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ΕΓΚΥΚΛΙ ΟΣ κ. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙ ΚΩΝ
Πράς τα  Σώματα Α σ φ α λε ία ς

*Η Α..Μ ό Βασιλεύς καί ό Πρωθυπουργός Στρατάρχης Παπάγος, μοί 
ένεπιστεύθησαν τό 'Υφυπουργείου Εσωτερικών.

Διά της παρούσης επιθυμώ νά πραγματοποιήσω την πρώτην επικοινω
νίαν μέ υμάς τούς άκαμάτους καί άκοιμήτους φρουρούς τής τάξεως ησυχίας 
καί περιουσίας τών πολιτών.

‘ Η Πατρίς είναι ύπερήφανος δι’ δσα υπέρ αυτής καί τοϋ λαού έπετελέ- 
σατε κατά τούς προηγηθέντας κρίσιμους χρόνους. Έπεδείξατε υψηλήν άντί- 
ληψιν καθήκοντος καί άκλόνητον Πατριωτισμόν.

Επιθυμώ έν τούτοις νά υπογραμμίσω ότι ή άληθής άποστολή τών Σω
μάτων ’Ασφαλείας δεν έξαντλεΐται εις απλήν άστυνόμευσιν τοϋ Κράτους.

ΕΙσθε βεβαίως, οί έγγυηταί τής έσωτερικής τάξεως καί άσφαλείας άλλά 
κυριώτατα είσθε οί φορείς τής ευνομίας, ίσοπολιτείας καί τοϋ αιωνίου 'Ελ
ληνικού πνεύματος. ΕΙσθε άκόμη οί φορείς τής γενικωτέρας ισχύος καί ή έκ- 
φρασις τής ήθικής κατ υλικής δυνάμεως τής Πολιτείας έν τή καθημερινή 
επαφή σας μέ τούς πολίτας. 'Ο τρόπος έπίσης με τον όποιον έκτελεΐτε τά 
καθήκοντά σας, άλλά καί ή καθόλου κοινωνική συμπεριφορά σας επηρεάζουν 
άποφασιστικώς την εμπιστοσύνην τών πολιτών πρός τό Κράτος.

'Η Διεθνής άναταραχή τών οποίαν διατηρεί ό κομμουνισμός πολλα
πλασιάζει τάς εύθύνας καί τά καθήκοντα τών Σωμάτων Άσφαλείας, τόσω 
μάλλον καθ’ όσον ή μοίρα μάς έτοποθέτησεν εις κρίσιμου γεωγραφικόν χώρον.

Εϊμεθα πάντοτε Κράτος μικρόν. ’Από τών Θερμοπυλών όμως μέχρι 
τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940 καί μέχρι τοϋ Γράμμου καί τοϋ Βίτσι ένικήσα- 
μεν πάντοτε μεγαλύτερους εις ύλην εχθρούς, διότι εΐχομεν ηθικήν καί ψυχι
κήν υπεροχήν. Ή  πίστις εις τά 'Ελληνικά ιδεώδη, ό έρως πρός τήν ’Ελευ
θερίαν καί την άνθρωπίνην άξιοπρέπειαν ήσαν τά άκατάλυτα όπλα τών νικών μας.

’Ιδού όθεν τ ί όφείλομεν νά διατηρήσωμεν καί νά καλλιεργήσωμεν εις 
εαυτούς καί εί'ς τον λαόν. Θά έφαρμόζωμεν τόν Νόμον με χτεγκτον άντίλη- 
ψιν καί θά πλήττωμεν τούς εχθρούς τοϋ "Εθνους καί τής τάξεως μέ άτρομον 
χεΐρα, άλλά δεν θά άδικοϋμεν, δεν θά φατριάζωμεν, δεν θά χαριζώμεθα.

•Διά τής Πολιτείας μας θάπείθωμεν καί τόν πληττόμενον άκόμη ότι δικαί
ως έπλήγη, πάντων δέ τών άδικουμένων θά εΐμεθα συμπαραστάται καί βοηθοί.

Τότε θά δυνάμεθα νά μή συγχέω μεν την πικρίαν τών δυστυχούντων μέ 
τήν άνατρεπτικήν ιδεολογίαν. Γνωρίζομεν καλώς τάς ύλικάς δυσκολίας ύπό 
τάς όποιας έπιτελεΐτε τό σκληρόν καί ύψηλόν έργον σας.

Μή λησμονώμεν όμως δύο τινά : Πρώτον ότι ύπό τάς ίδιας ύλικάς δυ
σκολίας τελεί ή πλειονότης τοϋ Ελληνικού λαού καί δεύτερον ότι δεν ή το ή 
άδιαφορία άλλά ή άδυναμία τοϋ Κράτους, έκεϊνο, οπερ ήμπόδισε τήν άρσιν 
τών υλικών δυσκολιών σας. Σάς ύποσχόμεθα όμως ότι παράλληλος άνάλωσιςτών 
προσπαθειών μας, θά εχη ώς έπιδίωξιν την βελτίωσή τών ύλικών συνθηκών σας.

'Τποσχόμεθα ότι ή δικαιοσύνη θά άποτελέστ τό άπαρασάλ.ευτον μέ- 
τρον τό όποιον θά χρησιμοποιήσω μεν έν τώ διοικεΐν.

Ά ξ ιώ  όμως παραλλήλως άπό πάντας προσήλωσ ν εις τό καθήκον.
'Η παρούσα μου άς μή θεωρηθή ώς μία τυπική έκδήλωσις όφειλομένη 

εις τήν καθιερωμένην συνήθειαν. Σάς παρέχω δΓ αύτής εις γενικάς γραμμάς 
τό πνεύμα ύπό τό όποιον έρχομαι νά έκτελέσω τό καθήκον μου καί ν’ άντα- 
ποκριθώ εις τήν έμπιστοσύνην τοϋ Στρατάρχου Π απάγου. Ά ξ ιώ  όθεν νά έγκύ- 
ψητε μετά προσοχής καί νά κατανοήσητε τήν άκριβή ουσίαν τοϋ περιεχομένου 
ταύτης, ότε θά έχω μεν συννενοηθή καί τό εργον μας θά είναι εύκολώτερον.
’Εν Άθήναις τή 20-12-1954 ΕΤΑΓΓ. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
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ΕΤΟΣ Γ'. ΑΘΗΝΑΙ, 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1955 ΤΕΥΧΟΣ 40ΟΝ

Δ Ι Α Γ Γ Ε Λ Μ Α
ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΥΛΟΥ 

ΕΠΙ ΤΩ ΝΕΩ ΕΤΕΙ 1955

« ’Απευθύνω επ ί τώ Νέω ’Έχει 
θερμόν χαιρετισμόν καί τάς καλλιτέρας 
μου εύχάς προς όλους τους "Ελληνας, 
τους διαβιοϋντας εις 
την Π ατρίδα κα ί εις 
την ξένην.

'Η  άνθρωπό- t 
της εισέρχεται εις 
τό Νέον ’Έτος υπό 
σννθήκας πολύ πλέ
ον ευοίωνους από 
πέρυσιν. ’Εξακολου
θούν να είνα ι εν έκ- 
κρεμότητι τα  μεγά 
λα διεθνή μεταπο
λεμ ικά προβλήματα, 
άλλα υπάρχει παν- 
ταχοϋ αποδεδειγμέ
νη ή καλή θέλησις, 
έχει δε ήδη ή άν- 
θρωπότης ε ίσ  έλθει 
εις τον δρόμον έπ ι- 
λύαεως των προ
βλημάτων αυτών.

Ε ίμα ι ευτυ
χής δ ιότι κα ί ή Πα- 
τρίς μας εισέρχεται 
εις τό Νέον ’Έτος υπό σννθήκας, α ί ό
π ο ιο ι επιβάλλουν αισιοδοξίαν. 'Η  Χώρα 
μας, διοικουμένη δημοκρατικώς, κα ί μέ 
όλας τάς εγγυήσεις άδιαταράκτου δημο
κρατικού βίου διά τό μέλλον, άκολουθεί 
σταθερόν όδόν προόδου.

Αί ’Εθνικοί μας  "Ένοπλοι Δυνά
μεις ε ίνα ι πάντοτε τό καύχημα τής Πα- 
τρίδος καί ίσχνροτάτη έγγύησις ασφα

λείας αυτής καί των 
αδελφών Εθνών τού 
δημοκρατικού κό
σμου.

'Η σταθερό- 
της τού εθνικού μας 
νομίσματος, ή απο
δεδειγμένη συνεχής 
αϋξησις τού εθνικού 
εισοδήματος κα ί ό 
ορθός προγραμμα
τισμός, όμοϋ μέ δ ί
καιον κοινωνικήν 
άντίληψιν, αποτε
λούν τάς καλλιτέρας 
εγγυήσεις διά τήν 
βελτίωσιν τού β ιο 
τικού επιπέδου τού 
Λαού.

Ή  κρατική  
μηχανή, ιδίως δε 
ό θεσμός τής αύ- 
τοδιοικήσεως, επ ι- 
τελόΰν καθημερι

νώς μεγάλας προόδους.
Γνωρίζω ότι υπάρχουν περιο- 

χα ί τής Χώρας κα ί τμήματα  τού  
π/.ηθυσμοϋ τά όποια  καί σήμερον υ
στερούν λίαν αίσθητώς εις ο ικονομι
κήν έξέλιξιν καί προς τά  όπο ια  δέον



1924 Διάγγελμα Α.Μ. Βασιλέως έπΐ τω Νέω Έ τει

Ιδιαιτέρως να στρέψη την προσοχήν της κα ί την στοργήν της ή 'Ελλάς. ’Επί
σης ή άνασυγκρότησις τής Χώρας από τοϋ τέρματος τον συμμοριτοπολέ- 
μου κα ί εντεύθεν, παρ ’ δλ.ας τάς ύπαρχούσας δυσκολίας κα ί σννθήκας, τάς όποιας 
δύναμαι να γνωρίζω καλώς, υπήρξε αξιόλογος. Ε ίμαι ικανοποιημένος από τό μέχρι 
σήμερον επιτελ.εσθέν έργον κα ί ε ίμ α ι βέβαιος ότι ή εξέλιξές τον με την είσοδον 
εις τό Νέον ’Έτος θά λάβη έτι ταχντερον ρυθμόν.

"Ας μη  παρασύρω μέθα από την κληρονομικήν τάσ ιν κριτικής, την οποίαν 
έχομεν οι ’Έλληνες. 'Η  ίδ ιότης αντη δημ ιουργεί είς ημάς τους ίδιους απατηλήν 
έντύπωσιν επί των 'Ελληνικών Π ραγμάτων, κατωτέραν τής πραγματικότητος, καί 
αδικούσαν τους υπευθύνους. Συγχρόνως όμως ή κρ ιτική  αυτή διάθεσις αποτελεί 
καί προτέρημα δ ιότι ωθεί προς την πρόοδον.

Με την είσοδον εις τό Νέον "Ετος, ας άνασκοπήσωμεν τό παρελθόν, όλοι 
μαζ ί κα ί έκαστος χωριστά. "Ας ίδωμεν τά τυχόν σφάλματά μας καί τάς αδυναμίας 
μας καί ας άναμοχλεύσωμεν τον σπινθήρα τής αγάπης κα ί τής δημιουργίας με τον 
οποίον ό Πανάγαθος Θεός, εν τή σπείρω Του σοφία, έχει εφοδιάσει όλα τά τέκνα 
Του. "Ας λάβωμεν έκαστος τάς αποφάσεις του διά τό έργον του κα ί διά τήν συμ 
περιφοράν του κατά τό άρχόμενον "Ετος. Κ α ί ας τάς τηρήσωμεν.

'Η 'Ελλάς διά τής εργασίας κα ί τής όργανώσεως δύναται νά γίνη πλούσιος 
τόπος. "Ας μη  λησμονώμεν τό μεγαλεϊον τής 'Ελληνικής ψυχής, τό όποιον τοσάκις 
απέδειξαν ο ί Έλί.ηνες, προσφέροντες εις τους Άλλους δ ,τ ι καλλίτερον έχομεν.

Δέον νά έχω μεν πάντοτε προ οφθαλμών δτι ή 'Ελλάς έχει διά τό μέλλον 
μεγάλην καί υψηλήν αποστολήν είς τον Κόσμον, τον Κόσμον ό όποιος εξακολουθεί 
νά έχη ανάγκην ενός νέου μηνύματος έλπίδος καί ασφαλείας, τό οποίον πρέπει 
νά είνα ι μήνυμα 'Ελληνικόν.

Εύχομαι α π ό  βάθους καρδίας είς τον ?mov μου ευτυχίαν, αγάπην καί πρόοδον».

ΠΑΥΛΟΣ Β.



Μ Η Ν Υ Μ Α
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΑΛ. ΠΑΠΑΓΟΥ

ΕΠΙ ΤΩ ΝΕΩ ΕΤΕΙ 1955

«Μοίρα σταθερά κα ι αγέρωχος τής ΓΙατρίδος μας ε ίνα ι να γράφη 'Ιστορίαν. 
Να πράττη  'Ιστορίαν.

Τής μοίρας αυτής την ευθύνην δ "Ελλην ποτέ δεν έζήτησε να αποφυγή και 
δεν έφάνη άπλώς πάντοτε άξιός της. Την ύπερηκόντισε τόσον, ώστε να μη  πλάθη 
'Ιστορίαν ώς οργανον πεπρωμένου, 
άλλ’ ώς έμπνευστής.

Το χρονικόν τοϋ ανθρωπίνου γέ
νους ύπήρξεν άλλοτε χώρος άποκλει- 
στικώς δικός του. Σήμερον—εις μ ίαν 
εποχήν, την οποίαν πολλοί άρέσκονται 
να ονομάζουν πεζήν—δτε ό χώρος αυ
τός ανήκει εις ολα τα  Κράτη τοϋ 
πολιτισμένου κόσμου, πάλιν ό "Ελλην 
προπορευόμενος τοποθετεί τα ορόσημα, 
τούς τίτλους καί τα κεφάλαια τής κο ι
νής πλέον 'Ιστορίας μας.

Διότι οϋτω, φαίνεται, τό ήθέλη- 
σεν ό Παντοδύναμος, α'ι πράξεις τών 
'Ελλήνων, είτε εις κορύφωμα δόξης 
οδηγούν την Π ατρίδα των, ε ίτε εις α 
πλήν έκτέλεσιν καθήκοντος ανάγονται, 
να έχουν πάντοτε έννοιαν παραδείγ
ματος.

Τό 1940, τό 1945, τό 1949 υ 
πήρξαν ν ϊκα ι—ορόσημα κα ί δ ιδάγματα.
Ε ίπον όμως προηγουμένως, άτι κα ί α ί 
άλλαι σ τ ιγμ α ί τής χώρας μας παρα 
δειγματίζουν, δ ιότι ούδείς δύναται 
ποτέ να λησμονήση τών Μακεδονικών 
οχυρών την επικήν άμυναν τό 1941 ή τήν κατά τήν εχθρικήν κατοχήν άνυπότα- 
κτον κα ί ύπερήφανον στάσ ιν τών 'Ελλήνων.

Τοϋ γενναιόφρονος αυτού λαοϋ, ο όποιος μέ ϊσην ανδρείαν, σεμνότητα καί 
καρτερίαν γνωρίζει νά νικά ή νά στερήται, είχον τήν ύψ ίστην τιμήν νά ηγούμαι, 
υπό τήν θερμουργόν σκέπην τών σεπτών ημών Βασιλέων, εις δύο κρίσιμους τής 
'Ιστορίας του καμπάς. Καί έν συνεχεία ό ίδιος λαός, 6 επί μ ίαν δεκαετίαν άγω - 
νισθείς καί μαρτυρήσας χάριν τών αυτών πάντοτε ηθικών αρχών καί πνευματικών 
επιδιώξεων, μέ έκάλεσε πάλιν νά τεθώ επί κεφαλής του εις μ ίαν άλλην προσπά 
θειαν διάφορον εντελώς, οχι όλιγώτερον νόμιμον όμως κα ί εύγενή. Τήν προσπά 
θειαν τής έπουλώσεως τών τραυμάτων του κα ί τής έξασφαλίσεως τής έν ειρήνη 
έπιβιώσεώς του.



1926 Μήνυμα Στρατάρχου Ά λ. Παπάγου έπί το> Νέω ’Έτει

"Οτε, προ δυο ετών, άνελάμβανον νά φέρω είς πέρας την αποστολήν ταυτήν, 
εΐχυν πλήρη και σαφεστάτην έπίγνωσιν τόσον τον βάρους τής ευθύνης, όσον καί 
τής τραχύτητος τοϋ προς έκτέλεσιν έργου. Ούτε τό παρελθόν μου όμως, ούτε ή  
έννοια τής τιμής που μοϋ έγένετο έπέτρεπον νά ορρωδήσω. Εϊχον είς την καρδίαν 
την π ίστ ιν  προς υμάς κα ί την άγάπην τής Πατρίδος μου, είς δέ τον νουν, την θέ- 
λησιν νά καταστήσω  πραγματικότητα  τον αρχαίου σοφού τον λόγον: «Τρία δέ τινά  
χρ€Ϊ έχειν τούς μέλλοντας άρξειν τάς κυρίας άρχάς. Πρώτον μέν φ ιλ ία ν  
προς τήν καθεστώσαν πολιτείαν, έπειτα δύναμιν μεγίστην τω ν έργων τής 
αρχής· τρίτον δέ άρετήν καί δικαιοσύνην έν έκαστη πολιτεία, τήν προς 
τήν Πολιτείαν.»

Νυν, είς τό τέρμα τής δνσβάτον οδού που διεννσαμεν κατά  τό λήγον έτος 
καί είς τό κατώφλιον τον 1955, δύναμαι νά σάς καταστήσω  κοινωνονς τής άκλονήτον 
πεποιθήσεώς μου, ό τ ι ονδεμία απολύτως πιθανότης αποτυχίας μας είς τον ειρηνικόν 
αγώνα προς άποκατάστασ ιν τής Πατρίδος μας ύφ ίστατα ι πλέον. 'Ο κίνδυνός της 
παρήλθεν. "Οπως παρήλθε σχεδόν κα ί τών θυσιών ή δύσκολος εποχή. Διότι θυσίας 
σάς εϊχον προαναγγείλει, δεν σάς έδωσα υποσχέσεις. Κ α ί έν τοντοις καί τών θυσιών 
μέρος—ευτυχώς—δεν έζητήθη κα ί έκ τών μη  δοθεισών υποσχέσεων τά  αντικεί
μενα πολλών έπραγματοποιήθησαν ήδη.

’Έργον όμως τον ιστορικού είνα ι νά άναδράμη είς τό παρελθόν, όσον χρέος 
τοϋ πολιτ ικού ε ίνα ι νά προσβλέπη είς τό μέλλον. Διά τον λόγον αυτόν, δεν θά 
σάς απασχολήσω τήν έπ ίσημον καί έορταστικήν ταύτην ημέραν μέ τήν απαρίθμη- 
σιν τών μέχρι τοϋδε έπιτενχθέντων κατά  τήν διετή διακυβέρνησιν τής 'Ελλάδος 
υπό τοϋ Συναγερμού.

Τά έπ ιτεύγματα ταυτα, ιδίως δέ τά είς τον οικονομικόν τομέα αναγόμενα, 
δεν δύναμαι νά θεωρήσω, είμή ώς μέσα, ώς θεμελιώδεις προϋποθέσεις, διά τήν 
περαιτέρω άνάπτυξιν τών πλουτοπαραγωγικών πόρων τής χώρας κα ί τήν έξύψωσιν 
τοϋ β ιοτικού επιπέδου τού 'Ελληνικού Λαού. Διά τής έξασφαλίσεως τών προϋπο
θέσεων αυτών, έχουν τεθή α ί στερεοί βάσεις, έφ’ ών θά οίκοδομηθή ή μέλλονσα  
ευημερία τοϋ τόπον. Βαθμια ία μέν, αλλά σταθερά, θά είνα ι ή προς τά έμπρός 
πορεία μας προς κατάκτησίν της. Διά νά ε ίνα ι όμως ή βελτίωσις σημαντική, απα ι
τούνται ηρεμία απόλυτος, κοινή προσπάθεια όλων μας κα ί π ίσ τ ις  θερμή.

Μένουν πολλά ακόμη νά γίνουν. Διά τήν πραγματοποίησ ιν αυτών, έπ ί τή  
είσόδω τοϋ Νέου 'Έτους, σάς καλώ όπως συνεχίσητε τήν στενήν μετά  τής Κυ- 
βερνήσεως συνεργασίαν, μέ τήν βεβαιότητα, ότι τό προϊόν τοϋ κόπου σας είς υμάς 
τούς ίδιους θά έπανέλθη, άσφαλιζομένης ουτω τής καλλιτέρας αέριον πού δικαιούσθε, 
μέσα είς τήν συνέχειαν τής ιστορικής πορείας τοϋ 'Έθνους μας.

Προς τό 'Έθνος, δηλαδή προς όλους υμάς όμοϋ, άλλά κα ί προς ένα έκαστον 
έξ υμών άτομικώς στρέφω τήν στιγμήν ταύτην τήν πλ.ήρη στοργής σκέψιν μου καί 
σάς εύχομαι από καρδίας μακροημέρευαιν, υγείαν καί χαράν διά τό Νέον ’Έτος 
1955».

'Ο Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως 
Στρατάρχης Λ. ΠΑΠΑΓΟΣ



Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ . I. ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩ ΝΕΩ ΕΤΕΙ 1955
«Άπενθύνων προ υμάς εγκάρδιον χαιρετισμόν έπ'ι τώ Νέω ’Έτει, εύχομαι 

τούτο Ιδιαιτέρως ευτυχές δ ι’ υμάς και τάς οικογένειας σας και επιτυχές διά τό 
έργον δλων σας, χάριν τής ευημερίας και άσφαλείας τής 'Ελληνικής μας Πατρίδος, 
επ ’ ώφελεία ολοκλήρου τού 'Ελληνικού Λαού.

Είθε ή μ ε τ ’ άφοσιώσεως προσήλωσις εις τό καθήκον κα ί ή αδιαμφ ισβήτητος 
ικανό της υμών εν τή ασκήσει τής υψηλής καί επιμόχθου υπηρεσίας σας, να εμπνέουν 
κα ί κατά τον άνατέλλοντα Νέον χρόνον τό φρόνημα καί τάς καρόίας δλων υμών, 
καθισταμένων ούτως έτι μάλλον άξιων τής εμπ ιστοσύνης καί τής ευγνωμοσύνης 
τού εις τάς αθανάτους 'Ελ.ληνικάς παραδόσεις άφωσιωμένου Λαού μας».

Έν Ά θήναις τή 24 Δεκεμβρίου 1954 
'Ο 'Υπουργός

1. Ν1ΚΟΛ1ΤΣΑΣ

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι ΟΣ
ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΔΗΜ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 

κ. ΕΥΑΓΓ. ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΕΠΙ ΤΩ ΝΕΩ ΕΤΕΙ 1955

«Εις την ιστορίαν των Λαών καί τών ατόμων ή Δύσις κα ί ή ’Ανατολή τών 
ετών, αποτελούν σταθμόν μέν άναμνήσεως, απολογισμού κα ί ελέγχου τού παρελ
θόντος, αφετηρίαν δέ νέων εξορμήσεων τιρός τον άέναον δρόμον τής ανθρώπινης 
έξελίξεως κα ί προόδου.

Οι σημερινοί χρόνοι—χρόνοι αποφασιστικής συγκρούσεως τών Δυνάμεων 
τού αγαθού προς τό κακόν—τοποθετούν «Θεία Βουλήσει» καί πάλιν τό ’Έθνος 
κα ί την Φυλήν μας εις τάς επάλξεις τού Ε λληνοχριστιανικού Π ολιτισμού, δπου 
αντί Γιγάντων καί Τιτάνων, μάχονται α ί δυνάμεις τής "Υλης καί τού Σκότους, 
προς τό άνέσπερον φώς τής φάτνης τών αλόγων καί τό λίκνον τής Χριστιανωσύνης 
από δπου άναβρύει τό άλ.ηθές νόημα τών ηθικών Κανόνων τής ανθρώπινης Κ ο ι
νωνίας.

Καί ενώ ή πατρίς μας προμαχεί εις την γνώριμον προς Γολγοθάν ατραπόν 
της, αίμοδοτούσα τον οργανισμόν τής ανθρώπινης αξιοπρέπειας κ α ί ποτίζουσα  
τό Δένδρον τής Ελευθερίας, σείς ακάματοι άθληταί, και οδηγοί τών 'Ελλήνων 
πολιτών προς την όδόν τού καθήκοντος κα ί τής αρετής, ποιμένες άγραυλοϋντες 
επί την φυλακήν τού ποιμνίου, δύνασθε μέ υπερηφάνειαν νά στρέψητε προς τά  
όπίσω  διά νά θεωρήσητε τό παρελθόν, αλλά καί τά πεπραγμένα τού 1954, δ ιότι 
κα ί ή περίοδος αυτή τής ιστορίας σας, ε ίνα ι κατάφορτος από πράξεις καταδηλού- 
σας ορθήν άντίληψιν περί τής αποστολής σας.

Τό καλόν παρελθόν προσφέρεται εις πάντας ώς πηγή  από τήν όποιαν άν-
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τλοϋνται α ί νέαι δυνάμεις διά νά τανύσουν τά  όργανα τον Κράτους και ολόκληρος 
6 Λαός, τάς πτέρυγας τής θελήσεώς των προς νέους άγώνας.

ΕΙδικώτερον τά Σώματα ’Ασφαλείας δταν θά ροδίζη ή αυγή τον 1955 έχουν 
νά αντλήσουν όσιό την δεξαμενήν τής ’Εθνικής συνειδήσεως τον πλούτον τών 
υποθηκών, α ί δποία ι θά προσδιορίζουν το πλαίσιον εντός τον οποίον θά επ ιδιώ 
ξουν νά υπηρετήσωσι τό συμφέρον τον ’Έθνους καί τον Ε λληνικόν Λαόν.

Σήμερον, χάρις εις τους γνωστούς επικούς άγώνας Λαόν καί Στρατόν, υπό 
την ιστορικήν καθοδήγησιν τών λαοφιλών Βασιλέων μας κα ί τήν ηγεσίαν τοϋ τετ ι- 
μημενού Στρατάρχου μας, ή Πατρίς είνα ι έλευθέρα καί ισχυρά άγωνιζομένη διά 
τήν έπονλωσιν τών πλοηγών κα ί τήν ευημερίαν τον Λαόν.

Πέραν δμως αστό τον λαμπρόν ουρανόν τής Ελλάδος καί εγγύς τών συνό- 
ρων μας, εις τον ορίζοντα πού διαγράφει ή ομίχλη τον Βορρά, συνεχώς χαλκεύ
ονται συνθήματα άπατηλ.ά καί σφνροκοποϋνται παντός είδους δπλα μέ παράλληλον 
προσπάθειαν άποκρύψεώς των εντός τοϋ απατηλόν μανδνου τής «Ειρηνικής σν- 
νυπάρξεως». Ή  διάψενσις καί ή άπόκρονσις αυτών εις τό εσωτερικόν τής Χώρας 
είνα ι κα ί έργον υμών. ’Από μ ιας μάλ ιστα  ασιόψεως ό ρόλος σας είνα ι ρόλος πρω 
ταγωνιστών. Σ είς είσθε οι φύλακες τής ’Εθνικής ’Ασφαλείας, δ ιότι, «αδύνατον 
τώ ν έξω τής πόλεως κρατείσαι Πολεμίων, εάν μή τούς έσω κολάσητε».

Ό  Καινούργιος χρόνος, ανοίγει τούς όρίζοντάς του μέ εύρεϊαν τήν αποστο
λήν σας. 'Ο Στρατάρχης καλεί δλονς μας από ημών πρώτον μέχρι τοϋ τελευταίου 
οπλίτου καί άστυφύλακος, από τών ακραίων Σταθμών τής Θράκης καί τής Ή πει
ρον μέχρι τής Λωδεκανήαου, εις τήν έπαλξιν τον καθήκοντος.

Καλούμεθα κυρίως νά διεκδικήσωμεν μέ έργα καί πράξεις, τήν πλήρη εμπ ισ το 
σύνην τοϋ Λαοϋ, Λαόν δ δποίος δταν καλώς δδηγείτα ι, ανέρχεται εις τό κορύφωμα τής 
θυσίας υπέρ τοϋ κοινού αγαθόν, άφοϋ πτερώνει φρόνημα τό όποιον μετεωρίζει τον λο
γ ισμόν του εις τά  ΟΧΙ τοϋ 1940—41 κν ί εις τον Γράμμον καί τό Β ίτσ ι.

Ύ π ’ αυτούς τούς οιωνούς καί μέ πλήρη εμπιστοσύνην εις τό υψηλόν σας 
φρόνημα καί τήν ορθήν άντίληψίν σας περί τοϋ καθήκοντος, χαιρετίζω  τήν ’Ανα
τολήν τον Νέου ’Έτους κα ί εύχομαι δλοψύχως πάσαν ατομικήν καί οικογενειακήν 
ευτυχίαν, διά τήν όποιαν υπόσχομαι νά μέ ενρηται συμπαραστάτην σας συνει
δητόν κα ί σκαπανέα τής ηθικής καί υλικής σας έξυψώσεως».

’Εν Ά θήναις τή  30 Δεκεμβρίου 1954 
”0  Υ φ υπουργός τών ’Εσωτερικών 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ
ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ κ. Θ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΟΥ 

ΕΠΙ ΤΩ ΝΕΩ ΕΤΕΙ 1955
Είμαι ιδιαιτέρως ευτυχής δ ιότι ή ανατολή τον ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ, μο ί παρέχει 

τήν ευκαιρίαν νά απευθύνω εις σάς τούς κ.κ. αστυνομικούς υπαλλήλους αδιακρίτως 
βαθμοϋ, θερμοτάτας εύχάς διά τήν προσωπικήν κα ί οικογενειακήν ευτυχίαν σας. 
Ε ίμαι επ ίσης ευτυχής δ ιότι μ ο ί παρέχεται ή ενχαρ ίστησις νά έξάρω τήν κατά τό 
λήξαν έτος δλι,ως επ ιτυχή άπόδοσιν τών ’ Αστυνομικών ' Υπηρεσιών εις δλους τούς 
τομείς τής αστυνομικής δραστηριότητος καί νά δ ιαπ ιστώ σω  orι ή ακάματος φ ιλο- 
πονία σας έν συνδυασμέ» μέ τήν ακρως επ ιτυχή άσκησιν τής άστυνομεύσεως, άπετέλε- 
σαν ισχνροτάτονς παράγοντας, διά τήν δημιουργίαν τής πλ.ήρους εμπιστοσύνης άτμο-
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σφαίρας, μέ την όπσίαν περιβάλλει ή 'Ελληνική Κοινωνία τό Λαμπρόν Σώμα μας.
Ευρισκόμενος μ α ζ ί σας από τής συστάσεως τής ’Αστυνομίας Πόλεων, 

έζησα τάς καλάς καί δύσκολους στιγμάς.
’Αναπολών τό μακρότατον τούτο χρονικόν δ ιάστημα, σκέπτομαι μέ πάσας 

θυσίας, μέ πόσους κόπους καί δοκιμασίας έκερδίσατε την λαμπρόν θέσιν την 
όποιαν έχετε εις την έκτίμησ ιν τον 'Ελληνικόν Λαόν. Κ α ί δικαίως. Διότι εις ονδε- 
μίαν των δύσκολων στιγμών καί τών τραγικών δοκιμασιών τής Φ ιλτάτης Πα- 
τρίδος, ύπελήφθητε καί ουδέποτε διαψεύσατε τάς ύφ’ υμών προσδοκίας τής Πολι
τείας καί τών Προϊσταμένων σας. 'Η επιμονή σας κα ί ή αγάπη σας εις τό επ άγ 
γελμα, σάς έδωσαν την μεγάλην ίκανοποίησιν νά καταστήσητε την ’Αστυνομίαν μας 
πραγματικόν φύλακα τής ζωής, τής τ ιμής καί τής περιουσίας τών πολιτών, ώστε 
ούδεμία εγκληματική πραξις νά καλ.ύπτεται από τον πέπλον τον μυστηρίου καί 
ή κεραυνοβόλως επιτυχής σας ενέργεια εις έκάστην δεδομένην περίπτωσιν νά δη- 
μιουργή τό δέος εις τούς κακοποιούς καί τον θαυμασμόν καί τήν απόλυτον εμπ ι
στοσύνην δ ι’ υμάς καί τούς πολίτας.

Εις όλους τούς τομείς ή δρασις σας υπήρξε αξιέπαινος κα ί δύναμαι μετά  
πεποιθήσεως νά σάς βεβαιώσω ότι ελάχ ιστα έχετε νά ζηλενσητε από τούς ξένους 
συναδέλφους σας.

Αί έπ ιτυχ ία ι όμως τάς οποίας έσημειώσατε καί τά  λαμπρά προσόντα τά  
οποία διαθέτετε δεν πρέπει νά θεωρούνται αρκετά διά τήν μελλοντικήν επαγγελ
ματικήν μας έξέλιξιν.

Διότι ή τελειοποίησις καθ’ έκάστην τών μέσων τής τελέσεως τού εγκλήματος 
επιβάλλει τήν συνεχή παρακολούθησήν κα ί τά νέα καί άγνωστα καί μέχρι πρό 
τίνος κατά τής Πατρίδος εγκλήματα, απαιτούν, λόγω τής σατανικότητος μέ τήν 
όποιαν παρασκευάζονται, κόπους, μόχθους, πνευματικήν οξύνοιαν καί αυτοθυ
σίαν διά τήν έξουδετέρωσιν.

Διά τήν πλήρη όμως καί απόλυτον επ ιτυχ ίαν τού σκοπού τον όποιον επ ιδίω 
κα μεν πρέπει νά ένθυμούμεθα κα ί εις τό μέλλον ώς μέχρι τοϋδε τον κύριον καί 
απαραίτητον παράγοντα 6 οποίος ε ίνα ι ή διατήρησις τής προς ήμάς αγάπης καί 
έκτιμήσεως τού κοινού.

