ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
15ΘΗΜΕΡΟΣ
ΜΕΡΙΜΝΗ,

ΕΚΑΟΣΙΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ
ΣΧΟΛΗΣ

—

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΕΩΝ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ ; Σ Υ Ν Τ Α Ξ Ε Ω Σ : Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ ΟΘ. Α Ρ Χ Ι Μ Α Ν Δ Ρ Ι Τ Η Σ
ΓΡΑΦΕΙΑ :
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΣΧΟΛΗ,
ΟΔΟΣ
ΝΕΤΓΥ
17,
ΤΕΡΜΑ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ,
ΤΗΛ.
881-282
Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Α Ι :

ΕΤΟΣ

Β'.

Έ τ η σ ία

δραχμαί

72.—

ΑΘΗΝΑΙ,

Η

1

'Εξάμηνος δραχμαί 36.—

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1954

Τ ιμ ή

τεύχους

δραχμαί

ΤΕΥΧΟΣ

3

35°Ν

2 8 Η Ο Κ Τ Ω Β Ρ ΙΟ Υ

’Αποτελεί μίαν από τάς μεγάλας επετείους του Ελληνισμού. Δέκα
τέσσαρα μόλις έτη παρήλθον άπό τά ιστορικά γεγονότα τής 28ης
’Οκτωβρίου 1940, εις άνάμνησιν των οποίων καθιερώθη πάνδημος ’Ε
θνικός εορτασμός.
Ά λ λ ’ άς ένθυμηθώμεν καί ας έκθέσωμεν τά γεγονότα αυτά με
την ιστορικήν των σειράν.
Τον Σεπτέμβριον του 1939 έξερράγη ό Β°$ Ευρωπαϊκός πόλεμος.
Ή Ελλάς εις τον πόλεμον τούτο1’ έτήρησεν αυστηράν ουδετερότητα
καί έκαμεν υπομονήν παρά τάς συχνάς Ίταλικάς προκλήσεις καί παρά
τον άτιμον τορπιλισμόν εις ή μέραν μεγάλου θρησκευτικού εορτασμού
τήν 15^ Αύγουστου 1940 του εΰδρόμουμας «ΕΛΛΗ». Διά νά σώσωμεν
τήν ειρήνην εις τά Βαλκάνια έκρύψαμεν όλα τά στοιχεία του φοβερού
αυτού εγκλήματος των ’Ιταλών φασιστών καί άνεκοινώσαμεν ότι τό
δολοφονικόν υποβρύχιον ήτο πειρατικόν, άγνωστου έθνικότητος.
’Έτσι έφθάσαμεν εις τον ’Οκτώβριον του 1940, ήτοι ένα χρόνο μετά
τήν έναρξιν τού Βου Ευρωπαϊκού πολέμου, οπότε ή μεν Πολωνία είχε
διαμελισθή μεταξύ τής Σοβιετικής Ρωσίας καί τού Χίτλερ εις έκτέλεσιν τού Γερμανοσοβιετικοΰ Συμφώνου, ή δε Γαλλία καί τά άλλα μικρά
κράτη τής Ευρώπης εΐχον κατακτηθή υπό τών Γερμανών στρατιω
τών.
Τότε, τήν 28Τϊυ ’Οκτωβρίου 1940, καί ώραν 3ΤΊν πρωινήν, ό εν
Άθήναις Πρεσβευτής τής ’Ιταλίας, μετέβη εις τήν οικίαν τθΰ Πρωθυ
πουργού Ί ω ά ννο υ Μεταξά καί παρεκάλεσε νά γίνη αμέσως δεκτός
παρ’ αυτού. Ό Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως έδέχθη πράγματι τον
Γκράτσι, παρά τό γεγονός ότι δεν είχε μεσολαβήσει, ώς εϊθισται, προ
ειδοποίησή. Ό ’Ιταλός πρεσβευτής έπέδωκεν έκ μέρους τής Κυβερνήσεώς του προς τον Πρωθυπουργόν διακοίνωσιν, τήν οποίαν ανέπτυξε
καί προφορικώς.
Διά τής διακοινώσεώς της ή ιταλική Κυβέρνησις έζήτει τήν παραχώρησιν όλων τών επικαίρων σημείων καί βάσεων τής Ελλάδος, διά
νά τάς χρησιμοποιήση εις τον πόλεμον, τον όποιον διεξήγεν ή Ίτα-
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λία εναντίου τής ’Αγγλίας, προβάλλουσα τον ισχυρισμόν ότι ή Ελ
λάς εϊχεν ήδη θέσει εις την διάθεσιν τής ’Αγγλίας πολεμικάς βάσεις.
Εις άπάντησιν, ό Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως, παρετήρησεν ότι
οι ιταλικοί ισχυρισμοί ιτερί έκχωρήσεως εκ μέρους τής Ελλάδος βά
σεων εις την ’Α γγλίαν είναι εντελώς ασύστατοι καί έτόνισεν την ειλι
κρινή στάσιν τής πλήρους ουδετερότητος, τήν όποιαν άπό τής άρχής
του πολέμου έξηκολούθει νάτηρή ή Ελλάς, επιθυμούσα όπως παραμείνη μακράν τής συρράξεως. Έν συνεχεία ό Ί. Μεταξάς, έδήλωσεν εϊς
τον ίταλόν πρεσβευτήν, οτι ή Ελλάς δεν είναι δυνατόν νά άποδεχθή
τάς διατυπουμένας διά τής διακοινώσεως άξιώσεις.
- ’Ό χ ι! Ό χ ι! ύπεγράμμισεν εις τον Γκράτσι ό Ί. Μεταξάς. Ή
Ελλάς δεν ενδίδει εις τάς αξιώσεις αύτάς.
Μετά τήν κατηγορηματικήν ταύτην άπάντησιν τοΰ Πρωθυπουρ
γού, ό πρεσβευτής τής ’Ιταλίας άνεκοίνωσεν εις αυτόν, ότι είναι υπο
χρεωμένος μετά λύπης νά δηλώση, κατόπιν τής μή άποδοχής τής διακοινώσεως τής Κυβερνήσεώς του, ότι άπό τής 6^ πρωινής θά γίνη έναρξις
πολεμικών επιχειρήσεων, εκ μέρους τής ’Ιταλίας, εναντίον τής Ελλάδος.
Ό Πρεσβευτής, τήν ώραν εκείνην έψεύδετο. Ή έπίθεσις ήρχισε
τήν 5.30' π.μ. ήτοι ήμίσειαυ ώραν προ τής έκπυοής τής προθεσμίας
τού έπιδοθέντος ιταλικού τελεσιγράφου.
Μετά τήν άναχώρησιν τοΰ Γκράτσι, ό Πρωθυπουργός έδέχθη
τήν έπίσκεψιν τοΰ ’Ά γγλου πρεσβευτοΰ Πάλλαιρετ, προς τον όποιον
άνεκοίνωσε τά τής έπιδόσεως τής ιταλικής διακοινώσεως, τήν άπόρριψιν τών διατυπουμένων έν αύτή αξιώσεων καί τά διαμειφθέυτα κατά
τήν συυάντησίυ του μετά τοΰ ίταλοΰ διπλωμάτου. Μετά τήν συνο
μιλίαν του μετά τοΰ Ί. Μεταξά, ό ’Άγγλος πρεσβευτής κατήλθεν εις
Αθήνας καί άπηύθυνεν ανοικτόν τηλεγράφημα προς τήν Κυβέρνησίν
του έν Λονδίνω, άναφέρων τά τής έπιδόσεως καί άπορρίψεως τής ιτα
λικής διακοινώσεως καί εκθέτων τήν δημιουργηθεΐσαν κατάστασιν.
Ό Πάλλαιρετ άνέφερεν εις τό τηλεγράφημά του ότι ό Ί. Μεταξάς τοΰ
έδήλωσεν, ότι εις τον άνισον αγώνα, τον όποιον διεξάγει εναντίον
τής ’Ιταλίας, ή Ελλάς επικαλείται τήν ένίσχυσιν παντός δυναμένου
νά τήν βοηθήση.
Ό Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως, μετά τήν άποχώρησιν τοΰ Πάλλαιρετ κατελθών εις τάς Αθήνας, μετέβη εις τά Ανάκτορα καί άνεκοίνωσεν
εις τον Βασιλέα τά διατρέξαντα. Βραδύτερου, έδέχθη εις τό Υπουργείου
τών ’Εξωτερικών, άλληλοδιαδόχως τούς πρεσβευτάς Γιουγκοσλαυΐας
καί Τουρκίας, τούς οποίους κατέστησεν ένημέρους τών γεγονότων.
Τήν 5Τιν πρωινήν, ό Πρωθυπουργός συνεκάλεσεν εις τό Υπουρ
γείου τών ’Εξωτερικών τό Υπουργικόν Συμβούλιου, προς τό όποιον
άνεκοίνωσε τήν άπόρριψιν τής ιταλικής διακοινώσεως καί τήν κήρυξιν
τοΰ πολέμου έκ μέρους τής ’Ιταλίας εναντίον τής Χώρας μας.
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Την 6Τιν πρωινήν, ό Πρωθυπουργός άπηύθυνε διάγγελμα προς
τον λαόν, εις τό όποιον έγραφε τα εξής :
«Προς τον Ελληνικόν λαόν,
»Ή στιγμή επέστη, που θά άγωνισθώμεν διά τήν άνεξαρτησίαν
τής Ελλάδος, τήν άκεραιότητα καί τήν τιμήν της. Μολονότι έτηρήσαμεν τήν πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ϊσην προς όλους, ή
Ιταλία, μη άναγνωρίζουσα εις ήμας τό δικαίωμα νά ζώμεν ώς ελεύ
θεροι "Ελληνες, μοΰ έζήτησε σήμερον τήν 3Τιν πρωϊνήν, τήν παράδοσιν τμημάτων του έΘνικοΟ έδάφους, κατά τήν ιδίαν αυτής βούλησιν
καί ότι, προς κατάληψιν αυτών ή κίνησις των στρατευμάτων της θά
ήρχιζε τήν 6Τιυ πρωινήν. Ά πήντησα εις τον ίταλόν πρέσβυν ότι θεω
ρώ καί τό αίτημα αυτό καθ’ εαυτό καί τον τρόπον με τον οποίον γ ί
νεται τούτο, ώς κήρυξιν πολέμου τής Ιταλίας κατά τής Ελλάδος.
»Τώρα θά άποδείξωμεν έάν πράγματι εϊμεθα άξιοι τών προγό
νων μας καί τής έλευθερίας, τήν οποίαν μας έξησφάλισαν οι προπά
τορες μας. Όλον τό ’Έθνος άς έγερθή σύσσωμον. Άγωνισθήτε διά τήν
πατρίδα, τάς γυναίκας, τά παιδιά σας καί τάς ίεράς μας παραδόσεις.
» Νΰν, υπέρ πάντων ό α γώ ν».
I. ΜΕΤΑΞΑΣ
*

Λ

,

*C

*

Λ

Τήν 10τιν π. μ. ώραν καί ένώ ύπεράνω τής ’Αττικής ύπερίπταντο
ιταλικά άεροπλάνα, τό Γενικόν Στρατηγεϊον έξέδωσε τό πρώτον πο
λεμικόν άνακοινωθέν του :
«Αΐ ΐταλικαί στρατιωτικά! δυνάμεις προσβάλλουν άπό τής 5.30'
σήμερον τά ήμέτερα τμήματα προκαλύψεως, τής Έλληνοαλβανικής
μεθορίου.
» Αί ήμέτεραι δυνάμεις άμύνονται τοϋ πατρίου έδάφους».
(Έκ του Γενικού Στρατηγείου)
*
* *

Εις τήν «’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως» έδημοσιεύθησαν έντός
τής πρωίας τά διατάγματα :
α) «Περί άναθέσεως τής Γενικής Άρχηγείας τών ’Ενόπλων Δυ
νάμεων εις τήν Α.Μ. τον Βασιλέα Γεώργιον Β'» καί
β) «Περί άναθέσεως τής άρχηγείας του κατά γήν στρατού εις
τον άντιστράτηγον Παπάγον ’Αλέξανδρον».
*
* *

Ό Βασιλεύς άπηύθυνε προς τον λαόν τό διάγγελμά του τό ό
ποιον άναφέρει τά άκόλουθα :
«Ό Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως σάς άνήγγειλε πρό ολίγου υπό
ποιους όρους ήναγκάσθημεν νά κατέλθωμεν εις πόλεμον κατά τής ’Ιτα
λίας, έπιβουλευθείσης τήν άνεξαρτησίαν τής Ελλάδος.

1674

28η ’Οκτωβρίου

«Κατά την μεγάλην αυτήν στιγμήν, είμαι βέβαιος, δτι κάθε Έλλην καί κάθε Έλληνίς θά εκτελέσουν τό καθήκον των μέχρι τέλους καί
θά φανοΰν αντάξιοι τής ενδόξου ήμών ιστορίας.
«Με π ίστιν εις τον Θεόν καί εις τά πεπρωμένα τής φυλής, τό ’Έ
θνος σύσσωμον καί πειθαρχούν, ώς εϊς άνθρωπος, θ’ άγωνισθή υπέρ
βωμών καί εστιών μέχρι τελικής νίκης».
Έν τοϊς Άνακτόροις τών ’Αθηνών, τή 28η ’Οκτωβρίου 1940.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β'
*
* *

Συγχρόνως ό ’Αρχιστράτηγος έκοινοποίησεν προς τον στρα
τόν τήν πρώτην ήμερησίαν διαταγήν του, έ'χουσαν οΰτω :
«Ή Α.Μ. ό Βασιλεύς καί ή εθνική κυβέρνησις μοί ενεπιστεύθησαν
τήν αρχηγίαν του στρατού.
»’Αναλαμβάνων αυτήν καλώ τους αξιωματικούς καί όπλίτας του
Ελληνικού Στρατοϋ εις τήν έκτέλεσιν τοϋ υψίστου προς τήν πατρίδα
καθήκοντος με τήν μεγαλυτέραν αύταπάρνησιν καί σταθερότητα. Ούδεΐς πρέπει νά ύστερήση.
»Ή ύπόθεσις τοϋ άγώνος, τον όποιον μάς έπέβαλεν ό άχαλίνωτος ιμπεριαλισμός μιας μεγάλης Δυνάμεως, ή οποία οϋδέν είχε ποτέ
νά φοβηθή άπό ή μάς, είναι ή δικαιοτέρα ϋπόθεσις, τήν οποίαν είναι
δυνατόν νά ΰπερασπισθή είς στρατός.
» Πρόκειται περί άγώνος ύπάρξεως. Θά πολεμήσωμεν μέ πείσμα,
μέ άδάμαστον έγκαρτέρησιν, μέ άμείωτον, μέχρι τελευταίας πνοής,
ενεργητικότητα. ’Έχω άκράδαντον τήν πεποίθησιν ότι ό ελληνικός
στρατός θά γράψη νέας λαμπράς σελίδας είς τήν ένδοξον ιστορίαν τοϋ
’Έθνους. Μή αμφιβάλλετε ότι τελικώς θά επικρατήσω μεν.
» Μέ τήν βοήθειαν καί τήν ευλογίαν τοϋ Θεοϋ, καί τάς εϋχάς τοϋ
’Έθνους, "Ελληνες αξιωματικοί καί όπλΐται, φανήτε ήρωες.
»Ή παροϋσα νά κοινοποιηθή είς άπαντας τους αξιωματικούς
καί όπλίτας».
Έν Άθήναις τή 28 ’Οκτωβρίου 1940
Ό αρχηγός τοϋ στρατοϋ Α. ΠΑΠΑΓΟΣ
’Αντιστράτηγος
*

’Ανάλογοι διαταγαί έκοινοποιήθησαν προς τό Ναυτικόν, τήν
’Αεροπορίαν καί τους Γενικούς Διοικητάς, Νομάρχας, Έπάρχους καί
’Αστυνομικούς Διοικητάς. Ή Χώρα κηρύσσεται τότε είς κατάστασιν
πολιορκίας καί άκολουθοϋν τά διατάγματα γενικής έπιστρατεύσεως.
*

*

*

Τήν εσπέραν τής 28Τΐ5 ’Οκτωβρίου, τό ύ π ’ άριθμόν 2 ανακοινω
θέν τοϋ Γενικού Στρατηγείου άναφέρει τά εξής :

28η ’Οκτωβρίου

1675

«Κατά την διάρκειαν τής ημέρας ίταλικαι δυνάμεις ποικίλης ισχύος
έξηκολούθησαν προσβάλλουσαι ήμετέρας δυνάμεις, άμυνομένας σθεναρώς.’Αγών ένετοπίσθη επί μεθορίου γραμμής. Παρά τής εχθρικής αεροπο
ρίας έβλήθησαν στρατιωτικοί τινες στόχοι άνευ ζημιών. Βόμβαι ριφθεϊσαι επί τής πόλεως Πατρών εσχον Θύματα εκ του αμάχου πληθυσμού».
(Έκ τού Γενικού Στρατηγείου)
*
* *

’Ανακοινωθέν τού Υπουργείου ’Ασφαλείας προσδιορίζει τον
αριθμόν των θυμάτων εις Πάτρας : 50 νεκροί καί 100 τραυματίαι έκ
τού αμάχου πληθυσμού.
Ό Ί. Μεταξάς την εσπέραν τής 28^ ’Οκτωβρίου άπηύθυνε τον
ακόλουθον χαιρετισμόν προς τάς ενόπλους δυνάμεις :
«Εις τό τέλος τής πρώτης ημέρας, κατά την όποιαν μέ τά χαλύ
βδινα στήθη σας προησπίσατε τό ιερόν έδαφος καί την τιμήν τής Πατρίδος, σάς απευθύνω τον θερμότερόν μου χαιρετισμόν.
»Όλόκληρον τ ό ’Έθνος, άπό τού Ά νω τάτου ’Άρχοντος μέχρι τού
τελευταίου πολίτου, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, σάς σκέπτονται μέ στορ
γήν καί μέ ύπερηφάνειαν καί αΐ εύχαί των, μαζί μέ την εύλογίαν τού
Θεού, σάς παρακολουθούν. Σκεφθήτε ότι σάς έλαχεν ό ένδοξος κλήρος
νά γράψετε τό όνομά σας εις τάς χρυσάς δέλτους τής Ελληνικής ιστο
ρίας, κοντά εϊς τά ονόματα των Μαραθωνομάχων, των μεσαιωνικών
μας ακριτών καί τών ήρώων τού 1821 καί τών άλλων νικηφόρων πο
λέμων μας. ’Από τά δικά σας χέρια σφυρηλατεϊται σήμερον μία Ελ
λάς ακόμη ώραιοτέρα, ακόμη λαμπρότερα άπό τήν σημερινήν, πού
θά θαμβώση καί πάλιν ολόκληρον τον κόσμον. ‘Ολόκληρος ό πολι
τισμένος κόσμος ατενίζει προς σάς, καί είμαι είς Θέσιν νά σάς διαβε
βαιώσω, ότι είς τον αγώνα δέν θά μείνη ή Ελλάς μόνη.
»Έμπρός, στρατιώται τής Ελλάδος, μέ τό ίδιον πάντοτε θάρρος,
μέ τήν ιδίαν άτρόμητον καί άδάμαστον θέλησιν. Συντρίψατε τον έχθρόν, ό όποιος έτόλμησε νά θίξη τήν τιμήν τής Χώρας μας. Ή νίκη
είναι μαζί σας, ή δόξα σάς περιμένει».
I ΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ
Πρόεδρος Κυβερνήσεως
Υπουργός τών Στρατιωτικώντών Ναυτικών καί τής ’Αεροπορίας.
*

* *

/

Έπηκολούθησαν αί νϊκαι τής Ελλάδος, αί όποϊαι προεκάλεσαν
τον θαυμασμόν όλων τών ’Ελευθέρων Λαών καί άπετέλεσαν τήν άπαρχήν τής κατανικήσεως τών δυνάμεων τού άξονος ύπό τών Συμ
μάχων.
Αύτό εις βραχυτάτην περίληψιν είναι τό ιστορικόν τής ένάρξεως τού Έλληνοϊταλικοΰ πολέμου 1940—1941.
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1 . Νόμος 4310)1929 «περί κινήσεως άλλοδαπών εν Έ λλάδι»
Τό 1929 έξεδόθη ό πρώτος, περί κινήσεως τών άλλοδαπών έν Έλλάδι, Νό
μος ύπ’ άριθ. 4310, ό όποιος προέβλεψε καί έρρύθμισε τά τής κινήσεως τών άλλο
δαπών έν Έλλάδι, ήτοι τά τής εισόδου, παραμονής προς εργασίαν καί εξόδου έξ
αύτής καθώς καί τά τής διαγωγής τούτων άπό Εθνικής άπόψεως.
'Η εφαρμογή τοϋ Νόμου τούτου, άνετέθη εις τήν τότε συστάθεΐσαν Διεύθυνσιν 'Υπηρεσίας Άλλοδαπών τοϋ 'Υπουργείου ’Εσωτερικών ύπαγομένην ύπό
τήν Γεν. Δ)νσιν ’Αστυνομίας Πόλεων. 'Η Διεύθυνσις 'Υπηρεσίας ’Αλλοδαπών ί 
δρυσε εις διάφορα μέρη τής Χώρας'Υπηρεσίας, αίτινες ώνομάσθησαν Κέντρα'Υπη
ρεσίας ’Αλλοδαπών. Τό προσωπικόν τών 'Υπηρεσιών τούτων άποτελεϊται άπό άστυνομικούς τής ’Αστυνομίας Πόλεων, διά τάς πόλεις όπου έφαρμόζεται ό θεσμός τής
’Αστυνομίας Πόλεων καί άπό άξ)κούς καί όπλίτας τής Χωροφυλακής, διά τά μέρη
άτινα άστυνομεύονται ύπό τής Χωροφυλακής.
2. Δράσις τώ ν 'Υπηρεσιών Ά λλοδαπώ ν
Αί 'Υπηρεσίαι ’Αλλοδαπών προσέφεραν ύψίστας υπηρεσίας εις τήν Δημο
σίαν καί τήν ’Εθνικήν ’Ασφάλειαν τής Χώρας.
Μνημονεύομεν τινά έκ τών άποτελεσμάτων τών ένεργειών τών 'Υπηρεσιών
’Αλλοδαπών άπό άπόψεως δημοσίας άσφαλείας ήτοι :
α) Έβεβαιώθησαν εις τήν δικαιοδοσίαν τής ’Αστυνομίας Πόλεων 9.382 πα
ραβάσεις τών περί ’Αλλοδαπών Νόμων, έκ τών οποίων 9.028 πταίσματα καί 354
πλημμελήματα καί κακουργήματα.
β) Ήσκήθη άδιάκοπος παρακολούθησις έπί ενός έκάστου άλλοδαποΰ, ώστε
ή 'Υπηρεσία νά τελή πάντοτε ένήμερος μέχρι τής τελευταίας λεπτομέρειας τής δια
γωγής αύτοϋ εις τά άφορώντα οίανδήποτε πλευράν τής Δημοσίας ’Ασφαλείας. Διατηρουμένου πλήρως λειτουργοϋντος συστήματος άνταλλαγής πληροφοριών μετά
πασών τών λοιπών ένδιαφερομένων 'Υπηρεσιών ’Ασφαλείας, έλήφθησαν ή προεκλήθη έγκαίρως ή λήψις πάντων τών ένδεδειγμένων μέτρων. ’Εξαντλούσα ή 'Υπη
ρεσία προηγουμένως πάσαν άλλην πρόσφορον μέθοδον ή ήπιώτερον μέσον, κατέφευγεν μόνον έν άνάγκη εις τό μέτρον τής άπελάσεως διά τούς κεκτημένους ’Ιθα
γένειας, καί εις τό τής έκτοπίσεως διά τούς έστερημένους τοιαύτης άλλοδαπούς, προελθοΰσα διά τήν δικαιοδοσίαν τής ’Αστυνομίας Πόλεων εις 87 έκτοπίσεις καί 171
άπελάσεις έπικινδύνων άλλοδαπών.
Ουτω παρακολουθούσα ή 'Υπηρεσία τό ζήτημα τής Δημοσίας ’Ασφαλείας,
ως προς τούς άλλοδαπούς, έπέτυχεν νά προλάβη οίανδήποτε άπειλήν ταύτης έκ μέ
ρους αύτών,άκόμη κατά μέγα μέρος καί κατά τήν, μετά τήν κατάληψιν τής Χώρας
υπο τοϋ έχθροΰ, άνώμαλον περίοδον.
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γ ) Συνέλαβεν εις τήν δικαιοδοσίαν της ’Αστυνομίας Πόλεων, κατά τον έ
λεγχον των εισερχομένων καί έξερχομένων της Χώρας 5405 άτομα, έξ ών 4932
κατηγορούμενα ή καταδικασθέντα εις βαθμόν πλημμελήματος, 201 εις βαθμόν κα
κουργήματος καί 272 καταζητούμενα υπό Στρατιωτικών, ’Αστυνομικών καί άλλων
’Αρχών.
δ) Συνέλαβεν εις τήν αύτήν δικαιοδοσίαν, κατά τον έλεγχον τών καταλυόντων εις τά Ξενοδοχεία άλλοδαπών 398 άτομα, έξ ών 289 κατηγορούμενα ή καταδικασθέντα εις βαθμόν πλημμελήματος, 23 εις βαθμόν κακουργήματος καί 86 κα
ταζητούμενα ΰπό τής 'Υπηρεσίας ’Αλλοδαπών καί άλλων 'Υπηρεσιών.
ε) Συνέλαβεν έπί πλέον, εις τήν αύτην δικαιοδοσίαν, 16 σοβαρούς διεθνείς
εγκληματίας, καταδιωκομένους υπό ξένων Κρατών.
στ) Περιώρισε τον άριθμόν τών έν Έλλάδι εργαζομένων ξένων καλλιτεχνών
εις τό άπαραίτητον διά τήν άγωγήν τοϋ κοινού καί την τουριστικήν έξυπηρέτησιν
οριον, έπιδιώκουσα τόσον τήν προάσπισιν τών συμφερόντων τών Ελλήνων καλλι
τεχνών όσον καί τήν προστασίαν τών ήθών τού τόπου. Παρηκολούθησε τήν δια
γωγήν τών ξένων καλλιτεχνίδων καί πάσης άλλοδαπής γυναικός, δι’ ήν ήτο τούτο
ένδεδειγμένον συνεργαζομένη μετά τής 'Υπηρεσίας Ή θών. Γενικώς, διά τών έφαρμοσθέντων μέτρων, παρημπόδισε πάσαν έπιζημίαν έπί τών ήθών τού τόπου έπίδρασιν, έξ αιτίας τών εις Ελλάδα έρχομένων ή παραμενόντων άλλοδαπών.
3. Ε λλη νική ’ Ιθαγένεια
Προ τής ίδρύσεως τής 'Υπηρεσίας ’Αλλοδαπών ικανός άριθμός τούτων έπετύγχανε τήν άπόκτησιν τής Ελληνικής ’Ιθαγένειας διά πολιτογραφήσεως, ’Εθνικός
κίνδυνος υπήρξε προφανής καί λίαν σοβαρός.
’Από τής ίδρύσεως τής 'Υπηρεσίας ’Αλλοδαπών, έθεσπίσθη ή υποχρεωτική
συμμετοχή ταύτης εις τήν άπαιτουμένην διά τήν άπόκτησιν τής Ελληνικής ’Ιθα
γένειας διαδικασίαν.
Έ ν τή άσκήσει τής άρμοδιότητος ταύτης, έπεδιώχθη πάντοτε άπαρεγκλίτως ως σκοπός ή πλήρης άναστολή τών πολιτογραφήσεων.
'Η μεγάλη έθνική σημασία τού έργου τούτου κατεφάνη άπό τήν έπιδειχθεΐσαν, κατά τον πόλεμον, άντεθνικήν διαγωγήν ύπό τών έν Έλλάδι ξένων στοιχείων,
παρά τήν παρασχεθεΐσαν προς αυτά μακράν φιλοξενείαν μας καί τήν μεταχείρισίν
των κατά τον αύτόν άκριβώς μέ τούς 'Έλληνας πολίτας τρόπον, πλήν τών έκ τής
μή κατοχής τής Ελληνικής ’Ιθαγένειας ολίγων άναγκαστικών διακρίσεων.
Καθ’ όλον τό διάστημα τής λειτουργίας τής 'Υπηρεσίας ’Αλλοδαπών έδόθη
ή Ελληνική ’Ιθαγένεια εις 2671 άλλοδαπούς ήτοι :
’Ακαθορίστου ύπηκοότητος ομογενείς
1.171
’Ακαθορίστου ύπηκοότητοςάλλογενεΐς (’Αρμενίους) ' 195
’Ιταλικής ύπηκοότητος
365
Τουρκικής
»
181
’Αγγλικής
»
144
’Άλλων ύπηκοοτήτων εις μικροτέρους άριθμούς.
Ή όλότης σχεδόν τών πολιτογραφηθέντων τούτων είναι Ελληνικής κατα
γωγής μέ προέλευσιν έκ Τουρκίας, Δωδεκανήσου, Β. ’ Ηπείρου, Κύπρου, Αΐγύπτου,
'Ηνωμένων Πολιτειών, ’Αγγλίας, Ρωσίας κλπ.
Διά τήν άφαίρεσιν τής ’Ιθαγένειας άπό τούς ύπολοίπους, προεκλήθη άπό ικα
νού χρόνου ή λήψις Νομοθετικών μέτρων έπιτρεπόντων τήν άφαίρεσιν της άπό τούς
άποδείξαντας έαυτούς άναξίους νά φέρωσι ταύτην.
Δυνάμει τών διατάξεων τούτων, άφηρέθη ή Ελληνική ’Ιθαγένεια άπό 59
αλλογενείς άλλοδαπούς, έξακολουθοΰσι δέ αί σχετικαί λεπτομερείς έρευναι καί έ-

