενική 
πράξη, ένα άδολο ένδιαφέρον άπό ένα άστυφύλακα γιά νά γίνουν φίλοι θερμοί τού 
Σώματός μας.

Σέ κάτι τέτοιες στιγμές καταλαβαίνω πόσο λεπτή είναι ή δουλειά μας καί 
πόσο τεράστια είναι ή εύθύνη μας.

'Ο Κικέρων έλεγε κάποτε «ένα καλό παράδειγμα είναι χίλιες φορές άνώτερο 
άπό μιά καλή πράξη». Αύτό καταλαβαίνετε τί σημαίνει; Σημαίνει οτι καθένας μας 
κρατά στά χέρια του τήν 'Ιστορία τής ’Αστυνομίας καί έχει τήν δύναμη νά τής προ- 
σθέση φίλους ειλικρινείς άπειρους μονάχα μέ μία καλή του πράξη, ή καί 
μονάχα μέ μία καλή του λέξη . . .

Αύτό είναι τό «’Ιδανικό» πού συνδέει τούς άνθρώπους. Καί αύτός είναι ό 
άξονας γύρω άπό τον όποιον πρέπει νά κινούμεθα σάν άστυνομικοί ύπάλληλοι.

Αύτά συλλογίστηκα, κοιτάζοντας ολόγυρά τήν ήσυχη φύση άπό τό άνοιχτό 
παράθυρο... Καί μ’ αύτές τις σκέψεις στο μυαλό κάθησα νά συνεχίσω όπως κάθε 
βράδυ τό 'Ημερολόγιό μου.

Καί οί άποψινές γραμμές μου είναι άφιερωμένες σέ κάποιον παληό διώκτη
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μας πού γίνηκε σήμερα, σάν τον ’Απόστολο Παύλο, θερμός φίλος μας γιατί ένας ευ
συνείδητος αστυφύλακας της Τροχαίας τον κατήχησε σιωπηλά στήν ’Αστυνομική 
’Αλήθεια.

Λυπάμαι πού τό 'Ημερολόγιό μου είναι τόσο αυστηρά προσωπικό ώστε απο
κλείει ονόματα καί πρόσωπα, άλλοιώς μέ ευχαρίστηση θά έμνημόνευα τά ονόματα 
καί των δύο, γιά παράδειγμα καί σέ μάς καί στούς άλλους.

’Αλλά δέν έχει σημασία αν αύτός πού άξαφνα μάς άγάπησε λεγόταν έτσι ή 
άλλοιώς. Σημασία εχει αυτό πού έγινε...

Καί αύτό έγινε άκριβώς σήμερα μπροστά στά μάτια μου καί στά μάτια πολ
λών άλλων πού μαζεύτηκαν καί πού τό διαλάλησαν ύστερα καί σ’ εχθρούς καί σέ 
φίλους .................

"Ενας πλούσιος ήταν κάποτε εχθρός τής ’Αστυνομίας. ’Έτσι άρχίζει αύτή ή 
ιστορία. Καί ήταν ένας μεγαλοβιομήχανος πού πέρασε καί άρκετό καιρό στο έξω- 
τερικό.

Μήν προσπαθήσετε νά τον μαντεύσετε. Είναι ανώφελο. Προσπαθήστε μο
νάχα νά μαντεύσετε πόσο μεγάλη ήταν ή άγάπη του συναδέλφου μας πρό,ς όλους, 
άνεξαιρέτως τούς συνανθρώπους του, καί προς τούς έχθρούς καί προς τούς φίλους.

’Ανώνυμος θά μείνη καί ό άστυφύλακας. ’Έτσι πρέπει. Γιατί ή διαφήμηση 
δέν έχει καμμιά σχέση μέ μάς καί μέ τό άχαρι έργο μ α ς ..........................

Ό  Κουρσάρος—δέν είναι αύτό τό όνομα—Είναι παρατσούκλι—Καί τόχει δό- 
σει τό λαϊκό πνεύμα σ’ έναν άρωματισμένο βιομήχανο. Τον λένε έτσι γιά δυο λό
γους: Πρώτα—πρώτα γιατί έχει μιά πελώρια ιδιωτική κούρσα, περήφανη κι’ άγέ- 
ρωχη σάν τά παληά κουρσάρικα καί δεύτερον γιατί όπου πέση μέ τήν κούρσα του 
τά κάνει γυαλιά—καρφιά. Τίποτε δέν φαίνεται νά σέβεται αύτός ό άνθρωπος. Καί 
τό πρώτο πράγμα πού περιφρονεΐ είναι ή ’Αστυνομία. ’Επιδεικτικά, σχεδόν χαιρέ
κακα, παραβαίνει τις ’Αστυνομικές Διατάξεις καί κυνικά, δίχως οίκτο, συμπερι- 
φέρεται στούς άστυφύλακες, πληγή έχει καταντήσει γιά τήν ’Αστυνομία. ’Αλλά ή 
πρώτη υπηρεσία πού πληρώνει τις συνέπειες τής ιδιοτροπίας αυτού τού ανθρώπου, 
είναι ή Τροχαία.

Μ ιά ’Αστυνομική Διάταξις ορίζει: «Μή κορνάρετε». Ά λλ’ αύτός χαλάει τόν- 
κόσμο στούς δρόμους χωρίς νά σέβεται τήν ήσυχία τών άλλων. Καί μέ περισσότερο 
πείσμα κορνάρει κάθε φορά πού περνά έξω άπό ’Αστυνομικό κατάστημα.

Κι’ άν τολμήση κανείς νά τού κάνη τήν παρατήρηση τον περιφρονεΐ δίχως 
καθόλου εύγένεια.

Μιά άλλη πάλι’’Αστυνομική Διάταξη προστάζει: «Μήν τρέχετε». Άλλ’ αύτός 
διασχίζει πάντα τούς δρόμους μέ δαιμονισμένη ταχύτητα, άδιαφορώντας γιά τούς, 
άλλους.

"Ενα βράδυ κάποιος άστυφύλακας τον πήγε στήν Τροχαία γιά μιά σοβαρή 
παράβαση. Καί τό τί είπε εκεί δέν λέγεται. Φεύγοντας δέ δήλωσε ότι είμαστε «ά
χρηστοι γιά τό Κράτος», ευχήθηκε δέ στον άστυφύλακα νά τον φυλάη ό Θεός νά 
μήν ξανασυναντηθοΰνε γιατί άλλοίμονό του . . . . . . .

’Αλλά ό Θεός δέν τον άκουσε. Καί ξανασυναντήθηκαν άπόψε πάλι μέ τον ά
στυφύλακα. Άλλ’ αύτή ή συνάντηση δέν ήταν όπως τήν περίμενε. Ή ταν όπως τήν 
ήθελε ό συνάδελφός μου: μιά ευκαιρία γιά νά τού άποδείξη ότι θάδινε καί τήν ζωή 
του άκόμη γιά νά τον κάνη νά νοιώση ότι τόν άγαπάμε, όπως όλους τούς συνανθρώ
πους μας καί πώς άν τό σκληρό καθήκον μας μάς άναγκάζει καμμιά φορά νά τόν 
ένοχλοΰμε μέ τις άπαγορεύσεις μας, ή καρδιά μας χτυπά μονάχα γιά τού πολίτου- 
τήν εύτυχία, τήν ζωή καί τήν χαρά . . .  . . . .



1654 Ήμερολόγιον άστυφύλακος— «Μήπως χτυπήσατε κύριε;»

"Ενα γλυκό δειλινό ήταν τ’ άποψινό καθώς τά πρώτα άστέρια άρχισαν κι’ 
δλας τήν βάρδια τους στον Ουρανό άνοιγοκλείνοντας νυσταγμένα τά φωτερά μι- 
κρούτσικα ματάκια τους.

Κι’ άπόψε, μέσα στην γλυκειά μυστικοπάθεια της πολυθόρυβης πόλης, βρέ- 
θηκεν ό άστυφύλακας, σέ μιά κεντρική λεωφόρο, άνεβασμένος πάνω στήν ξύλινη 
βάση νά κατευθύνη τήν κίνηση. Μέ τήν προσοχή συγκεντρωμένη στήν δουλειά του 
εργάζεται μέ θαυμαστή άρμονία κινήσεων νά ύποτάξη τις μηχανές πού τον περι
τριγυρίζουν. .

’Άξαφνα όμως συνέβη κάτι άπροσδόκητο. "Ενα αυτοκίνητο, μουγκρίζοντας 
άπειλητικά, περνά μέ άστραπιαία ταχύτητα τά άλλα πού ήταν σταματημένα, κάνει 
μιά παράλογη και πολύ άσχημα υπολογισμένη στροφή καί παρασύρει τήν ξύλινη 
βάση καί τον σκοπό άστυφύλακα μακρυά, στο άπέναντι πεζοδρόμιο. Οί περίεργοι 
συγκεντρώνονται άγανακτισμένοι, οί οδηγοί των αυτοκινήτων άνήσυχοι πετάγονται 
έξω καί σπεύδουν προς τον άστυφύλακα, καθώς τό άτίθασσο αυτοκίνητο σφηνώνε
ται μέ τήν ίδια παράνομη ταχύτητα σ’ έναν ηλεκτρικό στύλο.

Ή  σύγκρουσις ήταν μοιραία, τά τζάμια θρυμματίζονται...................
'Ο άστυφύλακας σηκώνεται, ξεσκονίζεται καί τρέχει προς τό σφηνωμένο 

αυτοκίνητο. 'Ο κόσμος προτρέπει τον άστυφύλακα νά ξυλοκοπήση τον δράστη, ένας 
πιτσιρίκος δίπλα μου ετοιμάζεται νά άπολαύση μπουνιές... ’Αλλά μπροστά στά κα
τάπληκτα μάτια αυτών τών άνθρώπων λαβαίνει χώρα μιά άπίθανη σκηνή. 'Ο άστυ
φύλακας σκύβει μπροστά στο κτυπημένο αυτοκίνητο, άνασύρει τον δράστη μαλακά, 
τον παίρνει στήν άγκαλίά του, τον τοποθετεί προσεκτικά στο πεζοδρόμιο καί τον 
ρωτά όσο παίρνει πιο γλυκά: «Μήπως χτυπήσατε κ ύ ρ ι ε ’Εκείνος τινάζεται. 
Αυτή ή ερώτηση μοιάζει μέ μαστίγωμα στήν ψυχή του, ό κόσμος κρατά τήν αναπνοή 
του, ένα γεροντάκι σκουπίζει κάποιο δάκρυ, καθώς ό λεβέντης άστυφύλακας τής 
Τροχαίας τοποθετεί τήν βάση στή θέση του καί συνεχίζει τό έργο του.

Θέλετε συνέχεια; Δέν χρειάζεται. Σάς είπα πάρα πάνω τί έπηκολούθησεν. 
Αύτός 6 μεγαλοβιομήχανος ορκίζεται, στο όνομα τ η ς ’Αστυνομίας σήμερα... τρεις 
άπλές λέξεις βρήκαν κάποια σπίθα μέσα στή στάχτη τής ψυχής του κι’ άνάψανε 
πυρκαγιά....................

Κι’ ό Κουρσάρος έγίνηκε ό καλλίτερος φίλος μας...
"Ενας Άστυφύλακας 

Σ. Κ. Π.



ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΑΡΑΙΝΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΥΣ °
‘Υπό κ. Π . ΜΠΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ Άστυν. Δ)ντοϋ Β'

1
Προς τούς κ.κ. Βαθμοφόρους
Έν συνεχεία των όσων άπηύθυνα προς ύμάς, κατά την πρώτην έβδομαδιαίαν 

συγκέντρωσήν των βαθμοφόρων της 'Τποδ)νσεως τής 3-9-54, επιθυμώ ν’ απευ
θύνω καί την παρούσαν μου διά να χαράξω τάς γενικάς άρχάς. καί τα συναισθήματα, 
ύφ’ ών δέον να διαπνέεται ό βαθμοφόρος τού ’Αστυνομικού Σώματος καί ετι μάλ
λον ό βαθμοφόρος της ’Αγορανομίας.

Σάς είναι γνωστόν, ότι ό βαθμοφόρος άνελισσόμενος έν τη ιεραρχία τού ’Α
στυνομικού ’Οργανισμού, δεν αποκτά μόνον μείζονα έξουσίαν καί βαρύτερα καθή
κοντα καί βαρυτέρας υποχρεώσεις καί δεν επωμίζεται μόνον μεγαλυτέρας εύθύνας. 
’Αλλά επί πλέον ύφίσταται καί πρέπει νά ύφίσταται καί μίαν συναισθηματικήν αλ
λαγήν. ’Αποκτά αύτομάτως τήν ιδέαν, τήν έννοιαν ή μάλλον την άρετήν της ύψηλο- 
φροσύνης.

'Η  άρετή της ύψηλοφροσύνής δημιουργεί αύτομάτως τήν γενναιότητα καί ή 
γενναιότης τήν αυτοθυσίαν.