’Άνευ αυτής ούδεμία επ ιτυχ ία  θά έχη τήν πραγματικήν αξίαν της κα ί ού
δεμία θυσία θά έχη τήν άνάλογον άναγνώρισιν. Ή  ψυχική μας μέ αυτό επαφή 
είνα ι απαραίτητος. Τούτο θά τό Ισχυροποιήσω μεν μέ τήν έτι πρόθυμον κα ί άβ ία- 
στ ον αυτού έξυπηρέτησιν δ ιότι δέν πρέπει νά λησμονώ μεν ποτέ, ό τ ι εϊμεθα ύπη- 
ρέται τού κοινού καί ή έπίγνωσις τής τοιαύτης μας ίδιότητος υπό τήν καλήν της 
έννοιαν πρέπει νά ε ίνα ι ό ρυθμιστής τών μεταξύ ημών καί αυτού σχέσεων.

rΗ  προς τον πολίτην αγάπη μας, ή  εύγενής προς αυτόν, εις οιανδήποτε τάξιν  
άνήκοντα συμπεριφορά μας, ή συμπάθεια καί ή συμπαράστασίς μας, προς τον 
φτωχόν κα ί αδύνατον, ε ίνα ι τά προταρχικά στο ιχε ία  μέ τά όποια  θά άποδείξωμεν 
τήν ψυχικήν μας καλλιέργειαν.

Ε ίμαι βέβαιος ό τ ι κα ί τό σημεΐον τούτο ιδιαιτέρως θά προσέξωμεν διά νά 
δικακόσωμεν διά μ ίαν ακόμη φοράν τήν επ ί τού Σώματος εμπιστοσύνην τής Κ υ- 
βερνήσεως τής κατά τόσον πανηγυρικόν τρόπον έπιδειχθείσης ώς κα ί τάς προσδο
κ ίας έφ’ ημών τού 'Ελληνικού Λαού.

Μέ τήν πεποίθησιν δέ αυτήν σας επαναλαμβάνω τήν θερμήν ευχήν μου, ΐνα τό 
Νέον ’Έτος φέρη ότι ε ίνα ι επιθυμητόν εις υμάς καί εις τά  αγαπημένα σας πρόσωπα.

’Εν ’Αθήναις τή 31 Δεκεμβρίου 1954 
'Ο ’Αρχηγός

Θ. ΑΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ



ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΙΙ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
'Τπό κ. ΣΠΥΡΟΥ Δ . ΓΑΛΑΝΟΥ τακτικού Καθηγητοΰ της Χη
μείας των τροφίμων έν τω Πανεπιστημίω ’Αθηνών, Μέλους τοΰ 
’Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου καί τοΰ ’Ανώτατου Υγειονομικού 
Συμβουλίου τοΰ Κράτους καί Καθηγητοϋ της Σχολής Ύπαστυνόμων.

(Συνέχεια έκ τον προηγουμένου)

II. Πότε θεωρείται τρόφ ιμόν τ ι ώς νοθενμένον.

II. Πότε θεωρείται τρόφιμόν τ ι ώς νοθευμένον

Αί έπιτελούμεναι εις τά διάφορα τρόφιμα καί ευφραντικά νοθεΐαι είναι τόσον 
πολλών ειδών ώστε δέν είναι δυνατή ή πλήρης άπαρρίθμησις αύτών. Γενικώς ώς 
νοθεΐαι χαρακτηρίζονται ή τεχνητή μείωσις τής άξίας προϊόντος τίνος ή όφειλο- 
μένη είτε εις άπομάκρυνσιν συστατικού τίνος αύτοϋ, είτε εις προσθήκην συστατικού 
κατωτέρας άξίας. Πάντως ό άριθμός ουτος δέν καλύπτει όλα τά είδη τών νοθειών, 
δι’ δ καί άποφεύγεται συνήθως ή παροχή ορισμού τής νοθείας.

Εις τούς Κώδικας τών τροφίμιυν τών διαφόρων Κρατών, λόγω τών πολλαπλών 
δυνατοτήτων δέν είναι δυνατόν νά άναφερθοϋν όλαι αί δυναταί νοθεΐαι τών διαφόρων 
τροφίμων καί ώς έκ τούτου ό χημικός πρέπει νά χρησιμοποιή όλας τάς έκ τής πεί
ρας αύτοϋ γνώσεις καί τά σχετικά έπιστημονικά δεδομένα διά νά δύναται νά έξα- 
γάγη ασφαλή συμπεράσματα.

Κατωτέρω παρέχονται παραδείγματα τών συνηθέστερον έμφανιζομένοιν νο
θειών εις τά σπουδαιότερα τρόφιμα.

1) Τό γάλα καί τά έξ αύτοϋ προϊόντα. "Οταν εις τά είδη ταΰτα έχη 
προστεθή ύδωρ, άνεξαρτήτως τοΰ έάν έχη προστεθή ώς τοιοΰτον ή ώς πάγος, ώς 
έπίσης καί όταν έχη μειωθή ή εις λίπος περιεκτικότης, είτε δι’ άμέσου άπομακρύν- 
σεως τοΰ βουτύρου, είτε διά προσθήκης άπισχνανθέντος γάλακτος. Νοθευμένον ε ί
ναι έπίσης τό γάλα είς τό όποιον έχει γίνει συνδυασμένη νοθεία διά προσθήκης ΰδα- 
τος άφ’ ένός καί άπομακρύνσεως βουτύρου άφ’ ετέρου. Έπίσης όταν .εις τό γάλα 
έχουν προστεθή ξένης φύσεως μή έπιβλαβεΐς ύλαι, ώς ξένου είδους λίπος, έφ’ όσον 
βεβαίως αί ξέναι αδται δλαι δέν έχουν προστεθή ποός τον σκοπόν τής διατηρήσεως 
ή τής έξουδετερώσεως τής όξύτητος, οπότε ύφίσταται ώς έξετέθη, ή περίπτωσις 
τοΰ έπιβλαβοϋς^ είς τήν υγείαν. Περαιτέρω θεωρείται ώς νοθεία ή προσθήκη άλλου 
είδους γάλακτος, ώς π.χ. γάλακτος αίγός εις τό γάλα άγελάδος, άνευ σαφούς δη- 
λώσεως, καί τέλος ή άντιληπτή διά τών αισθητηρίων οργάνων προσθήκη πρωτογά- 
λακτος.

Τό άφρόγαλα θεωρείται ώς νοθευμένον όταν έχη προστεθή είς αυτό ύδωρ, όρος 
γάλακτος ή βουτυρόγαλα ή μή έπιβλαβή είς τήν υγείαν μέσα πυκνώσεως.

'Ως νοθεία θεωρείται γενικώς ή είς τά διάφορα έκ γάλακτος προϊόντα προσθή
κη ξένου είδους λιπών.

'Η γιαούρτη θεωρείται έπί πλέον τών άνωτέρω έκτεθέντων ώς νοθευμένη καί 
όταν έχη παρασκευασθή έκ γάλακτος είς το όποιον έχει προστεθή κόνις άπισχναν
θέντος γάλακτος, έφ’ όσον τοϋτο δέν δηλοΰται καταλλήλως.

Τό συμπεπυκνωμένον μετά ή άνευ σακχάρεως γάλα θεωρείται ώς νοθευμένον
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έφ’ δσον δέν άνταποκρίνεται πλήρως προς τάς σχετικάς διά τά είδη ταύτα διατά
ξεις·

2) Το βούτυρον. 'Ως νοθευμένον θεωρείται τό βούτυρον, νωπόν ή λυωμένον, 
όταν είναι προσμεμειγμένον μετά ξένης προελεύσεως λιπαρών ύλών. Περαιτέρω 
δταν τό νωπόν βούτυρον περιέχη μαγειρικόν άλας περισσότερον τοϋ 3ο )ο καί τό λυω
μένον δταν περιέχη περισσότερον του 1ο)ο. Τό νωπόν βούτυρον δταν περιέχη ύδωρ 
μέν πλέον τοίν 18ο )ο, γενικώς δέ ξένας ΰλας έκ του γάλακτος προερχομένας, συμπε
ριλαμβανομένου καί τοϋ ΰδατος, πλέον τών 20ο)ο. Τό λυωμένον βούτυρον δταν περι
έχη ξένας ΰλας, έκ τοϋ γάλακτος δμως προερχομένας συμπεριλαμβανομένου καί 
τοϋ ΰδατος, περισσοτέρας τοϋ 1,5ο )ο. Περαιτέρω τό νωπόν βούτυρον εις τό όποιον 
προς τον σκοπόν τής αύξήσεως τοϋ βάρους του έχει προστεθή ΰδωρ, έστω καί έάν 
ή συνολική περιεκτικότης εις ΰδωρ δέν ύπερβαίνη τό 18ο)ο. Τέλος τό νωπόν βού
τυρον περιέχη ξένας προς την φύσιν αύτοΰ ΰλας, ώς λ.χ. άλευρον, πολτόν έκ γεωμή
λων, κρητίδα, γϋψον κ.λ.π.

3) ‘Ο τυρός. Θεωρείται ώς νοθεία ή προσθήκη εις τον τυρόν γεωμήλων, άλεύ- 
ρου έκ γεωμήλων, άμυλαλεύρου καί γενικώς ύλών μή προερχομένων έκ τοϋ γάλα
κτος, έξαιρέσει βεβαίως τής πυτίας, τοϋ μαγειρικού άλ.ατος, μή άπαγορευομένων 
χρωμάτων, καλλιεργειών χρησίμων βακτηρίων, άβλαβών άρτυμάτων, νιτρικού κα
λιού μέχρι ποσότητος 0,1ο )ο καί άλλων άβλαβών μή άπαγορευομένων μέσων, σκο
πόν έχόντων τήν ύποβοήθησιντής παρασκευής καί τής ώριμάνσεως τών τυρών.Επί
σης ώς νοθευμένοι χαρακτηρίζονται οί τυροί οί περιέχοντες ποσότητα ΰδατος με- 
γαλυτέραν τής διά τό είδος αύτών έπιτρεπομένης.

4) Τά εδώδιμα λ ίπη. Τά ζωϊκά ή φυτικά λίπη, τόσον τά ενιαία, δσον καί 
τά άνάμεικτα μαγειρικά λίπη, θεωρούνται ώς νοθευμένα δταν περιέχουν περισσό
τερον τοϋ 0,5ο )ο ΰδωρ, ή μαργαρίνη περισσότερον τού 18ο )ο ή' μαγειρικόν άλας 
περισσότερον τού 5ο)ο. Περαιτέρω τά έδώδιμα λίπη τά οποία περιέχουν άνθρα- 
κικά άλκάλια, άμυλόκολλαν, άλευρον, κρητίδα, άργιλον ή άλλα μέσα έπιβαρύνσεως 
ή ορυκτέλαια καί ορυκτά λίπη, κηρούς κ.λ.π.

5) Τά εδώδιμα έλαια. "Οταν ταύτα είναι τεχνητώς κεχρωσμένα διά συνθε
τικών χρωμάτων ή δταν είναι τεχνητώς άρωματισμένα. ’Επίσης ώς νοθεία θεωρεί
ται ή προσθήκη εις ώρισμένον είδος έλαίου άλλου είδους τοιούτου, ώς λ.χ. σησαμε- 
λαίου εις δηλούμενον ώς έλαιόλαδον κ.λ.π.

6) Τό κρέας καί τά εξ αύτοΰ προϊόντα . "Οταν ταύτα είναι τεχνητώς 
κεχρωσμένα, περαιτέρω οί άλλάντες εις τούς οποίους έχει προστεθή άμυλλον μή 
δυνάμενον νά. χαρακτηρισθή ώς όφειλόμενον εις τοπικάς συνήθειας ή τεχνικάς άνάγκας, 
ώς έπίσης καί οί άλλάντες εις τούς οποίους έχουν προστεθή ζωικά ή φυτικά λευκω- 
ματοϋχα παρασκευάσματα ή όστεάλευρον.

Τά έκχυλίσματα κρέατος καί τά παρόμοια προς ταύτα παρασκευάσματα δταν 
περιέχουν περισσότερον τοϋ 12ο )ο μαγειρικόν άλας ή περισσότερον τοϋ 25ο )ο ΰδωρ 
ή δταν έχουν προστεθή ε.ίς αυτά κρεατάλευρον, έκχύλισμα ζύμης, άμυλλ.ον, δεξτρίνη, 
σάκχαρον, γλ.υκερίνη, νίτρον ή άλλα μέσα έπιβαρύνσεως. Περαιτέρω θεωρούνται 
ώς νοθευμένα τά έκχυλίσματα κρέατος τά κεχρωσμένα διά ξένων χρωστικών ύλών, 
ώς καί τά περιέχοντα μεγαλυτέρας ποσότητας ζωικής κόλλας (ζελατίνης).

Τά έκχυλίσματα κρέατος, οί κύβοι ζωμού βοείου κρέατος, αί σοΰπαι κρέατος, 
οί κύβοι ζωμών, τά διάφορα άρτύματα πολτοειδούς μορφής καί τά διάφορα άλλα 
παρόμοια παρασκευάσματα θεο^ρούνται ώς νοθευμένα δταν δέν άνταποκρίνωνται 
πλήρως προς τάς άπαιτήσεις τάς άπορρεούσας έκ τής δηλουμένης συστάσεως αύ
τών.

7) Κονσέρβαι κρέατος καί λαχανικώ ν. "Οταν αί κονσέρβαι κρέατος ε ί
ναι τεχνητώς κεχρωσμένα'.. Τούτο ισχύει δι’ δλας'γενικώς τάς κονσέρβας, έστω καί
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έάν έχουν χρησιμοποιηθή έπιτρεπόμενα χρώματα, έφ’ δσον ή προσθήκη τοϋ χρώ
ματος άποσκοπεΐ την έξαπάτησιν τοΰ καταναλωτοϋ.

8) Κονσέρβαι αυγώ ν. 'Όταν αύται δεν αποτελούνται άποκλειστικώς έκ συ
στατικών αυγών ή είναι τεχνητώς κεχρωσμέναι.

9) Μύκητες. Εις τούς νωπούς ή ξηρούς μύκητας θεωρείται ώς νοθεία ή προ
σφορά εις τήν κατανάλωσιν άλλων πλήν των έπιτρεπομένων ειδών, ώς καί ή λεύ- 
κανσις τών ξηρανθέντων. Οί διατηρημένοι έντος ύγρών μύκητες δταν είναι τεχνη
τώς κεχρωσμένοι δΓ έπιτρεπομένων χρωμάτων.

10) Σιτηρά. Ώ ς νοθευμένα χαρακτηρίζονται έν τώ έμπορίω τά σιτηρά δταν 
έχουν ταϋτα ύποστή μή έπιτρεπομένην επεξεργασίαν, ώς λ.χ. ό ραντισμος τοϋ σι- 
τηροΰ δι’ ΰδατος (έξαιρουμένης βεβαίως τής έκτελουμένης κατά τήν άλεσιν διαβρο- 
χής), ή πρόσμειξις ειδών όρύζης διαφόρου ίκανότητος βρασμού ή διαφόρου, προε- 
λεύσεως, ή τεχνητή λεύκανσις καί ιδίως ή θείωσις τής κριθής καί ή κατεργασία 
τής όρύζης μετ’ άμυλοσιροπίου (γλυκόζης). Ό  έξωραϊσμός τής όρύζης δΓ ινδικού, 
ούλτραμαρίνου καί τών παρομοίων, άνευ σαφούς δηλώσεως. Τέλος θεωρούνται ώς 
νοθευμένα τά μετουσιωθέντα σιτηρά ή τά διά θειώδους οξέος έπεξεργασθέντα. Πε
ραιτέρω ή δρυζα ή περιέχουσα περισσότερον τοϋ 1ο)ο άνόργανα συστατικά, έπί 
ξηράς ΰλης υπολογιζόμενα.

11) "Αλευρα καί προϊόντα άλέσεω ς . "Οταν ταϋτα περιέχουν μέσα έπι- 
βαρύνσεως ή έξωραϊσμοΰ ή ξένα προϊόντα άλέσεως, επίσης δταν προϊόντα τής όμά- 
δος ταύτης είναι τεχνητώς κεχρωσμένα ή έχουν λευκανθή κατά μή έπιτρεπόμενον 
τρόπον ή τέλος περιέχουν συστατικά ζιζανίων. Ή  ΰπαρξις σημαντικωτέρων ποσο
τήτων έκ τών τελευταίων τούτων συστατικών συνεπάγεται τον χαρακτηρισμόν τοΰ 
έπιβλαβοϋς εις τήν υγείαν, ενώ ποσότης μόλις ύπερβαίνουσα τά ίχνη παρέχει τον 
χαρακτηρισμόν τής άλλοιώσεως.

12) "Αμυλον. 'Όταν εις τοΰτ<3 έχουν προστεθή μέσα έπιβαρύνσεως ή ξέναι 
όργανικαί ύλαι ή χρώματα. Περαιτέρω δταν εις άνωτέρας άξίας αμυλον έχη προ
στεθή κατωτέρας τοιοϋτον.

13) Ζυμωτικαί κόνεις . Ώ ς νοθευμέναι χαρακτηρίζονται δταν έχουν αύται 
προσμειχθή μετ’ άνθρακικοΰ άσβεστίου ώς μέσου διαχωρισμού ή δταν αύται δεν 
άνταποκρίνωνται πλήρως προς τάς αντιστοίχους διά τό είδος αυτών άπαιτήσεις.

14) Ζυμαρικά. 'Όταν ταϋτα περιέχουν ξένου είδους προσθήκας ή προσθήκας 
ξένων προϊόντων άλέσεως, άνευ σαφούς δηλώσεως.

15) ’Όσπρια. 'Όταν έχουν διαβραχή δι’ υδατος, δταν περιέχουν περισσότε
ρον τοΰ 1ο)ο τάλκην ή άλλα μέσα στιλβώσεως, δταν έχουν τεχνήΐώς λευκανθή, χω
ρίς νά δηλοΰται τοΰτο σαφώς, ώς καί δταν έχουν χρωσθή πρασίνως δι’ ένώσεων χαλ
κό ϋ.

16) Μαγειρικόν άλας. Ώ ς νοθευμένον θεωρείται δταν ή περιεκτικότης τού
του εις χλωριοϋχον νάτριον είναι, μικροτέρα τοΰ 94ο)ο, επίσης δταν ή περιεκτι
κότης εις μαγνήσιον, ύπολογιζόμενον ώς χλωριοϋχον μαγνήσιον, ύπερβαίνη τό 1ο)ο, 
έπί ξηράς ύλης. "Οταν αί υπερβάσεις τών άνωτέρω ορίων είναι εις μικρόν βαθμόν 
συνεπάγονται τον χαρακτηρισμόν τοΰ προϊόντος άπλώς ώς μειωμένης άξίας.

17) Νωπά λαχανικά. 'Όταν προς έπαύξησιν τοΰ βάρους αύτών έχουν ταϋτα 
προσμειχθή μετά άνευ άξίας ξένου είδους φυτικών υλών ή χωμάτων ή μετά υπερβο
λικής ποσότητος υδατος.

18) Καρποί καί όπώραι. Προϊόντα τής όμάδος ταύτης χαρακτηρίζονται 
ώς νοθευμένα δταν διά τής προσθήκης χρωμάτων ή διά μή έπιτρεπομένης έντονου 
λευκάνσεως (έξωραϊσμοΰ) ή δΓ οίασδήποτε άλλης έπεξεογασίας έχουν μεταβληθή 
κατά τήν εξωτερικήν δψιν αύτών, ώστε νά παρέχηται εις τον καταναλωτήν ή ψευ-
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δής έντύπωσις καλλιτέρας ποιότητος. Περαιτέρω δταν καλά, ύγιά, πρόσφατα προ
ϊόντα έχουν προσμειχθή μετά παλαιών, κατωτέρας αξίας, ήλλοιωμένων ή επιβλα
βών εις τήν υγείαν έμπορευμάτων του ΐδίου είδους. Τέλος δταν έμπορεύματα του 
είδους τούτου περιέχουν προσμείξεις όμοιας μέν έμφανίσεως άλλα κατωτέρας πραγ
ματικής άξίας ή άκόμη καί άνευ οίασδήποτε άξίας.

’Ιδιαιτέρως δέον νά παρατηρηθή ότι ό έξωραϊσμός εις τά διάφορα είδη τών καρ
πών (π.χ. κάρυα, αμύγδαλα κ .λ .π .) τότε μόνον επιτρέπεται, δταν δι’ αύτής επιδιώ
κεται άπλώς ή παροχή εις ΐό έμπόρευμα επιθυμητής έμφανίσεως, χωρίς όμως δι’ 
αύτής νά είναι πιθανή ή έξαπάτησις τοϋ καταναλωτοϋ ώς προς τάς πραγματικάς 
ιδιότητας, τήν ποιότητα καί τήν προέλευσιν τοϋ προϊόντος καί έφ’ όσον βεβαίως 
ή βρώσις τοϋ τοιουτοτρόπως έξωραϊσθέντος προϊόντος δέν υπάρχει φόβος νά προ- 
καλέση οπωσδήποτε διαταραχήν τής υγείας τοϋ άνθρώπου.

19) ’Οποί οπωρών. Οί νωποί οποί οπωρών καί τά σιρόπια οπωρών θεωρούν
ται ώς νοθευμένοι όταν περιέχουν προσθήκας οπών έκ μετεκθλίψεως ή ύδωρ. 'Όσον 
άφορα τούς οπούς έκ μετεκθλίψεως έπιτρέπεται ή προσθήκη μόνον κατόπιν σαφοϋς 
δηλώσεως. Περαιτέρω θεωρούνται <1>ς νοθευμένοι οί νωποί οποί οπωρών οί περιέ- 
χοντες προσθήκην άμυλοσακχάρου, έπίσης δλα τά άλλα είδη τής όμάδος ταύτης 
τά όποια περιέχουν περισσότερον τοϋ 8ο )ο καί όλιγώτερον τοϋ 15ο )ο άμυλοσιρο- 
πίου (άναλυτικώς προσδιοριζομένου) χωρίς νά δηλοΰται ή προσθήκη αΰτη. Σιρόπια 
οπωρών περιέχοντα περισσότερον τοϋ 15ο )ο άμυλοσιρόπιον πρέπει οπωσδήποτε νά 
θεωρούνται ώς νοθευμένα. Περαιτέρω θεωρούνται ώς νοθευμένοι οί νωποί οποί οπω
ρών καί τά σιρόπια οπωρών τά όποια είναι προσμεμειγμένα μετ’ οξέων (πλήν έξαι- 
ρέσεων), περαιτέρω τοιαϋτα προϊόντα περιέχοντα έκβράσματα καί έκπλύματα οπω
ρών ή υπολειμμάτων άποστάξεως οίνων έξ οπωρών, ή τεχνητάς γλυκαντικάς ΰλας, 
άνευ δηλώσεως, ή έσσέντζας καρπών ή καρπικούς αιθέρας ή άλλας τεχνητάς όσμη- 
ράς ή γευστικάς ή ξένας όπιοσδήποτε ύλας αίτινες έπαυξάνουν τήν περιεκτικότητα 
εις έκχύλισμα ή τήν άλκαλικότητα τής τέφρας.’Επίσης νοθευμένοι θεωρούνται οί 
τεχνητώς κεχρωσμένοι νωποί οποί οπωρών.

Έπίσης θεωρούνται νοθευμένα τά τεχνητά σιρόπια οπωρών καί αί τεχνηταί 
λεμονάδες δταν περιέχουν πλέον τού 0,3ο )ο οξικόν οξύ ή έχουν προσθήκας οξέων 
(πλήν τού χημικώς καθαρού τρυγικοΰ, κιτρικού ή γαλακτικού οξέος). Όμοίως πε
ραιτέρω τά τεχνητά σιρόπια οπωρών καί τεχνηταί λεμονάδες τά όποια φέρουν τό 
όνομα ώρισμένου καρπού καί τά όποια είναι κατ’ άλλον τρόπον παρεσκευασμένα 
παρά διά χρησιμοποιήσεως έκπλυμάτων ή έξ άποστάξεως τών σχετικών καρπών, 
δηλαδή έχουν παρασκευσθή έκ τεχνητών καθαρώς χημικώς παραχθέντων οσμηρών 
και γευστικών υλών (έξαιρέσει τής βανιλλίνης καί κουμαρίνης) καί τοιαΰτα τά όποια 
περιέχουν υπολείμματα τής άποστάξεως τού οίνου ή τεχνητάς γλυκαντικάς ύλας, 
άνευ σαφούς δηλώσεως.’Επίσης καί έκεΐνα τών οποίων ή περιεκτικότης εις έκχύ
λισμα ή ή άλκαλικότης τής τέφρας έχουν τεχνητώς έπαυξηθή διά προσθήκης ξέ
νων υλών.

20) Γλεΰκος σ τα φ υλ ώ ν . "Οταν τούτο είναι νερωμένον ή δταν έχη προστεθή 
εις αυτό περισσότερον τού 1 γρ. τρυγικοΰ οξέος άνά λίτρον ή δταν έχη προσμειχθή 
μετά γλεύκους οπωρών (περιεκτικότης εις σορβίτην). Εΐτα δταν εις τούτο έχη 
προστεθή συμπεπυκνωμένον γλεΰκος ή ύλαι τού γλεύκους ή τεχνητόν γλεΰκος. ’Ε
πίσης ώς νοθευμένον θεωρείται τό γλεΰκος τών σταφυλών δταν κατά τήν παρα- 
σκεήν αυτού έχουν χρησιμοποιηθή μή έπιτρεπόμενοι τρόποι παρασκευής ή έχουν 
προστεθή είς άύτό άπαγορευόμεναι ύλαι, έφ’ όσον βεβαίως δέν ύφίσταται φόβος 
βλάβης τής υγείας.

21) Μέλι καί άναπληρώματα αύτο ΰ . "Οταν ή εις ύδωρ περιεκτικότης τού
του ύπερβαίνη τό 22ο )ο, χωρίς νά πρόκειται περί άώρου μέλιτος. ’Επίσης θεωρείται
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το μέλι ώς νοθευμένον όταν είναι κεχρωσμένον Si’ αβλαβών χρωμάτων ή έχουν προ- 
στεθή εις αύτδ ξέναι όργανικαί ή άνόργανοι ύλαι. 'Η προσθήκη των άνοργάνων όλων 
θεωρείται ώς (αποδεδειγμένη δταν ή περιεκτικότης εις τέφραν ύπερβαίνη τδ 0,5ο )ο 
φθάνουσα εις 1ο)ο. 'Ομοίως θεωρείται ώς νοθευμένον τδ μέλι εις τδ όποιον έχει προ- 
στεθή σιρόπιον σακχάρεως, έφ’ δσον βεβαίως φέρεται εις την κατανάλωσιν όπδ δνομα 
έξ ου θά ήδύνατο νά συναχθή τδ συμπέρασμα δτι πρόκειται περί γνησίου μέλιτος. 
Τέλος ώς νοθεία θεωρείται ή προσθήκη εις τδ μέλι τεχνητών γλυκαντικών υλών.

22) Σάκχαρα καί άναπληρώματα αύτώ ν. 'Ως νοθευμένα χαρακτηρίζον
ται τα προϊόντα τής όμάδος ταύτης όταν περιέχουν ποοσθήκας ξένων άνοργάνων 
φυτικής φύσεως ύλών, ώς καί τά περιέχοντα τεχνητάς γλυκαντικάς ΰλας, έφ’ όσον 
βεβαίως δεν δηλοϋται σαφώς ή προσθήκη τών τελευταίων τούτων.

Τά διάφορα άναπληρώματα τής σακχάρεως πρέπει άναλόγως τοϋ είδους αύτών 
νά άνταποκρίνωνται πλήρως πρδς τάς άναλόγους απαιτήσεις διά τδ είδος των.

23) Μαρμέλαδαι καί τά παρόμοια. 'Όταν ταϋτα περιέχουν τεχνητάς γλυ
καντικάς ΰλας, άνευ σαφούς δηλώσεως. Περαιτέρω αί μαρμελάδαι δταν περιέχουν 
περισσότερον τών 15ο )ο άμυλοσιρόπιον, ακόμη καί δταν ή προσθήκη αυτή δηλού- 
ται. Νοθευμέναι θεωρούνται περαιτέρω αί μαρμελάδαι καί τά ζελέ αί περιέχουσαι, 
άνευ σχετικής δηλώσεως, προσθήκας ξηρών οπωρών, υπολειμμάτων οπωρών, ή 
άλλων άνευ αξίας ύλών. Επίσης αί περιέχουναι μέσα πυκνώσεως, ξένας άρωματι- 
κάς ΰλας, έστέρας ή έσσέντζας, άνευ σχετικής δηλώσεως ή όταν έχουν προσθήκην 
γλυκερίνης. Νοθευμένα θεωρούνται τέλος τά ζελέ δταν περιέχουν ύπερβολικάς πο
σότητας μέσων πυκνώσεως, ώς καί αί κομπόσται αί παρασκευσμέναι έκ ξηρανθέν- 
των καρπών, άνευ σχετικής σαφούς δηλώσεως. Ή  χρώσις τών προϊόντων τής όμά
δος ταύτης δι’ άβλαβών χρωμάτων θεωρείται ώς νοθεία, δταν έχη τδν προφανή σκο
πόν τής καλύψεως κατωτέρο>ν ποιοτήτων ή άλλοιώσεων τών προϊόντων ή οπωσδή
ποτε τής έξαπατήσεως τού καταναλωτοΰ, δτι πρόκειται δηλαδή περί ποιοτικώς άνω- 
τέρων τής πραγματικότητος ιδιοτήτων.

24) Είδη σακχαροπλαστικής καί σακχαρωτά . 'Όταν εις τά προϊόντα ταύτα 
προς έπαύξησιν τού βάρους έχουν προστεθή ξέναι άνοργάνου φύσεως ύλαι. Περαι
τέρω δταν εις τά διάφορα προϊόντα τής τάξεως ταύτης τδ έκ σοκολάτας έπίχρισμα 
περιέχη ξένας ΰλας, ώς καί δταν προϊόντα τά όποια ώς έκ τού είδους αύτών έπρεπε 
νά είναι παρεσκευσμένα έκ μέλιτος περιέχουν άντί τού τούτου άναπληρώματα μέ
λιτος. ’Αναλυτικήν άπόδειξιν τής -προσθήκης άνοργάνων ύλών άποτελεΐ ή περιε- 
κτικοτης εις τέφραν τού σχετικού προϊόντος, ήτις δέν πρέπει νά ύπερβαίνη τήν εις 
τέφραν περιεκτικότητα· τού πλουσιωτέρου εις τοιαύτην οργανικού συστατικού τού 
σκευάσματος. 'Ως νοθευμένα χαρακτηρίζονται τά προϊόντα ταύτα τέλος όταν πε- 
ριεχουν τεχνητάς γλυκαντικάς ΰλας. Γενικώς τά προϊόντα τής όμάδος ταύτης πρέ
πει να ανταποκρίνωνται πλήρως πρδς τάς άναλόγους πρδς τδ είδος αύτών άπαιτή- 
σεις.

25) Κ αφές, προσθήκαι καί άναπληρώματα τούτου . 'Ως νοθευμένος θεω
ρείται ο πεφρυγμενος καφές δταν περιέχη περισσότερον τού Ιο )ο ξένας ΰλας ή πε
ρισσότερόν τού 6,5ο )ο συνολικήν τέφραν ή όλιγώτερον τού ήμίσεος τής τέφρας ύπδ 
υδατοδιαλυτικην μορφήν ή όλιγώτερον τού 25ο )ο ύδατοδιαλυτικάς ΰλας ή όλιγώ
τερον τού 22ο )ο προκειμενου περί πτωχών ή έλευθέρων καφεΐνης καφέδων. Όμοιος 
ο ως εξωραισθείς δηλούμενος καφές, δταν περιέχη περισσότερον τού 4ο )ο έκπλυνο- 
μενας υλας. ’Επίσης ως νοθευμένος χαρακτηρίζεται ό καφές δταν έχη έξωραϊσθή 
δι’ άλλων μη επιτρεπομένων τρόπων. Τέλος ώς νοθευμένος θεωρείται ό περιέχων 
πλέον τού 5ο )ο ΰδωρ.

Ό  φερόμενος εις τήν κατανάλωσιν ώμδς καφές θεωρείται ώς νοθευμένος δταν 
δεν ανταποκρίνεται εις τούς διά τδ είδος του καθορισμένους όρους, ιδίως δέ δταν
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περιέχη ξένας ΰλας περισσοτέρας του 5ο )ο ή δταν έχη έπιβαρυνθή δι’ έπιχρίσεως 
διά λίπους ή σιροπιού κ.λ.π. ώς καί δταν έχη ύποστή διόγκωσιν διά ραντισμοΰ ή 
διαβροχής δι’ δδατος.

Προκειμένου περί των προσθηκών καί των άναπληρωμάτων του καφέ, ώς λ.χ. 
ό συκοκαφές, ό καφές έκ κιχωρίου, ό καφές εκ κριθής ή έκ βύνης θεωρούνται ώς νο
θευμένα ή ψευδώς δηλούμενα, δταν δέν είναι παρασκευασμένα κατά 97ο )ο τουλά
χιστον έκ σύκων ή άντιστοίχως έκ κιχωρίου κριθής ή βύνης. Ή  προσθήκη γνη
σίου πεφρυγμένου καφέ δέν θεωρείται ώς ξένη προσθήκη. Διά τά προϊόντα ταϋτα 
δέν θεωρείται ώς έπιλήψιμος ή προσθήκη εις ποσότητα τό πολύ 23ο )ο ξένων υλών, 
αιτινες έχουν ώς μόνον σκοπόν τήν βελτίωσιν της γεύσεως ή γενικώτερον τού έμπο- 
ρεύματος ή χρησιμεύουν προς καλλιτέραν διατήρησιν τού προϊόντος (στίλβωσις), 
άποκλειομένης τής χρησιμοποιήσεως λευκώματος, ζελάτινης, λίπους, έλαίου, σό
δας, ποτάσσης, βόρακος, ταννίνης, ώς καί άλλων δεψικούχων υλών ή έξωραϊστικών 
μέσων. Περαιτέρω θεωρούνται ώς νοθευμένα τά περιέχοντα μέλασσαν προϊόντα, ώς 
καί τά παρέχοντα περισσότερον τού 2,5ο )ο άμμον καί προκειμένου περί παρασκευα- 
σμάτο^ν έκ κιχωρίου ή σακχαροτεύτλων περισσότερον τού 3,0ο )ο άμμον, ώς έπίσης 
τό πεφρυγμένον κιχώριον τό έμφανίζον περισσότερον τού 6ο )ο έλευθέραν άμμου 
τέφραν, ώς καί τά πεφρυγμένα σιτηρά τά περιέχοντα περισσότερον τού 7ο )ο έλευ
θέραν άμμου τέφραν.