1678

Ιστορικά της ’Αστυνομίας Πόλεων

νέργειαι διά τήν άφαίρεσιν της ’Ιθαγένειας και άπο τούς ύπολοιπομένους, άναξίως
φέροντας ταύτην.
Αί άλλοδαπαί γυναίκες άπέκτων τήν 'Ελληνικήν ’Ιθαγένειαν καί δι’ ετέρου
τρόπου, ήτοι διά γάμου μεθ’ Ελλήνων, εικονικού ή πραγματικού καί ούτω έπετύγχανον τήν παραμονήν των εις τήν Χώραν γυναίκες επικίνδυνοι άπό άπόψεως κατα
σκοπείας καί προπαγάνδας ή των οποίων ή παραμονή ήτο άλλως άσύμφορος εις
τήν Χώραν.
Το κακόν τούτο άνεστάλη όριστικώς διά τής θεσπίσεως άπο τού 1932 τού
μέτρου τής προηγουμένης έγκρίσεως τής 'Υπηρεσίας ’Αλλοδαπών διά τήν τέλεσιν
τοιούτων γάμων, μή χορηγουμένης είμή κατόπιν πάσης άναγκαίας έξακριβώσεως.
Το μέτρον τούτο έλήφθη διοικητικούς καί έφηρμόσθη τή, έν πλήρει κατανοή
σει συνδρομή των έκκλησιαστικών άρχών, σποραδικών μόνον σημειωθεισών περι
πτώσεων παραβάσεώς του έκ μέρους κατωτέρων εκκλησιαστικών λειτουργών.
4. Ε θνικόν φρόνημα
Είς τήν προ τής ίδρύσεως τής 'Υπηρεσίας ’Αλλοδαπών περίοδον, δεν υπήρχε
δυνατότης προς ικανοποιητικήν παρακολούθησιν τής ξένης έν τή Χώρα πνευμα
τικής διεισδύσεως διά τής ύπερβάσεως τών ύπό τών διεθνών συνθηκών καθωρισμένων ορίων.
’Εν τώ πεδίω τούτω έπετεύχθη ό περιορισμός τών έν τή Χώρα ξένων Σχο
λών καί τού άλλοδαποΰ προσωπικού αύτών είς τον ύπό τών συνθηκών τούτων προβλεπόμενον άριθμόν ώς καί ό περιορισμός τών έπιδιωκομένων ύπό τών Σχολών
σκοπών, έντός τών ύπό τών συνθηκών έπιτρεπομένων ορίων. Έξησφαλίσθη άφ’
έτέρου ή έν ταϊς Σχολαϊς ταύταις προβλεπομένη διδασκαλία τών Ελληνικών Γλωσ
σικών, ιστορικών κλπ. μαθημάτων.
Καθ’ δμοιον τρόπον ένεργοΰσα ή 'Υπηρεσία ’Αλλοδαπών, διά τάς Μονάς καί τά
διάφορα θρησκευτικά, μορφωτικά καί πνευματικά έν γένει ξένα ιδρύματα καί οργα
νώσεις, άπέτρεψεν πάσαν έχουσαν δυσμενή έπίδρασιν έπί τού πνευματικού ή ήθικοΰ
’Εθνικού κεφαλαίου ύπέρβασιν έν τή έσωτερική λειτουργία ή ταΐς έξωτερικαΐς αυ
τών ένεργείαις τών έπιτρεπομένων σκοπών, καθ’ οίονδήποτε τρόπον καί δι’ οίουδήποτε μέσου (διά προσηλυτισμού, διά τών μέσων τού τύπου, διά τών θεαμάτων, δι’
έορτών, διά διαλέξεων κ .τ.λ.), άσκουμένης τής προσηκούσης παρακολουθήσεως καί
λαμβανομένης ή προκαλουμένης τής λήψεως τών προσηκόντων μέτρων, έν στενή
έπαφή καί συνεργασία μετά τών 'Υπουργείων Παιδείας καί Θρησκευμάτων, ’Εξω
τερικών, Τύπου κλπ.
’Ενταύθα όφείλομεν ν’ άναφέρωμεν τά μεγάλα προσκόμματα, τά όποια συνήντησεν ή 'Υπηρεσία άναστείλαντα σημαντικώς τό εργον της έκ τής έπιμόνου δι
πλωματικής πιέσεως έκ μέρους τών ένδιαφερομένων ισχυρών Δυνάμεων, αί όποΐαι
έφθασαν μέχρι καί αύτής τής άπειλής σοβαρωτάτων άντιμέτρων.
'Ως εύνόητον δεν παρελείφθη νά γίνη έκμετάλλευσις προσηκόντως τής, διά
τής κηρύξεως τού πολέμου καί τής μετά τήν Κατοχήν άπελευθερώσεως, παρασχεθείσης εύχερείας δπως έπιτευχθώσιν πολλά νόμιμα καί δίκαια άποτελέσματα, άτινα
δεν ήτο δυνατόν νά έπιτευχθοΰν προηγουμένως.
Είς πολλούς τομείς τής κρατικής μερίμνης, ή 'Υπηρεσία ’Αλλοδαπών, ελαβεν ή προεκάλεσε τήν λήψιν ύπό τών αρμοδίων 'Υπουργείων καί πολλών άλλων, θε
τικών μέτρων λίαν άποτελεσματικών είς τήν άνάπτυξιν καί ένίσχυσιν τών δυνά
μεων τού Ελληνικού πνεύματος καί τής Ελληνικής Ψυχής.
'Ως έκ τής δράσεως ταύτης, ή 'Υπηρεσία αύτη, καταλέγεται μεταξύ τών
πρώτων, αίτινες είργάσθησαν καί εσχον άξιόλογα άποτελέσματα είς τήν συντήρησιν
καί τόνωσιν τού ’Εθνικού φρονήματος, είς τό όποιον οφείλεται τό θαύμα τής Πάγκο-
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σμίως όμολογουμένης γενναίας καί νικηφόρου άντιστάσεως κατά τον πόλεμον ε
ναντίον των δύο ΐσχυροτέρων τότε Αυτοκρατοριών τοϋ Κόσμου.
5. Κ ίνησις τω ν αλλοδαπών εντός τής Χώρας κατά τον πόλεμον
1940-1941
Βάσει των διατάξεων τοϋ Νόμου περί άλλοδαπών, άμα τή έκρήξει τοϋ Έ λληνοϊταλικοΰ πολέμου, έξεδόθησαν έκ των προτέρων προετοιμασθεΐσαι διατάξεις,
τυχοϋσαι εφαρμογής μέχρι καταλήψεως τής Χώρας ύπό τοϋ έχθροΰ, θέτουσαι περι
ορισμούς είς τήν καθ’ όλου κίνησιν εντός τής χώρας των άλλοδαπών, κατά κατη
γορίας καί περιοχάς, προς παρεμπόδισιν κατασκοπείας, σαμποτάζ ή άλλης άντεθνικής ένεργείας κατά τής άγωνιζομένης Χώρας καί καθωρίσθη τρόπος εφαρμογής
αυτών έξασφαλίζων τήν πληρεστέραν ένημερότητα καί συνεργασίαν τών παρακολουθουσών ’Αστυνομικών 'Υπηρεσιών καί καθιστών άδύνατον τήν διαφυγήν τών
άλλοδαπών άπό τών έπιβαλλομένων περιοριστικών μέτρων.
Τά μέτρα ταΰτα υπήρξαν έκ τών κυρίων συντελεστών, είς ους οφείλεται η
πλήρης σχεδόν παράλυσις πάσης κατασκοπευτικής δράσεως τοϋ έχθροϋ κατά τον
πόλεμον.
6. Κατασκοπεία—Ά ντικατασκοπ εία
'Η 'Υπηρεσία ’Αλλοδαπών προσέφερεν ύψίστας υπηρεσίας καί διά τοϋ καταρτισθέντος πλήρους άρχείου τών κατασκοπευτικώς, προπαγανδιστικώς καί αντεθνικώς έν γένει δρώντων προσώπων καί διά τοϋ συστηματικοΰ έλέγχου καί παρακολουθήσεως τών κινήσεων τών άλλοδαπών, άπό τής εισόδου των είς τήν Χώραν
μέχρι τής έξόδου των.
Πολλά καί σημαντικά είναι τά έπιτευχθέντα έν προκειμένω άποτελέσματα καί
πολλά τά δίκτυα κατασκόπων μέ σοβαράν καί έπικίνδυνον δράσιν, τά όποια άπεκαλύφθησαν καί συνελήφθησαν, είς χρόνον πολύ άπέχοντα προ τοϋ τελευταίου πολέμου.
’Ιδιαιτέρως όμως σοβαρά, ώς είναι φυσικόν, είναι τά άποτελέσματα τά έπι
τευχθέντα κατά τήν περίοδον τοϋ πολέμου καί τήν έγγύς προς τον πόλεμον τοιαύτην.
Είναι όμως πρώτιστης σημασίας νά σημειωθή ότι καθ’ όλην τήν περίοδον
καθ’ ήν παρουσίασεν ένδιαφέρον ή όργάνωσις καί ή δράσις τής ξένης κατασκοπείας
καί προπαγάνδας έν τή Χώρα ήμών, πλήν βεβαίως τής μετά τήν έπίσημον κήρυξιν
τοϋ πολέμου περιόδου, αί ένδιαφερόμεναι ξέναι ίσχυραί Δυνάμεις, έπενέβαινον δυναμικώς διά τής διπλωματικής όδοΰ έκμεταλλευόμεναι τήν αδυναμίαν τής Χώρας
μας, ρητώς άξιοΰσαι τήν άποφυγήν τής συλλήψεως καταζητουμένων υπηκόων των
ή τήν άπόλυσιν ήδη συλληφθέντων είς πάσαν περίπτωσιν σοβαράς κατασκοπευτι
κής ύποθέσεως,εϊτε ώς έκ τής φύσεώς της είτε τής ίδιότητος τών μετεχόντων προ
σώπων.
Τοιουτοτρόπως περιωρίζετο ή υπηρεσία κυρίως είς τήν παρακολούθηση/ καί
τήν λήψιν παντοίων μέτρων, προς αποτροπήν τών κινδύνων, έπετεύχθησαν όμως
τοιαΰτα.άποτελέσματα είς τήν άποκάλυψιν τών μελών τών δικτύων >ίαί τοϋ όλου
συστήματος καί τρόπου δράσεώς των, ώστε μόνον ή ξένη έπέμβασις διετήρει τά
δίκτυα έν υπάρξει, παρεμποδίζουσα τήν έκμηδένισίν των.
Τά κατά καί έγγύς προ τοϋ πολέμου άποτελέσματα εχουσιν ώς έξής :
α) Άνεκαλύφθησαν προ τής κηρύξεως τοϋ Έλληνοϊταλικοΰ πολέμου τά
75 ο)ο τουλάχιστον τών μετεχόντων είς όλα τά δίκτυα κατασκοπείας, σαμποτάζ
καί προπαγάνδας Γερμανίας, ’Ιταλίας καί Βουλγαρίας.
β) Τόσον ύπεισήλθεν ή 'Υπηρεσία ’Αλλοδαπών καί έντός αύτής ταύτης τής
όργανώσεως πολλών δικτύων τής έχθρικής κατασκοπείας καί τόσον δεξιοτέχνως
συμπεριεφέρετο καί ένήργει έν προκειμένω ώστε εθεσεν οόσιαστικώς ύπό τήν διεύ-
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θυνσίν της τά δίκτυα ταϋτα, χωρίς νά γίνη τό παράπαν άντιληπτή, συντελούσα ώ
στε αί συλλεγόμεναι καί διαβιβαζόμενα’., ύπό των δικτύων πληροφορίαι νά είναι άνακριβεΐς καί παραπλανητικαί, νά άρύηται δέ ή ιδία λίαν πολυτίμους πληροφορίας
από τούτων.
γ ) Καθ’ όλον τό άπό της ίδρύσεώς της διάστημα, κατείχε πλήρεις, λεπτο
μερείς καί άκριβεΐς πληροφορίας περί των οχυρώσεων των Δωδεκανήσων καί των
έν αύταϊς δυνάμεων όλων των όπλων, διαβιβάζουσα αύτάς τώ Γενικώ Έπιτελείω.
δ) Έ ξ ιδίων άποκλειστικώς ςτηγών καί οργάνων έπληροφορήθη δι’ έπισήμων
αποδεικτικών εγγράφων, δέκα άκριβώς ήμέρας προ της πραγματοποιήσεως της
’Ιταλικής έπιθέσεως κατά της Ελλάδος, την λήψιν της περί ταύτης άποφάσεως,
ώς καί ότι αΰτη θά έπραγματοποιεϊτο τήν 28ην ’Οκτωβρίου 1940 καί ένημέρωσεν
αύθημερόν παραχρήμα τήν Κυβέρνησιν καί τό Γενικόν Έπιτελεΐον Στρατού.
ε) Έλήφθη ύπό τήν κατοχήν τής 'Υπηρεσίας ’Αλλοδαπών, προ τής κηρύξεως των πολέμων ’Ιταλίας καί Γερμανίας, διά κατασχέσεως ή κρυφίως άφαιρέσεως, πολύτιμον όγκωδέστατον υλικόν φωτογραφιών, σχεδίων, χαρτών καί έν γένει έγγράφων, άπό τάς χεϊρας τών ξένων ' Υπηρεσιών καί τών πρακτόρων των. 'Ως
παράδειγμα άναφέρομεν τήν άφαίρεσιν όλων τών επιτελικών χαρτών καί άλλων
ενδιαφερόντων έγγράφων τοϋ Γερμανού Στρατιωτικού ’Ακολούθου έναποτεθέντων μετά τήν χρήσιν είς τήν θέσιν των.
στ) Προ τής κηρύξεως τών πολέμων, άφηρεϊτο σχεδόν πάντοτε άπό κατάλ
ληλα σημεία τό είσερχόμενον εις τήν Χώραν προπαγανδιστικόν υλικόν Γερμανίας,
’Ιταλίας καί Βουλγαρίας είς βιβλία, φυλλάδια καί έν γένει έντυπα. Είς μίαν μόνον
περίπτωσιν άφηρέθησαν άνω τών 500.000 προπαγανδιστικών βιβλίων τής Γερμα
νικής Πρεσβείας.
ζ) Προ καί κατά τον πόλεμον έπετεύχθη ή άντιγραφή όλων σχεδόν τών ύπό
έχθροΰ χρησιμοποιηθέντων κρυπτογραφικών κωδίκων.
η) Τήν 28-10-40 συνελήφθησαν έντός 2 ωρών άπαντα τά έν τή περιοχή τής
Πρωτευούσης μέλη τών ιταλικών δικτύων κατασκοπείας καί προπαγάνδας ώς καί
έ'τεροι χίλιοι ’Ιταλοί ύποπτοι, μέχρι δέ τής 13 ώρας τής 6ης ’Απριλίου άπαντα τά
μέλη τών ύφισταμένων έννέα Γερμανικών δικτύων κατασκοπείας καί προπαγάν
δας καί άπαντες οί Γερμανοί ύποπτοι, 3.500 έν συνόλω.
θ) Ά πό τής πρωίας τής 28-10-40 καί 6-4-41 έλήφθησαν όλα τά μέτρα άπομονώσεως τών ’Ιταλικών καί Γερμανικών κτιρίων, άποκοπής τηλεφώνων, κατα
σχέσεως αυτοκινήτων, ραδιόφωνων, όπλων είς τήν κατοχήν ύπηκόων τών έχθρικών κρατών καί φρουρήσεως τών ένδιαφερόντων άπό πολεμικής άπόψεως σημείων
κλπ. ώστε νά καταστή πρακτικώς άνέφικτος πάσα δράσις οργάνων τού έχθροΰ., τυ
χόν μή συλληφθέντων.
ι) Έλήφθησαν δηλώσεις άποκηρύξεως τής ’Ιταλικής ’Ιθαγένειας έκ μέρους
χιλιάδων ’Ιταλών.
ια) Παρημποδίσθη σχεδόν όλοκληρωτικώς, δι’ έλέγχου άσκουμένου δι’ έπιστημονικών μέσων προ καί κατά τον πόλεμον, ή έπικοινωνία τού έχθροΰ δι’ άλληλογραφίας μετά τού έξωτερικοΰ ή καί έντός τού έσωτερικοΰ προς άσκησιν κατασκο
πείας, άνακαλυφθέντων πολλών περιπτώσεων τοιαύτης έπικοινωνίας. Τή βοήθεια
δέ τών τοιούτων άνακαλύψεων καί διά τής παρακολουθήσεως τής άλληλογραφίας,ίδίι^
προ τού πολέμου έπέτυχε τήν άνακάλυψιν τών μελών κατασκοπευτικών δικτύων.
ιβ) Σπουδαίας πληροφορίας ήρύσθη διά τού έλέγχου τής τηλεφωνικής καί
τηλεγραφικής έπικοινωνίας έν τώ έσωτερικώ καί μετά τού έξωτερικοΰ καί έκ τής
άποκρυπτογραφήσεως κρυπτογραφικών τηλεγραφημάτων τών έχθρικών 'Υπηρε
σιών μετά τού έξωτερικοΰ.
ιγ) Διά τής όργανώσεως πλήρως λειτουργοΰντος συστήματος ραδιογωνιο-
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μετρικού ελέγχου άνιχνεύθησαν καί κατεσχέθησαν προ καί κατά τον πόλεμον οί
ύπό τοϋ έχθροΰ χρησιμοποιούμενοι πομποί άσυρμάτου.
ιδ) "Αμα τη κηρύξει των πολέμων Ιταλίας καί Γερμανίας δι’ έντεταμένων
καί συντόνων έρευνών καί άνακρίσεων ύπό των υπαλλήλων της 'Υπηρεσίας ’Αλλο
δαπών άκαταπονήτως έργαζομένων, άνεκαλύφθησαν έντός ήμερων καί τά ύπολοιπόμενα ολίγα άγνωστα μέλη των ξένων δικτύων καί έντός ήμερων έπισης συνελήφθησαν τά έλάχιστα μεταξύ τούτων, άτινα δεν εΐχον συλληφθή μεταξύ των ύπο
πτων άπό της ημέρας της κηρύξεως των πολέμων.
ιε) Δι’ έξαιρετικώς δεξιοτέχνου καί καθ’ ολα άριστα σχεδιασθείσης καί έκτελεσθείσης ένεργείας άνεκαλύφθη έγκαίρως, μέχρι τής τελευταίας λεπτομέρειας,
τό σχέδιον άνατινάξεως έκ μέρους μεγάλης Γερμανικής όμάδος σαμποτέρ του εις
τον όρμον 'Αγ. Γεωργίου έλλιμενισμένου μεγάλου κατάφορτου πολεμικού ύλικοΰ
’Αγγλικού ’Ατμοπλοίου καί κατωρθώθη νά συλληφθοΰν κατά την στιγμήν τής μεταβάσεως έπ’ αύτοκινήτου διά τήν έκτέλεσιν τού έγχειρήματος τό θέρος τού 1940
ή όμάς των σαμποτέρ, μεθ’ ών καί εις Γερμανός Άντ)ρχης, εις Γερμανός Λοχα
γός καί νά κατασχεθώσιν αί έκρηκτικαί δλαι καί τά ωρολογιακά μηχανήματα.
ιστ) Άπεκαλύφθη ή κατά τον Ίταλογερμανικόν πόλεμον χρησιμοποίησις
ύπό των πλεόντων εις τήν Μεσόγειον Γερμανικών πλοίων, Ελληνικών ονομάτων
καί τής Ελληνικής σημαίας, προς άποφυγήν τής συλλήψεώς των ύπό τών ’Αγγλι
κών πολεμικών, παρασχεθέντων στοιχείων χρησίμων εις τήν διεξαγωγήν τού Συμ
μαχικού άγώνος κατά τών θαλασσίων συγκοινωνιών τού "Αξονος.
ιζ) Έπικειμένης τής εισόδου τών Γερμανών, άπεκρύβησαν εις άσφαλή μέρη
τά έμπιστευτικά άρχεΐα τής 'Υπηρεσίας.
ιη) Έ ν συνεργασία μετά τών Λιμενικών καί Ναυτικών ’Αρχών, έλήφθη ή
μέριμνα διά τήν εις τό έξωτερικόν άποστολήν έν άσφαλεία καί πάση δυνατή μυστικότητι τού εις χρυσόν άποθέματος τής Τραπέζης τής Ελλάδος καί τών ’Αρχείων
τού Κράτους κατά τήν κατάρρευσιν.
ιθ) Μέ θάρρος άρκούντως παράτολμον, κατά τήν διάρκειαν τής κατοχής, έχορηγήθησαν εις έκατοντάδας Εβραίους Ελληνικής ή Συμμαχικής ύπηκοότητος
διωκομένους ύπό τών Γερμανών διαμονητήρια έ'γγραφα ύπηκοότητος τής οποίας
δέν έγένετο δίωξις, ώς ή ’Ισπανική ή άκόμη καί εις πολλούς Έλληνικαί ταυτότητες
μέσω τών ’Αστυνομικών Τμημάτων μέ ψευδή Ελληνικά ονόματα, εις έκατοντά
δας ’Ιταλών στρατιωτικών μετά τήν κατάρρευσιν τής ’Ιταλίας διαμονητήρια έγ
γραφα ιδιωτών, ΐνα μή χρησιμοποιηθώσιν ύπό τών Γερμανών, εις δεκάδας "Αγ
γλων διαμονητήρια έγγραφα ομογενών, ΐνα μή συλληφθώσιν ύπό τών Γερμανών,
εις τούς ομογενείς ’Ιταλούς καί ’Αλβανούς ύπηκόους (Δωδεκανησίους καί Βορειοηπειρώτας) διαμονητήρια έγγραφα στερουμένων ’Ιθαγένειας, ΐνα άπαλλαγώσιν
στρατιωτικών καί άλλων ύποχρεώσεων προς τον "Αξονα, εις τούς ομογενείς "Αγγλους,
’Αμερικανούς ή Συμμάχους έν γένει ύπηκόους (ώς τούς Κυπρίους) διαμονητήρια
έγγραφα στερουμένων ’Ιθαγένειας, ΐνα άπαλλαγώσιν εύθυνών έκ τής έχθρικής προς
τον άξονα ύπηκοότητος των καί εις τούς άλλοδαπούς ομογενείς έν γένει καί άλλογενεΐς τών Συμμαχικών Κρατών διαμονητήρια έγγραφα μονίμου έγκαταστάσεως
άντί προσωρινής διαμονής, ΐνα άπαλλαγώσιν τής ύποχρεώσεως τής δισεβδομαδιαίας
παρουσιάσεως ένώπιον τής ’Ιταλικής 'Υπηρεσίας Ξένων.
κ) Κατόπιν έπιμόνων ένεργειών μέσω τής Ελληνικής Κυβερνήσεως Κατο
χής, έπετεύχθη ώστε οί ’Ιταλοί, οΐτινες προέβησαν εις τήν σύλληψιν τών "Αγγλων
υπηκόων, κατά Σεπτέμβριον 1942, νά άφήσωσιν έλευθέρους σχεδόν τήν ολότητα
τούτων, κατά τόν ’Ιούλιον τού ίδιου έτους, στηριχθέντες είς τό περιστατικόν ότι
ή πλειονότης τούτων ήτο 'Ελληνικής καταγωγής.
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κα) "Αμα τη καταρρεύσει τής Ιταλίας, προήλθεν εις τήν καταγραφήν των
’Ιταλών καί ’Αλβανών υπηκόων.
κβ) Κατά τήν κατοχήν, διά προσεκτικής χρησιμοποιήσεως νέων πρακτό
ρων ή καταλλήλου χρησιμοποιήσεως παλαιών πρακτόρων τοϋ έχθροϋ καί ποικίλων
άλλων τρόπων, ήρύετο βαθμιαίως πληροφορίας περί τών μελών τών εχθρικών 'Υ 
πηρεσιών κατασκοπείας καί προπαγάνδας, ώς διεμορφοϋντο αδται κατά τήν Κατοχήν, εις τρόπον ώστε κατά τήν άπελευθέρωσιν ύπήρχεν πλήρης πίναξ τών μελών
τούτων ώς καί τών παρομοίων οργανώσεων κατασκοπείας, σαμποτάζ καί προπα
γάνδας, τάς οποίας έγκατέλειψαν οί Γερμανοί εις τήν Χώραν άποχωροϋντες έκ ταύτης.
"Απαντα τά πρόσωπα ταΰτα άνερχόμενα εις έκατοντάδας, συνελήφθησαν άμα
τή άπελευθερώσει καί άναλόγως τής ευθύνης των, παρεπέμφθησαν εις τήν Δικαιο
σύνην ή έν.εκλείσθησαν είς τά Στρατόπεδα Συγκεντρώσεως, μέχρις άποστολής έν
καιρώ είς τάς Πατρίδας των.
’Ιδιαιτέρως ενταύθα δέον νά γίνη μνεία τής συλλήψεως όλων τών μελών τής
ύπ’ άριθ. 3000 Γερμανικής Όργανώσεως σαμποτέρ, τής Γερμανικής ναυτικής κα
τασκοπείας ’Αττικής, τής Γερμανικής Μυστικής 'Υπηρεσίας Πειραιώς καί τής
Γερμανικής Μυστικής 'Υπηρεσίας ’Αθηνών, αΐτινες άπασαι παραμείνασαι έν Έ λλάδι προυτίθεντο νά δράσωσι μετά τήν άπελευθέρωσιν.
κγ) ’Ιδιαιτέρως έστράφη ή προσοχή τής 'Υπηρεσίας είς τήν άνεύρεσιν καί
σύλληψιν τών είς Ελλάδα δρασάντων έγκληματιών πολέμου’ έκ συλλεγέντων άπό
τής κατοχής άκόμη στοιχείων έγένετο πλήρης καταγραφή τής δράσεώς των καί
τής διαπιστώσεως ταύτης δι’ έπισήμων άνακριτικών πράξεων, διαβιβασθεισών είς
τό Γραφεΐον Διώξεως ’Εγκληματιών Πολέμου.
Καίτοι ή υπηρεσία έστερεϊτο οίασδήποτε πληροφορίας προς καθοδήγησιν,
κατώρθωσεν νά συλλάβη τον μεγαλείτερον έν Έλλάδι δράσαντα έγκληματίαν πο
λέμου Γερμανόν Λοχαγόν Σοϋμπερτ, παρ’ ότι ήτο έφωδιασμένος διά κανονικών
Ελληνικών έγγράφων ταυτότητος, καί ώμίλει άριστα τήν Ελληνικήν.
'Ο έγκληματίας ουτος έξετέλεσεν άδικαιολογήτως έν Κρήτη καί Μακεδονία
1032 'Έλληνας, έξ ών πλεΐστα γυναικόπαιδα, κατά τρόπον πολλάκις φρικτόν καί
ιδιαιτέρως άπάνθρωπον, έπυρπόλησε τήν πόλιν τών Γιαννιτσών, έν χωρίον έν Μα
κεδονία καί έτερον έν Κρήτη καί προήλθεν είς λεηλασίας καί διαρπαγάς.
Καθ’ όμοιον τρόπον ένεργοϋσα ή 'Υπηρεσία αυτή συνετέλεσεν είς τήν σύλλη
ψιν καί καθορισμόν τής ευθύνης καί τών άλλων μεγάλων έγκληματιών πολέμου^ καίτοι ούχί τής σοβαρότητος τοϋ προαναφερθέντος.
κδ) Έπεδόθη είς είδικάς έξακριβώσεις, έρεύνας καί μελέτας έπί τοϋ συστή
ματος όργανώσεως καί τρόπου δράσεως ώς καί τής έκτάσεως καί τών χρησιμοποιουμένων μεθόδων καί συστημάτων έπικοινωνίας ύφ’ όλων σχεδόν τών Γερμα
νικών Σχολών καί δικτύων κατασκοπείας τών έχόντων τά Κέντρα των είς διαφό
ρους μεγάλας πόλεις τής Γερμανίας καί της Αύστρίας καί έκτεινόντων ευρύτατα
είς τό έξωτερικόν, τό πεδίον δράσεώς των.
κε) Είδικώς άπησχολήθη άμα τη άπελευθερώσει είς τήν άνεύρεσιν καί σύλ
ληψιν τών παραμεινάντων έν Έλλάδι στρατιωτικών τοϋ "Αξονος, συλληφθέντων
132 τοιούτων μόνον είς τήν δικαιοδοσίαν τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
7 . Ε θνική δράσις κατά τήν κατοχήν
"Απασαι αί 'Υπηρεσίαι τής Δ)νσεως ’Αλλοδαπών ύπό τήν γενικήν καί κεν
τρικήν κατεύθυνσιν τοϋ Δ)ντοΰ αυτής, παρασκευάζουσαι τό έδαφος άπό τοϋ προ
τής καταρρεύσεως χρόνου, εύρέθησαν κατά τήν είσοδον τών Γερμανικών Στρατευ
μάτων συνδεδεμέναι μέ δλας τάς όλίγας έγκαταλειφθείσας τότε είς τήν Χώραν καί
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άνεπαρκώς κατηρτισμένας Ά γγλικάς καί Έλληνικάς 'Ομάδας πληροφοριών καί
ένισχύσεως έν γένει τοΰ Συμμαχικού Άγώνος.
'Η 'Υπηρεσία ’Αλλοδαπών συνεδέθη καί προς τάς συν τη παρόδω του χρό
νου ίδρυομένας καί άλλας Έλληνοσυμμαχικάς 'Υπηρεσίας πληροφοριών καί οργα
νώσεις Εθνικής δράσεως.
Μή περιοριζομένη δέ εις απλήν σύνδεσιν άλλα μετέχουσα δι’ υπαλλήλων
της τών 'Υπηρεσιών καί ’Οργανώσεων τούτων, ιδιαιτέραν καί λίαν εις άποτελέσματα
άποδοτικήν κατέβαλε, μέριμναν ευθύς άπό της ύποδουλώσεως δπως έπιτευχθή ή
όργάνωσις καί λειτουργία τούτων, άφ’ ένός μέν δσον οΐόν τε έπαρκεστέρα καί άποτελεσματικωτέρα, άφ’ έτέρου δέ εχουσα δσον οιον τε περισσοτέρας εξασφαλίσεις
άπό τοΰ κινδύνου τής άνακαλύψεως υπό του έχθροϋ.
’Αδιάκοπος κατεβλήθη επίσης μέριμνα διά τον έφοδιασμόν τών ' Υπηρεσιών
καί ’Οργανώσεων τούτων δι’ άσυρμάτων, χρημάτων, άναγκαίων οπλών καί άλλων
εφοδίων, ώς καί διά τήν εις άσφαλή μέρη καί τάς οικίας τών υπαλλήλων μας διασφάλισιν τούτων καί λειτουργίαν τών πομπών.
Έ κ τής ελάχιστης έπί κατοχής δυνάμεως τής 'Υπηρεσίας ’Αλλοδαπών έν
Άθήναις καί Πειραιεΐ, δέκα πέντε άστυνομικοί υπάλληλοι μετεΐχον άμέσως τών
άνω 'Υπηρεσιών καί ’Οργανώσεων καί σχεδόν άπαντες οί υπόλοιποι έμμέσως,μέσω
τούτων.
Διά τών 'Υπηρεσιών καί ’Οργανώσεων τούτων, διεβιβάζοντο προς τό Στρατηγεϊον τής Μέσης ’Ανατολής λεπτομερή δελτία πληροφοριών περί άπασών τών
άνά τήν Χώραν καί ιδία προς τήν Πρωτεύουσαν κινήσεων τών ένοπλων δυνάμεων
τοΰ έχθροϋ ώς καί περί άλλων στοιχείων σχετιζομένων μέ τήν καθ’ δλην διεξαγω
γήν τοΰ πολέμου.
Εις τρεις περιπτώσεις έχθρικών νηοπομπών, τών οποίων αί κινήσεις μετεδόθησαν ΰπό τής 'Υπηρεσίας ημών, έσημειώθη έπιτυχής πρ’οσβολή αυτών όπό Συμ
μαχικών ναυτικών καί άεροπορικών δυνάμεων.
Έφυγαδεύθησαν εις Μέσην ’Ανατολήν διά τών ώς άνω ’Οργανώσεων καί
μέ πλήρεις έγγυήσεις άσφαλείας 43 ’Ά γγλοι καί 'Έλληνες, μέλη τών ένοπλων δυ
νάμεων.
Οί υπάλληλοι τής 'Υπηρεσίας αύτής άπέκρυψαν καί περιέθαλψαν έν άσφαλεία κατά τήν Κατοχήν 39 ’Άγγλους στρατιωτικούς έν γένει.
Προκληθέντων, ώς ήτο φυσικόν, τών υπονοιών τών ’Ιταλών καί ιδία τών Γερ
μανών, συνελήφθησαν, διά τήν δράσιν ταύτην ιδιαιτέρως μέγας άριθμός άξιωματικών καί κατωτέρων άστυνομικών υπαλλήλων τής 'Υπηρεσίας Αλλοδαπών.
Αυτή έν σκιαγραφία ύπήρξεν ή δρασις τής 'Υπηρεσίας ’Αλλοδαπών, ήτις καίτοι αποτελεί Διεύθυνσιν του 'Υφυπουργείου ’Εσωτερικών τά τοπικά τμήματα
αύτής, άνήκουν είς τάς 'Υπηρεσίας Γενικής Άσφαλείας τών οικείων’Αστυνομικών
Διευθύνσεων.
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9. ’Α ντί τής Θανατικής Ποινής ισόβιος κάθειρξις
Οί άντιτιθέμενοι προς τήν έφαρμογήν τής Θανατικής Ποινής υποστηρίζουν
ότι ή έξασφάλισις τής Κοινωνίας άπό ειδεχθείς εγκληματίας θά ήτο δυνατόν νά έπιτευχθή καί μόνον διά τής καταδίκης του έγκληματίου εις ισόβιον κάθειρξιν. Τοϋτο
άπορρίπτεται ύπό τών πλείστων, διότι ή κατ’ αύτούς ύπάρχουσα έκφοβιστική δύναμις τής Θανατικής Ποινής θά έκμηδενισθή. Οί έγκληματίαι θά λάβουν θάρρος
έκ τής έλπίδος ότι θά δοθή εις αύτούς ή ευκαιρία άποδράσεως ή ότι θά τύχωσι χάριτος καί θά άπολυθώσιν έκ τών φυλακών μετά τινα έτη. Είναι δέ γνωστόν ότι παρερχομένου τοΰ χρόνου έπέρχεται λήθη τις του εγκλήματος ύπό τοϋ κοινού καί λησμονεΐται ό έγκληματίας. Διά πολλούς δέ, διεπομένους ύπό άνθρωπιστικών αισθη
μάτων, ή έπιείκεια προς τούς ΐσοβίτας φθάνει μέχρι τοϋ σημείου νά ζητήται έσχάτως ή άπόλυσις ισοβίτου μετά κάθειρξιν 30 έτών έπί λόγω τιμής, ύποσχέσεως δη
λαδή τοϋ άπολυομένου ότι δεν θά έγκληματίση έκ νέου. Τοιοΰτος νόμος, ώς άναφέρει ό Cutler, ήρχισεν ισχύων εις τήν Πολιτείαν Μαίην τών Η.Π. τής ’Αμερικής.
Λέγεται ότι μέχρι τοΰδε άπελύθησαν 2-3 ίσοβΐται διά τοΰ νόμου τούτου, δέν είναι
δέ γνωστή ή μέχρι τοϋδε διαγωγή των, ούδέ προδικάζεται οποία θά είναι εις τό μέλλον.
Οί παρ’ ήμΐν μελετηταί τοΰ ζητήματος τής τυχόν καταργήσεως τής Θανα
τικής Ποινής'καί τής άντικαταστάσεως αύτής δι’ ισοβίου καθείρξεως φοβούνται
δικαίως τήν κατάρριψιν τοΰ, δν παραδέχονται ύπάρχοντα, έκφοβιστικοΰ παράγοντος
τής Θανατικής Ποινής. Φοβούνται τήν πιθανήν άπόδρασιν τοΰ έγκληματίου, τήν
εΰκολον παροχήν εις αύτόν χάριτος δι’ οίαδήποτε δικαιολογητικά, κυριώτερον τών
οποίων είναι, ώς λέγεται, ή ύπό κόμματός τίνος ύποστήριξις. 'Η έκ τών
φυλακών άπόδρασις, παρά πάσαν βελτίωσιν τών τε κτιρίων καί τοΰ έπιβλέποντος
προσωπικού, δέν είναι άδύνατος, έφ’ όσον, ώς μανθάνομεν άπό τάς έφημερίδας,
γίνονται άποδράσεις άπό φυλακάς, τελειότερον τών ήμετέρων λειτουργούσας, ώς
τάς τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, τάς Ά γγλικάς κ.λ.'π. Εις τό «’Έθνος» έσχάτως ό
δημοσιογράφος κ. Καράγεωργας έδημοσίευσε σειράν άποδράσεων, συνταρα
κτικών ώς τάς άποκαλεΐ, πολλάς έπαναληφθείσας ύπό τοΰ αύτοΰ καταδίκου. Ά ναφέρονται όμως αύται εις παλαιότερα έτη.
Δέον δέ νά ληφθή ύπ’ όψιν προς ορθήν κρίσιν τοΰ ζητήματος ότι παρ’ ή μΐν
ό άποδράσας τών φυλακών θανατοποινίτης συνήθως θά στραφή κατά τών καταμαρτυρησάντων κατ’ αύτοΰ, έκδικούμενος αύτούς διά παντός τρόπου. 'Η πρώτι
στη άσχολία τοΰ άποδράσαντος, άφοΰ έξασφαλισθή άπό τής άρχικής έντονου διώξεως, είναι νά έκδικηθή τούς κατ’ αύτοΰ καταμαρτυρήσαντας καί γενομένους κατά
τήν κρίσιν του αιτίους τής εις θάνατον καταδίκης του.
Παράδειγμα τούτου είναι ό περιβόητος ληστής Γιαγκούλας, όστις έτρομοκράτησε τήν περί τον ’Όλυμπον χώραν έπί ικανά έτη. Ουτος συλληφθείς διά ληστείαν
μετά φόνου κατεδικάσθη εις θάνατον καί ένεκλέίσθη εις τάς φυλακάς Αΐγίνης. Τό
έγκληματικόν του όμως πινάκιον περιείχε καί άλλας κατηγορίας καί άντί έπί τή
βάσει τής καταδίκης του νά έκτελεσθή, άπεφασίσθη—κατά νόμον βέβαια— νά δικασθή καί δι’ άλλας ληστείας, διό σιδηροδέσμιος μετεφέρετο είς Λάρισσαν. Εις τά
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υψη δμως τής Όρθρυος, όπου ό σιδηρόδρομος βραδυπορεϊ κατ’ άνάγκην, ό Γιαγκούλας h ΐήδησεν έξω, σιδηροδέσμιος ών και διέφυγε, μεταβάς δέ εις τά ληστρικά
του λημέρια έφόνευσεν ικανούς των κατ’ αύτοϋ μαρτυρησάντων, μεταξύ των οποίων
εις ή δύο ήσαν ιατροί. Εύστυχώς ό Γιαγκούλας κατά το 1925 έφονεύθη μετά των
ισαξίων συμμοριτών του Μπαμπάνη καί Τσαμίτα κατά συμπλοκήν μετ’ άποσπάσματος Χωροφυλακής, εις τι των κατά τον ’Όλυμπον κρυσφηγέτων του.
10 . Οικονομικοί λόγοι κατά τής καταργήσεως τής Θανατικής Ποινής
Οί άντιτιθέμενοι εις τήν μετατροπήν τής Θανατικής Ποινής εις ισόβια δεσμά
έπιπροσθέτουν ότι καί οίκονομικώς δεν συμφέρει εις τό Κράτος ή τις οίδεν επί
πόσα έτη διατροφή του έγκληματίου έν ταΐς φυλακαΐς· είδομεν δέ άνωτέρω προ
βαλλόμενου τον λόγον τούτον έν τη διαμαρτυρία των κατοίκων τής πολίχνης Ρόσταλ. Τό επιχείρημα τούτο δεν δεχόμεθα, σκεπτόμενοι ότι οί εις θάνατον καταδιωκαζόμενοι είναι κατά πολύ όλιγαριθμότεροι των άπ’ ευθείας εις ισόβια ή καί 20
ετών κάθειρξιν καταδικαζομένων καί έπομένως ή διά τούς θ αν ατοπο ινίτας, μεταβαλλομένους εις ίσοβίτας, δαπάνη θά είναι έλαχίστη σχετικώς. Τά Κράτη καί τό
ήμέτερον έπομένως, δαπανούν υπέρογκα ποσά προς διατροφήν άχρήστων πλέον
διά τήν Κοινωνίαν ατόμων (ώς φρενοπαθών κ .λ.π .), έπομένως ή διά τούς θανατοποινίτας έάν μεταβληθοΰν εις ίσοβίτας δαπάνη θά είναι άσήμαντος. Δεν δεχόμεθα
όθεν ήμεΐς τον τοιοΰτον οικονομικόν παράγοντα ώς έπιχείρημα κατά τής καταργή
σεως τής Θανατικής Ποινής, έν ω, ώς είπομεν, άποδεχόμεθα τήν έκ τών φυλακών
άπόδρασιν ώς πιθανήν καί λόγω ταύτης εύλογον τήν διατήρησιν τής Θανατικής Ποινής.
1 1 . Κατηγορίαι κατά τής Πολιτείας
Οί συνηγοροΰντες υπέρ τής καταργήσεως τής Θανατικής Ποινής χρησιμο
ποιούν καί άλλο τι έπιχείρημα προς ύποστήριξιν τής γνώμης των. ’Ισχυρίζονται
ότι ό έγκληματίας δέν είναι ό μοναδικός υπόλογος διά τό κατάντημά του. Εις αύτό,
λέγουν, ώθήθη ύπό τής Κοινωνίας καί ύπ’ αύτής ταύτης τής συγκεκροτημένης Πο
λιτείας. Πιστεύουν δηλαδή ότι άνώμαλοι κοινωνικαί συνθήκαι, ώς πτωχεία, άθλιαι
κατοικίαι, άδικίαι κατ’ αύτών πραγματικαί ή ύποτιθέμεναι ύπό τών εγκληματιών
ώς πραγματικαί, κληρονομικόν έπιβεβαρυμένον, δι’ ο ό έγκληματίας δέν είναι ό
άμεσος υπόλογος, έλλειψις έκπαιδεύσεως καί θρησκευτικής άγωγής καί άλλα είσέτι αίτια πιστεύουν, λέγομεν, οί συνήγοροι τής καταργήσεως τής Θανατικής Ποι
νής, ότι έλαφρύνουν τήν εύθύνην τού ειδεχθούς έγκληματίου καί δέν πρέπει ούτος
νά ύποστη τήν Θανατικήν Ποινήν.
Δέν ύπάρχει άμφιβολία ότι τινά τών άναφερθέντων αιτίων, άπό καθαρώς
ιδεολογικής άπόψεως κρινόμενα, δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς διαταράσσοντα τον
ψυχικόν κόσμον πολλών άνθρώπων καί παρωθοΰντα αυτούς εις έκδηλώσεις άντικοινωνικάς, ώς τά έγκλήματα καί δή τά ειδεχθή τοιαΰτα.
Πρέπει όμως νά όμολογηθή ότι τά άναφερθέντα έπιχειρήματ,α δέν εύσταθοΰν
εις βαθμόν ώστε νά έξαλείψωσι τήν Θανατικήν Ποινήν άπό τού προσώπου τής Νο
μολογίας, τών διατάξεων δηλαδή τού Ποινικού Κώδικος. Τούτο δέ διότι τό πλεΐστον τών άνθρώπων ζή ύπό τάς άναφερθείσας συνθήκας καί δμως δέν έγκληματεϊ
καί δή είδεχθώς. Οί πένητες, ή καί οί όντως πτωχοί, είναι πολυάριθμοι, ευτυχώς
όμως έλάχιστοι σχετικώς προβαίνουν εις έγκλήματα καί δή ειδεχθή διά μόνην τήν
πτωχείαν των. 'Η διαπραχθεΐσα κατ’ αύτών άδικία είναι πολλάκις υποθετική, αλλά
σύμφωνος προς τήν περί δικαίου ή άδικου άντίληψιν τού έγκληματίου. Πολλοί τού
των κατεδικάσθησαν εις έλαφράν ποινήν διά παράνομον πράξιν, νομίζουν όμως ότι
ήδικήθησαν καί μή συλληφθέντες ή δραπετεύσαντες έκ τών φυλακών διαπράττουν
σοβαρότερα έγκλήματα, δυνάμενα ν’ άγάγωσι κατ’ αύτών τήν Θανατικήν Ποινήν.
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Πολλών αιμοχαρών ληστών τό πρώτον έγκλημα ύπήρξεν ή ζωοκλοπή καί δή μικρού
τίνος ζώου. Καταδικασθέντες διά την πράξιν ταύτην έξανίστανται καί πιστεύουν
δτι ήδικήθησαν. Συνηθισμένοι νά θεωρούν τήν ζωοκλοπήν ώς πράξιν λεβεντιάς δεν
δέχονται δτι δι’ αυτήν έπρεπε νά τιμωρηθούν καί δή δσον έτιμωρήθησαν καί έκδήλωσις τής διαμαρτυρίας των είναι ή άγουσα προς τά δρη καί ή διάπραξις ληστειών
καί φόνων.
Τδ έπιβεβαρυμένον κληρονομικόν λαμβάνεται υπό τής ’Επιστήμης ύπ’ δψιν
διά πολλά ζητήματα. Προσπαθεί δέ ή Πολιτεία νά προλάβη τήν παραγωγήν άνθρώπων έκ γονέων άκαταλλήλων προς παραγωγήν τέκνων καί προς τοιοϋτον σκο
πόν αποβλέπει ή Εύγονία. Γίνεται, ώς γνωστόν, προσπάθεια νομοθετικής παρακωλύσεως του γάμου μεταξύ άνδρός καί γυναικός άκαταλλήλων προς παραγωγήν υ
γιών τέκνων ή τής παρεμποδίσεως τεκνογονίας διά τής τεχνητής άπο-στειρώσεως
έφαρμοσθείσης εις τινας τών μάλλον πολιτισμένων Πολιτειών ώς τής Ελβετίας,
Δανίας, διαμερισμάτων τινών τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής καί ευ
ρύτατα υπό τής Χιτλερικής Γερμανίας, πράγμα δπερ έδυσφήμισε τήν μέθοδον τής
τεχνητής άπο—στειρώσεως (Sterilisation).
Παρουσιάζεται δέ καί δισταγμός τις έπί τήν απόλυτον ίσχύν τών κληρονομι
κών νόμων. Πάντες γνωρίζομεν δτι έκ τών αυτών άναμφισβητήτως γονέων είναι
δυνατόν νά γεννηθούν τέκνα έντελώς διαφόρου ψυχικής συστάσεως. Το μέν αποβαί
νει άριστος πολίτης, τό δέ έτερον, ύπό τάς αότάς προς τό πρώτον συνθήκας άναπτυχθέν καί διαβιώσαν, γίνεται κακούργος, επιβλαβής διά τήν Κοινωνίαν. Δέν δυνάμεθα
έπομένως νά δεχθώμεν δτι ό έγκληματίας δέν είναι υπεύθυνος τών πράξεών του,
άλλ’ οί γονείς του διά κληρονομικούς λόγους καί τούτο έπί πάσης περιπτώσεως.
Αί κατηγορίαι κατά τής Πολιτείας ώς ύπολόγου διά τήν μή έκπαίδευσιν έ
χουν βεβαίως θέσιν δι’ άλλα ζητήματα, ούχί δμως τόσον διά τήν έγκληματικότητα.
Μεταξύ τών έγκληματιών καί δή τών ειδεχθών άπαντώνται άνθρωποι έχοντες ουχί
στοιχειώδη έκπαίδευσιν αλλά πλήρη τοιαύτην. Διά νά μή προσβάλλωμεν άλλα έπαγγέλματα περιοριζόμεθα άναφέροντες δτι ιατροί, πλήρους κατά συνέπειαν έκπαιδεύσεως, μετεβλήθησαν εις ειδεχθείς κακούργους. Δέν έννοοΰμεν τούς έκ συστήματος
άμβλωτάς, άλλ’ έκείνους οί όποιοι διέπραξαν άνθρωποκτονίας προς νόσφησιν τών
χρημάτων τού θύματος ή προς άπαλλαγήν από οχληράς άποβάσης συζύγου ή μνη
στής ή έρωμένης. ’Αλλά καί άλλα έπαγγέλματα, έπίσης μεγάλης πνευματικής άναπτύξεως καί ίεράς άποστολής. ήρίθμησαν άνάξια μέλη, ειδεχθείς έγκληματίας, πληρώσαντας διά τής Θανατικής Ποινής τάς ανομίας των.
Αιτιότητα τής Πολιτείας θά ήδυνάμεθα νά καταγνώσωμεν διά τον άνεπαρκή
πόλεμον κατά τού άλκοολισμοΰ καί τών άλλων τοξικομανιών, διά τήν διά κομματι
κούς λόγους διευκόλυνσιν παροχής χάριτος προς άναξίους τοιούτους έγκληματίας,
διά τήν άσύδοτον προβολήν κινηματογραφικών ταινιών, διδασκουσών έντεχνον έκτέλεσιν τού έγκλήματος, οίασδήποτε μορφής. ’Επί τούτου άνταπόκρισις έξ Ούάσιγκτων, δημοσιευθεΐσα εις τήν «Καθημερινήν» κατά. ’Ιανουάριον έ.έ. άναφέρει
δτι αί Άρχαί. τής Νέας Ύόρκης έδήλωσαν δτι ή λογοκρισία τών κινηματογραφι
κών ταινιών άποτελεΐ σημαντικόν δπλον έναντίον τής έγκληματίκότητος τών νέων,
ό δέ Γενικός Εΐσαγγελεύς τής Ν. 'Υόρκης λέγει δτι ή καλλιτεχνική αξία μιάς ται
νίας ούδεμίαν έχει σχέσιν μέ τήν άνηθικότητά της.
Θά ήδύνατό τις νά κατηγορήση—άλλοτε—τήν Πολιτείαν διότι έπέτρεπεν
ΐνα αί έκτελέσεις τελούνται δημοσία, οπότε πλήθη κόσμου πάσης τάξεως συνέρρεον
—ώς οί άρχαϊοι Ρωμαίοι εις τά αμφιθέατρα—ίνα άπολαύσωσι τού θεάματος τής
εκτελέσεως τού καταδικασθέντος, νά σχολιάσωσι τήν θαρραλέαν ή. μή στάσιν τού
προς έκτέλεσιν κ.λ.π. Καί άλλας. τινάς, παρόμοιας φύσεως κατηγορίας θά ήδύνατό
τις νά προσάψη προς τήν Πολιτείαν, διά τάς πλείστας δμως τών τοιούτων πράξεων
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δεν πταίει ή Πολιτεία, άλλ’ οί πολιτευόμενοι, τούς οποίους όμως οί πολΐται έξέλεξαν ώς τούς εκλεκτούς (αντιπροσώπους των καί διά των παρανόμων άπαιτήσεών των
εξαναγκάζουν είς διάπραξιν πράξεων, άν μή παρανόμων, τουλάχιστον μή ηθικών.
12 . Κατηγορίαι κατά τής Θανατικής Ποινής οτι εφαρμόζεται κατά τω ν
πτω χώ ν
Κατηγόρησαν επίσης οί έπιζητοΰντες τήν κατάργησιν τής Θανατικής Ποι
νής ότι αότη έπιπίπτει μόνον κατά των πτωχών καί εις άλλας χώρας κατά τών εθνι
κών μειονοτήτων, ώς έν 'Ηνωμέναις Πολιτείαις τής ’Αμερικής κατά τών Νέγρων.
'Η Ελλάς εύτυχώς δεν έχει σημαντικάς μειονότητας άλλογενεΐς, προς δέ
τάς ύπαρχούσας φέρεται στοργικώς. ώστε νά μή έχη θέσιν συζήτησις επί τοΰ θέ
ματος εθνικών μειονοτήτων παρ’ ήμΐν.
Ούτε τήν πτωχείαν, αύτήν καθ’ έαυτήν, δεχόμεθα ώς κύριον αίτιον τής είς
θάνατον καταδίκης καί έκτελέσεως του έγκληματίου. Βεβαίως καταδικάζονται πε
ρισσότεροι πτωχοί, κυριολεκτικώτερον πένητες, παρά πλούσιοι, τοϋτο όμως καθ’
ήμας οφείλεται είς το ότι οί πένητες είναι πολυαριθμότεροι τών οπωσδήποτε εύπο
ρων καί δή τών πράγματι πλουσίων. Δεν δυνάμεθα όμως ν’ άρνηθώμεν ότι διά τά
αύτά εγκλήματα ό εύπορώτερος, καί ίσως διά τούτο κομματικώς ισχυρότερος, δύναται νά έλπίζη είς μετριωτέραν τιμωρίαν ή ό άπορος. 'Ο εύπορος δύναται νά όρίση
ώς συνήγορον κατάλληλόν τινα δικηγόρον, δυνάμενον εΐτε νά έπισκοτίση τήν αλή
θειαν τής κατηγορίας, είτε νά άποκαλύψη τρωτά σημεία ταύτης καί νά έπιτύχη τήν
εύμένειαν τών ένορκων καί τών δικαστών προς τον πελάτην του, ούτως ώστε οδτος νά μή ύποστη τήν ποινήν, τής όποιας ήτο άξιος διά τήν σοβαρότητα τού εγκλή
ματος του. Είς πολλούς είναι γνωστόν τό λογοτέχνημα τού Τολστόϊ υπό τον τ ί
τλον «Ά νάστασις». Είς τοϋτο γίνεται ευρύς λόγος περί τής έπιδράσεως τού ικα
νού συνηγόρου προς εύμενή κρίσιν ύπέρ τού κατηγορουμένου καί τό σπουδαιότερου
τής έπιδράσεως ανικάνου συνηγόρου προς καταβαράθρωσιν τοΰ πελάτου του. Εϊεύρίσκετο ή Ρωσσία όταν ό Τολστόϊ έγραφε τήν Άνάστασίν του, κατηγορών εμ
μέσως τούς τε δικηγόρους καί τούς δικαστάς, άλλά καί τούς ένορκους ώς έπηρεαζομένους καί ύπό τής έπιτηδειότητος τών ικανών συνηγόρων, άλλά καί ύπό έπιδράσεων έξω τών έκ τής δικαστικής διαδικασίας προκυπτουσών. Έκαυτηρίαζε 'δέ ό
Τολστόϊ τό τότε ίσχΰον έκεΐ κυβερνητικόν σύστημα.
Δεν πρέπει όμως νά δεχθώμεν ότι πάντοτε οί εύποροι καί οί έχοντες προστάτας διαφεύγουν, διότι καί παρ’ ήμΐν καί αλλαχού τοιοΰτοι έγκληματίαι κατεδικάσθησαν είς θάνατον, όταν άπεδείχθη ότι διέπραξαν ειδεχθή έγκλήματα καί έξετελέσθησαν. Άνεφέραμεν άνωτέρω ότι παρετηρήθησαν—εύτυχώς ούχί παρ’ ήμΐν—
ιατροί διαπράξαντες ειδεχθή έγκλήματα. 'Η πνευματική αύτών άνάπτυξις, ή κομ
ματική ύποστήριξις, οί'έπιτήδιοι συνήγοροι καί άλλα μέσα δέν.ΐσχυσαν νά άμβλύνουν τήν μήνιν τού Νόμου κατ’ αύτών καί καταδικασθέντες είς θάνατον έξετελέσθησαν. Τοιαΰτα παραδείγματα άναφέρονται γενόμενα έν Γαλλία, έν ’Αγγλία, έν
Η.Π. τής ’Αμερικής, άσφαλώς δέ καί άλλαχοΰ.
13 . Συμπέρασμα
Έξεθέσαμεν έν τοϊς άνωτέρω τάς ύπέρ τής καταργήσεως ή ύπέρ τής διατηρήσεως τής Θανατικής Ποινής έκφραζομένας γνώμας. 'Ως έξεθέσαμεν δυστυχώς
καί ήμεϊς τασσόμεθα μετά τών ύποστηριζόντων τήν άνάγκην τής διατηρήσεως τής
Θανατικής Ποινής, τούτο δέ διότι πιστεύομεν ότι. αυτή άποβλέπει είς τήν προστα
σίαν τής ζωής τής Κοινωνίας, ή όποια αξίζει πολύ περισσότερον άπό τήν ζωήν ένός