’Αποκτά έν συνεχεία ό βαθμοφόρος τό συναίσθημα, τό όποιον συνίσταται εις 
τον ιδεολογικόν σύνδεσμον ό όποιος αναπτύσσεται μεταξύ αύτοΰ καί τού ύπ’ αυτού 
άσκουμένου έργου. Δηλαδή διά τον βαθμοφόρον τό ’Αστυνομικόν έργον παύει νά 
έχη τήν μορφήν ή τήν θέσιν τού βιοποριστικού έπαγγέλματος καί λαμβάνει τήν θέ- 
σιν τής πνευματικής συνθέσεως καί συνδέσεως.

'Η συναισθηματική αύτή άλλαγή έπέρχεται αύτομάτως όταν ό βαθμοφόρος 
τής ’Αστυνομίας έχει άντιληφθή καί πλήρως γνωρίζει, ότι οί διεξαγόμενοι σήμερον 
άγώνες μεταξύ των κοινωνιών, μεταξύ τών λαών καί τών έθνών, είναι άγώνες τού 
πνεύματος έναντίον τής ύλης. Είναι άγώνες τού πολιτισμού έναντίον τής βαρβαρό- 
τητος.

Εις τούς καλούς αυτούς άγώνας, εις τούς πνευματικούς αυτούς άγώνας ή Ε λ 
λάς είχε πάντοτε, έχει καί θά έχη πάντοτε τήν πρωτοπορείαν. Καί είναι έκτος 
άμφιβολίας ότι μεταξύ τών 'Ελληνικών άγωνιστών τού πνεύματος έναντίον τής όλης, 
πρωτεύουσαν θέσιν κατέχει τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

Καί έντεύθεν ή μεγάλη τού βαθμοφόρου τής ’Αστυνομίας άποστολή.
Είναι ό καλλιεργητής τών ύψηλών αύτών πνευματικών ιδεών τάς όποια? 

οφείλει νά έμφυσήση εις τούς ύπ’ αύτόν άνδρας. ’Οφείλει νά τούς διαπλάση καί τούς 
καταστήση ικανούς άγωνιστάς τού καλού αύτοΰ άγώνος.

(1) Εις γνώσιν της Δ)νσεως τοΰ Περιοδικού περιηλθεν ή ύπ’ άριθ. 22 της,9)9)54 Ή μ ε- 
'-ρησίαΔ)γή τού Διοικητοϋ της Ύποδ)νσεως ’Αγορανομίας κ. Π. Μπαρδοπούλου, ή όποια έκρίθη 
σκόπιμον νά δημοσιευθή, όχι μόνον διά τό έξαίρετον περιεχόμενόν της, άλλά καί διά νά άπς- 
τελέση δείγμα τού τρόπου κατά τον όποιον πρέπει οί ανώτεροι Άξ)κοί, οί διοικούντες μονά
δας, άναδεικνυόμενοι άξιοι της άποστολής των, νά εμπνέουν καί διδάσκουν τούς κατωτέρους 
των, έν παντί καί πάντοτε. 'Ο τίτλος έδόθη ύπό της Δ)νσεως τού Περιοδικού.
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’Οφείλει επίσης ό βαθμοφόρος νά είναι ακριβής διερμηνευτής των πνευμα
τικών αυτών ιδεωδών είς τούς πολίτας, εις τρόπον ώστε νά κατανοήσωσι πλήρως 
ούτοι ότι τά ’Αστυνομικά Καταστήματα καί ’Αστυνομικά Γραφεία αποτελούν δι’ 
αυτούς πνευματικούς σταθμούς.

Άσκοΰμεν κατά συνέπειαν εργον καθαρώς έθνικόν, κοινωνικόν καί έκπολι- 
τιστικόν.

Άποτελοϋμεν τήν θέσιν καί άποκρούομεν τήν άρνησιν.
'Υπηρετοϋμεν τό πνεύμα καί άρνούμεθα τήν ύλην, ή οποία άπεργάζεται τήν 

στασιμότητα, τό τέλμα, τήν καταστροφήν.
Διατηροΰμεν μέ βαθεΐαν πίστιν καί Ελληνικόν ενθουσιασμόν τάς πνευματι- 

κάς μας έπάλξεις, άγωνιζόμεθα έπ’ αυτών καί παρέχομεν τά ωραιότερα παραδείγ
ματα' παραδείγματα είς τούς ύφ’ ή μάς καί παραδείγματα είς τούς πολίτας.

'Ως προμετωπίδα τών σκέψεών μας, τών έκδηλώσεών μας καί τών πράξεών 
μας εις τε τάς ύπηρεσιακάς καί τάς ίδιωτικάς μας έμφανίσεις έχομεν τά ωραία ε
κείνα συναισθήματα, τά όποια άναδεικνύουν τον βαθμοφόρον καί τον είς δν άνήκει 
ούτος υπηρεσιακόν οργανισμόν, καί τον καθιστούν άξιον τής μεγάλης του άποστολής.

’Έχομεν τήν πίστιν καί τήν πλήρη προσήλωσίν μας επί τό έπιτελούμενον έργον
μας.

’Έχομεν τήν εύγενή μας συμπεριφοράν προς πάντας τούς πολίτας άνεξαρτή- 
τως τάξεως καί κοινωνικής θέσεως καί τήν δύναμιν νά έμφυσήσωμεν τό έξοχον αυτό 
συναίσθημα είς τούς υποδεεστέρους μας. Είναι ό άσφαλέστερος παράγων τής επι
τυχίας κατά τάς έκάστοτε ένεργείας μας. Οί εύγενεϊς τρόποι, ή σύνεσις, ή μετ’ άτα- 
ραξίας άντιμετώπισις τών ύπηρεσιακών μας ζητημάτων, άφοπλίζουν καί τον πλέον 
δύστροπον καί τον πλέον κακόβουλον.

Είναι ή ώραιοτέρα παράδοσις διά τό ’Αστυνομικόν Σώμα καί έπί τού ωραίου 
αυτού συναισθήματος συνέγραψαν οί προγενέστεροι ήμών τήν ώραιοτάτην καί άπέ- 
ραντον ιστορίαν τού ’Αστυνομικού θεσμού.

Φανώμεν άντάξιοι συνεχισταί τής άπεράντου καί ένδοξου αύτής ιστορίας.
’Έχομεν τό συναίσθημα τής άπονομής δικαιοσύνης καί τής ίσης μεταχειρί- 

σεως τών πολιτών ύφ’ οίανδήποτε μορφήν καί αν έπικοινωνώμεν μετ’ αύτών.
’Έχομεν τήν μεταξύ μας άγάπην, τήν συναδελφικήν άλληλεγγύην καί τήν- 

αρμονικήν συνεργασίαν, όρων άπαραιτήτων διά τήν επιτυχή διεξαγωγήν τού έργου 
μας.

Μέ τά συναισθήματα αυτά καί μέ τήν συνεχή καθοδήγησιν καί κατεύθυνσιν 
τών ύπαλλήλων μας θά προχωρήσωμεν είς τήν έκπλήρωσιν τού έπιμόνου άλλ’ εύ- 
γενούς καί ιδεώδους έργου μας, μέ πλήρη τήν πεποίθησιν τής άσφαλούς επιτυχίας.

Οΰτω καί ήμάς αυτούς θά άναδείξωμεν καί πολυτίμους υπηρεσίας θά προσ- 
φέρωμεν είς τήν πατρίδα καί τήν κοινωνίαν.

Π. ΜΠΑΡΔΟΙΙΟΥΛΟΣ



ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ

Κ. ΝΙΚΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΝΟΥ

(Συνέχεια άπό το προηγούμενο)

- Σ Τ  —

«Δεν ξέρω αν έχουν περάσει πολλά χρόνια άπό τότε πού γίνηκαν όσα θά σου 
» πώ τώρα, ά.λλά τα θυμάμαι όλα τόσο καλά, πού νομίζω πώς μία στιγμή μονάχα 
» έχει περάσει. Είχα τήν ηλικία κείνη, πού οί ποιο ευγενικές και μεγάλες ιδέες 
» γεννιώνται καί φουντώνουν στήν ψυχή μας καί πίστευα, πώς ό άνθρωπος γεν- 
>» νήθηκε μονάχα για τήν ευτυχία, μονάχα για τό καλό. Είναι άλήθεια, πώς στήν 
» επαρχία όπου έζησα, μέ τό αύστηρό άλλα ήθικό περιβάλλον καί μέ τις ξεχωριστές 
» φροντίδες της οικογένειας μου ήμουνα ευτυχισμένος, καί θεωρούσα ύποχρέωσι 
» να μοιράζω ένα μέρος άπό τήν ευτυχία μου, έκεϊ πού νόμιζα πώς κάποιο σύννεφο 
» δυστυχίας είχε πέσει. Μέ αύτά. τα αισθήματα, μέ αυτές τις ιδέες καί μέ μια πίστι 
» για τή δύναμι τού εαυτού μου βρέθηκα φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της ’Αθήνας. 
» Τό καινούργιο περιβάλλον καί τα μαθήματα δυνάμωσαν περισσότερο τήν πίστι 
» μου στις ιδέες πού είχα για τις υποχρεώσεις τού ανθρώπου, ό όποιος είναι εύτυ- 
» χισμένος καί μέ λαχτάρα περίμενα καί γώ νά βρεθή μια περίπτωσι, όπου θά 
» πραγματοποιούσα τις ιδέες μου, δείχνοντας στον εαυτό μου, πώς ό άνθρωπος 
» πρέπει νά είναι καλός καί πρέπει νά μοιράζεται τήν ευτυχία του μέ τούς άλλους.

« Φοιτούσα στο τρίτο έτος τού Πανεπιστημίου καί είχα πάρει τή συνήθεια 
» ν’ άνεβαίνω συχνά στήν Άκρόπολι καί νά κάθουμαι στον άνατολικό βράχο πολλές 
» ώρες, συγκεντρωμένος στις δικές μου σκέψεις, πού τώρα άρχισαν νά φουντώ- 
» νουν μέσα στή φαντασία καί νά πλάθουν όνειρα γιά τό μέλλον, γιά τήν ζωή καί 
» γιά τήν ευτυχία. Καί όπως κάθε νέος άφηνα τή φαντασία μου νά παίρνη μακρυνό 
» δρόμο, καί νά πλάθη όνειρα όχι μονάχα γιά τήν ευτυχία τή δική μου, άλλα καί 
» γιά τό κοινωνικό σύνολο ολόκληρο, πού τό έβλεπα σαν κάτι ένωμένο, μονοκόματο, 
» πού νόμιζα πώς κλείνεται μέσα στήν ψυχή τού κάθε άνθρώπου καί πώς τό αϊστα- 
» νόμαστε όλοι μας κατά τον ίδιο τρόπο.

« Οί μελέτες μου καί μια ιδιαίτερη κλίσι, πού είχα στή λογοτεχνία, μού είχαν 
» δόσει μιά πολύ καλή θέσι στήν φιλολογική κίνησι τής εποχής καί κάθε τι όπου 
» έγραφα διαβάζονταν μέ εύχαρίστησι άπό πολλούς καί διαλεχτούς άνθρώπους, 
» πού μ’ έκριναν μέ ένθουσιασμό. Τό περιοδικό όπου έγραφα τότε, μέ ψευδώνυμο 
» πάντα, είχε πάρει τήν πρώτη κυκλοφορία. Είναι άλήθεια πού δέν μέ κούραζε κα
ί» θόλου νά γράφω, άφοΰ δέν έκανα τίποτε άλλο παρά νά ρίχνω στο χαρτί κάθε 
» σκέψι πού έφτανε στο νοΰ μου καί μάλιστα όπως άκριβώς παρουσιάζονταν. Γε- 
» λοΰσα μάλιστα πολλές φορές, όταν διάβαζα κριτικές πού μου άνεγνώριζαν ταλέντο 
» εξαιρετικό καί πολυμάθεια, ένω έγώ τήν περισσότερη ύλη τήν έπερνα άπό τό 
» δικό μου τον έσωτερικό κόσμο. Ή  άγάπη αυτή, πού έδειχνε ό κόσμος γιά ό,τι
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)) έγραφα έκτος πού μοΰ έδινε μεγάλο θάρρος, άφηνε καί άρκετά κέρδη, τά όποια 
» έπέτρεπαν νά μη γίνουμαι βάρος στους γονείς μου για τις σπουδές.

«Κάθε χρόνο πού τελείωνα τά μαθήματα, μου, πήγαινα στην επαρχία, στήν 
» ιδιαίτερη πατρίδα μου. ’Από έκεϊ, τό αγνό καί ολοκάθαρο περιβάλλον έπαιρνα 
» καινούργιο κουράγιο καί πίστευα πώς δεν υπάρχει στον κόσμο δυστυχία.