26) Κακάον καί Προϊόντα εκ κακάου. Ώ ς νοθευμένη θεωρείται ή κόνις 
τού κακάου δταν περιέχη, μή δηλουμένην, προσθήκην σακχάρων παντός είδους, ώς 
έπίσης δταν περιέχη μεγαλυτέραν τής μή δυναμένης τεχνικώς νά άποφευχθή περιε- 
κτικότητος εις φλοιούς καί φύτρα, ώς έπίσης καί δταν έχη προσθήκας ξένων άμύλων 
ή άλεύρων ή μή έπιτρεπομένων άνοργάνων υλών ή συνθετικών χρωμάτων παντός 
είδους.

Εις τά έτοιμα προς κατανάλωσιν προϊόντα θεωρείται ώς νοθεία ή ΰπαρξις με- 
γαλυτέρας τού 9ο )ο ποσότητος δδατος, περισσοτέρας τού 0,3ο )ο άμμου, ώς καί με- 
γαλυτέρας τού 9ο )ο ποσότητος άκατεργάστων ίνών, έπί έλευθέρας λίπους ξηράς 
κακαομάζης όπολογιζομένων. Ή  σοκολάτα θεωρείται ώς νοθευμένη δταν περιέχη 
όλιγώτερον τού 40ο )ο συστατικά κακάου ήτοι κακαομάζης, ώς καί δταν περιέχη όλι- 
γοότερον τού 45ο )ο βούτυρον τού κακάου. Περαιτέρω θεωρούνται ώς νοθευμέναι αί 
πικραί σοκολάται αί περιέχουσαι προσθήκας άβλαβών πικρών υλών, έφ’ όσον αύ- 
ται δέν δηλούνται σαφώς, ιός έπίσης γενικώς τά έκ κακάου προϊόντα εις τά οποία 
έχουν προστεθή ξέναι ύλαι ή είναι έν τη μάζη αύτών τεχνητώς κεχρωσμένα. Τέλος 
θεωρείται ώς νοθευμένον τό βούτυρον τού κακάου τό περιέχον ξένα λίπη, έλαια ή οί- 
ασδήποτε άλλης φύσεως ξένας προσθήκας.

27) Τέϊον. Ώς νοθευμένον θεωρείται τούτο δταν έχη έν όλω ή έν μέρει έκχυ- 
λισθή ή δταν είναι κεχρωσμένον ή δταν είναι προσμεμειγμένον μετά ξένων οργανι
κών ή άνοργάνων υλών ή δταν περιέχη περισσότερον τού 2ο )ο άδιάλυτον εις υδρο
χλωρικόν οξύ τέφραν, ώς καί τέλος δταν τούτο είναι προσμεμειγμένον μετά ξένων 
ξηρών φυτικών υλών.

28) ’Ό ξος. Τούτο θεωρείται ώς νοθευμένον δταν έχη μικράν περιεκτικότητα 
εις οξικόν οξύ, ώς καί δταν έχουν προστεθή εις αύτό οργανικά οξέα ή γενικώτερον 
όργανικαί ύλαι προς έπαύξησιν τής περιεκτικότητος εις έκχύλισμα ή τέφραν. Πε
ραιτέρω θεωρούνται ώς νοθευμένα τά δξη τά κατά μή έπιτρεπόμενον τρόπον κεχρω
σμένα ή κατά μή έπιτρεπόμενον τρόπον έξωραϊσμένα.

29) ’Αρτύματα. Γενικώς τά άρτύματα, ώς καί τά μείγματα αύτών, θεωρούν
ται ώς νοθευμένα δταν έχουν άφαιρεθή έξ αύτών δι’ έκχυλίσεως έν δλω ή έν μέρει 
αί άρτυματικαί αύτών ύλαι, ώς έπίσης δταν έκχυλισθέντα άρτύματα έχουν προσμει- 
χθή μετά κανονικού έμπορεύματος. Έπίσης ώς νοθευμένα θεωρούνται τά άρτύματα
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καί τά μείγματα αύτών δταν έχουν προσμειχθή προς έπιβάρυνσιν μετ’ άνοργάνων 
ή οργανικών ύλών ή διαφόρων άναπληρωμάτων αύτών. 'Ως άπόδειξις τής παρου
σίας ιδίως άνοργάνων προσμείξεων θεωρείται ή ύπέρβασις τοϋ μεγίστου ορίου τής 
τέφρας ή τής περιεκτικότατος εις άμμον.

Εΐδικώτερον θεωρούνται ώς νοθευμένα :
α) Τά γ α ρ ύ φ α λ λ α  δταν περιέχουν περισσότερον τοϋ 7ο)ο στύλους ή^όλι- 

γώτερον τοϋ 12ο )ο αίθέριον έλαιον.
β ) ' Η  κ ά π π α ρ ι ς  δταν έχη σκοπίμως προσμειχθή μετά καρπών τοϋ σχε- 

τικοϋ θάμνου.
γ ) Το κ α ρ δ ά μ ω μ ο ν ,  δταν πεοιέχη φλοιούς τοϋ καρποΰ.
δ) Τό γ ν ή σ ι ο ν  M a c i s  δταν είναι προσμεμειγμένον μετά Macis τής Βομ

βάης ή τής Papua.
ε ) ' Η  π ά π ρ ι κ α  εις την οποίαν έχουν προστεθή άπορρίμματα τής πάπρι

κας ή τής οποίας ή περιεκτικότης εις άκατεργάστους ίνας υπερβαίνει τδ 20ο )ο.
στ) Τό π έ π ε ρ ι  τό έχον προσμείξεις φλοιών πεπέρεως, έπασβεστωθέντος 

ή κεχρωσμένου πεπέρεως, μετά περιεκτικότητος μεγαλυτέρας τοϋ 17,5ο )ο είς άκα
τεργάστους ίνας, προκειμένου δέ περί λευκοΰ μέ περισσοτέρας τοϋ 7,5ο )ο άκατερ
γάστους ίνας. Τό ολόκληρον μέλαν πέπερι δεν πρέπει να περιέχη συνολικώς περισ
σότερον τοϋ 15ο )ο κούφους κόκκους, μίσχους καί άλλα φυτικά τμήματα.

ζ) 'Η π ι μ έ ν τ α  δταν περιέχη μεγαλυτέραν περιεκτικότητα είς στύλους 
καρπών.

η) 'Η β α ν ί λ λ η  δταν είναι τεχνητώς άρωματισμένη.
θ) 'Η β α ν ί λ λ η  δταν δέν είναι τεχνικώς καθαρά.
ι) Τό β α ν ι λ λ ι ν ο σ ά κ χ ά ρ ο ν  δταν έχη περιεκτικότητα εις βανιλλί- 

νην μικροτέραν τοϋ 1ο)ο.
ι α ) Τό  φ υ σ ι κ ό ν  β α ν ι λ λ ι ν ο σ ά κ  χ ά ρ ο ν  δταν έχη περιεκτικότητα 

είς βανιλλίνην μικροτέραν τοϋ 0,2ο )ο ή όλιγώτερον τοϋ Ο, 6ο )ο αίθερικόν εκχύλι
σμα τοϋ καρποΰ τής βανίλλης καί όλιγούτερον τοϋ 2ο )ο ύδατοδιαλυτά συστατικά 
τού καρποΰ τής βανίλλης.

ιβ) Τό κ ι ν ά μ ω μ ο ν  δταν περιέχη ξυλώδη άπορρίμματα ή σάκχαρον.
30) Οίνοι. 'Ως νοθευμένοι χαρακτηρίζονται οί οίνοι είς τούς οποίους έμφανί- 

ζονται υπερβάσεις προς τά άνω ή κάτω τών παραδεδεγμένων όρίιυν διά τό ξηρόν έκ- 
χύλισμα, τό έλεύθερον σακχάρου έκχύλισμα, τό ελεύθερον σακχάρων καί οξέων εκ
χύλισμα, τάς άνοργάνους ΰλας καί την γλυκερίνην. Περαιτέρω θεωρούνται ώς νο
θευμένοι οί οίνοι δταν έχη προστεθή είς αύτούς ΰδωρ ή οίνοι έξ οπωρών αύτούσιοι 
ή συμπεπυκνωμένοι.

Τά άνωτέρω ισχύουν άναλόγως καί διά τούς οίνους έξ οπωρών.
31) Οινοπνευματώδη ποτά. Προκειμένου περί τών σπουδαιοτέρων έξ αύ

τών, νοθεία ‘ύφίσταται είς τάς άκολούθους κυρίως περιπτώσεις :
α) Γ ν ή σ ι ο ν  ά π ό σ τ α γ μ α  ο ί ν ο υ .  "Οταν τοΰτο περιέχη περισσό

τερον τών- 2 γρ. έκχυλίσματος, συμπεριλαμβανομένου τοϋ σακχάρου, είς 100 κ.έ. 
ή όλιγώτερον τών 38ο )ο (κατ’ δγκον) οινοπνεύματος ή όλιγώτερον τών 20 χλστγρ. 
οξέος (ώς έξικοΰ οξέος ύπολογισθέντος) είς 100 κ.έ. ή όλιγώτερον τών 30 χλστγρμ. 
έστέρος (ώς όξικοϋ αίθυλεστέρος ύπολογισθέντος) είς 100 κ.έ. ή δταν τό προϊόν 
κατά την κλασματικήν αύτοΰ άπόσταξιν δέν παρέχη σαφή τήν διά τό γνήσιον άπό
σταγμα οίνου χαρακτηριστικήν οσμήν καί γεϋσιν ή δταν είς κανονικώς παρεσκευα- 
σμένα άποστάγματα δέν είναι πολύ σαφώς άναγνωρίσιμος φουρφουρόλη.

β) Κ ο ι ν ό ν  ά π ό σ τ α γ μ α  ο ί ν ο υ .  "Οταν τοΰτο περιέχη όλιγώτερον 
τοϋ 3,5ο)ο (κατ’ δγκον) οινοπνεύματος ή άνωμάλως ολίγον όξύ ή όλιγώτερον τών
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15 χλστγρμ. έστέρος έπί 100 κ.έ. ή δταν κατά τήν κλασματικήν άπόσταξιν δεν ε ί
ναι σαφώς ή ποσώς άντιληπτή οσμή καί γεΰσις άποστάγματος οίνου ή δεν δίδει σα
φώς άντιληπτήν άντίδρασιν φουρφουρόλης.

γ ) Γ ν ή σ ι ο ν  ά π ό σ τ α γ μ α  σ τ ε μ φ ύ λ ω ν .  "Οταν περιέχη όλιγώ- 
τερον του 38ο )ο (κατ’ όγκον) οινοπνεύματος ή δταν περιέχη όλιγώτερον τών 50 
χλστγρμ, έστέρος (ώς όξικοΰ αίθυλεστέρος ύπολογισθέντος) εις 100 κ.έ.

δ) Κ ο ι ν ό ν  ά π ό σ τ α γ μ α  σ τ ε μ φ ύ λ ω ν .  "Οταν περιέχη όλιγώτε
ρον του 30ο )ο (κατ’ δγκον) οινοπνεύματος.

ε) Γ ν ή σ ι ο ν  ρ ο ύ μ ι ο ν .  "Οταν τοϋτο περιέχη όλιγώτερον τοϋ 65ο )ο (κατ’ 
δγκον) οινοπνεύματος ή όλιγώτερον τών 0, 35 γρ. έστέρος (ώς όξικοΰ αίθυλεστέρος 
ύπολογισθέντος) εις 100 κ.έ. ή όλιγώτερον του 0,1 γρ. οξέος (ώς όξικοΰ οξέος) εις 
100 κ.έ.

στ) Κ ο ι ν ό ν  ρ ο ύ μ ι ο ν .  "Οταν περιέχη όλιγώτερον τοΰ 58ο)ο (κατ’ δ
γκον) οινοπνεύματος ή όλιγώτερον τών 60 χλστγρμ. έστέρος ή όλιγώτερον τών 15 
χλστγρμ. οξέος εις 100 κ.έ.

ζ) Λ ο ι π ά  ά π ο σ τ ά γ μ α τ α .  "Οταν ταΰτα δεικνύουν μικροτέρας τών κα- 
θωρισμένων έλαχίστων περιεκτικοτήτων εις οινόπνευμα (κατ’ δγκον).

Διά τά άνωτέρω άναφερόμενα δρια της εις άλκοόλην περιεκτικότητα τών γνη
σίων εύγενών αποσταγμάτων δέον νά παρατηρηθή ότι ταΰτα ισχύουν μόνον διά τά 
συνήθη προϊόντα τοΰ έμπορίου ένώ, εις τάς έξαιρετικάς, παλαιάς ποιότητας παρα
τηρούνται συνήθως μικραί μειώσεις, λόγω της μακροτέρας έναποθηκεύσεο)ς, χωρίς 
βεβαίως τοΰτο νά σημαίνη νοθείαν.

Περαιτέρω θεωρείται ώς νοθευμένον τό μετ’ ωών κονιάκ δταν περιέχη όλιγώ- 
τερα τών 10 τεμ. ωών (άντιστοιχοΰντα εις 140 γρ. κρόκου) εις το λίτρον ή δταν πε
ριέχη μέσα παχύνσεως ή άναπληρώματα κρόκου.

Τά μετά σακχάρου άποστάγματα δέον νά περιέχουν τουλάχιστον 22,5ο )ο (κατ’ 
δγκον) οινόπνευμα.

Περαιτέρω θεωρούνται ώς νοθευμένα τά οινοπνευματώδη ποτά, τά όποια, άνευ 
σχετικής δηλώσεως περιέχουν σακχαρίνην ή άλλας τεχνητάς γλυκαντικάς ΰλας, ώς 
έπίσης τά περιέχοντα γλυκερίνην, ώς καί τά παρασκευασμένα έξ άκαθαρίστου οι
νοπνεύματος.

Τέλος θεωρούνται ώς νοθευμένα τά τεχνητώς κεχρωσμένα πόσιμα άποστάγ
ματα ή έσσέντζαι εις τά όποια ή χρώσις δύναται νά προκαλέση οπωσδήποτε έξαπά- 
τησιν τοΰ καταναλώτοΰ.

32) Ζΰθος. "Οταν ούτος προσμεμειγμένος μεθ’ υδατος, άλκοόλης, χρωστικών 
υλών, γλυκερίνης, γλυκυρρίζης, τεχνητών γλυκαντικών υλών, ώς έπίσης χαρακτη
ρίζεται ώς νοθευμένος δταν κατά τήν προσφοράν γίνεται πρόσμειξις- ζύθου ύψηλο- 
τέρου οΐνοπνευματικοΰ βαθμού μετά τοιούτου κατωτέρου καί τό δλον προσφέρεται 
ύπό όνομα χαρακτηριστικόν διά τον ύψηλοτέρου βαθμοΰ ζύθον.

( Συνεχίζεται)
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ΕΞΕΤΑΣΙΣ ΚΗΛΙΑΩΝ ΑΙΜ ΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΠΕΡΜ ΑΤΟΣ
-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ-

'Υπό κ. ΔΗΜ. ΚΑΨΑΣΚΗ, Ίατροδικαστοϋ

1, —Κηλίδες α ίματος και έξέτασις αυτών .—  Χ ρησιμοποίησις φασματοσκοπίας κα ι άλλων
μεθόδων χημικών η κρυσταλλογραφ ιώ ν .—  'Ομάδες α ίματος.

2. —Κηλίδες σπέρματος κα ι έξέτασις τούτων.

1 . Τά επιστημονικά εργαστήρια τοϋ Έ φ —Μπί—’Ά ϊ, περιλαμβάνουν και ει
δικόν τμήμα έργαστηριακής ιατροδικαστικής έρεύνης, χωρίς νά διαθέτουν καί ει
δικούς ίατοοδικαστάς. Το τμήμα τούτο άσχολεΐται μέ ώρισμένας βιολογικάς καί 
μικροβιολογικάς εξετάσεις καί εΐδικώτερον μέ την έξέτασιν κηλίδων καί τριχών, 
των οποίων ή σημασία είς τήν έγκληματολογικήν έρευναν είναι μεγίστη.

’Από άπόψεως κηλίδων τήν μεγαλυτέραν σημασίαν είς τήν έγκληματολογικήν 
έρευναν έχουν αί κηλίδες αίματος καί σπέρματος, κατά δεύτερον δέ λόγον κηλίδες 
προοερχόμεναι έξ άλλων άπεκκρίσεων τοϋ άνθρωπίνου οργανισμού, όπως ό σίελος, 
τά ούρα, τά δάκρυα κλπ. 'Η έξέτασις των κηλίδων αίματος είναι έκείνη πού συνη- 
θέστατα άπασχολεΐ τούς έπιστήμονας τού έργαστηρίου, είς τούς όποιους τίθενται 
ώρισμένα έρωτήματα προς διευκρίνισιν.

Τά συνηθέστερα προβλήματα πού παρουσιάζονται είς περιπτώσεις έξετάσεως 
κηλίδων αίματος είναι τά εξής : Νά προσδιορισθή α) έάν μία κηλίς είναι αίμα, β) 
νά καθορισθή έάν τό αίμα είναι άνθρώπινον ή αν προέρχεται από ζώον, γ ) έφ’ όσον 
καθωρίσθη ότι είναι άνθρώπινον νά έξακριβωθή, εί δυνατόν, άπό ποιον μέρος τού 
σώματος έξέρρευσε καί δ ) τό καί σπουδαιότερον, νά καθορισθή ή ταυτότης τού αί
ματος, δηλαδή άπό ποιον άτομον προέρχεται. Πλήν των άνωτέρω έξετάσεων είναι 
δυνατόν νά ζητηθούν καί μερικαί άλλαι δευτερευούσης σημασίας. Σημαντική έπί- 
σης είναι ή μελέτη των κηλίδων αίματος είς τον τόπον, πού εύρέθησαν διά τον κα
θορισμόν τού όψους άπό τό όποιον έπεσαν, τής φοράς καί τής πορείας πού ήκολού- 
θησαν κατά τήν πτώσίν των καί έάν αύται προέρχονται άπό αίμα, πού έξέρρευσεν 
ήρεμα, ή έξετοξεύθη μετά πιέσεως. Είναι φανερόν πόσον σοβαρά προβλήματα ήμπο- 
ρεΐ νά έπιλύση τό άποτέλεσμα αυτών τών έξετάσεων είς διαφόρους έγκληματικάς 
πράξεις.

Διά νά διαπιστωθή έάν ή κηλίς είναι αίμα, ή όχι, πλήν τής άναζητήσεοις τών 
έρυθρών αιμοσφαιρίων, χρησιμοποιούνται καί ώρισμέναι χημικαί ή κρυσταλλογρα- 
φικαί μέθοδοι καί ή φασματοσκοπία, χάρις είς τήν όποιαν υδατώδες διάλυμα τής 
κηλΐδος τιθέμενον προ τού φασματοσκοπίου δίδει τάς χαρακτηριστικάς ραβδώσεις 
τής όξυαιμοσφαιρίνης είς τά ώρισμένα σημεία τής μικρομετρικής κλίμακος τού φά
σματος. Τό πρόβλημα, έάν τό αίμα είναι άνθρώπου ή ζώου λύεται διά τής έφαρμο- 
γής τής μεθόδου τών ιζηματογόνων ορών τού Οΰλενχουτ. Τό μέρος τού σώματος, 
άπό τό όποιον προέρχεται ή κηλίς, έπιδιώκεται νά καθορισθή διά τής μικροσκοπι- 
κής. έξετάσεως, άναζητουμένων ειδικών έπιθηλίων χαρακτηριστικών τών διαφόρων 
βλεννογόνων τού σώματος, όπως τό στόμα, αΐ ρινικαί κοιλότητες, τά γεννητικά όρ
γανα κλπ.
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To σπουδαιότερον δμως πρόβλημα είναι, έφ’ δσον πρόκειται περί άνθρωπίνου 
αίματος, νά καθορισθή τό άτομον εις το όποιον άνήκει. Τοϋτο παριστα σχετικώς 
άρκετά δυσχερές πρόβλημα. Ή  λύσις του έξαρτάται άπό τον γνωστόν καθορισμόν 
των ομάδων του αίματος. Αί συνήθεις αίματολογικαί ομάδες είναι τέσσαρες κυ
ρίως : Αί A, Β, ΑΒ, και Ο. Έάν μία έρευνωμένη κηλίς διαπιστωθή δτι προέρχε
ται έξ αίματος Α όμάδος καί τό άτομον έναντίον τοϋ οποίου υπάρχουν ύπόνοιαι έχει 
αίμα άνήκον επίσης εις την Α ομάδα, δέν επεται βεβαίως, έκ τοϋ γεγονότος τούτου 
δτι ή κηλίς προέρχεται άπό τό αίμα τοϋ ίδιου, διότι καί πλήθος άλλων άτόμων άνή- 
κει εις τήν αύτήν αιματολογικήν ομάδα Α. Διά τοϋτο έπιδιώκεται άπό διακεκριμέ
νους έπιστήμονας νά περιορισθή τό πεδίον τής έρεύνης δσον άφορα τά άτομα. ’Ήδη 
έξευρέθησαν καί άλλαι υποδιαιρέσεις καί υποομάδες αίματος, εις τρόπον ώστε νά

καταστή δυνατόν νά περιορισθή 
τό πλήθος των περιπτώσεων ό- 
μοιότητος μέχρις ενός σημείου.

Τό πρόβλημα τοϋ καθορισμοΰ 
των ομάδων κυρίως, ένδιαφέρει 
καί άπασχολεΐ τήν ’Ιατρικήν, 
ιδία εις τάς περιπτώσεις μεταγ- 
γίσεως αίματος. Εις τήν έργα- 
στηριακήν ιατροδικαστικήν ερευ
νάν ό καθορισμός των ομάδων 
δέν άποτελεΐ σαφή άπόδειξιν, 
άλλ’ έρχεται προς ένίσχυσιν άλ
λων σαφεστέρων ευρημάτων τής 
έγκληματολογικής έρεύνης. Έάν 
π.χ. εν άτομον κατηγορήται διά 
τον φόνον ένός άλλου καί υπάρ
χουν ώρισμέναι ένδείξεις περί 
ενοχής του (ίχνη προηγηθείσης 
πάλης ή ευρήματα εις τον τόπον 
τοϋ έγκλήματος), άνευρέθησαν 
δ’ έπί των ένδυμάτων του κηλΐ- 
δες αίματος αί όποΐαι άπεδείχθη 
δτι προήρχοντο έξ άνθρωπίνου 
αίματος μή άνήκοντος εις τήν 
ίδικήν του αιματολογικήν όμάδα, 
άλλ’ εις τήν όμάδα τοϋ αίματος 
τοϋ θύματος, τό γεγονός αύτό 
άποτελεΐ, φυσικά, μίαν έπί πλέον 
έ'νδειξιν διά τήν ένοχήν του. Τού
το άποκτα άκόμη μεγαλυτέραν 
άποδεικτικήν σημασίαν έφ’ δσον 
ό ύποπτος, ως ένοχος είχεν ύπα- 
στηρίξει κατά τήν άνάκρισιν δτι 

αίματος ζερού καί άποδειχθή ψευ-

Eis τό τμήμα ελέγχου τριχών καί ΐνών τοϋ ”Εφ-Μπ1 
-“At ό ειδικός ερευνητής ετοιμάζει έπί ύαλίνης άντι- 
κειμενοφόρου πλακός παρασκεύασμα τριχών, διά νά 

ένεργήση έλεγχον μέ τό ειδικόν μικροσκόπιον.

αί κηλΐδες προήρχοντο έξ ίδικοΰ του αίματος ή 
δόμενος.

Μεγάλην έπίσης ιατροδικαστικήν σημασίαν έχει ό καθορισμός των όμαδων τοϋ 
αίματος εις περιπτώσεις κατά τάς οποίας τίθεται ζήτημα καθορισμού τής πατρο- 
τητος. Τοιαΰται περιπτώσεις παρουσιάζονται συχνότατα κατά τά τελευταία ετη 
εις τήν ’Αμερικήν. Αί άπό τίνος σημειωθεΐσαι μεγάλαι πρόοδοι εις τάς αίματολογι-
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κάς έρεύνας, ή άνεύρεσις διαφόρων υποομάδων, των ομάδων Μ καί Ν, ως καί του 
αιματολογικού παράγοντος Ρέσους Ph, έχουν προαγάγει κατά πολύ τήν λύσιν τοϋ 
μεγάλου αύτοϋ κοινωνικού προβλήματος, πού έχει λάβει άρκετήν έκτασιν, διότι σημει- 
οΰνται πολλαί κλοπαί, άγοραί καί πωλήσεις βρεφών ή πολύ μικρών παιδιών. Τ’ άπο- 
τελέσματα τών εξετάσεων τοΰ αίματος εις περιπτώσεις καθορισμού της πατρό- 
τητος σημειώνουν ήδη τόσην έπιτυχίαν, ώστε σχεδόν νά παρέχουν άπόλυτον βεβαι
ότητα.

2. Αί δεύτερα', κατά σειράν ενδιαφέροντος κηλΐδες πού άφοροϋν τήν ιατροδικα
στικήν έρευναν είναι αί κηλΐδες τοϋ σπέρματος. Αί περιπτώσεις εις τάς οποίας θά 
ζητηθή νά διαπιστώση ή έξέτασις εάν μία κηλίς προήλθεν άπο σπέρμα ή οχι καί έάν 
πρόκειται περί σπέρματος ανθρώπου ή ζώου, άνάγονται εις σεξουαλικά εγκλήματα 
καί άδικήματα ήθών. Διά τήν διαπίστωσιν έάν μία κηλίς είναι σπέρμα ή όχι, ή άνα- 
ζητεΐται ή ΰπαρξις σπερματοζωαρίων εις μικροσκοπικά παρασκευάσματα, παρα
σκευαζόμενα έκ τής ύποπτου κηλΐδος καί χρωματιζόμενα μέ είδικάς χρωστικάς 
ουσίας, ή, διά τής έπιδράσεως ώρισμένων χημικών διαλυμάτων έπί τών παρασκευα
σμάτων, παρατηρεΐται ύπό τό μικροσκόπιον ή έμφάνισις ειδικών χαρακτηριστικών 
κρυστάλλων (Μέθοδος Φλορένσε κλπ .). Κατά τήν άνεύρεσιν τών σπερματοζωαρίων 
έκ τοϋ παρασκευάσματος ύποπτου κηλΐδος, ή μελέτη τών μορφολογικών αύτών χα
ρακτήρων καθορίζει έάν ταΰτα είναι άνθρώπου ή ζώου. Αυτών τών δύο τύπων κη
λίδων, αίματος καί σπέρματος, συνήθους ζητείται ή έρευνα άπο το ειδικόν ιατροδι
καστικόν έργαστήριον. ’Άλλων κηλίδων έκ τών διαφόρων έκκρίσεων τοΰ οργανι
σμού ή χημικών ουσιών πολύ σπανιώτερον ζητείται ή έρευνα.

Τό έργαστηριακόν τμήμα τοϋ Έ φ —Μπί—Ά ϊ  διά τήν έξέτασιν κηλίδων, άσχο- 
λεΐται έπίσης καί μέ τήν μελέτην καί έξέτασιν τών τριχών, ήτις έχει τεραστίαν ση
μασίαν, όσον άφορα τήν έγκληματολογικήν έρευναν.

Τό έργαστήριον έρεύνης τριχών τοΰ ’Έφ—Μπί—Ά ϊ διαθέτει έπίσης πλουσιώ- 
τατον άρχεΐον τριχών άνθρώπων έκ διαφόρων μερών τοΰ σώματος, ώς καί διαφό
ρων ζώων. Τό άρχεΐον τοΰτο είναι πολυτιμότατος σύντροφος τοΰ έρευνητοΰ εις δύ
σκολους περιπτώσεις, χρησιμοποιούμενου διά τήν συγκριτικήν μελέτην τών τριχών.

’Επίσης ύπάρχει καί ιδιαίτερον άρχεΐον παρασκευσμάτων φυτικών καί ζωικών 
ίνών διαφόρων ειδών, νημάτων εις μεγάλην ποικιλίαν ποιοτήτων, ώς καί δειγμα
τολογίου σπάγγων καί σχοινιών όλων τών διαμετρημάτων καί ειδών πού παρασκευά
ζονται εις τά ειδικά έργοστάσια τών 'Ηνωμένων Πολιτειών. 'Ο έπισκέπτης άπορεΐ 
ίσως, όσον άφορα τήν χρησιμότητα όλων αύτών τών πραγμάτων διά τά έργαστήρια 
τοΰ ’Έφ—Μπί Ά ϊ.  Οί έργαζόμενοι όμως εις αυτά τονίζουν ότι αί άνωτέρω συλλο- 
γαί τούς παρέχουν τεραστίαν βοήθειαν εις ώρισμένας περιπτώσεις δυσχερεστάτων 
καί άπιθάνων έγκληματολογικών προβλημάτων.

Δ. ΚΑΤΆΣΚΗΣ
’Ιατροδικαστής



ΟΜΙΛΙΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Ε Ο Ρ Τ Η  Ο.Κ.Φ.Α. Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ
’Υπό χ. ΣΠ. ΠΟΛΙΤΟΠΟΠΛΟΥ Άστυν. Δ/ντοΰ Α '.

Κατά την έορτήν τής κοπής πίττας εις την Λέσχην τής Άστυν. Διευθύνσεως 
Πειραιώς κατά την Κυριακήν 9ην ’Ιανουάριου 1955, ό Άστυν. Δ)ντής Πειραιώς 
κ. Σπυρίδων Πολιτόπουλος προσεφώνησεν ώς άκολούθως τον "Ομιλον τών Κυριών 
Φίλων τής Αστυνομίας Πειραιώς.

«Κυρία Πρόεδρος,
Ή  σημερινή ωραία έορτή διά τήν κοπήν τής πίττας και τον άπολογισμόν 

του έ'ργου σας ύπέρ τής Αστυνομίας τοϋ Πειραιώς, συνεκέντρωσε πάντας ημάς 
έν ταϊς αΐθούσαις τής ’Αστυνομικής Λέσχης.

'Η σημερινή συγκέντρωσις, τήν οποίαν καθιστούν λαμπροτέραν ή εύγενής παρά- 
στασις τοϋ Θεοφιλέστατου ’Επισκόπου Μαραθώνος, τοϋ κ. 'Υπουργού τών ’Εσω
τερικών, τοϋ κ. 'ΐφυπουργοΰ, τοϋ κ. Άρχηγοΰ τής ’Αστυνομίας, τών κ. κ. Βουλευ- 
τών,τοϋ κ. Προέδρου τοϋ Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίτων εκπροσώπων τοϋ ήμε- 
ρησίου τύπου καί εύγενεστάτων μελών τής Πειραϊκής Κοινωνίας, άποτελεΐ δικαίαν 
καί πρέπουσαν τιμήν προς ύμάς καί πάσας τάς εύγενεστάτας κυρίας τοϋ 'Ομίλου σας.

Κυρία Πρόεδρος,
Τά έ'ργα σας ύπέρ τών άστυνομικών υπαλλήλων τοϋ Πειραιώς είναι μεγάλα, 

άγαθά καί ένάρετα.
Τό ’Αστυνομικόν Άναρρωτήριον—Εύπρεπής οίκος Ασκληπιού—αί παιδικαί 

κατασκηνώσεις—τόποι υγείας καί χαράς τών τέκνων τών άστυνομικών υπαλλήλων— 
ή Σχολή ραπτικής καί κοπτικής—έργαστήριον επαγγελματικής μορφώσεως τών 
θυγατέρων τών άστυνομικών υπαλλήλων, προς τάς οποίας ό "Ομιλός σας θά χορη- 
γήση σήμερον τεχνικά διπλώματα, ή φαρμακευτική καί διαιτητική περίθαλψις, ή 
χορήγησις δωρεάν σχολικών βιβλίων, ειδών ιματισμού καί άλλων άναγκαίων πραγ
μάτων προς τούς άστυνομικούς καί τάς οικογένειας αυτών, κατοπτρίζουν τήν 
άρετήν καί τήν καλωσύνην σας καί πληρούν τάς καρδίας μας ζωηρών συναισθημά
των εύγνωμοσύνης. Τά ώραΐα αύτά έργα σας ύψοΰνται σήματα μεγαλοπρεπή καί 
άκτινοβόλα τών εύγενεστέρων άνθρωπίνων συναισθημάτων.

Ή  φιλαλληλία, ή βάσις τής Χριστιανικής ήθικής, τήν όποιαν διεκήρυξεν ό 
'Ιησούς Χριστός διά τοϋ «άγαπάτε άλλήλους» έσχε διά τών μνημονευθέντων έργων 
σας, τήν εύγενεστέραν έκδήλωσίν της.

'Η Αστυνομία, ή οποία κατά τούς μακρούς καί σκληρούς άγώνας της διά 
τήν διατήρησιν τής τάξεως καί άσφαλείας καί προάσπισιν τών ιδανικών τής πατρίδος 
έπότισε τήν Ελληνικήν γήν μέ πολύ αίμα, προσήλθε σήμερον εις την ώραίαν έορτήν 
σας εύγνωμονοΰσα διά τά ύπέρ αύτής άγαθά έργα σας.