Η ΜΑΖΟΠΟΙΗΣΙΣ
ΣΧΕΣΙΣ ΑΥΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗΝ ΥΓΕΙΑΝ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΝ ΖΩΗΝ
'Τ π ό κ . Κ . ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ εκτάκτου
καθηγητοϋ της Νευρολογίας καί Ψυχιατρικής,
Διευθυντοϋ Δημοσίου Ψυχιατρείου ’Αθηνών
1. ·—”Α τομον κ α ί κοινωνία. Σ χέσις μεταξύ των.
2. —Ό άνθρωπος ώς ϋπαρξις ψυχοσω ματική.
3. —Ή διατήρησις τής προσω π ικότητος στην κοινωνική ζωή, αξιόλογος παράγω ν διά
την ψ υχική υγεία τον άνθρωπον.
4. —’Η μα ζοπ οίηση ώς κοινωνικό φαινόμενο.
5. —Πώς καθορίζεται ψυχολογικώ ς το φαινόμενο τής μαζοποιήσεω ς.
6. —Κ ατάργησις τής π ροσω πικότητος στή μάζα.
7. —Ή μ α ζοπ οίηση υπό ομαλούς κοινωνικούς ορούς καί ή μ α ζοπ οίηση εις τά φ ασι
σ τικ ά κ α ί κομμ ουνιστικά καθεστώ τα.
8. —Το κράτος ώς μορφή μάζας κ α ί σχέσις του με τό άτομο.
9. —Μ αζοποίηση κ α ί άτομ ικισμός.
10. —Π ροϋποθέσεις ομαλής κοινω νικής ζωής.
11. —Δ ιδάγματα τω ν άρχαίω ν 'Ελλήνοον.
12. —Σύνοψις—Σ υμ π εράσμ α τα.