- Ζ -
«Κάθε άνθρωπος έχει ώρισμένες μέρες στή ζωή του, πού όσος χρόνος κι’ 

» αν περάσει πάντα μένουν πολύ σιμά του, γιατί κρατούν ζωγραφιστές ώρισμένες 
» εικόνες πού έπαιξαν τον κυριώτερο ρόλο για τό μέλλον του, για ένα φτερούγισμα 
» στά όψη ή για νά ένα γκρέμισμα στα σκοτάδια.

«ΤΗταν Μάιος, εποχή δηλαδή πού ή ’Αθήνα παρουσιάζει όλη της τη φυσι- 
)) κή γοητεία. "Οπως έκανα συχνά υστέρα άπό τά άπογευματινά μαθήματά μου, 
» πήρα τή Λεωφόρο Πανεπιστημίου καί προχωρώντας προς τον ’Εθνικό κήπο 
» έφθασα στήν Άκρόπολι καί άνέβηκα στο βράχο μου ευχαριστημένος, γιατί θ’ ά- 
» πολάμβανα ύστερα άπό λίγο τή δύσι τού ήλιου, πού παίρνει έξαιρετική μεγαλοπρε- 
» πεια όταν φαντάζη ολόχρυσος μέσα άπό τον Παρθενώνα. ’Εκεί νοιώθει κάνεις 
» μιά άπέραντη γοητεία, όπου κρατεί μέχρι τή στιγμή, πού καί οί τελευταίες απο- 
» χρώσεις σβύνουν άνάλαφρα καί τό σκοτάδι άπλώνεται σιγά σιγά, όπόταν άθελα 
» έρχεται στον καθένα ή σκέψι, αν θά πρέπη νά φύγη ή νά μείνη εκεί γιά νά περι- 
» μένη τήν άνατολή.

« Κατά τις νυχτερινές αύτές ώρες είναι πολύ λίγοι κείνοι πού άπομένουν 
» πάνω στο βράχο τής Άκροπόλεως γιά νά περάσουν τή νύχτα τους. Έ γώ  πολλές 
» φορές άπόμεινα ολομόναχος καί αύτό μοϋ έκαμε έξαιρετική εύχαρίστησι γιατί συλ- 
» λογιζόμουν, πώς οί σκέψεις μου καί οί ιδέες πού μοϋ έρχόταν τις ώρες αύτές παιρ- 
» νουν μέ τή φαντασία τέτοια έκτασι πού άγκαλιάζουν ολόκληρο τον κόσμο.

« ’Έτσι τό άπόγευμα κείνο, κάθησα ολομόναχος στο δυτικό βράχο καί συγ- 
>> κεντρωμένος στον εαυτό μου παρακολουθούσα τήν έξαίρετη άλλαγή τών χρωμα- 
» τισμών τού Ουρανού, πού σέ κάθε στιγμή έδινε καινούργιο φόντο στον ΓΙαρθε- 
» νώνα, τό μνημείο αύτό πού σεβάστηκεν ό χρόνος καί ή άνθρώπινη οργή. Πλησι- 
» αζε νά χαθή καί ή τελευταία άπόχρωσι, όταν έννοιωσα παλύ κοντά μου σαν μια 
» σκιά νά στέκη στήν άκρη τού βράχου. Γύρισα άπότομα προς τά έκεϊ καί είδα μια 
» νέα πού όλόρθια κυττοΰσε προς τον Ούρανό' μοΰ έφάνη μάλιστα περίεργο πως 
» κρατούσε τήν ισορροπία της, γιατί φάνταζε πώς έστεκε στον άέρα καί μόνο οί ά- 
» κρές άπό τά δάκτυλα τών ποδιών της άγγιζαν τό βράχο κατάνακρα.

« Δέν έκανα καμμιά άλλη σκέψι άλλα έτρεξα καί τήν κράτησα άπό τό μπρά- 
» τσο. Κείνη σάν νά ταράχτηκε γύρισε φοβισμένη καί έκαμε μιά κίνησι νά λευτε- 
» ρώση τό χέρι της. Κατάλαβα πώς είχε σκοπό νά πέση άπό τό βράχο αύτό στον 
» γκρεμνό καί τήν τράβηξα προς τά πίσω. Δέν μίλησε άλλά μούριξε ένα βλέμμα, 
» πού άκόμη δέν μπορώ νά έξηγήσω αν ήταν βλέμμα πού έδειχνε ευγνωμοσύνη ή μΐ- 
» σος, γιατί τήν εμπόδισα νά πραγματοποιήση τήν άπόφασί της. Ό  άνθρωπος είναι 
» πάντοτε έγωϊστής καί στενοχωριέται όταν έρχεται κάποιος καί στις πιο παράλογες 
» σκέψεις του νά τον έμποδίση άπό πράξεις πού είναι φανερό ότι άποτελοΰν τρέλλα.

« ’Έμεινα καί γώ γιά λίγη στιγμή σκεπτικός γιατί δέν μπορούσα νά κατα- 
» λάβω πώς μιά νέα είχε άποφασίσει νά στερηθή γιά πάντα τήν άπόλαυσι τής ζωής 
» καί μάλιστα στο μέρος όπου ή φύσις τής έδειχνε όλες τις καλλονές της. Νόμιζα 
» πώς δέν υπάρχει δυστυχία στον κόσμο καί πώς εκείνο, πού οί άνθρωποι νομίζουν 
)) δυστυχία είναι κάποια άόρατη δυναμική άχτίνα πού πρέπει κανείς νά τήν ζωντα- 
» νέψη καί νά τήν κάνη νά φανέρωση τήν ώφελιμότητά της.

« Έ τσι, όταν κατώρθωσα σέ λίγο νά τακτοποιήσω τίς σκέψεις μου έπίστεψα
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» πώς αύτή ήταν ή στιγμή, πού έπρεπε νά ενεργήσω, νά μεταγγίσω δηλαδή την εύτυ- 
«χία πού έννοιωθα έγώ, στην 
«ψυχή κάποιου πού φανταζόταν 
«τον έαυτό του δυστυχισμένο.

« Πήρα άπό το χέρι τη 
«νέα καί σχεδόν άμίλητα τήν 
«τράβηξα προς τήν έξοδο.

« — Πρέπει νάχετε άη- 
»διάση τή ζωή ψιθύρισα....

« Δεν πήρα καμμιά ά- 
«πάντησι καί μόνο ένα πικρό 
«χαμόγελο πέρασε άπό τα 
«χείλη της καί άργότερα έ- 
«στάθη λίγο καί μέ σβυσμένη 
«φωνή καί κατεβασμένα μά- 
«τια μου λέγει:

« — Νομίζετε πώς κά- 
»ματε καλό; Καί μειδίασε έτσι 
«πού έδινε μονάχη στο έρώ- 
«τημά της μια ειρωνική ά- 
«πάντησι. Κύριε... συνέχισε,
«σάς ευχαριστώ, άλλα ή ζωή 
«είναι τό ίδιο εύχάριστη όπως 
«καί ό θάνατος.

«Έννοιωσα τότε σάν 
«νά σύρθηκε άπότομα κάποιο 
«σκοτεινό παραπέτασμα πού 
«σκέπαζε τή ψυχή τής νέας καί 
«πέρασαν άπό τό μυαλό μου 
«σκέψεις περίεργες.

« Φαίνεται πώς έμεινα άρκετά σάν άφηρημένος, γιατί άναγκάστηκε ή νέα νά 
» μέ τραβήξη αύτή τώρα για νά προχωρήσουμε προς τή λεωφόρο άφήνοντας πίσω 
» μάς τον κήπο τής Άκροπόλεως.

« Βλέπετε πώς είναι τό ίδιο εύχάριστη ή ζωή, όπως καί 6 θάνατος, ξαναεΐπε 
» τώρα, μέ κάποια υπεροχή ή νέα.

« — ’Ό χι! κατώρθωσα .ν’ άπαντήσω. 'Η  ευτυχία βρίσκεται μονάχα στή ζωή. 
» Δέν ξέρω τί τόνο είχε ή φωνή μου, άλλά αύτό τό πίστευα καί φαίνεται πώς ή 
» πίστι μου αύτή έπηρέασε τή νέα, γιατί έννοιωσα τήν παλάμη νά σφίγγεται άπό- 
» τομα στο μπράτσο μου. Κάτι μάς έφερε πολύ κοντά τον ένα προς τον άλλο καί βα- 
» δίζαμε σιγά σιγά, χωρίς ν’ άλλάζουμε καμμιά λέξι.

« 'Όποιος έζησε στήν ’Αθήνα έχει πάντα μπροστά του τις φεγγαρόλουστες 
» νύχτες της, πού τό καθάριο χρώμα τ’ ούρανοϋ παίρνει μια άσημένια άπόχρωσι 
» καί ρίχνει στά πρόσωπα καί τα πράγματα ένα τέτοιο φώς, όπου νομίζει κανείς 
« πώς είναι φωσφόρισμα πού βγαίνει άπό τό εσωτερικό τών πραγμάτων. Δέν ξαί- 
« ρω άν ή λαμπρότης αύτή τής ’Αθηναϊκής άτμόσφαιρας μ’ έκανε νά βοώ άρμο- 
» νική ομορφιά στήν άπροσδόκητη νέα, πού καθώς περπατούσε πλάϊ μου άμί- 
» λητη καί συγκεντρωμένη σέ κάποια ιδέα, έρριξα πάνω της πλάγιες ματιές καί 
» είδα πώς μέ τό ψηλό άνάστημά της, τό ωχροκίτρινο πρόσωπό της καί τα σκια- 
» σμένα άπό κάποιο πόνο βλέφαρά της έδιναν τήν έντύπωσι πώς ήταν μία άπό 
» τις μαρμάρινες νέες τής’Ακροπόλεως, πού κατέβηκε άπό τή θέσι της για νά ζήση

"Ετρεξα καί τήν κράτησα άπό τό μπράτσο
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)> καί πάλι στήν άγαπημένη πόλι των Θεών.Τά μαλλιά της μέ καστανόχρυσο χρώμα, 
x κάπως φυσικά ριγμένα προς τα πίσω, πλαισίωναν κατά τρόπο χαρακτηριστικό τό 
» πρόσωπο τής νέας αύτής, πού, δπως κατάλαβα είχε τήν ιδέα πώς ή εύτυχία βρί- 
» σκεται στο θάνατο, αλλά πού άκόμη δεν τό πίστευε καλά καλά. "Ετσι άμίλητοι 
» είχαμε κατεβή άπό τό βράχο καί είχαμε περιπατήσει άρκετά στη Λεωφόρο, ώς 
» πού φθάσαμε στις στήλες τοϋ ’Ολυμπίου Διός καί σάν νά είχαμε συννενοηθή καί 
» οί δυο καθίσαμε πάνω σ’ ένα μάρμαρο, λείψανο κι’ αύτό μιας παληάς δόξας, πού 
» μας άφησε τά ερείπιά της μέ κάποια ειρωνεία, καί σαρκασμό γιά τούς καινούρ- 
» γιους ρυθμούς καί ιδέες.

« — Βλέπεις πόσο όμορφα είναι αύτά τά μάρμαρα έτσι ερειπωμένα, μοϋ λέ- 
» γει ή νέα. Είναι ό θάνατος πού τούς έδωσε τήν ομορφιά αυτή.

« Ά πό κείνη τή στιγμή άρχισε νά μοϋ μιλή στον ενικό σάν νά είχαμε γνω- 
x ρισθή άπό πολλά χρόνια καί αύτό μέ κολάκευε περισσότερο-, γιατί ευρισκα πό>ς 
» είχα κάποια εύχάριστη έπίδρασι στη νέα αύτή, αισθανόμουνα δέ καί έναν έγωϊ- 
)) σμό γιατί θά κατώρθωνα νά δώσω μέρος άπό τήν εύτυχία τή δική μου σ’ ένα άλλο 
» πρόσωπο.

« — "Εχεις δίκηο άπάντησα. Τά έρείπια αύτά είναι Ομορφα, άλλά πρεπει 
» νά όμολογήσης πώς καί αύτά κλείνουν άκόμη μέσα τους ένα πνεύμα, πώς δέν εί- 
» ναι τελείως πεθαμένα. Τό πνεύμα τοϋ ιδανικού, τό πνεύμα τής εύτυχίας τους τα 
» κάνει νά μάς παρουσιάζωνται τόσο όμορφα.

« Αύτά μάλιστα έχουν ζωή αιώνια. Καί ή ζωή είναι ωραία. ΙΙρέπει νά μέ πι- 
» στέψης.

«"Οταν εγώ έλεγα αύτά, εκείνη είχε'ρίξει τό κεφάλι πάνω στο στήθος της 
» καί μοϋ έφάνη πώς κάποιο δάκρυ κύλισε άπό τά βλέφαρά της.

« "Εννοιωσα πόνο, γιατί νόμισα πώς έγώ έγινα αιτία νά ταραχθή καί τρέμον- 
» τας σχεδόν πήρα στις παλάμες μου τό χέρι της καί τό σκέπασα άπαλά, ενώ έν- 
» νοιωθα οτι τά δάκτυλά της έτρεμαν.