’Εν τή ’Αστυνομική ταύτη Λέσχη δέν παριστάμεθα σήμερον μόνον ήμεΐς. 
Παρίσταται νοερώς ολόκληρος ή ’Αστυνομία τού Πειραιώς.

Διά τών οφθαλμών τής ψυχής μου βλέπω εντός τού χώρου τούτου καί τούς 
ήρωϊκούς νεκρούς μας. Εις τό προσκλητήριον τής άρετής καί τής καλωσύνης σας 
ύπήκουσαν μ’ εύλάβειαν αί άγιαι ψυχαί των καί έπλήρωσαν τον χώρον τούτον. Έγκα- 
τέλειπον τά ούράνια σκηνώματα τής αΐωνίας μακαριότητος διά νά εύρεθοΰν μεταξύ 
ημών προς έκδήλωσίν τής εύγνωμοσύνης των δι’ δσα καλά πράττετε ύπέρ τών οικο
γενειών των, αί όποΐαι δι’ έμοΰ διακηρύσσουν σήμερον τήν άγάπην σας καί τήν 
στοργήν σας.

Νά μοί έπιτρέψητε κυρία Πρόεδρος νά έκφράσω προς ύμάς καί προς όλας τάς 
εύγενεστάτας κυρίας τού ομίλου σας τάς θερμοτάτας εύχαριστίας τών άστυνομικών 
ύπαλλήλων καί τήν βαθεϊαν ευγνωμοσύνην των διά τά ύπέρ αύτών έργα σας».



Ο ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΤΟΥ 1944
'Τπό κ. ΣΠ. ΤΣΑΛΤΑ Άβττυν. Α'

27 ’Απριλίου 1941, ώρα 5η πρωινή. Μαύρος αετός ύπερίπταται εις τό κλεινόν 
άστυ τής Παλλάδας ’Αθήνας, άφήνων τούς άπαισίους κρωγμούς του.

'Η πόλις τοϋ φωτός. 'Η πόλις τής ’Ελευθερίας. 'Η πόλις τής Δικαιοσύνης μέ 
τάς φιλοσοφικάς ’Ακαδημίας, τά Λύκεια, τούς Παρθενώνας καί τούς Άρείους Πά
γους, εις οΰς κατήρχοντο οί Θεοί άπό τον ύψικόρυφον ’Όλυμπον καί έδίκαζον όμοϋ 
μετά των ’Αθηναίων πολιτών, ύπεδουλοϋτο εις τάς σιδηροφράκτους στρατιάς τής 
τής Χιτλερικής Γερμανίας. ’Από τής ώρας ταύτης κατεβιβάζετο ή Ελληνική Ση
μαία άπό τάς 'Ιεράς έπάλξεις τής Άκροπόλεως καί είς την θέσιν της έτοποθετεϊτο 
ό άγκυλωτός Σταυρός τής αλόγου βίας.

Ούδείς φόβος, ούδείς δισταγμός, συνέχει τούς κατοίκους τής Θεοφυλάκτου ταύ
της πόλεως, ώς καί τούς κατοίκους ολοκλήρου τής Ελλάδος, ότι ή Πατρίς γρήγορα 
θά άπετίνασσε τον ζυγόν τής δουλείας.

"Ολων τά βλέμματα ήσαν έστραμμένα προς τον’ μαρτυρικόν άείμνηστον Βασι
λέα Γεώργιον τον Β', δστις ύπερήσπιζε τό πάτριον έδαφος, σπιθαμήν προς σπιθα
μήν, καί άπό αύτά τά άγρια βουνά τής αίματοβαμένης Κρήτης.

’Ενώ οί Πανέλληνες προσέβλεπον άγερώχως τον κατακτητήν, μία δράξ προδο
τών, ύπακούουσα τυφλώς καί άβούλως είς τά κελεύσματα τής Μέκκας τού Πανσλα
βισμού, άπό τον 2ον μήνα τής ύποδουλώσεως, ήρχισε σατανικώτατα, κατόπιν άπο- 
φάσεως ληφθείσης έν μυστική συνεδριάσει είς τινα οικίαν όπισθεν τού Δημαρχείου 
’Αθηνών,’Εθνικήν διάβρωσιν προπαγανδίζουσα ψευδώς ότι οί γενναίοι μόνιμοι’Αξιω
ματικοί μας δέν έπολέμησαν, άλλά μόνον οί έφεδροι καί ότι οί άστυνομικοί έτροφο- 
φοδοτοϋντο άπό τον κατακτητήν καί τού οποίου όργανα έγένοντο. Σύν τώ χρόνω ή 
άντεθνική καί συκοφαντική αύτή προπαγάνδα ήρχισε νά κατακτά έδαφος, ού μόνον με
ταξύ τών άπλοϊκών άνθρώπων, άλλά καί μεταξύ τών θεωρουμένων ώς μορφωμένων.

’Επειδή έλάχιστον μέρος τής κοινωνίας παρεσύρθη, έπεζήτησε ή προδοτική αΰτη 
δράξ, άπό τό 2ον έτος τής ύποδουλώσεως, δι’ άλλων μεθόδων σατανικωτέρων, τήν 
παράδοσιν τού πατρώου έδάφους είς τούς οπαδούς τού Κρούμου.

Συνέπηξαν τά μίσθαρνα όργανα τών Σλάβων τήν μυστικήν όργάνωσιν Ε.Α.Μ., 
δηλαδή ’Εθνικόν ’Απελευθερωτικόν Μέτωπον. Λέξεις ώραΐαι, λέξεις ήχηραί, λέ
ξεις σκυρτίζουσαι καί αύτά τά μύχια τής ψυχής μας. 'Τπό τήν σημαίαν τής Όργα- 
γανώσεως ταύτης παραπλανηθέντες έτάχθησαν άρκετοί τών 'Ελλήνων, ένώ οί 
πολλοί πιστοί έθνικόφρονες "Ελληνες μεταξύ τών οποίων καί τό σύνολον σχεδόν 
τών άστυνομικών δέν έτάχθησαν ύπό τήν σημαίαν τής όργανώσεως ταύτης, διότι 
έγνώριζον τούς καταχθονίους προδοτικούς σκοπούς της.

'Τπό τήν μάσκαν τής όργανώσεως ταύτης έκρύπτετο τό Κ.Κ.Ε., όπερ τό τρί
τον έτος τής ύποδουλώσεως ήτοι τό 1943, έπικρατήσαν, έπέβαλε τούς άντεθνικούς 
σκοπούς του, δημιουργήσαν τον Ε.Λ.Α.Σ.

'Ο στρατός αυτός άπετελέσθη άπό "Ελληνας μητραλοίας. 'Τπό τό πρόσχημα 
τής άπελευθερώσεως ύπεδούλου τήν πατρίδα του είς τούς Ούνοβουλγάρους. Φανερά 
πλέον έπροπαγάνδιζον υπέρ τών Βουλγάρων, ότι είναι άδελφοί μας, ότι ή αίματο- 
βαμένη άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέ 'Ελληνικόν αίμα Μακεδονία μας άνήκει είς 
αύτούς καί έξέδωκαν μάλιστα γραμματόσημα μέ τάς λέξεις Ε.Α.Μ.—Ε.Λ.Α.Σ. 
λέβα 5. Τά γραμματόσημα ταϋτα κατέσχεν ό όμιλών, όταν υπηρέτη ώς 'Τπαστυ- 
νόμος είς τό Γ. Ε. Στρατού. Ταυτοχρόνως άπέστελλον συνεχώς πράκτορας είς 
τήν Μέσην ’Ανατολήν μέ άντικειμενικόν σκοπόν τήν σοβιετοποίησιν τού Ελληνι
κού Στρατού καί τήν έκθρόνησιν τού Μάρτυρος—Βασιλέως, όστις έμάχετο άπό 
άλλοδαπά εδάφη διά τήν άπελευθέρωσιν τής Πατρίδος του.



'Ο Δεκέμβριος τοΰ 1944 1943

Είσερχόμεθα εις το έτος 1944. ’Έτος μαρτυρίου. ’Έτος Γολγοθά. 'Ο άναμε- 
νόμενος Εθνικός Στρατός της Μέσης ’Ανατολής δεν υπήρχε, διαλυθείς άπό τά 
μίσθαρνα όργανα της Μόσχας. Οί "Ελληνες, οί διαμένοντες εις τήν στενάζουσαν 
υπό τό πέλμα τοΰ Κατακτητοϋ Πατρίδα των, άλλοι μέν έξ αύτών έδολοφονοϋντο, 
ύπό των δυνάμεων τοΰ σκότους, άλλοι δέ παρεδίδοντο διά τής προδοσίας εις τον 
κατακτητήν, ώς έπιδιώκοντες την άπελευθέρωσιν τής πατρίδος των.

Τήν 12ην ’Οκτωβρίου 1944 όταν ό κατακτητής έγκατέλειπε τό Πάτριον έδα
φος, ολόκληρος ή Ελλάς, έξαιρέσει των πόλεων ’Αθηνών—Πειραιώς, είχε μετα- 
βληθή εις άπέραντον νεκροταφεΐον.

Εις τήν Πρωτεύουσαν τά έλασίτικα τάγματα όμοιάζοντα μέ βαρβαρικά στίφη 
παρήλαυνον άνά τάς οδούς όχι μέ Έλληνικάς Σημαίας, άλλα μέ σημαίας τών υπαν
θρώπων τοΰ Βορρά, καί ήλλάλαζον οχι διά τήν άπελευθέρωσιν τής πατρίδος των, 
άλλά διά τήν ευχερή πλέον κατάληψιν τής έξουσίας, καί τήν παράδοσιν τοΰ πα
τρώου έδάφους εις τούς προαιώνιους εχθρούς, τούς βουλγάρους.

'Η νόμιμος ύπό τον κ. Γεώργιον Παπανδρέου Κυβέρνησις τής Χώρας, ήτις 
μεταξύ τών μελών της είχε καί πέντε κοήιμουνιστάς 'Υπουργούς, στηριζομένη 
άποκλειστικώς καί μόνον εις τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, διότι ’Εθνικός 
Στρατός δέν υπήρχε, άνθίστατο εις τάς πιέσεις τών μισθάρνων οργάνων τών Σλά
βων, μέ άποτέλεσμα νά παραιτηθώσιν οί κομμουνισταί υπουργοί τήν Ιην Δεκεμ
βρίου καί τήν 3ην τοΰ αύτοΰ μηνός ήμέραν Κυριακήν, εις τήν πλατείαν Συντάγμα
τος νά άντηχήσωσιν αί πρώται όμοβροντίαι κατά τών υπαλλήλων τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων, διότι έμενον πιστοί εις τον δοθέντα όρκον των «ού ποιήσομαι περί πλείο- 
νος τό ζήν τής Πατρίδος» ώς οί αρχαίοι Πρόγονοί μας εις τήν μεγαλυτέραν μάχην 
τών Αιώνων, εις τάς Πλαταιάς, τό έτος 479 π. X. 'Η κομμουνιστική έπανά- 
στασις έξέσπασε εις τήν πρωτεύουσαν ώς τυφών, ό οποίος είς τήν διάβασίν του 
παρασύρει τά πάντα καί όλοι σχεδόν ένόμιζον ότι τό παν άπώλετο.

’Ό χ ι . "Οπως τήν 28ην ’Οκτωβρίου τοΰ 1940 ό Ελληνικός Στρατός μέ Βα
σιλέα τον ’Αείμνηστον Γεώργιον τον Β', μέ κυβερνήτην τον θρυλικόν Ίωάννην 
Μεταξάν καί μέ αρχιστράτηγον τον δαφνοστεφή στρατάρχην ’Αλέξανδρον Παπά- 
γον, ού μόνον άνέτρεψε τά σχέδια τοΰ θεωρουμένου ώς άηττήτου άξονος, άλλά καί 
έτρεψε τοΰτον είς φυγήν, εις τά ένδότερα τοΰ ορμητηρίου του, ένώ, όλα τά ’Έθνη 
τής Ευρώπης, τό εν κατόπιν τοΰ άλλου εΐχον ύποκύψει είς τάς άξονικάς στρατιάς, 
οΰτω καί οί αστυνομικοί τον Δεκέμβριον τοΰ 1944, άπό τοΰ τελευταίου άστυφύ- 
λακος μέχρι τοΰ Άρχηγοΰ, προυμάχησαν ύπέρ τής ελευθερίας τής πόλεως ταύτης, 
ήτις κατά τον Χέρδερ είναι τό κόσμημα τής Ελλάδος καί ή Ελλάς τής Οικου
μένης ό λ η ς .  Είς τον άνισον αυτόν άγώνα έπεσαν 247 αστυνομικοί.

Ή  άντίστασις τών ’Αστυνομικών καί ή θυσία τών πεσόντων συναδέλφων 
των έδωσαν τον χρόνον είς τούς ύπνώττοντας ύπό τό διεθνές προς τά άριστερά 
κλίμα, συμμάχους μας νά σπεύσουν είς βοήθειάν μας καί ουτω έσώθη ή πόλις τοΰ 
φωτός καί ή Ελλάς ολόκληρος άπό τό κομμουνιστικόν μίασμα.

Δέν δύναμαι νά εΰρω λέξεις διά νά έξάρω τήν αυτοθυσίαν τών συναδέλφων 
τούτων, οΐτινες έπολέμησαν ώς λέοντες είς τον άνισον εκείνον άγώνα (εις προς 
έκατόν) προτιμήσαντες νά άντισταθοΰν καί νά εΰρουν τον θάνατον, παρά νά σω- 
θοΰν διά τής φυγής ή τής συνθηκολογήσεως.

Αυτοί! οί πεσόντες, υπήρξαν αντάξιοι τής Πατρίδος καί τοΰ Σώματος καί 
αί πράξεις των θά φωτίζουν ώς τηλαυγείς φάροι ήμάς καί τούς έπιγενομένους είς 
τήν έκπλήρωσιν τοΰ ύπερτάτου ύπέρ πίστεως καί Πατρίδος καθήκοντος.

«Ή δύ τό ύπέρ Πατρίδος θνήσκβιν».



ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ Τ ΗΣ  Ζ ΩΗ Σ
-ΚΑΤΑ TON NEON ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΚΩΔΙΚΑ-

(ΑΡΘΡΑ 299-307 Π. Κ.)
Ύπό χ. ΔΗΜ. Κ . ΝΤΖΙΩΡΑ Ύπαστ. Α'.

(Συνέχεια εκ τοϋ προηγουμένου)

Β'
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚ ΠΡΟΘΕΣΕΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑΣ (Π.Κ. 299)

I. Γενικά.
II. Τό έγκλημα υπό τήν βαρυτέραν αυτόν μορφήν. Π.Κ. 299 § 1.

1. Μορφαί βαρείας άνθρωποκτονίας κατά τον καταργηθέντα Ποινικόν Κ ώδικα καί
τον νΰν ίσχύοντα τοιοϋτον.

2. Λόγοι ένεκα των όποιων κατηργήθη ή φαρμακεία ώς ίδιον έγκλημα.
3. Ά μφησβητήσε ις περί τής έννοιας των όρων «προμελέτην κα ί « έοκεμμένον» καί

επ ιχειρήματα συνήγορονντα υπέρ τής καταργήαεως αυτών.
4. Ή  ρύθμισ ις τής βαρείας άνθρωποκτονίας έπ ί τή  βάσει άλλων στοιχείοον.
5. Ή  θέσις τοϋ ήμετέρου Κωδικός. Κ ριτική.

III. Ή  άναίρεσις, ώς ελαφρότερα μορφή νφ’ ήν έμφανίζετat τό έγκλημα. Π.Κ. 299 § 2.
I V. Συμμετοχή πλειόνων κατά  τήν τέλεσιν τοϋ εγκλήματος τής έκ προθέσεως άνθρω

ποκτονίας.

I. Γενικά
—Κατά τόν καταργηθέντα Ποινικόν ημών Νόμον τοϋ 1833, ώς έπίσης καί 

κατά τον ήδη ίσχύοντα Κώδικα ημών, ή ανθρωποκτονία έμφανίζεται, ύπό διαφό
ρους διακρίσεις καί μορφάς, έξ ών βαρυτέρα κατ’ εκείνον μέν ό φόνος, κατά τον 
παρόντα δέ, ή έκ προθέσεως άνθρωποκτονία.

Είδικώτερον είς τον παλαιόν ήμών Ποινικόν Νόμον, ή άνθρωποκτονία, εμφα
νίζεται ύπό τάς κάτωθι τρεις διακρίσεις : 1) τήν λαμβάνουσαν ύπ’ οψιν τήν υποκει
μενικήν υπαιτιότητα. Έ πί τή βάσει ταύτης διακρίνομεν άνθρωποκτονίαν έκ δόλου 
(φόνος Π. Ν. 288 καί άναίρεσις Π. Ν. 293) καί τοιαύτην έξ άμελείας (Π. Ν. 300) 
2) τήν λαμβάνουσαν ύπ’ 8ψιν τήν άντικειμενικήν πλευράν της πράξεως. Διακρί- 
νομεν τότε α) τήν φαρμακείαν (Π. Ν. 289—291), β) τήν παιδοκτονίαν (Π. Ν. 
294) καί γ ) τήν τερατοκτονίαν (Π. Ν. 299) καί 3) τήν λαμβάνουσαν ύπ’ οψιν 
τό είδος τοϋ δόλου, οπότε ή άνθρωποκτονία έκ προθέσεως χαρακτηρίζεται, ώς φό
νος μέν, αν προήλθεν έκ προμελετημένου(1) δόλου, ο>ς άναίρεσις δέ αν προήλθεν 
έξ άπρομελετήτου ( 2) τοιούτου.

—Κατ’ άντίθεσιν όμως προς τον Νόμον τοΰτον ό νέος Ποινικός ήμών 
Κώδιξ, δεν γνωρίζει φόνον καί άναίρεσιν, ώς δύο διακεκριμένα άπ’ άλλήλων έγκλή- 
ματα. Ουτος χαρακτηρίζει ώς έ ν ι α ϊ  ο ν έγκλημα τήν έκ προθέσεως άνθρωπο

ί .  Προμελετημένος είναι δ δόλος, δστις ύπάρχει, οσάκις ό δράστης έν ήρέμω ψυ
χική καταστάσει ευρισκόμενος, άπεφάσισε τήν τέλεσιν τοϋ έγκλήματος, ή έξετέλεσε τοΰτο 
ύπό τήν αύτήν ψυχικήν κατάστασιν.

2. ’Απρομελέτητος είναι δ δόλος, όστις υπάρχει, δσάκις δ δράστης ευρισκόμενος έν 
βρασμω ψυχικής δρμής άποκλείοντος τήν σκέψιν, έλαβε τήν άπόφασιν προς τέλεσιν τοϋ έγ
κλήματος, οπερ καί έξετέλεσεν ύπδ τήν αυτήν ψυχικήν κατάστασιν.
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κτονίαν (άρθρον 299) ής έ λ α φ ρ ο τ έ ρ α  μορφή, ή έν βρασμώ ψυχικής ορμής 
άποφασισθείσα καί έκτελεσθεΐσα (άρθρον 229 § 2). ’Αναγνωρίζει δηλαδή ό Κώδιξ 
ημών έν μόνον είδος κοινής άνθρωποκτονίας έκ δόλου. Τήν έκ προθέσεως 
τοιαύτην. 'Η δ’ έν βρασμώ ψυχικής ορμής τελεσθεΐσα τοιαύτη, άποτελεΐ απλώς 
ιδιαιτέραν έλαφρυντικήν περίστασιν ταύτης. 'Ο αύτός Ποινικός Κώδιξ δεν (ανα
γνωρίζει οΰτε τήν τερατοκτονίαν, οΰτε τήν φαρμακείαν, ώς ίδια έγκλήματα. Καί 
περί μέν τών λόγων, οίτινες ήγαγον τον νομοθέτην εις τήν κατάργησιν του ιδιω
νύμου εγκλήματος τής τερατοκτονίας, ώμιλήσαμεν εις προηγούμενου άρθρον. "Οσον 
άφορα έξ άλλου τούς λόγους έ'νεκα τών οποίων ουτος άπήλειψε τήν ειδικήν περί 
φαρμακείας διάταξιν έκ τοϋ κειμένου τοϋ Παλαιού μας Νόμου όμιλοϋμεν κατω
τέρω.

II. Τό έγκλημα υπό τήν βαρυτέραν αύτοΰ μορφήν. Π.Κ. 299 § 1
1. Μ ο ρ φ α ί  β α ρ ε ί α ς  ά ν θ ρ ω π ο κ τ ο ν ί α ς  κ α τ ά  τ ο ν  κα-  

τ α ρ γ η θ έ ν τ α  Πο ι ν ι κόν  Κώ δ ι κ α  κα ί  τ ο ν  νϋν  ίσ χ ύ ο ν τα  το ιο ϋ το ν .
Είσερχόμεθα ήδη, εις τήν έπί μέρους ειδικήν άνάπτυξιν τοϋ άρθρου 299 

του Π. Κ. ήμών. Κατά τό άρθρον τούτο, δπερ ρυθμίζει τήν άνθρωποκτονίαν ύπό 
τήν βαρυτέραν αυτής μορφήν (έκ προθέσεως άνθρωποκτονία) 1) «'Όστις έκ προ
θέσεως άπέκτεινεν έτερον τιμωρείται διά τής ποινής τοϋ θανάτου ή τής ισοβίου 
καθείρξεως». 2) «Έάν ή πράξίς άπεφασίσθη καί έξετελέσθη έν βρασμώ ψυχικής 
ορμής, έπιβάλλεται ή ποινή τής πρόσκαιρου καθείρξεως».

Συγκρίνοντες ήδη τάς διατάξεις ταύτας μέ τάς άναλόγους τοιαύτας τοϋ 
Παλαιοΰ Κώδικος διαπιστοΰμεν ότι υπάρχει διαφορά. Διότι ό τελευταίος ουτος 
έμφανίζει τήν βαρείαν άνθρωποκτονίαν ύπό τήν μορφήν τοϋ φόνου καί τήν τοι
αύτην τής Φαρμακείας, έπιβάλλων εις άμφοτέρας τάς περιπτώσεις τήν Ποινήν 
τοϋ θανάτου. Κατ$ τάς σχετικάς τοϋ τελευταίου διατάξεις τό χαρακτηριστικόν 
γνώρισμα τής. έπιβεβαρυμένης μορφής τής άνθρωποκτονίας είναι ή προμελέτη ή 
το έσκεμμένον (3) είτε κατά τήν άπόφασιν είτε κατά τήν έκτέλεσιν, εις τάς πε
ριπτώσεις τής φαρμακείας ( 4) ή χρήσις δηλητηρίου φαρμάκου ή άλλης ουσίας δυνα- 
μένης νά έπιφέρη τον θάνατον καθ’ οίονδήποτε τρόπον. Έ ξ άλλου κατά τον νϋν 
ίσχύοντα Κώδικα βαρείαν άνθρωποκτονίαν τελεί τις, όταν «έκ προθέσεως» άπο- 
κτείνη έτερον, άρκεί νά μή εύρίσκηται εις βρασμόν ψυχικής ορμής.

2. Λ ό γ ο ι  έ ν ε κ α  τ ώ ν  ο π ο ί ω ν  κ α τ η ρ γ ή θ η  ή φ α ρ μ α 
κ ε ί α  ώ ς ί δ ι ο ν  έ γ κ λ η μ α .

’Ήδη έρωταται- διατί ό νέος νομοθέτης ήμών άπήλειψε τούς όρους «προμε
λέτη» καί «έσκεμμένως» άπό τήν περί φόνου διάταξιν, κατήργησε δέ έντελώς 
τήν ειδικήν περί φαρμακείας διάταξιν, πάντα δέ ταΰτα άντικατέστησε διά τής 
μιας καί μόνον φράσεως «οστις έκ προθέσεως άπέκτεινεν έτερον, τιμωρείται 
μέ θάνατον ή ισόβιον κάθειρξιν».

Έ πί τοϋ έτέρου τών ζητημάτων παρατηρητέα τά εξής : Ή  φαρμακεία έκλείπει 
πλέον, ώς ίδιον έγκλημα, καθ’ δ ύπαγομένη εις τάς γενικάς περί άνθρωποκτονίας 
ή σωματικών βλαβών διατάξεις. Αυτή κατά τήν άντίληψιν τοϋ Νομοθέτου τής 
έποχής έκείνης, έδει ν’ άντιμετωπισθή κατ’ αύστηρότερον τρόπον καί μέ ίδιαιτέ-

3. "Αρθρον 288 1Ι.Ν. «Ώ ς φονεύς τιμωρείται μέ θάνατον, οστις έκ προμελέτης άπε- 
φάσισεν ή έσκεμμένως έξετέλεσεν τήν παρ’ αύτοΰ πραχθεϊσαν άνθρωποκτονίαν.

4. "Αρθρον 289 Π.Ν. «"Οστις καθ’ οίονδήποτε τρόπον προσέφερεν έκ προθέσεως εις 
άλλον τινα, δηλητήριον φάρμακον ή άλλας ουσίας δυναμένας νά έπιφέρωσι τόν θάνατον καθ’ 
οίονδήποτε τρόπον, τιμωρείται κατά τάς άκολούθους διαστολάς : 1) έάν ή φαρμακεία εγινεν
έπί σκοπώ θανατώσεως καί έκ τούτου ό φαρμακευθείς ή άπέθανεν ή............ καταγινώσκεται
ποινή θανάτου. 2 )........... »
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ρως «ύστηράς ποινάς. Διότι ή φαρμακεία έθεωρεϊτο καί είναι ιδιαιτέρως απεχθείς 
καί έπικίνδυνος. Έ ξ άλλου ή αυστηρότερα Ποινική μεταχείρισις τοϋ διαπράττοντος 
το έγκλημα τής φαρμακείας, υπαγορεύεται καί έκ τοϋ λόγου, ότι κατά την τέ- 
λεσιν αύτοΰ, ή άποτελεσματικότης τοϋ χρησιμοποιούμενου μέσου είναι βέβαια, 
έν ω έξ άλλου ή άπόκρυψις τοϋ τε έγκλήματος καί τοϋ δράστου εύχερεστέρα. Έν 
τούτοις ό νέος Νόμος ημών άκολουθών έν προκειμένω πλείστας ξένας Νομοθεσίας, 
δέν περιλαμβάνει ειδικήν περί φαρμακείας διάταξιν. Τοϋτο, διότι κατά τον σύγχρο
νον Νομοθέτην, ύφίσταται γενική περί φόνου (άνθρωποκτονία έκ προθέσεως) διά- 
ταξις, οί δέ άνωτέρω λόγοι (τοϋ είδεχθοϋς καί έπικινδύνου τοϋ έγκλήματος) δύ- 
νανται νά έκτιμηθώσι κάλλιστα, έν τή έπιμετρήσει της Ποινής, μάλιστα ύπό τό 
Κράτος τοϋ σήμερον ΐσχύοντος Ποινικοΰ Δικαίου, καθ’ ό ό Δικαστής κατά τήν 
έπιβολήν τής Ποινής "δύναται νά κινηθή εις ευρύτερα πλαίσια, λαμβανομένου ύπ’ 
οψιν, ότι αί διατάξεις των Ποινικών Νόμων, α'ίτινες προσδιορίζουν τά αδικήματα, 
διατυποΰνται μέ έκφράσεις άρκετά γενικάς, ΐνα οΰτω διευκολύνεται ή προσαρμογή 
τής Νομολογίας προς τάς Κοινωνικάς άνάγκας(5). (Γάφοςάπότής έδρας). Ουτω 
καί έν τή συγκεκριμένη περιπτώσει «τό ένιαΐον» άδίκημα τής έκ προθέσεως άνθρω- 
ποκτονίας τιμωρείται διά καθείρξεως 5 έτών μέχρι καί τοϋ θανάτου.

Τοϋτο έπαναλαμβάνομεν πράττουν καί άλλαι Νομοθεσίαι, α'ίτινες δέν θεω- 
ροϋν τήν φαρμακείαν ώς ιδιαίτερον έγκλημα. ’Αλλά τινές έξ αύτών χαρακτηρίζουν, 
ώς λόγον έπιτάσεως τής Ποινής τής ανθρωποκτονίας, τό γεγονός ότι τό έγκλημα, 
έτελέσθη διά τής χρήσεως δηλητηριωδών μέσων. Ό  Κώδιξ ήμών δέν περιέχει 
τοιαύτην διάταξιν. Περιέχει όμως άπαγορευτικούς κανόνας, σχετικούς μέ τήν έκ 
προθέσεως ή έξ άμελείας δηλητηρίασιν Πηγών καί τροφίμων (άρθρα 279 καί 280 
Π. Κ. Άνίστοιχα τά άρθρα 290 καί 577 τοϋ καταργηθέντος Π. Ν.). Τούτων 
όμως ή άνάπτυξις δέν είναι τής προκειμένης στιγμής. Διά τούς άνωτέρω λοιπόν 
λόγους ή φαρμακεία ώς ίδιον έγκλημα, δέν ύφίσταται ύπό τον Νέον Ποινικόν ήμών 
Κώδικα.

3. ’Α μ φ ι σ β η τ ή σ ε ι ς  π ε ρ ί  τ ή ς  έ ν ν ο ι α ς  τ ώ ν  ό ρ ω ν  
« π ρ ο μ ε λ έ τ η »  κ α ί  « έ σ κ ε μ μ έ ν ο ν »  κ α ί  έ π ι χ ε ι ρ ή μ α τ α  συ-  
ν η γ ο ρ ο ΰ ν τ α  υ π έ ρ  τ ή ς  κ α τ α ρ γ ή σ ε ω ς  α ύ τ ώ ν .

Άναφορικώς προς τό έτερον τών άνωτέρω τεθέντων ζητημάτων, έξ άλλου, 
ήτοι προς τούς λόγους ένεκα τών οποίων ό Νομοθέτης εις τήν σχετικήν τοϋ Νόμου 
διάταξιν άντί τών όρων «προμελέτη» καί «έσκεμμένως» χρησιμοποιεί τήν λέξιν 
«άπέκτεινεν» (όρον καί γραμματικώς ταυτόσημον προς τήν φράσιν «έξετέλεσεν 
ανθρωποκτονίαν»—Α. Π. 150)72 καί αιτιολογία—)παρατηροΰμεν τά εξής. Ή  
άνωτέρω άντικατάστασις κατά τήν de lege ferenda άπάντησιν τών συγγραφέων 
ήτο ένδεδειγμένη. Διότι ή έννοια τοϋ όρου «προμελέτη» (ώς καί τοϋ τοιούτου 
«έσκεμμένως» περί ού δέν όμιλοΰμεν έν προκειμένω διότι παρόμοιας έδημιούργησεν 
αμφισβητήσεις, έφ’ ών αί αύταί δίδονται άπαντήσεις), παρ’ 6,τι άπησχόλησε ποι- 
κιλοτρόπως τήν έπιστημονικήν διδασκαλίαν, δέν ήρμηνεύθη έν τούτοις σταθερώς καί 
σαφώς ύπό τής έπιστήμης. Δέν έδόθη τ.έ. σταθερά καί σαφής ταύτης ύπό τής 
έπιστήμης έννοια. Έ πί τοϋ θέματος ή νεωτέρα Νομολογία έδέχθη «ότι κύριον χαρα
κτηριστικόν τής προμελέτης είναι ή ψυχραιμία καί αταραξία τοϋ πράττοντος» 
Α. Π. 84)1908. Έ ξ άλλου συγγραφείς τινές δέχονται, ότι «εις τήν προμελέτην 
διακρίνεται μία έγκληματική πρόθεσις συνοδευομένη από σκέψιν, ήτις προωθεί 
τήν πρόθεσιν ταύτην διαρκώς καί σταθερώς». Τέλος κατ’ άλλους «τό διακριτικόν

5. Σχετική ή περίφημος άρχή «Nullum crimen, nulla poena sine lege» ώς ή από
λυτος κυριαρχία, ήρξατο περιοριζομένη πως, ύπό τό πνεϋμα τοϋ Νεωτέρου Δικαίου.
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γνώρισμα της προμελέτης, είναι ή επιμονή, εις τήν έγκληματικήν πρόθεσιν, ήτις 
ένω καθιστά περισσότερον πιθανήν τήν έννοιαν τοϋ εγκληματικού άποτελέσματος, 
δυσχεραίνει έξ άλλου καί έμποδίζει τήν ύπεράσπισιν τοϋ θύματος». Άλλα καί έτεροι 
συγγραφείς, άλλως ώρισαν τήν έννοιαν τής προμελέτης. ’Ανεξαρτήτως τούτων εν 
παραμένει γεγονός· ότι υπό τής πλειονότητος των συγγραφέων τονίζεται ή δυσχέ
ρεια ένός έπακριβοΰς προσδιορισμού τής έννοιας τοϋ όρου τούτου, περαιτέρω δέ, 
ότι ΰπο τής συγχρόνου διδασκαλίας καί Νομολογίας, παρά τήν μακράν αύτών προ
σπάθειαν, δεν καθωρίσθη σαφώς καί επακριβώς, ή έννοια τής προμελέτης.

Οΰτω δεν έδόθη λ.χ. σαφής άπάντησις, όσον άφορα τον χρόνον καθ’ δν διαρκεΐ 
αΰτη (Γάφος από τής έδρας).