1.
Τό άτομο καί ή κοινωνία αποτελούν δύο συνυπάρχουσες πραγματικό
τες πού ή κάθε μία έχει έξάρτησι καί έπίδρασι στην άλλη.
Για να καθορίση κανείς την άξια πού έχουν τά δύο αυτά πραγματικά γεγο
νότα, σχετικά προς την ψυχική ύγεία τοϋ άτόμου καί τήν ομαλή κοινωνική ζωή,
πρέπει τό συγκεκριμένο άτομο, ό άνθρωπος δηλαδή, ό όποιος μόνος έχει τό αίσθημα
της ύπάρξεως, ν’ άποτελέση τό κύριο σημείο καί τήν άφετηρίά τής έξετάσεως, γ ια τί
δπως ξαίρουμε ή κοινωνία δέν έδημιούργησε τό άτομο άλλ’ ό άνθρωπος έδημιούργησε τήν κοινωνία.
’Επειδή δμως ό άνθρωπος ώς μία κοινωνική (ομαδική, μαζική) δπαρξη πα
ρουσιάζει άλλη ψυχολογία καί ψυχοπαθολογία, ή εξέτασή του ώς μέλους της κοι
νωνίας είναι άναγκαία, γιά νά καθορισθοϋν οί παντός είδους δροι τής κοινωνικής (ομα
δικής) ζωής, πού φέρνουν πρόοδο ή διαταραχή στήν ψυχική κατάσταση τοϋ άτόμου*
άνθρώπου, έάν βεβαίως οδτος άπεδείχθη ώς ό πραγματικός ένοχος τοϋ δι’ δ κατεδικάσθη στυγεροΰ έγκλήματος.
'Η έκτεθεΐσα συζήτησις περί τής Θανατικής Ποινής άφορα τήν έφαρμογήν
της επί έγκλημάτων τοϋ κοινοΰ Δικαίου. 'Η έκ πολιτικών αιτίων καταδίκη εις θά
νατον άνθρώπου τινός, έάν μή ούτος διέπραξε καί έγκλήματα τοϋ κοινοΰ Δικαίου,,
άπαγορεύεται ώς γνωστόν ύπό τοϋ Συντάγματος, διό ούδαμώς τά πολιτικά έγκλή
ματα άπη σχόλη σαν τό άρθρον ήμών. Παλαιότερον ήσαν συχναί αί τοιαΰται καταδίκαι, έν Γαλλία, κατά τήν έποχήν τής αύτοκρατορίας, ιδία τοϋ Ναπολέοντος, τοΰ·
Γ', άλλά καί άλλαχοΰ. Κατά τής έκ πολιτικών αίτιων Θανατικής Ποινής έδημοσίευσεν έκτενή μελέτην ό Γάλλος Guisot μεταφρασθεΐσαν Ελληνιστί ύπό τοϋ Μιλτιάδου Ζωγράφου ύπό τον τίτλον: «Περί τής Θανατικής Ποινής ύπό τήν πολιτι
κήν έποψιν—1864».
Δέν άπησχόλησεν έπίσης τό άρθρον ήμών ή διά στρατιωτικά έγκλήματα κα
ταδίκη είς θάνατον.
Προκειμένου περί τών μέσων, δι’ ών έκτελεΐται ή Θανατική Ποινή κατά τά
διάφορα Κράτη καί τοϋ καθ’ ήμας προσφορωτέρου διά τήν ήμετέραν Χώραν έδημοσιεύσαμεν ειδικήν μελέτην εις τά « ’Αστυνομικά Χρονικά» Τεύχος 17ον, 1954.
ΓΡΗΓ. ΚΑΤΣΑΣ
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"Οταν λοιπόν μιλάμε για τή ψυχική υγεία γενικά, έννοοϋμε τήν ψυχική ύγεία των
άτόμων καί οχι τής κοινωνίας. Λέγοντας δέ πάλι κοινωνική ύγεία εννοούμε όλους
εκείνους τούς καλούς όρους στήν κοινωνική συγκρότησι πού έχουν ώς επακόλουθο
τή σωματική ή ψυχική ύγεία των άτόμων. "Αρα τό άτομο πρέπει ν’ άποτελή τήν
κυριώτερη φροντίδα κάθε κοινωνικής προσπάθειας.
Κάθε άλλο άντικείμενο (κοινωνία, πολιτεία, πολιτικοί θεσμοί, κράτος) πρέ
πει ν’ άποτελοϋν οχι τό σκοπό, άλλα τό μέσο για τήν έξυπηρέτησι των άτόμων.
2. Στήν προκειμένη περίπτωση, ό άνθρωπος σαν μια ύπαρξη ψυχοσωμα
τική, πρέπει νά έξετασθή τόσο άπό τή σωματική όσο καί άπό τήν ψυχική πλευρά του.
Έκτος τούτου πρέπει νά έξετασθή καί σχετικά προς τό κοινωνικό περιβάλ
λον, δηλαδή τήν οικογένεια, τό λαό, τή φυλή, τή γενεά στήν οποία άνήκει, τό κρά
τος όπου ζεΐ καί τό πολίτευμα μέ τό όποιο κυβερνάται.
’Ακόμη πρέπει νά έξετασθή σχετικά προς τήν έργασία του, τήν ύλική καί
οικονομική κατάστασί του κ.ο.κ. Κατά δέ τή σημερινή έποχή οί δυσμενείς όροι
τής ζωής, πού άποτελοϋν συνέπεια του πολέμου (έλλειψη στέγης, ένδυμασίας, τρο
φίμων, άσφαλείας καί ύπαρξη χάους στούς ιδεολογικούς προσανατολισμούς), παρου
σιάζουν, ταυτόχρονα μέ τήν έπίδραση όλων αύτών στήν κληρονομικότητα, άλλες
νέες πλευρές προς έξέταση.
3. ’Από τήν έξέταση των διαφόρων παραγόντων, πού προϋποθέτουν ευνοϊκά
γιά τή ψυχική ύγεία των άνθρώπων, ένας άξιόλογος άπό ψυχικής άπόψεως παρά
γων, είναι ή διατήρηση άκεραίας τής άτομικότητος (προσωπικότητος) αύτών στήν
κοινωνική ζωή.
Είναι πολλοί οί παράγοντες πού δημιουργούν τον άπαραίτητο αύτό όρο γιά
τήν ψυχική ύγεία τοΰ άνθρώπου.
Στή μελέτη μας αύτή θά έξετασθή ό παράγοντας έκεΐνος, ό όποιος καί όταν
ύπάρχη καί όταν δέν ύπάρχη, καθορίζει κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο τήν άτομικότητα (προσωπικότητα) καί κατά συνέπεια τήν ψυχική ύγεία των άτόμων.
Ό παράγων αυτός είναι ή επιβολή, οπού άσκεΐ τό σύνολο τω ν άτόμω ν,
πού τό εκπροσωπεί τό Κράτος, πάνω στο άτομο ξεχω ριστά.
’Εδώ λοιπόν γίνεται λόγος γιά τήν ισχυρή έπιβολή τοΰ Κράτους πάνω στά
άτομα ξεχωριστά, πού έχει ώς άποτέλεσμα τή διαταραχή τής άτομικότητος καίσέ
συνέχεια προκαλεϊ τό ψυχοκοινωνικό φαινόμενο τής μαζοποιήσεως τω ν άνθρώπων.
Ά πό τήν παρατήρηση βγαίνει πώς, όταν τό Κράτος άσκεΐ ισχυρή έπιβολή
στά άτομα, παθαίνει άλλοίωση ή ομαλή ψυχική κατάσταση τους, προκαλεΐται άπώλεια τής άτομικότητος καί άκολουθεΐ τό φαινόμενο τής μαζοποιήσεως. Τοΰτο,
όπως θά δοΰμε, δέν είναι σύμφωνο μέ τή ψυχική ύγεία τοΰ άτόμου, ούτε πρέπει νά
θεωρηθή έκδήλωση ομαλής κοινωνικής ζωής.
4. Ή μαζοποίηση, είναι κοινωνικό φαινόμενο κυρίως τής τελευταίας έποχής. 'Η άρχή της βρίσκεται στή συστηματική οργάνωση τού προλεταριάτου. Στά
δικά μας χρόνια έγινε πολύ χαρακτηριστική, ώς έπακόλουθο ώρισμένων αιτίων,
είδικώτερα δέ ώρισμένου είδους πολιτικοκοινωνικών συστημάτων καί ιδεολογιών,
ένεκα άκριβώς τών οποίων τό Κράτος λαμβάνει έξαιρετικώς ισχυρά μέτρα έπιβολής τοΰ νόμου στούς πολίτας πού τό άποτελοϋν. Ά λ λ’ ας δοΰμε πρώτα-πρώτα τί
είναι καί σέ τί συνίσταται τό φαινόμενο τής μαζοποιήσεως καί κατόπιν, ας δοΰμε,
άν άποτελεΐ προϋπόθεσι ψυχικής ύγείας ή παθολογικής καταστάσεως καί έπομένως αν έγκρίνεται ή οχι άπό άπόψεως ψυχικής ύγιεινής.
Πρέπει νά έξηγήσουμε οτι στή μελέτη μας ώς μαζοποίηση έννοοϋμε οχι
τήν προσωρινή μαζοποίηση , όπως π.χ. συμβαίνει στον πόλεμο οπότε μέ τή λήξη
του παύει νά ύπάρχη καί αύτή, άφοΰ διασκορπίζονται τά άτομα, άλλά τή μόνιμη
έκείνη μορφή διαβιώσεως τών άνθρώπων, πού άποτελεΐ τό περιεχόμενο ώρισμέ-
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νου είδους κοινωνικής διαρθρώσεως και όργανώσεως πού προκαλεΐται σέ ώρισμένα
κοινωνικά καθεστώτα, τά όποια κατ’ ανάγκην δημιουργούν τό κοινωνικό φαινό
μενο της μονίμου μαζοποιήσεως. Είναι άλήθεια, ότι ό άνθρωπος ζή άπό ένστι
κτου σέ μάζες καί διατελεϊ κάτω άπό την έπίδραση τού ομαδικού κοινωνικού πνεύ
ματος. Έ ξ άλλου όμως είναι μία ύπαρξη πού έχει ιδιαίτερη υπόσταση καί προσωπικότητα καί κατά τούτο διαφέρει άπό τά ζώα πού ζοΰν σέ άγέλες , καθώς και απο
τούς πρωτογόνους άνθρώπόυς πού ζοΰσαν καί αύτοί σέ ομάδες.
Στήν ομαδική (κοινωνική) ζωή, ό πολιτισμένος άνθρωπος πρέπει νά διατηρή
τήν προσωπικότητά του καί μάλιστα νά τήν άναπτύσση, γιά νά διαφέρη έτσι άπό
τον πρωτόγονο άνθρωπο, πού ζή άποκλειστικά στήν ομάδα μέ μορφή άγέλης.
Αύτό όμως δεν μπορεί νά συμβή όταν ό άνθρωπος γίνη μαζικό στοιχείο. Γνω
ρίζουμε δέ, οτι τό άτομο, αισθάνεται εύεξία ώς κοινωνική ύπαρξη όταν μπορεί νά
εξελίσσεται χωρίς νά έρχεται σ’ άντίθεσι προς τό σύνολο, όταν δηλαδή διαχωρί
ζεται σαφώς άπό τό σύνολο καί διάγη τή δική του άτομική ζωή, εισφέροντας ελεύ
θερα στο σύνολο, όχι άπό άνάγκη ή διά τής βίας άλλά άπό τήν έπίγνωσι τού καθή
κοντος προς αότό.
5.
Γιά νά καθορίσουμε ψυχολογικώς τό φαινόμενο της μαζοποιήσεως π
πει νά έχουμε ύπ’ οψη μας τήν ψυχολογία τής μάζας, πού έχει πολύ μεγαλύτερη
σημασία γιά τή μαζοποίηση, όπως παρουσιάζεται στήν έποχή μας.
Στή μάζα, όπως είναι γνωστόν, κυριαρχεί ένα τυφλό καί ενστικτώδες συναί
σθημα, καταργοΰνται δέ οί άρχές τής λογικής καί τής άντικειμενικής (θετικής)
σκέψεως.
'Ο άνθρωπος, μέσα στή μάζα, γίνεται ύπαρξη μηχανική, γίνεται αυτόματο,
φανατίζεται καί ύπόκειται σέ ομαδική υποβολή, χωρίς δική του θέληση, χωρίς δική
του συνείδηση καί δική του νοοτροπία. ’Εκτός αύτοΰ υποκαθίσταται σ’ όλες τις
ένέργειές του, καταργεΐται τό αίσθημα τής έλευθερίας καί τής αύτοδιαθέσεως καί
παρεμποδίζεται ή άνάπτυξη τών ποικίλων τάσεων καί κλίσεων προς τις διάφορες
κατευθύνσεις.
Στή μαζοποίηση γενικά καί μάλιστα στή μόνιμη μαζοποίηση παύει νά ύπάρχη έκεΐνο πού λέγεται άτομικότητα καί δημιουργεΐται μιά άκαθόριστη κατά
σταση τού άδιαφοροποίητου τών άνθρώπων. 'Η ομοιομορφία στή σκέψη, στά συν
αισθήματα, στις έπιθυμίες, στις πράξεις γενικώς τής ζωής, ή έλλειψη προσωπικού
χαρακτήρος, ή άπουσία τού ιδιαιτέρου τόνου καί χρωματισμού στή ζωή τών άτόμων, άποτελοΰν τά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τής μαζοποιήσεως. Ταΰτα συμβαί
νουν γιατί κατά τή μαζοποίηση γίνεται τέλεια άπορρόφηση τού ατόμου άπό τή μά
ζα καί εξαφανίζεται ή συνειδητοποίηση αύτοΰ. 'Ο άνθρωπος εμφανίζεται σάν ένα
μόριο, δέν άποτελεΐ δηλαδή οΰτε μία μονάδα. ’Έ τσι ή κοινωνική· διαβίωση τών άν
θρώπων υποβιβάζεται σέ διαβίωση άγέλης, χωρίς καμμιά διαφοροποίηση καί ορ
γάνωση, πολλές φορές μάλιστα σέ συμβίωση όμοια προς τά ζώα.
'Η μάζα είναι μία δύναμη τυφλή, πού ισοπεδώνει τά μέλη της καί τά έκμηδενίζει ψυχικά καί πνευματικά. 'Η μάζα είναι τό άντίθετο τής προσωπικότητος,
είναι εχθρός τού άτόμου, είναι ή κατάσταση στήν οποία δέν υπάρχει συνείδησή άτο
μικότητα. 'Ο άνθρωπος στή μάζα χάνει τήν προσωπικότητά του, άκόμα καί αυτή
τήν ψυχή του.
'Η μάζα έκτος άπό τ ’ άλλα ύποβοηθεΐ τήν έγκληματικότητα, γιατί ή μαζο
ποίηση βάζει σ’ ένέργεια τό ομαδικό (jung) καί προκαλεί καταστροφές, πολέμους
καί έπαναστάσεις.
'Η μάζα δέν ή μπορεί νά πετύχη κανένα δημιούργημα πολιτισμού (ήθικοΰ,
καλλιτεχνικού κ .τ.λ.).’Αντίθετα φέρνει πάντοτε καταστροφές καί μπορεί νά είπή κανείς
ότι σκοπός της είναι ή καταστροφή καί μόνον.’Εάν βγή καί κανένα καλό άπό τή μάζα,
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τούτο θά είναι έμμεσο, ώς π.χ. συμβαίνει στον πόλεμο. "Αμεσο καλό, δεν μπορεί
ποτέ να προκαλέση ό άνθρωπος, όταν ενεργή σέ υπόσταση μαζική. Είδικώτερα, ή
μάζα, όπως έχει διαμορφωθή σήμερα, άκολουθεΐ εχθρική στάση σέ κάθε τί πού δέν
ανήκει σ’ αυτή καί γ ι’ αυτό άκριβώς προκαλεΐ καταστροφές καί έγκλήματα. Τεί
νει δέ στο νά δημιουργήση άμορφη κοινωνία, πρωτόγονο, πού εχει μέσα της τήν
άρνηση τής προσωπικότητος καί κάθε ’ίχνους πολιτισμού.
'Η μαζοποίηση έδημιούργησε τον άνθρωπο τής μάζας σαν ενα ιδιαίτερο τύπο
άνθρώπου τής εποχής μας.
Μαζοποίηση μέ τήν επιβολή καί τή βία εκείνου, πού θεωρείται ώς κράτος,
πού διαφέρει όμως κατ’ ούσίαν άπό τήν έννοια τής Πατρίδος, δηλαδή ή μαζοποίηση
ώς καθαρά κοινωνική οργάνωση, δέν άποτελεί ιδανικό, γιατί μιά τέτοια κατάσταση
δέν άνταποκρίνεται σέ κάποιο άξιόλογο αίτημα τής ψυχής τού πολιτισμένου άν
θρώπου.
Δέν θά ήταν άστοχος ό παραλληλισμός, εάν ετίθετο ιδεολογικό περιεχόμενο,
ενα αίτημα τής ψυχής τέτοιο, πού νά μή μπορή νά θεωρηθή ιδανικό. ’Εάν π.χ. ετί
θετο ώς ιδεολογικό περιεχόμενο τό ένστικτο τού τρώγειν. Τέτοια ιδεολογία είναι
πολύ ταπεινή καί ζωώδης, γιά ν’ άποτελέση ιδανικό.
6 . Σύμφωνα μέ αύτά, βλέπουμε, ότι στή μάζα καταργεΐται ή προσωπικό
τητα, πού είναι ό σκοπός τής έξελίξεως τού άτόμου καί ένας παράγων ψυχικής ευη
μερίας.
Γιά ν’ άποκτήση τό άτομο συνειδητή προσωπικότητα (προνόμιο όχι γιά κάθε
άνθρωπο) δέν πρέπει νά είναι μόριο τής μάζας, τής ορδής· γιατί τότε μεταβάλ
λεται σέ άσυνείδητο μαζικό στοιχείο. ’Αντίθετα πρέπει νά διακρίνεται άπ’ τή μάζα,
νά ξεφεύγη άπ’ αύτή. Τότε άποκτά άξια γιά τον έαυτό του καί γιά τό περιβάλλον
του καί διατηρεί τήν ψυχική του ύγεία.
Μιά πολιτισμένη κοινωνία χαρακτηρίζεται άπό τον άριθμό των προσωπικο
τήτων πού έχει.
Προς τον ψυχολογικό αύτό κανόνα, έρχεται άντίθετο τό γεγονός τής μαζοποιήσεως, γιατί άφαιρεΐται ή αυτοτέλεια, ή δημιουργικότης, ή ελευθερία των άτόμων, παρεμποδίζεται δέ ή άνάπτυξη τής προσωπικότητος αύτών σύμφωνα προς
τά δεδομένα των επιστημών.
'Η μαζοποίηση, ώς οργάνωση ιδίως τής νεότητος μέ ώρισμένα άποκλειστικά
ιδανικά, εμποδίζει, τον προσανατολισμό προς τις ποικίλες άλλες κατευθύνσεις τού
πνευματικού καί ψυχικού κόσμου καί διαστρέφει τή συναισθηματικότητα.
'Ο άνθρωπος πρέπει νά είναι έλεύθερος, σέ τέτοιο βαθμό, ώστε νά μπορή νά
δοκιμάζη τις έμφυτες ψυχικές ικανότητες αύτοΰ, όχι προς μία άλλά προς πολλές
κατευθύνσεις.
’Έ τσι έχει τό ζήτημα τής μαζοποιήσεως άπό ψυχολογικής άπόψεως. ’Από
τής άπόψεως δέ τής ψυχικής ύγιεινής, μιά τέτοια κατάσταση κοινωνικής καί ψυχι
κής ζωής, όπως είναι φυσικόν δέν εύοδώνει τήν ψυχική ύγεία των άτόμων. ’Αντί
θετα τή διαστρέφει καί τή διαταράσσει καί επειδή δέν άνταποκρίνεται στις βασι
κές ψυχικές άνάγκες τού άνθρώπου καί τή ψυχική ύγεία του πρέπει νά χαρακτηρισθή ώς κατάσταση παθολογική.
7. Τό φαινόμενο τής μαζοποιήσεως ένεφανίσθη, όπως άναφέραμε, ώς ένα
συστηματικό κοινωνικό φαινόμενο άπό τότε πού έγινε προσπάθεια νά όργανωθή
τό προλεταριάτο. Σέ κάθε δέ κοινωνία καί ύπό όμαλάς συνθήκας υπάρχει τό φαι
νόμενο τής μαζοποιήσεως, σέ ώρισμένο όμως κύκλο καί τάξη άνθρώπων καί έπαγγελμάτων. Είναι άλλως τε φυσικό ό άνθρωπος νά οργανώνεται σέ ομάδες (μάζες),
όταν αισθάνεται ότι μόνος του είναι άδύνατος καί δέν έπαρκεΐ στον άγωνα τής ζωής
(συνδικαλισμός, εργατικές, επαγγελματικές οργανώσεις κ .τ.λ .). Κυρίως οί έργα-
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τικοί έχουν τάση προς τή μαζοποίηση, δσο καί αν ή κοινωνία στην οποία ζοϋν
είναι ώς σύνολο άνεπτυγμένη. Το εργατικό στοιχείο είναι συνήθως άδιαφοροποίητο,
χωρίς τήν ανάλογη άνάπτυξη καί κατεργασία. Είναι τό «άσυνείδητο» της κοινω
νίας. ’Αποτελεί τό άκατέργαστο υλικό, τό όποιο μετασχηματίζεται καί σιγά-σιγά
δημιουργεί τό άνώτερο υλικό, πού άποτελεΐ «τή συνείδηση» της κοινωνίας. ’Εάν
τό σύνολο της κοινωνίας γίνη μαζικό, τούτο ίσοδυναμεϊ, κατά τήν ψυχολογία τού
βάθους, προς τό γεγονός δτι τό σύνολο της ψυχικής σφαίρας έχει κατακτηθή άπό
τό άσυνείδητο. Τούτο, δπως γνωρίζουμε, είναι νοσηρά ψυχική κατάσταση (ψύ
χωση, ψυχονεύρωση). Γι’ αύτό ή μαζοποίηση πού περιλαμβάνει τό σύνολο τής κοι
νωνίας, είναι κάτι τι τό πρωτόγονο καί νοσηρό. ’Επίσης ή κατ’ άποκλειστικότητα
μονομερής οργάνωση μιας κοινωνίας, π.χ. τεχνική, στρατιωτική ή κάτι τό παρό
μοιο, οδηγεί στή μαζοποίηση καί γιαυτό άντίκειται προς τις προϋποθέσεις τής ψυ
χικής υγείας.
Κατ’ άρχήν μαζοποιεΐται ό άνθρωπος, δταν τό Κράτος ώς σύνολο έπιβάλλη
τούτο.
Αύτό συμβαίνει, δπως άναφέραμε, παροδικώς μέν σέ εξαιρετικές περιστά
σεις, δπως π.χ. στούς πολέμους, ·μονίμως δέ στά ολοκληρωτικά πολιτεύματα καί
τά κοινωνικά καθεστώτα, χάριν πολιτικοκοινωνικών σκοπών.
Τέτοια καθεστώτα είναι τά φ α σ ισ τικ ά καί τά κομμουνιστικά.’Αλλά καί
ό σοσιαλισμός προς τήν ίδια κατεύθυνσι οδηγεί. Στά κοινωνικά αύτά καθεστώτα
ή μάζα καί δχι τό άτομο γίνεται ιδανικό, καί έτσι μετατίθεται ό τονισμός τής άξίας
άπό τό άτομο στή μάζα.
8.
Ή Πολιτεία (τό Κράτος") πού άπό ψυχολογικής άπόψεως είναι κάτι
ομαδικό καί δχι άτομικό, άποτελεΐ μία άφηρημένη μορφή τής μάζας. Τό μαζικό
αύτό στοιχείο τής πολιτείας γίνεται πολλές φορές άποκλειστικός καί μοναδικός
σκοπός τής ψυχικής ζωής τών άτόμων, ένώ άντίθετα πρέπει νά είναι τό μέσο τής
ευημερίας των. Ά λ λ’ ό άποκλειστικός τονισμός αύτοΰ δέν άνταποκρίνεται σέ ψυ
χική ανάγκη τού πολιτισμένου άνθρώπου, άπό όποιαδήποτε πλευρά καί αν έξετασθή τό ζήτημα.
’Επειδή στο είδος αύτό τής κοινωνικής καταστάσεως, πού προκύπτει άπό τήν
έπιβολή τού συνόλου στά άτομα, τό άτομο είναι ύποχρεωμένο νά ζή άποκλειστικώς μέσα σ’ ένα στενό πλαίσιο πολιτικοκοινωνικών ιδεών καί σκοπών, έξευτελίζεται τελείως, χάνει τήν αυτοτέλειά του καί παρεμποδίζεται στήν έξέλιξί του σύμ
φωνα μέ τά διδάγματα τής επιστήμης, στραγγαλίζεται, πνίγεται καί τελικά μαζοποιείται. Επομένως ή ισχυρή έπιβολή πού άσκεΐ τό σύνολο στο άτομο είναι γ ι’
αυτούς τούς λόγους επιβλαβής. ’Ά ς σημειώσουμε εδώ, δτι έτσι ή άλλοιώς, τό πνεύμα
τής έποχής, πού κρατεί κάθε φορά, δέν άνταποκρίνεται προς τις ποικίλες άνάγκες
τού άτόμου καί έτσι τό άτομο άδικεΐται. Παίρνουμε ώς παράδειγμα τό μεσαίωνα,
οπότε κυριαρχούσε τό θρησκευτικό πνεύμα, μέ τό όποιο ικανοποιούντο κυρίως τά
θρησκευτικά συναισθήματα τών άνθρώπων, ένώ δλα τ ’ άλλα έμεναν σέ δεύτερη μοίρα.
’Ενώ στο σημερινό πρακτικό μηχανικό πνεύμα ικανοποιούνται κυρίως οί άνθρωποι,
πού έχουν άνεπτυγμένες αντίστοιχες ιδιότητες, ένώ άλλοι άνθρωποι, πού έχουν
άλλου είδους κλίσεις μοιραίως καθυστερούν.
’Εάν λοιπόν σέ μιά άβίαστη κατάσταση τών πραγμάτων γίνεται τέτοια άδικία, πολύ περισσότερο δημιουργεΐται αυτή σέ καθεστώτα, δπου έπιβάλλεται συγ
κεκριμένος πολιτικοκοινωνικός τρόπος ζωής μέσα σέ στενό πλαίσιο σκέψεων καί πρά.ξεων, πού συνοδεύονται άπό καταναγκασμό καί βία, έναντίον καθενός πού κινείται
έξω άπό τό πλαίσιο αύτό. ’Έχω τήν γνώμη, δτι σκοπός τού άτόμου καί τής κοινω
νίας πρέπει νά είναι αύτό τούτο τό άτομο. Διά μέσου δέ τού άτόμου πρέπει νά έξυπηρετοΰνται τά ζητήματα τού συνόλου. Εύνόητον είναι πώς τό άτομο έξυπηρετεΐ-
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ται καλά, δταν καί τό σύνολον έξυπηρετεΐται μέ τις ένέργειες του ατόμου. Κάθε
εγωιστική άποκλειστικώς ενέργεια του άτόμου δεν εξυπηρετεί στήν ούσία αυτό
τό ΐδιο τό άτομο, εφόσον δέν εξυπηρετεί τό σύνολο.
Σύμφωνα μέ αύτά, ή μαζοποίηση άποτελεϊ ένα άπό τα γνωρίσματα στήν κοι
νωνική διάρθρωση της ζωής, κατά τήν εποχή μας. 'Η μαζοποίηση άποτελεϊ καθυ
στέρηση στήν Πρόοδο, γιατί μ’ αυτή ό άνθρωπος βαδίζει προς τά πίσω σέ μιά πρω
τόγονη κατάσταση. 'Ο κίνδυνος της ψυχικής έπιστροφής των Εύρωπαϊκών λαών
σέ πρωτόγονο κατάσταση, μέ τή μαζοποίηση, είναι μεγάλος. Μαζί μέ τ ’ άλλα ας
προσθέσουμε δτι λόγω των συνεπειών του πολέμου, πού είναι οί κάθε είδους στερή
σεις (έλλειψη στέγης ή ιδιοκτησίας, έκπατρισμός κ .λ.π .), γίνεται προσπάθεια νά
εξαθλιωθούν οί μάζες. Οί στερήσεις φέρνουν έλάττωση στήν ψυχική άντίσταση καί
στήν ηθική άντοχή, φέρνουν άπογοήτευση, έξουθένωση καί κατάληξη στή μαζο
ποίηση. 'Όταν δέν έχη κανείς τίποτε προσελκύεται πιο εύκολα άπό άντικοινωνικά
συνθήματα καί άπό τήν τάση προς τή μαζοποίηση.
9.
'Η άρνηση τής άξίας τής μαζοποιήσεως δέν υπονοεί δτι πρέπει νά δεχ
θούμε τον απόλυτο άτομικισμό. 'Ένας τέτοιος άτομικισμός είναι έξ ίσου παθολο
γικό φαινόμενο, γιατί ή ομαλή κοινωνική καί ψυχική ζωή μέ τήν έννοια τού πολι
τισμού είναι ή συνισταμένη τών δύο παραγόντων, δηλαδή τού άτόμου καί τής κοι
νωνίας.
10. ’Ά ν τελικά θελήσουμε ν’ άναφέρουμε τις ποικίλες προϋποθέσεις τής ομα
λής κοινωνικής ζωής, θά μπορέσουμε νά τις περιλάβουμε στ’ ακόλουθα:
α) Βασική προϋπόθεση είναι ή σωματική υγεία, άκολουθεϊ ή ψυχική υγεία,
ώς συνέπεια τής ύγιεινής καταστάσεως τού κεντρικού νευρικού συστήματος καί
γενικά τού σώματος. Καί ώς συνέπεια ή ψυχική υγεία, μέ συσχέτηση προς τούς έξωτερικούς παράγοντας (ψυχοπαθολογία έξ έπιδράσεως).
β ) "Αλλη προϋπόθεση είναι ή ικανοποίηση ώρισμένων άπό ένστικτου τά
σεων τού άτόμου, σύμφωνα προς τά διδάγματα τής ψυχιατρικής, τής υγιεινής, τής
ψυχολογίας καί τής ήθικής. Σ’ αύτά περιλαμβάνεται καί ή δημιουργία αύταρκείας
τών απαραιτήτων γιά τή ζωή άγαθών (τροφή, κατοικία κ .λ.π .).
γ ) Τρίτη προϋπόθεση είναι ή ικανοποίηση τάσεων τού άτόμου διαφοροποιουμένου τού ψυχικού περιεχομένου (διανοητικά ένδιαφέροντα).
δ) ’Επίσης ή διατήρηση τής προσωπικότητος καί ή μή μαζοποίηση, γιά τά
όποια άσχοληθήκαμε στις προηγούμενες παραγράφους, περιλαμβάνονται στούς
δρους καί τις προϋποθέσεις τής ομαλής κοινωνικής ζωής.
,ε) ’Ιδιαιτέρως πρέπει νά τονισθή ή προώθηση δχι μόνον τού πνεύματος, αλλά
καί τών ήθικών στοιχείων τού άνθρώπου, ιδίως στούς νέους. Στήν περίπτωση αύτή
περιλαμβάνεται ή καλλιέργεια τής αγάπης μέ τή χριστιανική έννοια, ή ανάπτυξη
τής ήθικής συνηδείσεως καί τής συνειδήσεως τού δικαίου, καθώς καί ή ένίσχυση
τής πίστεως στο Θεό καί τά χριστιανικά ιδανικά.
στ) 'Η ικανοποίηση τής τάσεως προς τήν έλευθερία τού άνθρώπου, είναι
δρος, προϋπόθεση τής ομαλής κοινωνικής ζωής, καθώς καί ό θεσμός τής οικο
γένειας. Τό αύτό ισχύει καί γιά τήν έννοια τής Πατρίδος μέ τό ιδιαίτερο πολίτευμα,
πού παρέχει τις έγγυήσεις τής έλεύθερης καί δίκαιης ζωής στά άτομα. "Ολα αύτά
είναι αρχές άμετάβλητες γιά κάθε έποχή καί γιά δλους τούς άνθρώπους, άποτελοΰν δέ τό θεμέλιο πάνω στο όποιο κτίζεται ή ψυχική υγεία τών άτόμων κατά τήν
κοινωνική τους συμβίωση.
11. Είναι ένδιαφέρον δτι, πολλά άπό τά παραπάνω σημεία, περιλαμβάνον
ται στον ’Επιτάφιο τού Περικλέους καί ισχύουν κατά τέλειο τρόπο καί σήμερα α
κόμη. "Ετσι, σχετικά μέ τήν κοινωνική καί πολιτική κατάσταση, πού περιλαμβάνει
τήν άρίστη σχέση μεταξύ τών άτόμων καί τού κοινωνικού συνόλου καθώς καί τού
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τρόπου της ζωής των άτόμων, ώς πολιτών, γράφονται τά έξης : «Καί ώς προς μέν
» τό όνομά του τό πολίτευμα ήμών φέρει τό όνομα δημοκρατία, διότι έχει ρυθμι» σθή στηριζόμενον ούχί εις τήν μειοψηφίαν, άλλα εις τήν πλειοψηφίαν (επί τής
» μεγάλης μάζης τοϋ όλου λαοϋ), μετέχουν δ7 αύτοϋ κατά μέν τούς νόμους πάντες
» έξ ίσου (έχουν ’ίσα δικαιώματα) ώς προς τάς ίδιωτικάς διαφοράς, ώς προς δέ τήν
» κοινωνικήν έκτίμησιν καί έπιβράβευσιν τής άτομικής άξίας έκάστου. άναλόγως
» τής ιδιαιτέρας εύδοκιμήσεως, ήν έχει έκαστος πολίτης να επίδειξη έν οίωδήποτε
» σταδίω ένεργείας, προτιμάται εις τάς δημοσίας θέσεις, λαμβανομένης μάλλον ύπ’
» οψιν τής προσωπικής άξίας ή τής κοινωνικής του τάξεως, ούδέ πάλιν διά τήν άση» μότητα τής κοινωνικής του τάξεως άποκλείεται αυτών, διότι συμπίπτει να είναι
» πένης, ένώ άφ’ έτέρου είναι εις θέσιν να παράσχη καλήν τινά έκδούλευσιν εις τήν
» πόλιν. "Οπως δέ έν ταϊς σχέσεσιν ήμών προς τήν πολιτείαν ζώμεν ύπό τήν σκέ» πην τοϋ πολιτεύματος άνευ περιορισμών, ουτω καί έν ταϊς προς άλλήλους σχέ» σεσι τοϋ καθ’ ημέραν βίου ζώμεν άπηλλαγμένοι τής καχυπόπτου εκείνης άμοι)) βαίας έπιτηρήσεως τών καθημερινών ενασχολήσεων, χωρίς να θυμώνωμεν έναν» τίον τοϋ άλλου εάν πράττη τί όπως τώ άρέσκει.... Έ ν τώ δημοσίου βίω άποφεύ» γομεν τάς παρανομίας πρωτίστως έξ ήθικής συστολής, ήν εμπνέει ό άμοιβαΐος
» σεβασμός, πειθαρχοΰντες καί είς τούς έκάστοτε άρχοντας (τούς άντιπροσώπους
» τοϋ νόμου) καί είς αύτούς τούς νόμους καί προ πάντων είς έκείνους έκ τούτων,
)>όσοι έχουν θεσπισθή είς προστασίαν τών άδικουμένων καί όσοι ένώ είναι άγρα» φοι προσάπτουν είς τούς παραβαίνοντας αύτούς κατά γενικήν ομολογίαν άναμφι» σβητήτως άτιμίαν (στίγμα) άνεξίτηλον». παρ. 37.
Σχετικά μέ τή δυνατότητα άναπτύξεως τής προσωπικότητος καθ’ ένος άπό
τούς πολίτας στήν κοινωνία γράφει : «Καί οτι είς καί ό αυτός πολίτης μοί φαίνεται,
» ότι έχει τή ν' ευκαιρίαν νά διαμορφώση τήν προσωπικότητά του είς αυτοτελή
» ικανότητα διά πλεΐστα καί ποικιλότατα είδη άσχολιών καί μέ έξόχως μάλιστα
» χαριτωμένην δεξιότητα», παρ. 41.
Διά το γεγονός δέ ότι ή μία πόλις (κράτος) πρέπει νά γίνεται παράδειγμα
πολιτισμού καί ήθικής καθοδηγήσεως γιά τις άλλες, πού δυστυχώς δέν συμβαίνει
σήμερα μεταξύ τών Κρατών, επειδή σ’ αύτά κυριαρχεί ή δυσπιστία, ή άλληλοϋπονόμευση καί ή εχθρότητα, άναφέρονται τά έξής :
«Δηλαδή καί τήν πόλιν παρέχομεν άνοικτήν είς πάντας καί ούδέποτε διά ξε» νηλασιών άποκλείομεν άλλον άπό μαθήματος ή θέματος...έχοντες πεποίθησιν
» ούχί μάλλον είς τάς πολεμικάς παρασκευάς καί είς τά ποικίλα είδη τής πολεμι» κής άπάτης, όσον είς τήν προσωπικήν ήμών γεναιοψυχίαν έν τή στιγμή τής δρά» σεως.,.καί μέ άνδρείαν άπορρέουσαν μάλλον άπό τής έλευθεροπρεποΰς μορφώ» σεως ήμών παρά έπιβαλλομένην διά τής βίας ύπό τών Νόμων», παρ. 39.
12.
Τό συμπέρασμα 'είναι ότι ή μαζοποίηση άποτελεΐ ένα φαινόμενο τής
νωνικής ζωής τής εποχής μας καί έκδηλώνεται μέ τήν οπισθοδρόμηση τοϋ άτόμου
στήν πρωτόγονο κατάσταση. 'Η μαζοποίηση δέν συμβιβάζεται καθόλου προς τήν
εξέλιξη καί τήν προαγωγή τοϋ άνθρώπου καί τοϋ πολιτισμού.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΟΣ

11Έάν δέ ν ύπήρχε,
δά εττρεπε νά τήν έφεύρωμεν,,
« ’Αστυνομικά όργανα συνεκράτησαν χθες
εγκαίρως εις τήν άκτήν Φ . τήν A . Β . ,
έτών 2 2 , κάτοικον τοΰ συνοικισμού Α , καθ’
δν χρόνον αΰτη άπεπειρατο νά ριφθή είς
τήν θάλασσαν διά νά αύτοκτονήση , έπειδή
παρετηρήθη ύπό τω ν οικείων τ η ς » .
( ’Από τίς έφημερίδες)'