« — Σοΰ έκαμα κακό πρόσθεσα. Πάμε νά φύγουμε, νά σάς πάω στο σπίτι 
)) σας. 'Η  νέα δέν σηκώθηκε άλλά φάνηκε περισσότερο ταραγμένη μέ τή προτασι 
» μου αύτή καί έστρεψε πάλι τό βλέμμα της έρωτηματικά προς τό βράχο τής ’Α
χ  κροπόλεως.

« Αύτό μέ τρόμαξε καί προσπάθησα νά μπω στή σκέψι της. Θεώρησα ύποχρε- 
» ωσί μου πιά νά μή τήν άφήσω καθόλου, γιατί είδα καθαρά, πώς μιά έμμονη ιδέα 
» είχε κυριέψει τήν ψυχή της, ό θ ά ν α τ ο ς .

« — Σ ’ ευχαριστώ, μοϋ λέγει, άλλά άφησέ με μόνη, πήγαινε καί ξέχασε ότι 
» είπαμε, είναι εύχάριστο νά ζή κανείς εύτυχισμένος, όπως είναι εύχάριστο και να 
» πεθαίνη κανείς γιά νά εύτυχήση.

« Τά τελευταία αύτά λόγια της χτύπησαν βαθειά στήν ψυχή μου καί σκεπτο- 
» μουν πώς ή δική μου εύτυχία είχε πιά μοιρασθή. Δέν ήτο δυνατό ν’ άφήσω τη νέα αυ- 
» τή νά παραδοθή στο θάνατο, γιατί έγινε πιά ένα κομμάτι τής δικής μου εύτυχίας.

« — Είσαι πολύ στενοχωρημένη, λέγω κάπως έπιτακτικά καί είμαι ύποχρε- 
» ωμένος νά σέ πάω στο δωμάτιό μου....

« — Πρέπει όμως νά σκεφθής, μοϋ άπαντά, πώς χάνεις πιά τήν εύτυχία σου 
» καί φοβάμαι μήπως κάποτε τό μεταννοιώσης.

« Αύτό έγώ δέν μπορούσα νά τό καταλάβω καί χωρίς νά δώσω άπάντησιτην 
» πήρα άπό τό μπράτσο καί βαδίζοντας φθάσαμε στήν οδόν Λυκαβηττού, όπου έμε- 
>< να τότε κρατώντας δύο δωμάτια μέσα σέ μιά έπαρχιακή οικογένεια. ' Η ώρα ήταν 
)> κοντά μεσάνυχτα καί χωρίς νά χάσω καιρό έδειξα στή νέα τό δωμάτιό μου, έγω 
X δέ πέρασα στο γραφείο μου καί έπεσα νά κοιμηθώ πάνω σ’ ένα καναπέ.

(  Συνεχίζεται)



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟ Ν ΙΚΟ  Μ Α Τ Ι " ’
ΜΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΣΥΣΚ Ε ΥΗ  ΕΡΕΥΗΗΣ ΥΠΟΠΤΟΝ ΑΤΟΜΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Κατ’ ειδήσεις έκ Νέας 'Τόρκης ένας ρομπότ τελωνειακός έπιθεωρητής (ο
πλισμένος με ένα μαγικό μάτι άκτίνων X, έματαίωσε την προσπάθειαν λαθραία- 
είσαγωγής διαμαντιών άξίας 200.000 δολλαρίων εις τήν ’Αμερικήν. Τα διαμάντια 
ήταν κρυμμένα μέσα σε ένα ξύλινο άεροπορικό κιβώτιο μέ γυαλικά. Μέσα σ’ αύτό 
τό κιβώτιο ήταν τοποθετημένα 20 μικρά σακκουλάκια μέ διαμάντια των 2.000 κα- 
,ρατιών. Έπρόκειτο για τήν μεγαλύτερη άπόπειρα λαθραίας εισαγωγής πολυτίμων 
•λίθων εις τήν Ιστορίαν τής Νέας 'Τόρκης. Τέσσαρα πρόπωσα πού έπέβαινον του 
αεροπλάνου συνελήφθησαν.

'Η  άνακάλυψις των κρυμμένων διαμαντιών έκαμε ζωηροτάτην έντύπωσιν 
είς τούς τελωνειακούς, πού δεν έφαντάζοντο δτι ή περίεργη αύτή ηλεκτρική συσκευή 
θά ήταν τόσον άποτελεσματική. Κατόπιν αύτοϋ αναμένεται δτι σέ δλα τά λιμάνια 
καί τά άεροδρόμια των 'Ηνωμένων Πολιτειών θά έγκατασταθοϋν οί παράξενοι αύ- 
τοί ήλεκτρονικοί τελωνειακοί έπιθεωρηταί προς έλεγχον τών ύποπτων άποσκευών 
καί δεμάτων εμπορευμάτων. Τά διαμάντια μετεφέροντο μέ ένα άεροπλάνο τής Ε 
ταιρίας Σκανδιναβικών εναερίων συγκοινωνιών. "Οταν οί έκφορτωταί έξεφόρτωναν 
τό άερασκάφος, οί τελωνειακοί έξεχώρισαν ένα κιβώτιο μήκους 2 μέτρων καί πλά
τους ενός, έντός τού οποίου εύρίσκοντο διάφορα γυαλικά. Εις τό κιβώτιον ύπήρχαν 
οί λέξεις «Προσοχή, εύθραυστον». 'Ο ήλεκτοονικός έπιθεωρητής μέ τό μαγικόν του 
μάτι έσημείωσε άμέσως τήν παρουσίαν τών διαμαντιών μέσα στο κιβώτιο. "Οταν τό 
κιβώτιο άνοίχτηκε τά διαμάντια άστραφαν είς τά έκπληκτα μάτια τών τελωνειακών. 
Είχαν σταλή, δπως άπεδείχθη ύστερα, άπό τό Φρείντμπεργκ τής Γερμανίας καί έ- 
πρόκειτο νά διατελοϋν είς τά κοσμηματοπωλεία. Επάνω στο κουτί ύπήρχαν τά ονό
ματα τών παραληπτών, τοϋ κυρίου καί τής κυρίας Μύλλερ.

Ό  έπιθεωρητής ρομπότ ζυγίζει ένα τόννον καί στοιχίζει 7.000 δολλάρια. 
Είναι τετράγωνος χαί έχει ένα μάτι είς τήν κορυφήν. Μέσω τοϋ ματιού αύτοϋ βλέπει 
ό τελωνειακός τό έξεταζόμενον άντικείμενον.

Κατά τήν άνακοίνωσιν τών άμερικανικών τελωνειακών άρχών ό άδυσώπητος 
αυτός έλεγκτής άνεκάλυψε μέχρι τώρα πολυτίμους λίθους, λαθραίως είσαγομένους, 
συνολικής άξίας 350.000 δολλαρίων άπό τής 1ης Φεβρουάριου ,έντός ένός έξαμήνου 
δηλαδή. Είς τό έξής ή λαθραία εισαγωγή πολυτίμων λίθων θά είναι έξαιρετικά δύ
σκολη, αν δχι άδύνατη. Καί τοΰτο διότι κανείς δέν θά τολμά νά άναλάβη τήν επι
κίνδυνη αύτή προσπάθεια έξαπατήσεως τών τελωνειακών άρχών.

1. Άναδ-ηιαοσίε-υσις έκ της έφημερίδος «Τά Νέα» τής 6-3-1954 ύπό τον τίτλον « Ό  
Ρομπότ—τελώνης θριαμβεύει μέ τό ήλεκτρονικό του μάτι».



ΛΗΣΤΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
ΣΕ ΑΕΥΤΕΡΟΑΕΠΤΑ ΑΝΗΡΠΔΓΗ ΧΡΥΣΟΣ ΑΞΙΑΣ 46 .000  ΛΙΡΩΝ

Στις 21 Σ )βρίου 1954 έγινε μιά άπό τις μοναδικές σέ τελειότητα οργανώσεως 
ληστεία μέσα στο Λονδίνο. Τό χαρακτηριστικό είναι ότι σέ έναν πολυσύχναστο 
δρόμο τού Κεντρικού Λονδίνου έγινε σέ διάστημα δευτερολέπτων της ώρας αρπαγή 
χρυσού άξίας 46.000 λιρών στερλινών, χωρίς νά ριφθή ούτε ένας πυροβολισμός καί 
χωρίς νά σημειωθή ή παραμικρά, άντίστασις.

Σχετικώς άνεγράφησαν είς'τόν τύπον αί έξης λεπτομέρεια'.:
Οί λησταί, έπιβαίνοντες φορτηγού αυτοκινήτου, έπλησίασαν μέ μεγάλην τα

χύτητα άλλο φορτηγόν, έπί τού οποίου έφορτώνετο ό χρυσός, έκ τών άποθηκών τής 
ολλανδικής έταιρίας ΚΛΜ, εις την θέσιν Χόλμπορν τού Λονδίνου.

’Ενώ ό μεταφέρων τον χρυσόν υπάλληλος παρεμέριζε ταχέως διά νά σωθή 
άπό τούς τροχούς τού φορτηγού, οί λησταί, μέ άστραπιαίαν ταχύτητα, μετέφερον 
είς τό αύτοκίνητόν των δύο μικρά άλλά βαρέα κιβώτια καί έπιβαίνοντες έκ νέου τού 
φορτηγού των έξηφανίσθησαν. Ακολούθως, έν έπιβατικόν αύτοκίνητον έσταμάτησε 
διαγωνίως έπί τής οδού, διά νά έμποδίση πιθανήν καταδίωξιν τού φορτηγού. Ό  οδη
γός καί τού αυτοκινήτου αύτοΰ έξηφανίσθη. Εκατοντάδες άνθρώπων τής πολυσυ- 
χνάστου αύτής περιοχής, παρηκολούθησαν άναυδοι τήν ληστείαν, ήτις διενηργήθη 
μέ καταπληκτικήν άκρίβειαν, είς χρονικόν διάστημα είκοσι δευτερολέπτων.

Ό  ύπάλληλος τής ΚΛΜ, άφού συνήλθεν άπό τήν έκπληξίν του, έτηλεφώνη- 
σεν είς τήν Σκώτλαντ Γυάρντ, ήτις κατέφθασεν άμέσως καί ήρχισεν άνακρίσεις.

Σημειωτέον, ότι ή οικία τού υπουργού τών ’Εσωτερικών κ. Μάξουελ Φάϊφ, 
εύρίσκεται πλησίον τών άποθηκών τής ΚΛΜ, οσάκις δέ ό υπουργός εύρίσκεται έκεϊ, 
εις άστυνομικός είναι πάντοτε έξω τής οικίας. ’Αλλά σήμερον, ούδείς άστυνομικός 
ύπήρχεν έκεϊ.

Άργότερον, ή άσφαλιστική εταιρία, είς τήν οποίαν ήτο ήσφαλισμένος ό χρυ
σός, προσέφερεν άμοιβήν 4.500 λιρών διά πάσαν πληροφορίαν, δυναμένην νά όδη.- 
γήση είς τήν άνεύρεσιν αύτού.

Ή  ληστεία αΰτη, είναι ή μεγαλυτέρα καί θρασυτέρα έξ όσων έγνώρισε ποτέ 
τό Λονδΐνον. Ή  μεγαλυτέρα τών τελευταίων ετών, ήτις όμως ώχριά ένώπιον τής 
σημερινής, έλαβε χώραν τό 1935 είς τό άεροδρόμιον Κρόύντον, όπου έξηφανίσθη 
χρυσός άξίας 21.000 στερλινών.

'Η  Σκώτλαντ Γυάρντ κινείται δραστηρίως διά τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν 
τών δραστών.

1. Άναδημοσίευσις έκ της έφημερίδος «’Απογευματινή» της 22-9-54.
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«Περί πιστοποιητικών διαγωγής»

'Ο Κανονισμός οΰτος χαρακτηρισθείς άπόρρητος δεν δημοσιεύεται. Οί κ.κ. ’Αξιωματικοί, 
δύνανται να λαμβάνουν γνώσιν τούτου διά την έφαρμογήν του έκ τοϋ παρά τη ‘Υπηρεσία των 
τηρουμένου φακέλλου Κανονισμών τοϋ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 54

«Περί όργανώσεως καί λειτουργίας γραφείων κινήσεως των Μηχανοκινήτων
'Υπηρεσιών».

I. Σύστασις γραφείων κινήσεως.

’Άρθρον 1 . Εις έκάστην των Μηχανοκινήτων υπηρεσιών τών ’Αστυνομικών Δ)νσεων ’Α
θηνών Πειραιώς καί ΙΙατρών συνισταται γραψεΐον κινήσεως μέ προϊστάμενον βαθμοφόρον καί 
προσωπικόν άνάλογον προς τον αριθμόν τών οχημάτων τούτων.