Έκτος τοϋ Νομικού αύτοϋ έπιχειρήματος, άλλος λόγος, όστις ήγαγε τον Νο- 
μοθέτην, εις τήν άπόφασιν, νά τροποποιήση εις τό σημεΐον αύτό τό σχετικόν 
άρθρον τοϋ Νόμου είναι καί ό εξής : Δεν είναι ορθόν, ότι ή έκ προμελέτης άνθρω- 
ποκτονία, άποτελεΐ πάντοτε τήν βαρυτέραν μορφήν ταύτης. 'Ο προσδιορισμός τής 
βαρείας άνθρωποκτονίας μέ διακριτικόν γνώρισμα τήν προμελέτην, άποκρούεται 
πολλαπλώς ύπό τής νεωτέρας έπιστήμης. Έ κ τών κατωτέρω παραδειγμάτων, πλή
ρως καταφαίνεται τοϋτο ούδεμιάς δυναμένης νά προκύψη άμφιβολίας. 1) 'Ο Α έρα- 
στής κατατριχόμενος ύπό ζηλοτυπίας, διότι ή· άπιστος φίλη του Β τον άπατα, 
παρ’ ό,τι τοϋ ορκίζεται άφοσίωσιν καί άγάπην, πραγματοποιεί τήν άπό καιρού λη- 
φθεϊσαν άπόφασίν του καί φονεύει τήν Β. 2) 'Η Α' γυνή τελείως άπορος ούσα, 
περιέρχεται εις σκέψεις στενοχώριας καί άπαισιοδοξίας, λόγω τής ένδειας της. 
Τίκτει δέ τήν όγδόην κατά σειράν θυγατέρα αυτής (ζώσιν άπασαι) ήτις μάλιστα 
πάσχει καί έξ άνιάτου νόσου έκ γενετής, ώς λ. χ. έκ παραλύσεως τών κάτω άκρων. 
Μετά σκέψιν μακράν έν τή άπογνώσει της, τήν φονεύει. Άμφότεροι οί δράσται τών 
εγκλημάτων τούτων, ένήργησαν έκ προμελέτης, δι’ δ καί κριτέοι, ώς δολοφόνοι.

Τουναντίον 3) ό Α σεσημασμένος έπικίνδυνος διαρρήκτης εισέρχεται διά νά 
κλεψη. Συναντά όμως άτομόν τι άπροόπτως μή δυνάμενον ν’ άντισταθή (λ. χ. γραίαν 
άνίκανον προς πάσαν άντίστασιν)· οπερ χωρίς καμμίαν προμελέτην καί έπειδή ούδε- 
μίαν ώς έκ τής φύσεώς του καί τοΰ χαρακτήρος του σημασίαν δίδει εις τήν πράξιν 
του, φονεύει. Ούτος μέ διακριτικόν γνώρισμα τήν προμελέτην δεν θεωρείται δολο
φόνος (έν άντιθέσει προς τούς άνωτέρω), παρ’ ό,τι ή πράξις του προκαλεΐ τήν άγα- 
νάκτησιν τοϋ Κοινού συναισθήματος, όπερ έπί τοΰ προκειμένου άπαιτεΐ βαοεΐαν 
τιμωρίαν.

Φρονοΰμεν οθεν, ότι τά παραδείγματα ταϋτα άρκοΰν ν’ άποδείξουν έν συσχε
τισμοί και προς τό Νομικόν έπιχείρημα, τήν δικαιολογίαν τής άμφισβητήσεως καί 
τών αντιρρήσεων, ήτις καί έκφράζεται εις όλας τάς αιτιολογίας τών έκάστοτε συν- 
ταχθέντων σχεδίων ήμών.

4. 'Η ρ ύ θ μ ι σ ι ς  τ ή ς  β α ρ ε ί α ς  ά ν θ ρ ω π ο κ τ ο ν ί α ς  έ π ί  
τ ή  β ά σ ε ι  ά λ λ ω ν  σ τ ο ι χ ε ί ω ν .

"Ενεκα τών άνωτέρω λόγων, αί νεώτεραι νομοθεσίαι, όρθώς πράττουσαι, 
αποκλείουν τήν έννοιαν τής βαρυτέρας άνθρωποκτονίας, μέ κριτήριον τό στοιχεΐον 
τής προμελέτης. Προσπαθοΰσαι δέ ν’ άπαλλαγώσι τοΰ στοιχείου τούτου, έπιδιώ- 
κουν νά ρυθμίσουν τήν άνθρωποκτονίαν τής βαρυτέρας μορφής, έπί τή βάσει άλλων 
στοιχείων. Έν τή ρυθμίσει όμως ταύτη, άκολουθοΰν τά εξής διάφορα συστήματα. 
1) το α ρ ν η τ ι κ ό ν .  Κατ’ αύτό άπαλείφεται ό όρος «προμελέτη» χωρίς ν’ άντι- 
καθισταται μέ άλλον τινά, καί 2) τό θ ε τ ι κ ό ν .  Κατ’ αύτό ό όρος ούτος άντι- 
καθισταται δι’ άλλων τοιούτων. Οΰτω νομοθεσίαι τινές, ώς άνθρωποκτονίαν βα
ρείας μορφής χαρακτηρίζουν έκείνην ήτις προέρχεται άπό «ποταπήν διάθεσιν» 
(μίσος, εκδίκησιν, φθόνον κλπ .) ένω άλλαι τήν προερχομένην άπό «φονικήν διά-
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θεσιν ή φιλοκέρδειαν» δπως και την «διά πυρός ή δηλητηρίου πραγματοποιη- 
θεϊσαν» κλπ.

5. Ή  θ έ σ ι ς  τ ο ΰ  ή μ ε τ έ ρ ο υ  Κ ω δ ι κ ό ς .  Κ ρ ι τ ι κ ή .
'Ο ήμέτερος Νομοθέτης ήκολούθησε το πρώτον των άνωτέρω συστημάτων, 

ήτοι τό άρνητικόν, άφ’ ου κατά την διατύπωσιν της σχετικής (ως άνω) διατάξεως, 
άνθρωποκτόνος θεωρείται, οστις έκ προθέσεως άπέκτεινεν έτερον. 'Ο αύτος Νομο
θέτης έκ τής ώς άνω διατάξεως άποσπα την έννοιαν τής άναιρέσεως, όρίζων σαφώς 
πότε υπάρχει άναίρεσις, εις τρόπον ώστε πάσα άλλη περίπτωσις μη καλυπτομένη 
ύπ’ αύτής νά θεωρήται βαρεία άνθρωποκτονία (φόνος ). Τούς λόγους, οϊτινες (οδή
γησαν αύτον εις το νά λάβη την θέσιν ταύτην αιτιολογεί πλήρως, διά τής αιτιο
λογίας, στηριζομένης εις το Νομικόν κυρίως επιχείρημα. Εις αύτήν άναφέρονται 
τά έξής : «Τό Σχέδιον έμμένον έν τή θεμελιώδει αρχή του ίσχύοντος Ποινικού 
Νόμου, καθ’ ήν ό διακριτικός όρος τοΰ φόνου, άπό τής άναιρέσεως δέον νά τεθή 
έν τή μετά ψυχικής ήρεμίας ή ορμής άποφάσει τοΰ υπαιτίου, διετύπωσε τήν μεν 
έννοιαν τοΰ φόνου, ώς τήν έκ προθέσεως άνθρωποκτονίαν, τήν δέ έννοιαν τής άναι
ρέσεως, ώς τήν έν βρασμώ ψυχικής ορμής τοιαύτην. Διά τής διατυπώσεως ταύτης, 
τό μέν σαφώς δηλοΰται, δτι ή έν βρασμώ ψυχικής ορμής άνθρωποκτονία, ούδέποτε 
είναι φόνος, τό δέ ά π ο φ ε ύ γ ο ν τ α ι, οί τοιαύτας συζητήσεις καί άμφισβητή- 
σεις προκαλέσαντες δροι τοΰ έσκεμμένου καί τής προμελέτης».

’Αλλά τό σύστημα τοΰτο κατακρίνεται ύπό των οπαδών τοΰ δευτέρου τοι- 
ούτου (θετικοΰ). Διότι κατ’ αύτό (τό άρνητικόν) ισχυρίζονται οί πρώτοι ή δολία ( 6) 
άνθρωποκτονία χαρακτηρίζεται ώς βαρυτάτη (έν αις περιπτώσεσιν έπιβάλλεται ή 
ποινή τοΰ θανάτου), έπί τή βάσει διαφόρων στοιχείων ύπό τοΰ δικαστοΰ έκτιμω- 
μένων. Διά τοΰ τρόπου δμως αύτοΰ μετατοπίζεται τό ζήτημα τής ρυθμίσεως τής 
βαρείας άνθρωποκτονίας άπό τον νομοθέτην είς τον Δικαστήν. ’Αλλά μία τοιαύτη 
μετατόπισις τής έξουσίας, άνευ ούδεμιάς περαιτέρω διατυπώσεως είναι μάλλον 
έπικίνδυνος καί ίσως κοινωνικώς άπαράδεκτος.

Είναι βεβαίως άληθές δτι τό Νέον Ποινικόν Δίκαιον, ώς άλλως τε καί 
άνωτέρω έλέχθη, στηρίζεται είς τήν άρχήν τής έξατομικεύσεως τής ποινής ήτις 
καί έπιβάλλει, δπως παρέχεται εόρύτερον δικαίωμα εις τον Δικαστήν κατά τήν 
έπιβολήν τής ποινής. Παρέχεται δηλαδή είς αυτόν μείζων έλευθερία, διά τής εύρύ- 
τητος τών έν τώ Νόμω τεθειμένων ορίων. Είς τό σημεΐον τοΰτο πάντες οί συγγρα
φείς συμφωνοΰν πλήρως, διότι ή εύρύτης τής Ποινικής μεταχειρίσεως παρά τώ Δι
καστή, ύπό τάς άπαιτήσεις τής σημερινής μηχανοκινήτου ζωής, είναι έπιβεβλη- 
μένη. Ά λλ’ έν τή συγκεκριμένη περιπτώσει τά πράγματα έμφανίζονται διαφορο- 
τρόπως. Διότι δεν παρέχεται μία άπλή καί συνήθης έξουσιοδότησις είς τον δικα
στήν, άλλά σπουδαία τοιαύτη, καθ’ δσον οΰτος έξουσιοδοτεΐται νά θανατώση ή οΰ. 
Τό βάρος τοΰτο είναι σοβαρόν καί μία ύπέρμετρος έλευθερία τοΰ Δικαστοΰ, τυγ
χάνει άπαράδεκτος. Οΰτω έπί τή βάσει τών σκέψεων καί έπιχειρημάτων αύτών συγ
γραφείς τινές (Τάφος άπό τής έδρας καί Ποιν. Χρονικά Τόμος Α' σελίς 78) παρ’ 
ήμϊν, παρατηροΰν δτι ή θέσις αΰτη τοΰ Κωδικός ημών παρουσιάζει άναμφισβή- 
τητον μειονέκτημα, πιστοποιούμενον ,πλήρως άπό τάς σκέψεις αύτάς.

Ούχ’ ήττον δμως τό μειονέκτημα τοΰτο πολύ περιορίζεται, λαμβανομένου 
ύπ’ οψιν, δτι είς τό Γενικόν Μέρος τοΰ Π. Κ., διαλαμβάνεται σχετική διάταξις, ή 
τοΰ άρθρου 86 αύτοΰ, καθ’ ήν «έν αίς περιπτώσεσιν ό Νόμος άπειλεΐ διαζευκτικώς 
τήν ποινήν τής ισοβίου καθείρξεως μετά τής θανατικής ποινής, ή τελευταία αΰτη

6. Σημειωτέον, δτι επειδή ό νόμος δέν ποιείται διάκρισιν, άρκεϊ καί ενδεχόμενος δό
λος, διά νά χαρακτηρισθή τις, ώς ένοχος τής έν τή α' παραγράφω τοΰ άρθρου πράξεως.
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καταγιγνώσκεται, μόνον άν τό είδος καί ό τρόπος της έκτελέσεως, ώς καί αί λοιπαί 
έν γένει περιστάσεις καθιστώσι την πραξιν ιδιαζόντως απεχθή ή άν ό δράστης είναι 
επικίνδυνος εις την δημοσίαν άσφάλειαν». ( ?)

III. Ή  άναίρεσις, ώς έλαφροτέρα μορφή ύ φ ’ ήν εμφανίζεται τό 
έγκλημα. Π. Κ . 299 § 2

Συνοψίζοντες ήδη τα ανωτέρω άγόμεθα εις τό συμπέρασμα, 6τι ό Νέος Ποι
νικός ημών Κώδιξ, άναγνωρίζει τήν δολίαν ανθρωποκτονίαν, ώς ένιαΐον έγκλημα, 
ύφ’ δ υπάγεται ό φόνος καί ή άναίρεσις, ήτις δεν άποτελεΐ παρά έλαφροτέραν μορφήν 
του φόνου καί τιμωρείται (βασικώς) μέ τήν ποινήν τής πρόσκαιρου καθείρξεως 
(5—20 ετών). Κοινόν δέ γνώρισμα τούτων, είναι οτι τό έπελθόν αποτέλεσμα ύπήοξε 
καί τό αίρεθέν. Ή  αίρεσις έξ άλλου είναι δόλια έπ’ άμφοτέρων, μέ τήν διαφοράν, 
οτι διά νά προσδοθή εις τήν άνθρωποκτονίαν ή έλαφροτέρα μορφή (τής § 2 τοϋ 
άρθρου) δέον ό δράστης νά τελή κατά τε τήν άπόφασιν καί τήν έκτέλεσιν τοϋ εγκλή
ματος, έν βρασμώ ψυχικής ορμής. "Οσον άφορα τήν έννοιαν τοϋ δρου «βρασμός 
ψυχικής ορμής» άρκετά έγράφησαν. Πάντως κατά τήν πλειονότητα τών συγγρα
φέων, ύπάρχοντος βρασμοΰ ψυχικής ορμής άποκλείεται ή σκέψις ήτοι «ή στάθμισις 
τών αιτίων τών κινούντων προς τέλεσιν τής πράξεως καί τών συγκρατούντων άπό 
τήν τέλεσιν αύτής» (Χωραφάς) ύπό τό Κράτος δέ μιας τοιαύτης καταστάσεως 
τελείται τό έγκλημα. "Αλλως, «δταν τις έκτελή τό έγκλημα, άπό μίαν ταχεΐαν 
άπόφασιν, προκληθεϊσαν, άπό έναν άπότομον ψυχικόν ερεθισμόν^ τότε εύρίσκεται 
έν βρασμώ ψυχικής ορμής». Τουναντίον ό έκτελέσας τό έγκλημα, εύρισκόμενος έν 
έλαφρα ψυχική ταραχή, δέν καλύπτεται άπό τάς διατάξεις τής έλαφρας μορφής τοϋ 
έγκλήματος, καί τιμωρητέος ώς φονεύς.

IV . Συμμετοχή πλειόνων κατά τήν τέλεσιν τοϋ έγκλήματος τής 
έκ προθέσεως ανθρωποκτονίας

"Εν άλλο ζήτημα τό όποιον έγεννατο, ύπό τό Κράτος τοϋ προϊσχύοντος δι
καίου, άναφορικώς προς τον φόνον καί τήν άναίρεσιν, είναι τό ζήτημα τής συμ
μετοχής πλειόνων προσώπων, εις τό έγκλημα τής άνθρωποκτονίας, διά τάς περι
πτώσεις έκείνας καθ’ άς τις ή τινές τούτων ένήργουν έκ προμελετημένου δόλου, 
άλλοι δέ, έξ άπρομελετήτου τοιούτου. Ήρωτάτο δηλ. ποία έδει νά έπιβληθή ποινή 
εις έκαστον τών συμμέτοχων. ’Επί τοϋ προκειμένου έδιδάχθησαν τρεις γνώμαι.

Κατά τήν πρώτην έξ αύτών, ήτις καί ώς κρατοϋσα ήδύνατο νά θεωρηθή. 
έκαστος τών συμμέτοχων, έδει νά τιμωρηθή κατά τήν δολίαν αύτοΰ αίρεσιν. Κατά 
τήν γνώμην δηλαδή ταύτην τό προμελετημένον ή άπρομελέτητον, έρευνάται κεχω- 
ρισμένως δι’ έκαστον τών συμμέτοχων (Τζωρτζόπουλος, Γάφος). Κατά συνέ
πειαν ήτο δυνατόν εις ή πλείονες νά τιμωρηθούν, ώς ένοχοι φόνου, έτεροι δέ, ώς 
τοιοϋτοι άναιρέσεως.

Κατά τήν δευτέραν γνώμην, διά τον χαρακτηρισμόν τής πράξεως τών συμ
μέτοχων (ηθικού αύτουργοΰ καί σύνεργού) έδει νά ληφθή ύπ’ οψιν, ή πραξις τού 
φυσικού αύτουργοΰ. Συνεπώς άν ό αύτουργος έξετέλεσε φόνον, τότε ηθικός αυτουρ
γός φόνου θά έθεωρεΐτο καί ό συμμέτοχος, έστω καί άν ένήργησεν έξ άπρομελε-

7. Εύκαιριακώς καί παρ’ δ,τι ή παρατήρησις δέν έχει ίσως θέσιν ένταϋθα, καθ’ δ 
δικονομικής φύσεως, άναφέρομεν, οτι έπί τής διατάξεως ταύτης έγεννήθη ζήτημα όσον άφορα 
τό ποιοι είναι αρμόδιοι νά κρίνουν άν ή πραξις είναι ιδιαζόντως άπεχθής ή άν ό δράστης 
είναι επικίνδυνος είς τήν Δημοσίαν άσφάλειαν. Ώ ς προς τήν α' περίπτωσιν συμφωνούν 
πάντως, οτι αρμόδιοι είναι οί ένορκοι. 'Όσον άφορα δμως τήν δευτέραν τοιαύτην αί γνώμαι 
διχάζονται. Κατά τήν όρθοτέραν ήν φαίνεται οτι άποδέχεται καί ό Μπουρόπουλος, αρμόδιοι 
είναι οι σ ύ ν ε δ ρ ο ι .
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τήτου δόλου. Καί άντιστρόφως ό ήθικός φόνου, έθεωρεΐτο ώς τοιοΰτος άναιρέ- 
σεως, άν ό φυσικός αυτουργός διέπραξε τό άδίκημα της άναιρέσεως (Ήλιόπουλος). 
'Η άποψις αυτή κατεκρίθη, ώς άγουσα εις άδικίας.

'Η τρίτη έξ άλλου γνώμη ύποστηριχθεΐσα παρ’ ήμΐν ύπό του Καθηγητοΰ 
Κου Χωραφά, ποιείται διάκρισιν. Κατ’ αυτήν άν έπρόκειτο περί συναυτουργών, 
έκαστος ήθελε κριθή αύτοτελώς καί θά έτιμωρεΐτο, ώς φονεύς ή άναιρέτης. άνα- 
λόγως τοϋ άν ένήργησε μετά σκέψεως ή έν βρασμω ψυχικής ορμής (ώς δέχεται 
ή α' γνώμη). "Αν όμως έπρόκειτο περί αύτουργοΰ άφ’ ένός καί ηθικού αύτουργοΰ 
ή συνέργου άφ’ έτέρου τότε δέον νά διακρίνωμεν. "Αν ό φυσικός αυτουργός τυγ- 
χάνη άναιρέτης, τότε ώς ήθικός αυτουργός άναιρέσεως ήθελε κριθή καί ό ήθικός 
αύτουργός τοϋ έγκλήματος έ'στω καί άν ένήργησε έκ προμελέτημένου δόλου. Του
ναντίον άν ό φυσικός αύτουργός πράττη έκ προμελετημένου δόλου, οί δέ έξ άπρο- 
μελετήτου τοιούτου, τότε δι’ αυτούς ή πράξις χαρακτηριστέα ώς άναίρεσις. Καί 
τοΰτο διότι έν έναντία περιπτώσει, ό ήθικός αύτουργός θά έτιμωρεΐτο περισσό
τερον, παρ’ όσον, άν έξετέλη ό ’ίδιος το έγκλημα.

Ύπό τον νέον όμως Ποινικόν ήμών Κώδικα, καθ’ δν έν μόνον ε ί δ ο ς  κοινής 
άνθρωποκτονίας ύφίσταται (τής έν βρασμω ψυχικής ορμής τελεσθείσης τοιαύτης, 
άποτελούσης καθ’ ά άνωτέρω, ιδιαιτέραν έλαφρυντικήν περίστασιν) τό θέμα ούδε- 
μίαν έμφανίζει δυσχέρειαν καθ’ όσον είναι κριτέον κατά τάς γενικάς άρχάς, περί 
προσωπικών λόγων μειώσεως τής Ποινής, τής λύσεως ταύτης ρητώς έπιτασσο- 
μένης ύπό τοϋ άρθρου 49 § 2 Π. Κ. Κατά τοϋτο «Ίδιαίτεραι ιδιότητες ή σχέσεις 
ή άλλαι περιστάσεις, έπιτείνουσαι, μειοΰσαι ή άποκλείουσαι τήν Ποινήν λαμβά- 
νονται ύπ’ όψιν, μόνον έπί έκείνου των συμμέτοχων, παρ’ ώ ύπάρχουσιν».

Ά λλ’ έάν τά άνωτέρο) έχουν θεωρητικήν μόνον άξίαν διά τό έγκλημα τής 
άνθρωποκτονίας, δέν έχουν τοιαύτην καί ύπό τό Κράτος τοϋ σήμερον ίσχύοντος 
δικαίου καί διά πάντα τά. λοιπά. Οΰτω λ. χ. άνάλογον ζήτημα δύναται νά γεννηθή 
καί σήμερον, όσον άφορα τά άδικήματα τής δυσφημήσεως (άπλής Π. Κ. 362) καί 
συκοφαντικής δυσφημήσεως (Π. Κ. 363). 'Η απλή καί συκοφαντική δυσφήμησις 
καί· σήμερον άποτελοΰν δύο διακεκριμμένα άπ’ άλλήλων, έγκλήματα, ώς συνέβαινε 
κατά τό παλαιόν δίκαιον μέ τον φόνον καί τήν άναίρεσιν. Ώς γνωστόν δέ διά νά 
χαρακτηρισθή τις ένοχος συκοφαντικής δυσφημήσεως δέον νά τελή άπαραιτήτως 
έν γνώσει τής άναληθείας τοϋ άποδιδομένου γεγονότος, δηλ. έν άμέσω δόλω (κατ’ 
άντίθεσιν προς τό προϊσχΰσαν άρθρον 21 τοϋ Ν. 5060 καθ’ δ ήρκει καί ένδεχό- 
μενος δόλος, δηλαδή άμφιβολία). Τουναντίον το άντίθετον συμβαίνει μέ τον ένοχον 
τής άπλής δυσφημήσεως. Έν περιπτώσει λοιπόν συμμετοχής τοιούτων συμμετό- 
χων, (έξ ών ό εις τελεί έν γνώσει, ό δέ έν άμφιβολία) πάλιν άνακύπτει ζήτημα, 
έφ’ ού, ούδέν δύναται νά προστεθή, πέραν των όσων άνωτέρω έκτίθενται.

(Συνεχίζεται)
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ΙΕΞΟΥΑΛΙΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΟΦΑΙ
- ΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΓΕΝΝΕΤΗΣΙΑΚΟΥ ΠΑΘΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ -

'Υπό χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΑΡΔΙΚΑ Ύτπχστυν. Α*.

1. —Κληρονομικαι προδιαθέσεις. Ψυχοπαθείς.
2. — Ροπαί, πάθη , χαρακτήρ.
3. — 'Ένστικτα.
4. —Σεξουαλικόν ένστικτον.

«ΤΙ γάρ έστιν άνθρωπος; ’Ασθέ
νειας υπόδειγμα, καιροϋ λάφυρου, 
τύχης παίγνιον, μεταπτώσεως εί- 
κώ ν, φθόνου καί συμφοράς πλά- 
στ ιγ ξ , τό δέ λοιπόν φλέγμα χολή».

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

1 .  ΚληρονομικαΙ προδιαθέσεις. Ψυχοπαθείς
Ή  έπιστήμη παραδέχεται δτι παν ανθρώπινον ον κληρονομεί ποικίλα γνωρί

σματα παρά των γεννητόρων του. Τα γνωρίσματα ταϋτα είναι σωματικά και ψυ
χικά. Κατά συνέπειαν ή μορφολογική κατατομή, ή διανοητική, ή συναισθηματική, 
ή βουλητική και ή ήθική κατάστασις παντός άτόμου ώς και αί πράξεις αύτοϋ έξαρ- 
τώνται κατά μέγα βαθμόν άπό τάς κληρονομικάς αύτοϋ προδιαθέσεις.

ΙΙλήν δμως των κληρονομικών προδιαθέσειυν, έπί έκάστου άτόμου έπιδροΰν 
καθ’ δλον αύτοϋ τον βίον μυστηριώδεις δυνάμεις καί πάσης φύσεως γεγονότα κατά 
τρόπον, ώστε νά διαφοροποιούν τάς πράξεις αύτοϋ καί την εύαισθησίαν του το-· 
σοϋτον, ώστε έκαστον άτομον νά καθίσταται ψυχοδιανοητικώς δλως διάφορον 
των άλλων καί άνάλογον των ίδιοσυγκρασιακών αύτοϋ παραγόντων.

"Οθεν οί άνθρωποι διαφέρουν εις μέγιστον βαθμόν μεταξύ των κατά τρό
πον, ώστε ή άτομική ποικιλία εις τον ψυχοδιανοητικόν τομέα νά έξικνήται εις 
τό άπειρον.

Ό  Φάουστ τήν διαφοράν ταύτην έχαρακτήρισε διά τής φράσεως «έκαστος 
ομοιάζει μέ τό πνεΰμα τό όποιον κατανοεί».

Αί προειρημέναι κληρονομικαι προδιαθέσεις (σωματικαί καί ψυχικαί) δυ
νατόν νά είναι ή κανονικαί, δτε έχομεν τον κανονικόν καί φυσιολογικόν άνθρωπον 
ή παθολογικαί, δτε έχομεν τον παθολογικόν άνθρωπον.

Τον παθολογικόν άνθρωπον διακρίνομεν: α) εις τοιοΰτον άπό άπόψεως σω
ματικής κληρονομικότητος καί β) εις παθολογικόν άπό άπόψεως ψυχικής κληρο
νομικότητας. Παθολογικόν άπό άπόψεως σωματικής κληρονομικότητος καλοΰμεν 
τον άνθρωπον εκείνον δστις πλήν των κανονικών σωματικών χαρακτήρων τών 
προγόνων του φέρει καί μορφολογικάς ή φυσιολογικάς άτελείας, αίτινες οφεί
λονται εις παθολογικάς καταστάσεις αύτών π.χ. γιγαντεία, μικροσωμία, πολυδα
κτυλία κλπ. Αί σωματικαί αΰται άνωμαλίαι καί άτέλειαι, ώς άπεδείχθη, είναι 
πολλάκις πρόδρομα συμπτώματα ψυχικών άνωμαλιών.

Παθολογικόν άπό άπόψεως ψυχικής κληρονομικότητος καλοΰμεν τον άνθρω
πον έκεΐνον δστις είναι κληρονομικώς βεβαρυμένος διά ψυχικών άνωμαλιών άπο- 
δοτέων εις άνωμάλους τάσεις τών γονέων του.

Τό ψυχικώς άνώμαλον άτομον δεν δύναται νά προσαρμοσθή εις τό κοινω
νικόν περιβάλλον καί ώς έκ τούτου τίθεται έν κινδύνω άπωλείας τής όδοΰ τοΰ 
κατά Νόμον έπιτρεπομένου.
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Οί ψυχικώς άνώμαλοι, ώς ή καθημερινή πείρα διδάσκει, κατατάσσονται εις 
διαφόρους κατηγορίας άπό του ελαφρώς πνευματικώς νοσοϋντος μέχρι τοϋ βα- 
ρέως πνευματικώς άναπήρου. Γενικώς τα άτομα της κατηγορίας τών ψυχικώς 
ανωμάλων καλοΰμεν ψυχοπαθείς.

2. Ροπαί, πάθη, χαρακτήρ
'Έκαστον άτομον άπό τής γεννήσεώς του μέχρι τοϋ θανάτου του ταλαν

τεύεται καί κλειδωνίζεται ύπό διαφόρων δτε μέν τυχαίων καί έφημέρων συγκι
νήσεων δτε δέ ύπό μονίμων τοιούτων. Αί μόνιμοι συγκινήσεις έπιδροΰν δραστι- 
κώτερον τών έφημέρων τοιούτων έπί τής δλης ύποστάσεως τοϋ άτόμου, τής έσω- 
τερικής ήθικής αύτοΰ ύπάρξεως καί ψυχοσυνθέσεως, κατά τρόπον, ώστε αδται να 
έμφανίζωνται ύπό μορφήν ροπών καί παθών.

Γενικώς ή δλη προσωπικότης έκάστου άτόμου χαρακτηρίζεται έκ τών πρά
ξεων αύτοΰ, έκάστη δέ πράξις άποδίδεται εις τήν σύμπραξιν ώρισμένων ελατη
ρίων έπιδρόντων έπί καθωρισμένου χαρακτήρος ( Aschaffenburg).

«Χαρακτήρα καλοΰμεν καθοριστικόν καί ίδιάζοντα παράγοντα κεί
μενον εντός τώ ν ορίων τής βουλήσεως τοϋ άτόμου».

Ό  χαρακτήρ ύφίσταται μεγάλην μεταβολήν διά τής αγωγής καί τών συν
θηκών τής ζωής τοϋ άτόμου, ούχ’ ήττον όμως έκδηλώνει κατά βάθος τάς ένδια- 

* θέτους ροπάς καί πάθη τοϋ άτόμου.
3. ’Ένστικτα

Ωσαύτως έκαστον άτομον άπό τής γεννήσεώς του κατέχεται, όρμάται καί 
κινείται ύπό ισχυρών έμφύτων τάσεων σύνεπεία τών οποίων δρα προς έκπλήρωσιν 
βιολογικών τινων σκοπιμοτήτων.

Τά ισχυρά ταΰτα κίνητρα καλοΰμεν ένστικτα.
Τά ένστικτα δεσπόζουν καί καθοδηγοϋν τον άνθρωπον, διαμορφώνουν τάς 

σκέψεις του καί ολοκληρώνουν τήν ηθικήν αύτοΰ ζωήν. Ταΰτα άποτελοΰν φυσικήν 
δύναμιν προ τής οποίας θάττον ή βράδιον ή άνθρωπίνη μικρότης μετά άνώφελον 
άντίστασιν κάμπτεται καί ύποκλίνεται μετά δέους καί σεβασμοΰ.

Διάφοροι έπιστήμονες (Μόργκαν, Πάρμελκ, Κλαπαρέντ, Φρόϋντ, Γκούν- 
τριχ, Χόκινγκ, Φορέλ κ .λ .π .) έδωσαν ποικίλους ορισμούς τών ένστικτων, ούς παρα
λείπω καθ’ όσον ούτοι ενδιαφέρουν τούς ειδικούς οΐτινες άσχολοΰνται μέ τό θέμα 
τοΰτο. Πλήν όμως προς κατανόησιν τοΰ δλου θέματος, παραθέτω τον καθ’ ήμάς 
εύληπτότερον ορισμόν τοΰ ένστικτου.

«’Έ νστικτον καλείται ή έν τοϊς άνθρώποις καί τοΐς ζωοις ένυπάρ- 
χουσα εσωτερική παρόρμησις ήτις κ ινεί άνευ μετοχής τής νοήσεως ή 
τής βουλήσεως εις έκτέλεσιν ενεργειών, εξυπηρετουσών τήν εν τώ  βίω  
συντήρησιν καί τήν άναπαραγωγήν».

’Ένστικτα ύπάρχουν ού μόνον εις τον άνθρωπον άλλά καί εις τά ζώα, ούχ’ 
ήττον δμως τά μέν διαφέρουν τών δέ. Καθ’ όσον τά ένστικτα τοΰ άνθρώπου παρου
σιάζουν μεγάλην καί πλουσίαν πλαστικότητα, διά τον λόγον δτι ταΰτα εις τον 
σύγχρονον άνθρωπον συνδέονται μέ τήν λογικήν καί τήν συναισθηματικότατα αύτοΰ 
ήτις μάλιστα ποικίλει άπό άτομον εις άτομον. ’Ενώ άντιθέτως τά ένστικτα τών 
ζώων είναι άκαμπτα καί δυσκόλως μεταβάλλονται σύνεπεία έπιδράσεως έξωτε- 
ρικών περιστατικών.

Τά έν τοϊς άνθρώποις ένστικτα, εξεταζόμενα άπό βιολογικής πλευράς, άπο
τελοΰν τον μόνον σκοπόν τής ζωής εις ήν ή λογική έπενέργεια άποτελεΐ μέσον 
προς έπιτυχίαν ταύτης.

Σήμερον ή έκπλ.ήρωσις ύπό τοΰ άτόμου ενστικτωδών ζωτικών σκοπών συ-
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ναντςί διάφορα εμπόδια και δυσκολίας συνεπεία του πολιτισμού, μέ δυσάρεστα 
άποτελέσματα εις τήν δυναμικήν έκφρασιν, τήν ψυχικήν καί ηθικήν αύτοϋ υγείαν.

Εις τά ζώα ώς διεπίστωσαν οί Σπάλντινγκ, Θορυτάϊκ κ. ά .,ή  μή ίκανοποίη- 
σις ενός ένστικτου εις καθωρισμένην έποχήν της ζωής των, προκαλεΐ άτροφίαν 
τούτου. Τό αύτό εν τινι μέτρω ισχύει καί για τον άνθρωπον, εις τον όποιον ή 
μή ίκανοποίησις των ένστικτων του εις ώρισμένην ήλικίαν, προκαλεΐ άνωμαλίας 
αΐτινες άσκοΰν μεγίστην έπίδρασιν είς τον βιοψυχικόν αύτοΰ κόσμον καί εις τήν 
έν γένει ήθικήν αύτοϋ ισορροπίαν.

4. Σεξουαλικόν ένστικτον
Ή  διαιώνησις τοϋ άνθρωπίνου γένους δεν έξαρτάται έκ τυχαίου τίνος γεγο

νότος ούδέ έκ τής ιδιοτροπίας του άτόμου, άλλα έξασφαλίζεται διά τίνος φυσικής 
ορμής ήτις ζητεί μετά πάσης δυνάμεως τήν ίκανοποίησίν της (Kraff Ebing).