Σεπτέμβριος 195...
«...Ρεπορτάζ γαλάζιο... όλότελα ελληνικό... εκατό τα έκατό ρωμέΐκο... τό
γράφουν τα κόμματα καθώς υψώνουν για νά καταπιούν ένα νεανικό κορμί... τό συν
θέτει ό άνεμος καθώς μουγγρίζει άγριεμένος καί ξεμπλέκει τά μαλλιά μιας κοπέλλας...
’Εδώ Άθήναι... Έδώ ή πόλη τής ’Αθήνας καί τής Σοφίας, άλλά καί ή πόλη
των άντιθέσεων...
Καλή σας μέρα...
Θά σάς πώ ένα παραμύθι άληθινό... Νά τό έπαναλάβετε στά παιδιά σας καί
στά έγγόνια σας μιά χειμωνιάτικη νύχτα δίπλα στο τζάκι...
Είναι τό παραμύθι τής ελληνικής ζωής... όπου ένας άστυφύλακας παλεύει
μέ τον θάνατο καί τον νικά...
Ρίξτε μιά ματιά στην πάρα πάνω περίληψη... Μιλάν οί έφημερίδες γιά μιά
αυτοκτονία πού δέν έγινε...’Αλλ’ άρνοϋνται νά υπογραμμίσουν τήν συμβολή ένός
άνθρώπου πού τράβηξε άπό τήν κόλαση μιά άνόητη ύπαρξη...
Είμαι ένας άστυφύλακας σάν όλους τούς άλλους. Κι’ αύτό πού έκαμα δέν
είναι τίποτε πάρα πάνω άπό ό,τι κάνουν όλοι οί συνάδελφοί μου τήν κάθε ώρα καί
τήν κάθε στιγμή.
• Δέν άκουσα ούτε ένα έπαινο, κανείς δέν χειροκρότησε τήν πράξη μου, έτσι
συμβαίνει συνήθως μέ μάς... Υπηρέτες του κόσμου είμαστε. Καί κανείς δέν μάς
δίνει σημασία.
Μήν μνημονεύσετε λοιπόν κι’ έσεΐς τό όνομά μου, άλλά πρέπει νά διηγηθήτε
αυτή τήν ιστορία στά παιδιά σας...
Μήν δυσκαλευτήτε νά τούς τά πήτε όλα. Είναι χρέος σας...'Απλά νά τούς
άφηγηθήτε αύτό τό παραμύθι... Δέν είναι δύσκολο. Νά! έτσι νά τούς τό πήτε :
Μιά φορά κι’ έναν καιρό οί άνθρωποι είχαν χάσει τον έλεγχο των πράξεών
τους. ’Εποχή δύσκολη. Σκληρή...
'Ο άγώνας γιά τήν ύπαρξη είχε άπορροφήσει ολόκληρη τήν προσοχή τους...
Οί κοινωνίες τρίζανε σάν τά καράβια πού ταξειδεύουν γέρνοντας δεξιά κι’
άριστερά σ’ ένα φουρτουνιασμένο πέλαγος.
Οί λέξεις είχαν χάσει τήν άξια τους... Καί οί άξιες είχαν άλλάξει ονομασίες...
"Ολα μπερδεμμένα καί άκαθόριστα τρυπώνανε κάτω άπό άδυσώπητες υλι
στικές θεωρίες κι’ άλλάζανε τήν σημασία τής ζωής.
'Η Εκκλησία φώναζε ότι αύτό λέγεται: Διαφθορά. "Αλλοι τό θεωρούσαν:
έξέλιξη. Κι’ έσύ δέν ήξερες τί έπρεπε νά παραδεχτής...
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Μέσα σ’ αυτόν τον κόσμο τοϋ άλλοπροσαλλισμοΰ και της θεοποιήσεως της
ύλης άνατρεφότανε ή Νεολαία. Και αυτή ή Νέα Γενεά είχε τα χάλια της.
’Άκουγες για παιδάκια 12 χρόνων πώς ήταν διάσημοι διαρρήκτες. ’Έβλε
πες νέους ροδοκόκκινους καί γεροδεμένους νά καταντάν φυματικοί καί παράλυτοι.
Άντίκρυζες τό έγκλημα σέ ένα εκατομμύριο μορφές.
Καί ρωτιόσουνα τρομαγμένος αν αυτά τά άρρωστημένα πλάσματα θά μπο
ρέσουν κάποτε νά βαστήξουν στούς ώμους τους τό πελώριο βάρος των ελληνικών
παραδόσεων.
"Αντίκρυ σ’ αυτή τήν κατάσταση...μόνη, ολομόναχη, μιά χούφτα άνθρώπων
άγωνιζότανε απεγνωσμένα νά κρατήση κάποια ισορροπία στήν Κοινωνία πού έ
γερνε.
Μιά χούφτα άνθρωποι, παιδιά μου... Λίγες χιλιάδες άνδρες... Τούς λέγανε
αστυνομικούς καί οί κακοποιοί τούς έτρεμαν. Πολλά προσφέρανε αυτοί σέ μάς. ’Αλλά
εμείς δεν τούς προσφέραμε σχεδόν τίποτε. Αύτό δμως δεν τούς πείραζε. Καί μόνοι,
ολομόναχοι, έπρότειναν τά στήθη σέ κάθε παράνομη έπιδίωξη... Φυλάγανε τά σπί
τια μας καί τήν τιμή μας, τις ’Εκκλησίες μας καί τις περιουσίες μας, τήν ήσυχία
μας καί τήν έλευθερία μας...
Κι’ δλα αύτά γιά ένα κομμάτι ψωμί.
Τρεις κι’ εξήντα έπαιρναν. Καί γ ι’ αντάλλαγμα δίνανε τό αίμα τους, τό
χρόνο τους, δλα τέλος πάντων δσα είχανε.
Μάς άγαποΰσαν δλους. Ν αί! 'Όλο τον κόσμο άγαποΰσαν. Καί ή άγάπη, άκριβώς αύτή, έσπρωξε αυτόν τον άστυφύλακα νά σώση μιά κοπέλλα άπό ένα Μεγάλο—
Μεγάλο καί φοβερό Δράκοντα πού λέγεται: Θάνατος.
Μήν φοβάστε, παιδιά μου. Δέν είναι μακάβρια αύτή ή ιστορία. "Εχει καλό
τέλος. Πάντα ή ’Αστυνομία γράφει ιστορίες μέ δμορφο τέλος. Αυτοί καλά κι’ εμείς
καλλίτερα. 'Η κοπέλλα δμως τότε δέν ζοΰσε καλά. ~Ηταν κακή, πολύ κακή κοπέλλα.
Καί νά γιατί :
Συνταξιούχος στρατιωτικός ήταν ό πατέρας της. Καί ή μάννα της είχε με
γάλη περιουσία. Ζούσανε πλούσια. Είχανε τό σπίτι τους, τό φαγάκι τους, τά καλα
ρουχαλάκια τους, δλα τους τ ’ άγαθά.
"Ετσι άνάθρεψαν τρία παιδιά: Δυο άγόρια κι’ ένα κορίτσι.
Τ’ άγόρια γινήκανε επιστήμονες, μά τό κορίτσι τράβηξε άλλο δρόμο.
Κατηγορούμε συνήθως τούς άνδρες γιά τό κατάντημα των γυναικών. Μά εί
ναι πολλές οί περιπτώσεις πού οί γυναίκες γίνονται πελώριο κακό στήν κοινωνία.
Αύτό άκριβώς έκανε κάποιο χιουμουρίστα μελετητή τής ζωής νά πή πριν λίγα χρό
νια: «Μόλις ό Θεός έπλασε τή Γυναίκα έπαψε νά δημιουργή γιά νά μήν ύποπέση
καί σέ δεύτερο λάθος».
Κανείς δέν τήν παρέσυρε τήν δμορφη "Αννα. Μόνη της παρασύρθηκε. Παρα
σύρθηκε άπό τά κακά ένστικτά της καί διάλεξε τον κακό δρόμο....
Δέν έγινε βέβαια έπίσημα κοινή γυναίκα. Διατήρησε πάντα τήν κοινωνική
γαλάζια έτικέττα της, μά μέσα της έκρυβε τήν καταστροφή. Ό κακός δαίμονας τής
οΐκογένειάς της. Ό πατέρας τ η ς —πάνω στήν πρώτη έκπληξή του, σάν έμαθε γιά
τό κατάντημά της— δέν φέρθηκε άκριβώς δπως έπρεπε. Τήν κτύπησε, τήν κακομε
ταχειρίστηκε καί τήν άπομάκρυνε άπό κοντά του.
"Ετσι ή "Αννα άποθηριωμένη έκανε καί δική της θεωρία, γιά νά δικαιολογή
τις βρώμικες πράξεις της.
Μιά νύχτα πού γύρισε άργά στο σπίτι της ό πατέρας της τήν ξυλοκόπησε
άγρια, σχεδόν άπάνθρωπα. Κι’ εκείνη άνοιξε τήν πόρτα κι’ έφυγε χωρίς νά ξέρη
ούτε αύτή ή ίδια πού πηγαίνει.
Ό Γκαί έλεγε πώς «ή καρδιά τών γυναικών γίνεται άλλοτε άτσάλι κι’ άλλοτε
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κερί». Κείνο το βράδυ ή καρδιά της μεταβλήθηκε σέ μια άμορφη ρευστή μάζα καί
χύθηκε σέ μια άπίθανη κατεύθυνση: προς τον θάνατο.
Μήν σάς κάνει μεγάλη έντύπωση. Τον θάνατο δέν τον καλούν μονάχα οί φι
λότιμες ψυχές. Του κλείνουν ραντεβού καί κάποιες άλλες έρμαφρόδιτες υπάρξεις,
κάποια στιγμή πού γκρεμίζονται άπό ένα υλιστικό βάθρο.
Κείνο το βράδυ, σ’ αυτήν τήν παραλιακή άκτή, έκανε περιπολία ένας άστυ
φύλακας. Δέν ήταν ένας διαλεχτός άστυνομικος υπάλληλος. ΤΗταν δμως ένας ευ
συνείδητος άστυφύλακας. Καί καθώς προχωρούσε σιγά-σιγά στήν παραλία άντίκρυσε τήν ’Άννα, πάνω σ’ ένα άπότομο βράχο νά κυττά άφηρημένα τό πέλαγος.
Τότε τοϋ ήλθαν στο μυαλό τά λόγια του Ρουμπινστάϊν : «Ά φαϊρεΐται κανείς
ή έπειδή σκέπτεται πολύ ή έπειδή δέν σκέπτεται καθόλου. Επομένως μόνον οί με
γαλοφυείς καί οί βλάκες μπορούν νάναι άφηρημένοι».
Καί συλλογίστηκε: «Αύτό το κορίτσι δέν μπορεί νά σκέπτεται πολύ. Μοιά
ζει σάν νά μήν σκέπτεται καθόλου. ’Ά ς βιαστώ νά βρεθώ κοντά της μήπως έτοιμάζεται νά κάνη κάποια τρέλλα».
Καί βρέθηκεν άκριβώς κοντά της τήν ώρα πού αυτή ετοιμαζότανε νά πέση
•στο νερό...
Τήν τράβηξε άπότομα, σχεδόν άγρια κι’ άνάμεσά τους διαμείφθηκε ό πάρα
υιάτω διάλογος:
—«...Τ ί πας νά κάνης κορίτσι μου. Είσαι στά καλά σου; Τόσο νέα καί όμορφη
Λ/ά χαιρετάς τή ζωή τήν ώρα πού θάπρεπε νά τραγουδάς καί νά χαίρεσαι;...»
—«...Γ ιατί δέν μ’ άφισες νά πέσω. Ρωτάς γιατί θέλω νά πεθάνω; Έ ! Δέν
είναι καί δύσκολο νά το καταλάβης. Βαρέθηκα. Α πλώ ς βαρέθηκα τή ζωή».
—«...Βαρέθηκες τή ζωή έσύ; Μά τήν πίστη μου δέν μπορώ νά το κατα
λάβω... Αισθηματικός είναι άρα γε ό λόγος; Οικονομικός; ή κάποιος θάνατος πού
σέ άναστάτωσε...».
—«Τίποτε άπ’ όλα αύτά. Θέλω νά πεθάνω γιατί ό πατέρας μου είναι άνόητος
καί δέν μέ καταλαβαίνει...».
...'Η Νέα Γενεά... Στάθηκε στήν Είσαγγελική έδρα γιά ν’ άπαγγείλη ένα
τραγικό κατηγορητήριο στ’ άσπρισμένα μαλλιά ενός τίμιου πατέρα...
«'Ο πατέρας μου είναι άνόητος...». Θάπρεπε μόνος του ό άστυφύλακας, μέ τά
ίδια του τά χέρια νά τήν ρίξη στή θάλασσα γιά τήν αύθάδειά της...
’Αλλά ποιος ξέρει...’Ίσως νά υπήρχε κάτι άκόμη στήν ψυχή της...κάτι πού ή
ΐδιά δέν τόξερε... Κι’ αύτό τό κάτι άν βρισκότανε μέ μιά προσεκτική ψυχανάλυση
Ίσως νά έφερνε τό άποτέλεσμα πού μήνες τώρα άγωνιζότανε νά φέρη ό γέρος—πα
τέρας της. Καί δοκίμασε προς αύτήν τήν κατεύθυνση γεμάτος πίστη γιά ό,τι έκανε. Τής
μίλησε άπλά καί φιλικά γιά τή Ζωή καί τις άνάγκες της, τής είπε γιά τή Ζωή όπως
τή γνώρισε στο πεζοδρόμιο... Γκρέμισε άπ’ τήν ψυχή της κάποια είδωλα, σημάδια
θλιβερά τής έποχής, καί κήρυξε τον ’Άγνωστο Θεό, πού ύπήρχε μέσα της χωρίς
νά τό ξέρη...
—«Πού πάς;» Τή ρώτησε στο τέλος. «Στάσου μήν άφηνιάζεις. 'Η ζωή δέν
είναι όπως παριστάνεται στά μυθιστορήματα καί στά κινηματογραφικά έργα. Είναι
•σκληρή. Θά σέ συντρίψη. Θά σέ κουρελιάση. Μήν πιστεύης αύτούς πού φωνάζουν
γιά χειραφέτηση. 'Ο φεμμινισμός δέν άπαλλάσσει τήν γυναίκα άπό χαλινάρια ενο
χλητικά. Τήν σκλαβώνει. Τήν ρίχνει στήν άκρη τοϋ γκρεμνού. Είμαι νέος, σέ κατα
λαβαίνω, μά έχω πιο μεγάλη πείρα στή ζωή άπό σένα. Γύρισε σπίτι σου. Σάν αύτό
δέν πρόκειται νά βρής άλλο στή ζωή. Κάτω άπό τό Εικονοστάσι τής κάμαράς σου
έχει ριζώσει ή εύτυχία. Δέν τήν πρόσεξες ώς τά τώρα. Μά ή ώρα είναι 12 παρά 5.
Σέ 5 λεπτά θάναι άργά. Γρήγορα τράβα σπίτι σου. Μήν κάθεσαι...».
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Κι’ υστέρα τής μίλησε για Νοσοκομεία, πού μέσα άγγομαχάνε παραμορφω
μένα άπ’ τον πόνο πρόσωπα,..
Τής μίλησε για άκατονόμαστες άρρώστιες, πού βασανίζουν φριχτά τα θύ
ματά τους.
Τής μίλησε για Φυλακές, πού κάπου-κάπου φιλοξενούν όχι κοινούς έγκλημα
τιές άλλα δροσερές υπάρξεις χτυπημένες άλύπητα άπ’ τη Ζωή πού άγάπησαν πολύ.
Τής μίλησε για αύτοκτονίες, όπου κάποια άφέλεια ή μια δειλία έσπρωξε έναν
νεαρό άνθρωπο, για ένα τίποτε...
Τής τραγούδησε τή ζωή μέ τον δικό του τρόπο.
Τήν ψυχανάλυσε μέ υπομονή. Κι’ ύστερα τήν συνώδεψε ό ίδιος στο σπίτι της...
Νά σχεδόν έτσι να διηγηθήτε αυτήν τήν ιστορία στα παιδιά σας. Λέω σχε
δόν γιατί υπάρχουν πολλά πού δέν είπα γιά συντομία, καί άλλα πού δέν έπρεπε νά
πώ.
Αύτά «τά άλλα» νά τά θίξετε χωρίς φόβο καί χωρίς πάθος.
’Ίσως άπ’ αύτά νά έξαρτηθή ή εύτυχία τους.
Θέλετε τώρα καί τον έπίλογο;
Γράφτηκε μετά έξη μήνες στο σπίτι τού συνταξιούχου στρατιωτικού, τού πα
τέρα τής ’Άννας...
’ Ηταν δειλινό. Καί υπηρετούσα σ’ ένα Τμήμα σάν γραφέας.
’Έκλεινα τά συρτάρια καί τά βιβλία κι’ έτοιμαζόμουν νά πάω μ’ ένα συνά
δελφό μου στον κινηματογράφο νά δώ ένα άστυνομικό φίλμ, όταν ένας πιτσιρίκος,,
σάν αυτούς τούς άγυϊόπαιδες τού Βίκτωρος Ούγκώ, μοΰ έφερε ένα χαρτί.
Τό άνοιξα καί μπροστά στον Διοικητή τού Τμήματος, τον Ά ξ)κό 'Υπηρε
σίας καί τρεις συναδέλφους μου διάβασα :
«...Σάς ευχαριστώ γιά όσα κάνατε γιά μένα. Ευχαριστώ τήν ’Αστυνομία
πού μοΰ χάρισεν αύτήν τήν άνέλπιστη χαρά. Δέν ξέρετε μονάχα νά κυνηγάτε τό έγ
κλημα. Ξέρετε καί νά φτειάχνετε χαρακτήρες. "Ο,τι κι’ άν πώ γιά Σάς είναι λίγο.
Είστε τό Σώμα πού άγγάλιασε επιδέξια όλους τούς τομείς τής ζωής. Ποτέ μου δέν
περίμενα νά άκούσω ότι ένας νεαρός άστυφύλακας άσχολεΐται μέ τήν ψυχανάλυση
καί μιλά γιά μοντέρνα ζητήματα μέ τό ίδιο «τάκτ» πού έφαρμόζει τό Νόμο. Τήν
Κυριακή ή Ά ννα παντρεύεται. Ή μεταβολή πού γίνηκε μέσα της είναι θαύμα. Σάς
εύχαριστώ. Τό κράτος μας πρέπει νάναι περήφανο γιά τήν ’Αστυνομία του. Πάει
πιά ή παληά εποχή...εκείνη ή...’Αλλά ας τήν λησμονήσουμε. Είναι ή χαρά μου τόσο
μεγάλη πού δέν έχω τή δύναμη νά σκεφτώ κάτι δυσάρεστο.
Σάς καλώ στούς γάμους τής κόρης μου. Νάρθήτε. Σάς παρακαλώ νάρθήτε.
Θά νοιώσω ξεχωριστή χαρά.
Γιά μιά άκόμη φορά σάς ευχαριστώ».
Ή ’Αστυνομία βγήκε σάν άνάγκη άπ’ τή Ζωή. 'Η ’Αστυνομία είναι γέν
νημα καί θρέμμα τών κοινωνικών άπαιτήσεων. 'Η ’Αστυνομία είναι τό άπαραίτητο,
έξάρτημα κάθε σύγχρονης κοινωνικής μηχανής.
’Ισχύει γ ι’ αύτήν εκείνα πού έγραψε ό Βολταΐρος γιά τό Θεό :
« S ’il n ’e x is ta n t pas, il fa u d ra it l ’inven iter».
«’Εάν δέν υπήρχε, θά έπρεπε νά τήν έφεύρω μεν».
"Ενας Άστυφύλακας
Σ. Κ. Π.

ΕΥΘΥΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΣΚ ΙΤΣΑ

Πανάρχαιες

συνήδειες

'Όλες οί συνήθειες του Νεοέλληνος, έχουν τή ρίζα τους στα πρώτα χρόνια τής
άρχαιότητος. ’Από κεΐ ξεκινούν καί φθάνουν μέχρι των ήμερων μας, άλλοτε αυτού
σιες καί άλλοτε παρεφθαρμένες...’Ελαττώματα, προτερήματα, μίση, κακίες, ευγέ
νεια, βαρβαρότης, όλα ξεκινούν άπό τούς ένδοξους ημών προγόνους τής έποχής του
Περικλέους καί προ αύτής, καί φθάνουν μέχρι σήμερα. Ή ...ίπποτική λ.χ. συνή
θεια μερικών σημερινών δικαστών, ν’ άθωώνουν τις όμορφες έκεΐνες κοπέλλες, πού,
μέ τ ’ άσύγκριτα κάλλη τους υπόσχονται πολλά, είναι παμπάλαια συνήθεια, χρονολογουμένη άπό τον καιρό τής χρυσής εκείνης έποχής, πού οί δικασταί άθώωσαν τήν
«κ α λ λ ι π ά ρ ε ι ο» καί «κ α λ ί γ ρ α μ μ ο» Φ ρ ύ ν η !! Θά θυμάστε άσφαλώς τή «περιβόητη» έκείνη δίκη καί ασφαλώς θάχετε διαβάσει τό «σκεπτικόν»
τής συνταρακτικής, άλλ’ άθωωτικής άποφάσεως...
'Η συνήθεια έκείνη, τής μεγάλης κατηγορίας τών γυναικών μας, να μένουν
πιστές στον νόμιμο σύζυγό τους, είναι έπίσης παμπάλαια, άπό τον καιρό τής Πηνε
λόπης καί του Όδυσσέως. 'Όπως έπίσης είναι πολύ παλαιά ή συνήθεια τής άπάτης
του συζύγου χρονολογουμένη άπό τήν ειδυλλιακή έκείνη έποχή τής Κλεοπάτρας
καί του ’Αντωνίου... Καί ή συνήθεια, του νά κλέβη ό άνδρας τή γυναίκα, πού τοϋ
άναψε ερωτικούς καημούς, άνήκει στα ομηρικά χρόνια τοϋ Πάριδος καί τής ωραίας
Ελένης.
Ή έπίσης ωραία συνήθεια τοϋ άγριου ξυλοκοπήματος τοϋ συζύγου ύπό τοϋ
τρυφερού του ετέρου ήμίσεος—καί τάνάπαλιν σέ σπάνιες περιπτώσεις—μάς έρχε
ται κατ’ ευθείαν άπό τον καιρό τοϋ Σωκράτους καί τής Ξανθίππης!, πανάρχαια
συνήθεια κι’ αύτή καθώς βλέπετε... Δεν ξέρω στή συγκεκριμένη περίπτωση, αν
πρέπει νά τό θεοιρή τιμή του ό άνδρας εκείνος πού δέχεται τίς, τόσο τρυφερές καί
γεμάτες αβρότητα, έκδηλώσεις τοϋ τρυφερού έτέρου ήμίσεος, άφοΰ τό ίδιο πάθαινε καί ό μέγας άνήρ τής άρχαιότητος Σωκράτης. «Κι’ άφοΰ τό πάθαινε ό Σω
κράτης, ό σοφώτερος άνδρας όλων τών έποχών, δέν χάλασε ό κόσμος αν τό παθαί
νουμε καί μεΐς οί κοινότατοι κι’ άσήμαντοι θνητοί...» μοϋλεγε προ ήμερών ένας
εύτυχής κατά τ ’ άλλα σύζυγος—μέ προγουλάκι καί μέ κοιλίτσα—τή στιγμή, πού
διώρθωνε τή γραβάτα του καί έβαζε κομπρέσσες στο μάτι του, ένώ είδα κι’ έπαθα
νά τον βγάλω άπό τά χέρια ενός μαινομένου άλλά ώραιοτάτου καί δυναμικού, όσον
ποτέ δέν φανταζόμουνα, έκπροσώπου τού άσθενοΰς φύλου. ’Αλλά γ ι’ αύτό θά τον
ρωτήσω άλλ,η φορά. "Αν δηλαδή έως τότε δέν κατορθώσω νά τό μάθω μόνος μου...
Είδα κι’ έπαθα λοιπόν. Συνήνωσα όλες μου τίς δυνάμεις μέ τίς, άνύπαρκτες
πλέον άπό τή μεγάλη διάρκεια τού άγώνος, δυνάμεις τού δυστυχούς έκείνου συ
ζύγου καί άπώθησα τον έπιτιθέμενον. Μ’ ένα βλ,έμμα θριάμβου μέ κύτταξε ή παρ’
ολίγον φόνισσα κι’ έφυγε κτυπώντας δυνατά τά τακουνάκια της, άφήσασα στή φιλ.εσπλαχνία μου τό άξιολύπητο έκεΐνο άνθρωπάκι, τον «άνδρα» της. Προσφέρθηκα
νά τον οδηγήσω στο Σταθμό Πρώτων Βοηθειών. Άρνήθηκε εύγενέστατα, λέγοντας
ότι.... δέν έχει τίποτα ! ! ! Τον ρώτησα μήπως θέλει τίποτα άλλο άπό μένα, άπό τό
Τμήμα, άπό τό Νόμο.
—’Ό χ ι! Θέλω μόνον νά πάω στο κρεβάτι μου, νά ξαπλώσω γιά νά συνέλθω,
ήταν- ή άπάντησις.
ν
— Μά δέν φοβάσαι; Κι’ αν σοϋ έπιτεθή πάλι;
—’Αποκλείεται νά μοΰ κάνη πάλι τά ίδια, είπε, γιατί προτού πάω στο κρεββάτι μου θά τής δώσω τίς 300 δραχμές πού θέλει γιά νά πάρη τό φόρεμα έκεΐνο,
πού τής άρεσε τόσο πολύ. Κι’ όλα κατόπιν θά πάνε μέλι — γάλα.....
. . — Καί γ ι’ αύτό σέδειρε έτσι;
— Γι’ αύτό!
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Εΰθυμα ’Αστυνομικά σκίτσα

—Καλά! καί δεν της τάδινες, χριστιανέ μου, πριν φθάσετε σ’ αυτή τήν κατά
σταση ;
— Δέν μπορούσα. Δεν είχα.....
— Καί τώ ρα! έχεις!;
— Τί να κάνω; ’Ελπίζω να βγουν.....
Καί άρχίζει να μέτρα μερικά χαρτονομίσματα. Ξύνω το κεφάλι μου να θυ
μηθώ τί μοΰ υπαγορεύει στήν προκειμένη περίπτωση το άστυνομικό μου καθήκον,,
τό άνθρωπιστικό.
— Θά πάω νά της μιλήσω γώ, τοϋ λέγω άποφασιστικά. Δέν μπορεί.....
— Γιά τό Θεό, μέ διακόπτει. Δέν θέλω ! Μήν της πήτε τίποτα. Δέν τή ξέ
ρετε σεις
’Άλλως τε αυτά πάθαινε κι’ ό Σωκράτης!..... Κι’ άφοϋ τά πάθαινε ό·
Σωκράτης.....
’Αρχίζει νά μοΰ άναπτύση τή θεωρία του πού πιο πάνω σάς είπα. Τον κυττώ
μέ..... άστυνομική συμπόνοια καί τον άφήνω, σκοπεύοντας νά τον δώ άλλη φορά
καί νά τοϋ καταρρίψω τό πιστεύω. Ά ! δέν πρέπει νά τον άφήσω έτσι, νά πλανιέ
ται, παρερμηνεύοντας τήν παράδοση Σωκράτους καί Ξανθίππης, σκέφθηκα. ’Ό χ ι!
Δέ πρέπει..... (Τό άνδρικό μου φιλότιμο είχε έπαναστήσει..... ).
** *
Τον συνήντησα πάλι χθές. Ά λ λ’ 'Ύψιστε, ύπό ποιας συνθήκας! ! !
’Ήμουνα στή γωνία των οδών Πανεπιστημίου—Βουκουρεστίου (Γιάν Σμάτς
τώρα). Βραδάκι, οκτώ ή ώρα. Είχα τά χέρια.πίσω καί βάδιζα αργά—αργά, πα
ρατηρώντας τά γύρω μου συμβαίνοντα. Βιαστικοί οί άνθρωποι γύριζαν άπό τις δου
λειές τους. Μερικοί μέ έμιμοΰντο! Βάζοντας κι’ αυτοί τά χέρια τους πίσω βαδί
ζανε σιγά—σιγά, (τουρκιστί γιαβάς—γιαβάς) καί κυττοΰσαν πότε έδώ καί πότε
έκεΐ. Αύτοί ήταν οί άργόσχολοι, οί χασομέρηδες, πού λέμε. Ζευγαράκια περνούσαν
άγκαλιασμένα, φλυαρούσαν, γελούσαν μέ τή καρδιά τους καί έβαζαν σέ μπελάδες
τον τροχονόμο αστυφύλακα, πού άναγκαζόταν νά σταματάη κάπου—κάπου άπότομα
κανένα αύτοκίνητο, γιά νά μήν παρασύρη τούς ξέγνοιαστους αύτούς νέους πού, στήν
παραζάλη της ευδαιμονίας των, άλλοτε δέν έβλεπαν καθόλου τά σήματά του καί
άλλοτε πιασμένοι χέρι μέ χέρι.... διαφωνούσαν στή μέση τοϋ δρόμου τραβώντας
ό μέν ένας μπροστά, γιά νά περάσουν, ό άλλος δέ μένοντας στον τόπο, καταμεσής
τοϋ δρόμου καί μή ύπακούων στό.... τράβηγμα τοϋ προπορευομένου μέ ρωμέϊκο
πείσμα! (Στήν πραγματικότητα άπό φόβο, άφοϋ κατά κανόνα αυτός πού έμεινε
άναποφάσιστος στή μέση τοϋ δρόμου, ήταν πάντοτε γυναίκα....). Ό κόσμος τάβλεπε καί γελούσε. Οί. άστυφύλακες προέβαιναν σέ άνεξάντλητες συστάσεις καί οί
σωφέρ φρενάριζαν άπότομα, κτυποΰσαν τις πόρτες τών αύτοκινήτων μέ τά χέρια
των καί κάπου—κάπου κανένας άνοιγε διάπλατα τήν παλάμη, άποτεινόμενος κατά
προτίμησιν προς τον συνοδό, τον καβαλλιέρο, μέ τό γραφικό εκείνο άνοιγμα τών
πέντε δακτύλων!
— Νά, ρέ.....
"Ενα τέτοιο ζευγάρι, σφιχταγκαλιασμένο, περνά άπό μπροστά μου.
Ό τρόπος τοϋ συμπλέγματος πού βλέπω, τά λόγια πού άκούω, οί κινήσεις
του, καί γενικά όλη του ή έμφάνισίς, προϋποθέτει άνείπωτη εύτυχία.... Σάν γνώρι
μοι μοΰ φαίνονται. Προχωρούν καί, όπως όλα τά ζευγάρια, πού παρακολούθησα έως
τώρα, μόλις έφθασαν στή γωνία άφήνουν τό πεζοδρόμιο καί προχωρούν στό κατά
στρωμα, προς τό άπέναντι μέρος, άφοϋ προηγουμένως πιάστηκαν χέρι μέ χέρι! ! ! ! !
Καί όπως άκριβώς πρόβλεψα, μόλις φθάσαν στή μέση τοϋ δρόμου, εκείνος
μέν κάνει νά προχωρήση τραβώντας μπροστά, έκείνη δέ καρφώνεται μέ γυναικείο
πείσμα στή θέση της καί κανένας δέν υποχωρεί.
—’Ασυμφωνία χαρακτήρος! άκούω δίπλα μου.