Εις ’Αστυνομικήν Δ)νσιν Κερκύρας λόγω τοϋ μικρού άριθμοϋ τών οχημάτων τήν εργασίαν 
τοϋ γραφείου τούτου δύναται νά έκτελή εις τών βαθμοφόρων της Μηχανοκινήτου υπηρεσίας έν. 
συνδυασμώ μέ τά λοιπά καθήκοντά του.

II. Βιβλία καί έντυπα γραφείου κινήσεως.
"Αρθρον 2 . Παρ’ έκάστω γραφείω κινήσεως τηρούνται τά κάτωθι βιβλία καί έντυπα.

1 . Μητρώον όχημάτων.

Εις τό βιβλίον τοΰτο αναγράφεται παν όχημα άνήκον εις τήν δύναμιν τοϋ Μηχανοκινήτου 
Τμήματος διηρημένον εις τάς έξης στήλας:

α ) α ΰ ξ ω ν  ά ρ ι θ μ ό ς .  *0 αΰξων άριθμός μητρώου είναι καί ό αστυνομικός αριθμός 
κυκλοφορίας τοϋ οχήματος.

β) ά ρ ι θ μ ό ς  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς .  Ό  άριθμός οδτος είναι ό γενικός άριθμός κυκλοφοτ 
ρίας δστις δύναται νά είναι στρατιωτικός ή πολιτικός, άναλόγως της προελεύσεως τοϋ όχήματος.

γ) Τ ύ π ο ς  ό χ ή μ α τ ο ς  κ α ί  χ ω ρ η τ ι κ ό τ η ς .  ’Αναγράφεται αν είναι π.χ. έπι~ 
βατικόν, φορτηγόν κλπ. πέντε θέσεων ή τριών τόννων κλπ.

δ) Έ ρ γ ο σ τ ά σ ι ο ν  κ α τ α σ κ ε υ ή ς .
ε) ' Υ π η ρ ε σ ί α  έ ξ  ή ς  π α ρ ε λ ή φ θ η  κ α ί  χ ρ ο ν ο λ ο γ ί α  π α ρ α λ α β ή ς ,  

στ) ' Υ π η ρ ε σ ί α  ε ί ς  ή ν  ά ν ή κ ε ι .  Εις τήν στήλην ταύτην θ’ άναγράφηται ή υπη
ρεσία είς ήν άνήκει. "Οταν μετατίθεται εις άλλην υπηρεσίαν θά γίνεται σχετική μεταβολή άνα- 
γραφομένης καί τής χρονολογίας τής μεταβολής π.χ. Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας άπό 5-3-46. Άστυν. 
Δ)νσις ’Αθηνών άπό 10-6-46 κ.ο.κ.

ζ) Δ ι α γ  ρ α φ ή. Θ’ άναγράφηται πότε διεγράφη, διά ποιαν αιτίαν, δυνάμει ποιας διατα
γή?·

η) Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς .
Κατά τήν καταχώρησιν τών όχημάτων εις τό μητρώον θά άφίεται μεθ’ έκάστην έγγραφήν 

χώρος έκ δέκα στίχων ΐνα άναγράφωνται αΐ κατά τ’ άνωτέρω μεταβολαί .Είς τά Μηχανοκίνητα 
Τμήματα ή 'Υπηρεσίας όπου ή δύναμις τών όχημάτων είναι μεγάλη, θά δύναται νά καταρτίζηται 
καί ειδικόν βοηθητικόν άρχεϊον διά καρτελών, ταξινομισμένων κατά κατηγορίας όχημάτων, τύπους, 
χωρητικότητα κλπ. ώστε νά ευχεραίνηται ή υπηρεσία.
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2 .  Β ιβλίου έλαστικών

Είς έκάστην σελίδα τοΰ βιβλίου τούτου άναγράφονται τά έλαστικά ένός μόνου οχήματος. 
"Εκαστον δέ έλαστικόν καταχωρεϊται είς ιδιαίτερον στίχον μέ πλήρη περιγραφήν αύτοΰ, συμφώ- 
νως προς τάς στήλας αΐτινες είναι αί έξης :

α) ’Α ρ ι θ μ ό ς  έ λ α σ τ ι κ ο ϋ .
β) ’Ε ν δ ε ί ξ ε ι ς  τ ύ π ο υ  α ύ τ ο ΰ .
γ ) Δ ι α σ τ ά σ ε ι ς .
δ) Χ ρ ο ν ο λ ο γ ί α  π α ρ α λ α β ή ς .
ε ) Δ ι α γ ρ α φ ή .  Αίτια καί χρονολογία διαγραφής π.χ. άχρηστα λόγω χρήσεως, ανταλ

λαγή κλπ.
στ) Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς .  Είς την στήλην των παρατηρήσεων ήτις θά είναι καί ή εύρυ- 

χωροτέρα, θ’ άναγράφωνται διά μολυβδϊδος διάφοροι προσωριναί μεταβολαί, αί'τινες θά σβύνωνται 
εύθΰς ώς γίνει τακτοποίησις π.χ. την 15-10-46 έστάλη προς έπισκευήν.

Βάσει του βιβλίου τούτου καθώς καί τοΰ Μητρώου των δχημάτων δύνανται οί άρμόδιοι α
ξιωματικοί κινήσεως νά ελέγχουν άνά πάσαν στιγμήν τά οχήματα καί τά έπ’ αυτών έλαστικά.

3 . Βιβλιάριου οχήματος

Τό βιβλιάριου τοϋτο είναι έντυπον κατά τό υπόδειγμα στρατιωτικού έντύπου ύπ’ άριθ. 412, 
αποτελεί δέ τό ούσιωδέστερον έγγραφον έκ των καθιερωμένον διά τόν έλεγχον των υπηρεσιακών 
οχημάτων.

Παραδίδεται είς τόν οδηγόν όμοϋ μετά τοΰ οχήματος καί άκολουθεϊ τοΰτο έν παντί, έπι- 
δεικνυόμενον είς κάθε έλεγχον τακτικόν ή έκτακτον. Είναι ταξινομημένον κατά τρόπον ώστε έν 
αύτώ νά έμφαίνηται ό βίος τοΰ οχήματος, άπό τής ήμέρας τής έξόδου του άπό τοΰ έργοστασίου μέ
χρι τής καταστροφής του. Αί έν αύτώ ένδείξεις είναι σαφώς διατυπωμέναι, έμφαίνουσαι πλήρη 
στοιχεία ήτοι τά άκολουθοϋντα τό όχημα έργαλεϊα καί ανταλλακτικά καί μεταβολάς τοΰ οχήμα
τος (παραλαβή, μεταθέσεις, παραλαβόντες οδηγοί, άκινησίαι έκ βλαβών ή είδος γενομένων έπε- 
σκευών, χρονικά διαστήματα καθ’ ά διετέλεσεν έκτος υπηρεσίας κλπ.) τάς έπιθεωρήσεις, τάς ήμέ
ρας συντηρήσεως, τά διανυθέντα μίλλια, τά καταναλωθέντα καύσιμα κλπ. Τοϋτο δέον νά είναι ένη- 
μερωμένον καί νά παραδίδηται καθ’ εσπέραν είς τό Γραφεϊον Κινήσεως δι’ έλεγχον καί έγγραφήν 
έν αύτώ τών χορηγουμένων καυσίμων καί τών διανυθέντων μιλλίων. Έάν δεν καθίσταται δυνατή 
ύπηρεσιακώς καθ’ έσπέραν ή προσαγωγή τούτου είς τό Γραφεϊον Κινήσεως (άπασχόλησις τοΰ 
οχήματος πέραν τών έργασίμων ωρών τοΰ Γραφείου) ύποχρεοΰται ό οδηγός ν’ άναγράφη μόνος του 
τάς διανυομένας ήμερησίως άποστάσεις είς μίλλια, οπότε τό Γραφεϊον τό ταχύτερον έκ τών ύστε
ρων τακτοποιεί τάς έγγραφάς του.

Σκοπός τοΰ 412 βιβλιαρίου είναι ή υπηρεσιακή δικαιολόγησις τοΰ όδηγοΰντος έκαστον όχημα 
έναντι παντός έχοντος δικαίωμα έλέγχου, ώς είναι 6 έλεγχος συντηρήσεως τοΰ οχήματος, ή κατά- 
στασις γενικώς τοΰ κινητήρας τούτου κλπ.

Έ φ ’ όσον ήθελε συμπληρωθή τό 412 βιβλιάριον άνανεοΰται δι’ έτέρου χορηγουμένου ύπό τοΰ 
Γραφείου Κινήσεως, είς τό όποιον καί παραδίδεται τό παλαιόν φυλασσόμενον ακολούθως είς τό 
Αρχεΐον έφ’ όσον χρόνον τό όχημα ύφίσταται.

4 . Μητρώου έπιθεωρήσεως Μηχανοκινήτων οχημάτων

Τό βιβλίον τοΰτο είναι έντυπον κατά τό υπόδειγμα τοΰ στρατιωτικού έντύπου ύπ’ άριθ. 
406, καί τηρείται ίδια ίτερον δι’ έκαστον όχημα, άκολουθοΰν τοΰτο είς κάθε έπιθεώρησιν αύτοΰ 
μηνιαίαν ή έκτακτον.

Είναι ύποδιηρημένον είς στήλας φερούσας έπί κεφαλής ένδείξεις. τοΰ προορισμοΰ των. Κατά 
τήν έπιθεώρησιν αναγράφονται έν ταΐς οικείαις στήλαις αί διαπιστούμεναι έλλείψεις καί ακολού
θως μετά τάς γενομένας έπισκευάς συμπληροΰνται οί άντίστοιχοι στήλαι, ΐνα οΰτω είς έπομένην 
έπιθεώρησιν βεβαιωθή ό ένεργών ταύτην, ότι τό όχημα παρακολουθεΐται έπιμελώς καί αί άνάγκαι 
του θεραπεύονται έγκαίρως.
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Τουλάχιστον άπαξ τοϋ μηνός ένεργεϊται έπιθεώρησις ύπό της υπηρεσίας εις τά οχήματα. 
Έ ν  Άθήναις καί έν ΙΤειραιεϊ καθιερώθη ή άπό μέρους τεχνικής στρατιωτικής μονάδος έπιθεώρη- 
σις των Υπηρεσιακών οχημάτων, ήν άκολουθεϊ έπί τή βάσει των παρατηρήσεων τής έπιθεωρούσης 
μονάδος σχετική αναφορά τοΰ μηχανοκινήτου τμήματος προς το Γενικόν Έπιτελεϊον Στρατού 
(Διεύθυνσις Τεχνικών Υπηρεσιών).

Αί Διευθύνσεις Πατρών καί Κερκύρας δέον άφ’ έαυτών νά προέρχονται εις τήν μηνιαίαν 
ταυτην έπιθεώρησιν ή συνεννοούμεναι μετά των έν ταϊς έδραις τών στρατιωτικών άρχών συμμορ- 
φούμεναι κατά τάς λοιπάς ώς άνωτέρω ορίζεται.

Σκοπός τοϋ βιβλιαρίου 406 ώς καταφαίνεται έκ τών άνωτέρω, είναι ή παρακολούθησις άφ’ 
ενός μέν τής καταστάσεως τοϋ ύπηρεσιακοϋ οχήματος, άφ’ έτέρου δέ τών γενομένων έπ’ αΰτοϋ 
εργασιών καί τοϋ έπιδεικνυομένου ενδιαφέροντος έκ μέρους τών υπευθύνων οδηγών καί τής 'Υ
πηρεσίας εις ήν τό όχημα άνήκει.

5 . Πίναξ καθορισμού χρονολογίας έπιθεωρήσεως καί συντηρήσεως όχημάτων

Τό έντυπον τοϋτο είναι συντεταγμένον κατά τό στρατιωτικόν υπόδειγμα 810. Καταρτίζεται 
κατα μήνα ύπό τοΰ Γραφείου Κινήσεως, ύπό τοΰ όποιου άναγράφονται προκαταβολικώς αί ήμέραι 
καθ’ άς κατά τήν διάρκειαν Ϋοϋ μηνός, έκαστον όχημα ύποχρεοϋται νά παρουσιάζεται προς συντή- / 
ρησιν ή έπιθεώρησιν. Έκαστον Γραφεϊον Κινήσεως κατανέμει εις ομάδας τά οχήματα τής δυ- 
ναμεως του, καθορίζει δέ ακολούθως τήν ήμερομηνίαν καί ώραν έκάστης όμάδος διά τάς άνω έρ- 
γασίας, έν συνεγρασία μετά τής υπηρεσίας τής έπιθεωρήσεως Μονάδος. Ή  τακτική έπιθεώρησις 
θά γίνεται τουλάχιστον άπαξ τοΰ μηνός. Ή  συντήρησις (έκτος τών έκτάκτως καί καθημερινώς 
ενεργουμένων ύπό τών οδηγών) θά γίνεται άπαξ τουλάχιστον τής έβδομάδος έν τω έπί τούτω 
χώρω, βεβαιουμένης έν τοϊς οίκείοις βιβλίοις 406, 412 καί 810 διά τών υπογραφών τοΰ υπευθύ
νου έπόπτου συντηρήσεως. Ούδείς αστυνομικός υπάλληλος έπιτρέπεται νά παρεμποδίζη ή άνα- 
βαλλη τήν προσκόμισιν τοΰ οχήματος εις τον τόπον καί κατά τόν όρισθέντα χρόνον τής συντηρήσεώς 
του. Τοΰτο είναι δυνατόν νά γίνη μόνον εις άκρως έπειγούσας ύπηρεσιακάς περιπτώσεις καί κα
τόπιν έγκρίσεως τοϋ Διοικητικού έκάστου μηχανοκινήτου Τμήματος ή 'Υπηρεσίας.