Τήν ορμήν ταύτην καλοϋμεν γεννετήσιον ορμήν ή σεξουαλικόν ένστικτον. 
Τό σεξουαλικόν ένστικτον παίζει σπουδαιότατον ρόλον γιά τον άνθρωπον καί τήν 
κοινωνίαν ολόκληρον, καθ’ όσον τοΰτο άποτελεΐ ΐσχυρότατον παράγοντα διά τήν 
άτομικήν καί κοινωνικήν ΰπαρξιν καί είναι τό ΐσχυρότερον κίνητρον διά τήν άπό- 
κτησιν δυνάμεως, ιδιοκτησίας καί δημιουργίαν οικογένειας. Τούτο άφυπνίζει τά άλ- 
τρουϊστικά αισθήματα διά τό έτερον φϋλον καί γενικώτερα διά τήν άνθρωπότητα 
ολόκληρον. "Ολη ή ήθική, ένα μέγα μέρος τής αισθητικής καί τής θρησκείας, έξαρ- 
τάται άπό τήν ΰπαρξιν τοϋ σεξουαλικού ένστικτου.

'Ο Φρόϋντ παραδέχεται δτι τό σεξουαλικόν ένστικτον έκδηλοΰται εις τά άτομα 
άπό τής βρεφικής ήλικίας. Τήν άποψιν ταύτην έπικροτοΰν πλεΐστοι έπιστήμονες 
ώς καί ό διαπρεπής Η. Ellis κ. ά. καί είναι γενικώς ή έν τή έπιστήμη σήμερον 
παραδεδεγμένη.

Προς διασάφησιν τής προηγουμένης παραγράφου, δέον νά τονισθή ότι κατά 
τήν βρεφικήν καί παιδικήν ήλικίαν, τό σεξουαλικόν ένστικτον δέν έκδηλοΰται ύφ’ 
οΐαν μορφήν γνωρίζουν οί ένήλικες, άλλά διαφοροτρόπως.

Σεξουαλικόν ένστικτον υπάρχει ού μόνον είς τον άνθρωπον, άλλά καί είς τά 
ζωα, είς ά μάλιστα διακρίνομεν καί περίοδον οργασμού ήτις δέν παρατηρεΐται 
παρά τοΐς άνθρώποις. Σχετικώς μέ τήν παρατήρησιν ταύτην ό ’Αριστοτέλης 
λέγει :

«ώραι δέ καί ήλικίαι τής οχείας έκάστης είσίν
ώρισμέναι των ζώων
άνθρωπος δέ μάλιστα πάσαν ώραν».

Είς τον άνθρωπον ή παρέκκλισις τής σεξουαλικής ορμής προκαλεΐ ψυχικές 
καί διανοητικές άνωμαλίες αΐτινες άσκούν άμεσον έπίδρασιν είς τήν βιολογικήν καί 
σωματικήν λειτουργίαν αύτοΰ, όπως άκριβώς καί ό υποσιτισμός ή ή στέρησις 
ώρισμένων βασικών θρεπτικών ουσιών.

'Ο Φρόϋντ άποδίδει τάς πλείστας ψυχικάς άνωμαλίας είς τήν βιαίαν κατα
στολήν έπιθυμιών γεννητικής φύσεως, αΐτινες αναπτύσσονται έπί τών άνηλίκων 
καί έφήβων. 'Η έν λόγω καταστολή προκαλεΐ διαστροφάς καί άκαιρον μαρασμόν 
τοϋ άτόμου, όμοιάζοντα μέ εκείνον όν ύφίσταται τό προώρως άποκοπτόμενον έκ 
τοϋ κλάδου του άνθος.

Λόγω λοιπόν τής προώρου' έμφανίσεως τοϋ σεξουαλικού ένστικτου, τοΰτο 
εύρίσκεται προ μεγάλων κινδύνων καί συνεπώς τό άτομον άπό τήν άγωγήν τήν 
οποίαν θά λάβη καί τό περιβάλλον είς τό όποιον θά άνατραφή, έξαρτάται αν τό 
σεξουαλικόν αύτοΰ ένστικτον άναπτυχθή όμαλώς ή άνωμάλως.

(Συνεχίζεται)
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Ά ρ χ ι φ ύ λ α ξ  "X. . .
« ..............Τ’ ’Ανοιξιάτικο κείνο πρωινό, ό Άρχιφύλαξ X... βάδιζε κατάμονος

στον κεντρικό δρόμο. Γιορτή ήταν, καί γ ι’ αύτό ό δρόμος ήταν έρημος μιας κι’ οί 
άνθρωποι ή ξεκουραζόντανε άπό τό μόχθο της έβδομάδας ξαπλωμένοι άκόμα στα 
κρεβάτια τους, ή είχαν πάρει τό δρόμο γιά την Έκκλησιά. Γι’ αύτό ό δρόμος 
τούτος ήταν έρημος άκόμη. Κάπου - κάπου μερικοί διαβάτες διασχίζανε κάθετα 
τό δρόμο πηγαίνοντας στην κοντινή έκκλησίτσα τής Παναγιάς, πού μόνον τό καμπα
ναριό της φαινόταν προβάλλοντας λίγο πιο ψηλά άπ’ τά κυπαρίσια καί τα πυκνά 
πεύκα.....

'Ο Άρχιφύλαξ X....έσερνε βαρειά τά βήματά του πάνω στήν άσφαλτο κείνο 
τ’ άνοιξιάτικο χάραμα, κι’ όλο προχωρούσε. Τουμεναν άκόμη δυό-τρεΐς σκοπιές νά 
έπιθεωρήση καί κατόπιν θά πήγαινε κι’ αύτός νά ξαπλώση τό κορμί του στ’ ανα
παυτικό του κρεβάτι καί νά παραδοθή στή γλυκειά άγκαλιά τού Μορφέα. Κάπου 
τρισήμιση ώρες βάδιζε συνέχεια καί, θές τό προχωρημένο της ήλικίας—ήταν κάπου 
σαράντα χρόνων— θές κάτι παληές μελαγχολικές σκέψεις πού τού ήρθαν νωρίς 
άπό τό βράδυ στο νοΰ -καί δέν τον άφησαν νά κλείση μάτι, έννοιωθε πολύ κουρα
σμένος κείνο τ ’ άνοιξιάτικο πρωινό....Περπατούσε συλλογισμένος καί μέ σκυφτό 
τό κεφάλι, παρουσιάζοντας έτσι μιάν άντίθεση μέσα στ’ ολόχαρο άνοιξιάτικο περι
βάλλον....'Όλα γύρω του ήταν χαρούμενα. Οί κήποι μοσχοβολούσαν γεμάτοι 
λουλούδια. Τά δένδρα είχαν άπό μέρες πρασινίσει, οί τριανταφυλλιές σκόρπιζαν 
μεθυστικά άρώματα καί τά πουλιά στά κλαριά δέν έπαυαν νά συνθέτουν καί νά έκτε- 
λούν πρωτότυπες καί γεμάτες αρμονία συμφωνίες....Γλυκειές μελωδίες έβγαιναν 
άπ’ τήν Έκκλησιά τής Παναγιάς καί στ’ αύτιά του έφταναν σάν απόκοσμοι ύμνοι, 
τέτοιοι πού μόνον άπ’ τά στόματα των Αγγέλων μπορούσαν νά βγουν.

Μά τίποτα άπ’ όλα αύτά δέν έστάθη ικανό νά τού άπαλύνη τήν ψυχή, νά 
τον κάνη νά νοιώση τή χαρά. Παρέμενε σωστή παραφωνία μέσα σ’ όλα τούτα καί 
βάβιζε . . . βάδιζε. . . Ά χ  ! Αυτές οί σκέψεις πού τού γέννησε ή άπό χρόνια κατα-
κλεισμένη θυμησίς τ<υν. . . Αύτές οί άναμνήσεις πού τού ήρθαν άπ’ τό βράδυ στο 
νοΰ, αύτές μόνο καί μόνο ήταν αιτία νά μήν νοιώθη τό γιορταστικό περιβάλλον φύ- 
σεως καί άνθρώπων . . . Γιατί καί οί άνθρωποι τώρα είχαν ξεχυθή στον προ ολίγου 
ερημικό δρόμο κι’ οί φωνές καί τά γέλια τους τον κυνηγούσαν... Τού έφαίνοντο τόσο 
παράλογα όλ’ αύτά πού έφθαναν στ’ αύτιά του ! Μά νάναι όλοι τους αυτοί τόσον 
ευτυχισμένοι όσο φαίνονται;.......

** *
"Ενα διαπεραστικό τρίξιμο, ένας άπαίσιος κρότος πού κάνει τ ’ άπύτομο φρε

νάρισμα, ένα άπεγνωσμένο «ώχ !»  τόν έκαναν νά συνέλθη άπ’ τις σκέψεις του. Σάν 
αύτόματο στράφηκε καί άρχισε νά τρέχη προς τό μέρος πού άκουσε τό θόρυβο. 
Είδε ένα αυτοκίνητο σταματημένο καί κόσμο νά μαζεύεται τρέχοντας γύρω του . . . 
Μερικοί, άγωνιζόντουσαν σκυμένοι νά κάνουν κάτι . . . Διέκρινε έναν όγκο άνθρώ- 
πινο κοντά στις προστινές ρόδες τού αυτοκινήτου καί φτερά έκαναν τά πόδια του. 
Όποιος τόν έβλεπε νά τρέχη έτσι, σίγουρα θάλεγε ότι μπορεί νά παραβγή μέ τόν 
ταχύτερο δρομέα ! Ούτε τά σαράντα του χρόνια, οότε ή άϋπνία, ούτε οί μελαγχολι
κές σκέψεις πού άπό τό βράδυ τού αύλάκωσαν τή ψυχή, τόν βάραιναν τώρα. Σάν σί
φουνας έφθασε στο μέρος τού δυστυχήματος, άρπαξε μέ τά σιδερένια του μπρά-
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τσα τό θΰμα καί άφοΰ το ξάπλωσε στο πισινό κάθισμα, πρόσταξε τό σωφέρ πού κα
θόταν σαν άπολιθωμένος μέ τα χέρια σταυρωμένα :

Γρήγορα ! Στο Σταθμό πρώτων Βοηθειών.......
Σκέφθηκε νά παραμείνη λίγο, να χαράξη στο χαρτί λίγες γραμμές, καθορί

ζοντας έτσι τή θέση τοϋ αυτοκινήτου καί, νά συλλέξη στοιχεία αύτοπτών μαρτύ
ρων για τή δικαιοσύνη. Μά τό θΰμα κινδύνευε! Είχε χάσει κάθε ’ίχνος ζωής, — 
φαινομενικά τουλάχιστον ·— καί δλα φώναζαν δτι πέθαινε . . .  Γι’ αύτό έφυγε δσο 
μπορούσε ταχύτερα γιά τό σταθμό πρώτων Βοηθειών.

** *
Στο κρεβάτι του χειρουργείου, τοϋ δόθηκε ή ευκαιρία νά κυττάξη καί λίγο 

τό θΰμα στο πρόσωπο. Τώρα, τή φροντίδα γιά τή διάσωση τής ζωής τήν είχε ό 
γιατρός μόνον. Αυτός δ,τι μπορούσε έκανε ώς τώρα. Καί τό αύτοκίνητο ώδήγησε 
μόνος του στο σταθμό επειδή ό σωφέρ άπό τήν τρεμούλα δεν μπορούσε νά πιάση 
τό βολάν, καί το καθαρό του μαντήλι—τί άλλο νά κάμη;—έβαλε γύρω άπ’ τή μεγάλη 
πληγή πού ήταν στον κρόταφο. Καί τώρα άνέθετε τά άλλα στο γιατρό.....................

’Έπρεπε νά φύγη. Νά γυρίση στο Τμήμα γιά νά κοιμηθή καί ν’ άναφέρη το
γεγονός.....  Μά πάλι βάραιναν τά πόδια του, πάλι οί σκέψεις πού τον άποχωρίσ-
θηκαν δσο βάσταξε τό περιστατικό, τον έπεσκέφθησαν.....  Μά αυτός ό άνθρωπος !
Αύτό τό γεροντικό του πρόσωπο το είχε ξαναδεϊ.....  «Γιά νά τον ξαναδώ τώρα πού
τό πρόσωπό του καθάρισε άπ’ τά αίματα..... » σκέφθηκε.

Μπαίνοντας ξανά στο χειρουργικό θάλαμο, είδε τό θΰμα ν’ άνοιγοκλείνη τά 
μάτια του καί νά σφαδάζη άπό τούς πόνους. ’Αλλά αύτός!... Αύτός ό γέρος!.. Αυ
τός είναι... Μά είναι δυνατόν ;

Δέν πίστευε στά μάτια του ! Αυτόν πού έσωσε ήταν ή αιτία τής καταστρο
φής του ! Αύτός ήταν εκείνος πού τον πότισε τό φαρμάκι τόσα καί τόσα χρόνια.....
Γι’ αύτόν το γέρο ό Άρχιφύλαξ X . . . είχε νοιώσει τήν μεγαλύτερη άπογοήτευση 
τής ζωής του, τήν πιο τρανή λύπη πού μπορεί νά νοιώση άνθρώπινη καρδιά.... 
Αύτός τοϋ κομμάτιασε τή ζωή, τοϋ ξέσχισε τή καρδιά καί τον έκανε νά βλέπη 
δλον τοΰτο τό κόσμο σάν ένα άπαισιόδοξο σύνολο . . . Καί νά τώρα πού ή ειμαρμένη 
τον έστειλλε γιά νά τον σώση ! Νά σώση ποιόν ; Τον δηλητηριαστή τής ψυχής του, 
αύτόν πού τον κατεδίκασε τόσα άσπλαχνα ν’ άποχωρισθή τό ιδανικό του : Τήν με
γάλη καί πραγματική του αγάπη ! Εκείνο πού ό άνθρωπος μιά μόνον φορά στή 
ζωή τού νοιώθει................................................................................. ........................................

** *
Πόσα χρόνια πέρασαν άπό τότε! Μιά ολόκληρη ζωή........ ’Έφηβος ό Θάνος

τότε — έτσι ήταν τό μικρό δνομα τοϋ Άρχιφύλακα X.........  — γύριζε ξέγνοιαστος
στή μικρή του πατρίδα καί περιποιόταν τά κτήματα τοϋ πατέρα του.........  Φτωχή
ήταν ή οΐκογένειά του, μά τίμια καί όλοι στο χωριό τήν έπαινοϋσαν. 'Η μόνη του 
συντροφιά στο χωριό ήταν ή ’Άννα, τό μικρό καί άθώο εκείνο άγγελικό πλασμα- 
τάκι μέ τις μακρυές πλεξοϋδες καί τό γελαστό προσωπάκι. Σάν τοϋ χαμογελούσε, 
σχηματίζονταν στά κατακκόκινα μάγουλά της δυο λακουβίτσες και τό ωραίο πρό
σωπό της έπαιρνε μιάν έκφραση Α γίας..... Μαζί πήγαιναν στο σχολειό, μαζί 
έβοσκαν τής κατσίκες καί μαζί έπλαθαν όνειρα γιά τό μέλλον σάν μεγάλωσαν λίγο ... 
Τήν άγαποϋσε ό Θάνος τήν ’Άννα, μά αύτό τόξερε μόνον αύτός γιά πολύ καιρό. 
Κανένας άλλος δέν τό γνώριζε ! Ούτε καί ή ίδια ή ’Άννα... .

Οί χωρικοί τούς έβλεπαν έτσι μαζί πάντοτε καί έλεγαν πώς θάναι τό πιο ται-
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ριαστό ζευγάρι μέ τον καιρό. Ό  μακαρίτης ό πατέρας του τούχε πει κάποτε, βλέ
ποντας πώς παραμελούσε τα μαθήματά του καί γνωρίζοντας τον δεσμό τους.

Παιδί μου, είσαι μικρός ακόμη για τέτοια. . .
Πέρασαν έτσι κάμποσα χρόνια. Οί δύο νέοι είχαν μεγαλώσει πια άρκετά καί 

στο χωριό άρχισαν οί κακές γλώσσες νά κρυφομιλοΰν πονηρά για τούς δυο νέους. 'Ο 
Θάνος είχε πή στήν "Αννα τώρα, ότι μόνον κοντά σ’ αυτήν βρίσκει την ευτυχία. 
Κ’ εκείνη τοϋ έκμυστηρεύθηκε αύτό πού χρόνια φύλαγε σάν ιερό φυλακτό στά παρ-
θενικά της στήθη...... ’Αγαπιόντουσαν ! Μιά άγάπη άγνή, όσον καί οί ψυχές τους,
μεγάλη κ ι’ απέραντη όσον ό κόσμος ολόκληρος, τούς είχε συνδέσει γιά πάντα. "Ως 
που μιά μέρα έφθασε κάτι στ’ αυτιά του κύρ - Νικόλα, τοϋ πατέρα τής "Αννας. Ό  
κύρ - Νικόλας, ήταν ό νοικοκύρης τοϋ χωρίου! Πλούσιος κτηματίας μέ άρκετά βοσ- 
κατόπια καί πολλές αγελάδες καί άλλα ζώα, έθεωρεϊτο ό προύχοντας τοϋ χωριοΰ 
καί όλης τής χώρας. Τό μεγάλο του γυιό τον είχε στείλλει στήν Ευρώπη γιά νά 
σπουδάση γιατρός. Τ’ άλλα του παιδιά ήταν στήν ’Αθήνα, σέ καλές θέσεις. Καί τήν 
"Αννα,τή μονάκριβη κόρη του, τήν προώριζε «τουλάχιστον από δικηγόρο καί πάνω...» 
όπως έλεγε στούς συντοπίτες του τά μεσημέρια πού μαζευόντουσαν όλοι κάτω άπ’
τό μεγάλο πλάτανο, στή μέση τής πλατείας .τοϋ χωριοΰ........  Φρόντισε νά τήν μορ-
φώση, τήν πήγε στο μοναδικό γυμνάσιο τής χώρας —> σέ κείνο πήγαινε κ ι’ ό Θάνος 
-— καί σκόπευε μόλις τελειώσει τό γυμνάσιο νά τήν στείλη στήν ’Αθήνα, γιά νά 
σπουδάση άκόμα πιο πολύ........ ’Ήθελε νά τήν κάνη μιά μεγάλη γυναίκα!

Στο χωριό τον κοροΐδευαν κρυφά γιά τις ιδέες του.—Ποιος τολμούσε φανερά 
νά σχολιάση τις άπόψεις του ; Ό  κύρ - Νικόλας ήταν παντοδύναμος γιά τή χώρα—
«"Ενας χοντρός καί άμόρφωτος άνδρας νά έχη τέτοιες ιδέες.......» έλεγαν. Μά ό κύρ-
Νικόλας μπορεί νά ήταν χοντρός, άλλά οχι καί άμόρφωτος. ’Ήταν κοσμογυρισμένος ! 
Χρόνια ναυτικός, γύρισε τον κόσμο ολον. Είδε άνθρώπους, γνώρισε πολιτείες, 
πλούτισε καί, τελικά γύρισε νοσταλγός τής πατρίδας του καί έγκαταστάθηκε στή 
γεννέτειρά του.

Μόλις έφθασαν στ’ αυτιά του οί φήμες γιά τήν κόρη του, τό πρώτο πράγμα 
πού έκανε ήταν νά τήν στείλλη έσπευσμένα στήν ’Αθήνα.....  Μέ πόσα δάκρυα χώ
ρισαν οί δυο ερωτευμένοι ! ’Αλλά δέν πέρασε καιρός κι’ ό Θάνος είπε ένα βράδυ 
στον πατέρα του.

— Πατέρα, θά πάω στήν ’Αθήνα ! Θά πάω νά.....
— Τρελλάθηκες παιδί μου ; Θά μ’ άφήσης εμένα μονάχον εδώ;.·.. Καί δέν 

σκέπτεσαι τήν άρρωστη μητέρα σου ;
— Όχι, πατέρα. Θά πάω νά μπώ στήν ’Αστυνομία ! Θά γίνω.....

—"Ωχ ! Μ’ έφαγες μέ τήν ’Αστυνομία σου ! ’Από δέκα χρονών παιδί μοΰ λές 
δτι θά γίνης άστυνομικός.... Καλά ! Δέν σοϋ λέω.... νά πας άφοΰ τό θέλεις.... ’Αλλά 
μείνε άκόμη ένα δυο χρόνια μαζί μου....

Ποΰ ν’ άκούση ό Θάνος... Τά πατρικά παρακάλια, τά δάκρυα τής μητέρας του, 
στάθηκαν δλα λιγοστά γιά νά τον άποτρέψουν. ’Ήξεραν βεβαίως δτι μιά μέρα θά 
τούς άφηνε, θά έφευγε άπ’ τό χωριό.... ’Αλλά δταν φθάση ή ώρα τοϋ χωρισμοΰ, 
τότε, δλα άνακαλοΰνται, γιά δλα τότε οί άνθρωποι ζητάνε τήν προσωρινή καί φευγα
λέα άναβολή.....

Στήν ’Αθήνα ό Θάνος κατατάχθηκε στο ’Αστυνομικό Σώμα καί έτσι έβλεπε 
τήν ’Άννα του. Πέρασαν έτσι ευτυχισμένα κάμποσα χρόνια, δταν πήρε τήν άπόφασι 
νά τήν ζητήση επίσημα άπό τον πατέρα της, ό όποιος έν τώ μεταξύ είχε πουλήσει 
τά κτήματά του, τά βοσκοτόπια του, τά ζώα του καί είχε κατεβή κ ι’ αύτός στήν 
’Αθήνα. ’Αγόρασε ένα σπιτάκι καί ζοΰσε ήσυχος, βλέποντας τά παιδιά του νά προο
δεύουν.....

Στις σκάλες τοϋ σπιτιοΰ αύτοϋ καθότανε ό κυρ—Νικόλας δταν τον έπεσκέ-
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φθη ό Θάνος γιά νά τοϋ ζητήση τήν κόρη του.... "Ενα κομπολόι στα χέρια τον βοη
θούσε νά σκοτώνη τις ώρες του.....

Μόλις ακούσε τήν πρόταση τοϋ νέου, άστραψε, βρόντηξε καί τινάχθηκε ορθιος 
σαν νά τον δάγκασε φαρμακερή οχιά..

— Βγάλτο αυτό άπ’ τό νοϋ σου.... κ. ’Αστυφύλακα... τοϋ είπε μέ ειρωνεία. 
Ποτέ ! Ποτέ, έν όσω ζώ έγώ δέν θά γίνη ή "Αννα γυναίκα σου....

Προσπάθησε ό άτυχος νέος νά τον πείση, τον παρακάλεσε, τοϋ εξέθεσε τήν άγάπη 
του γιά τήν ’Άννα, τον ίκέτευσε. .Τίποτα ! ’Ανένδοτος ό κυρ—Νικόλας, ούτε ν’ άκού- 
ση τίποτα ήθελε.. Νά δώση αύτός ό ξακουστός στή χώρα νοικοκύρης τήν κόρη του 
σ’ εναν άστυνομικό;.....  'Ο νοΰς του δέν τό χωρούσε ! Καί τον άπόδιωξε βλαστη
μώντας τον βάρβαρα.....

Γύρισε τό βράδυ κι’ ή Ά ννα άπ’ τήν ’Ακαδημία. Γιά δασκάλα σπούδαζε ή δύ- 
στυχη κοπελίτσα.... Τον παρακάλεσε κι’ αύτή, έκλαψε, τοϋ είπε γιά τον έρωτά 
της.... Τίποτα όμως ! Στις έπίμονες παρακλήσεις της, τήν έδειρε, τήν κλείδωσε 
σ’ ένα δωμάτιο κ ι’ έφυγε....

Σάν γύρισε όμως τό βράδυ, βρήκε τήν άμοιρη κοπέλλα νά πλέη στο αίμα ! 
Μ’ ενα ξυράφι είχε άνοίξει ή δύστυχη τις φλέβες της.... Ποθούσε τό θάνατο ! 'Η 
ζωή τής ήταν περιττή.....

Τήν πήγε σε μιά κλινική καί εύτυχώς τή γλύτωσε. Μέ κόπο καί μέ πολλές φρον
τίδες οί γιατροί, τής Ισωσαν τή ζωή. Τδμαθε κ ι’ ό Θάνος, ετρεξε κοντά της καί 
βρήκε ξανά τήν ευκαιρία νά έπαναλάβη τις παρακλήσεις του.... Μάταια όμως ! 
'Η σκληρή ξαρδιά τοϋ κυρ—Νικόλα, ήταν άνένδοτη....

Στήν κλινική συναντήθηκαν όλοι μιά μέρα. Πατέρας, κόρη στο κρεβάτι, οί δυο 
γυιοί πού έμειναν στήν ’Αθήνα καί.... φυσικά κι’ ό Θάνος. Οί ένωμένες παρακλήσεις 
όλων, δέν μετέπεισαν τον σκληρόκαρδο πατέρα.... Τούς γυιούς του απείλησε ότι 
θά τούς άποκληρώση αν εξακολουθήσουν νά τον πιέζουν, στήν κόρη είπε δτι προτιμά 
νά τήν δή νεκρή, παρά γυναίκα ενός άστυνομικοΰ....

Καί άπό τόσο φτωχή οικογένεια !.... Τί θάλεγαν στό χωριό δταν τό μάθαι
ναν ; «Ά πό δικηγόρο καί πάνο:>!....»  είχε δηλώσει στό χωριό. Καί νά τώρα πού 
δλοι τον πιέζανε νά τήν δώση σ’ εναν άστυνομικό.... «Ποτέ I» βροντοφώνησε. «"Οσο 
έγώ θά ζώ, άποκλείεται!»  Τούς άφησε άναυδους δλους κ ι’ έφυγε, άφοΰ πρώτα 
έδιωξε καί πάλι μέ βρισιές τό δύστυχο τό Θάνο........

*
*  *

Βγήκε ζαλισμένος άπ’ το χειρουργείο. Ό  ουρανός είχε συννεφιάσει καί ένας 
δυνατός άέρας σφύριζε άπαίσια. Βασάνιζε τό μυαλό του νά έξηγήση τό φαινόμενο, 
νά ξεδιαλύνη τή σύμπτωση.... Γιατί ή σύμπτωσις αύτή τοϋ φαινόταν άλλόκοτη ! 
Άπό τό βράδυ νωρίς τοϋ είχαν έρθει όλα τούτα στή θύμηση.... Καί νά τώρα πού τά
ξανασκεπτόταν, μπροστά στό κρεβάτι τοϋ έτοιμοθάνατου καταστροφέα του.......
Ξαναζούσε τις στιγμές έκεΐνες.... Τό άποτυχημένο ρομάντσο του.... Χρόνια τώρα 
είχε καταπλακώσει τή καρδιά του, ύστερα άπό τήν τελική άρνηση τοϋ πατέρα τής 
Άννας. Τά θυμότανε βέβαια όλα κατα περιόδους, άλλά τό χθεσινό ήταν άνεξήγητο ! 
Τον είχαν έπισκεφθεΐ οί άναμνήσεις καί δέν έλεγαν νά τον άφήσουν ούτε στιγμή 
όλη τή νύχτα ! Ζοΰσε τά γεγονότα τού παρελθόντος τόσον έντονα τή νύχτα εκείνη.... 
Καί νά ή σύμπτωσις ! Ξαναντάμωσε τον υβριστή καί τον καταστροφέα του υπό τόσον 
τραγικές συνθήκες ! Τί σύμπτωσις άλήθεια !....

Διευθύνθηκε σ’ έναν τηλεφωνικό θάλαμο, βασάνισε τό νοϋ του καί τελικά θυμή
θηκε.... Μέ τρεμάμενα δάχτυλα σχημάτισε έναν άριθμό..
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—Εμπρός.
— Παρακαλώ μένει έχει κάποιος Νίκος ’Αναγνώστου;
— Ναί ! ’Αλλά δεν ε ίνα ι’δώ.... περιμένετε νά φωνάξω την κόρη του, την δε

σποινίδα Ά ννα....
— Την.... δεσποινίδα ; ! ! !
— Ναί ! Τήν δεσποινίδα Ά ννα ' την κόρη του....
Μονάδες τοϋ δευτερολέπτου γεμάτες παλμό κι’ άγωνία.... Γεμάτες χτυπο

κάρδι !.... "Υστερία άπό τόσα χρόνια....
Μια μελαγχολική φωνή του άποκρίθηκε.
— Λέγετε παρακαλώ.
—’Ακουστέ δεσποινίς. 'Ο πατέρας σας βρίσκεται στο Σταθμό Πρώτων Βοη

θειών.... Καθώς βάδιζε, παραπάτησε και χτύπησε λίγο στον άγγώνα του...
—’Αλήθεια !.... Είναι σοβαρά χτυπημένος ; ....
—’Όχι, οχι ! Πολύ ελαφρά....
— Καί ποιος τηλεφωνεί ;
—'Ο.... "Ενας.... ένας .... ’Αστυνομικός.....
Γύρισε στο Τμήμα. 'Η άποστολή του είχε τελειώσει. ’Ανέφερε τό περιστατικό, 

τό υπηρεσιακό περιστατικό.... Οί προϊστάμενοί του τον είδαν έτσι σκεπτικόν καί 
θέλησαν νά μάθουν τήν αιτία. Βρήκε όμως εύκολα τή δικαιολογία. "Ενας άνθρωπος 
κινδύνευε!.... Λίγο τό είχανε

'Υπάρχουν στιγμές, κατά τον Βίκτορα Ούγκώ πού, «ενώ τό σώμα.................)>
’Αλλά τί τά θέλετε αύτά; Τή συνέχεια θ’ άποζητάτε. Τήν συνέχεια τήν άλλη ! 

’Εκείνη πού κ ι’ εμείς οί άστυνομικοί, άνθρωποι σ’ όλες μας τις έκδηλώσεις, τήν 
έχουμε δλοι στο διάβα τής ζωής μας....)).

Ό  κ. 'Υπαστυνόμος τράβηξε δυο ρουφηξιές άπ’ τό τσιγάρο του, άνακάθησε 
στήν πολυθρόνα του καί συνέχισε..

«Ό  Άρχιφύλαξ X... λοιπόν δεν πήγε νά κοιμηθή.Τό μαντεύετε άλλως τε αυτό. 
Ούτε δμως πήγε κατ’ εύθεΐαν στο Σταθμό πρώτων Βοηθειών, κοντά στήν άγαπημένη 
του, δπως θά νομίζετε. Γιατί ή "Αννα τώρα, θά είχε φθάσει στο Σταθμό άγκομα- 
χώντας γιά νά δή τον πατέρα της...’Έμεινε άρκετή ώρα συλλογισμένος, ταλαντευό
μενος μεταξύ δύο επιθυμιών. 'Η μιά ήτανε νά τρέξη άμέσως, νά περιμένη στά σκα
λιά τοϋ Στάθμου πού θάφτανε σέ λίγο λαχανιασμένη ή Ά ννα, καί εκεί.... ’Εκεί 
νά τής πή ότι αυτός τοϋ έσωσε τή ζωή... Καί μαζί τότε, οί δυό τους, νά πάνε στο 
προσκέφαλο τοϋ τραυματισμένου πατέρα καί νά τοϋ ζητήσουν τήν συγκατάθεσή
του γιά τήν ένωσή τους, τήν ευχή του, έστω καί τόσο άργά !..... Ή ταν βέβαιος όλον
αυτόν τό καιρό ότι ή Ά ννα δεν θά παντρευόταν κανέναν άλλον, έκτος άπ’ αυτόν. 
Παρ’ δλην τήν άρνηση τοϋ πατέρα της ! Ή ταν έπίσης βέβαιος ότι τώρα, τώρα πιά 
ό γέρος θάδινε τήν συγκατάθεσή του. Καί τήν εύχή του !...

'Η άλλη επιθυμία τοΰλεγε νά φανή άνδρας ! Νά φανή άξιοπρεπής ! Δεν ήθελε 
νά κερδίση τήν ευτυχία του επειδή άπλώς έκανε τό καθήκον του ! Ό  ήλικιωμένος 
εγωισμός του θέριεψε_ Καί προτίμησε τό δεύτερο.

** *

Ή ταν ένα καλοκαιρινό βράδυ γεμάτο λάβρα καί νωχέλεια. Στο γραφείο τοϋ 
Τμήματος καθόταν ό Άρχιφύλαξ X... καί έννοιωθε τον εαυτό του εύχαριστημένο 
γιατί, μόλις προ λίγων λεπτών, είχε διώξει ένα άντρόγυνο πού πήγε στο Τμήμα μέ 
σκοπό νά χωρίση... Οί λόγοι ήταν σοβαροί ! ’Εκείνος τήν παραμελούσε, τήν άπα- 
τοΰσε. ’Εκείνη, υπήρχαν υπόνοιες ότι τά «είχε» καί μέ άλλους άνδρες....Απλά, λο
γικά, πειστικά τούς άνέλυσε τήν κατάστασή τους, τούς είπε γιά τή ματαιότητα



’Αρχιφύλαξ «X ...» 1959

τού «δρόμου της φυγής» πού άποζητοΰσαν καί στο τέλος έθριάμβευσε ! Τούς έδιωξε 
ένωμένους γιά πάντα.......

Εύχαριστημένος λοιπόν, καθότανε στο γραφείο του όταν μπήκαν μέσα τέσ
σερα άτομα.... Γνωστοί του όλοι.... 'Ο παρ’ ολίγον έτοιμοθάνατος άλλοτε κυρ—Νι- 
κόλας, ή κόρη του ’Άννα καί οί δυο ηλικιωμένοι πλέον γυιοί του..

Μου κάνει κόπο να σάς πώ το τί έγινε τότε ! Δεν θά δυνηθώ νά σάς τό με
ταδώσω όπως πραγματικά συνέβη. Μόνον οί παρόντες εκείνη τή στιγμή—ένας δυο 
άστυφύλακες—έννοιωσαν πραγματικά τό ξέσπασμα σπάνιων άνθρωπίνων αισθη
μάτων....

'Ο γέρο— -Νικόλας έπεσε πάνω μου—συγγνώμην, πάνω στον Άρχιφύλακα X...— 
τον άγκάλιασε καί τον φιλούσε μ’ άναφυλλητά... 'Η ’Άννα έκλαιγε άπό χαρά καί 
οί δυο γυιοί έστεκαν βουβοί, δακρυσμένοι, περιμένοντας νά λύση τό σύμπλεγμα ό 
πατέρας τους γιά νά τού σφίξουν κ ι’ αυτοί τό χέρι υστέρα.... ’Έμεινε έτσι ό γέρος, 
έχοντας άγκαλιασμένον τον Άρχιφύλακα X.... καί κλαίγοντας, άρκετήν ώρα. Κα
τόπιν άπομακρύνθηκε λίγο, άρπαξε την κλαμένη την Ά ννα πού στεκόταν εμβρόν
τητη βλέποντας τή σκηνή, καί τήν έσπρωξε στήν άγκαλιά τού ε ύ τ υ χ ι σ μ έ ν ο υ  
πλέον Άρχιφύλακα.