Πανάρχαιες συνήθειες
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Είναι ένας ηλικιωμένος κύριος μέ γυαλιά μυωπίας. Μου δείχνει τούς δύο νέ
ους καί κουνά τό κεφάλι του. Φαίνεται μορφωμένος καί έτοιμος να μοϋ πιάση κου
βέντα γιά να μοϋ άναπτύξη τις φιλοσοφικές του άπόψεις. Τον άφήνω δμως καί τρέ
χω προς τούς δύο.... άσυμφωνοϋντας. Τούς παίρνω καί τούς δύο καί τούς μεταφέρω
άπέναντι κι’ ετοιμάζομαι νά τούς ψάλλω, νά τούς πώ δτι αυτό πού κάνουν είναι ολέ
θριο, είναι.... Δεν προφθαίνω δμως ν’ άνοίξω το στόμα μου καί ό σύνοδος τής κοπέλλας Αναφωνεί.
»
—ΤΩ ω ω ω ω ! ’Εσείς πάλι;
Τούς κυττάζω καλά—καλά στο λιγοστό φως, βασανίζω λίγο τό μυαλό μου
καί τελικά θυμάμαι..... ’Ά ! Ναί.... Είναι εκείνοι πού.....
— Λατρεία μου, πάμε... Δεν άντέχω άλλο, λέει κλαψάρικα καί μέ άπειρη
τρυφερότητα τό..... έτερον ήμισυ προς τό συνοδό του.
"Ενα χαστούκι ηχηρότατο την έκανε νά σωπάση.
— Γιατί δεν μ’ άκολούθησες;.....
’Ήμουν έτοιμος νά έπέμβω, νά του πώ δτι δέν χτυπάνε έτσι, νά τοΰ πώ....
Μά πάλι μέ πρόλαβε. Μέ πήρε κατά μέρος καί μοϋ λέει ψιθυριστά, έμπιστευτικά.
— Πήγα στο θέατρο προ ολίγων ημερών καί είδα τό: «‘Η Στρίγκλα πού
έγινε αρνάκι» τοϋ Σαίξτεηρ ! ! ! Τώχεις διαβάσει;.....
Ώ ς διά μαγείας δλα ξεδιαλύθηκαν άστραπιαίως άπό τό μυαλό μου, καί ή
θύμησή μου φωτίσθηκε! Τώρα έξηγοΰσα τήν άπροσδόκητη άλλαγή καί τών δύο.
Τώρα καταλάβαινα πώς τό άπίθανο έκείνο Ανθρωπάκι, όρθωνε τώρα τό Ανάστη
μά του Απειλητικό καί πώς ή φοβερή έκείνη μέγαιρα, τό ώραίο έκείνο τιγράκι, πού
κατασυνέτριψε τό δύστυχο έκείνο πλάσμα προ ολίγων ημερών, τώρα έγινε ένα ή
συχο, ύπάκουο, πειθήνιο καί τρυφερό πλασματάκι.... Μά..... πάλι.... νά κτυπά έτσι
βάρβαρα τη γυναίκα στο δρόμο !!....
— Κυρία μου, έχετε τίποτα μήπως έναντίον τοΰ συζύγου σας; Θέλετε τή βοή
θεια τοΰ ’Αστυνομικού; τοΰ Νόμου;
—’Όχι κύριε άστυφύλαξ. Τον άγαπώ τον Α ν δ ρ α μ ο υ .
Κι’ είπε τό «άνδρα» έμφαντικά, τονίζοντας τή λέξη.
Τούς άφησα κι’ έκανα νά φύγω. Δέν άνθεξα δμως στον πειρασμό νά ρωτήσω
κάτι τό άλλοτε Αξιοθρήνητο έκείνο πλάσμα. Τ ο ν Θ ρ α σ ύ β ο υ λ ο π ο λ ύ π α θ ο .
(’Έ τσι ήταν τ ’ δνομά του). Τον πλησίασα, ενώ Απομακρυνόταν, καί τοΰ λέω.
— Καλά, καί ή θεωρία σου περί Σωκράτους καί Ξανθίππης;
Μ’ άποκρίθηκε μ’ ένα σαρκαστικό γέλοιο.....
—Ά ! τούς έφαγε ό Πετροΰτσος καί ή Κατερίνα! ’Ή αν προτιμάς, παραμέ
νουμε Σωκράτης καί Ξανθίππη Αλλά.... άντιστρόφως!
— Δηλαδή ! Είσαι εσύ ή Ξανθίππη;
— Ναί! ’Αλλά χωρίς Αλλαγήν φύλου! ! ! .......
** *
"Οταν έμεινα μόνος σκέφθηκα δτι αύτό τουλάχιστον ,τό νά γίνη αυτός Ξαν
θίππη δέν Ανήκει στις πανάρχαιες συνήθειες. . . Είναι συνήθεια νεωτάτη
καί δχι άξια θαυμασμού. Τον δικαιολόγησα δμως, Αφοΰ ΘΑναι μέν Ξανθίππη,
Αλλά χωρίς Αλλαγήν φύλου
"Αν καί —γιά νάμαι ειλικρινής—τον προτιμούσα
ώς Πετροΰτσο.....
X. Σ τ-ς
Άστυφύλαξ

ΡΕΑ Λ ΙΣΤΙΚ Ο

ΔΙΗΓΗΜΑ

(Συνέχεια άπό το προηγούμενο)

- Η« Δεν είναι καθόλου εύκολο νά δαμάση κανείς τή σκέψι του, να την περιο» ρίση καί νά τήν έκμηδενίση,γιά νά μπόρεση έτσι νά κλείση τά μάτια του καί νά κοι» μηθή, δταν κάποιο περιστατικό έρχεται ν’ άλλάξη τή ζωή μας, έρχεται νά μάς φέρη
)) μιά εύχαρίστησι ή μιά λύπη άλησμόνητη. Προσπάθησα νά κοιμηθώ άλλά στο μυα» λό μου έρχόταν ή μία ύστερα άπό τήν άλλη διάφορες σκέψεις καί έκανα πολλούς
» συλλογισμούς, πού άλλους κατάκρινα καί άλλους λογάριαζα πώς ήταν εύκολο νά
» τούς πραγματοποιήσω. 'Η νέα πού κοιμόταν στο δωμάτιό μου ήρθε νά μοϋ άλ» λάξη τή ζωή’ προς ποιά όμως κατεύθυνσι; άκόμη δεν μπορούσα νά καθορίσω. Έ « βλεπα μονάχα, πώς αύτή ήταν δυστυχισμένη καί πώς εγώ, άπό τή στιγμή πού τήν
» εμπόδισα ν’ αύτοκτονήση είχα άναλάβει μιά ύποχρέωσι. Διαρκώς έρχονταν στο
» μυαλό μου μεγάλες ιδέες καί μονάχα δταν ξημέρωσε κι’ , ό ήλιος μπήκε μέσα
»στό γραφείο μου άρχισα
»νά σκέπτωμαι καθαρότε»ρα καί ν’ άντιλαμβάνωμ,αι
»6τι έπρεπε ν’ άντιμετω»πίσω πολλά πράγματα.
«Σηκώθηκα σιγά- — σιγά,
«πλησίασα τήν πόρτα τού
«δωματίου μου, δπου κοι«μόταν ή νέα καί έστήριξα
»τό αυτί μου πάνω στο
«ξύλο γιά ν’ ακούσω μή«πως είχε ξυπνήσει, άλλά
«κρατούσε άπόλυτη ήσυ»χία. 'Η ώρα περνούσε
«καί δταν πλησίασε τό
«μεσημέρι μιά άνυπομο«νησία καί κάπως άόρι«στος φόβος μ’ έκανε ν ’
«ανοίξω τήν πόρτα μέ με»γάλη προφύλαξι καί νά
«πλησιάσω στο κρεββάτι.
Γιά μιά στιγμή μοΟ φάνηκε π ώ 5 τά στήθια τη ί δέν φούσκω- ” ** νε* κ 0 ';ίΑ°τ ^
νσν σύμφωνα με τήν αναπνοήν τηξ καί νόμιζα δτι βρισκόμουν ))ει··/ε ελα ΨΡα ϊ υ Ρει το κε_
μπροστά σ’ ενα πτώ μα
«φάλι προς τό δεξιό ώμο
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» καί τά χείλη της διάγραφαν κάποιο άόριστο χαμόγελο. Τό φως της ή» μέρας πού έπεφτε σκιάζοντας πάνω της, μέσα άπό το παραβάν, την παρουσίαζε
» πολύ πιο ωραία άπ’ δτι τήν είδα το βράδυ. Ά λλα δεν ήταν τόσο τά κανονικά χα» ρακτηριστικά της, δσο μια περίεργη έντύπωσι πού έδινε ή χλωμάδα τοϋ προσώπου
» της, κείνο πού μ’ Ικανέ να μένω δρθιος καί να τήν κυττάζω. Γιά μιά στιγμή μοΰ
» φάνηκε πώς τά στήθία της δεν φούσκωναν σύμφωνα μέ τήν άναπνοή της καί νό» μισα δτι βρισκόμουν μπροστά σ’ ένα πτώμα. Μόλις πέρασε άπ’ τό μυαλό μου ή
» ιδέα αύτή τρόμαξα κι’ έκανα μιά κίνησι προς τό κρεββάτι γιά νά κουνήσω τή νέα
)) άλλά κείνη τή στιγμή άνοιξε τά μάτια της σιγά—σιγά, καί κυττάζοντας μέ άπορία
)) στήν άρχή καί έπειτα μέ μιά άπειρη καλωσύνη χαμογέλασε.
« Τρόμαξες μου λέει; τί έγινε;....
« Δέν τόλμησα νά ξεστομίσω τό φόβο μου άλλά δέν κατώρθωσα καί νά δι» καιολογηθώ γιά τήν παρουσία μου στο δωμάτιό της" άφοΰ δμως τής ζήτησα συγ» γνώμη μέ τήν πρόφασι δτι μπήκα γιά νά πάρω κάτι πού χρειάστηκα πέρασα στο
» γραφείο μου τρομερά συγκινημένος.
« Μέ εΐχε πιάσει ενα αίσθημα φόβου καί δέν μπορούσα νά καταλάβω τήν
» αφορμή. ’Έπεσα πάνω στήν πολυθρόνα καί βασάνιζα τον έαυτό μου ως τή στιγμή,
» πού μέ άργό βήμα μέ πλησίασε ή νέα καί άφοΰ μέ κύτταξε στά μάτια, πήρε τό χέρι
» μου στο δικό της γιά νά μ’ εύχαριστήση.
« Σηκώθηκα άπότομα πάνω καί σφίγγοντας τό χέρι της ρώτησα μέ μεγάλη
» συγκίνησι.
« Πού θά πας;
« Φαίνεται πώς ό τόνος τής φωνής μου θά ήταν άπότομος γιατί καί κείνη
» φάνηκε κάπως τρομαγμένη άπό τήν έρώτησί μου.
<( Καί σάν νά πέρασε πάλι κάποια ιδέα άπ’ τό νοϋ μου συνέχισα.
« ’Εσύ δέν έχεις κανένα στον κόσμο, θά μείνης έδώ.
« ’Ακόμη δέν μπορώ νά εξηγήσω πώς είχα βγάλει τό συμπέρασμα δτι ή νέα
)) αύτή ήτο ολομόναχη στον κόσμο καί τό τόνισα μέ τόση πεποίθησι.
« Δέν έσφαλα δμως καθόλου, γιατί μόλις είπα αύτά τά λόγια άντελήφθην τά
» μάτια τής νέας νά ύγραίνωνται καί μέ φωνή πού έτρεμε ρώτησε.
« Πώς τό ξαίρεις αυτό;
« Δέν έδωσα άπάντησι στήν έρώτησί της μήτε μπορούσα άλλως τε νά
» δώσω, άλλά κρατώντάς την άπό τήν μέση τήν έφερα σιγά—σιγά στο δωμάτιό μου
» λέγοντας.
« — Μείνε έδώ, μοΰ χρειάζεται μία άδελφή, έγώ θά φροντίσω γιά τό κάθε
» τι. Πρέπει νά πιστέψης δτι είναι καλό νά ζή κανείς.
« — Πόσο θά ήθελα νά μή μετανοιώσης κάποτε.
« Έ γώ δέν περίμενα ν’ άκούσω τίποτε, μόνο τής πρόσθεσα.
« — Καιρός είναι νά μάθης δτι τ ’ δνομά μου είναι Μόρφης Λωτός.
« Θά ήθελα καί τό δικό σου.
« Μέ λένε Καίτη: ψιθύρισε καί στήριξε τό κεφάλι στά γόνατά της.
—Θ—
« ’Απορεί συχνά ό άνθρωπος γιά τήν δραστηριότητα, πού άναπτύσσει σέ ώρι» σμένες στιγμές τής ζωής του. Πιστεύει άλλά καί κατορθώνει τόσα πράγματα
» γιά τά όποια άργότερα εκπλήττεται καί ό ίδιος. Κάποια εσωτερική δύναμι έκ» δηλώνεται μέ τέτοια ορμή, ώστε είναι αδύνατο νά σταθή όποιοδήποτε έμπόδιο
«μπροστά. Γιά μένα ή έποχή εκείνη έμεινε χαρακτηριστική. Συγκέντρωσα στον
» έαυτό μου τόση δύναμι, πού πίστεψα δτι μπορούσα νά π ετύχω τό παν.
« ’Εργαζόμουν, σχέδιαζα, συγκεντρωμένος τόσο στον έαυτό μου, ώστε άρ-
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χισα νά λησμονώ τούς φίλους μδυ' ξεχνούσα νά γράψω στην οικογένεια μου συχνά,
δπως άλλοτε, τόσο, πού σιγά—σιγά πρόσεξα δτι ήμουν πλέον μόνος καί δτι ένα σκοπο είχα στή ζωή μου’ νά δώσω τήν εύτυχία στήν Καίτη, τήν οποία έβλεπα πάντα
νά πονή. Νύχτες ολόκληρες έμεινα πλάγι της κι’ έργαζόμουν γιά νά κερδίζω πολλά χρήματα νά κάνω κάθε τι, πού θά μπορούσε νά τήν εύχαριστήση. Μιά καλωσύνη,
ένα μειδίαμα εύχαριστήσεως καί ευγνωμοσύνης, πού συχνά διαγράφονταν στά
χείλη της ήταν γιά μένα άρκετή άποζημίωση. Συχνά έμενε καθισμένη άπέναντί
μου πολλές ώρες καί μέ παρακολουθούσε μέ το βλέμμα της, δπως έγραφα, δταν
δέ άντελαμβάνετο τήν κούρασί μου σάν μιά μητέρα μέ έπερνε καί έσβυνε το φως
γιά νά κοιμηθώ.
« Πάντα τής άρεσε νά μένη καθισμένη στήν πολυθρόνα ή ξαπλωμένη στο
)) κρεββάτι της, καί έχοντας μισοκλεισμένα τά μάτια ν’ άφίνη τή σκέψι σέ περιπλα» νήσεις άπέραντες- καί δταν κάποιος θόρυβος ή κτύπημα τήν έκανε νά διακοψη τον
» ρεμβασμό αύτό, φαίνονταν δτι τρόμαζε. ’Άλλοτε πάλι κατέβαινε στον κήπο καί
» κυττάζοντας τά δέντρα έμενε κεΐ μέ το βλέμμα προσηλωμένο σ’ ένα άνθάκι ή κά» που άλλου ώς πού οί κτύποι τού ρολογιού τήν έκαναν ν’άντιληφθή δτι είχαν πε» ράσει ώρες πολλές.
« Οί προσπάθειές μου νά τήν πείσω νά πάμε σέ κοσμικές συγκεντρώσεις ή
» νά βγούμε στήν έξοχή άπετύγχανον πάντοτε, κι’ αναγκαζόμουν νά ύποτάσσωμαι.
» στις παρακλήσεις της, πού τις διετύπωνε μ’ ένα παράπονο γιά τον έαυτό της.
« Ή ταν ύπερευαίσθητη καί οσάκις μέ άντελαμβάνετο κάπως έπιτακτικώτε» ρο, έπλησίαζε καί άνελύετο σ’ ένα δάκρυ παραπονιάρικο, πού μέ ύπέτασσε τελείως.
«Νόμιζε κανείς δτι μάν»τευε τις σκέψεις μου,
»δτι γνώριζε πλέον τον
«εσωτερικό μου κόσμο.
«Κάποτε άρρώστησα,
»καί κατά τό διάστημα πού
«έμεινα στο κρεββάτι μου
«παράστεκε γυρμένη στο
«προσκέφαλό μου μά ά«φοσιωμένη πάντα στις
«σκέψεις της καί σέ κά«ποιο μακρυνο κόσμο, πού
«το έννοιωθε κανείς, δτι.
«τον παρακολουθούσε.
« Πολλές φορές προ«σπάθησα ν’ άποσπάσω
«κανένα μυστικό τής ζω»ής της άλλ’ άπότυχα καί.
«πάντα, δταν ήθελα νά
«θίξω το ζήτημα αύτο,
«άντιλαμβανόμουν δτι τής
«έκανα κακό, ώστε άπέ«φευγα πλέον νά πλησιάζω,
«προς το θέμα αύτό. Ή «ξευρα δμως δτι ήτο κόρη;
«καί
οτι ήτο τελείως όρΠαράστεκε γυρμένη ατό παοσκέφαλό μου μά άφοσιωμέυη
«φανή.
πάντα σ τ ί; σκέψει; τ η ;

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

Σ Κ Υ Λ Ο I (1)

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑ ΥΠΟ ΤΗ Σ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΠΑΡΚΑ
'Τίτο κ. ΙΩΣΗΦ ΝΙΟΥΜΑΝ

’Εκπρόσωπος τής Σκώτλαντ Γυάρντ έδήλωσεν δτι οί αστυνομικοί σκύλοι
υπήρξαν ό κύριος παράγων είς τήν μείωσιν των εγκλημάτων εις τα μεγάλα πάρκα
τοϋ Λονδίνου.
Τό Χάϋδ Πάρκ, είς τήν καρδίαν τοϋ Λονδίνου, ύπήρξεν άλλοτε ιδεώδες πεδίον δράσεως διά τούς κλέπτας πάσης είδικότητος. ’Ενώ τά πλήθη ήκροώντο τούς
διαφόρους άπροσκλήτους ρήτορας, συμμορίαι κλεπτών άπήλλασσον μέγαν αριθ
μόν άκροατών άπό τό βάρος τών χρημάτων των, τών ωρολογίων των καί άλλων
πολυτίμων άντικειμένων.
Ά πό τοϋ 1950 όμως, οπότε καί προσετέθησαν είς τήν δύναμιν τής Σκώτ
λαντ Γυάρντ άνιχνευταί σκύλοι έκ Λαβραδόρ καί ’Αλσατίας, είς μέγαν άριθμόν, τό
κοινόν άκροάται τούς ρήτορας ή περιηγήται τό Χάϋδ Πάρκ έν καιρώ ήμέρας καί
νυκτός μέ σχετικήν άσφάλειαν.
'Η αρπαγή χαρτοφυλάκων καί τσαντών, ή συνηθεστέρα άλλοτε μορφή κλο
πής είς τό Χάϋδ Πάρκ, περιωρίσθη άπό 248 περιπτώσεις τό 1948 είς 18 τό 1950,
μετά τήν άνάληψιν υπηρεσίας άπό μέρους τών ιχνευτών σκύλων.
Ε πτά δέ σκύλοι ύπηρετοϋντες εναλλάξ ήμέραν καί νύκτα είς τό Χάϋδ Πάρκ
προσέφεραν λαμπράς ύπηρεσίας είς τήν έξάρθρωσιν τής δράσεως πολλών συμμοριών
αλητών καί λοιπών στοιχείων τοϋ υποκόσμου.
'Ο εκπρόσωπος τής Σκώτλαντ Γυάρντ άνέφερε τήν περίπτωσιν μιας δωδε(1) Άναδημοσίευσις έκ τής έφημερίδος «Καθημερινή» τής 16-2-1954.

« "Ενα καλοκαίρι κατώρθωσα νά τήν πείσω νά πάμε μαζύ σέ μιά Ελληνική
» λουτρόπολι. Μείναμε εκεί ολόκληρο τό καλοκαίρι, μά δλο τον καιρό της τον πε» ρασε μακρυά άπό τό θόρυβο. Συνήθιζε ν’ άπομακρύνεται άπό τό κέντρο καί ξαπλω» μένη ολομόναχη σ’ άπόμερα άκρογυάλια νά μένη πολλές ώρες κυττάζοντας μα» κρυά τή θάλασσα καί μόνον δταν σκοτείνιαζε ερχόταν πάλι στο ξενοδοχείο καί
» προσπαθούσε ν’ άποφύγη καί τούς χαιρετισμούς άκόμη τών προσώπων πού εί» χαμέ γνωρίσει.
« 'Η ψυχή τής γυναίκας αύτής πάντα μοΰ είχε μείνει μυστήριο. Είχα πλέον
» άντιληφθή δτι αυτή ζοΰσε γιά μένα καί δτι έγώ ζοΰσα γ ι’ αύτήν. Κάτι συγκρατοΰσε
» καί τούς δυό μας πλέον. Συννενοούμεθα πολλές φορές χωρίς ν’ άλλάζουμε λέξι.
« Κάποτε μάς κάλεσε ένας φίλος μου νά περάσουμε τό καλοκαίρι στή βίλλα
» του πού ήταν στήν Κέρκυρα. Τό είπα στήν Καίτη καί έκείνη χωρίς ν’ άπαντήση
» μέ ρωτά.
« Θέλεις νά πάμε; θά σ’ εόχαριστήση;
« Δέν μπόρεσα νά τής άπαντήσω γιατί είχα μαντέψει τή σκέψι της.
« ’Ήθελε νά μείνουμε μονάχοι τελείως καί δταν έννοιωσε τήν άπόφασί
» μου ρίχτηκε στήν άγκαλιά μου καί μέ φίλησε.
( Σ υνεχίζεται)
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Ί . Νιούμαν—’Αστυνομικοί σκύλοι

καμελοΰς συμμορίας άλητών, ή οποία είχεν έπιδοθή είς τήν συστηματικήν καταστορ<ρήν των καθισμάτων καί τής λοιπής περιουσίας τοΰ πάρκου.
Οΐ άλήται ούτοι διεσκορπίσθησαν προς δλας τάς διευθύνσεις δταν είδαν άστυνομικούς να πλησιάζουν, άλλά δύο άστυνομικοί σκύλοι τούς περιεκύκλωσαν καί τούς
δώδεκα. Δίχως τούς σκύλους ή άστυνομία ομολογεί δτι δεν θά κατώρθωνε νά συλλάβη πλέον των τριών ή τεσσάρων έκ των άλητων αύτών.
Ά πο τής άναλήψεως υπηρεσίας άπο μέρους των σκύλων είς τήν περιοχήν τοΰ
Χάμστεντ Χήθ—ένος των μεγαλυτέρων πάρκων τοΰ Λονδίνου— ό άριθμος των διαρ-

Άστυυομικόξ κύωυ ύπερπηδών έμττόδιου διά υά εΐσέλθη eis oitdotv

ρήξεων οικιών είς τήν περιοχήν αύτήν έμειώθη κατά 38ο)ο . Παρόμοια άποτέλεσματα άνεφέρθησαν καί είς τήν περιοχήν Μπρόντεσμπουρυ Πάρκ.
’Επί τοϋ παρόντος είς τήν αστυνομίαν τοΰ Λονδίνου υπηρετούν έκατον σκύ
λοι, οί πλεΐστοι τών- οποίων έκ Λαβραδορ καί ’Αλσατίας. Οί σκύλοι ούτοι προσεφέρθησαν ύπο ιδιωτών, οί οποίοι δεν ήσαν είς θέσιν ν’ άντιμετωπίσουν τά υψηλά
έξοδα διατροφής των.
Οί σκύλοι άρχικώς έχρησιμοποιήθησαν προς μερικήν συμπλήρωσιν τοΰ έλλείποντος άριθμοΰ άστυφυλάκων. 'Η άστυνομία τού Λονδίνου έξακολουθεί νά εί
ναι έλλειπής, διαθέτουσα μόνον δύναμιν 4.000 άνδρών. Φαίνεται δμως δτι οί σκύ
λοι θά διατηρηθούν είς τήν υπηρεσίαν των καί μετά τήν συμπλήρωσιν τοϋ κανονι
κού άριθμοΰ άστυφυλάκων.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υ ΙΓ Α Ρ ΙΘ . 57
((Περί δελτίων ταυτότητος καί σήματος άναπήρων 'Αστυνομίας Π όλεω ν».

Τύπος δελτίου καί σήματος άναπήρων ’Αστυνομίας Πόλεων.
είναι διαστάσεων
10,5 X 0,7 χρώματος έρυθροχρόου ή πορτοκαλλοχρόου. ’Επί της μιας πλευράς τούτου εις τό άνω
μέρος φέρει έπί τριών σειρών τάς φράσεις:
’Άρθρον 1 . Τό δελτίον ταυτότητος των άναπήρων Άστυν. Πόλεων

ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΑΣΤΤΝ. ΠΟΛΕΩΝ
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ ΑΝΑΠΗΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ 1579)1950
Είς τήν δεξιάν γωνίαν φέρει άποτύπωσιν τοϋ άστυνομικοϋ σήματος. Είς τό άριστερόν ήμισυ
καί κάτωθεν τών άνωτέρω ενδείξεων φέρει τήν φωτογραφίαν τοϋ δικαιούχου. Είς τό δεξιόν ήμισυ
φέρει τάς ένδείξεις: Έπώνυμον, όνομα πατρός, μητρός, βαθμός, χρονολογία έκδόσεως, υπογραφή
τοϋ Άρχηγοΰ καί σφραγίς τοϋ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων.
Είς τήν έτέραν πλευράν, έπί μέν τοϋ άριστεροΰ ήμίσεος φέρει τάς ενδείξεις: ’Αριθμός δελ
τίου ταυτότητος, άριθμός μητρώου, άριθμός βιβλίων ταυτοτήτων άστυνομικών, άριθμός άποφάσεως
Ύγεινομικής ’Επιτροπής, άριθμός Βιβλιαρίου συντάξεως, ποσοστόν άναπηρίας καί υπογραφή δι
καιούχου.
Είς τό δεξιόν ήμισυ φέρει έντυπον Γενικήν Διάταξιν έχουσαν οΰτω:
«Τό παρόν είναι αύστηρώς προσωπικόν, δεν μεταβιβάζεται, άλλ’ . επιδεικνύεται είς πάσαν
ζήτησιν. Τηρείται άναλλοίωτον. Πάσα προσθήκη, διαγραφή, άλλη νόθευσις ή δόλια χρησιμοποί
ησή συνεπάγεται ποινικήν δίωξιν.’Επί δεδικαιολογημένης άπωλείας, άπαξ μόνον άντικαθίσταται.
Τρίτον δελτίον δεν χορηγείται».
Τό δελτίον τοΰτο έγκλείεται δι’ είδικοΰ μηχανήματος εντός ζελατίνης καθισταμένης άδυνάτου της άφαιρέσεως αύτής ή καθ’ οίονδήποτε τρόπον άλλοιώσεώς του.
2.
Τό άναπηρικόν σήμα είναι όμοιον καθ’ όλα προς τό σήμα τών άναπήρων Πολέμου, πλήν
τής έπ’ αύτοϋ επιγραφής ήτις άντί «άνάπηρος πολέμου» άναγράφει «άνάπηρος ’Αστυνομίας Πό
λεων».
, 3. Τα έντυπα τών δελτίων ταυτότητος καί τά σήματα τών άναπήρων ’Αστυνομίας Πόλεων,
προμηθεύεται τό Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων, τό όποιον καί διαθέτει ταΰτα διά τής αρμόδιας
υπηρεσίας δελτίων ταυτότητος, έπί τή καταβολή ύπό τών δικαιούχων τοϋ άντιτίμου τούτων, όριζομένου έκάστοτε ύπό τοϋ Άρχηγοΰ, διά τήν κάλυψιν δαπανών τοϋ Συνεργείου ταυτοτήτων.
4. Άνάπηρος άπωλέσας τό άναπηρικόν δελτίον ή σήμα, δύναται νά λάβη διά δευτέραν φο
ράν τοιαΰτα έπί τή καταβολή τοϋ άντιτίμου τούτων καί ποσοΰ 20.000 διά τό σήμα υπέρ τοϋ Έ π ικουρικοΰ Ταμείου 'Υπαλλήλων ’Αστυνομίας Πόλεων.
Τρίτον δελτίον ή άναπηρικόν σήμα δεν χορηγείται.
Χορήγησις άναπηρικοΰ σήματος καί δελτίου ταυτότητος.
Άρθρον 2 . Τό ειδικόν δελτίον ταυτότητος καί τό σήμα

άναπήρων άστυνομικών χο
ρηγείται είς τούς δικαιούχους ύπό τής 'Υπηρεσίας ταυτοτήτων τοϋ Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πό
λεων, άφοΰ ύποβάλλουν τά κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Αίτησιν μετά πλήρων στοιχείων ταυτότητος καί διευθύνσεως κατοικίας.
β) .Άντίγραφον, άποφάσεως 'Υγειονομικής ’Επιτροπής, δεόντως κεκυρωμένον, βάσει τής
τής οποίας ό αϊτών έκρίθη άνίκανος ώς έχων άναπηρίαν 25 ο)ο καί άνω λόγω τραύματος ληφθέντος έν τή έκτελέσει τής ύπηρεσίας του ή νοσήματος προελθόντος έκ τής έν τή Αστυνομία Πόλεων
ύπηρεσίας καί βάσει τής όποιας έτυχεν συντάξεως έκ τοϋ Δημοσίου Ταμείου, ή κεκυρωμένον άν
τίγραφον τής συνταξιοδοτικής άποφάσεως τοϋ Έλεγκτικοΰ Συνεδρίου, έφ’ όσον έν αύτή μνημο
νεύονται ή άπόφασις τής 'Υγειονομικής ’Επιτροπής, ή αιτία τής άναπηρίας καί τά ποσοστά αύτής.
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γ ) Δύο προσφάτους φωτογραφίας έν πολίτικη περιβολή.
8) Τό έκάστοτε καθοριζόμενον ύπό τοϋ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων άντίτιμον τοϋ δελ
τίου ταυτότητος καί τοϋ σήματος.
ε ) Έ ν περιπτώσει αίτήσεως δευτέρου σήματος λόγω απώλειας ή καταστροφής τοϋ πρώτου,
άπόδειξις καταβολής εις Ε.Τ.Τ.Α.Π. τοϋ κατά νόμον ποσοϋ ώς προστίμου έκ δραχμών 20.000.
στ) Πιστοποιητικών ’Εθνικών φρονημάτων.
2. 'Υπό τής αρμόδιας 'Τπηρεσίας έκδόσεως ταυτοτήτων τοϋ ’Αρχηγείου τηρείται ειδικόν
βιβλίον δελτίων ταυτότητος άναπήρων αστυνομικών μετά φωτογραφιών καί πλήρων στοιχείων
ταυτότητος καί άναπηρίας.
3. Έ ν περιπτώσει θανάτου τό δελτίον δέον νά έπιστρέφεται ύπό'τών οικείων τοϋ άναπήρου
εις τό Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων, παρ’ οδ καταστρέφεται.
’Άρθρον 3 . Οί είς την κατάστασιν μονίμου διαθεσιμότητος Νόμου 330)1947 τελοΰντες
αστυνομικοί υπάλληλοι δέν δικαιούνται ειδικής ταυτότητος καί σήματος άναπήρου ’Αστυνομίας
Πόλεων, καθ’ όσον εφοδιάζονται διά δελτίου ταυτότητος όμοιου προς τά τών έν ένεργεία άστυνομικών μέ ειδικήν ένδειξιν ότι τελούν έν μονίμιρ διαθεσιμότητι.
Έ ν Άθήναις τη 6 Φεβρουάριου 1951.
Ό ’Αρχηγός
ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΒΕΡΤ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υ ΙΓ Α Ρ ΙΘ . 58
«Π ερί τρόπου τηρήσεως άτομικών Δελτίων ’Ασθενειών τών ’Αστυνομικών υπαλλήλων
καί άντιγράφων αυτώ ν».
Αρθρον 1 . Δι’ έκαστον δόκιμον αστυφύλακα ευθύς άμα τη εισαγωγή του εις την ’Αστυ
νομικήν Σχολήν ’Αστυφυλάκων, διατίθεται ύπό τής Υπηρεσίας αυτής άνά έν άτομικόν δελτίον
ασθενειών ως πρωτότυπον καί έτερον τοιοΰτον ώς άντίγραφον.
2. Τά άτομικά δελτία άσθενειών άποτελοΰνται έξ 11 φύλλων μετά έξωφύλλου στερρώς συνδεδεμενα μηχανικώς μεταξύ των διά συρματίνων συνδετήρων.
3. Επί τοϋ προσθίου έξωφύλλου τών δελτίων άσθενειών άναγράφονται άπαραιτήτως τά κά
τωθι στοιχεία διά μελάνης μέν καί είς τό μέσον αύτοϋ : 1) αριθμός Γενικού Μητρώου, 2) Βαθμός,
3) Όνοματεπώνυμον καί πατρώνυμου, 4) έτος γεννήσεως, 5) έγγαμος ή άγαμος καί 6) χρονο
λογία διορισμού, διά μολυβδΐδος δέ καί είς τό κάτω μέρος αύτοΰ. : 1) Γ ράμμα καί άριθμός περι
λαίμιου καί 2) χρονολογία τοποθετήσεως είς τό Τμήμα ή ’Υπηρεσίαν όπου υπηρετεί.
Εκ τών άνωτέρω στοιχείων τό μέν όνοματεπώνυμον καί πατρώνυμου καταχωρεϊται ύπό
τής Υπηρεσίας τής ’Αστυνομικής Σχολής, άμα τη εισαγωγή τοϋ δοκίμου, τά δέ λοιπά ύπό τής
Γπηρεσίας είς ήυ τά πρώτον τοποθετείται άμα τη έξόδεο του έκ τής Σχολής καί διορισμού του ώς
μαθητευομένου άστυφύλακος.
4. Τά άτομικά δελτία άσθενειών είναι ήριθμημένα, τών έναντι άλλήλων σελίδων αύτών λαμβανουσώυ τόν ίδιου άριθμόν, λόγω τοϋ ένιαίου τούτων.
5. Έ ν περιπτώσει ολικής συμπληρώσεως τοϋ δελτίου άσθενειών διατίθεται νέον τοιοΰτον
συνδεόμενου μετά τοϋ παλαιού διά μηχανικής συνδέσεως τών έξωφύλλων αύτών διά συρματίνων
συνδετήρων, ήτοι τοϋ όπισθίου έξωφύλλου τοϋ παλαιού μετά τοϋ προσθίου τοϋ νέου δελτίου.
’Άρθρον 2 . Τά δελτία άσθενειών φυλάσσονται κατά τρόπον άσφαλή είς τό Γραφείου
τών άξιωματικών υπηρεσίας τών Τμημάτων καί τών ’Υπασπιστών ή Γραμματέων τών ’Αστυνο
μικών Διευθύνσεων καί λοιπών Υπηρεσιών, κεχωρισμένως τών μέν ’Αξιωματικών κατά βαθμόν,
τών δέ κατωτέρων κατ’ αΰξοντα άριθμόν περιλαίμιου.
Τά άντίγραφα τών δελτίων άσθενειών φυλάσσονται είς την Γραμματείαν τών Τμημάτων καί
’Υπηρεσιών ύπ’ εύθύνη τοϋ Γραμματέως ή γραφέως αύτής.
2. Έ ν περιπτώσει μεταθέσεώς του ό άστυνομικός υπάλληλος παραλαμβάνει μεθ’ έαυτοϋ
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το δελτίον άσθενειών του καί τό άντίγραφον τούτου περί της παραλαβής δέ καί-τής άρτιότητος
αυτών γίνεται μνεία εις τό ψύλλον μεταβάσεως ή πορείας.
3.
Έ ν περιπτώσει οπωσδήποτε διαγραφής τοϋ ύπαλλήλου (λόγω άπολύσεως, θανάτου κ.
λ.π.) τό δελτίον ασθενειών καί τό άντίγραφον τούτου υποβάλλονται ίεραρχικώς μετά τοϋ λοιπού
φακέλλου του εις τό Άρχηγεϊον ’Αστυνομίας Πόλεων ΐνα τεθή εις τό Άρχεϊον (1). .
Τά άτομικά δελτία άσθενειών συμπληροϋνται ώς άκολούθως:
’Άρθρον 3 . 1. Αί δύο πρώται στήλαι συμπληροϋνται ΰπό τοϋ ’Αξιωματικού 'Υπηρεσίας εις