'Η  έκτακτος συντήρησις τών όχημάτων έπιβάλλεται εις πάντα οδηγόν, οΰτως ώστε τό όχημα 
νά εύρίσκεται πάντοτε εις άρίστην κατάστασιν.

’Αντίγραφα τής καταστάσεως ταύτης δι’ έκαστον μήνα άναρτώνται εις έμφανή μέρη τοΰ Γρα
φείου Κινήσεως καί τοϋ αύτοκινητοστασίου.

Επίσης εις τά αυτοκίνητα καί Γραφεία Κινήσεως άναρτώνται πίνακες καί χάρται μέ είδικάς 
οδηγίας διά τά σημεία, άτινα χρήζωσι ιδιαιτέρας προσοχής όταν τό όχημα έχει διατρέξει μεγάλας 
αποστάσεις ώς π.χ. α) Καθορισμόν, έπιθεώρησιν τροχοπεδών, πλήρωσιν συσσωρευτών δι’ είδικοΰ 
ύγροΰ, έπιθεώρησιν έξαεριστήρος κλπ.

Σκοπός τής καταστάσεως ταύτης είναι ό έλεγχος τής άνελλιποΰς προσελεύσεως τών οδηγών 
πρός συντήρησιν καί έπιθεώρησιν τών όχημάτων αυτών κατά τάς προκαθωρισμένας ήμέρας καί 
ώρας, δεδομένου ότι κατά γενικόν καί άναμφισβήτητον κανόνα ή συντήρησις καί μόνον αΰτη δια
τηρεί τό όχημα έν ζωή, παράλειψις δέ συντηρήσεως ή πλημμελής έκτέλεσις ταύτης καταδικάζει 
τό όχημα καί άποστεροΐ τοϋτο τής υπηρεσίας. Ή  τοιαύτη δέ παράλειψις αποτελεί σοβαρώτατον 
παράπτωμα διά πάντα οδηγόν.

6. Δελτίον κινήσεως οχήματος

Τό δελτίον τοΰτο είναι έντυπον κατά τό υπόδειγμα στρατιωτικού έντύπου 3518 Μ. Ε. καί 
χρησιμεύει διά τόν έλεγχον τής κινήσεως έκάστου όχήματος καί τήν δικαιολόγησιν τών άναλω- 
θέντων κατά μήνα καυσίμων καί λιπαντικών.

"Εκαστος οδηγός ευθύς ώς χρεωθή υπηρεσιακόν όχημα έφοδιάζεται μέ άντίτυπον τοΰ δελ
τίου κινήσεως τό όποιον συμπληροΰται ύπ’ αϋτοΰ καί ύπό παντός έτέρου άρμοδίου συμφώνως πρός 
τάς έν τώ δελτίω τούτω άναγραφομένας ένδείξεις.
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Το δελτίον τοϋτο κατ’ αρχήν —ροορίζεται διά διάρκειαν μιας έβδομάδος, δυνατόν όμως νά 
διαρκέση καί πέραν ταύτης ή ν’ άπαιτηθή χορήγησις καί έτέρου εντός της ιδίας έβδομάδος.

Καθ’ έκάστην εσπέραν προ'σάγονται τά δελτία ταϋτα ύπό των οδηγών εις τό Γραφεΐον Κι- 
ήσεως πρός έλεγχον καί καταχώρησιν ώρισμένων στοιχείων έξ αύτών εις άλλα βιβλία. ’Εάν 
ενίοτε δεν καθίσταται τοΰτο δυνατόν αυθημερόν ένεκα υπηρεσιακών λόγων, τότε ό οδηγός πρέπει 
καθ’ εσπέραν νά μεταφέρη μόνος τό σύνολον τών διανυθέντων μιλλίων, (τό μίλλι άντιστοιχεΐ πρός 
1609 μέτρα), κατά την διάρκειαν της ημέρας εις την οΐκείαν στήλην τών έπί τούτω προοριζομένων 
σελίδων τοϋ έντυπου βιβλιαρίου υπόδειγμα 412 (περί οδ κατωτέρω), μέχρις δτου τό Γραφεΐον 
Κινήσεως έπιληφθή τό ταχύτερον καί ένεργήση τά καθ’ έαυτό.

"Οταν τό δελτίον συμπληρωθή έξ ολοκλήρου καί εις τάς δύο σελίδας του παραδίδεται εις τό 
Γραφεΐον κινήσεως καί χορηγείται νέον εις τόν οδηγόν.

Πάντα τά δελτία ένό'ς οχήματος φυλάσσονται εις ΐδιον φάκελλον τούτου καί άποτελοϋν. τά 
δικαιολογητικά έγγραφα τής κινήσεως του δι’ έκαστον μήνα, μετά τήν λήξιν τοϋ όποιου άφοΰ λη- 
φθοΰν.τ’ άπαιτούμενα στοιχεία διά τάς μηνιαίας στατιστικάς φυλάσσονται εις τό άρχεΐον καί διά 
διάστημα ούχί δλιγώτερον τοϋ έτους.

7. Πινάκια έγγραιρής ήμερησίως χορηγούμενων καυσίμων

Τά πινάκια ταϋτα είναι έντυπα κατά τό υπόδειγμα στρατιωτικού έντύπου 825 ύποδ. Β. τη
ρούνται ύπό τοϋ υπευθύνου τής διαχειρίσεως τών καυσίμων καί χρησιμεύουν διά τόν έλεγχον 
καθ’ έκάστην τής άποθήκης τών καυσίμων. Ταϋτα συμπληροΰνται κατά τάς ύπαρχούσας ενδείξεις 
καί παραδίδονται καθ’ έκάστην έσπέραν εις τό Γραφεΐον Κινήσεως δπου άφοϋ γίνη σχετικός 
έλεγχος τών έγγραφων αί όποΐαι πρέπει νά συμφωνούν καί μέ τά δελτία κινήσεως καί άφοΰ κατα- 
χωρηθοΰν αί έν αύτοΐς έγγραφαί εις τό οΐκεΐον βιβλίαον παραβαλής καί χορηγήσεως καυσίμων 
λιπαντικών κλπ. (υπόδειγμα Σ Τ .) ταξινομούνται εις ίδιον φάκελλον κατά μήνα, καί ακολούθως 
άρχειοθετοϋνται καί φυλάσσονται τουλάχιστον δι’ ϊν έτος.

8. Βιβλίον παραλαβής καί χορηγήσεως καυσίμων λιπαντικών κλπ.

Τό βιβλίον τοϋτο είναι έντυπον κατά τό υπόδειγμα στρατιωτικού έντύπου ΣΤ. Τηρείται ύπό 
τοϋ διαχειριστού τών καυσίμων ύλών συμφώνως πτρός τάς άναγεγραμμένας ένδείξεις καί αποτελεί 
τήν μηνιαίαν στατιστικήν τής κινήσεως άποθήκης καυσίμων, ήτοι τών είσαχθέντων καί άναλω- 
θέντων μηνιαίως καυσίμων καί τών ύπολοίπων κατά τό κλείσιμον τής τελευταίας ημέρας έκάστου 
μηνός.

Διά τοϋ βιβλίου τούτου καθίσταται δυνατός άνά πάσαν στιγμήν ό έλεγχος τών είς τήν άπο- 
θήκην εισερχομένων καί έξερχομένων αύτής ποσοτήτων καυσίμων κατά τήν διάρκειαν τής ήμέ- 
ρας καί τοϋ μηνός. Βάσει δέ τών έγγραφών ύπολογίζεται ή άναγκαιοΰσα κατά μέσον δρον ποσότης 
καυσίμων διά τά οχήματα έκάστης ύπηρεσίας καί προϋπολογίζεται ή άπαιτουμένη δαπάνη διά τά 
καύσιμα ολοκλήρου τοϋ έτους.

Πρός ένημέρωσιν τού άρχείου δύναται νά τίθεται άντίγραφον έκάστου φύλλου (κόπια) εις 
Ϊδιον φάκελλον τής μηνιαίας στατιστικής. .

9 . ’Εργαλεία καί υλικά οχημάτων καί συνεργείων (1)

α) Τά έργαλεΐα τών έφεξής παραλαμβανομένων όχημάτων καταχωροΰνται είς κατάστασιν, 
ήτις θά φυλάσσεται είς τόν φάκελλον έκάστου αύτοκινήτου.

β) "Απαντα τά ύλικά άσχέτως τής προελεύσεώς των (ΑΒΤΠ, έλεύθερον έμπόριον κ .λ.π .) 
θά καταχωρώνται είς τάς οικείας κάρτας τής ’Αποθήκης Ύλικοΰ, έξαιρέσει τών έκ τού έλευθέρου 
έμπορίου προμηθευομένων δι’ ώρισμένον όχημα, ήτοι δι’ άμεσον χρήσιν, άτινα δέν θά καταχωρώ-

1. Ή  παράγραφος αύτη τίθεται ώς άντικατεστάθη δι’ ύπ’ άριθ. 59)1951 Κανονισμού 
«περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τοϋ ύπ’ άριθ. 54)1947 Κανονισμού».
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νται εις τάς είδικάς κάρτας τής ’Αποθήκης, άλλα εις τα σχετικά πρωτόκολλα τής ’Επιτροπής Ε π ι
σκευών, άτινα άκολούθως θ’ ά(ίχειοθετώνται εις τούς οικείους φακέλλους των οχημάτων.

γ) "Απαντα τά εργαλεία τοϋ Συνεργείου ώς καί τά μηχανήματα δέον ν’ αναγράφονται εις 
τάς κάρτας τής ’Αποθήκης.

10. 'Ημερήσιον δελτίον επισκευαζόμενων οχημάτων

Τό δελτίον τούτο είναι ύποδιηρημένον εις στήλας έμφαινούσας τό είδος οχήματος, αριθμόν 
κυκλοφορίας, τύπον, χωρητικότητα, λάβην, ημερομηνίαν εισόδου εις Συνεργείου καί ημερομη
νίαν έξόδου, παντός οχήματος υπηρεσίας τινός, όπερ άκινητεΐ ένεκα βλάβης.

Συντάσσεται άφ’ έσπέρας καί καθ’ έκάστην πρωίαν υπογεγραμμένο*.» άπό τόν υπεύθυνον 
τοϋ Συνεργείου έπισκευών άστυνομικόν υποβάλλεται εις τόν Διοικητήν έκάστου Μηχανοκινή
του Τμήματος, άκολούθως δέ καί παρερχομένης τής ήμέρας φυλάσσεται εις ίδιον φάκελλον τηρού- 
μενον έν τώ Γραφείο» Κινήσεως.

Σκοπός τοϋ άνωτέρω δελτίου είναι ή άπό μέρους των Διοικητών έκάστου Μηχανοκινήτου 
τμήματος παρακολούθησις τής καταβαλλομένης προσπάθειας ύπό των υπευθύνων διά τήν επι
σκευήν των βεβλαμμένων οχημάτων ή άπόδοσις τούτων συντόμως εις τήν υπηρεσίαν.

11. Άναωορά τροχαίου δυστυχήματος.

Πρόκειται περί εντύπου κατά τό υπόδειγμα στρατιωτικού εντύπου 3676, διηρημένου εις 
στήλας μέ λεπτομερεστάτας ενδείξεις διά τήν συμπλήρωσιν έκάστης τούτων εις πάσαν περίπτωσιν 
τροχαίου άτυχήματος καί μέ οδηγίας διά τόν οδηγόν τοϋ οχήματος, περί ώρισμένων ενεργειών εις 
τάς οποίας δέον νά προβή. ,

Διά τάς ένεργείας εις τάς όποιας δέον νά προβαίνουν οί αστυνομικοί καί τόν τρόπον συμ- 
πλήρώσεως τοϋ έντύπου τούτου, δέον νά γίνωνται σχετικαί διδασκαλίαι ύπό βαθμοφόρων.

Μετά τήν συμπλήρωσιν τής άναφορας προσκομίζεται εις τό Γραφεϊον Κινήσεως, όπου άφοΰ 
συνταχθή σχετική άναφορά καί παραληφθώσι έκ τούτου ώρισμένα στοιχεία διά τό άρχεϊον, άκολού
θως συμπληροΰται δεόντως ή οικεία στήλη μέ άπαραίτητον γνωμάτευσιν καί υπογραφήν τοϋ Δι- 
οικητοΰ έκάστου Μηχανοκινήτου τμήματος ή υπηρεσίας περί τής έύθύνης τοϋ υπαιτίου καί υπο
βάλλεται είς τήν προϊσταμένην άρχήν κατά τά κεκανονισμένα.