—__ Παιδιά μου, τήν εύχή μου νάχετε !.... ’Ήμουν ένας εγκληματίας, ένας
τιποτένιος, ένας δολοφόνος τής άγάπης σας. Μή νομίσης Θάνο, παιδί μου, ότι όλ’ 
αότά γίνονται, επειδή σύ μου έσωσες τή ζωή... Ναί ! .. Είναι κ ι’ αύτό ένας λόγος. 
’Αλλά πίστεψε ότι άπό τήν ημέρα ’κείνη πού σ’ έδιωξα τόσο βάναυσα, ή ζωή μου 
κατήντησε ένα μαρτύριο.... Αισθανόμουνα τύψεις ! Καί μέρα μέ τήν ήμέρα οί τύ
ψεις μεγάλωναν, άφοϋ άφ’ ότου ήλθα στήν Αθήνα καί έβλεπα τούς άστυνομικούς 
κάθε μέρα, σχημάτισα γνώμη έντελώς διαφορετική γιά όλους σας, άπό κείνη πού
είχα όταν ήμουνα στο χωριό.... Εϊσαστε ’Άγγελοι, σοιστοί Κοσμοσωτήρες !.......
Πέντε μέρες άπό τήν ήμέρα ’κείνη πού σου δηλητηρίασα τή ψυχή, πήρε φωτιά τό 
σπίτι τού γειτονά μου.... Καί τότε είδα έναν άστυφύλακα νά μπαίνη άπό τό παρά
θυρο άψηφώντας τις φλόγες καί νά. βγαίνη κουβαλώντας στήν πλάτη του μιά γρηά
άρρωστη πού κινδύνευε νά καή. Κατάλαβα τότε ότι οί άστυνομικοί είναι πραγματικοί 
ήρωες!.... Τό καϋμένο τό παιδί.... Βγήκε τότε μέ καμένα τά μαλλιά του, μέ πλη
γωμένο τό πρόσωπο καί τά χέρια, ένώ τά ρούχα του είχαν πάρει φωτιά.... ’Έμαθα 
κατόπιν ότι μέ μεγάλο κίνδυνο γλύτωσε άπ’ τά δόντια τού χάρου.... ’Αργότερα, 
μιά νύχτα, κλέφτες μπήκαν στο σπίτι μου καί μοΰ πήραν τά ρούχα μου καί όλα τά 
λεπτά μου ! Σωστή καταστροφή ! Μά ή ’Αστυνομία σέ δυο μέρες μοΰφερε όλα όσα 
μοΰ κλέψανε καί τούς κλέφτες τούς έστειλε στά κάτεργα.... Μιά άλλη νύχτα, μέ πιά- 
σανε στο δρόμο μερικοί παληάνθρωποι, κάτι άλήτες καί μοδβαλαν τό περίστροφο 
στο στήθος! «Τό πορτοφόλι σου» μοΰ είπαν, «διαφορετικά πεθαίνεις αύτή τή στιγ
μή !..... ». ’Ήξεραν φαίνεται ότι είχα περιουσία, χρήματα.... Κατά, κακή μου όμως
τύχη, κείνη τή νύχτα δέν είχα καθόλου χρήματα πάνω μου. ’Επειδή δέν μέ πιστεύανε, 
άρχισαν νά μέ κτυποΰν ως που μέ ρίξανε χάμω.... Τότε, θυμάμαι, δυο παλληκάρια 
ίσαμε κεΐ πάνω,—σάν καί σένα τότε πού μοΰ ζήτησες τήν’Άννα μου—τούς άρπαξαν
καί μέ μερικές γερές γροθιές τούς ξάπλωσαν χάμω.....  Μοΰ γλύτωσαν τή ζωή τότε
αυτοί. Καί τώρα, μοΰ τήν ξανάσωσες εσύ.... έσύ παιδί μου...

— Μά.... τό καθήκον μου ήτανε.......
—’Όχι ! ’Όχι ! Ή  δική σας άφοσίωση στο καθήκον, στο ξεπάστρεμα των εγ

κληματιών, ξεπερνά καί τό καθήκον, καί τό άνθρούπινα δυνατό.... Ε ί σ τ ε  υ π ε 
ρ ά ν θ ρ ω π ο ι  !.....  καί συγχρόνως καί άγιοι.... Γιατί, τί άλλο μαθές έκαναν οί
άγιοι ; Τί παραπάνω ; Αυτοί δέν κυνηγούσαν τό άδικο καί υπερασπίζονταν τό δί
καιο μέ τόν τρόπο τους ; Μήπως αυτοί δέν.....



1960 X. Σταμάτη — Άρχιφύλαξ «X..... »

— Πατέρα, άλλοτε αύτά. ’Αρκετά τώρα, έπενέβη ή "Αννα, Πάμε....
—Ά σ ε με να έξιλεωθώ, παιδί μου ! Ά φησέ με νά πώ δσα, χρόνια καί χρόνια 

τώρα, έχω μέσα μου.... Άλλα έχεις δίκηο.... Άλλη φορά.... Σήκω τώρα Θάνο, 
πάμε στο σπίτι, στο σπίτι σου.... "Ολα δτι έχω, τώρα είναι δικά σου ! "Ολα. ! Καί 
ό μεγαλύτερος θησαυρός μου, ή μονάκριβη κόρη μου, δική σου! Δικά σου δλα ! 
Σου άξίζουν .... Πάμε τώρα νά χαροΰμε, νά διαλαλήσω δτι έγινα ό πιο εύτυχισμένος 
άνθρωπος του κόσμου....

— Πήγαινε συνάδελφε. Σήκω ! Τί, κάθεσαι άκόμη ; ’Εγώ θά μείνω στο γρα
φείο άπόψε. Φύγε....

ΤΗταν ένας άλλος Άρχιφύλακας τοϋ Τμήματος πού τυχαία ήρθε άπό ώρα στο 
Τμήμα καί, σάν άκουσε τή συζήτηση, μπήκε στο γραφείο καί άκουγε χωρίς νά τον 
προσέξη κανείς....

Φύγανε δλοι τους. "Ενα αύτοκίνητο στήν είσοδο τοϋ Τμήματος τούς πήρε. Το 
κύτταζε καλά — καλά ό Άρχιφύλακας X.... εκείνο τ ’ αυτοκίνητο.... "Εβγαλε τό 
σημειωματάριό του καί κάτι έψαχνε νά βρή.... Μά ό σωφέρ πού τον πρόσεξε άπό τον 
καθρέφτη, φώναξε.

— Μη ψάχνετε κ. Άρχιφύλακα.... Ναί.... έγώ είμαι.... Καί θά γίνω καί κου
μπάρος !.......

— Ναί, είναι «το δπλον τοϋ έγκλήματος», φώναξε κι’ ό κυρ—Νικόλας.... Μά 
άθώος! 'Ο καυμένος... Καί καλός άνθρωπος ! Δέν τδθελε βλέπετε νά μέ κτυπήση...»

** *

'Η άφήγηση τοϋ κ. 'Υπαστυνόμου σταμάτησε. "Ολοι μας περιμέναμε ν’ άκού- 
σουμε τή συνέχεια. Μά καί δλοι μας είχαμε άρχίσει νά ύποψιαζώμεθα κάτι. Είχαμε 
ακούσει δτι ό κ.'Υπαστυνόμος παντρεύτηκε μεγάλος καί υστέρα άπό έναν μεγάλο 
έρωτα καί πολύ παράξενες συνθήκες.... Μά κανείς δέν τολμούσε νά ρωτήση ποιος 
ήταν ό Άρχιφύλακας X.... ’Εγώ πιο πολύ ύποψιάσθηκα, μάλλον ήμουν βέβαιος 
μπορώ νά πώ, δτι δλ’ αύτά πού άκούσαμε ήταν ή ιστορία τής ζωής τοϋ κ. 'Υπαστυ
νόμου. Καί τοϋτο γιατί ήξερα δτι τή γυναίκα του την έλεγαν Ά ννα... Δέν τόλ
μησα δμως νά ρωτήσω.... Ά λλω ς τε είχε τυπωθή στο νοΰ μου ένα λάθος στήν άφή
γηση τοϋ κ. 'Υπαστυνόμου πού έλεγε πολλά....

— Καλά, καί γιατί δέν λές στά παιδιά τή συνέχεια ; Πές τους πώς παντρευτή
καμε μετά σε κείνο τό ξωκκλήσι.....

~Ηταν ή γυναίκα του, ή Ά ννα, πού γύρισε προ ολίγου καί άκουγε άπό τό δι
πλανό δωμάτιο τήν άφήγηση τοϋ άνδρός της.

’Αναπηδήσαμε δλοι άπ’ τις θέσεις μας ! Καλά τδχα καταλάβει !
—"Ωστε σείς κ. 'Υπαστυνόμε είσθε ό.... Άρχιφύλαξ X.... ;
—Ε σείς ; ....... είπαμε δλοι μ’ ένα στόμα....

ΤΗταν άργά. Πλησίαζαν μεσάνυχτα.... Καληνυχτίσαμε τούς καλούς μας νεο- 
φερμένους γειτόνους έγώ κ ι’ οί τρεις φίλοι μου καί φύγαμε.... Καί κανείς μας δέν 
μίλησε μέχρι πού άποχωριστήκαμε.....

Τήν άλλη μέρα, έγώ καί δυο άπό τούς τρεις φίλους μου, άρχίσαμε ένέργειες 
γιά νά βγάλουμε «τά χαρτιά μας» καί νά καταταγοΰμε στήν ’Αστυνομία Πόλεων....

ΧΑΡ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
Άστυφύλαξ



ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΟΣ

"Μέ τον Ο.Φ.Α. στήν Έκάλη,,
Ιανουάριος 1955

« . . . .  Πολλές φορές είχα άκούσει τον Διευθυντή μας να μίλα μ’ ενθουσιασμό 
για το έργο και τή δράση του ΟΜΙΛΟΤ ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (Ο.Φ.Α.). 
Καί πολλές φορές είχα νοιώσει, άθελά μου, κάποιον θαυμασμό για τά πρόσωπα 
πού τον άποτελοΰν—

Θαύμαζα τό έργο του, χωρίς να τό έχω καλά-καλά γνωρίσει. ’Αλλά οί από
ψεις του Διευθυντοϋ μας έχουν μια τεραστία δεσμευτική άπήχηση μέσα στις καρδιές 
εκείνων πού υπηρετούν ύπό τάς διαταγάς του.,,.Δέν είναι βλέπετε μονάχα ό βαθ
μός του...Είναι χίλιοι άλλοι λόγοι πού ύψώνουν το άνάστημά του πάνω άπ’ όλους, 
πάνω άπ’ όλα. Κι’ ένας άπ’ αυτούς τούς λόγους είναι ή άπέραντη, ή διαλεχτή 
Μόρφωσή του πού άγγαλιάζει μ’ αριστοτεχνική έπιδεξιότητα όλα τά θέματα, σέ 
μιά ζηλευτή εγκυκλοπαιδική έκταση....

'Ο Διευθυντής μας λοιπόν άνήκει στούς πιο θερμούς θαυμαστάς τού Ο.Φ.Α. 
Τό ΐδιο κ ι’ έγώ άσυνείδητα, μονάχα άπό ό,τι άκουγα...

Σήμερα όμως άνταμώθηκα επί τέλους «τέτ-ά-τέτ» μ’ αυτόν τον άθόρυβο 
όμιλο μέ την πλούσια χριστιανική δράση του...Κι’ αίσθάνθηκα τήν άνάγκη νά κάνω 
μιά βαθειά δέηση στο θεό γιά τήν έπιτυχία τού έργου του.

....Σήμερα ήταν Κυριακή....ή έβδομη μέρα τής έβδομάδος καί ή δεύτερη τού 
Καινούργιου Χρόνου.....

Καί ό Ο.Φ.Α. εΐχεν άθόρυβα διοργανώσει μιά σεμνή γιορτή γιά τά παιδά
κια των άστυνομικών της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ Έκάλης.

Γιά πρώτη φορά θά έβλεπα αύτό τό "Ιδρυμα....Καί πρώτη φορά παρακολού
θησα άπό τόσο κοντά μιά άπό τις διαλεχτές πτυχές τής δράσης τού πολύτιμου 'Ομί
λου των φίλων μας...

Γι’ αύτό πήγα...Γιά νά σχηματίσω κι’ έγώ επί τέλους μιάν ιδέα γύρω άπό 
αύτόν. Είχα υποχρέωση...ύστερα άπό 7 χρόνια πού έχω στήν ’Αστυνομία...

....Ξύπνησα πρωί-πρωΐ. 'Η μέρα ήταν συνεφιασμένη, γκρίζα, μελαγχολική. 
Μά είχε κάτι τό παράξενο στήν έκφρασή της...μιά θαυμαστή μαγεία πού σοϋ σκλά
βωνε τήν ψυχή, τά Μάτια...όλες σου τις αισθήσεις...

Είναι ώραΐο νά ξυπνάς πρίοΐ-πρωΐ, πριν βγή ό ήλιος...άπ’ τά χαράματα.... 
Ξυπνάς μ’ ένα αίσθημα άνεξήγητης αισιοδοξίας. Σοϋ φαίνεται ότι όλα θά πάνε 
καλά αύτήν τή μέρα...Έχεις μιά άκατανόητη σιγουριά γιά κάθε ελπίδα σου....

Καθώς πλένεσαι σιγοσφυρίζεις.,.σάν ντύνεσαι μουρμουρίζεις εύθυμους σκο
πούς άπό τραγούδια πού μιλάνε γιά τον’Έρωτα, γιά τά ’Ιδανικά, γ ι’ ’Αγάπη.... 
Κι’ όταν κάνης τήν εωθινή προσευχή σου νομίζεις τον Θεό πολύ κοντά σου, άντικρύ 
σου, νά σοϋ γλυκοκουβεντιάζη καί νά σ’ εύλογή.

Μόλις πρωτοπατήσεις ύστερα στο δρόμο τό πόδι σου καί σέ καλημερίσει καλό
καρδα κάποιος άπλοΐκός συνάνθρωπός σου έχεις τήν εντύπωση ότι μόλις τώρα 
άναστήθηκες σάν τό Λάζαρο...γιατί μέσα στον εφιαλτικό θάνατο τού ύπνου σου 
ακόυσες τή φωνή τής Φύσης γλυκειά μά έπιτακτική: «Δεύρο έξω». Καί βγαίνεις...

'Ο χειμώνας έχει διώξει τά πουλιά, έχει γυμνώσει τά δέντρα, έχει δολοφο- 
νήση τις άνεμώνες καί τις γαζίες.

"Ομως «κάτι» στέκεται όρθιο κι’ επιβλητικό γύρω...Είναι ή ίδια ή Φύση,.... 
άπαράλλαχτη όπως χτες, όπως πέρσυ, όπως πριν, έναν Αιώνα...Κι’ είναι σάν πάντα 
πλημμυρισμένη τραγούδια καί προσευχές καί γαλήνη κ ι’ ομορφιά. Βλέπεις όλα 
γύρω σου μουδιασμένα νά τινάζουν τήν νάρκη τής νύχτας, άκοΰς κάποιο σκοπό εύ
θυμο γιά τή δουλειά, άντικρύζεις τήν δημιουργία σ’ ένα έκατομμύριο άπίθανα σχή
ματα καί μορφές....βλέπεις τό μεγαλείο τής χειμωνιάτικης Αυγής νά διαλαλή στούς



1962 «Μέ τόνΌ.Φ.Α. στήν Έκάλη:

αιθέρες την άπέραντη δύναμη τοϋ απείρου... Σέ καταλαμβάνει ένα δέος..."Υστερα άπο- 
ρεΐς καί έξίστασαι... καί θυμάσαι τα λόγια τοϋ ψαλμωδοΰ «πάντα έν σοφία έποίησε»...

Λιγοστές φορές έ'χω σηκωθή τόσο πρωί...’Αλλά καί λιγοστές στιγμές έχω 
ζήσει τέτοιες στή ζωή μου.....

Χτές ήταν Πρωτοχρονιά...Κι’ έκεΐ στα σύνορα των δύο χρόνων στάθηκεν 
ό άνθρωπος λαχανιασμένος, να ξαποστάση, να ξεχαστή, να έλπίση, νά πλάση και
νούργια όνειρα για τό χρόνο πού έρχεται...

Μέ καινούργια όνειρα ξεκίνησα κ ι’ εγώ γιά την Έκάλη...Καί μέ μια πεποί
θηση ότι θά πραγματοποιηθούν έφέτος (πού τό εΰχουμαι μέ όλη μου τήν καρδιά 
σέ όλους τούς αναγνώστες αυτοΰ τοϋ περιοδικοΰ).

Πρόσχαρος κ ι’ άνάλαφρος κατευθύνθηκα στήν πλατεία Κάνιγγος καί πήρα 
τό λεωφορείο τής «Δροσιάς»—

Ή  διαδρομή ήταν άληθινά ύπέροχη καί ή ’Αττική Γή, αύτή ή χιλιοτραγου- 
δισμένη γή τοϋ γαλανοΰ ούρανοϋ καί τής πλούσιας έφορίας, είχε άληθινά Πρωτο
χρονιάτικη όψη.......

Μπροστά μου περνούσα ν καί χάνονταν μέ κινηματογραφική ταχύτητα γρα 
φικά τοπεΐα, φανταχτερές εικόνες, σκηνές γεμάτες ποίηση, απλότητα, γαλάζιο 
μεγαλείο.....

Σπαρμένοι άγροί καί μικρούτσικα λειβάδια,.,.πευκοφυτεμένες αγροικίες καί 
χαριτωμένες βιλίτσες...όλα βαλμένα μέ τάξη σ’ ενα φόντο πανέμορφο, γεμάτο ρω- 
μαντισμό καί συμμετρία.....

Οί διαβάτες στούς δρόμους ήταν λιγοστοί.... Καί ή πρωινή δροσούλα ξάφνιαζε ευ
χάριστα τά ξενυχτισμένα, άπό τήν χτεσινή πρωτοχρονιάτικη χαρτοπαιξία, πρόσωπα....

Κάπου έκεΐ γύρω στις 10 παρά τέταρτο τό λεωφορείο σταμ.άτησε στο «Νάρ
κισσο», έξω άπό τό ομώνυμο κέντρο, πού βρίσκεται μιά στάση μετά τό τέρμα τής 
Έκάλη ς...

’Ακόμη ζοΰσαν στή θύμησή μου οί εικόνες πού είδα στή διαδρομή, καθώς 
κατέβηκα στήν πεντακάθαρη πλατειούλα..."Αντίκρυ πέντ’ έξη φανταράκια έχουν 
στήσει ένα ζωηρό καυγά γιά τον Παναθηναϊκό καί τον ’Ολυμπιακό, πού άγωνί- 
ζονται σήμερα στο γήπεδο τοϋ πρώτου...ένω λίγο πιο κεΐ ένας ξένος, έξω άπό μιά 
σταματημένη κούρσα μέ τά χρώματα τής Γαλλικής σημαίας στον αριθμό του, 
άποθανάτιζε στή φωτογραφική του μηχανή 6,τι έβλεπε....

Μπροστά μου ένα άνηφορικό δρομάκι, ή οδός Σέμελης.,.Καί δεξιά κι’ άρι- 
στερά πεΰκα καί βιλίτσες...

Οί άντικρυνές βουνοκορφές έχουν σκεπαστή άπό σύννεφα πού εμποδίζουν 
τις πρωινές ήλιαχτίδες νά φτάσουν ώς τή Γή,.,.τ’ άγριολούλουδα είναι άκόμη βρε
γμένα άπό τή νυχτερινή δροσιά...

"Ολα γύρω είναι όμορφα, ζωηρά, εύχάριστα....
...Μπροστά σέ μιά κομψή πορτίτσα σταματώ...έφτασα....
Καί ρίχνω λαίμαργα βλέμματα γιά νά θαυμάσω αύτά τά συμμετρικά, μον

τέρνα σπιτάκια τής Στέγης.
Θεέ μου! Πόση άρχοντιά,! Πόση ζωή! Τί ρυθμός!.....
Στύλ γουστόζικο, κομψότης, καθαριότης...Αυτές είναι οί πρώτες εντυπώσεις 

μου καθώς δρασκελίζω τό κατώφλι....
’Έξω σταματημένα τρία-τέσσερα αυτοκίνητα δίνουν μιά ξέχωρη ζωή σήμερα 

στο μικρό αύτό καί φιλόξενο, παιδικό συνοικισμό.
Μιά καλόκαρδη κοπέλλα (μέ τά άρχικά τοϋ Ο.Φ.Α. στο άριστερό έπάνω 

μέρος τής ποδιάς της) οδηγεί τούς ξένους στήν αίθουσα τοϋ Σχολείου όπου θά 
γινόταν ή γιορτή γιά τό κόψιμο τής Βασιλόππιτας....

Μπαίνοντας νοιώθω' μιά ζεστασιά παράξενη, ένα άκαθόριστο αίσθημα γα-
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λήνης....’Επικρατεί έντονα μια γιορταστική άτμόσφαιρα, ξένη άπό την τραχύτητα 
τής δουλειάς μας.....

Διακοσμήσεις μέ άξιοπρόσεκτο γούστο...στολίδια καλοβαλμένα μέ τέχνη. 
Συμπλέγματα άπίθανα χρωμάτων πού μέσα τους κυριαρχοϋσεν ό ρυθμός τής Ε λ 
λάδος καί τοϋ Χριστιανισμού.....

’Απέναντι στον τοίχο μικροί καινούργιοι γεωγραφικοί χάρτες πλαισιώνονται 
άπό δυο μεγαλύτερους : Τής Παλαιστίνης, μέ παραστατικές εικόνες άπό τή ζωή 
τοϋ Χρίστου....καί τής Ελλάδος μέ φωτογραφίες των ήρώων τής Έπαναστάσεως 
κάτω άπό μιά πολυτελή έπιγραφή : «Καλλίτερα μιας ώρας ελεύθερη ζω ή,
παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά καί φυλακή....»

Στά τετράγωνα παράθυρα, κουρτινίτσες ρόζ, καλοβαλμένες...στολισμένες 
ολόγυρα μέ πολύχρωμα λουλούδια...Καί στή μέση γλάστρες τυλιγμένες μέ πράσινο 
χαρτί καί κόκκινες κορδελίτσες.......

’Αριστερά καμμιά δεκαπενταριά θρανία καί στή γωνιά τό Χριστουγεννιάτικο 
δεντράκι μέ κρεμασμένα στά κλαριά του παιχνίδια γουστόζικα, πολύχρωμα, φτειαγ- 
μένα—δπως μάθαμε—άπό τά ΐδια τά παιδιά....

Κάτω άπό τό δέντρο ή φάτνη μέ τό Χριστό, μωρούλη στήν άγκαλιά τής Πα
ναγίας—περιτριγυρισμένο άπό άγγέλους καί τούς τρεις Μάγους στήν πιο παραστατική
εικόνα τής Γεννήσεως πού έχω δή... Τίποτε δέν λείπει άπ’ αύτή τήν αίθουσα.....
ούτε καί ή σόμπα (πού ευτυχώς δέν χρειάστηκε γιατί ό καιρός ήταν ήπιος).

Ά λλ ’ έν τώ μεταξύ ή ώρα πέρασε καί τό μικρό σχολείο έχει γεμίσει έπι- 
σκέπτες....’Ά ς ρίξουμε μιά βιαστική ματιά στούς προσκεκλημένους....

Τιμά μέ τήν παρουσία του τήν «Παιδική Στέγη» άλλά καί τό ’Αστυνομικόν 
Σώμα ό Έξοχώτατος 'Υφυπουργός Γεωργίας κ. Κάβδας μέ τήν κυρία του....ένας 
ευπροσήγορος, περίφημος κ ι’ απλός άνθρωπος πού άφησε διαλεχτές έντυπώσεις 
περνώντας άπό τό σαλονάκι τής Στέγης.....

Τον περιβάλλουν ό Άρχήγός μας καί ό Γενικός Διευθυντής τοϋ Άστυν. Σώ
ματος στο 'Υπουργείο ’Εσωτερικών κ. Ν. Κόκκινος, ό Δ)ντής ’Αθηνών κ. Δ. Γεωρ
γίου, ό Δ )ντής κ. Κ. Τσίπης, ό Δ )ντής κ. Π. Γεωργακόπουλος, ό Δ )ντής κ. Β. Γεωργίου 
καί άλλοι άνώτατοι καί άνώτεροι βαθμοφόροι μας πού προσθέτουν μίαν μεγαλόπρεπη 
επισημότητα στο έορταστικό έτοΰτο περιβάλλον.

Νά καί ό Διευθυντής μας, ό κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτης. Συζητεϊ γιά τό έργο τοϋ 
Ο.Φ.Α. ’Άθελά μου άκούω άπό τό στόμα του μέ λεπτομέρειες τό ιστορικό τής 
ίδρύσεως αύτοΰ τοϋ εύγενικοΰ ομίλου (πού γιά τήν ιστορία σημειώνω δτι ή ΐδρυσίς 
του χρονολογείται άπό τό κόκκινο κίνημα) καί μένω κατάπληκτος γιά όσα προσέ- 
φερε στήν ’Αστυνομία.

’Αλλά τις σκέψεις μου διακόπτει ένα μελωδικό τραγούδι.
Τά παιδιά ψέλνουν...'Η εορτή άρχίζει....

'Η γέννησή Σου Χριστέ, ό Θεός ημών....
Οί φωνές τους είναι βελούδινες, καλόηχες, τονισμένες κι’ οί παιδικές καρδιές 

τους κτυπάν δυνατά καθώς τραγουδάν τον Καλό Χριστούλη τους πού τούς χά
ρισε τόση άγάπη καί ζεστασιά.

Κι’ υστέρα άπ’ αυτό τό χαρμόσυνο ξεκίνημα οί φωνές τους γίνονται φθόγγοι 
μουσικοί, γίνονται μουσική κλίμακα, γίνονται μιά ζεστή άναπνοή καθώς ψέλνουν 
τώρα τήν "Αγια Νύχτα....

Θαρρείς καί νοιώθουν τήν σοβαρότητα τής κάθε λέξης τους (κι’ είναι καμμιά σα
ρανταριά αύτά τά παιδάκια, ροδοκόκκινα, πεντακάθαρα καί χαρούμενα). Κι’ δταν τό 
θρησκευτικό αύτό τραγουδάκι έπαψε ν’ άντηχή μοΰ φάνηκε δτι ό άντίλαλός του βούϊζε 
στά γύρω βουνά, κι’ έμοιαζε σάν τό πέταγμα τών άγγέλων τής Νύχτας ’Εκείνης....
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Τώρα ένα χαριτωμένο κοριτσάκι, άβίαστα άπαγγέλλει τό 
«Χριστουγεννιάτικο δέντρο»

Πόσο μπρίο υπάρχει στη φωνίτσα του ! ! !  Πόση παιδιάστικη φινέτσα ! Δεν 
βρίσκω λόγια νά υπογραμμίσω έτούτη τή θαυμαστή άπόδοση τοϋ ποιήματος άπό 
τόσο μικρό παιδάκι! !  Εύγε σέ ’κείνον πού το δίδαξε. Καί εύγε σέ ’κείνο πού ζέ
στανε τόσο τήν ψυχούλα του!

Κι’ άλλο ποιηματάκι....Είναι τό τραγουδάκι—έμβατήριο τοϋ Ο.Φ.Α. πού 
άποδίδεται συγκινητικά άπό τά παιδάκια :

«Σαν τήν νύφη στολισμένο.... εις τοϋ ΟΦΑ τό σχολειό...»
Καί τώρα ό πανηγυρικός τής ημέρας—"Ενα άγοράκι είναι ό ομιλητής;— 

κι’ άπευθύνεται στις καλές κυρίες τοϋ Ο.Φ.Α. πού τό βοήθησαν νά γιατρευτή—τις 
ευχαριστεί άπό τά βάθη τής καρδιάς τού, έξ ονόματος όλων των παιδιών πού βρήκαν 
κοντά τους τήν στοργή καί τήν καλωσύνη....

Κι’ ύστερα μιά κοριτσίστικη άπαγγελία γιά τήν Βασιλόππιτα πού ενθου
σιάζει τό πυκνό άκροατήριο καί άποσπά θερμά χειροκροτήματα. ’Ακολουθούν 
δυο όμορφα τραγουδάκια—τόνα γιά τήν καινούργια Χρονιά πού έρχεται καί τ ’ άλ
λο γιά τον "Αγιο Βασίλη ποΰφερε τόσα δώρα....

Καί νά ! «άπροπό» ό "Αγιος Βασίλης μπαίνει στήν αίθουσα φορτωμένος δώρα. 
Καί τά μοιράζει στά παιδιά πού χειροκροτούν ενθουσιασμένα. Είχε επιτυχία αύτή 
ή στιγμή....... Τά παιδιά στέλνουν τώρα τούς χαιρετισμούς τους στο παληό χρό
νο μ’ ένα ώραΐο τραγουδάκι : Πάει ό παληός ό Χρόνος..

"Υστερα ξεχύνονται μέσα στήν αίθουσα καί μοιράζουν στούς εκλεκτούς ξένους 
τους έργα χειροτεχνίας ποΰφτιαξαν μόνα τους....

Θαυμάζω τήν τέχνη τους μαζί μέ τούς άλλους καλεσμένους.
Τώρα ή Βασιλόπιττα χαρίζει τήν εύνοιά της στήν χαριτωμένη μικρούλα 

Πολίτη....τήν τυχερή τής γιορτής.
Τά παιδάκια φεύγουν σιγά-σιγά, μέ τάξη, ένώ προσφέρονται άπό τις καλές 

καί ευγενικές κυρίες τής Ο.Φ.Α. κουραμπιέδες καί ποτά....
....Βγαίνουμε στήν αύλή...'0 Διευθυντής μας βρίσκεται κάποια στιγμή κυ

κλωμένος άπό τά παιδάκια. Τά ρωτά γιά τή ζωή τους, γιά τό σχολείο τους, γιά 
τά παιχνίδια τους. Κι’ εκείνα άπαντοΰν πρόθυμα.....

Ρωτώ ένα άγοράκι : Πώς σέ λένε; —Άντρέα Γεωργίου, άπαντα.
Είναι γυιός άρχιφύλακος. Καί προσθέτει.
«Δέν θέλω νά φύγω ποτέ άπό δώ μέσα γιατί όλοι μ’ άγαπάνε καί περνάω 

πάρα πολύ καλά».
"Ενα άλλο άγοράκι, ό Δημήτρης ’Αρβανίτης, συμπληρώνει ότι έμαθε πολλά 

πράγματα στο σχολείο τής Παιδικής Στέγης, ένώ μιά χαριτωμένη μικρούλα, ή Λένα, 
χοροπηδά μ’ ένα τόπι καί μοϋ λέει. «'Ωραία περνάμε. "Ελα κι’ έσύ εδώ».

Γυρνούμε ένα - ένα τά μικρά κτίρια. Σέ κάθε γωνιά μάς περιμένει κι’ άπό 
μιά εύχάριστη έκπληξη.

’Εδώ μέσα υπάρχουν όλες οί άνέσεις, όλα τά κομφόρ, πού μπορεί νά συναν- 
τήση κανείς σ’ ένα μοντέρνο στύλ....

Τηλέφωνο, λουτρά μαρμάρινα, φούρνος....
’Αλλά προ παντός καθαριότης, πάστρα, τάξη.......
Οί Θάλαμοι τών παιδιών λάμπουν, όπως λάμπουν καί τά προσωπάκια τους 

άπό χαρά....
Μέ λύπη άποχωριζόμαστέ αύτό τό φιλόξενο περιβάλλον καί μέ συγκίνηση 

σφίγγουμε τά χέρια τών Κυριών τού Ο.Φ.Α.
'Η κ. Άλεξανδρή! 'Η δίς Σκουζέ! 'Η κ. Ίωακείμογλου!!  καί πόσες άλλες



ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ

20 τοϋ Δεκέμβρη 1929
Τώρα πια γυρίζω στ’ άπόκεντρα καφενεδάκια καί στους ντεκέδες, δπου 

βρίσκω τούς φίλους μου. "Ολοι μέ σέβονται καί δταν άκόμη δεν έχω λεφτά μου 
δίνουν ναρκωτικό τζάμπα- τρυπώ τό κορμί μου συνεχώς. ’Έχω ξεχάσει τελείως τον 
κόσμο, ή μάλλον περνώ άδιάφορα μπροστά του. Προχτές περπατούσα στην Τέρα 
οδό καί μπήκα σέ μιά παράγκα, πού βρίσκεται εκεί. Κάθησα χωρίς νά κυττάξω 
γύρω μου. Ζήτησα ένα τσιγάρο. ’Έδωσα ένα πενηνταράκι πού είχα, κι’ υστέρα το 
άναψα. Κάπνιζα ζαλισμένος καί σχεδόν δεν έβλεπα τίποτε άπ’ δσα γινόταν γύρω 
μου.