δν δηλοϋται ή άσθένεια καί δστις άναγράφει εις τήν στήλην 1, τήν ήμερομηνίαν καί ώραν δηλώσεως
τής άσθενείας καί εις τήν στήλην 2, τά συμπτώματα ή τήν πάθησιν ήν αίτιαται ό άσθενής ύπάλληλος, θερμομετρεί δέ αυτόν άμέσως καί άναγράφει παραπλεύρως καί τήν θερμοκρασίαν του, έάν ούτος ίσχυρισθή δτι πυρέσσει.
2. Αί στήλαι άπό 3—7 συμπληροϋνται ύπό τοϋ 'Υγειονομικοΰ Ά ξ)κοΰ, δστις άναγράφει:
εις τήν στήλην 3, τήν ήμερομηνίαν καί ώραν έξετάσεως, εις τήν στήλην 4, τήν διάγνωσίν του εύαναγνώστως, θερμοκρασίαν ώς καί τήν ύποδειχθεΐσαν θεραπείαν καί φάρμακα, εις τήν στήλην 5
τήν λέξιν μέν «ναι» έάν ό άσθενής υπάλληλος δύναται νά έκτελή υπηρεσίαν, τήν λέξιν δέ «δχι»
έάν δέν δύναται νά έκτελή τοιαύτην. Εις τήν στήλην 6, τάν χρόνον καθ’ δν άφέθη έλεύθερος υπη
ρεσίας ή τον χρόνον οίκοι νοσηλείας ής έτυχεν ή τήν λέξιν «Νοσοκομεϊον», έάν δέον νά είσαχθή
εις τοιοΰτον, ή «ένδειξιν άναρρωτικής άδείας» έάν δέον νά παραπεμφθή εις Υγειονομικήν ’Επι
τροπήν κλπ. Εις τήν στήλην 7, ό 'Υγειονομικός ’Αξιωματικός ύπογράφει διά πλήρους καί δσον
τό δυνατόν εΰαναγνώστου υπογραφής.
3. Αί στήλαι άπό 8—13 πλήν τής 10ης συμπληροϋνται ύπό τοϋ ’Αξιωματικού 'Υπηρεσίας
22—2 έκάστης ήμέρας, δστις άναγράφει: Εις τήν στήλην 8, τό δνομα τοϋ Νοσοκομείου εις δ είσήχθη ό άσθενής υπάλληλος, εις τήν στήλην 9, τήν ήμερομηνίαν εισόδου είς τό Νοσοκολεϊον, εις τήν
στήλην 11, τήν ήμερομηνίαν καί ώραν καθ’ ήν ό υπάλληλος άνέλαβεν υπηρεσίαν καί είς τήν 12, τό
σύνολον χρόνου καθ’ δν άπέσχε τής υπηρεσίας λόγω άσθενείας έκφραζόμενον είς άριθμόν ήμερών·
4. Είς τήν στήλην 10 άναγράφεται ή ήμερομηνία τοϋ έξιτηρίου ύπό τοϋ ’Αξιωματικού 'Υ 
πηρεσίας είς δν παρουσιάζεται ό έξερχόμενος έκ Νοσοκομείου ύπάλληλος καί είς δν έγχειρίζει
τό έξιτήριον.
Ό ’Αξιωματικός Υπηρεσίας είς τήν περίπτωσιν ταύτην άναγράφει είς μέν τήν στήλην 1, τήν
ήμερομηνίαν >Λιί ώραν καθ’ ήν παρουσιάζεται ένώπιόν του ό έξελθών έκ Νοσοκομείου ύπάλληλος,
είς δέ τήν στήλην 2 τήν φρασιν « ’Εκ Νοσοκομείου».
, 5. Αί λοιπαί καταχωρούμεναι έν τώ δελτίω άσθενειών ύπό τών 'Υγειον. Ά ξ)κώ ν έγγραφαί
γίνονται ώς άκολούθως:
α) Ή διάγνωσις τών έξιτηρίων καταχωρεϊται ύπό τοϋ 'Υγειονομικού ’Αξιωματικού είς τήν
στήλην 2 καί κάτωθι τής φράσεως «Έ κ Νοσοκομείου», ήν άναγράφει ό ’Αξιωματικός 'Υπηρεσίας
είς δν παρουσιάζεται τό πρώτον 6 έξερχόμενος τοϋ Νοσοκομείου ύπάλληλος.
β) Έάν ό 'Υγειονομικός ’Αξιωματικός, ΐνα θέση διάγνωσίν τής παθήσεως, έχη άνάγκην προηγουμένης ειδικής έξετάσεως ή άκτινοσκοπήσεως κλπ., άναγράφει είς μέν τήν στήλην 4, τήν πι
θανήν πάθησιν π.χ. «πιθανόν έλκος στομάχου» ή γενικήν τινά δήλωσΛ ώς π.χ. «πάθησις στο
μάχου», «πάθησις οφθαλμών κ.λ.π .», είς τήν στήλην δέ 13 τών παρατηρήσεων αναγράφει συνοπτικώς τήν περί τής ειδικής έξετάσεως δοθεΐσαν ύπ’ αύτοΰ παραγγελίαν ώς λ.χ. «έξέτασις οφθαλ
μών» «άκτινοσκόπησις στομάχου» κ.λ.π., ώς καί τήν θερμομετρικήν παρακολούθησιν.
(1) Σχετικώ ς μέ τήν παράγραφον ταύτην έξεδόθη ή ύπ’ άριθ. 110 )Φ1 )58 άπό 28—1—
1952 διαταγή τοϋ ’Αρχηγείου Ά στυν. Πόλεων προς τήν Ά στυν. Δ)νσιν Πειραιώς έχουσα
ουτω:

« Συμφωνοΰντες πρός τήν Απ’ άριθ. 453)60)41 ύμετέραν άναφοράν, έντελλόμεθα δπως
ή παράγραφος 3 τοϋ άρθρου 2 τοϋ ύπ’ άριθ. 58 Κανονισμού «περί τρόπου τηρήσεως τών
ατομικών δελτίων άσθενειών» ίσχύση μόνον ώς πρός τήν υποβολήν ήμϊν τών δελτίων άσθενειών καί άντιγράφων τούτων καί ούχί καί τών άτομικών φακέλλων τών άπολυομένων».
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γ ) Αί έκθέσεις των ειδικών Ιατρών, τών άκτινοσκοπήσεων, άκτινογραφιών, έξετάσεων ου
ρών καί αίματος κ.λ.π. καταχωροϋνται εις τήν στήλην 13 τών παρατηρήσεων καί άμέσως μετά τήν
άναγεγραμμένην, ώς άνωτέρω, παραγγελίαν διά τήν ειδικήν έξέτασιν.
Αί εκθέσεις αυται καταχωροϋνται ύπό τών 'Υγειονομικών Ά ξ)κώ ν εύαναγνώστως καί εις
όσον τό δυνατών όλιγώτερον χώρον. Εις το τέλος ό 'Υγειονομικός ’Αξιωματικός υπογράφει διά
τήν άκρίβειαν.
Είδικώτερον δσον άφορα τάς έκθέσεις έξετάσεως οΰρων δ 'Υγειονομικός ’Αξιωματικός θά
καταχωρήση μόνον τά έν αΰταϊς άναφερόμενα παθολογικά στοιχεία ώς π.χ. Λεύκωμα 0,18 ο)ο
ή ζάκχαρον 15ο )οο, ή πυοσφαίρια πολλά, αιμοσφαίρια άρκετά, κύλινδροι κ.λ.π.
’Άρθρον 4 . Ε ις τά δελτία άσθενειών καταχωροϋνται ύποχρεωτικώς καί αί αποφάσεις
τών 'Υγειονομικών ’Επιτροπών. Ε ις τήν περίπτωσιν ταύτην άπάσας τάς στήλας συμπληροΐ ό
Γραμματεύς της ’Επιτροπής ώς άκολούθως:

'Η στήλη 1, έάν μέν πρόκειται περί υπαλλήλου παραπεμπομένου είς ’Επιτροπήν, συνεπεία
νέας δηλώσεως άσθενείας, δέν συμπληροΰται, έάν δέ πρόκειται περί υπαλλήλου έπανερχομένου
έξ άναρρωτικής άδειας χορηγηθείσης ύπό της ’Επιτροπής άναγράφεται έν αύτή ή ήμερομηνία
παρουσιάσεώς του έξ άδειας.
Ή στήλη 2 συμπληροΰται διά τής άναγραφής τής φράσεωςς «έξ άναρρωτικής άδειας» ή
«έκ παραπομπής» άναλόγως τής περιπτώσεως ώς άνωτέρω.

Ή στήλη 3 συμπληροΰται διά τής άναγραφής τής ήμερομηνίας καί ώρας έξετάσεως ύπό
τής ’Επιτροπής.
Ή στήλη 4 συμπληροΰται διά καταχωρήσεως τοΰ μέρους τής άποφάσεως τής ’Επιτροπής,
οπερ διαλαμβάνει τήν διάγνωσιν τής παθήσεως.
Ή στήλη 5 συμπληροΰται διά τής άναγραφής τής λέξεως «ναι» ή «οχι» άναλόγως τής περιπτώσεως.
Ή στήλη 6 συμπληροΰται διά τής καταχωρήσεως τής κυρίως άποφάσεως, ήτοι «μηνιαία
άναρρωτική άδεια» ή «δύναται ν’ άναλάβη υπηρεσίαν», «Νοσοκομεϊον» κ.ο.κ.
Ή στήλη 7 συμπληροΰται διά τής άναγραφής τών άρχικών γραμμάτων τοΰ τίτλου τής 'Υ 
γειονομικής ’Επιτροπής.
Αί στήλαι 8, 9 καί 10 συμπληροΰνται μόνον έφ’ οσον δ ύπάλληλος ένοσηλεύθη έν Νοσοκο
μείου, κατόπιν άποφάσεως τής ’Επιτροπής ή παρεπέμφθη είς αύτήν προ τής έξόδου του έκ τοΰ Νο
σοκομείου.
Ή στήλη 12 συμπληροΰται έν καιροί ύπό τοΰ άρμοδίου Άξιωματικοΰ Υπηρεσίας.
Ή στήλη 13 τών παρατηρήσεων συμπληροΰται διά τής άναγραφής τοΰ άριθμοΰ ήμερών
τής ής έτυχεν άναρρωτικής άδειας καί τοΰ άριθμοΰ ήμερών πορείας χωριζομένων διά καθέτου καί
έν συνεχεία τών ήμερομηνιών ένάρξεως καί λήξεως τής χορηγηθείσης άναρρωτικής άδειας π.χ.
30)4=28-6-1950—31-7-1950.
"Αρθρον 5 . Είς την πρώτην άπλήν άνευ άριθμοΰ σελίδα τοΰ δελτίου άσθενειών, ώς καί τοΰ
άντιγράφου αύτοΰ ύπάρχει πίναξ άναρρωτικών άδειών καί νοσοκομειακής νοσηλείας.
Είς τον πίνακα τοΰτον καταχωροϋνται ύπό μέν τοΰ, κατά τό άρθρον 2 έδάφ. 3 τοΰ παρόντος,
Άξιωματικοΰ τής 'Υπηρεσίας είς τάς οικείας στήλας αί ήμερομηνίαι ένάρξεως καί λήξεως τής άναρ
ρωτικής άδειας, ό άριθμός τών ήμερών ταύτης, δ άριθμός τών ήμερών πορείας, χωριζόμενος άπό
άοΰ πρώτου διά καθέτου ώς π.χ. 30)4 καί τέλος ή πάθησις, ύπό δέ τοΰ, κατά τό έδάφιον 4 τοΰ αύ
τοΰ άρθρου, αί ήμερομηνίαι εισόδου καί έξόδου είς Νοσοκομεϊον, δ συνολικός άριθμός τών ήμερών»
νοσηλείας καί τέλος ή πάθησις.
"Αρθρον 6 . 1. Τά έντυπα δελτίων άσθενειών τοΰ νέου ύποδείγματος θά διατίθενται διά
τούς έφεξής είσερχομένους είς τήν ’Αστυνομικήν Σχολήν δοκίμους άστυφύλακας ώς καί διά τούς
ύπηρετοΰντας ύπαλλήλους, είς περίπτωσιν έξαντλήσεως τοΰ παλαιοΰ δελτίου άσθενειών των, δπότε
ή σύνδεσις παλαιοΰ καί νέου θά γίνεται ώς έν άρθρω 1 έδαφ. 5 τοΰ παρόντος δρίζεται.
Ό άκριβής χρόνος ένάρξεως τής χρήσεώς τών νέων έντύπων δελτίων άσθενειών καθορισθήσεται δι’ ειδικής διαταγής ήμών.
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II. ’Εντός διμήνου άπό της ισχύος τοϋ παρόντος δέον άπαντα τά παλαιά δελτία ασθενειών
των άστυνομικών ύπαλλήλων καί τά αντίγραφα αυτών (υπόδειγμα 7) νά συμπληρωθούν ΰπό των
άστυφυλάκων νοσοκόμων ύπ’ ευθύνη των 'Υγειον. ’Αξιωματικών ώς άκολούθως:
1) Ν’ άναγραφώσιν εις τά έξώφυλλα αύτών τά ύπό τοϋ άρθρου 1 έδ. 3 τοϋ παρόντος προβλεπόμενα στοιχεία τών ύπαλλήλων, 2) ν ’ άριθμηθώσι διά μελάνης αΐ ΰπάρχουσαι σελίδες αύτών
κατά τον έν έδαφ. 4 τοϋ αύτοΰ άρθρου διαγραφόμενον τρόπον, 3) ν’ άριθμηθώσι διά μελάνης αϊ
στήλαι άπασών τών σελίδων αύτών, καθ’ δν τρόπον είναι ήριθμημέναι αί στήλαι τοϋ συμφώνως
ταϊς διατάξεσι τοϋ παρόντος έκτυπωθέντος νέου υποδείγματος έντύπου δελτίου άσθενειών καί 4)
εις τήν πρώτην σελίδα θά προσαρτηθή έντυπος ή μή πίναξ άναρρωτικών άδειών καί νοσοκομειακής
νοσηλείας ώς ό προβλεπόμενος έν άρθρω 5 τοϋ παρόντος τοιοΰτος.
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( ’Αριστερά σελίς δελτίου)

’Εν Άθήναις τη 13 ’Ιουλίου 1951
'Ο ’Αρχηγός Α. Σ. ΣΑΜΠΑΝΗΣ
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΑΙ
Διαταγή ’Αρχηγείου Ά σ τ υ ν . Πόλεων ΰπ’ άριθ. 19559 Φ 1 )5 8 άπό 13-10-1952

Πρός άπάσας τάς Άστυνομικάς 'Υπηρεσίας.
«Περί καλής συντηρήσεως δελτίων άσθενειών».
Παρετηρήσαμεν δτι άστυνομικοί τιν.ες προσκομίζοντες τά δελτία άσθενειών των, διά τήν
παραλαβήν φαρμάκων έκ τού ’Αστυνομικού Νοσοκομείου, θέτουσι ταΰτα είς τά θυλάκιά των άναδιπλοΰντες ταΰτα είς τό ήμισυ ή τέταρτον τού σχήματός των.
’Επειδή τούτο παρετηρήθη καί είς τά νέα δελτία άσθενειών είς τά όποια πρός άποφυγήν
άκριβώς φθορών έτέθη σκληρόν έξώφυλλον παρακαλοΰμεν, δπως συστήσητε πρός άπαντας τούς
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αστυνομικούς υπαλλήλους να μεριμνώσι διά τήν καλήν συντήρησιν αυτών καί έλέγχητε πειθαρχικώ ς πάντα υπαίτιον φθοράς δελτίου άσθενειών ή καί άπλής άναδιπλώσεως τοιούτου.
Ό ’Αρχηγός ΝΙΚ. ΚΙΝΝΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ ’ Α ΡΙΘ . 59
«Π ερί λειτουργίας καί όργανώσεως Γραφείων Κινήσεως τών Μηχανοκινήτων
'Υπηρεσιών»

Έδημοσιεύθη εις οίκείαν θέσιν τοϋ ύπ’ άριθ. 54 Κανονισμού (τεύχος 32ον σελ. 1663).
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ ’ ΑΡΙΘ · 60
«Περί προσκλήσεως ιδιωτών είς Άστυνομικάς ‘Υπηρεσίας»

Κλήτευσις διά δικαστικήν ύπόθεσιν.
1. Ή είς τά ’Αστυνομικά Καταστήματα κλήτευσις μαρτύρων, κατηγορουμένων
κ.λ.π., κ.λ.π., Ενα έξετασθώσιν έπΐ ένεργουμένης Ποινικής προοινακρίσεως, είτε αύτεπαγγέλτως,
είτε κατόπιν παραγγελίας Δικαστικής ’Αρχής, θά γίνηται συμφώνως προς τάς διατάξεις τοϋ Κώ
δικας τής Ποινικής Δικονομίας υπό τοϋ έπιληφθέντος τής προανακρίσεως προανακριτικοΰ άστυνομικοΰ υπαλλήλου.
Πρόσκλησις διά διαφόρους αιτίας.
’Άρθρον 2 . 1. Πρόσκλησις κατόπιν εγγράφων Κρατικών 'Υπηρεσιών. Αί προσκλήσεις
ιδιωτών είς Άστυνομικάς 'Υπηρεσίας επιτρέπεται κατόπιν έγγράφων Κρατικών 'Υπηρεσιών
δι’ ένέργειαν διοικητικών άνακρίσεων, ή εξετάσεων έπί ειδικών υποθέσεων ή συστάσεων, κατόπιν
παραπόνων κ.λ.π. Αύται υπογράφονται παρά τοϋ βαθμοφόρου είς δν άνετέθη ύπό τοϋ Προϊσταμέ
νου τής ’Αστυνομικής 'Υπηρεσίας ή ύπόθεσις. ’Εάν ό καλούμενος δέν συμμορφωθή, τότε άποστέλλεται καί δευτέρα πρόσκλησις ύπογραφομένη ύπό τοϋ Διοικητοΰ τοϋ ’Αστυνομικού Τμήματος,
Σταθμού ή 'Υπηρεσίας. Διά την μη συμμόρφωσιν καί είς τήν δευτέραν ταύτην πρόσκλησιν δύναται νά ύποβάλληται μήνυσις, γνωστοποιούμενου τούτου είς τον παραβάτην.
2. Προσκλήσεις αύτεπαγγέλτως κατόπιν έγγράφων καταγγελιών ή αιτήσεων ιδιωτών.
Αί προσκλήσεις ιδιωτών είς Άστυνομικάς 'Υπηρεσίας, κατόπιν έγγράφων καταγγελιών
ή αιτήσεων πολιτών ύποβαλλομένων άπ’ ευθείας είς τάς Άστυνομικάς Άρχάς, διά διαφόρους αι
τίας, θά γίνωνται μόνον τή έγκρίσει τοϋ Διοικητοΰ τής'Υπηρεσίας, είτε προσωπικώς ύπό τοϋ ίδιου,
έφ’ δσον ούτος θά ένεργήση τήν ύπόθεσιν, είτε ύπό τοϋ βαθμοφόρου είς δν θά άναθέση τήν έκτέλεσιν αυτής, μέ ρητήν διαταγήν περί τής έπιβαλλομένης ένεργείας, άναγραφομένης περιληπτικώς
έπί τής αίτήσεως ή τοϋ έγγράφου. ’Εάν ό καλούμενος δέν συμμορφωθή είς τήν πρώτην πρόσκλησιν
θά άποσταλή δευτέρα, ύπογραφομένη άπαραιτήτως ύπό τοϋ Διοικητοΰ τής 'Υπηρεσίας. Ή μή
συμμόρφωσις πρός ταύτην δύναται νά έπισύρη μήνυσιν κατά τόν Νόμον.
3. Προσκλήσεις αύτεπαγγέλτως κατόπιν προφορικών καταγγελιών ή αιτήσεων ιδιωτών.
Αί προσκλήσεις ιδιωτών είς Άστυνομικάς 'Υπηρεσίας, κατόπιν προφορικών καταγγελιών
ή αιτήσεων πολιτών πρός αύτάς, δέον νά είναι άπολύτως ήτιολογημέναι. Καί τοιαΰται είναι δταν
στηρίζονται έπί συγκεκριμένων γεγονότων καί άφορώσι ζητήματα διά τά όποια εχει αρμοδιότητα
ή Αστυνομία. Αύται ύπογράφονται παρά τοϋ Διοικητοΰ τοΰ Τμήματος, Σταθμοΰ ή 'Υπηρεσίας,
είς έπειγούσας δέ περιπτώσεις μή έπιδεχομένας άναβολήν ή έν άπουσία τών άνωτέρω ύπό τοΰ
’Αξιωματικού 'Υπηρεσίας.
Είδος καί περιεχόμενον προσκλήσεων.
"Αρθρον 3. 1. Αί κατά τό άνωτέρω άρθρον 2 προσκλήσεις ιδιωτών είς τό Τμήμα έκδίδονται έκ τριπλοτύπου βιβλίου (στέλεχος, άποδεικτικόν, πρόσκλησις) ήριθμημένου καί περιλαμ
βάνοντας τάς κάτωθι ένδείξεις:
α) Καλοΰσαν αρχήν καί ακριβή διεύθυνσιν ταύτης.
β) Αΰξοντα άριθμόν προσκλήσεως.
’Άρθρον 1.
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γ ) Όνοματεπώνυμον καί διεύθυνσιν τοϋ καλουμένου.
δ) ’Ακριβή χορονολογίαν και ώραν παρουσιάσεως εις τήν καλοΰσαν αρχήν καί όνοματεπώ
νυμον τοϋ βαθμοφόρου, εις δν θέλει παρουσιασθή. Διά τον καθορισμόν τής ώρας προσκλήσεως δέον
νά λαμβάνηται πρόνοια δπως, έξαιρέσει δλως κατεπειγόντως καί σοβαρών λόγων, αΰτη γίνηται
ούχί τάς νυκτερινάς ώρας,έπί πλέον δέ προσαρμόζηται προς τάς συνθήκας έργασίας τοϋ καλουμένου,
ώστε ή έκ ταύτης παρενόχλησις νά περιορίζηται εις τό έλάχιστον.
ε) Αιτίαν προσκλήσεως περιληπτικώς, ίνα λαμβάνη γνώσιν ταύτης ό προσκαλούμενος.
Έάν δμως πρόκειται περί ύποθέσεως έμπιστευτικής φύσεως ή ειδικοί λόγοι έπιβάλλουσιν, δπως
μή άναγραφή ή αιτία τής προσκλήσεως, τότε θ’ άναγράφηται είς τήν σχετικήν ένδειξιν «δι’ ύπόθεσιν ένδιαφέρουσαν ύμας».
στ) Τά τριπλότυπα βιβλία προσκλήσεων δι’ έκάστην ύπηρεσίαν έχουν συνεχή άρίθμησιν δι’
ολόκληρον τό έτος, θεωρούνται καθ’ έκάστην ΰπό τοϋ Δ )τοΰ ή Προϊσταμένου τής'Υπηρεσίας, τά
στελέχη δέ τούτων φυλάσσονται έπιμελώς μή καταστρεφόμενα πρό τής παρόδου έτους τουλάχι
στον.
Έγγραφαί είς 'Υπηρεσιακά Βιβλία.
”Αρθρον 4. 1. Διά τάς περιπτώσεις των άρθρων 1 καί 2 παρ. 1 καί 2 δέν άπαιτοΰνται
έγγραφαί είς τό Βιβλίον Συμβάντων. Δέον δμως ό ένεργών τήν ύπόθεσιν ν’ άναφέρη έπί ταύτης
δι’ ίδιας αναφοράς,δι’ ής υποβάλλει τήν άλληλογραφίαν είς τήν Διοίκησιν καί βάσει τής οποίας ρυθ
μίζεται ή περαιτέρω ενέργεια. Οϊκοθεν νοείται, δτι, έάν κατά τήν ένέργειαν ύποθέσεως τίνος,
προκύψη περίπτωσις άδικήματος, θά γίνωνται αί προβλεπόμεναι έγγραφαί είς τά οικεία βιλία.
2. Διά τάς περιπτώσεις τής παραγρ. 3 τοϋ άρθρου 2 άπαιτεΐται νά ένεργήται έγγραφή είς
τό Βιβλίον Συμβάντων, άμέσως μετά τό πέρας τής ύποθέσεως, είς ήν νά έκτίθενται κατά σύντομον
άλλά πλήρη τρόπον τά τής προσκλήσεως καί ένεργείας γενικώς έπί τής έν δψει ύποθέσεως.
’Άρθρον 5. Καταργεΐται ό ύπ’ άριθ. 39)1 Μαρτίου 1934 Κανονισμός ημών «περί τών είς
τό ’Αστυνομικόν Τμήμα προσκλήσεων ιδιωτών».
Έ ν Άθήναις τή 5 Μαρτίου 1952
Ό ’Αρχηγός Α. Σ. ΣΑΜΠΑΝΗΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ ’ Α ΡΙΘ . 61
«Περί παρανόμων συγκεντρώσεων καί τρόπου διαλύσεως αυτών»

Ποϊαι θεωρούνται παράνομοι συγκεντρώσεις.
Παράνομος θεωρείται οίαδήποτε συγκέντρωσις πολιτών (πλέον τών τριών)
γενομένη παρά τό Σύνταγμα καί τούς Νόμους τοϋ Κράτους καθώς καί πάσα νόμιμος τοιαύτη,
άφ’ ής στιγμής προεκλήθησαν έν αύτή ταραχαί ή διασάλευσις τής τάξεως.
Αί παράνομοί" συγκεντρώσεις, είτε αύται προβλέπονται έκ τής φοράς τών γεγονότων, είτε
είναι απρόοπτοι αποτελούν ευκαιρίαν κρίσεως τής έκπαιδεύσεως, Εξοπλισμού, πειθαρχίας, πο
λιτισμού, προθυμίας καί δραστηριότητος τής ’Αστυνομίας ώς ώργανωμένου Σώματος, ώς έπίσης
καί τής ίκανότητος τών ήγητόρων τής ’Αστυνομικής δυνάμεως, καθόσον έκ τής όρθότητος τών άποφάσεων τούτων καί τοϋ τρόπου ένεργείας καί έφαρμογής αύτών έξαρτάται πολλάκις ή ζωή πολ
λών άτόμων καί διακυβεύονται ενίοτε ΰψιστα έθνικά συμφέροντα.
Είδη συγκεντρώσεων.
Ά ρθρον 2. Ι .’Από τής άπόψεως τού σκοποΰ τον όποιον έπιδιώκουν, δύνανται νά είναι
θρησκευτικαί, έπιστημονικαί, έπαγγελματικαί, έργατικαί, δημοσιοϋπαλληλικαί, ύπαλληλικαί γε
νικώς, άγροτικαί, φοιτητικαί, μαθητικαί, γυναικών, πολιτικαί, έθνικιστικαί, κομμουνιστικαί ή
άλλων συναφών άνατρεπτικών οργανώσεων, γενικαί λαϊκαί κ.λ.π.
2. ’Από άπόψεως τόπου, δπου πραγματοποιούνται, χαρακτηρίζονται είς τοιαύτας α) έν
άνοικτώ χώρω (δημοσίω ή ιδιωτικοί) καί β) έν κλειστώ χώρω (δημοσίω ή ίδιωτικώ).
3. ’Από άπόψεως τάξεως διακρίνονται είς ήσύχους καί είς ταραχώδεις καί
4. ’Από άπόψεως άσφαλείας είς άόπλους καί είς ένοπλους.
’Άρθρον 1 .
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Προληπτικά άστυνομικά μέτρα ματαιώσεως παρανόμων συγκεντρώσεων.
α) Αί Άστυνομικαί Δ)νσεις πληροφορούμεναι μελετωμένην παράνομον συγκέντρωσιν οίουδήποτε είδους, δέον να λαμβάνουν εγκαίρως έπαρκή καί άνάλογα προληπτικά μέ
τρα, εντός των ορίων των νόμων, ώστε νά μή καθίσταται δυνατή ή πραγματοποίησις της συγκεντρώσεως. Τούτο άποτελεϊ τήν μεγαλυτέραν επιτυχίαν της ’Αστυνομίας.
β) 'Ομοίως δέον νά λαμβάνωνται έπαρκη καί κατάλληλα μέτρα προλήψεως μετατροπής
οίασδήποτε νομίμως συγκροτουμένης συγκεντρώσεως είς παράνομον τοιαύτην, διά της δημιουρ
γίας ταραχών ή διά της διασαλεύσεως της τάξεως.
’Άρθρον 3

Συμπεριφορά άστυνομικών κατά την λήψιν προληπτικών μέτρων.
"Αρθρον 4. Κατά τήν λήψιν των ώς άνω προληπτικών μέτρων ματαιώσεως

μελετωμένης
παρανόμου συγκεντρώσεως ή προλήψεως μετατροπής νομίμου τοιαύτης είς παράνομον διά τής
δημιουργίας ταραχών, οί άστυνομικοί άπάντων των βαθμών δέον νά τηρούν άπόλυτον ψυχραιμίαν,
οί δέ κατώτεροι νά πειθαρχούν άπολύτως είς τούς ίεραρχικώς προϊσταμένους των, οΐτινες φέρουν
καί τήν ευθύνην τής άκριβοΰς έκτελέσεως των υφισταμένων διαταγών τού Διευθυντοΰ των ή τής
Κυβερνήσεως.
Ή νευρικότης, αί άστοχοι ή ύβριστικαί φράσεις, ή τραχύτης καί γενικώς καί μεμονωμέναι
ένέργειαι άγουν πολλάκις είς άντίθετα τών έπιδιωκομένων άποτελέσματα. Ά π ’ έναντίας ή ευγέ
νεια, ή πειθώ, ή μετριοπάθεια, ή άνεκτικότης, ή άπάθεια ένίοτε, ή καλή συμπεριφορά καί ή λήψις
τών έπιβαλλομένων μέτρων μετά περισκέψεως, δύνανται νά συντελέσουν περισσότερον είς άποτροπήν άδικημάτων, άπό τήν βίαν, ήτις δέν είναι τύ ένδεδειγμένον μέτρον είς 6λας τάς περιπτώσεις.
Διάλυσις ήσύχων καί άόπλων παρανόμων συγκεντρώσεων.
"Αρθρον 5.