12. ’Αρχείου οχημάτων

Είς τό Γραφεϊον Κινήσεως θά τηρείται ειδικόν άρχεϊον όχημάτων μέ φακέλλους δι’ έκα
στον όχημα, οί όποιοι δύνανται νά ύποδιαιρώνται είς ύποφακέλλους άναλόγως τοϋ περιεχομένου.

Βιβλίου έλεγχου κινήσεως 'Υπηρεσιακών οχημάτων

"Αρθρου 3. Πάσαι αί ύπηρεσίαι αΐτινες χρησιμοποιούν υπηρεσιακά οχήματα τηρώσι βι- 
βλίον κατά τό παραπόδας υπόδειγμα, ύπό τόν τίτλον «βιβλίον έλέγχου κινήσεως όχημάτων».

Τό βιβλίον τοϋτο, όπερ θά τηρήται ύπό τοϋ άξιωματικοΰ υπηρεσίας έκάστης υπηρεσίας, 
σκοπόν έχει τήν άνά πάσαν στιγμήν ένημέρωσιν τούτου περί τής κινήσεως τοϋ οχήματος, ώς καί τόν 
έλεγχον τοϋ όδηγοΰ ή οδηγών κυρίως είς ό,τι άφορα τήν άμεσον κανονικήν καί κεχωρισμένην έγ- 
γραφήν διά πάσαν διαδρομήν.

Ό  άξιωματικός τής υπηρεσίας θά μεριμνά διά τήν άλλαγήν τής ήμερομηνΐας τήν 24ην ώραν, 
καθ' έκάστην, έν τώ βιβλίο» τούτο», όπερ θά θεωρήται άνελλιπώς μετά των άλλων υπηρεσιακών 
τοιούτων ύπό τοϋ προϊσταμένου ή τοϋ άναπληρωτοΰ αύτοϋ έκάστης υπηρεσία'.
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Έ ν Άθήναις τη 10 Σεπτεμβρίου 1947 
Ό  ’Αρχηγός I. ΣΠΥΡΟΥ
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((Περί εισαγωγής πρός έκπαίδευσιν έν τή ’Αστυνομική Σχολή όδηγών καί προ
σόντων αυτώ ν».

Άρθρον 1 . Διά την εισαγωγήν Ύπαρχιφυλάκων καί άστυφυλάκων εις τήν Σχολήν 'Ο 
δηγών αύτοκινήτων πρός έκπαίδευσιν άπαιτοΰνται τα κάτωθι προσόντα:

α) ' Υπηρεσία έν τω Σώματι πέντε έτών καί άνω.
β) Καταλληλότης διά τά καθήκοντα όδηγοΰ βεβαιουμένη ίατρικώς.
γ) Έξαίρετον ήθος καί πειθαρχία.
δ) Κατά προτίμησιν νά είναι άγαμοι καί άνευ οικογενειακών υποχρεώσεων διαμένοντες εις 

τά ’Αστυνομικά οικήματα.
’Άρθρον 2 . 'Ένα μήνα προ της ένάρξεως της έκπαιδευτικής περιόδου καλούνται διά δια

ταγής τοϋ ’Αρχηγείου οί έπιθυμοϋντες όπως έκπαιδευθώσιν ώς οδηγοί αυτοκινήτων ή βενζινοκι- 
νήτων ποδηλάτων, ’ίνα ύποβάλωσιν τή υπηρεσία των είς διπλοϋν αιτήσεις, έφ’ οσον κέκτηνται τά 
προσόντα τοϋ άρθρου 1 τοϋ παρόντος.

Αί αιτήσεις αδται μετά γνώμης τοϋ Διοικητοΰ των, τοϋ ΐατροΰ τοϋ Τήματος ή 'Υπηρεσίας 
καί τοϋ αρμοδίου 'Υποδ)ντοΰ περί τής καταλληλότητος αυτών υποβάλλονται είς τάς οικείας Ά -  
στυνομικάς Διευθύνσεις έντός ΙΟημέρου άπό τής κοινοποιήσεως τής Διαταγής.

’Άρθρον 3 . α) Παρ’ έκάστη ’Αστυνομική Δ)νσει, συγκροτείται ’Επιτροπή άποτελουμένη 
έκ τοϋ Δ)ντοΰ ή Ύποδ)ντοϋ τής ’Αστυν. Δ)νσεως, ώς Προέδρου, τοϋ Διοικητοΰ τής Μηχανοκι
νήτου Ύποδ)νσεως Τμήματος ή 'Υπηρεσίας καί έκ τοϋ Ύγειον.’Αξιωματικού τής Άστυν. Δ )νσεως.

β) Αί Έπιτροπαί αύται άποφασίζουν δέκα τουλάχιστον ήμέρας προ τής ένάρξεως τής έκ- 
παιδευτικής περιόδου τής Σχολής περί τών κρινομένων ικανών διά τήν εισαγωγήν είς αυτήν πρός 
έκπαίδευσιν, καταρτίζουσαι σχετικούς πίνακας, έξ ών είσάγονται έξ έκάστης Δ)νσεως άναλόγως 
τών άναγκών οσοι ήθελον όρισθή δι’ έκάστην περίοδον διά Δ )γής τοϋ ’Αρχηγείου προτιμωμένων 
τών έχόντων τά περισσότερα προσόντα.

γ) Κατά τήν ιατρικήν έξέτασιν τόσον παρά τοϋ ΐατροΰ τοϋ Τμήματος, οδον καί παρά τοϋ 
ίατροΰ τής Άστυν. Δ)νσεως καταβάλλεται ιδιαιτέρα προσοχή διά τήν έξέτασιν τής όράσεως, τής 
άκοής καί τής καρδίας τοϋ αίτοϋντος.

δ) Ή  κρίσις έπί τών αιτήσεων πρέπει νά είναι άντικειμενική ή δέ άπόρριψις αίτήσεως δέον 
νά αίτιολογήται πλήρως.

Έ ν Άθήναις τή 8 ’Οκτωβρίου 1947.
Ό  Αρχηγός I. ΣΠΥΡΟΥ
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«Περί συστάσεως 'Υπηρεσίας Σωματικής καί Πνευματικής ’Α γω γή ς» .
Άρθρον 1 . Συνιστώμεν παρά τω Άρχηγείω Άστυν. Πόλεων υπηρεσίαν υπό τον τίτλον 

«'Υπηρεσία Σωματικής καί Πνευματικής Αγωγής». Είς ταύτην υπάγονται: 1) ό Αθλητικός καί
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Καλλιτεχνικός "Ομιλος της ’Αστυνομίας, 2) ή Φιλαρμονική τοϋ ’Αστυνομικοί» Σώματος καί 3) 
πάσα άλλη σχετική συσταθησομένη υπηρεσία.

Άρθρον 2. Σκοπός της υπηρεσίας ταύτης είναι ή διάδοσις της σωματικής άγωγής εις 
τούς άστυνομικούς υπαλλήλους καί ή καλλιέργεια καί προαγωγή έν τώ ’Αστυνομικό» Σώματι πά- 
σης έναρμονιζομένης προς τον προορισμόν αύτοϋ καλλιτεχνικής καί πνευματικής κινήσεως.

"Αρθρον 3. Ό  ώς άνω σκοπός επιδιώκεται α) διά τής όργανώσεως καί διεξαγωγής γυμνα
στικών εορτών καί άθλητικών συναντήσεων, β ) διά τής ΐδρύσεως καί συντηρήσεως ειδικών χώρων 
σωματικής άσκήσεως, γ) διά τής συστάσεως θερινών εξοχών, μορφωτικών καί ψυχαγωγικών αι
θουσών, δ) διά τής διενεργείας εκδρομών, συναυλιών, διαλέξεων, δημοσιευμάτων καί ε) διά τής 
λειτουργίας καί συντηρήσεως μουσικών καί καλλιτεχνικών τμημάτων.

"Αρθρου 4 . Είς τον ’Αθλητικόν καί Καλλιτεχνικόν 'Όμιλον άνήκουσιν άπαντες οί έν ένερ- 
γεία άστυνομικοί, οΐτινες θεωρούνται καί ώς τακτικά μέλη αύτοϋ, καταβάλλουσι δέ κατά μήνα 
εισφοράν καθοριζομένην έκάστοτε διά διαταγής τοϋ ’Αρχηγού μετά πρότασιν τού Διοικητικού 
Συμβουλίου τού 'Ομίλου. Οί έκ τών διοικητικών υπαλλήλων έπιθυμοΰντες δύνανται κατόπιν αί- 
τήσεώς των νά θεωρηθώσι τακτικά μέλη τού 'Ομίλου.

"Αρθρου 5. Πόροι τής 'Τπηρεσίας Σωματικής καί Πνευματικής ’Αγωγής είναι : 1) Ή  
μηνιαία εισφορά τών κατά τό άρθρον 4 μελών αυτού, 2) ή τυχόν χορηγηθησομένη οικονομική ένί- 
σχυσις, 3) ή έξ αγώνων ή άλλων εορτών προερχομένη εϊσπραξις καί 4) πάσα άλλη εισφορά ή δω
ρεά προερχομένη παρ’ οίουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

"Αρθρου 6 . Αί ύπό τών ταμιακών επιτροπών τών Άστυν. Διευθύνσεων είσπραττόμεναι 
είσφοραί τών άστυνομικών καί διοικητικών, ώς καί άπαντα τά έσοδα τού 'Ομίλου άποστέλλονται 
είς τό ’Αρχηγεΐον Άστυν. Πόλεων έπ’ όνόματι τής Ταμιακής ’Επιτροπής τής 'Υπηρεσίας Σωμα
τικής καί Πνευματικής ’Αγωγής.

"Αρθρου 7. Ό  ’Αθλητικός καί Καλλιτεχνικός "Ομιλος τής ’Αστυνομίας Πόλεων διοικεΐ- 
ται ύπό έπταμελοΰς Διοικητικού Συμβουλίου άπαρτιζομένου έξ ένός Προέδρου, έξ μελών, ένός τα- 
μίου, ένός διαχειριστοΰ υλικού καί ένός ειδικού γραμματέως.

"Αρθρουβ. Χρέη Προέδρου έκτελεϊ ό ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων, άναπληρούμε- 
νος έν περιπτώσει άπουσίας ή κωλύματος, ύπό τού Έπιθεωρητοΰ τού Σώματος. 'Ως μέλη ορί
ζονται: 1) Ό  Διευθυντής τού ’Αρχηγείου Άστυν. Πόλεων, 2) ό Άστυν. Διευθυντής Αθηνών, 3) 
ό Άστυν. Διευθυντής Πειραιώς, 4) ό Διευθυντής τών Άστυν. Σχολών, 5) είς έκ τών παρά τώ 
•Υπουργείιρ ’Εσωτερικών Άστυν. Διευθυντών Α', οριζόμενος ύπό τού 'Υπουργού ’Εσωτερικών 
καί 6) ό παρά τώ Άρχηγείω Άστυν. Πόλεων Διευθυντής Διοικητικού. Χρέη ταμίου καί διαχει- 
ριστού ύλικοΰ έκτελεϊ ό έκάστοτε προϊστάμενος τής 'Υπηρεσίας Σωματικής καί Πνευματικής 
Αγωγής, φέρων, τον βαθμόν τοϋ Αστυνόμου Α' ή Β' τάξεως, δστις καί συμμετέχει τών συμβου
λίων, ώς ειδικός γραμματεύς αυτών άνευ ψήφου.

Άρθρον 9. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον συγκαλεϊ ό Πρόεδρος αύτοϋ είς τακτικήν μέν συ
νεδρίαση» άπαξ τού μηνός, έκτάκτως δέ οσάκις ήθελεν παρουσιασθή έκτακτος αιτία.

Άρθρον 10. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον εύρίσκεται έν άπαρτία παρόντων τού ήμίσεως 
πλέον ένός τών μελών αυτού.

Άρθρον 1 1 . Αί άποφάσεις τού Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται διά σχετικής πλειο- 
ψηφίας. ’Εν ίσοψηφία κρίνει ή ψήφος τοϋ Προέδρου.

Άρθρον 12. Ό  Προϊστάμενος τής Υπηρεσίας Σωματικής καί Πνευματικής Αγωγής 
(όστις θά έκτελή καί χρέη ειδικού γραμματέως παρά τώ Διοικητικό» Συμβουλίω τού 'Ομίλου) 
διεξάγει άπασαν τήν άλληλογραφίαν αυτής, τηρών άμα καί τά Πρακτικά τό»ν συνεδριάσεων τού 
Συμβουλίου.