Βασάνιζα τό μυαλό μου άπό πολύ ώρα, νά βρώ κάτι πού ζητούσα, άλλά δέν 
μπορούσα νά καθορίσω τ ’ ήταν αύτό.’Έξαφνα έννοιωσα ένα φριχτό πόνο στά δά
κτυλά μου. "Ηταν άπό τό τσιγάρο πού τελειώνοντας έκαψε μέ τη φωτιά τό κρέας. 
Τινάχτηκα άπότομα, καί τότε γιά πρώτη φορά κύτταξα τήν πελατεία της παράγκας 
πού κολλημένη στον τοίχο της Λαχαναγοράς μοιάζει μιά σφηκοφωληά δπου βρίσκουν 
άσυλο οί κηφήνες. Σανίδες καρφωμένες κακότεχνα ή μία πάνω στην άλλη καί άπό 
πάνω παληοί τενεκέδες σκουριασμένοι άπό τήν πολυκαιρία, σκεπάζουν τήν τρώγλη 
αύτή. Στο εσωτερικό βλέπει κανείς στον τοίχο νά είναι κρεμασμένοι μερικοί πίνακες, 
καμωμένοι άπό τόν ζωγράφο πού κοιμάται έκεΐ τις νύχτες μαζί μέ τό διευθυντή 
τον κυρ’ Παντελή Δρίτσα. Τόν πρόσεξα αύτόν τόν άνθρωπο καί τρόμαξα. Τά κου
ρέλια άπό διάφορα χρώματα, πού σκέπαζουν τό σκελετωμένο κορμί του καί το 
πρόσωπό του, πού μοιάζει σάν αιγυπτιακό τραγικό προσωπείο, συγκλονίζεται σε 
περίεργους σπασμούς ολόκληρο, δταν θέλη νά γελάση.

Γέλοιο τού Σατανά είναι αύτό, μέ φωνή ανακατεμένη βραχνάδα καί σφύριγμα. 
Δείχνει τά τρία του δόντια, πού τού έχουν άπομείνει καί σηκώνει ρυθμικά τά ρου
θούνια του σάν άφηνιασμένο άλογο. ’Αλήθεια! Γύρω μου δλα είναι κουρελιασμένα. 
Τέσσερα πρόσωπα, πού κάθονται έκεΐ μοιάζουν σάν σκελετοί. Είναι υπολείμματα 
άνθρώπων, καί μένουν σκεπασμένοι μέ βρώμικα ρούχα. Τά πρόσωπά τους έχουν 
τό χρώμα τής γής. Δέν μιλάει κανείς. Καί έδώ φαίνεται πώς κάποιος άλλος Θεός 
λατρεύεται. Δέν είναι μήτε ό Βούδας μήτε ό μυστικοπαθής Θεός τών Ίσλάμ .. Είναι 
ό Θεός τής τεχνητής ήδονής, ό Θεός τής άπάτης. "Υστερα άπό λίγο ό Παντελής

κυρίες—άγγελοι καλωσύνης πού στέκουν σάν μάννες στά μικρά αυτά πλασματάκια 
τών συναδέλφων μας.

Νά τις επαινέσουμε; Δέν έχουν άνάγκη άπό τούς επαίνους μας....
Άπό τά βάθη τής ψυχής μου προσεύχουμαι στον Θεό νά τις χαρίζη ολόκληρη 

τήν εύλογία Του.....
ΕΝΑΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ 

Σ. Κ. Π.



1966 Ν. Άρκαδιανοϋ

έλυσε τή σιωπή του. Τραβάει τό συρτάρι, άπό το όποιο'σήκωσε ένα δεύτερο σανί
δωμα τεχνικά καμωμένο καί μέ κοίλωμα στο κάτω μέρος, άπό όπου έβγαλε ηρωίνη. 
Πέρασε ένα σωληνάκι χάρτινο μέσα στα ρουθούνια του, έκαμπούριασε τό κορμί του 
καί ρούφηξε μέ πάθος τή σκόνη, ενώ τράνταζε ολόκληρος. Ρούφηξε καί ύστερα

στάθηκε στην ίδια στά
ση μέ τά χέρια κοντά 
στά ρουθούνια του, ώς 
πού τράβηξε τό σωλη- 
νάρι, κούνησε λίγο τό 
κεφάλι του καί άρχισε 
άμέσως νά διηγήται μέ 
παραμιλητό τό βίο του, 
χωρίς νά φαίνεται πώς 
τον άκουγε κανείς. Μοιά
ζει σάν ν’ άγορεύη σέ 
μεγάλο άκροατήριο, για
τί κάπου-κάπου κουνάει 
τά χέρια του πάνω άπό 
τό βρώμικο πάγκο- σέ 
μιά στιγμή μάλιστα πέ- 
ταξε τό καφεκούτι χά
μω καί δέ φάνηκε νά 
έδωσε προσοχή σ’ αύτό.

«Καϋμένη άρβα- 
»νιτιά πού είσα ι! Ά -  
»ναστέναξε. Βουνό καί 
»ελατο- νά βλέπης τό 
δίπλα σου, νά έρχωνται 

» τά βυζανιάρικα τά λαγωνικά νά σοΰ γλύφουν τό κούτελο, νά. φωνάζης καί ν’ 
» άκοϋς τον άντίλαλο νάρχεται άπό τά φαράγγια καί τό κρουσταλλένιο νερό νά 
» σοΰ τό φέρνουν τά τσοπανόπουλα. Νάσαι άφέντης- καί τώρα, νά σέ τραβούν άπό 
» Τμήμα σέ Τμήμα ! Χά !!  Χά !! Νάμαι προχθές τά μεσάνυχτα, γύριζα μέ τον Ψυ- 
» χίτσα νά σουρώσω τίποτες γιά νά κονομήσω τό άτιμο δηλητήριο. Καί νάσου 
» μπροστά μου ό κύρ ’Αστυνόμος. Μοΰ κόπηκαν τά ύπατα. Είπα: Πάλι ντράβαρα 
» θάχουμε. «Στάσου Παντελή» μου λέει, νά δούμε, «ψφνισες κανένα πραματάκι;» 
» καί ψάχνανε τά κουρέλια μου. Δέν μοΰ βρήκαν τίποτε, μά δέν τούς έφτασε αύτό. 
» Βιαζόταν ό κύρ ’Αστυνόμος καί λέει σ’ έναν άλλο άστυνομικό. Πήγαινέ τον μέσα 
» κλειστόν έκεΐ γιά νά μή κλέψη τίποτα. Νά σοΰ πώ ; ’Έκανε κρύο κείνο τό βράδυ 
» καί γώ δέν είχα πού νά κοιμηθώ γιατί τούτη τήν παράγκα τήν περνάει τό νερό. 
» Πήγα καί ξάπλωσα φαρδύς πλατύς στο κρατητήριο. Τά ξημερώματα μάς καλάει 
» μέσα ό ’Αστυνόμος καί μέ ρωτάει. «Τί δουλειά κάνεις Παντελή;».

« Τί νά τού πώ καί γώ ; τού λέω λοιπόν: Είμαι κτηματίας κύρ ’Αστυνόμε 
» μου, δέν τό ξέρης ; Γέλασε τότε καί ρωτάει τον Έυχίτσα' «Έ σύ βρέ Ψϋχίτσα 
» τί δουλειά κάνεις»; *0 Ψυχίτσας σουφρώνει τή μούρη του, μέ κυττάζει μέ τά πο- 
» νηρά του μάτια καί λέει δείχνοντάς με- «είμαι !...έπιστάτης στά χτήματα τού 
» Παντελή ! ! ! » . ’Έτσι έσπασε στά γέλια ό κύρ’Αστυνόμος καί τή γλυτώσαμε. Τρα- 
» βάτε μάς λέει καί άλλοίμονό σας άν βάλετε χέρι πουθενά. Φύγαμε καί σάν βγήκα 
» έξω βρήκα πέντε σακκιά άδεια σέ μιά οικοδομή, τά έκοψα στον ώμο, τά σκότωσα 
» καί πήρα τήν πρέζα μου. Τώρα θά μοΰ πής τί καταλαβαίνω; Τύφλα στά μάτια 
» μου. Παλαίβω μέ τον άέρα, σφίγγω στήν αγκαλιά μου τον άέρα, πνίγουμαι στον

Μπήκα σέ μιά παράγκα... γύρω μου όλα είναι κουρελιασμένα. 
Τέσσερα πρόσωπα πού κάθονται έκεϊ μοιάζουν σάν σκελετοί.

» Θεό κοντά σου, νά μιλάς μαζί του, νά πετάν τ’ αηδόνια



Ναρκό 1967

» άέρα καί τρέμω άπό τον άέρα. Θέλησα να γυρίσω στον πατέρα μου άλλα μ’ έδιωξε 
» γιατί βρωμούσα σαν ψωφίμι καί δεν μπορούσα νά σηκωθώ πρωί καί νά πηγαίνω 
» τα ζευγάρια για τ ’ όργωμα του χωραφιού μας. Μου βρήκε γυναίκα καί μέ πάν- 
» τρεψε μά γώ δεν εννοιωθα τίποτα μαζί της, ώς πού μέ συχάθηκε κ ι’ αύτή. Καί οί 
)> σκύλοι ακόμη δεν μέ πλησίαζαν- έτσι καί γώ πήρα τα μάτια μου, γύρισα εδώ καί 
» κύτταξα νά ζήσω μέσα στον ψεύτικο κόσμο ώς πού νά πεθάνω τρελλός, γιατί 
» το βλέπω ολοκάθαρα πώς στην τρέλλα θά καταλήξω. Χ ά ! Χ ά! Χ ά! ’Έτσι είναι 
» ζωγράφε μου, πού έχεις γίνει σάν ρέγγα χειμωνιάτικη, σάν χαβιαρόγλωσσα παστή" 
» μουσίτσα εύρωπαϊκή πού φτιάνεις βάρκες μέ φτερά καί κάρρα μέ κουπιά. Φτειάξε 
» μωρέ, τη φάτσα σου καί θά πάρης στήν έκθεσι βραβείο».

Μόλις σταμάτησε τήν πολυλογία του ό Παντελής άρχισε νά μιλάη ό ζωγρά
φος. Είναι ένα παιδάριο ώς 17 χρονών, ψηλό, χλωμό καί μέ λαιμό λεπτό σάν τοϋ 
Γλάρου, πού ή καρωτίδα του βγαίνει πολύ έξω. Τά δάκτυλά του είναι μακρυά καί 
δείχνουν πώς είναι είδικώς καμωμένα γιά τό πινέλο καί τό χρώμα. Τά μάτια του 
σέ σχήμα άμύγδαλου μικραίνουν, σάν κάτι νά κυττάζουν διαρκώς πολύ μακρυά. 
Νομίζει κανείς πώς καί ή φωνή του άκόμη βγαίνει άπό τά έγκατα τής γής ή άπό 
κανένα τάφο έτσι πού είναι σβυσμένη, καί μοιάζει σάν τη φλόγα τοϋ λύχνου πού 
τρεμοσβύνει.

« ’Έννοιωσα τήν ψυχή μου νά πετάη κάπου ψηλά, μάς λέει. 'Η ματιά μου ζη- 
» τοϋσε τήν εικόνα τοϋ ώραίου, καί ήθελα νά ρίξω πάνω στο μουσαμά μέ τά χρώ- 
» ματά μου κάτι αιώνιο. Δέν εΰρισκα γραμμές καί κεΐ, πού έρριχνα τό χρώμα έβγαινε 
» κάτι άπαίσιο- τό βλαστημούσα καί τό έσβυνα μέ άγριες πινελιές, γιατί μέ τρόμαζε. 
« Μιά μέρα καθόμουν έξω άπό τό εργοστάσιο τοϋ Κεραμεικοΰ καί κυττοϋσα τήν κα- 
» πνοδόχο του. Μοΰ ήρθε στο μυαλό νά ζωγραφίσω αυτή τή μαυρίλα, όπως βγαίνη 
» τοΰφες-τοϋφες- έγινε μιά εικόνα τρομερή,πού άναγκάστηκα νά σκεπάσω τά μά- 
» τια μου γιά νά μή τή βλέπω. ’Άρχισα νά φοβάμαι, πώς ότι κάνω γίνεται τρομα- 
» κτικό, σάν νά βγαίνη άπό σκοτεινιασμένο μυαλό. Τώρα κυττάζω πολύ μακρυά 
» καί άπό πολλούς μήνες, βλέπω μιά θεϊκή εικόνα- προσπαθώ νά τήν πλησιάσω 
» γιά νά καθαρίσω τις φιγούρες καί τά χρώματα, ώστε νά τήν ζωγραφίσω, μά δλο 
» μακραίνει καί μιά πολύ πυκνή ομίχλη τήν σκεπάζει. Τά μάτια μου "είναι βουρ- 
» κωμένα συνεχώς καί πολλές φορές άπλώνω τά χέρια μου ν’ άγγίξω τήν όμορφη 
» εικόνα μά αύτή φεύγει άμέσως- κλαίω καί καταρριέμαι τον τύρρανο, πού δέν μ’ 
» άφίνει ν’ άπολαύσω τό ώραΐο. Θά είναι ό διάβολος πού όπως λένε, ρίχνει τό 
» μαύρο του μαντύα καί μέ τυραννά!! ’Έτσι περνούνε οί μέρες καί γώ τρέχω πίσω 
» άπό τό φάσμα τής θείας εικόνας. Σβύνω τον πόνο μου στο άσπρο πιοτό καί θέλω 
» νά γίνω γίγαντας, ν’ άπλώσω μέ μιάς τά χέρια μου μακρυά καί νά σταματήσω 
» τό φάσμα πού μοϋ φεύγει διαρκώς. Θέλω νά γίνω ούρανός γιά νά κλείσω μέσα 
» μου τήν άρμονία, ύστερα νά στενέψω πολύ, νά γίνω μιά τόση δά στιγμή γιά
» νά μπορέσω νά δώ τον τύρρανό μου. Θέλω νά γίνω τρελλός, γιά νά ζήσω διαρκώς 
» στήν εύτυχία τής τρέλλας, πού τά δίνει όλα στή σκοτεινιασμένη διάνοιά μας».

Σ’ αυτό τό σημείο σταμάτησε άπότομα ό ζωγράφος μας καί είδα πώς κύ- 
λισαν δύο δάκρυα άπό τά βαθουλωμένα μάτια του. 'Ο Παντελής κυττοΰσε σάν άπο- 
χτηνωμένος καί άφοΰ γίνηκε λίγη σιωπή, πλησίασε τό ζωγράφο, γέλασε λίγο σαρ
καστικά καί τον χτύπησε στον ώμο λέγοντάς του ειρωνικά : «Τί θέλεις; νάμαι ή 
ομορφιά κουρελιασμένη; Χάθηκε νά μέ πάρης γιά μοντέλο;» καί τοϋ έδωκε ένα σκο
νάκι στο χέρι. Μά κείνη τή στιγμή πέρασε κάποιος βιαστικά καί έδωσε μιά κλωτσιά 
στήν παράγκα. 'Ο Παντελής πήδηξε σάν ήλεκτρισμένος, κιτρίνισε ολόκληρος κ ι’ 
έτρεξε στον πάγκο του, ενώ οί άλλοι μείνανε όλοι άκίνητοι καί άπολιθωμένοι. 
....’Αστυνομία.....ΠΠρώτη φορά βρέθηκα μπρος στούς άστυνομικούς. ΗΙρθαν ξα
φνικά, πιάσανε τις δυο πόρτες τής παράγκας, καί άρχισαν νά ψάχνουν έναν, έναν
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ΜΚΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, ό Ύπαστυνόμος Α' κ. Ζαφει- 

ρόπουλος Χρ. καί ό άστυφύλαξ Μπαλάσκας Π.
—Διά Β. Δ. άπελύθησαν τοϋ Άστυν. Σώματος ώς καταληφθέντες ύπό του 

ορίου ήλικίας οί κάτωθι άστυνομικοί υπάλληλοι :
α) ’Αστυνόμοι Β', κ.κ. Παντέας ’L, Ραρρής Γ., καί Λιόγκας Γ.
β) 'Υπαστυν. Α ', κ.κ. Πρόγκας Δ., Τσιμπίδης Α., Γραμμένος Α., Κομμα- 

τας Γ., Παλάτζας Θ., Τζήλιος Α., Δαλδάκης Β., Κατσιρέας Α., Συμεωνίδης Ο., 
Κουρκόύτζελος I., καί Δημόπουλος Σ.

γ) Άνθ)μοι κ.κ. Κοντός Α., Μουριάς Π., Δράγαζης I., Παπαγεωργαντάς 
Γ. καί Βιγκάκης Π.

—Άπελύθησαν διά λόγους πειθαρχίας, οί άστ)κες Χατζούδης Δ., Ίωαννίδης 
Κορ. καί Βαρδουλάκης I., διά λόγους δέ υγείας ό άστυφ. Ντακόλιας Α.

—Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. ’Αρχηγού τοϋ Άστυν. Σώματος διεγράφησαν της 
δυνάμεως τοϋ Σώματος, οί κάτωθι άστυν. υπάλληλοι ώς καταληφθέντες ύπό τοϋ 
ορίου ήλικίας :

α) Άρχιφύλακες : Μητράκος Γ., Ζ&χαράκης Β., Τζήλιος Σ., Κουζούνης 
Δ., Μαρκάκης Έμμ., Διαμαντόπουλος I., Γουδέλης I., Γουδέλης Δ., Άνθούσης 
X., Γιαννιώτης Ν., Γιαννακόπουλος Ά θ ., Κανελλόπουλος Σ., Κονιστής Δ., Χρυ- 
σανθόπουλος Α., Στουρνάρας Σ., Βαρουχάκης X., Γιουβάνογλου I., Μαρνιεράκης 
Β., Καραχάλιος Ν., Καράσης I., Μπαμπανίκας Α., Φουντής I., Μεγρέμης Γ., 
Καραγλάνης Δ., Πολίτης Κ., Πομόνης Ν., Μπακλέζος I., Κατέβας Κ., Πανόπουλος 
Α., Φορτσάρης I., Περιβολάρης Α., Κωνσταντινίδης Κ., Ράπτης ή Παπασυμεών 
Γ., Καροΰντζος Β., Θεολογής Γ., Βιγκάκης Π., Τρίκας Τ., Πολίτης Β., Ζαμ- 
πλάκος X., ’Αντωνίου Α., Πετράκος I., Πούλιος Π., Κατσαρός Α., Σπόρου Β., 
Κολοκύθας Μ., Πορικός X., Χαϊκάλης Ν., Σιτράς Κ., Χριστοδουλάκης Α., Μεν- 
τζελόπουλος Α., Χάρακας I., Λυμπερόπουλος Εύ., Τσουκαλάς Κ., Γκϊντζος Μ., 
Προβατάς Ν., Κέλμπουρας Δ., Μανδέχος X., Γκούμας Α., Άβράμης Σ., Κωνσταν- 
τακόπουλος Β., Σταμίρης Ν., Σαμαράς Ν., Κοτσιφάκης I., Τσατσώνης Α., Άρκου- 
λάκης Σ., Δήμου Α., Άναστασόπουλος Ά θ., Ξενικάκης Β., Μπέης I., Παπουτσά- 
κης Α., Κάζος Ά .

β) Ύπαρχιφύλακες : Χατζηκώστας Μ., Μουζακέτης Σ., Γκαγκάδης Φ., 
Κοττάκης Κ., Πουλής Σ., Τζανέλης Α., Πρίφτης Θ., Κουντάνης Θ., Σκουροδήμου 
Δ., Πουλημένος I., Λυράκης Ν., Παυλίδης Μ., Παπούλιας Γ., Δημητρίου Ζ., Δη
μόπουλος Α., Άνανιάδης Π., Σιδεράκος Μ., Μεταλληνός Σ., Καρακατσάνης X., 
Άδαμαντίδης Τ., Άλεξανδρής Γ., Προβής Εύ., Παντόπουλος Γ., Βόγγας Α., 
Κονταξής Σ., 'Γωμύπουλος Γ., Άβραανίδης Β., Ραχτσόπουλος Β., Τσίντζος X., 
Γερορίζος Α., Χυτήρογλου I., Κωνσταντόπουλος Κ., Νικολόπουλος Γ., Δρανδάκης 
Ν., Άναστασιάδης Μ., Μπαλής Κ., Διοσυσόπουλος Ά χ ., Συμεωνίδης Μ., Δρα
κούλης Α., Τριανταφυλλίδης X., Γρηγοριάδης X., Άντωνιάδης Κ., Κασάπης

άπό μάς. Σηκώθηκα καί γώ, όπως έ'καμαν καί οί άλλοι καί μέ έ'ψαξον. Ακόυσα, πού ' 
ό άστυνομικός μουρμούρισε κάτι καί ,τό αύτί μου πήρε τή λέξη «πρεζάκιας». ’Εγώ 
μόλις ακόυσα αύτό κάτι πήγα νά είπώ, μά μέ πρόλαβε ό άστυνομικός καί άφοϋ μέ 
κύτταξε καλά, λέγει στούς άλλους: «Καινούργιος-πρεζάκιας είναι αύτός» καί 
άρχισε νά μέ ρωτάη πώς μέ λένε, άπό πιο μέρος είμαι καί πολλά άλλα.

"Υστερα μάς βάλανε στή σειρά όλους, δηλαδή έξη άτομα καί μάς πήγανε 
στήν Αστυνομία. ’Εγώ άκολούθησα χωρίς νά πώ λέξη σάν νά ήμουν ύπνωτισμένος.

(Συνεχίζεται)



Ειδήσεις καί Πληροφορίαι 1969

Α., Βλάχος Δ., Τσιλίδης X., Κάλλος Ν., Τισσανάκης Κ., Καρνεμίδης Σ., Παυ
λίδης Γ., Μπαρμπουρέλης Μ., Ζερβός Ν., Μπέμπης Δ., Μανουδάκης Έμμ., 
Κώνστας Έμμ. καί Κοντούλης Α. καί

γ ) ’Αστυφύλακες: Κοντούτσης Α., Κουράκος Γ., Συνοδινός Α., Σλήτας Γ., 
Σουρβϊνος Σ., Μπίλιας Α., Ρημάκης Α., Λάζαρης Ε., Τσιρϊκος Σ., Μεταλληνός 
Σ., Σιτταράς Β., Παπαχριστόπουλος X., Παπανανιάδης Γ., Τζάνος Ε., Ταμπα- 
κίδης Λ., Παπασιδέρης Σ., Νικολάου I., Μέμος Κ., Γιαννόπουλος Μ., Σκιώτης 
Γ., Τζούφας Ε., Μπούλαλας Ν. καί Ρούπας ΓΙ.

—Δι’ άποφάσεως του κ. ’Αρχηγού του Άστυν. Σώματος έμονιμοποιήθησαν 
οί κάτωθι μάθητευόμενοι άστ)κες τοϋ 179 ’Εκπαιδευτικού Τμήματος της Άστυν. 
Σχολής ’Αστυφυλάκων :

Χατζόπουλος Π., Τζέκος Σπ., Γκόντας Γ., Στάϊκος Ν., Φειδάς Β., Μπού- 
τζης Π., Ρεντζής Α., Τηλιγάδας Γ., Παυλάκης Ν., Σταθόπουλος X., Άλέρτας 
Κ., Κανέλλος Κ., Άλεβιζάκης Π., Καλαφατάκης Μ., Παταριάς Δ., Κατσόγιαννος 
Σ., Κουτρουλάκης Γ., Παναγιωτόπουλος Ν., Βούλης X., Κουκόπουλος Δ., Κου- 
μεντάκος Ε., Λοϋκος Α., Κλεισούρας Κ., Τουρνας I., Γιαννόπουλος I., Μιχαλα- 
ρέας Η., Άθανασόπουλος Δ., Αύγέρης Δ., Κατσίκας Π., Παππάς I., Φλέγκας 
Α., Τσατσάς I., Μαρουντάς Λ., Άλτάνης Ν., Άλεφραγκής Γ., Τσέκος Κ., Σκούκας 
Π., Γκολέμης Α., Μπαραμπούτης Ε. καί Λάρδας Β.

*
He He

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ
—Διά Β. Δ. προήχθησαν είς τον βαθμόν τού 'Υγειονομικού Άξ)κού—’Αστυ

νόμου Α' τάξεως έκ των έν ίσχύϊ πινάκων προακτέων τού έτους 1954 οί κάτωθι 
'Υγειον. ’Αξιωματικοί ’Αστυνόμοι Β' τάξεως : 

α) Κατ’ εκλογήν, κ. Αίλιανός Ν., καί
β) Κατ’ άρχαιότητα, κ.κ. Μπακογιάννης X., καί Τεόπουλος Κ.,
—'Ομοίως εις τον βαθμόν τού Άνθ)μου, οί κάτωθι Άρχιφύλακες, προς 

πλήρωσιν κενών οργανικών θέσεων, ώς ακολούθως :
Α'. 'Ως έχοντες ΰπεροκταετή εύδόκιμον υπηρεσίαν εις τον βαθμόν τού Άρχι- 

φύλακος, εξαιρετικόν ήθος καί χαρακτήρα, έξαιρετικήν υπηρεσιακήν άπόδοσιν καί 
τήν πλέον μακροχρόνιον υπηρεσίαν εις τον βαθμόν των κ.κ. Γαβράς Π., Γκρεκος 
Η., Νομικός Αυγ.,Σταμέλος Γ., Κικίλιας Β. καί Ταγκανός Σ.

Β'. Ώ ς έχοντες δετή εύδόκιμον υπηρεσίαν είς τον βαθμόν τού Άρχιφύλακος, 
εξαιρετικόν ήθος καί χαρακτήρα, εξαιρετικήν υπηρεσιακήν άπόδοσιν καί άπολυτη- 
ριον Γυμνασίου κ. κ. ΓΙαπαθανασόπουλος Εύ., Αύκος Ν., Πολυζωγόπουλος Ά ., 
Μπεκυράς Γ., Πέππας X., καί Βιγκάκης II.

*
He He

ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Διά Διαταγής τού 'Υπουργείου ’Εθνικής Άμύνης άπενεμήθη τό Μετάλλιον 

’Εθνικής ’Αντιστάσεως εις τον ’Αστυν. Δ)ντήν Β' κ. Παπαδόπουλον Άριστειδην.
** *

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 

Α’ . 'Υπηρεσιακόν
Διά τής ύπ’ αριθ. 1976)18)8)27-12-54 άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργού 

’Εσωτερικών τό 'Υπηρεσιακόν Συμβούλιον, διά τό έτος 1955, συνεκροτήθη ώς 
άκολούθως :



1970 ΕΙδήσεις καί Πληροφορίαι

1) Έ κ τοΰ ’Αντιπροέδρου του Συμβουλίου ’Επικράτειας Μερτικοπούλου Π., 
ώς Προέδρου καί τοΰ Συμβούλου ’Επικράτειας Χαρμπούρη Γ., ώς τακτικού μέλους, 
μέ κοινούς άναπληρωτάς τούς Συμβούλους Επικράτειας Καρβελλαν καί Γρηγο- 
ρίου Ν.,

2) έκ τοΰ Άντεισαγγελέως τοΰ Άρείου Πάγου Κάλλια Κ., ώς τακτικοΰ 
μέλους, μέ άναπληρωτήν τον ’Αντεισαγγελέα τοΰ Άρείου Πάγου Κομνηνόν Έμμ.

3) έκ των ’Αρεοπαγιτών Κουκά Κ., καί Βλαχογιάννη Στ., ώς τακτικών με
λών, μέ κοινούς άναπληρωτάς τούς Άρεοπαγίτας Βαρσάμου Γ., καί Οίκονομό- 
πουλον Ν., καί

4) έκ τών ’Αντιστράτηγου Δρίβα X., καί 'Υποστρατήγου Κετσέα Γρ., ώς 
τακτικών μελών μέ άναπληρωτάς τούς ’Αντιστράτηγον Κοντόπουλον 'Ηρ. καί 
'Υποστράτηγον ’Αρβανίτην Στ.

Τοΰ ώς άνω 'Υπηρεσιακού Συμβουλίου θά μετέχη ώς εισηγητής άνευ ψήφου 
ό ’Αρχηγός τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος, κατά τάς διακρίσεις της παρ. 4 τοΰ έδαφ. 
2 τοΰ άνωτέρω άρθρου.

Χρέη γραμματέως θά έκτελή ό Άστυν. Δ)ντής Β' Κοντογεώργος Γ., 
μέ άναπληρωτήν τον ’Αστυνόμον Α' Τουζένην Κ.

Β '. ’Αστυνομικόν
Διά τής ύπ’ άριθ. 2016)18)6 άπό 14-12-1954 άποφάσεως τοΰ κ. 'Υφυπουρ

γού ’Εσωτερικών, το ’Αστυνομικόν Συμβούλιον, διά τό έτος 1955, συνεκροτήθη 
ώς άκολούθως :

I. Τακτικά μέλη :
α) Πρόεδρος : ’Αρεοπαγίτης κ. Τσαρούχης Παν.
β) Μέλη : Άστυν. Δ)νταί Α! τάξεως κ.κ. Κόκκινος Ν., Κάλλιας Δημ., Ρα- 

κιντζής Θ. καί ’Αρχιμανδρίτης Νικόλαος.
Γραμματεύς Άστυν. Α' κ. Τουζένης Κων.
II. ’Αναπληρωματικά μέλη.
α) Προέδρου : ’Αρεοπαγίτης κ. Βαρσάμου Γεώργιος.
β) Μελών : Άστυν. Δ)νταί κ.κ. Τσάλης Ίωαν. καί Καραμπέτσος Εύαγ.
Γραμματέως Αστυνόμος Α'. κ. Μπογιατζόπουλος Εύθύμιος.
Γ'. Πειθαρχικόν
Διά τής ύπ’ άριθ. 1988)18)7 άπό 13-12-1954 άποφάσεως τοΰ κ. 'Υφυπουρ

γού ’Εσωτερικών τό Πειθαρχικόν Συμβούλιον διά τό έτος 1955 συνεκροτήθη ώς 
άκολούθως :

I. Τακτικά μέλη
α) Πρόεδρος : Άστυν. Δ)ντης Β' κ. Καρανάσος Δημ.
β) Μέλη : ’Αστυνόμοι Α' κ.κ. Άρχοντουλάκης Έμ. καί Τασιόπουλος Ά θ.
Γραμματεύς : 'Υπαστυνόμος Α' κ. Γιαννούλης Κωντ)νος.
II. ’Αναπληρωματικά μέλη
α) Προέδρου : Άστυν. Δ)ντης Β' κ. Τσίπης Κων)τΐνος.
β) Μελών : ’Αστυνόμοι Α' κ.κ. Βερελής Νικ. καί Δουβάρας Δημ.
Γραμματέως : 'Υπαστυνόμος Α' κ. Ντουφεξής Ά ν.

** *
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ

Τό Άρχηγεΐον Άστυν. Πόλεων διά τής ύπ’ άριθ. 111 άπό 29-12-54 Ημερή
σιας Διαταγής του καλεΐ τούς ύποβαλλόντας δηλώσεις συμμετοχής εις τάς είσα- 
γωγικάς έξετάσεις διά τήν Σχολήν Άρχιφυλάκων, όπως τήν 16ην ’Ιανουάριου έ.έ.



καί ώραν 8.30', οί ύπηρετοϋντες εις ’Αθήνας, εύρίσκονται εις τήν έπί τής όδοΰ 
Πατησίων, Άνωτάτην Σχολήν ’Εμπορικών καί Οικονομικών ’Επιστημών, έν στολή 
μετά τοϋ δελτίου ταυτότητάς των, ενός φύλλου άπορροφητικοΰ χάρτου καί μαύρης 
μελάνης ϊνα έξετασθώσιν εις τό μάθημα τών Ελληνικών.

Οί ύπηρετοϋντες εις τάς Άστυν. Δ)νσεις ΙΙειραιώς—Πατρών—Κερκύρας 
θά ύποστώσι ταύτας εις άς πόλεις ύπηρετοΰσι τήν αυτήν ήμέραν καί ώραν.

*9|c $
ΕΤΧΑΙ ΕΙΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ

Τά « ’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται χρόνια πολλά έπί τή έπετείω τής 
ονομαστικής του εορτής, εις τον σεβαστόν καί διακεκριμένον Καθηγητήν Πανεπι
στημίου καί τής Σχολής 'Ύπαστυνόμων, πολύτιμον συνεργάτην τοϋ Περιοδικού 
μας, κ. Γρηγόριον Κάτσαν.

’Επίσης εύχονται χρόνια πολλά έπί τή έορτή των, εις τούς ’Αστυνομικούς 
Διευθυντάς κ.κ. ’Αντώνιον Λάσκαρην ιατρόν καί ’Αθανάσιον Άγγελόπουλον, ώς 
καί εις άπαντας τούς λοιπούς κ.κ. ’Αξιωματικούς καί κατωτέρους άστυνομικούς 
υπαλλήλους.

** *
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ

'Η έκπομπή τής 5-1-55 ήτο άφιερωμένη εις τον "Ομιλον Φίλων ’Αστυνομίας 
καί μετεδόθη ολόκληρος ή πρωτοχρονιάτικη γιορτή γιά τό κόψιμο τής Βασιλόπιττας 
στή Παιδική Στέγη Έκάλης. ’Εν αρχή τής έκπομπής ταύτης ώμίλησεν ό 'Υφυ
πουργός ’Εσωτερικών κ. Εύάγγελος Καλαντζής προς τούς άνδρας τών Σωμάτων 
’Ασφαλείας έπί τώ Νέφ Έ τει.

'Η έκπομπή αύτη ή οποία περιελάμβανεν ώραιοτάτους ύμνους καί πρωτο
χρονιάτικα τραγούδια πού τά έψαλλαν τά παιδάκια τών άστυνομικών έκλεισε μέ 
ωραιότατα τραγούδια τοϋ τρίο κιθάρα.

'Η έκπομπή τής 12-1-55 ήτο άφιερωμένη στή Παληά ’Αθήνα μέ συμμετοχή 
τοϋ ντουέτου Κορώνη—Φίλανδρου καί τοϋ συμπαθοΰς τραγουδιστοϋ Γ. Πάρη, 
σε έπιμέλεια τοϋ Άλέκου Άγγελοπούλου.

/



Κάδε Τετάρτη καί ώρα 7,30 — 

8 μ. μ. ό Κεντρικός Ραδιοφωνικός 

Σταδμός των Ενόπλων Δυνάμεων 

δά μεταδίδη την ήμίωρον καδοδη

γητικήν και μουσικήν εκπομπήν τής 

’Αστυνομίας Πόλεων.

Πρέπει νά τήν παρακολουδήτε 

όλοι καί δά πεισδήτε περί τής άξίας 

καί ώφελιμότητος αύτής.