1. Έ ν ά ν ο ι κ τ ώ χ ώ ρ ω. Αί έν άνοικτώ χώρω παράνομοι συγκεντρώ

σεις ήσύχων καί άόπλων πολιτών, συγκροτούμεναι δι’ οίονδήποτε σκοπόν, θά διαλύονται ΰπό τής
’Αστυνομίας δι’ ήπιων μέσων καί άνευ χρησιμοποιήσεως βίας. Προς τούτο δέον νά διατίθενται
δυνάμεις άνάλογοι πρύς τόν όγκον τών συγκεντρώσεων, αΐτινες θά δρώσιν όμαδικώς, ΰπο τήν καθοδήγησιν τών προϊσταμένων των, πάντως όμως μέ πνεύμα όχι έχθρικόν πρύς τούς πολίτας, οίτινες ένδέχεται νά προβάλλουν παθητικήν άντίστασιν ή άρνησιν συμμορφώσεως προς τάς συστά
σεις καί διαταγάς της ’Αστυνομίας όπως διαλυθούν. Ή άνωτέρα άντίληψις τών άστυνομικών, ή
επιμονή καί ύπομονή αυτών, ή πειθώ καί οί καλοί τρόποι έπιτυγχάνουν είς τάς περιπτώσεις αΰτάς
τά καλλίτερα καί θετικώτερα άποτελέσματα καί άφαιροΰν άπο τούς οΰτω παρανομοΰντας πολί
τας κάθε ισχυρισμόν διά κακήν μεταχείρησιν κ.λ.π. Πολλάκις είς τάς περιπτώσεις αύτάς ή αιφνι
διαστική ομαδική καί ταχεία (τροχάδην) έπέλασις φάλαγγος άστυνομικών προς τούς συγκεντρουμένους έπιτυγχάνει τήν διάλυσιν. ’Εάν ό τρόπος οΰτος δέν είναι δυνατόν νά έφαρμοσθή, θά έπιτυγχάνεται δι’ ισχυρών τμημάτων άστυνομικών ή διάσπασις τών συγκεντρωθέντων είς ομάδας καί ή
διάλυσις αύτών πρός διαφόρους κατευθύνσεις.
2. Έ ν κ λ ε ι σ τ φ χ ώ ρ ω . Αί έν κλειστώ χώρω παράνομοι συγκεντρώσεις ήσύχων καί
άόπλων πολιτών διαλύονται εύκολώτερον άρκεϊ ό έπί κεφαλής τής άστυνομικής δυνάμεως νά κα.ταλάβη τάς εξόδους καί έκεΐθεν νά ύποχρεώση τούς συγκεντρωθέντας, όπως έξέλθουν άνά δύο ή
τμηματικώς καθοδηγών καί ύποχρεώνων αυτούς, όπως κατευθύνωνται είς διάφορα σημεία, ώστε
νά μή είναι εύκολος ή έκ νέου συγκέντρωσις αύτών έν υπαίθριο.
Διάλυσις ταραχωδών άόπλων συγκεντρώσεων.
"Αρθρον 6. 1. Έ ν
ά ν ο ι κ τ φ δ η μ ο σ ί ω χ ώ ρ ι ρ . Παράνομοι συγκεντρώσεις
άόπλων πολιτών καθ’ ας προκαλεΐται διασάλευσις τής τάξεως καί κίνδυνος διά τήν άσφάλειαν τής
ζωής, τιμής καί περιουσίας τών κατοίκων, δέον νά διαλύωνται τό ταχύτερον. Πρός τούτο: ά) Ό
αρμόδιος Ά στυν. Δ)ντής ή ό άναπληρωτής αύτοΰ μεταβαίνει μετά τού έκπροσώπου τής Διοικη
τικής ’Αρχής καί τού κ. Είσαγγελέως τών Πρωτοδικών, προσκαλουμένων εγκαίρως, είς τόν τό
πον τής συγκεντρώσεως καί προτρέπει τό πλήθος νά διαλυθή όταν δέ δέν ύπακούση, γίνονται τρεις
διαδοχικαί προσκλήσεις είτε διά μεγαφώνου, είτε ύπό τού ήγήτορος γεγωνυία τή φωνή καί έν
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άντιστάσει τό πλήθος διαλύεται βιαίως διά τής χρήσεως πυροσβεστικών άντλιών ή διά των αστυ
νομικών ράβδων.
Καίτοι, έν έσχάτη ανάγκη, καί έφόσον τά άνωτέρω μέσα άποβοϋν άπρόσφορα, δύναται τή
έγγοάφω διαταγή τής Διοικητικής Δικαστικής ’Αρχής νά γίνη χρήσις των οπλών, προηγουμένης
πάντοτε εκφοβιστικής βολής, καθ’ ήν τμήματα ώρισμένα βάλλουν εις τον άέρα. Έ ν τούτοις, αί
άστυνομικαί δυνάμεις, δέον ν’ άποφύγουν όποισδήποτε τήν χρήσιν των οπλών, έφ’ δσον άπό μέρους
τω ν παρανόμως συγκεντρουμένων έκτος των ταραχωδών έκδηλώσεων, δεν έγένετο έπίθεσις κατά
τών άστυνομικών ή τών τμημάτων Στρατού.
Πάντως έν προκειμένω ή πρωτοβουλία τοϋ ήγήτορος τής ’Αστυνομικής Δυνάμεως, καί ό
τρόπος, καθ’ δν οΰτος θά αντιμετώπιση, μετά τής ύπ’ αυτόν δυνάμεως, τό πλήθος καί εΐδικώτερον
τούς ταραξίας, παίζουν τον σπουδαιότερον ρόλον εις τήν πρόληψιν η άμεσον καταστολήν άπειλουμένης διασαλεύσεως τής τάξεως καί άλλων ταραχών.
Πολλάκις ή άνεκτικότης τών άστυνομικών, καί ή μακροθυμία αύτών, ήτις όμως δέν πρέπει
νά μεταβάλωνται εις αδυναμίαν έν τή επιβολή τοϋ Κράτους τοϋ Νόμου, άφώπλισεν ώρισμένους
ταραξίας, οΐτινες συνήθως έκμεταλλεύονται τό πλήθος καί άναμιγνυόμενοι μέ αύτό, προτρέπουν
εις τήν έκτέλεσιν έκνόμων πράξεων βίας καί εγκλημάτων άκόμη.
Ψυχραιμία, πραότης, ευστροφία πνεύματος καί δράσεως, αλλά καί σταθερότης είναι
μέτρα, άτινα συχνά φέρουν πολύ καλλίτερα άποτελέσματα άπό τήν βίαν καί ιδία τήν χρήσιν
τών οπλών.
2. Έ ν κ λ ε ι σ τ ώ χ ώ ρ ω . Αί παράνομοι ταραχώδεις συγκεντρώσεις άοπλων πολι
τών έν κλειστώ χώρω καί δή ίδιωτικώ, δέον επίσης νά διαλύωνται. Ή έπέμβασις όμως τής ’Α
στυνομίας εις αύτάς δέον νά είναι περιωρισμένη καί άκρως λεπτή, διότι συνήθως αί συγκεντρώ
σεις αύταί άφορώσι σωματειακά ζητήματα, ό δέ κίνδυνος διασαλεύσεως τής τάξεως καί ασφα
λείας περιορίζεται έν τώ κλειστώ χώρω, ή έν τή αιθούση, οπού ή συγκέντρωσις.
Καί έν προκειμένω ή πρωτοβουλία, εύστροφία καί ό κατάλληλος τρόπος τοϋ ήγήτορος
τής άστυνομικής δυνάμεως, παίζουν τον σπουδαιότερον ρόλον εις τήν κοιτά τον καλλίτερον καί
όλιγώτερον όδυνηρόν τρόπον διάλυσιν τής συγκεντρώσεως,- καί πρόληψιν έπεκτάσεως καί πέραν
τοϋ κλειστοΰ χώρου τών ταραχών.
Διάλυσις ταραχωδών ένόπλων συγκεντρώσεων.
“Αρθρου 7 . Παράνομοι συγκεντρώσεις πολιτών έφωδιασμένων δι’ οπλών ή άλλων ορ
γάνων ώς όπλων, είτε έν άνοικτώ δημοσίω τόπω, είτε έν κλειστώ χώρω, καθ’ άς προκαλεΐταί
διασάλευσις τής τάξεως καί κίνδυνος διά τήν άσφάλειαν τής ζωής, τιμής καί περιουσίας τών
κατοίκων καί καθ’ άς τό πλήθος προβαίνει εις βιαιπραγίας, λεηλασίας, διαρπαγάς, καταλήψεις
καί φθοράς δημοσίων καί ιδιωτικών καταστημάτων, έπιθέσεις κατά τής ενόπλου δυνάμεως ή
άλλων πολιτικών ή στρατιωτικών άρχών εύρείας έκτάσεως, διαλύονται διά τών όπλων.
Ή χρήσις όμως τών όπλων άπό μέρους τής ’Αστυνομίας προϋποθέτει ότι έξηντλήθησαν
όλα τά άλλα μέσα διαλύσεως τής συγκεντρώσεως, ή ότι, αί άστυνομικαί δυνάμεις ύφίστανται
αιφνιδιαστικήν έπίθεσιν δι’ όπλων ή άλλων μέσων, άτινα θέτουν εις κίνδυνον τήν ζωήν αύτών.
Χρήσις τών όπλων παρά τής ’Αστυνομίας διά τήν διάλυσιν παρανόμων συγκεντρώσεων.
Άρθρου 8 . Διά τήν χρήσιν καί κατά τήν χρήσιν τών όπλων ύπό τής ’Αστυνομίας προς
διάλυσΙν παρανόμων όχλοκρατικών ταραχωδών συγκεντρώσεων, δέον νά έχω μεν ύπ ’ δψει τά
ακόλουθα :
α) Ό ’Αστυνομικός Δ)ντής προβλέπων, ότι θέλουν δημιουργηθή ταραχαί εις οίανδήποτε
συγκέντρωσιν καί ότι θέλει εΰρεθή πρό καταστάσεως έπιβαλλούσης τήν χρήσιν τών όπλων,
ύποχρεοΰται ν’ άναφέρη άμέσως εις τήν Διοικητικήν καί εις τήν Είσαγγελικήν ’Αρχήν, αίτινες
δέον ν’ άποστείλουν έπί τόπου αντιπροσώπους των, οΐτινες καί θά παραμείνουν παρ’ αύτώ
μέχρι διαλύσεως της συγκεντρώσεως.
β) Ή έκτίμησις τής ανάγκης προσφυγής εις τά όπλα, ανήκει εις τήν Διοικητικήν ή τήν
Δικαστικήν ’Αρχήν, ήτις έκδίδει πρός τοϋτο έγγραφον διαταγήν, ή ταύτης άπούσης εις τόν
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Άστυν. Δ )ντήντής πόλεως ή τά εξουσιοδοτημένα προς τοϋτο έκ των προτέρων όργανα αύτοϋ
(πλήν της περιπτώσεως αιφνιδιαστικής ένεργείας τοϋ πλήθους ή άμύνης των άστυνομικών κατά
τά καθοριζόμενα κατωτέρω εις έδ. δ').
γ ) Ό έκπρόσωπος της Διοικητικής ή τής Δικαστικής ’Αρχής καί ό Άστυν. Δ)ντής ή μη
ύπάρχοντος εκπροσώπου τής Διοικητικής ή Δικαστικής ’Αρχής, μόνος ό ’Αστυνομικός Διευ
θυντής μεταβαίνουν εις τον τόπον τής συγκεντρώσεως. Έ κεΐ ό αντιπρόσωπος τής Διοικη
τικής ή Δικαστικής ’Αρχής ή έν άπουσία των ό Ά στυν. Δ)ντής προσκαλεϊ τό πλήθος νά διαλυθή καί άποσυρθή. ’Εάν δέν είσακουσθή ή πρώτη αύτη πρόσκλησις, ό αντιπρόσωπος τής
Δικαστικής ή τής Διοικητικής Αρχής ή ό Αστυνομικός Διευθυντής ποιείται δευτέραν καί τρίτην πρόσκλησιν, έάν δέ καί μετά τοϋτο δέν είσακουσθή ό Αστυνομικός Διευθυντής διατάσσει
τήν χρήσιν εκφοβιστικής βολής ριπτομένων πυροβολισμών εις τον άέρα, ύπό μόνον των προς
τοϋτο διατεταγμένων άστυνομικών. ’Εάν καί μετά τοϋτο τό πλήθος δέν διαλύεται, τότε ό Α 
στυνομικός Διευθυντής ποιείται χρήσιν τών έλεγχομένων πυροβολισμών. Προς τοϋτο δέον νά
έχη έκλέξη έκ τών προτέρων τήν Αστυνομικήν ομάδα, ήτις θά κάμη χρήσιν τών έλεγχομένων
πυροβολισμών, άμα τή έντολή τούτου, ή τοϋ άντιπροσώπου τής Διοικητικής ή τής Είσαγγελικής ’Αρχής, δστις θά παρίσταται διά τον έλεγχον τής καλής χρήσεως τών πυροβολισμών.
Οί τήν ομάδα ταύτην άποτελοβντες άστυνομικοί, δέον νά είναι καλοί χειρισταί τών οπλών,,
εύθύβολοι, ψύχραιμοι καί νά γνωρίζωσι καλώς τήν τακτικήν τοϋ πολέμου.
Νά άποφεύγωσι δέ τούς πυροβολισμούς άνωθεν τών κεφαλών , τοϋ όχλου, διότι τοϋτο έκθέτει εις κίνδυνον τήν ζωήν άθώων ανθρώπων καί ένθαρρύνει τον όχλον.
Τό πϋρ δέον ν’ στρέφηται κυρίως κατά τών έπί κεφαλής τής συγκεντρώσεις (άρχηγοϋ
κλπ .), έφ’ όσον είναι δυνατόν νά έπισημανθώσιν οδτοι, ώς καί κατά τών ταραξιών.
Οί άστυνομικοί, δέον νά έχωσιν ύπ’ δψει των, ότι σκοπός τής χρήσεως τών όπλων δέν
είναι ό φόνος τών όχλοκρατών, άλλά ή άχρήστευσις τούτων προς συνέχισιν τής έγκληματικής
αυτών τακτικής καί επομένως τό πϋρ δέον νά κατευθύνεται εις τούς πόδας.
Κατά τήν διάρκειαν τής έντονου δράσεως δέον ό έπικεφαλής άξιωματικός νά έξασφαλίζη
τήν προστασίαν τών άνδρών του, οί όποιοι θά είναι τρωτοί άπό έλ,ευθέρους σκοπευτάς, λιθοβο
λισμούς ή άλλου είδους έπιθέσεις έκ διαφόρων σημείων.
Διά τοϋτο δέον νά έξασφαλίζεται ό χώρος τής Αστυνομικής δυνάμεως διά τής καταλήψεως έπικαίρων σημείων, ώς καί δεσποζόντων τοιούτων δι’ ένοπλου δυνάμεως, ώστε νά μή είναι,
εύκολος ή προσβολή ταύτης.
δ) Έ ν περιπτώσει αιφνιδιαστικής ένεργείας τοϋ πλήθους, καθ’ ήν δέν είναι δυνατή ή κατά
τό έδάφ. β' τοϋ άρθρου τούτου, έκδοσις έγγράφου διαταγής τής Διοικητικής ή τής Είσαγγελικής.
’Αρχής, ή χρήσις τών όπλων έπιτρέπεται μόνον έν έσχάτη ανάγκη, έφ’ όσον τό πλήθος μή διαλυόμενον, παρά τάς έπανειλημμένας. προσκλήσεις προβαίνει εις βιαιοπραγίας, λεηλασίας, διαρπαγάς, καταλήψεις καί φθοράς δημοσίων καί ιδιωτικών καταστημάτων, έπίθεσιν δι’ όπλων κατά
τών άστυνομικών ή άλλων πολιτικών ή Στρατιωτικών Αρχών, οπωσδήποτε εύρείας έκτάσεως.
Έ ξ άλλου, ό ήγήτωρ άστυνομικής δυνάμεως δύναται εις όλως έξαιρετικάς περιπτώσεις:
νά έπέμβη έξ ίδιας πρωτοβουλίας, έν ή περιπτώσει, λόγω τών έκτάκτων περιστάσεων, δέν κα
τέστη δυνατή ή έκδοσις έγγράφου προς τοϋτο διαταγής τής Διοικητικής ή Είσαγγελικής Αρχής:
ή, καί ή μή λήψις τής διαταγής ταύτης παρά τοϋ Αστυνομικού Δ)ντοΰ, οφείλεται εις τήν έκ.
τών ταραχών δημιουργηθεΐσαν κατάστασιν (διακοπαί συγκοινωνιών, άποκλεισμός κ λ π .), έφ’’
όσον οδτος κρίνει, ότι ή έπέμβασίς του έπιβάλλεται, συντρεχόντων τών άνωτέρω λόγων ,ή πρός:
ένίσχυσιν, προστασίαν καί άπελευθέρωσιν προσβληθέντων ύπό τοϋ πλήθους άστυνομικών ή
στρατιωτικών τμημάτων. Εις τήν περίπτωσιν όμως ταύτην. έχει άκεραίαν τήν εύθύνην τής έξ.
ιδίας πρωτοβουλίας άποφάσεώς του ταύτης.
ε) Έ πί τή προβλέψει ότι θέλουν δημιουργηθή ταραχαί δέον νά διατάσσηται ή φρούρησις.
τών Άστυνομικών Καταστημάτων, ή έπίβλεψις τών Δημοσίων τοιούτων καί ιδίως έκείνων,
άτινα εύρίσκονται πλησίον τοϋ τόπου. τής συγκεντρώσεως, ώς καί έκείνων, τ ά . όποια λόγω τοϋ
σκοποΰ τής συγκεντρώσεως είναι, δυνατόν νά προσβληθώσι.
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στ) Δέον να καθορίζωνται εις τάς περιπτώσεις ταύτας τά Νοσοκομεία διακομιδής τω ν
τυχόν τραυματιών άστυνομικών καί των έκ τοϋ δχλου τραυματιών καί να φρουρώνται. Ταϋτα.
δέον να κεΐνται μακράν άλλήλων, καί τέλος,
ζ) Εις τάς περιπτώσεις αύτάς, ή άπομάκρυνσις έκ τοϋ τόπου τής συγκεντρώσεως τώ ν
αντικειμένων, δι’ ών είναι δυνατόν νά παρακωλυθή τό έργον τής ’Αστυνομίας ή νά χρησιμοποιηθώσι ταϋτα ώς προκαλύμματα τών συγκεντρωθέντων, έπιβάλλεται καί δέον νά πρακαλέση άμέσως
τό ενδιαφέρον τοϋ έπί κεφαλής Άξιωματικοΰ.
’Αντικείμενα δέ μή δυνάμενα νά μεταφερθώσι λόγιρ τοϋ ογκου ή τοϋ είδους αυτών δέον
νά φρουρώνται.
Συλλήψεις άδικοπραγούντων ή καταδιωκομένων έν μέσω τοϋ πλήθους.
“Αρθρον 9. Ή σύλληψις ταραξιών ή καταδιωκομένων ευρισκομένων έν μέσω πολυπλη
θούς συγκεντρώσεως απαιτεί λογικήν καί σύνεσιν έκ μέρους τοϋ έπιχειροΰντος τοιαύτην άστυνομικοΰ, δστις δέον νά άναμετρήση τάς συνέπειας ταύτης καί τον τρόπον άντιμετωπίσεώς των.
Εις τάς περιπτώσεις ταύτας δέον νά γίνωνται συλλήψεις, μόνον εφόσον δι’ αύτών θά έπιβληθή ή τάξις καί έφόσον ύπάρχη άρκετή δύναμις δυναμένη νά, έπιβληθή άλλως έπιβάλλεται ή
άναβολή τής συλλήψεως δι’ εύθετώτερον χρόνον.
Πάντως ένδείκνυται ή κατά τό διάστημα τής συγκεντρώσεως λήψις τών ένδεδειγμένων
μέτρων προς βεβαίωσιν τής ταυτότητος τών κατευθυνόντων την συγκέντρωσιν καί τών έκτρεπομένων εις παρανόμους πράξεις καί ή λήψις στοιχείων περί τής μορφής αύτών καί χαρακτη
ριστικών σημείων διά την μετέπειτα σύλληψίν των.
Πρός τοΰτο σκόπιμος είναι ή διαίρεσις τοϋ χώρου τής συγκεντρώσεως εις τομείς καί ήι
άνάθεσις τής έπιβλέψεως έκάστου τομέως εις πεπειραμένους βαθμοφόρους, καθώς καί ή λήψις
φωτογραφιών ίδίμ τών τμημάτων τής συγκεντρώσεως, εις τά όποια λαμβάνουσι χώραν πράξεις
ίδιαζούσης σημασίας.
Είς τάς περιπτώσεις ταύτας δέον νά διατίθεται ικανός άριθμός υπαλλήλων τής Ύποδ).
νσεως Γενικής ’Ασφαλείας.
Δέον νά όρίζηται έκ τών προτέρων τό σημεΐον κρατήσεως τών τυχόν συλληφθησομένω·.
καί ο τρόπος φρουρήσεως τούτων ϊτ ι δέ καί ό τρόπος τής μεταγωγής πρός άποφυγήν άφ’ ενός
μέν άποδράσεως τών μ,εταγομένων καί άφ’ έτέρου καθ’ οδόν άποπείρας πρός άπελευθέρωσιν τού
των ύπό όμοφρόνων των.
Εύνόητον τυγχάνει, δτι πρός κράτησιν τών συλλαμβανομένων δέον νά έκλέγηται τό πλέον
ασφαλές καί δυσπρόβλητον κτίριον.
Ένίσχυσις τής ’Αστυνομίας παρά τοϋ Στρατού καί τής Βασιλικής Χωροφυλακής.
"Αρθρον 1 0 . ’Εάν ό οικείος ’Αστυνομικός Δ)ντής κρίνη άναγκαίαν την παρέμβασιν τού
Στρατού ή δυνάμεως τής Βασιλικής Χωροφυλακής πρός τήρησιν τής τάξεως, πρόληψιν έπικειμένων ταραχών καί ένδεχομένην καταστολήν τούτων θά ζητή τήν διάθεσιν παρ’ αύτω άναλόγου
δυνάμεως παρά τής αρμόδιας Στρατιωτικής αρχής.
Τόσον διά τήν διάθεσιν τής δυνάμεως, δσον καί διά τήν χρησιμοποίησιν αυτής θά έφαρμόζωνται έπακριβώς τά άρθρα 63 καί 121—129 τοϋ ύπ’ άριθ. 341 Κανονισμού τής έν ταϊς πόλεσι καί φρουρίοις υπηρεσίας τών Στρατευμάτων, κυρωθέντος διά τοϋ ύπ’ άριθ. 4)8)949 Β. Δ.

Γενικά
"Αρθρον 1 1 . Αί ανωτέρω διατάξεις ισχύουν διά τήν περίοδον, καθ’ ήν δέν έχει κηρυχθή
ή χώρα είς κατάστασιν πολιορκίας, ότε άκεραίαν τήν εύθύνην διά τήν τήρησιν τής τάξεως καί
άσφαλείας έχει έν τή περιοχή αύτής ή ’Αστυνομία Πόλεων.
'Όταν ή χώρα κηρυχθή είς κατάστασιν πολιορκίας καί τεθή είς έφαρμογήν ό Νόμος
ΔΞΘ' τότε τήν εύθύνην διά τήν τάξιν καί άσφάλειαν έ'χουν αί Στρατιωτικαί Άρχάί, ύπό τάς
διαταγάς τών οποίων τίθενται αί άστυνομικαί δυνάμεις, αΐτινες δέον νά άκολουθοΰν τάς διατχγάς τών ύπευθύνων Στρατιωτικών ’Αρχών.
’Εν Άθήναις τη 4 ’Απριλίου 1952
Ό ’Αρχηγός Α. Σ. ΣΑΜΓΙΑΝΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ!
ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
— Παρητήθησαν τοϋ Ά στυν. Σώματος, ό ύπαρχ. Λεβίδας Λ. καί οί άστ)κες
Πλέσσας Κ., ’Αθανασίου Ν., ’Αθηναίου Ε. καί Σκουλικάρης ’Ελευθέριος.
—Άπελύθησαν διά λόγους πειθαρχίας, ό Άρχιφ. Χρονόπουλος Άρ. καί οί
άστ)κες Θωμόπουλος Ή λ. καί Γάτος Στυλιανός.
s{c* ijc
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΤΝ. ΠΟΛΕΩΝ
Αί ραδιοφωνικαί έκπομπαί της ’Αστυνομίας Πόλεων από τον Κεντρικόν Σταθ
μόν ’Ενόπλων Δυνάμεων σημειώνουν έξαιρετικήν έπιτυχίαν. Πλεΐστα συγχαρητήρια
τηλεφωνήματα καί έπιστολαί άπεστάλλησαν εις τον Σταθμόν, πού μαρτυρεί περί
τούτου. 'Η ’Αστυνομία Πόλεων εύχαριστεΐ θερμώς τον Διευθυντήν τοΰ Σταθμού
κ. Νικ. Φατσέαν τον εκφωνητήν κ. Δημ. Φραγκιουδάκην καί τον τεχνικόν κ.
’Ιωάν. Πορετσάνον, ώς καί όλους τούς έκλεκτούς καλλιτέχνας τής μουσικής καί τοϋ
τραγουδιού, οί όποιοι μετέχουν των έκπομπών αυτής. ’Άξιος συγχαρητηρίων είναι
καί ό εις τό Τμήμα Πνευματικής ’Αγωγής ’Αστυνομικής Σχολής υπηρετών άστυφύλαξ Άλέκος Άγγελόπουλος, εις τον όποιον έχει άνατεθή ή έπιμέλεια των έκπομπών.
At έκπομπαί συνεχιζόμεναι κανονικώς έκάστην Τετάρτην τό άπόγευμα καί
ώραν 7.30', θά δώσουν τήν ευκαιρίαν εις τό κοινόν καί τούς άστυνομικούς νά ένδιαφερθοΰν καί συνεργασθοΰν έπί πάσης άστυνομικής, κοινωνικής καί έκπολιτιστικής
έκδηλώσεως^
** *
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ
— Τήν 13ην ’Οκτωβρίου έ.έ. εις τό Παναθηναϊκόν Στάδιον έτελέσθησαν προ
κριματικοί'αγώνες Στίβου διά τήν έπιλογήν τών αθλητών, οίτινες θά άποτελέσουν
τήν ’Εθνικήν 'Ομάδα Στίβου, ήτις θά μεταβή εις Μπάρι—’Ιταλίας, δι’ άγώνας προς
τήν ’Εθνικήν ’Ιταλίας. Τών προκριματικών άγώνων μετέσχον καί άστυφύλακες—
άθληταί, έπιτυχόντες τάς κάτωθι έπιδόσεις: 1) Σίλλης Βασίλειος 49. 7" 10 εις δρό
μον 400 μέτρ. 2) Κόρμαλης Λεωνίδας 5 0 " 1)10 εις 400 μ. 3) Πολίτης Κων)νος
1.80 μ. εις άλμα εις ύψος. 4) Κουμουνδοΰρος Δημήτριος 13.88 μ. εις άλμα τριπλοΰν,
5 ) Ντόντος Κων)νος 13.55 μ. εις άλμα τριπλοΰν, 6) Σύριος ’Ιωάννης 16Ί7" 2)10
εις δρόμον 5000 μέτρ., καί 7) Παπαγεωργίου Άνδρέας 53, 48 μ. εις άκοντισμόν.
Τελικώς προεκρίθησαν οι άστυφύλακες—άθληταί, Σίλλης Βασίλειος, Κόρμα
λης Λεωνίδας, καί Πολίτης Κων)νος, οΐτινες καί άνεχώρησαν τήν 18ην ’Οκτωβρίου
1954 μεταβαίνοντες εις Μπάρι.
— Τήν 15ην τρέχοντος μηνός εις τό Ι’ήπεδον τού Παναθηναϊκού Σ.Ο. έτελέσθη ποδοσφαιρικός άγων μεταξύ τών ομάδων Ά στυν. Πόλεων καί Β. Χωρ)κής
διά τό Πρωτάθλημα Ένόπλ. Δυνάμεων. 'Ο άγων έληξεν ισόπαλος διά τερμάτων 2—2.
—'Η ’Αστυνομική Σκοπευτική όμάς μετέσχε τών Πανελ. Σκοπευτικών άγώ
νων, οΐτινες ήρχισαν τήν 17ην ’Οκτωβρίου 1954 εις τό άγώνισμα Πολεμικού όπλου
εξ άποστάσεως 300 μέτρων, έκ τριών στάσεων (Όρθίως—Γονυπετώς—Πρηνηδόν).
Εις τούτους μετέσχον αί ομάδες: 1) Στρατού, 2) Βασ. Ναυτικού, 3) ’Αστυνο
μίας Πόλεων, 4) Σχολής Ν. Δοκίμων, 5) Παναθηναϊκού Ά θλ. 'Ομίλου, 6) Έ νώσεως Φιλάθλων ’Εθνικής Τραπέζης καί 7) Παναθηναϊκού Γυμναστικού Συλλόγου.
'Η ’Αστυνομική Όμάς έπέτυχε τάς εξής νίκας: Γ) Πρώτην νίκην εις τό άτομικόν άγώνισμα (στάσις όρθίως βάλλοντος) διά τοΰ ύπαστυνόμου Α' κ. Κρύου Βασιλ., 2) Πρώτην νίκην εις τό ομαδικόν (όρθίως), 3) Πρώτην νίκην εις τό ομαδικόν
κον τριών στάσεων (Όρθίως—Γονυπετώς—Πρηνηδόν), 4) Τρίτην νίκην εις τό άτομικόν (πρηνηδόν) διά τοΰ Ύπαστυν. Α' κ. Κρύου Βασιλ., 5) Τρίτην νίκην εις τό άτομικόν (Όρθίως—Γονυπετώς—Πρηνηδόν) διά τοΰ 'Υπαστυν. Α' κ. Κρύου Β., 6) Τρί
την νίκην εις τό ομαδικόν (Γονυπετ.) καί 7) Τρίτην νίκην είς τό ομαδικόν (Πρηνηδόν).