Άρθρον 1 3 . Ή  προμήθεια αθλητικού ύλικοΰ διά τάς άνάγκας τού Αθλητικού 'Ομίλου) 
ώς καί τοϋ τοιούτου τής Φιλαρμονικής, ένεργεΐται έκ τού ελευθέρου έμπορίου παρά τού Οικονο
μικού Συμβουλίου τής 'Υπηρεσίας Σωματικής καί Πνευματικής Αγωγής, διά προχείρου μειο
δοτικού διαγωνισμού κατά τά έκάστοτε, δι’ άποφάσεως τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου, καθοριζό- 
μενα.
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Άρθρον 1 4 . Διά τάς' προβλεπομένας δαπάνας της ύπηρεσίας ταύτης ήτοι: 1 ) διά την αγο
ράν καί συντήρησιν αθλητικού καί καλλιτεχνικού ύλικοϋ, 2 ) διά τήν πληρωμήν των μισθών των 
άρχιμουσικών καί των προπονητών καί παντός άλλου προσώπου, δπερ ήθελεν προσφέρει τάς υπη
ρεσίας του εις τον ’Αθλητικόν καί Καλλιτεχνικόν "Ομιλον ώς καί τήν Φιλαρμονικήν της ’Αστυνο
μίας καί 3) διά πασαν άλλην δαπάνην άφορώσαν τήν εύρυθμον λειτουργίαν της, άπαιτεΐται άπό- 
φασις τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ 'Ομίλου.

’Άρθρον 1 5 . Εις τό τέλος έκάστου έτους ό προϊστάμενος τής 'Υπηρεσίας Σωματικής καί 
Πνευματικής ’Αγωγής, υποβάλλει εις τό ’Αρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων καί τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον τοϋ 'Ομίλου, άναλυτικήν αναφοράν τών πεπραγμένων κατά τήν διάρκειαν τοϋ έτους, 
ήτοι περί τών λαβόντων χώραν άγώνων, έορτών, συναυλιών, τών υπαρχόντων έν λειτουργία άθλη - 
τικών ομάδων, μουσικών συγκροτημάτων κ.λ.π.

Άρθρον 16. Τά τής διαχειρίσεως τής 'Υπηρεσίας Σωματικής καί Πνευματικής ’Αγωγής 
κανονίζονται ώς κάτωθι: Χρέη διαχειριστοΰ χρηματικού καί ύλικοϋ θά έκτελή άξιωματικός τής 
’Αστυνομίας φέρων τον βαθμόν τοϋ ’Αστυνόμου Α' ή Β' τάξεως. Τήν ταμιακήν ’Επιτροπήν καί 
τό Οικονομικόν Συμβούλιον θ’ άποτελοΰν ό παρά τώ Άρχηγείιρ^.’Αστυνομίας Πόλεων Διευθυν
τής καί ό διαχειριστής χρηματικού καί ύλικοϋ τής 'Υπηρεσίας Σωματικής καί Πνευματικής ’Α
γωγής. Ή  εις μετρητά περιουσία τής ύπηρεσίας κατατίθεται εις μίαν τών Τραπεζών Ελλάδος, 
’Εθνικής ή ’Αγροτικής έπ’ όνόματι τοϋ ’Αρχηγού τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος. Εις χεΐρας τοϋ 
ταμίου δύναται νά παραμένη χρηματικόν ποσάν μέχρι δραχ. 5.000.000 χρησιμοποιούμενον έγκρί- 
σει τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου διά τάς τρεχούσας άνάγκας.

Άρθρον 17. Ή  καλή συντήρησις τοϋ άθλητικοΰ ύλικοϋ καί ή άσφαλής φύλαξις αύτοΰ εις 
άποθήκην, άνήκει εις τόν έκάστοτε προϊστάμενον τών αθλητικών ομάδων, όστις θά είναι καί ύ- 
πεύθυνος διά τά είς χεΐρας τών ύπαλλήλων τής μουσικής όργανα ύπεύθυνοι τυγχάνουσιν οί χει- 
ριζόμενοι ταΰτα, οΐτινες ύποχρεοΰνται ν’ άναφέρωσιν άμελλητί πασα βλάβην αύτών είς τήν ύπη- 
ρεσίαν των, κατά δέ τά λοιπά ό διαχειριστής.

Άρθρον 18. Ή  στολή άσκήσεως καί άγώνων τών άθλητών ορίζεται δι’ άποφάσεως τοϋ 
Δ. Συμβουλίου.

’Άρθρον 1 9 . ’Εν περιπτώσει διαλύσεως τοϋ 'Ομίλου ή περιουσία αύτού περιέρχεται είς 
τό Ε.Τ.Υ.Α.Γ1.

’Άρθρον 20. 'Ο ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας διατάσσει, είς τό τέλος έκάστου οικονομικού 
έτους ώς καί εκτάκτως, οσάκις κρίνει τοΰτο ώς έπιβεβλημένον, τόν έλεγχον τής καθόλου διαχει
ρίσεως τής 'Υπηρεσίας Σωματικής καί Πνευματικής ’Αγωγής άναθέτων τοΰτο είς τόν παρά τώ 
'Υπουργείο.) ’Εσωτερικών ’Αστυνομικόν Διευθυντήν, ’Επιθεωρητήν τών Οικονομικών 'Υπηρε
σιών τής ’Αστυνομίας.

Άρθρον 21 . 'Ο ταυτάριθμος τής 31 ’Οκτωβρίου 1949 Κανονισμός καταργεΐται άπό τής 
■δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος.

Έ ν ’Αθήναις τή 23 ’Ιουνίου 1952 
Ό  ’Αρχηγός Α. Σ. ΣΑΜΠΑΝΗΣ

/



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

ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Διά Β.Δ. έγένετο αποδεκτή ή έκ τοϋ Άστυν. Σώματος παραίτησής τοϋ 
Άστυν. Δ)ντοϋ Β' τάξεως κ. Γερανέα Γεωργίου.

—Παρητήθησαν τοϋ Άστυν. Σώματο;, οί Άρχ)κες Καρπούζης Κ., Κρομμύ- 
γας Η., οί ύπαρχ)κες Βαρλάς Ε., Λουμάκης Γ., Καραγεώργης Δ. καί οί άστ)κες 
ΙΙαναγιωτόπουλος Γ., Παπακωνσταντίνού Α., Παπαδήμας Σπ., Καραμούζης Άρ., 
’Αλεξίας Τρ.. Δήμος Α., Καλοφώνος Γ. καί 6 μαθ. άστυφ. Άνδριανός Μάρκος.

—Άπελύθησαν διά λόγους πειθαρχίας, ό ύπαρχ. Σταυρίδης Χρ. καί οί άστ)κες 
Κόρακας Χαρ,, Άνεζάκης Μ., Βερδεάκης Έμμ., Δεδούλης Α., Κλειώσης Χρ., 
Σκαλτσής Α., Δασκαλάκης Γ., καί Μαρούσης Χρηστός. Διά λόγους δέ υγείας, 
ό ύπαρχ. Μυλωνάς Έμμ. καί ό άστυφ. Καπλάνης Παναγιώτης.

—Προήχθη εις τον βαθμόν τοϋ Ύπαστυνόμου Β' τάξεως, ό έν μονίμω διαθε- 
σιμότητι τελών Άνθυπαστυνόμος κ. Καραγκούνης Θωμάς.

*

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ

—Εις τούς τελεσθέντας την 25-9-1954 εις Παναθηναϊκόν Στάδιον X Πανα
θηναϊκούς ’Αγώνας Στίβου, μετέσχον καί οί άστυφύλακες άθληταί, έπιτυχόντες 
άξιολόγους έπιδόσεις: 1) ΙΙαπαγεωργίου Άνδρέας εις ακοντισμόν 52.50μ., 2) Σύριος 
’Ιωάννης, εις δρόμον 5.000μ. 16', 11", 4 )10,3) Κόρμαλης Λεωνίδας εις δρόμον ΙΟΟμ 1Γ 
2)10, 4) Ντόντος Κων)νος άλμα εις μήκος 6,46μ., 5) Κούκης Ήλίας μήκος 6,29μ., 
6) Πολίτης Κων)νος άλμα εις ύψος 1.75.

Κατά την δευτέραν ήμέραν 26-9-54 οί άστυφύλακες άθληταί έπέτυχον τάς 
κατωτέρω επιδόσεις: 1) Μαχαίρας Νικόλαος εις 110μ. έμπόδια 17''4)10, 2) Σύ
ριος ’Ιωάννης εις δρόμον 3000μ 1 θ '01", 3) Τρουλινος ’Εμμανουήλ εις Σφυροβο
λίαν 44.60μ., 4) Κόρμαλης Λέων. 50” 7)10 εις 400μ., 5) Πολυτσέρης Ζαχαρίας 
εις δρόμον 1500 4μ. 22” 2)10 6) Ντόντος Κων)νος 13,51 εις άλμα τριπλοϋν.

—Την 29 Σεπτεμβρίου εις γήπεδον Π.Α.Ο. έγένετο ή έτησία έορτή τοϋ 
ομίλου φίλων ’Αστυνομίας ’Αθηνών. Εις τό πρόγραμμα τής εορτής περιελαμβάνετο 
καί ποδοσφαιρικός άγων μεταξύ τής ’Αστυνομικής όμάδος καί τής μικτής ’Αθη
νών. Νικήτρια παρά τήν ύπεοοχήν τής ’Αστυνομικής όμάδος άνεδείχθη ή όμάς τής 
μικτής ’Αθηνών μέ 1—0.

Τήν Κυριακήν 3 ’Οκτωβρίου έ.έ. εις Παναθηναϊκόν Στάδιον παρουσία 
τών κ.κ. Υπουργών ’Εθνικής Άμύνης καί Παιδεία; καί ’Αξιωματικών όλων τών 
'Όπλων καί Σωμάτων, έτελέσθησαν οί Ζ' Πανελλήνιοι ’Αγώνες Ένοπλων Δυνάμεων.

Μετέσχον οί άστυφύλακες: 1) Πανίτσας Κων)νος 110μ. έμπόδια 5ος εις 
17” (Α' κατηγορία), 2) Μαχαίρας Νικόλαος (Β κατηγορία) 110μ έμπόδια 1ος 
εις 17” 3) Γυφτάκης Δημήτριος (Α κατηγορία) άλμα εις ύψος 2ος 1.75μ., δισκο
βολία 4ος 33.06μ. 4) Παπαδόγιαννης Δημήτριος (Β κατηγορία) 800μ 5ος εις 
2Ό6" 5)10, 5) Παπαγεοιργίου Άνδρέας (Β κατηγορία) άκοντισμός 3ος 53,46μ. 
6) Σύριος ’Ιωάννης (Α κατηγορία) 5000μ. 4ος εις 15'59" 6)10 7) Μουράς ’Από
στολος (Β κατηγορία) 3000μ 3ος εις 9'44” 5)10, 8) Ντόκος Γεώργιος (Α κατη
γορία) άλμα έπί κοντώ 3ος 3.50μ., 9) Κόρμαλης Λεωνίδας (Α κατηγορία) 400μ 
3ος εις 50” 5)10, 10) Πολυτσέρης Ζαχαρίας (Β κατηγορία) 3000μ 1ος εις 9'33' 
2)10, 11) Ντόντος Κων)νος (Β κατηγορία) τριπλοϋν άλμα Ιος 13,87μ., άπλοϋν 
άλμα 2ος 6,24μ., 12) Κούκης Ήλίας (Β κατηγορία) άλμα εις μήκος 1ος 6.26, 
13) Πολίτης Κοιν)νος (Α κατηγορία) 110μ. έμπόδια 1ος 16” 2)10, άλμα εις ύψος 
1ος 1.70μ. , 14) Κουμουνδοϋρος Δημήτριος (Β Κατηγορία) τριπλοϋν 2ος 13.75, 
άλμα εις ύψος 2ος 1,70μ. 15) Ύπαρχ. Βρεττός ’Ιωάννης (Β κατηγορία) δισκοβο
λία 5ος 33 μετρ., 16) Κωτσαύτης Δημήτριος (Β κατηγορία) 800μ 3ος εις 2Ό4” , 
17) Παπακωνσταντίνου Προκόπιος (Β κατηγορία) ΙΟΟμ 1ος εις 11'6)10, 18) Δό
κιμος άστυφ. Διαμαντής Αθανάσιος (Β κατηγορία) 100 μέτρα 4ος εις 1Γ 7)10.



Κάδε Τετάρτη καί ώρα 7,30 — 

8 μ. μ. ό Κ εντρικός Ραδιοφωνικός 

Σταθμός των ’Ενόπλων Δυνάμεων 

θά μεταδιδη την ήμίωρον καθοδη- 
γητικήν καί μουσικήν έκπομπήν τής 

’Αστυνομίας Πόλεων.

Πρέπει νά τήν παρακολουθήτε 
όλοι καί θά πεισθήτε περί τής άξίας 
καί ώφελιμότητος αύτής.


